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إطار التأهُّب لمواجهة األنفلونزا الجائحة لتبادل فيروسات 
 والتوصل إلى اللقاحات والفوائد األخرىاألنفلونزا 

 
 

 )٢٠١٨() ١١(٧١ج ص عتنفيذ المقرر اإلجرائي 
  

 تقرير من المدير العام
  
 

، ٢٠١٩في كــانون الثــاني/ ينــاير  أحــاط المجلس التنفيــذي علمــًا، في دورتــه الرابعــة واألربعين بعــد المــائــة، -١
لم يتســـن التوصـــل إلى توافق  ٢وخالل المناقشـــات، ١.بنســـخة ســـابقة من هذا التقرير تضـــمنت مشـــروع مقرر إجرائي

اعتمد المجلس من ثم، وظلت بعض فقرات النص دون البت فيها، و  .اإلجرائي في اآلراء بشأن نص مشروع المقرر
ــمن مشـــروع مقرر إجرائي محاط بعض فقراته بأقواس. إجرائياً  مقرراً  ــلة  ٣يتضـ ثم وافق المجلس بعد ذلك على مواصـ

ـــلة بين الدورتين. ــ ــ ــــة الفقرات التي لم يبت فيها بعد خالل الفترة الفاصـــ ــ ـــ ــــل كي يعرض  مناقشـ ــ ــ ـــُيقَّدم تقرير منفصــ ــ ـــ وســ
 ٤تفاصيل حصيلة المشاورات.

 
  معلومات أساسية

 
ـــبعون، في أيـــار/ -٢ ــ ــ ــ ـــ ــاديـــة والســـ ــحـــة العـــالميـــة الحـ ــ ــ ـــ ــ ـــ   ، المقرر اإلجرائي ٢٠١٨مـــايو  اعتمـــدت جمعيـــة الصـ

والذي وافقت بموجبه على التوصـــــيات الواردة في تقرير المدير العام عن التقدم الُمحَرز في تنفيذ  ،)١١(٧١ج ص ع
ــتعراض اإلطار الخاص بالتأهُّب لمواجهة األنفلونزا الجائحة ٢٠١٧( )١٠(٧٠ج ص عالمقرر اإلجرائي  ـــ ــ ـــ ــ ) حول اســ

ــل إلى وطلبت أن ُيقدَّم النص النهائي للتحليل الالزم  ٥اللقاحات والفوائد األخرى، لتبادل فيروســــات األنفلونزا والتوصــ
) إلى جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين في ١٠(٧٠ج ص ع(ب) من المقرر اإلجرائي ٨إجراؤه بموجب الفقرة 

عن طريق المجلس التنفيذي في دورته الرابعة واألربعين بعد المائة. ووفقًا لذلك، ُيقدِّم المدير العام هذا  ٢٠١٩عام 
 ).١١(٧١ج ص عالتقرير عن تنفيذ التوصيات الواردة في المقرر اإلجرائي 

  
  

                                                           
 .١٤٤/٢٣م تالوثيقة    ١

الرابعة الجلســـة انظر المحاضـــر الموجزة للمجلس التنفيذي في دورته الرابعة واألربعين بعد المائة الجلســـة الثانية عشـــرة و    ٢
 (باإلنكليزية).  ٢عشرة، الفرع 

 ).٦(١٤٤م تالمقرر اإلجرائي    ٣

 .١ إضافة ٧٢/٢١انظر الوثيقة ج   ٤

  .١٩، الفقرة ٧١/٢٤انظر الوثيقة ج   ٥



  21/2A7  ٢٧/٢١ج

2 

  )١١(٧١ج ص علمقرر اإلجرائي التقدم الُمحَرز في تنفيذ ا
 

ــــتعراض اإلطار الخاص  ١الملحق، الفقرة (أ): ــ ـــ ـــيات الواردة في تقرير الفريق المعني باســ ــــ ــ تنفيذ التوصــ
  ٢٠١٦٢بالتأهُّب لمواجهة األنفلونزا الجائحة لعام 

 
يات التي وردت في تقرير الفريق  -٣ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ اتخذت أمانة المنظمة، في نطاق واليتها، تدابير لتنفيذ جميع التوصـ

ــتعراض اإلطار الخاص بالتأهُّب لمواجهة األنفلونزا الجائحة لعام  ـــ ــ ــ ـــ ــ . وتتوفر أداة للتتبُّع تعِرض ٢٠١٦المعني باسـ
 ٣معلومات حول اإلجراءات الُمتَّخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

 
  تعزيز التأهُّب الحاسم األهمية للجوائح ٤الملحق، الفقرة (ج):

 
ــاني/ -٤ ــ ــ ــانون الثـ ــ ــ ـــدأ في كـ ــ ــ ــاير  ب ــ ــ ـــة  ٢٠١٨ينـ ــ ــة الرفيعــ ـــ ــراكــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ـــات الشـ ــ ـــاهمــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــذ مســ ــ ــ ـــة تنفي ـــ ــذ خطـ ـــ ــ   تنفي

ــتوى ( ــ ـــ ــتة مجاالت للعمل، وهي: بناء القدرات المختبرية وقدرات ٢٠٢٣-٢٠١٨المســ ـــ )، وُتركِّز هذه الخطة على ســــ
د؛ إجراء الدراســات  عن عبء المرض؛ بناء القدرات التنظيمية؛ اإلبالغ عن المخاطر والمشــاركة المجتمعية؛ الترصــُّ

ب لمواجهــة األنفلونزا الجــائحــة. وفي  ــة بمواجهــة الجوائح؛ والتخطيط للتــأهــُّ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــر المنتجــات الخــاصـــ ـــ ــ ـــ ــ التخطيط لنشــ
صة لمساهمات الشراكة للتأهُّب٢٠١٩-٢٠١٨  الثنائية لألنفلونزا الجائحة، وقيمتها  ، ُتستخَدم حاليًا الميزانية الُمخصَّ

ـــتجابة على  ٧٢مليون دوالر أمريكي، لتعزيز القدرات في  ٣١ ـــ ــ ــ ـــ بلدًا ولدعم بناء القدرات في مجالي التأهُّب واالســ
ــمل التقدم الُمحَرز  ــ ــ ـــ ــ ــعيدين اإلقليمي والعالمي. وتربط التقارير المرحلية بين التنفيذ المالي والتنفيذ التقني، وتشـ ــ ـــ ــ ــ الصـ

مؤشــرًا على التوالي.  ١٩و حلةمر  ٣١راحل الرئيســية والمؤشــرات التي وضــعتها خطة التنفيذ وعددها بالقياس إلى الم
ـــف التقرير المرحلي عن الفترة من كانون الثاني/ ـــ ــ ـــ العمل الُمنَجز واإلنجازات  ٢٠١٨يونيو  يناير إلى حزيران/ ويصــ

  ٥التي تحققت في تعزيز القدرات التنظيمية وٕاجراء دراسات عن عبء المرض.
 
ــــاني/ -٥ ــ ـــانون الثــ ـــ ــــاير إلى حزيران/ ويبين التقرير المرحلي عن الفترة من كــ ــ (في  ٢٠١٨يونيو  ينــ

ـــفحتين ــنوية  ٢لنقل المواد  االتفاق الموحد) التقدم الُمحَرز في إبرام ٧و ٦  الصـــ ــ ــراكة الســ ـــ ـــاهمات الشـ ــ ــيل مسـ ــ وتحصــ
ــمن حاليًا بوابة المنظمة للميزانية البرمجية تقارير عن اإلطار  ــ ـــ ــ ــ ـــ للتأهُّب لألنفلونزا الجائحة. وعالوة على ذلك، تتضـ

 ٦الخاص بالتأهُّب لمواجهة األنفلونزا الجائحة، حيث يمكن االطالع على مزيد من التفاصيل عن التنفيذ المالي.
ــلت أمانة  -٦ ـــ ــ ــ ــ ـــائر الالمنظمة، و وواصــ ــ ــ ـــ ـــل، تعاونها مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وأمانات ســـ ـــ ــ ــ زالت تواصـــ

ـــم المنافع. ففي حزيران/ ــ ــارك في تنفيذ آليات اإلتاحة وتقاسـ ــ عقدت  ٢٠١٨يونيو  المنظمات الدولية المعنية التي تشــ
ــير إت ــــ ـــم المنافع المنظمة، بالتعاون مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، حلقة عمل حول تيســ ــ ــ ـــات وتقاسـ ــ ــ احة الُممِرضـ

                                                           
  (أ).٨)، الفقرة ١٠(٧٠ج ص عانظر المقرر اإلجرائي    ١
 .٨، الملحق ١سجالت/ /٧٠/٢٠١٧ج ص عالوثيقة    ٢

ــتعراض اإلطار الخاص بالتأهُّب لمواجهة   ٣ ــ ــ ــــــيات الفريق المعني باســ ــــــودة أداة  - ٢٠١٦األنفلونزا الجائحة لعام  توصــ مســ
   ٢٠١٨. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ ٢٠١٨أكتوبر  تشرين األول/ ١لتتبع التنفيذ، اعتبارًا من 

)https://www.who.int/influenza/pip/2016RGRecTracking_Oct2018.pdf،  ٢٠١٩  نيسان/ أبريل ٨تم االطالع في.(  
  (ج) و(د) و(و).٨)، الفقرات ١٠(٧٠ج ص عانظر المقرر اإلجرائي    ٤
. ٢٠١٨يونيو  حزيران/ ٣٠-يناير كانون الثاني/ ١اإلطار الخاص بالتأهُّب لمواجهة األنفلونزا الجائحة. تقرير مرحلي،    ٥

  ١٣-١٢: ٢٠١٨جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 
)http://www.who.int/influenza/pip/pip_progressreport_30jun2018.PDF، ٢٠١٩  نيسان/ أبريل ٨ االطالع في تم.(  
  (الفئة). جنيف: منظمة الصحة العالمية  اإلطار الخاص بالتأهب لألنفلونزا الجائحة   ٦
)http://open.who.int/2018-19/our-work/category/20/about/about ٢٠١٩نيسان/ أبريل  ٨، تم االطالع في.(  
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الخاصة بها بما يدعم الصحة العمومية. وهدفت حلقة العمل إلى ما يلي: إذكاء الوعي وتعزيز التنسيق بشأن إتاحة 
الُممِرضــــات وتقاســــم المنافع التي تنشــــأ عن اســــتخدامها؛ التعلُّم من خبرات البلدان في تنفيذ بروتوكول ناغويا وبنوده 

لعمومية؛ وضع االعتبارات األولية فيما يتصل بممارسات اإلتاحة وتقاسم المنافع من أجل تبادل الخاصة بالصحة ا
د والتأهُّب واالســـتجابة في مجال الصـــحة العمومية، فضـــًال عن  الُممِرضـــات على النحو الذي يمكن أن يدعم الترصـــُّ

ــارك ــ ـــ ــ ــ ــمت حلقة العمل مشــ ـــ ــ ــ ـــ ـــاف التي ينص عليها بروتوكول ناغويا. وضـ ــ ــ ــ ـــ ين من طائفة متنوعة من أهداف اإلنصـ
ــعة من القطاعات، بما في ذلك القطاعان العام والخاص  ــ ــحة والبيئة، ومن مجموعة واســ ـــ المجاالت التقنية مثل الصـ

 ١والمنظمات غير الحكومية واألوساط األكاديمية والمختبرات.
 

  تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي  ٢الملحق، الفقرة (د):
 
الخارجي مراجعة لحسابات أموال مساهمات الشراكة للتأهُّب لألنفلونزا الجائحة من  أجرى مراجع الحسابات -٧

ــتخدام األموال تطبيقًا مالئمًا، وبدقة  ــ ــ ـــ ــ ـــ ــمانات بتطبيق الالئحة المالية للمنظمة على اسـ ــ ـــ ــ ـــ ــ أجل ما يلي: تقديم الضـ
ــفافية  ـــ ــيات لزيادة تعزيز شـ ـــ ــــالت بين النفقات المعلومات المالية الُمبلَّغ عنها وموثوقيتها؛ تقديم توصـ التبليغ عن الصــ

ــجيًال  ــ لة تســــ ــجَّ ــــ ـــات والنفقات الُمتكبَّدة مســ ــ ــكٍل عام إلى أن اإليرادات والمقبوضـــ ـــ واألثر التقني. وخلص المراجعون بشـــ
ــمَّن تقرير المراجعة ــ ــ ـــ ــ ــحيحًا وتمتثل في عمومها لالئحة المالية والنظام المالي للمنظمة. وتضــ ــ ـــ ــ ـــ ــًا خمس  ٣صـ ــ ــ ـــ ــ أيضــ

 فَّذتها تنفيذًا كامًال.توصيات قبلتها المنظمة ون
 

ـــمية وبيانات  ٤الملحق، الفقرة (ب): ــات األنفلونزا الموســـ ــائل المرتبطة بتبادل فيروســــ إجراء تحليل للمســــ
  المتواليات الجينية

 
(ب)، من المدير العام ٨) الفقرة ١٠(٧٠ج ص عطلبت جمعية الصحة السبعون، بموجب المقرر اإلجرائي  -٨

ــيات الفريق  ــ ــ ــوص توصـــ ــ ـــ ــتعراض اإلطار الخاص بالتأهُّب لمواجهة األنفلونزا الجائحة أن يجري، بخصــ ــ ــ المعني باســـ
ــــائل المطروحة  ٢٠١٦  لعام ــ ــ ــمية وبيانات المتواليات الجينية، تحليًال دقيقًا وتداوليًا للمســــ ــ ـــ ــ والمتعلقة باألنفلونزا الموســـ

 يشمل اآلثار المترتبة على اتباع الُنُهج الُمحَتَملة أو عدم اتباعها. 
 
مانة مع الفريق االستشاري المعني بالتأهُّب لمواجهة األنفلونزا الجائحة، والمراكز المتعاونة مع وتعاونت األ -٩

د األنفلونزا  ــُّ ــكِّل جزءًا من الشــــبكة العالمية لترصــ ــية التي ُتشــ المنظمة بشــــأن األنفلونزا، والمختبرات التنظيمية األســــاســ
ــــدِّي لها، وذلك من أجل إعداد التحليل بطريقة تقو  ــ ــ ـــ ــ ــاور. وبدأت العملية بإعداد موجز والتصــ ــ ــ ـــ ــ ــ م على التكرار والتشــ

ـــروح للتحليل، أو ورقة لتحديد نطاق التحليل، ــــرين الثاني/ ٥مشـــ ـــاورة ُعِقدت في تشــ ــ ــــت في مشـ  ٢٠١٧نوفمبر  نوِقشــ
                                                           

   لمزيد من المعلومات، انظر تقرير االجتماع والعروض التوضيحية على الرابط التالي:   ١
)/http://www.who.int/influenza/ABSworkshop_June2018/en ٢٠١٩نيسان/ أبريل  ٨، تم االطالع في.(  
  ).ه(٨)، الفقرة ١٠(٧٠ج ص عانظر المقرر اإلجرائي    ٢
ــــابات، جمهوري   ٣ ـــــ ـــ ـــابات الخارجي حول تنفيذ اإلطار الخاص بالتأهب لجنة مراجعة الحســ ـــــ ــ ـــ ة الفلبين. تقرير مراجع الحسـ

   ٢٠١٧مساهمات الشراكة. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛  - لمواجهة األنفلونزا الجائحة
)http://www.who.int/influenza/pip/pip_audit_report.pdf?ua=1 ٢٠١٩نيسان/ أبريل  ٨، تم االطالع في.(  
  (ب).٨)، الفقرة ١٠(٧٠ج ص عالمقرر اإلجرائي  انظر   ٤
ــمية وبيانات (ب). ورقة لتحديد نطاق النُ ٨)، الفقرة ١٠(٧٠ج ص عتنفيذ المقرر اإلجرائي    ٥ هج الخاصــــــة باألنفلونزا الموســــ

منظمــة  المتواليــات الجينيــة بموجــب اإلطــار الخــاص بــالتــأهــب لمواجهــة األنفلونزا الجــائحــة ("ورقــة تحــديــد النطــاق"). جنيف:
ـــة العـــــالميـــــة؛  ـــحــ ــ ـــ ــ ــ ـــان/  ٨، تم االطالع في http://www.who.int/influenza/pip/scopingpaper.pdf( ٢٠١٧الصــ ـــــــ ـــ ــ ــ نيسـ

  ).٢٠١٩  أبريل



  21/2A7  ٢٧/٢١ج

4 

ـــاء الفريق  ــدِّي لها، وأعضـــ ــ د األنفلونزا والتصــ ـــُّ ــ ــبكة العالمية لترصـ ــ ــــاء، وممثلي الشــ لجمع وجهات نظر الدول األعضــ
 ري المعني بالتأهُّب لألنفلونزا الجائحة، وأصحاب المصلحة المعنيين. االستشا

 
، عقدت األمانة جلسة إحاطة إعالمية للدول األعضاء، وممثلي الشبكة العالمية ٢٠١٨أبريل  وفي نيسان/ -١٠

د األنفلونزا والتصــدِّي لها، وأعضــاء الفريق االســتشــاري المعني بالتأهُّب لمواجهة األنفلونزا ال جائحة، وأصــحاب لترصــُّ
د  المصــلحة المعنيين، وهدفت هذه الجلســة، ضــمن جملة أمور، إلى تقديم معلومات عن دور الشــبكة العالمية لترصــُّ
ــودة تقرير المدير العام عن التقدم الُمحَرز في تنفيذ المقرر  ــ ــ ــ ــتعراض مسـ ــ ــ ــ ــدِّي لها وعملها، وٕالى اسـ ــــ ــ األنفلونزا والتصـ

 ).١٠(٧٠ج ص عاإلجرائي 
 

ـــًا من  -١١ ــ ــ ـــلحة، ُأِعدوحرصــ ــ ــ ـــحاب المصــ ــ ــاء وأصــــ ـــ ــ ــة اإلحاطة  األمانة على زيادة فهم الدول األعضــ ـــ ــ قبل جلســ
 من صحائف الوقائع، ووِضع إطار زمني لجميع األحداث ذات الصلة باستكمال التحليل.  اإلعالمية عدد

 
مت ، نشــرت األمانة مســودة التحليل بجميع اللغات الرســمية الســت. وقد اســُتخدِ ٢٠١٨ســبتمبر  وفي أيلول/ -١٢

ــمية وبيانات المتواليات الجينية التي جمعها الفريق  ــادر التالية في إعداد المســــودة: بيِّنات عن األنفلونزا الموســ المصــ
ــتعراض اإلطار الخاص بالتأهُّب لمواجهة األنفلونزا الجائحة في عام  ــ ــ ــطلع به ٢٠١٦المعني باســ ــــ ؛ العمل الذي اضــ

ــاري المعني بالتأهُّب لمواجهة األ ــ ـــتشــ ــأن معالجة الفريق االســـ ــ ـــادات إلى المدير العام بشــ نفلونزا الجائحة لتقديم اإلرشـــ
ـــبب جوائح بموجب اإلطار الخاص بالتأهُّب  ــ ــ ــ ـــ ـــات األنفلونزا التي ُيحَتمل أن ُتســـ ـــ ــ ـــ ــ بيانات المتواليات الجينية لفيروســ

ـــة التي أجرتها األمانة عن اآلثار المتر  ـــ ــ ـــ ــ ـــحة لمواجهة األنفلونزا الجائحة؛ النتائج الواردة في الدراســـ ـــ ــ ــ ــ تبة على الصـــ
 ١العمومية من جراء تنفيذ بروتوكول ناغويا.

 
ـــاري المعني بالتأهُّب لمواجهة األنفلونزا  -١٣ ـــ ــ ــ ــتشـــ ــــ ــ ــ ــف إلى ذلك الُمدخالت الكبيرة التي قدَّمها الفريق االســـ ــ ــ ـــ ــ أضــ

د األن ــُّ ــ ــبكة العالمية لترصـــ ـــ ــكِّل جزءًا من الشــ ــ ـــأن األنفلونزا التي ُتشـــ ــ فلونزا الجائحة والمراكز المتعاونة مع المنظمة بشــ
والتصـــدِّي لها. إذ قدَّمت هذه المراكز بياناٍت كميًة ونوعيًة وبيِّنات عن الفيروســـات وتبادل بيانات المتواليات الجينية 
د األنفلونزا والتصدِّي لها في التعامل مع  إلى جانب معلومات عن الوظائف التي تضطلع بها الشبكة العالمية لترصُّ

 ائح.موسمية وفيروسات األنفلونزا التي ُيحتَمل أن تسبب جو كلٍّ من فيروسات األنفلونزا ال
 

ــلحة المعنية من خالل  -١٤ ــاحبة المصــ ــاء والجهات صــ وجمعت األمانة كذلك البيِّنات واآلراء من الدول األعضــ
ــاورتين مع األشـــخاص (في تشـــرين الثاني/ ــاورة إلكترونية ٢٠١٨أكتوبر  وتشـــرين األول/ ٢٠١٧نوفمبر  مشـ )، ومشـ

 ). ٢٠١٨أكتوبر  إلى تشرين األول/ ٢٠١٧أكتوبر  ن تشرين األول/(في الفترة م
 

ــوعية، وهي: ( -١٥ ـــودة التحليل ثالثة أجزاء موضــ ــمَّنت مسـ ـــائل ذات اآلثار العامة على التحليل؛ ١وتضــ ) المسـ
ــياق اإلطار الخاص بالتأهُّب لمواجهة األنفلونزا الجائحة؛ (٢( ـــ ــ ــ ــمية في سـ ـــ ــ ــ ــات األنفلونزا الموسـ ـــ ــ ــ ) بيانات ٣) فيروسـ

ــياق اإلطار الخاص بالتأهُّب لمواجهة األنفلونزا الجائحة. وقد عرض الجزءان ( ــ ــ ـــ ــ ) ٣) و(٢المتواليات الجينية في ســ
ـــايا. وينطوي كل نْهٍج  ــتمال على نهوٍج مختلفة يمكن النظر فيها لمعالجة هذه القضــ ــ ـــايا المطروحة للبحث، واشـ القضــ

 من هذه النهوج على فرص سانحة وتحدِّيات محتملة.
 

ــرين األول/ ١٦و ١٥وعقدت األمانة، في  -١٦ ــودة التحليل، ٢٠١٨أكتوبر  تشــ ، مشــــاورة لتلقِّي اآلراء حول مســ
 وتحديد نقاط االتفاق أو االختالف المحتملة، وكذلك تحديد الخطوات التالية الممكنة. 

 
                                                           

  .١٤٠/١٥م تانظر الوثيقة    ١



  21/2A7  ٢٧/٢١ج

5 

د األنفلونزا والتصــدِّ  -١٧ ي لها، وأعضـــاء وجمعت المشــاورة الدول األعضــاء وممثلين من الشــبكة العالمية لترصــُّ
من الفريق االستشاري المعني بالتأهُّب لمواجهة األنفلونزا الجائحة، والجهات صاحبة المصلحة المعنية. وشارك في 

مشـــاركًا، منهم من شـــارك مشـــاركًة شـــخصـــية أو عن طريق االتصـــال المرئي عبر  ١١٥هذه المشـــاورة ما يقرب من 
قاليم السـتة التابعة للمنظمة. وشـملت الجهات صـاحبة المصـلحة دولة عضـو من جميع األ ٣٧الفيديو، بما في ذلك 

ــــناعة، والمنظمات غير الحكومية  ــ ــ ــــاورة ممثلين عن المنظمات الحكومية الدولية، ودوائر الصــ ــ ــ ــرت المشــ ـــ ــ التي حضـــ
 ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات األكاديمية، وقواعد البيانات، والمبادرات. 

 
  تبادل فيروسات األنفلونزا الموسمية –رفيعة المستوى للمشاورة الالحصائل 

 
 ناقش المشاركون بعض وجهات النظر المتشعبة، على النحو المبين فيما يلي:  -١٨

 
ُيَعد اإلطار الخاص بالتأهُّب لمواجهة األنفلونزا الجائحة صكًا ناجحًا يحكم اإلتاحة وتقاسم الفوائد   )أ(

ـــدِّي لها جيدًا، فيما يتعلق بالتأهُّب لألنفلونز  ــ د األنفلونزا والتصـ ـــُّ ــ ــبكة العالمية لترصـ ــ ا الجائحة. كما تعمل الشــ
والشبكة واحدة من أقدم شبكات المختبرات، وتتبادل المختبرات األعضاء فيها فيروسات األنفلونزا الموسمية 

الخاص في وقت مناسب. وعليه، فمن الضروري أن نضمن أال تؤثر نتائج المناقشات حول نطاق اإلطار 
د األنفلونزا والتصدِّي لها،  بالتأهُّب لمواجهة األنفلونزا الجائحة تأثيرًا سلبيًا على عمل الشبكة العالمية لترصُّ
ــــم  ــ ــكًا لإلتاحة وتقاســ ــ ــ وأال تنتقص من قيمة اإلطار الخاص بالتأهُّب لمواجهة األنفلونزا الجائحة باعتباره صــ

  الفوائد.
 
ويطرح تحديات ُمحَتملة أمام الصحة العمومية في وقٍت واحد.  يتيح تنفيذ بروتوكول ناغويا فرصاً   )ب(

حلية لإلتاحة وتقاســم الفوائد ففي حالتين حدثتا مؤخرًا، كان للصــعوبات الناجمة عن االمتثال للمتطلبات الم
د األنفلونزا والتصــدِّي لها. وينبغي معالجة هذه القضــايا أثر على نحٍو  على عمليات الشــبكة العالمية لترصــُّ

  عاجل.
 

ــيع نطاق اإلطار الخاص بالتأهُّب لمواجهة األنفلونزا الجائحة  -١٩ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــاركون النهوج األربعة لتوسـ ـــ ــ ـــ ــ وناقش المشــ
ــودة التحليل، وتناولوا اآلثار الُمحتَملة التي قد تترتب على  ـــ ــمية التي ذكرتها مســ ــ ـــات األنفلونزا الموســـ ـــ ــمل فيروسـ ــ ليشـــ

 توسيع نطاق اإلطار أو عدم توسيعه. 
 
شـــات الدائرة في إطار بروتوكول المشـــاركون أنه من غير الُمحتَمل أن ُيَبتَّ ســـريعًا في المناقوأكَّد   )أ(

ويا حول المعايير والعمليات الُمتَبعة لالعتراف بالصــكوك الدولية المتخصــصــة لإلتاحة وتقاســم الفوائد. ناغ
يد أو وضع النهج األمثل وٕالى حين معرفة النتائج التي تسفر عنها هذه العملية، قد يكون من الصعب تحد

 لتبادل فيروسات األنفلونزا الموسمية.
  
ــــم   )ب( ــمية وتقاســـ ــ ـــات األنفلونزا الموســ ـــن التوقيت في تبادل فيروســـ ـــاركون على أهمية حســـ واتفق المشـــ

ــيع نطاق اإلطار  ـــ ــ ــ ـــًا اتفاق عام على عدم توسـ ـــ ــ الفوائد الناجمة عن هذا التبادل. ومع ذلك، كان هناك أيضــ
  نفلونزا الجائحة في هذا الوقت.ة األالخاص بالتأهُّب لمواجه

  
  بيانات المتواليات الجينية -رفيعة المستوى للمشاورة الالحصائل 

 
ـــتخِدم بيانـات  -٢٠ ـــ ــ ــ ـــ ــاركون وجهات نظر مختلفة عما إذا كانت التكنولوجيـات الجديدة التي تســ ــ ــ ـــ ـــ ــ عرض المشــ

المســاواة لفيروســات األنفلونزا التي ُيحتَمل المتواليات الجينية ُتشــكِّل خطرًا على مبدأ اإلتاحة وتقاســم الفوائد على قدم 
 أن تسبب جوائح، وعن شدة هذا الخطر، وما إذا كان قصير األجل أم طويل األجل.
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ـــاركون على أهمية الحفاظ على الثقة في اإلطار الخاص بالتأهُّب لمواجهة األنفلونزا الجائحة،  -٢١ ـــ ــ واتفق المشـ
 وضمان أن تواِكب مبادئه التغير التكنولوجي.

  
  رفيعة المستوى للمشاورة والخطوات التاليةالاالستنتاجات 

 
ع المشــاركون المدير العام على تحديد بنوٍد قابلة للتنفيذ يمكن أن تســاعد في معالجة قضــية فيروســات  -٢٢ شــجَّ

  األنفلونزا الموسمية وبيانات المتواليات الجينية في سياق اإلطار الخاص بالتأهُّب لمواجهة األنفلونزا الجائحة.
 

ـــاري المعني بالتأهُّب لمواجهة األ -٢٣ ـــ ــتشـــ ـــ ــ ـــلفًا، عقد الفريق االســ ـــ ـــاورات المذكورة ســـ ـــ نفلونزا الجائحة وعقب المشـــ
ــرين األول/ ١٩إلى  ١٧ترة من اجتماعًا في الف ــ ــ ــ ــة تنفيذ إطار التأهُّب لمواجهة األنفلونزا  ٢٠١٨أكتوبر  تشــ ــ ـــ ــ لمناقشـ

ـــائلالجائحة، وكذلك تنفيذ  ـــاورة قد حققت فيما يبدو تقاربًا في  حصــــ ــ ــاري أن المشــ ـــ ـــتشــ ــ ـــاورة. والحظ الفريق االســ ــ المشــ
ب لمواجهــة األنفلونزا  ــأن اإلبقــاء في هــذا الوقــت على النطــاق الحــالي لإلطــار الخــاص بــالتــأهــُّ ـــ ــ ـــ ــ ــ وجهــات النظر بشـــ

 الجائحة. 
 

األجل حول فيروســـات  وقدم الفريق االســـتشـــاري في تقريره إلى المدير العام عدة توصـــيات محددة وقصـــيرة -٢٤
ـــوء اإلطار الخاص بالتأهُّب لمواجهة االنفلونزا الجائحة. ــ ـــ ــ ــمية وبيانات المتواليات الجينية في ضــ ـــ ــ ــ  ١األنفلونزا الموســـ

أوصــى الفريق االســتشــاري المدير العام بأن يمضــي ُقُدمًا، من خالل الخطوات الضــرورية، في التعديل الُمقَترح   كما
ــية  ــ ـــ ــ ــ ــياغة الحاشـــ ــ ــ ــ ـــ من اإلطار الخاص بالتأهُّب لمواجهة األنفلونزا الجائحة. ويرد التعديل  ٢حق في المل ١على صـــ

ـــركات غير  ــ ــتخدام الشـ ــ ـــأت فيما يتعلق باســ ـــدِّي لثغرة نشـــ ــ الُمقَترح في الملحق المرفق بهذا التقرير، ويهدف إلى التصـ
ب على ذلك من عدم توفير هذه المباشــر المواد البيولوجية الخاصــة بالتأهُّب لمواجهة االنفلونزا الجائحة، مع ما يترت

ــة بالتأهُّ  ــتخدام المواد البيولوجية الخاصــ ـــبيل اســ فًا للفوائد في سـ ــِ ــمًا عادًال وُمنصــ ــركات تقاســ ب لمواجهة األنفلونزا الشــ
ــمَّنها في  ــ ــ ـــاري، ورأى أنها وجيهة وممكنة عمليًا، وضـ ــ ـــتشــ ــ ـــيات الفريق االســ ــ الجائحة. وقبل المدير العام جميع توصــ

 إلى المجلس التنفيذي. الذي ُقدِّم ائي مشروع المقرر اإلجر 
  

وراعى المالحظات التي وردت في إطار المشاورة والمقررات اإلجرائية ذات  ٢وُأِعد النص النهائي للتحليل، -٢٥
ــرين الثاني/ ــ ـــلة من االجتماعات التي ُعِقدت في تشــ ــر لمؤتمر األطراف ٢٠١٨نوفمبر  الصـــ ــ ، واالجتماع الرابع عشــ

ــــفه اجتماع األطراف في بروتوكول في اتفاقية التنوع البي ــ ـــ ــ ــ ولوجي، واالجتماع الثالث لمؤتمر األطراف العامل بوصــ
  ٣ناغويا.

  
  العالميةاإلجراء المطلوب من جمعية الصحة 

 
ـــروع المقرر اإلجرائي الذي   -٢٦ ـــ ــ ـــ ــحة مدعو ة إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير وٕالى النظر في مشــ ــ ـــ ــ ــ جمعية الصــ

ــاء،  ـــ ــ ــ ــب االقتضـــ ــ ـــ ــ ــ ــع في اعتبارها، حسـ ــ ـــ ــ ــ اقترحه المجلس التنفيذي في المقرر اإلجرائي م ت١٤٤(٦)، على أن تضـ
    حصيلة المشاورات الموضحة في الوثيقة ج٢١/٧٢ إضافة ١.

                                                           
، جنيف، ٢٠١٨أكتوبر  تشـرين األول/ ١٩-١٧اجتماع الفريق االسـتشـاري المعني بالتأهُّب لمواجهة األنفلونزا الجائحة.    ١

، تم http://www.who.int/influenza/pip/AGMR_Oct2018.pdf?ua=1( ٢٠١٨ســويســرا. جنيف: منظمة الصــحة العالمية؛ 
  ).٢٠١٩نيسان/ أبريل  ٨االطالع في 

٢        Approaches to seasonal influenza and genetic sequence data under the PIP Framework. Analysis. 
Geneva: World Health Organization; 2018 (https://www.who.int/influenza/pip/WHA70108b_Analysis.pdf, 
accessed 14 December 2018).  

يال: أمانة  . مونتر٢٠١٨نوفمبر  الثاني/تشـــرين  ٢٩-١٣مؤتمر األمم المتحدة للتنوع البيولوجي، شـــرم الشـــيخ، مصـــر،    ٣
  ).٢٠١٩نيسان/ أبريل  ٨، تم االطالع في https://www.cbd.int/conferences/2018( ٢٠١٨اتفاقية التنوع البيولوجي؛ 



  /ANNEX21          A72  ٧٢/٢١ج

7 

  الملحق
  
 

   ٢في الملحق  ١التعديل الُمقَترح للحاشية 
 ١من اإلطار الخاص بالتأهُّب لمواجهة األنفلونزا الجائحة

  
 

 الصيغة المعدَّلة الُمقَترحة الصيغة الحالية

الجهــات المتلقيــة هي كــل الكيــانــات التي تتلقى "مواد 
ــة بالتأهُّب لألنفلونزا الجائحة" من  ــ ـــ ــ ــ ـــ بيولوجية خاصــ

د األنفلونزا  ـــُّ ــبكة المنظمة العالمية لترصــ ــدِّي شـــ ــ والتصـ
ــمـــل هـــذه الجهـــات مثًال منتجي لقـــاحـــات  ـــ ــ ـــ ــ ــ لهـــا، وتشـ
ــركات األدوية  ــ ـــ ــ ــ ــخيص وشـ ـــ ــ ــ ــائل التشـــ ـــ ــ ـــ األنفلونزا ووســ
ـــات البحثية  ــســــ ـــ ـــركات التكنولوجيا الحيوية والمؤســ ــ وشــ

وستختار كل جهة متلقية الخيارات التي  واألكاديمية.
 تناسب طبيعتها وقدراتها.

 

ــات التي تتلقى "مواد  ــانــ ــة هي كــــل الكيــ الجهــــات المتلقيــ
ـــبكة  ـــة بالتأهُّب لألنفلونزا الجائحة" من شــ بيولوجية خاصــ
ــــدِّي لها،  ــ ــ ـــ ــ د األنفلونزا والتصـــ ــُّ ــ ـــ ــ ــ ـــ المنظمة العالمية لترصــ
ــمــل هــذه الجهــات مثًال منتجي لقــاحــات األنفلونزا  ـــ ــ ــ ـــ ــ وتشـ
ـــركات  ــ ــ ـــ ــركات األدوية وشـــ ــ ـــ ــ ــ ــخيص وشــ ــ ـــ ــ ــ ـــائل التشــ ـــ ــ ــ ووســـ

ــات البحثية واألكاديمية، التكنولوجيا الحيوية و  ـــ ــ ــســ ــ ـــ المؤســ
والكيـــانـــات التي تتعـــاون مع الجهـــات المتلقيـــة للمواد 
ب لألنفلونزا الجــائحــة  ــة بــالتــأهــُّ ـــ ــ ـــ البيولوجيــة الخــاصـــ
ـــة  ــات المرتبطـــ ــ ـــد المنتجــ ألغراض دعم تطوير أحـــ
ــتيفــاء اإلجراءات التنظيميــة  ــ ـــ ــ بــاألنفلونزا واختبــاره واســ

تناسـب  وستختار كل جهة متلقية الخيارات التي. بشأنه
  طبيعتها وقدراتها.

 
  

=     =     =  

                                                           
  .المضخميظهر النص الجديد الُمقَترح بالخط    ١


