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  ٢٠٢١-٢٠٢٠ للفترة الميزانية البرمجية المقترحة
  
  

  األطفال شلل ستئصالال الميزانيةالمتعلقة ب جوانبال
  شلل األطفال في مجال واالنتقال

  
  

لجنة البرنامج والميزانية الغرض من هذه الوثيقة هو اإلجابة على األســــــــــــئلة التي أثارها المجلس التنفيذي و  - ١
بشــأن اســتراتيجية وميزانية فترة الخمس ســنوات الجديدتين للمبادرة  ٢٠١٩في كانون الثاني/ يناير  واإلدارة التابعة له

، وموضعهما في الميزانية البرمجية للمنظمة ٢٠٢٣-٢٠١٩العالمية الستئصال شلل األطفال اللتين تشمالن الفترة 
، وعالقتهما بخطة ٢٠٢٣-٢٠١٩عشر،  وفي مبّررات االستثمار لبرنامج العمل العام الثالث ٢٠٢١-٢٠٢٠للفترة 

 ٢٠٢٣.١-٢٠١٨العمل االستراتيجية للمنظمة بشأن االنتقال في مجال شلل األطفال 
  

  ما هو االنتقال في مجال شلل األطفال؟
  
الدعم المالي لبرنامج  اً عام ٣٠على مدار أكثر من  لمبادرة العالمية الســــــــــتئصــــــــــال شــــــــــلل األطفالقدمت ا - ٢

المنظمة العالمي الســــتئصــــال شــــلل األطفال. وبمجرد اإلعالن عن اســــتئصــــال شــــلل األطفال، ســــوف يتوقف تمويل 
المبادرة. وقد اســـــتفاد العديد من البلدان من دعم مســـــتمر من المبادرة يتجاوز نطاق مكافحة شـــــلل األطفال، ليشـــــمل 

د غير المتصـــــــل بشـــــــل ل األطفال، والخدمات المختبرية، واالســـــــتجابة الطارئة للفاشـــــــيات. مجاالت التمنيع، والترصـــــــّ
واالنتقال في مجال شـــــــلل األطفال هو عبارة عن عملية تهدف إلى اإلبقاء على هذه الوظائف الحاســـــــمة في مرحلة 
ما بعد االســـتئصـــال وتعميمها، ليس فقط للحفاظ على عالم خاٍل من شـــلل األطفال، بل أيضـــا لمواصـــلة تعزيز نظم 

التي توجد فيها فئات ســــــكانية التمنيع وقدرات التأهب للطوارئ والكشــــــف عنها واالســــــتجابة لها، الســــــيما في البلدان 
  ونظم صحية مترّدية. ضعيفة

  
وتنطوي عملية االنتقال في مجال شـــــــــلل األطفال على تحديد األنشـــــــــطة األســـــــــاســـــــــية الممولة من األموال  - ٣

ضـــع خطط لنقلها إلى مصـــادر التمويل المحلية أو الخارجية األخرى المخصـــصـــة لشـــلل األطفال وتقدير تكلفتها، وو 
قبل أو أثناء اســـتئصـــال شـــلل األطفال وانتهاء تمويل المبادرة. وتشـــمل وظائف الصـــحة العمومية األســـاســـية الالزمة 
د والتمنيع على المدى البعيد وقدرات  الســــتئصــــال شــــلل األطفال وضــــمان اســــتدامة اســــتئصــــاله كًال من نظم الترصــــّ

لة من األموال  الكشــــــــف عن الفاشــــــــيات واالســــــــتجابة لها. ومن شــــــــأن الحفاظ على البنية التحتية األســــــــاســــــــية المموَّ
د  المخصــــصــــة لشــــلل األطفال أن يتيح تحقيق مكاســــب أوفر للصــــحة العمومية، مثل توســــيع نطاق التمنيع والترصــــّ

  ٍل من مرض شلل األطفال.المتكامل لألمراض، وذلك باإلضافة إلى أنه يتيح الحفاظ على عالم خا
  

                                                            
ـــر الموجزة للمجلس التنفيذي في دورته الرابعة واألربعين بعد المائة،    ١ ــ ــ ــة انظر المحاضـــ ــ ــ ـــ ــة و  ٢الثالثة، الفرع الجلسـ ــ ــ ـــ الجلسـ

 .(باإلنكليزية) الرابعة
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وٕادراكًا منها أن الوظائف األســــــــــاســــــــــية التي تدعمها المبادرة ضــــــــــرورية للحفاظ على عالم خاٍل من شــــــــــلل  - ٤
األطفال، اتخذت المنظمة خطوتين حاسمتين للحفاظ عليها. أوًال، وضعت خطة عمل استراتيجية بشأن االنتقال في 

بلــدان في إعــداد خطط وطنيــة تكون بمثــابــة خرائط طريق والتي تــدعم ال ٢٠٢٣،١-٢٠١٨مجــال شـــــــــــــــلــل األطفــال 
لتحقيق االســــــــــــتدامة، مع تحديد القدرات األســــــــــــاســــــــــــية وتقدير تكلفتها. ثانيًا، نقلت المنظمة جزءًا من تكلفة وظائف 
الصـــــــــــحة العمومية األســـــــــــاســـــــــــية التي تتحملها المبادرة في إطار خطط العمل االســـــــــــتراتيجية الوطنية إلى ميزانيتها 

مليون دوالر  ٦٦٧وما مجموعه  ٢٠٢١-٢٠٢٠مليون دوالر أمريكي في الفترة  ٢٢٧ة األســاســية التي تبلغ البرمجي
. ويعكس هذا اإلجراء التزام المنظمة بدعم وظائف الصــــــــحة العمومية األســــــــاســــــــية التي ٢٠٢٣أمريكي بحلول عام 

  .مستمراً  دعماً  اً حاليتمولها المبادرة 
  

برنامج العمل العام بالنسبة إلى  ٢٠٢٣-٢٠١٩ للفترة األطفال شلل الستئصال العالمية المبادرة ميزانية
  ٢٠٢١-٢٠٢٠ للفترة المقترحة البرمجية والميزانية الثالث عشر

  
تخصــــيص مبلغ  تشــــمل مبررات االســــتثمار التي وضــــعتها المنظمة لدعم برنامج العمل العام الثالث عشــــر - ٥

 ٢.لالنتقال في مجال شلل األطفالمليون دوالر أمريكي  ٦٦٧ال ومليار دوالر أمريكي الستئصال شلل األطف ١,٢
، وأنه ســـيتم اإلشـــهاد ٢٠١٨ســـريان فيروس شـــلل األطفال البري ســـيتوقف في عام وتســـتند هذه األرقام إلى توّقع أن 

في عام ألن ســــــريان فيروس شــــــلل األطفال البري لم يتوقف  اً نظر و . ٢٠٢١بخلو العالم من شــــــلل األطفال في عام 
ميزانية جديدة للمبادرة والتي  ٢٠١٨لمبادرة في أيلول/ ســــــبتمبر مجلس مراقبة شــــــلل األطفال التابع ل، اعتمد ٢٠١٨

 ، مع تخصيص ميزانية مدتها خمس سنوات (اعتباراً ٢٠٢٣حتى عام أتاحت تمديد برنامج استقصاء شلل األطفال 
  الشركاء). مليار دوالر أمريكي (لجميع ٤,٢) بقيمة ٢٠١٩من العام 

  
مليار دوالر أمريكي، باســـــــــــتثناء تكاليف ما قبل  ٢,٦وتبلغ حصـــــــــــة المنظمة من الميزانية الجديدة للمبادرة  - ٦

مليون دوالر أمريكي عن المبلغ المجّمع المخصــــــص لشــــــلل األطفال واالنتقال في  ٧٣٨اإلشــــــهاد، أي بزيادة قدرها 
. وقد أدى تمديد المبادرة لبرنامج ج العمل العام الثالث عشربرناممجال شلل األطفال الوارد في مبررات االستثمار ل

مليون دوالر أمريكي في الجزء غير األسـاسـي من الميزانية البرمجية  ١٦٣اسـتئصـال شـلل األطفال إلى زيادة قدرها 
. وتجدر اإلشــــــــــارة إلى أن ميزانية المبادرة تضــــــــــم كال من الجزء األســــــــــاســــــــــي وغير ٢٠٢١-٢٠٢٠المقترحة للفترة 

ســاســي من الميزانية البرمجية المقترحة للمنظمة، ألن األنشــطة المندرجة ضــمن برنامج المنظمة األســاســي تدخل األ
. وعالوة على ذلك، التزمت المبادرة ٢٠٢٣-٢٠١٩في نطاق ميزانية واســــــــــــتراتيجية المبادرة الكليتين للفترة  أيضــــــــــــاً 

  بجمع األموال لتمويل جميع هذه الموارد.
  

  وضمان استدامة استئصاله األطفال شلل اإلجمالية الستئصالالتكلفة 
  
مليار دوالر أمريكي في الشـــــــــكل  ٤,٢والبالغة  ٢٠٢٣-٢٠١٩ن ميزانية المبادرة لفترة الخمس ســـــــــنوات تُبيَّ  - ٧

التالي باألشـــــــــرطة الوردية والرمادية (تمثل على التوالي كال من منظمة الصـــــــــحة العالمية واليونيســـــــــيف، باعتبارهما 
يكين المنفذين للمبادرة). ويبّين الشـــــــــريط األخضـــــــــر النفقات اإلضـــــــــافية غير المرتبطة بالمبادرة، والتي تعتبر الشـــــــــر 

جرى تقديرها في االســتراتيجية الجديدة بشــأن الســتئصــال شــلل األطفال وضــمان اســتدامة اســتئصــاله، وقد ضــرورية 
شــلل األطفال. وتتكون هذه النفقات من عنصــرين: يتمثل العنصــر األول في تكلفة لقاح شــلل األطفال غير المعطل 

                                                            
 .٧١/٩انظر الوثيقة ج   ١
ــافة إلى ال   ٢ ـــ ـــ ـــ ــهاد المقدرة بنحو  بعدغير المتكررة لمرحلة ما  تكاليفإضــ ــ ــ ــ ـــ  خارجتقع  والتيأمريكي  دوالر مليون ٤٢٠اإلشــ

 .الشكل في مبين هو كماأمريكي،  دوالر مليون ١٦٢ إلى تم تخفيض هذا المبلغ المبادرة،نطاق 
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التحالف العالمي ، والتي ســــــــــيتولى تمويلها ٢٠٢٣و ٢٠١٩مليون دوالر أمريكي لفترة العامين  ٨١٤المقّدرة بحوالي 
، وســــــيواصــــــل تغطيتها حتى ٢٠٢٠و ٢٠١٩من الموارد األســــــاســــــية خالل فترة العامين  ت والتمنيعمن أجل اللقاحا

بتوافر التمويل الالزم والمواءمة مع المعايير المحددة للفترة االســـــــــــــــتراتيجية المقبلة للتحالف. أما  ، رهناً ٢٠٢٥  عام
مليون دوالر أمريكي  ١٢١متكررة قدرها ، فيتمثل في تكلفة غير ٢٠٢٢العنصر الثاني، والذي يبدأ سريانه في عام 

تهدف إلى ضـــــمان توافر مخزونات لقاح شـــــلل األطفال الفموي لغرض اســـــتخدامها بعد مرحلة اإلشـــــهاد. وفي حال 
الجمع بين تكاليف المبادرة ولقاح شــلل األطفال غير المعطل ولقاح شــلل األطفال الفموي، فســتبلغ التكلفة اإلجمالية 

  مليار دوالر أمريكي. ٥,١ وضمان استدامة استئصاله الستئصال شلل األطفال
  

  (بالدوالر األمريكي) ٢٠٢٣-٢٠١٩للفترة  األطفال شللالشكل: ميزانية المبادرة العالمية الستئصال 

  
  تمويل االنتقال في مجال شلل األطفال

  
يظهر في الشــــــــريط الوردي الذي يمّثل المنظمة مقطع بلون أغمق يبّين نقل تكاليف الوظائف األســــــــاســــــــية  -٨

مليون دوالر أمريكي لفترة  ٢٢٧إلى الميزانية األســــاســــية للمنظمة:  األطفالاألموال المخصــــصــــة لشــــلل الممولة من 
، كما جرت اإلشـــــارة إلى ذلك ٢٠٢٣مليون دوالر أمريكي حتى عام  ٦٦٧وما مجموعه  ٢٠٢١١-٢٠٢٠الســـــنتين 

ل من إلى أن البلدان والمناطق الموطونة بالوباء ســــــتتحو  ٢٠٢٣-٢٠٢٢وتعزى الزيادة المســــــجلة في الفترة  .ســــــالفاً 
تنفيذ أنشـــطة مرتكزة على اســـتئصـــال شـــلل األطفال إلى إعداد وتنفيذ خطط وطنية ترمي إلى الحفاظ على الوظائف 

                                                            
ــات المجلس التنفيذي  على الطلب المقدم أثناء بناءً    ١ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــيل ٢٠١٩يناير كانون الثاني/ في التي جرت مناقشــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ، ترد تفاصـ

ـــية للفترة  البلدالميزانية حســـــب  ــاســ أرقام أولية  ، وهي عبارة عنهذه الوثيقةب الملحقفي  ٢٠٢١-٢٠٢٠وحســـــب الوظيفة األســـ
 .لالنتقال في مجال شــلل األطفال الخطط األوليةوالتي تســتند إلى ليون دوالر أمريكي م ٢٢٧البالغ  الغالف اإلجماليضــمن 

وســـُيحدد جمعية الصـــحة العالمية،  عقب أن تُنفذالمقرر التي من التخطيط التشـــغيلي عملية النظر في الخطط خالل وســـُيعاد 
 .مليون دوالر أمريكي ٢٢٧ضمن الغالف البالغ  بدقة لميزانيةتوزيع ا

االستراتيجية الحالية للمبادرة العالمية 
 اليونيسف -الستئصال شلل األطفال 

االستراتيجية الحالية للمبادرة العالمية الستئصال 
 الميزانية غير األساسية للمنظمة –شلل األطفال 

 لقاح شلل األطفال المعّطل
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ســـريان فيروس شـــلل األطفال البري. ومن ضـــمن احتياجات ميزانية المنظمة ، بعد توقف ٢٠٢٢األســـاســـية في عام 
، من المتوقع أن ُيوّفر تمويل محلي يقدر ٢٠٢١-٢٠٢٠مليون دوالر أمريكي في الفترة  ٢٢٧األســــــــــاســــــــــية البالغة 

مليون دوالر أمريكي، وهو ما من شــأنه أن يؤدي إلى انخفاض االحتياجات من جمع األموال ألغراض  ٥٢بحوالي 
مليون دوالر أمريكي لفترة الســـــــــنتين. ومن المتوقع  ١٧٥األنشـــــــــطة المتعلقة باالنتقال في مجال شـــــــــلل األطفال إلى 

اً  بلدان تدريجيًا من اعتمادها على الدعم المقدم من المبادرة خالل الســــنوات األربع القادمة، وذلك أن تخّفض ال أيضــــً
  في ظل تنفيذ خطط االنتقال في مجال شلل األطفال وٕايجاد مصادر بديلة مستدامة لدعم الوظائف األساسية.

  
  تجنب االزدواجية المحتملة بين ميزانية المبادرة وميزانية المنظمة

  
أنه ال توجد هناك أي ازدواجية محتملة الدول األعضــــــــاء من كل من المبادرة والمنظمة ضــــــــمانات بطلبت  - ٩

 بين ميزانيتيهما المخصصتين الستئصال شلل األطفال.
  

مليون  ١٠٩٠ما مجموعه  ٢٠٢١-٢٠٢٠شـــلل األطفال لفترة الســـنتين الســـتئصـــال وتبلغ ميزانية المنظمة   -١٠
من الميزانية  جزءاً  اً أيضــــ يشــــكلمليون دوالر أمريكي الذي  ٢٢٧ مبلغ اإلجمالي دوالر أمريكي. ويشــــمل هذا المبلغ

تمويل التي يغطيها التكلفة في الميزانية األساسية في  المدرجاألساسية للمنظمة لفترة السنتين المقبلة. ويتمثل المبلغ 
د والتمنيع ال - األطفالاألموال المخصـــصـــة الســـتئصـــال شـــلل في إطار القدرات األســـاســـية للصـــحة العمومية  ترصـــّ

بجدول أعمال التغطية الصــــــــحية المرتبطة برامج األســــــــاســــــــية ال ســــــــُتدمج فيوالتي  – الطوارئواالســــــــتجابة لحاالت 
  .اً نطاقالشاملة األوسع 

  
المبادرة تدعم هذه الوظائف األســــاســــية التي تظل مدرجة في الميزانية المخصــــصــــة لشــــلل األطفال تزال الو   -١١

ويشــــمل هيكل نتائج الميزانية على اإلطالق في ميزانية المنظمة.  والتي ال وجود لها، حصــــراً  ٢٠٢١-٢٠٢٠للفترة 
تنفيذ خطط اســتئصــال شــلل األطفال واالنتقال  - ٤-٢-٢( اً ُمخرجًا محدد ٢٠٢١-٢٠٢٠ة للفترة البرمجية المقترح

ُتدرج في حســـاباته من المقرر أن  األطفال)في مجال شـــلل األطفال بالتعاون مع المبادرة العالمية الســـتئصـــال شـــلل 
ن لشــــلل األطفال بهدف تجنب االزدواجية وضــــمان وضــــوح ااألســــاســــية وغير األســــاســــية) المخصــــصــــتن (االميزانيت

  وشفافية الميزانية والتمويل. 
  

 إلى برامجاألموال المخصـــــــصـــــــة لشـــــــلل األطفال من  اً قت، مع نقل الوظائف الممولة مســـــــبقومع مرور الو   -١٢
، ستزيد الميزانيات المخصصة للبرامج المستفيدة وستنخفض الميزانية المخصصة لشلل األساسية األخرى المنظمة

  األطفال. وٕاذا حصلت هذه الوظائف األساسية على الدعم من مصادر محلية، فهناك سيناريوهان محتمالن:
  األســاســية، فســتنخفض ميزانية إذا أخذت الحكومة المضــيفة على عاتقها مســؤولية تنفيذ هذه الوظائف

 المنظمة بالمبلغ المقابل؛
  وكبديل لذلك، إذا ُطلب من المنظمة مواصـــــــلة تنفيذ الوظائف األســـــــاســـــــية، فســـــــُيعَتبر التمويل المحلي

بمثابة مســـــــاهمة في الميزانية األســـــــاســـــــية للمنظمة وســـــــُيخصـــــــم بالتالي مبلغ طلب التمويل المقدم إلى 
 المحلية المقابلة. المانحين اآلخرين من المساهمة

  
دامت الوظائف مدرجة في ميزانية برنامج شــــلل األطفال، ســــتواصــــل المبادرة ماوفيما يتعلق بالتمويل، فإنه   -١٣

الميزانية األســاســية  ضــمنجمع األموال للحفاظ عليها. وعندما تدخل هذه الوظائف في نطاق مســؤولية برامج أخرى 
  عن مصادر دعم بديلة دائمة. للمنظمة، فستسعى تلك البرامج إلى البحث
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  ؟شلل األطفال في مجال نتقاليقودنا اال أين إلى 
  

  :، وهي كاآلتياألهداف النهائية واضحةإن   -١٤
  

 .عالم خاٍل من شلل األطفال عقب استئصال فيروس شلل األطفالالحفاظ على   )١(
د األمراض التي يمكن الوقاية   )٢( منها باللقاحات، من أجل تعزيز نظم التمنيع، بوســــــــائل منها ترصــــــــّ

 .تحقيق أهداف خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات الصادرة عن المنظمة
تعزيز القدرات على التأهب لمواجهة الطوارئ والكشــــف عنها واالســــتجابة لها في البلدان من أجل   )٣(

  .) بالكامل٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (
 

في مجال  اً مســـــــــــتدام اً دعميشـــــــــــمل ، زمعزّ و ع موســـــــــــّ تمنيع برنامج خاص بم مفهو على  هذا النهجوينطوي   -١٥
 على ينطوي أيضـــــــاً ذلك، وعالوة على  شـــــــلل األطفال. اســـــــتئصـــــــال بعدمرحلة ما  احتياجات التمويل من أجل تلبية

 في مجال نتقالاالمرحلة تنفيذ خطة العمل االســـــتراتيجية بشـــــأن  مفهوم خاص بتحســـــين الحصـــــائل الصـــــحية خالل
منظمة الوبرنامج  شــــــــــــلل األطفالفي مجال الجمع بين مختلف البرامج والموارد المالية  عن طريق ،شــــــــــــلل األطفال

  .لبلدانلللطوارئ الصحية والرعاية الصحية األولية على المستوى دون الوطني 
  

  لمحة عن استئصال شلل األطفال واالنتقال في مجال شلل األطفال
  الســــــــــتئصــــــــــال شــــــــــلل األطفال/ برنامج اســــــــــتئصــــــــــال شــــــــــلل األطفال حتى تم تمديد المبادرة العالمية

 .٢٠٢٣  عام
  ؛ وبعد ذلك، يجب تعبئة موارد جديدة.٢٠١٩ُيمّول البرنامج حتى نهاية عام 
  ًفي حــال مــا إذا تم تخفيض تمويــل المبــادرة، ســـــــــــــــُتمنح األولويــة لمــا يلي: ٢٠٢٠من العــام  اعتبــارا ،

، والبلدان األشد خطورة) البلدان ٣بلدان المتضررة من الفاشية؛ () ال٢البلدان الموطونة بالوباء؛ (  )١(
انظر  –مبادرة لتصـــنيفات فريق العمل المعني بتقييم المخاطر التابع لل اً األكثر عرضـــة للمخاطر (وفق

 الملحق لالطالع على توزيع الميزانية حسب تصنيف المخاطر). أيضاً 
  بمرحلة انتقالية في مجال شــلل األطفال والتي من المقرر أن بالنســبة لجميع البلدان األخرى التي تمر

الموظفون  -في هذا المجال، فإن األولويات تتمثل في الحفاظ على القدرة على الترّصد  تتلقى تمويالً 
 والقدرة على الكشف عن الفاشيات واالستجابة لها. –والعمليات والخدمات المختبرية 

  
  األطفال وتنفيذهتخطيط االنتقال في مجال شلل 

 .ينبغي أن يستمر تخطيط عملية االنتقال في مجال شلل األطفال دون توقف رغم تمديد المبادرة 
  ليس هناك فترة فاصــــــلة واضــــــحة بين نهاية اســــــتئصــــــال شــــــلل األطفال وبداية عملية االنتقال في هذا

ال واالســـــــتئصـــــــال في االنتق تيّ المجال؛ وتتواصـــــــل العملية في الوقت الحالي، وهناك تداخل في عملي
 العديد من البلدان.

  
ماذا ســــيحدث لو كانت هناك فجوة في التمويل بســــبب عدم كفاية التمويل المقدم من المبادرة ومصــــادر التمويل 

  المحلية؟
  يعد االنتقال إلى الميزانية األســـــاســـــية للمنظمة مؤشـــــرًا على أن االلتزام مســـــتمر، كما أنه يعتبر بمثابة

 المستمر.ضمان على الدعم 
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  بينما ســــــــــتقوم المبادرة بتخصــــــــــيص ميزانية وتمويل (إن أمكن) اســــــــــتمرار أهم الوظائف األســــــــــاســــــــــية
الســـتئصـــال شـــلل األطفال، فإنه ينبغي للبلدان غير الموطونة بالوباء وغير المتضـــررة من فاشـــيته أن 

من  عتباراً تســــتعد لالشــــتراك في تمويل خطط االنتقال في مجال شــــلل األطفال واألنشــــطة األســــاســــية ا
 .٢٠٢٠عام 

  في البلدان الهشـــــــة التي قد يكون فيها التمويل المشـــــــترك المحلي غير ممكن، التزمت المبادرة بترتيب
 .٢٠٢١-٢٠٢٠أولويات الموارد المالية الالزمة خالل فترة السنتين 

  ،تمويل يمكن للبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في مجال شلل األطفال أن تستخدم الفي غضون ذلك
وفقًا الممولة من األموال المخصــــــــصــــــــة لشــــــــلل األطفال الذي تتيحه المبادرة إلعادة توجيه أنشــــــــطتها 

شـــــريطة عدم إضـــــعاف وظائف شـــــلل األطفال لخططها بشـــــــــأن االنتقال في مجال شـــــــــلل األطفال، 
 .األساسية الالزمة لإلشهاد

  مبررات استثمار  -أداة للدعوة  بمثابةأيضًا  في مجال شلل األطفاليمكن أن ُتستخدم خطط االنتقال
 الستقطاب مصادر دعم خارجية جديدة. -مشفوعة بخارطة طريق 

  إذا كان كل من المبادرة والتمويل المحلي ال يغطيان الميزانية األســـــــاســـــــية المخصـــــــصـــــــة لالنتقال في
الفجوة مليون دوالر أمريكي، فسُتسّد  ٢٢٧والبالغة  ٢٠٢١-٢٠٢٠مجال شلل األطفال لفترة السنتين 

في الوقت المناســـب بفضـــل مجموعة من المســـاهمات األخرى في الميزانية األســـاســـية، وحيثما أمكن، 
  ترشيد الميزانية بإزالة األنشطة ذات درجة أقل من األولوية.

  
بعض األمثلة على أصـــــــول مكافحة شـــــــلل األطفال وبنيتها التحتية التي يمكن أن تســـــــاهم في تعزيز النظم   -١٦

  ككل:
  

  أن ُتســــتخدم الخبرات المكتســــبة والدروس المســــتخلصــــة من تجربة قطاع مكافحة شــــلل األطفال يمكن
 الواسعة في مجال أنشطة التمنيع التكميلية لتعزيز أهداف التمنيع على نطاق أوسع؛

  مراكز  -يمكن تســـــخير شـــــبكة آليات التنســـــيق وهيئات الدعوة التابعة للمبادرة على المســـــتوى الوطني
لدعم االستجابة لحاالت الطوارئ غير المتصلة بشلل  -ئ وفرق العمل الرئاسية، إلخ عمليات الطوار 

 األطفال؛
  يمكن أن تعود المهارات والخبرات القائمة في قطاع مكافحة شـــــــــــــــلل األطفال بالفائدة على العديد من

المحلية من  البرامج: تحديد الفئات السكانية الشديدة التعرض للمخاطر والوصول إليها؛ وبناء القدرات
أجل اســـــــــتهداف األطفال غير المصـــــــــابين بالمرض بشـــــــــكل مزمن الذين لم يتســـــــــنَّ الوصـــــــــول إليهم؛ 
والتخطيط الجزئي؛ واســـــــــــــــتخدام البيانات والبّينات في اتخاذ القرارات المتعلقة بالبرامج؛ وتطبيق نظم 

 الرصد واإلشراف الداعم لضمان جودة البرامج؛ فعالة في مجاليّ 
 د يمكن مواصــــــــلة ت د فيروس شــــــــلل األطفال الحســــــــاس من خالل تحقيق التكامل مع نظم ترصــــــــّ رصــــــــّ

 األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات واألمراض المعدية؛
 

  يوفر التواجــد العملي الهــام للمبــادرة في الميــدان في مختلف البلــدان طــائفــة من المعــارف واالتصـــــــــــــــــاالت
 مساهمة كبيرة في االستجابة للفاشيات وحاالت الطوارئ.المحلية الجاهزة التي من شأنها أن تساهم 
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      ملحقال
   الهياكل في دمجهاالمقرر  األساسية الوظائف تكاليف

  منظمةفي برامج الو  الوطنية الصحية
 

الميزانية البرمجية المقترحة   الوظائف األساسية  أتقييم المخاطر   المكتب الرئيسي
   ٢٠٢١-٢٠٢٠للفترة 

  (بالدوالر األمريكي)
  أفريقيا

البلدان المعرضة لمخاطر 
  شديدة

  ١٤ ٧٤٣ ٧٥٠  الترصد والمختبرات
  ١٠ ٤٩٠ ٠٧٦  الوظائف األساسية والبنية التحتية

  ٢٥ ٢٣٣ ٨٢٦  المجموع

البلدان المعرضة لمخاطر 
  متوسطة

  ٢٠ ٩٨٦ ٧٣١  الترصد والمختبرات
  ١٣ ٧٦١ ٠٠٤  الوظائف األساسية والبنية التحتية

  ٣٤ ٧٤٧ ٧٣٥  المجموع

البلدان المعرضة لمخاطر 
  ضعيفة

  ٨ ٧٢٢ ٩٠٨  الترصد والمختبرات
  ٧ ٩١٠ ٦٩٧  الوظائف األساسية والبنية التحتية

  ١٦ ٦٣٣ ٦٠٥  المجموع
  ٧٦ ٦١٥ ١٦٦  البلدان -المجموع 
  ١٣ ٧٢٥ ٥٥٦  المكتب اإلقيمي –المجموع 

  ٩٠ ٣٤٠ ٧٢٢  أفريقيا -المجموع 
  جنوب شرق آسيا

البلدان المعرضة لمخاطر 
  متوسطة

  ٤٠ ٥٢٣ ٤٥٦  الترصد والمختبرات
  ١٨ ٣٩٥ ٣٢٥  األساسية والبنية التحتيةالوظائف 
  ٥٨ ٩١٨ ٧٨١  المجموع

البلدان المعرضة لمخاطر 
  ضعيفة

  ٧ ١٧٤ ٠٠٠  الترصد والمختبرات
  صفر  الوظائف األساسية والبنية التحتية

  ٧ ١٧٤ ٠٠٠  المجموع
  ٦٦ ٠٩٢ ٧٨١  المجموع البلدان

  ٣ ٨١٦ ٧١٠  المكتب اإلقليمي –المجموع 
  ٦٩ ٩٠٩ ٤٩١  جنوب شرق آسيا –المجموع 

البلدان المعرضة لمخاطر   شرق المتوسط
  شديدة

  ١٢ ٣٤٣ ٥١٤  الترصد والمختبرات
  ٣ ٢٧٨ ٧٧٧  الوظائف األساسية والبنية التحتية

  ١٥ ٦٢٢ ٢٩١  المجموع
البلدان المعرضة لمخاطر 

  متوسطة
  ٦ ٢٥٤ ١٨٩  الترصد والمختبرات

  صفر  التحتيةالوظائف األساسية والبنية 
  ٦ ٢٥٤ ١٨٩  المجموع

البلدان المعرضة لمخاطر 
  ضعيفة

  ٣ ٨٤٢ ١١٦  الترصد والمختبرات
  صفر  الوظائف األساسية والبنية التحتية

  ٣ ٨٤٢ ١١٦  المجموع
  ٢٥ ٧١٨ ٥٩٦  البلدان -المجموع 
  صفر  بالمكتب اإلقليمي  –المجموع 

  ٢٥ ٧١٨ ٥٩٦  شرق المتوسط –المجموع 
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الميزانية البرمجية المقترحة   الوظائف األساسية  أتقييم المخاطر   المكتب الرئيسي
   ٢٠٢١-٢٠٢٠للفترة 

  (بالدوالر األمريكي)
  صفر  البلدان –المجموع   األمريكتان

  ٩٣٨ ٠٠٠  المكتب اإلقليمي –المجموع 
  ٩٣٨ ٠٠٠  األمريكتان –المجموع 
  ٢٦٧ ٠٠٠  البلدان –المجموع   أوروبا

  ٢ ٢٠٢ ٠٠٠  المكتب اإلقليمي –المجموع 
  ٢ ٤٦٩ ٠٠٠  أوروبا -المجموع 

  صفر  البلدان –المجموع   غرب المحيط الهادئ
  ٢ ٠٨٣ ٠٠٠  المكتب اإلقليمي –المجموع 

  ٢ ٠٨٣ ٠٠٠  غرب المحيط الهادئ –المجموع 
  ٣٥ ٨٩٨ ٠٠٠  المقر الرئيسي
  ٢٢٧ ٣٥٦ ٨٠٩  المجموع الكلي

 
 بتقييم المخاطر أ تصنيفات فريق العمل المعني  

ــال، وبالتالي   ــنتين  ب ينصـــب تركيز المكتب اإلقليمي لشـــرق المتوســـط على االســـتئصـ ال تنطوي على  ٢٠٢١-٢٠٢٠فإن ميزانية فترة السـ
 تكاليف االنتقال في مجال شلل األطفال

 

=     =     =  


