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  ما يلي.وفي ضوء هذه االعتبارات فإن المديرة العامة تقترح   -٢

فــي المراحــل المبكــرة مــن تنفيــذ اإلطــار، ينبغــي اســتخدام مســاهمة الشــراكات للتأهــب أكثــر منهــا   (أ)
 للتصدي.

) اســتخدام ٢٠١٦إلــى  ٢٠١٢علــى وجــه التحديــد، ينبغــي علــى مــدى الســنوات الخمــس الُمقبلــة (  (ب)
تقريبًا ألنشطة التصدي، مع التسليم  ٪٣٠تقريبًا من المساهمة لتدابير التأهب للجائحة وتخصيص  ٪٧٠

 بضرورة المرونة وفائدتها بالنسبة لتوزيع األموال.

بغيـــة ضـــمان عـــدم عرقلـــة التقســـيم التناســـبي لتـــدابير التصـــدي الالزمـــة خـــالل طـــوارئ األنفلـــونزا   (ج)
الجائحة، ينبغي أن تتمكن المديرة العامة من تعديل توزيع موارد مساهمة الشراكات مؤقتًا حسبما يقتضيه 

 ديالت من هذا القبيل.التصدي للطوارئ المذكورة. وينبغي أن تُبلِّغ المديرة العامة الدول األعضاء بأي تع

  .٢٠١٦ينبغي استعراض التقسيم التناسبي مجددًا في عام   (د)
  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
 ومشروع المقرر اإلجرائي المدرج أدناه. العامةالنظر في اقتراح المديرة  إلى مدعو التنفيذي المجلس  -٣
  
 

   األنفلونزا فيروسات تبادلل ألنفلونزا الجائحةلاإلطار الخاص بالتأهب 
  األخرى والفوائد اللقاحات إلى والتوصل

  
التقســيم التناســبي لمــوارد مســاهمة بشــأن  العامــةإن المجلــس التنفيــذي، وبعــد أن نظــر فــي اقتــراح المــديرة   

ألنفلـونزا لمـن اإلطـار الخـاص بالتأهـب  ٥-١٤-٦تتطلبـه الفقـرة الشراكات بين أنشطة التأهـب والتصـدي وفقـًا لمـا 
  الجائحة، يقرر ما يلي:

فــي المراحــل المبكــرة مــن تنفيــذ اإلطــار، ينبغــي اســتخدام مســاهمة الشــراكات للتأهــب أكثــر منهــا   )١(
 للتصدي.

اســتخدام ) ٢٠١٦إلــى  ٢٠١٢علــى وجــه التحديــد، ينبغــي علــى مــدى الســنوات الخمــس الُمقبلــة (  )٢(
تقريبًا ألنشطة التصدي، مع التسليم  ٪٣٠تقريبًا من المساهمة لتدابير التأهب للجائحة وتخصيص  ٪٧٠

 بضرورة المرونة وفائدتها بالنسبة لتوزيع األموال.

بغيـــة ضـــمان عـــدم عرقلـــة التقســـيم التناســـبي لتـــدابير التصـــدي الالزمـــة خـــالل طـــوارئ األنفلـــونزا   )٣(
ن المديرة العامة من تعديل توزيع موارد مساهمة الشراكات مؤقتًا حسبما يقتضيه الجائحة، ينبغي أن تتمك

 التصدي للطوارئ المذكورة. وينبغي أن تُبلِّغ المديرة العامة الدول األعضاء بأي تعديالت من هذا القبيل.

 .٢٠١٦ينبغي استعراض التقسيم التناسبي مجددًا في عام   )٤(
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