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    شلل األطفال: تخطيط االنتقال في مجال شلل األطفال
  
  

بعــد أن نظــرت فــي التقريــر المحــّدث عــن تخطــيط االنتقــال فــي مجــال جمعيــة الصــحة العالميــة الســبعون، 
  قررت ما يلي: ١األطفال؛ شلل

  
الــدور النشــط الــذي يضــطلع بــه مكتــب المــدير العــام فــي توجيــه هــذه العمليــة وقيادتهــا ب تســّلمأن   )١(

  ؛ يكتسي أهمية رئيسية
  
على الحاجة الماسة والُمّلحة إلى مواصلة جهود االستئصال والمواظبة عليها في البلدان  تشددأن   )٢(

التي يتوطنها شلل األطفال واستمرار الترصد في البلدان من خالل اإلشهاد على استئصال شلل األطفـال، 
وافر المستويات الكافية من بتوعلى أهمية ضمان وفاء المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال بالغرض 

   الموظفين المؤهلين؛
  
األضـواء علـى حاجـة  تسـلطأن و ببدء تقليص المبادرة العالميـة الستئصـال شـلل األطفـال  أن تسّلم  )٣(

المنظمـــة إلـــى إدارة األثـــر النـــاجم عـــن ذلـــك علـــى مـــوارد المنظمـــة البشـــرية وأصـــولها األخـــرى علـــى نحـــو 
  استراتيجي؛ 

  
ة الجارية لوضع استراتيجية لما بعد اإلشـهاد علـى استئصـال شـلل األطفـال علمًا بالعملي تحيطأن   )٤(

ســتحدد الوظــائف األساســية المتعلقــة بمكافحــة شــلل األطفــال والالزمــة الســتمرار استئصــاله والحفــاظ علــى 
  عالم خال منه؛ 

  
األضواء على حاجة المنظمة إلى العمل مـع جميـع الجهـات صـاحبة المصـلحة المعنيـة تسلط أن   )٥(

بعـد اإلشـهاد علـى  على خيارات تضمن فعالية المساءلة والمراقبة بعد استئصال المرض في استراتيجية مـا
  استئصاله؛ 

  
علمــًا مــع بــالغ القلــق باعتمــاد المنظمــة علــى تمويــل المبــادرة العالميــة الستئصــال شــلل  تحــيطأن   )٦(

مــــن أنشـــطة بـــرامج المنظمــــة،  األطفـــال علـــى المســـتوى العــــالمي واإلقليمـــي والقطـــري الــــذي يشـــمل العديـــد
ينطـــوي علـــى هـــذا االعتمـــاد مـــن مخـــاطر ماليـــة وتنظيميـــة وبرمجيـــة تتعـــرض لهـــا المنظمـــة وتشـــمل  ومـــا

المخـــاطر المرتبطـــة باســـتدامة قـــدرة المنظمـــة علـــى ضـــمان فعاليـــة إتاحـــة الخـــدمات فـــي مجـــاالت البـــرامج 
  الرئيسية والحفاظ على وظائف أساسية مستمرة؛ 

  
  

                                                           
  .١إضافة  ٧٠/١٤جة الوثيق   ١
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 ٢٠١٧أيضــًا بقائمــة اإلجــراءات المقترحــة التــي ينبغــي تنفيــذها بحلــول نهايــة عــام  علمــاً  حــيطتأن   )٧(
خطـــة عمـــل ، وخصوصـــًا فيمـــا يتعلـــق بوضـــع ١إضـــافة  ٧٠/١٤علـــى النحـــو المشـــار إليـــه فـــي الوثيقـــة ج
  ؛في مجال شلل األطفال استراتيجية شاملة للمنظمة بشأن االنتقال

  
  أن تحث المدير العام على ما يلي:  )٨(

أولويــة رئيســية مــن أولويــات المنظمــة علــى  مجــال شــلل األطفــال أن يجعــل االنتقــال فــي  ) أ(
  ؛مستوياتها الثالثة

فـي مجـال  بشـأن االنتقـالأن يضمن استرشـاد وضـع خطـة العمـل االسـتراتيجية للمنظمـة   ) ب(
بوســــائل منهــــا بمبــــدأ شــــامل متمثــــل فــــي تلبيــــة االحتياجــــات واألولويــــات القطريــــة،  شــــلل األطفــــال

فــــي إطــــار المبــــادرة العالميــــة علــــى المســــتوى القطــــري المــــذكور  فــــي تخطــــيط االنتقــــالالمشــــاركة 
 ه؛تخطيط ودعمالستئصال شلل األطفال 

أن يدمج أفضل ممارسات استئصال شلل األطفال في صميم جميـع التـدخالت الصـحية   (ج)
ة فـــي المعنيـــة ويعمـــل علـــى بنـــاء القـــدرات والمســـؤوليات المتصـــلة بالوظـــائف واألصـــول المتواصـــل

قـدرة المنظمـة  في الوقـت نفسـه ويصون مجال استئصال شلل األطفال في إطار البرامج الوطنية،
  لتخطيط مرحلة ما بعد االستئصال ومراقبتها؛الالزمة على إتاحة القواعد والمعايير 

ــــًا ابتكاريــــة لتعبئــــة التمويــــل اإلضــــافي للفتــــرة   (د) بهــــدف  ٢٠١٩-٢٠١٧أن يستكشــــف طرق
مـل علـى تقلـيص المبـادرة العالميـة الستئصـال شـلل األطفـال وعلـى االسـتدامة تخفيف األثـر المحت

األطــول أجــًال لألصــول الرئيســية التــي تمــول حاليــًا مــن المبــادرة العالميــة وتزويــد الــدول األعضــاء 
بأحدث المعلومات عن هذا العمل، من خالل عقد جلسـة مخصصـة أثنـاء الحـوار القـادم الخـاص 

  بالتمويل؛
  

  من المدير العام ما يلي:أن تطلب   )٩(
  

بحلــول نهايــة  فــي مجــال شــلل األطفــال أن يضــع خطــة عمــل اســتراتيجية بشــأن االنتقــال  (أ)
تقدَّم عن طريق المجلس التنفيذي في دورته الثانية واألربعـين بعـد المائـة إلـى جمعيـة  ٢٠١٧عام 

  :الصحة العالمية الحادية والسبعين كي تنظر فيها وتتسم بما يلي
  

بوضــوح مــا يلــزم مــن قــدرات وأصــول، وخصوصــًا علــى المســتوى القطــري تحــدد  )١(
 وعلى المستوى المجتمعي عند االقتضاء، من أجل تحقيق اآلتي:

التقــدم المحــرز فــي مجــاالت البــرامج األخــرى مثــل ترصــد األمــراض؛  دعــم -
وتعزيز نظم التمنيع والنظم الصحية؛ واإلنذار المبكـر واالسـتجابة للطـوارئ 

فــي ذلــك تعزيــز القــدرات األساســية المنصــوص عليهــا فــي  اوالفاشــيات، بمــ
 ) والحفاظ عليها؛٢٠٠٥( اللوائح الصحية الدولية

  ؛هالحفاظ على عالم خال من شلل األطفال بعد استئصال -

  تتضمن تقديرًا مفصًال لتكاليف هذه القدرات واألصول؛ )٢(
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عــن الجهــود الراميــة إلــى أن يقــدم إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة الحاديــة والســبعين تقريــرًا   (ب)
تمــوَّل حاليــًا مــن المبــادرة والتــي  االنتقــالب المتعلقــة القــدرات واألصــول الــالزم لتــوفير تعبئــة التمويــل

ضـــمن الميزانيـــة البرمجيـــة، لتمكـــين جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الستئصـــال شـــلل األطفـــال العالميـــة 
وبرنــامج  ٢٠٢١-٢٠٢٠للثنائيــة  الحاديــة والســبعين مــن تقــديم اإلرشــاد لوضــع الميزانيــة البرمجيــة

  العمل العام الثالث عشر على أساس واقعي؛
  

وتنفيــذها إلــى جمعيــة الصــحة مــن  عمليــة االنتقــال أن يقــدم تقــارير منتظمــة عــن تخطــيط  (ج)
  خالل اللجان اإلقليمية والمجلس التنفيذي.

  
  )٢٠١٧ مايو/ أيار ٢٩ ،تاسعةال العامة الجلسة(
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