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  تعزيز التأهب لجائحة األنفلونزا واالستجابة لمقتضياتها  ١٦ق١١٥ت م
  

  المجلس التنفيذي،
  

  ١بعد أن نظر في التقرير الخاص بالتأهب لجائحة األنفلونزا واالستجابة لمقتضياتها؛  
  

  وإذ يدرك خطورة وتزايد التهديد الذي تشكله جائحة األنفلونزا للصحة العالمية،  
  

  :مية الثامنة والخمسين باعتماد القرار التالي جمعية الصحة العاليوصي
  

  جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون،
  

  بعد أن نظرت في التقرير الخاص بالتأهب لجائحة األنفلونزا واالستجابة لمقتضياتها؛
  

التيفوس الـذي   :  بشأن األمراض الخاضعة للمراقبة    ٤٧-٢٢ج ص ع  وإذ تشير إلى القرارات     
 ١٣-٤٨ج ص ع  حمى الراجعة التي ينقلها القمل واألنفلونزا الفيروسية وشلل األطفـال و          ينقله القمل وال  

األمراض الخمجية الجديدة والمستجدة والتي عـاودت       : بشأن الوقاية من األمراض السارية ومكافحتها     
   بشأن الوقايـة مـن أوبئـة األنفلـونزا وتفـشياتها الـسنوية ومكافحتهـا                ١٩-٥٦ع ص جالظهور و 

 بشأن تنقيح اللوائح الصحية الدولية، وإلى برنامج العمل العالمي لترصد األنفلـونزا             ٢٨-٥٦ج ص ع  و
  ومكافحتها؛

  
على نحو آخذ في التطـور       H5N1 من النوع     الطيور وإذ تقر بقلق متزايد بأن تفشي أنفلونزا      

  وغير مسبوق في آسيا يشكل خطراً داهماً على صحة اإلنسان؛
  

البلدان كافة، وخصوصاً البلدان المنكوبة بأنفلونزا الطيـور        وإذ تؤكد على ضرورة أن تقوم       
الخطر  وشفافية من أجل الحد من       بصراحةالشديدة اإلمراض، بالتعاون مع المنظمة والمجتمع الدولي        

  في تفشي جائحة بين البشر؛ H5N1 فيروس أنفلونزا الطيور من النوع المحتمل المتمثل في تسبب
 

 تحسين التقدم المحدود المحرز في استحداث لقاحات مضادة         وإذ تضع في اعتبارها ضرورة    
  لألنفلونزا والتحول إلى مرحلة اإلنتاج؛

  
وإذ تشدد على أهمية تدعيم ترصد األنفلونزا التي تصيب اإلنسان والحيوان في جميع البلدان              

ـ              ي الوقـت   من أجل توفير اإلنذار المبكر بحدوث جائحة األنفلونزا وتوفير االستجابة لمقتـضياتها ف
  المناسب؛

  
وإذ تشير إلى الثغرات في المعارف والحاجة إلى إجراء بحوث إضافية بشأن مختلف الجوانب 

  ألنفلونزا واالستجابة لمقتضياتها؛مواجهة االخاصة بانتشار األنفلونزا وإلى التأهب ل
  

مـا  وإذ تسلِّم بأن التواصل مع الجماهير أمر يجب تحسينه من أجل زيادة الوعي بخطـورة                
تشكله األنفلونزا من تهديد وبما يمكن وينبغي أن يتخذه المواطنون مـن خطـوات تتعلـق بالعـادات                  

   إصابتهم بعدوى األنفلونزا ونقلهم لها؛مخاطرالصحية األساسية من أجل الحد من 

                                                           
 .١١٥/٤٤م تالوثيقة    ١
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وإذ يثير قلقها أن المنظمات المسؤولة عن صحة اإلنسان والحيوان على كل مـن المـستوى                
 والدولي ال تتعاون تعاوناً وثيقاً بالقدر الكافي فيما يتعلق بـاألنفلونزا التـي تـصيب                المحلي والوطني 

  اإلنسان واألنفلونزا التي تصيب الحيوان؛
  

وإذ تدرك ضرورة زيادة توافر لقاح األنفلونزا لكي يتسنى شمول السكان في بلـدان كثيـرة                
   الالزمة في البلدان النامية؛بالحماية عند حدوث الجائحة، مع االهتمام الخاص بالمتطلبات

  
 األولية من الجائحة، والسيما     المراحلوإذ تقر بضرورة االستعداد للقيام بتدخالت دولية أثناء         

  إذا كانت مخزونات اللقاح واألدوية المضادة للفيروسات غير كافية؛
  

 فـي  وإذ تقر كذلك بأن األدوية المضادة لفيروس األنفلونزا ستكون أحـد العناصـر الهامـة    
استراتيجية االحتواء، وبالحاجة مع ذلك إلى إجراء دراسات إضافية لتحديد اسـتخدامها بفعاليـة فـي              

  عملية االحتواء؛
  

 التـي وإذ تقر أيضاً بأن هناك نقصاً في المخزون العالمي من هذه العوامل وبأن عدد البلدان                
  ،ليللديها مخزونات وطنية ق

  
  :الدول األعضاء على ما يليتحث    -١
  

وضع وتنفيذ خطط وطنية للتأهب لجائحة األنفلونزا واالستجابة لمقتضياتها، تركـز             )١(
  ؛مما لها من آثار على الصحة وعلى النظام االقتصادي واالجتماعيعلى الحد 

  
تنمية وتعزيز القدرات الوطنية الخاصة بالترصد والمختبرات فيما يتعلق باألنفلونزا            )٢(

  ونزا التي تصيب الحيوان؛التي تصيب اإلنسان واألنفل
  
، أال وهو الوقاية من أوبئة األنفلونزا       ١٩-٥٦ج ص ع  بلوغ الهدف المحدد في القرار        )٣(

 السنوية ومكافحتها، بغية زيادة التغطية بالتطعيم لجميع المعرضين بدرجـة عاليـة             وفاشياتها
ج اللقاحات خـالل    لمخاطرها، مما سيؤدي إلى توافر قدر أكبر من القدرات العالمية على إنتا           

  أي جائحة من جوائح األنفلونزا؛
  
النظر بجدية في تنمية القدرة المحلية على إنتـاج لقـاح األنفلـونزا علـى أسـاس                   )٤(

االحتياجات السنوية من اللقاح، أو العمل مع الدول المجاورة على وضع استراتيجيات إقليمية             
  إلنتاج اللقاح؛

  
 األنفلونزا التي تصيب اإلنسان واألنفلونزا      فاشيات ضمان التبليغ بسرعة وشفافية عن      )٥(

التي تصيب الحيوان، وخصوصاً عندما ينطوي األمر على سالالت جديدة مـن األنفلـونزا،              
وتيسير تبادل العينات والفيروسات بسرعة من خالل الشبكة العالمية لترصد األنفلونزا التابعة            

  لمنظمة الصحة العالمية؛
  
في مجال الرعاية الصحية وعامة الناس، بوضوح، بالخطر المحتمل         إعالم العاملين     )٦(

لحدوث جائحة من جوائح األنفلونزا، وتثقيف الجمهور بشأن الممارسات الـصحية الفعالـة             
وغيرها من التدخالت الصحية العمومية التي يمكـن أن تحمـيهم مـن العـدوى بفيـروس                 

  األنفلونزا؛
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طات الصحية والزراعية الوطنية وغيرهـا مـن        تعزيز الروابط والتنسيق بين السل      )٧(
 أنفلونزا الطيور الشديدة اإلمراض، بما في ذلك التأهب         لفاشياتالسلطات المعنية بغية التأهب     

  لها عن طريق حشد الموارد، فضالً عن االستجابة المشتركة لمقتضياتها؛
  
فيروسـات  دعم وضع جدول أعمال دولي للبحوث من أجل الحد من انتشار وتأثير               )٨(

جائحة األنفلونزا، واستحداث لقاحات وأدوية أنجع مضادة للفيروسات، وتحقيق تقـدم، بـين             
 في المناعة كالماصبين بعدوى فيـروس       عوزاًمختلف فئات السكان، وخصوصاً من يعانون       

األيدز ومرض األيدز، في سياسات واستراتيجيات التطعيم، وذلك بالتشاور عن كثـب مـع              
  ة المعنية؛المجتمعات المحلي

  
قدر اإلمكان، بخبراتها ومواردها في تعزيز بـرامج المنظمـة واألنـشطة            اإلسهام،    )٩(

  القطرية الثنائية وسائر الجهود الدولية الرامية إلى التأهب لجائحة األنفلونزا؛
  
اتخاذ كل ما يلزم من تدابير أثناء حدوث أية جائحة عالمية من أجل توفير اإلمدادات                 )١٠(

من اللقاحات واألدوية المضادة للفيروسات القهقرية في الوقت المناسب، وباالسـتفادة           الكافية  
القصوى من المرونة التي يتضمنها االتفاق الخاص بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتعلقـة             

  بالتجارة؛
  

  : المدير العام ما يليإلى تطلب  -٢
  
ما في ذلك الشبكة العالمية لترصد      االستمرار في تعزيز الترصد العالمي لألنفلونزا، ب        )١(

األنفلونزا التابعة للمنظمة، كعنصر حاسم من عناصر التأهب لألوبئـة الموسـمية وجـوائح              
  األنفلونزا؛

  
العمل على إيجاد حلول مع الشركاء الدوليين والوطنيين، بما فيهم القطاع الخـاص،               )٢(

نزا واألدوية المضادة للفيروسات    من أجل الحد من النقص العالمي الحالي في لقاحات األنفلو         
فيما يتعلق باألوبئة والجوائح على السواء، بما في ذلك استراتيجيات التطعيم التي تقتصد في              

  استعمال المستضدات واستحداث تركيبات لقاحات تقتصد في استعمال المستضدات؛
  
ت لتعزيـز   تزويد الدول األعضاء بالدعم التقني والتدريب من أجل وضع استراتيجيا           )٣(

  الصحة قبل حدوث جائحة األنفلونزا وخالل حدوثها؛
  
 برنـامج القيام، بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، بوضع وتنسيق             )٤(

  عالمي للبحوث الخاصة بجائحة األنفلونزا؛
  
تقدير مدى إمكانية استعمال مخزونات األدوية المضادة للفيروسـات فـي احتـواء               )٥(

والقيام حسب االقتضاء،   أو الحيلولة دون ذلك      لألنفلونزا وإبطاء انتشارها دولياً      ألوليةالفاشية ا 
   تلك األدوية؛الستخدامبوضع إطار تشغيلي 

  
إجراء تقييم للفوائد المحتملة من تدابير الحماية الشخصية، بما في ذلك وضع كمامات   )٦(

اء عمليات جراحية، وذلك مـن      على الوجه مثل الكمامات التي يضعها من يشاركون في إجر         
  أجل الحد من انتقال المرض في مختلف األماكن، والسيما مؤسسات الرعاية الصحية؛
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االستمرار في وضع الخطط للمنظمة وبناء قدرتها على االستجابة لمقتضيات جائحة             )٧(
  ؛ بشكل واضح الدول األعضاءإعالماألنفلونزا، وضمان 

  
طيد التعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، بما في ذلك         اتخاذ مبادرات مشتركة لتو     )٨(

منظمة األغذية والزراعة والمكتب الدولي لألوبئة الحيوانية، في مجـاالت الكـشف المبكـر            
 تتحول إلى جوائح، وفي تنـسيق البحـوث         قد األنفلونزا التي    فاشياتوالتبليغ والتحري عن    

  الخاصة بالتداخل بين اإلنسان والحيوان؛
  
تقديم تقرير إلى جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسين، عـن طريـق المجلـس              )٩(

  .التنفيذي، عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار
  

   )٢٠٠٥يناير /  كانون الثاني٢٤الجلسة الثانية عشرة، (  




