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 خطيط االنتقال في مجال شلل األطفالت
  

  
   ١األطفال، شلل مجال في االنتقال بتخطيط المتعلق التقرير في النظر بعد التنفيذي، المجلس  

  :يلي ما قّرر  )١(

 وٕادارتــه، األطفــال شــلل مجــال فــي االنتقــال بتخطــيط المعنيــة للفرقــة العــام المــدير بإنشــاء يقــرّ  أن  )أ(
  ؛تخصيص الموارد الالزمة، والتشجيع على االنتقال هذا لتخطيط استراتيجي إطار ووضع رؤية وتكوين

 اإلجرائـــــي المقـــــّرر فـــــي الـــــواردجمعيـــــة الصـــــحة  طلـــــب جزئيـــــاً  يلّبـــــي التقريـــــر هـــــذا أن يالحـــــظ أن  )ب(
 الصـــحة جمعيـــة إلـــى يقـــدم أن العـــام المـــدير مـــن ذلـــك، علـــى بنـــاءً  يطلـــب، وأن ،)٢٠١٧) (٩(٧٠ع  ص  ج

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

  ؛)٢٠٢٣-٢٠١٩(

  المقــــّرر اإلجرائــــي جمعيــــة الصــــحة إلــــى المــــدير العــــام فــــي الُموّجــــه مــــن طلــــب الأن يشــــير إلــــى   (ج)
شـــلل األطفـــال، فـــي مجـــال نتقـــال االخطـــة عمـــل اســـتراتيجية بشـــأن وضـــع ) بشـــأن ٢٠١٧() ٩(٧٠ج ص ع
دعـم استئصـاله و عقب صون عالم خال من شلل األطفال القدرات واألصول الالزمة لتحّدد بوضوح بحيث 
القدرات واألصول، بتلك  ةتجري تقديرًا مفّصًال للتكاليف المتعلقو  ،البرامج تمجاالالُمحرز في سائر التقدم 

  فيها؛لكي تنظر جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين لى عوذلك من أجل عرضها 

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

 يخـص فيمـا األعضاء الدول بجميع منتظمة اتصاالت إجراءمن المدير العام أن يكفل  يطلب أن  )ه(
 خـــالل مـــن وذلـــك األطفـــال، شـــلل مجـــال فـــي االنتقـــال تخطـــيط بشـــأن المبذولـــة الجهـــود فـــي الُمحـــرز التقــدم

 جلسـة عقـد وتنظـيم لتخطيطـه الُمخّصصـة اإللكترونيـة الصـفحة علـى ُمحّدثـة معلومات نشر على المواظبة
  والسبعين؛ الحادية العالمية الصحة جمعية انعقاد موعد حلول قبل إعالمية إحاطة

 االنتقــال بتخطــيط المتعلقــة المواضــيع مجــاالت إدراج يكفــل أن العــام المــدير مــنكــذلك  يطلــب أن  )و(
 أعمـال جـداول فـي دائمـة بنـوداً  بوصفها استئصاله على لإلشهاد الالحقة والمرحلة األطفال شلل مجال في
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 مرحليـــة تقـــارير األمانـــة تقـــدم وأن ،٢٠٢٠-٢٠١٨ الفتـــرة خـــالل للمنظمـــة الرئاســـية األجهـــزة دورات جميـــع
  .الدورات تلك انعقاد أثناء التقنية المواضيع هذه عن مفّصلة

  
 شـــلل استئصـــال علـــى لإلشـــهاد الالحقـــة المرحلـــة فـــي الُمّتبعـــةاالســـتراتيجية بقـــّرر أيضـــًا أن يحـــيط علمـــًا   )٢(

 الصــحة قطاعــات خطــط تجّســد أن لضــمان تــدابير مــن يلــزم مــا اتخــاذ علــى األعضــاء الــدول جميــع وحــث األطفــال،
 إيجـاد لضـمان والالزمـة استئصـاله لبرنـامج األساسـية الوظـائف صـون ضـرورة والطويـل، القصـير األجلـين في فيها،
  منه؛ خال عالم

  
 )٢٠١٨كانون الثاني/ يناير  ٢٤، لخامسةا(الجلسة 
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