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  A67/36    
  
  
  

التأهب لألنفلونزا الجائحة: تبادل فيروسات األنفلونزا 
  والفوائد األخرىوالتوصل إلى اللقاحات 

  
  إطار التأهب لألنفلونزا الجائحة   

  
 تقرير من المديرة العامة

  
  
فــي دورتــه الرابعــة وأحــاط علمــًا بهــا  ١٣٤/٣٣م تالوثيقــة إصــدار ســابق مــن نظــر المجلــس التنفيــذي فــي   -١

  الوارد أدناه. ١من الملحق  ٩و ٨وجرى تحديث الفقرتين  ١.والثالثين بعد المائة
    

  الصحة جمعية من المطلوب اإلجراء
  
  ُيرجى من جمعية الصحة أن تحيط علمًا بالتقرير.  -٢
  
  
  

                                                           
 ١الفـــــرع  ة،عاشـــــر دورتـــــه الرابعـــــة والثالثـــــين بعـــــد المائـــــة، الجلســـــة ال فـــــيلمجلـــــس التنفيـــــذي لمـــــوجزة لمحاضـــــر االانظـــــر    ١

 . (باإلنكليزية)
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  ١٣٤/٣٣م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٣ نوفمبر /تشرين الثاني ٢٢  بعد المائة ة والثالثونرابعالالدورة 
    EB134/33  من جدول األعمال المؤقت ٢-١٠البند 

  
  
  

التأهب لألنفلونزا الجائحة: تبادل فيروسات األنفلونزا 
  اللقاحات والفوائد األخرىوالتوصل إلى 

  
  إطار التأهب لألنفلونزا الجائحة   
  
  ةالعام ةتقرير من المدير   

  
  
حدَّد إطار التأهب لألنفلونزا الجائحة (اإلطـار) لتبـادل فيروسـات األنفلـونزا والتوصـل إلـى اللقاحـات والفوائـد   -١

صــانعي اللقاحــات ووســائل التشــخيص األخــرى مســاهمة شــراكة ســنوية ُتســدَّد لمنظمــة الصــحة العالميــة مــن جانــب 
التابعــة  والمستحضــرات الصــيدالنية الخاصــة بــاألنفلونزا باســتخدام الشــبكة العالميــة لترصــد األنفلــونزا والتصــدي لهــا

وكان من المقرر توزيع موارد مساهمة الشراكة بين الشركات على أساس من الشـفافية واإلنصـاف، تبعـًا  ١.للمنظمة
نص اإلطــار علــى أن يقــرر المــدير العــام، بالتشــاور مــع الفريــق االستشــاري المعنــي بالتأهــب لطبيعتهــا وقــدراتها. ويــ

لألنفلــونزا الجائحــة، المبــالغ المحــددة التــي ُتســهم بهــا كــل شــركة، وأن يتعــاون فــي قيامــه بــذلك مــع دوائــر الصــناعة. 
المحــرزة فــي هــذا الصــدد إلــى ويقضــي اإلطــار عــالوة علــى ذلــك بــأن يقــدم المــدير العــام تقــارير ســنوية عــن النتيجــة 

  المجلس التنفيذي.
  
، تعاونت أمانة المنظمة مع دوائر الصـناعة ٢٠١٣وآذار/ مارس  ٢٠١٢وفيما بين تشرين األول/ أكتوبر   -٢

من أجل إعداد منهجية وصيغة لتوزيـع مسـاهمة الشـراكة بـين الشـركات المحـدَّدة باعتبارهـا مسـاِهمة. وتـرد المنهجيـة 
للمنظمـة  اإللكترونـيقة المعنونة "توزيع مساهمة الشراكة بـين الشـركات" التـي ُنشـرت علـى الموقـع والصيغة في الوثي

    ٢٠١٣.٢أيار/ مايو  ٨في 
  

                                                           
 .٣-١٤-٦، الفرع ٢، الملحق ١سجالت/ /٦٤/٢٠١١ج ص عالوثيقة    ١

٢   http://www.who.int/influenza/pip/benefit_sharing/pc_distribution_may_2013.pdf  فـــــــــي (تـــــــــم االطـــــــــالع عليـــــــــه
 ).٢٠١٣ تشرين األول/ أكتوبر  ٣٠
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شــركة مــن المقــرر أن ُتســهم بمســاهمة شــراكة ســنوية إجماليــة  ٣٧، حــدَّدت األمانــة ٢٠١٣وبالنســبة لعــام   -٣
الـــذي تســـدده كـــل شـــركة باســـتخدام المنهجيـــة والصـــيغة  مليـــون دوالر أمريكـــي. وقـــد جـــرى تحديـــد المبلـــغ ٢٨قـــدرها 

  المعتمدتين. 
  
حيـــل إلـــى المجلـــس التنفيـــذي، للعلـــم، مـــوجزًا تبـــأن  ةالعامـــ ةتشـــرف المـــدير توفـــي الملحقـــين بهـــذا التقريـــر،   -٤

  الرئيســية التــي ناقشــها الفريــق االستشــاري المعنــي بالتأهــب لألنفلــونزا الجائحــة فــي اجتماعــه األخيــر (جنيــف،  للنقــاط
)، علمــًا بــأن التقريــر ٢الثــاني (الملحــق  الســنوي) ومــوجزًا لتقريــره ١) (الملحــق ٢٠١٣تشــرين األول/ أكتــوبر  ٩-٧

  التقريرين وما يرد بهما من توصيات ونتائج.  ةالعام ةالمدير  تمن اإلطار. وقد قبل ٥-٢-٧السنوي ُأِعد وفقًا للفرع 
  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي 
  
  المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير.  -٥
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  A67/36  ٦٧/٣٦ج

5 

 ANNEX 1  ١الملحق 
  

  اجتماع الفريق االستشاري المعني بإطار التأهب لألنفلونزا الجائحة 
  )٢٠١٣تشرين األول/ أكتوبر  ٩-٧(جنيف، 

  ملخص نقاط المناقشة الرئيسية
  

  : أحدث المعلومات عن المفاوضات الجارية٢االتفاق الموحد لنقل المواد 
  
أتاحت أمانة إطار التأهب لألنفلـونزا الجائحـة (اإلطـار) أحـدث المعلومـات عـن مفاوضـات االتفـاق الموحـد   -١

مـــــــع معهـــــــد  ٢٠١٣تشـــــــرين األول/ أكتـــــــوبر  ١فـــــــي  ٢. وقـــــــد ُأبـــــــرم اتفـــــــاق موحـــــــد لنقـــــــل المـــــــواد ٢لنقـــــــل المـــــــواد 
Serum Institute of India  الذي يقوم بصنع اللقاحات في بلد ناٍم كما يضـمن زيـادة إمـدادات اللقاحـات فـي إطـار

قـد ُأبـرم فـي وقـت سـابق  ٢موحد لنقل المواد التفاق الخطة العمل العالمية للمنظمة بشأن األنفلونزا الجائحة. وكان ا
 China Nationalو Baxterو Sanofi وثمـة مفاوضـات جاريـة مـع شـركات. Glaxo Group Limitedمـع شـركة 

Biotec Group كمــا تجــري مناقشـــات ســابقة للتفــاوض مـــع شــركتي ،MedImmune وNovartis وجــرت أيضـــًا .
مــع جامعــة فلوريــدا وُأحــيط بــه  ٢٠١٢ُأبــرم فــي تشــرين األول/ أكتــوبر الــذي  ٢موحــد لنقــل المــواد التفــاق المناقشــة ا

  علمًا. 
  
وقتـًا طـويًال، وأن التوصـل إلـى اتفـاق مـع صـانعي اللقاحـات  وقد تبّين أن المناقشات والمفاوضات تسـتغرق  -٢

بشأن شـروط تقاسـم الفوائـد هـو فـي كثيـر مـن األحيـان عمليـة مطّولـة. وتعتـزم األمانـة اسـتهالل مناقشـات مـع المزيـد 
  من الصانعين بدعم قانوني من محاٍم استشاري سوف يبدأ قريبًا.

  
بشــأن المفاوضــات الخاصــة باالتفــاق الموحــد لنقــل  ةالعامــ ةللمــدير وقــّدم الفريــق االستشــاري المشــورة التاليــة   -٣

  :٢المواد 
  

  الثاني الذي ُأبرم مع أحد صانعي اللقاحات. ٢يرحب الفريق االستشاري باالتفاق الموحد لنقل المواد   
  

  بيد أن الفريق االستشاري ُيسلِّم بأن ثمة صعوبات تعترض إبرام اتفاقات إضافية:  
  

  مـع كـل  ٢موحـد لنقـل المـواد اليوصي الفريق االستشاري بأن تُبـرز المنظمـة النجـاح فـي إبـرام االتفـاق
كحـافز علـى إبـرام اتفاقـات  Serum Institute of India ومعهـد Glaxo Group Limited مـن شـركة

 مع صانعي لقاحات آخرين في أقرب وقت ممكن.
 

  الصـــانعين مـــن تبـــادل رفيـــع المســـتوى بـــين المنظمـــة فـــي الحـــاالت التـــي تســـتفيد فيهـــا المناقشـــات مـــع
  والصانع، يوصي الفريق االستشاري بشّدة بإجراء مثل هذا التبادل.

  
  التعامل مع بيانات المتواليات الجينية في سياق اإلطار 

  
أتاحــت األمانــة نظــرة عامــة علــى البيولوجيــا التركيبيــة بغيــة اســتهالل مناقشــة الفريــق بشــأن أفضــل عمليــة   -٤

  للتعامل مع استخدام بيانات المتوالية الجينية لفيروس األنفلونزا بموجب اإلطار.
  
واتفق الفريق االستشاري على أن التطورات التي تمر بها البيولوجيا التركيبية تثير مسائل معقدة ذات آثـار   -٥

  سة دقيقين. قانونية وتقنية وفي مجالي الصحة العمومية واألمن البيولوجي تتطلب استعراضًا ودرا
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بشــأن هــذه المســألة، ســيكون  ةالعامــ ةوفــي ســبيل مســاعدة الفريــق االستشــاري علــى إعــداد إرشــادات للمــدير   -٦
الدعم التقني المقدم من فريق عامل من الخبراء التقنيين مفيدًا. وقد وضـع الفريـق العامـل اختصاصـات فريـق خبـراء 

   من هذا القبيل.
  

  ٢٠١٣ام مساهمة الشراكة: استعراض نتائج ع
  
. وقــد ٢٠١٣قــّدمت األمانــة أحــدث المعلومــات عــن عمليــة جمــع مســاهمات الشــراكة المســتحقة عــن عــام   -٧

شــركة  ٣٧"، ٢٠١٣حــدَّدت األمانــة، مــن خــالل "اســتبيان مســاهمة الشــراكة بشــأن التأهــب لألنفلــونزا الجائحــة لعــام 
"نمـاذج اختيـار النطـاق واالعتمـاد" مـن الشـركات باعتبارها مساِهمة. وعقب عملية موسَّعة استهدفت الحصـول علـى 

  .٢٠١٣تشرين األول/ أكتوبر  ٧السبع والثالثين جميعًا، كانت أربعة من هذه النماذج لم ترد إلى األمانة بعد حتى 
  
وباســتخدام المعلومــات الماليــة وغيرهــا مــن المعلومــات المتاحــة للعمــوم، حــدَّدت األمانــة نطاقــات للشــركات   -٨

فــواتير إلــى الشــركات الســبع والثالثــين فــي منتصــف تشــرين األول/ أكتــوبر مــن أجــل إتاحــة وقــٍت ُأرِســلت و المتــأخرة. 
  . ٢٠١٣لمعالجتها قبل نهاية عام 

  
ووافق الفريق االستشاري على نهـج األمانـة فـي إصـدار الفـواتير لكـي تـرد مـدفوعات مسـاهمة الشـراكة لعـام   -٩

ا كان تقدير النطاقات للشركات األربـع يحتـاج فيمـا بعـد إلـى التنقـيح، فـإن باإلمكـان في الوقت المناسب. وٕاذ ٢٠١٣
  . ٢٠١٤إدخال تعديالت عليه في عام 

  
  مساهمات الشراكة: تحليل الفجوات وخطط التنفيذ

  
، بما في ذلك عملية استبانة وتحليـل ٢٠١٦-٢٠١٣عرضت األمانة مسّودة خطة تنفيذ مساهمة الشراكة:   -١٠

واالحتياجـــات. ونـــاقش الفريـــق االستشـــاري الخطـــة وكـــذلك وثيقـــة عـــن البلـــدان المتلقيـــة التـــي أوصـــت بهـــا  الفجـــوات
  المكاتب اإلقليمية.

  
واجتمع الفريق االستشاري بممثلين للرابطات الصناعية والصانعين وغيرهم من أصحاب المصلحة لمناقشة   -١١

  مسّودة الخطة. 
  

ليقات دوائـر الصـناعة وسـائر أصـحاب المصـلحة. وسـوف تـنقِّح األمانـة وناقش الفريق االستشاري آراء وتع  -١٢
خطة التنفيذ من أجل مراعاة هذه المناقشات. وسوف ُتعمَّم خطة التنفيذ المنقحة ونتائج تحليل الفجوات على الفريق 

  االستشاري ودوائر الصناعة وسائر أصحاب المصلحة.
  

  بشأن تنفيذ األنشطة في إطار مساهمة الشراكة.  ةالعام ةة إلى المدير وقدَّم الفريق االستشاري المشورة التالي  -١٣
  

بغيــة تجنــب خطــر تضــارب مصــالح متصــوَّر بالنســبة الختيــار البلــدان، يــود الفريــق االستشــاري أن يصــيغ 
  بوضوح عملية وضع مسودة وثيقة "البلدان المتلقية التي توصي بها المكاتب اإلقليمية". وقد لوحظ اآلتي:

  
  دور الفريق االستشاري مقصورًا على توفير معايير الختيار البلدان:كان   

    البلد؛ تقّدمحالة   -
    القدرات األساسية المنصوص عليها في اللوائح الصحية الدولية؛  -



  A67/36  ٦٧/٣٦ج

7 

    احتياجات البلد بشأن ترصد األنفلونزا الوبائي والمختبري؛  -
  .H5N1التعرض لفيروس   -

  
 في قاعـدة بيانـات وعممتهـا علـى المكاتـب اإلقليميـة لكـي تسـتخدمها  جمعت أمانة اإلطار هذه العوامل

  في تحديد البلدان ذات األولوية فيما يتعلق بتدعيم قدرات المختبرات والترصد.
  

 :أجرت األقاليم مزيدًا من التنقيح لتحليلها للفجوات بعناصر إضافية منها   
    في حالة طوارئ معقدة؛سيما حيثما كان البلد ال الحالة السياسية في البلد،  -
    تمويل الجهات المانحة الجاري واالستثمارات في البلد؛   -
    قدرة البلد على االستيعاب؛  -
    حجم سكان البلد؛  -
    اإلقليم الفرعي (السيما بالنسبة للدول الجزرية)؛ الموقع الجغرافي للبلد في اإلقليم/  -
     ؛األنفلونزاوزارة الصحة بالعمل في مجال  اهتمام البلد/  -
قدرة البلدان على االستفادة من القدرات القائمة من أجل توليد بيانات لترصد األنفلونزا ُيمكـن   -

  تبادلها مع البلدان المجاورة. 
  
 .باستخدام جميع العوامل المذكورة أعاله، أوصت المكاتب اإلقليمية ببلدان مرتبة تبعًا لألولية  

  
  للقائمة فإنه:ولدى استعراض الفريق االستشاري 

  
  أحــاط علمــًا بمــا اضــطلعت بــه المكاتــب اإلقليميــة للمنظمــة بشــأن االختيــار مــن بــين عــّدة بلــدان متلقيــة

ُممكنة فـي هـذه المرحلـة األولـى مـن خطـة التنفيـذ، وسـلَّم بالحاجـة إلـى ذكـر األسـس المنطقيـة الداعمـة 
  لهذا االختيار.

  
 للبلدان التي تحتاج إلى قدرات أساسية وكذلك للبلدان  أحاط علمًا بأهمية توفير موارد مساهمة الشراكة

  التي توجد لديها قدرات قائمة وُيمكن للدعم اإلضافي فيها أن ُيستخدم كمورد إقليمي لبلدان أخرى.
  

وأوصــى الفريــق االستشــاري باســتهالل تنفيــذ األنشــطة بموجــب مســاهمة الشــراكة فــي كــانون الثــاني/ ينــاير 
  غي اعتبار خطة تنفيذ اإلطار "وثيقة حّية" ُيمكن تنقيحها مع مرور الزمن. . وأشار إلى أنه ينب٢٠١٤

  
  التقرير السنوي 

  
). واتُفـــق علـــى أن تشـــمل ٢(انظـــر الملحـــق  ةالعامـــ ةاعتمـــد الفريـــق االستشـــاري تقريـــره الســـنوي إلـــى المـــدير   -١٤

  أيلول/ سبتمبر من كل عام.  ٣٠تشرين األول/ أكتوبر وتنتهي في  ١التقارير المقبلة الفترة التي تبدأ في 
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  انتخاب رئيس الفريق االستشاري ونائبه الجديدين
  
ن يكــون الــدكتور ويليــام بعــد مشــاورة غيــر رســمية، توصــل الفريــق االستشــاري إلــى توافــق فــي اآلراء علــى أ  -١٥

  . كوابينا أمبوفو (غانا) واألستاذة رجاء العواد (المغرب) رئيسه ونائبة رئيسه الجديدين
  

  االجتماع المقبل للفريق االستشاري 
  
  .٢٠١٤نيسان/ أبريل  ١١-٩سوف ُيعقد االجتماع المقبل للفريق االستشاري في جنيف في   -١٦
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   ANNEX 2  ٢الملحق 
  إطار التأهب لألنفلونزا الجائحة

  ةالعام ةتقرير الفريق االستشاري السنوي الثاني إلى المدير 
  موجز التطورات الرئيسية

  
  
  مقدمة  - ١
  

بشـــأن تقيـــيم الفريـــق لتنفيـــذ  ةالعامـــ ةتـــوّفر هـــذه الوثيقـــة مـــوجزًا لتقريـــر الفريـــق االستشـــاري الســـنوي الثـــاني إلـــى المـــدير 
 ٢٠١٢أيــار/ مــايو  ١وهــي ُترّكــز علــى التطــورات الرئيســية خــالل فتــرة الســبعة عشــر شــهرًا التــي تبــدأ مــن  ١اإلطــار.

   ٣وتشمل المجاالت السبعة المحددة في اإلطار. ٢٠١٣٢أيلول/ سبتمبر  ٣٠حتى 
  
  تبادل الفيروسات  -٢
  
  تبادل فيروسات األنفلونزا التي قد تسبب جائحة  ١-٢
  

فــي الصــين اعتبــارًا مــن أوائــل عــام  A(H7N9)اكُتشــفت حــاالت بشــرية للمــرض النــاجم عــن فيــروس أنفلــونزا الطيــور 
ـــادل الســـريع للفيروســـات والمعلومـــات أساســـيًا الســـتحداث فيروســـات لقاحـــات مرّشـــحة وكواشـــف ٢٠١٣ . وكـــان التب

  ٤وٕاجراءات التأهب للجائحة.مرجعية واختبارات تشخيصية وٕارشادات ونشر المعلومات عن تقييم المخاطر 
  

وغيرهــا مــن فيروســات األنفلــونزا التــي قــد تســبب جائحــة  A(H7N9)وجــرى تبــادل بيانــات المتواليــة الجينيــة لألنفلــونزا 
) مـــــن خـــــالل قواعـــــد البيانـــــات A(H6N1)و A(H1N2)vو A(H1N1)vو A(H3N2)vو A(H5N1)(مثـــــل األنفلـــــونزا 

اختصاصــات مختبــرات الشــبكة العالميــة لترصــد األنفلــونزا والتصــدي لهــا التابعــة  المتاحــة للجمهــور، حســبما تقتضــيه
  للمنظمة (شبكة المنظمة).

  
  
  
  

                                                           
 .التأهب لألنفلونزا الجائحة إطارمن  ٥-٢-٧للفرع  وفقاً    ١

مـن أجـل السـماح بوقـت كـاٍف لتبويـب  ٢٠١٣ تشـرين األول/ أكتـوبرالتاريخ األقصى للبيانات في بعض الحاالت سابق ل   ٢
 البيانات وتحليلها. 

القـدرات هـي:  ٣مـن المرفـق  ٢والفـرع  التأهب لألنفلونزا الجائحـة إطارمن  ٥-٢-٧المجاالت السبعة المحددة في الفرع    ٣
التقنيــة الضــرورية لشــبكة المنظمــة؛ وتشــغيل عمليــات شــبكة المنظمــة؛ وأولويــات شــبكة المنظمــة فــي مجــال التأهــب لألنفلــونزا 
الجائحة والمبادئ التوجيهيـة وأفضـل الممارسـات (مثـل المخزونـات االحتياطيـة مـن اللقاحـات، وبنـاء القـدرات)؛ وزيـادة وتعزيـز 

ـــنمط تر  ـــد تســـبب جائحـــة بشـــرية؛ وآليـــة تتبـــع فيروســـات  H5N1صـــد الفيروســـات مـــن ال ـــونزا األخـــرى التـــي ق وفيروســـات األنفل
 األنفلونزا؛ وتبادل فيروسات األنفلونزا والتوصل إلى اللقاحات والفوائد األخرى؛ واستخدام المساهمات المالية وغير المالية.

  http://www.who.int/influenza/human_animal_interface_h7n9/WHO_H7N9_review_31May 13.pdfمتاحــة فــي الموقــع:   ٤
  .)٢٠١٣ تشرين األول/ أكتوبر ٣٠االطالع عليها في (تم 
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  آلية تتبع فيروسات األنفلونزا  ٢-٢
  

زت شـــفافية أنشـــطة الشـــبكة العالميـــة لترصـــد األنفلـــونزا والتصـــدي لهـــا مـــن خـــالل اســـتخدام آليـــة تتبـــع فيروســـات  ُعـــزِّ
 ٢٠١٢حركة المواد البيولوجية الخاصة بالتأهب لألنفلونزا الجائحة. وفيما بـين أيـار/ مـايو  األنفلونزا من أجل تعّقب

) ٪٦٩شحنة منهـا ( ٣٤٢من هذه الشحنات في آلية التتبع؛ وقد ُأرسلت  ٤٩٩، جرى تسجيل ٢٠١٣وتموز/ يوليو 
وخـالل الفتـرة نفسـها، سـجلت سـتة  ١مختبرًا ال تنتمي إلى الشبكة العالمية لترصد األنفلونزا والتصدي لهـا. ١١٣إلى 

ــــدان   A(H7N2)و A(H7N7)و A(H7N9)و A(H5N1)فيروســــًا بشــــريًا قــــد تســــبب جائحــــة (أي فيروســــات  ١٦٤بل

  في آلية التتبع. )A(H7N3)و
  

  تعريف المواد البيولوجية الخاصة بالتأهب لألنفلونزا الجائحة    ٣-٢
  

ت التنظيميــة األساســية للفريــق االستشــاري خــالل اجتماعــه أعــرب مــديرو المراكــز المتعاونــة مــع المنظمــة والمختبــرا
عـــن قلقهـــم بشـــأن تطبيـــق تعريـــف المـــواد البيولوجيـــة الخاصـــة بالتأهـــب  ٢٠١٢المعقـــود فـــي تشـــرين األول/ أكتـــوبر 

اســتنادًا إلــى مناقشــاتهم مــع ممثلــي قطــاع الصــحة الحيوانيــة. فتطبيــق التعريــف علــى نحــو أقــل  ٢لألنفلــونزا الجائحــة،
يعنــي أن جميــع فيروســات األنمــاط البريــة التــي ُيحصــل عليهــا مــن الحيوانــات المصــابة بالعــدوى مشــمولة  صــرامة قــد

أيضًا طبقًا لتعريف المواد البيولوجية الخاصة بالتأهب لألنفلونزا الجائحة. وأعرب الفريق االستشاري عن رأي مفـاده 
خــالل المفاوضــات التــي جــرت بشــأن إطــار أن التطبيــق الصــارم للتعريــف يفــي بغــرض الــدول األعضــاء المســتبان 

  التأهب لألنفلونزا الجائحة كما أن احتماالت إضعافه للتعاون بين مختبرات القطاع البشري والحيواني تكون أقل. 
  
  تبادل الفوائد  -٣
  
  ٢االتفاق الموحد لنقل المواد   ١-٣
  

لقاحات من بلدان نامية عن استعدادهما ، أعرب صانعا ٢خالل مفاوضات جرت بشأن االتفاق الموحد لنقل المواد 
من إنتاجهما مـن لقاحـات  ٪١٠من لقاحات الجوائح على حّد سواء بما يبلغ إجماًال  ٣لاللتزام بتقديم تبرع واحتياطي

الجوائح في الوقت الحقيقـي. وبـالنظر إلـى أنـه يتعـّين علـى المنظمـة دفـع مقابـل لالحتيـاطي، فقـد سـعت األمانـة إلـى 
اإلجماليــة إلــى الحــّد األدنــى وزيــادة مبلــغ التبــرع. بيــد أن ذلــك يعنــي عــدم االلتــزام  ٪١٠زء مــن النســبة تقليــل هــذا الجــ

بإطـار  ٢النمـوذجي الـوارد فـي الملحـق  ٢المنصوص عليه في االتفاق الموحـد لنقـل المـواد  ٪٥بالحد األدنى البالغ 
إذا اقترن  ٪٥انعين بااللتزام باحتياطي يقل عن التأهب لألنفلونزا الجائحة. وأوصى الفريق االستشاري بالسماح للص

  على األقل. ٪١٠ ٢ذلك بزيادة تبّرعهم بحيث يبلغ إجمالي التزامهم بموجب االتفاق الموحد لنقل المواد 
  
  
  
  

                                                           
 .  التأهب لألنفلونزا الجائحةتضمنت بعض الشحنات أكثر من مادة بيولوجية واحدة خاصة ب   ١

التأهـب لألنفلـونزا المـواد البيولوجيـة الخاصـة ب ، الـذي يتضـمن تعريـف١-٤، الفـرع جائحـةالتأهـب لألنفلـونزا ال إطارانظر    ٢
 .الجائحة

، التــي تتضــمن قائمــة بالخيــارات المتاحــة بموجـــب ١-١-٤، المــادة ٢، الملحــق التأهــب لألنفلــونزا الجائحــة إطــارانظــر    ٣
 لصانعي اللقاحات واألدوية المضادة للفيروسات. ٢ االتفاق الموحد لنقل المواد
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  المساهمون في مساهمة الشراكة  ٢-٣
  

مـن  ٢٠١٢مليـون دوالر أمريكـي فـي عـام  ١٨,١٢١من خالل المساهمات الطوعية لستة صانعين، تلقت المنظمـة 
 ، نشـــرت أمانـــة إطـــار التأهـــب لألنفلـــونزا الجائحـــة منهجيـــة لتوزيـــع٢٠١٣أجـــل مســـاهمة الشـــراكة. وفـــي أيـــار/ مـــايو 

مساهمة الشراكة بين صانعي اللقاحات ووسائل التشخيص والمنتجات الصيدالنية الذين يستخدمون الشبكة العالمية 
    ٢وُنشرت أيضًا إجراءات تشغيل معيارية لمساهمة الشراكة. ١ي لها.لترصد األنفلونزا والتصد

  
شـركة،  ٨٩شركة جرى تحديدها باعتبارها مساِهمة ممكنة، وقد أجابـت  ١٩٣، ُأرسل استبيان إلى ٢٠١٣وفي عام 

  شركة جرى تحديدها باعتبارها مساِهمة.  ٣٧منها 
  
  استخدام موارد مساهمة الشراكة  ٣-٣
  

مــن مســاهمة الشــراكة مــن أجــل التأهــب  ٪٧٠ت الفريــق االستشــاري، ســوف ُتســتخدم نســبة قــدرها علــى توصــيا بنــاءً 
توصــيات الفريــق االستشــاري الالحقــة  ةالعامــ ةالمــدير  تكاحتيــاطي ألنشــطة التصــدي للجــوائح. وقبلــ ٪٣٠للجــوائح و
مــن دراســات  لكــل ٪١٠مــن مــوارد التأهــب مــن أجــل الترصــد وبنــاء قــدرات المختبــرات وتخصــيص  ٪٧٠باســتخدام 

  عبء المرض وبناء القدرات التنظيمية والتبليغ عن المخاطر.
  

، اســتعرض الفريــق االستشــاري ودوائــر الصــناعة وغيرهــا مــن أصــحاب المصــلحة مســّودة ٢٠١٣وفــي آذار/ مــارس 
 خطة تنفيذ رفيعة المستوى بشأن التأهب للجوائح. وقد أعرب الفريـق االستشـاري عـن دعمـه للـنهج العـام وطلـب مـن
  األمانة وضع خطة أكثر تفصيًال تشمل تصميمًا للمشروع على مراحل زمنية وميزانية وتحليًال للمخاطر ومؤشرات. 

  
نسبة من أموال مسـاهمة الشـراكة بتوجيه  ٢٠١٣توصيات الفريق االستشاري في آذار/ مارس  ةالعام ةالمدير  توقبل
إلى أمانة إطار التأهب لألنفلونزا الجائحـة مـن أجـل  ٢٠١٦-٢٠١٣في المتوسط على مدى الفترة  ٪١٠تتجاوز  ال

  السماح لها بإحراز التقدم في عملها الرامي إلى تنفيذ اإلطار. 
  
  تحديد البلدان التي تتلقى موارد مساهمة الشراكة من أجل بناء قدرات المختبرات والترصد.   ٤-٣
  

التـي تتبعهـا األمانـة منهجيـة العلـى  ٢٠١٢في اجتماعه المعقود فـي تشـرين األول/ أكتـوبر  وافق الفريق االستشاري
تحديــد الفجــوات اســتنادًا إلــى التحليــل لتحديــد البلــدان التــي تتلقــى مــوارد مســاهمة الشــراكة مــن أجــل تــدعيم قــدرات فــي 

إلــى استصــواب اختيــار بلــد واحــد علــى المختبــرات والترصــد فيمــا يتعلــق بــاألنفلونزا. وأشــار الفريــق االستشــاري أيضــًا 
األقل من كل إقليم من أقاليم المنظمـة لتلقـي أمـوال مسـاهمة الشـراكة لهـذا الغـرض، مـع مواصـلة التركيـز فـي المقـام 

مًا للفجوات على أساس إقليمي. وأجرت المكاتب اإلقليمية ياألول على البلدان األشد احتياجًا. وقد أجرت األمانة تقي
مــوال مســاهمة الشــراكة؛ وقــد ُعمِّمــت أد مــن التنقــيح لتحليــل الفجــوات وأوصــت بالبلــدان المؤهلــة لتلقــي للمنظمــة المزيــ

  .٢٠١٣مسّودة هذه الوثيقة على الفريق االستشاري في آب/ أغسطس 
                                                           

ــــــــــــاح    ١ ــــــــــــونزا الجائحــــــــــــة إطــــــــــــارُيت فــــــــــــي الموقــــــــــــع:  ، توزيــــــــــــع مســــــــــــاهمة الشــــــــــــراكة بــــــــــــين الشــــــــــــركاتالتأهــــــــــــب لألنفل
http://www.who.int/influenza/pip/benefit_sharing/pc_distribution_may_2013.pdf  تشـرين  ٣٠(تم االطالع عليه فـي

 ).٢٠١٣ األول/ أكتوبر

 :التشــــــــــــــــــــــــــــــــغيل المعياريــــــــــــــــــــــــــــــــة لمســــــــــــــــــــــــــــــــاهمة الشــــــــــــــــــــــــــــــــراكة فــــــــــــــــــــــــــــــــي الموقــــــــــــــــــــــــــــــــع إجــــــــــــــــــــــــــــــــراءاتُتتــــــــــــــــــــــــــــــــاح    ٢
http://www.who.int/influenza/pip/benefit_sharing/pc_sop_may_2013.pdf  تشــرين األول/  ٣٠(تــم االطــالع عليهــا فــي

 ).٢٠١٣ أكتوبر
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  تصريف الشؤون  -٤
  

آذار/ مـــــارس  ٢٢-٢٠و ٢٠١٢١تشـــــرين األول/ أكتـــــوبر  ٥-٣اجتمـــــع الفريـــــق االستشـــــاري مـــــرتين فـــــي جنيـــــف (
  ).٢٠١٣حزيران/ يونيو  ١٢) كما عقد اجتماعًا واحدًا بالتداول عن بعد (٢٠١٣٢

  
وقد أفاد التعاون المنتظم والتفاعل مع دوائر الصناعة وسائر أصحاب المصلحة في تقدم خطط تنفيذ إطار التأهب 

الدائمــة إلـــى األمــم المتحــدة فـــي لألنفلــونزا الجائحــة. وُعقــدت جلســـات إحاطــة إعالميــة فــي جنيـــف لممثلــي البعثــات 
رئـيس الفريـق االستشـاري، إضـافة إلـى إحاطـة  بقيـادة ٢٠١٣نيسان/ أبريـل  ١٥و ٢٠١٢تشرين األول/ أكتوبر  ١٨

  . ٢٠١٢تشرين األول/ أكتوبر  ٢٢بالهاتف ألعضاء المجتمع المدني في 
  
  
  

=     =     = 

                                                           
 .٢، الملحق ١٣٢/١٦م تترد معلومات عن االجتماع في الوثيقة    ١

 .١إضافة  ٦٦/١٧جترد معلومات عن االجتماع في الوثيقة    ٢


