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

   )٢٠١٨() ١١(٧١ج ص عتنفيذ المقرر اإلجرائي   
    تقرير من المدير العام

موافقة المجلس التنفيذي في دورته الرابعة واألربعين بعد المائة المعقودة بكانون أعقاب دعت األمانة في  - ١
رت إجراءها مشـــــاورات غير رســـــمية إلى عقد ختط المُ  لعملمســـــار اعلى  ٢٠١٩الثاني/ يناير  أســـــتراليا وجنوب يســـــّ

 والوارد في المقرر معقوفتينين ب الوارداإلجرائي فترة مـــا بين الـــدورتين فيمـــا يتعلق بمشـــــــــــــــروع المقرر في أفريقيـــا 
أيار/  ١٦و ١٤و ٩و ٢مارس وآذار/  ١١في منها جريت خمس مشـــــــــــــاورات . وأ)٢٠١٩) (٦(١٤٤اإلجرائي م ت

، والذي ل فيها إلى اتفاق بشــــرط االســــتشــــارة بشــــأن مشــــروع المقرر اإلجرائي الُمنّقح الوارد أدناهجرى التوصــــو ، مايو
إدراج  طلبت إحدى الدول األعضاءو . شرط االستشارةته من حيث توضيح حالمعقوفتين لبين محصورًا بأكمله يظل 
من إطار  ٢من الملحق  ١الحاشــية خص ها فيما يالتي تبدي فظاتتحالأن ُتســّجل عقب الحاشــية تقضــي بفيه إشــارة 

 .ةالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائح
  
والذي يمثل  ،أدناهين معقوفتبين د االور  اإلجرائيجمعية الصـــــــــــحة مدعوة إلى النظر في مشـــــــــــروع المقرر و   -٢

  .مشاورات غير رسميةما ُأجري من حصيلة 
  

  نفيذ المقرر اإلجرائي المتعلق بتتقرير الفي ، بعد النظر جمعية الصـــــــــــــــحة العالمية الثانية والســـــــــــــــبعون [  
المعني باســــــتعراض اإلطار الخاص علمًا بتوصــــــيات الفريق االســــــتشــــــاري اإلحاطة و  ١)،٢٠١٨() ١١(٧١ج ص ع
  :ت ما يليقرر  ٢،إلى المدير العاملمواجهة األنفلونزا الجائحة المقدمة بالتأهُّب 

 
  :ليما ي طلب من المدير العامأن ت   ) من المنطوق١الفقرة (

  
د األنفلونزا والتصـــّدي لها مل معأن يع  (أ) والشـــركاء اآلخرين، مثل المختبرات  الشـــبكة العالمية لترصـــّ

وتحليلها وعرضها نفلونزا فيروسات األالمتعلقة بجمع البيانات ى لعة، المعنية والمؤسسات رخصاألخرى الم

                                                            
 .٧٢/٢١الوثيقة ج   ١
، جنيف، ٢٠١٨أكتوبر  تشــرين األول/ ١٩-١٧الفريق االســتشــاري المعني بالتأهُّب لمواجهة األنفلونزا الجائحة. اجتماع    ٢

، تم http://www.who.int/influenza/pip/AGMR_Oct2018.pdf?ua=1( ٢٠١٨منظمة الصـــحة العالمية؛ ســـويســـرا. جنيف: 
 ).٢٠١٨كانون األول/ ديسمبر  ٣االطالع في 
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الُمتاحة والفرص الماثلة أمام الصــــــحة العمومية التحديات عن فهم أعمق تكوين ن من بطريقة تمكّ وتبادلها 
د األنفلونزا الفيروســــــــات في إطار فيما يتعلق بتبادل يها واآلثار المترتبة علها أمام الشــــــــبكة العالمية لترصــــــــّ

بل الكفيلة بيان السُ األنفلونزا و  اتفيروسعرقل فيها تبادل تحديد حاالت معينة توسائل منها ، بوالتصّدي لها
  ؛لحاالتتلك ايف وطأة خفتإمكانية ب
  

، حسب االقتضاء، وأصحاب المصلحة ١مقدمة من الدول األعضاءدخالت مضم يعّد تقريرًا يأن   (ب)
بروتوكول المعنية بتنفيذ تلك ها بما فيالقائمة ذات الصـــــــــــــــلة، ريعات والتدابير التنظيمية تعامل التشـــــــــــــــعن 
المتعلقة بها والمطروحة بشــــــــــــأن الصــــــــــــحة  تبادل فيروســــــــــــات األنفلونزا واالعتباراتمع موضــــــــــــوع ، ناغويا
  ؛حسب االقتضاء ،بالتشاور مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجيوذلك ، موميةالع
  

المفروضة  قيودالاألولي وفائدته و  يبحث النموذجالأداء محرك عن من المعلومات  اً مزيدأن يقدم   (ج)
  .هعلي
  
الُمحتمل اّتخاذها الخطوات بتقصي التماس مدخالت من الدول األعضاء، أن يقوم، بوسائل منها   د)(

بين قواعد البيانات فيما  التأهُّب لمواجهة األنفلونزا الجائحة الوعي بإطارمجال إذكاء في بالمرحلة التالية 
القائم اون البيانات والتعردي مو دور ، وتعزيز االعتراف بهاي البيانات ومستخدميوردة، ومالمعنيوالمبادرات 

  ؛مستخدمي البياناتهم وبين بين
  

والفرص تقديم المعلومات عن التحديات الجديدة التي تطرحها التكنولوجيات الجديدة يواصـــــــــــل أن   (ه)
إطار التأهُّب لمواجهة األنفلونزا الجائحة لتبادل فيروســــات األنفلونزا والتوصــــل تنفيذ في ســــياق التي تتيحها 

  ؛هاالنهوج الُمحتمل اتباعها بشأنو  األخرىإلى اللقاحات والفوائد 
  

من  ٢في الملحق المبّين  ٢االتفاق الموحد لنقل المواد  فيالواردة  ١الحاشــــــــــــــية أن تنقح    ) من المنطوق٢الفقرة (
المقرر اإلجرائي الذي ســـــــــــــــيصـــــــــــــــبح ملحق هذا ما يبّينه على نحو وذلك ، هُّب لمواجهة األنفلونزا الجائحةإطار التأ

  .جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعينمفعوله ساريًا مع اختتام أعمال 
  

المدير العام أن يقدم تقريرًا عن التقدم المحرز في تنفيذ ما تقدم إلى من طلب كذلك أن ت   من المنطوق) ٣(الفقرة 
خالل المجلس التنفيذي في دورته الســادســة واألربعين من  ٢٠٢٠جمعية الصــحة العالمية الثالثة والســبعين في عام 

  .بعد المائة
  

  الملحق
  

  ٢من الملحق  ١خالها على الحاشية الُمقترح إدالتعديالت 
  ٢طار التأهُّب لمواجهة األنفلونزا الجائحةإل

  
لتأهُّب لألنفلونزا الجائحة" الزمة ل "مواد بيولوجية على حاصــــلةجهات  كل الكيانات التي تتلقىالجهات المتلقية هي 

د األنفلونزا والتصـــــــدِّي لها، وتشـــــــمل هذه الجهات مثًال  منتجي لقاحات األنفلونزا من شـــــــبكة المنظمة العالمية لترصـــــــُّ

                                                            
 .االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليميوحسب    ١
 يتخّللها.، وتلك المحذوفة مشطوبة بخط بالبنط العريضاألجزاء الُمضافة مدّونة    ٢
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منتجي لقاحات األنفلونزا ووســائل التشــخيص وشــركات  ةمســـتحضـــرات الصـــيدالنيووســـائل التشـــخيص وشـــركات ال
 المنتجات الالزمة للتأهب لمواجهة االنفلونزا الجائحة واالســــتجابة لها،المســــتحضــــرات الصــــيدالنية وغيرها من 

وســـــــــتختار كل جهة متلقية الخيارات التي . شـــــــــركات التكنولوجيا الحيوية والمؤســـــــــســـــــــات البحثية واألكاديميةكذلك و 
  تناسب طبيعتها وقدراتها.

  
من الجهات المتلقية لغرض االســـتفادة عقود أو اتفاقات رســـمية مع برم أية أي كيان يُينظر أيضـــًا إلى   

الكيان هذا نيابة عن التي تســــــتخدمها تلك الجهات المتلقية  الزمة للتأهُّب لألنفلونزا الجائحةالبيولوجية المواد ال
ما ينتجه الكيان  التنظيمية علىمن الناحية  أو الموافقةها ألغراض عامة اســتخدامأو ها تجاريًا ألغراض تســويق

  .تلك الموادمن الجهات الحاصلة على على أنه  مستحضرات صيدالنيةتشخيص أو وسائل لقاحات أو من 
  

من  ٢-٤-٥ الفرعأعاله في تنفيذ الجهات المتلقية المذكورة  جميع انخراطيحرص المدير العام على   
  .اإلطار

  
(أ)  ١-١-٤من بين االلتزامات المحددة في المادة عة ت مصــــنّ شــــركاتختار الجهات المتلقية التي هي   

أّما الجهات التي ال تمثل ؛ ا وقدراتهاطبيعتهبناًء على ما يناســـــــــب ، ٢االتفاق الموحد لنقل المواد  إلى (ج) من
 ١-١-٤المادة في الواردة التدابير تطبيق فإن عليها أن تنظر حصـــرًا في أن تســـهم في شـــركات مصـــنعة منها 

  .من االتفاق المذكور ج)(
  

  ] ١] سويسراتحفظ أبدته  [
  
 

=     =     =  

                                                            
 يتعلق بملحق مشروع المقرر اإلجرائي حصرًا.   ١


