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 شلل األطفال
    

  تخطيط االنتقال في مجال شلل األطفال والمرحلة
 الالحقة لإلشهاد على استئصاله

  
  

  المدير العامتقرير من 
  
 
ذا التقرير معلومات محدثة عن تنفيذ خطة العمل االســـــتراتيجية بشـــــأن االنتقال في مجال شـــــلل ه يتضـــــمن  -١

األنشطة الرئيسية التي تضطلع  على ١٩-)، ويركز بوجه خاص على تأثير جائحة كوفيد٢٠٢٣-٢٠١٨األطفال (
  .بها األمانة وتدابير التخفيف التي تتخذها

  
ثة المحددة في خطة العمل االســـــــتراتيجية التي طلبت وضـــــــعها جمعية الثال فيما يلي األغراض الرئيســـــــيةو   -٢

)، وأحاطت علمًا بها جمعية الصــــــــــــحة ٢٠١٧) (٩(٧٠ج ص عالصــــــــــــحة العالمية الســــــــــــبعون في مقررها اإلجرائي 
  ١:العالمية الحادية والسبعون

 ؛الفيروسعالم خال من شلل األطفال عقب استئصال  الحفاظ على 
 د، بوســــــــــــــائل منها تعزيز نظم التمنيع األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، وذلك من أجل  ترصــــــــــــــّ

 الصادرة عن المنظمة؛ ٢٠٢٠-٢٠١١تحقيق أهداف خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات 
 لمواجهة الطوارئ والكشــــــف عنها واالســــــتجابة لها في البلدان من  تعزيز القدرات الالزمة في مجال التأهب

  .)٢٠٠٥للوائح الصحية الدولية ( ملذ الكاالتنفيأجل 
 
وٕاضـــــافة  ٢بلدًا. ١٦وتواصـــــل األمانة عملها مع الســـــلطات الوطنية في البلدان ذات األولوية البالغ عددها   -٣

وضع خططها  لدعمها فيمع أربعة بلدان أخرى أعطاها األولوية المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط  يعملإلى ذلك، 
نظرًا إلى هشــــــاشــــــة وضــــــعها الذي ينطوي على خطورة ، اال في مجال شــــــلل األطفال وتنفيذهالوطنية بشــــــأن االنتق

المبادرة العالمية الســــتئصــــال  التي أرســــيت بفضــــلعلى البنى التحتية  بشــــدة كثير من هذه البلدانلاويعتمد  ٣.كبيرة
                                                           

والمحاضــــر الموجزة لجمعية الصــــحة العالمية الحادية والســــبعين، اللجنة "أ"، الجلســــتان الســــادســــة  ٧١/٩انظر الوثيقة ج   ١
 )./10665/325993https://apps.who.int/iris/handleظر الرابط اإللكتروني التالي: والثامنة (باإلنكليزية) (ان

بلدًا، بحســـب اإلقليم:  ١٦في مجال شـــلل األطفال في العالم والبالغ عددها فيما يلي البلدان التي تحظى بأولوية االنتقال    ٢
جنوب  ملديمقراطية وٕاثيوبيا ونيجيريا وجنوب السودان؛ وٕاقليأنغوال والكاميرون وتشاد وجمهورية الكونغو ا -اإلقليم األفريقي  -

 وسط: أفغانستان وباكستان والصومال والسودان.شرق آسيا: بنغالديش والهند وٕاندونيسيا وميانمار ونيبال؛ وٕاقليم شرق المت
 العراق وليبيا والجمهورية العربية السورية واليمن.   ٣
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دة تخصـــيصـــها انتقائيًا، ويتعين التخطيط بدقة للحفاظ على األصـــول الخاصـــة بشـــلل األطفال أو إعاشـــلل األطفال. 
لوقاية منها باللقاحات تجنب تراخي الجهود المبذولة لمكافحة األمراض التي يمكن اوالســــــــــــتدامة االســــــــــــتئصــــــــــــال، و 

  .واالستجابة وقدرات الكشفقدرات التأهب للطوارئ تعزيز لو  ،والتخلص منها
  

  تحد وفرصة لالنتقال في مجال شلل األطفال :١٩-جائحة كوفيد
  
 تمنيعشــلل األطفال وال مكافحةالكثير من أنشــطة عجلة أو إبطاء  عن وقف ١٩-كوفيد ت جائحةقد أســفر ل  -٤

. ورغم االنتقالتنفيذ السـتعراض على الصـعيد القطري، بما فيها البعثات القطرية الشـاملة لجميع مسـتويات المنظمة 
ي ســـــــــتراتيجية بشـــــــــأن االنتقال فتحقيق أغراض خطة العمل اال فيما ترتب على ذلك من تحديات، فقد ُأحرز تقدم 

  مجال شلل األطفال.
  
األمانة منذ األيام  في ظل اإلشــراف الرفيع المســتوى على عملية االنتقال في مجال شــلل األطفال مســتمراً و   -٥

، عقد اجتماعاتهاعلى اللجنة التوجيهية المعنية باالنتقال في مجال شــلل األطفال  اظبالجائحة. وتو األولى الندالع 
وتقييم فرص الدمج التي تتيحها االســـــــــــتجابة  التخفيفواتخاذ تدابير  ١٩-على رصـــــــــــد آثار أزمة كوفيد تركيزمع ال

  للجائحة.
  
من ذي قبل بمشاركة جميع البرامج،  على نحو أكثر تكامالً ألطفال ُتدار أنشطة االنتقال في مجال شلل او   -٦

في ذلك من القدرات التقنية والبرمجية المتاحة  مســــــتفيدةً  ،رمجية واإلقليميةاألولويات البمع  وعلى نحو أكثر اتســــــاقاً 
ّكل فريق عامل تقني قد . و على نطاق المنظمة لمســـاعدة هذا منظمة الرئيســـي والمكاتب اإلقليمية ككل المقر  فيشـــُ

 دلرصبمزيد من التكامل، وهو فريق يعقد اجتماعاته كل أسبوعين دمًا نحو التخطيط والعمل ضي قُ المحور على المُ 
التخــاذ القرارات الجمــاعيــة وتبــادل المعلومــات  بــدور محفــل الفريق يقومو  .التقــدم المحرز واالتفــاق على األولويــات

حيث إضــافة إلى ذلك، أقيمت روابط برمجية مع البرنامج الخاص المعني بالرعاية الصــحية األولية، بشــكل شــفاف. 
تعزيز الرعاية الصـــــــحية األولية في البلدان ذات  لدعمشـــــــلل األطفال ب لمعنيةاشـــــــبكة ال قدرات يمكن االســـــــتفادة من

  األولوية.
  
لنقل لتحديًا غير مســـبوق يجابهه العالم، ولكنها تتيح أمامه أيضـــًا فرصـــة فريدة  ١٩-ل جائحة كوفيدوتشـــكّ   -٧

 أثبتت الجائحة مرة أخرى أن موظفيفقد . ووظائفه شــــــــلل األطفال برنامج اســــــــتئصــــــــالالمنهجي والدقيق ألصــــــــول 
نى عنها في مجال الصحة العامة ويمكن تعبئتها بسرعة شلل األطفال يشكلون قوة عاملة ال ُيستغ تئصالمج اسبرنا

البرامج دمج تعمل على تســـريع عجلة  ١٩-إضـــافة إلى ذلك، فإن االســـتجابة لجائحة كوفيدلدعم الدول األعضـــاء. 
 أكثر تكامًال.  على نحولدفعها في اتجاه التخطيط والعمل معًا 

  
  والفرص المتاحة في المستقبل ١٩-االستجابة لجائحة كوفيدشلل األطفال في  مكافحةشبكة ر دو 
 
شـــلل  اســـتئصـــالنت أصـــول برنامج تمكّ في غضـــون أســـابيع قليلة بعد اإلبالغ عن ظهور المرض الجديد،   -٨

التي تحظى بأولوية م وهي األقالي –في أقاليم المنظمة الثالثة ألفريقيا وجنوب شــرق آســيا وشــرق المتوســط األطفال 
لتأهب لمواجهة األزمة لزويد البلدان بالدعم تتحويل تركيزها ســـــــــــريعًا نحو من  -االنتقال في مجال شـــــــــــلل األطفال 

  .واالستجابة لها
  
تجعلها مفيدة بوجه خاص في االســتجابة لهذه األزمة  فريدةشــلل األطفال بمزايا  اســتئصــالوتتســم شــبكات   -٩

فيروس  للسرعة التي تفشى بهابالفعل ويمكن أن تبدأ عملها فورًا، وهي سمة رئيسية نظرًا  قائمةالجديدة. أوًال، ألنها 
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تمتلك المعارف والخبرات  شـــــــــلل األطفال اســـــــــتئصـــــــــالرق المعنية بالف ألن حول العالم. وثانيًا، ٢-ســـــــــارس-كورونا
وغيرها من الطوارئ  األمراضفاشــــــــــــــيات  الالزمة لالســــــــــــــتجابة للطوارئ المســــــــــــــتجدة، نظرًا لخبرتها في التعامل مع

البلدان من األعضــــاء الموثوقين في ا بالتي تربطهوثالثًا، ألنها أصــــبحت بفضــــل عالقاتها الطويلة األمد . الصــــحية
  البلدان. تلك الفرق المعنية بشؤون الصحة العامة في

  
 ١٩-لجائحة كوفيد وقد وثقت بشكل شامل إسهامات الفرق المعنية باستئصال شلل األطفال في االستجابة  -١٠

وتظهر البيانات التي  ١الثالثة. األطفال في األقاليمفي البلدان ذات األولوية أثناء مرحلة االنتقال في مجال شـــــــــــلل 
شلل  الموظفين الممولين من برنامج استئصالفردًا من  ٢٠٨٠أن  ٢جمعت في الوقت الحقيقي من اإلقليم األفريقي

الضـــطالع بأنشـــطة تتعلق لمن وقتهم  ٪٥٠ أكثر منكرســـوا بلدًا و  ٣٦ئحة في األطفال شـــاركوا في االســـتجابة للجا
ربع تقريبًا من كادر الموظفين ما يتراوح بين  فرد ٢٦٠٠ كرسأما في إقليم جنوب شـــــــــرق آســـــــــيا، فقد  .١٩-كوفيدب
شــــلل  صــــالاســــتئموظفًا إجماًال من برنامج  ١٢٤٣، بينما أســــهم ١٩-الســــتجابة لجائحة كوفيدلوقتهم ثالثة أرباع و 

األطفال في جهود االســـــتجابة للجائحة في بلدان إقليم شـــــرق المتوســـــط. وتوجد معظم الفرق العاملة في كل األقاليم 
  على مستوى المقاطعات والمجتمعات المحلية.

  
وعالوة على إســــهام الشــــبكات المعنية باســــتئصــــال شــــلل األطفال في االســــتجابة للجائحة، فإنها تؤدي دورًا   -١١

مرحلة التعافي، حيث تقدم بالفعل دعمًا أســـــاســـــيًا في مجال الوصـــــول إلى األطفال الذين فاتتهم فرصـــــة في جوهريًا 
كما تحتل تلك الشـــــــبكات مكانة . ١٩-الحصـــــــول على التطعيمات بســـــــبب انقطاع الخدمات من جراء جائحة كوفيد

، بوسائل منها إيصال اللقاحات ١٩-المنصف لتدابير مكافحة جائحة كوفيد من أداء دور في ضمان التوزيع نهاتمكّ 
ة. وعليه فإن هذه الجائحة تتيح فرصة بشأن االنتقال في مجال شلل األطفال، وخصوصًا إذا توفرت إمكانية الجديد

 الطويل األمد التأهب تفضــي إلىبناء قدرات مســتدامة  في ١٩-لمكافحة كوفيداالســتفادة من االســتثمارات الموظفة 
  .نظم صحية قادرة على الصمود وٕارساءلمواجهة الطوارئ 

  
  الطريق إلى انتقال ناجحالدمج: 

  
الوظــائف المــدعومــة من المبــادرة العــالميــة  دمجإن الغرض من االنتقــال في مجــال شــــــــــــــلــل األطفــال هو   -١٢

قدرتها  الحفاظ علىيتعين على المنظمة حتى ذلك الحين، الســـتئصـــال شـــلل األطفال في النظم الصـــحية الوطنية. و 
الذي في الوقت نفسه على بناء قدرات البلدان. وسيتوقف نطاق الدعم  والمساعدةية لك الوظائف األساسعلى دعم ت

نظمة تقديم ، يتعين على المفي البلدان الهشــــــة والمتأثرة بالصــــــراعاتف .ومدته على الســــــياق القطري تقدمه المنظمة
  .أطول أمداً  دعم مستمر

  
الزخم  ، مع تســــريعتزويد البلدان بالدعم بطريقة أشــــملاألمانة ب ضــــرورة قيام ١٩-جائحة كوفيد وقد أبرزت  -١٣

من  ، يستفيد هذا الدمج البرمجيأفريقيا وجنوب شرق آسيا وشرق المتوسطفي أقاليم كل من و البرامج. الالزم لدمج 
على  مداً معت، ١٩-شلل األطفال والتمنيع ضده لدعم االستجابات الموجهة لجائحة كوفيد ترّصدالموظفين المعنيين ب

ل تحديد الحاالت وتتبع المخالطين واإلبالغ عن ن قبيأنشــطة م اســتئناف معشــلل األطفال  الشــبكة المعنية بمكافحة
  شلل األطفال والتمنيع ضده. استئصالعملها المستمر في مجال ضافة إلى باإلالمخاطر، 

                                                           
١   https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336261/9789240011533-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 ).٢٠٢٠كانون األول/ ديسمبر  ٧تم االطالع في (
[موقع  ١٩-مكتب المنظمة اإلقليمي ألفريقيا. إســهام موارد برنامج اســتئصــال شــلل األطفال في االســتجابة لجائحة كوفيد   ٢

 ).٢٠٢٠تشرين األول/ أكتوبر  ٢٦، تم االطالع في https://rebrand.ly/polio2covidالويب] 



  23/8EB14     ٨٤١/٢٣ت  م

4 

"فرق متكاملة معنية بشــؤون  تشــكيليجري ، ١٩-هذا الزخم المتنامي في ســياق مكافحة جائحة كوفيد لتســخيرو   -١٤
الصـــــــحة العامة" في المكاتب القطرية التابعة للمنظمة في البلدان التي تحظى بأولوية االنتقال في مجال شـــــــلل األطفال، 

لبرامج مكافحة شـــــــلل القوية  البنيةلطوارئ والتمنيع وتســـــــتفيد من شـــــــلل األطفال وا في مجاالتبحيث تجمع بين الخبرات 
، وســتباشــر عملها على مراحل كل بلدتلك الفرق باختصــاصــات موســعة النطاق فيما يخص عملها في متع وتت األطفال.

، بحيث تركز المرحلة األولى بلدواالحتياجات التشــــغيلية لكل بما يتوافق مع الســــياق الســــائد  ٢٠٢١-٢٠٢٠ الفترةخالل 
ي الفاشـــــيات وتتبع المخالطين، بينما تركز ، مثل تقصـــــ١٩-على األنشـــــطة المرتبطة مباشـــــرة باالســـــتجابة لجائحة كوفيد

التعافي وتأمين القدرة على الصمود. وسوف ُيسترشد بالعبر المستخلصة من األمثلة األولية أنشطة المرحلة الثانية على 
  صلة عملية التنفيذ.في موا

  
البلدان التي شــــــــــلل األطفال والتمنيع ضــــــــــده في  مكافحةوتيرة دمج برامج كذلك  ١٩-جائحة كوفيدوتســــــــــّرع   -١٥

خدمات التمنيع الناجمة عن الجائحة الحاجة  اتانقطاعقد أبرزت فنتقال في مجال شـــــــــــلل األطفال. تحظى بأولوية اال
جهود البفضــل و أكثر تنســيقًا وتكامًال بين أصــحاب المصــلحة المعنيين بشــلل األطفال والتمنيع.  ُنُهجة إلى اتباع الملحّ 

بإيجاز ن اتخاذ إجراءات متكاملة" يبين بشـــــــأ مبدئيمنظمة وضـــــــع "برنامج عمل مشـــــــتركة بين عدة شـــــــركاء بقيادة الال
. ومن ١٩-األنشـــــطة واالســـــتراتيجيات الرئيســـــية الالزمة لمواجهة التحديات غير المســـــبوقة التي تطرحها جائحة كوفيد

 ٢٠٣٠١التطورات األخرى ذات الصـــــــــــــلة على جبهة التمنيع وضـــــــــــــع الصـــــــــــــيغة النهائية لكل من خطة التمنيع لعام 
د الشــامل لألمراض التي وتضــع الخطة "التحوالت  ٢يمكن الوقاية منها باللقاحات. واالســتراتيجية العالمية بشــأن الترصــّ

د جراءمخاطر تقويتخفيف المســــتدامة" في طليعة أعمالها، بينما تصــــبو االســــتراتيجية إلى   تناقص ض أنشــــطة الترصــــّ
د  نعوذلك ، التمويل الالزم الســـــتئصـــــال شــــــلل األطفال طريق توجيه البلدان إلى وضـــــع نظم مســــــتدامة بشـــــأن ترصــــــّ

د   وظائفضــــمن مجموعة شــــاملة من األمراض ذات األولوية التي يمكن الوقاية منها باللقاحات ودمج وظائف الترصــــّ
، حيثما أمكن. وتعكف األمانة حاليًا األمراض يرها منوغ مكافحة ســـــــــــائر األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات

العمل مع الشركاء بشأن حساب تكاليف التمويل الخارجي الالزم لتنفيذ عملية ترّصد شامل لألمراض التي يمكن على 
  منخفضة الدخل.البلدان الالوقاية منها باللقاحات في 

  
  التقدم المحرز على الصعيد القطري

  
تعليق البعثات القطرية  ذلك القطري، بما فياألنشـــــــطة على الصـــــــعيد  وتيرة ١٩-لقد أبطأت جائحة كوفيد  -١٦
برامج  آثارًا على الوضع المالي العام. وتتزايد صعوبة توفير التمويل المستدام ألصولخلفت كما مقررة، تي كانت ال

لهذه األزمة  القاسية التي تواجهها البلدان في سعيها لالستجابة قتصاديةااللصدمات اشلل األطفال في ظل  مكافحة
على الجداول الزمنية المزمعة لتنفيذ أنشــــــطة االنتقال في مجال شــــــلل األطفال. يؤثر ة، مّما الجديدة وغير المســــــبوق

  .كافةً  الثالثة في أقاليم المنظمة ٢٠٢٠ورغم هذه الصعوبات، فقد ُأحرز تقدم في عام 
  
  
  
  

                                                           
 –بشـــــأن عدم إهمال أي أحد، المشـــــروع الرابع  اســـــتراتيجية عالمية :٢٠٣٠منظمة الصـــــحة العالمية. خطة التمنيع لعام    ١
، تم االطالع في /https://www.who.int/immunization/immunization_agenda_2030/en( ٢٠٢٠نيســـــــــــــــــــــان/ أبريـــــــل   ٢
 ).٢٠٢٠تشرين األول/ أكتوبر   ٢٧
د بشـــــــأن العالمية االســـــــتراتيجية العالمية. الصـــــــحة منظمة   ٢  باللقاحات منها الوقاية يمكن التي لألمراض الشـــــــامل الترصـــــــّ

 _https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/BLS20116_IA_Globalالــــــــويــــــــب] (  [مــــــــوقــــــــع
strategy.pdf?ua=1 ٢٠٢٠أكتوبر تشرين األول/  ٢٧، تم االطالع في .( 
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  اإلقليم األفريقي
  

موظفي برنامج استئصال شلل أجرى المكتب اإلقليمي ألفريقيا مسحًا في الوقت الحقيقي لتوثيق إسهامات   -١٧
شـــــــلل  مكافحةبواالســـــــتجابة لها. وتبين النتائج أن الشـــــــبكة المعنية  ١٩-لتأهب لمواجهة جائحة كوفيدااألطفال في 

نظم إنشــــاء على لبلدان لمســــاعدة ابلدًا، وخاصــــة على الصــــعيد دون الوطني،  ٣٦األطفال قدمت دعمًا جوهريًا في 
  إمكانات تلك الشبكة في السياق السائد حاليًا وفي المستقبل. نتائجذه ال. وتثبت ه١٩-الحتواء جائحة كوفيد

  
مع مراكز االتصــــال شــــهريًا اجتماعات افتراضــــية ، فقد عقدت األمانة المقررةورغم تعليق الزيارات القطرية   -١٨

 قال في مجال شــــــــــــــللتنفيذ خطة االنت وبدأ في البلدان الســــــــــــــبعة ذات األولوية لمتابعة التقدم المحرز وتقديم الدعم.
، (Gavi) بقيادة الحكومة وبدعم من البنك الدولي والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع، في أنغوالاألطفال 
في و خطتها الوطنية بشــأن االنتقال في مجال شــلل األطفال. تشــّكل أســاس  دراســة الجدوى التيثت نيجيريا بينما حدّ 

خطط  لُتصـــــاغ على أســـــاســـــهاوضـــــع خريطة طريق بشـــــأن التنفيذ  العمل على جري، يالبلدان المتبقية ذات األولوية
  في كل بلٍد منها.وقابلة للتحقيق  زمنياً عمل واقعية ومحددة 

  
ويرد تنفيذ الخطط الوطنية بشــــــــأن االنتقال في مجال شــــــــلل األطفال بوصــــــــفه بندًا دائمًا في جدول أعمال   -١٩

الخطوط العريضـــــــــة  إلى اللجنة اإلقليمية في دورتها الســـــــــبعينير المقدم تقر ال أوضـــــــــحاللجنة اإلقليمية ألفريقيا. وقد 
، واقترح ســــــتة إجراءات محددة للدول األعضــــــاء والجهات الوطنية الماثلةوالتحديات  القائمةلتقدم المحرز والثغرات ل

   ١التصدي لتلك التحديات. ، بهدفللمنظمة إجراءاتصاحبة المصلحة وثالثة 
 

   سياإقليم جنوب شرق آ
  

 فعلى الرغم مناالنتقال في مجال شـــــلل األطفال.  على صـــــعيد األكثر تقدماً إقليم جنوب شـــــرق آســـــيا  يعدّ   -٢٠
تنفيذ خططه الوطنية بشــــــــــأن االنتقال في مجال شــــــــــلل  يواصــــــــــل اإلقليم، ١٩-جائحة كوفيدناجمة عن التحديات ال

  .ريق الصحيحعلى الط سمة األهميةأنشطته الحا وتسير، األطفال
  

ويمثل االنتقال في مجال شـــــــلل األطفال جزءًا ال يتجزأ من التقرير المرحلي عن شـــــــلل األطفال المقدم إلى   -٢١
اللجنة اإلقليمية لجنوب شــــرق آســــيا في دورتها الثالثة والســــبعين، والذي دعا الدول األعضــــاء إلى مواصــــلة االلتزام 

ضــــــــمان لبديلة التمويل المحلية أو مصــــــــادر الد ار مو العلى ضــــــــرورة تعبئة  وشــــــــّدد، بتنفيذ خططها بشــــــــأن االنتقال
المعني بالتمنيع في إقليم جنوب  للمنظمة أوصــــــى الفريق االســــــتشــــــاري التقنيوبالمثل،  ٢.الطويلة األمدالســــــتدامة ا

جميع البلدان الخمســـــــة ذات األولوية بتنفيذ خططها الوطنية بشـــــــأن االنتقال في مجال شـــــــلل األطفال شـــــــرق آســـــــيا 

                                                           
مكتب المنظمة اإلقليمي ألفريقيا. ضــــــــــــمان تنفيذ الخطط الوطنية بشــــــــــــأن االنتقال في مجال شــــــــــــلل األطفال في اإلقليم    ١

يا التابع لمنظمة . برازافيل: المكتب اإلقليمي ألفريقAFR/RC70/8األفريقي. الدورة الســـــــــــــبعون للجنة اإلقليمية ألفريقيا، الوثيقة 
ـــــــــــــة؛ ـــــــــــــمـــــــــــــي ـــــــــــــعـــــــــــــال -https://www.afro.who.int/sites/default/files/2020-07/AFR-RC70( ٢٠٢٠ الصـــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــة ال

8٪20Ensuring٪20implementation٪20of٪20national٪20polio٪20transition٪20plans٪20in٪20the٪20African٪20R
egion.pdf ٢٠٢٠تشرين األول/ أكتوبر  ٢٧، تم االطالع في.( 

  رق آســــــــــــــيا. التقارير المرحلية عن قرارات مختارة صــــــــــــــادرة عن اللجنة اإلقليمية، مكتب المنظمة اإلقليمي لجنوب شــــــــــــــ   ٢
. الدورة الثالثة والســــــــــــــبعون للجنة اإلقليمية لجنوب شــــــــــــــرق آســــــــــــــيا. المكتب اإلقليمي لجنوب شــــــــــــــرق آســــــــــــــيا التابع ٩الفرع 

ــــمــــنــــظــــمـــــــة ـــــــة؛  الصــــــــــــــــــحـــــــة  ل ــــمــــي ــــعـــــــال -https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333613/sea-rc73( ٢٠٢٠ال
9.pdf?sequence=1&isAllowed=y وhttps://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333613/sea-rc73-

9Add1.pdf?sequence=2&isAllowed=y ٢٠٢٠تشرين األول/ أكتوبر  ٢٩، تم االطالع في.( 
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الوطنية األفرقة االســــتشــــارية التقنية  من طالباً على هذا االنتقال،  ١٩-جائحة كوفيدلثار ضــــارة أية آ وطأة وتخفيف
  ٢٠٢٠.١المعنية بالتمنيع تقديم تقرير مرحلي عن التنفيذ بحلول نهاية عام 

  
د نقلتقييم منتصــــــف المدة لعملية  في قليملإل ويتمثل إنجاز مهم  -٢٢ شــــــلل  مشــــــروع المنظمة الوطني بشــــــأن ترصــــــّ

، من عناصر برمجية وأخرى غير برمجيةقييم الت. ويتألف الصحة العامةإلى شلل األطفال  برنامجاألطفال في الهند من 
في تعزيز نظام  مســاهمة الكبيرة لهذا النقليســلط الضــوء على البما فيها الموارد البشــرية والعمليات والشــؤون المالية، مّما 

-٢٠١٨ الفترة الزمنيةخالل المتكبدة  يفالوطنية بجزء كبير من التكال الحكومة ت. وقد تكفلالصــــــــــــــحة العامة في الهند
مع المنظمة في وضع خريطة وزارة الصحة ورعاية األسرة  ستشترك. وتمشيًا مع ما يرد في التوصيات الرئيسية، ٢٠٢٠

  قاطعات).المالواليات و  ييمستو الوطني و المستوى طريق لرصد التقدم المحرز على ثالثة مستويات (
  

 زمع عقدها، فإن حلقة العمل اإلقليمية الم١٩-ونظرًا إلى القيود المفروضــة على الســفر أثناء جائحة كوفيد  -٢٣
لتقييم التقدم المحرز ووضع خريطة طريق بشأن االستدامة في األجل الطويل سُتعقد افتراضيًا مع كل بلد على حدة 

  .٢٠٢٠قبل نهاية عام 
  

د التابعة للمنظمة في جميع البلدان ذات األولوية من إقليم جنوب شــرق آســيا على تقديم شــبكات التر وعملت   -٢٤ يتولى المكتب اإلقليمي توثيق هذه اإلسهامات لبيان مكامن  ، حيث١٩-دعم جوهري في ميدان االستجابة لجائحة كوفيدصــّ
-طفال على االســـتجابة لجائحة كوفيدشـــلل األ مكافحة برامج المســـتخلصـــة منكيفية تطبيق العبر  وٕاظهارقوة الشـــبكات 

  وتقييم سبل المضي قدمًا. ١٩
  

  إقليم شرق المتوسط
  

من الذين  ٪٤٣ ضــــــممن ســــــكان العالم، فإنه ي ٪٩رغم أن إقليم شــــــرق المتوســــــط ال يشــــــكل ســــــوى نســــــبة   -٢٥
قال في مجال شلل االنتب خاصًا فيما يتعلقعلى المساعدات اإلنسانية الفورية والمستمرة، مما يشكل سياقًا  يعتمدون
الصــــــراعات المقترنة تأثر اإلقليم بفالنظم الصــــــحية التي تعطلت بســــــبب انعدام االســــــتقرار الســــــياســــــي و  ٢األطفال.

تنفيذ خطط االنتقال في مجال شـــــــلل األطفال. لذا ســـــــيلزم تزويد البلدان التي  بشـــــــدةتعوق  ةتنوعبطوارئ صـــــــحية م
  .قليم بدعم طويل األجل من األمانةشلل األطفال في اإل لمكافحةتستضيف شبكات كبيرة 

  
بواســــــطة ويجري اإلشــــــراف على عملية وضــــــع خطط االنتقال وتنفيذها في اإلقليم على أعلى المســــــتويات   -٢٦

اللجنة التوجيهية اإلقليمية المعنية باالنتقال في مجال شــــلل األطفال برئاســــة المدير اإلقليمي لشــــرق المتوســــط. وقد 
أنشـــطة ، تلتهما ١٩-بســـبب جائحة كوفيد العراق والســـودان قبل فرض قيود على الســـفر أوفدت بعثتان قطريتان إلى

شــلل  مكافحةالشــبكات المعنية بتنفيذ خطط االنتقال الوطنية، مع التشــديد على إســهامات ى لإدعوة رفيعة المســتوى 
ني لبرنامج استئصال شلل الميدا ترّصد. وبناًء على ذلك، ُنقلت وظائف ال١٩-األطفال في االستجابة لجائحة كوفيد

في الســودان بســبب آثار جائحة ذلك طفال في العراق من المنظمة إلى برنامج الصــحة الوطني، فيما تأخر تنفيذ األ
. أّما في ٢ســببها فيروس شــلل األطفال الدائر المشــتق من اللقاح من النمط التي اقترنت باندالع فاشــية  ١٩-كوفيد

                                                           
اري التقني اإلقليمي المعني مكتب المنظمة اإلقليمي لجنوب شــرق آســيا. االجتماع الســنوي الحادي عشــر للفريق االســتشــ   ١

). نيو دلهي: المكتب اإلقليمي لجنوب شــــرق آســــيا ٢٠٢٠بالتمنيع في إقليم جنوب شــــرق آســــيا التابع للمنظمة (تموز/ يوليو 
تشـــــــــــرين  ٢٩، تم االطالع في https://apps.who.int/iris/handle/10665/335831( ٢٠٢٠التابع لمنظمة الصـــــــــــحة العالمية؛ 

 ). ٢٠٢٠ول/ أكتوبر األ
. مكتب األمم المتحدة لتنســـــيق ٢٠٢٠تنســـــيق الشـــــؤون اإلنســـــانية. نظرة عامة على الشـــــؤون اإلنســـــانية العالمية مكتب    ٢

، تم االطالع في pdf9.1_v0202-https://www.unocha.org/sites/unocha/files/GHO.( ٢٠١٩الشـــؤون اإلنســـانية؛ نيويورك: 
 ).٢٠٢٠تشرين األول/ أكتوبر  ٢٩
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ال شــــلل األطفال الذين كانوا يمولون ســــابقًا من المبادرة العالمية برنامج اســــتئصــــ يجري اآلن تزويد موظفياليمن، ف
الســــــــتئصــــــــال شــــــــلل األطفال بالدعم الالزم بواســــــــطة برامج المنظمة المعنية بالتمنيع والطوارئ. ووردت في التقرير 

فيذ أنشــطة ت محدثة عن تنالمرحلي المقدم إلى اللجنة اإلقليمية لشــرق المتوســط في دورتها الســابعة والســتين معلوما
  ١االنتقال في مجال شلل األطفال وتوصيات محددة.

  
بلدان اليقعان في هذا اإلقليم، إلى جانب  لبشــــــــــــــلل األطفان البلدين المتبقيين الموطونين أوبالنظر إلى    -٢٧
، والســــيما امجالبر  كامل الشــــامل بينالتال غنى عن األمانة، فيلزمها دعم مســــتمر من  التيمتضــــررة بالصــــراعات ال

 ولذلك يواصـــل. عملية االنتقال في مجال شـــلل األطفال إلنجاحبرامج اســـتئصـــال شـــلل األطفال والتمنيع والطوارئ، 
على ســـــبيل األولوية تنفيذ عملية دمج الفرق المعنية بشـــــؤون الصـــــحة العامة في المكتب اإلقليمي لشـــــرق المتوســـــط 

إلى الحكومات  نقل الوظائفاســتراتيجية انتقالية إلى أن تُ كســودان) أربعة بلدان (أفغانســتان وباكســتان والصــومال وال
  الوطنية.

  
   والتخطيط والموارد البشريةالميزانية 

  
  ٢٠٢٣-٢٠٢٢تخطيط ميزانية المنظمة البرمجية 

  
 ت) تقديرا٢٠٢٣-٢٠١٩تضـــــــمنت خطة العمل االســـــــتراتيجية بشـــــــأن االنتقال في مجال شـــــــلل األطفال (  -٢٨

ُدمجت في الهياكل الصــــــــحية  التي ألســــــــاســــــــية في مجال الصــــــــحة العامة المقرر دمجها و/ أولتكاليف الوظائف ا
خالل فترة تنفيذ برنامج عمل المنظمة داء تلك الوظائف الوطنية وبرامج المنظمة. وُحســــــب مبلغ التكاليف المقدرة أل

تكــاليف في القطــاع أمريكي، وُأدرجــت تلــك المليون دوالر  ٦٦٧) بمقــدار ٢٠٢٣-٢٠١٩العــام الثــالــث عشــــــــــــــر (
  األساسي من ميزانية المنظمة البرمجية.

  
   للثنـــائيـــة عمليـــة تشــــــــــــــكـــل جزءًا ال يتجزأ من تخطيط الميزانيـــة البرمجيـــة المقترحـــة كمـــا ابتـــدأت األمـــانـــة  -٢٩

 هادعم يلزم على المنظمةاســتئصــال شــلل األطفال والوظائف األســاســية التي تكاليف للتفريق بين ، ٢٠٢٣-٢٠٢٢
مع األغراض الرئيســية الثالثة المحددة في خطة العمل االســتراتيجية. وســُتحدد تلك الوظائف األســاســية  بما يتماشــى

األســــاســــي من الميزانية  القطاعج في وتقدر تكاليفها على أســــاس مخرجاتها وحصــــائلها البرمجية المناســــبة، وســــُتدر 
  ت الصلة.ذا يةجمحصائل البر الفي إطار  ٢٠٢٣-٢٠٢٢للثنائية البرمجية المقترحة 

  
   أحدث المعلومات عن الموارد البشرية

  
ُطورت مكرسة قاعدة بيانات تواصل األمانة رصد مالك موظفي برنامج استئصال شلل األطفال من خالل   -٣٠

التفاصيل المتعلقة بتخفيض عدد الوظائف  ١. ويبين الجدول لبرنامج شلل األطفاللموارد البشرية خصيصًا لرصد ا
  ٢٠١٦.٢٪ منذ عام ٢٢المشغولة بنسبة 

                                                           
يمي لشــرق المتوســط. التقرير المرحلي عن اســتئصــال شــلل األطفال. الدورة الســابعة والســتون للجنة مكتب المنظمة االقل   ١

اإلقليمي لشـــــرق المتوســـــط التابع لمنظمة . القاهرة: المكتب ١ ةيإعالميقة وث/٦٧إ لشـــــرق المتوســـــط، الوثيقة ش م/ل اإلقليمية
، تم االطالع في https://applications.emro.who.int/docs/EMRC67INFDOC1-ara.pdf( ٢٠٢٠العــــــالميــــــة؛  الصــــــــــــــحــــــة

 ).٢٠٢٠تشرين األول/ أكتوبر   ٢٧
-https://www.who.int/teams/polio(: الرابطللمزيد من المعلومات المفصــــــــــــــلة، يرجى الرجوع إلى موقع المنظمة على    ٢

transition-programme/HR-planning-and-management ،  ١لملحق ا )٢٠٢٠تشـــــــــرين األول/ أكتوبر  ٢٩تم االطالع في 
تصنيف  - ٢األطفال بحسب نوع العقد؛ الملحق  الستئصال شللظمة الممولين من المبادرة العالمية تصنيف موظفي المن –

 موظفي المنظمة الممولين من المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال بحسب المكاتب الرئيسية والرتبة ونوع العقد.
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عدد وظائف برنامج استئصال شلل األطفال الممولة من المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال  :١الجدول 
  )٢٠٢٠-٢٠١٦بحسب المكتب الرئيسي (

 

  .: المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفالالمصدر
 

  االنتقال في مجال شلل األطفال وتقييم رصد 
  

  إطار الرصد والتقييم
  

يزال إطار الرصد والتقييم مكونًا هامًا من مكونات خطة العمل االستراتيجية بشأن االنتقال في مجال شلل ال  -٣١
  لتقدم المحرز في البلدان ذات األولوية رصدًا فعاًال.اتيسير رصد  ويرمي إلىطفال، األ
  

إطار  استنادًا إلىعدت لوحة متابعة لرصد التقدم المحرز في عملية االنتقال في مجال شلل األطفال وأُ   -٣٢
لوحة  تهدفو  ١.منظمةلل اإللكتروني موقعالرصد خطة العمل االستراتيجية وتقييمها، وُنشرت تلك اللوحة على 

ة ومنتظمة في رصد التقدم المحرز صوب تحقيق األغراض الرئيسية الثالثة إلى ضمان اتباع طريقة شفافالمتابعة 
مجموعة من مؤشرات المخرجات والعمليات الالزمة للبلدان ذات  وتتضمنالمحددة في خطة العمل االستراتيجية، 

مرتين سنوياً تحت إشراف  ها، وسيجري تحديث٢٠١٩و ٢٠١٨ت المتعلقة بعامي فعالً البيانافيها لت األولوية. وقد ُحمّ 
  اللجنة التوجيهية المعنية باالنتقال في مجال شلل األطفال.

  
معدالت التغطية بلقاح  في زيادةً ) ١٩-(قبل اندالع جائحة كوفيدالسنة األولى  في الرصدبيانات وتظهر   -٣٣

الشلل الرخو الحاد  ترّصدحصبة في البلدان ذات األولوية و ثانية من لقاح الشلل األطفال المعطل وكذلك الجرعة ال
واالستجابة لها بموجب اللوائح الصحية  وكشفهاللتأهب لمواجهة الطوارئ القدرات األساسية على حد سواء. وزادت 

لوحة . وستسمح طفالاالنتقال في مجال شلل األمن أقاليم المنظمة الثالثة المعنية بفي إقليمين  )٢٠٠٥الدولية (
 المتابعة برصد أثر االنتقال على نحو منتظم.

  
 

                                                           
الويب]  : لوحة متابعة الرصـــــــــــــــد والتقييم [موقعمنظمة الصــــــــــــــحة العالمية. برنامج االنتقال في مجال شــــــــــــــلل األطفال   ١
)https://www.who.int/teams/polio-transition-programme/polio-transition-dashboard تشـــــــــــــــريــن   ٢٩، تــم االطــالع فــي

 ).٢٠٢٠ األول/ أكتوبر

التباين بين األعوام من  ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٦ المكتب الرئيسي
 ٢٠٢٠إلى  ٢٠١٦

 ٪٨- ٧١ ٧٢ ٧٠ ٧٦ ٧٧ الرئيسيالمقر 
 ٪٢٨- ٥٩٤ ٦٦٣ ٧١٣ ٧٩٩ ٨٢٦ المكتب اإلقليمي ألفريقيا

 ٪٨- ٣٦ ٣٦ ٣٩ ٣٩ ٣٩ المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا
 ٪٥٦- ٤ ٥ ٤ ٨ ٩ المكتب اإلقليمي ألوروبا

 ٪٦- ١٤٦ ١٧٠ ١٥٣ ١٥٢ ١٥٥ المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط
 ٪٥٠- ٣ ٣ ٥ ٦ ٦ المحيط الهادئالمكتب اإلقليمي لغرب 

 ٪٢٢- ٨٦٧ ٩٤٩ ٩٨٤ ١ ٠٨٠ ١ ١١٢ المجموع
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 المجلس المستقل المعني برصد االنتقال في مجال شلل األطفال
 
أعيد تشكيل المجلس المستقل المعني برصد االنتقال في مجال شلل األطفال وجّددت عضويته واختصاصاته.   -٣٤

. ٢٠٢٠تشرين الثاني/ نوفمبر  ٥-٣اع األول للمجلس إلى الفترة عقد االجتمُأرجئ ، ١٩-جائحة كوفيد وفي ظل
التابع للمبادرة العالمية  مع أعمال المجلس المستقل للرصد عن كثب المجلسعمل  وسيجري العمل على تنسيق

  الستئصال شلل األطفال.
  

  ياإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذ
  
دعم تنفيذ أنشطة االنتقال لبل ير وتركيز مداوالته على أفضل السُ التقر هذا ب المجلس مدعو إلى اإلحاطة علماً   -٣٥

  .١٩-جائحة كوفيدفي مجال شلل األطفال في سياق 
 
  

=     =     =  


