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  ستعراض اإلطار الخاص بالتأهب ا
  لمواجهة األنفلونزا الجائحة

  
  

  التعاون مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي 
 والمنظمات الدولية األخرى المعنية

  
  

  تقرير من األمانة
  
  
بعــد االطــالع علــى تقريــر الفريــق المعنــي باســتعراض اإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة  -١

 ١، ومــــوجز تقريــــر األمانــــة بشــــأن اآلثــــار الصــــحية العموميــــة المترتبــــة علــــى تنفيــــذ بروتوكــــول ناغويــــا،٢٠١٦لعــــام 
المقـــرر  ٢٠١٧المجلـــس التنفيـــذي فـــي دورتـــه األربعـــين بعـــد المائـــة التـــي انعقـــدت فـــي كـــانون الثـــاني/ ينـــاير  اعتمـــد

التشاور مـع أمانـة اتفاقيـة التنـوع  أن يواصلن جملة أمور، بيالمدير العام،  من)، الذي يطلب ٥(١٤٠م تاإلجرائي 
ســـياق االلتزامـــات الدوليـــة القائمـــة بشـــأن البيولـــوجي والمنظمـــات الدوليـــة األخـــرى المعنيـــة، حســـب االقتضـــاء، فـــي 

قـدم تقريـرًا عـن ذلـك يوالتقاسـم العـادل والمنصـف للمنـافع لصـالح الصـحة العموميـة، وأن  الُممرضـاتالحصول علـى 
 إلى جمعية الصحة العالمية السبعين.

 
التنوع البيولوجي ويقدم هذا التقرير لمحة عامة عن المشاورات التي أجرتها أمانة المنظمة مع أمانة اتفاقية  -٢

والمنظمات الدولية األخرى المعنية، وهي تحديدًا منظمة األغذية والزراعة والمنظمـة العالميـة لصـحة الحيـوان، ومـع 
 االئتالف المعني بابتكارات التأهب لمواجهة األوبئة الذي ُأنشئ مؤخرًا.

  
  المشاورات مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي

 
، عقــدت أمانــة المنظمــة وأمانــة اتفاقيــة ٢٠١٧بــين كــانون الثــاني/ ينــاير وآذار/ مــارس فــي الفتــرة الواقعــة  -٣

عـد واجتماعـًا واحـدًا وجهـًا لوجـه، مـن أجـل تبـادل المعلومـات عـن المجــاالت التنـوع البيولـوجي عـدة اجتماعـات عـن بُ 
واالتفـــاق علـــى آليـــة هـــذا  لعمـــل الـــذي ُتجريـــه كلتـــا الهيئتـــين، بغيـــة تحديـــد مجـــاالت التعـــاون المســـتقبليلذات الصـــلة 

 التعاون.
  
 

                                                           
، بالترتيـــب، والمحاضـــر المـــوجزة للـــدورة األربعـــين بعـــد المائـــة ١٤٠/١٥م ت، و١، الملحـــق ١٤٠/١٦م تانظـــر الـــوثيقتين    ١

 .٢للمجلس التنفيذي، الجلسة العاشرة، الفرع 
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البشـــرية  الُممرضـــاتحت أمانـــة المنظمـــة عملهـــا المتعلـــق بالحصـــول علـــى وخـــالل هـــذه المشـــاورات، وّضـــ -٤
 والتقاسم العادل والمنصف للمنافع، بما في ذلك في المجاالت التالية:

 شــــاري المعنــــي اإلطــــار الخــــاص بالتأهــــب لمواجهــــة األنفلــــونزا الجائحــــة، والســــيما عمــــل الفريــــق االست
باإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة بشــأن التعامــل مــع بيانــات المتواليــات الجينيــة 

 ١بموجب اإلطار؛ ،المأخوذة من الفيروسات التي قد تسبب جائحة بشرية

  مخطط المنظمة للبحـث والتطـوير، لتعزيـز الجهـود المسـتنيرة فـي مجـال البحـث الخاصة بخطة العمل
والتطوير من أجل االستجابة لألوبئة وضمان اإلتاحة المنصـفة للمنتجـات الجديـدة المحتملـة، بمـا فـي 
ذلك وضع قواعد عالمية لتبادل البيانـات والنتـائج وبلـورة آليـات التعـاون وتبـادل البيانـات أثنـاء طـوارئ 

ر وضـعها فـي صـيغتها الصحة العمومية، مثل أداة بناء القـدرات الخاصـة باتفاقـات نقـل المـواد، المقـرّ 
  ٢؛٢٠١٧النهائية في الربع الثاني من عام 

 ) مثل نشر المنظمة لبيان السياسة العامة بشأن تبادل البيانات ٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية ،(
 ٤، ووضع مسّودة خطة التنفيذ العالمية؛٢٠١٦في عام  ٣،في سياق طوارئ الصحة العمومية

 ثـــل الشـــبكة العالميـــة لترصـــد األنفلـــونزا والتصـــدي لهـــا والشـــبكة العالميـــة تنســـيق شـــبكات المختبـــرات، م
 الُممرضــــاتلمختبــــرات شــــلل األطفــــال، التــــي تعمــــل كــــُنظم جيــــدة التنظــــيم ومتعــــددة األطــــراف لتبــــادل 

 والمعلومات ذات الصلة.
 
 فـي الجائحـة لألنفلـونزا بالتأهـب الخـاص اإلطـار اسـتعراضوقدمت أمانة المنظمة أيضًا بعض استنتاجات  -٥

 دوليــاً  صــكاً  اإلطــار اعتبــار ينبغــيالتــي تــنص علــى أنــه  ٣٦وتوصــياته، بمــا فــي ذلــك التوصــية رقــم  ٢٠١٦ عــام
) مـــن بروتوكـــول ٤(٤ المـــادة بموجـــب اســـتخدامها عـــن الناشـــئة المنـــافع وتقاســـم المـــوارد علـــى للحصـــول متخصصـــاً 

 مــن الــدول األعضــاء فــي المنظمــة فــي ســياقناغويــا. وأكــدت أمانــة المنظمــة علــى أن هــذا الــرأي أعــرب عنــه عــدد 
ا. وضـربت أمانـة ناغويـ بروتوكـول تنفيـذ علـى المترتبـة العموميـة الصـحية اآلثـارالدراسة التي أجرتها المنظمة حول 

، "ناغويـاالواردة فـي بروتوكـول  المستخدمين امتثال تدابيربشأن  األوروبي لالتحاد التنظيمية الالئحة"المنظمة مثال 
 تُقّر باإلطار الخاص بالتأهب لألنفلونزا الجائحة على هذا النحو ألغراض األنفلونزا الجائحة.التي 

 
وعرضـــــت أمانـــــة اتفاقيـــــة التنـــــوع البيولـــــوجي الحصـــــائل الرئيســـــية المتعلقـــــة بالصـــــحة العموميـــــة لالجتمـــــاع  -٦

كــــول ناغويــــا بشــــأن لمــــؤتمر األطــــراف فــــي اتفاقيــــة التنــــوع البيولــــوجي بوصــــفه اجتمــــاع األطــــراف فــــي بروتو  الثــــاني
  علـــــــى المـــــــوارد الجينيـــــــة والتقاســـــــم العـــــــادل والمنصـــــــف للمنـــــــافع الناشـــــــئة عـــــــن اســـــــتخدامها (كـــــــانكون،  الحصـــــــول
حت األنشـــطة والعمليـــات ذات الصـــلة التـــي تجريهـــا ). كمـــا وّضـــ٢٠١٦كـــانون األول/ ديســـمبر  ١٧-٤المكســـيك، 

 ما يلي: ٢٠١٨-٢٠١٧للثنائية رة للمضي قدمًا بعملها. وتشمل األنشطة والعمليات المقرّ 

  ــــواردة مــــن األطــــراف فــــي التقــــارير الوطنيــــة التــــي تقــــدمها بموجــــب تبــــادل المعلومــــات ذات الصــــلة ال
مــــع المنظمــــة؛ وســــوف تشــــمل هــــذه التقــــارير بــــين جملــــة أمــــور،  ،مــــن بروتوكــــول ناغويــــا ٢٩ المــــادة

 رئ الصحية؛يا، التي تتناول الطوا(ب) من بروتوكول ناغو ٨معلومات عن تنفيذ المادة 

                                                           
 .٧٠/١٧انظر الوثيقة ج   ١

 .٢٥، الفقرة ٧٠/١٠انظر الوثيقة ج   ٢

نيســان/  ١٢(تــم االطــالع فــي  http://www.who.int/entity/wer/2016/wer9118/en/index.htmlمتــاح علــى الــرابط التــالي:    ٣
 ).٢٠١٧أبريل 

 .٧٠/١٥انظر الوثيقة ج   ٤
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  إجراء دراسة حول المعايير التـي يمكـن أن ُتسـتخدم فـي إعـداد صـك دولـي متخصـص للحصـول علـى
) مــن بروتوكــول ناغويــا، وعمليــة ٤(٤المــوارد وتقاســم المنــافع الناشــئة عــن اســتخدامها بموجــب المــادة 

الفرعيـة للتنفيــذ  م نتـائج هــذه الدراسـة كـي تنظـر فيهــا الهيئـةقـدَّ ممكنـة لالعتـراف بهـذا الصــك؛ وسـوف تُ 
ومؤتمر األطراف بوصفه اجتمـاع األطـراف فـي بروتوكـول ناغويـا فـي اجتماعـه  ،في اجتماعها الثاني

 ؛ ٢٠١٨في عام  وسينعقد كال االجتماعينالثالث، 

  إجـــراء عمليـــة منّســـقة وغيـــر ازدواجيـــة لمواصـــلة العمـــل بشـــأن معلومـــات المتواليـــات الرقميـــة الخاصـــة
ل األطــراف، والحكومــات األخــرى، مــا يلــي: تقــديم اآلراء مــن ِقَبــهــذه العمليــة ل تشــمو بــالموارد الجينيــة، 

والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، والمنظمات وأصحاب المصلحة المعنيين؛ وجمع المعلومات 
عــن المناقشــات الجاريــة بشــأن العالقــة بــين اســتخدام معلومــات المتواليــات الجينيــة الرقميــة والحصــول 

د وتقاســم المنــافع؛ والتكليــف بــإجراء دراســة لتوضــيح المصــطلحات والمفــاهيم وتقيــيم مــدى علــى المــوار 
اســـتخدام معلومـــات المتواليـــات الرقميـــة الخاصـــة بـــالموارد الجينيـــة وأحكـــام وشـــروط اســـتخدامها؛ وعقـــد 
اجتمـــــاع لفريـــــق تقنـــــي متخصـــــص مـــــن الخبـــــراء؛ ونظـــــر الهيئـــــة الفرعيـــــة للمشـــــورة العلميـــــة والتقنيـــــة 

 .٢٠١٨جية في هذا الشأن في اجتماعها الثاني والعشرين الذي سينعقد في تموز/ يوليو والتكنولو 
 
مــن بروتوكــول ناغويــا، أشــارت أمانــة اتفاقيــة  ٢٩وفيمــا يتعلــق بالتقــارير الوطنيــة التــي تــنص عليهــا المــادة  -٧

 وّفرة مــن شــأنه أن يــالتنــوع البيولــوجي إلــى أن التنســيق الــوطني بــين الــوزارات المعنيــة بمــا فــي ذلــك وزارات الصــح
معلومــات مفيــدة إلعــداد هــذه التقــارير. ومــن المقــرر تقــديم هــذه التقــارير إلــى أمانــة اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي بحلــول 

 .٢٠١٧تشرين الثاني/ نوفمبر  ١
 
واســتنادًا إلــى االعتبــارات التــي تقــدم ذكرهــا، ناقشــت األمانتــان المجــاالت التاليــة للتعــاون المســتقبلي الممكــن  -٨
 والتقاسم العادل والمنصف للمنافع، لصالح الصحة العمومية:  الُممرضاتي مجال الحصول على ف

 ؛مواصلة تبادل المعلومات المتعلقة بعمل كال المؤسستين 

  العمليـــــــات والمناقشـــــــات بشـــــــأن السياســـــــات، ذات الصـــــــلة، الجاريـــــــة فـــــــي  فـــــــيمواصـــــــلة المشـــــــاركة
 ؛المؤسستين كال

  ؛الوعي، بما في ذلك صحائف الوقائع والتقارير الموجزة عن السياساتإعداد المواد الخاصة بإذكاء 

  الُممرضاتتنظيم أنشطة مشتركة، مثل حلقات العمل بشأن تنفيذ بروتوكول ناغويا فيما يتعلق بتبادل 
 وطوارئ الصحة العمومية.

 
هـا، ناقشـت األمانتـان وٕاقرارًا بما تتسم به هذه المسائل من تعقيد وبضرورة التعـاون الوثيـق مـن أجـل معالجت -٩

 طرق العمل معًا.
 
وُأشير إلى أن هناك مذكرة تفاهم ُأبرمـت بـين أمانـة اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي ومنظمـة الصـحة العالميـة فـي  -١٠

ويمكـن إجـراء األنشـطة التعاونيـة المتعلقـة  ١للتعاون في األنشطة التي تحظى باهتمام مشـترك. ٢٠١٥تموز/ يوليو 
 وتقاسم الفوائد بموجب أحكام هذه المذكرة، رهنًا بتوافر التمويل.بالحصول على الموارد 

                                                           
ـــرابط التـــالي:    ١ ـــاح علـــى ال ـــم االطـــالع  https://www.cbd.int/doc/agreements/agmt-who-2015-07-23-mou-en.pdfمت (ت

 ).٢٠١٧نيسان/ أبريل  ١٢في 
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  المشاورة مع منظمة األغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان
 
عـــد مـــع أمـــانتي منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة والمنظمـــة ت أمانـــة منظمـــة الصـــحة العالميـــة مـــؤتمرًا عـــن بُ عقـــد -١١

، من أجل تبادل المعلومات حول المناقشات واألعمال المتعلقة ٢٠١٧نيسان/ أبريل  ٦العالمية لصحة الحيوان في 
، التــي ُتجــرى فــي المنظمــات الــثالث؛ ومناقشــة أثــر الُممرضــاتبالحصــول علــى المــوارد وتقاســم المنــافع الخاصــة ب

والتعاون المحتمـل. بروتوكول ناغويا على قطاعي صحة الحيوان والسالمة الغذائية؛ والنظر في التنسيق المستقبلي 
وتم االتفاق على أن االجتماع القادم للمنظمات الثالث سُيعقد في أعقاب جمعية الصحة العالمية السبعين من أجل 

 تقييم المناقشات التي سُتجرى في هذه الدورة. 
  

  المشاورة مع االئتالف المعني بابتكارات التأهب لمواجهة األوبئة
 
عــد مــع مــوظفي االئــتالف المعنــي بابتكــارات ، عقــدت األمانــة اجتماعــًا عــن بُ ٢٠١٧نيســان/ أبريــل  ٥ فــي -١٢

والتقاســم المنصــف للمنــافع  الُممرضــاتالتأهــب لمواجهــة األوبئــة لمناقشــة عمــل المنظمــة المتعلــق بالحصــول علــى 
العامــــة والخاصــــة والخيريــــة  الناتجــــة عنهــــا، ومعالجــــة المســــائل ذات الصــــلة. ويمثــــل االئــــتالف تحالفــــًا للمؤسســــات

جديــدة وتنســيقها، مــن أجــل الوقايــة مــن األمــراض اللقاحــات الومنظمــات المجتمــع المــدني، لتمويــل عمليــات تطــوير 
ذات األولويـة فـي مخطـط  الُممرضـات الناجمـة عـنة واألمراض التي تعاود الظهور واحتوائها، والسيما تلك المستجدّ 

سبب فاشيات وخيمة والتي تقل التـدابير الطبيـة المضـادة لهـا أو تنعـدم. واتفقـت تُ التي قد  ،المنظمة للبحث والتطوير
 واصلة التعاون بشأن هذه المسائل.المؤسستان على م

    
  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة

 
تقــديم اإلرشــادات بشــأن الخطــوات الممكنــة ٕالــى و  بهــذا التقريــرة إلــى اإلحاطــة علمــًا جمعيــة الصــحة مــدعوّ  -١٣

البشــرية والتقاســم المنصــف للمنــافع فــي ســياق حــاالت  الُممرضــاتلمواصــلة التقــدم بالعمــل المتعلــق بالحصــول علــى 
 والتعامل مع بيانات المتواليات الجينية. ،وتنفيذ الصكوك الدولية ذات الصلة ،الطوارئ
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