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  ١ إضافة ٦٢/٥ج  الثانية والستونجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠٠٩مايو /  أيار١٨   من جدول األعمال المؤقت١-١٢البند 

  A62/5 Add.1   
  
  
  

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

  
  

  المستأنفماع الحكومي الدولي حصيلة االجت
  
  

  تقرير من المديرة العامة
  
  

تتشرف المديرة العامة بأن ترفع إلى جمعية الصحة التقرير المرفق عن حصيلة مداوالت االجتمـاع                 
  .الحكومي الدولي
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  المرفق
  

  تبادل فيروسات: نفلونزا الجائحةالتأهب لمواجهة األ
  األنفلونزا والتوصل إلى اللقاحات والفوائد األخرى

  
  تقرير االجتماع الحكومي الدولي

  
  
التأهـب  " الـصادر بعنـوان      ٢٨-٦٠ع ص ج في قرارها    ٢٠٠٧مايو  / طلبت جمعية الصحة في أيار      -١

أن تعقـد   " إلى اللقاحات والفوائـد األخـرى     تبادل فيروسات األنفلونزا والتوصل     : لمواجهة األنفلونزا الجائحة  
  .دولياًالمديرة العامة اجتماعاً حكومياً 

  
تبـادل فيروسـات األنفلـونزا    : وأصدر االجتماع الحكومي الدولي المعني بالتأهب لألنفلونزا الجائحة        -٢

 بيانـاً   ٢٠٠٧ر  نـوفمب / والتوصل إلى اللقاحات والفوائد األخرى في دورته األولى المعقودة في تشرين الثاني           
مؤقتاً طلب فيه أن تُنشئ المديرة العامة آلية تقنية مجدية في المنظمة القتفاء أثر الفيروسات، وأن تُنشئ آليـة                   

  . وطلب ذلك االجتماع أيضاً أن يعقد رئيسه فريقاً عامالً مفتوح العضوية١.استشارية
  
/  كانون األول  ١٣ إلى   ٨ في جنيف من     واستأنف االجتماع الحكومي الدولي أعماله في دورتين عقدتا         -٣

رئيس االجتمـاع   ) أستراليا(ورأست السيدة جين هالتون     . ٢٠٠٩مايو  /  أيار ١٦ إلى   ١٥ ومن   ٢٠٠٨ديسمبر  
  .الحكومي الدولي هاتين الدورتين المستأنفتين

  
 كـانون    والثاني في  ٢٠٠٨أبريل  / وعقد الفريق العامل المفتوح العضوية اجتماعين، أولهما في نيسان          -٤

 ووافق فيه على موافاة االجتماع الحكومي الدولي بالصيغة المنقحـة لـنص الـرئيس               ٢٠٠٨ديسمبر  / األول
  ٢.بوصفها أساس أعماله

  
ووافق االجتماع الحكومي الدولي على التوصية التي قدمها الفريق العامل المفتوح العضوية، وأحـرز                -٥

 تقدماً كبيراً في تنقيح نص الـرئيس وتوافقـت          ٢٠٠٨ ديسمبر   /في دورته المستأنفة المعقودة في كانون األول      
ووافق االجتماع الحكومي الدولي على االنعقاد فـي جنيـف          . آراؤه حول بنود كثيرة قبل أن يعلق دورته تلك        

بمناسبة انعقاد جمعية الصحة العالمية الثانية والستين، وطلب من األمانـة أن تبـادر إلـى إنجـاز األعمـال                    
  ٣:لتالية قبل انعقاد الجمعية مستعينة في ذلك حسب االقتضاء بمشورة الفريق العاملالتحضيرية ا

  
  ؛زيادة تطوير آلية التتبع  )أ(

  
إعداد االختصاصات المفصلة للمراكز المتعاونة مع المنظمة والمعنية باألنفلونزا أو مختبرات             )ب(

 الرئيسية والمراكز الوطنية المعنيـة      ، والمختبرات التنظيمية  H5المنظمة المرجعية المعنية بالفيروس     
  ٤باألنفلونزا واتباع المبادئ التوجيهية الواردة في النص الذي وضعه االجتماع الحكومي الدولي؛

                                                           
  .٥، الملحق ١٢٢/٥ت مانظر الوثيقة      ١
  .A/PIP/IGM/12انظر الوثيقة      ٢
  .١ إضافة ١٢٤/٤ت مانظر الوثيقة      ٣
  .٢، الملحق ١ إضافة ١٢٤/٤ت مانظر الوثيقة      ٤
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إعداد صيغة منقحة للجزء التقني من االتفاق الموحد لنقل المواد باتباع المبادئ المتفق عليهـا              )ج(
  ومي الدولي؛والواردة في النص الذي وضعه االجتماع الحك

  
إعداد تقرير يحدد االحتياجات واألولويات فيما يتعلق بكل فائدة من الفوائد المذكورة في الفرع      )د(
 من النص الذي وضعه االجتماع الحكومي الدولي وخاصة فيما يتعلق بالمخزون االحتيـاطي مـن                ٦

  .اللقاحات وكذلك الخيارات المتاحة في مجال التمويل
  
مية هذه األعمال المطلوبة، عقدت المديرة العامة اجتماعاً للفريق االستشاري في جنيف            وبالنظر إلى أه    -٦

وبعد ذلك وضعت الوثائق في صيغها الختاميـة بفـضل مـشورة            . الستعراض ومناقشة مسودات تلك الوثائق    
  .الفريق االستشاري

  
لى قدم المـساواة فيـروس      ورأى االجتماع الحكومي الدولي أن الدول األعضاء ملتزمة بأن تتبادل ع            -٧

، وسائر فيروسات األنفلونزا التي قد تتحول إلى جـوائح بـشرية، وفوائـد هـذه                H5N1األنفلونزا من النمط    
الفيروسات، باعتبارها أجزاء مهمة بالقدر نفسه من اإلجراءات الجماعية الالزمة لحماية الـصحة العموميـة               

  .العالمية
  
االجتماع الحكومي الدولي مداوالته واختتمها باالتفاق على معظم         استأنف   ٢٠٠٩مايو  /  أيار ١٥وفي    -٨

ما في إطار التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة من عناصر تتعلق بتبادل فيروسات األنفلونزا والتوصل إلـى                
  .ةومع ذلك فالبد من مواصلة األعمال لالتفاق على بعض العناصر الرئيسية المتبقي. اللقاحات والفوائد األخرى

  
وأعرب االجتماع الحكومي الدولي عن تقديره لألعمال التي أجراها الرئيس إلعداد نص الرئيس مـع                 -٩

المكـسيك، الـذي    (فالديـسبينو   . ل. ، والدكتور خ  ) ليشتي -تيمور(ديك  . السيد أ : نواب الرئيس الخمسة وهم   
ـ / االجتماع الحكومي الدولي في دورته المستأنفة في كـانون األول          انتخبه  للمنـصب الـذي     ٢٠٠٨سمبر  دي
، )نيجيريـا (نسيدي  . ، والدكتور أ  )جمهورية إيران اإلسالمية  (أحمدي  . ، والسيد ك  )باالسيوس. الدكتور أ  تركه

  ).النرويج( ستين –هدني . والسيدة س
  

وقد تميزت إجراءات العمل بالتشاور الكثيف مع الدول األعضاء وفيما بين الدول األعضاء، سواء في                 -١٠
  . الدورات أو في الفترات الفاصلة بينهاأثناء

  
  .٢٠٠٩مايو /  أيار١٦واختتم االجتماع الحكومي الدولي أعماله في يوم   -١١
  

ويقدم االجتماع الحكومي الدولي، بموجب هذا، الوثيقة التي تعرض حصيلة أعماله إلى المديرة العامة                -١٢
  ).المرفق(لتتفضل بإحالتها إلى جمعية الصحة العالمية 

  
  

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  

  .قد ترغب جمعية الصحة في النظر في العناصر المتبقية والبت في الخطوات الالحقة  -١٣
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  التذييل
  

  ١اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة
  لتبادل فيروسات األنفلونزا والتوصل إلى اللقاحات

  والفوائد األخرى
  

  الصفحة

    ٧  ..............................................................................المبادئ  -١
    ١٠  .............................................................................الغرض   -٢
    ١١  ..............................................................................النطاق   -٣
  التعاريف واستعمال المصطلحات   -٤

  ١٢  ........................................................    المصطلحات العلمية ١-٤
  ١٣  ............................................    المؤسسات والمنظمات والكيانات ٢-٤
  ١٤  ..........................................................    مصطلحات أخرى ٣-٤

  تبادل فيروسات األنفلونزا من نظام التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة من أجل   -٥
  جائحة في حدوث  قد تتسبب رى التيـروسات األنفلونزا األخ وفيH5N1النمط   
   بشرية  
  ١٦  ..................................................................أحكام عامة   ١-٥  

  ١٧  .....................................................بيانات المتواليات الجينية   ٢-٥  

  ١٨  ..........................................................آليات التتبع والتبليغ   ٣-٥  

  ١٨  ....................................................االتفاق الموحد لنقل المواد   ٤-٥  

  ١٨  ..................................................................أحكام عامة 
  ١٩  ..............................................تنفيذ االتفاق الموحد لنقل المواد 

  
   فوائد التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحةنظام تقاسم  -٦

  ٢٠  ..................................................................أحكام عامة   ١-٦  

  ٢٠  ...............................تقدير مخاطر حدوث الجائحة ومواجهة المخاطر  ٢-٦

  توريد فيروسات اللقاحات المرشحة للمواد الخاصة بالتأهب لمواجهـة األنفلونزا  ٣-٦
  ٢١  ......................................................................الجائحة   

  ٢١  ....................................توريد كواشف التشخيص ولوازم االختبار   ٤-٦

                                                           
وتـم  . حيثما ورد في هذا النص    " اإلطار"بدالً من مصطلح    " المبادئ التوجيهية "تم تقديم اقتراح الستعمال مصطلح          ١

أو مـصطلح   / و" اإلطـار الـدولي   "أو مصطلح   / و" اإلطار المتعدد األطراف  " تقديم اقتراحات الستعمال مصطلح      أيضاً
  ".التبادل العالمي"
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  ٢٢  ............................. الكواشف المرجعية لتحديد فعالية اللقاحات توريد  ٥-٦

  ٢٢  .............................بناء قدرات المختبرات وقدرات ترصد األنفلونزا   ٦-٦

  ٢٢  .......................................................بناء القدرات التنظيمية   ٧-٦

  ٢٣  ........................المخزونات االحتياطية من األدوية المضادة للفيروسات  ٨-٦

  ٢٣  ............مخزون االحتياطي من لقاحات التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحةال  ٩-٦

  ٢٤  ................. في الفترة الفاصلة بين جائحتين للبلدان الناميةإتاحة اللقاحات   ١٠-٦

  ٢٤  ....................................... التوصل إلى لقاحات األنفلونزا الجائحة  ١١-٦

  ٢٥  ................................................. المصنف بالترتيبالتسـعير   ١٢-٦

  ٢٥  ..............................................................نقل التكنولوجيا   ١٣-٦

  ٢٦  ............................................... االبتكاري المستدامآلية التمويل   ١٤-٦
  

  الحوكمة واالستعراض  -٧

  ٢٧  .................................................................. عامة مسألة  ١-٧

  ٢٧  ...........................................................الفريق االستشاري   ٢-٧

  ٢٨  ]لشبكة المنظمة[الحوكمة واستعراض اختصاصات المختبرات المرجعية التابعة   ٣-٧

  ٢٩  ..............................................................مراجعة اإلطار   ٤-٧
  

  ١المالحق
  ٣٠  .......................................................االتفاق الموحد لنقل المواد   ١الملحق 

  ٤٠  .................................................. الفريق االستشارياختصاصات   ٢الملحق 

  ، االختصاصات المتعلقة بالتعاطيع المنظمة والمعنية باألنفلونزاالمراكز المتعاونة م  ٣الملحق 
  ٤٣  ................. مع المواد البيولوجية الخاصة بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة  

  المبادئ التوجيهية لوضع اختصاصات المختبرات الراهنة والمستقبلية المحتملة  ٤الملحق 
   وسائر فيروسات األنفلونزاH5N1 المعنية بالفيروس ]لشبكة المنظمة [ التابعة   
  ٦٠  ..................................................................الجائحة البشرية   

  

  

  

  

  

                                                           
 .المستعمل في النص األصلي" المرفق"محل العنوان " الملحق"ة تم إحالل العنوان  توخياً للوضوح في هذه الوثيق   ١
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  فقرات يقترح إضافتها إلى الديباجة
  
بكة ال توفر المستوى المرغوب من      عالمية لترصد األنفلونزا وأن الش     في الشبكة ال    حدوث فقدان للثقة   إذ تالحظ  [

  ]الشفافية والعدالة واإلنصاف 
  

  
  المبادئ  -١

  
وإذ ترى أن تقاسم المعلومات عن الترصد وتبادل فيروسـات          . طر األنفلونزا الجائحة  وإذ تالحظ استمرار خ   [ 

أنفلونزا الطيور الشديد اإلمراض في الوقت المناسب، إلى جانب ضمان العدالة في التوصـل إلـى اللقاحـات                  
المية للتـصدي    من العناصر المهمة فيما يتعلق بالجاهزية الع       ،واألدوية الناجعة وما يتصل بها من تكنولوجيات      

تبادل فيروسات األنفلونزا والتوصل إلى     لأن اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة        كما  . للجائحة
وإذ . اللقاحات والفوائد األخرى هو آلية دولية القصد منها تنفيذ نظام أعدل وأكثر شـفافية وإنـصافاً وفعاليـة                 

 لتنفيذ خطط العمل الوطنية المتكاملة في مجالي التصدي لألنفلـونزا            البلدان النامية  فيتالحظ أن الدعم المقدم     
 على الصعيد الوطني على اكتشاف الحاالت وتقييم        وبناء الحد األدنى من القدرات األساسية     البشرية والحيوانية   

  . ]حالمخاطر المحتملة وتوكيد الحاالت مختبرياً واحتواء الحاالت بسرعة هي عوامل حاسمة في تحقيق النجا
  
تبادل فيروسات األنفلونزا والتوصـل إلـى       : بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة   وعندما يتعلق األمر      ١-١[

  : فإن الدول األعضاء في منظمة الصحة العالميةاللقاحات والفوائد األخرى
  
جهة األنفلـونزا    بشأن التأهب لموا   ٢٨-٦٠ع ص جتذكِّر بقرار جمعية الصحة العالمية      )  من الديباجة  ١قرة  الف(

  توافق آراء تبادل فيروسات األنفلونزا والحصول على اللقاحات وغير ذلك من الفوائد؛: الجائحة
  
تترتب عليها  قد   لحدوث جائحة من جوائح األنفلونزا التي        استمرار المخاطر وتشير إلى   )  من الديباجة  ٢الفقرة  (

ى البلدان النامية التي تعاني من أعباء مرض أعلى          وخاصة بالنسبة إل   آثار صحية واقتصادية واجتماعية مدمرة    
  توافق آراء ؛أكبرومن ضعف 

  
 H5N1وتقر بأن الدول األعضاء ملتزمة بأن تتبادل، على قـدم المـساواة، الفيـروس               )  من الديباجة  ٣فقرة  ال(

 هـي عناصـر   وسائر فيروسات األنفلونزا التي قد تسبب جوائح بشرية وتقاسم الفوائد، باعتبار أن هذه األمور  
  توافق آراءمهمة أيضاً في إطار العمل الجماعي من أجل الصحة العمومية العالمية؛ 

  
وتعلن أن الهدف المنشود من هذا اإلطار هو أن يتم تطبيقه بشكل شامل من أجل حماية                )  من الديباجة  ٤الفقرة  (

  توافق آراءجميع شعوب العالم من انتشار األمراض دولياً؛ 
  
لفيروسات األنفلونزا مـن    والمنهجي المناسب التوقيت    وتذكر بضرورة التبادل السريع     ) لديباجة من ا  ٥الفقرة  (

 تتسبب في حدوث جائحة بشرية مع المراكز المتعاونة مـع  قد وفيروسات األنفلونزا األخرى التي   H5N1النمط  
 تقـدير  كمساهمة في، وذلك H5 المنظمة بشأن األنفلونزا والمختبرات المرجعية التابعة للمنظمة والمعنية بالنمط    

مخاطر الجائحة وتطوير لقاحات مضادة لها وتحديث كواشف التشخيص ولوازم االختبارات وترصد مقاومـة              
  توافق آراء األدوية المضادة للفيروسات؛
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وتؤكد مجدداً االلتزامات التي قطعتها الدول األعضاء على نفـسها بموجـب اللـوائح              )  من الديباجة  ٦الفقرة  (
  توافق آراء ١؛)٢٠٠٥(صحية الدولية ال
  
وتعترف بأن هذا اإلطار يجب أن ينفذ بطريقة تتسق مع القوانين واللوائح وااللتزامات             )  من الديباجة  ٧الفقرة  (

  توافق آراء  الوطنية منها والدولية؛المنطبقة
  
 وفيروسـات   H5N1ا من النمط    وتقر بأن الفوائد المترتبة على تبادل فيروسات األنفلونز       )  من الديباجة  ٨الفقرة  (

 تتسبب في حدوث جائحة بشرية ينبغي أن يتم تقاسمها مع جميع الـدول األعـضاء                قداألنفلونزا األخرى التي    
  توافق آراء على أساس احتياجات الصحة العمومية؛

  
دل فيروسات  والشفافية واإلنصاف والكفاءة لتبا   بالعدالةتقر بضرورة وضع إطار يتسم      و)  من الديباجة  ٩الفقرة  (

ولتقاسـم   تتسبب في حدوث جائحة بـشرية        قد وفيروسات األنفلونزا األخرى التي      H5N1األنفلونزا من النمط    
الفوائد، بما في ذلك إتاحة وسائل التشخيص والعالجات المعقولة التكلفة، بما فيهـا اللقاحـات، فـي التوقيـت                 

  توافق آراء ؛ البلدان الناميةالمناسب، لمن يحتاجون إليها وتوزيعها عليهم، وخصوصاً في
  
وتعترف أيضاً بوظائف منظمة الصحة العالمية التوجيهية واإلشـرافية بـشأن هـذه             )  من الديباجة  ١٠الفقرة  (

 منظومة األمم المتحدة لشؤون األنفلونزا وسـائر المنظمـات الحكوميـة            منسقالقضايا وبضرورة التعاون مع     
  توافق آراءالدولية المعنية؛ 

  
بأهمية العمل الجماعي من  ]  البيولوجية ومواردهابحق الدول السيادي في [ تعترف و) من الديباجة ١١الفقرة (

   المخاطر المحدقة بالصحة العمومية؛التخفيف من وطأةأجل 
  
 حصيلة المفاوضات الخاصة بالحصول على المنـافع        يجبأو   هذا اإلطار    وال يمس )  من الديباجة  ١٢الفقرة  [(

   ]. المسبق عليهاالحكماتفاقية التنوع البيولوجي، وال يتضمن وتقاسمها بموجب 
  
بإعالن الدوحة حول اتفاق التريبس والصحة العمومية وكذلك        ] وتذكّر  ]/[ وتعترف  ) [  من الديباجة  ١٣الفقرة  [(

  ؛.]٢١-٦١ع ص جباالستراتيجية العالمية بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية المعتمدة في القرار 
  
  أو
  
وإذ تشير إلى االستراتيجية العالمية بشأن الصحة العمومية واالبتكـار والملكيـة الفكريـة، المعتمـدة فـي                  [ 

  .]٢١-٦١ع ص ج القرار
  
حقـوق الملكيـة    " يقران بأن    ٢١-٦١ع ص ج و ٢٨-٦٠ع ص جوتذكّر بأن القرارين    )  من الديباجة  ١٤الفقرة  (

وبأن  ."ون اتخاذ الدول األعضاء التدابير الكفيلة بحماية الصحة العموميةالفكرية ال تحول وال ينبغي أن تحول د
بيد أن هذا الحافز ال يلبي  .حقوق الملكية الفكرية تعد حافزاً هاماً في استحداث منتجات الرعاية الصحية الجديدة

محتمـل أن تـدفع    وحده الحاجة إلى استحداث المنتجات الجديدة من أجل مكافحة األمراض التي تتسم السوق ال             
  توافق آراء ؛"مقابلها بالصفر أو عدم اليقين

                                                           
  ./http://www.who.int/csr/ihr/ar انظر    ١
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قـد  ، وسائر فيروسات األنفلونزا التـي       H5N1وتعترف بأن االلتزام بتبادل الفيروس      )  من الديباجة  ١٥الفقرة  (
 وتقاسم الفوائد في هذا الصدد يمكنان الدول األعضاء والمدير العام من تقيـيم              تتسبب في حدوث جائحة بشرية    

اطر المحتملة العالمية فيما يتعلق بحدوث جائحة ويسمحان للدول األعضاء والمدير العام باتخاذ إجراءات               المخ
 التشخيص وسائر المستحـضرات     ووسائلللحد من مخاطر حدوث الجائحة ولتيسير استحداث وإنتاج اللقاحات          

  توافق آراء رعة؛الصيدالنية التي يمكن أن تساعد على مواجهة أي جائحة مستجدة واحتوائها بس
  
وتقر، مع القلق البالغ، بأن القدرة العالمية على إنتاج لقاحات األنفلونزا فـي الوقـت               )  من الديباجة  ١٦الفقرة  (

  توافق آراءالحاضر التزال غير كافية لسد االحتياجات المتوقعة في حال حدوث جائحة؛ 
  
مرافق صنع لقاحات األنفلونزا غير مالئم وخاصـة  وتقر، مع القلق البالغ، بأن توزع       )  من الديباجة  ١٧الفقرة  (

في البلدان النامية وبأن بعض الدول األعضاء ال يمكنها إنتاج اللقاحات والتوصل إلى الفوائد األخرى الناجمـة                 
  توافق آراءفي هذا الصدد أو تحمل تكاليف ذلك أو االستفادة منه؛ 

  
لمية التي وضعتها المنظمة بشأن األنفلونزا الجائحة مـن         خطة العمل العا  وتالحظ أن   )  من الديباجة  ١٨الفقرة  (

 وهدفها المتمثل في تضييق الفجوة بين الطلب المحتمل على اللقاحات والعرض            ١أجل زيادة إمدادات اللقاحات،   
المحتمل للقاحات في حالة حدوث أي جائحة، وذلك عن طريق تعزيز القدرة العالمية علـى إنتـاج لقاحـات                   

  توافق آراء  في ذلك إنتاجها في البلدان النامية؛األنفلونزا، بما
  
وتعترف بأهمية قيام الدول األعضاء وشركات إنتاج المستحضرات الصيدالنية وسائر          )  من الديباجة  ١٩الفقرة  (

الكيانات التي يمكنها التوصل إلى التكنولوجيات ذات الصلة فيما يتعلق بلقاحات ووسـائل تـشخيص وأدويـة                 
جهود محددة من أجل نقل تلك التكنولوجيات والمهارات والمعارف والدراية إلى البلدان والسيما             األنفلونزا ببذل   

النامية منها والتي ال تمتلك في الوقت الحاضر وسيلة للتوصل إلى تلك التكنولوجيات والمهـارات والمعـارف       
  توافق آراءوالدراية؛ 

  
آلليات التي من شأنها تعزيز قدرة البلدان النامية علـى          وتعترف بالحاجة إلى تمويل ا    )  من الديباجة  ٢٠الفقرة  (

  توافق آراءتحمل التكاليف والتوصل العادل إلى لقاحات وأدوية وتكنولوجيات األنفلونزا بشكل عادل؛ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
   ;WHO/CDS/EPR/GIP/2006.1الوثيقة     ١

http://www.who.int/csr/resources/publications/influenza/CDS_EPR_GIP_2006_1.pdf.  
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    الغرض-٢
  

  
جهـة  هب لموا إن الغرض من هذا اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة هو تحسين التأ              ١-٢

 شبكة لترصـد األنفلـونزا      إنشاء[ لحماية من انتشار األنفلونزا الجائحة عن طريق        األنفلونزا الجائحة وتعزيز ا   
تحـسين وتعزيـز      ]]/ [١شبكة المنظمة [ بوصفها  إصالح الشبكة العالمية لترصد األنفلونزا      ] [ تابعة للمنظمة   

يتسم بقـدر   [ وتنفيذ نظام   ) ]] ٢٠٠٥(ائح الصحية الدولية    وتنفيذ أحكام اللو  [ الشبكة العالمية لترصد األنفلونزا     
  : من أجل ما يليواإلنصاف والكفاءةشفافية ال وعدالةال  ]أكبر من

  
 تتسبب في    قد  وفيروسات األنفلونزا األخرى التي    H5N1تبادل فيروسات األنفلونزا من النمط        )١[(

  حدوث جائحة بشرية؛
  
 وفيروسـات   H5N1عمال فيروسات األنفلـونزا مـن الـنمط         تقاسم الفوائد المترتبة على است      )٢(

 تتسبب في حدوث جائحة بشرية، بما في ذلك إعداد المعلومـات ووسـائل              قداألنفلونزا األخرى التي    
  ].التشخيص واألدوية واللقاحات والتكنولوجيات األخرى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
دمت اقتراحات  وقُ. في جميع أجزاء نص الرئيس هذا بوصفه مصطلحاً محايداً        ] بكة المنظمة   ش[ استُعمل مصطلح       ١

" شبكة األنفلونزا التابعة للمنظمة   "أو الستعمال مصطلح    " ألنفلونزاالشبكة العالمية لترصد ا   "لإلبقاء على استعمال مصطلح     
  .بدالً منه
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  النطاق  -٣
  
  
قـد   وفيروسات األنفلونزا األخرى التـي       H5N1سات من النمط    ينطبق هذا اإلطار على تبادل الفيرو       ١-٣

  توافق آراء. لفوائد واقتسام اتتسبب في حدوث جائحة بشرية
  
 غيـر    األخـرى  مرضـات الم وال علـى  وال ينطبق  هذا اإلطار على فيروسات األنفلونزا الموسمية            ٢-٣

عليها العينات السريرية التي يتم تبادلها ضمن       المتصلة باألنفلونزا وال المواد البيولوجية التي يمكن أن تحتوي          
  توافق آراء .هذا اإلطار
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  التعاريف واستعمال المصطلحات  -٤
  
إنما يراد  " فيروس األنفلونزا "استناداً إلى الفهم الصادق النية بأن الهدف المنشود من كل استخدام لمصطلح             ( 

قـد تتـسبب فـي    وفيروسات األنفلونزا األخرى التي H5N1 " من النمط  األنفلونزافيروساتبه اإلشارة إلى 
  ".)حدوث جائحة بشرية

  
  توافق آراء. وألغراض هذا اإلطار تقصد بالمصطلحات التالية المعاني الواردة أدناه

  
  المصطلحات العلمية  ١-٤
  

  المواد البيولوجية الخاصة بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة
  
واالتفـاق  (، ألغراض هذا اإلطار     "المواد البيولوجية الخاصة بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة      " عبارة   ملتش

وآلية تتبع فيروسات األنفلونزا، العينات الـسريرية       ) الموحد لنقل المواد الملحق به واالختصاصات الملحقة به       
نفلونزا األخرى التي قد تتسبب فـي حـدوث          ومستفردات الفيروس من النمط البري وفيروسات األ       ١البشرية،

بإعدادها من فيروسات األنفلونزا من     ] مختبرات شبكة المنظمة    [ جائحة بشرية، والفيروسات المعدلة التي تقوم       
أو فيروسات األنفلونزا األخرى التي قد تتسبب في حدوث جائحة بـشرية، علـى أن تكـون            /  و H5N1النمط  

أو إعادة تفـارز الفيروسـات      / ونزا منتجة بواسطة الهندسة الجينية العكسية و      فيروسات مرشحة للقاحات األنفل   
  توافق آراء. السريعة النمو

  
 مـن الـنمط البـري       H5N1الفيـروس   ، هي مواد مشتقة من      التكميليالمواد الجينية، وبالتحديد الرنا والدنا      [ 
  ] "  التي قد تتسبب في حدوث جائحة بشرية األخرىروسات األنفلونزافي"و
  
وهي تحتوي على المعلومات    . هي ترتيب النوكليوتيدات الموجودة في جزيء الدنا أو الرنا        " المتواليات الجينية "

  توافق آراء. التي تحدد الخصائص البيولوجية ألي كائن أو فيروس
  
خيص أو  هي مواد بيولوجية أو كيميائية أو كائنات وأجزاء منها تُستعمل في أنشطة التـش             " الكواشف المرجعية "

ويتم تحديد خصائصها بدقة وتبدو مالئمة لالستعمال كمعايير لمقارنة وإجازة نتائج التحاليل المتوصل             . الترصد
  توافق آراء. إليها في مختلف المختبرات

  
هي الكواشف التي يـستعملها صـانعو       " كواشف فاعلية اللقاحات  / الكواشف المرجعية لتحديد فاعلية اللقاحات    "

 المختبرات التنظيمية بغرض اختبار وتقييس فعالية اللقاحات على أساس فيروسات األنفلـونزا             اللقاحات وكذلك 
  توافق آراء. وفيروسات األنفلونزا األخرى التي قد تتسبب في حدوث جائحة بشرية H5N1من النمط 

  
لبري تبين أنه   هو أي فيروس أنفلونزا من النمط ا      " فيروس األنفلونزا الذي قد يتسبب في حدوث جائحة بشرية        "

 ويحتوي على مستضد من مستضدات الراصة الدموية يختلف عن تلك التـي تحتـوي               البشرينقل العدوى إلى    
عليها فيروسات األنفلونزا الموسمية، بحيث يدل ذلك على أن الفيروس يحتمل أن توجد صلة بينه وبين انتشار                 

                                                           
 . وضع تعريف لهذا المصطلح    ١
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 .فيما يتعلق بتحديد الخـصائص    ) ٢٠٠٥(الدولية  ، باإلشارة إلى اللوائح الصحية      الجائحة في صفوف اآلدميين   
  توافق آراء

  
  

 أي فيروس متفـارز سـريع النمـو أو أي           إلى" فيروس لقاح التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة     "تشير عبارة   
فيروس أنفلونزا مرجعي أو أي فيروس توصي منظمة الصحة العالمية باستعماله لصنع اللقـاح، أو أي مـادة                  

أو فيروسات األنفلونزا األخرى التي      H5N1 األنفلونزا تنشأ عن فيروس األنفلونزا من النمط         أخرى من فيروس  
قد تتسبب في حدوث جائحة بشرية، باستخدام التكنولوجيات الجديدة والمستجدة، ويتم توريدها لصانعي لقاحات              

للجائحة أو الجائحة أو لقاحات     األنفلونزا بغرض استحداث نموذج أولي من لقاح لألنفلونزا الجائحة أو السابقة            
  توافق آراء .األنفلونزا األخرى

  
وكـذلك الـدم    ،  )كالمسحات والسوائل المشفوطة مثالً   ( من السبيل التنفسي     تؤخذهي مواد   " العينات السريرية "

ألغـراض  ] الحيوانيـة   / والمصادر غير البـشرية   / [ والمصل والبالزما والبراز والنُسج، وتُجمع من البشر      
  .يص أو الدراسة أو التحليلالتشخ

  
، بما فـي ذلـك الفيروسـات        تعني فيروسات األنفلونزا المهجنة   " فيروسات األنفلونزا المتفارزة السريعة النمو    "

من فيروسات األنفلونزا واختيرت لتنمو نمواً أفـضل        أو أكثر    التي تم توليدها من فيروسين مختلفين        المأشوبة،
  توافق آراء .بهدف بلوغ المستوى األمثل إلنتاج اللقاحنسيجية أو المستنبتات الفي جنين البيض 

  
هي فيروسات أنفلونزا من النمط البري ومصدرها بشري أو حيواني تنتقيهـا            " فيروسات األنفلونزا المرجعية  "

منظمة الصحة العالمية كفيروسات ممثلة ألهم فئات فيروسات األنفلونزا، وذلك باالستناد إلى نتـائج دراسـات                
. عة في مجال الخصائص المستضدية والجينية ومقارنات بفيروسات األنفلونزا المأخوذة من بلدان عديـدة             موس

توافـق  . ونظراً ألن فيروسات األنفلونزا فيروسات تتطور في الطبيعة فإنه يتم انتقاء فيروسات مرجعية جديدة             
  آراء

  
هي أنماط برية من فيروسات األنفلونزا      " حاتفيروسات األنفلونزا التي توصي المنظمة باستعمالها لصنع اللقا       "

  توافق آراء. توصي منظمة الصحة العالمية باستعمالها كأساس لصنع لقاحات األنفلونزا
  
التـي تنـشأ   هي فيروسات األنفلونزا    " فيروسات األنفلونزا من النمط البري أو مستفردات فيروسات األنفلونزا        "

 في جنـين البـيض أو       أو التي تزرع  /  في ذلك المنهجية الجزيئية و     بشكل طبيعي ويتم كشفها بأية وسيلة، بما      
والمأخوذة مباشرة من العينات السريرية أو من مستنبتات الحقة، ولم يجر تحويرها عن ) أي باالستفراد(الخاليا 
  توافق آراء .قصد

  
  المؤسسات والمنظمات والكيانات  ٢-٤
  
والتـي مقرهـا فـي      التي تعينها المنظمـة     المعنية باألنفلونزا   هي المختبرات   " المختبرات التنظيمية األساسية  "

، ولها دور حاسم على المستوى العالمي فـي اسـتحداث لقاحـات              أو تنتسب إليها   الوكاالت التنظيمية الوطنية  
وفقـاً  ] شـبكة المنظمـة     [ وهذه المختبـرات تـشارك فـي        . وتنظيمها وتوحيدها القياسي  البشرية  األنفلونزا  

  توافق آراء .لمعنيةالختصاصاتها ا
  
يقصد بهـم الكيانـات     " صانعو لقاحات األنفلونزا ووسائل تشخيصها والمستحضرات الصيدالنية المضادة لها        "

 أو الكيانات المملوكة للحكومات أو التي تدعمها الحكومات         المؤسسات األكاديمية العمومية أو الخاصة بما فيها      
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 تنتج لقاحات األنفلونزا البـشرية  أو/ تستحدث ويانات التجارية التي    هدف الربح أو الك   أو المنظمات التي ال تست    
قد تتسبب في حدوث جائحة التي األخرى أو فيروسات األنفلونزا  H5N1وسائر المنتجات المشتقة من الفيروس 

  توافق آراء .بشرية أو التي يستعمل فيها هذا الفيروس أو هذه الفيروسات
  
ترخص لها وتعينها الدولة العـضو ثـم        وهي مختبرات معنية باألنفلونزا     " نفلونزاالمراكز الوطنية المعنية باأل   "

تعترف بها المنظمة من أجل أداء عدد من الوظائف التي تشمل توريد المواد البيولوجيـة الخاصـة بالتأهـب                   
  توافق آراء .وفقاً الختصاصاتها] شبكة المنظمة  [ لمواجهة األنفلونزا الجائحة إلى

  
عـضو بتوريـد المـواد      الدولة  الهي مختبرات األنفلونزا التي ترخص لها       "  األخرى المرخص لها   المختبرات"

والمقصود بهـذا المـصطلح أن       .شبكة المنظمة  نزا الجائحة إلى    البيولوجية الخاصة بالتأهب لمواجهة األنفلو    
 أو   لمكافحة األنفلونزا  أي مركز وطني  وجد لديها   ي األعضاء التي ال     يشمل المختبرات الموجودة في تلك الدول     

الدول األعضاء التي لديها مراكز وطنية لمكافحة األنفلونزا ولكن ليست لديها مختبـرات إضـافية ذات أدوار                 
  توافق آراء .معينة تؤديها عادة المراكز الوطنية لمكافحة األنفلونزا

  
أو العلوم األساسية   /  العمومية و  العاملون في مجال الصحة   هم الباحثون   " الباحثون المعنيون بالصحة العمومية   "

دوائر البحوث األكاديمية التـي     الجامعات وسائر   و ،]شبكة المنظمة    [ خارجفي المؤسسات العامة أو الخاصة      
  توافق آراء .الصحة العمومية في المقام األولببحوثها تهتم 

  
لونزا تعينها المنظمة وتحصل علـى      هي مختبرات معنية باألنف   " المراكز المتعاونة مع المنظمة بشأن األنفلونزا     "

، وذلك بعد أن تقبل االختـصاصات       ]شبكة المنظمة   [ دعم من السلطات الوطنية كي تؤدي أدواراً معينة داخل          
وهي تختلف عموماً عن المراكز الوطنية المعنية باألنفلونزا وعن المختبـرات           . الرسمية التي تحددها المنظمة   

.  في أنها تضطلع بمسؤوليات عالمية وتتمتع بقدرات تقنية أكبـر          H5نية بالنمط   المرجعية التابعة للمنظمة والمع   
  توافق آراء

  
هي مختبرات معنيـة باألنفلونزا تعينهـا منظمـة        " H5المختبرات المرجعية التابعة للمنظمة والمعنية بالنمط       "

 H5لفيروس مـن الـنمط      الصحة العالمية لتعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية في ما يخص تشخيص العدوى با           
  توافق آراء .تشخيصاً يمكن الركون إليه، وذلك إلى أن تصبح هذه القدرات أوسع انتشاراً

  
هي الشبكة الدولية لمختبرات األنفلونزا التي تتولى تنسيقها منظمة الصحة العالمية وتضطلع " ] شبكة المنظمة[ "

األنفلونزا الجائحة وبتقديم المساعدة على اتخاذ تدابير على مدار السنة بترصد األنفلونزا وبتقدير مخاطر حدوث 
من المراكز الوطنية المعنية باألنفلونزا والمراكز المتعاونة مع المنظمة بشأن ] شبكة المنظمة [ وتتألف . التأهب

توافـق   . والمختبرات التنظيمية األساسية   H5األنفلونزا والمختبرات المرجعية التابعة للمنظمة والمعنية بالنمط        
  آراء

  
  مصطلحات أخرى  ٣-٤
  
وتشمل اآلليـة االستـشارية الفريـق       .  من هذا اإلطار   ٢-٧هي اآللية المذكورة في الفقرة      " اآللية االستشارية "

  توافق آراء .االستشاري
  
ا هو البلد الذي تأكد فيه مختبرياً وجود حاالت إصابة بين البشر أو الحيوانات بفيروس األنفلونز              " البلد الموبوء "

  توافق آراء . أو فيروسات األنفلونزا األخرى التي قد تتسبب في حدوث جائحةH5N1من النمط 
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  توافق آراء .هو المدير العام لمنظمة الصحة العالمية" المدير العام"
  
سياسات  لجنة األمم المتحدة لل    التي تصنف دورياً في خانة أقل البلدان نمواً من قبل         هي البلدان   " أقل البلدان نمواً  "

  توافق آراء .اإلنمائية
المـواد البيولوجيـة     [ أي مركز وطني معني باألنفلونزا أو أي مختبر آخر مأذون يرسـل           هو  " مختبر المنشأ "

وإلـى سـائر    ] شبكة المنظمة   [  إلى المختبرات األخرى داخل      ]الخاصة بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة      
  .الجهات المتلقية

  
المواد البيولوجيـة الخاصـة بالتأهـب       [ هي الدولة العضو التي تم فيها ألول مرة جمع          " ودولة المنشأ العض  "

  ].أو تطويرها / أو الحصول عليها و] العينات السريرية ]/ [لمواجهة األنفلونزا الجائحة 
  
ـ         " اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة     " ونزا هو هذا اإلطار الخاص بالتأهـب لمواجهـة األنفل

  توافق آراء .الجائحة لتبادل فيروسات األنفلونزا والتوصل إلى اللقاحات والفوائد األخرى
  
هي نظام يقوم علـى  ] آلية تتبع فيروسات األنفلونزا    [ " آلية التتبع الخاصة بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة      "

 وسائر الفيروسـات    H5N1سمة من النمط    تكنولوجيا المعلومات ويعنى بتتبع نقل وحركة كل الفيروسات المتقا        
وداخلهـا وخارجهـا حـسب      ] شبكة المنظمة   [ إلى  [ األدمية التي قد تتسبب في حدوث جائحة وأجزاء منها          

  .] التعريف الوارد في اإلطار
  
 من األدوية المضادة    كمية مدخرة هو  " من األدوية المضادة للفيروسات   ] التابع للمنظمة   [ المخزون االحتياطي   "
 وسائر فيروسات األنفلـونزا التـي قـد    H5N1وما يرتبط بها من معدات إلدارة فاشيات الفيروس        لفيروسات  ل

  توافق آراء . من هذا اإلطار٨-٦تتسبب في حدوث جائحة بشرية على النحو المبين في الفقرة 
  
   آراءتوافق .هي الدول األطراف في دستور منظمة الصحة العالمية" الدول األعضاء في المنظمة"
  
هـو المخـزون    " من لقاحات التأهب لمواجهة األنفلـونزا الجائحـة       ] التابع للمنظمة    [المخزون االحتياطي   "[ 

أو فيروسات األنفلونزا األخرى التي قد تتـسبب         H5N1االحتياطي من لقاحات فيروسات األنفلونزا من النمط        
  توافق آراء. طار من هذا اإل٩-٦في حدوث جائحة بشرية والمشار إليه في الفقرة 

  
  توافق آراء .هي األمانة المعرفة في دستور منظمة الصحة العالمية" أمانة المنظمة"
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    نظام التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة من أجل تبادل فيروسات األنفلونزا-٥
   وفيروسات األنفلونزا األخرى التي قدH5N1من النمط 

  يةتتسبب في حدوث جائحة بشر
  

  
  أحكام عامة  ١-٥

  
  ينبغي أن تقوم الدول األعضاء، عن طريق مراكزها الوطنية لمكافحة األنفلونزا ومختبراتها األخرى               ١-١-٥

المرخص لها، بالتوريد السريع والمنتظم والمناسب التوقيت للمواد البيولوجيـة الخاصـة بالتأهـب لمواجهـة                
وفيروسـات األنفلـونزا     H5N1إلصابة بالفيروسات من النمط     األنفلونزا الجائحة المأخوذة من جميع حاالت ا      

  توافق آراء]: لشبكة المنظمة [ األخرى التي قد تتسبب في حدوث جائحة بشرية قدر اإلمكان، 
  

إلى المركز المتعاون مع المنظمة بشأن األنفلونزا أو المختبـر المرجعـي التـابع للمنظمـة                  )١(
  )توافق آراء( المنشأ العضو؛ الذي تختاره دولة H5والمعني بالنمط 

  
عن طريق تلك المختبرات إلى سائر المراكز المتعاونـة مـع المنظمـة بـشأن األنفلـونزا                   )٢[(

 والمختبرات التنظيمية األساسية والمراكـز      H5والمختبرات المرجعية التابعة للمنظمة والمعنية بالنمط       
 لها وصانعي لقاحات األنفلـونزا ووسـائل        الوطنية المعنية باألنفلونزا والمختبرات األخرى المرخص     

، وذلـك   تشخيصها والمستحضرات الصيدالنية المضادة لها والباحثين المعنيين بالـصحة العموميـة          
التحديد التام لخصائص الفيروس، وتقدير مخاطر حدوث       : ]البحث والتطوير، بما في ذلك      [ ألغراض  

ات الصيدالنية، وتطوير فيروسات لقاحات     الجائحة، واستحداث وإجازة وسائل التشخيص والمستحضر     
  .]التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة، واستحداث اللقاحات وإنتاجها

  
  أو

  
ال يحق للمراكز المتعاونة مع المنظمة بشأن األنفلونزا أو للمختبـرات المرجعيـة المعنيـة                 )٢[(

ة بالتأهـب لمواجهـة األنفلـونزا        والتابعة للمنظمة التي تتلقى المواد البيولوجية الخاص       H5بالفيروس  
  :الجائحة أن تنقل المواد البيولوجية الخاصة بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة إال للجهات التالية

  
في بلد  [ المختبرات الوطنية المعنية باألنفلونزا     ] و  [ المختبرات التنظيمية األساسية      )أ(

  ال غير؛وذلك لغرض الوفاء بمتطلبات تخصصاتها ] المنشأ 
  
صانعو لقاحات األنفلونزا ووسائل تشخيصها وأدويتها دون غيرهم من أجل استحداث   )ب(

  أو إنتاج اللقاحات ووسائل التشخيص واألدوية وسائر المنتجات البيولوجية؛/ و
  
الباحثون اآلخرون وذلك فقط من أجل االضطالع بالبحوث المتعلقة باألنفلونزا غير             )ج(

أو إنتاج اللقاحات ووسائل التشخيص والمستحضرات      / تحداث و البحوث المعنية باس  
  . ]الصيدالنية وسائر المنتجات البيولوجية

  
يحق للمختبرات التنظيمية األساسية، لدى تلقي المواد البيولوجية الخاصة بالتأهب لمواجهـة              )٣(

ختبرات المرجعية التابعـة    األنفلونزا الجائحة من المراكز المتعاونة مع المنظمة بشأن األنفلونزا أو الم          
نقل تلك المواد إلى المراكز المتعاونة مع المنظمة المناظرة المعنيـة            H5للمنظمة والمعنية بالفيروس    

  .باألنفلونزا والمختبرات الوطنية المعنية باألنفلونزا في بلد المنشأ ال غير
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 الباحثين الذين يتلقون    ال ينقل صانعو لقاحات ووسائل تشخيص وأدوية األنفلونزا وغيرهم من           )٤(
المواد البيولوجية الخاصة بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة من المراكز المتعاونة مع المنظمة بشأن             
األنفلونزا أو المختبرات التنظيمية األساسية تلك المواد مرة أخرى إلى أي شخص أو كيان بما في ذلك                 

  .المؤسسات أو المنظمات أو الكيانات
  
نقل المواد البيولوجية الخاصة بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة المذكورة في الفقـرات           يتم    )٥(
 ١١باستعمال االتفاق الموحد لنقل المواد الوارد في المرفـق        ) ٣(١-١-٥و) ٢(١-١-٥و) ١(١-١-٥

  .وذلك فقط عند استيفاء وتنفيذ االتفاق الموحد لنقل المواد للكيانات ذات الصلة
  
د المواد البيولوجية الخاصة بالتأهب لمواجهة األنفلونزا المأخوذة من المراكز الوطنية المعنيـة               بتوري  ٢-١-٥

باألنفلونزا والمختبرات األخرى المرخص لها إلى المراكز المتعاونة مع المنظمة بشأن األنفلونزا والمختبـرات      
، تعطـي الـدول     )١(١-١-٥الفقـرة   كما هو مبين أعاله فـي        H5المرجعية التابعة للمنظمة والمعنية بالنمط      

على النقل الالحق للمواد البيولوجية الخاصة      ] توافق الدول األعضاء    ]/ [ موافقتها المسبقة عن علم     [ األعضاء  
على النحو المبـين فـي      [ بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة إلى المؤسسات والمنظمات والهيئات والكيانات          

   ].واستخدامها) ٢(١-١-٥الفقرة 
  
  ستبذل المراكز الوطنية المعنية باألنفلونزا والمختبرات األخرى المـرخص لهـا جهودهـا، قـدر                 ٣-١-٥

المستطاع لضمان أن المواد البيولوجية الخاصة بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة المـأخوذة مـن حـاالت                
ونزا األخرى التي قـد تتـسبب فـي         وفيروسات األنفل  H5N1اإلصابة البشرية بفيروسات األنفلونزا من النمط       

حدوث جائحة بشرية، والتي توردها إلى المراكز المتعاونة مع المنظمة بشأن األنفلونزا والمختبرات المرجعية              
  )توافق آراء(: H5التابعة للمنظمة والمعنية بالنمط 

  
  )توافق آراء(تحتوي على مواد صالحة للبقاء؛   )١(

لى النحو المتفق عليه في آلية التتبع والمعلومات الـسريرية          مصحوبة بالمعلومات الالزمة ع     )٢(
  )توافق آراء(. والوبائية األخرى الالزمة لتقييم المخاطر المحتملة

  
  للدول األعضاء أيضاً أن تورد المواد البيولوجية الخاصة بالتأهب لمواجهة األنفلـونزا الجائحـة أو           ٤-١-٥[

وفيروسات األنفلونزا   H5N1لبشرية بفيروسات األنفلونزا من النمط      الفيروسات المأخوذة من حاالت اإلصابة ا     
األخرى التي قد تتسبب في حدوث جائحة بشرية مباشرة إلى أي طرف آخر أو هيئة أخرى على أساس ثنائي                   

أو / شريطة توريد المواد نفسها على أساس األولوية إلى المراكز المتعاونة مع المنظمـة بـشأن األنفلـونزا و              
  )توافق آراء(. بموجب هذا اإلطار H5رات المرجعية التابعة للمنظمة والمعنية بالنمط المختب

  
  ليات الجينيةابيانات المتو  ٢-٥
  
 H5N1  ينبغي تقاسم بيانات التسلسل الجيني والتحاليل الناجمة عن تلك البيانات فيما يتعلق بالفيروس                ١-٢-٥

ث جائحة بشرية بطريقة سريعة ومنهجية ومناسبة التوقيت        وسائر فيروسات األنفلونزا التي قد تتسبب في حدو       
  )توافق آراء(]. شبكة المنظمة [ مع مختبر المنشأ وفيما بين مختبرات 

  

                                                           
 .١ انظر التذييل    ١
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  ومع االعتراف بأهمية زيادة الشفافية وفرص الوصول فيما يخص بيانات المتوالية الجينية لفيروسات               ٢-٢-٥
المشاع أو قواعد البيانـات     ود توجه نحو استخدام قواعد البيانات       األنفلونزا بالنسبة إلى الصحة العمومية وبوج     

   )توافق آراء( التي يمكن للجمهور االطالع عليها مثل جين بنك وجيسيد، على التوالي؛
  
  ومع االعتراف بأن نشر بيانات المتوالية الجينية قد اعتبر، في بعض الحاالت، أمراً حساساً من قبل                  ٣-٢-٥

  )توافق آراء(:  الفيروسالبلد الذي يوفر
  تطلب الدول األعضاء إلى المدير العام أن يتشاور مع الفريق االستشاري حول أفضل اإلجـراءات                 ٤-٢-٥

 وسـائر  H5N1فيما يخص مناقشة وحل القضايا المتعلقة بمعالجة بيانات المتوالية الجينية المتأتية من الفيروس        
 جائحة بشرية وذلك داخل إطار التأهـب لمواجهـة األنفلـونزا            فيروسات األنفلونزا التي قد تتسبب في حدوث      

  )توافق آراء(. الجائحة
  
  آليات التتبع والتبليغ  ٣-٥
  
بإنشاء آلية تتبع شـفافة فـي التوقيـت          ] ١الفريق االستشاري [   يقوم المدير العام، بعد التشاور مع         ١-٣-٥

لي حركة المواد البيولوجية الخاصة بالتأهب لمواجهة       المناسب تستخدم نظاماً إلكترونياً كي تتتبع في الوقت الفع        
  توافق آراء .األنفلونزا الجائحة في شبكة المنظمة وإليها وداخلها ومنها

  
  لضمان اإلدالء بتعليقات سريعة ومنهجية ومناسبة التوقيت إلى مختبرات المنشأ والـدول األعـضاء              ٢-٣-٥

نظم التبليغ اإللكترونية المرتبطة بها طلباً يقضي بأن تقدم المراكز          يقوم المدير العام أيضاً بتضمين آلية التتبع و       
والمختبرات التنظيمية األساسية تقريراً موجزاً      H5المتعاونة مع المنظمة والمختبرات المرجعية المعنية بالنمط        

بـالمواد  عن التحاليل المختبرية، ولدى الطلب، عن أي معلومات متاحة يحتاجها مختبر المنشأ فيمـا يتعلـق                 
  توافق آراء. البيولوجية الخاصة بالتأهب لمواجهة األنفلونزا

  
  إلى أن يتواصل تطوير وتشغيل النسخ الالحقة من آلية التتبع الشفافة ستتولى أمانة المنظمة تـشغيل                  ٣-٣-٥

بيولوجية  الكشف عن كل المعلومات بالكامل فيما يتعلق بنقل وحركة المواد ال           معوصيانة النظام المؤقت الحالي     
  توافق آراء]. شبكة المنظمة [ الخاصة بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة إلى وداخل وخارج 

  
  ٢االتفاق الموحد لنقل المواد  ٤-٥
  

  أحكام عامة
  
أن ] شـبكة المنظمـة     [ الدول األعضاء والمدير العام على مختبـرات        ] يحث  / يشترط[   ينبغي أن     ١-٤-٥

 بهذا اإلطار في تغطية جميع ١٣نقل المواد على النحو الذي يتسق بما ورد في المرفق تستعمل االتفاق الموحد ل
شـرطاً   [المواد البيولوجية الخاصة بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة باعتبار ذلك ] واستخدام  [ عمليات نقل   

  ].إلزامياً 

                                                           
" المراقبـة آلية  "  تم إحالل مصطلح   ٢٠٠٧نوفمبر  / في دورة االجتماع الحكومي الدولي المعقودة في تشرين الثاني            ١

  ".اآللية االستشارية" محل مصطلح ٢٨-٦٠ج ص عالمستعمل في القرار 
  مستعمل فـي القـرار      ال "الشروط واألحكام الموحدة  "يستعمل مصطلح االتفاق الموحد لنقل المواد بدالً من مصطلح              ٢

  .٢٨-٦٠ج ص ع
  .١انظر التذييل     ٣
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وإضـفاء الطـابع   ] ي شـكل إلكترونـي   وحبذا لو كان ف[   وسيتم توحيد االتفاق الموحد لنقل المواد         ٢-٤-٥
المواد البيولوجيـة الخاصـة     ] واستخدام  [ الشمولي عليه وتطبيقه على الصعيد العالمي على كل عمليات نقل           

ولـن يكـن    ] واستخداماتها  ] شبكة المنظمة   [ في وإلى وداخل وخارج     [ بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة،     
  ].أذونات أخرى [ موضع تفاوض آخر 

  
  تنفيذ االتفاق الموحد لنقل المواد

  
سينفذ االتفاق الموحد لنقل المواد تلقائياً فيما يتعلق بعمليات نقل المواد البيولوجيـة الخاصـة               [ ألف    ٤-٤-٥[

مـن  ]] شـبكة المنظمـة     ]] [ شبكة المنظمة   [ في وإلى وداخل وخارج     [ بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة     
نية باألنفلونزا والمختبرات المرخص لها إلى المراكز المتعاونـة مـع المنظمـة بـشأن               المراكز الوطنية المع  

وفيما يتعلق بعمليات نقل المواد البيولوجية  H5األنفلونزا والمختبرات المرجعية التابعة للمنظمة والمعنية بالنمط 
  .]]الخاصة بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة داخل شبكة المنظمة

  
التي تنقل المواد البيولوجية الخاصة بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة ] شبكة المنظمة [  مختبرات ستضمن[[ 

إلى صانعي لقاحات األنفلونزا ووسائل تشخيصها والمستحضرات الصيدالنية المضادة لها أو الباحثين المعنيين             
 والمنظمـات والكيانـات علـى التقيـد     بالصحة العمومية أن تحصل على الموافقة الكتابية من هذه المؤسسات 

  .]]باالتفاق الموحد لنقل المواد 
  
  أو
  
بما في ذلك عن طريق     [ باء  سينفذ االتفاق الموحد لنقل المواد وحبذا لو كان ذلك في شكل إلكتروني               ٤-٤-٥[[

واد البيولوجيـة   ويتم استيفاؤه وتوقيعه من قبل المؤسسات والمنظمات والكيانات التي تقدم وتتلقى الم           ] الفاكس  
  )باء٤-٣-٥تحذف الفقرة (أو . ] الخاصة بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة
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    نظام تقاسم فوائد التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة-٦
  
  أحكام عامة  ١-٦
  
سم الفوائد فيما يتعلق    ينبغي للدول األعضاء، في عملها مع أمانة المنظمة، أن تسهم في قيام نظام لتقا               ١-١-٦

 لقاحات األنفلونزا ووسائل    وصانعيباألنفلونزا الجائحة وأن تدعو المؤسسات والوكاالت والكيانات ذات الصلة          
. تشخيصها وأدويتها وباحثي الصحة العمومية ممن يعنيهم األمر إلى اإلسهام في هذا النظام على النحو المالئم               

  )توافق آراء(
  
  :يلي اسم فوائد التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة على ما  يعمل نظام تق٢-١-٦
  

تقديم المعلومات والخدمات الخاصة بترصد الجائحة وتقـدير مخاطرهـا واإلنـذار المبكـر               )١(
  توافق آراءبحدوثها؛ 

  
تحقيق فوائد تشمل، حسب االقتضاء، بناء القدرات في مجاالت ترصـد الجائحـة وتقـدير                 )٢(

توافـق  . علومات والخدمات الخاصة باإلنذار المبكر بحدوثها إلى الدول األعضاء        مخاطرها وتقديم الم  
  آراء

  
إعطاء األولوية لتحقيق فوائد هامة، ومنها على سبيل المثال األدوية المـضادة للفيروسـات                )٣(

، وفيروسات األنفلونزا األخرى التي قد تتـسبب فـي          H5N1ولقاحات فيروسات األنفلونزا من النمط      
ائحة بشرية، باعتبارها من األوليات العالية للبلدان النامية، وخصوصاً البلدان الموبوءة، طبقاً            حدوث ج 

للمخاطر واالحتياجات في مجال الصحة العمومية والسيما حيثما كانت تلك البلدان تفتقر إلى القـدرة               
لهـا وعلـى    على إنتاج لقاحات األنفلونزا ووسائل تشخيصها والمستحضرات الصيدالنية المـضادة           

وسيتم إعطاء األولوية على أساس تقدير الخبراء للمخاطر واالحتياجات، في مجـال            . الحصول عليها 
  توافق آراءالصحة العمومية بناء على مبادئ توجيهية شفافة؛ 

  
بناء القدرات في البلدان المتلقية، بمرور الوقت، من أجل المساعدة التقنية ونقل التكنولوجيات               )٤(

 والمعرفة التقنية وزيادة القدرة على إنتاج لقاحات األنفلونزا، حسب المخاطر واالحتياجات            والمهارات
  توافق آراء. في مجال الصحة العمومية في البلدان المتلقية

  
.   يشمل نظام تقاسم فوائد التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة العناصر المحددة في بقية هـذا الجـزء                 ٣-١-٦

  توافق آراء
  
  قدير مخاطر حدوث الجائحة ومواجهة المخاطرت  ٢-٦
  
ألمانة المنظمة ولدول المنشأ األعضاء، بسرعة وانتظام في التوقيت ] شبكة المنظمة [   تتيح مختبرات ١-٢-٦

المناسب، تقريراً موجزاً عن التحاليل المختبرية، وستتيح لها عند الطلب أية معلومات أخـرى متاحـة تلـزم                  
جية الخاصة بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة من أجل تمكين البلـدان الموبـوءة،             بخصوص المواد البيولو  

  توافق آراء. والسيما البلدان النامية، من مواجهة المخاطر بفعالية وعلى نحو هادف
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  تتيح المنظمة المعلومات عن مواجهة المخاطر، والتي تشتمل وال تقتصر علـى المعلومـات عـن                  ٢-٢-٦
ات وعن الفيروسات المرشحة ومضادات الفيروسات الناجعة، لكل البلدان الموبوءة، والسـيما            استحداث اللقاح 

  توافق آراء. البلدان النامية، لتمكينها من مواجهة المخاطر بفعالية وعلى نحو هادف
  
وتساعد أمانة المنظمة لجميع الدول األعضاء بسرعة وانتظام تقديرات مخاطر حدوث الجائحة      ستتيح    ٣-٢-٦

  توافق آراء .ومواجهة مخاطرها مع كل المعلومات الداعمةفي 
  
  يستمر كل من المراكز المتعاونة مع المنظمة بشأن األنفلونزا والمختبرات المرجعية التابعة للمنظمة               ٤-٢-٦

 والمدير العام في تقديم المساعدة التقنية إلى الدول األعضاء من أجل تحسين القدرة علـى               H5والمعنية بالنمط   
إجراء البحوث والترصد، بما في ذلك تدريب الموظفين، وذلك بهدف تحسين العمل الوطني بشأن تقدير مخاطر  

  توافق آراء. حدوث الجائحة ومواجهة مخاطرها
  
  توريد فيروسات اللقاحات المرشحة للمواد الخاصة بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة  ٣-٦
  

المختبـرات  /  بـشأن األنفلـونزا    مراكز المتعاونة مع المنظمـة      يضمن المدير العام أن تقوم ال       ٣-٦
  في االختـصاصات،  عليه، كما هو متفق والمختبرات التنظيمية األساسية  H5المرجعية المعنية بالنمط    

 إلـى   بتوريد الفيروسات المرشحة للمواد البيولوجية الخاصة بمواجهة األنفلونزا الجائحة عند الطلـب           
   آراءتوافق: الجهات التالية

  
  توافق آراءصانعي لقاحات األنفلونزا دون تفضيل من أي نوع؛   )١(
  
توافـق  مختبرات دول المنشأ األعضاء والدول األعضاء األخرى في الوقت ذاتـه،              )٢(

  آراء
  
   آخرأي مختبر  )٣(
  

مكرر  على أي كيان يتلقى الفيروسات المرشحة للمواد البيولوجية الخاصة بمواجهة األنفلـونزا              ٣-٦
مرجع المنظمة للسالمة البيولوجية في المختبرات،      (لجائحة أن يفي بأحكام دالئل السالمة البيولوجية        ا

  توافق آراء. ويطبق أفضل ممارسات الحماية في المختبرات) الطبعة الثالثة
  
  توريد كواشف التشخيص ولوازم االختبار  ٤-٦
  
ونزا والمختبرات المرجعية التابعة للمنظمة والمعنية        تستمر المراكز المتعاونة مع المنظمة بشأن األنفل        ١-٤-٦

 والمختبرات التنظيمية األساسية، عن طريق العمل مع أمانة المنظمة، في تزويد المراكز الوطنيـة               H5بالنمط  
المعنية باألنفلونزا والمختبرات األخرى المرخص لها، مجاناً، بإمدادات كواشف التشخيص ولـوازم االختبـار              

  )توافق آراء(. ة من أجل التعرف على العينات السريرية لألنفلونزا وتحديد خصائصهاغير التجاري
  
  صانعو وسائل تشخيص األنفلونزا الذين يتلقون المواد البيولوجية الخاصة بالتأهب لمواجهة األنفلونزا           ٢-٤-٦

أو تفـضيلية،  / لية و، مجانـاً أو بأسـعار تـسهي   ]شبكة المنظمة  [ الجائحة مدعوون إلى أن يتيحوا لمختبرات       
إمدادات كواشف التشخيص ومواد االختبار من أجل التعرف على العينـات الـسريرية لألنفلـونزا وتحديـد                 

  )توافق آراء(. خصائصها، إذا بررت الظروف ذلك
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  توريد الكواشف المرجعية لتحديد فعالية اللقاحات  ٥-٦
  
كواشف المرجعية لتحديد فعالية اللقاحات المضادة        تستمر المختبرات التنظيمية األساسية في توريد ال        ١-٥-٦

 وفيروسات األنفلونزا األخرى التي قد تتسبب في حدوث جائحة بشرية،           H5N1لفيروسات األنفلونزا من النمط     
توافـق  . عند الطلب، إلى المختبرات التنظيمية الوطنية وإلى صانعي لقاحات األنفلونزا في كل الدول األعضاء             

  آراء
  
تمر المختبرات التنظيمية األساسية في توفير التدريب، عند الطلب، على مراقبة جودة اللقاحـات                تس  ٢-٥-٦

 وفيروسات األنفلونزا األخرى التي قد تتسبب في حدوث جائحة H5N1المضادة لفيروسات األنفلونزا من النمط      
  توافق آراء. بشرية للمختبرات التنظيمية الوطنية في كل الدول األعضاء

  
  ناء قدرات المختبرات وقدرات ترصد األنفلونزاب  ٦-٦
  
  الدول األعضاء ذات القدرة المتطورة في مجال بناء قدرات المختبرات وترصد األنفلونزا مدعوة إلى       ١-٦-٦

مواصلة العمل، عند الطلب، مع المنظمة وسائر الدول األعضاء، والسيما البلدان النامية، على تنميـة القـدرة                 
  )توافق آراء(:  المختبرات وترصد األنفلونزا، بما في ذلك ما يليالوطنية في مجالي

  
  )توافق آراء(الكشف المبكر عن الفيروسات واستفرادها وتحديد خصائصها؛   )١(

  
  )توافق آراء(المشاركة في تقدير مخاطر حدوث الجائحة ومواجهتها؛   )٢(

  
  )توافق آراء(  تنمية القدرة على إجراء البحوث فيما يتعلق باألنفلونزا؛  )٣(

  
اكتساب المؤهالت التقنية الالزمة للنظر في تعيين المختبرات مراكز وطنية معنية باألنفلونزا              )٤(

.  ومراكز متعاونة مع المنظمة بشأن األنفلـونزا       H5ومختبرات مرجعية تابعة للمنظمة ومعنية بالنمط       
  )توافق آراء(

  
  بناء القدرات التنظيمية  ٧-٦
  
ل األعضاء ذات القدرة التنظيمية المتطورة أن تحسن وتعزز، عند الطلب، العمل الـذي                ينبغي للدو   ١-٧-٦

تضطلع به الدول األعضاء مع المنظمة، والسيما العمل الذي تضطلع به البلدان النامية لتعزيز قدرة الـسلطات                
ئل تشخيـصها   التنظيمية على اتخاذ التدابير الالزمة للموافقـة الـسريعة علـى لقاحـات األنفلـونزا ووسـا                

والمستحضرات الصيدالنية المضادة لها المأمونة والناجعة، بما في ذلك تلك التي تُستحدث من استعمال المواد               
البيولوجية الخاصة بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة، والسيما ما يتم اشتقاقه من األنماط الفرعية الجديدة من               

  )توافق آراء(. فيروسات األنفلونزا
  
بالموافقة التنظيمية  باإلخطار    ينبغي أن تتيح الدول األعضاء المعلومات المتاحة على المأل فيما يتعلق              ٢-٧-٦

 وفيروسات األنفلونزا األخرى التي قد تتسبب في حدوث جائحة بشرية           H5N1 لقاحات الفيروس الصحية على   
          ستحدث باستعمال المواد البيولوجية    ووسائل تشخيصها والمستحضرات الصيدلية المضادة لها، بما في ذلك ما ي

  )توافق آراء(. الخاصة بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة
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  )توافق آراء(المخزونات االحتياطية من األدوية المضادة للفيروسات   ٨-٦
  
/   يستمر المدير العام في العمل مع سائر الوكاالت والجهات المانحة المتعددة األطراف والمنظمـات               ١-٨-٦
كيانات الخيرية الدولية والمؤسسات الخاصة وسائر الشركاء المحتملين، بمن فيهم المؤسـسات والمنظمـات              ال

والكيانات، وخصوصاً صانعي لقاحات األنفلونزا ووسائل تشخيصها والمستحضرات الصيدالنية المضادة لهـا،          
 األدوية المضادة للفيروسات    في العمل على التوصل إلى االلتزام بالمساهمات في تكوين مخزون احتياطي من           

ومن المعدات ذات الصلة بها واالحتفاظ به واالستمرار في تطويره الستعماله في احتواء فاشـيات فيروسـات                 
  توافق آراء. وفيروسات األنفلونزا األخرى التي قد تتسبب في حدوث جائحة بشرية H5N1األنفلونزا من النمط 

  
ق مع الدول األعضاء والمؤسسات والمنظمات وسائر الكيانات لتشجيعها   يستمر المدير العام في التنسي٢-٨-٦

على االحتفاظ بمخزونات احتياطية من األدوية المضادة للفيروسات واالستمرار في تطوير هـذه المخزونـات               
 وفيروسات األنفلونزا األخرى التـي قـد        H5N1الستعمالها في احتواء فاشيات فيروسات األنفلونزا من النمط         

  توافق آراء. بب في حدوث جائحة بشريةتتس
  
  يسعى المدير العام إلى االستهداء بمشورة الخبراء في تحديد حجم مخزون المنظمة االحتياطي مـن                 ٣-٨-٦

. األدوية المضادة للفيروسات وتكوينه وإعادة تغذيته واستعماله العملي وإجراءات نشره ألغـراض اسـتعماله             
  توافق آراء

  
  اطي من لقاحات التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحةمخزون االحتيال  ٩-٦
  
 وفيروسـات   H5N1  ينشئ المدير العام مخزوناً احتياطياً من لقاحات فيروسات األنفلونزا من النمط              ١-٩-٦

األنفلونزا األخرى التي قد تتسبب في حدوث جائحة بشرية والمعدات ذات الصلة به، ويحتفظ بهذا المخـزون                 
   توافق آراء . في ذلك المحاقن واإلبر وأدوات االستعمال، بما يتسق مع إرشادات الخبراءوهذه المعدات، بما

  
 مليون جرعة من اللقاح المضاد للفيروس من        ١٥٠وسيشمل مخزون المنظمة االحتياطي في البداية         ٢-٩-٦

ستـشاريين   الستعمالها وفقاً إلرشادات الخبراء، بما فـي ذلـك إرشـادات فريـق الخبـراء اال                H5N1النمط  
  توافق آراء: ولالسترشاد. االستراتيجي

  
 مليون جرعة لالستعمال في البلدان الموبوءة، وفقاً للمخاطر واالحتياجات فـي            ٥٠تُخصص    )١(

توافـق  مجال الصحة العمومية، وللمساعدة على احتواء الفاشية األولى أو فاشيات الجائحة المستجدة؛             
  آراء

  
زيع فور ظهور الجائحة على البلدان النامية التي ليست لديها  مليون جرعة للتو١٠٠تُخصص   )٢(

، أو ذات القدرة المحدودة على      H5N1القدرة على التوصل إلى لقاحات فيروسات األنفلونزا من النمط          
  توافق آراء. ذلك، على أساس نصيب الفرد من السكان على أن تتولى تلك البلدان تحديد االستعمال

  
ألعضاء أن تحث صانعي لقاحات األنفلونزا على إعطاء األولوية واالستجابة الفوريـة              ينبغي للدول ا    ٣-٩-٦

نفلونزا الجائحة وعلى التبرع بجرعات     الحتياجات مخزون المنظمة االحتياطي من لقاحات التأهب لمواجهة األ        
  توافق آراء). ه أعال١-٩-٦انظر الفقرة ( للوفاء بالهدف األولي H5N1كافية من اللقاحات المضادة للفيروس 
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  يواصل المدير العام السعي إلى التماس توجيهات الخبراء من أجل تحديد حجم وتركيـب اللقاحـات                  ٤-٩-٦
الموجودة في المخزون االحتياطي للمنظمة الخاص بلقاحات التأهب لمواجهة األنفلـونزا الجائحـة المـضادة               

  توافق آراء.  في حدوث جائحة بشريةالتي قد تتسبب وفيروسات األنفلونزا األخرى H5N1للفيروس 
  
  في حالة التبرع بجرعات غير كافية يعمل المدير العام مع الدول األعضاء على تحـري اسـتخدام                   ٥-٩-٦

للوفاء باشتراطات مخزون المنظمـة االحتيـاطي الخـاص        )  أدناه ١٤-٦انظر الفقرة   (آليات التمويل المستدام    
  توافق آراء. جائحةبلقاحات التأهب لمواجهة األنفلونزا ال

  
براء، إمكانية استعمال المخزون      يستعرض المدير العام أوالً بأول، مع االستهداء بإرشادات الخ          مكرر٥-٩-٦

مخزون المنظمة االحتياطي من لقاحات التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة قبل حدوث الجائحة فـي البلـدان                
  .حسب االقتضاءفي ذلك إجراء التجارب الداعمة  الموبوءة، بما

  
  يعمل المدير العام مع الخبراء المعنيين والدول األعضاء المعنية على وضع وتنفيذ خطط التـشغيل                 ٦-٩-٦

الخاصة بنشر اللقاحات الموجودة في مخزون المنظمة االحتياطي من لقاحات التأهـب لمواجهـة األنفلـونزا                
  توافق آراء .الجائحة

  
  فاصلة بين جائحتين للبلدان الناميةفي الفترة الإتاحة اللقاحات   ١٠-٦
  
 مخزون المنظمـة االحتيـاطي مـن        التدابير الرامية إلى دعم   لدول األعضاء، بمعزل عن     ل  ينبغي    ١-١٠-٦

  : أعاله٩-٦ المبينة في المادة لقاحات التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة
  
ن كـل دورة إلنتـاج لقاحـات          أن تحث صانعي لقاحات األنفلونزا على أن تخصص جزءاً م           ١-١-١٠-٦

 وفيروسات األنفلونزا األخرى التي قد تتسبب في حدوث جائحة بشرية مـن أجـل تخزينهـا            H5N1الفيروس  
  توافق آراءأو استخدامها من قبل البلدان النامية؛ و  /و
  
ـ             أن تستمر     ٢-١-١٠-٦ دف في العمل مع بعضها البعض ومع المدير العام وصانعي لقاحات األنفلـونزا به

وفيروسات األنفلونزا األخرى التي     H5N1تأمين إتاحة كميات كافية من لقاحات فيروسات األنفلونزا من النمط           
قد تتسبب في حدوث جائحة بشرية، للبلدان النامية في الوقت نفسه الذي تتاح فيه للبلدان المتقدمة، على أساس                  

-٦انظر الفقـرة  (مصنفة بالترتيب    ذلك بأسعار    المخاطر واالحتياجات في مجال الصحة العمومية على أن يتم        
  توافق آراء).  أدناه١٢
  
  التوصل إلى لقاحات األنفلونزا الجائحة  ١١-٦
  
مـن كـل دورة مـن       يخصصوا جزءاً   على أن     ينبغي للدول األعضاء أن تحث صانعي اللقاحات          ١-١١-٦

  توافق آراءو الستخدام البلدان النامية؛ دورات إنتاج لقاحات فيروسات األنفلونزا 
  
اآللية االستشارية، اجتماعاً لفريق خبراء من أجل       الدول األعضاء و  يعقد المدير العام، بعد استشارة        ٢-١١-٦

 على أساس المخاطر التي     مواصلة إعداد آليات دولية بما فيها اآلليات القائمة إلنتاج وتوزيع لقاحات األنفلونزا           
. ٢٠١٠ ء الجائحة وذلك كي تنظر فيها جمعية الصحة العالمية في عام           أثنا تحيق بالصحة العمومية واحتياجاتها   

   توافق آراء
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  المصنف بالترتيب التسعير   ١٢-٦
  
 وفيروسـات  H5N1كتدبير يرمي إلى تحسين متاحية لقاحات األنفلونزا الجائحة ولقاحات الفيروس            ١-١٢-٦

ضادة للفيروسات، ينبغي للـدول األعـضاء أن        األنفلونزا التي قد تتسبب في حدوث جائحة بشرية واألدوية الم         
تحث صانعي لقاحات األنفلونزا واألدوية المضادة للفيروسات على أن يعمدوا فرادى إلى تنفيذ نظام التـسعير                

وفي إطار هذا النهج ينبغي حث آحاد صانعي        . المصنف بالترتيب لهذه اللقاحات واألدوية المضادة للفيروسات      
دوية المضادة للفيروسات على مراعاة مستوى دخل البلد المعني والتفاوض مع السلطات            لقاحات األنفلونزا واأل  

. الوطنية في البلد المتلقي من أجل التوصل إلى السعر الذي يتعين تطبيقه في األسواق الخاصة والعامة لكل بلد                 
  توافق آراء. وفي هذا السياق ينبغي مراعاة مدى تأثر أقل البلدان النامية

  
  ل التكنولوجيانق  ١٣-٦
  
  يواصل المدير العام العمل عن كثب مع الدول األعضاء وصانعي لقاحات األنفلونزا علـى تنفيـذ                  ١-١٣-٦

بما فـي   خطة العمل العالمية التي وضعتها المنظمة بشأن األنفلونزا الجائحة من أجل زيادة إمدادات اللقاحات،               
بلدان الصناعية ومـن  أو ال/ نتاج جديدة في البلدان النامية و الرامية إلى بناء مرافق إذلك استراتيجيات المنظمة 

  توافق آراء. خالل نقل التكنولوجيا والمهارات والمعرفة التقنية
  
 صانعي لقاحات األنفلونزا ووسائل تشخيصها واألدوية المضادة لها         ينبغي للدول األعضاء أن تحث        ٢-١٣-٦

،  البلـدان الناميـة    وخصوصاً األخرى،   البلدانكنولوجيات إلى   على أن تبذل جهوداً محددة من أجل نقل هذه الت         
  توافق آراء .حسب االقتضاء

  
 والقوانين وااللتزامـات   المنطبقة   ينبغي أن يتم نقل التكنولوجيا على نحو يتسق مع القوانين الوطنية            ٣-١٣-٦

ناسب قدرة الدول األعضاء    الدولية وأن يتم تسهيله تدريجياً بمرور الوقت حسب شروط يتفق عليها الطرفان وت            
التي تُنقل إليها لتمكين البلدان النامية من دراسة وصنع لقاحات األنفلونزا ووسائل تشخيصها والمستحـضرات               

  توافق آراء .الصيدالنية المضادة لها
  
أن   لصانعي اللقاحات الذين يتلقون المواد البيولوجية الخاصة بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحـة               ٤-١٣-٦

يمنحوا رهناً بأية قيود موجودة على الترخيص، وحسب شروط يتفق عليها الطرفان رخصة غيـر حـصرية                 
وغير مدفوعة المقابل ألي صانع من صانعي لقاحات األنفلونزا في أي بلد من البلدان النامية وذلك السـتخدام                  

ة والمعلومـات والمعـارف المحميـة       ملكيته الفكرية وسائر المواد والمنتجات والتكنولوجيات والمعارف التقني       
والمستعملة في عملية استحداث وإنتاج لقاح األنفلونزا، وخصوصاً فيما يتعلق بلقاحات ما قبل الجائحة ولقاحات               

  توافق آراء. البلدان النامية المتفق عليهاالجائحة الستعمالها في 
  
لتكنولوجيا الخاصـة بإنتـاج لقـاح         ينبغي تشجيع الدول األعضاء التي تسعى إلى الحصول على ا           ٥-١٣-٦

األنفلونزا على المبادرة أوالً إلى إجراء دراسات حول عبء المراضة الناجمة عن األنفلونزا الموسـمية مـع                 
وإذا ما اقتضت الدراسة ينبغي تشجيع الدول األعـضاء         . إجراء التحليالت االقتصادية المواكبة لذلك في بلدانها      

نزا الموسمية في برامجها الوطنية في مجال التمنيع مما يمكّن مرافق اإلنتاج من على إدراج التطعيم ضد األنفلو
  توافق آراء. العمل الدائم

  
  
  



  A62/5 Add.1             Annex  المرفق        ١ إضافة ٦٢/٥ج

26 

   المستدام االبتكاريآلية التمويل  ١٤-٦
  
  لضمان التمويل المستدام لنظام تقاسم فوائد التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة وخاصة بالنسبة إلى               ١-١٤-٦

  )توافق آراء(ة؛ و البلدان النامي
  
  بالنظر إلى استصواب مساهمة جميع الدول األعضاء والجهات المتلقية للمواد البيولوجية الخاصـة               ٢-١٤-٦

بالتأهب لألنفلونزا الجائحة في نظام تقاسم فوائد التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة، مالياً أو عينياً، كل حـسب           
  )توافق آراء(طاقته وعلى مراحل زمنية؛ 

  
  يواصل المدير العام التشاور مع وكاالت األمم المتحـدة ذات الـصلة ومـع سـائر المؤسـسات                    ٣-١٤-٦

والمنظمات الشريكة وصانعي لقاحات األنفلونزا ووسائل تشخيصها والمستحضرات الصيدالنية المضادة لهـا            
  )توافق آراء(: ومع الخبراء والدول األعضاء ممن يعنيهم األمر على

  
ض اآلليات القائمة الخاصة بالتمويل المستدام لتـدابير التأهـب لألنفلـونزا الجائحـة              استعرا  )١(

  )توافق آراء( ؛ وومواجهتها
  
النظر في مدى الحاجة إلى تمويل نظام تقاسم فوائد التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة وفـي                 )٢(

  )توافق أراء(االبتكارية الجديدة؛ و / ةاآلليات المستدام
  
 عن حصائل عملية االستعراض على      ٢٠١٠م تقرير إلى جمعية الصحة العالمية في عام         تقدي  )٣(

  )توافق أراء(. أعاله) ٢(و) ١(النحو المبين في الفقرتين 
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  الحوكمة واالستعراض  -٧
  
  
  مسألة عامة  ١-٧
  
  توافق آراء. رة المدير العام  تتولى جمعية الصحة العالمية اإلشراف على تنفيذ هذا اإلطار بمشو١-١-٧
  
الفريـق  "  ويتم، بموجب هذه الوثيقة، إنشاء آلية للمراقبة تضم جمعية الصحة العالمية والمدير العام و               ٢-١-٧

 والمؤلـف مـن   ٢٠٠٧نوفمبر  / المستقل المنشأ في إطار البيان المبدئي الصادر في تشرين الثاني         " االستشاري
  توافق آراء :وترد أدناه وظائف كل من هؤالء. ل حصريخبراء دوليين يخدمون المنظمة بشك

  
تتولى أمر تنفيذ اإلطار وذلك وفقاً لمهمة منظمة الصحة العالمية          جمعية الصحة العالمية التي       )أ(

مـن دسـتور    ) أ(٢كما هو مبين فـي المـادة        " كسلطة توجيه وتنسيق  "الدستورية المتمثلة في العمل     
  توافق آراء .المنظمة

  
يتولى، وفقاً لألدوار والمسؤوليات المنوطة به وخاصة فيما يتعلق بجملـة           ر العام الذي    المدي  )ب(

أمور منها المؤسسات المتعاونة وسائر آليات التعاون، أمر تنفيذ اإلطار داخل منظمة الصحة العالمية              
  توافق آراء .وفيما بين الكيانات ذات العالقة بها

  
لعام من وضع عمليات الرصد والتقييم على يد الخبـراء          حتى تتمكن جمعية الصحة والمدير ا       )ج(

من أجل دعم هذه الوظائف سيتولى الفريق االستشاري، كما هو منصوص عليه في هذا الفرع، توفير                
كما سيتولى، تمشياً مع ممارسات المنظمة      . التقارير والتقييم والتوصيات فيما يتعلق بسير عمل اإلطار       

ن من هذا النوع، إسداء النصح للمديرة العامة إال أنه لـن يـشارك فـي       بشأن هيئات الخبراء المستقلي   
االضطالع بالمهام اإلدارية مثل االعتراف بالمؤسسات التقنية أو سحب االعتراف بها كما أنـه لـن                

  توافق آراء .يضطلع بدور عمومي إال إذا أذن له بذلك
  

  الفريق االستشاري  ٢-٧
  
 أعـاله لرصـد     ٢-١-٧ على الفريق االستشاري المشار إليه في الفـرع            يتولى المدير العام اإلبقاء     ١-٢-٧

وإجراء التقييم الالزم للنظام القائم علـى الثقـة         ] شبكة المنظمة    [األوضاع وإسداء المشورة بغية تعزيز عمل       
  توافق آراء. والضروري لحماية الصحة العمومية والمساعدة على ضمان تنفيذ اإلطار

  
أسـاس    العام، بالتشاور مع الدول األعضاء، في ضمان قيام الفريق االستشاري علـى   يستمر المدير  ٢-٢-٧

التمثيل العادل ألقاليم المنظمة والبلدان الموبوءة ومع مراعاة التوازن في التمثيل بين البلدان المتقدمة والبلـدان                
   توافق آراء.النامية

  
قليم من أقاليم المنظمـة يتمتعـون بمـزيج          عضواً من ثالث دول أعضاء من كل إ        ١٨  يضم الفريق     ٣-٢-٧

المهارات الذي يجمع بين راسمي السياسات المعترف بهم دولياً وخبراء الصحة العمومية والخبراء التقنيين في               
  توافق آراء. مجال مكافحة األنفلونزا
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 الختصاصاته    يعمل الفريق االستشاري بهدف مساعدة المدير العام على رصد تنفيذ هذا اإلطار وفقاً              ٤-٢-٧
  توافق آراء .بهذا اإلطار٢ التذييلالواردة في 

  
ويشمل التقريـر  . م عن تقييمه لتنفيذ هذا اإلطار     يقدم الفريق االستشاري تقريراً سنوياً إلى المدير العا         ٥-٢-٧

  :ما يلي
  

  ]لشبكة المنظمة  [ القدرات التقنية الالزمة  )١(
  
  ]شبكة المنظمة [ تسيير أعمال   )٢(
  
 التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة والمبادئ التوجيهيـة وأفـضل       ]شبكة المنظمة    [ أولويات  )٣(

  )مثل المخزونات االحتياطية من اللقاحات وبناء القدرات (على الصعيد العالميالممارسات 
  
 وفيروسات األنفلونزا األخرى التـي قـد        H5N1زيادة وتعزيز ترصد الفيروسات من النمط         )٤(

   حدوث جائحة بشريةتتسبب في
  
  توافق آراء.  فيروسات األنفلونزاآلية تتبع  )٥(

  
 عن طريـق المجلـس      ٢٠١٠ في عام    العالمية الثالثة والستين    يقدم المدير العام إلى جمعية الصحة         ٦-٢-٧

التنفيذي، تقريراً عن عمل الفريق االستشاري لتنظر فيه ويشمل قـراراً حـول واليـة الفريـق االستـشاري                   
  توافق آراء .بليةالمستق

  
  ]لشبكة المنظمة [ التابعة اختصاصات المختبرات المرجعية استعراض والحوكمة   ٣-٧
  
 اختصاصات المراكز المتعاونة مع المنظمة بشأن األنفلونزا والمختبـرات المرجعيـة            ينبغي وضع   ١-٣-٧

 وفقـاً   والمختبرات التنظيمية األساسيةكز الوطنية المعنية باألنفلونزاوالمرا H5التابعة للمنظمة والمعنية بالنمط    
  .٣للمبادئ التوجيهية المبينة في الملحق 

  
ويعدل دورياً، بالتشاور مع الفريق االستشاري والسلطات المختصة فـي الـدول     يراجع المدير العام     ٢-٣-٧

والمراكز  H5بالنمط  المراكز المتعاونة مع المنظمة والمختبرات المرجعية التابعة للمنظمة والمعنية          و األعضاء
شـبكة   [اختـصاصات مؤسـسات ومختبـرات       ،  والمختبرات التنظيمية األساسية  الوطنية المعنية باألنفلونزا    

 عند اللزوم، بغية تعزيز المبادئ المنصوص عليها في هذا اإلطار، ويقدم تقريراً عن ذلك إلى جمعية                 ] منظمةال
  توافق آراء .الصحة العالمية

  
شبكة [ ل األعضاء أن تنهي إلى علم المدير العام مزاعم عدم تقيد المؤسسات ومختبرات              يجوز للدو   ٣-٣-٧[

  . ]]أو بأحكام االتفاق الموحد لنقل المواد[ باختصاصات كل منها ] المنظمة 
  
على يد أحد المراكز    ] لالتفاق الموحد لنقل المواد     [   إذا ادعي حدوث أي انتهاكات لالختصاصات أو          ٤-٣-٧

أو المراكز   H5اونة مع المنظمة بشأن األنفلونزا أو المختبرات المرجعية التابعة للمنظمة والمعنية بالنمط             المتع
الوطنية المعنية باألنفلونزا أو المختبرات التنظيمية األساسية يتولى المدير العام استعراض الظروف المحيطـة              
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وإذا حدث  .  مالئم يتخذ للتصدي لتلك االنتهاكات     بالحالة ويجوز له أن يناقش مع الفريق االستشاري أي إجراء         
  توافق آراء .انتهاك جسيم يجوز للمدير العام النظر في تعليق أو سحب تعيين المنظمة للمختبر المعني

  
  مراجعة اإلطار  ٤-٧
  
  يتولى المدير العام، بالتشاور مع الدول األعضاء والفريق االستشاري تقديم تقرير كل عـامين عـن                  ١-٥-٧

 بما في ذلـك تقـديم        عن تشغيل هذا اإلطار وجميع عناصره      ٢٠١٠يق المجلس التنفيذي اعتباراً من عام       طر
ويقدم المدير العام، عن طريق المجلس      .  كي تنظر فيه جمعية الصحة العالمية      التقارير إلى الفريق االستشاري،   

  السابعة والستون  معية  الصحة العالمية   التنفيذي تقييماً كامالً بشأن هذا اإلطار وجميع عناصره كي تنظر فيه ج           
  توافق آراء .٢٠١٤في عام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  A62/5 Add.1             Annex  المرفق        ١ إضافة ٦٢/٥ج

30 

  ١الملحق 
  

  اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة لتبادل فيروسات 
  األنفلونزا والتوصل إلى اللقاحات والفوائد األخرى

  
   الموحد لنقل الموادمسودة األحكام التقنية الواردة في االتفاق

  
  

  معلومات عامة
  

  اعتبارات عامة
  

وال يخفى أن تقاسم المعلومات الترصـدية وتبـادل فيروسـات           . إن خطر وقوع أنفلونزا جائحة اليزال ماثالً      
أنفلونزا الطيور الشديدة اإلمراض في الوقت المناسب وكذلك ضمان التوصل العادل إلى اللقاحـات واألدويـة                

ويعد اإلطـار   . بط بها من تكنولوجيا جوانب مهمة تتصل باالستعداد العالمي لمواجهة الجائحة          يرت الناجعة وما 
الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة لتبادل فيروسات األنفلونزا والتوصل إلى اللقاحات والفوائد األخرى 

كما أن دعم تنفيذ خطط العمل      . اً وكفاءة آلية دولية تهدف إلى تنفيذ نظام أكثر عدالة وشفافية وإنصاف         ") اإلطار("
الوطنية المتكاملة لمكافحة األنفلونزا البشرية والحيوانية في البلدان النامية وبناء حد أدنى من القدرات الوطنية                
في مجال اكتشاف الحاالت وتقييم المخاطر المحتملة وتوكيد تلك الحاالت مختبرياً واإلسراع في احتوائها مـن                

  ١")اإلطار"الفقرة االستهاللية من مبادئ (ح الحاسمة في هذا المضمار عوامل النجا
  

  االعتبارات المتعلقة بوضع المسودة
  

لقد أعدت هذه المسودة الخاصة باالتفاق الموحد لنقل المواد نزوالً على طلب تقدم به االجتماع الحكومي الدولي                 
لتقني من االتفاق الموحد لنقل المواد باتباع المبـادئ         بإعداد صيغة منقحة للجزء ا    "إلى المديرة العامة ويقضي     

  ٢".المتفق عليها والواردة في النص الذي وضعه االجتماع الحكومي الدولي
  

ذلك أن كثيـراً مـن أحكـام        . من االتفاق مسألة تأويلية   " الجزء التقني "وقد أثار الطلب المحدد القاضي بتنقيح       
وعليه، .  ما أي أنها تقنية من الناحية العلمية أو تقنية من الناحية القانونية            االتفاق، إن لم نقل كلها، تقنية إلى حد       

وجاء النص مشابهاً، قدر اإلمكـان، للمبـادئ        . وتوخياً للكمال، قدمت األمانة مسودة اتفاق شاملة قدر اإلمكان        
ناك وجود لمبـادئ    وعندما ال يكون ه   . المتفق عليها الواردة في النص الصادر عن االجتماع الحكومي الدولي         
 مؤقتة تشير إلى أن أحكام اإلطار ذات        ةمتفق عليها أو عندما تكون تلك المبادئ غير واضحة فقد أقحمت صيغ           

الصلة ستضاف كلما تم االتفاق عليها أثناء عملية البحث في إطار االجتماع الحكومي الدولي، أو إلى أن خياراً                  
وهـذه الخيـارات ال     . ه بوضوح بصفته تلك في جميع الحاالت      ما قد وضع حتى يتم تدارسه وذلك ما يشار إلي         

  .يقصد بها اإلشارة إلى نتائج متفق عليها بل يقصد بها باألحرى تيسير المناقشة بشأن الموضوع المطروح

                                                           
 ، ٢ المرفق، ١ إضافة ١٢٤/٤م ت الوثيقة    ١
 ، ١ المرفق، ١ إضافة ١٢٤/٤م ت الوثيقة    ٢
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ولقد عمدت األمانة، لدى إعداد هذه المسودة، إلى بحث عدة نماذج تتعلق بالنسق واألحكام التقنية بما في ذلك،                  
خاص، االتفاق الموحد لنقل المواد ذي الصلة بالمعاهدة الدولية بشأن المواد الوراثية النباتيـة لألغذيـة          وبشكل  

كمـا تـم    "). معاهدة الفـاو   ("٢٠٠١والزراعة التي اعتمدتها منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة في عام           
 بانتظام أو التي اقترحت من أجـل نقـل          استعراض ثمانية اتفاقات أخرى لنقل المواد في االتفاقات المستخدمة        

المواد البيولوجية باعتبارها أمثلة مفيدة على النسق واألحكام التقنية المعروفة جيداً لدى دوائر موفري المـواد                
  .البيولوجية ومتلقيها

  
نطبقة وبفـض    تعنيان بالقوانين الم   ٨ و ٧أما فيما يتعلق بامتثال أحكام االتفاق الموحد لنقل المواد فإن المادتين            

وكما . وهما تأتيان على غرار األحكام ذات الصلة الواردة في االتفاق المبرم في إطار معاهدة الفاو              . النزاعات
هو الشأن بالنسبة لالتفاق الموحد الخاص بنقل المواد الوارد في تلك المعاهدة تم طرح مجموعة من خيـارات                  

والقانون المنطبق فـي هـذه      . م الملزم في نهاية المطاف    فض النزاعات بما فيها التفاوض والوساطة ثم التحك       
، هو المبادئ العامة للقانون التجاري الدولي في مقابل القانون          ٧حالة، حسبما ورد في أحكامها، بموجب المادة        

  .ويكون إعمال أية قرارات تحكيمية موافقاً للمبادئ المذكورة آنفاً. المحلي الخاص
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  مسودة االتفاق الموحد لنقل المواد
  

  الديباجة
  

") شـبكة المنظمـة  "تسمى فيما يلي ( منظمة الصحة العالمية تتولى تنسيق شبكة من مختبرات األنفلونزا         بما أن 
التي تجري تقديرات لمخاطر األنفلونزا الجائحة وتضطلع بأنشطة مواجهة مخاطرها وفقاً لالختصاصات المتفق       

  عليها؛
  

 تمكين دوائر الصحة العمومية العالمية من توقي خطر األنفلونزا الجائحة وتوفير الحماية منه ومكافحته وبما أن
  واالضطالع باالستجابة الصحية العمومية لمواجهته من خالل اإلطار يعد مصلحة صحية عمومية عالمية؛

  
 وفيروسات  H5N1نفلونزا من النمط     اإلطار يقر بأن الدول األعضاء عليها التزام بتبادل فيروسات األ          وبما أن 

األنفلونزا األخرى التي قد تتسبب في حدوث جائحة بشرية وبتقاسم الفوائد، على قدم المساواة، باعتبار ذلك من                 
 مـن نـص     ٣الفقـرة   (األجزاء ذات األهمية المماثلة من العمل الجماعي من أجل الصحة العمومية العالمية؛             

  )لحكومي الدولي، توافق آراءالديباجة في وثيقة االجتماع ا
  

 وفيروسـات   H5N1 األطراف في اإلطار تقر بأن االلتزام بتبادل فيروسات األنفلـونزا مـن الـنمط                وبما أن 
األنفلونزا األخرى التي قد تتسبب في حدوث جائحة بشرية وبتقاسم الفوائد، على قدم المساواة، يمكِّـن الـدول                  

تقدير المخاطر العالمية لجائحة األنفلونزا، ويتيح للدول األعضاء فـي          األعضاء في المنظمة والمدير العام من       
المنظمة وللمدير العام اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتقليل مخاطر ظهور الجائحة وتيسير تطوير وإنتاج اللقاحات      
ومواد التشخيص وسائر المستحضرات الصيدالنية التي يمكن أن تساعد على مواجهة أيـة جائحـة مـستجدة                 

  ) من نص الديباجة في وثيقة االجتماع الحكومي الدولي، توافق آراء١٥الفقرة (واحتوائها بسرعة؛ 
  

 اإلطار يجب أن ينفَّذ على نحو يتسق مع القوانين واللوائح والقواعد األخالقيـة والواجبـات الوطنيـة        وبما أن 
  والدولية ذات الصلة؛

  
هة األنفلونزا الجائحة وتعزيـز الحمايـة مـن انتـشار            الغرض من اإلطار هو تحسين التأهب لمواج       وبما أن 

بالمزيـد مـن    [ األنفلونزا الجائحة عن طريق تنفيذ نظام يتسم بالعدالة والشفافية واإلنصاف والكفاءة والفعالية             
  :من أجل ما يلي] العدالة والشفافية واإلنصاف والكفاءة والفعالية 

  
 وفيروسات األنفلونزا األخرى التي قد تتسبب في        H5N1تبادل فيروسات األنفلونزا من النمط        )١[(

  حدوث جائحة بشرية؛

 وفيروسـات  H5N1تقاسم الفوائد المترتبة على استعمال فيروسات األنفلـونزا مـن الـنمط               )٢(
األنفلونزا األخرى التي قد تتسبب في حدوث جائحة بشرية، بما في ذلك إعداد المعلومـات ووسـائل                 

 من نص الديباجة فـي وثيقـة        ١-٢الفقرة  (؛  .]ات والتكنولوجيات األخرى  التشخيص واألدوية واللقاح  
  )االجتماع الحكومي الدولي

  
 مـن  ٣-٥ األطراف في اإلطار قد اعتمدت هذا االتفاق الموحد لنقل المواد، المشار إليه في الفـرع   وبمـا أن  

شـبكة  [ ألنفلونزا عن طريـق     اإلطار، كي تستخدمه جميع الكيانات التي تستعمل أو تنقل أو تتلقى فيروسات ا            
  أو من جانبها؛] المنظمة 
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  أو
  
لتعزيز اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلـونزا الجائحـة       ") االتفاق("أعد هذا االتفاق الموحد لنقل المواد       [ 

   ]").اإلطار("لتبادل فيروسات األنفلونزا والتوصل إلى اللقاحات والفوائد األخرى 
  

   االتفاق األطراف في- ١المادة 
  
  :يبرم هذا االتفاق  ٢-١
  

 واسم المسؤول المرخص له، ومعلومات االتصال بالمسؤول        ١اسم وعنوان المورد أو المؤسسة الموردة،     (: بين
  )توافق آراء( ،")المورد"يسمى فيما يلي  ()المرخص له

  
اسم وعنوان المتلقي أو المؤسسة المتلقية، واسم المسؤول المرخص له، ومعلومات االتـصال بالمـسؤول               (: و

  )توافق آراء( ).٢"المتلقي"يسمى فيما يلي  ()المرخص له
  
  :يوافق األطراف في هذا االتفاق، بمقتضى ذلك، على ما يلي  ٣-١
  

  التعاريف - ٢المادة 
  
الساري فـي   [  من اإلطار    ٤المصطلحات المستعملة المشار إليها في الفرع       في هذا االتفاق ترد التعاريف و     [ 

   ].بناء على اإلحالة] تاريخ القبول 
  

  أضف
  
  ].]شبكة المنظمة [ تعريف [ 
  

  موضوع االتفاق الموحد لنقل المواد - ٣المادة 
  
اً بالشروط واألحكام المنصوص     من المورد إلى المتلقي رهن     ١المحددة في التذييل     نقل المواد     بمقتضى هذا  يتم

  )توافق آراء( .عليها في هذا االتفاق
  

  األحكام العامة - ٤المادة 
  
  ]. اإلطار، وينفَّذ ويفسر وفقاً ألغراض وأحكام اإلطار المذكوربموجبيتم الدخول في هذا االتفاق [   ١-٤
  
  أو
  
  .)رهناً بالديباجة(] يفسر هذا االتفاق وفقاً ألحكام اإلطار [ 

                                                           
 يحدد ذلك هوية الكيان الذي يرسل المواد البيولوجية الخاصة بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة، والذي يمكن مثالً    ١

 مركزاً وطنياً لألنفلونزا أو مركزاً متعاوناً مع المنظمة أو أي مؤسسة أخرى تنقل المواد البيولوجيـة الخاصـة                 أن يكون 
 .بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة إلى كيان آخر

 . هو متلقي المواد البيولوجية الخاصة بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة في هذه العملية   ٢
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  ]حقوق المورد وواجباته  - ٥المادة [ 
  

  :، طبقاً لألحكام التالية١يتعهد المورد بنقل المواد المحددة في التذييل 
  
ينقل المورد المواد وفقاً لالختصاصات التي تحددها المنظمة وتنطبق عليه ويسجل النقـل فـي آليـة                   ١-٥

  .المنظمة الخاصة بتتبع فيروسات األنفلونزا
  
  أو
  
يبذل المورد قصارى جهوده لضمان مناولة المواد طبقاً للمبادئ التوجيهية الـسارية التـي وضـعتها                  ١-٥

  .المنظمة
  
بقدر اإلمكان للحفاظ علـى     ل  على النحو األمث  يبذل المورد قصارى جهوده لضمان معالجة هذه المواد           ٢-٥

  )توافق آراء( .صالحية المواد
  

  أضف
  
  .]إلى نتائج هذه الدراسات حتى يورد المواد في التوقيت المناسبينبغي طمأنة المورد   ٣-٥[
  

  ]حقوق المتلقي وواجباته  - ٦المادة [ 
  

  :، وفقاً لألحكام التالية١يتعهد المتلقي بأن يتم استعمال أو حفظ المواد المحددة في التذييل 
  
  . روسات األنفلونزايسجل المتلقي استالم هذه المواد في آلية المنظمة الخاصة بتتبع في  ١-٦
  
فـي داخـل أو     [ في حالة إجراء نقالت أخرى، وكان أي من الطرفين المعنيين بهذه الـنقالت              [  مكرر     ١-٦

  . ]يجب تنفيذ اتفاق النقل على كل نقلة أخرى] شبكة المنظمة ] [  في عضواً]/ [ خارج 
  
أن تقـوم بمناولـة المـواد وفقـاً         ] شـبكة المنظمـة      [على أية جهة تتلقى المواد بصفتها كياناً في           ٢-٦

  )توافق آراء( .لالختصاصات التي تحددها لها المنظمة
  
 مكرر  يستعمل المتلقي المواد ويحيلها إلى أي منتفع آخر منصوص عليه في هذا االتفاق وذلك للغرض                  ٢-٦[

  .] فقط١المحدد في المرفق 
  
ت صلة بهذه المواد ما لم يوافق المتلقـي         ال يطالب المتلقي بالحصول على أية حقوق ملكية فكرية ذا           ٣-٦

وللمنظمة . على منح المنظمة رخصة غير حصرية وغير مدفوعة المقابل وقابلة للنقل فيما يتعلق بهذه الحقوق              
عندئذ أن تنقل هذه الرخصة إلى البلدان النامية بشروط وأحكام مالئمة، حسبما يحدده المدير العام وفقاً للمبادئ                 

خيـار  (. السليمة ولقواعد وإجراءات شفافة تحدد باالستهداء بإرشادات الخبـراء وبينـاتهم          الصحية العمومية   
  )مطروح للبحث

  
  



  A62/5 Add.1             Annex  المرفق        ١ إضافة ٦٢/٥ج

35 

يوافق هـذا   : بالنسبة إلى المتلقي الذي يقوم بإنتاج لقاحات األنفلونزا، أو الذي لديه القدرة على إنتاجها               ٤-٦
٪ على األقل من جرعات لقاح األنفلونزا       ]١٠[بة  المتلقي، إذا حدثت جائحة من جوائح األنفلونزا، على حجز نس         

الجائحة الذي ينتجه، وذلك بعد البدء في إنتاج اللقاح المضاد للجائحة، كي تشتريها بسعر التكلفـة مؤسـسات                  
  )خيار مطروح للبحث(. منظومة األمم المتحدة بغرض االستعمال أوالً في البلدان النامية

  
  ...] األحكام ذات الصلة بالنشر والمعلومات والتنويهمثل، ايهتدرج أحكام أخرى حسبما يتفق عل[ 
  
  أو
  

  الحقوق وااللتزامات - ]٥/ [٤المادة 
  
  :١يتعهد المورد والمتلقي بما يلي إزاء المواد المحددة في التذييل [ 
  
وضـعتها  يبذل المورد قصارى جهوده ليضمن مناولة المواد طبقاً للمبادئ التوجيهية الـسارية التـي                 ١-٤

يجب أن يعامل المواد طبقاً لالختصاصات      ] شبكة المنظمة   [ من  وكل متلقي يتسلم المواد بصفته كياناً       . المنظمة
  .التي حددتها المنظمة

  
شـبكة  [ ، والسيما إلـى أعـضاء       ١يوافق المورد على ترحيل واستعمال المواد المحددة في التذييل            ٢-٤

آلخرين، والمختبرات األخرى المرخص لها، أو إلى جهات صنع لقاحات          وباحثي الصحة العمومية ا   ] المنظمة  
  .األنفلونزا ومعدات التشخيص والمستحضرات الصيدالنية

  
 أو مرتبطـة    ١يعترف المورد والمتلقي أن أية حقوق ملكية فكرية مرتبطة بالمواد المحددة في التذييل                ٣-٤

  .]باستعمالها لن تمس بهذا االتفاق
  

  لقانون المنطبقا - ٧المادة 
  

 الصادرة عن المعهد الدولي لتوحيـد القـانون        ٢٠٠٤يكون القانون المنطبق هو مبادئ العقود التجارية الدولية         
  .الخاص، وكذلك األغراض والمبادئ وسائر األحكام ذات الصلة المنصوص عليها في اإلطار

  
  أو
  
 التي أصدرها المعهد الدولي     ٢٠٠٤رية الدولية لعام    إن المبادئ التي تحكم هذا االتفاق هي مبادئ العقود التجا         [ 

  .]لتوحيد القانون الخاص
  

  فض النزاعات - ٨المادة 
  
  .يجوز للمورد أو المتلقي أن يشرع في إجراءات فض النزاعات  ١-٨
  
  :أي نزاع ينشأ عن هذا االتفاق يجب أن يحل على النحو التالي  ٤-٨
  

   بحسن نية إلى حل النزاع عن طريق التفاوض؛يسعى الطرفان: فض النزاعات ودياً  )أ(
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إذا لم يتم حل النزاع عن طريق التفاوض يمكن أن يلجأ الطرفـان إلـى               : الوساطة  )ب(
  الوساطة عن طريق طرف ثالث وسيط ومحايد يتفقان عليه؛

  
إذا لم يتم فض النزاع عن طريق التفاوض أو الوساطة يجوز ألي طـرف              : التحكيم  )ج(

إلى التحكيم بمقتضى قواعد التحكيم في أي هيئة دولية حسبما يتفـق عليـه              أن يحيل النزاع    
وإذا تعذر التوصل إلى هذا االتفاق وجب أن يتم فـض النـزاع، فـي نهايـة                 . طرفا النزاع 

المطاف، بمقتضى قواعد التحكيم المعمول بها في غرفة التجارة الدولية بمعرفة محكِّم واحـد              
ولكل طرف من طرفي النزاع أن يعين، بمحـض         . اعد المذكورة أو أكثر يتم تعيينه وفقاً للقو     

لهـذا  ] الفريـق االستـشاري     [ اختياره، محكماً عنه من قائمة الخبراء التي يجوز أن يعدها           
الغرض، ويجوز أن يتفق الطرفان أو المحكِّمان اللذان عيناهما، على تعيين محكِّم وحيـد، أو               

  .وتكون نتيجة هذا التحكيم ملزمة. ة الخبراء تلكمحكِّم رئيس، حسب مقتضى الحال، من قائم
  
  .يتحمل الطرفان بالتساوي أية تكاليف ذات صلة بفض النزاع  ٥-٨
  
  ]أو تُحذف [ 
  

  بنود إضافية - ٩المادة 
  

  الضمانات
 ال يعطي المورد أي ضمانات فيما يتعلق بسالمة المواد البيولوجيـة            ٢-٥على الرغم من الحكم رقم        ١-٩

وال يعطـي   . التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة وال فيما يتعلق بدقة أو صحة أي بيانات مقدمة معها             الخاصة ب 
كذلك أي ضمانات فيما يتعلق بجودة ما يقدم من المواد البيولوجية الخاصة بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة                

ورد والمتلقي المسؤولية التامـة عـن االمتثـال         ويتحمل الم ). الجينية أو الميكانيكية  (أو صالحيتها أو نقاوتها     
للوائحهما وقواعدهما الوطنية المعنية الخاصة باألمن البيولوجي والسالمة البيولوجية فيما يتعلق باستيراد المواد             
البيولوجية أو تصديرها أو اإلفراج عنها، بناء على فهم مؤداه أن هذه اللوائح والقواعد يجب، على األقـل، أن                   

  .وفي معايير المنظمة ذات الصلة التي تكون سارية في وقت قبول هذا االتفاقتست
  

  مدة االتفاق
  .يظل هذا االتفاق نافذاً مادام اإلطار ساري المفعول  ٢-٩
  
  ]أو تُحذف [ 
  

  القبول/ التوقيع - ١٠ ]/٦ [المادة
  

التوقيع عليه إلكترونياً، أو يـصبح اتفاقـاً        إذا تم   " النقر بفأرة الحاسوب  "مبرماً بواسطة   يصبح هذا االتفاق اتفاقاً     
هـذه  علماً بأن     وذلك .، ما لم يطلب أحد الطرفين التوقيع على نسخة ورقية منه          "فض التغليف "مقبوالً بواسطة   

لتأكيد على قبول هذا االتفاق، وال يلزم سوى     من حيث ا   الطرق الثالث كلها متساوية الصالحية واإللزام واإلنفاذ      
  )توافق آراء( .بيان القبولطريقة واحدة ل
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  مطبوعة القبول بواسطة التوقيع على وثيقة - ١الطريقة 

 المورد، أشهد وأضمن أنني أمتلك سلطة تنفيذ هذا االتفاق نيابة عن )االسم الكامل للمسؤول المرخص له    (إنني،  
حيث المبدأ، بهدف تعزيز استدامة     ، حرفياً ومن    . [ بأحكام هذا االتفاق   والتزامها بالتقيد وأقر بمسؤولية مؤسستي    

  ].تبادل المواد البيولوجية الخاصة بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة وتقاسم الفوائد ضمن اإلطار
  

  ...................................  التاريخ ...................................التوقيع 

  ...............................اسم المورد 
  

 عـن   ، أشهد وأضمن أنني أمتلك سلطة تنفيذ هذا االتفاق نيابـة          )االسم الكامل للمسؤول أو المرخص له     (إنني،  
 حرفياً ومن حيث المبدأ، بهدف تعزيز       ،. [ بأحكام هذا االتفاق   والتزامها بالتقيد  وأقر بمسؤولية مؤسستي     المتلقي

  ]. اإلطاربموجباستدامة تبادل المواد البيولوجية الخاصة بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة وتقاسم الفوائد 
  

  ...................................  التاريخ ...................................التوقيع 

  ...............................اسم المتلقي 
  
  أو
  
  مطبوعة القبول بواسطة التوقيع على وثيقة - ١ريقة الط

 المورد، أشهد وأضمن أنني أمتلك سلطة تنفيذ هذا االتفاق نيابة عن )االسم الكامل للمسؤول المرخص له    (إنني،  
  .وأقر بمسؤولية مؤسستي والتزامها بالتقيد بأحكام هذا االتفاق

  
  ...................................  التاريخ ...................................التوقيع 

  ...............................اسم المورد 
  

، أشهد وأضمن أنني أمتلك سلطة تنفيذ هذا االتفاق نيابـة عـن             )السم الكامل للمسؤول أو المرخص له     ا(إنني،  
  .  وأقر بمسؤولية مؤسستي والتزامها بالتقيد بأحكام هذا االتفاقالمتلقي

  
  ...................................  التاريخ ...................................التوقيع 

  ...............................اسم المتلقي 
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لخاصة بالتأهب لمواجهة األنفلـونزا الجائحـة        قبول االتفاق بواسطة قبول المواد البيولوجية ا       - ٢الطريقة  
  ١)االتفاقات الموحدة لنقل المواد المبرمة بواسطة فض التغليف(

. قبول أحكام هذا االتفاق   بشرط    ]البيولوجية الخاصة بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة     [ يكون توريد المواد    
مـن قبـل    ] ١المحددة في التذييل   [   ]نفلونزا الجائحة البيولوجية الخاصة بالتأهب لمواجهة األ    [ توريد المواد   و

أي إعالن االحتفاظ   ([  ]البيولوجية الخاصة بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة     [ المورد وقبول المتلقي للمواد     
  . يشكالن قبوالً لشروط هذا االتفاق])بالمواد عن طريق التوقيع على وثيقة استالم البريد

  
  أو
  

  ١)االتفاقات الموحدة لنقل المواد المبرمة بواسطة فض التغليف(قبول المواد ب قبول االتفاق - ٢الطريقة 

د للمواد المحددة في التذييل         .د المواد بشرط قبول أحكام هذا االتفاق      تورشكل توريد الموروقبول المتلقـي    ١وي
   .قبوالً لشروط هذا االتفاقللمواد 

  
  ٢)االتفاق الموحد لنقل المواد المبرم بواسطة النقر بفأرة الحاسوب(إلكترونياً  قبول االتفاق - ٣الطريقة 

 بناء على قبول هذا االتفاق المبرم        ]البيولوجية الخاصة بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة     [ يتم توريد المواد    
" التوقيع اإللكترونـي  "تخدام  ويمكن، على سبيل المثال، اس    . ، مثل شبكة اإلنترنت   . [عن طريق وسيلة إلكترونية   

  ].بدالً من التوقيع المادي لبيان قبول شروط هذا االتفاق
  
  أو
  

  ٢) بواسطة النقر بفأرة الحاسوب المبرماالتفاق الموحد لنقل المواد( قبول االتفاق إلكترونياً - ٣الطريقة 

  .تورد المواد بناء على قبول هذا االتفاق المبرم بوسيلة إلكترونية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 االتفاق الموحـد  نسخة منيتضمن تغليف المواد " التغليففض "ق الموحد لنقل المواد الذي يبرم بواسطة  في االتفا   ١

 . وأحكام االتفاق الموحد لنقل الموادلهذه المواد قبوالً لشروطلنقل المواد ويشكل قبول المتلقي 
برم على اإلنترنت ويقبل فيه المتلقي شروط ي" النقر بفأرة الحاسوب" االتفاق الموحد لنقل المواد الذي يبرم بواسطة    ٢

وأحكام االتفاق الموحد لنقل المواد بواسطة النقر بفأرة الحاسوب على األيقونة المالئمة في موقع اإلنترنت أو في النسخة                  
 .اإللكترونية من االتفاق الموحد لنقل المواد، حسب االقتضاء
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  ١التذييل الفرعي 
  

  قائمة بالمواد الموردة
  

 قائمة بالمواد البيولوجية الخاصة بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة التي يـتم توريـدها              ١ترد في هذا التذييل   
  : بمقتضى هذا االتفاق

  ]قائمة المواد تُستكمل من قبل المورد [ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                           
 .١حق التذييل الفرعي توخياً للوضوح في هذه الوثيقة سمي هذا المل    ١
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  ٢الملحق 
  

  لفريق االستشاريا
  االختصاصات

  
  )٢٠٠٨ديسمبر / أقرها االجتماع الحكومي الدولي في دورته المستأنفة المعقودة في كانون األول(

  
  عامة ووالية الفريق االستشاريالمعلومات ال  -١
  

االجتمـاع  دورة  دعا البيان المؤقت الذي اعتمدته الدول األعضاء في المنظمة التـي شـاركت فـي                  
 تـشرين   ٢٣ إلـى    ٢٠ في الفترة مـن      ، المعقودة لدولي المعني بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة     الحكومي ا 

 فيما يتعلق ومنصفة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل إقامة آليات دولية عادلة وشفافة  ،٢٠٠٧نوفمبر  / الثاني
لى إنشاء آلية استشارية لرصد سـير       ودعت الدول األعضاء المديرة العامة إ     . بتبادل الفيروسات وتقاسم الفوائد   

وللقيـام بـذلك    . حسب االقتـضاء   النظام   هذا وتقييم   ،النظام القائم على الثقة والالزم لحماية الصحة العمومية       
 تمثل اً استشاري اً، بالتشاور مع الدول األعضاء، فريق     تعين المديرة العامة  أشارت الدول األعضاء تحديداً إلى أن       

  .م المنظمة والبلدان الموبوءة أقاليبإنصافعضويته 
  

اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة لتبادل        "يسمى النظام القائم على الثقة      وأصبح ذلك   
وتتمثل مهمة الفريق   "). اإلطار "ويدعى فيما بعد  (فيروسات األنفلونزا والتوصل إلى اللقاحات والفوائد األخرى        

 وسائر فيروسات األنفلونزا التـي قـد        H5N1 النمطفيروسات األنفلونزا من    االستشاري في رصد نظام تبادل      
 التوصل إلـى اللقاحـات      باإلضافة إلى عنه  وتقييم هذا النظام وتقديم التقارير      جائحة بشرية   في حدوث   سبب  تت

لفريـق  رصدها ا أن ي  اإلطار والتي يتعين     لهذاأما العناصر المؤسسية    . اإلطارهذا  وسائر الفوائد المرجوة من     
 المراكز الوطنية المعنية باألنفلونزا وسائر المختبرات المرخص لها والمراكز المتعاونة مـع             فهياالستشاري  

 والمختبرات التنظيمية األساسية، على النحو المحدد فـي         H5المنظمة والمختبرات المرجعية المعنية بالفيروس      
فال بـأس مـن أن       الصيدالنية ليست مشمولة     دوائر صناعة المستحضرات  إن كانت   و. من اإلطار ] ٤[الفرع  

  .لفريق االستشارييستشيرها ا
  
  وظائف الفريق االستشاري  -٢
  
. مختلف وظائف اإلطار حسب عناصره، وتقديم التقارير عـن هـذا التنفيـذ            رصد وتقييم كيفية تنفيذ       ١-٢

علومات الالزمة لالضطالع بهذه     الم تقديم ما يتوافر لديها من    وينبغي ألمانة المنظمة وسائر المصادر المستقلة       
 وينبغـي أن    ، الفريق االستشاري التقييم الدائم لسير عمل اإلطـار        يمارسهاوستتيح وظيفة الرصد التي     . المهام
  : على األقل ما يلي هذه الوظيفةتشمل

  
ـ  وسائر فيروسات األنفلونزا التي قد ت      H5N1  األنفلونزا من النمط     تبادل فيروس   )أ( فـي  سبب  ت

شـبكة   [ ة التوقيت مع   ومناسب ة ومنهجي ، على أن يتم هذا التبادل بطريقة سريعة        بشرية حةجائحدوث  
  ؛]المنظمة 

  
  آلية تتبع فيروس األنفلونزا؛  )ب(
  
تحسين القدرات المختبرية في جميع أنحاء العالم، والسيما في البلدان النامية، بهدف تعزيـز                )ج(

  التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة؛
  
  .اسم الفوائد بشكل عادل ومنصفتق  )د(
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تقييم اإلطار، كما يلزم، وفقاً لمؤشرات كمية ونوعية توضع استناداً إلى المعلومات التي تقدمها أمانـة                  ٢-٢
  .حسب االقتضاءالمنظمة وسائر المصادر المستقلة 

  
  .توفير اإلرشادات الالزمة للمديرة العامة من أجل تعزيز سير اإلطار  ٣-٢
  
  .كون توصيات وتقارير الفريق االستشاري مسندة بالبيناتيجب أن ت  ٤-٢
  
 إلى المجلـس التنفيـذي وجمعيـة الـصحة     ،تقديم تقرير سنوي عن أنشطته، عن طريق المدير العام          ٥-٢

  .العالمية
  
  تعيين األعضاء  -٣
  
م  عضواً ينتمون إلى ثالث دول أعضاء من كل إقلـيم مـن أقـالي              ١٨سيتألف الفريق االستشاري من       ١-٣

يتحلون بمجموعة متنوعة من المهارات المعترف بها على الصعيد الدولي في مجال رسم السياسات              والمنظمة  
 األعضاء، في ممارستهم لمهامهم،     ويعمل.  األنفلونزا مجالومن خبراء الصحة العمومية والخبراء التقنيين في        

  .وحدهاخبراء دوليين يخدمون منظمة الصحة العالمية بوصفهم 
  
لـث   ثُ تعيـين  ثالث سنوات مع تجديد      مدة تعيين كل عضو   وتستغرق  . ثالث سنوات ل كل عضو    عملي  ٢-٣

 ألقاليم المنظمة الـستة والبلـدان       المنصف األعضاء الحفاظ على التمثيل      تبديل ويجب عند    ؛األعضاء كل عام  
 العملعجزه عن   عضو أو   أي  وفي حالة استقالة    .  فقط مدتي تعيين ؛ وجميع األعضاء مؤهلون لقضاء      الموبوءة

 ألقاليم المنظمة   المنصف التمثيل   واضعاً نصب عينيه  ألي سبب من األسباب، يعين المدير العام من يحل محله           
 الفريق من بـين     ويختار.  العضو السابق  عملوللعضو الذي يحل محله أن يكمل مدة        . الموبوءةالستة والبلدان   

  . لهاً آخر ونائباً أعضاء الفريق رئيسيختاربه لمدة سنتين ثم  الرئيس ونائيعملو.  رئيساً ونائباً للرئيسأعضائه
  
 األعضاء  ، ويختار من القائمة أعضاء يحلون محل       ترشيحات للممثلين   على قبول   المدير العام  يواظب  ٣-٣

  .الموبوءة ألقاليم المنظمة الستة والبلدان المنصفالحفاظ على التمثيل مدتهم، واضعاً نصب عينيه المنتهية 
  
  إجراءات العمل  -٤
  
 مع الممارسات واإلجـراءات     متوافقةعمل  هذا الفريق االستشاري إجراءات      العام على    يطبق المدير   ١-٤

  .المتبعة في منظمة الصحة العالمية
  
 بمـا فيهـا   لجـان الخبـراء     مجموعات و اللوائح الخاصة بإجراءات    على الفريق االستشاري    وتنطبق    ٢-٤

 ال يجوز ألعضاء الفريق االستشاري اإلدالء ببيانات    وعالوة على ذلك  . اعاتسرية االجتم اإلجراءات الخاصة ب  
 حول عمل الفريق االستـشاري إال فـي الحـاالت التـي             ، سواء بصفتهم أفراداً أو بالنيابة عن الفريق       ،علنية

  . اإلبالغ أو من المدير العامبموجب شروطيحصلون فيها على إذن 
  
  الموارد الالزمة للتنفيذ  -٥
  

  . المدير العام الموارد البشرية والمالية الالزمة لدعم عمل الفريق االستشارييتيح
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  ٣ الملحق
  

  المراكز المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية والمعنية باألنفلونزا
  

  االختصاصات المتعلقة بالتعاطي مع المواد البيولوجية
  الخاصة بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة

  
  معلومات عامة

  
آلية عالمية للتنبيه إلى ظهور فيروسات األنفلونزا ذات السمات الالفتة، بمـا فـي ذلـك    ] شبكة المنظمة [ تُعد  

وفيما يتعلق باألنشطة ذات الصلة بمكافحة األنفلـونزا الجائحـة          . الفيروسات التي قد تتسبب في حدوث جائحة      
المراكز الوطنيـة المعنيـة     : رات، أال وهي  أربع فئات متكاملة من المؤسسات والمختب     ] شبكة المنظمة    [تضم  

، H5باألنفلونزا، والمراكز المتعاونة مع المنظمة، والمختبرات المرجعية التابعة للمنظمـة والمعنيـة بـالنمط               
شـبكة  [  والبرنامج العالمي لمكافحة األنفلونزا التابع للمنظمة هو الذي ينسق           .والمختبرات التنظيمية األساسية  

 وتشكل  .إطار كل فئة تؤدي جميع المؤسسات والمختبرات الوظائف المعرفة في اختصاصاتها          وفي  ]. المنظمة  
االختصاصات األساسية للمراكز المتعاونة مع المنظمة الشروط الدنيا التي يتعين على كل مركز من المراكـز                

يينه مركزاً متعاونـاً مـع      المتعاونة مع المنظمة استيفاؤها وتشكل القدرة على استيفائها شرطاً مسبقاً كي يتم تع            
ويقبل كل مختبر أو مؤسسة مما تعترف المنظمة رسمياً بأنه جزء من الشبكة، أو تعينه رسمياً كجزء                 . المنظمة

وترد أدنـاه االختـصاصات     . من الشبكة، التقيد باالختصاصات األساسية المنطبقة على الفئة التي ينتمي إليها          
  .اونة مع المنظمةاألساسية المنطبقة على المراكز المتع

  
 إلى فرادى المراكز المتعاونة مع المنظمة داخل الشبكة،          أن تسند   عند االقتضاء   أيضاً  يجوز  ذلك وباإلضافة إلى 

ويتبدى في االختصاصات النوعية إدراك ألوجه التباين فيما بين المراكز المتعاونة   . اختصاصات نوعية إضافية  
الهتمامات وهي تقتضي من فرادى المراكز المتعاونة أداء مهـام          مع المنظمة من حيث الخبرات والقدرات وا      

وتُناقش االختـصاصات النوعيـة مـع المركـز         . إضافية تتصل بتقدير مخاطر حدوث جائحة وبالتصدي لها       
المتعاون مع المنظمة ويتفق عليها بينه وبين البرنامج العالمي لمكافحة األنفلونزا التابع للمنظمة قبـل تعيـين                 

  .لمتعاون أو إعادة تعيينه في الشبكةالمركز ا
  

 وإسـداء المـشورة     الجوائحوعموماً، توالي المراكز المتعاونة مع المنظمة دون انقطاع تقدير مخاطر حدوث            
وتدعم .  ومدها بالخبرات والدعم تيسيراً ألنشطة التصدي للمخاطر المحتملة لألنفلونزا         ،للدول األعضاء واألمانة  
لمنظمة عملية تحري الفاشيات وتجري تحاليل شاملة للفيروسـات وتنتقـي فيروسـات             المراكز المتعاونة مع ا   

وتستند كفاءة تقدير مخاطر    . لقاحات األنفلونزا المرشحة والتي قد تتسبب في حدوث جائحة وتستحدث اللقاحات          
من خالل تبادل   ] شبكة المنظمة   [ األنفلونزا الجائحة ومواجهتها إلى الجهود الجماعية التي يبذلها جميع أعضاء           

  .المواد البيولوجية والكواشف المرجعية والبيانات الوبائية وسائر المعلومات على وجه السرعة
  

ومن المفهوم أن المبادئ التوجيهية، بالصيغة التي اتفق عليها االجتماع الحكومي الدولي والمستنـسخة أدنـاه،                
ذات الـصلة عنـدما     ] شبكة المنظمة   [ تبرات  ستوجه جميع األنشطة أو االختصاصات المحددة أو وظائف مخ        

وقد وضـعت اختـصاصات كـل       ]. شبكة المنظمة   [ تعمل هذه المختبرات بصفتها مختبرات مندرجة ضمن        
  :حسب المبادئ التوجيهية الجامعة التالية] شبكة المنظمة [ مختبرات 
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لمحتملـة مـستقبالً المعنيـة      الحاليـة وا  ]  شبكة المنظمة  [المبادئ التوجيهية لوضع اختصاصات مختبرات      
   وفيروسات األنفلونزا الجائحة البشرية األخرىH5N1بفيروسات األنفلونزا من النمط 

  
بمقتضى االختصاصات التـي تحـددها      ] شبكة المنظمة   [ جميع األنشطة التي تضطلع بها مختبرات         -١

  .االتفاق الموحد لنقل المواد] اإلطار و[ المنظمة لها ستتسق مع 
  
  .سيتم تنسيقها من قبل المنظمة وستقدم الدعم إلى المنظمة] شبكة المنظمة [ تبرات مخ  -٢
  
ستقدم تقارير موجزة في التوقيت المناسب عن تحاليل المختبرات وعنـد           ] شبكة المنظمة   [ مختبرات    -٣

من تقديرات  الطلب عن أية معلومات أخرى متاحة عن االختبارات المجراة ونتائج االختبارات وما يتصل بها               
  .المخاطر ومواجهتها، كما هو محدد في اختصاصاتها

  
ستتبادل الخبرات وستقدم الدعم الخاص بتعزيز القـدرات إلـى الـدول            ] شبكة المنظمة   [ مختبرات    -٤

  .األعضاء في المنظمة في حدود مواردها حسب االقتضاء
  
تصاصاتها، فيما يتعلق باسـتحداث     ستقدم الدعم، حسبما هو محدد في اخ      ] شبكة المنظمة   [ مختبرات    -٥

  .لقاح الجائحة المحتملة ولقاح الجائحة وبالمواد المستعملة في اختبارات التشخيص وبالمستحضرات الصيدالنية
  
 على فيروسات األنفلونزا التي يـتم تلقيهـا ألغـراض           اًإذا أجرت بحوث  ] شبكة المنظمة   [ مختبرات    -٦

ذلك مع أقصى مشاركة ممكنة من علماء المركز الـوطني المعنـي            الترصد في مجال الصحة العمومية سيتم       
، والسيما مشاركة العلمـاء المنتمـين إلـى         الفيروساتباألنفلونزا أو أي مختبر آخر مرخص له يكون قد قدم           

  .البلدان النامية، بما في ذلك المشاركة من خالل عملية النشر
  
جهة في مجال الـصحة العموميـة علـى الـصعيد     ستدعم التأهب والموا] شبكة المنظمة  [ مختبرات    -٧

  .العالمي، وخصوصاً فيما يتعلق باألوضاع الطارئة، بما في ذلك الفاشيات واألوبئة الدولية
  
ستتبادل بسرعة وانتظام وفي التوقيت المناسب المواد البيولوجية الخاصة         ] شبكة المنظمة   [ مختبرات    -٨

اسطة آلية تتبع فيروسات األنفلونزا حسب االقتضاء، بمـا فـي ذلـك             بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة، بو    
توزيعها على المختبرات األخرى المؤهلة، من أجل تيسير عملية تقدير المخاطر في مجال الصحة العموميـة                

  .وأنشطة التصدي للمخاطر وإجراء البحوث العلمية، وفقاً لالتفاق الموحد لنقل المواد
  
 الجينية بما يتسق مع االتفاق      ات بيانات المتوالي  ستقدم في التوقيت المناسب   ] ظمة  شبكة المن [ مختبرات    -٩[

 المبادرة العالمية لتبادل بيانات أنفلونزا الطيور، وإلى بنك الجينات، أو إلى أي قواعـد               إلى الموحد لنقل المواد  
  ]]توافق آراء  [[ .]بيانات شبيهة

  
شـبكة  [ واجهة األنفلونزا الجائحة والتـي تتلقاهـا مختبـرات          المواد البيولوجية الخاصة بالتأهب لم      -١٠[

للمركز الـوطني المعنـي بـاألنفلونزا أو        ] اإلقرار بالفضل على النحو الواجب      [ سيتم توريدها مع    ]  المنظمة
  .]المختبر اآلخر المرخص له الذي قدمها واالعتراف بمساهمته

  
  
  



  A62/5 Add.1             Annex  المرفق        ١ إضافة ٦٢/٥ج

44 

  االختصاصات األساسية
  

  :نزا المتعاونة مع المنظمة هي مراكز امتياز تعينها المنظمة وتفي بما يليالمراكز المعنية باألنفلو
  

  الشروط العامة واألنشطة  :ألف
  
العمل في إطار التنسيق الذي يتواله برنامج المنظمة العالمي لمكافحة األنفلونزا، وتقديم الـدعم إلـى                  -١

  ؛)٧ و٢المبدءان التوجيهيان (المنظمة 
  
ساسية واالختصاصات النوعية باالستعانة بالدعم المالي الذي توفره المـصادر          أداء االختصاصات األ    -٢

  أو أي مصادر أخرى غير تجارية؛/ الحكومية فقط و
  
استعمال آلية المنظمة لتتبع فيروسات األنفلونزا لتسجيل استالم ونقل المـواد البيولوجيـة الخاصـة                 -٣

  ؛)٨وجيهي المبدأ الت(بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة 
  
 المنبثق عن اإلطار الخاص بالتأهـب لمواجهـة األنفلـونزا            ]االتفاق الموحد لنقل المواد   [ التقيد بـ     -٤

  ؛)١ المبدأ التوجيهي(الجائحة لتبادل فيروسات األنفلونزا والتوصل إلى اللقاحات والفوائد األخرى 
  
ي التوقيت المناسب، مع سـائر المراكـز        تعهد القدرة على تبادل المواد والمعلومات، بشكل منتظم وف          -٥

  ؛)٨ و٣المبدءان التوجيهيان (المتعاونة مع المنظمة 
  
 من السالمة البيولوجية المستوفية للمعايير  ٣االستفادة تماماً دونما عائق من مرافق مختبرات المستوى           -٦

متثال للوائح األمن البيولـوجي     وتتحمل الجهة الموردة المسؤولية كاملة عن اال      . الدولية والوطنية المعترف بها   
والسالمة البيولوجية في كل منها على أن يكون مفهوماً أن تلك اللوائح والقواعد يجب أن تستوفي، على أدنـى                   

  تقدير، معايير المنظمة المعمول بها في هذا الصدد في الوقت الراهن؛
  
بـاألنفلونزا   أخرى عاجلة ذات صلة   أن تكون بمثابة مرجعية تقنية تستعين بها المنظمة في أي مسائل              -٧

  ؛)٥ و٢المبدءان التوجيهيان (الجائحة أو بفاشيات األنفلونزا التي يمكن أن تتحول إلى جوائح 
  
أو فيروسات األنفلـونزا    / التنويه، على النحو الواجب بمختبرات المنشأ التي توفر العينات السريرية و            -٨

  ؛)١٠ و٨توجيهيان المبدءان ال(التي قد تتسبب في حدوث جائحة 
  
 ومنظمة الصحة العالميـة     ١التواصل والتعاون على نحو نشط مع المراكز الوطنية المعنية باألنفلونزا           -٩

وتعزيز ذلك التواصل والتعاون بما يكفل سرعة تبادل كل ما يستجد من معلومات ونتائج ذات شأن في مجـال                   
  ؛)٨ و٧ و٤ و٣المبادئ التوجيهية (الصحة العمومية 

  
  

                                                           
   المراكز الوطنية المعنية باألنفلونزا التي تعينها المنظمة   ١

http://www.who.int/csr/disease/influenza/centres/en/index.html. 
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أو الفيروسات التـي قـد تتـسبب فـي          / تنبيه المنظمة والبلد الذي استُمدت منه العينات السريرية و          -١٠
المبـدءان  . (جائحة إلى أي نتائج غير مألوفة يخلص إليها تقدير المخاطر المحتملة لألنفلونزا الجائحـة              حدوث

  ؛)٧ و٣التوجيهيان 
  

ا المنظمة، لمساعدة الدول األعضاء وبخاصـة البلـدان         توفير الخبرة والدعم المختبري عندما تطلبهم       -١١
. النامية، على التصدي لفاشيات فيروسات األنفلونزا التي قد تتسبب في حدوث جائحة وتقدير المخاطر المحتملة             

  ؛)٧ و٤ و٣ و٢المبادئ التوجيهية (
  

اً المراكز الكائنة فـي     توفير التدريب والدعم المختبري للمراكز الوطنية المعنية باألنفلونزا وخصوص          -١٢
البلدان النامية، وذلك في مجال التقنيات والمهارات المختبرية، مما يشمل التشخيص وتحليل البيانـات وتقـدير          

  ؛)٤ المبدأ التوجيهي(المخاطر المحتملة، وغير ذلك من القدرات البالغة األهمية 
  

يروسات األنفلونزا التي قد تتسبب فـي       مساعدة المنظمة على تحسين أنشطة الشبكة العالمية لترصد ف          -١٣
مما يشمل وضع معايير وتوصيات وسياسات وتحسين ما يقتـرن          ) ٧ و ٢المبدءان التوجيهيان   (حدوث جائحة   

  ؛)٧ و٤ و٣ و٢المبادئ التوجيهية (بذلك من أساليب التصدي للفاشيات والتأهب لمواجهة الجوائح 
  

مة وفي التوقيت المناسب، ببيانـات الترصـد ونتـائج          تزويد مختبرات المنشأ والمنظمة بصفة منتظ       -١٤
  ؛)٧ و٣المبدءان التوجيهيان (تصنيف الفيروسات 

  
بشأن األساليب المختبرية لتشخيص فيروسات األنفلونزا التي قد        ] شبكة المنظمة   [ إسداء المشورة إلى      -١٥

مارسات المختبرية وغير ذلك تتسبب في حدوث جائحة، بما في ذلك اعتماد أساليب تشخيص جديدة وتحسين الم
  ).٥ و٣ و٢المبادئ التوجيهية (من االحتياجات العملية 

  
  تحاليل المختبرات واألنشطة األخرى ذات الصلة  :باء
  
 A(H5)إجراء تشخيص مختبري دقيق للعينـات الـواردة وتحديـد أنمـاط فيروسـات األنفلـونزا                   -١

المبـادئ  (األنفلونزا التي قد تتسبب في حدوث جائحـة         الفرعية والتثبت منها هي وسائر فيروسات        وأنماطها
  ؛)٧ و٣ و٢التوجيهية 

  
عزل فيروسات األنفلونزا التي قد تتسبب في حدوث جائحة، وذلك في البيض المحتوي على المـضغ                  -٢

  والمزارع الخلوية؛
  
ئحة وإتاحـة   إجراء تحاليل مستضدية وجينية كاملة لفيروسات األنفلونزا التي قد تتسبب في حدوث جا              -٣

  ؛)٧ و٤ و٣ و٢المبادئ التوجيهية (النتائج للمنظمة ومختبرات المنشأ في حينها 
  
المبادرة إلى اطالع مختبر المنشأ والمراكز المتعاونة مع المنظمة والمختبـرات المرجعيـة المعنيـة                 -٤

إنـزيم النورمينيـداز     على المتاح من متواليات جينات الراصات الدموية و        H5بفيروسات األنفلونزا من النمط     
 وسائر فيروسات األنفلونزا التي قد تتسبب في حدوث جائحة          A(H5)وغيرها من المتواليات الجينية من النمط       

  ؛)٣المبدأ التوجيهي (
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تحميل معلومات عن المتاح من متواليات جينات الراصات الدموية وإنزيم النورمينيداز وغيرها مـن                -٥
فلونزا التي قد تتسبب في حدوث جائحة، على قاعدة بيانات متاحة للجمهور فـي              المتواليات ومن فيروسات األن   

التوقيت المناسب على أال يتجاوز ذلك ثالثة أشهر بعد اكتمال تحديد المتوالية الجينية وما لم يصدر المختبر أو                  
  ؛)٩المبدأ التوجيهي (أو الفيروسات تعليمات خالف ذلك / البلد الذي قدم العينات السريرية و

  
إنتاج األمصال المأخوذة من بنات عرس والمضادة لفيروسات األنفلونزا التي قد تتسبب فـي حـدوث               -٦

المبـدأ  (جائحة وتوزيعها على مختبرات المنظمة التي تتولى انتقاء وتخليق فيروسـات لقاحـات األنفلـونزا                
  ؛)٥التوجيهي 

  
ة إليها والمشاركة في االجتماعات والمؤتمرات      إجراء تحاليل وتزويد المنظمة بالبيانات وإسداء المشور        -٧

 H5N1التلفزيونية المعنية بانتقاء فيروسات لقاحات األنفلونزا المرشحة المضادة لفيروس األنفلونزا من الـنمط              
وسائر فيروسات األنفلونزا التي قد تتسبب في حدوث جائحة وتخليق تلك الفيروسات وكفالـة توافرهـا فـي                  

  ؛)٧ و٥ و٢مبادئ التوجيهية ال(التوقيت المناسب 
  
المشاركة في تخليق فيروسات لقاحات األنفلونزا المرشحة بغرض التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة              -٨

  ؛)٧ و٥المبدءان التوجيهيان (والتصدي لها 
  
 وسـائر فيروسـات     H5N1إجراء اختبار الحساسية لألدوية المضادة لفيروس األنفلونزا من الـنمط             -٩

المبـدأ  (نزا التي قد تتسبب في حدوث جائحة وموافاة مختبرات المنشأ والمنظمة بتقارير حسنة التوقيت               األنفلو
  ؛)٣التوجيهي 

  
انتقاء وتعهد وتحديث مجموعة من فيروسات األنفلونزا المرجعية التي قد تتسبب في حدوث جائحة بما                 -١٠

ة لها في حالة توافرهـا، وموافـاة المنظمـة     واألمصال المضادH5N1في ذلك فيروسات األنفلونزا من النمط     
بأحدث المعلومات عن مدى توافر فيروسات لقاحات األنفلونزا المرشحة واألمصال المضادة لهـا إن وجـدت                

  ؛)٧ و٥ و٣ و٢المبادئ التوجيهية (
  

القيام، إما بنفسها أو من خالل كيانات تتعاقد معها، بتطوير وتحـديث وإنتـاج كواشـف التـشخيص                    -١١
 وسائر الفيروسات التي قد تتسبب في حدوث جائحة،         H5N1ختبري الخاصة بفيروسات األنفلونزا من النمط       الم

  ؛)٥المبدأ التوجيهي (وتوزيعها على المراكز الوطنية المعنية باألنفلونزا رهناً بتوافر الموارد 
  

ادل العينات السريرية وفيروسات    بتب] لالتفاق الموحد لنقل المواد     [ القيام في التوقيت المناسب، وطبقاً        -١٢
األنفلونزا التي قد تتسبب في حدوث جائحة مع المختبرات العاملة بالتنسيق والتعاون مـع برنـامج المنظمـة                  

  :العالمي لمكافحة األنفلونزا، بما في ذلك

  )٨ و١المبدءان التوجيهيان (المراكز األخرى المتعاونة مع المنظمة   )١(

 األساسية التي تشارك في عملية انتقاء فيروسـات لقاحـات األنفلـونزا             المختبرات التنظيمية   )٢(
المبـدءان  (المرشحة وتخليقها وتطوير كواشف فعالية اللقاحات وهي العملية التي تضطلع بها المنظمة        

  )٨ و١التوجيهيان 

مثل مـشروع   (المختبرات األخرى المشاركة في األنشطة المتخصصة التي تنسقها المنظمة            )٣(
 Aييم الخارجي للجودة الذي تضطلع به المنظمة لكشف فيروسات األنفلونزا من الـنمط الفرعـي                التق

باستخدام تفاعل البوليميراز السلسلي؛ والتحديث األولي لتفاعل البوليميراز السلسلي لألنفلـونزا الـذي        
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نـشطة تقـدير    ، وسائر األنشطة التي تهدف إلى تعزيز ترصد األنفلونزا في العالم وأ           )تجريه المنظمة 
  ؛)٨ و٤ و١المبادئ التوجيهية (المخاطر والتصدي لها، فضالً عن بناء القدرات 

  
القيام، في إطار التنسيق الذي تتواله المنظمة، بانتقاء فيروسات لقاحات األنفلونزا المرشحة من أجـل                 -١٣

 ورهنـاً بعمليـة إنتـاج       .تخليق وإنتاج لقاحات مضادة لفيروسات األنفلونزا التي قد تتسبب في حدوث جائحة           
اللقاحات، يمكن أن تشمل فيروسات لقاحات األنفلونزا المرشحة فيروسات النمط البري والفيروسات المتفارزة             

والقيام، عنـد الطلـب،     . السريعة التكاثر بما فيها الفيروسات التي يستخدم في إعدادها الهندسة الجينية العكسية           
لمرشحة على الجهات المتلقية المناسبة التي لديها القـدرة الكافيـة مـن             بتوزيع فيروسات لقاحات األنفلونزا ا    

مستوى السالمة البيولوجية ومن بينها الجهات الصانعة لفيروسـات األنفلـونزا والـشركات المختـصة                حيث
المبـدءان  (التشخيص ومعاهد البحوث وسائر الجهات المهتمة بتلقي فيروسـات لقاحـات األنفلـونزا               بوسائل
  ؛)٨ و٥ان التوجيهي

  
 وغيرهـا مـن     A(H5N1)انتقاء مجموعـة مـن فيروسـات األنفلـونزا المرجعيـة مـن الـنمط                  -١٤

األنفلونزا التي قد تتسبب في حدوث جائحة، وتعهدها وتحديثها باعتبارها تمثـل مجموعـات مـن                 فيروسات
اً بتوافر الموارد، بتوزيـع     والقيام، عند الطلب ورهن   . الفيروسات لها أهميتها من الناحيتين المستضدية والجينية      

الفيروسات المرجعية واألمصال المضادة لها، على المراكز الوطنية المعنية بـاألنفلونزا والمعاهـد األخـرى               
المبـدأ  (المهتمة بأنشطة غير تجارية من بينها أنشطة الترصد واألنشطة المتصلة بالمراجع واألنشطة البحثيـة               

  ؛)١٠التوجيهي 
  

أو الفيروسات األصـلية علـى توزيـع        /  المختبرات التي توفر العينات السريرية و      التماس موافقة [   -١٥
أو فيروسات األنفلونزا التي قد تتسبب في حدوث جائحة ألغـراض           / العينات السريرية الخاصة باألنفلونزا و    

  ؛].غير الوارد بيانها أعاله
  

  البحوث والعروض والمنشورات العلمية  :جيم
  
بلدان المنشأ في المشاريع العلمية ذات الصلة بالبحوث        / إشراك علماء من مختبرات   السعي بنشاط إلى      -١

أو فيروسات األنفلونزا الواردة من بلـدانهم، وإشـراكهم بنـشاط فـي إعـداد         / الخاصة بالعينات السريرية و   
  ؛)٦المبدأ التوجيهي (مخطوطات العروض والمنشورات 

  
نشورات بمساهمات مختلف الجهات المتعاونة، بما في ذلـك         التنويه على نحو مالئم في العروض والم        -٢

البلدان التي وردت العينات السريرية أو فيروسات األنفلونزا التي قد تتسبب في حدوث جائحـة أو              / المختبرات
المبـدأ   (١الكواشف، باستخدام دالئل إرشادية كتلك التي وضعتها اللجنة الدولية لمحـرري المجـالت الطبيـة     

  .)٦التوجيهي 
  

  االختصاصات النوعية
  

 .هي وظائف إضافية تسند إلى أحد المراكز المتعاونة مع المنظمة في ضوء خبرته النوعية في مجال األنفلونزا                
  توافق آراء

  
  

                                                           
  ./http://www.icmje.org انظر    ١
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  المراكز الوطنية المعنية باألنفلونزا
  

  االختصاصات المتعلقة بالتعاطي مع المواد البيولوجية
   الجائحةالخاصة بالتأهب لمواجهة األنفلونزا

  
  معلومات عامة

  
آلية عالمية للتنبيه إلى ظهور فيروسات األنفلونزا ذات السمات الالفتة، بمـا فـي ذلـك    ] شبكة المنظمة [ تُعد  

وفيما يتعلق باألنشطة ذات الصلة بمكافحة األنفلـونزا الجائحـة          . الفيروسات التي قد تتسبب في حدوث جائحة      
المراكز الوطنيـة المعنيـة     : املة من المؤسسات والمختبرات، أال وهي     أربع فئات متك  ] شبكة المنظمة    [تضم  

، H5باألنفلونزا، والمراكز المتعاونة مع المنظمة، والمختبرات المرجعية التابعة للمنظمـة والمعنيـة بـالنمط               
شـبكة   [ويتولى برنامج المنظمة العالمي لمكافحة األنفلونزا تنـسيق أعمـال           . والمختبرات التنظيمية األساسية  

وفي كل فئة من هذه الفئات تؤدي جميـع المؤسـسات والمختبـرات الوظـائف المحـددة فـي                   ]. المنظمة  
ويقبل كل مختبر أو مؤسسة مما تعترف المنظمة رسمياً بأنه جزء مـن الـشبكة، أو                . االختصاصات األساسية 

وترد أدناه  . ئة التي ينتمي إليها   تعينه رسمياً كجزء من الشبكة، التقيد باالختصاصات األساسية المنطبقة على الف          
  .االختصاصات األساسية المنطبقة على المراكز الوطنية المعنية باألنفلونزا

  
والمراكز الوطنية المعنية باألنفلونزا تؤدي دوراً أساسياً في تقييم مخاطر األنفلونزا الجائحـة، وذلـك بتنبيـه                 

 أو فيروسات األنفلونزا األخرى التي قد تتسبب H5N1مط المنظمة فوراً إلى فاشيات فيروسات األنفلونزا من الن
فالمراكز الوطنية المعنية باألنفلونزا تجمع عينات من الحـاالت المـشتبه فـي إصـابتها               . في حدوث جائحة  

 أو أي عدوى فيروسية أخرى بأنفلونزا غير مألوفة، وتؤدي أعمـال التـشخيص              H5N1بالفيروس من النمط    
وترسل في التوقيت المناسب هذه العينات أو الفيروسات المستفردة منها إلى مركـز             والتحليل في المختبرات،    

.  لكي يجري تحليالً متقدماً للفيروسH5متعاون مع منظمة الصحة العالمية أو إلى مختبر مرجعي معني بالنمط 
ها جميـع أعـضاء     وتستند كفاءة تقدير مخاطر األنفلونزا الجائحة ومواجهتها إلى الجهود الجماعية التي يبـذل            

من خالل تبادل المواد البيولوجية والكواشف المرجعية والبيانات الوبائية وسائر المعلومـات            ] شبكة المنظمة    [
  .على وجه السرعة

  
ومن المفهوم أن المبادئ التوجيهية، بالصيغة التي اتفق عليها االجتماع الحكومي الدولي والمستنـسخة أدنـاه،                

ذات الـصلة عنـدما     ] شبكة المنظمة   [ الختصاصات المحددة أو وظائف مختبرات      ستوجه جميع األنشطة أو ا    
وقد وضـعت اختـصاصات كـل       ]. شبكة المنظمة   [ تعمل هذه المختبرات بصفتها مختبرات مندرجة ضمن        

  :حسب المبادئ التوجيهية الجامعة التالية] شبكة المنظمة [ مختبرات 
  

الحاليـة والمحتملـة مـستقبالً المعنيـة        ]  شبكة المنظمة  [ت  المبادئ التوجيهية لوضع اختصاصات مختبرا    
   وفيروسات األنفلونزا الجائحة البشرية األخرىH5N1بفيروسات األنفلونزا من النمط 

  
بمقتضى االختصاصات التـي تحـددها      ] شبكة المنظمة   [ جميع األنشطة التي تضطلع بها مختبرات         -١

  .اق الموحد لنقل المواداالتف] اإلطار و[ المنظمة لها ستتسق مع 
  
  .سيتم تنسيقها من قبل المنظمة وستقدم الدعم إلى المنظمة] شبكة المنظمة [ مختبرات   -٢
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ستقدم تقارير موجزة في التوقيت المناسب عن تحاليل المختبرات وعنـد           ] شبكة المنظمة   [ مختبرات    -٣
تائج االختبارات وما يتصل بها من تقديرات       الطلب عن أية معلومات أخرى متاحة عن االختبارات المجراة ون         

  .المخاطر ومواجهتها، كما هو محدد في اختصاصاتها
  
ستتبادل الخبرات وستقدم الدعم الخاص بتعزيز القـدرات إلـى الـدول            ] شبكة المنظمة   [ مختبرات    -٤

  .األعضاء في المنظمة في حدود مواردها حسب االقتضاء
  
دم الدعم، حسبما هو محدد في اختصاصاتها، فيما يتعلق باسـتحداث           ستق] شبكة المنظمة   [ مختبرات    -٥

  .لقاح الجائحة المحتملة ولقاح الجائحة وبالمواد المستعملة في اختبارات التشخيص وبالمستحضرات الصيدالنية
  
 على فيروسات األنفلونزا التي يـتم تلقيهـا ألغـراض           اًإذا أجرت بحوث  ] شبكة المنظمة   [ مختبرات    -٦

 في مجال الصحة العمومية سيتم ذلك مع أقصى مشاركة ممكنة من علماء المركز الـوطني المعنـي                  الترصد
، والسيما مشاركة العلمـاء المنتمـين إلـى         الفيروساتباألنفلونزا أو أي مختبر آخر مرخص له يكون قد قدم           

  .البلدان النامية، بما في ذلك المشاركة من خالل عملية النشر
  
ستدعم التأهب والمواجهة في مجال الـصحة العموميـة علـى الـصعيد     ] المنظمة شبكة  [ مختبرات    -٧

  .العالمي، وخصوصاً فيما يتعلق باألوضاع الطارئة، بما في ذلك الفاشيات واألوبئة الدولية
  
ستتبادل بسرعة وانتظام وفي التوقيت المناسب المواد البيولوجية الخاصة         ] شبكة المنظمة   [ مختبرات    -٨

مواجهة األنفلونزا الجائحة، بواسطة آلية تتبع فيروسات األنفلونزا حسب االقتضاء، بمـا فـي ذلـك                بالتأهب ل 
توزيعها على المختبرات األخرى المؤهلة، من أجل تيسير عملية تقدير المخاطر في مجال الصحة العموميـة                

  .وادوأنشطة التصدي للمخاطر وإجراء البحوث العلمية، وفقاً لالتفاق الموحد لنقل الم
  
 الجينية بما يتسق مع االتفاق      ات بيانات المتوالي  ستقدم في التوقيت المناسب   ] شبكة المنظمة   [ مختبرات    -٩[

 المبادرة العالمية لتبادل بيانات أنفلونزا الطيور، وإلى بنك الجينات، أو إلى أي قواعـد               إلى الموحد لنقل المواد  
  ]]توافق آراء  [[ .]بيانات شبيهة

  
شـبكة  [  البيولوجية الخاصة بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة والتـي تتلقاهـا مختبـرات              المواد  -١٠[

للمركز الـوطني المعنـي بـاألنفلونزا أو        ] اإلقرار بالفضل على النحو الواجب      [ سيتم توريدها مع    ]  المنظمة
  .]المختبر اآلخر المرخص له الذي قدمها واالعتراف بمساهمته

  
  ةاالختصاصات األساسي

  
والمركـز  . المراكز الوطنية المعنية باألنفلونزا هي مختبرات تستوفي االختصاصات األساسية المذكورة أدناه           

ويجوز . الوطني المعني باألنفلونزا هو المركز الذي تعينه وزارة الصحة في البلد المعني وتعترف به المنظمة              
  .ة بموجب سلطة وزارة الصحة التابع لهاأن تكون للمركز الوطني المعني باألنفلونزا التزامات إضافي

  
  الشروط العامة واألنشطة  :ألف

  
العمل في إطار التنسيق الذي يتواله برنامج المنظمة العالمي لمكافحة األنفلونزا، وتقديم الـدعم إلـى                  -١

  ؛)٧ و٢المبدءان التوجيهيان (المنظمة 
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 استالم ونقل المـواد البيولوجيـة الخاصـة         استعمال آلية المنظمة لتتبع فيروسات األنفلونزا لتسجيل        -٢
  ؛)٨المبدأ التوجيهي (بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة 

  
االتفاق الموحد لنقل المواد المنبثق عن اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة            [ التقيد بـ     -٣

  ؛)١ المبدأ التوجيهي] (رى لتبادل فيروسات األنفلونزا والتوصل إلى اللقاحات والفوائد األخ
  
العمل كنقطة اتصال رئيسية بين المنظمة وبلد المركز الوطني المعني باألنفلونزا، لـشؤون الترصـد                 -٤

أو فيروسات األنفلونزا التي قد تتسبب في حدوث جائحـة،          / والتشخيص المختبري وتبادل العينات السريرية و     
الوبائية المهمة مع المنظمة كلما كانت هـذه المعلومـات متاحـة            باإلضافة إلى تبادل المعلومات السريرية أو       

  ؛)٨ و٧ و٤ و٣ و٢المبادئ التوجيهية (
  
المشاركة النشطة في أنشطة المنظمة الرامية إلى ترصد األنفلونزا الجائحة، والمواظبة علـى ضـبط                 -٥

  ).٨ و٧و ٤المبادئ التوجيهية (اآلخرين ] شبكة المنظمة [ االتصال والتعاون مع أعضاء 
  
  أنشطة المختبرات واألنشطة المتصلة بها  :باء
  
جمع العينات السريرية المأخوذة من مرضى مشتبه في إصابتهم بفيروسات األنفلـونزا مـن الـنمط                  -١

H5N1               المبـدأ  ( وفيروسات األنفلونزا األخرى التي قد تتسبب في حدوث جائحة، أو معالجتها حسب االقتضاء
  ؛)٧التوجيهي 

  
 كنقطة تجمع من المختبرات الموجودة في البلد مستفردات فيروسات األنفلونزا المشتبه فـي أن               العمل  -٢

  تسبب جائحة؛
  
يمكن  اختبار العينات السريرية للوقوف على فيروسات األنفلونزا وكشف فيروسات األنفلونزا التي ال             -٣

  ؛]شبكة المنظمة [ تحديدها فوراً بالكواشف التشخيصية الواردة من 
  
الـدنا  أو   الرنـا أو  / و [ أو الفيروسات / القيام، في غضون أسبوع واحد، بشحن العينات السريرية و          -٤

إلـى أي مركـز   ] شبكة المنظمـة   [ التي ال يمكن تحديدها فوراً بالكواشف التشخيصية الواردة من          ]  التكميلي
 جمع العينة وما يتصل بها من        تختاره، مع بيان تاريخ    H5متعاون مع المنظمة أو أي مختبر مرجعي للفيروس         

   توافق آراء؛)٨ و٧ و٥ و٣ و٢المبادئ التوجيهية (معلومات جغرافية ووبائية وسريرية 
  
حضور دورات التدريب المختبرية التي تنظمها المراكز المتعاونة مع المنظمة من أجل إنشاء وتجديد                -٥

  ؛)٤المبدأ التوجيهي ( فوراً قدرة على استبانة فيروسات األنفلونزا التي ال يمكن تحديدها
  
  ؛)٢المبدأ التوجيهي (استعراض وتجديد وتعزيز أعمال ترصد األنفلونزا في البلد   -٦
  
تزويد سائر المختبرات المعنية باألنفلونزا في البلد بالمشورة التقنية والدعم بشأن إمدادات جمع وشحن                -٧

المبدءان (جراءات التشغيلية المرتبطة بترصد األنفلونزا      العينات، والسالمة البيولوجية في المختبرات وسائر اإل      
  ).٧ و٢التوجيهيان 
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  المعلومات واالتصاالت  :جيم
  
تنبيه المنظمة فوراً كلما تم الكشف عن فيروسات األنفلونزا التي ال يمكن تحديدها فـوراً بالكواشـف                   -١

األنفلونزا غير المألوفة وغير الموسـمية أو       أو عندما تحدث فاشيات     ] شبكة المنظمة   [ التشخيصية الواردة من    
  عندما تظهر حاالت مرضية تشبه األنفلونزا؛

  
تزويد السلطات الوطنية وعامة الجمهور في التوقيت المناسب بالمعلومات عن فيروسات األنفلونزا من             -٢

  .ة وفيروسات األنفلونزا األخرى التي تنتقل في البلد وقد تتسبب في حدوث جائحH5N1النمط 
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 H5المختبرات المرجعية التابعة للمنظمة والمعنية بالنمط 
  

  االختصاصات المتعلقة بالتعاطي مع المواد البيولوجية
  الخاصة بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة

  
  معلومات عامة

  
 األنفلونزا ذات السمات الالفتة، بمـا فـي ذلـك    آلية عالمية للتنبيه إلى ظهور فيروسات] شبكة المنظمة [ تُعد  

وفيما يتعلق باألنشطة ذات الصلة بمكافحة األنفلـونزا الجائحـة          . الفيروسات التي قد تتسبب في حدوث جائحة      
المراكز الوطنيـة المعنيـة     : أربع فئات متكاملة من المؤسسات والمختبرات، أال وهي       ] شبكة المنظمة    [تضم  

، H5ز المتعاونة مع المنظمة، والمختبرات المرجعية التابعة للمنظمـة والمعنيـة بـالنمط              باألنفلونزا، والمراك 
شـبكة   [ويتولى برنامج المنظمة العالمي لمكافحة األنفلونزا تنـسيق أعمـال           . والمختبرات التنظيمية األساسية  

حـددة فـي    وفي كل فئة من هذه الفئات تؤدي جميـع المؤسـسات والمختبـرات الوظـائف الم               ]. المنظمة  
وتشكل االختصاصات األساسية للمراكز المتعاونة مع المنظمة الشروط الدنيا التـي           . االختصاصات األساسية 

يتعين على كل مركز من المراكز المتعاونة استيفاؤها، وتشكل القدرة على استيفائها شرطاً مسبقاً كي يتم تعيينه           
سة مما تعترف المنظمة رسمياً بأنه جزء من الشبكة، أو          ويقبل كل مختبر أو مؤس    . مركزاً متعاوناً مع المنظمة   

وترد أدناه  . تعينه رسمياً كجزء من الشبكة، التقيد باالختصاصات األساسية المنطبقة على الفئة التي ينتمي إليها             
  .H5االختصاصات األساسية المنطبقة على المختبرات المرجعية المعنية بالنمط 

  
 هي مختبرات عينتها المنظمة على أساس ظرفـي         H5للمنظمة والمعنية بالنمط    والمختبرات المرجعية التابعة    

في مواجهة ظهور وانتشار أنفلونزا الطيـور الـشديدة         ] شبكة المنظمة   [  من أجل دعم     ٢٠٠٥ابتداء من عام    
وتجري هذه المختبرات تقديرات لمخاطر األنفلونزا ومواجهتها، وذلـك بتـوفير           . H5N1اإلمراض من النمط    

خيص مختبري موثوق به لعدوى األنفلونزا في اإلنسان، وخصوصاً أنماط األنفلونزا المشتبه في ارتباطهـا               تش
وتـستند  .  أو فيروسات األنفلونزا األخرى التي قد تتسبب في حدوث جائحة          A(H5)بفيروسات أنفلونزا الطيور    

شـبكة   [ التي يبذلها جميـع أعـضاء        كفاءة تقدير مخاطر األنفلونزا الجائحة ومواجهتها إلى الجهود الجماعية        
من خالل تبادل المواد البيولوجية والكواشف المرجعية والبيانات الوبائية وسائر المعلومات على وجه ] المنظمة 
  .السرعة

  
ومن المفهوم أن المبادئ التوجيهية، بالصيغة التي اتفق عليها االجتماع الحكومي الدولي والمستنـسخة أدنـاه،                

ذات الـصلة عنـدما     ] شبكة المنظمة   [ نشطة أو االختصاصات المحددة أو وظائف مختبرات        ستوجه جميع األ  
وقد وضـعت اختـصاصات كـل       ]. شبكة المنظمة   [ تعمل هذه المختبرات بصفتها مختبرات مندرجة ضمن        

  :حسب المبادئ التوجيهية الجامعة التالية] شبكة المنظمة [ مختبرات 
الحاليـة والمحتملـة مـستقبالً المعنيـة        ]  شبكة المنظمة  [ات مختبرات   المبادئ التوجيهية لوضع اختصاص   

   وفيروسات األنفلونزا الجائحة البشرية األخرىH5N1بفيروسات األنفلونزا من النمط 
  
بمقتضى االختصاصات التـي تحـددها      ] شبكة المنظمة   [ جميع األنشطة التي تضطلع بها مختبرات         -١

  .االتفاق الموحد لنقل المواد]  واإلطار[ المنظمة لها ستتسق مع 
  
  .سيتم تنسيقها من قبل المنظمة وستقدم الدعم إلى المنظمة] شبكة المنظمة [ مختبرات   -٢
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ستقدم تقارير موجزة في التوقيت المناسب عن تحاليل المختبرات وعنـد           ] شبكة المنظمة   [ مختبرات    -٣
مجراة ونتائج االختبارات وما يتصل بها من تقديرات        الطلب عن أية معلومات أخرى متاحة عن االختبارات ال        

  .المخاطر ومواجهتها، كما هو محدد في اختصاصاتها
  
ستتبادل الخبرات وستقدم الدعم الخاص بتعزيز القـدرات إلـى الـدول            ] شبكة المنظمة   [ مختبرات    -٤

  .األعضاء في المنظمة في حدود مواردها حسب االقتضاء
  
ستقدم الدعم، حسبما هو محدد في اختصاصاتها، فيما يتعلق باسـتحداث           ] مة  شبكة المنظ [ مختبرات    -٥

  .لقاح الجائحة المحتملة ولقاح الجائحة وبالمواد المستعملة في اختبارات التشخيص وبالمستحضرات الصيدالنية
  
ض  على فيروسات األنفلونزا التي يـتم تلقيهـا ألغـرا          اًإذا أجرت بحوث  ] شبكة المنظمة   [ مختبرات    -٦

الترصد في مجال الصحة العمومية سيتم ذلك مع أقصى مشاركة ممكنة من علماء المركز الـوطني المعنـي                  
، والسيما مشاركة العلمـاء المنتمـين إلـى         الفيروساتباألنفلونزا أو أي مختبر آخر مرخص له يكون قد قدم           

  .البلدان النامية، بما في ذلك المشاركة من خالل عملية النشر
  
ستدعم التأهب والمواجهة في مجال الـصحة العموميـة علـى الـصعيد     ] شبكة المنظمة    [ مختبرات  -٧

  .العالمي، وخصوصاً فيما يتعلق باألوضاع الطارئة، بما في ذلك الفاشيات واألوبئة الدولية
  
ستتبادل بسرعة وانتظام وفي التوقيت المناسب المواد البيولوجية الخاصة         ] شبكة المنظمة   [ مختبرات    -٨
التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة، بواسطة آلية تتبع فيروسات األنفلونزا حسب االقتضاء، بمـا فـي ذلـك                 ب

توزيعها على المختبرات األخرى المؤهلة، من أجل تيسير عملية تقدير المخاطر في مجال الصحة العموميـة                
  .لنقل الموادوأنشطة التصدي للمخاطر وإجراء البحوث العلمية، وفقاً لالتفاق الموحد 

  
 الجينية بما يتسق مع االتفاق      ات بيانات المتوالي  ستقدم في التوقيت المناسب   ] شبكة المنظمة   [ مختبرات    -٩[

 المبادرة العالمية لتبادل بيانات أنفلونزا الطيور، وإلى بنك الجينات، أو إلى أي قواعـد               إلى الموحد لنقل المواد  
  ]]توافق آراء  [[ .]بيانات شبيهة

  
شـبكة  [ المواد البيولوجية الخاصة بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة والتـي تتلقاهـا مختبـرات                -١٠[

للمركز الـوطني المعنـي بـاألنفلونزا أو        ] اإلقرار بالفضل على النحو الواجب      [ سيتم توريدها مع    ]  المنظمة
  .]المختبر اآلخر المرخص له الذي قدمها واالعتراف بمساهمته

  
   األساسيةاالختصاصات

  
 هي مختبرات يتم تعيينها من خالل إجراءات محددة         H5المختبرات المرجعية التابعة للمنظمة والمعنية بالنمط       

  .تضعها المنظمة، وعلى أساس ظرفي، وتفي باالختصاصات األساسية الواردة أدناه
  

  الشروط العامة واألنشطة  :ألف
  
 المنظمة العالمي لمكافحة األنفلونزا، وتقديم الـدعم إلـى          العمل في إطار التنسيق الذي يتواله برنامج        -١

  ؛)٢المبدأ التوجيهي (المنظمة 
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  ١ بين البشر؛H5استيفاء معايير المنظمة بشأن قبول النتائج اإليجابية للعدوى بالفيروس من النمط   -٢
  
بيولوجيـة الخاصـة    استعمال آلية المنظمة لتتبع فيروسات األنفلونزا لتسجيل استالم ونقل المـواد ال             -٣

  ؛)٨المبدأ التوجيهي (بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة 
  
االتفاق الموحد لنقل المواد المنبثق عن اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة            [ التقيد بـ     -٤

  ؛)١ المبدأ التوجيهي] (لتبادل فيروسات األنفلونزا والتوصل إلى اللقاحات والفوائد األخرى 
  
تقديم الخدمات المختبريـة إلـى بلـدانها والبلـدان األخـرى كلمـا اقتـضت الحاجـة لتـشخيص                      -٥

المبـدءان  ( وفيروسات األنفلونزا األخرى التي قد تتسبب فـي حـدوث جائحـة              A(H5)األنفلونزا   فيروسات
  ؛)٧ و٣التوجيهيان 

  
روسات التي قد تتسبب في حدوث جائحـة        أو الفي / تنبيه المنظمة والبلد الذي ورد العينات السريرية و         -٦

  ؛)٧ و٣المبدءان التوجيهيان (إلى النتائج غير المألوفة التي تظهر من تقدير مخاطر األنفلونزا الجائحة 
  
تقديم تعليقاته إلى المنظمة بشأن اتباع البروتوكوالت التشخيصية ووثائق المعلومات األساسـية التـي                -٧

المبـادئ  (ة المنظمة على تحديث توصياتها بشأن التـشخيص المختبـري           توصي بها المنظمة، وذلك لمساعد    
  ).٥ و٤ و٣ و٢التوجيهية 

  
  األنشطة المختبرية وسائر األنشطة  :باء
  
موافاة المستوصفات والمستشفيات وغيرها من المواقع التي تجمع العينات بالمـشورة عـن الطـرق                 -١

  ؛)٧المبدأ التوجيهي ( وتغليفها وشحنها المأمونة والسليمة لجمع العينات السريرية وخزنها
  
القيام على نحو دقيق بإجراء التشخيص المختبري على العينات الواردة وتصنيف األنمـاط الرئيـسية                 -٢

 وسائر الفيروسات التي قد تتسبب فـي حـدوث جائحـة،            A(H5)والفرعية وتأكيد وجود فيروسات األنفلونزا      
 ٣ و ٢المبادئ التوجيهية   (لمراكز المتعاونة مع المنظمة ومختبرات المنشأ       وإتاحة النتائج في التوقيت المناسب ل     

  ؛)٧ و٤و
  
 وفيروسـات األنفلـونزا     A(H5)تقديم الخبرة والدعم المختبري للتصدي لفاشيات فيروسات األنفلونزا           -٣

  ؛)٧ و٥ و٤ و٣ و٢المبادئ التوجيهية (األخرى التي قد تتسبب في حدوث جائحة 
  
أو مستفردات الفيروسات المأخوذة من فيروسـات األنفلـونزا         / يني للعينات السريرية و   التبادل الروت   -٤

A(H5)                  وفيروسات األنفلونزا األخرى التي قد تتسبب في حدوث جائحة، وذلك مع المراكـز المتعاونـة مـع 
  ؛)١٠ و٨ و١المبادئ التوجيهية ] ( االتفاق الموحد لنقل المواد[ المنظمة حتى يتسنى تصنيف سماتها حسب 

  
التبادل الفوري مع مختبر المنشأ والمنظمة والمراكز المتعاونة مع المنظمة والمختبـرات المرجعيـة                -٥

 ِلما هو متاح من الهيماغلوتينين والنيورامينيداز والمتواليات الجينية لفيروسـات األنفلـونزا             H5المعنية بالنمط   
A(H5)؛)٣المبدأ التوجيهي ( حدوث جائحة  وفيروسات األنفلونزا األخرى التي قد تتسبب في  

                                                           
  http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/H5AcceptanceCriteria_16Oct07.pdfانظر     ١
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 وفيروسات  A(H5)إدراج الهيماغلوتينين والنيورامينيداز وسار المتواليات الجينية لفيروسات األنفلونزا           -٦
األنفلونزا األخرى التي قد تتسبب في حدوث جائحة في قاعدة بيانات متاحة للجميع في التوقيت المناسب وقبل                 

ء من تحديد المتواليات، ما لم تصدر تعليمات مخالفة من المختبر أو البلد الذي قدم                أشهر على االنتها   ٣انقضاء  
  ؛)٩المبدأ التوجيهي (أو الفيروسات / العينات السريرية و

  
أو فيروسـات األنفلـونزا   / التنويه على النحو السليم بمختبرات المنشأ التي قدمت العينات السريرية و       -٧

  ).١٠ و٨المبدءان التوجيهيان  (التي قد تتسبب في حدوث جائحة
  

  البحوث والعروض والمنشورات العلمية  :جيم
  
بلدان المنشأ في المشاريع العلمية ذات الصلة بالبحوث        / السعي بنشاط إلى إشراك علماء من مختبرات        -١

ـ        / الخاصة بالعينات السريرية و    داد أو فيروسات األنفلونزا الواردة من بلـدانهم، وإشـراكهم بنـشاط فـي إع
  ؛)٦المبدأ التوجيهي (مخطوطات العروض والمنشورات 

  
التنويه على نحو مالئم في العروض والمنشورات بمساهمات مختلف الجهات المتعاونة، بما في ذلـك                 -٢

البلدان التي وردت العينات السريرية أو فيروسات األنفلونزا التي قد تتسبب في حدوث جائحـة أو              / المختبرات
المبـدأ   (١ام دالئل إرشادية كتلك التي وضعتها اللجنة الدولية لمحـرري المجـالت الطبيـة    الكواشف، باستخد 

  ).٦التوجيهي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                           
  ./http://www.icmje.org انظر    ١
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  المختبرات التنظيمية األساسية
  

  االختصاصات المتعلقة بالتعاطي مع المواد البيولوجية
  الخاصة بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة

  
  معلومات عامة

  
آلية عالمية للتحذير من ظهور فيروسات األنفلونزا ذات السمات الالفتة، بما فـي ذلـك               ]  شبكة المنظمة    [تُعد  

وفيما يتعلق باألنشطة ذات الصلة بـاألنفلونزا الجائحـة تـضم           . الفيروسات التي قد تتسبب في حدوث جائحة      
المراكز الوطنية المعنية باألنفلونزا : أربع فئات متكاملة من المؤسسات والمختبرات، أال وهي] شبكة المنظمة  [

 والمختبـرات  H5والمراكز المتعاونة مع المنظمة والمختبرات المرجعية التابعة للمنظمـة والمعنيـة بـالنمط     
وفي كل فئة   ]. شبكة المنظمة   [ ويتولى برنامج المنظمة العالمي لمكافحة األنفلونزا تنسيق        . التنظيمية األساسية 

وتـشكل  . المؤسسات والمختبرات الوظائف المحددة فـي االختـصاصات األساسـية         من الفئات تؤدي جميع     
االختصاصات األساسية للمراكز المتعاونة مع المنظمة الشروط الدنيا التي يتعين على كل مركز من المراكـز                

ويقبل .  المنظمةالمتعاونة استيفاؤها، وتشكل القدرة على استيفائها شرطاً مسبقاً كي يتم تعيينه مركزاً متعاوناً مع
كل مختبر أو مؤسسة مما تعترف المنظمة رسمياً بأنه جزء من الشبكة، أو تعينه رسمياً كجزء مـن الـشبكة،                    

وتـرد أدنـاه االختـصاصات األساسـية        . التقيد باالختصاصات األساسية المنطبقة على الفئة التي ينتمي إليها        
  .المنطبقة على المختبرات التنظيمية األساسية

  
ط المختبرات التنظيمية األساسية رسمياً بالوكاالت التنظيمية الوطنية ولها دور حاسم في استحداث لقاحات وترتب

وهي تضطلع بهذا الدور منذ قرابة أربعة عقود من الزمان في إطـار             . األنفلونزا وتنظيمها وتوحيدها القياسي   
 لألنفلونزا من خـالل اختيـار وتطـوير         شبكة المنظمة، وتسهم بذلك في إنتاج لقاحات مأمونة وناجعة مضادة         

وعلى الرغم من أنه لم يسبق أن حددت لها اختصاصات رسمية لدى المنظمة فقد . فيروسات اللقاحات المرشحة
: وتوجد حالياً أربعة مراكز متعاونة، وهـي      . عملت فعلياً عن كثب مع المنظمة ومع صانعي لقاحات األنفلونزا         

 وبحوثها، الواليات المتحدة األمريكية؛ والمعهد الـوطني للمعـايير البيولوجيـة            مركز تقييم المواد البيولوجية   
والمراقبة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية؛ والمعهد الوطني لألمراض المعديـة، اليابـان؛             

  .وإدارة السلع العالجية، أستراليا
  

يتعين على كل مختبر تنظيمي أساسي استيفاؤها فرديـاً أو          وتشكل االختصاصات األساسية الشروط الدنيا التي       
ويمكن مناقشة اختصاصات محددة واالتفاق عليها فيما بين المختبر التنظيمـي األساسـي وبرنـامج               . جماعياً

  .المنظمة العالمي لمكافحة األنفلونزا، ودوائر الصناعة في بعض الحاالت، قبل االعتراف بها
  

لتوجيهية، بالصيغة التي اتفق عليها االجتماع الحكومي الدولي والمستنـسخة أدنـاه،            ومن المفهوم أن المبادئ ا    
ذات الـصلة عنـدما     ] شبكة المنظمة   [ ستوجه جميع األنشطة أو االختصاصات المحددة أو وظائف مختبرات          

وقد وضـعت اختـصاصات كـل       ]. شبكة المنظمة   [ تعمل هذه المختبرات بصفتها مختبرات مندرجة ضمن        
  :حسب المبادئ التوجيهية الجامعة التالية] شبكة المنظمة [ رات مختب

  
الحاليـة والمحتملـة مـستقبالً المعنيـة        ]  شبكة المنظمة  [المبادئ التوجيهية لوضع اختصاصات مختبرات      

   وفيروسات األنفلونزا الجائحة البشرية األخرىH5N1بفيروسات األنفلونزا من النمط 
  
بمقتضى االختصاصات التـي تحـددها      ] شبكة المنظمة   [ ع بها مختبرات    جميع األنشطة التي تضطل     -١

  .االتفاق الموحد لنقل المواد] اإلطار و[ المنظمة لها ستتسق مع 
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  .سيتم تنسيقها من قبل المنظمة وستقدم الدعم إلى المنظمة] شبكة المنظمة [ مختبرات   -٢
  
 التوقيت المناسب عن تحاليل المختبرات وعنـد        ستقدم تقارير موجزة في   ] شبكة المنظمة   [ مختبرات    -٣

الطلب عن أية معلومات أخرى متاحة عن االختبارات المجراة ونتائج االختبارات وما يتصل بها من تقديرات                
  .المخاطر ومواجهتها، كما هو محدد في اختصاصاتها

  
لقـدرات إلـى الـدول      ستتبادل الخبرات وستقدم الدعم الخاص بتعزيز ا      ] شبكة المنظمة   [ مختبرات    -٤

  .األعضاء في المنظمة في حدود مواردها حسب االقتضاء
  
ستقدم الدعم، حسبما هو محدد في اختصاصاتها، فيما يتعلق باسـتحداث           ] شبكة المنظمة   [ مختبرات    -٥

  .لقاح الجائحة المحتملة ولقاح الجائحة وبالمواد المستعملة في اختبارات التشخيص وبالمستحضرات الصيدالنية
  
 على فيروسات األنفلونزا التي يـتم تلقيهـا ألغـراض           اًإذا أجرت بحوث  ] شبكة المنظمة   [ مختبرات    -٦

الترصد في مجال الصحة العمومية سيتم ذلك مع أقصى مشاركة ممكنة من علماء المركز الـوطني المعنـي                  
العلمـاء المنتمـين إلـى      ، والسيما مشاركة    الفيروساتباألنفلونزا أو أي مختبر آخر مرخص له يكون قد قدم           

  .البلدان النامية، بما في ذلك المشاركة من خالل عملية النشر
  
ستدعم التأهب والمواجهة في مجال الـصحة العموميـة علـى الـصعيد     ] شبكة المنظمة  [ مختبرات    -٧

  .العالمي، وخصوصاً فيما يتعلق باألوضاع الطارئة، بما في ذلك الفاشيات واألوبئة الدولية
  
ستتبادل بسرعة وانتظام وفي التوقيت المناسب المواد البيولوجية الخاصة         ] شبكة المنظمة   [ برات  مخت  -٨

بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة، بواسطة آلية تتبع فيروسات األنفلونزا حسب االقتضاء، بمـا فـي ذلـك                 
 في مجال الصحة العموميـة      توزيعها على المختبرات األخرى المؤهلة، من أجل تيسير عملية تقدير المخاطر          

  .وأنشطة التصدي للمخاطر وإجراء البحوث العلمية، وفقاً لالتفاق الموحد لنقل المواد
  
 الجينية بما يتسق مع االتفاق      ات بيانات المتوالي  ستقدم في التوقيت المناسب   ] شبكة المنظمة   [ مختبرات    -٩[

ات أنفلونزا الطيور، وإلى بنك الجينات، أو إلى أي قواعـد            المبادرة العالمية لتبادل بيان    إلى الموحد لنقل المواد  
  ]]توافق آراء  [[ .]بيانات شبيهة

  
شـبكة  [ المواد البيولوجية الخاصة بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة والتـي تتلقاهـا مختبـرات                -١٠[

 المعنـي بـاألنفلونزا أو      للمركز الـوطني  ] اإلقرار بالفضل على النحو الواجب      [ سيتم توريدها مع    ]  المنظمة
  .]المختبر اآلخر المرخص له الذي قدمها واالعتراف بمساهمته

  
  االختصاصات األساسية

  
  :يجب أن تستوفي المختبرات التنظيمية األساسية فردياً أو جماعياً االختصاصات األساسية الواردة أدناه

  
  الشروط العامة واألنشطة  :ألف

  
 وفيروسات األنفلونزا   H5N1 بشأن اختيار فيروسات األنفلونزا من النمط        إسداء المشورة إلى المنظمة     -١

  ؛)٥ و٣ و٢المبادئ التوجيهية (األخرى التي قد تتسبب في حدوث جائحة بغية استعمالها في لقاحات األنفلونزا 
  
مساعدة المنظمة والدول األعضاء على إعداد الجوانب ذات الصلة باللقاحـات مـن خطـط التأهـب         -٢
  ؛)٧ و٤ و٣ و٢المبادئ التوجيهية (فلونزا الجائحة ومواجهتها لألن
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إسداء المشورة إلى المنظمة بشأن الجوانب التنظيمية والجوانب الخاصة باستحداث اللقاحات فيما يتعلق   -٣
 وفيروسات األنفلونزا األخرى التي قد تتـسبب فـي حـدوث جائحـة              H5N1بفيروسات األنفلونزا من النمط     

  ؛)٥ و٣ و٢جيهية المبادئ التو(
  
تزويد المنظمة بالمعلومات وإسداء المشورة إليها، عند الطلب، بشأن برامج العمـل والتكنولوجيـات                -٤

 وفيروسـات األنفلـونزا     H5N1الجديدة الرامية إلى تحسين استحداث لقاحات فيروسات األنفلونزا من الـنمط            
  ؛)٥ و٤ و٣ و٢المبادئ التوجيهية ( القياسي األخرى التي قد تتسبب في حدوث جائحة وإلى تحسين توحيدها

  
استخدام آلية المنظمة الخاصة بتتبع فيروسات األنفلونزا في تسجيل تلقي ونقـل المـواد البيولوجيـة                  -٥

  ؛)٨المبدأ التوجيهي (الخاصة بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة 
  
ار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة      االتفاق الموحد لنقل المواد المنبثق عن اإلط      [ التقيد بـ     -٦

  ).١ المبدأ التوجيهي] (لتبادل فيروسات األنفلونزا والتوصل إلى اللقاحات والفوائد األخرى 
  
  أنشطة المختبرات واألنشطة المتصلة بها  :باء
  
ثلة التي قـد     وفيروسات األنفلونزا األخرى المم    H5N1تخزين فيروسات األنفلونزا الممثلة من النمط         -١

، وتضخيمها جينياً عند اللزوم، ألغـراض       ]شبكة المنظمة   [ تتسبب في حدوث جائحة والتي يحصل عليها من         
  ؛)٢ و١المبدءان التوجيهيان (تطوير فيروسات لقاحات األنفلونزا 

  
 H5N1القيام، بناء على طلب المنظمة، بتطوير فيروسات لقاحات األنفلونزا المرشـحة مـن الـنمط                  -٢

وفيروسات لقاحات األنفلونزا األخرى المرشحة التي قد تتسبب في حدوث جائحة وتحديـد خصائـصها عـن                 
  ؛)٦ و٥ و٣ و٢ و١المبادئ التوجيهية (طريق تطبيق المعايير المتفق عليها 

  
 وفيروسات لقاحات األنفلونزا األخرى     H5N1تخزين فيروسات لقاحات األنفلونزا المرشحة من النمط          -٣

وتضخيمها جينيـاً عنـد     ] شبكة المنظمة   [ التي قد تتسبب في حدوث جائحة والتي يحصل عليها من           المرشحة  
  ؛)٥ و٣ و٢ و١المبادئ التوجيهية . (اللزوم

  
إعداد ومعايرة الكواشف المرجعية من أجل التوحيد القياسي لفيروسات لقاحات األنفلونزا المرشحة من               -٤

نزا األخرى المرشحة التي قد تتسبب في حدوث جائحة باالشتراك مع            وفيروسات لقاحات األنفلو   H5N1النمط  
  ؛)٥ و٢ و١المبادئ التوجيهية (المختبرات التنظيمية األساسية األخرى 

  
القيام، رهناً بما ينص عليه االتفاق الموحد لنقل المواد، بتوزيع فيروسات لقاحات األنفلونزا المرشـحة      -٥

ألنفلونزا األخرى المرشحة التي قد تتسبب في حـدوث جائحـة علـى              وفيروسات لقاحات ا   H5N1من النمط   
وكذلك صانعو لقاحات األنفلـونزا     ]  شبكة المنظمة [ المختبرات المهتمة، بما فيها المختبرات المندرجة ضمن        

  ؛)٥و ٢و ١المبادئ التوجيهية (
  
قياسـي للقاحـات    توريد الكواشف المرجعية، مباشرة أو عن طريق متعهدين، من أجـل التوحيـد ال               -٦

 ولقاحات األنفلونزا الجائحة المحتملة األخرى إلى المختبرات، مثـل المختبـرات            H5N1األنفلونزا من النمط    
، وإلى المختبرات التنظيمية الوطنية وكذلك إلى صانعي لقاحات األنفلـونزا           ]شبكة المنظمة   [ المندرجة ضمن   

  ؛)٥ و٢ و١المبادئ التوجيهية (
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 وتزويد المنظمة بالبيانات وإسداء المشورة إليها والمشاركة في االجتماعات ومؤتمرات           إجراء التحاليل   -٧
الفيديو بخصوص اختيار فيروسات اللقاحات المرشحة وتطويرها وإتاحتها في التوقيت المناسب فيمـا يتعلـق               

 جائحـة    وفيروسات األنفلونزا األخرى التي قد تتـسبب فـي حـدوث           H5N1بفيروسات األنفلونزا من النمط     
  ).٧ و٥ و٢المبادئ التوجيهية (
  

  البحوث والعروض والمنشورات العلمية  :جيم
  
بلدان المنشأ في المشاريع العلمية ذات الصلة بالبحوث        / السعي بنشاط إلى إشراك علماء من مختبرات        -١

 فـي إعـداد   أو فيروسات األنفلونزا الواردة من بلـدانهم، وإشـراكهم بنـشاط      / الخاصة بالعينات السريرية و   
  ؛)٦المبدأ التوجيهي (مخطوطات العروض والمنشورات 

  
التنويه على نحو مالئم في العروض والمنشورات بمساهمات مختلف الجهات المتعاونة، بما في ذلـك                 -٢

البلدان التي وردت العينات السريرية أو فيروسات األنفلونزا التي قد تتسبب في حدوث جائحـة أو              / المختبرات
المبـدأ   (١باستخدام دالئل إرشادية كتلك التي وضعتها اللجنة الدولية لمحـرري المجـالت الطبيـة    الكواشف،  
  ).٦التوجيهي 
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  ٤ الملحق
  

  المبادئ التوجيهية لوضع اختصاصات المختبرات الراهنة والمستقبلية المحتملة  التابعة
  ر فيروسات األنفلونزا الجائحة البشرية وسائH5N1المعنية بالفيروس ] لشبكة المنظمة  [

  
  

 ]لشبكة المنظمة   [ التابعة   مختلف المختبرات    التي تضطلع بها  ألدوار والمسؤوليات واألنشطة المحددة     ا  
 ما إذا كانت مراكز وطنية معنية باألنفلونزا أو مراكز متعاونة مع المنظمة أو مختبرات       متفاوتة حسب  تكون   قد

لمواجهـة األنفلـونزا الجائحـة      ها  ي سياق تأهب  وف.  أو مختبرات تنظيمية أساسية    H5 مرجعية معنية بالفيروس  
 تتقيد أن    يجب جائحة بشرية، في حدوث   تسبب  ت وسائر الفيروسات التي قد      H5N1وأعمالها في مجال الفيروس     

  :لتاليةالمبادئ التوجيهية األساسية اب ]لشبكة المنظمة [ التابعة  المختبرات فئة من هذهاختصاصات كل 
  
، بموجـب   ]لـشبكة المنظمـة     [ التابعـة    كل األنشطة التي تضطلع بها المختبـرات         تكونيتعين أن     -١

  .االتفاق الموحد لنقل المواد] اإلطار و [ مع أحكام متسقة  المنظمة، التي حددتهااختصاصاتها 
  
 المختبرات تقديم الـدعم     تتولىو] لشبكة المنظمة    [التابعة   أنشطة المختبرات    هي التي تنسق  المنظمة    -٢

  .للمنظمة
  
 مناسب التوقيت عن التحلـيالت المختبريـة        اً موجز اً تقرير ]لشبكة المنظمة   [ التابعة   المختبرات   تقدم  -٣
 تقيـيم نتـائج االختبـارات و    عن   و ُأجريت،عن االختبارات التي     أي معلومات متاحة أخرى   تقدم لدى الطلب    و

  .مبين في اختصاصاتهاال ، وذلك على النحواجهة المخاطر المحتملةموعن  و،المخاطر المحتملة ذات الصلة
  
 لتعزيـز  حـسب االقتـضاء   تبادل الخبرات وتوفير الدعم   ]لشبكة المنظمة   [ التابعة  تتولى المختبرات     -٤

  .لدول األعضاء في المنظمةاقدرات 
  
بين في اختصاصاتها من أجـل       على النحو الم    تقديم الدعم  ]لشبكة المنظمة   [ التابعة  تتولى المختبرات     -٥

المـواد والمستحـضرات الـصيدالنية الالزمـة         واسـتحداث    ،استحداث اللقاحات المضادة للجوائح المحتملة    
  . التشخيصية للقاحات المضادة للجوائحلالختبارات

  
 تـسلمتها  فيروسات األنفلونزا التي     عنبحوث   بإجراء   ]لشبكة المنظمة   [ التابعة  إذا قامت المختبرات      -٦

مشاركة علميـين   إلى أقصى قدر ممكن      تفعل ذلك بطريقة تشمل      فعليها أن ألغراض ترصد الصحة العمومية،     
المختبـرات   أو أي مختبر آخر وخاصة       ،لفيروساتاينتمون إلى المركز الوطني المعني باألنفلونزا الذي يوفر         

  .رمن خالل عملية النشالمشاركة  بما في ذلك ،البلدان الناميةالمشاركة من 
  
 أنشطة التأهب والمواجهة في مجال الصحة العمومية على         ]لشبكة المنظمة   [ التابعة  تدعم المختبرات     -٧

  . بما فيها الفاشيات واألوبئة الدولية، الحاالت الطارئة، وخصوصاً فيالصعيد العالمي
  
توقيـت المـواد     ال  بطريقة سـريعة ومنهجيـة ومناسـبة       ]لشبكة المنظمة   [ التابعة   المختبرات   تتبادل  -٨

آلية تتبع فيروسات   أن تستخدم على النحو السليم      لتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة، وذلك ب     الالزمة ل البيولوجية  
 تقييم المخاطر   أنشطةاألنفلونزا بما في ذلك توزيع الفيروسات على سائر المختبرات المؤهلة، من أجل تسهيل              
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 طبقاً ألحكـام    ،البحوث العلمية أنشطة   و ،لمخاطر المحتملة صدي ل الت الصحة العمومية، وأنشطة     علىالمحتملة  
  .االتفاق الموحد لنقل المواد

  
في التوقيت المناسب إلى المبـادرة      بيانات المتوالية الجينية     ]لشبكة المنظمة   [ التابعة   المختبرات   تقدم  -٩[

، أو إلى قواعد البيانـات المـشابهة، وفقـاً    العالمية لتبادل بيانات أنفلونزا الطيور، وإلى قواعد البيانات الجينية       
   ]]توافق آراء [[ . ]حكام االتفاق الموحد لنقل الموادأل
  
لتأهـب لمواجهـة    الالزمـة ل  التي تتلقى المواد البيولوجية     ] التابعة لشبكة المنظمة    [تتولى المختبرات     -١٠[

التي أرسلت هـذه    وطنية المعنية باألنفلونزا     بفضل المراكز ال   واالعتراف ] التنويه الواجب [ األنفلونزا الجائحة   
  . ]لمواد أو سائر المختبرات المرخص لهاا
  
  
  

=     =     =  


