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  االنتقال في مجال شلل األطفال 
  والمرحلة الالحقة لإلشهاد على استئصاله

  
  

  مسّودة خطة العمل االستراتيجية بشأن 
  االنتقال في مجال شلل األطفال

  
  

  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
 القطــري، الصــعيد علــى وخاصــةً  وأصــول، قــدرات مــن يلــزم مــا اإلجرائــي المقــّررحــّدد الطلــب الــوارد فــي  وقــد فيهــا.

 عقـب األطفـال شـلل مـن خالٍ  عالم صونتعزيز التقدم الُمحرز في سائر مجاالت البرامج و  أجل منتحديدًا واضحًا 
 مــن الُممولــة واألصــول بالقــدرات المتعلقــة للتكــاليف مفّصــل تقــدير إجــراءوطلبــت أيضــًا جمعيــة الصــحة  .استئصــاله

األمــوال مــن الميزانيــة حشــد وٕاعــداد تقريــر عــن الجهــود المبذولــة ل، األطفــال شــلل استئصــال لبرنــامج التحتيــة البنيــة
عمليـة االنتقـال فـي مجـال شـلل األطفـال والُممّولـة حاليـًا تمـام البرمجية ألغراض توفير ما يلزم من قدرات وأصول إل

. وقــد أشــار المجلــس التنفيــذي عقــب نظــره فــي تقريــر عــن تخطــيط طفــالمــن المبــادرة العالميــة الستئصــال شــلل األ
، ويلّبـي هـذا التقريـر )٢٠١٨( )٢(١٤٢م تإلى هذا الطلـب فـي مقـّرره اإلجرائـي  ١االنتقال في مجال شلل األطفال،

 تلك الطلبات.
 
 برنامج ةمسّود مع يتواءم وهو ،هو نطاق خمسي السنوات ةالُمقترح ستراتيجيةاال عملال خطةعمل نطاق و   -٢

األهــداف بلــوغ تعزيــز قــدرات البلــدان التــي تتمحــور حــول  إلــى ويهــدف ،٢٠٢٣-٢٠١٩ عشــر الثالــث العــام العمــل
  . وترسيخ ركائز األمن الصحي العالمي من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملةهذا الرئيسية لبرنامج العمل 

  

                                                           
التنفيـــذي فـــي دورتـــه الثانيــــة واألربعـــين بعـــد المائـــة، الجلســــة  والمحاضـــر المـــوجزة للمجلــــس ١٤٢/١١م تانظـــر الوثيقـــة    ١

 الخامسة (باإلنكليزية).
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مســّودات الخطــط الوطنيــة المعنيــة باالنتقــال فــي نتــائج اســتعراض واســتند إعــداد مســّودة خطــة العمــل إلــى   -٣
 ١.االنتقـالهذا التي تحظى باألولوية بشأن تخطيط البلدان بلدًا من  ١٦أصل من بلدًا  ١٢لل األطفال في مجال ش

وظـائف الصـون ة لالُمقـّدر التكـاليف  الثالثة بشـأنالمنظمة مستويات من كّل البلدان و تلك شاملة من وُجِمعت بيانات 
، وبشـــأن ٢٠١٩عـــام فـــي بشـــأن خيـــارات التمويـــل وُأجـــِري أيضـــًا تحليـــل . فـــي مجـــال استئصـــال المـــرض األساســـية

ت مواءمــة فتــرة الســـنوات جــر ؛ و ٢٠٢٣-٢٠٢٢و ٢٠٢١-٢٠٢٠تين فــي الثنــائيتين المقتــرح تينلبــرمجيالميــزانيتين ا
مجموعـــة مقترحـــة مـــن األنشـــطة وُأِعـــّدت . برنـــامج العمـــل العـــام الثالـــث عشـــرلمســـّودة الخمـــس مـــع اإلطـــار الزمنـــي 

الُمحـرز بشـأنها ألغـراض االسترشـاد بهـا فـي مجـال  التقدموتقييم عملية لرصد اضُطِلع بة و الُمحّددة بأطر زمنية معّين
بـين للتوفيـق المستوى القطـري مزيد من الخطط على  ٢٠١٩وفي مطلع عام  ٢٠١٨، بيد أنه سيلزم في عام التنفيذ

عـــدم اليقـــين ها بأوجـــه ســـيتأثر تنفيـــذو  .نفيـــذ هـــذه الخطـــة االســـتراتيجيةت ضـــمانل منظمـــةلرئيســـية لالالبـــرامج مجـــاالت 
استئصــال شــلل األطفــال وهيكــل تصــريف شــؤون االســتراتيجية الُمّتبعــة فــي المرحلــة اإلشــهاد علــى بتــاريخ  ةالمرتبطــ

التـي يجـري والمبـادرات الجديـدة برنامج عمل المنظمة بشأن التحّول و  الالحقة لإلشهاد على استئصال شلل األطفال
الوقايــة منهــا يمكــن ترّصــد األمــراض التــي منيــع و تدشــينها علــى الصــعيدين اإلقليمــي والعــالمي فيمــا يتعلــق بتعزيــز الت

إلكترونيــة صــفحة التــي ُأنِشــئت  الخطــةالُمفّصــلة عــن مســّودة معلومــات ويــرد فــي المالحــق مزيــد مــن ال. باللقاحــات
  ٢.النواحي المتعلقة بالخطةعن جميع ُمحّدثة معلومات فيها ل ُتحمّ ُمكّرسة لها س

  
  أغراض مسّودة خطة العمل االستراتيجية بشأن االنتقال في مجال شلل األطفال

  
بّينـة مـع المواصـفات المُ والتـي تتـواءم خطة العمل االستراتيجية لمسّودة  فيما يلي األغراض الرئيسية الثالثة  -٤
  :)٩(٧٠ج ص عالمقّرر اإلجرائي  في

  ؛ل عقب استئصال فيروس شلل األطفالمن شلل األطفا صون عالم خالٍ   أ)(

مـن ، وذلـك األمـراض التـي يمكـن الوقايـة منهـا باللقاحـات منيع، بوسائل منها ترّصدتعزيز نظم الت  ب)(
  لمنظمة؛الخاصة باللقاحات الصادرة عن ا أجل تحقيق أهداف خطة العمل العالمية

فـي البلـدان مـن  لطـوارئ والكشـف عنهـا واالسـتجابة لهـامواجهـة التأهـب لتعزيـز القـدرات الالزمـة ل  ج)(
  بالكامل. )٢٠٠٥للوائح الصحية الدولية (ا أجل تنفيذ

  
لزم عقـب استئصــال ســي ، فإنـهضـمانًا لتحقيــق الكفـاءة واالســتدامةببعضــها. و  الثالثـةغــراض هـذه األوتـرتبط   -٥

وخــدمات المختبــرات والمســاعدة التقنيــة الستئصــاله، مــن قبيــل الترّصــد  الوظــائف األساســيةشــلل األطفــال، أن تُــدمج 
. األمــراض التــي يمكــن الوقايــة منهــا باللقاحــات ترّصــدأخــرى، مثــل بــرامج مجــاالت المقدمــة فــي ميــدان التمنيــع، فــي 

تقليـل عـدد و  األمراض التي يمكن الوقاية منهـا باللقاحـاتمناعة السكان ضد إلى زيادة هذه الوظائف دمج  وسيؤدي
معــدل تــواتر هــذه الفاشــيات والطــوارئ التــي ُيعــزى نشــوب غالبيتهــا و فاشــيات األمــراض وطــوارئ الصــحة العموميــة 

سيصــبح، عقــب أن شــلل األطفــال . ونظــرًا إلــى األمــراض التــي يمكــن الوقايــة منهــا باللقاحــات إلــى فاشــيات العظمــى
)، فإنـــه ســـيلزم أن ٢٠٠٥وائح الصـــحية الدوليـــة (بموجـــب اللـــمـــن األمـــراض التـــي يمكـــن اإلبـــالغ عنهـــا استئصـــاله، 

                                                           
األفريقي (أنغوال والكـاميرون وتشـاد وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة وٕاثيوبيـا ونيجيريـا وجنـوب سبعة بلدان منها في اإلقليم    ١

ديش والهنـد وٕاندونيسـيا وميانمـار ونيبـال) وأربعـة بلـدان السودان) وخمسة بلدان أخرى منهـا فـي إقلـيم جنـوب شـرق آسـيا (بـنغال
 ).في إقليم شرق المتوسط (أفغانستان وباكستان والصومال والسودان

٢   http://who.int/polio-transition/en/  ٢٠١٨نيسان/ أبريل  ٣(تم االطالع في.( 
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اســـتجابة توجيـــه  مـــن أجـــلتوثيـــق عـــرى تعاونهـــا الثالثـــة المنظمـــة علـــى مســـتويات  طـــوارئتواصـــل بـــرامج التمنيـــع وال
  .شلل األطفالمناسبة التوقيت وفعالة ألية أحداث أو فاشيات محتملة من 

  
  فيروس شلل األطفال صون عالم خاٍل من شلل األطفال عقب استئصال  (أ)
  
االســـتراتيجية الُمتّبعـــة فـــي المرحلـــة الالحقـــة  بواســـطة ١،األطفـــال شـــلل الستئصـــال العالميـــة المبـــادرةتحـــّدد   -٦

 لصــون والالزمــة األساســية بالوظــائف المتعلقــة التقنيــة واإلرشـادات المعــايير ،لإلشـهاد علــى استئصــال شــلل األطفــال
  .األطفال شلل من خالياً  العالم هذا
 
 الستراتيجية الُمّتبعة في المرحلة الالحقة لإلشهاد على استئصال شلل األطفالوفيما يلي األهداف الثالثة ل  -٧

  الم خال من شلل األطفال:في الحاضر والمستقبل من أجل صون عالمخاطر وطأة تخفيف والتي ترّكز على 
  المرافق. من وغيرها اللقاحات تصنيع مرافقو  المختبرات في األطفال شلل فيروس احتواء   
  طريـق عـن وذلـك ،الحاضر الوقت في اللقاح منة الُمشتق األطفال شللفيروسات  من السكان حماية 

 ،منــه ســحبه عمليــة وتنســيق العــالم مــن التكــافؤ الثنــائي الفمــوي األطفــال شــلل لقــاح لســحب االســتعداد
 طريــق عــن كــان شــكل بــأي األطفــال شــلل فيــروس ظهــور معــاودة مــن الطويــل األجــل فــيحمــايتهم و 

  .ضّده والناجعة المأمونة لقاحاتال إتاحة
  مـن فيـروس أيطريق اإلسراع في تحديـد وجـود  عن اله والتصدي األطفال شلل أحداث عن الكشف 

 القـــدرات مـــن يلـــزم مـــا وصـــون حّســـاسترّصـــد  نظـــامب االســـتعانة خـــالل مـــن األطفـــال شـــلل فيروســـات
  ية.فعالب لها التصدي أو األطفال شلل أحداث الحتواء يكفي بقدر والموارد

  
لتحقيــــق هــــذه األهــــداف الثالثــــة، تــــي ســــتلزم الوظــــائف والقــــدرات األساســــية البإيجــــاز الســــتراتيجية وتبــــّين ا  -٨
  .استئصالهشهاد على استئصال شلل األطفال في نهاية المطاف وصون العالم خاليًا منه عقب عملية اإلاستكمال و 
  
مــن قبيــل الترّصــد عــالم خــاٍل مــن شــلل األطفــال (صــون الوظــائف الالزمــة لالعديــد مــن ومــن األفضــل دمــج   -٩

ذلــك أن يســّهل تــوفير مــا يلــزم مــن  ألن مــن شــأننطاقــًا ) فــي نظــام أوســع اتوشــبكات المختبــرات واالســتجابة للفاشــي
التـآزر ه أوجمن الخبرة المكتسبة من  ةكبير فوائد مناطق أخرى جني تمالك الموظفين وتخطيط الشؤون المالية. وقد 

رسـم سياسـات التمنيـع علـى سـبيل المثـال). ومعظـم الوظـائف اللقاحـات و  اتإدارة مخزونـالقائمة حاليًا (فيمـا يتعلـق بـ
الــذي تربطــه ، التمنيــع مجــال عمــلل لالحــاطبيعيــة بمناســبة هــي وظــائف منظمــة الداخــل األساســية الُمضــطلع بهــا 

 الفمـوي األطفـال شـلل لقـاحاسـتعمال  مـن لالتحـوّ يخـص مـثًال  وثيقـة بـاإلدارتين المعنيتـين (فيمـاوأوجه تـآزر أواصر 
 اتلفاشــيلســتجابة االمثــل مــن بعــض الوظــائف (). علــى أنــه يلــزم ربــط التكــافؤ الثنــائي نظيــره إلــى التكــافؤ الثالثــي

ضـمن تندرج ًا وثيقًا بوظائف مماثلة ربط )اللقاحات من باب االحتمال ٕادارة مخزونلمواجهتها واحتواءها، و والتأهب 
  .لطوارئ الصحيةلمنظمة لرنامج انطاق ب

  

                                                           
  االستراتيجية الُمّتبعة في المرحلة الالحقة لإلشهاد على استئصال شلل األطفال، ُمتاحة على الرابط اإللكتروني التالي:    ١

http://polioeradication.org/polio-today/preparing-for-a-polio-free-world/transition-planning/polio-post-
certification-strategy/   

 ).٢٠١٨نيسان/ أبريل  ٣(تم االطالع في 
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 علــى المســتوى القطــري عــن دمــج الوظــائف األساســية فــي خططهــا الوطنيــةوســتكون الحكومــات مســؤولة   -١٠
ــــين ال مقــــّرره اإلجرائــــي  المجلــــس التنفيــــذي فــــي، وذلــــك مثلمــــا ســــّلم بــــه طويــــلالقصــــير و لقطــــاع الصــــحة فــــي األجل

دارة ، ولكـن إن لـم تُتـّوخى الفعاليـة فـي إهـذه الوظـائفلصـون  الماليـة الالزمـةتخصيص المـوارد عن و )، ٢(١٤٢ت  م
 صـون الوظـائف األساسـية وصـون العـالم خاليـاً ، فـإن ال في مجال شلل األطفال وفي تنفيذ تلك العمليةنتقاالعملية 

البنيـة  ل الهشـةالعديـد مـن الـدو . وستواصـل المنظمـة بخطـر كبيـرفي نهاية المطـاف سيتعّرضـان ل من شلل األطفال
الُمّتبعــة فــي المرحلــة الالحقــة لإلشــهاد علــى استئصــال ســتراتيجية االلتنفيــذ الــالزم دور رئيســي فــي تقــديم الــدعم أداء 

مراعــاة اآلثــار علــى تعزيــز قــدرات بــرامج التمنيــع والطــوارئ الصــحية علــى المســتوى القطــري شــلل األطفــال. وســيلزم 
بمــا يتماشــى مــع وذلــك الوظــائف األساســية، دمــج و مراعــاة كاملــة طفــال شــلل األفــي مجــال نتقــال المترتبــة علــى اال

  ستراتيجية الُمّتبعة في المرحلة الالحقة لإلشهاد على استئصال شلل األطفال.االالتقنية الُمحّددة في المتطلبات 
  

 مـن وذلـك باللقاحـات، منهـا الوقاية يمكن التي األمراض ترّصد منها بوسائل التمنيع، نظم تعزيز  (ب)
   المنظمة عن الصادرة باللقاحات الخاصة العالمية العمل خطة أهداف تحقيق أجل

  
الُممّولــة مــن علــى الهياكــل األساســية  كبيــراً تعــويًال  الصــعيد القطــريلقــد عّولــت بــرامج التمنيــع الُمنّفــذة علــى   -١١

، مثــل نظــم األساســيةدعــم أداء الوظــائف فــي  مــن الــزمن العقــدين الماضــيينطــوال شــلل األطفــال برنــامج استئصــال 
ــالت اعتمــاد باللقاحــات وشــبكات المختبــرات، و الوقايــة منهــا األمــراض التــي يمكــن منيع وترّصــد المعلومــات المتعلقــة ب

التــدّرج فــي تقلــيص ذلــك، فــإن . وبنــاًء علــى سلســلة التبريــد والخــدمات اللوجســتيةو الرصــد، وأنشــطة لقاحــات جديــدة، 
علــى  كبيــراً  ن خطــراً شــّكاليوٕالغائهــا فــي نهايــة المطــاف شــلل األطفــال خّصصــة لبرنــامج استئصــال المُ لمــوارد الماليــة ا

  منيع.برامج الت
  

مــن مـين أو طعّ غيـر المُ مـن مليـون طفــل  ١٩,٥مـن أطفــال العـالم البـالغ عـددهم  ٪٦٠وتعـيش نسـبة قـدرها   -١٢
شــلل األطفــال، فــي مجــال النتقــال ولويــة بشــأن اتحظــى باأل بلــدًا مــن البلــدان التــي ١٦فــي الُمطّعمـين تطعيمــًا ناقصــًا 

الوفيـات الناجمـة عـن الحصـبة تقريبًا من ٪ ٩٠هي البلدان نفسها التي تشير فيها التقديرات إلى أنها تستأثر بنسبة و 
اللقاحــات العالميــة الخاصــة بعمــل الأهــداف خطــة أن بلــوغ  هــذه الحقــائقيتبــّين فــي ضــوء و علــى الصــعيد العــالمي. 

سـتكون تحـديًا أهداف التنمية المسـتدامة المتعلقـة بالصـحة  وبلوغ في نهاية المطافوتحقيق اإلتاحة الشاملة للتمنيع 
وهـذه المخـاطر  .األطفـال شـللاستئصـال  برنـامج تمويـلعن تقلـيص  الناجمةالثغرات  سدعلى  ُيحرص لمكبيرًا، ما 

موظفي المنظمة المعنيين بـالتمنيع فـي الـدول  ٪ تقريبًا من٩٠نسبة كبيرة تحديدًا في القارة األفريقية التي ُتمّول فيها 
، وُتوجد فيها دول تعـاني باسـتمرار مـن ضـعف برنامج استئصال شلل األطفال األعضاء باإلقليم األفريقي من موارد

التمنيــع لمــذكور فــي إيتــاء خــدمات برنــامج الل أدائهــا أو مــن هشاشــة بنيتهــا وتعــّول بشــكل كبيــر علــى البنيــة التحتيــة
  الروتيني.

  
األمـــراض التـــي يمكـــن الوقايـــة منهـــا ومـــن الجـــدير بالـــذكر أن مـــن الُمحتمـــل أن تحيـــق المخـــاطر بترّصـــد   -١٣

تمويل معظم ما ُينجز بالعالم من أعمـال بشـأن ترّصـد المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال . وتتوّلى باللقاحات
الصــالت ووثّقــت  شــبكات المختبــرات العالميــة واإلقليميــةالــذي تســتند إليــه أرســت األســاس تلــك األمــراض، بعــد أن 

. وال تغطــي المؤشــراتالُمســندة بجــودة األداء قيــاس تــدابير طّبقــت ، و شــبكات المختبــرات وترّصــد األوبئــةبــين القائمــة 
، بـل ظفين فحسـبتكـاليف المـو التي تحظى بأولويـة استئصـاله البلدان موارد تمويل برنامج استئصال شلل األطفال ب

أخــرى يمكــن أمــراض المعنيــة بترّصــد العينــات) ونظــم جمــع البيانــات/ المعلومــات يشــمل النقــل (بمــا تكــاليف أيضــًا 
 شـلل األطفـالبرنـامج استئصـال وارد تمويـل . وثمـة خطـورة كبيـرة يشـّكلها التقلـيص السـريع لمـاللقاحـاتالوقاية منهـا ب

المتــدفق ألغــراض ترّصــد فقــدان التمويــل الرئيســي هــي خطــورة ة المطــاف ي نهايــوٕالغــاء مــوارد تمويلــه هــذه تــدريجيًا فــ
. وبــوّد جــودة األداءبشــأن صــون تقــويض العمــل ســفر عــن األمــراض التــي يمكــن الوقايــة منهــا باللقاحــات، ممــا سي



   A71/9    ٧١/٩ج

5 

بــذل جهــود علــى المســتويين يقتــرن بنهــج شــامل عــن طريــق اتبــاع هــذا الخطــر األوســاط المعنيــة بــالتمنيع أن تتّجنــب 
ومواءمة تلك الجهـود مـع  عن ترّصد األمراض المذكورة على نحو شاملرؤية استراتيجية تكوين عالمي واإلقليمي لال

  منيع.مباشرة ببرامج التوٕاقامة صالت تربطها األولويات القطرية واإلقليمية 
  

ـــدان   -١٤ ـــال فـــي مجـــال شـــلل األطفـــال بالبل ـــة بشـــأن االنتق ـــة أن وتوضـــح مســـّودات الخطـــط الوطني ذات األولوي
تعزيـــز نظـــم ميـــدان فــي توظيـــف االســـتثمارات فرصـــة لهـــذه علـــى أنهــا نتقـــال البلـــدان تنظـــر إلـــى عمليــة االحكومــات 

فــي جميــع األمــراض التــي يمكــن الوقايــة منهــا باللقاحــات وترّصــد تعزيــز التمنيــع الروتينــي التمنيــع. ويبــرز موضــوع 
من أولويات االنتقال في مجـال شـلل األطفـال. ويجـري أولوية صحية وطنية رئيسية مسّودات خطط البلدان بوصفه 

دمجـًا جيـدًا فـي أنشـطة شـلل األطفـال  استئصـال في العديد مـن البلـدان الخاليـة مـن شـلل األطفـال دمـج أصـولفعًال 
  أوسع نطاقًا ذات صلة بالتمنيع.

  
 برنــامجالــذي تختطــه مســّودة  االتجــاه االســتراتيجيمــع منيــع تعزيــز التويتــواءم تمامــًا الغــرض المنشــود مــن   -١٥

 التغطيـة تحقيق يرتكزة الضعفاء. و وخدم العالموالحفاظ على سالمة  الصحة تعزيز بشأنالعام الثالث عشر  العمل
إقامـة نظـم  خالل من الوقايةمجال  في االستثمارإلى  بالصحة المتعلقة المستدامة التنمية وأهداف الشاملة الصحية
لكـي ال ُيهمــل أي أحــد  التغطيــةالتـي تتخلّــل  ثغــراتسـد الو  العدالــةقـادرة علــى الصــمود وضـمان تحقيــق و  قويــةتمنيـع 

برنــامج النقــاش حــول . ومــن الضــروري عنــد اســتهالل معقولــة بأســعاروتُتــاح للجميــع لقاحــات مأمونــة وجيــدة وناجعــة 
وأن تضـطلع شـلل األطفـال فـي مجـال قـال نتأن ُيدرج فـي هـذا النقـاش موضـوع اال ٢٠٢٠لما بعد عام عمل التمنيع 

  فيه. منظمة بدور قياديال
  

ــ وثيقــاً  ارتباطــاً منيــع تعزيــز التويــرتبط أيضــًا   -١٦ . مــن شــلل األطفــالالغرض المنشــود مــن صــون العــالم خاليــًا ب
الفمـوي  األطفـال شـلل لقـاحوقـف اسـتعمال  قبـل اللقـاح مـن المشـتقة األطفـال شـلل فيروسات ظهور خطروسيتعاظم 
ُيواظب على إدخال التحسـينات  لم ما استئصالهساته عقب فيرو الناجمة عن معاودة ظهور  نشوب فاشياته واحتمال

  ضده. الروتينيمنيع بالت التغطية معدالت على
  

 مـن البلـدان فـي لهـا واالسـتجابة عنهـا والكشـف الطوارئ لمواجهة للتأهب الالزمة القدرات تعزيز  (ج)
  بالكامل) ٢٠٠٥( الدولية الصحية اللوائح تنفيذ أجل

  
أدى الموظفون الُممولون من برنامج استئصال شلل األطفال دورًا رئيسيًا على الصعيد القطري في الكشف   -١٧

، لطــوارئ الصــحة العموميــةفــي االســتجابة أيضــًا ســباقين وكــانوا عــن الفاشــيات الكبــرى بفضــل دورهــم فــي ترّصــدها، 
شـــلل فـــي البلـــدان التـــي تحظـــى بأولويـــة استئصـــال كـــوارث أم إدارة ال ســـواء مـــن خـــالل التصـــدي لفاشـــيات األمـــراض

، وخاصــــة علــــى المســــتوى دون الــــوطني، منهــــا. وال يمكــــن االســــتغناء عــــن البنيــــة التحتيــــة لشــــلل األطفــــالاألطفــــال 
. وُتحــّدد شــبكات ترّصــد شــلل أيضــاً منــه لوقايــة لــه فحســب، بــل ألغــراض ا واالســتجابةعــن الوبــاء لكشــف ألغــراض ا

اللـوائح الصـحية رصـد من إطـار التقييمات الخارجية المشتركة التي تشّكل جزءًا  فيل والمختبرات المعنية به األطفا
األساســية علــى  أن تعــّول عليــه البلــدان فــي زيــادة قــدراتهايمكــن  اً أساســي اً مــوردبوصــفها  ،وتقييمهــا) ٢٠٠٥الدوليــة (

  المذكورة. تنفيذ اللوائح
  

شـلل فـي مجـال تخطـيط االنتقـال بلدًا التي تحظى باألولوية بشأن  ١٦الغ عددها الببين البلدان ويوجد من   -١٨
مــن أجــل  لطــوارئ الصــحيةلمنظمــة لبرنــامج ا تحظــى باألولويــة فــي التــيبلــدان هــي أيضــًا مــن البلــدان  ١٠األطفــال 
  ).٤ق (انظر الملح اتهازيادة قدر 
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بشـأن العمـل فـي البلـدان، وهـو نمـوذج  الصـحيةلطـوارئ لمنظمة لبرنامج ايقترحه الذي  نموذجتمحور الوسي  -١٩
 المتطلبـــات األساســـية التـــي يلـــزم أن يســـتوفيها أي مكتـــب قطـــري إلدارة عملياتـــه المتعلقـــة بـــالطوارئ الصـــحية، حـــول

ات حسـابحـول إجـراء و ؛ كـل بلـد علـى حـدةقدرات مكاتب المنظمة القطرية الموجودة حاليـًا فـي لمفّصل تحليل إجراء 
 طـوارئانـدالع  أثنـاءاألساسية  هاوظائفلكي تؤدي  مكاتب المنظمة القطريةلإضافية  قدراتره من ما يلزم توفي بشأن

قائمـــة حاليـــًا والُممّولـــة مـــن برنـــامج القـــدرات الالصـــحة العموميـــة. كمـــا ســـتبّين نمـــاذج المكاتـــب القطريـــة تلـــك خـــرائط 
  .شلل األطفالاستئصال 

  
نمـاذج العمـل بالبلـدان التـي الحاجـة إلـى إدخـال تعـديالت علـى  التي ُأجِريـت بالبلـداناالستعراضات بّينت و   -٢٠

المختبــرات األساســية والــنظم الصــحية قــدرات تعزيــز مواصــلة  لمنظمــة للطــوارئ الصــحية، بمــا فيهــابرنــامج ايقترحهــا 
ن دو الرئيســية فــي المراكــز  ظيفــة منّســق للشــؤون الميدانيــةعــن إدراج و القــدرات األمنيــة، فضــًال وســالمة المــوظفين و 

كـّل المتصـلة باالسـتمرار فـي أداء الوظـائف إلى البرامج حاجة  بّينت تلك االستعراضاتٕاضافة إلى ذلك، . و الوطنية
منظمــة البــرامج علــى تقديمــه  حاليــاً  تواظــباألمــراض والــدعم التشــغيلي الــذي الموّســع للتمنيــع وترّصــد البرنــامج مــن 

  .شلل األطفالاستئصال و  ةالبيولوجيالمواد واللقاحات و منيع التالمعنية ب
  

سيلزم إعداد وخصوصًا في المواضع الهشة. و  أداء دورها على أتّم وجهوستمّكن هذه القدرات المنظمة من   -٢١
البلـدان ذات األولويـة بوالتشـغيلية األساسـية الوظـائف التقنيـة توحيـد دراسة جدوى تكفل اسـتدامة التمويـل فـي أعقـاب 

  .ج استئصال شلل األطفال وقدراتهبرنامبعض وظائف تولى دمج التي ست
  

فــي مجــال نتقــال اال لتــآزر بــين تخطــيطتحقيــق أوجــه اإيجــاد فــرص لتواصــل شــّد الهمــة فــي العمــل علــى يسو   -٢٢
، وذلــك بفضــل إجــراء زيــارات مشــتركة بشــأن لطــوارئ الصــحيةلمنظمــة لشــلل األطفــال وخطــط بنــاء قــدرات برنــامج ا

شــلل األطفــال برنــامج استئصــال قــدرات خصــيص إلعــادة تُمنّســق وضــع نهــج و  التخطــيط فــي البلــدان ذات األولويــة
ســتكون إمكانيــة اســتدامة و . البلــدانالمــذكور بتلــك لبرنــامج التــي يؤديهــا الوظــائف األساســية ووظائفــه لــدمجها فــي ا

زانيتين الميـسـنوات فـي على مدى عـّدة جديدة مرهونة بما ُيقدم من إسهامات الطويل تطبيق هذا النموذج في األجل 
  . طوارئأثناء ال عمل المنظمةوفي  ٢٠٢٣-٢٠٢٢و ٢٠٢١-٢٠٢٠البرمجيتين للثنائيتين 

  
. لخطــةمــن االســابقين ارتباطــًا وثيقــًا بالغرضــين خطــة العمــل االســتراتيجية الغــرض مــن مســّودة هــذا ويــرتبط   -٢٣

فــي الحــاالت التــي لقطــري علــى المســتوى ا األمــراضويتــدّخل برنــامج المنظمــة للطــوارئ مــن أجــل التصــدي لفاشــيات 
 الغالبيـةيمكـن الوقايـة منهـا باللقاحـات فيها أنشطة التمنيع الروتيني عن التصدي لها. وتشّكل األمراض التـي  عجزت

فـإن  ذلـك، إلـى وٕاضـافة. الصـحية للطوارئ المنظمة برنامجالتي يتصدى لها  الصحيةالطوارئ العظمى من أحداث 
 الصـحية اللـوائح بموجـب اسـتجابةتوجيـه تسـّبب فـي سي استئصـالهبأي شكل كان عقـب األطفال  شللمعاودة ظهور 

  ).٢٠٠٥( الدولية
  

  .شلل األطفالفي مجال نتقال االخطة الُمحّققة عمومًا من النتائج أدناه سلسلة يوضح الشكل و   -٢٤
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  في مجال شلل األطفال من خطة االنتقالسلسلة النتائج الُمحّققة  :الشكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  

 األساسية الوظائف صون
 شلل استئصال لبرنامج
 األطفال

 ترّصدوال التمنيع نظم تعزيز

 لمواجهة التأهبأنشطة  تعزيز
 عنها والكشف الطوارئ

 لها واالستجابة
 الصحية اللوائح تنفيذ دعم

 )٢٠٠٥( الدولية

 األغراض

على الخبرات  الحفاظ
 منالُمكتسبة 
 شلل استئصال
 خالل من األطفال
 دمجها

تحّسن قدرات برنامج 
استئصال شلل 

األطفال نظم التمنيع 
وعملية إعطاء 

 اللقاحات

تعّزز قدرات برنامج 
استئصال شلل 
 األطفال قدرات

البلدان األساسية 
الالزمة بموجب 
اللوائح الصحية 

 )٢٠٠٥الدولية (

تحقيــــق معــــدالت تغطيــــة عاليــــة بلقــــاح  •
 شلل األطفال الُمعّطل

عـــــــالي الجـــــــودة  ترّصـــــــداالضـــــــطالع ب •
 للشلل الرخو الحاد

توجيــه اســتجابات فعالــة ألحــداث شــلل  •
 األطفال

التخّلص من حاالت 
اإلصابة بالشلل الناجم عن 

فيروسات شلل األطفال 
البري أو فيروساته المشتقة 

 من اللقاح في العالم

زيـــــادة إنفـــــاق الحكومـــــة علـــــى التمنيـــــع  •
 الروتيني لكل مولود

رفـــع معـــدالت التغطيـــة بلقـــاح الحصـــبة  •
 الحاوي على المستضدات

ســـين ترّصـــد األمـــراض التـــي يمكـــن تح •
 الوقاية منها باللقاحات

ض تقليل عدد فاشيات األمرا
التي يمكن الوقاية منها 

 باللقاحات

اإلبكــــــار فــــــي الكشــــــف عــــــن الطــــــوارئ  •
 بفضل توسيع نطاق ترّصدها

حصــــــــول الســــــــكان علــــــــى العالجــــــــات  •
 المنقذة لألرواح، بما فيها اللقاحات

زيــادة متوســط قيمــة المؤشــرات المتعلقــة  •
األساســـــية الالزمـــــة بموجـــــب بالقـــــدرات 

 )٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (

زيادة فعالية الكشف عن 
فاشيات األمراض المعدية 

 ومكافحتها 

 النتيجة الحصائل المخرجات المدخالت

 األمن تعزيز
 العالمي الصحي

 خال عالم إيجاد
 شلل من

 األطفال

الحد من معدالت 
المراضة والوفيات 

بين صفوف 
األطفال دون سن 

 الخامسة
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  االستراتيجية الخطة أغراض لبلوغ دعماً  القطري الصعيد علىالبيانات  تحليل
  

ــا وجنــوب شــرق   -٢٥ آســيا وشــرق ُجِمعــت، بفضــل توثيــق عــرى التعــاون مــع المكاتــب اإلقليميــة لكــل مــن أفريقي
التــي شــلل األطفــال والبلــدان بشــأن استئصــال األولويــة التــي تحظــى بمــن البلــدان واحــد يانــات مــن كــل المتوســط، ب

ـــــــك األولويـــــــة فيمـــــــا يخـــــــص ال ال ـــــــزم ال األساســـــــية لبرنـــــــامج استئصـــــــالهوظـــــــائف تحظـــــــى بتل   صـــــــونها فـــــــي تـــــــي يل
يجية الُمتّبعـــة فـــي المرحلـــة الالحقـــة ، وذلـــك وفقـــًا للمتطلبـــات المنصـــوص عليهـــا فـــي االســـترات٢٠٢٣-٢٠١٩الفتـــرة 

، وبعــض القــدرات والمختبــرات المعنيــة بــه خصوصــًا فيمــا يتعلــق بترّصــد شــلل األطفــالو  –لإلشــهاد علــى استئصــاله 
جميـع مـن أجـل بلـوغ الوظـائف الالزمة لالستجابة لما ُيحتمل أن ينشب من فاشياته. وال ُيستغنى عن تلـك األساسية 

  .خطة العمل االستراتيجيةالُمحّددة في مسّودة الثالثة غراض األ
  

المـوارد مـن متطلبات الدة من فئات محدّ معياري لتقدير التكاليف تضّمن واستند تحليل البيانات إلى نموذج   -٢٦
شـلل صون العالم خاليًا من لوظائف األساسية الالزمة لوالُمطابقة ل ستئصال شلل األطفالالعالمية المبادرة لالمالية ل

 ،٪٥٠ بنسـبة التقنيـة المسـاعدةتقـديم التشغيل (بما في ذلـك  وتكاليفترّصد الما يلي:  الفئات تلك وشملت. ألطفالا
 العالمية المبادرة دعمب ٢٠١٩حظى بعد عام ت لن واسع نطاق على األطفال شلل ضد التلقيح حمالت أنى لإ نظراً 

 لالســـتجابة الالزمـــة تحتيـــةال والبنيـــة األساســـية والوظـــائفات؛ المختبـــر عمـــل  تكـــاليف)؛ و األطفـــال شـــلل الستئصـــال
مسـّودة الزمنـي المتوافـق مـع  إلطـارما تتكبده من تكـاليف ضـمن االبلدان هذا النموذج لتقدير  واستخدمتت. للفاشيا
  .عشر الثالث العام العمل برنامج

  
ـــاه ا ١ الجـــدولويبـــّين   -٢٧ ـــّدرة ألغـــراض صـــون  للتكـــاليفالعـــام  لملخـــصأدن ـــامج  وظـــائفالالمق األساســـية لبرن

مجـــاالت بـــرامج أخـــرى مـــن  إلـــىنقلهـــا الـــنظم الصــحية الوطنيـــة أو  فـــيدمجهـــا  خـــالل نمـــ األطفـــال شـــللاستئصــال 
مــن أقــاليم كــّل المســتوى القطــري فــي  علــىوزيــع مبــّين بالتفصــيل للتكــاليف ت ١ الملحــق فــي. ويــرد منظمــةمجــاالت ال

  .أفريقيا وجنوب شرق آسيا وشرق المتوسط
  

ــامج استئصــال شــلل األطفــال مــن خــالل  :١ الجــدول ــّدرة لصــون الوظــائف األساســية لبرن التكــاليف المق
  (بالدوالرات األمريكية) ٢٠٢٣-٢٠١٩ الفترة في إليها هالأو نق األخرى برامج المنظمة دمجها في

  
  الثالث عشر العام العمل برنامج ةمسّود  
  

  (أ)٢٠١٩  (أ)٢٠١٨

 البرمجية الميزانية
   المقترحة

  )ه(٢٠٢١-٢٠٢٠

 البرمجية الميزانية
   المقترحة

  )ه(٢٠٢٣-٢٠٢٢
  األفريقي اإلقليم
  ١٣ ٨٤٤ ١٤٥  ١٤ ١٤٩ ٦٦٦  ٧ ٩٧٩ ٨٢٤  ٨ ١٢٥ ٦٢٣  أنغوال

  ١ ٣٣٥ ٨٩٠  ٣ ٣٩٥ ٠٤٧  ٢ ١١٦ ٥٣٢  ١ ٣٤٠ ٤٦٧  الكاميرون
  ٤ ٨٠٠ ٠٠٠  ٥ ٤٥٠ ٠٠٠  ٤ ١٢٥ ٠٠٠  ٤ ٣٧٢ ٠٠٠  تشاد

  ١٣ ١٩٠ ٠١٠  ١٣ ١٩٠ ٠١٠  ٧ ٢٦٧ ١٥٠  ٧ ٢٧٨ ١٦٠  الديمقراطيةجمهورية الكونغو 
  ٥ ٨١٢ ٠٠٠  ٥ ٨١٢ ٠٠٠  ٤ ٨٦٩ ٧٠٠  ٤ ٩٢٩ ٧٠٠  إثيوبيا
  ٧٩ ٣٦٨ ٦٤٣      ٦١ ٠٨٥ ٥٧٣  (ب)نيجيريا

  ٢٥ ٣١٨ ٩٦٠  ٣٠ ٠٦٨ ٤٤٠  ١٨ ٠٦٢ ٠٤٠  ٤ ٠٠٧ ١٢٠  جنوب السودان
البلــدان التــي ال تحظــى باألولويــة 

)٤٠(  
٢٥ ٣١٨ ٩٦٠  ٣٠ ٠٦٨ ٤٤٠  ١٨ ٠٦٢ ٠٤٠  ١٩ ٧٢٧ ٢٢٢  

  ١٤٦ ١٩٩ ٦٤٨  ٧٦ ٦١٥ ١٦٧  ٤٨ ٠٨٢ ٢٨٦  ١١٠ ٨٦٥ ٨٦٥  المجموع
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  الثالث عشر العام العمل برنامج ةمسّود  
  

  (أ)٢٠١٩  (أ)٢٠١٨

 البرمجية الميزانية
   المقترحة

  )ه(٢٠٢١-٢٠٢٠

 البرمجية الميزانية
   المقترحة

  )ه(٢٠٢٣-٢٠٢٢
  آسيا شرق جنوب إقليم

  ٣ ٨٦٩ ٣٧٥  ٤ ٥٢٠ ٠٠٠  ٢ ٢٦٠ ٠٠٠  ٢ ٢٢٣ ٠٠٠  بنغالديش
  ٦٠ ٤٠٢ ٤١٠  ٥٥ ٦١٨ ٦٨١  ٢٥ ٧٧١ ٠٠٠  ٢٦ ٨١٩ ٠٠٠  الهند

  ١ ٢٦٣ ٠٠٠  ١ ٣٨٨ ٠٠٠  ١ ٠٩٠ ٠٠٠  ١ ١٥٤ ٠٠٠  إندونيسيا
  ١ ١١٦ ٤٥٠  ١ ٩١٢ ١٠٠  ١ ٠٦٤ ٠٠٠  ١ ٠٥١ ٠٠٠  ميانمار
  ٢ ٦٥٤ ٠٠٠  ٢ ٦٥٤ ٠٠٠  ١ ٣٢٧ ٠٠٠  ١ ٣٠٧ ٠٠٠  نيبال

  ٦٩ ٣٠٥ ٢٣٥  ٦٦ ٠٩٢ ٧٨١  ٣١ ٥١٢ ٠٠٠  ٣٢ ٥٥٤ ٠٠٠  المجموع
  األوروبي اإلقليم

البلــدان التــي ال تحظــى باألولويــة 
)٢٦٧ ٠٠٠  ٢٦٧ ٠٠٠  ٢٦٧ ٠٠٠  ٢٦٧ ٠٠٠  )١٢  

  إقليم شرق المتوسط
  ٢٩ ٤١٣ ٧١١      ٢٠ ٤٣٣ ٤٨٣  )ب(أفغانستان
  ٦١ ٣٩٣ ٧٦٨      ٥١ ٤٦٦ ٨٨٢  )ب(باكستان
  ١٠ ٤٤٣ ٧٤١  ١٢ ٨١٤ ٤٧٤  ٧ ٥٣٦ ١٥٧  ٧ ٥٣٦ ١٥٧  الصومال
  ٣ ٤٩٧ ٧٥١  ٣ ٨٤٢ ١١٦  ٢ ٢٠٨ ٠٢٨  ٢ ٢٠٨ ٠٢٨  السودان

  ٨ ٠٣٧ ٨٥٣  ٩ ٠٦٢ ٠٠٦  ٥ ١٤٨ ٦١٣  ٥ ٢٤٧ ٤٤٨  )٣بلدان أخرى (
  ١١٢ ٧٨٦ ٨٢٤  ٢٥ ٧١٨ ٥٩٥  ١٤ ٨٩٢ ٧٩٨  ٨٦ ٨٩١ ٩٩٨  المجموع
  ٣٢٨ ٥٥٨ ٧٠٧  ١٦٨ ٦٩٣ ٥٤٣  ٩٤ ٧٥٤ ٠٨٤  ٢٣٠ ٥٧٨ ٨٦٣  البلدان مجموع
  الرئيسي والمقر األقاليم

اإلقلــــــيم األفريقــــــي وفــــــرق الــــــدعم 
  ١٣ ٧٢٥ ٥٥٦  ١٣ ٧٢٥ ٥٥٦  ١٣ ٣٧٧ ٧٧٨  ١٣ ٣٧٧ ٧٧٨  المشتركة بين البلدان
  ٣ ٨١٦ ٧١٠  ٣ ٨١٦ ٧١٠  ٢ ٣٢٢ ٨٥٥  ٢ ٤١٧ ٤٠٩  إقليم جنوب شرق آسيا
  ١٠ ٥١٤ ٦٠٤      ٨ ٣١٥ ٩٣٣  )ج(إقليم شرق المتوسط

  ٢ ٠٨٣ ٠٠٠  ٢ ٠٨٣ ٠٠٠  ٢ ٠٨٣ ٠٠٠  ٢ ٠٨٣ ٠٠٠  إقليم غرب المحيط الهادئ
  ٩٣٨ ٠٠٠  ٩٣٨ ٠٠٠  ٩٣٨ ٠٠٠  ٩٣٨ ٠٠٠  إقليم األمريكتين
  ٢ ٢٠٢ ٠٠٠  ٢ ٢٠٢ ٠٠٠  ٢ ٢٠٢ ٠٠٠  ٢ ٢٠٢ ٠٠٠  اإلقليم األوروبي
  ٧٥ ٧١٠ ٠٠٠  ٣٥ ٨٩٨ ٠٠٠  ٦٨ ٢٠٣ ٠٠٠  ٨٩ ٣٧٥ ٠٠٠  )د(المقر الرئيسي

  ١٠٨ ٩٨٩ ٨٧٠  ٥٨ ٦٦٣ ٢٦٦  ٨٩ ١٢٦ ٦٣٣  ١١٨ ٧٠٩ ١٢٠  المجموع
  ٤٣٧ ٥٤٨ ٥٧٧  ٢٢٧ ٣٥٦ ٨٠٩  ١٨٣ ٨٨٠ ٧١٧  ٣٤٩ ٢٨٧ ٩٨٣  المجموع الكلي

  .  ٢٠١٩-٢٠١٨ الثنائية في ُمتاح األطفال شلل الستئصال العالمية المبادرة من مالتمويل المقد (أ) 
، ٢٠٢١-٢٠٢٠والثنائيــة  ٢٠١٩ عــام فــيالتحليــل  بهــذا مشــمولة(أفغانســتان وباكســتان ونيجيريــا) غيــر وبــاء البلــدان الموطونــة بال  (ب)

 شلل مجال في انتقالهاإتمام المبذولة بشأن  الجهودألن ألن المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال ستزّودها بالتمويل في تلك الفترة، و 
  ).  ٢٠٢١  عام: المتوقعمنها (الموعد  الوباء استئصال على اإلشهاد عقب ستُنّفذ األطفال

 تكـاليف بتغطيـة سـتتكّفلالعالميـة الستئصـال شـلل األطفـال  المبـادرة فـإنشـرق المتوسـط،  إقلـيمسريان الوبـاء فـي  استمرارإلى  نظراً   (ج)
  .  ٢٠٢١ عام حتىاإلقليم  في األساسية  البرنامجصون وظائف 

مليــون دوالر  ٣٣قــدره  مبلــغ علــى ٢٠٢٣-٢٠٢٢ البرمجيــة المقترحــة الميزانيــة عــنالرئيســي  المقــريتكّبــدها  التــي التكــاليف تشــتمل  (د)
  .منها والوقاية األمراض لمكافحة األمريكية للمراكز التابع) STOP( الوباء وقف لبرنامجأمريكي ُيتوّقع تخصيصه 

علـــى النحـــو  ٢٠٢٣-٢٠٢٢و ٢٠٢١-٢٠٢٠التعّهـــد بتـــوفير أمـــوال محليـــة لتغطيـــة بعـــض التكـــاليف الُمقـــّدرة فـــي الثنـــائيتين  جـــرى (ه) 
  .٢شار إليه في الجدول المُ 
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  التمويل خيارات
  

 تغطيتـــهالمقـــّدر، والتمويـــل المقـــّرر أن تتكّفـــل بالتمويـــل مـــن إجمـــالي حتياجـــات أدنـــاه اال ٢يلّخـــص الجـــدول   -٢٨
ـــادرة  ـــة الالمب ـــة العالمي ـــال فـــي الثنائي ـــه تمويـــل ال، و ٢٠١٩-٢٠١٨ستئصـــال شـــلل األطف الحكومـــات الـــذي التزمـــت ب
المــوارد أو تعّهــدت بتــوفيره فــي مســّودات خططهــا الوطنيــة المعنيــة باالنتقــال فــي مجــال شــلل األطفــال مــن الوطنيــة 
المرتبطـة المخـاطر طـأة و تخفيـف غـراض طوارئ ألتخصيص صندوق مقترح لل، و ٢٠٢٣-٢٠٢٠في الفترة  المحلية

. ٢٠٢٣-٢٠١٩لفتــــرة أن تســــّدها فــــي ا منظمــــةمــــن شــــأن اللمــــوارد المحليــــة، وفجــــوة التمويــــل التــــي بــــاإلفراج عــــن ا
ــــِرز فــــي الميــــزانيتين البــــرمجيتين المقتــــرحتين فــــي الحاجــــة إلــــى أن ُيحســــب  التمويــــل مــــن الُمحــــّددةاالحتياجــــات  وتُب

استئصــال  لبرنــامج األساســيةألداء الوظــائف  الالزمــة التكــاليفحســاب  ٢٠٢٣-٢٠٢٢و ٢٠٢١-٢٠٢٠ الثنــائيتين
 الميزانيــة فــيوالمقــّرر أن ُتــدرج  ،الرئيســي قــروالمكاتــب اإلقليميــة والم بــه الموطونــةغيــر  البلــدانفــي األطفــال  شــلل

 الوظـائف األساسـية مـن بعـضويجوز تمويل  منظمة؛أخرى من مجاالت الحد كبير من مجاالت برامج  إلىُتمّول و 
ه. وســعيًا إلــى التمكــين مــن استئصــال علــىإتمــام مرحلــة اإلشــهاد العالميــة الستئصــال شــلل األطفــال حتــى  المبــادرة

المقــّرر تكبــدها عــن  لتقريبيــة، فقــد ُأدِرجــت التكــاليف المنظمــةلاألساســية  مجيــةالبر  الميزانيــةإلــى  التمويــلتحويــل هــذا 
 برنــامجبشــأن مســّودة  االســتثماردراســة جــدوى فــي  ٢٠٢٣-٢٠٢٢و ٢٠٢١-٢٠٢٠وعــن الثنــائيتين  ٢٠١٩عــام 

  .عشر الثالث العامالعمل 
  

 ٢٠٢٣-٢٠١٩: نقلهـاتمويـل الوظـائف األساسـية لبرنـامج استئصـال شـلل األطفـال المقـّرر  خيارات :٢ الجدول
  )األمريكية(بالدوالرات 

  
  

  (أ)٢٠١٩  (أ)٢٠١٨

 البرمجية الميزانية
   المقترحة

٢٠٢١-٢٠٢٠  

 البرمجية الميزانية
   المقترحة

٢٠٢٣-٢٠٢٢  
التكــاليف المقــّدرة لصــون  إجمــالي

  ٤٣٧ ٥٤٨ ٥٧٧  ٢٢٧ ٣٥٦ ٨٠٩  ١٨٣ ٨٨٠ ٧١٧  ٣٤٩ ٢٨٧ ٩٨٣  الوظائف األساسية
  فعالً  المقطوعة المالية االلتزامات

مساهمات برنامج استئصال شـلل 
ـــــــــــة  ـــــــــــادرة العالمي ـــــــــــال/ المب األطف

  (أ)الستئصال شلل األطفال
  )ج()٣٣ ٣٠٦ ٠٠٠(  -  )١٧٣ ٨٠٤ ٩٥٨(  )٣٤٨ ٣٠١ ٩٨٣(

  )١٣٤ ٤٠٩ ٨١٦(  )٥١ ٦٥٠ ٧٥٨(  )٨ ٩٢٦ ٧٥٩(  )٩٨٦ ٠٠٠(  (ب)التمويل المحلي/ الحكومات
  موارد التمويل المحلي عن باإلفراج المرتبطة المخاطر وطأة تخفيف

ــــــــــــرح  صــــــــــــندوق الطــــــــــــوارئ المقت
مـــن  ٪١٠(االلتـــزام بتـــوفير نســـبة 

  األموال المحلية)
  ١٤ ٠٠٠ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠ ٠٠٠  ١ ٠٠٠ ٠٠٠  

  المقّدرة المالية الفجوة مجموع
  ٢٨٣ ٨٣٢ ٧٦١  ١٨٠ ٧٠٦ ٠٥١  ٢ ١٤٩ ٠٠٠  -  الفجوة المالية في المنظمة

ـــرقم  الو  .٢٠١٩-٢٠١٨ الثنائيـــة فـــي ُمتـــاح األطفـــال شـــلل الستئصـــال العالميـــة المبـــادرة مـــن مالتمويـــل المقـــد  (أ) عـــن  المبـــّينيشـــمل ال
 الوظـائف تلـكالمتوقـع أن يبـدأ نقـل  ومـن. بالوبـاء الموطونـة غيـر واألقـاليمسوى تكاليف نقل الوظـائف األساسـية فـي البلـدان  ٢٠١٩ عام

ــدان  ــع: عــام  الموعــد( منهــا استئصــاله علــىبالوبــاء عقــب اإلشــهاد  الموطونــةفــي البل ). وتمثــل األرقــام الــواردة بــين قوســين ٢٠٢١الُمتوّق
  .التعهداتو  االلتزاماتمعقوفين 

 وتمثـل األطفـال، شـلل مجـال فـي االنتقـال بشـأن للبلـدانالوطنيـة  الخطـط مسـّوداتمؤقتـة مـن  أرقـام: استُنِبطت بها والُمتعّهد الفعلية  (ب)
  .  والتعهدات االلتزامات معقوفين قوسين بين الواردة األرقام

 األمريكيــة للمراكـز التــابع) STOP( الوبـاء وقــف لبرنـامجشــلل األطفـال  الستئصـال العالميــة المبـادرة تخّصصــه أن الُمتوقّـع تمويـلال  (ج)
  .منها والوقاية األمراض لمكافحة
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والتي لديها خطط وطنية مقـّدرة التكـاليف  تمر بمرحلة االنتقال في مجال شلل األطفالالبلدان التي وقامت   -٢٩
ــدة عــن ختكــاليف اللتغطيــة بشــأن هــذا االنتقــال، بــدمج قــدر معــّين مــن مــوارد تمويلهــا المحليــة  المعنيــة ططهــا المتكّب

على مدى السنوات الخمس التي ُتزمع تقديمها ستزداد  مساهماتالأن المذكور. ومّما يبعث على التشجيع  النتقالبا
. ولكــــن هنــــاك مســــائل عديــــدة يتعــــّين مراعاتهــــا، ومنهــــا مــــا يلــــي: لخطــــة العمــــل االســــتراتيجية ومــــا بعــــدهاالُمحــــّددة 

يزمـع لوظـائف األساسـية، ألن العديـد مـن البلـدان مبلغ األمـوال الُمخّصصـة بالضـبط ألداء اتقدير  صعبال من )١(
في مجال شلل األطفـال االنتقال ه على نطاق أوسع بشأن خططه المعنية بأولوياتاإلسهام في العمل صوب تحقيق 

بلــدان ) وثمــة ٢( ؛ج استئصــالهالالزمــة ألداء الوظــائف األساســية لبرنــامكــاليف عوضــًا عــن عملــه صــوب تقــدير الت
، )٢٠٢٣-٢٠١٩المرحلــة المؤديــة إلــى نهايــة فتــرة الســنوات الخمــس (حلــي فــي متقــديم تمويــل كثيــرة تعتــزم اســتهالل 

تعجـز قـد ) و ٣( ؛بح جـاهزة تمامـًا للتكّفـل بمسـؤوليتهاتوقع من المنظمة أن تواصل دعم هذه الوظائف إلى أن تصـتو 
ن االنتقـــال فـــي مجـــال شـــلل األطفـــال وتعـــاني مـــن زيـــادة هشاشـــة وضـــعها عـــن بشـــأاألولويـــة عديـــدة تحظـــى بلـــدان ب

البلـدان  بعـض ودّ يو ) ٤( ؛لميزانيتها خارجي دعمأن تحصل على دون األموال التي التزمت بتوفيرها من  تخصيص
اســتخدامها  ألنالــزمن  مــناألطفــال لفتــرة معينــة  شــلل استئصــالب الخاصــة التحتيــة بنيتهــاإدارة  المنظمــةأن تواصــل 

  .المنظمةميزانية  في المقدمة المساهمات من بالتالي سُتمّولنطاقًا  أوسع وظائف تغطية ألغراض تخصيصه ُيعاد
  

التـــي تعـــاني مـــن البلـــدان بأداء الوظـــائف األساســـية مترّبصـــة بـــمخـــاطر أيـــة إدارة وســـعيًا إلـــى اإلســـراع فـــي   -٣٠
إنشــاء صــندوق يقتــرح المــدير العــام قــاهرة، فــإن ظــروف لالمحليــة األمــوال عــن ضــعف نظمهــا الصــحية إن لــم ُيفــرج 

 ٢٠١٩و ٢٠١٨فــي عــامي أمــوال محليــة ّمــا ُيلتــزم أو ُيتعّهــد بتــوفيره مــن ٪ م١٠مكــّون مــن نســبة طــوارئ (اســمي لل
مـن حيـث المبــدأ،  ،لمـدير العـام). وقـد ُيخـّول ا٢انظـر الجـدول  - ٢٠٢٣-٢٠٢٢و ٢٠٢١-٢٠٢٠فـي الثنـائيتين و 

  الحاجة الماسة إليها بوضوح. بيان أموال من صندوق الطوارئ هذا على أساسأية فراج عن اإلعلى  بالموافقة
  

ثنــائي تمويــل إضــافي إلــى شــلل األطفــال فــي مجــال  نتقــالاالمعظــم البلــدان التــي تمــر بمرحلــة وســتحتاج   -٣١
لتمكينهــا يـل طويـل األجـل سـتحتاج بعــض الـدول الهشـة للغايـة إلـى تمو فيمـا متعـدد األطـراف فـي األجـل المتوسـط، و 

زويـد الحكومـات الوطنيـة تإلـى منظمـة ُدِعيـت ال قـد. و شلل األطفالبرنامج استئصال الوظائف األساسية لمن صون 
يكّمـــل علـــى تمويـــل إضـــافي  هاحصـــوللغـــرض تعبئـــة المـــوارد فـــي مجـــال المناصـــرة و الـــدعم علـــى المســـتوى القطـــري ب

مفاوضـات إجـراء البلدان التي تمر بمرحلـة االنتقـال فـي مجـال شـلل األطفـال لعديد من . ويتواصل باتمويلها المحلي
مـن التحـالف العـالمي مـن أجـل اللقاحـات ًا "لسـد الفجـوة الماليـة" زمنيـمحـّدد تمويـل الحصـول علـى ضمان ى لرامية إ

ســية األساوظــائف البعــض صــون مســاعدة فــي غــرض الالصــحية لنظم يــز الــبفضــل مــا يقدمــه مــن مــنح لتعز والتمنيــع 
نظم التمنيع والمساعدة علـى بلـوغ األهـداف المنشـودة تسهم أيضًا في تعزيز األطفال، والتي شلل لبرنامج استئصال 

  المساواة.التغطية و في مجالي 
  

فــي مجــال  نتقــالاالالبلــدان التــي تمــر بمرحلــة فــإن  خطــة العمــل االســتراتيجية،وتمشــيًا مــع أغــراض مســّودة   -٣٢
مـن خـالل تعزيـز األساسية لبرنامج استئصـال شـلل األطفـال وظائف ان في المقام األول الُتصأن توّد شلل األطفال 

تـوفير المـوارد فـي ، وهـي وظـائف يمكـن صـونها بفضـل اللقاحـاتالوقاية منها باألمراض التي يمكن التمنيع وترّصد 
يمكن الحصول على دعـم و . المتوسطالُمخّصصة لمكافحة األمراض المذكورة في األجل منظمة الميزانية فئة إطار 

لطـــوارئ الصـــحية، لمنظمـــة لبرنـــامج ا، ومنهـــا منظمـــةالوظـــائف معينـــة مـــن فئـــات أخـــرى فـــي ميزانيـــة داء إضـــافي أل
. أّمـا التفضـيل الـذي ، والـنظم الصـحيةالمناطق المدارية المهملـةمراض مؤسسية والوظائف التمكينية، وأخدمات الالو 

الوظــائف األساســية لبرنــامج تمويــل بشــأن لل األطفــال فــي مجــال شــ نتقــالاالعنــه البلــدان التــي تمــر بمرحلــة أعربــت 
ألمـــراض التـــي يمكـــن الوقايـــة منهـــا افئـــة ميزانيـــة المنظمـــة الُمخّصصـــة لمكافحـــة بواســـطة استئصـــال شـــلل األطفـــال 

ي تــمــن خــالل دمــج إدار المــذكورة الوظــائف األساســية "الــدمج" القاضــي بصــون خيــار فهــو تفضــيل يؤيــد باللقاحــات، 
مـع برنـامج كاّفة والعمل على توثيـق عـرى التعـاون الثالثة المنظمة على مستويات منيع شلل األطفال والتستئصال ا
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مـراض التـي يمكـن الوقايـة منهـا باللقاحـات وتعزيـز قـدرة البلـدان علـى فـي التعامـل مـع األلطوارئ الصـحية لمنظمة لا
  ) بالكامل.٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (

  
فقــد  ٢٠١٧،١ / أكتــوبرتشــرين األولالمعقــود بمجلــس مراقبــة شــلل األطفــال فــي اجتماعــه قــًا لمــا قــّرره ووف  -٣٣

الُمقــــّرر ألنشــــطة حشــــد التمويــــل الــــالزم لبعهــــدًا علــــى نفســــها المبــــادرة العالميــــة الستئصــــال شــــلل األطفــــال قطعــــت 
ًا عامـيسـتغرق  أنشـلل األطفـال الفمـوي الثنـائي التكـافؤ الُمزمـع لقاح عمال وقف استاالضطالع بتنفيذها حتى إتمام 

بالضـبط مبلـغ هـذا التمويـل أوجـه عـدم يقـين بشـأن رغـم وجـود واحدًا عقـب اإلشـهاد علـى استئصـال شـلل األطفـال. و 
 راتتقـديفإنـه يمثـل مكّونـًا مهمـًا يلـزم أن ُيحسـب حسـابه فيمـا ُيجـرى بالمسـتقبل مـن  ،سـيغطيهاونطاق األنشطة التي 

  للتكاليف.
  

  البرمجية الميزانية على المترتبة اآلثار
  

قلــيص بتالموطونــة بالوبــاء المبــادرة العالميــة الستئصــال شــلل األطفــال أبلغــت معظــم البلــدان غيــر  رغــم أن  -٣٤
هـا هـذا تمامـًا تمويل وقـف، وبتوقعاتهـا بشـأن ٢٠١٩ عـام إلـى ٢٠١٦ عـام مـناعتبـارًا  لتمويـللها فـي مجـال ا عمهاد

اسـتهالل عمليـة نقـل وظائفهـا  لـىطونـة بالوبـاء عالمو  غيـر البلدان جميع شجعا تفإنه ،٢٠١٩ عام بعدلتلك البلدان 
مبـادرة تتـيح التزال فيـه مجاالت المنظمة في الوقت الذي الجاالت برامج أخرى من م إلى ٢٠١٩ عام في األساسية
تقــديم  لــىتلــك ع مجاالبــر  مجــاالت ٢٠١٩ عــام فــي االنتقــالعمليــة  دســاعتسالــالزم لتغطيــة تكــاليف ذلــك. و  التمويــل

 ٢٠٢١-٢٠٢٠فـي الثنائيـة  لمنظمـةل المقترحـة البرمجية الميزانيات في التكاليف هذه إدراجمسّوغات االستمرار في 
أخرى من فئـات فئات  في األطفال شللاألساسية لبرنامج استئصال  وظائفالاقترحت البلدان دمج  ٕاذا. و بعدها وما

 ،منظمـةاألساسـية لل ميزانيةالاألخيرة في  ميزانيةهذه ال سقفيلزم حينئذ رفع فقد  ،٢٠١٩عام  في البرمجية الميزانية
  .ةاألساسية المذكور  ميزانيةال يندرج ضمن نطاق الاألطفال الذي  شللبرنامج استئصال من  المواردوذلك لنقل 

  
عن على المستوى القطري ، فإنه لن ُيستغنى ٢٠٢١-٢٠٢٠مجية المقترحة الميزانية البر وسعيًا إلى وضع   -٣٥

مــن أجــل فــي تخطيطهــا لطــوارئ الصــحية لمنظمــة لوبرنــامج اة استئصــال شــلل األطفــال وٕادارة التمنيــع إدار اشــتراك 
وارد مـن مـربط االحتياجات . وستُ الميزانيةعبر مختلف فئات تكاليف ما يرتبط بها من استعراض وتحديد الوظائف و 

 ٢٠٢١-٢٠٢٠فــي الثنــائيتين لميــزانيتين البــرمجيتين المقتــرحتين امــن فيمــا يخــص فئــات محــّددة اإلضــافية  التمويــل
، ألن عمليــة االنتقــال فــي مجــال شــلل األطفــال برنــامج العمــل العــام الثالــث عشــرمســودة بأهــداف  ٢٠٢٣-٢٠٢٢و

أنشــطة التمنيــع علــى قــدم للقاحــات و هــا إتاحــة افيكــل مــن تحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة، بمــا تعــود بالفائــدة علــى 
األمـراض التـي الوقايـة مـن فاشـيات علـى  انعزيـز قـدرة البلـدوذلـك بفضـل ت، المساواة، وبرنامج عمل األمن الصـحي

. وٕاضـافة وغيرها من فاشيات األمراض وعلى الكشف عن تلك الفاشيات والتصدي لهايمكن الوقاية منها باللقاحات 
ـــك، يمكـــن  التوظيـــف فـــي الخـــدمات العامـــة المرتبطـــة بالوظـــائف العمليـــات أو تكـــاليف نقـــل بعـــض تكـــاليف إلـــى ذل

مــن الميزانيــة لتجســيد الوظــائف التمكينيــة المؤسســية و خــدمات الشــلل األطفــال إلــى فئــة برنــامج استئصــال األساســية ل
  اتب القطرية التابعة للمنظمة.عمليات المكالمتكبدة فعًال عن التكاليف 

  
  
  

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

 تـــــم، http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/07/pob-meeting-minutes-02102017.pdfالتـــــالي: 
 ).٢٠١٨نيسان/ أبريل  ٤االطالع في 
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  الموارد البشرية ُمحّدثة عن معلومات
  

عـرى عملهـا وثيـق تالرئيسي والمكاتب اإلقليمية على المنظمة مقر بالموارد البشرية المعنية بفرقة عكف األت  -٣٦
بمــا وذلــك ، إدارة فعالــة وفــي جميــع المواقــعاستئصــال شــلل األطفــال كاّفــة برنــامج  أنحــاءعبــر إدارة الوظــائف بشــأن 

تواصــل . و ٢٠١٩-٢٠١٧ضــة مــن المبــادرة العالميــة الستئصــال شــلل األطفــال للفتــرة المخفّ يتماشــى مــع الميزانيــات 
صـة قاعـدة بيانـات مخصّ بفضـل شـلل األطفـال استئصال برنامج الطارئة على مالك موظفي رات ياألمانة تتبع التغي

  لهذا الغرض. ٢٠١٧البرنامج البشرية، كانت قد ُوِضعت في عام لموارد 
  

ســـريان وقـــف  بـــدعم يكفـــل الـــدول األعضـــاءتزويـــد القـــوة العاملـــة الالزمـــة ليـــة ههنـــا الســـتبقاء ُتعطـــى األولو و   -٣٧
الموطونـة بـه وتلـك الُمعرضـة لخطـره فـي البلـدان غيـر ه واالضطالع بأنشطة ترّصده. أمـا والتصدي لفاشياتالمرض 

الالزمـة لترّصـد المـرض تـوفير القـدرات 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 التي تكتسي أهمية أقل.جميع الوظائف الشاغرة و التدقيق في 
  

٪ منـــذ أن بـــدأت ١٢قـــد انخفـــض بنســـبة  عـــدد الوظـــائف المشـــغولةأن  أدنـــاهالـــوارد  ٣يتبـــّين مـــن الجـــدول و   -٣٨
. وبنــاًء علــى الميزانيــات المخّفضــة ٢٠١٦المبــادرة العالميــة الستئصــال شــلل األطفــال بتخفــيض ميزانياتهــا فــي عــام 

والتوجيهــات المقدمــة، فقــد قــّل عــدد الوظــائف المشــغولة مــن المــوظفين بالبلــدان األقــل عرضــة لخطــر الوبــاء والبلــدان 
معلومات مفّصلة عن توزيع الوظائف  ٢يع األقاليم وفي المقر الرئيسي. وترد في الملحق غير الموطونة به في جم

المشغولة من موظفي المنظمة في المكاتب القطرية بحسب نوع العقد، وهي تبـرز المخـاطر التـي تواجههـا المنظمـة 
لونها على أساس تعيينهم باستمرار في مجال دفع التعويضات للموظفين بسبب العدد الكبير من الوظائف التي يشغ

فيـورد توزيعـًا مبّينـًا بحسـب المكتـب الرئيسـي واإلقلـيم ومصـّنفًا  ٣فيها تعيينًا مسـتمرًا وآخـر محـّدد المـدة. أمـا الملحـق 
ونــوع العقــد، ويســّلط الضــوء علــى عــدد المــدّربين مــن أفــراد القــوى العاملــة الصــحية (الدوليــة والوطنيــة،  الرتبــةبحســب 

وفئــة الخــدمات العامــة/ العمليــات) التــي ســُتلغى فــي بعــض البلــدان التــي تمتلــك نظمــًا صــحية ضــعيفة عقــب إغــالق 
ي مجــال شــلل األطفــال ضــمانًا لصــون برنــامج استئصــال شــلل األطفــال، وٕان لــم تُبــذل جهــود فعالــة بشــأن االنتقــال فــ

. ويمكــن النظــر إلــى هــؤالء المــوظفين المتمّتعــين ٢٠١٩الوظــائف األساســية للبرنــامج المــذكور فــي فتــرة مــا بعــد عــام 
  .بالخبرة على أنهم أصول في النظم الصحية المحلية أو في مجاالت برامج أخرى من مجاالت المنظمة بالبلدان

  
  )٢٠١٨-٢٠١٦امج استئصال شلل األطفال بحسب المكتب الرئيسي (ملّخص وظائف برن :٣ الجدول

  

  ٢٠١٨  آذار/ مارس  ٢٠١٦  المكتب الرئيسي
التغيير الطارئ منذ 

٢٠١٦  
  ٪٩-  ٧٠  ٧٧  المقر الرئيسي

  ٪١٤-  ٧١٣  ٨٢٦  المكتب اإلقليمي ألفريقيا
  ٪٠  (أ)٣٩  ٣٩  )أ(المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا

  ٪٥٥-  ٤  ٩  المكتب اإلقليمي ألوروبا
  ٪١-  ١٥٣  ١٥٥  المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط

  ٪١٧-  ٥  ٦  المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ
  ٪١٢-  ٩٨٤  ١١١٢  المجموع

العديـد مـن بعـد أن تقاسـم  االنتقـال فـي مجـال شـلل األطفـال مراحـل يمّر المكتب اإلقليمي لجنـوب شـرق آسـيا فـي مرحلـة متقدمـة مـن (أ) 
٪ لغـرض ٧٠الوظائف والتكاليف المتكّبدة عنها مع مجاالت أخرى من مجـاالت بـرامج المنظمـة. لـذا، اسـُتخِدم مكـافئ زادت نسـبته علـى 

  بدوام كامل من برنامج استئصال شلل األطفال.فيه حساب التخفيض الحاصل في الوظائف المشغولة 
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إلـى  فـي الميزانيـة شـلل األطفـالبرنـامج استئصـال لموظفين مـن فئـة عمليات نقل االتحليل األولي لويكشف   -٣٩
المتوّسـط النقـاب شـرق ي وٕاقلـيم وروبـاإلقلـيم األجنـوب شـرق آسـيا و وٕاقلـيم  فريقـيكّل من اإلقليم األ األخرى فيها فئات

ة منهــا يمكــن الوقايــاألمــراض التــي  –ية ســار (األمــراض ال ١الفئــة مــن الوظــائف المنقولــة فــي  ٪٤٧عــن دمــج نســبة 
ـــام األول ـــة منهـــا  ٪٢٩)؛ ونقـــل نســـبة باللقاحـــات فـــي المق  )؛يـــةوظـــائف التمكينال(الخـــدمات المؤسســـية/  ٦إلـــى الفئ

؛ لطوارئ الصحيةلمنظمة لبرنامج امنها إلى  ٪٧ونسبة  )؛طيلة العمر(تعزيز الصحة  ٣إلى الفئة منها ٪ ٨ ونسبة
  ).الصحية نظم(ال ٤لى الفئة منها إ ٪٢نسبة (األمراض غير السارية)؛ و  ٢فئة منها إلى ال ٪٦ونسبة 

  
المكتــب فقــد اســتهل المبــادرة العالميــة الستئصــال شــلل األطفــال، وبنــاًء علــى تخفــيض التمويــل المقــدم مــن   -٤٠

وظيفـة  ٦٥راحـل، ُألِغيـت فـي أوالهـا أربـع مقليل عدد المـوظفين علـى عملية منهجية لتاالضطالع باإلقليمي ألفريقيا 
. وسـُيلغى فـي شـلل األطفـالمجال غير ُممّول من برنامج استئصـال إلى موظفين  ٨وُنِقل بموجبها  ٢٠١٧في عام 
(باسـتثناء نيجيريـا وغيرهـا مـن ُممّولة من البرنامج المذكور وظيفة  ٣٦ما مجموعه  ٢٠١٨منها في عام  ٢المرحلة 

مــن تلــك  ٢٠١٩تــي ســتُنّفذ فــي عــام ال ٣). أّمــا المرحلــة بحيــرة تشــادوالواقعــة فــي حــوض البلــدان المعرضــة للخطــر 
مــن المــوظفين موظفــًا  ١١إلــى  ٢٠١٨المراحــل، فســيلزم فيهــا إرســال خطابــات إخطــار بحلــول شــهر آذار/ مــارس 
شـــهر آذار/ حلـــول منهـــا التـــي ســـتُنّفذ ب ٤الّممـــولين مـــن برنـــامج استئصـــال شـــلل األطفـــال، فيمـــا ســـيلزم فـــي المرحلـــة 

المـوظفين الّممـولين مـن موظفـًا  ٧٠٢موظفين والبالغ عددهم  تبقى من خطابات إلى ماإرسال تلك ال ٢٠١٩ مارس
شـلل األطفـال برنـامج استئصـال غير آخر من تمويل ، وذلك إن لم ُيحّدد أي فريقيالمذكور باإلقليم األبرنامج ال من

تقـارير فـي  . وسُتجّسد هذه األرقام المنّقحة للوظائف التي يشغلها الموظفـون٢٠١٩وظائفهم بعد عام لغرض صون 
  .استنفاد االستحقاقاتوفي أعقاب التمّتع باإلجازات و لوظائف بعد شغور احقة ال
  

فـي . و غيـر المـوظفينالمقـّدم مـن الـدعم التقنـي يحّسـن تسـجيل  المكتب اإلقليمي ألفريقيا نظاماً أيضًا أنشأ و   -٤١
ـــذين يقـــدمون الـــدعم التقنـــي كانـــت أعـــداد األفـــراد مـــن ، ٢٠١٨كـــانون الثـــاني/ ينـــاير  فـــي مجـــال غيـــر المـــوظفين ال

موظفًا  ٢٥٥٦معّين بموجب اتفاقات الخدمات الخاصة و موظف ٤٠٠على النحو التالي:  شلل األطفالاستئصال 
مــن العــاملين فــي  موظفــاً  ٧٨و دوليــاً  خبيــراً  ٤٤محليــين ومستشــارين  ٦و أداء العمــلآخــر معّينــًا بموجــب اتفاقــات 

األفـراد هـؤالء  معظميعمل و . منها والوقاية األمراض لمكافحة األمريكية للمراكز التابع )STOP( باءالو  وقف برنامج
موظفـًا مـن  ٢٢٥٣ن فـيهم بم ،عدد الموظفين٪ من إجمالي ٨١وهم يشّكلون نسبة  ،في نيجيرياالموظفين  غيرمن 

 واألولويـــات األطفـــال شـــللاستئصـــال  حمـــالتتبعـــًا لاألرقـــام  ذهغّيـــر هـــتت. و العمـــل أداء اتفاقـــاتالمتعاقـــدين بموجـــب 
  كما ُتسّجل تلك األرقام شهريًا. د،و العق انتهاء وتواريخ القطرية

  
لعمل خارج هم لبرامج لدعم الموظفين المتضررين من أجل إعدادتنفيذ شرع المكتب اإلقليمي ألفريقيا في و   -٤٢

عمليــات أكبــر قــدر مــن شــهدت البلــدان التــي عقــد حلقــات عمــل فــي تــوّلى شــلل األطفــال، و استئصــال برنــامج نطــاق 
  .: أنغوال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وٕاثيوبياتخفيض الوظائف، أال وهي

  
الُمسّددة بنهاية المطاف لقاء إنهاء لتغطية التعويضات والخصوم تعويضات صندوق للُأنِشَئ في المنظمة و   -٤٣

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
مليــون دوالر أمريكــي فــي صــندوق  ٥٠مبلــغ قــدره  ٢٠١٨وسُيخّصــص فــي مطلــع عــام كــي. مليــون دوالر أمري ٥٥

عـاملين لامـوظفين لللبرامج األخـرى ة عقبات تحول دون توظيف اإزالة أيسعيًا إلى على ذلك، و  وعالوةً . التعويضات
غطيـة أيـة خصـوم في توافقت األمانة على أن يستمر صندوق التعويضات فقد شلل األطفال، في برنامج استئصال 

وذلك بمبلغ ُيقّسم لمنظمة، لأخرى تابعة  مجاالت برامجمّمن ُيعّينون للعمل في  نموظفيتتعلق بإنهاء خدمة أولئك ال
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لمـدة تصـل ، وسـُيواظب علـى تـوفير هـذه اإلمكانيـة شلل األطفـال والبرنـامج الجديـداستئصال صندوق بالتناسب بين 
  .برنامج آخرم للعمل في إلى خمس سنوات بعد تاريخ نقله

  
وأنشـــطة التمنيـــع أنشـــطة الترّصـــد بنوعيـــة ًا لعـــدم اإلضـــرار المـــوظفين وضـــمانســـعيًا إلـــى صـــون حمـــاس و   -٤٤

م الــالزم ســتقوم األمانــة فــي معــرض إدارتهــا لتنفيــذ خطــة العمــل االســتراتيجية بتقــديم الــدعالروتينــي، ذاك التكميلــي و 
المكاتـب اإلقليميـة وفـرق االتصـال بالمكاتـب القطريـة و  الرئيسـيلمنظمـة مقر ايشارك فيها لوضع استراتيجية تواصل 

تزويد كبار الموظفين بما يلزمهم من أدوات إليصال معنى عملية االنتقال في مجـال شـلل األطفـال ضمان ل المعنية
أول علـى وقـائع الطالعهـم أوًال بـ رسـائل واضـحة إلـى المـوظفينواآلثار المترتبة عليها بطريقة فعالة وشّفافة، وبعـث 

عمل الرسائل مع هذه، وٕاحاطتهم علمًا في الوقت نفسه بواقع حال التمويل. كما ُيتوّقع أن ُتواءم تلك  نتقالاالعملية 
  .اليونيسيف على المستويات الثالثة للمنظمة

  
  األطفال وتقييمها شللفي مجال  نتقالاال لرصد عملية  قترحالمُ  اإلطار

  
  والتقييمرصد ال إطار

  
ــــيم  -٤٥ ــــل عنصــــرًا  ،يهــــدف إطــــار الرصــــد والتقي ــــذي يمّث خطــــة العمــــل ًا وهامــــًا مــــن عناصــــر مســــودة أساســــيال

الُمزمــع ألنشــطة ارصــد االضــطالع كمــا ينبغــي بشــلل األطفــال، إلــى ضــمان فــي مجــال نتقــال االاالســتراتيجية بشــأن 
تلــك مســتقل ل تقيــيميــد إجــراء ٕالــى تأيعلــى مــدى الســنوات الخمــس المقبلــة، و  الثالثــةالمنظمــة عبــر مســتويات تنفيــذها 

المواظبة علـى إلى ) ٩(٧٠ج ص عمقّررها اإلجرائي في قد دعت تحديدًا جمعية الصحة حصائلها. وكانت لعملية و ا
مــن خــالل اللجــان اإلقليميــة فــي مجــال شــلل األطفــال وتنفيــذها، وذلــك عمليــة االنتقــال تزويــدها بتقــارير عــن تخطــيط 

األجهـزة  إلـىعن الموضوع إلى تقديم تقارير ) ٢(١٤٢م تس في مقّرره اإلجرائي . كما دعا المجلوالمجلس التنفيذي
  .٢٠٢٠و ٢٠١٨الواقعة بين عامي  خالل الفترةفي جميع ما تعقده من دورات منظمة الرئاسية لل

  
لى مؤشـرات متفـق عليهـا بوضوح ومبنية ع دةعملية محدّ على االضطالع بإطار الرصد والتقييم وسينطوي   -٤٦

مــن عمليــات المنظمــة  عمليــة االســتعراض علــى جميــع المســتوياتكاّفــة. وستســتفيد  الثالثــةالمنظمــة تويات علــى مســ
المبذولة في جهود المن أجل تخفيف عبء المتوفرة بالوقت الحاضر مصادر المعلومات من و وآلياتها القائمة حاليًا 

  .الرصد والتقييممجالي 
  

ك، من باب االحتمال، الحكومات الوطنية واألفرقة االستشارية أن ُتشرَ  القطري المستوىومن الُمقترح على   -٤٧
التقنية الوطنية المعنية بالتمنيع ولجان التنسيق المشتركة بين الوكاالت والمكاتب القطرية التابعة للمنظمة في رصد 

ُيقتـرح وضـعها علـى  تنفيذ الخطط الوطنية المعنية باالنتقـال فـي مجـال شـلل األطفـال ورصـد أدائهـا بفضـل مؤشـرات
 المســتوىالصــعيد القطــري وٕادراجهــا فــي إطــار الرصــد والتقيــيم. وقــد تقــوم المكاتــب اإلقليميــة التابعــة للمنظمــة علــى 

بإشراك األفرقة االستشارية التقنية اإلقليمية المعنية بالتمنيع في اسـتعراض التقـدم الُمحـرز فـي البلـدان التـي  اإلقليمي
جال شلل األطفال باإلقليم وفي رفع التقارير إلـى لجانهـا اإلقليميـة، كـّل فيمـا يخّصـه. أّمـا تمر بمرحلة االنتقال في م

، فقــد ُيشــرك فريــق الخبــراء االستشــاري االســتراتيجي المعنــي بــالتمنيع فــي اســتعراض التقــارير العــالمي المســتوىعلــى 
السنوي المقّرر رفعه إلى األجهـزة الرئاسـية.  الواردة من المكاتب اإلقليمية وفي تقديم توصيات ُرّبما ُتدرج في التقرير

تقييمًا لمنتصف المـدة بشـأن تنفيـذ خطـة العمـل  ٢٠٢١وأخيرًا، سُيجري مكتب التقييم التابع للمنظمة في أواخر عام 
، ويقـدم تقـاريره وتوصـياته بشـأن ذلـك إلـى األجهـزة ٢٠٢٣االستراتيجية، وتقييمًا آخر نهائيًا لتنفيـذها فـي أواخـر عـام 

  رئاسية.ال
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  والتقييم الرصد مؤشرات
  

العمـل االسـتراتيجية، خطـة سـودة الرئيسـية الثالثـة لمبلـوغ األغـراض حـرز صـوب رصد التقـدم المُ سعيًا إلى   -٤٨
مجموعــة مــن المؤشــرات المعنيــة بالمخرجــات والحصــائل فــي صــيغتها إلــى وضــع يهــدف إطــار الرصــد والتقيــيم فــإن 

ٕاضـافة إلـى . و موثوقةبيانات ومصادر النهائية وٕالى استخدام تلك المجموعة المقّرر قياسها بواسطة منهجية مناسبة 
لمؤشـرات اه، علمـًا بـأن قياسـغـراض أل يةساسـسُيعّرف كل واحد من تلك المؤشرات الُمحّددة وُتعّين له بيانات أذلك، 

  .٤في الجدول مبّينة  قترحةالمُ 
  

المقطوعــة مــن لتزامــات وضــع بعــض اال بــعتتّ علــى رصــد تنفيــذ خطــة العمــل االســتراتيجية وســينطوي أيضــًا   -٤٩
الحكومــــات الوطنيــــة والوكــــاالت المتعــــددة األطــــراف والمؤسســــات الخاصــــة هــــا ، بمــــا فيالجهــــات صــــاحبة المصــــلحة

. وســيلزم وضــع آليــات تنســيق اللقاحــاتشــركات تصــنيع ومنظمــات المجتمــع المــدني و جهــات الشــريكة فــي التنميــة وال
وذلــك مــن شــلل األطفــال،  فــي مجــال النتقــالالقائمــة المعنيــة بعمليــة اتوجيهيــة ال لجــانعمــل الباالســتناد إلــى مناســبة 
  الوطني.الصعيد لعالمي واإلقليمي و لعمل االستراتيجية على الصعيدين انسيق تنفيذ خطة اأجل ت
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   وتقييمها األطفال الشلل مجال في االنتقالالعمل االستراتيجية بشأن  خطة لرصدالمؤشرات المعنية بمخرجات اإلطار الُمقترح  :٤ الجدول
  

  التعريف  بالمخرجات المعنية المؤشرات  األغراض
 األساســــــــية الوظــــــــائف صــــــــون

 شــــــــــــلل استئصــــــــــــال لبرنــــــــــــامج
  األطفال

فـي جميـع  رعتـانج٪ بلقـاح شـلل األطفـال الُمعّطـل بواقـع أكثـر مـن ٩٠تحقيق تغطيـة تزيـد نسـبتها علـى   التغطية بلقاح شلل األطفال الُمعّطل  -١
  البلدان التي لديها مرافق أساسية معنية بشلل األطفال وتحتوي على فيروس شلل األطفال البري

بخـــالف شـــلل  الحـــاد الرخـــو الشـــللحـــاالت  مـــن األقـــل علـــى واحـــدة حالـــة عـــنســـنويًا  ُيكشـــف أن ينبغـــي  ترّصد عالي الجودة للشلل الرخو الحادباالضطالع   -٢
عامــًا. وينبغــي رفــع هــذا المعــدل  ١٥تقــل أعمــارهم عــن  نســمة مــن الســكان ١٠٠ ٠٠٠فــي كــل  طفــالاأل

ًا لرفـــع ضـــمانالموطونـــة بالوبـــاء، وذلـــك باألقـــاليم نســـمة مـــن الســـكان  ١٠٠ ٠٠٠ فـــي كـــلإلـــى حـــالتين 
  معدالت حساسية الكشف عنه.

  يوماً  ١٢٠يتعّين وقف أية فاشية جديدة من فاشيات فيروس شلل األطفال في غضون   استجابات ألحداث شلل األطفالتوجيه   -٣
معــــــــدالت التغطيــــــــة بلقــــــــاح الحصــــــــبة الحــــــــاوي علــــــــى رفــــــــع   -١  تعزيز نظم التمنيع

  وباللقاح الحاوي على الحصبة األلمانية المستضدات
فـي إطـار إيتائهـا المستضـدات الحصـبة الحـاوي علـى جـرعتين مـن لقـاح تعطي لبلدان التي عدد ونسبة ا

المــذكور ولقــاح لقــاح اللجرعــة الثانيــة مــن با التغطيــةالتمنيــع الــروتين، وتتجــاوز فيهــا معــدالت لخــدمات 
٪ فـــي جميـــع ٨٠٪ علـــى المســـتوى الـــوطني و٩٠ســـبة الحـــاوي علـــى المستضـــدات ن الحصـــبة األلمانيـــة

  قاطعاتالم
البلــدان المواظبــة علــى تقــديم تقــارير عــن البيانــات الــواردة مــن   -٢

المقاطعات بشأن معدالت ترّصد األمراض التي يمكن الوقاية 
  منها باللقاحات

مــــن بشــــأن البيانــــات الــــواردة ٪ ٨٠تقــــدم تقــــارير بمــــا ال تقــــل نســــبته عــــن  التــــيالنســــبة المئويــــة للبلــــدان 
غيــاب حــال باللقاحــات، حتــى فــي الوقايــة منهــا األمــراض التــي يمكــن عــن معــدالت ترّصــد المقاطعــات 
  شهراً  ١٢البالغ عددها  لماضيةخالل األشهر اشتبه فيها الحاالت المُ 

اإلبـالغ اسـتمارة على النحـو الـوارد فـي  حكومية في مجال التمنيع الروتينيالنفقات الُمموّلة من مصادر   مولود لكل الروتيني التمنيع علىإنفاق الحكومة زيادة   -٣
بيانـات شـعبة السـكان بـاألمم الـواردة فـي تقـديرات الحسـب بعدد المواليد األحيـاء ة مقسومة على المشترك
  المتحدة

توســيع نطــاق نظــام الترّصــد وشــؤون المختبــرات علــى الصــعيد   -٤
  القطري

البلــدان التــي تســهم فيهــا عمليــة االنتقــال فــي مجــال شــلل األطفــال فــي توســيع نطــاق أنشــطة ترّصــد  عــدد
وزيــادة المختبــرات المعنيــة بهــا، وفــي تعزيــز تلــك األنشــطة  األمــراض التــي يمكــن الوقايــة منهــا باللقاحــات

  والمختبرات
 لتأهــبالقــدرات الالزمــة ل تعزيــز

 والكشــــــــف الطــــــــوارئ لمواجهــــــــة
 دعــــم - لهــــا واالســــتجابة عنهــــا
ـــذ ـــوائح تنفي ـــة الصـــحية الل  الدولي

)٢٠٠٥(  

األحــداث الصــحية وتقــدير مخاطرهــا فــي الكشــف عــن اإلبكــار   -١
  أثناء اندالع الطوارئ الصحية

النســـبة المئويـــة لمـــا ُيكشـــف عنـــه مـــن أحـــداث الصـــحة العموميـــة المهمـــة بـــاالقتران مـــع تقـــدير المخـــاطر 
  الناجمة عنها واإلبالغ عنها

إتاحـــــة الخـــــدمات والتـــــدخالت الوقائيـــــة والعالجيـــــة األساســـــية   -٢
  المنقذة لألرواح للسكان المتضررين بالطوارئ الصحية

الخـدمات النسبة المئوية للسكان المتضررين بالطوارئ الصحية مّمن يحصلون على واحدة أو أكثـر مـن 
  لألرواح، بما فيها اللقاحات والتدخالت الوقائية والعالجية األساسية المنقذة

متوســط قيمــة المؤشــرات المتعلقــة بالقــدرات األساســية الالزمــة   -٣
  )٢٠٠٥بموجب اللوائح الصحية الدولية (

متوســــــط قيمــــــة المؤشــــــرات المتعلقــــــة بالقــــــدرات األساســــــية الالزمــــــة بموجــــــب اللــــــوائح الصــــــحية وضــــــع 
تــي تمــر بمرحلــة االنتقــال فــي مجــال شــلل موضــع التنفيــذ فــي كــل واحــد مــن البلــدان ال )٢٠٠٥( الدوليــة
  األطفال
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  اليقين عدم وأوجهالُمواجهة  المخاطر
  

علــــى وضــــع خطــــة العمــــل العديــــد مــــن المخــــاطر وأوجــــه عــــدم اليقــــين التــــي قــــد تــــؤثر ســــتواجه المنظمــــة   -٥٠
المبذولـة فـي مجـال استئصـال جهـود لالـدينامي لابع الطـ، وذلـك نظـرًا إلـى االستراتيجية في صيغتها النهائيـة وتنفيـذها

ها، سـتوياتمجميـع بمنظمـة الداخـل ، وعمليات التحـّول المختلفـة التـي يجـري اعتمادهـا علـى قـدم وسـاق شلل األطفال
ووضـــع المقترنـــة بتنقـــيح عمليتـــي الميزنـــة والتخطـــيط، برنـــامج العمـــل العـــام الثالـــث عشـــر التدشـــين الُمزمـــع لمســـودة و 

المواظبـة علـى التـدقيق رغـم تشمل مجاالت برامج ستتأثر بعملية االنتقال في مجال شلل األطفـال. و مبادرات جديدة 
صدي لكل واحدة منها اضر من أجل التالوقت الحبغير متاحة في رصد تلك المخاطر، فإن تدابير تخفيف وطأتها 

  .فعاليةب
  

مـن العـالم صـون علـى استئصـال شـلل األطفـال المثـارة حـول موعـد اإلشـهاد عـدم اليقـين ستستدعي أوجـه و   -٥١
ذين يشـغلون قـد يضـطر الموظفـون الـن تلـك الُمتصـّورة حاليـًا. و لفتـرة أطـول مـاألساسية لبرنامج استئصاله وظائف ال

ترّصــد شــلل األطفــال مؤشــرات الرئيســية المتعلقــة بصــون جــودة الالوظــائف إلــى مواصــلة التركيــز علــى ضــمان تلــك 
 امجفــي مجــاالت بــر ُدِمجــت وظــائفهم حتــى وٕان ه بــأعلى مســتوى، ســتجابة لفاشــياتاالو المعنيــة بــه المختبــرات عمــل و 

ــيهم أخــرى و  إلــى المنقــولين للعمــل للمــوظفين حديــد اختصاصــات واضــحة . وســيتعّين تمســؤوليات إضــافيةُأســِندت إل
مجــاالت بــرامج أخــرى فــي المرحلــة "الســابقة لإلشــهاد علــى استئصــال شــلل األطفــال" وتلــك "الالحقــة لإلشــهاد علــى 

تغييـــر فـــي موعـــد إلـــى ذلـــك، فـــإن أي . وٕاضـــافة ةالتقنيـــة الُمحـــّددلمؤشـــرات استئصــاله"، وذلـــك بطريقـــة تكفـــل صـــون ا
الوظـائف  ه قـد يلـزم صـونألنمن الناحية المالية، على المنظمة سيؤثر أيضًا على استئصال شلل األطفال اإلشهاد 

. فـي نهايـة المطـاف الميزانيـة األساسـيةتغطيـة تكاليفهـا مـن و مـن الـزمن، فترة أطـول ه لاألساسية المرتبطة باستئصال
علـى الستئصـاله لميـة قدرة المبادرة العاقد يقّوض اإلشهاد على استئصال شلل األطفال كما أن أي تمديد في موعد 

لــدعم الُمخّصصــات الماليــة المرصــودة بالتــالي يقّيــد ، و طونــة بــهلــدعم البلــدان المو الالزمــة مــوارد حشــد المزيــد مــن ال
فــي المرحلــة الســابقة لإلشــهاد علــى استئصــال شــلل األطفــال وتلــك الالحقــة لإلشــهاد علــى الُمضــطلع بهــا نشــطة األ

  به. في البلدان غير الموطونةاستئصاله 
  

 البلــدان غيــرعاكفــة علــى تقلــيص التمويــل المقــّدم إلــى المبــادرة العالميــة الستئصــال شــلل األطفــال ومــع أن   -٥٢
إتاحـة قـدر  مـن المفتـرضفـإن ، ٢٠١٩و ٢٠١٦ الموطونة بالوباء على النحـو الُمقـّرر فـي الفتـرة الواقعـة بـين عـامي

الشبكة حاسمة من قبيل تلك التي تؤديها وظائف ألغراض صون هذه الفترة معّين من التمويل في المرحلة الالحقة ل
زال الخطر مترّبصًا بجودة مامع ذلك، ه. و استئصالبلوغ مرحلة اإلشهاد على شلل األطفال حتى  اتالعالمية لمختبر 

، كـامالً دمجـًا الميـداني الترّصـد وظائف عن دمج الحكومات في حال عجز تتأثر التي قد الشلل الرخو الحاد ترّصد 
شلل األطفال إلـى األساسية لبرنامج استئصال وظائف المنقول من ال ن تأمين الموارد الالزمة لدعمعاألمانة وعجز 

  األساسية.ميزانية فئات أخرى من ال
  

 إذا ٢٠١٩المـدربين فـي عـام عـدد كبيـر مـن المـوظفين احتمـال خسـران يتمثـل فـي جسيم آخـر وثمة خطر   -٥٣
أخـرى مـن الميزانيـة. األساسـية إلـى مجـاالت بـرامج وفئـات الوظـائف نقـل خص فيما ي قرارات حاسمةتأخر اتخاذ  ما

 الوقـت الكـافيالنظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين المعمول بهما حاليـًا مراعـاة تخصـيص في ضوء وسيلزم 
  لغاء الوظائف وٕانهاء أية تعيينات.إمنّظمة في مجال عملية لغرض االضطالع ب

  
بشــأن وطنيــة  اً التـي وضــعت خططـو األولويــة التـي تحظــى بالعديــد مـن البلــدان هنــاك خطـر محيــق بيـزال وال  -٥٤
األطفــال، أال وهــو أن االلتزامــات المقطوعــة مــن الحكومــات بشــأن التمويــل قــد ال ُتخّصــص شــلل فــي مجــال النتقــال ا

أو زعزعـــة  القتصـــادياالجتمـــاعي واالمواجهـــة علـــى الصـــعيدين بســـبب التحـــديات  بالكامـــل أو فـــي الوقـــت المناســـب
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تــؤثر علــى فــي تصــريف الشــؤون التــي مسـتمرة الصــالحات اإلأو  األولويــات الصــحية واإلنمائيــةاالسـتقرار أو تنــافس 
طــوارئ للتقتــرح األمانــة إنشــاء صــندوق . وســعيًا إلــى تخفيــف حــّدة هــذا الخطــر، مثــل انتقــال الســلطة ة،قطــاع الصــح
 ٢٠١٩الُممتـدة مـن عـام  لفترةفي االتمويل المحلي المقطوعة بشأن امات لتز االمن إجمالي تقريبًا ٪ ١٠ُيمّول بنسبة 

لتــدخل لتغطيــة االحتياجــات األكثــر فــي المنظمــة تســتخدمها اليــة مرنــة . وقــد يمّثــل هــذا الصــندوق آ٢٠٢٣عــام  إلــى
  .األطفالشلل صون العالم خاليًا من الرئيسية الالزمة لضمان التقنية لمؤشرات إلحاحًا وتالفي أي تقويض في ا

  
األطفــال الوضــوح فــي  شــلل استئصــال علــى لإلشــهاد الالحقــة المرحلــة فــي الُمّتبعــة االســتراتيجيةوتتــوّخى   -٥٥

تحديــد ثمــة حاجــة ماســة إلــى ولكــن ، صــون العــالم خاليــًا مــن شــلل األطفــاللالقواعــد والمعــايير التقنيــة الالزمــة تحديــد 
ل وطرائــق التمويــل الالزمــة لتنفيــذ االســتراتيجية بعــد إغــالق فــي المســتقبتصــريف الشــؤون  العناصــر األساســية لهيكــل

إلـــى الحكومـــات أو عديـــدة أساســـية ه قـــد تُنقـــل وظـــائف أنـــل. ونظـــرًا إلـــى المبـــادرة العالميـــة الستئصـــال شـــلل األطفـــا
واضــحة فإنــه ســيلزم وضــع إرشــادات  ،آخــرين فــي التنفيــذشــركاء إلــى أو و/  منظمــةالأخــرى داخــل بــرامج مجــاالت 

أنشــطة لــدعم االضــطالع بتمويــل ، وحشــد المزيــد مّمــا قــد يلــزم مــن والرقابــة والمســاءلةتصــريف الشــؤون يتعلــق ب فيمــا
  .شلل األطفالتكفل صون العالم خاليًا من 

  
ــــنت مــــؤخرًا مثــــل برنــــامج عمــــل المنظمــــة بشــــأن التحــــّول   -٥٦ ويوجــــد العديــــد مــــن العمليــــات الداخليــــة التــــي ُدشِّ

هـي عمليــات قـادرة علــى إعـادة تشــكيل الطريقـة التــي تــنظم و ريــة التابعـة للمنظمــة، واسـتعراض وظــائف المكاتـب القط
بهــا المنظمــة هيكــل عملهــا عبــر مســتوياتها الثالثــة. وقــد تفضــي عمليــات أخــرى مــن قبيــل العمليــة الُمنّقحــة للتخطــيط 

ئــات الُمحــّددة حاليــًا فــي والميزنــة، إلــى إعــادة صــياغة طريقــة إعــداد هيكــل الميزانيــة البرمجيــة للمنظمــة، بمــا فيهــا الف
النهوج الُمقترحة في مسـودة خطـة العمـل االسـتراتيجية أو تنقـيح تلـك النهـوج بنـاًء علـى  الميزانية. وقد يلزم استعراض

حصائل تلك العمليات في مجال التحّول، مّما قد يؤدي إلى تعديل اإلطـار الزمنـي لتنفيـذ الخطـة والجوانـب المتعلقـة 
  د سواء.بتمويلها ورصدها على ح

  
لوظـــائف أنهـــا تفّضـــل صـــراحة أن تُنقـــل إلـــى حـــد كبيـــر المنظمـــة إلـــى التابعـــة لشـــارت المكاتـــب القطريـــة أو   -٥٧

عناصــر بــالتالزم مــع ضــرورة النظــر فــي  ميزانيــةالتمنيــع فــي الإلــى فئــة  شــلل األطفــالبرنــامج استئصــال األساســية ل
ثمـــة خطـــورة مؤداهـــا أن ، ولكـــن مـــن الميزانيـــة الطـــوارئ الصـــحيةأخـــرى تـــرد فـــي إطـــار فئتـــي الخـــدمات المؤسســـية و 

نقل الوظائف على هذا النحو. ويتبّين أن اتخاذ قرارات تدعم مجاالت البرامج هذه ال تمتلك حاليًا هيكًال يمّكنها من 
ا الحاليـة ومـا يـرتبط بهـا مـن مبـادئ توجيهيـة بشـأن التخطـيط لـم تأخـذ فـي حسـبانها واستراتيجياتهرؤية تلك المكاتب 

 حتياجــاتاالالمســتوى دون الــوطني) و وخصوصــًا علــى لــى المســتوى القطــري (ع قــدراتة تــوفير المزيــد مــن الضــرور 
، ترغــب فــي نقــل بعــض الوظــائف األساســيةقــد المكاتــب المــذكورة  رغــم أن، لــى ذلــك. وٕاضــافة إتمويــلاألخــرى مــن ال

. وقـد ُينظـر فـي تـوفير شـلل األطفـال الُمـدّربين أساسـًا فـي مجـال استئصـاللمـوظفين ترغب فـي اسـتبقاء اقد ال فإنها 
مـن أجـل أن ُتوكـل شـلل األطفـال العـاملين حاليـًا فـي برنـامج استئصـال  المـوظفينتخصـيص إلعـادة التدريب الـالزم 

  نطاقًا. مسؤوليات ووظائف أوسعإليهم 
  

  قدماً  المضي طريق
  

المضـي قـدمًا فـي تسـاعد  رئيسـيةأنشـطة ومعـالم ضـم ت )٥(الجـدول  من المقترح حاليًا وضع خارطة طريق  -٥٨
حـــرز، وتقـــديم التقـــدم المُ وتّتبـــع ، عـــم تنفيـــذ خطـــة العمـــل االســـتراتيجيةود، شـــلل األطفـــالفـــي مجـــال عمليـــة االنتقـــال ب

  مبّينة بالتفصيل.األربعة الرئيسية العمل مجاالت األجهزة الرئاسية للمنظمة. وترد أدناه التقارير إلى 
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برنــامج دمــج" معظــم وظــائف خــص "ســتراتيجية حاســمة فيمــا يا اتخــاذ قــراراتزم ســيل، مــن الواضــح أنــه أوالً   -٥٩
مـن أجـل  لطـوارئ الصـحيةلمنظمـة لمـن برنـامج ا هـافي مجال برنامج التمنيـع ودعمه وقدراتاستئصال شلل األطفال 

النظــــر فــــي بعــــض ات واحتوائهــــا. وســــيلزم أيضــــًا االســــتجابة للفاشــــيالالزمــــة للتعامــــل مــــع القــــدرات األساســــية  راجدإ
ـــة العامـــة التـــي  ـــًا الخـــدمات اإلداري ـــامج تـــزّود حالي ـــدعم مـــن أجـــشـــلل األطفـــال استئصـــال برن خـــدمات التعزيـــز  لبال

سـيلزم اتخـاذه بشـأن ثمة قرار استراتيجي آخر المنظمة الثالثة كاّفة. و على مستويات التمكينية  والوظائفالمؤسسية 
فـي  شـلل األطفـالاألساسية لبرنامج استئصـال وظائف الملكية على المصلحة الجهات صاحبة جميع  اتفاقضمان 

 علـى لإلشـهاد الالحقـة المرحلـة فـي الُمتّبعـة االسـتراتيجية، واإلشـراف علـى المرحلة الالحقة لإلشهاد علـى استئصـاله
  ومعالجة اآلثار المالية المترتبة عليها.ه وتصريف شؤونها استئصال

  
 جــاالتفإنــه ســيلزم أن تشــترك م، إليهــاالحاجــة تمــّس القــرارات االســتراتيجية التــي تلــك ، بمجــرد اتخــاذ ثانيــاً   -٦٠

التــي تحظــى باألولويــة بشــأن االنتقــال فــي مجــال شــلل األطفــال، وذلــك  البلــدانوضــع الخطــط بالرئيســية فــي البــرامج 
  .٢٠٢١-٢٠٢٠الُمقترحة لميزانية البرمجية وضع امساعدة في لل
  

علــى المســتوى القطــري بــدعم مــن المكاتــب وضــع الخطــط المشــتركة ، مــن األهميــة بمكــان أن يــؤدي ثالثــاً   -٦١
الميزانيـة الرئيسـية إلـى فئـات الوظائف األساسـية لبرنـامج استئصـال شـلل األطفـال الرئيسي إلى نقل اإلقليمية والمقر 

البلـدان التـي تحظـى  ضًا في تشـجيع. وُيشّدد أي٢٠٢١-٢٠٢٠ الُمقترحةمجية وضع ميزانيتها البر من أجل  منظمةلل
، ٢٠١٩أن تنظـر فـي نقـل تلـك الوظـائف األساسـية فـي عـام علـى  باألولوية بشأن االنتقال في مجال شـلل األطفـال

  فال.من المبادرة العالمية الستئصال شلل األطيزال ُمتاحًا ما أن التمويل الالزم ألدائها الطال
  

ــ خــدماتتقــديم  يلــزم رابعــًا،  -٦٢ فــي  النتقــالعمليــة ادعم علــى المســتويين القطــري واإلقليمــي لتســهيل تخطــيط ال
  وٕادارة الموارد البشرية. ،واالتصاالت ،والدعوة ،المواردحشد و  ،التخطيطمجاالت من قبيل 

  
 ٢٠١٨وتبديدًا لشواغل المـوظفين إزاء أوجـه عـدم اليقـين التـي تحـّف بعمليـة االنتقـال، فإنـه سـيلزم فـي عـام   -٦٣

اســتراتيجية لالتصــاالت والمــوارد البشــرية. وســتنطوي أهــداف تلــك االســتراتيجية علــى ضــمان تحقيــق مــا يلــي: تنفيــذ 
أن يفهــم جميــع المــوظفين العــاملين فــي برنــامج استئصــال شــلل األطفــال فهمــًا واضــحًا ومناســب التوقيــت عمليــة  )١(

ر عمليــة التخطــيط هــذه علــى مســاراتهم ) أن يفهــم جميــع المــوظفين أثــ٢تخطــيط االنتقــال فــي مجــال شــلل األطفــال؛ (
ــــوا بإمكانيــــة الســــعي إلــــى الحصــــول علــــى إيضــــاحات واإلدالء بتعليقــــات بشــــأنها؛ ( ) أن يكــــون ٣الوظيفيــــة وأن يلّم

الموظفــون مــن غيــر العــاملين فــي برنــامج استئصــال شــلل األطفــال علــى بّينــة مــن العمليــة ومــن أثرهــا علــى بــرامج 
عنصـــر االتصـــاالت الُمحـــّدد فـــي االســـتراتيجية مـــدفوعًا بالعديـــد مـــن المبـــادئ  المنظمـــة وشـــؤونها الماليـــة. وســـيكون

 أهميـــةآليـــات المراســـلة واإلدالء بالتعليقـــات؛  موثوقيـــةالمعلومـــات وعمليـــة التخطـــيط؛  شـــفافيةاألساســـية، أال وهـــي: 
وٕاتاحـــة الفـــرص؛ عمليـــة تبـــادل المعلومـــات  نزاهـــةأســـاليب االتصـــال والنـــواتج الناشـــئة عنهـــا بالنســـبة إلـــى الجمهـــور؛ 

  .المعلومات المتعلقة بالموارد البشرية والشؤون المالية تبديدًا ألية ضمانات وهمية دقة
  

ه وظائفـــضـــرورة صـــون بعـــض و استئصـــال شـــلل األطفـــال، ســـياق التخطـــيط إلغـــالق برنـــامج ويتبـــّين فـــي   -٦٤
علـى اسـتراتيجية أنـه سـيتعّين أخـرى أو فـي الـنظم الصـحية الوطنيـة، بـرامج مجاالت دمجها في األساسية من خالل 

علــى مســتويات المنظمــة القيــادة الُمّتبعــة بشــأن االنتقــال فــي مجــال شــلل األطفــال أن تعــّزز جوانــب  المــوارد البشــرية
تّتبع التقدم الُمحرز، وتزويد المـوظفين بمجموعـة مـن تقليص عدد الموظفين، و بشأن لتخطيط كّلها من أجل ا الثالثة

، هم الوظيفيـةمهـاراتتـدريبهم مجـّددًا، وتطـوير فـرص ٕاتاحـة ، و إلـيهمالمشـورة ومنها إسـداء  ،الدعمفي مجال خدمات ال
لجميــع . وســيكون مفيــدًا أيضــًا أن ُيعــرب عــن آيــات الشــكر والتقــدير التنقــلنقلهــم إلــى وظــائف أخــرى بفضــل عمليــة و 

هـذا اإلنجـاز تكليـل فـي وا مّمن أسـهمالموظفين وغير الموظفين) (من  شلل األطفالكادر موظفي برنامج استئصال 
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تفـــانيهم فـــي تقـــديم الخـــدمات بالبلـــدان والبيئـــات المنطويـــة علـــى أكبـــر ســـنوات عديـــدة مـــن بالنجـــاح طـــوال التـــاريخي 
  التحديات.

  
والمقترنــة بتقلــيص  شــلل األطفــالالمبذولــة بشــأن االنتقــال فــي مجــال جهــود النظــر إلــى أن يُ  ويمكــن أيضــاً   -٦٥
علـى ، لعـالمي مـن أجـل اللقاحـات والتمنيـعالتحـالف او العالمية الستئصال شلل األطفـال  من المبادرةالمقدمة لموارد ا

نظــم التمنيــع، وترّصــد  تعزيــزوتمويلهــا وتنفيــذها لمبــادرات جديــدة عمليــة وضــع األهميــة لــدعم حاســمة فرصــة أنهــا 
  ).٢٠٠٥الصحية الدولية (تنفيذ اللوائح عضيد القدرات الالزمة لوت، األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات

  
األعضـاء  هماجميع دولمسّوغات تزويد ط المتوسّ  أفريقيا وشرقكل من لمكتبا المنظمة اإلقليميان  أعدّ قد و   -٦٦

سـودة مـع رؤيـة مالتمنيع، وهي مسّوغات متوائمة تحقيق أهدافها في مجال بالدعم الالزم ل في القارة األفريقيةالواقعة 
. تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة المتعلقــة بالصــحةبلــدان علــى لــث عشــر لتعزيــز قــدرات البرنــامج العمــل العــام الثا

بشــأن ترّصــد األمــراض التــي يمكــن الوقايــة ســتثمار علــى إعــداد دراســة جــدوى االمنظمــة تعكــف الٕاضــافة إلــى ذلــك، و 
 التــدخالتألثــر  اً قياســمبوصــفها وحساســة ترّصــد متينــة نظــم ، وهــي دراســة تبــّرر الحاجــة إلــى إقامــة منهــا باللقاحــات

المقام األول على األمراض التي يمكـن الوقايـة الُمنّفذة في ميدان مكافحة هذه األمراض. وسترّكز الدراسة المذكورة ب
المتوّقع أن تتناول ، ولكن من الحاالت علىترّصد خافر قائم نموذج وغير الُمستهدفة حاليًا بواسطة منها باللقاحات 
  ، والتي قد ُتستهدف بجهود المكافحة في العقد المقبل.جديدة يمكن الوقاية منها باللقاحات أخرىالدراسة أمراضًا 

  
  

  ة الصحةيجمع اإلجراء المطلوب من
  

  جمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير.  -٦٧
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  الطريق الُمقترحة لمسودة خطة العمل االستراتيجية بشأن االنتقال في مجال شلل األطفال خارطة :٥الجدول 
  

  المعالم الرئيسية  األنشطة  العملية/ الفترة
  الُمحّققة/ الُمقّرر تحقيقها

  ٢٠١٧ -التحليل 
  إجراء استعراض شامل للموارد البشرية الُممّولة من برنامج استئصال شلل األطفال

اســـتعراض شـــامل لقـــدرات البـــرامج والبلـــدان والمخـــاطر الماليـــة المترتبـــة علـــى  إجـــراء
  تقليص برنامج استئصال شلل األطفال

  إنشاء صندوق للتعويضات لتخفيف وطأة المخاطر المترّبصة بالموارد البشرية
تقديم تقارير إلى المجلس التنفيذي في دورته األربعين بعد المائـة وٕالـى جمعيـة الصـحة 

  ٢٠١٧ة السبعين في عام العالمي

جمع البيانات، وٕاجراء 
، ةاستراتيجي اتاستعراض

وتقدير التكاليف في 
  ٢٠١٨عام 

وضع إطار إلعداد مسودة خطة العمـل االسـتراتيجية بشـأن االنتقـال فـي مجـال شـلل 
  األطفال

بشـأن االنتقـال فـي مجـال شـلل مسودة مـن مسـودات الخطـط الوطنيـة  ١٢استعراض 
  األطفال

شــلل  استئصــال علــى لإلشــهاد الالحقــة المرحلــة فــي الُمّتبعــة االســتراتيجيةاســتعراض 
  ؛ والوظائف األساسية لبرنامج استئصاله والالزمة لصون العالم خاليًا منهاألطفال
تقــدير مــن القاعــدة إلــى القمــة لتكــاليف الوظــائف األساســية لبرنــامج استئصــال  إجــراء

  شلل األطفال: في البلدان واألقاليم والمقر الرئيسي
المبــــادرة العالميــــة تقلــــيص أثــــر  -جمــــع بيانــــات عــــن المــــوارد البشــــرية واستعراضــــها 

  اتالتعويضالمترتبة على مخاطر الالستئصال شلل األطفال، وٕادارة 
خيــارات التمويــل األوليــة والُمســتنبطة مــن الخطــط الوطنيــة بشــأن االنتقــال  اســتعراض

فــي مجــال شــلل األطفــال، وتقــدير التكــاليف التــي يتعــين إدراجهــا فــي دراســة جــدوى 
  االستثمار فيما يتعلق بمسودة برنامج العمل العام الثالث عشر

د المائــة فــي كــانون إلــى المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الثانيــة واألربعــين بعــتقــديم تقريــر 
عـن المكونـات الرئيسـية لمسـودة خطـة العمـل االسـتراتيجية بشـأن  ٢٠١٨الثاني/ ينـاير 

  االنتقال في مجال شلل األطفال
وضــع الخطــط الوطنيــة بشــأن االنتقــال فــي مجــال شــلل األطفــال فــي صــيغتها النهائيــة 

  ٢٠١٨بحلول أواخر شهر حزيران/ يونيو 
االستراتيجية الُمّتبعة في المرحلة الالحقة لإلشهاد علـى استئصـال شـلل األطفـال وضع 

إلــى المجلــس التنفيــذي فــي  التقريــر المرفــوعفــي صــيغتها النهائيــة وتقــديمها فــي إطــار 
  ٢٠١٨دورته الثانية واألربعين بعد المائة في كانون الثاني/ يناير 
ــــدير تكــــاليف تضــــمين مســــودة خطــــة العمــــل االســــتراتيجية معلومــــات م فّصــــلة عــــن تق

الوظـــائف األساســـية لبرنـــامج استئصـــال شـــلل األطفـــال؛ وٕاجـــراء تحليـــل أولـــي لخيـــارات 
  ؛ وجمع بيانات مفّصلة عن الموارد البشريةوما يلزم منه التمويل

إجراء تقديرات للتكاليف وتقديم مسـودات نصـوص دراسـة جـدوى االسـتثمار فيمـا يتعلـق 
  ثالث عشربمسودة برنامج العمل العام ال

  
االشتراك في التخطيط 

ووضع الميزانية 
٢٠١٩-٢٠١٨  

علـــى الصـــعيد القطـــري للوظـــائف والقـــدرات الُممّولـــة مـــن برنـــامج إجـــراء اســـتعراض 
استئصــــال شــــلل األطفــــال مــــن خــــالل االشــــتراك فــــي إجــــراء زيــــارات بشــــأن تخطــــيط 
مجــاالت البــرامج المتعلقــة باستئصــال شــلل األطفــال والتمنيــع والطــوارئ وغيرهــا مــن 

  المجاالت 
إلبـراز  ٢٠٢١-٢٠٢٠المقترحـة تقديم مدخالت في عملية إعـداد الميزانيـة البرمجيـة 

عمليــــة نقــــل تكــــاليف الوظــــائف األساســــية واألصــــول األخــــرى مــــن ميزانيــــة برنــــامج 
  استئصال شلل األطفال إلى الميزانية األساسية للمنظمة

بصـدد االشـتراك فـي تخطـيط االنتقـال  ٢٠١٨علـى األقـل فـي عـام ثالث زيارات إجراء 
 ،النتقــالا التــي تحظــى بــأعلى أولويــة بشــأن هــذاإلــى البلــدان  فــي مجــال شــلل األطفــال

أخـــرى منهـــا فـــي ثـــالث زيـــارات وٕاجـــراء  ط،أفريقيـــا وشـــرق المتوّســـوالواقعـــة فـــي إقليمـــي 
  تخطيطبشأن االشتراك في هذا ال ٢٠١٩ عام
عمليــة فــي نقلهــا تكــاليف برنــامج استئصــال شــلل األطفــال و دراج الوظــائف األساســية لإ

  ٢٠٢١-٢٠٢٠وضع الميزانية البرمجية المقترحة 



  

  

ج
٧١/٩

   
   

   
   

   
   

   
   

  
   

   
   

 
   

 
   

  
 

 
    

A
71

/9
 

 

23
 

وضــع خطــط بشــأن حشــد المــوارد علــى الصــعيد القطــري وٕاعــداد اســتراتيجيات رفيعــة 
ساســـية لبرنـــامج استئصـــال شـــلل المســـتوى معنيـــة بالـــدعوة دعمـــًا لـــدمج الوظـــائف األ

األطفـــال فـــي الـــنظم الوطنيـــة أو إلدراجهـــا فـــي مجـــاالت أخـــرى مـــن مجـــاالت بـــرامج 
  المنظمة

التوّصل إلى اتفاق فيما بين جميع الجهات صـاحبة المصـلحة علـى ملكيـة الوظـائف 
األساســــية لبرنــــامج استئصــــال شــــلل األطفــــال فــــي المرحلــــة الالحقــــة لإلشــــهاد علــــى 

 علـى لإلشـهاد الالحقة المرحلة في الُمّتبعة االستراتيجيةف شؤون استئصاله، وتصري
  استئصاله

وضــــع اســــتراتيجية اتصــــاالت بشــــأن االنتقــــال فــــي مجــــال شــــلل األطفــــال واعتمادهــــا 
وتوجيههــا إلــى الــدول األعضــاء والمــوظفين فــي البلــدان التــي تحظــى باألولويــة وتلــك 

  التي ال تحظى بها على حد سواء
وطـــونين بالوبـــاء (أفغانســـتان وباكســـتان) بالـــدعم الـــالزم الســـتهالل تزويـــد البلـــدين الم

  .بشأن االنتقال في مجال شلل األطفال ٢٠١٨وضع خططهما بأواخر عام 

شـلل فـي مجـال  نتقـالاالالبلدان التـي تمـر بمرحلـة خطط بشأن حشد الموارد في  وضع
 األساســية وظــائفصــون الاألمــوال الالزمــة لموضــع التنفيــذ ســعيًا إلــى تــوفير األطفــال 

  لبرنامج استئصاله فيها
اتفـــاق علـــى تنفيـــذ دعـــوة الجهـــات صـــاحبة المصـــلحة إلـــى عقـــد اجتمـــاع يضـــمن إبـــرام 

استئصــــال شــــلل األطفــــال  علــــى لإلشــــهاد الالحقــــة المرحلــــة فــــي ةالُمّتبعــــ االســــتراتيجية
  وتصريف شؤونها

ألغــراض توزيعهــا فــي الــدعوة اإلعالميــة والمعنيــة بشــؤون مــواد ال مجموعــة مــنإعــداد 
صــفحة فــي الربــع ســنوي تحــديثها علــى أســاس ، و ٢٠١٨الربــع الثــاني مــن عــام نهايــة 

  اإللكترونية

التنفيذ في 
  ٢٠٢٣- ٢٠١٩ الفترة

تزويـد البلـدان التـي تحظـى باألولويـة بشـأن االنتقـال فـي مجـال شـلل األطفـال بالـدعم 
الوظــائف األساســية فــي مجــاالت الــالزم لتنفيــذ خططهــا المعنيــة بهــذا االنتقــال ودمــج 

  برامج أو هياكل وطنية أخرى
تقديم الدعم من األمانة إلـى الحكومـات أو مجـاالت بـرامج المنظمـة فـي مجـال تنفيـذ 

  لمعنية بحشد الموارد لتلك الحكوماتالخطط ا
وضـــع اختصاصـــات ُمنّقحـــة للمـــوظفين الـــذين يـــؤدون الوظـــائف األساســـية لبرنـــامج 

  استئصال شلل األطفال من المنقولين إلى مجاالت برامج جديدة

  مؤشرات الرئيسية لرصد المخرجات وتقييمهامواصلة استيفاء ال
األساســية لبرنــامج استئصــال شــلل  إتاحــة التمويــل الــالزم لــدعم عمليــة دمــج الوظــائف

ـــــــي  ـــــــك المجـــــــاالت ف ـــــــي تل ـــــــرامج المنظمـــــــة أو إدراجهـــــــا ف ـــــــي مجـــــــاالت ب ـــــــال ف األطف
  ٢٠٢٣-٢٠٢٢و ٢٠٢١-٢٠٢٠ الثنايتين

  إتاحة خدمات الموارد البشرية لدعم من سُينقل من الموظفين أو سُتلغى وظيفته

الرصد والتقييم في 
  ٢٠٢٣- ٢٠١٩الفترة 

يقتـــرن بسلســـلة نتـــائج واضـــحة ألغـــراض رصـــد التقـــدم إطـــار للرصـــد والتقيـــيم وضـــع 
  الُمحرز في ضوء أغراض خطة العمل االستراتيجية والحصائل المتوقعة منها

رصد التقدم الُمحرز على أساس مجموعة ُمحّددة من المؤشرات المعنية بالمخرجـات 
  والمتوافقة مع األغراض الثالثة الُمبّينة في خطة العمل االستراتيجية

ّرر أن يجـــري مكتـــب التقيـــيم التــــابع للمنظمـــة تقييمـــًا لمنتصـــف مـــدة تنفيــــذ مـــن المقـــ
  المشروع وآخر عند االنتهاء من تنفيذه

الرصد على الصعيدين القطري واإلقليمـي وعلـى صـعيد المقـر الرئيسـي إرساء عمليات 
  باالقتران مع تقديم تقارير سنوية عنها إلى األجهزة الرئاسية للمنظمة

ة مبنيــة علــى المؤشــرات المعنيــة بالمخرجــات وتحــديث تلــك اللوحــة إعــداد لوحــة متابعــ
  وٕادراجها في التقارير السنوية

، ٢٠٢١قيام مكتب التقييم التابع للمنظمة بـإجراء تقيـيم لمنتصـف المـدة فـي نهايـة عـام 
  ، وتقديم تقارير عنهما إلى األجهزة الرئاسية٢٠٢٣وآخر نهائي في أواخر عام 
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  ١الملحق 
  

  اإلقليم األفريقي
  

  دمجها و/ أو إدراجها في الهياكل الصحية الوطنية  تكاليف الوظائف األساسية الُمقّرر
  وفي برامج المنظمة بحسب السنة والثنائية (بالدوالرات األمريكية)

  
  ٢٠٢٣-٢٠٢٢  ٢٠٢١-٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠١٨ الوظائف األساسية                        البلد 

  ٦ ٠٠٩ ٨٦٨  ٦ ١٠٩ ٦٠٤ الترّصد أنغوال

١٣ ٨٤٤ ١٤٥  ١٤ ١٤٩ ٦٦٦  
  ٢١ ٤٢٠  ٢١ ٤٢٠  المختبرات

  ١ ٩٤٤ ٥٩٩  ١ ٩٤٨ ٥٣٦  الوظائف األساسية والبنى التحتية
  ٧ ٩٧٩ ٨٢٤  ٨ ١٢٥ ٦٢٣  المجموع

  ١ ٠١١ ٣٤٢  ١ ٠١١ ٣٤٢  الترّصد  الكاميرون

١ ٣٣٥ ٨٩٠  ٣ ٣٩٥ ٠٤٧  
  ١٩٢ ٢٦٨  ١٩٢ ٢٦٨  المختبرات

  ٩١٢ ٩٢٢  ١٣٦ ٨٥٦  الوظائف األساسية والبنى التحتية
  ٢ ١١٦ ٥٣٢  ١ ٣٤٠ ٤٦٧  المجموع

  ١ ٤٠٠ ٠٠٠  ١ ٤٠٠ ٠٠٠ الترّصد تشاد
  ٢ ٧٢٥ ٠٠٠  ٢ ٩٧٢ ٠٠٠ الوظائف األساسية والبنى التحتية  ٤ ٨٠٠ ٠٠٠  ٥ ٤٥٠ ٠٠٠

  ٤ ١٢٥ ٠٠٠  ٤ ٣٧٢ ٠٠٠ المجموع
جمهورية 
الكونغو 

 الديموقراطية

  ٥ ٠١٦ ٠٠٠  ٥ ٠١٦ ٠٠٠ الترّصد

  ١٠٠ ١٥٠  ١١١ ١٦٠ المختبرات  ١٣ ١٩٠ ٠١٠  ١٣ ١٩٠ ٠١٠
  ٢ ١٥١ ٠٠٠  ٢ ١٥١ ٠٠٠ الوظائف األساسية والبنى التحتية

  ٧ ٢٦٧ ١٥٠  ٧ ٢٧٨ ١٦٠ المجموع
  ٩٩١ ٩٣٢  ١ ٠٥١ ٩٣٢ الترّصد إثيوبيا

  ١٠٧ ٦٠٠  ١٠٧ ٦٠٠ المختبرات  ٥ ٨١٢ ٠٠٠  ٥ ٨١٢ ٠٠٠
  ٣ ٧٧٠ ١٦٨  ٣ ٧٧٠ ١٦٨ الوظائف األساسية والبنى التحتية

  ٤ ٨٦٩ ٧٠٠  ٤ ٩٢٩ ٧٠٠ المجموع
  -  ٥٢ ٨٩٢ ٦١٤ الترّصد والمختبرات (أ)انيجيري

  -  ٨ ١٩٢ ٩٦٠ الوظائف األساسية والبنى التحتية  ٧٩ ٣٦٨ ٦٤٣  -
  -  ٦١ ٠٨٥ ٥٧٣ المجموع

جنوب 
 السودان

  ٢ ٩٠٧ ٠٤٠  ٢ ٩٧٧ ١٢٠ الترّصد
  ٧٥٥ ٠٠٠  ١ ٠٣٠ ٠٠٠ التحتيةالوظائف األساسية والبنى   ٢ ٥٣٠ ٠٠٠  ٤ ٥٥٠ ٠٠٤

  ٣ ٦٦٢ ٠٤٠  ٤ ٠٠٧ ١٢٠ المجموع
بلدان أخرى 

ال تحظى 
  باألولوية

  ٩ ٤٧٢ ٠٠٠  ٩ ٧٨٩ ٠٠٠  الترّصد والمختبرات
  ٨ ٥٩٠ ٠٤٠  ٩ ٩٣٨ ٢٢٢  الوظائف األساسية والبنى التحتية  ٢٥ ٣١٨ ٩٦٠  ٣٠ ٠٦٨ ٤٤٠

  ١٨ ٠٦٢ ٠٤٠  ١٩ ٧٢٧ ٢٢٢  المجموع
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  ٢٠٢٣-٢٠٢٢  ٢٠٢١-٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠١٨ الوظائف األساسية                        البلد 
اإلقليم 
- األفريقي
الدول 

  األعضاء

  ٢٦ ٨٠٨ ١٨٢  ٨٠ ٢٤٧ ٦١٢  الترّصد

١٤٦ ١٩٩ ٦٤٨  ٧٦ ٦١٥ ١٦٧  
  ٤٢١ ٤٣٨  ٤٣٢ ٤٤٨  المختبرات

  ٢٠ ٨٥٢ ٦٦٦  ٣٠ ١٨٥ ٨٠٥  الوظائف األساسية والبنى التحتية
  ٤٨ ٠٨٢ ٢٨٦  ١١٠ ٨٦٥ ٨٦٥  المجموع

المكتب 
اإلقليمي 
  ألفريقيا

  ٥ ٥٨٧ ٧٧٨  ٥ ٥٨٧ ٧٧٨  الترّصد والمختبرات

  ٧ ٧٩٠ ٠٠٠  ٧ ٧٩٠ ٠٠٠  الوظائف األساسية والبنى التحتية  ١٣ ٧٢٥ ٥٥٦  ١٣ ٧٢٥ ٥٥٦
  ١٣ ٣٧٧ ٧٧٨  ١٣ ٣٧٧ ٧٧٨  المجموع

اإلقليم 
- األفريقي
الدول 

األعضاء 
والمكتب 
  اإلقليمي

  ٣٢ ٣٩٥ ٩٦٠  ٨٥ ٨٣٥ ٣٩٠  الترّصد

١٥٩ ٩٢٥ ٢٠٤  ٩٠ ٣٤٠ ٧٢٣  
  ٤٢١ ٤٣٨  ٤٣٢ ٤٤٨  المختبرات

  ٢٨ ٦٤٢ ٦٦٦  ٣٧ ٩٧٥ ٨٠٥  الوظائف األساسية والبنى التحتية
  ٦١ ٤٦٠ ٠٦٤  ١٢٤ ٢٤٣ ٦٤٣  المجموع

ستتكّفل المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال بتغطية تكاليف الوظائف في البلـدان الموطونـة بالوبـاء حتـى بلـوغ مرحلـة اإلشـهاد   )أ(
  ).٢٠٢١: عام الُمفترضالموعد (على استئصاله منها 

  
    إقليم جنوب شرق آسيا

تكاليف الوظائف األساسية الُمقّرر دمجها و/ أو إدراجها في الهياكل الصحية الوطنية وفي 
  برامج المنظمة بحسب السنة والثنائية (بالدوالرات األمريكية)

  
  ٢٠٢٣-٢٠٢٢  ٢٠٢١-٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠١٨  الوظائف األساسية  البلدان

  بنغالديش
  

  ٢ ١٠٠ ٠٠٠  ٢ ٠٦٨ ٠٠٠  الترّصد
  ١٦٠ ٠٠٠  ١٥٥ ٠٠٠  المختبرات  ٣ ٨٦٩ ٣٧٥  ٤ ٥٢٠ ٠٠٠

  ٢ ٢٦٠ ٠٠٠  ٢ ٢٢٣ ٠٠٠  المجموع
  ٣ ٢٢٦ ٠٠٠  ١٤ ٤٣٥ ٠٠٠  الترّصد  الهند

  ٣ ٢٢٦ ٠٠٠  ٣ ١٢١ ٠٠٠  المختبرات  ٦٠ ٤٠٢ ٤١٠  ٥٥ ٦١٨ ٦٨١
  ٨ ٤٩٤ ٠٠٠  ٩ ٢٦٣ ٠٠٠  الوظائف األساسية والبنى التحتية

  ٢٥ ٧٧١ ٠٠٠  ٢٦ ٨١٩ ٠٠٠  المجموع
  

  إندونيسيا
  

  ٨٩٠ ٠٠٠  ٨٩٠ ٠٠٠  الترّصد

  ١٥٠ ٠٠٠  ٢١٤ ٠٠٠  المختبرات  ١ ٢٦٣ ٠٠٠  ١ ٣٨٨ ٠٠٠
  ٥٠ ٠٠٠  ٥٠ ٠٠٠  االحتواء
  ١ ٠٩٠ ٠٠٠  ١ ١٥٤ ٠٠٠  المجموع

  
  ميانمار

  

  ١ ٠٤١ ٠٠٠  ١ ٠٢٨ ٠٠٠  الترّصد
  ٢٣ ٠٠٠  ٢٣ ٠٠٠  المختبرات  ١ ١١٦ ٤٥٠  ١ ٩١٢ ١٠٠

  ١ ٠٦٤ ٠٠٠  ١ ٠٥١ ٠٠٠  المجموع
  نيبال

  
  ١ ٢٧١ ٠٠٠  ١ ٢٥٤ ٠٠٠  الترّصد

  ٥٦ ٠٠٠  ٥٣ ٠٠٠  المختبرات  ٢ ٦٥٤ ٠٠٠  ٢ ٦٥٤ ٠٠٠
  ١ ٣٢٧ ٠٠٠  ١ ٣٠٧ ٠٠٠  المجموع



  A71/9           Annex 1    ١الملحق           ٧١/٩ج

26 

  ٢٠٢٣-٢٠٢٢  ٢٠٢١-٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠١٨  الوظائف األساسية  البلدان
إقليم جنوب 
-شرق آسيا

الدول 
  األعضاء

  ١٩ ٣٥٣ ٠٠٠  ١٩ ٦٧٥ ٠٠٠  الترّصد

  ٣ ٦٦٥ ٠٠٠  ٣ ٦١٦ ٠٠٠  واالحتواء المختبرات  ٦٩ ٣٠٥ ٢٣٥  ٦٦ ٠٩٢ ٧٨١
  ٨ ٤٩٤ ٠٠٠  ٩ ٢٦٣ ٠٠٠  الوظائف األساسية والبنى التحتية

  ٣١ ٥١٢ ٠٠٠  ٣٢ ٥٥٤ ٠٠٠  المجموع
المكتب 
اإلقليمي 

لجنوب شرق 
  آسيا

  ٢ ٣٢٢ ٨٥٥  ٢ ٤١٧ ٤٠٩  الترّصد والمختبرات
  ٢ ٣٢٢ ٨٥٥  ٢ ٤١٧ ٤٠٩  المجموع  ٣ ٨١٦ ٧١٠  ٣ ٨١٦ ٧١٠

إقليم جنوب 
-شرق آسيا

الدول 
األعضاء 
والمكتب 
  اإلقليمي

  ٢١ ٦٧٥ ٨٥٥  ٢٢ ٠٩٢ ٤٠٩  الترّصد

٧٣ ١٢١ ٩٤٥  ٦٩ ٩٠٩ ٤٩١  
  ٣ ٦٦٥ ٠٠٠  ٣ ٦١٦ ٠٠٠  واالحتواء المختبرات

  ٨ ٤٩٤ ٠٠٠  ٩ ٢٦٣ ٠٠٠  الوظائف األساسية والبنى التحتية
  ٣٣ ٨٣٤ ٨٥٥  ٣٤ ٩٧١ ٤٠٩  المجموع

  
  شرق المتوّسط إقليم

  
تكاليف الوظائف األساسية الُمقّرر دمجها و/ أو إدراجها في الهياكل الصحية الوطنية وفي 

  برامج المنظمة بحسب السنة والثنائية (بالدوالرات األمريكية)
  

  ٢٠٢٣-٢٠٢٢  ٢٠٢١-٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠١٨  الوظائف األساسية  البلدان
  -  ١٨ ١٢٦ ٦٧٩  الترّصد  (أ)نأفغانستا

-  ٢٩ ٤١٣ ٧١١  
  -  -  المختبرات

  -  ٢ ٣٠٦ ٨٠٤  الوظائف األساسية والبنى التحتية
  -  ٢٠ ٤٣٣ ٤٨٣  المجموع

  -  ٣٥ ٧٦٧ ٠٧٠  الترّصد (أ)باكستان

  -  ٢ ١١٨ ٨٨٣  المختبرات  ٦١ ٣٩٣ ٧٦٨  -
  -  ١٣ ٥٨٠ ٩٢٩  الوظائف األساسية والبنى التحتية

  -  ٥١ ٤٦٦ ٨٨٢  المجموع
  الصومال

  
  ٥ ٩٥٥ ٦٦٩  ٥ ٩٥٥ ٦٦٩  الترّصد

  -  -  المختبرات  ١٠ ٤٤٣ ٧٤١  ١٢ ٨١٤ ٤٧٤
  ١ ٥٨٠ ٤٨٨  ١ ٥٨٠ ٤٨٨  الوظائف األساسية والبنى التحتية

  ٧ ٥٣٦ ١٥٧  ٧ ٥٣٦ ١٥٧  المجموع
  السودان

  
  ٢ ٢٠٨ ٠٢٨  ٢ ٢٠٨ ٠٢٨  الترّصد

  -  -  المختبرات  ٣ ٤٩٧ ٧٥١  ٣ ٨٤٢ ١١٦
  -  -  والبنى التحتيةالوظائف األساسية 

  ٢ ٢٠٨ ٠٢٨  ٢ ٢٠٨ ٠٢٨  المجموع
  )ج(العراق

  
  ١ ٨٧٣ ٥٣٩  ١ ٩٧٢ ٣٧٤  الترّصد

  -  -  المختبرات  ٣ ٠١٥ ٦٩٨  ٣ ٣٢٧ ٠٢٩
  -  -  الوظائف األساسية والبنى التحتية

  ١ ٨٧٣ ٥٣٩  ١ ٩٧٢ ٣٧٤  المجموع
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  ٢٠٢٣-٢٠٢٢  ٢٠٢١-٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠١٨  الوظائف األساسية  البلدان
الجمهورية 

العربية 
  )ج(السورية

  ١ ٢٧١ ٩٨٠  ١ ٢٧١ ٩٨٠  الترّصد

  ٣٢ ٤٩٨  ٣٢ ٤٩٨  واالحتواء المختبرات  ٢ ٢٨٥ ٨٠٦  ٢ ٨٠٧ ٨١٧
  ٣٤٨ ٠٠٧  ٣٤٨ ٠٠٧  الوظائف األساسية والبنى التحتية

  ١ ٦٥٢ ٤٨٥  ١ ٦٥٢ ٤٨٥  المجموع
 )ج(اليمن

  
  ١ ٥٠٦ ٥٢٤  ١ ٥٠٦ ٥٢٤  الترّصد

  ١١٦ ٠٦٥  ١١٦ ٠٦٥  المختبرات  ٢ ٧٣٦ ٣٤٩  ٢ ٩٢٧ ١٦٠
  -  -  والبنى التحتيةالوظائف األساسية 

  ١ ٦٢٢ ٥٨٩  ١ ٦٢٢ ٥٨٩  المجموع
إقليم شرق 
-المتوّسط
الدول 

  األعضاء

  ١٢ ٨١٥ ٧٣٩  ٦٦ ٨٠٨ ٣٢٣  الترّصد

  ١٤٨ ٥٦٣  ٢ ٢٦٧ ٤٤٦  المختبرات  ١١٢ ٧٨٦ ٨٢٤  ٢٥ ٧١٨ ٥٩٥
  ١ ٩٢٨ ٤٩٥  ١٧ ٨١٦ ٢٢٩  الوظائف األساسية والبنى التحتية

  ١٤ ٨٩٢ ٧٩٨  ٨٦ ٨٩١ ٩٩٨  المجموع
المكتب 
اإلقليمي 

لشرق 
  (ب)المتوّسط

  -  ٨ ٣١٥ ٩٣٣  ترّصدال
  -  ٨ ٣١٥ ٩٣٣  المجموع  ١٠ ٥١٤ ٦٠٤  -

إقليم شرق 
-المتوّسط
الدول 

األعضاء 
والمكتب 
  اإلقليمي

  ١٢ ٨١٥ ٧٣٩  ٧٥ ١٢٤ ٢٥٦  الترّصد

١٢٣ ٣٠١ ٤٢٨  ٢٥ ٧١٨ ٥٩٥  
  ١٤٨ ٥٦٣  ٢ ٢٦٧ ٤٤٦  المختبرات

  ١ ٩٢٨ ٤٩٥  ١٧ ٨١٦ ٢٢٩  والبنى التحتيةالوظائف األساسية 
  ١٤ ٨٩٢ ٧٩٨  ٩٥ ٢٠٧ ٩٣١  المجموع

 علـــى اإلشـــهاد مرحلـــةحتـــى بلـــوغ  األطفـــال شـــلل الستئصـــال العالميـــة لمبـــادرةا مـــن الـــدعم علـــى بالوبـــاء الموطونـــة البلـــدان ستحصـــل  (أ)
  )٢٠٢١ عام: الموعد الُمفترضمنها ( استئصاله

سريان الوباء في إقلـيم شـرق المتوسـط، فـإن المبـادرة العالميـة الستئصـال شـلل األطفـال سـتتكّفل بتغطيـة تكـاليف إلى استمرار نظرًا  (ب) 
  .٢٠٢١صون وظائف البرنامج األساسية في اإلقليم حتى عام 

ألطفــال بــإقليم شــرق العــراق والجمهوريــة العربيــة الســورية والــيمن هــي أيضــًا بلــدان تحظــى باألولويــة بشــأن االنتقــال فــي مجــال شــلل ا (ج) 
  المتوّسط.
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  ٢الملحق 
  

   العقد نوع بحسب األطفال شلل استئصال برنامج من الُممّولون الموظفون
  ٢٠١٨ مارس/ آذار لغاية

  
   المكتب  

  )إلقليميا/ القطري(
 دُمحدّ تعيين   مستمرتعيين 

  المدة
  المجموع  مؤقتتعيين 

البلدان الموطونة 
  بالوباء

  ٣٥  ٢٠  ١٠  ٥  أفغانستان
  ٣١٤  ٤٧  ٥٩  ٢٠٨  نيجيريا
  ٥٠  ٤١  ٦  ٣  باكستان

غير البلدان 
 الموطونة بالوباء

التي تحظى 
  باألولوية

  

  ٥٢  ٢  ١٨  ٣٢  أنغوال
  ٨  ٣  -  ٥  (أ)بنغالديش
  ٨  ١  ٣  ٤  الكاميرون

  ٣٠  ٦  ٢  ٢٢  تشاد
  ٥٢  ٢  ٥  ٤٥  الديمقراطية الكونغو جمهورية
  ٤١  -  ٦  ٣٥  إثيوبيا
  ٢٠  ١٥  ٤  ١  (أ)الهند

  ٣  ٣  -  -  (أ)إندونيسيا
  -  -  -  -  )ب(ميانمار
  ٤  ٣  ١  -  (أ)نيبال

  ١٦  ١١  ٣  ٢  الصومال
  ١٦  ١٢  ٣  ١  السودان جنوب

  ٦  ٦  -  -  السودان

مقر المنظمة 
الرئيسي والمكاتب 
  اإلقليمية والقطرية

  ٧٠  ١٧  ١٦  ٣٧  الرئيسي المقر
األفريقي (المكتب  المكتب

  اإلقليمي والمكاتب القطرية)
٢٠٠  ٤٧  ٤١  ١١٢  

مكتب جنوب شرق آسيا 
(المكتب اإلقليمي والمكاتب 

  (أ)القطرية)

٥  ١  ٣  ١  

المكتب األوروبي (المكتب 
  اإلقليمي والمكاتب القطرية)

٤  -  -  ٤  

مكتب شرق المتوّسط (المكتب 
  اإلقليمي والمكاتب القطرية)

٤٦  ٢٥  ١١  ١٠  

غرب المحيط الهادئ  مكتب
(المكتب اإلقليمي والمكاتب 

  القطرية)

٥  ١  ٢  ٢  

  ٩٨٤  ٢٦٣  ١٩٣  ٥٢٨  الكّلي المجموع
 من العديد تقاسم أن بعد األطفال شلل مجال فيفي مرحلة متقدمة من مراحل االنتقال  آسيا شرق لجنوب اإلقليمي المكتب يمرّ (أ)  

 لغرض٪ ٧٠ على نسبته زادت مكافئ اسُتخِدم لذا،. المنظمة برامج مجاالت من أخرى مجاالت مع عنها المتكّبدة والتكاليف الوظائف
  .األطفال شلل استئصال برنامج من كامل فيه بدوام المشغولة الوظائف في الحاصل التخفيض حساب
اســتُبِعدت مــن هــذا الحســاب الوظــائف الخمــس المشــغولة فــي ميانمــار بــدوام كامــل ألن الُمكــافئ الُمســتخدم فــي حســاب التخفــيض  (ب) 

  .٪٥٠الحاصل فيها هو بنسبة 
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  ٣ الملحق
  

استئصال شلل األطفال في المكاتب/ األقاليم بحسب الرتبة برنامج الموظفون الُممّولون من 
  ٢٠١٨ونوع العقد لغاية آذار/ مارس 

  
  المجموع  مؤقتتعيين   المدة دُمحدّ تعيين   مستمرتعيين   الرتبة  اإلقليم/ المكتب

  الرئيسي المقر
  ٢٢  ٩  ٤  ١٠  موظفو الخدمات العامة
  ٤٨  ٩  ١٢  ٢٧  موظفو الخدمة الدولية

  ٧٠  ١٨  ١٦  ٣٧  المجموع

  األفريقي المكتب
  ٤٢٠  ٥٨  ٥٥  ٣٠٧  موظفو الخدمات العامة
  ٧٧  ٤٢  ٦  ٢٩  موظفو الخدمة الدولية
  ٢١٦  ١٧  ٧٦  ١٢٣  الموظفون المحليون

  ٧١٣  ١١٧  ١٣٧  ٤٥٩  المجموع

 جنوب مكتب
  (أ)آسيا شرق

  ١٣  ٤  ٤  ٥  موظفو الخدمات العامة
  ٢  ١  ١  -  موظفو الخدمة الدولية
  ٢٤  ٢٠  ٣  ١  الموظفون المحليون

  ٣٩  ٢٥  ٨  ٦  المجموع

  األوروبي المكتب
  ٢  -  -  ٢  موظفو الخدمات العامة
  ٢  -  -  ٢  موظفو الخدمة الدولية
  ٢٤  ٢٠  ٣  ١  الموظفون المحليون

  ٣٩  ٢٥  ٨  ٦  المجموع

 شرق مكتب
  المتوّسط

  ٥٩  ٣٦  ١٤  ٩  موظفو الخدمات العامة
  ٧٥  ٦١  ٧  ٧  موظفو الخدمة الدولية

  ١٩  ٦  ٩  ٤  المحليونالموظفون 
  ١٥٣  ١٠٣  ٣٠  ٢٠  المجموع

مكتب غرب 
  المحيط الهادئ

  ٤  ١  ١  ٢  ةدوليال ةالخدمموظفو 
  ١    ١  -  الموظفون المحليون

  ٥  ١  ٢  ٢  المجموع
  ٩٨٤  ٢٦٣  ١٩٣  ٥٢٨    المجموع الكّلي

المكتب اإلقليمي لجنـوب شـرق آسـيا فـي مرحلـة متقدمـة مـن مراحـل االنتقـال فـي مجـال شـلل األطفـال بعـد أن تقاسـم العديـد مـن  يمرّ   (أ)
٪ لغـرض ٧٠الوظائف والتكاليف المتكّبدة عنها مع مجاالت أخرى من مجـاالت بـرامج المنظمـة. لـذا، اسـُتخِدم مكـافئ زادت نسـبته علـى 

  المشغولة فيه بدوام كامل من برنامج استئصال شلل األطفال. حساب التخفيض الحاصل في الوظائف
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  ٤الملحق 
  

   األطفال شللالبرامج المعنية باستئصال  مجاالت ما يخصفي األولوية ذات البلدان
  ١الصحية والطوارئ والتمنيع

  
 (ب)الصحية الطوارئ                       التمنيع                    (أ)األطفال شلل                         البلد 

 )٢+١ (المستوى
 XX Xأفغانستان
   Xأنغوال

 ٣ المستوى  X  بنغالديش
   Xالكاميرون

 X  Xالوسطى أفريقيا جمهورية
  X X  Xتشاد

  X X  Xالديموقراطية الكونغو جمهورية
  X X  Xإثيوبيا
   Xهايتي
   X Xالهند

   X Xإندونيسيا
  العراق
   Xكينيا

 ٢ المستوى  Xمدغشقر
  X مالي

   Xموزامبيق
  X X  Xميانمار
  X  Xنيبال
  X  Xالنيجر
  X X  Xنيجيريا
  X X  Xباكستان

   Xالجديدة غينيا بابوا
  X X  Xالصومال

  X X  Xالسودان جنوب
  X  Xالسودان

  X السورية العربية الجمهورية
 ٢ المستوى  Xأوغندا
  X  Xاليمن

إقليم بــالنتقــال فــي مجــال شــلل األطفــال بشــأن ا ِبلــدان تحظــى باألولويــةهــي أيضــًا العــراق وليبيــا والجمهوريــة العربيــة الســورية والــيمن   (أ)
 شرق المتوسط.

لطـوارئ الصـحية، ولكنهـا لمنظمـة لاألولويات" الحالية التي وضعها برنـامج اغير ُمدَرجة في "قائمة  ٣/ المستوى ٢بلدان المستوى   (ب)
     تتعامل مع الطوارئ المصنفة.

=     =     =  
                                                           

البلــدان التــي تحظــى بأولويــة مشــتركة فيمــا يتعلــق بمجــاالت بــرامج المنظمــة المعنيــة بكــل مــن تبــّين الصــفوف المضــّللة    ١
 إضافة إلى السودان. استئصال شلل األطفال والتمنيع والطوارئ الصحية: تسعة بلدان 


