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  ومتابعة ٢٠١٤ عام في اإليبوال فيروس مرض فاشية  

  :اإليبوال بشأن التنفيذي الدورة االستثنائية للمجلس
  لدعم  احتياطي الخيارات المتاحة إلنشاء صندوق

  للطوارئ االستجابة مجال المنظمة فيقدرات 
    

  تقرير من المديرة العامة
    

 صــندوق احتيــاطي ، يقــدم هــذا التقريــر خيــارات تتعلــق بحجــم EBSS3.R1عمــًال بالطلــب الــوارد فــي القــرار -١
 بشـــأنه. وتنظـــر هـــذه الخيـــارات فـــي مصـــادر المســـاءلة وآليـــات تمويلـــه ومـــوارد وعملياتـــه وٕامكانيـــة اســـتدامته ونطاقـــه
 لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة (المنظمـــة)، القائمـــة البرمجيـــة الميزانيـــة داخـــل مـــن التـــي يمكـــن توفيرهـــا الداخليـــة التمويـــل
 علــى فيهــا، النظــر جــريي التــي أو بالفعــل والعاملــة الصــلة ذات األخــرى الطــوارئ وصــناديق التمويــل آليــات وتراعــي

والعالمي. وأعدت هذه الخيارات استنادًا إلى المشاورات مع الدول األعضاء ومع مراعاة التقرير  اإلقليمي الصعيدين
   ١.األول الصادر عن فريق التقييم المؤقت المعني باإليبوال

  األساسية المعلومات
  
ـــــَد مـــــرض فيـــــروس اإليبـــــوال -٢ ـــــى فـــــي غـــــرب أفريقيـــــا، كانـــــت بنـــــود الميزانيـــــة العاديـــــة  عنـــــدما ُأكِّ للمـــــرة األول

المؤقـــــــت والبســـــــيط القـــــــائمين بالفعـــــــل مـــــــن أجـــــــل تمويـــــــل االســـــــتجابات للطـــــــوارئ، مصـــــــدري التمويـــــــل  والتمويـــــــل
مبكـــرة وســـريعة. وقـــد وّجهـــت المنظمـــة أول نـــداء لضـــمان اســـتجابتها  المتـــاحين للمنظمـــة لتـــوفير اســـتجابة الوحيـــدين

. واســتجابة لنــدائيها، ســاهمت ٢٠١٤أبريــل  /نيســان ١٠، تــاله نــداء ثــان فــي ٢٠١٤مــارس  /آذار ٢٧لإليبــوال فــي 
 ٢٠١٤يونيـو  /حزيـران ٥دوالرًا أمريكيًا، برغم أن األموال لم تُتح إال في  ٧ ٠٠٦ ٢٣٠الجهات المانحة بمبلغ قدره 

للغايـــــة ممـــــا حـــــال دون بســـــبب متطلبـــــات تجهيزهـــــا. وكـــــان هنـــــاك شـــــاغل آخـــــر هـــــو أن معظـــــم األمـــــوال محـــــددة 
تخصــــيص األمــــوال الالزمــــة لتلبيــــة االحتياجــــات مــــع تطــــّور األزمــــة. ولــــو أتــــيح قــــدر كــــاف مــــن األمــــوال  إمكانيــــة
ـــة  الصـــحية بشـــكل مبكـــر، لكـــان مـــن المحتمـــل أن ُتخّفـــف وطـــأة العواقـــب المرنـــة ـــة علـــى هـــذه الحال الســـلبية المترتب
التـي تكبـدتها البلـدان والمنظمـة وشـركاؤهما فـي األجـل  التكـاليف وسواها من حاالت الطوارئ، وتُقلّـل بالتـالي الطارئة
 الطويل.

  
ُينشــأ صــندوق خــاص لمواجهــة الطــوارئ واألحــداث غيــر مــن دســتور المنظمــة علــى أن  ٥٨وتــنص المــادة  -٣

هــذا الصــندوق، بمــا فيهــا الصــندوق  عــدة محــاوالت إلنشــاء جــرتوقــد  .لمــا يــراه المجلــس المتوقعــة، وُيســتخدم وفقــاً 
 طـــوارئ ، وصـــندوق١٩٧٧واســـتخدم آخـــر مـــرة فـــي عـــام  ١٩٥٤الخـــاص بـــالمجلس التنفيـــذي الـــذي أنشـــأ فـــي عـــام 

. ٢٠٠٩ التــي انــدلعت فــي عــام )H1N1( األنفلــونزا اســتجابة لجائحــة ٢٠٠٩الــذي أنشــأ فــي عــام  الصــحة العموميــة
                                                           

  .٦٨/٢٥الوثيقة ج   ١
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 عــدة، بمــا فيهــا فاشــية مــرض مناســبات االســتجابة المبكــرة فــيالصــحة العموميــة لــدعم  طــوارئ وُيســتخدم صــندوق
دوالر أمريكــــي فــــي  ٨٦ ٠٠٠وقــــد بلــــغ رصــــيده  ولكــــن الصــــندوق ال ُيمــــّول ذاتيــــاً  اإليبــــوال المندلعــــة حاليــــًا، فيــــروس

 .٢٠١٤ديسمبر  /كانون األول ٣١
  
 فيمـــا) ٢٠٠٥( الدوليـــة الصـــحية اللـــوائح تنفيـــذ بكيفيـــة المعنيـــة المراجعـــة ، أوصـــت لجنـــة٢٠١١وفـــي عـــام  -٤

بمبلــغ ال يقــل عــن  لطــوارئ الصــحة العموميــة بإنشــاء صــندوق ٢٠٠٩ فــي عــام )H1N1( األنفلــونزا بجائحــة يتعلــق
وأوصـــــت اللجنـــــة . الوصـــــول إليـــــهمنظمـــــة اليســـــهل علـــــى معـــــين فـــــي مكـــــان ُيـــــودع مليـــــون دوالر أمريكـــــي، و  ١٠٠

ــ المــذكورة شــراء المــواد، وأن  عوضــًا عــنأن يســتخدم هــذا الصــندوق لــدعم القــدرة علــى تلبيــة االحتياجــات المفاجئــة ب
التــي عموميــة مــن طــوارئ الصــحة الأيــة طارئــة عــن عــالن اإلعنــد  عــن األمــوال المودعــة فيــه جزئيــًا أو كليــاً  ُيفــرج
دعم تنفيذ توصيات لجنة المراجعـة، فقـد . وبالرغم من أن جمعية الصحة حثت الدول األعضاء على قلقًا دولياً  تثير

تقـّرر النظـر فــي الميزانيـة البرمجيـة لــدعم عمـل المنظمــة فـي مجـال االســتجابة للطـوارئ عوضـًا عــن إنشـاء صــندوق 
 مستقل. 

  
وقد حددت فاشـية مـرض فيـروس اإليبـوال المندلعـة فـي غـرب أفريقيـا الحاجـة إلـى إنشـاء صـندوق احتيـاطي  -٥

فـي  المبـدأ حيث اء وظائفها الرئيسية في سياق حالة طارئة. ووافق المجلس التنفيذي منلدعم قدرة المنظمة على أد
علـــى إنشـــاء هـــذا الصـــندوق. ومـــع شـــروع المنظمـــة فـــي إصـــالح القـــدرات التـــي تســـتخدمها فـــي  EBSS3.R1القـــرار 

األساسـية لضـمان الدستورية، سيكون توفير التمويل المناسب أحـد الشـروط  بواليتها حاالت الطوارئ من أجل الوفاء
الصــحية. وينبغــي تشــغيل صــندوق الطــوارئ بموجــب  العواقــب قــدرتها علــى االســتجابة بفعاليــة وســرعة للطــوارئ ذات

منـــه، وأن يكـــون مناســـبًا مـــن حيـــث الحجـــم والنطـــاق وٕامكانيـــة  المتـــوخى المبـــادئ المتفـــق عليهـــا وبمـــا يالئـــم الغـــرض
 المساءلة. التمويل وآليات االستدامة والعمليات وموارد

  
  المبادئ التوجيهية المتعلقة بالصندوق االحتياطي

  
ينبغي أن توّجه الصندوق االحتياطي للمنظمة مجموعة من المبادئ التي تتواءم مـع المبـادئ المنبثقـة عـن  -٦

ومــن شــأن إضــفاء المرونــة التامــة علــى  .المرونــةالحــوار الخــاص بتمويــل المنظمــة. وأول هــذه المبــادئ هــو مبــدأ 
المثاليــة، أن يبــّدد إمكانيــة تحديــد أولويــات االســتجابة لحالــة  الناحيــة المودعــة فــي الصــندوق االحتيــاطي مــنالمــوارد 

طارئــة مــن خــالل فــرض قيــود علــى األمــوال عوضــًا عــن التركيــز علــى تلبيــة الحاجــة المعّبــر عنهــا والمدروســة. وفــي 
موال واالتفاق عليها مع المنظمة بهدف األ حال تعّذر تحقيق المرونة، فيجوز النظر في مناقشة موضوع تخصيص

 مع الخطة التشغيلية الخاصة بالمنظمة بشأن استجابة محددة. المواءمةضمان 
  
مــــن أجــــل تــــوفير مصــــادر تمويــــل يمكــــن التنبــــؤ بهــــا،  مســــتداماً وينبغــــي أن يكــــون الصــــندوق االحتيــــاطي  -٧
المثاليـة قاعـدة واسـعة مـن الجهـات المسـاهمة يتماشى مع الحوار الخاص بالتمويل. وسـتكون هنـاك مـن الناحيـة  بما

أو ســـحب األمـــوال منـــه علـــى نحـــو موثـــوق. ويوجـــد فـــي الوقـــت  /مـــن أجـــل ضـــمان تجديـــد رأس مـــال الصـــندوق و
٪ من التمويل الالزم للمنظمة. ونظرًا إلى طـابع الهشاشـة المتأصـل فـي ٨٠جهة مانحة توفر أكثر من  ٢٠الحاضر

سيما ألغـراض دعـم الطاق قاعدة الجهات المانحة على مستوى المنظمة ككل، و هذه الحالة، فإن من المهم توسيع ن
 قدراتها في مجال االستجابة للطوارئ.

  
لآلليــات الماليــة القائمــة والمقــرر إنشــاؤها والمتاحــة للمنظمــة  مكّمــالً  ويجــب أن يكــون الصــندوق االحتيــاطي -٨
ــــــك بهــــــدف ضــــــمان اســــــتجابة الصــــــندوق لالحتياجــــــات  أو ــــــرســــــتتاح لهــــــا، وذل ــــــاة. وينبغــــــي أن ُيضــــــاف  غي الملّب
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االحتيــاطي إلــى الصــناديق القائمــة أو ُيــدمج فيهــا، عوضــًا عــن أن يكــرر عملهــا. وتشــمل هــذه الصــناديق  الصــندوق
 يلي: ما
  

مــن أجــل تمويــل  ٢٠٠٩حســاب االســتجابة الســريعة الخــاص بالمنظمــة الــذي تــم إنشــاؤه فــي عــام   (أ)
ــًا لمعــاييراالســتجابة الســريعة للطــوارئ اإلنســانية ال فــي  المنصــوص عليهــا األداء تــي توفرهــا المنظمــة طبق

ــــــــة وٕاجــــــــراءات إطارهــــــــا الخــــــــاص وٕان  .الطــــــــوارئ فــــــــي حــــــــاالت الموحــــــــدة التشــــــــغيل باالســــــــتجابة الطارئ
مليــون دوالر  ١,٢دائــر، ُمــوِّل فــي البدايــة بمبلــغ قــدره  االســتجابة الســريعة هــو عبــارة عــن صــندوق حســاب

الشــمالية، وقامــت بدعمــه منــذ ذلــك الحــين جهــات  وأيرلنــدا العظمــى لبريطانيــا المتحــدة أمريكــي مــن المملكــة
  مانحة أخرى؛

الطارئـــة فـــي إطـــار المبـــادرة المتعلقـــة بالتهديـــد  وصـــندوق المنظمـــة الخـــاص باالســـتجابة للفاشـــيات  (ب)
تّتخـذ خيريـة  وهـي منظمـةكـل مـن المبـادرة المتعلقـة بالتهديـد النـووي،  ٢٠٠٢النووي، الذي أنشأته في عام 

 ، مــن أجــل ضــمان اإلســراع فــي نشــر خبــراء الشــبكةمنظمــةمــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة مقــرًا لهــا، وال
المعديـــة أو لألحـــداث  األمـــراض ومواجهتهـــا بغيـــة التصـــدي لفاشـــيات الفاشـــيات بحـــدوث لإلنـــذار العالميـــة
  طبيعي أو لألسلحة البيولوجية؛ بشكل الناشئة

ــــيم  والصــــناديق اإلقليميــــة، بمــــا  (ج) ــــيم األفريقــــي وٕاقل فيهــــا صــــناديق الطــــوارئ التــــي أنشــــئت فــــي اإلقل
األمـريكتين وٕاقلــيم جنــوب شــرق آسـيا، وصــناديق التنميــة فــي اإلقلــيم األوروبـي وٕاقلــيم غــرب المحــيط الهــادئ 
(التي تشمل مبالغ احتياطية من الميزانيات البرمجية الخاصة بكل واحد من األقاليم المـذكورة)، والصـندوق 

  إنشاؤه في إقليم شرق المتوسط؛  المقرر

 المركـــزي المتحـــدة األمـــم والصـــناديق الخارجيـــة، ومنهـــا علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر، صـــندوق  (د)
الطوارئ وصندوق االستجابة للكوارث العالمية الخاص بمؤسسة الوقاية مـن األمـراض ومكافحتهـا  لمواجهة

واليـــات المتحـــدة األمريكيـــة والصـــندوق االســـتئماني منهـــا فـــي ال والوقايـــة األمـــراض مكافحـــة التابعـــة لمراكـــز
الجـوائح الـذي  عـن الناجمـة الدولي ومرفق مواجهة الطوارئ النقد لصندوق التابع واإلغاثة الكوارث الحتواء

 فــي حالــة االحتياجــات المفاجئــةيعكــف البنــك الــدولي علــى النظــر فــي إنشــائه بهــدف تــوفير التمويــل لتلبيــة 
  طارئ. حدث وقوع

  
بنــاء الثقــة  تحــدد كيفيــة تشــغيل الصــندوق االحتيــاطي بهــدف للمســاءلة والشــفافيةويجــب وضــع معــايير  -٩

وصونها في المنظمة وحـّث الجهـات المانحـة علـى إبـداء اسـتعدادها للمسـاهمة فـي الصـندوق الـذي ينبغـي أن يكـون 
 بهدف تعزيز الشفافية. البساطةمياًال إلى  تصميمه

  
يســـهل و متاحـــاً و كافيـــاً ويجـــب أن يكـــون الصـــندوق االحتيـــاطي المعـــد لغـــرض دعـــم االســـتجابة للطـــوارئ  -١٠

بسرعة (أي في غضون ساعات) عند االقتضاء، وذلك ضمانًا لفعاليته، باالقتران مع اتبـاع أقـل عـدد  الوصول إليه
 تقّيــد إتاحــة األمــوال بنطــاق ممكــن مــن الخطــوات الالزمــة للحصــول علــى إذن بســحب األمــوال وٕانفاقهــا. وينبغــي أال

لتحقيق السرعة المثلى على مستوى االستجابة العالمية  العالمي النطاق علىجغرافي، بل أن تُتاح عوضًا عن ذلك 
ويضمن أيضـًا طـابع الشـمولية هـذا أن تكـون قاعـدة الجهـات المانحـة المحتملـة شـاملة ألكبـر عـدد  األقاليمية. أو /و

ممكـــن مـــن تلـــك الجهـــات. وينبغـــي أن يكـــون الهـــدف الواضـــح مـــن إنشـــاء صـــندوق احتيـــاطي خـــاص بالمنظمـــة هـــو 
 قلقــاً  تثيــر عموميــة صــحية طارئــة مــن تصــاعد حــدث معــّين، حيثمــا أمكــن، إلــى الوقايــةاســتخدامه المبكــر مــن أجــل 

 .٣ دوليًا أو إلى حالة طارئة من الدرجة
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  الخيارات
  

 وعملياتــه وٕامكانيــة اســتدامته ونطاقــه الصــندوق االحتيــاطي الخيــارات التــي تتعلــق بحجــم المنظمــة تقصــت -١١
  ١بشأنه. المساءلة وآليات تمويله وموارد

 
 الحجم

  
لرصــيد  األدنــى ينبغــي أن يعــادل الحــد ٢للطــوارئ، باالســتجابة نظــرًا إلــى تــاريخ عمــل المنظمــة فيمــا يتعلــق -١٢

المقـــدرة لحشـــدها اســتجابة قويـــة ومعـــززة فـــي الوقـــت ذاتـــه لحـــاالت  الصــندوق االحتيـــاطي الخـــاص بالمنظمـــة التكلفـــة
يصــل عــددها إلــى خمســة حــاالت أو لحـاالت طــوارئ أكثــر خطــورة، وذلــك فــي األشــهر الســتة  ٢طـوارئ مــن الدرجــة 

باط هـذه القيمـة مـن عمليـة اإلنفـاق علـى مـر الـزمن ومـن الزيـادة المتوقعـة فـي األولى لكـل واحـدة منهـا. ويمكـن اسـتن
التكــاليف والناجمــة عــن تعزيــز قــدرة المنظمــة علــى مواجهــة حــاالت الطــوارئ وتعمــيم الخطــة المقترحــة مــن المــديرة 

واعتمــاد نهــج أكثــر صــرامة خــالل  ٣العالميــة الصــحية للطــوارئ لالســتجابة مســتعدة عاملــة ىقــو  العامــة بشــأن إنشــاء
 المرحلة المبكرة من احتواء فاشية المرض ومكافحته.

  
 األنفلـونزا لجائحـة خـالل األسـابيع الثالثـة األولـى مـن االسـتجابة أمريكـي دوالر مليـون ١٥ المنظمة وأنفقت -١٣

)H1N1(  ٢٦ ٩١٨ ٦٢٠وقــد أدت نــداءات التمويــل التــي وجهتهــا المنظمــة إلــى جمــع مبلــغ قــدره . ٢٠٠٩عــام فــي 
 خالل األشهر الستة األولى من االستجابة لفاشية اإليبوال في غرب أفريقيا. أمريكياً  دوالراً 

  
والتكاليف المخصصة من الميزانية (وغير الممولة إلى حد كبير) الستجابة المنظمة لحـاالت الطـوارئ مـن  -١٤

رة بالمعلومــات أيضــًا، بــالرغم مــن أنهــا هــي تكــاليف زاخــبخــالف اســتجابتها لفاشــية مــرض فيــروس اإليبــوال  ٣الدرجــة 
، بلغ مجموع النداءات التي وجهتها المنظمة ٢٠١٥أبريل  /غير محددة باألشهر األولى من االستجابة. وفي نيسان

 ٤أمريكي. دوالر مليون ٢٨٣,٩بشأن هذه الحاالت الطارئة 
  

 الصــــــحية اللــــــوائح تنفيــــــذ بكيفيــــــة وتجّســــــد جيــــــدًا هــــــذه الخبــــــرات ككــــــل توصــــــية لجنــــــة المراجعــــــة المعنيــــــة -١٥
 التي دعت إلى تخصيص صندوق بقيمة ،٢٠٠٩في عام  )H1N1( األنفلونزا بجائحةفيما يتعلق  )٢٠٠٥( الدولية
ومع توافر التمويل على هذا المستوى والقدرات غير المالية الكافية، فقد تقوم المنظمة  ٥مليون دوالر أمريكي. ١٠٠

صــحية عنــد وقوعهــا، وحتــى عنــد  للطــوارئ التــي تخّلــف عواقــبعلــى نحــو أكثــر موثوقيــة وفعاليــة بحشــد اســتجابات 
 حيثما أمكن. حدوث أكثر من حالة طارئة واحدة في الوقت نفسه، مما يسهم في التخفيف من حدة تصعيدها،

  
  

                                                           
بنــاًء علــى طلــب المجلــس التنفيــذي، جــرت مناقشــة كــل واحــد مــن هــذه البــارامترات مــع الــدول األعضــاء؛ وتيســيرًا لهــذه العمليــة، أتاحــت األمانــة    ١

  :للعموم المواد التي قامت بتطويرها عند إعداد هذا التقرير على الرابط التالي
 http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/en/ ٢٠١٥أبريل  نيسان/ ٣٠(تم االطالع في.(  

  .٦٨/٢٣انظر الوثيقة ج   ٢
  .٦٨/٢٧انظر الوثيقة ج   ٣
مليـــــون دوالر أمريكـــــي؛ جنـــــوب الســـــودان:  ١٢٠,٣مليـــــون دوالر أمريكـــــي؛ العـــــراق:  ١٥الوســـــطى:  أفريقيـــــا جمهوريـــــة   ٤

  مليون دوالر أمريكي. ١٣١,٦السورية:  العربية مليون دوالر أمريكي؛ والجمهورية  ١٦,٨
  .١-٦٤ج ص عالقرار    ٥
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 النطاق
 

أن يكــون نطــاق الصــندوق المقتــرح واســعًا بمــا فيــه الكفايــة ليســمح للمنظمــة باالســتجابة بشــكل فعــال،  يجــب -١٦
ويضمن في الوقت نفسه استمرار الصندوق فـي عملـه كصـندوق احتيـاطي لـم ينشـأ أساسـًا، بحسـب تعريفـه، لتغطيـة 

والمبـادئ  EBSS3.R1مـن القـرار جميع أنشطة االسـتجابة للطـوارئ. وفـي ضـوء الخبـرة التنظيميـة والغايـة المنشـودة 
التــي معقــول أن يشــمل جميــع الطــوارئ التوجيهيــة المقترحــة بشــأن إنشــاء صــندوق احتيــاطي، فــإن مــن شــأن نطاقــه ال

  وما فوق. ٢تترتب عليها عواقب صحية من الدرجة 
  

عــن  وينبغــي أن يتــاح الصــندوق خــالل المرحلــة األولــى مــن اســتجابة المنظمــة لطارئــة مــا، بصــرف النظــر  -١٧
مكان حدوثها. وينبغي أن يدعم الصـندوق، إثباتـًا لفعاليتـه، جميـع جوانـب عمـل المنظمـة فـي مجـال االسـتجابة، بمـا 

العالميـة والتأهـب والترصـد المتعلقـين باالسـتجابة فـي  العاملة المقترحة لالستجابة للطوارئ الصـحية القوىفيها حشد 
  المناطق المعّرضة لخطر شديد.

  
للتخصــيص المناســب لألمــوال األساســية لبرنــامج المنظمــة المعنــي بالتصــدي للطــوارئ علــى  ولكــن، ضــماناً   -١٨

جميـــع مســـتويات المنظمـــة، يجـــب تحقيـــق التـــوازن فيمـــا يخـــص مـــدى اتســـاع نطـــاق الصـــندوق. وينبغـــي أن يضـــمن 
علـى أنـه الصندوق االحتياطي عدم تقييد قـدرة المنظمـة علـى االسـتجابة بسـبب نقـص األمـوال المتاحـة علـى الفـور، 

ينبغي أن يتوقف الصـندوق االحتيـاطي عـن دعـم أو تتم إتاحتها بشكل كاف، ما إن ُيوّجه نداء بشأن إتاحة األموال 
جهـــود االســـتجابة. وعـــالوة علــــى ذلـــك، ينبغـــي أال ُتســــتخدم أمـــوال الصـــندوق االحتيــــاطي بطريقـــة تســـتبعد المرافــــق 

  اإلقليمية التكميلية، إن وجدت. 
  

أنـــه ينبغـــي أن يـــدعم الصـــندوق االحتيـــاطي، عنـــد اســـتخدامه، أي فئـــة إنفـــاق (مثـــل تلـــك  وبالمثـــل، وبـــرغم  -١٩
المتصــلة بــالموظفين والخــدمات اللوجســتية واإلمــدادات والســفر)، فــإن الغــرض منــه لــيس تمويــل مشــتريات الجملــة أو 

تثمارًا ماليـًا أكبـر مـن تخزين اإلمدادات األساسية، وال تمويل األنشطة األساسية للبحث والتطـوير، التـي تسـتدعي اسـ
  االستثمار المتوقع وٕاقامة شراكة نشطة وطويلة األجل.

  
  االستدامة

  
إن االستدامة من أهـم سـمات الصـندوق االحتيـاطي، كمـا تبـّين مـن االسـتنفاد السـريع وعـدم تجديـد التمويـل   -٢٠

تعــد مــن أكثــر اآلليــات نجاحــًا هــي فــي اآلليــات الســابقة. وٕان آليــات تمويــل الطــوارئ الراهنــة التابعــة للمنظمــة التــي 
صندوق المنظمة لالستجابة للفاشيات الطارئة في سياق مبادرة التصدي للخطر النووي وحساب المنظمة لالستجابة 
الســريعة. وهــذان الصــندوقان كالهمــا همــا عبــارة عــن صــندوقين دائــرين يتوقــع منهمــا ســداد األمــوال المســحوبة مــن 

جهود االستجابة  ستطاع وحيثما أمكن، أو من خالل منح أية أموال متبقية على أثرخالل نداءات التمويل، قدر المُ 
  بموافقة الجهات المانحة.

  
وينبغــي أن يكــون صــندوق المنظمــة االحتيــاطي صــندوقًا دائــرًا علــى نفــس النســق ويــزّود مكاتــب المنظمــة   -٢١

م الـــدعم الكـــافي للمنظمـــة ألجـــل بـــاألموال علـــى شـــكل قـــروض مســـتردة، بهـــدف ضـــمان اســـتدامته وتمكينـــه مـــن تقـــدي
لطوارئ على مّر الزمن. وهناك احتمال للتسامح في هذه القروض بنهاية كل ثنائية في حال عدم توجيه لاالستجابة 

نــداءات بشــأن التمويــل أو بشــأن تــوفير أشــكال أخــرى منــه، بمــا فيهــا الميزانيــة البرمجيــة، لســداد المبــالغ المتلقــاة كمــا 
أيضًا األموال المتأتية من نداءات التمويل وآليات التمويـل الخارجيـة لمواجهـة الطـوارئ مقـام  ينبغي. ويمكن أن تقوم

  مصادر لتجديد التمويل عند إتاحة تلك المساهمات.
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ولمزيد من الحيطة، يمكـن السـعي إلـى إبـرام اتفاقـات مـع الجهـات المناحـة فـي األجـل الطويـل (علـى سـبيل   -٢٢
عامًا) من أجل ضمان إيداع حـد أدنـى مـن الرصـيد فـي الصـندوق. ومـن شـأن تلـك  المثال لعشرة أعوام إلى عشرين

االتفاقات أن تسهم على حد سواء في ضمان توفير أدنى حد من الرصيد وفـي تـأمين تـدّفق الـدخل بشـكل مضـمون 
بمـا  يسمح باقتراض األموال في حال حدوث طارئة كبـرى ذات طـابع كـارثي تسـتدعي تمـويًال لالحتياجـات المفاجئـة

  يتجاوز الرصيد المتاح.
  

  العمليات
  

يجب أن يكون تشغيل الصندوق االحتياطي والوصول إليه سهًال إلى درجة تسمح بحشـد اسـتجابة سـريعة،   -٢٣
ولكن ذلك يتطلب وضع ما يكفـي مـن الضـوابط والمـوازين مـن أجـل االمتثـال للمبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة بالمسـاءلة 

ه آنفـًا،  فـإن حسـاب االسـتجابة السـريعة للطـوارئ اإلنسـانية وصـندوق االسـتجابة للفاشـيات والشفافية. وكما أشير إليـ
الطارئة في سياق مبادرة التصدي للخطر النووي هما آليتان ناجحتان كلتاهما من آليات التمويل، وٕان كانتا تعمالن 

مريكـــي علـــى التـــوالي). وتنفـــق دوالر أ ٥٠٠ ٠٠٠حاليـــًا بأرصـــدة متواضـــعة (بنحـــو مليـــون دوالر أمريكـــي وأقـــل مـــن 
األمــوال الالزمــة للطــوارئ المصــنَّفة بنــاًء علــى قــرار مــديري اإلدارات المعنيــة فــي المنظمــة، وبالتشــاور مــع المكاتــب 
اإلقليمية والقطرية. ويلزم تقديم مبررات على أن هناك حدًا أدنى من الممارسات البيروقراطية ألن الهدف هو تـوفير 

  تجابة الفورية.التمويل السريع لالس
  

وينبغي أن يحـّل الصـندوق االحتيـاطي محـل الصـناديق القائمـة، علـى أن تكـون الصـناديق غيـر مسـتخدمة   -٢٤
فـي مقـر المنظمــة الرئيسـي مــن أجـل تعزيـز اإلجــراءات المبسـطة. وضــمانًا لتجسـيد العبـر المستخلصــة مـن صــندوق 

إن الصــــندوق االحتيــــاطي ينبغــــي أن يســــتوعبهما مبــــادرة التصــــدي للخطــــر النــــووي وحســــاب االســــتجابة الســــريعة، فــــ
  ويصون في الوقت نفسه النموذج التشغيلي البسيط الخاص بهما. 

  
ويســتخدم الصــندوق االحتيــاطي نظــام تحديــد الــدرجات الخــاص بإطــار االســتجابة للطــوارئ كمبــرر لســحب   -٢٥

وريـــة علـــى أســـاس معـــايير األداء األمـــوال فـــي تـــوفير آليـــة شـــفافة ومشـــتركة وســـريعة تســـمح باتخـــاذ اإلجـــراءات الف
الصحية العمومية التي تثير قلقـًا دوليـًا بموجـب اللـوائح المعروفة. ويتوافق هذا النهج مع اإلعالن الخاص بالطوارئ 

، مــن دون حاجــة إلــى أن تتصــاعد الطارئــة ٣مــن طــوارئ الدرجــة والتــي ُتصــّنف تلقائيــًا )، ٢٠٠٥(الصــحية الدوليــة 
إلـــى هـــذا المســـتوى أو إلـــى رهـــن اإلفـــراج عـــن األمـــوال بعمليـــة تشـــرف عليهـــا لجنـــة الطـــوارئ. وجـــرى تطـــوير إطـــار 
االستجابة للطوارئ لضمان اتساقه مع النظام الدولي لالستجابة للطوارئ، بما في ذلك اللجنة الدائمة المشـتركة بـين 

  لتنسيق مع مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، حسب االقتضاء. الوكاالت، وتشغيله با
  

  مصادر التمويل
  

مـــــع أن المســـــاهمات المقـــــدرة تســـــتوفي المبـــــادئ التوجيهيـــــة الخاصـــــة بالصـــــندوق االحتيـــــاطي، فقـــــد بّينـــــت   -٢٦
الحصـول علـى مزيـد المشاورات مـع الـدول األعضـاء احتمـال ظهـور صـعوبات كبيـرة فـي التوصـل إلـى اتفـاق بشـأن 

من المساهمات المقدرة األساسية لتمويل الصندوق االحتياطي. ونظرًا إلى هذه الشواغل، سـُيمّول صـندوق المنظمـة 
االحتيــاطي بواســطة المســاهمات الطوعيــة، وضــمانًا الســتدامته، ســتقدم تلــك المســاهمات مــن مجموعــة واســعة مــن 

ئيــة التقليديــة، والجهــات المانحــة فــي الطــوارئ الصــحية واإلنســانية مصــادر التمويــل، بمــا فيهــا الجهــات المانحــة الثنا
والمؤسسـات والمنظمــات الخيريـة والمنظمــات غيــر الربحيـة. وقــد تتخــذ المسـاهمات الطوعيــة شــكل أمـوال تحــتفظ بهــا 
الجهــة المانحــة، ولكــن يمكــن ســحبها عنــدما تحتــاج إليهــا المنظمــة، شــريطة الــتمّكن مــن التوصــل إلــى اتفــاق بشــأن 

  إلجراءات المناسبة إلنفاقها على نحو يتسق مع المبادئ الخاصة بالصندوق االحتياطي والغرض منه.ا
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وقد يتم السعي إلى ضمان الحصول على مساهمات من القطاع الخاص في إطـار سياسـات المنظمـة بمـا   -٢٧
الفاعلـة غيـر الـدول. وقـد يتسق مع المناقشات الجارية بشـأن الـنهج الـذي تتبعـه المنظمـة فـي المشـاركة مـع الجهـات 

تعـــرب القطاعـــات التـــي مـــن شـــأنها أن تتـــأثر ســـلبًا بشـــكل خـــاص بطارئـــة ذات عواقـــب صـــحية أو القطاعـــات التـــي 
  تضطلع بعمليات في المناطق المعّرضة لخطر شديد، عن اهتمامها بتقديم مساهمات.

  
  المساءلة

  
طوارئ. وتدعو البلدان المنظمة وخبرائها إلـى إن نزاهة المنظمة عامل رئيسي في قدرتها على االستجابة لل  -٢٨

باالستجابة على الصعيد المحلي وطلب التوجيه التقني والمعياري الذي توفره المنظمـة والعمـل  المعنيةدعم الجهات 
بالشـــراكة معهـــا فـــي وضـــع الخطـــط االســـتراتيجية والتشـــغيلية. وتشـــكل المســـاءلة التامـــة عـــن النفقـــات جـــزءًا مـــن هـــذه 

لمـا أشـير إليـه آنفـًا، تعـّزز أيضـًا هياكـل المسـاءلة القويـة الثقـة فـي الجهـات المانحـة التـي يمكـن أن تزيـد ومث النزاهة.
  فرص التمويل بشكل متناسب.

  
وســعيًا إلــى ضــمان المســاءلة والشــفافية، سيخضــع الصــندوق لالئحــة الماليــة والنظــام المــالي للمنظمــة كمــا   -٢٩

وسينطوي في الوقت نفسه على المرونـة ليسـمح بإتاحـة سـريعة. وسـتوفر سيخضع للسلطة المفوضة للمديرة العامة، 
األجهـــزة الرئاســـية للمنظمـــة اإلشـــراف، كمـــا ســـتتاح لهـــا بالكامـــل البيانـــات الماليـــة و بيانـــات التنفيـــذ واألداء الخاصـــة 

  بالصندوق االحتياطي.
  

وبمجرد تشغيل الصندوق، سيتطابق أي إنفاق ومجمله تطابقًا تامـًا مـع الحصـائل التـي يمكـن التحقـق منهـا   -٣٠
التـــي يمكـــن تالفيهـــا)، وذلـــك مـــن أجـــل تزويـــد  أو مـــع نتـــائج عمليـــات النمذجـــة الســـليمة (مـــن قبيـــل تقـــديرات الوفيـــات

ي التقـــارير المرفوعـــة إلـــى األجهـــزة أصـــحاب المصـــلحة بأفضـــل البيانـــات الممكنـــة عـــن اآلثـــار. وستنشـــر البيانـــات فـــ
الرئاسية للمنظمة وفي المقاالت الصادرة في المنشورات المالئمة وعبـر االتصـاالت المؤسسـية مـع عامـة الجمهـور. 
وسيستخدم المهنيون المعنيون بتعبئة الموارد هذه المعلومات بغية تبرير زيادة االسـتثمار فـي الصـندوق االحتيـاطي. 

  لمي لمكافحة األيدز والسل والمالريا نموذجًا جيدًا التباع هذا النهج. الصندوق العا ويوفر
  

وتعكـــف األمانـــة علـــى اســـتحداث بوابـــة إلكترونيـــة مـــن أجـــل تتبـــع مصـــادر تمويـــل الصـــناديق االحتياطيـــة   -٣١
يتعلــق  وبرمجتهـا وٕانفاقهـا واإلبــالغ عـن ذلـك اســتجابة لطلبـات الـدول األعضــاء بشـأن زيـادة الشــفافية والمسـاءلة فيمـا

  بتمويل المنظمة.
  

  االستنتاجات
  

ُيقتــرح إنشــاء صــندوق احتيــاطي خــاص بالمنظمــة بهــدف تلبيــة الحاجــة إلــى تمويــل يتســم باإلتاحــة والمرونــة   -٣٢
لطارئة تترتب عليهـا عواقـب صـحية، والسـيما تحسـبًا لزيـادة قـدرة المنظمـة من استجابة المنظمة  األولىخالل األيام 

زة وأقوى. وسيسد الصندوق الثغرات بين بداية الطارئـة والفتـرة التـي تحصـل فيهـا المنظمـة على حشد استجابات معز 
  على األموال الكافية نتيجة نداءات التمويل.

  
ونظرًا إلى الصعوبات المواجهة في تقييم خطر تصاعد طارئة ما في وقت توجيه أول نداء بشأن التمويل،   -٣٣

المؤقــت لفتــرة تتــراوح بــين ثالثــة أشــهر وســتة أشــهر اعتبــارًا مــن بدايــة وقــوع فــإن مــن الُمقتــرح توســيع نطــاق التمويــل 
مليــــون دوالر أمريكــــي للصــــندوق  ١٠٠و مــــا فوقهــــا. ويقتــــرح تــــوفير رصــــيد أدنــــى بقيمــــة أ ٢ الطارئــــة مــــن الدرجــــة

) فيمـــا يتعلـــق ٢٠٠٥بتنفيـــذ اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة (االحتيـــاطي، اســـتنادًا إلـــى توصـــيات لجنـــة المراجعـــة المعنيـــة 
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. ١-٦٤ج ص عالتــي حثــت جمعيــة الصــحة علــى تنفيــذها فــي القــرار ، ٢٠٠٩عــام ) فــي H1N1بجائحــة األنفلــونزا (
ويقترح أن يترك تقـدير اإلنفـاق للمـديرة العامـة أو لمنـدوبها/ لمنـدوبتها، وأن يتبـع الصـندوق قواعـد المنظمـة ولوائحهـا 

مـــع إدخـــال التعـــديالت الالزمـــة لضـــمان ســـرعة اإلتاحـــة. وســـُيرفع تقريـــر عـــن أداء الصـــندوق إلـــى األجهـــزة الراســـخة 
  الرئاسية وُينشر خارجيًا من أجل تعزيز الشفافية والوفاء بالمعايير التي تلتزم بها هياكل التمويل األخرى.

  
يـــل االســـتجابة األوليـــة للمنظمـــة ويتمثــل الهـــدف مـــن إنشـــاء صـــندوق المنظمـــة االحتيـــاطي الُمقتـــرح فـــي تمو   -٣٤

للطــوارئ التــي تترتــب عليهــا عواقــب صــحية تمــويًال موثوقــًا وســريعًا، ممــا سيســاهم فــي إنقــاذ األرواح والتخفيــف مــن 
المعانـــاة وتـــوفير الرعايـــة الصـــحية لألشـــخاص الـــذين يحتاجونهـــا وضـــمان التأهـــب والترصـــد فـــي المنـــاطق المتاخمـــة 

  ، في التصدي بسرعة للعوامل التي قد تؤدي إلى تصاعد طارئة معينة.شديد، وحيثما أمكن لخطرالمعرضة 
  
  

  من جمعية الصحة المطلوباإلجراء 
  

بشـــأن إنشـــاء  ٦٨/٥١المقـــرر اإلجرائـــي الـــوارد فـــي الوثيقـــة جمشـــروع جمعيـــة الصـــحة مـــدعوة إلـــى اعتمـــاد   -٣٥
  صندوق احتياطي يراعي البارامترات المبّينة.

  
  

=     =     =  
  
  
  


