
  ١٤٢/٢٤تم   المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٧ ديسمبر/ كانون األول ١٨  بعد المائة واألربعون الثانيةالدورة 
   EB142/24  من جدول األعمال المؤقت ١-٥البند 

  
  
  
  

  تأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحةالخاص بالاإلطار 
  لتوصلبادل فيروسات األنفلونزا والت

  إلى اللقاحات والفوائد األخرى
  
  

  تقرير من المدير العام
  
  
ـــًا لمـــا  -١ ـــرد فـــي الفـــرع وفق ـــونزا الجائحـــة ٥١-١٤-٦ي لتبـــادل  مـــن اإلطـــار الخـــاص بالتأهـــب لمواجهـــة األنفل

مقترحـــه بشـــأن فـــإن المـــدير العـــام يســـتند فـــي تقـــديم فيروســـات األنفلـــونزا والتوصـــل إلـــى اللقاحـــات والفوائـــد األخـــرى، 
إلـى  الشراكة لتمويل تدابير التأهب بين جائحـة وأخـرى وأنشـطة التصـدي لهـا اتموارد مساهمتخصيص النسب من 

 ة.لمواجهة األنفلونزا الجائح بالتأهبمشورة الفريق االستشاري المعني باإلطار الخاص 
  
) قـــد قـــّرر أنــه ينبغـــي أن ُتســـتخدم فـــي ٢٠١٢) (٢(١٣١م توكــان المجلـــس التنفيـــذي فـــي مقــّرره اإلجرائـــي   -٢

مواجهـة الجـوائح تقريبـًا مـن المسـاهمات لتـدابير التأهـب ل ٪٧٠نسبة  ٢٠١٦إلى عام  ٢٠١٢من عام الفترة الُممتدة 
  ، مع التسليم بضرورة المرونة وفائدتها في تخصيص األموال.لها تقريبًا ألنشطة التصدي ٪٣٠واالحتفاظ بنسبة 

  
تمديــــد فتــــرة تطبيــــق المقــــّرر ) ٢٠١٧) (٥(١٤٠م تفــــي مقــــّرره اإلجرائــــي وقــــّرر المجلــــس التنفيــــذي كــــذلك   -٣

مشـورة الفريـق إلـى ، وطلب أيضًا من المدير العام أن يسـتند ٢٠١٨شباط/ فبراير  ٢٨لغاية ) ٢(١٣١م تاإلجرائي 
نســبة فــي تقــديم مقتــرح جديــد يبــّين فيــه لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة  بالتأهــباالستشــاري المعنــي باإلطــار الخــاص 

تلك التي ينبغي االحتفاظ بهـا لتمويل تدابير التأهب بين جائحة وأخرى، و ينبغي استخدامها  التيمساهمات الشراكة 
، وأن يعـرض المقتـرح علـى المجلـس لكـي ينظـر فيـه فـي دورتـه الثانيـة جائحةفي حالة حدوث لها نشطة التصدي أل

  واألربعين بعد المائة.
  
قــد نــاقش، ضــمن  لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة بالتأهــبالفريــق االستشــاري المعنــي باإلطــار الخــاص وكــان   -٤
) موضـوع تقسـيم ٢٠١٧مبر تشـرين الثـاني/ نـوف ١٠إلـى  ٨ناقش، في آخر اجتماع عقده (بجنيف في الفترة من  ما

احتياجـــات والســـيما فـــي ســـياق مـــا ينشـــأ مـــن ، ٢٠٢٢-٢٠١٨للفتـــرة  شـــراكة اإلطـــار اتمـــوارد مســـاهمالنســـب مـــن 
وخلــص ، أو بنــاء تلــك القــدرات. التأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــةالالزمــة ألغــراض لقــدرات اتعزيــز ى لــباســتمرار إ

  .لجوائحمواجهة اتدابير التأهب للتمويل الموارد تلك معظم ه ينبغي االستمرار في استخدام إلى أنالفريق االستشاري 
  
لمواجهـة  بالتأهـبالفريـق االستشـاري المعنـي باإلطـار الخـاص بناًء على حصيلة المناقشـات التـي أجراهـا و   -٥

) ألغــراض ٪٧٠مســاهمات (بنســبة باســتبقاء التقســيم الحــالي لمــوارد ال المــدير العــام، فقــد أوصــى األنفلــونزا الجائحــة
                                                           

المـدير العـام علـى المجلـس التنفيـذي، بنـاًء علـى مشـورة "الفريـق مـن اإلطـار علـى مـا يلـي: يقتـرح  ٥-١٤-٦ينص الفرع    ١
االستشاري"، النسبة التي تقتطع من المساهمات لتمويل تدابير التأهـب بـين جائحـة وأخـرى، وتلـك التـي تقتطـع لتمويـل أنشـطة 

، http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44796/1/9789241503082_eng.pdf( في حالـة حـدوث جائحـة لها التصدي
  ).٢٠١٧تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٢تم االطالع في 
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مـــن  ٥-١٤-٦الفـــرع ) ألغـــراض التصـــدي لهـــا، وذلـــك وفقـــًا لمـــا يـــرد فـــي ٪٣٠التأهـــب لمواجهـــة الجـــوائح (ونســـبة 
  اإلطار.

  
  تقديم المقترح التالي:تلك التوصية، يتشرف المدير العام بواستنادًا إلى   -٦
  

إلــى نهايــة  ٢٠١٨آذار/ مــارس  ١اعتبــارًا مــن خــالل الســنوات الخمــس المقبلــة (ينبغــي االســتمرار   (أ)
لجــوائح مواجهــة االتأهــب لتــدابير بــين لنســب مــوارد المســاهمات التقســيم الحــالي ) فــي تطبيــق ٢٠٢٢عــام 
ألنشـــــــطة  ٪٣٠وائح وتـــــــدابير التأهـــــــب لمواجهـــــــة الجـــــــلمـــــــن المســـــــاهمات  ٪٧٠(بواقـــــــع  لهـــــــاتصـــــــدي وال

  لها). التصدي
  

للتصـدي لطـوارئ تـدابير يعترض تقسيم هذه النسب سبيل اتخاذ ما يلزم مـن ضمان أال سعيًا إلى   (ب)
دومـًا بالقـدرة علـى إدخـال تعـديالت مؤقتـة لمـدير العـام أن يتمتـع اينبغـي األنفلونزا الجائحة أثنـاء انـدالعها، 

مـــا ُيقّســم مـــن نســـب، حســب االقتضـــاء، مـــن مــوارد مســـاهمات الشـــراكة ألغــراض التصـــدي للطـــوارئ علــى 
  .ة. كما ينبغي أن يبّلغ المدير العام الدول األعضاء بأية تعديالت من هذا القبيلالمذكور 

  
 .إعادة النظر مرة أخرى في تقسيم النسب ٢٠٢٢في عام  ينبغي  (ج)

  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
  .المقّرر اإلجرائي الواردة أدناه مشروعالنظر في مقترح المدير العام وفي المجلس مدعو إلى   -٧
  

  الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة لتبادل فيروسات األنفلونزااإلطار 
  والتوصل إلى اللقاحات والفوائد األخرى

  
وفـــي المقتـــرح المقـــدم بشـــأن تقســـيم مـــوارد  ١المجلـــس التنفيـــذي، بعـــد أن نظـــر فـــي تقريـــر المـــدير العـــام  

مســاهمات الشــراكة بنســب بــين أنشــطة التأهــب لمواجهــة الجــوائح وأنشــطة التصــدي لهــا، حســبما هــو منصــوص 
  :يلي من اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة، قّرر ما ٥-١٤-٦عليه في الفرع 

  
إلى  ٢٠١٨آذار/ مارس  ١االستمرار خالل السنوات الخمس المقبلة (اعتبارًا من يتعّين   )١(

) فـــي تطبيـــق التقســـيم الحـــالي لنســـب مـــوارد المســـاهمات بـــين تـــدابير التأهـــب ٢٠٢٢نهايـــة عـــام 
مــن المســاهمات لتــدابير التأهــب لمواجهــة الجــوائح  ٪٧٠لمواجهــة الجــوائح والتصــدي لهــا (بواقــع 

  ).ألنشطة التصدي لها ٪٣٠و
  

سعيًا إلى ضمان أال يعترض تقسيم هذه النسب سبيل اتخاذ ما يلزم من تدابير للتصـدي   )٢(
أن يتمتـع المـدير العـام دومـًا بالقـدرة علـى إدخـال تعّين لطوارئ األنفلونزا الجائحة أثناء اندالعها، ي

، حســــب االقتضــــاء، مــــن مــــوارد مســــاهمات الشــــراكة مــــا ُيقّســــم مــــن نســــبعلــــى  تعــــديالت مؤقتــــة
أن يبّلـــغ المـــدير العـــام الـــدول األعضـــاء بأيـــة تعـــّين غـــراض التصـــدي للطـــوارئ المـــذكورة. كمـــا يأل

  تعديالت من هذا القبيل.
  

  في تقسيم النسب.إعادة النظر مرة أخرى  ٢٠٢٢يتعّين في عام   )٣(
  

=     =     =  
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