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   من جدول األعمال١٢البند 
  
  

  ٢٠٠٧-٢٠٠٦قرار فتح أبواب االعتماد للفترة المالية 
  
  

   والخمسون،الثامنةجمعية الصحة العالمية 
  
 دوالر أمريكـي فـي إطـار        ٩٩٥ ٣١٥ ٠٠٠ بمبلغ   ٢٠٠٧-٢٠٠٦ المالية   ترةللف فتح اعتماد    تقرر  -١

  :الميزانية العادية على النحو التالي
  

  باب
  غرض االعتماد  االعتماد

  المبلغ
بالدوالرات األمريكية        

  ٢٣٨ ٣٤٣ ٠٠٠  التدخالت الصحية األساسية  -١  
  ١٦٤ ٩١٣ ٠٠٠  السياسات والنظم والمنتجات الصحية  -٢  
  ٩٦ ١٥٦ ٠٠٠  محددات الصحة  -٣  
  ٢٥١ ٧٧٠ ٠٠٠  تنفيذ برامج التمكين  -٤  
  ١٢٨ ٦٢٤ ٠٠٠  حضور المنظمة األساسي في البلدان  -٥  
  ٣٥ ٥٠٩ ٠٠٠  مسائل أخرى  -٦  
  ٩١٥ ٣١٥ ٠٠٠  ميزانية العمل الفعلية    
  ٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠  المبلغ المحول إلى صندوق معادلة الضرائب  -٧  
  ٩٩٥ ٣١٥ ٠٠٠  المجموع  

  
  : على النحو التالي٢٠٠٧-٢٠٠٦ تمويل الميزانية العادية للمدة المالية تقرر  -٢
  

  المبلغ  مصدر التمويل

  بالدوالرات األمريكية
  ٢٢ ٢٠٠ ٠٠٠   المقدرةاإليرادات المتنوعة

 انظر(االشتراكات الصافية المقدرة على الدول األعضاء في الميزانية العادية 
  ) أدناه)٣(٣أيضاً الفقرة 

٨٩٣ ١١٥ ٠٠٠  

  ٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠  المبلغ المحول إلى صندوق معادلة الضرائب
  ٩٩٥ ٣١٥ ٠٠٠  المجموع

  
   :تقرر أيضاً  -٣
  

 من الالئحة المالية، يرخص للمدير العام بـإجراء         ٣-٤أنه بصرف النظر عن أحكام المادة         )١(
المبلغ المخصص لبـاب    ٪ من   ١٠تحويالت بين أبواب اعتماد ميزانية العمل الفعلية بمبلغ ال يتجاوز           

 للفترة االعتماد الذي يتم التحويل منه، ويجب أن يتم اإلبالغ عن كل هذه التحويالت في التقرير المالي                 
، وإذا اقتضى األمر إجراء أية تحويالت أخرى فيجب أن تتم ويبلغ عنها طبقـاً               ٢٠٠٧-٢٠٠٦المالية  

   من الالئحة المالية؛ ٣-٤ألحكام المادة 



          A58/56 (Draft)    ٥٨/٥٦ج) مسودة(

3 

 لـسداد   ١ بموجـب الفقـرة      التي يتم التصويت عليها   بالغ ال تتجاوز المخصصات     أن تتاح م    )٢(
 كـانون   ٣١ حتـى    ٢٠٠٦يناير  /  كانون الثاني  ١ المالية من    الفترةااللتزامات التي يتم تحملها خالل      

 وفقاً ألحكام الالئحة المالية، وبصرف النظر عن أحكام الفقرة الحالية، يحصر            ٢٠٠٧ديسمبر  / األول
 فـي األبواب مــن     ٢٠٠٧-٢٠٠٦ الماليـة   الفترةالعام االلتزامات التي سيتم تحملها خالل       المدير  

  ؛٦إلى  ١
  

، بمقدار المبلغ المقيد لصالحها      دفعها  آحاد األعضاء  التي يتعين على   مبالغ االشتراكات    خفض  )٣(
التي تفـرض    الدول األعضاء    إال أنه يتعين تعديل ذلك الخفض في حالة       في صندوق معادلة الضرائب     

الرواتب التي يتقاضونها من المنظمـة وهـي        على موظفي منظمة الصحة العالمية دفع ضرائب على         
 إجمالي مبلغ التعويض عن هذه الـضرائب        ضرائب تعيدها المنظمة إلى الموظفين المذكورين، ويقدر      

ألعـضاء قـدره    ، مما يؤدي إلى مبلغ إجمالي مقدر على الدول ا           دوالراً أمريكياً   ٩ ١١٤ ٠٨٠بمبلغ  
   دوالراً أمريكياً؛٩٠٢ ٢٢٩ ٠٨٠

  
  :تقرر  -٤
  

 من الالئحة   ١-٥صرف النظر عن أحكام المادة       وب ٣٤-٥٦ع ص ج، باإلشارة إلى القرار     أنه  ) ١(
 دوالر أمريكي مباشرة من حساب اإليرادات المتنوعة إلتاحـة          ٨ ٦٥٥ ٠٠٠المالية سيتم تمويل مبلغ     

التي ستشهد زيادة في معدل اشتراكاتها المقدرة بين المعدل المنطبق  تسوية لصالح الدول األعضاء  آلية
-٢٠٠٦ الماليـة    الفتـرة  وذلك المعدل المنطبق بالنسبة إلى       ٢٠٠١-٢٠٠٠ المالية   الفترةبالنسبة إلى   

   التسوية؛آلية، وتخطر المنظمة بأنها ترغب في االستفادة من ٢٠٠٧
  
 وعـام   ٢٠٠٦ات بموجب مخطط الحوافز المالية لعام       أن يتم تمويل المبلغ الالزم لسداد الدفع        )٢(

 دوالر أمريكي، مباشرة ١ ٠٠٠ ٠٠٠ من الالئحة المالية والمقدر بـ ٥-٦، وفقاً ألحكام المادة ٢٠٠٧
  من حساب اإليرادات المتنوعة؛

  
 دوالر أمريكي، مثلما    ٣١ ٠٠٠ ٠٠٠أن يظل مستوى صندوق رأس المال العامل عند مبلغ            )٣(

  ؛٣٢-٥٦ج ص ع بموجب القرار تقرر سابقاً
  
 والتي سيتم تمويلها مـن      ٢٠٠٧-٢٠٠٦ بأن النفقات المدرجة في الميزانية البرمجية للمدة         تحيط علماً   -٥

 دوالر أمريكي، مما يسفر عن ميزانيـة فعليـة          ٢ ٣٩٨ ١٢٦ ٠٠٠مصادر غير الميزانية العادية تقدر بمبلغ       
  ؛ دوالر أمريكي٣ ٣١٣ ٤٤١ ٠٠٠إجمالية، في إطار كل مصادر األموال، تبلغ 

  
المدير العام فيما يتعلق بتحقيق المزيد من التقدم في تنفيذ إطار لإلدارة يقوم علـى تحقيـق            على   تثني  -٦

النتائج، وتدعيم االستعراض المنهجي لجميع السياسات والعمليات التنظيمية واإلداريـة الجوهريـة للمنظمـة              
بها المنظمة بهدف إحداث أثر أعظم مع الحفـاظ علـى العمليـات             بغرض تبسيط وتغيير الطريقة التي تعمل       

  الزهيدة التكلفة؛
  
  :المدير العام القيام بما يلي إلى تطلب  -٧
  

 اعتباراً من دورة المجلس التنفيذي السادسة عشرة بعد المائة، مع مراعاة المادة             ،تقديم تقرير   )١(  
 من النظـام    ١٣يترتب عليها مصروفات والمادة      القرارات التي    -الخامسة عشرة من الالئحة المالية      
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الداخلي لجمعية الصحة، عن اآلثار اإلدارية والمالية المترتبة على أي قرار يطـرح علـى المجلـس                 
التنفيذي أو جمعية الصحة العتماده وضمان تقديم ذلك التقرير قبل النظر في اعتماد التقريـر الـذي                 

  يجري طرحه؛
  

اط المالي الصارم من خالل شفافية المـوارد المخصـصة للمقـر            مواصلة التمسك باالنضب    )٢(  
  ؛الرئيسي واألنشطة العالمية واألقاليم والبلدان، والقضاء على أي تداخل في الوظائف داخل المنظمة

  
-٢٠٠٦تنفيذ مشاريع الكفاءة المزمع االضطالع بها والمبينة في الميزانية البرمجية المقترحة   )٣(  

اضحة وقابلة للقياس فيما يتعلق بالكفـاءة فيمـا يخـص هـذه الميزانيـة               ، ووضع أهداف و   ٢٠٠٧
  والميزانيات القادمة؛

  
ضمان تنفيذ التوصيات المعلقة الخاصة بالمراجعة المالية في وقت مبكر، وطرح اقتراح على               )٤(  

المنبثقة المجلس التنفيذي، في دورته السابعة عشرة بعد المائة، يقضي بإنشاء برنامج لتتبع التوصيات              
  عن المراجعة المالية الخارجية والداخلية يتضمن جداول زمنية للتنفيذ؛

  
   القوي بزيادة تعزيز أداء المنظمة والسيما على الصعيدين اإلقليمي والقطري؛هتحقيق التزام  )٥(  

  
  توفير اإلرشاد فيما يتعلق بأولويات المنظمة النسبية عند طلب المساهمات الطوعية؛  )٦(  

  
تقديم تقرير إلى جمعية الصحة العالمية الستين، عن طريق المجلس التنفيذي، بـشأن التقـدم                 )٧(  

  .المحرز في تنفيذ هذا القرار
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   من جدول األعمال٩-١٣البند 

  
  

  تعزيز التأهب لجائحة األنفلونزا واالستجابة لمقتضياتها
  
  

  جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون،
  

  عد أن نظرت في التقرير الخاص بالتأهب لجائحة األنفلونزا واالستجابة لمقتضياتها؛ب
  

التيفوس الذي ينقله القمل    :  بشأن األمراض الخاضعة للمراقبة    ٤٧-٢٢ج ص ع  وإذ تشير إلى القرارات     
ايـة مـن     بشأن الوق  ١٣-٤٨ج ص ع  والحمى الراجعة التي ينقلها القمل واألنفلونزا الفيروسية وشلل األطفال و         

 ١٩-٥٦ع ص جاألمراض الخمجية الجديدة والمستجدة والتي عاودت الظهور و       : األمراض السارية ومكافحتها  
 بشأن تنقيح اللوائح الـصحية      ٢٨-٥٦ج ص ع  بشأن الوقاية من أوبئة األنفلونزا وتفشياتها السنوية ومكافحتها و        
  تها؛الدولية، وإلى برنامج العمل العالمي لترصد األنفلونزا ومكافح

  
على نحو آخذ في التطـور وغيـر         H5N1وإذ تقر بقلق متزايد بأن تفشي أنفلونزا الطيور من النوع           

  مسبوق في آسيا يشكل خطراً داهماً على صحة اإلنسان؛
  

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

  في تفشي جائحة بين البشر؛ H5N1في تسبب فيروس أنفلونزا الطيور من النوع 
 

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

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

  وفير االستجابة لمقتضياتها في الوقت المناسب؛توفير اإلنذار المبكر بحدوث جائحة األنفلونزا وت
  

وإذ تشير إلى الثغرات في المعارف والحاجة إلى إجراء بحوث إضافية بشأن مختلف الجوانب الخاصة  
  بانتشار األنفلونزا وإلى التأهب لمواجهة األنفلونزا واالستجابة لمقتضياتها؛

  
  ل اإلعالم؛وإذ تشير إلى أهمية تعزيز الروابط والتعاون مع وسائ

  
وإذ تسلِّم بأن التواصل مع الجماهير أمر يجب تحسينه من أجل زيادة الوعي بخطـورة مـا تـشكله                   
األنفلونزا من تهديد وبما يمكن وينبغي أن يتخذه المواطنون من خطوات تتعلق بالعادات الصحية األساسية من                

  أجل الحد من مخاطر إصابتهم بعدوى األنفلونزا ونقلهم لها؛
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تؤكد الحاجة إلى تعزيز التعاون بشأن األنفلونزا التي تصيب اإلنسان واألنفلونزا التـي تـصيب               وإذ  
اإلنسان على المستويين المحلي والـوطني والمـستوى        الحيوان و الحيوان مع المنظمات المسؤولة عن صحة       

  الدولي؛
  

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

  
وإذ تقر بضرورة االستعداد للتعاون الدولي أثناء المراحل األولية من الجائحـة، والسـيما إذا كانـت                 

  مخزونات اللقاح واألدوية المضادة للفيروسات غير كافية؛
  

 األدوية المضادة لفيروس األنفلونزا ستكون أحد العناصر الهامة فـي اسـتراتيجية             وإذ تقر كذلك بأن   
  االحتواء، وبالحاجة مع ذلك إلى إجراء دراسات إضافية لتحديد استخدامها بفعالية في عملية االحتواء؛

  
يها وإذ تقر أيضاً بأن هناك نقصاً في المخزون العالمي من هذه العوامل وبأن عدد البلـدان التـي لـد     

  مخزونات وطنية قليل،
  

  :الدول األعضاء على ما يليتحث    -١
  

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

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

  تصيب اإلنسان واألنفلونزا التي تصيب الحيوان؛
  
، أال وهو الوقاية من أوبئة األنفلونزا وفاشياتها ١٩-٥٦ج ص عبلوغ الهدف المحدد في القرار       )٣(

، ممـا   السنوية ومكافحتها، بغية زيادة التغطية بالتطعيم لجميع المعرضين بدرجة عاليـة لمخاطرهـا            
سيؤدي إلى توافر قدر أكبر من القدرات العالمية على إنتاج اللقاحات خالل أي جائحة مـن جـوائح                  

  األنفلونزا؛
  
النظر بجدية في تنمية القدرة المحلية على إنتاج لقاح األنفلونزا علـى أسـاس االحتياجـات                  )٤(

  ت إقليمية إلنتاج اللقاح؛السنوية من اللقاح، أو العمل مع الدول المجاورة على وضع استراتيجيا
  
ضمان إبالغ المكاتب اإلقليمية التابعة للمنظمة وكذلك منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة              )٥(

وبلدان الجوار، بسرعة وشفافية عن فاشيات األنفلونزا التي تصيب          الحيوانيةوالمكتب الدولي لألوبئة    
 عندما ينطوي األمر على سالالت جديـدة مـن          اإلنسان واألنفلونزا التي تصيب الحيوان، وخصوصاً     

األنفلونزا، وتيسير تبادل العينات والفيروسات بسرعة من خالل الشبكة العالمية لترصـد األنفلـونزا              
  التابعة لمنظمة الصحة العالمية؛

  
إعالم العاملين في مجال الرعاية الصحية وعامة الناس، بوضوح، بالخطر المحتمل لحـدوث               )٦(

وائح األنفلونزا، واستخدام وسائل اإلعالم وغير ذلك من قنوات االتصال المالئمة بـشكل             جائحة من ج  
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فعال وتثقيف الجمهور بشأن الممارسات الصحية الفعالة وغيرها من التدخالت الصحية العمومية التي             
  يمكن أن تحميهم من العدوى بفيروس األنفلونزا؛

  
صحية والزراعية الوطنية وغيرها مـن الـسلطات        تعزيز الروابط والتنسيق بين السلطات ال       )٧(

المعنية بغية التأهب لفاشيات أنفلونزا الطيور الشديدة اإلمراض، بما في ذلك التأهب لها عن طريـق                
  حشد الموارد، فضالً عن االستجابة المشتركة لمقتضياتها؛

  
ت جائحـة   دعم وضع جدول أعمال دولي للبحوث من أجل الحد من انتشار وتأثير فيروسـا               )٨(

األنفلونزا، واستحداث لقاحات وأدوية أنجع مضادة للفيروسات، وتحقيق تقدم، بـين مختلـف فئـات               
السكان، وخصوصاً من يعانون عوزاً في المناعة كالماصبين بعدوى فيروس األيدز ومرض األيـدز،              

  نية؛في سياسات واستراتيجيات التطعيم، وذلك بالتشاور عن كثب مع المجتمعات المحلية المع
  
اإلسهام، قدر اإلمكان، بخبراتها ومواردها في تعزيز برامج المنظمـة واألنـشطة القطريـة                )٩(

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

قاحات واألدوية المضادة للفيروسات القهقرية في الوقت المناسب، وباالستفادة القـصوى مـن             من الل 
  المرونة التي يتضمنها االتفاق الخاص بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة؛

  
  : المدير العام ما يليإلى تطلب  -٢

  
ذلـك الـشبكة العالميـة لترصـد        االستمرار في تعزيز الترصد العالمي لألنفلونزا، بما في           )١(

  األنفلونزا التابعة للمنظمة، كعنصر حاسم من عناصر التأهب لألوبئة الموسمية وجوائح األنفلونزا؛
  
العمل على إيجاد حلول مع الشركاء الدوليين والوطنيين، بما فيهم القطاع الخاص، من أجـل                 )٢(

ألدوية المضادة للفيروسات فيما يتعلق باألوبئة      الحد من النقص العالمي الحالي في لقاحات األنفلونزا وا        
والجوائح على السواء، بما في ذلك استراتيجيات التطعيم التي تقتـصد فـي اسـتعمال المستـضدات                 

  واستحداث تركيبات لقاحات تقتصد في استعمال المستضدات؛
  
يز الـصحة   تزويد الدول األعضاء بالدعم التقني والتدريب من أجل وضع استراتيجيات لتعز            )٣(

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

  للبحوث الخاصة بجائحة األنفلونزا؛
  
 تقدير مدى إمكانية استعمال مخزونات األدوية المضادة للفيروسات في احتواء الفاشية األولية             )٥(

لألنفلونزا وإبطاء انتشارها دولياً أو الحيلولة دون ذلك والقيام حسب االقتضاء، بوضع إطار تـشغيلي               
  الستخدام تلك األدوية؛

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

يات جراحية، وذلك من أجل الحد مـن        الوجه مثل الكمامات التي يضعها من يشاركون في إجراء عمل         
  انتقال المرض في مختلف األماكن، والسيما مؤسسات الرعاية الصحية؛
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االستمرار في وضع الخطط للمنظمة وبناء قدرتها علـى االسـتجابة لمقتـضيات جائحـة                 )٧(
ـ              ق بلقاحـات   األنفلونزا، للتمكن من تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا فيمـا يتعل

ضمان إعالم الدول األعضاء بـشكل      كذلك  و إلى البلدان  H5N1ووسائل تشخيص األنفلونزا من النوع      
  واضح؛

  
اتخاذ مبادرات مشتركة لتوطيد التعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، بما في ذلك منظمة               )٨(

ف المبكر والتبليغ والتحري عن األغذية والزراعة والمكتب الدولي لألوبئة الحيوانية، في مجاالت الكش      
فاشيات األنفلونزا التي قد تتحول إلى جوائح، وفي تنسيق البحوث الخاصة بالتـداخل بـين اإلنـسان                 

  والحيوان؛
  
تقديم تقرير إلى جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسين، عن طريق المجلس التنفيذي، عن               )٩(

  .التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار
  
  

   ==     =    
  


