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 شلل األطفال 
 
 

 تخطيط االنتقال في مجال شلل األطفال والمرحلة الالحقة 
 لإلشهاد على استئصاله

 
 

 تقرير من المدير العام 
 
 
ثة عن تنفيذ خطة العمل االستتتتتتتتتتتتراتينية ب تتتتتتتتتتت ن االنتقال    منال  تتتتتتتتتتتلل  هذا التقرير معلومات محد    نبي  ي   -1

 (.19-   سياق نائحة مرض  يروس كورونا )كو يد  1(2023-2018األطفال )
 
االنتقال    منال  تتتتتلل األطفال علع الصتتتتتعيد القطرت  ويد بدألت وتير  األن تتتتتطة  عملية  وينصتتتتتي تركي    -2

واالستتتدامة. وواصتتلت األمانة العمل مع الستتلطات  الدمج  التركي  علع  بالتال   مع  2021بالتستتارف    عا   ذ   المنف  
  نال  تتتلل األطفال    ستتتياقلتنقيح وتنفيذ خططها الوطنية ب تتت ن االنتقال    م  2الوطنية    البلدان ذات األولوية

لمكاستتي المحققة  هدر ا  وصتتون المكاستتي المحققة    ميدان استتتئصتتال  تتلل األطفال  وتنني  19-نائحة كو يد
 .   منال التمنيع  وتع ي  يدرات الت هي لموانهة الطوارئ والك ف عنها واالستنابة لها

 
االستتتتتتراتينيين  واإل تتتتتراف  اإلر تتتتتاد  األطفال تقدي   وتواصتتتتتل اللننة التونيهية المعنية باالنتقال    منال  تتتتتلل  - 3

لضتتمان مواةمة ألن تتطة االنتقال    منال  تتلل األطفال مع األولويات البرمنية والتقنية. وتحد د خطة العمل الم ستتستتتية  
ا  الم تتركة ب ت ن االنتقال    منال  تلل األطفال رطار العمل المنستق والمستاةلة الم تتركة. ورح  التحديات الت  تفرضته 

٪ من المنن ات المستتتتتتتتهد ة الم  مع تحقيقها من خطة العمل الم ستتتتتتتستتتتتتتية  91نستتتتتتتبة    ت    قد استتتتتتتت كمل 19- نائحة كو يد 
األولويتات    2022- 2021د خطتة عمتل الفتر   نستتتتتتتتتتتتتت       تحقيقهتا. وت    ألو أل حر  تقتد  2021- 2020الم تتتتتتتتتتتتتتركتة للفتر   

نراة    دمتا  ضتتتتتتتتتتتتت  يت  د  ب تتتتتتتتتتتتتت ن كتل ريلي   مع التركي  بقو  علع الم  المحتد      تنفيتذ برامج العمتل القطريتة وتعبئتة الموارد واء
 الدعو  علع مستوى ر يع. االضطالف ب االتصاالت االستراتينية و 

 
د  تتتتتتتتلل األطفال بوصتتتتتتتتفها اللبنة  د ودور  تتتتتتتتبكة ترصتتتتتتتت  مر  ألخرى ألهمية الترصتتتتتتتت    19-وألثبت نائحة كو يد -4

د. وكخطو  علع طريق تع ي  هذه النهود   قد وضتتعت األمانة منهنية وألدوات لدع     الترصتت  ظ  األستتاستتية لتع ي  ن  
البلدان    وضتتتتتتتتع خطط دييقة وتخصتتتتتتتتيم القدر المناستتتتتتتتي من الموارد المالية الال مة من المي انية لدع  وتع ي  

 
والمحاضتتتتر المون   لنمعية الصتتتتحة العالمية الحادية والستتتتبعين  اللننة نألن  النلستتتتتان الستتتتادستتتتة    71/9انظر الوثيقة ج    1

 (.https://apps.who.int/iris/handle/10665/325993)انظر الرابط التال :   )باإلنكلي ية(والثامنة 

بلدا   بحستتتي اإليلي :    16ل األطفال    العال  والبالغ عددها   يما يل  البلدان الت  تحظع ب ولوية االنتقال    منال  تتتل    2
يلي  ننوي   اإليلي  األ ريق : رثيوبيا وألنغوال وت تتتتتتتتتتاد ونمهورية الكونغو الديمقراطية وننوي الستتتتتتتتتتودان والكاميرون ونينيريا  واء

يلي   تترق المتوستتط: أل غانستتتا ن وباكستتتان والستتودان والصتتومال.   تترق يستتيا: رندونيستتيا وبنغالدين وميانمار ونيبال والهند  واء
وباإلضتتا ة رلع ذل    قد ألعطع المكتي اإليليم  ل تترق المتوستتط األولوية ألربعة بلدان رضتتا ية )النمهورية العربية الستتورية 

 والعراق وليبيا واليمن( نظرا  له ا ة وضع هذه البلدان ال ديد الخطور .
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ت مظلة ال تتراكة    تح   القيا    ظمها الصتتحية الوطنية. ويتمثل الهدف من ذل د األمراض    رطار ن  ألن تتطة ترصتت  
تحديد عناصتتتتتتر التكلفة     دع  البلدان    ب1من ألنل التغطية الصتتتتتتحية ال تتتتتتاملة واستتتتتتتكمال االستتتتتتتراتينيات القائمة

د  وضتتتتتتتتتمان دمج هذه التكاليف    مي انياتها وخططها االستتتتتتتتتتراتينية  ظمها المعنية بالترصتتتتتتتتت  الحاستتتتتتتتتمة األهمية لن  
الم نر بة  وستتوف ي ستتتر تتد بالعبر المستتتخلصتتة من البلدان     والستتودان  هذه األدوات    الهند  وينرت تنريي.  الوطنية
    مواصلة عملية التنفيذ. يها 

 
 تتتتتتتتتتلل األطفال    نهود التعا   عقي التطعي  والتمنيع ضتتتتتتتتتتد  المعنية بمكا حة و تتتتتتتتتتاركت القوى العاملة   -5

ة علع نطاق ألوستع. وو قا  لما ن مع   مما يثبت مر  ألخرى ألهمية هذه القوى العاملة بالنستبة للصتحة العام19-كو يد
لل األطفال  معنيا  بمكا حة  تتتتت عامال   467من بيانات    الويت الحقيق     اإليلي  األ ريق    قد  تتتتتار  ألكثر من 

بلدا . و   ريلي  ننوي  ترق يستيا  تضتطلع ال تبكات المتكاملة لترصتد   33     19-   ألن تطة التطعي  ضتد كو يد
دار     19-ه ب دوار رئيستتتتية    وضتتتتع المبادئ التونيهية المتعلقة بالتطعي  ضتتتتد كو يد تتتتلل األطفال والتمنيع ضتتتتد واء

دار  البيانات ألثناة  تتتن الحمالت.   ستتتلستتتلة التبريد وتدريي العاملين الصتتتحيين وتيستتتير اإلبالل    الويت الحقيق  واء
ت تتتتار     االضتتتتطالف بطائفة    لل األطفالالمعنيين بمكا حة  تتتت ألم ا    ريلي   تتتترق المتوستتتتط    ن كوادر العاملين  

واسعة من األن طة  مثل تننيد المعنيين بالتطعي  ووضع خطط ن ئية واالضطالف بترصد األحداث الضائر  عقي  
 .19-التطعي  ضد كو يد

 
االستتتتتتتتنابة  المستتتتتتتتمد  من   وه  تستتتتتتتتفيد من الخبر   بالكامل   خطع عملية دمج البرامج كذل   ويد تستتتتتتتارعت   - 6

استتراتينية المبادر  العالمية الستتئصتال  تلل    تضتمن رعاد  رن تاة برامج تمنيع يادر  علع الصتمود. وت للنائحة من ألنل  
  دوما  يحصتلون   ال الت اما  يويا  ب ت ن عملية الدمج من ألنل الوصتول رلع األطفال الذين    2026- 2022األطفال للفتر   

  بقو  علع  رك  ي    2030عمل خطة التمنيع لعا    ن    مناطق رئيسية. وبالمثل    ن رطار من اللقاحات   نألت نرعة علع 
 تنسيق الخطط واإلنراةات وألن طة الرصد. 

 
اعتراف يوت بضرور  اإلبالل بفعالية عن المخاطر والفوائد والفرم الت  تتيحها عملية االنتقال    يوند  و  -7

التصتتتتتتاالت لدع  نهود الدعو   ظ  الصتتتتتتحية. ويد وضتتتتتتعت األمانة رطارا  استتتتتتتراتينيا  لمنال  تتتتتتلل األطفال ألما  الن  
. وستتتيستتتاعد  وتحستتتين اإلبالل عن ألهمية  تتتبكة رصتتتد  تتتلل األطفال بالنستتتبة لبرنامج العمل الصتتتح  األوستتتع نطايا  

 رمكانية االستدامة.تحقيق  تنفيذها علع تع ي  عملية تول   ما  األمور و 
 

 التقدم المحرز على الصعيد القطري
 

 اإلقليم األفريقي
 
رلع تستتتتريع وتير    2020اإل تتتتهاد علع استتتتتئصتتتتال  يروس  تتتتلل األطفال البرت    يي/ ألحستتتتطس  لقد ألدى   - 8

عملية االنتقال    منال  تتتلل األطفال باإليلي  األ ريق . وتلت   بلدان اإليلي  باالستتتتفاد  من هذا اإلننا  لويف انتقال  
ظ   مكا حة  تتتتتتتتلل األطفال    الن      ودمج ألصتتتتتتتتول 2023 يروستتتتتتتتات  تتتتتتتتلل األطفال ب نماطها كلها بحلول نهاية عا   

 الصحية الوطنية من ألنل تع ي  ترصد األمراض ويدرات االستنابة للفا يات وخدمات التمنيع علع نطاق ألوسع. 
 

 
 –ن عد  رهمال ألت ألحد  الم تتتتروف الرابع   استتتتتراتينية عالمية ب تتتت:  2030منظمة الصتتتتحة العالمية. خطة التمنيع لعا      1
  ت  االطالف /https://www.who.int/immunization/immunization_agenda_2030/en) )باإلنكلي ية(  2020نيسان/ ألبريل  2

 (. 2021ت رين األول/ ألكتوبر  11   
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التال : ستتتتتتعيا  رلع تخفيف  كبع اإليلي  نهنا  ثنائ  المراحل ر اة عملية االنتقال    منال  تتتتتتلل األطفال  ويت   -9
وط   المخاطر النانمة باستتتتمرار عن  ا تتتيات  يروس  تتتلل األطفال الدائر والم تتتتق من اللقاب  ستتتتواصتتتل البلدان  

ق  الدع  من المبادر  العالمية الستتتئصتتال  تتلل  تل  1الع تتر  الوايعة    اإليلي  والمعرضتتة ب تتد  لخطر  تتلل األطفال
وسوف   .2024  وذل  بغية تحقيق عملية انتقال كامل    هذا المنال بحلول عا  2023األطفال حتع نهاية عا  

بلدا  وتير  التنفيذ وتنتقل تدرينيا  رلع مرحلة ويف تلق    37ت ستتترف البلدان المتبقية المنخفضتتتة الخطور  والبالغ عددها  
. ونرى    البلدان المنخفضتتة  2022طفال    كانون الثان / يناير  األ  المبادر  العالمية الستتتئصتتال  تتللمن    دعال

الخطور  دمج موارد مكا حة  لل األطفال بالكامل    برامج الصحة العامة األخرى. وسي ستر د بالعبر المستخلصة  
 البلدان الع ر  ال ديد  الخطور .     األن طة  بلدا     تنفيذ  37من تل  البلدان البالغ عددها  

 
وينستق المكتي اإليليم  أل ريقيا تنفيذ عملية االنتقال    منال  تلل األطفال مع نتائج عمليات استتعراض   -10

  للدول األعضتتتتتتاة. ويتيح االنتقال    غير وظائف المكاتي القطرية التابعة للمنظمة  والت  تستتتتتتتنيي لتولويات المت
رصة التعنيل بتنفيذ كل من عمليات استعراض الوظائف ودمج وظائف مكا حة  لل األطفال  منال  لل األطفال  

 من منظور الرعاية الصحية األولية.  منسقةبطريقة  
 

وتقو  البلتدان ذات األولويتة    اإليلي  بتنقيح وتنفيتذ خططهتا الوطنيتة ب تتتتتتتتتتتتتت ن االنتقتال    منتال  تتتتتتتتتتتتتتلتل   -11
رت    ألنغوال  بدع  من البن  الدول  وتحالف حا    تحالف اللقاحات   . وين19-األطفال    ستتتياق نائحة كو يد

د الفاعل والك تتتف  ت تتتكيل  رق دع  ريليمية لضتتتمان االستتتتمرار    ألداة وظائف مكا حة  تتتلل األطفال  مثل الترصتتت  
والطفل.  ذ  ب ت ن صتون صتحة األ   ف  عن الحاالت والتحقيق  يها  واإلستها     الويت نفستف    رصتد التدخالت المن  

  ومن الم  مع عقد حلقة عمل الستتتعراضتتها  19-و   ت تتاد  ن ق حت خطة االنتقال لتتما تتع مع ستتياق نائحة كو يد
والتحقق من صتحتها. ألم ا    الكاميرون ونمهورية الكونغو الديمقراطية وننوي الستودان   ينرت استتعراض الخطط  

ب تتتتتتتتتتت ن الدعو  علع مستتتتتتتتتتتتوى ر يع لضتتتتتتتتتتتمان تو ير التمويل    تحت يياد  الحكومات الوطنية. وت نف ذ    رثيوبيا خطة
المستتتتتتدا . و   نينيريا  أليرت لننة التنستتتتتيق الم تتتتتتركة بين الوكاالت دراستتتتتة ندوى وطنية ب تتتتت ن عملية االنتقال   

 وثمة خطط موضوعة موضع التنفيذ لتعبئة الموارد الال مة لتنفيذها.
 

مستتتتتتتتتوى ر يع ضتتتتتتتتمانا  لدمج األدوات والمهارات واألصتتتتتتتتول  ويرك  اإليلي  بقو  علع ألن تتتتتتتتطة الدعو  علع   -12
الال مة لمكا حة  لل األطفال    البرامج الصحية الوطنية بطريقة مستدامة. ويد ن وين موضوف االنتقال    منال 

ها  الت امعن   تتتتتلل األطفال    الدور  الحادية والستتتتتبعين للننة اإليليمية أل ريقيا  الت  ألعلنت  يها الدول األعضتتتتتاة  
ن    رطار هذه  ود  تتتت    القوت بدمج القدرات والوظائف الرئيستتتتية الال مة لمكا حة  تتتتلل األطفال    نظمها الصتتتتحية.

حر  علع   الم  ثناة انعقاد اللننة اإليليمية بوصتتتتتتتتفف ألدا  تستتتتتتتتتفيد منها البلدان    رصتتتتتتتتد التقد  ألالنهود ستتتتتتتتنل ألداة  
 واالستنابة للفا يات واالنتقال    منال  لل األطفال.  د والتمنيعالصعيد الوطن     تنفيذ ألن طة الترص  

 

 إقليم جنوب شرق آسيا
 

  الدع     ميدان  قد  د والتمنيع ال ت  يمتل  ريلي  ننوي  تتتتتتتترق يستتتتتتتتيا  تتتتتتتتبكة متكاملة واحد  معنية بالترصتتتتتتتت   -13
األلمانية وترصتتتد األمراض  م من الحصتتتبة والحصتتتبة  استتتتئصتتتال  تتتلل األطفال  حستتتي  بل أليضتتتا     منال التخل  

الطبيعة المتكاملة لهذه ال تتتبكة    عد  الت  يمكن الوياية منها باللقاحات وتع ي  نواني التمنيع واالستتتتنابة للطوارئ. وت  
ألحد األستتباي الرئيستتية الت  يتمتع بمونبها ريلي  ننوي  تترق يستتيا بمكانة ه  األكثر تقدما   يما بين أليالي  المنظمة 

تقال    منال  تتلل األطفال. ويد ات خذت الخطوات األولع ب تت ن تحقيق رمكانية االستتتدامة المالية    يما يخم االن

 
ثيوبيا  وكينيا  ونينيريا  والنينر  وننوي السودان. ألنغوال      1    والكاميرون  وت اد  ونمهورية الكونغو الديمقراطية  وحينيا  واء
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بما    ذل  تقاستتتتتتتتتتتت  التكاليف والتمويل المحل   يبل ألن ت درج عملية االنتقال    منال  تتتتتتتتتتتتلل األطفال    برنامج 
 العمل العالم  بويت طويل.

 
الت  تمتل  ألكبر  تبكة    اإليلي   خطتها ب ت ن عملية   ة  تنفذ الهندومن بين البلدان الخمستة ذات األولوي -14

. ويد الت مت حكومة الهند بتخصتتتيم موارد 2020االنتقال بما يتما تتتع مع نتائج استتتتعراض منتصتتتف المد  لعا   
 من تنفيذ خطة االنتقال الت  توستتتتتتع نطاق ال تتتتتتبكة لت تتتتتتمل وظائف ألوستتتتتتع نطايا     منال 2محلية لدع  المرحلة  

الصتتحة العامة  ومواصتتلة دع  التمنيع    الويت نفستتف. وكخطو  علع طريق مواةمة نطاق العمل مع االحتيانات  
واألولويات المستتتتقبلية   قد ألعيدت تستتتمية الم تتتروف الوطن  لترصتتتد  تتتلل األطفال ليصتتتبح استتتمف البرنامج الوطن   

اذ خطوات صتتتتتتتتتتتوي تحقيق رمكانية االستتتتتتتتتتتتدامة  لدع  الصتتتتتتتتتتتحة العامة. ألم ا    البلدان األربعة األخرى  ينرت اتخ
المالية. و   بنغالدين  أل درج ن ة من تكاليف ت تتتتتتتتتتتغيل الموظفين الطبيين المعنين بالترصتتتتتتتتتتتد والتمنيع    الخطط  

تباط        19-نائحة كو يدتستبي  التنفيذية للحكومة. وتمتل  رندونيستيا وميانمار  تبكات ألصتغر بكثير  ولكن رح   
د نرى صتتون الوضتتع الراهن. واستتت هلت مند دا  مناي تتات مع حكومة نيبال لتقصتت  الخيارات ب تت ن  ال خ  الم ول د   ق

 التمويل المستدا .تو ير  
 

ستتتهاماتها    االستتتتنابة لنائحة كو يد -15   19-وألعد  اإليلي  وثيقة  تتتاملة عن دور  تتتبكة الترصتتتد المتكاملة واء
النتقال    منال  تتتتتلل األطفال. وهذا التقرير الصتتتتتادر     ولوية االت  تحظع ب   كل واحد من البلدان الخمستتتتتة  

الدور  الرابعة والستتتبعين للننة اإليليمية لننوي  تتترق يستتتيا  هو ألول تقرير يستتترد بتعمق اإلستتتهامات األوستتتع نطايا  
لل تتتتتبكة    منال الصتتتتتحة العامة    اإليلي   ويبر  ألهميتها بوصتتتتتفها من منا ع الصتتتتتحة العامة  وخصتتتتتوصتتتتتا     

 1والتعا   منها.  19-االستنابة لنائحة كو يدسياق  
 

 إقليم شرق المتوسط
 

يستتتضتتيف ريلي   تترق المتوستتط البلدين المتبقيين الموطونين ب تتلل األطفال  وهما أل غانستتتان وباكستتتان. ومع  - 16
ظل حاية    األهمية    ن اإليلي  يوا ن بعناية بين نهود استتتتتتتتتئصتتتتتتتتالف ونهود  ت ألن بلول مرحلة استتتتتتتتتئصتتتتتتتتال المرض  

الخمستتتتة    عمل ال منال  تتتتلل األطفال مستتتتارات   االنتقال    منالف. وتتضتتتتمن خطة العمل اإليليمية ب تتتت ن االنتقال    
وضتتتتتتتتع خطط وطنية ب تتتتتتتت ن عملية االنتقال    البلدان ذات األولوية  وت تتتتتتتتغيل  رق متكاملة معنية ب تتتتتتتت ون  ة:  التالي 

 الصحة العامة  وتعبئة الموارد  والترصد المتكامل لتمراض الت  يمكن الوياية منها باللقاحات  والتنسيق والرصد. 
 

اإليلي  الكثير من البلدان المت ثر  بالصتتتراعات الت  يل مها اتباف نهج يائ  علع ردار  المخاطر  ويستتتتضتتتيف   -17
ألصتول   ةتحويل ستلست تنفيذ عملية مع بااليتران    بالكامل  دمج البرامج  قل ألهمية عن ذل يب ت ن عملية االنتقال. وال 

المكاتي القطرية التابعة للمنظمة والعاملة  ت نميعياممكا حة  تتتلل األطفال رلع ستتتائر برامج الصتتتحة العامة. ويد  
مواردها الب تترية من ألنل االستتتفاد  علع ألمثل نحو من يواها العاملة   لخرائط كاملة  برستت      البلدان ذات األولوية  

 ل.بالكام  لت  رق متعدد  التخصصات لتع ي  دمج البرامجكما   ك  
 

اإليليم  ل تتتتترق المتوستتتتتط األولوية لتفعيل عمل الفرق المتكاملة المعنية  و   هذا الستتتتتياق  يعط  المكتي   -18
استتتتراتينية م يتة لصتتتون ألداة الوظائف األستتتاستتتية لمكا حة  تتتلل األطفال رلع ألن   هاب تتت ون الصتتتحة العامة بوصتتتف

حيث د مج بمونبف  هذا المفهو  تنريبيا     يف ق  ظ  الصتتحية الوطنية. والستتودان هو ألول بلد ي طب  ت دمج منهنيا     الن  

 
ستتتتتهامها    االستتتتتتنابة لنائحة كو يد  -األعمال المقبلة      1    ريلي  ننوي   19-دور  تتتتتبكة الترصتتتتتد والتمنيع المتكاملة واء

ندونيستتتتيا وميانمار ونيبال(. نيودله : مكتي المنظمة اإليليم  لننوي  تتتترق   تتتترق يستتتتيا التابع للمنظمة )بنغالدين والهند واء
 (. 2021ت رين األول/ ألكتوبر  11  ت  االطالف    andle/10665/344902https://apps.who.int/iris/h) 2021يسيا  



 22/50EB1  150/22ت  م 

5 

الموظفون الميدانيون المعنيون ب داة وظائف دع  ألن تتتطة مكا حة  تتتلل األطفال والتمنيع والطوارئ والنظ  الصتتتحية  
    رية واحد  م تتركة االختصتاصتات. كما ح د دت االحتيانات من بناة القدرات بقصتد تفعيل عمل الفرية بالكامل 

ال توستتتتتتتتتتيع نطاق ألدوار  رق المقاطعات واأليالي  المعنية بمكا حة . وبالمثل  نرى    الصتتتتتتتتتتوم2022بحلول عا   
  خدمات صتتتتتتتتحية ألوستتتتتتتتع نطايا  دعما  لمنال الرعاية الصتتتتتتتتحية األولية. و   اليمن  ينرت  قد   تتتتتتتتلل األطفال لك  ت  

 تحويل  بكة ترصد  لل األطفال رلع  بكة متكاملة لترصد األمراض.
 

ستتتتتتتتتتيايها الصتتتتتتتتتتحيح تلبية الحتيانات اإليلي . ولدى نميع البلدان ذات  نتقال    الويد و ضتتتتتتتتتتعت خطط ا  -19
. و   الصتتتتتتتتتتتتتتومتال   2021األولويتة خطط وطنيتة ب تتتتتتتتتتتتتت ن عمليتة االنتقتال بغيتة البتدة    تنفيتذهتا بحلول نهتايتة عتا   

نة من ثالث مراحل لبناة القدرات علع الصتتتتتتتتتعيد اإليليم  وصتتتتتتتتتعيد المقاطعات من ألنل دمج و ضتتتتتتتتتعت خطة مكو  
ف تدرينيا     النظا  الصتح  الوطن  لتع ي  الرعاية الصتحية األولية. وحد ث الستودان خطتف الوطنية ب ت ن  الوظائ

ظ  ترصتد األمراض الت  يمكن الوياية منها باللقاحات والتمنيع ضتدها واالستتنابة لما عملية االنتقال دعما  لتع ي  ن  
   النظا  الصتح  الوطن  بستبي الصتعوبات االيتصتادية    ي ونف ب ت نها من رنذارات مبكر . ويد ت خر دمج الوظائف

والستتتتتتياستتتتتتية والتحديات الموانهة    منال الوصتتتتتتول  ولكن ال تتتتتتروف    ت تتتتتتكيل الفرق المتكاملة المعنية ب تتتتتت ون  
الصتحة العامة ستيستهل التنفيذ. ألما البلدان األربعة األخرى )العراق وليبيا والنمهورية العربية الستورية واليمن(   ه   

نع تحتية ألصتغر حنما  وتكامال  ب ت ن مكا حة  تلل األطفال. والهدف من ذل  هو صتون عملية الدمج هذه  متل  ب  ت
وضتتتتمان رمكانية استتتتتدامة البرامج والتمويل. و   العراق  انخفض الحضتتتتور الميدان  ب تتتت ن مكا حة  تتتتلل األطفال  

والتمنيع بالتال   مع بذل نهود رامية  عن طريق دمج وظائف مكا حة  تتتتتلل األطفال   2019٪ منذ عا   33بنستتتتتبة  
د وصتتون الوظائف األستتاستتية لمكا حة  تتلل األطفال    الويت نفستتف. و   ليبيا   رلع تع ي  نواني التمنيع والترصتت  

ل نظتا  اإلبالل عن حتاالت ال تتتتتتتتتتتتتتلتل الرخو الحتاد ن ةا   عليتا  من نظتا   تتتتتتتتتتتتتتبكتات اإلنتذار المبكر والتت هتي   تتتتتتتتتتتتتتكت  ي  
النمهورية العربية الستتورية    ن الموظفين الميدانيين المعينين ألصتتال  الستتتئصتتال  تتلل األطفال  واالستتتنابة. ألم ا     

يقدمون الدع   يما يخم العديد من الطوارئ الصتتتتتتحية وألن تتتتتتطة التمنيع علع مر الستتتتتتنين ا ن  وينصتتتتتتي التركي   
عملية االنتقال بناة القدرات  علع ضتتتتتتتمان رمكانية االستتتتتتتتدامة. و   اليمن  تتوخع الخطة الوطنية المعتمد  ب تتتتتتت ن  

 الوطنية ب  ن الترصد المتكامل لتمراض.
 

 الميزانية، والتخطيط، وتعبئة الموارد، والموارد البشرية
 

التخطيط وتعبئة الموارد الالزمة لالنتقال في مجال شلللللللل األطفال في سللللللياق ميزانية المن مة البرمجية  
 2023-2022للفترة  

 
  استتعراضتا  مفصتال  مع  2023-2022األمانة     رطار التخطيط لوضتع المي انية البرمنية للفتر   ألنرت   -20

ضتت   كل واحد من المكاتي اإليليمية الستتتة لتقدير تكاليف الوظائف األستتاستتية الت  ستتتدعمها المنظمة من ألنل الم  
د منت تل  الوظائف األستتتتتتتاستتتتتتتية      دما     تحقيق األحراض الرئيستتتتتتتية الثالثة لخطة العمل االستتتتتتتتراتينية. ويدي  

وأليدت الدول    1المخرنات والحصتتتتتتتتتتائل التقنية المناستتتتتتتتتتبة من القطاف األستتتتتتتتتتاستتتتتتتتتت     المي انية البرمنية المقترحة.
    2023-2022األعضتتتتتتتتتتتتاة بالكامل هذا التحول االستتتتتتتتتتتتتراتين  ووا قت علع المي انية البرمنية المقترحة للفتر   

 2والسبعين.  نمعية الصحة العالمية الرابعة
 

النهود المبذولة لتعبئة الموارد الال مة للوظائف الت  لن تتلقع بعد ا ن الدع   وتير   وتعمل األمانة علع تستتتتتتتتتتتتتريع   - 21
   2023- 2019  من المبادر  العالمية الستتتتئصتتتال  تتتلل األطفال  بما يتما تتتع مع ر ية برنامج العمل العا  الثالث ع تتتر  

 
لالطالف علع م يد من التفاصتتتيل عن التكاليف النهائية الم تحقق من صتتتحتها ب تتت ن كل   1تنقيح    74/5انظر الوثيقة ج   1

 مكتي رئيس .

 (.2021) 3-74ج م ف انظر القرار    2
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ضتتتتتمان االستتتتتتمرار    تو ير الخبرات والقدرات    المواضتتتتتع الت  تمس  الحانة رليها  يها.  هدف    وذل  بوألولوياتف
ونرى كخطو  ألولع ت مين الموارد المالية الال مة لصتتتتتتتتون ألداة تل  الوظائف األستتتتتتتتاستتتتتتتتية    النصتتتتتتتتف األول من 

ن  ها. و . وستتتتتتتتتترصتتتتتتتتتد األمانة االحتيانات والثغرات  وتتخذ التدابير الال مة لتخفيف وط ت2022 عا   تعبئة الموارد  اء
الال مة دعما  ألداة الوظائف األستتتتتاستتتتتية ه  مستتتتت ولية م تتتتتتركة علع نميع مستتتتتتويات المنظمة الثالثة  وه  ن ة  

بالتوا ت مع     يتن أل من مناي تتتتتتتات الفريق العامل الحكوم  الدول  المعن  بالتمويل المستتتتتتتتدا . وتواصتتتتتتتل األمانة ال
رد المحلية بوصتتتتتفها االستتتتتتراتينية األندى    األنل الطويل لصتتتتتون القدرات  الدعو  رلع االستتتتتتفاد  من الموا   ذل 

 الرئيسية والوظائف األساسية علع الصعيد القطرت.
 

 أحدث المعلومات عن الموارد البشرية
 

تواصتل األمانة رصتد عمل الموظفين المعنيين ببرامج مكا حة  تلل األطفال بواستطة ياعد  بيانات مخصتصتة   - 22
 ٫1( 1)الندول   2016٪    عدد الوظائف الم غولة منذ عا   31ويد طرأل انخفاض نسبتف    ٫لهذا الغرض 

 
  لموظفين المعنيين بمكا حة  تتتتتتتتتلل األطفال ااتخذ اإليلي  األ ريق   الذت يستتتتتتتتتت ثر ب كبر عدد من وظائف  و  -23

مة من المبادر  العالمية الستتتئصتتال    تدابير محدد  لمعالنة ألثر انخفاض الموارد المالية المقد  والممولين من المبادر  
 تلل األطفال. وستينرت كخطو  ألولع  رلغاة نميع وظائف الموظفين الممولة من المبادر  العالمية الستتئصتال  تلل  

. ويقو  المكتي اإليليم  أل ريقيا بدمج هذه الوظائف األستتتتتاستتتتتية    2021األطفال بحلول كانون األول/ ديستتتتتمبر  
مكتبا . وستتتتتما تتتع نتائج هذه العملية مع   47وظائف    المكاتي القطرية البالغ عددها  تنفيذ عمليات استتتتعراض ال

صتتتتتلة االضتتتتتطالف ب ن تتتتتطة مكا حة  تتتتتلل  االنتقال الم  مع تنفيذها كال  من رنراة عمليات استتتتتتعراض الوظائف وموااالحتيانات واألولويات البرمنية لعملية االنتقال الثنائية المراحل الم  مع تنفيذها    اإليلي . وستتتتتتتتتتتتدع  نتائج عملية 
 األطفال    نميع البلدان.

 
عدد و ائف المو فين المعنيين بمكافحة شللللللل األطفال الممولة من المبادرة العالمية السلللللتئصلللللال  -1الجدول  

 (2021-2016شلل األطفال، بحسب المكتب الرئيسي )
 

 
دارتها:  لالطالف علع م يد من المعلومات المف   1 لة  انظر مويع المنظمة اإللكترون  ب تتتتت ن تخطيط الموارد الب تتتتترية واء صتتتتت  (https://www.who.int/teams/polio-transition-programme/HR-planning-and-management  ت تتتتتترين   11      ت  االطالف

المبادر  العالمية الستتتتتتتتئصتتتتتتتال  تتتتتتتلل األطفال تصتتتتتتتنيف موظف  المنظمة الممولين من   - 1الملحق  (.  2021األول/ ألكتوبر 
تصتتنيف موظف  المنظمة الممولين من المبادر  العالمية الستتتئصتتال  تتلل األطفال والعاملين    - 2بحستتي نوف العقد  الملحق  

    المكاتي الرئيسية  بحسي الرتبة ونوف العقد.

التباين بين   أ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 المكتب الرئيسي 
  2016 عامي
 2021و

 ٪14- 66 71 72 70 76 77 المقر الرئيس 

 ٪37- 524 594 663 713 799 826 المكتي اإليليم  أل ريقيا

 ٪10- 35 36 36 39 39 39 المكتي اإليليم  لننوي  رق يسيا

 ٪78- 2 4 5 4 8 9 المكتي اإليليم  ألوروبا

 المتوسطالمكتي اإليليم  ل رق 

 )معظ  الوظائف مونود     أل غانستان وباكستان(

155 152 153 170 146 143 -8٪ 

 ٪67- 2 3 3 5 6 6 المكتي اإليليم  لغري المحيط الهادئ

 %31- 772 854 949 984 1 080 1 112 المجموع

 األطفال.المصدر: المبادر  العالمية الستئصال  لل  -  2021لغاية أليلول/ سبتمبر   أل  
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 الرصد والتقييم
 

ضتتت  م  تتترات مخرنات تبالرصتتتد والتقيي    ةمعنيلوحة متابعة  واستتتطة  ب  حر   الم  رصتتتد التقد    بانتظا    ينرت -24
واستتتتطة ستتتتلستتتتلة  ت لوحة المتابعة هذه بويد حد ث  1محدد  تتما تتتتع مع األحراض الثالثة لخطة العمل االستتتتتراتينية.

ألدوات  لديها  المكاتي اإليليمية    علما  ب ن (2020-2018)علع مدى ثالث ستتتتتنوات    الم  تتتتترات القطريةمن   منية
 رضا ية الستكمال رصد ألداة البرامج.

 
واستتعرضتت األمانة بعناية التقرير الرابع للمنلس المستتقل المعن  برصتد االنتقال    منال  تلل األطفال    -25

وينرت تنفيذ رنراةات ذات    2من اإلنراةات الم وصتع بها.  دما  ب ت ن كل واحدالذت يون     بيان طريق المضت  ي  
ألولوية عالية  بما  يها اتخاذ يرار ب تتتتتت ن الستتتتتتياستتتتتتات العامة لتحويل الوظائف واستتتتتتتعراض الخطط الوطنية ب تتتتتت ن  

وتوستتتيع نطاق عمل الفرق المتكاملة المعنية ب تتت ون الصتتتحة العامة.   19-ضتتتوة ستتتياق نائحة كو يدعلع االنتقال  
     التقد  2021ت تتتتتتتتتتترين الثان / نو مبر   4و 3قد يوم    ما  تنفيذها. واستتتتتتتتتتتتعرض المنلس    يخر انتماف لف  ع  تنفيذ اإلنراةات الم وصتع بها بالنناب ألن تتولع األمانة والدول األعضتاة وال تركاة ب تكل نماع  تكليل  وستيتطلي  

ألطفال    البلدان ذات األولوية والمناالت  حر  والتحديات الموانهة    تنفيذ عملية االنتقال    منال  تتتتتتتتتلل االم  
 التقنية األربعة المتعلقة بالتمنيع  والترصد  واالستنابة للفا يات والطوارئ  واحتواة  يروس  لل األطفال.

 
( بندا  ب تتتت ن  2023-2018وتتضتتتتمن خطة العمل االستتتتتراتينية ب تتتت ن االنتقال    منال  تتتتلل األطفال ) -26

خريطة طريق االنتقال    منال  تتتتتتتتتتتتلل  رطار  ابع للمنظمة لتقيي  منتصتتتتتتتتتتتتف المد  ضتتتتتتتتتتتتمن رنراة مكتي التقيي  الت
  2021-2020تنفيتذ هتذه العمليتة. ويتد أل درج ذا  التقيي     خطتة عمتل تقيي  الثنتائيتة  ا  لت دعمت عتد  األطفتال الت  أل  

. وستتتتتتي نرت  2020الت  وا ق عليها المنلس التنفيذت    دورتف الستتتتتتادستتتتتتة واألربعين بعد المائة     تتتتتتباط/  براير  
ايصتتتتتتتتة مفتوحة. وستتتتتتتتتقو   رية  التقيي   رية خارنية مستتتتتتتتتقلة معنية بالتقيي  يختارها مكتي التقيي  بواستتتتتتتتطة رنراة من

بهدف تقدي  التقرير   2021التقيي   عقي رتما  مرحلة اال تتاب  ب ننا  عملها الرئيس  خالل الربع األخير من عا   
. وستتتتتي قد  مون  تنفيذت للتقرير المتعلق بالتقيي  بوصتتتتتفف ملحقا  لتقرير  2022النهائ  عن التقيي      تتتتتباط/  براير  

من خالل لننة البرنامج    المائة  نظر  يف المنلس التنفيذت    دورتف الحادية والخمستتتتتتتتتين بعدالتقيي  الستتتتتتتتتنوت لك  ي
 .2022والمي انية واإلدار     انتماعها السادس والثالثين    أليار/ مايو 

 
 المجلس التنفيذياإلجراء المطلوب من  

 
 :ل التقرير وتقدي  اإلر اد ب  ن ما يذا  هالمنلس مدعو رلع اإلحاطة علما  ب -27
 

  وضتتمان تحقيق رمكانية استتتدامة  19-تستتريع وتير  تنفيذ الخطط القطرية    ستتياق نائحة كو يد أل()
 تمويل الوظائف الت  تمر بمرحلة انتقالية 

رلع  تخفيف وطت   المختاطر البرمنيتة واالعتراف بتالفرم المتتاحتة    البلتدان الت  تنتقتل تتدرينيتا    ي()
 مرحلة ويف تلق  الدع  من المبادر  العالمية الستئصال  لل األطفال.

 
=     =      = 

 
وحة متابعة الرصتتتتتتتتتتتتتد والتقيي  يمويع رلكترون   منظمة الصتتتتتتتتتتتتتحة العالمية. برنامج االنتقال    منال  تتتتتتتتتتتتتلل األطفال: ل    1
(https://www.who.int/teams/polio-transition-programme/polio-transition-dashboard      االطتالف  ت ت تتتتتتتتتتتتتتتريتن   11تت  

 (.2021 األول/ ألكتوبر

ف مع التحديات النديد  الموانهة  يما يتعلق ب تما  مستتتتتتتتتتتير  ريناد عال  خال من  تتتتتتتتتتتلل  تقصتتتتتتتتتتت  نواني التعقيد: التكي      2
  2021األطفال. التقرير الرابع للمنلس المستتتتتتتتتتتتتقل المعن  برصتتتتتتتتتتتتد االنتقال    منال  تتتتتتتتتتتتلل األطفال  كانون الثان / يناير  

(https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2021/02/4th-TIMB-Report-Navigating-Complexity-20210131.pdf   
 (.2021ت رين األول/ ألكتوبر  11ت  االطالف    

https://www.who.int/teams/polio-transition-programme/polio-transition-dashboard

