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  التأهب لألنفلونزا الجائحة: تبادل فيروسات 
  األنفلونزا والتوصل إلى اللقاحات والفوائد األخرى

  
  المعني الفريق االستشاريجتماع تقرير ا

  باإلطار الخاص بالتأهب لألنفلونزا الجائحة
  
  

    ةالعام ةتقرير من المدير 
  

تتشــرف المــديرة العامــة بــأن تحيــل إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة الســابعة والســتين ملخــص تقريــر اجتمــاع   
الفريـق  الفريق االستشاري المعني باإلطار الخاص بالتأهب لألنفلونزا الجائحـة، الـذي يعكـس المـداوالت التـي أجراهـا

 علمـاً  تحـيطنظـر الملحـق). وجمعيـة الصـحة مـدعوة إلـى أن ا( ٢٠١٤أبريـل  االستشاري خالل اجتماعه في نيسان/
  بهذا التقرير.
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  الملحق

  اجتماع الفريق االستشاري المعني باإلطار الخاص
  بالتأهب لألنفلونزا الجائحة

      ، جنيف، سويسرا٢٠١٤أبريل  نيسان/ ١١-٩  
  المقدم إلى المديرة العامة التقريرملخص 

  
  
  
ونــاقش المواضــيع المدرجــة فــي  ٢٠١٤أبريــل  نيســان/ ١١إلــى  ٩اجتمــع الفريــق االستشــاري فــي الفتــرة مــن  -١

  جدول األعمال الذي أقره.

  التقرير التمهيدي لفريق الخبراء التقني العامل المعني ببيانات المتواليات الجينية

مـــن إطـــار التأهـــب لألنفلـــونزا الجائحـــة الـــذي  ٤-٢-٥االســـتعراض باالرتبـــاط مـــع الفـــرع تنشـــأ المســـألة قيـــد   -٢
أن يتشاور مع الفريق االستشاري حول أفضل اإلجراءات فيما يخص مواصلة مناقشة وحل يطلب من المدير العام "

وسائر فيروسات األنفلونزا التي قد  H5N1القضايا المتعلقة بمعالجة بيانات المتواليات الجينية المتأتية من الفيروس 
  تسبب جائحة بشرية، وذلك في اإلطار الخاص بالتأهب لألنفلونزا الجائحة".

وثمة بضعة منتجين يستخدمون اآلن بيانات المتواليات الجينيـة فـي صـنع اللقاحـات وغيرهـا مـن المنتجـات   -٣
 ق االستشاري في االجتماع الـذي عقـده فـي تشـرين األول/المتصلة باألنفلونزا، وُيتوقع تزايد هذا االتجاه. واتفق الفري

لمســاعدة  مــن القضــايا المعقــدة فيمــا يتعلــق بتقاســم الفوائــد. وتوخيــاً  علــى أن هــذا االتجــاه يثيــر عــدداً  ٢٠١٣أكتــوبر 
  .الفريق االستشاري على إعداد توجيهات للمديرة العامة بشأن هذه القضية، تم إنشاء فريق الخبراء التقني العامل

وعـــرض رئـــيس فريـــق الخبـــراء التقنـــي العامـــل أســـلوب عملـــه ولخـــص العناصـــر الرئيســـية للتقريـــر التمهيـــدي   -٤
(استخدام بيانات المتواليات الجينية، والقضايا التنظيمية وقضـايا الملكيـة الفكريـة، ورصـد بيانـات المتواليـات الجينيـة 

  ي). والحظت المناقشة المنبثقة ما يلي:واقتفاء أثرها، وقضايا األمن البيولوجي واألمان البيولوج

يغطي إطار التأهب لألنفلونزا الجائحة بيانات المتواليـات الجينيـة. وهنـاك وجهـات نظـر متباينـة حـول   •
  ما إذا كانت هذه البيانات مشمولة بتعريف المواد البيولوجية الخاصة بالتأهب لألنفلونزا الجائحة.

ية تندرج في إطار التأهب لألنفلونزا الجائحة (على سـبيل المثـال الفـرع بما أّن بيانات المتواليات الجين  •
"المبـــادئ التوجيهيـــة")، يجـــب مراعـــاة روح اإلطـــار وأهميـــة  ٥؛ والملحـــق ٩، الفقـــرة ٤؛ الملحـــق ٢-٥

المحافظـــة علـــى المســـاواة فـــي تقاســـم الفيروســـات والفوائـــد المســـتمدة منهـــا، وذلـــك عنـــد دراســـة القضـــايا 
وسـائر فيروسـات األنفلـونزا التـي قـد تسـبب  H5N1بيانات المتواليات الجينية لفيـروس  المتعلقة بمناولة
  جائحة بشرية.
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لتعــدد األســاليب الممكنــة لتوزيــع بيانــات المتواليــات الجينيــة، يــرجح أن منظمــة الصــحة العالميــة  ونظــراً   •
لــن تكــون علــى علــم بجميــع حــاالت اســتخدام بيانــات المتواليــات الجينيــة الناشــئة عــن الشــبكة العالميــة 

الـذي يرمـي  لترصد األنفلونزا والتصدي لها التابعة للمنظمة. مع ذلك، يجـب بلـوغ هـدف تقاسـم الفوائـد
أو  إليه إطار التأهب لألنفلونزا الجائحة. وثمة ُنُهج مختلفة متاحة لتحقيق ذلك، وهي تشـمل رصـد و/

(مثــل المبــادرة العالميــة لتبــادل  لكترونيــةإات الجينيــة بواســطة قواعــد بيانــات اقتفــاء أثــر بيانــات المتواليــ
افقـة التنظيميـة وطلبـات تسـجيل بـراءات بيانـات أنفلـونزا الطيـور أو جـين بانـك) أو بواسـطة ملفـات المو 

التحـري عـن فائـدة الرصـد لتحقيـق أقصـى تقاسـم  ةاختراع المنتجات المتصلة باألنفلونزا. ويلزم مواصـل
  عن جدوى طرائق الرصد الممكنة وتكاليفها. ضالً فممكن للفوائد، 

  .فريق الخبراء التقني العامل على اكتمال تقرير إبالغ المديرة العامة بما يلي بناءً   -٥

روح اإلطـار وأهميـة المحافظـة علـى المسـاواة فـي تقاسـم الفيروسـات والفوائـد  أّكد الفريـق االستشـاري مجـدداً 
المستمدة منها. والحـظ أن بيانـات المتواليـات الجينيـة هـي اسـتخالص لمـواد فيروسـية وأن اسـتعمالها يمكـن 

نفلـونزا الجائحـة. وشـكر الفريـق االستشـاري فريـق الخبـراء التقنـي أن يفضي إلى تعجيل اسـتنباط لقاحـات األ
  العامل على عمله وذكر أّنه بتقديمه تقريره الختامي سيكون قد أنهى عمله.

  وأوصى الفريق االستشاري المديرة العامة بما يلي:

للمنظمــة ألغــراض نترنــت التــابع إلالخبــراء التقنــي العامــل علــى موقــع نشــر التقريــر الختــامي لفريــق ا  •
  للعملية؛ بمذكرة تغطية تورد شرحاً  اإلعالم مشفوعاً 

  إبالغ الدول األعضاء ودوائر الصناعة وسائر أصحاب المصلحة بنشر التقرير؛  •

  الصحة العالمية عن التقدم المحرز بشأن قضية بيانات المتواليات الجينية. معيةجوٕابالغ   •

لكترونيــة لبيانــات المتواليــات الجينيــة، وكــذلك إلاوســيجتمع الفريــق االستشــاري مــع مــديري قواعــد البيانــات   -٦
بغرض جمع مزيد  ٢٠١٤أكتوبر  بدوائر الصناعة وغيرهم من أصحاب المصلحة أثناء اجتماعه في تشرين األول/

  ة ببيانات المتواليات الجينية.من المعلومات بغية إعداد المشورة للمديرة العامة بشأن القضايا المتصل

  ٢٠١٣مساهمة الشراكة: تحديث بشأن جمع األموال لعام 

  ، ٢٠١٣اســــتبيان مســــاهمة الشــــراكة بشــــأن التأهــــب لألنفلــــونزا الجائحــــة لعــــام حــــددت األمانــــة مــــن خــــالل   -٧
جاريــة وقــد أفضــت شــركة باعتبارهــا شــراكة مســاهمة. ومازالــت هــذه العمليــة الموســعة إلعــداد الفــواتير والمتابعــة  ٣٧

. وستواصـــل مســـاهماً  ٢٤قـــدمها  ٢٠١٣مليـــون دوالر أمريكـــي لعـــام  ٢٦حتـــى اآلن لمـــا زاد مجموعـــه الكلـــي علـــى 
  األمانة جمع األموال المتبقية.

  .إبالغ المديرة العامة بشأن جمع أموال مساهمة الشراكة  -٨

ولنجاحهـــا فـــي تـــأمين أمـــوال  أعـــرب الفريـــق االستشـــاري عـــن تقـــديره لتحســـين الجهـــود التـــي تبـــذلها األمانـــة
مــن قبــل جميــع المســاهمين الــذين تــم  ٢٠١٣مســاهمة الشــراكة بشــأن التأهــب لألنفلــونزا الجائحــة فــي عــام 

  تحديدهم.
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وأنها  طويالً  والحظ الفريق االستشاري مع ذلك أن جهود جمع أموال مساهمة الشراكة مازالت تستغرق وقتاً 
الشـراكة مـوارد لم تحرز النجاح في جميع األحوال. وتلـك هـي مسـألة تثيـر القلـق بـالنظر لضـرورة مسـاهمة 

  .كامالً  لتنفيذ أنشطة التأهب واالستجابة المخططة تنفيذاً 

وأوصـــى الفريـــق االستشـــاري المـــديرة العامـــة بـــأن تنظـــر فـــي اتخـــاذ طرائـــق إضـــافية لتعزيـــز اكتمـــال أمـــوال 
  ة. ويمكن أن تشمل تلك الطرائق ما يلي:مساهمة الشراك

 تحسين االتصال حول الغرض من تقاسم الفوائد وأسبابه؛ •

تعزيـز تحديــد الجهــات المسـتهدفة لتشــجيع مســاهمات الشـراكة مــن قبــل الكيانـات التــي تســتخدم الشــبكة  •
 العالمية لترصد األنفلونزا والتصدي لها؛

  مساهمة الشراكة؛ زيادة الوضوح بشأن المشاركة في عملية تحصيل •
تزويــد الشــركات بتقــدير (علــى أســاس المســاهمات الســابقة) لمســاهمتها الســنوية فــي وقــت مبّكــر مــن   •

  السنة المالية بغرض تيسير تخطيط الميزانية؛
  الحصول على تعقيبات بشأن إنجازات أنشطة التأهب التي ُأتيح تنفيذها من خالل مساهمة الشراكة. •

مســاهمة الشــراكة: مســودة المبــادئ التوجيهيــة الســتخدام أمــوال االســتجابة المستحصــلة مــن مســاهمة 
  الشراكة

مــن التعليقــات، شــملت أهميــة تحديــد  اســتعرض الفريــق االستشــاري مســودة المبــادئ التوجيهيــة وأبــدى عــدداً   -٩
  مبرر واضح إلطالق األموال.

من إطار التأهب، ينبغي إطـالع دوائـر الصـناعة  ٦-١٤-٦للفرع  واتفق الفريق االستشاري على أنه، وفقاً   -١٠
وأصــحاب المصــلحة اآلخــرين علــى مســودة المبــادئ التوجيهيــة، فــي صــيغتها المنقحــة، وذلــك بهــدف اســتكمالها فــي 

  ثم تقديمها كتوصية للمديرة العامة. ٢٠١٤أكتوبر  اجتماع تشرين األول/

  التأهب مساهمة الشراكة: لمحة عامة عن تنفيذ أنشطة

قدمت األمانة معلومات محدثة عـن تنفيـذ أنشـطة التأهـب فـي مجـاالت العمـل الخمسـة التاليـة: بنـاء قـدرات   -١١
المختبـــرات والترّصـــد؛ عـــبء المـــرض؛ التبليـــغ عـــن المخـــاطر؛ بنـــاء القـــدرات التنظيميـــة؛ تخطـــيط توزيـــع إمـــدادات 

  الجائحة.

  .إبالغ المديرة العامة بشأن تنفيذ أنشطة التأهب  -١٢

رحــب الفريــق االستشــاري بالتقــدم الواســع الــذي ُأحــرز فــي إعــداد خطــة تفصــيلية لألنشــطة بحســب مجــاالت 
  ما يلي: لىإهذا التقدم  فيالعمل. وأوصى الفريق االستشاري المديرة العامة بأن تستند 

 العمل بنشاط على تعزيز تنفيذ مساهمة الشراكة؛ •
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 وتنفيذ األنشطة على المستويين اإلقليمي والقطري؛ إطالق األموال فوراً  •

 ضمان القيمة المضافة من خالل التآزر مع البرامج واألنشطة ذات الصلة؛ •

 االســتفادة مــن تنفيــذ خطــة المســاهمة المشــتركة فــي تعزيــز الحصــول علــى أمــوال إضــافية، وخصوصــاً  •
  من الدول األعضاء والمانحين اآلخرين؛

اإلبــــالغ علــــى نحــــو منــــتظم باإلنجــــازات والنجاحــــات المحققــــة للتشــــجيع علــــى اســــتمرار تــــدفق أمــــوال  •
  .المساهمة المشتركة

  التشاور مع دوائر الصناعة وسائر أصحاب المصلحة

الفريق االستشاري بممثلي الرابطات الصناعية والمنتجين وغيرهم من أصحاب المصلحة في جلسـة  اجتمع  -١٣
مشـــتركة. وأعـــرب ممثلـــو دوائـــر الصـــناعة وأصـــحاب المصـــلحة اآلخـــرين عـــن رأي إيجـــابي بشـــأن التقـــدم المحـــرز. 

  يلي المواضيع الثالثة الرئيسية التي جرت مناقشتها: وفيما

أنشــطة التأهــب. وقــد  : قــدمت األمانــة معلومــات محدثــة عــن تنفيــذراكةتنفيــذ خطــة مســاهمة الشــ   (أ)
  التعليقات، كان من بينها ما يلي: ُأبدي عدد من

علـــى الـــرغم مـــن التقـــدم المحـــرز فـــي إعـــداد وتنفيـــذ خطـــط مفصـــلة؛ ثمـــة شـــعور لـــدى دوائـــر   •
  الصناعة وسائر أصحاب المصلحة بفائدة تبليغهم بذلك على نحو منتظم.

يلــــزم كفالــــة وجــــود تــــآزرات مثبتــــة بــــين التأهــــب لألنفلــــونزا الجائحــــة، وخطــــة العمــــل العالميــــة  •
)، وسـائر بـرامج المنظمـة ذات ٢٠٠٥الخاصة بلقاحات األنفلونزا، واللوائح الصحية الدولية (

 الصلة.

تطلــب دوائــر الصــناعة تخصــيص نســبة أكبــر مــن أمــوال مســاهمة الشــراكة وتوجيــه تركيزهــا  •
قدرات التنظيمية، والتبليغ عن المخاطر، والتخطيط للتوزيع، وهي جوانب حاسمة نحو بناء ال

  األهمية لتوزيع اللقاحات ومضادات الفيروسات أثناء حدوث الجائحات.

 األمـن البيولـوجي فـي المختبـرات قسـماً  التدريب في مجال األمان البيولـوجي/ يؤلف التوجيه/  •
  من بناء قدرات انتاج اللقاحات ومضادات الفيروسات. أساسياً 

: لخـص رئـيس الفريـق االستشـاري فريق الخبراء التقني العامـل المعنـي ببيانـات المتواليـات الجينيـة  (ب)
  العناصر الرئيسية للتقرير التمهيدي. وُأبدي عدد من التعليقات التي كان من بينها ما يلي:

ن اسـتثناء بيانـات المتواليـات الجينيـة مـن تقاسـم الفوائـد الحظ أصـحاب المصـلحة اآلخـرون أ  •
ســـيؤدي إلـــى تقـــويض الغـــرض المتـــوخى مـــن اإلطـــار الخـــاص بالتأهـــب وسيتســـبب فـــي عـــدم 

  المساواة داخل الشبكة العالمية لترصد األنفلونزا والتصدي لها.

أبـــدت دوائـــر الصـــناعة قلقهـــا مـــن أن فـــرض قيـــود علـــى الحصـــول علـــى بيانـــات المتواليـــات  •
 لجينية واستخدامها سيؤدي إلى تأخير تطوير المنتجات الخاصة بالجائحات.ا
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أشــارت دوائــر الصــناعة إلــى أّنــه ربمــا كــان مــن األفضــل أن يــتم تنــاول مســألة ضــمان تقاســم  •
منتجــات المســتنبطة الالفوائــد المقترنــة باســتخدام بيانــات المتواليــات الجينيــة مــن خــالل رصــد 

  من استخدام تلك البيانات.

ـــة بشـــأن   • طرحـــت دوائـــر الصـــناعة وأصـــحاب المصـــلحة اآلخـــرون مســـألة المخـــاطر المحتمل
  األمن البيولوجي المتصلة باستخدام بيانات المتواليات الجينية. األمان البيولوجي/

ـــق ممثلـــو دواتحســـين االتصـــاالت  )ج( ن علـــى أهميـــة و ئـــر الصـــناعة وأصـــحاب المصـــلحة اآلخـــر : عّل
  تحسينها، وتضمن ذلك ما يلي:االتصاالت والشفافية وأسلوب 

طرحــت دوائــر الصــناعة وأصــحاب المصــلحة اآلخــرون مســألة التأكيــد علــى أغــراض اإلطــار   •
  الخاص بالتأهب لألنفلونزا الجائحة وروح هذا اإلطار؛

شــارت دوائــر الصــناعة وأصــحاب المصــلحة اآلخــرون إلــى فائــدة تبلــيغهم علــى نحــو منــتظم أ •
طائفـــة مـــن البـــرامج، بمـــا يشـــمل عقـــد اجتماعـــات ومـــؤتمرات بشـــأن تنفيـــذ اإلطـــار باســـتخدام 

  سنوية،

بموجـــب  طلبـــت دوائـــر الصـــناعة مـــن المـــديرة العامـــة تـــذكير الـــدول األعضـــاء بمســـؤولياتها  •
  اإلطار، ومن بينها ما يلي:

  تعزيز القدرات التنظيمية؛  -

أهـــب، لمـــا يـــرد فـــي اإلطـــار الخـــاص بالت وضـــمان تزويـــد منظمـــة الصـــحة العالميـــة، وفقـــاً   -
  بالمنتجات المصنعة داخل أقاليمها أثناء حدوث الجائحة.

  .إبالغ المديرة العامة بشأن موارد مساهمة الشراكة  -١٤

  أوصى الفريق االستشاري المديرة العامة بأن تنظر فيما يلي:

بناء القدرات التنظيمية، والتبليغ عـن المخـاطر وتخطـيط التوزيـع.  طلب دوائر الصناعة بتعزيز أولوية  •
  ويمكن تناول ذلك بعدد من السبل وبضمنها ما يلي:

  زيادة موارد مساهمة المشاركة المخصصة لمجاالت العمل هذه؛  -
  بدء التنفيذ في وقت مبّكر؛  -
  حرز؛توسيع نطاق التركيز وٕابالغ دوائر الصناعة باإلنجازات والتقدم الم  -
تحديــد أوجــه التــآزر مــع أنشــطة بنــاء القــدرات لخطــة العمــل العالميــة الخاصــة بلقاحــات األنفلــونزا   -

  .)٢٠٠٥واللوائح الصحية الدولية (
وطلب أصحاب المصلحة اآلخـرون مـن المـديرة العامـة زيـادة جهودهـا مـن أجـل كفالـة مشـاركة جميـع   •

نفلـونزا والتصـدي لهـا فـي مسـاهمة الشـراكة وٕابـرام المنتجين المستفيدين مـن الشـبكة العالميـة لترصـد األ
  .عند االقتضاء ٢اتفاقات موحدة لنقل المواد 
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  .إبالغ المديرة العامة بشأن تحسين االتصاالت  -١٥

يعتبــر االتصــال المنــتظم والفعــال مــع الــدول األعضــاء ودوائــر الصــناعة، وكــذلك فيمــا بــين مقــر المنظمــة 
لنجـــاح تنفيـــذ اإلطـــار الخـــاص بالتأهـــب لألنفلـــونزا  أساســـياً  والقطريـــة، عنصـــراً الرئيســـي والمكاتـــب اإلقليميـــة 

  الجائحة.

ل قابلــة للقيــاس ئوسييســر اإلبــالغ بشــأن تنفيــذ األنشــطة، وٕانفــاق أمــوال مســاهمة الشــراكات، وتحقيــق حصــا
يـارات التدفق المتواصل لمساهمة الشراكات. وُشجع الفريق االستشاري على معرفة أن األمانـة تنظـر فـي خ

  بشأن تنفيذ أنشطة مساهمة الشراكات. لمعلومات في الوقت الفعليانترنت لتقديم إللمثل بوابة 

  وأوصى الفريق االستشاري المديرة العامة بما يلي:

 ؛زيادة االتصال، مع التأكيد على روح اإلطار الخاص بالتأهب لألنفلونزا الجائحة وأغراضه •

بالتأهـــب، مـــع توجيـــه اهتمـــام خـــاص لتنفيـــذ أنشـــطة وضـــع اســـتراتيجية اتصـــال شـــاملة لإلطـــار الخـــاص  •
 التأهب المتصلة بمساهمة الشراكة؛

االســـتمرار فـــي تشـــجيع الـــدول األعضـــاء علـــى دعـــم اإلطـــار الخـــاص بالتأهـــب لألنفلـــونزا الجائحـــة عـــن  •
  طريق توفير موارد باإلضافة إلى مساهمة المشاركة.

  .ألنفلونزا الجائحةإبالغ المديرة العامة بشأن تعزيز أمانة التأهب ل  -١٦

الحـــظ الفريـــق االستشـــاري أّن قـــرار المـــديرة العامـــة بتعزيـــز األمانـــة أفضـــى إلـــى جملـــة أمـــور، مـــن بينهــــا 
التحسينات الواضحة التي طرأت فـي جمـع مـوارد مسـاهمة المشـاركة، وٕاعـداد خطـط تفصـيلية لتنفيـذ خطـط 

  .٢إضافي لنقل المواد  التأهب التابعة لمساهمة المشاركة، والنجاح في إبرام اتفاق موحد

 وأوصى الفريق االستشـاري المـديرة العامـة بمواصـلة تعزيـز األمانـة حسـب االقتضـاء لضـمان المضـي قـدماً 
  دون إعاقة في تنفيذ اإلطار الخاص بالتأهب.

  لإلطار الخاص بالتأهب لألنفلونزا الجائحة ٢٠١٦التحضيرات الستعراض 

وعمليـة عامـة لتنفيـذ االسـتعراض. وسـتراعي التطـورات فـي مجـال العلـوم والتأهـب  اقترحت األمانة أغراضـاً   -١٧
  للجائحات التي أثرت في تفعيل اإلطار. وسيواصل الفريق االستشاري النظر في نطاق االستعراض وأساليبه.

  ٢تحديث بشأن االتفاقات الموحدة لنقل المواد 

  .٢تفاقات الموحدة لنقل المواد لحالة المفاوضات حول اال قدمت األمانة تحديثاً   -١٨

  :٢الفئة ألف: ُأبرمت ثالثة اتفاقات موحدة لنقل المواد   •

 )(Glaxo Group Limited المحدودة غالكسوشركة  -
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 معهد األمصال في الهند -

  (Sanofi Pasteur) سانوفي باستورشركة  -

 الفئة باء: بدأت المناقشات مع خمسة منتجين •

  (جامعة فلوريدا وكلية هارفارد). ٢موحدان لنقل المواد  الفئة جيم: ُأبرم اتفاقان •

اســـتعرض الفريـــق االستشـــاري والحـــظ االتفـــاق األخيـــر مـــع شـــركة ســـانوفي باســـتور بموجـــب تعهـــد إضـــافي   -١٩
بالحفاظ على السرية، ألن االتفاق تضمن بعض المعلومات الخاصة بالملكية. ورحب الفريق االستشاري بـإبرام هـذا 

  لى أهمية عرض هذه االتفاقات بأسلوب مالئم.االتفاق وأكد ع

مضــادات  ة بشــأن قــدرتها علــى تصــدير اللقاحــات/ستشــاري اســتمرار قلــق دوائــر الصــناعوالحــظ الفريــق اال  -٢٠
الفيروسات من البلد المنتج أثناء الجائحة. وأوصى الفريق االستشاري بأن تلتمس المديرة العامة تأكيدات دورية مـن 

وتوفيرهــا المنتجــات التــي يــتم تســليمها لمنظمــة الصــحة  ٢ترامهــا االتفاقــات الموحــدة لنقــل المــواد الــدول األعضــاء باح
العالمية للبلدان التي هي بحاجة إلى تلك المنتجات. واقترحت األمانة بأن يستعرضوا ذلك مع المديرة العامة وتقـديم 

  ل.معلومات محدثة بهذا الشأن إلى الفريق االستشاري في اجتماعه المقب

والحظ الفريـق االستشـاري طلـب دوائـر الصـناعة بزيـادة الوضـوح حـول مـا سـيدعو للبـدء فـي انتـاج لقاحـات   -٢١
  الجائحة.

  الشؤون التقنية

: رحـب الفريـق االستشـاري بالتحـديث بشـأن تحديث بشأن خطة العمـل العالميـة الخاصـة بلقاحـات األنفلـونزا  -٢٢
األنفلــونزا وذكــر أن انهــاء مبــادرة خطــة العمــل العالميــة الخاصــة بلقاحــات خطــة العمــل العالميــة الخاصــة بلقاحــات 

قــــد يشـــكل فرصـــة لبحــــث االســـتفادة مـــن اإلطـــار الخــــاص بالتأهـــب لألنفلـــونزا الجائحــــة  ٢٠١٦األنفلـــونزا فـــي عـــام 
 ومســـاهمة المشـــاركة كـــآليتين ممكنتـــين للمســـاعدة علـــى اســـتدامة التقـــدم المتصـــل بخطـــة العمـــل العالميـــة فـــي إنتـــاج

  لقاحات األنفلونزا على صعيد العالم.

للشـــــــــبكة العالميـــــــــة لترصـــــــــد األنفلـــــــــونزا والتصـــــــــدي لهـــــــــا: رحـــــــــب الفريـــــــــق االستشـــــــــاري التقيـــــــــيم الـــــــــذاتي   -٢٣
من التعليقات؛ ويتوقع مواصلة المناقشة بناء على اكتمال عملية جمع البيانات وٕاعداد  وقدم عدداً  التمهيدي بالتقرير
  التقرير.

  استعراض تقرير االجتماع وٕاقراره

  اعتمد الفريق االستشاري تقرير االجتماع بعد تقديم التعليقات.  -٢٤
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  الخطوات المقبلة

. ٢٠١٤أكتوبر  تشرين األول/ ٢٤-٢١: سيجتمع الفريق االستشاري في جنيف في الفترة االجتماع المقبل  -٢٥
  ويتضمن جدول األعمال البنود التالية:

ي بنــك البيانــات الخــاص ببيانــات المتواليــات الجينيــة، ودوائــر الصــناعة وأصــحاب التشــاور مــع ممثلــ •
 المصلحة اآلخرين

 استعراض تقرير التقييم الذاتي الختامي للشبكة العالمية لترصد األنفلونزا والتصدي لها •

 ٢تحديث بشأن االتفاق الموحد لنقل المواد  •

 تحديث عن تنفيذ مساهمة الشراكة •

  .عن خطة العمل العالمية الخاصة بلقاحات األنفلونزا تحديث •

: شـــرحت األمانـــة عمليـــة تجديـــد ثلـــث األعضـــاء خـــالل اجتمـــاع عمليـــة تجديـــد أعضـــاء الفريـــق االستشـــاري  -٢٦
  ).٢-٣ لفرعا، ٣لمقتضيات اإلطار الخاص بالتأهب لألنفلونزا الجائحة (الملحق  وفقاً  ٢٠٤أكتوبر  تشرين األول/
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