
  ١٤٦/٢٢تم   المجلس التنفيذي        
  ٢٠١٩ كانون األول/ ديسمبر ٢  بعد المائة واألربعون السادسةالدورة 
    EB146/22  من جدول األعمال المؤقت ٢-١٦البند 

  
  
  

  شلل األطفال
  

  والمرحلة الالحقة  االنتقال في مجال شلل األطفالتخطيط 
  لإلشهاد على استئصاله

  
  

  تقرير من المدير العام
 
 
) بشــــــأن شــــــلل األطفال: تخطيط االنتقال في مجال شــــــلل ٢٠١٧) (٩(٧٠ج ص ععمًال بالمقرر اإلجرائي  - ١

الصحة  جمعية على وعرضتهاشلل األطفال  األمانة خطة عمل استراتيجية بشأن االنتقال في مجال أعّدتاألطفال، 
 هي: رئيسية أغراض ثالثة تحقيق إلىخطة هذه ال ترميو  ٢٠١٨.١العالمية الحادية والسبعين في أيار/ مايو 

 ؛سالفيرو  الحفاظ على عالم خاٍل من شلل األطفال عقب استئصال  (أ)
د األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، وذلك من   (ب) تعزيز نظم التمنيع، بوســــــائل منها ترصــــــّ

 الصادرة عن المنظمة؛ ٢٠٢٠-٢٠١١أجل تحقيق أهداف خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات 
للطوارئ والكشف عنها واالستجابة لها في البلدان من أجل تنفيذ اللوائح تعزيز القدرة على التأهب   )ج(

 ) بالكامل.٢٠٠٥الصحية الدولية (
 
التي تضــــــــــــمنت تحديد ما يلزم من قدرات  ٢وأحاطت جمعية الصــــــــــــحة علمًا بخطة العمل االســــــــــــتراتيجية،  

وأصــــــــول، الســــــــيما على الصــــــــعيد القطري، من أجل تعزيز التقدم الُمحرز في مجاالت البرامج األخرى الممولة في 
  الحفاظ على عالم خاٍل من شلل األطفال عقب استئصاله.و  إطار مكافحة شلل األطفال

  
تخطيط االنتقال في مجال تحظى بأولوية التي  ٣وتعمل األمانة منذ ذلك الحين مع البلدان الســـــــــتة عشـــــــــر - ٢

شــــلل األطفال، ومع أربعة  اســــتئصــــالاالســــتثمارات المعتبرة التي تلقتها في إطار برنامج  بالنظر إلىشــــلل األطفال 
وضـعها بحكم ضـمان اسـتدامة اسـتئصـال شـلل األطفال فيها ل األولوية ٤لها إقليم شـرق المتوسـط أعطىبلدان أخرى 

الخطط الوطنية بشأن االنتقال في مجال على استعراض مشاركة األمانة  انصّب تركيزوقد  الخطورة.شديدة كبلدان 
 عم وضعها وتنفيذها عند االقتضاء.شلل األطفال، ود

                                                            
 .٧١/٩الوثيقة ج   ١
 .(باإلنكليزية) "أ"، الجلستان السادسة والثامنةانظر المحاضر الموجزة لجمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين، اللجنة    ٢
اإلقليم األفريقي:  -البلدان الستة عشر التي تحظى بأولوية االنتقال في مجال شلل األطفال، حسب اإلقليم: فيما يلي    ٣

يش أنغوال والكاميرون وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية وٕاثيوبيا ونيجيريا وجنوب السودان؛ إقيم جنوب شرق آسيا: بنغالد
 ندونيسيا وميانمار ونيبال؛ إقليم شرق المتوسط: أفغانستان وباكستان والصومال والسودان.إ والهند و 

 العراق وليبيا والجمهورية العربية السورية واليمن.   ٤
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وأظهرت عملية التخطيط الُقطرية ضـــــــــــرورة الحفاظ على الوظائف األســـــــــــاســـــــــــية الممولة حاليًا من برنامج  - ٣
الســيما في البلدان الهشــة والمتضــررة من النزاعات وتلك التي لديها و اســتئصــال شــلل األطفال أو إعادة تخصــيصــها، 

على برنامج استئصال شلل األطفال كبير  إلى حدالوظائف األساسية في هذه البلدان  وتعتمدضعيفة. نظم صحية 
االســــــــــتئصــــــــــال وتجنب العدول عن جهود مكافحة  اســــــــــتدامةضــــــــــمان لالجهات المانحة الدولية  المقدم منوالتمويل 

القدرة على التأهب للطوارئ والكشف ، فضًال عن تعزيز والتخلص منها األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات
 عنها واالستجابة لها.

  
في تنفيذ األنشـــــطة الرئيســـــية وفي بلوغ األهداف التقدم المحرز بشـــــأن  المعلوماتهذا التقرير أحدث يقدم و  - ٤

، ويوضـــح النهج الذي والســـبعين الثانيةجمعية الصـــحة العالمية منذ المرحلية المحددة في خطة العمل االســـتراتيجية 
  .٢٠٢٠ينبغي اتباعه واألهداف المرحلية المحددة لعام 

  
االنتقــال في مجــال شــــــــــلــل األطفــال منــذ أيــار/ المتعلقــة بــالتقــدم الُمحرز في األنشــــــــــطــة 

 ٢٠١٩  مايو
  
يتولى ، ٢٠١٩مايو  /في أيارالمعقودة في جمعية الصــــــــحة العالمية الثانية والســــــــبعين عنه أعلن وفقًا لما  - ٥

األطفال  في مجال شـــــــــــــــللاالنتقال بشـــــــــــــــأن منظمة البناًء على طلب المدير العام، قيادة جهود نائب المدير العام، 
 ١الثالثة. لمنظمةاعلى مستويات المتخذة واإلشراف عليها، بما في ذلك تنسيق التدابير 

  
 نائب المدير العاملجنة توجيهية رفيعة المســـتوى معنية باالنتقال في مجال شـــلل األطفال، يترأســـها وتتولى  - ٦
في األشــــهر األخيرة لجان ُأنشــــئت باإلضــــافة إلى ذلك، عليها. و قيادة عملية االنتقال واإلشــــراف ، تجتمع كل شــــهرو 

جنوب شـرق آسـيا ٕاقليم فريقي و اإلقليم األشـلل األطفال في في مجال نتقال االعلى معنية باإلشـراف توجيهية إقليمية 
 .وتعقد اجتماعات منتظمة تفعيل اللجان القائمة، ُأعيدأو  شرق المتوسط،ٕاقليم و 
  
بشـــــأن جمعية الصـــــحة العالمية الحادية والســـــبعين خالل عضـــــاء األدول التي قدمتها اللطلبات ل اســـــتجابةً و  - ٧

. ٢٠١٩  يونيوحزيران/  فيتبدأ و  اً شهر  ١٢تشمل فترة أولية مدتها  عامةاألمانة خطة عمل  أعدت ٢تعزيز التنسيق،
 على التقنيةاإلدارات التي ســـــــتضـــــــطلع بها نشـــــــطة األتتضـــــــمن ، كما األدوار والمســـــــؤولياتهذه تحدد خطة العمل و 

كل إلى  مســـؤوليات متصـــلة بتيســـير تنفيذ خطة العمل االســـتراتيجيةالخطة  وتســـند. كافة مســـتويات المنظمة الثالثة
شـــــــــــــــلل األطفال والمكاتب اإلقليمية وٕادارات المقر في مجال نتقال المعني باال فريقالمكتب نائب المدير العام و من 

تشـــمل األنشـــطة و والطوارئ الصـــحية.  والتمنيعشـــلل األطفال تعلقة باســـتئصـــال الم األعمالالمســـؤولة عن الرئيســـي 
داســــــــــــتراتيجية شــــــــــــاملة  وٕاعداد، وتنفيذها البلدان ذات األولويةبعثات إلى المحددة في خطة العمل تخطيط   لترصــــــــــــّ

ختصــــــــــاصـــــــــــات الدعوة وتعبئة الموارد، واالتفاق على اأنشــــــــــطة األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، ودعم 
إطار فضــــــال عن لمســــــاءلة، لإطار  ووضــــــع، لهاالموارد الالزمة على المتكاملة و  العموميةمشــــــتركة لفرق الصــــــحة 

 .المقترن به لرصد والتقييما
 
لى الموقع ُنشـــــــر عو  ،حتى اآلنُأجريت التي  يالثمان ة المشـــــــتركةطريملخص لنتائج زيارات الدعم القُ  وُأعدّ  - ٨

 ٣لمنظمة.لاإللكتروني 
                                                            

 .(باإلنكليزية) ٢المحاضر الموجزة لجمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين، اللجنة "أ"، الجلسة السادسة، الفرع انظر    ١
 .(باإلنكليزية) المحاضر الموجزة لجمعية الصحة العالمية الواحدة والسبعين، اللجنة "أ"، الجلستان السادسة والثامنةانظر    ٢
ـــرين األول/  ٢١(تم االطالع في  /https://www.who.int/polio-transition/documents-resources/enانظر    ٣ ـــ ــ ــ ـــ ــ تشـ

 ).٢٠١٩أكتوبر 
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  الُقطريدعم المشاورات مع المكاتب اإلقليمية و ال
  
رع في إجراء شــــــلل األطفال تشــــــكل أولوية؛  في مجال نتقالاالتزال الدعوة إلى ال - ٩ مشــــــاورات إقليمية وقد شــــــُ

مشاورة حتى اآلن ُأجريت و كافة.  رفيعة المستوى تضم أصحاب المصلحة الرئيسيين على مستويات المنظمة الثالثة
، في القاهرة ٢٠١٩أيلول/ ســـــبتمبر  ٥و ٤ يوميّ  ُعقدت، وكانت قد في إقليم شـــــرق المتوســـــطواحدة من هذا القبيل 

 :التاليةاألهداف وترمي إلى تحقيق 
 عملية  في ريادياً  لمكاتب اإلقليمية والقطرية، بدعم من المقر الرئيســــــــــــــي، دوراً االتفاق على أن تؤدي ا

 االنتقال في مجال شلل األطفال؛
  خطط عمــــــل في االنتقــــــال في مجــــــال شـــــــــــــــلــــــل األطفــــــال  تــــــدمج كــــــاملــــــةخطــــــة عمــــــل وضـــــــــــــــع  

 ؛٢٠٢١-٢٠٢٠  الثنائية
  وظائف ال اً التي تدعم حاليمن برنامج اســتئصــال شــلل األطفال، و إجراء مســح كامل للوظائف الممولة

 )؛ثغرات محتملة فيهاقليمي والقطري (وتحديد أي أو الطوارئ على الصعيدين اإل المتعلقة بالتمنيع
  والتي ســتضــطلع على طرائق إنشــاء "فرق الصــحة العمومية المتكاملة" على المســتوى الُقطري االتفاق

 بالمهام األساسية التي سُيبقى عليها بعد مرحلة االنتقال؛
  على حدة. بلدلكل  عامةاالتفاق على خطة عمل 

  
 ةطريزيارات دعم قُ  أن ُتجرىلمشــاورات التي جرت في إقليم شــرق المتوســط، من المقرر وبناًء على نتائج ا - ١٠

بشـــأن االنتقال في الخطط الوطنية  بهدف إعداد ٢٠٢٠يناير كانون الثاني/ لعراق والســـودان بحلول إلى امشـــتركة  
لصـــــــومال إلى ا أخرى زياراتكما أنه من المقرر أن ُتجرى شـــــــلل األطفال ووضـــــــع اللمســـــــات األخيرة عليها، مجال 

 .٢٠٢٠مايو أيار/ وسوريا قبل 
  

 لمجلس التنفيذيافي اإلقليم األفريقي قبل دورة  مماثلةمشـــــــــــــــاورة رفيعة المســـــــــــــــتوى  أن ُتجرى المقررومن  - ١١
 .السادسة واألربعين بعد المائة

  
 حتى اآلن ُنّفذتطرية ذات الصـــــــــــــــلة التي قائمة البلدان ذات األولوية والبعثات القُ  التاليالجدول  ويعرض - ١٢

 ألشهر القادمة.وتلك المقرر تنفيذها في ا
  

  ذات أولويةالُقطرية البعثات  -االنتقال في مجال شلل األطفال 
  

 البعثات اإلقليم البلد
 مقررة منجزة

 - ٢٠١٩آذار/ مارس  اإلقليم األفريقي أنغوال
 - ٢٠١٩شباط/ فبراير  اإلقليم األفريقي الكاميرون

 - ٢٠١٩آذار/ مارس  اإلقليم األفريقي تشاد
 سُتحدد المواعيد الحقاً  - اإلقليم األفريقي جمهورية الكونغو الديمقراطية

من  األخيرالربع ٢٠١٨كانون األول/ ديسمبر  اإلقليم األفريقي  إثيوبيا
 ١ ٢٠١٩  عام

                                                            
 .دعم تعبئة المواردبهدف زيارة متابعة إمكانية تنظيم مناقشة تجري    ١



  22/46EB1     ٤٦١/٢٢ت  م

4 

 البعثات اإلقليم البلد
 مقررة منجزة

 سُتحدد المواعيد الحقاً  - اإلقليم األفريقي نيجيريا
 - ٢٠١٩شباط/ فبراير  األفريقي اإلقليم جنوب السودان

 - - شرق المتوسط أفغانستان
من  األخيرالربع  - شرق المتوسط العراق

 ٢٠١٩  عام
 سُتحدد المواعيد الحقاً  - شرق المتوسط ليبيا

 سُتحدد المواعيد الحقاً  - شرق المتوسط باكستان
الربع األول من  - شرق المتوسط الصومال

 ٢٠٢٠  عام
من  األخيرالربع  - المتوسطشرق  السودان

 ٢٠١٩  عام
الربع األول من  - شرق المتوسط الجمهورية العربية السورية

 ٢٠٢٠  عام
 سُتحدد المواعيد الحقاً  - شرق المتوسط اليمن

 -٢٠١٨تشرين الثاني/ نوفمبر  جنوب شرق آسيا بنغالديش
 -٢٠١٨كانون األول/ ديسمبر  جنوب شرق آسيا الهند

 سُتحدد المواعيد الحقاً  - جنوب شرق آسيا إندونيسيا
 - ٢٠١٨تشرين األول/ أكتوبر  جنوب شرق آسيا ميانمار
 سُتحدد المواعيد الحقاً  - جنوب شرق آسيا نيبال

 
  التقدم المحرز على مستوى اإلدارات

  
د األمراض التي و  التمنيع الُقطريشـــلل األطفال وتعزيز قدرات اســـتئصـــال ضـــمان اســـتدامة  إن - ١٣ يمكن ترصـــّ

ــــاللقــــاحــــات   والتمنيع اللقــــاحــــات العــــالميتين بشـــــــــــــــــــأن ســـــــــــــــتراتيجيــــة االرؤيــــة و الال يتجزأ من  جزء الوقــــايــــة منهــــا ب
 والمرنة والكفؤةالفعالة التمنيع ســـــــتراتيجية على برامج االكز تتر . و اً إعدادهما حالييجري  اللتين ٢٠٣٠-٢٠٢١  للفترة
دمج  ضـــرورةؤكد على تو . تســـلط الضـــوء على أهمية االســـتدامةكما الرعاية الصـــحية األولية،  تندرج في إطارالتي 

، المبادرة العالمية الســتئصــال شــلل األطفالالتي تديرها وتمولها ذها الشــركاء حتى اآلن و الوظائف األســاســية التي نفّ 
 أن يكون ذلك عن طريق التمويل المحلي. وُيستحسنبرامج الحكومات الوطنية،  في
  

عملية تشــــاور  من خالل ،منظمةال، أعدت ٢٠٢٣-٢٠١٩ ،العام الثالث عشــــرتمشــــيًا مع برنامج العمل و  - ١٤
الشامل لألمراض التي يمكن الوقاية منها  الترّصداستراتيجية عالمية بشأن ، مع المكاتب اإلقليمية والشركاء موّسعة

دتمســتدامة وعالية الجودة ل بنظمتهدف هذه االســتراتيجية إلى تزويد جميع البلدان و . ١باللقاحات ألمراض التي ا رصــّ
والفاشـــــــــــــيات الحاالت قادرة على الكشـــــــــــــف عن مختبرية قوية  في ذلك بنظميمكن الوقاية منها باللقاحات، مدعومة 

 ورســــــــــــم، برامج التمنيعوٕادارة  واالســـــــــــتجابة لها،الوقاية من الفاشـــــــــــيات جهود د بيانات مفيدة لتوجيه يوتولوتأكيدها، 
                                                            

ُيقصد بعبارة "الترّصد الشامل لألمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات" النظم الوطنية واإلقليمية والعالمية الالزمة    ١
يمكن الوقاية  الستيفاء المعايير الدنيا التي أوصت المنظمة باالتقيد بها عند ترّصد مجموعة من األمراض ذات األولوية التي

منها باللقاحات (وفق ما يحدده كل بلد)، مع دمج وظائف ترّصد األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات وغيرها من 
 .األمراض، حيثما كان ذلك ممكناً 
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أكبر قدر ممكن عبء األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات بمن  من شأنه أن يخففسياسات التطعيم، مما 
شــــــــرق ٕاقليم جنوب شــــــــرق آســــــــيا و اإلقليم األفريقي وٕاقليم نظرًا العتماد العديد من البلدان في و فعالية. الكفاءة و من ال

د شـــــلل األطفال المخصـــــص الســـــتئصـــــال تمويل العلى  بشـــــدةالمتوســـــط  ألمراض، التنفيذ أنشـــــطتها المتعلقة بترصـــــّ
اســــــتراتيجية فإن من المبادرة العالمية الســــــتئصــــــال شــــــلل األطفال،  المقدمةانخفاض الموارد  الناجمة عنوالتحديات 

د دمج مســـاعيها الرامية إلى تهدف إلى توجيه البلدان في في مجال شـــلل األطفال االنتقال   الشـــلل الرخو الحادترصـــّ
د في  تمويل ال النخفاض، والتخفيف من اآلثار الســـــــــــــــلبية ات ككلباللقاحاألمراض التي يمكن الوقاية منها ترصـــــــــــــــّ

د شــلل األطفال على المخصــص الســتئصــال  وســتوضــع اللمســات األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات. ترصــّ
دعالمية بشــــأن الســــتراتيجية األخيرة على اال  ب، إلى جانالشــــامل لألمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات الترصــــّ

أيــار/ في ســـــــــــــــتكون جزءًا منهــا، التي ، ٢٠٣٠-٢٠٢١والتمنيع للفترة اللقــاحــات العــالميــة بشــــــــــــــــأن ســـــــــــــــتراتيجيــة اال
الشامل لألمراض  الترّصدتكاليف تنفيذ من أجل تقدير منظمة مع الشركاء العالوة على ذلك، تعمل و . ٢٠٢٠  مايو

 ركيز على البلدان المنخفضة الدخل.، مع التعلى الصعيد العالمي التي يمكن الوقاية منها باللقاحات
  

 عن األمانة يعملون في مجالفريق عامل يضم ممثلين الرئيسي منظمة الفي مقر  ُأنشئ، ذاتهوفي الوقت  - ١٥
دتحديد احتياجات قدرة بهدف الطوارئ الصـــحية و  والتمنيعشـــلل األطفال  اســـتئصـــال كيفية توســـيع و  ها،وثغرات الترصـــّ

د نطاق  د ودمجها مع أنشــــطة  شــــلل األطفالالبنية التحتية لترصــــّ إعداد  . ويجرياألمراض والفاشــــيات األخرىترصــــّ
دتنفيذ  بشـــأنمذكرة إرشـــادية  دمع ، الشـــامل لألمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات الترصـــّ  االســـتمرار في ترصـــّ
 بقوة. شلل األطفال

  
 مبررات ٢٠١٩نوفمبر تشــــــــــرين الثاني/  ١٩في أبو ظبي في ُأطلقت رســــــــــميًا على المســــــــــتوى اإلقليمي، و  - ١٦

 .٢٠٣٠-٢٠٢٠األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات في أفريقيا للفترة  بشأن ترّصداالستثمار 
  

التابعة  األطفالشــلل  اســتئصــالدارة المســؤولة عن ســتواصــل اإل اللتينواالحتواء، اإلشــهاد وظيفتا  تشــكلو  - ١٧
الشــوط األخير الجديدة بشــأن اســتئصــال شــلل األطفال ألهداف الثالثة الســتراتيجية ، أحد اماوٕادارته لألمانة قيادتهما

األجهزة الرئاســية إبالغ  . وســيتواصــلشــلل األطفال مبادرة العالمية الســتئصــاللالصــادرة عن ا ٢٠٢٣-٢٠١٩لفترة ل
من في برنامج آخر قد ُتدمج بعد االستئصال و في مرحلة ما االحتواء . وسُيبقى على وظيفة التقدم المحرز بانتظامب

على تحديد البرنامج الذي ســــــــتُدمج فيه هذه  ٢٠١٩في منتصــــــــف عام  فريق عمل ُأنشــــــــئة. ويعكف لمنظمبرامج ا
 .الوظيفة في المستقبل

  
لميزانية البرمجية ا غراضألطرية للمكاتب اإلقليمية والقُ  التشـــغيليالتخطيط بشـــأن إرشـــادات  وقد ُأعّدت - ١٨

. إن واالنتقــالواألنشــــــــــــــــطــة البرمجيــة الراميــة إلى تعزيز التكــامـل  المنجزاتا في ذلـك ، بمــ٢٠٢١-٢٠٢٠للفترة 
ر دمجشـــلل األطفال في مجال نتقال لال األســـاســـيةميزانية منفصـــلة بشـــأن الخطة عمل وضـــع  الوظائف  ســـييســـّ
 .التكامليسّرع وتيرة الشفافية و  كما أنه سيزيد من، حسب االقتضاءمن برنامج استئصال شلل األطفال الممولة 

  
 األموالتعبئة المختلفة لنهج البشـــأن كافة لمنظمة الثالثة امشـــاورات على مســـتويات المقرر أن ُتجرى ومن  - ١٩

عملية التخطيط انتهاء  عقبشـــــــــــلل األطفال في مجال نتقال المشـــــــــــمولة بعملية اال التمنيعأنشـــــــــــطة الالزمة لتمويل 
تعبئة اختيار بلدين رائدين في اإلقليم األفريقي بهدف ، المكاتب اإلقليميةالتشاور مع عد ب، ذلك . وسيشملالتشغيلي

. وقد اكتمل تحديد لخطة اإلقليمية ذات الصــلةالتمنيع، وذلك تمشــيًا مع اأنشــطة الموارد التي يحتاجان إليها لتمويل 
 .المستخلصةالدروس و  لبلدان المحتملةأولى ا
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وشــــركاء المبادرة  األوســــاط المعنية بالتمنيع بيناءلة مشــــترك إطار مســــ إعدادباإلضــــافة إلى ذلك، يجري و  - ٢٠
التي يتعين  البالغة األهميةد األدوار والمســـــــؤوليات، واألنشـــــــطة يحدمن أجل تالعالمية الســـــــتئصـــــــال شـــــــلل األطفال 

المحــدد في " التكــامــلهــدف "الســـــــــــــــعي إلى تحقيق  في إطــارع التقــدم المحرز في الوقــت المنــاســــــــــــــــب، وتتبّ تنفيــذهــا 
 .التابعة لألمانة التمنيع تحت قيادة إدارة، وذلك العالمية الستئصال شلل األطفال للمبادرةالشوط األخير استراتيجية 

  
الدعم البرنامجي  على تحديدلمنظمة التابعة لالمكاتب القطرية  تعكفللقدرات الوطنية،  بناًء على تحليلٍ و  - ٢١

 الرئيسية المتعلقة بالتمنيع وظائفبغية اإلبقاء على ال، الوطني سيما على المستوى دونال، الذي تحتاج إليه البلدان
د المخصـــــصـــــة األســــاســــية  ة المنظمةميزانيفي هذه الوظائف لمنظمة المقدم من ال الدعم قيدوســــيُ . والطوارئ والترصــــّ
األنشــــــطة  دعم المحددة بموجب خطط العمل ذات الصــــــلة المنجزاتشــــــمل في مجال شــــــلل األطفال. وســــــت لالنتقال

 :كحد أدنىالية الت
 الطوارئ ووظــائف األمراض التي يمكن الوقــايــة منهــا بــاللقــاحــات مــا يتعلق بــتقييم القــدرات والثغرات في

 ؛الصحية
 د د ألمراض الشـــديدة الخطورة (بما في ذلك شـــلل األطفال) اإلصـــابة با لحاالت النشـــط الترصـــّ والترصــــّ

األمراض ذات األولوية غيرها من باللقاحات و لألمراض التي يمكن الوقاية منها نطاقًا األوسـع  السـلبي
 ؛)االستجابة، وشبكات اإلنذار المبكر و على نحو متكامل ألمراض واالستجابة لهاا ترّصد(مثل 

  بحثًا عن أي ) يتأكيد المختبر ال(بما في ذلك العينات المختبرية و واســـــــــتقصـــــــــائها الحاالت  منالتحقق
 ؛فال وغيره من األمراض شديدة الخطورةشلل األطعلى اإلصابة بتنبيهات  وأإشارات 

  ؛مراكز عمليات الطوارئ أو آليات مماثلةبواسطة االستجابة السريعة والطوارئ الصحية تنسيق 
  حسب االقتضاء ،المخاطرواإلبالغ عن  التمنيعدعم حمالت. 

  
مجلس المســـتقل المعني الاختصـــاصـــات  ُعّدلت، بفعالية وكفاءة نتقالاالعملية المســـتقل ل رصـــدال ولضـــمان - ٢٢

 .مبدئياً  لمدة عامين إضافيين واليتهعضويته وتمديد  ترشيدبهدف  شلل األطفال في مجالبرصد االنتقال 
  

  ٢٠٢٠المقررة حتى أيار/ مايو في مجال شلل األطفال أنشطة االنتقال 
  

 ٧  في الفقرة الواردةشــــــــلل األطفال بشــــــــأن االنتقال في مجال  العامةســــــــتواصــــــــل األمانة تنفيذ خطة العمل  - ٢٣
مبادئ توجيهية إضــــــــــافية أيضــــــــــًا  . وســــــــــُتعدّ طريةالقدرات القُ و أعاله، مع التركيز على تعزيز دور المكاتب اإلقليمية 

 .بشكل خاص في اإلقليم األفريقي األولويةالتي ال تحظى بللبلدان 
 

شلل األطفال في قة بالمتعلنشطة األجميع سيتواصل إدراج ، قصوىلضمان أن يظل االستئصال أولوية و  - ٢٤
عمل الفي خطط بالمرض شـــــــــلل األطفال في البلدان غير الموطونة مكافحة وحمالت  التي يتوطنها المرضالبلدان 

 شلل األطفال.الستئصال لمبادرة العالمية غير األساسية ل
  

الســيما و ، اللقاحاتشــلل األطفال الدائرة المشــتقة من فيروســات الناجمة عن  الحاليةوفيما يتعلق بالفاشــيات  - ٢٥
في مجال شـــلل األطفال أولوية االنتقال تحظى بمن أصـــل ســـبعة بلدان بلدان ســـتة تواجه في اإلقليم األفريقي حيث 

 وبائي.أحدث وضع أنشطة التخطيط مع فسُتواءم ، فاشيات
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أهداف التغطية الصـــــــــحية تحقيق  عممن أجل دوســـــــــيتواصـــــــــل تعزيز التعاون مع وحدات النظم الصـــــــــحية   -٢٦
 المنظمات. المشتركة بينلة الشام

  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
الطريقة المثلى لدعم إعداد الخطط  بشــــــــأنشــــــــورة بهذا التقرير وتقديم المالمجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا   -٢٧

ووضـــــعها في صـــــيغتها النهائية وتنفيذها، بالنســـــبة لمختلف البلدان ل األطفال في مجال شـــــل بشـــــأن االنتقالالوطنية 
 .المعنية
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