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  اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا 
  الجائحة لتبادل فيروسات األنفلونزا والتوصل 

  إلى اللقاحات والفوائد األخرى
   
   

  ) ٢٠١٧) (١٠(٧٠ج ص عالتقدم الُمحرز في تنفيذ المقّرر اإلجرائي 
  بشأن استعراض اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة

    
  تقرير من المدير العام

  
  

) ١٠(٧٠ج ص ع، اعتمـــدت جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الســـبعون المقـــّرر اإلجرائـــي ٢٠١٧فـــي أيـــار/ مـــايو  -١
(ز) مـن ٨على الطلب الوارد فـي الفقـرة  بشأن استعراض اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة. وبناءً 

المقّرر اإلجرائي، يقدم المدير العـام هـذا التقريـر بشـأن التقـدم الُمحـرز فـي تنفيـذ المقـّرر اإلجرائـي والتوصـيات بشـأن 
  مواصلة العمل.

  
  المعلومات األساسية

  
صحية واقتصـادية  اً ضغوط تشّكل جوائح األنفلونزا أحداثًا ال يمكن توّقعها إال أنها تتكّرر ويمكن أن تسبب -٢

شـرات الماليـين مـن عالتي أودت بحيـاة  ١٩١٨واجتماعية وخيمة. ويصادف هذا العام الذكرى المئوية لجائحة عام 
في العالم وأصابت مئات الماليين من األشخاص اآلخرين. ويتيح ذلك الفرصة للتذكير بأهميـة مواصـلة  األشخاص

  التأهب للجائحة المقبلة.
  
حشـــد اّتبـــاع نهـــج شـــامل للمجتمـــع ككـــل لضـــمان أن جميـــع البلـــدان قـــادرة علـــى  ويتطلـــب التأهـــب للجـــوائح -٣

لحد من المراضة والوفيات. وتبدأ الجائحة بظهور فيروس ليس لدى النـاس مناعـة من أجل اة سريعة وفّعالاستجابة 
روس وتحديد قدرة على االنتقال من شخص إلى آخر. وُيشّكل االكتشاف المبكر لمثل هذا الفيالمسبقة ضده، ولديه 

خصائصــه خطــوة أولــى ضــرورية وحاســمة األهميــة لحشــد اســتجابة قويــة. وتشــمل هــذه االســتجابة مــا يلــي: تطــوير 
المــــواد التشخيصــــية واللقاحــــات واألدويــــة المضــــادة للفيروســــات و/ أو نشــــرها، وٕاجــــراء العمليــــات التنظيميــــة الفّعالــــة 

هــة والفّعالــة. وينبغــي أن تكــون وٕاجــراء االتصــاالت الموجّ لتــرخيص اســتخدام التــدابير الطبيــة المضــادة فــي الطــوارئ، 
عـن  تـم اختبارهـاالتأهـب للجـوائح التـي بشـأن خطـط الوطنيـة الشـاملة الجميع العناصر العديدة المختلفـة مجّسـدة فـي 

  التمارين المنتظمة.  طريق
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التوقيــت والمنصــفة للتــدابير لجائحــة بقــدرتها علــى تــوفير اإلتاحــة الحســنة االســتجابة لاليــة فعّ  مــدى قاسيُ وســ -٤
، أمـام جميـع لمواجهتهـاة ضـروريالمنقذة لـألرواح مثـل األدويـة المضـادة للفيروسـات واللقاحـات والمنتجـات األخـرى ال

  لجائحات إلى العدالة واإلنصاف. اة مواجهل التأهبه كل الجهود العالمية بشأن يالبلدان. ولذا يجب أن يستمر توج
  

  )١٠(٧٠ج ص عذ المقّرر اإلجرائي التقدم الُمحرز في تنفي
  
المـدير العـام أن يسـرع وتيـرة المضـي قُـدمًا بالتوصـيات الـواردة  مـن، طلبت جمعية الصـحة (أ)٨الفقرة في  -٥

  .٢٠١٦في تقرير الفريق المعني باستعراض اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة لعام 
  
اسُتكمل عدد من هذه اإلجراءات قد دة لتنفيذ كل توصية. و واستعرضت األمانة ووضعت اإلجراءات المحدّ  -٦

  ويجري تنفيذ ما تبقى منها. وأعدت األمانة أداة لتتبع تنفيذ التوصيات. 
  
المــدير العــام أن يجــري تحلــيًال تــداوليًا وافيــًا للمســائل التــي  مــن، طلبــت جمعيــة الصــحة (ب)٨الفقــرة وفــي  -٧

خــــاص بالتأهــــب لمواجهــــة األنفلــــونزا الجائحــــة، فيمــــا يتعلــــق ببيانــــات طرحهــــا الفريــــق المعنــــي باســــتعراض اإلطــــار ال
  باع النهوج المحتملة.باع أو عدم اتّ المتواليات الجينية واألنفلونزا الموسمية، بما في ذلك آثار اتّ 

  
(ب) من المقّرر ٨، وضع المدير العام عملية من أجل االستجابة للطلب الوارد في الفقرة ٢٠١٧وفي عام  -٨

وشملت العملية التعاون مـع الشـبكة العالميـة لترصـد األنفلـونزا والتصـدي لهـا والمراكـز  ١).١٠(٧٠ج ص ع اإلجرائي
تحديـد لإعـداد عـرض مـوجز مشـروح أو ورقـة  فـيالمتعاونة والفريق االستشاري المعنـي بالتأهـب لألنفلـونزا الجائحـة، 

ع الــدول األعضــاء وممثلــي الشــبكة العالميــة ، ُأجريــت مشــاورة مــ٢٠١٧لتحليــل. وفــي تشــرين الثــاني/ نــوفمبر انطــاق 
لترصد األنفلونزا والتصدي لها وأعضاء الفريـق االستشـاري المعنـي بالتأهـب لألنفلـونزا الجائحـة وأصـحاب المصـلحة 

  المعنيين، لجمع اآلراء حول ورقة تحديد النطاق. 
  
عضــاء وممثلــي الشــبكة ، لصــالح الــدول األ٢٠١٨وُيعتــزم عقــد جلســة إحاطــة إعالميــة فــي نيســان/ أبريــل  -٩

العالميــة لترصــد األنفلــونزا والتصــدي لهــا وأعضــاء الفريــق االستشــاري المعنــي بالتأهــب لألنفلــونزا الجائحــة وأصــحاب 
المصلحة المعنيين، في المقر الرئيسي للمنظمة. ويتمثل الغرض من الجلسة في تقديم المعلومـات عـن دور الشـبكة 

ن التقدم الُمحرز في علها وعملها في الوقت الحالي، واستعراض مسّودة التقرير العالمية لترصد األنفلونزا والتصدي 
). ويجري إعداد عدد من صـحائف الوقـائع التـي سـتوّزع قبـل جلسـة اإلحاطـة ١٠(٧٠ج ص عتنفيذ المقّرر اإلجرائي 

اإلعالميــة، لزيــادة فهــم الــدول األعضــاء وأصــحاب المصــلحة. وســتحتوي هــذه الصــحائف علــى إطــار زمنــي لجميــع 
  األحداث ذات الصلة باستكمال التحليل. 

  
صل دعم تعزيز القدرات التنظيمية وتنفيذ المدير العام أن يوا من، طلبت جمعية الصحة (ج)٨الفقرة وفي  -١٠

  الدراسات الخاصة بعبء المرض. 
  

 تشـــمل) علـــى ســـتة مجـــاالت، ٢٠٢٣-٢٠١٨وســتركز خطـــة تنفيـــذ مســـاهمات الشـــراكة الرفيعـــة المســـتوى ( -١١
العمـل إلـى النجاحـات التـي تحققـت فـي  تعزيز القدرات التنظيمية وتنفيذ الدراسات الخاصة بعبء المرض. وسيستند

، بمــا فــي ذلــك الزيــادة فــي عــدد البلــدان التــي وضــعت تقــديرات لعــبء األنفلــونزا، ونشــر تقــدير ٢٠١٧-٢٠١٣الفتــرة 

                                                           
  (ب)، االختصاصات ٨) ١٠(٧٠ج ص عانظر تنفيذ المقّرر اإلجرائي    ١
)http://www.who.int/influenza/pip/8bTORs.pdf،  ٢٠١٨شباط/ فبراير  ٢١تم االطالع في.( 
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. ومــن أجــل تعزيــز القــدرات التنظيميــة، حــدد ٢٠١٧جديــد للعــبء العــالمي للوفيــات الناجمــة عــن األنفلــونزا فــي عــام 
ــًا لتيســير الموافقــة الحســنة التوقيــت علــى المنتجــات  ،بلــداً  ٤٨بــالغ عــددها جميــع البلــدان المســتهدفة ال مســارًا تنظيمي

 ٢٠١٦،١صـدور المبـادئ التوجيهيـة للمنظمـة بشـأن التأهـب فـي عـام  وسـيؤديالخاصة بمواجهـة جـوائح األنفلـونزا. 
للتسويق في حاالت  المناسب في الوقتمواصلة االستعداد التنظيمي لمنح التراخيص التنظيمية القانونية  إلى تيسير
  الطوارئ.

  
تشجيع المصنعين وسائر أصحاب  يستمر فيالمدير العام أن  منطلبت جمعية الصحة  (د)٨الفقرة وفي  -١٢

المصـــلحة المعنيـــين علـــى المشـــاركة فـــي الجهـــود المتعلقـــة باإلطـــار الخـــاص بالتأهـــب لمواجهـــة األنفلـــونزا الجائحـــة، 
ودفـع مسـاهمات الشـراكة السـنوية للتأهـب لألنفلـونزا الجائحـة فـي  ٢الموّحدة لنقـل المـواد في ذلك إبرام االتفاقات  بما

  الوقت المحدد.
  

مـع دوائـر الصـناعة، علـى  ٢المـواد  التفاقـات الموحـدة لنقـلااتفاقـًا مـن  ١٢وقد أبرمت األمانـة حتـى اليـوم  -١٣
، وُأبـــرم اتفـــاق واحـــد مـــع أحـــد اتفاقـــًا مـــع مصـــنعي اللقاحـــات واألدويـــة المضـــادة للفيروســـات ١١النحـــو التـــالي: ُأبـــرم 

مصـــنعي مجموعـــات االختبـــار التشخيصـــي. وقـــد انتهـــت المنظمـــة اآلن مـــن خـــالل الـــنهج االســـتراتيجي الـــذي تتبعـــه 
للمســـارعة بتـــأمين أكبـــر كـــم مـــن اللقاحـــات التـــي تـــم اختبـــار صـــالحيتها مســـبقًا، مـــن إبـــرام االتفاقـــات الموّحـــدة لنقـــل 

ســـت مـــن الشـــركات الســـبع مـــع و  ،لجنســـيات المصـــّنعة للقاحـــات األنفلـــونزامـــع جميـــع الشـــركات المتعـــددة ا ٢ المـــواد
المصّنعة للقاحات األنفلونزا التي تم اختبار صالحيتها مسبقًا. ومـن خـالل التـزام الشـركات باالتفاقـات الموّحـدة لنقـل 

مقـــّرر  ماليـــين ١٠مليـــون جرعـــة مـــن لقـــاح األنفلـــونزا الجائحـــة و ٤٠٠، ضـــمنت المنظمـــة الوصـــول إلـــى ٢المـــواد 
المقبلــة. ويمثــل عــدد  الجائحــةعالجــي باألدويــة المضــادة للفيروســات كــي تســتخدمها البلــدان التــي تحتــاج إليهــا فــي 

. وفضـــًال عـــن ذلـــك، ٢٠٠٩عـــام  جائحـــةمتاحـــة للمنظمـــة أثنـــاء التـــي كانـــت  جرعـــات اللقـــاح أربعـــة أمثـــال الكميـــة
شخيص في مراكز الرعاية أثنـاء الجائحـة األخيـرة، الحصول على أي منتجات تجارية للت يكن متاح لهافالمنظمة لم 
مجموعـــة اختبـــار تشخيصـــي ســـريع بأســـعار ميســـورة أثنـــاء الجائحـــة  ٢٥٠ ٠٠٠الحصـــول علـــى  تاح لهـــاولكـــن ســـي

وتواصــل المنظمــة العمــل علــى إبــرام االتفاقــات مــع جميــع الجهــات  ،المقبلــة. ويجــري اآلن إبــرام عــدد مــن االتفاقــات
األمانــة التشـــجيع علــى ســداد مســـاهمات  تواصــلجيــة الخاصـــة بالتأهــب لألنفلــونزا الجائحـــة. و المتلقيــة للمــواد البيولو 

لة بهـذا الشـأن علـى الموقـع الشراكة للتأهب لألنفلونزا الجائحة بالكامـل وفـي وقتهـا. وسـتتاح قريبـًا المعلومـات المفّصـ
  اإللكتروني للمنظمة. 

  
م أن يطلــب مــن مراجــع الحســابات الخــارجي أن المــدير العــا مــنطلبــت جمعيــة الصــحة  (ه)٨الفقــرة وفــي  -١٤

  يراجع حسابات أموال مساهمات الشراكة للتأهب لألنفلونزا الجائحة.
  

وقـــد أجـــرى مراجـــع الحســـابات الخـــارجي مراجعـــة لحســـابات أمـــوال مســـاهمات الشـــراكة للتأهـــب لألنفلـــونزا  -١٥
ة للمنظمـــة علـــى نحـــو مالئـــم علـــى ) تقـــديم الضـــمانات بشـــأن تطبيـــق اللـــوائح الماليـــ١الجائحـــة مـــن أجـــل مـــا يلـــي: (

) تقـــديم التوصـــيات لمواصـــلة تعزيـــز ٢(ماليـــة المبّلـــغ عنهـــا وموثوقيتهـــا؛ اســـتخدام األمـــوال وبشـــأن دقـــة المعلومـــات ال
شــفافية التبليـــغ عـــن الصــالت بـــين النفقـــات واألثــر التقنـــي. وقـــد غطــى نطـــاق المراجعـــة الحســابات واألرصـــدة حتـــى 

. وُأجريــت ٢٠١٦كــانون األول/ ديســمبر  ٣١) وحتــى ٢٠١٥-٢٠١٤(الثنائيــة  ٢٠١٥كــانون األول/ ديســمبر  ٣١
                                                           

المبــادئ التوجيهيــة بشــأن االســــتعداد التنظيمـــــي لمــــنح تــــراخيص تســــويق لقاحــــات األنفلـــــونزا الجائحــة البشــرية فــي البلــدان    ١
    ٢٠١٦غير المنتجة للقاحات، 

http://www.who.int/biologicals/expert_committee/PIP_Non-producer_guide_BS_final-working_version-
19102016-clean.pdf   

سلســـلة التقـــارير التقنيـــة لمنظمـــة الصـــحة  مـــن ٧أيضـــًا فـــي الملحـــق  ُأدرجـــت)؛ ٢٠١٨شـــباط/ فبرايـــر  ٢٢تـــم االطـــالع فـــي (
 .٢٠١٧، ١٠٠٤ العالمية رقم
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مراجعة الحسابات وفقًا للمعايير الدولية لمراجعة الحسابات الصادرة عن مجلس المعايير الدولية لمراجعة الحسابات 
إلـــى أن اإليـــرادات  ، خلصـــواجعـــو الحســـاباتإليهـــا مرا والضـــمان. وفـــي العمـــوم، واســـتنادًا إلـــى النتـــائج التـــي توصـــل

لالئحــة الماليــة والنظــام المــالي للمنظمــة.  فــي عمومهــالة علــى النحــو الصــحيح وتمتثــل والمقبوضــات والنفقــات مســجّ 
وّجه مراجعو الحسابات عددًا مـن التوصـيات إلـى المنظمـة، تتعلـق فـي معظمهـا بمـا يلـي: تحسـين االتسـاق فـي  كما

جمع مساهمات الشـراكة فـي موعـدها؛ االلتزام إلى أقصى حد بي البيانات والتقارير السنوية؛ فالتبليغ عن الحسابات 
تحســين رصــد التنفيــذ والتبليــغ وتعزيــزه. وقــد قبلــت المنظمــة جميــع التوصــيات وهــي بصــدد اتخــاذ التــدابير لمعالجتهــا 

  ١وتنفيذها.
  

ع مشــاورات مــع أمانــة اتفاقيــة التنــوّ المــدير العــام أن يواصــل ال مــنطلبــت جمعيــة الصــحة  (و)٨الفقــرة وفــي  -١٦
  البيولوجي والمنظمات الدولية األخرى المعنية، حسب االقتضاء.

  
مــع أمانــة كــل مــن اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي، ومنظمــة  ٢٠١٧تتعــاون األمانــة عــن كثــب منــذ أيــار/ مــايو و  -١٧

بالعمــل المتعلــق بإتاحــة الُمْمرضــات األغذيـة والزراعــة، والمنظمــة العالميــة لصـحة الحيــوان، فــي ســبيل المضــي قـدمًا 
وشـاركت األمانـات األربـع علـى وضـع نـص يحتـوي  ٢والتقاسم العادل والمنصـف للمنـافع لصـالح الصـحة العموميـة.

على أسئلة وأجوبة من أجل توفير المعلومات عن تنفيذ بروتوكول ناغويا في سياق صحة اإلنسان والحيوان وٕاذكاء 
وقــد ُنشــرت الوثيقــة علــى  ٣ســريع والشــامل للُمْمرضــات بالنســبة إلــى الصــحة العموميــة.الــوعي بشــأن أهميــة التبــادل ال

نطاق واسع، وُأرسلت إلـى مراكـز االتصـال الوطنيـة المعنيـة بالحصـول علـى المـوارد وتقاسـم المنـافع، ووزارات البيئـة 
  والزراعة والصحة، وسائر أصحاب المصلحة. 

  
لمناقشــة األدوات وٕاعــدادها  ٢٠١٨شــتركة فــي حزيــران/ يونيــو وتعتــزم األمانــات األربــع عقــد حلقــة عمــل م -١٨

لتيسير إتاحة الُمْمرضات وتقاسم المنافع أثنـاء طـوارئ الصـحة العموميـة. وسيشـمل المشـاركون الـذين سـيدعون إلـى 
 هذه حلقة العمل، المعنيين من الخبراء والوكاالت الحكومية والمنظمات الدولية وسائر أصحاب المصلحة. وتواصل

عــد لتبــادل المعلومــات عــن األنشــطة التــي تجريهــا فــي مجــاالت العمــل ذات ألمانــات عقــد اجتماعــات منتظمــة عــن بُ ا
  الصلة. ويشارك الموظفون على نطاق اإلدارات ومجاالت العمل في المنظمات األربع في هذه االجتماعات.

  
  التوصيات بشأن مواصلة العمل

  
التوصـيات التاليـة بشـأن  المـدير العـام (ز) مـن المقـّرر اإلجرائـي، يقـدم٨على الطلب الـوارد فـي الفقـرة  بناءً  -١٩

 مواصلة العمل: 
  

  أ)(٨ لفقرةا  (أ)
تـــدابير التســـتهدف األمانـــة تنفيـــذ  (ب) أدنـــاه٨يتعلـــق باســـتكمال التحليـــل المحـــدد فـــي الفقـــرة يمـــا ف

  والسبعين.الستكمال جميع اإلجراءات التي تقع ضمن واليتها قبل جمعية الصحة العالمية الثانية 
                                                           

  التاليين بالترتيب:  الرابطينالمنظمة انظر  استجابةلالطالع على التقرير الكامل لمراجعة الحسابات و    ١
http://www.who.int/influenza/pip/pip_audit_report.pdf?ua=1 

 ).٢٠١٨شباط/ فبراير  ٢١(تم االطالع في  http://www.who.int/influenza/pip/mgt_letter.pdf?ua=1و

 .٧٠/٥٧، انظر الوثيقة ج٢٠١٧لالطالع على التقرير عن التعاون في الجزء األول من عام    ٢

شـــــــــباط/  ٢٢(تـــــــــم االطـــــــــالع فـــــــــي  http://www.who.int/influenza/pip/QAs.pdf?ua=1رابط التـــــــــالي: انظـــــــــر الـــــــــ   ٣
 ).٢٠١٨ فبراير
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  )ب(٨ لفقرةا  )ب(
تعتـــزم األمانـــة اســـتكمال التحليـــل كـــي تقـــدم مســـّودة شـــاملة إلـــى جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الثانيـــة 

جّسـد المسـّودة والسبعين من خالل المجلس التنفيذي فـي دورتـه الرابعـة واألربعـين بعـد المائـة. وستُ 
ن، و المصـــلحة المعنيـــ وأصـــحابالمــدخالت الواســـعة النطـــاق التــي ســـاهمت بهـــا الـــدول األعضــاء 

والســيما الفريــق االستشــاري المعنــي بالتأهــب لألنفلــونزا الجائحــة وممثلــو الشــبكة العالميــة لترصــد 
رات اإلجرائية الصادرة عن جمعية الصحة العالمية الثانية األنفلونزا والتصدي لها. وبموجب المقرّ 

تحليـــل إلـــى جمعيـــة الصــــحة قدَّم الـــنص النهـــائي للوالســـبعين وأي عمـــل آخـــر يترتـــب عليهـــا، ســــيُ 
  ه السادسة واألربعين بعد المائة.العالمية الثالثة والسبعين من خالل المجلس التنفيذي في دورت

  (ج) و(د) و(و)٨الفقرات   )ج(
   ستواصل المنظمة تعزيز التأهب الحاسم األهمية للجوائح، بما في ذلك ما يلي:  
، التـــي ســـتدعم ٢٠٢٣-٢٠١٨المســـتوى تنفيـــذ خطـــة تنفيـــذ مســـاهمات الشـــراكة الرفيعـــة   )١(

  م والدراسات الخاصة بعبء المرض.تعزيز القدرات الخاصة بالمختبرات والترصد والتنظي
  .٢إبرام المزيد من االتفاقات الموّحدة لنقل المواد   )٢(
ع البيولـوجي وسـائر المنظمـات الدوليـة المعنيـة المشاركة بانتظام مع أمانات اتفاقيـة التنـوّ   )٣(

  آليات الحصول على الموارد وتقاسم المنافع. بتنفيذ
المدير العام لتقرير بشـأن مـا سـبق إلـى جمعيـة الصـحة العالميـة الثانيـة والسـبعين،  تقديم  )٤(

  ه الرابعة واألربعين بعد المائة.من خالل المجلس التنفيذي في دورت
  )ـ(ه٨الفقرة   )د(

تقريـرًا بهـذا الشـأن إلـى  وتقـدم ،الحسـابات الخـارجيستتخذ األمانة التدابير لتنفيذ توصـيات مراجـع 
جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين من خالل المجلس التنفيذي فـي دورتـه الرابعـة واألربعـين 

  بعد المائة.
  
  

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  

والموافقة على التوصيات التي يحتـوي عليهـا (انظـر  بهذا التقريرجمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علمًا  -٢٠
  ر اإلجرائي التالي:) باعتماد مشروع المقرّ ١٩الفقرة 

  
جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الحاديـــة والســـبعون، بعـــد النظـــر فـــي تقريـــر المـــدير العـــام بشـــأن التقـــدم 

تــــوي عليهــــا توافــــق علــــى التوصــــيات التــــي تح ١)،١٠(٧٠ج ص عر اإلجرائــــي الُمحــــرز فــــي تنفيــــذ المقــــرّ 
ر اإلجرائـــي فـــي حـــال الموافقـــة بـــالمقرّ  ١٩(ســـُترفق التوصـــيات الـــواردة فـــي الفقـــرة  مـــن التقريـــر. ١٩ الفقـــرة

  عليها.)
  

=     =     =  

                                                           
 .٧١/٢٤الوثيقة ج   ١


