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 شلل األطفال
  
  

  تقرير من األمانة
  
  
 ١،نســـــخة ســـــابقة مـــــن هـــــذا التقريـــــرب علمـــــاً بعـــــد المائـــــة  ربعـــــينالمجلـــــس التنفيـــــذي أثنـــــاء دورتـــــه األأحـــــاط  -١

 تقريـرالمـن  محّدثـة نسـخةاآلن أيضـًا  يضـمّ الـذي و  المجلس، مداوالت ضوء في وتنقيحهالتقرير  نص تحديث وجرى
 ملحـــق فـــي، الـــذي ورد األطفـــال شـــلل الستئصـــال العالميـــة المبـــادرةالُممّولـــة مـــن  البشـــريةالخـــاص بمـــوارد المنظمـــة 

شــلل  بشــأن) ٤(١٤٠م تعلمــًا بــه أيضــًا. واعتمــد المجلــس المقــّرر اإلجرائــي  المجلــسوأحــاط  ١٤٠/٤٦ت م الوثيقــة
"أن يقـــدم تقريـــرًا إلـــى جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الســـبعين يوضـــح المخـــاطر  العـــام المـــديرفيـــه مـــن األطفـــال، وطلـــب 

البرمجيـة والماليـة والمتعلقـة بـالموارد البشـرية، الناجمـة عـن تقلـيص المبـادرة العالميـة الستئصـال شـلل األطفـال الـذي 
والمقـررة لتخفيـف  يحدث حاليًا وعن إنهائها في نهاية المطاف، وأن يقدم أحدث المعلومـات عـن اإلجـراءات المتخـذة

أثــــر هــــذه المخــــاطر مــــع ضــــمان الحفــــاظ علــــى الوظــــائف األساســــية المتعلقــــة بمكافحــــة شــــلل األطفــــال فــــي الوقــــت 
 .١إضافة  ٧٠/١٤ج المرفقة الوثيقة فيالزم ال التقرير هذا ويردنفسه ...."، 

 
طفـال مـن شـلل األ ستئصـالإلـى ا ١٩٨٨دعت جمعية الصحة فـي عـام  أنقوي منذ  تقدميتواصل إحراز و  -٢

العـالم أجمـع، وكـان هنـاك  أرجـاءفـي  بلداً  ١٢٥المرض في ذلك الوقت يتوطن أكثر من  وكان ٢أنحاء العالم كافة.
مّمـــن ُيصـــابون بالشـــلل طـــوال العمـــر بســـبب فيـــروس شـــلل األطفـــال. أمـــا اليـــوم،  طفـــل ســـنوياً  ٣٥٠ ٠٠٠أكثـــر مـــن 

يتـوطن سـريانه إال أجـزاء  والعلـى اإلطـالق،  امعدالت سريان فيروس شلل األطفال البري أدنى مسـتوياته بلغت فقد
فـي  بلـدان ال غيـر، هـي باكسـتان وأفغانسـتان ونيجيريـا (بحسـب ترتيـب عـبء المـرض فيهـا). وُأبِلـغ ةالثـث مـن معينة
سـوى عـن  ٢٠١٧٣مـا لـم ُيبلّـغ فـي عـام ، فيحالة إصابة بشلل األطفال في جميع أنحاء العـالم ٣٧ عن ٢٠١٦عام 

(بــدًال مــن  ٢٠٢٠حالــة واحــدة لإلصــابة بــالمرض، لــذا فــإن مــن الُمزمــع اإلشــهاد علــى خلــو العــالم منــه بحلــول عــام 
مــن فيروســات شـلل األطفــال البــري (فيــروس شــلل  واحــد. وال ُيكشــف باســتمرار ســوى عــن نمـط مصــلي )٢٠١٩ عـام

ولـم  ،٢٠١٥عـن استئصـاله فـي عـام  فقد ُأعِلن رسـمياً  ٢ال البري من النمط أما شلل األطف ؛)١النمط  مناألطفال 
للشـل مـن جـراء  مسـببةشـلل األطفـال ب إصابةحالة  ةفي أي مكان عن أي ٢٠١٢ُيكشف منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 

 مّمــن أقــدامهم علــىســيرون ي شــخصمليــون  ١٦اليــوم أكثــر مــن  ويوجــد. ٣فيــروس شــلل األطفــال البــري مــن الــنمط 
مليــون وفــاة فــي  ١,٥أنــه جــرى تالفــي نحــو  إلــىخــالف ذلــك فــي عــداد المصــابين بالشــلل. وتشــير التقــديرات ب كــانوا

                                                           
، الجلســـة العاشـــرةللمجلـــس التنفيـــذي فـــي دورتـــه األربعـــين بعـــد المائـــة،  ةضـــر المـــوجز اوالمح ١٤٠/١٣م تانظـــر الوثيقـــة    ١

 ).(باإلنكليزية ١  الفرع

    ٢٠٠٠، استئصال شلل األطفال من العالم بحلول عام ٢٨-٤١ج ص عالقرار    ٢
)http://www.who.int/ihr/polioresolution4128en.pdf ٢٠١٦تشرين األول/ أكتوبر  ١٣، تم االطالع في.( 

 .٢٠١٧شباط/ فبراير  ٨ُحِصل على جميع البيانات الواردة في هذا التقرير لغاية يوم    ٣
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 ،ضد شلل األطفال منيعأنشطة التب االضطالعأثناء  ُممنَهجإعطاء فيتامين "ألف" على نحو  بفضلمرحلة الطفولة 
 .بالعالم موميةفي مجال الصحة الع تاريخينجاح  زاإحر على  اآلنالعالم  وشكيو 
 
وبفضـل ، وٕاشـراكهم المصـلحةالمعنيـة بـدعم أصـحاب عالميـة الشـبكة البفضل المذكور إحراز التقدم وتسّنى  -٣

إعطـــاء لقاحــات شـــلل األطفـــال مليـــون متطــوع ب ٢٠أكثـــر مــن . ويقـــوم ســنويًا وقبــل كـــل شــيء أوالً الــدول األعضـــاء 
مليــون طفــل فــي كــل أنحــاء العــالم. وأفضــت الجهــود  ٤٠٠وغيرهــا مــن األدويــة المنقــذة لــألرواح إلــى مــا يربــو علــى 

مليــون دوالر أمريكــي،  ٢٧ ٠٠٠ أكثــر مــنإلــى تــوفير شــلل األطفــال بشــأن استئصــال  تــى اآلنالعالميــة المبذولــة ح
   ٢٠ ٠٠٠أخــــرى بمبلــــغ يتــــراوح بــــين وفــــورات مــــن العــــالم إلــــى تحقيــــق شــــلل األطفــــال يؤدي استئصــــال فيــــروس وســــ
 منقـــذةال صـــحيةالتـــدخالت االســـتفادة منهـــا فـــي تنفيـــذ ســـائر اليمكـــن  أمـــوالي، وهـــي مليـــون دوالر أمريكـــ ٢٥ ٠٠٠و

 لألرواح.
 
فإن المخاطر والعواقب المترتبـة علـى العجـز عـن استئصـال شـلل األطفـال كبيـرة، لى النقيض من ذلك، وع -٤

حــــدوده  نطــــاقخــــارج سينتشــــر مــــرة أخــــرى هــــذا المــــرض النــــّزاع إلــــى أن يمســــي وبــــاًء ليمتــــد إلــــى : وذلــــك كمــــا يلــــي
ـــدةعـــدد الحـــاالت ال ســـنوات ١٠فـــي غضـــون سيتصـــاعد و  الحاليـــة، ـــغ عنهـــا ثانيـــة لإلصـــابة بـــه كـــل عـــام  جدي الُمبّل

فإن التقدم الُمحرز ذو طابع هش؛ وهو ما ثبت في  عالوة على ذلكم أجمع. و العال أنحاء حالة في ٢٠٠ ٠٠٠ إلى
فيـروس المسـبب للشـلل نجمـت عـن شـلل األطفـال لإلصـابة بحـاالت جديـدة  أربـع تأكيدعقب  ٢٠١٦ أغسطس آب/

وهي أولى الحاالت الُمبّلغ عنها بالبلد شمال شرق نيجيريا، الواقعة في والية بورنو  ١ البري من النمط شلل األطفال
إيجاد عالم خـاٍل مـن إلى العاجلة الحاجة على هذه المخاطر تشّدد . و ٢٠١٤يوليو تموز/ اإلقليم األفريقي منذ وفي 
)، ٢٠١٥( ٣-٦٨ج ص عالقـرار  ألطفال على وجه السرعة وبصـفة مسـتدامة، وذلـك فـي معـرض اإلشـارة إلـىشلل ا
إتاحة الموارد المالية الالزمة للتنفيذ الكامل والمستمر على اإلسراع بجمعية الصحة الدول األعضاء فيه ت حثّ  الذي

. وسعيًا إلـى المسـاعدة فـي زيـادة فعاليـة الهللخطة االستراتيجية الستئصال شلل األطفال والشوط األخير من استئص
توجيـــه التقــــدم الُمحـــرز صــــوب وقـــف انتقــــال فيـــروس شــــلل األطفـــال واإلشــــراف علـــى إحــــرازه، يجـــري حاليــــًا تعــــديل 
اختصــاص المجلــس المســتقل للرصــد لكــي يركــز بقــوة أكبــر بكثيــر علــى تحقيــق هــذا الغــرض الحاســم مــن أغــراض 

 الخطة االستراتيجية.
 
عـن أن االنتشـار الـدولي لفيـروس  ٢٠١٤كل من اإلعالن الصادر في عام ُد سريان مفعول ولم يتوقف بع -٥

شلل األطفال البري يشكل طارئة صـحية عموميـة تثيـر قلقـًا دوليـًا، والتوصـيات المؤقتـة التـي ُنشـرت بموجـب اللـوائح 
فــي جميــع البلــدان  األطفــال طــوارئ شــللالمعنيــة ب خطــط العمــل الوطنيــة). ويتواصــل تنفيــذ ٢٠٠٥الصــحية الدوليــة (

قـد أعلنـت ، و فيهـا اللقـاحالُمشـتقة مـن فيـروس شـلل األطفـال البـري أو فيروسـات شـلل األطفـال دوران المتضررة مـن 
طـوارئ صـحية فيهـا عـن أن تلـك األحـداث هـي الفيروسـات تلـك أي نـوع مـن دوران مـن  البلدان المتضررة حاليـاً كّل 

 .الوطنيعلى الصعيد عمومية 
 
ـــل  -٦  جميـــع البلـــدانتحـــّول  ٢٠١٦مـــايو أيـــار/  ١أبريـــل ونيســـان/  ١٧بالنجـــاح فـــي الفتـــرة الواقعـــة بـــين وتكّل

، مـن التي كانت التـزال تسـتخدم لقـاح شـلل األطفـال الفمـوي الثالثـي التكـافؤبلدًا وٕاقليمًا  ١٥٥البالغ عددها واألقاليم 
للتحّول في استخدام  تزامنة عالمياً بفضل عملية م اللقاح إلى لقاح شلل األطفال الفموي الثنائي التكافؤذلك  استخدام

والتـي سـتبلغ  من لقاحات شـلل األطفـال الفمويـةعلى طريق التخّلص على مراحل خطوة تلك أول كانت اللقاحات. و 
ــًا علــى استئصــال  وقــف اســتخدام جميــع لقاحــات شــلل األطفــالبذروتهــا  فيــروس شــلل الفمويــة عقــب اإلشــهاد عالمي

عــن استئصــال  ٢٠١٥فــي أيلــول/ ســبتمبر عــالن يــع أنماطــه. وتواظــب الــدول األعضــاء منــذ اإلبجم األطفــال البــري
التـي تحـتفظ بفيروسـات مرافـق التحديـد راميـة إلـى لاعلـى اسـتكمال الجهـود  ٢ البري من الـنمط فيروس شلل األطفال

تـدمير المـواد غيـر الضـرورية أو أو  سـابين)أو الُمشتق مـن اللقـاح أو مـن سـاللة  (البري ٢ شلل األطفال من النمط
 .شلل األطفال اتفيروسأساسية لالحتفاظ بفي مرافق كما ينبغي المواد احتواء الالزم من تلك 
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القيــام ) مــن أجــل ٢٥-٢٠ اتالنتقــال (انظــر الفقــر تســريع وتيــرة عمليــة تخطــيط ا ٢٠١٦ي عــام وَتواَصــل فــ -٧
على جميـع مسـتويات األمانـة مـن أجـل تخفـيض عـدد عالية بف القيام مسبقًا بتخطيط الموارد البشريةضمان يلي:  بما

المــوظفين الممــولين مــن مبــادرة استئصــال شــلل األطفــال ومــا يتصــل بــذلك مــن خصــوم ماليــة؛ وفهــم العواقــب التــي 
يخّلفهــا خســران أولئــك المــوظفين والبنيــة األساســية الممولــة مــن مبــادرة استئصــال شــلل األطفــال علــى ســائر مجــاالت 

والمكاتب القطرية التابعة لها؛ والمساعدة في تحديـد الفـرص المتاحـة إلدراج وظـائف استئصـال شـلل  برامج المنظمة
 األطفال أو دمجها في مجاالت البرامج األخرى أو في النظام الصحي الوطني، حيثما أمكن ذلك.

 
مـع جميـع الـدول على توثيق عـرى تعـاونهم  األطفال شلل الستئصالالشركاء في المبادرة العالمية ويعكف  -٨

واألوســاط اإلنمائيــة الدوليــة األوســع نطاقــًا فــي مــا تبذلــه مــن جهــود راميــة إلــى اإلســراع فــي تــأمين المبلــغ األعضــاء 
 .على الدوام من شلل األطفال عالم خالٍ والالزم إليجاد  ١مليون دوالر أمريكي ١٣٠٠اإلضافي البالغ قدره 

  
  وقف سريان فيروس شلل األطفال

  
حالة إصابة بشلل األطفال المسبب للشلل نجمت عن فيروس شلل األطفـال  ٣٧عن  ٢٠١٦عام ُأبِلغ في  -٩

حالـــة. وقـــد ُأبِلـــغ عـــن جميـــع الحـــاالت فـــي  ٧٤الـــذي ُأبِلـــغ فيـــه عـــن  ٢٠١٥مقارنـــة بعـــام  البـــري علـــى نطـــاق العـــالم
بِلـــغ أيضـــًا فــــي . وأُ ١أفغانســـتان وباكســـتان ونيجيريـــا والتــــي نجمـــت عـــن فيـــروس شــــلل األطفـــال البـــري مـــن الــــنمط 

) ســّببتها فيروســات شــلل األطفــال الــدائرة ٢٠١٦عــن ثــالث حــاالت (جميعهــا فــي كــانون الثــاني/ ينــاير  ٢٠١٦ عــام
حالـة نجمـت  ٣٢الـذي ُأبِلـغ فيـه عـن  ٢٠١٥جمهورية الو الشعبية الديمقراطية، مقارنة بعـام الُمشتقة من اللقاح في 

عـن  ٢٠١٦. وقـد ُكِشـف حتـى اآلن فـي عـام اللقاح في سبعة بلـدان عن فيروسات شلل األطفال الدائرة الُمشتقة من
فــي واليتــي بورنــو وســوكوتو، نيجيريــا  ٢فيروســات شــلل األطفــال الــدائرة الُمشــتقة مــن اللقــاح مــن الــنمط نــوعين مــن 

 ).١٤(انظر الفقرة 
 

  البلدان التي مازالت موطونة بسريان شلل األطفال البري: باكستان وأفغانستان ونيجيريا
  

 ٢٠١٦. وُأبِلــغ فــي عــام كتلــة وبائيــة واحــدةأفغانســتان وباكســتان مــن البلــدان التــي ُتعامــل علــى أنهــا التــزال  -١٠
، حالـة ٥٤الـذي ُأبِلـغ فيـه عـن  ٢٠١٥حالة إصابة بشلل األطفال المسبب للشلل في باكستان مقارنة بعـام  ٢٠ عن

. وُأبِلـــغ فـــي حالـــة ٢٠الـــذي ُأبِلـــغ فيـــه عـــن  ٢٠١٥حالـــة مقارنـــة بعـــام  ١٣أفغانســـتان ســـوى عـــن فيمـــا لـــم ُيبّلـــغ فـــي 
تقدمًا قويًا على مدى األشـهر التسـعة الماضـية، عن حالة واحدة من أفغانستان، وأظهر البلدان كالهما  ٢٠١٧ عام

عقب "موسم  ٢٠١٦منتصف عام  وخلصت األفرقة االستشارية التقنية بعد استعراضها ألحدث البيانات الوبائية في
انخفاض معدل" سريان فيروس شلل األطفال، إلى أن من الممكن وقف انتقـال فيـروس شـلل األطفـال البـري بسـرعة 
في كال البلدين. على أن تحقيق ذاك الهدف سيكون مرهونًا بالوصول إلى جميع األطفال الذين فاتهم التمنيع وبسـد 

ذ االسـتراتيجية وبـالتمكن مـن تمنيـع األطفـال فـي المنـاطق المتضـررة بـالمرض التـي الثغرات المزمنة التي تتخلل تنفيـ
يصعب الوصول إليها بسبب انعدام األمن فيها. أما المستودعات المتبقية النتقال فيروس شلل األطفـال البـري فهـي 

منطقـة و  بيشـاور - خيبر/ انأفغانست من الشرقية المنطقةالممرات الثالثة التي تربط البلدين ببعضهما كليهما، وهي: 
 لــإلدارة الخاضــعة القبليــة/ بــاختونخوا خيبــر - خوســت/ باتكيــا/ باكتيكــا ومنــاطقكويتــا  – هيلمانــد/ الكبــرى قنــدهار

 التمنيــع أنشــطة( البــرامج عمليــات تحســين علــى المشــترك تركيزهمــا تعزيــز علــىا البلــدين برنامجــ يعمــل. و االتحاديــة
علــى  ٢٠١٦فـي عـام  ينامجنــالبر  تنسـيقكبيــر علـى  نتحّسـطـرأ  قــد. و الثالثـة الممـراتتلــك  فـيوالترصـد)  التكميلـي

االنتقـال المناطق الحدوديـة فـي ممـرات  بينفضًال عن تحّسنه فيما / األقاليم، المقاطعاتصعيدي الصعيد الوطني و 
 .المشتركة الثالثة

                                                           
ــــــــــى أحــــــــــدث المعلومــــــــــات عــــــــــن الميزانيــــــــــة والمــــــــــوارد الماليــــــــــة   ١ ــــــــــرابط اإللكترو  للحصــــــــــول عل ــــــــــالي: انظــــــــــر ال نــــــــــي الت

http://polioeradication.org/financing/) ، ٢٠١٧آذار/ مارس  ٦تم االطالع في.( 
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 ٢٠١٦األطفــال، وشــهد عــام  ويتواصــل فــي باكســتان انخفــاض عــدد الحــاالت المبّلــغ عنهــا لإلصــابة بشــلل -١١
أدنى عدد من حاالت اإلصابة بالمرض سنويًا في البلد، على أن الترصد البيئي ال يزال يكشـف عـن وجـود فيـروس 
شــلل األطفــال علــى نطــاق جغرافــي واســع ممــا يــدّل علــى اســتمرار الفيــروس فــي االنتقــال. وقــد أثبــت مســتودعان مــن 

. ومـن ٢٠١٦األطفـال (كراتشـي وبيشـاور) إحـراز تقـدم ُمشـّجع فـي عـام  المستودعات الثالثة الرئيسية لفيـروس شـلل
غ عـن أيـة حالـة إصـابة بشـلل األطفـال منـذ عـام تقريبـًا، وأبلغـت حصـرًا عـن الجدير بالذكر تحديدًا أن كراتشي لم تبلّ 

لـق ، ولكـن الوضـع فـي مسـتودع مجمـع كويتـا يبعـث علـى الق٢٠١٦ثالث عينات حاملة للفيروس منذ آذار/ مـارس 
فيروسـات بسبب استمرار انتقـال فيـروس شـلل األطفـال البـري فيـه علـى الصـعيد المحلـي جنبـًا إلـى جنـب مـع ظهـور 

. وعـالوة علـى ذلـك، ثمـة فاشـية ٢٠١٦منـذ حزيـران/ يونيـو  ٢ شلل األطفال الدائرة المشتقة من اللقاحات من النمط
ثرها عن أربـع حـاالت لإلصـابة بـالمرض خـالل النصـف لشلل األطفال مندلعة في منطقة السند الداخلية ُأبِلغ على أ

مكتــب رئــيس الــوزراء اإلشــراف مباشــرة علــى خطــة عمــل وطنيــة لطــوارئ المــرض. . ويتــولى ٢٠١٦الثــاني مــن عــام 
وتكفــل مراكــز عمليــات الطــوارئ علــى المســتوى االتحــادي ومســتويي المقاطعــات/ األقــاليم رصــد األنشــطة فــي الوقــت 

وتنفيذ اإلجراءات التصحيحية وتعزيز المساءلة والملكية على جميع المستويات. واألهم من المقارب للوقت الحقيقي 
ذلك كّله هو أن الخطة الوطنية ترّكز على تحديد األطفال الذين فاتهم التمنيع باستمرار وعلى األسباب الداعية إلى 

يات. ونتيجــة لــذلك يجــري تطبيــق ذلــك، واتبــاع نهــوج ترّكــز علــى منــاطق بعينهــا مــن أجــل التغلــب علــى تلــك التحــد
استراتيجيات مجتمعية مبتكرة وتصويب مواطن الضعف التشغيلية في البرنامج بشكل متزايـد، ويسـتمر تحسـين سـبل 
اإلتاحــة فــي المنــاطق التــي تعــّذر الوصــول إليهــا فــي الســابق. وُلــوِحظ ارتفــاع متزايــد فــي معــدالت التغطيــة بــالتمنيع 

ويتواصـــل بـــذل جهـــود منّســـقة مـــن أجـــل تحســـين عمليـــات البـــرامج وتعزيـــز آليـــات خيبـــر وكراتشـــي.  -بممـــر بيشـــاور
. وســـيكون االســـتمرار فـــي االضـــطالع بالـــدور القيـــادي الداخليـــةاإلشـــراف والرصـــد فـــي مجمـــع كويتـــا ومنطقـــة الســـند 

 .والعمليات المتواصلة طوال فترة االنتخابات الوطنية المقبلة أمرًا حاسم األهمية إلحراز النجاح
 
ويتصــدر موضــوع استئصــال شــلل األطفــال برنــامج العمــل الصــحي لحكومــة أفغانســتان، التــي عــّززت فــي  -١٢

جهودهــــا الراميــــة إلــــى تســــريع وتيــــرة استئصــــاله علــــى الصــــعيد الــــوطني وســــط العديــــد مــــن  ٢٠١٦و ٢٠١٥عــــامي 
مــن البلــد. والتــزال خطــة  التحــديات المعقــدة الماثلــة أمامهــا، بمــا فيهــا احتــدام الصــراع وانعــدام األمــن فــي أجــزاء كثيــرة

العمــل الوطنيــة للطــوارئ بمثابــة وثيقــة توجيهيــة يسترشــد بهــا البلــد فــي االضــطالع بأنشــطة استئصــال شــلل األطفــال. 
وتواصل مراكز عمليات الطوارئ عملها على الصعيدين الوطني واإلقليمي بهدف تكثيف الجهود التـي يبـذلها جميـع 

طنيـــة لطـــوارئ شـــلل األطفـــال تحـــت مظلـــة واحـــدة، وتوجيـــه تلـــك الجهـــود الشـــركاء مـــن أجـــل تنفيـــذ خطـــة العمـــل الو 
وتنسيقها. ومعظم مناطق أفغانستان خالية من شـلل األطفـال، ولكـن فيـروس شـلل األطفـال البـري مـا انفـك دائـرًا فـي 

ـــا مجموعـــه  ٢٠١٦منـــاطق جغرافيـــة مركزيـــة فـــي اإلقليمـــين الشـــرقي والجنـــوبي مـــن البلـــد، الـــذي أبلـــغ فـــي عـــام  عّم
ة خاصة، هما: مقاطعة بيرمـل فـي محافظـة يحالة في أربع مناطق فقط، منها منطقتان جغرافيتان تكتسيان أهم ١٣

حالـــة مـــن أصـــل تلـــك الحـــاالت البـــالغ  ١١باكتيكـــا ومقاطعـــة شـــيغال فـــي محافظـــة كونـــار، اللتـــان ُأبِلـــغ فيهمـــا عـــن 
 .٢٠١٦حالة إصابة بشلل األطفال في عام  ١٣ عددها

 
نيجيريـا أربـع حـاالت جديـدة لإلصـابة بشـلل األطفـال نجمـت عـن فيـروس شـلل األطفـال البـري وتأكدت فـي  -١٣

بواليــة بورنــو، وهــي أولــى الحــاالت الُمبّلــغ عنهــا بالبلــد منــذ  ٢٠١٦فــي تمــوز/ يوليــو وآب/ أغســطس  ١مــن الــنمط 
فيـروس شـلل األطفـال البـري . ويبّين التسلسل الجيني للفيروسات المعزولة أنهـا وثيقـة االرتبـاط ب٢٠١٤تموز/ يوليو 

بالواليـة المـذكورة. وبـالنظر إلـى تعـّذر الوصـول إلـى العديـد  ٢٠١١الذي ُكِشف عنه آخر مرة فـي عـام  ١من النمط 
من مناطق الوالية وٕالى العجز عن االضطالع بأنشطة عالية الجودة في مجالي التمنيـع والترصـد فيهـا، فإنـه ُيـرّجح 

ذ ذلــك الوقــت دون أن ُيكشــف عنهــا بــين صــفوف تلــك الفئــة مــن الســكان التــي تعــّذر أن تلــك الســاللة كانــت دائــرة منــ
الوصـــول إليهـــا. وقـــد وّجهـــت حكومـــة نيجيريـــا علـــى الفـــور اســـتجابة شرســـة للفاشـــية وفقـــًا لمـــا يـــرد فـــي البروتوكـــوالت 

علــى نطــاق  خمــس جــوالت مــن أنشــطة التمنيــع التكميلــيواضــطلعت بالوطنيــة الُمنّقحــة بشــأن االســتجابة للفاشــيات، 
واســع مــن أجــل إعطــاء جرعــات إضــافية مــن لقــاح شــلل األطفــال الفمــوي الثنــائي التكــافؤ علــى مــدى فتــرات قصــيرة. 
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وأعلنــت الحكومــة عــن أن الفاشــية طارئــة مــن طــوارئ الصــحة العموميــة علــى الصــعيد الــوطني، ويجــري فــي الوقــت 
ن الــوطني. وتشــّكل هــذه االســتجابة جــزءًا مــن نفســه اتخــاذ تــدابير أخــرى لزيــادة حساســية الترصــد علــى المســتوى دو 

استجابة إقليمية أخـرى أوسـع نطاقـًا للفاشـية بالتنسـيق مـع بلـدان مجـاورة، وخصوصـًا فـي اإلقلـيم الفرعـي مـن حـوض 
فيــه شــمال الكــاميرون وأجــزاء مــن جمهوريــة أفريقيــا الوســطى وتشــاد وجنــوب النيجــر. وأعلــن وزراء  بحيــرة تشــاد، بمــا

)، عـن أن ٢٠١٦آب/ أغسطس  ٢٣-١٩السادسة والستين للجنة اإلقليمية ألفريقيا (أديس أبابا، الصحة في الدورة 
فاشـية شـلل األطفـال طارئــة صـحية عموميـة علــى الصـعيد اإلقليمـي بالنســبة إلـى البلـدان الواقعــة فـي اإلقلـيم الفرعــي 

ن المـــرض بمســـتوى مـــن حـــوض بحيـــرة تشـــاد. ويؤكـــد الكشـــف عـــن تلـــك الحـــاالت علـــى الخطـــر الـــذي يشـــكله ســـريا
منخفض دون أن ُيكشف عنه، وعلى الحاجة الماسة إلى تعزيز الترصد على المستوى دون الوطني في كـل مكـان. 
وقامت المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال باستعراض وتنقيح الخطط المعنية بأنشطة التمنيع التكميلي لتلبيـة 

طفـال الفمـوي الثنـائي التكـافؤ المرتبطـة بتلـك االسـتجابة للفاشـية، والعمـل المتطلبات المتعلقة بإمدادات لقـاح شـلل األ
في الوقت نفسه على ضمان تمكين سائر البلدان المعرضة لخطر كبير من الحفاظ على مناعة السـكان بمسـتويات 

 .عالية
  

  فيروسات شلل األطفال الدائرة المشتقة من اللقاحات
  

فيروســـات شـــلل األطفـــال الـــدائرة المشـــتقة مـــن اللقاحـــات مـــن  قامـــت الـــدول األعضـــاء المتضـــررة بفاشـــيات -١٤
ـــنمط تكثيـــف اســـتجاباتها الراميـــة إلـــى ضـــمان وقـــف دوران تلـــك ب ٢٠١٦وأوائـــل عـــام  ٢٠١٥فـــي أواخـــر عـــام  ٢ ال

الفيروسات قبل إتمام العملية المتزامنة عالميـًا للتحـّول مـن اسـتخدام لقـاح شـلل األطفـال الفمـوي الثالثـي التكـافؤ إلـى 
عـــن حالـــة واحـــدة  ٢٠١٦عـــام ). وُأبِلـــغ فـــي ٦(انظـــر الفقـــرة  ٢٠١٦دام ذاك الثنـــائي التكـــافؤ فـــي مطلـــع عـــام اســـتخ

فـــي واليـــة  ٢لإلصـــابة بشـــلل األطفـــال ناجمـــة عـــن فيروســـات شـــلل األطفـــال الـــدائرة المشـــتقة مـــن اللقـــاح مـــن الـــنمط 
طفال الـدائرة المشـتقة مـن اللقـاح سوكوتو بنيجيريا. وتأكدت حالة منفصلة من المرض ناجمة عن فيروسات شلل األ

) وفـي عينـات البـراز ٢٠١٦ بواليـة بورنـو؛ حيـث ُعِزلـت مـن عينـة ُأِخـذت مـن البيئـة (فـي آذار/ مـارس ٢من النمط 
) مــن أحــد المخــالطين األصــحاء إلحــدى الحــاالت الُمصــابة بشــلل األطفــال ٢٠١٦(التــي ُاِخــذت فــي آب/ أغســطس 

)، وذلــك أثنــاء تعزيــز أنشــطة الترصــد فــي ١٣(انظــر الفقــرة  ١ي مــن الــنمط النــاجم عــن فيــروس شــلل األطفــال البــر 
المنطقة. ويبّين التسلسل الجيني لهذه الساللة أنها كانت دائـرة فـي المنطقـة منـذ قرابـة أربـع سـنوات وقـد ُكِشـف عنهـا 

مـن المنـاطق وٕالـى  . ونظـرًا إلـى تعـّذر الوصـول إلـى العديـد٢٠١٤مؤخرًا بشمال نيجيريا فـي تشـرين الثـاني/ نـوفمبر 
العجــز عــن االضــطالع بأنشــطة عاليــة الجــودة فــي مجــالي التمنيــع والترصــد بمنــاطق حيويــة مــن واليــة بورنــو، فإنــه 
ُيــرّجح أن تلــك الســاللة كانــت دائــرة دون أن ُيكشــف عنهــا بــين صــفوف تلــك الفئــة مــن الســكان التــي تعــّذر الوصــول 

مـن البلـدان، بوسـائل منهـا تحسـين نوعيـة الترصـد علـى المسـتوى  إليها. ويتواصل تنفيـذ خطـط االسـتجابة فـي العديـد
دون الــوطني عبــر أنحــاء اإلقلــيم الفرعــي لبحيــرة تشــاد فــي تشــاد. واســتجابت حكومــة نيجيريــا اســتجابة كاملــة وفوريــة 
تتماشــى مــع البروتوكــوالت الجديــدة الموضــوعة بشــأن الكشــف عــن فيروســات شــلل األطفــال المشــتقة مــن اللقــاح مــن 

في الفترة التي تلت عملية التحّول عن استخدام لقاح شلل األطفال الفمـوي الثالثـي التكـافؤ، وأِذنـت المـديرة  ٢ طالنم
مـن المخزونـات العالميـة بنـاًء علـى طلـب  ٢العامة بإطالق لقاح شـلل األطفـال الفمـوي األحـادي التكـافؤ مـن الـنمط 

وقـد تضـّررت جمهوريـة الو الديمقراطيـة الشـعبية بفاشـية . اقدمته حكومة نيجيريا بشأن استخدام اللقاح فـي اسـتجابته
)، ولم ُيبّلغ فيها عـن أيـة حالـة إصـابة بـالمرض منـذ ١النمط  فيروسات شلل األطفال الدائرة المشتقة من اللقاح (من

. ومع ذلك، التزال هناك ثغـرات تتخلـل نوعيـة الترصـد علـى المسـتوى دون الـوطني ٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ١١
فيها أجـزاء  في مناطق رئيسية من عّدة بلدان تأكد فيها سابقًا دوران فيروسات شلل األطفال المشتقة من اللقاح، بما

 من غينيا.
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وتواظـــب بنشـــاط المبـــادرة العالميـــة الستئصـــال شـــلل األطفـــال علـــى ترصـــد وجـــود فيروســـات شـــلل األطفـــال  -١٥
المتوقـع أن ُيكشــف عــن تلــك الســالالت فــي األشــهر األولــى فــي أي مصــدر، ومــن  ٢المشـتقة مــن اللقــاح مــن الــنمط 

شهرًا الالحقة لعملية التحّول من استخدام لقاح شلل األطفال الفموي الثالثـي التكـافؤ  ١٢أشهر و ٦التي تتراوح بين 
ثالثـــي إلــى اســـتخدام ذاك الثنــائي التكـــافؤ، نظــرًا إلـــى أن األطفــال الـــذين أخــذوا ســـابقًا لقــاح شـــلل األطفــال الفمـــوي ال

فـي بـرازهم لفتــرة زمنيـة محـدودة، وهــي سـاللة موجــودة  ٢التكـافؤ سيسـتمرون فــي طـرح سـاللة الفيروســات مـن الــنمط 
فـي  ٢أصًال في ذاك اللقاح الثالثي التكافؤ. وتؤدي كل عملية كشف عن الفيروسات المشتقة من اللقاح من النمط 

يمي والمستوى القطري لنظام معني بإدارة األحداث ُأنِشَئ أي مصدر إلى تفعيل فوري على المستويين العالمي واإلقل
حديثًا، وذلـك بهـدف إجـراء تقيـيم شـامل للمخـاطر المرتبطـة بسـاللة الفيروسـات المعزولـة، وتوجيـه اسـتجابة للفاشـية، 
عنــد االقتضــاء واللــزوم، بوســائل منهــا الوصــول إلــى المخزونــات العالميــة مــن لقــاح شــلل األطفــال الفمــوي األحــادي 

، وهــو لقــاح ُأطِلــق مــن المخزونــات العالميــة ألغــراض االضــطالع بتنفيــذ أنشــطة اســتجابة فــي ٢ التكــافؤ مــن الــنمط
جمهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى وتشـــاد والنيجـــر و البلـــدان الواقعـــة بـــاإلقليم الفرعـــي مـــن حـــوض بحيـــرة تشـــاد (الكـــاميرون 

ستان إلى التمنيع بواسطة الجرعات الجزئية من لقاح ونيجيريا)، فضًال عن موزامبيق وباكستان. وُلِجأ في الهند وباك
شــلل األطفــال الُمَعطَّــل فــي إطــار االســتجابة لعمليــات الكشــف عــن فيروســات شــلل األطفــال المشــتقة مــن اللقــاح مــن 

أنجـع  ٢في البيئة. وتشير البّينات الجديدة إلى أن لقاح شـلل األطفـال الفمـوي األحـادي التكـافؤ مـن الـنمط  ٢النمط 
 االســتراتيجي االستشــاري الخبــراء فريــقكــان ُيفهــم عنــه ســابقًا. وستشــّكل هــذه البّينــات الجديــدة التــي استعرضــها  مّمــا

شـــــباط/  ١٠و٩و ٢٠١٦١تشـــــرين األول/ أكتـــــوبر  ٢٠-١٨فـــــي اجتماعيـــــه األخيـــــرين (جنيـــــف،  بـــــالتمنيع المعنـــــي
أساسًا ُيرتكـز إليـه فـي تنقـيح البروتوكـوالت العالميـة لالسـتجابة للفاشـيات، ممـا يسـتلزم إجـراء عـدد  )،٢٠١٧٢ فبراير

 .أقل من جوالت االضطالع بأنشطة التمنيع التكميلي
  

التقليـل إلـى أدنـى حـد مـن خطـر انتشـار فيـروس شـلل  –طوارئ الصحة العموميـة التـي تثيـر قلقـًا دوليـًا 
  األطفال على الصعيد الدولي

  
حــوادث انتشــار فيــروس شــلل األطفــال علــى الصــعيد الــدولي بــالتالزم مــع دوران  ٢٠١٦اســتمرت فــي عــام   -١٦

الفيــروس عبــر الحــدود المشــتركة بــين أفغانســتان وباكســتان. ويتطلــب التقليــل إلــى أدنــى حــد مــن المخــاطر والعواقــب 
القيـــام بمـــا يلـــي: التنفيـــذ الكامـــل المترتبـــة علـــى انتشـــار فيروســـات شـــلل األطفـــال مـــن جديـــد علـــى الصـــعيد الـــدولي 

الســـتراتيجيات استئصـــال شـــلل األطفـــال فيمـــا تبقـــى مـــن منـــاطق متضـــررة بـــالمرض؛ والتطبيـــق الشـــامل للتوصـــيات 
)؛ وقيام جميـع الـدول األعضـاء بوضـع ٢٠٠٥المؤقتة الصادرة عن المديرة العامة بموجب اللوائح الصحية الدولية (

أهـب لالسـتجابة لهـا مـن أجـل تسـهيل توجيـه اسـتجابة سـريعة لمـا ُيكشـف عنـه خطط تشّدد على ترصد الفاشيات والت
ـــوائح الصـــحية  ـــة الطـــوارئ المشـــّكلة بموجـــب الل ـــال. وكانـــت لجن ـــدة لإلصـــابة بفيـــروس شـــلل األطف مـــن حـــاالت جدي

التوصـيات المؤقتــة لمـدة ثالثـة أشــهر أخـرى فـي مــؤتمر لهـا عقدتــه تمديـد فتـرة العمــل ب) قـد أوصــت ب٢٠٠٥( الدوليـة
  .) بشأن انتشار فيروس شلل األطفال على الصعيد الدولي٢٠١٧شباط/ فبراير  ٧عن ُبعد (يوم 

  
  
  
  
  
  

                                                           
اسـتنتاجات وتوصـيات.  – ٢٠١٦، تشـرين األول/ أكتـوبر بـالتمنيع المعني االستراتيجي االستشاري الخبراء فريقاجتماع    ١

  ٢٠١٦كانون األول/ ديسمبر  ٢عي، السجل الوبائي األسبو 
)http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/251810/1/WER9148.pdf?ua=1 ٢٠١٧آذار/ مارس  ٧، تم االطالع في.( 

 ./http://www.who.int/immunization/policy/sage/enسُيتاح تقرير االجتماع على موقع المنظمة اإللكتروني    ٢
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  التخّلص على مراحل من لقاحات شلل األطفال الفموية
  

لقـاح شـلل األطفـال الفمـوي الثالثـي التكـافؤ إلـى اسـتخدام ذاك الثنـائي لقد كان التحّول الناجح من استخدام   -١٧
أكبــر عمليــة علــى اإلطــالق لســحب أحــد اللقاحــات واعتمــاد آخــر ) معلمــة مهمــة؛ حيــث كــان ٦الفقــرة التكــافؤ (انظــر 

، أكدت جميع الدول األعضاء استكمالها لعملية التحّول هذه. ٢٠١٦مرتبط به. وبحلول نهاية شهر أيلول/ سبتمبر 
الــذي أبدتــه فــي ميــدان االلتــزام وهــذا اإلنجــاز هــو بمثابــة تكــريم لجميــع الــدول األعضــاء علــى المســتوى غيــر العــادي 

والقيــادة والمشـــاركة. وال غنــى عـــن وقــف اســـتخدام لقــاح شـــلل األطفــال الفمـــوي للــتخّلص مـــن المخــاطر النـــادرة جـــدًا 
والطويلة األمد لفيروسات شلل األطفال المشتقة من اللقاح والمرتبطة باستخدامه، ويمثل وقف استخدامه استراتيجية 

 االســتراتيجي االستشــاري الخبــراء فريــقالتــي أقرهــا األخيــر  هشــوطفــي لل األطفــال استئصــال شــأساســية مــن خطــة 
  .وجمعية الصحة بالتمنيع المعني

  
تحضيرًا لعملية التحّول إلى استخدام لقاح شلل األطفال الفموي الثنائي التكافؤ، قطعت جميع الدول عهدًا و   -١٨

األطفال الُمعطَّل في برامجها المعنية بالتمنيع الروتينـي،  على نفسها باعتماد جرعة واحدة على األقل من لقاح شلل
 المعنــي االســتراتيجي االستشــاري الخبــراء فريــقواتســم مســتوى االلتــزام بتحقيــق ذاك الهــدف بطــابع اســتثنائي. وكــان 

 بكــّل مــن تقليــل إمــدادات لقــاح شــلل ٢٠١٦اجتماعــه المعقــود فــي تشــرين األول/ أكتــوبر قــد أحــاط علمــًا ب بــالتمنيع
األطفــال الُمعطَّــل بســبب الصــعوبات التقنيــة الماثلــة أمــام شــركات التصــنيع فــي زيــادة اإلنتــاج، والتوقعــات القائلــة إن 

ويتواصل إعطاء األولويـة فـي مـنح اإلمـدادات المتـوفرة مـن  ٢٠١٨.١إمداد العالم باللقاحات سيظّل هّشًا طوال عام 
تيني في المناطق األكثـر عرضـة لخطـر دوران فيروسـات شـلل هذا اللقاح ألغراض االضطالع بأنشطة التمنيع الرو 

). ويجـري علـى ٢و ١فيها (البلدان المعرضة لمخـاطر عليـا مـن الـدرجتين  ٢األطفال المشتقة من اللقاح من النمط 
مـدادات لقـاح إقدم وساق بذل كل جهد ممكن لضمان حصـول بقيـة البلـدان التـي يتـدنى فيهـا مسـتوى الخطـورة علـى 

. وتعكــف المبــادرة العالميــة الستئصــال شــلل األطفــال بالتعــاون مــع الــدول ٢٠١٨شــلل األطفــال الُمعطَّــل فــي عــام 
األعضـــاء والمكاتـــب اإلقليميـــة التابعـــة للمنظمـــة علـــى تقصـــي إمكانيـــة إنشـــاء آليـــات معنيـــة باالقتصـــاد فـــي إعطـــاء 

الُمعطَّل بحقنها داخل األدمة. وشّدد أيضًا فريق الخبراء  الجرعات، مثل إعطاء جرعة جزئية من لقاح شلل األطفال
االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع في توصية البلدان بضـرورة أن تشـرع فـي التحضـير إلعطـاء جرعـة جزئيـة 
من لقاح شلل األطفال الُمعطَّل بحقنها داخل األدمة في إطار جدول مكّون من جرعتين، عوضًا عن إعطاء جرعة 

حــدة كاملــة منــه عــن طريــق حقنهــا فــي العضــل، وهــي توصــية أكــدها أيضــًا الفريــق العامــل التــابع للهيئــة والمعنــي وا
). وقــد اعتمــدت فعــًال بعــض ٢٠١٧شــباط/ فبرايــر  ١٠و ٩بمكافحــة شــلل األطفــال فــي اجتماعــه األخيــر (جنيــف، 

عطــاء جرعــات جزئيــة فــي إطــار الــدول األعضــاء، وخاصــًة بــنغالديش والهنــد وســري النكــا، جــداول زمنيــة بشــأن إ
برامجهــا المعنيــة بــالتمنيع مــن أجــل ضــمان إتاحــة لقــاح شــلل األطفــال الُمعطَّــل بكميــات تكفــي لالســتمرار فــي تمنيــع 

  كامل مجموعات المواليد.
  

  االحتواء
  

عقـب نشـر  ٢٠١٦تقـدمًا فـي عـام  ٢لجهود الراميـة إلـى احتـواء فيـروس شـلل األطفـال مـن الـنمط أحرزت ا  -١٩
إلى أدنى حد من مخاطر فيروس شلل األطفال المرتبطة بالمرافق عقب خطة العمل العالمية للمنظمة بشأن التقليل 

استئصــال فيــروس شــلل األطفــال البــري مــن نمــط معــين والوقــف المتتــابع الســتعمال اللقــاح الفمــوي المضــاد لفيــروس 

                                                           
اسـتنتاجات وتوصـيات.  - ٢٠١٦تشـرين األول/ أكتـوبر  ،بـالتمنيع المعني االستراتيجي االستشاري الخبراء فريقاجتماع    ١

، تـم http://www.who.int/wer/2016/wer9121.pdf?ua=1( ٢٠١٦كـانون أألول/ ديسـمبر  ٢السجل الوبائي األسبوعي، 
 ).٢٠١٧آذار/ مارس  ٧في االطالع 
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وأبلغــت بلــدان وأقــاليم عــددها  ١.)(GAP III)(خطــة العمــل العالميــة الحتــواء فيــروس شــلل األطفــال  شــلل األطفــال
عن أن فيروسات شلل األطفـال البـري أو تلـك المشـتقة  ٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ١٧ بلدًا وٕاقليمًا لغاية يوم ١٧٥

ـــدًا وٕاقليمـــًا آخـــر بأنهـــا التـــزال موجـــودة فيهـــا،  ١٨مـــا عـــادت موجـــودة فيهـــا، فيمـــا أفـــاد  ٢مـــن اللقـــاح مـــن الـــنمط  بل
مرفقـًا أساسـيًا لفيروسـات شـلل  ٧٥بلدًا حتى اآلن بتعيـين  ٣٠بلدًا وٕاقليمًا إعداد تقارير عن ذلك. وقام  ١٢ ويواصل

، بيد أنه اليزال يتعين على بعضـها اآلخـر ترشـيح الهيئـة ٢األطفال لكي تحتفظ بفيروسات شلل األطفال من النمط 
لك المرافق تستوفي متطلبات االحتواء المبّينة في خطـة الوطنية المعنية باالحتواء والمسؤولة عن اإلشهاد على أن ت

ودعمًا للدول األعضاء في جهودها الرامية إلى اسـتكمال  .(GAP III)العمل العالمية الحتواء فيروس شلل األطفال 
المرحلة األولى من الخطة المذكورة، فإن األمانة عاكفـة علـى وضـع إرشـادات لمسـاعدة المرافـق فـي تحديـد العينـات 

أو التوصــية بتــدمير تلــك العينــات أو مناولتهــا  ٢ُيــرّجح أن تحتــوي علــى فيروســات شــلل األطفــال مــن الــنمط  لتــيا
بطريقـة ســليمة ومأمونــة. وقامـت األمانــة كــذلك فـي معــرض دعمهــا لتنفيـذ المرحلــة الثانيــة مـن الخطــة بإذكــاء الــوعي 

ظفين من السـلطات الوطنيـة المعنيـة بـالمرافق بشأن موضوع االحتواء وتعزيز القدرات الوطنية عن طريق تدريب مو 
الحتـــواء فيـــروس شـــلل األساســـية لالحتـــواء واالحتفـــاظ بفيروســـات شـــلل األطفـــال علـــى تنفيـــذ خطـــة العمـــل العالميـــة 

العمــل وتــدابير اإلشــهاد. ونشــرت المنظمــة برنــامج اإلشــهاد علــى اســتيفاء متطلبــات االحتــواء دعمــًا لخطــة األطفــال 
والرامي إلى تزويـد السـلطات الوطنيـة المعنيـة بـاالحتواء فـي مجـال اإلشـهاد  ٢روس شلل األطفالالعالمية الحتواء في

باإلرشــادات الالزمــة فــي الجهــود التــي تبــذلها بشــأن اإلشــهاد علــى اســتيفاء المرافــق للمتطلبــات المبّينــة فــي الخطـــة 
لــى ذلــك، يجــري المــذكورة فــي إطــار التشــاور مــع اللجنــة العالميــة لإلشــهاد علــى استئصــال شــلل األطفــال. وعــالوة ع

حاليًا تـوفير التـدريب للمـراجعين الـذين ُيتوقّـع أن يشـاركوا فـي عمليـات مراجعـة سـجالت المرافـق األساسـية لالحتفـاظ 
بفيروسات شلل األطفال. ومن المتوقع أن تستكمل الدول األعضاء المعنية، عقب حصولها على هـذا الـدعم، تنفيـذ 

، وتحـرز تقـدمًا صـوب تنفيـذ المرحلـة الثانيـة حتواء فيـروس شـلل األطفـالال المرحلة األولى من خطة العمل العالمية
  منها، لتنخرط بذلك رسميًا المرافق المعنية في عملية اإلشهاد.

  
  تخطيط االنتقال في مجال شلل األطفال

  
 األطفال (الـذي ُأِشـير إليـه سـابقاً أنشطة تخطيط االنتقال في مجال شلل  ٢٠١٧و ٢٠١٦ُكثِّفت في عامي   -٢٠

بوصفه تخطيط موروث شلل األطفال). وُيصَبى بفضل الجهود المبذولة في إطار المبادرة العالمية الستئصال شلل 
) ضـمان دمــج الوظـائف الضــرورية ١األطفـال بشـأن التخطــيط فـي هــذا المجـال إلـى بلــوغ األهـداف الثالثــة التاليـة: (

) ضـمان ٢العموميـة التـي يتواصـل تنفيـذها؛ ( لصون عالم خال من شلل األطفال بعد استئصاله فـي بـرامج الصـحة
فهم العبر المستخلصة من أنشطة استئصـال شـلل األطفـال وتبادلهـا بالتـالي مـع المبـادرات الصـحية األخـرى والـدول 

) التخطــيط، حيثمــا أمكــن وحســب االقتضــاء، لنقــل القــدرات واألصــول والعمليــات دعمــًا لســائر ٣األعضــاء كافّــة؛ (
ٕاضافة إلى األهداف الثالثة الخاصة بالبرامج تحديدًا، يجري على قدم وساق بـذل جهـود علـى األولويات الصحية. و 

نطاق المنظمة ككل لتقييم كبرى المخاطر المالية وتلك المتعلقة بالموارد البشرية والمخـاطر البرمجيـة وتلـك الُمحيقـة 
رة العالميـة الستئصـال شـلل األطفـال فـي بقدرات البلدان، والناجمة عن انخفاض تمويل شلل األطفال وٕاغـالق المبـاد

  نهاية المطاف اللذين يوِجدُهما استئصال شلل األطفال.

                                                           
    WHO/POLIO/15.05الوثيقة   ١
)http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/09/GAPIII_2014.pdf ، ٢٠١٧آذار/ مارس  ٧في تم االطالع.( 

عمـل المنظمـة العالميـة الحتـواء فيـروس شـلل األطفـال خطـة لـدعم  االحتـواءبرنامج اإلشهاد على استيفاء متطلبات يحل    ٢
)GAPIII-CCS( :الُمتاح على الرابط اإللكتروني التالي)    

http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2017/02/CCS_2016EN.pdf ٢٠١٧آذار/ مــــارس  ٨، تــــم االطــــالع فــــي (
المرافــق األساسـية لالحتفـاظ بفيروسـات شــلل األطفـال الحاصـلة علــى محـل ممارسـة التحقـق الخاصــة بالمنظمـة بشـأن اسـتيفاء 

 ).٤روس شلل األطفال، وينسخ البرنامج تلك الممارسة (الملحق عمل العالمية الحتواء فيخطة ال اإلشهاد لمتطلبات
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ميزانيات مبّينة بالتفصيل لفترة  ٢٠١٦ونشرت المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال في نيسان/ أبريل   -٢١
تظهر انخفاض معدالت اإلنفاق فيما يخص كل بلـد وكـل إقلـيم وكـل نشـاط اعتبـارًا مـن  ٢٠١٩،١-٢٠١٦السنوات 

. وتـؤمن تلـك الميزانيـات قـوة الـدفع الالزمـة لالضـطالع بعمليـة تخطـيط االنتقـال علـى المسـتوى القطـري ٢٠١٧عـام 
ا الوطنيـــة فـــي مجـــال والتـــي ُيزمـــع أن تكـــون مدفوعـــة بعمـــل البلـــدان، وذلـــك بمـــا يتماشـــى مـــع بلـــوغ أهـــدافها وأولوياتهـــ

الصحة. كما تساعد تلك الميزانيات على حفز التخطيط فيما يتعلق بالموارد البشرية، وتؤدي إلى تخفيض مستويات 
 في الحظت قد الصحة جمعية وكانتالتوظيف وتقليل الخصوم النهائية المترتبة على المنظمة في نهاية المطاف. 

كاليف التعويض المترتبـة علـى إنهـاء العقـود بسـبب إغـالق البرنـامج أن المنظمة مسؤولة عن سداد ت ٢٠١٤،٢ عام
نظرًا إلى ارتفاع عدد عقـود المـوظفين وعقـود غيـر المـوظفين الُممّولـة مـن مـوارد التمويـل المخصصـة لمكافحـة شـلل 

ســتقلة وتــرد فــي ملحــق هــذه الوثيقــة تفاصــيل مســتمدة مــن دراســة م األطفــال تحديــدًا، والســيما فــي اإلقلــيم األفريقــي.
  ، ومعلومات ُمحّدثة منذ إجراء تلك الدراسة. ٢٠١٦ُأجِريت في أيلول/ سبتمبر 

  
وتعكــف المنظمــة وغيرهــا مــن الشــركاء فــي المبــادرة العالميــة الستئصــال شــلل األطفــال علــى تزويــد الــدول   -٢٢

فـال. أمـا البلـدان يخـص جهودهـا المبذولـة بشـأن تخطـيط االنتقـال فـي مجـال شـلل األط األعضاء بالدعم التقني فيما
بلـدًا فهـي  ١٦التي تمتلك أكبر البنى التحتية الُممولة من الموارد المخصصة لمكافحـة شـلل األطفـال والبـالغ عـددها 

فــي طريقهــا إلــى وضــع خططهــا بشــأن االنتقــال. وقــد تباطــأت عجلــة الجهــود المبذولــة بشــأن تخطــيط االنتقــال فــي 
يم الفرعي من حوض بحيرة تشاد بسبب الكشف عن فيـروس شـلل األطفـال نيجيريا والبلدان األخرى الواقعة في اإلقل

ــد فــي هــذا المضــمار وأن يســتمر التخطــيط  الفــي نيجيريــا؛ بيــد أنــه ينبغــي أ ١البــري مــن الــنمط  ُيخَســَر الــزخم الُموّل
  بالبلدان األخرى في إطار توثيق عرى التعاون مع سائر أصحاب المصلحة المعنيين، بمن فيهم المانحون.

  
والشركاء اآلخرون في المبادرة العالميـة الستئصـال شـلل األطفـال عمليـة لوضـع خططهـا وأطلقت المنظمة   -٢٣

بمقــر المنظمــة الرئيســي اللجنــة التوجيهيــة العالميــة التابعـــة  ٢٠١٦وُأنِشــئت فــي عـــام  الخاصــة بكــل وكالــة تحديــدًا.
للمنظمــة والمعنيــة بتخطــيط االنتقــال فــي مجــال فيــروس شــلل األطفــال وضــّمت فــي عضــويتها ممثلــين عــن األقــاليم 

نـي بـالموارد البشـرية المعنية واإلدارات التابعة لألمانة. كما ُأنِشئ فريـق عامـل عـالمي علـى نطـاق المنظمـة ككـل مع
الالزمة لالنتقـال فـي مجـال شـلل األطفـال مـن أجـل تحديـد وٕادارة المخـاطر المتعلقـة بـالموارد البشـرية ومـا يـرتبط بهـا 

 ٢٠١٦مـن خصـوم بالكامــل (انظـر الملحــق)؛ وصـدر تكليــف بـإجراء دراســة مسـتقلة تــم إجراؤهـا فــي أيلـول/ ســبتمبر 
واجهها المنظمة في ميدان تنفيذ البرامج ووضع توصيات مناسبة لكي يدرسـها لتقييم قدرات البلدان والمخاطر التي ت

) ٤(١٤٠م تفريـــق السياســـات العـــالمي التـــابع لألمانـــة واألجهـــزة الرئاســـية فـــي المنظمـــة. وعمـــًال بـــالمقرر اإلجرائـــي 
ل شــلل نتقــال فــي مجــاتخطــيط اال إعــداد تقريــر عــنة علــى األمانــ الصــادر عــن المجلــس التنفيــذي، تعكــف) ٢٠١٦(

، وســُيعقد اجتمــاع للــدول األعضــاء فــي نهايــة نيســان/ األطفــال لكــي تعرضــه علــى جمعيــة الصــحة العالميــة الســبعين
  .لمناقشة أول مسودة من التقرير ٢٠١٧أبريل 

  
مجلس مستقل جديد لرصد االنتقال ألغراض رصد وتوجيه كل مـن الجوانـب  ٢٠١٦وُأنِشَئ أيضًا في عام   -٢٤

في هذا  لتخطيط االنتقال رصدًا وتوجيهًا مستقلين، واإلبالغ عن التقدم المحرز ومستوى المشاركةالقطرية والعالمية 
  الصدد.

  
                                                           

  (متاحة على الرابط اإللكتروني التالي:  WHO/POLIO/2016.03الوثيقة   ١
http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/10/FRR2013-2019_April2016_EN_A4.pdf ، ــــــــم االطــــــــالع ت

  ).٢٠١٧آذار/ مارس  ٨في 
لجمعيــة الصــحة العالميــة الســابعة والســتين، اللجنــة "ب"، الجلســة الثانيــة،  ةضــر المــوجز االمحو ، ٦٧/٤٧انظــر الوثيقــة ج   ٢

 ).(باإلنكليزية) ٣سجالت/ /٦٧/٢٠١٤ج ص ع(الوثيقة   ٤  الفرع
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جهـــود بشـــأن تخطـــيط االنتقـــال علـــى المســـتويات القطريـــة وتواصـــل األمانـــة أيضـــًا فـــي إطـــار مـــا ُيبـــذل مـــن   -٢٥
ل شـلل األطفـال مـن أجـل وضـع اسـتراتيجية واإلقليمية والعالمية، العمـل مـع شـركائها فـي المبـادرة العالميـة الستئصـا

لإلشــهاد فــي المرحلــة الالحقــة لالنتقــال تحــّدد الوظــائف األساســية الالزمــة وتقــّدر تكاليفهــا عقــب مرحلــة اإلشــهاد مــن 
أجل صون عالم خال من شلل األطفال. وسُتوضع تلك االستراتيجية بفضل إجراء مشاورات مكثفة مع جميع الدول 

ناقشـات تجريهــا اللجــان اإلقليميـة، قبــل وضــع االسـتراتيجية فــي صــيغتها النهائيـة وُبعيــد انعقــاد األعضـاء، بمــا فيهــا م
  .٢٠١٨جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين في عام 

  
  وٕادارتها األطفال شلل الستئصال العالمية المبادرةتمويل 

  
لــت بالكامــل الميزانيــة الالزمــة لالضــطالع باألنشــطة الُمزمعــة فــي عــام   -٢٦ بفضــل الــدعم المســتمر  ٢٠١٦ُموِّ

والســـخي مـــن جانـــب األوســـاط اإلنمائيـــة الدوليـــة، بمـــا فيهـــا الـــدول األعضـــاء (وخصوصـــًا البلـــدان الموطونـــة بشـــلل 
ات ومنظمـة الروتـاري الدوليـة. ويجـري والمنظمات المتعددة األطـراف والثنائيـة ومصـارف التنميـة والمؤسسـاألطفال) 

بحشــــد المبلــــغ اإلضــــافي الـــــالزم  ٢٠١٧علــــى قــــدم وســــاق بــــذل جهــــود راميــــة إلــــى القيــــام بحلــــول منتصــــف عــــام 
لخطـــة االســـتراتيجية الستئصـــال شـــلل األطفـــال والشـــوط األخيـــر مـــن ا لتنفيـــذ ١مليـــون دوالر أمريكـــي ١٣٠٠ وقـــدره

وضـــمان إيجـــاد عـــالم خـــال مـــن شـــلل األطفـــال علـــى الـــدوام واإلشـــهاد علـــى خلـــوه منـــه فـــي  تمـــويًال كـــامالً  استئصـــاله
. وعالوة على الفوائد اإلنسانية الكبيرة المجنية من استئصال شلل األطفال، فإن الحافز على استئصـاله ٢٠٢٠ عام

رات يزيـد مبلغهـا اإلجمـالي يرتبط أيضًا بجني فوائد اقتصادية كبيرة، إذ سيحقق العالم الخـالي مـن شـلل األطفـال وفـو 
مليـــون دوالر أمريكـــي)، وهـــي  ٢٧ ٠٠٠مليـــون دوالر أمريكـــي (تحققـــت منهـــا فعـــًال وفـــورات بمبلـــغ  ٥٠ ٠٠٠علـــى 

أموال يمكن االسـتفادة منهـا فـي تلبيـة سـائر االحتياجـات الملحـة للصـحة العموميـة واالحتياجـات فـي ميـدان التنميـة. 
إلضافية الالزمة إليجاد عالم خال مـن شـلل األطفـال علـى الـدوام. ونشـرت وال غنى عن اإلسراع في حشد األموال ا

بشــأن استئصــال شــلل األطفــال، تلّخــص بوضــوح  ٢المبــادرة العالميــة الستئصــال شــلل األطفــال مبــّررات االســتثمار
  .األساس المنطقي االقتصادي واإلنساني الذي ُيستند إليه في مواصلة االستثمار في هذه المبادرة

  
  

  راء المطلوب من جمعية الصحةاإلج
  

جمعيــة الصــحة مــدعوة إلــى اإلحاطــة علمــًا بــالتقرير، بمــا فــي ذلــك المعلومــات الــواردة فــي الملحــق، وٕالــى   -٢٧
 ) تنفيذًا كامًال.٢٠١٥( ٣-٦٨ع  ص  ج تشجيع الدول األعضاء على ضمان تنفيذ القرار

                                                           
ــــــــــى أحــــــــــدث المعلومــــــــــات عــــــــــن الميزانيــــــــــة والمــــــــــوارد الماليــــــــــة   ١ ــــــــــالي:  للحصــــــــــول عل ــــــــــرابط اإللكترونــــــــــي الت انظــــــــــر ال

http://polioeradication.org/financing/) ، ٢٠١٧آذار/ مارس  ٧تم االطالع في.( 

  متاحة في الرابط اإللكتروني التالي:    ٢
http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2017/03/InvestmentCase.pdf  ــــي ــــم االطــــالع ف نيســــان/  ١٠(ت

  ).٢٠١٧  أبريل
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      الملحق
لة    أحدث المعلومات عن موارد المنظمة البشرية المموَّ

  من المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال 
  
  
 شـلل الستئصـال العالميـة المبـادرةلـة مـن المموَّ  البشـريةمـوارد الوثيقة أحـدث المعلومـات عـن اله هذتتضمن  -١

أمــا التقريــر الــذي نظــر  ٢علــى طلــب لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة التابعــة للمجلــس التنفيــذي. بنــاءً  ١،األطفــال
فقــد ُنقــح أيضــًا فــي ضــوء التعليقــات المقدمــة خــالل  ٢٠١٧فــي كــانون الثــاني/ ينــاير  ٣المجلــس فيــه وأحــاط علمــًا بــه

 مناقشات المجلس.
 
ُأجريـت دراسـة  ٤المستقلين االستشارية في مجال المراقبة،وردًا على التقرير السنوي السادس للجنة الخبراء  -٢

لـة  ٢٠١٦مستقلة في أيلول/ سـبتمبر  إلتاحـة مـا يلـي بالتحديـد: نبـذة محدَّثـة عـن المـوارد البشـرية فـي المنظمـة المموَّ
فـة؛ الماليـة فـي سـيناريوهات مختل من المبـادرة العالميـة الستئصـال شـلل األطفـال؛ توقعـات محدَّثـة خاصـة بالخصـوم

 أولويات موصى بها للحد من الخصوم وتعزيز تخطيط الموارد البشرية الخاصة باستئصال شلل األطفال.
  

ويرد بيان التطورات األخيرة الطارئة في إطار تخطيط المرحلة االنتقاليـة للمبـادرة العالميـة الستئصـال شـلل  -٣
 في الفقرات التالية. ٢٠١٦ل/ سبتمبر األطفال والبيانات المحدَّثة منذ إجراء الدراسة المستقلة في أيلو 

  
  التقدم المحرز في إدارة المرحلة االنتقالية

  
خطة المرحلة االنتقالية لما بعد تحقيقًا للهدفين المتمثلين في وضع  وُنفذت المبادراتاُتخذت عدة إجراءات  -٤

 انتهاء خدمة الموظفين.استئصال شلل األطفال والحد من الخصوم المحتملة الناجمة عن 

ُأنشــئت لجنــة توجيهيــة لتخطــيط المرحلــة االنتقاليــة لمــا بعــد استئصــال شــلل األطفــال علــى نطــاق  )١(
المنظمة بهدف ضمان الفهم المشترك على جميع مستويات األمانة للمخاطر البرمجية والتنظيميـة والماليـة 

ام المبـادرة فـي نهايـة الكبيرة المرتبطة بانخفـاض ميزانيـات المبـادرة العالميـة الستئصـال شـلل األطفـال واختتـ
المطاف؛ وتحديد عوامل تخفيف المخاطر؛ والنظر فـي احتمـال إدمـاج الوظـائف والمـوارد األساسـية لنشـاط 
استئصــال شــلل األطفــال فــي بــرامج أخــرى (مثــل الترصــد والتصــدي للفاشــيات والتمنيــع والــنظم الصــحية). 

سيا وٕاقلـيم شـرق المتوسـط بغيـة وضـع خطـط وأنشئت لجان مماثلة في اإلقليم األفريقي وٕاقليم جنوب شرق آ
  للمرحلة االنتقالية خاصة بأقاليم وبلدان معينة.

أنشئ فريق عامل مخصص معني بالموارد البشـرية يقـدم التقـارير إلـى اللجنـة التوجيهيـة للتخطـيط  )٢(
بهدف  برنامج استئصال شلل األطفالفي إطار للموظفين والعاملين من غير الموظفين واإلدارة االستباقية 

                                                           
 ، الملحق.١٤٠/٤٦م تالوثيقة    ١

 .١٤٠/٥م تانظر الوثيقة    ٢

 (باإلنكليزية). ١  للمجلس التنفيذي في دورته األربعين بعد المائة، الجلسة العاشرة، الفرع ةضر الموجز االمحانظر    ٣

  التالي:  اإللكتروني(على الموقع  EBPBAC24/2انظر الوثيقة    ٤
http://apps.who.int/gb/pbac/pdf_files/pbac24/PBAC24_2-ar.pdf ٢٠١٧آذار/ مارس  ٨، تم االطالع في.( 
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إعـادة انتـدابهم حيثمـا يكـون ممكنـًا إلـى مجـاالت البـرامج األخـرى دون الحد من تكاليف التعويضـات ودعـم 
 أن يتعرض تحقيق استئصال المرض في الوقت المناسب للخطر.

فريق العامل المخصـص المعنـي بـالموارد البشـرية قاعـدة بيانـات مخصصـة للمـوارد البشـرية أعد ال )٣(
صال شلل األطفال تحدَّث باستمرار. وتسمح قاعدة البيانات بالرصد المتواصل الذي المتصلة ببرنامج استئ

لوحــة متابعــة شــهرية يستعرضــها مــدير برنــامج استئصــال شــلل األطفــال ومــدير إدارة تنظــيم يشــمل إعــداد 
كــاليف تتّبــع حــاالت انتهــاء مــدة العقــود والتقاعــد المقبلــة والمناصــب الجديــدة والمنتهيــة وتو  المــوارد البشــرية

المــوظفين. وقاعــدة البيانــات هــي مصــدر المعلومــات المتاحــة عــن المــوارد البشــرية فــي هــذا التقريــر (جــرت 
 غ عنها سابقًا).التسوية بينها وبين األرقام المستمدة من الدراسات المستقلة المبلَّ 

لجميــع المكاتــب اإلقليميــة التــي شــرعت  ٢٠١٩-٢٠١٦ُحــددت أهــداف تخفــيض الميزانيــة للفتــرة  )٤(
 على ذلك في تخطيط تخفيض عدد الموظفين. بناءً 

عين المكتب اإلقليمي ألفريقيا موظفـًا للتخطـيط يعنـى بالمرحلـة االنتقاليـة لبرنـامج استئصـال شـلل  )٥(
األطفــال فقــط وأشــرك جميــع رؤســاء مكاتــب المنظمــة القطريــة فــي العمليــة. وبــدأ تنفيــذ الخطــط الراميــة إلــى 

موظـــف فـــي المكاتـــب القطريـــة (باســـتثناء نيجيريـــا والبلـــدان  ١٠٠تخفـــيض عـــدد المـــوظفين بمـــا يزيـــد علـــى 
وسيتواصـــل تخفـــيض عـــدد المـــوظفين فـــي  ٢٠١٧المعرضـــة للخطـــر حـــول حـــوض بحيـــرة تشـــاد) فـــي عـــام 

. ويتجلــى بعــض حــاالت التخفــيض فــي هــذا التقريــر فــي حــين أن بعضــها اآلخــر ٢٠١٩و ٢٠١٨ عــامي
ــا ســيالَحظ فــي التقــارير القادمــة عنــد تســجيلها فــي نظــ ام اإلدارة العــالمي. ويضــع المكتــب اإلقليمــي ألفريقي

بــرامج تســاعد المــوظفين المتــأثرين علــى االســتعداد للعمـــل خــارج إطــار برنــامج استئصــال شــلل األطفـــال. 
وعلــى ســبيل المثــال، ُنظمــت حلقــات عمــل تشــمل إجــراء المقــابالت علــى أســاس الكفــاءات وٕاعــداد الســير 

 ارات المهنية في أنغوال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وٕاثيوبيا.الذاتية وأنشطة أخرى لتنمية المه

بدأ مكتب المنظمة القطـري فـي الهنـد ضـمن إقلـيم جنـوب شـرق آسـيا تنفيـذ عمليـة تقلـيص برنـامج  )٦(
شــلل األطفــال. وفــي ســياق هــذه المرحلــة االنتقاليــة، ســتتحمل الحكومــات علــى المســتوى الــوطني استئصــال 

ـــول  ٪٥٠وعلـــى صـــعيد الواليـــات حتـــى  مـــن تكـــاليف البرنـــامج وبنيتـــه التحتيـــة التـــي تشـــمل المـــوظفين بحل
األطفـــال أو  . وفضـــًال عـــن ذلـــك، ســـيباع أســـطول مركبـــات البرنـــامج الهنـــدي الستئصـــال شـــلل٢٠٢٠ عـــام

اتفـاق للخـدمات  ٣٠٠ ينـاهز ُيسحب بالكامل وُتسند الوظيفة إلى جهة خارجية. ونتيجة لذلك، لـن يجـّدد مـا
 .٢٠١٧الساقة بحلول نهاية عام الخاصة مع 

للمسـاعدة علـى تغطيـة تكـاليف التعويضـات المرتبطـة  ٢٠١٣أنشأ المدير العام صـندوقًا فـي عـام  )٧(
مليــون دوالر  ٢٠، بلــغ رصــيد الصــندوق ٢٠١٦باختتــام برنــامج استئصــال شــلل األطفــال. وفــي نهايــة عــام 

. وُحـدد تطعـة مـن نفقـات المنصـب المشـغولمـن الرسـوم المقأمريكي ونتج أساسًا عن األموال غيـر المنفقـة 
االســتثمارات وهــو مبلــغ نــاتج عــن  ٢٠١٧مليــون دوالر أمريكــي فــي مســتهل عــام  ٢٠مبلــغ إضــافي قــدره 

صـــرح المـــدير العـــام  ،٢٠١٦المحققـــة فـــي عـــام  االســـتثنائية وٕايـــرادات أســـعار صـــرف العمـــالت األجنبيـــة
ألطفــال. ويبلــغ مجمــوع التمويــل المتــاح بتخصيصــه لصــندوق تعويضــات مــوظفي برنــامج استئصــال شــلل ا

مليـــون دوالر أمريكـــي فـــي الوقـــت الحـــالي. وبحلـــول نهايـــة  ٤٠لتغطيـــة هـــذه التكـــاليف للتعويضـــات بالتـــالي 
، مـــن المتوقـــع أن يبلــــغ رصـــيد هـــذا الصـــندوق لتعويضــــات مـــوظفي برنـــامج استئصـــال شــــلل ٢٠١٩ عـــام

مــل تكــاليف إنهــاء الخدمــة الناجمــة عــن انتهــاء لتحمليــون دوالر أمريكــي وهــو المبلــغ الــالزم  ٥٥األطفــال 
غ عن وضـع صـندوق التعويضـات سـنويًا فـي بيانـات المنظمـة الماليـة برنامج استئصال شلل األطفال. ويبلَّ 

) وســتقدم أحــدث المعلومــات إلــى ٢٠١٦ب فــي تقريــر المنظمــة المــالي لعــام -٢-٦المراجعــة (المالحظــة 
 جمعية الصحة العالمية السبعين.
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ـــ )٨( ٪ مـــن ٩٠البلـــدان ذات األولويـــة الســـتة عشـــر التـــي تســـتأثر بـــأكثر مـــن دعم التقنـــي إلـــى يقـــدم ال
األمانة فـي المقـر  وترصد. للمرحلة االنتقالية الوطنيةاألصول الممولة من المبادرة من أجل وضع الخطط 

قاليــة التقــدم الــذي تحــرزه هــذه البلــدان فــي وضــع خطــط المرحلــة االنت الرئيســي وعلــى المســتويات اإلقليميــة
 وتنفيذها.

علـــى البيانـــات عـــن برنـــامج استئصـــال شـــلل ســـتتاح للـــدول األعضـــاء الفـــرص لالطـــالع المســـتمر  )٩(
  على بوابة المنظمة على اإلنترنت يجري إعداده.لذلك األطفال عبر موقع مخصص 

  
رســـم خـــرائط المـــوارد البشـــرية الممّولـــة بواســـطة األمـــوال المخصصـــة للمبـــادرة العالميـــة 

  األطفالالستئصال شلل 
 
بلـغ بهـا المجلـس التنفيـذي استنادًا إلـى البيانـات التـي جمعتهـا الدراسـة المسـتقلة مـن نظـام اإلدارة العـالمي وأُ  -٥

ســتكون مصــدرًا للرصــد أعــدت األمانــة قاعــدة بيانــات خاصــة بــالموارد البشــرية  ٢٠١٧،١فــي كــانون الثــاني/ ينــاير 
إذ ينتهـي ستخدم لتوجيـه التخفـيض المنهجـي فـي أعـداد المـوظفين المتواصل وتقديم التقارير إلى األجهزة الرئاسية وتُ 

 برنامج المنظمة الستئصال شلل األطفال وتقليص خصوم المنظمة في العملية إلى أدنى حد.
  

آذار/  ٢٠التشــكيلة العامــة للقــوى العاملــة الممولــة مــن برنــامج المنظمــة الستئصــال شــلل األطفــال (فــي 
  )٢٠١٧ مارس

 
لموظفي المنظمة مدعومًا عن طريق المبـادرة العالميـة الستئصـال شـلل األطفـال مـن  منصباً  ١٣٤٦هناك  -٦

 ٢منصبًا مشغوًال في الوقت الحالي. ١٠٨٠بينها 
 
٪) وفــي ١٤٪) فــي اإلقلــيم األفريقــي ثــم فــي إقلــيم شــرق المتوســط (٧٤(وتوجــد معظــم المناصــب المشــغولة  -٧

 ).١التذييل ٪) (٤٪) وفي إقليم جنوب شرق آسيا (٧المقر الرئيسي (
  
٪) ٥٥ويعمل أكثر من نصف موظفي المنظمة الممولين مـن المبـادرة العالميـة الستئصـال شـلل األطفـال ( -٨

٪ مـن ١٣الـدعم التقنـي بنسـبة ويستأثر  ٪ منهم بأنشطة التمنيع والترصد٢٩في مجال دعم العمليات بينما يضطلع 
 ).٢٪ منها (التذييل ٣ القوى العاملة وتنسيق األنشطة بنسبة

  
٪). أمـا الموظفـون بعقـود أطـول ٧٨٪) وعقـود أطـول أجـًال (٢٢وتنقسم عقود الموظفين إلـى عقـود مؤقتـة ( -٩

أجــًال فينقســمون أيضــًا إلــى مــوظفين معينــين بعقــود مســتمرة ومــوظفين معينــين بعقــود محــددة المــدة. وتســجَّل أعلــى 
 مجموع الموظفين). ٪ من٥٦مستويات الخصوم بالنسبة إلى الموظفين المعينين بعقود مستمرة (

  
ـــيم شـــرق المتوســـط بعـــدد مـــن المـــوظفين  -١٠ ـــيم والمكتـــب إذ يســـتأثر إقل ويختلـــف مـــزيج المـــوظفين حســـب اإلقل

المؤقتين أكبر من عدد الموظفين المعينين بعقود أخرى في حين أن اإلقليم األفريقي لديه حصة أكبر من الموظفين 
 ).٣بعقود أطول أجًال (التذييل 

 

                                                           
 ، الملحق.١٤٠/٤٦م تالوثيقة انظر    ١

  .٢٠١٧آذار/ مارس  ٢٠مصدر جميع البيانات المتعلقة بالموظفين: قاعدة بيانات نظام اإلدارة العالمي،    ٢
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مليــون دوالر أمريكــي فــي  ٩٩,٤ى العاملــة فــي إطــار برنــامج استئصــال شــلل األطفــال وبلغــت تكــاليف القــو  -١١
. وال يشـــمل هـــذا المبلـــغ تكـــاليف ٢٠١٦تمشـــيًا مـــع المبلـــغ المتوقـــع اعتبـــارًا مـــن آب/ أغســـطس  ٢٠١٦ عـــامنهايـــة 

 العاملين من غير الموظفين التي تصّنف في إطار العمليات أو األنشطة في نظام اإلدارة العالمي.
  

ويحصل العديد من العاملين في مجال استئصـال شـلل األطفـال علـى عقـود العـاملين مـن غيـر المـوظفين،  -١٢
 :وخصوصًا في اإلقليم األفريقي وٕاقليم جنوب شرق آسيا وٕاقليم شرق المتوسط

  عقــــود فــــي آذار/  ٢٦٠٦بلــــغ عــــدد عقــــود العــــاملين مــــن غيــــر المــــوظفين فــــي إقلــــيم شــــرق المتوســــط
منصـــبًا؛ ويشــمل ذلــك العـــدد  ١٥٢د مناصـــب المــوظفين المشــغولة البــالغ مقارنــة بعــد ٢٠١٧ مــارس

شــــــخص مــــــن أصــــــحاب اتفاقــــــات أداء العمــــــل فــــــي أفغانســــــتان وباكســــــتان معــــــًا  ١٥٠٠أكثــــــر مــــــن 
مكتـــب األمـــم شـــخص مـــن العـــاملين فـــي العـــراق وباكســـتان والصـــومال المتعاقـــد معهـــم عبـــر  ٧٠١و

 المتحدة لخدمات المشاريع.

  اإلقلــــــيم األفريقــــــي (فــــــي آب/ فــــــي  عقــــــود العــــــاملين مــــــن غيــــــر المــــــوظفينعقــــــدًا مــــــن  ٢٧٥٢ُحــــــدد
ـــًا للخـــدمات الخاصـــة مقارنـــة بعـــدد مناصـــب المـــوظفين  ٥٥١) بمـــا فـــي ذلـــك ٢٠١٦ أغســـطس اتفاق

 .٢٠١٧منصبًا في آذار/ مارس  ٧٩٩المشغولة البالغ 

  تعاقـــدين م ١١٠٣يبلـــغ عـــدد المتعاقـــدين العـــاملين مـــن غيـــر المـــوظفين فـــي إقلـــيم جنـــوب شـــرق آســـيا
  .منهم في الهند ٪٩٠ُيستعان بهم بموجب اتفاقات الخدمات الخاصة ويعمل 

  
زال برنــامج استئصــال شــلل األطفــال يعــزز اســتعانته بالعــاملين مــن غيــر المــوظفين بــدًال مــن المــوظفين ومــا  -١٣

إلى أدنى حـد. وفـي مستوى المرونة إلى أقصى حد في إدارة الموارد البشرية وتقليل الخصوم اإلضافية بهدف زيادة 
، انخفضت نسبة تكاليف الموظفين إلى تكاليف العاملين من غير المـوظفين ٢٠١٦إلى عام  ٢٠١٣الفترة من عام 

  .من مجموع تكاليف الموظفين ٪٧٠وارتفعت نسبة تكاليف العاملين من غير الموظفين إلى  ٪٣٢إلى  ٪٤٥من 
  

المـوظفين مـن مراكـز االتصـال فـي األفرقـة المعنيـة بـالموارد وُتجمع البيانـات عـن عقـود العـاملين مـن غيـر   -١٤
البشرية فـي المكاتـب اإلقليميـة وتعـد يـدويًا نظـرًا لعـدم إمكانيـة اسـتخراجها مباشـرة مـن نظـام اإلدارة العـالمي. وتبحـث 

اء العمل األمانة عن طرق أفضل لجمع البيانات المرتبطة بعقود العاملين من غير الموظفين التي تشمل اتفاقات أد
واتفاقـــات الخـــدمات الخاصـــة واتفاقـــات المتعاقـــدين المحليـــين المبرمـــة مـــع األفـــراد ووكـــاالت المـــوظفين وتحليـــل هـــذه 

  البيانات.
  

وعلى الرغم من ذلك، ركز التحليل الحالي على القوى العاملة الحاصلة على عقود الموظفين إذ تمثل أهـم  -١٥
 عامل محرك لتخطيط الخصوم والموارد البشرية.

  
  تطور الموظفين الممولين من خالل برنامج استئصال شلل األطفال

 
ــــال بنســــبة  -١٦ ــــة الستئصــــال شــــلل األطف ــــادرة العالمي ٪ ١٠ارتفــــع عــــدد مــــوظفي المنظمــــة الممــــولين مــــن المب

لمقــــــدم إلــــــى المجلــــــس التنفيــــــذي فــــــي كــــــانون الثــــــاني/ اوفقــــــًا للتقريــــــر  ٢٠١٦و ٢٠١٣بــــــين عــــــامي  وظيفــــــة) ٩٨(
المكاتــب القطريــة فــي البلــدان وكــان هــذا االرتفــاع ضــروريًا بهــدف تحقيــق مــا يلــي: بنــاء القــدرات فــي . ٢٠١٧ ينــاير

ونيجيريـا)؛ والتصـدي لفاشـية شـلل األطفـال فـي بلـدان متعـددة فـي التي يتوطنها شـلل األطفـال (باكسـتان وأفغانسـتان 
مــي للطـوارئ الصـحية واستئصــال ؛ وٕانشـاء مركـز إقلي٢٠١٦وفـي نيجيريـا فــي عـام  ٢٠١٤الشـرق األوسـط فـي عــام 
مـن اللقـاح الفمـوي المضـاد لشـلل األطفـال علـى الصـعيد  ٢التخطيط لسـحب مكـون الـنمط ؛ شلل األطفال في عمان
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ووضـع مبـادئ توجيهيـة  العالمي وتنفيذ سحبه؛ وتعزيـز نظـم التمنيـع والترصـد فـي البلـدان الشـديدة التعـرض للخطـر؛
 (في المختبرات على سبيل المثال) بعد وقف انتقال العدوى.ترمي إلى احتواء فيروس شلل األطفال 

 
منـذ  ٪٣انخفض العدد اإلجمالي للموظفين الممولين من برنامج استئصال شلل األطفال بنسـبة ومع ذلك،  -١٧

عنـــدما بـــدأ انتهـــاء المبـــادرة العالميـــة الستئصـــال شـــلل األطفـــال فـــي البلـــدان التـــي ال يتوطنهـــا  ٢٠١٧مســـتهل عـــام 
عدد أقل من المناصـب المشـغولة فـي ثالثـة أقـاليم والمقـر الرئيسـي فـي الوقـت الحـالي مقارنـة بـآب/  المرض. ويوجد

ويسجل اإلقليم األفريقي انخفاضًا في عدد الموظفين الممولين من برنامج استئصال شلل األطفال  ٢٠١٦أغسطس 
 ).٤موظفًا (التذييل  ٢٧قدره 

  
  المية الستئصال شلل األطفال لتوفير الموظفين في األقاليم والبلداناالعتماد على األموال المخصصة للمبادرة الع

  
يختلـــف مســـتوى االعتمـــاد علـــى األمـــوال المخصصـــة للمبـــادرة العالميـــة الستئصـــال شـــلل األطفـــال لتـــوفير  -١٨

الموظفين حسـب اإلقلـيم. فـاإلقليم األفريقـي لـه أكبـر نصـيب مـن المـوظفين الممـولين مـن تلـك األمـوال كنسـبة مئويـة 
 ٪).٧٪) وٕاقليم جنوب شرق آسيا (١٦٪) ويليه إقليم شرق المتوسط (٣١مجموع الموظفين فيه (من 

 
مـن المـوظفين فيهـا  ٪٥٠األكثر اعتمادًا على التمويل من المبادرة العالمية لتوفير أكثر من البلدان  وتضم -١٩

 .مـن المـوظفين فـي باكسـتان ٪٤٨فـي حـين أن المبـادرة تـدعم أنغوال وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا 
أعــوام والتــزال لــديها مناصــب تُــدعم عبــر األمــوال المخصصــة  ١٠وهنــاك بلــدان خلــت مــن شــلل األطفــال ألكثــر مــن 

٪ مـن جميـع مناصـب المـوظفين. ويجـب علـى هـذه البلـدان أن تحـد ٥٠٪ و٢٠للمبادرة العالمية وتتراوح نسبتها بين 
تمويل خالل الفترة المقبلة المتراوحة بين سنة واحدة وثالث سنوات تمشـيًا بسرعة من اعتمادها على ذلك المصدر لل

 مع االنخفاض المتوقع في تمويل برنامج استئصال شلل األطفال.
  

أجــل التصــدي للتحــديات االســتراتيجية التــي يطرحهــا انخفــاض وتعمــل األمانــة علــى جميــع المســتويات مــن  -٢٠
 .٢٠١٩-٢٠١٧مبادرة العالمية للفترة لاميزانيات انخفاض عدد الموظفين تمشيًا مع 

  
الخصوم المالية المرتبطة بموظفي المنظمة الممولين بواسـطة األمـوال المخصصـة للمبـادرة 

  العالمية الستئصال شلل األطفال
  

اســتندت تحاليــل تكــاليف تعويضــات نهايــة الخدمــة إلــى الســيناريوهات المحتملــة التــي ُأدرجــت فــي الدراســة  -٢١
وُحـــّدثت ضــمن التقريـــر المقــدم إلـــى  ٢٠١٣للمـــرة األولــى إلـــى أجهــزة المنظمـــة الرئاســية فـــي عــام المســتقلة المقدمــة 

 .٢٠١٧المجلس التنفيذي في كانون الثاني/ يناير 
  

  التنبؤات بالحد األقصى لتكاليف التعويضات
 

ـــدر أن الحـــد األقصـــى لتكـــاليف التعويضـــات المرتبطـــة  -٢٢ ـــاًء علـــى الســـيناريو األكثـــر تشـــاؤمًا، ُق بمناصـــب بن
ماليـــــين دوالر أمريكـــــي لـــــدى اختتـــــام البرنـــــامج فـــــي  ١٠٩يبلـــــغ  ٢٠١٦المـــــوظفين المشـــــغولة فـــــي آب/ أغســـــطس 

ماليين دوالر أمريكـي) علـى  ١٠٥( ٢٠١٣. وال تمثل هذه التقديرات تغييرًا كبيرًا مقارنة بالتقديرات لعام ٢٠١٩ عام
 الرغم من زيادة عدد الموظفين مما يعزى أساسًا إلى ما يلي:

  ماليـين  ٤زيادة مرونة العقود مما يحد من الخصوم المحتملـة فـي السـيناريو األكثـر تشـاؤمًا بمـا قـدره
دوالر أمريكـــي مقارنـــة بســـيناريو يظـــل فيـــه نصـــيب العقـــود المؤقتـــة فـــي المســـتوى ذاتـــه المســـجل فـــي 

 .٢٠١٣ عام
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 اريو األكثــر تشــاؤمًا تــدعيم الــدوالر األمريكــي مقابــل العمــالت المحليــة بزيــادة التعويضــات فــي الســين
 .ماليين دوالر أمريكي بسعر صرف ثابت ٩مقداره  بما

 تسمح باتخـاذ تـدابير للتخفيـف يمكـن الـتحكم فيهـا وتخفـيض التي  تنبؤات بالتعويضاتزيادة تفصيل ال
). ٢٠١٣(وهـي معلومـات لـم تكـن متاحـة فـي عـام  ٢٠١٩-٢٠١٧الموارد بشكل تـدريجي فـي الفتـرة 

مليـون دوالر أمريكـي علـى مـدى ثـالث  ٥٥الجديدة مدفوعات التعويضات بما مقـداره وتقدر التنبؤات 
  سنوات.

  
) افتراض اختتام برنـامج استئصـال شـلل األطفـال فـي ١وتشمل العناصر الرئيسية لهذا السيناريو ما يلي: ( -٢٣

 طفــال مــن المــواردوانخفــاض المــوارد تمشــيًا مــع متطلبــات المبــادرة العالميــة الستئصــال شــلل األ ٢٠١٩عــام  نهايــة
وٕادراج تخفــيض  ٢٠١٧ممــا يتطلــب مــن المكاتــب اإلقليميــة تكييــف ميزانيتهــا لعــام  ٢٠١٩،١-٢٠١٦الماليــة للفتــرة 

التــزامن الجزئــي لمواعيــد ) ٢؛ (٢٠١٩-٢٠١٨المقترحــة للفتــرة الميزانيــة فــي الميزانيــة البرمجيــة والخطــط التشــغيلية 
احتمــال إعــادة انتــداب بعــض المــوظفين المهنيــين الــدوليين بعقــود طويلــة انتهــاء العقــود مــع موعــد اختتــام البرنــامج و 

 المدة.
 

ضـــمن التقـــارير عـــن برنـــامج  ٥وســـتحّدث هـــذه الســـيناريوهات وتوقعـــات التعويضـــات المبينـــة فـــي التـــذييل  -٢٤
بالنسـبة  استئصال شلل األطفال التي تقدم بانتظام إلى األجهزة الرئاسية. والتغيير الوحيد الطارئ فـي الوقـت الحـالي

، الملحــق) هـــو ١٤٠/٤٦م ت(الوثيقــة  ٢٠١٧إلــى التقريــر المقــدم إلـــى المجلــس التنفيــذي فـــي كــانون الثــاني/ ينـــاير 
 مليون دوالر أمريكي. ٤٠مليون دوالر أمريكي إلى  ٢٠المخصص لتعويضات نهاية الخدمة من المبلغ 

  
ــز تخطــيط المــوارد البشــرية  ــات المنظمــة للحــد مــن الخصــوم وتعزي ــامج أولوي الخاصــة ببرن

  استئصال شلل األطفال
  
ُحددت الخطوات المقبلة التالية ألغراض التنفيذ العاجـل والرصـد المسـتمر بنـاًء علـى الطلبـات المقدمـة مـن  -٢٥

الدول األعضاء والعمـل الجـاري للجنـة التوجيهيـة لتخطـيط المرحلـة االنتقاليـة لمـا بعـد استئصـال شـلل األطفـال علـى 
 نطاق المنظمة.

  
  لموارد البشريةإدارة ا

  
تشـــمل التـــدابير الجديـــدة لإلشـــراف الوثيـــق علـــى القـــرارات بشـــأن المـــوظفين الممـــولين مـــن المبـــادرة العالميـــة  -٢٦

 الستئصال شلل األطفال واستعراضها ما يلي:

  للمـــوارد البشــرية المتصــلة ببرنـــامج استئصــال شـــلل األطفــال (انظـــر إعــداد قاعــدة بيانـــات مخصصــة
 ).٤الفقرة 

  االســتباقية للمناصــب الشــاغرة بهــدف إلغــاء المناصــب غيــر الضــرورية والحــد مــن زيــادة عــدد اإلدارة
الموظفين والحفاظ في الوقت ذاته على القوى العاملة الالزمة لضمان وقف انتقال العـدوى والتصـدي 

 للفاشيات.

                                                           
  التالي:  اإللكترونيانظر الموقع    ١

http://polioeradication.org/financing/financial-needs/financial-resource-requirements-frr/gpei-requirements-2016-2019/ 
 ).٢٠١٧آذار/ مارس  ٨(تم االطالع في 
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 رًا إلـى أهميتهـا الرامية إلى تعزيز مراقبة عقود العاملين من غير الموظفين وتتبعهـا نظـ إيجاد الوسائل
يعتمــــد الحصــــول علــــى  -لتخطــــيط المرحلــــة االنتقاليــــة الخاصــــة ببرنــــامج استئصــــال شــــلل األطفــــال 

البيانــات المتصــلة بالعــاملين مــن غيــر المــوظفين فــي الوقــت الحــالي علــى جمــع البيانــات اليــدوي مــن 
 نظام المشتريات على المستوى القطري أو اإلقليمي.

 لبرمجيــة فــي األمانــة لتحديــد الوظــائف الحاســمة الممولــة مــن خــالل المشــاركة مــع شــبكة المجــاالت ا
برنامج استئصال شلل األطفال التـي يمكـن إدماجهـا فـي بـرامج أخـرى، وتقـدير الفـرص وتعزيزهـا إلـى 
أقصــــى حــــد إلعــــادة االنتــــداب الــــداخلي للمــــوظفين المهنيــــين الــــدوليين المتــــأثرين بالمرحلــــة االنتقاليــــة 

 شلل األطفال.الخاصة ببرنامج استئصال 

  رسم خرائط المهارات وٕاعادة تحديد مواصفات الوظائف لمساعدة الموظفين على االنتقال من برنامج
 استئصال شلل األطفال.

  اعتمــاد عمليــة جديــدة لالســتعراض والموافقــة مــن جانــب مــدير إدارة استئصــال شــلل األطفــال (بتقــديم
المعنـــي بـــالموارد البشـــرية) بخصـــوص  أحـــدث المعلومـــات المنتظمـــة إلـــى الفريـــق العامـــل المخصـــص

جميــع العقــود الطويلــة المــدة الجديــدة والمناصــب التــي تســتخدم األمــوال المخصصــة للمبــادرة العالميــة 
  الستئصال شلل األطفال.

  
  إدارة الميزانية

  
كفلت إدارة استئصال شلل األطفـال فـي المقـر الرئيسـي مـن خـالل العمـل عـن كثـب مـع المكاتـب اإلقليميـة  -٢٧

وٕادارة التخطــــيط وتنســــيق المــــوارد ورصــــد األداء بيــــان تخفــــيض أهــــداف ميزانيــــة برنــــامج استئصــــال شــــلل األطفــــال 
فــي الميزانيــات المقدمــة علــى مســتوى األقــاليم والمقــر الرئيســي فــي إطــار الميزانيــة البرمجيــة  ٢٠١٩-٢٠١٧ للفتــرة

 .٢٠١٩-٢٠١٨المقترحة للفترة 
 

حية أخــرى اعتمــادًا شــديدًا علــى المــوظفين الممــولين مــن المبــادرة وٕاذ تعتمــد عــدة مكاتــب قطريــة وبــرامج صــ -٢٨
العالميـــة الستئصـــال شـــلل األطفـــال والمـــوارد المخصصـــة لهـــا، تعمـــل اللجنـــة التوجيهيـــة لتخطـــيط المرحلـــة االنتقاليـــة 

 بعــد استئصــال شــلل األطفــال علــى نطــاق المنظمــة عــن كثــب مــع البــرامج التقنيــة فــي المقــر الرئيســي واألقــاليم لمــا
 والبلدان للتحقق من المخاطر البرمجية الناشئة عن فقدان الموظفين الممولين من المبادرة العالمية.

  
  التبليغ

  
علـى الطلـب بشـأن التقـدم المحـرز  ستظل األمانة تقدم التقـارير إلـى الـدول األعضـاء كـل سـتة أشـهر وبنـاءً  -٢٩

ن اختتامــه ويحقــق اإلشــهاد علــى استئصــال فــي انتقــال المــوظفين مــن برنــامج استئصــال شــلل األطفــال إذ يقتــرب مــ
  المرض في السنوات القادمة وفي الحد من الخصوم التنظيمية.
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  ١التذييل 
  
  

  الموظفون حسب اإلقليم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢التذييل 
  

  حسب الوظيفة الموظفون
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اإلقليم األفريقي
 ٪٧٤موظفًا،  ٧٩٩

 المقر الرئيسي
 ٪٧,٠موظفًا،  ٧٦

 اإلقليم األوروبي
 ٪٠,٧موظفين،  ٨

 إقليم جنوب شرق آسيا
 ٪٣,٦موظفًا،  ٣٩

 إقليم غرب المحيط الهادئ
 ٪٠,٦موظفين،  ٦

 التنسيق
 ٪٣موظفًا،  ٤٤

 الخدمات التقنية
 ٪١٣موظفًا،  ١٧٣

 الترصد والتمنيع
 ٪٢٩موظفًا،  ٣٧٨

 العمليات
 ٪٥٥موظفًا،  ٧١٧

  إقليم شرق المتوسط
 ٪١٤موظفًا،  ١٥٢
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  ٣التذييل 
  
  

  ٪)١٠٠عقود الموظفين حسب اإلقليم (متدرجة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٤التذييل 
  
  

  عدد الموظفين حسب المكتب واإلقليم
  

  
  
  
  
  

  المكتب/ اإلقليم
 عدد الموظفين

 ٢٠١٧آذار/ مارس  ٢٠١٦ ٢٠١٣
٢٠١٧-٢٠١٦  

 الزيادة/ النقص
 ٪٣- ٧٩٩ ٨٢٦ ٨٣٧  أفريقيا

  ٣٩ ٣٩ ٤١ جنوب شرق آسيا
 ٪١١- ٨ ٩ ١٢  أوروبا

 ٪٢- ١٥٢ ١٥٥ ٧٦ شرق المتوسط
  ٦ ٦ ٣ غرب المحيط الهادئ

 ٪١- ٧٦ ٧٧ ٥٠ المقر الرئيسي
 ٪٣- ١ ٠٨٠ ١ ١١٢ ١ ٠١٩ المجموع

عقود محددة المدة عقود مستمرة عقود مؤقتة

100% 
90% 
80% 
70% 
60% 
50% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 

0% 
اإلقليم األفريقي إقليم غرب المحيط  المتوسطإقليم شرق  اإلقليم األوروبي إقليم جنوب شرق آسيا

الهادئ
 المقر الرئيسي
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  ٥التذييل 
  
  

التطـور مـن سـيناريو : سيناريوهات الحد األقصـى والسـيناريوهات "المقـررة" لتقـديرات تكـاليف التعويضـات
الحــد األقصــى لتقــديرات تكــاليف تعويضــات نهايــة الخدمــة إلــى ســيناريو التخطــيط االســتباقي والتخفــيض 

  التدريجي
 )٢٠١٩لتكاليف إنهاء الخدمة بحلول نهاية عام  ٢٠١٦بماليين الدوالرات األمريكية، تقديرات عام (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

=     =     =  

 .٢٠١٧افتراض عدم التزامن في عام   ) ١(
. واسـتنادًا٢٠١٩مليون دوالر أمريكي في عـام  ٤٢و ٢٠١٨ماليين دوالر أمريكي في عام  ٧و ٢٠١٧ماليين دوالر أمريكي في عام  ٦منها   ) ٢(

ماليـين دوالر أمريكـي فـي حـال الموافقـة علـى ٤و ٣إلى القواعد الحالية الخاصـة بـالموارد البشـرية؛ ترتفـع قيمـة تكـاليف التعويضـات بمـا يتـراوح بـين 
 سنة. ٦٥ير في السياسة يؤجل سن التقاعد إلى تغي
 مليون دوالر أمريكي لتعويضات نهاية الخدمة. ٤٠لقد خصص مبلغ قدره    )٣(

التعويضات 
المتبقية لعقود 

التعيين 
المحددة المدة 

 والمستمرة

العقود المؤقتة انخفاض مدة 
خدمة الموظفين
المغادرين قبل 

نهاية 
 ٢٠١٩ عام

 الحد األقصى
لتكاليف 

إنهاء خدمة 
 الموظفين

الحد األقصى 
لتكاليف 
تعويضات 
الموظفين 

المتقاعدين في 
 الفترة 

٢٠١٩-٢٠١٧

تكلفة 
المرتبات 
خالل فترة 
اإلشعار/ 
إعادة 
 االنتداب

استحقاقات 
النقل واإلعادة 

إلى الوطن 
واإلجازات 

السنوية غير 
 المدفوعة

تقديرات 
تعويضات 

نهاية 
 )٢(الخدمة

تعويضات 
نهاية 

مجموع الوفورات 
في حال إمكانية 

إعادة انتداب 
من  ٪٢٥

الموظفين 
 المهنيين

افتراض عدم 
االستعاضة عن 

الموظفين 
المتقاعدين 

وأولوية حاالت 
التقاعد في 

تخفيض عدد 
 الموظفين

 

التغطية بواسطة صندوق 
المنظمة المركزي لمدفوعات 

 نهاية الخدمة
 

من عقود التعيين المحددة  ٪٥٠إمكانية تزامن نهاية افتراض 
 )١( ٢٠١٩-٢٠١٨المدة والمستمرة مع نهاية البرنامج في الفترة 

 

افتراض إمكانية 
 ٪٧٥تزامن نھاية 

من العقود المؤقتة 
 مع نھاية البرنامج

تعويضات نھاية 
الخدمة غير الممولة 
(بماليين الدوالرات 

 )٣(األمريكية)

١٠٩
١٠

١١
٣ ٤

٨٨ 

٢٠

١٧
٦٥

١٠ ٥٥ 

١٥ 

٣ 


