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إطار التأهُّب لمواجهة األنفلونزا الجائحة لتبادل فيروسات 
  والتوصل إلى اللقاحات والفوائد األخرىاألنفلونزا 

  
  

ـــحة العالمية ال ــ ــ ـــ ــ ــ ـــبعون،ناثجمعية الصـ ـــ ــ ــ ـــ   بعد النظر في التقريرين المتعلقين بتنفيذ المقرر اإلجرائي  ية والســ
ـــاري  ١)،٢٠١٨) (١١(٧١ج ص ع ــ ــ ـــتشــ ـــ ــ ــيات الفريق االسـ ــ ــ ـــتعراضواإلحاطة علمًا بتوصـــ ــ ـــ التأهُّب  إطار المعني باسـ

  قررت ما يلي: ٢إلى المدير العام،لمواجهة األنفلونزا الجائحة المقدمة 
  

  أن تطلب من المدير العام ما يلي:  )١(
  

ــّدي لهاأن يعمل مع   (أ) ــ د األنفلونزا والتصـ ـــّ ــبكة العالمية لترصــ ــركاء اآلخرين، مثل  الشـــ ــ والشـ
ــــات  ــ ــ ــات المعنية، على جمع البيانات المتعلقة بفيروســ ــ ـــ ـــســـ ـــ ــ ـــة والمؤسـ ـــ ــ المختبرات األخرى المرخصـ
ـــها وتبادلها بطريقة تمّكن من تكوين فهم أعمق عن التحديات الماثلة  ــ ـــ ــ ــ األنفلونزا وتحليلها وعرضـــ

ــحـــة العموميـــة والفرص الُمتـــاحـــة أمـــامهـــا واآلثـــار المترتبـــة عليهـــا ف ـــ ــ ـــ ــ ــ يمـــا يتعلق بتبـــادل أمـــام الصـ
د األنفلونزا والتصـّدي لهاالفيروسـات في إطار  ، بوسـائل منها تحديد حاالت الشـبكة العالمية لترصـّ

بل الكفيلة بإمكانية تخفيف وطأة تلك  ــــُ ــ ــ ـــ ــ ــات األنفلونزا وبيان الســ ـــ ــ ــ ــ ـــ معينة تعرقل فيها تبادل فيروسـ
  الحاالت؛

  
وأصــحاب المصــلحة، حســب  ٣ءأن يعّد تقريرًا يضــم مدخالت مقدمة من الدول األعضــا  (ب)

ـــلة، بما فيها تلك المعنية  ــريعات والتدابير التنظيمية القائمة ذات الصــ ـــاء، عن تعامل التشـــ االقتضــ
ـــات األنفلونزا واالعتبــارات المتعلقــة بهــا  ــ ـــ ــ ـــ ــ ــوع تبــادل فيروســ ــ ــ ـــ ــ ـــ بتنفيــذ بروتوكول نــاغويــا، مع موضـ

ــاور مع أمانة اتفاقية ــحة العمومية، وذلك بالتشـــ ـــأن الصـــ التنوع البيولوجي، حســـــب  والمطروحة بشــ
  االقتضاء؛

  
أن يقدم مزيدًا من المعلومـات عن أداء محرك البحث النموذجي األولي وفائدته والقيود   (ج)

  ؛المفروضة عليه
  
ــي الخطوات   د)( ـــ ــ ــ ـــ ــاء، بتقصــ ــ ــ ـــ ــ ـــائل منها التماس مدخالت من الدول األعضـــ ـــ ــ ـــ أن يقوم، بوســـ

ــاليــة في مجــال إذكــاء الوعي بــإطــار  ــة الت ب لمواجهــة األنفلونزا الُمحتمــل اّتخــاذهــا بــالمرحل التــأهــُّ
                                                           

 .١إضافة  ٧٢/٢١وج ٧٢/٢١الوثيقتان ج   ١

، جنيف، ٢٠١٨أكتوبر  تشـرين األول/ ١٩-١٧بالتأهُّب لمواجهة األنفلونزا الجائحة.  الفريق االسـتشـاري المعنياجتماع    ٢
، http://www.who.int/influenza/pip/AGMR_Oct2018.pdf?ua=1( ٢٠١٨سويسرا. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 

 ).٢٠١٨كانون األول/ ديسمبر  ٣تم االطالع في 

 .تصادي اإلقليمياالقتضاء، منظمات التكامل االقوحسب    ٣
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ــتخدميها، وتعزيز  الجائحة ـــ ــ ــ ــ ـــ فيما بين قواعد البيانات والمبادرات المعنية، وموردي البيانات ومسـ
  موردي البيانات والتعاون القائم بينهم وبين مستخدمي البيانات؛ االعتراف بدور

  
ــــل تقديم المعلومات عن التحديات الجديدة التي تطرحها التكنولوجيات الجديدة   (ه) ــ أن يواصــــ

ــياق تنفيذ  ــ ـــات والفرص التي تتيحها في ســــ ـــ إطار التأهُّب لمواجهة األنفلونزا الجائحة لتبادل فيروســ
  والنهوج الُمحتمل اتباعها بشأنها؛اللقاحات والفوائد األخرى األنفلونزا والتوصل إلى 

  
ـــية   )٢( ـــ ـــ ــ ــ إطار من  ٢المبّين في الملحق  ٢الواردة في االتفاق الموحد لنقل المواد  ١أن تنقح الحاشــ

ـــبح التأهُّب لمواجهة األنفلونزا الجائحة ـــ ــيصـــ ـــ ــ ، وذلك على نحو ما يبّينه ملحق هذا المقرر اإلجرائي الذي ســ
  ؛ساريًا مع اختتام أعمال جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعينمفعوله 

  
ــحة العالمية   )٣( ــ ــ ـــ ــ ــ أن تطلب كذلك من المدير العام أن يقدم تقريرًا عن تنفيذ ما تقدم إلى جمعية الصــ

  .من خالل المجلس التنفيذي في دورته السادسة واألربعين بعد المائة ٢٠٢٠الثالثة والسبعين في عام 
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  الملحق
  

  ٢من الملحق  ١المدخلة على الحاشية التعديالت 
  إلطار التأهُّب لمواجهة األنفلونزا الجائحة

  
ـــبكة  ــ ــ ــ ـــ ـــلة على "مواد بيولوجية الزمة للتأهُّب لألنفلونزا الجائحة" من شـــ ـــ ــ ــ ـــ الجهات المتلقية هي جهات حاصــ

ــمل  ـــ ــ ـــدِّي لها، وتشــ ــ ــ د األنفلونزا والتصــ ـــُّ ـــ ـــائل المنظمة العالمية لترصـــ ــ ـــ هذه الجهات مثًال منتجي لقاحات األنفلونزا ووسـ
ـــيدالنية وغيرها من المنتجات الالزمة للتأهب لمواجهة االنفلونزا الجائحة  ـــتحضـــــرات الصــ ـــركات المســ ـــخيص وشــ التشــ

ــتجابة لها، وكذلك شـــركات التكنولوجيا الحيوية والمؤســـســـات البحثية واألكاديمية من وتختار الجهات المتلقية  .واالسـ
ـــــب ٢(أ) إلى (ج) من االتفاق الموحد لنقل المواد  ١-١-٤اللتزامات المحددة في المادة بين ا ــ ــ ـــ ــ ، بناًء على ما يناسـ

ـــهم في  ـــرًا في أن تســـ ــ ــنعة منها فإن عليها أن تنظر حصـ ــ ـــركات مصــ ــ طبيعتها وقدراتها؛ أّما الجهات التي ال تمثل شـ
  .ر(ج) من االتفاق المذكو  ١-١-٤تطبيق التدابير الواردة في المادة 

  
شبكة المنظمة العالمية وأي جهة منتجة تبرم أية عقود أو اتفاقات رسمية مع الجهات المتلقية أو مختبرات 

ـــدِّي لها  ــ ــ ـــ د األنفلونزا والتصــ ـــُّ ــ ــ ـــ ــتفادة من اللترصــ ــ ــ ـــ ــ مواد البيولوجية الالزمة للتأهُّب لألنفلونزا الجائحة التي لغرض االسـ
نيابة عن الجهة المنتجة ألغراض تســويقها تجاريًا أو اســتخدامها ألغراض عامة أو تســتخدمها تلك الجهات المتلقية 

ــرات  ــائل تشـــخيص أو مســـتحضـ الموافقة من الناحية التنظيمية على ما تنتجه تلك الجهة المنتجة من لقاحات أو وسـ
ـــًا اتفاقًا موحدًا لنقل المواد  ــ ــيدالنية تبرم أيضــــ ــ ـــ (أ) إلى  ١-١-٤المادة  من بين االلتزامات المحددة فيوتختار  ٢صــ

  (ج) بناًء على ما يناسب طبيعتها وقدراتها.
  

  ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٨، السابعةالجلسة العامة 
  ٧المحاضر الحرفية/ /٧٢ج
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