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  ٦٢/٥١ج )مسودة(   والستون  الثانية جمعية الصحة العالمية       
  ٢٠٠٩ مايو/ أيار ٢١  

  (Draft) A62/51   
  
  
  

  "أ"التقرير الثاني للجنة 
  

  )مسودة(
  
  

  
  

مينيزيـز غـونزاليز    .  برئاسة الدكتور ف   ٢٠٠٩مايو  /  أيار ٢١جلستها الثامنة في    " أ"عقدت اللجنة   
  ).المكسيك(
  

بالبنـدين   ين المتعلق ين المرفق ينوتقررت توصية جمعية الصحة العالمية الثانية والستين باعتماد القرار          
  :التاليين من جدول األعمال

  
  ٢٠١١-٢٠١٠الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل بما فيها الميزانية البرمجية المقترحة   -١١  

  
  :قرار واحد بعنوان

  
  ٢٠١١-٢٠١٠ للقترة المالية قرار فتح أبواب االعتماد    -

  
  المسائل التقنية والصحية  -١٢
  

تبادل فيروسات األنفلونزا والتوصل إلى اللقاحات والفوائد : التأهب لألنفلونزا الجائحة  ١-١٢
  األخرى

  
  قرار واحد بصيغته المعدلة
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   من جدول األعمال١١البند 
  
  

  ٢٠١١-٢٠١٠للفترة المالية  قرار فتح أبواب االعتماد
  
  

  جمعية الصحة العالمية الثانية والستون،  
  
 بأن مجموع الميزانية الفعلية من جميع مصادر األموال، أي مـن االشـتراكات المقـدرة                تحيط علماً   -١

  : دوالر أمريكي مقسمة على ثالثة قطاعات٤ ٥٣٩ ٩١٤ ٠٠٠والمساهمات الطوعية تبلغ 
  

  يكيبالدوالر األمر  قطاعات الميزانية البرمجية

  ٣ ٣٦٧ ٩٠٧ ٠٠٠  البرامج األساسية

  ٨٢٢ ٠٠٧ ٠٠٠  البرامج الخاصة والترتيبات التعاونية

  ٣٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠  التصدي للفاشيات واألزمات

  ٤ ٥٣٩ ٩١٤ ٠٠٠  مجموع الميزانية الفعلية

  
، يمـول مـن     ٢٠١١-٢٠١٠ دوالر أمريكي للفترة المالية      ١ ٠٢٣ ٨٤٠ ٠٠٠ تخصيص مبلغ    تقرر  -٢

 دوالر أمريكي، ومن اإليرادات المتنوعـة       ٩٢٨ ٨٤٠ ٠٠٠لصافية المقدرة على األعضاء بمبلغ      االشتراكات ا 
 دوالر أمريكي إلى صندوق     ٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠ دوالر أمريكي، ومن تحويل مبلغ       ١٥ ٠٠٠ ٠٠٠ بمبلغ   ١التقديرية

  :معادلة الضرائب، وذلك على النحو التالي
  

باب 
  غرض االعتماد  االعتماد

ة من االعتمادات الممول
االشتراكات الصافية 
واإليرادات المتنوعة، 
  بالدوالر األمريكي

تخفيف العبء الصحي واالجتمـاعي واالقتـصادي         ١
  الناجم عن األمراض السارية

٧٤ ٠٣٥ ٠٠٠  

  ٤٠ ٧٦٢ ٠٠٠  مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه، والسل، والمالريا  ٢

                                                           
في تنقيحات الالئحة المالية التي ستسري اعتبـاراً مـن          " المصادر األخرى "تسمى  " اإليرادات المتنوعة "أصبحت       ١
انظر  (١٠ق١٢٤ت م، وذلك رهناً باعتماد جمعية الصحة لمشروع القرار الوارد في القرار            ٢٠١٠يناير  / كانون الثاني  ١

  ).٦٢/٣٢الوثيقة ج
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باب 
  غرض االعتماد  االعتماد

ة من االعتمادات الممول
االشتراكات الصافية 
واإليرادات المتنوعة، 
  بالدوالر األمريكي

توقي وتقليص حاالت المرض والعجـز والوفيـات          ٣
بسبب األمراض غيـر الـسارية المزمنـة        المبكرة  

واالضطرابات النفسية والعنف واإلصابات وضعف     
  البصر

٣٨ ٠٣٨ ٠٠٠  

خفض معدالت المراضة والوفيات وتحـسين الـصحة          ٤
خالل مراحل العمر الرئيسية، بما فـي ذلـك الحمـل           
والوالدة وفترة الوالدة الحديثة والطفولـة والمراهقـة،        

نجابية وتعزيز تمتع جميع    وتحسين الصحة الجنسية واإل   
  خةاألفراد بالنشاط والصحة في مرحلة الشيخو

٤٦ ٤٩٧ ٠٠٠  

الحد من العواقب الـصحية المترتبـة علـى حـاالت             ٥
الطوارئ والكوارث واألزمات والنزاعات والتقليل من      

  أثرها االجتماعي واالقتصادي إلى أقصى الحدود

١٦ ٠٩٠ ٠٠٠  

مـل االختطـار أو     تعزيز الصحة والتنمية وتوقي عوا      ٦
الحد منها فيما يتعلق باالعتالالت الصحية المرتبطـة        
بتعاطي التبغ والكحول والمخـدرات وسـائر المـواد         
النفسانية التأثير والنُظم الغذائية غير الصحية والخمول       

  البدني وممارسة الجنس بشكل غير مأمون

٣١ ٣٦٨ ٠٠٠  

سـية  معالجة المحددات االجتماعية واالقتـصادية األسا       ٧
للصحة من خالل سياسات وبرامج تعزز المساواة في        
مجال الصحة وتحقق التكامل بين األساليب المناصـرة        
للفقراء واألساليب التي تراعي الجنـسين واألسـاليب        

  المستندة إلى حقوق اإلنسان

١٥ ٤٥٦ ٠٠٠  

تعزيز بيئة أصح وتكثيـف أنـشطة الوقايـة األوليـة             ٨
ة في كل القطاعات من     والتأثير على السياسات العمومي   

أجل معالجة األسباب الجذرية لألخطار البيئية المحدقة       
  بالصحة

٣٠ ١٩٨ ٠٠٠  

تحسين التغذية والسالمة واألمن الغذائيين طوال العمر         ٩
  بما يدعم الصحة العمومية والتنمية المستدامة

١٨ ٧٤٨ ٠٠٠  

تحسين الخدمات الصحية بإدخال تحسينات على جوانب         ١٠
ؤون والتمويـل والتوظيـف واإلدارة،      تصريف الـش  

  باالعتماد على البينات والبحوث الموثوقة والميسرة

١٣٠ ٧٩٩ ٠٠٠  
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باب 
  غرض االعتماد  االعتماد

ة من االعتمادات الممول
االشتراكات الصافية 
واإليرادات المتنوعة، 
  بالدوالر األمريكي

ضمان تحسين إتاحة المنتجات والتكنولوجيات الطبيـة         ١١
  وجودتها واستخدامها

٢٧ ٦٣١ ٠٠٠  

االضطالع بالدور القيادي وتعزيز تصريف الـشؤون         ١٢
ن ومنظومة األمـم    وتدعيم الشراكة والتعاون مع البلدا    
من أجل أداء واليـة      المتحدة وسائر أصحاب المصلحة   

منظمة الصحة العالمية في التقدم في برنـامج العمـل          
الصحي العالمي وفقاً لما هو محدد في برنامج العمـل          

  العام الحادي عشر

١٧٩ ٥٥١ ٠٠٠  

تطوير منظمة الصحة العالمية ودعمها كمنظمة تتـسم          ١٣
م لتمكينها من الوفـاء بواليتهـا       بالمرونة وتشجع التعل  

  بمزيد من الكفاءة والفعالية

٢٩٤ ٦٦٧ ٠٠٠  

  ٩٤٣ ٨٤٠ ٠٠٠ المجموع الفرعي  

  ٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠  تحويل إلى صندوق معادلة الضرائب  

  ١ ٠٢٣ ٨٤٠ ٠٠٠ المجموع العام  

  
  :تقرر أيضاً  -٣
  

 من الالئحـة الماليـة، يـرخص للمـدير العـام            ٣-٤أنه بصرف النظر عن أحكام المادة         )١(
٪ من المبلغ المخـصص لبـاب االعتمـاد         ١٠ بمبلغ ال يتجاوز     االعتمادتحويالت بين أبواب     بإجراء
 للفتـرة   ويجب أن يتم اإلبالغ عن كل هذه التحويالت فـي التقريـر المـالي                ؛يتم التحويل منه   الذي
 وإذا اقتضى األمر إجراء أية تحويالت أخرى فيجب أن تتم ويبلغ عنها طبقـاً               ؛٢٠١١-٢٠١٠ ةالمالي
   من الالئحة المالية؛ ٣-٤كام المادة ـألح

  
لـدفع   ٢ بموجـب الفقـرة      التي يتم التصويت عليها   أن تتاح مبالغ ال تتجاوز المخصصات         )٢(

 كـانون   ٣١ حتـى    ٢٠١٠ينـاير   / ون الثاني  كان ١ المالية من    الفترة خالل   االلتزامات المرتبط عليها  
 وبصرف النظر عن أحكام الفقرة الحالية، يحصر        ؛ وفقاً ألحكام الالئحة المالية    ٢٠١١ديسمبر  / األول

 أبواب االعتمـاد   فـي   ٢٠١١-٢٠١٠ الماليـة   الفترةالمدير العام االلتزامات التي سيتم تحملها خالل        
  ؛١٣ إلى١ مـن
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، بمقـدار المبلـغ المقيـد        دفعها  آحاد األعضاء  التي يتعين على  راكات   مبلغ االشت  أن يخفَّض   )٣(
 الدول األعـضاء التـي       الخفض في حالة   هذايتعين تعديل   و ؛لصالحها في صندوق معادلة الضرائب    

 يقبـضونها  التـي    المـستحقات على  دخل  التفرض على موظفي منظمة الصحة العالمية دفع ضرائب         
  هـذه الـضرائب    سداد  ويقدر ؛منظمة إلى الموظفين المذكورين   المنظمة، وهي ضرائب تعيدها ال     من
 على الدول األعـضاء     دوالر أمريكي، فيصبح مجموع االشتراكات المقدرة      ١٦ ٢٧٤ ٤٠٠بمبلغ   لهم

   دوالر أمريكي؛٩٤٥ ١١٤ ٤٠٠
  

  ؛ دوالر أمريكي٣١ ٠٠٠ ٠٠٠ مستواه الراهن وهوأن يظل صندوق رأس المال العامل عند  تقرر  -٤
  
 المطلوبة للوفاء بجزء الميزانية العاملة الفعلية الـذي ال يمـول            المساهمات الطوعية  بأن   ط علماً تحي  -٥

  . دوالر أمريكي٣ ٥٩٦ ٠٧٤ ٠٠٠باالشتراكات الصافية المقدرة على األعضاء، هي 
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   من جدول األعمال١-١٢البند 
  
  

  تبادل فيروسات: التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة
  األنفلونزا والتوصل إلى اللقاحات والفوائد األخرى

  
  

  جمعية الصحة العالمية الثانية والستون،  
  

تبادل فيروسـات األنفلـونزا     : بعد النظر في التقارير المقدمة عن التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة           
  ١والتوصل إلى اللقاحات والفوائد األخرى؛

  
تبـادل فيروسـات    :  بشأن التأهب لمواجهـة األنفلـونزا الجائحـة        ٢٨-٦٠ع ص جوإذ تذكر بالقرار      
  والتوصل إلى اللقاحات والفوائد األخرى، الذي طلب إلى المديرة العامة عقد اجتماع حكومي دولي؛ األنفلونزا

  
وإذ تدرك أن االجتماع الحكومي الدولي قد توصل إلى اتفاق على معظـم عناصـر إطـار التأهـب                     

  ٢وصل إلى اللقاحات والفوائد األخرى؛لمواجهة األنفلونزا الجائحة لتبادل فيروسات األنفلونزا والت
  

  وإذ تؤكد من جديد على ضرورة وضع حلول طويلة األجل للتأهب والتصدي لألنفلونزا الجائحة؛  
  

وإذ تدرك أيضاً ضرورة إجراء المزيد من األعمال بخصوص بعض العناصر الرئيسية المتبقية مـن                 
  إطار التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة،

  
  :المديرة العامةتطلب إلى 

  
أن تعمل مع الدول األعضاء على المضي قدماً باألجزاء المتفق عليها مـن إطـار التأهـب                   )١(

لمواجهة األنفلونزا الجائحة لتبادل فيروسات األنفلونزا والتوصل إلى اللقاحـات والفوائـد األخـرى،              
  ٣؛بصيغتها الواردة في التقرير المقدم عن حصيلة االجتماع الحكومي الدولي

  
أن تسهل إرساء قواعد عملية شفافة القصد منها وضع اللمسات األخيرة على العناصر المتبقية   )٢(

بما فيها االتفاق الموحد لنقل المواد ومرفقه، وأن تقدم تقريراً عن حصيلة ذلك إلى المجلس التنفيذي في 
  .٢٠١٠يناير / دورته السادسة والعشرين بعد المائة في كانون الثاني

 
  

=     =     =  

                                                           
  .١ إضافة ٦٢/٥ وج٦٢/٥الوثيقتان ج    ١
  .، المرفق١ إضافة ٦٢/٥الوثيقة ج    ٢
  .، التذييل١ إضافة ٦٢/٥الوثيقة ج     ٣


