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بتعيـــين مســـؤول  البلـــدان الثالثــة المـــذكورة أعـــاله مـــنواحـــد كـــل وقــام رئـــيس الدولـــة أو رئـــيس الحكومـــة فــي   -٣
ن الحكومة واإلدارة العامة قطاعات أخرى مبإشراك شلل األطفال، و ستئصال الجهود الوطنية الاتصال يشرف على 

كــل مــن فــي ُأنِشــئت لطــوارئ. وٕاضــافة إلــى ذلــك الستئصــال المــرض فــي حــاالت اوطنيــة العمــل اللــدعم تنفيــذ خطــة 
ز وضــمان مســاءلة الســلطات لتقيــيم التقــدم المحــر ة وأخــرى تابعــة لــرئيس الــوزراء رئاســيفرقــة عمــل  نيجيريــا وباكســتان

مــا إذا كانــت أنشــطة مســألة تتبــع ) ١لتحقيــق مــا يلــي: (لرصــد األداء ديــدة موضــع التنفيــذ نظــم جعت ِضــووُ  المحليــة.
وقــف الالزمــة لبــالتمنيع تغطيــة قــد بلغــت عتبــة ال شــلل األطفــالالفمــوي المضــاد للقــاح الباســتخدام  ةالتمنيــع التكميليــ
٪ ٥مـن ازدادت فقـد  فـي نيجيريـاأما . في هذا المضمار سريعةالتصحيحية الجراءات اإلتوجيه ) ٢(سراية المرض، 

نســبة المنــاطق التابعــة للحكومــة المحليــة التــي ترتفــع فيهــا  لثــاني/ نــوفمبراتشــرين ٪ فــي ٣٤إلــى  باط/ فبرايــرشــفــي 
قـــد وصـــلت العتبـــة التغطيـــة باللقاحـــات تشـــير فيهـــا التقـــديرات إلـــى أن التـــي للغايـــة خطـــورة ســـراية فيـــروس المـــرض و 

المقاطعـات المعرضـة بشـكل كبيـر لخطـر فـي باكسـتان نسـبة ازدادت ، بينما ٢٠١٢٪ في عام ٨٠المستهدفة بنسبة 
٪ فــي ٥٩مــن ، ٢٠١٢٪ فــي عــام ٩٥المســتهدفة بتغطيــة ُقــدِّرت بنســبة عتبــة ســراية فيــروس المــرض والتــي بلغــت ال

الثالث عشرة األكثر عرضة لخطر سراية  في المقاطعاتو . ٪٨٧بنسبة  يوليوتموز/ في لتصل ذروتها العام مطلع 
م ، انخفـض عـدد األطفـال الـذين يصـعب الوصـول إلـيهفي جنوب أفغانستانل األطفال باستمرار والواقعة فيروس شل

 ٢٠١١عـام طفل فـي أواخـر  ٨٠ ٠٠٠ من أكثر منالمرض، فيروس إعطاء اللقاح الفموي المضاد لحمالت أثناء 
  .٢٠١٢ / أكتوبرولتشرين األشهر بحلول طفل  ٢٦ ٠٠٠إلى نحو 

  
مـن حـاالت  كـلالمبذولـة الستئصـال المـرض فـي حـاالت الطـوارئ إلـى أن يبلـغ عـدد  وأفضت هـذه الجهـود  -٤

فــي  اإلطــالق ها علــىســجلت أدنــى مســتوياتشــهد حــاالت إصــابة بــه البلــدان التــي تعــدد شــلل األطفــال و اإلصــابة ب
 خفـاضانأي ب، إصـابة بـالمرض حالـة ١٨١بوقـوع  علـى الصـعيد العـالميوُأبِلغ . ٢٠١٢نوفمبر تشرين الثاني/  ١٤

فــي عــام إصــابة بــالمرض حــاالت بوقــوع بلــدان  ةأربعــ تأفــادو . ٢٠١١مــن عــام نفســها الفترة بــ٪ مقارنــة ٦٤نســبته 
، ٪ علـى التـوالي٤٢و ٪٦٥و ٪٩٥عـدد الحـاالت بنسـبة وانخفـض . ٢٠١١في عام بستة عشر بلدًا مقارنة  ٢٠١٢
. علــى أن عــدد الحــاالت فــي ٢٠١١ بعــام مقارنــةبال، تشــاد وباكســتان وأفغانســتانة مــن هــذه البلــدان، هــي فــي ثالثــ
ن تحّســالبّينــات الــواردة مــؤخرًا التــي تثبــت رغم بــ، ٢٠١١مــن عــام نفســها لفترة بــا٪ مقارنــة ١٤٠ارتفــع بنســبة  نيجيريــا

 ٢١التــي اســتأثرت بأســوأ مســتويات األداء مــن الناحيــة التاريخيــة. وُأِفيــد حصــرًا بوقــوع  مجــاالتالفــي البرنــامج أداء 
 ١(وهمـا الـنمط  النمطـين المصـليين المتبقيـين لفيـروس شـلل األطفـال البـريمـن  ٣الـنمط المصـلي حالة ناجمة عـن 

  في باكستان.حاالت  ٣في نيجيريا وحالة  ١٨بواقع  -) ٣والنمط 
  
معرضـًا للخطـر بفعـل عـدم اتسـاق معـدالت فيـروس شـلل األطفـال البـري واليزال استكمال عملية استئصال   -٥

، التــي تنتشــر فيهــا عــدوى الفيــروس فــي المنــاطقة والتغطيــة بهــذه األنشــطة يــع التكميليــأنشــطة التمنتحســين جــودة 
األكثر عرضـة تلك فيروس شلل األطفال و بسراية روتينية في البلدان المتضررة منيع الرامج التوكذلك بفعل ضعف ب

ال فـي نيجيريـا أهميــة عـدد حـاالت شــلل األطفـالطارئــة علـى الزيـادة وتكتسـي . حـاالت جديـدة منــه إليهـا فـودو لخطـر 
غــرب أم منــه إلــى ســواء داخــل البلــد نفســه  - مــن جديــد ريفيــروس شــلل األطفــال البــة انتشــار ر و لخطــ خاصــة نظــراً 

بســبب فــي باكســتان ويتعــرض التقــدم المحــرز فــي هــذا المضــمار لخطــر إبطــاء وتيرتــه  .ليوخصوصــًا مــا أفريقيــا،
التمنيـع باللقـاح وتعليـق أنشـطة  نـامج استئصـال شـلل األطفـالر ب ث األمنية التي تستهدف العاملين فـيحدااأل لسلةس

قبليـــة لمنـــاطق الاثنتـــين تـــابعتين لفـــي وكـــالتين  ٢٠١٢/ يونيـــو منـــذ حزيـــران فيـــروس شـــلل األطفـــالالفمـــوي المضـــاد ل
 تحويــل االنتبــاهإلـى  ٢٠١٣نتخابــات االتحاديـة واإلقليميــة فـي عــام وقــد تـؤدي أيضــًا اال .الخاضـعة لــإلدارة االتحاديـة

بالكامـل سـتراتيجية االتنفيـذ يعـرقالن اإلداريـة وانعـدام األمـن  اتضـعف القـدر واليـزال . استئصال المـرض عن برنامج
أفغانستان ونيجيريا عملت ، ٢٠١٢بحلول نهاية عام و  فغانستان.أجنوب قاطعات األكثر عرضة للخطر من في الم

لتصــدي لهــذه المخــاطر علــى النحــو طــوارئ بغيــة افــي حــاالت الوطنيــة عملهــا الخطــط جميعــًا علــى تنقــيح  وباكســتان
  .٢٠١٨-٢٠١٣ استئصاله من األخير لشوطوا األطفال شلل على للقضاءعالمية ال االستراتيجية الخطةالمبين في 
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  ٢٠١٨-٢٠١٣ استئصاله من األخير لشوطوا األطفال شلل على للقضاء االستراتيجية الخطة
  
 وضــععمليــة تنســيق  ٢٠١٢أكتــوبر تشــرين األول/ يونيــو و حزيــران/  ت المنظمــة فــي الفتــرة الواقعــة بــينتوّلــ  -٦

البلــدان بالتشــاور مــع  ٢٠١٨-٢٠١٣ استئصــاله مــن األخيــر لشــوطوا األطفــال شــلل علــى للقضــاء اســتراتيجية خطــة
لقاحـات والوكـاالت التنظيميـة الشـركات المصـنعة لوأصـحاب المصـلحة والجهـات المانحـة و  شلل األطفـالالمتضررة ب

الروتينــي ضــد هــذا منيــع شــلل األطفــال والتالمعنيــة باستئصــال الوطنيــة والدوليــة االستشــارية مــن الهيئــات  عــددمــع و 
 بــــالتمنيع المعنــــي االســــتراتيجي االستشــــاري الخبــــراء فريــــق، أيــــد ٢٠١٢نــــوفمبر تشــــرين الثــــاني/  ٦فــــي و المــــرض. 

األنمــاط المتبقيــة مــن ســراية قطــع وهــي: أال األهــداف األربعــة الرئيســية للخطــة االســتراتيجية والمعــالم المرتبطــة بهــا، 
الفمـوي الثالثـي التكــافؤ قـاح اللمـن  ٢ مكـون الـنمطوســحب  ؛٢٠١٤البـري بحلـول نهايـة عـام شـلل األطفـال فيـروس 
والبــدء  ؛ي أقــرب وقــت ممكــنالمنفــذة علــى الصــعيد العــالمي فــالروتينيــة منيــع ن بــرامج التمــشــلل األطفــال المضــاد ل

فيـروس  واحتـواء مخزونـات ؛٢٠١٤-٢٠١٣ الثنائية العالمية الستئصال شلل األطفال في ث المبادرةمورو  تخطيطب
  .٢٠١٨نهاية عام بحلول  فيروسهذا الشلل األطفال البري واإلشهاد على استئصال 

  
ستئصــال التخطــيط مــن أجــل اميــدان مــن التطــورات الرئيســية فــي  اً الخطــة االســتراتيجية الجديــدة عــددوتقــدم   -٧

المبــادرة تنفيــذ الســتكمال  اً ونهجــًا ملموســًا سداســي الســنوات زمنيــ جــدوالً تبــّين الخطــة بإيجــاز ، أوالً فــ شــلل األطفــال.
سواء الناجم منها ، ل األطفال الشلليشلحاالت القضاء على جميع وسائل منها العالمية الستئصال شلل األطفال، ب

، ثانيــاً و . ســابينمــن ســاللة ت شــلل األطفــال فيروســام عــن اللقــاح أأم المشــتق مــن  البــريعــن فيــروس شــلل األطفــال 
البلــدان المتضــررة مــن الناحيــة الجغرافيــة الــذي ينصــب حاليــًا علــى  لخطــة االســتراتيجيةاتركيــز وّســع نطــاق محــور يُ 
التــي بلــدًا تقريبــًا  ١٣٠البــالغ عــددها شــمل البلــدان يلوذلــك ، تلــك التــي ترتفــع فيهــا خطــورة انتشــارهشــلل األطفــال و ب

يشــمل جميــع ، و لوطنيــةاالتمنيــع الروتينيــة فــي بــرامج  شــلل األطفــالالفمــوي الثالثــي التكــافؤ المضــاد لقــاح اللتســتخدم 
ُتعطى ، ثالثاً و . اإلشهاد على استئصالهالعالمي و الفيروس على الصعيد من أجل احتواء في نهاية المطاف، البلدان 

البنيـة التحتيـة للقائم من موارد منهجي التطبيق بفضل الالروتيني منيع لرفع معدالت التغطية بالتللغاية أولوية عالية 
 هذا الهـدف فـي سـياق خطـة العمـل العالميـةعلى  استئصال شلل األطفالالرامية إلى لجهود العالمية لالبشرية وتلك 

 سياسـاتالتحـديث  جـري، يالتعـاون مـع التحـالف العـالمي مـن أجـل اللقاحـات. وأخيـراً فـي إطـار و الخاصة باللقاحـات 
 المعنـــي االســـتراتيجي االستشـــاري الخبـــراء فريـــقعلـــى توصـــية بنـــاء الروتينـــي ضـــد شـــلل األطفـــال تعلقـــة بـــالتمنيع الم

وهذه على األقل من لقاح شلل األطفال المعطل. بإعطاء جرعة واحدة  بلدانجميع الالقاضية بضرورة قيام  بالتمنيع
مـن  ٢الـنمط مكـون ه إثـر سـحب ظهـور عـودة أو شـلل األطفـال فيروس رجوع مخاطر معّدة لغرض تخفيف السياسة 

  المخاطر.التي ُيحتمل أن تترتب على تلك على الصعيد العالمي، والحد من العواقب الفموي المضاد له لقاح ال
  
ســلطات أفغانســتان ونيجيريــا وباكســتان تواصــل  ،هــدف األول مــن الخطــة االســتراتيجيةتحقيــق الوســعيًا إلــى   -٨

االبتكـــارات والممارســـات تضـــمينها تئصـــال شـــلل األطفـــال فـــي حـــاالت الطـــوارئ لتحـــديث خطـــط العمـــل الوطنيـــة الس
اإلشــراف علــى البــرامج ، هــذه التحســيناتمشــمولة بالمجــاالت الومــن . ٢٠١٢فــي عــام العبــر المستخلصــة و الفضــلى 

ى لوصــول إلــوا ،دارة البيانــاتإ ، و ة تخطيطــًا مفصــالً التكميليــة والروتينيــالتمنيــع أنشــطة صــد والمســاءلة، وتخطــيط والر 
بيئــات غيــر آمنــة. وستســتمر العمــل فــي ، و وٕاشــراكها فــي هــذا المضــمار المتنقلــةتلــك الفئــات الســكانية المحرومــة و 

والمواظبـة علـى الكامـل ها بتنفيـذخطـط العمـل الوطنيـة فـي حـاالت الطـوارئ عـن طريـق فـي تأييـد الوكاالت الشريكة 
وتعزيـز تطـوير وتطبيـق  ؛عدة في تنفيذ آليات الدفع مباشرةمساالتقديم و  تزويدها بقدر أكبر من الدعم التقني الالزم؛

وتنقــيح  ة وأداء تلــك األنشــطة فــي الوقــت الحقيقــي، والتأهــب لالضــطالع بهــا؛عمليــات تقيــيم أنشــطة التمنيــع التكميليــ
ف ســـو . و ترصـــدأداء الســـد الفجـــوات التـــي تتخلـــل و  ؛فـــي المنـــاطق غيـــر اآلمنـــةالمنّفـــذة عمليـــات الخطـــط المتعلقـــة بال

والتـي  بلـداً  ٣٠بموجـب جـدول زمنـي مكثـف فـي جميـع البلـدان البـالغ عـددها  ةأنشطة التمنيع التكميليـيتواصل تنفيذ 
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ها شلل األطفال فياندالع فاشيات و إليها وفود فيروس شلل األطفال ُقيِّمت على أنها من أكثر البلدان عرضة لخطر 
  .٢٠١٤-٢٠١٣ لثنائيةاخالل 

  
في أقـرب وقـت ممكـن مـن  ل األطفالالفموي المضاد لشللقاح المن  ٢ون النمط مكأهمية سحب وتعزّزت   -٩

نجمت عـن سـريان  ٢٠١٢في عام فاشيات لشلل األطفال  خمسفي العالم إثر الكشف عن الروتينية منيع برامج الت
البلـدان  طفـًال بالشـلل فـي ٣٧. وأدت الفاشـيات إلـى إصـابة ٢شلل األطفال المشـتق مـن اللقـاح الحـاوي علـى الـنمط 

وانطـوت فاشـيتان مـن تلـك كينيا ونيجيريا وباكستان والصـومال. الديمقراطية و  جمهورية الكونغوو  الستة التالية: تشاد
يــزال الو . شــهراً  ٣٦كثــر مــن أل ٢ نمطفيــروس مــن الــعلــى اســتمرار ســراية ال فــي نيجيريــا والصــومالالفاشــيات انــدلعتا 

حركــة لحو مجموعــة النطــاق فــي المنــاطق التــي يهــيمن عليهــا مســالحظــر المفــروض علــى حمــالت التمنيــع الواســعة 
  الصومال.يعرقل وقف فاشيات المرض في األجزاء الوسطى والجنوبية من ) Al-Shabaab(الشباب 

  
للقاحـات والهيئـات التنظيميـة تصـنيع اشـركات سلسلة مكثفة من المناقشـات مـع  منظمة وشركاؤهاعقدت الو   -١٠

كــي ، وهــو شــرط أساســي للقــاح فيــروس شــلل األطفــال المعطــلٕاتاحــة حمــل التكــاليف و لقــدرة علــى تا تعزيــزمــن أجــل 
إحـدى علـى ذلـك أعلنـت  . ورداً شـلل األطفـالالفمـوي المضـاد للقـاح المن  ٢مكون النمط في نهاية المطاف ُيسحب 

، تحاليـــة مـــن اللقاحـــاأســـعار منتجاتهـــا الة عـــن تخفـــيض كبيـــر فـــي شـــلل األطفـــال المعطلـــشـــركات تصـــنيع لقاحـــات 
الجرعـة الواحـدة إلـى سـعر سـينطوي تخفـيض . و دوالر أمريكـي ١,١٥خفضت ثمن الجرعـة الواحـدة مـن اللقـاح إلـى و 

مـس إعطـاء خُ  إمـا مـن خـاللمجـزأة، اسـتخدام جرعـات علـى  في المـدى القريـبواحد بكثير  دوالر أمريكيأدنى من 
مــادة منــتج فــي العضــل يحتــوي علــى حقــن داخــل األدمــة مــن لقــاح فيــروس شــلل األطفــال المعطــل أو جرعــة كاملــة 

ة داخـل شلل األطفال المعطل اتلقاحإعطاء متابعة ترخيص للقاحات على اتفقت ثالث شركات مصنعة و مساعدة. 
علمــًا بــأن الســعر الروتينــي، ألغــراض التمنيــع اســتخدامها فــي حــاالت الطــوارئ، وفــي حالــة واحــدة األدمــة ألغــراض 

لتطــوير اللقاحــات جــدول زمنــي فــي إطــار مريكــي للجرعــة الواحــدة األدوالر الــســنتًا مــن  ٥٠المســتهدف ُحــدِّد بمبلــغ 
معطــل مضــاد لقــاح تان اثنتــان لتصــنيع اللقاحــات علــى تطــوير شــركوافقــت . وقــد شــهراً  ٣٦و ٢٤تتــراوح مدتــه بــين 

ســنتًا مــن  ٧٥و ٥٠وحــددت ســعره المســتهدف بمــا يتــراوح بــين  فيــروس شــلل األطفــال يحتــوي علــى مــادة مســاعدةل
شـريطة تقـديم دعـم ، شـهراً  ٤٨و ٣٦عّينـت إطـارًا زمنيـًا لتطـويره تتـراوح مدتـه بـين و الواحـدة جرعة والر األمريكي للالد

تسـريع إجـراءات تطــوير النظــر فـي ، فيمـا تعكـف شـركة ثالثــة لتصـنيع اللقاحـات علـى فـي حالـة واحــدةخـارجي كبيـر 
ة مــن لقــاح شــلل رخيصــلتطــوير جرعــة  انتخططــهنــاك شــركتين اثنتــين لتصــنيع اللقاحــات رغم أن وبــ. منــتج مماثــل

فـــإن أيـــًا مـــن هـــذه ، التكـــافؤ ةسداســـيفـــي إطـــار تصـــنيع المنتجـــات الخاصـــة بهـــا مـــن اللقاحـــات الاألطفـــال المعطـــل 
تكنولوجيــا النقــل دعــم عمليــة منظمــة التواصــل و الخطــة االســتراتيجية الجديــدة. تنفيــذ خــالل فتــرة المنتجــات لــن ُيتــاح 

مـن سلسـلة  باستخدام فيروسات شـلل األطفـالإلى البلدان النامية يروس شلل األطفال المعطل لقاح فإلنتاج الجديدة 
الخطــة االســتراتيجية تنفيــذ فيــروس شــلل األطفــال خــالل فتــرة تُتــاح هــذه اللقاحــات المعطلــة ل. ومــن المتوقــع أن ســابين
وضــع الصــيغة النهائيــة ألطــر ؛ علــى أنــه يلــزم إنجــاز أعمــال إضــافية فــي مجــال تطــوير اللقاحــات مــن أجــل الجديــدة

مــن الجهــود المبذولــة مــن أجــل  غيرهــاومــع جهــود هــذه البــالتوازي مــع و المتوقعــة. تحديــد أســعارها و تطويرهــا الزمنيــة 
منظمــة واليونيســيف ، تعكــف البــالتمنيع المعنــي يعلمــال االستشــاري الخبــراء فريــقعمــًال بتوصــية ، و تطــوير اللقاحــات

التمويـل معنيـة باإلمـداد و اسـتراتيجية علـى وضـع بيل وميلينـدا غيـتس مؤسسة حات و والتحالف العالمي من أجل اللقا
المنتجــات المتاحــة حاليــًا مــن باســتخدام  فــي الوقــت المناســبالمعطــل لقــاح فيــروس شــلل األطفــال مــن أجــل اســتقدام 

  عند اللزوم.لفترة انتقالية الكاملة من اللقاح الجرعات 
  

فسيصبو إلى تحقيق هدفين رئيسـيين اثنـين، لمية الستئصال شلل األطفال المبادرة العاموروث تخطيط أما   -١١
بشـأن أنشـطة التمنيـع شـلل األطفـال المتصـلة باستئصـال  عمـالاألموميـة بـرامج الصـحة العمـن  لقـائمضمين اتهما: 

ئر بـــرامج الصـــحة ضـــمان اســـتمرار ســـاو  ؛تخـــزين واالحتـــواءأنشـــطة الو وترصـــد المـــرض والتصـــدي لـــه، ، الروتينيـــة
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وسوف  .جالبرنامالمستمدة من واألصول  والقدرات والعملياتالعمومية في االستفادة على نطاق واسع من المعارف 
الــدول كــل مــن مــع مــوروث الخطــة االســتراتيجية تخطــيط مستفيضــة حــول  يةعمليــة تشــاور  ٢٠١٣ي عــام ُتســتهل فــ
العمليـة التشــاورية حصـائل تلــك عرض تُ ء المنفـذين. وســوالشـركا ،والجهـات المانحــة ،وأصـحاب المصــلحة ،األعضـاء

تقليــل إلــى أدنــى حــد مــن خطــة العمــل العالميــة للتُنّقح مســودة لـى جمعيــة الصــحة عــن طريــق اللجــان اإلقليميــة. وســع
إعطـاء اللقـاح فيـروس شـلل األطفـال البـري ووقـف بالمرافق عقب استئصـال المرتبطة  فيروس شلل األطفالمخاطر 

النهائيــة  تهاصــيغفــي إطــار التمنيــع الروتينــي، وسُتوضــع مســودة الخطــة فــي فيــروس شــلل األطفــال ل الفمــوي المضــاد
  الخطة االستراتيجية الجديدة.سياق في  ٢٠١٤بحلول عام 

  
 األطفــال شــلل علــى لقضــاءل لخطــة االســتراتيجيةل ليــون دوالر أمريكــيم ٥ ٥٠٠وُتخّصــص ميزانيــة قــدرها   -١٢
دوالر  مليـــون ١ ١٠٠بمبلـــغ تبلغ ذروتهـــا ســـالتكـــاليف مـــًا بـــأن عل، ٢٠١٨-٢٠١٣ استئصـــاله مـــن األخيـــر لشـــوطوا

كبــر أوتتعلــق . ٢٠١٨عــام مليــون دوالر أمريكــي فــي  ٧٧٣ســنويًا إلــى تراجع ســتثــم ، ومــن ٢٠١٤ي عــام فــأمريكــي 
لقــــاح فيــــروس شــــلل األطفــــال المعطــــل هــــا اســــتقدام األخــــرى، بمــــا فيمنيــــع التكميليــــة واألنشــــطة أنشــــطة التالنفقــــات ب

وقــدرات التصــدي أنشــطة الترصــد ٪)، و ٣٦)، تليهــا المهــام األساســية والبنيــة التحتيــة (اإلجماليــة يزانيــةمــن الم ٪٤٤(
الحفاظ على المستويات الحالية لالشتراكات السـنوية من شأن ٪). و ٢(اإلشهاد االحتواء و أنشطة ٪) و ١٨للفاشيات (

مـن دوالر أمريكـي  مليـون ٣ ١٠٠حـوالي  مِّنيـؤَ أن استئصـال شـلل األطفـال المتكبـدة عـن الدولية والنفقـات الوطنيـة 
نفيــذ خطــة وضــع وتجــل تعبئــة المــوارد ألفرقــة عمــل مشــتركة بــين الوكــاالت معنيــة ب نشــئت. وقــد أُ جماليــةالميزانيــة اإل

ومــن أكثــر األولويــات إلحاحــًا فــي هــذا التمويليــة المتبقيــة.  الفجــوةتســد التمويــل الحــالي و تحــافظ علــى مســتوى تمويــل 
. وهـي فجـوة قُـدِّرت بمبلـغ ٢٠١٣حتى نهاية عام استئصال المرض أنشطة التي تتخلل الفجوة التمويلية الميدان سد 

تقابلهـــا توقعـــات مؤكـــدة بتـــأمين مبلـــغ ، ٢٠١٢ نـــوفمبرتشـــرين الثـــاني/  ١٤مليـــون دوالر أمريكـــي لغايـــة يـــوم  ٧٠٠
  .مليون دوالر أمريكي ٥٠٠إجمالي بنحو 

  
  
  ذيجراء المطلوب من المجلس التنفياإل
  

  المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير.  -١٣
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