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  األطفال شلل مجال في االنتقال تخطيط
  
  

  العام المدير من تقرير
  
  
 بشـأن )٩(٧٠ع ص ج اإلجرائـي المقـّرر ٢٠١٧ مـايو أيـار/ فـي السـبعون العالميـة الصـحة جمعية اعتمدت -١

 أن أمــور، جملــة فــي العــام، المــدير مــن فيــه ُطِلــب الــذي األطفــال، شــلل مجــال فــي االنتقــال تخطــيط األطفــال: شــلل
 طريـق عـن لتقـديمها ،٢٠١٧ عـام نهايـة بحلول األطفال شلل مجال في االنتقال بشأن استراتيجية عمل خطة يضع

 تنظـر لكـي والسـبعين الحاديـة العالميـة الصـحة جمعيـة إلـى المائـة بعـد واألربعـين الثانية دورته في التنفيذي المجلس
 أجـل مـن القطـري، الصـعيد علـى وخاصـةّ  وأصـول، قـدرات مـن يلـزم مـا تحديـد إلـى اإلجرائـي المقـّرر دعـا وقـد فيهـا.
 تتـأثر قـد التـي البـرامج مجـاالت سـائر فـي الُمحـرز التقـدم ودعـم استئصاله عقب األطفال شلل من خالٍ  عالم صون
 تقـدير إجـراء اإلجرائـي المقـّرر في أيضاً  وُطِلب .األطفال شلل الستئصال الالزمة التحتية البنية موارد بتقليص سلباً 

 التحتيـة البنيـة من الُممولة األصول بعض لدمج يلزم قد الذي التمويلو  واألصول بالقدرات المتعلقة للتكاليف مفّصل
 .أخرى برامج مجاالت في األطفال شلل استئصال لبرنامج

 
 عمـل لخطـة الرئيسية العناصر يبّين وساق قدم على جارٍ  عمل أنه على التقرير هذا إلى ُينظر أن وينبغي -٢

 برنـامج مسّودة مع يتواءم وهو ،النهائية صيغتها في والسبعون الحادية العالمية الصحة جمعية ستضعها استراتيجية
ـــــــواردة الطلبـــــــات تلبيـــــــة إلـــــــى ويهـــــــدف ،٢٠٢٣-٢٠١٩ عشـــــــر الثالـــــــث العـــــــام العمـــــــل   اإلجرائـــــــي المقـــــــّرر فـــــــي ال

 والميزانيــة البشـرية المـوارد تخطـيط عـن ُمحّدثـة معلومـات يقــّدم فإنـه ذلـك، إلـى وٕاضـافة جزئيـة. تلبيـة )٩(٧٠ع ص ج
 العمليــات عــن مفّصــلة معلومــات تقــدمف التقريــر مالحــق أمــا .األطفــال شــلل مجــال فــي االنتقــال بتخطــيط يتعلــق فيمــا

 إلى مؤدية إلكترونية وروابط األطفال، شلل مجال في االنتقال أنشطة على تؤثر التي القطري الصعيد على الجارية
 .العمليات تلك
 

  جديدة رؤية األطفال: شلل مجال في االنتقال
  
 التــي المخــاطر وطــأة تخفيــف إلــى األطفــال شــلل مجــال فــي االنتقــال تخطــيط إدارة البدايــة فــي اســتندت لقــد  -٣

 بســـبب وذلـــك البشـــرية، بـــالموارد المتعلقـــة والقطريـــة والبرمجيـــة الماليـــة القـــدرات تـــوفير ميـــدان فـــي المنظمـــة تواجههـــا
 تقليـل علـى الـنهج هـذا ورّكـز .افالمطـ نهايـة فـي وٕاغالقهـا األطفـال شـلل الستئصـال العالمية المبادرة موارد تقليص

 الجهــود يخــص فيمــا جديــدة رؤيــة وتكــّون فرصــة تتــيح عشــر الثالــث العــام العمــل برنــامج صــياغة ولكــن الخصــوم،
 أن يمكــن التــي الــثالث االســتراتيجية األولويــات لتحقيــق دعمــاً  األطفــال شــلل مجــال فــي االنتقــال لتخطــيط المبذولــة
  المستدامة. التنمية أهداف تحقيق في المنظمة إسهام تعّظم

  
 ظـل فـي حيـاتهم الجميـع يحيـا أن ضـمان فـي المتمثلـة األولى االستراتيجية األولوية تحقيق دعم إلى وسعياً   -٤

 أن القطــري الصــعيد علــى األطفــال شــلل الستئصــال القائمــة األصــول بمقــدور فــإن العافيــة، وتعزيــز بالصــحة التمتّــع
 قبيـل مـن األولويـة، ذات المجـاالت فـي أحـد أي إهمـال عـدم بشـأن الُمحـّدد الهـدف لبلـوغ الـالزم بالـدعم البلـدان تزّود
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 فـي التفـاوت أوجـه تقليل أجل من وخصوصاً  التمنيع، وأنشطة السارية واألمراض والمراهقين واألطفال النساء صحة
 فـي األطفـال شـلل باستئصـال المعنيـون الموظفـون ويواصـل .نسـبياً  واهنـة صـحية أساسـية هياكـل لـديها التـي البلدان
 األخـرى، البـرامج مجـاالت فـي فعـالً  إسـهامهم األطفـال شـلل مجـال فـي االنتقـال بمرحلـة تمر التي البلدان من العديد
  .السارية األمراض من وغيرها والطفل والوليد األم وصحة اإلنجابية الصحة ومنها

  
 الــنظم لتعزيــز الــالزم بالــدعم البلــدان تزويــد فــي المتمثلــة الثانيــة االســتراتيجية األولويــة تحقيــق فــي وٕاســهاماً   -٥

 شـلل استئصال برنامج أصول عن ُيستغنى لن فإنه الشاملة، الصحية التغطية تحقيق صوب التقدم وٕاحراز الصحية
 الجـودة، العاليـة األساسـية واألدويـة الصـحية الرعايـة خـدمات إتاحـة لضـمان القطري الصعيد على ووظائفه األطفال

  .الهشة المواضع في والسيما اللقاحات، فيها بما
  
 مـــن وســـواها األوبئـــة مـــن آمـــن عـــالم صـــون بشـــأن للمنظمـــة الثالثـــة االســـتراتيجية ألولويـــة لتحقيـــق ودعمـــاً   -٦

 المتضـّررين السـكان أمـام لـألرواح المنقذة األساسية الصحية الخدمات إتاحة في اإلسراع وضمان الصحية الطوارئ
 والمتضـّررة الهشـة البلـدان مـن الكثيـر فـي األطفـال شـلل استئصـال برنـامج وظـائف عـن ُيسـتغنى لـن فإنـه بالطوارئ،
 ستســاعد كمــا بالمخــاطر. واإلبــالغ واالســتجابة المختبريــة والخــدمات والتمنيــع التنســيق خــدمات فيهــا بمــا بالنزاعــات،

 تـدعيم فـي كافّـة البلـدان أحرزتـه الـذي التقـدم تعزيـز في القطري الصعيد على األطفال شلل استئصال برنامج قدرات
 هـذا بلـوغ أجـل مـن أيضـاً  ُيسـتغنى ولـن ).٢٠٠٥( الدوليـة الصـحية اللـوائح فـي عليهـا المنصوص األساسية القدرات
 للتحـديات التصـدي مجـال فـي وخبـرتهم األطفال شلل باستئصال المعنيين الموظفين معرفة عن االستراتيجي الهدف

 داخليًا، المشّردين والسكان والمهاجرين الالجئين جموع تدفقات ومنها السكان، بتنّقالت والمرتبطة بالصحة المتصلة
  .الحدود عبر والتمنيع الترصد أنشطة عن فضالً 

  
 لـذا، المنظمـة، عمـل صـميم فـي البلـدان وضـع أسـاس علـى عشـر الثالـث العام العمل برنامج مسّودة وتقوم  -٧
 مختلـف مـع الغـرض لهـذا وبدقّـة خّصيصـاً  الُمصـّممة الجهـود بمواءمـة مرهون بالنجاح البرنامج هذا تنفيذ تكليل فإن

 األكثـر بالبلـدان الموجـودة األطفـال شـلل الستئصـال الكبيـرة األصـول من االستفادة ينبغي وعليه، .القطرية السياقات
 وذلـــك التشـــغيلي، بالـــدعم األعضـــاء الـــدول تلـــك تزويـــد فـــي المنظمـــة لمســـاعدة بالنزاعـــات وتضـــرراً  وهشاشـــة ضـــعفاً 

 لالنتقـال عرضـة األقـل البلـدان مـن الثـاني المسـتوى  إلـى بالنسـبة أما .الدولية اإلنمائية األوساط من كاملة بمساعدة
 بفضـل بالكامـل أولوياتهـا دعـم لضمان الجودة عالية تقنية بمساعدة ستزّودها المنظمة فإن األطفال، شلل مجال في

 حيــث مــن وضــعها صــون إلــى الحاجــة نفســه الوقــت فــي وتلّبــي األطفــال، شــلل استئصــال ألغــراض الُمــوّفرة القــدرات
 الدعم لتقليص تدريجية بعملية البلدان تلك في وسُيضطلع الستئصاله. الالحقة المرحلة في األطفال شلل من خلوها
 القــدرات المتوســط األجــل فــي الوطنيــة الحكومــات تســتوعب بــأن قويــة توقعــات وجــود مــع بــاالقتران والتقنــي، المــالي
 وفيمـــا .باالنتقــال المعنيــة خططهـــا تحــّدده مثلمــا عليهــا المترتبـــة والتكــاليف الحاســمة األصـــول تلــك بواســطة الُمــوّفرة
 صحية نظم لديها بلدان وهي األطفال، شلل مجال في االنتقال بمرحلة تمر التي البلدان من الثالث المستوى يخص
 فيهـا سـترّكز المنظمـة فـإن أقـوى، اقتصـادية وقـدرات ينبغـي كمـا المدربـة العاملـة القـوى مـن أكبـر وأعـداد بكثير أمتن
 بالكامـل وتمـّول تسـتوعب أن الحكومـات تلـك مـن نفسـه الوقـت فـي وتتوقـع االسـتراتيجية، االستشـارية الخـدمات على

 وســتقدم .القصــير األجــل فــي الصــحية بأولوياتهــا للوفــاء الالزمــة استئصــاله وقــدرات األطفــال شــلل استئصــال أصــول
 دعمــاً  والخــارجي المحلــي الصــعيدين علــى التمويــل مــوارد تعبئــة أنشــطة لتعزيــز الالزمــة التقنيــة المســاعدة المنظمــة
  استدامتها. إلمكانية وضماناً  األطفال شلل مجال في االنتقال بمرحلة تمر التي الثالثة البلدان مستويات لجميع
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  األطفال شلل مجال في االنتقال بشأن استراتيجية عمل خطة وضع
  
 األعضــاء الــدول شــواغل تبديــد علــى األطفــال شــلل مجــال فــي لالنتقــال نطاقــاً  األوســع الرؤيــة هــذه ستســاعد  -٨

 والتمنيــع؛ األمــراض؛ ترصــد يلــي: مــا مثــل الرئيســية، البــرامج مجــاالت ســائر فــي الُمحــرز التقــدم صــون ضــرورة إزاء
 تعزيــز منهــا بوســائل لهــا، والتصــدي الفاشــيات وانــدالع الطــوارئ بحــدوث المبكــر واإلنــذار الصــحية؛ الــنظم وتعزيــز
 علـى الرؤيـة تلـك ستسـاعد كمـا ).٢٠٠٥( الدوليـة الصـحية اللـوائح فـي عليهـا المنصوص األساسية القدرات وصون
 األطفـال شـلل مـن خـال عالم إيجاد لضمان ستلزم التي األطفال شلل استئصال مجال في الحاسمة الوظائف صون
 ووضــع التمويــل بشــؤون يتعلــق فيمــا التخطــيط تنســيق طــابع زيــادة مــن األمــر هــذا ســيمّكن وأخيــرًا، .استئصــاله عقــب

  .بعدها وما ٢٠٢١-٢٠٢٠ للثنائية البرمجية الميزانيات وضع سياق في الطويل المدى على الميزانيات
  
 إلـى والقطريـة، اإلقليمية المكاتب فيها بما كاّفة، األمانة أنحاء في دارت التي الُمفّصلة المناقشات وأفضت  -٩

 مجـال فـي االنتقـال لتحقيـق مواءمتهـا يلـزم التي العمل تدفق ومجاالت البرمجية األولويات من أولية مجموعة تحديد
 برنـامج مسـودة برؤيـة والمجـاالت األولويـات هـذه ربـط كيفيـة علـى االسـتراتيجية العمـل خطة وسترّكز .األطفال شلل
 لخطـة الرئيسـية العناصـر عـرض هـو التقريـر هـذا وهـدف .الثغـرات سـد فـي المنظمة ودور عشر الثالث العام العمل
 لتنفيـــذها إطـــار مـــع جنـــب إلـــى جنبـــاً  والســـبعين الحاديـــة العالميـــة الصـــحة جمعيـــة إلـــى لتقـــديمها االســـتراتيجية العمـــل

  ورصدها.
  

  االستراتيجية العمل خطة عناصر
  

 العالميـة المبـادرة موارد تقليص عملية مع األطفال شلل مجال في االنتقال بشأن الوطنية الخطط مواءمة
  ١األطفال شلل الستئصال

  
 فأمـا ".و"الوظـائف "األصـول" مـن كـّالً  القطـري الصـعيد علـى األطفـال شـلل استئصـال برنـامج موارد تشمل  -١٠
 فـي وٕانشـاءها تمويلها المذكور البرنامج يتوّلى التي المادية األساسية والهياكل البشرية الموارد جميع فتضم ألصولا

 فـي األطفـال شـلل استئصـال برنـامج وظـائف تتمثـل فيمـا ،كليهمـا الـوطني ودون الوطني الصعيدين على البلد، ذلك
 ووظـــائف أصـــول عـــن الُمفّصـــلة المعلومـــات جمـــع زالمـــاو  .األصـــول تلـــك تتوالهـــا التـــي واألنشـــطة والعمليـــات الـــنظم
 تخطــيط طريــق علــى أساســية خطــوة يمثــل الــوطني ودون الــوطني الصــعيدين علــى األطفــال شــلل استئصــال برنــامج
 رســـم عمليـــة مــن عليهـــا ُيحصــل التـــي البيانــات وُترســـي .القطـــري المســتوى علـــى األطفــال شـــلل مجــال فـــي االنتقــال
 معــّين، بلــد فــي وأنشــطته وموقعــه وهيكلــه األطفــال شــلل استئصــال برنــامج حجــم لبيــان الــالزم األســاس ذههــ الخــرائط

  .األصول تلك لصون المقدّرة التكاليف مع جنب إلى جنباً 
  

 المـوظفين كـادر مـن ٪٩٠و ٦٠ بـين تتـراوح نسـبة هنـاك أن األصـول خـرائط لرسـم الُمفّصـلة العمليـة وتبّين  -١١
 الخـــدمات وٕايتـــاء التمنيـــع أنشـــطة نطـــاق توســـيع فـــي يســـهمون مّمـــن األطفـــال شـــلل استئصـــال برنـــامج مـــن الُممـــوّلين
 وحـدات وهـي ،األصـول هـذه مـن أساسـية عناصـر الترصـد وحـدات وتمثل .بالعمليات واالضطالع واإلدارة والترصد
 أسـاس علـى ناشـط بترصـد وتضـطلع وسـائق، اإلدارية الشؤون في ومساعد بالترصد معني طّبي موظف من تتكّون
 منهـا الوقايـة يمكـن التـي األمـراض مـن وغيـره الحـاد الرخـو الشـلل مـن بكـلّ  اإلصـابة حاالت من حدة على حالة كل

 الوحـدات تلـك تكـون ما وغالباً  ).المواليد وكزاز الياباني الدماغ والتهاب األلمانية والحصبة الحصبة (مثل باللقاحات

                                                           
، ملّخـص أرقـام الميزانيـة لتقلـيص حجـم المبـادرة العالميـة الستئصـال شـلل األطفـال فـي المكاتـب القطريـة ١انظر الملحق    ١

 التابعة للمنظمة في البلدان التي ال يتوطنها الفيروس.
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 والطــوارئ الطبيعيــة والكــوارث األمــراض فاشــيات لكبــرى االســتجابة فــي البلــد عليهــا يعــّول التــي الرئيســية المــوارد هــي
  ).نيبال في والزالزل أنغوال في الصفراء والحمى والمالريا الكوليرا فاشيات قبيل (من األخرى

  
 فقـد األمـر، واقـع فـي األطفال شلل استئصال برنامج من ُتمّول حيوية أصول هي البشرية الموارد أن ورغم  -١٢

 بالقــدر هــي البرنــامج هــذا مــن الُمموّلــة العمليــات والــنظم/ الماديــة األساســية الهياكــل أن عــن النقــاب الوثــائق كشــفت
 والقـدرات واالتصـاالت النقـل معـدات (ومنهـا الكافيـة الحكوميـة األساسية الهياكل غياب ظل وفي .األهمية من نفسه
 البلـدان فـي أوسـع نطـاق علـى للفاشـيات واالسـتجابة األمراض وترصد التمنيع أنشطة فإن البيانات)، لتجهيز الكافية
 يمكــن وال .األطفــال شــلل استئصــال برنــامج مــن الُمموّلــة للمنظمــة الماديــة والمعــدات باألصــول كبيــر بشــكل مرهونــة
 وٕاثيوبيــا الديمقراطيــة الكونغــو وجمهوريــة تشــاد (مثــل كثيــرة ببلــدان إليهــا الوصــول يصــعب التــي المنــاطق معظــم بلــوغ

 والــذي المــذكور، البرنــامج مــن الُممّولــة الــدفع الرباعيــة المركبــات مــن المنظمــة أســطول بفضــل إال الســودان) وجنــوب
 علـى المنظمـة لمكتـب المخّصصـة المسـاحة وٕاثيوبيـا) تشاد (مثل الحاالت بعض في موارده من كّلياً  أو جزئياً  ُتمّول

 مــن لمحــة األطفــال شــلل الستئصــال العالميــة للمبــادرة اإللكترونــي الموقــع ويبــّين الــوطني. دون أو الــوطني المســتوى
 األولويــة ذات البلــدان مــن بلــداً  ١٤ فــي أجريــت التــي بالتفصــيل األصــول خــرائط رســم عمليــة عــن استعراضــها أجــل

  ١وجغرافيًا. وظيفياً  تصنيفاً  مصّنفة
  

 القطــري المسـتوى علــى األطفـال شــلل الستئصـال العالميـة المبــادرة توفرهـا التــي المـوارد معظــم مـن وُيسـتفاد  -١٣
 المبــادرة هــذه وتعكــف .األطفــال شــلل استئصــال مــن بكثيــر أبعــد هــو مــا إلــى تــذهب التــي المهــام أداء دعــم ألغــراض

 التــي األولويــة ذات البلــدان مــن بلــداً  ١٦ فــي تُبــذل التــي األطفــال شــلل مجــال فــي االنتقــال تخطــيط جهــود دعــم علــى
 علــى الُمترتّــب الســلبي األثــر لوطــأة وتخفيفــاً  ٢المبــادرة. مــن الُممولّــة األصــول مــن ٪٩٠ علــى تزيــد بنســبة تســتأثر
 بشـأن وطنيـة خطـط لوضـع عمليـة اسـُتِهّلت فقـد األطفـال، شـلل الستئصـال العالميـة المبـادرة لمـوارد الُمزمع التقليص
 المتحدة األمم ومنظمة المنظمة من وبدعم الوطنية الحكومات بقيادة ٣البلدان بتلك األطفال شلل مجال في االنتقال
 والمعنـي لهـا التـابع الفريـق خـالل مـن المـذكورة المبـادرة وتواظـب والقطريـة. اإلقليمية والمكاتب (اليونيسيف) للطفولة

                                                           
  تخطيط االنتقال في مجال شلل األطفال بالبلدان    ١
)http://polioeradication.org/polio-today/preparing-for-a-polio-free-world/transition-planning/country-transition-planning/ ،

 ).٢٠١٧كانون األول/ ديسمبر  ٢١تم االطالع في 

اإلقليم األفريقي (أنغوال، والكاميرون، وتشاد، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وٕاثيوبيـا، ونيجيريـا، وجنـوب سبعة بلدان في    ٢
ال) وأربعــة أخــرى فــي الســودان)، وخمســة بلــدان فــي إقلــيم جنــوب شــرق آســيا (بــنغالديش، والهنــد، وٕاندونيســيا، وميانمــار، ونيبــ

 ).إقليم شرق المتوسط (أفغانستان، وباكستان، والصومال، والسودان

بلـدًا حصـرًا  ١٦الصـعيد العـالمي، وتقـّدم الـدعم إلـى تتّبع المبـادرة العالميـة الستئصـال شـلل األطفـال التقـدم الُمحـرز علـى    ٣
يــة الصــادرة عــن المبــادرة فــي ســياق تخطــيط مــوروث شــلل ترّكــز فيهــا معظــم مواردهــا. ولكــن حــرّي بالــذكر أن المبــادئ التوجيه

األطفال تشجع جميع البلدان التي تحصل على تمويل منها علـى وضـع خطـط بشـأن االنتقـال فـي مجـال شـلل األطفـال. وفـي 
البلــدان الواقــع، فقــد قــام المكتــب اإلقليمــي ألفريقيــا مــن خــالل مبادراتــه وهياكلــه اإلقليميــة بتحديــد األولويــات فيمــا يخــص جميــع 

الُممّولة من المبادرة، كما يعكف المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط على وضع نهج إقليمي أكثر شموًال يتطّلع أيضًا إلـى بلـدان 
 هّشة أخرى باإلقليم (مثل العراق والجمهورية العربية السورية واليمن).
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 التقنيــة والمســاعدة ١التوجيهيــة المبــادئ بواســطة التخطــيط عمليــة دعــم علــى األطفــال شــلل مجــال فــي االنتقــال بــإدارة
  ٢.المعالم من مجموعة بفضل الُمحرز التقدم وتتّبع الدعوة أنشطة ودعم واالتصاالت

  
 بشــأن التكــاليف مقــّدرة خطــط مســّودات بوضــع ٣بلــدان ثمانيــة ٢٠١٧ ديســمبر األول/ كــانون لغايــة وقامــت  -١٤

 تفـيّ  ولـن للتكـاليف. أولـي بتقـدير تقتـرن أوليـة مسـّودات هـي الخطـط تلـك ومعظـم األطفـال، شـلل مجـال في االنتقال
 عنــد التخطــيط هــذا رســمياً  ستســتهالن اللتــين وباكســتان، أفغانســتان (باســتثناء بلــداً  ١٤ عــددها البــالغ البلــدان جميــع
 عـام نهايـة بحلـول التكـاليف الُمقـّدرة خططهـا مسـّودات وضـع بشـأن الُمسـتهدف بالموعـد األطفـال) شـلل سريان وقف

٢٠١٧.  
  

 المصـلحة أصـحاب يقدمه ما بفضل المقبلة الستة األشهر مدى على الخطط تلك وضع البلدان وستواصل  -١٥
 علــى بوضـوح الضـوء فعـالً  تسـّلطان التخطــيط وعمليـة األوليـة المسـّودات أن علـى أوســع، نطـاق علـى مـدخالت مـن

 فــي األطفــال شــلل الستئصــال العالميــة المبــادرة مــن الُمموّلــة والوظــائف األصــول دمــج عمليــة أمــام الماثلــة التحــديات
 التمويـــل لتـــوفير اســـتراتيجية علـــى تقريبـــاً  الخطـــط مســـّودات معظـــم وتشـــتمل .البلـــدان لتلـــك القائمـــة الصـــحية الهياكـــل
 األجـــل فـــي كبيـــر بشـــكل تعـــّول الخطـــط تلـــك أن بيـــد الطويـــل، األجـــل فـــي وتمويلـــه البلـــد قـــدرات بنـــاء بشـــأن المحلـــي
  .خارجية مصادر من الُمقّدمين والمالي التقني الدعم على سنوات) ٥-٢( المتوسط أو القصير

  
 بشـأن خططـاً  وضـعت وقـد التقـدم، إحـراز علـى آسـيا شـرق جنـوب إقلـيم فـي الواقعـة البلـدان جميـع وتواظب  -١٦

 ُمصـــمم نهـــج واعتمـــاد الوطنيـــة حكوماتهـــا مـــع التنســـيق عـــرى توثيـــق إطـــار فـــي األطفـــال شـــلل مجـــال فـــي االنتقـــال
 تحــديات تواجــه التــي الصــومال) (مثــل الهشاشــة الشــديدة بالبلــدان تبــاطؤاً  التقــدم وشــهد البلــد. الحتياجــات خصيصــاً 
 وتنــــافس المســــتدام التمويــــل خيــــارات وانعــــدام واالســــتيعاب التخطــــيط ميــــداني فــــي القــــدرات محدوديــــة منهــــا عديــــدة،

 الديمقراطيـة الكونغـو وجمهوريـة تشـاد قبيـل (مـن أخـرى هشـة بلـدان من الواردة الخطط مسّودات وتكشف األولويات.
 غيــاب ظــل فــي للغايــة الُمــرّجح ومــن .االســتدامة وٕامكانيــة بالتنفيــذ المتعلقــة المخــاطر عــن النقــاب الســودان) وجنــوب
 الُمقـّدرة الوطنيـة الخطـط تلـك بعـض تظـلّ  أن الكبيـر الخـارجي والـدعم بكثيـر أقـوى بطابع تتسم التي الوطنية الملكية
  تنفيذ. دون من التكاليف

  
 العالميـة المبـادرة مـن الُممولـة والوظائف األصول لدمج الالزمة القدرات إلى حالياً  البلدان افتقار إلى نظراً و   -١٧

 التشـغيلي دعمهـا تقـديم ستواصـل المنظمـة أن مـؤداه توقعـاً  تجّسـد البلـدان هـذه خطـط فـإن األطفال، شلل الستئصال
 واالســتجابة األوليــة الصــحية الرعايــة وتقــديم متكامــل نحــو علــى األمــراض وترصــد التمنيــع مثــل رئيســية مجــاالت فــي

 وأن الـنظم) تعزيـز عناصـر (ليضـم شـموالً  أكثـر الـدعم هذا طابع يكون أن الهشة البلدان في المتوقع ومن .للطوارئ
 كيفيـــة علـــى تحديـــداً  التركيـــز مـــع البلـــدان، خطـــط مســـّودات تفاصـــيل ٢ الملحـــق ويعـــرض .بكثيـــر أطـــول لمـــدة ُيقـــّدم

   .النظر قيد التمويل وخيارات الوطنية األولويات مع األطفال شلل ألصول مواءمتها
                                                           

 بشـأن خطـة بإعـداد المتعلقـة التوجيهيـة المبـادئ األطفـال: شـلل مـوروث تخطيط .المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال   ١
   ٢٠١٥ جنيف؛ األطفال. شلل مجال في االنتقال

)http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/07/TransitionGuidelinesForPolioLegacy.pdf، االطـــالع تـــم 
  ).٢٠١٧ ديسمبر األول/ كانون ٢١ في
) وتحديــد ٤) ورســم خــرائط األصــول؛ (٣) وٕارســاء أنشــطة التنســيق داخــل البلــدان؛ (٢الــوعي، () إذكــاء ١المعــالم هــي: (   ٢

) ووضـــع اســـتراتيجيات لمواءمـــة أصـــول شـــلل األطفـــال مـــع األولويـــات ٥(أولويـــات البلـــدان فيمـــا يخـــص رســـم هـــذه الخـــرائط؛ 
) ووضــع تلــك الخطــة فــي ٧) ووضــع مســّودة لخطــة مقــّدرة التكــاليف بشــأن االنتقــال فــي مجــال شــلل األطفــال؛ (٦الوطنيــة؛ (

 .صيغتها النهائية، بما في ذلك قطع االلتزامات بشأن التمويل وخطة التنفيذ

 ، وتشاد، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والهند، وٕاندونيسيا، وميانمار، ونيبال.، والكاميرونبنغالديش   ٣
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  استئصاله عقب األطفال شلل من خال عالم صون
  

  األطفال شلل استئصال على لإلشهاد الالحقة المرحلة في الُمّتبعة االستراتيجية مسّودة  
  

 مرحلـة بلـوغ صـوب قـدماً  العـالم مضـي معـرض فـي األطفـال شـلل الستئصـال العالميـة المبـادرة شـرعت لقد  -١٨
 التقنية واإلرشادات المعايير لتحديد بعملية االضطالع في منه، البري األطفال شلل فيروس استئصال على اإلشهاد
 تلـــك علـــى االطـــالع ويمكـــن .األطفـــال شـــلل مـــن خاليـــاً  العـــالم هـــذا لصـــون والالزمـــة األساســـية بالوظـــائف المتعلقـــة

  ١األطفال. شلل استئصال على لإلشهاد الالحقة المرحلة في الُمّتبعة االستراتيجية مسّودة في اإلرشادات
  

 شــــلل استئصــــال علــــى لإلشــــهاد الالحقــــة المرحلــــة فــــي الُمّتبعــــة االســــتراتيجية تنفيــــذ مقتضــــيات يلــــي وفيمــــا  -١٩
 أدنــــاه المبينــــة الثالثــــة األهــــداف بلــــوغ يســــتوعب أن ســــيلزم الــــذي والماليــــة، الصــــحة وزارات تخطــــيط (أ) األطفــــال:

 فـي الحـاليون (الشـركاء الـداخلي الصـعيد على المنظمات تخطيطو  )ب( لبلوغها؛ دعمه يواصل أن أو )،٢٣ (الفقرة
 حاليــاً  المشــاركة غيــر األخــرى والمنظمــات واليونيســيف، المنظمـة ومــنهم األطفــال، شــلل الستئصــال العالميــة المبـادرة

 والمبـادرات الجـدد الشـركاء وتخطـيط (ج) واألنشـطة؛ الوظـائف هذه ستدعم التي األطفال) شلل استئصال جهود في
 باألنشــطة االضــطالع لـدعم اســتهاللها لكيفيــة األطفـال شــلل استئصــال شـراكة نطــاق ضــمن تنـدرج ال التــي الصـحية

  منه. األطفال شلل استئصال على لإلشهاد الالحقة بالمرحلة العالم في
  

 األطفـــال شـــلل استئصــال علـــى باإلشــهاد المعنيـــة العالميــة اللجنـــة حــددتها التـــي الرئيســية المعـــايير وتتمثّــل  -٢٠
 شـلل فيـروس مـن المنظمـة أقـاليم جميـع خلـو إثبـات فـي العـالم مـن استئصـاله علـى لإلشـهاد مسبقة شروطاً  بوصفها
ـــال ـــال شـــلل (حـــاالت الحـــاد الرخـــو الشـــلل حـــاالت مـــن المعـــزول البـــري األطف  األفـــراد مـــن أو فيهـــا) الُمشـــتبه األطف
 عـالي بترصـد االضـطالع ظـل وفـي سنوات ثالث عن تقل ال لمدة وذلك البيئة، من المأخوذة العينات أو األصحاء
 استئصـال علـى باإلشـهاد المعنيـة العالميـة اللجنة مع بالتعاون أيضًا، وسُيضطلع ٢.اإلشهاد معايير يستوفي الجودة
 مـن التحقق ومنهجيات معايير لتحديد بعملية بالتمنيع، المعني االستراتيجي االستشاري الخبراء وفريق األطفال شلل
 يلزم ولذلك، الفموي. األطفال شلل لقاح منه ُيسحب أن بعد اللقاح من الُمشتق األطفال شلل فيروس من العالم خلو

 علـى اإلشـهاد عمليـة إتمـام أجـل مـن األطفـال شـلل استئصـال مجـال فـي األساسـية والقـدرات الوظـائف بعـض صون
  .استئصاله على اإلشهاد عقب منه خالياً  العالم صون لضمان وكذلك استئصاله،

  
 من خالٍ  عالم لصون الالزمة واألصول القدرات من مجموعة استبقاء القطري الصعيد على تحديداً  وسيلزم  -٢١
 فيهـا ُيخّطـط لم إن العالم بلدان أفقر من هي معّينة بلدان في الُمواجهة المخاطر وتزداد ).٣ (الملحق األطفال شلل

 اضـــطالع المخـــاطر تلـــك إدارة وستســـتدعي .بفعاليـــة فيهـــا وُينّفـــذ جيـــداً  تخطيطـــاً  األطفـــال شـــلل مجـــال فـــي االنتقـــال
  إدارتها. في قيادي بدور األطفال شلل الستئصال العالمية المبادرة نطاق خارج من المصلحة أصحاب

  
                                                           

  االستراتيجية الُمّتبعة في المرحلة الالحقة لإلشهاد على استئصال شلل األطفال    ١
http://polioeradication.org/polio-today/preparing-for-a-polio-free-world/transition-planning/polio-post-
certification-strategy  

 ).٢٠١٧كانون األول/ ديسمبر  ٢١االطالع في تم (

 ,Smith J, Leke R, Adams Aلالطالع على تعريف استئصال فيروس شلل األطفال البري في سـياق سـريانه، انظـر    ٢
Tangermann RH. Certification of polio eradication: process and lessons learned. Bull World Health 

Organ. 2004; 82:24-30 )http://www.who.int/bulletin/volumes/82/1/24-30.pdf ، كـــانون  ٢١االطـــالع فـــي تـــم
 ).٢٠١٧األول/ ديسمبر 
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 بشــدة ترّكــز األطفــال شــلل استئصــال علــى لإلشــهاد الالحقــة المرحلــة فــي الُمّتبعــة االســتراتيجية فــإن وعليــه،  -٢٢
 مـن استئصـاله على اإلشهاد عقب ظهوره بمعاودة المتعلقة التهديدات وتراعي الفيروس، مخاطر وطأة تخفيف على

 اآلمنة غير والمناولة ب)( الفموي؛ األطفال شلل لقاح استخدام استمرار (أ) التالية: الثالث الفئات في وذلك العالم،
 كيفيـة بإيجـاز االسـتراتيجية وتبـّين عنـه. ُيكشـف أن دون مـن الفيـروس وسـريان (ج) األطفال؛ شلل فيروسات لجميع
  أمكن. حيثما منها، والتخّلص وطأتها وتخفيف منها والحد المخاطر تلك معالجة

  
 المعـ صـون أجـل من والمستقبل الحاضر في المخاطر وطأة تخفيف بشأن ُحدِّدت أهداف ثالثة يلي فيماو   -٢٣
  األطفال: شلل من خال

  
 فيــروس احتــواء عمليــة تحقيــق هــو األول الهــدف مــن غــرضال األطفــال. شــلل فيــروس احتــواء –١ الهــدف
 فـي التركيـز وسينصب المرافق. من وغيرها اللقاحات تصنيع مرافقو  المختبرات في وصونها األطفال شلل

 االحتــواء لمتطلبــات االمتثــال تحقيــق وعلــى األطفــال شــلل فيــروس تخــزين مرافــق عــدد تقليــل لــىع البدايــة
  .ضمانات من يلزم ما توفير مع لها االمتثال ورصد

  
 لللشــل الُمســّبب األطفــال شــلل مــن الســكان حمايــة إلــى الثــاني الهــدف يرمــي الســكان. حمايــة -٢ الهــدف
 االســتعداد طريــق عــن وذلــك ،الحاضــر الوقــت فــي اللقــاح مــن الُمشــتق األطفــال وشــلل اللقــاح عــن والنــاجم
 أولئـك حمايـة ٕالـىو  ،منـه سـحبه عملية وتنسيق العالم من التكافؤ الثنائي الفموي األطفال شلل لقاح لسحب
 إتاحــة طريــق عــن كــان شــكل بــأي األطفــال شــلل فيــروس ظهــور معــاودة مــن الطويــل األجــل فــي الســكان

  .ضّده والناجعة المأمونة لقاحاتال
  

 الكشـف علـى الثالـث الهـدف تركيـز ينصـب .الهـ والتصـدي األطفـال شلل أحداث عن الكشف -٣ الهدف
 نظــامب االســتعانة خــالل مــن البيئــة فــي أو نســاناإل لــدى األطفــال شــلل فيروســات مــن فيــروس أي عــن فــوراً 

 التصـدي أو األطفـال شـلل أحـداث الحتـواء يكفـي بقـدر والموارد القدرات من يلزم ما وصون حّساس ترصد
  ية.فعالب لها

  
 فــإن ٢٠١٧،١ أكتــوبر األول/ تشــرين فــي المعقــود اجتماعــهب األطفــال شــلل مراقبــة مجلــس رهقــرّ  بمــا عمــالً و   -٢٤

 الالحقـة المرحلـة فـي الالزمـة التقنيـة الوظـائف تحديـد علـى سـترّكز األطفـال شـلل استئصـال لمبادرة العالمية الشراكة
 االضــطالع الُمقــّرر ألنشــطةبا لالضــطالع الــالزم التمويــل حشــد تولىوســت ،األطفــال شــلل استئصــال علــى لإلشــهاد
 اإلشـهاد مرحلـة يعقـب عـام غضـون فـي تحقيقـه الُمزمـع التكافؤ الثالثي اللقاح استخدام وقف يتحّقق أن إلى بتنفيذها
  .األطفال شلل استئصال على

  
 األطفــال شــلل استئصــال مجــال فــي الحاســمة الوظــائف هــذه داءأل الالزمــة الماليــة المــوارد تــوفير يكونوســ  -٢٥

 المرحلـة في الُمّتبعة االستراتيجية في الُمحّددة األهداف تنظيم مسألة في المقبلة المالكة" "الجهات بت كيفيةب مرهوناً 
 شـــلل الستئصـــال العالميـــة المبـــادرة قدموســـت .األهـــداف تلـــك وٕادارة األطفـــال، شـــلل استئصـــال علـــى لإلشـــهاد الالحقـــة
 سحبب وانتهاءً  األطفال شلل استئصال على اإلشهاد بمرحلة ابتداءً  األنشطةب االضطالع لتكاليف تقديرات األطفال
 لشــؤون مســتقل نمــوذج وضــع ســيجري ذلــك، إلــى وٕاضــافة .العــالم مــن التكــافؤ الثنــائي الفمــوي األطفــال شــلل لقــاح

                                                           
(الُمتاحـة علـى الـرابط اإللكترونـي  ٢٠١٧تشـرين األول/ أكتـوبر  ٢انظر محاضر اجتمـاع مجلـس مراقبـة شـلل األطفـال،    ١

تـــــم ، http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/07/pob-meeting-minutes-02102017.pdfالتـــــالي: 
 ).٢٠١٧كانون األول/ ديسمبر  ٢١االطالع في 
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 أمـر وهو – المذكور اللقاح سحب عقب الطويل األجل في الُمتكّبدة لتكاليفل المستوى رفيعة تقديرات يضم التمويل
  اليوم. مجهولة تعتبر التي الرئيسية والقرارات اإلضافية معلوماتال بشأن افتراضات وضع سيستلزم

  
 تتكّفـل أن األطفـال شـلل استئصـال علـى لإلشـهاد الالحقـة المرحلـة فـي الُمتّبعـة االسـتراتيجية مسّودة وتقترح  -٢٦

 ووضـــع االســـتراتيجية تنفيـــذ بمســـؤولية الوثيقـــة هـــذه فـــي المبّينـــة الوظـــائف أداء تتـــولى التـــي المقبلـــة المالكـــة الجهـــات
 والعمـل التكـافؤ الثنـائي الفمـوي األطفـال شـلل لقـاح اسـتخدام وقـف خـالل مـن التنفيـذ موضع بتوفيره الُمتعّهد التمويل

 االنتقـال بأنشـطة االضطالع استهالل معقول، بوقت الشراكة حلّ  قبل ويجب .استخدامه لوقف الالحقة المرحلة في
 فـــي الُمتّبعـــة االســـتراتيجية فـــي الُمحـــّددة الثالثـــة االســـتراتيجية األهـــداف فـــي بّينـــةالم األساســـية الوظـــائف "تســـليم" أو

 واإلدارة الشــؤون تصــريف بأنشــطة االضــطالع عــن فضــالً  ،األطفــال شــلل استئصــال علــى لإلشــهاد الالحقــة المرحلــة
 ممكــن، وقــت أقــرب فــي واألنشــطة الوظــائف هــذهل المقبلــة المالكــة الجهــات تحديــد عــن غنــى ال ولــذلك، ١.بــالغواإل
 لكــي اتالتغييــر  وٕاحــداث اإلمكانــاتو  القــدرات تــوفير مجــال فــي بــذلها الــالزم الجهــود بشــأن تقــدير إجــراء يتســنى كيمــا
  بالنجاح. تتكّلل

  
 الثالثــة األهــداف بلــوغل رئيســية عوامــل منهــا المقدمــة الماليــة والمــوارد الوطنيــة الحكومــات ملكيــة وستشــّكل  -٢٧

 عـالم صـون أجـل مـن األطفـال شـلل استئصـال علـى لإلشـهاد الالحقـة المرحلـة في الُمّتبعة االستراتيجية في الُمحّددة
 .االسـتراتيجية تنفيـذ فـي رئيسي دور أداءب الهشة البلدان من العديد في المنظمة ستضطلعو  األطفال. شلل من خال
ــرّجح التــي البــرامج مجــاالت شــأن مــن فــإن المنظمــة، داخــل أمــا  الوظــائف هــذهل المالكــة الجهــات تكــون أن للغايــة ُي

 هـذان تطبيقهـا اسـتهال التـي العمـل نمـاذج تراعـي أن وسيتعّين الصحية. والطوارئ التمنيع على تشتمل أن األساسية
 األطفـال شـلل مجـال فـي االنتقـال تخطيط على المترتبة اآلثار ،البلدان قدرات لتعزيز البرامج مجاالت من المجاالن
 استئصـال علـى لإلشهاد الالحقة المرحلة في الُمّتبعة االستراتيجية في الواردة اإلرشادات فيه تدرج وأن تامة، مراعاة
 .األطفال شلل

  
  تعزيز أنشطة التمنيع  

  
ومعالجـــة لقـــد حـــّددت خطـــة العمـــل العالميـــة الخاصـــة باللقاحـــات غايـــات طموحـــة لتحســـين إتاحـــة التمنيـــع   -٢٨

فإنـه ، ٢٠٢٠خطـة العمـل لعـام تنفيـذ الموعـد المسـتهدف ل. ومـع حلـول األمراض التي يمكن الوقايـة منهـا باللقاحـات
قــدرة شــركاء التنميــة لــألرواح، علمــًا بــأن اللقاحــات المنقــذة إتاحــة تحســين بــذل جهــود معّجلــة الخطــى راميــة إلــى يلــزم 

  ستكون أهّم بكثير من ذي قبل.على دعم هذه الجهود 
  

فـي  بلدًا في أفريقيا مـن البلـدان التـي تحظـى باألولويـة بشـأن االنتقـال ١٦ بلدان من تسعة وجودإلى  اً ونظر   -٢٩
جسـيمة تحيـق شـلل األطفـال يشـكل مخـاطر برنامج استئصـال موارد التقليص التدريجي لفإن  ٢،شلل األطفالمجال 

  .قدرة المنظمة على دعمهابالبلدان و تلك ظم التمنيع في نً ب
  

عاكفـان علـى إعـداد المتوسـط ين ألفريقيـا وشـرق إلقليميـمكتبـي المنظمـة اتلك المخاطر، فـإن حدة تخفيفًا لو   -٣٠
األعضـاء تزويـد جميـع الـدول لمواصـلة الالزمـة المـوارد الماليـة ة وتعبئـة سياسيت اللتزامادراسة جدوى بشأن قطع اال

                                                           
(الُمتاحـة علـى الـرابط اإللكترونـي التـالي:  ٢٠١٧نيسان/ أبريل  ٢٢مجلس مراقبة شلل األطفال،  انظر محاضر اجتماع   ١

http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2017/06/POB_Minutes_Mtg20170422.pdf ، االطـالع فـي تم
 ).٢٠١٧كانون األول/ ديسمبر  ٢١

 ، والكاميرون، وتشاد، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وٕاثيوبيا، ونيجيريا، والصومال، وجنوب السودان، والسودان.أنغوال   ٢
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التمنيـع تحقيقـًا تامـًا.  ها فـي مجـالأهـدافدولة بما يلزمها من دعـم لتحقيـق  ٥٤والبالغ عددها القارة األفريقية الواقعة ب
 لــدول األعضــاءإلــى تلــك ااألمانــة المقــدم مــن دعم الــهــذه مــع الحاجــة إلــى تحويــل نطــاق واءم دراســة الجــدوى ســتُ و 

برنامج العمـل العـام الثالـث مسّودة رؤية ٕالى نظمها الصحية و مدى تطور إلى وذلك باالستناد ، وتوقيت تقديمه إليها
  .الصحةعلقة بداف التنمية المستدامة المتعشر بغية مساعدتها على تحقيق أه

  
دراســة الجــدوى المــذكورة ضــرورة أن ُتحــِرز التــي تقتــرح  نظم التمنيــعالســتة لــرئيســية العناصــر وفيمــا يلــي ال  -٣١

لقاحـات اعتمـاد و منيـع خـدمات التٕايتـاء ؛ و ا: إدارة البـرامج وتمويلهـتحقيقها تعزيزًا إلتاحـة التمنيـعالبلدان تقدمًا صوب 
جودة ضمان ؛ و تحليلهالتي يمكن الوقاية منها باللقاحات؛ وٕادارة البيانات و فاشياتها ااألمراض وٕادارة ترّصد و  جديدة؛
  المحلي. المجتمعٕاشراك ؛ و ات ومأمونيتها وتنظيمهااللقاح

  
تحقيــق فــي إطــار ُأِعــّد "نمــوذج تقيــيم" مكــّون مــن أربــع رتــب لتقــدير مســتوى التمنيــع مــن منظــور المنظمــة و   -٣٢
سـيلزم أن تقدمـه األمانـة حديد الثغرات الرئيسية ونوع الـدعم الـذي ، وذلك لمد يد العون في تناصر الرئيسية الستةالع

التقيـــيم فـــي تحقيـــق لمســـتوى المنشـــود مـــن بلـــوغ افـــي لتلـــك البلــدان  اً . ودعمـــلثغـــراتلســـد هـــذه االبلـــدان األفريقيـــة إلــى 
الُمصـّمم خّصيصـًا لهـذا الغـرض دعم التقديم بشأن  ئف رئيسيةسبع وظافقد ُحدِّدت ، الستةالرئيسية  التمنيع عناصر

  ١.البلدالتقييم الذي يطّبقه أساس نموذج على 
  

علـى تقـديم دعـم مـالي كبيـر  العقـدين الماضـيينخـالل المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال قد دأبت و   -٣٣
المبــادرة مخــاطر شــّكل إغــالق وي. اإلقلــيم األفريقــياألمــراض التــي يمكــن الوقايــة منهــا باللقاحــات فــي ألنشـطة ترّصــد 

مصــادر تمويــل بديلــة بــالنظر تحديــدًا إلــى أنــه لــم ُتحــّدد بعــُد  اإلقلــيمتلــك األمــراض فــي ذاك  ترّصــدشــبكة كبيــرة علــى 
هـذا عـض بلـدان ا الترّصـد. وبـات موضـوع التمويـل يمثّـل تحـديًا أكبـر مـن ذي قبـل فـي ظـل انتقـال بهذأنشطة لدعم 

قاحــات للمــن أجــل االــدعم مــن التحــالف العــالمي آن معــًا إلــى مرحلــة ال يحــق لهــا فيهــا أن تحصــل علــى فــي اإلقلــيم 
فــي ظــل انتقالهــا قريبــًا إلــى مرحلــة ال تتمتــع فيهــا بعــد اآلن أو  ،والمبــادرة العالميــة الستئصــال شــلل األطفــالمنيــع والت

  .ف المذكورالدعم من التحالهذا لحصول على بأهلية ا
  

يمكــن الوقايــة تــي األمـراض المقــّدر التكـاليف وشــامل لجوانــب ترّصــد مــن الضـروري وضــع نمــوذج لـذا فــإن   -٣٤
الجديــدة  للمخــاطرحســاس وفعــال ترّصــد نظــام ة لصــون تشــغيل الالزمــ اتاالســتثمار بحيــث يبــرز باللقاحــات،  امنهــ

، ستئصــال شــلل األطفــالحقــة الالالمرحلــة الي موميــة فــعلــى الصــحة العالتــي تشــّكلها األمــراض المــذكورة والقائمــة 
  لتلك المخاطر. وضمان توجيه استجابة سريعة

  
أولويــات صــياغة بشــأن مــع الحكومــات والشــركاء الــوطنيين  فــي إقلــيم جنــوب شــرق آســياثمــة تعــاون جــار و   -٣٥

ظــر منيــع وينإلــى دعــم أنشــطة التيهــدف  ،شــلل األطفــالبرنــامج استئصــال باســتخدام مــوارد مواءمتهــا وٕاعــادة البــرامج 
اعتمــاد الروتينــي و منيع التغطيــة بــالتمكافحــة الحصــبة األلمانيــة وٕادخــال تحســينات علــى الحصــبة و إلــى الــتخّلص مــن 

  .على أنها من األولويات الرئيسية لقاحات جديدة
  
  

                                                           
) وٕاعــداد سياســات وٕارشــادات مســندة ٢) وضــع القواعــد والمعـايير؛ (١الرئيســية الســبع الُمحـّددة مــا يلــي: (ظــائف تشـمل الو    ١

) ورصـــد وضـــع األمـــراض التـــي يمكـــن الوقايـــة منهـــا باللقاحـــات ومعالجتهـــا، وتقيـــيم التقـــدم الُمحـــرز صـــوب بلـــوغ ٣بالبّينـــات؛ (
) وتقــــديم الــــدعم التقنــــي وبنــــاء القــــدرات؛ ٥وتهم إلــــى العمــــل؛ () وٕاشــــراك الحكومــــات والشــــركاء الرئيســــيين ودعــــ٤الغايــــات؛ (

) وتنفيــذ العمليــات الميدانيــة. ويرّكــز نمــوذج الجــدوى علــى الــدعم المعيــاري والتقنــي، ٧وتــوفير المــواد والمعــدات الالزمــة؛ ( )٦(
 بالتالزم مع قيام الحكومات أو الجهات الفاعلة غير الدول بتنفيذ العمليات الميدانية.
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  تعزيز التأهب لمواجهة الطوارئ واالستجابة لها  
  

شـلل فـي مجـال تخطـيط االنتقـال بلـدًا التـي تحظـى باألولويـة بشـأن  ١٦البالغ عددها بين البلدان يوجد من   -٣٦
زيـادة " التـي يتعـّين ١مـن بلـدان "األولويـة  علـى أنهـا لطـوارئ الصـحيةلمنظمـة لبرنـامج ا هافيصـنّ األطفال ستة بلدان 

  ).٦ق لح" (انظر الم٢من بلدان "األولوية  على أنهاأخرى يصّنفها البرنامج ، وخمسة اتهاقدر 
  

مـا يلـي: بشأن العمل في البلدان حـول  لطوارئ الصحيةلمنظمة لبرنامج ايقترحه الذي  نموذجتمحور الوسي  -٣٧
مـا يلـزم تـوفيره وحسـاب ؛ كل بلد علـى حـدةقدرات مكاتب المنظمة القطرية الموجودة حاليًا في لمفّصل تحليل إجراء 
. كمــا ســتبّين نمــاذج الطــوارئأثنــاء تشــغيلية الوكالــة الوظــائف المنظمــة األساســية بوصــفها داء ألإضــافية  قــدراتمــن 

  .شلل األطفالقائمة حاليًا والُممّولة من برنامج استئصال القدرات الالعمل تلك خرائط 
  

التـي  نمـاذج العمـل بالبلـدانالحاجـة إلـى إدخـال تعـديالت علـى التي ُأجِريـت بالبلـدان االستعراضات بّينت و   -٣٨
المختبـرات األساسـية والـنظم قـدرات تعزيز مواصلة الحاجة إلى لمنظمة للطوارئ الصحية، بما فيها برنامج ايقترحها 

الرئيسـية فـي المراكـز  ظيفة منّسق للشؤون الميدانيةعن إدراج و القدرات األمنية، فضًال الصحية وسالمة الموظفين و 
الموّسـع البرنـامج كـّل مـن المتصـلة باالسـتمرار فـي أداء الوظـائف  حاجـة إلـى ثمـةٕاضـافة إلـى ذلـك، . و دون الوطنيـة

منيع التالمعنيــــة بــــمنظمــــة البــــرامج علــــى تقديمــــه  حاليــــاً  تواظــــباألمــــراض والــــدعم التشــــغيلي الــــذي للتمنيــــع وترّصــــد 
  .شلل األطفالاستئصال و  ةالبيولوجيالمواد واللقاحات و 

  
سيلزم إعداد وخصوصًا في المواضع الهشة. و  على أتّم وجه أداء دورهاوستمّكن هذه القدرات المنظمة من   -٣٩

البلـدان ذات األولويـة بوالتشـغيلية األساسـية الوظـائف التقنيـة توحيـد دراسة جدوى تكفل اسـتدامة التمويـل فـي أعقـاب 
  .برنامج استئصال شلل األطفال وقدراتهبعض وظائف تولى دمج التي ست

  
شــلل فــي مجــال نتقــال اال لتــآزر بــين تخطــيطتحقيــق أوجــه اجــاد فــرص لإيشــّد الهمــة فــي العمــل علــى ويلــزم   -٤٠

خصــيص إلعــادة تُمنّســق مــع وضــع نهــج بــالتالزم  ،لطــوارئ الصــحيةلمنظمــة لاألطفــال وخطــط بنــاء قــدرات برنــامج ا
المـــذكور لبرنـــامج التـــي يؤديهـــا الوظـــائف األساســـية ووظائفـــه لـــدمجها فـــي اشـــلل األطفـــال برنـــامج استئصـــال قـــدرات 

مرهونـــة بمـــا ُيقـــدم مـــن الطويـــل ســـتكون إمكانيـــة اســـتدامة تطبيـــق هـــذا النمـــوذج فـــي األجـــل و . البلـــدان ذات األولويـــةب
  . طوارئأثناء ال سنوات في عمل المنظمةعلى مدى عّدة جديدة إسهامات 

  
عناصــر أخــرى مــن خطــة العمــل االســتراتيجية تســهم فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة والتغطيــة الصــحية 

  الشاملة
  

المنظمــة، بــرامج عمــل البلــدان فــي صــميم علــى وضــع برنــامج العمــل العــام الثالــث عشــر تحــرص مســّودة   -٤١
لألولويــات  شــلل األطفــال دعمــاً الُممّولــة مــن برنــامج استئصــال لنقــل القــدرات واألصــول نفيســة فرصــة وتتــيح بــذلك 

تحقيـــق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة والتغطيـــة وذلـــك بغيـــة الصـــحية،  هـــاتعزيـــز نظمتها فـــي ومســـاعدالصـــحية للبلـــدان 
بشـأن الرؤيـة الُمكّونـة عـن التغطيـة الصـحية الشـاملة  لشـراكة الدوليـةاالصحية الشاملة على النحـو المبـين فـي وثيقـة 

بـين عمليـة والمكاسـب الُمحّققـة بشـأن الكفـاءة طـة العمـل االسـتراتيجية أوجـه التـآزر تتقّصـى خوس ٢٠٣٠.١في عـام 
                                                           

١     Healthy systems for universal health coverage – a joint vision for healthy lives. Geneva: World Health 
Organization and International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank; 2017 
(https://www.uhc2030.org/fileadmin/uploads/uhc2030/Documents/About_UHC2030/mgt_arrangemts___doc
s/UHC2030_Official_documents/UHC2030_vision_paper_WEB2.pdf, accessed 16 December 2017). 
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ككل  شلل األطفال واالستراتيجيات القائمة األخرى وعمليات التغيير الجارية على نطاق المنظمةمجال في نتقال اال
  .ن أدناهبيّ مثلما هو م

  
  استراتيجيات المنظمة بشأن التعاون القطري  

  
الـدعم للبلـدان فـي مجـال وضـع سياسـاتها واسـتراتيجياتها  التعـاون القطـريقدم استراتيجيات المنظمة بشـأن ت  -٤٢

قطريـة الثنائيـة عمـل الط الخطالذي ُيستند إليه في وضع  األساس االستراتيجيوتشّكل  ١وخططها الصحية الوطنية،
تلــك التــي تضــطلع بهــا ســائر المؤسســات المنظمــة فــي البلــدان مــع أنشــطة تعــاون واألداة الرئيســية لمواءمــة الســنوات 

. الشـــركاء فـــي التنميـــة) و إطـــار عمـــل األمـــم المتحـــدة للمســـاعدة اإلنمائيـــةبفضـــل نظومـــة األمـــم المتحـــدة (بعـــة لمالتا
الخطــط مــن أجــل مواءمتــه مــع ســنوات) هــو إطــار مــرن  ٦و ٤(الُمحــّدد عمومــًا بمــدة تتــراوح بــين اإلطــار الزمنــي و 

  الوطنية وأنشطة الميزنة ودورات تخصيص الموارد.
  

د المجـاالت يستعرض بانتظام األولويـات الصـحية للبلـدان ويحـدّ التعاون القطري هيكًال  جياتر استراتيوتوفّ   -٤٣
البلـدان ووظائفـه ألجـل اسـتخدامها ألغـراض أخـرى بشـلل األطفـال برنـامج استئصـال أصـول تطويع التي يمكن فيها 

 عــن اإلســهام فــي بلــوغ دعمــًا لتحقيــق تلــك األولويــات، فضــالً شــلل األطفــال فــي مجــال  نتقــالاالالتــي تمــر بمرحلــة 
  .تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصًة العام الثالث عشرالعمل برنامج نطاقًا من مسّودة وسع األاألهداف 

  
التي تحظـى باألولويـة بشـأن االنتقـال فـي مجـال البلدان  قامتاألولويات الرئيسية التي  ٤وترد في الملحق   -٤٤

رؤيتهــا فــي إطــار التعــاون القطــري الخاصــة بفــي اســتراتيجياتها ، بتحديــدها بلــداً  ١٦عــددها البــالغ و  ،شــلل األطفــال
دة فــي الخطــط الوطنيــة مــع تلــك المحــدّ تكــاد تكــون متوائمــة جميعهــا أولويــات ، وهــي االســتراتيجية المتوســطة األجــل

 ٢٠١٩-٢٠١٨ة ثنائيــلفــي ااســتند وضــع الميزانيــة البرمجيــة للمنظمــة . وقــد لل األطفــالفــي مجــال شــالنتقــال بشــأن ا
مليـــة إعـــادة االسترشـــاد بهـــا فـــي ع التـــي يمكـــن، و فـــي اســـتراتيجيات التعـــاون القطـــريالُمحـــّددة األولويـــات تلـــك إلـــى 

  .شلل األطفال إلى مجاالت برامج أخرىاستئصال تخصيص الموارد من برنامج 
  

  لكامل) با٢٠٠٥تعزيز القدرات األساسية للبلدان من أجل تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (  
  

عمليــة حاســمة أخــرى يمكــن أن تشــمل علــى الصــعيد الــوطني ) ٢٠٠٥للــوائح الصــحية الدوليــة (اتنفيــذ يعــّد   -٤٥
  للبلدان.من أجل تعزيز النظم الصحية وقدراته شلل األطفال برنامج استئصال صول تحويل أ

  
) ٢٠٠٥الصـحية الدوليـة ( تنفيـذ اللـوائحمضـي عقـد مـن الـزمن تقريبـًا علـى بعد قد اسُتخِلصت عبر كثيرة و   -٤٦

فيـروس سـريان الكشـف عـن ومنهـا ، دوليـاً  ة التـي تثيـر قلقـاً موميـإدارة طـوارئ الصـحة العاكتساب الخبرة فـي ميـدان و 
غـرب بيبـوال اإلمـرض فيـروس نـدالع فاشـيات اللقاحـات وافيروسـات شـلل األطفـال الُمشـتقة مـن شلل األطفال البـري و 

ووظائفـه شـلل األطفـال برنـامج استئصـال دمـج أصـول في الحسبان في سـياق ، وهي عبر يمكن أخذ بعضها أفريقيا
) فــي مواجهــة ٢٠٠٥لجنــة المراجعــة المعنيــة بــدور اللــوائح الصــحية الدوليــة (. وكانــت فــي الــنظم الصــحية الوطنيــة

فـــي قـــد بّينــت  ٢جمعيــة الصــحة العالميـــة التاســعة والســتينهـــا المرفــوع إلـــى فــي تقرير فاشــية اإليبــوال واالســـتجابة لهــا 

                                                           
ـــــــــــــــل اســـــــــــــــتراتيجيات التعـــــــــــــــاون القطـــــــــــــــري لعـــــــــــــــام    ١ ـــــــــــــــف: منظمـــــــــــــــة الصـــــــــــــــحة العالميـــــــــــــــة؛ ٢٠١٦دلي  ٢٠١٦. جني
)http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/251734/1/WHO-CCU-16.04-eng.pdf ، كـانون األول/  ٢١االطـالع فـي تم

 ).٢٠١٧ديسمبر 

 .٦٩/٢١انظر الوثيقة ج   ٢
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لكي تستفيد شلل األطفال في مجال  نتقالااللبلدان التي تمر بمرحلة لحكومات اإرشادات واضحة  ٢-١٠ تهاتوصي
لمساعدة فـي تنفيـذ القـدرات األساسـية غراض األووظائفه القائمة شلل األطفال برنامج استئصال الكامل من أصول ب

  ) تنفيذًا فعاًال.٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (المنصوص عليها في 
  

تحســين ربــط ضــرورة وتســّلط أيضــًا بعــض المالحظــات التــي أبــدتها لجنــة المراجعــة المــذكورة الضــوء علــى   -٤٧
. وثمــة أهميــة كبيــرة فــي هــذا الصــدد يكتســيها المتكامــلالترّصــد تعزيــزًا ألنشــطة الترّصــد نظم بــالخــدمات المختبريــة 

لمختبرات الوطنية والمتوسطة، وشبكات طفال من قدرات قائمة لدى ابرنامج استئصال شلل األمن الُممّول استخدام 
ٕاضـافة إلـى المحلـي. و  المجتمـعمسـتوى دون اإلقليمـي والـوطني و  ينعلـى المسـتويالترّصد الُممّولة من هـذا البرنـامج 
ومرافـق الترّصـد فـي المختبـرات  المتصلة بإدارة البياناتالبرنامج المذكور ووظائفه ذلك، يمكن االستفادة من أصول 

  ).٢٠٠٥ساعدة البلدان في تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (على حد سواء لم
  

الصعيد  علىخاصًة المجتمع المحلي، و  ترّصدفي مجال اع طويل شلل األطفال باستئصال برنامج ولدى   -٤٨
اللـوائح تنفيـذ درات فـي سـياق بنـاء القـبشأن لمبادرات المقبلة أن تستفيد اينبغي عليه صعيد المقاطعات، و  المحلي أو

المحليـة وٕاشـراكها فـي العمـل المجتمعـات ه السـتهداف قدراتـخبرة هذا البرنامج أو من من ) ٢٠٠٥( الصحية الدولية
فــي المــذكورة ج االحتياجــات األساســية مــن القــدرات الالزمــة لتنفيــذ اللــوائح . كمــا ينبغــي دمــعلــى جميــع المســتويات

القطري والخطط الوطنية بشأن التعاون  اتاستراتيجيالحكومات، بوسائل من قبيل خطط ة الوطنية و يدورات الصحال
تمكـين أن تسـهم فـي وقدراتـه شلل األطفال برنامج استئصال يتسنى ألصول حتى  شلل األطفال،االنتقال في مجال 

  .لوائحمن تنفيذ تلك اللبلدان ا
  

ويبــّين  ١مؤشــرًا للقــدرات األساســية. ١٣للرصــد بواســطة  )٢٠٠٥اللــوائح الصــحية الدوليــة (ويخضــع تنفيــذ   -٤٩
التقيـــيم الخـــارجي المشـــترك لجميـــع ات الـــواردة فـــي تقـــدير العـــن حالـــة تنفيـــذ القـــدرات األساســـية و معلومـــات  ٥الملحـــق 
يكشـف اسـتعراض . و شـلل األطفـالفـي مجـال  نتقـالاالالبيانات الخاصة بالبلدان التي تمر بمرحلة وكذلك  ٢البلدان،
 ،شـلل األطفـالفـي مجـال  نتقـالاالالتـي تمـر بمرحلـة  البلـدانثالثة عشر بمؤشرات القدرات األساسية القيمة  متوسط

فرعيـة المجموعـة . كمـا تسـّلط الالبلـدانتلك حاجة ماسة إلى تعزيز قدرات بلدًا، النقاب عن وجود  ١٦والبالغ عددها 
المرحلـة الالحقـة لإلشـهاد علـى استئصـال أكثـر صـلة ب الـدفع بـالقول إنهـامن مؤشرات القدرات األساسية التي يمكـن 

بالمخاطر والمـوارد البشـرية والمختبـرات) الضـوء اإلبالغ واالستجابة والتأهب و ترّصد التنسيق والوهي (شلل األطفال 
مواطن الضعف ألغراض تقويم شلل األطفال القائمة لبرنامج استئصال القدرات لالستفادة من  على الفرص المتاحة

األساسـي الـدور الخـارجي المشـترك الُمسـتكملة حتـى اآلن  تقـارير التقيـيمبالبلدان. وتُبـرز  النظم الصحيةالتي تعتري 
المتعلقــــة بــــاللوائح الصــــحية  القــــدرات الوظيفيــــةتــــوفير ومــــوارده فــــي البرنــــامج المــــذكور األساســــية بنيــــة الــــذي تؤديــــه 

التقييمـات إجـراء الطـوارئ الوطنيـة الموضـوعة فـي أعقـاب ينبغي إبرازها بوضوح في خطط التي و )، ٢٠٠٥( الدولية
  .الخارجية المشتركة

  
  
  

                                                           
التشــريعات والتنســيق والترّصــد واالســتجابة والتأهــب واإلبــالغ بالمخــاطر مؤشــرات القــدرات األساســية الثالثــة عشــر هــي:    ١

ـــة والطـــوارئ والمـــوارد البشـــرية والمختبـــرات ونقـــاط الـــدخول واألحـــداث  ـــة واألحـــداث الكيميائي الحيوانيـــة المنشـــأ وســـالمة األغذي
 .اإلشعاعية

  البيانات القطرية  –) ٢٠٠٥إطار رصد اللوائح الصحية الدولية (   ٢
)http://apps.who.int/gho/tableau-public/tpc-frame.jsp?id=1100 ، ٢٠١٧كانون األول/ ديسمبر  ٢١االطالع في تم.( 
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  برنامج عمل المنظمة بشأن التحّول: االستعراض الوظيفي لقدرات المكاتب القطرية في اإلقليم األفريقي  
  

وهـو عبـارة عـن  ٢٠٢٠،١-٢٠١٥شرع المكتب اإلقليمي ألفريقيا في تنفيذ برنامج بشأن التحّول في الفتـرة   -٥٠
هــذا الســياق أن تكــون فــي . وُيطلــب منظمــة الــدعم فــي اإلقلــيمالالتــي تقــدم بهــا أمانــة الطريقــة خطــة طموحــة ســتغّير 

الوقايـــة مـــن األمـــراض أنشـــطة وتنســـيق  لتعزيـــز الـــنظم الصـــحية،مـــوارد المنظمـــة متجاوبـــة وأن تتـــزّود بمـــا يلـــزم مـــن 
الصــحية. وُيعكــف مــن هــذا  مــن الصــحي والطــوارئتــين بشــأن األمبرنــامج الــالزم لوضــع دعم تقــديم الــومكافحتهــا، و 

المنظمــة علــى مكاتــب ، الــذي يرّكــز ٢٠١٧فــي عــام تنفيــذ المرحلــة الثانيــة مــن االســتعراض الــوظيفي المنطلــق علــى 
 ثالثـة بلـدانمنها ، بلداً  ١٣االستعراض الوظيفي في من إجراء المكتب اإلقليمي فرغ قد . و اإلقليم األفريقيبالقطرية 

شــلل األطفــال (جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وٕاثيوبيــا فــي مجــال  مــن البلــدان التــي تحظــى باألولويــة بشــأن االنتقــال
  وجنوب السودان).

  
بمــا يكفــي مــن المنظمــة القصــد مــن إجــراء االستعراضــات الوظيفيــة بالمكاتــب القطريــة هــو ضــمان تزويــد و   -٥١

علـى االستعراضـات . وتنطـوي لبلـدان المضـيفةبااألولويـات الصـحية دعمـًا لتحقيـق  ميزانيـاتالو العاملـة قوى كوادر ال
 خطــط عمــل المنظمــةلو  اســتراتيجية التعــاون القطــريعلــى النحــو المبــين فــي البلــد الصــحية تقيــيم ألولويــات إجــراء 

  .ضمان مواءمة القوى العاملة مع األولويات الوطنيةوميزانياتها سعيًا إلى 
  

تمويـل البرنـامج وأن  استئصال شلل األطفـالبرنامج ه يجري تقليص موارد أن تب القطرية جيداً وتدرك المكا  -٥٢
بوجـود العديـد مـن تلك المكاتب تسّلم أيضـًا  ولكن. في نهاية المطافوأنه سُيغلق تدريجيًا  ٢٠١٩سيتوقف بعد عام 

 أخـرى جمجـاالت بـرامفي تنفيذ كون مفيدة التي يمكن أن توالمهام المتصلة بها الُمموّلة من هذا البرنامج و الوظائف 
مهـام تشـمل هـذه الوظـائف وال). و ٢٠٠٥البلدان على تنفيذ اللوائح الصـحية الدوليـة ( في تعزيز قدرات، و تنفيذًا فعاالً 

  :ما يلي
منظمــــة للطــــوارئ البرنــــامج ن المعنيــــون بالترّصــــد الــــذين يمكــــن االســــتفادة مــــنهم أيضــــًا فــــي موظفــــو ال  •

  التمنيع الروتيني وبناء القدرات على المستوى المحلي؛عن ة، فضًال الصحي
نظـــم المعلومـــات الصـــحية بشـــأن يســـتطيعون دعـــم العمـــل الموظفـــون المعنيـــون بـــإدارة البيانـــات مّمـــن   •

  النظم الصحية)؛في إطار تعزيز الوطنية (
ة للطــوارئ لمنظمــبرنــامج االتــي يمكنهــا أن تــدعم عمليــات  الخــدمات اللوجســتية وتكنولوجيــا المعلومــات  •

استخدام تكنولوجيا المعلومات (نظام تحديد المواقع العـالمي) فـي حـاالت رسـم وسائل منها ، بالصحية
  الفاشيات؛اندالع الخرائط أثناء 

 ترّصـــدأنشـــطة الاالضـــطالع ب دعم البـــرامج (مثـــل الســـائقين) فـــياالســـتفادة مـــن المـــوظفين المعنيـــين بـــ  •
  ، من بين أمور أخرى؛الروتينيذاك وأنشطة التمنيع التكميلي و 

الوظـــائف علـــى نطـــاق أداء دعـــم الـــذين بإمكـــانهم  امج وتعبئـــة المـــواردبـــر إدارة الن المعنيـــون بـــموظفـــو ال  •
تعبئـــة المـــوارد ككـــل، فضـــًال عـــن المســـاعدة فـــي الجهـــود التـــي تبـــذلها الحكومـــات فـــي مجـــال المكتـــب 
  .المحلية

                                                           
. ٢٠٢٠-٢٠١٥منظمة الصحة العالمية. برنامج عمل أمانة منظمة الصحة العالمية بشأن التحّول فـي اإلقلـيم األفريقـي    ١

    ٢٠١٥برازافيل: المكتب اإلقليمي ألفريقيا التابع لمنظمة الصحة العالمية؛ 
)http://www.afro.who.int/sites/default/files/pdf/generic/Transformation_agenda_english.pdf ، االطـــــالع تـــــم

 ).٢٠١٧كانون األول/ ديسمبر  ٢١في 
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نـامج استئصـال شـلل األطفـال وفـي ضـرورة دمجهـا وظائف القائمة حاليًا من وظـائف بر نظر في هذه الوسيُ   -٥٣
عـــن  ، فضـــالً هإلـــى حجمـــ لبلـــد اســـتناداً فـــي اوضـــع هيكـــل أدنـــى لمـــالك المـــوظفين لـــدى فـــي مجـــاالت بـــرامج أخـــرى 

ٕاضــافة مــذكور. و لهيكــل الاســتكماًال ل االنتشــارمعــدالت و أســاس تلبيــة المتطلبــات علــى هــذا المــالك االحتياجــات مــن 
ين وأولئـك المـوظفين الثـابتمـالك  القطـريالمنظمـة مكتـب الُمستهدف من مالك المـوظفين بهيكل ضم الإلى ذلك، سي

  .التكميليةحتياجات الحد األدنى من المتطلبات واالوذلك بناًء على  – الُمغايرين على حد سواء
  

فـي وستتمّثل حصيلة العملية في مواءمة قدرات المنظمة على االضطالع بالعمليـات مـع الوضـع الصـحي   -٥٤
البلد المضيف واحتياجاتـه وأولوياتـه، مّمـا سيسـتدعي إحـداث تغييـرات فـي وظـائف المـالك وٕاضـافة المزيـد منهـا إليـه 

  وٕالغاء أخرى منه.
  

والتــــدقيق فــــي  التنســــيق مــــع المبــــادرة العالميــــة الستئصــــال شــــلل األطفــــاللــــن ُيســــتغنى عــــن توثيــــق عــــرى و   -٥٥
مــالك واحتياجاتهــا المقــدرة مــن لإلشــهاد علــى استئصــاله  رحلــة الالحقــةالمباالســتراتيجية الُمّتبعــة مســّودة اســتعراض 

الحاسمة األهمية مـن وظائف ودمج ال من شلل األطفالصون وضعه من حيث خلوه الموظفين في كل بلد لضمان 
  أو في النظام الصحي الوطني للبلد. ،منظمةالأخرى تدعمها  جفي مجاالت برام شلل األطفالبرنامج استئصال 

  
  الموارد البشرية وتخطيط الميزانية معلومات ُمحّدثة عن

  
  الموارد البشرية

  
عـرى عملهـا وثيـق تالرئيسي والمكاتب اإلقليمية على المنظمة مقر بالموارد البشرية المعنية بفرقة عكف األت  -٥٦

يتماشــى مــع الميزانيــات بمــا وذلــك ، إدارة فعالــة وفــي جميــع المواقــعكاّفــة أنحــاء البرنــامج عبــر إدارة الوظــائف بشــأن 
رات يــتواصــل األمانــة تتبــع التغي. و ٢٠١٩-٢٠١٧ضــة مــن المبــادرة العالميــة الستئصــال شــلل األطفــال للفتــرة المخفّ 

البرنـــامج صـــة لمـــوارد قاعـــدة بيانـــات مخصّ بفضـــل شـــلل األطفـــال استئصـــال برنـــامج الطارئـــة علـــى مـــالك مـــوظفي 
  ض.لهذا الغر  ٢٠١٧البشرية، كانت قد ُوِضعت في عام 

  
ســـريان القـــوة العاملـــة الالزمـــة لـــدعم الـــدول األعضـــاء فـــي ضـــمان وقـــف ُتعطـــى األولويـــة ههنـــا الســـتبقاء و   -٥٧

الموطونـة بـه وتلـك الُمعرضـة لخطـره فـي البلـدان غيـر ه واالضطالع بأنشطة ترصده. أمـا والتصدي لفاشياتالمرض 
تـوفير القـدرات الالزمـة لترّصـد المـرض من أجل ضمان وظائف الستبقاء اعلى قدم وساق يجري بمستوى أقل، فإنه 

. وُيواظب على إلغاء الوظائف األقل أهميةبينما يجري فيها التدّرج في المختبرات، باستمرار، بما يشمل ترصده في 
  ٕالغاء الوظائف األقل أهمية.جميع الوظائف الشاغرة و التدقيق في 

  
/ تقريــر أيــارتقــديم منــذ  طفيفــاً  انخفاضــاً شــهد لوظــائف المشــغولة عــدد اأن  أدنــاهيتبــّين مــن الجــدول الــوارد و   -٥٨

، وذلـك نظـرًا إلـى ٢٠١٦منـذ عـام  ٪٧بتخفـيض بلغـت نسـبته ، وظيفـة ١٠٣٧إلـى وظيفـة  ١٠٨٠من  ٢٠١٧مايو 
. الرئيســيالمنظمــة وفــي مقـر  ال يتوطنهــا الفيـروسوالتـي  أقــل تقلـيص مــوارد البرنـامج فــي البلـدان الُمعرضــة لخطـورة

فـي المكاتـب العـاملين منظمـة المـوظفي أعـداد  ٧الملحـق وتـرد فـي العـام والثنائيـة، معظم التغييرات في بداية وتطرأ 
  .٢٠١٨و ٢٠١٧شلل األطفال في عامي استئصال برنامج والمقّرر تمويلهم من القطرية 
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  )٢٠١٨-٢٠٦ملّخص وظائف برنامج استئصال شلل األطفال بحسب المكتب الرئيسي ( :الجدول
  

  ٢٠١٦  المكتب الرئيسي
أيار/ 

  ٢٠١٧  مايو
كانون الثاني/ 

  ٢٠١٨يناير 
التغيير الطارئ 

  ٢٠١٦منذ 
  ٪٦-  ٧٢  ٧٦  ٧٧  المقر الرئيسي

  ٪٧-  ٧٦٩  ٧٩٩  ٨٢٦  المكتب اإلقليمي ألفريقيا
  ٪٢٦-  ٢٩  ٣٩  ٣٩  المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا

  ٪٣٣-  ٦  ٨  ٩  المكتب اإلقليمي ألوروبا
  ٪١+  ١٥٦  ١٥٢  ١٥٥  لشرق المتوسطالمكتب اإلقليمي 

  ٪١٧-  ٥  ٦  ٦  المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ
  ٪٧-  ١ ٠٣٧  ١ ٠٨٠  ١ ١١٢  المجموع

  
الُمســّددة بنهايــة المطــاف لقــاء إنهــاء صــندوق للطــوارئ لتغطيــة التعويضــات والخصــوم ُأنِشــَئ فــي المنظمــة و   -٥٩

المبــــادرة العالميــــة ، وحــــّل استئصــــال شــــلل األطفــــالعمليــــة اإلشــــهاد علــــى التصــــديق علــــى قــــب المــــوظفين عخدمــــة 
المتعلقــة بإنهــاء خدمــة المــوظفين الــذين الخصــوم . وتشــير التقــديرات إلــى أن تكــاليف ســداد الستئصــال شــلل األطفــال

إنهــاء عمــل برنــامج استئصـــال شــلل األطفــال هــي بمبلـــغ لمنظمــة عنـــد لع برنــامج آخــر يجــدون وظيفــة للعمــل مـــ ال
جمعيــة الصــحة العالميــة الخصــوم الُمتوّقعــة وُيرفــع تقريــر عنهــا إلــى حســاب هــذه كــي. (ســُيعاد مليــون دوالر أمري ٥٥

ــص فــي نهايــة عــام ٢٠١٨والســبعين فــي أيــار/ مــايو الحاديــة  مليــون دوالر  ٥٠مبلــغ قــدره  ٢٠١٧). وكــان قــد ُخصِّ
لبـــرامج ن توظيـــف اة عقبـــات تحـــول دو إزالـــة أيـــســـعيًا إلـــى علـــى ذلـــك، و  وعـــالوةً . أمريكـــي فـــي صـــندوق التعويضـــات

وافقـــت األمانـــة علـــى أن يســـتمر صـــندوق فقـــد شـــلل األطفـــال، عـــاملين فـــي برنـــامج استئصـــال لامـــوظفين للاألخـــرى 
 مجــاالت بــرامجمّمــن ُيعّينــون للعمــل فــي  نمــوظفيفــي تغطيــة أيــة خصــوم تتعلــق بإنهــاء خدمــة أولئــك الالتعويضــات 
، وسُيواظب شلل األطفال والبرنامج الجديداستئصال صندوق  وذلك بمبلغ ُيقّسم بالتناسب بينلمنظمة، لأخرى تابعة 

  .برنامج آخرم للعمل في لمدة تصل إلى خمس سنوات بعد تاريخ نقلهعلى توفير هذه اإلمكانية 
  

ن و الموظفــــالوظـــائف التـــي يشـــغلها وظيفـــة مـــن  ٣٠المكتـــب اإلقليمـــي ألفريقيـــا ، ألغـــى ٢٠١٧فـــي عـــام و   -٦٠
وهـــو )، بحيـــرة تشـــادحـــوض فـــي الواقعـــة المكاتـــب القطريـــة (باســـتثناء نيجيريـــا والبلـــدان المعرضـــة للخطـــر العـــاملون ب

 عمليـة إلغـاءسـياق عدد الوظائف التي يشـغلها الموظفـون فـي  ٢٠١٨في عام بلغ و  ١.٪٤يمثل انخفاضًا نسبته  ام
مـا زالـت مسـتثناة  حـوض بحيـرة تشـاد للخطـر الواقعـة فـيالمعرضة نيجيريا والبلدان علمًا بأن وظيفة،  ٣٦ الوظائف

واسـتنفاد  في أعقاب التمّتع باإلجـازاتالوظائف ند شغور الحقة ع في تقاريرمن هذه العملية. وسُتجّسد هذه األمور 
  .االستحقاقات

  
بـــرامج لمســـاعدة المـــوظفين المتضـــررين علـــى اســـتهلَّ تنفيـــذ المكتـــب اإلقليمـــي ألفريقيـــا جـــدير بالـــذكر أن و   -٦١

شـهدت تخفيضـًا فـي البلدان التي ب حلقات عملَعَقَد شلل األطفال، و استئصال برنامج نطاق للعمل خارج االستعداد 
  .أنغوال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وٕاثيوبيا، أال وهي: أكبر عددالوظائف ب

  

                                                           
 .٢٠١٧تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢١لغاية يوم    ١
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. التقني من غير الموظفينالدعم سبل الحصول على لتحسين  المكتب اإلقليمي ألفريقيا نظاماً أيضًا وأنشأ   -٦٢
وفيمــا يلــي عــدد األفــراد غيــر المــوظفين مّمــن قــدموا الــدعم التقنــي فــي مجــال استئصــال شــلل األطفــال حتــى شــهر 

فــردًا آخــر بموجــب  ٢٢٦٥و اتفاقــات الخــدمات الخاصــة،إبــرام فــي إطــار فــردًا  ٤٥٩: ٢٠١٧أكتــوبر األول/  تشــرين
حملـــة مـــن فـــرد  ٢٠٠٠ومـــنهم ، فـــي نيجيريـــا معظـــم هـــؤالء. ويعمـــل ناتفاقـــات أداء العمـــل، وثالثـــة خبـــراء استشـــاريي

وتواريخ انتهـاء بلدان شلل األطفال وأولويات الاستئصال حمالت بناًء على  ذه األرقام. وتتباين هاتفاقات أداء العمل
  .مقبلة تغييرات في تقارير، وسُتحّدث وُيحسب ما يطرأ عليها من على أساس شهريهي ُتسّجل ، و الُمبرمة العقود

  
موطـونين الـذي يضـم بلـدين  -حـرز فـي إقلـيم شـرق المتوسـط التقـدم المُ بعيد على صـون إلى حد حرص ويُ   -٦٣

وذلـك  –اللقاح في الجمهورية العربية السـورية الدائرة والُمشتقة من شلل األطفال  اتفيروسبالمرض وفاشية مندلعة ل
معنيــة باالنتقــال فــي ب اإلقليمــي لجنــة توجيهيــة إقليميــة أنشــأ المكتــ. و المــرضســريان بفضــل الجهــود المكثفــة لوقــف 

شــلل األطفـــال استئصــال برنــامج ضــمانًا لـــئّال يخســر تخطــيط المــوارد البشــرية عمليـــة شــلل األطفــال لتوجيــه مجــال 
داخل المنظمة لتلبية احتياجات البرامج ، وأن يتسنى استبقاء الموظفين الالمعين منهم في األداء موظفيه قبل األوان

  .لصومال والسودانفي ارسم خرائط الموارد البشرية فقد ُفِرغ من عملية ٕاضافة إلى ذلك، . و ألخرىا
  

عـــاكف علـــى تنفيـــذ برنـــامج معنـــي الهنـــد بالقطـــري المنظمـــة مكتـــب فـــإن فـــي إقلـــيم جنـــوب شـــرق آســـيا، أمـــا   -٦٤
زيـادة تدريجيـة فـي إحداث زمة بالتزال الحكومات الوطنية وحكومات الواليات ملت. و شلل األطفالباالنتقال في مجال 

صونًا وكذلك  األطفال،من شلل حفاظًا على وضعها من حيث خلوها  ،٢٠٢١و ٢٠١٨الموارد المحلية بين عامي 
برنـــامج أصـــول علـــى االســـتفادة مـــن ل فـــي ســـياق هـــذا التحـــوّ . وُيواظـــب أخـــرى امجبـــر فـــي مجـــاالت الُمحـــرز لتقـــدم ل

مومية. ويجري على قدم وسـاق دعم مختلف أنشطة الصحة العغراض البلد ألبعموم أرجاء شلل األطفال استئصال 
التابعــة لبرنــامج مركبــات الأســطول تــدريجي فــي إحالــة اتبــاع نهــج  الُمحــّددة بالكامــل، ألولويــاتإطــار مراعــاة افــي و 

  .خدمات النقلتقديم ستعانة بمصادر خارجية لاالو إلى التقاعد، شلل األطفال استئصال 
  

إدارة فـإن فـي السـنوات المقبلـة، ستنحسـر ستئصال شلل األطفـال العالمية اللمبادرة " ابصمة"ونظرًا إلى أن   -٦٥
شلل األطفال إلى الُمموّلة من برنامج استئصال إلى نقل موظفيها وأصولها األساسية تتطّلع لمنظمة باشلل األطفال 

، والعمـل شـلل األطفـال لخلـو العـالم مـنًا على هـذه الوظـائف األساسـية وضـمان اً حفاظ لمنظمةلبرامج تكميلية أخرى 
إضـافة مهـام حاسـمة  برنـامجالُممّولـة مـن هـذا الالوظـائف مـثًال تـؤدي . و تعزيز النظم الصـحيةفي الوقت نفسه على 

 ،نزاعــاتالمعرضــة لمخــاطر شــديدة والهشــة للغايــة والمتضــّررة بالفــي البلــدان منيــع إلــى استئصــال شــلل األطفــال والت
أن ُيحــرص علــى مــن األهميــة بمكــان أن . و القــدراتعزيــز لطــوارئ الصــحية تلمنظمــة لمج ابرنــاواصــل فيهــا حيــث ي

 فـي الُمتمّثلـةالرؤيـة المشـتركة صـوب تحقيـق  ٢٠١٩-٢٠١٨ثنائيـة خـالل البشـكل ُمطـرد الزيـادة تكامل هذا العمل ي
طــوارئ للمنظمــة البرنــامج شــترك لهــذه الغايــة، سي تحقيقــاً ". و فئــات ضــعفاً الخدمــة أشــد "الحفــاظ علــى ســالمة العــالم" "و 

وظــائف نموذجيــة نقلهــم إلــى المقــّرر المــوظفين المــؤهلين شــخيص تفــي شــلل األطفــال استئصــال الصــحية وبرنــامج 
بالنزاعـات،  متضـّررةالمعرضـة لمخـاطر شـديدة والهشـة للغايـة والالبلـدان ُأنِشئت حديثًا للعمل على الصـعيد القطـري ب

في ميدان ترصد األمـراض علـى  دون الوطنيوتنفيذها على المستوى تخطيط العمليات وذلك لضمان االشتراك في 
  الضعفاء.لسكان الخدمات الصحية األساسية لٕايتاء الطوارئ، و التمنيع أثناء متكامل، والتحقيق في الحاالت، و نحو 

  
طة التمنيـــع وأنشـــأنشـــطة الترصـــد بنوعيـــة ًا لعـــدم اإلضـــرار المـــوظفين وضـــمانســـعيًا إلـــى صـــون حمـــاس و   -٦٦

مع المكاتب اإلقليميـة وفـرق االتصـال بالمكاتـب الرئيسي على العمل مقر المنظمة يعكف الروتيني، ذاك التكميلي و 
فــي نتقــال االعمليــة الطالعهــم أوًال بــأول علــى  رســائل واضــحة إلــى المــوظفينبعــث ضــمان ى لــعالقطريــة المعنيــة 

  .اليونيسيف على المستويات الثالثة للمنظمةعمل سائل مع الر . كما ُيتوّقع أن ُتواءم تلك شلل األطفالمجال 
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االســـتراتيجية الُمتّبعـــة فـــي المرحلـــة القطريـــة الالزمـــة لتنفيـــذ بنـــاًء علـــى التقـــديرات الُمحـــّددة بشـــأن القـــدرات و   -٦٧
لبرنـامج استئصـاله عقـب لوظائف األساسـية الجهات المالكة لوتحديد الالحقة لإلشهاد على استئصال شلل األطفال 

، مثــل برنــامج التمنيــع أخــرىامج مجــاالت بــر المــذكور ســيعمل مــع برنــامج فــإن ال، هالمبــادرة العالميــة الستئصــالحــّل 
فـي األجـل والتمويل المتاح ، الموظفين المهرةالهامة عن تبادل المعلومات ى لع لطوارئ الصحيةلمنظمة لنامج اوبر 

وطرائق نقل هؤالء الموظفين إلى مجـاالت صوم المتعلقة بإنهاء الخدمة، )، والخ٢٠١٩و ٢٠١٨و ٢٠١٧القصير (
إتاحـة الفرصـة أمـامهم للتنـافس علـى شـغل  أو عـن طريـق ةاألفقيـالداخليـة  هـمعمليـات نقلبواسـطة برامج أخرى، إمـا 

ســـي الرئيالمنظمـــة بـــين مقـــر . ولـــن ُيســـتغنى عـــن هـــذا التعـــاون الوثيـــق العـــرى مجـــاالت أخـــرىبالوظـــائف الشـــاغرة 
الموظفين األساسيين ودعم العديد من العمليات على المستوى القطري لتوسيع الستبقاء والمكاتب اإلقليمية والقطرية 

  الُمقّدمة. نطاق المساعدة التقنية
  

اإللكترونيــة الصــفحة فــي  تحميلهــاُيواظــب علــى المعلومــات والبيانــات المتعلقــة بــالموارد البشــرية و ســُتحّدث و   -٦٨
  لموضوع االنتقال في مجال شلل األطفال. إنشاؤهايجري التي 

  
  تخطيط الميزانية

  
. ويمثّـل برنـامج داخـل المنظمـةتشـغيلي منفـرد العالمية الستئصال شلل األطفال هـي أكبـر برنـامج المبادرة   -٦٩

البالغــة ميزانيــة المنظمــة إجمــالي مــن تقريبــًا  ٪٢٠نســبة قــدرها  ٢٠١٩-٢٠١٨استئصــال شــلل األطفــال فــي الثنائيــة 
وٕالـــى العمليـــة  لبــرامج القطريـــةا تمويـــلتــه فـــي حجـــم البرنـــامج وأهميعظـــم إلــى  اً نظـــر . و مليــون دوالر أمريكـــي ٤٤٢٢

هميــة بمكــان أن يكــون لــدى اإلدارة مــن األفــإن ، ٢٠٢٠فــي عــام الجاريــة لتقلــيص مــوارده "وٕاغالقــه" بنهايــة المطــاف 
الالزمــة لــه امج فــي هــذه البيئــة المعقــدة وتخصــيص المــوارد توجيــه البرنــة التوقيــت لمعلومــات دقيقــة وشــفافة ومناســب

إلــى فقــدان  هي تقلــيص مــواردفضــي أالبرنــامج هــذا الأن يكفــل تعــّين ذلــك، يه. وزيــادة علــى عــن تنفيــذ ريراوتقــديم تقــ
  تنفيذًا فعاًال. شلل األطفالالمهام األساسية الستئصال على تنفيذ  التي يمكن أن تؤثر سلباً الوظائف 

 
تزويــــد ات مفصــــلة لإرشــــادشــــلل األطفــــال استئصــــال قــــدم برنــــامج فقــــد لشــــواغل المــــذكورة أعــــاله، ديــــدًا لتبو   -٧٠
، والتــي ٢٠١٩-٢٠١٨فــي الثنائيــة ع خطــط عملهــا بالــدعم الــالزم لوضــســتة القليميــة اإلمكاتــب الو  قطريــاً  مكتبــاً  ٦٥

ن الـذي يتوقـع المـانحو الشـفافية والمسـاءلة تـؤمن مسـتوى تخطـيط والتنفيـذ والرصـد، وأن تيّسـر فعاليـة المن شـأنها أن 
  رؤيته. الرئاسيةاألجهزة و 
  

  بشأن استئصال شلل األطفال: ٢٠١٩-٢٠١٨الثنائية الرئيسية لخطط عمل غراض األفيما يلي و   -٧١
باألنشـطة المعتمـدة المترتبة علـى االضـطالع  النفقاتتسجيل لتكاليف و التدقيق في وضع خطط ا  (أ)

ــدة عــن ااألطفــال، وتكــاليف المــوارد ا شــللفــي مجــال استئصــال  لمــوظفين وغيــر المــوظفين، لبشــرية الُمتكّب
المبّينـة لمبـادرة العالميـة الستئصـال شـلل األطفـال ميزانيـة اهيكـل "العمليات الميدانية" فيما يتعلـق ب وتكاليف

  إلشراف على المبادرةبمستوى من التفصيل يدعم ا
  ميالعالالمستوى القطري واإلقليمي و  الموارد على المستويينبالغ وتخصيص تيسير الرصد واإل  (ب)
الحــرص علــى تمثــيلهم و المعنيــين بترصــده ترصــد شــلل األطفــال والمــوظفين إبــراز أنشــطة ضــمان   (ج)

  خطط العملبدّقة في 
  "توضيح تعريف "المساعدة التقنية" وتمييزها عن "العمليات الميدانية  (د)
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علـى نطـاق رصـد البـرامج ًا لفـي جميـع المكاتـب تيسـير وتنفيـذها  دةية موحّ شغيلوضع خطط عمل ت  (ه)
  ها وتقييمهااإلبالغ عنة ككل و ر المباد
اإلمــدادات الالزمــة التخطــيط والميزانيــة مــن أجــل تــوفير الضــرورية بشــأن خيــارات التوصــل إلــى ال  (و)

صـونها طـوال جـب وحمايـة تلـك األنشـطة التـي يشـلل األطفـال ستئصـال األنشطة األساسية اللالضطالع ب
  عملية اإلشهاد على استئصاله.

  
عاكفـة علـى مناقشـة شـبكة التخطـيط العالميـة فـإن ، من إرشادات إدارة شلل األطفالعالوًة على ما قدمته و   -٧٢

قــدرات عمليــة نقــل بغيــة المســاعدة علــى اســتيعاب  هــاالحاجــة إلــى زيــادة الحــد األقصــى للميزانيــة فــي فئــات معينــة من
  من الميزانية. األطفال إلى مجاالت برامج وفئات أخرى شللبرنامج استئصال 

  
حزيـران/  ١معلومات ُمحّدثة عن قائمة اإلجراءات الُمقترحة من األمانة (بالفترة الواقعة بين 

  ١)٢٠١٧كانون األول/ ديسمبر  ٣١يونيو و
  

  اإلشراف الرفيع المستوى بنشاط على جميع المستويات الثالثة للمنظمة 
  

إحاطــة إعالميــة مفّصــلة مــن الفرقــة المعنيــة باالنتقــال فــي المــدير العــام لــدى مباشــرته لمهــام منصــبه تلّقــى   -٧٣
اإلحاطـــة ســـّلطت . و المـــدير التنفيـــذي لمكتـــب المـــدير العـــامتحـــت إشـــراف عمـــل ت تكانـــمجـــال شـــلل األطفـــال التـــي 

الُمحيقـة بســمعة المخــاطر كبـرى ة و والقـدرات القطريــاإلعالميـة الضـوء علــى المـوارد الماليــة والبرمجيـة وتلــك البشـرية 
الـــدول المقبلـــة التـــي يلـــزم أن تّتخـــذها شـــلل األطفـــال والخطـــوات فـــي مجـــال نتقـــال المنظمـــة التـــي تطرحهـــا مســـألة اال

المدير العـام قد وافق . و ٢٠١٨ / ينايردورة المجلس التنفيذي في كانون الثانيأن يحين موعد انعقاد إلى  األعضاء
  .شلل األطفال وتنفيذهفي مجال نتقال االإدارة تخطيط قة متخّصصة معنية بعلى إنشاء فر أثناء عقد ذاك االجتماع 

  
اإلشـراف علـى عمليـة تخطـيط يواصـل مكتـب المـدير العـام و ومنذ انعقاد جمعية الصحة العالمية السـبعين،   -٧٤

التابعــة للمنظمــة للجنــة التوجيهيــة العالميــة ا ٢٠١٧أيلــول/ ســبتمبر عقدتــه فــي جتمــاع ترأســه الاالنتقــال مــن خــالل 
األقــاليم و الرئيســي مقــر المنظمــة المعنيــة بجميــع اإلدارات وشــاركت فيــه شــلل األطفــال، فــي مجــال نتقــال االالمعنيــة بو 

لجنة الخبراء المستقلين االستشارية عن طريق تزويده لالمعنية (أفريقيا وجنوب شرق آسيا وشرق المتوسط)، و  ةالثالث
  .٢٠١٧أكتوبر ل/ تشرين األو تموز/ يوليو و بإحاطات إعالمية أثناء اجتماعيها المعقودين في  مجال المراقبة في
  

/ جنيـف فـي نهايـة تشـرين األولب لمنظمـةالتابعـة لاالجتمـاع التاسـع لرؤسـاء المكاتـب القطريـة أثناء انعقاد و   -٧٥
االســـتراتيجية الُمتّبعـــة فـــي المرحلـــة الالحقـــة مســـّودة وقـــت الغـــداء بشـــأن فـــي حلقـــة دراســـية ُنظِّمـــت ، ٢٠١٧أكتـــوبر 

ميدان صون العالم خاليًا من شـلل األطفـال، ر المنظمة ومسؤولياتها في ادو أو لإلشهاد على استئصال شلل األطفال 
وقد حضـر االجتمـاع سـتة عشـر رئيسـًا مـن . شلل األطفال على البلدانفي مجال نتقال االآثار وُنوِقشت فيها كذلك 

المسـتوى مـن اإلدارات  وقـادة رفيعـكمـا حضـره ء المكاتـب القطريـة التابعـة للمنظمـة مـن البلـدان ذات األولويـة، رؤسا
إحاطـــة جلســـة  ٢٠١٧كـــانون األول/ ديســـمبر  ١٢منيـــع والطـــوارئ). وُنظِّمـــت يـــوم ذات الصـــلة (شـــلل األطفـــال والت

د جمعيـة الصـحة العالميـة السـبعين، نـذ انعقـاا ماسـُتِهّل اتخاذهـالدول األعضاء علـى التـدابير التـي إعالمية الطالع 

                                                           
   ١إضافة  ٧٠/١٤انظر ملحق وثيقة جمعية الصحة العالمية ج   ١
)http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA70/A70_14Add1-en.pdf ، كـــــــانون األول/  ١٦االطـــــــالع فـــــــي تـــــــم

 ).٢٠١٧ديسمبر 
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برنـامج مسـّودة أولويات مع شلل األطفال في مجال نتقال عملية االووضع خطة العمل االستراتيجية وكيفية مواءمة 
  العمل العام الثالث عشر.

  
قــد ناقشــت  وكانــت اللجــان اإلقليميــة لكــّل مــن أفريقيــا وجنــوب شــرق آســيا وشــرق المتوســط التابعــة للمنظمــة  -٧٦

شـالالت فيكتوريـا، فـي الـدورة السـابعة والسـتين للجنـة اإلقليميـة ألفريقيـا (و  .موضوع االنتقال في مجال شلل األطفال
)، والتــــي ُشــــجِّعت فيهــــا الــــدول األعضــــاء علــــى وضــــع ٢٠١٧أيلــــول/ ســــبتمبر  ١ -آب/ أغســــطس  ٢٨زمبــــابوي، 

ائية. وٕاضـافة إلـى ذلـك، نّظـم المـدير اإلقليمـي ألفريقيـا خططها بشأن االنتقال في مجال شلل األطفال بصيغتها النه
جلســة إحاطــة إعالميــة مــع البلــدان ذات األولويــة مــن أجــل إبــراز أهميــة الترّصــد فــي ســياق اإلشــهاد علــى استئصــال 

آب/  ١٢-٩شــلل األطفــال. أّمــا بالنســبة إلــى الــدورة الرابعــة والســتين للجنــة اإلقليميــة لشــرق المتوســط (إســالم أبــاد، 
)، فقــد ُنظِّــم علــى هامشــها اجتمــاع جــانبي بشــأن مســّودة االســتراتيجية الُمّتبعــة فــي المرحلــة الالحقــة ٢٠١٧ســطس أغ

لإلشـهاد علــى استئصــال شــلل األطفــال وموضــوع االنتقــال فـي مجــال شــلل األطفــال برئاســة مــدير إدارة البرنــامج فــي 
أثناء انعقاد الدورة السبعين للجنة اإلقليمية لجنوب  المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط. وُنوِقَش كذلك موضوع االنتقال

مسّودة االستراتيجية المـذكورة أثنـاء ). كما ُنِوِقَش هذا الموضوع و ٢٠١٧أيلول/ سبتمبر  ١٠-٦شرق آسيا (ملديف، 
ن كــانو  ١٣-١٠انعقــاد االجتمــاع الثالثــين المشــترك بــين البلــدان لمــديري البرنــامج الــوطني الموّســع للتمنيــع (مســقط، 

  ).٢٠١٧األول/ ديسمبر 
  

وُيعكف على إعداد صفحة إلكترونية على موقع المنظمة اإللكتروني مخّصصة لموضوع تخطيط االنتقال   -٧٧
في مجال شلل األطفال، وستُنشر فيها بيانات عن عملية تخطـيط هـذا االنتقـال علـى الصـعيد القطـري بالبلـدان ذات 

ن نشـر بيانـات ووثـائق أخـرى فيهـا عـن تخطيطـه. وسـُتحّدث تلـك الصـفحة بلدًا، فضًال عـ ١٦األولوية البالغ عددها 
  اإللكترونية بانتظام.

  
فرقة مخّصصة تابعة للمنظمة ومعنية باالنتقال في مجال شـلل  ٢٠١٧في تشرين الثاني/ نوفمبر وُشكِّلت   -٧٨

عــن البــرامج ذات الصــلة،  األطفـال تحــت إشــراف المــدير العـام المســاعد إلدارة المبــادرات الخاصــة وعضـوية ممثلــين
وذلك للعمل بشأن وضع خطة العمل االستراتيجية في صيغتها النهائية. وُأبِلغ المديرون اإلقليميـون لكـّل مـن أفريقيـا 
وجنوب شرق آسيا وشرق المتوسط بتشكيل تلك الفرقة الجديدة بمقر المنظمة الرئيسي، وُطِلب منهم أن يعّينوا مركز 

ؤون االتصــال بهــا ويكفــل اطــالع رؤســاء المكاتــب القطريــة التابعــة للمنظمــة بالكامــل علــى اتصــال إقليمــي ليتــوّلى شــ
  .يلزم اتخاذه من خطوات على الصعيد القطري ما
  

  تنسيق تخطيط الموارد البشرية وٕادارة الميزانية
  

لمنظمــة والمعنيــة شــرع الفريــق العامــل المعنــي بــالموارد البشــرية والتــابع للجنــة التوجيهيــة العالميــة التابعــة ل  -٧٩
باالنتقـــال فـــي مجـــال شـــلل األطفـــال فـــي تتبـــع الخطـــط اإلقليميـــة للمـــوارد البشـــرية بطريقـــة منهجيـــة مـــن خـــالل عقـــد 
المـــؤتمرات عـــن بعـــد مـــرتين فـــي الشـــهر. وســـيجري تحميـــل التقـــارير الفصـــلية فـــي الصـــفحة اإللكترونيـــة المخّصصـــة 

مـة اإللكترونـي قبـل حلـول موعـد انعقـاد جمعيـة الصـحة لموضوع االنتقال في مجال شلل األطفـال علـى موقـع المنظ
  .العالمية الحادية والسبعين

  
وُأحــِرز بعــض التقــدم فيمــا يخــص الخطــط المعنيــة باســتبقاء المــوظفين واالحتفــاظ بهــم ونقلهــم إلــى وظــائف   -٨٠

أخرى بفضل الدعم المقدم لنقلهم إليها من المكتب اإلقليمي ألفريقيا على الصـعيد القطـري. وُعِقـدت اجتماعـات بـين 
لكفيلــة بنقــل المــوظفين العــاملين فــي برنــامج إدارة شــلل األطفــال وبرنــامج المنظمــة للطــوارئ الصــحية بشــأن الســبل ا

استئصــال شــلل األطفــال إلــى برنــامج المنظمــة للطــوارئ الصــحية علــى الصــعيد القطــري، والتــي تنطــوي علــى تقاســم 
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قاعـــدة بيانـــات المـــوارد البشـــرية الخاصـــة بشـــلل األطفـــال مـــع برنـــامج الطـــوارئ، والســـعي بنشـــاط إلـــى اإلعـــالن عـــن 
برنامج الطالع الموظفين العاملين في برنامج استئصال شـلل األطفـال عليهـا، وٕاعطـاء الوظائف الشاغرة في ذاك ال

  .األولوية لتعيينهم بالوظائف الشاغرة لبرنامج الطوارئ، ومناقشة إمكانيات تقاسم التكاليف وتعديل االختصاصات
  

مــع المــوظفين وأصــحاب وتــوّلى رؤســاء المكاتــب القطريــة التابعــة للمنظمــة زمــام عمليــة إجــراء االتصــاالت   -٨١
المصلحة الخارجيين على المستوى القطري، ولكن يلزم إعداد خطة اتصاالت مؤسسية بالمنظمة بشأن االنتقال فـي 
مجال شلل األطفال إعدادًا كامًال من أجل تنسيق ما ُيبعث من رسائل فيمـا يخـص موضـوع االنتقـال هـذا فـي إطـار 

  .العام الثالث عشرالرؤية المطروحة في مسّودة برنامج العمل 
  

إجــراء مناقشــات داخــل شــبكة  ٢٠١٩-٢٠١٨ويتواصــل فــي إطــار تخطــيط األنشــطة التشــغيلية فــي الثنائيــة   -٨٢
التخطيط العالمية بشأن تنقيح الحدود القصوى لميزانية مجاالت برامج أخرى لكي تستوعب قدرات برنامج استئصال 

ان واألقــاليم بإرشــادات هامــة فيمــا يتعلــق بوضــع خططهــا بشــأن شــلل األطفــال. كمــا زّودت إدارة شــلل األطفــال البلــد
، وذلــك بقصــد ضــمان حمايــة الوظــائف األساســية ٢٠١٩-٢٠١٨األنشــطة التشــغيلية والمــوارد البشــرية فــي الثنائيــة 

لبرنامج استئصال شلل األطفال، مثل الترّصد، في معرض تقليص ميزانيات البلدان المخّصصة للبرنامج، واستبعاد 
  طة غير المتعلقة به من تخطيط ميزانيته.األنش

  
واســُتِهّل إجــراء مناقشــات تكفــل مراعــاة احتياجــات االنتقــال فــي مجــال شــلل األطفــال أثنــاء تخطــيط الميزانيــة   -٨٣

، وتقــدير مــا يتصــل بــذلك مــن االحتياجــات مــن التمويــل فــي مســّودة برنــامج العمــل ٢٠٢١-٢٠٢٠البرمجيــة للثنائيــة 
ُتدرج احتياجـات هـذا االنتقـال فيمـا تطرحـه المنظمـة مـن مبـّررات االسـتثمار بمـا يتماشـى مـع وسـ. العام الثالـث عشـر

  األولويات المحددة في مسّودة البرنامج تلك.
  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

  :التالي اإلجرائي المقّرر مشروع في النظر وٕالى التقرير بهذا علماً  اإلحاطة إلى مدعو المجلس  -٨٤
  

 قـــّرر ١األطفـــال، شـــلل مجـــال فـــي االنتقـــال بتخطـــيط المتعلـــق التقريـــر فـــي النظـــر بعـــد التنفيـــذي، المجلـــس  
  :يلي ما

 وٕادارتــه، األطفــال شــلل مجــال فــي االنتقــال بتخطــيط المعنيــة للفرقــة العــام المــدير بإنشــاء يقــرّ  أن  )١(
  االنتقال؛ هذا لتخطيط استراتيجي إطار ووضع رؤية وتكوين

 الصــــحة لجمعيــــة اإلجرائــــي المقــــّرر فــــي الــــوارد الطلــــب جزئيــــاً  يلّبــــي التقريــــر هــــذا أن يالحــــظ أن  )٢(
 الصــحة جمعيــة إلــى يقــدم أن العــام المــدير مــن ذلــك، علــى بنــاءً  يطلــب، وأن ،)٢٠١٧) (٩(٧٠ع ص ج

 األطفــــال شــــلل مجــــال فــــي االنتقــــال بشــــأن مفّصــــلة اســــتراتيجية عمــــل خطــــة والســــبعين الحاديــــة العالميــــة
ـــامج مســـّودة فـــي الُمحـــّددة االســـتراتيجية والنهـــوج األولويـــات مـــع يتفـــق بمـــا  عشـــر الثالـــث العـــام العمـــل برن

  ؛)٢٠٢٣-٢٠١٩(

                                                           
 .١٤٢/١١م تالوثيقة    ١



   EB142/11    ١٤٢/١١ت  م

21 

 شــلل مجــال فــي االنتقــال بشــأن الوطنيــة الخطــط مســّودات وضــع فــي الُمحــرز بالتقــدم يعتــرف أن  )٣(
 تلــك بوضــع الحكومــات قيــام إلــى الملّحــة الحاجــة علــى جديــد مــن والتأكيــد األولويــة، ذات بالبلــدان األطفــال
 فيـروس سـريان وقـف فـي أفلحـت التـي البلـدان بجميـع عليهـا والموافقة النهائية صيغتها في الوطنية الخطط
  األطفال؛ شلل

 شــــلل استئصــــال علــــى لإلشــــهاد الالحقــــة المرحلــــة فــــي الُمّتبعــــة االســــتراتيجية بمســــّودة يرّحــــب أن  )٤(
 قطاعـات خطـط تجّسـد أن لضـمان تـدابير مـن يلـزم مـا اتخـاذ علـى األعضـاء الـدول جميـع وحـث األطفال،
 والالزمة استئصاله لبرنامج األساسية الوظائف صون ضرورة والطويل، القصير األجلين في فيها، الصحة
  منه؛ خال عالم إيجاد لضمان

 الجهـود في الُمحرز التقدم يخص فيما األعضاء الدول بجميع منتظمة اتصاالت إجراء يطلب أن  )٥(
 معلومــات نشـر علــى المواظبـة خـالل مــن وذلـك األطفــال، شـلل مجـال فــي االنتقـال تخطــيط بشـأن المبذولـة
 حلــول قبــل إعالميــة إحاطــة جلســة عقــد وتنظــيم لتخطيطــه الُمخّصصــة اإللكترونيــة الصــفحة علــى ُمحّدثــة
  والسبعين؛ الحادية العالمية الصحة جمعية انعقاد موعد

 ٢٠٢١-٢٠٢٠ الثنائيــة فــي األمانــة ميزانيــة تخطــيط لعمليــة يكفــل أن العــام المــدير مــن يطلــب أن  )٦(
 األطفال، شلل استئصال لبرنامج األساسية الوظائف بصون يتعلق فيما التمويل من االحتياجات تجّسد أن
 ذات البـرامج مجـاالت فـي الوظـائف تلـك دمـج أجـل مـن للميزانيـة القصـوى الحدود تنقيح إمكانية يشمل بما

  الصلة؛

 مـن الماليـة المـوارد مـن اً مزيد األطفال شلل مجال في باالنتقال المعنية الفرقة سيلزم بأنه يسّلم أن  )٧(
 المســـتويات عبـــر بفعاليـــة وتنفيـــذها الجهـــود تلـــك وٕادارة االنتقـــال هـــذا بشـــأن المبذولـــة الجهـــود تخطـــيط أجـــل
 التكـاليف تلـك ويـدرج لـذلك ميزانيـة يعـدّ  أن العـام المـدير مـن ذلـك، علـى بنـاءً  يطلب، وأن للمنظمة، الثالثة
  ؛)٢٠٢٣-٢٠١٩( عشر الثالث العام العمل برنامج تمويل خطة في

 فـــي االنتقـــال بتخطـــيط المتعلقـــة المواضـــيع مجـــاالت إدراج يكفـــل أن العـــام المـــدير مـــن يطلـــب أن  )٨(
 أعمــال جــداول فــي دائمــة بنــوداً  بوصــفها استئصــاله علــى لإلشــهاد الالحقــة والمرحلــة األطفــال شــلل مجــال
 مرحليـــة تقـــارير األمانـــة تقـــدم وأن ،٢٠٢٠-٢٠١٨ الفتـــرة خـــالل للمنظمـــة الرئاســـية األجهـــزة دورات جميـــع
  .الدورات تلك انعقاد أثناء التقنية المواضيع هذه عن مفّصلة
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  ١ الملحق
 

   العالمية المبادرة حجم لتقليص الميزانية أرقام ملخص
   للمنظمة التابعة القطرية المكاتب في األطفال شلل الستئصال

   الفيروس يتوطنها ال التي البلدان في
 أالدوالرات) (بآالف

  
  

  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٦            البلد 
  ٤ ٤٨٦  ٥ ٦٢٦  ٧ ٢١٨  ٩ ٩٦٨ أنغوال

  ١ ٧٣٩  ١ ٨٧١  ٢ ٠٣٨  ٢ ٨٩٥ بنغالديش
  ٢ ٤٤٨  ٢ ٤٣٠  ٣ ٦٨٩  ٥ ٠٨٥  الكاميرون

  ٤ ٩٦٥  ٥ ٧٧٤  ٧ ٠٧١  ١١ ٢٦٢ تشاد
  ١٣ ٣١٣  ١٧ ٣٨٤  ١٧ ٣٠١  ٢٦ ٣٦٩ الديموقراطية الكونغو جمهورية
  ٤ ٤٨٢  ٤ ٤٢٩  ١٩ ٣٤١  ٣١ ٨٥٨ إثيوبيا
  ١٦ ٣٠٣  ١٧ ٧٤٩  ١٩ ٥٥٥  ٢٣ ٠٦٠  الهند

  ٨٨١  ٨٩٠  ٩٠٧  ١٧ ٥٣٤ إندونيسيا
  ٩٣٠  ٩٦٢  ١ ٠٠٧  ١ ٢١٠ ميانمار
  ١ ٠٤٤  ١ ١٢٩  ٣ ٠٣٦  ٣ ٥٠٤ نيبال

  ٦ ٥٤٦  ٧ ٤٦٤  ١٠ ٠٤٠  ١٥ ٥٨٠  الصومال
  ٢ ٨٦٢  ٥ ٣٦٨  ٥ ٩٦٧  ١١ ٦٨٧ السودان جنوب
  ٢ ٢٥٥  ٢ ٣٨٠  ٦ ٢٨٩  ٦ ٤٤١ السودان

  
 فـي االحتياجـات مـع يتماشـى بمـا للتغييـر تخضـع وقـد اإلجمالية، الموارد مع ٢٠١٩-٢٠١٨ للفترة الميزانية أرقام تتماشى   أ

  الفيروس. يتوطَّنها تيال البلدان
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  ٢ الملحق
  

  ١األطفال شلل مجال في لالنتقال الُقطرية الخطط موجز
  
  

 األولوية
            البلد 

             المحددة األولويات 
 لالنتقال

 فيها ُنِظر التي التمويل خيارات

   بنغالديش
 

ــد  منهــا الوقايــة يمكــن التــي األمــراض ترصُّ
  باللقاحات

 التمنيع خدمات تقديم
 والطفل األم صحة خدمة تقديم

 التحــــالف (مــــن ٢٠٢٢ عــــام حتــــى خــــارجي تمويــــل
 دعـم خـالل مـن والتمنيـع اللقاحات أجل من العالمي
 لتـولي الحكومـة تخطيط مع الصحية)، النظم تعزيز

 المتوقع (التاريخ ٢٠٢٣ عام في والتمويل الوظائف
 العـالمي التحـالف مـن المقـدم الدعم عن "لالستغناء"

 والتمنيع). اللقاحات أجل من
   الكاميرون

 
 األطفال شلل من الُخُلوّ  حالة على الحفاظ

 للتمنيـع الموسَّـع البرنـامج تعزيـز خـالل من
ـــاطق فـــي (وخاصـــةً   الخطـــورة الشـــديدة المن

ـــــــز خـــــــالل ومـــــــن ـــــــة تعزي  الصـــــــحية الرعاي
 المجتمعية)

لة التمويل استراتيجية  مـع ،٢٠٢١ عـام حتى المفصَّ
 (المحليـة المتوقعـة التمويـل مصادر التكاليف شمول

 علـى الشـديد االعتمـاد مـع السـواء)، على والخارجية
 العالميــة، الصــحة (منظمــة الشــريكة الوكــاالت دعــم

 لمكافحـــــة المتحـــــدة الواليـــــات ومراكـــــز واليونيســـــيف،
 منها). والوقاية األمراض

 تشاد
 

ــــــــــــد  لألمــــــــــــراض نطاقــــــــــــاً  األوســــــــــــع الترصُّ
 منهـــــــا الوقايـــــــة يمكـــــــن التـــــــي (األمـــــــراض
 المداريـــــــة المنـــــــاطق وأمـــــــراض باللقاحـــــــات

   والتمنيع المهَملة)
 

ـــــة ـــــرة تغطي  حصـــــراً  واالعتمـــــاد ،٢٠٢١-٢٠١٧ الفت
 مـن المقدَّمينِ  التقني والدعم المتواصل التمويل على

 العالميــــــــة الصــــــــحة (منظمــــــــة الشــــــــريكة الوكــــــــاالت
 الوظـــائف بعـــض الحكومـــة تـــولِّي مـــع واليونيســيف)،

ــــــــــي، التخطــــــــــيط (أي البســــــــــيطة  والمشــــــــــاركة الجزئ
 المجتمعية).

 الكونغــــــــــــــــــــو جمهوريــــــــــــــــــــة
 الديموقراطية

 

د التمنيع ــــــة    والترصُّ ــــــرة تغطي ــــــى الفت ــــــث ،٢٠٢٢ عــــــام حت  يمــــــّول حي
 وينفـــذونها. األساســـية األنشـــطة التنفيـــذ فـــي الشـــركاء
 األجــل المتوســط المحلــي التمويــل اســتخدام وٕامكانيــة

 الصـــــــحية الميزانيـــــــة (زيـــــــادة الخطـــــــة فـــــــي دَمجالُمـــــــ
 للتمنيع). المخصصة

                                                           
ع زالــت الحكومــات بصــدد وْضـــمحــددة التكــاليف ماطريــة دات خطــط انتقاليــة قُ زة إلــى مســوَّ تســتند هــذه المعلومــات المــوجَ    ١

طريـــة لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة واليونيســـيف، وبمســـاهمات مـــن أصـــحاب عليهـــا بالتنســـيق مـــع المكاتـــب القُ النهائيـــة اللمســـات 
ز فـي البلـدان األخـرى علـى الموقـع دات الخطـط والتقـدم المحـرَ المصلحة. ويمكن االطالع علـى مزيـد مـن التفاصـيل عـن مسـوَّ 

  لكتروني للمبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال اإل
)http://polioeradication.org/polio-today/preparing-for-a-polio-free-world/transition-planning/country-transition-planning/،  تم

  .(باإلنكليزية) )٢٠١٧كانون األول/ ديسمبر  ١٧في االطالع 
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 األولوية
            البلد 

             المحددة األولويات 
 لالنتقال

 فيها ُنِظر التي التمويل خيارات

 الهند
 

   السارية األمراض ترصد
 يــعنالتم فــي المتمثــل الــوطني الهــدف بلــوغ

  ٪)٩٠( الكامل

 (علـى ٢٠٢٦و ٢٠١٦ عـامي بـين مـا الفتـرة تغطية
 خْفض للعمليات. التدريجي التقليص مع مرحلتين)،
 .٢٠٢٦ عام في الحكومة إلى ونقل كامل تدريجي
 ٪٥٠ إلــى ٪١٠ مــن المــالي دعمهــا الحكومــة زيــادة
 المقبلة. الخمس السنوات خالل

 إندونيسيا
 

 األطفـــــــال شـــــــلل وظـــــــائف علـــــــى اإلبقـــــــاء
 مــــن الُخلُــــوّ  حالـــة علــــى للحفــــاظ األساســـية

 األطفال شلل

 األصـــــــول دمـــــــج مـــــــع بالفعـــــــل، البرنـــــــامج "انتقـــــــل"
ـــــع البرنـــــامج فـــــي بالفعـــــل والوظـــــائف  للتمنيـــــع الموسَّ

د وبرامج     البلد. في الترصُّ
 األطفــال، شــلل الستئصــال العالميــة المبــادرة وتــوفِّر
 تمـــويالً  العالميـــة، الصـــحة منظمـــة أمانـــة خـــالل مـــن

د محدوداً  يـاً  المختبـري. والدعم والتدريب للترصُّ  وتحرِّ
 بأنـه إندونيسـيا فـي الوضع يوصف الدقة، من لمزيد

 اســــتدامة علــــى التركيــــز مــــع "لالســــتدامة"، تخطــــيط
 القادمــــة للفتــــرة األطفــــال لشــــلل األساســــية الوظــــائف

 مــن ســنوات وعشــر ســنوات خمــس بــين تتــراوح التــي
 شــــــلل مــــــن البلــــــد خلــــــوّ  حالــــــة علــــــی الحفــــــاظ أجــــــل

 األطفال.
  ميانمار

 
 يمكـن التـي (لألمـراض نطاقـاً  أوسـع ترصد
ــد باللقاحــات، منهــا الوقايــة  األنفلــونزا وترصُّ

 والتمنيع الجائحة)
  

 .٢٠٢١و ٢٠١٧ عامي بين الفترة ُيغطي
 اســــتمرار مــــع والتمويــــل، للوظــــائف التــــدريجي النقـــل

ــــة الوحــــدات دعــــم فــــي المنظمــــة ــــات الوظيفي  والعملي
 الحكومـــة تســـتلمها أن المقـــرر ومـــن الوقـــت. لـــبعض
   .٢٠٢١ عام بعد بالكامل

 مــن خــالل مــن الخــارجي التمويــل خيــار استكشــاف
 مـــن العـــالمي التحـــالف مـــن األمـــوال علـــى الحصـــول

 والتمنيع. اللقاحات أجل
 نيبال

 
ــد  منهــا الوقايــة يمكــن التــي األمــراض ترصُّ

 باللقاحات
 

 التمنيع خدمة تقديم
 

 الوفيـــــــــات (رصـــــــــد والطفـــــــــل األم صـــــــــحة
 الرئــــوي وااللتهــــاب اإلســــهال عــــن الناجمــــة

 العمر) من الخامسة دون األطفال لدى
 

 تولي مع ،٢٠٢١و ٢٠١٧ عامي بين الفترة تغطية
 شـــــبكة تمويـــــل وظـــــائف/ بعـــــض تـــــدريجياً  الحكومـــــة
  تصميمها. المعاد األطفال شلل مكافحة
 (الــذي الصــغير الحــافز المحلــي التمويــل زيــادة يلــزم

 للبلــد) الصــحية الميزانيــة فــي بنــد شــكل فــي ُأضــيفَ 
 الوقت. مرور مع تدريجياً 
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  ٣ الملحق
 

   للحفاظ الُقطري المستوى على المطلوبة واألصول القدرات
 األطفال شلل من خالٍ  عاَلم على

  
 
 األطفــال شــلل مــن خــالٍ  عــالم علــى الحفــاظ يســتلزمها ســوف التــي واألصــول للقــدرات َأّولــي تحليــل يلــي فيمــا  -١

 االحتــواء؛ اإلشــهاد: بعــد مــا اســتراتيجية تشــملها التــي الثالثــة لألهــداف تحقيقــاً  اإلشــهاد، بعــد الُقطــري المســتوى علــى
 واالستجابة. والكشف السكان؛ وحماية

 
 أوليـاً  نطاقـاً  التحليـل ويتـيح الوظـائف. هـذه تنفيـذ فـي رئيسـي بـدور العالمية الصحة منظمة تضطلع وسوف  -٢

 بيانــات وضــع إلــى وتهــدف الفعليــة التكــاليف مــن أساســاً  المســتقرأة الوظــائف لهــذه المقــدَّرة للتكــاليف المســتوى رفيــع
 اللمسـات وضـع مـن االنتهاء بعد تُتاح وسوف المدى، الطويلة للتكاليف شموالً  أكثر توقعات وْضع ويجري أساسية.
  اإلشهاد. بعد ما استراتيجية على النهائية

  
   االحتواء :١ الهدف

 
 الصـــحة منظمـــة وظـــائف مـــن األجـــل وطويلـــة أساســـية وظيفـــة األطفـــال شـــلل فيـــروس احتـــواء يظـــل ســـوف  -٣

 شــلل فيروســات احتــواء ضــمان للغايــة المهــم مــن األطفــال، شــلل مــن خــالٍ  عــالم علــى الحفــاظ أجــل ومــن العالميــة.
 خـالل مـن المرافـق مـن وغيرهـا اللقاحـات تصـنيع ومرافـق المختبـرات فـي عليهـا القضـاء أو صـحيحاً  احتواءً  األطفال

 عـــن التوقـــف بعـــد ســـابين ســـاللة مـــن األطفـــال شـــلل فيـــروس الفمـــوي/ األطفـــال شـــلل لقـــاح احتـــواء مـــن التحقـــق )١(
 للفاشــيات، للتصــدي الفمــوي األطفــال شــلل لقــاح اســتخدام وبعــد التكــافؤ الثنــائي الفمــوي األطفــال شــلل لقــاح اســتخدام

 طفـــالألا شــلل بفيــروس لالحتفـــاظ المخصصــة األساســية المرافـــق فــي بــاالحتواء األمـــد الطويــل االلتــزام ورصــد )٢(
   المالئمة. بالضمانات ودعمه

 
 األطفــال شـلل فيـروس /٢ الــنمط مـن البـري األطفــال شـلل فيـروس احتــواء إلـى الراميـة الجهــود أحـرزت وقـد  -٤

 مــن األطفــال شــلل فيــروس /٢ الــنمط مــن الفمــوي األطفــال شــلل ولقــاح ٢ الــنمط مــن اللقاحــات مــن المشــتق الــدائر
 أيلــول/ فــي ٢ الــنمط مــن البــري األطفــال شــلل فيــروس استئصــال عــن اإلعــالن منــذ ملحوظــاً  تقــدُّماً  ٢ ســابين ســاللة
 الثنــائي الفمــوي األطفــال شــلل لقــاح إلــى الفمــوي األطفــال شــلل لقــاح مــن عالميــاً  المتــزامن والتحــول ،٢٠١٥ ســبتمبر
 أدنى إلى للتقليل المنظمة وضعتها التي العالمية العمل بخطة الجهود هذه وتسترشد .٢٠١٦ مايو أيار/ في التكافؤ

 شـلل فيروسـات مـن معـين نمـط استئصـال عقـب بـالمرافق الصـلة ذات األطفـال شـلل فيـروس مخاطر من ممكن حد
 العالميـــة العمـــل (خطـــة األطفـــال شـــلل لفيـــروس المضـــاد الفمـــوي اللقـــاح الســـتعمال المتتـــابع والوقـــف البريـــة األطفـــال
 لتحقيــق رئيســيتين اســتراتيجيتين تلــك العالميــة العمــل خطــة وتقتــرح ١).)GAP III( األطفــال شــلل فيــروس الحتــواء
 هما: الفعال، االحتواء

  به؛ تتالعب أو األطفال شلل فيروس تخزِّن التي المرافق عدد تقليل  (أ)
 األطفال. شلل فيروس مع تتعامل التزال التي المرافق في صارمة احتواء ضمانات وتنفيذ  (ب)

                                                           
       ١   WHO. WHO Global Action Plan to minimize poliovirus facility-associated risk after type-specific 

eradication of wild polioviruses and sequential cessation of oral polio vaccine use. Geneva: World 
Health Organization; 2015 (http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/12/GAPIII_2014.pdf, 
accessed 21 December 2017). 
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 األطفـال شلل بفيروس لالحتفاظ المخصصة األساسية المرافق فإن تمامًا، األطفال شلل استئصال وبمجرد  -٥
 العــالمي العمــل خطــة فــي ورد مــا ضــوء فــي االحتــواء متطلبــات باســتيفاء يتعلــق فيمــا بلــد كــل ســلطات مــن المعتمــدة

)GAPIII،(  ًالصحة لمنظمة العالمية العمل خطة لدعم االحتواء متطلبات استيفاء على اإلشهاد برنامج مع وتمشيا 
 شـــلل بفيروســـات االحتفـــاظ تواصـــل أن ينبغـــي التـــي المرافـــق وحـــدها هـــي ١األطفـــال شـــلل فيـــروس الحتـــواء العالميـــة
 ٢األطفال.

  
  األطفال شلل بفيروس لالحتفاظ أساسي مرفق لديها التي البلدان

 
 جميــع فــي )GAPIII( العالميــة العمــل خطــة تنفيــذ كفايــة مبــدئياً  الموقــع فــي المراجعــة عمليــات تقــيِّم أن يلــزم  -٦

 المنـتظم للرصـد زمنيـاً  جـدوالً  الوطنيـة السـلطات تحـدد أن وينبغي ٣األطفال. شلل بفيروس لالحتفاظ المعينة المرافق
 األطفــال شــلل بفيــروس لالحتفــاظ المخصصــة المعتمــدة األساســية المرافــق جميــع امتثــال ضــمان أجــل مــن لالحتــواء

  المخاطر. تخفيف خطة استمرارية إطار في للمتطلبات،
 
 تنفيــذ البلــدان علــى يجــب بــاالحتواء، اإلخــالل حــاالت فــي ،)GAPIII( العالميــة العمــل خطــة تقتضــي وكمــا  -٧

 اإلجــراءات تشــمل أن ينبغــي التــي لــه، التعــرُّض أو الفيــروس انطــالق الحتمــال تحســباً  بهــا الخاصــة الطــوارئ خطــط
 والمســـؤوليات المعنّيـــة، الحكوميـــة الجهـــات مـــن وغيرهـــا الصـــحة ووزارة والمؤسســـات المرافـــق تتخـــذها أن يجـــب التـــي
 األطفـال شـلل بفيـروس لالحتفـاظ المخصصـة األساسـية المرافق تستضيف التي للبلدان وينبغي عاتقها. على الملقاة

 تتبعهــا وأن متقنــاً  استعراضــاً  األطفــال شــلل ضــد بــالتمنيع المتعلقــة العالميــة الصــحة منظمــة توصــيات تســتعرض أن
 ٤.بدقة

  
 لالحتفـاظ أساسـي غيـر مرفق لديها لكن األطفال، شلل بفيروس لالحتفاظ أساسي مرفق لديها ليس التي البلدان

  به
 
 تعــرُّض عــدم تضــمن أن األطفــال شــلل بفيــروس لالحتفــاظ أساســياً  مرفقــاً  تستضــيف ال التــي للبلــدان ينبغــي  -٨

 األطفــال، شــلل بفيــروس للتالعــب مرفــق ألي المفــاجئ االســتعداد بســبب للخطــر األطفــال شــلل مــن الخــالي َوْضــعها
  الفموي. األطفال شلل لقاح ووْقف اإلشهاد بعد لالحتواء، بالمخالفة

 
 حالـــة فــي الطــوارئ، وخطـــط االحتــواء بمتطلبــات علــم علـــى أنهــا البلــدان هــذه تكفـــل أن ينبغــي ذلــك، ومــع  -٩

  األطفال. شلل ضد التمنيع بشأن المنظمة توصيات تتبع وأنها متوقع، غير إخالل حدوث
                                                           

١                 Containment certification scheme to support the WHO global action plan for poliovirus 
containment (GAPIII-CCS). Geneva: World Health Organization; 2017 (http://polioeradication.org/wp-
content/uploads/2017/03/CCS_19022017-EN.pdf, accessed 21 December 2017). 

استضـــافة مرفـــق أساســـي لالحتفـــاظ  تعتـــزم أنهـــا ال دولـــة عضـــواً  ١٧٤، أكـــدت ٢٠١٧أكتـــوبر  تشـــرين األول/ ٣١حتـــى    ٢
 عن ذلك. دولة لم تبلغ بعدُ  ١٢في حين التزال  بفيروس شلل األطفال،

أنهـا تعتـزم االحتفـاظ بفيـروس شـلل األطفـال مـن الـنمط  دولـة عضـواً  ٢٧، أبلغـت ٢٠١٧أكتوبر  تشرين األول/ ٣١حتى    ٣
 لالحتفاظ بفيروس شلل األطفال. وقد تتغير هذه األرقام بمرور الوقت. اً معين أساسياً  مرفقاً  ٩١في  ٢

السلطات الوطنية التقنية على االحتواء عـن طريـق تـدريب  لجهود الدول األعضاء، تعكف األمانة على تعزيز قدرة دعماً    ٤
االحتـواء. وٕاضـافًة إلـى ذلـك،  ) وعلـى برنـامج اإلشـهاد علـى اسـتيفاء متطلبـاتGAPIIIالمراجعين على خطـة العمـل العالميـة (

إلخـالل بـاحتواء فيـروس شـلل األطفـال، حيـث تنظـر حـاالت اتعكف األمانة على وضع بروتوكول لإلدارة الصـحية العموميـة ل
 .٢في فيروس شلل األطفال من النمط  مبدئياً 
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  ١ الهدف تنفيذ في المقترح العالمية الصحة منظمة دور
  

 األطفــال شــلل لقــاح وٕايقــاف اإلشــهاد بعــد مــا مرحلــة فــي الرئيســية الوظــائف دعــم المنظمــة تواصــل ســوف  -١٠
 ومنها: الفموي،

 حد أدنى إلى األطفال شلل بفيروس لالحتفاظ المخصصة األساسية المرافق عدد تخفيض إلى الدعوة 
 ممكن؛ حد أدنى إلى العالمية المخاطر تقليل أجل من المثال) سبيل على مرفقاً  ٢٠( ممكن

 إطـار فـي المراجعـة علـى القـدرة تطـوير ودعـم لالحتـواء الوطنيـة السـلطات إلـى التقنية المساعدة تقديم 
 الُقطري؛ المستوى على )GAPIII( العالمية العمل خطة

 لالحتواء؛ والمستقلة العالمية المراقبة في االستمرار 
 المنظمة؛ وظائف من أساسية وظيفةً  بوصفه االحتواء في االستمرار 
 /إليها. الحاجة عند الحاجة/ دعت إذا باالحتواء، المتعلقة المرجعية الوثائق تحديث تطوير 

  
  المقدَّرة التكاليف

 
 يتعلــق فيمــا الوطنيــة التنظيميــة الســلطات قــدمتها التــي المعلومــات أســاس علــى )١ (الجــدول التكــاليف تُقــدَّر  -١١

 لمرافقبـا المتعلقـة للتكـاليف تحليـل قريبـاً  سـيتاح ذلـك، ومـع الموقـع. فـي الجيـدة التصـنيع ممارسـات مراجعة بعمليات
 برنـامج ذلـك (ويتـولى االحتـواء أجـل مـن الوطنيـة والسـلطات األطفـال شـلل بفيـروس لالحتفـاظ المخصصة األساسية
 الصحة). مجال في المالئمة بالتكنولوجيا المعنيّ  غيتس وميليندا بيل مؤسسة

  
  المنفِّذ والكيان للتمويل المطلوبة والمدة للتكاليف الُمقدَّر النطاق :١ الجدول

  
 للتكاليف الُمقدَّر النطاق البند الوظيفة/ الكيان

 لالحتفاظ أساسي مرفق (لكل
 ولكـل األطفـال شـلل بفيروس

 سنة)

 الحتيـاج الزمنية المدة
 الوظيفة

 الُمنّفذ

 مرفـق لديها التي البلدان
 لالحتفــــــــــــــــاظ أساســــــــــــــــي
 األطفال شلل بفيروس

   الموقع في المراجعة
 

 الروتينــــــــــــــي التقيــــــــــــــيم
 دون التبــــــــاين وتقيــــــــيم
 الموقع في المراجعة

 دوالر ٤٠ ٠٠٠-٢٠ ٠٠٠
   أمريكي
 دوالر ٢٠٠٠-١٠٠٠
 أمريكي

 فتــــــرة طــــــوال مســــــتمر،
 األساســـــــــــــية المرافـــــــــــــق

 لالحتفـــاظ المخصصـــة
 األطفال شلل بفيروس

             األعضاء الدول 

 لــديها لــيس التــي البلــدان
 األساســــــــــــــــية المرافــــــــــــــــق

 لالحتفـــــــاظ المخصصـــــــة
 األطفال شلل بفيروس

 شــــلل فيــــروس ترصــــد
 إطــــــار فــــــي األطفــــــال
 الوطني الترصد

 احتــــــــــواء تكــــــــــاليف توجــــــــــد ال
 إضافية
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  المنظمة أمانة تكاليف
  

 المدة   السنوية للتكلفة الُمقدَّر النطاق            النشاط 
 األمانـة خدمات وتقديم االحتواء، سياسة
 بــــاالحتواء، المعنــــيّ  االستشــــاري للفريــــق
 العامـل والفريـق العالمي، اإلشهاد ولجنة

 الوثــــــــائق وتنقــــــــيح بــــــــاالحتواء، المعنــــــــيّ 
ـــــــــة، ـــــــــدريب المرجعي  مـــــــــن مجموعـــــــــة وت
ــــــدوليين المــــــراجعين ــــــاظ ال  بهــــــم، واالحتف

 الــــــدول إلــــــى التقنيــــــة المســــــاعدة وتقــــــديم
 المرافــــــــق تستضــــــــيف التــــــــي األعضــــــــاء
ــــــــاظ األساســــــــية ــــــــروس لالحتف  شــــــــلل بفي
 األطفال

 أمريكــــي، دوالر ماليــــين ٥ إلــــى ٣ مــــن
 مــع واألنشــطة، الموظفــون ذلــك فــي بمــا

 حيــــــث الوقــــــت مــــــرور مــــــع االنخفــــــاض
 ممتثلة المرافق معظم تصبح

 

ــــــروس مــــــادام ــــــال شــــــلل في  الحــــــي األطف
 مستخدما

  
             السكان حماية : ٢ الهدف 

  
 األطفـال شـلل فيـروس استئصال ومواصلة للشلل المسبِّب األطفال شلل أشكال جميع على القضاء يتطلب  -١٢
 العـالمي الصـعيد على الحي الفموي األطفال شلل فيروس لقاحات استخدامات جميع َوْقفَ  المطاف نهاية في البري

 شــلل لقــاح ســحب- المزدوجــة الجهــود وهــذه األطفــال. شــلل ضــد وفعالــة مأمونــة أخــرى بلقاحــات التمنيــع ومواصــلة
 التمنيــع فــي المعطَّــل األطفــال شــلل للقــاح النطــاق الواســع االســتخدام نطــاق وتوســيع التكــافؤ الثنــائي الفمــوي األطفــال
 الناجمـة المخـاطر مـن تقلـل أن شأنها من -بالكامل ُمطعَّم طفل لكل ٪٩٠ بنسبة المصلي التحول لتحقيق الروتيني

 مـــن المشـــتقّ  األطفـــال شـــلل فيـــروس مـــن ٣أو  ١ والنمطـــين باللقاحـــات المـــرتبط للشـــلل المســـبِّب األطفـــال شـــلل عـــن
 البري. األطفال شلل فيروس انبعاث إعادة احتمال من وتحمي اللقاحات،

  
  التكافؤ الثنائي الفموي األطفال شلل لقاح َوْقف

 
 أجـل مـن ٢٠٠٥ عـام فـي عامـاً  إطـاراً  وضـعت قـد األطفـال شـلل الستئصـال العالميـة المبـادرة أن حين في  -١٣

 شـلل لقاح من التحول من المستفادة الدروس فإن اإلشهاد، بعد المطاف نهاية في الفموي األطفال شلل لقاح سحب
 األطفـال شـلل لقـاح لوقـف تكميليـة توجيهيـة مبـادئ تـوفر التكـافؤ الثنـائي نظيـره إلـى التكـافؤ الثالثـي الفموي األطفال
 يمثـل العالمي، اإلشهاد بعد التكافؤ الثنائي الفموي األطفال شلل لقاح سحب فإن ذلك، ومع التكافؤ. الثنائي الفموي
  استخدامها. عن التحول مجرد ال الحية، األطفال شلل لقاحات استخدام عن التام التوقف هو: جديدًا، تحدياً 

 
 ينبغـي األطفـال، شـلل فيـروس مـن ٣و ١ النمطـين ضـد السـكانية المناعـة مـن ممكـن قـدر ألقصى وتحقيقاً   -١٤

 ممكـن وقـت أقـرب فـي الُقطـري المسـتوى علـى التكـافؤ الثنـائي الفموي األطفال شلل لقاح لسحب زمني جدول وضع
 وســت بلـداً  ١٤٤ تسـتخدم الـراهن، الوقـت وفـي شـهرًا. ١٢ خـالل سـحبه هـو المثـالي والوضـع العـالمي، اإلشـهاد بعـد

 المتــزامن التحــول هــذا فــي المشــاركة إلــى تحتــاج وســوف الفمــوي، األطفــال شــلل لقــاح العــالمي الصــعيد علــى منــاطق
 التوقـف. قبـل وحـده المعطَّـل األطفـال شـلل لقـاح استخدام إلى للتحول محدَّد زمني جدول تنفيذ في تبدأ لم ما عالمياً 
 إلطـالق التخطـيط إلـى أيضاً  المعطَّل األطفال شلل بلقاح التغطية من المنخفضة المعدالت ذات البلدان تحتاج وقد

 الفموي. األطفال شلل لقاح سحب قبل األطفال شلل ضد المناعة مستويات لتعزيز التطعيم حمالت
  

 يكفـي مـا إتاحـة أهميـة عالميـاً  متزامنـة بطريقة الفموي األطفال شلل لقاح من الثاني النمط سحب أبرز وقد  -١٥
ـــدأ أن وســـيتعين الشـــركاء. بـــين والتنســـيق للتحضـــير والمـــوارد الوقـــت مـــن  الحافـــل الحـــدث لهـــذا العـــالمي اإلعـــداد يب
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 اللمســات وضــع فــي التــأخير إن حيــث شــهرًا)؛ ٢٤-١٨( التنفيــذ مــن كافيــة فتــرة قبــل العمليــة الناحيــة مــن بالتحــديات
 بالسمعة. تتعلق لمخاطر التعرض احتمال زيادة على عالوة مالية، عواقب له ستكون الوقف تاريخ على األخيرة

  
  التوقف بعد الروتيني التمنيع في المعطَّل األطفال شلل لقاح

 
 تحقيـق إلـى تسـعى أن للبلـدان ينبغـي أنـه إلـى بـالتمنيع المعنـيّ  االسـتراتيجي االستشـاري الخبراء فريق أشار  -١٦

 القويــة المضــادة األجســام وأعيــرة المْصــلي التحــول مــن األقــل علــى ٪٩٠ تــوفير خــالل مــن الدائمــة الفرديــة المناعــة
  األطفال. شلل لفيروس الثالثة المصلية األنماط لجميع

 
 بذاتـه القـائم المعطَّل األطفال شلل لقاح تستخدم التي البلدان جُتدرِ  بأن الخبراء فريق يوصي لذلك، وتحقيقاً   -١٧

 أسـبوعاً  ١٤ مـرور عنـد أولهمـا بها، الروتيني التمنيع جدول في المعطَّل األطفال شلل لقاح من األقل على جرعتين
 الخناق على المحتِوي اللقاح أو الديكي والسعال والكزاز الخناق لقاح من الثالثة أو الثانية الجرعة مع (أي بعدها أو

 جرعـة بوصـفها إمـا تعطـى التـي األولـى الجرعـة مـن أكثـر أو أشهر ٤ مرور عند والثانية الديكي)، والسعال والكزاز
 شـــلل بفيـــروس لالحتفـــاظ المخصصـــة األساســـية المرافـــق لـــديها لـــيس التـــي للبلـــدان وينبغـــي جزئيـــة. جرعـــة أو كاملـــة

 بعـد األقـل علـى سـنوات ١٠ الروتيني للتمنيع الزمني جدولها في المعّطل األطفال شلل لقاح على تُبِقي أن األطفال
 لقـاح اسـتخدام تواصـل أن فينبغـي المرافـق، تلـك لـديها التـي البلدان أما الفموي، األطفال شلل للقاح العالمي السحب
 فريـــق ُيصــِدر ولــم ).GAPIII( العــالمي العمــل خطـــة فــي المبــيَّن النحــو علــى أطـــول، لفتــرةٍ  المعطَّــل األطفــال شــلل

  المعّطل. األطفال شلل لقاح تشمل التي التوليفية اللقاحات بشأن توجيهاتٍ  بعدُ  الخبراء
 

 األطفـال شـلل بلقـاح بـالتمنيع التغطيـة مـن عاليـة درجـة تحقيـق يتطلـب سـوف اإلشـهاد، بعـد ما مرحلة وفي  -١٨
 نهايـة فـي المحلـي، المجتمـع مسـتوى وعلـى والـوطني، العـالمي المسـتويين على واسعاً  تنسيقاً  عليها واإلبقاء المعطَّل

 عمليـة األطفـال شـلل الستئصال العالمية والمبادرة والتمنيع اللقاحات أجل من العالمي التحالف أطلق وقد المطاف.
 اللقـــاح علـــى الطلـــب ديناميـــات لتحليـــل المعّطـــل" األطفـــال شـــلل لقـــاح وشـــراء توريـــد طريـــق "خارطـــة تســـمى عالميـــة

 علـى إيجاباً  تؤثر قد التي اإلجراءات تحديد إلى المعطَّل األطفال شلل لقاح طريق خارطة وتهدف منه. والمعروض
 شـأن ومـن جديـدة. مبتكرة لقاحات تواُفر ودعم األسعار تحديد عملية وتحسين العرض زيادة طريق عن اللقاح سوق
 اإلشهاد. بعد ما فترة في للقاح التخطيط توجيه في يساعد نأ ذلك

  
  ٢ الهدف تنفيذ في المقتَرح المنظمة دور

 
 األعضـــاء الـــدول مـــع األمانـــة تعمـــل ســـوف التكـــافؤ، الثالثـــي اللقـــاح بســـحب يتعلـــق فيمـــا الحـــال هـــو كمـــا  -١٩

 وقـف بشـأن لليونيسيف التابعة البرامج شعبة مع الوثيق التنسيق ذلك ويشمل التنفيذ. من التمكين أجل من والشركاء
 أجــل مــن العــالمي والتحــالف لليونيســيف، التابعــة اإلمــدادات شــعبة ومــع التكــافؤ الثنــائي الفمــوي األطفــال شــلل لقــاح

 اللقاحـات وصـانعي األمريكيـة، للبلـدان الصـحة لمنظمـة التـابع اللقاحـات لشـراء الدائر والصندوق والتمنيع، اللقاحات
  المعطَّل. األطفال شلل لقاح بشأن

 
 األنشـطة هذه ألن العمل، هذا قيادة للتمنيع الموسَّع البرنامج فريق يتولَّى سوف المنظمة، أمانة إطار وفي  -٢٠

 الفمــوي األطفــال شــلل لقــاح مــن التحــول قيــادة أيضــاً  الفريــق هــذا تــولَّى وقــد الروتينــي، التمنيــع برنــامج أساســاً  تشــمل
  األنشطة. لهذه التخطيط بالفعل وبدأ التكافؤ، الثنائي نظيره إلى التكافؤ الثالثي

 
 فـي خبرتـه إلـى نظـراً  األطفـال، شـلل برنـامج فريـق خبـرة علـى تعتمـد التوقـف قبـل التطعـيم حمـالت أن غير  -٢١
 ذلك داخل من يكون ما أفضل على تُنسَّق َثم، ومن وتنفيذها، األطفال بشلل الخاصة التكميلية التمنيع أنشطة إدارة

 الفريق.
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  المقدَّرة التكاليف
 

  الفموي األطفال شلل لقاح استخدام عن التوقف
 

 لقــاح تســحب التــي البلــدان مختلــف بــين التشــغيلية والقيــود التحتيــة والبنيــة الوبائيــات فــي التبــاين إلــى بــالنظر  -٢٢
 الجغرافيـا إلـى اسـتناداً  تختلـف، سـوف الفمـوي األطفـال شـلل لقـاح لسـحب الالزمـة الموارد فإن الفموي، األطفال شلل

 (انظـر الحاليـة والقـدرة الـدائرة اللقاحـات مـن المشـتقة األطفـال شـلل فيروسـات وخطر القائمة، التحتية والبنية الُقطرية
 مــن نياالــدُ  الشــريحة وبلــدان الــدخل منخفضــة بلــدان أنهــا علــى المصــنَّفة األعضــاء الــدول تكــون وســوف ).٢ الجــدول
 مــن المشــتق األطفــال شــلل فيــروس عــن ناجمــة فاشــيات انــدالع فــي يتمثــل أکبــر لخطــر ضــةالمعرَّ  المتوســط الــدخل

 أن المتوقـع ومـن الفمـوي. األطفـال شـلل لقـاح سـحب أنشـطة تنفيـذ فـي الـدعم بعـض علـى للحصول مؤهلةً  اللقاحات
 ذات البلــدان علــى عــالوةً  المتوســط، الــدخل مــن الــدنيا الشــريحة ذات والبلــدان الــدخل المنخفضــة البلــدان جميــع ذتُنفِّــ

 الفمـــوي، األطفـــال شـــلل لقـــاح تســـتخدم التـــزال التـــي الـــدخل، المرتفعـــة والبلـــدان المتوســـط الـــدخل مـــن العليـــا الشـــريحة
  الذاتي. التمويل أنشطة

  
  دعمها الُمقرر للوحدات المتوقع العدد :٢ الجدول

  
ـــــدان/ عـــــدد  الوحدة التكلفة/ النشاط ـــــق البل  المراف

 دعمها المتوقع
 ملحوظات

 شــــــــلل لقــــــــاح وقــــــــف
 - الفمـــــوي األطفـــــال
 والرصد التنفيذ

 ٢٤١-٥٠ النطــــــــــــــاق:
 لكـــــــــــل أمريكيـــــــــــاً  دوالراً 
 ِمرفق

ــــــــــــــــــق /٢٧ ٠٠٠-٨٥  مرف
 بلد لكل

 البلـــدان إلـــى تقديمـــه يتعـــين الـــذي المقـــدَّر الـــدعم
ـــــدخل المنخفضـــــة ـــــدان ال ـــــدخل المتوســـــط والبل  ال
ــــة  ٢٠ بــــين يتــــراوح المنظمــــة خــــالل مــــن المؤهل

 أمريكي. دوالر مليون ٣٠و
 شــلل لقــاح ســحب لــدعم متكــررة غيــر والتكــاليف
ــــال  أعمــــال مــــن بــــه يتصــــل ومــــا الفمــــوي األطف

    رصد.
ــــــق وال ــــــى إال التكــــــاليف تنطب ــــــدان عل ــــــي البل  الت

 فــي الفمــوي األطفــال شــلل لقــاح تســتخدم التــزال
 الوطنية. جداولها

 لقــــاح فيــــروس وقـــف
 األطفــــــــــــــــال شــــــــــــــــلل
 التحقُّـــــــق - الفمـــــــوي
 سحبه من المستقل

 ٣٥٠ ٠٠٠ المتوســـط:
 لكــــــــل أمريكــــــــي/ دوالر
 بلد

 يتغيــر وقــد الحاليــة الوبائيــات إلــى يســتند التقــدير بلداً  ٥٠-٤٠
 الوقت. بمرور

 التطعــــــــــيم حمــــــــــالت
 شـلل لقـاح وقف قبل

 الفموي األطفال

 ٢٥٠ ٠٠٠ النطــــــــــاق:
 دوالر ٢٩٠ ٠٠٠ -

 بلد لكل

 يتغيــر وقــد الحاليــة الوبائيــات إلــى يســتند التقــدير بلداً  ٥٠-٤٠
 الوقت. بمرور

  
  المعطل األطفال شلل بلقاح التطعيم  

 
 ينبغـي بـالتمنيع، المعنـيّ  االسـتراتيجي االستشـاري الخبـراء فريق عن الصادرة الحالية التوجيهات مع تماشياً   -٢٣
 شـلل لقـاح اسـتخدام عـن التوقـف بعـد األقـل علـى سـنوات ١٠ لمـدة المعطَّـل األطفـال شـلل بلقـاح التطعـيم يستمر أن

 األطفـال، شـلل بفيـروس لالحتفـاظ المخصصـة األساسـية المرافـق بهـا التـي البلـدان في أطول وفترة الفموي، األطفال
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 الـدعم علـى للحصـول مؤهلـة تكـون سـوف التـي البلـدان وباسـتثناء اللقاحـات. تصنيع ومرافق المختبرات ذلك في بما
 بنفســـها األعضـــاء الـــدول جميـــع تمـــوِّل أن المتوقـــع مـــن والتمنيـــع، اللقاحـــات أجـــل مـــن العـــالمي التحـــالف خـــالل مـــن

   المعطَّل. األطفال شلل لقاح تكاليف
 

 األرقــام وَتــِردُ  الوقــت. بمــرور تتغيــر أن المــرجح ومــن الحــالي اللقــاح تســعير إلــى األســعار تقــديرات وتســتند  -٢٤
  فقط. استرشاديه أرقام صورة في ٣ الجدول في السنوية

  
             المعطَّل األطفال شلل لقاح من جرعتين إعطاء عند للقاح التقديرية التكاليف :٣ الجدول 

  
 المقدَّرة اللقاح تكلفة البلد فئة            النشاط 

 ُيطعَّم طفل لكل
 لقاح من بجرعتين

 المعطَّل األطفال شلل

 ملحوظات            االفتراضات 

 تمشـــــياً  التطعـــــيم
 الجــــــــــــدول مــــــــــــع

 للقــــــــاح الزمنــــــــي
 األطفـــــــال شـــــــلل

 بعــــــــــد المعطَّــــــــــل
 الــــــــــذي الوقــــــــــف
 فريـق بـه أوصى

 الخبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء
 االستشــــــــــــــــــــــــاري
 االســـــــــــــــــــتراتيجي

 بالتمنيع المعنيّ 

ـــــــدان  المرتفعـــــــة البل
 الدخل

 دوالراً  ١٨٠-٧,٥٠
 أمريكياً 

 البلـــــدان هــــذه ُتعطــــي ســــوف
 المعطَّــل األطفــال شــلل لقــاح

 فقـــــــــــط، الكاملـــــــــــة بالجرعـــــــــــة
 األنمــــــاط أشــــــكال وســــــتتراوح
 القـائم اللقـاح بين المستخدمة

 توليفيال واللقاح بذاته

 لفريـــــــــق الحاليـــــــــة التوصــــــــية
 إمــــا جرعتــــان، هــــي الخبــــراء
   كاملة. أو جزئية
 هــي طفــل كــل تطعــيم تكلفــة
  فقط. جرعتين تكلفة
 شــــــــــــلل لقـــــــــــاح ُأعِطـــــــــــيَ  إذا

 بوصــــــفه المعّطــــــل األطفــــــال
 التـــوليفي، اللقـــاح مـــن جـــزءاً 
 ٤ المعتـــــــاد المقـــــــرر يكـــــــون
 أكثر. أو جرعات
 تنــــوُّع بســــبب واســــع النطــــاق
   المستخدمة. اللقاح أشكال
 بســـبب األســـعار تتغيـــر وقـــد

 الِعقـــد خـــالل الســـوق تقلبـــات
 المقبل.

 اللقاحــــــات تكلفــــــة وتقــــــديرات
 المحتويـــة التكـــافؤ السداســـية
 الســـــــــــعال فيـــــــــــروس علـــــــــــى
ـــــــــديكي ـــــــــا الكامـــــــــل ال  الخالي
 يتأكـــــد ولـــــم أوليـــــة، تقـــــديرات

 اعتبـاراً  اإلمـدادات تواُفر بعد
 .٢٠٢١ عام من

 المســـتمر بـــالتطعيم وُيوصــى
 المعطَّـل األطفال شلل بلقاح
 األقل على سنوات ١٠ لمدة
 أطــــول ولمــــدة التوقــــف، بعــــد
 المنتجـــــة البلـــــدان حالـــــة فـــــي

 أو األطفـــــال شـــــلل للقاحـــــات

 ذات البلـــــــــــــــــــــــــــــــدان
 مـن العليـا الشريحة
      المتوســــــــط الـــــــدخل

 المدعومـــــــة (غيـــــــر
 التحــــــــــــــالف مــــــــــــــن

 أجـــل مـــن عـــالميال
 والتمنيــــع اللقاحـــات

 الصــحة منظمــة أو
 األمريكية) للبلدان

 التكـــــــــــاليف نطـــــــــــاق يســـــــــــتند أمريكياً  دوالراً  ٨٥-٥
ــــدان بهــــذه الخاصــــة ــــى البل  إل
 تســتخدم ســوف أنهــا افتــراض
 أشـكال مـن متنوعـة مجموعة

 المعطَّـل، األطفـال شلل لقاح
ــــــين تتــــــراوح ــــــة جرعــــــة ب  كامل
 اللقـــــــاح إلـــــــى بـــــــذاتها قائمـــــــة

ـــــــــك أي التـــــــــوليفي، ـــــــــي تل  الت
 لقــــــاح مكــــــوَّن علــــــى تحتــــــوي
 وتلــك خلــوي ال ديكــي ســعال
 مكــــــون علــــــى تحتــــــوي التــــــي
 علــــــــى منــــــــه الخليــــــــة كامــــــــل
   السواء

 ذات البلـــــــــــــــــــــــــــــــدان
 مـن الـدنيا الشريحة
       المتوســــــــط الـــــــدخل

 المدعومـــــــة (غيـــــــر
 التحــــــــــــــالف مــــــــــــــن

 أجـــل مـــن عـــالميال
 والتمنيــــع اللقاحـــات

 الصــحة منظمــة أو
 األمريكية) للبلدان

 التكـــــــــــاليف نطـــــــــــاق يســـــــــــتند أمريكياً  دوالراً  ٥٠-٢
ــــدان بهــــذه الخاصــــة ــــى البل  إل
 تســتخدم ســوف أنهــا افتــراض
 أشـكال مـن متنوِّعـة مجموعة

 المعّطـل، األطفـال شلل لقاح
ــــــين تتــــــراوح ــــــة جرعــــــة ب  كامل
 إلـــى بـــذاتها القائمـــة للقاحـــات
 وكالهمــا التوليفيــة، اللقاحــات
 خلـوي ال مكـون على يحتوي
 الخلية كامل ومكون
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 بعينــــات بحوثــــاً  ُتجــــِري التـــي
   األطفال. شلل
 التحليــــل بهــــذا يتعلــــق وفيمــــا

 البلــدان أن افترضــنا األّولــي،
ـــــــــــار ســـــــــــوف  الجرعـــــــــــة تخت
 فـــــــي نضـــــــع ولـــــــم الكاملـــــــة،
 اإلهــــدار معــــدالت الحســــبان
 اإلمـــداد تكـــاليف أو الوطنيـــة

 باللقاحات.
 حمـــالت أي ذلـــك يشـــمل وال

 األطفـــال شـــلل بلقـــاح تتعلـــق
ـــــــــــل ـــــــــــرر ومـــــــــــن المعطَّ  المق
  إطالقها.

 التــــــــــــــــي البلــــــــــــــــدان
 التحــــــالف يــــــدعمها
 أجـــل مـــن العـــالمي
 والتمنيع اللقاحات

 التكـــــــــــاليف نطـــــــــــاق يســـــــــــتند أمريكية دوالرات ٥-٢
ــــدان بهــــذه الخاصــــة ــــى البل  إل
 تســتخدم ســوف أنهــا افتــراض
 أشـكال مـن متنوعـة مجموعة

 المعطَّـل، األطفـال شلل لقاح
 بجرعـــــة اللقـــــاح بـــــين تتـــــراوح
ـــة وجرعـــة جزئيـــة  قائمـــة كامل
 السداســـــــــي واللقـــــــــاح بـــــــــذاتها
 مكـون علـى المحتوي التكافؤ
 ُوِجد. إن الخلية، كامل

  

 التــــــــــــــــي البلــــــــــــــــدان  
 خـــالل مـــن تشـــتري

 الــــــدائر الصــــــندوق
ـــــــــــابع  لمنظمـــــــــــة الت
 للبلـــــــــدان الصـــــــــحة
 األمريكية

 دوالراً  ٢٧-٥,٨٠
 أمريكياً 

 التكـــــــــــاليف نطـــــــــــاق يســـــــــــتند
ــــدان بهــــذه الخاصــــة ــــى البل  إل
 تســتخدم ســوف أنهــا افتــراض

 مــــــــــــن متنوعــــــــــــة مجموعــــــــــــة
 لقــاح مــن المتنوعــة األشــكال
 المعطَّـــــــــل، األطفـــــــــال شـــــــــلل
 شـــــــــلل لقـــــــــاح بـــــــــين تتـــــــــراوح
 بجرعـــــــة المعطَّـــــــل األطفـــــــال
 إلـــــــى بـــــــذاتها قائمـــــــة كاملـــــــة
 وكالهمــــــا التــــــوليفي، اللقــــــاح
 كامـــــل مكـــــون علـــــى يحتـــــوي
  خلوي ال ومكون الخلية

  

  
  
  
  
  
  
  



  EB142/11          Annex 3    ٣الملحق         ١٤٢/١١ت  م

33 

  المنظمة أمانة تكاليف
  

 ملحوظات الفترة سنة لكل الُمقدَّر التكلفة نطاق            النشاط 
 األطفال شلل لقاح وقف

  الفموي
   الموظفين: تكاليف 
                        أمريكي دوالر مليون  ٢-١

    األنشطة: تكاليف 
                        أمريكي دوالر ماليين  ٤-١

 والسنة الوقف سنة
  تسبقه التي

ــــــل اآلخــــــرين الشــــــركاء تكــــــاليف  (مث
 مكافحــــــــــــــة ومراكــــــــــــــز اليونيســــــــــــــيف
 غيــــــــر منهــــــــا) والوقايــــــــة األمــــــــراض

  ُمدَرجة.

 شــــــــــــلل لقـــــــــــاح ســـــــــــحب
 تقيــــيم الفمــــوي: األطفـــال
  مستقل

   الموظفين: تكاليف 
                       أمريكي دوالر ماليين  ٧-٢

   األنشطة: تكاليف 

                       أمريكي دوالر مليون  ١١-٥

  الوقف بعد شهراً  ١٢

 األطفال شلل لقاح وقف
 التكــافؤ: الثنــائي الفمــوي

 أنشــــطة تنفيــــذ تخطــــيط/
 التكميلي التمنيع

   الموظفين: تكاليف 
                       أمريكي دوالر مليون  ٢٠- ١٠

    األنشطة: تكاليف 
                       أمريكي دوالر مليون  ١٥- ١٠

  الوقف قبل شهراً  ١٢

 لقــــاح مجــــال فــــي التنبــــؤ
 المعطل األطفال شلل

   الموظفين: تكاليف 
            أمريكي دوالر ١٠٠ ٠٠٠- ٥٠ ٠٠٠

   األنشطة: تكاليف 
            أمريكي دوالر ٨٥ ٠٠٠- ٢٠  ٠٠٠

  سنوات ١٠ + الوقف

 شـــــــــــلل لقـــــــــــاح سياســـــــــــة
  المعطَّل األطفال

   الموظفين: تكاليف 
            أمريكي دوالر ٣٥٠ ٠٠٠–٢٠ ٠٠٠

    األنشطة: تكاليف 
            أمريكي دوالر ٢٥٠ ٠٠٠- ٥٠ ٠٠٠

 عامــــل فريــــق عقــــد التكــــاليف تشــــمل سنوات ١٠ + الوقف
 االستشـاري الخبراء فريق من مشكَّل

ــــــيّ  االســــــتراتيجي ــــــالتمنيع المعن  إذا ب
 إجـــــــراء إلـــــــى حاجـــــــة هنـــــــاك كانـــــــت

ــــرات/ ــــي استعراضــــات تغيي  مجــــال ف
 حاجــــة هنــــاك كــــان وٕاذا السياســــات.

 التقــــــدير يكــــــون منهــــــا، القليــــــل إلــــــى
  مرتفعًا.

  
   واالستجابة الكشف :٣ الهدف

 
ـــد حمـــالت شـــكَّلت  -٢٥  الســــريعة االســـتجابة إطـــار فـــي التطعـــيم وحمـــالت الحـــاد الرْخـــو للشـــلل الشـــاملة الترصُّ

 فـي التـأخر مخـاطر تقليـل يعتمـد سـوف اإلشـهاد، بعـد مـا فتـرة وفـي األطفـال. شـلل الستئصـال أساسـية استراتيجيات
 األطفـال شـلل فيـه يكون جديد عالم مع والتكيُّف الكافية القدرة على كبير حد إلى الكافية غير االستجابة أو الكشف
  مستأصًال. ُممِرضاً 

 
 أي اكتشـاف عـن المنظمـة إبـالغ يجـب أنـه هـو اإلشـهاد بعـد مـا أنشـطة بـه تسترشـد الـذي األساسي والمبدأ  -٢٦

 طـوارئ حالـة إعـالن إلى يؤدي أن شأنه من ما وهو )،٢٠٠٥( الدولية الصحية اللوائح بموجب أطفال شلل فيروس
 تسـبب عموميـة صـحية طارئـة الكشف يشكِّل أن يمكن الدولي، االنتشار خطر حسب وعلى لها. واالستجابة وطنية
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داً  المبدأ هذا تنفيذ ويتطلب العالمي. الصعيد على ومنسَّقة سريعة استجابة وتتطلب دولياً  قلقاً   ىً ومسـتو  حساسـاً  ترصُّ
 وفعالية. بسرعة االستجابة على والقدرة للفاشيات التأهُّب من كافياً 

  
   البيئة في أو اإلنسان في أطفال شلل فيروس أي عن فوراً  الكشف على القدرة

 
 أن يمكـن التـي الرئيسـية الشـواغل أحـد باعتبـاره المكتشـف غيـر السريان اإلشهاد بعد ما استراتيجية ُتصنَّف  -٢٧

ــد يتخــذ وســوف للخطــر. األطفــال شــلل مــن العــالم خلــو تعــرِّض  نهجــاً  اإلشــهاد بعــد مــا حقبــة فــي األطفــال شــلل ترصُّ
 تـــدابير ووضـــع تحملهـــا، علـــى القـــدرة مـــدى وتوضـــيح المخـــاطر، أولويـــات ترتيـــب خـــالل مـــن المخـــاطر علـــى قائمـــاً 

ـد مـن مناسـبٌ  مـزيجٌ  تحديـدها ُأِعيـد التـي األطفـال شـلل ترصد استراتيجية ظل في ُينفَّذ وسوف لتخفيفها.  الشـلل ترصُّ
 التــي المنــاطق أو الســكانية للفئــات تكميليــة أنشــطة مــع المعــوي، الفيــروس وترصــد البيئــي، والترصــد الحــاد، الرْخــو
  إليها. الوصول يصعب

 
 بإعادة يتعلق فيما البلد يقدرها التي المخاطر على واستراتيجيته وكثافته الترصد نطاق من المتوقع ويتوقف  -٢٨

 البلدان. من مختلفة لفئات إجراءات أدناه وترد اإلشهاد. منذ انقضى الذي والوقت األطفال شلل فيروس ظهور
  

  العالية المخاطر ذات البلدان  
 

 الشــلل ترصــد خــالل مــن األطفــال شــلل فيــروس عــن للكشــف الحساســية مــن عاليــة مســتويات علــى الحفــاظ  -٢٩
 دمــج المطــاف، نهايــة وفــي مناســبًا. ذلــك كــان متــى البيئــي بالترصــد ذلــك تكملــة مــع األول، المقــام فــي الحــاد الرْخــو
 علـى الحفـاظ مـع السـارية، األمـراض ترصد أو باللقاحات منها الوقاية يمكن التي األمراض مع األطفال شلل ترصد
 مـع اإلشـهاد، مـن األقل على سنوات خمس مرور بعد الوطني، المستوى على األطفال بشلل الخاصة التقنية الخبرة
 على: القدرة

 ؛العالية المخاطر ذات الوطنية دون السكانية الفئات أو المناطق تحديد 
 الترصـد وأسـاليب األحـداث، على القائم والترصد الحاد، الرخو الشلل حاالت على القائم الترصد تنفيذ 

  ؛للخطر المعرضة السكانية الفئات إلى الوصول تستهدف التي الخاصة
 الحـاد، الرخـو الشـلل ترصـد مـن األطفـال بشلل خاصتين معلومات وٕادارة بيانات تحليل عمليَتيْ  إجراء 

 ؛األداء مؤشرات رصد ذلك في بما بالبينات، المسند الترصد أو البيئي الترصد أو
 ؛مبسَّط ترصد إلجراء للترتيب األمر يتطلب حسبما العمليات بحوث إجراء 
 مـــن المؤلَّفـــة االســـتعراض لجــان خـــالل (مـــن الحــاد الرخـــو الشـــلل مـــن المتوافقــة الحـــاالت أهميـــة تقيــيم 

 المثال). سبيل على خبراء،
  

  المتوسطة المخاطر ذات البلدان  
 

د دمج  -٣٠  مع السارية، األمراض ترصد أو باللقاحات منها الوقاية يمكن التي األمراض مع األطفال شلل ترصُّ
 اإلشـهاد، مـن سـنوات ثـالث مـرور بعـد الـوطني، المسـتوى علـى األطفـال بشـلل الخاصـة التقنيـة الخبـرة علـى الحفاظ

 على: القدرة مع
 ؛اإلشهاد منذ مضى الذي الوقت على اعتماداً  االستراتيجيات من المناسب المزيج تنفيذ 
 أو البيئي الترصد أو الحاد، الرخو الشلل ترصد من األطفال بشلل خاصة بيانات تحليل عملية إجراء 

 ؛األداء مؤشرات رصد ذلك في بما بالبينات، المسند الترصد
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 أو العـالمي الـدعم علـى أيضـاً  البلـدان تلـك تعتمـد قـد التكـافؤ، الثنـائي الفمـوي األطفـال شـلل لقاح وقف بعد  -٣١
 أحداثه. أو الحاد الرخو الشلل حاالت في التحريات إلجراء اإلقليمي

  
   المنخفضة المخاطر ذات البلدان  

 
د دمج  -٣٢  مع السارية، األمراض ترصد أو باللقاحات منها الوقاية يمكن التي األمراض مع األطفال شلل ترصُّ
 على: القدرة

 ؛اإلشهاد منذ مضى الذي الوقت على اعتماداً  االستراتيجيات من المناسب المزيج تنفيذ 
 المسندة الترصد بيانات أو الترصد بيانات إلى استناداً  االندالع المحتملة األطفال شلل فاشيات تحديد 

 .بالبينات
 

 لــزم إذا أحداثــه، أو الحــاد الرخــو الشــلل حــاالت فــي للتحريــات اإلقليمــي الــدعم علــى البلــدان تلــك تعتمــد قــد  -٣٣
 األمر.

 
 ونظـــم البشـــرية) الطاقـــة ذلـــك فـــي (بمـــا تقنيـــاً  والمؤهلـــة الكافيـــة والترصـــدية المختبريـــة التحتيـــة البنيـــة

  المعلومات
 

 التــي المنظمــة مــن المعتمــدة المعياريــة المنهجيــات اتبــاع األطفــال شــلل مختبــرات جميــع تواصــل أن ينبغــي  -٣٤
  األطفال. شلل وبائيات في التغير لتجسِّد باستمرار ُتحدَّث سوف

 
 كـل فـي تتـوافر أن ينبغـي أنـه ومفادهـا )،٢٠٠٥( الدوليـة الصـحية اللـوائح فـي الـواردة التوقعات مع وتمشياً   -٣٥
 المسـؤولية تقـع دوليـًا، قلقـاً  تسـبب االنـدالع محتملـة عموميـة صحية طارئة أي عن الكشف على األساسية القدرة بلد

 يعتمـد سـوف اإلشـهاد، بعـد مـا فتـرة فـي أنـه غيـر الـوطني. المسـتوى علـى األطفال شلل فيروس ترصد عن الرئيسية
د  بنية إلى البلدان وتحتاج حدة. على بلد بكل المحِدقة المخاطر على األساسية القدرة يتجاوز الذي المطلوب الترصُّ
 اإلشــهاد. بعــد مــا اســتراتيجية مســودة فـي المبينــة الحــاد الرخــو الشــلل لترصـد المتوقعــة المعــايير لتلبيــة رصــدللت تحتيـة
  البلد. في المقدَّرة المخاطر على اإلضافية المختبرية القدرة تعتمد سوف أخرى، ومرة

  
  العالية المخاطر ذات البلدان  

 
 األطفــال بشــلل معنــيّ  األقــل علــى واحــد معتمــد وطنــي مختبــر علــى اإلبقــاء المتوقــع، الطلــب علــى اعتمــاداً   -٣٦

 ذي إحالـة نظـام مـع جنـب إلـى جنبـاً  الواحـد، الـنمط داخـل والتفرقـة الفيـروس عـزل علـى القـدرة األقـل علـى بـه تتوافر
 الجيني. التسلسل لتحليل كفاءة

  
  المتوسطة المخاطر ذات البلدان  

 
 بـه تتـوافر األقـل علـى واحـد مختبـر علـى اإلبقاء المتوقع، الطلب على واعتماداً  البلدان، بجميع يتعلق فيما  -٣٧
 إلـى جنبـاً  المختبـر، ذلـك اسـتخدام علـى القـدرة أو الواحد النمط داخل والتفرقة الفيروس عزل على التشخيصية القدرة
 الجيني. التسلسل لتحليل كفاءة ذي إحالة نظام مع جنب
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  المنخفضة المخاطر ذات البلدان  
 

 عينات لمعالجة المجاورة البلدان مختبرات على السكان) من الصغير العدد ذات (والسيما البلدان تعتمد قد  -٣٨
 الــنمط داخــل والتفرقــة الفيروســات لعــزل الالزمــة التشــخيص وســائل علــى مختبــرات لــديها التــي البلــدان وتُبِقــي البــراز.
  الواحد.

 
 البيانــات بمتطلبــات اإلشــهاد بعــد مــا فتــرة فــي معلومــات نظــام أي َيِفــيَ  أن ينبغــي الُقطــري، الصــعيد وعلــى  -٣٩

 البلد. ذلك بمخاطر المتعلقة المحددة
  

  األطفال شلل فيروس عن الكشف حالة في للفاشيات االستجابة لتنفيذ االستعداد
 

 التـي العموميـة الصحية والطوارئ العمومية بالصحة المحِدقة للمخاطر والفعالة الفورية االستجابة أجل من  -٤٠
 للتأهـب خططـاً  تضـع أن للبلـدان ينبغـي )،٢٠٠٥( الدوليـة الصحية اللوائح تقتضيه الذي النحو على دولياً  قلقاً  تثير

 المخاطر. بشأن التواصل ذلك في بما العمومية، الصحية للطوارئ االستجابة عمليات تنفيذ على والقدرة
  

  الوطنية الحكومات
 

 القــدرات مـن األدنـى بالحـد تتجهـز أن وينبغـي االســتجابة، التأهـب/ عـن الرئيسـية المسـؤولية البلـدان تتحمـل  -٤١
 لالستجابة أفرقة البلدان جميع لدى يكون أن وينبغي ).٢٠٠٥( الدولية الصحية اللوائح في به الموَصى النحو على

 التصـدي استراتيجيات تتبع وسوف البلدان. فرادى أوضاع على تنظيمها وكيفية القدرة هذه اتساع ويتوقف السريعة.
  واإلقليمية. العالمية التوجيهية المبادئ الُقطري المستوى على للفاشيات

 
 االســتجابة أفرقــة فــي األطفــال بشــلل الخاصــة القــدرات علــى تبقــي أن العاليــة المخــاطر ذات للبلــدان ينبغــي  -٤٢

 عـــن يقـــل ال مـــا خـــالل وتنفيـــذه) التكميلـــي التمنيـــع نشـــاط تخطـــيط (مثـــل الحرجـــة بالمســـؤوليات لالضـــطالع الســريعة
   اإلشهاد. بعد سنوات ١٠
 

 اإلشـــهاد، بعـــد ســـنوات خمـــس خـــالل مماثلـــة بقـــدرات تحـــتفظ أن المتوســـطة المخـــاطر ذات للبلـــدان وينبغـــي  -٤٣
  ذلك. بعد إقليمياً  أو عالمياً  المفاجئة االحتياجات تلبية على بالقدرة مدعومة

 
 أو و/ عالميـاً  المفاجئـة االحتياجـات تلبيـة علـى القـدرة مـن المنخفضـة المخاطر ذات البلدان تستفيد وسوف  -٤٤

 للفاشيات. التصدي لدعم األمر لزم إذا إقليمياً 
  

            اإلقليمي العالمي/ الدعم   
 

 األطفــال بشــلل الخاصــة القــدرات بعــض علــى اإلبقــاء ينبغــي العــالمي، االستئصــال علــى الحفــاظ أجــل مــن  -٤٥
 أن وينبغـي اإلشـهاد. بعـد األقـل علـى سـنوات ١٠ لمـدة التنفيـذ علـى القائمـة الوكـاالت داخـل العـالمي المسـتوى على

 بالبلــدان يتعلــق فيمــا السـيما الوطنيــة، القــدرات إلــى تسـتند متطلبــات مــع العــالمي، المسـتوى اإلقليميــة القــدرات تعكـس
 البلـدان المتعـددة األمـراض فاشـيات عـن وتنفيذيـة قياديـة مسـؤوليات األقـاليم عـاتق على وتقع العالية. المخاطر ذات
 التـي البلـدان لـدعم العموميـة الصـحة مجـال في األطفال شلل بخبراء عالمية قائمة وضع وينبغي للحدود. العابرة أو

 المفاجئة. االحتياجات تلبية على القدرة أو الخبرة إلى تفتقر
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  ٣ الهدف تنفيذ في المقترح المنظمة دور
 

            ) المختبرية القدرات  فيه (بما الترصد  
 

 مـن والُقطريـة) واإلقليمية (العالمية للمنظمة الثالثة المستويات على الكافية القدرة إلى األمانة تحتاج سوف  -٤٦
   األطفال. شلل فيروس ترصد مجال في األعضاء الدول إلى الدعم تقديم أجل

 
 الخبـــــرة ذوي األساســـــيين المـــــوظفين علـــــى اإلبقـــــاء ذلـــــك يتطلـــــب أن المـــــرجح مـــــن الرئيســـــي، المقـــــر ففـــــي  -٤٧

 الجـودة وضـمان والرصـد التوجيهية المبادئ وضع مثل األنشطة، تنفيذ لتوجيه األطفال شلل مجال في المتخصصة
  المختبرية. الشبكة وتنسيق بالمخاطر والتنبؤ

 
ـد شـبكات وجـود ضـمان علـى ذلـك ينطـوي أن المـرجح فمـن والُقطريـة، اإلقليمية المكاتب في أما  -٤٨  قويـة ترصُّ

 لـدعم األطفـال شـلل مجـال فـي الخبـرة ذوي المنظمـة مـوظفي وتـواُفر وطنيـة)، أو (إقليميـة مرجعيـة مختبرات تدعمها
  ذلك. بعد اإلقليمي المستوى وعلى اإلشهاد، بعد األقل على واحدة سنة لمدة العالية المخاطر ذات البلدان

          
     للفاشيات االستجابة قدرات  

 
ــزم  -٤٩  المــوارد تكــن لــم مــا الــدعم وتقــديم البلــدان قــدرات بتعزيــز المنظمــة )٢٠٠٥( الدوليــة الصــحية اللــوائح ُتِل

  كافيًة. المحلية
 

 عامـة توجيهـات يـوفر الـذي للطـوارئ، لالسـتجابة المنظمـة إطـار تنفيذ في المنظمة مسؤولية جوهر ويتمثل  -٥٠
 الوظيفيـــة القـــدرات بـــبعض تحـــتفظ أن لألمانـــة ينبغـــي ذلـــك، إلـــى وٕاضـــافةً  الطـــوارئ. جميـــع فـــي المنظمـــة دور حـــول

 يلي: فيما األعضاء الدول لدعم والُقطرية، واإلقليمية العالمية المستويات على األطفال بشلل الخاصة
 المستقبلية؛ الفاشيات مخاطر تحديد  
 التأهب؛ وخطط االستجابة استراتيجيات ووضع  
 هـذه تنفيـذ أجـل مـن الشـديدة المخـاطر ذات واألقاليم البلدان في المدرَّبة البشرية القدرات على واإلبقاء 

 مالئم. نحو على والخطط االستراتيجيات
 

 الفمـوي األطفـال شلل لقاح مخزونات إدارة عن مسؤوالً  الرئيسي المنظمة مقر يكون أن أيضاً  المرجح ومن  -٥١
 توجيهيـة مبـادئ وضـع ذلـك فـي (بمـا األطفـال شـلل فيـروس فاشـيات حالـة فـي ُيستخدم سوف الذي التكافؤ األحادي

 اإلمــدادات شــعبة مــع الوثيــق بالتعــاون العمــل هــذا تنفيــذ وســيجري الجــاري). التشــغيلي والتنســيق األثــر واســتعراض
 اللقاحات. شراء عملية قيادة ستتولى التي لليونيسيف، التابعة

  
  المقدَّرة التكاليف

 
  للفاشيات االستجابة  

  
 شـلل لمختبـرات العالميـة والشـبكة والترصـد، للفاشيات، لالستجابة التقديرية التكاليف ٧-٤ الجداول في َتِردُ   -٥٢

 المنظمة. أمانة وأنشطة األطفال،
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            للفاشيات لالستجابة المقدرة التكاليف  :٤ الجدول 
  

           القيمة  الفاشية
  (أ)أمريكي دوالر مليون ٤٢- ١٦  فاشية كل تكلفة متوسط
 ٣-١  (ب)اإلشهاد بعد سنوياً  للفاشيات المقدَّر العدد

  
 تمنيـع أنشـطة خمسـة عن يقل ال لما أّولي افتراض مع للفاشيات، الحالية االستجابة بارامترات إلى المقدَّرة التكاليف تستند  (أ)  
 إدارة لسياســة النهائيــة الصــيغة وضــع مــع تعــديالت إجــراء يتعــين وســوف جولــة. كــل فــي طفــل مليــون ٢‚٥ تبلــغ متوســطة بغايــة تكميليــة،
 وتوجيهها. الفاشيات

 متعـددة. عوامـل علـى تتوقـف سـوف المخـاطر ألن الوقـت، بمـرور تنقيحهـا يتعـين وسـوف أّولية، تخطيطية تقديرات هذه  (ب)  
 يســتمر ســوف حيــث باالنخفــاض، اإلشــهاد بعــد مباشــرةً  الــدائر اللقاحــات مــن المشــتقّ  األطفــال شــلل فيــروس فاشــية انــدالع خطــر ويتســم

 خـــالل متعـــددة فاشـــيات حـــدوث احتماليـــة تـــزداد وســـوف اإلشـــهاد. بعـــد واحـــدة ســـنةً  التكـــافؤ الثنـــائي الفمـــوي األطفـــال شـــلل لقـــاح اســـتخدام
 الالحقة. السنوات في تنخفض أن المتوقع ومن التوقف، بعد األولى القليلة السنوات

  
 الترصد  

ــ تكــاليف متوســط :٥ الجــدول   الــدوالرات (بماليــين العالميــة الصــحة منظمــة حــددتها التــي األطفــال شــلل دترصُّ
            (أ))األمريكية

  
  السنة  المنظمة إقليم

٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٦  
 (أفريقيــــا، األطفـــال شــــلل يتوطَّنهـــا التــــي البلـــدان
 المتوسط) شرق

٥٨- ٣٣ ٥٨- ٣٣ ٦٢- ٤٤ ٥٧- ٤٣ ٦٠- ٣٠ 

 األطفـــــــــال شـــــــــلل يتوطنهـــــــــا ال التـــــــــي البلـــــــــدان
 وغــرب آســيا شــرق وجنــوب وأوروبــا (األمريكتــان

   الهادئ) المحيط

١٩- ٠,٩ ١٩-١ ١٩- ٠,٩ ٢٠- ٠,٨ ١٢- ٠,٥ 

  
 المــوارد مــن االحتياجــات إلــى اســتناداً  للترصــد، التقنيــة والمســاعدة المختبــرات وتكــاليف والتشــغيل الترصــد تكــاليف تشــمل  (أ)  

 وفقــاً  الفعلــي اإلنفــاق هــي ٢٠١٦ عــام أرقــام للمــوظفين. الحاليــة الوظيفيــة المســميات اســتقراء مصــدرها للترصــد التقنيــة والمســاعدة الماليــة.
 االســتراتيجية لجنــة اعتمــدتها التــي الميزانيــة مــن فهــي ،٢٠١٧ عــام أرقــام أمــا األطفــال، شــلل الستئصــال العالميــة المبــادرة إنفــاق لتقريــر
 عـام فـي السـريان انقطـاع افتـراض إلـى تسـتند توقعـات فهـي ،٢٠٢٠-٢٠١٨ الفتـرة أرقام وأما .٢٠١٧ يونيو حزيران/ في للمبادرة التابعة
 الهــادئ) المحــيط وغــرب وأوروبــا (األمريكتــان طويلــة فتــرة منــذ األطفــال شــلل مــن خاليــة ظلــت التــي األقــاليم فــي المنظمــة وٕانفــاق .٢٠١٨
 اإلشهاد. بعد الوقت بمرور للترصد المنظمة تقدمه سوف الذي الدعم النخفاض مؤشراً  يعطي
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  المختبرية التكاليف  
 

            (أ)األطفال شلل لمختبرات العالمية للشبكة السنوية التكلفة :٦ الجدول 
  

 )٢٠١٧ عام األمريكي (بالدوالر (ب) الفعلية التكاليف الفئة
 الجــودة ضــمان (مثــل وتقــديمها المتخصصــة الخــدمات تنســيق

 المرجعية) والخدمات والكواشف
١٢ ٢٥٠ ٠٠٠ 

 واإلمـــــدادات البشـــــرية (المـــــوارد الحـــــاد الرخـــــو الشـــــلل ترصـــــد
 األخرى) والتكاليف والتدريب والعمليات والمعدات

١٦ ٣٣٠ ٠٠٠ 

 ٢٨ ٥٨٠ ٠٠٠           اإلجمالية السنوية التكلفة 
  

 التمـويليين الشـركاء مـن وعـدد الوطنيـة الحكومـات بـين فريـدة شـراكة وتمثـل بلـدًا. ٩٢ فـي مختبـراً  ١٤٥ مـن الشـبكة تتألف  (أ)  
 تشـــغيل تكـــاليف نصـــف بنحـــو الوطنيـــة الحكومـــات وتفـــي العاليـــة. األولويـــة ذي العموميـــة الصـــحة برنـــامج لـــدعم ُأنشـــِئت وقـــد والتقنيـــين،
 إلى وٕاضافةً  المنظمة. وٕاقليم البلد حسب تختلف النسبية مساهمتها أن من الرغم على الوطنية، والمختبرات اإلقليمية المرجعية المختبرات

 تكــاليفُ  الخارجيــة المســاهمات مــن ُتســدَّد ولكــن المتخصصــة، العالميــة المختبــرات معظــم تكــاليف الوطنيــة المســاهمات مــن ُتســدَّد ذلــك،
 .٪٦٠ هي مرتفعة نسبة إلى الشبكة إلى المقدمة الوطنية للحكومات اإلجمالية المساهمة تصل أن يمكن َثم، ومن التنسيق.

ــد تكــاليف فيهــا ُتحتَســب وال عديــدة قيــوداً  المســح مــن المســتمدة التكــاليف تقــديرات تتضــمن  (ب)    هــذا وُيحــّدث البيئــي. الترصُّ
 واحـد (دوالر التضـخم حسـاب آلـة إلـى اسـتناداً  المعدلـة التكـاليف األرقـام وتمثـل .٢٠١٨ عـام مطلـع فـي النتائج تُتاح وسوف حالياً  المسح
 ).٢٠١٧ عام في أمريكي دوالر ١,٣٦ يعادل ٢٠٠٢  عام في
  

           المنظمة أمانة تكاليف  :٧ الجدول 
  

           النشاط 
 المقدَّر النطاق
 القياسية للتكاليف

 (أ)السنوية
 ملحوظات المدة

ـــــــــي (بمـــــــــا الترصـــــــــد  ذلـــــــــك ف
 البيانات) وٕادارة المختبرات

 الترصـــد قـــدرة علـــى اإلبقـــاء يتعـــين أمريكي دوالر ٢ ٥٠٠ ٠٠٠
ـــــة  بعـــــد ســـــنوات ٥-٣ لمـــــدة الحالي
 اإلشهاد

 عـــن التقـــديرات تعبـــر وال
 فـــــــــــي الالزمــــــــــة القــــــــــدرة
 لــدعم اإلقليميــة المكاتــب

 وٕادارة للفاشــــــيات، االســــــتجابة الوظائف هذه
 جنــب إلــى (جنبــاً  المخزونــات

 التابعـــة اإلمـــدادات شـــعبة مـــع
 لليونيسيف)

ــــــــــى القــــــــــدرة ُتخفَّــــــــــض ســــــــــوف أمريكي دوالر ١ ٥٠٠ ٠٠٠  عل
 مـــــرور مـــــع للفاشـــــيات االســـــتجابة

 حاجــة هنــاك التــزال ولكــن الوقــت،
ـــــى ـــــدرات بعـــــض إل  ٥-٣ لمـــــدة الق

 اإلشهاد بعد سنوات
  

  األمانة. لدعم الفعلية التكاليف من المقدرة التكاليف ُتستقرأ(أ)    
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  ٤ الملحق
 

   تمر التي للبلدان الصحية األولويات -  الُقطري التعاون استراتيجية
 األطفال شلل مجال في االنتقال بمرحلة

  
  

            البلد  اإلقليم
 مجموع نسبة
 الحكومي اإلنفاق
 الصحة على

 استراتيجية تاريخ
 الُقطري التعاون

 
            االستراتيجية األولويات 

 الصحية النظم تعزيز  -١ ٢٠١٩-٢٠١٤ ٥,٠ أنغوال األفريقي

 واألطفال والمراهقين األمهات صحة تحسين  -٢

 وأمــــراض الســــارية وغيــــر الســــارية األمــــراض مكافحــــة  -٣
 المهملة المدارية المناطق

د اإلعداد  -٤  وحـاالت األوبئـة لفاشيات واالستجابة والترصُّ
 الطوارئ

 ،٢٠١٣-٢٠٠٨ ٨,٥ الكاميرون
 عام إلى ُمدِّدت

٢٠١٦ 
 عـام بعـد لمـا التنميـة وخطـة لأللفيـة اإلنمائيـة األهـداف  -١

٢٠١٥ 

 الخارجية واألسباب السارية غير األمراض  -٢

 للكوارث واالستجابة والطوارئ، التأهُّب  -٣

 الصحة تعزيز  -٤

 الصحية النظم تعزيز  -٥
 المداريــة المنــاطق وأمــراض الســارية األمــراض مكافحــة  -١ ٢٠١٣-٢٠٠٨ ٣,٣ تشاد

 المهَملة

 السارية غير األمراض  -٢

        العمر دورة طيلة الصحة تعزيز  -٣

 الصحية النظم تعزيز  -٤

د التأهُّب  -٥  واالستجابة والترصُّ
 جمهورية
 الكونغو

 الديموقراطية

  الصحة لوزارة المؤسسي الدعم  -١ ٢٠١٥-٢٠٠٨ ١٢,٩

 األطفال وبقاء المراهقين، وصحة المرأة، دعم  -٢

 السـارية األمـراض ومكافحـة األمـراض مـن الوقاية دعم  -٣
 السارية غير واألمراض

 والكوارث للطوارئ الصحية العواقب إدارة  -٤
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            البلد  اإلقليم
 مجموع نسبة
 الحكومي اإلنفاق
 الصحة على

 استراتيجية تاريخ
 الُقطري التعاون

 
            االستراتيجية األولويات 

 السارية األمراض  -١ ٢٠١٥-٢٠١٢ ١٥,٨ إثيوبيا

 السارية غير األمراض  -٢

 الجنســــــــــية والصـــــــــحة والطفــــــــــل والوليـــــــــد األم صـــــــــحة  -٣
 واإلنجابية

 والمنِصفة الجيدة الصحية الخدمات إتاحة تحسين  -٤

 مواجهــــة فــــي الصــــمود علــــى قــــادرة نظــــم تطــــوير دعــــم  -٥
 األزمات وٕادارة الطوارئ مخاطر

 والمواءمــــة المــــوارد تعبئــــة أجــــل مــــن الشــــراكات تعزيــــز  -٦
 والتنمية الصحة لتحقيق والتنسيق

ـــــنظم تعزيـــــز  -١ ٢٠١٩–٢٠١٤ ٨,٢ نيجيريا ـــــى القائمـــــة الصـــــحية ال ـــــة نهـــــج عل  الرعاي
 األولية الصحية

 األولويـة ذات التـدخالت نطـاق وتوسـيع الصحة تعزيز  -٢
 العمر دورة طيلة

 المخصصـــــة األولويـــــة ذات التـــــدخُّالت نطـــــاق توســـــيع  -٣
 تحقيــــق إلــــى ســــعياً  الســــارية وغيــــر الســــارية لألمــــراض
 الشاملة الصحية التغطية

 للطوارئ واالستجابة التأهُّب على الوطنية القدرة تعزيز  -٤
 شـــــلل استئصـــــال ذلـــــك فـــــي بمـــــا العموميـــــة، الصـــــحية
 األزمات وٕادارة األطفال

 يتماشــى بمــا المــوارد وتعبئــة الشــراكات تنســيق تشــجيع  -٥
 والعالمية واإلقليمية الوطنية األولويات مع

        والطفل والوليد األم صحة  -١ ٢٠١٩–٢٠١٤ ٤,٠ السودان جنوب

 األمــراض مــن الوقايــة مجــال فــي الوطنيــة القــدرة تعزيــز  -٢
 المنــــاطق وأمــــراض الســــارية غيــــر واألمــــراض الســــارية
        ومكافحتها المهَملة المدارية

 مــــــن للحــــــد الوطنيــــــة ودون الوطنيــــــة القــــــدرات تعزيــــــز  -٣
ــــــــــد والتأهُّــــــــــب الصــــــــــحية الطــــــــــوارئ مخــــــــــاطر  والترصُّ
 والتعافي واالستجابة

ــــز  -٤ ــــنظم تعزي ــــة الصــــحية ال  الصــــحية االحتياجــــات لتلبي
 السودان جنوب لسكان

 البيئيـــة المحـــددات معالجـــة فـــي الصـــحة وزارة مســـاعدة  -٥
 للصحة واالجتماعية
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            البلد  اإلقليم
 مجموع نسبة
 الحكومي اإلنفاق
 الصحة على

 استراتيجية تاريخ
 الُقطري التعاون

 
            االستراتيجية األولويات 

 جنوب
 شرق
 آسيا

 السارية األمراض  -١ ٢٠١٧-٢٠١٤ ٥,٧ بنغالديش
 السارية غير األمراض  -٢
 العمر دورة طيلة الصحة تعزيز  -٣
 الصحية النُّظم  -٤
دها للطوارئ التأهُّب  -٥  لها واالستجابة وترصُّ

 العالمية الصحة في الهند حكومة دور تحسين دعم  -١ ٢٠١٧-٢٠١٢ ٤,٥ الهند
 فـي وموزَّعـة التكلفة ميسورة جيدة خدمات إتاحة تعزيز  -٢

 الســـكان لجميـــع ومســـتدامة بالكفـــاءة تتســـم شـــبكة شـــكل
 منها واستفادتهم

 الجديد الوبائي واقعها مواجهة على الهند مساعدة  -٣
 االستراتيجية والشراكة الفّعال التنفيذ  -٤

 اســتدامة علــى للمســاعدة واإلداري التقنــي الــدعم تقــديم  -١ ٢٠١٧-٢٠١٣ ٥,٣ إندونيسيا
 مــــــن الوقايــــــة أجــــــل مــــــن وتعزيزهــــــا الرئيســــــية البــــــرامج
 ومكافحتها السارية األمراض

 مـن الوقايـة فـي المتََّبعـة العموميـة الصـحة ُنهـوج تعزيز  -٢
 ومكافحتها السارية غير األمراض

 تحســـين أجـــل مـــن البـــرامج وتعزيـــز السياســـات تشـــجيع  -٣
 اإلنجابية والصحة والمراهقين األطفال صحة

 السياســـات تشـــجيع إلـــى الراميـــة الوطنيـــة الجهـــود دعـــم  -٤
ـــــز  إتاحـــــة تحســـــين أجـــــل مـــــن الصـــــحي النظـــــام وتعزي

 الصـــــحية للتغطيـــــة دعمـــــاً  الجيـــــدة الصـــــحية الخـــــدمات
 الشاملة

 الصــحية والطــوارئ األمــراض لفاشــيات التأهُّــب تعزيــز  -٥
ــــدها الحــــادة العموميــــة  لهــــا، الفعالــــة واالســــتجابة وترصُّ
 اإلنسانية للكوارث الفعالة واإلدارة

        الصحي النظام تعزيز  -١ ٢٠١٧-٢٠١٣  ١,٣ ميانمار
 األمــراض مكافحــة غايــات تحقيــق نحــو الســعي تعزيــز  -٢

 السارية
 السارية غير األمراض عبء في التزاُيد مكافحة  -٣
 العمر دورة طيلة الصحة تعزيز  -٤
 ترصـد ونظـم الطـوارئ مخـاطر إدارة علـى القدرة تعزيز  -٥

 الصحية التهديدات مختلف
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            البلد  اإلقليم
 مجموع نسبة
 الحكومي اإلنفاق
 الصحة على

 استراتيجية تاريخ
 الُقطري التعاون

 
            االستراتيجية األولويات 

 السارية األمراض مكافحة غايات تحقيق  -١  ٢٠١٧-٢٠١٣ ١١,٨ نيبال
 المتزايـــد الســارية غيـــر األمــراض عـــبء علــى الســيطرة  -٢

 اتجاهه وعكس
 العمر دورة مدى على الصحة  -٣
 الرعايـة نهـج تنشـيط إعـادة مـع الصـحي، النظام تعزيز  -٤

 الشاملة الصحية التغطية لتحقيق األولية الصحية
 للكوارث الصحية العواقب من الحد  -٥

 للصحة البيئية للمحددات التصدي  -٦ 
 شرق

 المتوسط
 السارية األمراض  –١ ٢٠١٧-٢٠١٦ ١٢,٠ أفغانستان

 السارية غير األمراض  -٢
 العمر دورة طيلة الصحة تعزيز  -٣
 الصحية النُّظم  -٤
 الصحية الطوارئ  -٥

 الُنظم وتطوير الصحية السياسة  -١ ٢٠١٧-٢٠١١ ٤,٧ باكستان

 السارية األمراض مكافحة  -٢

 والطفل المرأة صحة تحسين  -٣

 النفسية والصحة السارية غير األمراض  -٤
 للصحة االجتماعية للمحددات التصدي  -٥
        الكوارث مخاطر وٕادارة للطوارئ واالستجابة التأهُّب  -٦
 والتنسيق الموارد وتعبئة الشراكات  -٧

 السارية األمراض  -١ ٢٠١٩-٢٠١٧            متاحة غير  الصومال
 السارية غير األمراض  -٢
        العمر دورة طيلة الصحة  -٣
 التــــــي الصــــــحية الرعايــــــة وخــــــدمات الصــــــحي النظــــــام  -٤

 اإلنسان محورها
 ،٢٠١٣-٢٠٠٨ ١١,٧ السودان

 عام إلى ُمددت
٢٠١٧ 

        المستويات جميع على الصحية النظم تعزيز  -١

 السارية غير األمراض عبء خفض  -٢

 العمر دورة طيلة الصحة تعزيز  -٣
د تطوير دعم  -٤  بمـا لألمراض، الموحدينِ  والتأهُّب الترصُّ

 للطـــوارئ واالســـتجابة المبكـــر اإلنـــذار نظـــام ذلـــك فـــي
  اإلنسانية واالحتياجات

 النفســـــية والصـــــحة الســـــارية األمـــــراض عـــــبء خفـــــض  -٥
 الصحية غير الحياة وأنماط
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  ٥ الملحق
  

   األساسية القدرات شراتمؤ  من ١٣ قيمة متوسط ألف:
   )٢٠٠٥( الدولية الصحية اللوائح في عليها المنصوص

 ١األطفال شلل مجال في االنتقال بمرحلة تمر التي البلدان في
 

 عليهــا المنصـوص األساسـية القــدرات مؤشـرات مـن ١٣ نســبة متوسـط عـن تفاصــيل التـالي الجـدول يعـرض  
 لتنفيـذ تقيـيم آخـر خـالل المؤشـرات وقـدمت رئيسـيًا؛ بلـداً  ١٦ يبلـغ ددلع القائمة )٢٠٠٥( الدولية الصحية اللوائح في

 والتنسـيق التشـريعات هـي: لهـا قياسـاً  المتوسـط هـذا يعطـي التـي عشـرة الـثالث األساسـية والقـدرات األساسـي. النظـام
ـــد  واألحـــداث الـــدخول ونقـــاط والمختبـــرات البشـــرية والمـــوارد المخـــاطر بشـــأن والتواصـــل والتأهـــب واالســـتجابة والترصُّ
 أصالً  األساسية القدرات وضعت وقد ة.اإلشعاعي والطوارئ الكيميائية واألحداث األغذية وسالمة المصدر الحيوانية

 تجنُّـب مـع ومكافحتـه، منـه والحمايـة الدولي الصعيد على المرض انتشار دون "الحيلولة إلى تهدف التي اللوائح في
 الدولية". والتجارة الدولي المرور حركة في الضروري غير التدخل

  
 القدرة مؤشرات من ١٣ قيمة متوسط           البلد   اإلقليم

 )٢٠٠٥( الدولية الصحية للوائح األساسية
 ٪)١٨( ٢٠١٤ عام في التقارير أحدث أنغوال  األفريقي

 ٪٥٤ الكاميرون
 ٪٤٠ تشاد

 ٪٧١ الديموقراطية الكونغو جمهورية
 ٪٧٩ إثيوبيا
 ٪٦١ نيجيريا
 ٪)٥٠( ٢٠١٥ عام في التقارير أحدث السودان جنوب

 ٪٧٦ بنغالديش آسيا شرق جنوب
 ٪٩٨  الهند

 ٪٩٩ إندونيسيا
 ٪٨٤ ميانمار
 ٪٧٢ نيبال

 ٪٤٢ أفغانستان  المتوسط شرق
 ٪٥٣ باكستان
 ٪)٦( ٢٠١٤ عام في التقارير أحدث  الصومال
 ٪)٧١( ٢٠١٤ عام في التقارير أحدث السودان

                                                           
                              ١   International Health Regulations (2005) Monitoring Framework - Country profiles 

(http://apps.who.int/gho/tableau-public/tpc-frame.jsp?id=1100, accessed 21 December 2017).  
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   )٢٠٠٥( الدولية الصحية اللوائح في عليها المنصوص األساسية القدرة مؤشرات قيم من مختار عدد :باء
  األطفال شلل مجال في االنتقال بمرحلة تمر التي البلدان في

  
 شـلل استئصـال بعـد مـا بحقبـة الصـلة ذات )٢٠٠٥( الدوليـة الصـحية اللـوائح فـي عليهـا المنصوص األساسية القدرات مؤشرات من مختار لعدد التنفيذ قيم التالي الجدول يوضح  

 مسـتودع خـالل مـن األطـراف، الـدول إلـى ُأرِسلَ  ذاتي تقييم استبيان إلى استناداً  المئوية، النسب هذه على االطالع ويمكن صلة. ذات أساسية قدرة لكل مئوية قيمة وتعطى األطفال.
 ١والمختبرات. البشرية والموارد المخاطر بشأن والتواصل والتأهب واالستجابة والترصد التنسيق نسب يلي وفيما العالمي. الصحي المرصد بيانات

  
        )٢٠٠٥( الدولية الصحية اللوائح في عليها المنصوص األساسية القدرات من الموجود نسبة           البلد     اإلقليم

 بشأن التواصل            التأهب            االستجابة  الترصد            التنسيق 
          المخاطر

 المختبرات البشرية الموارد

 )٢٠١٤( ٪صفر )٢٠١٤( ٪٢٠ )٢٠١٤( ٪١٤ )٢٠١٤( صفر٪ )٢٠١٤( ٪٢٨ )٢٠١٤( ٪٢٥  )٢٠١٤( ٪٧٣ أنغوال  األفريقي
 ٪٧٦ ٪٤٠ ٪٨٦ ٪٣٧ ٪٦٣ ٪٩٠ ٪٤٠ الكاميرون

 ٪٤٨ ٪٢٠ ٪٥٧ ٪٢٧ ٪٥٩ ٪٧٥ ٪٤٧ تشاد
 ٪٨٦ ٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪٦٢ ٪٦٥ ٪٧٠ ٪٥٧الديموقراطية الكونغو جمهورية
 ٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪٩٠ ٪١٠٠ ٪٩٥ ٪٨٣ إثيوبيا
 ٪٨٢ ٪٨٠ ٪٧١ ٪٨٠ ٪٤٠ ٪٩٥ ٪٦٧ نيجيريا
 )٢٠١٥( ٪٥١ )٢٠١٥( ٪١٠٠ )٢٠١٥( ٪٥٧ )٢٠١٥( ٪٩٠ )٢٠١٥( ٪٦٩ )٢٠١٥( ٪٧٥ )٢٠١٥( ٪٨٠ السودان جنوب

 ٪٧٦ ٪٤٠ ٪٥٧ ٪٢٨  ٪٨٨ ٪٩٥ ٪٣٠ أفغانستان المتوسط شرق
 ٪٥٨ ٪٦٠ ٪٢٩ ٪١٧ ٪٤٤ ٪٧٠ ٪١٠٠ باكستان
 )٢٠١٣( ٪٢٩          متاحة غير  )٢٠١٣( ٪١٤ )٢٠١٣( ٪١٦ )٢٠١٤( ٪٥ )٢٠١٤( ٪٦٥ )٢٠١٤( ٪١٠ الصومال
 )٢٠١٤( ٪٦١ )٢٠١٤( ٪٨٠ )٢٠١٤( ٪٧١ )٢٠١٤( ٪٨١ )٢٠١٤( ٪٦٣ )٢٠١٤( ٪٨٠ )٢٠١٤( ٪١٠٠ السودان

                                                           
١        International Health Regulations (2005) Monitoring Framework - Country profiles (http://apps.who.int/gho/tableau-public/tpc-frame.jsp?id=1100, accessed 

21 December 2017).  
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        )٢٠٠٥( الدولية الصحية اللوائح في عليها المنصوص األساسية القدرات من الموجود نسبة           البلد     اإلقليم
 بشأن التواصل            التأهب            االستجابة  الترصد            التنسيق 

          المخاطر
 المختبرات البشرية الموارد

 شرق جنوب
 آسيا

 ٪٩٦ ٪١٠٠ ٪٥٧ ٪٧٠ ٪٦٩ ٪١٠٠ ٪١٠٠ بنغالديش
 ٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪٩٤ ٪١٠٠ ٪١٠٠  الهند

 ٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠ إندونيسيا
 ٪٧٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪٩٠ ٪٩٤ ٪١٠٠ ٪٩٠ ميانمار
 ٪١٠٠ ٪٨٠ ٪٨٦ ٪٨٠ ٪٩٤ ٪٩٥ ٪١٠٠ نيبال
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  ٦ الملحق
  

  الصحية والطوارئ والتمنيع األطفال شلل مجاالت في األولوية ذات البلدان
  
  

 الطوارئ          التمنيع            ١األطفال شلل            البلد 
 ٢الصحية

)٢+١ (المستوى
 X X X أفغانستان

    X أنغوال

 ٣ المستوى   X  بنغالديش

    X الكاميرون

 X  X  الوسطى أفريقيا جمهورية

  X  X  X تشاد

  X  X  X الديموقراطية الكونغو جمهورية

  X  X  X إثيوبيا

   X  هايتي

   X  X الهند

   X  X إندونيسيا

    العراق

   X  كينيا

    ليبيا

 ٢ المستوى  X  مدغشقر

  X   مالي

   X  موزامبيق

  X  X  X ميانمار

  X   X نيبال

  X  X  النيجر

  X  X  X نيجيريا

  X  X  X باكستان

   X  الجديدة غينيا بابوا
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 الطوارئ          التمنيع            ١األطفال شلل            البلد 
 ٢الصحية

)٢+١ (المستوى
  X  X  X الصومال

  X  X  X السودان جنوب

  X   X السودان

  X   السورية العربية الجمهورية

 ٢ المستوى  X  أوغندا

  X  X  اليمن

  
 شـــلل مجـــال فـــي لالنتقـــال اإلقليميـــة باألولويـــة تحظـــى ِبلـــدان والـــيمن الســـورية العربيـــة والجمهوريـــة وليبيـــا العـــراق  ١  
 المتوسط. شرق إقليم في األطفال

 الطـــوارئ برنـــامج وضـــعها التـــي الحاليـــة األولويـــات" "قائمـــة فـــي ُمدَرجـــة غيـــر ٣ المســـتوى /٢ المســـتوى بلـــدان  ٢  
   المصنفة. الطوارئ مع تتعامل ولكنها العالمية، الصحة لمنظمة التابع الصحية
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   ٧ الملحق
 

   وغيرها الُقطرية المكاتب في المنظمة موظفي أعضاء عدد
لها التي المواقع من  )٢٠١٨( األطفال شلل مكافحة برنامج يموِّ

  
  

  
  

=     =     =  

 
            البلد 

 موظفي عدد
 الُقطرية المكاتب

 ٢٠١٨ لعام
 ٣٥ أفغانستان           الفيروس يتوطَّنها تيال البلدان 

 ٣١٤ نيجيريا
 ٥٤ باكستان

 تيال األولوية ذات البلدان
 الفيروس يتوطَّنها

 ٦٥ أنغوال
 ٥ بنغالديش
 ٩ الكاميرون

 ٣٢ تشاد
 ٦٢ الديموقراطية الكونغو جمهورية
 ٥٢ إثيوبيا
 ١٥ الهند

 ٣ إندونيسيا
 ٣ ميانمار
 ١ نيبال

 ١٦ الصومال
 ١٥ السودان جنوب
 ٦ السودان

 والمكاتب الرئيسي المنظمة مقر
  لها التابعة والُقطرية اإلقليمية

 ٧٢ الرئيسي المقر
 ٢٠٤           الُقطرية) والمكاتب اإلقليميان المكتبان ( أفريقيا
 ٢          الُقطرية) والمكاتب اإلقليمي المكتب ( آسيا شرق جنوب
 ٦               الُقطرية) والمكاتب اإلقليمي المكتب ( أوروبا
 ٦١          الُقطرية) والمكاتب اإلقليمي المكتب ( المتوسط شرق
 ٥          الُقطرية) والمكاتب اإلقليمي المكتب ( الهادئ المحيط غرب

  ١ ٠٣٧  المجموع


