
א     א
  ٣/ وثيقة معلومات/١٢٠م ت  المجلس التنفيذي

  ٢٠٠٧ يناير/ الثانيكانون  ١١   بعد المائةالعشرون  الدورة 
  EB120/INF.DOC./3   من جدول األعمال المؤقت  ٤-٤البند 

  
  
  
  

  :أنفلونزا الطيور واألنفلونزا الجائحة
  التطورات واالستجابة والمتابعة وتطبيق

  ١)٢٠٠٥(ائح الصحية الدولية أحكام اللو
  
  

  أفضل الممارسات لتبادل المعطيات الخاصة
  بفيروسات األنفلونزا وسلسلتها الجينية

  
  

  تقرير من األمانة
  
  

  تهديد عام
  
وأنفلـونزا الطيـور،    ) سارس(إن األمراض المعدية المستجدة، مثل المتالزمة الرئوية الحادة الوخيمة            -١

. عالمي إذ إنها خطر على صحة األفراد وعلى استقرار االقتصاد والمجتمعـات           تشكل تهديدات كبرى لألمن ال    
وتُعزى أشد الهواجس المثارة في اآلونة األخيرة إلى احتمال حدوث جائحة تالية من جوائح األنفلونزا البـشرية    

 الـدولي   المجتمع) ٢٠٠٥(وتزود اللوائح الصحية الدولية     . بسبب ظهور فيروس جديد من فيروسات األنفلونزا      
بإطار جديد لتوقي انتشار أمراض من قبيل األنفلونزا الجائحة على الصعيد الدولي، ومكافحة هـذا االنتـشار                 

ويعد الترصد العالمي لفيروسات األنفلونزا عنصر حاسماً من عناصر تلك العملية يتيح التعـرف              . والتصدي له 
لمعلومات في الوقـت المناسـب عـن فيروسـات          كما أن تبادل ا   . على التهديدات المحتملة وتقدير مخاطرها    

األنفلونزا، وما يرتبط بها من معلومات جينية ومعلومات عن المستضدات، أمر ضروري لتطوير اختبـارات               
  .التشخيص واللقاحات واالستراتيجيات الالزمة لحماية السكان

  
 بـشدة،   ة جديدة وارداً   ظل احتمال حدوث أنفلونزا جائح     ٢٠٠٤ومنذ إطالق التحذيرات في أوائل عام         -٢

، من فيروس أنفلونزا الطيور، في      H5N1وذلك بعد التقارير التي أفادت بانتشار ساللة جديدة شديدة اإلمراض،           
الفيروس لم يكتسب حتى اآلن القـدرة علـى       وعلى الرغم من أن   . آسيا، حيث تصيب عدواها الدواجن والبشر     

 عليه تغيرات جينية، ومن ثم فقد تنشأ لديه هذه القـدرة علـى              االنتقال باستمرار بين البشر فإنه مازالت تطرأ      
أن بإمكان أي فيروس اليوم     ) سارس(وقد بينت الخبرة المكتسبة من المتالزمة الرئوية الحادة الوخيمة          . االنتقال

  .أن ينتشر في جميع أنحاء العالم في غضون شهور إن لم تكن أسابيع
  

                                                            
 ).٢٠٠٥(وائح الصحية الدولية  لالطالع على المعلومات الخاصة بتطبيق الل١٢٠/١٦ت مانظر الوثيقة    ١
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  استجابة عالمية النطاق
  
الشبكة العالمية لترصد األنفلونزا، وهـي النظـام        تنسيق   المنظمة على    تعكف عاماً   ٥٠من   أكثر   منذ  -٣

 الدوائر الدولية المعنية بالصحة العمومية من تبـادل فيروسـات األنفلـونزا             يمكّنالعالمي النطاق الوحيد الذي     
تنسيق الجهود العالمية التـي     ويتمثل الغرض من الشبكة في      . وتحليلها، األمر الذي يعزز فهم وبائياتها وأثرها      

تبذل في مجال الصحة العمومية من أجل كشف ورصد وتقدير جميع تهديدات فيروسات األنفلـونزا المحدقـة                 
بالبشر، وتيسير تطوير لقاحات مضادة لألنفلونزا وغيرها من الوسائل الدفاعية الحاسمة فـي مواجهـة هـذه                 

من جانب المختبرات، بما في ذلك مراكزها المتعاونة والمراكز         وتستند الشبكة إلى التعاون الطوعي      . التهديدات
، أو المراكز المرجعية األخـرى مـن        "H5"الوطنية المعنية باألنفلونزا والمختبرات المرجعية المعنية بالساللة        

وتوفر الشبكة، كل عام، معلومات عن الفيروسات السارية، ممـا          . المختبرات ذات الخبرة في الدول األعضاء     
وستضطلع الشبكة بدور محوري في تحديد المـصدر        . ح تطوير وصنع لقاحات مضادة لألنفلونزا الموسمية      يتي

  .المحتمل لجائحة األنفلونزا البشرية التالية، وفي توريد سالالت اللقاح الالزمة لصنع لقاح ناجع
  

  تقاسم الفوائد
  
ة بظهور تهديدات مرضية جديدة، ولدى      تتحمل البلدان النامية عبئاً غير متناسب من المخاطر المرتبط          -٤

وسـائر  ) سـارس (وقد بينت المتالزمة الرئوية الحادة الوخيمة       . البلدان الصناعية وسائل أكثر لحماية سكانها     
األمراض المعدية المستجدة أن التعاون على نطاق العالم عن طريق تبادل معلومات وتكنولوجيا الترصد أمـر                

ويجـب تقاسـم   . الصحية العمومية الفعالة لمقتضيات جائحة األنفلونزا البشريةغنى عنه من أجل االستجابة      ال
وقد حددت خطـة  . الفوائد المتأتية من هذا النظام العالمي، بما في ذلك تحسين الحصول على لقاحات األنفلونزا        

 أساليب زيادة   ١،العمل العالمية بشأن األنفلونزا الجائحة من أجل زيادة إمدادات اللقاحات، التي وضعت مؤخراً            
اإلمدادات على الصعيد العالمي، وضمان إتاحة اللقاح المضاد للجائحة، وخصوصاً للبلـدان واألقـاليم التـي                

  .تتوافر لديها حالياً القدرة على إنتاج ما يكفي من لقاحات األنفلونزا ال
  
ن الجهود المجمعـة التـي      وتظهر نتائج األنشطة التي تضطلع بها الشبكة العالمية لترصد األنفلونزا أ            -٥

بيـد  . تبذلها البلدان، في إطار التنسيق الذي توفره المنظمة، تشكل وسيلة دفاعية مشتركة في مواجهة األنفلونزا         
أنه للمحافظة على فعالية تلك الوسيلة من الضروري التزام جميع البلدان بتبادل الفيروسات والمعطيات في أبكر 

 بشأن تطبيق اللوائح الصحية الدولية، تم إنـشاء فرقـة           ٢-٥٩ع ص ج للقرار   ولهذه الغاية، ووفقاً  . وقت ممكن 
، ما اقترحتـه    )٢٠٠٦سبتمبر  /  أيلول ٢٥(أيدت الفرقة، في اجتماعها األول      . العمل المعنية بجائحة األنفلونزا   

كي تنظر فيها   األمانة من أفضل الممارسات لتبادل المعطيات الخاصة بفيروسات األنفلونزا وسلسلتها الجينية، ل           
وتـصحب  . وتجسد أفضل الممارسات هذه، المبينة أدناه، مبادئ الشبكة ومسؤولياتها وفوائدها         . الدول األعضاء 

  ).ترد بالخط المائل(كل ممارسة من أفضل الممارسات، حسب االقتضاء، توصيات عملية بخصوص تنفيذها 
  

  زا وسالسلهاأفضل الممارسات لتبادل المعطيات الخاصة بفيروسات األنفلون
  
يوصى في هذا الصدد بأن تستمر الدول األعضاء في دعم الشبكة العالمية التابعة للمنظمـة لترصـد                   -٦

األنفلونزا، وكذلك إجراءاتها الخاصة بجمع سالالت فيروسات األنفلونزا الموسمية السارية وتبادلهـا وتحديـد              
ل األعضاء في إنشاء آليات تكفل التبـادل        ويوصى كذلك بأن تشارك جميع الدو     . خصائصها، بصورة روتينية  

                                                            
  .WHO/IVB/06.13 – WHO/CDS/EPR/GIP/2006.1الوثيقة    ١
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الروتيني والمناسب التوقيت للمواد البيولوجية ذات الصلة بفيروسات األنفلونزا الجديدة التي تنطوي على خطر              
  .H5N1حدوث جائحة، بما في ذلك الساللة 

  
  .وفي هذا الخصوص يوصى بأفضل الممارسات التالية  -٧

  
مركزاً وطنياً معنياً باألنفلونزا وتقدم له الدعم الكافي للمـشاركة          ينبغي أن تعين الدول األعضاء        •

  .بنشاط في الشبكة العالمية التابعة للمنظمة لترصد األنفلونزا
  
ينبغي لجميع الدول األعضاء التي لديها مختبر تابع لمركز وطني معني بـاألنفلونزا، يـضطلع                 •

  على الصعيد الوطني،   ات األنفلونزا الموسمية  بأنشطة الترصد، أن تتبادل العينات الممثلة لفيروس      
عـن  بانتظام وفي الوقت المناسب، وأن تتبادل كل فيروسات األنفلونزا الجديدة بصورة عاجلـة،              

 مع الشبكة العالمية التابعة للمنظمة لترصـد        طريق إرسال الفيروسات إلى أحد المراكز المتعاونة      
  .الذي تختاره الدولة العضو" H5"المختبر المرجعي المعني بالساللة األنفلونزا أو 

  
  توصية عملية

  
ينبغي للمراكز المتعاونة مع الشبكة العالمية لترصد األنفلونزا، أو المختبرات المرجعيـة            

، التي تتلقى الفيروسات والمعلومات مـن المراكـز الوطنيـة المعنيـة             "H5"المعنية بالساللة   
ن تحدد، بصورة روتينية، خصائص جينات ومستـضدات أعـداد كافيـة مـن              باألنفلونزا، أ 

الفيروسات، وأن تحدد مدى قابليتها إلعداد أدوية مضادة للفيروسات، في الوقت المناسب من             
  .أجل تيسير عملية تقدير المخاطر وتطوير اللقاح

  
يات الخاصة بالسلـسلة    ينبغي أن تتاح لجميع الدول األعضاء، مجاناً وفي الوقت المناسب، المعط            •

الجينية وأية معلومات أخرى ذات أهمية عاجلة في مجال الصحة العمومية وتتأتى مـن تحليـل                
  .فيروسات األنفلونزا التي يتم جمعها عن طريق الشبكة العالمية التابعة للمنظمة لترصد األنفلونزا

  
   عمليتانتوصيتان

  
رصـد األنفلـونزا، وكـذلك المختبـرات        ينبغي للمراكز المتعاونة مع الشبكة العالمية لت      

أن تنشر، بصورة روتينيـة وفـي الوقـت المناسـب، كـل         " H5"المرجعية المعنية بالساللة    
األنفلـونزا فـي بنـوك    المعطيات الخاصة بالسلسلة الجينية والتي تتأتى من تحليل فيروسات     

  .المعطيات المتاحة للجمهور
  

 مختبر آخر، تكون لديـه معلومـات ذات   ينبغي ألي مركز وطني معني باألنفلونزا وأي   
أهمية كبيرة في مجال الصحة العمومية، أن يعلم المنظمة بهذه المعلومات على نحو عاجـل،               

  .وأن يتيحها على المأل بأسرع ما يمكن
  
ينبغي أن يتم بصورة روتينية تبادل فيروسات األنفلونزا، التي يتم جمعها عـن طريـق الـشبكة                   •

منظمة لترصد األنفلونزا، فيما بين المراكز المتعاونة مع الـشبكة والمختبـرات            العالمية التابعة لل  
من أجل تيسير الرصد العالمي لألنفلـونزا وتقـدير مخاطرهـا           " H5"المرجعية المعنية بالساللة    

وتطوير اللقاحات وإنتاجها، مع وضع كل الشواغل المالئمة الخاصة بـاألمن البيولـوجي فـي               
  .الحسبان
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  يتانتوصيتان عمل
  

ينبغي للمراكز المتعاونة مع الشبكة العالمية لترصد األنفلونزا، والمختبـرات المرجعيـة            
منتجة تطلبهـا    األنفلونزا ألية جهة     المرشحة للقاح توفر السالالت   ، أن   "H5"المعنية بالساللة   

 البيولوجية، وذلك بغرض واحـد      للسالمةوتستوفي كل المعايير والشروط التنظيمية المطبقة       
وتشجع في هذا الصدد الجهات المنتجـة  . قط هو تطوير لقاح مأمون وناجع مضاد لألنفلونزا      ف

أو نقل التكنولوجيا من أجل زيادة إمدادات لقاحات األنفلـونزا          / للقاحات على زيادة إنتاجها و    
  .وتعزيز إتاحتها على الصعيد العالمي

  
في كـل المعـايير والـشروط       أو ألية جهة منتجة للقاح ممن يستو      / وينبغي ألي مختبر    

التنظيمية المطبقة للسالمة البيولوجية ويرغب في الحصول على فيروس معين من فيروسات            
 الـشبكة العالميـة لترصـد       األنفلونزا ألغراض البحث أو ألي نشاط آخر يخرج عن نطاق         

ذي جمع فيه   ال مباشرة بطلب إلى المركز الوطني المعني باألنفلونزا في البلد           التقدماألنفلونزا،  
  .وتُعتبر هذه الطلبات أنشطة ثنائية ال تقتضي تدخالً من المنظمة. الفيروس

  
ال ينبغي أن تتأثر الجهود الفردية التي تبذلها الدول األعضاء في مجال البحـوث تـأثراً سـلبياً                    •

  .بمشاركتها في الشبكة العالمية التابعة للمنظمة لترصد األنفلونزا
  

  توصية عملية
  

غي للمراكز المتعاونة مع الشبكة العالمية لترصد األنفلونزا والمختبرات المرجعيـة           ال ينب 
أن تستهل إجراء أية بحوث إضافية تتجاوز البحوث الالزمـة لتقـدير            " H5"المعنية بالساللة   

المخاطر الصحية العمومية أو تطوير اللقاحات، دون أن تتشاور أوالً مع المركز الوطني ذي              
 واألمر نفسه ينطبـق علـى أيـة         .األنفلونزا وتلتمس الحصول على موافقته    الصلة المعني ب  

  .مخطوطات تتعلق بهذه البحوث اإلضافية
  
ينبغي أن يكون الترصد العالمي لألنفلونزا نشاطاً تعاونياً وطوعياً من أنشطة الـصحة العموميـة       •

ـ            ي أن يكـون نـشاطاً      التي تضطلع بها الدول األعضاء لتعزيز األمن الصحي العالمي، وال ينبغ
  .يستهدف تحقيق الربح

  
  توصيتان عمليتان

  
 أو أي مركز متعاون مع الشبكة       ال ينبغي ألي مختبر تابع لمركز وطني معني باألنفلونزا        

 أن يفـرض رسـوماً أو   "H5"العالمية لترصد األنفلونزا أو أي مختبر مرجعي معني بالساللة          
ريقة تسعى إلى تحقيق ربح مـن مـشاركته فـي    األنفلونزا بأية ط  أو سالالت   يبيع فيروسات   

الشبكة العالمية التابعة للمنظمة لترصد األنفلونزا، وذلك على الرغم من أنـه يجـوز لهـذه                
المختبرات أن تعمل على تغطية تكاليف الشحن أو المناولة أو التخزين أو النفقـات العامـة                

  .اإلدارية المباشرة األخرى
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باألنفلونزا أو أي مركز متعاون مع الشبكة       ركز وطني معني    ال ينبغي ألي مختبر تابع لم     
 يفرض موافقـات أو     أن" H5"العالمية لترصد األنفلونزا أو أي مختبر مرجعي معني بالساللة          

بمـا   العالمية التابعة للمنظمة لترصد األنفلونزا،       األداء السليم للشبكة  إجراءات إدارية قد تثبط     
 المواد والمعلومات في التوقيـت المناسـب، وبلـوغ          في ذلك، على وجه الخصوص، تبادل     

  .أغراض الشبكة
  

ينبغي أن تُتاح للبلدان كافة الفوائد التكنولوجية المترتبة على المشاركة في الشبكة العالمية التابعة                •
  .للمنظمة لترصد األنفلونزا، بما في ذلك تحسين الحصول على اللقاحات

  
  توصيتان عمليتان

  
عضاء التي لديها القدرة على صنع اللقاحات وبإمكانها الحـصول علـى            ينبغي للدول األ  

إمدادات لقاحات األنفلونزا والتكنولوجيات المتطورة ذات الصلة بالحماية من األنفلـونزا، أن            
تبذل جهوداً محددة من أجل تقاسم هذه الفوائد مع الدول األعضاء التي ليـست لـديها هـذه                  

  .القدرات
  

زيادة توافر وإتاحة لقاحات األنفلونزا المأمونـة علـى          األعضاء    الدول تعززينبغي أن   
 تنفيذ خطة العمل العالمية بشأن األنفلـونزا        نطاق العالم عن طريق تقديم الدعم بنشاط لعملية       

تحسين لقاحات األنفلـونزا مـن       والتي تستهدف    ١الجائحة من أجل زيادة إمدادات اللقاحات،     
لعالمية من اللقاحات، وتعزيز القدرة على صنع اللقاحـات          اإلمدادات ا  خالل البحوث، وزيادة  

 في المناطق التي تنعدم فيها هذه القدرة        إتاحة لقاحات األنفلونزا  على نطاق العالم، وخصوصاً     
  .تكون كافية في الوقت الحالي أو ال
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 ؟؟؟؟؟. تنقل فيما بعد من اإلنكليزي   ١


