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  األنفلونزا فيروسات تبادل: الجائحة لألنفلونزاالتأهب 
  األخرى والفوائد اللقاحات إلى والتوصل

  
  

  لدورة االستثنائية للفريق االستشاري المعني اتقرير 
  باإلطار الخاص بالتأهب لألنفلونزا الجائحة

  
  

تقريــر الــدورة االســتثنائية  جمعيــة الصــحة العالميــة التاســعة والســتينتتشــرف المــديرة العامــة بــأن تحيــل إلــى 
، التـــــي ُعقـــــدت فـــــي جنيـــــف يــــــومي االستشـــــاري المعنـــــي باإلطـــــار الخـــــاص بالتأهـــــب لألنفلـــــونزا الجائحـــــةفريـــــق لل

  ١(انظر الملحق). ٢٠١٥تشرين األول/ أكتوبر  ١٤و ١٣
  

  ٢المجلس التنفيذي، أثناء دورته الثامنة والثالثين بعد المائة، في هذا التقرير وأحاط علمًا به. نظر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
، ينبغــــي اســــتعراض اإلطــــار وملحقاتــــه بحلــــول اإلطــــار الخــــاص بالتأهــــب لألنفلــــونزا الجائحــــةمــــن  ٢-٤-٧طبقــــًا للفــــرع    ١

ـــة فـــي عـــام  ٢٠١٦ عـــام ـــد التطـــورات، حســـب االقتضـــاء، علـــى جمعيـــة الصـــحة العالمي ـــراح تنقيحـــات تجسِّ ـــة اقت ، ٢٠١٧بغي
  خالل المجلس التنفيذي. من
والمحاضـــر المـــوجزة للمجلـــس التنفيـــذي فـــي دورتـــه الثامنـــة والثالثـــين بعـــد المائـــة،  ١إضـــافة  ١٣٨/٢١م تالوثيقـــة  انظـــر   ٢

 .))باإلنكليزية( ٢سجالت/ /١٣٨/٢٠١٦م ت(الوثيقة  ٢ة، الفرع سابعالجلسة ال
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  الملحق
  

 فريق االستشاري المعني باإلطارالدورة االستثنائية لل
    بالتأهب لألنفلونزا الجائحةالخاص 

  ، جنيف، سويسرا٢٠١٥تشرين األول/ أكتوبر  ١٤-١٣
  
  

  تقرير إلى المديرة العامة
  
  

  تنظيم وعملية الدورة االستثنائية المعنية بأول استعراض لإلطار الخاص بالتأهب لألنفلونزا الجائحة 
  
تشــرين األول/ أكتــوبر، ثــم مــع الــدول  ١٣اجتمــع الفريــق االستشــاري مــع الــدول األعضــاء فــي صــباح يــوم   -١

ة الصــــحة العالميــــة تشــــرين األول/ أكتــــوبر، فــــي مقــــر منظمــــ ١٣األعضــــاء وأصــــحاب المصــــلحة بعــــد ظهــــر يــــوم 
  . ٢٠١٥تشرين األول/ أكتوبر  ١٤(المنظمة) في جنيف، وأجرى الفريق االستشاري مزيدًا من المداوالت يوم 

  
عضـــــــوًا. وحضـــــــرت مجموعـــــــة  ١٨عضـــــــوًا مـــــــن الفريـــــــق االستشـــــــاري المكـــــــوَّن مـــــــن  ١٤وقـــــــد حضـــــــر   -٢

ــــــى مــــــن متنوعــــــة ــــــدول األعضــــــاء وأصــــــحاب المصــــــلحة الجلســــــات المفتوحــــــة. وٕاضــــــافة إل ــــــاك  ال ــــــك، كــــــان هن ذل
ـــابعون موظفـــون ـــة. وتـــرد قائمـــة المشـــاركين فـــي  ت مـــن الوثيقـــة علـــى  ١الملحـــق للمنظمـــة مـــن أربعـــة مكاتـــب إقليمي
  ١.http://www.who.int/influenza/pip/advisory_group/ag_spec_session_report.pdf?ua=1 الرابط

  
أمبوفو، الدورة االستثنائية ورحب بالمشاركين. وأدلـى وافتتح رئيس الفريق االستشاري، األستاذ وليام كوابينا   -٣

بمالحظــات تمهيديــة بشــأن هيكــل اإلطــار الخــاص بالتأهــب لألنفلــونزا المــدير العــام المســاعد لشــؤون األمــن الصــحي 
زال التأهــب لألنفلــونزا الجائحــة مــاالجائحــة ووظيفتــه وتصــريف شــؤونه وتنفيــذه حتــى اآلن. وأكــد أن اإلطــار الخــاص ب

زال ينطــوي علــى تحــديات. وأشــار مــع ذلــك إلــى أن الكثيــر قــد تحقــق بشــأن األمــر مــافــي مراحــل تنفيــذه المبكــرة وأن 
 ٢٠١٦تحســين التأهــب للجــوائح فــي العديــد مــن المنــاطق. وينبغــي اســتعراض اإلطــار بحلــول تشــرين األول/ أكتــوبر 

خـالل المجلـس التنفيـذي. والـدورة االسـتثنائية  مـن ٢٠١٧من أجل تقديم تقرير إلى جمعية الصحة العالمية في عـام 
للفريق االستشاري هي بدايـة هـذه العمليـة. وذكـر أن هـدف الـدورة االسـتثنائية يتمثـل فـي جمـع آراء الـدول األعضـاء 
وأصــحاب المصــلحة. وشــَرح أن الفريــق االستشــاري ســُيجري مــداوالت ويقــدم المشــورة والتوصــيات إلــى المــديرة العامــة 

  .٢٠١٦المضي قدمًا في استعراض عام بشأن كيفية 
  

ــة ــى والثاني ــي باإلطــار الخــاص بالتأهــب لألنفلــونزا  – الجلســتان األول ــق االستشــاري المعن أعضــاء الفري
  الجائحة والدول األعضاء وأصحاب المصلحة

  
ســلَّمت الــدول األعضــاء وأصــحاب المصــلحة بــأن الــدورة االســتثنائية ســتكون حاســمة بالنســبة لتحديــد شــكل   -٤

تـــزال فـــي مراحـــل تنفيـــذها نفلـــونزا الجائحـــة آليـــة مبتكـــرة ال، وأن اإلطـــار الخـــاص بالتأهـــب لأل٢٠١٦اســـتعراض عـــام 
األولــى. وأشــار مشــاركون إلــى أن اإلطــار الخــاص بالتأهــب لألنفلــونزا الجائحــة كــان نموذجــًا ناجحــًا ُيمكــن أن يــوّفر 

                                                           
 .٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر  ١٥تم االطالع في    ١
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ر عالقـــة فريـــدة بـــين القطـــاعين العـــام والخـــاص. دروســـًا لمســـاٍع أخـــرى فـــي مجـــال الصـــحة العموميـــة. ويوِجـــد اإلطـــا
واإلطـــار آليـــة تعمـــل جيـــدًا فـــي الوقـــت الحـــالي، وقـــد ُأحـــرز تقـــدم نحـــو تنفيـــذ مكّوناتهـــا العديـــدة والمعقـــدة. وينبغـــي 

  ة على تحديد كيفية المضّي قدمًا.أن ُينشئ عملية لمواصلة التقدم الُمحرز والمساعد ٢٠١٦الستعراض عام 
  
  يقات عديدة بشأن تنفيذ اإلطار الخاص بالتأهب لألنفلونزا الجائحة.وقد ُأبديت تعل  -٥
  

أثـــار مشـــاركون مســـألة كيفيـــة التعامـــل مـــع بيانـــات المتواليـــات الجينيـــة بموجـــب اإلطـــار الخـــاص   (أ)
بالتأهب لألنفلونزا الجائحة. وقد اعتُبر ذلك مجال عمل يتطلب عناية خاصـة لضـمان أن أغـراض اإلطـار 

ـــة ـــم، مـــن أجـــل الســـماح باســـتخدام بيانـــات المتواليـــات الجينيـــة بـــدًال مـــن  وروحـــه تظـــل فّعال كلمـــا تقـــدم العل
الفيروسات المادية إلنتاج اللقاحات وسائر الفوائد. وأشار مشاركون إلى أن بيانات المتواليـات الجينيـة هـي 

د. وأعلــن جــزء مــن اإلطــار، وأنهــا مشــمولة ضــمن آلياتــه الخاصــة بتبــادل الفيروســات والتوصــل إلــى الفوائــ
بعض المشاركين أنه ينبغي لبيانات المتواليات الجينية أن تكون متاحة للجميع دون قيود غير مبـررة علـى 
استخدام بيانات المتواليات الجينية علـى نحـو يعرقـل البحـث العلمـي؛ وُأكِّـد أيضـًا علـى أن اسـتخدام بيانـات 

  ما يتمخض عن منتجات.الفوائد عند المتواليات الجينية ينبغي أن يؤدي إلى تبادل

وأثيــــرت مســــألة الصــــالت بــــين اإلطــــار الخــــاص بالتأهــــب لألنفلــــونزا الجائحــــة واللــــوائح الصــــحية   (ب)
). وأبَرزت المناقشات أن البلدان النامية تحتاج إلى دعم المنظمـة لتعزيـز قـدرتها المختبريـة ٢٠٠٥( الدولية

لتــــدعيم أوجــــه التــــآزر بــــين اإلطــــار واللــــوائح الصــــحية  الوطنيــــة وقــــدرتها علــــى الترصــــد والرصــــد. وُيمكــــن
اللـوائح  ) أن يساعد الدول األعضاء على تحقيـق القـدرات األساسـية المنصـوص عليهـا فـي٢٠٠٥( الدولية

  ).٢٠٠٥الصحية الدولية (

وأعــرب مشــاركون عــن تقــديرهم للتواصــل المنــتظم مــع الــدول األعضــاء (جلســات اإلحاطــة عقــب   (ج)
االستشــــاري) وطــــالبوا بالمزيــــد مــــن المشــــاورات واالتصــــاالت بشــــأن تنفيــــذ اســــتعراض  اجتماعــــات الفريــــق

  من أجل ضمان المشاركة والشفافية. ٢٠١٦ عام

ـــة عامـــة بتســـخير التكنولوجيـــات الجديـــدة، بمـــا فـــي ذلـــك بيانـــات المتواليـــات   (د) وكانـــت هنـــاك مطالب
نفلـــونزا علـــى الصـــعيد العـــالمي واســـتحداث الجينيـــة، مـــن أجـــل زيـــادة القـــدرة اإلنتاجيـــة فيمـــا يتعلـــق بلقـــاح األ

  لقاحات مبتكرة.

ونـــاقش مشـــاركون أوجـــه التـــآزر بـــين اإلطـــار الخـــاص بالتأهـــب لألنفلـــونزا الجائحـــة وخطـــة العمـــل   )ه(
العالمية لزيادة إمـدادات اللقاحـات (خطـة العمـل العالميـة). وقـد رّكـزت خطـة العمـل العالميـة، وهـي برنـامج 

مــن البلــدان الناميــة فــي ســبيل اكتســابها قــدرة علــى  ١٤، علــى دعــم ٢٠٠٦ام تــابع للمنظمــة اســُتهل فــي عــ
إنتــــاج لقــــاح األنفلــــونزا مــــن خــــالل توّصــــلها إلــــى التكنولوجيــــا. وســــوف تنتهــــي خطــــة العمــــل العالميــــة فــــي 

ســيما بالتأهــب لألنفلــونزا الجائحــة، والوهنــاك أنشــطة ُيمكــن أن تســتمر ضــمن اإلطــار الخــاص  ٢٠١٦ عــام
بشــأن عــبء مــرض األنفلــونزا التــي تســاعد البلــدان علــى وضــع السياســات المناســبة بشــأن  إجــراء الدراســات
  لقاح األنفلونزا. 

وبصــرف النظـــر عــن اإلنجـــازات التــي تحققـــت حتـــى اليــوم، لـــم يحقِّــق إبـــرام اتفاقــات موحـــدة لنقـــل   (و)
ينبغــي تشــجيع  مــع شــركات صــنع اللقاحــات تقــدمًا بالســرعة المرجــّوة. وأشــار مشــاركون إلــى أنــه ٢ المــواد

شركات صنع اللقاحات بشدة على إبرام هذه االتفاقات بمزيد من السرعة. وٕاضافة إلى ذلك، تساءل بعض 
  البحثية مناسبًا. المشاركين عّما إذا كان تبادل الفوائد من جانب المؤسسات األكاديمية/
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قًال وأن يشـــارك فيـــه خبـــراء أن يكـــون مســـت ٢٠١٦وأّيـــد مشـــاركون رأيـــًا مـــؤداه أنـــه ينبغـــي الســـتعراض عـــام   -٦
تمتعــون بطائفــة واســعة مــن الكفــاءات تشــمل جميــع جوانــب اإلطــار الخــاص بالتأهــب لألنفلــونزا الجائحــة. وينبغــي ي

للفريق المعني باالستعراض أن يتسم بتمثيل إقليمي متوازن. وناقش المشاركون خيارات ممكنة بشأن الفريـق المعنـي 
  باالستعراض نفسه. 

  
أن يكون شفافًا وشامًال، وأن يستخدم نهجًا تفاعليًا  ٢٠١٦كون أيضًا أنه يتعّين الستعراض عام وأكد مشار   -٧

ينطوي علـى مشـاورات نشـطة، بمـا فـي ذلـك جلسـات اإلحاطـة مـع الـدول األعضـاء وأصـحاب المصـلحة فـي الوقـت 
ـــابُ المناســـب. وشـــملت االقتراحـــات الخاصـــة بالمشـــاركة: المـــؤتمرات المعقـــودة عـــن  ـــة المنتظمـــة عـــد والتق رير المرحلي

واالجتماعـــات وفـــرص تقـــديم الُمـــدخالت المدّونـــة والـــروابط الســـمعية البصـــرية باالجتماعـــات والمـــؤتمرات اإلعالميـــة 
  واالستبيانات االستقصائية والعمل من خالل المكاتب القطرية لتوفير المعلومات للدول األعضاء. 

  
أن يكـــون شـــامًال. وينبغـــي  ٢٠١٦فلـــونزا الجائحـــة لعـــام وينبغـــي الســـتعراض اإلطـــار الخـــاص بالتأهـــب لألن  -٨

  لالستعراض أن يستكشف ما ُأنِجز وما لم ُينَجز بغية التعزيز. وتشمل مجاالت العمل المذكورة تحديدًا:
  

اص بالتأهــــب لألنفلــــونزا مكتــــب الخــــدمات العــــالمي، وكيفيــــة التعامــــل معــــه بموجــــب اإلطــــار الخــــ  (أ)
  الجائحة.

  السيما مع شركات صنع اللقاحات.و ، ٢إبرام اتفاقات موحدة لنقل المواد   (ب)

  .الشبكة العالمية للمنظمة لترصد األنفلونزا والتصدي لهاحالة تبادل الفيروسات من خالل   (ج)

الجمــــع  ةآليــــة مســــاهمة الشــــراكة، بمــــا فــــي ذلــــك مســــتوى المبــــالغ الســــنوية المقــــرر جمعهــــا وعمليــــ  (د)
  واستخدام األموال. 

أّكــد مشــاركون الحاجــة إلــى مزيــد مــن المعلومــات عــن دور المكاتــب اإلقليميــة فــي اختيــار البلــدان   )ه(
  التي تتلقى الدعم من خالل مساهمة الشراكة.

) وغيرهـــا مـــن البـــرامج، والعالقـــة مـــع ٢٠٠٥أوجـــه التـــآزر الُممكنـــة مـــع اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة (  (د)
  خرى بما في ذلك بروتوكول ناغويا.الصكوك الدولية األ

  
ــــى إكمــــال اســــتعراض عــــام   -٩ ــــى الحاجــــة إل ــــول تشــــرين األول/  ٢٠١٦وأكــــد المــــدير العــــام المســــاعد عل بحل

كي ُيمكن ترجمته إلى اللغات الرسمية الست حتى يتسنى أن ينظر فيه المجلس التنفيذي في كـانون  ٢٠١٦ أكتوبر
  .٢٠١٧ية في أيار/ مايو وجمعية الصحة العالم ٢٠١٧الثاني/ يناير 

  
  اجتماع مغلق للفريق االستشاري  –الجلسة الثالثة 

  
عضــــوًا. وٕاضــــافة إلــــى ذلــــك، كــــان هنــــاك  ١٨عضــــوًا مــــن الفريــــق االستشــــاري المكــــوَّن مــــن  ١٤حضــــر   -١٠

للمنظمـــــــة مـــــــن المكتـــــــب اإلقليمـــــــي لشـــــــرق المتوســـــــط والمكتـــــــب اإلقليمـــــــي ألوروبـــــــا والمكتـــــــب اإلقليمـــــــي  ممثلـــــــون
مـن الوثيقـة علـى  ١الملحـق سيا والمكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ. وترد قائمة المشـاركين فـي آ شرق لجنوب
  ١.http://www.who.int/influenza/pip/advisory_group/ag_spec_session_report.pdf?ua=1 الرابط

                                                           
 .٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر  ١٥تم االطالع في    ١
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  ري. وافتتح الرئيس االجتماع وتلى ذلك كلمات تمهيدية من جميع أعضاء الفريق االستشا  -١١
  

وُعرضــت نتــائج حلقــة عمــل ُعقــدت فــي بــانكوك عــن اإلطــار الخــاص بالتأهــب لألنفلــونزا الجائحــة. وكــان   -١٢
جائحـة ومناقشـة اسـتعراض عمل هو تحسين االتصال والتعاون الدوليين دعمًا للتأهب لألنفلـونزا الالالهدف من حلقة 

  .٢٠١٦عام 
  

ـــه واختصا  -١٣ ـــاقش الفريـــق االستشـــاري الهيكـــل الممكـــن للفريـــق المعنـــي باالســـتعراض وتكوين ـــدًا ون صـــاته تمهي
  .٢٠١٦الستعراض عام 

  
  توصيات إلى المديرة العامة  -١٤
  

  :٢٠١٦مشورة إلى المديرة العامة بشأن النطاق واالختصاصات فيما يتعلق باستعراض عام 
  

  بالمبادئ التالية: ٢٠١٦ن يسترشد استعراض عام : ينبغي أمبادئ توجيهية لالستعراض  -١٥
  

  االستقالل والنزاهة  (أ)

  الشفافية   (ب)

  التفاعل مع الدول األعضاء وأصحاب المصلحة   (ج)

  تكرارية العملية  (د)
  

: ينبغي أن يكون االسـتعراض شـامًال لجميـع جوانـب اإلطـار الخـاص بالتأهـب لألنفلـونزا نطاق االستعراض  -١٦
تحسـين التأهـب والتصـدي لألنفلـونزا "الجائحة وأن ُيقيِّم ما إذا كان تنفيذ اإلطار يستوفي أهدافه طبقًا ألحكامه بشأن 
ة المنظمــة العالميــة لترصــد األنفلــونزا الجائحــة وتعزيــز الحمايــة مــن انتشــار األنفلــونزا الجائحــة بتحســين وتعزيــز شــبك

  :والتصدي لها توخيًا لتحقيق نظام فعال يتسم بالعدل والشفافية واإلنصاف والكفاءة والمساواة من أجل ما يلي
  

وفيروسـات األنفلـونزا األخـرى التـي قـد تسـبب جائحـة  H5N1 تبـادل فيروسـات األنفلـونزا مـن الـنمط  (أ)
   بشرية؛

  "اللقاحات وتبادل الفوائد األخرىالتوصل إلى   (ب)
  

  أن ُيرّكز على األسئلة التالية: ٢٠١٦ عام وينبغي الستعراض  -١٧
  

  ما هي اإلنجازات التي تحققت منذ اعتماد اإلطار الخاص بالتأهب لألنفلونزا الجائحة؟  (أ)

فلـونزا الجائحـة هل أّدى تنفيذ اإلطار الخاص بالتأهب لألنفلونزا الجائحـة إلـى تحسـين التأهـب لألن  (ب)
  على الصعيد العالمي، بما في ذلك الترصد فيما بين الجوائح والقدرة على االستجابة؟

  ما هي التحديات وما هي الطرق الُممكنة للتصدي لها؟  (ج)
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  أن يولي اهتمامًا خاصًا لما يلي:  ٢٠١٦وينبغي الستعراض عام   -١٨
  

  )، بما في ذلك:٥ الفرعتبادل الفيروسات (  ) أ(

  بيانات المتواليات الجينية  )١(

  )، بما في ذلك:٦ الفرعتبادل الفوائد (  (ب)

  ٢االتفاقات الموحدة لنقل المواد   )١(

  مساهمة الشراكة  )٢(

  التفاعل مع مصانع اللقاحات وسائر أصحاب المصلحة   )٣(

  )٧ الفرعتصريف الشؤون (  (ج)

)، بروتوكـــول ٢٠٠٥الـــروابط بصـــكوك أخـــرى (خطـــة العمـــل العالميـــة، اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة (  (د)
  ناغويا، وما إلى ذلك) 

  االعتبارات   -١٩
  

ينبغي للفريق المعني باالستعراض أن يتفاعل مع الدول األعضاء وأصحاب المصلحة من خالل   (أ)
  اض بانتظام.عملية تكرارية من أجل ضمان تبادل المعلومات عن االستعر 

  ُيمكن إيصال المعلومات من خالل:  (ب)

  عد لكي يتلقى الفريق المعني باالستعراض الُمدخالتبُ مؤتمرات معقودة عن  اجتماعات/  )١(  

تقـــارير مقدمـــة إلـــى األجهـــزة الرئاســـية للمنظمـــة (علـــى ســـبيل المثـــال، المجلـــس التنفيـــذي   )٢(
  وجمعية الصحة العالمية)

  ريق اإلنترنتمشاورات معقودة عن ط  )٣(

  مشاورات إقليمية  )٤(

  جلسات استخالص المعلومات عقب اجتماعات الفريق المعني باالستعراض  )٥(

ــًا مــن   (ج) مــن الخبــراء المســتقلين وأن  ١٢إلــى  ٦ينبغــي أن يكــون الفريــق المعنــي باالســتعراض مكون
من يتمتعـون بسـمعة دوليـة السياسات وخبراء الصحة العمومية والخبراء التقنيين م واضعييضم توليفة من 

  في مجال األنفلونزا؛ 

ــــونزا الجائحــــة   (د) ــــدة باإلطــــار الخــــاص بالتأهــــب لألنفل ــــة الجي ــــين المعرف ــــرئيس ب ينبغــــي أن يجمــــع ال
  واالستقالل عن تنفيذه
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ُيمكن للفريق المعني باالستعراض أن ُيدَعم بعدد صغير، أو يتضمن عددًا صغيرًا، من األعضاء   )ه(
  خاص بالتأهب لألنفلونزا الجائحةالفريق االستشاري المعني باإلطار الالسابقين في 

  ينبغي أن ُتجسِّد العضوية في الفريق المعني باالستعراض توازنًا إقليميًا وجنسانياً   (و)

  ينبغي اإلعالن عن العضوية على المأل   (ز)

  ظمةينبغي أن ُيدَعم الفريق المعني باالستعراض بفريق مكرَّس تابع للمن  (ح)

  ينبغي إتاحة الموارد الكافية لالستعراض  (ط)

  ٢٠١٦اكتمال االستعراض بحلول تشرين األول/ أكتوبر   (ي)

للفريق المعني باالستعراض أن يقدم التقرير الختامي مباشرة إلى المديرة العامة، على نحو  ينبغي  (ك)
  مستقل من الفريق االستشاري، توطئة لتقديمه إلى جمعية الصحة العالمية من خالل المجلس التنفيذي.

  
  

=     =     =  


