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 استعراض اإلطار الخاص 
 بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة

  
 أستراليا وفنلندا مشروع مقرر إجرائي مقترح من 

 والواليات المتحدة األمريكية وسويسرا وباكستانوالمكسيك 
 
 

 جمعية الصحة العالمية السبعون،
 

 بالتأهـب  الخـاص  الفريق المعني باستعراض اإلطارتقرير أن نظرت في بعد    من الديباجة 1الفقرة 
مـع أمانـة اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي      وتقارير األمانة المقدمة بالتعاون  2016الجائحة  لمواجهة األنفلونزا

 قررت ما يلي: 1،والمنظمات الدولية األخرى المعنية
 
التوجيه والتنسيق في ميدان العمـل الصـحي الـدولي     سلطة بوالية المنظمة بوصفهاالتذكير  )1(

بحدوث الفاشـيات ومواجهتهـا علـى    اإلنذار في ) 2005اللوائح الصحية الدولية (بموجب وبدورها 
 الصعيد العالمي فيما يتعلق بأزمات الصحة العمومية؛

 
في التصدي للمخـاطر   الجائحة لمواجهة األنفلونزا بالتأهب الخاص اإلطارإعادة تأكيد أهمية  )2(

التـي يحتمـل أن تسـبب    وتنجم عن فيروسات األنفلونزا  الحالية أو المحدقة التي تهدد صحة اإلنسان
األنفلونزا فيروسات تسريع إتاحة ييسر متخصص وظيفته الحاسمة كصك دولي ، والتشديد على ائحةج

بشرية وتحليل المخاطر والتبادل السريع والعـادل والمنصـف للقاحـات    التي يحتمل أن تسبب جائحة 
 والفوائد األخرى؛

 
الجائحة والتصدي لهـا فـي   لتأهب لألنفلونزا منح األولوية وتوفير الدعم لالتشديد على أهمية  )3(

والتصـنيع   تعزيز القدرات المحلية لترصد فيروسات األنفلـونزا الموسـمية  سيما من خالل ، والالعالم
بهـدف  الشبكة العالمية لترصد األنفلونزا والتصدي لهـا  والتنسيق والتعاون على الصعيد الدولي عبر 

 وتبادلها على وجه السرعة؛التي يحتمل أن تسبب جائحة األنفلونزا تحديد فيروسات 
 
فيروسـات  للشبكة العالمية لترصد األنفلونزا والتصدي لها في تحديد االعتراف بالدور الحاسم  )4(

التي يحتمل أن تسبب جائحة بشرية وتحليل المخاطر المرتبطة بهذه الفيروسات وتبادلها من األنفلونزا 
 ية بسرعة؛أجل السماح بتطوير وسائل التشخيص واللقاحات واألدو
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 اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي   االعتراف بتواصل المشاورات والتعاون بين المنظمة وأمانـة   )5(

 ؛والمنظمات الدولية األخرى المعنية
 
 بالتأهـب  الخـاص  الفريق المعني باستعراض اإلطارالمقدمة من اإلشادة بالتوصيات المفيدة  )6(

 ؛2016الجائحة  لمواجهة األنفلونزا
 
 الطلب من المدير العام ما يلي: )7(

الفريـق المعنـي   بالتوصيات الـواردة فـي تقريـر    دماً يسرع وتيرة المضي قُأن  (أ)
 ؛الجائحة لمواجهة األنفلونزا بالتأهب الخاص باستعراض اإلطار

بـاألنفلونزا  أن يجري، بخصوص توصيات الفريق المعني باالسـتعراض المتعلقـة    (ب)
اتباع يشمل آثار  للمسائل المطروحةوافياً تداولياً ، تحليالً المتواليات الجينيةبيانات والموسمية 

لمواجهـة   بالتأهـب  الخاص استعراض اإلطارباالعتماد على  ،هج المحتملةأو عدم اتباع النُ
 ،لفريق االستشاري المعني بالتأهـب لألنفلـونزا الجائحـة   اوخبرة  2016 الجائحة األنفلونزا

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

الجهات المصنعة وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة المعنية على يظل يشجع أن  (ج)
، بما في ذلـك عنـد   الجائحة لمواجهة األنفلونزا بالتأهب الخاص اإلطارالمشاركة في جهود 
الشـراكة  مساهمات ودفع  2االتفاقات الموحدة لنقل المواد التوقيع على االقتضاء عن طريق 

 ؛في الوقت المحددالسنوية 

أن يراجـع حسـابات أمـوال مسـاهمات     مراجع الحسابات الخارجي أن يطلب من  (د)
تمشياً مع توصية الفريق المعني باالستعراض بمـا يلـي:   الشراكة للتأهب لألنفلونزا الجائحة 

تقديم الضمانات بشأن تطبيق اللوائح المالية للمنظمة على نحـو مالئـم علـى اسـتخدام     ) 1(
مواصلة لتقديم التوصيات ) 2(وموثوقيتها؛ غ عنها ية المبلّدقة المعلومات المالاألموال وبشأن 

 فقات واألثر التقني؛الصالت بين النتعزيز شفافية التبليغ عن 

أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي والمنظمات الدولية األخرى يواصل المشاورات مع أن  )ه(
 ، حسب االقتضاء؛المعنية

تقريراً إلى جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين عن التقدم المحرز فـي   يقدمأن  )و(
الفريق المعني تنفيذ هذا المقرر اإلجرائي، بما في ذلك عن حالة التوصيات الواردة في تقرير 

اتخاذ التوصيات بشأن ، ويقدم الجائحة لمواجهة األنفلونزا بالتأهب الخاص باستعراض اإلطار
 إجراءات إضافية.
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