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  نفلونزااأل  فيروسات تبادل: الجائحة نفلونزالأل التأهب 
  األخرى والفوائد اللقاحات إلى والتوصل

  
  

  تقرير من المديرة العامة
  
  
 بالتأهـــب الخـــاص اإلطـــار ٥-٦٤ع ص ج القـــراراعتمـــدت جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الرابعـــة والســـتون فـــي   -١

  .")التأهب إطار(" الجائحة نفلونزااأل لمواجهة

 عــن العالميــة، الصــحة جمعيــة إلــى العــام المــدير يقــدم مــن إطــار التأهــب علــى أن ١-٤-٧ويــنص الفــرع   -٢
  المحرز بشأن ما يلي: والتقدم الحالة عن سنتين كل تقريراً  التنفيذي، المجلس طريق

  من إطار التأهب)؛ ٦-٦قدرات المختبرات والترصد (انظر الفرع   )١(

مــن إطــار  ٢-١٣-٦و ١-١٣-٦(انظــر الفــرعين  نفلــونزااأل لقاحــات إنتــاج علــى القــدرة العالميــة  )٢(
  التأهب)؛

ـــة االتفاقـــات الُمبرمـــة مـــع دوائـــر الصـــناعة، بمـــا فيهـــا   )٣(  اللقاحـــات المتعلقـــة بإتاحـــة المعلومـــاتحال
ـــــــــرعين  للتصـــــــــدي الالزمـــــــــة المـــــــــواد وســـــــــائر الفيروســـــــــات ومضـــــــــادات   ٣-١٤-٦للجـــــــــوائح (انظـــــــــر الف

  من إطار التأهب)؛ ٤-١٤-٦و

  من إطار التأهب)؛ ٥-١٤-٦(انظر الفرع الشراكة  مساهمة استخدام عنالتقرير المالي   )٤(

 بالتأهـــب الخاصـــة البيولوجيـــة للمـــواد اإلطـــار التعريـــف الـــوارد فـــي اســـتعمال مـــن المكتســـبة الخبـــرة  )٥(
  من إطار التأهب). ١-٤الجائحة (انظر الفرع  نفلونزالأل

ويلّخص هذا التقرير المعلومات المتعلقة بحالة تلك المواضـيع والتقـدم الُمحـرز بشـأنها. ومعظـم المعلومـات   -٣
 نفلـونزالألالفريـق االستشـاري المعنـي بالتأهـب الواردة في هذا التقرير مسـتمدة مـن التقريـرين السـنويين اللـذين قـدمهما 

  التي وافقت عليهما وعلى النتائج الواردة فيهما.و  ٢٠١٥،٢و ٢٠١٤١الجائحة إلى المديرة العامة في عامي 
                                                           

تشـــــرين األول/  ٢٤إلـــــى  ٢١مـــــن تقريـــــر اجتمـــــاع الفريـــــق االستشـــــاري الـــــذي ُعِقـــــد فـــــي جنيـــــف مـــــن  ٦انظـــــر الملحـــــق    ١
، تــــــــــــم http://www.who.int/influenza/pip/pip_ag_oct2014_meetingreport_final_7nov2014.pdf?ua=1، (٢٠١٤ أكتــــــــــــوبر

 ).٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٦االطالع في 
تشـــــرين  ٣٠االطـــــالع فـــــي ، تـــــم http://www.who.int/influenza/pip/ag_annual_report_2015.pdf?ua=1انظـــــر الـــــرابط    ٢

 .٢٠١٥الثاني/ نوفمبر 
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  قدرات المختبرات والترصد
أثنــاء انعقــاد دورتــه الحاديــة والثالثــين بعــد المائــة، ضــمن  ٢٠١٢قــّرر المجلــس التنفيــذي فــي أيــار/ مــايو   -٤
اتخــاذ ٪ ألغــراض ٧٠مــن مــوارد مســاهمة الشــراكة بنســبة  ٢٠١٦-٢٠١٢قــّرر، أنــه ينبغــي االســتفادة فــي الفتــرة  مــا

ويجسـد ذاك القـرار الُمّتخـذ بنـاًء  ١تدابير بشـأن التأهـب لمواجهـة الجـوائح مـن أجـل بنـاء قـدرات المختبـرات والترصـد.
هـــا حبالنســـبة إلـــى التأهـــب لمواجهـــة جوائ نفلـــونزااألعلـــى مشـــورة الفريـــق االستشـــاري كـــًال مـــن أهميـــة ركـــائز ترصـــد 

  ٢تتخلل تلك القدرات على الصعيدين العالمي والوطني.واالستجابة لها، وكذلك الثغرات الخطيرة التي 

مشـــاورات شـــارك فيهـــا الفريـــق االستشـــاري ودوائـــر وُأِتـــيح بفضـــل األعمـــال التـــي ُأنِجـــزت مـــن خـــالل إجـــراء   -٥
الصـــــناعة وأصـــــحاب المصـــــلحة المجـــــال أمـــــام وضـــــع خطـــــة تنفيـــــذ رفيعـــــة المســـــتوى ُنِشـــــرت فـــــي كـــــانون الثـــــاني/ 

  .خالله أيضًا خطط عمل ونظم تنفيذ عبر مستويات المنظمة الثالثة كافة وهو عام ُوِضعت ٢٠١٤،٣ يناير

بلــدًا مســتهدفًا لتقــوم مــن خــالل مختبراتهــا الوطنيــة ودون الوطنيــة  ٤٣مــوارد مســاهمة الشــراكة وتــدعم حاليــًا   -٦
التنفسـية األخـرى،  المستجدة والفيروسـات نفلونزااألبتطوير القدرات الالزمة للكشف عن فيروسات  نفلونزااألالمعنية ب

ولرصد تلك الفيروسات. وتواصل البلدان عملها بشأن وضع الترصد الوبائي الفعال لألحداث موضع التنفيذ كـذلك. 
٪) ٢١بلـدان ( ٩بلـدًا:  ٤٣وفيما يلـي اإلنجـازات الرئيسـية التـي حققتهـا البلـدان المسـتهدفة حتـى اآلن والبـالغ عـددها 

٪) تـزّود ٢١بلـدان ( ٩٪) تقـدم تقـارير عـن البيانـات المتعلقـة بالفيروسـات و٦٥(بلـدًا  ٢٨تترصد األحـداث بفعاليـة و
٪) تتبـــادل عينـــات الفيروســـات مـــع نظـــام المنظمـــة العـــالمي ٥٦بلـــدًا ( ٢٤المنظمـــة بتقـــارير عـــن البيانـــات الوبائيـــة و

  واالستجابة لها. نفلونزااأللترصد 

ُعيِّن معهد باستور في كمبوديـا بوصـفه  ٢٠١٤ر أكتوبوفي تشرين األول/  .ويتواصل توسيع نطاق النظام  -٧
، وهـو مـن نفلـونزااألمـن  H5المختبر الثالث عشر فـي شـبكة المختبـرات المرجعيـة التابعـة للمنظمـة والمعنيـة بـالنمط 

مــا زالــت ســارية فــي كمبوديــا. وُعــيِّن  A(H5N1)الطيــور  أنفلــونزااألصــول التــي تتخــذ موضــعًا جيــدًا ألن فيروســات 
فـي أفريقيـا، وذلـك علـى النحـو التـالي: فـي جمهوريـة تنزانيـا  نفلـونزااألمركزان جديـدان مـن المراكـز الوطنيـة لمكافحـة 

شبكة المراكز ). وقد زاد حجم مختبرات ٢٠١٥) وزامبيا (في أيلول/ سبتمبر ٢٠١٤المتحدة (تشرين الثاني/ نوفمبر 
لتصل إلى حجمها الحالي المكّون من  ٢٠١١عام في بلدان  ١٠٦مختبرًا في  ١٣٦من  نفلونزااألحة الوطنية لمكاف

  .بلداً  ١١٣مختبرًا في  ١٤٣

المختبــرات التابعــة لنظــام المنظمــة العــالمي لترصــد  ٢٠١٢وأوصــى الفريــق االستشــاري فــي شــباط/ فبرايــر   -٨
علـى دور النظـام ومهامـه وقدراتـه فيمـا يتعلـق بإطـار التأهـب، وقـد واالستجابة لها بإجراء تقييم ذاتي يرّكـز  نفلونزااأل

تــزال هنــاك ثغــرات ال. ومــن بــين النتــائج الرئيســية المالحظــة القائلــة إنــه ٢٠١٤ُفــِرغ مــن التقيــيم فــي أيلــول/ ســبتمبر 
عمومـًا ومتانـة جغرافية كبيرة تتخلل النظام في كل من أفريقيا والشرق األوسط وأوروبا الشرقية، برغم صالبة النظام 

أسســه التقنيــة واســتفادته مــن الخبــرات المكتســبة. وبــالنظر أيضــًا إلــى الوضــع االقتصــادي وٕالــى مــا يســمى "باإلعيــاء 
                                                           

المــرض؛ بنــاء القــدرات فهــي لــدعم مجــاالت العمــل التاليــة: عــبء ٪ مــن مــوارد التأهــب ٣٠أمــا النســبة المتبقيــة بمقــدار    ١
 بالمخاطر.التنظيمية؛ التخطيط ألغراض النشر؛ اإلبالغ 

ـــــــــــــــونزاانظـــــــــــــــر مســـــــــــــــاهمة شـــــــــــــــراكة التأهـــــــــــــــب لمواجهـــــــــــــــة األ   ٢ ـــــــــــــــل الثغـــــــــــــــرات ٢٠١٦-٢٠١٣الجائحـــــــــــــــة،  نفل : تحلي
)http://www.who.int/influenza/pip/pip_pc_ga.pdf ٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٦، تم االطالع في.( 

  ٢٠١٦-٢٠١٣تنفيذ مساهمة الشراكة  انظر خطة   ٣
)http://www.who.int/influenza/pip/pip_pcimpplan_update_31jan2015.pdf?ua=1، تشـــرين الثـــاني/  ١٦االطـــالع فـــي  تـــم

 ).٢٠١٥نوفمبر 
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تحــديات يفرضــها عــدم كفايــة التمويــل  نفلــونزااأل"، يواجــه الكثيــر مــن المراكــز الوطنيــة لمكافحــة نفلــونزااألالنــاجم عــن 
  وقصور التزام الحكومات.

  نفلونزااأل  لقاحات إنتاج على العالميةالقدرة 
إحــداث زيــادة فــي القــدرة العالميــة  علــى ١نفلــونزااألحفَّــزت خطــة عمــل المنظمــة العالميــة الخاصــة بلقاحــات   -٩

ماليــين جرعـــة  ١٥٠٣إلــى  ٢٠٠٦مليــون جرعــة فــي عــام  ٥٠٠مــن  – نفلــونزالألعلــى إنتــاج اللقاحــات الموســمية 
. ٢٠١٦مليـــون جرعـــة ســـنويًا بحلـــول عـــام  ١٧٠٠، ومـــن المتوقـــع أن تزيـــد هـــذه القـــدرة إلـــى ٢٠١٣ســـنويًا فـــي عـــام 

الجائحــة بمقــدار  نفلــونزااألوتُتــرجم هــذه القــدرة علــى إنتــاج اللقاحــات الموســمية إلــى قــدرة محتملــة علــى إنتــاج لقاحــات 
ميكروغـرام  ١٥ماليين جرعـة سـنويًا علـى األقـل (علـى افتـراض ضـرورة احتـواء كـل جرعـة مـن اللقـاح علـى  ٤٥٠٩

ــديها لقاحــات معتمــدة  الجائحــة مــن صــفر بلــد فــي  نفلــونزالألمــن المستضــدات). وارتفــع عــدد البلــدان الناميــة التــي ل
  .٢٠١٥إلى سبعة بلدان في عام  ٢٠٠٦ عام

ال تلبي االحتياجـات مـن اللقاحـات أثنـاء وقـوع  نفلونزااأللمتوقعة على إنتاج لقاحات العالمية اتزال القدرة وال  -١٠
الجــوائح، وذلــك بنــاًء علــى مــا يتــوافر حاليــًا مــن لقاحــات. وثمــة تــوافر مطــرد الزيــادة فــي تكنولوجيــات االقتصــاد فــي 

ى تسـريع وتيـرة مـا ُيجـرى مـن التركيـز ههنـا علـ وينّصبفضي إلى زيادة هذا العدد بشكل كبير، تُ الجرعات والتي قد 
  بحوث فيما يتعلق بإيجاد لقاحات تؤمن حماية على نطاق أوسع.

، ومـن الُمرتقـب أن ٢٠١٦فـي عـام  نفلونزااألوسُيسدل الستار على خطة العمل العالمية الخاصة بلقاحات   -١١
ينطوي استعراض إطار التأهب في العام نفسه على النظر في اآلثار الناجمة عن إسدال الستار عليها، وخصوصًا 

  فيما يتعلق باألنشطة التي قد يتواصل االضطالع بها بموجب اإلطار المذكور.

 اللقاحـات المتعلقـة بإتاحـة المعلومـاتاالتفاقات الُمبرمة مع دوائر الصناعة، بما فيها حالة 
  للجوائح للتصدي الالزمة المواد وسائر الفيروسات ومضادات

اتفاق مع شركة سانوفي باستور إلنتاج اللقاحات بشأن زيـادة كميـة اللقاحـات المتاحـة  ٢٠١٤ُوقِّع في عام   -١٢
ى اآلن، فإن التقديرات يمكن أن تشـير إلـى أن أمام المنظمة أثناء وقوع الجوائح. وبناًء على ما ُأبِرم من اتفاقات حت

قطـع كـل مـن  ٢:الجائحـة نفلـونزااأل٪ من اإلنتاج العالمي المحتمل للقاحات ٧,٨المنظمة قد أّمنت بالفعل ما نسبته 
 نفلــونزااأل٪ مــن لقاحــات ١٠شــركة غالكســو ســميث كاليــن ومعهــد األمصــال الهنــدي التزامــًا بتزويــد المنظمــة بنســبة 

٪ من إنتاجها لتلك ١٥الجائحة بمجرد خروجها من خط اإلنتاج؛ فيما ستزّود شركة سانوفي باستور المنظمة بنسبة 
ماليـــين مقـــرر عالجـــي مـــن األدويـــة المضـــادة  ١٠كمـــا التزمـــت شـــركة غالكســـو ســـميث كاليـــن بإتاحـــة  ٣القاحـــات،
  .للفيروسات

                                                           
 ).٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٣(تم االطالع في  /http://www.who.int/influenza_vaccines_plan/enنظر الرابط ا   ١

، وهـو يفتـرض احتـواء كـل جرعـة ٢٠١٣هذا الرقم مبني على األرقام الُمستمدة من القـدرة العالميـة علـى اإلنتـاج فـي عـام    ٢
 ميكروغرام من المستضدات. ١٥من اللقاح على 

تشـــــرين الثـــــاني/  ٢٣(تـــــم االطـــــالع فـــــي  /http://www.who.int/influenza/pip/benefit_sharing/smta2/enانظـــــر الـــــرابط    ٣
 ).٢٠١٥نوفمبر 
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 ُتصّنعشركة  ٢٠إجراء مفاوضات مع أكثر من على  ٢٠١٤منذ عام وواظبت بنشاط أمانة إطار التأهب   -١٣
أدوات التشــخيص مــن جميــع أنحــاء العــالم بشــأن إبــرام المزيــد مــن االتفاقــات معهــا،  ُتصــّنعوأخــرى  نفلــونزااأللقاحــات 

  وهذه المفاوضات آخذة في إحراز التقدم.

تلك الكيانات تقديم فوائـد  العديد من؛ وعرض اتفاقًا مع مؤسسات بحثية أو أكاديمية ٢٩ما مجموعه وُوقِّع   -١٤
  .من قبيل قدرات المختبرات والترصد، ويجري العمل عل قدم وساق بشأن تحديد كيفية تنفيذ تلك العروض

قـــد تعثـــرت خطـــى المفاوضـــات بفعـــل بعـــض التحـــديات، ومنهـــا نقـــص معرفـــة الشـــركات الصـــغيرة بإطـــار و   -١٥
مــن أجــل زيــادة تلــك المعرفــة وٕاحاطــة الشــركات كــذلك  التأهــب. وُأجِريــت اتصــاالت وُبــِذلت جهــود فــي مجــال التوعيــة

بالمعلومـات عـن متطلبــات عمليـة اختبــار الصـالحية الُمســبق للقاحـات فــي المنظمـة. كمــا تعّطـل إحــراز التقـدم بفعــل 
عدم اليقين بشأن القدرة على تقديم التبرعات في الوقت الحقيقي بسبب إبـرام اتفاقـات الشـراء المسـبق والحـاالت التـي 

  قطع فيها الشركات التزامات بصدد تقاسم المنافع تقاسمًا معقوًال.ال ت

  الشراكة مساهمة استخدام عنالمالي التقرير 
فضـــًال عـــن  ١ُحـــدِّدت منهجيـــة وصـــيغة علـــى الســـواء لحســـاب المبلـــغ الـــذي ينبغـــي أن يســـدده كـــل مســـاهم،  -١٦

ومـــن المقـــّرر أن تحصـــل المنظمـــة علـــى مبلـــغ إجمـــالي  ٢إجـــراءات تشـــغيل موحـــدة بشـــأن مســـاهمة الشـــراكة. تحديـــد
واالسـتجابة  نفلـونزااألمليون دوالر أمريكي سنويًا على أساس التكلفة المقدرة إلدارة نظامها العـالمي لترصـد  ٢٨ قدره

ــارًا مــن أيلــول/ ســبتمبر  ، فيمــا ُحــدِّد ٢٠١٣مســاهمًا فــي عــام  ٣٢مســاهمًا مــن أصــل  ٣٠، ُحــدِّد ٢٠١٥لهــا. واعتب
   ٢٧ ٥٣٨ ٥٨٦، مّمـــــن ســـــاهموا بمبلغـــــين قـــــدرهما ٢٠١٤مســـــاهمًا فـــــي عـــــام  ٤٣مســـــاهمًا آخـــــر مـــــن أصـــــل  ٣٦
  .دوالرًا أمريكيًا على التوالي ٢٦ ٩٣٣ ٢٧١و

ـــرة   -١٧ ـــتخِدمت حتـــى اآلن نســـبة ٢٠١٦-٢٠١٢وبالنســـبة إلـــى الفت ـــًا مـــن مـــوارد مســـاهمة ٧٠، فقـــد اُس ٪ تقريب
٪ المتبقيـة منهـا ٣٠الجائحـة فيمـا اسـُتخِدمت نسـبة  نفلـونزااألالشراكة ألغراض االضطالع بأنشطة التأهب لمواجهـة 

ثمة حصة من أمـوال مسـاهمة الشـراكة  وٕاضافة إلى ذلك، ٣.نفلونزااألألغراض االضطالع بأنشطة االستجابة لتلك 
  ٤.متاحة ألمانة إطار التأهب لدعم تنفيذ اإلطار ٢٠١٦-٢٠١٣خالل الفترة ٪ في المتوسط ١٠ال تتجاوز نسبتها 

األمـــوال (المحســـوبة بماليـــين الـــدوالرات األمريكيـــة) علـــى  ٢٠١٥أيلـــول/ ســـبتمبر  ٣٠وُوزِّعـــت لغايـــة يـــوم   -١٨
ـــــ ـــــرات والترصـــــد،  ٥:ةمجـــــاالت العمـــــل الخمســـــة التالي ـــــدرات المختب ـــــاء ق ـــــون دوالر أمريكـــــي؛ عـــــبء  ٢٢,٣٧بن ملي

مليـــــون دوالر أمريكـــــي؛ اإلبـــــالغ عـــــن  ١,٩٩مليـــــون دوالر أمريكـــــي؛ بنـــــاء القـــــدرات التنظيميـــــة،  ٠,٨٣ المـــــرض،
                                                           

ـــــــــــونزااأل انظـــــــــــر إطـــــــــــار التأهـــــــــــب لمواجهـــــــــــة    ١ ـــــــــــين الشـــــــــــركات  نفل ـــــــــــع مســـــــــــاهمة الشـــــــــــراكة فيمـــــــــــا ب الجائحـــــــــــة: توزي
)http://www.who.int/influenza/pip/pc_distribution.pdf?ua=1٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٧االطالع في  ، تم.( 

 ٢٠١٥انظـــــــــــــــــــــــــر إجـــــــــــــــــــــــــراءات التشـــــــــــــــــــــــــغيل الموحـــــــــــــــــــــــــدة لمســـــــــــــــــــــــــاهمة الشـــــــــــــــــــــــــراكة، حزيـــــــــــــــــــــــــران/ يونيـــــــــــــــــــــــــو     ٢
)http://www.who.int/influenza/pip/benefit_sharing/pc_collection_sop.pdf?ua=1تشــــرين الثــــاني/  ٢٧الطــــالع فــــي ، تــــم ا

 ).٢٠١٥نوفمبر 

 ).٢٠١٢) (٢(١٣١م تانظر المقّرر اإلجرائي      ٣

 .١إضافة  ٦٦/١٧انظر الوثيقة ج     ٤

. جنيــــف: منظمــــة الصــــحة ٢٠١٦-٢٠١٣الجائحــــة  نفلــــونزاخطــــة تنفيــــذ مســــاهمة شــــراكة إطــــار التأهــــب لمواجهــــة األ     ٥
االطــــــــــــالع  ) (تــــــــــــمhttp://www.who.int/influenza/pip/pip_pcimpplan_update_31jan2015.pdf?ua=1( ٢٠١٠العالميــــــــــــة؛ 

 ).٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٧ في
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مليون دوالر أمريكي. وقد ُوزَِّعت األمـوال  ١,٥٤مليون دوالر أمريكي؛ التخطيط ألغراض النشر،  ٣,٩٦ المخاطر،
بنـاء القـدرات الوطنيـة  ٢٠١٤بلدًا ألغراض بناء قدرات المختبـرات والترصـد فيهـا، وبـدأ فـي منتصـف عـام  ٤٣على 

حة العموميـة، والسـيما فاشـية مـرض ويتواصل تعزيزه بشكل مطرد. وأسفر فـي بعـض الحـاالت تنـافس أولويـات الصـ
فيــروس اإليبــوال التــي يتواصــل انــدالعها فــي غــرب أفريقيــا، عــن تعطيــل أثــر دعــم مســاهمة الشــراكة فــي مجــال بنــاء 

  .القدرات الوطنية

، بفضـــل مـــدخالت حصـــل عليهـــا مـــن دوائـــر ٢٠١٤فـــي تشـــرين األول/ أكتـــوبر وقـــام الفريـــق االستشـــاري   -١٩
حة، بوضع مجموعة مـن المبـادئ التوجيهيـة بشـأن اسـتخدام أمـوال مسـاهمة شـراكة الصناعة وسائر أصحاب المصل

وهــذه التوجيهــات معــدة لغــرض مســاعدة المــديرة العامــة علــى البــت بشــأن اســتخدام  ١التأهــب ألغــراض االســتجابة.
يهــا أو مســاهمة الشــراكة ألغــراض االســتجابة مــن دون الحاجــة إلــى إســداء الفريــق االستشــاري لمزيــد مــن المشــورة إل

التفاعل مع دوائر الصناعة وسـائر أصـحاب المصـلحة. وقـد وافقـت المـديرة العامـة علـى التوجيهـات وأقرهـا المجلـس 
ــص لغايــة يــوم  مبلــغ احتيــاطي  ٢٠١٥أيلــول/ ســبتمبر  ٣٠التنفيــذي فــي دورتــه الحاديــة والثالثــين بعــد المائــة. وُخصِّ

طة االســـتجابة للجـــوائح، بوســـائل منهـــا شـــراء وشـــحن مليـــون دوالر أمريكـــي ألغـــراض االضـــطالع بأنشـــ ١٨,٣قـــدره 
  للجوائح. للتصدي الالزمة المواد ووسائل التشخيص وسائر الفيروسات ومضاداتاللقاحات 

ُيواظـب علـى تحـديثها كـل ثالثـة أشـهر بـاالقتران مــع  ٢وُأنِشـئت فـي إطـار االلتـزام بالشـفافية بوابـة إلكترونيـة  -٢٠
ة عن التقدم المحرز في استخدام أموال مساهمة الشـراكة، وقـد صـدر أول تقريـر سـنوي إعداد البيانات المالية والتقني

  ٢٠١٥.٣عن مساهمة الشراكة في نيسان/ أبريل 

 بالتأهـب الخاصة البيولوجية للمواد اإلطار التعريف الوارد في استعمال من المكتسبةالخبرة 
  الجائحة نفلونزالأل 
الجينـــــي لتصـــــنيع بعـــــض اللقاحـــــات والمنتجـــــات األخـــــرى ذات الصـــــلة بيانـــــات التسلســـــل يجـــــري اســـــتعمال   -٢١
فــإن  ٤، وهــو اتجــاه مــن المتوقــع أن يتنــامى. وبــرغم أن تلــك البيانــات تنــدرج ضــمن نطــاق إطــار التأهــب،نفلونزااألبــ

 نفلـــونزالأل بالتأهـــب الخاصـــة البيولوجيـــة هنـــاك وجهـــات نظـــر مختلفـــة حـــول مـــا إذا كانـــت تنـــدرج فـــي تعريـــف المـــواد
 نفلــونزااألمــع بيانــات التسلســل الجينــي لفيروســات الجائحــة. وبعــد أن نظــر الفريــق االستشــاري فــي مســألة التعامــل 

القادرة على إحداث جائحة، الحظ أنه يجب مراعاة روح اإلطار وكذلك ضرورة الحرص على إتاحـة فـرص متكافئـة 
  ٥.في تبادل الفيروسات واالستفادة من القيام بذلك

                                                           
، تــــم االطــــالع http://www.who.int/influenza/pip/guiding_principles_pc_response_funds.pdf?ua=1انظــــر الــــرابط (    ١

 ).٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٧في 

تشـــــــــرين الثـــــــــاني/  ٢٧(تـــــــــم االطـــــــــالع فـــــــــي  /https://extranet.who.int/pip-pc-implementationانظـــــــــر الـــــــــرابط     ٢
 ).٢٠١٥ نوفمبر

. جنيـف: ٢٠١٤: التقرير السـنوي لعـام ٢٠١٦-٢٠١٣الجائحة  نفلونزااأل إطار التأهب لمواجهةمساهمة شراكة  انظر    ٣
    ٢٠١٥منظمة الصحة العالمية؛ 

)http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/161369/1/WHO_HSE_PED_GIP_PIP_2015.2_eng.pdf?ua=1&ua=1 تــــــــــــــم ،
 ).٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٧االطالع في 

 "المبادئ التوجيهية". ٥؛ الملحق ٩، النقطة ٤؛ الملحق ٢-٥الجائحة، الفرع  نفلونزاانظر إطار التأهب لمواجهة األ    ٤

ــــونزاانظــــر تقريــــر اجتمــــاع الفريــــق االستشــــاري المعنــــي بالتأهــــب لأل    ٥ ، ٢٠١٥الجائحــــة المعقــــود فــــي نيســــان/ أبريــــل  نفل
 .٦٧/٣٦ج  الوثيقة
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مساعدة الفريق االستشاري في إعداد توجيهات للمديرة العامة عن االضطالع بعملية رامية إلى وسعيًا إلى   -٢٢
فريـق خبـراء عامـل تقنـي  ٢٠١٣حسم المشـاكل المتعلقـة بالتعامـل مـع بيانـات التسلسـل الجينـي، فقـد ُأنِشـئ فـي عـام 

لســل الجينــي والمســائل التنظيميــة وتلــك المتعلقــة أعــّد تقريــرًا تنــاول، فــي جملــة أمــور، موضــوع اســتخدام بيانــات التس
  ١.بالملكية الفكرية وأساليب الرصد والتتبع وقضايا األمن البيولوجي والسالمة البيولوجية

وأوصـــى الفريـــق االستشـــاري الحقـــًا بإنجـــاز أعمـــال فيمـــا يتعلـــق بتحديـــد الخصـــائص المثلـــى لنظـــام معنـــي   -٢٣
القـادرة علـى إحـداث جائحـة، والتـي تضـمنت تقاسـم الـنظم  نفلـونزااألبالتعامل مع بيانات التسلسل الجينـي لفيروسـات 

ي األنشـطة التـي اضـُطِلع بهـا حتـى اآلن: وفيمـا يلـ ٢ونظم رصد اسـتخدام البيانـات المـذكورة فـي المنتجـات النهائيـة.
استحداث محرك بحث نموذجي النمط يمكن االستعانة به في رصد استخدام بيانات التسلسل الجيني فـي المنتجـات 
النهائية؛ إعداد مسح استبياني بشأن تكوين فهم أفضل عـن كيفيـة توليـد تلـك البيانـات وتقاسـمها واسـتخدامها؛ إعـداد 

لصــياغة  ٢٠١٥اســتخدام البيانــات المــذكورة. وُأنِشــئ فريــق عامــل تقنــي فــي نيســان/ أبريــل  ورقــة عــن خيــارات رصــد
وثيقــة تحــدد الخصــائص المثلــى لنظــام معنــي بتبــادل بيانــات التسلســل الجينــي، بحيــث يكــون ذاك النظــام فــي  مســّودة

الوثيقـة وسـتُتاح  دةمسـوّ أفضل وضع يمّكنه من تحقيق أغراض اإلطار. وسيجري عقب التشاور مع الجمهور تنقيح 
  .٢٠١٦في عام  النتائج لألمانة لكي تدمجها في استعراض اإلطار

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير.  -٢٤
  
  

=     =     =  

                                                           
انظـر التقريــر الختــامي المقـدم مــن فريــق الخبـراء العامــل التقنــي المعنـي ببيانــات التعامــل الجينـي إلــى الفريــق االستشــاري     ١

  ،الجائحة نفلونزاالمعني بالتأهب لأل
http://www.who.int/influenza/pip/advisory_group/PIP_AG_Rev_Final_TEWG_Report_10_Oct_2014.pdf?ua=1 تــــــــم ،

 .٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر  ٣٠االطالع في 

 ٢٠١٤الجائحــة المعقــود فــي تشــرين األول/ أكتــوبر  نفلــونزاانظــر تقريــر اجتمــاع الفريــق االستشــاري المعنــي بالتأهــب لأل    ٢
)http://www.who.int/influenza/pip/combined_pipagmroct2014corr.pdf?ua=1كـــــــــــانون األول/  ١االطـــــــــــالع فـــــــــــي  ، تــــــــــم

 ).٢٠١٥ ديسمبر


