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  إطار التأهُّب لمواجهة األنفلونزا الجائحة 
  لتبادل فيروسات األنفلونزا والتوصل إلى 

 اللقاحات والفوائد األخرى
 
 

  مرفق بتعديالت األمانة  مقترح من إجرائي مقررمشروع 
 مقدمة من الدول األعضاء

 
  

ــد أن نظر في  ــذي، بعـــ ]  االتحـــاد األوروبي [ ١٤٤/٢٣م تفي الوثيقـــة  الوارد التقريرالمجلس التنفيـــ
ــحة العالمية الثانية  ١)٢٠١٨( )١١(٧١ج ص عتنفيذ المقرر اإلجرائي ب والمتعلق ـــ ــ ـــ ــ ــ ــي جمعية الصـ ــ ـــ ــ ـــ ــ قرر أن يوصـ

  والسبعين باعتماد المقرر اإلجرائي التالي:
 

ــحــة العــالميــة الثــانيــة  ـــ ــ ــ ـــ ــ ــبعون، بعــد أن نظرت في التقريرجمعيــة الصـ ـــ ــ ـــ ــ ــ الوارد في الوثيقــة  والسـ
 )، قررت٢٠١٨( )١١(٧١ج ص عتنفيــذ المقرر اإلجرائي بوالمتعلق ]  االتحاد األوروبي [ ١٤٤/٢٣ت  م

  :ما يلي
 

ـــاري  ــتشـــ ـــ ــيات الفريق االسـ ــ ــــاقًا مع توصــ (الفقرة ١ من المنطوق)   أن تطلب من المدير العام ما يلي، اتســ
   ٢:إلى المدير العامالمقدمة المعني بالتأهُّب لمواجهة األنفلونزا الجائحة 

 
د األنفلونزا واال  )أ( لها وســـائر ســـتجابة أن يعمل على نحٍو عاجل مع الشـــبكة العالمية لترصـــُّ

ـــركاء  ــ ـــ ــ ــ يات وأوجه عدم اليقين المرتبطة بتبادل و  ] األوروبياالتحاد  [ تحديدلالشـــ مواجهة التحدِّ
  بروتوكول ناغويا؛لفيروسات األنفلونزا الموسمية التي ظهرت مع تنفيذ البلدان 

 
ــد عن كثـب الحـاالت التي   (ب) ــ ــ ـــ ــ ـــ ــات تبادل عمليات فيها تتأثر يؤثِّر قـدأن يرصــ ــ ــ ـــ  فيروســـ
ــد أن ] أو  االتحاد األوروبي [تنفيذ بروتوكول ناغويا  عن الناجمة تلك فيها بما لونزا،فاألن يرصـــ

ـــات األنفلونزا، الحاالت التي تتأثر فيها عمليات عن كثب  ـــ ــ ــ ـــ ــ بما فيها تلك الناجمـة تبادل فيروسـ
ا ــأن  محليــة تــدابير من البلــدان تّتخــذه  عمــّ ــ ــ ـــ ــ الواليــات المتحــدة  [بروتوكول نـــاغويـــا  تنفيــذبشـ

الفريق االستشاري المعني  إلىأو ألسباب أخرى، وأن يقدم النتائج المتعلقة بها  /و]   األمريكية

                                                           
  .١٤٤/٢٣م تالوثيقة    ١
، جنيف، ٢٠١٨أكتوبر  تشـرين األول/ ١٩-١٧اجتماع الفريق االسـتشـاري المعني بالتأهُّب لمواجهة األنفلونزا الجائحة.    ٢

   ٢٠١٨سويسرا. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 
)http://www.who.int/influenza/pip/AGMR_Oct2018.pdf?ua=1 ٢٠١٨ديسمبر  كانون األول/ ٣، تم االطالع في.(  
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تبــادل  على ] األوروبياالتحـاد  . [المقبـل اجتمـاعـه في بـالتـأهـُّب لمواجهـة األنفلونزا الجـائحـة
فيروســـات األنفلونزا الموســـمية، وأن يجمع البيانات حول تبادل الفيروســـات وُيحلِّلها ويعرضـــها في 

 التي الُمحتَملة للمشكالت أعمق بفهم يسمح بما التالي،ناسب الجتماع الفريق االستشاري وقٍت م
ــــات تبادل مع تحدث  المنظمة مع النتائج هذه يتبادل وأن]  االتحاد األوروبي [ األنفلونزا فيروســـ
 ناغويا بروتوكول تنفيذ آثار يخص فيما أدناهاشــار إليها يُ  نطاقاً  أوســع أنشــطة من تبذله فيما
   ] األمريكية المتحدةالواليات  [ ؛العمومية الصحة على

 
محرك البحث النموذجي األولي الذي  ] األوروبياالتحاد  [ جدوى مدى فائدةأن ُيقيِّم   (ج)

استخدمت بيانات المتواليات  ] األوروبياالتحاد   [ قد تكون أن ُيحَتَمل التيُأِعد لتحديد المنتجات 
 ؛الفوائد تقاســـم لنظام تخضـــع لم والتيالجينية لفيروســـات األنفلونزا التي ُيحتَمل أن تســـبب جوائح، 

  ] األوروبي االتحاد [

 
ــف   (د) ــتكشـ الخطوات  ] األمريكية المتحدةالواليات  [ األعضـــاء الدول مع بالتشـــاورأن يسـ

ـــاهمات اإلقرار مبدأ تنفيذفي  ] األوربياالتحاد  [ خاذهااتّ  الُمحتملالتالية  ـــ ــ ــ ــ  البيانات ُمقدِّمي بمســـ
ــط والتعاون ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــتوى الوعي بإطار التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة  رفع مجال بين النشـ ــ ـــ مســـ

ــتخدميهـا  البيــانــات وموردي]  االتحاد األوروبي بين قواعد البيانات والمبادرات، [  فيما ــ ــ ـــ ومســ
ــاري  ن يعرض هذه الخطوات الُمحتمل اّتخاذها علىوأ ،.] االتحاد األوروبي  [ ــ ــتشــ ــ الفريق االســ

 وُيطَلب ] االتحاد األوروبي في اجتماعه المقبل. [ المعني بالتأهُّب لمواجهة األنفلونزا الجائحة
 المعنية البيانات قواعد فيها لتنظر مناسبة لغة يضع أن الخصوص، وجه على العام، المدير من
ــتخدمين إعالم أجل من ــ ــ ـــ ــ ـــ ــات الجينية المتواليات لبيانات الُمحَتملين المسـ ــ ــ ـــ ــ ـــ  التي األنفلونزا لفيروسـ

ل ــــبــب أن ُيحتمــَ ــ ــ ـــ ــ ب الخــاص بــاإلطــار جوائح تســ  التحــادا [ .الجــائحــة األنفلونزا لمواجهــة بــالتــأهــُّ
  ] األوروبي

 
ــلحة المعنيين في  ــاء و أصـــحاب المصـ ــارع في العمل مع الدول األعضـ (الفقرة ٢ من المنطوق)   أن تسـ
ــائل في الفقرة ٢٣ من الوثيقة  ــ ــواغل المتعلقة بما أُِثير من مســـ ـــ ـــي النهوج الرامية إلى تبديد الشــ ــ تقصــ

ـــيــة  أن ] الواليات المتحدة األمريكية [ ، وتقييم تلك النهوج١٤٤/٢٣ت  م ـــ ــ ــ ـــ  االتفــاقفي  ١ُيعــدِّل الحــاشــ
على  ١المرفق باإلطار الخاص بالتأهُّب لمواجهة األنفلونزا الجائحة ٢ قالملح في ،٢لنقل المواد  الموحد

على أن  ٢)،٢٠١٨( )١١(٧١ع ص جالنحو الوارد في تقرير المـــدير العـــام عن تنفيـــذ المقرر اإلجرائي 
ــد الثغرة التي  ــ ـــبعين، وذلك لســ ــحة العالمية الثانية والســـ ـــ ـــري هذا التعديل اعتبارًا من اختتام جمعية الصـ ــ يسـ
نشأت فيما يتصل باستخدام الشركات غير المباشر المواد البيولوجية الخاصة بالتأهُّب لمواجهة األنفلونزا 

ــركاتالجائحة مع ما يترتب على ذلك من عدم توفير هذه  ـــماً ت الشـــ فاً  عادالً  قاســ ــِ ــبيل في للفوائد وُمنصـــ  ســـ
  ] األمريكية المتحدةالواليات  [؛ الجائحة األنفلونزا لمواجهة بالتأهُّب الخاصة البيولوجية المواد استخدام

  

                                                           
ــل إلى اللقاحات والفوائد األخرى.    ١ ــات األنفلونزا والتوصــ اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة لتبادل فيروســ

  ٢٠١١جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 
)http://www.who.int/influenza/resources/pip_framework/en/ ٢٠١٨ديسمبر  كانون األول/ ٣، تم االطالع في.(  
ــبعين في عام    ٢ ــُتعَرض على جمعية الصــــحة العالمية الثانية والســ ـــوف تبين الوثيقة ذات الصــــلة، التي ســ للنظر  ٢٠١٩سـ

ـــية  ـــ ــ ـــ ــ بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة، والوارد في الملحق المرفق من اإلطار الخاص  ٢في الملحق  ١فيها، تعديل الحاشـ
  .١٤٤/٢٣م تبالوثيقة 
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ــتوى  اً رفع كاّفةمنظمة ال أنحاء عبرعرى التعاون في العمل  وّثقت أن   من المنطوق) ٣(الفقرة  ـــ ــ لمســــ
وخصــوصــًا في ضــوء الطابع  موميةثار تنفيذ بروتوكول ناغويا على الصــحة العآبوعي الدول األعضــاء 

  ] االتحاد األوروبي ة: [المعني للمسائلالشامل 
  

من المــدير العــام أن يقــدم تقريرًا عن  كــذلــك أن تطلــب ] االتحــاد األوروبي [من المنطوق)  ٤ ٣ (الفقرة
 عن طريق ٢٠٢٠التقدم الُمحَرز في تنفيذ ما ســـبق إلى جمعية الصـــحة العالمية الثالثة والســـبعين في عام 

  المجلس التنفيذي في دورته السادسة واألربعين بعد المائة.
  
  

=     =     =  


