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ُصـنِّف علـى أنــه المنظمـة صـعيد أقـل مـن النتـائج المتوقعـة علــى عــددًا جـرى الترحيـب بالحقيقـة القائلـة إن و   -٧
التـي  المتوقعـةمخاوف بشأن النتائج ، على أنه ُأعِرب عن الفترات السابقةبمقارنة في هذه الثنائية "معرض للخطر" 
  حاالت الطوارئ.الذي يتناول ، ٥االستراتيجي  غرضطر" في إطار المعرضة للخ"ُصنِّفت على أنها 

  
الطابع المخصص استمرار فإن  كافية عموماً األموال المتاحة  أنغم ر على ذلك أوضحت األمانة أنه  اً ردو   -٨

 المنظمـة.صـعيد جميع النتـائج المتوقعـة علـى على بالتساوي غير موزع هذا التمويل أن للمساهمات الطوعية يعني 
الميزانيـة فـي سـتواه مثًال بمستوى أعلى مـن متعاونية يمول الترتيبات اللبرامج الخاصة و فقطاع الميزانية المخصص ل

  لل األطفال.أعمال مكافحة شيما يتعلق بالسيما فالمعتمدة، و 
  
رغم أن ه بــأشــارت األمانــة إلــى أنــتعبئــة المــوارد، عنيــة بالممســألة تنفيــذ الميزانيــة وفرقــة العمــل وفيمــا يخــص   -٩

اللجنـة المسـائل التـي ذكرتهـا قـد حـددت ف، تقريرهـا فـي صـيغته النهائيـةوضع على  اً حاليالمذكورة عاكفة فرقة العمل 
  .في المستقبل تمويل المنظمةالمقرر اتخاذها في إطار من التدابير  اً قترح عددت يهو 
  

ــِذلت كبيــرة  اً جهــودبــأن أبلغــت األمانــة اللجنــة فقــد عمــل المنظمــة فــي حــاالت الطــوارئ، أمــا بالنســبة إلــى   -١٠ ُب
 بمشـاركة المكاتـب اإلقليميـة وتشـغيل تلـك الفرقـة الطـوارئ العالميـةحـاالت إدارة فرقة تابعة للمنظمة ومعنية بـإلنشاء 
 أعمــال الطــوارئالتــي ُأجريــت مــؤخرًا فــي مؤشــرات طموحــة للغايــة فــي ضــوء اإلصــالحات الأهــداف بيــد أن كافــة. 

  الموارد البشرية والمالية المتاحة للموظفين األساسيين واألنشطة غير كافية لتحقيقها.و  ؛منظمةالخاصة بال
  

  التوصية المقدمة إلى جمعية الصحة
  

علمــًا  بــأن تحــيط نيأوصــت اللجنــة جمعيــة الصــحة العالميــة السادســة والســت نيابــة عــن المجلــس التنفيــذي  -١١
  بالتقرير.
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