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  الملحق
  

  اجتماع الفريق االستشاري المعني 
  باإلطار الخاص بالتأهب لألنفلونزا الجائحة

  ، جنيف، سويسرا٢٠١٢شباط/ فبراير  ٢٤-٢٢
  
  

  إلى المديرة العامةتقرير 
  
  

  تنظيم االجتماع وسير أعماله
  
ماع الثاني للفريق االستشاري في المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالميـة بجنيـف فـي الفتـرة مـن ُعقد االجت  -١
  ، وكان جدول أعماله المؤقت كما يلي:٢٠١٢شباط/ فبراير  ٢٤إلى  ٢٢

 التسجيل  -١

 إعالنات المصالح  -٢

 كلمة ترحيب من الرئيس  -٣

 اعتماد جدول األعمال  -٤

 H5N1بشأن المسائل البحثية المتعلقة بالفيروس معلومات عن المشاورة التقنية   -٥

عـــــروض إعالميـــــة عامـــــة عـــــن مســـــاهمة الشـــــراكات: نشـــــر لقاحـــــات الجائحـــــة واألدويـــــة المضـــــادة   -٦
ـــدروس المســـتفادة مـــن أجـــل تحســـين ٢٠٠٩للفيروســـات خـــالل جائحـــة عـــام  : الثغـــرات الُمحـــدَّدة وال

 االستجابات في المستقبل

بمــا فــي ذلــك عمليــة "مرحليــة" لنقــل  ٢التفــاق الموحــد لنقــل المــواد أحــدث المعلومــات فيمــا يتعلــق با  -٧
 بالتأهب لألنفلونزا الجائحةالمواد البيولوجية الخاصة 

 مناقشة المبادئ التوجيهية الستخدام مساهمة الشراكات  -٨

 قوائم تصنيف البلدان  -٩

تأهــب لألنفلــونزا الجائحــة المناقشــة "اقتراحــات بشــأن االســتخدامات الُممكنــة لمســاهمة الشــراكات فــي   -١٠
 من أجل التأهب للجائحة والتصدي لها"

 مسائل للمناقشة والتشاور مع دوائر الصناعة وغيرها من أصحاب المصلحة   -١١

وضـــع اللمســـات األخيـــرة لالســـتعدادات الخاصـــة بعقـــد المشـــاورات مـــع أصـــحاب المصـــلحة ودوائـــر   -١٢
 الصناعة بشأن مساهمة الشراكات

 مساهمة الشراكاتت مع أصحاب مصلحة آخرين: استخدام إجراء مناقشا  -١٣
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االتحـــاد الـــدولي لجمعيـــات منتجـــي المـــواد الصـــيدالنية وشـــبكة مناقشـــات مـــع الرابطـــات الصـــناعية (  -١٤
) بشأن المبادئ التوجيهية الخاصة بالمساهمات السنوية Bioالبلدان النامية لصنع اللقاحات ورابطة 

 في مساهمة الشراكات

 مع الصانعين: استخدام مساهمة الشراكاتمناقشة   -١٥

 الشبكة العالمية لترصد األنفلونزا والتصدي لهاعرض: وظائف وعمليات   -١٦

التأهــب لألنفلــونزا الجائحــة مناقشــة "اقتراحــات بشــأن االســتخدامات الُممكنــة لمســاهمة الشــراكات فــي   -١٧
 صيغتها النهائية من أجل التأهب للجائحة والتصدي لها" ووضع التعليقات عليها في

 مناقشة: االستعدادات الخاصة بالتقرير السنوي الُمقدم الى المديرة العامة  -١٨

 استعراض تقرير اجتماع الفريق االستشاري والموافقة عليه  -١٩

 الخطوات التالية واختتام االجتماع  -٢٠
 
عضـــوًا. وتـــرد فـــي  ١٥ومـــن بـــين أعضـــاء الفريـــق االستشـــاري البـــالغ عـــددهم ثمانيـــة عشـــر عضـــوًا حضـــر   -٢

  قائمة المشاركين في االجتماع.  ١التذييل 
  
وقــام كبيــر المســؤولين القــانونيين فــي منظمــة الصــحة العالميــة باســتعراض اإلجــراءات الخاصــة بإعالنــات   -٣

  موجز إلعالنات المصالح.  ٢المصالح. ويرد في التذييل 
  
  فريق االستشاري جدول األعمال المؤقت المنقح. وأدلى الرئيس بعدد من المالحظات التمهيدية. واعتمد ال  -٤
  

  H5N1معلومات عن المشاورة التقنية بشأن المسائل البحثية المتعلقة بالفيروس 
  
المشـــاورة التقنيـــة لمنظمـــة المـــدير العـــام المســـاعد لـــدائرة األمـــن الصـــحي والبيئـــة مـــداوالت وحصـــائل لّخـــص   -٥

. وقــد الحظــت ٢٠١٢شــباط/ فبرايــر  ١٧-١٦، H5N1ة بــالفيروس الصــحة العالميــة بشــأن المســائل البحثيــة المتعلقــ
  المشاورة دور اإلطار الخاص بالتأهب لألنفلونزا الجائحة في التأهب والتصدي على الصعيد العالمي.

  
  ٢٠٠٩نشر لقاحات الجائحة واألدوية المضادة للفيروسات خالل جائحة عام 

  
المعلومــات والبّينــات والبحــوث والمنســق بالنيابــة لشــؤون مقاومــة االبتكــار و  المــدير العــام المســاعد لــدائرة قـدم  -٦

نشــر لقاحــات عــن  مضــادات الجــراثيم ومقاومــة العــدوى والمنشــورات فــي إدارة األمــراض الجائحــة والوبائيــة عروضــاً 
. وقـــد رّكـــزت العـــروض علـــى الثغـــرات الُمحـــدَّدة ٢٠٠٩الجائحـــة واألدويـــة المضـــادة للفيروســـات خـــالل جائحـــة عـــام 

  روس المستفادة من أجل تحسين االستجابات في المستقبل.والد
  
بعـّدة عوامــل أسـهمت فــي تـأخير نشــر اللقاحـات فــي بلـدان متلقــاة محتملــة.  وُأحـيط الفريــق االستشـاري علمــاً   -٧

ومتعــدد الجوانــب يشــمل  واســعاً  وأكـدت المناقشــات أن التأهــب للوصــول إلــى لقاحــات الجــوائح وتوزيعهـا يتطلــب نهجــاً 
  قانونية وتنظيمية ولوجيستية. تدابير 

  
 المخصص للتصدي السـريع أوسيلتاميفيرمنظمة الصحة العالمية من دواء مخزون وقد ُأمكن بسرعة نشر   -٨

على الصعيد العـالمي وذلـك ألسـباب منهـا وجـود مخـزون خـاص بالمنظمـة وتخطـيط تشـغيلي وٕاجـراءات شـاملة قبـل 
  حدوث الجائحة. 
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بمـا فـي ذلـك عمليـة "مرحليـة" لنقـل المـواد  ٢باالتفاق الموحـد لنقـل المـواد أحدث المعلومات فيما يتعلق 
  بالتأهب لألنفلونزا الجائحةالبيولوجية الخاصة 

  
المدير العام المساعد لدائرة األمن الصحي والبيئة الفريق االستشاري بأحدث المعلومات عـن مسـألتين زّود   -٩

ـــونزا ، أال وهمـــا: نقـــل المـــواد البيولوجيـــة الخاصـــة ٢د باالتفـــاق اإلطـــاري الموحـــد لنقـــل المـــواتتعلقـــان  بالتأهـــب لألنفل
) حالـة المفاوضـات المتعلقـة بعقـد ٢الجائحة إلى كيانـات خـارج الشـبكة العالميـة لترصـد األنفلـونزا والتصـدي لهـا؛ و(

  .٢االتفاقات الموحدة لنقل المواد 
  

[للمــواد  يوافــق المــوردتــنص علــى أن " ١المــواد مــن االتفــاق الموحــد لنقــل  ٣-٤وشــرحت األمانــة أن المــادة   -١٠
ـــة الخاصـــة  بالتأهـــب لألنفلـــونزا الجائحـــة] علـــى النقـــل الالحـــق للمـــواد إلـــى كيانـــات خـــارج شـــبكة المنظمـــة البيولوجي

بمــا فــي ذلــك ". وقــد دخــل اإلطــار حيــز النفــاذ، ٢لتســتعملها بشــرط أن يكــون المتلقــي الالحــق قــد وّقــع االتفــاق رقــم 
  .٢٠١١اعتمدته جمعية الصحة العالمية في أيار/ مايو ملحقاته، عندما 

  
 ٢بـأن العمـل فـي سـبيل بــدء المفاوضـات الخاصـة باالتفـاق رقــم  وأحاطـت األمانـة الفريـق االستشـاري علمــاً   -١١

مستمرة. وتم إعداد مسودات اتفاقات نموذجيـة ُيمكـن اسـتخدامها فـي المفاوضـات. والمنظمـة منخرطـة فـي مناقشـات 
من الموارد البشرية والمالية، بما في  ٢ول األعضاء لتحديد ما يلزم للمفاوضات الخاصة باالتفاق رقم جارية مع الد

  ذلك الدعم القانوني. 
  

، تلقــت مختبــرات ٢٠١١وأفــادت األمانــة أنــه منــذ اعتمــاد جمعيــة الصــحة العالميــة لإلطــار فــي أيــار/ مــايو   -١٢
بالتأهــب لألنفلــونزا الجائحــة مــن لمــواد البيولوجيــة الخاصــة طلبــات لالشــبكة العالميــة لترصــد األنفلــونزا والتصــدي لهــا 

المواد البيولوجية أن يؤدي الى الوقف الكامل لتبادل  ٢-٤كيانات خارج الشبكة. ومن شأن التطبيق المباشر للمادة 
إلى ذلك، درسـت  . وبالنظر٢بالتأهب لألنفلونزا الجائحة حتى تعقد المنظمة والجهات المتلقية اتفاقات رقم الخاصة 

بالتأهــب لألنفلــونزا الجائحــة حتــى تعقــد المــواد البيولوجيــة الخاصــة ) وقــف تبــادل ١المنظمــة ثالثــة نهــوج، أال وهــي: (
) ٢بالتأهـب لألنفلـونزا الجائحــة؛ أو (مـواد البيولوجيـة الخاصــة مــع كـل جهـة متلقيــة تطلـب ال ٢المنظمـة االتفـاق رقـم 

) الســـماح، كـــنهج مرحلـــي، ولفتـــرة ٣أهـــب لألنفلـــونزا الجائحـــة دون شـــروط؛ أو (بالتالمـــواد البيولوجيـــة الخاصـــة نقـــل 
بالتأهـب لألنفلــونزا الجائحــة تحــت شــروط معينـة. وقــد اّتبعــت المنظمــة هــذا المــواد البيولوجيــة الخاصــة انتقاليـة، بنقــل 

في المذكرة اإلعالمية ) ألسباب تتعلق بالصحة العمومية وللوفاء بروح اإلطار، وأشارت ٣النهج األخير (أي النهج 
المـواد البيولوجيـة التي صدرت للمراكز المتعاونة مع المنظمة أنه يتعّين على الجهات المتلقية التي ترغب في تلقـي 

  .٢بالتأهب لألنفلونزا الجائحة أن تدخل في مناقشات مع المنظمة بشأن االتفاق رقم الخاصة 
  

الثقــة والتـوازن بــين تبــادل الفيـروس وتبــادل المنفعــة. والحــظ اإلطـار هــي والحـظ الفريــق االستشــاري أن روح   -١٣
بالتأهب لألنفلونزا الجائحـة يتسـم بأهميـة حاسـمة بالنسـبة لألمـن الصـحي الفريق أن تبادل المواد البيولوجية الخاصة 

االتفاقـــات الموحـــدة لنقـــل ويجـــب أن يســـتمر. ومـــع ذلـــك ال يجـــب، مـــن أجـــل تبـــادل المنفعـــة، فقـــد الحـــافز علـــى عقـــد 
   .٢ المواد

  
) بمـــا فـــي ذلـــك عمليـــة ٢(االتفـــاق رقـــم  ٢مشـــورة إلـــى المـــديرة العامـــة بشـــأن االتفـــاق الموحـــد لنقـــل المـــواد   -١٤

  بالتأهب لألنفلونزا الجائحة"مرحلية" لنقل المواد البيولوجية الخاصة 

فــي  واحــد علــى األقــل ٢ينبغــي لألمانــة أن تبــدأ علــى ســبيل األولويــة مناقشــات بشــأن اتفــاق رقــم   -١
 أقرب وقت ممكن، وفي موعد ال يتجاوز جمعية الصحة العالمية الخامسة والستين.
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ينبغــي لألمانــة أن تحصــل علــى المــوارد البشــرية والماليــة الالزمــة، بمــا فــي ذلــك الــدعم القــانوني،   -٢
 ، وينبغــي للمــديرة العامــة أن تواصــل تشــجيع الــدول األعضــاء علــى تــوفير٢للتفــاوض بشــأن االتفاقــات رقــم 

 هذا الدعم.

) ٣(١٢يتفهم الفريق االستشاري األسباب التي أدت إلـى الـنهج المرحلـي الـوارد فـي الفقـرة الفرعيـة   -٣
للفتـرة االنتقاليـة مـن أجـل الحصـول علـى اعتـراف  وموحـداً  ومتوازنـاً  عمليـاً  ويوصي بأن تضع األمانـة نهجـاً 

فلـــونزا الجائحـــة مـــن خـــارج الشـــبكة العالميـــة بالتأهـــب لألنمـــن الجهـــات المتلقيـــة للمـــواد البيولوجيـــة الخاصـــة 
وٕاذا لـم ُيعقــد . ٢لترصـد األنفلـونزا والتصـدي لهـا بأنهــا سـتدخل فـي مناقشـات مـع المنظمــة بشـأن اتفـاق رقـم 

مع الجهة المتلقية خالل ستة أشهر من بدء المفاوضات، ال ُينقل إلـى تلـك الجهـة المزيـد مـن  ٢اتفاق رقم 
  لتأهب لألنفلونزا الجائحة.باالمواد البيولوجية الخاصة 

  
  مبادئ توجيهية الستخدام مساهمة الشراكات

  
استعرض الفريق االستشاري األجزاء ذات الصلة من اإلطار ونظر في مبادئ توجيهيـة ُيمكـن أن تفيـد فـي   -١٥

ا إعــــداد مشــــورته إلــــى المــــديرة العامــــة. والمبــــادئ هــــي العدالــــة واإلنصــــاف ومخــــاطر الصــــحة العموميــــة واحتياجاتهــــ
  .H5N1والضعف الخاص الذي تعاني منه البلدان المتضررة من الفيروس 

  
  قوائم تصنيف البلدان

  
اإلطـار حسبما طلب الفريق االستشاري، عرض منسق شؤون األنفلونزا واألمراض التنفسية والتهـاب الكبـد و   -١٦

ــاً  ــاً لت الخــاص بالتأهــب لألنفلــونزا الجائحــة لمحــة عامــة عــن الــنظم المعتــرف بهــا دولي لمؤشــرات  صــنيف البلــدان طبق
أو إنمائيـــة. ونـــاقش الفريـــق االستشـــاري كـــّم المعلومـــات التـــي ُيمكـــن  أو اجتماعيـــة و/ أو صـــحية و/ اقتصـــادية و/

  استخدامها في تحديد البلدان التي قد تستفيد من موارد مساهمة الشراكات. 
  

  من اإلطار) ٥-١٤-٦لقسم التوزيع التناسبي لموارد مساهمة الشراكات بين التأهب والتصدي (ا
  

ــــوائح الصــــحية الدوليــــة ( أحــــاط الفريــــق االستشــــاري علمــــاً   -١٧ ) ٢٠٠٥بأحــــد اســــتنتاجات اســــتعراض عمــــل الل
ومــؤداه أن العــالم غيــر مســتعد لمواجهــة جائحــة وخيمــة. ونظــر  ٢٠١١١والتصــدي للجائحــة الــذي اكتمــل فــي عــام 

التي أثبتت أن تنفيـذ تـدابير التصـدي،  ٢٠٠٩لعام  H5N1في الدروس المستفادة من جائحة الفيروس  الفريق أيضاً 
ز باالستعداد المسبق. وأكد الفريق على الحاجة  إلى تحقيق أكبر أثـر عـن طريـق مثل الوصول إلى اللقاحات، سُيعزَّ

ســيما عنــدما طويــل األجــل، ال بنــاء القــدرات فــي البلــدان صــاحبة أدنــى القــدرات، والحــظ أن التأهــب يتطلــب اســتثماراً 
الحظ الفريق أن تنفيذ اإلطار سُيتيح الوصول إلى الكميات من  ب بناء القدرات التدريب ونقل المعارف. وأخيراً يتطل

لقاحــات الجائحــة واألدويــة المضــادة للفيروســات الالزمــة لتنفيــذ التصــدي. وبــالنظر إلــى هــذه االعتبــارات، قــدم الفريــق 
  االستشاري المشورة التالية إلى المديرة العامة.

  
  مشورة إلى المديرة العامة بشأن التوزيع التناسبي لموارد مساهمة الشراكات  -١٨

فــي المراحـــل المبكـــرة مـــن تنفيـــذ اإلطـــار، ينبغـــي اســـتخدام مســـاهمة الشـــراكات للتأهـــب أكثـــر منهـــا   -١
 للتصدي.

                                                           
  .http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_10-en.pdfالتقرير متاح في الموقع     ١
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) اســتخدام ٢٠١٦إلــى  ٢٠١٢علــى وجــه التحديــد، ينبغــي علــى مــدى الســنوات الخمــس الُمقبلــة (  -٢
ألنشـطة التصـدي، مـع التسـليم  تقريبـاً  ٪٣٠من المساهمة لتدابير التأهب للجائحة وتخصيص  تقريباً  ٪٧٠

 بضرورة المرونة وفائدتها بالنسبة لتوزيع األموال.

بغيـــة ضـــمان عـــدم عرقلـــة التقســـيم التناســـبي لتـــدابير التصـــدي الالزمـــة خـــالل طـــوارئ األنفلـــونزا   -٣
حسـبما يقتضـيه  تعديل توزيع مـوارد مسـاهمة الشـراكات مؤقتـاً الجائحة، ينبغي أن تتمكن المديرة العامة من 

 التصدي للطوارئ المذكورة. وينبغي أن تُبلِّغ المديرة العامة الدول األعضاء بأي تعديالت من هذا القبيل.

  .٢٠١٦في عام  ينبغي استعراض التقسيم التناسبي مجدداً   -٤
  

  المناقشات مع أصحاب المصلحة والرابطات الصناعية والصانعين
  

عقــد الفريــق االستشــاري مشــاورات مــع أصــحاب المصــلحة وممثلــي الرابطــات الصــناعية والصــانعين بشــأن   -١٩
). وقـد أجـرت المـديرة العامـة عـّدة مـداخالت. ودعـا الـرئيس ٣مساهمة الشراكات (تـرد قائمـة المشـاركين فـي التـذييل 

  خطيًا. وُأعرب، في جملة أمور، عن اآلراء التالية: آرائهممشاركين إلى تقديم جميع ال

 ينبغي توجيه موارد مساهمة الشراكات إلى التأهب للجوائح أكثر منها للتصدي لها.  •

ينبغــي أن ُيركــز التأهــب فــي المقــام األول علــى بنــاء قــدرات ترصــد األنفلــونزا والمختبــرات فــي البلــدان   •
فـي ذلــك تحسـين تغطيــة مراكــز األنفلـونزا الوطنيــة والمراكـز المتعاونــة مـع المنظمــة، بغيــة الناميـة، بمــا 

تحقيق التوازن الجغرافي االستراتيجي األمثل بين األقاليم ونقل التكنولوجيا وتدريب المـوظفين وتحقيـق 
 االستدامة الطويلة األجل.

المنظمة لالختبار المسـبق للصـالحية بغيـة جرى التأكيد على أهمية األنشطة الرقابية الوطنية وعملية   •
 تسريع الوصول إلى األدوية واللقاحات.

 في أقرب وقت ممكن. ٢ينبغي للمنظمة أن تبدأ المفاوضات بشأن االتفاق الموحد لنقل المواد   •

 قدر اإلمكان. ينبغي أن يكون تنفيذ اإلطار شفافاً   •

  . ذه التفاعالت سنوياً كان هناك اتفاق عام على أنه ينبغي مواصلة مثل ه  •
  

  الشبكة العالمية لترصد األنفلونزا والتصدي لهاوظائف وعمليات 
  

الشــبكة العالميــة لترصــد األنفلــونزا والتصــدي لهــا. ووّفــر قــدمت األمانــة لمحــة عامــة عــن وظــائف وعمليــات   -٢٠
ســؤوليات الترصــد وتقيــيم العــرض معلومــات عــن المختبــرات التــي ُتكــوِّن الشــبكة وأهــم مســؤولياتها؛ وتشــمل هــذه الم

  المخاطر وآلية تتبع فيروسات األنفلونزا واختيار وتطوير لقاحات األنفلونزا.
  

الشـبكة العالميـة لترصـد األنفلـونزا والتصـدي واستعدادا للدور الذي سُيضطلع به في المسـتقبل بشـأن تعزيـز   -٢١
ا ووظيفتهـا وقـدرتها فيمـا يتعلـق باإلطـار. وقـد أّيـد إجراء تقييم ذاتي للشبكة بشـأن دورهـلها، اقترح الفريق االستشاري 

ممثلو الشبكة الحاضرون هذا االقتـراح. وينبغـي لألمانـة أن تعمـل مـع مختبـرات الشـبكة ذات الصـلة مـن أجـل تنفيـذ 
  هذا االقتراح بطريقة فّعالة وعملية. 
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  اقتراحات بشأن استخدام مساهمة الشراكات
  

راحات األمانة. وبناء علـى مناقشـتها، وكـذلك علـى التعليقـات المتلقـاة خـالل نظر الفريق االستشاري في اقت  -٢٢
  المشاورات، اعتبر الفريق االستشاري أنه ينبغي للمخصصات أن:

تراعي مبـادئ اإلطـار بمـا فـي ذلـك العدالـة واإلنصـاف ومخـاطر الصـحة العموميـة واحتياجـات جميـع   •
 ؛H5N1بلدان المتضررة من الفيروس الدول األعضاء والضعف الخاص الذي تعاني منه ال

لإلطار مثل القدرات األساسية المنصوص  تستند إلى البّينات وتأخذ في االعتبار مؤشرات مكّيفة تبعاً   •
 عليها في اللوائح الصحية الدولية والدخل والصحة والوبائيات؛

 تأخذ في االعتبار األساس الحاسم للترصد الوبائي والمختبري؛  •

  ر المتواضع من موارد مساهمة الشراكات.تراعي القد  •
  

  ورأي الفريق االستشاري عالوة على ذلك ما يلي:
ُيمكن تنقيح استخدام موارد مساهمة الشراكات مـن أجـل التأهـب للجـوائح فـي ورقـة مسـاهمة الشـراكات   •

ء إلجــراء دراســات عــب ٪١٠أو تــدعيم قــدرة الترصــد والقــدرة المختبريــة؛ و إلنشــاء و/ ٪٧٠كمــا يلــي: 
لتحســـين الوصـــول إلـــى  ٪١٠المـــرض (بمـــا ال يشـــمل اســـتدامة إنتـــاج لقاحـــات األنفلـــونزا الجديـــدة)؛ و

 لتدعيم اإلبالغ عن المخاطر. ٪١٠لقاحات الجوائح واألدوية المضادة للفيروسات ونشرها بفّعالية؛ و

ــــدان الخاضــــعة للمؤشــــرات المــــذكورة أعــــاله (مثــــل القــــدرات األ  • ــــه مــــوارد إلــــى جميــــع البل ساســــية توجي
 المنصوص عليها في اللوائح الصحية الدولية والدخل والصحة والوبائيات).

مـــن اإلطـــار، تشـــجيع الـــدول  ١-٣-١٤-٦ينبغـــي للمـــديرة العامـــة أن تواصـــل، فيمـــا يتصـــل بالقســـم   •
األعضاء وغيرها من أصحاب المصلحة على اإلسهام بأموال إضافية ومـوارد عينيـة. وينبغـي للمـديرة 

ن تواصــل جهودهــا الراميــة إلــى تشــجيع الــدول األعضــاء علــى تعزيــز الترصــد الوبــائي أ العامــة أيضــاً 
  والمختبري والحفاظ عليه. 

  
  االستعدادات الخاصة بالتقرير السنوي الُمقدم الى المديرة العامة

  
يتعـّين ناقش الفريق االستشاري شكل التقرير السنوي الُمقبل ورأى أنه ينبغي إعداد جدول باإلجراءات التـي   -٢٣

  تنفيذها بموجب اإلطار. 
  

  الخطوات التالية
  

  ناقش الفريق االستشاري الخطوات التالية واألنشطة المستقبلية. وهي تشمل:  -٢٤
 ؛٢٠١٢آذار/ مارس  ٥دورة إعالمية من أجل البعثات الدائمة ُتعقد في   •

يقـة الخاصـة بمسـاهمة لمناقشـة تنقيحـات الوث ٢٠١٢أيـار/ مـايو  ٣اجتماع سـمعي ُيعقـد عـن ُبعـد فـي   •
 الشراكات ومواصلة إعداد المشورة للمديرة العامة بشأن استخدام مساهمة الشراكات؛

فــي جنيــف لمناقشــة التقريــر الســنوي والتقــدم المحــرز بشــأن  ٢٠١٢اجتمــاع ُيعقــد فــي أيلــول/ ســبتمبر   •
رصــد األنفلــونزا الشــبكة العالميــة لتوتقــديم عــرض عــن اختصاصــات  ٢االتفاقــات الموحــدة لنقــل المــواد 

 والتصدي لها والتقدم المحرز بشأن مساهمة الشراكات.
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  ١التذييل 
  

  اجتماع الفريق االستشاري المعني باإلطار الخاص بالتأهب لألنفلونزا الجائحة
  ٢٠١٢شباط/ فبراير  ٢٤-٢٢

  
  قائمة المشاركين في الفريق االستشاري

  
  حة األمراض والصحة البيئية، وزارة الصحة، إندونيسيا، مدير عام إدارة مكافأديتاما .األستاذ تجاندرا ي

، كبيـر الـزمالء البـاحثين ورئـيس قسـم الفيروسـات، معهـد نوغوتشـي التـذكاري للبحـوث الدكتور ويليام كوابينا أمبوفو
  الطبية، جامعة غانا، غانا

  وزارة الصحة، البرازيل ، أمين شؤون الترصد الصحي (نائب الوزير)،الدكتور جارباس باربوزا دا سيلفا (االبن)

، األســتاذ المســاعد لألمــراض المعديــة ورئــيس قســم مكافحــة األمــراض المعديــة، معهــد الصــحة الــدكتورة ســيلفيا بينــو
  العمومية، ألبانيا

  ، وكيل الوزارة، شعبة الوقاية من األمراض ومكافحتها، وزارة الصحة العمومية، كنداالدكتور راينر إنغيلهاردت

، مكتـب الشـؤون العالميـة، إدارة الخـدمات الصـحية والبشـرية، الواليـات ، نائـب المـدير سـابقاً هومـان السيد دافيـد إي
  المتحدة األمريكية

  ، رئيس وكالة التقييم الفرنسية للبحوث والتعليم العالي، فرنسااألستاذ ديدييه هوسان

  زارة الصحة، النيجر، المساعد التقني الوطني، وحدة الدعم المؤسسي، و الدكتور هاما عيسى موسى

، رئـيس قطـاع الوقايـة واألمـراض المتوطنـة، وكيـل أول الـوزارة، وزارة الصـحة والسـكان، الدكتور عمرو محمد قنـديل
  مصر

، مــدير معهــد بحــوث األنفلــونزا، وزارة الصــحة العموميــة والتنميــة االجتماعيــة، األســتاذ أوليــغ إيفــانوفيتش كيســيليف
  االتحاد الروسي

  ، مدير مركز ترصد األمراض المعدية، المعهد الوطني لألمراض المعدية، اليابانكو أوكابيالدكتور نوبوهي

، رئـــيس شـــعبة مراكـــز اللقاحـــات والمناعـــة، قســـم أمـــراض الجهـــاز التنفســـي واألمـــراض الـــدكتور أدريـــان ج. بيـــورين
  السحائية والمعوية، المعهد الوطني لألمراض غير السارية، جنوب أفريقيا

ــرت تونغتشــارويناألســتاذ براز  ، الــرئيس الفخــري، قســم الميكروبيولوجيــا، كليــة الطــب، مستشــفى ســيريراج، جامعــة ي
  ماهيدول، تايلند

، المدير السابق للعمليات الدولية، مشـروع أدويـة المالريـا، أخصـائي الصـحة العموميـة، الدكتور ب. ف. فينوغوبال
  الهند

  مكافحة األمراض والوقاية منها، الصين، المدير العام، المركز الصيني لاألستاذ يو وانغ



  A65/19          Annex  الملحق        ٦٥/١٩ج

10 

  ٢التذييل 
  

  اجتماع الفريق االستشاري المعني باإلطار الخاص بالتأهب لألنفلونزا الجائحة
  ٢٠١٢شباط/ فبراير  ٢٤-٢٢

  
  موجز إلعالنات المصالح التي قدمها المشاركون

  
  

اري المعنـي باإلطـار الخـاص لسياسة منظمة الصحة العالمية، اسـتوفى جميـع أعضـاء الفريـق االستشـ وفقاً   
بالتأهب لألنفلونزا الجائحة "إعالن المصالح الذي وضعته منظمة الصحة العالمية لخبرائهـا". وقبـل االجتمـاع ُطلـب 

وأن يفصـحوا عـن أي تغييـرات ذات صـلة حـدثت  من جميع المشاركين أن يؤكدوا المصـالح التـي أعلنـوا عنهـا سـابقاً 
إضــافية قــد تكــون مناســبة لموضــوع االجتمــاع. وعمــًال بالمبــادئ التوجيهيــة التــي  بعــد ذلــك وأن يقــدموا أي معلومــات

وضعتها المنظمة تم استعراض وتقييم إعالنات المصالح التي قدمها األعضاء لتبـين أي تعـارض مصـالح فعلـي أو 
  لمنظمة:محتمل أو ظاهر. وفيما يلي أسماء الخبراء المشاركين في اجتماع الفريق االستشاري، حسب إقليم ا

  
  :أفريقيا

 الدكتور ويليام كوابينا أمبوفو (غانا)  •
 الدكتور هاما عيسى موسى (النيجر)  •
  الدكتور أدريان ج. بيورين (جنوب أفريقيا)  •

  
  :األمريكتان
 الدكتور جارباس باربوزا دا سيلفا (االبن) (البرازيل)  •
 الدكتور راينر إنغيلهاردت (كندا)  •
  (الواليات المتحدة األمريكية)السيد دافيد إي هومان   •

  
  ١:شرق المتوسط

  الدكتور عمرو محمد قنديل (مصر)  •
  

  :أوروبا
 الدكتورة سيلفيا بينو (ألبانيا)  •
 األستاذ ديدييه هوسان (فرنسا)  •
  األستاذ أوليغ إيفانوفيتش كيسيليف (االتحاد الروسي)  •

  
  
  
  

                                                           
ية) والــدكتور مــارك رجــاء العــواد (المغــرب) والــدكتور زيــاد مــيمش (المملكــة العربيــة الســعودلــم يــتمكن كــل مــن الــدكتورة     ١

  جيكوبز (نيوزيلندا) من الحضور.
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  :جنوب شرق آسيا
 الدكتور ب. ف. فينوغوبال (الهند)  •
 األستاذ تجاندرا ي أديتاما (إندونيسيا)  •
  األستاذ برازيرت تونغتشاروين (تايلند)  •

  
  ١:غرب المحيط الهادئ

 األستاذ يو وانغ (الصين)  •
  الدكتور نوبوهيكو أوكابي (اليابان)  •

  
أو االنتســابات التاليــة ذات صــلة بموضــوع العمــل ومــن ثــم ُيفصــح  للشــفافية، اعتُبــرت المصــالح و/ وتوخيــاً   

  نها:ع
  

  المصلحة المعلن عنها  االسم
لترصـد األنفلـونزا  منتسب ألحد مختبـرات الشـبكة العالميـة  الدكتور ويليام كوابينا أمبوفو

  والتصدي لها
  موظف مدني  الدكتور هاما عيسى موسى
 موظف مدني  الدكتور أدريان ج. بيورين

الدكتور جارباس باربوزا دا سيلفا 
  (االبن)

 موظف مدني

 موظف مدني  راينر إنغيلهاردت الدكتور

 موظف مدني  الدكتور عمرو محمد قنديل

لترصـد األنفلــونزا  منتسـبة ألحـد مختبــرات الشـبكة العالميــة  الدكتورة سيلفيا بينو
  والتصدي لها

األستاذ أوليغ إيفانوفيتش 
  كيسيليف

لترصـد األنفلـونزا  منتسب ألحد مختبـرات الشـبكة العالميـة
  والتصدي لها

 موظف مدني  تجاندرا ي أديتاما األستاذ

 موظف مدني  األستاذ يو وانغ 

 موظف مدني  الدكتور نوبوهيكو أوكابي

  
  ولم ُتعتبر أي مصالح أخرى أعلن عنها أعضاء الفريق االستشاري ذات صلة بعمل الفريق.  

  
  
  

                                                           
رجــاء العــواد (المغــرب) والــدكتور زيــاد مــيمش (المملكــة العربيــة الســعودية) والــدكتور مــارك لــم يــتمكن كــل مــن الــدكتورة     ١

  جيكوبز (نيوزيلندا) من الحضور.
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  ٣التذييل 
  

  لجائحةاجتماع الفريق االستشاري المعني باإلطار الخاص بالتأهب لألنفلونزا ا
  ٢٠١٢شباط/ فبراير  ٢٤-٢٢

  
  مشاورة مع منظمات المجتمع المدني وغيرها من أصحاب المصلحة:

  ١المشاركون
 
 Knowledge Ecology International 
 People’s Health Movement 
 Third World Network 
 South Centre (Intergovernmental) 

 

  
  تشخيص مشاورة مع صانعي لقاحات األنفلونزا ووسائل ال

  والمستحضرات الصيدالنية والرابطات الصناعية:
  ٢المشاركون

 
 Abbott Biologicals 
 AdvaMedDx 
 Baxter 
 Becton Dickinson 
 Biken 
 Biotechnology Industry Organization (Bio) 
 CSL Limited  
 Denka Seiken Co., Ltd. 
 Developing Countries Vaccine Manufactures Network (DCVMN) 
 Green Cross Corporation 
 International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations (IFPMA) 
 Japan Pharmaceutical Manufacturer Association 
 Kitasato Daiichi Sankyo Co., Ltd. 
 Novartis International AG 
 Protein Science Corporation 
 Sanofi Pasteur 
 The Chemo-Sero-Therapeutic Research Institute (Kaketsuken) 

  
=     =     =  

                                                           
لالتصـال  ب المصلحة بالتسجيل مسـبقاً إضافة إلى ذلك، قامت ثالث من منظمات المجتمع المدني أو من سائر أصحا    ١

  الفيديوي؛ بيد أنه ليس باإلمكان التحقق مما إذا كانت قد شاركت بالفعل. لمتدفقابالمشاورة عن طريق البث 
لالتصــال بالمشــاورة عــن طريــق الفيــديو؛ بيــد أنــه لــيس باإلمكــان  إضــافة إلــى ذلــك، قامــت تســع شــركات بالتســجيل مســبقاً     ٢

  .قد شاركت بالفعلالتحقق مما إذا كانت 


