
  
  

  ٧٢/١٠ج  السبعونو  الثانيةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٩ أيار/ مايو ١٠  من جدول األعمال المؤقت ٣-١١البند 

  A72/10   
  
  
  

  شلل األطفال
  

  االنتقال في مجال شلل األطفال
  
  

  تقرير من المدير العام
  
  
ــــابقة من هذا التقرير وأحاط علما بها في دورته ال -١ ــــخة ســ رابعة واألربعين بعد نظر المجلس التنفيذي في نســ

ع فيها بإضـــافة معلومات متعلقة بالتكاليف والتمويل، وتخطيط الموارد البشـــرية، ورصـــد  ١المائة. وتم تحديثها والتوســـّ
 إطار العمل وتقييمه.

  
يقدم هذا التقرير أحدث المســـتجدات بشـــأن تنفيذ خطة العمل االســـتراتيجية بشـــأن االنتقال في مجال شـــلل و   -٢

ــبعون في أيــار/ مــايو والتاألطفــال،  ــــ ــ ـــ ــ ــحــة العــالميــة الســ ــ ــ ـــ ــ ــ بموجــب المقرر اإلجرائي  ٢٠١٨ي طلبتهــا جمعيــة الصــ
  ٢) الصادر عن جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين.٩(٧٠ع  ص  ج
  
  أغراض رئيسية هي: إلى تحقيق ثالثة  خطة العمل االستراتيجيةوترمي   -٣

 الحفاظ على عالم خاٍل من شلل األطفال عقب استئصاله؛ ) ١(

د األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، وذلك من  ) ٢( ـــّ ـــائل منها ترصـــ تعزيز نظم التمنيع، بوســـ
 الصادرة عن المنظمة؛ ٢٠٢٠-٢٠١١أجل تحقيق أهداف خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات 

وائح تعزيز القدرة على التأهب للطوارئ والكشف عنها واالستجابة لها في البلدان من أجل تنفيذ الل ) ٣(
 ) بالكامل.٢٠٠٥الصحية الدولية (

  
 .١وُتوّضح سلسلة نتائج الخطة في الملحق   

  
ــلل األطفال هي   -٤ ـــ ــ ـــ ــتراتيجية وثيقة قابلة للتعديل، كما أن إدارة االنتقال في مجال شــ ــ ـــ ــ وتعد خطة العمل االســـ

ــتوى القطري، في مجاالت البرامج الرئ ـــ ـــ ــ ــيكون التخطيط على المســ ـــ ــ ـــ ــية للمنظمة، عملية تركز على البلدان. وســ ــ ـــ ــ ــ يسـ
  ضروريا خالل فترة خطة العمل لخمس سنوات لضمان تكّيفها مع الوضع المتغّير في الميدان.

  

                                                           
ـــر الموجزة للمجلس التنفيذي في دورته الرابعة واألر و  ،١٤٤/١٠م تانظر الوثيقة    ١ ــ ـــ ــ ــ ـــة المحاضــ ـــــ ـــ ــ بعين بعد المائة، الجلسـ

 (باإلنكليزية).  الرابعة

المحاضــر الموجزة لجمعية الصــحة العالمية الحادية والســبعين، اللجنة "أ"، الجلســتان الســادســة و  ،٧١/١٩انظر الوثيقة ج   ٢
 .(باإلنكليزية) والثامنة
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ــال شـــلل األطفال، وتطور و   -٥ ــتئصـ ــتتأثر عملية التنفيذ بأوجه عدم اليقين المرتبطة بتاريخ اإلشـــهاد على اسـ سـ
لإلشهاد على استئصال شلل األطفال، بما في ذلك المناقشات حول تنفيذ االستراتيجية الُمتّبعة في المرحلة الالحقة 

د  تصـــريف شـــؤونها، واإلشـــراف عليها وتمويلها، والمبادرات التي يجري تنفيذها فيما يتعلق باللقاحات والتمنيع وترصـــّ
التحالف العالمي واستراتيجية  ٢٠٢٠استراتيجية المنظمة الخاصة بالتلقيح والتمنيع لفترة ما بعد عام األمراض، مثل 
ــأت األمانة وقد  .)Gavi 5.0( ٢٠٢٥-٢٠٢١للفترة  للقاحات والتمنيع ــ ــةأنشـ ــفحة إلكترونية ُمكّرســـ ، والتي ُتحّدث صـــ

  بانتظام بآخر المعلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل االستراتيجية.  
  
ــتراتيجية في عام   -٦ ــ ــع خطة العمل االســـ ـــ ــــ٢٠١٧ومنذ وضــ ــلل ، جرى تمديد المبادرة العالمية الســـ ــ ــال شـــ ــ تئصـــ

ـــنوات  ــ ــ ـــ ــ مليون دوالر أمريكي.  ٤٢٠٠. وتبلغ الميزانية المقدرة لهذا التمديد ٢٠٢٣-٢٠١٩األطفال لفترة الخمس ســـ
ــاله، وتعزيز نظم التمنيع  لحفاظ على خلو العالم من شــــلل األطفالويتيح التمديد فترة إضــــافية لإلعداد ل ــتئصــ بعد اســ

ـــيات الطارئة والالروتيني وقدرات التأهب  ــ ــتجابة لها.للفاشــ ــ ــــف عنها واالســـ ــ غير أنه قد يترتب على الفترة الزمنية  كشـ
ـــل  ــيين. وتبعا لذلك، تواصــ ــلحة الرئيســـ ــحاب المصـــ ـــا الذاتي لدى أصـــ ـــعور بالرضــ ـــافيتين نوع من الشــ والميزانية اإلضــ

ــلل األطفالالمنظمة دعوتها إلى تخطيط االنتقال  ــ ــتراتيجية في  في مجال شــ ــ ــير تنفيذ خطة العمل االســ ــ ان البلدوتيســ
 ، ودعم هذه الجهود.ذات األولية غير الموطونة به

 
ـــلل األطفال، جعل المدير العام االنتقال   -٧ ـــال شـ ــتئصـ ــلل ومع اقتراب العالم من تحقيق هدف اســ في مجال شــ

لجنة أولوية رئيسية للمنظمة على المستويات الثالثة كافة، وذلك تحت إشراف نائب المدير العام. وُأنشئت  األطفال
، برئاســـة نائب المدير العام، لتنظر في مجموعة من المســـائل مثل معنية باالنتقال في مجال شـــلل األطفالتوجيهية 

ـــد  ــية للمنظمة، ورصـ ـــاســ ـــلل األطفال على الميزانية األسـ ـــال شـ ــتئصـ اآلثار المترتبة على ميزانية المبادرة العالمية الســ
ها اجتماع أصــحاب المصــلحة األول من أجل التوصــل ، والعملية التي أطلقزيارات الدعم الُقطريةالتقدم المحرز في 

 -وتصريف شؤونها (المشار إليها فيما بعد باسم "عملية مونترو"  استراتيجية ما بعد اإلشهادإلى اتفاق بشأن تنفيذ 
  أدناه). ١٢-١١الفقرتين  أيضاً انظر 

  
ـــعيــد العــالمي من البلــدان المحــددة  ١بلــدا ١٦مع  ٢٠١٧وقــد عملــت األمــانــة منــذ أيــار/ مــايو   -٨ ـــ ــ ــ ــ على الصـــ

ــديدة التعرض للمخاطر تحظى ألغراض  ــ ــ ـــ ــ ـــ ــــلل األطفال، وتعتزم دعم أربعة بلدان أخرى شــ ــ ـــ ــ ــ االنتقال في مجال شــ
 ٢المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط.باألولوية لدى 

 
ــــئت   -٩ ــلل األطفالوُأنشـــ ــ ـــبتمبر  فرقة معنية باالنتقال في مجال شـــ ــتوى األمانة في أيلول/ ســــ ـــ  ٢٠١٨على مســ

ــــتراتيجية. ويتمثل حجر الزاوية في هذا العمل في إجراء لقيادة ب ــ ـــ ــ ــ زيارات رنامج العمل المدرج في خطة العمل االســ
خطط لوظائف والقدرات الُممّولة من برنامج اســـتئصـــال شـــلل األطفال والنظر في بغرض اســـتعراض ا الدعم الُقطرية

 ة.االنتقال الوطنية للتأكد من أنها تفي أغراض خطة العمل االستراتيجي
 

وبينما كان تخطيط االنتقال في مجال شــلل األطفال يركز في الماضــي بشــكل أســاســي على تقليل مخاطر   -١٠
ـــبب العدد الكبير من الموظفين الممولين  ــــلل األطفال التعويض التي تواجهها المنظمة بســ ـــال شـ ــــتئصــ من برنامج اسـ

و/ عملية التخطيط القطرية ضـــرورة اســـتبقاء  أظهرتالمعّينين بعقود مســـتمرة والذين يشـــغلون وظائف محّددة المدة، 
ــــلل األطفال، أو  ــناديق شــ ـــ ـــحية ذوي الخبرة الذين يعملون حالًيا في صـ ــ ـــــيص موظفي القوى العاملة الصـ إعادة تخصـ

السيما في البلدان الهشة والمتضررة من النزاعات، وذلك من أجل ضمان استمرار االستئصال وتجنب العدول عن 
  تي يمكن الوقاية منها باللقاحات.جهود مكافحة األمراض ال

                                                           
ـــلل األطفال، حســــب اإلقليم: إقليم أفريقيا (أنغوال فيما يلي    ١ البلدان الســــتة عشــــر التي تحظى بأولوية االنتقال في مجال شـ

ــــاد وجمهورية الكونغو الديمقراط ــ ــــيا (بنغالديش والكاميرون وتشـ ــ ــرق آسـ ــ ـــودان)، إقيم جنوب شـــ ية وٕاثيوبيا ونيجيريا وجنوب الســــ
 والهند وأندونيسيا وميانمار ونيبال)، إقليم شرق المتوسط (أفغانستان وباكستان والصومال والسودان).

 العراق وليبيا والجمهورية العربية السورية واليمن.   ٢
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  شؤونها  على استئصال شلل األطفال وتصريف استراتيجية ما بعد اإلشهادعملية مونترو: تنفيذ 
  

ــحاب المصــــلحة الرئيســــيين في عملية االنتقال في مجال شــــلل   -١١ ــتوى ألصــ عقدت األمانة اجتماعا رفيع المســ
) ألغراض عديدة من بينها توضـــيح اآلثار ٢٠١٨ي نوفمبر تشـــرين الثان ١٤و ١٣األطفال (مونترو، ســـويســـرا، في 

ــتراتيجية  ــنوات الخمس الجديدةالمترتبة على اســــ ــ ـــادرة عن المبادرة  الســ ـــلل األطفال الصـــ ــــأن االنتقال في مجال شـــ بشــ
ــلل األطفال؛  ــ ـــلل األطفال؛ وتحديد خيارات التمويل الحالية والمحتملة لالنتقال في مجال شــ ــ ــال شـ ـــ ـــتئصـ ــ العالمية السـ

ــلل وتقيي ــ ـــؤون االنتقال في مجال شـ ــريف شــ ــ ــة الخيارات المتاحة لتصـ ــ ــلس؛ ومناقشـ ــبل الكفيلة بتحقيق انتقال ســـ م الســـ
  األطفال والعملية الالحقة لإلشهاد.

  
ـــي قدما في قيادة عملية االنتقال   -١٢ ــ ــ والتزمت األمانة خالل االجتماع بأن تتخذ التدابير التالية من أجل المضــ

  في مجال شلل األطفال:

 ــاورات مع الخبراءعقد م ــ ــ ـــ ــمن  ١شــ ــ ــ ـــ ــلل األطفال ضــ ــ ــ ـــ أربع لمتابعة اآلثار العملية لالنتقال في مجال شــ
 أولويات مواضيعية هي:

 الترّصد المتكامل لألمراض؛  (أ)

 التشاور بشأن التأهب لحاالت الطوارئ والكشف عنها واالستجابة لها؛  (ب)

 التشاور بشأن احتواء شلل األطفال؛  (ج)

  .تعزيز نظم التمنيع  (د)

واالنتقال إلى المرحلة التالية من عملية مونترو: ســـُتعرض اســـتنتاجات وتوصـــيات المشـــاورات االســـتراتيجية 
ـــلل  ـــأن االنتقال في مجال شـــ ـــيين بشـــ ـــلحة الرئيســـ ــحاب المصـــ ــ ــتوى ألصــ ــ األربع على اجتماع ثان رفيع المســ

ــينظر هذا الحدث الرفي ــ ــ ــ ـــ ــتوى الثاني األطفال، والذي من المقرر أن تعقده المنظمة في جنيف؛ وسـ ـــ ــ ــ ع المســـ
  في مسائل تصريف شؤون مرحلة ما بعد اإلشهاد في المستقبل؛ أيضاً 

  ؛٢٠٢٣-٢٠١٩المساهمة في إعداد استراتيجية المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال للفترة 

  ــيلية ــ ــلل األطفال من أجل إجراء تحليالت تفصـــ ـــ ــال شــ ـــ ـــتئصــ العمل عن كثب مع المبادرة العالمية الســــ
ت القطرية المخصصة لالنتقال في مجال شلل األطفال لضمان عدم وجود أي ازدواجية بين للميزانيا

 هذه الميزانيات وتمويل المبادرة والمنظمة؛

  ــلل مواصـــلة تنظيم زيارات قطرية مشـــتركة بهدف مراجعة الخطط الوطنية بشـــأن االنتقال في مجال شـ
 ستراتيجية للمنظمة.األطفال لضمان تحقيقها لألغراض المنشودة لخطة العمل اال

 
 الزيارات القطرية المشتركة

 
التي تسبق  شهراً  ١٢لقد تم تجاوز الهدف المنشود المتمثل في تنظيم سّت زيارات قطرية مشتركة في فترة   –١٣

ـــبتمبر  ــ ــ ـــ ــبعين. ونظمت األمانة في الفترة بين أيلول/ سـ ــ ـــ ــ ــحة العالمية الثانية والســ ـــ ـــ ــ وآذار/  ٢٠١٨انعقاد جمعية الصـ
زيارات دعم قطرية إلى كل من أنغوال وبنغالديش والكاميرون وتشــــاد وٕاثيوبيا والهند وميانمار وجنوب  ٢٠١٩  مارس

. ومن ١) في الجدول ٢٠١٩زالت هذه الزيارات متواصلة، ويرد ملخص لنتائجها (لغاية نيسان/ أبريل وماالسودان. 
ـــتركة إلى  ـــ ــ ــ ـــ دان المتبقية التي تحظى بأولوية االنتقال في البلالمقرر أن ُيجرى مزيد من زيارات الدعم القطرية المشــ

 مجال شلل األطفال.

                                                           
 نيسان/أبريل). ١عند تحرير هذا التقرير ( لم تصدر بعد أي تعقيبات عن هذه المشاورات   ١
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  آخر المستجدات عن الوضع عقب الزيارات القطرية :١الجدول 
 

 النتائج البلد
تشرين األول/  –ميانمار 
 ٢٠١٨  أكتوبر

ــــيع نطاق التحليل الوارد في الوثيقة من خالل بحث  ــة توســـ ــ ــــحة والرياضـــ تعتزم وزارة الصـــ
ـــؤولي ا ــ ـــ ـــية تجربة مسـ ــ ــ ــــــــورة معمقة، بما في ذلك الوظائف الرئيســـ د اإلقليميين بصـ ــــّ لترصـــــ

الضــرورية على المســتوي اإلقليمي وعلى صــعيد الواليات والبلدات، واســتكشــاف الخيارات 
 الكفيلة بدمج وظيفة الترّصد في الهيكل التنظيمي للوزارة.

تشرين الثاني/  –بنغالديش 
 ٢٠١٨نوفمبر 

ــأن االنتإن الخطة  ــ ـــكل جيد وتنطوي  قال في مجال شــــــلل األطفالالوطنية بشــ ــ منّظمة بشـ
ــــحة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ الثالث المقررة. ويجري  ــ ــ على إجراءات ومنجزات واضــــ

 ) على النحو السليم.٢٠١٩-٢٠١٦تنفيذ األنشطة المقررة في المرحلة األولى (
تشرين الثاني/  –الهند 
 ٢٠١٨  نوفمبر

ــأنالخطة يجري تنفيذ  ــلل األطفال على  الوطنية بشـــ ـــليماالنتقال في مجال شـــ . النحو الســ
ــلل األطفال  ــ د شـ ــروع الوطني لترصـــــّ وقد تم االتفاق على تمويل محلي من الحكومة للمشـــ

  من أجل ضمان خلو الهند من شلل األطفال ودعم حمالت التطعيم ضد شلل األطفال.
ــتعرض الخطط الرامية إلى نقل إدارة المشــــروع الو  د شــــلل ومن المقرر أن ُتســ ــّ طني لترصــ

  .٢٠٢٠األطفال من المنظمة إلى الحكومة في عام 
كانون األول/  –إثيوبيا 
 ٢٠١٨  ديسمبر

وصادقت عليها لجنة  الوطنية بشأن االنتقال في مجال شلل األطفالاكتمل إعداد الخطة 
ـــان/ أبريل  ــــتركة بين الوكاالت في نيســــ ــيق الوطنية المشـــ ـــ . وهذه الخطة هي ٢٠١٨التنســ

ـــطة والتكاليف. ووافقت  عبارة عن ــ ـــلة عن األنشـــ ــ ــــــمن معلومات مفصـــ خطة شــــــــاملة تتضــ
المنظمة وشركاؤها على إضافة ملحق إليها لمعالجة الرؤية واالستراتيجيات طويلة األجل 
ـــُتنقل  ـــوح كيفُ ســ ـــافة بوضــ ـــتحدد هذه اإلضــ ــلل األطفال. وســ ـــأن االنتقال في مجال شـــ بشــ

ـــــية، باالقتران مع جداولها الزمن ــاســ ــ ية، إلى الحكومة وكيف يمكن للمنظمة الوظائف األســـ
ـــاور مع  ــتخدم الوثيقة كأســـــاس للتشــ ـــُتســـ وشـــــركائها أن يدعموا هذه المرحلة الحاســـــمة. وســ

 الجهات المانحة، باالقتران مع مواد الدعوة.
شباط/  –جنوب السودان 

 ٢٠١٩  فبراير
ـــلـل األطفـالاكتمـل إعـداد الخطـة  ـــــــ ــ ـــأن االنتقـال في مجـال شــ ــ ـــ ــ في حزيران/  الوطنيـة بشـــــ

، واستضافت الحكومة بعد ذلك مشاورة ألصحاب المصلحة. وبعدها أّيدت ٢٠١٨  يونيو
الحكومة الخطة. ومن المقرر أن تقدم المنظمة والشركاء مزيدا من الدعم من أجل إدماج 

ــرية الممولة من  ــ ــــلل األطفالالموارد البشــ ــــة لشــ ــــصــ في البرنامج الموســــــع  األموال المخصــ
 حية، ومبادرة بوما الصحية.المعني بالتمنيع، والطوارئ الص

شباط/  –الكاميرون 
 ٢٠١٩  فبراير

ـــلل األطفال بحاجة إلى الخطة على الرغم من أن  ـــ ــ ــــأن االنتقال في مجال شــ ــ ـــ الوطنية بشـ
ـــالً  ـــطة المقرر تنفيذها فضــ ــكل جيد حيث إنها تبّين األنشــ عن  تحديث، إال أنها ُأعدت بشـــ

تمرار ألن البلد أصبح ن تنخفضان باسميزانيتْي منظمة الصحة العالمية واليونيسيف اللتي
 على التمويل الخارجي. اً أقل اعتماد

ــلل األطفال شـــاملة، حيث تتضـــمن قائمة الخطة تعد  ٢٠١٩آذار/ مارس  –أنغوال  الوطنية بشـــأن االنتقال في مجال شـ
ــــطة المقرر تنفيذها وتكاليف تنفيذها. وتبحث الحكومة حاليا الخيارات المتاحة  ــ ـــــــ باألنشـ

ؤولي الصحة العمومية لضمان استدامة الترّصد المتكامل. وستُنّفذ الخطة رهنا لتعيين مس
 بموافقة وزارة الصحة عليها.

ــد تنفيذ  ٢٠١٩آذار/ مارس  –تشاد  ّكلت لجنة وطنية لرصــ ــلل األطفال الخطة شــــُ ـــأن االنتقال في مجال شــ الوطنية بشـ
ــــرين الثاني/ نوفمبر  ــــاط على٢٠١٨في تشــ إعداد إضــــــافة إلى  . وعملت هذه اللجنة بنشــ

خطة االنتقال في مجال شلل األطفال. وتنص هذه اإلضافة على تمديد الخطة إلى غاية 
ــــطة المقرر تنفيذها، وتعيد تقدير ٢٠٢٣عام  ـــ ـــيل عن األنشــ ـــ ، كما تقدم مزيدا من التفاصـــ

 الميزانية تمشيا مع هذه األنشطة.
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  وفيما يلي األهداف الرئيسية لهذه الزيارات القطرية:  -١٤

 ؛استعراض العناصر الرئيسية للخطط الوطنية بشأن االنتقال في مجال شلل األطفال  (أ)

 ؛مناقشة التقدم المحرز في تنفيذ الخطط ومواعيده  (ب)

 ؛استعراض فرص التمويل على المستوى القطري وثغرات التمويل  (ج)

ـــد والتقييم  (د) ــد والتقييم الوطني ومواءمته مع إطار الرصــــ ــ ـــة إطار الرصـــ ــ العالمي لخطة العمل  مناقشــ
ــأن االنتقال في مجال شـــلل األطفال، وتحديد  ــتراتيجية للمنظمة بشـ ــراك االسـ المســـاهمين الرئيســـيين في وٕاشـ

مع أصــحاب المصــلحة، بما في التي ُيقترح أن تتشــاور المدخالت والمخرجات، فضــًال عن هيئات الرصــد 
ـــلة  الحتياجاتباذلك الجهات المانحة ووكاالت التنمية، بهدف زيادة الوعي  ـــ ــ ــ ـــ االنتقال في بتمويل المتصــ

 مجال شلل األطفال.
  

  والتمويل الالزم لذلك اإلستراتيجية الخطة أهداف تحقيق دعم تكاليف
  

ــرق ، الموظفون في المقرجمع   -١٥ ــ ـــ ــ ــيا وشـــ ـــ ــ ـــ ـــرق آســ ــ ــ ـــ بالتعاون الوثيق مع المكاتب اإلقليمية ألفريقيا وجنوب شــ
تحظى بتلك   حظى بأولوية اســتئصــال شــلل األطفال والبلدان التي البلد من البلدان التي تكل  منبيانات ، المتوســط

، ٢٠٢٣-٢٠١٩ الفترة عليها خالل اإلبقاء يتعينالتي األولوية فيما يخص الوظائف األساسية المتعلقة باستئصاله 
لق وخصـــوصـــًا فيما يتع -وذلك وفقًا للمتطلبات المنصـــوص عليها في اســـتراتيجية ما بعد اإلشـــهاد على اســـتئصـــاله 

د شــلل األطفال والمختبرات المعنية به الســتجابة لفاشــيات الالزمة لوبعض القدرات األســاســية  التمنيع، وتعزيز بترصــّ
ــتراتيجيــة. وتعــد محتملــة ــــ ــ ــ ـــ ــــروريــة لتحقيق األهــداف الثالثــة لخطــة العمــل االســ ــ ــ ـــ ــ درت تكلفتهــا وقُــ  ،هــذه الوظــائف ضــ

ـــنــتــيــن  ٢٢٧  نــحــوبــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــفــتــرة الســ ــفــتــرة  ٤٣٨و ٢٠٢١-٢٠٢٠مــلــيــون دوالر أمــريــكــي ل   مــلــيــون دوالر أمــريــكــي ل
ـــنتين  ــيل هذه التكاليف، حســـــب البلد . و ٢٠٢٣-٢٠٢٢الســ ـــي، في خطة العمل  واإلقليمأدرجت تفاصـــ والمقر الرئيســ

 التي أشارت إليها جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعون في االنتقال في مجال شلل األطفالاالستراتيجية بشأن 
  ١. ٢٠١٨عام 

  
ــلل األطفال ميزانية المبا ــال شــــ ــتئصــــ ــــبة إلى  ٢٠٢٣-٢٠١٩درة العالمية الســــ برنامج العمل العام بالنســ

 ٢٠٢١-٢٠٢٠للمنظمة والميزانية البرمجية المقترحة للفترة  ٢٠٢٣-٢٠١٩عشر،   الثالث
  

ـــمـــل  -١٦ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــتثمـــار تشـ ـــ ــ ــ ـــ ـــرا لمنظمـــة دعمـــلل مبررات االســ ــ ــ ـــ ـــ  ٢٠٢٣-٢٠١٩ ،برنـــامج العمـــل العـــام الثـــالـــث عشــ
ـــص منهاالر أمريكيمليون دو  ١٨٦٧  مجموعه  ما ــلل األطفال  ١٢٠٠ ، ُتخصــ ــ ـــال شـ ــتئصــ ــ مليون دوالر أمريكي السـ
ـــلــل األطفــال، وهي عمليــة لالنتقــال في مجــال مليون دوالر أمريكي  ٦٦٧و ــ ــ ـــ ـــ  ظـــائفاإلبقــاء على الو إلى  ترميشــ

 ال، بل، ليس فقط للحفاظ على عالم خاٍل من شلل األطفهبعد استئصال وتعميمهاشلل األطفال المتعلقة ب الضرورية
ـــا ـــلة  أيضــ ــتجابة لها، وال لطوارئحاالت اوقدرات التأهب لنظم التمنيع  تعزيزلمواصــ ــ ـــف عنها واالسـ ـــيما في والكشــ ســ

ـــعيفة والنظم الصــــحية  الفئاتالبلدان ذات  ــكانية الضـ ـــتندالمتردية. الســ فيروس ســــريان أن  عتوقّ  إلى األرقام هذه وتسـ
. ٢٠٢١من شلل األطفال في عام اإلشهاد على خلو العالم أن يتم ، و ٢٠١٨سيتوقف في عام شلل األطفال البري 

ــــرياننظًرا ألن و  ــ ــلل األطفال البري لم يتوقف ســـ ــ ـــ ــلل األطفال ميزانية جديدةبعد فيروس شــ ــ ـــ  ، اعتمد مجلس مراقبة شــ
استقصاء شلل األطفال برنامج مدتها خمس سنوات، والتي أتاحت تمديد للمبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال 

                                                           
ــتان الســـادســـة و  ،٧١/٩ج الوثيقة انظر   ١ المحاضـــر الموجزة لجمعية الصـــحة العالمية الحادية والســـبعين، اللجنة "أ"، الجلسـ

 .(باإلنكليزية) والثامنة
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ــــتند إلىأمريكي مليون دوالر ٤٢٠٠، بتكلفة إجمالية قدرها ٢٠٢٣إلى  ٢٠١٩من  ــــريان  توّقع ، تســ فيروس وقف ســ
  .٢٠٢٠شلل األطفال البري في عام 

  
، أي مليون دوالر أمريكي ٢٦٠٠ما قيمته  ٢٠٢٣-٢٠١٩منظمة من ميزانية المبادرة للفترة التبلغ حصة و   -١٧

ــا  ــدرهــ ــــص مليون دوالر أمريكي  ١٨٦٧المجمع البــــالغ المبلغ ن مليون دوالر أمريكي ع ٧٣٨بزيــــادة قــ ــ ــ ـــ ــ المخصــ
ــلل األطفال و  ــال شــ ــتئصــ ــلل األطفال في  في مجال نتقالاالالســ ــتثمار التي  مبرراتشــ ــعتها الاالســ منظمة، والتي وضــ

ـــالأعدت قبل تمديد المبادرة العالمية  ــتئصــ ــلل األطفال الســـ ــلل األطفال في . و شـــ ــة بشـــ ــطة الخاصـــ تبلغ ميزانية األنشـــ
ــنتين منال مليون دوالر  ٨٦٣ مبلغ من وتتكونمليون دوالر أمريكي،  ١٠٩٠ما قيمته  ٢٠٢١-٢٠٢٠ظمة لفترة الســــ

ــابات  أدرجتهأمريكي  ــية  ٢٢٧الميزانية، والمبادرة في حســ ـــاســ  لمنظمةلمليون دوالر أمريكي كجزء من الميزانية األسـ
ـــكل  ــ ــ ـــوحالذي  ١(كما هو مبين في الشــ ــ ــ ــــياق التكلفة  مجالفي  نتقالاالميزانية  يعرض بوضــ ــ ــ ــــلل األطفال في سـ ــ ــ شـ

تكلفة دعم من لمنظمة لالميزانية األساسية  وتتألف .)وضمان استدامة استئصاله شلل األطفال ستئصالاإلجمالية ال
ـــحة  ــية للصـــ ــ ــــاســ د -العمومية القدرات األســ ــّ  والتمنيعاألمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات  والمتمثلة في ترصــــ

ســـُتدمج وهي تكلفة تمولها حاليًا المبادرة العالمية الســـتئصـــال شـــلل األطفال، ولكنها  -الطوارئ  واالســـتجابة لحاالت
ـــية ال فياآلن  ـــاســ ـــأن عمالاألجدول ب مع إقامة ارتباطات ،منظمةللبرامج األســ ــع نطاقا بشــ ـــحية  األوســـ التغطية الصــ

  .بديلة ومستدامةدعم تحديد مصادر بمجرد ما يتسنى الشاملة 
  

 من سنة لكل وضمان استدامة استئصاله األطفال شلل استئصال) األمريكية الدوالرات بماليين( فتكالي :الشكل
  ٢٠٢٣-٢٠١٩ الخمس السنوات

  

  
  
  
  
  
  
  

االستراتيجية الحالية للمبادرة العالمية 
 اليونيسيف -ال شلل األطفال الستئص

الستئصال الستراتيجية الحالية للمبادرة العالمية ا
 الميزانية غير األساسية للمنظمة –شلل األطفال 

 لقاح شلل األطفال المعّطل

ادرة العالمية الستئصال شلل األطفال االستراتيجية الحالية للمب
 إدماج المنظمة للوظائف الرئيسية في الميزانية األساسية –

 المخزونات المتاحة في إطار استراتيجية مرحلة ما بعد اإلشهاد

١٠٠٠  
٩٠٠  

٨٠٠  

٧٠٠  

٦٠٠  

٥٠٠  

٤٠٠  

٣٠٠  

٢٠٠  

١٠٠  

٠ 
٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٢ ٢٠٢٣ 

٦٢ 

١٧٠ 

٢٣٢ 

٢٦٢ 

٢١٩ 

٢٢٣ 

٧٠٤ 

٥٩ 

٢٩٦ ١٧٠ 

٢١٩ 

٢٦٩ 

٧٨٤ 

١٧٠ 
٣٢٥ 

١١٣ 

٤٢١ 

١٦٢ 

٣٤٣ 

١١٤ 

٤٤٢ 

٨٩٩ ٨٥٩ 

١٤٢ 

٣٥٧ 

٢ 

٥٨٣ 

٩٤٢ 
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  األطفال شلل في مجال نتقالاال  تمويل
  

ــية غير البرامج ميزانية مســـاهمة تقترن  -١٨ ــاسـ ــكل،انظر ( ٢٠٢٣-٢٠١٩ ةالفتر في  للمنظمة األسـ  الشـــريط الشـ
 األســاســية الوظائف تكلفة يمثل) األحمربالون  ،نحو األســفل الثاني الشــريط( إضــافي بمبلغ) الوردي، باللون العلوي

ــت أوتدعمها  التي ــية البرامج ميزانية دعمهاســ من  األســــاســــية تحّول دعم الوظائف الوقت، بمرورو  للمنظمة. األســــاســ
ـــالال العالمية المبادرة ـــ ــ ـــ ــتئصــ ــ ــ ــ ـــ ــلل ســ ـــ ــ ــ  لفترة أمريكي دوالر مليون ٢٢٧ وذلك بمبلغ منظمة،ال ميزانيةإلى  األطفال شــــ

ـــنتين ــ ـــ ــ ــ  تزداد. وفي حين ٢٠٢٣-٢٠٢٠ للفترة أمريكي دوالر مليون ٦٦٧ مبلغ إجمــالي قــدرهو  ٢٠٢١-٢٠٢٠ الســـ
، ٢٠٢٣-٢٠٢٢ الســـنتين فترة في األطفال لشـــلل األســـاســـية للوظائف لمنظمةالتي تخصـــصـــها ا األســـاســـية الميزانية

 األســاســية الميزانيةأصــبحت ُتمّول من  لبلدان التي يتوطنها شــلل األطفالل األســاســية والقدرات الوظائف تكاليففإن 
ــريان الميزانية هذهأن  أي( لمنظمةل ــ ـــ ــ ــ ـــية أن ســــ ــ ـــ ــ ــ ــــلل فيروس تقوم على فرضـــ ــ ـــ ــ ــ ــيتوقف ب البري األطفال شــ ـــ ــ ـــ ـــ  حلولســ

ــمن ومن). ٢٠٢٠  عــام ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــيــة الميزانيــة احتيــاجــات ضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــاسـ ــ ــ ـــ ــ ـــ  في أمريكي دوالر مليون ٢٢٧ البــالغــة منظمــةلل األسـ
 دوالر مليون ٥٢ا يقدر بنحو محلي تمويال ألولويةالتي تحظى با بلدانأن توّفر ال المتوقع من ،٢٠٢١-٢٠٢٠  الفترة

 أيضاً  المتوقع ومن .أمريكي دوالر مليون ١٧٥ إلى األموال جمع يؤدي إلى انخفاض االحتياجات من مما أمريكي،
ــال العالمية المبادرة المقدم من دعمال على اعتمادها من تدريجياً  لدانالب تخّفض أن ـــ ــــتئصــ ــ ـــلل السـ ــ خالل  األطفال شــ

ــنوات ـــادر يجادإ و  في مجال شـــــلل األطفال االنتقال خطط تنفيذب ، وذلكالقادمة األربع الســـ ــتدامة بديلة مصــ  لدعم مســـ
  .األساسية الوظائف

  
  نظمةميزانية المو  األطفال شلل الستئصال العالمية المبادرة ةميزاني بين المحتملة االزدواجية تجنب

  
ــــاء الدول طلبت  -١٩ ــ ـــ ــ ــ ــمانات على أنه ال توجد هناك أي  األعضـــ ــ ــ ـــ ــ ــ  العالمية المبادرة ةميزاني بين يةازدواجضــ

الجزء و  األسـاسـي الجزء الحالي الوقت في األطفال شـلل ميزانية وتشـمل. نظمةميزانية المو  األطفال شـلل السـتئصـال
ــي غير ـــاســـ ــطة ألن نظًرا منظمة،لل جيةمالبر  الميزانية نم األســ ــمن األنشـــ ــية لل المندرجة ضـــ ـــاســـ  منظمةالمزيانية األســ

ككل.  ٢٠٢٣-٢٠١٩ للفترة األطفال شـــلل الســـتئصـــال العالمية المبادرة واســـتراتيجية ميزانية من اً جزء أيضـــاً  تشـــكل
ـــع أي في التكاليف هذه تظهر  الو  ـــ ــ ــ ـــ بمجرد أن ُتدرج  الوقت، مرور معو  .لمنظمةل البرمجية الميزانية في آخر موضــ

ــية الوظائف ــ ــاســـ ـــ ـــية برامجفي ال األســ ــاســــ ــ ـــتزداد منظمة،لل األســـ ـــ ــتفيد برامجال ميزانيات سـ ـــ ــتنخفض ةالمســ ــ  ميزانيةال وســـ
  .األطفال شللالمخّصصة ل

  
تنفيذ  - ٤-٢-٢( اً محدد ُمخرجاً  ١ ٢٠٢١-٢٠٢٠ للفترة المقترحة البرمجية الميزانية نتائج هيكل يشــــملو   -٢٠

ـــلل خطط  ـــال شـ ــتئصـ ـــلل األطفال بالتعاون مع المبادرة العالمية الســ ـــلل األطفال واالنتقال في مجال شـ ـــال شـ ـــتئصـ اسـ
 وغير يةاألســـاســـ( األطفال شـــللالمتعلقة ب منظمةال أنشـــطةين اللتين تدعمان ميزانيتســـُيدرج في حســـابات ال األطفال)
  .والتمويل الميزانية وشفافية وضوحوضمان  االزدواجية تجنب بهدف) يةاألساس

  
ــتمر أن ينبغيو   -٢١ ــ ــ ــ ـــ ــ ــلل األطفال  االنتقاللعملية  التخطيط يســ ــ ــ ـــ ــ ـــ مهما كان طول مدة  توقف دونفي مجال شـ

ــال العالمية لمبادرةا ــ ـــ ــتئصـ ــ ـــ ـــلل السـ ـــ ــمانو  .األطفال شــ ــ ــ ـــلسال نتقالاال لضــ ـــ ـــب الوقت وفي ســ ــ التي  البلدان في المناســـ
أما على  األساسية، الوظائف من بالمزيد العاالضط في تشرع أن الصحة لوزارات يمكن ،يتوطنها شلل األطفال لم

ــتوى ــ ــ ــتُ ف األمانة، مسـ ـــ ــؤوليات نقلســ ــــ ــــللاإلدارات المعنية ب من البرامج دعم مسـ ــ  معنية به غير إدارات إلى األطفال شـ
ــية لل إلى التكاليف نقلوتُ ( ــ ـــ ـــاســـ ــ ـــ أن  انتقالية بمرحلة تمر التي للبلدان يمكن ذلك، على عالوةو ). منظمةالميزانية األســ

 الممولة من األموال أنشــطتها توجيه عادةإل األطفال شــلل الســتئصــال العالمية المبادرة الذي تتيحه التمويل تســتخدم
ــة ل ــ ــــصـــ ــللالمخصـــ ــ ــــعتها االنتقال لخطط وفقاً  األطفال شـــ ــريطة ،التي وضـــ ــ ــعاف  شـــ ـــ ــلل وظائفعدم إضــ ــ  األطفال شـــ

  لإلشهاد. الالزمة األساسية
                                                           

 .٧٢/٤الوثيقة ج   ١
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  لصعيد المحليفي مجال شلل األطفال على ا االنتقال خطط تمويل
  

صـــــت  -٢٢ ــّ ـــلل األطفال البلدان لقد خصـــ خطط انتقال وطنية  لديها التيو  التي تمر بمرحلة االنتقال في مجال شــ
ومّما يبعث على التشجيع أن المساهمات التي تعتزم تقديمها  .المحلي التمويل من اً محدود مستوىً  ،التكاليف محددة

ولكن هناك مســائل عديدة يتعّين  .طة العمل االســتراتيجية وما بعدهاســتزداد على مدى الســنوات الخمس الُمحّددة لخ
الصعب تقدير مبلغ األموال الُمخّصصـة بالضبط ألداء الوظائف األساسية، ألن   من )١مراعاتها، ومنها ما يلي: (

النتقال العديد من البلدان يزمع اإلســهام في العمل صــوب تحقيق أولوياته على نطاق أوســع بشــأن خططه المعنية با
ـــية لبرنامج  ــ ـــ ــاسـ ــ ـــ ـــوب تقدير التكاليف الالزمة ألداء الوظائف األســ ـــ ــ ــًا عن عمله صـ ـــ ــ ـــلل األطفال عوضــ ــ ـــ في مجال شـ

ــاله؛ ( ــتئصـــ ــنوات ٢اســـ ) وثمة بلدان كثيرة تعتزم اســـــتهالل تقديم تمويل محلي في المرحلة المؤدية إلى نهاية فترة الســـ
ــل دعم هذه الوظائف إل ــ ــ ـــ ــ ـــؤوليتها؛ الخمس، وتتوقع من المنظمة أن تواصـــ ـــ ــ ــ ـــبح جاهزة تمامًا للتكّفل بمســــ ــ ــ ـــ ــ ى أن تصــ

ــلل األطفال وتعاني من زيادة   )٣( ــ ـــ ــ ــ ـــ ــأن االنتقال في مجال شـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ولن يكون بمقدور بلدان عديدة تحظى باألولوية بشـ
قد تعجز عن تخصيص األموال التي التزمت بتوفيرها من دون أو أنها  مشترك تمويل بتقديم التعهدهشاشة وضعها 

) ويوّد بعض البلدان أن تواصــــل المنظمة إدارة بنيتها التحتية الخاصــــة ٤ارجي لميزانيتها؛ (أن تحصــــل على دعم خ
ــتخدامها ألغراض تغطية وظائف أوســــع  ــيص اســ ـــلل األطفال لفترة معينة من الزمن بينما ُيعاد تخصــ ــال شـ ــتئصــ باســ

  البرمجية. المنظمة نطاقًا، وستتولى بالتالي تمويل هذه الوظائف من خالل المساهمات المقدمة في ميزانية
  

ـــافي ثنائي   -٢٣ ــ ـــ ــ ــلل األطفال إلى تمويل إضــ ـــ ــ ــ ـــتحتاج معظم البلدان التي تمر بمرحلة االنتقال في مجال شـــ ــ ـــ ــ وســ
ومتعدد األطراف في األجل المتوسط، فيما ستحتاج بعض الدول الهشة للغاية إلى تمويل طويل األجل لتمكينها من 

طفال. وقد ُدِعيت األمانة إلى تزويد الحكومات الوطنية بالدعم صون الوظائف األساسية لبرنامج استئصال شلل األ
على المستوى القطري في مجال الدعوة وتعبئة الموارد لغرض حصولها على تمويل إضافي يكّمل تمويلها المحلي. 
ــات رامية إلى ـــ ــ ـــلل األطفال إجراء مفاوضـــ ــ ـــ ــل في العديد من البلدان التي تمر بمرحلة االنتقال في مجال شــ ــ ــ  ويتواصــــ

ــد الفجوة المالية" من التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع  ــ ـــ ــول على تمويل محّدد زمنيًا "لســ ــــ ــ ــمان الحصـ ــ ـــ ضــ
ــية المتعلقة  ــاســ ــون بعض الوظائف األســ ـــاعدة في صــ ـــحية لغرض المسـ ــل ما يقدمه من منح لتعزيز النظم الصـ بفضــ

ــاعدة ع ـــ ــ ـــ ــــًا في تعزيز نظم التمنيع والمســـ ــ ــ ـــ ــهم أيضــ ـــ ــ ـــ ـــلل األطفال، والتي تســـ ــــ ــ لى بلوغ األهداف المتعلقة بالتغطية بشــــ
   واإلنصاف.

  
  معلومات ُمحّدثة عن الموارد البشرية

  
ــلل األطفال بفضـــل قاعدة   -٢٤ ــال شـ ــتئصـ تواصـــل األمانة تتبع التغييرات الطارئة على مالك موظفي برنامج اسـ

  بيانات مخّصصة للموارد البشرية الخاصة بشلل األطفال، كانت قد ُوِضعت لهذا الغرض.
  

ــريان   -٢٥ ــ ـــ ــ ــاء بدعم يكفل وقف ســ ــ ــ ـــ ــتبقاء القوة العاملة الالزمة لتزويد الدول األعضــ ـــ ــ ــ وُتعطى األولوية ههنا الســ
والتصدي للفاشيات واالضطالع بأنشطة الترّصد.  المناعة من عالية مستويات على والحفاظ األطفال شلل فيروس

ــتوى أقل، ــــ ــ ـــة لخطره بمســ ــ ــ ــ فإنه يجري اإلبقاء على الوظائف الالزمة  أما في البلدان غير الموطونة به وتلك الُمعرضـ
د،  ــّ ــ ـــ ــ ــ  ،الروتيني من تغطية التمنيع عالية معدالت، والحفاظ على المختبرات في القائمة تلك ذلك في بمالدعم الترصـ

ــي  ــ ــ ـــ ــاغرة وٕالغاء الوظائف التي تكتســ ــ ـــ في حين ُيلغى ما تبّقى من الوظائف. ويجري التدقيق في جميع الوظائف الشــــ
  أهمية أقل.

  
ــبة  ٢ويتبّين من الجدول   -٢٦ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــغولة قد انخفض بنسـ ــ ـــ ــ ـــ ٪ منذ أن بدأت ١٥الوارد أدناه أن عدد الوظائف المشــ

ـــلل األطفال بتخفيض ميزانياتها في عام  ــــال شـــ ــتئصــ ــ ـــة ٢٠١٦المبادرة العالمية الســ ــ . وبناًء على الميزانيات المخّفضـ
ــال  ـــتئصــ ـــة والتوجيهات المقدمة، فقد قّل عدد الوظائف الممّولة من برنامج اسـ ـــلل األطفال في البلدان األقل عرضـ شـ
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ـــي. وترد في الملحق  ــ ــ ــ ـــ معلومــات  ٢لخطر الوبــاء والبلــدان غير الموطونــة بــه في جميع األقــاليم وفي المقر الرئيســـ
ــــب نوع العقد، وهي تبرز  ــ ــ ـــغولة من موظفي المنظمة في المكاتب القطرية بحسـ ــ ــ لة عن توزيع الوظائف المشــ ـــّ ـــ ــ مفصـ

ــبب العدد الكبير من الوظائف المخاطر التي تواجهها المنظمة ب ـــات للموظفين بســـ ــتمرار في مجال دفع التعويضــ اســـ
 تعويض صــندوق منظمةال فيوقد ُأنشــئ التي يشــغلونها على أســاس تعيينهم فيها تعيينًا مســتمرًا وآخر محّدد المدة. 

بّين توزيعـــًا في ٣أمـــا الملحق  .الخطر هـــذاحـــدة  من لتخفيفمن أجـــل ا أمريكي دوالر مليون ٥٠عن  تزيـــد موارده
ــوء على عدد المدّربين من أفراد القوى  ــ ـــّلط الضـ ــــب الرتبة ونوع العقد، ويســ ــّنفًا بحسـ ــي ومصـــ ــ بحســـــب المكتب الرئيسـ
ـــُتلغى في بعض البلدان التي تمتلك  ـــ ـــ ــــحية (الدولية والوطنية، وفئة الخدمات العامة/ العمليات) التي ســ ــ ـــ العاملة الصــ

ـــتئصــــال ـــعيفة عقب إغالق برنامج اسـ ــلل األطفال، وٕان لم تُبذل جهود فعالة بشــــأن االنتقال في  نظمًا صــــحية ضـ شــ
. ويمكن النظر إلى ٢٠١٩مجال شلل األطفال لالحتفاظ بالوظائف األساسية للبرنامج المذكور في فترة ما بعد عام 

ى ســواء هؤالء الموظفين المتمّتعين بالخبرة على أنهم ميزة للنظم الصــحية المحلية أو لمجاالت برامج المنظمة األخر 
  في هذه البلدان أو غيرها.

  
 األطفال، شلل الستئصال العالمية المبادرة مهاتدعّ  التي األطفال شللالمتعلقة ب وظائفال عدد: ٢الجدول 

  )٢٠١٩-٢٠١٦( الرئيسي المكتب حسب
 

تب اإلقليمي لجنوب شــرق آســيا بمرحلة متقدمة من مراحل االنتقال في مجال شــلل األطفال بعد أن تقاســم العديد من الوظائف يمّر المك  أ  
٪ لغرض حســاب التخفيض الحاصــل في ٧٠والتكاليف المتكّبدة عنها مع مجاالت أخرى من مجاالت البرامج. لذا، اســُتخِدم مكافئ زادت نســبته على 

  .بدوام كامل من برنامج استئصال شلل األطفال الوظائف المشغولة فيه
  

  إطار رصد عملية االنتقال في مجال شلل األطفال وتقييمها
  

  إطار الرصد والتقييم
  

يشــكل عنصــرًا أســاســيًا وهامًا من عناصــر خطة  ،٢٠١٨ عام في ُوضــع الذيزال إطار الرصــد والتقييم، ما  -٢٧
ل األطفال، ويهدف إلى ضمان رصد األنشطة المقرر تنفيذها عبر العمل االستراتيجية بشأن االنتقال في مجال شل

ـــدا فعاال  ــ ــتويات المنظمة الثالثة رصـــ ــ ــــتقل لتلك العملية ٢٠٢٠-٢٠١٩ الفترة خاللمســــ ــ ، وٕالى تأييد إجراء تقييم مســ
  وحصائلها.

  
شرات متفق ويخضع إطار الرصد والتقييم لعملية واضحة المعالم تتيح رصد التقدم المحرز استنادا إلى مؤ   -٢٨

ـــة. ويكمن ــفة خاصــ ـــتوى القطري بصـــ ــتويات المنظمة الثالثة كاّفة، ولكن على المســ  في المتبع النهج عليها على مســـ
  .المتوفرة حاليا المعلومات مصادر، فضال عن منظمةلل القائمة واآلليات العمليات استخدام

 ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٦ المكتب الرئيسي
  )٪التفاوت (
 ٢٠١٦بين عامي 

 ٢٠١٩و
 ٪٦- ٧٢ ٧٠ ٧٧ المقر الرئيسي

 ٪٢٠- ٦٦٣ ٧١٣ ٨٢٦ كتب اإلقليمي ألفريقياالم
 ٪٨- ٣٦ ٣٩ ٣٩ أالمكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا

 ٪٤٤- ٥ ٤ ٩ المكتب اإلقليمي ألوروبا
 ٪١٠ ١٧٠ ١٥٣ ١٥٥ المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط

 ٪٥٠- ٣ ٥ ٦ المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ
 ٪١٥- ٩٤٩ ٩٨٤ ١ ١١٢ المجموع
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ــاتحاليا  األمانة جريتُ و   -٢٩ ـــ ـــتق مجلسال والية تمديد من أجل مناقشــ ــ ـــد ا لالمســ ــ  في مجال النتقالالمعني برصــ
  .مونترو عملية رصد لتشمل المبّسطتين واختصاصاتهته عضويتكييف  مع األطفال، شلل
  

  مؤشرات الرصد والتقييم
  

ــتراتيجية، يهدف   -٣٠ ــية الثالثة لخطة العمل االسـ ــد التقدم الُمحرز صـــوب بلوغ األغراض الرئيسـ ســـعيًا إلى رصـ
ــع للقياس  إطار الرصــــد والتقييم إلى تحديد ــائل، والتي ســــتخضــ ــرات المخرجات والحصــ ــتخدام مجموعة من مؤشــ واســ

مجموعة مختارة  ٣ الجدول يقترح العام، هذا لتقرير بالنســـبةباســـتخدام منهجيات مناســـبة ومصـــادر بيانات موثوقة. و 
ــرات من ـــية  مؤشـــ ـــبالُمخرجات الرئيســ ــــ كل تعريف مع البلد، حســ ــــاسـ ـــرات وتحديد قيمة أسـ ــر من هذه المؤشــ ــ ية مؤشـ

  .٢٠١٨ لعام األساس استنادا إلى خط والتقييم الرصدسُيبلغ عن  ،القادمة السنوات فيو . قدر اإلمكان للقياس
  

 في مجال نتقالاال  بشأن االستراتيجية العمل خطة رصدالخاص ب إلطارل المخرجات مؤشرات: ٣ الجدول
  هاوتقييم األطفال شلل

 
 التعريف مؤشرات المخرجات الغرض

عالم الحفاظ على 
خال من شلل 
األطفال عقب 

  استئصاله

بلقاح شلل األطفال التغطية   -١
 المعّطل

ــبتها على  ـــ ـــ ـــ ــاوي أو تزيد نســ ـــ ـــ ــ ــلل ٩٠تحقيق تغطية تســـ ــ ــــ ــ ٪ بلقاح شـــ
جرعــات أو أكثر في جميع البلــدان التي  ٢األطفــال الُمعطــّل بواقع 

  تستضيف مرافق شلل األطفال  األساسية

االضطالع بترّصد عالي   -٢
 شلل الرخو الحادالجودة لل

ُيكشــف ســنويًا عن حالة واحدة على األقل من حاالت الشــلل الرخو 
نســمة من الســكان  ١٠٠ ٠٠٠الحاد بخالف شــلل األطفال في كل 

عــامــًا. وينبغي رفع هــذا المعــدل إلى  ١٥الــذين تقــل أعمــارهم عن 
ـــكان الذين تقل أعمارهم  ١٠٠ ٠٠٠حالتين في كل  ـــمة من الســـ نســـ

ــمانًا لرفع عامًا في األ ١٥عن  ـــ ــ ـــ ــ قاليم الموطونة بالوباء، وذلك ضـــ
 معدالت حساسية الكشف عنه.

االستجابة ألحداث شلل   -٣
 األطفال

يتعّين وقف أية فاشية جديدة من فاشيات فيروس شلل األطفال في 
 يومًا. ١٢٠غضون 

 االحتواء  -٤

التحقق من تــدمير المواد المعــديــة أو التي ُيحتمــل أن تكون معــديــة 
ــــديق الحتوائه ــلل األطفال أو االحتفاظ بها، والتصــ ا على فيروس شــــ

 على ذلك.
ــلل  ـــ ــ ــية المعنية باالحتفاظ بفيروس شـ ـــ ــ ــاسـ ـــ ــ تحوز جميع المرافق األسـ

 األطفال على شهادة احتواء صالحة.

تعزيز نظم التمنيع 
 والترّصد

التغطية باللقاح المحتوي على   -١
الحصبة (الجرعة األولى 

 والجرعة الثانية)

التي تعطي الجرعة األولى والجرعة الثانية من اللقاح  عدد البلدان
المحتوي على الحصـــبة في إطار إيتائها لخدمات التمنيع الروتيني، 
وتتجاوز فيها معدالت التغطية بالجرعة الثانية من اللقاح المذكور 

  ٪ في جميع المقاطعات.٨٠٪ على المستوى الوطني و٩٠نسبة 

زيادة إنفاق الحكومة على   -٢
 التمنيع الروتيني لكل مولود

ـــادر حكومية في مجال التمنيع الروتيني  ـــ ــ ـــ ــ النفقات الُمموّلة من مصــ
على النحو الوارد في اســتمارة اإلبالغ المشــتركة مقســومة على عدد 

 المواليد األحياء بحسب تقديرات شعبة السكان باألمم المتحدة

توسيع نطاق نظام الترّصد   -٣
وشؤون المختبرات على 

 الصعيد القطري

عدد البلدان التي تسهم فيها عملية االنتقال في مجال شلل األطفال 
د األمراض التي يمكن الوقاية منها  ـــّ ـــطة ترصـ ــيع نطاق أنشـ في توســ
ــــطة  باللقاحات وزيادة المختبرات المعنية بها، وفي تعزيز تلك األنشـــ

 والمختبرات.
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 فالتعري مؤشرات المخرجات الغرض

تعزيز القدرة على 
التأهب للطوارئ 
والكشف عنها 
 -واالستجابة لها 

دعم تنفيذ اللوائح 
الصحية الدولية 

)٢٠٠٥( 

سرعة الكشف عن الطوارئ   -١
 الصحية واالستجابة لها

ــتجابة لها في الوقت  ــ ـــ ـــ ــ ـــف عن الطوارئ والتحقق منها واالســـ ــ ــ ــــ ــ الكشــ
ــبة لألحداث المبلغ عنها بموجب اللوائح ا ـــ ـــــب بالنســ ــحية المناســ ــ لصـــ

 )٢٠٠٥الدولية (

 الوقاية من األوبئة والجوائح  -٢
توفير تغطية باللقاحات للفئات الســكانية المعرضــة لخطر األمراض 
ــبب أوبئة أو جوائح (بما في ذلك الحمى الصـــفراء والكوليرا  التي تسـ

 والتهاب السحايا واإلنفلونزا الوبائية)

تأهُّب البلدان للطوارئ   -٣
 الصحية

ــنوي للدول األطراف في اللوائح التقييم ا ــ ـــ ـــ لذاتي الخاص بالتبليغ الســـ
 )٢٠٠٥الصحية الدولية (

  
  .مؤشر لكل يةاألساس قيمال ٥ الملحق يحددو   -٣١
  

  والتقييم الرصد إطار حددها التي الحالية البرنامجية التحديات
  

ــــتراتيجية العمل خطة من ١ غرضال تحقيقيخص  فيما  -٣٢ ــ ــلل األطفال  عالم خالٍ على  الحفاظ( االســــ ــ ـــ من شـــ
 هو كما، القادمة الســـنوات خالل التمنيعية تغطيةال مســـتوياتالبد من إجراء تحســـينات كبيرة في  ،)هاســـتئصـــالعقب 
  .٥ الملحق في مبين
  

والمتمثل في الكشف  بلد كل في الحاد الرخو لشللا ترّصد حساسيةالمستوى الحالي ل علىوالبد من اإلبقاء   -٣٣
نسمة  ١٠٠ ٠٠٠على األقل من حاالت الشلل الرخو الحاد بخالف شلل األطفال في كل  واحدة حالةكل سنة عن 

ـــكان الذين تقل أعمارهم عن  ــ ـــ ــ ـــ في األقاليم الموطونة بالوباء، فينبغي رفع هذا المعدل إلى أما  عامًا. ١٥من الســ
ــكان  ١٠٠ ٠٠٠ن في كل حالتي ــ ـــ ــ ــ ــمة من السـ ــ ـــ ــ ــ ــمانًا ل ١٥الذين تقل أعمارهم عن نسـ ــ ـــ ــ ــ رفع معدالت عامًا، وذلك ضـ

  .حساسية الكشف عنه
  

  .الماضية القليلة السنوات في كانت كما فعالة وفاشياته األطفال شلل ألحداث االستجابة والبد أن تظل  -٣٤
  

ن  ،)التمنيع نظم تعزيز( ٢ غرضال لتحقيقو  -٣٥ ـــّ ـــ ــ ــ ـــتوياتالبد أن ُتحسـ ـــ ــ ــ  على المحتوية باللقاحات التغطية مسـ
ــبة ــــ ـــكل) والثانية األولى الجرعتان( الحصــ ــ ـــياً  البلدان، من العديد في كبير بشـــ ـــ ــتراتيجيات مع تمشــ ــ ــاء اســــ ــ ــ  على القضــ
ــبة ــــ ــ ــمانو . الحصــ ـــ ــ ــلل في مجال االنتقال عملية نجاح لضـــ ــ ــ ـــ ــاً البد  األطفال، شـ ــ ــ ـــ  التمنيع على اإلنفاق زيادةمن  أيضـ
  .في مجال شلل األطفال انتقالية بمرحلة تمر التي البلدان معظم في مولود لكل الروتيني

  
د المختبري الدعم، بعدما كان انتقالية بمرحلة تمر التي البلدان من ديدالع فيو   -٣٦ ــّ ــ ــــوراً  األمراض لترصـــ  محصـــ

البد من الحفاظ على هذا و  الصفراء، والحمى األلمانية والحصبة الحصبة ليشمل هنطاق في شلل األطفال، تم توسيع
  .القادمة السنوات في وتدعيمهالدعم 

  
ــف للطوارئ التأهب على درةالق تعزيز( ٣ غرضال لتحقيقو  -٣٧ ـــ ــ ـــ ـــتجابة عنها والكشـ ــ ــ ـــ  من البلدان في لها واالسـ
ــحية وائحللا تنفيذ أجل ــ ـــ ــرات يجري إعداد ،)بالكامل )٢٠٠٥( الدولية الصــ ــ ـــ  :التوالي على يلي بما تتعلق جديدة مؤشــ

 والتي(ًا معدية تمثل تهديدًا خطير  مخاطر ظهورســرعة الكشــف عن الطوارئ الصــحية واالســتجابة لها، والوقاية من 
  .)هاقياسيجري إعداد أساليب 
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  الطريق إلى األمام
  

دمًا ضي قُ المُ من أجل  تنفيذها ويجري) ٤ الجدول(ُنّقحت خارطة الطريق التي تضّم أنشطة ومعالم رئيسية   -٣٨
ـــتراتيجية، وتتّبع التقدم الُمحرز، و  ــ ـــلل األطفال، ودعم تنفيذ خطة العمل االســ ــ بالتالي في عملية االنتقال في مجال شــ

  تيسيير تقديم التقارير إلى األجهزة الرئاسية للمنظمة. 
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  األطفال شلل في مجال نتقالعملية اال  طريق خارطة تنفيذ :٤ الجدول
  

 حالة التنفيذ المعالم الرئيسية األنشطة العملية/ الفترة

 ٢٠١٧ -التحليل 

ـــــ ـــرية الُممّولة من برنامج اســـــــتئصــ ــ ـــــامل للموارد البشــ ال شـــــــلل إجراء اســـــــتعراض شــ
  األطفال

ـــــامل لقدرات البرامج والبلدان والمخاطر المالية المترتبة على  ــ ـــتعراض شــ ـــ ــ إجراء اسـ
 تقليص برنامج استئصال شلل األطفال

ـــات لتخفيف وطأة المخاطر  ـــ ــــ ـــندوق للتعويضـــ ــ ـــ ــ ـــاء صـــ ــ ــ ـــ ــ إنشـ
 المترّبصة بالموارد البشرية

 منجز

تقديم تقارير إلى كل من المجلس التنفيذي وجمعية الصــــحة 
 ٢٠١٧مية في عام العال

 منجز

جمع البيانات، 
وٕاجراء استعراضات 
استراتيجية، وتقدير 

التكاليف في 
 ٢٠١٨  عام

مسودة من مسودات الخطط الوطنية بشأن االنتقال في مجال شلل  ١٢استعراض 
 األطفال

اسـتعراض االسـتراتيجية الُمتّبعة في المرحلة الالحقة لإلشـهاد على اسـتئصـال شـلل 
ائف األســاســية لبرنامج اســتئصــاله والالزمة للحفاظ على عالم خاٍل األطفال؛ والوظ

  الحجم والنطاق -منه 

ــتعراض الخيارات المتاحة فيما يتعلق بدور المنظمة في تنفيذ  ــ ــ ـــ ــ ــتراتيجية اســـ ــ ــ ـــ االســـــ
ــلل األطفال ــال شـ ، بما في ذلك الُمّتبعة في المرحلة الالحقة لإلشـــهاد على اســـتئصـ

ــــافة ـــتضـــ ــ ـــــأن "اســ ــتراتيجي بشــ ـــ ـــية لبرنامج " المنظمة لالقرار االســ ــ ــاســ ــ لوظائف األســـ
  : خيارات "مدمجة" مقابل خيارات "موزعة"استئصال شلل األطفال

إجراء تقدير من القاعدة إلى القمة لتكاليف الوظائف األســاســية لبرنامج اســتئصــال 
   شلل األطفال: في البلدان واألقاليم والمقر الرئيسي

ــــها ــ ــــتعراضــ ــ ــــرية واســ ــ أثر تخفيض ميزانية المبادرة  - جمع بيانات عن الموارد البشــ
  العالمية الستئصال شلل األطفال، وٕادارة المخاطر المترتبة على التعويضات

  
اســتعراض خيارات التمويل األولية والُمســتنبطة من الخطط الوطنية بشــأن االنتقال 

ـــلل األطفال، وتقدير التكاليف التي يتعين إدراجها في ــ ــة جدوى   في مجال شـــ ـــ ــ دراسـ
 ٢٠٢٣-٢٠١٩  ما يتعلق ببرنامج العمل العام الثالث عشر،االستثمار في

ــــة  ـــانيــ ــه الثـــ ـــديم تقرير إلى المجلس التنفيــــــذي في دورتــــ تقـــ
عن  ٢٠١٨واألربعين بعــد المــائــة في كــانون الثــاني/ ينــاير 

المكونات الرئيسية لخطة العمل االستراتيجية بشأن االنتقال 
 في مجال شلل األطفال

 منجز

ــــــــ ــع الخطط الوطنية بشـــ ــ ـــ ــ ــلل وضــ ــ ـــ ــ أن االنتقال في مجال شــ
ــــهر حزيران/  ـــيغتها النهائية بحلول أواخر شــ األطفال في صـــ

 ٢٠١٨يونيو 
 قيد اإلنجاز

ـــهاد  ــ ـــــتراتيجية الُمّتبعة في المرحلة الالحقة لإلشـ ــع االسـ ــ وضــ
على استئصال شلل األطفال في صيغتها النهائية وتقديمها 

  في إطار خطة العمل االستراتيجية إلى جمعية الصحة
 نجزم

ــاليف الوظــــائف  لـــة عن تقـــدير تكـ ـــّ ــ ـــــ إدراج معلومـــات مفصــــ
األســاســية لبرنامج اســتئصــال شــلل األطفال في خطة العمل 
االســــتراتيجية؛ وٕاجراء تحليل أولي لخيارات التمويل وما يلزم 

 منه؛ وجمع بيانات مفّصلة عن الموارد البشرية

 منجز

ــ ــ ــوص دراســ ـــودات نصــــ ة إجراء تقديرات للتكاليف وتقديم مســـ
ــتثمار فيما يتعلق ببرنامج العمل العام الثالث  ـــ ــ ـــ ــ جدوى االســ

 ٢٠٢٣-٢٠١٩عشر، 
 منجز
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 حالة التنفيذ المعالم الرئيسية األنشطة العملية/ الفترة

التخطيط ووضع 
  الميزانية 
٢٠١٩-٢٠١٨ 

ــعيد القطري للوظائف والقدرات الُممّولة من برنامج  ــ ــ ـــ ــ ــــتعراض على الصـ ــ ـــ ــ إجراء اسـ
بشـــأن تخطيط مجاالت  اســـتئصـــال شـــلل األطفال من خالل إجراء زيارات مشـــتركة

  تعلقة باستئصال شلل األطفال والتمنيع والطوارئ وغيرها من المجاالتالبرامج الم

ــة المقترحـــة  ـــديم مـــدخالت في عمليـــة إعـــداد الميزانيـــة البرمجيـ  ٢٠٢١-٢٠٢٠تق
إلبراز عملية نقل تكاليف الوظائف األساسية واألصول األخرى من ميزانية برنامج 

  استئصال شلل األطفال إلى الميزانية األساسية للمنظمة

وضــع خطط بشــأن حشــد الموارد على الصــعيد القطري وٕاعداد اســتراتيجيات رفيعة 
ــتوى معنية بالدعوة دعمًا لدمج الوظائف األســـاســـية لبرنامج اســـتئصـــال شـــلل  المسـ
األطفـــال في النظم الوطنيـــة أو إلدراجهـــا في مجـــاالت أخرى من مجـــاالت برامج 

  المنظمة

ــ ــ ـــ ــ ــحاب المصــ ـــ ــ ل إلى اتفاق فيما بين جميع أصــــ ـــــــّ لحة على ملكية الوظائف التوصــــ
ــهاد على  ـــال شـــــلل األطفال في المرحلة الالحقة لإلشـــ ــية لبرنامج اســـــتئصــ األســـــاســـ
ــهاد  ــؤون االســـتراتيجية الُمتّبعة في المرحلة الالحقة لإلشـ اســـتئصـــاله، وتصـــريف شـ

  على استئصاله

ـــأن االنتقال في مجال شـــــلل األطفال واعتمادها  ــتراتيجية اتصـــــاالت بشــ ـــع اســـ وضــ
ـــاء وموظفي المنظمــة في البلــدان التي تحظى  تكون موجهــة إلى ـــ ــــ ـــ الــدول األعضــ

 باألولوية وتلك التي ال تحظى بها على حد سواء.

تزويد البلدين الموطونين بالوباء (أفغانســـتان وباكســـتان) بالدعم الالزم للشـــروع في 
اكتشاف  من شهراً  ١٢ بعدوضع خططهما بشأن االنتقال في مجال شلل األطفال 

 .البري األطفال شلل فيروس الناجم عن األطفال شلل داء من حالة آخر

إجراء ما ال يقل عن ثالث زيارات مشتركة بغرض التخطيط 
إلى البلدان التي تحظى بأعلى أولوية بشأن  ٢٠١٨في عام 

االنتقال في مجال شلل األطفال، والواقعة في إقليمي أفريقيا 
ط؛ وٕاجراء ثالث زيارات أخرى منه ــرق المتوســــّ ا في وٕاقليم شــ

  ٢٠١٩  عام

 منجز

إدراج الوظائف األســاســية لبرنامج اســتئصــال شــلل األطفال 
ــــة  ــ ــــــة البرمجي ـــــداد الميزاني ـــة إعـ ـــ ــا في عملي ـــ ـــاليف نقلهـ وتكـــ

  ٢٠٢١-٢٠٢٠  المقترحة
 منجز

ــد الموارد في البلدان التي تمر  ـــــــ ــأن حشـ ــ ـــ ــ ـــع خطط بشـ ـــ وضــــ
ــع التنفيذ  ـــ ــ ـــلل األطفال موضـــــ ـــ ــ ـــ بمرحلة االنتقال في مجال شـ

ــعيــًا إلى تو  ـــ ــ ــ ـــ فير األموال الالزمــة للحفــاظ على الوظــائف ســ
 األساسية الستئصاله 

 قيد اإلنجاز

دعوة أصحاب المصلحة إلى عقد اجتماع أول يضمن إبرام 
ــــتراتيجية الُمتّبعة في المرحلة الالحقة  ــ ــ اتفاق على تنفيذ االســ
لإلشــهاد على اســتئصــال شــلل األطفال وتصــريف شــؤونها، 

 ابعة بشأن: بما في ذلك تنظيم اجتماعات مت

 منجز

 قيد اإلنجاز تعزيز نظم التمنيع )١( 

 منجز الترّصد المتكامل لألمراض )٢( 

 قيد اإلنجاز إدارة االستجابة لحاالت الطوارئ )٣( 

 قيد اإلنجاز احتواء فيروس شلل األطفال )٤( 

إعداد مجموعة من المواد اإلعالمية والمعنية بشؤون الدعوة 
، ٢٠١٨الثــاني من عــام  ألغراض توزيعهــا في نهــايــة الربع

 وتحديث الصفحة اإللكترونية على أساس ربع سنوي
 قيد اإلنجاز



  

 

15
 

/٢٧ج
١٠

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

   
  

   
  

 
10

72
/

A  

 حالة التنفيذ المعالم الرئيسية األنشطة العملية/ الفترة

  التنفيذ 
٢٠٢٣-٢٠١٩ 

ـــلل  ــ ــ ـــ ــ تقديم الدعم للبلدان التي تحظى باألولوية فيما يتعلق باالنتقال في مجال شــ
ـــية في  ـــ ــ ــ ـــ ـــاسـ ــــ ـــ ــ األطفال لتنفيذ خططها المعنية بهذا االنتقال ودمج الوظائف األســـ

  الهياكل الوطنية األخرىمجاالت البرامج أو 
  

  الحكومات أو مجاالت برامج المنظمة في تنفيذ خططها بشأن حشد الموارد دعم
  

ـــية لبرنامج  ــاسـ ــات ُمنّقحة للموظفين الذين يؤدون الوظائف األســ ــاصــ ــع اختصــ وضــ
 استئصال شلل األطفال من المنقولين إلى مجاالت برامج جديدة

ـــد الم ـــــ ــــية لرصــ ــ ــــرات الرئيســــ ــ ـــتيفاء المؤشــــ ــ ـــ خرجات يجري اســ
  وتقييمها

 قيد اإلنجاز

ـــية  ــاســ ــ إتاحة التمويل الالزم لدعم عملية دمج الوظائف األسـ
لبرنامج استئصال شلل األطفال في مجاالت برامج المنظمة 

 ٢٠٢١-٢٠٢٠  أو إدراجها في تلك المجاالت في الثنايتين
 ٢٠٢٣-٢٠٢٢و

 قيد اإلنجاز

ـــُينقــل م ــ ـــ ــ ـــ ـــريــة لــدعم من سـ ــــ ـــ ــ ن إتــاحــة خــدمــات الموارد البشــ
 الموظفين أو سُتلغى وظيفته

 قيد اإلنجاز

الرصد والتقييم في 
  الفترة 

٢٠٢٣-٢٠١٩ 

ــحة ألغراض رصــــد التقدم  وضــــع إطار للرصــــد والتقييم يقترن بســــلســــلة نتائج واضــ
 الُمحرز في ضوء أغراض خطة العمل االستراتيجية والحصائل المتوقعة منها.

ـــاس مجموعة ُمحّددة م ـــ ــ ـــــ ــــد التقدم الُمحرز على أســ ـــ ــ ــ ـــــــرات المعنية رصــــ ــ ـــ ن المؤشــ
   بالمخرجات والمتوافقة مع األغراض الثالثة الُمبّينة في خطة العمل االستراتيجية

ــــــــف مــدة تنفيــذ  ــ ـــ من المقّرر أن يجري مكتــب التقييم التــابع للمنظمــة تقييمــًا لمنتصـ
 المشروع وآخرا عند االنتهاء من تنفيذه

ـــاء عمليات الرصـــــد على الصـــــعيدين القطري واإلقليمي  إرســ
ـــي باالقتران مع تقديم تقارير وع ـــ ــ ــ ـــ ـــعيد المقر الرئيسـ ـــ ــ ـــــ لى صـ

 سنوية عنها إلى األجهزة الرئاسية للمنظمة
 قيد اإلنجاز

ــــة  ـــرات المعنيـ ـــــــ ــ ـــة على المؤشــ ــة مبنيــ ـــة متـــــابعـــ ـــداد لوحــ إعــ
بـــالمخرجـــات وتحـــديـــث تلـــك اللوحـــة وٕادراجهـــا في التقـــارير 

 السنوية
 قيد اإلنجاز

راء تقييم مبكر للتقـدم قيـام مكتـب التقييم التـابع للمنظمـة بـإج
ــلـل األطفـال في  ــ ـــ ــ المحرز في عمليـة االنتقـال في مجـال شـــــ

، ٢٠٢٣، وآخر نهـــائي في أواخر عـــام ٢٠٢٠نهـــايــة عــام 
 وتقديم تقارير عنهما إلى األجهزة الرئاسية

من المزمع 
 إنجازه
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ــــل  -٣٩ ــتواصـ ــبيل على البلدان، على هاتركيز  األمانة وســـ  في إعداد لوطنيةا الحكومات دعم خالل من المثال ســـ
ومن خالل  وتنفيذها، وٕاقرارهااللمسات األخيرة عليها  ووضع األطفال شلل في مجال االنتقالبشأن  الوطنية خططال

 الصحية البرامج في األطفال شللاألموال المخصصة ل من حاليا الممولة العمومية الصحة وظائف دمج إلى الدعوة
  .الوطنية

  
ــــيعية تاألولويا في تقدموُأحرز   -٤٠ ــهرخالل  مونترو لعملية األربعة المواضــ ــتة األشــــ ــ ــية الســ ــ  التزمتو . الماضــ

 تقديمبهدف  األطفال شـــللفي مجال  نتقالبشـــأن اال المصـــلحة ألصـــحاب المســـتوى رفيع ثانٍ  حدث بتنظيم منظمةال
ــرين الثاني/  منذ المحرز التقدم عن تقرير ــيربغية  ،حتى اآلن ٢٠١٨ نوفمبرتشــ  ،للعملية تيجياالســــترا التوجيه تيســ

ـــؤون  المتعلقة الخيارات ذلك في بما ــ ـــ ــ ــريف شــ ـــ ــ ــ ــتراتيجية الُمّتبعة في مرحلة ما بعد  في المبّينة لوظائفا بتصـــ ـــ ــ ــ االســـ
  .في المستقبل اإلشهاد على استئصال شلل األطفال

  
لة البلدان ذات األولوية التي تمر بمرح في الرئيســية مجيةالبر  لمجاالتل مشــترك تشــغيلي تخطيطوســُيجرى   -٤١

  .٢٠٢١-٢٠٢٠ للفترة المقترحة جيةمالبر  الميزانية تنفيذبهدف إعداد عملية  االنتقال في مجال شلل األطفال
   

ــافية دعم خدماتوالبد أن ُتقدم   –٤٢ ــ ــيربهدف  لمنظمةل والقطرية اإلقليمية المكاتب في إضـــ ـــ عملية  تخطيط تيســ
ــلل األطفال  الموارد وٕادارة واالتصـــــاالت والدعوة الموارد وتعبئة التمويل مجال في ذلك في بما ،االنتقال في مجال شـــ

  .البشرية
  

ــترك يتعلق فيماو   -٤٣ ــ ـــ ـــتتبع المدني، المجتمع منظمات مع بالعمل المشـــ ــ ــ ــامال نهجا منظمةال ســـ ـــ ــ النتقال في ل شـــ
ــبتمبرأيلول/  منذ التقدم بعضوقد ُأحرز . مجال شــــلل األطفال ــاركةويتجلى ذلك مثال في  ،٢٠١٨ ســ  مؤســــســــة مشــ

. األخرى المدني المجتمع منظمات مع مخصصة اتصاالتٕاجراء و  العالمية، األحداث من العديد في لمتحدةا األمم
 معالمبذولة  الدعوة لجهود المدني المجتمع منظمات دعم لضمانوسُتحدد أهدافها بشكل أدق  الجهود هذه وسُتعّزز
ــية الوظائفمن أجل دمج  البلدان ــ ــاســـ ـــ ــة من الممولة األســ ـــ ـــصــ ـــ ـــللل األموال المخصـ ــ ــحية النظم في األطفال شــ ـــ  الصــ
  .الوطنية

  
د ،التمنيع نظم تعزيز لدعمحاســمة  فرصــة األطفال شــلل في مجال االنتقال جهود تشــكلو   -٤٤  األمراض وترصــّ
ـــحية اللوائح تنفيذ على والقدرة باللقاحات، منها الوقاية يمكن التي ـــياق، هذا فيو ). ٢٠٠٥( الدولية الصـــ ــال  الســـ ــ فضــ

ـــياق  ـــللمكافحة  برنامج قفلو  التخطيطعن ســـ ـــتراتيجيةالبد أن تدعم  ،نهائيا األطفال شـــ ـــرية الموارد اســـ ــــأن  البشـــ بشــ
ـــللفي مجال  النتقالا ـــتويات على القيادة األطفال شــ ــتمرار ل لتخطيطكافة من أجل ا الثالثة المنظمة مســ ـــمان اســـ ضــ

الموظفين بمجموعة من  وتزويد االقتضـــاء، حســـب ،تقليص عددهم أو /و توجيههم لوظائف أخرى عادةالموظفين وإ 
ونقلهم إلى مهام أخرى بفضــل  موســعة مهام توليتمكينهم من ل همقدرات بناء ذلك في بما ،الخدمات في مجال الدعم

  .عملية التنقل
  

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  

 الرئيســية معالمال بشــأن التوجيهات من المزيد وتقديمجمعية الصــحة مدعوة إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير   -٤٥
  ).٤ الجدول في مبين هو كما( األطفال شللفي مجال  نتقالاال طريق خارطة لتنفيذ
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١الملحق   
 

 سلسلة النتائج الُمحّققة من عملية االنتقال في مجال شلل األطفال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الحفاظ على عالم خال من شلل 
 األطفال بعد استئصاله

 يز نظم التمنيع والترّصدتعز 

لقدرة على التأهب تعزيز ا
للطوارئ والكشف عنها 

دعم تنفيذ  -واالستجابة لها 
اللوائح الصحية الدولية 

)٢٠٠٥( 

 األغراض

الحفاظ على الخبرات 
كتسبة من استئصال المُ 

شلل األطفال من خالل 
 دمجها

تحّسن قدرات برنامج 
استئصال شلل األطفال 

نظم التمنيع وعملية 
 إعطاء اللقاحات

ُتعّزز قدرات برنامج 
استئصال شلل األطفال 
قدرات البلدان األساسية 
الالزمة بموجب اللوائح 

الصحية الدولية 
)٢٠٠٥( 

  ــة بلقـــاح تحقيق معـــدالت تغطيـــة عـــاليـ
 شلل األطفال الُمعّطل

  د عالي الجودة ــّ ـــ ــ ـــ ـــ ــــطالع بترصــ ــ ــ ــــ االضـــ
 للشلل الرخو الحاد

  ــــلل ــــتجابات فعالة ألحداث شــ توجيه اسـ
 األطفال

 اإلشهاد على االحتواء 

 ـــة على التمن ــاق الحكومـــ ـــ ــــادة إنفـ يع زيــ
 الروتيني لكل مولود

  ــبة ـــ ــ ــــ رفع معدالت التغطية بلقاح الحصـ
 الحاوي على المستضدات

  د األمراض التي يمكن ــّ ـــ ــ ــين ترصـ ــ ــ تحســ
 الوقاية منها باللقاحات

  ـــف عن الطوارئ ـــ ـــ ــ ـــ ـــار في الكشـ اإلبكـــ
  بفضل توسيع نطاق ترّصدها

  ـــكــان على العالجــات ـــ ـــ ـــ ـــول الســـ ـــ ـــ ـــ ــ حصـ
 ها اللقاحاتالمنقذة لألرواح، بما في

  ـــدرة ــــادة الــقـــــ ـــدم الــمــحــرز فــي زيــــ ـــ الــتــقــ
ـــحية  ــ ــية بموجب اللوائح الصـــ ــــ ـــاســ ـــ األســ

ـــه ٢٠٠٥الدولية ( ـــ ــ )، والذى جرى قياســ
 بمؤشرات 

ــــابة  ـــ ــ التخّلص من حاالت اإلصـــ
ــات  ـــ ـــ ـــلل الناجم عن فيروسـ ـــ بالشـــ
شلل األطفال البري أو فيروساته 

 المشتقة من اللقاح في العالم

ــيات األمراض  ـــ ـــ ــ ـــ تقليل عدد فاشــ
ــا  ـــ ــة مــنــهـــ ـــ ــايـــ ــ الــتــي يــمــكــن الــوقــــ

 باللقاحات

ــف عن  ــ ـــ ـــ ـــ ــة الكشــ ـــاليــــ ــــادة فعـــ زيــ
ــة  ــديــ ــات األمراض المعـ ــــيـ ــ ـــ ـــ ــ فـــاشـ

 ومكافحتها

الحد من معدالت 
المراضة والوفيات 

بين صفوف األطفال 
 دون سن الخامسة

عالم خال من 
 شلل األطفال

تعزيز األمن 
 الصحي العالمي

 األثر الحصائل المخرجات المدخالت
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 ٢الملحق 
 

  العالمية الستئصال شلل األطفال  عدد الموظفين الُممّولين من المبادرة
 ٢٠١٩نيسان/ أبريل  بحسب نوع العقد لغاية

  
 

متقدمة من مراحل االنتقال في مجال شلل األطفال بعد أن تقاسم العديد من الوظائف والتكاليف  يمّر المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا بمرحلة   أ
٪ لغرض حســـاب التخفيض الحاصـــل في الوظائف ٧٠المتكّبدة عنها مع مجاالت أخرى من مجاالت البرامج. لذا، اســـُتخِدم مكافئ زادت نســـبته على 

  األطفال. المشغولة فيه بدوام كامل من برنامج استئصال شلل
  بدوام كامل. موظفينستة  يعادلمما ، ٪٤٠ ة دوام تبلغنسببموظفا  ١٥الهند  تضمّ    ب
  
  

  
تعيين مستمر  المكتب (القطري/ اإلقليمي)

وتعيين ُمحّدد 
 المدة

 المجموع تعيين مؤقت

البلدان الموطونة 
 بالوباء

 ٣٦ ٢١ ١٥ أفغانستان
 ٣٠٦ ١٨ ٢٨٨ نيجيريا

 ٥٨ ٤٦ ١٢ باكستان

نة البلدان غير الموطو 
بالوباء التي تحظى 

 باألولوية

 ٢٧ ٣ ٢٤ أنغوال
 ٩ ٣ ٦ بنغالديشأ
 ٩ ٢ ٧ الكاميرون

 ٣٣ ٤ ٢٩ تشاد
 ٤٨ ١ ٤٧ جمهورية الكونغو الديمقراطية

 ٣٩ ٠ ٣٩ أثيوبيا
 ١٢ ٦ ٦ الهندب

 ٣ ٣ ٠ أأندونيسيا
 ٥ ٥ ٠ العراق

 ١ ١ ٠ ليبيا
 ٢ ١ ١ أميانمار

 ٤ ٣ ١ نيباأل
 ١٩ ١٤ ٥ الالصوم

 ١١ ١٠ ١ جنوب السودان
 ٧ ٦ ١ السودان

 ٨ ٧ ١ الجمهورية العربية السورية
 ٢ ٢ ٠ اليمن

مقر المنظمة الرئيسي 
والمكاتب اإلقليمية 

 والقطرية

 ٧٢ ١٩ ٥٣ المقر الرئيسي
 ١٩٠ ٤٠ ١٥٠ أفريقيا (المكتب اإلقليمي والمكاتب القطرية)

 ٦ ١ ٥ أ مي)جنوب شرق آسيا (المكتب اإلقلي
 ٥ ١ ٤ أوروبا (المكتب اإلقليمي والمكاتب القطرية)
شرق المتوّسط (المكتب اإلقليمي والمكاتب 

 القطرية)
٣٤ ١٣ ٢١ 

غرب المحيط الهادئ (المكتب اإلقليمي والمكاتب 
 القطرية)

٣ ٠ ٣ 

 ٩٤٩ ٢٣٠ ٧١٩ المجموع الكلي
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 ٣الملحق 
 

بحسب  في المكاتب الرئيسية عدد الموظفين الُممّولين من المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال
 ٢٠١٩الرتبة ونوع العقد لغاية نيسان/ أبريل 

 
تعيين مستمر  الرتبة المكتب الرئيسي

 وتعيين ُمحّدد المدة
 المجموع تعيين مؤقت

 المقر الرئيسي
 ٢٢ ٧ ١٥ موظف الخدمات العامة

 ٥٠ ١٢ ٣٨ موظف دولي

 ٧٢ ١٩ ٥٣ المجموع

 أفريقيا

 ٣٩٤ ٢٦ ٣٦٨ موظف الخدمات العامة

 ٧٧ ٤٠ ٣٧ موظف دولي

 ١٩٢ ١٢ ١٨٠ موظف وطني

 ٦٦٣ ٧٨ ٥٨٥ المجموع

 شرق المتوسط

 ٦٨ ٤٤ ٢٤ الخدمات العامة موظف

 ٧٧ ٥٩ ١٨ موظف دولي

 ٢٥ ١٢ ١٣ موظف وطني

 ١٧٠ ١١٥ ٥٥ المجموع

 أوروبا
 ٢ ٠ ٢ موظف الخدمات العامة

 ٣ ١ ٢ موظف دولي

 ٥ ١ ٤ المجموع

 أ جنوب شرق آسيا

 ١٧ ٥ ١٢ موظف الخدمات العامة

 ٢ ١ ١ موظف دولي

 ١٧ ١١ ٦ موظف وطني

 ٣٦ ١٧ ١٩ المجموع

غرب المحيط 
 الهادئ

 ٣ ٠ ٣ موظف دولي

 ٠ ٠ ٠ موظف وطني

 ٣ ٠ ٣ المجموع
 ٩٤٩ ٢٣٠ ٧١٩   المجموع الكلي

  
يمّر المكتب اإلقليمي لجنوب شــرق آســيا بمرحلة متقدمة من مراحل االنتقال في مجال شــلل األطفال بعد أن تقاســم العديد    أ  

ــــبته على من الوظائف والتكاليف المتكّبدة عنها مع مج ـــ ــ ـــ ــُتخِدم مكافئ زادت نســ ــ ـــ ــ ٪ ٧٠االت أخرى من مجاالت برامج المنظمة. لذا، اســـــ
  لغرض حساب التخفيض الحاصل في الوظائف المشغولة فيه بدوام كامل من برنامج استئصال شلل األطفال.
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  البلدان ذات األولوية فيما يخص مجاالت البرامج المعنية 
 ١والتمنيع والطوارئ الصحيةباستئصال شلل األطفال 

 
 ب الطوارئ الصحية التمنيع أ شلل األطفال البلد

 )٢+١(المستوى 
 X X X أفغانستان

   X أنغوال
 ٣المستوى   X بنغالديش
   X الكاميرون

 X X  جمهورية أفريقيا الوسطى
 X X X تشاد

 X X X جمهورية الكونغو الديمقراطية
 X X X أثيوبيا
  X   هايتي
  X X الهند

  X X أندونيسيا
    العراق
  X  كينيا

 ٢المستوى  X  مدغشقر
 X   مالي

  X  موزمبيق
 X X X ميانمار

 X  X نيبال
 X X  النيجر
 X X X نيجيريا

 X X X باكستان
  X  بابوا غينيا الجديدة

 X X X الصومال
 X X X جنوب السودان

 X  X السودان
 X   السوريةالجمهورية العربية 

 ٢المستوى  X  أوغندا
 X X  اليمن

ـــرق أ    ــ ـــــلل األطفال في إقليم شــ ــــأن االنتقال في مجال شــ  العراق وليبيا والجمهورية العربية الســـــــورية واليمن هي أيضـــــــًا ِبلدان تحظى باألولوية بشـــ
  المتوسط.

لتي وضــعها برنامج المنظمة للطوارئ الصــحية، ولكنها تتعامل مع غير ُمدَرجة في "قائمة األولويات" الحالية ا ٣المســتوى  /٢بلدان المســتوى   ب  
  الطوارئ المصنفة.

  
 

                                                           
تشـــير الصـــفوف المظللة إلى البلدان التي تحظى بأولوية مشـــتركة بشـــأن مجاالت برامج المنظمة لشـــلل األطفال والتمنيع    ١

 والطوارئ الصحية: تسعة بلدان.
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 ٥الملحق 
 

لوحة القيادة للرصد على المستوى القطري: المؤشرات الرئيسية لتنفيذ خطط االنتقال في 
  ) ٢٠٢٣كانون األول/ ديسمبر  – ٢٠١٨مجال شلل األطفال (حزيران/ يونيو 

 ة على أساس سنويالمبلغ عنها/ المرصود
 

 الحفاظ على عالم خاٍل من شلل األطفال عقب استئصاله: ١الغرض 
: إعطاء ١-١ البلد

جرعة واحدة من 
لقاح شلل 

األطفال المعطل 
استمارة (بيانات 

 التبليغ المشتركة
) ٢٠١٧لعام 

(النسبة المئوية 
للتغطية وتوقيت 

 كل جرعة)

تغطية لقاح : ٢-١
فيروس شلل األطفال 

الثنائي التكافؤ الفموي 
استمارة بيانات وفًقا ل

التبليغ المشتركة 
(النسبة  ٢٠١٧  ولعام

المئوية للتغطية 
 وتوقيت كل جرعة)

اإلبقاء على : ٣-١
المستوى الحالي 
لحساسية ترّصد 

الشلل الرخو الحاد 
حاالت الشلل (عدد 

الرخو الحاد بخالف 
شلل األطفال التي 

ُيكشف عنها في كل 
نسمة  ١٠٠ ٠٠٠
الذين لسكان امن 

تقل أعمارهم عن 
 عامًا) ١٥

: آخر أحداث ٤-١
وفاشيات فيروس 

شلل األطفال التي 
 تمت االستجابة لها

: الترّصد ٥-١
البيئي: عدد 

المواقع (نطاق 
عدد العّينات التي 
تم جمعها من كل 

موقع في 
 )٢٠١٨  عام

 أنغوال
٤٧   

 )أسبوعاً  ١٦(

٥٢   
؛ ٤؛ ٢(مولود؛ 

 أسابيع)  ٦

  نعم 
)٣,٢٥( 

من حاالت  ٥
صابة بفيروس اإل

شلل األطفال البري 
 ٢٠١١عام  في

٨   
)١٢( 

   ٧ بنغالديش
؛ ٢) (٢٠١٦(
 )أسبوعاً  ١٤؛ ٦

٩٧   
 ١٤؛ ١٠؛ ٦(

 )أسبوعاً 

  نعم 
)٢,٥( 

إصابة حالة  ١٨
بفيروس شلل 

 األطفال البري في
 ٢٠٠٦عام 

٨   
)٢٦-٤( 

 الكاميرون
٧٦   

 )أسبوعاً  ١٤(

٨٤   
؛ ١٠؛ ٦(مولود؛ 

 )أسبوعاً   ١٤

  نعم 
)٩,١٤( 

من حاالت  ٥
صابة بفيروس اإل

شلل األطفال البري 
 ٢٠١٤عام  في

٣٠   
)٣٥-١٢( 

 تشاد

٤٦   
 )أسبوعاً  ١٤(

٤٤   
؛ ١٩؛ ٦(مولود؛ 

 )أسبوعاً   ١٤

  نعم 
)١٠,٥٥( 

حاالت إصابة  ٣
بفيروس شلل 
األطفال الدائر 
المشتق من 
اللقاحات في 

 ٢٠١٣  عام

٥   
)٣٥-٢٥( 

جمهورية 
الكونغو 
   ٦٩ طيةالديمقرا

 )أسبوعاً  ١٤(

٧٩   
 ١٤؛ ١٠؛ ٦(مولود؛ 

 )أسبوعاً 

  نعم 
)٦,٥٧( 

حالة إصابة  ٢٠
بفيروس شلل 
األطفال الدائر 
المشتق من 
اللقاحات في 

 ٢٠١٨  عام

١٠   
)٣٠-١٢( 

 ثيوبياإ
  غير متاح 

 )أسبوعاً  ١٤(

٧٦   
؛ ١٠؛ ٦(مولود؛ 

 )أسبوعاً   ١٤

  نعم 
)٢,٥( 

 حالة إصابة واحدة
بفيروس شلل 

 البري في األطفال
 ٢٠١٤عام 

٤   
)٢٤( 
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 الهند
٤٥   

 )أسبوعاً  ١٤؛ ٦(

٨٨   
؛ ١٠؛ ٦(مولود؛ 

 ٢٤-١٦؛ ١٤
 )أسبوعاً 

  نعم 
)٩,٦٧( 

 حالة إصابة واحدة
بفيروس شلل 

 األطفال البري في
 ٢٠١١عام 

٥١   
)٥٢-٢٦( 

 ندونيسياإ
٤٧   

 )أسبوعاً  ١٦(

٨٠   
؛ ١٢؛ ٨؛ ٤(

 )أسبوعاً   ١٦

  نعم 
)٢,٥٦( 

حالتا إصابة 
شلل بفيروس 

 األطفال البري في
 ٢٠٠٦عام 

١٢   
)٢٦-١٢( 

 العراق
 غير متاح

٧٧   
 ٢٤؛ ١٦؛ ٨(

  ؛ شهراً  ١٨؛ أسبوعاً 
 سنوات) ٦-٤

  نعم 
)٧,٩٨( 

حالتا إصابة 
بفيروس شلل 

 األطفال البري في
 ٢٠١٤عام 

 ال يوجد أي موقع

 ميانمار
٧٢   

)٢٠١٦ (
 )أسبوعاً   ١٦(

٨٩   
 ٢٤؛ ١٦؛ ٨(

 )أسبوعاً 

  نعم 
)٢,٧٤( 

إصابة  حالتا
بفيروس شلل 
األطفال الدائر 
المشتق من 
اللقاحات في 

 ٢٠١٥  عام

٣   
)٢٦( 

 نيبال
١٦   

 )أسبوعاً  ١٤(

٩٠   
 ١٤؛ ١٠؛ ٦(

 )أسبوعاً 

  نعم 
)٢,٩٩( 

حاالت إصابة  ٦
بفيروس شلل 

 األطفال البري في
 ٢٠١٠عام 

٦   
)٢٦( 

 نيجيريا
٤٩   

)٢٠١٦ (
 )أسبوعاً   ١٤(

٤٩   
؛ ٦) (مولود؛ ٢٠١٦(

 )وعاً أسب ١٤؛ ١٠

  نعم 
)١٢,٨٦( 

حالة إصابة  ٣٤
بفيروس شلل 
األطفال الدائر 
المشتق من 
اللقاحات في 

 ٢٠١٨  عام

١٠٣   
)٣٠-١٢( 

 الصومال
غير متاح 

)٢٠١٥ (
 )أسبوعاً   ١٤(

٤٧   
؛ ١٩؛ ٦(مولود؛ 

  ، أسبوعاً   ١٤
 )شهراً  ١٨-٩

  نعم 
)٧,٣( 

حالة إصابة  ١٣
بفيروس شلل 
األطفال الدائر 
المشتق من 

ي اللقاحات ف
 ٢٠١٨  عام

٥   
)٥٢( 

 جنوب السودان

٣٤   
 )أسبوعاً  ١٤(

٣١   
 ١٤؛ ١٠؛ ٦(

 )أسبوعاً 

  نعم 
)٨,٣٨( 

حالتا إصابة 
بفيروس شلل 
األطفال الدائر 
المشتق من 
اللقاحات في 

 ٢٠١٤  عام

٥   
)٤٠-٢٤( 

   ٦٩ السودان
)١٤) (٢٠١٥ 

 )أسبوعاً 

٩٣   
؛ ١٠؛ ٦) (٢٠١٥(

 )أسبوعاً  ١٤

  نعم 
)٣,٤٨( 

حالة إصابة  ٤٥
بفيروس شلل 

 األطفال البري في
 ٢٠٠٩عام 

 ال يوجد أي موقع

الجمهورية 
 العربية السورية

٦٥   
 )أسبوعاً  ١٦؛ ٨(

٥٣   
 )أسبوعاً  ١٨؛ ١٢(

  نعم 
)٤,٦٣( 

حالة إصابة  ٧٤
بفيروس شلل 
األطفال الدائر 
المشتق من 
اللقاحات في 

 ٢٠١٧  عام

١٦   
)١٢-١( 
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   ٦١ اليمن
 )أسبوعاً  ١٤(

٦٢   
؛ ١٠؛ ٦(مولود؛ 

 )أسبوعاً   ١٤

  نعم 
)٦,٠٨( 

حالة إصابة واحدة 
بفيروس شلل 
األطفال الدائر 
المشتق من 
اللقاحات في 

 ٢٠١٣  عام

 ال يوجد أي موقع

استمارة التبليغ  مصادر البيانات
 المشتركة

استمارة التبليغ 
 المشتركة

الترّصد من جانب 
المبادرة العالمية 
الستئصال شلل 

 األطفال

الترّصد من جانب 
بادرة العالمية الم

الستئصال شلل 
 األطفال

الترّصد من 
 جانب المبادرة
العالمية 

الستئصال شلل 
 األطفال
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 : تعزيز نظم التمنيع والترّصد٢الغرض 
  :٣الغرض 

تعزيز القدرة على التأهب 
للطوارئ والكشف عنها 

 واالستجابة لها
  : ١-٢ البلد

التغطية بجرعة واحدة من اللقاح 
حصـــبة (النســـبة المحتوي على ال

 )٢٠١٧المئوية) (

٢-٢ :  
ـــاح  ــــ ــة بجرعتين من اللق التغطيـــــ
المحتوي على الحصـــبة (النســـبة 

 )٢٠١٧المئوية) (

٣-٢ :  
ـــدوالر  ــ ــالـــ ـــ ــ ــــة (بـ ــاق الحكومــــ ــ إنفــــ
ــنــــيــــع  ــتــــمــ ــلــــى الــ ــكــــي) عــ األمــــريــ
ـــود فـــي  ـــل مـــول ــكـــــ ـــنـــي لـ ــي الـــروتـ

 ٢٠١٧  عام

٤-٢ :  
د األمراض التي يمكن  ـــّ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ترصـ
ــيع  ـــ الوقاية منها باللقاحات: توســـ

ـــدعـــ ــ ـــاق الـــ ــ ــدم إلـــى نـــطـــ ـــ ـــمـــقـــ م ال
 المختبرات ليشمل الحصبة

١-٣ :  
ــع  ـــ ـــ ـــ ـــبة وضـ ـــ ــ ـــ ــط نسـ ــ ـــ ـــ ) ٪(متوســ

ــدرات   ١٣ ــ ــرات الـقــــ ـــ ــ ـــ ــ مـن مـؤشــــ
األساسية المنصوص عليها في 
اللوائح الصـــحية الدولية موضـــع 

  التنفيذ
 ٧٥ نعم غير متاح )٢٠١٦( ٢٦ )٢٠١٦( ٤٩ أنغوال

 ٧٨ نعم ٧,٨٩ )٢٠١٦( ٩٣ )٢٠١٦( ٩٤ بنغالديش
 ٥٧ نعم ٦,٣٥ )٢٠١٦غير متاح ( ٧٧ الكاميرون

 ٤٤ نعم ٢,٦١ غير متاح ٣٧ تشاد
 ٦٥ نعم ٠,١٩ غير متاح ٨٠ جمهورية الكونغو الديمقراطية

 ٧٩ نعم ١٥,٥٩ )٢٠١٦غير متاح ( )٢٠١٦( ٧٠ أثيوبيا
 ٩٥ نعم ٧,٤٢ ٧٧ ٨٨ الهند

 ٩٩ نعم ١٧,٥٥ ٦٣ ٧٥ أندونيسيا
 ٨٩ نعم )٢٠١٦( ١٦١,١١ )٢٠١٦( ٦٤ )٢٠١٦( ٦٦ العراق

 ٦٢ نعم )٢٠١٦( ١٢,٣٨ )٢٠١٦( ٨٦ )٢٠١٦( ٩١ مارميان
 ٢٢ نعم ١٠,٤٠ ٥٩ ٩٠ نيبال

 ٥١ نعم ١٠,٦٥ )٢٠١٦غير متاح ( )٢٠١٦( ٥١ نيجيريا
 ٢٩ نعم غير متاح )٢٠١٦غير متاح ( )٢٠١٦( ٤٦ الصومال

 ٣٤ نعم ١,١٦ غير متاح )٢٠١٦( ٢٠ جنوب السودان
 ٦٧ نعم ٤,٧٨ )٢٠١٥( ٦٩ )٢٠١٥( ٨٧ السودان

 ٦٤ نعم ١٨,١٠ ٥٩ ٦٧ الجمهورية العربية السورية
 ٤٨ نعم )٢٠١٦( ٠,٧٤ ٤٦ ٦٥ اليمن

استمارة التبليغ المشتركة  استمارة التبليغ المشتركة استمارة التبليغ المشتركة مصادر البيانات
وبيانات شعبة السكان باألمم 

 المتحدة

الشبكة العالمية لمختبرات 
 الحصبة والحصبة األلمانية

راكة االستراتيجية للمنظمة الش
بشأن اللوائح الصحية الدولية 

) واألمن الصحي: ٢٠٠٥(
 الموجزات القطرية


