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  تخطيط االنتقال في مجال شلل األطفال
    

  تقرير من األمانة
  
  

  مقدمة
  
المقــرر  ٢٠١٧المجلــس التنفيــذي أثنــاء انعقــاد دورتــه األربعــين بعــد المائــة فــي كــانون الثــاني/ ينــاير  اعتمــد  -١

يقـدم تقريـرًا إلـى ) بشأن شلل األطفال، الذي ُطِلـب فيـه مـن المـدير العـام، فـي جملـة أمـور، أن ٤(١٤٠م تاإلجرائي 
والمالية والمتعلقة بالموارد البشرية، الناجمة عـن تقلـيص جمعية الصحة العالمية السبعين يوّضح المخاطر البرمجية 

المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال الذي يحدث حاليًا وعن إنهائها في نهاية المطاف، وأن يقدم كذلك أحـدث 
 المعلومات عن اإلجراءات المتخذة والمقررة لتخفيف أثر هذه المخاطر مع ضمان الحفاظ علـى الوظـائف األساسـية

  .المتعلقة بمكافحة شلل األطفال في الوقت نفسه
  
)، وهـــي مبنيـــة علـــى مـــدخالت وردت مـــن ٤(١٤٠م توقـــد ُأِعـــّدت هـــذه الوثيقـــة اســـتجابة للمقـــرر اإلجرائـــي   -٢

وجنـوب شـرق آسـيا، جنبـًا إلـى المكاتب القطرية التابعة للمنظمة والمكاتب اإلقليمية لكل من أفريقيا وشرق المتوسـط 
في المقر الرئيسي. وقُـدِّمت نمـاذج مشـتركة وُأجِريـت مقـابالت ُمنّسـقة مـن أجـل الحصـول  رات المعنيةجنب مع اإلدا

نيسان/  ٢٨على المدخالت الالزمة إلعداد التقرير الذي ُعِرض مشروعه األولي على اجتماع الدول األعضاء يوم 
  .٢٠١٧أبريل 

  
هذا التقرير على بيان قسم ملّخص ومقتضب يتناول المخاطر المتعلقـة بـالموارد البشـرية والجهـود  ويقتصر  -٣

. وينبغـــي أن ُيقـــرأ ذاك ٧٠/١٤الراميـــة إلـــى تخفيـــف وطأتهـــا، ألن هـــذه المســـائل ُمدرَجـــة فعـــًال فـــي ملحـــق الوثيقـــة ج
بـالموارد البشـرية وتلـك البرمجيـة والماليـة الملحق باالقتران مع هذا التقرير لتكوين فهم شامل عن المخـاطر المتعلقـة 

الناجمــة عــن االنتقــال فــي مجــال شــلل األطفــال، ومــن أجــل إثــراء النقــاش الــدائر فــي إطــار البنــد الفرعــي مــن جــدول 
  األعمال بشأن تخطيط االنتقال في مجال شلل األطفال، والذي ُأِعّد هذا التقرير ألجله.

  
األمانــة أن تقلــيص برنــامج مكافحــة شــلل األطفــال هــو واحــد مــن المخــاطر الرئيســية التــي تواجههــا  وتــرى  -٤

المنظمة في المقام األول. ويشارك فريق السياسات العالمية التابع للمنظمة مشاركة كاملة في معالجة هذه المسألة، 
مؤسسـية علـى نطـاق المنظمـة ككـل.  وُتعامـل ممارسـة تخطـيط االنتقـال فـي مجـال شـلل األطفـال علـى أنهـا ممارسـة

مانــة ملتزمــة بــإبالغ الــدول األعضــاء بمجريــات الممارســة وٕاشــراكها فــإن األ)، ٤(١٤٠م توعمــًال بــالمقرر اإلجرائــي 
واألصول والخبرات واالستثمارات الكبيرة الوظائف األساسية المتعلقة بمكافحة شلل األطفال فيها ضمانًا ألن تساعد 

الجهات الشريكة المانحـة علـى إقامـة عـالم خـال مـن شـلل األطفـال وصـونه عقـب اإلشـهاد علـى الموظفة من جانب 
استئصال المرض من العالم؛ والمساعدة، حيثما أمكن، في بلوغ سائر األهداف العالميـة الحاسـمة التـي ُيصـبى إلـى 

يتواصـــل دعمهـــا بفضـــل تحقيقهـــا فـــي مجـــال الصـــحة العموميـــة فـــي الـــدول األعضـــاء المتـــأثرة بشـــلل األطفـــال والتـــي 
  الجهود المبذولة من أجل مكافحته.



  A70/14 Add.1    ١إضافة  ٧٠/١٤ج

2 

  االنتقال في مجال شلل األطفال: المخاطر والفرص البرمجية
  
ُســلَِّط الضــوء علــى المخــاطر والفــرص البرمجيــة الرئيســية الــواردة أدنــاه فــي المــدخالت الــواردة مــن المكاتــب   -٥

ومــن مســودات الخطــط القطريــة الوطنيــة بشــأن االنتقــال فــي  اإلقليميــة المعنيــة واإلدارات الموجــودة بــالمقر الرئيســي،
مجال شلل األطفال. وهذا التقرير هو أول محاولـة لتوحيـد تفاصـيل المخـاطر والفـرص البرمجيـة بشـأن هـذا االنتقـال 

  .في وثيقة واحدة
  

  تأثير االنتقال على التمنيع  ألف:
  

  المخاطر المواجهة
  
الخاصـة بأحـدث المعلومـات المقدمـة مـن األمانـة عـن المـوارد البشـرية إلـى يوّضح الملحق المرفـق بالوثيقـة   -٦

مـن المبـادرة  مـن مـوظفي المنظمـة الُممـّولين٪ ٢٣أن هنـاك نسـبة  ١المجلس التنفيذي في دورته األربعين بعد المائة
مــــنهم يســـهمون فـــي االضـــطالع بأنشـــطة التمنيـــع والترّصـــد، وأن نســـبة أخـــرى العالميـــة الستئصـــال شـــلل األطفـــال 

المجـاالت التقنيـة األوسـع نطاقـًا والُمندرجـة ضـمن نطـاق البرنـامج الموّسـع للتمنيـع، ومنهـا ٪ يسـهمون فـي ١٩ قدرها
دعمًا تشغيليًا حاسمًا لتنفيذ أنشطة الترّصد والتمنيـع ٪ منهم ٥٦الدعم المختبري وٕادارة البيانات، في حين تقدم نسبة 

ة. وتواجـه المكاتـب اإلقليميـة وتلـك القطريـة التابعـة للمنظمـة فـي أعقـاب من خـالل المكاتـب القطريـة التابعـة للمنظمـ
تخفــيض تمويــل أنشــطة استئصــال شــلل األطفــال، خطــر تعــّرض وظائفهــا األساســية للتعطيــل فيمــا يخــص البرنــامج 

  الموّسع للتمنيع، وخصوصًا أنشطة ترّصد األمراض.
  
الموّسع للتمنيع والمبادرة العالمية الستئصال شلل  وثمة عالقات مشتركة وأوجه تآزر واضحة بين البرنامج  -٧

  األطفال، ومنها ما يلي:
  تعزيز التمنيع الروتيني (التخطيط الجزئي والتدريب وتعبئة قدرات المجتمع المحلي)  •
  ترّصد األمراض وقدرات المختبراتتعزيز   •
  البيانات الجيدة وتحليلها وٕادارتهاجمع   •
التــــــي ميلي وتنفيذها (في مجال مكافحة شلل األطفال وغيره من األمراض خطيط أنشطة التمنيع التكت  •

  )يمكن الوقاية منها باللقاحات
  اإلشراف على تنفيذ البرامج ورصدها.  •

  
 ٢لخطة العمل العالمية الخاصة باللقاحـات ٢٠١٦استعراض منتصف المدة الذي أجري في عام وقد وّجه   -٨

تـــذكيرًا قاطعـــًا يفيـــد بـــأن تطلعـــات العـــالم، مـــن قبيـــل الـــتخّلص مـــن الحصـــبة والحصـــبة األلمانيـــة أو تحقيـــق التغطيـــة 
  تزال متخلفة عن جداول تحقيقها الزمنية.الالمنصفة بالتمنيع، 

                                                           
 ، الملحق.١٤٠/٤٦م تالوثيقة    ١

لخطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات الُمتاح على الـرابط  ٢٠١٦عام  استعراض منتصف المدة الذي أجري فيانظر    ٢
   اإللكتروني التالي:

http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/SAGE_GVAP_Assessment_Report_2016_EN.pdf ،
 ).٢٠١٧أيار/ مايو  ٧(تم اطالع في 
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بلـدًا مـن البلـدان التـي يتعـين دعمهـا  ٦٨مبادرة مكافحة الحصبة والحصبة األلمانيـة قائمـة بأسـماء  وحّددت  -٩
على سبيل األولوية، وهي تشمل جميـع البلـدان التـي تحظـى بأولويـة االنتقـال فـي مجـال شـلل األطفـال. ويعـيش مـن 

مــنهم يزيــد علــى النصــف ، عــدد ٢٠١٥مليــون طفــل لــم يحصــلوا علــى التمنيــع ضــد الحصــبة فــي عــام  ٢٠,٨بــين 
) فـــي ســـتة بلـــدان مـــن البلـــدان التـــي تحظـــى بأولويـــة االنتقـــال فـــي مجـــال شـــلل األطفـــال (جمهوريـــة الكونغـــو ٪٥٣(

الديمقراطية وٕاثيوبيا والهند وٕاندونيسيا ونيجيريا وباكستان). لذا، فإن هدف التخّلص من الحصـبة والحصـبة األلمانيـة 
اصـة باللقاحـات هـو هـدف هـش الطـابع، وقـد يتضـّرر كثيـرًا بفعـل سـحب الـدعم الُمبّين في خطـة العمـل العالميـة الخ

  .الُمقّدم في مجال مكافحة شلل األطفال
  

مليـــون طفـــل مـــن غيـــر  ١٩,٤ تقريبـــًا مـــن األطفـــال البـــالغ عـــددهم ٪٦٠وعـــالوة علـــى ذلـــك، تعـــيش نســـبة   -١٠
بلدًا من البلدان التـي تحظـى  ١٦الحاصلين على التمنيع ضد الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي (اللقاح الثالثي) في 

بأولوية االنتقـال فـي مجـال شـلل األطفـال. ومـا زالـت هـذه الحالـة قائمـة بـرغم الحقيقـة القائلـة إن المـوارد الُمخّصصـة 
قد ساعدت تلك البلدان على رسم خرائط لفئات السكان الذين فاتتهم فرصة االنتفاع بخدمات لمكافحة شلل األطفال 

التمنيع الروتيني، وعلى وضع استراتيجيات لزيادة مستويات التغطية وتقليل أوجه التفاوت. وٕاذا ما أريد بلوغ أهداف 
ُتصان سالمة البرنامج الموّسع للتمنيـع ، فإنه ينبغي أال ٢٠٢٠خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات بحلول عام 

  .فحسب؛ بل أن ُيواظب أيضًا على تعزيزها وحمايتها من النكسات الالحقة لتنفيذ االنتقال في مجال شلل األطفال
  

ٕاغالقهـــا اإلقلـــيم األفريقـــي التـــابع التـــدريجي للمبـــادرة العالميـــة الستئصـــال شـــلل األطفـــال و وُيعـــرِّض اإللغـــاء   -١١
تقريبـــًا مـــن ٪ ٩٠واســـعة النطـــاق، نظـــرًا إلـــى أن المـــوارد الُمخّصصـــة لتلـــك المبـــادرة ُتمـــّول نســـبة  للمنظمـــة لمخـــاطر

مــوظفي المنظمــة العــاملين فــي اإلقلــيم وبنيتــه التحتيــة. ومــن األهميــة بمكــان مالحظــة أن جميــع مــوظفي المنظمــة 
عني بالتمنيع"؛ وهـم يعملـون علـى العاملين على الصعيد القطري والممّولين من تلك المبادرة يحملون لقب "موظف م

والمرتبطة كّلها بخطـة  –االضطالع بطائفة واسعة من أنشطة مكافحة األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات 
التـــــي أقرتهـــــا اللجنـــــة اإلقليميـــــة ألفريقيـــــا التابعـــــة للمنظمـــــة فـــــي  ٢٠٢٠،١-٢٠١٤التمنيـــــع االســـــتراتيجية اإلقليميـــــة 

خطــة االســتراتيجية إلــى خطــة العمــل العالميــة الخاصــة باللقاحــات، وهــي تضــم غايــات وتســتند تلــك ال ٢٠١٤.٢ عــام
طموحة بشأن اعتماد اللقاحات والتغطية بها على المستوى اإلقليمـي، فيمـا يتعلـق باللقـاح المضـاد للمكـورات الرئويـة 

شــري والحصــبة والحصــبة واللقــاح المضــاد للفيــروس العجلــي واللقاحــات المضــادة لكــّل مــن فيــروس الــورم الحليمــي الب
األلمانية والـتخّلص مـن كـزاز األمهـات والمواليـد والحمـى الصـفراء والتهـاب السـحايا. وقـد ُحـدِّدت تلـك الغايـات عقـب 

، ودعــم قــدرة المنظمــة المســتمرة علــى تقــديم ٢٠١٤-٢٠١٣مراعــاة مســتويات التوظيــف بــاإلقليم األفريقــي فــي الفتــرة 
  لدان من أجل بلوغ تلك األغراض.المساعدة التقنية الالزمة إلى الب

  
وٕاضافة إلى اإللغاء التدريجي للمبادرة العالمية الستئصـال شـلل األطفـال ومـا يـرتبط بهـا مـن مـوارد، يواجـه   -١٢

أيضًا اإلقليم األفريقي إلغاًء تدريجيًا للدعم المقـّدم إليـه مـن جانـب التحـالف العـالمي مـن أجـل اللقاحـات والتمنيـع فـي 
انتقاليــة اقتصــادية وعــدم أهليتهــا لتقــديم طلبــات الحصــول  الســنوات المقبلــة، وذلــك فــي ظــل مــرور البلــدان فــي مرحلــة

على الدعم من التحالف المذكور. وكان الفريق االستشاري التقني اإلقليمي المعني بالتمنيع قد أوصى في اجتماعـه 
طر المدير اإلقليمي للمكتب اإلقليمي ألفريقيا بإجراء تحليل مفّصل للمخا ٢٠١٦المعقود في كانون األول/ ديسمبر 

البرمجية بشأن األثار المتوقع أن يخّلفها إلغاء المبادرة تـدريجيًا/ إغالقهـا وانتقـال التمويـل مـن التحـالف العـالمي مـن 

                                                           
  ، ٢٠٢٠-٢٠١٤التمنيع االستراتيجية اإلقليمية خطة    ١

https://www.aho.afro.who.int/en/ahm/issue/19/reports/regional-strategic-plan-immunization-2014%E2%80%259 ،
 .٢٠١٧أيار/ مايو  ١٥تم االطالع في 

 .AFR/RC64/R4انظر القرار    ٢
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أجــل اللقاحــات والتمنيــع فيمــا يخــص بــرامج التمنيــع الوطنيــة والــنظم الوطنيــة لترّصــد األمــراض فــي اإلقلــيم األفريقــي، 
لمتطلبـات التـي يلـزم وضـعها موضـع التنفيـذ فـي الفتـرة الالحقـة لإلشـهاد والعمل أيضـًا فـي الوقـت نفسـه علـى إدراج ا

على خلو اإلقليم من شلل األطفال. وحّدد التحليل عددًا من المجاالت الرئيسية باإلقليم األفريقي التي ستتأثر بإلغاء 
  :المبادرة تدريجيًا وٕاغالقها، ومنها ما يلي

مكتبـًا  ٤٧ب القطريـة التابعـة للمنظمـة والبـالغ عـددها تحصـل جميـع المكاتـ – أنشطة ترّصد األمراض  •
في اإلقليم األفريقي على تمويل أولي ألغراض الرصد من المبادرة العالميـة الستئصـال شـلل األطفـال 
علــى أســاس فصــلي، وذلــك إلتاحــة المجــال أمــام البلــدان لالضــطالع بتنفيــذ أنشــطة فعالــة فــي ميــدان 

الضــطالع بأنشــطة الترّصــد فيمــا يتعلــق بــأمراض أخــرى يمكــن ترّصــد الشــلل الرخــو الحــاد، وكــذلك ل
الوقايــــة منهــــا باللقاحــــات. وبمجــــرد إغــــالق المبــــادرة العالميــــة الستئصــــال شــــلل األطفــــال، فقــــد يتعــــّذر 
االضــطالع بأنشــطة ترّصــد األمــراض علــى أمثــل نحــو، ممــا قــد يســفر عــن التــأخر فــي الكشــف عــن 

  .تمال ظهور بعض األمراض ذات األولوية مجّدداً األمراض ذات األولوية واالستجابة لها واح
ُتمّول إلى حد كبير الوظـائف التـي يؤديهـا الموظفـون فـي اإلقلـيم  – نظم المعلومات الخاصة بالتمنيع  •

األفريقـي فـي مجـال إدارة بيانـات التمنيـع الخاصـة بالمنظمـة مـن المـوارد المخّصصـة للمبـادرة العالميـة 
أن ُيكفل إضفاء طابع السيادة على هذه القدرة الالزمة إلدارة البيانات  الستئصال شلل األطفال، ويلزم

حتــى يتســنى رصــد اتجاهــات األمــراض بانتظــام، وُيفســح المجــال بالتــالي أمــام الكشــف عــن فاشــيات 
  .األمراض واالستجابة لها في الوقت المناسب

نظـــرًا إلـــى أن تمويـــل المبـــادرة العالميـــة الستئصـــال شـــلل األطفـــال يجـــري  – دعـــم أنشـــطة المختبـــرات  •
تقليصه، فإنه سيلزم توفير المزيد من الموارد للمختبـرات الُممّولـة مـن المبـادرة المـذكورة ألغـراض دعـم 
تلك المختبرات في االضطالع بأنشطتها في ميـدان مكافحـة سـائر األمـراض التـي يمكـن الوقايـة منهـا 

وشــراء الكواشــف والمعــدات واللــوازم األخــرى، فضــًال عــن ضــمان اســتمرار أنشــطة التــدريب باللقاحــات 
وصـــون قـــدرات المختبـــرات فـــي مجـــال االعتمـــاد. ومـــا زال مـــثًال المختبـــران المعتمـــدان مـــن المنظمـــة 
بنيجيريا وغيرهما من المختبرات الحكوميـة المدعومـة مـن المبـادرة العالميـة الستئصـال شـلل األطفـال، 

تتــولى أيضــًا دعــم الجهــود الراميــة إلــى مكافحــة الحصــبة والحصــبة األلمانيــة والحمــى الصــفراء،  والتــي
  مختبرات معّرضة للخطر.

  
ومن شأن تقليص برنامج مكافحة شلل األطفال تدريجيًا أن ينطوي على مواجهـة مخـاطر مماثلـة فـي إقلـيم   -١٣

شرق المتوسط الذي يكّرس فيه الموظفون المعنيون بمكافحة شلل األطفال جزءًا كبيـرًا مـن وقـتهم لـدعم سـائر جهـود 
لوقايـة منهـا باللقاحـات، فضـًال عـن ترّصـد التمنيع في مرحلـة الطفولـة وجهـود ترّصـد األمـراض األخـرى التـي يمكـن ا

الشلل الرخو الحاد. ويجري في البلدان التي تحظى بأولوية االنتقال في مجال شلل األطفال، كالصومال والسودان، 
دمج جهود استئصال شـلل األطفـال بالكامـل فـي البرنـامج الموّسـع للتمنيـع أو فـي جهـود التمنيـع األخـرى فـي مرحلـة 

إلى ذلك، ُتدمج أنشطة ترّصـد الحصـبة والحصـبة األلمانيـة فـي أنشـطة ترّصـد الشـلل الرخـو الحـاد  الطفولة. وٕاضافة
ألغراض إدارة البيانات واالضطالع بأنشطة المراقبـة وعمـل الهيئـات التقنيـة وٕاجـراء االتصـاالت والرصـد واإلشـراف. 

نت فيــه مســتويات التغطيــة بــالتمنيع وبــات اآلن التقــدم الوئيــد الُخطــى الُمحــرز ببلــد هــش مثــل الصــومال الــذي تحّســ
  تقدمًا مهّددًا بالخطر. ٢٠١٥،١في عام ٪ ٤٤إلى أكثر من  ١٩٨٠في عام ٪ ١٠الروتيني وارتفعت من أقل من 

                                                           
. ُمتـاح علـى ٢٠١٦تي يمكن الوقاية منها باللقاحات، الملخص العـالمي لعـام النظام الخاص بالمنظمة لرصد ألمراض ال   ١

  الرابط اإللكتروني التالي: 
http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/countries?countrycriteria%5Bcountry%5D%5B%5D=SOM ،
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إقليم جنوب شرق آسيا عقب فقدان شبكات مكافحة شلل األطفال خطرًا عظيمًا فيمـا يخـص بلـوغ  وسُيواِجه  -١٤
هــــدف الــــتخّلص مــــن الحصــــبة والحصــــبة األلمانيــــة/ متالزمــــة الحصــــبة األلمانيــــة الخلقيــــة فــــي هــــذا اإلقلــــيم بحلــــول 

ولــى والثانيــة مــن وتشــمل تلــك المخــاطر احتمــال ركــود أو تــدهور مســتويات التغطيــة بــالجرعتين األ ٢٠٢٠.١ عــام
اللقاح الحاوي على الحصـبة والحصـبة األلمانيـة فـي إطـار االضـطالع بـالتمنيع الروتينـي، وهـي اسـتراتيجية أساسـية 
للتخّلص من الحصبة ومكافحـة الحصـبة األلمانيـة، فضـًال عـن احتمـال تـأثير ذلـك سـلبيًا علـى نوعيـة أنشـطة ترّصـد 

في تحديد آليات بديلة تصون الوظائف التقنية ومسـتويات التمويـل لتحـّل  الحصبة والحصبة األلمانية. وٕان لم ُيعّجل
محل األموال المخّصصة للمبادرة العالميـة الستئصـال شـلل األطفـال، فـإن تعزيـز أنشـطة ترّصـد الحصـبة والحصـبة 
بة األلمانيــة المدعومــة مــن المختبــرات والقائمــة علــى الحــاالت مــن أجــل بلــوغ هــدف الــتخّلص مــن الحصــبة والحصــ

ــًا علــى التحــدي. ومــن الُمــرّجح أن يتعــّرض  األلمانيــة/ ومكافحــة متالزمــة الحصــبة األلمانيــة الخلقيــة، ســيظّل منطوي
كــذلك الــدعم الــالزم العتمــاد اللقاحــات الجديــدة بــإقليم جنــوب شــرق آســيا للخطــر، إن توقفــت شــبكات مكافحــة شــلل 

ة العتمــاد اللقاحــات وترّصــد األحــداث الضــارة عقــب األطفــال عــن دعــم أنشــطة مــن قبيــل التــدريب والتقييمــات الالحقــ
  .التمنيع

  
  الفرص الُمتاحة

  
الموظفين الرئيسيين التقنيين والمعنيين بشؤون التشغيل والُممّولين من المبادرة العالمية يمكن تكييف قدرات   -١٥

تلـك المبـادرة علـى الصـعيد الستئصال شـلل األطفـال وتكييـف هياكـل البنيـة األساسـية الواسـعة النطـاق والُممّولـة مـن 
القطري من أجل استخدام أولئك المـوظفين وتلـك الهياكـل ألغـراض أخـرى فـي مجـال أداء دور حاسـم فـي المسـاعدة 
علـــى بلـــوغ أهـــداف خطـــة العمـــل العالميـــة الخاصـــة باللقاحـــات، ومـــا يتصـــل بهـــا مـــن غايـــات التمنيـــع علـــى الصـــعيد 

  اإلقليمي.
  

. يعكف اإلقليم اإلفريقي وٕاقليم شرق المتوسط على لة في القارة األفريقيةضمان إتاحة التمنيع إتاحة شام  -١٦
إعداد دراسة جدوى عن التمنيع فـي القـارة األفريقيـة، تصـبو فـي نهايـة المطـاف إلـى بلـوغ الهـدف المتمثـل فـي تزويـد 

الوفيـــات والمراضـــة  الـــدول األعضـــاء الواقعـــة فـــي ذلكمـــا اإلقليمـــين مـــن القـــارة األفريقيـــة بالـــدعم الـــالزم لتقليـــل عـــبء
بين النساء واألطفال من جّراء األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات. ودراسة الجدوى هـذه معـّدة لغـرض  فيما

حشــد مــا يكفــي مــن االلتزامــات بشــأن الجــزء المتعلــق بالقيــادة والمــوارد الوطنيــة مــن أجــل تمكــين المنظمــة مــن تحقيــق 
والوفــاء بااللتزامــات الــواردة فــي إعــالن أديــس بشــأن  ٢٠٢٠٢-٢٠١٤إلقليميــة غايــات خطــة التمنيــع االســتراتيجية ا

  ٣).٢٠١٦( التمنيع
  

. تواصـل فـي السـنوات األخيـرة الالحقـة لمرحلـة اإلشـهاد علـى تعزيز التمنيع فـي إقلـيم جنـوب شـرق آسـيا  -١٧
استئصــال شــلل األطفــال مــن اإلقلــيم اســتخدام األصــول والقــدرات التقنيــة الُمكرســة لمكافحــة المــرض اســتخدامًا واســع 
ــًا. وفيمــا يلــي مجــاالت المشــاركة الرئيســية: ترّصــد األمــراض  النطــاق ألغــراض دعــم أولويــات التمنيــع األوســع نطاق

خــرى التــي يمكــن الوقايــة منهــا باللقاحــات (الحصــبة والحصــبة األلمانيــة والــدفتيريا والســعال الــديكي وكــزاز المواليــد األ

                                                           
 ).٢٠١٣( SEA/RC66/R5انظر القرار    ١

  ، ٢٠٢٠-٢٠١٤التمنيع االستراتيجية اإلقليمية خطة    ٢
https://www.aho.afro.who.int/en/ahm/issue/19/reports/regional-strategic-plan-immunization-2014%E2%80%259 ،

 .٢٠١٧أيار/ مايو  ١٥تم االطالع في 

، تـــم االطـــالع http://immunizationinafrica2016.org/ministerial-declaration-arabicلتـــالي: انظـــر الـــرابط اإللكترونـــي ا   ٣
 .٢٠١٧أيار/ مايو  ٨في 
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ومتالزمــة التهــاب الــدماغ الحــاد)؛ تقــديم دعــم تقنــي ُمحــّدد األهــداف ألنشــطة التمنيــع التكميلــي لغــرض الــتخّلص مــن 
الروتينــي؛ تقــديم الــدعم التقنــي الــالزم العتمــاد اللقاحــات  الحصــبة ومكافحــة الحصــبة األلمانيــة؛ تعزيــز نظــم التمنيــع

إجراء البحوث التشغيلية والتجارب السريرية. وقد اعترفت صراحًة الحكومات الوطنية الموجودة فـي اإلقلـيم ؛ الجديدة
دعم بهــذا الــدعم الُمقــّدم مــن هياكــل البنيــة األساســية الخاصــة بمكافحــة شــلل األطفــال، وهــي تــدعو إلــى صــون هــذا الــ

التقني مـن أجـل ضـمان تحقيـق مكاسـب أكبـر فـي مجـال الصـحة العموميـة وتحقيـق األهـداف اإلقليميـة، فضـًال عـن 
  بلوغ الغايات الصحية الُمحّددة في أهداف التنمية المستدامة.

  
. الــتخّلص مــن الحصــبة والحصــبة األلمانيــة/ تحقيــق هــدف الــتخّلص مــن الحصــبة والحصــبة األلمانيــة  -١٨

متالزمــة الحصــبة األلمانيــة الخلقيــة همــا مــن األولويــات بالنســبة إلــى الــدول األعضــاء فــي كــّل مــن اإلقلــيم مكافحــة 
األفريقــي وٕاقلــيم شــرق المتوســط وٕاقلــيم جنــوب شــرق آســيا، وقــد اعتمــدت هــذه األقــاليم الثالثــة جميعهــا أهــدافًا بشــأن 

  .التخّلص من الحصبة
  

صـــبة األلمانيـــة والمبـــادرة العالميـــة الستئصـــال شـــلل األطفـــال ويعتمـــد برنـــامج الـــتخّلص مـــن الحصـــبة والح  -١٩
كالهمــا اعتمــادًا كبيــرًا علــى شــبكة واســعة النطــاق مــن أنشــطة التّرصــد والمختبــرات والــنظم المعنيــة بالتأهــب لمواجهــة 

محلـي الفاشيات واالستجابة لها وأنشطة التمنيـع التكميلـي الدوريـة وشـبكة ناشـطة فـي مجـال تعبئـة قـدرات المجتمـع ال
من أجل "بذل قصارى جهدهما في بلوغ مآربهما النهائية". وقد شّكل نجاح الشبكة العالمية لمختبرات شـلل األطفـال 
مصــدر إلهــام للشــبكة العالميــة لمختبــرات الحصــبة والحصــبة األلمانيــة، ويتواصــل تقاســم المــوارد الهامــة عبــر نطــاق 

  يات الالزمة إلجراء فحوص مختبرية تؤكد الحاالت.الشبكتين كلتيهما من حيث الموظفين واإلدارة والعمل
  

٪) ٨٤مختبـرًا ( ١٢٢مختبـرًا،  ١٤٦وٕاضافة إلى ذلك، يوجد من بين مختبرات شلل األطفال البالغ عـددها   -٢٠
منها من المختبرات الُمعتمدة لدى شبكة مختبرات الحصبة والحصبة األلمانيـة، وهـي معّرضـة لخطـر تفكيكهـا عقـب 

افحـــة شـــلل األطفـــال. وبنـــاًء علـــى االحتياجـــات مـــن المـــوارد الماليـــة الُمبّينـــة فـــي المبـــادرة العالميـــة تخفـــيض مـــوارد مك
فــإن التقــديرات المؤقتــة تشــير إلــى أن مــن شــأن تكلفــة االستعاضــة عــن مــوارد المبــادرة  ١الستئصــال شــلل األطفــال،

المذكورة الُمستخدمة حاليًا لتعزيز أنشـطة ترّصـد الحصـبة والحصـبة األلمانيـة علـى المسـتوى القطـري أن تبلـغ سـنويًا 
ــًا. وتمثــل تلــك التكلفــة نســبة  ٧٧ ــًا مــن تكلفــة تنفيــذ أ٧٠مليــون دوالر تقريب نشــطة ترّصــد الحصــبة/ الحصــبة ٪ تقريب

فـرد تمـّولهم المبـادرة العالميـة  ٢٥٠٠عاملة مؤلفة مّما يزيـد علـى  nاأللمانية في العالم، ويوجد في الوقت الحالي قو
  الستئصال شلل األطفال من المواظبين على تقديم الدعم ألنشطة ترّصد الحصبتين المذكورتين.

  
المي: القدرة على الكشف عن األمراض التي قد تسبب أوبئة أثر االنتقال على األمن الصحي الع :باء

  وجوائح والطوارئ األخرى، وعلى االستجابة لها
  

  المخاطر الُمواجهة
  

حــدث مــن أحــداث الصــحة العموميــة الحــادة فــي اإلقلــيم  ١٠٠فــي ظــل اإلبــالغ ســنويًا عّمــا يزيــد علــى  يلــزم  -٢١
األفريقي ضمان توفير الحـد األدنـى فيـه مـن قـدرات المـوارد البشـرية الخبيـرة فـي مجـال الكشـف عـن أحـداث الصـحة 

التـي قـد تسـبب أوبئـة، واسـتيفاء  العمومية الحادة وتوجيه استجابة لها. ويمكن بهذه الطريقة تخفيـف عـبء األمـراض

                                                           
ـــة  منظمـــة   ١ ـــة. االحتياجـــات مـــن المـــوارد المالي ـــرابط اإللكترونـــي ٢٠١٦. ٢٠١٩-٢٠١٣الصـــحة العالمي . ُمتاحـــة علـــى ال

، تـــم االطـــالع http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/10/FRR2013-2019_April2016_EN_A4.pdfالتـــالي: 
 .٢٠١٧أيار/ مايو  ٨في 
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). ومــن الُمــرّجح عنــد ٢٠٠٥الحــد األدنــى مــن القــدرات األساســية المنصــوص عليهــا فــي اللــوائح الصــحية الدوليــة (
انعــدام هــذا الــدعم الميــداني أن تحــدث حــاالت تــأخير فــي الكشــف عــن هــذه المخــاطر بــاإلقليم األفريقــي وفــي توجيــه 

  استجابة فعالة لها.
  

خبرة برنامج مكافحة شلل األطفال في مجال إعداد الخطط التفصيلية وشن حمالت التطعيم خبرة  زالتماو   -٢٢
قّيمــة فــي مواجهــة العديــد مــن فاشــيات األمــراض التــي تتطلــب شــن كبــرى حمــالت التطعــيم الوقائيــة و/ أو التفاعليــة 

اشــب حاليــًا مــن حــاالت الجفــاف إزاءهــا. وقــد أســهم الفريــق المعنــي بمكافحــة شــلل األطفــال بالصــومال فــي إدارة الن
والكوليرا الطارئة عن طريق دعم تخطـيط حمـالت التطعـيم الفمـوي ضـد الكـوليرا وشـن تلـك الحمـالت ورصـدها التـي 

شخص في المناطق الشديدة التعّرض للخطورة. أما في السودان، فقـد شـارك  ٥٠٠ ٠٠٠تستهدف عددًا ُيقّدر بنحو 
فال بالبلد في رصد حمالت كبيرة وصلت إلى عشرات الماليين من األطفال الموظفون المعنيون بمكافحة شلل األط

والبالغين لتطعيمهم ضد الحمى الصفراء والتهاب السحايا والحصبة، باإلضافة إلى دعم أنشطة االسـتجابة لفاشـيات 
  حمى الضنك واإلسهال المائي الحاد.

  
ت في المناطق الحضرية وجرت مكافحتها مؤخرًا وتوّضح كذلك فاشيات الحمى الصفراء الكبيرة التي اندلع  -٢٣

في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأنغوال الدور الحاسم الذي يؤديه برنامج مكافحة شلل األطفال في المساعدة على 
االستجابة ألمراض معينة يمكن الوقاية منها باللقاحات، كما تواجه المنطقة الواقعة في شمال شرق نيجيريا مخاطر 

تزال الفـرق الصـحية المتنقلـة المن جراء التقليص التدريجي لموارد المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال. و  كبيرة
(المدعومة من المبادرة) هي المصدر الوحيد لتقديم خدمات التمنيع وخدمات الصـحة اإلنجابيـة وصـحة األم والوليـد 
والطفل والمراهق في بعض المناطق التي تعاني من آفة حركات التمرد التي تشنها جماعات بوكو حرام وما يترتب 

ية. وقد أدى الموظفون المعنيـون بمكافحـة شـلل األطفـال والبنيـة األساسـية لمكافحتـه عليها من تدمير للمرافق الصح
  دورًا أساسيًا في احتواء مرض اإليبوال بنيجيريا.

  
بتنقــيح المبــادئ التوجيهيــة التقنيــة العامــة المتعلقــة  ٢٠١٠وقــام مكتــب المنظمــة اإلقليمــي ألفريقيــا فــي عــام   -٢٤

في إطار االستجابة للعديد من  ٢٠٠١ضعت في عام التي وُ  ١لى نحو متكامل،بترّصد األمراض واالستجابة لها ع
عديــة الناشــئة وتلــك الناشــئة ُمجــّددًا ومخــاطر األمــراض غيــر الســارية واألحــداث والحــاالت المرضــية الُممرضــات المُ 

ســلبًا تعزيــز تلــك ) واتبــاع نهــج "الصــحة الواحــدة". وســيتأثر ٢٠٠٥المرتبطــة بهــا واعتمــاد اللــوائح الصــحية الدوليــة (
  المبادئ التوجيهية التقنية الُمنّقحة بفعل التقليص التدريجي لموارد مكافحة شلل األطفال.

  
ويتواصـــل أيضـــًا اســـتخدام العـــاملين الصـــحيين الُممـــّولين مـــن المبـــادرة العالميـــة الستئصـــال شـــلل األطفـــال   -٢٥

سـتية الالزمـة ييـد، ألغـراض دعـم الخـدمات اللوجواألصول الماديـة الستئصـاله، مثـل المركبـات ومعـدات سلسـلة التبر 
لالضطالع بأنشطة اإلشراف على سائر األمراض السارية وترّصدها. وقد أدى هذا الـدعم دورًا أساسـيًا فـي مكافحـة 
فاشيات الحمى الصفراء التي اندلعت مؤخرًا في كّل من أنغوال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا؛ وفي تعضيد 

تمنيع أثناء اندالع الفاشيات الموسمية اللتهاب السحايا؛ وفي توثيق عرى االستعداد لتنفيذ اإلطار الخـاص أنشطة ال
  بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة.

 

                                                           
المبــادئ التوجيهيــة التقنيــة المتعلقــة بترّصــد ). ٢٠١٠منظمــة الصــحة العالميــة ومراكــز مكافحــة األمــراض والوقايــة منهــا (   ١

وجمهوريـــة الكونغـــو وأتالنتـــا، الواليـــات المتحـــدة األمـــراض واالســـتجابة لهـــا علـــى نحـــو متكامـــل فـــي اإلقلـــيم األفريقـــي وبرازافيـــل 
   (ُمتاحة على الرابط اإللكتروني التالي: ٣٩٨-١األمريكية، : 

https://www.cdc.gov/globalhealth/dphswd/idsr/pdf/Technical%20Guidelines/IDSR%20Technical%20Guidelines%2
02nd%20Edition_2010_English.pdf ، ٢٠١٧أيار/ مايو  ٩في االطالع تم.( 
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  الفرص الُمتاحة
  

. تعكـف المنظمـة حاليـًا علـى االسـتجابة لعـدد لـم ُيشـهد لـه مثيـل تعزيز برنامج المنظمـة للطـوارئ الصـحية  -٢٦
األزمات، وثمة حاجة ماسة إلى زيادة القدرات الالزمة في عدد من المكاتب القطرية، وخصوصًا منها تلك التي من 

  تتعّرض للطوارئ باستمرار وسواها التي تعاني من هشاشة أوضاعها.
  

لدان وثمة بلدان كثيرة يستهدفها برنامج المنظمة للطوارئ الصحية من أجل تعزيز قدراتها هي أيضًا من الب  -٢٧
التــي تحظــى بأولويــة االنتقــال فــي مجــال شــلل األطفــال. ويوجــد مــن بــين تلــك البلــدان التــي تحظــى باألولويــة والبــالغ 

بلــدان  ٥" مــن البرنــامج المــذكور بشــأن تعزيــز قــدراتها، و١بلــدان تنــدرج ضــمن نطــاق "األولويــة  ٦بلــدًا،  ١٦عــددها 
بعـــض البلـــدان، مثـــل الصـــومال، وظيفـــة منســـق شـــؤون  " منـــه. وُأنِشـــئت فـــي٢أخـــرى تنـــدرج ضـــمن نطـــاق "األولويـــة 

مكافحـة شــلل األطفــال والطـوارئ علــى نحــو متكامـل دعمــًا ألنشــطة التمنيـع فــي مرحلــة الطفولـة وتوجيــه االســتجابات 
أثنــاء الطــوارئ بطريقــة متكاملــة. وقــد ال تــرتبط المهــارات التــي اكتســبها الموظفــون المعنيــون بمكافحــة شــلل األطفــال 

أقاموها على مر السـنين ارتباطـًا مباشـرًا بمتطلبـات برنـامج تعزيـز القـدرات األساسـية فحسـب، بـل أيضـًا  والنظم التي
بتعزيز قدرة النظم الصحية على الصمود في البلدان المعّرضة لمخاطر شـديدة. وسـيلزم تحديـد تـدفقات ماليـة أخـرى 

ية ال يضــم عــددًا كافيــًا مــن المــوظفين يســاوي فــي ضــوء الحقيقــة القائلــة إن متطلبــات برنــامج تعزيــز القــدرات األساســ
حاليًا عدد العاملين مـنهم فـي المبـادرة العالميـة الستئصـال شـلل األطفـال وال يشـتمل علـى الشـبكات الواسـعة النطـاق 

  العاملة على المستوى دون الوطني التي تصون أنشطتها حاليًا تلك المبادرة.
  

علـى اسـتعراض احتياجـات البلـدان مـن القـدرات األساسـية مــن  ويواظـب برنـامج المنظمـة للطـوارئ الصـحية  -٢٨
أجل التأهب لمواجهة الطوارئ واالستجابة لها، وذلك وفقًا لسياق البلد واحتياجاته في مكاتب المنظمـة القطريـة ذات 

  األولوية.
  

وسيواصل البرنامج طوال الفترة المقبلة التي تتراوح بين ستة أشهر واثني عشر شهرًا عمله جنبًا إلـى جنـب   -٢٩
مع رؤساء مكاتب المنظمة القطرية من أجل تنفيذ نموذج أعماله في البلـدان بمـا يتماشـى مـع سـياق البلـد، وضـمان 

إتاحـة فـرص إقامـة أوجـه التـآزر بـين أنشـطة إضفاء الطابع المؤسسي على تعزيـز تلـك القـدرات. وستتواصـل بنشـاط 
تخطــيط االنتقــال فــي مجــال شــلل األطفــال وخطــط البرنــامج بشــأن تعزيــز قــدرات البلــدان. وال ُيتــاح حاليــًا ســوى قــدر 

، غيـر أن إمكانيـة اسـتدامة هـذا ٢٠١٧محدود من التمويل الالزم لالستثمار األولي الذي يحتاجه البرنـامج فـي عـام 
ــّدم علــى مــدى عــّدة ســنوات لتمكــين المنظمــة مــن إنجــاز  النمــوذج فــي األجــل الطويــل مرهونــة بمســاهمات جديــدة تُق

  عملها أثناء الطوارئ.
  

ويوجد في البلدان التي تحظى بأولوية االنتقال في مجال شلل األطفال خبرات وقدرات كبيـرة لـدعم الجهـود   -٣٠
) ووضـع خطـط عمـل ٢٠٠٥ب اللوائح الصـحية الدوليـة (الرامية إلى تعزيز القدرات األساسية الوطنية الالزمة بموج

التخطـيط "إلـى أن  ٢٠١٦جـري بباكسـتان فـي عـام وطنية. وأشار التقرير الخاص بالتقييم الخارجي المشترك الـذي أُ 
المنهجــي يجــب أن ُيحــّدد كيفيــة انتقــال األصــول والممارســات الفضــلى المتعلقــة باستئصــال شــلل األطفــال ودمجهــا 

سـيما أنشـطة التمنيـع وترّصـد األمـراض التـي يمكـن الوقايـة منهـا باللقاحـات. ألولويات أخرى، والمًا بمرور الزمن دع
وينبغي بصورة عامة إعداد النظام المتكامل لترّصـد األمـراض المعديـة ومكافحتهـا مـن أجـل وضـع نظـام أفقـي يتسـم 

  ١بطابع أكثر عمومية وقادر على الكشف عن أي مرض واالستجابة له."
                                                           

فــي اللــوائح الصــحية الدوليــة الــذي ُأجــري فــي جمهوريــة  التقيــيم الخــارجي المشــترك للقــدرات األساســية المنصــوص عليهــا   ١
). جنيــــف: منظمــــة الصــــحة ٢٠١٦أيــــار/ مــــايو  ٦ –نيســــان/ أبريــــل  ٢٧باكســــتان اإلســــالمية: تقريــــر صــــادر عــــن البعثــــة (

  . ُمتاح على الرابط اإللكتروني التالي: ٢٠١٧  العالمية؛
 https://extranet.who.int/spp/sites/default/files/jeeta/WHO-WHE-CPI-2017.9-eng.pdf ـــــــــار/  ٩فـــــــــي ، تـــــــــم االطـــــــــالع أي

 .٢٠١٧ مايو
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جــري فعــًال فــي بلــدان كثيــرة تحظــى بأولويــة االنتقــال فــي مجــال شــلل األطفــال، وخاصــًة البلــدان الهّشــة وي  -٣١
األوضــــاع وتلــــك التــــي تشــــهد حــــاالت نــــزاع، دمــــج الُممــــّول مــــن موظفيهــــا وبنيتهــــا األساســــية مــــن المبــــادرة العالميــــة 

ســـتجيبة لفاشـــيات األمـــراض زالـــت مـــن أولـــى الجهـــات المهـــي ماالستئصـــال شـــلل األطفـــال فـــي عمليـــات الطـــوارئ، و 
  والكوارث الطبيعية.

  
. بــرغم التقــدم الُمحــرز علــى مــر الســنين، لــم تُنّفــذ تعزيــز ترّصــد األمــراض واالســتجابة لهــا بشــكل متكامــل  -٣٢

أنشطة ترّصد األمراض واالستجابة لها بشكل متكامل تنفيذًا تامًا على مستوى المقاطعات والمجتمعـات المحليـة فـي 
معظم البلدان. ومن الثغرات الحاسمة التي تتخلل تنفيـذ تلـك األنشـطة علـى مسـتوى المقاطعـات قصـور القـدرات فـي 

ارة البيانـــات، ومحدوديـــة قـــدرة اللجـــان المعنيـــة بـــإدارة األوبئـــة وأفرقـــة االســـتجابة الســـريعة لهـــا علـــى مســـتوى مجـــال إد
  ستية والتواصل اإلعالمي.يالمقاطعات، واالفتقار إلى القدرات اللوج

  
د وتتســم المهـــام الرئيســـية ومهـــام الـــدعم المتعلقـــة بترّصـــد األمـــراض واالســـتجابة لهـــا بشـــكل متكامـــل وبترّصـــ  -٣٣

الشلل الرخو الحاد الناجم عن شلل األطفال بطابع التماثل التام، وهي ُتطّبق علـى مسـتويات النظـام الصـحي كافّـة، 
ابتداًء بمسـتوى المجتمعـات المحليـة والمقاطعـات والمنـاطق الثانويـة وانتهـاًء بالمسـتوى الـوطني. وتمثـل شـبكة ترّصـد 

مية الستئصال شلل األطفال فرصة لتعزيز ترّصد األمراض واالستجابة الشلل الرخو الحاد الُممّولة من المبادرة العال
 ) اسـتخدام قـدرات إدارة البيانـات الُممّولـة مـن المبـادرة العالميـة؛١لها على نحو متكامل، وذلك عن طريق ما يلـي: (

كل آمـن وفـي إنشاء شبكة من المختبرات الوطنية للصحة العمومية التـي تـدعم عمليـة شـحن المـواد المعديـة بشـ) ٢(
) االســتفادة مــن العمليــات الميدانيــة الُممّولــة مــن المبــادرة العالميــة ألغــراض التحقيــق فــي كبــرى ٣الوقــت المناســب؛ (

الفاشـــيات واالســـتجابة لهـــا. ويمكـــن أن يفضـــي دمـــج القـــوى العاملـــة الُممّولـــة مـــن المبـــادرة العالميـــة الستئصـــال شـــلل 
أنشـطة ترّصـد األمـراض واالسـتجابة لهـا علـى نحـو متكامـل وبنـاء القـدرات  األطفال إلى بنـاء القـدرات الالزمـة لتنفيـذ

  ) واتباع نهج "الصحة الواحدة".٢٠٠٥المنصوص عليها بموجب اللوائح الصحية الدولية (
  

 األثر على أمراض المناطق المدارية المهملة والتكميل التغذوي  :جيم
 

  المواجهة المخاطر
 

عـــن طريـــق مليـــار شـــخص فـــي العـــالم بالعـــدوى الديدانيـــة المنقولـــة  ١,٥تشـــير التقـــديرات إلـــى إصـــابة نحـــو   -٣٤
مليــون طفــل فــي ســن الدراســة يعيشــون فــي  ٦٠٠مليــون طفــل دون ســن الدراســة وأكثــر مــن  ٢٧٠وهنــاك  ١التربــة.

ـــة، ويحتـــاجون إلـــى التـــدخالت العالجيـــة والوقائ ـــامج منـــاطق تشـــهد ســـريان هـــذه الطفيليـــات بكثاف ـــة. ويســـتهدف برن ي
مليـــون طفـــل دون ســـن الدراســـة ســـنويًا  ٢٧٠المنظمـــة لمكافحـــة أمـــراض المنـــاطق المداريـــة المهملـــة الوصـــول إلـــى 

خـالل حمـالت التطعـيم ضـد  "ألـف"بالعالج الطارد للديدان. وعادة ما ُتعطى األقـراص الطـاردة للديـدان مـع فيتـامين 
شـــلل األطفـــال التـــي تُـــنظم كأيـــام لصـــحة الطفـــل تعتمـــد علـــى التمويـــل المخصـــص لشـــلل األطفـــال. وعلـــى الصـــعيد 

  باتباع هذا النهج.  ٢٠١٥مليون طفل دون سن الدراسة تلقوا اللقاح في عام  ١٥٠العالمي، هناك أكثر من 
 
ذي يضم أكبر عدد من األطفـال المصـابين بالعـدوى الديدانيـة وُيعد إقليم جنوب شرق آسيا إقليم المنظمة ال  -٣٥

، وتشهد الهنـد وٕاندونيسـيا وبـنغالديش معظـم الحـاالت. وقـد حـدد هـذا اإلقلـيم الـتخلص مـن عن طريق التربةالمنقولة 

                                                           
، تــم تحــديثها فــي ٣٦٦الصــحة العالميـة، صــحيفة وقــائع رقـم  عـدوى الديــدان الطفيليــة المنقولـة عــن طريــق التربـة. منظمــة   ١

، تـم http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs366/en/. متاحة علـى الـرابط التـالي: ٢٠١٧كانون الثاني/ يناير 
 .٢٠١٧أيار/ مايو  ١٥االطالع في 
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مـن حيـث البرامج ذات األولويـة. ويـأتي اإلقلـيم األفريقـي فـي المرتبـة الثانيـة  أحدأمراض المناطق المدارية المهملة ك
مليــــون طفــــل مــــن األطفـــال الــــذين يحتــــاجون إلــــى المعالجــــة  ٣٠٠عـــدد مــــن األطفــــال المصــــابين بالعـــدوى، ويضــــم 

ــيم األفريقــي  عــدالكيميائيــة الوقائيــة. وت نيجيريــا وٕاثيوبيــا  -ثالثــة بلــدان مــن البلــدان األربعــة األشــد احتياجــًا فــي اإلقل
  نتقال في مجال شلل األطفال. ذات أولوية في اال -وجمهورية الكونغو الديمقراطية 

 
مليـون طفـل تقريبـًا مـن  ٥٥ خضـع االنتقـال فـي مجـال شـلل األطفـال،تـي تشـهد وفي البلدان الستة عشر ال  -٣٦

، مـن خــالل "أيـام صــحة الطفـل". وفــي جمهوريــة ٢٠١٥لديــدان فـي عــام لرد اطـللعــالج الاألطفـال دون ســن الدراسـة 
لعالج باألدوية الطاردة للديـدان إلى اتغطية األطفال المحتاجين  نسبة زادت الكونغو الديمقراطية وباكستان وميانمار

  .٪٦٠؛ وزادت في إثيوبيا على ٪٩٠على 
 
حجم المبادرة العالميـة الستئصـال شـلل األطفـال سـيؤثر سـلبًا فـي المسـتقبل علـى في المتوقع  راجعالت ولكن  -٣٧

التغطيــة بالمعالجــة الكيميائيــة الوقائيــة المضــادة للعــدوى الديدانيــة المنقولــة بالتربــة. كمــا أن درجــة التكامــل الموجــودة 
قتصـر علـى تيص العمليـات لـن بين مختلف البرامج المعنية بأمراض المناطق المداريـة المهملـة تعنـي أن عمليـة تقلـ

أو بعــده بقليــل، غالبــًا  ٢٠٢٠البــرامج الخاصــة بالعــدوى الديدانيــة المنقولــة بالتربــة. ومثــال علــى ذلــك، أنــه قبــل عــام 
ستكون برامج الـتخلص أو االستئصـال المعنيـة بـداء الخيطيـات اللمفاويـة وداء كالبيـة الـذنب وشـلل األطفـال، قـد  ما

لــتخلص، وســتكون الحمــالت الكبيــرة التــي ُتجــرى ســنويًا والتــي تــوفر جــزءًا مــن الُبنــى أو ا لاالستئصــاحققــت غايــة 
  التحتية المستخدمة للوصول إلى األطفال باأللبندازول والمبندازول قد توقفت تدريجيًا. 

 
لتطعـــيم ضـــد شـــلل األطفـــال الواســـعة النطـــاق وأيـــام صـــحة الطفـــل التـــي تـــدعمها مبـــادرة اكمـــا أن حمـــالت   -٣٨

شلل األطفال، تتيح الفرصة إلجراء أنشـطة ترصـد داء الـدودة الغينيـة، وتـدعم بـذا جهـدًا آخـر مـن الجهـود استئصال 
العالمية المبذولة الستئصال األمراض. وقد ساعد البحث النشيط عن الحاالت عن طريق زيارة المنازل وترصد داء 

األطفال في نيجيريا، على اإلشهاد على استئصـال آالف األفراد المعنيين بالتطعيم ضد شلل  ِقَبلالدودة الغينية من 
 تـي تشـهدوُتجرى أنشطة الترصد حاليًا في ثمانية بلـدان، منهـا سـتة مـن البلـدان ال ١داء الدودة الغينية من هذا البلد.

االنتقـــال فـــي مجـــال شـــلل األطفـــال، وهـــي: أنغـــوال وتشـــاد وجمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة وٕاثيوبيـــا وجنـــوب الســـودان 
  ودان.والس

 
وفــي المنــاطق التــي  ٢."ألــف"مليــون طفــل دون ســن الدراســة معــرض لإلصــابة بعــوز فيتــامين  ٢٥٠وهنــاك   -٣٩

ينتشر فيها عوز فيتامين ألف، هناك نسبة كبيرة من النساء الحوامل مصـابات بهـذا العـوز. وفضـًال عـن ذلـك، يبلـغ 
طفـل  ٥٠٠ ٠٠٠إلـى  ٢٥٠ ٠٠٠ن بـالعمى مـن العدد المقدر لألطفال المصابين بعـوز فيتـامين ألـف الـذين يصـابو 

 "ألـف"شـهرًا مـن فقـدهم للبصـر. ولـذا فـإن مكمـالت فيتـامين  ١٢سنويًا، ويمـوت نصـف هـؤالء األطفـال فـي غضـون 
والوفيـات  ُتعد حاسمة األهمية لبقاء األمهات واألطفال على قيد الحياة، ويمكـن أن يـؤدي العـوز إلـى زيـادة المراضـة

 بين األطفال على المدى الطويل.
  
  
  
  

                                                           
، تــــــــم االطــــــــالع http://www.who.int/features/2014/nigeria-stops-guinea-worm/en/انظــــــــر الــــــــرابط التــــــــالي:    ١
 .٢٠١٧أيار/ مايو  ١٠ في

 . ٢٠١٧أيار/ مايو  ١٠، تم االطالع في http://www.who.int/nutrition/topics/vad/en/انظر الرابط التالي:    ٢
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  الُمتاحة الفرص
 
أنغــوال وبــنغالديش  -االنتقــال فــي مجــال شــلل األطفــال  تــي تشــهدعشــرة مــن البلــدان الســتة عشــر ال تأشــار   -٤٠

ـــا والصـــومال وجنـــوب الســـودان والســـودان  ـــد ونيبـــال ونيجيري ـــا والهن ـــاطق  -والكـــاميرون وٕاثيوبي إلـــى أن أمـــراض المن
ــــــىالمداريــــــة المه ــــــة ُتعــــــد ضــــــمن أولوياتهــــــا الخمــــــس األول ــــــة اصــــــات مخصّ فــــــي  مل ــــــة البرمجي ــــــدان فــــــي الميزاني لبل

  .٢٠١٩-٢٠١٨ للثنائية
 
وتوفر الحمالت الوطنيـة ودون الوطنيـة الواسـعة النطـاق للتطعـيم ضـد شـلل األطفـال التـي تـدعمها المبـادرة   -٤١

تكــاليف لتوزيــع المعالجــة الكيميائيــة الوقائيــة ة وفّعالــة مــن حيــث الة مهّمــالعالميــة الستئصــال شــلل األطفــال، منّصــ
ستخدم البنية التحتية ليوم صحة الطفل ألمراض المناطق المدارية المهملة. وعندما تغطي التبرعات تكلفة الدواء، وتُ 

دوالر  ٠,٠٠٧طفـل واحـد أقـل مـن للديـدان العـالج الطـارد لالتي تدعمها مبادرة استئصال شلل األطفال، تبلـغ تكلفـة 
ضــعفًا تقريبــًا.  ٣٠طفــل واحــد فــي عــدم وجــود هــذه البنيــة التحتيــة للديــدان العــالج الطــارد لوتبلــغ تكلفــة  ١كــي.أمري

وكانــت التكلفــة الحديــة المنخفضــة لطــرد الديــدان الســبب فــي اقتنــاع عــدد مــن البلــدان التــي يتوطنهــا شــلل األطفــال 
  باعتماد هذا النهج.

 
التـي سـيتوقف فيهـا الـدعم المـالي أليـام صـحة الطفـل أو أيـام التمنيـع وينبغي إجراء تقييم دقيـق فـي البلـدان   -٤٢

تحقيق األهداف المحـددة على على مواصلة أنشطة طرد الديدان الحالية و  ذلك بسبب استئصال شلل األطفال، وأثر
  فيما يتعلق بأمراض المناطق المدارية المهملة. ٢٠٢٠لعام 

 
ن حـال دو منهجـي خـالل أنشـطة التمنيـع ضـد شـلل األطفـال قـد  ونظرًا ألن إعطاء فيتامين ألـف علـى نحـو  -٤٣

ل مماثـل للمخـاطر المطروحـة وتحديـد فـإن إجـراء تحليـل مفّصـ ٢مليون وفاة بـين األطفـال، ١,٥وقوع ما يقدر بنحو 
ات بديلة ذات مردود لتقديم المكمالت التغذوية، سيكتسيان أهمية حاسمة من أجل الحد من معدالت المراضة منصّ 
  يات بين األطفال.والوف

 
د شــلل األطفــال فــي رصــد أمــراض ويمكــن أيضــًا مثلمــا حــدث فــي الهنــد، اســتخدام الشــبكة الواســعة لترّصــ  -٤٤

د المناطق المدارية المهملة مثل داء الليشمانيات الحشوي وداء الخيطيات اللمفاوية. وفي نيبال، ُتستخدم شبكة ترصّ 
التــي تمولهــا مبــادرة استئصــال شــلل األطفــال فــي رصــد متالزمــة التهــاب األمــراض التــي يمكــن الوقايــة منهــا بــالتمنيع 

 الدماغ الحاد أيضًا.
  

 األثر على التدخالت الخاصة بصحة األم والطفل  :دال
  

  المواجهة المخاطر
 
م َدَعــم الموظفــون واألصــول الماديــة الممولــة مــن برنــامج شــلل األطفــال التــدخالت التــي تســتهدف صــحة األ  -٤٥

 العديد من البلدان.والطفل في 

                                                           
١   Boselli G. Integration of deworming into an existing immunisation and vitamin A supplementation campaign is 

a highly cost-effective approach to maximise health benefits in Lao PDR (2011). Int Health 3; 240-245. 

أيــــــار/  ١٠االطــــــالع فــــــي ، تــــــم http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs114/en/انظــــــر الــــــرابط التــــــالي:    ٢
 .٢٠١٧ مايو
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قـد ســاعد الـدعم الــذي قدمـه موظفــو برنـامج شــلل األطفــال وأصـوله ومــوارده لتنظـيم أيــام صـحة الطفــل فــي ف  -٤٦
العديد من البلدان ذات الُبنى التحتية الصحية الضعيفة، على الحد من الوفيات والمراضة المرتبطة باألمراض التـي 

لمنــاطق المداريــة المهملــة، وعــوز فيتــامين ألــف وســوء التغذيــة، كمــا ســاعد يمكــن الوقايــة منهــا باللقاحــات، وأمــراض ا
علـى جمــع البيانـات وتحليلهــا. وفـي العديــد مـن البلــدان، اسـُتغلت أيضــًا الفـرص التــي أتاحتهـا أيــام صـحة الطفــل فــي 

ث فــي إذكــاء الــوعي بشــأن اإلصــحاح والنظافــة، والرضــاعة الطبيعيــة، وتســجيل المواليــد. ومثــال علــى ذلــك مــا حــد
جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة أثنــاء حملــة تمنيــع ضــد شــلل األطفــال ُأجريــت علــى صــعيد الدولــة بأكملهــا واســتهدفت 

عامـــل،  ٥٠ ٠٠٠مليـــون طفـــل دون ســـن الخامســـة، عنـــدما قـــام العـــاملون الصـــحيون البـــالغ عـــددهم  ١٦أكثـــر مـــن 
ــالت فيتــامين ألــف أيضــًا. و  فضــًال عــن ذلــك، ُأجــري تســجيل المواليــد علــى بإعطــاء األقــراص الطــاردة للديــدان ومكمِّ

وســـيكون لســـحب تمويـــل شـــلل األطفـــال  ١" أو منطقـــة صـــحية.zones de santé" ١١٧نطـــاق واســـع، اســـتهدف 
تــداعيات علــى بــرامج الصــحة اإلنجابيــة وصــحة األم والوليــد والطفــل والمراهــق فــي العديــد مــن البلــدان التــي تشــهد 

ؤثر علـــى بلـــوغ الغايـــات العالميـــة الحاســـمة األهميـــة، بمـــا فـــي ذلـــك غايـــات االنتقـــال فـــي مجـــال شـــلل األطفـــال، وســـي
 ٢-٣و ١-٣الصــحيتان  والغايتــان ٢)٢٠٣٠-٢٠١٦االســتراتيجية العالميــة بشــأن صــحة المــرأة والطفــل والمراهــق (

من أهداف التنمية المستدامة (ضمان تمتع جميع األشخاص بأنماط عيش صـحية وبالرفاهيـة  ٣المتعلقتان بالهدف 
  ٣في جميع األعمار).

  
  الُمتاحة الفرص

 
لميزانيـة البرمجيـة المقترحـة عـداد افي إطار عملية التخطيط من القاعدة إلى القمة التـي تجريهـا المنظمـة إل  -٤٧

ذات األولوية في االنتقال في مجال شـلل األطفـال،  الستة عشر بلدًا من البلدان ١٥، أشار ٢٠١٩-٢٠١٨للثنائية 
صـــات إلـــى الصـــحة اإلنجابيـــة وصـــحة األم والوليـــد والطفـــل والمراهـــق ضـــمن أولوياتهـــا الخمـــس األولـــى فـــي مخصّ 

  الميزانية.
 
وفقــًا لالسـتراتيجية العالميــة وفيـات األطفــال واألمهـات لتحقيــق أهـداف التنميــة المسـتدامة.  ترصـد معــدال  -٤٨

مــن أهــداف التنميــة  ٣وكمــا هــو ُمشــار إليــه فــي الهــدف  ٤)،٢٠٣٠-٢٠١٦بشــأن صــحة المــرأة والطفــل والمراهــق (
مراجعــــة الوفيــــات وتمثــــل  ٥ضــــمن األولويــــات الصــــحية العالميــــة األولــــى. ٢-٣و ١-٣المســــتدامة، ُتعــــد الغايتــــان 

واستعراضها استراتيجية رئيسية للحد من وفيات األمهات وصغار األطفـال التـي يمكـن تفاديهـا. فهـي تسـاعد مـديري 

                                                           
، http://polioeradication.org/news-post/a-common-package-for-childrens-health/التـــالي:  اإللكترونـــي انظـــر الـــرابط   ١
 .٢٠١٧أيار/ مايو  ١٠االطالع في  تم

٢   /http://www.who.int/life-course/partners/global-strategy/global-strategy-2016-2030/enاالطــــــــالع  ، تــــــــم
  .٢٠١٧أيار/ مايو  ١٠في 
٣    ./http://www.who.int/sdg/targets/en 

٤    http://www.who.int/pmnch/media/events/2015/gs_2016_30.pdf. 

مولــود حــي بحلــول  ١٠٠ ٠٠٠حالــة وفــاة لكــل  ٧٠إلــى أقــل مــن  : خفــض النســبة العالميــة للوفيــات النفاســية١-٣الغايــة    ٥
، ٢٠٣٠: وضع نهاية لوفيات المواليـد واألطفـال دون سـن الخامسـة التـي يمكـن تفاديهـا بحلـول عـام ٢-٣؛ الغاية ٢٠٣٠عام 

وخفـض مولود حي،  ١٠٠٠حالة وفاة في كل  ١٢بسعي جميع البلدان إلى بلوغ هدف خفض وفيات المواليد على األقل إلى 
انظــــر الــــرابط التــــالي:  مولــــود حــــي. ١٠٠٠حالــــة وفــــاة فــــي كــــل  ٢٥وفيــــات األطفــــال دون ســــن الخامســــة علــــى األقــــل إلــــى 

http://www.who.int/gho/publications/mdgs-sdgs/MDGs-SDGs2015_chapter1.pdf أيار/  ١٠، تم االطالع في
 .  ٢٠١٧مايو 
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على فهم أسباب الوفاة، والعوامل المساهمة فيها، بحيـث يمكـنهم اتخـاذ إجـراءات تصـحيحية لتحسـين  ةظم الصحيالنُ 
  ١جودة الرعاية.

 
ويتمثل أحد الخيارات التي ينبغي النظر فيها في البلدان التي تشهد االنتقـال فـي مجـال شـلل األطفـال، فـي   -٤٩

التوســع فــي وظــائف الشــبكات الحاليــة لترصــد شــلل األطفــال أو األمــراض األخــرى وفــي قــدرات ُنظــم  إمكانيــةبحــث 
  فال وتتبعها. معلومات البيانات لديها، لرصد البيانات الخاصة بوفيات األمهات واألط

 
ومــن شــأن دمــج العناصــر الرئيســية لترصــد وفيــات األمهــات واالســتجابة لهــا فــي شــبكات الترصــد القائمــة   -٥٠

الروتينـــي  عـــن طريـــق التـــدعيماألوســـع نطاقـــًا، أن يســـاعد البلـــدان علـــى جمـــع معلومـــات أفضـــل التخـــاذ اإلجـــراءات، 
لمالئـم، واسـتعراض وفيـات األمهـات، وتنفيـذ الخطـوات لعملية تحديـد وفيـات األمهـات واإلخطـار بشـأنها فـي الوقـت ا

  ورصدها لمنع حدوث وفيات مماثلة في المستقبل. 
 
، يتمثــل فــي أن تبــدأ شــبكة ترصــد األمــراض التــي يمكــن الوقايــة منهــا اً محــدد اً حكومــة نيبــال اقتراحــ تبحــثو   -٥١

ال (بتغطيــة األطفــال البــالغين مــن باللقاحــات التــي تمولهــا مبــادرة استئصــال شــلل األطفــال فــي رصــد وفيــات األطفــ
شهرًا) الناجمة عن االلتهاب الرئوي واإلسهال، وهما السببان الرئيسيان لوفاة األطفال  ٥٩العمر من شهر واحد إلى 

فــي جمــع بيانــات الصــحة العموميــة التــي يمكــن العمــل  مــن ذلــك دون ســن الخامســة فــي هــذا البلــد. ويتمثــل الهــدف
حســين عمليــات تحليــل وفيــات األطفــال فــي هــذا البلــد، وتســاعد الحكومــة علــى اتخــاذ بشــأنها والتــي ستســاعد علــى ت

قرارات مستنيرة بشأن تحديد مواقع مستشفيات اإلحالة أو مراكـز الرعايـة الصـحية األوليـة، والحـد مـن تـأخر العـالج، 
بــال حــول خطــة وبــذا خفــض معــدل وفيــات األطفــال فــي المســتقبل. وقــد أشــارت المناقشــات المبدئيــة مــع حكومــة ني

انتقالية متعددة السنوات، إلى رغبـة وزارة الصـحة فـي العمـل مـع المنظمـة بشـأن انتقـال شـبكة ترصـد األمـراض التـي 
  يمكن الوقاية منها بالتمنيع. 

 
يمكن للدول األعضاء أن تنظر في إشراك مرفق كل طفل.  كل امرأة، pv;mمرفق التمويل العالمي لدعم   -٥٢

التمويــل العــالمي لــدعم مبــادرة "كــل امــرأة، كــل طفــل"، عنــد وضــع خططهــا الوطنيــة بشــأن االنتقــال فــي مجــال شــلل 
األطفال للمساعدة على حفز التمويل االبتكاري الالزم للمساهمة في الجهود الرامية إلى وضع حد لوفيـات األمهـات 

ال والمـــراهقين التـــي يمكـــن تالفيهـــا، وتحســـين صـــحة النســـاء والمـــراهقين واألطفـــال ونوعيـــة حيـــاتهم. والمواليـــد واألطفـــ
االتجاهــات الحاليــة، سيســاعد علــى تالفــي إذا مــا حــل محــل وتشــير التقــديرات إلــى أن ســيناريو االســتثمار المعّجــل 

 ٢٠١٥إمالص، فيما بين عامي  مليون حالة ٢١ماليين وفاة بين األطفال، و ١٠٧ماليين وفاة بين األمهات، و ٤
  ٢من البلدان ذات العبء الثقيل. ٧٤في  ٢٠٣٠و
 

 األثر على الُنظم الصحية:  :هاء
 

  المواجهة المخاطر
 
الدوليــة فــي الُقطريــة و الُبنــى التحتيــة  إلــىالمبــادرة العالميــة الستئصــال شــلل األطفــال اســتثمارًا كبيــرًا  وجهــت  -٥٣

وقـد ثبـت  ،صـحة الطفـل والتمنيـع الروتينـيمـع سبيل تحقيق هدف استئصال المـرض. وتوجـد أوجـه واضـحة للتـآزر 
                                                           

، تـم /http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/stillbirths-neonatal-deaths/enالتـالي:  اإللكترونـي انظر الـرابط ١
 .٢٠١٧أيار/ مايو  ١٠االطالع في 

  التالي: اإللكتروني انظر الرابط    ٢
/http://www.who.int/life-course/partners/global-strategy/global-financing-facility/en ـــــــــــــي ـــــــــــــم االطـــــــــــــالع ف ، ت

 .٢٠١٧أيار/ مايو   ١٠
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ومــع ذلــك، فحتــى  ،أن االنتقــال فــي مجــال شــلل األطفــال فــي إمكانــه أن يعــود بالفائــدة علــى الــُنظم الصــحية المحليــة
 ، وفـي معظـم البلـدان اقتصـرالـدقيق للفحـص الـُنظم الصـحيةبتعزيـز التـي تربطـه  ُتخضـع هـذه الصـلةيومنا هـذا، لـم 

نظرًا لحجـم المبـادرة العالميـة إنه بأهداف الُنظم الصحية على األنشطة الخاصة بصحة الطفل. ومع ذلك، ف ارتباطه
 الستئصال شلل األطفال ومدى وصـولها إلـى المجموعـات السـكانية النائيـة والريفيـة والبدويـة والمهـاجرة والمجتمعـات

 المبـادرة قـوة برنـامجونظـرًا لالمحلية التي ال تحصل على الخدمات الكافية، بما في ذلك المهمشون وفقـراء الحضـر، 
الخــاص بجمــع البيانــات وتحليلهــا، يمكــن أن تتحقــق اســتفادة كبيــرة للبلــدان التــي تشــهد االنتقــال والتــي تســتخدم الــنهج 

  تحقيق التغطية الصحية الشاملة. األولية في سعيها إلى الخاص بشلل األطفال في تعزيز ُنظم الرعاية الصحية
 
، اعتمدت جمعية الصحة إطارًا بشأن الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على ٢٠١٦وفي أيار/ مايو   -٥٤

يقدم رؤيـة لكيفيـة إعـادة توجيـه الـُنظم الصـحية لتقـدم الخـدمات علـى نطـاق سلسـلة الرعايـة بأكملهـا بطريقـة  ١الناس،
إلـى تحقيـق أوجـه مختـارة مـن التقـدم فـي مجـال ها ز صحة المجموعات السـكانية بأسـرها، بـدًال مـن سـعيلة تعزّ متكام

طفــال ضــروريًا لتحقيــق هــذه أمــراض معينــة. وُيعــد دمــج البــرامج "الرأســية" مثــل المبــادرة العالميــة الستئصــال شــلل األ
  الرؤية.

 
مـــن  ٣للهـــدف  ٨-٣فـــال أيضـــًا علـــى تحقيـــق الغايـــة وســـيؤثر تقلـــيص الُبنيـــة التحتيـــة الخاصـــة بشـــلل األط  -٥٥

بشـــأن تحقيـــق التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة، وٕاتاحـــة الخـــدمات الصـــحية، وٕاتاحـــة األدويـــة  ٢أهـــداف التنميـــة المســـتدامة
 واللقاحات األساسية.

  
  الُمتاحة الفرص

 
مجــاالت رئيســية ، هنــاك أربعــة مســتقبالً  لمبــادرة العالميــة الستئصــال شــلل األطفــالاعنــد النظــر فــي انتقــال   -٥٦

  ينبغي بحثها، قد تفيد في تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
 
ـــُنظم الصـــحية واألمـــن الصـــحي.  -٥٧ ـــة األوليـــة لل لمـــا تمولـــه المبـــادرة العالميـــة  يمكـــن تعزيـــز خـــدمات الرعاي

الستئصــال شــلل األطفــال، مــن مــوظفين وأصــول أن يتــرك أثــرًا ضــخمًا علــى تحســين جــودة خــدمات الخــط األمــامي 
وٕاتاحتها في إطار الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة. وفي الوقت ذاته، فإن التركيز الرأسي 

ميـة الستئصـال شـلل األطفـال حتـى يومنـا هـذا، يعنـي أن تأثيرهـا علـى الرعايـة األوليـة الذي اتسمت بـه المبـادرة العال
كــان هامشــيًا للغايــة. وفــي العديــد مــن البلــدان، ســتكون الرعايــة األوليــة هــي المــدخل الرئيســي للجهــود الوطنيــة إلــى 

يـــا لتعزيـــز العمليـــات تحقيـــق التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة. ويمكـــن النظـــر فـــي نهـــوج مثـــل تلـــك التـــي اتُبعـــت فـــي نيجير 
 تللفاشـياالخاصة بشلل األطفال من خالل مراكز عمليات الطوارئ والمعسكرات الصحية، من أجـل تعزيـز التأهـب 

وتحســين جــودة الرعايــة عــن طريــق اإلدارة القويــة للرعايــة األوليــة علــى مســتوى المنــاطق فــي المنــاطق ذات األولويــة 
شــلل األطفــال الرئيســية إلــى تعزيــز البنيــة التحتيــة الخاصــة بالرعايــة القصــوى. وســيمثل تحويــل االهتمــام فــي منــاطق 

األوليــــة وتحقيــــق جــــودة الخــــدمات األساســــية المقدمــــة، إحــــدى األولويــــات األولــــى لضــــمان تــــأثير المبــــادرة العالميــــة 
  الستئصال شلل األطفال تأثيرًا مباشرًا على تعزيز الُنظم الصحية في البلدان التي تشهد االنتقال.

 
ُتعـد  تحسين الجهود المبذولـة إلشـراك المجتمعـات المحليـة مـن أجـل تعزيـز الخـدمات الصـحية المحليـة.  -٥٨

تبــــع المجتمعــــي القــــوي تالمجتمعــــات المحليــــة واألســــر المشــــاركة العمــــود الفقــــري للــــُنظم الصــــحية المحليــــة القويــــة ولل
                                                           

 .٢٤-٦٩ج ص عانظر القرار    ١

 .٢٠١٧أيار/ مايو  ١٠االطالع في  ، تم/http://www.who.int/sdg/targets/enالتالي:  اإللكتروني نظر الرابطا   ٢
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). فالنطــاق الواســع لبرنــامج المبــادرة ٢٠٠٥لألمــراض التــي ينبغــي التبليــغ عنهــا بموجــب اللــوائح الصــحية الدوليــة (
العالمية الستئصال شـلل األطفـال والـنهج التوعـوي الـذي يتبعـه، يجعـالن إشـراك المجتمعـات المحليـة أولويـة طبيعيـة 
عنــد النظــر فــي الفوائــد المســتقبلية التــي ســيعود بهــا االنتقــال فــي مجــال شــلل األطفــال علــى الجهــود المبذولــة لتعزيــز 

محليــة. كمــا ســيلزم تعزيــز مشــاركة الهياكــل الصــحية والــُنظم التقليديــة فــي المجتمعــات المحليــة إذا الــُنظم الصــحية ال
  كانت هذه الفائدة التي يمكن أن تعود على الُنظم الصحية لتتحقق. 

 
وعمل المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال في إثيوبيا مثًال، يسلط الضوء على إمكانية االستفادة مـن   -٥٩
التــي يــدعمها تمويــل المبــادرة، فــي تعزيــز ُنظــم الرعايــة و الك الــوظيفي واألفرقــة التابعــة للمنظمــات غيــر الحكوميــة المــ

الصـــحية األوليـــة والوقائيـــة الضـــعيفة القائمـــة فـــي المنـــاطق الريفيـــة والحدوديـــة النائيـــة األشـــد تعرضـــًا لمخـــاطر تـــردي 
مصـــداقية داخـــل المجتمعـــات المحليـــة التـــي الالت و تصـــااال ذاتالصـــحة والفاشـــيات. ومـــن شـــأن اســـتخدام الشـــبكات 

، أن يعــزز األهــداف الوطنيــة الخاصــة بالتغطيــة يخــدمها هــؤالء الموظفــون وهــذه الفــرقيصــعب الوصــول إليهــا التــي 
  الصحية الشاملة.

 
من ُنظم بيانات المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال في خلق ثقافة المعلومات في الُنظم  االستفادة  -٦٠

ُتعد ُنظم البيانات الالزمة للمبادرة العالمية الستئصال شلل األطفـال والتـي ُأنشـئت مـن أجلهـا مـن  الصحية المحلية.
طــالق. فقــد ُوضــعت وُنشــرت أصــول ونهــوج بــين ُنظــم ترصــد الصــحة العموميــة األكثــر تقــدمًا التــي ُأنشــئت علــى اإل

لتحديــد المواقــع الجغرافيــة للحــاالت والحــاالت المحتملــة فــي جميــع البلــدان تقريبــًا التــي تشــهد االنتقــال، وتعمــل معظــم 
هذه الُنظم في المنـاطق النائيـة التـي عـادة مـا ال تتبعهـا ُنظـم المعلومـات الصـحية المحليـة. بـل واألهـم مـن ذلـك، أن 

بعة للحصول على بيانات الـردود دام البيانات في المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال ونهوجها المتّ ثقافة استخ
الســريعة (الــذي ُيعــد ضــروريًا عنــد تتبــع الفاشــيات أو الحــاالت المشــتبه فيهــا) ينبغــي تطبيقهمــا علــى الفــور مــن أجــل 

  تحسين جودة الخدمات الصحية وأداء العاملين الصحيين.
 
الستئصــال  تمثــل أحــد أحجــار الزاويــة للمبــادرة العالميــةي زيــز سالســل اإلمــداد وٕاتاحــة األدويــة المأمونــة.تع  -٦١

في اإلدارة الفعالة لسالسل اإلمداد باللقاح المضاد لشلل األطفـال والحفـاظ علـى سلسـلة التبريـد. وفـي  شلل األطفال،
ـــدان، كـــان االســـتثمار فـــي إدارة اإلمـــدادات المر  ـــد مـــن البل ـــادرة العالميـــة العدي ـــة وسالســـل اإلمـــداد الخاصـــة بالمب كزي

الستئصال شلل األطفال دافعًا للتحسـينات العامـة فـي إتاحـة األدويـة المأمونـة. ومـع ذلـك، ففـي معظـم الحـاالت، لـم 
تركز المذكرات اإلرشادية والتدريب والدعم إال على إدارة لقاح شلل األطفال ولقاحات الحصـبة ولقـاح شـلل األطفـال 

تحسين سل اإلمداد والتوزيع وتحسينهما؛ وستدعم االستثمارات الرئيسية ما يلي في جملة أمور: تحليل سال طل.المع
االستثمار في األسـس الالزمـة للمراحـل األوليـة، مثـل تعزيـز تنظـيم رف األدوية في الخطوط األمامية؛ ممارسات ص

 األدوية على الصعيد الوطني.
  

 البشرية والتخفيف من وطأتهاالمخاطر المتعلقة بالموارد 
 

  أحدث المعلومات عن الموارد البشرية
 
، بمـا فـي ٢٠١٧آذار/ مـارس  ٢٠في على نحو ما كان عليه ترد أحدث المعلومات عن المالك الوظيفي   -٦٢

وتشــير الورقــة إلــى أن  ١ذلــك األعــداد المنقحــة لغيــر المــوظفين، فــي ملحــق تقريــر األمانــة الخــاص بشــلل األطفــال.
شخصًا يشغلون حاليًا مناصبًا وظيفية في المنظمة تمولها المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفـال،  ١٠٨٠ هناك

                                                           
 .٧٠/١٤الوثيقة ج   ١
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مقارنـــــة بالبيانـــــات المقدمـــــة إلـــــى األجهـــــزة الرئاســـــية فـــــي كـــــانون الثـــــاني/  ٪٣ويمثـــــل ذلـــــك انخفاضـــــًا عامـــــًا بنســـــبة 
)، ٪١٤ليـه إقلـيم شـرق المتوسـط (يفريقـي، و ) فـي اإلقلـيم األ٪٧٤وتقع معظم المناصب المشـغولة ( ٢٠١٧.١ يناير

). ويعمــل أكثــر مــن نصــف مــوظفي المنظمــة الــذين تمــولهم ٪٤)، وٕاقلــيم جنــوب شــرق آســيا (٪٧والمقــر الرئيســي (
مــنهم فــي التمنيــع والترصــد؛  ٪٢٩) فــي دعــم العمليــات، ويعمــل ٪٥٥المبــادرة العالميــة الستئصــال شــلل األطفــال (

  . ٪٣قوى العاملة، وتمثل أنشطة التنسيق من ال ٪١٣ويمثل الدعم التقني 
 
مليــون دوالر أمريكــي فــي  ٩٩,٤برنــامج شــلل األطفــال  المــوظفين فــيوبلــغ اإلنفــاق الفعلــي علــى مرتبــات   -٦٣
ه المجلــس بــمليــون دوالر األمريكــي المقــدر الــذي ُبّلــغ  ٩٧,٣، وســجل بــذلك زيــادة هامشــية علــى مبلــغ ٢٠١٦ عــام

  .٢٠١٧يناير التنفيذي في كانون الثاني/ 
 
ومــع وضــع المبــادرة العالميــة الستئصــال شــلل األطفــال اســتراتيجية المبــادرة لمــا بعــد اإلشــهاد كمســألة ذات   -٦٤

أولوية، سينبغي صياغة تعريف "الوظائف األساسية لمكافحة شلل األطفال" وحجم هذه الوظائف وتوقيتهـا، صـياغة 
المبـادرة العالميـة الستئصـال شـلل األطفـال واختتامهـا  حجـمواضحة، لضمان حماية الوظائف المعنية عنـد تخفـيض 

في نهاية المطاف. وسينبغي تحديد الخيارات المطروحة على المستويات الثالثة، بما في ذلك فيما يتعلق بالتمويل، 
ل إدارة شـــكلــدمج هــذه الوظــائف فـــي مجــاالت البــرامج األخـــرى، أو تعمــيم بعضــها فــي البنيـــة التحتيــة الحكوميــة. وت

صة لشلل األطفال وتقليص القوى العاملة المـرتبط بـذلك، وفـي الوقـت ذاتـه ضـمان تحديـد نخفاض الميزانية المخصّ ا
 التعامـل معـهالموظفين الذين يضطلعون بالوظائف الضـرورية لمكافحـة شـلل األطفـال واسـتبقائهم، تحـديًا كبيـرًا يلـزم 

  على نحو عاجل.
 
استئصاله، فسينبغي صياغة تعريف واضح لألدوار والمسؤوليات  ونظرًا ألن شلل األطفال مرض ُيستهدف  -٦٥

مـن أجـل المسـاعدة علـى إدارة  ٢)٢٠٠٥فة وفقـًا للـوائح الصـحية الدوليـة (مجاالت برامج المنظمة المكلّ في والحدود 
 المخــاطر الطويلــة األجــل واســتجابة الصــحة العموميــة المرتبطــة باألحــداث الناجمــة عــن األمــراض الواجــب اإلخطــار

د واالســـتجابة فـــي عنهـــا بموجـــب اللـــوائح. وسيشـــمل ذلـــك تطـــوير القـــدرات األساســـية للمـــوارد البشـــرية الالزمـــة للترّصـــ
 المستقبل من أجل الوفاء بمتطلبات اللوائح.

  
  تخفيف المخاطر

 
يواصــل برنــامج مكافحــة شــلل األطفــال زيــادة اســتخدامه للعــاملين مــن غيــر المــوظفين بــدًال مــن المــوظفين،   -٦٦

لتحقيق أكبر قدر من المرونة في إدارة الموارد البشرية والحد إلى أدنـى قـدر مـن المسـؤوليات اإلضـافية. وفـي الفتـرة 
مــن مجمــوع تكــاليف العــاملين،  ٪٣٢إلــى  ٪٤٥، تراجعــت تكلفــة المــوظفين مــن ٢٠١٦إلــى عــام  ٢٠١٣مــن عــام 

مـن مجمـوع تكـاليف العـاملين. وال يمكـن حاليـًا اسـتخراج  ٪٧٠وزادت تكلفة العاملين من غيـر المـوظفين لتبلـغ نحـو 
أفضـل لجمـع البيانـات  البيانات الخاصة بغير العاملين مباشرة من نظام اإلدارة العـالمي. وتبحـث األمانـة عـن طـرق

مـن غيـر المـوظفين التـي تشـمل اتفاقـات أداء العمـل واتفاقـات الخـدمات الخاصـة واتفاقـات  المرتبطة بعقـود العـاملين
  المتعاقدين المحليين المبرمة مع األفراد ووكاالت الموظفين، وتحليل هذه البيانات.

  
  
 

                                                           
 ، الملحق.١٤٠/٤٦م تانظر الوثيقة    ١

ـــــرابط   ٢ ـــــي انظـــــر ال ـــــمhttp://www.who.int/ihr/9789241596664/en/التـــــالي:  اإللكترون ـــــي  ، ت أيـــــار/  ١١االطـــــالع ف
  .٢٠١٧ مايو
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وتشــمل بعــض التــدابير اإلضــافية والجديــدة لإلشــراف الوثيــق علــى القــرارات بشــأن المــوظفين الممــولين مــن   -٦٧
 بادرة العالمية الستئصال شلل األطفال واستعراضها ما يلي:الم

  صة للموارد البشرية الخاصة ببرنامج استئصال شلل األطفال؛إعداد قاعدة بيانات مخصّ  •

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

  للفاشيات؛

تعزيــز مراقبــة عقــود العــاملين مــن غيــر المــوظفين وتتبعهــا نظــرًا إلــى أهميتهــا لتخطــيط االنتقــال فــي  •
  مجال شلل األطفال؛

ج رسم خرائط المهارات وٕاعادة تحديد مواصفات الوظائف لمساعدة الموظفين على االنتقال من برنام •
  استئصال شلل األطفال؛

اعتماد عملية جديدة لالستعراض والموافقة من جانب مدير إدارة استئصال شـلل األطفـال بخصـوص  •
صــة للمبــادرة العالميــة جميــع العقــود الطويلــة المــدة الجديــدة والمناصــب التــي تســتخدم األمــوال المخصّ 

  الستئصال شلل األطفال؛

  لبشرية الالزمة لالنتقال في مجال شلل األطفال؛تعزيز الفريق العامل المعني بالموارد ا •

وضــع اســتراتيجية موّحــدة للمــوارد البشــرية إلدارة تقلــيص المــالك الــوظيفي الممــول مــن برنــامج شــلل  •
  ؛٢٠١٩إلى عام  ٢٠١٧األطفال والقوى العاملة في الفترة من عام 

ها علــى نشــر لوحــة متابعــة فصــلية للمــوارد البشــرية الالزمــة لالنتقــال فــي مجــال شــلل األطفــال و  إنشــاء •
  شبكة اإلنترنت.

  
  وتدابير تخفيفهاالمخاطر المالية 

  
السـتة عشـر المشـمولة بالمرحلـة االنتقاليـة للمبـادرة بّلغت المبادرة العالمية الستئصال شـلل األطفـال البلـدان   -٦٨

تخطـيط المرحلـة مما عّجـل جهـود  ٢٠١٦في أيار/ مايو  ٢٠١٩-٢٠١٧انيات المبادرة للفترة العالمية بتخفيض ميز 
االنتقاليــة ألنــه ســيتعين علــى البلــدان التكيــف بســرعة مــع مبــالغ أقــل بكثيــر مــن التمويــل مــن المبــادرة. وعلــى ســبيل 

 مليـون ٤,٦إلـى  ٢٠١٦فـي عـام مليون دوالر أمريكـي  ٣٩,٨المثال، ستخفَّض قيمة ميزانية المبادرة في إثيوبيا من 
  خالل ثالث سنوات. ٪٨٨,٥مما ينم عن تخفيض بنسبة  ٢٠١٩دوالر أمريكي في عام 

  
أيضـًا فـي مجـاالت البـرامج األخـرى التـي  ٢٠١٩-٢٠١٧وسيؤثر انخفـاض مبـالغ ميزانيـات المبـادرة للفتـرة   -٦٩

كبيــرة فــي مجــال التمويــل إذ تســعى إلــى إدمــاج  اســتفادت مــن اســتخدام البنيــة التحتيــة للمبــادرة وتواجــه حاليــًا تحــديات
ببسـاطة. ونظـرًا إلـى  بعض أصول المبادرة الحاسمة بهدف الحفاظ على الوضع الراهن أو انتهاز الفرص اإلضـافية

إطار التمويل الخارجي الصعب، تعاني مجاالت البرامج المذكورة وخصوصـًا مجـاالت بـرامج التمنيـع والطـوارئ مـن 
  توى عملها الراهن.ثغرات في تمويل مس
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وسيؤثر سحب التمويل الكبير المتاح الستئصال شلل األطفال للمنظمة ككل واإلقليم األفريقي وٕاقلـيم شـرق   -٧٠
المتوســط وٕاقلــيم جنــوب شــرق آســيا والبلــدان الســتة عشــر ذات األولويــة المســتفيدة مــن المبــادرة أيضــًا فــي العمليــات 

الثـــة وفـــي مســـتوى الـــدعم الـــذي يمكـــن تقديمـــه إلـــى الـــدول األعضـــاء العامـــة للمنظمـــة علـــى جميـــع المســـتويات الث
  المتضررة.

  
، بلغـــت قيمـــة إنفـــاق المنظمـــة علـــى استئصـــال شـــلل األطفـــال فـــي ٢٠١٧-٢٠١٦وبالنســـبة إلـــى الثنائيـــة   -٧١
مليـــــون دوالر أمريكـــــي علـــــى المســـــتوى العـــــالمي ممـــــا يمثـــــل  ٥٨٧مـــــا يلـــــي:  ٢٠١٦كـــــانون األول/ ديســـــمبر  ٣١
مليــون دوالر أمريكــي فــي اإلقلــيم األفريقــي ممــا يمثــل  ٢٩٧؛ و٢٠١٦نفقــات المنظمــة فــي عــام مجمــوع  مــن ٪٢٧

مليون دوالر أمريكي في إقليم شرق المتوسـط ممـا يمثـل  ١٧٢؛ و٢٠١٦من مجموع نفقات اإلقليم في عام  ٪٤٤,٢
رق آســــيا مليــــون دوالر أمريكــــي فــــي إقلــــيم جنــــوب شــــ ٣٧؛ و٢٠١٦مــــن مجمــــوع نفقــــات اإلقلــــيم فــــي عــــام  ٪٤٣,٥
ويكشف تحليل مماثل للنسبة المئوية للنفقات المتصـلة  ٢٠١٦.١من مجموع نفقات اإلقليم في عام  ٪٢٤يمثل  مما

عـن نطـاق يتـراوح بـين أدنـى نسـبة  ٢٠١٦باستئصال شـلل األطفـال فـي البلـدان السـتة عشـر ذات األولويـة فـي عـام 
  . تانفي باكس ٪٩٢,٤في ميانمار وأعلى نسبة قدرها  ٪١٠,٤قدرها 

  
وسُيجرى تحليل مفصل لنفقات المكاتب القطرية بصورة عاجلة بهدف إدراج تخفيض تفصيلي فـي مختلـف   -٧٢

  فئات اإلنفاق والعمل من أجل تخطيط االحتفاظ باألصول الثابتة أو توزيعها.
  

طـة بالمرحلـة دون إيالء عناية تامة للمخـاطر المرتب ٢٠١٩-٢٠١٨وٕاذ ُأعدت الميزانية البرمجية المقترحة   -٧٣
االنتقالية للمبادرة، سيستوجب األمر أن تعتمد فئات الميزانية البرمجية في إطار عملية التخطـيط التشـغيلي للميزانيـة 
البرمجيـة علـى المرونـة التـي يتحلـى بهـا المـدير العـام لزيـادة حيـز الميزانيـة بغيـة تكييـف التكـاليف اإلضـافية إلدمــاج 

ســــبيل المثــــال، ســــيكون مــــن الضــــروري حســــب التقــــديرات فــــي إطــــار مجــــال  وظــــائف خاصــــة بالمبــــادرة. وعلــــى أي
فــــي الميزانيــــة  ٪١٥الخــــاص بــــاألمراض التــــي يمكــــن الوقايــــة منهــــا باللقاحــــات إدراج زيــــادة بنســــبة  ٥-١ البرنــــامج
تسمح بتعزيز الترصـد والمسـاعدة التقنيـة وُيحتمـل أن تسـتوعب بعـض القـدرات التـي تمـوَّل  ٢٠١٩-٢٠١٨ البرمجية

ًا عبــر األمــوال المخصصــة للمبــادرة بهــدف الحفــاظ ببســاطة علــى الوضــع الــراهن مــن حيــث حصــائل البرنــامج. حاليــ
بغيـة تحقيـق أهـداف خطـة العمـل العالميـة  ٢٠٢١ومن المتوقع أن يكون إدراج زيـادة أكبـر أمـرًا ضـروريًا حتـى عـام 

ن الميزانيــة البرمجيــة بمثابــة "معادلــة للقاحــات. وُيحتمــل أن يكــون تكييــف بعــض المــوارد الممولــة مــن المبــادرة ضــم
  حصيلتها صفر" إذ يتعين إلغاء حيز الميزانية بالنسبة إلى مجاالت عمل أخرى.

  
 ٢٠١٨ومــــن الجلــــي أن ُيتوقــــع تســــجيل ثغــــرات فــــي حصــــائل البرنــــامج فــــي األمــــد القصــــير (بــــين عــــامي   -٧٤
ل إضافي. وينبغي استكشاف الخيارات ) في حال سحب تمويل المبادرة بسرعة شديدة وعدم إتاحة أي تموي٢٠١٩و

للحصول على تمويل إضافي عبر الحوار مع الشركاء الخارجيين في التمويل بهدف سد الثغرات الحرجة فـي األمـد 
القصــير، بمــا فــي ذلــك الحــوار القــادم الخــاص بالتمويــل. وســيجب أيضــًا استكشــاف فــرص اســتخدام المــوارد المحليــة 

طار استراتيجية للتمويل تتصدى للمخـاطر التـي تتعـرض لهـا مجـاالت البـرامج األخـرى وآليات التمويل المبتكرة في إ
  والدول األعضاء نتيجة لتخفيض ميزانيات المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال.

  
ومع ذلك، سيتمثل أحد التحديات المواجهة في معظم البلدان الستة عشر ذات األولوية المشمولة بالمرحلة   -٧٥
اليــة للمبــادرة فــي اســتيعاب احتياجــات التمويــل فــي هــذه البلــدان عــن طريــق المــوارد المحليــة فــي األمــد القصــير االنتق

                                                           
، تم االطـالع http://extranet.who.int/programmebudget/Biennium2016/Flowاإللكتروني التالي:  الرابطانظر    ١
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  A70/14 Add.1    ١إضافة  ٧٠/١٤ج

19 

سـنوات). وتعتبـر غالبيـة هـذه البلـدان العظمـى مـن البلـدان األقـل نمـوًا وسـتعتمد علـى التمويـل الخـارجي  ٥و ٣(بين 
ســية التــي يمكــن أن تــدعم أولويــات الصــحة الوطنيــة لمواصــلة وظــائف المبــادرة األساســية وبنيتهــا التحتيــة غيــر األسا

  والعالمية األخرى.
  

وهنــاك أيضــًا خطــر متمثــل فــي ضــمان التمويــل الــالزم الســتمرار وظــائف المبــادرة األساســية لفتــرة مــا بعــد   -٧٦
يتعلق باألمن الصـحي العـالمي، سـيتعين مواصـلة هـذه الوظـائف علـى  اإلشهاد على استئصال شلل األطفال. وفيما

الدوام ويجب بالتالي استدامة أي حل للتمويل وٕادراجه فـي إطـار تمويـل الميزانيـة األساسـية. ويجـب اسـتهالل عمليـة 
ينبغـي التـي  ٢٠٢١-٢٠٢٠مـن أجـل الميزانيـة البرمجيـة  ٢٠١٨أكثر متانة وتنسيقًا لوضع الميزانية فـي أوائـل عـام 

  أن ُتدرج فيها المتطلبات لفترة ما بعد اإلشهاد على استئصال شلل األطفال.
  

بهــدف التصــدي  ٢٠١٣أنشــئ صــندوق للتعويضــات المتصــلة ببرنــامج استئصــال شــلل األطفــال فــي عــام و   -٧٧
مليـون  ٤٠للخصوم المالية المرتبطة بتخفيض عدد الموظفين الممولين من المبـادرة ويبلـغ رصـيد الصـندوق الحـالي 

 ٢٠١٩بحلــول نهايــة عــام  مليــون دوالر أمريكــي ٥٥أن يبلــغ رصــيد هــذا الصــندوق  دوالر أمريكــي. ومــن المتصــور
الـــذي ُوضـــعت بنـــاًء علـــى الســـيناريو "األكثـــر احتمـــاًال" لتحمـــل تكـــاليف إنهـــاء الخدمـــة المتوقعـــة وهـــو المبلـــغ الـــالزم 

ـــذي سي ١صـــيغته. ـــة مـــا يلـــي: وتشـــمل العناصـــر الرئيســـية لهـــذا الســـيناريو ال ســـاعد علـــى الحـــد مـــن الخصـــوم المالي
وانخفــاض المــوارد تمشــيًا مــع متطلبــات  ٢٠١٩عــام  نهايــةافتــراض اختتــام برنــامج استئصــال شــلل األطفــال فــي  )١(

ممـــا يتطلــب مـــن المكاتـــب  ٢٠١٩٢-٢٠١٦المبــادرة العالميـــة الستئصــال شـــلل األطفـــال مــن المـــوارد الماليــة للفتـــرة 
المقترحـة وٕادراج تخفـيض الميزانيـة فـي الميزانيـة البرمجيـة والخطـط التشـغيلية  ٢٠١٧تها لعـام اإلقليمية تكييف ميزاني

التزامن الجزئي لمواعيد انتهاء عقود الموظفين المعينين بعقود محـددة المـدة أو مسـتمرة ) ٢؛ (٢٠١٩-٢٠١٨للفترة 
  في الفئة الفنية في مناطق أخرى.مع موعد اختتام البرنامج واحتمال إعادة انتداب بعض الموظفين الدوليين 

  
تعديالت متوسط تكاليف المناصـب الجديـدة بالنسـبة إلـى وستثبت صحة حساب الخصوم المالية باستخدام   -٧٨

  الموقع الجغرافي وتعديالت أخرى بما فيها التعديالت في السن اإللزامية إلنهاء الخدمة.
  

بـــد مـــن التخطـــيط الشـــديد التفصـــيل درة العالميـــة الي فـــي نفقـــات المبـــامـــن إجـــراء تخفـــيض تـــدريجوللـــتمكن   -٧٩
وتتوقــف هــذه الجهــود علــى جمــع بيانــات متينــة والتعــاون علــى نطــاق مســتويات المنظمــة الثالثــة. وستضــطلع شــبكة 

  مديري الشؤون اإلدارية والمالية ورؤساء مكاتب المنظمة القطرية بدور رئيسي في هذه العملية.
  

  يفهاالمخاطر التنظيمية وتدابير تخف
  

والمالية والمخاطر المتعلقة بـالموارد البشـرية أشـار تقيـيم الوضـع إلـى بعـض إضافة إلى المخاطر البرمجية   -٨٠
عالقات الترابط المعقدة التي تبرر تطبيق منظـور اسـتراتيجي تنظيمـي عـام علـى المسـألة. وفـي المقـام األول، يجـب 

ـــة مقابـــ ـــادرة العالمي ـــة للمب ـــة االنتقالي ـــدول اســـتعراض المرحل ـــة علـــى دعـــم ال ـــًا فـــي قـــدرة األمان ل تأثيرهـــا األوســـع نطاق
األعضاء وفي رؤية المنظمة في األمد المتوسط. وتشمل قائمة المواضيع التي ينبغي استعراضها مـن منظـور كلـي 

  ما يلي ذكره.
  

                                                           
 ، الملحق.٧٠/١٤انظر الوثيقة ج   ١

    اإللكتروني التالي: الرابطانظر    ٢
http://polioeradication.org/financing/financial-needs/financial-resource-requirements-frr/gpei-requirements-2016-2019/ ،

  .٢٠١٧أيار/ مايو  ١١االطالع في تم 
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ت تقنيـة تطلبت الجهود المبذولة الستئصـال شـلل األطفـال مـوارد ماليـة كبيـرة وقـدرا المكاتب دون الوطنية:  -٨١
وتشــغيلية علــى المســتوى دون الــوطني لالضــطالع بأنشــطة تمنيعيــة عاليــة الجــودة علــى نطــاق واســع وبشــكل متســق 
بهــدف الوصــول إلــى جميــع األطفــال وتطعــيمهم وتنفيــذ الترصــد النشــط والمســاعدة علــى وقــف ســريان فيــروس شــلل 

فريقـًا علـى  ١٨صـال شـلل األطفـال علـى إنشـاء األطفال. وعلى سبيل المثال، ساعدت موارد المبادرة العالمية الستئ
مكتبـًا ميــدانيًا فــي نيجيريــا  ٣٧مكتبــًا فرعيــًا فــي جمهوريـة الكونغــو الديمقراطيــة و ١١مسـتوى المقاطعــات فــي أنغـوال و

مكتبًا ميدانيًا في نيبال ونشر عدد كبير من الموظفين على مستوى المناطق في الصومال. وفي أنغـوال مـثًال،  ١١و
أسطول مـن فريقًا يدعمهم  ١٨موظفًا في صفوف األفرقة المنشأة على مستوى المقاطعات والبالغ عددها  ٥٦هناك 
مركبــة ويســتفيدون مــن المكاتــب واألجهــزة الحاســوبية ومعـــدات االتصــاالت. وتكّمــل هــذه األفرقــة االفتقــار إلـــى  ٢٦

صـدي لفاشـية الحمـى الصـفراء التـي موظفين مؤهلين في النظم الصـحية المحليـة وقـد اضـطلعت بـدور حاسـم فـي الت
  شهدها البلد في اآلونة األخيرة. 

  
وقد عاد الوجود الراسخ لموظفي المنظمة الممولين من المبـادرة العالميـة إلـى جانـب البنيـة التحتيـة للمبـادرة   -٨٢

بفوائـد  على مستوى المقاطعات والمناطق بما في ذلك في بعض البلـدان عـن طريـق إنشـاء مراكـز عمليـات الطـوارئ
كبيـرة علــى عــدة دول أعضــاء لــم تطــّور حتــى اآلن نظمــًا صــحية متينــة علــى ذلــك المســتوى. واســتخدمت الحكومــات 
الوطنيـة وحكومـات المقاطعــات علـى نطــاق واسـع هــذه المكاتـب علـى مســتوى المنـاطق والمقاطعــات وقـدراتها التقنيــة 

لى تنفيذ سـائر الحمـالت التمنيعيـة واأليـام المخصصـة ة بما في ذلك نظم البيانات والمعلومات للمساعدة عيوالتشغيل
لصـحة الطفــل والكشــف عـن األمــراض التــي قـد تســبب أوبئــة أو جـوائح مثــل الحمــى الصـفراء واإليبــوال وداء مــاربورغ 
 ،والتهاب السحايا والكوليرا والتصدي لهـا. وتظـل القـدرات الممولـة مـن المبـادرة العالميـة علـى المسـتوى دون الـوطني

تمثل القدرات الوحيدة المتاحة لالستجابة لطـوارئ الصـحة العموميـة الحـادة. وٕان تقلـيص هـذه  ،ة بلدان حرجةفي عد
  القدرات الذي اسُتهل في عدة بلدان سيجعل الدول األعضاء شديدة الضعف ويؤثر في األمن الصحي العالمي.

  
شــديدًا علــى المــوظفين الممــولين مــن  تعتمــد عــدة دول أعضــاء اعتمــاداً  الوجــود الميــداني والــدعم التقنــي:  -٨٣

التمنيع والمبادرات الراميـة إلـى مكافحـة األمـراض التـي المبادرة العالمية واألصول القائمة على المبادرة لدعم أنشطة 
يمكـــن الوقايـــة منهـــا باللقاحـــات. وســـيؤدي التقلـــيص الحـــالي للبنيـــة التحتيـــة للمبـــادرة والتقلـــيص المقـــرر فـــي المســـتقبل 

 ى فقــدان وجودهــا الميــداني ودورهــا التنســيقي وقيادتهــا التقنيــة فــي بعــض البلــدان التــي تكــون فــي أمــّس بالمنظمــة إلــ
ات الحاجــة إلــى ذلــك. وســيؤثر فقــدان مــوارد المبــادرة العالميــة أيضــًا تــأثيرًا ســلبيًا فــي األنشــطة الحاســمة لبنــاء القــدر 

المســتويين الــوطني ودون الــوطني وفــي مبــادرات بــد منهــا لتعزيــز نظــم التمنيــع علــى والــدعم التقنــي والرصــد التــي ال
  المشاركة المجتمعية.

  
وسيؤثر تقليص موارد المبادرة العالمية أيضًا في تنفيذ أنشطة ترصد األمراض علـى وجـه أمثـل وتنشـأ عـن   -٨٤

 ذلــك ثغــرات فــي فهــم األوضــاع الوبائيــة فــي عــدة بلــدان. وفــي بعــض البلــدان، يعتمــد النظــام الــراهن الوحيــد لترصــد
األمــراض اعتمــادًا شــديدًا علــى المــوظفين الممــولين مــن المبــادرة ومــوارد المبــادرة مــن أجــل تشــغيله. وفــي نيبــال علــى 
سبيل المثال، تعتمد الشبكة الوحيدة للترصد النشط في البلد ككل أي شبكة المنظمة للتمنيـع وترصـد األمـراض التـي 

موظفـــًا يوجـــدون علـــى المســـتوى  ٦١مبـــادرة العالميـــة علـــى يمكـــن الوقايـــة منهـــا الممولـــة إلـــى حـــد كبيـــر مـــن مـــوارد ال
منطقة في البلد. وترصد  ٧٥مكتبًا على مستوى المناطق ويدعمون جميع المناطق البالغ عددها  ١١المركزي وفي 

هـــذه الشـــبكة رصـــدًا نشـــطًا المواقـــع ذات األولويـــة وتتلقـــى التقـــارير عـــن مختلـــف األمـــراض التـــي يمكـــن الوقايـــة منهـــا 
  مخبر كل أسبوع. ١١٠٠موقع للترصد و ٨٠٠ت من باللقاحا

  
وفي البلدان الستة عشر ذات األولية المشمولة بالمرحلة االنتقاليـة للمبـادرة العالميـة، ُيتوقـع أن يـؤثر فقـدان   -٨٥

نيـة علـى القدرات التقنية واإلدارية والتنظيمية الممولة من المبادرة تـأثيرًا كبيـرًا فـي قـدرة مكاتـب المنظمـة القطريـة المع
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حة المقدمة من الدول األعضاء للحصول على الدعم الحاسم. وقد تمكنت المكاتـب القطريـة لّ االستجابة للطلبات المُ 
مــن تعبئـــة األفرقــة التقنيـــة المعتمــدة علـــى المبــادرة واألصـــول الماديـــة المتصــلة بهـــا علــى وجـــه الســرعة بهـــدف دعـــم 

والكــوارث الطبيعيــة فــي منــاطق وأقــاليم تفتقــر إلــى أفرقــة مخصصــة الحكومــة إبــان طــوارئ الصــحة العموميــة العديــدة 
إلدارة مخــاطر الطــوارئ. وفضــًال عــن ذلــك، قــدمت األفرقــة المعتمــدة علــى المبــادرة دعمهــا الكبيــر مــن حيــث اإلدارة 

  والتنسيق وجمع البيانات وتحليلها واالتصال في مناطق ذات قدرات محلية ضعيفة.
  

العالمية أيضًا مساهمة كبيرة في قدرة المنظمـة علـى الحضـور وخدمـة المجتمعـات  وساهمت موارد المبادرة  -٨٦
في مناطق تفتقر إلى االستقرار أو تعـاني مـن انعـدام األمـن الشـديد أو تشـهد نزاعـًا محتـدمًا. ونظـرًا إلـى وجـود أكبـر 

المشــمولة بالمرحلــة االنتقاليــة  عـدد مــن القــوى العاملـة الممولــة مــن المبــادرة العالميـة فــي معظــم البلــدان ذات األولويـة
للمبــادرة، ُتســتخدم األمــوال المســتمدة مــن برنــامج استئصــال شــلل األطفــال لتحمــل عــبء كبيــر مــن تكــاليف ضــمان 

لمعـايير امتثال الموظفين والممتلكات واألصول في مكاتب المنظمة القطرية على المستويين الوطني ودون الوطني 
ــُدنيا فــي األمــم المتحــدة ممــا يســاعد علــى إدارة المخــاطر األمنيــة وتخفيفهــا. وتشــمل تــدابير األمــن  العمــل األمنيــة ال
مبـاني المكاتــب المســتمدة مـن برنـامج استئصــال شـلل األطفــال تـدابير محـددة لحمايــة المدعومـة عـن طريــق األمـوال 

اتفيــة ســاتلية ومعــدات معينــة لجميــع مركبــات المنظمــة وشــراء مركبــات مدّرعــة وشــراء معــدات لالتصــاالت وأجهــزة ه
وأجهزة السلكية للطوارئ وشراء معدات للوقاية الشخصية وتعيين عدد إضافي مـن مـوظفي األمـن وضـمان مشـاركة 
الموظفين العاملين في مناطق شديدة التعرض للخطر في تدريب األمم المتحدة المتعلق بالنهج المأمونة واآلمنة في 

فيـف المخـاطر أيضـًا فـي نجـاح تنفيـذ جميـع بـرامج المنظمـة األخـرى السياق الميداني. وتسـاهم كـل هـذه التـدابير لتخ
فــي هــذه المنــاطق الشــديدة التعــرض للخطــر، بمــا فــي ذلــك االســتجابة للطــوارئ، وتســاعد علــى دعــم تنفيــذ المبــادرات 

  الصحية الوطنية في المناطق الشديدة التعرض للخطر والمعانية من انعدام األمن.
  

تعتمــد عــدة دول أعضــاء أيضــًا علــى المــوظفين الممــولين مــن المبــادرة العالميــة  الوطنيــة:دعــم األولويــات   -٨٧
حـــة أخـــرى بمـــا فيهـــا أهـــداف القضـــاء علـــى لّ أو إقليميـــة أو عالميـــة مُ والبنيـــة التحتيـــة للمبـــادرة لـــدعم أولويـــات وطنيـــة 

نيـة التحتيــة ذاتهــا الممولــة مــن الحصـبة والحصــبة األلمانيــة وأهــداف خطــة العمـل العالميــة للقاحــات. كمــا ُتســتخدم الب
المبــادرة للمســاعدة علــى التخطــيط لنجــاح تــدابير بــدء اســتخدام اللقاحــات الجديــدة وتنفيــذها ورصــدها. وعلــى ســبيل 
المثـــال، الحظـــت حكومـــة الهنـــد ضـــرورة االعتمـــاد علـــى المشـــروع الـــوطني لترصـــد شـــلل األطفـــال مـــن أجـــل ضـــمان 

متالزمة الحصبة األلمانيـة الخلقيـة وسـائر والحصبة والحصبة األلمانية و المسؤولية األولية عن ترصد شلل األطفال 
األمراض التي يمكن الوقايـة منهـا باللقاحـات خـالل الفتـرة المقبلـة المتراوحـة بـين ثـالث سـنوات وخمـس سـنوات علـى 

الكبيــر مــن األقــل نتيجــة للثغــرات الحاليــة المســجلة فــي برنــامج ترصــد األمــراض المتكامــل. وســيتطلب أيضــًا العــدد 
اللقاحــات الجديــدة التــي يبــدأ اســتخدامها بســرعة خــالل فتــرة الســنتين أو الســنوات الــثالث المقبلــة فــي الهنــد تواصــل 
المســاعدة التقنيــة وتعزيــز دعــم الترصــد مــن المشــروع الــوطني لترصــد شــلل األطفــال بهــدف حمايــة هــذا االســتثمار 

لــن يســجل أداء شــبكات مختبــرات األمــراض التــي يمكــن الرئيســي فــي مجــال الصــحة العموميــة. وعــالوة علــى ذلــك، 
الوقاية منها باللقاحات ونظم إدارة البيانات المرتبطة بهـا أيضـًا أعلـى المسـتويات عقـب التخفـيض المقـرر فـي مـوارد 
المبـــادرة العالميـــة. وســـتؤدي كـــل هـــذه اآلثـــار الســـلبية مباشـــرة إلـــى فاشـــيات أمـــراض يمكـــن الوقايـــة منهـــا باللقاحـــات 

  ي الكشف عنها أو تقصيها أو التصدي لها في الوقت المناسب وتسبب إزهاق األرواح.يجر  ال
  

البنيــة التحتيــة التقنيــة والتشــغيلية الواســعة التــي تشــمل اللوجســتيات أيضــًا اســُتخدمت  الخــدمات: تقــديمظــم نُ   -٨٨
ة المقترنــة خــالل صــحية أخــرى. وســاعدت هــذه التــدخالت المتعــددسالســل التبريــد كمنطلــق لتــوفير تــدخالت ونظــم 

الحمــالت الجماعيــة الســنوية أو النصــف ســنوية للتمنيــع ضــد شــلل األطفــال فــي عــدة بلــدان علــى تخفــيض تكــاليف 
تــوفير هــذه التــدخالت الصــحية اإلضــافية فــي الســياقات القليلــة المــوارد واســتفادت اســتفادة تامــة مــن خبــرة مــوظفي 

التخطـيط والتنسـيق والرصـد. وشـملت هـذه التـدخالت اإلضـافية المنظمة الممولين من المبادرة العالمية فـي مجـاالت 
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وٕاعطـاء  "ألـف" توزيع أقراص طرد الديدان بانتظام على األطفال في سن ما قبل الدراسـة وتـوفير مكمـالت الفيتـامين
اللقاحــــات المضــــادة للحصــــبة والتطعــــيم ضــــد تيتــــانوس األمهــــات والمواليــــد وٕاتاحــــة الناموســــيات المعالجــــة بمبيــــدات 

  رات لمكافحة المالريا وأمالح معالجة الجفاف عن طريق الفم والبسكويت المحتوي على البروتين.الحش
  

وٕاضافة إلى ذلك، أتاحت أيضًا المخيمات الصحية التي نظمها الموظفون في إطار المبادرة للوصول إلـى   -٨٩
لة إلـى أقـرب مرافـق الرعايـة الصـحية السكان في المناطق النائية وتطعيمهم خدمات الرعاية األولية األساسية واإلحا

األولية. كما ساعدت هذه المخيمات على ضمان إحالة األطفال المصـابين بشـلل األطفـال للحصـول علـى البـدليات 
أو الجراحة التقويمية. واسُتخدمت أيضًا حمالت زيارة المنازل للتطعـيم ضـد شـلل األطفـال  التأهيلأو خدمات إعادة 

دة مـــن أمـــراض المنـــاطق المداريـــة المهملـــة مثـــل مـــرض الـــدودة الغينيـــة أو األمـــراض كمنطلـــق لترصـــد أمـــراض محـــد
السارية وتوزيع مواد إعالمية على اآلباء تتطرق إلـى خـدمات الميـاه واإلصـحاح والنظافـة والتمنيـع الروتينـي والـوالدة 

الجهـود المبذولـة للتطعـيم  في المستشفيات وتسجيل الوالدات الجديدة. وقد كانت هناك أيضًا عـدة أمثلـة علـى تكامـل
  ضد شلل األطفال في صفوف السكان الرحل في المناطق النائية ولتطعيم المواشي أو الجمال.

  
عددًا كبيرًا من الشراكات الصـغيرة والمتوسـطة. وانحـل العديـد استضافت المنظمة  الشراكة وتعقيد العملية:  -٩٠

ســــنوات  ٥نظمــــة فــــي الفتــــرة الماضــــية المتراوحــــة بــــين مــــن هــــذه الشــــراكات أو انتقــــل إلــــى وضــــع مســــتقل خــــارج الم
سنوات. وتتسم الشراكة الخاصة بالمبادرة العالمية من ضـمن الشـراكات التـي تستضـيفها المنظمـة بطابعهـا غيـر  ٨و

إلــى وجــود المبــادرة العالميــة الستئصــال شــلل  العــادي بعــدة طــرق مــن حيــث طــول أمــدها وبنيانهــا وعملياتهــا. ونظــراً 
ض ســمعة المرحلــة االنتقاليــة للمبــادرة اآلن مهمــة معقــدة للغايــة تعــرّ ســنة، أصــبح تخطــيط  ٣٠األطفــال منــذ حــوالي 

  المنظمة للخطر في حال سوء إدارتها.
  

نظمـة المباشـرة المرحلة االنتقالية على عـدة عمليـات موازيـة يخـرج بعضـها عـن سـيطرة المتخطيط وينطوي   -٩١
صــلحة ومجــاالت البــرامج المتعــددة ومــن علــى النحــو التــالي: البــد مــن تنســيق الجهــات الفاعلــة والجهــات صــاحبة الم

إدارة المخــاطر المختلفــة فــي مجــاالت المــوارد البشــرية والتمويــل والبــرامج التقنيــة والســمعة ومــن إعــداد خطــط وحلــول 
دان الســتة عشــر ذات األولويــة ومــن تصــور هيكــل متســق لتصــريف انتقاليــة فريــدة مــن نوعهــا فــي كــل بلــد مــن البلــ

  الشؤون والمراقبة ووضعه.
  

وتُبــذل جهــود جبــارة علــى المســتوى القطــري ضــمن البلــدان الســتة عشــر ذات األولويــة المشــمولة بالمرحلــة   -٩٢
لديمقراطيــة وٕاثيوبيــا والهنــد االنتقاليــة للمبــادرة (أفغانســتان وأنغــوال وبــنغالديش والكــاميرون وتشــاد وجمهوريــة الكونغــو ا

وٕاندونيسيا وميانمـار ونيبـال ونيجيريـا وباكسـتان والصـومال وجنـوب السـودان والسـودان) لضـمان تحكـم الحكومـة فـي 
العملية الوطنية المتصلة بالمرحلة االنتقالية للمبادرة والرسم المنهجي لخرائط جميع أصول المبـادرة وتحديـد أولويـات 

ســية التــي يمكــن أن تســتفيد مــن البنيــة التحتيــة للمبــادرة ومشــاركة الجهــات صــاحبة المصــلحة الصــحة العموميــة الرئي
ووضـــع خطـــة وطنيـــة محـــددة التكـــاليف خاصـــة بالمرحلـــة االنتقاليـــة للمبـــادرة وٕاعـــداد اســـتراتيجية لتمويـــل تنفيـــذ خطـــة 

يكة فـــي المبـــادرة العالميـــة المنظمـــة علـــى جميـــع مســـتوياتها الثالثـــة والجهـــات الشـــر المرحلـــة االنتقاليـــة. وقـــد شـــاركت 
  مشاركة مستفيضة في هذه العملية.

  
وتُـــدار العمليـــة المتصـــلة بالمرحلـــة االنتقاليـــة للمبـــادرة العالميـــة فـــي إطـــار الشـــراكة الخاصـــة بالمبـــادرة عبـــر   -٩٣

مــن خــالل الفريــق المعنــي بــإدارة المرحلــة االنتقاليــة ومســارات عملهــا الثالثــة المنفصــلة. وقــد أتاحــت المبــادرة أيضــًا 
أفرقتهــا المحــددة المعنيــة بــاإلدارة مــا يلــي: تقــديم مبــادئ توجيهيــة بشــأن المرحلــة االنتقاليــة القطريــة؛ وٕاعــداد األرقــام 

بالمرحلــــة االنتقاليــــة للمبــــادرة؛  وتبادلهــــا مــــع البلــــدان المشــــمولة ٢٠١٩-٢٠١٧المتصــــلة بتخفــــيض الميزانيــــة للفتــــرة 
اســتهالل وضــع اســتراتيجية لتخطــيط المرحلــة االنتقاليــة؛  عمليــة القطريــةالمســاعدة علــى إنشــاء هيئــة مســتقلة لرصــد ال
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دعـم مشـاركة الجهـات صـاحبة المصـلحة مـن ؛ ٢٠٣٠-٢٠٢١للفترة  بعد اإلشهاد على استئصال شلل األطفال لما
  خالل عدة محافل بما في ذلك فريق الشركاء المعنيين بشلل األطفال في العالم.

  
رضــة ألكبــر المخــاطر الناشــئة عــن المرحلــة االنتقاليــة للمبــادرة العالميــة مــن بــين والمنظمــة هــي الجهــة المع  -٩٤

الجهات الشريكة في المبادرة أي للمخاطر المرتبطة بتخفيض الموارد البشرية والتمويل والتأثير في مجـاالت البـرامج 
المســتهلة داخــل المنظمــة، اليــة األخــرى والخاصــة بالــدول األعضــاء. وٕاذا كــان ينبغــي نجــاح عمليــات المرحلــة االنتق

بــد مــن حســن تنســيق هــذه العمليــات ومواءمتهــا مــع هيكــل العمليــات الجاريــة وتوقيتهــا. وتنطــوي العمليــات المعنيــة فال
جهـود محـددة مبذولـة لتخطـيط المرحلـة االنتقاليـة للمبـادرة فذة عن طريق المبـادرة العالميـة؛ على ما يلي: عمليات من

حــــوارات بشــــأن المرحلــــة االنتقاليــــة للمبــــادرة مــــع ان الســــتة عشــــر ذات األولويــــة؛ لبلــــدعلــــى المســــتوى القطــــري فــــي ا
سسـات األكاديميـة المشاركة مـع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول والمؤ ة ووكاالت المعونة التابعة لها؛ الحكومات المانح

  تمنيع.التعاون مع المنظمات المعنية مثل التحالف العالمي من أجل اللقاحات والومؤسسات البحث؛ 
  

مـن البـديهي أن المخـاطر المرتبطـة  .استراتيجية المنظمة الخاصـة بالمرحلـة االنتقاليـة للمبـادرة العالميـة  -٩٥
بتقليص البنية التحتيـة للمبـادرة قـد تتجسـد فـي شـكل مشـاكل خطيـرة فـي حـال عـدم إحكـام تخطـيط التقلـيص وتنفيـذه. 
وُيعتـرف بهــذه المخــاطر علــى نطــاق المنظمــة وسيشــارك جميــع كبــار المــوظفين التنفيــذيين وشــبكاتهم مشــاركة نشــطة 

  أولوية مؤسسية.في إدارة هذه المخاطر بوصفها 
  

وتُبـــذل الجهـــود لتخطـــيط المرحلـــة االنتقاليـــة داخـــل المنظمـــة علـــى جميـــع مســـتويات المنظمـــة الثالثـــة. وقـــد   -٩٦
لجنة توجيهية عالمية لتخطيط المرحلة االنتقالية لما بعد استئصال شلل األطفال بمشاركة المكاتب اإلقليمية نشئت أُ 

فريـق عامـل عـالمي معنـي اإلدارات المعنيـة فـي المقـر الرئيسـي وأنشـئ ألفريقيا وشرق المتوسط وجنوب شرق آسـيا و 
إلدارة عملية تخطيط الموارد البشرية وتوجيهها على جميع المستويات والحد من الخصوم المرتبطة  بالموارد البشرية

  ).٤(١٤٠ت  مبانتهاء الخدمة وفريق مخصص صغير في مكتب المدير العام لتنسيق االستجابة للمقرر اإلجرائي 
  

نشئت لجان معنية بالمرحلة االنتقالية للمبادرة العالميـة بقيـادة المـديرين المعنيـين وعلى المستوى اإلقليمي، أُ   -٩٧
بـإدارة البرنـامج وُعـين المـديرون المعنيـون ومراكـز االتصـال اإلقليميـة المعنيـة بالمرحلـة االنتقاليـة للمبـادرة. وسـتُبحث 

وعلـــى المســـتوى ضـــًا خـــالل اللجـــان اإلقليميـــة القادمـــة فـــي األقـــاليم الثالثـــة المتضـــررة. المرحلـــة االنتقاليـــة للمبـــادرة أي
القطـــري، يشـــارك رؤســـاء مكاتـــب المنظمـــة القطريـــة مشـــاركة مكثفـــة فـــي وضـــع الخطـــة الوطنيـــة الخاصـــة بالمرحلـــة 

  االنتقالية للمبادرة بالتعاون الوثيق مع الحكومة والجهات صاحبة المصلحة المعنية في البلد.
  

ســيما عــن طريــق عقــد جلســات ل هــذه العمليــة بوســائل مختلفــة والوسيتواصــل إعــالم الــدول األعضــاء طــوا  -٩٨
إعالميــة وٕانشــاء موقــع إلكترونــي مخصــص "لتخطــيط المرحلــة االنتقاليــة للمبــادرة العالميــة". وســتحمَّل خــرائط أصــول 

لمتابعـــة التخطـــيط القطـــري للمرحلـــة المبـــادرة المفصـــلة علـــى المســـتوى القطـــري ومســـودات الخطـــط الوطنيـــة ولوحـــة 
ثـــة المتعلقـــة بـــالموارد البشـــرية وتحـــدَّث بانتظـــام علـــى هـــذا الموقـــع اإللكترونـــي. االنتقاليـــة والبيانـــات والعمليـــات المحدَّ 

وستتاح أحدث المعلومات التبليغية الرسمية أيضًا للجهات الشـريكة والجهـات صـاحبة المصـلحة الداخليـة والخارجيـة 
  على حد سواء.

  
وقــد اضــُطلع بعــدة أنشــطة منــذ أن عقــد المجلــس التنفيــذي دورتــه األربعــين بعــد المائــة وسيتواصــل بــذل هــذه   -٩٩

الجهود. ويتضمن الملحق الوارد أدناه قائمة مؤقتة بـاإلجراءات المقـررة للفتـرة مـن حزيـران/ يونيـو إلـى كـانون األول/ 
علـى إطـار زمنـي سيسـمح بوضـع خطـة عمـل وخيـارات اسـتراتيجية شـاملة  . وهذه القائمة معـدة بنـاءً ٢٠١٧ديسمبر 
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للمنظمة بشأن المرحلة االنتقالية للمبادرة وتقديمها كي ينظر فيها المجلس التنفيذي في دورتـه الثانيـة واألربعـين بعـد 
  .٢٠١٨المائة في كانون الثاني/ يناير 

  
ة العالمية السبعين وفي ضوء أي توصـيات مقدمـة، وعقب النقاش بشأن هذا الموضوع أثناء جمعية الصح  -١٠٠

  وٕاحاطة المدير العام المنتخب بالمعلومات الوافية.ستشدد األمانة فورًا على جمع كل المساهمات 
  
  

  من جمعية الصحة اإلجراء المطلوب
 

 .بهذا التقريرجمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علمًا   -١٠١
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  الملحق
  

  القائمة المقترحة بإجراءات األمانة
  ٢٠١٧كانون األول/ ديسمبر  ٣١حزيران/ يونيو و ١في الفترة بين 

  
  

  على جميع مستويات المنظمة الثالثةالنشطة  المراقبة الرفيعة المستوى
المدير العام المنتخب بمعلومات مفصـلة عـن المرحلـة االنتقاليـة للمبـادرة العالميـة بعيـد جمعيـة إحاطة  •

الصـــحة العالميـــة الســـبعين بتســـليط األضـــواء علـــى المخـــاطر المؤسســـية التـــي تنطـــوي عليهـــا المرحلـــة 
 بادرة والحاجة إلى تبليغ الجهات صاحبة المصلحة الخارجية بانتظام.االنتقالية للم

تــولي مكتــب المــدير العــام المراقبــة المســتمرة لتخطــيط المرحلــة االنتقاليــة للمبــادرة علــى نطــاق المنظمــة  •
 وٕادارة المخاطر.

عقـــد اجتمـــاع فـــي جنيـــف لممثلـــي المنظمـــة الســـتة عشـــر المعنيـــين ومـــوظفي األقـــاليم والمقـــر الرئيســـي  •
بهــدف مناقشــة التقــدم المحــرز فــي خطــط المرحلــة االنتقاليــة القطريــة إلــى جانــب جلســة إعالميــة عــن 

 .٢٠١٧البعثات في الفصل الثالث أو الرابع من عام 
فـي اإلقلـيم األفريقـي وٕاقلـيم شـرق  ٢٠١٧بحث المرحلة االنتقالية للمبادرة خـالل اللجـان اإلقليميـة لعـام  •

 المتوسط وٕاقليم جنوب شرق آسيا.
إعــــداد صــــفحة إلكترونيــــة مخصصــــة لتخطــــيط المرحلــــة االنتقاليــــة للمبــــادرة علــــى الموقــــع اإللكترونــــي  •

للمنظمة حيث تتاح بيانـات مفصـلة وتحـدَّث بانتظـام بخصـوص مـا يلـي: المخـاطر والعمليـة المتصـلة 
المســتوى بالمرحلــة االنتقاليــة للمبــادرة فــي المنظمــة؛ وعمليــة تخطــيط المرحلــة االنتقاليــة للمبــادرة علــى 

 القطري؛ والعملية المتصلة بالمرحلة االنتقالية للمبادرة في إطار الشراكة الخاصة بالمبادرة.
ــمعــيّ تقــديم الــدعم النشــط إلــى فريــق  • ف بمهمــة وضــع خطــة العمــل ن داخــل مكتــب المــدير العــام ومكّل

  .٢٠١٧االستراتيجية بحلول نهاية عام  توالخيارا
  

  ارة الميزانيةتنسيق تخطيط الموارد البشرية وٕاد
إعداد لوحات فصلية لمتابعـة تخطـيط المرحلـة االنتقاليـة الخاصـة بـالموارد البشـرية والمرحلـة االنتقاليـة  •

 الوطنية وتبادلها على الصفحة اإللكترونية المخصصة لتخطيط المرحلة االنتقالية للمبادرة.
خطــط المــوارد البشــرية مــن أجــل اســتبقاء المــوظفين وٕاعــادة تــدريبهم وتحــولهم الــوظيفي وتبادلهــا  وضــع •

 وتنسيقها بين المقر الرئيسي واألقاليم الثالثة المعنية.
 إعداد الخطط والمنتجات التبليغية وتبادلها لفائدة الفئات المستهدفة الداخلية والخارجية. •
 ٢٠١٩-٢٠١٨تخدام التخطــيط التشــغيلي للميزانيــة البرمجيــة إعــداد مجــاالت البــرامج الستكشــاف اســ •

 من أجل مراجعة احتياجات الميزانية ووضع استراتيجيات للتمويل تغطي زيادة الميزانيات.
اســــــــتهالل المناقشــــــــات علــــــــى نطــــــــاق المنظمــــــــة لضــــــــمان التخطــــــــيط المســــــــبق إلعــــــــداد الميزانيــــــــة  •

  النتقالية للمبادرة العالمية في االعتبار.مما يكفل أخذ احتياجات المرحلة ا ٢٠٢١-٢٠٢٠ البرمجية
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  ٢٠١٧وضع خطة عمل وخيارات استراتيجية بحلول نهاية عام 
جمع تفاصيل أكثر دقة عن مجموعة ذات أولوية من "المخاطر البرمجية" التـي تـؤثر أكبـر تـأثير فـي  •

 الصحة العمومية؛ والتنسيق مع جميع اإلدارات ومجاالت البرامج المعنية.
الثغرات الحرجة التي يخلفها التخفيض في ميزانيات المبادرة العالمية واختتام المبادرة في نهايـة  تحديد •

 المطاف ومنح األولوية للثغرات التي تلح الحاجة إلى سدها.
إعـــداد إطـــار زمنـــي وخيـــارات محـــددة للتصـــدي للثغـــرات بتغطيـــة مجـــاالت المـــوارد البشـــرية والتمويـــل  •

 والتنسيق والسياسات.
  طار للتنفيذ والرصد يمكن تتبعه.وضع إ •

  
  

=     =     =  


