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 شلل األطفال
  
  

 والكونغومشروع مقرر إجرائي ُمقترح من أنغوال وأستراليا وكندا 
واليابان والمكسيك وموناكو وأيرلندا التشيكية وفنلندا وألمانيا  والجمهورية

والنرويج وباكستان وجنوب أفريقيا والسويد وسويسرا ونيوزيلندا 
  ريكيةاألم العظمى وأيرلندا الشمالية والواليات المتحدة االمتحدة لبريطاني والمملكة

  
  

وتقريــــر المــــوارد البشــــرية: أحــــدث  ١بعــــد النظــــر فــــي التقريــــر الخــــاص بشــــلل األطفــــال المجلــــس التنفيــــذي،
  ٢المعلومات؛

  
) بشــأن شــلل األطفــال، وتشـــجيع ٢٠١٥( ٣-٦٨ج ص عمــن الديباجــة)   وبعــد التـــذكير بــالقرار  ١(الفقــرة 

  الدول األعضاء على ضمان تنفيذه تنفيذًا كامًال؛ 
  

يـــة الديباجـــة)   وبعـــد التـــذكير بالمناقشـــات الســـابقة التـــي دارت فـــي المجلـــس التنفيـــذي وجمع مـــن ٢(الفقـــرة 
حــول الجوانــب الخاصــة بــالموارد البشــرية فــي المبــادرة العالميــة الستئصــال شــلل األطفــال،  الصــحة العالميــة

  الناجمة عن إنهاء عقود الموظفين؛والسيما فيما يتعلق بمسألة التعويضات المحتملة 
  
من الديباجة)   وبعد التشديد على ضرورة مواصلة التركيز على بـذل الجهـود الفعالـة فـي الشـوط  ٣فقرة (ال

األخيــر مــن استئصــال شــلل األطفــال، وعلــى أهميــة ضــمان أن المبــادرة العالميــة الستئصــال شــلل األطفــال 
  ت الكافية من الموظفين المؤهلين؛قادرة على تحقيق الغرض منها بتوافر المستويا

  
حة إلى التخطيط الفعال للمرحلة االنتقاليـة، لّ من الديباجة)   وبعد تسليط الضوء على الحاجة المُ  ٤(الفقرة 

  ؛١٤٠/١٣م تمن الوثيقة  ١٩بما يتماشى مع األهداف الثالثة الرئيسية الموضحة في الفقرة 
  

مالئمـة والخاصـة بأوضـاع من الديباجة)   وبعـد إعـادة تأكيـد ضـرورة مواصـلة تقـديم التـدخالت ال ٥(الفقرة 
محددة والمركزة إلى األقاليم والبلـدان التـي لـم يتوقـف فيهـا انتقـال المـرض، والسـيما فيمـا يتعلـق بالمتطلبـات 

  من الموارد البشرية والميزانية؛
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 حـدثمـن الديباجـة)   وبعـد اإلقـرار بالتحـديات الكبيـرة والشـاملة التـي تواجـه المنظمـة نتيجـة لمـا ي ٦(الفقرة 
  العالمية الستئصال شلل األطفال؛ يًا من تقليص المبادرةحال
  

الفرص المتاحـة تحديد األولويات علـى نحـو مالئـم فيمـا يتعلـق بـمن الديباجة)   وبعد الدعوة إلى  ٧(الفقرة 
مــن أجــل الحــد مــن االلتزامــات والتعويضــات المحتملــة، ومــن أجــل تعزيــز  داخليــاً  لمــوظفينتكليــف اإلعــادة 

بشأن الطوارئ الصحية والبرنامج الموسَّع للتمنيع على وجه الخصوص، مع التركيز على  برنامج المنظمة
  استبقاء الموظفين ذوي األداء األفضل؛ 

  
ضــرورة تســريع فــرص نقــل المــوظفين الممــولين عــن طريــق المبــادرة  تأكيــدمــن الديباجــة)   وبعــد  ٨(الفقــرة 

ـــــدان الخاليـــــة مـــــن شـــــلل األطفـــــال والبالغـــــة  ـــــون فـــــي البل ـــــذين يعمل العالميـــــة الستئصـــــال شـــــلل األطفـــــال ال
مــع ضــمان بقــاء المــوارد المالئمــة فــي موقعهــا مــن أجــل إجــراء  هم،، أو إعــادة تحديــد مرتســمات٪٤٣ نســبتهم
  الترصد؛

  
لديباجــة)   وبعــد إعــادة تأكيــد توقعــه بــأال تترتــب علــى اســتقدام المــوظفين للمبــادرة العالميــة مــن ا ٩(الفقــرة 

بفضــل انتهــاء العقــود فــي المســتقبل المنظــور،  تنــتج عــن الفيهــاالستئصــال شــلل األطفــال تكــاليف يمكــن ت
، وبعـد مطالبـة من بينها تحديد تـاريخ انتهـاء العقـود بحيـث يتـزامن مـع تـاريخ انتهـاء المبـادرة استخدام طرق

  المنظمة بضمان إتاحة عقود موحدة تستوفي هذا الشرط واستخدامها؛ 
  

  مطالبة المدير العام باالضطالع بما يلي: قررمن الديباجة)    ١٠(الفقرة 
  

أن يقدم تقريرًا إلى جمعيـة الصـحة العالميـة السـبعين يوضـح المخـاطر البرمجيـة والماليـة   )١(
، الناجمـة عـن تقلـيص المبـادرة العالميـة الستئصـال شـلل األطفـال الـذي والمتعلقة بالموارد البشـرية

إنهائها في نهاية المطاف، وأن يقدم أحدث المعلومات عن اإلجراءات المتخـذة عن يحدث حاليًا و 
والمقررة لتخفيف أثر هذه المخاطر مع ضمان الحفاظ على الوظائف األساسية المتعلقة بمكافحـة 

فســــه، وأن يقــــدم المســــودة األولــــى لهــــذا التقريــــر إلــــى اجتمــــاع للــــدول شــــلل األطفــــال فــــي الوقــــت ن
  ؛٢٠١٧األعضاء ُيعقد قبل نهاية نيسان/ أبريل 

  
أن يواصـــل رفـــع التقـــارير المنتظمـــة إلـــى جمعيـــة الصـــحة مـــن خـــالل المجلـــس التنفيـــذي،   )٢(

  بشأن تخطيط عملية االنتقال وتنفيذها.
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