
    
  ٢إضافة  ٦٩/٢٢ج  التاسعة والستونجمعية الصحة العالمية 

  ٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٠  من جدول األعمال المؤقت ٢-١٤البند 
  A69/22 Add.2    

  
  
  

  األنفلونزا فيروسات تبادل: الجائحة لألنفلونزاالتأهب 
  األخرى والفوائد اللقاحات إلى والتوصل

  
  

  من المديرة العامةتقرير 
  
  

  تتشرف المديرة العامة بأن تحيل إلى جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين التقريرين التاليين:  
  

  المـــوجز للفريـــق االستشـــاري المعنـــي باإلطـــار الخـــاص بالتأهـــب لألنفلـــونزا الجائحـــة، موضـــحًا التقريـــر
 )١(انظر الملحق  ٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٢٢-١٩مداوالت الفريق خالل اجتماعه المعقود في الفترة 

  
  التقريــر المــوجز بشــأن العمــل الــذي اضــطلع بــه الفريــق المعنــي باســتعراض التأهــب لألنفلــونزا الجائحــة

  ).٢لإلطار (انظر الملحق  ٢٠١٦بهدف الُمضي ُقُدمًا باستعراض عام 
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  ١ الملحق
  

  التقرير الموجز الجتماع الفريق االستشاري المعني باإلطار الخاص 
  ٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٢٢لألنفلونزا الجائحة، بالتأهب 

  
  
  
نيســــان/  ٢٢إلــــى  ١٩اجتمــــع الفريــــق االستشــــاري فــــي المقــــر الرئيســــي للمنظمــــة بجنيــــف فــــي الفتــــرة مــــن   -١

  .٢٠١٦ أبريل
  
وقــد حضــر ســبعة عشــر عضــوًا مــن األعضــاء الثمانيــة عشــر بــالفريق. واختــار الفريــق االستشــاري الــدكتور   -٢

ســيلفا (البرازيــل) واألســتاذ جــون واتســون (المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية)  خاربــاس باربوســا دا
  بصفتهما الرئيس ونائب الرئيس الجديدين، على التوالي.

  
أعلـــن الفريـــق االستشـــاري دقيقـــة صـــمت إحيـــاًء لـــذكرى الـــدكتور أوليـــغ كيســـيليف، العضـــو الســـابق بـــالفريق   -٣

  االستشاري.
  
نيســان/  ٢١دوائــر الصــناعة وســائر أصــحاب المصــلحة إلــى الفريــق االستشــاري فــي صــباح يــوم  وانضــمت  -٤

أبريل إلجراء المناقشات والحصول على أحدث المعلومات مـن األمانـة بشـأن العمـل الـذي تـم منـذ آخـر اجتمـاع فـي 
  .٢٠١٥تشرين األول/ أكتوبر 

  
نيســان/ أبريــل إلطــالع البعثــات الدائمــة وســائر  ٢٢وُأتبــع اجتمــاع الفريــق االستشــاري بجلســتي إحاطــة فــي   -٥

رئاســـة هـــاتين الجلســـتين رئـــيس تـــولى مجموعـــات أصـــحاب المصـــلحة علـــى حصـــائل اجتمـــاع الفريـــق االستشـــاري. و 
  الفريق االستشاري.

  
  )GAPأحدث المعلومات بشأن خطة عمل المنظمة العالمية الخاصة بلقاحات األنفلونزا (

  
خطــة العمــل العالميــة ات بشــأن االســتعدادات مــن أجــل المشــاورة الخاصــة بقــدمت األمانــة أحــدث المعلومــ  -٦

، وَلخَّصت النتائج المبدئية ٢٠١٦المزمع عقدها في تشرين الثاني/ نوفمبر ) GAP IIIالخاصة بلقاحات األنفلونزا (
مـــدار لمســـح تقيـــيم آراء أصـــحاب المصـــلحة بشـــأن التقـــدم الُمحـــرز فـــي خطـــة العمـــل العالميـــة خـــالل وجودهـــا علـــى 

  سنوات. ١٠
  

  ٢أحدث المعلومات بشأن االتفاقات الموحدة لنقل المواد 
  
التــــي ُوقِّعــــت. واستعرضــــت  ٢قــــدمت األمانــــة أحــــدث المعلومــــات بشــــأن االتفاقــــات الموحــــدة لنقــــل المــــواد   -٧

بلغـــت اســـتراتيجيتها إلبـــرام االتفاقـــات مـــع شـــركات صـــنع لـــديها لقاحـــات مختبـــرة الصـــالحية ُمســـبقًا. وٕاضـــافًة لـــذلك، أ
األمانة الفريق االستشاري بحالة المفاوضات الحالية مع شركات صنع اللقاحات وشركات صنع وسائل التشـخيص، 
ومع المؤسسـات البحثيـة أو األكاديميـة. ووصـفت األمانـة التحـديات المسـتمرة مـع عـدة شـركات صـنع حصـلت علـى 

شـاركتها فـي المفاوضـات الخاصـة باالتفاقـات الموحـدة المواد البيولوجية الخاصة بالتأهب لألنفلـونزا الجائحـة ولكـنَّ م
  اتسمت بالبطء ولم تكن بناءة. ٢لنقل المواد 
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مــع مؤسســات أكاديميــة  ٢اتفاقــًا موحــدًا لنقــل المــواد  ٣٧وأبلغــت األمانــة الفريــق االستشــاري بأنــه تــم توقيــع   -٨
تفاصيل حول أنواع العروض التي  من هذه المؤسسات عرضت اإلسهام بفائدة. وستنشر األمانة ١٢وبحثية، وبأن 

  حصلت عليها من هذه المؤسسات.
  

  أحدث المعلومات بشأن عملية الفريق المعني باالستعراض
  
حصــــل الفريـــــق االستشـــــاري علـــــى معلومـــــات مـــــوجزة بشـــــأن العمـــــل المبـــــدئي للفريـــــق المعنـــــي باســـــتعراض   -٩

لإلطــار الخــاص بالتأهــب لألنفلــونزا الجائحــة. وحصــل أيضــًا علــى وصــف للعمــل الــذي ستضــطلع بــه  ٢٠١٦ عــام
لتحليـل  ٢٠١٦األمانة لالستجابة للطلب المقدم من الدول األعضاء في المجلس التنفيذي فـي كـانون الثـاني/ ينـاير 

ونظـرًا  ١ر المحتملة على الصحة العموميـة.ُسُبل احتمال تأثير تنفيذ بروتوكول ناغويا على تبادل الُممِرضات واآلثا
ألنه ُأسَند إلى الفريق المعني باستعراض التأهب لألنفلـونزا الجائحـة مهمـة منفصـلة باسـتعراض الـروابط بـين اإلطـار 
ر أن تتصــدى أيضــًا الدراســة المعنيــة، حرصــًا علــى  الخــاص بالتأهــب لألنفلــونزا الجائحــة وبروتوكــول ناغويــا، فقــد قُــرِّ

آلثار تنفيذ بروتوكول ناغويا بالنسبة إلى اإلطار الخاص بالتأهب لألنفلـونزا الجائحـة، وبالنسـبة إلـى نظـام  االتساق،
  المنظمة العالمي لترصد األنفلونزا واالستجابة لها.

  
  أحدث المعلومات بشأن جمع مساهمات الشراكة

  
جمــع مســاهمات الشــراكة، بمــا فــي  ة إلــى الفريــق االستشــاري بشــأن عمليــةثــقــدمت األمانــة معلومــات ُمحدَّ   -١٠
  عـــــدد الكيانـــــات التـــــي تـــــم االتصـــــال بهـــــا، وعـــــدد المســـــاهمين، واألمـــــوال التـــــي تـــــم الحصـــــول عليهـــــا خـــــالل  ذلـــــك
، وأشار الفريق االستشاري إلى أهمية ٢٠١٥تزال بعض المساهمات الكبيرة مستحقًة لعام . وال٢٠١٦-٢٠١٣الفترة 

  لصناعة بأمانة، والسيما من جانب قادة دوائر الصناعة.احترام الصيغة المتفق عليها في دوائر ا
  

وقـــدمت األمانـــة أيضـــًا عرضـــًا شـــامًال بشـــأن تنفيـــذ المشـــاريع الممولـــة مـــن أمـــوال مســـاهمات الشـــراكة فـــي   -١١
، مشيرًة إلى أن التركيز قـد انصـب علـى عمليـة التحـول مـن المقـاييس الماليـة إلـى قيـاس التقـدم الُمحـرز ٢٠١٥ عام

األهـداف االسـتراتيجية. وُأبِلـغ الفريـق االستشـاري بـاألداء علـى امتـداد مجـاالت العمـل الخمسـة ضـمن صوب تحقيق 
  التأهب للجوائح وبالمؤشرات المستخدمة في قياس األداء.

  
وأكــد الفريــق االستشــاري أهميــة ضــمان تــآزر الجهــود المبذولــة فــي البلــدان ذات األولويــة، وعــدم مزاحمتهــا   -١٢

لى االستجابة لطوارئ الصـحة العموميـة. والحـظ الفريـق االستشـاري تواصـل بنـاء القـدرات فـي ثالثـة للجهود الرامية إ
)، والخطـة الخاصـة ٢٠٠٥سياقات مرتبطة: اإلطار الخاص بالتأهب لألنفلونزا الجائحة، واللوائح الصـحية الدوليـة (

  ما بين هذه العمليات الثالث.باألمن الصحي العالمي. وَشدَّد الفريق االستشاري على أهمية التعاون في
  

  أحدث المعلومات بشأن التقدم الُمحرز في تنفيذ التوصيات المعنية بالتعامل مع بيانات التسلسل الجيني
  

حصل الفريق االستشاري على عرض مفصل بشأن المبادرات التي تم االضطالع بها حتـى اآلن، ومنهـا:   -١٣
تقنــي بشــأن بيانــات التسلســل الجينــي؛ والمســح المعنــي بتبــادل البيانــات؛ العمــل الــذي قــام بــه فريــق الخبــراء العامــل ال

والعمل الذي قام به الفريق العامل التقني بشـأن تبـادل بيانـات التسلسـل الجينـي لألنفلـونزا؛ والوثيقـة المعنيـة بخيـارات 
ي المنتجـات النهائيـة؛ فلونزا التي قد تسبب جائحة بشرية فنرصد استعمال بيانات التسلسل الجيني من فيروسات األ

  والتعاون مع المركز العالمي لبيانات الميكروبات.
                                                           

(الوثيقــة  ٢، الفــرع الجلســة الســابعةانظــر المحضــر المــوجز للمجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الثامنــة والثالثــين بعــد المائــة،    ١
  ).(باإلنكليزية) ٢سجالت/ /١٣٨/٢٠١٦ت  م
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ورحــب الفريــق االستشــاري بمســودة وثيقــة الفريــق العامــل التقنــي المنقحــة تحــت عنــوان "الخصــائص المثلــى   -١٤
"، وشــكر لنظــام معنــي بتبــادل بيانــات التسلســل الجينــي لألنفلــونزا ضــمن اإلطــار الخــاص بالتأهــب لألنفلــونزا الجائحــة

الفريق العامل علـى مـا أنجـزه مـن عمـل. وشـجع الفريـُق االستشـارُي الفريـَق العامـَل علـى أن يضـع اللمسـات النهائيـة 
على الوثيقة، مع مراعاة نتيجة المشاورات مع دوائر الصناعة وسائر أصحاب المصلحة، والمناقشات المجراة داخل 

  الفريق االستشاري.
  

ي التأكيد علـى أهميـة المحافظـة علـى مبـدأ المسـاواة عنـد دراسـة التعامـل مـع بيانـات وأعاد الفريق االستشار   -١٥
  ١التسلسل الجيني ضمن اإلطار.

  
  أحدث المعلومات بشأن تبادل الفيروسات

  
عرضت األمانة، مستخدمًة بيانات مـأخوذة مـن آليـة تتبـع فيروسـات األنفلـونزا، نبـذة عـن تبـادل الفيروسـات   -١٦

خالل السنوات األخيرة. وفي حين زاد تبادل المواد البيولوجية ذات الصلة بصفة مبدئية بعد اعتماد اإلطار الخاص 
ه متنــاقص لتبــادل الفيروســات مــن خــالل آليــة التتبــع. بالتأهــب لألنفلــونزا الجائحــة، تشــير البيانــات األخيــرة إلــى اتجــا

كيف أن  H9N2 وفيروس H10N8 وفيروس H7N9 وفيروس H5N1وأوضحت األرقام المفصلة الخاصة بفيروس 
عدد الفيروسات التي تم تبادلها في بعض البلدان المحددة كان أقل بكثير من عدد الحـاالت البشـرية المؤكـدة خـالل 

  .٢٠١٦-٢٠١١الفترة 
  

) عدم فهـم المراكـز الوطنيـة لمكافحـة األنفلـونزا أن ١وقدمت األمانة أسبابًا محتملة لهذا االتجاه تضمنت: (  -١٧
ـــادل المـــواد  ـــونزا التـــي قـــد تســـبب جائحـــة بشـــرية ال يحـــل محـــل تب ـــادل بيانـــات التسلســـل الجينـــي لفيروســـات األنفل تب

الخــاص بالتأهــب لألنفلــونزا الجائحــة بأنــه ينبغــي تبــادل اخــتالف تفســيرات الــنص الــوارد فــي اإلطــار ) ٢( البيولوجيــة؛
إجــراءات التصــدير التــي قــد تكــون ) ٣ائحــة بشــرية "بقــدر اإلمكــان"؛ (جميــع فيروســات األنفلــونزا التــي قــد تســبب ج

لــة وتضــم وزارات فــي مجــاالت أ حقيقــة أن المختبــرات التــي تقــوم بــدور ) ٤خــرى إضــافًة إلــى مجــال الصــحة؛ (ُمطوَّ
ها مراكـز وطنيـة لمكافحـة األنفلـونزا وبصـفتها مراكـز متعاونـة مـع المنظمـة، تفتقـر إلـى الوضـوح بشـأن مزدوج، بصفت

  مسؤولياتها عن تبادل الفيروسات على المستوى الدولي.
  

الفريـــق االستشـــاري عمـــا إذا كانـــت هـــذه األســـباب تبـــرر بالكامـــل االنخفـــاض األخيـــر فـــي تبـــادل  وتســـاءل  -١٨
الفيروسات، وحثَّ على أن تقـوم المنظمـة بتحـري المسـألة كـي يتسـنى فهـم أسـبابها بشـكل أفضـل. كمـا أشـار الفريـق 

، مالحظــًا بقلــق أن هــذا االستشــاري إلــى ضــرورة اســترعاء انتبــاه الفريــق المعنــي باالســتعراض إلــى هــذا االنخفــاض
  التراجع في تبادل الفيروسات يمثل تحديًا أمام اإلطار الخاص بالتأهب لألنفلونزا الجائحة.

  

                                                           
 اللقاحـات إلـى والتوصـل األنفلـونزا فيروسـات تبـادل أجل من الجائحة لألنفلونزا بالتأهب الخاص من اإلطار ١انظر الفرع   ١

أيــار/  ٥ فــي االطــالع ، تــمhttp://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44796/1/9789241503082_eng.pdf( األخــرى والفوائــد
  ).٢٠١٦مايو 
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  ٢الملحق 
  

  ٢٠١٦في عام  لألنفلونزا الجائحةاإلطار الخاص بالتأهب استعراض 
  
من اإلطار الخاص بالتأهب  ٢-٤-٧) والفرع ٢٠١١( ٥-٦٤ج ص ع) من القرار ٢(٤وفقًا للفقرة الفرعية   -١

"بغيـة اقتـراح تنقيحـات ُتجسِّـد التطـورات،  ٢٠١٦بحلـول عـام  ومالحقـهلألنفلونزا الجائحة، ينبغـي اسـتعراض اإلطـار 
  .حسب االقتضاء ..."

  
جتمـــع الفريـــق االستشـــاري المعنـــي باإلطـــار الخـــاص بالتأهـــب لألنفلـــونزا الجائحـــة فـــي دورة اســـتثنائية وقـــد ا  -٢

، اللتمــاس آراء الــدول األعضــاء ودوائــر الصــناعة وســائر أصــحاب ٢٠١٥تشــرين األول/ أكتــوبر  ١٤و ١٣ ييــوم
الســـتعراض تنفيـــذ المصـــلحة بشـــأن االســـتعراض. وأوصـــى الفريـــق االستشـــاري بإنشـــاء فريـــق خبـــراء مســـتقل صـــغير 

  ١اإلطار الخاص بالتأهب لألنفلونزا الجائحة باستخدام نهج شفاف وشامل.
  
ولتحقيــق ذلــك، أنشــأت المــديرة العامــة فريقــًا مســتقًال معنيــًا باالســتعراض يتكــون مــن ثمانيــة خبــراء يغطــون   -٣

  جميع أقاليم المنظمة، بخبرات واسعة النطاق وبتوازن جنساني جيد.
  
ـــة االطـــالع علـــى قائمـــة أعضـــاء الفريـــق المعنـــي باالســـتعراضيمكـــن   -٤ ـــالي:  وســـيرهم الذاتي ـــرابط الت علـــى ال

http://www.who.int/influenza/pip/2016-review/members/en/.  
 
، مـــن خـــالل ٢٠١٧وســـوف يـــزود الفريـــق المعنـــي باالســـتعراض جمعيـــة الصـــحة بتقريـــره النهـــائي فـــي عـــام   -٥

  المجلس التنفيذي.
 
  وأوصى الفريق االستشاري بأن يسترشد االستعراض بثالثة أسئلة جامعة:  -٦

  الجائحة؟ لألنفلونزا بالتأهب الخاص اإلطار اعتماد منذ تحققت التي اإلنجازات هي ما )أ(
 الجائحــة لألنفلــونزا التأهــب تحســين إلــى الجائحــة لألنفلــونزا بالتأهــب الخــاص اإلطــار تنفيــذ أدى هــل )ب(

  االستجابة؟ على والقدرة الجوائح بين فيما الترصد ذلك في بما العالمي، الصعيد على
  لها؟ للتصدي الُممكنة الطرق هي وما التحديات هي ما  )ج(

  
  في وقت الحق على توصية الفريق االستشاري.ووافق الفريق المعني باالستعراض   -٧
  

  طريقة العمل
  
سوف يستعرض الفريـق المعنـي باالسـتعراض، فـي إطـار عمليـة المـداوالت الخاصـة بـه، وثـائق المعلومـات   -٨

األساسية التي أعدها الخبراء الرئيسيون واألمانة؛ وسوف يعقد مشاورات واسعة وشفافة مـع الـدول األعضـاء وسـائر 
  صلحة، وسيجري مقابالت مع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة.أصحاب الم

  
                                                           

  لالطالع على تفاصيل المناقشات التي أجراها الفريق االستشاري بشأن االستعراض. ١إضافة  ٦٩/٢٢ظر الوثيقة جان   ١
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وقد خطط الفريق المعني باالسـتعراض لعقـد اجتماعـات فعليـة وتنظـيم مـؤتمرات معقـودة عـن ُبعـد. وبحلـول   -٩
: ُأجــِري ٢٠١٦، ســيكون الفريــق المعنــي باالســتعراض قــد عقــد أربعــة اجتماعــات خــالل عــام ٢٠١٦أيــار/ مــايو  ٢٣

شـباط/ فبرايـر،  ١٩كـانون الثـاني/ ينـاير وفـي  ٧األوليان عـن طريـق المـؤتمرات المعقـودة عـن ُبعـد فـي  االجتماعان
إلـى  ٩نيسـان/ أبريـل والفتـرة مـن  ١آذار/ مـارس إلـى  ٣٠وُعِقد االجتماعان الثالث والرابع في جنيف في الفتـرة مـن 

شـباط/ فبرايـر بجلسـة اسـتخالص معلومـات  ١٩ي أيار/ مايو، على التوالي. وُأتِبع المـؤتمر المعقـود عـن ُبعـد فـ ١١
شباط/ فبراير، وعقـد الفريـق المعنـي باالسـتعراض مشـاورة مفتوحـة لمـدة  ٢٣اإلنترنت في  شبكة على المباشر بالبث

ر أن يأخـذ االجتمــاع المعقــود  ٣٠فــي  وســائر أصــحاب المصـلحةيـوم واحــد مـع الــدول األعضـاء  آذار/ مـارس. وقُــرِّ
  أيار/ مايو شكل جلسة مداوالت مغلقة. ١١إلى  ٩ في الفترة من

  
تموز/ يوليو،  ١حزيران/ يونيو إلى  ٢٧ويخطط الفريق المعني باالستعراض لعقد اجتماع خالل الفترة من   -١٠

اإلنترنـــت. ومـــن المقـــرر عقـــد  شـــبكة علـــى المباشـــر علـــى أن ُيختـــتم االجتمـــاع بجلســـة اســـتخالص معلومـــات بالبـــث
أيلـــول/  ٢آب/ أغســـطس إلـــى  ٢٩فريـــق المعنـــي باالســـتعراض وجهـــًا لوجـــه خـــالل الفتـــرة مـــن االجتمـــاع النهـــائي لل

، بهــدف تقــديم وســائر أصــحاب المصــلحةســبتمبر، وســوف يتضــمن االجتمــاع مشــاورة مفتوحــة مــع الــدول األعضــاء 
  معلومات حول النتائج الرئيسية.

  
 عنــي باالســتعراض المناقشــة فــي إطــاروباإلضــافة إلــى هــذه االجتماعــات، فســوف يحضــر رئــيس الفريــق الم  -١١
األعمال في جمعية الصحة العالمية التاسعة والسـتين. وفـي هـذه المناسـبة، سـيعرض رئـيس  جدول من ٢-١٤ البند

الفريق العناصر األساسية للمداوالت التي أجراها الفريق المعني باالستعراض حتى اآلن؛ وسيناقش األسئلة الرئيسية 
آراء لتصــدي لهــا؛ وسيوضــح العمــل الماثــل أمــام الفريــق المعنــي باالســتعراض، وســيلتمس التــي يســعى االســتعراض ل

  الدول األعضاء بشأن جميع المراحل.
  

  المسائل الرئيسية الواردة في االستعراض
  

) الفريـق ١وافق الفريق المعنـي باالسـتعراض فـي اجتماعـه األول علـى أن ينقسـم إلـى ثالثـة أفرقـة عاملـة: (  -١٢
الفريــــق المعنــــي بتبــــادل الفوائــــد؛ ) ٢؛ (تبــــادل بيانــــات التسلســــل الجينــــي بتبــــادل الفيروســــات، بمــــا فــــي ذلــــكالمعنــــي 

أخـرى، بمـا فـي  بصـكوك والـروابط اإلطـار الخـاص بالتأهـب لألنفلـونزا الجائحـةالفريق المعني بتصريف شـؤون  )٣(
 بلقاحــــات الخاصــــة العالميــــة المنظمــــة عمــــل وخطــــة ،)٢٠٠٥( الدوليــــة الصــــحية ناغويــــا، واللــــوائح ذلــــك بروتوكــــول

  األنفلونزا.
 
وفــي إطــار عنــاوين الموضــوعات الجامعــة هــذه، فــإن المــداوالت التــي أجراهــا الفريــق المعنــي باالســتعراض،   -١٣

آذار/ مـــارس، والمقـــابالت التـــي  ٣٠والمشـــاورات التـــي تمـــت مـــع الـــدول األعضـــاء وســـائر أصـــحاب المصـــلحة فـــي 
الرئيسـيين، طرحـت عـدة أسـئلة وقضـايا كـي ينظـر فيهـا الفريـق المعنـي باالسـتعراض،  المعلومـات ُعِقدت مع مقـدمي

  :بما في ذلك، وعلى سبيل المثال ال الحصر، ما يلي
  ؛الجائحة لألنفلونزا بالتأهب الخاص اإلطارالتعامل مع بيانات التسلسل الجيني ضمن كيف ينبغي  )أ(
الجائحة على سائر الُممرضات،  لألنفلونزا بالتأهب الخاص ما إذا كان يمكن تطبيق مبادئ اإلطار )ب(

الجائحـــة بمثابـــة نمـــوذج أو قالـــب لالتفاقـــات  لألنفلـــونزا بالتأهـــب الخـــاص ومـــدى احتمـــال أن يكـــون اإلطـــار
  ؛الجديدة

  ؛إمكانية توسيع نطاق اإلطار ليشمل فيروسات األنفلونزا الموسمية  )ج(
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لقاحات األنفلونزا الجائحة الذي قد ينطوي على خطوات أهمية وضع آلية قرار للتوصية ببدء إنتاج   )د(
حاسمة منها التحول من إنتاج لقاحات األنفلـونزا الموسـمية إلـى إنتـاج لقاحـات األنفلـونزا الجائحـة فـي حالـة 

  ؛حدوث جائحة
بهدف ضمان أنه  نظام المنظمة العالمي لترصد األنفلونزا واالستجابة لهاأهمية بناء القدرات ضمن   )ھ(
  ؛كن لشبكة النظام أن تتعامل مع زيادة عدد الفيروسات في حالة حدوث جائحةيم
  ؛ُسُبل تحسين فهم الطريقة التي يتم بها استخدام أموال مساهمات الشراكة  )و(
نظــام المنظمــة العــالمي ل ٢٠١٠مــا إذا كــان مــن الضــروري تحــديث حســاب التكــاليف الجاريــة لعــام  )ز(

، والذي يمثل أسـاس حسـاب مسـاهمات الشـراكة، ومـا إذا كـان مـن الممكـن لهالترصد األنفلونزا واالستجابة 
فصــــل مســــاهمات الشــــراكة عــــن هــــذه التكــــاليف الجاريــــة وربطهــــا بمؤشــــر اقتصــــادي مثــــل النــــاتج المحلــــي 

  ؛اإلجمالي
اإلطـــار الخـــاص بالتأهـــب لألنفلـــونزا الفوائـــد اإلضـــافية التـــي ربمـــا تكـــون قـــد تحققـــت مـــن بنـــاء قـــدرة  )ح(

اللـــوائح مـــن قبيـــل إلـــى أي مـــدى أدى بنـــاء القـــدرات إلـــى تحســـين القـــدرات األساســـية فـــي إطـــار  ،الجائحـــة
  في الترصد واالكتشاف. )٢٠٠٥الصحية الدولية (

 
وقد أولـى الفريـق المعنـي باالسـتعراض اهتمامـًا خاصـًا إلـى فهـم مـدى تـأثير بروتوكـول ناغويـا علـى مبـادئ   -١٤

. وفـي اجتماعـه المعقـود فـي اإلطـار الخـاص بالتأهـب لألنفلـونزا الجائحـةردة في تبادل الفيروسات وتبادل الفوائد الوا
نيسـان/ أبريـل، أحـاط الفريـق المعنـي باالسـتعراض علمـًا بـأن األمانـة تعمـل علـى  ١آذار/ مارس إلى  ٣٠الفترة من 

الضـــطالع ل ٢٠١٦تنفيــذ طلــب مقــدم مـــن الــدول األعضــاء إلــى المنظمـــة فــي المجلــس التنفيــذي المنعقـــد فــي عــام 
بدراسة حول اآلثار المحتملة لتنفيذ بروتوكول ناغويا علـى الصـحة العموميـة. وحرصـًا علـى االتسـاق، طلـب الفريـق 
المعني باالستعراض إلى األمانة ضمان أن يتصدى أيضًا التقرير الذي َكلَّف به المجلس التنفيـذي لآلثـار المحتملـة 

  ١.لألنفلونزا الجائحةاإلطار الخاص بالتأهب لبروتوكول ناغويا على 
  

  زيادة المشاركة مع الدول األعضاء وسائر أصحاب المصلحة
  

وسوف تسنح المزيد من الفرص أمام أصحاب المصـلحة الرئيسـيين، بمـا فـي ذلـك الـدول األعضـاء ودوائـر   -١٥
وجهـًا لوجـه الصناعة ومنظمات المجتمع المدني، للمشاركة مع الفريق المعني باالسـتعراض، مـن خـالل اجتماعـات 

اإلنترنــت يجريهــا رئــيس الفريــق، ومــن خــالل مــداخالت  شــبكة علــى المباشــر وجلســات اســتخالص معلومــات بالبــث
أقصــاه  ، وبموعــدPIPreviewcomments@workspace.who.intمكتوبــة علــى عنــوان البريــد اإللكترونــي التــالي: 

لتلقي الردود. كما ُتحض الدول األعضـاء علـى تقـديم بيانـات وطـرح أسـئلة خـالل العـرض  ٢٠١٦تموز/ يوليو  ١٥
  الذي سيقدمه رئيس الفريق في جمعية الصحة.

  
  

=     =     =  

                                                           
الجلســة و  ١، الفــرع لجلســة الثانيــةاللمجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الثامنــة والثالثــين بعــد المائــة،  لمحاضــر المــوجزةاانظــر    ١

  ).(باإلنكليزية) ٢سجالت/ /١٣٨/٢٠١٦م ت(الوثيقة  ٢، الفرع السابعة


