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  ٦٢/٥ج   والستون  الثانية جمعية الصحة العالمية       
  ٢٠٠٩ أبريل/ نيسان ٣٠   من جدول األعمال المؤقت ١-١٢البند 

  A62/5   
  
  
  

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

  
  

  تقرير من األمانة
  
  
  

 بشأن التأهب   ٢٨-٦٠ج ص ع  ، القرار   ٢٠٠٧مايو  / اعتمدت جمعية الصحة العالمية الستون، في أيار        -١
 والتوصل إلى اللقاحات والفوائد األخرى، الذي طلب إلى نفلونزاتبادل فيروسات األ:  الجائحةنفلونزالمواجهة األ

 عن طريق المجلس    لمية الحادية والستين  إلى جمعية الصحة العا    المديرة العامة جملة أمور من بينها تقديم تقرير       
مايو / وفي أيار . حكومي الدولي  بما في ذلك أعمال الفريق ال      دم المحرز بشأن تنفيذ هذا القرار      التق عن التنفيذي
 بتقرير علماًالمجلس التنفيذي  وأحاط ١، األمانةبالتقرير الذي قدمته علماً  العالمية  جمعية الصحة   أحاطت ٢٠٠٨
  .٢٠٠٩يناير / الثانيفي كانون  ٢آخر

  
 ٢٠٠٧نـوفمبر   / منذ انعقاد االجتماع الحكومي الدولي في تشرين الثاني       التي انقضت   وشهدت الفترة     -٢

  .٢٨-٦٠ج ص عأنشطة متعددة تنفيذاً للقرار 
  

  العملية الحكومية الدولية
  
 ٣ بياناً مؤقتاً  ٢٠٠٧نوفمبر  / تشرين الثاني اعتمدت الدول األعضاء إبان االجتماع الحكومي الدولي في           -٣

دعا إلى اإلسراع بتنفيذ تدبيرين اثنين وطلب إلى الرئيس أن ينشئ فريقاً عامالً مفتوح العضوية للمـضي فـي            
 داعيـاً   على خمـس مـسائل    ، وركز   ٢٠٠٨أبريل  / واجتمع الفريق العامل، في جنيف في نيسان      . تنفيذ العمل 

اور مع الدول األعضاء لغرض مناقشته فـي اجتمـاع      التشبو هيئة المكتب    إعداد نص، عن طريق   الرئيس إلى   
  ). ٢٠٠٨ديسمبر /  كانون األول١٣ إلى ٨ ،جنيف(الفريق المستأنف وفي االجتماع الحكومي الدولي 

  

                                                           
الـنص   ("أ"، المحضران الموجزان للجلـستين األولـى والثانيـة للجنـة            ٣/سجالت/ ٦١/٢٠٠٨ج ص ع  الوثيقة      ١

  .)اإلنكليزي

  .)النص اإلنكليزي (٧ الفرعولى،  األجلسةالمحضر الموجز لل، ٢/تسجال/ ١٢٤/٢٠٠٩م توثيقة ال    ٢

  .٥، الملحق ١٢٢/٥م توثيقة ال    ٣
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 نص الرئيس ووافـق علـى أن       مسودةونظر االجتماع المستأنف للفريق العامل المفتوح العضوية في           -٤
رفـع   األساس الذي يجب أن تقوم عليه أعماله، قبـل           االمستأنف بوصفه  االجتماع الحكومي الدولي     اينظر فيه 
يتعلـق  : سيما من خالل اعتماد نـصين     ، ال  المستأنف  االجتماع الحكومي الدولي   أثناءز تقدم   احرتم إ و. جلساته

المبادئ التوجيهية لوضع اختصاصات شبكة منظمة الـصحة العالميـة للمختبـرات، ويتعلـق              النص األول ب  
 بـشأن نـص      في اآلراء  ولم يتم مع ذلك التوصل إلى توافق       ١.ي باختصاصات الفريق االستشاري   الثان النص

عضاء مـن   بين الدول األ   رسميةمشاورات غير   عقد  وسيسهل الرئيس والموظفون    . الرئيس قبل تعليق الجلسة   
 /أيـار  ١٦ و ١٥ وميأعماله ي االجتماع الحكومي الدولي    استئناف  لتسوية القضايا المتبقية قبل      بليجاد س إجل  أ

  . ٢٠٠٩مايو 
  

  آلية التتبع
  
نظـام تقنـي مجـد      " المديرة العامـة إلـى إنـشاء         المبدئيدعا االجتماع الحكومي الدولي في بيانه         -٥

 التـي يجـري تبادلهـا وغيرهـا مـن           H5N1يمكن داخل المنظمة القتفاء أثر جميع فيروسـات          ما بأسرع
وقد قامت األمانة باسـتنباط     ". ث جائحات واألجزاء المأخوذة منها    البشرية التي قد تتسبب في حدو      الفيروسات

 بين تعليـق االجتمـاع      الممتدة وبدأت بتنفيذه، وذلك خالل فترة الشهرين        نفلونزانظام مؤقت لتتبع فيروسات األ    
مائـة   وانعقاد دورة المجلس التنفيذي الثانية والعشرين بعد ال        ٢٠٠٧نوفمبر  / الحكومي الدولي في تشرين الثاني    

 بإنشاء النظام الذي تلقى     نفلونزاوقد رحبت األوساط التقنية المعنية باأل     ). ٢٠٠٨يناير  /  كانون الثاني  ٢٦-٢١(
 زيارة في الشهر لموقع اإلنترنـت الخـاص بتتبـع           ١٠ ٠٠٠زيارات بلغ نحو    ال اً من  متوسط ٢٠٠٨في سنة   
  . الفيروس

  
 العديـد مـن المعـالم والمعلومـات التـي تطلبهـا             نفلـونزا وتتيح اآللية المؤقتة لتتبع فيروسات األ       -٦

 والعينـات الـسريرية   A (H5N1) نفلـونزا  أنماط فيـروس األ جميعاألعضاء، السيما المعلومات بشأن   الدول
 تـشرين  ٢٤ التابعـة للمنظمـة منـذ    نفلـونزا تتبادلها الدول األعضاء مع الشبكة العالميـة لترصـد األ     التي
 التـي تـم اختيارهـا       A (H5N1) نفلـونزا أثـر جميـع أنمـاط فيـروس األ        ، واقتفاء   ٢٠٠٧نوفمبر   /الثاني

برعاية المنظمة، إلى فيروسات مرشحة لصنع اللقاحات باسـتخدام تطبيقـات الهندسـة الجينيـة                ،واستحداثها
ولكـن،  . األنسال التي يتم إيجادها إن وجدت     مواد  كما يتيح النظام معلومات بشأن نتائج التحليالت و       . العكسية
ظر للسرعة التي تم بها إنشاء النظام، فإنه يعاني من بعض أوجه القصور مثل غياب الروابط مع قواعـد                   وبالن

البيانات األخرى ومن بعض مقتضيات إدخال البيانات التي ال لزوم لها أو التي يتسبب تعقـدها فـي إبطـاء                    
  .العمليات

  
  أوتـاوا،  (قدت المنظمـة مـشاورة تقنيـة    ولتحديد نطاق النظام المحسن وبارامتراته التقنية الهامة، ع        -٧
حضرها مشاركون ذوو خلفيات متنوعة لمناقشة البارامترات التقنية والمعـالم        ) ٢٠٠٨سبتمبر  /  أيلول ٢٦-٢٤

وحضر االجتمـاع   . الالزمة للنظام المحسن، مع اإلشارة حسب األصول إلى والية االجتماع الحكومي الدولي           
 االجتماع إلـى اآلليـة      مداوالتستشارية بصفة مراقب، وقدما تقريراً عن       أيضاً عضوان من أعضاء اآللية اال     

  .االستشارية مباشرة
  
  
  

                                                           
  .٢ و١ انالمرفق، ١الملحق ، ١ إضافة ١٢٤/٤م توثيقة ال    ١
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وبناء على توصية المشاركين في المشاورة التقنية في أوتاوا، شكل فريق فرعي متكون من المشاركين   -٨
  .صفات النظام التقنية من الخبراء في جنيف الستكمال موا عامالً تقنياًوبعض الخبراء اإلضافيين فريقاً

  
 المواصفات المبينة بالتفصيل والمستحدثة من خالل هـاتين العمليتـين           استناداً إلى  ،أصدرت األمانة و  -٩

 لتقديم المساهمات وحث األطراف المهتمة على اإلسهام بنظم كاملة من البـرامج              مفصلة دعوةاالستشاريتين،  
 وترد في الدعوة .نفلونزا األات فيروستتبعأن تعزز آلية  ي يمكن التالحاسوبية أو بعناصر مستقلة من تلك النُظم

  .الموجهة للحصول على المساهمات شروط وأحكام االستجابة وكذلك شروط وأحكام قبول األمانة للمساهمات
  

  الفريق االستشاري
  

ـ  فريقاً استشارياً  مع الدول األعضاء،     بالتشاور الوثيق عينت المديرة العامة،      -١٠ عـضواً مـن     ١٨ضم  ي
الشخصيات المعروفة على الصعيد الدولي من بين راسمي السياسات وخبراء الـصحة العموميـة والخبـراء                

  .، وذلك وفقاً للتمثيل العادل ألقاليم المنظمة والبلدان المتأثرةنفلونزاالتقنيين في مجال مكافحة األ
  

شأن تعزيز النظام القـائم علـى الثقـة         وسيسدي هذا الفريق االستشاري المشورة إلى المديرة العامة ب          -١١
وقـد اجتمـع    . رصـد النظـام وتقييمـه     لالالزم لحماية الصحة العمومية ولتنفيذ مـا يلـزم مـن عمليـات              

حيـث أعـد    ) ٢٠٠٨أكتـوبر   /  تـشرين األول   ٢١جنيف،  (عقد اجتماعه األول    و. االستشاري مرتين  الفريق
إنـشاء آليـة تتبـع      فيمـا يتعلـق ب    دة اختصاصات اآللية ونظروا في التقدم الذي تـم تحقيقـه            مسو أعضاؤه
، السيما عن طريق التقرير الذي أعده عضوا الفريق االستشاري اللذان حـضرا مـشاورة               نفلونزااأل فيروسات

أربـع  ) ٢٠٠٩ارس  م / آذار ٥(وناقش الفريق االستشاري في اجتماعه الثاني       ). ٦ انظر الفقرة (أوتاوا التقنية   
وقدم تعليقاتـه  مايو / أيار  فيلتي ستستأنف إلى االجتماع الحكومي الدولي في دورته ااوثائق تحضيرية لتقديمه

  . عليها إلى األمانة
  
  H5N1 من لقاحات األنفلونزا الناجمة عن الفيروس مخزون االحتياطي الدوليال
  

ذ األعمال الالزمة إلنشاء مخزون احتياطي دولـي        ، قامت األمانة بتنفي   ٢٨-٦٠ج ص ع  عمالً بالقرار     -١٢
 التي قد تتسبب فـي      نفلونزا وغيرها من فيروسات األ    H5N1 من النمط    نفلونزاللقاحات المضادة لفيروسات األ   

نـدا  يوأعدت المنظمة، بالتعاون مع فريق من الخبراء االستشاريين تموله مؤسـسة بيـل وميل             . حدوث جائحة 
خزون اللقاحات االحتياطي، مع بيان التكاليف ذات الـصلة وآليـات التمويـل             غيتس، بضعة خيارات بشأن م    

 ٢٠٠٩.١ فبراير/ شباطوصدر تقرير مفصل عن النتائج التي توصلت إليها في . الممكنة
 
 الخيـارات   )٢٠٠٩مارس   /آذار ٤جنيف،  (خالل اجتماع للخبراء وممثلي الدول األعضاء       ونوقشت    -١٣

 إلى و  إرشادات الخبراء  استناداً إلى ة،   العام ةالمديروترى   .ه الدولي وتمويل  حتياطي اال مخزوناللتصميم   التقنية
المضادة  من اللقاحات االحتياطي الدولي   لمخزون  العناصر المثلى ل   أن   ،األدلة واالستنتاجات الواردة في التقرير    

  : هي كالتالي H5N1للفيروس 

 المتبـرع بهـا  للقاحات ) خمس سنوات لىإ ثالثمن ( القصير المدى االحتياطي العينيالمخزون  •
  التي ال تحتاج إلى تجديد

                                                           
١    http://www.who.int/csr/disease/influenza/H5N1_Stockpile_Design_Feb2009.pdf  
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  لزوم االحتفاظ باللقاح في شكل جرعات جاهزة لالستعمال مع توافر كميات ثانوية  •

  لتكاليفهـا ووفقـاً    يتم اختيارها وفقاً    في أكثر من ثالثة مدن     يمخزون االحتياط يتعين االحتفاظ بال    •
  :الحصر  المثال العلى سبيللمعايير أخرى تتضمن، 

 موثوقية مرافـق المطـارات    (شحن البضائع   المطارات الدولية والمراكز الرئيسية ل      -
  )والخدمات في أوقات األزمات

  الجغرافي /التوازن اإلقليمي  -

   وزعها الدولية وتسهيل الفرقوصول  ضمانبالتزام البلد المضيف   -

  ).خزين والمناولة والصيانةمثل الت (المؤكدة اللوجستية قدرة البني التحتية  -

 مـع الجهـات     ة العام ةتشاور المدير تسوف  و.  أمريكي  دوالر مليون ٧٠بـ  هذا الخيار   للتكلفة الحالية   اتقدر  و
  . التكلفة المقدرةلتحمل هذهالتبرعات   وغيرها منةعينيالتبرعات الالمانحة المحتملة لتأمين 

  
ق الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع      وستسعى المنظمة إلى الحصول على توجيهات فري        -١٤

، وذلك من أجل    H5N1 من النمط    نفلونزاالتابع للمنظمة وفريق العمل المتخصص المعني بلقاحات فيروسات األ        
دراسة التوصيات بشأن استخدام تلك اللقاحات واقتراح المزيد منها لحماية الشرائح السكانية ذات األولوية األشد              

وبشأن استخدام اللقاحات المخزونة التـي أشـرفت        ) وفقاً لما تحدده الخطط القطرية    (اطر اإلصابة    لمخ عرضة
ومن المزمع أن ينعقد اجتماع فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني          . صالحية استعمالها على االنتهاء   

  .٢٠٠٩أبريل /  في نيسانالمنبثق عنهبالتمنيع والفريق العامل 
  

د التداخل بين الفيروسات الحيوانية والبشريةتعزيز ترص  
  

ألغذيـة والزراعـة ومنظمـة الـصحة العالميـة          قائماً بين منظمة األمم المتحـدة ل       التعاون   مازال  -١٥
 لصحة الحيوان، ويتضح ذلك التعاون مـن خـالل النظـام العـالمي لإلنـذار                العالميةوالمنظمة   واليونيسيف

رئيـسية، واإلطـار العـالمي بـشأن األمـراض الحيوانيـة العـابرة              بشأن األمـراض الحيوانيـة ال      المبكر
والمناقشة المتعلقة ببرنامج حوض البحـر المتوسـط لمكافحـة األمـراض الحيوانيـة، واالجتمـاع                 للحدود،
 الحيوانيـة   نفلـونزا المشترك الذي انعقد مؤخراً وشارك فيـه علمـاء متخصـصون فـي مجـال األ                العلمي

.  الطيور الذي تموله الوكالة الكنديـة للتنميـة الدوليـة          أنفلونزاثي األطراف المعني ب   والبرنامج الثال  والبشرية،
وثمـة  .  لـدى الـدواجن والبـشر     H5N1فيروس  التعزز هذا التعاون بعد االستجابات المشتركة لمكافحة         ولقد
 وتعزيـز التأهـب لجائحـة       H5N1  الفيـروس  اآلن بأن المحافظـة علـى زخـم التـصدي لعـدوى            إقرار
يستلزمان وجود إطار لالستجابة لألمراض الناجمة عن تداخل الفيروسات البشرية والحيوانية، وهـو              ونزانفلاأل

عـالم واحـد،    "إطار يشمل الصحة العمومية البشرية، وصحة الحيوانات األليفة والبرية ويتبع المفهوم القائـل              
عالم واحد، صحة   "إطار بعنوان   وتم عرض   . ٢٠٠٤الذي أطلقته رابطة صون الحياة البرية عام        " صحة واحدة 

 تشرين ٢٦-٢٥شرم الشيخ، مصر، ( الجائحة نفلونزا الطيور واألأنفلونزاعلى االجتماع الوزاري بشأن    " واحدة
ألغذية والزراعة ومنظمـة    إطار استراتيجي مشترك بين منظمة األمم المتحدة ل       ، وهو   )٢٠٠٨أكتوبر  / األول

 نفلـونزا ومنـسق مكافحـة األ    والبنك الـدولي     لصحة الحيوان    لعالميةاالصحة العالمية واليونيسيف والمنظمة     
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 الطيور على تعزيز االستجابة المـستدامة       نفلونزاوسيساعد نجاح االستجابة الراهنة أل     .منظومة األمم المتحدة  ب
ت  الطيور وسائر األمراض ذات اآلثار الوخيمة على الصحة البشرية والحيوانية وعلى صحة المجتمعانفلونزاأل

  .واالقتصاديات
  

بصيغة أولـى مـن هـذا        ،الرابعة والعشرين بعد المائة    في دورته ،   علماً المجلس التنفيذي  وقد أحاط   -١٦
  ١.التقرير

  
 اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة

  
  . علماً بهذا التقريرتحيطمدعوة إلى أن جمعية الصحة   -١٧
  
  
  

=     =     =  

                                                           
  .)النص اإلنكليزي (٧ الفرعولى،  األجلسةالمحضر الموجز لل، ٣/ سجالت/١٢٤/٢٠٠٩م توثيقة الانظر     ١


