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  شلل األطفال
  
  

  تخطيط االنتقال في مجال شلل األطفال 
  لإلشهاد على استئصالهوالمرحلة الالحقة 

  
  

  تقرير من المدير العام
 
 
المعدة عن تنفيذ خطة العمل االســـــــــــــتراتيجية بشـــــــــــــأن االنتقال في  ١٤٦/٢٢م تيحّدث هذا التقرير الوثيقة  - ١

التي أحاط المجلس التنفيذي علمًا بها في دورته الســــــــادســــــــة واألربعين بعد ) ٢٠٢٣-٢٠١٨(مجال شــــــــلل األطفال 
ع نطاق الفر  ١المائة. وبالتقدم المكاتب اإلقليمية والدعم الُقطري ب ةالمعنيالســـــــالفة الذكر و في الوثيقة  ةع الواردو وُوســـــــّ

جريت عن مشــــــــاورات أُ  ا) عن طريق إدراج معلومات فيه٢٢إلى  ٩(الفقرات من ككل الُمحرز عبر أنحاء اإلدارات 
ن (أحدث المعلومات) عن تخطيط الموارد البشــــرية وٕاطار درجت في الوثيقة فروع جديدة بشــــأفي ثالثة أقاليم، كما أُ 

رصـــــــــــد االنتقال في مجال شـــــــــــلل األطفال وتقييمه وأنشـــــــــــطة االنتقال المزمع االضـــــــــــطالع بها حتى كانون األول/ 
 .٢٠٢٠  ديسمبر

  
 وضـــــع) ٢٠١٧() ٩(٧٠ج ص عوكانت جمعية الصـــــحة العالمية الســـــبعون قد طلبت في مقررها اإلجرائي   -٢

 جمعية أحاطت علمًا بهاو ) ٢٠٢٣-٢٠١٨(شــــــــــــلل األطفال  ســــــــــــتراتيجية بشــــــــــــأن االنتقال في مجالاالعمل الخطة 
 :تصبو الخطة إلى بلوغها رئيسية أغراض ثالثةفيما يلي و  ٢.ونالصحة العالمية الحادية والسبع

 ؛هفيروس من شلل األطفال عقب استئصاليًا خال اً عالم أن تصون 
  د األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، وذلك من نظم التمنيع، بوســـــــــائل ز تعز أن منها ترصـــــــــّ

 الصادرة عن المنظمة؛ ٢٠٢٠-٢٠١١أجل تحقيق أهداف خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات 
  لطوارئ والكشـــــــــــــــف عنها واالســـــــــــــــتجابة لها في مواجهة التأهب للالزمة في مجال ااات القدر ز تعز أن

  ) بالكامل.٢٠٠٥الصحية الدولية ( البلدان من أجل تنفيذ اللوائح
  

                                                            
ـــانظر    ١ ــة واألربعين بعد المائة، الجلســــ ــ ــادســـ ـــ ـــــر الموجزة للمجلس التنفيذي في دورته الســ ـــرة، الفرع ة المحاضــ  ٣الرابعة عشــــ

 .(باإلنكليزية)
ــة  ٧١/٩انظر الوثيقة ج   ٢ ــادســـ ــتان الســـ ــبعين، اللجنة "أ"، الجلســـ والمحاضـــــر الموجزة لجمعية الصـــــحة العالمية الحادية والســـ

ــة  ــامنــ ــة)والثــ ــاإلنكليزيــ ــالي:  (بــ ، تم االطالع http://apps.who.int/gb/or/e/e_wha71r3.html(انظر الرابط اإللكتروني التــ
 .)٢٠٢٠آذار/ مارس  ١٧  في
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 ١فيها األطفال شــــــــــــــلل مجال في االنتقال تخطيطفيما يتعلق بولوية األتحظى ب بلداً  ١٦ مع األمانة وتعمل  -٣
 أخرى بلدان أربعة ومع األطفال، شلل استئصال برنامجتنفيذ  إطار في تهاورد التي رةيبالك االستثمارات إلى بالنظر
 وضعها بحكم فيها األطفال شلل استئصال استدامة لضمان ٢المتوسط شرقل يقليمالمكتب اإلاألولوية  لها أعطى

إجراء عمليات  علىفي مشـــــــــاركتها  األمانة تركيز انصـــــــــبّ  وقد. شـــــــــديدةالمعرضـــــــــة لخطورة  بلدانبوصـــــــــفها من ال
  .االقتضاء ، حسبوتنفيذها وضعها ودعم األطفال، شلل مجال في االنتقال بشأن الوطنية لخططل استعراض

 
 برنامج من حالياً  الممولة األســـاســـية الوظائف صـــون ضـــرورةالنقاب عن  الُقطرية التخطيط عمليةكشـــفت و   -٤

 من والمتضررة الهشة البلدان في والسيما ،على نحو محدد األغراض تخصيصها إعادة أو األطفال شلل استئصال
 على اً كبير  اعتماداً  البلدان هذه في األســــــــاســــــــية الوظائف وتعتمد. ضــــــــعيفة صــــــــحية نظم لديها التي وتلك النزاعات
 المرض استئصال ةصون أنشطل الدولية المانحة الجهاتسائر  من المقدم والتمويل األطفال شلل استئصال برنامج
 منهــا، والتخلص بــاللقــاحــات منهــا الوقــايــة يمكن التي األمراض مكــافحــةالالزمــة ل جهودبــذل ال عن العــدول وتجنــب
 لطوارئ والكشف عنها واالستجابة لها.مواجهة االتأهب لات في مجال القدر  تعزيز عن فضالً 

  
األنشطة المتعلقة باالنتقال في مجال االضطالع بفي  ٢٠١٩منذ أيار/ مايو التقدم الُمحرز 
 شلل األطفال

  
 يتولى ،٢٠١٩ مايو /أيار في المعقودة والســــــــبعين الثانية العالمية الصــــــــحة جمعية في عنه علنأُ  لما وفقاً   -٥

 األطفال شـــــــــــــــلل مجال في االنتقال بشـــــــــــــــأن المنظمة جهود قيادة العام، المدير طلب على بناءً  العام، المدير نائب
 ٣.ككل الثالثة المنظمة مستويات على المتخذة التدابير تنسيق ذلك في بما عليها، واإلشراف

  
قيادة عملية االنتقال نائب المدير العام  برئاســـة األطفال شـــللب معنية المســـتوى رفيعة توجيهية لجنةوتتولى   -٦

ت في األشــــهر األخيرة لجان توجيهية إقليمية لكّ شُــــ  واإلشــــراف عليها. وباإلضــــافة إلى ذلك،في مجال شــــلل األطفال 
معنية باإلشـــــراف على االنتقال في مجال شـــــلل األطفال في اإلقليم األفريقي وٕاقليم جنوب شـــــرق آســـــيا وٕاقليم شـــــرق 

 جتماعات.اال هي مواظبة على عقد، و فيها منها لمتوسط، أو ُأعيد تفعيل اللجان القائمةا
  
 بشــــأن والســـبعين الحادية العالمية الصـــحة جمعية أثناء انعقاد األعضـــاء الدول من المقدمة للطلبات ً وتلبية  -٧

 تشــمل ةؤســســيم عمل خطة األمانة أعدتفقد  ٤،افةعبر أنحاء مســتويات المنظمة الثالثة ك التنســيقجوانب  تعزيز
 كما والمســـــــــــــــؤوليات، األدوار هذه العمل خطة وتحدد. ٢٠١٩  يونيو /حزيران في تبدأ شـــــــــــــــهراً  ١٢ مدتها أولية فترة

 مسؤوليات الخطة وتسند .كافة الثالثة المنظمة مستويات على التقنية اإلدارات بها ستضطلع التي األنشطة تتضمن
 نائب مكتب من كل إلىبشــــــأن االنتقال في مجال شــــــلل األطفال  االســــــتراتيجية العمل خطة تنفيذ بتيســــــير متصــــــلة

                                                            
، بحســـب اإلقليم: بلداً  ١٦العالم والبالغ عددها التي تحظى بأولوية االنتقال في مجال شـــلل األطفال في  البلدانفيما يلي    ١
ــودان؛ وٕاقيم جنوب - ــ ــاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية وٕاثيوبيا ونيجيريا وجنوب الســـ ـــ  اإلقليم األفريقي: أنغوال والكاميرون وتشــ

 شرق آسيا: بنغالديش والهند وٕاندونيسيا وميانمار ونيبال؛ وٕاقليم شرق المتوسط: أفغانستان وباكستان والصومال والسودان.
 العراق وليبيا والجمهورية العربية السورية واليمن.   ٢
 (باإلنكليزية) ٢ة، الفرع المحاضـــر الموجزة لجمعية الصـــحة العالمية الثانية والســـبعين، اللجنة "أ"، الجلســـة الســـادســـانظر    ٣

ـــالـــي: ـــ ــ آذار/  ١٧، تـــم االطـــالع فـــي http://apps.who.int/gb/or/e/e_wha72r3.html (انـــظـــر الـــرابـــط اإللـــكـــتـــرونـــي الـــت
 ).٢٠٢٠  مارس

 (باإلنكليزية)المحاضر الموجزة لجمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين، اللجنة "أ"، الجلستان السادسة والثامنة انظر    ٤
ـــالـــي: ـــ ــ آذار/  ١٧ ، تـــم االطـــالع فـــيhttp://apps.who.int/gb/or/e/e_wha71r3.html (انـــظـــر الـــرابـــط اإللـــكـــتـــرونـــي الـــت

 ).٢٠٢٠  مارس
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 المســـؤولة الرئيســـي المقر وٕادارات اإلقليمية والمكاتب األطفال شـــلل مجال في باالنتقال المعني والفريق العام المدير
 خطة في المحددة األنشــــطة وتشــــمل .الصــــحية والطوارئ والتمنيع األطفال شــــلل باســــتئصــــال المتعلقة األعمال عن

د شـــــاملة اســـــتراتيجية وٕاعداد وتنفيذها، األولوية ذات البلدان إلى بعثاتإليفاد  تخطيطال العمل  التي األمراض لترصـــــّ
 لفرق مشـــــــــتركة اختصـــــــــاصـــــــــات على واالتفاق الموارد، وتعبئة الدعوة أنشـــــــــطة ودعم باللقاحات، منها الوقاية يمكن

 والتقييم الرصــــــد إطار عن فضــــــالً  للمســــــاءلة، إطار ووضــــــع لها، الالزمة الموارد وعلى المتكاملة العمومية الصــــــحة
 .به المقترن

 
ر و   -٨  فرقحتى اآلن أجرتها العشـــــــــــر التي زيارات ال بحصـــــــــــائل ملخص اإللكترونيالمنظمة موقع  علىُنشـــــــــــِ

  ١.عبر أنحاء مستوياتها الثالثة كافةمن الفرق العاملة  لمنظمةبعة لات متعددة التخصصات
 

  المشاورات مع المكاتب اإلقليمية والدعم الُقطري
  

  المتوسط شرق إقليم :أوالً 
  
 ٢٠١٩يتواصـــــــل منذ حزيران/ يونيو ل أولوية؛ و التزال الدعوة إلى االنتقال في مجال شـــــــلل األطفال تشـــــــكّ   -٩

الثالثة كافة. إجراء مشـــاورات إقليمية رفيعة المســـتوى تضـــم أصـــحاب المصـــلحة الرئيســـيين على مســـتويات المنظمة 
أيلول/  ٥و ٤(القاهرة،  في إقليم شـــرق المتوســـط جريتالتي أُ  مشـــاورةفيما يلي أغراض عديدة صـــبت إلى بلوغها الو 

 :) وشارك فيها نائب المدير العام٢٠١٩سبتمبر 
 لمكاتب اإلقليمية والقطرية، بدعم من المقر الرئيســــــــــــــي، دورًا رياديًا في عملية االتفاق على أن تؤدي ا

 االنتقال في مجال شلل األطفال؛
  ـــة تـــدمج وضـــــــــــــــع االنتقـــال في مجـــال شـــــــــــــــلـــل األطفـــال في خطط عمـــل عمليـــة خطـــة عمـــل كـــامل

 ؛٢٠٢١-٢٠٢٠  الثنائية
  التي تدعم حاليًا الوظائف من برنامج اســتئصــال شــلل األطفال، و إجراء مســح كامل للوظائف الممولة

 ثغرات محتملة فيها)؛ ةاإلقليمي والقطري (وتحديد أيالمتعلقة بالتمنيع أو الطوارئ على الصعيدين 
  تضـــطلع ل الصـــحة العمومية" على المســـتوى الُقطريمتكاملة معنية ب"فرق  تشـــكيل على طرائقاالتفاق

 ها بعد مرحلة االنتقال؛لزم صوني بالمهام األساسية التي
 ة لكل بلد على حدة.ؤسسيم االتفاق على خطة عمل 

  
لمتعددة التخصـــصـــات فرق االفقد أجرت وبناًء على نتائج المشــاورات التي جرت في إقليم شــرق المتوســط،   -١٠

  .٢٠١٩في كانون األول/ ديسمبر  السودان والعراقإلى ة متعاقب زيارات لمنظمةالتابعة ل
  

تاريخ عود وي، ٢٠١٧بعام شلل األطفال في مجال النتقال وضع الخطط بشأن االسودان عملية واسُتِهلت ب  -١١
من الحصائل و . ٢٠١٨حزيران/ يونيو ل األطفال إلى في مجال شلالنتقال بشأن انسخة من الخطة الوطنية أحدث 

بطريقة ُتدرج فيها  الخطةفي زيارتها إلى البلد تنقيح لمنظمة لتخصــــــــــــــصــــــــــــــات التابعة لاتعددة مالتي حققتها الفرقة ال
في مجال شـــــــــلل األطفال نتقال االبشـــــــــأن الصـــــــــادرة عن المنظمة خطة العمل االســـــــــتراتيجية الواردة في التوجيهات 

                                                            
(تم االطالع  /https://www.who.int/polio-transition/documents-resources/enانظر الرابط اإللكتروني التالي:    ١
 ).٢٠٢٠آذار/ مارس  ١٧ في
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 ١الصادرة عن المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال. ٢٠٢٣-٢٠١٩ األخير من استئصالهاستراتيجية الشوط و 
، األطفال صــال شــللجراء الســحب المزمع للدعم المقدم لبرنامج اســتئالوظائف الرئيســية المعرضــة للخطر من ومن 

األمراض األخرى التي يمكن الوقاية منها باللقاحات وقدرات الكشـــــــــــف عن وترصـــــــــــد ترصـــــــــــد الشـــــــــــلل الرخو الحاد 
ت الفرقة ناقشــــــ. و منظمةيقتصــــــر فيها تزويدها بالموظفين التقنيين على الالفاشــــــيات واالســــــتجابة لها في الدول التي 

ومزاياها وعيوبها  ها جدوى الخياراتحكومة والشـــــــــــــــركاء، بما فيســـــــــــــــتة خيارات اســـــــــــــــتراتيجية مع الالتي زارت البلد 
الرئاســـــــــي التي قدمتها مقترحًا يدعو مجددًا إلى عقد اجتماع للجهاز ت التوصــــــــيات . وشــــــــملواحتياجاتها من الموارد

الوطني للمجلس ًا حاليقائمة في عمل اآللية ال دمج العمليةشلل األطفال و في مجال نتقال المعني بعملية اال الوطني
افقة الحكومة على الخطة الوطنية بشـــأن مو اســـتحصـــال تأمين وتكليفه بمهمة  قطاع الصـــحةشـــؤون تنســـيق المعني ب

تخطيط عملية أوثق بين ، اقُتِرح إقامة روابط ٕاضـــافة إلى ذلكو . ٢٠٢٠شـــلل األطفال خالل عام في مجال نتقال اال
والتمنيع  من أجل اللقاحات العالمي تحالفالمقرر أن يجريه ال المقبلســـتعراض شـــلل األطفال واالفي مجال النتقال ا

  (تحالف اللقاحات).
  

بقيادة لمنظمة لتخصــــــــــصــــــــــات التابعة لاددة عتمالتي قامت بها الفرقة الزيارة اللت شــــــــــكّ فقد في العراق، أّما   -١٢
لخطة الوطنية االعراق في اســــــتهالل وضــــــع  حكومة دعمعلى طريق  خطوةأول المكتب اإلقليمي لشــــــرق المتوســــــط 

منظمة األمم المتحدة للطفولة منظمة و الالحكومة و ى ممثلون عن . وأجر بالبلدشلل األطفال بشأن االنتقال في مجال 
ترصد الشلل الرخو الحاد واألمراض األخرى التي يمكن الوقاية ) مجموعة مشاورات حددوا فيها وظيفتي اليونيسيف(

برنامج المعرضــــة للخطر من جراء الســــحب المزمع للدعم المقدم لرئيســــية الوظائف الوصــــفهما من منها باللقاحات ب
شـــلل في مجال النتقال بشـــأن اثالثة خيارات اســـتراتيجية ت الفرقة التي زارت البلد اقترح. و األطفال اســـتئصـــال شـــلل

 بشـــــــــأنوضـــــــــع خطة وطنية فيما يخص ع جميع الشـــــــــركاء عملها مقيادة الحكومة ، واّتفق على أن تنســـــــــق األطفال
عامل  فريق. وســــــيقتضــــــي ذلك تشــــــكيل جهاز رئاســــــي وطني و ٢٠٢٠خالل عام شــــــلل األطفال في مجال النتقال ا

ي بفقد أُ فيما يتعلق بالتمويل المحلي، و . ال هذهجوانب عملية االنتقتنســيق معني ب أن تنظر الحكومة في جدوى وصــِ
  .٢٠٢٢بارًا من عام منظمة في النظام الصحي الوطني اعتمدعومة من الدمج أنشطة الترصد ال

  
 بقصد إقليم شرق المتوسطفي  مزيد من زيارات الدعم القطريب ٢٠٢٠آذار/ مارس القيام في من المزمع و   -١٣

اســتهالل عملية االنتقال في مجال شــلل األطفال بالجمهورية العربية الســورية ووضــع الخطة الوطنية بشــأن االنتقال 
  ٢في مجاله بالصومال في صيغتها النهائية وتسهيل إجراءات موافقة الحكومة عليها.

  
 األفريقي اإلقليم :ثانياً 

  
جريت إلقليم شـــــرق المتوســــــط، مماثلة لتلك التي أُ  األفريقي إلقليمل المســـــتوى رفيعة مشـــــاورةجريت بجنيف أُ   -١٤

 التنفيذي المجلس دورةانعقاد  قبل وشــــــــارك فيها كل من نائب المدير العام والمدير اإلقليمي ألفريقيا، وذلك مباشــــــــرةً 
 .٢٠٢٠المعقودة في كانون الثاني/ يناير  المائة بعد واألربعين السادسة

  
ســــــــــتة بلدان من وتمكنت ، في مجال شــــــــــلل األطفالنتقال  في عملية االكبيراً أحرز اإلقليم األفريقي تقدمًا و   -١٥

أنغوال والكاميرون وتشـــــاد وجمهورية وهي (االنتقال في مجال شـــــلل األطفال أولوية أصـــــل ســـــبعة بلدان تحظى فيه ب

                                                            
  متاحة على الرابط اإللكتروني التالي:    ١

http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2019/06/english-polio-endgame-strategy.pdf ) تم االطــالع
 ).٢٠٢٠آذار/ مارس  ١٧في 
ــتعراض مراجع اال   ٢ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــابهها من أحداث تقررت إقامتها اعتبارًا من آذار/  جتماعاتينبغي اســ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ـــاورات وما يشـ ـــ ــ ــ ـــ ــ أو المشــ

 . ) والتدابير المتخذة الحتواءه١٩-فصاعدًا في سياق ظهور مرض فيروس كورونا (كوفيد ٢٠٢٠  مارس
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في صـــيغتها النهائية النتقال بشـــأن هذا اية الوطن هاوضـــع خططمن ثيوبيا وجنوب الســـودان) إ الكونغو الديمقراطية و 
لزم تحديث يفي مجال شـــلل األطفال. ولكن نتقال عن االدراســـة جدوى بإجراء نيجيريا ومن إقرارها، فضـــًال عن قيام 

خطة العمل االستراتيجية الصادرة عن  الطارئة مؤخرًا، بما فيهاالتطورات العديد من هذه الخطط لكي تراعي أحدث 
الصادرة  ٢٠٢٣-٢٠١٩ه ن االنتقال في مجال شلل األطفال واستراتيجية الشوط األخير من استئصالالمنظمة بشأ

وتيرة ضافة إلى تسريع وإ . اآلخذة في التطور ووبائيات شلل األطفالعن المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال 
أنشــــــطة الدعوة إلى تمويل تنفيذ رة زيادة المشــــــاورة على ضــــــرو فقد اتُّفق أثناء انعقاد العمل على المســــــتوى القطري، 

ة مصــــــــممأموال محلية وخارجية لى تمويل الخطط بًا عأســــــــاســــــــ التركيز االســــــــتراتيجي وينبغي أن ينصــــــــب الخطط.
ذاك ومنها لمبادرات الصــحية، تنفيذ النطاقًا تمويل أوســع توفير في إطار ومصــاغة  بلدبال للســياق الســائد خصــيصــاً 

  .الرعاية الصحية األوليةتوفير الصحية الشاملة وتعزيز النظم الصحية و التغطية الالزم لتحقيق 
  

المشــاورة أثناء انعقاد قطرية واتُفق إجراء عمليات اســتعراض للوظائف الالمكتب اإلقليمي ألفريقيا واســتكمل   -١٦
  ا.شلل األطفال مع التوصيات ذات الصلة الواردة فيهفي مجال نتقال مواءمة عملية االعلى ضرورة 

  
بزيارتين  ٢٠٢٠تزمع القيام في عام لمنظمةلتخصـــــصـــــات التابعة لاتعددة الم ةالفرقفإن ، ةللمشـــــاور  ومتابعةً   -١٧

مع المكاتب القطرية العرى تنســـــــــــــــيق وثيق وباإلقليم األفريقي بقيادة المكتب اإلقليمي ألفريقيا إلى أو ثالث زيارات 
خصوصًا في اإلقليم، و قائمة حاليًا ها مع عمليات التخطيط الوأغراضتلك الزيارات توقيت وسيواءم لمنظمة. التابعة ل

  .التغطية الصحية الشاملةبعثات استطالع معدالت و عمليات استعراض الوظائف 
  

االنتقال في مجال شـــــلل أولوية التي ال تحظى بمع البلدان في العمل األمانة نخرط ٕاضـــــافة إلى ذلك، ســـــتو   -١٨
دمًا قُ ضـــي المُ بل تحديدًا وتزويدها بإرشـــادات بشـــأن سُـــ تحســـين فهم احتياجاتها من أجل  في اإلقليم األفريقياألطفال 

  .في هذه السياقاتاالضطالع بعملية االنتقال في 
  

  إقليم جنوب شرق آسيا :ثالثاً 
  

محددة على أنها تحظى بأولوية االنتقال في مجال شـــــــــلل جنوب شـــــــــرق آســـــــــيا خمســـــــــة بلدان يوجد بإقليم   -١٩
: ، وهي كالتالياألطفال برنامج اســــــتئصــــــال شــــــللأصــــــول كبيرة ممولة من ولديها على المســــــتوى العالمي األطفال 

ها دمج أصـــولالتي حرصـــت على رائدة لهند وٕاندونيســـيا وميانمار ونيبال. وهذه البلدان هي من البلدان البنغالديش وا
نطاقًا، وهو األوســــــع مومية ة العالصــــــحخدمة لصــــــالح بلوغ أغراض  لل األطفالالممولة من برنامج اســــــتئصــــــال شــــــ

برامجها هذا البرنامج لتنفيذ األصــــــــــول الممولة من عرب فيه عن تقديرها ألهمية تســــــــــخير وت هام به حكوماتتســــــــــلّ   ما
فرصــــــة بوصــــــفها شــــــلل األطفال في مجال نتقال االســــــتفادة من عملية االاإلقليم الواقعة ببلدان واصــــــل التو القطرية. 
تنفيــذ اللوائح تعزيز القــدرات الالزمــة لاألمراض التي يمكن الوقــايــة منهــا بــاللقــاحــات و نظم التمنيع وترصــــــــــــــــد لتعزيز 

التقني لفترة معينة من  دعمأن تســتمر في تزويدها بالاألمانة قد طلبت تلك البلدان إلى ). و ٢٠٠٥(  الصــحية الدولية
الوظــائف. هــا جــاهزة تمــامــًا لتولي زمــام أداء تلــك حكومــاتالزمن وأن تتــدرج في تقليــل تزويــدهــا بــه إلى أن تصـــــــــــــــبح 

تكتســـــــــي إلى توفيره المانحين والشـــــــــركاء الخارجيين  دعوة ، ولكنتمويل محليالدعوة إلى توفير منظمة الوتواصـــــــــل 
بلدان ذات األولوية  لتوفير تمويل يســــــــــــــــد الثغرات لفترة محدودة من الزمن بالتســـــــــــــــهيالً  من األهميةالقدر نفســــــــــــــــه 

  .نظم التمنيعتعزيز عملية شلل األطفال ودعم األساسية لبرنامج استئصال وظائف صون اليتسنى   كيما
  

 قليمي لجنوب شرق آسيا عقد حلقة عمل إقليمية بشأن االنتقال في مجال شلل األطفالاإلويزمع المكتب   -٢٠
تركز حلقة العمل هذه . وســـــوالشـــــركاء االنتقالهذا أولوية التي تحظى بتجمع بين البلدان الخمســـــة ، ٢٠٢٠في عام 

طريق ريطة شـــــــلل األطفال ووضـــــــع خفي مجال النتقال بشـــــــأن اتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطط الوطنية  على
القدرات والوظائف واألصـــــــول األســـــــاســـــــية إلى عملية نقل البرامج الصـــــــحية األخرى وتنفيذ تســـــــرع وتيرة دمجها في 

  ة األجل.الحكومات الوطنية لتحقيق استدامة مالية طويل
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  االنتقال في مجال شلل األطفال أولويةالموفدة إلى البلدان التي تحظى ب البعثات
  
إجراءها في  لمنظمةلتابعة لاتخصــــصــــات ال ةالمتعدد الفرققائمة بالزيارات التي اســــتكملت  ١يورد الجدول   -٢١

البلدان التي تحظى بأولوية االنتقال في مجال شـــــــلل األطفال والبلدان ذات الصـــــــلة بها، والزيارات التي تزمع الفرقة 
   ١القيام بها في األشهر المقبلة.

  
لمنظمة وتلك التي تزمع القيام بها لتابعة لا ددة التخصــــــــصــــــــاتعتالم ةالزيارات التي قامت بها الفرق :١الجدول 
  بحسب البلد واإلقليممبينة 

  
 اإلقليم البلد

 البعثات
(في آذار/  ةالمزمع ةالمستكمل

 )٢٠٢٠مارس 
 - ٢٠١٩آذار/ مارس  أفريقيا أنغوال

 - ٢٠١٩شباط/ فبراير  أفريقيا الكاميرون
 - ٢٠١٩آذار/ مارس  أفريقيا تشاد

النصف الثاني من  - أفريقيا جمهورية الكونغو الديمقراطية
 ٢٠٢٠  عام

النصف الثاني من  ٢٠١٨كانون األول/ ديسمبر  أفريقيا  إثيوبيا
 ٢٠٢٠  عام

النصف الثاني من  - أفريقيا نيجيريا
 ٢٠٢٠  عام

 - ٢٠١٩شباط/ فبراير  أفريقيا جنوب السودان
 - - شرق المتوسط أفغانستان
 - ٢٠١٩كانون األول/ ديسمبر  شرق المتوسط العراق
المقرر تحديد المواعيدمن  - شرق المتوسط ليبيا

من المقرر تحديد المواعيد - شرق المتوسط باكستان
تستعرض اللجنة التوجيهية   - شرق المتوسط الصومال

  اإلقليمية اإلطار الزمني
 - ٢٠١٩كانون األول/ ديسمبر  شرق المتوسط السودان

تستعرض اللجنة التوجيهية - شرق المتوسط الجمهورية العربية السورية
 اإلقليمية اإلطار الزمني

من المقرر تحديد المواعيد - شرق المتوسط اليمن
 - ٢٠١٨تشرين الثاني/ نوفمبر  جنوب شرق آسيا بنغالديش

 - ٢٠١٨كانون األول/ ديسمبر  جنوب شرق آسيا الهند
من المقرر تحديد المواعيد - جنوب شرق آسيا إندونيسيا
 - ٢٠١٨األول/ أكتوبر تشرين  جنوب شرق آسيا ميانمار
من المقرر تحديد المواعيد - جنوب شرق آسيا نيبال

  
 

                                                            
ــتعراض مراجع ينبغي   ١ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــاورات أو االجتماعات اسـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــابهها وما المشــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ  /آذار من اعتباراً  إقامتها تقررت أحداث من يشـ

 .الحتواءه المتخذة والتدابير) ١٩-كوفيد( كورونا فيروس سياق ظهور مرض في فصاعداً  ٢٠٢٠  مارس
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  ككل التقدم المحرز على مستوى اإلدارات
  

دو البلدان ي ف التمنيعبرامج اســــــــتئصــــــــال شــــــــلل األطفال وتعزيز قدرات اســــــــتدامة ة إمكاني تحقيق إن  -٢٢  ترصــــــــّ
المقترحتين الرؤية واالســــــــــتراتيجية العالميتين ال يتجزأ من  اً جزءتشــــــــــكل  باللقاحات منها الوقاية يمكن التي األمراض

: اســـــــــــــتراتيجية عالمية معنية بعدم إهمال أي ٢٠٣٠في العقد المقبل (خطة التمنيع لعام  بشـــــــــــــأن اللقاحات والتمنيع
 يجيةاالســــتراتمســــودة . وترتكز ســــتقدمان إلى جمعية الصــــحة العالمية الثالثة والســــبعين لكي تنظر فيهما اللتين أحد)

الصــــــــحية األولية،  الرعاية خدماتبفضــــــــل تقديم  تنفذ التيقادرة على الصــــــــمود لى برامج التمنيع الفعالة والكفؤة والإ
 على ضـــــرورة دمج الوظائف األســـــاســـــية التيمســـــودة االســـــتراتيجية االســـــتدامة. وتؤكد تحقيق إمكانية أهمية  وتبرز

، في إدارتها وتمويلها المبادرة العالمية الســـــتئصـــــال شـــــلل األطفالتولى حتى اآلن والتي تبأدائها الشـــــركاء  اضـــــطلع
 التمويل المحلي. بواسطة ذلك تحقيق برامج الحكومات الوطنية، وُيستحسن

  
د الشــــامل لألمراض التي يمكن اســــتراتي على قيادة عملية إعداد المنظمةتعكف و   -٢٣ جية عالمية بشــــأن الترصــــّ

هذه االستراتيجية تزويد  من إعداد قصدال. و الشركاءت مستفيضة مع اإجراء مشاور  من خالل الوقاية منها باللقاحات
د األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات أخرى بنظم  ودعمها جميع البلدان بنظم مســتدامة وعالية الجودة لترصــّ

انات مفيدة لتوجيه جهود والفاشــــــــيات وتأكيدها، وتوليد بي المرضــــــــية مختبرية قوية قادرة على الكشــــــــف عن الحاالت
من عبء بالتالي الوقاية من الفاشـــيات واالســـتجابة لها، وٕادارة برامج التمنيع، ورســـم ســـياســـات التطعيم، مما يخفف 

اعتماد العديد من ى لإاألمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفعالية. ونظرًا 
على التمويل  اعتمادًا كبيراً  اإلقليم األفريقي وٕاقليم جنوب شرق آسيا وٕاقليم شرق المتوسط كل منفي الواقعة البلدان 

د األمراض، والتحديات الناجمة عن انخفاض  المخصـــص الســـتئصـــال شـــلل األطفال لتنفيذ أنشـــطتها المتعلقة بترصـــّ
االنتقال في مجال شـــــلل األطفال الموارد المقدمة من المبادرة العالمية الســـــتئصـــــال شـــــلل األطفال، فإن اســـــتراتيجية 

د  مؤداه هدفصـــــــبو إلى بلوغ ت د  الحاد الرخو الشـــــــللتوجيه البلدان في مســـــــاعيها الرامية إلى دمج ترصـــــــّ في ترصـــــــّ
األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات ككل، والتخفيف من اآلثار الســـــــــــــــلبية النخفاض التمويل المخصـــــــــــــــص 
د األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات. وســتوضــع االســتراتيجية العالمية  الســتئصــال شــلل األطفال على ترصــّ

د الشـــامل لألمراض التي يمكن الوقاية من جنبًا ، ٢٠٢٠في صـــيغتها النهائية بأيار/ مايو  ها باللقاحاتبشـــأن الترصـــّ
منها. وعالوة على ذلك، تعمل المنظمة مع ال يتجزأ جزءًا ل شـــــــكّ ، التي ســـــــت٢٠٣٠عام التمنيع لمع خطة  نبج إلى

د الشـــــامل لألمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات على الصـــــعيد  الشـــــركاء من أجل تقدير تكاليف تنفيذ الترصـــــّ
 العالمي، مع التركيز على البلدان المنخفضة الدخل.

  
بكل  اإلدارات المعنية في مقر المنظمة الرئيسـي فريق عامل يضـم أعضـاء يعملون في ّكل بالوقت ذاتهوشُـ   -٢٤
د و ات قدر من حتياجات االتحديد  من أجل اســــتئصــــال شــــلل األطفال والتمنيع والطوارئ الصــــحيةمن   ثغراتالالترصــــّ

تقصــــــــــي ، و في البلدان ذات األولوية التي تحظى بدعم المبادرة العالمية الســــــــــتئصــــــــــال شــــــــــلل األطفال هاالتي تتخلل
 أنشطة ترّصد األمراض األخرى. في توسيع نطاق البنية التحتية لترّصد شلل األطفال ودمجها إمكانيات

  
 ٢٠١٩ نوفمبر /الثاني تشــــــــرين ١٩ ومي ظبي أبو في رســــــــمياً هل فقد اســــــــتُ  اإلقليمي، المســــــــتوىعلى أّما و   -٢٥

د بشــــــــــــأن االســــــــــــتثمار مبررات  وضــــــــــــع ككل  أفريقيا عبر أنحاء باللقاحات منها الوقاية يمكن التي األمراض ترصــــــــــــّ
 .٢٠٣٠-٢٠٢٠  للفترة

  
 عن المســؤولة اإلدارة ســتواصــلان اللت ،ئهاحتواو على اســتئصــال شــلل األطفال  اإلشــهادوظيفتا معًا ل وتشــكّ   -٢٦

 األخير الشــــــــوط الســــــــتراتيجية الثالثة األهداف أحد وٕادارتهما، قيادتهما ةظمنللم التابعة األطفال شــــــــلل اســــــــتئصــــــــال
 شــــــلل الســــــتئصــــــال العالمية المبادرة عن الصــــــادرة ٢٠٢٣-٢٠١٩ للفترة األطفال شــــــلل اســــــتئصــــــال بشــــــأن الجديدة
شـــــــلل  احتواء وظيفةُتصـــــــان وســـــــ. بانتظام المحرز بالتقدمللمنظمة  الرئاســـــــية األجهزة إبالغ وســـــــيتواصـــــــل. األطفال

 ُأنشــــئ عمل فريق ويعكف ؛المنظمة برامج من آخر برنامج في ُتدمج وقد هالســــتئصــــاللالحقة ا مرحلةال فياألطفال 
 .المستقبل في الوظيفة هذه فيه ستُدمج الذي البرنامج تحديد على ٢٠١٩  عام منتصف في
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 البرمجية للميزانية والُقطرية اإلقليمية المكاتب في عملية خطط وضــــــــــــع بشــــــــــــأن إرشــــــــــــادات ُأعّدت وقد  -٢٧
 التكـامـل تعزيز إلى الراميـة البرمجيـة واألنشــــــــــــــــطـة المســــــــــــــــتهـدفة المنجزات ذلك في بمـا ،٢٠٢١-٢٠٢٠  للفترة

 األطفال شــلل مجال في لالنتقال األســاســية الميزانية بشــأن مســتقلة عمل خطة وضــع عملية وســتيســر. واالنتقال
 وتسّرع الشفافية من ستزيد أنها كما االقتضاء، حسب األطفال شلل استئصال برنامج من الممولة الوظائف دمج
 .التكامل تحقيق وتيرة

  
الالزمة  األموالتعبئة المختلفة لج و نهالبشأن كافة لمنظمة الثالثة امشاورات على مستويات  إجراءاستهل و   -٢٨

الرؤية واالستراتيجية العالميتين والتي سُتربط ب األطفالشلل في مجال نتقال بعملية االتأثرة الم التمنيعأنشطة لتمويل 
 التشــاور مع المكاتب اإلقليمية في إطارجري . وســي)٢٠٣٠(خطة التمنيع لعام  المقترحتين بشــأن اللقاحات والتمنيع

وذلك التمنيع، أنشــــــــــــطة لتمويل  الدعم الالزمة موارد تعبئةضــــــــــــمان اختيار بلدين رائدين في اإلقليم األفريقي بهدف 
عبر الو  التي ُيحتمل أن تحصـــل على الدعم لبلدان. وقد اكتمل تحديد أولى ااإلقليمية ذات الصـــلةط لخطتمشـــيًا مع ا
 .من ذلك المستخلصة

  
الشـــــوط األخير من اســـــتراتيجية المحدد في تكامل" الهدف "تحقيق وســـــعيًا إلى تأييد  باإلضـــــافة إلى ذلك،و   -٢٩

دمج معني ببرنامج عمل عملية إعداد تنســـــيق عاكفة على األمانة فإن  ،٢٠٢٣-٢٠١٩اســـــتئصـــــال شـــــلل األطفال 
على العمل هذا برنامج ســيســاعد و  .األســاســي منيعالتو  اســتئصــال شــلل األطفالفي مجالي بها األنشــطة المضــطلع 

تمنيع مترابطة فيما بينها، اســــــتراتيجيات وتنســــــيقه مّمن ينتهجون بين الشــــــركاء الرئيســــــيين العمل فيما واءمة متعزيز 
. )Gavi 5.0(الســـــــــنوات واســـــــــتراتيجية تحالف اللقاحات الجديدة الخمســـــــــية  ٢٠٣٠لعام المقترحة مثل خطة التمنيع 

شـــلل أنشـــطة اســـتئصـــال على تعود بمنافع متبادلة  متكاملة برنامج العمل على تنفيذ اســـتراتيجيات أيضـــاً  ســـيســـاعدو 
 .موضع التنفيذ وضع آلية لرصد تنفيذهاتنفيذًا فعاًال، وعلى األساسية  منيعاألطفال وجهود الت

  
 البرنامجي الدعم تحديد على للمنظمة التابعة القطرية المكاتب تعكف الوطنية، للقدرات تحليلٍ  على وبناءً   -٣٠
د بالتمنيع المتعلقة الرئيســية لوظائف لاً صــون الوطني، دون المســتوى على الســيماو  البلدان، إليه تحتاج الذي  والترصــّ

 في لالنتقال المخصــصــة األســاســية المنظمة ميزانية في الوظائف لهذه المنظمة من المقدم الدعم وســُيقيد. والطوارئ
أن تشـــمل، كحد أدنى،  ةمعنيلا العمل خطط بموجب المحددةالمســـتهدفة  المنجزات شـــأنمن و . األطفال شـــلل مجال
 :التالية األنشطة دعم

  والثغرات فيمــا يتعلق بــاألمراض التي يمكن الوقــايــة منهــا بــاللقــاحــات ووظــائف الطوارئ تقييم القــدرات
 الصحية؛

  د د النشـــط لحاالت اإلصـــابة باألمراض الشـــديدة الخطورة (بما في ذلك شـــلل األطفال) والترصــــّ الترصـــّ
األوســـــــــــــــع نطــاقــًا لألمراض التي يمكن الوقــايــة منهــا بــاللقــاحــات وغيرهــا من األمراض ذات  الالفــاعــل

د األمراض واالســـــتجابة لها على نحو متكامل، وشـــــبكات اإلنذار المبكر  بوقوعها األولوية (مثل ترصـــــّ
 )؛لها واالستجابة

 تبري) بحثًا عن أي التحقق من الحاالت واســـــــــتقصـــــــــائها (بما في ذلك العينات المختبرية والتأكيد المخ
 شديدة الخطورة؛الاإلصابة بشلل األطفال وغيره من األمراض  بشأن إشارات أو تنبيهات

  االســــــتجابة الســــــريعة والطوارئ الصــــــحية بواســــــطة مراكز عمليات الطوارئ أو آليات شــــــؤون تنســــــيق
 مماثلة؛

 التمنيع واإلبالغ عن المخاطر، حسب االقتضاء. أنشطة دعم 
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  عن تخطيط الموارد البشريةأحدث المعلومات 
  

شــــــــلل األطفال من خالل  اســــــــتئصــــــــال رنامجتتبع التغييرات الطارئة على مالك موظفي بتواصــــــــل األمانة   -٣١
  .لهذا الغرضعدت الالزمة الستئصاله كانت قد أُ لموارد البشرية عن اقاعدة بيانات تخصيص 

  
أن شـــــــــــــــرع منذ المشـــــــــــــــغولة  وظائفالعدد على  ٪١٧الطارئ بنســـــــــــــــبة االنخفاض  ٢يوضـــــــــــــــح الجدول و   -٣٢
معلومات مفصــلة  ١. وترد في الملحق شــلل األطفالســتئصــال تقليص ميزانيات المبادرة العالمية الفي  ٢٠١٦  بعام

تصـــــــنيف  ٢الملحق عملهم، فيما يبين  عقدنوع حســـــــب ب هذه المبادرة مصـــــــنفينمنظمة الممولين من العن موظفي 
  .ة ونوع العقدرتبحسب الوذلك على أساس تصنيفهم باتب الرئيسية، لمكفي ا المبادرةتلك من منهم الممولين 

  
لة من المبادرة العالمية الســتئصــال شــلل األطفال و شــلل األطفال المم برنامج اســتئصــال عدد وظائف :٢لجدول ا

  )٢٠٢٠-٢٠١٦بحسب المكتب الرئيسي (
  

) بين األعوام ٪التباين (  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٦  المكتب الرئيسي
  ٢٠٢٠إلى  ٢٠١٦من 

  ٪٦-  ٧٣  ٧٢  ٧٠  ٧٧  المقر الرئيسي
  ٪٢٤-  ٦٣١  ٦٦٣  ٧١٣  ٨٢٦  المكتب اإلقليمي ألفريقيا

  ٪٧+  ٤٢  ٣٦  ٣٩  ٣٩  )أ(المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا 
  ٪٧٠-  ٣  ٥  ٤  ٩  المكتب اإلقليمي ألوروبا

  ٪٩+  ١٦٩  ١٧٠  ١٥٣  ١٥٥  المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط
  ٪٥٠-  ٣  ٣  ٥  ٦  المحيط الهاديءالمكتب اإلقليمي لغرب 

  ٪١٧-  ٩٢١  ٩٤٩  ٩٨٤  ١١١٢  المجموع
الوظائف قاســم العديد من ويجري فيه ت ،يمر المكتب اإلقليمي لجنوب شــرق آســيا بمرحلة انتقال متقدمة في مجال شــلل األطفال (أ) 

ــبته على  دوام كاملعمل بكافئ ا ُطّبق ملذ ،أخرى مجاالت برامجمع والتكاليف المتكبدة عنها  ـــ ـــــاب ل %٧٠زادت نســ وظائف برنامج حســ
  .شلل األطفالاستئصال 

  
  إطار رصد االنتقال في مجال شلل األطفال وتقييمه

  
  إطار الرصد والتقييم

  
خطة العمل  من عناصــــــر هاماً  ل عنصــــــراً يشــــــكّ  ٢٠١٨إطار الرصــــــد والتقييم الذي ُوضــــــع في عام مازال   -٣٣

رصــد التقدم المحرز في البلدان فعالية  تســهيل إلىيهدف ، وهو األطفال شــللفي مجال نتقال االاالســتراتيجية بشــأن 
تأييد إجراء تقييم مســـــــــــــــتقل و  ٢٠٢٠-٢٠١٩خالل الفترة  االنتقال في مجال شـــــــــــــــلل األطفال أولويةالتي تحظى ب
  .هانتائجو عملية بالمستقبل لل

  
 على أساس مؤشرات متفق عليهارز رصد التقدم المحيتبع إطار الرصد والتقييم عملية دقيقة التحديد في و   -٣٤

مصادر من و اتها القائمة حاليًا آليفي االستفادة من إجراءات المنظمة و النهج المتبع يتمثل على المستوى القطري. و 
  .كل مؤشرعن ثة يانات محدَّ ب ٣تاحة حاليًا. وترد في الملحق المعلومات الم

  
األمانة أيضـــــــًا فترة والية المجلس المســـــــتقل المعني برصـــــــد االنتقال في مجال شـــــــلل األطفال لمدة ومددت   -٣٥

 ويزمع، بالتالزم مع تبســـيط عضـــويته واختصـــاصـــاته. ٢٠٢٠كانون الثاني/ يناير  ١أولية قدرها ســـنتان اعتبارًا من 
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أحد أعضـــائه في  شـــارك وقد ،٢٠٢٠ يوليو /تموز في الســـنوي النصـــف األول اجتماعه عقد المســـتقل المجلس هذا
  .األطفال شلل مجال في باالنتقال والمعنية للمنظمة التابعة التخصصات المتعددة الفرق أجرتها التي الزيارات

  
كانون األول/  حتىزمع االضــــــــــطالع بها المفي مجال شــــــــــلل األطفال أنشــــــــــطة االنتقال 

  ٢٠٢٠  ديسمبر
  

في  وصـــفها بشـــأن االنتقال في مجال شـــلل األطفال الواردة ؤســـســـيمال ســـتواصـــل األمانة تنفيذ خطة العمل  -٣٦
واءم أنشــــــــــــــطة االنتقال في أعاله، مع التركيز على تعزيز دور المكاتب اإلقليمية والقدرات الُقطرية. وســــــــــــــتُ  ٧  الفقرة

ولية مجال شـــلل األطفال مع ســـائر العمليات التقنية وٕاجراءات التخطيط، بما فيها تلك المتعلقة بالرعاية الصـــحية األ
 .والتغطية الصحية الشاملة

 
، سيتواصل إدراج جميع األنشطة شلل األطفال ستئصالًا لالستمرار في إعطاء األولوية القصوى الضمانو   -٣٧

إطار تنفيذ في ه في البلدان غير الموطونة ب اســــتئصــــاله حمالتفي و الموطونة به  في البلداناســــتئصــــاله المتعلقة ب
 للمبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال.متكررة خطط العمل غير ال

  
، والســــيما شــــلل األطفال الدائرة المشــــتقة من اللقاحاتن فيروســــات مًا حاليمندلعة وفيما يتعلق بالفاشــــيات ال  -٣٨

 .ناجم عنها في اإلقليم األفريقي، فسُتواءم أنشطة التخطيط مع أحدث وضع وبائي
  

تحظى بأولوية التي  لبلدانإلى توفير التمويل المحلي الالزم لرفيعة المســــتوى الدعوتها تواصــــل األمانة وســــ  -٣٩
الوظائف االنتقال في مجال شـــــلل األطفال، وتدعو أيضـــــًا بالوقت نفســـــه المانحين والشـــــركاء الخارجيين إلى صـــــون 

ي من ضــــعف نظمها والمتأثرة بالنزاعات وتلك التي تعان البلدان الهشــــةوخصــــوصــــًا بدعمها، أن ت المنظمةيلزم التي 
 .الصحية

  
  

  جمعية الصحة اإلجراء المطلوب من
  
دعم بل الكفيلة بالسُــــ  لأفضــــ المشــــورة بشــــأنٕاســــداء إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير و  ةمدعو  جمعية الصــــحة  -٤٠

 مختلفب إعداد الخطط الوطنية بشأن االنتقال في مجال شلل األطفال ووضعها في صيغتها النهائية وتنفيذهاعملية 
  البلدان المعنية.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ANNEX 113          /3A7  ٧٣/١٣ج

11 

  ١الملحق 
  

  المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال  عدد الموظفين الممولين من
 ٢٠٢٠حتى آذار/ مارس  بحسب نوع عقد العمل

  

  
  .األطفال شلل الستئصال العالمية المبادرة من أكثر أو ٪٥٠ عن تقل ال بنسة الممولون الموظفون :هامة مالحظة

  
  
  

 ةمستمر عقود   )الرئيسي والمكتب البلد( المكتب
  اآلجال ةومحدد

  المجموع  ةمؤقتعقود 

  ٣٨٧  ٩٢  ٢٩٥  البلدان الموطونة بالمرض
  ٣٧  ٢٤  ١٣  نستاناأفغ

  ٢٩٢  ٢١  ٢٧١  نيجيريا
  ٥٨  ٤٧  ١١  باكستان

  ٢٤٠  ٧٦  ١٦٤  البلدان ذات األولوية غير الموطونة بالمرض
  ٢٢  ٢  ٢٠  أنغوال

  ١٤  ٦  ٨  بنغالديش
  ٦  ٠  ٦  الكاميرون

  ٢٥  ٤  ٢١  تشاد
  ٤٨  ١  ٤٧  الديمقراطيةجمهورية الكونغو 

  ٤١  ٠  ٤١  إثيوبيا
  ٢٣  ١٢  ١١  الهند

  ٢  ٢  ٠  إندونيسيا
  ٦  ٥  ١  العراق
  ٣  ١  ٢  ميانمار
  ٣  ٣  ٠  نيبال

  ١٩  ١٤  ٥  الصومال
  ١٤  ١٣  ١  جنوب السودان

  ٤  ٤  ٠  السودان
  ١٠  ٩  ١  الجمهورية العربية السورية

  ٣٠٨  ٨٧  ٢٢١  مقر المنظمة الرئيسي والمكاتب اإلقليمية والقطرية
  ٧٧  ١٨  ٥٩  المقر الرئيسي

  ١٨٤  ٥٢  ١٣٢  (المكتب اإلقليمي والمكاتب القطرية) ألفريقيا
  ٧  ٢  ٥  لجنوب شرق آسيا )المكتب اإلقليمي(

  ٤  ١  ٣  ألوروبا (المكتب اإلقليمي والمكاتب القطرية)
  ٣٣  ١٤  ١٩  لشرق المتوسط (المكتب اإلقليمي والمكاتب القطرية)

  ٣  ٠  ٣  غرب المحيط الهادئل(المكتب اإلقليمي والمكاتب القطرية) 
  ٩٣٥  ٢٥٥  ٦٨٠  الكلي المجموع
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  ٢الملحق 
  

المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال في المكاتب  الموظفين الممولين منعدد 
 ٢٠٢٠الرئيسية بحسب الرتبة ونوع عقد العمل حتى آذار/ مارس 

  

  
  المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال. منأو أكثر  ٪٥٠الموظفون الممولون بنسة ال تقل عن  :مالحظة هامة

  

 ةمستمر عقود   والرتبة المكتب الرئيسي
  المجموع  ةمؤقتعقود   اآلجال ةومحدد

  ٧٧  ١٨  ٥٩  الرئيسي المقر
  ٢٠  ٥  ١٥  موظفو الخدمات العامة

  ٥٧  ١٣  ٤٤  الموظفون الدوليون
  ٦٣٢  ٩٣  ٥٣٩  أفريقيا

  ٣٦٩  ٣٢  ٣٣٧  موظفو الخدمات العامة
  ٧٦  ٤٥  ٣١  الموظفون الدوليون
  ١٨٧  ١٦  ١٧١  الموظفون المحليون

  ٥٢  ٢٦  ٢٦  آسيا شرق جنوب
  ٢٠  ٥  ١٥  موظفو الخدمات العامة

  ٤  ٢  ٢  الموظفون الدوليون
  ٢٨  ١٩  ٩  الموظفون المحليون

  ٤  ١  ٣  أوروبا
  ١  ٠  ١  موظفو الخدمات العامة

  ٣  ١  ٢  الموظفون الدوليون
  ١٦٧  ١١٧  ٥٠  شرق المتوسط

  ٦٦  ٤٤  ٢٢  موظفو الخدمات العامة
  ٧٣  ٥٨  ١٥  الموظفون الدوليون
  ٢٨  ١٥  ١٣  الموظفون المحليون
  ٣  ٠  ٣  غرب المحيط الهاديء
  ٣  ٠  ٣  الموظفون الدوليون

  ٩٣٥  ٢٥٥  ٦٨٠  الكلي المجموع



 

 

ج
٧٣/

١٣
   

   
   

   
 

 
   

   
   

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
3

AN
N

EX
 

   
 

   
  

   
  

73
/1

3
A  

13
 

    ٣الملحق 
  المرصودة سنويًا  /اغ عنهالمبلَّ نتقال في مجال شلل األطفال مؤشرات رصد تنفيذ خطط اال 

   ٢٠٢٣إلى عام  ٢٠١٨على مستوى البلدان من عام 
    استئصاله عقب األطفال شلل من خال عالم صون: ١ الغرض

عالي الجودة لفيروس شلل األطفال في البيئةترصد  ٤-١  فاشيات شلل األطفال ومعدالت توطنه ٣-١  ترصد عالي الجودة للشلل الرخو الحاد ٢-١ أالتغطية بلقاح شلل األطفال المعطل  ١-١  مؤشرات المخرجات
التغطية  ١-١-١  الرصد على مستوى البلدان

 باللقاح األحادي 
  IPV1التكافؤ 

التغطية  ٢-١-١
 باللقاح الثنائي التكافؤ

OPV (Pol3)  

معدل حاالت  ١-٢-١
الشلل الرخو الحاد غير 
 الناجمة عن شلل األطفال

النسبة المئوية لحاالت  ٢-٢-١
الرخو الحاد التي ُتجمع عنهاالشلل 

عينات كافية من براز المصابين بها

نمط فيروس شلل ٢-٣-١  عدد الحاالت ١-٣-١
  باألطفال 

الفاشيات المندلعة فعًال ٣-٣-١
بنهاية العام (انتشار الفيروس 

  أشهر) ٦في غضون 

عدد مواقع  ١-٤-١
  الترصد البيئي

عدد العينات المأخوذة في 
  موقعالمتوسط من كل 

  ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٨ ٢٠١٨  السنوات
 ١٢ ١٧ ٢١ ٢٠   WPV1 WPV1 ٢٩ ٢١ ٪٩٤ ٪٩٤ ٢٣,٩ ٢١,٦ ٪٧٣ ٪٦٦  أفغانستان

 ١٢ ١٣ ٩ ٨  ه٦  cVDPV2  ١١٤  ٪٨٢ ٪٩٣ ٣,٥ ٢,٣ ٪٥٦ ٪٤٠  أنغوال
 ١٨ ١٨ ٨ ٨       ٪١٠٠ ٪٩٩ ٣,١ ٣,٠ ٪٩٨ ٪٧٥  بنغالديش
 ١٨ ٢٢ ٣٤ ٣١  cVDPV2(ES)   د  ٪٨٣ ٪٨٨ ٥,٧ ٧,٣ ٪٧٨ ٪٧٨  الكاميرون

 ٣٩ ٣٠ ٥ ٥ ١ cVDPV2  ٣  ٪٨٩ ٪٩٦ ١١,٠ ٩,٠ ٪٤٤ ٪٤١  تشاد
 ٢١ ١٧ ١٤ ١١ ٥ ٤ cVDPV2 cVDPV2 ٨٤ ٢٠ ٪٨٦ ٪٨٤ ٨,٩ ٦,٦ ٪٧٩ ٪٧٩  جمهورية الكونغو الديمقراطية

 ٢٧ ٢٠ ٦ ٤ ٢  cVDPV2  ١١  ٪٩١ ٪٩٢ ٢,٨ ٢,٥ ٪٦٧ ٪٥٢  إثيوبيا
 ٣٤ ٣٩ ٥٣ ٤٨       ٪٨٧ ٪٨٦ ١١,٠ ٩,٧ ٪٨٩ ٪٧٥  الهند

 ٥ ٥ ٣٣ ٣٣  ١ cVDPV1 cVDPV1  و ١ ٪٨١ ٪٨٢ ٢,٤ ٢,٤ ٪٨٠ ٪٦٦  إندونيسيا
           ٪٩٤ ٪٩٠ ٧,١ ٦,٥ ٪٧٧ ٪٩٢  العراق
           ٪٩٨ ٪٩٧ ٥,٩ ٦,٨ ٪٩٧ ٪٩٧  ليبيا

 ٢٤ ٢٤ ٣ ٣ ١  cVDPV1  ٦  ٪٩٠ ٪٩٤ ٣,٠ ٢,٤ ٪٩١ ٪٨٢  ميانمار
 ٢٤ ٢٤ ٥ ٥       ٪٩٨ ٪٩٧ ٣,٩ ٣,٨ ٪٩١ ٪١٦  نيبال

 ١٧ ١٦ ١٢٦ ١٠٣ ٤ ٢ cVDPV2 cVDPV2 ١٨ ٣٤ ٪٩٤ ٪٩٥ ٨,٥ ١٠,٩ ٪٥٧ ٪٥٧  نيجيريا
 WPV1 )٢٢(١٤٤ ١٢ ٪٨٧ ٪٨٧ ٢١,٢ ١٧,٦ ٪٧٥ ٪٧٥  باكستان

WPV1 + 
(cVDPV2)  ١٢ ١١ ٧٢ ٥٩ ه٥ 

 ٢٣ ٨٤ ٤ ٥ ١ ٢ cVDPV2/3cVDPV2 ٣  ج ٦/٧ ٪٩٦ ٪٩٨ ٥,٠ ٤,٩ ٪٤٧ ٪٤٢  الصومال
 ٢٢ ٢٤ ٥ ٥       ٪٩٠ ٪٨٤ ٧,١ ٨,٣ ٪٥٠ ٪٣٤  جنوب السودان

 ١٣ ٤ ٥ ٤       ٪٩٦ ٪٩٧ ٣,٦ ٣,٤ ٪٩٣ ٪٨٤  السودان
 ١٢ ٨ ١٥ ١٤       ٪٨٨ ٪٨٧ ٥,٨ ٥,٥ ٪٥٣ ٪٥٩  الجمهورية العربية السورية

           ٪٨٩ ٪٩٢ ٦,٧ ٦,٤ ٪٥٩ ٪٥٩  اليمن
  ثالث جرعات من لقاح شلل األطفال الفموي. OPV (Pol3)لقاح شلل األطفال المعطل األحادي التكافؤ؛ ، IPV1أ    

  اللقاح.، فيروس شلل األطفال الدائر والمشتق من cVDPV؛ ١فيروس شلل األطفال البري من النمط ، WPV1ب  
  .٣و ٢ج  ُأصيبت إحدى الحاالت بعدوى مصاحبة من فيروسات شلل األطفال المشتقة من اللقاح من النمطين 

  د  ترصد بيئي إيجابي.
  إجماًال.ه  قيد المناقشة من جانب خبراء متخصصين في الشؤون المختبرية للكشف عن ظهور أية مجموعات غير محددة من الحاالت قد ترفع عدد الحاالت 

  .٢٠١٩طفال أصحاء) إيجابية في عام (أعندما جاءت نتائج اختبار مخالطين من أفراد المجتمع  ٢٠١٩الفيروس. وتأكدت الفاشية التي تسبب في اندالعها الفيروس ودورانه في مطلع عام  و  حالة واحدة نجمت عن فيروس شلل األطفال الدائر والمشتق من اللقاح ولم تتسبب في اندالع فاشية؛ ويلزم الحصول على بينات تثبت دوران
  ال تقدم نتائج إجمالية من جميع المواقع.تتباين نتائج الترصد البيئي بسبب فتح المواقع وٕاغالقها؛ ومن المتعذر أخذ العينات من كل موقع بحسب اإلقليم/ المنطقة العالمية ألنه 
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: تعزيز القدرات الالزمة في مجال التأهب لمواجهة الطوارئ والكشف عنها ٣الغرض   والترصد: تعزيز نظم التمنيع ٢الغرض 
 واالستجابة لها

 على الحاوي اللقاح من وجرعتين واحدة بجرعة التغطية ١-٢  المخرجات مؤشرات
  )MCV2و MCV1( الحصبة

إنفاق الحكومة على  ٢-٢
  التمنيع الروتيني

  الطوارئ الصحية أالبلدان المتأهبة لمواجهة  ٣-٣

 مســـــــــتوى على الرصــــــــــد
  البلدان

التغطية  ١-١-٢
بجرعة من 

  MCV1 اللقاح

التغطية  ٢-١-٢
بجرعتين من 

  MCV2 اللقاح

النسبة  ٣-١-٢
المئوية للمقاطعات 

التي تزيد فيها على 
نسبة التغطية  ٪٨٠

بجرعتين من 
  MCV2 اللقاح

إنفـــــاق الحكومـــــة  ١-٢-٢
ــيــنــي  ــروت ــيــع ال ــمــن ــت عــلــى ال

األمريكي لكـــــل (بـــــالـــــدوالر 
  مولود)

 في المئويـــة النســـــــــبـــة ١-٣-٣
 بواســـطة ســـنوياً  لإلبالغ المتوســـط
القدرات  عن الذاتي التقييم استمارة

 في عليها المنصـــوص األســـاســـية
الدولية والالزمة  الصــــــحية اللوائح

 للمختبرات

 في المئوية النســـــــــبة ٢-٣-٣
 بواسطة سنوياً  لإلبالغ المتوسط

 عن الـــذاتي التقييم اســـــــــتمـــارة
 األســــــــاســــــــية الترصــــــــد قدرات

 اللوائح في عليها المنصــــــــوص
  الدولية الصحية

 في المئويـــة النســـــــــبـــة ٣-٣-٣
 بواســـطة ســـنوياً  لإلبالغ المتوســـط
 القدرات عن الذاتي التقييم استمارة

 في عليها المنصـــوص األســـاســـية
الدولية والالزمة  الصــــــحية اللوائح
  الطوارئ رصد إلطار

 ٢٠١٨ ٢٠١٨ ٢٠١٨ ٢٠١٨ ٢٠١٨ ٢٠١٨ ٢٠١٨  السنوات
 ٪٢٧ ٪٨٠ ٪٤٠ ٣,٧ ٪١٩ ٪٦٠ ٪٨٢  أفغانستان

 ٪٦٠ ٪٩٠ ٪٦٠ ٢٣,٠ ٪٦ ٪٣٥ ٪٧٩  أنغوال
 ٪٤٧ ٪٨٠ ٪٧٣ ١٠,٨ ٪١٠٠ ٪٨٣ ٪٩٢  بنغالديش
 ٪٣٣ ٪٥٠ ٪٤٧ ٥,١   ٪٧١  الكاميرون

 ٪٢٧ ٪٧٠ ٪٣٣ ٤,٢   ٪٧٠  تشاد
 ٪٣٣ ٪٤٠ ٪٤٠ ١,٤   ٪٩٢جمهورية الكونغو الديمقراطية

 ٪٧٣ ٪٧٠ ٪٧٣ ١٥,٢   ٪٨٨  إثيوبيا
 ٪٦٧ ٪١٠٠ ٪٤٧ )٢٠١٧( ٧,٤ ٪٣٢ ٪٨٢ ٪١٠٠  الهند

 ٪٥٣ ٪٧٠ ٪٦٧ )٢٠١٧( ١٧,٦ ٪٢٣ ٪٥٢ ٪٨٥  إندونيسيا
 ٪٨٧ ٪١٠٠ ٪٧٣ )٢٠١٦( ١٦١,١ ٪٦٤ ٪٨١ ٪٨٣  العراق
 ٪٢٧ ٪٨٠ ٪٦٠  ٪١٠٠ ٪٩٦ ٪٩٧  ليبيا

 ٪٦٠ ٪٨٠ ٪٦٧ ٢٢,٣ ٪٨٠ ٪٨٧ ٪٩٣  ميانمار
 ٪٤٠ ٪٤٠ ٪٣٣ ١٠,٥ ٪١٦ ٪٦٩ ٪٩١  نيبال

 ٪٤٠ ٪٨٠ ٪٢٧ ٣,٦   ٪٦٣  نيجيريا
 ٪٤٧ ٪٦٠ ٪٦٠ ١٦,٢ ٪٢٩ ٪٥٨ ٪٦٦  باكستان
 ٪٢٠ ٪٥٠ ٪٢٧    ٪٧٠  الصومال

 ٪٤٠ ٪٨٠ ٪٤٧ )٢٠١٧( ١,٢   ٪٤٩  جنوب السودان
 ٪٩٣ ٪٧٠ ٪٦٧ ٤,٨ ٪٣٤ ٪٧٢ ٪٨٨  السودان

 ٪٥٣ ٪٨٠ ٪٦٧ ١٧,٠ ٪٦٧ ٪٧١ ٪٨٠  الجمهورية العربية السورية
 ٪٦٠ ٪٨٠ ٪٦٧ )٢٠١٦( ٠,٧ ٪٧ ٪٥٤ ٪٧٢  اليمن

  ).٢٠٠٥( الدولية الصحية اللوائح  أ
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