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 الخررة  الف ةررا المم ررس تةاررتم ار ا  ررة تق ةرر   جممةررن الةررىن المرررة ا المةمررن تررل  تىةرر   لرر تتشرر    -1
وقرر  ظر  المجلرل الت فةرثن ء  رةت رو ترع األ تمرة  تمرر  )ا ظر  الملىرا   2016الجةئىن  لمواجهن األ فلو زا تةلتلهب

المقرر     رمررة امتمررر المجلررل 1 2017المةئررن  ررس  اررخن اررةتقن مرر  تق ةرر  المرررة ا المةمررن  ررس رررة و  ال ررة س  ة ررةة  
  2012)  2)131م تتمرةرر  تر ا ت تةرا المقر    ا ج ائرس  ق     ةع، ضم  مرة قر   ، الثن   5)140م ت ا ج ائس

الخرررة  تةلتلهرررب لز فلرررو زا الجةئىرررن لتترررةر   ة وارررةت األ فلرررو زا والتوةررر   لررر  اللقةىرررةت والفوائرررر تشرررل  ا  رررة  
مر  التوةرةن المقرمرن المقر    ا ج ائرس الةرةر  مر  المجلرل ةتمةش  و  2 2018شتة    ت اة   28 ، لغةةناألخ ى

واررو  ةتررةم المجررة  ءمررةم المرررة ا المةمررن والف ةررا اااتشررة ن لررررس  3، لرر  المرررة ا المةمررنمرر  الف ةررا اااتشررة ن 
 رس  مررار المقتر ل المقتر  تشرل  تقارةم األمروا  ت ةارتةة  ترة  المةلمةرن الارتمة  ةاتفةرا مر  م ةقشرةت جممةرن الةرىن 

ء  ررةت رو تررع  تررراتة  التلهررب للجرروائم وء شرر ن التةرررن لهررة، والمقرر    ء  ةلقررر م  لرر  المجلررل الت فةررثن لرررس ة ظرر   ةررع
  2018ال ة ةن واأل تمة  تمر المةئن  س رة و  ال ة س  ة ةة  

 
 

 الصحة جمعية من المطلوب اإلجراء
 
 جممةن الةىن مرموا  ل  ا ىة ن ملمة  تةلتق ة   -2
 

                                                             
، الجلان المةشر اللمجلل الت فةثن  س رو تع األ تمة  تمر المةئن،  اض  الموجز ةالمى ءةضة  ا ظ   ؛16 140م تالو ةقن     1

  )تة  رلةزةن  3الف ع 
ال ررالع ملرر  التق ةرر  المتملررا تمشررةو ات األمة ررن مرر  ءمة ررن اتفةقةررن الت رروع التةولرروجس، ل 57 70الو ةقررن  ا ظرر  ءةضررة      2

   5)140م تالمق    ا ج ائس الوا ر  س  لب التىاب 
3   http://www.who.int/influenza/pip/ag_april2016_MeetingRpt.pdf?ua=1 آثا    17 )تررررررم اا ررررررالع  ررررررس 45، الفقرررررر ا

   2017مة ل 

http://www.who.int/influenza/pip/ag_april2016_MeetingRpt.pdf?ua=1
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 تمهيد
 

جرةرررا تلررول  ررس األ ررا، وات  رررة  ةتمررث  الت تررؤ تمومرررهة ءو ء  هررة  وةم رر   جةئىررنمررة تفتررل مخررة   ظهررو  ء فلررو زا 
 رررس  جةئىرررنالتخ رررة  والتلهرررب المارررتا مرررةملة   ئةارررةة   رررس التخفةررر  مررر  و رررلا الىةرررةئ  الضرررة ا لز فلرررو زا ال

ةررة ، الماررتقت   وةشررم  ثلررك ت ررةت القررر ا ملرر  ارتشررة  ءن  ة ئررن مرر   رروا ي الةررىن الممومةررن التررس ت ةرر  قلقررة  رول
 واااتجةتن لهة 

 
، قةمرررت م ظمرررن الةرررىن المةلمةرررن والررررو  األمضرررةت توضررر  ا  رررة  الخرررة  تةلتلهرررب لمواجهرررن 2011و رررس مرررةم 
تشر ةن،  جةئىرن؛ لةرو  تم ةتن ةرك رولرس جرةرر لتمزةرز تترةر   ة وارةت األ فلرو زا الترس قرر تارتب جةئىناأل فلو زا ال

 ررس  جةئىررنة ملرر  اللقةىررةت وملرر  اررةئ  ا مرررارات ثات الةررلن تةلمرر  زةررةرا تلهررب التلرررا  ال ةمةررن، واررت  ىةرروله
م ظمرن الةرىن المةلمةرن، والررو  األمضرةت، وروائر  الةر ةمن،  -ىةلن ىرو هة  وقر التفت الجهةت الفةملن جمةمهة 
ىرررو  هرررر  مشرررت ك، ءا وهرررو تلهرررب المرررةلم ملررر   ىرررو ء ضررر   -والمجتمررر  المرررر س، وارررةئ  ءةرررىةب المةرررلىن 

  المقتلن، والىر م  مرم الو وا  س قر ات ة الجمةمةن مل  تتةر  الفة واةت والفوائر جةئىنللالاتجةتن ل

 
  وم  م  لرا ا ةمرة  جةئىنوهة قر ا قضت خمل ا وات مل  توقة  ا  ة  الخة  تةلتلهب لمواجهن األ فلو زا ال

لوقررت ااررتم ار التقرررم المىرر ز تشررل  تررل  تفمةرر  هررثا المتررةر ات الجرةرررا الممقرررا ةت لررب وقتررة   رروةال ،  قررر ىررة  ا
  ثا رة  هثا ا  ة  قر ىقا الهر  المتوخ  م ع، ومة  ثا رة  اةواة  ااىتفةظ تلهمةتع  س الماتقت   مة
 

و ررس الوقررت الررثن ةواجررع  ةررع المررةلم مررررا  متزاةرررا  مرر  التهرةرررات التررس تىةررا تةلةررىن الممومةررن ثات التررل ة  الرررولس 
 ول رو و ررة الماررتب لمتالزمررن الشرر ا األوارر  الت فاررةن، مرر ر  ةرر ول ا ةترروا، و ةرر ول )ملرر  اررتة  الم ررة ،  ةرر

زةرررة ، تررةت التضررةم  المررةلمس مهمررة  ءر رر  مرر  ءن وقررت مضرر  تغةررن تررثلة  المقتررةت الىةاررمن المتملقررن تةلاةةاررةت 
 ؤى  جةئىررن فلررو زا الوالتشررغة  والقررر ات، قترر  وقرروع ءن ىةلررن  رروا ي  وةررو   ا  ررة  الخررة  تةلتلهررب لمواجهررن األ

مفةرا لتتةر  الملم ضةت األخ ى التس تاتلزم اااتجةتن الا ةمن، والتترةر  الم ةر  للفوائرر  وملر  الر غم مر  ثلرك، 
ء  هررثا ا  ررة  لرر  ةىررتفظ  جةئىررنةرر ى الف ةررا المم ررس تةاررتم ار ا  ررة  الخررة  تةلتلهررب لمواجهررن األ فلررو زا ال

اةت وةتم تلتةن الىةجن للتوضرةم تشرل  تترةر  تةة رةت المتوالةرةت الجة ةرن والفوائرر تلهمةتع مة لم ةتواة  تتةر  الفة و 
مل   ىو مةج   تة ضة ن  ل  ثلك، ةجر ن الممر  ملر  تىارة  الر وات  مر  الجهرور األخر ى المتثولرن ال امةرن  لر  

لرر  زةررةرا   2005ملرر  اررتة  الم ررة ، اللرروائم الةررىةن الرولةررن ) تمزةرز ت ررةت القررر ات     تررة  لقةىررةت األ فلررو زا، [ وات
وثلررك مرر  ءجرر  تمظررةم ء رر  المرروا ر التررس ةجممهررة ا  ررة   ومرر  األهمةررن تمرررة  قةررةل مرررى تىقةررا ا  ررة  لل تررةئج 
ملرر   ىررو م ررتظم، وا مرررال  مرر  هررثا ال تررةئج ملررر    ررةا واارر ، وثلررك لضرررمة  ىفررةظ ا  ررة  ملرر  اارررترامتع، 

 اةن وىفةظع مل  مةةلم جمة  الجهةت الفةملن ال ئة
 

 ) ئةل تةل ةةتن  اةتة )ال ئةل ، والررتو ا تة ةزا تةم-رةاةتة الررتو ا ر ةاتة 
 

 جةئىنالف ةا المم س تةاتم ار ا  ة  الخة  تةلتلهب لمواجهن األ فلو زا ال

 
 ،2016ءرتوت    تش ة  األو 

 
 اوةا ا -ج ة  
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 شكر وتقدير
 
الف ةررا المم ررس تةااررتم ار ماررةهمةت قةصمررن مرر  ءةرىةب المةررلىن ال ئةاررةة   وةتقرررم الف ةررا تشررر  خررة    تلقر

 :للاةرا والاةرات التةلةن ءامةؤهم الثة  ءج ى الف ةا مقةتالت شخةةن ممهم

 

 ةلةل آ   ، رتةر    ج وب ء  ةقةة؛ الررتو  -ش رن اة و س تةاتة ءتةرة ءتلة ، مرة  اةةاةت التم ة   س   الررتو 
مررررة ن اةةارررةت اللقةىرررةت والمرررال  الم رررةمس والتشرررخة   رررس مؤاارررن تةوتر ولررروجس   و ةشررر ، الواةرررةت المتىررررا 

 ةررة  تررة ، مررررة  )قررةئم تةألممررة   الم رررز المتمررةو  مررر  م ظمررن الةررىن المةلمةررن، ءارررت الةة؛   األم ةرةررن؛ الررررتو 
غرةن روشر ة ،  ئرةل   ةرا   لتترةر  تةة رةت ء فلرو زا ال ةرو  الرررتو  تةتر  تروغ  ،  ئرةل المترةر ا المةلمةرن  الررتو 

 ة ارس ررورل، المررة  الارةتا لقارم األ فلرو زا، والمررة  الارةتا للم ررز   اء شة  ال ةورلةوتةرات األو وترس؛ الرررتو  
ة  الت وة  وااتتررة  وةلةةم ر ار  ، مر  المتمةو  م  م ظمن الةىن المةلمةن، الواةةت المتىرا األم ةرةن؛ الررتو 

غوة ررة  رو ررة ، م اررا وىرررا المختترر ات التةتمررن ل ظررةم   اررةرة ل؛ الررررتو    ررس األ فلررو زا، اررس  ل    تةررو ة اتةز
الوقةةررن مرر  ا  ررةت واألمرر ار الىةوا ةررن وال تةتةررن المررةت ا للىرررور وماررؤو  ااتةررة  تةلشررترن المةلمةررن المشررت رن تررة  

ا  وم ظمن األغثةن والز امن لخت ات األ فلو زا الىةوا ةن،  را ا ةرىن الىةروا ، م ظمرن الم ظمن المةلمةن لةىن الىةو 
 الرةمةر  ر ازة رو ةت ،  ئرةل الم ررز الرو  س لمرة ىررن   األغثةرن والز امرن التةتمرن لزمرم المتىررا،  ة ةلةرة؛ الرررتو 

غلهررة ت، رتةرر  الملمررةت، قاررم الفة واررةت، ءو مررة      األ فلررو زا التررةت  لم ظمررن الةررىن المةلمةررن، ر واتةررة؛ الررررتو 
تر ول   الممهر الو  س للممةةة  التةولوجةن والم اقتن، المملرن المتىرا لت ة ة ةرة المظمر  وءة ل ررا الشرمةلةن؛ الرررتو 

  اغةلة ،  ةئب ماةمر وزة  الةىن، مررة  مرترب الت  رةمج الرو  س للقةىرةت، الواةرةت المتىررا األم ةرةرن؛ الرررتو  
  هررةمةلت ، المرررة  الت فةررثن، جةممررن واةررن ر اررةل، رلةررن ال ررب التة رر ن، الواةررةت المتىرررا األم ةرةررن؛ الاررةررةرر  

آلرر  هررةن، ضررةت  ااتةررة  الملمررس للمتررةر ا المةلمةررن    روا ر هةم ررر، تةىرر  ماررةمر، شررترن المررةلم ال ةلرر ؛ الررررتو 
ةممن تة ةل رةرة ت، وماتشفةةت جةممن ترة ةل الرتر ى، ، جرةرةةع هواة   لتتةر  تةة ةت ء فلو زا ال ةو ؛ األاتةث

زة ررة ةول ءوا رةل، مررة  م رررز  ةةتر  آن ترس، الممهررر الاوةار ن للمملومةرةت التةولوجةررن؛   ترة ةل،    ارة؛ األارتةث
الواةرةت المتىررا؛ م اررز مرة ىرن األمر ار والوقةةرن م هرة، جرةرلة  ررةتز، الم ررز المتمرةو  مر  الم ظمرن،   االررتو  
لرس   آ  رةلاو، رتةر  المروظفة  الت فةرثةة ، المجلرل الرو  س للتىرو  الةرىةن وال تةرن، ءارت الةة؛ الرررتو   األاتةث

، مررة  الم ررز جو  مرةروان  روة  مةن، مختت  األ فلو زا، الممهر الو  س للةىن والوتةئةةت،  ةةت  ةم؛ الررتو 
  االمتمةو  م  م ظمن الةىن المةلمةن، ممهر ر ةك، المملررن المتىررا لت ة ة ةرة المظمر  وءة ل ررا الشرمةلةن؛ الرررتو  

الواةرررةت م اررررز مرة ىرررن األمررر ار والوقةةرررن م هرررة،  آ  مررروة ، المررررة  الممرررةو  للتررر امج الخة جةرررن، قارررم األ فلرررو زا،
مىمررر  جةررب، مرررة  مختترر ات الفة واررةت، الم رررز الررو  س لمرة ىررن األ فلررو زا،  ءمرر   االمتىرررا األم ةرةررن؛ الررررتو  

ملةرك تةر ةل، ءارتةث   تةرةتو ءوراجةر ن، مررة  م ررز ءتىرة   ة وارةت األ فلرو زا، الةةترة ؛ األارتةث  مة ؛ الررتو 
ة  م ررررز التىررر  ت ةترررس مةلتةهة تة رررة اةارررو و، مرررر  االمةر وتةولررروجس، جةممرررن هو رررل رو رررل، رلةرررن ال رررب؛ الرررررتو  

والت ررروة   رررس مجرررة  تر ولوجةرررة ال رررب الىةرررون والةرررىن األاةارررةن، الممهرررر الرررو  س للتىررر  والت ررروة   رررس مجرررة  
  تررة ة س اررةزةةمو  س،  ةئررب الرر ئةل الماررةمر، سءر ةمةرررةرلس؛ الاررةرا  الةررىن، وزا ا الةررىن،   رو ةاررةة؛ الررررتو 

 ةتشرة ر شروة مة ، مررة  المملومةتةرن، ممهرر   المةلم ال ةل ؛ الرررتو اة غةتة شةشةرة ت، الماتشة  القة و س، شترن 
، م ارز مرة ىن األم ار والوقةةرن م هرة ةولو ل شو، مرة  الم رز المتمةو  م  الم ظمن،  جةع ر ةل  ة ت ؛ األاتةث

رالةررر ؛ ررررورن ترررةةلو ، مررررة  ت ررروة  الاررروا الممومةرررن المةلمةرررن، اللقةىرررةت، غالرارررو ارررمة    الةرررة ؛ الرررررتو 
 لو ةت ت وة  ةشت، م رز ءمر ار الجهرةز الت فارس والتهرةب الارىةةة، الممهرر الرو  س لزمر ار الارة ةن،   الررتو 

،   ج وب ء  ةقةة؛ الررتو  للروانت التُّ لفتارس   ةتشررة ر وةتررس،   ت  رةمج الةررىن المةلمةررن، مؤاارن تةرر  ومةلة ررا غةررتل؛ الرررتو  ل ئررون،الف ةرا المم ررس تةالتهرةب ا ةتة  واة اغة ، رتة  ماؤولس الت امج، وقةئر مترةر ا األ فلرو زا والفةر ولل الملخو
تشرل  ر اارةت  ةرولوجةرة األ فلرو زا لررى الىةوا رةت، الواةرةت المتىررا  الم رز المتمةو  م  م ظمرن الةرىن المةلمةرن 

زا والفة وارررةت الت فارررةن، مىررر   جرررو  وور،  ةئرررب  ئرررةل الجممةرررن الرولةرررن لفة وارررةت األ فلرررو   األم ةرةرررن؛ الرررررتو 
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شررة مة تة، مرررة  اةةاررةت  -مة غ ةتررة زةرررةة  والفة واررةت الت فاررةن األخرر ى؛ الاررةرا ة واررةت األ فلررو زا ااتم اضررةت 
  اللقةىةت تةاتىةر الرولس لةة مس و ات ةت الماتىض ات الةةرا ةن

 
رر ةل ترةغولس؛   : األارتةثجةئىرناأل فلرو زا ال وءمضةت الف ةا اااتشة ن المم س تة  ة  الخة  تةلتلهب لمواجهرن

ىمرررررر الت اترررررس؛   رةرةةرررررع هوارررررة ؛ الرررررررتو   خة ترررررةل تة توارررررة را ارررررةلفة جو ةرررررو  )الررررر ئةل ؛ األارررررتةث  الرررررررتو 
آ  جررررو ز؛  ةمو ررررر لررررة  تررررزا  ترررر ؛ -رةرررر ن  هةمررررة مةارررر  موارررر ؛ الررررررتو   ءوا  ه غرررر ل؛ الررررررتو   الررررررتو 
تةترة    ةتشرة ر  جروم؛ الرررتو   مجةمترة؛ الرررتو  جة ةرت  ازةةر ممة ؛ الررتو    األاتةثروهتةموك مة شة؛   الررتو 

جرو  واتار ؛   تس  رس  ة وغوترة ؛ األارتةث  مىمورو   ىم ؛ الررتو   هومة ق ةشس؛ األاتةث  تةلةهةوارا ة؛ الررتو 
 ةو وا ل   األاتةث

 
والتةرررن لهررة الشررترن المةلمةررن لت ةررر األ فلررو زا وقررر قرررمت التلرررا  التةلةررن  جةتررةت ملرر  ءاررئلن الماررم الررثن ءج تررع 

التةتمن لم ظمرن الةرىن المةلمةرن متر  شرترن ا  ت  رت تشرل  تررةلة  التشرغة : ءلتة ةرة، األ ج ترة ، ءارت الةة، ال مارة، 
ررن التةتمررن لجمهو ةررن الةررة  رو ررلس ترر غالرة ، تلجةرررة، رمتورةررة، الةررة ، م  قررن سهو ررل الشررمتةن،  ا را ةررن الخةة 

،  ة ةلةررة، الةةتررة ، األ ر ، اة ررة، الةو ررة ،   رو ةاررةة، ءة ل رررررروارو ، مةرر ،   ل رررا، ءلمة ةررة، غ  ك،  مار واتةررة، الررر
اتفةرة، لراررمت غ، مةلةزةررة،  ةتررة ، ال رر وةج، الت تغررة ، جمهو ةرن رو ةررة،  ومة ةررة، ااتىررةر ال واررس، ءاررتة ةة، الارروةر، 

 ا الشمةلةن، جمهو ةن ت زا ةة المتىرا، الواةةت المتىرا األم ةرةن لمتىرا لت ة ة ةة المظم  وءة ل راوةا ا، المملرن ا
 

ا مل  المراخالت الشفهةن التس قرمتهة الررو  األ ر ا  للف ةرا المم رس تةاارتم ار، ء  رةت الجلارةت الم مقررا ومالو 
اررتتمت ، قرررمت التلرررا  التةلةررن مررراخالت مرتوتررن للف ةررا المم ررس  مررةةو، وءةلررو   مررة ل، وءةررة    ررس الشررهو  آثا  

ا، ءلمة ةرة، المرارةك، هول ررا، ال ر وةج، الواةرةت المتىررا ،   ل ررةنجمهو ةن التشةرالتةااتم ار، ءا وهس: ءات الةة، 
 األم ةرةن 

 
وقررر قرررم موظفررو ءمة ررن الم ظمررن التةلةررن ءاررمةؤهم، المررةملو  تررةلمق  ال ئةاررس، والمرةتررب ا قلةمةررن، مرررخالت للف ةررا 

لتررةو، آ ررة تةومررة ، المم ررس تةااررتم ار: رلورةررة ءلفو اررو، ترر ول  لرروو ر، جة ةفرر  تة اغررة ، تةرر ن تةاررةال ، ءو ررة تة
ترو  رة رس، ءلرار ر ا  -اةلفس ت ةة ر، جولةة  ةتا  ، رةجس  ورورا، غةةة جةمةر ، لةزا هةررمة ، آ  هو رول، مرة ن

رو تةررك، مةةررة لةفرر ، جررةروب رةرر ة ، ءمةلررس  ةررورل، غو ةررة   ورةةررع، تررو   وجرر ز، تةترر  اررالمن، جة ررة اررممة ، 
  ل، ءولةف  اتوك، رةتلة   ة رةمة ، وة رة ل زا ل  ا ةةة  االت ن، اتة  اولومو ، رة لة  ات و 

 
 اااتشة ةو  تشل  تق ة  ءمة ن الم ظمن المتملا تت وتورو   ةغوةة: ت ةة رة راهةة، ءلرا ر ا  ةال  

 
ءىمرر، ررة ولة  تر او ،   ةررة  المةملو  تةلمرةتب ا قلةمةن للم ظمرن: تغة رر ا ءرةتةمرة، ارةلفة  ءلررةغةة ن، ةىةر  ملرس

روغ ، اةةوهةت هةاة و ة، واةا خة ، مةمو و  مةلك، جو   ةرةغةوا، تةتةتو ر ءولووررو ،  اخرس تةلةررة ، ارواتةة ة 
  و   - اجةتو ة ة ة، تة را   ا ة،  همس امتة ة ل،  ت اهةم اول

 
لرر   ةئررب المرررة  المررةم ةتقرررم الف ةررا تةلشررر  للررررتو ا مة غ ةررت تشررة  المرررة ا المةمررن لم ظمررن  الةررىن المةلمةررن، وات

 ، مل  رممهمة ال ش  ألممة  الف ةا المم س تةااتم ار اتة -ء ة  س ءاةموا  لم ظمن الةىن المةلمةن الررتو 
 

رمة ةتقرم الف ةا المم س تةااتم ار تشر  خة  ألمة ن الف ةرا: جة هرة ر ج ومرة  )الر ئةل ، را ةرة  هوغرروتل ، 
 مةغ   - زا تو ، مةغرالة ة  اتة س، ءلرا ر ا  وزاروت ةة جون، تة ة
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 مسرد االختصارات
 

AFRO WHO Regional Office for Africa 

AMRO WHO Regional Office for the Americas 

CDC  U.S. Centers for Disease Control and Prevention  

CNBG  China National Biotec Group 

COP   Conference of the Parties 

CVV  Candidate vaccine virus 

DDBJ  DNA Data Bank of Japan 

ECN   WHO Emergency Communications Network 

ECSPP WHO Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparations 

EMRO WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean 

ENA  European Nucleotide Archive 

EQAP WHO External Quality Assessment Project for the detection of influenza virus 

type A by polymerase chain reaction  

EU  European Union 

EURO  WHO Regional Office for Europe 

FAO  Food and Agriculture Organization of the United Nations 

FluID  Flu Informed Decisions 

GAP  Global Action Plan for Influenza Vaccines 

GDP  Gross domestic product  

GHSA  Global Health Security Agenda 

GIP  WHO Global Influenza Programme 

GISAID Global Initiative on Sharing All Influenza Data 

GISN  Global Influenza Surveillance Network 

GISRS Global Influenza Surveillance and Response System 

GSD  Genetic sequence data 

GSK  GlaxoSmithKline 

HQ  Headquarters 

IDP  Institutional development plan 

IHR (2005) International Health Regulations (2005) 

INSDC International Nucleotide Sequence Database Collaboration 

IRD  Influenza Research Database 

IVPP  Influenza viruses with human pandemic potential 

IVTM  Influenza Virus Traceability Mechanism 

MAT   Mutually agreed terms 

MERS-CoV Middle East respiratory syndrome coronavirus 

MOP  Meeting of the Parties 

NIC  National Influenza Centre 

NRA  National regulatory authority 
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OIE  World Organisation for Animal Health 

PAHO  Pan American Health Organization 

PC  Partnership Contribution 

PCR  Polymerase chain reaction 

PHEIC Public health emergency of international concern 

PIC   Prior informed consent 

PIP  Pandemic Influenza Preparedness 

PIP BM PIP biological materials 

PIRM  WHO Pandemic Influenza Risk Management 

PSC   Programme support costs 

SAGE  Strategic Advisory Group of Experts on Immunization 

SARS  Severe acute respiratory syndrome 

SDG  UN Sustainable Development Goal  

SEARO WHO South-East Asia Regional Office 

SMTA  Standard material transfer agreement 

SWOT  Strengths, weaknesses, opportunities and threats 

TEWG Technical Expert Working Group on Genetic Sequence Data 

TWG  Technical Working Group on the Sharing of Influenza Genetic Sequence Data 

TIPRA Tool for Influenza Pandemic Risk Assessment 

UN  United Nations 

UNICEF United Nations Children’s Fund 

WPRO WHO Regional Office for the Western Pacific 

WHO  World Health Organization 

WHO CC WHO Collaborating Centre 

WHO ERL WHO Essential Regulatory Laboratory 

WHO H5RL WHO H5 Reference Laboratory 
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 الملخص التنفيذي
 

ترل  األمر ار الممرةرن ا تمر   ىررورا  تةت األم  الةىس المةلمس ءولوةن رولةن خال  المقر المةضس، مر  ا قر ا  
المتالزمرن  ملر  الر غم مر  ء   ةشرةنو ةا الارف  الررولس تشرر  هةئر   تر  ةع ت ق  الارة ، واتا   ةرع   ر س مةلم اش

ررل   2003)اررة ل  التررس ىررر ت  ررس مررةم  الت فاررةن الىررةرا الوخةمررن رة ررت تم ةتررن  ررةقول الخ رر ،  ا ء  الضرروت ال
مرر ا ءخررر ى  ررس المرررةم  فارررع،  A(H5N1)مىرررررا التررس   ضرررتهة ممرررةورا ظهررو  األ فلرررو زا ملرر  المخرررة   المةلمةررن ال

  ومقب م و  قر   مر  الزمرة  تق ةترة  ملر  2009الم رلمن مةم  A(H1N1) pdm091األ فلو زا م  ال م   جةئىنو 
 ةر  لج رن الم اجمرن تق ، مخلفرن و اتهرة مواقرب مررم ا، خلر 1918القةتلن المةلم  س مرةم  جةئىنارتاةل األ فلو زا ال

 لر  ء  المرةلم  2009الم رلمرن مرةم  A(H1N1)  ة وللفةشةن تةل اتن   2005اللوائم الةىةن الرولةن )تشل  رو  
لرر  ن، و وخةمرال جةئىررنةرزا  سغةرر  مارتمر ااررتمرارا  رة ةرة س لالاررتجةتن لز فلرو زا الا ء  سمشر ات المالةررة س مر  التشرر  ات

 2الو ةا  س المةلم قر ةتم ضو  لمخة   
 

، ترةت مر  الواضرم ء  ااارتجةتن الفمةلرن لز فلرو زا 2003الترس ا ررلمت  رس مرةم  A(H5N1)ومقب  ةشةن األ فلو زا 
الو ةررا  وهررثا التمررةو  لررةل ضرر و ةة  لتغ ةررن تتررةر  المملومررةت وتتررةر   تت لررب المزةررر مرر  التمررةو  الرررولس جةئىررنال

تشر ةن  ىارب، وات مرة هرو ضر و ن ءةضرة  لتوزةر  الفوائرر الترس ت رتج م رع،  جةئىرن ة وارةت األ فلرو زا الترس قرر تارتب 
 رس ثلرك لقةىرةت األ فلرو زا وارةئ  الم تجرةت ال تةرن  وتررءت المفةوضرةت تشرل  وضر   ظرةم جرةرر، وتمرر مر و   تمة

ةررك رولرررس، ءا وهرررو سا  رررة  الخرررة  تةلتلهرررب لمواجهرررن  وضررر ترررم  - 2011وتىرةررررا   رررس مرررةم  -ء ترر  اررر وات 
 -رة ت المشة رن القوةن م  ءةىةب المةرلىن  ،وم ث التراةن 4رولن مضوا   194م  جة ب  3س،جةئىنفلو زا الاأل 

ءمر ا  ىةارمة  لت فةرث هرثا ا  رة     جرةل ت فةرثا  - تمة  س ثلك الرو  األمضةت، وروائر  الةر ةمن، والمجتمر  المرر س
ةظرر  ملرر  الر جررن  فاررهة مرر  األهمةررن الىةاررمن رمررة رررة  رومررة   ظرر ا  ااررتم ا  ظهررو   ة واررةت جرةرررا لز فلررو زا، 

  جةئىنىتمة  القةئم رومة  تىرو  واا
 

المارةواا   رةلت و ات  رس اللقةىرةت، وةهر  ا  ة   ل   ىرا  تواز  تة  تتةر  الفة واةت وتتةر  الفوائر مل  قرم 
زا  تررائم  وتة مررة او جررالمررةلم مرر  ال، وتر ولوجةررة التشررخة  ا ترفررس وىرررهة لىمةةررن األروةررن المضررةرا للفة واررةتو 

،  رن   ةر ول األ فلرو زا ةهرةجم رو  تمةةرز، ءجمر   س ء ىرةت المرةلم نالخرمةت والم تجةت الةىةن غة  مترة ئ تةىن 
ء  تررو  م تجرةت  نجمة  التلرا  مم ضن للمخة   تةلر جن  فارهة  ومر   رم،  مر  الضر و  وم  الممر  ء  ترو  

متةىرن للفئرةت الاررة ةن األشرر تم ضرة  للمخرة   م رر  -للفة وارةت ا ة  التس ت تج م  خال  التتةر  ال -األ فلو زا 
  جةئىنىرو  ال

                                                             
، والترس 2009هو الفة ول الماؤو  مر  جةئىرن األ فلرو زا الم رلمرن مرةم  A(H1N1) pdm09 ة ول األ فلو زا م  ال م     1

   2005الةىةن الرولةن )ءو   وا ي الةىن الممومةن التس ء ة ت قلقة  رولةة   س   ة  اللوائم ة تم  مال ه
  تةل ارررتن 2005 ، تق ةررر  لج رررن الم اجمرررن تشرررل  رو  اللررروائم الةرررىةن الرولةرررن )2005ت فةرررث اللررروائم الةرررىةن الرولةرررن )   2

، تق ةررر  مررر  المررررة ا المةمرررن  ج ةررر : م ظمرررن الةرررىن المةلمةرررن؛ 2009الم رلمرررن مرررةم  (H1N1)لجةئىررن األ فلرررو زا مررر  الررر م  
 ءةلرررررررررو   20، تررررررررم اا رررررررررالع  رررررررررس http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_10-ar.pdf ؛10 64)  2011
   2016اتتمت  

ا  ة  الخة  تةلتلهب لمواجهن األ فلو زا الجةئىن لتترةر   ة وارةت األ فلرو زا والتوةر   لر  اللقةىرةت والفوائرر األخر ى     3
 ءةلررررررررو   19، تررررررررم اا ررررررررالع  ررررررررس /http://www.who.int/influenza/pip/en) 2011ج ةرررررررر : م ظمررررررررن الةررررررررىن المةلمةررررررررن؛ 

   2016 اتتمت 
م  جرو  األممة   التلهب لمواجهن األ فلو زا الجةئىن: تترةر   ة وارةت األ فلرو زا والتوةر   لر  اللقةىرةت  1-13الت ر    4

؛ 5-64    ع) 2011مةلمةررررن؛ والفوائررررر األخرررر ى  جممةررررن الةررررىن المةلمةررررن ال اتمررررن والاررررتو   ج ةرررر : م ظمررررن الةررررىن ال
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_R5-ar.pdf 2016اتتمت   ءةلو   21، تم اا الع  س   
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األ فلررررو زا والتةرررررن لهررررة )الشررررترن ، والتررررس تضررررم ةررررتم تتررررةر  الفة واررررةت مرررر  خررررال  الشررررترن المةلمةررررن لت ةررررر و 
رولررن مضرروا ، واررتن م اررررز  113م رررزا  و  ةررة  لمرة ىرررن األ فلررو زا ت تشرر  مترر   143مختترر ا ، تمررة  ررس ثلررك  152

متمةو ن م  الم ظمن مم ةن تةلم اج  والتىو  الخةةن تةأل فلو زا، وء تمن م  المختت ات الت ظةمةن األاةاةن التةتمرن 
 1وةشررررر  ااتفررررةا الموىررررر ل قرررر  المرررروار  1،2تةتمررررة  للم ظمرررن  H5مختترررر ا  م جمةررررة  مم ةررررة  تررررةل م   13ن، وللم ظمررر
م  ا  رة ، مقررا  ملزمرة  ةىررر الشر و  الترس تقروم تمقتضرةهة المختتر ات التةتمرن  1 ، والوا ر  س الملىا 1 )ااتفةا

  ةمة تة هة  جةئىنأل فلو زا الللشترن تتتةر  الموار التةولوجةن الخةةن تةلتلهب لمواجهن ا
 

ااتفةقررةت الموىرررا ل قرر  ت رر ةقتة :  جةئىررنا  ررة  الخررة  تةلتلهررب لمواجهررن األ فلررو زا الوةررتم تتررةر  الفوائررر ضررم  
والمؤاارةت  الجهرةت المةر منمر  قتةر   -توق  الرةة رةت الترس تقر  خرة   الشرترن  3 ، وماةهمةت الش ارن2الموار 

، وهو اتفةا ملزٌم 2اتفةقة  م  ااتفةقةت الموىرا ل ق  الموار  -األرةرةمةن، والتس تتلق  مة ةت مةرةن م  الفة واةت 
ءمرة   جةئىرنقة و ة  تتو ة  م تجةت م   اللقةىةت واألروةن المضةرا للفة واةت ووارةئ  التشرخة   رس ىةلرن ىررو  

،  ترر   مارةهمةت الشرترنالتشخة  التس تارتخرم  واةئ والماتىض ات الةةرا ةن، و ، للقةىةتالجهةت المة من 
 جةئىررن ررس رمررم التلهررب لمواجهررن الةررتم ااررتخرامهة ملةررو  روا  ءم ةرررس  28شرر ارن ارر وةن، تتلررل قةمتهررة ا جمةلةررن 

 واااتجةتن لهة 
 

 جائحةاالستعراض األول لإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا ال
 

تلهرب لمواجهرن األ فلررو زا ت فةرث ا  رة  الخرة  تةلرة رت قرر مضرت خمرل ار وات ملر  هرثا ااارتم ار، م رر تررت 
مرر  ا  ررة ، والررثن ةرر   ملرر  ضرر و ا  2-4-7وهررثا اااررتم ار األو  م ةررو  ملةررع تىررت الفرر ع   جةئىررنال

ت ررو ات، ىاررب ااقتضررةت، ستغةررن اقترر ال الت قةىررةت التررس تمرررل ال 2016اارتم ار ا  ررة  ومالىقررع تىلررو  مررةم 
 ، م  خال  المجلل الت فةثنس 2017مل  جممةن الةىن المةلمةن  س مةم 

 
)سالف ةا اااتشرة نس  تةلررو   جةئىناجتم  الف ةا اااتشة ن المم س تة  ة  الخة  تةلتلهب لمواجهن األ فلو زا ال
 تشرررر ة  األو   14و13ت ةررررومس األمضررررةت، وروائرررر  الةرررر ةمن، وءةررررىةب المةررررلىن،  ررررس رو ا ااررررت  ةئةن مقررررر

واجتممت المرة ا المةمرن  4  وءوة  تتشرة    ةا ماتق  م  الخت ات ااتم ار ات  ت فةث ا  ة  2015 ءرتوت 
تةلف ةا المم س تةاتم ار ا  ة ، والثن ةترو  م   مة ةن خت ات ثون خت ات واامن ال  ةا، وةغ س جمة  ءقرةلةم 

                                                             
[   الموقر  ملر  شرترن ا  ت  رت شترن الم ظمن المةلمةرن لت ةرر األ فلرو زا والتةررن لهرة   رس: م ظمرن الةرىن المةلمةرن     1

تش ة   20، تم اا الع  س /http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/en) 2016لمةن؛ ج ة : م ظمن الةىن المة
   2016ءرتوت   األو  

مختتررر ات مم ةرررن ترررةأل فلو زا  خةرررتهة  -خرررة   شرررترن الم ظمرررن المةلمةرررن لت ةرررر األ فلررو زا والتةررررن لهرررة  -ةوجررر ءةضرررة     2
ار التةولوجةن الخةةن تةلتلهب لمواجهن األ فلو زا الجةئىن  وهرثا المختتر ات  مرة ومة تهة الرو  األمضةت رس تو ر للشترن المو 

توجررر  ررس الرررو  األمضررةت التررس ا ةترروا   تهررة م ارررز و  ةررن لمرة ىررن األ فلررو زا، ءو ترررو  تم ةتررن مختترر ات  ضررة ةن تضرر ل  
 تلروا  ممة ن مةرا مة تقوم تهة الم ارز الو  ةن لمرة ىن األ فلو زا 

ا  ة  الخة  تةلتلهب لمواجهن األ فلو زا الجةئىن لتترةر   ة وارةت األ فلرو زا والتوةر   لر  اللقةىرةت والفوائرر األخر ى     3
 ءةلررررررررو   19، تررررررررم اا ررررررررالع  ررررررررس /http://www.who.int/influenza/pip/en) 2011ج ةرررررررر : م ظمررررررررن الةررررررررىن المةلمةررررررررن؛ 

  14-6، والف ع 2 ، الملىا 2016 اتتمت 
اااتشررة ن المم ررس تة  ررة   الرررو ا اااررت  ةئةن للف ةررا اااتشررة ن المم ررس تة  ررة  الخررة  تةلتلهررب لمواجهررن الف ةررا    4

، ج ةر ، اوةارر ا  تق ةر  للمررة ا المةمرن  ج ةر : م ظمرن الةررىن 2015ءرتروت   تشر ة  األو   14-13األ فلرو زا الجةئىرن، 
اا ررررررالع  ررررررس  ، تررررررمhttp://www.who.int/influenza/pip/advisory_group/ag_spec_session_report.pdf) 2015المةلمةررررررن؛ 

   2016اتتمت   ءةلو   24
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الت رةرز ملر   ال رن  -رجرزت مر  اختةةةرةتع  -الجةرر  و للرب مر  الف ةرا  الج ارة سالترواز  الم ظمن، م  م امةا 
 ءا وهس: 1ءائلن
 

 ؟جةئىنمة هس ا  جةزات التس تىققت م ث امتمةر ا  ة  الخة  تةلتلهب لمواجهن األ فلو زا ال -1

 
 لررر  تىارررة  التلهرررب لز فلرررو زا  جةئىرررنهررر  ءرى ت فةرررث ا  رررة  الخرررة  تةلتلهرررب لمواجهرررن األ فلرررو زا ال -2

 مل  الةمةر المةلمس، تمة  س ثلك الت ةر  ةمة تة  الجوائم والقر ا مل  اااتجةتن؟ جةئىنال

 
 مة هس التىرةةت ومة هس ال  ا الملمر ن للتةرن لع؟ -3

 

  وتة ضررة ن  لرر  تىلةرر  تتررةر   ة واررةت 2015رةاررمت   تررم تمةررة  الف ةررا المم ررس تةااررتم ار  ررس رررة و  األو  
 تىةرررة ، و الشرررترن المةلمةرررن لت ةرررر األ فلرررو زا والتةررررن لهرررةتشررر ةن مررر  خرررال   جةئىرررناأل فلرررو زا الترررس قرررر تارررتب 

، وتةرر ة  2مارةهمةت الشر ارن وت فةرثهة مر  خرال  خمارن مجرةات ممر ، وتوقةر  ااتفةقرةت الموىررا ل قر  المروار 
، ت رررةو  الف ةرررا المم رررس تةاارررتم ار ءةضرررة  المارررةئ  جةئىرررنة  تةلتلهرررب لمواجهرررن األ فلرررو زا الالخرررشرررؤو  ا  رررة  

؛ التمةمرر  مرر  تةة ررةت المتوالةررةت الجة ةررن ضررم  ا  ررة األاةاررةن األخرر ى المتملقررن تةلاررةةا والت فةررث، تمررة  ررس ثلررك: 
واللررروائم  2ن تلقةىرررةت األ فلرررو زا،خ رررن الممررر  المةلمةرررن الخةةررر)تىرةررررا   التررر امج والةرررروك األخررر ىمررر  الررر وات  و 

 ؛ والتفةمر  مر  الشرر رةت األاةارةة   رس ا  رة ، تمررة  رس ثلرك روائرر  4ت فةرث ت وتوررو   ةغوةررةو  3 ،2005الرولةرن )
مرر  ت فةررث  تجررت ءةررىةب المةررلىن؛ والفوائررر ا ضررة ةن التررس  تمررة ترررو  قررر  اررةئ الةرر ةمن، والمجتمرر  المررر س، و 

 ا  ة  
 

ترررةلمق  ال ئةارررس للم ظمرررن  2016الف ةرررا المم رررس تةاارررتم ار مررررا اجتمةمرررةت وجهرررة  لوجرررع خرررال  مرررةم  وقرررر مقرررر
امس الف ةا المم س تةاارتم ار ت شرة   لر  م  تلمر  وقر الممقورا م  المؤتم ات  ا  ءةضة  مررءج ى تج ة ، رمة 

ةب المةلىن ال ئةارةة ، تمرة  رس الىةو  مل  مرخالت م  المةملة  تةلم ظمن والرو  األمضةت والمرةر م  ءةى
وروائر  الةر ةمن، وم ظمرةت المجتمر  المرر س، وقوامرر ، ةن لت ةر األ فلرو زا والتةررن لهرةالشترن المةلمثلك مم لس 

لالات شرةر تهرة  رس مراواترع  وقرر جر ت هرثا المشرة رةت مر  خرال  مقرةتالت شخةرةن، التةة ةت ثات الةلن، وثلك 
متررر  شرررترن ا  ت  رررت تضرررم ت ءارررئلن للررر ر ملةهرررة، ومقرررر اجتمرررةمة   و ا مفتوىرررنومملةرررن مشرررةومرررراخالت مرتوترررن، 

للمشررةو ات المفتوىررن ترررةلمق  ال ئةاررس للم ظمرررن  ومقررب المرةرررر مرر  اجتمةمرررةت الف ةررا المم رررس تةااررتم ار، مقرررر 
مرن  ورة رت وءخر ى لتترةر  األارئلن وا جةترةت، للررو  األمضرةت ترةلمق  ال ئةارس للم ظ مالمةرن  تةالف ةا ثاترع جلار

                                                             
  الم ج   فاع   1
[   الموقررر  ملررر  شرررترن ا  ت  رررت خ رررن الممررر  المةلمةرررن الخةةرررن تلقةىرررةت األ فلرررو زا   رررس: م ظمرررن الةرررىن المةلمةرررن     2

، ترررررررررم اا رررررررررالع  رررررررررس /http://www.who.int/influenza_vaccines_plan/en) 2016م ظمرررررررررن الةرررررررررىن المةلمةررررررررن؛  ج ةرررررررر :
   2016 اتتمت  ءةلو   22
  2008 ، ال تمن ال ة ةن  ج ة : م ظمن الةىن المةلمةن؛ 2005اللوائم الةىةن الرولةن )   3
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43883/1/9789241580410_eng.pdf اررررررتتمت   ءةلررررررو   22، تررررررم اا ررررررالع  ررررررس

2016   
ت وتورو   ةغوةة تشل  الىةو  ملر  المروا ر الجة ةرن والتقةارم المرةر  والم ةر  للم رة   ال ةشرئن مر  اارتخرامهة   رس:    4

 2011ةرررة : اتفةقةرررن الت ررروع التةولررروجس، األمرررم المتىررررا؛  [  مرررو ت  الموقررر  ملررر  شرررترن ا  ت  رررت اتفةقةرررن الت ررروع التةولررروجس  
(https://www.cbd.int/abs/ ، 2016ءرتوت   تش ة  األو   4تم اا الع  س   
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م  خال  الت  الىس المتةش  مل  شرترن ا  ت  رت ءةىةب المةلىن ومةمن الجمهو ، جمة  الجلاتة  مفتوىتة  ل
 1 مل  موق  الم ظمن

 
والم ةةر  المرو رن لرع، ةلةهرة  جةئىنالخة  تةلتلهب لمواجهن األ فلو زا الوةترء التق ة  األاةاس تمقرمن م  ا  ة  

وة  موجز ألالوب مم  الف ةا المم س تةااتم ار  ءمة تةقس التق ة   ةم ر ال تةئج التس توة   لةهة الف ةا 
المم ررس تةااررتم ار، والتوةررةةت التررس اقت ىهررة  وةمرر ر هررثا الملخرر  الت فةررثن مرروجزا  ألهررم ال تررةئج، وةات ارر  

 جمة  التوةةةت 
 
 

 والتوصياتالنتائج 
 

 تحليل شامل
 

 :ملخص النتائج
 

ا ومتترر ا جارو  ةم ر  ءراا  جةئىرنتتة  للف ةا المم س تةااتم ار ء  ا  ة  الخة  تةلتلهرب لمواجهرن األ فلرو زا ال
، وةجرر ن ت فةررثا ت فةررثا  جةرررا ، وء  المترررء الررثن ة تهجررع ا  ررة  والررثن ةتم رر   ررس جةئىررنللتلهررب لمواجهررن األ فلررو زا ال

ىتر  ةوم رة هرثا  وقرر ءرى ت فةرث ا  رة   ثا ءهمةرنةرزا  ر  الفوائرر ملر  قررم المارةواا، اتتةر  الفة واةت وتتةوض  
مرة ةرن الت ترؤ تةلقرر ا المةلمةرن ملر  ااارتجةتن لز فلرو زا ال   وةمرزن  جرةل ا  رة  جزئةرة  جةئىرن ل  مزةر مر  ال قرن وات

روائرر  ألمضررةت مرر  ءةررىةب المةررلىن ال ئةاررةة ، تمررة  ررس ثلررك  لرر  المشررة رن القوةررن الم تظمررن للم ظمررن والرررو  ا
الةرر ةمن، والمجتمرر  المررر س، وغةرر هم  ومرر  ثلررك،  ملرر  الرر غم مرر  وجررور تقررة ة  م تظمررن مرر  ت فةررث ا  ررة ،  مرر  

 الممر  جم  مختل  الم ةة  ممة  تشر  ء ض  لتقرةم ةو ا ءوضم م  التقرم المى ز تشر  مةم 
 

ه رةك مارةئ  ءاةارةن ةجرب ممةلجتهرة تشرر  مةجر ، تلهمةترع  رن   ا  رة ررس ةىرتفظ هرثا وم  الواضم ءةضرة  ء رع ل
هرثا ا  رة ، ومرة  ثا ررة  ةمرر   تمة  س ثلك ال  ةقن التس ة تغس التمةم  تهة م  تةة رةت المتوالةرةت الجة ةرن ضرم 

 المم ضةت األخ ى ا  ة  لةشم  األ فلو زا الموامةن، ءو ااتخرامع تةلفم  ر موث  لتتةر    ةا   ةتوا
 

 :التوصيات
 

ة تغرررس ء  تضررر  م ظمرررن الةرررىن المةلمةرررن  مررروث  تقةرررةم شرررةمال  ةتضرررم  قةةارررةت لل جرررةل الرلرررس  -1
، ررس ةلتلرل تهرة ار وةة   وة تغرس ء  ةتضرم  هرثا التتلةرل جةئىرنلإل ة  الخة  تةلتلهب لمواجهن األ فلو زا ال

ا  ة  تهرر   تةىرن قرر  ءرتر  مر  الوضرول تشرل   مملومةت مةو ا توضم ىةلن التقرم الملى ز  س ت فةث
 التقرم المى ز  ىو التلهب للجوائم واااتجةتن لهة 

 
ة تغس لم ظمن الةىن المةلمةن ا مال  مر  األهررا  والتقررم المىر ز  رس ت فةرث ا  رة  الخرة   -2

ةت، والمختتر ات التةتمرن تة تظةم وملر   ىرو ءر ر   مةلةرن، للررو  األمضر جةئىنتةلتلهب لمواجهن األ فلو زا ال
                                                             

لإل رة   تقرة ة   2016الف ةا المم س تةاتم ار ا  ة  الخة  تةلتلهرب لمواجهرن األ فلرو زا الجةئىرن  اارتم ار مرةم    1
م ظمرن [  ج ةر :  الموق  مل  شرترن ا  ت  رت اجتمةمةت الف ةا المم س تةاتم ار ا  ة    س: م ظمن الةىن المةلمةن  

 ءةلررررو   20، تررررم اا ررررالع  ررررس /http://www.who.int/influenza/pip/2016-review/meetings/en) 2016الةررررىن المةلمةررررن؛ 
   2016اتتمت  
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للشررترن المةلمةررن لت ةررر األ فلررو زا والتةرررن لهررة، وروائرر  الةرر ةمن، والمجتمرر  المررر س، واررةئ  ءةرررىةب 
 :توضةم مة ةلس مل   ىو ء ض  -مل  وجع التىرةر  -المةلىن  وة تغس لهة 

 
 التقرم المى ز قةةاة  مل   موث  التقةةم؛ )ء 

التررراتة  الخةةرررن تت فةرررث مارررةهمةت الشررر ارن؛ ة تغررس تارررلة  الضررروت ملررر  هرررثا الترررراتة   )ب 
الترررررس تمقررررررب المررررروجزا تةرررررفن م تظمرررررن  رررررس تقررررررة ة  الف ةرررررا اااتشرررررة ن، وجلارررررةت ا ىة ررررررن 

 ااجتمةمةت؛ ىت  ةةة  التقرم المى ز ءظه  للمةة  وةتم اامت ا  تع امت ا ة  واضىة ؛

شررفة ةن تشررل  ماررةئ  مرر  قتةرر  اختةررة  التلرررا  التررس اررتتلق  ة تغررس تمزةررز ااتةررة  وال )  
 رممة  م  ت فةث ماةهمةت الش ارن لتىاة   هم ا  ة   ةمة تة  الرو  األمضةت؛

ءهمةررن الماررةهمةت ال ومةررن مرر  ءةررىةب المةررلىن، والتزامررةت الرررو  األمضررةت تتقرررةم  )ر 
أل فلرو زا والتةررن لهرة وةرو هة مر  ماةهمةت مة ةن، تمة  س ثلك رمم الشرترن المةلمةرن لت ةرر ا
 خال  تو ة  الترةلة  الجة ةن ال وتة ةن الخةةن تةلمختت ات 

 
ة تغس ء  ةتول  المرة  المةم  جر ات ر اارن لتىرةرر ا  رة  المت تترن ملر   ر ا   ة وارةت األ فلرو زا  -3

 الموامةن  س ا  ة  ومرى ااتةواب ثلك ا ر ا  
 
 موثجرررة  ءاةارررةة  للممةملرررن تةلم ررر   جةئىرررنتةلتلهرررب لمواجهرررن األ فلرررو زا الةمتتررر  ا  رررة  الخرررة   -4

تةل اتن  ل  الةرىن الممومةرن المةلمةرن، وةمرر  ت تةقرع ملر  ارةئ  المم ضرةت؛ تةرر ء رع ة تغرس ء  ةارتم  
  س الوقت ال اه   جةئىنت رةز ال  ةا الىةلس لإل ة  مل  األ فلو زا ال

 
ت مل  مومر اااتم ار القةرم لإل رة ، والرثن ة تغرس ء  ةرتم قتر  ة تغس ء  تتفا الرو  األمضة -5

  2021 هةةن مةم 
 

 تبادل الفيروسات
 

 :ملخص النتائج
 

ا  ررة  الخررة  تةلتلهررب وتمزةزهررة م ررث امتمررةر الشررترن المةلمةررن لت ةررر األ فلررو زا والتةرررن لهررة     ررةا ةتررم توارر
ىةرر  تقرروم تتقرررةم  وائررر قةصمررن للرررو  األمضررةت، تمررة  ررس ثلررك تقةررةم ، 2011 ررس مررةم  جةئىررنلمواجهررن األ فلررو زا ال

، والرواشرر ، والتررر ةب، وت ررةت القررر ات، واررةئ  وماررتلزمةت التشررخة ، والفة واررةت الم شررىن للقةىررةتالمخررة  ، 
الخت ات  وتشر  مةم ةتم تتةر  الفة واةت م  خال  الشترن مل   ىو جةر  وم  ثلك،  مل  الر غم مر  ااارتجةتن 

، ىرررر  م رررث ثلرررك الىرررة  ا خفرررةر  رررس تترررةر  2013 رررس مرررةم  H7N9المةجلرررن الشرررةملن لظهرررو  اررراللن الفةررر ول 
الترس تقر  و ات م  جة ب تمر التلررا   وترر ل األمة رن األارتةب تش ةن  جةئىنر تاتب  ة واةت األ فلو زا التس ق

 هثا اا خفةر  س التتةر  ت ةت  مل   لب الف ةا اااتشة ن 

 
ت رروة  الفة واررةت الم شررىن للقةىررةت  ل جرر ات تقةررةم للمخررة   و  سق ررةع الىةرروا الالشررترن و وه رةك تمررةو  و ةررا تررة  
ن، الىةوا س ءهمةن خةةن  س ىةلن التلخ   س تترةر  الفة وارةت التشر ةالتش ن و الق ةمة   وترتاس هثا ال وات  تة 

)الفرررةو ، والم ظمرررن المةلمةرررن للةرررىن التةتمررن لزمرررم المتىررررا غثةرررن والز امرررن ألا وتشررتم  ملررر  مالقرررةت مررر  م ظمرررن
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وم ظمرررن األغثةرررن والز امرررن لختررر ات الىةوا ةرررن، والشرررترن المةلمةرررن المشرررت رن ترررة  الم ظمرررن المةلمةرررن لةرررىن الىةررروا  
 األ فلو زا الىةوا ةن 

 
آلةرةت ىفرز تةلترةلس آلةن تتت   ة واةت األ فلو زا تؤرى رو ا  ىةوةرة   رس تتتر  تترةر  الفة وارةت، و ومل  ال غم م  ء  
 تلاتخرلم م  قات  جمة  المختت ات ااتخرامة  متاقة   ،  ن هة اا  ة تتةر  الفوائر ضم  

 
 :التوصيات

 
ة ىرررب الف ةرررا المم رررس تةاارررتم ار تةلر اارررن الترررس تج ةهرررة ءمة رررن ا  رررة  ىرررو  ءارررتةب الت اجررر   -6

تشرر ةن  وة تغررس ملرر  الف ةررا اااتشررة ن،  جةئىررناألخةرر   ررس تتررةر   ة واررةت األ فلررو زا التررس قررر تاررتب 
 رلولوةن، ء  ةتةت   تةئج هثا الر اان لضمة  التتةر  الموقوت لجمة  الفة واةت 

 
تشر ةن،  جةئىرن س ضوت الت اج  الثن ىر  مؤخ ا   س تترةر   ة وارةت األ فلرو زا الترس قرر تارتب  -7

ة تغس ء  تواة  الم ظمرن ترو ة  ا  شرةرات المملةرن التق ةرن والترر ةب للم اررز الو  ةرن لمرة ىرن األ فلرو زا، 
، وتةااررتخرام 1ةا تهررر  ضررمة  ء  ترررو  هررثا الم ارررز ملرر  ومررس رةمرر  ترررو هة المتفررا ملةررع  ررس ااتفرر

الفمرة   لةررن تتتر   ة واررةت األ فلرو زا، وتلهمةررن التتررةر  ملر   ىررو مالئرم لجمةرر  لمروار التةولوجةررن الخةةررن 
 ولتةة ةت المتوالةةت الجة ةن  جةئىنتةلتلهب لمواجهن األ فلو زا ال

 
سموقررروتس ة تغرررس ء  تقررررم الم ظمرررن للمختتررر ات التةتمرررن للشرررترن توضرررةىة  تشرررل  تفارررة  مةررر لم  -8

 جةئىرنومة لم ستقر  ا مرة س  ةمة ةتملا تتتةر  الموار التةولوجةن الخةةن تةلتلهب لمواجهرن األ فلرو زا ال
تشرر ةن  جةئىررنواررةئ   ة واررةت األ فلررو زا التررس قررر تاررتب  A(H5N1)مرر  جمةرر  ىررةات ء فلررو زا ال ةررو  

 م  ا  ة    1-1-5)الف ع 
 
الجة ةررن ا تىرر  تةلرةمرر  مىرر  الفة واررةت المةرةررن، لررر  ة تغررس تتررةر   غررم ء  تةة ررةت المتوالةررةت  -9

هرررثا التةة رررةت )   وجررررت  ملررر  الفرررو   رررس الىرررةات الترررس ةتمرررث   ةهرررة الشرررى  الاررر ة  للمررروار التةولوجةرررن 
  جةئىنالخةةن تةلتلهب لمواجهن األ فلو زا ال

 
ىن األ فلرو زا مر  المختتر ات التةتمرن ة تغس تمزةز اتةةات و وات  ت  ةمج الم ظمن المةلمس لمرة  -10

 للشترن وتلك التس تق  خة   الشترن وم  اةئ  الشترةت، وتمزةز المملةةت الجة ةن  ةمة تة هة 
 

ة تغرررس لم ظمرررن الةرررىن المةلمةرررن، والشرررترن المةلمةرررن لت ةرررر األ فلرررو زا والتةررررن لهرررة، وم ظمرررن  -11
من المةلمةن لةىن الىةوا ، والشترن المةلمةن المشرت رن ترة  األغثةن والز امن التةتمن لزمم المتىرا، والم ظ

الم ظمرن المةلمةررن لةررىن الىةرروا  وم ظمررن األغثةررن والز امرن لخترر ات األ فلررو زا الىةوا ةررن، والجهررةت المم ةررن 
األخرر ى ء  تتمررةو   ررس وضرر  ا  شررةرات الالزمررن للمختترر ات التةتمررن للشررترن والمختترر ات الىةوا ةررن تهررر  

 قةتهة وتمزةز الت ةر وتقةةم المخة   لفة واةت األ فلو زا  س ظ و  مخةل ن ا  اة  للىةوا  ترمةم مال
 

 بيانات المتواليات الجينية 
 

 ملخص النتائج:
 

المرروار ، لررثا لررم تررر   هررثا التةة ررةت  ررس تم ةرر  ا  ررة  ظرر ا  لتمقررر التمةمرر  مرر  تةة ررةت المتوالةررةت الجة ةررن ضررم  
م رر تلاررةل هرثا ا  رة   وتةلترةلس،  جرر ء  تتتر  تترةر  الفة واررةت  جةئىرنتةلتلهرب لز فلرو زا الالتةولوجةرن الخةةرن 
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  هرو وهرو مرة ا ةىرر  مر  تترةر  تةة رةت المتوالةرةت الجة ةرن، ومر   رمآلةرن تتتر   ة وارةت األ فلرو زا، ةتم م  خال  
تةة ررةت للفوائررر تموجررب ا  ررة   وملرر  الرر غم مرر  ثلررك،  مرر  التقرررم التر ولرروجس، تررزرار ءهمةررن  ة  ممة رر ةىفررز تتررةرا   ا

المتوالةررةت الجة ةررن  ررس ءتىررة  األ فلررو زا زةررةرا م رر را، وةمررر   ررس تمررر الىررةات ء  تىرر  مىرر  المة ررةت المةرةررن 
ن  ل  الوضول تشل  التمةم  مر  وم   م  ن  ه ةك ىةجن مةا، وت وة  الم تجةت التجة ةن  جةئىنلتقةةم مخة   ال

 تةة ةت المتوالةةت الجة ةن ضم  ا  ة  
 

وقر ىقا الف ةا اااتشة ن تقرمة  ا تلل ترع  رس ر اارن ال هرو  الممر رن  رس التمةمر  مر  تةة رةت المتوالةرةت الجة ةرن 
ن تشررل  مررة ة تغررس ا  ررة   ومرر  التىرررةةت ال ئةاررةن التررس واجههررة الف ةررا اااتشررة ن مرررم ااتفررةا  ررس الرر ءضررم  
وم  الخةة ات الم  وىن تتت   تةىن تةة ةت المتوالةةت الجة ةن، ءو تتت  الم تجةت التجة ةن التس ةتم ت وة هرة تتتمع  

 مرة ةرن تتتمهرة، ءهمةرن رتةر ا، ىتر  ةتار    رس  رس تترةر  هرثا التةة رةت و  ،تةااتمة ن تهثا التةة ةت  وتم   الشرفة ةن
 ةتمة  تتةرلهة تىرةر ءن  وائر  ةتجن 

 
وه ررةك مجمومررن رتةرر ا مرر  الجهررةت الفةملررن المشررة رن  ررس الم ةقشررن المتملقررن ترةفةررن التمةمرر  مرر  تةة ررةت المتوالةررةت 
الجة ةن، وم  ا  ات المتتةة ن تشل  ال ظةم األم    مرة ةن التتت  وال ةر  وةتضم م  خال  المقةتالت والم ةقشرةت 

ترة  ءةرىةب المةرلىن لتترةل ةرزا  ه رةك تمرر ااف ةرا المم رس تةاارتم ار ء رع االالواامن ال  ةا التس ءج اهرة 
 تشل  الخةة ات المىتملن لتتةر  هثا التةة ةت  س الماتقت  

 
 :التوصيات

 
ة تغس ء  ة لب المرة  المةم مر  الررو  األمضرةت ء  ت ظر   رس تمررة  تم ةر  المروار التةولوجةرن  -12

لةتضرررم  تةة رررةت المتوالةرررةت  ،مررر  ا  رررة  1-4، الررروا ر  رررس الفررر ع جةئىرررنالخةةرررن تةلتلهرررب لز فلرررو زا ال
 الجة ةن 

 

مر   4ترةلملىا  9ة تغس ء  ة لب المرة  المةم م  الرو  األمضةت ء  ت ظ   س توضرةم الفر ع  -13
الشرررترن المةلمةرررن لت ةرررر األ فلرررو زا والتةررررن لهرررة التةتمرررن ستقررررم مختتررر ات  ء  ا  رررة ، والرررثن ةررر   ملررر 

تةة رررةت المتوالةرررةت الجة ةرررن  رررس التوقةرررت الم ةارررب  لررر  المترررةر ا المةلمةرررن لتترررةر  تةة رررةت ء فلرررو زا للم ظمرررن 
لرر  قوامرر التةة ررةت الجة ةررن، ءو  لر  قوامررر التةة ررةت المشرةتهن، و قررة  ألىرررةم ااتفرةا الموىررر ل قرر   ال ةرو  وات

 ارس، وثلك تتمرةلع لةةتم  ةع رمة ةلس:المو 
 

تةة رةت المتوالةرةت الشترن المةلمةن لت ةر األ فلرو زا والتةررن لهرة التةتمرن للم ظمرن ستقرم مختت ات 
الجة ةرررن  رررس التوقةرررت الم ةارررب  لررر  واىررررا ءو ءر ررر  مررر  قوامرررر التةة رررةت، الترررس ةمرررر  للجمهرررو  

 تفةا الموىر ل ق  الموارس اا الع ملةهة، م  اختةة هم، و قة  ألىرةم اا

 

م  رررر  رة تغررررس ء  ة لررررب المرررررة  المررررةم مرررر  الرررررو  األمضررررةت ء  ت ظرررر   ررررس تىرررررة  وتةىةرررر -14
 رر   التوةرر  مرر  ا  ررة ، والررثن ةرر   ملرر : سمرر  اامترر ا  تلهمةررن زةررةرا الشررفة ةن و  2-2-5 الفرر ع
توجرع  ىرو ةخ  تةة ةت المتوالةن الجة ةن لفة وارةت األ فلرو زا تةل ارتن  لر  الةرىن الممومةرن وتوجرور   ةمة

المترررةر ا المةلمةرررن لتترررةر  تةة رررةت ء فلرررو زا قةمررررا تةة رررةت ءو  Genbank الجة ةرررناارررتخرام قوامرررر التةة رررةت 
  مل  التوالسس ال ةو 
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 تتمرةلع تىة  ةةتم  ةع رمة ةلس:
 

تلهمةررررررن زةرررررررةرا الشررررررفة ةن و رررررر   التوةرررررر   ةمرررررررة ةخرررررر  تةة ررررررةت المتوالةرررررررن  اامترررررر ا مرررررر  س
قوامررررررر التةة ررررررةت لفة واررررررةت األ فلررررررو زا تةل اررررررتن  لرررررر  الةررررررىن الممومةررررررن، وتةاررررررتخرام  الجة ةررررررن
 س مل  التوالس المتةر ا المةلمةن لتتةر  تةة ةت ء فلو زا ال ةو قةمرا تةة ةت ءو  Genbank الجة ةن

 
مرررر  األمررررو  الىةاررررمن ترةرررر  ا  ررررة  لةررررتالتم مرررر  الت ررررو ات التر ولوجةررررن، وء  ةةررررر  الف ةررررا  -15

  وةتمررررة  ملرررر  الف ةررررا تةة ررررةت المتوالةررررةت الجة ةررررناااتشررررة ن توةررررةةت مةجلررررن لتوضررررةم التمةمرررر  مرررر  
ثا اااتشة ن ء  ة ظ   س ء  ة لب م  الم ارز المتمةو ن م  الم ظمن، ا تالغ م  رةفةن التمةم  م  هر

التةة ررةت  ررس الواقرر ، وثلررك تهررر  تقرررةم المملومررةت المتملقررن تررةلواق  المملررس  ررس الشررترن المةلمةررن لت ةررر 
األ فلررو زا والتةرررن لهررة،  ةمررة ةتملررا تةلىةررو  ملرر  هررثا التةة ررةت، وتتةرلهررة، وااررتخرامهة؛ وثلررك لتوجةررع 

ضررم  ا  ررة  الخررة   ت الجة ةررنتةة ررةت المتوالةررةتوةررةةت الف ةررا اااتشررة ن تشررل  التمةمرر  األم رر  مرر  
  جةئىنلهب لمواجهن األ فلو زا التةلت

 

 تةة رةت المتوالةرةت الجة ةرنة تغس للمررة  المرةم ء  ةلرتمل رمرم الررو  األمضرةت لضرمة  ء  تظر   -16
 تةىرن تترةر  هرثا التةة ررةت وثلرك تهرر  لفةر ول األ فلرو زا متةىرن للجمهرو   رس قوامرر التةة ررةت المارترامن، 

 لهة الا ةمن واااتجةتن  وائمورقةا لتقةةم مخة   الج وقوتم مل   ىو

 
ةمرررر  ء  تتولرررر مررر  رةة رررةت متمرررررا خرررة   الشرررترن  تةة رررةت المتوالةرررةت الجة ةرررنتة شرررة ا  لررر  ء   -17

المةلمةرررن لت ةرررر األ فلرررو زا والتةررررن لهرررة، وء  ه ررررةك آ ات متتةة رررن تشرررل  ا لةرررن الم لررر   مرة ةرررن التتترررر  
وال ةرر، ةتمرة  ملر  الف ةرا اااتشرة ن ال ظر   رس توارة    رةا المشرة رن مر  جمةر  ءةرىةب المةررلىن 

 وتممةقهة 
 

 تبادل الفوائد
 

 (2)االتفاق  2االتفاق الموحد لنقل المواد 
 

 ملخص النتائج:
 

ملةررو  ج مرررن  350، الموقمررن ىترر  ا  ، الوةررو   لرر   2)ااتفةقرررةت  2ضررم ت ااتفةقررةت الموىرررا ل قرر  المرروار 
 رس   ومر  ثلرك،  ةلخةرة ات الروا را جةئىرنء  رةت األ فلرو زا ال  رس الوقرت الفملرس؛ لةرتم تارلةمهة جةئىنتق ةتة  م  لقةل ال

)م ر   جةئىرنم  الجهةت المةر من لارةئ  الم تجرةت المتملقرن تةل 2التزامةت المتملقن تهثا ااتفةقةت تشل  اا  ة  
 ، والمىةق ، ومة  ل  ثلك  مىرورا للغةةن، واتر م   ر ا  خةة ات ءر   لاللتزامةت واةئ  التشخة 

 
الترس ترم اختترة  ةرالىةتهة مارتقة ، وثلرك  األروةرن المضرةرا للفة وارةتة  اللقةىرةت و تىقرا تقررم جةرر تشرل  ترلموقر 

، تنم رةت األولوةرن لالتفةقرةت مر  الشر رةت الرتر ى الترس ت رتج ا  رة م  خال  ال هج ااات اتةجس الثن تت تع ءمة ن 
ومرر    ا  ةالشرر رةت المتوارر ن والةررغاختتررة  ةررالىةتهة ماررتقة ، قترر  اا تقررة  للتفررةور مرر  هررثا اللقةىررةت التررس تررم 
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تىرر المت لتةت التق ةرن، م ر  ااختترة   1ءرواتت ءمة ن ا  ة  ااتىر ، 2ااتفةقةت ءج  تةاة  المفةوضةت تشل  
ج اتات التةرة ، والموا قةت الت ظةمةرن، و  الترس ة تغرس اارتةفةؤهة مر  قتر  المروقمة  ملر  هرثا الماتا للةالىةن، وات

 ااتفةقةت 
 
الجورا تة  ءمة ن ا  رة  وروائر  الةر ةمن وارةئ  ءةرىةب المةرلىن،  رس تةارة  مةلس التواة  الم تظم والاةمر و 

  و ررس الىررةات القلةلررن التررس تمقرررت  ةهررة المفةوضررةت ءو تم رر ت،  جىررت ءمة ررن ا  ررة   ررس ت فةررث 2 ترر ام ااتفةقررةت 
 2و  ت ام ااتفةقةت ال هج التر ةجس الثن ءوة  تع الف ةا اااتشة ن  ى از التقرم  ى

 
ارةرو  ىةارمة   رس ااارتجةتن لهرة  واترر ء  تقر  الررو  األمضررةت،  جةئىرن رس وقرت تفشرس ال 2تفةقرةت اا  جرةز    

ر من تموجرب ااتفرةا   رس  2التس لرةهة القر ا مل    ترة  لقةىرةت األ فلرو زا مىلةرة ، تةلتزامرةت الجهرن )الجهرةت  المةُّ
  جةئىن فلو زا الخ  هم المم ةن تةااتجةتن لز

 
 :التوصيات

 
ة تغس ألمة ن ا  ة  تىاة  ا مال  م  التقررم المىر ز وا  جرةزات الترس ترم تىقةقهرة  رس ترلمة   -18

، وثلك م  خال  تالة  الضوت ملر   ىرو ء ضر  ملر  األارةل الم  قرس 2ااتفةقةت الموىرا ل ق  الموار 
توضرةم ااارتخرام المارتهر  مر  مر  خرال  األولوةرةت تشرل هة، و  ت ام هثا ااتفةقةت واارت اتةجةن تىرةرر 

 ن م  خال  هثا ااتفةقةت  ؤمُّ واللقةىةت، واةئ  الم تجةت المل ، األروةن المضةرا للفة واةت

 

الموار، ممةلجن ة تغس ألمة ن ا  ة  وض   هج لرمج تقرةم الماةهمةت المةلةن، وجم  المة ةت، و  -19
، ررس 2 رس الملىرا  2م  االتزامةت الخةةن تةاتفةا الموىرر ل قر  المروار سبس  للفئنرخةة ات لاللتزامةت 

 ة ظ   ةع الف ةا اااتشة ن وتلخث الرو  األمضةت الق ا  ال هةئس تشل ع 

 

مرر  ا  ررة   9-6ة تغررس ء  ة ظرر  المرررة  المررةم  ررس ء  ة لررب مرر  الرررو  األمضررةت  لغررةت الفرر ع  -20
، والمم ررررس تةلمخزو ررررةت ااىتةة ةررررن مرررر  لقةىررررةت التلهررررب جةئىررررن فلررررو زا الالخررررة  تةلتلهررررب لمواجهررررن األ

 ؛ أل ع لم ةمر ثا ءهمةن جةئىنلز فلو زا ال

 
التررس لرررةهة القررر ا ملرر    تررة  ة تغررس ء  ة ظرر  المرررة  المررةم  ررس ء  ة لررب مرر  الرررو  األمضررةت،  -21

لقةىررةت   ررس الوقرت الفملررس، االتررزام تةلارمةل للجهررةت المةر من ء  تتررةم للم ظمرن لقةىرةت األ فلررو زا مىلةرة  
  2الم ظمن تموجب ااتفةقةت الموىرا ل ق  الموار   هةؤمص تل ، واةئ  الم تجةت التس جةئىنال

 

                                                             
[   الموقر  ملر  شرترن ا  ت  رت    س: م ظمرن الةرىن المةلمةرن  2األائلن المتر  ا تشل  ااتفةقةت الموىرا ل ق  الموار    1

، تررررررم http://www.who.int/influenza/pip/benefit_sharing/smta2_FAQs.pdf) 2016المةلمةررررررن؛  ج ةرررررر : م ظمررررررن الةررررررىن
  2016اتتمت   ءةلو   26اا الع  س 

الف ةررا اااتشررة ن المم ررس تة  ررة   اجتمرررةع الف ةررا اااتشررة ن المم ررس تة  رررة  الخررة  تةلتلهررب لمواجهررن األ فلرررو زا    2
، ج ةررر ، اوةاررر ا  تق ةررر   لررر  المررررة ا المةمرررن  ج ةررر : م ظمرررن الةرررىن 2015ءرتررروت   تشررر ة  األو   16-15الجةئىرررن، 
 ءةلرررو   22، ترررم اا رررالع  رررس http://www.who.int/influenza/pip/ag_meetingreport_october2015.pdf) 2015المةلمةرررن؛ 
  8 ، الفق ا 2015اتتمت  
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ةتمة  مل  م ظمن الةىن المةلمةن ار من اا تهرةت مر  ا  رة  المؤقرت  را ا المخرة   المتملقرن  -22
األ فلررو زا  ةتوا تررالغ تررع،  ث ء ررع اررةقرم توضررةىة  تشررل  ت فةررث التىررو  مرر    تررة  لقةىرر جةئىررنتررةأل فلو زا ال

  جةئىناأل فلو زا ال ةتالموامةن  ل  لقةى

 
 ةتحصيل مساهمات الشراك

 
 ملخص النتائج:

 
لةةغن ماةهمةت الش ارن، ىقا المشة رن القوةرن الم جروا م رع، وءرى  1 ش اك روائ  الة ةمن  س الت وة  التمةو س

م   جمةلس األمروا  المارتىقن  2٪96، وجم   اتن 2012 س وقت متر   س مةم  مر ومةت الماةهمةت ل  ارار 
  وملر  الر غم مر  ثلرك، لرم تاررر جمةر  الشر رةت المارةهمةت  رس المومرر ال هرةئس المىررر، 2014و 2013لمرةمس 
 م  مل  القلا أل  آلةن ماةهمةت الش ارن تمتمر مل  و ةت جمة  ءةىةب المةلىن تةلتزامةتهم ممة ةت

 
اررل  مرررر مرر  مم لررس روائرر  الةرر ةمن الضرروت ملرر  ماررللن مىرر  اهتمررةم ءا وهررس ء  التقلررب  ررس قةمررن ماررةهمةت 

وهررم ةفضررلو  ر رر  متلررل الشرر ارن، التررس ةل للررب مرر هم ر مهررة ارر وةة ، تشررر  تىرررةةت  ررس المةزا ةررةت الخةةررن تهررم، 
تررءت روائر  الةر ةمن مملةرن  2016،4ت ةر  ء وتمشةة  م  توةةةت الف ةا اااتشة ن الةةر ا  س  ةاة   3مىرر 
اارررتم ار ةرررةغن مارررةهمةت الشررر ارن، تةلممررر  مررر  جمةررر  ق ةمرررةت الةررر ةمن ثات الةرررلن )اللقةىرررةت،  تشرررةو ةن

 5 جةئىنا  ة  الخة  تةلتلهب لمواجهن األ فلو زا ال، والماتىض ات الةةرا ةن ، وءمة ن واةئ  التشخة و 
 

ألغرررر ار هررررثا تةلشررررترن المةلمةررررن لت ةررررر األ فلررررو زا والتةرررررن لهررررة الخةةررررن جة ةررررن ترررررةلة  اللتررررم  جرررر ات ماررررم ل
الاررر وةن لهرررثا المختتررر ات جة ةرررن تررررةلة  الالمختتررر ا ، ةتلرررل  جمرررةلس  41و قرررة  للتقررررة ات الررروا را مررر  ااارررتم ار: 

ملةررو  روا  ءم ةرررس تق ةتررة   وملرر  الرر غم مرر  ء  هررثا الرر قم ةمتترر   قمررة  مترررئةة ، وة تغررس ء  ةخضرر  لمزةررر مرر   39

                                                             
  ج ةرررررررررر : م ظمررررررررررن الةررررررررررىن 2015ةو ةررررررررررو   ا  ىزةرررررررررر -لماررررررررررةهمةت الشرررررررررر ارن  ا جرررررررررر اتات التشررررررررررغةلةن الموىرررررررررررا   1

، تررررررم اا ررررررالع  ررررررس http://www.who.int/influenza/pip/benefit_sharing/pc_collection_sop.pdf?ua=1) 2015 المةلمةرررررن؛
  2، الملىا 5 ، الةفىن 2016اتتمت   ءةلو   24
ةئىن، التق ة  الا ون م  ماةهمةت الش ارن الىاةب مل  ءاةل تةة ةت ا  ة  الخة  تةلتلهب لمواجهن األ فلو زا الج   2

  2016  ج ة : م ظمن الةىن المةلمةن؛ 2015لمةم 
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED-2016.01-eng.pdf ءةلررررو   24، تررررم اا ررررالع  ررررس 

   2016اتتمت  
الف ةرا المم رس تةارتم ار ا  ررة  الخرة  تةلتلهرب لمواجهررن األ فلرو زا الجةئىرن  تق ةر  ااجتمررةع ال ةلر  للف ةرا المم ررس    3

  2016تةاتم ار ا  ة  الخة  تةلتلهب لمواجهن األ فلو زا الجةئىن  ج ة : م ظمن الةىن المةلمةن؛ 
(http://www.who.int/influenza/pip/2016-review/meeting30march_1april.pdf تشررررررررررر ة  األو   4، تررررررررررم اا رررررررررررالع  رررررررررررس 

   2016 ءرتوت 
الف ةررا اااتشررة ن المم ررس تة  ررة   اجتمرررةع الف ةررا اااتشررة ن المم ررس تة  رررة  الخررة  تةلتلهررب لمواجهررن األ فلرررو زا    4

لةرررررررىن ، ج ةررررررر ، اوةاررررررر ا  تق ةررررررر   لررررررر  المررررررررة ا المةمرررررررن  ج ةررررررر : م ظمرررررررن ا2016 ةارررررررة  ءت ة   22-19الجةئىرررررررن، 
 ءةلررو   24، تررم اا ررالع  ررس http://www.who.int/influenza/pip/ag_april2016_MeetingRpt.pdf?ua=1) 2016 المةلمةررن؛
   2016اتتمت  

 ءمة ن ا  ة  الخة  تةلتلهب لمواجهن األ فلو زا الجةئىن، م ظمن الةىن المةلمةن، تةة ةت غة  م شو ا، تش ة  األو     5
  2016ءرتوت  
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ا جمةلةررن للشررترن تلرملهررة قررر زارت مرر  تقرررة ات جة ةررن ترررةلة  الالالر ااررن،  ن ررع ةتررة  ء ررع مرر  المرر جم ء  ترررو  
  2010 مةم

 :التوصيات
 

لشرترن لتررةلة  تشرغة   التررةلة  الجة ةرن ة تغس للف ةا اااتشة ن ء  ة ظ   س تىرة  تقرة ات  -23
، لترو  تم ةتن مرخ  لت قرةم ةرةغن ىارةب مارةهمةت 2010لمةم المةلمةن لت ةر األ فلو زا والتةرن لهة 

رر، واارترامتهة الش ارن، تةلتمةو  م  روائ  الة ةمن؛ تهرر  تةارة  ر ر  هرثا المارةهمةت  رس الوقرت المىر
  جةئىنرآلةن تموة  لت فةث ا  ة  الخة  تةلتلهب لمواجهن األ فلو زا ال

 
اتفررةا تشررل  اللرر هج التررر ةجس  -و قررة  لتوةررةةت الف ةررا اااتشررة ن  - ظرر ا  لالاررتخرام ال ررةجم  -24

مل  الف ةا اااتشة ن ال ظ   س  مرار  ر تةمةرن ممة ر   ةتمة ، 2مل  ااتفةقةت الموىرا ل ق  الموار 
  س ىةلن مرم ارار ماةهمةت الش ارن تةلرةم ، ءو التلخ   س ارارهة، ءو مرم ارارهة 

 
 تنفيذ مساهمات الشراكة

 
 ملخص النتائج:

 
التلررا  وضر   ، لرثلك ءترةل ت فةرث آلةرن مارةهمةت الشر ارن لرتمر2014ترء توزة  ءموا  ماةهمةت الش ارن  س مةم 

 رس رر  مجرة  مر   خ   متمررا الا وات، ومزز ت ةت القر ات مل   ىو هةر  ماترام،  س التلرا  ثات األولوةرن،
 ؛وت ررررةت القررررر ات الت ظةمةررررن ؛ومرررربت المرررر ر )المختترررر ات والت ةررررر؛مجررررةات الممرررر  الخماررررن الخةةررررن تةلتلهررررب 

وا تررالغ مرر  المخررة     وتررم   شررةت ةرر روا لالاررتجةتن لتاررتمة  تررع م ظمررن الةررىن غرر ار ال شرر ؛ والتخ ررة  أل
  جةئىنال تفشسالمةلمةن م ر 
 

مرر  جمرر  الماررةهمةت، ممررة ةررؤرن  لرر  تةررو  خررة   لرررى تمررر  ملرر  الرر غم مرر  ثلررك، ا ةتوارررب ا  فررةا رائمررة  و 
ر  خفررةا  ررس ت فةررث خ رر  الممرر  و قررة  التلهررب، ءو توجررو ءمرروا  ءةررىةب المةررلىن،  مررة تمرررم الىةجررن  لرر  مزةررر مرر  

 لز   الزم ةن المىررا لهة 
 

وملر  الر غم مر    وتمل  ءمة ن ا  ة  م  ا  جةزات والتىرةةت المتملقن تت فةث ماةهمةت الش ارن مل   ىو م رتظم
ا  تشل  ااارتم  ال ضة   مرم 1ثلك، ة  ل ءةىةب المةلىن تةفن ماتم ا ماةئ  مىررا م  الم ظمن، تشل : )

 س جم  ءموا  ماةهمةت الش ارن، مل  ال غم م  مرم الماةل تلموا  اااتجةتن، ممرة ةترة  توضرول القةرو   رس 
، وء  قةمن ءمروا  جةئىن هم  ر ا ء  سة روا اااتجةتنس هو ة روا لل وا ي ةةا  اااتجةتن الا ةمن  س تراةن ال

األاررةل الررثن ةاررت ر ملةررع و   2؛ )جةئىررنقررت تفشررس الاااررتجةتن ءقرر  تر ةرر  مرر  المتررةلل الالزمررن لالاررتجةتن  ررس و 
وهرو مررة قررر ةتررة   1،ااختةررة  اختةرة  التلرررا  المتلقةررن ثات األولوةرن، ملرر  الرر غم مر   شرر  مملةررن ااختةرة  وممررةةة 

القةررو   ررس  هررم رو  ءمرروا  ماررةهمةت الشرر ارن  ررس ت ررةت و   3)هررة  ررس ء  تلررر    ررس هررثا القةئمررن؛  غتررن تلرررا  تمة 
  جةئىنالتلرا  لزةةرا التلهب لمواجهن األ فلو زا القر ات 

 
 :التوصيات
 

                                                             
  ج ةرر : م ظمررن 2016-2013ا  ررة  الخررة  تةلتلهررب لمواجهررن األ فلررو زا الجةئىررن، خ ررن ت فةررث ماررةهمةت الشرر ارن    1

، تم اا الع http://www.who.int/influenza/pip/pip_pcimpplan_update_31jan2015.pdf?ua=1) 2015الةىن المةلمةن؛ 
  11-9 ، الةفىةت 2016اتتمت   ءةلو   20 س 
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 خ ررررررررن ت فةررررررررث ماررررررررةهمةت    ررررررررس ء  تلررررررررر ل ةتمررررررررة  ملرررررررر  الف ةررررررررا اااتشررررررررة ن ال ظرررررررر   ررررررررس  -25
، تىةررر  تترررةم  ةرررر التقررررم المىررر ز  رررس ترررراتة  خةةرررن تت رررو  ارررة  المملةرررةت 2022- 2018الشررر ارن 

 مجةات المم  ال ئةاةن مل   ىو ء ض  

ةتمرة  ملرر  الف ةررا اااتشررة ن ء  ة لرب  مرررار تقررة ة  مةلةررن وم اجمرن الىاررةتةت تشررر  م ررتظم،  -26
ة لررب ءةضررة  مرر  ءمة ررن ا  ررة  ء  تتررة  رةرر  ء  آلةررةت الماررةتلن المةلةررن المالئمررن، و ت تةررا ةضررم  ء  و 

 1 جةئىنغة  رة ةن تر جن رتة ا م ر ظهو  ءموا  اااتجةتن المتىةلن م  ماةهمةت الش ارن اترو  

 
 تصريف الشؤون

 
 :ملخص النتائج

 
 اقررب ةقرروم ترررو ا تشررر  جةررر، ة لرةررع هةررر  لتةرر ة  الشررؤو  جةئىررنا  ررة  الخررة  تةلتلهررب لمواجهررن األ فلررو زا ال

هررثا الهةررر  مرر  االترزام القررون ملرر  ررر  مارتوى مرر  ماررتوةةت الم ظمررن ال ال ررن:  اارتفةر  وقررر ا  ررة ممرر    ةقرن 
المق  ال ئةاس، والمرةتب ا قلةمةن، والمرةتب الق  ةن  وةواة  الف ةا اااتشة ن القةةم تررو   ئةارس  رس تةر ة  

ال ررةت  االتررزام و ملرر   ىررو ةتاررم تةلىةررةر و  الشررؤو  ملرر   ىررو  مررة ، وثلررك مرر  خررال  تقرررةم ا شرر ا  وا  شررةرات
األمضررةت الف ةرا م ررر ا تهررةت مرررا ترر ك وهررو مررة ةم ر  مراواتررع الماررتقلن  وملرر  الر غم مرر  ثلررك، مرةرا مررة ة، المملرس
 تمتر ل ال  ا وات، وهو مة ةم س  مرة ةن ىرو   جوات  س ااتم ا ةن المم  ن التس  التمةة 

 
الترس ةقرررمهة   ةئةررن للمررة  المررةم، والتقرة ة  ال 2اااتشررة نوملر  الر غم مرر  ء  التقرة ة  الارر وةن الترس ةقرررمهة الف ةرا 

لجممةرررن الةرررىن المةلمةرررن، تررررو  شرررةملن وةررررو  لهرررة وقررر  جةرررر،  رررن  ه رررةك اخرررتال   رررس شررررلهة  3المررررة  المرررةم
 ومضمو هة، ممة ةؤرن  ل  مرم الرفةتا  س  مرار المملومةت 

 
الم ارررز المتمةو رررن مرر  الم ظمرررن،  اارررةمةةرررن لهررة، و الشررترن المةلمةرررن لت ةررر األ فلرررو زا والتةرر ى تمررر ءمضرررةت و 

الخررة  تةلتلهررب لمواجهررن ضرر و ا  ةجررةر مزةررر مرر  التفةمرر   ةمررة تةرر هم، وتررة  الف ةررا اااتشررة ن، وءمة ررن ا  ررة  
  شررةت األ  قررن التق ةررن المةملررن ومررة ةتترر  ثلررك مرر  اختةررة  الخترر ات  وقررر ةرررو  م ررر ، تمررة  ررس ثلررك جةئىررناأل فلررو زا ال

مجمومررةت المجتمرر  المررر س ءةضررة  مفةرررا ،  ثا  ااتةررة  المتةشرر  الم ررتظم تررة  الف ةررا اااتشررة ن وروائرر  الةرر ةمن 
 شم  مم لس الشترن 

 

                                                             
)ب   رررس هرررثا التق ةررر ، والترررس تررر   ملررر  مرررة ةلرررس: سة تغرررس لم ظمرررن الةرررىن المةلمةرررن ا مرررال  مررر  2ا ظررر  التوةرررةن    1

تة تظةم ومل   ىو ءر    مةلةن، للررو   األهرا  والتقرم المى ز  س ت فةث ا  ة  الخة  تةلتلهب لمواجهن األ فلو زا الجةئىن
لت ةررر األ فلرو زا والتةرررن لهرة، وروائرر  الةر ةمن، والمجتمرر  المرر س، واررةئ   لشررترن المةلمةرناألمضرةت، والمختترر ات التةتمرن ل
 توضةم مة ةلس مل   ىو ء ض : -مل  وجع التىرةر  -ءةىةب المةلىن  وة تغس لهة 

الترراتة  الخةةررن تت فةررث ماررةهمةت الشرر ارن؛ ة تغررس تاررلة  الضروت ملرر  هررثا التررراتة  تةررفن م تظمررن  ررس تقررة ة    ب)
شة ن، وجلاةت ا ىة ن الموجزا التس تمقب ااجتمةمةت؛ ىت  ةةة  التقرم المى ز ءظه  للمةرة  وةرتم الف ةا ااات

  ساامت ا  تع امت ا ة  واضىة  
الموقررر  ملررر   تقرررة ة  الف ةرررا اااتشرررة ن لإل رررة  الخرررة  تةلتلهرررب لز فلرررو زا الجةئىرررن   رررس: م ظمرررن الةرررىن المةلمةرررن     2

  2016الةىن المةلمةن؛  [  ج ة : م ظمن ا  ت  ت شترن
(http://www.who.int/influenza/pip/pip_meetings_consultations/en/ 2016اتتمت   ءةلو   22، تم اا الع  س   
 الم ج   فاع    3
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الشرترن المةلمةرن لت ةرر األ فلرو زا والتةررن لهرة  وقرر ترم التوار   رس    س رمم 2ا  ة  )الف ع وةتم   ءىر ءهرا  
ترزا  قةرةرا هرثا غم مر  ثلرك، اوملر  الر    2011و رس   ةقهرة، ومملهرة، م رث مرةم الوةو  الجغ ا رس لهرثا الشرترن، 

مر  خرال  ت  رةمج الم ظمرن المرةلمس لمرة ىرن الخرة  تهرة الشترن غة   امةن  ل  ىر رتة ، وةج ن ت ارةا ال ظرةم 
ع للشرترن تلرملهرة وقر ءرى مرم وجور هةر   امس للقةةرا م  راخ  الشترن  ل  غةةب التم ة  الممت   ت  األ فلو زا

  س المملةةت الخةةن تة  ة  
ءممررة  ررر   تجمةرر  ، تررم 2016و ررس   ررة  مملةررن  ةررالل ممرر  الم ظمررن  ةمررة ةتملررا تررنرا ا ال رروا ي الةررىةن )
ءمة رن ا  رة  الخرة  تةلتلهرب  الم ظمن المتملقن تةل وا ي  س   ة  ت  ةمج ال وا ي الةىةن الجرةر، تمرة  رس ثلرك

ةزا  التزام الم ظمن تهثا ا  ة  مل  ىةلع، ولرم ة ر ء ملةرع ءن تغةةر   تةجرن مملةرن وا 1 جةئىناأل فلو زا اللمواجهن 
 مرةرا الت ظرةم الرراخلس للم ظمرن  وتمتمرر ءمة رن ا  رة  امتمرةرا  رتةر ا  ملر  التمرةو  الو ةرا مر  المرةرر مر  الوىررات 

ىررن األ فلررو زا، وهررو الوىرررا التق ةررن المم ةررن تررةأل فلو زا التررس ت اررا الت  ررةمج المررةلمس لمرة  ااررةمةالتق ةررن تةلم ظمررن، و 
  الشترن التس تقوم ترو هة ترمم ت فةث ا  ة مم  

 
 :التوصيات

 
ة تغس للمرة  المةم ال ظ   س خةة ات للىفرةظ ملر  ااارتم ا ةن والمم  رن  رس الف ةرا اااتشرة ن،  -27

 تمةة   ة ةن غة  مىررا المرا مضوةن الف ةا لفت ا األمضةت  مرة ةن شغ   تمة  س ثلك

 

ةرن الترس   ةئة تغس ت اةا التقة ة  الا وةن التس ةقرمهة الف ةا اااتشة ن للمرة  المةم، والتقة ة  ال -28
 ةقرمهة المرة  المةم لجممةن الةىن المةلمةن، وثلك لتتاة  ا تالغ 

 
توارة  المشرة رن مر  المجتمر  المرر س وتممةقهرة، لتشرم  ة تغس ألمة ن ا  ة  والف ةا اااتشة ن  -29
 ءرت  م  الم ظمةت المشة رن  ا  مرر

 
الشرترن المةلمةرن تة شة ا  ل  الرو  الىةارم الرثن تضر ل  ترع الم اررز المتمةو رن مر  الم ظمرن  رس  -30

هررثا الم ارررز التمررةو  تشررر  ءر رر  ا تظةمررة  مرر  ، ة تغررس للف ةررا اااتشررة ن لت ةررر األ فلررو زا والتةرررن لهررة
   شةت األ  قن التق ةن المةملن  م ر ، تمة  س ثلكواةئ  المختت ات ال ئةاةن التةتمن للشترن

 
للشررترن المةلمةررن لت ةررر األ فلررو زا ة تغررس للمرررة  المررةم ء  ةت ررةو  ماررللن  قرر  التم ةرر  ال اررمس  -31

ملر   ةجرةر هرثا التم ةر  تلار ع  والشرترن المةلمس لمرة ىن األ فلو زاوتشجة  ت  ةمج الم ظمن ، والتةرن لهة
 مة ةمر  

 
الم ظمرن  رس   رة   را اتءن مملةرن  مرةرا الت ظرةم الرراخلس  ء  ة تغس للمرة  المةم ء  ةضرم   -32

مر   ن تشرر  و ةراومترةملرمواتمرن وا  رة  الشرترن ء  تظر  ء شر ن ترفر  ت امج ال وا ي الةىةن الجرةرا 
الم ظمن المةلمس لمرة ىن األ فلو زا، وثلك لضرمة  قةرةرا ءقروى ملر  المارتوةة  الملمرس والتق رس  رس ت  ةمج 

 ت فةث ا  ة  

 
                                                             

مملةن  ةالل مم  م ظمن الةىن المةلمةن  ةمرة ةتملرا ترنرا ا ال روا ي الةرىةن، ت  رةمج ال روا ي الةرىةن، تق ةر  مر     1
 2016[  ج ةرر : م ظمرررن الةررىن المرررةلمس؛  الموقرر  ملررر  شررترن ا  ت  رررت المرررة ا المةمرررن   ررس: م ظمرررن الةررىن المةلمةرررن  

 ءةلررررررررررررررررررو   22، تررررررررررررررررررم اا ررررررررررررررررررالع  ررررررررررررررررررس http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_30-ar.pdf ؛30 69) 
   2016اتتمت 



  A70/17          Annex  الملىا        70/17ج

23 

ة تغررس للمرررة  المررةم ء  ةواةرر   تةىررن المرروا ر التشرر ةن والمةلةررن الالزمررن لت فةررث األ شرر ن المت ةمةررن  -33
 ت ال ةتجن م  هثا اااتم ار والتوةةة جةئىنلإل ة  الخة  تةلتلهب لز فلو زا ال

 
 الصكوك القانونيةسائر نظمة و الروابط مع برامج الم

 
 خطة العمل العالمية الخاصة بلقاحات األنفلونزا

 
 ملخص النتائج:

 
وت  ررةمج خ ررن الممرر  المةلمةررن  جةئىررنه ررةك ءوجررع مهمررن للتررآز  تررة  ا  ررة  الخررة  تةلتلهررب لمواجهررن األ فلررو زا ال

التشرررجة  ملررر   قررر  التر ولوجةرررة وت رررةت القرررر ات مررر  ءجررر  الر اارررةت هرررثا شرررم  ةو  1،2 الخةةرررن تلقةىرررةت األ فلرررو زا
المم ةرررن تمررربت المررر ر، والارررل ةت الت ظةمةرررن، وا ترررالغ مررر  المخرررة    وملررر  الررر غم مررر  ثلرررك، ا ةجررر ن ىةلةرررة  

  2 ولوجةة م  خال  ااتفةقةت الموىرا ل ق  الموار التوة  لالتفةقةت المتملقن ت ق  التر
 

    اارررررتم ار خ رررررن الممررررر  المةلمةرررررن الخةةرررررن تلقةىرررررةت األ فلرررررو زا، الرررررثن ارررررةج ن  رررررس شررررره  تشررررر ة  ال رررررة س 
، ءو مررربت المررر ر، ارررةرو  متةىرررة   ر اجرررع  رررس التقةرررةم المم رررس تتىرةرررر جوا رررب الخ رررن )ر اارررةت 2016  رررو مت 

  الترس ةمرر  ء  تظر  الرمم اللوجةاتسا  شةرات التق ةن للجهةت المة من للقةىةت الجرةرا، ءو  ش  اللقةىةت، ءو 
 ماةهمةت الش ارن ضم  ا  ة  الخة  تةلتلهب لمواجهن األ فلو زا الجةئىن جزتا  م  ت فةث 

 
، ورررثلك القررر ا جةئىررنتلهررب لمواجهررن األ فلررو زا الا  ررة  الخررة  تةل ؤمص هررةالتررس ة جةئىررنورمةررن لقةىررةت األ فلررو زا ال

المةلمةن مل    تة  اللقةىةت )تمرة  رس ثلرك قرر ا اللقةىرةت الجرةررا المتةىرن مر  خرال  ت  رةمج خ رن الممر  المةلمةرن 
م رررر ظهرررو  األ فلرررو زا المتوقررر  ترررزا  ىتررر  ا   غةررر  رة ةرررن لتلتةرررن ال لرررب المرررةلمس ةت األ فلرررو زا  االخةةرررن تلقةىررر

  ئىنجةال
 

 :ةالتوصي
 

 المم رررس تة  رررة  الخرررة  تةلتلهرررب لمواجهرررن األ فلرررو زا الجةئىرررنةتمرررة  ملررر  الف ةرررا اااتشرررة ن  -34
ال ظرر   رررس الرررر ول المارررتفةرا مررر  خ رررن الممررر  المةلمةرررن الخةةرررن تلقةىرررةت األ فلرررو زا، والترررس ت تهرررس  رررس 

 لتىرةر ءن جوا ب م  شل هة ء  ترمم ت فةث هثا ا  ة   ،2016 و مت   ال ة س  تش ة 
 
 
 

                                                             
ىررةت األ فلررو زا ىررو  زةررةرا القررر ا ملرر    تررة  لقةىررةت األ فلررو زا  ررس خ ررن الممرر  المةلمةررن الخةةررن تلقةتتم رررز ءهرررا     1

التلرررا  ال ةمةررن، وتشررم  الزةررةرا  ررس تةرر ة  وااررتخرام اللقررةل المواررمس، والزةررةرا  ررس القررر ا ملرر    تررة  اللقةىررةت   تررة  لقررةل 
ةن تلقةىرةت األ فلرو زا، تةلتمرةو  الجةئىن، وء ش ن التى  والت وة  ثات الةلن  وضمت الم ظمن خ ن المم  المةلمةن الخة

مررر  ختررر ات الةرررىن الممومةرررن والختررر ات األررررةرةمةة ، والجهرررةت المةررر من للقةىرررةت، ووررررةات التموةررر  مررر  التلررررا  المتقرمرررن 
  2016 و مت   وال ةمةن  واتمقر جلان المشةو ات ال ةل ن واألخة ا تشل  هثا الخ ن  س شه  تش ة  ال ة س 

[  ج ةر :  الموق  مل  شرترن ا  ت  رت المةلمةن الخةةن تلقةىةت األ فلو زا   س: م ظمن الةىن المةلمةن  خ ن المم     2
 ءةلررررررو   22، تررررررم اا ررررررالع  ررررررس /http://www.who.int/influenza_vaccines_plan/en) 2016م ظمررررررن الةررررررىن المةلمةررررررن؛ 

   2016 اتتمت 
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 (2005اللوائح الصحية الدولية )
 

 ملخص النتائج:
 

 وائررر  جةئىررنماررةهمةت الشرر ارن ضررم  ا  رة  الخررة  تةلتلهررب لمواجهرن األ فلررو زا المروا  مر  الممررر  ء  ةرررو  أل
 ررس مجررةلس قررر ات المختترر ات  ااررةمةو  1، 2005) ضررة ةن  ررس تىاررة  القررر ات األاةاررةن للرروائم الةررىةن الرولةررن 

القرررر ات و  ترررة  ءمررروا  ت فةرررث مارررةهمةت الشررر ارنوالت ةرررر  وملررر  الررر غم مررر  ثلرررك،  رررن  التةة رررةت المتملقرررن تةلمالقرررن 
  لرم ةررتم اتةىتهرة تمررر؛ وثلرك أل  توزةرر  ءمروا  ماررةهمةت الشر ارن لررم ةترررء 2005للرروائم الةرىةن الرولةررن )األاةارةن 

  وةمرر   جر ات تىلةر  أل ر  ءمروا  مارةهمةت الشر ارن ملر  القرر ات األاةارةن للروائم الةرىةن 2014اوى  س مةم 
  جةئىن  خال  اااتم ار القةرم لإل ة  الخة  تةلتلهب لز فلو زا ال2005الرولةن )

 
 توصية:ال
 

   رس 2005م  وض  ءىرةم اللوائم الةىةن الرولةن ) ا  ة ة تغس ت فةث األ ش ن الوا را ضم   -35
الىاتة ، وة تغرس مواتمرن الجهرور الخةةرن تت رةت القرر ات، الراممرن والمرملرن للجهرور الروا را ضرم  اللروائم 

مررر    ةرررا تو ةرررا التفةمررر  ملررر  مارررتوةةت الم ظمرررن     وةمرررر  التةررررن لرررثلك2005الةرررىةن الرولةرررن )
 م ءوجع التآز  وجوا ب الرفةتا ةتمظل ا  ة و   2005ئم الةىةن الرولةن )ال ال ن رة ن  تشل  ت فةث اللوا

 
 الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي بروتوكول ناغويا

 
 ملخص النتائج:

 
لتتررةر  الفوائرر، وهررو ةترررو  ةررة  متةىررة  أل رر ا  متمرررا جةئىررنا  ررة  الخرة  تةلتلهررب لمواجهررن األ فلرو زا الةلمتتر  
ال ةشرئن  فوائررت وتورو   ةغوةة تشل  الىةو  مل  المروا ر الجة ةرن والتقةارم المرةر  والم ةر  للءهرا  م   مة  متوائ

مرر   ا  ررة وقررر ءاررف ت المفةوضررةت الىرومةررن الرولةررن تشررل   2 مرر  ااررتخرامهة الملىررا تةتفةقةررن الت رروع التةولرروجس
  وملر  المررل فوائرر، وتترةر  التشر ةن جةئىرن ة وارةت األ فلرو زا الترس قرر تارتب وض  قوامر تشل  الىةرو  ملر  

تتررةر   ة واررةت األ فلررو زا، ىةرر  قررر ةاررترمس األمرر  التتةاررة  تشررل   ةرر  ة  ررن  ت فةررث ت وتورررو   ةغوةررة قررر ،مرر  ثلررك
لرر  ترلخة  الىةررو  ملرر  الفة واررةت   التفرةور تشررل  المرةررر مرر  الممرةمالت ال  ةئةررن، وهررو األمرر  الرثن قررر ةررؤرن 

تشرر ةمةت و  ةررن لت فةررث ت وتورررو   ةغوةررة، تررزرار الىةجررن الملىررن لىاررم هررثا التررس تضرر  التلرررا  زاةررر مرررر تةوىةرر  
 الشروك والىر م  المخة   التس ةتم ر لهة األم  الةىس المةلمس 

 
 همرة  واار  ال  رةا  و رس  لم ةتا ل ىتر  ا    هرم ا  رة  الةرىةن الممومةرن المت تترن ملر  ت فةرث ت وتوررو   ةغوةرةو 

 ملر   ىرو ء ضر  ىة  تةر  ءمة ن الم ظمن تق ة ا  لتوضةم هثا ا  ة ، ةلزم ا لمةم تةلت وتورو  و همع والومس تع
  س ق ةع الةىن الممومةن 

                                                             
  2008ة ةن  ج ة : م ظمن الةىن المةلمةن؛  ، ال تمن ال 2005اللوائم الةىةن الرولةن )   1
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43883/1/9789241580410_eng.pdf،  ءةلرررررررررررررررررو   22تررررررررررررررررم اا ررررررررررررررررالع  ررررررررررررررررس 

   2016 اتتمت 

تشل  الىةو  ملر  المروا ر الجة ةرن والتقةارم المرةر  والم ةر  للم رة   ال ةشرئن مر  اارتخرامهة   رس:  ت وتورو   ةغوةة   2
 2011ةرررة : اتفةقةرررن الت ررروع التةولررروجس، األمرررم المتىررررا؛  [  مرررو ت  الموقررر  ملررر  شرررترن ا  ت  رررت اتفةقةرررن الت ررروع التةولررروجس  

(https://www.cbd.int/abs/ 2016ءرتوت     تش ة  األو  4، تم اا الع  س   
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  مرر  الت وتورررو   وةررر ك الف ةررا 4)4ضررم  المررةرا ةررك تشررر  ةرر ةم آلةررن للتاررلةم توا ةىرررر ت وتورررو   ةغوةررة 
و امةة  ومتمتمة  تةلمةرراقةن الرولةرن، مر  قتةر  اجتمرةع ء ر ا  الت وتوررو   مو وقة  تع ةااتم ار ء  رةة ة  المم س ت

 ةررة   جةئىرنا  ة  الخة  تةلتلهرب لمواجهرن األ فلرو زا التل  ةشر   ةمر ع اتخةث ق ا ءو جممةن الةىن المةلمةن، 
و ررس تلررك الىةلررن ة تغررس ء  ةةارر  هررثا  واااررتجةتن لهررة  جةئىررنالتلهررب لمواجهررن األ فلررو زا التشررل   رولةررة   تخةةررةة  

 فوائرروتترةر  التشر ةن  جةئىن ة واةت األ فلو زا التس قر تاتب الق ا  تىقةا ءهرا  ا  ة  المم ةن تةلىةو  مل  
غ س   وارةتشر ةن جةئىرناأل فلرو زا الترس قرر تارتب فة وارةت ل  جمة  التلرا  تةل  ةقن ثاتهة راو م    ةا ضمة  ت

وتتةرلهرة ألغر ار ت وتوررو   ةغوةرة، تشر ةن  جةئىن ة واةت األ فلو زا التس قر تاتب ماللن الىةو  مل   ا  ة 
 وم   م ل  ةاترمس  ت ام اتفةقةت   ةئةن مل  ءاةل ر  ىةلن مل  ىرا 

 
 توصية:ال
 

 تخةةررةة   ةرررة  تةمتتررة ا  جةئىررنا  ررة  الخررة  تةلتلهررب لمواجهررن األ فلررو زا الة تغرس ال ظرر   ررس  -36
 واااتجةتن لهة: جةئىنلتوضةم ت فةث ت وتورو   ةغوةة تةل اتن للتلهب لز فلو زا ال رولةة  

 
  ةغوةررررررة، المزمرررررر  مقررررررررا  ررررررس ررررررررة و  األو ت وتوررررررررو   ررررررس  ررررررر ا  األةتررررررةم اجتمررررررةع   

تشررل  ةرررة  تخةةررةة  رولةررة    ةررن  لل ظرر   ررس التاررلةم تة  ررة  تةمتتررة ا ، 2016 رةاررمت 
 الف ةررا المم ررس تةااررتم ار ء ةرر ى واااررتجةتن لهررة  و  جةئىررنلمواجهررن األ فلررو زا الالتلهررب 

 ءهرا  ا  ة   ثا ءىا  ااتغال  تلك الف ةن  اجتمةع األ  ا  اةخرم

 

  لمارررللن  2017ثلرررك، ة تغرررس ء  تتةررررى جممةرررن الةرررىن المةلمةرررن لمرررةم   لررر وتة ضرررة ن
 ضم  ت وتورو   ةغوةة ةرة  تخةةةة  رولةة  التالةم تة  ة  تةمتتة ا 
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 ساسيةاألمعلومات المقدمة و ال: 1الفصل 
 

 س مجة  الةىن الممومةرن  رس ةوم رة هرثا     الزةرةرا الهةئلرن  ة   ئةاة ضمة  األم  الةىس لل ةل رة ن  شةغال  ةلمر 
 س ممرات الاف  مل  المارتوى الررولس ملر  مررا  األ تمرة  مةمرة  المةضرةن ءو  ىوهرة تم رس ء  األمر ار لرم تمرر 

ةرن تمرر  ةشرةن المتالزمرن األمر  الةرىس جة ترة  ترة زا   رس الةرىن المةلم ضرى وقرر ء  الىررور الجغ ا ةرنمىتواا راخ  
تررتا  مر   A(H5N1)ء فلرو زا ال ةرو   ةر ول ، ومرورا ظهرو  2003الت فاةن الىةرا الوخةمن )اة ل  الم رلمن مةم 

  و رررررس 2009مرررررةم الم رلمرررررن  A(H1N1) pdm091 األ فلرررررو زا مررررر  الررررر م  جةئىرررررن، و 2004ومرررررةم  2003مرررررةم 
األ فلو زا مر   جةئىنل  تةل اتن 2005خل  تق ة  لج ن الم اجمن تشل  رو  اللوائم الةىةن الرولةن ) ،2011 مةم

األ فلررو زا  جةئىررن لرر  ء  المررةلم سغةرر  ماررتمر ااررتمرارا  رة ةررة س لالاررتجةتن ل 2009الم رلمررن مررةم  A(H1N1) الرر م 
لر  ء  سالىقةقرن الترس ا مر ات  ةهرة هرس ء  مشر ات المال  لمخرة  ةرة  مر  التشر   رس المرةلم اةتم ضرو  الوخةمن، وات

اااررتجةتن الفمةلررن  وهررو ء ءا  -ت هررثا األىرررا  المررةلم ر اررة  قةمررة  لق رروقررر  2وخةمررنس  جةئىررنالو ررةا مرر  جرر ات ءةررن 
ا ةمرر  ء  ترؤتس  مة هرة ملر  ا  رالا  ا مر  خرال  التمرةو  مر  مم ضرةت ممرةرن تمتر  الىررور، لفةشةن  ةجمرن 
 المملومةت تة  التلرا  الو ةا وتتةر  

 
 ءم ترت تمرر التلررا  ال ةمةرن مر  تشر ةن، جةئىرنالتس قر تارتب  A(H5N1)وتمر مورا ظهو  األ فلو زا م  ال م  

للشررترن المةلمةررن لت ةررر الفة واررةت  ررس شررترن ممةمرر  الةررىن الممومةررن التةتمررن  قلقهررة أل ررع  غررم  اررهةمهة تمة ررةت
لتس تقوم تجم   ة وارةت األ فلرو زا و ةررهة وتتةرلهرة،  رن  تلرك التلررا  لرم ةرر  ، وااأل فلو زا والتةرن لهة )الشترن 

مرر   وةررة الم تجررةت ال تةررن التررس تررم ت وة هررة  تةجررن  لتتررةر  الفة واررةت  اررةئ  تمقرررو هة تىمرر  ترلفررن اللقةىررةت و 
الرةئ ررن ءمررةم تتررةر  الفة واررةت  ةمررة تررة  الملمررةت وروائرر   ةزةرر  المقتررةتىةجررن  لرر   ظررةم جرةررر ء  ه ررةك الواضررم 

 تةىن الم تجةت المت تترن ملر  م ر  هرثا التترةر  لمر    مرة ةن الة ةمن والتلرا ، مل  ء  ةتم  س الوقت ثاتع ضمة 
  وتاهولن ت زاهنهم  س ءمل الىةجن  لةهة 

 
ا  رة  الخرة  تةلتلهرب لمواجهرن األ فلرو زا  رس  وتمر مضس ء تمن ءموام م  المفةوضرةت، ءلر   هرثا ال ظرةم الجرةرر

وجمرر   2011،4مررةم  رولررن 194الرررو  األمضررةت تةلم ظمررن والتررةلل مررررهة  وضررمتعةررك رولررس وهررو  - 3جةئىررنال
وتمزةرز قر اترع لالاررتجةتن ممرة  التلرررا  وروائر  الةر ةمن والمجتمر  المررر س تهرر  تجهةرز ر ةمرةت المررةلم ةرك ال هرثا

تشر ةن ترة   جةئىرن  وةقوم ا  ة  تهثا م    ةا تةاة  تتةر   ة واةت األ فلو زا التس قر تاتب جةئىنلز فلو زا ال
واللقةىررررةت وواررررةئ  التشررررخة ، ملرررر  ء  ةررررتم  ررررس  األروةررررن المضررررةرا للفة واررررةتت رررروة  التلرررررا ، وثلررررك تهررررر  

                                                             
، والترس 2009هو الفة ول الماؤو  مر  جةئىرن األ فلرو زا الم رلمرن مرةم  A(H1N1) pdm09 ة ول األ فلو زا م  ال م     1

   2005ءلمل ت ءو   ة ئن ةىن ممومةن م ة ا للقلا الرولس  س   ة  اللوائم الةىةن الرولةن )
  2005  لج ررررررن الم اجمررررررن تشررررررل  رو  اللرررررروائم الةررررررىةن الرولةررررررن ) ، تق ةرررررر2005ت فةررررررث اللرررررروائم الةررررررىةن الرولةررررررن )   2

، تق ةررر  مررر  المررررة ا المةمرررن  ج ةررر : م ظمرررن الةرررىن 2009الم رلمرررن مرررةم  (H1N1)لجةئىرررن األ فلرررو زا مررر  الررر م   تةل ارررتن
 ، ترررررررررررم اا رررررررررررالع  رررررررررررسhttp://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_10-ar.pdf، 10 64)  2011المةلمةرررررررررررن؛ 

   2016اتتمت   ءةلو   20
ا  ررررة  الخررررة  تةلتلهررررب لمواجهررررن األ فلررررو زا الجةئىررررن لتتررررةر   ة واررررةت األ فلررررو زا والتوةرررر   لرررر  اللقةىررررةت والفوائررررر    3

 ءةلرررو   19، ترررم اا رررالع  رررس /http://www.who.int/influenza/pip/en) 2011ج ةررر : م ظمرررن الةرررىن المةلمةرررن؛  األخررر ى 
   2016اتتمت  

م  جرو  األممة   التلهب لمواجهن األ فلو زا الجةئىن: تترةر   ة وارةت األ فلرو زا والتوةر   لر  اللقةىرةت  1-13الت ر    4
 2011والفوائرررررررررررر األخررررررررررر ى  جممةرررررررررررن الةرررررررررررىن المةلمةرررررررررررن ال اتمرررررررررررن والارررررررررررتو   ج ةررررررررررر : م ظمرررررررررررن الةرررررررررررىن المةلمةرررررررررررن؛ 

 ءةلررررررررررررو   21، تررررررررررررم اا ررررررررررررالع  ررررررررررررس http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_R5-ar.pdf؛ 5-64    ع)
   2016 اتتمت 
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وةارم  ا  رة  ءةضرة   لر  زةرةرا ثاتع ضمة  ا تةىن ال زةهن والم ةرفن لهرثا الم تجرةت تل ىرةت المرةلم ءجمر    الوقت
لررمم مر  هرم  رس ءمرل الىةجرن  ومر  المترةري األاةارةن  قر ات التلهب للجوائم  رس التلررا  رة رن ، وةم رس األولوةرن

لإل ة  ء  ةتم تتةر  الفة واةت والفوائر مل  قرم الماةواا، م  تىقةا التواز  ترة  المةرةلم ااقتةرةرةن والمةرةلم 
   1-1ةررن  ررس ظرر   مرروث  مجرررس للجمةرر  ةاررت ر  لرر  مترررء الممةملررن تةلم رر  )ا ظرر  الشررر   ررس مجررة  الةررىن المموم

وةتةم ا  ة  الت اةا الفمة  رو  الىةجن  ل   مةرا ةرةةغن رتةرب القوامرر تةارتم ا ، وهرو األمر  الرثن ةرؤرن  لر  
 تلخة  قر ةرو  مرم ا  للةىن الممومةن  ت ة  الجوائم الا ةمن التى ك 

 
الفة واررررةت مرررر  خررررال  الشررررترن المةلمةررررن لت ةررررر األ فلررررو زا والتةرررررن لهررررة )الشررررترن ، والتررررس تضررررم ةررررتم تتررررةر  و 

، واررتن م اررررز رولررن مضرروا   113ت تشرر  مترر   م رررزا  و  ةررة  لمرة ىرررن األ فلررو زا 143تمررة  ررس ثلررك مختترر ا ،  152
 ن التةتمرنختت ات الت ظةمةن األاةاة، وء تمن م  المتةلم اج  والتىو  الخةةن تةأل فلو زام  الم ظمن مم ةن  متمةو ن

 1وةشررررر  ااتفررررةا الموىررررر ل قرررر  المرررروار  1،2 تةتمررررة  للم ظمرررن H5مختترررر ا  م جمةررررة  مم ةررررة  تررررةل م   13للم ظمرررن، و
م  ا  رة ، مقررا  ملزمرة  ةىررر الشر و  الترس تقروم تمقتضرةهة المختتر ات التةتمرن  1، والوا ر  س الملىا  1 )ااتفةا

 ةمررة تة هررة  ومرر  ظهررو  تر ولوجةررة  جةئىررنةلتلهررب لمواجهررن األ فلررو زا الالمرروار التةولوجةررن الخةةررن تللشررترن تتتررةر  
وتىلةلهة، ءةتم ةتم تتةر   اتن متزاةرا م  الفة واةت  لرت و ةة  م  خرال   المتوالةةت الجة ةنتىرةر تالا  تةة ةت 

ةلتلهرب لمواجهرن  س تم ة  الموار التةولوجةن الخةةن تةن المتوالةةت الجة ،  غم مرم  ر ا  تةة ةت نالجة ةمتوالةةتهة 
  جةئىناأل فلو زا ال

 
ت ر ةقتة : ءمروا   جةئىرنا  ة  الخة  تةلتلهرب لمواجهرن األ فلرو زا الوةتىقا الجة ب الخة  تتتةر  الفوائر ضم  

لقةىررةت وءروةررن األ فلررو زا لالجهررةت المةرر من تقرروم    2)ااتفررةا  2ماررةهمةت الشرر ارن وااتفررةا الموىررر ل قرر  المرروار 
الشرررترن ترررر   ءمررروا  مارررةهمةت الشررر ارن اررر وةة  تمرررة ةلقرررر  تنجمرررةلس ةتلرررل  ىرررو الترررس تارررتخرم ووارررةئ  التشرررخة  

ملةو  روا  ءم ةرس، وةتم ااتخرام هثا األموا  لتمزةرز التلهرب للجروائم والتةررن لهرة  ءمرة الرةة رةت الترس تقر   28
 -والمؤاارةت األرةرةمةرن، والترس تتلقر  مة رةت مةرةرن مر  الفة وارةت لمةر من الجهرةت امر  قتةر   - خة   الشرترن
تترررو ة  م تجرررةت م ررر  اللقةىرررةت  ، وهررو اتفرررةا ملرررزٌم قة و رررة  2اتفةقرررة  مررر  ااتفةقرررةت الموىررررا ل قررر  المررروار  ن هررة توقررر  

  جةئىنوواةئ  التشخة   س ىةلن ىرو   األروةن المضةرا للفة واةتو 
 

 اإلطار اآلن؟لماذا يتم استعراض 
 

مرر  ا  ررة ، والررثن ةرر    2-4-7هررثا اااررتم ار األو  لإل ررة  )ساااررتم ارس  م ةررو  ملةررع تىررت الفرر ع 
الترس تمررل الت رو ات، ىارب  ستغةن اقتر ال الت قةىرةت 2016مل  ض و ا ااتم ار ا  ة  ومالىقع تىلو  مةم 

 ، م  خال  المجلل الت فةثنس 2017ااقتضةت، مل  جممةن الةىن المةلمةن  س مةم 
 

)سالف ةررا اااتشررة نس   جةئىررنة  ررة  الخرة  تةلتلهررب لمواجهررن األ فلرو زا الوقرر اجتمرر  الف ةررا اااتشرة ن المم ررس ت
، التمرةل آ ات الررو  األمضرةت وروائر  الةرر ةمن 2015ءرتروت    تشر ة  األو  14و 13 رس رو ا اارت  ةئةن ةرومس 

                                                             
[   الموقر  ملر  شرترن ا  ت  رت شترن الم ظمن المةلمةرن لت ةرر األ فلرو زا والتةررن لهرة   رس: م ظمرن الةرىن المةلمةرن     1

اا ررررررررالع  ررررررررس ، تررررررررم /http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/en) 2016ج ةرررررررر : م ظمررررررررن الةررررررررىن المةلمةررررررررن؛ 
   2016ءرتوت   األو   تش ة  20
مختتررر ات مم ةرررن ترررةأل فلو زا  خةرررتهة  -خرررة   شرررترن الم ظمرررن المةلمةرررن لت ةرررر األ فلررو زا والتةررررن لهرررة  -ةوجررر ءةضرررة     2

ومة تهة الرو  األمضةت رس تو ر للشترن الموار التةولوجةن الخةةن تةلتلهب لمواجهن األ فلو زا الجةئىن  وهرثا المختتر ات  مرة 
   تهررة م ارررز و  ةررن لمرة ىررن األ فلررو زا، ءو ترررو  تم ةتررن مختترر ات  ضررة ةن تضرر ل  توجررر  ررس الرررو  األمضررةت التررس ا ةترروا

 تلروا  ممة ن مةرا مة تقوم تهة الم ارز الو  ةن لمرة ىن األ فلو زا 
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ااجتمررةع هررس التوةررةن تن شررةت   ةررا خترر ات ثلررك واررةئ  ءةررىةب المةررلىن تشررل  اااررتم ار  ورة ررت ىةررةلن 
رمرت المررة ا المةمرن  لر   اارتجةتن  لرثلك،و  1ماتق  ةغة  ااتم ار ت فةث ا  ة  تةارتخرام  هرج شرفة  وشرةم  

المم رس تةاارتم ار الرثن ترلل  مر   مة ةررن ختر ات ةتمتمرو  تختر ات واارمن ال  رةا مر  جمةر  ءقررةلةم  ا مقرةر الف ةرا
 2الم ظمن  ورللص  الف ةا المم س تةااتم ار تة جةتن مل  األائلن التةلةن:

 
 ؟جةئىنا  ة  الخة  تةلتلهب لمواجهن األ فلو زا المة هس ا  جةزات التس تىققت م ث امتمةر  -1
 
التلهرب لمواجهرن األ فلرو زا  لر  تىارة   جةئىرنا  ة  الخة  تةلتلهرب لمواجهرن األ فلرو زا اله  ءرى ت فةث  -2
 مل  الةمةر المةلمس، تمة  س ثلك الت ةر  ةمة تة  الجوائم والقر ا مل  اااتجةتن؟ جةئىنال
 
 مة هس التىرةةت، ومة هس ال  ا الملمر ن للتةرن لهة؟ -3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
الف ةررا اااتشررة ن المم ررس تة  ررة   الرررو ا اااررت  ةئةن للف ةررا اااتشررة ن المم ررس تة  ررة  الخررة  تةلتلهررب لمواجهررن    1

، ج ةر ، اوةارر ا  تق ةر  للمررة ا المةمرن  ج ةر : م ظمرن الةررىن 2015ءرتروت   تشر ة  األو   14-13لرو زا الجةئىرن، األ ف
ترررررم اا رررررالع  رررررس ، http://www.who.int/influenza/pip/advisory_group/ag_spec_session_report.pdf) 2015المةلمةرررررن؛ 

   2016اتتمت   ءةلو   24
 الم ج   فاع    2

http://www.who.int/influenza/pip/advisory_group/ag_spec_session_report.pdf?ua=1
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2االتفاق   مساهمات الشراكة 

 الشبكة

جائحةفي حالة حدوث   

تبادل 
 الفيروسات

جائحةفي حالة حدوث   

 الدول
 األعضاء

المواد البيولوجية  مخرجات الشبكة
 الخاصة بالتأهب 
 )عينات مادية(

 الجهات المصنعةتدفع 
 مساهمات الشراكة بقيمة

مليون 28  

 دوالر أمريكي

 اللقاحات 

 للفيروسات األدوية المضادة 

 وسائل التشخيص 

  المنتجات األخرى المتعلقة

 جوائحستجابة للباال

30٪  

 االستجابة

 الجهات المصنعة التي تستخدم الشبكة من أجل:
ةلىاةاةن لزروةن الفىو  الخةةن ت
 المضةرا للفة واةت

 مملومةت م  المتوالةةت الجة ةن
  ة واةت اللقةىةت الم شىن
 الرواش 
 التةة ةت

 االستجابة
 تت مةت و  ءو اىتةة ةةت لقةةم الم ظمن تش ات

 ا تس تلامة  ممقولن:
 اللقةىةت 
 األروةن المضةرا للفة واةت 
  واةئ  التشخة 
 الم تجةت األخ ى المتملقن تةلجوائم 

لمرة واحدة  2اتفاق 
لمواد ل متلق  ُموقَّع في كل 

البيولوجية الخاصة 

 بالتأهب من خارج الشبكة

 الرمم التق س لتمزةز قر ات • التأهب
 المختت ات المم ةن تةأل فلو زا 

 وقر ات ت ةر األ فلو زا 
  س التلرا  ال ةمةن  

   ت اخة  التر ولوجةة
 الخةةن

تةلم تجةت المتملقن 
 تةلجوائم

 التأهب
 تنفيذ مساهمات
 الشراكة
من خالل 

 مجاالت عمل. 5

70٪  

  بناء قدرات المختبرات وقدرات
 الترصد

 الدراسات المعنية بعبء المرض 

  القدرات التنظيميةبناء 

 اإلبالغ عن المخاطر 

 التخطيط ألغراض 
 النشر 

 

 مركببداو وطنيباو لمكا حببة األنفلببوندا 143، والتب  تتبب لن مبن شبببكة المنظمبة العالميببة لترصبد األنفلببوندا والتصبد  ل ببا الشببكة 
مختببراو  13، ومختببرات تنظيميبة اساسبية تابعبة للمنظمبة 4مراكبد متعاونبة مبل المنظمبة، و 6دولة عضواو، و 113تستضيف م 

 .تابعاو للمنظمة H5مرجعياو معنياو بالنمط 
 .2الت  تد ل مساهمات الشراكة ان تصبح مؤهلةو لتوقيل االتفاق  لج ات المصنعةيجود ايضاو ل

 .الت هب لمواج ة األنفلوندا الجائحةالمواد البيولوجية الخاصة ب المواد البيولوجية الخاصة بالتأهب 
لتصببح جبدءاو مبن  المراكبد الوطنيبة لمكا حبة األنفلبونداهبو االتفباق البذ  توقعب   2االتفاق الموحبد لنقبل المبواد  :2االتفاق 

 الشبكة؛ وهذا االتفاق صالح للتنفيذ حتى انت اء الجائحة التالية.
 2016منظمة الصحة العالمية،  المصدر 

 : عناصر تبادل الفيروسات وتبادل الفوائد في اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة1-1الشكل 

 تلقوا الموار التةولوجةن الخةةن تةلتلهب م  خة   الشترن
 الجهةت المة من لواةئ  التشخة 

  مؤااةت التى  والمؤااةت األرةرةمةن
 الجهةت المة من للقةىةت

 لزروةنالجهةت المة من 
 ش رةت التر ولوجةة

 التةولوجةن
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 : أسلوب العمل2الفصل 
 

، آ ات الرررو  2015ءرتروت    تشرر ة  األو  14و 13التمارت الررو ا اااررت  ةئةن للف ةرا اااتشررة ن، الم مقررا ةرومس 
األمضرررةت وروائررر  الةررر ةمن وارررةئ  ءةرررىةب المةرررلىن تشرررل  اختةةةرررةت ااارررتم ار وتوجهرررع   و رررس ءمقرررةب 

رة ا المةمن، ةىتون مل  توةةةت تشل  ت ظةم اااتم ار والمملةرن ااجتمةع، قرم الف ةا اااتشة ن تق ة ا   ل  الم
 1الخةةن تع و  ةقع واختةةةةتع 

 
، ومقر ء تمن اجتمةمةت وجهة  لوجرع  رس الفتر ا الواقمرن 2015وقر مةص    ةا اااتم ار  س رة و  األو   رةامت  

ورررررة  قررررر اررررتا هررررثا  ررررس مقرررر  الم ظمررررن ال ئةاررررس الرررررةئ  تج ةرررر    2016تررررة  آثا   مررررة ل وءةلررررو   اررررتتمت  
  ومقررر الف ةررا المم ررس 2016 ت اةرر    ة ررةة  وشررتة   ااجتمةمررةت مررؤتم ا  ممقررورا  مرر  تلمررر،  ررس رررة و  ال ررة س

تة ضرة ن  لر  ثلرك، و  ءمرةم ءمضرةت الف ةرا وءمة رن الف ةرا الترةت  للم ظمرن  قر  تةااتم ار جلاةت ترراو  مفتوىرن 
 رررس ءمقرررةب ا جةترررةت ارررئلن و ءخررر ى لتترررةر  األو  ىة رررن توجةرررع الررررموا لمم لرررس الررررو  األمضرررةت لىضرررو  جلاررن  تررم

وىزةررر ا    2016 مرررة ل  وااجتمةمرررةت الممقرررورا  رررس آثا  2016 ت اةررر    تة المرررؤتم  الممقرررور مررر  تلمرررر  رررس شررر
المةررلىن  ةب  ورة ررت هررثا الجلاررةت مفتوىررن لجمةرر  ءةررى2016اررتتمت    ءةلررو  -ءغارر ل  وآب 2016 ةو ةررو

قةمرت وتة ضرة ن  لر  ثلرك،  2والجمهو  م  خال  التر  الىرس المتةشر  ملر  شرترن ا  ت  رت ملر  موقر  الم ظمرن 
 ئررةل الف ةررا المم ررس تةااررتم ار، تمرر ر ءىررر  المملومررةت مرر  ءممررة  اررةتة، -الرررتو ا ر ةاررتة  موةلرروا رةاررةتة

 3 2016 مةةو  ءةة  25الف ةا  س جممةن الةىن المةلمةن التةامن والاتة  الممقورا  س 
 

 ر  ةمرة ةلرس موجزهرة  وقرر وت ر التفةةة  الخةةن تلاةلةب مم  الف ةرا المم رس تةاارتم ار  رس الترثةة  ال رة س وةر
، واررل  الضرروت ملرر  جةئىررنةلتلهررب لمواجهررن األ فلررو زا الترررء الف ةررا مملررع تررنج ات تىلةرر  م هجررس لإل ررة  الخررة  ت

المجرةات التررس ا ةلمررر ت فةررثهة  مررةا  واألاررتةب المىتملررن لررثلك  وااررتم ر الف ةررا الو ررةئا األاةاررةن، تمررة  ررس ثلررك 
 التقة ة  المتملقن تمم  الف ةا اااتشة ن، وت فةث ا  ة ، ور اان ىو  ت فةث ت وتورو   ةغوةة 

 
ةت ملرر  مررررا  اااررتم ار مرر  الرررو  األمضررةت ومم لرررس وقررر اررم  الف ةررا ت شررة   لررر  الىةررو  ملرر  الماررةهم

وروائرر  الةرر ةمن وم ظمرةت المجتمرر  المررر س وقوامررر التةة ررةت ثات  الشرترن المةلمةررن لت ةررر األ فلررو زا والتةررن لهررة
  ةررا المقرةتالت ومرر  خرال  مملةررن تشررةو  وثلرك ، تررعمراوالالات شرةر تهررة  رس  ،الةرلن واررةئ  ءةرىةب المةررلىن

 2016مة ل   آثا  30 س  س   ة  اجتمةمةت الف ةا، تم و   ا جةتةتو ائلن تتةر  األتوىن تضم ت مف لرت و ةن 
مقر مشةو ات مفتوىن تةلمق  ال ئةارس للم ظمرن مر  الررو  األمضرةت والمجتمر  المرر س  2016ءغا ل   آب 29و

مقةتلررن مرر  مقرررمس المملومررةت ال ئةاررةة ؛ وتلقرر  مرررا  40واررةئ  ءةررىةب المةررلىن  وتوجررع مررةم، ءجرر ى الف ةررا 
ةررررىةب مرررراخالت مرتوتررررن مرررر  الرررررو  األمضرررةت وروائرررر  الةرررر ةمن والمجتمرررر  المرررر س وقوامررررر التةة ررررةت واررررةئ  ء

؛ والررتمل المملومرةت مرر  مرروظفس المةلمةررن المةرلىن؛ و ىرر  المترةر ات األخرر ى الجة ةررن لىمةةرن الةررىن الممومةرن
 الم ظمن تةلمق  ال ئةاس والمرةتب ا قلةمةن 

 
، لتىةلرع  لر  2016ءرتروت    وقرم الف ةرا المم رس تةاارتم ار تق ةر ا ال هرةئس  لر  المررة ا المةمرن  رس تشر ة  األو 

  2017مةةو   وجممةن الةىن المةلمةن  س ءةة  2017ة ةة    الت فةثن للم ظمن  س رة و  ال ة س المجلل
                                                             

  الم ج   فاع   1
لإل رة   تقرة ة   2016الف ةا المم س تةاتم ار ا  ة  الخة  تةلتلهرب لمواجهرن األ فلرو زا الجةئىرن  اارتم ار مرةم    2

[  ج ةر : م ظمرن  الموق  مل  شرترن ا  ت  رت م ظمن الةىن المةلمةن   اجتمةمةت الف ةا المم س تةاتم ار ا  ة    س:
 ءةلررررو   20، تررررم اا ررررالع  ررررس /http://www.who.int/influenza/pip/2016-review/meetings/en) 2016الةررررىن المةلمةررررن؛ 

   2016اتتمت  
ءىرررررر  المملومرررررةت مررررر  ءممررررررة   ارررررةتة،  ئرررررةل الف ةرررررا المم رررررس تةاارررررتم ار  - الرررررررتو ا ر ةارررررتة  موةلررررروا رةارررررةتة   3

، الجلاررررررررن 2016مررررررررةةو  ءةررررررررة   25جممةررررررررن الةررررررررىن المةلمةررررررررن التةاررررررررمن والاررررررررتة   اللج ررررررررن سءس، األ تمررررررررةت   ررررررررس الف ةررررررررا
  2016[  ج ة : م ظمن الةىن المةلمةن؛  الموق  مل  شترن ا  ت  ت م ظمن الةىن المةلمةن    س: الماةئةن 

(http://www.who.int/mediacentre/events/2016/wha69/webstreaming/en/،  ءةلررررررررررررررررررررو   29تررررررررررررررررررررم اا ررررررررررررررررررررالع  ررررررررررررررررررررس 
   2016 اتتمت 
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 شامل: تحليل 3الفصل 
 

 1ةقوم الف ةا المم س تةااتم ار تمة ةلس  س هثا التق ة  اات ةرا   ل  اختةةةةتع:
 

 م ةقشن ا  جةزات التس ىققهة ا  ة   -1

ملرر   جةئىررنالتلهررب لمواجهررن األ فلررو زا الم ةقشررن مررة  ثا رررة  ت فةررث ا  ررة  قررر ءرى  لرر  تىاررة   -2
 الةمةر المةلمس، تمة  س ثلك الت ةر  ةمة تة  الجوائم والقر ا مل  اااتجةتن 

  م ةقشن التىرةةت المىتملن و  ا التةرن لهة -3
 

ملرر  ا  ررة  رررر  وملرر    جةزاتررع توجررع مررةم شررةملن ظرر ا  لقررةت  مرر  خررال  ةت ررةو  هررثا الفةرر  ال ق تررة  األولةررة  
 ال ظر   رسمر  خرال   تت ةو  ال ق ن ال ةل ن  8-4؛ ءمة الفةو  التةلةن   والتىرةةت التس تواجهع1-3لشر  )ا ظ  ا

 ا  جةزات والتىرةةت الم تت ن تةلم ةة  المىررا الخةةن تة  ة  وال  ا التس ةمر  تهة التةرن للتىرةةت 

 
  

                                                             
الف ةررا اااتشررة ن المم ررس تة  ررة   الرررو ا اااررت  ةئةن للف ةررا اااتشررة ن المم ررس تة  ررة  الخررة  تةلتلهررب لمواجهررن    1

ة ا المةمرن  ج ةر : م ظمرن الةررىن ، ج ةر ، اوةارر ا  تق ةر  للمرر2015ءرتروت   تشر ة  األو   14-13األ فلرو زا الجةئىرن، 
، ترررررم اا رررررالع  رررررس http://www.who.int/influenza/pip/advisory_group/ag_spec_session_report.pdf) 2015المةلمةرررررن؛ 

   2016اتتمت   ءةلو   24
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 إنجازات حققها اإلطار 10أهم  :1-3الشكل 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 إنجازات حققها 10

 التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة تحسين

 العالمي الصعيد على

 اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة

1 

2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

الفعالية الجيدة 
لمبدا المعاملة 
بالمثل بش ن تبادل 
الفيروسات وتبادل 

قدم الفوائد على 

 المساواة

إتاحة ُيعّول علي ا بشكل 
اكبر لفوائد إضا ية من 

 العالمية المنظمة شبكة
 األنفلوندا لترصد

للدول  ل ا والتصد 
األعضاء، مثل تقييم 

 المخاطر

 العمل بشكل 
تكرار    

ومستدام مل دوائر 
الصناعة 

ومنظمات المجتمل 
المدن ، مما يتيح 
وجود مساهمات 

من جميل اصحاب 
المصلحة    تنفيذ 

 اإلطار
 شبكةنمو واتساع نطاق 

 لترصد العالمية المنظمة
ل ا،  والتصد  األنفلوندا

والت  تم تعديدها منذ 
استحداث اإلطار الخاص 

بالت هب لمواج ة 

 األنفلوندا الجائحة

وجود الفريق 
االستشار  كآلية  عالة 
لتصرين الشؤون 

اإلطار لمراقبة تنفيذ 
الخاص بالت هب 
لمواج ة األنفلوندا 
 الجائحة

التقدم الملحوظ الذ  احرده الفريق 
االستشار     توضيح كيفية التعامل 
مل بيانات المتواليات الجينية ضمن 
اإلطار الخاص بالت هب لمواج ة 

 األنفلوندا الجائحة

إلى  2ادى االتفاق 
تحسن كبير    إتاحة 

اللقاحات )ت مين 
مليون جرعة(  350

المضادة واألدوية 
للفيروسات ووسائل 

 التشخيص

مليون  28جمل 
دوالر امريك  
سنوياو من اموال 

مساهمات 
 الشراكة

تنفيذ مساهمات 
الشراكة يكفل 

الت هب واالستجابة 
بشكل ا ضل    

البلدان ذات 
 األولوية

قةةم ءمة ن ا  ة  والف ةا اااتشة ن 
المم س تة  ة  تتتلةل الرو  األمضةت 

المةلىن تةو ا م تظمن و مةلن وءةىةب 
 وتتام تةلشفة ةن
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 نهج مبتكر لتحسين التأهب للجوائح  3-1
 

 النتائج الرئيسية
 

ىرررومس ، والررثن تررم التفررةور تشررل ع مترر  ماررة  جةئىررنا  ررة  الخررة  تةلتلهررب لمواجهررن األ فلررو زا ال: 1ال تةجررن 
  وهرو ة ترت ء  ترواز  تترةر  جةئىرنللتلهرب لز فلرو زا ال ةرة  جاو ا  ومتترر ا   رولس مر  ، ةىظ  تةلتقرة  توةفع

هرو ، و جةئىرنالتلهرب لمواجهرن األ فلرو زا الالفة وارةت وتترةر  الفوائرر ملر  قررم المارةواا ةم ر   هجرة   ةجىرة  لتىارة  
 لمس الثن ةاهم  س تمزةز األم  الةىس المةاألم  

 
ملرر  الةررمةر المررةلمس مرر  خررال   تةىررن  جةئىررنالتلهررب لمواجهررن األ فلررو زا ال لرر  تىاررة   ءرى ا  ررة : 2ال تةجررن 

، وءرى تواةرر  ترررث  الجهررور ضرررم  هررثا ا  ررة   لررر  تررلمة   تةىرررن الفة واررةت ت  ةقررن ةلمرررو   ملةهررة تشرررر  ءرترر 
  وءرى ا  رة  ءةضرة  جةئىرنمل  وجع الار من  رس ىةلرن ىررو  األ فلرو زا ال األروةن المضةرا للفة واةتاللقةىةت و 

والترس لررةهة قرر ا مىررورا ءو م مرمرن  ثات األولوةرن رس التلررا    ل  تىاة  التلهب م    ةا تموة  ت ةت القرر ات
ور ملررر  الةرررمةر الرررو  س ارتشرررة   ة وارررةت األ فلرررو زا المارررتجرا و ةررررهة وتتةرلهرررة، ومررر    ةرررا ضرررمة  وجررر

وجررور  قرن و تىقرا الهرثا األ شرر ن تفضر  لتلرك الفة وارةت  وتارر    مر  ءجر  التةرررناىتةررة س ةر روا اارتجةتن 
 ورثلك  س   ةة  تلك اااتجةتن  جةئىنالت تؤ  س القر ات المةلمةن لالاتجةتن لز فلو زا ال مرة ةن قر  ءرت  م  

 
 موثجررة  تممر   رس   ةقررع الررو  األمضررةت  جةئىرنزا الا  ررة  الخرة  تةلتلهرب لمواجهررن األ فلرو : ةمتتر  3ال تةجرن 

تشررفة ةن و مةلةررن، مرر  خررال  الم ظمررن، مرر  مختلرر  ءةررىةب المةررلىن، تمررة  ررس ثلررك روائرر  الةرر ةمن والمجتمرر  
المررر س  وتشرر ك الم ظمررن تةررفن م تظمررن روائرر  الةرر ةمن والمجتمرر  المررر س مرر  الرررو  األمضررةت مرر  ءجرر  تفمةرر  

و رس ضروت ت روع وجهرةت  ظر  ءةرىةب المةرلىن،  ةث القر ا ات ال ئةارةن اتخرم رر شت  جوا ب ا  رة ، وتشر رهم 
  ن هم ةقرمو  ماةهمةت ىةامن األهمةن تاةمر مل   جةل ا  ة  

 
 ة وارةت تشرل   الشرترن المةلمةرن لت ةرر األ فلرو زا والتةررن لهرة   تواة  تقةةم المخرة   مر  جة رب  :4ال تةجن 

تلغةرن التىقرا  الىةوا ةرن الم شرلاألخر ى   ة وارةت األ فلرو زاوتشل   فن رو ةناأل فلو زا الموامةن وتقةةم المخة   تة
، ةترررةم  وائرررر  ئةارررةن للتلررررا   رررس تمزةرررز القرررر ات األاةارررةن للتةررررن لز فلرررو زا جةئىرررنمررر  اىتمرررة  التارررتب  رررس 
 الموامةن والتلهب للجوائم 

 
ا  ة  الخة  تةلتلهرب لمواجهرن األ فلرو زا   س ىة  ةتم التتلةل تةفن م تظمن تشل  جوا ب   رةن م  :5ال تةجن 

،  ن ررع ا ةرتم  ررس الوقررت الىررةلس جمرر  1-4-7والفرر ع  5-2-7، ملرر  ال ىررو الم ةررو  ملةرع  ررس الفرر ع جةئىرنال
 روا وص رل هثا الم ةة  ممة   س  موث  تقةةم شرةم ، وتةلترةلس  ن رع مر  المارة  تةل ارتن لشرت  ءةرىةب المةرلىن ء  ةل 

 التقرم الملى ز توجع مةم ةو ا  شةملن  م  
 

م  الممر  ء  تىظ  الماةهمةت المقرمن  ل  ا  ة  تةامت ا  والتقرة  تشر  ءوضم، تمة  س ثلرك  :6ال تةجن 
  ومر  للشرترن المةلمةرن لت ةرر األ فلرو زا والتةررن لهرةالرمم الرتة  م  جة ب الررو  األمضرةت للمختتر ات التةتمرن 

 لر  الممة ارةت الىةلةرن الترس تقروم تهرة ءمة رن ا  رة  تتقررة  مرر ومةت مارةهمةت  الممر  ء  ةات ر هثا اامتر ا 
 الش ارن تشر   امس 

 
 هجررة  متتررر ا   شرر اك ءةررىةب المةررلىن، وااررةمة  جةئىررنا  ررة  الخررة  تةلتلهررب لمواجهررن األ فلررو زا اللقررر اتخررث 

روائ  الة ةمن، ت  ةقن لم ةارتا ء  تىققرت  رس مةررا  الةرىن الممومةرن؛  ث ةجمر  ا  رة  ممرة  الم ةةر  الفةملرن 
ن  ررس شرر ارن رررة  مرر  الماررة  التفررةور تشررل هة، تةررر ء ررع  تررت والخةةرر نال مةةررن الةررىةن المةمرر مجررة  ال ئةاررةن  ررس

  جةىهة 
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 جائحةاإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الأهمية مان ض 3-2
 

تلررك المم ةررن توضرر  تتررةر  الفة واررةت وتتررةر  الفوائررر ملرر  قرررم الماررةواا،  ااررةمة:    متررةري ا  ررة ، و 7ال تةجررن 
 خ ر اتزا  تىظ   س ةوم ة هثا ت فل األهمةرن الترس رة رت ملةهرة م رث خمرل ار وات مضرت، وثلرك  رس ضروت ال

الف ةررر مرر   ومررع الررثن ةشرررلع  ةرر ول األ فلررو زا الرررائم التغةرر  للةررىن الممومةررن، و ررس ضرروت تزاةررر ءمرررار ال رروا ي 
 الةىةن م    ةشةةت م ر  ة ول ا ةتوا و ة ول زةرة 

 
، ءمر  لرع جةئىرنالتلهرب لمواجهرن األ فلرو زا ال   الىفةظ مل  ا اهةم الثن ةقرمع ا  رة ، وتةرة   وائرر  :8ال تةجن 

ءولوةررةت ةررىةن مت ة اررن ملرر  مخررة   مرررا التلرررا  التررس توجررر تهررة اهتمررةم ءهمةررن خةةررن ىةرر  مررةرا  مررة ة ةررب 
  وةجرب ء  ةواةر  جةئىرناألم ار الىةلةن مل  المارتوى المىلرس، ومر   رم   تمرة تررو  غةر  متلهترن لز فلرو زا ال

ا اتارةع   رةا المشرهر ملر  مارتوى التررخالت  رس ارةة األمر  الةرىس المرةلمس تمزةرزا  ة    تةت  اهةمع  س 
والىرومةت وروائ  الة ةمن والم ظمرةت  الاةةاةت الةىةن الممومةن، وثلك ىت  ةظ  ثا ءهمةن تةل اتن لةة مس

 الىرومةن الرولةن 
 

 س الوقرت الىرةلس مومرر اااتم اضرةت الالىقرن  وةلرزم اارتم ار ءرات ا  رة  تةرفن ا  ة  ا ةىرر : 9ال تةجن 
التروات  الرثن ة تغرس ء    تظمن لضمة  ااتم ا  ءهمةتع وتىقةقع للتل ة  األم    واترر للررو  األمضرةت مر  تىرةررم

  اااتم اضةت الماتقتلةنتتم تع 
 

ءةررىةب المةررلىن  ررس اررةئ  تم رر  ءىررر الشررواغ  الملىررن تةررو ا متزاةرررا تةل اررتن للرررو  األمضررةت و  :10ال تةجررن 
ضررم   المتوالةررةت الجة ةررنتةة ررةت ةلتمةمرر  مرر  التر ولوجةررة الجرةرررا، وااررةمة تلررك المتملقررن ترةفةررن التةرررن لتررل ة  

  جةئىنا  ة  الخة  تةلتلهب لمواجهن األ فلو زا ال
 
تلاررلوب ةاتشرر   الماررتقت  قررر   جةئىررنا  ررة  الخررة  تةلتلهررب لمواجهررن األ فلررو زا التمررت ةررةةغن  رر  تة مررة و 

مررر  الرررزم  مررر  ال ةىةرررن الاةةارررةن والملمةرررن والتر ولوجةرررن  ن  ممة رررلىظرررن  ءةضرررة   جاررررةهرررثا الررر   المارررت ةع،  رررن  
مهمررن ىةاررمن األهمةررن، ومرر  الضرر و ن ء   جةئىررنوااقتةررةرةن   ررال تررزا  مهمررن  مرررار المررةلم للتلهررب لز فلررو زا ال

 ةىة ظ ا  ة  مل  ءهمةتع م    ةا الترة  م  المشهر الةىس المةلمس الرائم التغة  
 
ارةةا األمر  الةرىس،  ءر ر  ترراخال  مر ، وتخةةن  ةمة ةتملرا تةلمم ضرةت الممرةرن، نت الةىن المةلمةءضىقر ول

ىة  تمتر شت  المتةر ات والم ةة  الفةملن ال ئةاةن تمة ةتجرةوز ق رةع الةرىن لتشرم  الجهرةت الفةملرن ا  ارة ةن، 
رمررة ةتارر    ررةا المشررهر الخررة  تةلتموةرر ،  ىلةررن ، وورررةات األمررم المتىرررا، والمجتممررةت الما  مةئةررنورررةات الو 

ىة  ةشم  التموةر  الخرة  ترةلجوائم  رس الوقرت الر اه  م  را مواجهرن ال روا ي ال ةجمرن مر  الجروائم الترةت  للت رك 
 1الرولس 

 
 لر  تغةةر  ال  ةقرن فضرس رمة ةتمة  ملر  ا  رة  ءةضرة  اارتةمةب التقررم الىرةر   رس مجرة  التر ولوجةرة والرثن قرر ة

م تجرةت جرةررا  ومر  الممرر  ء  تشرم  هرثا التغةةر ات  ت وة التس ةتم تهة تتةر   ة واةت األ فلو زا ءو ةؤرن  ل  
، وتر ولوجةرةت مارتجرا األ فلرو زا ، وتغة ات  س التر ولوجةة الخةةن تن ترة  لقةىرةتلتىلة  المختت نلءاةلةب جرةرا 

 لفة واةت األ فلو زا  المتوالةةت الجة ةنالت و ات الىةر ن  س ااتخرام   س مجة  ااتةةات، مالوا  مل 
                                                             

[   ا  ت  ررت الموقرر  ملرر  شررترن م  ررا مواجهررن ال رروا ي ال ةجمررن مرر  الجرروائم: األاررئلن المتررر  ا   ررس: الت ررك الرررولس     1
  2016ج ة : الت ك الرولس؛ 

(http://www.worldbank.org/en/topic/pandemics/brief/pandemic-emergency-facility-frequently-asked-questions ترررررم ،
   2016ءرتوت   تش ة  األو   26اا الع  س 
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 مناقشة توسيع نطاق اإلطار ليشمل األنفلونزا الموسمية  3-2-1
 

: تلق  الف ةا المم س تةااتم ار آ ات واامن ال  ةا م  مقرمس المملومةت ال ئةاةة ، تمة  س ثلرك 11ال تةجن 
الرو  األمضةت وروائ  الة ةمن والمجتم  المر س، تشل  هرثا المارللن الممقررا والمارة ا، مر  وجرور آ ات تؤةرر ءو 

  واترر ء  تخضر  جةئىرنلهرب لمواجهرن األ فلرو زا الا  رة  الخرة  تةلتتمة ر  ر ا  األ فلرو زا الموارمةن ضرم  
 ا  ة  المت تتن مل   ر ا  األ فلو زا الموامةن ضم  ا  ة  للمزةر م  الر اان 

 
  ملر  ء  ا  رة  2-3 رس ال  رةا الخرة  ترع )الفر ع  جةئىرنا  ة  الخة  تةلتلهرب لمواجهرن األ فلرو زا الوة   

، ولرر  لرم ةرتم  ة وارةت األ فلرو زا الموارمةن تم ال ظ   س  ر ا قر   و الموامةنسسا ة  تا مل   ة واةت األ فلو زا 
توجرر  رس واقر  األمرر   جةئىرن رس الر   ال هرةئس لإل رة   تةرر ء   ة وارةت األ فلررو زا الموارمةن واأل فلرو زا ال هرة ر اج

ةت األ فلرو زا الترس قرر التش  وال ةو  واةئ  الىةوا ةت  ومرة رر   ةر ول مارتجر مر   ة وارةةب رالالن متةلن ت
تشررر ةن  ا  تررة  لل تةمرررن الرائمرررن الت رررو  للفة واررةت، والترررس ةمرررر  ء  تمةررر التشرررر  مررر   ة وارررةت  جةئىرررنتاررتب 

وم  الممر  ء  تؤرن تشرر  ار ة   لر  وجرور  1تلم   هثا الظةه ا تةام سالزةىة  الماتضرنساأل فلو زا األخ ى  و 
  جةئىن ة واةت جرةرا قر تاتب 

 
 ة واررةت  الشررترن المةلمةررن لت ةررر األ فلررو زا والتةرررن لهررةوالغةلتةررن المظمرر  مرر  الفة واررةت المتتةرلررن مرر  خررال  

وتخضرررر  هررررثا  2مرررر  الم ظمررررن  متمةو ررررن ةرررر ول مواررررمس مرررر  الم ارررررز ال 28000ةررررتم ارررر وةة  تتررررةر   -مواررررمةن 
م  خال   ف ا، تاتلزم  س الغةلرب تىررة  الفة وارةت  رس اللقرةل الموارمس   3لر ساا اةةا الماتضرنسالفة واةت 

رمة ء  هرثا ساا ارةةاس قرر ةررو  رتةر ا  تشرر  ةرؤرن  لر  وجرور  ة وارةت موارمةن ءشرر  ومرن  وةارت ر القرر  األرتر  
ت اللقةىرررةمررر  ممررر  الشرررترن  لررر  تقةرررةم المخرررة   الموارررمةن، وتىرةرررر خةرررةئ  الفة وارررةت، وت ررروة   ة وارررةت 

 والرواشرر  وماررتلزمةت التشررخة ، والتوةررةةت المم ةررن تفة واررةت اللقةىررةت الخةةررن تةللقررةل المواررمس   شررىنالم
ءمر  ىةررون  ء  ا  ترة  القرون للقةىرةت الموارمةن والتلرررا   رمرةلجهرةت المةر من  ارتن لولهرثا األمر  ءهمةرن تةلغرن تةل

ااررتخرام  فررل الم ا ررا  وةجررب ء  ترررو  هررثا الم ا ررا م ا ررا تةل اررتن   تررة  اللقةىررةت المضررةرا للجرروائم ىةرر  ةررتم 
قوةررن  ثا رررة  مرر  المزمرر   جرر ات تىررو  ارر ة  ومالئررم التوقةررت مرر    تررة  اللقةىررةت المواررمةن  لرر    تررة  اللقةىررةت 

 4المضةرا للجوائم  س الوقت الم ةاب 
                                                             

  الماتضررررن تغةررر   ئةارررس مفرررةج   رررس  ة وارررةت  تقرررة  للم اررررز األم ةرةرررن لمرة ىرررن األمررر ار والوقةةرررن م هرررة، سالزةىرررة   1
ءو  اةرررن رموةرررن جرةررررا وت وتة رررةت ال و امة ةرررراز  رررس  ة وارررةت  ة رررتج م رررع  اةرررن رموةرررن جرةررررا و  Aاأل فلرررو زا مررر  الررر م  

ءو مر   ةر ول ثن  اةررن  Aاأل فلرو زا الترس تلمررن التشرر   وةارف  هرثا الزةىررة  مر   ةر ول ء فلرو زا جرةررر مر  الر م  الف مررس 
ةن ءو مزةج م  ال اةن الرموةن وات زةم ال و امة ةراز  ةش  مر  جة رةت ىةوا ةرن، وهرو مختلر  تمةمرة  مر   ظةر ا مر  الر م  رمو 

[س  رة  ةمر  ء   الماتجر الف مس لرى التش  تشر  ةت تب ملةع مرم تمت  ممظم ال ةل تم ةمن ضر هثا الفة ول الجرةر  
 2016ةىرررررة س  ءتال ترررررة، جو جةرررررة: م اررررررز مرة ىرررررن األمررررر ار والوقةةرررررن م هرررررة؛ ةتغةررررر   ةررررر ول األ فلرررررو زا: ساا ارررررةةاس وسالز 

(http://www.cdc.gov/flu/about/viruses/change.htm 2016اتتمت   ءةلو   19، تم اا الع  س   
  2016ءرتوت   الت  ةمج المةلمس لمرة ىن األ فلو زا، م ظمن الةىن المةلمةن، تةة ةت غة  م شو ا، تش ة  األو     2
الم ارز األم ةرةرن لمرة ىرن األمر ار والوقةةرن م هرة تلملر ص  ءةضرة  اا ارةةا الماتضررن تل رع ستغةر ات تارة ن  رس جة رةت    3

 ة واةت األ فلو زا تىر  تةارتم ا  تمضرس الرزم  مر  ت ار  الفةر ول س رةر  ةمرر  ء  ةتغةر   ةر ول األ فلرو زا: ساا ارةةاس 
  2016م ارز مرة ىن األم ار والوقةةن م هة؛ وسالزةىة س  ءتال تة، جو جةة: 

(http://www.cdc.gov/flu/about/viruses/change.htm 2016اتتمت   ءةلو   19، تم اا الع  س   
اوةار ا،  اااتجةتن تةاتخرام لقةل األ فلو زا  ت ة  تراةن الجةئىن، تق ة  لمشرةو ا غةر   ارمةن للم ظمرن ملقررت  رس ج ةر ،  4
  2016  ج ة : م ظمن الةىن المةلمةن؛ 2015ةولةو  تموز  1 - ةو ةو ىزة ا   29
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/207751/1/WHO_OHE_PED_GIP_2016.1_eng.pdf ترررررررررررررم اا رررررررررررررالع  رررررررررررررس ،

   2016اتتمت   ءةلو   20
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ةت الموامةن األارةل لقةىقةمن   تة  التم    ،وجرة  تةلثر  ء ع م ر ت فةث آلةن ماةهمةت الش ارن الخةةن تة  ة 
الثن ةىرر ت ةت ملةع ر  م تج م  م تجس اللقةىةت الثة  ةاتخرمو  الشترن س  ةا المتةمةتس، وةم   هرثا ال  رةا 

 ترو ا المةم  المىرر لىاةب المتلل الثن ت لب الم ظمن م  ر  ش رن ء  تاةهم تع 
 

 ة  وةتجلر  هرثا تةرفن خةةرن م ررممشررالتمل   ة واةت الجوائم التمةةز تة  الفة واةت الموامةن و  ون  وقر ة
وخةمررن  ررس تلررر مررة تمررر مضررس  ترر ا زم ةررن  جةئىررن ررس  - A(H1N1)م رر   ةرر ول األ فلررو زا  - مررة ةتاررتب  ةرر ول

 رس  ةجرس م ررمة تاررتب  2016مررةةو   األةرلةن  وقرر ىررر  هرثا  رس ءةرة  جةئىرن وةلرن مر  ا مرال  مر  ا تهررةت ال
وثلرررك تمرررر مضرررس  تررر ا زم ةرررن  وةلرررن مررر   1 رررس مررررا و ةرررةت  رررس ةرررفو  الىوامررر ، A(H1N1) ةررر ول األ فلرررو زا 

  جةئىنا مال  م  ا تهةت ال
 

تةل ارتن  مربت الممر  تةر ء  تواة    ةا ا  ة  لةشم  األ فلو زا الموامةن م  شل ع ء  ةؤرن  ل  زةةرا رتة ا  س
للمختت ات التةتمن للشترن  ثا تم تتت  الفة واةت الموامةن ت فل   ةقن تتت  م   ة وارةت األ فلرو زا الترس قرر تارتب 

 رمة اةلزم التةرن للجة ب الخة  تتتةر  الفوائر  تش ةن  جةئىن
 
 اإلطاراالتصاالت بشأن تحسين  3-2-2
 

: ا ةتارر   لررتمر ءةررىةب المةررلىن ء  ةفهمرروا توضررول جوا ررب  ئةاررةن مرر  ا  ررة  م هررة اختةررة  12ال تةجررن 
لت فةرررث مارررةهمةت الشررر ارن والتقررررم الجرررة ن تىقةقرررع  رررس المشرررة ة  الممولرررن مررر  مارررةهمةت  ثات األولوةرررنالتلررررا  
م ررتظم وتشررفة ةن مرر  ءةررىةب  تشررر تةررة  و ررس ىررة  تقرروم الم ظمررن والف ةررا اااتشررة ن تةلفمرر  تةا الشرر ارن 

الجوا رب ال ئةارةن لإل رة  ااتةرة  تشرل  المةلىن، ةتىتم التةرن لهرثا الفجروات  رس الفهرم مر    ةرا تمزةرز 
 وت فةثا وا  جةزات التس ىققهة 

 
تةررة  اررةمور تىقةررا ءرترر  قررر  ماررت ةع مرر  الفهررم تررةل ف  ملرر  ت فةررث ا  ررة   و غررم ء  ءمة ررن ا  ررة  تقرروم تةاو 

ومر    ةرا موقر   تةاتم ا  م  خرال  ااجتمةمرةت وجهرة  لوجرع والمرؤتم ات الممقرورا مر  تلمرر وال ارةئ  ا ختة ةرن،
 ررن  ااررتترا  المرروظفة  الموجررورة   ررس التم ررةت الرائمررن للرررو  األمضررةت تج ةرر   2،ملرر  شررترن ا  ت  ررت   ررة ا

ءمررو  تررؤرن  لرر   قرررا  الررثار ا المؤااررةن، وهررو  والم ظمررةت ةررةىتن المةررلىنوالمرةتررب ا قلةمةررن التةتمررن للم ظمررن 
 تر ة  م  ا  ة  اتةةا  ةم س ء  تةتم تلك الجهةت ءق   مة
 

ءهمةرررن ا  رررة  تةل ارررتن للةرررىن الممومةرررن ء  ةارررتهر  ءةضرررة  مجمومرررن ءواررر    ةقرررة  مررر  تةرررة  تشرررل  وة تغرررس لال
ىن تارررتب مررررم  هرررم مررررى خ رررو ا م ظمرررةت المجتمررر  المرررر س، ىةررر  قرررر تىرررر  ترررل ة ات ءواررر    ةقرررة  ملررر  الةررر

 األ فلو زا 
 
 

                                                             
   ررس: وزا ا 2016ةو ةرو  ىزةر ا   13 - مرةةو ءةرة   6:  تر ا التغ ةرن 8مجمومرن الةرىن والتغثةرن تفةجرس  ال شر ا  قرم    1

 2016[  تررو اك: وزا ا الةررىن والخرررمةت ال تةررن تفةجررس؛  الموقرر  ملرر  شررترن ا  ت  ررت الةررىن والخرررمةت ال تةررن تفةجررس  
(http://www.health.gov.fj/wp-content/uploads/2016/03/20160613_HNC_Bulletin8_final.pdf تررررررررررررررم اا ررررررررررررررالع  ررررررررررررررس ،
   2016ءرتوت   تش ة  األو   4
[   الموقرر  ملرر  شررترن ا  ت  ررت ا  ررة  الخررة  تةلتلهررب لمواجهررن األ فلررو زا الجةئىررن   ررس: م ظمررن الةررىن المةلمةررن     2

 ءةلررررررررو   20، تررررررررم اا ررررررررالع  ررررررررس /http://www.who.int/influenza/pip/en) 2016ج ةرررررررر : م ظمررررررررن الةررررررررىن المةلمةررررررررن؛ 
   2016 اتتمت 
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 مرضات األخرىتطبيق اإلطار على الم    3-3
 

:     جرررةل ا  رررة   رررس ضرررمة   تةىرررن الفة وارررةت واللقةىرررةت واألروةرررن المضرررةرا للفة وارررةت ووارررةئ  13ال تةجرررن 
ا  ررة  التشررخة  ملرر   ىررو ء ضرر  وءر رر    ةررة ة ، ىرررا تررتمر ءةررىةب المةررلىن  لرر  اقترر ال تواررة    ررةا 
 لةشم  المم ضةت الممرةن األخ ى،  س ىة  اقت ل التمر ا خ  ت تةا متةري ا  ة  تةمتتة ا  موثجة  

 
ملر  ال ىرو  -:    تواة    رةا ا  رة  الىرةلس لةشرم  مم ضرةت ءخر ى تخرال   ة وارةت األ فلرو زا 14ال تةجن 

 1المةلمةن لززمرةت الةرىةن الترةت  لزمرم المتىرراالثن ءوة  تع تق ة  الف ةا ال  ة  الماتوى المم س تةااتجةتن 
ترر تت   ةررع شررترن مرر    ظررةماررةرو  مملةررن ممقرررا جرررا  وقررر ةهرررر جررروى ا  ررة : ا ةترروا   ألن مرر ر آخرر   -

 مختت ات الةىن الممومةن وروائ  الة ةمن م   هثا الت ات  م ث زم  تمةر 
 

ملر   -جرة  لإل ةرة  والممةملرن تةلم ر   رس ارةئ  األمر ار :    ااتخرام متةري ا  ة  تةمتتة ا  موث15ال تةجن 
 ررس   2005للج ررن الم اجمررن المم ةررن ترررو  اللرروائم الةررىةن الرولةررن ) 2016ال ىررو الررثن ءوةرر  تررع تق ةرر  مررةم 
م  المىتم  ء  ةرو  ءر   جروى م  تواة    ةا ا  رة ، ملمرة  تل رع  - 2مواجهن  ةشةن ا ةتوا واااتجةتن لهة

 م  ءةضة  ء  ةرو  ثلك ءم ا  ماة ا  م  المىت

 
ا مر  ت فةرث ا  رة  ال ظ   س رة  ةمرر  ت تةرا الرر ول المارتفةرلقر ىرا ال جةل الثن ىققع ا  ة  تةلتمر  ل  

ملرر  اررةئ  األمرر ار  ترر     تمررر التقررة ة  ثهتررت  لرر  ىررر اقترر ال تواررة    ررةا ا  ررة   فاررع  وءوةرر  الف ةررا 
تةااررررتجةتن المةلمةررررن لززمررررةت الةررررىةن التررررةت  لزمررررم المتىررررر، الررررثن  شرررر  تق ةرررر ا  ررررس ال  ةرررر  الماررررتوى المم ررررس 

 مررةرا   مرر  ءجرررولهررة األمضررةت لمقررر اجتمررةع الةررىن المةلمةررن م ظمررن ، تررل  سترررمو 2016ة ررةة    ال ررة س رررة و 
ت الماررتجرا  ررس تلغةررن  ر ا  اررةئ  المم ضررة جةئىررنا  ررة  الخررة  تةلتلهررب لمواجهررن األ فلررو زا الالتفررةور تشررل  

ا  رررررة ، وجمررررر  ا  رررررة  ملزمرررررة  قة و ررررررة ، وتىقةرررررا الترررررواز  الم ةارررررب تررررررة  االتزامرررررةت والفوائرررررر،  تقرررررة  لمتررررررةري 
 3الملىا تةتفةقةن الت وع التةولوجسس  2010 لمةم ةغوةة  ت وتورو 

 
وةرر ى هررثا الف ةررا اااتشررة ن ء ررع  غررم ء  ا  ررة  ةمررر  ء  ةرررو  تم ةتررن  مرروث   مررة ،  ررن  تواررة    ررةا ا  ررة  

 2016 فاع لةشم  اةئ  المم ضةت م  شل ع ء  ةرو  ءم ا  ماة ا  جرا   وةتجار  هٌج ءر   واقمةن  س تق ةر  مرةم 
ةر  ءوةر  التق ةر  تل رع ة تغرس ملر  الم ظمرن والررو   ، ى2005للج ن الم اجمن المم ةن ترةللوائم الةرىةن الرولةرن )

ءو ااتفةقرةت الىةلةرن المشرةتهن  جةئىرنا  ة  الخة  تةلتلهب لمواجهرن األ فلرو زا الاأل  ا  ء  ست ظ   س ااتخرام 
                                                             

زمررررةت الةررررىةن  ررررس الماررررتقت ، تق ةرررر  الف ةررررا ال  ةرررر  الماررررتوى المم ررررس تةااررررتجةتن المةلمةررررن مرررر  األ ةنىمةةررررن التشرررر     1
   ةوةرررررررررو ك: 2016 ت اةررررررررر   شرررررررررتة   9  الجممةرررررررررن المةمرررررررررن لزمرررررررررم المتىررررررررررا، 15الةرررررررررىةن، التوةرررررررررةن  قرررررررررم  لززمرررررررررةت

، تررررم اا ررررالع  ررررس http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/723؛ A/70/723) 2016 المتىرررررا؛ األمررررم
   2016اتتمت   ءةلو   20
   رررس 2005 ، تق ةررر  لج رررن الم اجمرررن المم ةرررن تررررو  اللررروائم الةرررىةن الرولةرررن )2005ت فةرررث اللررروائم الةرررىةن الرولةرررن )   2

  ج ةرررر : م ظمررررن الةررررىن 2016مررررةةو  ءةررررة   13ا المةمررررن، مواجهررررن  ةشررررةن ا ةترررروا واااررررتجةتن لهررررة، تق ةرررر  مرررر  المرررررة  
، ترررم اا رررالع  رررس http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_21-ar.pdf?ua=1؛ 21 69)  2016 المةلمةرررن؛

   2016اتتمت   ءةلو   20
مرررر  األزمررررةت الةررررىةن  ررررس الماررررتقت ، تق ةرررر  الف ةررررا ال  ةرررر  الماررررتوى المم ررررس تةااررررتجةتن المةلمةررررن  ةنىمةةررررن التشرررر     3

   ةوةرررررررررو ك: 2016 ت اةررررررررر   شرررررررررتة   9  الجممةرررررررررن المةمرررررررررن لزمرررررررررم المتىررررررررررا، 15الةرررررررررىةن، التوةرررررررررةن  قرررررررررم  لززمرررررررررةت
، تررررم اا ررررالع  ررررس http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/723؛ A/70/723) 2016 المتىرررررا؛ األمررررم
   2016اتتمت   ءةلو   20
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مر  المىتمر  ء  ممةة ن  ةجةر اتفةقةت جرةرا ءو اتفةقةت مم ةن تموامر  المرروى األخر ى الترس تارتتت، ءو  ر موث 
اتب،  س  وا ي الةىن الممومةن التس ت ة  قلقة  رولةة   وة تغس ء  تقوم هرثا ااتفةقرةت ملر  ءارةل متررء الترواز  تت

 1تة  تتةر  المة ةت والتةة ةت وتتةر  الفوائر مل  قرم الماةوااس 
 

الةرىن الممومةرن ءمرٌ  ممقرٌر  مجرة      ىرا  التواز  تة  مةةلم شت  ءةىةب المةلىن لضمة  ا  ةة   رس 
ررة  ءو  اتفرةا مرةلمس مر   ومرع تر جرن  جةئىرنا  ة  الخة  تةلتلهب لمواجهرن األ فلرو زا الوة ج  الفض   س ء  

 هو  ة ول ر ة  ال ف ات، وتاتب الىةجن  ل  تىررة  لقةىرةت  -رتة ا  ل  ال تةمن الف ةرا لفة ول األ فلو زا ثاتع 
مارتم    الررخ  تشرر، ممة ةارف  تةلترةلس مر  ترر ا نمتواةلر لهثا الفة ول رو ا م تجةت األ فلو زا الموامةن، توج

مر  ااارتمرار للتىرو  مر  الجهرةت المةر من   رصرمل ، وررثلك مر  وجرور خر    ترة  مرةلس الجرورا ةل لجهةت المة منل
  تررة  اللقةىررةت المواررمةن  لرر    تررة  اللقةىررةت المضررةرا للجرروائم  رمررة ء  ه ررةك شررترن قوةررن وقةئمررن مرر  المختترر ات 

، والتررس تقروم ت ةرر األ فلرو زا وتررو   األارةل الرالزم لإل ررة  للشرترن المةلمةرن لت ةررر األ فلرو زا والتةررن لهرةالتةتمرن 
  جةئىنأل فلو زا الةلتلهب لمواجهن االخة  ت

 
ءمة تةل اتن لممظم المم ضةت الجرةرا والماتجرا،  ال توجرر شرترن مختتر ات قةئمرن تتترةر  تةرو ا م تظمرن المة رةت 

وتةلترررةلس  فرررس ىرررة   األخررر ى   الماتىضررر اتوالخترر ات وتتمتررر  تةلقرررر ات المتو ررررا الم تت رررن تن ترررة  اللقةىرررةت )ءو 
ئر مل  قرم الماةواا مل  ارةئ  المم ضرةت،  مر  المر جم ء  ةشرر  اارتخرام ةتا   ت تةا تتةر  الفة واةت والفوا

 ا  ة  ر موث  ممةة ن تىرةةت رتة ا ت فةثةن ومملةن 
 
 شاملةتوصيات: ال
 

م ظمرررن الةرررىن المةلمةرررن  مررروث  تقةرررةم شرررةمال  ةتضرررم  قةةارررةت لل جرررةل الرلرررس تضررر  ة تغرررس ء   -1
، ررس ةلتلرل تهرة ار وةة   وة تغرس ء  ةتضرم  هرثا التتلةرل جةئىرنالةلتلهب لمواجهن األ فلو زا لإل ة  الخة  ت

مملومةت مةو ا توضم ىةلن التقرم الملى ز  س ت فةث ا  ة  تهرر   تةىرن قرر  ءرتر  مر  الوضرول تشرل  
 التقرم المى ز  ىو التلهب للجوائم واااتجةتن لهة 

 
المىر ز  رس ت فةرث ا  رة  الخرة  ة تغس لم ظمن الةىن المةلمةن ا مال  مر  األهررا  والتقررم  -2

تة تظةم وملر   ىرو ءر ر   مةلةرن، للررو  األمضرةت، والمختتر ات التةتمرن  جةئىنتةلتلهب لمواجهن األ فلو زا ال
للشررترن المةلمةررن لت ةررر األ فلررو زا والتةرررن لهررة، وروائرر  الةرر ةمن، والمجتمرر  المررر س، واررةئ  ءةرررىةب 

 :توضةم مة ةلس مل   ىو ء ض  - مل  وجع التىرةر -المةلىن  وة تغس لهة 
 

 التقرم المى ز قةةاة  مل   موث  التقةةم؛ )ء 

التررراتة  الخةةرررن تت فةرررث مارررةهمةت الشررر ارن؛ ة تغررس تارررلة  الضررروت ملررر  هرررثا الترررراتة   )ب 
التررس تمقررب المرروجزا  ا ىة ررنتةررفن م تظمررن  ررس تقررة ة  الف ةررا اااتشررة ن، وجلاررةت 

المىررر ز ءظهررر  للمةرررة  وةرررتم اامتررر ا  ترررع امت ا رررة  ااجتمةمرررةت؛ ىتررر  ةةرررة  التقررررم 
 واضىة ؛

                                                             
   رررس 2005 ، تق ةررر  لج رررن الم اجمرررن المم ةرررن تررررو  اللررروائم الةرررىةن الرولةرررن )2005ت فةرررث اللررروائم الةرررىةن الرولةرررن )   1

ن   ج ةرررر : م ظمررررن الةررررى2016مررررةةو  ءةررررة   13مواجهررررن  ةشررررةن ا ةترررروا واااررررتجةتن لهررررة، تق ةرررر  مرررر  المرررررة ا المةمررررن، 
، ترررم اا رررالع  رررس http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_21-ar.pdf?ua=1؛ 21 69)  2016 المةلمةرررن؛

   2016اتتمت   ءةلو   20
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ماررةئ  مرر  قتةرر  اختةررة  التلرررا  التررس اررتتلق  تشررل  والشررفة ةن تةررة  ة تغررس تمزةررز اا )  
 ة  م  ت فةث ماةهمةت الش ارن لتىاة   هم ا  ة   ةمة تة  الرو  األمضةت؛رمم

ءهمةررن الماررةهمةت ال ومةررن مرر  ءةررىةب المةررلىن، والتزامررةت الرررو  األمضررةت تتقرررةم  )ر 
 الشررترن المةلمةررن لت ةررر األ فلررو زا والتةرررن لهرررةماررةهمةت مة ةررن، تمررة  ررس ثلررك رمرررم 

 وةو هة م  خال  تو ة  الترةلة  الجة ةن ال وتة ةن الخةةن تةلمختت ات 

ن لتىرةرر ا  رة  المت تترن ملر   ر ا   ة وارةت األ فلرو زا ة تغس ء  ةتول  المرة  المةم  جر ات ر اار -3
 الموامةن  س ا  ة  ومرى ااتةواب ثلك ا ر ا  

 
للممةملرررن تةلم ررر   ة  ءاةارررة ة   موثجررر جةئىرررنا  رررة  الخرررة  تةلتلهرررب لمواجهرررن األ فلرررو زا ال ةمتتررر  -4

تةل اتن  ل  الةرىن الممومةرن المةلمةرن، وةمرر  ت تةقرع ملر  ارةئ  المم ضرةت؛ تةرر ء رع ة تغرس ء  ةارتم  
  س الوقت ال اه   جةئىنت رةز ال  ةا الىةلس لإل ة  مل  األ فلو زا ال

 
لإل رة ، والرثن ة تغرس ء  ةرتم قتر   ةرمقال ة تغس ء  تتفا الرو  األمضةت مل  مومر اااتم ار -5

  2021 هةةن مةم 
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 تبادل الفيروسات : 4الفصل 
 
 لمحة عامة  4-1
  

 النتائج الرئيسية
 

 الشررترن المةلمةررن لت ةررر األ فلررو زا والتةرررن لهررة ظررةم تتررةر  الفة واررةت  ررس   ررة  توجررع مررةم : ةتمترر  16ال تةجررن 
 2016ومرةم  2011تلرات جةر، وهو آخث  س التوا  لةغ س المزةر م  األقةلةم الجغ ا ةن  وخال  الفتر ا ترة  مرةم 

م ررزا ؛ وا تفر  مررر المختتر ات الم جمةرن  143م ررزا   لر   136ا تف  مرر الم ارز الو  ةن لمرة ىن األ فلو زا مر  
مر  الم ظمرن  متمةو رنمختتر ا ؛ واارتق  مررر الم اررز ال 13لر  مختت ا    12التةتمن للم ظمن م   H5المم ةن تةل م  

م رررر ارررتن م اررررز ومررررر المختتررر ات الت ظةمةرررن األاةارررةن التةتمرررن للم ظمرررن م رررر ء تمرررن مختتررر ات  وملررر  مارررتوى 
وقررر ءرى مشرر وع  للتتررةر  الارر ة  للمملومررةت والتفةمرر  القررون تررة  مختلرر  الم ظمررةت  م ةررةت المملةررةت، توجررر

 ة روا الشى  التةت  للم ظمن )سة روا الشى س   ل      قر ا المختت ات مل  تتةر  الفة واةت 
 

  المترررررةري ا  شرررررةرةن 4)الملىرررررا  جةئىرررررنا  رررررة  الخرررررة  تةلتلهرررررب لمواجهرررررن األ فلرررررو زا الةىررررررر  :17ال تةجرررررن 
تم ظمرن الةررىن المةلمةرن: تقةررةم  ا والتةرررن لهرةللشرترن المةلمةرن لت ةررر األ فلرو ز اختةةةرةت المختتر ات التةتمررن 

ةم ثاترررس تج ةرررع المختترر ات التةتمرررن للشرررترن ومارررول للم اررررز ةرررمرررى الو رررةت تهرررثا ااختةةةرررةت ةرررتم مرر  خرررال  تق
الو  ةن لمرة ىن األ فلو زا  وتشة  األرلن المم ةن  ل  امت رة  المختتر ات التزامةتهرة  رس   رة  ااتفرةا الموىرر ل قر  

  1الموار 
 

: ءشررة ت الم ةقشررةت التررس ءج اهررة الف ةررا المم ررس تةااررتم ار مرر  مقرررمس المملومررةت ال ئةاررةة  مرر  18ال تةجررن 
س  ةمرة ةتملرا تتترةر  المروار مم لرنس ومةر لم سموقروتء ع ا ةتضم لهم المقةور تمم ر  مةر لم س المختت ات  ل 

قررر  ت، وا المقةررور تمم رر  سالمتوالةررةت الجة ةررنوتةة ررةت  جةئىررنةلتلهررب لمواجهررن األ فلررو زا الالتةولوجةررن الخةةررن ت
 ة وارةت األ فلرو زا التررس قرر تاررتب  واررةئ  A(H5N1) تترةر  جمةر  ىررةات ء فلرو زا ال ةرو   ةمرة ةخرر س مررة ا 

 م  ا  ة   1-1-5 س الف ع  تش ةن جةئىن
 

: تتةم الشترن  وائر رتةر ا م هرة  جر ات تقةرةم للمخرة   الى جرن، وترو ة   ة وارةت اللقةىرةت والتوةرةةت 19ال تةجن 
والتررر ةب وت رررةت والخترر ات المم ةررن تفة واررةت اللقةىررةت وماررتلزمةت التشررخة  والرواشررر  والفة واررةت الم جمةررن 

جر   ةر ول األ فلرو زا قرر ىققرت  وائرر  ضرة ةن تةل ارتن القر ات  وةترو ء  القر ات المختت ةن التس تم ت وة هرة مر  ء
ولررررر  الف ةررررا المم ررررس  1لمم ضررررةت ءخرررر ى م رررر   ةرررر ول رو و ررررة الماررررتب لمتالزمررررن الشرررر ا األوارررر  الت فاررررةن 

تقررر  ءمرررةم ترررو ة   تةااررتم ار توةررر   لررر  وجررور تمرررر المقترررةت )م هرررة مقتررةت اةةارررةن وت ظةمةرررن ولوجةاررتةن 
 الرواش  وماتلزمةت التشخة  لتمر المختت ات 

 
ال قةب م   قة  ضم  م    للشترن المةلمةن لت ةر األ فلو زا والتةرن لهةالثاتس  : رمة رش  التقةةم20ال تةجن 

لرو  س التموةر  اوجور  جروات  رس التغ ةرن الجغ ا ةرن )اارةمة  رس ء  ةقةرة والشر ا األوار    لر  جة رب مررم رفةةرن 
 2 ت ةر األ فلو زاتىرةر ءولوةةت  و ق 

                                                             
التقةةم الثاتس لشترن الم ظمن المةلمةن لت ةر األ فلو زا والتةرن لهة التةتمن للم ظمن، تق ة  الف ةا اااتشرة ن  ج ةر :    1

ترررررررم  ،http://www.who.int/influenza/pip/virus_sharing/gisrs_self_assessment.pdf) 2014الةرررررررىن المةلمةررررررن؛ م ظمررررررن 
  1-4 ، الف ع 2016اتتمت   ءةلو   19اا الع  س 

  2-4الم ج   فاع، الف ع    2
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تة  المختت ات التةتمن للشترن والمختت ات التس تق  خة   الشترن، وخةوةة تلرك  :  من  وات  متو را21ال تةجن 
الموجرورا  ررس الق ررةع الىةرروا س  ولررر  تمرر مقرررمس المملومررةت ااتشررم وا ضرر و ا وجرور  واترر  ءقرروى تررة  ءجررزات 

 ال ظةم التةتمن للشترن وتلك التس تق  خة   الشترن 
 

والم ظمررن  ،قررة  مرر  م ظمررن األغثةررن والز امررن التةتمررن لزمررم المتىرررا )الفررةو : تتمررةو  الشررترن تمةو ررة  و ة22ال تةجررن 
المةلمةرررن لةرررىن الىةررروا ، والشرررترن المةلمةرررن المشرررت رن ترررة  الم ظمرررن المةلمةرررن لةرررىن الىةررروا  وم ظمرررن األغثةرررن 

ىن  و ررس تمررر  ة واررةت اللقةىررةت الم شرر والز امررن لخترر ات األ فلررو زا الىةوا ةررن،  جرر ات تقةررةم للمخررة   وت رروة 
تاررتب القةررور ملرر  الةررةر ات ءو  ةهررة تتررةر   ة واررةت المررروى التشرر ةن )ءو تررلخ  تتةرلهررة  تمررث  الىررةات، التررس 

 ة واررةت  تاررتب اا تتررةك الاةةاررس ءو ألاررتةب ءخرر ى، تررم ااررتخرام  ة واررةت ىةوا ةررن لتقةررةم المخررة   وت رروة 
المة ررةت الىةوا ةررن مرر  الشررترن، وهررو األمرر  الررثن ةمررر   اللقةىررةت الم شررىن، ملمررة  تل ررع ا ةتضررم مترر  ةررتم تتررةر 

 تىاة ع 
 

، ارتواجع الشرترن زةرةرا  رس مررر المة رةت الترس تتمةمر  ممهرة، وقرر جةئىرن:  س ىةلن ىرو  األ فلرو زا ال23ال تةجن 
الىةلرن ن لالارتمرار لهرثا ءل ة ت مخةو  تشل  اىتمة  تم ر الشترن لال تتةك  وقرمت الم ظمن ا  شرةرات الالزمر

م  الم ظمن  خضةمهة لمزةر  متمةو نتمة  س ثلك م م األولوةن لتوجةع مة ةت الفة واةت  ل  الم ارز ال ال ة ئن،
األ فلررو زا مرر   جةئىررنوقررر  تتررت قةمررن هررثا ا  شررةرات  ت ررة   1 ة واررةت اللقةىررةت الم شررىن  وت رروة مرر  التىلةرر  

تقررةت ملر  هررثا ا  شررةرات ءو تىاررة هة ىاررب الضرر و ا، ، واررو  ةلررزم ا 2009الم رلمررن مررةم  A(H1N1)الر م  
 وةلزم مواةلن  تةىتهة مل  المز 

 
ار ىت الف ةرن للم ظمرن ررس تممر   2،مرؤخ ا   جةئىن:  س ءمقةب   الا ءراا تقةةم مخة   األ فلو زا ال24ال تةجن 

م  الرو  األمضةت التس تتوا   تهة مختت ات تةتمن للشترن م  ءج  تمزةز قر ات تقةةم المخة   تةل اتن لز فلو زا 
    جةئىنال

 رس ضرروت ال تةمرن الارر ةمن الت ررو  لز فلرو زا والخ رر  المىتمرر  الرثن ت  ررون ملةرع رلىررر األمرر ار الترس قررر تاررتب 
وجررور  ظررةم مررةلمس قررون لتتررةر   ة وارةت األ فلررو زا ءمرر  ىةررون للت ةررر والتلهررب واااررتجةتن  وةاررةمر  جروائم،  ررن 

 ةررر ت ررو   ةرر ول األ فلررو زا وا تشررة ا ملرر  ماررتوى المررةلم ماررؤولس الةررىن الممومةررن ملرر   جرر ات ر ااررةت لتقةررةم 
ةلمتوالةررةت المملومررةت الخةةررن تالمخررة   وتىرةررر  ة واررةت الجرروائم المىتملررن،  ررس ىررة  ء  مة ررةت الفة واررةت و 

ءمرروٌ  ا غ رر  م هررة لت رروة  واررةئ  التشررخة  واللقةىررةت واألروةررن الم لوتررن للرشرر  مرر  المرر ر والوقةةررن  الجة ةررن
 م ع ومالجع 

 
الر ة  م  هثا الوظةئ  وتم   الممور الفق ن لإل رة    ملر   الشترن المةلمةن لت ةر األ فلو زا والتةرن لهةوتؤرن 

مةمة  ظلت شترن مةلمةرن مر  مختتر ات الةرىن الممومةرن )تلمر   تةارم الشرترن المةلمةرن لت ةرر  60م   مرا  ءر  
الشرترن المةلمةرن لت ةرر األ فلرو زا تغة  اام هثا الشرترن لةةرتم قر األ فلو زا  تجم   ة واةت األ فلو زا وت ةرهة  و 

، لتجارةر الررو  2011 رس مرةم  جةئىرن فلو زا الا  ة  الخة  تةلتلهب لمواجهن األم رمة تم امتمةر  والتةرن لهة
مر   1  الروا ر  رس الملىرا 1)ااتفرةا  1تفرةا الموىرر ل قر  المروار ااالواا  ال  ةا للشترن  وت ا  هرثا الررو   رس 

                                                             
)الو ةقرن  2005ةرىن المةلمةرن؛ قةئمن الم ظمن الم جمةن لتخ ة  التلهب لمواجهن األ فلو زا الجةئىن  ج ة : م ظمرن ال   1

WHO/CDS/CSR/GIP/2005.4؛ http://www.who.int/influenza/resources/documents/FluCheck6web.pdf تررررم اا ررررالع ،
   2016اتتمت   ءةلو   19 س 
 ةقررررن )الو  2016ءراا تقةررررةم مخررررة   األ فلررررو زا الجةئىررررن،  ةرررررا  ال اررررخن األولرررر   ج ةرررر : م ظمررررن الةررررىن المةلمةررررن؛    2

WHO/OHE/PED/GIP/2016.2؛ http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250130/1/WHO-OHE-PED-GIP-2016.2-

eng.pdf،  2016ءرتوت   تش ة  األو   4تم اا الع  س   

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250130/1/WHO-OHE-PED-GIP-2016.2-eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250130/1/WHO-OHE-PED-GIP-2016.2-eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250130/1/WHO-OHE-PED-GIP-2016.2-eng.pdf
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لشرترن تتترةر   رس اا موجرورا  ة ، والثن ةم   مقرا  ملزمرة  قة و رة  ةىررر الشر و  الترس تقروم تمقتضرةهة المختتر ات ال
 تش ةن  ةمة تة هة  جةئىن ة واةت األ فلو زا التس قر تاتب 

 
 ، وترررررو   تقةةمرررررة  ىةوةرررررة  للمخرررررة   )ا ظررررر   ة وارررررةت األ فلرررررو زا ت رررررو تتتتررررر  المختتررررر ات التةتمرررررن للشرررررترن تقررررروم و 

 1الشرره ةن   وات ررثا ا  متررر ا  للرررو  األمضررةت، ملرر  اررتة  الم ررة  مرر  خررال  ملخةررةت تقةررةم المخررة   1-4ا  ررة  
تشرر ةن، تتررراو  الشررترن جمةرر   جةئىررن  ةقتةرر  ملرر   ة واررةت األ فلررو زا التررس قررر تاررتب 3و غررم ء  ا  ررة  )الفرر ع 

الترررررس تم ررررر  خ ررررر ا  ملررررر  التشررررر  )م رررررة :  ة وارررررةت األ فلرررررو زا التشررررر ةن وتمرررررر  ة وارررررةت األ فلرررررو زا الىةوا ةرررررن 
ثات    وة تغررس ء  ترررخ  جمةرر   ة واررةت األ فلررو زا H9، و ةرر ول H7، و ةرر ول H5، و ةرر ول H3N2v  ةرر ول

 ن ة م ل  الشترن م  خال  الق ةا الم الةلن تةللقةىةت الموامةن ءو التلهب للجوائم
 

 ا تقرةتتشرل  تىارة  تخةةرةن وتتةم الشترن  وائر رتة ا للررو  األمضرةت وغة هرة، م هرة المشرةو ات غةر  ال ارمةن ال
وا  شرررةرات المم ةرررن ترررةلتىو  مررر    ترررة  اللقةىرررةت الموارررمةن  لررر    ترررة  اللقةىرررةت  2 ة وارررةت لقةىرررةت األ فلرررو زا،

والرررررو ات التر ةتةررررن، والمررررؤتم ات التخةةررررةن للم ارررررز الو  ةررررن لمرة ىررررن األ فلررررو زا، وزةررررةرا  3المضررررةرا للجرررروائم،
قرر ترم و  4 ت اللقةىرةت ة وارةتشرل  رةفةرن  ةررا  الم ظمرن توةرةةتهة تلك المم ةرن تم شو ات التمةو  الملمس، م   

خرال  األ فلرو زا )م رة : تمم ضرةت مخرة    ةجمرن مر  ل ة  ااارتفةرا مر  الشرترن للتةررنءةضر  س تمرر الىرةات
مرر   ن وتة ةررتةررفن ورة ررت تمررر المختترر ات التةتمررن للشررترن تقرروم تةلرشرر   5لت ةررر الفةرر ول الماخللررون الت فاررس ،

 6مم ضةت ءخ ى م   الىةتن وشل  األ فة  
 

القروام األاةارس للشرترن   هرس مارؤولن مر  جمر  سالمة رةت الار ة ةن مر  وتشر  الم اررز الو  ةرن لمرة ىرن األ فلرو زا 
تشر ةن، ومر  القةرةم تررو  س ق ررن  جةئىرنالم ضر  المشرتتع  رس  ةرةتتهم تمرروىس  ة وارةت األ فلرو زا الترس قرر تارتب 

                                                             
الموقر   لخ  تقةةم المخة   الشه ن، األ فلو زا  س ظ و  مخةل ن ا  اة  للىةروا    رس: م ظمرن الةرىن المةلمةرن  م   1

  2016 ل   2011[  ج ة : م ظمن الةىن المةلمةن؛  مل  شترن ا  ت  ت
(http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/HAI_Risk_Assessment/en/ ءةلرررررررو   20 رررررررس ، ترررررررم اا رررررررالع 

   2016اتتمت  
مل  اتة  الم ة ، المشةو ا غة  ال امةن ال اتمن للم ظمن تشل  تىاة  ا تقةت  ة واةت لقةىةت األ فلو زا:  رس: م ظمرن    2

  2015[  ج ة : م ظمن الةىن المةلمةن؛  الموق  مل  شترن ا  ت  ت الةىن المةلمةن  
(http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/4thmtg_improve_vaccine_virus_selection/en/ ترررررررررررررم اا رررررررررررررالع  ررررررررررررررس ،

   2016اتتمت   ءةلو   19
م ظمررن الةررىن المةلمةررن  ااررتجةتن لقررةل األ فلررو زا ء  ررةت تراةررن الجةئىررن، تق ةرر  مشررةو ا غةرر   اررمةن للم ظمررن ملقرررت  ررس    3

  2016  ج ة : م ظمن الةىن المةلمةن؛ 2015ةولةو  تموز  1-ةو ةو ة ا  ىز  29ج ة ، اوةا ا، 
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/207751/1/WHO_OHE_PED_GIP_2016.1_eng.pdf ترررررررررررررم اا رررررررررررررالع  رررررررررررررس ،

   2016اتتمت   ءةلو   19
س م، وآخرر و   تمزةررز ا تقررةت  ة واررةت تومغررة ت    ن، تشررة  ءو، رررورل    جةررع،  ررةل  ، جةو ررة  -آمتو ررو و، مزةررز   4

لقةىةت األ فلو زا ومملةرن الت روة   تق ةر  المشرةو ا غةر  ال ارمةن ال ةل رن للم ظمرن لتىارة  ا تقرةت  ة وارةت لقةىرةت األ فلرو زا 
  82-36:4368;2014  مجلررن اللقةىررةت  2014ءت ةرر    ةاررة   3-1الممقررورا  ررس المقرر  ال ئةاررس للم ظمررن، ج ةرر ، اوةارر ا، 

 2015.06.090قم تم ة  الو ةقن ا لرت و ةن:   
خللررون الت فاررس ملرر  م ةررن شررترن    5 م ظمررن الةررىن المةلمةررن  المشررةو ا غةرر  ال اررمةن للم ظمررن تشررل  ت ةررر الفةرر ول الما

؛ 2016  الاررررج  الوتررررةئس األاررررتومس  2015مررررة ل  آثا   27-25الم ظمررررن المةلمةررررن لت ةررررر األ فلررررو زا والتةرررررن لهررررة، 
91: 1 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26753193 2016اتتمت   ءةلو   19، تم اا الع  س   
التقةةم الثاتس لشترن الم ظمن المةلمةن لت ةر األ فلو زا والتةرن لهة، تق ة  الف ةرا اااتشرة ن  ج ةر : م ظمرن الةرىن    6

، تررررررررررم اا ررررررررررالع  ررررررررررس http://www.who.int/influenza/pip/virus_sharing/gisrs_self_assessment.pdf) 2014المةلمةررررررررررن؛ 
   2016اتتمت   ءةلو   19
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تشرر ةن، ومرر   جرر ات ااختتررة ات  جةئىررنو زا قررر تاررتب تجمةرر  ممررزوات الفة واررةت المشررتتع  ررس ء هررةس  ة واررةت ء فلرر
ءو الفة واةتس، وثلرك ضرم  واجترةت   المترئةن، وم   تمةم الشى  سخال  ءاتوع واىر، تةل اتن للمة ةت الا ة ةن و

، مرر    ةررا م ارزهررة الو  ةررن لمرة ىررن األ فلررو زا، ء  ستررو ر المرروار التةولوجةررن الرررو  األمضررةتوةلررزم ملرر   1ءخرر ى 
الخةةررن تفة واررةت األ فلررو زا التررس قررر تاررتب  مرر  جمةرر  الىررةات   جةئىررنةلتلهررب لمواجهررن األ فلررو زا الالخةةررن ت

[، تقرر  ا مررة س خرال  ءارتوع واىرر  لر  الم ررز المتمرةو  مر  الم ظمرن ءو المختتر  الم جمرس الترةت   تشر ةن جةئىن
 2وس الثن تختة ا رولن الم شل المض H5للم ظمن والمم س تةل م  

 
تتضررم   تشرر ةن جةئىررنمفةررلن لفة واررةت األ فلررو زا التررس قررر تاررتب  تىةلةرر مرر  الم ظمررن  متمةو ررنوتجرر ن الم ارررز ال

، سوتىةلةرر  مفةررلن ماتضررةن وجة ةررنس، سواختتررة ات الىاةاررةن الف مةررنس، ومرز  الفة واررةت ستىرةرر األ مررة  واأل مررة 
 مر  الم ظمررن متمةو رنومر  الوظرةئ  ال ئةارةن للم اررز ال 3س، وثلرك ضرم  مهرةم ءخر ى لزروةرن المضرةرا للفة وارةت

 4 ة واةت اللقةىةت الم شىن  والفة ول الم شم للقةل هو  ة ول ارتا تىروة ا مر  الر م  التر ن ا تقةت وااتىرا 
وةم ررس هررثا ت تةمررن  5لجملررع ءر رر  مالتمررن   تررة  اللقةىررةت، مرر  ااىتفررةظ  ررس الوقررت ثاتررع تةلتشررةتع الماتضرررن 

ضمة  ال مو الجةرر للفةر ول   2)  توهة  )ءو  ضمة   الفة ول تىة  ا ةاتب م ضة  وخةمة ؛ 1الىة  مة ةلس: )
وأل   6ةرزا  ةارتى  ااارتجةتن الم ةمةرن الم ةارتن   ضمة  ء  الفة ول ا3لتف ة  ءو المزا ع الخلوةن؛ ) س تةر ا

 رررن  تررروا   هرررثا الفة وارررةت و مةلةتهرررة ءمررر  ىةارررم  الرررالزم للقةىرررةت،  ة وارررةت اللقةىرررةت الم شرررىن تشرررر  األارررةل
 متمةو رنوةلزم ملر  الم اررز ال مل  ىر اوات  جةئىنلقوا اااتجةتن لز فلو زا الو األهمةن ل جةمن اللقةىةت الموامةن 

الم شرىن  م  الم ظمن ء  تشة ك ملر    رةا واار  جمةر  المملومرةت الترس ةرتم جممهرة، وررثلك  ة وارةت اللقةىرةت
مر   متمةو رنالم اررز القةمت ، 2015ةولةو   تموز 31 ل   2014ءغا ل   آب 1وخال  الفت ا م   7والرواش  
القةرمررن مرر  خماررن تلرررا  تشرر ةن  جةئىررن ة واررةت األ فلررو زا التررس قررر تاررتب مرر   123تتىرةررر خةررةئ   الم ظمررن

 8)ت غالرة  ور را والةة  ومة  والواةةت المتىرا األم ةرةن  
                                                             

ا  ة  الخة  تةلتلهب لمواجهن األ فلرو زا الجةئىرن مر  ءجر  تترةر   ة وارةت األ فلرو زا والتوةر   لر  اللقةىرةت والفوائرر    1
 ءةلرررو   21، ترررم اا رررالع  رررس /http://www.who.int/influenza/pip/en) 2011األخررر ى  ج ةررر : م ظمرررن الةرررىن المةلمةرررن؛ 

األ شر ن المختت ةرن وارةئ   -، الم ارز الو  ةن لمرة ىن األ فلو زا، ااختةةةرةت األاةارةن، ب5 ، الملىا 2016اتتمت  
 األ ش ن 

 1-1-5الم ج   فاع  الف ع    2
تىةلةر  المختتر ات واأل شر ن  -، الم اررز المتمةو رن مر  الم ظمرن، ااختةةةرةت األاةارةن، ب5الم ج   فاع  الملىا    3

 األخ ى ثات الةلن 
 ة واررةت الرر م  الترر ن هررس تلررك الفة واررةت الموجررورا  ررس المجررة  المفتررول، والتررس تةررةب ا  اررة  ءو الىةرروا  تةررفن    4

  تةمةن  وهثا الفة واةت غة  مىو ا ءو ممةرا التشر  م   ر ة  م   ة واةت اللقةىةت 
ضررررةة  هرررس تلرررك الفة وارررةت الترررس تىفرررز اارررتجةتةت لزضررررار المرة ئرررن، مقةارررن  مررر    ةرررا الفة وارررةت المتشرررةتهن مات   5

 ااختتة ات المةلةن 
الموقر  ملر   )ء فلرو زا ال ةرو     رس: م اررز مرة ىرن األمر ار والوقةةرن م هرة   HPAIة    ة ول لقرةل م شرم لفةر ول    6

والجهرةز الت فارس، الم اررز األم ةرةرن لمرة ىرن األمر ار والوقةةرن  [  ءتال تة: الم رز الو  س ألمر ار الم ةمرن شترن ا  ت  ت
 ءةلررررررررررررررو   19، تررررررررررررررم اا ررررررررررررررالع  ررررررررررررررس http://www.cdc.gov/flu/avianflu/candidate-vaccine-virus.htm) 2016م هررررررررررررررة؛ 
   2016 اتتمت 

والتوةر   لر  اللقةىرةت والفوائرر ا  ة  الخة  تةلتلهب لمواجهن األ فلرو زا الجةئىرن مر  ءجر  تترةر   ة وارةت األ فلرو زا    7
 ءةلرررو   21، ترررم اا رررالع  رررس /http://www.who.int/influenza/pip/en) 2011األخررر ى  ج ةررر : م ظمرررن الةرررىن المةلمةرررن؛ 

تىةلةرر  المختترر ات واأل شرر ن  -، الم ارررز المتمةو ررن مرر  الم ظمررن، ااختةةةررةت األاةاررةن، ب5 ، الملىررا 2016اررتتمت  
 األخ ى ثات الةلن 

الف ةرررا اااتشرررة ن المم رررس تة  رررة  الخرررة  تةلتلهرررب لمواجهرررن األ فلرررو زا الجةئىرررن  التق ةررر  الاررر ون للف ةرررا اااتشرررة ن    8
  ج ةر : م ظمرن 2015مر  ا  رة ، التق ةر  الار ون لمرةم  5-2-7المم س تة  رة  المقررم  لر  المررة ا المةمرن ضرم  الفر ع 

 ءةلرررو   20، ترررم اا ررالع  رررس http://www.who.int/influenza/pip/ag_annual_report_2015.pdf) 2015الةررىن المةلمةرررن؛ 
  17 ، الةفىن 2016اتتمت  
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 متمةو ررنماررؤولن مرر  تمررر مرر  هررثا المهررةم ثاتهررة ملرر  غرر ا  الم ارررز ال H5والمختترر ات الم جمةررن المم ةررن تررةل م  
 H5 1 ثات ماتضرر ال اةرن الرموةرن الم ظمن، ولر  تخةو  مجمومرن   مةرن ممة رن مر   ة وارةت األ فلرو زا م 

وتلرلررر  المختتررر ات الت ظةمةرررن األاةارررةن التةتمرررن للم ظمرررن تمهمرررن ست ررروة  لقةىرررةت األ فلرررو زا وت ظةمهرررة وتوىةررررهةس، 
وتىضرررة  الرواشررر  الم جمةرررن لتوىةرررر لقةىرررةت  2ءاةارررةن مررر    ةرررا ت ررروة   ة وارررةت اللقةىرررةت الم شرررىن تةرررفن

 3األ فلو زا 
 

 4جةئىنءراا تقةةم مخة   األ فلو زا ال 1-4ا  ة  
 

ررر  ترو ة  التةة رةت الالزمرن للتلررا  ررس  للشترن المةلمةن لت ةر األ فلو زا والتةرن لهرةم  الوظةئ  الم رزةن 
 تقرة  لإل رة    ل  جة ب المةةر  األخر ى،  هثا المملومةتل جوع  ل  وتة 5تض  ااتجةتن  مةلن وثات مغزى 

لرررو  األمضررةت تقةةمررةت مخررة   ا  تقرر  ملرر  مررةتا ءمة ررن الم ظمررن ماررؤولةن ء  ستتررةم لجمةرر  3-2-6)الفرر ع 
لتقةرةم المخرة  ، ترم اارتىرا  ءراا  مىرررا الجوائم تشر  ار ة  وم هجرس وموقروتس  وتارلةمة  تةلىةجرن  لر  ءراا

 رس  تشر ةن جةئىرنقرر تارتب  ة وارةت األ فلرو زا الترس تلغةرن رمرم تقةرةم مخرة    جةئىرنتقةةم مخة   األ فلو زا ال
، و قررة   ومةررة   جةئىررنوت رررز األراا ملرر  اىتمررة  تاررتب الفةرر ول  ررس  6 وتشررر  قةترر  للتىرررة  الوقررت الم ةاررب

مل  م ةة  الفة ول المختلفن المم و ن تتل ة هة مل  قر ا الفة ول مل  اا تقة  وشررتع   تقةةم الخت ات، ت ةت  ل
ترة  التشر ؟ ولتقةرةم  الفة ول ا تقة تواة  وتام  هثا األراا  ل  ا جةتن مل  الاؤا  التةلس: مة هس مخة   
ل تررة  التشرر ؛ ومررة هررو الفةرر و تواةرر  ا تقررة  هررثا المخررة   تقرروم األراا تتقةررةم م ةرر ة : مررة هررس اىتمررةات 

وقررر ترررو  روامررس  اا تقررة  تررة  التشرر ؟مواةررلن قررر ا ملرر  الالتررل ة  الواقرر  ملرر  التشرر   ثا ارتاررب الفةرر ول 
ااتخرام هثا األراا وتةئةن )مل  اتة  الم رة  ظهرو  ىرةات تشر ةن لفةر ول ء فلرو زا غةر  موارمس ءو ىةروا س  

القرر ا ملر  لرةع ىةوا ةت المختت ات تشة   ل  ء  الفة ول  )مل  اتة  الم ة  وجور ر ااةت مل  نءو  ة واة
 7اا تقة   ل  الىةوا ةت غة  المةةتن تةلمروى م    ةا المخةل ن المتةش ا ءو  ثاث الجهةز الت فاس 

 

                                                             
ا  ة  الخة  تةلتلهب لمواجهن األ فلرو زا الجةئىرن مر  ءجر  تترةر   ة وارةت األ فلرو زا والتوةر   لر  اللقةىرةت والفوائرر    1

 ءةلرررو   21، ترررم اا رررالع  رررس /http://www.who.int/influenza/pip/en) 2011األخررر ى  ج ةررر : م ظمرررن الةرررىن المةلمةرررن؛ 
 -التةتمرررن للم ظمرررن، ااختةةةرررةت األاةارررةن، ب H5، والمختتررر ات الم جمةرررن المم ةرررن ترررةل م  5 ، الملىرررا 2016ارررتتمت  

 األ ش ن المختت ةن واةئ  األ ش ن 
  ظمن ، المختت ات الت ظةمةن األاةاةن التةتمن للم5الم ج   فاع  الملىا    2
األ شررر ن  -، المختترر ات الت ظةمةررن األاةاررةن التةتمررن للم ظمررن، ااختةةةررةت األاةاررةن، ب5الم جرر   فاررع  الملىررا    3

 المختت ةن واةئ  األ ش ن 
ءراا تقةرررةم مخرررة   األ فلرررو زا الجةئىرررن   رررس: م ظمرررن الةرررىن المةلمةرررن  الموقررر  ملررر  شرررترن ا  ت  رررت[  ج ةررر : م ظمرررن    4

، ترررررررررررررم /http://www.who.int/influenza/areas_of_work/human_animal_interface/tipra/en) 2016المةلمةرررررررررررررن؛ الةرررررررررررررىن 
   2016ءرتوت   تش ة  األو   20اا الع  س 

ا  ة  الخة  تةلتلهب لمواجهن األ فلرو زا الجةئىرن مر  ءجر  تترةر   ة وارةت األ فلرو زا والتوةر   لر  اللقةىرةت والفوائرر    5
 ءةلرررو   19، ترررم اا رررالع  رررس /http://www.who.int/influenza/pip/en) 2011ى  ج ةررر : م ظمرررن الةرررىن المةلمةرررن؛ األخررر  

  1-2-6 ، الف ع 2016اتتمت  

تقوم ءراا تقةةم مخة   األ فلو زا الجةئىرن ملر  ءارةل ءراا تقةرةم مخرة   األ فلرو زا الخةةرن ترةلم ارز األم ةرةرن لمرة ىرن    6
 http://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/tools/risk-assessment.htmةن م هة: األم ار والوقة

  2016ءراا تقةةم مخة   األ فلو زا الجةئىن،  ةرا  ال اخن األول   ج ة : م ظمن الةىن المةلمةن؛    7
(WHO/OHE/PED/GIP/2016.2; http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250130/1/WHO-OHE-PED-GIP-2016.2-

eng.pdf 2016ءرتوت   تش ة  األو   4، تم اا الع  س   

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250130/1/WHO-OHE-PED-GIP-2016.2-eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250130/1/WHO-OHE-PED-GIP-2016.2-eng.pdf
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ماللن  شةقن  تةل اتن لتمر المختت ات  وةو   ةر روا الشرى  الترةت  للم ظمرن،  وقر ترو  ترةلة  تتةر  الفة واةت
، التموةرر  الررالزم لقةررةم الم ارررز الو  ةررن لمرة ىررن األ فلررو زا )و ررس تمررر الىررةات 2005والررثن ترررء مملررع  ررس مررةم 

ت الجروائم  لر  الم اررز المختت ات الو  ةن األخ ى المم ةن تةأل فلو زا  تشى  مة رةت الفة وارةت الموارمةن و ة وارة
لرر  المختترر ات الم جمةررن المم ةررن تررةل م   متمةو ررنال ترررء  ،2015وم ررث مررةم  1التةتمررن للم ظمررن  H5مرر  الم ظمررن وات

لررر  جة رربااررتخرام ءمرروا  مارررةهمةت الشرر ارن  رررس تموةرر  التررررةلة  الخةةررن تةرر روا الشرررى  تةلرةمرر   و  تغ ةرررن  ات
ترةلة  الشى ، الاتخرم ة روا الشى  ءةضة   س تتاة   ج اتات الشى  و س تقرةم الرمم التق رس واللوجةارتس مر  

  تمررررروز 31 لررررر   2015ءغاررررر ل   آب 1وملررررر  مرررررا  الفتررررر ا مررررر   2  المررررروار الممرةرررررن ة ررررب الم ظمرررررن لشرررررىج
 3الموامةن و ة واةت الجوائم شى ن م  الفة واةت  213، تم ااتخرام ة روا الشى  لتةاة  2016 ةولةو

 

 قياسات تبادل الفيروسات  4-2
 

 النتائج الرئيسية
 

تةرفن مترئةرن تمرر  جةئىرنةلتلهرب لمواجهرن األ فلرو زا ال:  س ىة  زار تتةر  المروار التةولوجةرن الخةةرن ت25ال تةجن 
المررررةمة  المةضررررةة    ، لرررروىظ ت اجررر  ملرررر  مرررررا جةئىررررنا  ررررة  الخررررة  تةلتلهررررب لمواجهرررن األ فلررررو زا الامتمرررةر 
ء  اااررتجةتن لظهرررو  ارراللن  ةررر ول  2014ارررتتمت    التقةررةم الرررثاتس للشررترن الرررثن تررم  جررر اؤا  ررس ءةلررو  وءظهرر 
، ولر  تتةر  الفة واةت شهر ت اجمة  م رث ثلرك رة ت ااتجةتن  ا ةمن  وشةملن   2013مةم   س A(H7N9)ا األ فلو ز 
التلررا   تمرر جة رب مر  تشر ةن  جةئىرن ة وارةت األ فلرو زا الترس قرر تارتب  توجع مةم، ا خفرر تترةر و  4الىة  

 لررب الف ةررا اااتشررة ن، تمررر  الم ظمررن ملرر   جرر ات ر ااررن لفهررم ءاررتةب هررثا الت اجرر  ورالتررع: مرر  ت ررةت ملرر  و 
  2016ءرتوت    المزم  تقرةم هثا التق ة   ل  الف ةا اااتشة ن  س تش ة  األو 

 
وزةررةرا الماررةمرات المقرمررن  ررس مجررة  الشررى ، ىررر   المةلمةررن لت ةررر األ فلررو زا والتةرررن لهررةالشررترن و غررم ت ررةمس 

 ة وارررة  مررر   ة وارررةت  371الشرررترن م رررث ء  تلرررل ث وترررع تمقررررا   راخررر ت اجررر  م ةررر  للقلرررا  رررس تترررةر  الفة وارررةت 
  وقرر 2013ةولةرو   تمروز 31 لر   2012ءغار ل   آب 1تشر ةن  رس الفتر ا ترة   جةئىرناأل فلو زا التس قر تارتب 

 :2016ءت ة    ءشة  الف ةا اااتشة ن المم س تة  ة   ل  هثا ااتجةا  س اجتمةمع الممقور  س  ةاة 
 

ا  رة  تةرفن مترئةرن تمرر امتمرةر  جةئىرنةلتلهب لمواجهرن األ فلرو زا الالخةةن ت س ىة  زار تتةر  الموار التةولوجةن 
 ة وارررةت تترررةر   رررس ، تشرررة  التةة رررةت األخةررر ا  لررر  اتجرررةا مت رررةق  جةئىرررنالخرررة  تةلتلهرررب لمواجهرررن األ فلرررو زا ال

 H7N9و ةررر ول  H5N1  وءوضرررىت األ قررةم المفةرررلن الخةةررن تفةررر ول تشررر ةن جةئىررناأل فلررو زا الترررس قررر تارررتب 

                                                             
: م ظمرن الةرىن [  ج ةر  الموق  مل  شترن ا  ت  رت  شة  الشى  والرمم اللوجةاتس   س: م ظمن الةىن المةلمةن     1

 ءةلررررو   19، تررررم اا ررررالع  ررررس /http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/logistic_activities/en) 2016المةلمةررررن؛ 
   2016اتتمت  

 الم ج   فاع    2
 ءمة ن ا  ة  الخة  تةلتلهب لمواجهن األ فلو زا الجةئىن، م ظمن الةىن المةلمةن، تةة ةت غة  م شو ا، تش ة  األو     3

  2016ءرتوت  
التقةررةم الررثاتس لشررترن الم ظمررن المةلمةررن لت ةررر األ فلررو زا والتةرررن لهررة: تق ةرر   لرر  الف ةررا اااتشررة ن  ج ةرر : م ظمررن    4

، تم اا الع  س http://www.who.int/influenza/pip/virus_sharing/gisrs_self_assessment.pdf) 2014الةىن المةلمةن؛ 
  1-4 ، الف ع 2016اتتمت   ءةلو   19
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رةر  ء  مررر الفة وارةت الترس ترم تتةرلهرة  رس تمرر التلررا  المىرررا ررة  ءقر   H9N2و ة ول  H10N8و ة ول 
 1 2016-2011مرر الىةات التش ةن المؤررا خال  الفت ا تر ة  م  

 
  2016م  الم ظمن خال  جزت م  مةم  متمةو نتتةر  الفة واةت م  الم ارز ال 1-4ةوضم الشر  

 
 تظه  التةة ةت الخةةن تةلم ظمن وتآلةن تتت   ة واةت األ فلو زا )ا لةن  مة ةلس:

 
   ارجلت ا لةرن مرة مجمومررع 2015ةولةرو   تمرروز 31 لر   2014ءغار ل   آب 1خرال  الفتر ا مر ،

مر  الم ظمرن  متمةو رنتشر ةن مر  الم اررز ال جةئىرنشى ن م   ة واةت األ فلو زا التس قر تاتب  156
 لرر  مختترر ات تقرر  خررة   م هررة شررى ن  92ثهتررت والمختترر ات الت ظةمةررن األاةاررةن التةتمررن للم ظمررن، 

فة وارةت األ فلرو زا لتترةر   مرة ترم تارجةلع مر  ة ٪71وتمررل هرثا األ قرةم ا خفةضرة  ت ارتن  2الشرترن 
 3تش ةن مقة  ن  تةلمةم الاةتا  جةئىنالتس قر تاتب 

   تتررررةر  ، اررررجلت ا لةررررن 2016ةولةررررو   تمرررروز 31 لرررر   2011ءغارررر ل   آب 1خررررال  الفترررر ا مرررر
 متمةو رنتشر ةن مر  الم اررز ال جةئىرنمر   ة وارةت األ فلرو زا الترس قرر تارتب  ة واة   84مجمومع  مة

 4 ةت م  مختت ات تق  خة   الشترنفة وام  هثا ال  ة واة   47م  الم ظمن  وتم تتةر  

  ة واة  م   ة واةت  79، تم تتةر  2016 ت اة    ىت  شتة  2011مة ل   خال  الفت ا م  آثا 
مررر  هرررثا الفة وارررةت مررر   174المختتررر ات التةتمرررن للشرررترن تة ضرررة ن  لررر  اللقةىرررةت الم شرررىن مررر  
 4 مختت ات تق  خة   الشترن

  ترم تترةر   مة ةررن 2016 ت اةرر    ىتر  شرتة  2015مررة ل    رس الفتر ا التةلغرن مةمررة  واىررا  مر  آثا ،
ارة  مر   ة و  13 ة واةت مر   ة وارةت اللقةىرةت الم شرىن مر  مختتر ة  ترةتمة  للشرترن، وترم تترةر  

 5هثا الفة واةت م   مة ةن مختت ات تق  خة   الشترن 

 
 
 
 
 

                                                             
الف ةررا اااتشررة ن المم ررس تة  ررة   اجتمرررةع الف ةررا اااتشررة ن المم ررس تة  رررة  الخررة  تةلتلهررب لمواجهررن األ فلرررو زا    1

، ج ةرررررر ، اوةارررررر ا  تق ةرررررر   لرررررر  المرررررررة ا المةمررررررن  ج ةرررررر : م ظمررررررن الةرررررررىن 2016ت ةرررررر  ء  ةاررررررة   22-19الجةئىررررررن، 
 ءةلرررو   24، ترررم اا رررالع  رررس http://www.who.int/influenza/pip/ag_april2016_MeetingRpt.pdf?ua=1) 2016 المةلمةررن؛
  56 ، الفق ا 2016اتتمت  

هرررن األ فلرررو زا الجةئىرررن  التق ةررر  الاررر ون للف ةرررا اااتشرررة ن الف ةرررا اااتشرررة ن المم رررس تة  رررة  الخرررة  تةلتلهرررب لمواج   2
  ج ةر : م ظمرن 2015مر  ا  رة ، التق ةر  الار ون لمرةم  5-2-7المم س تة  رة  المقررم  لر  المررة ا المةمرن ضرم  الفر ع 

 ءةلرررو   20 ، ترررم اا ررالع  رررسhttp://www.who.int/influenza/pip/ag_annual_report_2015.pdf) 2015الةررىن المةلمةرررن؛ 
  9 ، الةفىن 2016اتتمت  

  9الم ج   فاع، الةفىن    3
  2016ءرتوت   الت  ةمج المةلمس لمرة ىن األ فلو زا، م ظمن الةىن المةلمةن، تةة ةت غة  م شو ا، تش ة  األو     4
 الم ج   فاع    5
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 المتعاونة مع المنظمة المراكزمع  المتبادلةالفيروسات 
 البيانات غير متاحة
 غير منطبقة

مزع المنظمزة مزن  متعاونزةالتي تتبادل الفيروسات مع المراكزز ال واألراضيالبلدان والمناطق  1-4الشكل 
 2016سبتمبر / فبراير إلى أيلول/ شباط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م ظمن الةىن المةلمةن © 
جمة  الىقوا  2016

 مىفوظن

مةرررررررررر  التةة رررررررررةت: تقرررررررررة ة  الم اررررررررررز 
المتمةو رررن مرررر  الم ظمرررن تشررررل  المشررررةو ا 
المم ةرررن تت رةرررب اللقةىرررةت الترررس مقررررتهة 

 2016الم ظمن  س ءةلو   اتتمت  
الشررررترن المةلمةررررن    ترررة  الخ ة ررررن:   ةررررا

 لت ةر األ فلو زا والتةرن لهة
 م ظمن الةىن المةلمةن

   الىرررور واألاررمةت والتمةة ررةت التررس تظهرر  ملرر  هررثا الخ ة ررن 
ا تم ررس التمتةرر  مرر  ءن وجهررن  ظرر  رة ررت مرر  جة ررب م ظمررن 
الةرررىن المةلمةرررن تتملرررا تةلوضررر  القرررة و س ألن تلرررر ءو ء ر ءو 

ةت ءن م هررة ءو تتملررا تتىرةررر مرة ررن ءو م  قررن ءو تتملررا تاررل 
ىررررررورهة ءو تخومهرررررة، وتشرررررر  الخ رررررو  الم قو رررررن والخ رررررو  
تشرررر  ةت  وةلررررن ملرررر  الخ ة ررررن خ و ررررة  ىرورةررررن تق ةتةررررن قررررر 

  ةوجر تمر اتفةا رةم  ملةهة  ا
ت رة  الفةشررةةت، ةرررو  للمة ررةت المم لررن مرر  ررر  موقرر  جغ ا ررس وم ىلررن زم ةررن ءهمةررن ىةاررمن لتقةررةم المخررة   ملرر   وات

مشررلن ثات  ة  رون ا خفرةر تترةر  الفة وارةت ملر  لقةةم تارةئ  األ شر ن الخةةرن تةلشرترن  وتةلترةلسل ىو  مة  و 
 واااتجةتن لهة  جةئىنالتلهب لمواجهن األ فلو زا التتىاة  مم س خ و ا مىتملن تةل اتن لهر  ا  ة  ال

 
 ،تتةر  الفة وارةت س ت اج  الومل   ىو مة  لب الف ةا اااتشة ن، تمر  الم ظمن مل  ت فةث ر اان م  ءاتةب 

 وتل ة ا مل  األهرا  الخةةن تة  ة  هثا الت اج   نرالم  و 
 

تشرل      المملومةت الملخوثا م  ت  ةمج الم ظمرن المرةلمس لمرة ىرن األ فلرو زا )والرثن ةترول  ت ارةا ممر  الم ظمرن
  الشرررترن المةلمةرررن لت ةرررر األ فلرررو زا والتةررررن لهرررةوالموارررمةن، تمرررة  رررس ثلرررك م اقترررن  جةئىرررنرررر  مررر  األ فلرررو زا ال

الضرروت ملرر  مرررا مجررةات  تمررة تمررور تررةل ف  م ررر  مقرررمس المملومررةت ال ئةاررةة ، اررل ت والمقررةتالت المجرر اا مرر 
تةة رررةت تترررةر  الو  ةرررن لمرة ىرررن األ فلرررو زا ء   توضرررةىهة تشرررر  ءرتررر  ملررر  تترررةر  الفة وارررةت: مررررم  هرررم الم اررررز
ىر  مىر  تترةر  ةا  تش ةن ضم  ا  رة  جةئىنالمتوالةةت الجة ةن الملخوثا م   ة واةت األ فلو زا التس قر تاتب 

الوا ر  س ا  ة  تض و ا تترةر  جمةر   ة وارةت األ فلرو زا الترس شت ا  التفاة ات لةةةغن اا اختال الموار ثاتهة؛ 
 ات غةرر  وزا ا اتشرر ةن ستقررر  ا مرررة س؛  جرر اتات التةررة  التررس قررر ترررو  ممقرررا وتشررت ك  ةهررة وز  جةئىررنتاررتب قرر 

لررى التلرررا  الترس ةوجررر تهرة م رررز  مررم الةقررة  قررا  الاررة  ا والىقروا الاررةةرةن؛ الةرىن؛ الهررواجل الو  ةرن ىررو  
ارب و  س لمرة ىن األ فلو زا وم رز متمةو  م  الم ظمرن ىرو  مرة  ثا ررة  ةرفرس التترةر  ترة  هرثة  المختتر ة   ى
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مرة  ر  التترةر  ملر  المارتوى الررولس ملر   ىرو اشرت ا  ةت ا  ة ، وم   م مرم للو ةت تةلتفاة  الى  س اشت ا 
 ملةع ا  ة  

 
لت اجر  الواضرم الرثن ىرر  مرؤخ ا   رس تترةر  الرةمر  لفهرم الالر اان الخةةرن تةلم ظمرن اتارةمر ملر   و س ىة  ء 

الفة واةت،  ن  ت فةث ا  ة  ة اس الر ة  م  األال الالزمن اارتئ ة  ااتجرةا الةرةمر  وتارتهر  ء شر ن ت رةت 
تلررررا  تىظررر   43همةت الشررر ارن القرررر ات الممولرررن  رررس   رررة  خ ررر  الممررر  المختت ةرررن والخةةرررن تةلت ةرررر مررر  مارررة

، 6تةألولوةررن تهررر  تىاررة  قررر تهة الو  ةررن ملرر  ارتشررة   ة واررةت األ فلررو زا الماررتجرا وتتةرلهررة )ا ظرر  الفةرر  
   رمررة تررؤرن اااررت مة ات الخةةررن تماررةهمةت الشرر ارن  لرر  تىاررة  قررر ات التلرررا  ملرر   ةررر 1-2-3-6الفرر ع 

 تش ةن ومل   ج ات تقةةمةت المخة    جةئىنلتس قر تاتب الت و  الىةر   س  ة واةت األ فلو زا ا
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  النتائج الرئيسية
لشرترن المةلمةرن ل: ةلمتت  اااتخرام المتارا  لةرن تتتر   ة وارةت األ فلرو زا  ةمرة ترة  المختتر ات التةتمرن 26ال تةجن 

لضررمة  تىقةررا الشررفة ةن وتمزةررز هررر  ا  ررة  المم ررس تتتررةر  الفوائررر  ءمرر ا  ىةوةررة   لت ةررر األ فلررو زا والتةرررن لهررة
  تشر  م ة  

: ةتشررتت ىفررظ اررجالت ا لةررن  ةمررة تررة  الم ارررز الو  ةررن لمرة ىررن األ فلررو زا أل  الر ةرر  م هررة ةتمةمرر  27ال تةجررن 
للمة ررةت التررس قررر تاررتب  تةررفن ءاةاررةن و وتة ةررن مرر   ة واررةت األ فلررو زا المواررمةن، تة مررة تلاررتخرم ا لةررن تىرةرررا  

هرثا األراا  رس مملةةتهررة الةومةرن  و ررس ىرة  ء  الم ارررز  الم اررز مرر تلررك   ومر   ررم ةقر  تمةمرر  الر ةر  مر  جةئىرن
المتمةو ررن مررر  الم ظمرررن تارررتخرم األراا ااررتخرامة  متارررقة ، ا تقررروم الم اررررز الو  ةررن لمرة ىرررن األ فلرررو زا توجرررع مرررةم 

  وةتررو ء  هرثا الوضر  ةر جم مر  جةئىرنةلتلهرب لمواجهرن األ فلرو زا الةرن الخةةرن تتتاجة  شى ةت المروار التةولوج
 المم  ن، وم  الممر  ء  ةاةمر التر ةب مل  ااتخرام ا لةن  س مال  هثا ا شرةلةن   ق 

 
 ة وارةت األ فلرو زا الترس  تتر آلةن تتت   ة واةت األ فلو زا ءراا تاره   تةىتهرة ءمرةم الجمهرو  ملر  شرترن ا  ت  رت لت

وتلارررتخرم هرررثا  1 تشررر ةن س رررس وراخررر  وخرررة  س الشرررترن المةلمةرررن لت ةرررر األ فلرررو زا والتةررررن لهرررة جةئىرررنقرررر تارررتب 
؛ والرررو  2 الشررترن الخةضررمة  لتوقةرر  ااتفررةا م ظمررن الةررىن المةلمةررن لتىرةررر ماررتخرمس المملومررةت مرر  جة ررب:

ءةرىةب المةرلىن لال رالع ملر  ارةئ  وارةت الترس ةقومرو  تتتةرلهرة؛ و األمضةت للوقو  مل  رةفةن ااتخرام الفة  
 قررر  مررر    وةمتمرررر ال ظرررةم المم رررس ملررر  التتلةرررل المتارررا جةئىرررنالتلهرررب لمواجهرررن األ فلرررو زا الرةررر  تمرررزز الشرررترن 

 م  جة ب المختت ات التةتمن للشترن تلقةهة تش ةن و  جةئىن ة واةت األ فلو زا التس قر تاتب 
 

تشر ةن ءمر  ىةرون تةل ارتن ل ظرةم تترةر  الفوائرر الخرة   جةئىرنومم  ن م  ةتلق   ة واةت األ فلو زا التس قر تارتب 
ةترروا   لرررى ةررر  تة  ررة  ورررثلك تةل اررتن لهررر  ا  ررة  ال امررس  لرر  تىقةررا الشررفة ةن  وقترر  ظهررو  هررثا ا لةررن لررم 

م  الفة واةت التس ةقومو  تتتةرلهة  وتىتون هثا ا لةن  ةخت هم رة  ةتم التمةم  اىقة  تتت  الرو  األمضةت  ظةم 
، ةتارج  للشرى  1100تشر ةن وءر ر  مر   جةئىرناج  لفة واةت األ فلرو زا الترس قرر تارتب  1000مل  ءر   م  

م ررر   اررة   تاررجة  الممررةمالتء  ةررتم  ررس المم ررس ةتم رر  الهررر  و  2  مةررة  مرر   ةرر ول األ فلررو زا  م ررة   19تم رر  
                                                             

األ فلررررو زا والتوةرررر   لرررر  اللقةىررررةت والفوائررررر ا  ررررة  الخررررة  تةلتلهررررب لمواجهررررن األ فلررررو زا الجةئىررررن لتتررررةر   ة واررررةت    1
 ءةلرررو   19، ترررم اا رررالع  رررس /http://www.who.int/influenza/pip/en) 2011ج ةررر : م ظمرررن الةرررىن المةلمةرررن؛  األخررر ى 
  1-3-5 ، الف ع 2016اتتمت  

 2016ةلمةرررررررن؛ [  ج ةررررررر : م ظمرررررررن الةرررررررىن الم الموقررررررر  ملررررررر  شرررررررترن ا  ت  رررررررت آلةرررررررن تتتررررررر   ة وارررررررةت األ فلرررررررو زا     2
(https://extranet.who.int/ivtm/ 2016ةو ةو  ىزة ا   10، تم اا الع  س   
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ولررر  ملرر  ء ر الواقرر  تتقررةمل الر ةرر  مرر  الم ارررز الو  ةررن لمرة ىررن األ فلررو زا مرر   ورررثلك م ررر تلقةهررة المة ررةت 
وتغفر   تاجة  شى ةتهة الةرةر ا، تة ررن  للم اررز المتمةو رن مر  الم ظمرن مهمرن  رخرة  هرثا المملومرةت ترل    جمرس 

ةرا مررربت الممررر  الواقررر  ملررر  الم اررررز هرررثا الممة ارررةت ءىرررر الضرررمة ةت المهمرررن لارررالمن التةة رررةت وترررؤرن  لررر  زةررر
 المتمةو ن م  الم ظمن 

 
واتضرم للف ةرا المم رس تةااررتم ار، م رر مقرر الم ةقشررةت مر  المختتر ات التةتمرن للشررترن المةلمةرن لت ةرر األ فلررو زا 

لررررى الم اررررز الو  ةرررن لمرة ىرررن  همرررن و ات هرررثا التقرررةمل هرررو  قررر  المم  رررنموالتةررررن لهرررة، ء  ءىرررر األارررتةب ال
 جةئىرنااتخرام ا لةرن  وتشرر   ة وارةت األ فلرو زا الترس قرر تارتب  التوقمةت الخةةن تمت  ة تغسو  تة لةن األ فلو زا

تشرر ةن  اررتن ةررغة ا  اررتةة  مرر   جمررةلس مة ررةت  ة واررةت األ فلررو زا التررس ةررتم تتةرلهررة ومرر   ررم ا تلمتترر  ا جرر اتات 
تش ةن، م  قتة  هثا ا لةن،  ج اتات  وتة ةن تةل اتن لر ة  مر   جةئىنالخةةن تفة واةت األ فلو زا التس قر تاتب 

 الم ارز الو  ةن لمرة ىن األ فلو زا 
 

 تبادل الفيروسات التوصيات:
 

ءارررتةب الت اجررر    ىرررو ة ىرررب الف ةرررا المم رررس تةاارررتم ار تةلر اارررن الترررس تج ةهرررة ءمة رررن ا  رررة   -6
  وة تغررس ملرر  الف ةررا اااتشررة ن، تشرر ةن جةئىررناألخةرر   ررس تتررةر   ة واررةت األ فلررو زا التررس قررر تاررتب 

 الفة واةت  رلولوةن، ء  ةتةت   تةئج هثا الر اان لضمة  التتةر  الموقوت لجمة 
 

تشر ةن،  جةئىرن س ضوت الت اج  الثن ىر  مؤخ ا   س تترةر   ة وارةت األ فلرو زا الترس قرر تارتب  -7
ة تغس ء  تواة  الم ظمرن ترو ة  ا  شرةرات المملةرن التق ةرن والترر ةب للم اررز الو  ةرن لمرة ىرن األ فلرو زا، 

، وتةااررتخرام 1ا ملةررع  ررس ااتفررةا تهررر  ضررمة  ء  ترررو  هررثا الم ارررز ملرر  ومررس رةمرر  ترررو هة المتفرر
الفمرة   لةررن تتتر   ة واررةت األ فلرو زا، وتلهمةررن التتررةر  ملر   ىررو مالئرم لجمةرر  لمروار التةولوجةررن الخةةررن 

 ولتةة ةت المتوالةةت الجة ةن  جةئىنةلتلهب لمواجهن األ فلو زا الت
 

تشرررل  تفارررة  مةررر لم سموقررروتس ة تغرررس ء  تقررررم الم ظمرررن للمختتررر ات التةتمرررن للشرررترن توضرررةىة   -8
 جةئىرنةلتلهب لمواجهرن األ فلرو زا الومة لم ستقر  ا مرة س  ةمة ةتملا تتتةر  الموار التةولوجةن الخةةن ت

تشرر ةن  جةئىررنواررةئ   ة واررةت األ فلررو زا التررس قررر تاررتب  A(H5N1)مرر  جمةرر  ىررةات ء فلررو زا ال ةررو  
 م  ا  ة    1-1-5)الف ع 

 
المةرةررن، لررر  ة تغررس تتررةر  المتوالةررةت الجة ةررن ا تىرر  تةلرةمرر  مىرر  الفة واررةت  غررم ء  تةة ررةت  -9

لمررروار التةولوجةرررن الاررر ة  لشرررى  الهرررثا التةة رررةت )   وجررررت  ملررر  الفرررو   رررس الىرررةات الترررس ةتمرررث   ةهرررة 
  جةئىنةلتلهب لمواجهن األ فلو زا الالخةةن ت

 
مر  المختتر ات التةتمرن  المةلمس لمرة ىن األ فلرو زات  ةمج الم ظمن اتةةات و وات  ة تغس تمزةز  -10

 تة هة  ةمة للشترن وتلك التس تق  خة   الشترن وم  اةئ  الشترةت، وتمزةز المملةةت الجة ةن 
 

ة تغرررس لم ظمرررن الةرررىن المةلمةرررن، والشرررترن المةلمةرررن لت ةرررر األ فلرررو زا والتةررررن لهرررة، وم ظمرررن  -11
متىرا، والم ظمن المةلمةن لةىن الىةوا ، والشترن المةلمةن المشرت رن ترة  األغثةن والز امن التةتمن لزمم ال

لجهررةت المم ةررن االم ظمرن المةلمةررن لةررىن الىةرروا  وم ظمررن األغثةررن والز امرن لخترر ات األ فلررو زا الىةوا ةررن، و 
تهررر   األخرر ى ء  تتمررةو   ررس وضرر  ا  شررةرات الالزمررن للمختترر ات التةتمررن للشررترن والمختترر ات الىةوا ةررن

   س ظ و  مخةل ن ا  اة  للىةوا تمزةز الت ةر وتقةةم المخة   لفة واةت األ فلو زا ترمةم مالقةتهة و 
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 : بيانات المتواليات الجينية5الفصل 
 

  النتائج الرئيسية
 ا  رة  الخرة تةة رةت المتوالةرةت الجة ةرن ضرم  التمةمر  مر  ل ضر  ارت  للتمقةرات المتملقرن ت ظ ا   :28ال تةجن 

ةلتلهررب المرروار التةولوجةررن الخةةررن ت ، لررم ةررتم  ر ا  هررثا التةة ررةت  ررس تم ةرر جةئىررنتةلتلهررب لمواجهررن األ فلررو زا ال
تزاةر  مرة ةرن ء  ترو    التس تشهرهة التر ولوجةةالت و ات تم س   و 1-4الوا ر  س الف ع  جةئىنلمواجهن األ فلو زا ال

 تةة ةت المتوالةةت الجة ةن مملومةت ترمةلةن ىةامن األهمةن وء  تى ،  رس تمرر الىرةات، مىر  المة رةت المةرةرن
الم تجرررةت التجة ةرررن  وةرررتم تةلفمررر  تترررةر  الر ةررر  مررر  المتوالةرررةت الخةةرررن ت ررروة  ء  رررةت تقةرررةم مخرررة   الجررروائم و 

تشرر ةن؛ ءمررة مررة ةغةررب م ررع الوضرول ىةلةررة  ضررم  ا  ررة   هررو الرةفةررن  ةئىرنجتفة وارةت األ فلررو زا التررس قررر تاررتب 
تروا  ا  ومر   رم  رن   الرثن ة تغرسالتس ةجر  ء  تىفز تهة تةة ةت المتوالةةت الجة ةرن تترةر  الفوائرر ومرة هرو الىرة ز 

ضرررمة  ء  تةة ررةت المتوالةررةت الجة ةررن ضرررم  ا  ررة  تلغةررن التمةمرر  مررر  تشررل   لررر  الوضررول ه ررةك ىةجررن مةاررن 
ةلتلهررب لمواجهررن األ فلررو زا ترر فل المتررةري المتتمررن تشررل  تتررةر  المرروار التةولوجةررن الخةةررن ت تمةمرر ةات شررر هررثا ال

   جةئىنال
ء  قرررر ةلفهرررم م هرررة   والترررس 9، الفررر ع 4تشرررل  الةرررةةغن الررروا را  رررس ا  رررة  )الملىرررا التترررةل  مرررن  :29ال تةجرررن 

 لرر  المختتر ات التةتمرن لشرترن الم ظمررن المةلمةرن لت ةرر األ فلررو زا والتةررن لهرة ة تغرس ء  تقرررم المتوالةرةت الجة ةرن 
لرر  قةمرررا التةة ررةت  ةلمتررةر ا المةلمةررن لتتررةر  تةة ررةت ء فلررو زا ال ةررو ت   الخةةررنEpifluTM) قةمرررا تةة ررةت  الجة ةررنوات

(GenBank ء ارت تةة ةت واىرا  ق     ، ترا  م  تقرةمهة  ل  قةمرا   
ىقا الف ةا اااتشة ن تقرمة  ا تلل تع  س ر اان ال هو  الممر ن  س التمةم  م  تةة ةت المتوالةةت  :30ال تةجن 

ومر  التىررةةت ال ئةارةن الترس  1 4-2-5، ملر   ىرو مرة  لترت الررو  األمضرةت  رس الفر ع الجة ةن ضم  ا  ة 
ااتفررةا  ررس الرر ءن تشررل  مررة ة تغررس تتتمررع  ومرر  الخةررة ات الم  وىررن تتترر   تةىررن واجههررة الف ةررا اااتشررة ن مرررم 

تةة ةت المتوالةةت الجة ةن، ءو تتت  الم تجةت التجة ةن التس ةتم ت وة هة تةااتمة ن تهثا التةة ةت  وتم ر  الشرفة ةن، 
   وائر  ةتجن ةتمة  تتةرلهة   س تتةر  هثا التةة ةت و س  مرة ةن تتتمهة، ءهمةن رتة ا، ىت  ةتا   تىرةر ءن

تةة رةت المتوالةرةت الجة ةرن  التمةمر  مر  س الم ةقشرةت ىرو    رة ءةىةب المةلىن المشةلرى : توجر 31ال تةجن 
وةتضم مر  خرال  تتت  وال ةر  ال مرة ةن الرةفةن التس ةمر  ء  ةتىقا تهة األرات األم   ل ظةم آ ات متتةة ن ىو  

ه رةك تمرر االتترةل اةرزا   الف ةرا المم رس تةاارتم ار ء رع الواارمن ال  رةا الترس ءج اهرةالمقةتالت والم ةقشةت 
  تشل  الخةة ات المىتملن لتتةر  هثا التةة ةت وا ج اتات التشغةلةن  س الماتقت  

تةة ةت المتوالةةت الجة ةرن المرلخوثا مضةهةا : تض ل  الم ارز المتمةو ن م  الم ظمن ترو   ئةاس  س 32ال تةجن 
ةتروا   م  خرال  الشرترن  وارةرو  للفهرم الرثن  تش ةن ضم  ا  ة  جةئىنم   ة واةت األ فلو زا التس قر تاتب 

هررثا الم ارررز لواقرر  رةفةررن تتررةر  هررثا التةة ررةت مترر  الشررترن ءهمةررن تةلغررن  ررس   رر ات المررراوات الجة ةررن ىررو  لرررى 
   ةت المتوالةةت الجة ةن ضم  ا  ة  تةةم   األم   التمةم 
ررس ترتمر  مر  تىمةر  تةة رةت المتوالةررةت ءهمةرن تةلغرن للشرترن ترتارس  تةىرن قوامرر تةة رةت مارترامن : 33ال تةجرن 

  A(H7N9)وتتةرلهة  س الوقت الم ةاب، مل  غ ا  التتةر  الا ة  الثن تقوم تع الةة  لفة ول األ فلو زا 
                                                             

الف ةررا اااتشررة ن المم ررس تة  ررة   اجتمرررةع الف ةررا اااتشررة ن المم ررس تة  رررة  الخررة  تةلتلهررب لمواجهررن األ فلرررو زا    1
ا المةمررررررن  ج ةرررررر : م ظمررررررن الةرررررررىن ، ج ةرررررر ، اوةارررررر ا  تق ةرررررر   لرررررر  المرررررررة  2016ءت ةرررررر    ةاررررررة   22-19الجةئىررررررن، 
 ءةلررو   24تررم اا ررالع  ررس  ،http://www.who.int/influenza/pip/ag_april2016_MeetingRpt.pdf?ua=1) 2016 المةلمةررن؛
  53 ، الفق ا 2016اتتمت  
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 لمحة عامة  5-1
 

للت ةرر وتقةرةم المخرة   أل رع ةمرر  لهرثا المتوالةرةت ء  ترشر  ال قرةب ءهمةن تةل اتن تةة ةت المتوالةةت الجة ةن    ل
  مرر  تغةررر ات جة ةرررن مىررررا  رررس  ة وارررةت األ فلررو زا الم تقلرررن الترررس اقت  ررت تة م اضرررةن واا تقرررة  تررة  ت رررس التشررر 

مرر  تةة ررةت  ق ةمررةت، وةمررر  ااررتخرام األ فلررو زا  واررةت ةالمتوالةررةت الجة ةررن لر ااررن ت ررو  تلاررتخرم تةة ررةت  رمررة
المتوالةررةت الجة ةررن لتةررمةم تةرئررةت ال ارر  والماررةت  الالزمررن لواررةئ  التشررخة   و ررس ىررة  ا ةمررر  ء  تىرر  هررثا 
التةة ةت تةلرةم  مى  مة ةت الفة واةت المةرةن  رس الر ةر  مر  المجرةات، م ر  ت روة  الم تجرةت )تةرفن ءاةارةن 

ت لتةت الت ظةمةرن ، ةتزاةرر اارتخرام تةة رةت المتوالةرةت الجة ةرن اارتىرا  مررا ء رواع جرةررا مر  اللقةىرةت تاتب الم
 رو  الىةجن  ل  الفة ول المةرن 

 
   1-5ضرررم  ا  رررة  )ا ظررر  الشرررر  ثاتهرررة وةرررتم التمةمررر  ت ررر ا مختلفرررن مررر  تةة رررةت المتوالةرررةت الجة ةرررن والمررروار 

الرروا ر  ررس  جةئىررنةلتلهررب لمواجهررن األ فلررو زا التم ةرر  المرروار التةولوجةررن الخةةررن تالتةة ررةت غةرر  مر جررن  ررس  وهررثا
تتررةر  الفوائررر المررلخوثا مرر  تةة ررةت المتوالةررةت الجة ةررن  وتةلتررةلس  ، وا توجررر آلةررن )ىررة ز  لتفمةرر  اشررت ا 1-4 الفرر ع
ثا  الواق  الثن ةارتخرمهة  ةرع الملمرةت تة  ال  ةقن التس ةمةم  تهة ا  ة  تةة ةت المتوالةةت الجة ةن و  تفةوت  من  وات

لررم ةلىاررم هررثا التتررةة   ررس الق ةررب المةجرر   مرر  الممررر  ء  ةهرررر ءهمةررن ا  ررة  ىةرر  ةررتم تتررةر  تةة ررةت المتوالةررةت 
 الجة ةن تةفن ءاةاةن خة   قوامر ا  ة  المم ةن تتتةر  الفة واةت وتتةر  الفوائر 

 
تةة رررةت المتوالةرررةت الجة ةرررن المرررلخوثا مررر   ة وارررةت مررر  ا  رررة  التوقمرررةت المم ةرررن تتترررةر   5وةارررتم ر الملىرررا 

م اررررز المتمةو رررن مررر  ل  وتررر   ااختةةةرررةت األاةارررةن لتشررر ةن ضرررم  ا  ررة  جةئىرررناأل فلررو زا الترررس قرررر تارررتب 
تىمةرر  مملومررةت مرر  المترةل مرر  متوالةررةت جة ررةت ال اةررةت الرموةررن الم ظمرن ملرر  ء ررع ة تغررس ملرر  هرثا الم ارررز س

واررةئ   ة واررةت األ فلررو زا التررس قررر  A(H5)وغة هررة مرر  المتوالةررةت الجة ةررن الخةةررن تفةرر ول  ال و امة ةرررازوات ررزةم 
 ، ملرر  قةمرررا تةة ررةت متةىررن للجمهررو   ررس التوقةررت الم ةاررب ملرر  ءا ةتجررةوز ثلررك  ال ررن ءشرره  تمرررجةئىررنتاررتب 

 ارتمة  تىرةر المتوالةن الجة ةنس 
 

تتضرررم  قوامرررر تةة رررةت المتوالةرررةت الجة ةرررن ال ئةارررةن الترررس تخرررز  تةة رررةت المتوالةرررةت الجة ةرررن الخةةرررن تفة وارررةت 
قةمرررا التةة ررةت و  1،ةلمترةر ا المةلمةررن لتتررةر  تةة رةت ء فلررو زا ال ةرو   الخةةررن تEpiFluTMاأل فلرو زا: قةمرررا تةة رةت )

قةمررا شة ك ت) 3ال ووةن الةةتة س تةة ةت األىمةروت ك  2 ، وء شة  ال ورلةوتةرات األو وتس،GenBank) الجة ةن
تىرررةل  قوامرررر   رررس، وء شرررة  ال ورلةوتةررررات األو وترررس، وت رررك تةة ررةت األىمرررةر ال ووةرررن الةةترررة س التةة ررةت الجة ةرررن

                                                             
[  تررو :  ا  ت  ررت الموقرر  ملرر  شررترن    ررس: المتررةر ا المةلمةررن لتتررةر  تةة ررةت ء فلررو زا ال ةررو   EpiFluTMقةمرررا تةة ررةت    1

، تررم اا ررالع http://platform.gisaid.org/epi3/frontend#13da29) 2016المتررةر ا المةلمةررن لتتررةر  تةة ررةت ء فلررو زا ال ةررو ؛ 
   2016اتتمت   ءةلو   29 س 
هة رارررتو ،  [  الموقررر  ملررر  شرررترن ا  ت  رررت ء شررة  ال ورلةوتةررررات األو وترررس   رررس: ء شرررة  ال ورلةوتةررررات األو وترررس     2

، تررم اا ررالع http://www.ebi.ac.uk/ena) 2016 ؛ EMBL-EBIالمملرررن المتىرررا: الممهررر األو وتررس للمملومررةت التةولوجةررن )
   2016اتتمت   ءةلو   29 س 
 الموقرر  ملرر  المقرمررن الخةةررن تت ررك تةة ررةت األىمررةر ال ووةررن الةةتررة س   ررس: ت ررك تةة ررةت األىمررةر ال ووةررن الةةتررة س     3

، تررم http://www.ddbj.nig.ac.jp/intro-e.html) 2016[  شررةزورة: ت ررك تةة ررةت األىمررةر ال ووةررن الةةتررة س؛  شررترن ا  ت  ررت
   2016اتتمت   ءةلو   29اا الع  س 
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وقةمرررا  OpenFluDB ،2األ فلرو زا المفتوىرن )وقةمررا تةة رةت  ة وارةت  1ال ورلةوتةررات الررولس ، متوالةرةت تةة رةت
 3تةة ةت تىو  األ فلو زا 

 
وتارررت ة  الررررو  األمضرررةت والمختتررر ات التةتمرررن للشرررترن ء  تخترررة  قةمررررا التةة رررةت ءو قوامرررر التةة رررةت الترررس ت ةرررر 

 ، تىرةررا  9، الفر ع 4مةزا  ه ةك تمر اللتل تشل  الةرةةغن الروا را  رس ا  رة  )الملىرا  ،  ثلكمااتخرامهة  و 
تشررل  مررة  ثا رررة  ة تغررس ملرر  المختترر ات التةتمررن للشررترن ء  تقرررم المتوالةررةت الجة ةررن  لرر  ررر  مرر  قةمرررا تةة ررةت 

(EpifluTM  الجة ةررررن )تةة رررةت الوقةمررررا  ةلمترررةر ا المةلمةرررن لتترررةر  تةة ررررةت ء فلرررو زا ال ةرررو الخةةرررن تGenbank  ،
تقرمهة  ق   ل  قةمرا تةة ةت واىرا    ء ارت: ت   المتةري ا  شةرةن المم ةن توضر  اختةةةرةت المختتر ات  ءم

تةة ررةت الشررترن المةلمةررن لت ةررر األ فلررو زا والتةرررن لهررة التةتمررن للم ظمررن تقرررم مختترر ات التةتمررن للشررترن ملرر  ء  س
لر  قوامررر التةة ررةت المتوالةرةت الجة  ةررن  ررس التوقةرت الم ةاررب  لرر  المترةر ا المةلمةررن لتتررةر  تةة رةت ء فلررو زا ال ةررو ، وات

 س وتترول  الم اررز المتمةو رن مر  الجة ةن، ءو  لر  قوامرر التةة رةت المشرةتهن، و قرة  ألىررةم ااتفرةا الموىرر ل قر  المروار
 رررن  سممظرررم  2014ءرتررروت    اااتشرررة ن  رررس تشررر ة  األو الم ظمرررن ءممرررة  الم اقترررن الملمةرررن، ورمرررة ءشرررة  الف ةرررا 

 4س المتةر ا المةلمةن لتتةر  تةة ةت ء فلو زا ال ةو المختت ات التةتمن للشترن تاتخرم 
 

اررف  مرر  ، ممررة ةجةئىررنو ررس ىررة  تقرروم ا لةررن تتتترر  تتررةر  المرروار التةولوجةررن الخةةررن تةلتلهررب لمواجهررن األ فلررو زا ال
، ا ةوجرر تتتر  مررة   تشرل  تةة رةت المتوالةرةت الجة ةرن )ومر   رم ا توجرر ىةلةرة  2الموىر ل ق  الموار توقة  ااتفةا 

وةم رس هرثا ء  المتوالةرةت المتتةرلرن ا ةرتم تتتمهرة  رس ا لةرن وء  الفوائرر  آلةن لتترةر  الفوائرر الخةةرن تتلرك التةة رةت  
  وم ررمة ترم ااتفرةا ملر  2م  ءن اتفرةا موىرر ل قر  المروار المت تتن مل  هرثا التترةر  للمتوالةرةت غةر  مشرمولن ضر

 لتت ء  ستتشرةو   -تالةمة  تض و ا ااض الع تمزةر م  المم   -   ن  الرو  األمضةت 4-2-5ا  ة  )الف ع 
المتملقررن  الماررةئ مرر  الف ةررا اااتشررة ن ىررو  ء ضرر  ا جرر اتات  ةمررة ةخرر  مواةررلن م ةقشررن وىرر   المررة ا المةمررن
تشرر ةن ضرررم   جةئىرررنتةة رررةت المتوالةررةت الجة ةرررن المررلخوثا مرر   ة وارررةت األ فلررو زا الترررس قررر تاررتب س تةلتمةمرر  مرر 

  ا  ة 

 
المتملقررن تتةة ررةت المتوالةررةت  الماررةئ فهررم لتررول  الف ةررا اااتشررة ن القةررةم تممرر  تق ررس  2013 ةو ةررو  وم ررث ىزةرر ا 

 رة  المةم الجة ةن مل   ىو ء ض  رس ةقرم المشو ا  ل  الم
 

                                                             
الموقر   تىةل  قوامر تةة ةت متوالةةت ال ورلةوتةرات الرولس   س: تىةل  قوامر تةة رةت متوالةرةت ال ورلةوتةررات الررولس     1

 2016[  هة رارررررتو ، المملرررررن المتىرررررا: تىررررةل  قوامرررررر تةة ررررةت متوالةررررةت ال ورلةوتةرررررات الررررررولس؛  ملرررر  شررررترن ا  ت  ررررت
(http://www.insdc.org/ 2016اتتمت   ءةلو   29، تم اا الع  س   
الموقر     OpenFlu   س: قةمرا تةة ةت  ة واةت األ فلرو زا المفتوىرن OpenFluقةمرا تةة ةت  ة واةت األ فلو زا المفتوىن   2

، http://openflu.vital-it.ch/browse.php) 2016[  لررروزا : الممهرررر الاوةاررر ن للمملومرررةت التةولوجةرررن؛  ملررر  شرررترن ا  ت  رررت
   2016اتتمت   ءةلو   29اا الع  س  تم
تةة رةت تىرو  األ فلرو زا  الموقر  ملر  شرترن ا  ت  رت[  واشر    المةةرمن:  قةمرا تةة رةت تىرو  األ فلرو زا   رس: قةمررا   3

، ترررم اا رررالع  رررس https://www.fludb.org/brc/home.spg?decorator=influenza) 2016قةمررررا تةة رررةت تىرررو  األ فلرررو زا؛ 
   2016اتتمت   ءةلو   29
 ن المم ررس تة  رررة  الخررة  تةلتلهررب لمواجهررن األ فلرررو زا الف ةررا اااتشررة ن المم ررس تة  ررة   اجتمرررةع الف ةررا اااتشررة   4

، ج ةررر ، اوةاررر ا  تق ةررر   لررر  المررررة ا المةمرررن  ج ةررر : م ظمرررن الةرررىن 2014ءرتررروت    شررر ة  األو   24-21الجةئىرررن، 
ع ، تم اا الhttp://www.who.int/influenza/pip/advisory_group/oct2014_mr_consolidated.pdf?ua=1) 2014المةلمةن؛ 

  29 ، الفق ا 2016اتتمت   ءةلو   24 س 
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 وبيانات المتواليات الجينية ضمن اإلطار المواد البيولوجية(تبادل العينات المادية ): 1-5الشكل 
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وسائل التشخيص 
البحوث 

 فيروسات اللقاحات المرشحة
 التركيبية

من المحتمل أن تكون القيود 
التنظيمية والمتعلقة باألمن 
البيولوجي أقل تشددًا، مما 

يجعل تبادل بيانات 
المتواليات الجينية أيسر 

وأسرع في الغالب من تبادل 
 المواد البيولوجية

قد تعبر الحدود الوطنية 
ومن ثم تخضع لقيود 

والتصدير االستيراد 
 وسائر القيود التنظيمية.
قد تؤدي قضايا األمن 

البيولوجي األخرى 
أيضًا إلى تأخير نقل 

 العينات.

غير  بيانات متواليات الفيروساتاآللية التي ينبغي عن طريقها تتبع 
محددة حالياً في اإلطار. ومن الممكن أن يتم التتبع عند نقطة اإلتاحة من 

الل استخدام هذه البيانات في المنتجات. وفي قواعد البيانات* أو من خ
حين تتضمن مساهمات الشراكة إتاحة بيانات المتواليات الجينية من 

الشبكة، لم يتم تحديد المجموعة الكاملة للفوائد التي قد تنتج عن بيانات 
تلك البيانات،  المواد البيولوجيةالمتواليات الجينية. وإذا تضمن تعريف 

 .2لالتفاق  هسفر عن توقيع اتفاق مشابتبادلها قد يفإن 

التتبع في آلية تتبع 
فيروسات األنفلونزا، 

قد يساعد على تحديد  مما
الكيانات المؤهلة لتوقيع 

 .2االتفاق 

المبادرة العالمية لتبادل ( الخاصة بEpiFluTM* قاعدة بيانات )
يمكن أن تتبع إتاحة بيانات المتواليات  بيانات أنفلونزا الطيور

 الجينية عن طريق إلزام المستخدمين بتسجيل الدخول
 

المواد البيولوجية الخاصة بالتأهب لمواجهة : المواد البيولوجية
 )العينات المادية( جائحةاألنفلونزا ال

بيانات المتواليات الجينية المأخوذة  بيانات متواليات الفيروسات:
 األنفلونزا التي قد تسبب جائحة بشريةمن فيروسات 

 الدول األعضاء

 تبادل الفيروسات

بيانات المتواليات 
 الجينية

 المواد البيولوجية

 تحديد المتوالية الجينية

 منقولة بين المختبرات فقط

يمكن تخزينها في قواعد البيانات أو إرسالها 
المنشوراتإلكترونياً عبر البريد اإللكتروني أو   

بيانات المتواليات 
 الجينية

 المواد البيولوجية

فيروسات اللقاحات المرشحة 

تقييم المخاطر 

اللقاحات 
 األدوية المضادة

 للفيروسات



  A70/17          Annex  الملىا        70/17ج

54 

 بيانات المتواليات الجينيةعمل الفريق االستشاري بشأن   5-2
 

المترررةر ا م رررمة  لتررت  2013ةو ةررو   ممرر  الف ةررا اااتشررة ن تشررل  تةة ررةت المتوالةرررةت الجة ةررن  ررس ىزةرر ا ترررء 
تةة ررةت المتوالةررةت الجة ةرن المررلخوثا مرر   ة واررةت  توضررةىة  تشررل  اارتخرام المةلمةرن لتتررةر  تةة ررةت ء فلرو زا ال ةررو 

الف ةررررا شررررل  ، ء2013ءرترررروت    و ررررس تشرررر ة  األو  1 تشرررر ةن ضررررم  ا  ررررة  جةئىررررناأل فلررررو زا التررررس قررررر تاررررتب 
  ررة ا   ةررا الخترر ات المةمرر  التق ررس المم ررس تتةة ررةت المتوالةررةت الجة ةررن )  ةررا الخترر ات ، والررثن تررم ترلةفررع تتقةررةم س

الملمةررن والتق ةررن والتشررغةلةن والمتملقررن تةلملرةررن الفر ةررنس مررالوا  ملرر  سءةررن آ ررة  مهمررن ءخرر ىس للتىررو  مرر   ة واررةت 
 2تش ةن  ل  تةة ةت المتوالةةت الجة ةن لهثا الفة واةت  جةئىنالتس قر تاتب  المةرةن األ فلو زا

 
، ىةرر  تررم تىرر  اااررتخرامةت الىةلةررن 2014وت  ءرترر    ةرر ا ال هررةئس األو   ررس تشرر ة  األو  شرر    ةررا الخترر ات تق

المىتملررن الت ظةمةررن والمتملقررن تةلملرةررن الفر ةررن، وجررروى  ةررر وتتترر  تةة ررةت ماررةئ  لتةة ررةت المتوالةررةت الجة ةررن، وال
وملر  وجرع التىرةرر، اتضرىت ضر و ا  3، وا  ة  المتملقن تةألم  التةولوجس والاالمن التةولوجةن المتوالةةت الجة ةن

ء  ةض   ظةم التتةر  الم ة  للفوائر ال ةشئن م  تةة ةت المتوالةةت الجة ةن  س الىاتة  الخةرةئ  الف ةررا لهرثا 
التةة رةت وال  ةقررن التررس ةرتم تتةرلهررة تهررة  و ظر ا  لضرر و ا تتررةر  هررثا التةة رةت تاالاررن وملرر  وجرع الارر من مرر  ءجرر  

ررلُّم   ةررا الخترر ات تل ررع سمرر   ،لوقررت الم ةارربتقةررةم المخررة    ررس ا وألغرر ار التىرر  الملمررس وت رروة  الم تجررةت، ال
[  ت ررةت تتررةر  تةة ررةت المتوالةررةت  ءو ملرر  ءن تتررةر  للفوائررر الضرر و ن ءا ةت تررب ملرر  ءةررن آلةررةت لتتررةر  الفوائررر  

 4الجة ةنس 
 

قوامررر التةة ررةت واررةئ  ءةررىةب خرررمةت مس   ةررا الخترر ات، و ررس ءمقررةب التشررةو  مرر  مقررر  وتمررر ال ظرر   ررس تق ةرر
مت للمررة ا المةمررن تشرل  ء ضرر   2014ءرتروت    ةرةغ الف ةررا اااتشرة ن  رس تشرر ة  األو  المةرلىن، توةررةن قلررا

تةة ةت المتوالةرةت الجة ةرن المرلخوثا مر  ا ج اتات  ةمة ةخ  مواةلن م ةقشن وى  الماةئ  المتملقن تةلتمةم  م  
وءوةرر  الف ةرا اااتشرة ن تت فةررث مملةرن لتىرةررر   ضررم  ا  رة تشر ةن  جةئىرن ة وارةت األ فلرو زا التررس قرر تاررتب 

تةة رةت المتوالةرةت الجة ةرن المرلخوثا مر   ة وارةت األ فلرو زا الترس قرر تارتب سالخةةئ  الم لر  ل ظرةم التمةمر  مر  
هرو ءا و    ء شرل   ةرا ختر ات  ة ةرة ،1س  وتىقةقرة  لتلرك الغةةرن،  رن  الف ةرا اااتشرة ن: )ا  رة تشر ةن ضرم   جةئىن

  ةررا الخترر ات المةمرر  التق ررس المم ررس تتتررةر  تةة ررةت المتوالةررةت الجة ةررن لز فلررو زا، لل ظرر   ررس ال ظررةم األم رر  لتتررةر  
 5تتةر  الفوائر   ورل  تنمرار و قن لل ظ   س الخةة ات الممر ن ل2التةة ةت، )

                                                             
ا  ة  الزم س لتةة ةت المتوالةةت الجة ةن،  ج اتات التمةم  م  تةة ةت المتوالةرةت الجة ةرن ضرم  ا  رة    رس: م ظمرن    1

  2016[  ج ة : م ظمن الةىن المةلمةن؛  الموق  مل  شترن ا  ت  ت الةىن المةلمةن  
(http://www.who.int/entity/influenza/pip/advisory_group/GSD_timeline.pdf?ua=1 ءةلررررررررررو   22، ترررررررررم اا رررررررررالع  رررررررررس 

   2016 اتتمت 
الف ةا اااتشة ن لإل ة ،   ةرا الختر ات المةمر  التق رس المم رس تتةة رةت المتوالةرةت الجة ةرن  التق ةر  ال هرةئس المقررم  لر     2

  2014: م ظمن الةىن المةلمةن؛ الف ةا اااتشة ن  ج ة 
(http://www.who.int/influenza/pip/advisory_group/PIP_AG_Rev_Final_TEWG_Report_10_Oct_2014.pdf ترررررررررررررررررررررررررررررم ،

  2 ، الةفىن 2016اتتمت   ءةلو   22اا الع  س 
 الم ج   فاع    3
  3الم ج   فاع، الةفىن    4
تمررةع الف ةررا اااتشررة ن المم ررس تة  ررة  الخررة  تةلتلهررب لمواجهررن األ فلررو زا الف ةررا اااتشررة ن المم ررس تة  ررة   اج   5

، ج ةررر ، اوةاررر ا  تق ةررر   لررر  المررررة ا المةمرررن  ج ةررر : م ظمرررن الةرررىن 2014ءرتررروت    شررر ة  األو   24-21الجةئىرررن، 
، تم اا الع http://www.who.int/influenza/pip/pip_ag_oct2014_meetingreport_final_7nov2014.pdf) 2014المةلمةن؛ 

  32 ، الفق ا 2016اتتمت   ءةلو   22 س 



  A70/17          Annex  الملىا        70/17ج

55 

، ءةر    ةا الخت ات المةم  التق س المم س تتترةر  تةة رةت المتوالةرةت الجة ةرن لز فلرو زا 2016ةو ةو   و س ىزة ا 
تق ةرر ا ال هررةئس، والررثن ىرررر الخةررةئ  الم لرر  ل ظررةم تتررةر  التةة ررةت، وتضررم  تمررر الخةررة ات  ررس   ررة  تلررك 

تةة ررةت المتوالةررةت الجة ةررن المررلخوثا مرر   ة واررةت وشررم  ثلررك جوا ررب مرر  قتةرر : التوقمررةت تتقرررةم  1الخةررةئ  
؛ تقررررةم التةة رررةت  رررس الوقرررت الم ةارررب؛ ضرررمة  الجرررورا؛ ارتمرررة  التةة رررةت تشررر ةن جةئىرررناأل فلرررو زا الترررس قرررر تارررتب 

 ؛ الرررررمم المقرررررم لإلجرررر اتات ءمرررر  ال ظررررةم؛ تىرةررررر المةررررةر  اااررررتخرام؛ ااررررترامن  اررررهولن ا تةىررررن ؛التوضررررةىةن
مررى اتارةع وممرا المشرة رن مر  ءةرىةب المتملقرن ت لر  الشرواغ  المم رس تةاارتم ار الت ظةمةن  وااتم  الف ةرا 

 ء  ةت المملةن التس ةض ل  تهة الف ةا المةم   المةلىن، وتخةةن مقرمس خرمةت قوامر التةة ةت،
 
 ظةم تتةر  الفوائر،  لرب الف ةرا اااتشرة ن مر  ءمة رن ا  رة   مررار و قرن ت رةق  آلةرةت تترةر  الفوائرر تخةو  و 

اارةمة الخةرة ات و ، تشر ةن جةئىنتةة ةت المتوالةةت الجة ةن الملخوثا م   ة واةت األ فلو زا التس قر تاتب لتةل اتن 
ال ةرررر األولرررس وال ةرررر   رررة  ءاةارررةة  لل ةرررر:وقرررر ىرررررت الو قرررن  م 2الخةةرررن ت ةرررر اارررتخرام تلرررك التةة رررةت 

تةىرن تةة رةت المتوالةرةت الجة ةرن المرلخوثا مر   ة وارةت  ال هةئس   ظم ال ةر األولس سةتم ت فةثهة  س  ق ن توزةر  وات
ومرر   3تشرر ةنس )ملرر  اررتة  الم ررة ، م ررر ت زةرر  متوالةررن مررة مرر  قةمرررا التةة ررةت   جةئىررناأل فلررو زا التررس قررر تاررتب 

[ وااررتخرامهة  ررس ءممررة  التىرر  والت رروة   تلررك التةة ررةت ، ةلجرر ى ال ةررر ال هررةئس ستمررر  تمررةم تتررةر    ةىةررن ءخرر ى
 4للم تجةت ال هةئةنس 

 
الف ةررا   ررةق ، وت ررةت  ملرر  الممرر  الررثن تررم ىترر  ثلررك التررة ة ، 2016ءت ةرر    و ررس اجتمةمررع الممقررور  ررس  ةاررة 

اااتشرررة ن المترررةري ال ئةارررةن الترررس ة تغرررس ء  ةارررت ر  لةهرررة الترررواز  ترررة  تترررةر  الفة وارررةت وتترررةر  الفوائرررر تةل ارررتن 
 رس الف ةرا اااتشرة ن  ظر  ، 2016ءرتوت    و س اجتمةمع الممقور  س تش ة  األو  5لتةة ةت المتوالةةت الجة ةن 

  تةة رررةت المتوالةرررةت الجة ةرررن، مرررالوا  ملررر  ااارررت اتةجةن الخةةرررن مجمومرررن األروات التشرررغةلةن الالزمرررن للتمةمررر  مررر
 القةرمن خ وات تةل
 

 التوصيات: بيانات المتواليات الجينية
 

ة تغس ء  ة لب المرة  المةم م  الرو  األمضرةت ء  ت ظر   رس تمررة  تم ةر  المروار التةولوجةرن  -12
مررر  ا  رررة ، لةتضرررم  تةة رررةت المتوالةرررةت  1-4، الررروا ر  رررس الفررر ع جةئىرررنالخةةرررن تةلتلهرررب لز فلرررو زا ال

 الجة ةن 
                                                             

الف ةررا اااتشررة ن المم ررس تة  ررة  الخررة  تةلتلهررب لمواجهررن األ فلررو زا الجةئىررن،   ةررا الخترر ات المةمرر  التق ررس المم ررس    1
الةرررةت الجة ةرررن لز فلرررو زا ضرررم  تتترررةر  تةة رررةت المتوالةرررةت الجة ةرررن لز فلرررو زا  الخةرررةئ  الم لررر  ل ظرررةم تترررةر  تةة رررةت المتو 

  2016ا  ة   ج ة : م ظمن الةىن المةلمةن؛ 
(http://www.who.int/influenza/pip/advisory_group/twg_doc.pdf?ua=1 2016اتتمت   ءةلو   22، تم اا الع  س    
األ فلرو زا الترس قرر تارتب جةئىرن تشر ةن ء ض  ا ج اتات للتمةم  م  تةة ةت المتوالةةت الجة ةن الملخوثا مر   ة وارةت    2

ضم  ا  ة  الخة  تةلتلهب لز فلو زا الجةئىن، الخةة ات الخةةن ت ةر ااتخرام تةة ةت المتوالةةت الجة ةن الملخوثا م  
 2016 ة واررررةت األ فلررررو زا التررررس قررررر تاررررتب جةئىررررن تشرررر ةن  ررررس الم تجررررةت ال هةئةررررن  ج ةرررر : م ظمررررن الةررررىن المةلمةررررن؛ 

(http://www.who.int/influenza/pip/advisory_group/gsdoptionspaper_revised.pdf ءةلرررررررررررو   22، ترررررررررررم اا رررررررررررالع  رررررررررررس 
   2016 اتتمت 

  4الم ج   فاع، الةفىن    3
  6الم ج   فاع، الةفىن    4
الف ةررا اااتشررة ن المم ررس تة  ررة   اجتمررةع الف ةررا اااتشررة ن المم ررس تة  ررة  الخررة  تةلتلهررب لمواجهررن األ فلررو زا    5

، ج ةرررررر ، اوةارررررر ا  تق ةرررررر   لرررررر  المرررررررة ا المةمررررررن  ج ةرررررر : م ظمررررررن الةررررررىن 2016ءت ةرررررر    ةاررررررة   22-19الجةئىررررررن، 
 ءةلررو   24، تررم اا ررالع  ررس http://www.who.int/influenza/pip/ag_april2016_MeetingRpt.pdf?ua=1) 2016 المةلمةررن؛
  53 ، الفق ا 2016اتتمت  
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مر   4ترةلملىا  9ة تغس ء  ة لب المرة  المةم م  الرو  األمضةت ء  ت ظ   س توضةم الف ع  -13
الشررترن المةلمةررن لت ةرررر األ فلررو زا والتةرررن لهررة التةتمرررن ا  ررة ، والررثن ةرر   ملرر  ء  ستقررررم مختترر ات 

الجة ةرررن  رررس التوقةرررت الم ةارررب  لررر  المترررةر ا المةلمةرررن لتترررةر  تةة رررةت ء فلرررو زا تةة رررةت المتوالةرررةت للم ظمرررن 
ل  قوامر التةة ةت الجة ةن، ءو  لر  قوامرر التةة رةت المشرةتهن، و قرة  ألىررةم ااتفرةا الموىرر ل قر   ال ةو ، وات

 الموارس، وثلك تتمرةلع لةةتم  ةع رمة ةلس:
 

تةة رةت المتوالةرةت الجة ةرن الشترن المةلمةن لت ةرر األ فلرو زا والتةررن لهرة التةتمرن للم ظمرن ستقرم مختت ات 
 رس التوقةرت الم ةارب  لر  واىررا ءو ءر ر  مر  قوامرر التةة رةت، الترس ةمرر  للجمهرو  اا رالع ملةهرة، مر  

 اختةة هم، و قة  ألىرةم ااتفةا الموىر ل ق  الموارس 

 

المررررةم مرررر  الرررررو  األمضررررةت ء  ت ظرررر   ررررس تىرررررة  وتةررررىةم  رررر   ة تغررررس ء  ة لررررب المرررررة  -14
 رر   التوةرر  مرر  ا  ررة ، والررثن ةرر   ملرر : سمرر  اامترر ا  تلهمةررن زةررةرا الشررفة ةن و  2-2-5 الفرر ع
توجرع  ىرو ةخ  تةة ةت المتوالةن الجة ةن لفة واةت األ فلو زا تةل اتن  لر  الةرىن الممومةرن وتوجرور   ةمة

المترررةر ا المةلمةرررن لتترررةر  تةة رررةت ء فلرررو زا  قةمررررا تةة رررةتءو  Genbankالجة ةرررن قوامرررر التةة رررةت اارررتخرام 
 مل  التوالسس  ال ةو 

 
 تتمرةلع تىة  ةةتم  ةع رمة ةلس:

 
تلهمةررن زةررةرا الشررفة ةن و رر   التوةررر   ةمررة ةخرر  تةة ررةت المتوالةررن الجة ةررن لفة وارررةت  سمرر  اامترر ا 

 قةمررا تةة ررةتءو  Genbankالجة ةررن قوامررر التةة رةت األ فلرو زا تةل ارتن  لرر  الةرىن الممومةررن، وتةارتخرام 
 مل  التوالس س المتةر ا المةلمةن لتتةر  تةة ةت ء فلو زا ال ةو 

 
الىةاررررمن ترةررر  ا  رررة  لةررررتالتم مررر  الت رررو ات التر ولوجةررررن، وء  ةةرررر  الف ةررررا مررر  األمرررو   -15

اااتشررررة ن توةررررةةت مةجلررررن لتوضررررةم التمةمرررر  مرررر  تةة ررررةت المتوالةررررةت الجة ةررررن  وةتمررررة  ملرررر  الف ةررررا 
اااتشررة ن ء  ة ظرر   ررس ء  ة لررب مرر  الم ارررز المتمةو ررن مرر  الم ظمررن، ا تررالغ مرر  رةفةررن التمةمرر  مرر  

ت  س الواق ، وثلك تهر  تقرةم المملومةت المتملقن تةلواق  المملرس  رس الشرترن المةلمةرن لت ةرر هثا التةة ة
األ فلررو زا والتةرررن لهررة،  ةمررة ةتملررا تةلىةررو  ملرر  هررثا التةة ررةت، وتتةرلهررة، وااررتخرامهة؛ وثلررك لتوجةررع 

ضرم  ا  ررة  الخررة  توةرةةت الف ةررا اااتشرة ن تشررل  التمةمرر  األم ر  مرر  تةة رةت المتوالةررةت الجة ةررن 
  جةئىنتةلتلهب لمواجهن األ فلو زا ال

 

ة تغس للمرة  المةم ء  ةلرتمل رمرم الررو  األمضرةت لضرمة  ء  تظر  تةة رةت المتوالةرةت الجة ةرن  -16
لفة ول األ فلو زا متةىرن للجمهرو   رس قوامرر التةة رةت المارترامن، وثلرك تهرر   تةىرن تترةر  هرثا التةة رةت 

 ةا لتقةةم مخة   الجوائم واااتجةتن الا ةمن لهة مل   ىو موقوت ورق

 
تة شررة ا  لررر  ء  تةة رررةت المتوالةرررةت الجة ةررن ةمرررر  ء  تتولرررر مررر  رةة ررةت متمرررررا خرررة   الشرررترن  -17

المةلمةرررن لت ةرررر األ فلرررو زا والتةررررن لهرررة، وء  ه رررةك آ ات متتةة رررن تشرررل  ا لةرررن الم لررر   مرة ةرررن التتتررر  
ةرا اااتشرة ن ال ظر   رس توارة    رةا المشرة رن مر  جمةر  ءةرىةب المةرلىن وال ةر، ةتمة  مل  الف  

 وتممةقهة 
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 : تبادل الفوائد6الفصل 
 

 2االتفاقات الموحدة لنقل المواد   6-1
  

 النتائج الرئيسية
 

رررة  قررر تررم توقةرر  ء تمررن اتفةقررةت مرر  ااتفةقررةت الموىرررا ل قرر   2016ءرترروت    : ىترر  تشرر ة  األو 34ال تةجررن 
اتفةقرة  مر   47م  الجهةت المة من للقةىةت، واتفةا واىر م هة مر  جهرن مةر من لوارةئ  التشرخة ، و 2الموار 

ج مررن تق ةتررة  مرر  لقررةل  3ملةررو  350وقررر ءمُّ ررت هررثا ااتفةقررةت الوةررو   لرر   1،2مؤااررةت ءرةرةمةررن وتى ةررن 
ا الجةئىرررن  ومرررالوا  ملررر  ثلرررك، تاررر   ترررلمة  األ فلرررو زا الجةئىرررن، لةرررتم تارررلةمهة  رررس الوقرررت الفملرررس ء  رررةت األ فلرررو ز 

مقرر   مالجررس مر  األروةررن المضررةرا للفة واررةت  وةر ى الف ةررا المم ررس تةااررتم ار ء رع قررر ىررر  تقرررم  4ملةرو س
، وء  تمررر المفةوضررةت مةزالررت 2جةرر،  غررم ء ررع لررم ةررتم ااتةررة  تررتمر المؤااررةت ىترر  ا   لتوقةرر  ااتفررةا 

مرر  الشرر رةت التررس تتررةم ءرترر   2ملرر  التةرررن لالتفةقررةت الموىرررا ل قرر  المرروار  جة ةررن  وقررر  رررزت ءمة ررن ا  ررة 
 لررر  تىاررر  رتةررر   رررس ىةرررو   2016ءرتررروت    ءرت تةلفمررر  ااتفةقرررةت الموقمرررن ىتررر  تشررر ة  األو  -مرةارررب 

الم ظمررن  ررس الماررتقت  ملرر  ج مررةت لقررةل الجةئىررن، واألروةررن المضررةرا للفة واررةت، واررةئ  الم تجررةت، لتوزةمهررة 
 ل  التلرا  التس تىتةجهة  س ىةلن ىرو  األ فلو زا الجةئىن م
 

: تىقررا تقرررم جةررر تشررل  تررلمة  اللقةىررةت واألروةررن المضررةرا للفة واررةت المختترر ا الةررالىةن ماررتقة ، 35ال تةجررن 
 وثلررك مرر  خررال  الرر هج اااررت اتةجس الررثن تت تررع ءمة ررن ا  ررة ، تنم ررةت األولوةررن لالتفةقررةت مرر  الشرر رةت الرترر ى
التررس ت ررتج هررثا اللقةىررةت المختترر ا الةررالىةن ماررتقة ، قترر  اا تقررة  للتفررةور مرر  الشرر رةت المتوارر ن والةررغة ا  
وشررررت تمررر الرررو  األمضررةت  ررس مرررى جررروى تخةررة  المرروا ر الالزمررن لإلجرر اتات الخةةررن تررنت ام اتفةقررةت 

التواضرر  ال اررتس لىجررم اللقةىررةت مرر  شرر رةت ةررغة ا ومتوارر ن ر ةفررن الممةلررن،  ررس ضرروت  2موىرررا ل قرر  المرروار 
والم تجةت األخ ى التس ةتم تلمة هة  ولر  المترء الوا ر  رس ا  رة  والمم رس تةل زاهرن وا  ةرة   رس تترةر  الفوائرر 

التس تق  خة   الشترن وتتلق  الموار التةولوجةن الخةةن تةلتلهرب لمواجهرن  -ة   مل  ء  توق  الجهةت المتلقةن 
مرر  الم ظمررن، وء  تقرروم هررثا الجهررةت المتلقةررن  2اتفةقررة  مرر  ااتفةقررةت الموىرررا ل قرر  المرروار  -ن األ فلررو زا الجةئىرر

تتقررررةم  وائرررر ملررر  ءارررةل  تةمتهرررة وقرررر اتهة  وةىظررر  هرررثا المتررررء تةلتقررررة  وتمتررر   الم ظمرررن تلهمةرررن ممةملررررن 
الم تجرررةت ا ضرررة ةن الترررس المةررر من تن ةرررة ، وءهمةرررن الىفرررةظ ملررر  هرررثا الهرررر   غرررم ا خفرررةر مةئرررر  الجهرررةت

تلمة هررررة  وقررررر تررررثلت ءمة ررررن ا  ررررة  تةلفمرررر  جهررررورا  رتةرررر ا لتم ةرررر  الشرررر رةت الةررررغة ا والمتوارررر ن تةلفوائررررر  ةررررتم
المتةىررررن، وشررررملت هررررثا الجهررررور   رررر  ماررررتوى ااررررتةمةب مت لتررررةت الم ظمررررن المم ةررررن تىةلررررن اختتررررة   ا ضررررة ةن
 -تررمم مر  الف ةرا اااتشرة ن  -ء رع ة تغرس ألمة رن ا  رة   ماتقة   وة ى الف ةا المم س تةااتم ار الةالىةن

ء  تواةرر  اتخررةث الخ رروات الالزمررن  مرررار الشرر رةت ملرر   ىررو ء ضرر  للتفررةور تشررل  ااتفةقررةت الموىرررا ل قرر  
  2الموار 

 
                                                             

[  ج ة : م ظمن الةىن  الموق  مل  شترن ا  ت  ت    س: م ظمن الةىن المةلمةن  2ااتفةقةت الموىرا ل ق  الموار    1
تشرررر ة   19، ترررم اا رررالع  رررس /http://www.who.int/influenza/pip/benefit_sharing/smta2_signed/en) 2016المةلمةرررن؛ 

   2016ءرتوت   األو  
الةرررىن المةلمةرررن، تةة رررةت غةررر  م شرررو ا، تشررر ة  ، م ظمرررن ءمة رررن ا  رررة  الخرررة  تةلتلهرررب لمواجهرررن األ فلرررو زا الجةئىرررن   2

  2016ءرتوت   األو  
 الم ج   فاع    3
 الم ج   فاع    4

http://www.who.int/influenza/pip/benefit_sharing/smta2_signed/en/
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:    التواةرررر  الم ررررتظم والمررررةلس الجررررورا تررررة  ءمة ررررن ا  ررررة ، وروائرررر  الةرررر ةمن، واررررةئ  ءةررررىةب 36ال تةجررررن 
  و ررس تمررر الىررةات التررس تمقرررت  ةهررة المفةوضررةت ءو تم رر ت، 2لىن، اررةمر  ررس تةاررة   ترر ام ااتفةقررةت المةرر

 جىررت ءمة رررن ا  ررة   رررس ت فةررث الررر هج التررر ةجس الرررثن ءوةرر  ترررع الف ةررا اااتشرررة ن  ىرر از التقررررم  ىررو  تررر ام 
ااتفةقرةت الموىررا  لرن ا توقر ومر  ثلرك،   مرن تةرو  ترل  تمرر الرةة رةت المؤه 1ااتفةقةت  س الوقت الم ةارب 

  وةالم ال هج التر ةجس تض و ا الىفةظ تى   مل  الترواز  مر  الشر رةت الترس ا تةار  اارترمة  2ل ق  الموار 
المفةوضرةت:  ثا تررم م ر  هررثا الجهرةت المةرر من مرر  الىةرو  ملرر  المروار التةولوجةررن الخةةرن تةلتلهررب لمواجهررن 

 ،  م  الممر  ء  ةلىا ثلك الض   تةلةىن الممومةن 2مهة ااتفةقةت األ فلو زا الجةئىن تاتب مرم توقة
 

مةررممن ت  ررةا واارر  تةلقررر  الرررة س ااررتةمةب  ةرر س مرر  االتزامررةت،  ىترر   2:  غررم ء  ااتفةقررةت 37ال تةجررن 
 لر  لم توا ا ءن ش رةت مل  تو ة   ق  التر ولوجةة  وة ج  هثا  س الغةلرب األمرم  2016ءرتوت    تش ة  األو 

مرررم قةررةم الر ةرر  مرر  الجهررةت المةرر من المؤهلررن تةلىةررو  ملرر  ترر اتا اخترر اع للتر ولوجةررةت التررس ةمررر   تةىتهررة 
 للت خة  م  خال  الم ظمن 

 
مرر  الجهررةت المةررر من  2: الخةررة ات الرروا را  ررس ا  ررة  تشررل  االتزامرررةت المتملقررن تهررثا ااتفةقررةت 38ال تةجررن 

ئىرن )م ر  وارةئ  التشرخة ، والمىرةق ، ومرة  لر  ثلرك  مىررورا للغةةرن، واترر مر  لاةئ  الم تجةت المتملقن تةلجة
 ر ا  خةررة ات ءر رر  لاللتزامررةت تخررال  مرروار التشررخة  التررس قررر ا ترررو  مفةرررا  ررس ىةلررن األ فلررو زا الجةئىررن  ررس 

 الماتقت  
 

الختررر ات اااتشرررة ن  ملررر   لرررب الم ظمرررن، قرررةم   ةرررا وت رررةت  ، 2013 رررو مت    :  رررس تشررر ة  ال رررة س39ال تةجرررن 
تشل  تروة  وااتخرام مخزو رةت  2007ااات اتةجس المم س تةلتم ة  تةاتم ار الاةةاةت التس ءوة  تهة مةم 

ء  ررةت الجةئىررن  وتاررلةمة  تة تةىررن الفو ةررن   تررة  لقررةل الجةئىررن  A(H5N1)اىتةة ةررن مرر  لقررةل  ةرر ول األ فلررو زا 
ضررم  ا  ررة  الخررة  تةلتلهررب لمواجهررن األ فلررو زا الجةئىررن، وتةلوضرر  الوتررةئس  2الملررؤمُّ  مرر    ةررا ااتفةقررةت 

ضررم  موامرر  ءخرر ى، ءوةرر  هررثا الف ةررا تمرررم ضرر و ا ااررتم ا   A(H5N1)المررةلمس الررثن لررم ةتغةرر  لفةرر ول 
  ت  ة تغس للم ظمن ترا  مر  ثلرك A(H5N1) س تروة  مخزو ةت اىتةة ةن م  لقةل  ة ول األ فلو زا  الم ظمن

ولررم  2،3ء  ترفرر  ا تةىررن الفو ةررن للقةىررةت الجةئىررن ضررم  ا  ررة  الخررة  تةلتلهررب لمواجهررن األ فلررو زا الجةئىررن 
   9-6ة مرل هثا الق ا   س ا  ة  )الف ع 

 
الررررو  األمضرررةت، الترررس لررررةهة القرررر ا ملررر    ترررة  لقةىرررةت األ فلرررو زا مىلةرررة ، ترررنر ا   اترررر ء  تقررروم :40ال تةجرررن 

ررر من تموجرررب ااتفرررةا   رررس خ  هرررم المم ةرررن تةاارررتجةتن لز فلرررو زا الجةئىرررن   2مت لترررةت الجهرررن )الجهرررةت  المةُّ
تتزوةر الم ظمن  2تفةا وةتمة  ء  ترف  الرو  األمضةت تلمرت  الجهةت المة من م  الو ةت تةلتزامةتهة تموجب اا

 تنمرة ةن الىةو  مل  لقةىةت الجةئىن  س الوقت الفملس وتةلامةل تتةرة  هثا اللقةىةت  ل  التلرا  األخ ى 
                                                             

الف ةررا اااتشررة ن المم ررس تة  ررة   اجتمررةع الف ةررا اااتشررة ن المم ررس تة  ررة  الخررة  تةلتلهررب لمواجهررن األ فلررو زا    1
اوةاررر ا  تق ةررر   لررر  المررررة ا المةمرررن  ج ةررر : م ظمرررن الةرررىن ، ج ةررر ، 2015ءرتررروت   تشررر ة  األو   16-15الجةئىرررن، 
 ءةلررو   22، تررم اا ررالع  ررس http://www.who.int/influenza/pip/ag_meetingreport_october2015.pdf) 2015المةلمةررن؛ 
  8لفق ا  ، ا2015اتتمت  

الف ةرررررررا اااتشرررررررة ن المم رررررررس تة  رررررررة  الخرررررررة  تةلتلهرررررررب لمواجهرررررررن األ فلرررررررو زا الجةئىرررررررن  التق ةررررررر  الاررررررر ون للف ةرررررررا    2
المم ررررررررررررررررس تة  ررررررررررررررررة  المقرررررررررررررررررم  لرررررررررررررررر  المرررررررررررررررررة ا المةمررررررررررررررررن  ج ةرررررررررررررررر : م ظمررررررررررررررررن الةررررررررررررررررىن المةلمةررررررررررررررررن؛  اااتشررررررررررررررررة ن

2014 (http://www.who.int/influenza/pip/ag_annual_report_2014.pdf 2016اررتتمت   ءةلررو   20، تررم اا ررالع  ررس ، 
  5-3الف ع 

 2013 رو مت   م ظمن الةىن المةلمةن  اجتمةع   ةا الخت ات اااتشة ن ااات اتةجس المم س تةلتم ة ، تش ة  ال رة س    3
، ترم http://www.who.int/wer/2014/wer8901.pdf)  20-89:1;2014ت  الارج  الوترةئس األارتومس ااات تةجةت والتوةةة -

  10 ، الةفىن 2016اتتمت   ءةلو   16اا الع  س 

http://www.who.int/influenza/pip/ag_meetingreport_october2015.pdf
http://www.who.int/influenza/pip/ag_annual_report_2014.pdf
http://www.who.int/wer/2014/wer8901.pdf
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،  قررر ااررتىر ت ءمة ررن 2: لرررس ةتارر   تةاررة  المفةوضررةت الخةةررن تةاتفةقررةت الموىرررا ل قرر  المرروار 41ال تةجررن 
جررر اتات التةررررة ، والموا قرررةت تىررررر المت لترررةت التق ةرررن 1ا  رررة  ءروات ، م ررر  ااختترررة  المارررتا للةرررالىةن، وات

 الت ظةمةن، والتس ة تغس ااتةفةؤهة م  قت  الموقمة  مل  هثا ااتفةقةت 
 

الا ة  والمالئم التوقةت م    تة  اللقةىرةت الموارمةن  لر    ترة   2:  ش ت الم ظمن تق ة ا  م  التىو 42ال تةجن 
   2013لقةىةت الجةئىن، وةج ن اا تهةت م  ا  ة  المؤقت  را ا المخة   المتملقن تةأل فلو زا الجةئىن 

 
مرة ةرن الت ترؤ  2ااتفةقرةت الموىررا ل قر  المروار ترفر   الجةئىرن واألروةرن المضررةرا لقةىرةت األ فلرو زا تنتةىرن التروا   وات

لفة وارهة وارةئ  الم تجرةت المم ةررن  رس وقرت الجةئىرن  وتارر ن هرثا ااتفةقرةت ىتر  ا تهررةت الجةئىرن التةلةرن  وتوجررر 
، ىارررب اخرررتال  مارررتخرمس المررروار التةولوجةرررن الخةةرررن تةلتلهرررب لمواجهرررن 2 رررال   ئرررةت مختلفرررن مررر  ااتفةقرررةت 
جهرررةت المةررر من للقةىرررةت واألروةرررن المضرررةرا للفة وارررةت، وتشرررم  الفئرررن سبس األ فلرررو زا الجةئىرررن  تضرررم الفئرررن سءس ال

الجهةت المة من لاةئ  الم تجةت م  قتة  لوازم ااختترة ات التشخةةرةن،  رس ىرة  تتضرم  الفئرن س س المؤاارةت 
 األرةرةمةن والتى ةن 

 
 3ملةرو  350ء  ةرتم التتر ع تمرة مجمومرع المت من تشل  الفئن سءس، ةلتوق   2ااتفةقةت الموىرا ل ق  الموار  س   ة  

ج مررن مرر  لقةىررةت الجةئىررن ترررتا  مرر  وقررت ا  تررة  الفملررس، ءو ااىتفررةظ تهررة للشرر ات مرر  جة ررب الم ظمررن تلاررمة  
 6وتة ضررة ن  لرر  ثلررك، تررم االتررزام تتررو ة  ملةررو س 4،5مرر  القررر ا ا  تةجةررن المةلمةررن  ٪10-7مةاررو ا، تمررة ةم رر  

للشر ات مر  جة رب مق   مالجس م  األروةن المضةرا للفة وارةت،  لر  جة رب ااىتفرةظ ت مة ةرن مالةر  مقر   آخر  
 هرررة  هرررثا ااتفةقرررةت مررر  الم ظمرررن، ىةررر   Rocheتررر م الجهرررن المةررر من س و س توا  7الم ظمرررن تلارررمة  مةارررو ا 

 2005تاررتخرم المرروار التةولوجةررن الخةةررن تةلتلهررب لمواجهررن األ فلررو زا الجةئىررن، ولر هررة تتترر ع  ومةررة  م ررث مررةم  ا
لرررى تمقرر  ات مالجةررن مرر  األروةررن المضررةرا للفة واررةت مرر  ءجرر  تررروة  سمخررزو  اىتةررة س لالاررتجةتن الارر ةمنس 

                                                             
[   الموقر  ملر  شرترن ا  ت  رت الةىن المةلمةن     س: م ظمن 2األائلن المتر  ا تشل  ااتفةقةت الموىرا ل ق  الموار    1

، ترررررم http://www.who.int/influenza/pip/benefit_sharing/smta2_FAQs.pdf) 2016ج ةررررر : م ظمرررررن الةرررررىن المةلمةرررررن؛ 
   2016اتتمت   ءةلو   26اا الع  س 

غة   امةن للم ظمن ملقرت  س ج ة ، اوةار ا، اااتجةتن تةاتخرام لقةل األ فلو زا  ت ة  تراةن الجةئىن، تق ة  لمشةو ا    2  2016  ج ة : م ظمن الةىن المةلمةن؛ 2015ةولةو  تموز  1-ةو ةو ىزة ا   29
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/207751/1/WHO_OHE_PED_GIP_2016.1_eng.pdf تررررررررررررم اا ررررررررررررالع  ررررررررررررس ،

   2016اتتمت   ءةلو   20
، م ظمرررررن الةرررررىن المةلمةرررررن، تةة رررررةت غةررررر  م شرررررو ا، ةلتلهرررررب لمواجهرررررن األ فلرررررو زا الجةئىرررررنءمة رررررن ا  رررررة  الخرررررة  ت   3

  2016ءرتوت   األو   تش ة 
  مجلررررن اللقةىررررةت  2011تة ت ةررررر   ، رة ررررس م ب  القررررر ا ا  تةجةررررن المةلمةررررن للقررررةل األ فلررررو زا المواررررمةن  ررررس مررررةم    4

 j.vaccine.2012.10.111/10.1016   قم تم ة  الو ةقن ا لرت و ةن: 31:728-31;2012
، تىلررةالت الفجرروات  ج ةررر : 2016-2013 ماررةهمةت شرر ارن ا  ررة  الخرررة  تةلتلهررب لمواجهررن األ فلررو زا الجةئىرررن   5

 ءةلرررررررو   22، تررررررم اا رررررررالع  ررررررس http://www.who.int/influenza/pip/pip_pc_ga.pdf) 2013م ظمررررررن الةررررررىن المةلمةرررررررن؛ 
   2016 اتتمت 

، م ظمرررررن الةرررررىن المةلمةرررررن، تةة رررررةت غةررررر  م شرررررو ا، ا  رررررة  الخرررررة  تةلتلهرررررب لمواجهرررررن األ فلرررررو زا الجةئىرررررنءمة رررررن    6
  2016ءرتوت   األو   تش ة 

تررررررة  مجمومررررررن غالرارررررررو المىرررررررورا والم ظمررررررن   ررررررس: م ظمررررررن الةررررررىن المةلمةرررررررن  2ااتفررررررةا الموىررررررر ل قرررررر  المرررررروار    7
  2012ىن المةلمةن؛ [  ج ة : م ظمن الة شترن ا  ت  ت مل  الموق   
(http://www.who.int/influenza/pip/benefit_sharing/gsk_smta2_dec_2012.pdf ءةلرررررررررررررررو   22، تررررررررررررررم اا ررررررررررررررالع  ررررررررررررررس 

   2016 اتتمت 
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 ررس المخررزو  ااىتةررة س  Rocheتهررة شرر رن  الم ظمررن  وتشررة  التقرررة ات  لرر  ء  المقرر  ات المالجةررن التررس تت مررت
األرةرةمةررن الم ر جررن و التى ةررن رةة ررةت ومرر  تررة  ال 1 2016ءرترروت     ررس تشرر ة  األو  مالةرر  مقرر   5تلغررت  ىررو 

، مر ر  ةرفهة تق ةترة  تقررةم  وائرر للم ظمرن؛ ةل لرب مر  2اتفةقرةت موىررا ل قر  المروار تىت الفئرن س س الترس وقمرت 
م ضرع هرثا المؤاارةت، ررة  تائر، رو  ء  ةرو  ثلك لزامة  ملةهة  وم  ترة  مرة و س تقرةم  هثا المؤااةت ال ظ   

هرو تترةر  الفوائرر  رس مجرةات  2016ءرتروت    ءر   االتزامةت شةومة  التس وق  ملةهة ااختةة  ىت  تش ة  األو 
الم ظمررن والمرةتررب ا قلةمةررن  المختترر ات والت ةررر؛ وتممرر  ءمة ررن ا  ررة  مرر  الم ارررز المتمةو ررن مرر تىاررة  قررر ات 

  التةتمن للم ظمن  س اتة  ت فةث م ور التر ةب
 
  وىترر  2012ءرترروت    مرر  جهررن مةرر من للقةىررةت  ررس تشرر ة  األو  2تررم توقةرر  ءو  اتفررةا مرر  هررثا ااتفةقررةت و 

اتفةقرررةت موىررررا ل قررر  للقةىرررةت جهرررن مةررر من  32، وقمرررت ء تررر  جهرررةت مررر  ءةررر  2016ارررتتمت    ءةلرررو  23
)والترس ت رتج  المتمررا الج اةةت، همرة: شر رن غالرارو ارمة  رالةر  الرت ى   م  الش رةتة، م هة ش رت2 الموار

ءمرة الجهترة  المةر متة  األخ ةرة  اللترة  وقمترة ملر   2اة و س تةاتة   ءةضة  األروةن المضةرا للفة واةت  وش رن
هثا ااتفةقةت  همة ممهر األمةة  اله رن )ءرت  جهن مةر من  رس التلررا  ال ةمةرن  ومجمومرن التر ولوجةرة الىةوةرن 

وقرمت  مة  جهةت ءخر ى  3 ، وهس ش رن  ائرا  س مجة  التر ولوجةة الىةوةن تةلةة  CNBGالو  ةن الةة ةن )
و رس وقرت  4لقةىةت تشر   امس م وضة  لتتةر  الفوائرر، وتةلترةلس  هرس  رس م ىلرن المفةوضرةت ال ارمةن مة من ل

  ترة  لقةىرةت األ فلرو زا الموارمةن  لر  لقةىررةت  الجةئىرن، ةجرب اتخرةث قر ا  ترل  ةقروم م تجرو اللقةىرةت ترةلتىو  مر 
 2  ااتفةقرررةت الموىررررا ل قررر  التةة رررةت    وقرررر ترررم توقةررر  اتفرررةا واىرررر مررر1-6األ فلرررو زا الجةئىرررن )ا ظررر  ا  رررة  

وتررم  5 ، وتجرر ن المفةوضررةت ال اررمةن مرر  شرر رن متمررررا الج اررةةت Quidelالفئررن سبس مرر  شرر رن روةرررة  ) تشررل 
 األرةرةمةن الم ر جن تىت الفئن س س و م  المؤااةت التى ةن  6اتفةقة   47 توقة 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 2016ا و ؛ -[  ترررررةز : هو مررررررة  الموقررررر  ملررررر  شررررررترن ا  ت  رررررت   Rocheرمرررررم التلهرررررب للجةئىرررررن   ررررررس: س و س    1

(http://www.roche.com/content/sustainability/what_we_do/for_patients/access_to_healthcare/making_innovation_

accessible/tamiflu_corpres.htm 2016اتتمت   ءةلو   26، تم اا الع  س   
[  ج ة : م ظمن الةىن  ن ا  ت  تالموق  مل  شتر    س: م ظمن الةىن المةلمةن  2ااتفةقةت الموىرا ل ق  الموار    2

 ءةلررو   19، تررم اا ررالع  ررس /http://www.who.int/influenza/pip/benefit_sharing/smta2_signed/en) 2016المةلمةررن؛ 

   2016اتتمت  
   ال ارررةلن CNBGمررر  شررر رن ةررر   اللقةىرررةت الةرررة ةن ) 2م ظمرررن الةرررىن المةلمةرررن تتررر م اتفةقرررةت موىررررا ل قررر  المررروار    3

  ج ةر : 2016ةولةرو  [  تمروز  ملر  ا  ت  رت ا ختة ةن ا لرت و ةن لإل ة  الخة  تةلتلهب لمواجهن األ فلو زا الجةئىرن  
 2016م ظمن الةىن المةلمةن؛ 

(http://us8.campaign-archive1.com/?u=c35eb4938c7246655f6384192&id=5b4741cf8b ءةلو   26، تم اا الع  س 

   2016اتتمت  
، م ظمرررررن الةرررررىن المةلمةرررررن، تةة رررررةت غةررررر  م شرررررو ا، ءمة رررررن ا  رررررة  الخرررررة  تةلتلهرررررب لمواجهرررررن األ فلرررررو زا الجةئىرررررن   4

  2016ءرتوت   األو   تش ة 
 الم ج   فاع    5
 الم ج   فاع    6
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إنتزاج لقاحزات األنفلزونزا الموسزمية إلزى لقاحزات األنفلزونزا آليات اتخزاذ القزرار بشزأن التحزول مزن  1-6اإلطار 
 الجائحة

 
الموامةن  األ فلو زا الجةئىن  س  فل وقت   تة  لقةىةت األ فلو زا ةتمث  مل  م ا ا   تة  لقةل األ فلو زا ء  ت تج لقةىةت 

  ترة   شرل  مرة  ثا ررة  ة تغرس سالتىرو س مر و و  ء  ةشة  تقةةم المخة    ل  تراةن األ فلو زا الجةئىن، ةتمرة  اتخرةث قر ا  ت
ةاتفةقرةت الموىررا تاللقةىةت الموامةن  ل    تة  لقةىةت الجةئىن وتشل  رةفةن هثا التىو ، م  ت تةا الت تةتةت الخةةن 

ءو تة مرة   وت تق   س جزت آخ  م ع تزا  األ فلو زا الموامةن جةئىن  س جزت م  المةلم تة مة ا  وقر تتفش  ال2ل ق  الموار 
التلررا  للجةئىرن  رس  وقرر تتمر ر 1اتزا  الجهةت المة من  س خضم الو ةت تةلمقور الخةةرن تن ترة  اللقةىرةت الموارمةن 

ءوقرةت مختلفررن وتمارتوةةت مختلفررن مرر  الوخةمرن  ولررثا  ررن  قر ا  التىررو  قرر ا  ممقرر ومملةررن ىاةاررن للوقرت تاررتلزم التفةمرر  
تمررة  ررس ثلررك الم ظمررن، والشررترن المةلمةررن لت ةررر  ،والتمررةو  تررة  المرةررر مرر  م ظمررةت الق ررةمة  المررةم والخررة  المختلفررن

وروائرررررر  الةرررررر ةمن، ووزا ات الةررررررىن، ومقرررررررمس الفة واررررررةت الم شررررررىن للقةىررررررةت، والورررررررةات األ فلررررررو زا والتةرررررررن لهررررررة، 
 2الت ظةمةن 

 
، مقررت الم ظمرن مشرةو ا غةر   ارمةن تهرر  وضر   هرج مرةلمس 2015ةولةرو   ةو ةو  ل  تمروز  وخال  الفت ا م  ىزة ا 

راةررن الجةئىررن  وىررررت هررثا المشررةو ا مررررا  مرر  تم ررر ااررتجةتن تةاررتخرام لقررةل األ فلررو زا اتمررةو س  را ا المخررة   تشررل  
 مرة لقةىةت الجةئىن م هة المواقب الةىةن الممومةن الوخةمن المىتملن المت تتن مل  التىو   ل    تة   ،التىرةةت ال ئةاةن

ةىررةت وقررر ةررؤرن اتخررةث قرر ا  اررةتا ألوا ررع تنةقررة    تررة  اللق 3 ءر رر  مرر  الررالزمءو متررلخ   ءر رر  مرر  الررالزمتشررر  متررر  
تة مرة قرر ةرؤرن التىرو  المترلخ   ؛الموامةن  ل  تهرةر توا   هرثا اللقةىرةت وزةرةرا الو ةرةت ال ةجمرن مر  األ فلرو زا الموارمةن

 لرر  تررلخة  اااررتجةتن وزةررةرا وخةمررن الجةئىررن  وت  ررون ررر  م ىلررن مرر  م اىرر  المملةررن الممقرررا الخةةررن تت رروة  اللقةىررةت 
وتة ةمهة مل  اىتمة  وجور اخت ةقةت ءو ىرو  تلخة ، ممة ةىر  تةلتةلس ستل ة ا  مترامةة س قرر ةلقرو ر التىرو   رس الوقرت 

  ترة  اللقةىررةت الموارمةن  لرر    ترة  لقةىررةت الجةئىرن  وملرر  ارتة  الم ررة   رن  ت رروة  الفة وارةت الم شررىن   الم ةارب مرر
ور الم ةاب م  اللقرةل، تلمتتر  رللقةىةت، وات تة  الرواش ، والتجة ب الا ة ةن، وموا قةت الال ةت الت ظةمةن، وتىقةا الم  

الشرر ات الماررتا  رمررة قررر تررؤرن اتفةقررةت 4  تررة  لقةىررةت الجةئىررن جمةمهررة خ رروات متتةتمررن  ئةاررةن ضررم  ا  ررة  الزم ررس 
 رس الوقرت الفملرس اللقةىرةت الت ة اةن تة  الجهةت المة من والىرومرةت تشرل  اللقةىرةت الموارمةن  لر  الترل ة  ملر   تةىرن 

تمررة  ملرر  الجهررةت  ثا رررة  ة، وثلررك الخةةررن تةلم ظمررن 2ااتفةقررةت الموىرررا ل قرر  المرروار  ررس   ررة  م ررر تراةررن الجةئىررن 
 المة من ء  تفس ءوا  تتلك االتزامةت التمةقرةن 

 
، ملررر  اارررترمة  ا  رررة  المملرررس لالارررتجةتن تةارررتخرام لقرررةل 2015وقرررر ت ررررز الممررر ، م رررث المشرررةو ا الممقرررورا  رررس مرررةم 

والرثن اةتةررى ءةضرة  ، 2013 اا تهةت م  ا  رة  المؤقرت  را ا المخرة   المتملقرن ترةأل فلو زا الجةئىرنومل   5الجةئىن
ترم مقرر مشرةو ا  ة ةرن غةر   ارمةن للم ظمرن  ولرم ةرتم  2016ةولةرو   و رس تمروز لماللن اااتجةتن تةاتخرام لقرةل الجةئىرن 

ا  رررة  المملرررس مرر  مملومرررةت ءىرررر  ال هرررة تضررم ت ء، تةرررر 2016ءرترروت     شرر  الىةرررةئ  ال ئةاررةن ىتررر  تشررر ة  األو 
ا  ررة  المؤقررت  را ا المخررة   المتملقررن تررةأل فلو زا الجةئىررن، لالاررتجةتن تةاررتخرام لقررةل الجةئىررن، وتوةررةن تةا تهررةت مرر  

وتشرررة  ء  قررن مةملررن لىرر  الماررةئ  المتملقررن تةاخت ةقررةت الىةلةررن الم تت ررن تررةل واىس ا  تةجةررن والت ظةمةررن، وتشرررة    ةررا 
مررر    ترررة  اللقةىرررةت الموارررمةن  لررر  لقةىرررةت  الترررس ةارررت ر  لةهرررة قررر ا  التىرررو  رةرررر المترررةري ال ئةارررةنمم رررس تةلاةةارررةت لتى

لشترن المةلمةن لت ةر األ فلو زا والتةرن لهة، وخت ات، وروائ  الة ةمن، الجةئىن، وتوةةن تتروة  لج ن تخةةةن تضم ا
المشررو ا للم ظمررن  ررس الوقررت الفملررس تشررل  الماررةئ   ارررات والمجتمرر  المررر س، واررةئ  ءةررىةب المةررلىن المم ةررة ، تلغةررن 

ظهرو   لرثل   م    تة  اللقةىةت الموامةن  لر  لقةىرةت الجةئىرن  رس ىةلرن ا مرال  مر  جةئىرن ءو المملةن المتملقن تةلتىو   الجةئىن 
                                                             

للف ةررا اااتشرررة ن الف ةررا اااتشررة ن المم ررس تة  ررة  الخررة  تةلتلهررب لمواجهرررن األ فلررو زا الجةئىررن  التق ةرر  الارر ون    1
  ج ةر : م ظمرن 2015مر  ا  رة ، التق ةر  الار ون لمرةم  5-2-7المم س تة  ة  المقرم  ل  المررة ا المةمرن ضرم  الفر ع 

 ءةلررو   20، تررم اا ررالع  ررس http://www.who.int/influenza/pip/ag_annual_report_2015.pdf) 2015الةررىن المةلمةررن؛ 
  8 ، الةفىن 2016اتتمت  

اااتجةتن تةاتخرام لقةل األ فلو زا  ت ة  تراةن الجةئىن، تق ة  لمشةو ا غة   امةن للم ظمن ملقرت  س ج ة ، اوةار ا،    2   2016  ج ة : م ظمن الةىن المةلمةن؛ 2015ةولةو  تموز  1-ةو ةو ىزة ا   29
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/207751/1/WHO_OHE_PED_GIP_2016.1_eng.pdf تررررررررررررم اا ررررررررررررالع  ررررررررررررس ،

   2016اتتمت   ءةلو   19
 الم ج   فاع    3
 الم ج   فاع    4
 الم ج   فاع    5
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الخةةرن تةلفئرن سءس  رس الت رةرز ملر  ترلمة   2وقر تم لت اارت اتةجةن الم ظمرن تشرل  ااتفةقرةت الموىررا ل قر  المروار 
 تةىن لقةىةت الجةئىرن مر  الشر رةت الرتر ى الترس ةتروا   لررةهة لقةىرةت ىةلةرن مختتر ا الةرالىةن مارتقة  تةلم ظمرن  

ةررن، ا تقترر  م ظمررةت األمررم المتىرررا )م رر  م ظمررن الةررىن ولضررمة  تترةررر المخررةو  المتملقررن تةلممررةةة  والملمو 
المةلمةررن والةو ةاررة   اررروى اللقةىررةت المختتررر ا الةررالىةن مارررتقة   وىةرر  ا ةتاررر     تررة  لقرررةل الجةئىررن  ا تمرررر 
وةو  االلن الجةئىن الماتجرا، ةتمة  مل  جمة  الش رةت الترس ت ةرر تو ةرر اللقرةل للم ظمرن ء  تلخضر  لقةىةتهرة 

ثا رررة  ةترروا   لرررى الشرر رن تةلفمرر  لقررةل ء فلررو زا مختترر  الةررالىةن ماررتقة  الجر ةرررا لالختتررة  الماررتا للةررالىةن  وات
ءو الجةئىررن ،  فررس هررثا الىةلررن اررةرو  الوقررت الررالزم لالختتررة  الماررتا لةررالىةن  نمواررمةاأل فلررو زا ال)ارروات لقررةل 

ر ة  جرا   س الممتةر  وهثا هو الاتب الثن ةرر   ءمة رن ءقة  ت ،ن ةشةم ر ىرو   ،الجرةرالجةئىن لقةل األ فلو زا 
ن لالختتررة  الماررتا للةررالىةن ءو ملرر  ء  تضرر  مواررمةا  ررة   لرر  تشررجة  الشرر رةت ملرر  ء  تلخضرر  لقةىةتهررة ال

لقةىررةت مختترر ا ت ، ترروا   2016ءرترروت    ن  وىترر  تشرر ة  األو تةلةرر موثجررة  ةىررةرس لقررةل الجةئىررن قترر  الجةئىررن ال
  وةترروا   لرررى رر  المرروقمة  ملرر  ااتفةقررةت الموىرررا األ فلررو زا لقررةللجهررةت مةر من  1ماررتقة  لرررى اررت الةرالىةن 
 ؛ ورة ت الم ظمن مةرفن مل  م ةقشن هثا ااتفةقرةت ءو التفرةور تشرل هة مر  CNBGمةمرا ش رن ) 2ل ق  الموار 

، رة ررت 2016ءرترروت    تشرر ة  األو ء ترر  جهررةت مةرر من ءخرر ى لرررةهة لقةىررةت مختترر ا الةررالىةن ماررتقة   وىترر  
 ش رةت ة   اللقةىةت الةة ةن جمةمهة تمم  مل   خضةع لقةىةتهة الموامةن لالختتة  الماتا للةالىةن 

 
وتتاررم المفةوضررةت المتملقررن تهررثا ااتفةقررةت تةلتمقررر وتاررتغ ا وقتررة   رروةال ، وةشررت ك  ةهررة موظفررو  ءو ماتشررة و  

 2ا    س تمظةم األ   المتىقا تفض  آلةن تتةر  الفوائر  س   ة  ااتفةقةت متف غو   وقر  جىت الم ظمن ىت  
م    ةرا الت رةرز تةرفن مترئةرن ملر  ءرتر  الجهرةت المةر من للقةىرةت  وةقتضرس األمر  جهرورا  ومروا ر  ضرة ةن، 

المتوار ن  م   الاف  وجلاةت ا ىة ن التق ةن الموجزا، مر  ءجر  اا تهرةت مر  المفةوضرةت مر  الجهرةت المةر من
 2، وقر ةم ر  ااتفرةا 2واألةغ ، ىة  تق   س الممتةر ر اةن هثا الجهةت تةلمت لتةت التق ةن  س   ة  ااتفةقةت 

ثا رة   شة  الش رن ةقتة  ملر    ترة  لقةىرةت للاروا المىلرس الرثن تممر  ترع  تةل اتن لهة ترلفن  ضة ةن رتة ا  وات
  الع الشر رن ملر  ااختترة   2  ة  المفةوضةت المتملقن تةاتفةا  ىاب،  م  الواجب مةرا   س تلك الىةلن  س 

المارررررتا للةرررررالىةن تةلم ظمرررررن، ومملةرررررن شررررر ات اللقةىرررررةت لررررررى األمرررررم المتىررررررا، ومت لترررررةت تةررررررة  الم تجرررررةت 
ر اررة  لهرثا الغةةرنوالتواةم الخة  تلاواا التةرة ، وض و ا ت خة  اللقةل  رس الاروا المتلقةرن  و  2التةولوجةن، ، ات

 فررثت الم ظمررن مجمومررن مرر  ااتةررةات التررس شررملت التومةررن وجلاررةت ا ىة ررن المرروجزا للشرر رةت تلغةررن تىاررة  
وقررر ةاررةمر  مرررار المتررةري التوجةهةررن والت وتوررروات  3وا  ررة  المت تتررن ملرر  تتررةر  الفوائررر  2المم  ررن تةاتفةقررةت 

 ن  لر  ثلرك، تارت ة  الشر رةت ءةضرة  ء  تتةر  الجهةت المة من األةغ  مل  تةارة  المملةرن المم ةرن  وتة ضرة
متةشرر ا  تةلماررؤولة  التق ةررة  مرر    ةررا ااختتررة  الماررتا للةررالىةن التررةت  للم ظمررن الررثة  ةتمتمررو  تل ضرر  وضرر  
لإلجةتررن ملررر  األاررئلن المتملقرررن ترررةلتغلة  والتواررةم، والشرررى ، ومررة  لررر  ثلرررك  ولررر  ةةرررمب الوقررو  ملررر  رةفةرررن 

تةو ا ءا ع تشر  رتة  م  الش رةت األةغ   س ضروت جمةر  التمقةررات  2ةةن تةاتفةقةت ااترمة  المملةن الخ
 الراخلن  س األم  

                                                             
[  ج ةر :  الموقر  ملر  شرترن ا  ت  رت اللقةىةت المختت ا الةالىةن ماتقة  تةلم ظمن   س: م ظمرن الةرىن المةلمةرن      1

 تشرررررررر ة  األو   26، تررررررررم اا ررررررررالع  ررررررررس /https://extranet.who.int/gavi/PQ_Web) 2016م ظمررررررررن الةررررررررىن المةلمةررررررررن؛ 
   2016 ءرتوت 

 الف ةررا اااتشررة ن المم ررس تة  ررة  الخررة  تةلتلهررب لمواجهرررن األ فلررو زا الجةئىررن  التق ةرر  الارر ون للف ةررا اااتشرررة ن   2
 2014ةلمةرررررررررررررررررررن؛ المم رررررررررررررررررررس تة  رررررررررررررررررررة  المقررررررررررررررررررررم  لررررررررررررررررررر  المررررررررررررررررررررة ا المةمرررررررررررررررررررن  ج ةررررررررررررررررررر : م ظمرررررررررررررررررررن الةرررررررررررررررررررىن الم

(http://www.who.int/influenza/pip/ag_annual_report_2014.pdf 2016ارررررررررتتمت   ءةلرررررررررو   20، ترررررررررم اا رررررررررالع  رررررررررس ،  
  1-3الف ع 

  التلهرررب لز فلرررو زا الجةئىرررن: تترررةر   ة وارررةت األ فلرررو زا 21 138قررر ا  المجلرررل الت فةرررثن لم ظمرررن الةرررىن المةلمةرررن    3
 2016ائررررررر األخرررررر ى: تق ةرررررر  مرررررر  المرررررررة ا المةمررررررن  ج ةرررررر : م ظمررررررن الةررررررىن المةلمةرررررررن؛ والتوةرررررر   لرررررر  اللقةىررررررةت والفو 

(http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_21-ar.pdf 2016اررررررررتتمت   ءةلررررررررو   22، تررررررررم اا ررررررررالع  ررررررررس ، 
  15 الفق ا
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وقررر خة تررت ءمة ررن ا  ررة  جهررةت مةرر من متوارر ن الىجررم  ررس شررت  األقررةلةم، ىةرر  تشررت ك هررثا الشرر رةت  ررس 
 الخةةئ  والماةئ  المم ةن 

 
تلروغ ىةلرن لةرغة ا تىررةةت  ضرة ةن؛ ىةر  قرر ا ةتررو ء  ترلفرن وقر تواجع الجهةت المة من ثات ءىجرةم ا  ترة  ا

ااختتة  الماتا للةالىةن تةلم ظمن تىقا ءةن  وائر  ثا لم تتروا   لررى الشر رن خ ر  لتةررة  لقةىرةت األ فلرو زا، 
ل شررة  مىتملررن  ررتم ءاررواا جرةرررا قررر ةتررةم ىترر  ولررو رررة  الىةررو  ملرر  ااختتررة  الماررتا للةررالىةن تةلم ظمررن 

ضرررة ن لرررثلك، ال لجهرررةت المةررر من المىلةرررن الم تت رررن تمقرررور ىرومةرررن تشرررم  قرررر تهم ملررر    ترررة  ة تغرررس لشررر رن  وات
  ملر  ارتة  الم رة ، ةجروز 2مر    تةجهرة لتلتةرن مت لترةت ااتفرةا  ٪10اللقةىةت تةلرةمر ، ء  تىررر رةر  ارتقرم 

رمهة هثا الجهرةت المةر من للم ظمرن، م  اللقةل رس تق ٪10ء  ةامم ءةىةب المقور الىرومةن تةاىتفةظ ت اتن 
زةررةرا الترررةلة  والمرروا ر الم لوتررن لررتمر قررر ةت تررب ملةررع ءو  تمررة ةتمررة  ملرر  الشرر رةت ء  تمررزز   تةجهررة، ممررة 

 ل  الىةجن المىتملن  ل  توا   قر  ءرتر  مر  الم و رن  رس االتزامرةت الم لوترن مر  الجهرةت  االش رةت  وةشة  هث
 والمتوا ن الىجم المة من الةغة ا الىجم 

 
وتواجع الم ظمن تىرةة   ضة ةة  م  ش رةت واةئ  التشخة  الم ر جن تىت الفئن سبس، ىة  ةقةر  ا  رة  خةرة  

ااىتفررةظ ملرر  لرروازم التشررخة   قرر   وىةرر  ا ةترروا   الةقررة  تشررل  ء ررواع لرروازم التشررخة  التررس اررترو    التترر ع
تشرل  م تجرةت لر  تررو  ه رةك  2مفةرا  س األ فلو زا الجةئىن  س الماتقت ،  ن  الم ظمن تخة   تتوقة  ااتفةقرةت 

 ارتن لشر رةت الفئرن سبس، م ر  تو ةرر الممررات ىةجن  لةهة  وم  الممر   تةىرن المزةرر مر  خةرة ات تترةر  الفوائرر تةل
ال ة وةرررن الخةةرررن تةلجةئىرررن )المىرررةق ، وا تررر ، وءروات ااارررتممة ، ومرررة  لررر  ثلرررك ، مرررالوا  ملررر  المررروار الالزمرررن 

 وممةلجن الموار، تلغةن تمظةم الفوائر المتىققن م  هثا الفئن للت ةر م  قتة  جم  المة ةت 
 

خ ررن الممرر  المةلمةررن الخةةررن تلقةىررةت لتر ولرروجس مرر  خررال  ا  ررة  تمررر ا تهررةت وقررر تزةررر الىةجررن  لرر  الرررمم ا
، و تمررة ءضرررى  مررر  الضررر و ن توجةرررع المزةررر مررر  الجهرررور  رررس هرررثا 2016 رررو مت    األ فلررو زا  رررس تشررر ة  ال رررة س

ترررممهة ت التررس   وت ررتج ء ترر  شرر رةت مرر  الشرر رة2الخةررة ات األوارر    ةقررة  ضررم  ااتفةقررةت الموىرررا ل قرر  المرروار 
هثا الخ ن لقةىةت  س الوقت ال اه ،  ضال  م  خمل ش رةت ءخ ى ةلتوق  ء  تتوا   لهة القر ا مل  ثلرك تىلرو  

هرثا الترس  نةر ممجهةت الالاترامن الرمم التر ولوجس ا، تةر ء ع م  المتوق  ء  ةلزم تو ة  المزةر م  2019مةم 
 1تم  تم ىلن متر ا 

 
ءو لررم تمرر ر التزامررةت  2 ررةك تمررر الىررةات لشرر رةت تررلخ ت  ررس  ترر ام ااتفررةا وم ررث امتمررةر ا  ررة ، رة ررت ه

ممقولررن تتتررةر  الفوائررر ملرر  الرر غم مرر  تلقةهررة المرروار التةولوجةررن الخةةررن تةلتلهررب لمواجهررن األ فلررو زا الجةئىررن  و ررس 
م ةاررب، قرررم الف ةررا ، وااررتجةتن  للمفةوضررةت التررس لررم تررر  تشررهر تقرررمة   ررس الوقررت ال2015ءرترروت    تشرر ة  األو 

اااتشررة ن توةررةن للمرررة ا المةمررن  ةررت ملرر  ء ررع سم رررمة تتخررث الجهررةت المةرر من الراخلررن  ررس مفةوضررةت تشررل  
مواقرر  تةرةرن التم رت، ة تغرس ألمة رن ا  ررة  ء  تلجرل  لر  اارتخرام الر هج التررر ةجسس  2ااتفرةا الموىرر ل قر  المروار 

و  مل  الموار التةولوجةن الخةةن تةلتلهب لمواجهرن األ فلرو زا الجةئىرن لتثرة  هثا الجهةت تل ع ةتىتم تملةا الىة
ةترررء الرر هج التررر ةجس تةتةررةات غةرر   2مرر  الم ظمررن  2تةل اررتن للرةة ررةت التررس ا تترر م اتفةقررة  موىرررا  ل قرر  المرروار 

                                                             
مرر م والف ةررا اااتشررة ن التق ررس ج ومررة   ،   ا اررةل ر ب، ارروخس  ،  وت تاررو     التىرررةةت وال جةىررةت لمتلقررس ال   1

لمتررةر ا  قرر  تر ولوجةررة لقةىررةت األ فلررو زا التةتمررن للم ظمررن  مجلررن اللقةىررةت  تىررت ال ترر    قررم تم ةرر  الو ةقررن ا لرت و ةررن: 
10.1016/j.vaccine.2016.07.047  

تةلتلهررب لمواجهررن األ فلررو زا الف ةررا اااتشررة ن المم ررس تة  ررة   اجتمررةع الف ةررا اااتشررة ن المم ررس تة  ررة  الخررة     2
، ج ةررر ، اوةاررر ا  تق ةررر   لررر  المررررة ا المةمرررن  ج ةررر : م ظمرررن الةرررىن 2015ءرتررروت   تشررر ة  األو   16-15الجةئىرررن: 
 ءةلررو   22، تررم اا ررالع  ررس http://www.who.int/influenza/pip/ag_meetingreport_october2015.pdf) 2015المةلمةررن؛ 
  8 ، الفق ا 2015اتتمت  



  A70/17          Annex  الملىا        70/17ج

64 

 لر  مارتوى ك تمرر ثلر امةن وءخ ى  امةن م  روائ  الة ةمن وجممةةت الجهةت المة من، مر   مرة ةرن التةرمةر 
رخررو  ءمة ررن ا  ررة   ررس ىرروا  مرر  الىرومررةت المضررةفن والترررخالت المتةشرر ا لرتررة  ماررؤولس الم ظمررن مرر  ا را ا 

رمررالث  -الملةررة للجهررةت المةرر من  وتاررلةمة  تةلتررل ة  الررثن ةمررر  لهررثا األمرر   ىرا ررع ملرر  الةررىن الممومةررن، ةررتم 
 فرت تل اراجةن الخةةن تةلتلهب لمواجهرن األ فلرو زا الجةئىرن  ثا م   الش رن م  الىةو  مل  الموار التةولو  -ءخة  

جمة  الخ وات ولرم تىر ز المفةوضرةت تقررمة   وقرر ارةمر الر هج الترر ةجس تةلفمر   رس المفةوضرةت مر  جهترة  مر  
 الجهةت المة من 

 
تىقةقررع مرر  خررال   جمهررو  ءوارر  مرر  التقرررم الررثن تررما مررال  لتررزا   مررن  جرروات رتةرر ا  ررس وااتشرر ا ة  للماررتقت ، ا

  رمررة ء  ا تررالغ مرر  تتررةر  الفوائررر والمملةررةت الم تت ررن تهررة ملرر   ىررو ء ضرر  2ااتفةقررةت الموىرررا ل قرر  المرروار 
، تمررة  ررس ثلررك 2اةاررةمر ملرر  تخفةرر  ىرررا تمررر اا تقررةرات الموجهررن  لرر   ظررةم ااتفةقررةت الموىرررا ل قرر  المرروار 

هثا ااتفةقةت، وثلك  رس ضروت ا خفرةر لن تنت ام األمة ن متملقةرا والالتةرن لماللن الترةلة  الم تفمن تةو ا متزا
 مةئر ااتفةقةت م  الجهةت المة من الةغة ا والمتوا ن والجهةت غة  المة من 

 
 2التوصيات: االتفاقات الموحدة لنقل المواد 

 
تىقةقهرة  رس ترلمة  ة تغس ألمة ن ا  ة  تىاة  ا مال  م  التقرم المى ز وا  جرةزات الترس ترم  -18

، وثلك م  خال  تالة  الضوت ملر   ىرو ء ضر  ملر  األارةل الم  قرس 2ااتفةقةت الموىرا ل ق  الموار 
 ت ام هثا ااتفةقرةت واارت اتةجةن تىرةرر األولوةرةت تشرل هة، ومر  خرال  توضرةم ااارتخرام المارتهر  مر  

 ملؤمُّ ن م  خال  هثا ااتفةقةت األروةن المضةرا للفة واةت، واللقةىةت، واةئ  الم تجةت ال

 

ة تغرررس ألمة رررن ا  رررة  وضررر   هرررج لررررمج تقررررةم المارررةهمةت المةلةرررن، وجمررر  المة رررةت، وممةلجرررن  -19
 رس الملىرا  2الموار، رخةة ات لاللتزامةت للفئرن سبس مر  االتزامرةت الخةةرن تةاتفرةا الموىرر ل قر  المروار 

 و  األمضةت الق ا  ال هةئس تشل ع ، رس ة ظ   ةع الف ةا اااتشة ن وتلخث الر2

 

مر  ا  ررة   9-6ة تغرس ء  ة ظر  المرررة  المرةم  ررس ء  ة لرب مرر  الررو  األمضررةت  لغرةت الفرر ع  -20
الخررررة  تةلتلهررررب لمواجهررررن األ فلررررو زا الجةئىررررن، والمم ررررس تةلمخزو ررررةت ااىتةة ةررررن مرررر  لقةىررررةت التلهررررب 

 لز فلو زا الجةئىن؛ أل ع لم ةمر ثا ءهمةن 

 
الترس لرررةهة القرر ا ملرر    تررة   تغرس ء  ة ظرر  المررة  المررةم  رس ء  ة لررب مرر  الررو  األمضررةت، ة -21

، االتررزام تةلارمةل للجهررةت المةرر من ء  تتررةم للم ظمرن  ررس الوقررت الفملررس لقةىررةت لقةىرةت األ فلررو زا مىلةررة  
  2الموار الجةئىن، واةئ  الم تجةت التس تلؤمص هة الم ظمن تموجب ااتفةقةت الموىرا ل ق  

 
ةتمة  مل  م ظمن الةىن المةلمةن ا من اا تهةت مر  ا  رة  المؤقرت  را ا المخرة   المتملقرن  -22

 ررع اررةقرم توضررةىة  تشررل  ت فةررث التىررو  مرر    تررة  لقةىررةت األ فلررو زا  تررةأل فلو زا الجةئىررن وا تررالغ تررع،  ث 
 الموامةن  ل  لقةىةت األ فلو زا الجةئىن 
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  مساهمات الشراكة تحصيل  6-2
  النتائج الرئيسية

لةةغن ماةهمةت الشر ارن ىقرا المشرة رن القوةرن الم جروا  1:  ش اك روائ  الة ةمن  س الت وة  التمةو س43ال تةجن 
مرر   جمررةلس  2٪96، وتىةررة   اررتن 2012م ررع، وءرى  لرر  ارررار مررر ومةت الماررةهمةت  ررس وقررت متررر   ررس مررةم 

   2014و 2013األموا  الماتىقن لمةمس 
: وملرر  الرر غم مرر  ثلررك، اةررزا  تىةررة  ماررةهمةت الشرر ارن ةم رر  تىرررةة  متواةررال ، ىةرر  لررم تارررر جمةرر  44ال تةجررن 

الش رةت الماةهمةت  س المومر ال هةئس المتوق ، ولم ةارر مرر قلة  م هة ماةهمةتع تةلرةم   وهثا األم  ةتم  مل  
ا أل  آلةررن مارررةهمةت الشرر ارن تمتمررر ملررر  و ررةت جمةرر  ءةرررىةب المةررلىن تةلتزامررةتهم  وملررر  مرررل ااتفةقرررةت القلرر

ثات ال تةمن التمةقرةن،  ن   ظةم مارةهمةت الشر ارن غةر  ملرزمس قة و رة ، ولرةل  مرن آلةرةت   فرةث  2الموىرا ل ق  الموار 
ة  الشرر رةت تررةلى    ثا ا رشرر  موقفهررة ءمررةم الجمهررو   متةىررن للم ظمررن، اللهررم  ا مهررة ات التفررةور واىتمررة  ااتشررم

ومررر  ثلرررك،  قرررر وقمرررت الررررو  األمضرررةت ا  رررة ، وتوارررمهة ء  تىمررر  شررر رةتهة ملررر  الممررر  مررر  ءجررر  الو رررةت تهرررثا 
  االتزامةت 
وترر ى : تررم تىرةررر الماررةئ  ثات ااهتمررةم التررس قررر تررؤ   اررلتة  ملرر  المملةررن الخةةررن تماررةهمةت الشرر ارن  45ال تةجررن 

تمر م ظمةت المجتم  المر س ومم لرو روائر  الةر ةمن ء  لرةل رر  الرةة رةت المؤهلرن لتقررةم المارةهمةت تفمر  ثلرك 
مملةرررة   رررس واقررر  األمررر ، ممرررة ةرررؤرن  لررر  وجرررور تةرررو  تغةرررةب ا  ةرررة   تمرررر الشررر رةت )تةرررفن ءاةارررةن الجهرررةت 

ن، تاتشررم  ا جىرررة   رررس اشرررت ا  تقررررةم المةرر من لم تجرررةت التشرررخة  ، الترررس تاررتخرم الشرررترن تةرررفن غةررر  م تظمررر
  ماةهمةت ا وةن، ىت  م  ااتم ا  ااتفةرا متةمةت م تجةتهم م  الوةو   ل  الشترن  س وقت اةتا 

: ال  مرر م  مم لرس روائر  الةر ةمن الضروت ملر  مارللن ء  التقلرب  رس قةمرن مارةهمةت الشر ارن، الترس 46ال تةجن 
وتمشرةة  مر  توةرةةت الف ةرا  3ةةت  س المةزا ةرن، وهرم ةفضرلو  ر ر  متلرل مىررر ةل للب م هم ر مهة ا وةة ، تشر  تىر

، ترررءت روائرر  الةرر ةمن مملةررن تشررةو ةن ااررتم ار ةررةغن ماررةهمةت 2016 ءت ةرر   اااتشررة ن الةررةر ا  ررس  ةاررة 
الشررررر ارن، تةلممرررررر  مررررر  جمةرررررر  ق ةمرررررةت الةرررررر ةمن ثات الةرررررلن )اللقةىررررررةت، ووارررررةئ  التشررررررخة ، والماتىضرررررر ات 

  4 ةرا ةن ، وءمة ن ا  ة  الخة  تةلتلهب لمواجهن األ فلو زا الجةئىنالة
ألغر ار هرثا تةلشرترن المةلمةرن لت ةرر األ فلرو زا والتةررن لهرة : تم  ج ات مام للترةلة  الجة ةن الخةةن 47ال تةجن 

ترررو  الترررةلة  الجة ةررن مختترر ا ، ةتتررة  ء ررع مرر  المرر جم ء   41ااارتم ار: و قررة  للتقرررة ات الرروا را مرر  مة ررن ضررمت 
 2-6 ، وة تغرررس تقررررة  هرررثا التررررةلة  تةرررو ا ءر ررر  رقرررن )ا ظررر  ا  رررة 2010ا جمةلةرررن للشرررترن قرررر زارت م رررث مرررةم 

   2-6والجرو  
                                                             

 2015  ج ةر : م ظمرن الةرىن المةلمةررن؛ 2015ةو ةرو  ىزةرر ا   -ا جر اتات التشرغةلةن الموىررا لمارةهمةت الشر ارن    1
(http://www.who.int/influenza/pip/benefit_sharing/pc_collection_sop.pdf?ua=1 ءةلررررررررررررو   24، تررررررررررررم اا ررررررررررررالع  ررررررررررررس 

  2، الملىا 5 ، الةفىن 2016 اتتمت 
الىارررةب ملررر  ءارررةل تةة رررةت ا  رررة  الخرررة  تةلتلهرررب لمواجهرررن األ فلرررو زا الجةئىرررن، التق ةررر  الاررر ون مررر  مارررةهمةت    2

  2016  ج ة : م ظمن الةىن المةلمةن؛ 2015الش ارن لمةم 
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED-2016.01-eng.pdf?ua=1 ترررررررررررم اا ررررررررررررالع  ررررررررررررس ،

   2016اتتمت   ءةلو   24
الف ةا المم س تةارتم ار ا  رة  الخرة  تةلتلهرب لمواجهرن األ فلرو زا الجةئىرن  تق ةر  ااجتمرةع ال ةلر  للف ةرا المم رس    3

 2016  ج ةررررر : م ظمرررررن الةرررررىن المةلمةرررررن؛ 2016تةارررررتم ار ا  رررررة  الخرررررة  تةلتلهرررررب لمواجهرررررن األ فلرررررو زا الجةئىرررررن 
(http://www.who.int/influenza/pip/2016-review/meeting30march_1april.pdf تشرررررررررر ة  األو   4، تررررررررررم اا ررررررررررالع  ررررررررررس 

   2016 ءرتوت 
، م ظمرررررن الةرررررىن المةلمةرررررن، تةة رررررةت غةررررر  م شرررررو ا، ءمة رررررن ا  رررررة  الخرررررة  تةلتلهرررررب لمواجهرررررن األ فلرررررو زا الجةئىرررررن   4

  2016ءرتوت   األو   تش ة 
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شر رن ماررةهمن مر  اا  تررة  و ال رة  شرر رن  30، ارررت مررر ومةت مارةهمةت الشرر ارن 2016ةولةررو   ىتر  تمروزو 
شررر رن مارررةهمن مررر  اا  ترررة  وء تمرررة  شررر رن الترررس ترررم تىرةررررهة  رررس  38و 2013،1الترررس ترررم تىرةررررهة  رررس مرررةم 

  2016مرة ل    آثا  2ىتر  تىةرةلهة ءموا  مارةهمةت الشر ارن الترس ترم  1-6وةم ر الجرو   2 2014 مةم
 س ممظمع  ل  ر من خةةن تش رن ماةهمن  ئةارةن لرم تتلقهرة الم ظمرن  ا تمرر  2015وة ج  المجز الظةه  مةم 

 التة ة  ثلك 
 

 1،2(2016مارس / آذار 2( )في 2015 -2012مساهمات الشراكة ) تحصيل: 1-6الجدول 
 
 2012 2013 2014 2015 

 256 250 194 163 التي تم االتصال بهاالكيانات 

 90 102 89 43 اإلجابات على االستبيان

 39 42 32 24 الشركات المساهمة المحددة

 18 121 000 األموال المتلقاة
 روا  ءم ةرس

586 538 27 
 روا  ءم ةرس

062 964 26 
 روا  ءم ةرس

522 813 18 
 روا  ءم ةرس

  ج ةررر : م ظمرررن 2014الجةئىرررن، التق ةررر  الاررر ون لمارررةهمةت الشررر ارن  لمواجهرررن األ فلرررو زا تةلتلهرررب الخرررة  ا  رررة   1
  2015الةىن المةلمةن؛ 

  ج ةررر : م ظمرررن 2015الجةئىرررن، التق ةررر  الاررر ون لمارررةهمةت الشررر ارن  لمواجهرررن األ فلرررو زا تةلتلهرررب الخرررة  ا  رررة   2
  2016الةىن المةلمةن؛ 

 
ءمرروا  ماررةهمةت الشرر ارن؛  ث تجررر تمررر تىةررة   و مررن تىرررةةت تواجررع رررال  مرر  روائرر  الةرر ةمن والم ظمررن تشررل 

ورررثلك  قررر  3قاررة  الشرر رةت ةررموتن  ررس ارررار الماررةهمةت ملرر  ر مررن واىرررا، وتةلتررةلس ةلاررمم لهررة تةلررر   ملرر  ء
ء ة ت الش رةت الماةهمن مخةو  تشل  الفواتة  التس تة   س وقرت مترلخ  مر  المرةم المرةلس، وتىررةةت المةزا ةرن 

مرر   2009الشرر رةت، وااررتم ا  رمررج مررةم ررر  شرر رن مرر  التررس ت ترر  مرر  تقلررب الماررةهمةت الارر وةن الم لوتررن مرر  
 4،5األ ت  ن  س ىاةب متوا  الا وات اةتقاألموام ال ال ن ال

                                                             
و ا ال ةم ن وال ال ة  تمر المةئن للمجلل الت فةثن  التلهرب لمواجهرن األ فلرو زا م  جرو  األممة  المؤقت  الر 2-8الت ر    1

الجةئىرررن: تترررةر   ة وارررةت األ فلرررو زا والتوةررر   لررر  اللقةىرررةت والفوائرررر األخررر ى، تق ةررر  مررر  المررررة ا المةمرررن  ج ةررر : م ظمرررن 
، ترررررم http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_21-ar.pdf?ua=1؛ 21 138م ت) 2016الةرررررىن المةلمةرررررن؛ 

  16 ، الفق ا 2016ءرتوت   تش ة  األو   22اا الع  س 
، م ظمرررررن الةرررررىن المةلمةرررررن، تةة رررررةت غةررررر  م شرررررو ا، ءمة رررررن ا  رررررة  الخرررررة  تةلتلهرررررب لمواجهرررررن األ فلرررررو زا الجةئىرررررن   2

  2016ءرتوت   األو   تش ة 
  ج ةررر : م ظمرررن الةرررىن المةلمةرررن؛ 2016ءت ةررر    ةارررة   1، ال ترررةئج  رررس 2015مارررةهمةت شررر ارن التلهرررب  تىةرررة    3

2016 (http://www.who.int/influenza/pip/benefit_sharing/2015PCCollectionResults1APR2016.pdf?ua=1 ترررررررررررررررررررررررررررررم ،
   2016اتتمت   ءةلو   24اا الع  س 

ة   اجتمررةع الف ةررا اااتشررة ن المم ررس تة  ررة  الخررة  تةلتلهررب لمواجهررن األ فلررو زا الف ةررا اااتشررة ن المم ررس تة  رر   4
، ج ةرررررر ، اوةارررررر ا  تق ةرررررر   لرررررر  المرررررررة ا المةمررررررن  ج ةرررررر : م ظمررررررن الةررررررىن 2016ءت ةرررررر    ةاررررررة   22-19الجةئىررررررن، 
 ءةلررو   24 ررالع  ررس ، تررم ااhttp://www.who.int/influenza/pip/ag_april2016_MeetingRpt.pdf?ua=1) 2016 المةلمةررن؛
  34 ، الفق ا 2016 اتتمت 

ا  ررة  الخررة  تةلتلهررب لمواجهررن األ فلررو زا الجةئىررن: توزةرر  ماررةهمةت الشرر ارن  ةمررة تررة  الشرر رةت  ج ةرر : م ظمررن    5
 ءةلرررررو   24، ترررررم اا رررررالع  رررررس http://www.who.int/influenza/pip/pc_distribution.pdf?ua=1) 2013الةررررىن المةلمةرررررن؛ 

  تةت3 ، الف ع 2016اتتمت  
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ومرر  م ظررو  الم ظمررن، غةلتررة  ا توجررر  جةتررةت ملرر  اااررتتةة ، ىةرر  تتلقرر  الم ظمررن  رورا  مرر  ءقرر  مرر   ةرر  
الرةة ررةت المتمةقرررا  وغةلتررة  مررة تترررلخ  هررثا الرر رور  ررس الوةررو  وا تتضرررم  مررةرا  المملومررةت الضرر و ةن الالزمرررن 

مرر  ررر  شرر رن ملرر  وجررع التىرةررر ء  تضرر   فاررهة  ررس  لت تةررا الةررةغن، م رر  اختةررة  س  ررةا المتةمررةتس  وةل لررب
لم تجرةت الخةةرن ترةأل فلو زا  ل  ةقرة ، ملر  ءارةل الر قم الخرة  تمتوار  المتةمرةت الار وةن  23  ةا م  ضرم  

ولرر    ررةا سوز   اررتسس مر تت  تررع، ةرررو  م لوتررة   لر  جة ررب مجمرروع األوزا  ال ارتةن األخرر ى لل  ةقررةت الخةةررن 
وةم رس هرثا ء رع ةتمرث   1م  ءج  الةةغن التس تىاب ماةهمن الش ارن الخةةن تآىةر الش رةت تجمة  الرةة ةت، 

 مل  ءمة ن ا  ة   ةرا  الفواتة  ىت  تتلق  المملومةت الرة ةن م  جمة  الم ظمةت الماةهمن 
 
تشرر  جةرر مشرلن تخةو  التر ا ال قرن ر  مةم، ىة  ا ةتوا ا مومر تلقس ءموا  ماةهمةت الشر ارن ىر  وت

مرر  الجرررو  الزم ررس للتررت  ررس خ رر  الممرر  الخةةررن تةلتلهررب لز فلررو زا الم تت ررن تماررةهمةت الشرر ارن، وت فةررث هررثا 
الخ رر ؛ وةررؤرن ءن تررلخة   ررس ارررار المررر ومةت مرر  جة ررب الشرر رةت الماررةهمن  لرر  مزةررر مرر  التفررةقم  ررس هررثا 

لممررر  وتوزةررر  ءمررروا  مارررةهمةت الشررر ارن ملررر  ارررتة  الم رررة ، اضررر  ت الم ظمرررن  لررر  ت فةرررث خ ررر  ا 2المشررررلن 
ماررررةهمةت مررر  الجهرررةت المةرررر من ىتررر   هةةررررن المرةررررر مررر  المرررررا شررر ائم  تةجررررن  لمررررم تلقرررس  ملررر  2016 لمرررةم
، ءوة  الف ةا اااتشة ن تل  ةتى ى المرة  المةم آلةةت لتقررةم األمروا  2016ءت ة    و س  ةاة  3 2015 مةم

ت ررةت ملرر  الماررةهمةت المتوقمررن، وتررل  تواةرر  ءمة ررن ا  ررة  تىرر ن اررت   لرر  األمة ررن مرر  ءجرر  مشررة ة  التلهررب 
ةرتم تىةرة  تةلتشةو  م  روائ  الة ةمن  وتة ضة ن لرثلك،  ىةر   4الماةهمةت، تىةة ستمرة  وتتاة س مملةن 

ةرؤرن  هرثا األمر  قرر تل ءموا  ماةهمةت الش ارن  س رو ا ا وةن، ء ةرت تمر المرةتب ا قلةمةن التةتمن للم ظمن 
ءو الت ترؤ األ رو     ل  تمقةر الجهور الالزمن ااترامن الت امج، ممة ةقور تمرر األقرةلةم  لر  الررموا  لر  التموةر  و

 ءجال  
 

مرر   ٪50ماررةهمةت الشرر ارن الار ون لمتلررل  جمررةلس الوقرر تقرر  ، م ررر التفرةور تشررل  ا  ررة ، ضرر و ا ء  ةارةون 
والترس  2010الترةلة  الجة ةن للشترن المةلمةن لت ةر األ فلو زا والتةرن لهة، اات ةرا   لر  التررةلة  الخةةرن تمرةم 

ةجروز ء  مل  ء ع تم ال   ءةضة  مل  ء  هرثا التررةلة  الجة ةرن س 5ملةو  روا  ءم ةرس تق ةتة   56.5تلغت  ىو 
 6تةلتةلسس تتغة  تمضس الزم ، م  تغة  ماةهمةت الش ارن 

 
و لب الف ةا المم س تةااتم ار ء  تج ن ءمة ن ا  ة  ماىة  موجزا  للمختت ات التةتمرن للشرترن تهرر  الىةرو  

)ا ظرر   2010، وتهررر  تىرةررر مرررى تغةرر  هررثا الترررةلة  م ررث مررةم 2016ملرر  تقرررة ات الترررةلة  الجة ةررن لمررةم 
   2-6ا  ة  

 
                                                             

  6و 5الةفىتة   لم ج   فاع ا   1
الف ةررا اااتشررة ن المم ررس تة  ررة   اجتمررةع الف ةررا اااتشررة ن المم ررس تة  ررة  الخررة  تةلتلهررب لمواجهررن األ فلررو زا    2

ىن المةلمةررن؛ ، ج ةرر ، اوةارر ا  تق ةرر   لرر  المرررة ا المةمررن  ج ةرر : م ظمررن الةرر2016ءت ةرر    ةاررة   22-19الجةئىررن، 
2016 (http://www.who.int/influenza/pip/ag_april2016_MeetingRpt.pdf?ua=1 ءةلو  ارررررتتمت   24، ترررررم اا رررررالع  رررررس
  34 ، الفق ا 2016

  34و 33الفق تة    فاع الم ج    3 
  37و 36الفق تة   الم ج   فاع    4
لتتةر   ة واةت األ فلو زا والتوةر   لر  اللقةىرةت والفوائرر األخر ى  ا  ة  الخة  تةلتلهب لمواجهن األ فلو زا الجةئىن    5

ارررتتمت   ءةلرررو   24، ترررم اا رررالع  رررس /http://www.who.int/influenza/pip/en) 2011ج ةررر : م ظمرررن الةرررىن المةلمةرررن؛ 
  1، الىةشةن 3-14-6 ، الف ع 2016

  1، الىةشةن 3-14-6الف ع الم ج   فاع     6
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 –يونيززو / حزيززران: مسززح التكززاليف الجاريززة للشززبكة العالميززة لترصززد األنفلززونزا والتصززدي لهززا  2-6اإلطززار 
 2016سبتمبر / أيلول

 
ء ارررلت األمة رررن مارررىة   لررر  جمةررر  المختتررر ات التةتمرررن للشرررترن، تمرررة  رررس ثلرررك الم اررررز المتمةو رررن مررر  الم ظمرررن 

التةتمرن  H5م رزا  ، والمختت ات الم جمةن المم ةرن ترةل م   143م ارز  والم ارز الو  ةن لمرة ىن األ فلو زا ) 6)
مختتر ات ، مر  مالىظرن ء  تمرر  4مختت ا  ، والمختت ات الت ظةمةن األاةارةن التةتمرن للم ظمرن ) 13للم ظمن )

مختترر ا   قرر   19مختترر ا   قرر ، وقرررم  41 وتررم الىةررو  ملرر   جةتررةت مرر  1المختترر ات تقرروم توظررةئ  مزروجررن 
ءوجررع قةررو  ءرت  لرر  ةررموتن تىلةلهررة؛ جرررة  المرةررر مرر  التةة ررةت المقرمررن  ىمجمومررةت تةة ررةت رةملررن  وامترر  

تةلثر  ء  ممظم ا جةتةت رة ت تقرة ات للترةلة   ىارب، وء  التةة رةت لرم ترر  رةملرن  رس الغةلرب، وء رع تمرة  
 رقن التةة ةت   ىن س تمر الىةات التلرر م  ة

 
ملةرررو  روا  ءم ةرررس، ممررة ةشرررة   لرر  تجرررةوز  39مختترر ا   قرر   41تلررل  جمررةلس الترلفرررن المقررر ا المررلخوثا مررر  

ملةرررو  روا   56.5والرررثن تلرررل  2010ملررر  األ جرررم للتقررررة  الخرررة  تمرررةم للشرررترن  جمرررةلس التررررةلة  الجة ةرررن 
 ءم ةرس 

 
التةتمن للم ظمن ملر  مقةتر   ظةر  خررمةتهة،  قرر تقر   مررم  ر ا  وىة  تىة  المختت ات الت ظةمةن األاةاةن 

ترةلةفهررة  ررس هررثا التقرررة   و ظرر ا  اخررتال  الترررةلة  الجة ةررن تةل اررتن للم ارررز المتمةو ررن مرر  الم ظمررن، والم ارررز 
ةررر  هرررثا التةتمرررن للم ظمرررن،  قرررر ترررم تجم H5الو  ةرررن لمرة ىرررن األ فلرررو زا، والمختتررر ات الم جمةرررن المم ةرررن ترررةل م  

التمتةررر  مررر  التررررةلة   رررس شرررر  متواررر  ترلفرررن للمختتررر  )ا ظررر  تمرررر ثلرررك ترررم و   ملررر  ىرررراالتررررةلة  تشرررر  
للوةرو  لرر   ئرن،  رم ترم جممهرة  2016تق ةرب  جمرةلس التررةلة  الجة ةرن لمرةم ترم  رم   لرر   ئرن، 2-6 الجرو 

 ملةو  روا  ءم ةرس  122 ل  ا جمةلس الرلس المقر  التةلل 
 

   قررر ااررت ر التقرررة  األو  2010توجررر ءاررتةب مرررا تفارر  لمررةثا زارت الترررةلة  الجة ةررن للشررترن م ررث مررةم ولملرع 
لرر  مرررر مىرررور مرر  المؤااررةت، ولررم ةشررتم  ملرر  ررر  الترررةلة  الج  ةررن؛ ملرر  اررتة  ة لرر  مملومررةت قلةلررن وات

تهالك الممرات، والمارةهمةت المة ةرن  الم ة ، لم ةتم  ر ا  الترةلة  المتملقن تةلتر ةب، واامتمةر، والم ة  ، واا
  ومالوا  ملر  ثلرك،  مر  المتوقر  ء  2011وتضم الشترن  س الوقت ال اه  مررا  ءرت  م  المختت ات م  مةم 

ترو  قر   ءت زةةرا ملر  التررةلة  المةمرن والم تترةت خرال  الار وات الخمرل ءو الارت المةضرةن  رمرة ء رع مر  
لة ةمن ء  ترو  قر زارت مل  مررا  تلرك الفتر ا  وتة مرة تم ر  مارةهمةت الررو  شل  الترةلة  الخةةن تروائ  ا

األمضةت  س المختت ات التةتمن للشترن اات مة ات و وائر مةلمةن رتة ا، تتترةة  هرثا المارةهمةت وا تتارةوى  ةمرة 
 تة  الرو  األمضةت 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
، م ظمرررررن الةرررررىن المةلمةرررررن، تةة رررررةت غةررررر  م شرررررو ا،   الخرررررة  تةلتلهرررررب لمواجهرررررن األ فلرررررو زا الجةئىرررررنءمة رررررن ا  رررررة   1

  2016ءرتوت   األو   تش ة 
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العالميززززة لترصززززد األنفلززززونزا والتصززززدي : التكززززاليف الجاريززززة المقززززدرة المبدئيززززة للشززززبكة 2-6الجززززدول 
 20161 لها 

 

عدد المختبرات  المؤسسة
 المستجيبة للمسح*

متوسط التكلفة 
 للمختبر

عدد المختبرات 
 في الشبكة

 إجمالي التكلفة المقدرة

الم ارررز المتمةو ررن مرر  
 الم ظمن

4 769 875 10 
 روا  ءم ةرس

 ملةو  روا  ءم ةرس 54 **5

الم اررررررررررررررررز الو  ةرررررررررررررررن 
 لمرة ىن األ فلو زا

13 195 411 
 روا  ءم ةرس

 ملةو  روا  ءم ةرس 58 143

المختتررررر ات الم جمةرررررن 
 H5المم ةررررررن تررررررةل م  
 التةتمن للم ظمن

2 000 737 
 روا  ءم ةرس

مالةة  روا   10 **14
 ***ءم ةرس

ملةو  روا  ءم ةرس  122  ا جمةلس
 تق ةتة  

مختتر ا   قر  مجمومرةت تةة رةت رةملرن وةلمترر تهرة؛ المختتر ات الت ظةمةرن  19قررم مختت ا  للمام،  41 س ىة  ااتجةب   * 
 األاةاةن التةتمن للم ظمن غة  مر جن 

جرة  تةلثر  ء ع تم  ضة ن الم ارز المتمةو ن م  الم ظمن تشل  الر ااةت المم ةن تنةرولوجةة األ فلو زا لرى الىةوا ةت  ** 
التةتمرن للم ظمرن، وثلرك ألغر ار ىارةب المتوار ، ىةر  رة رت  H5ةن المم ةن ترةل م  وال ةو   ل   ئن المختت ات الم جم

ترةلةفهرة ءقر  تةرو ا رتةر ا مر  الم اررز المتمةو رن مرر  الم ظمرن الترس تممر  ملر  الفة وارةت الموارمةن و ة وارةت الجةئىررن، 
 من للم ظمنالتةت H5ورة ت مشةتهن للتةة ةت المقرمن م  المختت ات الم جمةن المم ةن تةل م  

مجمومرررن التةة رررةت ضررررئةلن للغةةرررن تشرررر  ةتمررررث  ممرررع ء  ترررررو  ثات مغرررزى، ومررر  المىتمرررر  ء  ةررررو  المتوارررر    *** 
  ةع  متةلغة  

 
واقترررر ل تمررررر ءةررررىةب المةررررلىن ضرررر و ا الرررر ت  تررررة   جمررررةلس ماررررةهمةت الشرررر ارن ومجمومررررن مرررر  المؤشرررر ات 

لرثن تقر  ترع الجهرن المةر من  وةممر  مم لرو روائر  الةر ةمن ااقتةةرةن، م  قتةر  ال رةتج المىلرس ا جمرةلس للتلرر ا
مل  تمر المقت ىةت الخةةرن تتغةةر    ةقرن ىارةب مارةهمةت الشر ارن تهرر  تىارة  اارتق ا  هرثا المارةهمةت 

مرة ةن الت تؤ تهة، واو  ةقرم هؤات المم لو  تلك المقت ىةت  ل  الم ظمن   وات
 

 مساهمات الشراكة تحصيل :التوصيات
 

للشرترن تررةلة  تشرغة    ة تغس للف ةا اااتشة ن ء  ة ظ   س تىرة  تقرة ات الترةلة  الجة ةن -23
، لترو  تم ةتن مرخ  لت قرةم ةرةغن ىارةب مارةهمةت 2010لمةم المةلمةن لت ةر األ فلو زا والتةرن لهة 

رر، واارترامتهة الش ارن، تةلتمةو  م  روائ  الةر ةمن؛ تهرر  تةارة  ر ر  هرثا المارةهمةت  رس الوقرت المىر
 رآلةن تموة  لت فةث ا  ة  الخة  تةلتلهب لمواجهن األ فلو زا الجةئىن 

 
للرر هج التررر ةجس تشررل  ااتفررةا  -و قررة  لتوةررةةت الف ةررا اااتشررة ن  - ظرر ا  لالاررتخرام ال ررةجم  -24

تةمةرن ممة ر  ، ةتمة  مل  الف ةا اااتشة ن ال ظ   س  مرار  ر 2مل  ااتفةقةت الموىرا ل ق  الموار 
  س ىةلن مرم ارار ماةهمةت الش ارن تةلرةم ، ءو التلخ   س ارارهة، ءو مرم ارارهة 

                                                             
، م ظمرررررن الةرررررىن المةلمةرررررن، تةة رررررةت غةررررر  م شرررررو ا، ءمة رررررن ا  رررررة  الخرررررة  تةلتلهرررررب لمواجهرررررن األ فلرررررو زا الجةئىرررررن   1

  2016ءرتوت   األو   تش ة 
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 تنفيذ مساهمات الشراكة  6-3
  

 النتائج الرئيسية
 

، اتام ت فةث آلةن تتةر  الفوائر الخةةن تمارةهمةت 2014: م ث ترت توزة  ءموا  ماةهمةت الش ارن  س مةم 48ال تةجن 
، والترررس ترررم تمرةررررهة ىترررر  2016-2013تةلشرررفة ةن وترررواتم تشرررر  جةرررر مررر  خ رررن ت فةرررث مارررةهمةت الشررر ارن الشررر ارن 

وءتةىررت مرروا ر ماررةهمةت الشرر ارن هررثا  و قررة  لتوةررةةت الف ةررا اااتشررة ن الةررةر ا  لرر  المرررة  المررةم  2017،1،2 مرةم
 لتمر التلرا  وض  خ   متمررا الا وات، ومززت ت ةت القر ات مل   ىو هةر  ماترام 

 
: ت فةررث ت رروة  القررر ات  ررس ررر  مجررة  مرر  مجررةات الممرر  الخماررن )المختترر ات والت ةررر؛ ومرربت المرر ر؛ 49ال تةجررن 

؛ وا تررررالغ مرررر  المخررررة     ررررس التلرررررا  ثات األولوةررررن ترررررء  ررررس وت ررررةت القررررر ات الت ظةمةررررن؛ والتخ ررررة  ألغرررر ار ال شرررر 
  وقر ىر  توجع مةم تقرم 2017تىلو   هةةن مةم غةةةت المم ةن تىقةا ال س الوقت ال اه  ت وقمةت، م  ت2014 مةم

 ر مر رة س مل  ال غم م  ء  تمر األقةلةم قر تلخ ت تاتب تىولهة تىرم الض و ا  ل  الت رةز مل  الفةشرةةت، م ر 
 ةرر ول ا ةترروا و ةرر ول زةرررة  وتررم  ىرر از تقرررم جةررر  ررس رمررم التلرررا  لتىاررة  القررر ا ملرر  ارتشررة   ة واررةت األ فلررو زا 

 رس ت روة  القرر ات الت ظةمةرن  و  ،الماتجرا و ةرهة، و س الر ااةت المم ةن تمبت الم ر، و س ا تالغ م  المخة  
  س الوقت ال اه  الت رةز مل  خ   ال ش  الو  ةن  وىر  تمر التلخ   س مجة  قر ات ال ش ، وةتزاةر

 
لمارررةهمةت، ممرررة ةرررؤرن  لررر  تةرررو  خرررة   لررررى تمرررر ءةرررىةب جمررر  ا: ا ةتواررررب ا  فرررةا رائمرررة مررر  50ال تةجرررن 

المةرلىن،  مرة تمررم الىةجررن  لر  مزةرر مر  ءمرروا  التلهرب، ءو توجرور  خفررةا  رس ت فةرث خ ر  الممرر  و قرة  لز ر  الزم ةررن 
  ىجةم م  تقرةم المزةر م  الماةهمةت   وةل ررث  هررثا الوضرر  تتقرروةر الرررمم  ةمررة تررة  الرةة ررةت التررس تارررر مررر ومةت ماررةهمةت الشرر ارن، وتوجررور المىررررا لهررة

 
تملر  ءمة رن ا  رة  مر  ا  جرةزات والتىررةةت المتملقرن تت فةرث مارةهمةت الشر ارن ملر   ىرو م رتظم  وملر  : 51ال تةجن 

  مررم ال ضررةت تشررل  1ءةرىةب المةررلىن تةرفن ماررتم ا ماررةئ  مىرررا مرر  الم ظمرن، تشررل : )الر غم مرر  ثلرك، ة رر ل 
، ملر  الر غم مر  مررم المارةل ترلموا  ااارتجةتن، مر  مارةهمةت الشر ارن اااتم ا   س جمر  ءمروا  مارةهمةت الشر ارن

ارتجةتن الار ةمن  رس تراةرن ممة ةتة  توضول القةو   س  هم  ر ا ء  هثا الماةهمةت تشر  ةر روقة  لل روا ي ةةار  اا
  واألارةل 2الجةئىن، وء  مقرا  ءموا  اااتجةتن ءق  تر ة  م  المترةلل الالزمرن لالارتجةتن  رس وقرت تفشرس الجةئىرن؛ )

وهرو  3الثن ةات ر ملةرع اختةرة  التلررا  المتلقةرن ثات األولوةرن، ملر  الر غم مر   شر  مملةرن ااختةرة  وممرةةة  ااختةرة ،
  والقةرو   ررس  هرم رو  ءمروا  ماررةهمةت الشر ارن  ررس 3تلررا  تمة هررة  رس ء  تلررر    رس هرثا القةئمررن؛ ) قرر ةتررة   غترن مرة

 ت ةت قر ات التلرا  لزةةرا التلهب لمواجهن األ فلو زا الجةئىن 
 

ترة  : اقت ال المرة  المةم المقرم  ل  المجلل الت فةثن للم ظمرن تشرل  تقارةم  ارب ءمروا  مارةهمةت الشر ارن 52ال تةجن 
ملرر  الترروالس، اررو  ةات شررر تةلتىلةرر  ال ررة س للفجرروات )تقةررةم الفجرروات  30: 70التلهررب واااررتجةتن، والررثن ةتلررل ىةلةررة  

 والمزم   ج اؤا م  جة ب ءمة ن ا  ة  وااىتةةجرررةت، مرررالوا  ملررر  تىلةررر  مررروا   القررروا و قرررة  الضرررم  والفررر   والتهرةررررات تخةرررو  مارررةهمةت الشررر ارن  
 

اترررزا  روائررر  الةررر ةمن والررررو  األمضرررةت ترررولس اهتمةمرررة  رتةررر ا  تفهرررم مملةرررن ةررر   القررر ا  تةل ارررتن لت فةرررث : 53ال تةجرررن 
مارررةهمةت الشررر ارن، وتقررررةم مررررخالت ىارررب ااقتضرررةت  رمرررة  لترررت تمرررر المرةترررب ا قلةمةرررن التةتمرررن للم ظمرررن  تةىرررن 

                                                             
  ج ةر : م ظمررن 2016-2013تةلتلهررب لمواجهرن األ فلررو زا الجةئىرن، خ رن ت فةررث مارةهمةت الشرر ارن ا  رة  الخرة     1

، ترررررررررررررم http://www.who.int/influenza/pip/pip_pcimpplan_update_31jan2015.pdf?ua=1) 2015الةرررررررررررررىن المةلمةرررررررررررررن؛ 
  11-9 ، الةفىةت 2016اتتمت   ءةلو   20اا الع  س 

مم ررس تة  ررة   اجتمررةع الف ةررا اااتشررة ن المم ررس تة  ررة  الخررة  تةلتلهررب لمواجهررن األ فلررو زا الف ةررا اااتشررة ن ال   2
، ج ةرررررر ، اوةارررررر ا  تق ةرررررر   لرررررر  المرررررررة ا المةمررررررن  ج ةرررررر : م ظمررررررن الةررررررىن 2016ءت ةرررررر    ةاررررررة   22-19الجةئىررررررن، 
 ءةلررو   22، تررم اا ررالع  ررس http://www.who.int/influenza/pip/ag_april2016_MeetingRpt.pdf?ua=1) 2016 المةلمةررن؛
  45 ، الفق ا 2016 اتتمت 

  ج ةر : م ظمررن 2016-2013ا  رة  الخرة  تةلتلهررب لمواجهرن األ فلررو زا الجةئىرن، خ رن ت فةررث مارةهمةت الشرر ارن    3
، ترررررررررررررم http://www.who.int/influenza/pip/pip_pcimpplan_update_31jan2015.pdf?ua=1) 2015الةرررررررررررررىن المةلمةرررررررررررررن؛ 

  11-9 ، الةفىةت 2016اتتمت   ءةلو   20اا الع  س 
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، وءترررت هرررثا المرةترررب  غتتهررة  رررس توارررة  الف ةررن للجهرررةت الم فرررثا لماررةهمةت الشررر ارن ررررس ت ررةق  الرررر ول المارررتفةرا
مشة رتهة  س ءممة  التخ ة  والت فةث وال ةر  وجرة  تةلرثر  ء رع ةرتم توجةرع الررموا للمرةترب ا قلةمةرن التةتمرن للم ظمرن 

 للمشة رن  س رة ن اجتمةمةت الف ةا اااتشة ن 
 

الر ااررةت المم ةرن تمرربت المرر ر، والقررر ات  وااررةمة -: مجررةات الممرر  الخةةرن تت فةررث ماررةهمةت الشر ارن 54ال تةجرن 
ترتاررس ءهمةررن ءاةاررةن ااررتىرا  ترر امج لقةىررةت األ فلررو زا المواررمةن، والتررس  -الت ظةمةررن، والتخ ررة  ألغرر ار ال شرر  

 تو   ترو هة ءاةاة  ىةام األهمةن للتلهب للجةئىن 
 

تموةررر  المترررةل ضرررم  ا  رررة  لتررررةلة  :   ىرررت مررررا مرةترررب  قلةمةرررن تةتمرررن للم ظمرررن مارررللن مىرورةرررن ال55ال تةجرررن 
المم ةة  تت فةث ء ش ن ا  رة   وةتم ر  المتررء المممرو  ترع ىةلةرة   رس ضر و ا ا تقرةت ملر  ال ارتن المخةةرن  الموظفة 

لمرروظفس الم ظمررن م ررر ءر رر  ىررر ممررر ، لضررمة  توجةررع ءقةرر  متلررل مرر  ءمرروا  ماررةهمةت الشرر ارن  لرر  األ شرر ن التررس 
ترررررو  مةررررةر  األمرررروا  األخرررر ى مالئمررررن للماررررةمرا  ررررس ترررررةلة  المرررروظفة ، وا ةشررررج  ا  ررررة  ت فررررثهة التلرررررا   وقررررر 

    الجهةت المة ىن األخ ى توجع مةم مل  تقرةم ءموا   ضة ةن 1-3-14-6 )الف ع
 

ماررةهمةت الشرر ارن و قررة  للقرر ا ات التررس تتخررثهة تىةررة  ةرتم تخةررة  وات فررةا األمرروا  التررس ةررتم تمتئتهررة مرر  خررال  
مرررر   جمررررةلس  ٪10الررررو  األمضررررةت مرررر  خررررال  المجلررررل الت فةررررثن للم ظمررررن  وةررررتم تخةررررة  متلررررل ا ةتجررررةوز 

الماررةهمةت لتموةرر  مملةررةت التشررغة  الخةةررن تلمة ررن ا  ررة ، والتررس ترررة  مملةررن ت فةررث ا  ررة  الخررة  تةلتلهررب 
ترررة  ء شررر ن التلهرررب  2 30: 70 رررم ةرررتم تمرررر ثلرررك تقارررةم ال ةرررةر المتتقرررس ت ارررتن  1لمواجهرررن األ فلرررو زا الجةئىرررن 

لز فلو زا الجةئىن وءموا  اااتجةتن لز فلرو زا الجةئىرن، مر  تىرةرر التررةلة  غةر  المتةشر ا الخةةرن تةلررمم ا را ن 
  ىزةرررر ا  30)ا ةررر ارات ىترررر   3-6مررر  الم ظمررررن تشرررفة ةن تةمتتة هررررة تررررةلة  رمررررم الترررر امج  وةمررر ر الجرررررو  

  2015-2012المخةةةت المتملقن تماةهمةت الش ارن للفت ا   ملخةة  لمجموع 2016 ةو ةو
 

 1(2016 يونيو/ حزيران 30*( )حتى 2015-2012: مجموع مخصصات مساهمات الشراكة )3-6الجدول 
 

إجمززززززززززالي أمززززززززززوال 
مسزززاهمات الشزززراكة 

 المتلقاة

    المخةةةت
 ترةلة  رمم الت امج ءمة ن ا  ة  اااتجةتن التلهب**

499 100 92 
 روا  ءم ةرس

331 738 51 
 روا  ءم ةرس

948 416 23 
 روا  ءم ةرس

433 212 8 
 روا  ءم ةرس

786 432 9 
 روا  ءم ةرس

 ةتضم  األموا  التس لم ةتم تخةةةهة أل ش ن تلهب مىررا   مةم الفواتة   ** * 
-https://extranet.who.int/pipالمةلمةن )   س: م ظمن الةىن 2016-2012تواتن ت فةث ماةهمةت الش ارن، مةزا ةن   1

pc-implementation/ 2016   ج ة : م ظمن الةىن المةلمةن؛ 

 
 االستجابة  6-3-1
 

ةلىتفظ تلموا  اااتجةتن  س ىارةب اىتةرة س ةتر ارم تمر و  الوقرت تىةر  تررو  المروا ر المةلةرن متةىرن ملر  الفرو  
ت تفشرس الجةئىررن  وقرةم الف ةرا اااتشررة ن توضر  مجمومررن مر  المترةري ا  شررةرةن، تةلتشرةو  مرر  قررللم ظمرن  رس و 

ءاررةل للقرر ا ات التررس ةتخررثهة المرررة  المررةم تشررل  رةفةررن لترررو  تم ةتررن روائرر  الةرر ةمن واررةئ  ءةررىةب المةررلىن، 
                                                             

  6الةفىن  الم ج   فاع    1
المتررةري ا  شررةرةن تشررل  ااررتخرام ءمرروا  ماررةهمن شرر ارن التلهررب ألغرر ار ساااررتجةتنس   ررس: م ظمررن الةررىن المةلمةررن    2
  2014[  ج ة : م ظمن الةىن المةلمةن؛  الموق  مل  شترن ا  ت  ت  
(http://www.who.int/influenza/pip/guiding_principles_pc_response_funds.pdf?ua=1 ءةلررررررو   21، ترررررم اا ررررررالع  رررررس 

 )ب  2 ، الفق ا 2016اتتمت  
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ملرر  اررتة  الم ررة ، مرر  المتوقرر  ء  تلررزم األمرروا  لتوزةرر  لقةىررةت األ فلررو زا الجةئىررن  1ااررتخرام ءمرروا  اااررتجةتن 
ا قرت الجهرةت المةر من و ، ولشر ات الم تجرةت ا ضرة ةن الترس 2ااتفةقةت الموىرا ل ق  الموار المتت ع تهة م  خال  

 مل  تو ة هة تلامة  مةاو ا 
 
 التأهب  6-3-2
 

 ، تلخةر  ءمروا  التلهررب متر  خمارن مجرةات ممرر : 2016-2013رن ) رس   رة  خ رن ت فةرث ماررةهمةت الشر ا
المختترررر ات والت ةررررر؛ ومرررربت المرررر ر؛ وت ررررةت القررررر ات الت ظةمةررررن؛ والتخ ررررة  ألغرررر ار ال شرررر ؛ وا تررررالغ مرررر  

وترر تت  األ شرر ن الم تقررةا لتلقررس الرررمم  ررس   ررة  مجررةات الممرر  الخماررن هررثا ا تتة ررة  متةشرر ا  ت تررةئج  2المخررة   
، والتررس قةمررت الىررةات التررس تلمررل الىةجررن  ةهررة  لرر  ت ررةت القررر ات لتمزةررز التلهررب 2013تىلررةالت الفجرروات لمررةم 

ات األولوةررن للممرر   وقررر تررم التشررةو  ولررر  مجررة  ممرر  توجررر قةئمررن تةلتلرررا  ث 3للجةئىررن ملرر  الةررمةر المررةلمس 
الخةةرن  2016-2013تلك التلرا ، وتمر ر خ رن ت فةرث مارةهمةت الشر ارن  اختةة تشر  و ةا م  األقةلةم م ر 

ت رةت قررر ات المختترر ات  مجررة  وىةرر  ةتلقر  4التلررا  لررر  مجرة  ممرر   اختةررة تة  رة  التفةةررة  المتملقرن تمملةررن 
   3-6ءر   تفةةال  )ا ظ  ا  ة   اختةة ت الش ارن،  قر تم  ج ات مملةن والت ةر غةلتةن ءموا  ماةهمة

 
 5البلدان لبناء قدرات المختبرات والترصد اختيار: 3-6اإلطار 

 
لتلرا  المىتملن ثات األولوةن مر  خرال  التقةرةم التق رس للقرر ات الق  ةرن للمختتر ات والت ةرر تةتم وض  قوائم  قلةمةن 

القرر ات ت فةرث وثلك تةاتخرام موام  ىرررهة الف ةرا اااتشرة ن تم لرت  ةمرة ةلرس: ىةلرن تقررم التلرر؛ و تشل  األ فلو زا، 
؛ واىتةةجرةت التلررر تشرل  ت ةررر األ فلرو زا الوتررةئس  2005) األاةارةن الم ةرو  ملةهررة  رس اللرروائم الةرىةن الرولةررن

  A(H5N1)والمختت ن؛ والتم ر لفة ول 
 

لتةتمن للم ظمن تت قةم هثا القوائم، واضمن  س الىاتة  م ةة   ضة ةن هس: األوضةع  م قةمت المرةتب ا قلةمةن ا
الاةةاررةن  ررس تلرررا  ا قلررةم، وتخةةررن مررة  ثا رررة  التلررر  ررس ىةلررن  رروا ي ممقرررا؛ وتموةرر  الجهررةت المة ىررن الجررة ن 

ا قلرةم   غ ا رس للتلرر  رس ا قلرةموااات مة ات  س التلرر؛ وقرر ا التلرر ملر  ااارتةمةب؛ وىجرم اررة  التلرر؛ والموقر  الج
وزا ا الةررىن تةلممرر   ررس مجررة  األ فلررو زا؛ وقررر ا   ااررةمة تةل اررتن للرررو  الجز ةررن ؛ وماررتوى اهتمررةم التلرررو الف مررس )

 التلرا  مل  اااتفةرا م  القر ات القةئمن م  ءج  تولةر تةة ةت لت ةر األ فلو زا ةلمر  تتةرلهة م  التلرا  المجةو ا 
 

قرر ات  زةرز ت األقةلةم تتىرةر التلرا  ثات األولوةن ىاب قر تهة مل  تلقس ءموا  ماةهمةت الش ارن الالزمن لتموقةم
ةأل فلو زا، واارةمة مر  خرال  الشرترن  المم ةرن ترارتشة   ةشةةت األ فلو زا و ةرهة، وقرر تهة ملر  تترةر  المملومرةت 

  المةم، م    ةا الف ةا اااتشة ن  م تم   اة  قوائم التلرا  الموة  تهة  ل  المرة  
                                                             

 الم ج   فاع    1
  ج ةر : م ظمررن 2016-2013ا  رة  الخرة  تةلتلهررب لمواجهرن األ فلررو زا الجةئىرن، خ رن ت فةررث مارةهمةت الشرر ارن    2

، ترررررررررررررم http://www.who.int/influenza/pip/pip_pcimpplan_update_31jan2015.pdf?ua=1) 2015المةلمةرررررررررررررن؛ الةرررررررررررررىن 
   2016اتتمت   ءةلو   22اا الع  س 

، تىلررةالت الفجرروات  ج ةررر : 2016-2013 ماررةهمةت شرر ارن ا  ررة  الخرررة  تةلتلهررب لمواجهررن األ فلررو زا الجةئىرررن   3
 ءةلررو   22، تررم اا ررالع  ررس http://www.who.int/influenza/pip/pip_pc_ga.pdf?ua=1) 2013م ظمررن الةررىن المةلمةررن؛ 

   2016اتتمت  
  ج ةر : م ظمررن 2016-2013ا  رة  الخرة  تةلتلهررب لمواجهرن األ فلررو زا الجةئىرن، خ رن ت فةررث مارةهمةت الشرر ارن    4

، ترررررررررررررم http://www.who.int/influenza/pip/pip_pcimpplan_update_31jan2015.pdf?ua=1) 2015الةرررررررررررررىن المةلمةرررررررررررررن؛ 
  11-9 ، الةفىةت 2016اتتمت   ءةلو   22اا الع  س 

 الم ج   فاع    5
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خ رررن ممررر  متررر  الم ظمرررن  وةرررر ت الشررر ائم األولررر  مررر   50، ترررم وضررر  مرررة ة ترررو ملررر  2014وخرررال  مرررةم 
 2014ءغار ل   ملةرو  روا  ءم ةررس ىتر  شره  آب 17.4، وترم توزةر   ىرو 2014ءت ةر     س  ةاة  التموة 

والمرةتررب الق  ةررن، تهررر  ت فةررث ء شرر ن التلهررب الممتمرررا  ررس  ملرر  المقرر  ال ئةاررس للم ظمررن، والمرةتررب ا قلةمةررن،
، تلرررررل  جمرررررةلس ءمررررروا  مارررررةهمةت الشررررر ارن الترررررس ترررررم توزةمهرررررة  ىرررررو 2015وىتررررر   هةةرررررن  1المجرررررةات الخمارررررن 

مرر  األمرروا  الموزمررن  ٪70روا  ءم ةرررس تق ةتررة ، مرر  ااررتىواث مجررة  المختترر ات والت ةررر ملرر  ىرروالس  ملةررو  31
 2  1-6)ا ظ  الشر  

 
  

                                                             
  ج ةررر : م ظمرررن 2015ا  رررة  الخرررة  تةلتلهرررب لمواجهرررن األ فلرررو زا الجةئىرررن، التق ةررر  الاررر ون لمارررةهمةت الشررر ارن    1

 2016الةىن المةلمةن؛ 
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED-2016.01-eng.pdf?ua=1 ترررررررررررم اا ررررررررررررالع  ررررررررررررس ،

  8 ، الةفىن 2016اتتمت   ءةلو   22
  4الةفىن  الم ج   فاع    2

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED-2016.01-eng.pdf?ua=1
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 1(2015ديسمبر / : توزيع أموال التأهب حسب مجال العمل )نهاية كانون األول1-6الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ج ة : م ظمن الةىن 2015ا  ة  الخة  تةلتلهب لمواجهن األ فلو زا الجةئىن، التق ة  الا ون لماةهمةت الش ارن   1

، ترررررررم http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED-2016.01-eng.pdf?ua=1) 2016المةلمةرررررررن؛ 
  65 ، الةفىن 2016اتتمت    ءةلو  22اا الع  س 

 
 

الممتمرا، وةتم تتت  ال فقةت )ءن ا  فرةا الفملرس  وا ترالغ ترع متر   مم مل  خ   ال ت  ةتم توزة  ءموا  التلهب ت ة
الم ظمن  وتتة  مر  ثلرك ء    فرةا ءمروا  مارةهمةت الشر ارن لرم ةواررب رائمرة  توزةر  األمروا    ملر  مررا  مجرةات 

مر  ىتر    الرثن ترم   فةقرع تةلف1-6المم  الخمان، جةتت  ارب المرة  المروزع )ءن ملر  ال ىرو المترة   رس الشرر  
 ؛ ومررربت المررر ر ٪80المختتررر ات والت ةرررر )تشرررل  شرررت  مجرررةات الممررر ، ملررر  ال ىرررو الترررةلس:  2015 هةةرررن 

 1  ٪85 ؛ وا ترالغ مر  المخرة   )٪44؛ والتخ رة  ألغر ار ال شر  ) ٪56 ؛ وت ةت القر ات الت ظةمةرن )76٪)
 2 ٪77ممة   2015ومةم  2014وتلل ممر  ا  فةا الرلس للتلهب  س مةم 

                                                             
  67الةفىن  الم ج   فاع    1
  65الةفىن  الم ج   فاع    2

 المختبرات والترصد

000 828 
 دوالر أمريكي

 بناء القدرات التنظيمية

 اإلبالغ عن المخاطر

 التخطيط
 ألغراض
 النشر

 دوالر أمريكي 1 540 800

 دوالر أمريكي 3 955 406

500 995 1  
دوالر أمريكي   

997 370 22  
 دوالر أمريكي

 عبء المرض
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مجرةات ممر  وجرور مجةات المم  الخمان ىت  ا  ، تمتر   الم ظمرن تتغم اات شةر ت فةث ماةهمةت الش ارن و  
 ضررة ةن قررر تةررتم ثات ءهمةررن، وء  التلرررا  الم خفضررن الرررخ  وتلررك المتوارر ن الرررخ  التررس ةررتم رممهررة  ررس الوقررت 

وقررررر تررررم تمرةررررر خ ررررن ت فةررررث مارررررةهمةت  1 الىررررةلس اررررتىتة   لرررر  رمررررم مرررر  ماررررةهمةت الشرررر ارن  ررررس الماررررتقت 
اارتم ار التقررم تهرر   س ىرة  ةجر ن ت فةرث تىلةر  للفجروات،  2017،2ىت   هةةن مةم  2016-2013 الش ارن

تىرةرررر مجرررةات الممررر  المىتملرررن  رررس المارررتقت   واتةرررب هرررثا تهرررر  المىررر ز  رررس مجرررةات الممررر  الىةلةرررن، و 
الماتوى لماةهمةت الش ارن  وتمشةة  مر  ثلرك،  قرر جر ى ءةضرة   المملومةت رلهة  س وض  خ ن ت فةث جرةرا   ةمن

 لمرررا مررةم ،تررة  التلهررب واااررتجةتن 30،3: 70تمرةررر  اررتن التقاررةم الىةلةررن ألمرروا  ماررةهمةت الشرر ارن، والتةلغررن 
، ملرر  ء  ةررتم ت قةىهررة  ررس الخ ررن الجرةرررا م ررر ااقتضررةت و قررة  ألةررن توةررةةت مرر  المرررة  2017ىترر   هةةررن مررةم 

  2017لمةم والمجلل الت فةثن للم ظمن تةرا ملةهة الرو  األمضةت  س جممةن الةىن المةلمةن ا
 

تشر  و ةا ر  اتن ءشه ، تةاتخرام مجمومن مر  المؤشر ات المتفا ملةهة وةتم  ةر التقرم ةوب غةةةت الت فةث 
 4 نالمترئةر التةة رةت األاةارةنوثلرك تهرر  تارجة  ا  جرةزات قةةارة  ملر  ظر و   لر  مجة  م  مجرةات الممر ،

 هةةرن ىتر  ، م  تمرةر الخ ن ثاتهة، 2016-2013وتم تمرةر الغةةةت المىررا  س خ ن ت فةث ماةهمةت الش ارن 
وتقروم الم ظمرن ار وةة  ت شر  تةة رةت مىر رن مفةرلن مر  األرات، قةةارة  ملر  المؤشر ات المم ةرن،  رس  5 2017مةم 

 6،7 2014التق ة  الا ون لماةهمةت الش ارن، ترتا  م  مةم 
 
،  رس ىرة  2015ملخةة  لإل جةزات ال ئةاةن  س   ة  مجةات المم  الخمان ىت   هةةن  4-6ةم ر الجرو  و 

تةة ةت مجةات المم  الف رةرن  و رس ىرة  توجرر تةة رةت ءىرر  مرلخوثا مر   10-6  ل  5-6تم ر الجراو  م  
تةل اررتن لررتمر هررثا المؤشرر ات،  ررن  اخررتال   ترر ات التتلةررل ةم ررس ء ررع ا ةترروا   لررر  مجررةات الممرر   2016مررةم 

؛ وتةلتةلس  لتةة  التقررم المىر ز  رس رر  مجرة  مر  مجرةات الممر  متر   فرل 2015 مةم تةة ةت ءىر  م   هةةن
  2015الفت ا الزم ةن، تلتس التةة ةت الماتخرمن م  التق ة  الا ون لماةهمةت الش ارن 

 
                                                             

  52الةفىن  الم ج   فاع    1
الف ةررا اااتشررة ن المم ررس تة  ررة   اجتمررةع الف ةررا اااتشررة ن المم ررس تة  ررة  الخررة  تةلتلهررب لمواجهررن األ فلررو زا    2

المرررررررة ا المةمررررررن  ج ةرررررر : م ظمررررررن الةررررررىن ، ج ةرررررر ، اوةارررررر ا  تق ةرررررر   لرررررر  2016ءت ةرررررر    ةاررررررة   22-19الجةئىررررررن، 
 ءةلرو   22، تم اا رالع  رس http://www.who.int/influenza/pip/ag_april2016_MeetingRpt.pdf?ua=1,) 2016 المةلمةن؛
  45 ، الفق ا 2016 اتتمت 

  ٪ م   جمةلس  ة ارات ماةهمةت الش ارن ألمة ن ا  ة 10ةتم التقاةم تهثا ال اتن تمر تخةة     3
  ج ةررر : م ظمرررن 2015ا  رررة  الخرررة  تةلتلهرررب لمواجهرررن األ فلرررو زا الجةئىرررن، التق ةررر  الاررر ون لمارررةهمةت الشررر ارن    4

-http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED-2016.01) 2016الةررررررررررررررررررررررررررررررررىن المةلمةررررررررررررررررررررررررررررررررن؛ 

eng.pdf?ua=1 11 ، الةفىن 2016اتتمت   ءةلو   22، تم اا الع  س  
ءمة رررررن ا  رررررة  الخرررررة  تةلتلهرررررب لمواجهرررررن األ فلرررررو زا الجةئىرررررن، م ظمرررررن الةرررررىن المةلمةرررررن، تةة رررررةت غةررررر  م شرررررو ا،    5

  2016ءرتوت   األو   تش ة 
  ج ةررر : م ظمرررن 2014ا  رررة  الخرررة  تةلتلهرررب لمواجهرررن األ فلرررو زا الجةئىرررن، التق ةررر  الاررر ون لمارررةهمةت الشررر ارن    6

 2015الةىن المةلمةن؛ 
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/161369/1/WHO_HSE_PED_GIP_PIP_2015.2_eng.pdf?ua=1&ua=1 تررررررررم ،

   2016اتتمت   ءةلو   22اا الع  س 
  ج ةررر : م ظمرررن 2015ا  رررة  الخرررة  تةلتلهرررب لمواجهرررن األ فلرررو زا الجةئىرررن، التق ةررر  الاررر ون لمارررةهمةت الشررر ارن    7

 2016الةىن المةلمةن؛ 
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED-2016.01-eng.pdf?ua=1 ترررررررررررم اا ررررررررررررالع  ررررررررررررس ،

   2016اتتمت   ءةلو   22



  A70/17          Annex  الملىا        70/17ج

76 

 1الخاصة بالتأهبالخمسة في مجاالت العمل  2015وعام  2014: لمحات من عام 4-6الجدول 
 
 2014 2015 

 بناء قدرات
المختبرات 

 2،3والترصد

لقةرررةل مم ةرررة  تةلقرررر ات، مؤشررر ا   21تىرةرررر 
التقررررررررررررررم المىررررررررررررر ز ةررررررررررررروب المخ جرررررررررررررةت 

 والىةةئ  
 

 نتلررررا  ث 43س  ررر التةة رررةت األاةارررةنجمررر  
 ءولوةن لتلقس الرمم  س هثا المجة  

ت ةر متو ر و مة  قةئم مل  األىررا  لز فلرو زا  رس 
مرررهة ثات األولوةن الترةلل التلهب تلرا  م  تلرا   12
 تلرا   43
 

تلررررررا   رررررس ء ىرررررةت المرررررةلم ءجمررررر  تةة رررررةت  128تترررررةر  
مرررر  الم ارررررز المتمةو ررررن مرررر  الم ظمررررن،  4الفة واررررةت 

التةتمررررررن  H5والمختترررررر ات الم جمةررررررن المم ةررررررن تررررررةل م  
للم ظمرررررن، والمختتررررر ات الت ظةمةرررررن األاةارررررةن التةتمرررررن 

 للم ظمن 
 

ةلتةة ررةت الوتةئةررن ت متاررا تشررر تررةلتتلةل تلرررا   66قةررةم 
  قلةمةن ءو مةلمةن  ةت ل  م ة

 
ةلتةة رررررررةت تتشرررررررر  متارررررررا ترررررررةلتتلةل تلررررررررا   114قةرررررررةم 

 الفة واةن  ل  م ةن  قلةمةن ءو مةلمةن 
 

 الخة جس للجورا تلرا   س مش وع التقةةم 103مشة رن 
 ةررر ول األ فلرررو زا مررر  رتشرررة  ، االخرررة  تةلم ظمرررن

ولةمة از المتالارررر ، تفةمرررر  الترررر مرررر    ةررررا Aالرررر م  
  ٪100تاجةلهة  اتن و 

اتمن تلرا   س الترر ةب ملر  تملرم مشة رن  عبء المرض
رةفةررن وضررر  تقررررة ات مررربت المررر ر ملررر  
الماررررررتوى الررررررو  س تةاررررررتخرام رلةرررررر  جرةررررررر 

 للم ظمن 

تقرررررة ات مررر  مرررربت األ فلررررو زا وضررر  تلرررررا  ت 40 قةرررةم
تةاررتخرام م هجةررن الم ظمررن والرررمم التق ررس المقرررم مرر  

ءولوةن تةل اتن لماةهمةت  نتلرا  ث 19الم ظمن، م هة 
 لتلهب اش ارن 

 
تةاررترمة  ثات األولوةررن التلهررب تلرررا  قةررةم  ال ررن مرر  

لمرررررررربت األ فلررررررررو زا ملرررررررر  الماررررررررتوى قوةررررررررن تقرررررررررة ات 
 5 الو  س

 
اررررتن تلرررررا  تررررةلت تةا التج ةتررررس ألراا الم ظمررررن قةررررةم 

 المم ةن تةلمبت ااقتةةرن 
بناء القدرات 

 التنظيمية
الممرر   ررس ت قررةم  جرر اتات اااررتم ار  تترر

الممجررررر  تهرررررر  تةارررررة  تررررر خة  األروةرررررن 
المضرررررةرا للفة وارررررةت واللقةىرررررةت المختتررررر ا 

 الةالىةن ماتقة  
 

لج ررررررن الختررررررر ات المم ةرررررررن تمواةرررررررفةت قةررررررةم 
الماتىضررررررر ات الةرررررررةرا ةن،  رررررررس تشررررررر ة  

ةاررتىرا  وامتمررةر ، ت2014ءرترروت    األو 
التمةو ةررررررررن الجرةرررررررررا للتةرررررررررن ا جرررررررر اتات 

للتقةةم، وتا ة  وتة ا تاجة  الماتىض ات 
، المختترر ا الةررالىةن الةررةرا ةن واللقةىررةت

  مل  الماتوى الو  سماتقة  تةلم ظمن، 

تاررر ة  وتةررر ا الموا قرررةت ل جررر اتات الم ظمرررن التمةو ةرررن 
الت ظةمةررن ملرر  الم تجررةت الخةةررن تررةأل فلو زا، والتررس 

 6  تلرا   14هة تامتمر
 

تلررا  ثن  16تلررا  مر   14تقةةم القر ات الت ظةمةن  س 
 ءولوةن 
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 2014 2015 
التخطيط ألغراض 

 النشر
ةررةةغن ااتفةقررةت ال موثجةررن تررة  الم ظمررن 
والتلررررررررررررا  المتلقةرررررررررررن للم تجرررررررررررةت المتملقرررررررررررن 

 تةلجةئىن 

  المم ةررررررررررن تةل شرررررررررر ، PIPDEPLOYااررررررررررتىرا  ءراا )
لتىاررررررة   شرررررر  الم تجررررررةت الخةةررررررن تررررررةأل فلو زا  ررررررس 

 التلرا  
اإلبالغ عن 

 المخاطر
ت رررررروة  مررررررروار تر ةتةرررررررن مهمرررررررن، وت جمتهرررررررة 

 و ش هة مل  ا  ت  ت 
ءو   تلرررررررررا  ماررررررررتهر ة  رو ات تر ةتةررررررررن و 17ىضررررررررو  

 7ىلقةت مم  مم ةن تة تالغ م  المخة   
 

تترو ة  شترن اتةةات ال روا ي التةتمرن للم ظمرن قةةم 
شخةرررة  ةمرررر   شررر هم  رررس ىرررةات  150قةئمررن تضرررم 

 ال وا ي الةىةن مل  ماتوى المةلم 
  ج ةرر : م ظمررن 2015ا  ررة  الخررة  تةلتلهررب لمواجهررن األ فلررو زا الجةئىررن، التق ةرر  الارر ون لماررةهمةت الشرر ارن    1

 2016الةىن المةلمةن؛ 
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED-2016.01-eng.pdf?ua=1تررررررررم اا ررررررررالع  ررررررررس ، 

  8 ، الةفىن 2016اتتمت   ءةلو   22
 التةة ةت ا قلةمةن والمةلمةن  رتةة ةت م  قوام   2
تا   تىقةا ا  جةزات المتملقن تةلمختت ات والت ةر مل  ماتوى المق  ال ئةاس للم ظمن تةاتخرام ءموا  ماةهمةت    3

 والجهةت المة ىن األخ ى التلهب ش ارن 
 لو زا المىتملن الموامةن والجةئىن تشة   ل   ة واةت األ ف   4
 رواتة ةرة، والةة ، ومة     5
 ةوتةررة وغة ررة ورة ةررة وموزامتةررا وتو رة ررة  ةةررو والرررةمة و  وترر   ومررةلس وء مة ةررة ات جمهو ةررن ت زا ةررة المتىرررا وءوغ رررا و    6

 وتوتة  ومةة مة   وا ن ا رة
وجمهو ةررن مولرررو ة وم غولةررة و ةتررة  واررة ت لواررةة واررة   ورة ةررة ت تررةرول ورمتورةررة ورومة ةرررة ومةرر  ورةزاخاررتة    7

   ا ت وغ ة ةرة  والا غة  والاورا  وت رةة وءور ا ةة وءوزتراتة  و ةةت  ةم 
 
 1المختبرات والترصد: مجال العمل 6-3-2-1
 

ةتم ااض الع تغةلتةرن األ شر ن الم ر جرن  رس مجرة  الممر  هرثا تىرت مارؤولةن المرةترب ا قلةمةرن الترس تممر  مر  
خررال  المرةتررب الق  ةررن لتمزةررز قررر ات المختترر ات والت ةررر ىة مررة تلمررل الىةجررن  لةهررة  وملرر  الماررتوى ا قلةمررس، 

شررةةت ءمرر ار الجهررةز الت فاررس ال ةجمررن مرر    تمزةررز القررر ات الو  ةررن ملرر  ارتشررة   ة1ة ةررب التلرةررر ملرر : )
  وتمزةرز القرر ات الو  ةرن ملر   ةرر اتجةهرةت  ة وارةت األ فلرو زا 2 ؛ )1 ة واةت األ فلو زا المارتجرا )المخر   

مؤش ا  مم ةرة  تةلقرر ات لتقةرةم التقررم المىر ز  رس  11، تم تىرةر مة مجمومع 2014   و س مةم 2الم تقلن )المخ   
ةن مل  ارتشة   ة وارةت األ فلرو زا المارتجرا و ةررهة وتتةرلهرة، وملر  الىررم ملر  اارترامن ال ظرةم القر ات الو  

مر  هرثا التلررا  ثات األولوةررن  التةة رةت األاةارةنتوجرع مرةم  رس التلررا  ال ال رن واأل تمرة  ثات األولوةرن  وترم جمر  
  2014ءغا ل    س آب

 
قررررر ات ملرررر  تمزةررررز التمررررةو  مرررر  خررررال  تتررررةر  المملومررررةت مرررر  مؤشرررر ات ال 10وملرررر  الةررررمةر المررررةلمس، ت رررررز 

   3)المخرر    الشررترن المةلمةررن لت ةررر األ فلررو زا والتةرررن لهررةوالفة واررةت، مرر  التلرةررر ملرر  اا تقررةت تجررورا  ظررةم 
رولرررن، والترررس تقررررم مملومرررةت مررر   196وتمررررل هرررثا المؤشررر ات المةلمةرررن الررررو  األمضرررةت رة رررن ، الترررةلل مرررررهة 

 فلرررررو زا  لررررر  قةمررررررتس التةة رررررةت المرررررةلمةتة  للم ظمرررررن، ءا وهمرررررة م ةرررررن سالقررررر ا ات المارررررت ة ا تشرررررل   ة وارررررةت األ
 ، تمرررة  رررس ثلرررك التلررررا  ال ال رررن واأل تمرررة  ثات األولوةرررن  Flunet  وشرررترن األ فلرررو زا س لو رررتس )FluID) األ فلرررو زاس

                                                             
  34-33و 14-12و 8و 4الةفىةت  الم ج   فاع    1
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مؤشر ا  لقرر ات المختتر ات والت ةرر  وت هةةرن  21وتنضة ن المؤش ات ا ىررى مشر  المرثرو ا ءمرالا، ةتلرل المجمروع 
تلررا ، ومررر تلررا  التلهرب الترس  30تلررا   لر   26، زار مرر تلرا  التلهب التس تتلرل شرترن س لو رتس مر  2015مةم 

 تلرا   11  م  خمان تلرا   ل  FluIDتتلل م ةن )
 

تةلمخ جرررةت ال ال رررن، ةلةهمرررة لمىرررن مةمرررن قةةارررة  ملررر  المؤشررر ات الخةةرررن  6-6والجررررو   5-6ةمررر ر الجررررو  
 ملخ  تةلتقرم المى ز  س هثا المجةات 

 
 1 على المستوى الوطني 2والمخرج  1: مؤشرات المختبرات والترصد للمخرج 5-6الجدول 

 
فزي البلزدان الناميزة ذات القزدرات الضزعيفة أو  األنفلزونزا ورصزد وبزاء القزدرة علزى اكتشزاف الحصيلة: ع ززت 

 المنعدمة.
 المقرم لزقةلةم والتلرا  التةتمن للم ظمنالرمم 

البيانات  المؤشرات الخاصة بالمخرج
 *األساسية

 الوضع المستهدف

 بلد تأهب ذو أولوية( 43القدرة على االكتشاف )
ت ةرر متو رر و مرة  قرةئم مرر التلرا  التس ةتوا   لرةهة  ظةم 

 مل  األىرا 

8 43 12 

 أولوية(بلد تأهب ذو  43قدرات الرصد )
مررر التلررا  القرةر ا ملر  التتلةرل تةلتةة رةت الفة وارةن وتىلةلهررة 

 تشر  متاا

26 35 30 

مرررر التلررررا  القرررةر ا ملررر  التتلةرررل تةلتةة رررةت الوتةئةرررن وتىلةلهرررة 
 تشر  متاا

5 17 9 

  ج ةرر : م ظمررن 2015ا  ررة  الخررة  تةلتلهررب لمواجهررن األ فلررو زا الجةئىررن، التق ةرر  الارر ون لماررةهمةت الشرر ارن    1
 2016الةىن المةلمةن؛ 

(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED-2016.01-eng.pdf?ua=1 ترررررررم اا رررررررالع  رررررررس ،
  13 ، الةفىن 2016اتتمت    ءةلو  22
  2014ءغا ل   آب 31  *
 

 ملخص التقدم المحرز
 

 رررس تىارررة  القرررر ا ملررر  ارتشرررة   ة وارررةت األ فلرررو زا ترررم توجرررع مرررةم  ىررر از تقررررم ا ترررلل ترررع  رررس جمةررر  األقرررةلةم 
 وتتةر  المملومةت ىو  هثا الفة واةت، وااترامن هثا ا ج اتات تمضس الزم  الماتجرا و ةرهة، 

 
 ن التةتمرن للم ظمرن، ملر  توزمت التلرا  ال ال ن واأل تمو  ثات األولوةن متر  المرةترب ا قلةمةرن الارت

تلرررا  ، والمرتررب ا قلةمررس لزمرر ةرتة   11ال ىررو التررةلس: المرتررب ا قلةمررس أل  ةقةررة التررةت  للم ظمررن )
تلرررا  ، والمرتررب ا قلةمررس لشرر ا المتوارر   8م ظمررن الةررىن للتلرررا  األم ةرةررن )  التررةت  للم ظمررن
تلررا  ، والمرترب ا قلةمرس  6لترةت  للم ظمرن )تلرا  ، والمرتب ا قلةمرس ألو وترة ا 7التةت  للم ظمن )

تلررررا  ، والمرترررب ا قلةمرررس لغررر ب المىرررة  الهرررةري الترررةت   6لج ررروب شررر ا آارررةة الترررةت  للم ظمرررن )
 تلرا    5للم ظمن )
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  ا ةتم تموة  جمة  التلررا  ثات األولوةرن تشرر  متةشر  مر  مارةهمةت شر ارن التلهرب، وات مرة تارتفةر
التر ةتةرن وىلقرةت الممر  الممولرن ملر  المارتوى ا قلةمرس ومارتوى المقر  تمر التلرا  مر  الررو ات 

ال ئةاس  وةم رس هرثا ء  التلررا  قرر تتلرل مر  قرر ا رةملرن ءو جزئةرن للمؤشر  ىة مرة تلقرت رممرة  غةر  
 متةش ، ءن لةل م  خال  خ   المم  الممولن م  ماةهمةت ش ارن التلهب 

  والمرتررررب ا قلةمررررس لغرررر ب المىررررة  الهررررةري، المرتررررب مرررر  المتوقرررر  للمرتررررب ا قلةمررررس لزمرررر ةرتة ،
ا قلةمس ألو وتة، ء  تىقا ماتهر ةتهة ملر  المارتوى الق ر ن تةل ارتن لمؤشر ات المخ جرةت القةئمرن 

  2016 ت اة    مل  الجولن ال ةل ن لجم  التةة ةت  س شتة 

 رترب ا قلةمرس لج روب شر ا واجع المرتب ا قلةمس أل  ةقةة، والمرترب ا قلةمرس لشر ا المتوار ، والم
آاررةة، تىرررةةت خ ةرر ا  ررس ت فةررث ماررةهمةت شرر ارن التلهررب، تمررة  ررس ثلررك  ةشررةةت مرر ر  ةرر ول 
ا ةترروا والىمرر  الةررف ات والرررولة ا )المرتررب ا قلةمررس أل  ةقةررة ، واضرر  اتةت مر ةررن وءزمررةت اجئررة  

الممررررات     وتةلرواشررر )المرترررب ا قلةمرررس لشررر ا المتواررر  ، وتىررررةةت متملقرررن تةارررتترا  المررروظفة
)المرترررب ا قلةمرررس لج ررروب شررر ا آارررةة   وقرررر ةتمرررة  ملررر  هرررثا األقرررةلةم ء  تررررة م مررر  ءجررر  تلررروغ 

، تةر ء ع مةزا  م  المتوق  ء  تشهر تىا ة   س القرر ات القةئمرن ملر  2017ماتهر ةتهة تىلو  مةم 
  2016 ت اة    الجولن ال ةل ن لجم  التةة ةت  س شتة 

 
 1على الصعيد العالمي 3مؤشرات المختبرات والترصد للمخرج  :6-6الجدول 

 
فزي البلزدان الناميزة ذات القزدرات الضزعيفة أو  األنفلزونزا ورصزد وبزاء القزدرة علزى اكتشزاف الحصيلة: ع ززت 

 المنعدمة.
البيانات  المؤشرات الخاصة بالمخرج

 *األساسية
 الوضع المستهدف

 القدرة على التبادل )عالميًا(
، مشرر وع التقةررةم الخررة جس للجررورامرررر التلرررا  المشررة رن  ررس 

 ٪100وتاجةلهة  اتن 

109 120 103 

مرررررر التلرررررا  الترررررس قةمررررت تتتررررةر  الفة وارررررةت مرررر  الم اررررررز 
المتمةو رن مرر  الم ظمررن، والمختترر ات الم جمةررن المم ةررن تررةل م  

H5 مررر ا والمختتررر ات الت ظةمةرررن األاةارررةن، التةتمرررن للم ظمرررن ،
 مل  األق  خال  المةمة  المةضةة واىرا 

90 108 128 

تةلتتلةل تشرر  متارا تةلتةة رةت الوتةئةرن مرر التلرا  التس تقوم 
  قلةمةن ءو مةلمةن ةت ل  م ة

55 71 66 

ترررررةلتتلةل تشرررررر  متارررررا تةلتةة رررررةت مررررررر التلررررررا  الترررررس تقررررروم 
 مةلمةن نةن  ل  م ةفة واال

108 124 114 

  ج ةرر : م ظمررن 2015لمواجهررن األ فلررو زا الجةئىررن، التق ةرر  الارر ون لماررةهمةت الشرر ارن  ا  ررة  الخررة  تةلتلهررب   1
 2016الةىن المةلمةن؛ 

(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED-2016.01-eng.pdf?ua=1 ترررررررم اا رررررررالع  رررررررس ،
  33 ، الةفىن 2016اتتمت    ءةلو  22
  2014ءغا ل   آب 31 * 
 



  A70/17          Annex  الملىا        70/17ج

80 

 ملخص التقدم المحرز
 

ترم توجررع مررةم  ىر از تقرررم ا تررلل تررع ملر  الةررمةر المررةلمس، مر  تررو ة  ىلقررةت ممرر  وترر ةب تةررفن م تظمررن  ررس 
 األقةلةم والتلرا  التةتمن للم ظمن 

 
 ةررر ول رتشرررة  ، االخرررة  تةلم ظمرررن مشررر وع التقةرررةم الخرررة جس للجررروراتةل ارررتن للمؤشررر  الخرررة  ت 

، ارررةرو  ه رررةك تقلرررب  رررس مررررر تفةمررر  الترررولةمة از المتالاررر      ةرررامررر Aاأل فلرررو زا مررر  الررر م  
 س المختتر ات  ااتترا  الموظفة   وةمرل هثا ماللن ٪100المختت ات المشة رن التس تاج   اتن 

تفةمرر  الو  ةررن، وضرر و ا مواةررلن تررر ةب   ةررس المختترر ات للىفررةظ ملرر  اااررتخرام مررةلس الجررورا ل
 ررس ارتشرررة   ة واررةت األ فلرررو زا  وقرررر ةلررزم ت قرررةم الماررتهر  الخرررة  تهرررثا  التررولةمة از المتالاررر 

المؤشررر  للوقرررو  ملررر  واقررر  ترررر ةب مررروظفس المختتررر ات  رررس التلررررا   وقرررر ةررررو  مررر  المارررتهر ةت 
مرررر   ٪100المالئمررررن، ملرررر  اررررتة  الم ررررة ، سءا ةقرررر  مرررررر التلرررررا  المشررررة رن التررررس تاررررج   اررررتن 

 تلرس  100

 ةجةتةرررن، وهرررس تمررررل  جرررةل  مررر  الم اررررز المتمةو رررن مررر  الم ظمرررنلفة وارررةت تلمتتررر   ترررةئج تترررةر  ا 
 ، والرررثن ترررم   شرررةؤا 1-4، الفررر ع 4ةررر روا الشرررى  المم رررس تفة وارررةت األ فلرررو زا )ا ظررر  الفةررر  

 تغ ر تىاة  القر ا مل  تتةر   ة واةت األ فلو زا والمة ةت الا ة ةن 

 ة واةن مل  الةرمةر المرةلمس  ةجةتةرن، ومر  المتوقر  الو رةت تلمتت   تةئج التتلةل تةلتةة ةت الوتةئةن والف
التىارر   ررس تةاررة   رخررة  التةة ررةت م ررر  ج  وتمرررل ال تررةئ2017تةلماررتهر ةت تىلررو   هةةررن مررةم 

شرررترن ، الت  رررةمج المررةلمس لمرة ىرررن األ فلررو زا  ااررتخرام قوامررر التةة رررةت المةلمةررن الخةةرررن تةلم ظمررن
   )تةل اتن للتةة ةت الفة واةن  FluIDوتةئةن  وم ةن )س لو تس )تةل اتن للتةة ةت ال

 
 1مجال العمل: عبء المرض  6-3-2-2
 

ةلررزم ترروا   مملومررةت قوةررن مرر  مرربت مرر ر األ فلررو زا ملرر  الماررتوى الررو  س ىترر  ةتارر   للىرومررةت ء  تتخررث 
ق ا ات تشرل  تىرةرر ءولوةرةت الوقةةرن مر  األ فلرو زا الموارمةن ومرة ىتهرة، تمرة  رس ثلرك تمزةرز قرر ات   ترة  لقةىرةت 

مت ءمروا  األ فلو زا الموامةن، وهس القر ات الالزمن ترو هة للتلهب تةاتخ رام لقةىةت األ فلو زا الجةئىن  وقر اارتلخرا
ماررةهمةت الشرر ارن  ررس رمررم الت  ررةمج المررةلمس لمرة ىررن األ فلررو زا ااررتىرا  األروات الالزمررن لتقرررة  مرربت مرر ر 
األ فلررو زا المواررمةن والمرربت ااقتةررةرن المت تررب ملةررع  وءرترر  التىرررةةت التررس تقرر  ءمررةم التوةرر   لرر  التقرررة ات 

ن تمرربت المرر ر ملرر  الماررتوى الرو  س هررو غةررةب التةة ررةت ملرر  المارتوى الق رر ن، والتررس مررةرا  مررة ترررو  الخةةر
تةة ةت غة  رةملن  وتمتمر التةة ةت القوةن مر  م اضرن األ فلرو زا، تمرة  رس ثلرك المرال  تةلماتشرفةةت، ملر  التلرةرر 

الفئررةت رمررة ةتمررة  ترروا   تةة ررةت مىررررا مرر  المختترر ن، والررثن ا ةلتررةل  ررس الغةلررب  ررس التلرررا  الم خفضررن الرررخ   
ومر  الترررةلة  ال تةرن المتةشر ا والتررةلة  غةر  المتةشرر ا تارتب ضرةةع ا  تةجةرن ملرر   الشررةرا التمر ر للمخرة  ،

الماتوى الق  ن  وةىتة  األم   ل  المزةر م  المم  تشر  رتة  ااتىرا  األروات الالزمرن لتقررة   مةلةرن ترلفرن 
 ةررن تررةأل فلو زا، ولتوجةررع القرر ا ات المم ةررن تةلاةةاررةت تشررل  توقةررت ومرررة  ااررتخرام لقررةل األ فلررو زا الترررخالت المم

المواررمةن  وةتم رر  الهررر   ررس  ةجررةر م ةررن مةلمةررن تىررتفظ تتةة ررةت مىر ررن تةررفن م تظمررن ملرر  الةررمةر المررةلمس 
تخ رة  الاةةارةت الو  ةرن المم ةرن وا قلةمس، وتةة ةت اقتةةرةن، ومملومةت م  موام  الخ  ، رس تلارتخرم  رس 

التقرم المى ز  س مقةتر  مؤشر ات المخ جرةت الخةةرن تهرثا المجرة  مر   7-6تمرة ىن األ فلو زا  وةوضم الجرو  
 مجةات المم  

                                                             
  38-37و 8الةفىةت  الم ج   فاع    1
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 1: مؤشرات المخرجات الخاصة بعبء المرض7-6الجدول 
 

السياسزات علزى المسزتوى الزوطني  الحصيلة: تزوافر البيانزات الخاصزة بعزبء مزرض األنفلزونزا  لزدى راسزمي 
 الالزمة التخاذ قرارات مستنيرة وتحديد أولويات الموارد الصحية

البيانات  
 األساسية

 الوضع المستهدف

قيزام أقزاليم المنظمزة السزتة كافززًة ببعزداد بيانزات مم لزة عززن 
 عبء المرض  لتوجيه تطوير اتخاذ القرار بالبلدان النامية

ال  ةا مل   6 ا ة  تا
 الةىةم

: الوصزززول إلزززى تقزززديرات مم لزززة علزززى المسزززتوى 1المخزززرج 
 اإلقليمي لعبء مرض األنفلونزا  من بلدان معينة

مرررر التلرررا  المرمومررن مرر  ماررةهمةت الشرر ارن التررس ترروا  ت 
 2016لرةهة تقرة ات م  مبت الم ر تىلو  

 *3 19 ةف 

: الوصزززول إلزززى تقزززديرات علزززى الصزززعيد العزززالمي 2المخزززرج 
 مرض األنفلونزا  من بلدان معينةلعبء 

التقرة  المةلمس لمبت م ر األ فلو زا الثن ةتم الوةو   لةرع 
 م  التقرة ات التس ةتم التوة   لةهة مل  الماتوى الو  س

رة و  األو    ةف 
رةامت  
2016 

ال  ةا مل  
 الةىةم

  ج ةرر : م ظمررن 2015الارر ون لماررةهمةت الشرر ارن الخررة  تةلتلهررب لمواجهررن األ فلررو زا الجةئىررن، التق ةرر  ا  ررة     1
 2016الةىن المةلمةن؛ 

(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED-2016.01-eng.pdf?ua=1 ترررررررم اا رررررررالع  رررررررس ،
  36 ، الةفىن 2016اتتمت    ءةلو  22
رُّمررن تم اجمررن الررزمالتتترروا   لرررى رواررتة ةرة وشررةلس ومةرر  تقرررة ات  ررس ا تظررة  ال شرر   ررس مجررالت    * ،  ررس ىررة  ملىل

 تلرا  آخ  مل  اا تهةت م  التقرة ات  12ةمر  
 

 ملخص التقدم المحرز
 

التلرررا ، تررم توجررع مررةم  ىرر از تقرررم ا تررلل تررع  ررس مجررة  الممرر  هررثا تفضرر  ىلقررةت الممرر  التر ةتةررن الممقررورا  ررس 
 ارررات المشررو ا  2014وتفضرر    ةررا الخترر ات اااتشررة ن المم ررس تمرربت مرر ر األ فلررو زا، والررثن ا مقررر  ررس مررةم 

لمبت م ر األ فلو زا  وة ظم هثا الف ةا مؤتم ات شه ةن ممقورا م  تلمرر،  ا  وتقرةم الرمم للتلرا  التس تج ن تقرة  
  و من تآز  جةر ءةضة  م  ءراا الم ظمرن المم ةرن تةلمربت 2016 اتتمت   وقر مقر اجتمةمة  وجهة  لوجع  س ءةلو 

ااقتةررةرن للمرر ر، وهررس األراا الجررة ن تج ةتهررة  ررس ء تمررن مرر  تلرررا  التلهررب ثات األولوةررن )شررةلس ورواررتة ةرة 
ا  رس وات رو ةاةة ، تة ضة ن  ل  تلرة  آخر ة   وقرر تررو  مؤشر ات المملةرن مفةرر الشمتةن جمهو ةن او الرةمق ا ةنو 

 تتت  مقرا  المم  الجة ن تشل  مملةن التقرة  م  جة ب الم ظمن 
 

  ثات األولوةرررنالتلهرررب تلررررا  مررر  تلررررا   19تلررررا  )م هرررة  40، رة رررت 2016ارررتتمت    تىلرررو  ءةلرررو 
تةل اتن لمجة  المم  هرثا  تقروم توضر  تقررة ات لمربت مر ر األ فلرو زا تةارتخرام م هجةرن الم ظمرن 

م مرر  الم ظمررن: ااررترملت  ال ررن تلرررا  تقرررة اتهة الخةةررن تمرربت المرر ر )هررس والرررمم التق ررس المقررر
   رواتة ةرة وشةلس ومة 

 لجمرر  التلرررا  المم ةررن تمملةررن وضرر  التقرررة ات، تلغةررن  2016ةولةررو   تررم مقررر ىلقررن ممرر   ررس تمرروز
ارتوى تتةر  التىرةةت والىلرو  وال ترةئج األولةرن  وتمخضرت ىلقرن الممر  مر  تقررة ات ءقروى ملر  الم

  2016الو  س، ةلتوق   ةرا هة ت هةةن مةم 
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  غم ىررو  تمرر الترلخة   رس مررخالت 2017م  المتوق  تىقةا الماتهر ةت تىلو   هةةن مةم  ،
ممة رن  ررس مملةرن وضرر  تقررة ات المرربت المرةلمس لمرر ر األ فلرو زا )ءا وهررس تقررة ات الو ةررةت ملرر  

 ت الم ةاتن للتمةقر ممهة  ج ات التقرة ات ماتوى المةلم ، تاتب التلخة   س  ةجةر الم ظمة

 
 1مجال العمل: بناء القدرات التنظيمية  6-3-2-3
 

التلررا  غةرر  الم تجررن للقةىررةت، والترس ا تترروا   لرررةهة  ظررم ت ظةمةرن مت ررو ا تةلشررر  المالئررم، لر  ترررو  قررةر ا ملرر  
ت ررة  جةئىررن  الم رلمررن  A(H1N1) ةرر ول ضررمة  ارر من امتمررةر اللقةىررةت الوا رررا ااررتخرامهة  ررس ىةلررن الجةئىررن  وات

الارررل ةت الت ظةمةرررن  لررر  م قلرررن تارررجة   ، ءرى مررررم وجرررور  جررر اتات مشرررت رن لالمتمرررةر مررر  جة رررب2009مرررةم 
الم تجررةت الخةةرررن ترررةأل فلو زا  رررس ءر ررر  مررر   ةررر  التلرررا  الترررس تلقرررت تت مرررةت مررر  اللقةىرررةت المضرررةرا لجةئىرررن 

وت شرررر المخ جرررةت والمارررتهر ةت الخةةرررن تمجرررة  الممررر  هرررثا ممةلجرررن الفجررروات الت ظةمةرررن  A(H1N1) 2 ةررر ول 
و رررةئا ا  شررررةرات الخةةرررن تةلم ظمرررن تشررررل  تارررجة  الم تجرررةت )ا ظرررر  التلررررا  التررررس لرررم ترررتمر  مرررر  اتترررةع   رررس

   وةرتم اارتخرام مارةهمةت الشر ارن مر  جة رب  را ا األروةرن األاةارةن والم تجرةت الةرىةن تةلم ظمرن 8-6 الجرو 
زا الررو  س  ررس ت ظررةم الم تجررةت الخةةررن تررةأل فلو   رو  ا قلةمررس  لتمزةررز الرر ظم الت ظةمةررن ملرر  الةررمةر ا قلةمررس

 وامتمةرهة مل  الماتوى الو  س 
 

 1: مؤشرات المخرجات الخاصة ببناء القدرات التنظيمية8-6الجدول 
 

الحصيلة: تمكن البلدان ذات القدرات الضعيفة أو المنعدمة مزن تنظزيم المنتجزات الخاصزة بزاألنفلونزا بمزا فزي 
مززن اإلسززراع بززوتيرة اعتمززاد هززذ   ذلززك اللقاحززات واألدويززة المضززادة للفيروسززات ووسززائل التشززخيص  وتمكنهززا

 السلع على المستوى الوطني في حاالت األنفلونزا الجائحة
البيانات  

 األساسية
 الوضع المستهدف

بلزززدًا علزززى األقزززل بتحسزززين  16  قيزززام 2016بحلزززول عزززام 
قدراتها التنظيمية على مراقبزة المنتجزات الخاصزة بزاألنفلونزا 

المضادة للفيروسات ووسزائل بما في ذلك اللقاحات واألدوية 
التشخيص  وعلى اإلسراع بوتيرة اعتماد تسجيل هذ  السزلع 

 على المستوى الوطني في حاالت األنفلونزا الجائحة

تلرا  مل   16 ا ة  تا
 األق 

ال  ةا مل  
 الةىةم

: وضزع مبزادت توجيهيزة بشزأن التأهزب التنظيمزي 1المخرج 
تزززتمكن هزززذ  البلزززدان للبلزززدان غيزززر المنتجزززة للقاحزززات  كزززي 

بفضززل تلززك المبززادت التوجيهيززة مززن تسززريع اعتمززاد لقاحززات 
 األنفلونزا المستخدمة في برامج التمنيع الوطنية

مرررر   ةلتلهررررب الت ظةمررررسالمم ةررررن تتوجةهةررررن المتررررةري امتمررررةر ال
لج ررررررن الخترررررر ات التةتمررررررن للم ظمررررررن المم ةررررررن تةلممررررررةة ا جة رررررب 

 س ا تظة   1 ةف 
امتمةر لج ن 
الممةة ا 
 التةولوجةن

                                                             
  42-40و 8الةفىةت  الم ج   فاع    1
  م ظمررن الةررىن A(H1N1)ءهررم الررر ول المملةررن الماررتفةرا مرر  متررةر ا الم ظمررن ل شرر  اللقررةل المضررةر لجةئىررن  ةرر ول    2

 2010المةلمةن: ج ة ؛ 
(http://www.who.int/influenza_vaccines_plan/resources/h1n1_vaccine_deployment_initiaitve_moll.pdf تم اا الع ،

   2016ءرتوت   تش ة  األو   4 س 
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  الممةة ا التةولوجةن)لج ن  التةولوجةن
: ع ززت قدرات السزلطات التنظيميزة الوطنيزة علزى 2المخرج 

تنظيم المنتجات الخاصة بزاألنفلونزا  بمزا فزي ذلزك اللقاحزات 
 واألدوية المضادة للفيروسات ووسائل التشخيص

 مرر التلرا  التس قةمت تت وة  قر اتهة الت ظةمةرن ملر  م اقترن
الم تجةت الخةةن تةأل فلو زا، تمرة  رس ثلرك اللقةىرةت واألروةرن 
المضةرا للفة وارةت ووارةئ  التشرخة   رس ىرةات األ فلرو زا 
الجةئىرررن،  تقرررة  لتقةرررةم الم ظمرررن للارررل ةت الت ظةمةرررن الو  ةرررن 

 ووض  وت فةث خ ن الت وة  المؤااس

 **1 *16 ةف 

: إدراج عمليززات تنظيميززة لتسززريع وتيززرة اعتمززاد 3المخززرج 
لقاحزززات األنفلزززونزا واألدويزززة المضزززادة للفيروسزززات ووسزززائل 

  فزي خطزط نشزر الطوارت الصحية العموميةالتشخيص إّبان 
 المنتجات الخاصة باألنفلونزا الجائحة

مررررر التلررررا  الترررس ةتررروا   لررررةهة  هرررج مشرررت ك لتاررر ة  وتةررر ا 
ت الخةةررررن تررررةأل فلو زا الجةئىررررن مرررر  جة ررررب امتمررررةر الم تجررررة

 ال وا ي الةىةن الممومةنالال ةت الت ظةمةن  س 

 ****14 ***48 ةف 

  ج ةررر : م ظمرررن 2015ا  رررة  الخرررة  تةلتلهرررب لمواجهرررن األ فلرررو زا الجةئىرررن، التق ةررر  الاررر ون لمارررةهمةت الشررر ارن  1
، http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED-2016.01-eng.pdf?ua=1) 2016الةررىن المةلمةررن؛ 
  39 ، الةفىن 2016اتتمت    ءةلو  22تم اا الع  س 

، وءوغ ررررا، وتولةفةررررة، وهررررةةتس، جمهو ةررررن ت زا ةرررة المتىررررراو   ةوتةررررة، وغة رررة، ورة ةررررة،ات و جمهو ةرررن الرو غررررو الرةمق ا ةرررن،   * 
 الشمتةن وجمهو ةن او الرةمق ا ةن، ورمتورةة، وا ن ا رةوجو جةة، و ةتة ، وء مة ةة، وتةراتة ، والاورا ، 

مش  تلرا  م  تلرا  التلهب الارتن مشر   وتروا  ت لررى تلرر واىرر قرر ا تم تقةةم الال ةت الت ظةمةن الو  ةن أل تمن   ** 
  وتررء ت فةرث خ رن ت ةرر ا  رة  الروائةرن الضرة امقتولن  س مجةات التقةةم ال ال ن: الر ظم الت ظةمةرن، وتر خة  التاروةا و 

الت ظةمةررن ااررت مة ا   وةرر  الت رروة  المؤااررس  ررس ء تمررن مشرر  تلرررا  مرر  تلرررا  التلهررب الاررتن مشرر   وةلمررر تمزةررز القررر ات 
 األمر، وا تتوا   تةة ةت تشل  األ   المتىقا ىت  ا   

وءوغ رررا وموزامتةررا وررروت رةفرروا   جمهو ةررن ت زا ةررة المتىررراو   ةوتةررة وغة ررة ورة ةررةات و جمهو ةررن الرو غررو الرةمق ا ةررن  *** 
ومرةلس وتولةفةرة  ومالونن ء  ةقةة الوا   وغة ةة وج وب ء  ةقةة وء غوا وتو رة ة  ةةو وغةمتةة والرةمة و  وت   وجمهو ة

وء مة ةررررررة وتةرررررر و وتةراررررررتة  والاررررررورا  وء غة اررررررتة  والررررررةم  والمرررررر اا والمغرررررر ب  وغةة ررررررةوهررررررةةتس وه رررررررو ال و ةرررررررة اغوا 
وتوتررة  ومةة مررة   ترر غالرة و  ا رررة وارر نراررتة  و ةتررة  ةو ةج قة غةزاررتة وجمهو ةررن مولرررو ة ورةزاخاررتة  و  وجو جةررة
 ورة ةتةتس وم غولةة والفلتة  وتةتوا غة ةة الجرةرا الشمتةن وجمهو ةن او الرةمق ا ةنلشتس ورمتورةة  -وتةمو 
 ةوتةرررة وغة رررة ورة ةرررة وموزامتةرررا وتو رة رررة  ةةرررو والررررةمة و  وتررر   ومرررةلس ات جمهو ةرررن ت زا ةرررة المتىررررا، وءوغ ررررا و  **** 
 وتوتة  ومةة مة   وا ن ا رةوء مة ةة 

 
 ملخص التقدم المحرز

 
تررم توجررع مررةم  ىرر از تقرررم  ررس مجررة  الممرر  هررثا، ملمررة  تررل  المخ جررةت ال ال ررن ترر تت  ا تتة ررة  و ةقررة  ورررثلك  هررس 

 2تم اى  مختلفن م  ت روة  الارل ةت الت ظةمةرن الو  ةرن  وىةر  ةارتلزم المخر   التس تم  مةممن لرمم التلرا  
التلرا  )ءن التزام التلرا  تت فةرث خ ر  الت روة  المؤاارس، وامتمرةر الر هج التمرةو س للم ظمرن ،  مشة رن 3والمخ   

 رررن  الم ظمرررن ت فرررا الوقرررت والمرررة  ملررر  ىلقرررةت الممررر  والترررر ةب والررررموا، وهرررس ءمرررو  ا ةرررتم ا ترررالغ تهرررة  ظررر ا  
ملةررن ملرر  الررتمر  مرر   ةررر لتخةررة  مؤشرر ات قةئمررن ملرر  ال تررةئج لهررثا المخ جررةت  و تمررة تاررةمر مؤشرر ات الم

 المخ جةت مل  ماتوى ءر   تفةةال  

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED-2016.01-eng.pdf?ua=1
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 تلغةرن مارةمرا التلررا  غةر  الم تجرن للقةىرةت  ةلتلهرب الت ظةمرسالمم ةرن تتوجةهةرن المتةري تم  مرار ال

ءو الجةئىرن الترس تقروم ت شر هة ورةلرن تةتمرن لزمرم   لقةىةت األ فلو زا الموارمةن و تا ة  امتمةرمل  
لج رررررن الختررررر ات التةتمرررررن للم ظمرررررن المم ةرررررن ومررررر  المتوقررررر  ء  ةرررررتم اامتمرررررةر مررررر  جة رررررب  المتىررررررا 
، ومر  الم تظر  تىقةرا المارتهر  الخرة  2016ءرتروت    تىلو  تش ة  األو  التةولوجةن تةلممةة ا
  2016تىلو   هةةن مةم  1تةلمخ   

   الموجررورا  ررس الرر ظم تلرررا  ثن ءولوةررن مرر  ءجرر  التةرررن للفجرروات الخ ةرر ا  16تممرر  الم ظمررن مرر
الت ظةمةن ووظةفتة  ءخ ةة  تلمررا  ا غ ر  م همرة تةل ارتن للتلررا  الترس تشرت ن اللقةىرةت مر  خرال  

  وقررر تررم  ىرر از ترر خة  التارروةا وت ةررر ا  ررة  الروائةررن الضررة االورررةات التةتمررن لزمررم المتىرررا: 
لتىرةرررر الفجررروات الموجررورا  رررس هرررثا تلرررا   14تقرررم تةل ارررتن لهررثا المخررر  ، وتىرةررررا  قةصمررت الم ظمرررن 

المجةات التةلغن األهمةن  وجرة  تةلرثر  ء رع ةرتم الممر  تخ ر  الت روة  المؤاارس  رس تلرك التلررا  
لمال  هرثا الفجروات  ومر  الم تظر  ء  ةخضر  التلررا  المتتقةرة ، مر  التلررا  ثات األولوةرن، للتقةرةم 

  تهررررة ءةضررررة   وىترررر  تشرررر ة  األو  ، مرررر  ت تةررررا خ رررر  الت رررروة  المؤااررررس2016ت هةةررررن مررررةم 
، لم ةىقا اروى تلرر واىرر مر  تلررا  التلهرب الارتن مشر  سالقرر ات الم شروراس للتلهرب 2016 ءرتوت 

الت ظةمس  س المجةات ال ال ن التةلغرن األهمةرن رلهرة، ولرةل مر  المىتمر  ء  تةر  التلررا  الخمارن 
ثلرك  قرر ترم  ىر از تقررم  رس  قر  التلررا    ومر  2017مش  المتتقةن  ل  هثا الم ىلرن تىلرو   هةةرن 

مرر  ماررتوى سرو  القررر ات الىةاررمنس، تةل اررتن للقررر ات الت ظةمةررن،  لرر  ماررتوى سالقررر ات المقتولررنس، 
 وثلك تفض  ء ش ن التر ةب الق  ةن 

  لتاررر ة  وتةررر ا امتمرررةر تلررررا  مارررتهر ة ، الررر هج المشرررت ك للم ظمرررن  48تلررررا ، مررر   جمرررةلس  14امتمرررر
  وقترررو  الررر هج لم تجرررةت الخةةرررن ترررةأل فلو زا  رررس ال ررروا ي الةرررىةن الممومةرررنت ظةمةرررن لالارررل ةت ال

المشررت ك للم ظمررن ماررللن  ومةررن تةل اررتن للتلرررا ، وةم رر  هررثا الرر هج ءىررر الخةررة ات المرةرررا لتىاررة  
القر ات الت ظةمةن  وقر تم  ىر از تقررم  رس مجرة  الممر  هرثا مر    ةرا مقرر ىلقرةت الممر  المم ةرن 

موا  س المرتب ا قلةمس لج وب ش ا آاةة ووض   ضة ن لإلج اتات التمةو ةن لتشرم  اللقةىرةت تةلر
الماتخرمن  س ىةات ال وا ي  وم  غة  المىتم  ء  تمتمرر التلررا  ال مة ةرن واأل تمرو  المارتهر ن 

ات ، تةرررر ء  الم ظمرررن ا ت فرررك تتررر ز ءهمةرررن ا جررر ات2017رلهرررة ا جررر اتات التمةو ةرررن تىلرررو  مرررةم 
التمةو ةررن تةل اررتن للماتىضرر ات الةررةرا ةن واللقةىررةت  ومرر  الم تظرر  مقررر ىلقررن ممرر   قلةمةررن  ررس 

  2016هثا الةرر  س  قلةم غ ب المىة  الهةري ت هةةن مةم 

 
 1مجال العمل: التخطيط ألغراض النشر  6-3-2-4
 

اخت ةقةت ال ظم و ق  الت اةا تة  المرر الرتة  م  مختل  الم ظمةت المشت رن  س مملةن ال ش  ءمروٌ  قرر ترؤرن 
 لررر  ىررررو  ترررلخة  رتةررر   رررس توزةررر  واارررتخرام لقةىرررةت الجةئىرررن وارررةئ  م تجرررةت الةرررىن الممومةرررن  رررس ءوقرررةت 

المرروا ر  ررس وضرر  سااررتمرارس لتلقررس  الفةشررةةت  وتة ضررة ن  لرر  ثلررك،  مرر  الضرر و ن ء  ترررو  التلرررا  الم خفضررن
ا مرررارات األولةررن المىرررورا مرر  لقةىررةت الجةئىررن واألروةررن المضررةرا للفة واررةت وا ارر اع تةاررتخرامهة ملرر  ال ىررو 

اختتررررة   ظررررم ال شرررر  المملةررررن مترررر  التلرررررا  وورررررةات الرررررمم  تمررررة ة  المىةرررررةامرررر  الممررررر  ااررررتخرام و األم رررر   
                                                             

  ج ةررر : م ظمرررن 2015ا  رررة  الخرررة  تةلتلهرررب لمواجهرررن األ فلرررو زا الجةئىرررن، التق ةررر  الاررر ون لمارررةهمةت الشررر ارن    1
 2016الةىن المةلمةن؛ 

(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED-2016.01-eng.pdf?ua=1 ترررررررررررم اا ررررررررررررالع  ررررررررررررس ،
  45و 8ةفىتة   ، ال2016اتتمت   ءةلو   22
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ءراا تضرررة  ا  وقرررر ارررةمرت ءمررروا  مارررةهمةت الشررر ارن ملررر  اارررتىرا  واختترررة  مررر  خرررال  اارررتجةتن م المارررتجةتن
، والتررس تررم تةرررمةمهة للتلرررا  لتىرةررر ااخت ةقرررةت و قررة  ا خفررةا  رررس   المم ةررن تةل شررر PIPDEPLOY)المىةرررةا 

ىر ز  رس التقرم الم 9-6تالةم اللقةىةت  ت ة  ال وا ي الةىةن الممومةن، والماةمرا  س مالجهة  وةوضم الجرو  
 مقةت  مؤش ات المخ جةت الخةةن تمجة  المم  هثا 

 
 1: مؤشرات المخرجات الخاصة بالتخطيط ألغراض النشر9-6الجدول 

 
الحصززيلة: وضززع خطززط نشززر إمززدادات الجائحززة وتحززدي ها بانتظززام  بمززا فززي ذلززك اللقاحززات واألدويززة المضززادة 

 للفيروسات ووسائل التشخيص
البيانات  

 األساسية
 الحالة المستهدف

: وضززززع نهززززج مشززززترك إلدارة عمليززززات النشززززر  1المخززززرج 
وتبزززادل هزززذا الزززنهج مزززع أصزززحاب المصزززلحة والشزززركاء فزززي 

 عملية النشر
وضررر   هرررج مشرررت ك لل شررر ، مرررر  امتمرررةرا مررر  جة رررب شررررت  

 ءةىةب المةلىن  س مملةن ال ش 

 الماورا متةىن 1 ةف 

ءةررررررىةب مررررررر مملةررررررةت التررررررر ةب وتمررررررة ة  المىةرررررررةا مرررررر  
 المةلىن  س مملةن ال ش 

تىرةر مومر تم ة   8 ةف 
المىةرةا  س 

 *2016م تة  

 : تبسيط نظم االستعداد القطري للنشر  وتحدي ها2المخرج 
 ت قةم اتفةا  موثجس للتلرا  المتلقةن، وتىرة ع

 قةر الت فةث 1 ةف 

للتلرررررا  ملرررر  ا  ت  ررررت  تةىررررن ءروات التخ ررررة  التررررس تمتمررررر 
 والش رةت

 س ا تظة   16 ةف 
 األروات

  ج ةررر : م ظمرررن 2015ا  رررة  الخرررة  تةلتلهرررب لمواجهرررن األ فلرررو زا الجةئىرررن، التق ةررر  الاررر ون لمارررةهمةت الشررر ارن   1
  2016الةىن المةلمةن؛ 

(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED-2016.01-eng.pdf?ua=1 ترررررررررم اا رررررررررالع  رررررررررس ،
  44 ، الةفىن 2016اتتمت    ءةلو  22
  2016ءرتوت    تش ة  األو  26لم ةتم  ج ات تم ة  المىةرةا هثا ىت   * 
 

 ملخص التقدم المحرز
 

المىةرررررةا ءراا  تشررررر  مررررةم تمرررر ر مجررررة  الممرررر  هررررثا للتررررلخة   غررررم الممرررر  الرتةرررر  الررررثن تررررم تشررررل  ااررررتىرا 
(PIPDEPLOY تررلتس خ رر  ال شرر  الو  ةررن  ررس تررؤ ا المزةررر مرر  الت رروة   ررس   ومرر  المتوقرر  ء    المم ةررن تةل شرر

 ، م  وجور تمر مقةةةل المملةةت التس تمر  م   ةر التقرم المى ز 2016مةم 
 

    ررررس ةمتمررررهة مشرررت ك  را ا مملةرررةت ال شررر ال هج ، ترررم  مررررار مارررورا و ةقرررن للررر1تةل ارررتن للمخررر ،
 ءةىةب المةلىن  س مملةن ال ش  

  ا المىةرةءراا تلخ ت(PIPDEPLOY والتس رة  مر  المتوقر  ء  ةرتم تشرغةلهة  رس   المم ةن تةل ش ،
، ولررر  التهرروة  مرر  ر جررن تمقررر الةررموتةت التر ولوجةررن ءرى  لرر  تررلخة   ةرررا  2016 مررةم م لر 
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 جررر ات تمررر ة ة  ءو  ال رررن مررر  تمرررة ة  المىةررررةا، مررر  ءةرررىةب  2017األراا  ومررر  المتوقررر  ت هةةرررن 
   المةلىن  س مملةن ال ش

    واررةلزم تمرةلررع ىاررب  مرروثجس للتلرررا  المتلقةررنالتفررةا اا ، تررم تتاررة  وتىرررة 2تةل اررتن للمخرر ،
ءروات التخ ررة  ظرر و  ال رروا ي الةررىةن الممومةررن المم ةررن ىررة   شرروئهة  ولررم ةررتم تمررر ااررتىرا  

  ولرررمم اارررتىرا  هرررثا األروات، ةجررر ن تقةررةم خ ررر  الت ررروة  الو  ةرررن التررس تمتمرررر ملررر  ا  ت  رررت
الىةلةن للتلرا  الاتن مش  الماتهر ن، مل  ء  ةتم اارتىرا  األروات الم ةارتن لارر ءةرن  جروات ةرتم 

 تىرةرهة  س هثا الخ   

  التلرا  الاتن مش  الماتهر ن تةل اتن للتخ ة  ألغ ار ال شر  هرس  فارهة المارتهر ن تةل ارتن لت رةت
تة  األ ش ن الم تت ن تتمضهة الرتمر تخةرو  تارجة   ممة ةهة  تثلك تآز ا  القر ات الت ظةمةن، 

 الم تجةت و ش  الم تجةت  س التلرا  
 
 1اإلبالغ عن المخاطر: مجال العمل  6-3-2-5
 

ا تررالغ الفمررة  مرر  المخررة   ءمررٌ  مهررٌم لتج ررب المملومررةت المضررللن والررثم  الررثن قررر ةمةررا الترررخالت الةررىةن 
،  ت ررة  اااررتجةتن الرولةررن لمرر ر  ةرر ول 2015ومررةم  2014الممومةررن  ورمررة ملمت ررة الررر ول الماررتفةرا  ررس مررةم 

الماررتوى الررو  س والرررولس م ةررٌ  ىةاررم ا ةترروا  ررس غرر ب ء  ةقةررة،  ررن  القررر ا ملرر  ا تررالغ مرر  المخررة   ملرر  
تلرررا   30األهمةررن لفمةلةررن اااررتجةتن لل رروا ي  و ررس هررثا الاررةةا، تررم ااررتخرام ءمرروا  ماررةهمةت الشرر ارن ااررتهرا  

للم ظمرن  وقرر ترم  مررار مجمومرن واارمن ال  رةا مر   شترن اتةةات ال وا ي التةتمرنثن ءولوةن، مالوا  مل  رمم 
وتررم  األروات، والم ررةهج، والمرروار لت ررةت المهررة ات  ررس ا تررالغ مرر  مخررة   األ فلررو زا الجةئىررن المتررةري التوجةهةررن، و 

 ، ومرر  خررال  قةمرررا تةة ررةت تفةةررة  iLearnتوزةر  هررثا المرروار مرر  خررال  موقرر  الم ظمررن ملرر  ا  ت  ررت وممهررر )
ةةررن تتررر ةب الةررىفةة  مشررة ك  ررس التررر ةب  وتررم اا تهررةت مرر  المرروار الخ 1000ااتةررة  التررس تضررم ءر رر  مرر  

مل  رتةتن التقة ة  مل   ىو ماؤو   ت ة  األ فلو زا الجةئىرن، وملقررت ىلقرةت ممر   مالمةرن  رس هرثا الةررر ملر  
الماتوى رو  ا قلةمس  وتم اارتخرام تمرة ة  المىةررةا وتمرة ة  سءروا  المروظفة س، والترس ااتضرة تهة  مة ةرن تلررا ، 

التقرررررم المىررر ز قةةاررررة  ملررر  مؤشرررر ات  10-6  واختتة هرررة  وةوضررررم الجررررو  لت رررةت قرررر ات ا تررررالغ مررر  المخررررة 
 المخ جةت الخةةن تمجة  المم  هثا 

 
 1اإلبالغ عن المخاطرالمخرجات الخاصة بمؤشرات   :10-6جدول ال
 
 : ع ززت قدرات اإلبالغ عن المخاطر مع التركيز بشكل خاص على التواصل بشأن األنفلونزا الجائحةحصيلةال
البيانات  

 األساسية
 الوضع المستهدف

: تزايدت سبل الحصول على التدريب ومنصات اإلبالغ 1الم خرج 
ممززا مكززن جميززع البلززدان مززن االسززتجابة بصززورة   عززن المخززاطر

 أك ر فاعلية لألنفلونزا الجائحة المحتملة
تةترررت األروات والمررروار التر ةتةرررن المتملقرررن ترررة تالغ مررر  المخرررة   

مل  شترن ا  ت  ت متةىن للرو  األمضةت م  خال  والتس تمتمر 
 2015 رةامت   ا ةرا ات تجمة  اللغةت تىلو  ءةلو 

متةل  194 ةف 
 تة  رلةزةن

                                                             
  47و 8الةفىتة   الم ج   فاع    1
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 : ع ززت قدرات اإلبالغ عن المخاطر مع التركيز بشكل خاص على التواصل بشأن األنفلونزا الجائحةحصيلةال
البيانات  

 األساسية
 الوضع المستهدف

 513 500 ةف  مرر الماتخرمة  الماجلة  للموار المتةىن مل  شترن ا  ت  ت

الترررس ترررم اارررترمةلهة، تشرررل  الترررر ةب ملررر   التر ةتةرررنمررررر الررررو ات 
ا تالغ م  المخرة   تموجرب اللروائم الةرىةن الرولةرن ملر  شرترن 

 *ا  ت  ت

 96 200 ةف 

القزززدرة علزززى اإلبزززالغ عزززن المخزززاطر فزززي  إنشزززاء : تزززم2الم خزززرج 
 منعدمةأو تمتع بقدرات محدودة التي تاألولوية ذات البلدان 

قر ااتفةرت م  ت  ةمج ا تالغ اترو  الرو  األمضةت الماتهر ن 
 2016م  المخة   تموجب اللوائم الةىةن الرولةن ت هةةن 

 17 30 ةف 

دان لز: تشغيل شبكة اتصاالت الطوارت لتقديم الزدعم للب3الم خرج 
 قبل طوارت الصحة العمومية وخاللها وبعدها

 اررررررتن  لتررررررةت الرررررررمم لمواجهررررررن الزةررررررةرا المفةجئررررررن  ررررررس ا تررررررالغ 
 ارررررةمن 72الترررررس اارررررتجةتت لهرررررة الم ظمرررررن خرررررال المخرررررة    مررررر 
 2016  2015  س

 ٪100 ٪80 ةف 

  ج ةرر : م ظمررن 2015ا  ررة  الخررة  تةلتلهررب لمواجهررن األ فلررو زا الجةئىررن، التق ةرر  الارر ون لماررةهمةت الشرر ارن    1
 2016الةىن المةلمةن؛ 

(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED-2016.01-eng.pdf?ua=1 ترررررررم اا رررررررالع  رررررررس ،
  46 ، الةفىن 2016اتتمت    ءةلو  22
 

 ملخص التقدم المحرز
 

ةررروب غةةةترررع المتوخرررةا، تررر  تجرررةوز التوقمرررةت تةل ارررتن  ا ترررلل ترررعتشرررر  مرررةم ءىررر ز مجرررة  الممررر  هرررثا تقررررمة  
والترةلل  ،  لثلك ة تغس مواةلن المم   ر ا  جمةر  التلررا  ثات األولوةرنمتر ا  م  خال  الوةو  للغةةن  3 مخ  لل

 ررس التررر ةب ملرر  ا تررالغ مرر  المخررة  ، و تةىررن المرروار التر ةتةررن تلغررةت ءخرر ى تخررال  اللغررن  ،تلرررا   30مررررهة 
 ا  رلةزةن 

 
  الترر ةب ملرر  ا تررالغ مر  المخررة  ، مرر   تةىرن المرروار التمهةرةررن تررو ة  تىقرا تقرررم ا تررلل ترع  ررس

 تقررمة  تةىرن  ةر  رتةر  مر  المروار األر ر   تجمة  لغةت األمم المتىرا واللغن الت تغةلةن،  ةهةرك مر  
وموقرر    iLearn)تة  رلةزةررن  واررو  ةررتم التمةمرر  مرر  القةررو   ررس  شرر  المرروار مرر  خررال  ممهررر 

 ررس  www.openWHO.org م ةررنمرر  خررال    ررالا ، ائم ااتةررة م ظمررن ملرر  ا  ت  ررت وقررو ال
الررخو ، و شر   االجرةررةن ةا  الم ت  واو  2016ءرتوت     س تش ة  األو  ةالمومر المىرر له

وتملةقررةتهم تررةم تتترر  ءمرررار الماررتخرمة  توااررتخرام هررثا المرروار التر ةتةررن ملرر    ررةا ءوارر ، واررو  
ملرر  األ جررم تلرروغ الغةةررن الماررتهر ن ااررترمة  التررر ةب  تارر  اة ةررنالم  اتشررر  ء ضرر   ومرر  هررث

  2017مل  شترن اا ت  ت ءو تجةوزهة ت هةةن 

 التلررا  ثات األولوةرن  القرر ا ملر  ا ترالغ مر  المخرة    رسن شرةت م  المتوق  تلوغ الغةةن الخةةن ت
والتررس ةتمررث   ،  واررو  تلرررمم التلرررا  ثات األولوةررن2017 مررةم هةةررنتلرررا ، ت  30والتررس ةتلررل مررررهة 
اتضرةفهة تمر    ةرا مترةر ات الترر ةب الترس ،  لةهرةع المتةش ا وجهة  لوجالتر ةتةن وةو  الترخالت 

 وةتم ترمةمهة م  خال  ء ش ن التوجةع  ةنالم 

http://www.openwho.org/
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 غةةتررع المتم لررن  ررس تقرررةم الرررمم للتلرررا  قترر   رروا ي الةررىن  شررترن اتةررةات ال رروا ي  ىقررا ت رروة
ررة  لررى هرثا الشرترن قةئمرن  2016ءرتروت    شره  تشر ة  األو  الممومةن وخاللهة وتمرهة  وتىلو 

هم لررى ا ترالغ مر  جةئىرن  شر  موظفة  وماتشة ا  وش ةرة  وختة ا  وماؤوا  ىرومةةل ةمرر   150تضم 
ل رروا ي الةررىةن الم ظمررن لال رروا ي  ةئرررا مترر  ت  ررةمج اتةررةات اررةمن  وتىقررا شررترن  72خررال  

 ظرر ا   تةىررن قررر اتهة لجمةرر  مملةررةت  رروا ي الةررىن الممومةررن، ممررة ةهةرر  تررثلك تررآز ا  تررة  التلهررب 
ةضرم   واةئ  المجةات األخ ى  رمة ء   ش  المتر تة  تةرو ا م تظمرن لمواجهن األ فلو زا الجةئىن

 .لةن وممة اتهةةةة ن القر ا الىة ءةضة  

 
 التحديات التشغيلية

 
وخةةرن  ،أل فلو زا الجةئىرن مر  ارةئ  مترةر ات الةرىن الممومةرنمواجهن ام  ال تةمس ء  تتراخ  ء ش ن التلهب ل

 ةتمارةهمالممولرن مر  تر امج المل  الةمةر ا ةجرةتس، ةم رس هرثا ء  و م  جهور مرة ىن ء واع األ فلو زا األخ ى  
الت امج األخ ى وتقررم الررمم لهرة  وملر  الر غم تتواتم م  و  ،وتخلا رفةتات ،الش ارن ةمر  ء  تلىقا  وائر  ضة ةن

اىتمررة  مضررةمفن الجهررر المتررثو  مررة لررم ة فررث التخ ررة  المشررت ك والت ةررر تم ةةررن وتشررر   ءةضررة  ه ررةك  مرر  ثلررك، 
لتمةم  م  ىقةقن ء  األقةلةم لررةهة ءولوةرةت مت ة ارن ا ءةضة   فلو زا ألمواجهن امفة   ومل  جمة  ء ش ن التلهب ل

و رس ىةلرن ا  رة  الخرة  تةلتلهرب  ؛مل  الروام ةتالاةةا اامس وء  األ فلو زا ا تلتس  س ةرا ا جرو  ءممة  
 ت فةث ماةهمةت الش ارن م ر ةاهم هثا  س التفةوتةت مت  األقةلةم والتلرا   ،لمواجهن األ فلو زا الجةئىن

 
 ىرا  تواز  ض و ن تة  ا من   فرةا األمروا  والىةجرن لم اقترن جرورا خ ر  الممر   وملر  الر غم  رائمة  واةتمة  

هرثا المملةرن  وملر  الر غم تةارة  مىرةوات ءةضرة  ل  مرن  فةا،  ممة تتام تع الم ظمن مل  الروام م  التىفظ  س ا
الشرر ارن ،  ررن  مرررم المواتمررن تررة   ةتاررةهم)تىةررة  م 2-6فرر ع ال 6مرر  ثلررك، رمررة اررتقت ا شررة ا  ررس الفةرر  

الشر ارن، وتوقةرت ضر و ا توزةمهرة ملر  خ ر  الممر ، قرر تفرةقم  ةتهة تلقس ءمروا  مارةهمةالفت ا الزم ةن التس ةتم  
لرر  ء  ةررتم مررال  هررثا التفمرر  تررلخ  مررر ومةت الماررةهمة  ومرررم ر رر  الررتمر ا  اررو  تاررتم  ماررللن،  خرر   وات

 ة  الترت  س خ   المم  وم قلن التلهب للجةئىن ترامةةتهة  ةمة ةتملا تتلخ

 

ءمة ررن ا  ررة   ررس  جرر ات تقةررةم خررة جس ماررتق  لت فةررث ماررةهمةت الشرر ارن، والمزمرر   جرر اؤا ترررتا  مرر  وقررر شرر مت 
   واو  ةقوم تمة ةلس:2017ءت ة    وىت   ةاة  2016ءرتوت    تش ة  األو 

 
  الممر  تغةرن تىقةرا الملخ جرةت والىةرةئ  المارتهر ن تقةم التقرم المى ز  س ر  مجة  م  مجةات

 1؛2016-2013الش ارن ال  ةمن الماتوى  ةتالمىررا  س خ ن ت فةث ماةهم

   قةررةل األ رر  ملرر  المرررى الق ةررب والمتوارر  والتمةررر، الررثن ىققررع ررر  مجررة  مرر  مجررةات الممرر، 
 ؛هن األ فلو زا الجةئىنلتىرةر الرةفةن التس اةمر تهة هثا  س  مرار المجتم  المةلمس لمواج

   الخةةررن تةلتلهررب  الشرر ارن ةتماررةهم را ا ءمرروا  تىرةررر الررر ول الماررتفةرا التررس ةمررر  ء  تىارر
 لمواجهن األ فلو زا الجةئىن  س الماتقت  

 

                                                             
  ج ةر : م ظمررن 2016-2013ا  رة  الخرة  تةلتلهررب لمواجهرن األ فلررو زا الجةئىرن، خ رن ت فةررث مارةهمةت الشرر ارن    1

، ترررررررررررررم http://www.who.int/influenza/pip/pip_pcimpplan_update_31jan2015.pdf?ua=1) 2015الةرررررررررررررىن المةلمةرررررررررررررن؛ 
   2016اتتمت   ءةلو   22 س اا الع 
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 التوصيات: تنفيذ مساهمة الشراكة
 

 ةتمررررررررة  ملرررررررر  الف ةررررررررا اااتشررررررررة ن ال ظرررررررر   ررررررررس ء  تلررررررررر ل   ررررررررس خ ررررررررن ت فةررررررررث ماررررررررةهمةت  -25
ترررراتة  خةةرررن تت رررو  ارررة  المملةرررةت، تىةررر  تترررةم  ةرررر التقررررم المىررر ز  رررس  2022-2018الشررر ارن 

 مجةات المم  ال ئةاةن مل   ىو ء ض  

ةتمة  ملر  الف ةرا اااتشرة ن ء  ة لرب  مررار تقرة ة  مةلةرن وم اجمرن الىارةتةت تشرر  م رتظم،  -26
ة لررب ءةضررة  مرر  ءمة ررن ا  ررة  ء  تتررة  رةرر  وء  ةضررم  ت تةررا آلةررةت الماررةتلن المةلةررن المالئمررن، وء  

 1غة  رة ةن تر جن رتة ا م ر ظهو  جةئىن ءموا  اااتجةتن المتىةلن م  ماةهمةت الش ارن اترو  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
)ب   رررس هرررثا التق ةررر ، والترررس تررر   ملررر  مرررة ةلرررس: سة تغرررس لم ظمرررن الةرررىن المةلمةرررن ا مرررال  مررر  2ا ظررر  التوةرررةن    1

تة تظررةم وملرر   ىررو ءر رر   مةلةررن،  األهرررا  والتقرررم المىرر ز  ررس ت فةررث ا  ررة  الخررة  تةلتلهررب لمواجهررن األ فلررو زا الجةئىررن
لشررترن المةلمةررن لت ةررر األ فلرو زا والتةرررن لهررة، وروائرر  الةرر ةمن، والمجتمرر  المررر س، والمختترر ات التةتمررن لللررو  األمضررةت، 

 توضةم مة ةلس مل   ىو ء ض : -مل  وجع التىرةر  -واةئ  ءةىةب المةلىن  وة تغس لهة 

تةرفن م تظمرن  رس تقررة ة  الترراتة  الخةةرن تت فةرث مارةهمةت الشر ارن؛ ة تغرس تارلة  الضرروت ملر  هرثا الترراتة    ب)
الف ةا اااتشة ن، وجلاةت ا ىة ن الموجزا التس تمقب ااجتمةمةت؛ ىت  ةةة  التقرم المى ز ءظه  للمةة  وةتم 

  ساامت ا  تع امت ا ة  واضىة  
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 : تصريف الشؤون7الفصل 
 

 
 النتائج الرئيسية

 
تةلتلهرب لمواجهرن األ فلرو زا الجةئىرن،  ا ء رع ةتمةرز : مل  ال غم م  الىرا ن ال اتةن لإل ة  الخة  56ال تةجن 

تشر  مةم تهةرر  لتةر ة  الشرؤو  ةقروم تررو ا تشرر  جةرر، ىةر  ة اقرب   ةقرن ممر  ا  رة   وقرر اارتفةر هرثا 
ا  ة  م  االتزام القون مل  ر  مارتوى مر  مارتوةةت الم ظمرن ال ال رن: المقر  ال ئةارس، والمرةترب ا قلةمةرن، 

   ةن والمرةتب الق
 

: ةواةرر  الف ةررا اااتشررة ن القةررةم ترررو   ئةاررس  ررس تةرر ة  الشررؤو  ملرر   ىررو  مررة ، وثلررك مرر  57ال تةجررن 
خررال  تقرررةم ا شررر ا  وا  شررةرات ملررر   ىررو ةتارررم تةلىةررةر واالترررزام وال ررةت  المملرررس، وهررو مرررة ةم رر  مراواترررع 

 الماتقلن 
 

مملةة ، م  خال  م امةا التواز  الجةر  رس المهرة ات و رس  التروة  الم شور للف ةا اااتشة ن : تىقا58ال تةجن 
األقررةلةم   قرررر ااررتفةر جمةرر  المشررة رة  مرر  مشررة رن مرةترررب الم ظمررن ا قلةمةررن  ررس اجتمةمررةت الف ةرررا  تم ةرر 

وم ررمة اارتلزم األمر  تة  رةت مر  واقر  الختر ا  اااتشرة ن، ومر   رم ة تغرس تشرجة  األقرةلةم ملر  زةرةرا مشرة رتهة 
للمواقرر ، تررةر  الف ةررا اااتشررة ن  لرر  ا ةمررةز للمرررة ا المةمررن تتلاررةل األ  قررن المةملررن التق ةررن وء  قررن  وتىلررةال  

 المتوالةةت الجة ةن  الخت ات المةملن المم ةن تتةة ةت
 

األمضةت تةلماةئ  المم ةن، وتمة تر ارم لرةرع مر  ختر ات  : زارت قةمن الف ةا اااتشة ن تفض   لمةم59ال تةجن 
و  الوقررت  ومرر  ثلررك  ررن  مرررا الرر ال  ارر وات ال ةتتررن ألمضررةت الف ةررا اااتشررة ن، وتمرةرررهة لمرررا  ررال  تمرر  

ا وات  ضة ةن لم ا واىررا  قر ، تم رس ء  مضروةن الف ةرا اااتشرة ن مرةرا مرة تتجررر تمةمرة  رر   رال  ار وات  
ر مرر  مرررخالت ىرة ررن، لر ررع وهررثا الت ررةوب الرررو ن، وات  رررة  ةررلتس تررةل ف  مرر  ىةرر  مررة ة  ىررع األمضررةت الجررر
 ةم س ا ةضة  المخة  ا تفقرا  الثار ا المؤااةن م  ج ات خ و  األمضةت المى رة  

 
ةرتم التةر    2011للف ةرا المم رس تةاارتم ار،  جرر ء رع م رث مرةم  : اارت ةرا   لر  التة  رةت المقرمرن60ال تةجن 

ل  المرة ا المةمن  وقرر ترم اا تهرةت مر  ت ةت  مل  التوةةةت التس ةقرمهة الف ةا اااتشة ن  ل  ءمة  ن ا  ة ، وات
التقرررة ة  الاررر وةن للف ةرررا اااتشرررة ن، وتقرررة ة  المررررة ا المةمرررن ال  ةئةرررن الاررر وات، وتارررلةمهة  رررس الوقرررت المىررررر 
تةىتهة مل  هةئن م شو ات مل  موق  ا  ة  مل  شترن ا  ت  ت  وتقرم المرة ا المةمرن تق ةر ا  رر  مرةم ىرو   وات

 ررة   لرر  المجلررل الت فةررثن للم ظمررن وجممةررن الةررىن المةلمةررن  ومرر   ررم تةررتم الرررو  األمضررةت ملرر  ر اةررن ا 
تةمن تمة ةتخثا ا  ة  م   ج اتات وتةلتقرم المى ز  ولر  ممة ا شك  ةع ء  اتاةا المىتوى المىررر للتقرة ة  

  وات، اةىا  الفةملةن الا وةن للف ةا اااتشة ن، م  تقة ة  المرة ا المةمن ال  ةئةن الا
 

: امت  ت مجمومن م  مقرمس المملومةت ال ئةاةة ، مم  ءجر ى ممهرم الف ةرا المم رس تةاارتم ار 61ال تةجن 
األمضرررةت وروائررر  الةررر ةمن  مقرررةتالت، تة تظرررةم وشرررفة ةن التواةررر  والمشرررة رن ترررة  الف ةرررا اااتشرررة ن والررررو 

وتمر قول ة هرثا، ىر ن ت رة  ثا التواة  والشفة ةن  س التواة  وم ظمةت المجتم  المر س، وءم تت م  تقرة هة له
ء   شررة   لررر  ء  مجمومرررن ةررغة ا  ارررتةة  مررر  م ظمررةت المجتمررر  المرررر س هررس الترررس تشرررة ك تشررر  متارررا مررر  
األمة ن؛ وقر ةمزى ثلك  ل  مرم وضول ااتةمةب األ  ا  األخ ى ألهمةن ا  ة  تةل اتن لمملهم  وا مر ات  رس 

ةر ا ملررر  الوةرررو  ل ةررر  ءرتررر  مررر  مجمومرررةت المجتمررر  المرررر س تغةرررن توارررة    رررةا المشرررة رن ء  األمة رررن قررر
وتممةقهة، ممة ارةتمخر مر  ءوجرع  ظر  جرةررا تةرب  رس ةرةلم ا  رة  الخرة  تةلتلهرب لمواجهرن األ فلرو زا 

 الجةئىن 
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 ارررز المتمةو رن مرر  الم وخةوةرة  : تمرر ءمضررةت الشرترن المةلمةررن لت ةرر األ فلررو زا والتةررن لهررة، 62ال تةجرن 
 ومر  الف ةرا اااتشرة ن وءمة رن الم ظمرن، ةاتشرم و  ضر و ا تىقةرا المزةرر مر  التفةمر  ترة  تمضرهم الرتمر

ا  ررة ، تمررة  ررس ثلررك م ررر تشرررة  األ  قررن المةملررن التق ةررن  وقررر تتىقررا رررثلك  ةئررراٌ  ثا رررة  ااتةررة  الم ررتظم 
وم ظمرةت المجتمر  المرر س، ةتضرم  ءةضرة  الختر ات التق ةررة  والمتةشر ، ترة  الف ةرا اااتشرة ن وروائر  الةر ةمن 
م ظمرن واىررا  قر  ءو ا  ترة  مر  م ظمرةت المجتمر  المرر س  التةتمة  للشترن  وم  ثلك،  م  المهم مالىظرن ء 

 هس التس تمم  م  ءمة ن ا  ة  والف ةا اااتشة ن تشر  متاا 
 

هن األ فلو زا الجةئىن هو تمزةرز الشرترن المةلمةرن لت ةرر : الغ ر م  ا  ة  الخة  تةلتلهب لمواج63ال تةجن 
األ فلو زا والتةررن لهرة  وترةل غم مر  اتارةع مررى الوةرو  الجغ ا رس للشرترن و  رةا تشرغةلهة، اترزا  قةرةرا هرثا 
الشررترن غةرر   اررمةن  لرر  ىررر رتةرر ، وةجرر ن ت اررةا ال ظررةم الخررة  تهررة مرر  خررال  الت  ررةمج المررةلمس لمرة ىررن 

وقررر ءرى مرررم وجررور هةررر   اررمس للقةررةرا مرر  راخرر  الشررترن  لرر  غةررةب التم ةرر  الممترر   تررع للشررترن  األ فلررو زا 
 تلرملهة  س المملةةت الخةةن تة  ة  

 
 ، ترم تجمةر  2016 س   ة  مملةرن  ةرالل ممر  الم ظمرن  ةمرة ةتملرا ترنرا ا ال روا ي الةرىةن ) :64ال تةجن 

  رة  ت  ررةمج ال رروا ي الةرىةن الجرةررر، تمررة  رس ثلررك ءمة ررن ا  ررة  رر  ءممررة  الم ظمررن المتملقرن تررةل وا ي  ررس 
واةرزا  الترزام الم ظمرن تهرثا ا  رة  ملر  ىةلرع، ولرم ة ر ء ملةرع   1 الخرة  تةلتلهرب لمواجهرن األ فلرو زا الجةئىرن

تمرةو  الو ةرا ءن تغةة   تةجن مملةن  مةرا الت ظةم الراخلس للم ظمن  وتمتمر ءمة ن ا  ة  امتمةرا  رتةر ا  ملر  ال
مرر  المرةرررر مرر  الوىررررات التق ةرررن تةلم ظمررن، واارررةمة الت  رررةمج المررةلمس لمرة ىرررن األ فلرررو زا، وهررو الوىررررا التق ةرررن 

الشترن المةلمةن لت ةر األ فلو زا والتةرن لهة، التس تقوم ترو هة ترمم ت فةرث ا  رة   وملةرع  رن   المم ةن تت اةا
هةررررررر  الررررررراخلس اررررررتىتة   لرررررر  التلرررررررر مرررررر  ء  المرررررررخ  التق ررررررس مملةررررررن مرررررر  مملةررررررةت  مررررررةرا ت ظررررررةم ال ءن

ترقرن مر  ءمة رن ا  رة  وةرو   المملومرةت الترس تارةمر ملر   لمرة ىرن األ فلرو زا ارةظ  متمةشرةة   المرةلمس للت  ةمج
 ت فةثا

 
 ت: ءلتلررل الف ةررا المم ررس تةااررتم ار تةلتوارر   ررس  شرر  المرروا ر والمرروظفة   ررس المرةررر مرر  المجررةا65ال تةجررن 

رة رن  )المقر  ال ئةارس، والمرةترب ا قلةمةرن، والمرةترب الق  ةرن  ومتر  المرةرر مر   مل  ماتوةةت الم ظمن ال ال رن
ا  رة  مر  الشر رةت تشرل   تترةر  الفة وارةت، وت فةرث مارةهمةت الشر ارن، وممر  ءمة رن مجرةات األ شر ن، م ر 

تمٌر م  هثا التوةةةت مى  اااتم ار موا ر اللقةىةت التس اةتم اختتة  ةالىةتهة ماتقة   واو  تت لب 
   ضة ةن،  ج ات الر ااةت الم شورا مل  اتة  الم ة  

 
 لألنفلونزا الجائحة لمواجهة الفريق االستشاري المعني باإلطار الخاص بالتأهب  7-1
 

المةلمةرن تموجرب  ةرةئم ةتم ت فةث ا  ة  الخة  تةلتلهب لمواجهن األ فلو زا الجةئىن تىت  ش ا  جممةرن الةرىن 
وةمرة   2 المرة  المةم، والثن ةرمم ءةضة  ت فةث ا  ة  راخ  الم ظمرن وترة  الرةة رةت الهةمرن ثات الةرلن تةلم ظمرن

                                                             
المررة ا ال وا ي الةىةن، ت  ةمج الم ظمن لل وا ي الةىةن، تق ةر  مر    ةالل مم  م ظمن الةىن المةلمةن  س  را ا   1

؛ 30 69)  2016[  ج ة : م ظمن الةىن المةلمةن؛  الموق  مل  شترن ا  ت  ت المةمن   س: م ظمن الةىن المةلمةن  
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_30-ar.pdf2016اتتمت   ءةلو   22ع  س ، تم اا ال   

ا  ة  الخة  تةلتلهب لمواجهن األ فلو زا الجةئىن لتتةر   ة واةت األ فلو زا والتوةر   لر  اللقةىرةت والفوائرر األخر ى     2
 ءةلررررررررو   21، تررررررررم اا ررررررررالع  ررررررررس /http://www.who.int/influenza/pip/en) 2011ج ةرررررررر : م ظمررررررررن الةررررررررىن المةلمةررررررررن؛ 

  1-7 ، الف ع 2016 اتتمت 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_30-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_30-ar.pdf
http://www.who.int/influenza/pip/en/
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 هرو ةقروم  1 ااارتم ار المرة  المةم   ةقة  ااتشة ةة  ماتقال ، وهو سالرمةمن ال ةل نس لتةر ة  شرؤو  ا  رة  وهةرر 
تةل ةر والتقةةم، م    ةرا الختر ات، لت فةرث ا  رة  الخرة  تةلتلهرب لز فلرو زا الجةئىرن،  لر  جة رب  مررار التقرة ة  
الما را تةلتة  ةت والتقةةم و    التوةةةت للمرة  المةم تخةو  ءرات ا  ة   وا ة خر   الف ةرا اااتشرة ن ت فارع 

ةمرر  ء  ةوةرس الف ةرا اااتشرة ن المررة  المرةم تن شرةت   ةرا مةمر  تق رس  وم ر الضر و ا 2 س الوظةئ  ا را ةن 
ءو   ةررا خترر ات مةمرر  لتقرررةم تة  ررةت وتىلررةالت ىررو  ماررللن مىررررا، م رر  التمةمرر  مرر  تةة ررةت المتوالةررةت الجة ةررن 

 3لجةئىن   ة  الخة  تةلتلهب لمواجهن األ فلو زا ااضم   التس قر تاتب جةئىن تش ةنلفة واةت األ فلو زا 
 

ررة  الف ةرا ةمقرر اجتمرةمة   2011،4تشر ة  ال رة س   رو مت   الرثن مقرر  رس الف ةرا اااتشرة ن األو  م رث اجتمرةع
ا وةة  تةلمق  ال ئةاس للم ظمن تج ة   و لشر ت تقرة ة  هرثا ااجتمةمرةت ملر  موقر  ا  رة  ملر  شرترن ا  ت  رت، 

المةمررن  ورة ررت التم ررةت الرائمررن للرررو  األمضررةت تج ةرر  ت لرر  ملرر  تمررة  ررس ثلررك التوةررةةت المقرمررن  لرر  المرررة ا 
رر  اجتمررةع مرر  اجتمةمرةت الف ةررا اااتشرة ن تفررةمال  مرر   ة  المملومرةت تمررر ااجتمةمرةت متةشرر ا  وقررر تضرم  ءةضرر

 ةرن لرت و  ا ال ارةلن ا ختة ةرنالمةرلىن لارمةع ا  ات تشرل  ت فةرث ا  رة   وتل شر   روائر  الةر ةمن وارةئ  ءةرىةب
تة تظرةم مرؤتم ات  لإل ة  ر  شه ة  لموا ةا جمة  ءةىةب المةلىن تةلماتجرات والم تومةت الجرةررا؛ رمرة تمقرر

 م  تلمر م  روائ  الة ةمن ومجمومةت المجتم  المر س لالتةة  تشر  متةش  
 

  األمضرةت  ررس مضروا  مر  خرال  اختةرة   رال  مر  الررو  18ةرتم اختةرة  ءمضرةت الف ةرا اااتشرة ن الترةلل مرررهم 
 ررر   قلررةم مرر  ءقررةلةم الم ظمررن، وةررتم اختةررة هم تمررة ةضررم  تشرررة  مررزةج مرر  المهررة ات الخةةررن ت ااررمس الاةةاررةت

للتمةرة   والفتر ا القةةارةن 5 وخت ات الةىن الممومةن والخت ات التق ةة  المشهور لهم رولةة  تةلرفةتا  رس مجرة  األ فلرو زا
المرررؤهلة  تةلممررر  لمررررتة   واارررتم  جمةررر  ءمضرررةت الف ةرررا اااتشرررة ن  هرررس  رررال  اررر وات، مررر  الارررمةل لزمضرررةت

للىفةظ مل  اااتق ا  خال  الا وات األول  م  ت فةث ا  رة ، مر  تجرةرر  لر  الف ةرا  2015األةلةة  ىت  مةم 
مضرروا   ررر  مررةم تمررر  تمررةم  ال ررن ءمرروام مرر  التمةررة ،  18)ءن اررتن مرر  ءةرر   2015اااتشررة ن ترررتا  مرر  مررةم 

وهررثا الرر م  الخررة  تةلتجرةررر المتمةقررب ملرر  مرررا   ررال  ارر وات ةهررر  الررس  6 ةتمةشرر  مرر  ااختةةةررةت ةتمرر
الىفررةظ ملرر  اااررتم ا ةن والررثار ا المؤااررةن الخةةررن تررةلف ةا اااتشررة ن، وا تقررةت ملرر  التررواز  الجغ ا ررس ومررزةج 

 م ر تغة  مضوةن الف ةا  المهة ات
                                                             

تتررةر   ة واررةت األ فلررو زا والتوةرر   لرر  اللقةىررةت والفوائررر األخرر ى: تق ةرر  الف ةررا  التلهررب لمواجهررن األ فلررو زا الجةئىررن:   1
[  ج ة : م ظمرن الةرىن  الموق  مل  شترن ا  ت  ت مةلمةن  اااتشة ن  تق ة  م  المرة ا المةمن   س: م ظمن الةىن ال

، ترررررم اا رررررالع http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB130/B130_18-ar.pdf?ua=1؛ 18 130م ت) 2011المةلمةرررررن؛
  2   الفق ا2016اتتمت   ءةلو   21 س 
ا  ة  الخة  تةلتلهب لمواجهن األ فلو زا الجةئىن لتتةر   ة واةت األ فلو زا والتوةر   لر  اللقةىرةت والفوائرر األخر ى     2

 ءةلررررررررو   21، تررررررررم اا ررررررررالع  ررررررررس /http://www.who.int/influenza/pip/en) 2011ج ةرررررررر : م ظمررررررررن الةررررررررىن المةلمةررررررررن؛ 
   3)2-1-7 ، الف ع 2016 اتتمت 

[   الموقرر  ملرر  شررترن ا  ت  ررت التمةمر  مرر  تةة ررةت المتوالةررةت الجة ةررن ضررم  ا  ررة    رس: م ظمررن الةررىن المةلمةررن     3
، تررم اا ررالع  ررس /http://www.who.int/influenza/pip/advisory_group/gsd/en) 2016ج ةرر : م ظمررن الةررىن المةلمةررن؛ 

   2016ءةلو   اتتمت   20
والفوائررر األخرر ى: تق ةرر  الف ةررا تتررةر   ة واررةت األ فلررو زا والتوةرر   لرر  اللقةىررةت  التلهررب لمواجهررن األ فلررو زا الجةئىررن:   4

[  ج ة : م ظمرن الةرىن  الموق  مل  شترن ا  ت  ت اااتشة ن  تق ة  م  المرة ا المةمن   س: م ظمن الةىن المةلمةن  
، ترررررم اا رررررالع http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB130/B130_18-ar.pdf?ua=1؛ 18 130م ت) 2011المةلمةرررررن؛

  2   الفق ا2016اتتمت   ءةلو   21 س 
ا  ة  الخة  تةلتلهب لمواجهن األ فلو زا الجةئىن لتتةر   ة واةت األ فلو زا والتوةر   لر  اللقةىرةت والفوائرر األخر ى     5

 ءةلررررررررو   21، تررررررررم اا ررررررررالع  ررررررررس /http://www.who.int/influenza/pip/en) 2011ج ةرررررررر : م ظمررررررررن الةررررررررىن المةلمةررررررررن؛ 
  1-3، الف ةا اااتشة ن، ااختةةةةت الف ع 3 ، الملىا 2016 اتتمت 

  2-3، الف ةا اااتشة ن، ااختةةةةت، الف ع 3الملىا  الم ج   فاع    6

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB130/B130_18-ar.pdf?ua=1
http://www.who.int/influenza/pip/en/
http://www.who.int/influenza/pip/advisory_group/gsd/en/
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB130/B130_18-ar.pdf?ua=1
http://www.who.int/influenza/pip/en/
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توجرع ءمة رن ا  رة  جهررا  رتةر ا  لت قةر  األمضرةت الارتن الجررر  رس الف ةرا، و س شره   ةارة   ءت ةر  مر  رر  مرةم، 
ولررر  التمةقررب ةم ررس ء ررع  ررس تمررر ااجتمةمررةت اررةرو  مرر  ءمضرروا مررةمة   قرر   ررس الف ةررا اااتشررة ن هررم ءر رر  

  الترل ة  األمضةت خت ا  وتم ى  الف ةا المم س تةااتم ار مل  ال ظ   س رةفةن الىفةظ مل  التواز  المالئم تة
الىفرةظ ملر  الرثار ا المؤاارةن وااارتم ا ةن  وملر  الر غم مر  وجرور  ر ا مرةررا  ا ةجةتس لزمضةت الجرر وءهمةن

 ضفةت المزةر م  الم و ن مل  مرا المضوةن،  ن  المرةر م  هثا ال هو  تجم  م  الةموتن تمرة  الىفرةظ ملر  
ا  رررة  الخرررة  تةلتلهرررب لمواجهرررن األ فلرررو زا   ات الترررس ةت لتهرررةالترررواز  الجغ ا رررس للف ةرررا اااتشرررة ن ومرررزةج المهرررة

 الجةئىن 
 

 لر  المررة  المرةم مر  التقررم المىر ز والتىررةةت الترس تقر  رىجر ا م ر ا ءمرةم  ار وةة   تق ةر ا  وةقرم الف ةا اااتشة ن 
القرر ات التق ةررن الالزمرن للشرترن المةلمةررن لت ةرر األ فلررو زا  1:ت فةرث ا  رة   ةغ ررس التق ةر  ارتمن مجررةات، ءا وهرس

التلهررب لز فلررو زا الجةئىررن  ررس الشررترن؛  والتةرررن لهررة التةتمررن للم ظمررن؛ واألرات التشررغةلس لهررثا الشررترن؛ وءولوةررةت
لقررر ات ؛ المخزو رةت ااىتةة ةررن مر  اللقةىرةت، ت رةت ا والمترةري التوجةهةرن وء ضر  الممة ارةت )ملرر  ارتة  الم رة :

وغة هررة مرر   ة واررةت األ فلررو زا التررس قررر تاررتب جةئىرررن  A( H5N1)وتقوةررن وتمزةررز الت ةررر لز فلررو زا مرر  الرر م  
تش ةن؛ وآلةن تتت   ة واةت األ فلو زا؛ وتتةر   ة واةت األ فلو زا والتوة   ل  اللقةىةت والفوائر األخر ى؛ واارتخرام 
  الماةهمةت المةلةن وغة  المةلةن  وقر تم  ش  ءو  تق ةر  ار ون م فةر  ىرو  مارةهمةت الشر ارن  رس شره   ةارة 

 2 2015ءت ة  
 

 رالع جممةرن الةرىن المةلمةرن، مر  خرال  المجلرل الت فةرثن ارر  مرةمة  تق ةر ا    رةئس الار وات ةقررم المررة  المرةم 
قرررر ات المختتررر ات  3 للم ظمرررن، ملررر  الوضررر  والتقررررم المىررر ز  رررس المجرررةات الخمارررن أل شررر ن ا  رررة ، ءا وهرررس:

للقةل األ فلو زا؛ ووض  ااتفةقةت التس ءت مت م  روائر  الةر ةمن، تمرة  رس ثلرك  القر ا ا  تةجةن المةلمةنوالت ةر؛ و 
المملومةت ىرو  الىةرو  ملر  اللقةىرةت واألروةرن المضرةرا للفة وارةت والمروار األخر ى الخةةرن تةلجةئىرن؛ وررثلك 

ة  ترةلموار التةولوجةرن التق ة  المةلس تشرل  اارتخرام مارةهمةت الشر ارن؛ والختر ا ال ةشرئن مر  اارتخرام التم ةر  الخر
الخةةررن تةلتلهررب لمواجهررن األ فلررو زا الجةئىررن  جمةرر  التقررة ة  الارر وةن وال  ةئةررن الارر وات متةىررن ملرر  موقرر  ا  ررة  

 4مل  شترن ا  ت  ت 
 
 
 
 
 

                                                             
  5-2-7الف ع   فاع الم ج     1
  ج ةررر : م ظمرررن 2014ا  رررة  الخرررة  تةلتلهرررب لمواجهرررن األ فلرررو زا الجةئىرررن، التق ةررر  الاررر ون لمارررةهمةت الشررر ارن    2

 2015الةىن المةلمةن؛ 
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/161369/1/WHO_HSE_PED_GIP_PIP_2015.2_eng.pdf?ua=1&ua=1 تررررررررم ،

   2016ءةلو   اتتمت   22اا الع  س 
ا  ة  الخة  تةلتلهب لمواجهن األ فلو زا الجةئىن لتتةر   ة واةت األ فلو زا والتوةر   لر  اللقةىرةت والفوائرر األخر ى     3

ءةلرررررررررو    21، ترررررررررم اا رررررررررالع  رررررررررس /http://www.who.int/influenza/pip/en) 2011 ظمرررررررررن الةرررررررررىن المةلمةرررررررررن؛ج ةررررررررر : م
  1-4-7 ، الف ع 2016 اتتمت 

الموقر   الف ةا اااتشة ن المم س تة  رة   تقرة ة  الف ةرا اااتشرة ن المم رس تة  رة    رس: م ظمرن الةرىن المةلمةرن     4
  2016[  ج ة : م ظمن الةىن المةلمةن؛ مل  شترن ا  ت  ت

(http://www.who.int/influenza/pip/pip_meetings_consultations/en/ 2016ءةلو   اتتمت   22، تم اا الع  س   

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/161369/1/WHO_HSE_PED_GIP_PIP_2015.2_eng.pdf?ua=1&ua=1
http://www.who.int/influenza/pip/pip_meetings_consultations/en/
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والمواضرررة  المزمررر  ء  تغ ةهرررة التقرررة ة  الاررر وةن والتقرررة ة  ال  ةئةرررن الاررر وات مىرررررا  رررس ا  رررة  الخرررة  تةلتلهرررب 
وةلقررس  1: 1-7اجهرن األ فلرو زا الجةئىررن، وهرس ىةلةرة  غةرر  م تت رن تتمضرهة الررتمر تشرر  جةرر )ا ظرر  الجررو  لمو 

 هثا مل  رةه  ءمة ن ا  ة  ممال   ضة ةة  ضخمة  م ر  مرار الو ةئا 
 

 لقرن تت فةرثالخرة  تةلتررةلة  المتم وةض  ا  ة  الخة  تةلتلهب لمواجهن األ فلو زا الجةئىن ءةضة  ىررورا  للتموةر 
رو  ءمة رن ا  رة  مر  خرال  متلرل ا ةتجرةوز   ٪10ا  ة  الخة  تةلتلهب لمواجهن األ فلو زا الجةئىن للم ظمن  تلمل

مرر  ءمرروا  خ ررن ممرر  ماررةهمةت  ٪20والىررر األقةرر  الررثن ةةرر   لرر   2مرر   جمررةلس ءمرروا  ماررةهمةت الشرر ارن،
الش ارن ةمر  ء  ةوجع للمةملة   س األقةلةم  و تةجن لثلك، تتوزع الموا ر والموظفو   س المرةرر مر  المجرةات ملر  
جمةر  ماررتوةةت ممر  الم ظمررن ال ال ررن )المقر  ال ئةاررس، والمرةتررب ا قلةمةرن، والمرةتررب الق  ةررن ، وررثلك مرر  ءجرر  

ت فةث ماةهمةت الش ارن و س   ةا الت  ةمج المرةلمس لمرة ىرن األ فلرو زا للممر  مر  الشر رةت  را ا تتةر  الفة واةت و 
تشل  اللقةىرةت الترس ارةتم اختترة  ةرالىةتهة مارتقة   وارو  تت لرب تمرٌر مر  هرثا التوةرةةت مىر  ااارتم ار 

 موا ر  ضة ةن، مل  اتة  الم ة  م  ءج  مم  الر ااةت الم شورا 
 

 ات إعداد التقارير بشأن اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة: متطلب1-7الجدول 
 

 
 

تقرير المدير العام ال نائي 
 (1-4-7 فرعالسنوات )ال

  5-2-7 فرعالتقرير السنوي للفريق االستشاري )ال
 3(6-2 فرع  ال3والملحق 

 قر ات المختت ات والت ةر   1) الفة واةت تتةر 

 
األ فلررو زا والتوةرر   لرر  اللقةىررةت  )و  تتررةر   ة واررةت

 والفوائر األخ ى
 
 األ فلو زا  ة واةت تتت  آلةن  ه)
 

)ء  القررررر ات التق ةررررن الالزمررررن للشررررترن المةلمةررررن لت ةررررر 
 األ فلو زا والتةرن لهة التةتمن للم ظمن

 
لت ةرر األ فلررو زا  نالمةلمةرشرترن التشرغةلس للرات )ب  األ

 للم ظمن نوالتةرن لهة التةتم
 
جةئىرررررررن تةلشرررررررترن ال  ءولوةرررررررةت التلهرررررررب لز فلرررررررو زا  )

المةلمةررررررن لت ةرررررررر األ فلرررررررو زا والتةررررررررن لهرررررررة التةتمرررررررن 
للم ظمن، المتةري التوجةهةرن وء ضر  الممة ارةت )ملر  

، مررر  اللقةىرررةت ارررتة  الم رررة : المخزو رررةت ااىتةة ةرررن
 ت ةت القر ات 

                                                             
 تةأل قرررررةم والت تةرررررب ااتجررررررن أل رررررع ةتتررررر  تلرررررك الخةةرررررن تةلم شرررررو ات الم جمةرررررن التترررررةت   رررررس هرررررثا الجررررررو  ا ةلترررررزم     1

http://www.who.int/influenza/pip/pip_pcimpplan_update_31jan2015.pdf?ua=1 ءةلرررررررررررررو   22، تررررررررررررم اا ررررررررررررالع  ررررررررررررس 
  6 ، الةفىن 2016 تتمت ا
  ج ةر : م ظمررن 2016-2013ا  رة  الخرة  تةلتلهررب لمواجهرن األ فلررو زا الجةئىرن، خ رن ت فةررث مارةهمةت الشرر ارن    2

، ترررررررررررررم http://www.who.int/influenza/pip/pip_pcimpplan_update_31jan2015.pdf?ua=1) 2015الةرررررررررررررىن المةلمةرررررررررررررن؛ 
  6 ، الةفىن 2016اتتمت   ءةلو   22اا الع  س 

 م  ا  ة  الخة  تةلتلهب لمواجهن األ فلو زا الجةئىن ةم ر  فل ال    6-2، الف ع 3والملىا  5-2-7الف ع    3

http://www.who.int/influenza/pip/pip_pcimpplan_update_31jan2015.pdf?ua=1
http://www.who.int/influenza/pip/pip_pcimpplan_update_31jan2015.pdf?ua=1
http://www.who.int/influenza/pip/pip_pcimpplan_update_31jan2015.pdf?ua=1
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تقرير المدير العام ال نائي 
 (1-4-7 فرعالسنوات )ال

  5-2-7 فرعالتقرير السنوي للفريق االستشاري )ال
 3(6-2 فرع  ال3والملحق 

 A(H5N1))ر  تقوةررررررررن وتمزةررررررررز الت ةررررررررر لز فلررررررررو زا 
 فلرررو زا األخرر ى التررس قرررر تاررتب جةئىرررن األ و ة واررةت

 تش ةن

الختررر ا ال ةشرررئن مررر  اارررتخرام    5)
التم ة  الخة  ترةلموار التةولوجةرن 
الخةةن تةلتلهب لمواجهن األ فلرو زا 

 الجةئىن

 

القررر ا ا  تةجةررن المةلمةررن    2) الفوائر تتةر 
 للقةل األ فلو زا

اللقةىررةت )و  تتررةر   ة واررةت األ فلررو زا والتوةرر   لرر  
 والفوائر األخ ى

وضر  ااتفةقررةت الترس ءت مررت    3)
مرر  روائرر  الةرر ةمن، تمررة  ررس ثلررك 
المملومررررةت ىررررو  الىةررررو  ملرررر  
اللقةىرررررررررررةت واألروةرررررررررررن المضرررررررررررةرا 
للفة واررررررررررررةت والمرررررررررررروار األخرررررررررررر ى 

 الخةةن تةلجةئىن

 

اارتخرام شل  التق ة  المةلس ت   4)
 الش ارن ةتماةهم

 المةلةن وغة  المةلةن  ااتخرام الماةهمةت ز)

 
 الشبكة العالمية لترصد األنفلونزا والتصدي لهامراقبة   7-2
 

ءاةارررةن ومىرررررا   شرررةرةن   مترررةري 5و 4ا  رررة  الخرررة  تةلتلهرررب لمواجهرررن األ فلرررو زا الجةئىرررن )الملىقرررة   سةل اررر
ءا وهررس:  ،األ فلررو زا والتةرررن لهررةةتملررا تةختةةةررةت األ ررواع المختلفررن لمختترر ات الشررترن المةلمةررن لت ةررر   ةمررة

المختترر ات الم جمةررن و الو  ةرن لمرة ىررن األ فلرو زا المتمةو ررن مرر  الم ظمرن،  الم اررز المتمةو ررن مر  الم ظمررن، والم ارررز
م ظمرن  تغ رس هرثا ااختةةةرةت لوالمختتر ات الت ظةمةرن األاةارةن التةتمرن ل، التةتمرن للم ظمرن H5المم ةن ترةل م  
جة ب الت ور الخةةرن تةلتلهرب لز فلرو زا الجةئىرن  وتخضر  جمةر  مختتر ات الشرترن المةمن  ل  شغةلةن المت لتةت الت

مر   ةقروم تةختةةةرةتهت ت ثا رة رمرة ل ظةم م اجمرن مارتم ا مر    ةرا الت  رةمج المرةلمس لمرة ىرن األ فلرو زا لتقةرةم 
 ر  ء ت  ا وات  الم ارز المتمةو ن م  الم ظمن تم م اجمنتمل  اتة  الم ة :  :مرمع

 
الم ارررز الو  ةررن لمرة ىررن األ فلررو زا هررس الم ا ررا الو  ةررن الاررةةرةن التررس تضرر ل  تماررؤولةةت تةمتتة هررة مضرروا  مرر  
ءمضررةت الشررترن المةلمةررن لت ةررر األ فلرررو زا والتةرررن لهررة، وتةمتتة هررة تخضررر  لإل ررة  الخررة  تةلتلهررب لز فلرررو زا 

مرر  ءجرر  ءوجررع مىررررا لمملهررة الخررة  تن ررة  التلهررب مر ومررن الجةئىررن، ولررر  ا توجررر مالقررن تمةقرةررن وا ءمرروا  
الم ظمن لهرثا الشرترن ال ومةرن، ملر  ارتة  الم رة  مر  ىةر  م اقتن لز فلو زا الجةئىن واأل فلو زا الموامةن  لثا  ن  

توقةرت    اختةرة  الم اررز الو  ةرن لمرة ىرن األ فلرو زا لل ا مىررورم اقترن  ،ااتخرامهمة  لةن تتت   ة وارةت األ فلرو زا
الم ةاررب لتتررةر  الفة واررةت مرر  الم ارررز المتمةو ررن مرر  الم ظمررن هررو األاررةل ألن تقةررةم ألرائهررة  وم رر  هررثا التتررةر  
ةرمم مشةو ات الم ظمن التس تج ى ر  اتن ءشه  لتىل  تةة ةت ت ةر  ةر ول األ فلرو زا الخرة  تةلشرترن المةلمةرن 

توةرررةةت تشرررل  ت رةترررن لقةىرررةت األ فلرررو زا تةل ارررتن لموارررم ةرررؤرن  لررر   ةررررا  لت ةرررر األ فلرررو زا والتةررررن لهرررة، و 
والجة ةرن للفة وارةت الموارمةن  نالماتضررةاأل فلو زا القةرم  وم  تة  مهةم هثا ااجتمةمرةت اارتم ار الخةرةئ  
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 مرررة واأل  A(H9)و ةررر ول  ،A(H5) ، و ةررر ولA(H7N9)  ةررر ول والفة وارررةت الترررس تهررررر تىررررو  جةئىرررن م ررر 
و  ة واةت األ فلو زا المتىو ا التس تقوم مختتر ات الشرترن تةرتشرة هة وتىلةلهرة  رمرة ء هرة تارتم ر ء األخ ى الف مةن

التىررة ةت الم تظمرن تشرل   ة  وه ةلرك ءةضر 1 الفة وارةت الم شرىن للقةىرةت تغر ر التلهرب للجةئىرن الىةجرن لت روة 
والترس  2،3ومررر مر ات  شر  التىررة ةت، ا قلرةمىارب الت ةر المةلمس لفة ول األ فلو زا التس تظه   شرة  الت ةرر 

 ءرات الم ارز الو  ةن لمرة ىن األ فلو زا  ت ةر جمةمهة
 

المختت ات الت ظةمةرن األاةارةن التةتمرن للم ظمرن م  الم ظمن ومرة ن  نرز المتمةو اتجتم  ءمة ن ا  ة  تمرة ن الم  
ممر  تشرر  و ةرا مر  الشرترن المةلمةرن لت ةرر ارتتمت  اختةرة   ةر ول اللقرةل، وت   ت اةر  وءةلرو    رس شره ن شرتة 

خ رر  ت فةررث وضرر   ررس  ا  مىرررور ة  الشررترن ت خرر   ا خ ا رر ملرر  الرر غم مرر  ء  مختترر اتو األ فلررو زا والتةرررن لهررة  
ن الماررتوى مرر  ءجرر  ت ررةت القررر ات للمختترر ات والت ةررر،  ررن  مم لررس الشررترن مترر وا للف ةررا   ةمررالشرر ارن  ةتماررةهم

 غتررتهم  رس المزةررر مر  المشررة رن الم تظمرن مرر  الف ةرا اااتشررة ن، ملر   فررل  ارا تلررك المم رس تةااررتم ار مر  
التق ةرررن  ن  قرررزالم فرررثا مررر  روائررر  الةررر ةمن والمجتمررر  المرررر س، رمرررة ء ةررر ت تمرررر المخرررةو   زات اختةرررة  الختررر ات ل

  نملةالم
 

لهرة  وقرر ترم التوار   رس الوةرو   الشرترن المةلمةرن لت ةرر األ فلرو زا والتةررنا  رة   رس رمرم وةتم   ءىر ءهرا  
تررزا  قةررةرا هررثا الشررترن   وملرر  الرر غم مرر  ثلررك، ا2011مررةم الجغ ا ررس لهررثا الشررترن، و ررس   ةقهررة، ومملهررة، م ررث 

ت  رةمج المرةلمس لمرة ىرن األ فلرو زا  وقرر الغة   امةن  ل  ىر رتة ، وةج ن ت اةا ال ظرةم الخرة  تهرة مر  خرال  
ةةرا م  راخ  الشترن  ل  غةةب التم ة  الممت   تع للشرترن تلرملهرة  رس المملةرةت ءرى مرم وجور هةر   امس للق

 الخةةن تة  ة  
 

 نؤوالتوصيات: تصريف الش
 

ة تغس للمرة  المةم ال ظ   س خةة ات للىفةظ مل  ااارتم ا ةن والمم  رن  رس الف ةرا اااتشرة ن،  -27
 لفت ا تمةة   ة ةن غة  مىررا المرا تمة  س ثلك  مرة ةن شغ  األمضةت مضوةن الف ةا 

 

ة تغس ت اةا التقة ة  الا وةن التس ةقرمهة الف ةا اااتشة ن للمرة  المةم، والتقة ة  ال  ةئةن التس  -28
 ةقرمهة المرة  المةم لجممةن الةىن المةلمةن، وثلك لتتاة  ا تالغ 

 
المشة رن مر  المجتمر  المرر س وتممةقهرة، لتشرم  ة تغس ألمة ن ا  ة  والف ةا اااتشة ن تواة   -29

 مررا  ءرت  م  الم ظمةت المشة رن 

                                                             
اجتمةع تشةو ن ومملومةتس لم ظمن الةىن المةلمةن ىو  الت رةترن الخةةرن تلقةىرةت  ةر ول األ فلرو زا تةل ارتن ل ةر     1

ج ةررر : م ظمرررن الةرررىن  [  الموقررر  ملررر  شرررترن ا  ت  رررت  رررس: م ظمرررن الةرررىن المةلمةرررن    2017-2016الرررر ا الشرررمةلس 
، تررررررررررررررررم /http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/consultation201602/en) 2016المةلمةررررررررررررررررن؛ 
   2016اتتمت   ءةلو   22اا الع  س 

ج ةر :  [  لموقر  ملر  شرترن ا  ت  رتا    رس: م ظمرن الةرىن المةلمةرن  272 -مل  ارتة  الم رة ، تىررة  األ فلرو زا    2
 2016م ظمن الةىن المةلمةن؛ 

(http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/ ترررم اا رررالع  ررررس ،
   2016اتتمت   ءةلو   22
ج ة : م ظمرن الةرىن  [  الموق  مل  شترن ا  ت  ت  س: م ظمن الةىن المةلمةن  ملخ  شترن األ فلو زا س لو تس     3

ءةلرو    22، تم اا الع  س http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/updates/summaryreport) 2016المةلمةن؛ 
   2016 اتتمت 

http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/consultation201602/en/
http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/
http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/updates/summaryreport
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الشرترن المةلمةرن تة شة ا  ل  الرو  الىةام الثن تضر ل  ترع الم اررز المتمةو رن مر  الم ظمرن  رس  -30
لم ارررز ، ة تغررس للف ةررا اااتشررة ن التمررةو  تشررر  ءر رر  ا تظةمررة  مرر  هررثا الت ةررر األ فلررو زا والتةرررن لهررة

 واةئ  المختت ات ال ئةاةن التةتمن للشترن، تمة  س ثلك م ر   شةت األ  قن التق ةن المةملن 

 
للشررترن المةلمةررن لت ةررر األ فلررو زا ة تغررس للمرررة  المررةم ء  ةت ررةو  ماررللن  قرر  التم ةرر  ال اررمس  -31

ملر   ةجرةر هرثا التم ةر  تلار ع  والشرترن وتشجة  ت  ةمج الم ظمن المةلمس لمرة ىن األ فلو زا، والتةرن لهة
 مة ةمر  

 
ة تغس للمرة  المةم ء  ةضم  ء  ءن مملةن  مةرا الت ظرةم الرراخلس  را ات الم ظمرن  رس   رة   -32

وا  رة  مواتمرن ومترةملرن تشرر  و ةرا مر  الشرترن ت امج ال وا ي الةىةن الجرةررا ترفر  ء  تظر  ء شر ن 
و زا، وثلك لضرمة  قةرةرا ءقروى ملر  المارتوةة  الملمرس والتق رس  رس الم ظمن المةلمس لمرة ىن األ فلت  ةمج 

 ت فةث ا  ة  

 
ة تغررس للمرررة  المررةم ء  ةواةرر   تةىررن المرروا ر التشرر ةن والمةلةررن الالزمررن لت فةررث األ شرر ن المت ةمةررن  -33

 لإل ة  الخة  تةلتلهب لز فلو زا الجةئىن والتوةةةت ال ةتجن م  هثا اااتم ار 
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 : الروابط مع برامج المنظمة وسائر الصكوك القانونية8الفصل 
 

مرة هرو ءتمرر  لر  للىرر األقةر ، ال ظر   ا  ة  الخة  تةلتلهب لمواجهن األ فلرو زا الجةئىرن ةت لب الوةو  تتل ة 
، ءن  لرر  التةئررن القة و ةررن والمؤااررةن الممقرررا التررس ةممرر   ررس اررةةقهة   لوجررع المم ررس مرر  ال  ررةا المىرررر لالتفررةا

الةررروك القة و ةررن األخرر ى وترر امج م ظمررن الةررىن المةلمةررن   ه ررةك  ظة تهررة  ررس الترلةرر   ررس ا  ررة  تتررراخ  مرر  
واللرررروائم الةررررىةن  1،خ ررررن الممرررر  المةلمةررررن الخةةررررن تلقةىررررةت األ فلررررو زا – ال ررررن اررررةةقةت ملرررر  وجررررع التىرةررررر 

تتراخ  م    ةا  –)ست وتورو   ةغوةةس   3ةتفةقةن الت وع التةولوجستالملىا  ةغوةة  وت وتورو  2، 2005) الرولةن
   1-8 ظ  الجرو  اا  ة  الخة  تةلتلهب لمواجهن األ فلو زا الجةئىن )

 
الخةةرن ترةألم  الةرىس المرةلمس لفهرم رةفةرن المتةر ات الرتر ى  األ فلو زا ءةضة تةلمرةر م جةئىن ت تت  مخة   و 

واىرا  م  ءهم هرثا  4تجهةز المةلم تشر  مةم للتةرن لل وا ي الماتقتلةن  وةمتت  ت  ةمج األم  الةىس المةلمس
لتمزةرررز قرررر ا المرررةلم ملررر  التةررررن  ا  ىةررر  تترررث  التلررررا  والم ظمرررةت الرولةرررن والمجتمررر  المرررر س جهرررور المترررةر ات،

هة وااارررتجةتن الاررر ةمن لهرررة  ةىترررون ت  رررةمج األمررر  الةرررىس المرررةلمس ملررر  ارتشرررة الممرةرررن و  لتهرةررررات األمررر ار
ىزمن م  ا ج اتات تمضهة ةرمم التلهب للجةئىن، تمة  س ثلرك األمر ار الىةوا ةرن الم شرل والتم ةر  وء ظمرن  11

تىررا للت مةرن المارترامن هرو رمة ء  الهر  ال ةلر  مر  ءهررا  األمرم الم 5 س للت ةرفملال المختت  الو  س والوقت
ىةرو  ال رةل ضرمة  وتتضرم  غةةةترع   ضمة  تمت  الجمة  تل مة  مة  ةىةن وتةل  ةهةن  س جمةر  األممرة 

، ورمررم تلاررمة  مةاررو ا نفمةلررملرر  األروةررن المضررةرا للفة واررةت واللقةىررةت ثات الجررورا المةلةررن والملمو ررن والرة ررن  
وملر  وجرع التىرةرر  -وتمزةز قر ا رة ن التلرا   ،المضةرا للفة واةت واللقةىةتالتى  والت وة  الخة  تةألروةن 

را ا - التلررررا  ال ةمةرررن الرررو  س ملررر  الةرررمةر المخرررة   الةرررىةن  مررر  ءجررر  ا  رررثا  المترررر  وتقلةررر  المخرررة   وات
 6 والمةلمس

 
 

                                                             
ج ة :  [  الموق  مل  شترن ا  ت  ت خ ن المم  المةلمةن الخةةن تلقةىةت األ فلو زا   س: م ظمن الةىن المةلمةن     1

 ءةلررررررو   22، تررررررم اا ررررررالع  ررررررس /http://www.who.int/influenza_vaccines_plan/en) 2016م ظمررررررن الةررررررىن المةلمةررررررن؛ 
   2016 اتتمت 

 2008 ، ال تمن ال ة ةن  ج ة : م ظمن الةىن المةلمةن؛ 2005اللوائم الةىةن الرولةن )   2
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43883/1/9789241580410_eng.pdf ءةلررررررررررررررررو   22، تررررررررررررررررم اا ررررررررررررررررالع  ررررررررررررررررس 

   2016 اتتمت 
تشل  الىةو  مل  الموا ر الجة ةرن والتقةارم المرةر  والم ةر  للم رة   ال ةشرئن مر  اارتخرامهة   رس:  ت وتورو   ةغوةة   3

 2011ةرررة : اتفةقةرررن الت ررروع التةولررروجس، األمرررم المتىررررا؛  [  مرررو ت  الموقررر  ملررر  شرررترن ا  ت  رررت اتفةقةرررن الت ررروع التةولررروجس  
(https://www.cbd.int/abs/ 2016اتتمت   ءةلو   22، تم اا الع  س   
م ارز مرة ىن األم ار والوقةةن م هة وخ ن األم  الةىس المةلمس   س: م ارز مرة ىرن األمر ار  -الةىن المةلمةن    4

 2016 [  ءتال ترررررة، جو جةرررررة: م اررررررز مرة ىرررررن األمررررر ار والوقةةرررررن م هرررررة؛ الموقررررر  ملررررر  شرررررترن ا  ت  رررررت والوقةةرررررن م هرررررة  
(http://www.cdc.gov/globalhealth/security/index.htm 2016اتتمت   ءةلو   21، تم اا الع  س   
ملرر  شرررترن  الموقرر  خ ررن األمرر  الةررىس المررةلمس: ىزمررن ا جرر اتات   ررس: م اررررز مرة ىررن األمرر ار والوقةةررن م هررة     5

 2016[  ءتال تة، جو جةة: م ارز مرة ىن األم ار والوقةةن م هة؛  ا  ت  ت
(http://www.cdc.gov/globalhealth/security/actionpackages/default.htm 2016اتتمت    ءةلو  21، تم اا الع  س   
 رس: قةمررا مم  ررن الت مةرن الماررترامن،  را ا الشرؤو  ااقتةرةرةن وااجتمةمةررن ترةألمم المتىرررا  .ءهررا  الت مةرن الماررترامن   6
  2016[   ةوةو ك: األمم المتىرا؛  الموق  مل  شترن ا  ت  ت  
(https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300 2016اتتمت   ءةلو   21، تم اا الع  س   

http://www.who.int/influenza_vaccines_plan/en/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43883/1/9789241580410_eng.pdf
https://www.cbd.int/abs/
http://www.cdc.gov/globalhealth/security/index.htm
http://www.cdc.gov/globalhealth/security/actionpackages/default.htm
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
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واللززوائح الصززحية  الجائحززة : ملخززص الززروابط بززين اإلطززار الخززاص بالتأهززب لمواجهززة األنفلززونزا 1-8الجززدول 
 ناغويابروتوكول العمل العالمية الخاصة بلقاحات األنفلونزا  و خطة (  و 2005الدولية )

 
اإلطار الخاص بالتأهب  الموضوع

لمواجهة األنفلونزا 
 الجائحة

اللوائح الصحية 
 (2005الدولية )

خطة العمل 
العالمية الخاصة 
 بلقاحات األنفلونزا

بروتوكول 
 ناغويا

     تىاة  التلهب للجةئىن

     تىاة  اااتجةتن للجةئىن

 ،تتررررررةر  المرررررروار التةولوجةررررررن
  س ثلك الفة واةت تمة

 1-1-5 ف عال
 

اختةةةةت  5الملىا 
الم ارز الو  ةن لمرة ىن 
األ فلو زا، الم ارز 
المتمةو ن م  م ظمن 
 الةىن المةلمةن

 

  

تتررررررةر  مملومررررررةت الةررررررىن 
 الممومةن

  2) 3-1-5 ف عال
 
 5الملىا 

 2-6المةرا 

  

    7-6 الف ع الت ظةمةن اتت ةت القر  

زةرررررررررررةرا الىةرررررررررررو  ملررررررررررر  
 اللقةىةت

 10-6و 9-6ف وع ال
 11-6و

 
، ااتفةقةت 2الملىا 

 2الموىرا ل ق  الموار 

 

 

 
 

 

 اتتمزةررررررز قررررررر ات المختترررررر  
 والت ةر 

 6-6 ف عال
   1الملىا  4-14-6 ف عال

ا  تةجةررررررررن القررررررررر ا ت رررررررروة  
 لقةل األ فلو زال

 13-6 ف عال
 

، ااتفةقةت 2الملىا 
، 2الموىرا ل ق  الموار 

 6ء، 5ء 1-4المةرا 

  

 

 

 13-6 ف عال  ق  التر ولوجةة
، ااتفةقةت 2الملىا 

، 2الموىرا ل ق  الموار 
 6ء، 5ء 1-4المةرا 

  
 

الىةرررررو  ملررررر  الم تجرررررةت 
والتر ولوجةرررررررررة والمملومرررررررررةت 

 الفوائروتتةر  
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  1خطة العمل العالمية الخاصة بلقاحات األنفلونزا  8-1
 

 الرئيسيةالنتائج 
 

: ه ررةك ءوجررع مهمررن للتررآز  تررة  ا  ررة  الخررة  تةلتلهررب لمواجهررن األ فلررو زا الجةئىررن وت  ررةمج خ ررن 66ال تةجررن 
وةشرم  هرثا التشرجة  ملر   قر  التر ولوجةرة وت رةت القرر ات مر  ءجر   2 المم  المةلمةن الخةةن تلقةىةت األ فلو زا

الر ااةت المم ةن تمبت الم ر، والال ةت الت ظةمةن، وا ترالغ مر  المخرة    تةرر ء رع ا توجرر اتفةقرةت مت مرن 
 ل ق  التر ولوجةة  ة  ىةلة
 

الرررررثن ارررررةج ن  رررررس شررررره  :    اارررررتم ار خ رررررن الممررررر  المةلمةرررررن الخةةرررررن تلقةىرررررةت األ فلرررررو زا، 67ال تةجرررررن 
، اةرو  متةىة   ر اجرع  رس التقةرةم المم رس تتىرةرر جوا رب الخ رن )ر اارةت مربت 2016 و مت    ال ة س تش ة 
الترس ةمرر  و الررمم اللوجةارتس     شر  اللقةىرةت  ا  شةرات التق ةرن للجهرةت المةر من للقةىرةت الجرةررا  الم ر

، م ررر ا  ررة  الخررة  تةلتلهررب لمواجهررن األ فلررو زا الجةئىررنء  تظرر  جررزتا  مرر  ت فةررث ماررةهمةت الشرر ارن ضررم  
  ااقتضةت

 
: رمةن لقةىرةت األ فلرو زا الجةئىرن الترس ةؤمص هرة ا  رة  الخرة  تةلتلهرب لمواجهرن األ فلرو زا الجةئىرن، 68ال تةجن 

خرال  ت  رةمج خ رن ورثلك القر ا المةلمةن مل    تة  اللقةىةت )تمة  س ثلرك قرر ا اللقةىرةت الجرةررا المتةىرن مر  
تررزا  ىترر  ا   غةرر  رة ةررن لتلتةررن ال لررب المررةلمس المتوقرر  م ررر ن الخةةررن تلقةىررةت األ فلررو زا  االممرر  المةلمةرر

 ظهو  األ فلو زا الجةئىن 
 

 امج الم ظمررن األوجررع الخةةررن تتررتتررراخ  تمررر ءوجررع ا  ررة  الخررة  تةلتلهررب لمواجهررن األ فلررو زا الجةئىررن مرر  
وءرخر  ملةهرة المزةرر مر   2006خ ن المم  المةلمةن الخةةن تلقةىةت األ فلو زا التس وضمت  رس مرةم  األخ ى  

، تتم   ءغ اضهة  س زةةرا القر ا مل  تة ة  لقةل األ فلو زا تةل اتن للرو  ال ةمةن، وت ررز 2011الت قةم  س مةم 
والتى  والت وة   رس هرثا لقةل الجةئىن،  تة   مل  زةةرا تة ة  اللقةل الموامس وااتخرامع، وتمزةز القر ا مل  

 3،4ر الةر
 

                                                             
ج ة :  [  الموق  مل  شترن ا  ت  ت خ ن المم  المةلمةن الخةةن تلقةىةت األ فلو زا   س: م ظمن الةىن المةلمةن     1

 ءةلررررررو   22، تررررررم اا ررررررالع  ررررررس /http://www.who.int/influenza_vaccines_plan/en) 2016م ظمررررررن الةررررررىن المةلمةررررررن؛ 
   2016 اتتمت 

وضرررمت الم ظمرررن خ رررن الممررر  المةلمةرررن الخةةرررن تلقةىرررةت األ فلرررو زا، تةلتمرررةو  مررر  ختررر ات الةرررىن الممومةرررن والختررر ات    2
لقةىةت، ووررةات التموةر  مر  التلررا  المتقرمرن وال ةمةرن  وارتمقر جلارن المشرةو ات ال ةل رن األرةرةمةة ، والجهةت المة من ل

  2016 و مت   واألخة ا تشل  هثا الخ ن  س شه  تش ة  ال ة س 
ج ة :  [  الموق  مل  شترن ا  ت  ت خ ن المم  المةلمةن الخةةن تلقةىةت األ فلو زا   س: م ظمن الةىن المةلمةن     3

 ءةلررررررو   21، تررررررم اا ررررررالع  ررررررس /http://www.who.int/influenza_vaccines_plan/en) 2016م ظمررررررن الةررررررىن المةلمةررررررن؛ 
   2016 اتتمت 

مةن الخةةن تلقةىةت األ فلو زا: تمزةز القر ا خ ن المم  المةلمةن الخةةن تلقةىةت األ فلو زا، مشة ة  خ ن المم  المةل   4
ج ةر : م ظمرن الةرىن  [  الموقر  ملر  شرترن ا  ت  رت  رس: م ظمرن الةرىن المةلمةرن  و ق  التر ولوجةة  س الررو  ال ةمةرن  

 ءةلرررو   21، ترررم اا رررالع  رررس /http://www.who.int/influenza_vaccines_plan/objectives/projects/en) 2016المةلمةرررن؛ 
   2016اتتمت  

http://www.who.int/influenza_vaccines_plan/en/
http://www.who.int/influenza_vaccines_plan/en/
http://www.who.int/influenza_vaccines_plan/objectives/projects/en/
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 ملةرو  روا  ءم ةررس 50 ةهرة  ىرو م ث ترت خ ن المم  المةلمةن الخةةن تلقةىرةت األ فلرو زا اارت م ت الم ظمرن و 
ت ءمروا  خ رن الممر  خرما واارتل  1 تق ةتة ، رمة اةهمت التلرا  والهةئةت األخ ى تمة ةق ب م  ملةة  روا  ءم ةرس

 2017ومرةم  2007ور تةجن لثلك،  ةمرة ترة  مرةم  2 نملة مجهن  14المةلمةن الخةةن تلقةىةت األ فلو زا لرمم 
ملةررو  ج مررن  ضررة ةن  600 تررة   تةىررن  مرة ةررن  مرر   3تمر ررت خ ررن الممرر  المةلمةررن الخةةررن تلقةىررةت األ فلررو زا

الرتر ى روةرن مملرت الشر ارن مر  شر رةت األ ، رس المرةرر مر  الىرةاتاأل فلو زا الجةئىرن  و لقةل م  ج مةت  تق ةتة  
هرثا الشر رةت المرمومرن مر  قتر   ء  تلوار  2019 2018 تة  اللقةل  وم  المتوقر  تىلرو  ال  ةئةرن  مل  تةاة  

  تة  لقةل األ فلو زا الجةئىن لةة   جمةلس مرر الج مةت  ل  ملةة  ج من  مل   تهةخ ن قر  ال
 

   ررس تشرر ة  ال ررة س ،والتررس تغ ررس مشرر  ارر وات ،خ ررن الممرر  المةلمةررن الخةةررن تلقةىررةت األ فلررو زا ت تهررس واةررن
  وقررر  ظرر  الف ةررا المم ررس تةااررتم ار  ررس الرةفةررن التررس ةمر ررع تهررة مواةررلن رمررم ممرر  الت  ررةمج 2016 ررو مت  

رةم الررمم التق رس للتلررا  الر اارةت المم ةرن تمربت المر ر ءو تقر ىت  تمر  غالقرع  ملر  ارتة  الم رة : مر  خرال 
خ ررن الممرر  المةلمةرررن الخةةررن تلقةىررةت األ فلررو زا ىررو  تةررر ة  اللقررةل والتاررجة  والتوزةرر   و رررس مرر  مررن و رممال

خ ن المم  المةلمةرن الخةةرن تلقةىرةت األ فلرو زا  ةتاتهر هتس ال ةتللقةى نمة مالجهةت الزا   ةع تن االوقت الث
 ىرو تىقةرا القرر ا تلرك الجهرةت   رس رمرم تقررم مارةهمةت الشر ارن خرام ءمروا ، ةمرر  اارتةممر  ملر  ت رةت ء فارهت

ملر    تة  اللقةل الموامس ولقةل الجةئىن، وثلرك مر  خرال  التر امج التر ةتةرن وااتشرة ات الختر ات الماترامن مل  
لت ررةت الرررمم قةئمررن ال نالمةرر مالجهررةت   واررة تف  م رر  هررثا ااقترر ال مرر  الم ةقشررةت التررس تجرر ى مرر  اررتة  الم ررة 

لتموةر  م ر  هرثا الترر ةب  رس ىةلرن  2اااتفةرا م  آلةن ااتفةقةت الموىرا ل قر  المروار  ة  والتمةو   رمة ةمر  ءةض
وارةئ   ئرةت المشرة رة  م ر : شر رةت تمر لرتةل ارتن  2وجور م و ن  س خةرة ات ااتفةقرةت الموىررا ل قر  المروار 

م  رخرررة  الترررر ةب الخررررة  ةص قلررررلررر   فرررل الشررررةرلن،  رررن  ءمة رررن ا  رررة  تل   ومس سالتشرررخة  والرةة رررةت مررر  الفئررررن 
رممررع  س سمرر  الفئررن  2ةمررر  للماررةهمة   ررس ااتفةقررةت الموىرررا ل قرر  المرروار  ا  خةررة   اةمتتررة  تتررةلمختت ات والت ةررر 

  س التلهب  ااترمة  اات مة  ماةهمةت الش ارن
 

 نفلونزاالتوصية: خطة العمل العالمية الخاصة بلقاحات األ 
 

ال ظرر   ررس الررر ول الماررتفةرا مرر  خ ررن الممرر  المةلمةررن  ةتمررة  ملرر  الف ةررا اااتشررة ن لإل ررة  -34
، لتىرةرر ءن جوا رب مر  شرل هة 2016 رو مت    الخةةن تلقةىةت األ فلو زا، والتس ت تهس  س تش ة  ال ة س

 ء  ترمم ت فةث هثا ا  ة  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
ج ومرررررة   ،   ا ارررررةل ر ب، اررررروخس  ،  وت تارررررو     التىررررررةةت وال جةىرررررةت لمتلقرررررس المررررر م والف ةرررررا اااتشرررررة ن    1

 ظمررررن  مجلررررن اللقةىررررةت  تىررررت ال ترررر    قررررم تم ةرررر  الو ةقررررن لمتررررةر ا  قرررر  تر ولوجةررررة لقةىررررةت األ فلررررو زا التةتمررررن للم التق ررررس
  j.vaccine.2016.07.047/10.1016ا لرت و ةن: 

 الم ج   فاع    2
 الم ج   فاع    3
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 1(2005)اللوائح الصحية الدولية   8-2
 

 النتائج الرئيسية
 

شرر ارن التلهررب  وائررر  ضررة ةن  ررس تىاررة  القررر ات األاةاررةن للرروائم  ةت: قررر ةرررو  ألمرروا  ماررةهم69ال تةجررن 
م ررث ترررت   ، وخةةررن  ررس مجررة  قررر ات المختترر ات والت ةررر  ملرر  الرر غم مرر  ثلررك، 2005الةررىةن الرولةررن )

 والتةة ررةت تشررل  المالقررن تررة  ءمرروا  ماررةهمةت الشرر ارن قرر ،  2014توزةرر  ءمرروا  ماررةهمةت الشرر ارن  ررس مررةم 
   لررم تترروا   تمررر  لررثا ةمررر  اجرر ات تىلةرر  تخةررو  تررل ة 2005والقررر ات األاةاررةن للرروائم الةررىةن الرولةررن )

   رررس ااارررتم ار القرررةرم 2005ءمررروا  مارررةهمةت الشررر ارن ملررر  القرررر ات األاةارررةن للررروائم الةرررىةن الرولةرررن )
 لمواجهن األ فلو زا  لإل ة  الخة  تةلتلهب

 
ستةلوقةةررن ، وتقرروم تموجتهررة الرررو  األمضررةت ة    مرر  الةررروك الملزمررن قة و رر2005تمتترر  اللرروائم الةررىةن الرولةررن )

وم  ترة   2س ضراةىةن ممومةن وتو ة  ااتجةتن والىمةةن م  ا تشة  الم ر مل  الةمةر الرولس، ومرة ىتع، 
م ررر  قرررر ات المختتررر ات والت ةررررر  ،التلررررا  تترررلمة  القرررر ات األاةارررةنهرررثا اللررروائم ت ةلرررب  ،ال ةرررو  األخررر ى

مرر  المرر جم ء  ت ظرر  الررررو  األ رر ا   ررس اللرروائم الةرررىةن  لررثا  3 وم مهررة واااررتجةتن لهرررة ةتالفةشررةارتشررة  و 
مر   روا ي الةرىن مىتملرن   مرس جرةرر ملر  ء هرة  ة ئرن مر   مر   فلو زا تشر ةن ءىةلن ءن    ل  2005الرولةن )

وتتترةر  مملومرةت الةررىن الممومةرن ثات الةررلن تهرثا الىررر    ،وتخ ر  الم ظمررن ،مومةرن الترس ت ةرر  قلقرة  رولةررة  الم
جةئىرن غ ا  األ فلو زا  ة ئن م   وا ي الةىن الممومةن التس ت ة  قلقة  رولةة ، مل  جةئىن م  الم جم ء  ترو  

  2009مةم 
 

ا  رة  الخرة  تةلتلهرب لمواجهرن األ فلرو زا  الخةةرن ترةل وات  ترة مةرا مرة تت ررز الم ةقشرةت  ومل  ال غم م  ء ع
  مررر ال    اختال رررةت هةمرررن ة    ملررر  الترررآز  ترررة  الةررررة ،  ه رررةك ءةضررر2005الةرررىةن الرولةرررن ) الجةئىرررن واللررروائم

ولررةل لررروائ  الةرر ةمن ءو  4،5، ىاررب للرررو  األ رر ا  ة    ملزمررن قة و رر2005 ةررو  اللرروائم الةررىةن الرولةررن )
الفةملررن األخرر ى  ررس ت فةررث اللرروائم م ةةرر  خرر ة   وتتمررةو  الم ظمررن مرر  روائرر  الةرر ةمن والالمةررلىن ا  ءةررىةب

تررررررةالتزام تررررررةللوائم الةررررررىةن  ة  قة و رررررر نغةرررررر  ملزمررررررثا الجهررررررةت الفةملررررررن  ، لررررررر  هرررررر2005الةررررررىةن الرولةررررررن )
   2005) الرولةن

 
تتررةر  المة رررةت المةرةررن ترررة  التلرررا ، تة مرررة  ملررر  ةشررج  ا  ررة  الخرررة  تةلتلهررب لمواجهرررن األ فلررو زا الجةئىرررنو 
تة  تتةر  الفة وارةت وتترةر   ة  تواز  ا  ة  ة اىن   سةل او   مل  ثلك  2005اللوائم الةىةن الرولةن ) تشج  ا

                                                             
 ، ىرو  اللروائم الةررىةن الرولةرن   رس: م ظمررن 2005تمزةرز األمر  الةرىس مرر    ةرا ت فةرث اللروائم الةررىةن الرولةرن )   1

، تم /http://www.who.int/ihr/en) 2016ج ة : م ظمن الةىن المةلمةن؛  [  مل  شترن ا  ت  ت الموق  الةىن المةلمةن  
   2016اتتمت   ءةلو   24اا الع  س 

 2008 ، ال تمن ال ة ةن  ج ة : م ظمن الةىن المةلمةن؛ 2005اللوائم الةىةن الرولةن )   2
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43883/1/9789241580410_eng.pdf ءةلررررررررررررررررو   22، تررررررررررررررررم اا ررررررررررررررررالع  ررررررررررررررررس 

   2016 اتتمت 
  1الملىا  الم ج   فاع    3
    وىترررررر  تشرررررر ة  األو  2005الرررررررو  األ رررررر ا  هررررررس الرررررررو  الملزمررررررن قة و ررررررة تلىرررررررةم اللرررررروائم الةررررررىةن الرولةررررررن )   4

 رولن م  الرو  األ  ا   196ائم ، ضمت اللو 2016 ءرتوت 
 [  الموقر  ملرر  شرترن ا  ت  ررت    ررس: م ظمرن الةرىن المةلمةررن   2005الررو  األ ر ا   ررس اللروائم الةررىةن الرولةرن )   5

تررررم اا ررررالع  ررررس ، /http://www.who.int/ihr/legal_issues/states_parties/en) 2016م ظمررررن الةررررىن المةلمةررررن: ج ةرررر ؛ 
   2016 ءرتوت  تش ة  األو   4
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 ررس اللرروائم  تة مررة ةوجرررو الةررىن الممومةررن   تةىررن  ررس  ةررة    تررواز  المةررلىن التجة ةررن مرر  ا ضررمةالفوائررر ل
   ةررررو  للتشررررجة  ملرررر  التتررررةر  الارررر ة  للتةة ررررةت والمملومررررةت األخرررر ى  ررررس الوقررررت 2005)الةررررىةن الرولةررررن 

رمرة هرو الىرة   رس ا  رة  الخرة  تةلتلهرب لمواجهرن   هة ا تىتون مل   ةو  تشل  تتةر  الفوائر نالم ةاب، 
  ء  هرثا 2005الرولةرن )األ فلو زا الجةئىن  وم  الفوائر األخر ى لتترةر  المملومرةت والتةة رةت  رس اللروائم الةرىةن 

وت تةرع الاررة  تشر  ءا ع الم ر تةرتشة  ةامم للرو  األمضةت والم ظمةت م  قتة  م ظمن الةىن المةلمةن 
 المم ضة  للمخة   والتترة  تت فةث  ج اتات الةىن الممومةن 

 
األ فلررو زا الجةئىررن، الخررة  تةلتلهررب لمواجهررن    وا  ررة 2005ه ررةك  قررة  تررآز  تررة  اللرروائم الةررىةن الرولةررن )و 

ال روا ي الةرىةن ارتشرة  ملر   ا   رالهمة تلال لرمم األم  الةىس المةلمس م    ةا  مرار المةلم لةرو  قةر  
وااارررتجةتن لهرررة  وملررر  الررر غم مررر  ء  ا  رررة  الخرررة  تةلتلهرررب لمواجهرررن األ فلرررو زا الجةئىرررن مخةررر  لجةئىرررن 

 وهرررو رمرررم التلررررا  ثات المررروا ر المىررررورا  رررس ت رررةت القرررر ا األ فلرررو زا،  ا ء  الةررررة  لررررةهمة هرررر  مشرررت ك ءا
 الم ر ارتشة  و 
 

  مرةرت تررةل ف  ملر  المملةرن األولةرن  رس اختةررة  2005القرر ات األاةاررةن للروائم الةرىةن الرولةرن ) رس الواقر   رن  
الفجررروات رةرررر لتى ،2013مرررةم الترررس ءلج ةرررت  رررس  1الفجررروات تا ء  تىلرررةال   التلررررا  لت فةرررث مارررةهمةت الشررر ارن

األاةاررةن  اتمؤشرر ات القررر   تلجةئىررن واااررتجةتن لهررة، ااررتخرماز فلررو زا ل ررس القررر ا ملرر  التلهررب األر رر  خ ررو ا  
 ،المختترر ات والت ةررر ات  ر ق ررن ا  ررالا، وخةةررن  ةمررة ةتملررا تقررر  2005الخةةررن تررةللوائم الةررىةن الرولةررن )

ن وضر  م هجةرتضرم ت  ،ةهمةت الشر ارن  وملر  ارتة  الم رة لتىرةر التلرا  التس او  تاتهر هة ءموا  ت فةرث مار
  2005، مؤشر ات اللروائم الةرىةن الرولةرن )المارتجراس الفة وارةت ارتشرة تقر ا التلررا  ملر  سالخةةن الر جةت 

 2قةئم مل  األىرا س الالتس تقةل سالت ةر و  1-2-3الوا را  س الت ر 
 
مر  المر جم ء  ةرررو  لت فةرث ا  ررة  الخرة  تةلتلهرب لمواجهررن األ فلرو زا الجةئىررن مر  خرال  ت ررةت قرر ات التلرررا  و 

ولرر     2005ةللوائم الةرىةن الرولةرن )الخةةن تالقر ات األاةاةن   شةت تل ة   ةجةتس  س ماةمرا التلرا  مل  
   األمرروا  الخةةررن تت فةررث ماررةهمةت الشرر ارن   مرر  المهررم مالىظررن ء  تلررك الفوائررر قررر تجمرر  القرر ا  ةررمتة  ىةرر

األ فلررررو زا، تة مررررة القررررر ات األاةاررررةن للرررروائم الةررررىةن  ةأل فلو زا وت ةرررررالمم ةررررن تررررمختترررر ات ال اتتمررررزز  قرررر  قررررر  
 جمة  التهرةرات الةىةن ال ةشئن خ  المختت ات والت ةر  ةمة ة ات  تتملا تقر  2005) الرولةن

 
 الدوليةالتوصية: اللوائح الصحية 

 
  2005ة تغرس ت فةررث األ شرر ن الرروا را ضررم  ا  ررة  مرر  وضرر  ءىرررةم اللرروائم الةررىةن الرولةررن ) -35

 ررس الىاررتة ، وة تغررس مواتمررن الجهررور الخةةررن تت ررةت القررر ات، الراممررن والمرملررن للجهررور الرروا را ضرررم  
ملررر  مارررتوةةت     وةمرررر  التةررررن لرررثلك مررر    ةرررا تو ةرررا التفةمررر 2005اللررروائم الةرررىةن الرولةرررن )

  وا  رة  لتمظرةم ءوجرع الترآز  وجوا رب 2005الم ظمن ال ال رن رة رن  تشرل  ت فةرث اللروائم الةرىةن الرولةرن )
 الرفةتا 

                                                             
: تىلررةالت الفجرروات  ج ةررر : 2016-2013 ماررةهمةت شرر ارن ا  ررة  الخرررة  تةلتلهررب لمواجهررن األ فلررو زا الجةئىرررن   1

 ءةلرررررررو   22، تررررررم اا رررررررالع  ررررررس http://www.who.int/influenza/pip/pip_pc_ga.pdf) 2013م ظمررررررن الةررررررىن المةلمةرررررررن؛ 
  11  الةفىن 2016 اتتمت 

مةررررررن والمؤشرررررر ات الخةةررررررن ت ةررررررر التقرررررررم المىرررررر ز  ررررررس ت رررررروة  القررررررر ات األاةاررررررةن للرررررروائم الةررررررىةن القةئمررررررن الم ج   2
)م ظمررررررررن الةررررررررىن المةلمةررررررررن  مجمومررررررررن  2013الرررررررررو  األ رررررررر ا   ج ةرررررررر : م ظمررررررررن الةررررررررىن المةلمةررررررررن؛   ررررررررس الرولةررررررررن
 ؛2-2013والتةئن   را ا القر ات وا  ثا  والتةرن مل  الةمةر المةلمس   الةىس األم 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/84933/1/WHO_HSE_GCR_2013.2_eng.pdf) ، تشرررررر ة   4تررررررم اا ررررررالع  ررررررس
   2016ءرتوت   األو  
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 1بروتوكول ناغويا الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي  8-3
 

لتتررةر   ةلمتترر  ا  ررة  الخررة  تةلتلهررب لمواجهررن األ فلررو زا الجةئىررن ةرررة  متةىررة  أل رر ا  متمررررا :70ال تةجررن 
  الفوائر، وهو ةترو متوائمة  م  ءهرا  ت وتورو   ةغوةة

 
ءارررف ت المفةوضرررةت الىرومةرررن الرولةرررن تشرررل  ا  رررة  مررر  وضررر  قوامرررر تشرررل  الىةرررو  ملررر   :71ال تةجرررن 

اتب جةئىن تشر ةن، وتترةر  الفوائرر  وملر  المررل مر  ثلرك،  رن  ت فةرث ت وتوررو   ة واةت األ فلو زا التس قر ت
 ةغوةررة قررر ة ةرر  التتةاررة  تشررل  تتررةر   ة واررةت األ فلررو زا، ىةرر  قررر ةاررترمس األمرر  التفررةور تشررل  المرةررر مرر  

ىةر األو وترس ءق  ااتوقر الممةمالت ال  ةئةن، وهو األم  الثن قر ةؤرن  ل  تلخة  الىةو  مل  الفة واةت  
 ةمرة ةتةر  ترةأل فلو زا الجةئىررن،  ة  تخةةرة ة  ةررتةمتتررة ا ة  رة  الخرة  تةلتلهرب لمواجهرن األ فلرو زا ت تةلفمر 

 لت فةرث ت وتوررو   ةغوةرة لرم تلخرث هرثا الخ روا تمرر  تمل  ال غم م  ء  التلررا  األخر ى الترس وضرمت تشر ةمة
لت فةث ت وتورو   ةغوةة، ترزرار الىةجرن الملىرن لىارم هرثا  وىة  ةتزاةر مرر التلرا  التس تض  تش ةمةت و  ةن

 الشروك والىر م  المخة   التس ةتم ر لهة األم  الةىس المةلمس 
 

  مل  ت فةث ت وتورو   ةغوةة غة  مفهومن مل    ةا واار المت تتن ن الممومةن ة ة  الةىا :    72ال تةجن 
ء ضررر  ملررر   ىرررو   المم  رررن والفهرررم والرررومس ن ررر ،ثا اا رررة لتوضرررةم هررر ا   تة مرررة تةرررر  ءمة رررن الم ظمرررن تق ةررر  

 ن ة س ق ةع الةىن الممومءموٌ  ازمنٌ تت وتورو   ةغوةة 
 

  مر  الت وتوررو   4)4ا ةىرر ت وتورو   ةغوةة تشر  ةر ةم آلةرن للتارلةم تةرك ضرم  المرةرا  :73ال تةجن 
الرولةرن، مرر  قتةرر  اجتمرةع ء رر ا  الت وتورررو  ءو جممةررن ء  رةة ررة  مو وقررة  ترع و اررمةة  ومتمتمررة  تةلمةررراقةن تةرر 

الةررىن المةلمةرررن، ةمر رررع اتخررةث قررر ا  ترررل  ةشرررر  ا  ررة  الخرررة  تةلتلهرررب لمواجهررن األ فلرررو زا الجةئىرررن ةررررة  
ء  ةةاررر  مررر  شررل  هرررثا القررر ا  تخةةررةة  رولةرررة  تشرررل  التلهررب لمواجهرررن األ فلرررو زا الجةئىرررن واااررتجةتن لهرررة  و 

جمةر  التلررا  تةل  ةقرن مةمر  مر    ةرا ضرمة  ت هرةوتتةرلالفوائرر لر  توةر    ة  المم ةن تةلتىقةا ءهرا  ا 
 ة واةت األ فلو زا الترس قرر تارتب جةئىرن تشر ةن  وارةغ س ا  رة  مارللن الىةرو  ملر   ة وارةت م  ثاتهة 

ارترمس  تر ام اتفةقرةت األ فلو زا التس قر تاتب جةئىن تش ةن وتتةرلهة ألغر ار ت وتوررو   ةغوةرة، ومر   رم لر  ة
   ةئةن مل  ءاةل ر  ىةلن مل  ىرا 

 
وهررس تشررتم  ملرر   ال ررن  3 رولررن مرر  الرررو  األ رر ا  196هررس ممةهرررا مت مررن تررة   2   اتفةقةررن الت رروع التةولرروجس

ااررترامن ااررتخرام المرروا ر التةولوجةررن وضررمة    2  الىفررةظ ملرر  الت رروع التةولرروجس )1ءا وهررس: ) ،ءغرر ار  ئةاررةن
م ت وتورررو   ةغوةررة ةةررمقررر تررم تالمرروا ر الجة ةررنس  و  سوالتقةاررم المررةر  والم ةرر  للفوائررر ال ةشررئن مرر  ااررتخرام  3)

ةتفةقةررن الملىررا ت ،تشررل  الىةررو  ملرر  المرروا ر الجة ةررن والتقةاررم المررةر  والم ةرر  للفوائررر ال ةشررئن مرر  ااررتخرامهة

                                                             
،  لب المجلل الت فةثن لم ظمن الةىن المةلمةن م  المرة ا المةمن  ج ات ر اان تشرل  2016ة ةة    س رة و  ال ة س    1

  وقرررر اارررتفةرت  ترررةئج الف ةرررا المم رررس تةاارررتم ار مررر  مت تترررن ملررر  ت فةرررث ت وتوررررو   ةغوةرررةا  رررة  الةرررىةن الممومةرررن ال
 التىرة ةت والتةة ةت الم تت ن تتلك المملةن 

ةرررة : اتفةقةرررن الت ررروع  [  مرررو ت  الموقررر  ملررر  شرررترن ا  ت  رررت اتفةقةرررن الت ررروع التةولررروجس   رررس: اتفةقةرررن الت ررروع التةولررروجس     2
   2016اتتمت   ءةلو   22، تم اا الع  س /https://www.cbd.int/convention) 2016المتىرا؛ التةولوجس، األمم 

مر  هرثا  ة  الرو  األ  ا   س اتفةقةرن الت روع التةولروجس غةر  ملزمرن تلقةئةرة تموجرب ت وتوررو   ةغوةرة، لرر  ملةهرة موضر   3
رولررن مرر   78، ضررم ت وتورررو   ةغوةررة 2016ءرترروت   تشرر ة  األو   4التةرررةا ملرر  ثلررك ااتفررةا تشررر  م فةرر   ىترر  

 الرو  األ  ا  
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مر  ءغر ار اتفةقةرن الت روع التةولروجس  وهرثا ةت لررب لمارةمرا  رس ت فةرث الغر ر ال ةلرر  تهرر  ا 1س،الت روع التةولروج
لفوائرر المروا ر الجة ةرن ترة  الررو  )وخةةرن قةارم الم ةر  الترفر  م  الرو  تهةئن التةئن القة و ةرن والت ظةمةرن الترس ت

 المىلةن التس تقرم الممة    المجتممةت ءو ارة  األةلةة  م  تلر الم شل  وراخ  الرو  )مجتممةت ال
 
ا  رررة  ء  تتىرر ى  لررب المجلرررل الت فةررثن للم ظمررن مرر  ءمة رررن الم ظمررن  2016ة ررةة    رررة و  ال رررة س ررس شرره  و 

  وااتجةتن لثلك ، قةمت ءمة ن الم ظمن ترنج ات ر اارن ت ررز  ةغوةة الةىةن الممومةن المت تتن مل  ت فةث ت وتورو 
  تتررةر  المم ضررةت ملرر    ررةا واارر ، تمررة  ررس ثلررك تةة ررةت 1 ررس مجررةلة  وهمررة: ) ملرر  تررل ة  ت وتورررو   ةغوةررة

والشررترن المةلمةررن لت ةررر األ فلررو زا  الجةئىررن ا  ررة  الخررة  تةلتلهررب لمواجهررن األ فلررو زاو   2المتوالةررةت الجة ةررن )
 رة  الخررة  تةلتلهررب ا  سلتىارة  الت ررةغم تررة  ت وتوررو   ةغوةررة والمم ةررن والتةررن لهررة، تمرة  ررس ثلررك الخةرة ات 

 إل رررررة  الخررررة  تةلتلهررررب لمواجهررررن األ فلرررررو زاالمتواةرررر  لاررررتم ار اا الجةئىررررن  رررررس اررررةةا لمواجهررررن األ فلررررو زا
 رس ظر   هرةوتتةرل  لر  الفوائرر  توةتتراخ  ءىرةم ت وتورو   ةغوةة تشر  ملىوظ م   ظةم الو  2س 2016 الجةئىن

األمرر  الررثن ة ةرر  اهتمةمررة  خةةررة  هررو مرررى امتتررة  ولررر    الجةئىررن ا  ررة  الخررة  تةلتلهررب لمواجهررن األ فلررو زا
  س ظ  ت وتورو   ةغوةة تخةةةة   ة  ا  ة  الخة  تةلتلهب لمواجهن األ فلو زا الجةئىن ةر

 
  س مر  المرو رم  ملمةلىةو  مل  سموا قن ماتقن تة ةلب ت وتورو   ةغوةة الماتخرم الماتقتلس للموا ر الجة ةن و 
لشرر و  المتفررا ملةهررةس مرر  ءجرر  تتررةر  استوةرر   لرر  للررر   رر   مرر  جرر ات مفةوضررةت  ررس الممتررةر  ا هررثةقتضررس و 

للتوةرر   ة  ا  ررة  الخررة  تةلتلهررب لمواجهررن األ فلررو زا الجةئىررن  ظةمررةتررةم  ،ت وتورررو   ةغوةررةملرر  غرر ا  و   الفوائررر
ر لر  الفوائرر وتتةرلهرة األ فلرو زا الترس قرر تارتب جةئىررن  ة وارةت مر  ءجر   ة  خةةةررملر    رةا ضرةا مم ، لر رع ةل

 :التةلس ات  ةتم  ااوةمت   ت وتورو   ةغوةة تجواز وجور م   هثا ااتفةقةت،   تش ةن
 

تمرة ةتارا مر  ءغر ار ااتفةقةرن وهرثا  للتوةر   لر  الفوائرر وتتةرلهرة تا ةك رولرس تخةةرس  ءة مة
 ررس ملر  ال رر   ءو األ ر ا   ا ة تررا ثا الت وتوررو هرر ةتمرة ر ممهمررة،  رن ورو  ء  الت وتوررو  

 3 تةلموا ر الجة ةن المىررا التس ةغ ةهة الةك التخةةس ومقةةراملا  ةمة ةت سالةك التخةة
 
موا قررن لتتررةر  الفة واررةت راخرر  الشررترن المةلمةررن لت ةررر األ فلررو زا والتةرررن لهررة لرررة  مرر  المزمرر  ء  ةخضرر  لررو و 

التفررةور لتزامررةت الشرر و  المتفررا ملةهررة )التررس قررر تت لررب ارررثلك تت وتورررو   ةغوةررة و الخةةررن الماررتقن مرر  ملررم 
  مرمت لترةت ا  رة  الخرة  تةلتلهرب لمواجهرن األ فلرو زا الجةئىرن،  مرالوا  ملر    ةتش و  ر  مة رن  ة وارىو  
تترةر  الفة وارةت راخر  الشرترن  ل   ت ةت وتةلتةلس الوض  ء  ةؤرن  ل  اىتمة  مضةمفن الجهر المتثو  هثا شل  
 نمةرر مالجهررةت الااررتم  الف ةررا المم ررس تةااررتم ار للمخررةو  مرر  ء  م ةلتررن  ،  ملرر  اررتة  الم ررة رتةرر  تشررر 

                                                             
ت وتورو   ةغوةة تشل  الىةو  مل  الموا ر الجة ةرن والتقةارم المرةر  والم ةر  للم رة   ال ةشرئن مر  اارتخرامهة   رس:    1

 2011جس، األمرررم المتىررررا؛ ةرررة : اتفةقةرررن الت ررروع التةولرررو  [  مرررو ت  الموقررر  ملررر  شرررترن ا  ت  رررت اتفةقةرررن الت ررروع التةولررروجس  
(https://www.cbd.int/abs/ 2016ءرتوت   تش ة  األو   4، تم اا الع  س   
تشررل  الىةررو  ملرر  المرروا ر الجة ةررن ااختةةةررةت،  ةرررا  ر ااررن ىررو  الررتل  اىتمررة  تررل ة  ت فةررث ت وتورررو   ةغوةررة    2

 2016المىتملن مل  الةىن الممومةن  ج ة : م ظمن الةىن المةلمةن: لىا تةتفةقةن الت وع التةولوجس  مل  تترةر  الملم اضرةت وا  رة  والتقةام المةر  والم ة  للم ة   ال ةشئن م  ااتخرامهة )الم
(http://www.who.int/entity/influenza/pip/2016-review/NagoyaStudyTORs.pdf ءةلرررررررررررررررو   22، تررررررررررررررم اا ررررررررررررررالع  ررررررررررررررس 

   2016 اتتمت 
تشرررررررل  الىةرررررررو  ملررررررر  المررررررروا ر الجة ةرررررررن والتقةارررررررم المرررررررةر  والم ةررررررر  للم رررررررة   ال ةشرررررررئن مررررررر   ت وتوررررررررو   ةغوةرررررررة   3

 2011ةررررررررة : اتفةقةرررررررن الت رررررررروع التةولررررررروجس، األمررررررررم المتىرررررررررا؛  الملىررررررررا تةتفةقةرررررررن الت رررررررروع التةولررررررروجس  مررررررررو ت  اارررررررتخرامهة،
(https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-en.pdf 2016ارررررررررتتمت   ءةلرررررررررو   22، ترررررررررم اا رررررررررالع  رررررررررس ، 

  4، الفق ا 4 المةرا
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، تشرررل  الشررر و  المتفرررا ملةهرررة مررر  رررر  رولرررن م شرررلىرررو  تةلتفرررةور ىرررو  الموا قرررن المارررتقن مررر  ملرررم و  ةتللقةىررر
وةت ررر  وتةررر ا  ،وةمقررررهة ةتةمرررر  ء  ةزةرررر ترلفرررن ت ررروة  اللقةىررر، ءمرررٌ  الفة وارررةت الم شرررىن للقةىرررةت تشرررر   ررر رن

لررم ةررتم ا مررال  مرر  ءن وىترر  ا  ،   م تجررةت  هةئةررن ءقرر   ةئرررا   وجررور  ررس تمررر الىررةات مرر ةاررف  و  ،الت رروة 
الررو   زا  الوضرول ةغةرب ممرة  ثا رة رت، ومة ةغوةة تقة  لت وتورو  س ة  تخةةة ة  سةرتةمتتة ا   امةة   ة  مال  ةك 

 سة  تخةةرة ة  سةررتةمتترة ا   رة  الخرة  تةلتلهرب لمواجهرن األ فلرو زا الجةئىرن ا قر قةمت تتىرةرر األ  ا  مجتممن  
ت وتورررو   ررس  رر ا  األاجتمررةع الت رروع التةولرروجس ءو اتفةقةررن  ررس  رر ا  األملرر  اررتة  الم ررة  مرر  خررال  مررؤتم   -

مرر    ةررا تمررر ا لةررةت ة للتشرر ةمةت المم ةررن تةلت فةررث، ءو رو  مرر    ةررا ت فةررثهءو مرر  جة ررب آىررةر الرر ةغوةررة، 
هرثا  رس جر ات  ءن األ ر ا   رس الت وتوررو   اجتمرةعا ااتفةقةرن و  رس  ر ا  األ  لرم ةتخرث مرؤتم  ىتر  ا و ءخر ى  
امتر   تة  رة  الخرة  قرر ال غم م  ء  ااتىةر األو وتس  س تش ةمةتع التس ت فث ت وتورو   ةغوةة مل  و   الةرر

  ن  الرو  األ  ا  األخ ى لم تقم تةلم    1،ة  تخةةة ة  ةرتةمتتة ا  تةلتلهب لمواجهن األ فلو زا الجةئىن
 
مرررم وجررور الررثة  ء ررةروا تة  ةال ئةارر لرر  مقرررمس المملومررةت الف ةررا المم ررس تةااررتم ار ااررتم   ررس الوقررت الرر اه  و 

تلررا     ملر  ارتة  الم رة  تارم    مشررلن  رس تترةر  المم ضرةتم روء  هرثا ترةت ة ،تت وتوررو   ةغوةرةررة س ومس 
 اررةلهة مم ضررةت للرررو  الماررتقتلن التررس  التررزام تررةلت وتورو ، لر هررة تواجررع ةررموتةت م ررر   الرر ااتىررةر األو وتررس 

 مل  مت لتةت هثا الت وتورو   لةات ممتةرا  
 

 التوصية: بروتوكول ناغويا
 

ة تغرس ال ظر   رس ا  رة  الخرة  تةلتلهرب لمواجهرن األ فلرو زا الجةئىرن تةمتترة ا ةررة  تخةةرةة   -36
 رولةة  لتوضةم ت فةث ت وتورو   ةغوةة تةل اتن للتلهب لز فلو زا الجةئىن واااتجةتن لهة:

 
  2016رةارررمت    ةتررةم اجتمررةع األ ررر ا   ررس ت وتورررو   ةغوةرررة، المزمرر  مقرررا  رررس رررة و  األو ،

  ةرن  لل ظر   رس التارلةم تة  رة  تةمتترة ا ةرررة  تخةةرةة  رولةرة  تشرل  التلهرب لمواجهرن األ فلررو زا 
الجةئىررن واااررتجةتن لهررة  وةرر ى الف ةررا المم ررس تةااررتم ار ء  اجتمررةع األ رر ا  اررةخرم ءهرررا  

 ا  ة   ثا ءىا  ااتغال  تلك الف ةن 

 

 لمارررللن التارررلةم  2017ن المةلمةرررن لمرررةم وتة ضرررة ن  لررر  ثلرررك، ة تغرررس ء  تتةررررى جممةرررن الةرررى
 تة  ة  تةمتتة ا ةرة  تخةةةة  رولةة  ضم  ت وتورو   ةغوةة 

 
 

 

 

 

 

 

 
                                                             

تشل   2014ءت ة    ةاة   16الخةةن تةلت لمة  األو وتس والمجلل  س  2014 511ائىن )ااتىةر األو وتس   قم    1
 تررراتة  االتررزام تةل اررتن للماررتخرمة  مرر  ت وتورررو   ةغوةررة تشررل  الىةررو  ملرر  المرروا ر الجة ةررن والتقةاررم المررةر  والم ةرر 
للم ة   ال ةشئن مر  اارتخرامهة  رس ااتىرةر األو وترس   رس: الج ةررا ال ارمةن لالتىرةر األو وترس  ات اارتو غ: ت لمرة  ااتىرةر 

-http://eur-lex.europa.eu/legal؛ L 150/59) 2014األو وتررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررس؛

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0511&from=EN 16 ، الفق ا  
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 : أعضاء الفريق المعني باالستعراض1التذييل 
 
 ويليام كوابينا أمبوفوستاذ األ

 
 جةممن غة ة، ءر ا، غة ة  –التثرة ن لزتىة  ال تةن   ئةل قام ملم الفة واةت، ممهر  وغوشس

 
مشرة ك و ئررةل قارم ملرم الفة وارةت،  رس ممهرر  وغوشرس التررثرة ن الارتةث األءمتو رو م ةرب  وةلةرةمةشرغ  األارتةث 

 غة ة  -لزتىة  ال تةن تجةممن غة ة  س ءر ا
 

الفىرر  التررثرة ن لزتىررة  ال تةررن، وترر ءل قاررم  زمةلررن التىرر  تممهررر  وغوشررسملرر  ر جررن ءمتو ررو ىةرر  األاررتةث 
الجزةئرررس والمةرررلس للمرررروى  الفىررر ت ررررز مملرررع ملررر  و   تةلممهررررةلمجه  ا لرت و رررس وملرررم ءمررر ار األ ارررجن تررر

 الفة واةن والترخالت المضةرا للفة واةت 
 
ت  رةمج غة رة ل ةرنجةهتو اللج رن ةلجةممرن غة رة، وت رس ءمتو و مضو تةلمجلل األرةرةمس ترلةن ملروم الةرىن اتةث األو 

لج ررن ال ررس  ة  رمررة شررة ك ءةضرر  تملررم األوتئررن والمختترر اتمم ررس الو ن الةررىن الممومةررن رلةررلالتررةت   التررر ةتس المةرررا س
تق ةرن ال ةنلت ارةقالج رن ال  تروزا ا الةرىن  رس غة رة، و رس 2005الةىةن الرولةرن ) الو  ةن المم ةن تةللوائم ةنالتوجةه
 مضررو  رررس م رررز مملةرررةت  رروا ي ا ةتررروا ة  وهرررو ءةضرر  اوةتمررر ر  ةرر ول ا والمم ةررن تن التةتمررن للررروزا ا الو  ةرر
  تغة ةالو  س 

 
اااررتجةتن لمرر ر  ةرر ول وتضررم  مملررع رمررم قررت لم ظمررن الةررىن المةلمةررن، ؤ ءمتو ررو رماتشررة  ماررتةث ممرر  األ

 ةرررا الختررر ات اااتشرررة ن  الف ةرررا المةمررر  المم رررس تةللقةىرررةت والتم ةررر ، والرررثن شررررلع ا ةتررروا، ورمضرررو ارررةتا  رررس 
  رررة  الخرررة  المم رررس تة  وتقلرررر مرررؤخ ا   ئةارررن الف ةرررا اااتشرررة ن الترررةت  للم ظمرررنااارررت اتةجس المم رررس ترررةلتم ة  

خ رن لرمة ء رع مضرو  رس الف ةرا اااتشرة ن   الخة  تم ظمن الةىن المةلمةن تةلتلهب لمواجهن األ فلو زا الجةئىن
وممرر  رماتشررة   ررس لج ررن  رروا ي اللرروائم الةررىةن الرولةررن  ،ىررةت األ فلررو زاالمةلمةررن الخةةررن تلقةالم ظمررن ممرر  

 التةتمن للم ظمن والمم ةن تم ر  ة ول ا ةتوا 
 

 )الرئيس( ساتا-الدكتورة كريستين مويلوا كاسيبا
 

 افة ا الم ظمن الاةتقن لل واةة الىا ن لمرة ىن الم   القةئم مل   وع الج ل، زامتةة

 
اةتة واىرا م  ءر   التخةةرةة  شره ا  رس مجرة   رب التولةرر و رب ال ارةت  رس -الررتو ا ر ةاتة  موةلوا رةاةتة

مةمرة ، وىةضر ت ملر   25زامتةة  وقر مة ات مملهة ر تةتن  س الماتشف  الجةممس التملةمس تلواةرة ألر ر  مر  
  س رلةن ال ب تجةممن زامتةة المةضةن مةمة  مرا  الخمان مش  

 
اررةتة تخترر ا وااررمن  ررس مجررة  الةررىن الج اررةن وا  جةتةررن، ترررتا  مرر  األمرر ار الملمرةررن -تتمترر  الررررتو ا رةاررةتةو 

وةرروا   لررر  ت ظررةم األارر ا، وال مةةرررن  - األةرررز  تمرررة  ررس ثلررك  ةررر ول المرروز الم ررةمس التشررر ن -الم قولررن ج اررةة  
،  رس ىرةات ال رروا يو ررب التولةرر  وء رواع ار  ة  الةرىن ا  جةتةرن، الشرةملن لإلجهرةر، والمال ةرة ء  رةت الىمرر ،

 .و مةةن الولرا 
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تىاررة  ةررىن األمهررةت والولرررا ، وممةلجررن القضررةةة المتملقررن تررةلم   موا  لرر  اررةتة تةلررر - وتلتررزم الررررتو ا رةاررةتة
خرال  القرةئم ملر   روع الجر ل ة رت رارفة ا الم ظمرن لل واةرة الىار ن لمرة ىرن الم ر  مل قرر و  .القةئم ملر   روع الجر ل

  2014ءرتوت    تش ة  األو  ل   2012ءرتوت    تش ة  األو الفت ا م  
 
 دكتورة فرانسيس مكجراثال
 

 رتة ا الماتشة ة   س مرتب  ئةل  را ا الخرمةت ال تةن، وزا ا الةىن،  ةوزةل را
 
لرر ئةل  را ا الخرررمةت  ة ماتشررة  تةرر ا الر ررتو ا مرجرر ا   تةتررن تخةةررةن  ررس الةررىن الممومةررن، وتممرر  ىةلةررة  الرر

للروز ات تقررةم المشرو ا وتتول  الررتو ا   ا اةل مرج ا  م  خال  م ةتهة هثا   ال تةن  س وزا ا الةىن ت ةوزل را
الىررةات تشررل   س م ررر الىةجررن ئةاررماتشررة  والررزمالت تشررل  ااررت اتةجةن وقضررةةة الةررىن الممومةررن، رمررة تممرر  ر

ا  ررة  الةررىةن تشررل  ، و 2009مررةم الم رلمررن  فلررو زا األةررن، وااررةمة جةئىررن ممراألمرر ار الال ة ئررن م رر   ةشررةةت 
 للمواق  التةئةن الملو ن 

 
والاةةاررةت المةمررن  ا وااررمن  ررس اةةاررةت الةررىن الممومةررن تررولرررةهة خ اجتررةزت الررررتو ا مرجرر ا  الر ااررةت الملةررة

الةررىن لشررؤو  وىرررات ق ررةع الةررىن، تمررة  ررس ثلررك مملهررة رمرررة  تةل ةةتررن مختلرر  وا را ا الملةررة  ررس المرةررر مرر  
للمرةرر مر  وزا ات الةرىن  رمرة م لرت  ةوزل ررا  رس المرةرر مر  اجتمةمرةت الةرىةة  ماتشرة ة  الالممومةن وررتة  

ن جممةررن الةررىن المةلمةررن و رررس اجتمةمررةت اللج ررن ا قلةمةرررن  قلررةم غرر ب المىررة  الهرررةرن التةتمررن لم ظمررن الةرررى
المةلمةن  رمة مملت  س الرو  ال ةمةن تمة  س ثلك ءم ةررة الوار   وتةةل رر، رمرة مملرت لمررا ار ن  رس وزا ا ةرىن 

 جز  روك 
 

 واتا ء  مملت الررتو ا مرج ا  رممة ل مةم  س الم ة ا ال ةفةن والفقة ا  س  ةوزةل را 
 
 دكتورة طلعت مختاري آزادال
 

 األ فلو زالمرة ىن م رز الو  س ا ة ا س المرة ا 
 

مرر  جةممررن  هرر ا ، ومةجاررتة  الةررىن الممومةررن ال ررب التة رر ن ىةررلت الررررتو ا مختررة ن آزار ملرر  ر جررن  ررس 
جةممرررن  هررر ا  للملررروم ال تةرررن، ور جرررن تخةةرررةن  رررس ملررروم مررر    1982ور جرررن ررترررو اا  رررس ملرررم الفة وارررةت )

 ل تةن للملوم ا ة ا  جةممن م    1991المختت ات ال تةن الا ة ةن )
 
ن الةررىن الممومةررن تجةممررن رلةررالررررتو ا مختررة ن آزار ءاررتةثا ملررم الفة واررةت و ئةاررن قاررم ملررم الفة واررةت  ررس و 

وهرررس تشرررغ  م ةرررب مررررة ا الم ررررز الرررو  س لمرة ىرررن األ فلرررو زا  وم رررث  1985 هررر ا  للملررروم ال تةرررن  وم رررث مرررةم 
 رس التىر  واارمن الىةرتن األلمة ةرن  ولررةهة ختر ا   ةلىةتنالو  س المم س تمختت  الءةتىت  ئةان  2006 مةم

مجرةات ملرم مختلر   رس را ارة  ل ااىة  ءش  ت مل   اةئ  مةجاتة   رس الملروم و ارةئ  ررترو   ،والتملةم المةلس
مضررو  ررس ىةلةررة  التشررخة  الجزةئةررن  وهررس واررةئ  والمررز  و المةررلةن الوتةئةررةت متىرر   ررس  الفة واررةت وخةةررن  

ت رةترن شرل  مم  رماتشة ا مؤقتن للم ظمن تهس تنة ا   و ت نالو  ةت مةم األ فلو زا ولج ن الىن الو  ةن لمرة لج ن ال
 لقةل األ فلو زا 
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 السيدة جوهان نيوستيد
 

  ا الةىن، المملرن المتىرااوز ت ئةان اةةاةت الغثات، مرة ةن الةىن الممومةن 
 

ملرر  الةررمةر و الةررىن الممومةررن مجررة  ن  ررس وااررم ا تررالاررةرا  ةواررتةر موظفررن مر ةررن تةلمملرررن المتىرررا تتمترر  تخ
ةر ةمن روائر  الوىرا المم ةن تاةةاةت الغثات  رس وزا ا الةرىن تل رر ، وتقرور الممر  مر  ىةلةة  ت ءل هس الرولس  و 
 خةةن  ةمة ةتملا تةلىر م  الام ن تو  ،الغثات

 
التلهررب لز فلرو زا الجةئىررن واألمرر  الةرىس للمملرررن المتىرررا، مر  الممرر   ررس مجرة  وقتر  ثلررك قضرت اررت ارر وات 

لم ظمرررن الةرررىن ة راخرر   قلرررةم ءو وترر، و القضرررةةة المةلمةررن  رررس ااتىررةر األو وترررسورة ررت غةلتةرررن ثلررك الممررر  تشررل  
  المةلمةن، ومل    ةا ءوا  تر ة  م  الم ظمن والش رةت المةلمةة  ا خ ة   رمة قةرت و ر المملررن المتىررا خرال

 ررس للم ظمررن  سألو وترراقلررةم ا مفةوضررةت ا  ررة  الخررة  تةلتلهررب لمواجهررن األ فلررو زا الجةئىررن، وت ءاررت اجتمررةع 
 م اى  اىقن م  المفةوضةت 

 
الةررىةن تررن جلت ا  ومملررت  ررس  ة الىةوةررنتر ولوجةررال ةتالاررةرا  ةواررتةر  ئةاررن القاررم الخررة  تت رروة  اةةارروتولررت 

وم لرررت مةرررةلم المملررررن المتىررررا ه رررةك لمررررا خمرررل اررر وات  ،م ظمرررن التمرررةو  والت مةرررن  رررس المةررررا  ااقتةرررةرن
 ةتملا تةلةىن والملم والتر ولوجةة   ةمة
 
 )الرئيس بالنيابة( دكتورة تيريزا تامال
 

 ةنر رال، ورةلن الةىن الممومةن تهةمرة ىو األم ار  ماةمر  ةئب الوزة ،   ع الوقةةن م 
 
)سالورةلررنس   وتقرروم مرر   ةررنر رالالةررىن الممومةررن لورةلررن الةررىن الممومةررن رتةرر  ماررؤولس ررتو ا تة ةررزا تررةم  ةئتررن الرر

وااارتجةتن لقضرةةة الةرىن  ةرنةومالالةىن الممومةرن  رس األ شر ن رتة  ماؤولس خال  م ةتهة هثا تتقرةم الرمم ل
 م  األهمةن م ر الر رةة   مة س  الممومةن التس لهة قر ٌ 

 
الرررو   ررن   ا ررس الورةلررن  ومرر  خررال  هررث تهررةمرة ىو األمرر ار  ماررةمر  ةئررب الرروزة  لفرر ع الوقةةررن مرر وهررس ءةضررة  

مررر ار الممرةرررن  ألترررل ة ات اررتو ا ترررةم ملررر  ء شررر ن الورةلرررن ةهرررر  الرررس جمررر  الر ررررةة  ءقررر  م ضرررن  لالرررشررر ا   
والقةرةرا الو  ةرن ل  رةا  ةت،وت روة  الاةةار ،وتىرو  الملروم ،التشرخة  المختت ةرنواةئ  و  ،وةتضم  هثا الت ةر

  قرررمت الررررتو ا تررةم القةررةرا الملةررة تشررل  متررةر ات وترر امج ءاررتا و وقررر مرر ةر مرر  تهرةرررات األمرر ار الممرةررن  
الةررىن الممومةررن و  ؛والتلهررب واااررتجةتن لل رروا ي الةررىةن نلت فاررةامرر ار ةلتم ة  واألالمم ةررن تررالورةلررن ال ئةاررةن 

المةملرررن تةلةرررىن الممومةرررن  ىوالقرررو  ؛واألمررر  التةولررروجس المختتررر ن ؛وارررةئ  ال قررر  الممومةرررن رررس ملررر  ىررررور ر ررررا و 
   2005) وت فةث اللوائم الةىةن الرولةن ؛والت ةر وقر ات الت ةن التىتةن األخ ى

 
مر  تمتمهرة  ، رس األمر ار الممرةرن لررى األ فرة  واختةةةرةن مةرا ةرن  رس ملرم الوتةئةرةتررتو ا ترةم تخةةرةن وال

تمرررررة  رررررس ثلرررررك  ةشرررررةن ارررررة ل وجةئىرررررن  ،تختررررر ا رتةررررر ا  رررررس  را ا الفةشرررررةةت ومواقررررر  ال ررررروا ي الةرررررىةن الممقررررررا
رةررر مرر  ت رختةرر ا رولةررن  ررس الموقررر مملرر  ةقةررة  ءو ةشررةن مرر ر  ةرر ول ا ةترروا  ررس غرر ب  A(H1N1) األ فلررو زا

جةئىرن تشرل  لم ظمرن تةتمرن لممر   نو    قرءاللجة  والتم ةت الرولةن التةتمن لم ظمن الةىن المةلمةن، تمة  س ثلرك 
ن تةاتئةررة  األ فلررو زا وشررل   ةرررماتشررة ا للم ظمررن  ررس التم ررةت الرولةررن المتمررررا المم ت ءةضررة  مملرراأل فلررو زا  رمررة 
 الرة  غاأل فة   س ت 
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 تانغشاروينسا يينج رو دكتور فيال
 

 رتة  ماتشة ة ، ت  ةمج الاةةان الةىةن الرولةن، وزا ا الةىن الممومةن، تةةل ر
 
تة غشة وة اررة ةة  رتةرر  خترر ات  ررس اقتةررةرةةت الةررىن ترروزا ا الةررىن الممومةررن تتةةل ررر، وماتشررة   ةرر و  ررتو  الرر

  نآارةة والمىرة  الهرةرالترةت  لم ةرر تىرو  لام ررز ءةضرة  ةر ءل ىةر  ، ترةلوزا الت  ةمج الاةةارن الةرىةن الرولةرن 
ممر  لمررا  رس ال رب،  ة  تلقر  ترر ةتوتمرر ء  ن  س المرةر م  التلرا   شةملرمم ت فةث التغ ةن الةىةن الهو ةتول  و 

ء ضرر   تةررب سوىةرر  ملرر  جررةئزا  ،تةةل ررر ررس ءىررر األقررةلةم الفقةرر ا ت ررس ماتشررفةةت الم ررة ا ال ةفةررن  تارر  ارر وات
 م  الجممةن ال تةن التةةل رةن  1986 س مةم  س ةفس
 

و ررب  المةمررن ل ررر  للةررىنرلةررن تالةررىس   والتموةرر  ةىةرر  ملرر  ر جررن الررررتو اا  ررس التخ رر 1990و ررس مررةم 
ررررمرا ةررررنالم ررررة ا ال مرررر   اررررةلتع  ررررس الررررررتو اا ىررررو  التموةرررر  الةررررىس  1991 م واررررةم وور و   ررررس مررررةم   ومل

ن ةالةررىالرر ظم تىاررة   ررس اررهةمةتع   ظةرر   2011 ررس مررةم روةرر  تشررةروةك  رمررة ىةرر  ملرر  واررةم  س،لمجتممررا
  ا  م شو   ة  ملمة مقةا   155ولع   لمةلىن الفق ات

 
ررتو  تة غشة وة ارررة ةة  مفةوضرررةت مرو رررن الم ظمرررن المةلمةرررن لقوامرررر الممة ارررن تشرررل  توظةررر  المرررةملة  الرررتررر ءل 

   و ال ةل ن والاتالةىن المةلمةن هة جممةن امتمرتالتس و الةىةة  مل  الماتوى الرولس، 
 

 مكارم ويبيسونوالدكتور األستاذ 
 

 ةنشؤو  المةلمتةل رو ةاس المخت  لمجلل ا ا ئةل 
 

وقرر ألمم المتىرا  رس  ةوةرو ك وج ةر   رى ا رو ةاس الاةتا والمم   الرائم لهو الافة  ا  األاتةث مرة م وةتةاو و
مرررة  للتمررةو  ااقتةررةرن متمرررر ر ، و 2002-2000لشررؤو  الخة جةررن )للمالقررةت ااقتةررةرةن لرمرررة  مررةم ممرر  

 يآارررةة والمىرررة  الهرررةرم  قرررن ل مةمرررة   ا   رو ةارررةن  وتوةرررفع مررررة  وزا ا الخة جةرررن ا تررر  1994-1993األ ررر ا  )
 هةت و ةا تةلس ال ة س الثن خلا  ات ن ءمم ج وب شر ا آارةة المم و رن   قر اةمر  س  ، 2004-2002)   ةقةةءو 

ولة  الخةةرررن ت ات رررن ءمرررم ج ررروب شررر ا ؤ  رو ةارررس اجتمةمرررةت رترررة  المارررتةارررم آارررةة   وقرررةر الو رررر ا  اختةرررة ا  
وم ظمررن التمررةو  ااقتةررةرن لرررو  آاررةة والمىررة  والم ترررى ا قلةمررس لناررةة  )آاررةة   وا اررةة  زائررر  ال ررن  آاررةة
، والم اررا 1967لارر ة ةن المىتلررن م ررث مررةم )آتةررك   ورررة  مقرر   األمررم المتىرررا الخررة   ررس األ اضررس الف يالهررةر

  رو ةاةة  جمهو ةن  س وزا ا التملةم وال قة ن ت رو ةاةة  المةم لةو وتةلةة 
 

 اررة ، ورتةرر  ، وماتشررة  اللج ررن الو  ةررن لىقرروا ا ةررنشررؤو  المةلمتةل رو ةاررس المخررت  لمجلررل ا اوهررو  ئررةل 
   رو ةاةة ماتشة ن الشؤو  الرولةن ل ئةل مجلل  واب 

 
لشرؤو    رو ةارسوزة  الةرىن ا  نماتشة  رتة  اةة  ا وةتةاو و قت  م ةتع رمرة  ت فةثن ت ات ن  األاتةثرة  

ر ئةل للمجلل ااقتةةرن وااجتمةمس لزمم المتىرا ومؤتم  األمم المتىررا للتجرة ا مم  ءةضة    و التمةو  الرولس
ماتشرة  لفرر ا ممرر  مضررو و رممرر  ءةضرة    األاررتةث وةتةارو و ءالرس  والت مةرن ءو مررة ةمر   تةألو رتررةر، هرثا  ضررة ن  

 األمم المتىرا المتمررا 
 
وجةممرن  ،والجةممرن الرة ولةرةرن ءتمرة جةةرة ،وجةممرن تة امةرة رة ،ممهر الر ةع الرو  سمىةض   س األاتةث وةتةاو و و 
ة   رررس ااقتةررةر الاةةارررس ةىمرر  األارررتةث وةتةاررو و ر جرررن المةجاررتو وجةممررن غةرجرررةا مررةرا ا  رو ةارررةن   ،زهرر األ

رمرررة ىةررر  ملررر    م ةرةررنألالرررولس والرررررتو اا  رررس الملرروم الاةةارررةن مررر  جةممرررن واةررن ءوهرررةةو تةلواةرررةت المتىررررا ا
 م ةرةن مةجاتة   س المالقةت الرولةن م  جةممن جو ز هوتر ز تةلواةةت المتىرا األ
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   : أساليب العمل المفصلة2التذييل 
 باالستعراضتعيين اللجنة المعنية 

 
رو ا ااررررت  ةئةن   ررررة  الخررررة  تةلتلهررررب لمواجهررررن األ فلررررو زا الجةئىررررن  ررررس مم ررررس تةلااااتشررررة ن ف ةررررا الاجتمرررر  
الررررو  التمرررةل آ ات  ،، قتةررر  اجتمرررةع الف ةرررا المم رررس تةاارررتم ار2015 ءرتررروت   تشررر ة  األو  14-13 ةرررومس

  عهرةوتوج ااارتم اراختةةةرةت ءةرىةب المةرلىن تشرل  ارةئ  األمضةت وروائ  الة ةمن والمجتم  المر س و 
لس المررة  المرةم للم ظمرن تشرل   را ا  تتق ة  ةضم  ةةئم وتوةةةت رو ا ااات  ةئةن تقرم الف ةا اااتشة ن م  ال

مرررر  الرررررو  مشررررة رن وال ؛والشررررفة ةن ؛ااارررتم ار، تمررررة  ررررس ثلررررك المترررةري اا شررررةرةن األ تمررررن: اااررررتقال  وال زاهرررن
  1 التر ا ةن والمملةن ؛ةت وءةىةب المةلىناألمض
تمةشرةة  و   مر  الف ةرا المم رس تةاارتم ار ومة رت  مة ةرن ءمضرةت ترةلف ةا نالمةمر ااجتممرت المررة  لرثلك،  وااتجةتن  

 ةتالاةةاررر اارررمس مررر  المهرررة ات الخةةرررن ت ة  مزةجرررةمراررروا الختةررر  األمضرررةت ل 2مررر  توةرررةةت الف ةرررا اااتشرررة ن،
مضروة  ارةتقة   رس مجرة  األ فلرو زا، وضرم ةة  مم  ةتمتمو  تاممن رولةن تق وخت ات الةىن الممومةن والخت ات ال

ضرمت قةئمرن ضرمت ول   ورة  ه رةك ترواز  ج ارة س جةرر ، لت رة ن ءقةلةم الم ظمن الاتنمل و م  الف ةا اااتشة ن  
   1الف ةا المم س تةااتم ار  س التثةة  

ارةتة رر ئةل، والررررتو ا ترةم رر ئةل تةل ةةتررن تةل ارتن اجتمررةع -الرررتو ا رةاررةتةمم ررس تةاارتم ار الاخترة  الف ةرا و 
مر  ءمة رن الف ةرا المم ر  تةاارتم ار تم ظمرن  ة  تلقر  الف ةرا المم رس تةاارتم ار رممرو    ةرةمرا   ءغا ل  آب

  الةىن المةلمةن 
  االجتماعات

 -مرررة ل  آثا  30 رررس  :ةمرررةت ترررةلمق  ال ئةارررس تةلم ظمرررن تج ةررر مقرررر الف ةرررا المم رررس تةاارررتم ار ء تمرررن اجتم
آب   29و ؛2016ةولةرو  تمروز  1 –ةو ةو  ىزة ا   27و ؛2016مةةو   ءةة  11-9و ؛2016  ةاة   ءت ة  1

المرررؤتم ات رمرررة مقرررر الف ةرررا المم رررس تةاارررتم ار اجتمرررةمة  مررر    ةرررا   2016ءةلرررو   ارررتتمت  2 –ءغاررر ل 
شرر ت تقررة ة  جمةرر  هررثا  ل و   2016 ت اةرر    شررتة  19و 2016ة ررةة    رررة و  ال ررة س 7:  ررس الممقررورا مرر  تلمررر

ج ةررت مشررةو ات متمررررا تررة  الف ةررا المم ررس ءل و  3لرت و ررس لم ظمررن الةررىن المةلمةررن ااجتمةمررةت ملرر  الموقرر  ا 
 لرت و ةن الف ةا المم س تةااتم ار م  خال  تتةر  ال اةئ  ا  تةااتم ار وءمة ن

 
اررررئلن تررررةلمق  ال ئةاررررس تةلم ظمررررن تج ةرررر  األلتتررررةر  و  مالمةررررن الرررررو  األمضررررةت لىضررررو  جلاررررن  ومم لرررررلمررررس 
 ، وتمرررر اجتمةمرررةت الف ةرررا المم رررس تةاارررتم ار  رررس2016 ت اةررر    مررر  تلمرررر  رررس شرررتة الممقرررور المرررؤتم   تمرررر
رة ررررررررت هررررررررثا الجلاررررررررةت مفتوىررررررررن و   2016ءغارررررررر ل   وآب 2016ةو ةررررررررو   وىزةرررررررر ا  2016مررررررررة ل   آثا 

ءةرررىةب المةرررلىن ومةمرررن الجمهرررو ، مررر  خرررال  التررر  الىرررس المتةشررر  ملررر  شرررترن ا  ت  رررت ملررر  موقررر   لجمةررر 
 4 الم ظمن

                                                             
مم ررس تة  ررة  الخررة  تةلتلهررب لمواجهررن األ فلررو زا الجةئىررن  الرررو ا اااررت  ةئةن للف ةررا اااتشررة ن الف ةررا اااتشررة ن ال  1

، ج ة ، اوةا ا  تق ة  2015رتوت ء تش ة  األو   14-13المم س تة  ة  الخة  تةلتلهب لمواجهن األ فلو زا الجةئىن، 
  2015مقرم  لس المرة ا المةمن  ج ة : م ظمن الةىن المةلمةن؛ 

(http://www.who.int/influenza/pip/advisory_group/ag_spec_session_report.pdf تشررر ة  األو   24، ترررم اا رررالع  رررس 
   2016ءرتوت  

  الم ج   فاع   2
لإل رة ، تقرة ة   2016الف ةا المم س تةاتم ار ا  ة  الخة  تةلتلهب لمواجهن األ فلو زا الجةئىرن  اارتم ار مرةم    3

[  ج ةر : م ظمرن  الموق  مل  شترن ا  ت  ت الف ةا المم س تةاتم ار ا  ة    س: م ظمن الةىن المةلمةن   اجتمةمةت
 ءةلررررو   20، تررررم اا رررالع  ررررس /http://www.who.int/influenza/pip/2016-review/meetings/en) 2016الةرررىن المةلمةررررن؛ 

   2016اتتمت  
 الم ج   فاع    4
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، ورجررزت مرر  اجتمةمررةت الف ةررا المم ررس تةااررتم ار، 2016ءغارر ل   آب 29و 2016مررة ل   آثا  30 ررس و 
تج ة  م  الرو  األمضةت والمجتمر   ى الف ةا المم س تةااتم ار مشةو ات مفتوىن تةلمق  ال ئةاس للم ظمن جء

لرت و ررس لم ظمررن ملر  الموقرر  ا  ة  ىةرر ة  ت رر ة  ةضررء ررت هررثا الجلاررةت المفتوىرن ءةررىةب المةرلىن، وتل اررةئ  المرر س و 
   لقررةت التةة ررةت و ررر ل األاررئلن وتاررلةم المررثر ات المرتوترررن  ررس ررر  جلارررن و ورلمررس المشرررة ر 1الةررىن المةلمةررن 

 مفتوىن 
 
ضة ن  و  الممر  ءىرر  المملومرةت مر  ارةتة،  -  ئةان الف ةا المم س تةااتم ار، الررتو ا رةارةتةلثلك، م ضت  ات

، 2016مررةةو   ءةررة  25الخررة  تررةلف ةا المم ررس تةااررتم ار  ررس جممةررن الةررىن المةلمةررن التةاررمن والاررتة   ررس 
 2 لرت و س الىسم    ةا الت  ا  ءةضة   ة  الثن رة  متةىو 
 

 جمع المعلومات
 
ة  وتلقررت ملرررخالت مرتوتررن مرر هم، ءو ةجرر ت اللج ررن المم ةررن تةااررتم ار مقررةتالت مرر  مقرررمس المملومررةت ال ئةاررء
 ،وروائرر  الةرر ةمن ،ومم لرس الشررترن المةلمةررن لت ةرر األ فلررو زا والتةرررن لهرة ،ةهمرة، تمررة  ررس ثلرك الرررو  األمضررةتء

، ءجرررر ى الف ةرررا المم ررررس جمرررةا  ات المةررررلىن  و ءةرررىةب ارررةئ  و  ثات الةررررلن، وقوامررررر التةة رررةت ،والمجتمررر  المرررر س
ضرمت ءارمةت ول و مرتوترن  المرراخالت الة  وتلقر  المرةرر مر  ةمقةتلن م  مقرمس المملومرةت ال ئةار 40تةااتم ار 

 ة   س قةئمن الشر  والتقرة  لهم ةمقرمس المملومةت ال ئةا
 
 تقرة ة  اجتمررةع الف ةررا اااتشررة ن ررس ثلررك  تمرةوالتقررة ة  ال ئةاررةن و ررةئا اارتم ر الف ةررا المم ررس تةاارتم ار الو 

 4وتقررة ة  الف ةررا اااتشررة ن الارر وةن  لرر  المرررة ا المةمررن؛ 3لإل ررة  الخررة  تةلتلهررب لمواجهررن األ فلررو زا الجةئىررن؛
لررس المجلررل  ىررو  ا  ررة  الخررة  تةلتلهررب لمواجهررن األ فلررو زا الجةئىررن  اتارر و ال  ةئةررن ال نالمةمرر اوتقررة ة  المرررة  

تق ةر  الو  6،7؛2015مرةم و  2014لمرةم والتقرة ة  الار وةن لمارةهمةت الشر ارن  5لم ظمن الةىن المةلمةرن؛الت فةثن 
ف ةررررا الخترررر ات المةمرررر  التق ررررس المم ررررس تتةة ررررةت المتوالةررررةت تالخررررة   2014ءرترررروت    تشرررر ة  األو ال هررررةئس  ررررس 

                                                             
 الم ج   فاع    1
اررةتة،  ئررةل الف ةررا المم رس تةااررتم ار  ءىررر  المملومررةت مر  ءممررة  الف ةررا  ررس  -الرررتو ا ر ةاررتة  موةلرروا رةارةتة   2

، الجلارررن المارررةئةن   رررس: م ظمرررن 2016مرررةةو  ءةرررة   25جممةرررن الةرررىن المةلمةرررن التةارررمن والارررتة   اللج رررن سءس، األ تمرررةت 
 2016ج ةرررررررررررررررر : م ظمررررررررررررررررن الةررررررررررررررررىن المةلمةررررررررررررررررن؛ [   الموقرررررررررررررررر  ملرررررررررررررررر  شررررررررررررررررترن ا  ت  ررررررررررررررررت الةررررررررررررررررىن المةلمةررررررررررررررررن  

(http://www.who.int/mediacentre/events/2016/wha69/webstreaming/en/ ءةلررررررررررررررررررررو   29، ترررررررررررررررررررم اا رررررررررررررررررررالع  رررررررررررررررررررس 
   2016 اتتمت 

الف ةررررررا اااتشررررررة ن المم ررررررس تة  ررررررة  الخررررررة  تةلتلهررررررب لمواجهررررررن األ فلررررررو زا الجةئىررررررن  تقررررررة ة  الف ةررررررا اااتشررررررة ن    3
[  ج ةرررررررر : م ظمررررررررن الةررررررررىن  الموقرررررررر  ملرررررررر  شررررررررترن ا  ت  ررررررررت  ررررررررس: م ظمررررررررن الةررررررررىن المةلمةررررررررن   تة  ررررررررة   المم ررررررررس
 ءةلرررررررو   22، ترررررررم اا رررررررالع  رررررررس /http://www.who.int/influenza/pip/pip_meetings_consultations/en) 2016المةلمةرررررررن؛
   2016اتتمت  

 الم ج   فاع    4
 الم ج   فاع    5
   ج ةرر : م ظمررن2014التق ةرر  الارر ون لماررةهمةت الشرر ارن  لمواجهررن األ فلررو زا الجةئىررن ا  ررة  الخررة  تةلتلهررب    6

  2015الةىن المةلمةن؛ 
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/161369/1/WHO_HSE_PED_GIP_PIP_2015.2_eng.pdf?ua=1&ua=1 تررررررررم ،

   2016اتتمت   ءةلو   24اا الع  س 
  ج ةررر : م ظمرررن 2015التق ةررر  الاررر ون لمارررةهمةت الشررر ارن ا  رررة  الخرررة  تةلتلهرررب لمواجهرررن األ فلرررو زا الجةئىرررن     7

-http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED-2016.01) 2016الةررررررررررررررررررررررررررررررررىن المةلمةررررررررررررررررررررررررررررررررن؛ 

eng.pdf?ua=1 2016اتتمت   ءةلو   24، تم اا الع  س   
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المم ررس تتتررةر  تةة ررةت المتوالةررةت الجة ةررن ف ةررا الخترر ات المةمرر  التق ررس ال هررةئس الخررة  ت 2016وتق ةرر   1؛الجة ةررن
تشرررل  ترررل ة  ت فةرررث ت وتوررررو   ةغوةرررة ملررر  الةرررىن الممومةرررن؛  2016ارررن الم ظمرررن لمرررةم اومارررورا ر   2؛لز فلرررو زا

تراةرن  ت رة  لقةل األ فلرو زا تةاتخرام الخة  تةلمشةو ات غة  ال امةن ىو  اااتجةتن  2015وتق ة  الم ظمن لمةم 
 3 الجةئىن

 
ءةررىةب اررةئ  مرر  الرررو  األمضررةت و  لرر  الىةررو  ملرر  مرررخالت   الف ةررا المم ررس تةااررتم ار ت شررة  اررمو 

مرترب األمرم المتىررا لررى التم رةت الرائمرن م  لرت و س تواة  مت  الت ةر ا تم الهر ، هثا التىقةا ولالمةلىن  
ا  ررة  الخررة  تةلتلهررب  تشررل مرروا للماررةهمن توجهررةت  ظرر هم رل الررثة  و  ،ثات الةررلن ظمررةت الماررةئ  تج ةرر  و 

موقر  الم ظمرن لالارتم ار ءارئلن مىرررا للف ةرا المم رس تةاارتم ار  ة  لمواجهن األ فلو زا الجةئىن  رمرة  شر  ءةضر
ةرن جوا رب ءجهرةت ال ظر  ىرو  و تشر  م فة  للرو  األمضةت وءةىةب المةلىن، مر   لرب لإلجةترةت ومر ر 

 4 ءخ ى لت فةث ا  ة 
 
والمم لرة  والمروظفة  ومررة ن التر امج  نالمةمر اس تةااتم ار خال  مراواترع لقرةتات مر  المررة  المم  ءج ى الف ةاو 
ضررمت ءاررمةت مقرررمس المملومررةت ول و لمرةتررب ا قلةمةررن لم ظمررن الةررىن المةلمةررن  تة قررم الممرر  األخرر ى ءةررة  و تق ال

مملومرةت تق ةرن مرروجزا تلقر  ءمضرةت الف ةرا المم رس تةاارتم ار و ة  تةلم ظمرن  رس قةئمرن الشرر  والتقررة   ةال ئةار
  مفةوضرررةت 1تمرررة  رررس ثلرررك: ) ،تشرررل  الجوا رررب المختلفرررن لإل رررة  الخرررة  تةلتلهرررب لمواجهرررن األ فلرررو زا الجةئىرررن

ةت، وتترررةر  الفة وارررر ،  الشرررترن المةلمةررررن لت ةرررر األ فلررررو زا والتةررررن لهررررة2) ،2ااتفةقرررةت الموىرررررا ل قررر  المرررروار 
المم رس تةاارتم ار  الف ةراوىةر  ةممر    تةة رةت المتوالةرةت الجة ةرن  4)هة، جمر  مارةهمةت الشر ارن وت فةرث  3)

مة ررن الف ةررا المم ررس ءتق ةررن مرتوتررن مرر  ءمة ررن ا  ررة  و  مرررار و ررةئا المملومررةت و لررب  ،  قررر الررتملماررتق تشررر  
الترررس ظهررر ت خرررال  جمررر  المملومرررةت تةاارررتم ار  رمرررة  ةلرررب الف ةرررا المم رررس تةاارررتم ار تتوضرررةم المشرررةر  

جةتررررةت مرتوتررررن ملرررر  األاررررئلن التررررس   ىهررررة الف ةررررا المم ررررس  الم ظمررررن  وقرررررم موظفررررو و ترررر ات رتةتررررن التقررررة ة   
 وتىر وا تشر  غة   امس وم فتم م  ءمضةت الف ةا المم س تةااتم ار  ،تةااتم ار

 
الخةةررن تلقةىررةت األ فلررو زا، ممرر  المةلمةررن خ ررن الالتقرررم المىرر ز  ررس ىررو  لمىررن مةمررن قرررمت ءمة ررن الم ظمررن و 

  ءتهرة  مرر والرةفةن التس ة ،الخة  تةلتلهب لمواجهن األ فلو زا الجةئىن وال وات  تة  خ ن المم  المةلمةن وا  ة 
  ئهةةاتم  مم  خ ن المم  المةلمةن تمر ا تهة

                                                             
اااتشة ن لإل ة ،   ةرا الختر ات المةمر  التق رس المم رس تتةة رةت المتوالةرةت الجة ةرن  التق ةر  ال هرةئس المقررم  لر  الف ةا    1

 2014الف ةا اااتشة ن  ج ة : م ظمن الةىن المةلمةن؛ 
(http://www.who.int/influenza/pip/advisory_group/PIP_AG_Rev_Final_TEWG_Report_10_Oct_2014.pdf?ua=1 ،

   2016ءرتوت   تش ة  األو   19تم اا الع  س 
الف ةررا اااتشررة ن المم ررس تة  ررة  الخررة  تةلتلهررب لمواجهررن األ فلررو زا الجةئىررن،   ةررا الخترر ات المةمرر  التق ررس المم ررس    2

لز فلرررو زا ضرررم  تتترررةر  تةة رررةت المتوالةرررةت الجة ةرررن لز فلرررو زا  الخةرررةئ  الم لررر  ل ظرررةم تترررةر  تةة رررةت المتوالةرررةت الجة ةرررن 
 2016ا  ة   ج ة : م ظمن الةىن المةلمةن؛ 

(http://www.who.int/influenza/pip/advisory_group/twg_doc.pdf?ua=1 2016اتتمت   ءةلو   22، تم اا الع  س   
رت  س ج ة ، اوةار ا، اااتجةتن تةاتخرام لقةل األ فلو زا  ت ة  تراةن الجةئىن: تق ة  لمشةو ا غة   امةن للم ظمن ملق   3
 2016  ج ةررررررررررررررررررررر : م ظمررررررررررررررررررررررن الةررررررررررررررررررررررىن المةلمةررررررررررررررررررررررن؛ 2015ةولةررررررررررررررررررررررو  تمرررررررررررررررررررررروز  1 -ةو ةررررررررررررررررررررررو ىزةررررررررررررررررررررر ا   29
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/207751/1/WHO_OHE_PED_GIP_2016.1_eng.pdf تررررررررررررم اا ررررررررررررالع  ررررررررررررس ،

   2016اتتمت   ءةلو   19
لمواجهررن األ فلررو زا الجةئىررن، األارررئلن الموجهررن للرررو  األمضررةت، األارررئلن لإل ررة  الخررة  تةلتلهرررب  2016ااررتم ار    4

[  ج ةررر : م ظمرررن الةرررىن  الموقررر  ملررر  شرررترن ا  ت  رررت الموجهرررن ألةرررىةب المةرررلىن   رررس: م ظمرررن الةرررىن المةلمةرررن  
ءرتررررررروت   و  تشررررررر ة  األ 19، ترررررررم اا رررررررالع  ررررررس /http://www.who.int/influenza/pip/2016-review/en) 2016المةلمةررررررن؛ 

2016   
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 ووضعهاتقييم التوصيات 

 
ج ات تىلة  تفةةلس لإل ة  الخرة  تةلتلهرب لمواجهرن األ فلرو زا  ترء الف ةا المم س تةااتم ار مملع م    ةا 

ررو  ءمضرةت الف ةرا المم رس تةاارتم ار و   الترس تمتر ر ارتةلع لتىررةةتا رس ت فةرثا و م اى  ال ئةارةن الجةئىن ولل
، تة  تترةر  الفة وار1)ترة تس: ختةةةرةت مر  ىةر  ا تتة هرة   مةن لتغ ةن األارئلن المىرررا  رس ااء  قن  ن ال 

    تةر ة  الشرؤو  والر وات  مر  الةرروك األخر ى3) ؛  تترةر  الفوائرر2) ؛تمة  س ثلرك تةة رةت المتوالةرةت الجة ةرن
ة  الررثة  اررو  ةررتم ةوىرررر مقرررمس المملومررةت ال ئةارر ،ف مةررن األاررئلن ثات الةررلن  ةررا مرر  األ  قررن الررر  وضرر  و 
 التوةررةةت المملةررن والقةتلررنوضرر  اااررتم ار و  هم تررةل ف  ملرر تمررور مرررخالتوهررم الررثة  قررر  ،جرر ات مقةتلررن ممهررم 

   س وقت اىا للت تةا
 
 ،ءو تىلةر  مروا   القروا و قرة  الضرم  والفر   والتهرةررات ،ءج ى الف ةا المم س تةاارتم ار التىلةر  ال ترةمسو 

 وااتفةقرةت ،نوتةة رةت المتوالةرةت الجة ةر ةتا  ة ، تمة  رس ثلرك تترةر  الفة وار الخةةن تت فةث جوا بالللمرةر م  

والر وات  مر  الةرروك األخر ى م ر   ،وتة ة  الشؤو  ،وجم  ماةهمةت الش ارن وت فةثهة ،2الموىرا ل ق  الموار 
األمرر  الةررىس المررةلمس  واررةمر هررثا التىلةرر   ررس ت  ررةمج   و 2005الةررىةن الرولةررن ) ت وتورررو   ةغوةررة واللرروائم

  الم شررورا وماررورا التوةررةةتمررالوا  ملرر  الىةررةئ  إل ررة  ءو تم مررع، لتىرةررر الموامرر  التررس ترررمم الت فةررث ال ررةجم 
رخة  التمرةالت وض  وتمر التىلة  ااات اتةجس لر  ماورا توةةن، تم    ة  اىقملةهة التوةةةت األولةن وات

 
 ظمرن لرت و رس للمشر ت ملر  الموقر  ا ولةن للف ةا المم رس تةاارتم ار ملر  الررو  األمضرةت و ل زمت ال تةئج األول 

 1 2016ءغا ل   آب 18لالاتجةتن تتة ة  
 

 استعراض التوصيات
 

ل  مررع  لرر   2016 ررو مت    ال ررة س ررس تشرر ة   نالمةمرر اقرررم الف ةررا المم ررس تةااررتم ار تق ةرر ا ال هررةئس  لرر  المرررة  
  2017مةةو   وجممةن الةىن المةلمةن  س ءةة  2017ة ةة     س رة و  ال ة س المجلل الت فةثن للم ظمن
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