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  استعراض اإلطار الخاص بالتأهب 
  لمواجهة األنفلونزا الجائحة

  
  

 الخــاص الفريــق المعنــي باســتعراض اإلطــارتقريــر أن نظــرت فــي بعــد  جمعيــة الصــحة العالميــة الســبعون،
مــــع أمانــــة اتفاقيـــة التنــــوع البيولــــوجي التعـــاون شــــأن ب األمانـــةريــــر وتق ٢٠١٦الجائحــــة  لمواجهــــة األنفلـــونزا بالتأهـــب

  قررت ما يلي: ١،والمنظمات الدولية األخرى المعنية
  
التوجيـــه والتنســـيق فـــي ميـــدان العمـــل الصـــحي الـــدولي ر بواليـــة المنظمـــة بوصـــفها ســـلطة أن تـــذكّ   )١(

علـــى االســـتجابة لهـــا ) فـــي اإلنـــذار بحـــدوث الفاشـــيات و ٢٠٠٥وبـــدورها بموجـــب اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة (
 الصعيد العالمي فيما يتعلق بأزمات الصحة العمومية؛

 
فـي التصـدي للمخـاطر  الجائحـة لمواجهـة األنفلـونزا بالتأهـب الخاص اراإلطتأكيد أهمية  أن تعيد  )٢(

التـــي يحتمـــل أن تســـبب الحاليـــة أو المحدقـــة التـــي تهـــدد صـــحة اإلنســـان وتـــنجم عـــن فيروســـات األنفلـــونزا 
ييســـر تســـريع إتاحـــة فيروســـات  اً صـــمتخصّ  اً دوليـــ اً صـــكّ بوصـــفه  جائحـــة، والتشـــديد علـــى وظيفتـــه الحاســـمة

ـــونزا  ـــادل الســـريع والعـــادل والمنصـــف التـــي األنفل يحتمـــل أن تســـبب جائحـــة بشـــرية وتحليـــل المخـــاطر والتب
 للقاحات والفوائد األخرى؛

  
لتأهــب لألنفلــونزا الجائحــة والتصــدي لهــا فــي د علــى أهميــة مــنح األولويــة وتــوفير الــدعم لأن تشــدّ   )٣(

 ،والتنظـيم األنفلـونزا الموسـمية والتصـنيعالعالم، والسيما من خالل تعزيز القدرات المحلية لترصد فيروسات 
الشبكة العالمية لترصـد األنفلـونزا والتصـدي لهـا بهـدف تحديـد والتنسيق والتعاون على الصعيد الدولي عبر 

 التي يحتمل أن تسبب جائحة وتبادلها على وجه السرعة؛األنفلونزا فيروسات 
  
فيروســات صــد األنفلــونزا والتصــدي لهــا فــي تحديــد للشــبكة العالميــة لتر ف بالــدور الحاســم تعتــر أن   )٤(

التــي يحتمــل أن تســبب جائحــة بشــرية وتحليــل المخــاطر المرتبطــة بهــذه الفيروســات وتبادلهــا مــن األنفلــونزا 
 أجل السماح بتطوير وسائل التشخيص واللقاحات واألدوية بسرعة؛

  
، ومعــدل ٢قــات الموحــدة لنقــل المــواد ااالتفالتقــدم الملحــوظ المحــرز بشــأن معــدل إبــرام ب أن تســّلم  )٥(

الحاجـة المسـتمرة إلـى ضـمان السـداد  فضـًال عـن التقـدم، صـون هـذا تحصيل مساهمات الشـراكة، وضـرورة
 الصـيدالنية والمستحضـرات تشخيصـها ووسـائل األنفلونزا لقاحاتفي المواعيد المحددة من جانب ُمصنِّعي 

  ؛لها العالمية لترصد األنفلونزا والتصدي الشبكة يستخدمون والذين بها، الخاصة
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والمنظمـات  اتفاقيـة التنـوع البيولـوجيف بتواصل المشاورات والتعاون بين المنظمة وأمانـة أن تعتر   )٦(
  ؛الدولية األخرى المعنية

 
 بالتأهـــب الخـــاص الفريـــق المعنـــي باســـتعراض اإلطـــاربالتوصـــيات المفيـــدة المقدمـــة مـــن  أن تشـــيد  )٧(

  ؛٢٠١٦الجائحة  لمواجهة األنفلونزا
 
  المدير العام ما يلي: أن تطلب من  )٨(

ــدمًا بالتوصــيات الــواردة فــي تقريــر   (أ) الفريــق المعنــي باســتعراض أن يســرع وتيــرة المضــي ُق
 ؛الجائحة لمواجهة األنفلونزا بالتأهب الخاص اإلطار

أن يجــــــري، بخصــــــوص توصــــــيات الفريــــــق المعنــــــي باالســــــتعراض المتعلقــــــة بــــــاألنفلونزا   (ب)
ثـــار اآلللمســـائل المطروحـــة يشـــمل  تـــداولياً دقيقـــًا و ، تحلـــيًال بيانـــات المتواليـــات الجينيـــةو الموســـمية 

 الخـاص اسـتعراض اإلطـار، باالعتمـاد علـى أو عـدم اتباعهـا اتبـاع الـُنهج المحتملـةالمترتبة علـى 
لفريــق االستشــاري المعنــي بالتأهــب لألنفلــونزا وخبــرة ا ٢٠١٦ الجائحــة لمواجهــة األنفلــونزا بالتأهــب

شبكة بما فيها  ،الجائحة، ومشاورة شفافة مع الدول األعضاء والجهات صاحبة المصلحة المعنية
  األنفلونزا والتصدي لها؛المنظمة العالمية لترصد 

الدراســـات الخاصـــة بعـــبء المـــرض ٕاجـــراء أن يواصـــل دعـــم تعزيـــز القـــدرات التنظيميـــة و   (ج)
  والتي تشكل األسس الجوهرية للتأهب للجوائح؛

الجهــــات المصــــنعة وغيرهــــا مــــن الجهــــات صــــاحبة المصــــلحة  يواظــــب علــــى تشــــجيع أن  )د(
بوســائل ، الجائحــة لمواجهــة األنفلــونزا بالتأهــب الخــاص اإلطــارالمعنيــة علــى المشــاركة فــي جهــود 

فـي الشـراكة السـنوية مساهمات ودفع  ، عند االقتضاء،٢االتفاقات الموحدة لنقل المواد  منها إبرام
  ؛الوقت المحدد

حسـابات أمــوال مســاهمات الشــراكة مراجــع الحسـابات الخــارجي أن يراجــع أن يطلـب مــن   )ھ(
مــا يلــي: بغيــة تقــديم  للتأهــب لألنفلــونزا الجائحــة تمشــيًا مــع توصــية الفريــق المعنــي باالســتعراض

ضـــمانات بشـــأن تطبيـــق اللـــوائح الماليـــة للمنظمـــة علـــى نحـــو مالئـــم علـــى اســـتخدام األمـــوال  )١(
توصــيات لمواصــلة تعزيــز شــفافية  )٢وموثوقيتهــا؛ (وبشــأن دقــة المعلومــات الماليــة المبلّــغ عنهــا 

  ؛ةالتقني ثاراآلالتبليغ عن الصالت بين النفقات و 
أمانـــة اتفاقيــة التنــوع البيولـــوجي والمنظمــات الدوليــة األخـــرى أن يواصــل المشــاورات مــع   )و(

  ، حسب االقتضاء؛المعنية
أن يقــدم تقريــرًا إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة الحاديــة والســبعين عــن التقــدم المحــرز فــي   )ز(

الفريـق لتوصيات الواردة في تقريـر الستجابة لحالة ابيان تنفيذ هذا المقرر اإلجرائي، بما في ذلك 
توصــيات بشــأن  ، ويقــدمالجائحــة لمواجهــة األنفلــونزا بالتأهــب الخــاص المعنــي باســتعراض اإلطــار

  .أخرى اتخاذ إجراءات
  

  )٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٩(الجلسة العامة التاسعة، 
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