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لتبادل فيروسات إطار التأهُّب لمواجهة األنفلونزا الجائحة 
 األنفلونزا والتوصل إلى اللقاحات والفوائد األخرى

 
 

 )٢٠١٨( )١١(٧١ج ص عتنفيذ المقرر اإلجرائي 
  

 تقرير من المدير العام
  
 

 معلومات أساسية

ــار/ -١ ـــ ــي أيــ ــ ـــبعون، فـــ ــة والســــ ــ ـــة الحاديـــ ــ ــحة العالميــ ـــ ــة الصــ ــ ـــدت جمعيـــ ــايو  اعتمــــ ـــ ــي ٢٠١٨مــ ـــ ــرر اإلجرائــ ـــ   ، المقــ
والذي وافقت بموجبه على التوصيات الـواردة فـي تقريـر المـدير العـام عـن التقـدم الُمحـَرز فـي تنفيـذ  ،)١١(٧١ج ص ع

) حــول اســتعراض اإلطــار الخــاص بالتأهُّــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة ٢٠١٧( )١٠(٧٠ج ص عالمقــرر اإلجرائــي 
وطلبـت أن ُيقـدَّم الـنص النهـائي للتحليـل الـالزم  ١،لتبادل فيروسـات األنفلـونزا والتوصـل إلـى اللقاحـات والفوائـد األخـرى

) إلى جمعيـة الصـحة العالميـة الثانيـة والسـبعين فـي ١٠(٧٠ج ص ع(ب) من المقرر اإلجرائي ٨إجراؤه بموجب الفقرة 
 عن طريق المجلس التنفيذي في دورته الرابعة واألربعين بعـد المائـة. ووفقـًا لـذلك، ُيقـدِّم المـدير العـام هـذا ٢٠١٩عام 

 ).١١(٧١ج ص عالتقرير عن تنفيذ التوصيات الواردة في المقرر اإلجرائي 
 

  )١١(٧١ج ص عالتقدم الُمحَرز في تنفيذ المقرر اإلجرائي 
 

ــواردة فـــي تقريــر الفريـــق المعنــي باســتعراض اإلطـــار الخــاص بالتأهُّـــب  ٢الملحــق، الفقــرة (أ): تنفيـــذ التوصــيات ال
  ٢٠١٦٣لمواجهة األنفلونزا الجائحة لعام 

 
اتخـــذت أمانـــة المنظمـــة، فـــي نطـــاق واليتهـــا، تـــدابير لتنفيـــذ جميـــع التوصـــيات التـــي وردت فـــي تقريـــر الفريـــق  -٢

. وتتـــوفر أداة للتتبُّـــع تعـــِرض ٢٠١٦المعنـــي باســـتعراض اإلطـــار الخـــاص بالتأهُّـــب لمواجهـــة األنفلـــونزا الجائحـــة لعـــام 
 ٤معلومات حول اإلجراءات الُمتَّخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

                                                           
  .١٩، الفقرة ٧١/٢٤انظر الوثيقة ج   ١
  (أ).٨)، الفقرة ١٠(٧٠ج ص عانظر المقرر اإلجرائي    ٢
 .٨، الملحق ١سجالت/ /٧٠/٢٠١٧ج ص عالوثيقة    ٣

مســـودة أداة  - ٢٠١٦توصـــيات الفريـــق المعنـــي باســـتعراض اإلطـــار الخـــاص بالتأهُّـــب لمواجهـــة األنفلـــونزا الجائحـــة لعـــام    ٤
   ٢٠١٨. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ ٢٠١٨أكتوبر  تشرين األول/ ١لتتبع التنفيذ، اعتبارًا من 

)https://www.who.int/influenza/pip/2016RGRecTracking_Oct2018.pdf،  ـــــي ـــــالع فــ ــــم االطــ ــــانون األول/ ١٠تـــ ــ  كـ
  ).٢٠١٨ديسمبر 
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  تعزيز التأهُّب الحاسم األهمية للجوائح ١الملحق، الفقرة (ج):
 
ـــاني/ -٣ ــ ـــ ــ ـــانون الثـــ ــ ـــ ــ ــي كـــ ــ ــ ـــ ــ ـــدأ فــ ــ ـــ ـــ ـــاير  بــ ـــ ــ ـــ ـــة  ٢٠١٨ينــ ــ ــ ـــ ــراكة الرفيعـــ ــ ــ ــ ـــ ــــاهمات الشــ ــ ــ ـــ ـــذ مســ ــ ـــ ــ ــة تنفيـــ ــــ ــ ــ ــذ خطـــ ــ ـــ ــ ــــ   تنفي

ــز هــذه الخطــة علــى ســتة مجــاالت للعمــل، وهــي: بنــاء القــدرات المختبريــة وقــدرات ٢٠٢٣-٢٠١٨المســتوى ( )، وُتركِّ
ـــاركة  ــاطر والمشـ ــن المخــ ــالغ عــ ــ ـــة؛ واإلب ــــدرات التنظيميـ ــــاء الق ــرض؛ وبن ــبء المــ ـــن عــ ـــات عـ ــراء الدراسـ ـــد؛ وٕاجــ ـ الترصُّ

ــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحـــة. المجتمعيــة؛ والتخطــيط لنشــر المنتجـــات الخاصــة بمواجهــة الجــوائح؛ والتخطـــ يط للتأهُّ
، ُتســـتخَدم حاليـــًا الميزانيـــة الُمخصَّصــة لمســـاهمات الشـــراكة للتأهُّـــب لألنفلـــونزا الجائحـــة، ٢٠١٩-٢٠١٨وفــي الثنائيـــة 

بلــدًا ولــدعم بنــاء القــدرات فــي مجــالي التأهُّــب واالســتجابة  ٧٢مليــون دوالر أمريكــي، لتعزيــز القــدرات فــي  ٣١وقيمتهــا 
ــذ التقنــــي، وتشــــمل التقــــدم  ــالي والتنفيــ ــــذ المــ ــين التنفي ــة بــ ــارير المرحليــ ــربط التقــ ــى الصــــعيدين اإلقليمــــي والعــــالمي. وتــ علــ

ًا علـى مؤشـر  ١٩و حلـةمر  ٣١الُمحَرز بالقياس إلى المراحـل الرئيسـية والمؤشـرات التـي وضـعتها خطـة التنفيـذ وعـددها 
العمـــل الُمنَجـــز  ٢٠١٨يونيـــو  ينـــاير إلـــى حزيـــران/ التـــوالي. ويصـــف التقريـــر المرحلـــي عـــن الفتـــرة مـــن كـــانون الثـــاني/

  ٢واإلنجازات التي تحققت في تعزيز القدرات التنظيمية وٕاجراء دراسات عن عبء المرض.
 
ــاني/ -٤ ــ ـــانون الثـــ ــ ـــن كــ ــرة مــــ ــ ــن الفتـــ ــ ــي عـــ ــ ـــر المرحلـــ ــ ــين التقريــ ــ ــران/ ويبـــ ــ ــى حزيـــ ـــ ـــاير إلــ ــو  ينــــ ــ ــي  ٢٠١٨يونيـــ ــ (فـــ

ــفحتين ــنوية  ٢لنقـــل المـــواد  االتفـــاق الموحـــد) التقـــدم الُمحـــَرز فـــي إبـــرام ٧و ٦ الصـ وتحصـــيل مســـاهمات الشـــراكة السـ
للتأهُّــب لألنفلــونزا الجائحــة. وعــالوة علــى ذلــك، تتضــمن حاليــًا بوابــة المنظمــة للميزانيــة البرمجيــة تقــارير عــن اإلطــار 

 ٣ا الجائحة، حيث يمكن االطالع على مزيد من التفاصيل عن التنفيذ المالي.الخاص بالتأهُّب لمواجهة األنفلونز 
 
ــة، و  -٥ ــلت أمانــــة المنظمــ ــائر الوواصــ ــة التنــــوع البيولــــوجي وأمانــــات ســ ــة اتفاقيــ ــا مــــع أمانــ ــت تواصــــل، تعاونهــ زالــ

عقــدت  ٢٠١٨يونيــو  المنظمــات الدوليــة المعنيــة التــي تشــارك فــي تنفيــذ آليــات اإلتاحــة وتقاســم المنــافع. ففــي حزيــران/
المنظمــة، بالتعــاون مــع أمانــة اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي، حلقــة عمــل حــول تيســير إتاحــة الُممِرضــات وتقاســم المنــافع 
الخاصــة بهــا بمـــا يــدعم الصــحة العموميـــة. وهــدفت حلقــة العمـــل إلــى مــا يلـــي: إذكــاء الــوعي وتعزيـــز التنســيق بشـــأن 

ســتخدامها؛ والــتعلُّم مــن خبــرات البلــدان فــي تنفيــذ بروتوكــول ناغويــا إتاحــة الُممِرضــات وتقاســم المنــافع التــي تنشــأ عــن ا
وبنــوده الخاصــة بالصــحة العموميــة؛ ووضــع االعتبــارات األوليــة فيمــا يتصــل بممارســات اإلتاحــة وتقاســم المنــافع مــن 

ــد والتأهُّــب واالســتجابة فـي مجــال الصــحة ا لعموميــة، أجـل تبــادل الُممِرضــات علـى النحــو الــذي يمكــن أن يـدعم الترصُّ
فضًال عن أهداف اإلنصاف التي يـنص عليهـا بروتوكـول ناغويـا. وضـمت حلقـة العمـل مشـاركين مـن طائفـة متنوعـة 
ــام  ــان العـ مـــن المجـــاالت التقنيـــة مثـــل الصـــحة والبيئـــة، ومـــن مجموعـــة واســـعة مـــن القطاعـــات، بمـــا فـــي ذلـــك القطاعـ

 ٤رات.والخاص والمنظمات غير الحكومية واألوساط األكاديمية والمختب
  
 

                                                           
  (ج) و(د) و(و).٨)، الفقرات ١٠(٧٠ج ص عانظر المقرر اإلجرائي    ١
. ٢٠١٨يونيـو  حزيـران/ ٣٠-ينـاير كـانون الثـاني/ ١اإلطار الخاص بالتأهُّب لمواجهة األنفلـونزا الجائحـة. تقريـر مرحلـي،    ٢

  ١٣-١٢: ٢٠١٨الصحة العالمية؛ ظمة جنيف: من
)http://www.who.int/influenza/pip/pip_progressreport_30jun2018.PDF، ـــم ــ ــي تــــ ـــ ــ ـــــالع فــ ــ ــــــــاني/ ١٣ االطــ ــــــرين الثـ  تشـــ

  ).٢٠١٨  نوفمبر
  (الفئة). جنيف: منظمة الصحة العالمية  اإلطار الخاص بالتأهب لألنفلونزا الجائحة   ٣
)http://open.who.int/2018-19/our-work/category/20/about/about ٢٠١٨  نوفمبر تشرين الثاني/ ٢٧، تم االطالع في.(  
   لمزيد من المعلومات، انظر تقرير االجتماع والعروض التوضيحية على الرابط التالي:   ٤
)/http://www.who.int/influenza/ABSworkshop_June2018/en ٢٠١٨  نوفمبر تشرين الثاني/ ٢٧االطالع في ، تم.(  
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  تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي  ١الملحق، الفقرة (د):
 
ـــب لألنفلــونزا الجائحـــة  -٦ أجــرى مراجـــع الحســابات الخـــارجي مراجعــة لحســـابات أمــوال مســـاهمات الشــراكة للتأهُّ

ــًا  مالئمــًا، وبدقــة مــن أجــل مــا يلــي: تقــديم الضــمانات بتطبيــق الالئحــة الماليــة للمنظمــة علــى اســتخدام األمــوال تطبيق
المعلومــات الماليــة الُمبلَّــغ عنهــا وموثوقيتهــا؛ وتقــديم توصــيات لزيــادة تعزيــز شــفافية التبليــغ عــن الصــالت بــين النفقــات 
لة تســـجيًال  ــكٍل عـــام إلـــى أن اإليـــرادات والمقبوضـــات والنفقـــات الُمتكبَّـــدة مســـجَّ واألثـــر التقنـــي. وخلـــص المراجعـــون بشـ

ــي عمومهــــا لال ــحيحًا وتمتثــــل فــ ــةصــ ــر المراجعــ ــة والنظــــام المــــالي للمنظمــــة. وتضــــمَّن تقريــ ــًا خمــــس  ٢ئحــــة الماليــ أيضــ
 توصيات قبلتها المنظمة ونفَّذتها تنفيذًا كامًال.

 
إجــراء تحليــل للمســائل المرتبطــة بتبــادل فيروســات األنفلــونزا الموســمية وبيانــات  ٣الملحــق، الفقــرة (ب):

  المتواليات الجينية
 
(ب)، مـــن المـــدير  ٨)، الفقـــرة ١٠(٧٠ج ص ع، بموجـــب المقـــرر اإلجرائــي طلبــت جمعيـــة الصـــحة الســبعون -٧

العام أن يجري، بخصوص توصيات الفريق المعني باستعراض اإلطـار الخـاص بالتأهُّـب لمواجهـة األنفلـونزا الجائحـة 
للمســـائل المطروحـــة  والمتعلقـــة بـــاألنفلونزا الموســـمية وبيانـــات المتواليـــات الجينيـــة، تحلـــيًال دقيقـــًا وتـــداولياً  ٢٠١٦لعـــام 

 يشمل اآلثار المترتبة على اتباع الُنُهج الُمحَتَملة أو عدم اتباعها. 
 
وتعاونت األمانة مع الفريق االستشاري المعنـي بالتأهُّـب لمواجهـة األنفلـونزا الجائحـة، والمراكـز المتعاونـة مـع  -٨

ــد األنفلـــونزا المنظمــة بشــأن األنفلــونزا، والمختبــرات التنظيميـــة األساســية التــي ُتشــكِّ  ل جــزءًا مـــن الشــبكة العالميــة لترصُّ
والتصـــدِّي لهـــا، وذلـــك مـــن أجـــل إعـــداد التحليـــل بطريقـــة تقـــوم علـــى التكـــرار والتشـــاور. وبـــدأت العمليـــة بإعـــداد مـــوجز 

 ٢٠١٧نــوفمبر  نوِقشــت فــي مشــاورة ُعِقــدت فــي تشــرين الثــاني/ ٤مشــروح للتحليــل، أو ورقــة لتحديــد نطــاق التحليــل،
ـــد األنفلـــونزا والتصـــدِّي لهـــا، وأعضـــاء الفريـــق لجمـــع وجهـــات  نظـــر الـــدول األعضـــاء، وممثلـــي الشـــبكة العالميـــة لترصُّ

 االستشاري المعني بالتأهُّب لألنفلونزا الجائحة، وأصحاب المصلحة المعنيين. 
 
ــان/ -٩ ـــبكة ٢٠١٨أبريــــل  وفــــي نيســ ــي الشـ ــاء، وممثلــ ــدول األعضــ ـــة للــ ــة إعالميـ ــة إحاطــ ــة جلســ ، عقــــدت األمانــ

ــد األنفلــونزا والتصــدِّي لهــا، وأعضــاء الفريــق االستشــاري المعنــي بالتأهُّــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة،  العالميــة لترصُّ
ــبكة  ــن دور الشـ ــات عـ ــديم معلومـ ــة أمـــور، إلـــى تقـ ــة، ضـــمن جملـ ــذه الجلسـ ــين، وهـــدفت هـ ــحاب المصـــلحة المعنيـ وأصـ

ــد األنفلــونزا والتصــدِّي لهــا وعملهــا، وٕالــى اســتعراض مســودة تقريــر المــدير العــام عــن التقــدم الُمحــَرز فــي  العالميــة لترصُّ
 ).١٠(٧٠ج ص عتنفيذ المقرر اإلجرائي 

                                                           
  ).ه(٨)، الفقرة ١٠(٧٠ج ص عانظر المقرر اإلجرائي    ١
ــاص بالتأهـــب    ٢ ـــذ اإلطـــار الخـ ــول تنفي ــر مراجـــع الحســـابات الخـــارجي حـ ـــين. تقريـ ـــة الفلب ــابات، جمهوري لجنـــة مراجعـــة الحسـ

   ٢٠١٧مساهمات الشراكة. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛  - ة األنفلونزا الجائحةلمواجه
)http://www.who.int/influenza/pip/pip_audit_report.pdf?ua=1 ٢٠١٨ديسمبر  كانون األول/ ٣، تم االطالع في.(  
  ).ب(٨)، الفقرة ١٠(٧٠ج ص عانظر المقرر اإلجرائي    ٣
هج الخاصــة بــاألنفلونزا الموســمية وبيانــات (ب). ورقــة لتحديــد نطــاق الــنُ ٨)، الفقــرة ١٠(٧٠ج ص عتنفيــذ المقــرر اإلجرائــي    ٤

المتواليـــات الجينيـــة بموجـــب اإلطـــار الخـــاص بالتأهـــب لمواجهـــة األنفلـــونزا الجائحـــة ("ورقـــة تحديـــد النطـــاق"). جنيـــف: منظمـــة 
ــحة العالميــــة؛  ــالعhttp://www.who.int/influenza/pip/scopingpaper.pdf( ٢٠١٧الصــ  كــــانون األول/ ٣فــــي  ، تــــم االطــ

  ).٢٠١٨ديسمبر 
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ــة اإلحاطــــة  -١٠ ــل جلســ ــلحة، ُأِعــــد قبــ ــادة فهــــم الــــدول األعضــــاء وأصــــحاب المصــ ــة علــــى زيــ ــًا مــــن األمانــ وحرصــ
 اإلعالمية عدٌد من صحائف الوقائع، ووِضع إطار زمني لجميع األحداث ذات الصلة باستكمال التحليل. 

 
، نشـرت األمانـة مسـودة التحليـل بجميـع اللغـات الرسـمية السـت. وقـد اسـُتخِدمت ٢٠١٨سـبتمبر  وفي أيلـول/ -١١

المصــادر التاليــة فــي إعــداد المســودة: بيِّنــات عــن األنفلــونزا الموســمية وبيانــات المتواليــات الجينيــة التــي جمعهــا الفريــق 
؛ والعمــل الــذي اضــطلع بــه ٢٠١٦المعنــي باســتعراض اإلطــار الخــاص بالتأهُّــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة فــي عــام 

الفريـــق االستشـــاري المعنـــي بالتأهُّـــب لمواجهـــة األنفلـــونزا الجائحـــة لتقـــديم اإلرشـــادات إلـــى المـــدير العـــام بشـــأن معالجـــة 
ــب  ــاص بالتأهُّــ ــار الخـ ــي ُيحَتمـــل أن ُتســـبب جــــوائح بموجـــب اإلطـ ــونزا التـ ــات األنفلــ ـــة لفيروسـ ــات الجيني ـــات المتواليـ بيان

ــة األنفلـــونزا الج ــة التـــي أجرتهـــا األمانـــة عـــن اآلثـــار المترتبـــة علـــى الصـــحة لمواجهـ ــي الدراسـ ائحـــة؛ والنتـــائج الـــواردة فـ
 ١العمومية من جراء تنفيذ بروتوكول ناغويا.

 
ــونزا  -١٢ ــة األنفلــ ــق االستشــــاري المعنــــي بالتأهُّــــب لمواجهــ ــدَّمها الفريــ ــي قــ ــرة التــ ــك الُمــــدخالت الكبيــ ــف إلــــى ذلــ أضــ

ـــد األنفلـــونزا الجائحـــة والمراكـــز المتعاونـــة مـــع المنظ مـــة بشـــأن األنفلـــونزا التـــي ُتشـــكِّل جـــزءًا مـــن الشـــبكة العالميـــة لترصُّ
والتصدِّي لها. إذ قدَّمت هـذه المراكـز بيانـاٍت كميـًة ونوعيـًة وبيِّنـات عـن الفيروسـات وتبـادل بيانـات المتواليـات الجينيـة 

ـد األنفلـونزا والتصـدِّي لهـا فـي التعامـل مـع  إلى جانب معلومات عن الوظائف التي تضطلع بها الشـبكة العالميـة لترصُّ
 ائح.كلٍّ من فيروسات األنفلونزا الموسمية وفيروسات األنفلونزا التي ُيحتَمل أن تسبب جو 

 
وجمعــت األمانــة كــذلك البيِّنــات واآلراء مــن الــدول األعضــاء والجهــات صــاحبة المصــلحة المعنيــة مــن خــالل  -١٣

)، ومشــاورة إلكترونيــة ٢٠١٨أكتــوبر  وتشــرين األول/ ٢٠١٧وفمبر نــ مشــاورتين مــع األشــخاص (فــي تشــرين الثــاني/
 ). ٢٠١٨أكتوبر  إلى تشرين األول/ ٢٠١٧أكتوبر  (في الفترة من تشرين األول/

 
) المســائل ذات اآلثــار العامــة علــى التحليــل؛ ١وتضــمَّنت مســودة التحليــل ثالثــة أجــزاء موضــوعية، وهــي: ( -١٤

ــمية فـــي ٢( ــونزا الموسـ ــة؛ () فيروســـات األنفلـ ـــونزا الجائحـ ــياق اإلطـــار الخـــاص بالتأهُّـــب لمواجهـــة األنفل ــات ٣سـ ) بيانـ
) ٣) و(٢المتواليــات الجينيــة فــي ســياق اإلطــار الخــاص بالتأهُّــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة. وقــد عــرض الجــزءان (

وينطــوي كــل نْهــٍج القضــايا المطروحــة للبحــث، واشــتمال علــى نهــوٍج مختلفــة يمكــن النظــر فيهــا لمعالجــة هــذه القضــايا. 
 من هذه النهوج على فرص سانحة وتحدِّيات محتملة.

 
، مشــاورة لتلقِّــي اآلراء حــول مســودة التحليــل، ٢٠١٨أكتــوبر  تشــرين األول/ ١٦و ١٥وعقــدت األمانــة، فــي  -١٥

 وتحديد نقاط االتفاق أو االختالف المحتملة، وكذلك تحديد الخطوات التالية الممكنة. 
 

ــد األنفلــونزا والتصــدِّي لهــا، وأعضــاء  وجمعــت المشــاورة الــدول -١٦ األعضــاء وممثلــين مــن الشــبكة العالميــة لترصُّ
من الفريق االستشاري المعني بالتأهُّب لمواجهة األنفلـونزا الجائحـة، والجهـات صـاحبة المصـلحة المعنيـة. وشـارك فـي 

االتصــال المرئــي عبــر  مشــاركًا، مــنهم مــن شــارك مشــاركًة شخصــية أو عــن طريــق ١١٥هــذه المشــاورة مــا يقــرب مــن 
دولة عضـو مـن جميـع األقـاليم السـتة التابعـة للمنظمـة. وشـملت الجهـات صـاحبة المصـلحة  ٣٧الفيديو، بما في ذلك 

ــة الدوليـــة، ودوائـــر الصـــناعة، والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة  التـــي حضـــرت المشـــاورة ممثلـــين عـــن المنظمـــات الحكوميـ
 ية، وقواعد البيانات، والمبادرات. ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات األكاديم

                                                           
  تنفيذ بروتوكول ناغويا وتبادل الُممِرضات: اآلثار المترتبة على الصحة العمومية. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛   ١
)http://www.who.int/un-collaboration/partners/Nagoya_Full_Study_English.pdf?ua=1 ـــي ــ ــ ــالع فـــ ـــ ــ ـــم االطـــ ــ ــ ، تـــ
  ).٢٠١٨مبر ديس كانون األول/  ٩
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  تبادل فيروسات األنفلونزا الموسمية –الحصائل رفيعة المستوى للمشاورة 
 

 ناقش المشاركون بعض وجهات النظر المتشعبة، على النحو المبين فيما يلي:  -١٧
 

وتقاسـم الفوائـد ُيَعد اإلطار الخاص بالتأهُّب لمواجهة األنفلـونزا الجائحـة صـكًا ناجحـًا يحكـم اإلتاحـة   )أ(
ــد األنفلــونزا والتصــدِّي لهــا جيــدًا،  فيمــا يتعلــق بالتأهُّــب لألنفلــونزا الجائحــة. كمــا تعمــل الشــبكة العالميــة لترصُّ
ــونزا  ــات األنفلـــ ــا فيروســـ ـــاء فيهـــ ـــرات األعضــ ــادل المختبــ ـــرات، وتتبـــ ــدم شـــــبكات المختبــ ــن أقـــ ـــدة مـــ والشـــــبكة واحــ

ــه، فمـــن الضـــروري أن ن ــائج المناقشـــات حـــول نطـــاق الموســـمية فـــي وقـــت مناســـب. وعليـ ضـــمن أال تـــؤثر نتـ
ــــد  ـــة لترصُّ ـــبكة العالميـ ــى عمــــل الشـ ــلبيًا علــ ـــأثيرًا ســ ــة تـ ــونزا الجائحــ ــار الخــــاص بالتأهُّــــب لمواجهــــة األنفلــ اإلطــ
األنفلونزا والتصدِّي لها، وأال تنتقص من قيمـة اإلطـار الخـاص بالتأهُّـب لمواجهـة األنفلـونزا الجائحـة باعتبـاره 

  .سم الفوائدصكًا لإلتاحة وتقا
 
يتيح تنفيذ بروتوكول ناغويا فرصًا ويطرح تحديات ُمحَتملة أمـام الصـحة العموميـة فـي وقـٍت واحـد.   )ب(

ففي حالتين حدثتا مؤخرًا، كـان للصـعوبات الناجمـة عـن االمتثـال للمتطلبـات المحليـة لإلتاحـة وتقاسـم الفوائـد 
ـد األنفلـونزا والت صـدِّي لهـا. وينبغـي معالجـة هـذه القضـايا علـى نحـٍو أثٌر على عمليـات الشـبكة العالميـة لترصُّ

  عاجل. 
 

ــونزا الجائحــــة  -١٨ ــب لمواجهــــة األنفلــ ــة لتوســــيع نطــــاق اإلطــــار الخــــاص بالتأهُّــ ــــاقش المشــــاركون النهــــوج األربعــ ون
ليشـــمل فيروســـات األنفلـــونزا الموســـمية التـــي ذكرتهـــا مســـودة التحليـــل، وتنـــاولوا اآلثـــار الُمحتَملـــة التـــي قـــد تترتـــب علـــى 

 يع نطاق اإلطار أو عدم توسيعه. توس
 

شـات الـدائرة فـي إطـار بروتوكـول وأكَّد المشـاركون أنـه مـن غيـر الُمحتَمـل أن ُيَبـتَّ سـريعًا فـي المناق  )أ(
ويــا حــول المعــايير والعمليــات الُمتَبعــة لالعتــراف بالصــكوك الدوليــة المتخصصــة لإلتاحــة وتقاســم الفوائــد. ناغ

عنها هذه العملية، قد يكون مـن الصـعب تحديـد أو وضـع الـنهج األمثـل  وٕالى حين معرفة النتائج التي تسفر
  لتبادل فيروسات األنفلونزا الموسمية.

 
ــات األنفلـــونزا الموســـمية وتقاســـم   )ب( ــادل فيروسـ ــي تبـ ـــت فـ ــن التوقي ــى أهميـــة حسـ واتفـــق المشـــاركون علـ

الفوائــد الناجمــة عــن هــذا التبــادل. ومــع ذلــك، كــان هنــاك أيضــًا اتفــاق عــام علــى عــدم توســيع نطــاق اإلطــار 
  الخاص بالتأهُّب لمواجهة األنفلونزا الجائحة في هذا الوقت.  

 
  بيانات المتواليات الجينية - للمشاورة الحصائل رفيعة المستوى 

 
ــات  -١٩ ــي تســــتخِدم بيانـــ ـــدة التـــ ـــت التكنولوجيـــــات الجديـ ــا إذا كانـ ـــر مختلفــــة عمـــ ـــات نظــ ــاركون وجهـ ــرض المشـــ عــ

المتواليات الجينية ُتشكِّل خطرًا علـى مبـدأ اإلتاحـة وتقاسـم الفوائـد علـى قـدم المسـاواة لفيروسـات األنفلـونزا التـي ُيحتَمـل 
 طويل األجل. شدة هذا الخطر، وما إذا كان قصير األجل أم أن تسبب جوائح، وعن

 
واتفـق المشــاركون علــى أهميـة الحفــاظ علــى الثقــة فـي اإلطــار الخــاص بالتأهُّـب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة،  -٢٠

 وضمان أن تواِكب مبادئه التغير التكنولوجي.
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  االستنتاجات رفيعة المستوى للمشاورة والخطوات التالية
 

ع المشـاركون المـدير العـام علـى تحديـد بنـوٍد قابلـة للتنفيـذ يمكـن أن تسـاعد فـي معالجـة قضـية فيروسـات  -٢١ شجَّ
 األنفلونزا الموسمية وبيانات المتواليات الجينية في سياق اإلطار الخاص بالتأهُّب لمواجهة األنفلونزا الجائحة. 

 
ــق االستشــــاري  -٢٢ ــب المشــــاورات المــــذكورة ســــلفًا، عقــــد الفريــ ــي بالتأهُّــــب لمواجهــــة األوعقــ نفلــــونزا الجائحــــة المعنــ

ــب لمواجهــة األنفلــونزا  ٢٠١٨أكتــوبر  تشــرين األول/ ١٩إلــى  ١٧تــرة مــن اجتماعــًا فــي الف لمناقشــة تنفيــذ إطــار التأهُّ
الجائحة، وكذلك تنفيذ نتائج المشـاورة. والحـظ الفريـق االستشـاري أن المشـاورة قـد حققـت فيمـا يبـدو تقاربـًا فـي وجهـات 

 لنظر بشأن اإلبقاء في هذا الوقت على النطاق الحالي لإلطار الخاص بالتأهُّب لمواجهة األنفلونزا الجائحة. ا
 

وقــدم الفريــق االستشــاري فــي تقريــره إلــى المــدير العــام عــدة توصــيات محــددة وقصــيرة األجــل حــول فيروســات  -٢٣
كمـا  ١خـاص بالتأهُّـب لمواجهـة االنفلـونزا الجائحـة.األنفلونزا الموسمية وبيانات المتواليات الجينيـة فـي ضـوء اإلطـار ال

أوصى الفريق االستشاري المدير العام بأن يمضـي قُـُدمًا، مـن خـالل الخطـوات الضـرورية، فـي التعـديل الُمقتَـرح علـى 
مــن اإلطــار الخــاص بالتأهُّــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة. ويــرد التعــديل الُمقَتــرح  ٢فــي الملحــق  ١صــياغة الحاشــية 

فــي الملحــق المرفــق بهــذا التقريــر، ويهــدف إلــى التصــدِّي لثغــرة نشــأت فيمــا يتعلــق باســتخدام الشــركات غيــر المباشــر 
ــ ــع مـــا يترتــــب علــ ــونزا الجائحــــة، مــ ــة االنفلــ ــب لمواجهــ ــة بالتأهُّــ ــواد البيولوجيــــة الخاصــ ــن عــــدم تــــوفير هــــذه المـ ــــك مــ ى ذل

ب لمواجهـــة األنفلـــونزا الشـــركات تقاســـمًا عـــادًال وُمنِصـــفًا للفوائـــد فـــي ســـبيل اســـتخدام المـــواد البيولوجيـــة الخاصـــة بالتأهُّـــ
الجائحـــة. وقبـــل المـــدير العـــام جميـــع توصـــيات الفريـــق االستشـــاري، ورأى أنهـــا وجيهـــة وممكنـــة عمليـــًا، وضـــمَّنها فـــي 

ر تقديمه إلى المجلس التنفيذي للنظر فيه. مشروع المقرر اإلجرائي   الُمقرَّ
 

وراعـــى المالحظـــات التـــي وردت فـــي إطـــار المشـــاورة والمقـــررات اإلجرائيـــة  ٢وُأِعـــد الـــنص النهـــائي للتحليـــل، -٢٤
ــرين الثــــاني/ ــي تشــ ــدت فــ ــات التــــي ُعِقــ ــن االجتماعــ ــوفمبر  ذات الصــــلة مــ ــؤتمر ٢٠١٨نــ ــع عشــــر لمــ ــاع الرابــ ، واالجتمــ

التنـــوع البيولـــوجي، واالجتمـــاع الثالـــث لمـــؤتمر األطـــراف العامـــل بوصـــفه اجتمـــاع األطـــراف فـــي األطـــراف فـــي اتفاقيـــة 
  ٣بروتوكول ناغويا.

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
، جنيـف، ٢٠١٨أكتـوبر  تشـرين األول/ ١٩-١٧اجتماع الفريـق االستشـاري المعنـي بالتأهُّـب لمواجهـة األنفلـونزا الجائحـة.    ١

  ٢٠١٨سويسرا. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 
)http://www.who.int/influenza/pip/AGMR_Oct2018.pdf?ua=1 ٢٠١٨ديسمبر  كانون األول/ ٣، تم االطالع في.(  
٢   Approaches to seasonal influenza and genetic sequence data under the PIP Framework. Analysis. 

Geneva: World Health Organization; 2018 
(https://www.who.int/influenza/pip/WHA70108b_Analysis.pdf, accessed 14 December 2018).  

يــال: أمانــة  . مــونتر٢٠١٨نــوفمبر  تشــرين الثــاني/ ٢٩-١٣مــؤتمر األمــم المتحــدة للتنــوع البيولــوجي، شــرم الشــيخ، مصــر،    ٣
ــوجي؛  ــوع البيولــــــ ـــــ ـــة التنـ ـــ ـــي https://www.cbd.int/conferences/2018( ٢٠١٨اتفاقيــ ـــ ـــالع فــ ــ ـــم االطـــ ــ ـــانون األول/ ٧، تـــ ــ ــ  كـ

  ).٢٠١٨  ديسمبر
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  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

 
 المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير وٕالى النظر في مشروع المقرر اإلجرائي التالي: -٢٥
 

الخــاص بالتأهُّــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة لتبــادل فيروســات األنفلــونزا والتوصــل إلــى اإلطــار 
  اللقاحات والفوائد األخرى

 
 )١١(٧١ج ص عتنفيـــذ المقـــرر اإلجرائـــي التقريـــر الخـــاص بالمجلـــس التنفيـــذي، بعـــد أن نظـــر فـــي 

  قرر اإلجرائي التالي:قرر أن يوصي جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين باعتماد الم ١)٢٠١٨(
 

جمعيــة الصــحة العالميــة الثانيــة والســبعون، بعــد أن نظــرت فــي التقريــر عــن تنفيــذ المقــرر 
  )، قررت:٢٠١٨( )١١(٧١ج ص عاإلجرائي 

 
(الفقـــرة ١ مـــن المنطـــوق)   أن تطلـــب مـــن المـــدير العـــام مـــا يلـــي، اتســـاقًا مـــع توصـــيات 

   ٢:األنفلونزا الجائحة إلى المدير العامالفريق االستشاري المعني بالتأهُّب لمواجهة 
 

ــونزا   )أ( ــد األنفلــ ــ ـــة لترصُّ ــبكة العالميـ ـــع الشــ ــل مـ ـــٍو عاجــ ــى نحـ ــ ــل عل أن يعمــ
والتصـــدِّي لهـــا وســـائر الشـــركاء لمواجهـــة التحـــدِّيات وأوجـــه عـــدم اليقـــين المرتبطـــة 
بتبـــادل فيروســـات األنفلـــونزا الموســـمية التـــي ظهـــرت مـــع تنفيـــذ البلـــدان بروتوكـــول 

  ناغويا؛
 

ــؤثِّر فيهــــا تنفيــــذ بروتوكــــول   (ب) ــد يــ ــي قــ أن يرصــــد عــــن كثــــب الحــــاالت التــ
ــع البيانــــات حــــول  ــمية، وأن يجمــ ــات األنفلــــونزا الموســ ناغويــــا علــــى تبــــادل فيروســ
ــق  ـــ ــــاع الفريـ ـــٍت مناســــــب الجتمــ ــي وقـــ ـــ ــها فـ ـــ ــا ويعرضـ ـــ ــات وُيحلِّلهـ ـــ ـــادل الفيروسـ ــ تبـ

لتــي تحــدث مــع االستشــاري التــالي، بمــا يســمح بفهــم أعمــق للمشــكالت الُمحتَملــة ا
 تبادل فيروسات األنفلونزا؛ 

 
ــد لتحديـــــد   (ج) ــذي ُأِعــ ــي الـــ ــ ــوذجي األول ــث النمـــ ـــرك البحــ ــدة محــ ــ ــيِّم فائ ــ أن ُيق

ـــة  ــ ـــات الجيني ــات المتواليــ ــ ــتخدمت بيانـ ـــد اســـ ــون قــ ــ ــل أن تكـ ــي ُيحَتَمـــ ــ ــات التـ ــ المنتجـ
ــي لــــم تخضــــع لنظــــام  ــوائح، والتــ ــبب جــ ــل أن تســ ــونزا التــــي ُيحتَمــ لفيروســــات األنفلــ

  قاسم الفوائد؛ت

 
ــاهمات   (د) ــ ـــرار بمسـ ـــدأ اإلقــ ـــذ مبــ ـــي تنفيــ ـــة فــ ــوات التاليــ ـــف الخطـــ أن يستكشــ

ُمقدِّمي البيانـات والتعـاون النشـط بـين ُمقـدِّمي البيانـات ومسـتخدميها. وُيطلَـب مـن 
المــدير العــام، علــى وجــه الخصــوص، أن يضــع لغــة مناســبة لتنظــر فيهــا قواعــد 

                                                           
  .١٤٤/٢٣م تالوثيقة    ١
، جنيـف، ٢٠١٨أكتـوبر  تشـرين األول/ ١٩-١٧اجتماع الفريـق االستشـاري المعنـي بالتأهُّـب لمواجهـة األنفلـونزا الجائحـة.    ٢

   ٢٠١٨سويسرا. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 
)http://www.who.int/influenza/pip/AGMR_Oct2018.pdf?ua=1 ٢٠١٨ديسمبر  كانون األول/ ٣االطالع في ، تم.(  
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ــالم  ــة مــــن أجــــل إعــ ــات المعنيــ ــات البيانــ ــات المتواليــ المســــتخدمين الُمحَتملــــين لبيانــ
ــاص  ــار الخــ ــل أن تســــبب جــــوائح باإلطــ ــة لفيروســــات األنفلــــونزا التــــي ُيحتَمــ الجينيــ

  بالتأهُّب لمواجهة األنفلونزا الجائحة.

 
(الفقــرة ٢ مــن المنطــوق)   أن ُيعــدِّل الحاشــية ١ فــي االتفــاق الموحــد لنقــل المــواد ٢، فــي 

علــى النحــو  ١المرفــق باإلطــار الخــاص بالتأهُّــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة ٢ق الملحــ
 ٢)،٢٠١٨( )١١(٧١ج ص عالوارد فـي تقريـر المـدير العـام عـن تنفيـذ المقـرر اإلجرائـي 

على أن يسري هذا التعديل اعتبارًا من اختتام جمعية الصحة العالميـة الثانيـة والسـبعين، 
ــواد  ــتخدام الشــــركات غيــــر المباشــــر المــ ــل باســ ــأت فيمــــا يتصــ ــك لســــد الثغــــرة التــــي نشــ وذلــ
البيولوجية الخاصة بالتأهُّب لمواجهة األنفلونزا الجائحة مع ما يترتب على ذلك من عـدم 
تــوفير هــذه الشــركات تقاســمًا عــادًال وُمنِصــفًا للفوائــد فــي ســبيل اســتخدام المــواد البيولوجيــة 

  الخاصة بالتأهُّب لمواجهة األنفلونزا الجائحة؛  
  

أن تطلــب أيضــًا مــن المــدير العــام أن يقــدم تقريــرًا عــن التقــدم    مــن المنطــوق) ٣(الفقــرة 
 ٢٠٢٠الُمحَرز في تنفيذ ما سـبق إلـى جمعيـة الصـحة العالميـة الثالثـة والسـبعين فـي عـام 

  المجلس التنفيذي في دورته السادسة واألربعين بعد المائة. عن طريق
  

                                                           
اإلطـار الخـاص بالتأهــب لمواجهـة األنفلـونزا الجائحــة لتبـادل فيروسـات األنفلــونزا والتوصـل إلـى اللقاحــات والفوائـد األخــرى.    ١

  ٢٠١١جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 
)http://www.who.int/influenza/resources/pip_framework/en/ ٢٠١٨ديسمبر  كانون األول/ ٣االطالع في ، تم.(  
للنظــر  ٢٠١٩ســوف تبــين الوثيقــة ذات الصــلة، التــي ســُتعَرض علــى جمعيــة الصــحة العالميــة الثانيــة والســبعين فــي عــام    ٢

مــن اإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة، والــوارد فــي الملحــق المرفــق  ٢فــي الملحــق  ١فيهــا، تعــديل الحاشــية 
  .١٤٤/٢٣م تبالوثيقة 
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  الملحق
  
 

   ٢في الملحق  ١التعديل الُمقَترح للحاشية 
 ١من اإلطار الخاص بالتأهُّب لمواجهة األنفلونزا الجائحة

  
 

 الصيغة المعدَّلة الُمقَترحة الصيغة الحالية

الجهــات المتلقيــة هــي كــل الكيانــات التــي تتلقــى "مــواد 
ـــة  ـــة خاصــ ــن بيولوجيــ ــة" مـــ ــ ـــونزا الجائحـ ــب لألنفلــ بالتأهُّـــ

ــونزا والتصــــدِّي  ــــد األنفلــ ــة العالميــــة لترصُّ شــــبكة المنظمــ
ــات  ـــي لقاحــــ ــثًال منتجـــ ــ ــات مــ ــ ــذه الجهــ ــ ــمل هــ ــا، وتشــــ ــ لهــ
ـــة  ــ ــ ـــركات األدويـ ــ ــ ــخيص وشـ ــ ـــ ـــائل التشـ ـــ ــونزا ووســ ــــ ــ األنفل
ــة  ـــ ـــات البحثي ـــة والمؤسســ ـــا الحيويــ ــركات التكنولوجيــ ــ وشـ

وستختار كل جهة متلقية الخيارات التـي  واألكاديمية.
 تناسب طبيعتها وقدراتها.

 

ــواد  ــى "مــ ـــي تتلقــ ـــات التـ ــل الكيانـ ــي كــ ــة هــ ــات المتلقيــ الجهــ
بيولوجيــة خاصـــة بالتأهُّـــب لألنفلــونزا الجائحـــة" مـــن شـــبكة 
د األنفلـونزا والتصـدِّي لهـا، وتشـمل  المنظمة العالمية لترصُّ
ـــائل  ــونزا ووســ ـــي لقاحــــات األنفلـــ ــثًال منتجــ ــات مــ ـــذه الجهـــ هـ

ــركات ـــ ــ ــخيص وشـ ــ ــ ـــا  التشــ ــ ــ ـــركات التكنولوجيـ ــ ــة وشـــ ــ ـــ األدويـ
والكيانــات التــي الحيوية والمؤسسات البحثيـة واألكاديميـة، 

تتعاون مع الجهات المتلقية للمــواد البيولوجيــة الخاصــة 
بالتأهُّــب لألنفلــونزا الجائحــة ألغــراض دعــم تطــوير أحــد 
ـــتيفاء  ــاره واســـ ــ ــاألنفلونزا واختبــ ــ ـــة بــ ـــات المرتبطـــ المنتجـــ

وسـتختار كـل جهـة متلقيـة  .اإلجراءات التنظيميــة بشــأنه
 الخيارات التي تناسب طبيعتها وقدراتها.

 
  

=     =     =  

                                                           
  .المضخميظهر النص الجديد الُمقَترح بالخط    ١


