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  ٢٠١٤ عام في اإليبوال فيروس مرض فاشية  

  :اإليبوال بشأن االستثنائيةالتنفيذي  المجلس دورة ومتابعة
  لدعم قدرات احتياطي صندوق الخاصة بإنشاء الخيارات

      للطوارئ االستجابة مجال في المنظمة
  للمجلس التنفيذي التابعة واإلدارة والميزانية البرنامج لجنة تقرير

  والستين الثامنة العالمية الصحة جمعية إلى
  
  
 صندوق احتياطي للمنظمة لدعم استجابتها األولية للطوارئ.رحبت اللجنة باالقتراح الخاص بإنشاء  -١
 
ينبغــي أن ُيســتخدم فــي حفــز المرحلــة األوليــة مــن اســتجابة  الصــندوق االحتيــاطيوأكــدت اللجنــة علــى أن  -٢

 المنظمة للطوارئ، وأن يقتصر ذلك على ثالثة شهور منذ بداية الطارئة.
 
إشـــارة التفعيــــل وبـــين مبـــادئ إطــــار اســـتجابة المنظمــــة وأشـــارت اللحنـــة بــــأن مـــن المناســـب أن ُيــــربط بـــين  -٣

للطوارئ، بدًال مـن التصـنيف الصـارم للدرجـة، وذلـك كـي يتسـنى اسـتخدام الصـندوق للحيلولـة دون اسـتمرار تصـاعد 
 الطارئة.

 
 وبين ما يلي: الصندوق االحتياطيوأحاطت اللجنة علمًا بتوضيح األمانة للعالقة بين  -٤
 

ــــة للمن )١( ــــة البرمجي ــــاطي ظمــــة، مــــع مالحظــــة أن الميزاني يســــتهدف دعــــم عنصــــر الصــــندوق االحتي
 االستجابة للفاشيات والطوارئ في الميزانية البرمجية للمنظمة؛

 
 الصـــندوقان الموجـــودان فـــي مقـــر المنظمـــة الرئيســـي، أي حســـاب االســـتجابة الســـريعة، وصـــندوق )٢(

النــووي، مــع مالحظــة  بالتهديــد ةالمتعلقــ المبــادرة إطــار فــي الطارئــة للفاشــيات باالســتجابة الخــاص المنظمــة
 ؛الصندوق االحتياطيأنهما سُيدمجان مع 

 
الصــناديق اإلقليميــة، مــع مالحظــة أن صــناديق الطــوارئ هــذه تفــي بغــرض مختلــف عــن غــرض  )٣(

 ، وتموَّل من خالل مبالغ مستبقاة من الميزانيات البرمجية اإلقليمية المعنية.الصندوق االحتياطي
  
ضـــــرورة ضـــــمان اســـــتدامة الصـــــندوق، وأيـــــدت ضـــــرورة تـــــوفير الشـــــفافية والتبليـــــغ وشـــــددت اللجنـــــة علـــــى   -٥

 واالستعراض المنتظمين بشأن استخدام الصناديق في تيسير تجديد الموارد واالستدامة.
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، والـواردة الصـندوق االحتيـاطيوطلبت اللجنـة مـن األمانـة أن تراجـع نقـاط مشـروع المقـرر اإلجرائـي بشـأن   -٦
، مـــع مراعـــاة التعـــديالت المقترحـــة مـــن أعضـــاء اللجنـــة، وأن تتـــيح تلـــك االقتراحـــات لجمعيـــة ٦٨/٥١فـــي الوثيقـــة ج

 الصحة العالمية الثامنة والستين لمواصلة المداوالت الخاصة بهذا البند.
  
  

  التوصية المقدمة إلى جمعية الصحة
  
بــأن تنظــر جمعيــة الصــحة العالميــة الثامنــة والســتون فــي  التنفيــذي، المجلــس عــن بالنيابــة اللجنــة، أوصــت  -٧

 التعديالت المقترحة على نقاط مشروع المقرر اإلجرائي.
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