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  اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا 
  لتبادل فيروسات األنفلونزا والتوصل  الجائحة

   إلى اللقاحات والفوائد األخرى
  

 تقرير عن التنفيذ
   

      ١الموجز
  تقرير من المدير العام

  
  

، اعتمــدت جمعيــة الصــحة العالميــة اإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة )٢٠١١( ٥-٦٤ج ص عفــي القــرار   -١
األنفلونزا الجائحة ("إطار التأهب")، الذي يتوجه إلى هدفين، أال وهما: تحسين اكتشاف فيروسات األنفلونزا التي قد 

تاحة المنصفة للمنافع الناتجة عـن ذلـك (مثـل اللقاحـات واألدويـة المضـادة تسبب جائحة بشرية وتبادلها، وتحقيق اإل
  للفيروسات).

  
يقـدم إلـى جمعيـة الصـحة العالميـة تقريـرًا كـل سـنتين  أنمـن اإلطـار المـدير العـام بـ ١-٤-٧ويطالب الفرع   -٢

والترصــد؛ المجــاالت الخمســة التاليــة: قــدرات المختبــرات ب مــا يتعلــقعــن الحالــة والتقــدم الُمحــرز فــي تنفيــذ اإلطــار في
حالــة االتفاقــات الُمبرمــة مــع دوائــر الصــناعة، بمــا فيهــا المعلومـــات ة علــى إنتــاج لقاحــات األنفلــونزا؛ القــدرة العالميــ

الي عـــن التقريـــر المـــالمـــواد الالزمـــة للتصـــدي للجـــوائح؛ المتعلقـــة بإتاحـــة اللقاحـــات ومضـــادات الفيروســـات وســـائر 
الخبــرة المكتســبة مــن اســتعمال التعريــف الــوارد فــي اإلطــار للمــواد البيولوجيــة الخاصــة تخدام مســاهمة الشــراكة؛ اســ

  بالتأهب لألنفلونزا الجائحة.
  

  قدرات المختبرات والترصد
  
في تعزيـز الشـبكة العالميـة لترصـد األنفلـونزا والتصـدي لهـا، وهـي شـبكة  ٢ُتستخدم موارد مساهمات الشراكة  -٣

ها ويســتند إليهــا إطــار التأهــب. وقــد زاد التبليــغ عــن البيانــات تتــولى المنظمــة تنســيقالصــحة العموميــة التــي مختبــرات 
                                                           

، http://www.who.int/influenza/pip/PIP_BR_2018.pdfيمكــن االطــالع علــى التقريــر الكامــل علــى الــرابط التــالي:    ١
 ).٢٠١٨آذار/ مارس  ٢٩تم االطالع في 

ينبغي لصانعي اللقاحـات ووسـائل التشـخيص والمنتجـات الصـيدالنية الـذين يسـتخدمون الشـبكة العالميـة لترصـد األنفلـونزا    ٢
مليـون دوالر أمريكـي ("مسـاهمة الشـراكة") إلـى المنظمـة مـن أجـل  ٢٨مسـاهمة إجماليـة قـدرها سـنويًا والتصدي لهـا أن يقـدموا 

 التأهب والتصدي للجوائح.
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عـن  بلـغ عـدد البلـدان التـي تُبلّـغالشـراكة، حيـث  ةالمتعلقة باألنفلونزا زيادة مطردة وتجـاوز الغايـات المحـددة لمسـاهم
بلـــدًا  ١٣٠غ عـــن البيانـــات الفيروســـية بلّـــد البلـــدان التـــي تُ عـــد) و ٧١بلـــدًا (الغايـــة =  ٩١البيانـــات الوبائيـــة بانتظـــام 

 .٢٠١٧كانون األول/ ديسمبر  ٣١في  ،)١٢٤=  (الغاية
  
ومــع ذلــك، فمازالــت هنــاك تحــديات مســتمرة تتعلــق بتبــادل فيروســات األنفلــونزا التــي قــد تســبب جــوائح مــع   -٤

 بهـا هذه المسائل وٕاعمال المواد ذات الصلةبعض تناول الشبكة العالمية لترصد األنفلونزا والتصدي لها. ومن أجل 
في إطار التأهب، وضعت المنظمـة إرشـادات بشـأن اختيـار فيروسـات األنفلـونزا التـي قـد تسـبب جـوائح وتبادلهـا مـع 

  المراكز المتعاونة مع المنظمة. 
  

  القدرة العالمية على إنتاج لقاحات األنفلونزا
  
، بعـد أن يّسـرت مضـاعفة القـدرة ٢٠١٦اختُتمت خطة العمل العالمية الخاصة بلقاحات األنفلونزا فـي عـام   -٥

ومــع  ١جرعــة. مليــار ٦,٤علــى إنتــاج اللقاحــات المضــادة لألنفلــونزا الجائحــة المحتملــة أربعــة أضــعاف لتصــل إلــى 
التحـديات التـي تواجـه الحفـاظ علـى القـدرة  ذلك، فمازال اإلنتـاج العـالمي مـن لقاحـات األنفلـونزا غيـر كـاٍف، ومازالـت

  الحالية على إنتاج اللقاحات قائمة.
  

اللقاحـات  لمتعلقـة بإتاحـةاالمعلومـات  يهافمع دوائر الصناعة، بما  لُمبرمةاحالة االتفاقات 
  لفيروسات وسائر المواد الالزمة للتصدي للجوائحا مضاداتو 
  
مــع مصــنعي اللقاحــات ومضــادات الفيروســات. وبفضــل  ٢لنقــل المــواد اتفاقــًا موّحــدًا  ١١أبرمــت المنظمــة   -٦

مليـــون جرعـــة مـــن اللقـــاح المضـــاد لألنفلـــونزا الجائحـــة  ٤٠٠هـــذه االتفاقـــات ســـيتاح للمنظمـــة الحصـــول علـــى نحـــو 
  ماليين مقرر عالجي مضاد للفيروسات من أجل البلدان التي تحتاج إليها أثناء الجائحة القادمة.  ١٠و
  
تفـــاق واحـــد مـــع أحـــد مصـــنعي وســـائل التشـــخيص، ويجـــري التفـــاوض مـــع الشـــركات التـــي تنـــتج كمـــا ُأبـــرم ا  -٧

اتفاقـــًا مـــع المؤسســـات البحثيـــة واألكاديميـــة وشـــركات التكنولوجيـــا  ٦٥المنتجـــات األخـــرى المتعلقـــة بـــالجوائح. وُأبـــرم 
  .الحيوية

  
  استخدام مساهمة الشراكةالتقرير المالي عن 

  
مليـون دوالر أمريكـي  ١٣٩عون قـد أسـهموا بـأكثر مـن ، كان المصـنّ ٢٠١٧ديسمبر كانون األول/  ٣١في   -٨

). وتســتخدم ٪٣٠للجــوائح () واالســتجابة ٪٧٠ص المــوارد للتأهــب (لتحســين القــدرة علــى التأهــب للجــوائح. وُتخّصــ
يـون دوالر مل ٤٠، قُـدم نحـو ٢٠١٧-٢٠١٦. وخالل الثنائية ٪١٠أمانة إطار التأهب نسبة من األموال ال تتجاوز 

  أمريكي لتعزيز التأهب على الصعيد الُقطري واإلقليمي والعالمي. 
  
للتأهـب فـي  ) استخدام األموال المخّصصة٢٠١٧-٢٠١٣الشراكة ( ةووجهت خطة التنفيذ األولى لمساهم  -٩

 ةهم، ُوضــعت خطــة التنفيــذ الثانيــة لمســا٢٠١٧بلــدًا. وفــي عــام  ٧٣تعزيــز القــدرات فــي خمســة مجــاالت للعمــل فــي 
) واعُتمــدت. وستســتند هــذه الخطــة إلــى إنجــازات خطــة التنفيــذ األولــى والعبــر المستخلصــة ٢٠٢٣-٢٠١٨الشــراكة (

  منها، وستشمل مجاًال جديدًا للعمل بشأن التخطيط للتأهب لألنفلونزا الجائحة.
                                                           

 تقدير إلى القدرة الراسخة على إنتاج اللقاحات الموسمية.الهذا يستند    ١
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بالتأهـب  للمواد البيولوجية الخاصة إلطاراالخبرة المكتسبة من استعمال التعريف الوارد في 
  لألنفلونزا الجائحة

 
مــن اإلطــار فــي العمــل  ٤-٢-٥اســتمر الفريــق االستشــاري المعنــي بالتأهــب لألنفلــونزا الجائحــة وفقــًا للفــرع   -١٠

مــن خــالل المشــاورات الموّســعة علــى تحديــد أفضــل عمليــة لمواصــلة النقــاش وحــل المشــكالت المتعلقــة بالتعامــل مــع 
)، ٢٠١٧) (١٠(٧٠ج ص ع(ب) مـن المقـرر اإلجرائـي ٨اإلطـار. وعمـًال بـالفقرة بيانات المتواليات الجينيـة بموجـب 

ُيجري المدير العام تحليًال آلثار اتباع أو عدم اتباع النهـوج المحتملـة إلدراج فيروسـات األنفلـونزا الموسـمية وبيانـات 
  المتواليات الجينية في إطار التأهب. 

  
  

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  

  اإلحاطة علمًا بهذا التقرير. معية الصحة مدعوة إلىج  -١١
  

  
=     =     =  


