
    
  ٧٤/٢٠ج  ة والسبعونرابعالجمعية الصحة العالمية 

  ٢٠٢١ نيسان/ أبريل ١٩  من جدول األعمال المؤقت ٢١البند 
  A74/20    

  
  
  

  شلل األطفال
  
  

  تخطيط االنتقال في مجال شلل األطفال والمرحلة الالحقة 
  لإلشهاد على استئصاله

  
  
  المدير العام تقرير من

  
  

المجلس التنفيذي في دورته الثامنة واألربعين بعد المائة المعلومات المحدثة عن تنفيذ خطة العمل الحظ   -١
)، وتركيزها بوجه خاص على تأثير جائحة ٢٠٢٣-٢٠١٨االســــــتراتيجية بشــــــأن االنتقال في مجال شــــــلل األطفال (

ويقدم هذا التقرير  ١تي تتخذها.على األنشــــــــطة الرئيســــــــية التي تضــــــــطلع بها األمانة وتدابير التخفيف ال ١٩-كوفيد
 معلومات إضافية محدثة.

 
وفيما يلي األغراض الرئيســـــــية الثالثة المحددة في خطة العمل االســـــــتراتيجية التي طلبت جمعية الصـــــــحة   -٢

)، وأحاطت بها علمًا جمعية الصــــــــــــحة ٢٠١٧) (٩(٧٠ج ص عالعالمية الســــــــــــبعون وضــــــــــــعها في مقررها اإلجرائي 
 ٢:لسبعونالعالمية الحادية وا

 عالم خال من شلل األطفال عقب استئصال فيروسه؛ صون •

د األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، وذلك من أجل  تعزيز • نظم التمنيع، بوســـائل منها ترصـــّ
 الصادرة عن المنظمة؛ ٢٠٢٠-٢٠١١تحقيق أهداف خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات 

القدرات الالزمة في مجال التأهب لمواجهة الطوارئ والكشـــــف عنها واالســـــتجابة لها في البلدان  تعزيز •
 ) بالكامل.٢٠٠٥ن أجل تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (م

  
  
  

                                                            
ـــــر الموجزة للمجلس التنفيذي في  ١٤٨/٢٣م تالوثيقة    ١ ــًا المحاضـ ـــ ــة انظر أيضـ ــ دورته الثامنة واألربعين بعد المائة، الجلســ

 ) (باإلنكليزية).٢الثالثة عشرة (الفرع 
ــة  ،٧١/٩انظر الوثيقة ج   ٢ ــادســ ــتان الســ ــبعين، اللجنة "أ"، الجلســ ــحة العالمية الحادية والســ ــر الموجزة لجمعية الصــ والمحاضــ

، تم االطالع https://apps.who.int/iris/handle/10665/325993: والثــامنــة (بــاإلنكليزيــة) (انظر الرابط اإللكتروني التــالي
 ).٢٠٢١نيسان/ أبريل   ١٤في 
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االنتقال في مجال شلل فيما يتعلق بوتواصل األمانة عملها مع السلطات الوطنية في البلدان ذات األولوية   -٣
 وٕاضــافة إلى ذلك، يعمل المكتب اإلقليمي لشــرق المتوســط مع أربعة بلدان أخرى ١بلدًا. ١٦البالغ عددها ، األطفال
لدعم في وضــــــع خططها الوطنية بشــــــأن االنتقال في مجال شــــــلل األطفال وتنفيذها، الحصــــــول على اأولوية  منحها

ويعتمد الكثير من هذه البلدان بشدة على البنى التحتية  ٢.نظرًا إلى هشاشة وضعها الذي ينطوي على خطورة كبيرة
التي أرسيت بفضل المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال. ويلزم التخطيط بدقة للحفاظ على األصول الخاصة 

ض تجنب تراخي الجهود المبذولة لمكافحة األمرالبشلل األطفال أو إعادة تخصيصها انتقائيًا، وإلدامة االستئصال، و 
التي يمكن الوقاية منها باللقاحات والتخلص منها، ولتعزيز القدرات في مجال التأهب لمواجهة الطوارئ والكشـــــــــــــــف 

 عنها واالستجابة لها.
 

 تحد وفرصة لالنتقال في مجال شلل األطفال :١٩-جائحة كوفيد
  
أو إبطاء حركتها عن وقف الكثير من أنشـــــطة مكافحة شـــــلل األطفال والتمنيع  ١٩-أســـــفرت جائحة كوفيد  -٤

الســتعراض التي توفد البعثات القطرية الشــاملة لجميع مســتويات المنظمة  ويشــمل ذلكمؤقتًا على الصــعيد القطري، 
رتـــب على ذلـــك من تحـــديـــات، فقـــد ُأحرز تقـــدم في تحقيق أغراض خطـــة العمــــل يمـــا مرغم بـــالتنفيـــذ االنتقـــال. و 

 االستراتيجية بشأن االنتقال في مجال شلل األطفال.
  
وواصــــــــلت األمانة، منذ األيام األولى للجائحة، مراقبة رفيعة المســــــــتوى ونشــــــــطة لالنتقال في مجال شــــــــلل   -٥

األطفال. وتواظب اللجنة التوجيهية المعنية باالنتقال في مجال شـــــــــــــــلل األطفال على عقد اجتماعاتها، مع التركيز 
 التي تتيحها االستجابة للجائحة. لتكاملا، واتخاذ تدابير التخفيف وتقييم فرص ١٩-على رصد تأثير أزمة كوفيد

  
وُتدار أنشطة االنتقال في مجال شلل األطفال على نحو أكثر تكامًال من ذي قبل بمشاركة جميع البرامج،   -٦

أكثر اتســــاقًا مع األولويات البرمجية واإلقليمية، مســــتفيدًة في ذلك من القدرات التقنية والبرمجية المتاحة على  وغدت
ّكل فريق عامل تقني في مقر المنظمة الرئيســــــــــي و نطاق المنظ المكاتب اإلقليمية لمســــــــــاعدة هذا جميع مة. وقد شــــــــــُ

المحور على الُمضـــــي ُقدمًا نحو التخطيط والعمل بمزيد من التكامل. ويعقد الفريق العامل اجتماعاته كل أســـــبوعين 
التخاذ القرارات الجماعية وتبادل وصفه منتدى العامل بالفريق ويعمل لتتبع التقدم المحرز واالتفاق على األولويات. 

 بما أنه. وٕاضــافة إلى ذلك، أقيمت روابط برمجية مع البرنامج الخاص للرعاية الصــحية األولية، بشــفافيةالمعلومات 
يمكن االســـــتفادة من قدرات الشـــــبكة المعنية باســـــتئصـــــال شـــــلل األطفال في دعم تعزيز الرعاية الصـــــحية األولية في 

من أنشــطة خطة العمل المؤســســية لالنتقال في مجال  ٪٨٨، كان ٢٠٢١فبراير  ت األولوية. وفي شــباط/البلدان ذا
شــــلل األطفال إما اكتملت أو تســــير في المســــار الصــــحيح. ومن المتوقع أن يتســــارع تنفيذ األنشــــطة المتبقية خالل 

 . ١٩-األشهر المقبلة بعد تقلص مؤقت بسبب جائحة كوفيد
  
وق يجابهه العالم، ولكنها تتيح أمامه أيضـــًا فرصـــة فريدة للنقل تحديًا غير مســـب ١٩-وتشـــّكل جائحة كوفيد  -٧

المنهجي والدقيق ألصـــــــــول برنامج اســـــــــتئصـــــــــال شـــــــــلل األطفال ووظائفه. فقد أثبتت الجائحة مرة أخرى أن موظفي 
عاملة أســاســية في مجال الصــحة العامة، يمكن تعبئتها بســرعة لدعم  ىبرنامج اســتئصــال شــلل األطفال يشــكلون قو 

ُتعجل من التكامل بين مختلف البرامج  ١٩-األعضــــــــــاء. وٕاضــــــــــافة إلى ذلك، فإن االســــــــــتجابة لجائحة كوفيدالدول 
 وتدفعها في اتجاه التخطيط والعمل معًا على نحو أكثر تكامًال.

                                                            
ــلل األطفال في العالم والبالغ عددها فيما يتعلق بولوية ذات األفيما يلي البلدان    ١ ــ ـــ ــــب  ١٦االنتقال في مجال شــ ــ بلدًا، بحســـ

يم لقإ الكونغو الديمقراطية وجنوب الســـودان والكاميرون ونيجيريا؛ و اإلقليم األفريقي: إثيوبيا وأنغوال وتشـــاد وجمهورية  -اإلقليم: 
ــودان  ــ ـــتان والسـ ـــتان وباكســ ـــط: أفغانســ ـــرق المتوســ ــيا وبنغالديش وميانمار ونيبال والهند؛ وٕاقليم شــ ـــيا: إندونيســــ ـــرق آســ جنوب شــ

 والصومال.
 الجمهورية العربية السورية والعراق وليبيا واليمن.   ٢
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والفرص المتاحة في  ١٩-دور الشـــبكة المعنية باســـتئصـــال شـــلل األطفال في االســـتجابة لجائحة كوفيد
  المستقبل

  
، تمّكنت أصول برنامج استئصال شلل ١٩-أسابيع قليلة بعد اإلبالغ عن ظهور جائحة كوفيد في غضون  -٨

ذات األولوية فيما يتعلق وهي األقاليم الثالثة  –األطفال في أقاليم أفريقيا وجنوب شـــــــــرق آســـــــــيا وشـــــــــرق المتوســـــــــط 
الدعم إلى البلدان التي تتأهب لمواجهة من تحويل تركيزها ســــــــريعًا نحو تقديم  -االنتقال في مجال شــــــــلل األطفال ب

 األزمة وتستجيب لها.
  
وتتســــــم الشــــــبكات المعنية باســــــتئصــــــال شــــــلل األطفال بعدة مزايا فريدة جعلتها بالغة الفائدة في االســــــتجابة   -٩

ســــية . أوًال، ألنها قائمة بالفعل على المســــتوى المجتمعي فيمكنها بدء عملها فورًا، وتلك ســــمة رئي١٩-لجائحة كوفيد
في العالم. وثانيًا، ألن األفرقة المعنية باســـــتئصـــــال شـــــلل  ٢-ســـــارس-نظرًا للســـــرعة التي انتشـــــر بها فيروس كورونا

األطفال تمتلك المعارف والخبرات الالزمة لالســــــتجابة للطوارئ المســــــتجدة، نظرًا لخبرتها في التعامل مع الفاشــــــيات 
بفضــل عالقاتها الطويلة األمد داخل البلدان ومع المجتمعات  وغيرها من الطوارئ الصــحية. وثالثًا، ألنها أصــبحت،

 المحلية، من األعضاء الموثوق فيهم في األفرقة المعنية بشؤون الصحة العامة في تلك البلدان.
  

  وقد ُوثّقت بشـــــــكل شـــــــامل إســـــــهامات األفرقة المعنية باســـــــتئصـــــــال شـــــــلل األطفال في االســـــــتجابة لجائحة   -١٠
وتظهر  ١ات األولوية فيما يتعلق باالنتقال في مجال شـــــــــــــــلل األطفال في األقاليم الثالثة.في البلدان ذ ١٩-كوفيد

من العاملين الممولين من برنامج اســــــــــتئصــــــــــال  ٢٠٨٠أن  ٢معت في الوقت الحقيقي من اإلقليم األفريقيبيانات جُ 
هم لالضــــطالع بأنشــــطة ٪ من وقت٥٠بلدًا وكرســــوا أكثر من  ٣٦شــــلل األطفال شــــاركوا في االســــتجابة للجائحة في 

من العاملين ما يتراوح بين ربع  ٢٦٠٠. أما في إقليم جنوب شـــرق آســـيا، فقد كرس ما يقرب من ١٩-تتعلق بكوفيد
موظفًا من برنامج اســــــتئصــــــال  ١٢٤٣ ما مجموعه ، بينما أســــــهم١٩-وثالثة أرباع وقتهم لالســــــتجابة لجائحة كوفيد

بلدان إقليم شـــرق المتوســـط، فضـــًال عن اســـتمرارهم في االضـــطالع شـــلل األطفال في جهود االســـتجابة للجائحة في 
بوظائف أســـــاســـــية في مجال اســـــتئصـــــال شـــــلل األطفال. وتوجد معظم األفرقة في كل األقاليم الثالثة على مســـــتوى 

 المقاطعات والمجتمعات المحلية.
  

وعلى شــبكات اســتئصــال شــلل األطفال أن تضــطلع بدور حيوي في مرحلة التعافي، إلى جانب إســهاماتها   -١١
في االســـــــتجابة للجائحة. وهي تقدم بالفعل دعمًا بالغ األهمية للوصـــــــول إلى األطفال الذين فاتتهم التطعيمات جراء 

ة في مجال تقديم اللقاحات الجديدة . وبفضــــــــــــل ما لها من خبرات فريد١٩-الخدمات ألســــــــــــباب تتعلق بكوفيد تعطُّل
، والتخطيط والرصــــــــــــــــد، وتدريب العاملين في الخطوط األمامية، وجمع البيانات وتحليلها، والتخطيط وتوصـــــــــــــــيلها

الجزئي، والمشــاركة المجتمعية، ســوف تكون شــبكات اســتئصــال شــلل األطفال مفيدة للغاية أيضــًا في توزيع لقاحات 
ائحة تتيح فرصــة بشــأن االنتقال في مجال شــلل األطفال، وخصــوصــًا إذا ما تســنت فإن هذه الج ،. وعليه١٩-كوفيد

ومكافحتها في بناء قدرات مســــتدامة تفضــــي  ١٩-االســــتفادة من االســــتثمارات البرمجية في الوقاية من جائحة كوفيد
  إلى التأهب الطويل األمد لمواجهة الطوارئ وٕارساء نظم صحية قادرة على الصمود.

 
                                                            

تحويل  :١٩-اســـتئصـــال شـــلل األطفال في االســـتجابة لجائحة كوفيدالمعنية بشـــبكة ال. إســـهامات منظمة الصـــحة العالمية   ١
ــحـــة العـــالميـــة؛  ـــ ــ ــ ـــ ــ ــلـــل األطفـــال (بـــاإلنكليزيـــة). جنيف: منظمـــة الصــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــة لالنتقـــال في مجـــال شــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ  ٢٠٢٠التحـــدي إلى فرصـــ

)https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336261/9789240011533-eng.pdfــ ــ ــ ــ ــــي ، تــ ـــ ــ ـــالع فـ ـــ ــ م االطــ
 .)٢٠٢١نيسان/ أبريل   ١٤
ــتجابة ألفريقيامكتب منظمة الصــــحة العالمية اإلقليمي    ٢ ــلل األطفال في االســ ــتئصــــال شــ ــة الســ ــصــ ــهام الموارد المخصــ . إســ

ـــد ــ ـــة كوفي ــائحــ ــ ـــة) إلكترونيموقع  [ ١٩-لجـ ـــاإلنكليزيــ ــ  آذار/  ١٨، تم االطالع في https://rebrand.ly/polio2covid( ] (ب
 ).٢٠٢١  مارس
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  ريق إلى االنتقال الناجحالتكامل: الط
  

الوظائف المدعومة من المبادرة العالمية في إدماج الغرض من االنتقال في مجال شـــــــــــــــلل األطفال  يتمثل  -١٢
الســــــــتئصــــــــال شــــــــلل األطفال في النظم الصــــــــحية الوطنية. وٕالى أن يتحقق ذلك، يتعين على المنظمة الحفاظ على 

ســاعدة على بناء القدرات في البلدان. وســيتوقف نطاق الدعم الذي قدرتها على دعم تلك الوظائف األســاســية مع الم
تقدمه المنظمة ومدته على الســياق القطري. ففي البلدان الهشــة والمتأثرة بالصــراعات، يتعين أن يســتمر الدعم الذي 

 تقدمه المنظمة لفترة أطول أمدًا.
  

بالزخم الالزم للتكامل بين البرامج. وفي أقاليم أفريقيا وجنوب شــــــــــرق آســــــــــيا  ١٩-وقد عّجلت جائحة كوفيد  -١٣
د شـــلل األطفال والتمنيع ضـــده دعمًا  وشـــرق المتوســـط، يعتمد التكامل البرمجي، باســـتخدام الموظفين المكلفين بترصـــُّ

 ل مع استئناف أنشطتها.استئصال شلل األطفاالمعنية بشبكة ال، على ١٩-لالستجابة لكوفيد
  

، يجري تشــــــــكيل "أفرقة متكاملة ١٩-ولالســــــــتفادة من هذا الزخم المتنامي في ســــــــياق مكافحة جائحة كوفيد  -١٤
معنية بشؤون الصحة العامة" في المكاتب القطرية للمنظمة في البلدان ذات األولوية فيما يتعلق باالنتقال في مجال 

ئ والتمنيع واالعتماد على البنية العريضــــــــة شــــــــلل األطفال، للجمع بين الخبرات في مجاالت شــــــــلل األطفال والطوار 
لشـــبكات اســـتئصـــال شـــلل األطفال. وتوجد لألفرقة المتكاملة المعنية بشـــؤون الصـــحة العامة اختصـــاصـــات موســـعة 
خاصة بكل بلد. ويجري تشغيلها على مراحل بما يتواءم مع السياق القطري واالحتياجات التشغيلية. وتركز المرحلة 

، مثل تحري الفاشية وتتبع المخالطين، ١٩-وفيدجائحة كالمتصلة اتصاًال مباشرًا باالستجابة لـاألولى على األنشطة 
وســــتركز األنشــــطة خالل المرحلة الثانية على التعافي والقدرة على الصــــمود. وســــوف ُتطبق الدروس المســــتفادة من 

 األمثلة األولية في عمليات التنفيذ الالحقة.
  

كذلك وتيرة تكامل برامج مكافحة شــــــلل األطفال وبرامج التمنيع األســــــاســــــية في  ١٩-وتســــــّرع جائحة كوفيد  -١٥
خــدمــات التمنيع تعطــُّل  ت حــاالتالبلــدان ذات األولويــة فيمــا يتعلق بــاالنتقــال في مجــال شـــــــــــــــلــل األطفــال. فقــد أبرز 

نيع ُنُهجًا أكثر الناجمة عن الجائحة الحاجة الملّحة إلى أن يتبع أصــــــحاب المصــــــلحة المعنيين بشــــــلل األطفال والتم
تنســيقًا وتكامًال. وبفضــل الجهود المشــتركة بين عدة شــركاء بقيادة المنظمة ُوضــع "برنامج عمل مبدئي بشــأن اتخاذ 

" يبّين األنشــطة واالســتراتيجيات الرئيســية المطلوبة لمواجهة التحديات ١٩-إجراءات متكاملة في ســياق جائحة كوفيد
. وســتصــب أنشــطة برنامج العمل المؤقت ذات األولوية في االســتراتيجية ١٩-يدغير المســبوقة المتعلقة بجائحة كوف

المنقحة للمبادرة العالمية الســـــتئصـــــال شـــــلل األطفال، وفي تنفيذ اســـــتراتيجيات التمنيع الرئيســـــية، مثل خطة التمنيع 
 ٢٠٢٥-٢٠٢١واالســـــــــــــتراتيجية الخمســـــــــــــية الســـــــــــــنوات للتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع  ٢٠٣٠١  لعام

)Gavi عمليات االنتقال المســـــــتدامة" في صـــــــدارة أعمالها، وتتطلع إلى  ٢٠٣٠). وتضـــــــع خطة التمنيع لعام ٥,٠"
كيز بشــــــدة على االســــــتفادة من الخبرات والدروس المســــــتخلصــــــة من شــــــلل األطفال، من خالل وســــــائل تشــــــمل التر 

د األمراض تكون مراعية ل هذه الوصــــــول إلى المجتمعات المحلية التي لم تحصــــــل على أي جرعة وبناء نُظم لترصــــــُّ
 .المجتمعات

  
د المتكامل، باعتباره وســــــــــيلة لتقديم نظرة ثاقبة عن فعالية برامج التمنيع،   -١٦ وأحرز أيضــــــــــًا تقدم نحو الترصــــــــــُّ

كشـــف عن فاشـــيات األمراض. وتحقيقًا لهذه الغاية، تصـــبو االســـتراتيجية العالمية ولخدمة اإلنذار المبكر من أجل ال

                                                            
ـــحة العالمية. خطة التمنيع لعام    ١ ــروع الرابع  :٢٠٣٠منظمة الصـ ــتراتيجية عالمية لعدم تخلف أحد عن الركب، المشــ  –اســ
ــان/ ٢ ، تم /https://www.who.int/immunization/immunization_agenda_2030/en(باإلنكليزية) ( ٢٠٢٠أبريل  نيســــ

 ).٢٠٢١مارس  آذار/ ١٨االطالع في 
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د الشــامل لألمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات  التناقص فيإلى التخفيف من خطر أن يؤدي  ١بشــأن الترصــّ
ع نُظم مستدامة تمويل استئصال شلل األطفال إلى تقويض أنشطة الترّصد، وذلك عن طريق إرشاد البلدان إلى وض

بشأن ترّصد مجموعة شاملة من األمراض ذات األولوية التي يمكن الوقاية منها باللقاحات وتكامل وظائف الترّصد 
مع وظــائف مكــافحــة األمراض األخرى التي يمكن الوقــايــة منهــا بــاللقــاحــات، وحيثمــا أمكن، غيرهــا من األمراض. 

أت األمانة مشــروعًا الســتحداث أداة لتقدير التكاليف والتخطيط والميزنة ودعمًا لهذه االســتراتيجية واســترشــادًا بها، بد
د األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات في البلدان ذات األولوية. وتتمثل األهداف الرئيســـــــــية من أجل  ترصـــــــــُّ

د الحالية في البلدان ذات األولوية، وٕاعداد منهجية لتقدير  التكاليف مع وضع مبادئ للمشروع في تحليل نُظم الترصُّ
توجيهية للتطبيق. وستيسر هذه األداة واإلرشادات ذات الصلة أعمال البرامج الصحية الوطنية، بما في ذلك إدارات 
د  الصحة العامة، ومديري التمنيع وغيرهم من أصحاب المصلحة، لتقدير الموارد المالية الالزمة لصون أنشطة ترصُّ

نها باللقاحات وتعزيزها، من المصـــــادر الداخلية والخارجية على حد ســـــواء. وســـــتكون األمراض التي يمكن الوقاية م
د، وضــــمان  نتائج المشــــروع عظيمة الفائدة للبلدان في تحســــين فهم جميع عناصــــر التكلفة الحاســــمة في نُظم الترصــــُّ

 ال شلل األطفال. إدماجها في خططها االستراتيجية الوطنية للتمنيع، وتحديث الخطط الوطنية لالنتقال في مج
 

 التقدم المحرز على الصعيد القطري
  

األنشـطة على الصـعيد القطري، وشـمل ذلك تعليق البعثات القطرية المقررة. كما  ١٩-تقلص جائحة كوفيد  -١٧
. وفي الوقت الذي تواجه فيه البلدان صــــــدمات اقتصــــــادية حادة في اإلجمالي المشــــــهد الماليفي آثار  عليها تترتب

االستجابة لهذه األزمة غير المسبوقة، أصبح توفير التمويل المستدام لألصول الخاصة بشلل األطفال أمرًا صعبًا. 
هذه  على الجداول الزمنية المقررة لتنفيذ أنشـــــــــــــــطة االنتقال في مجال شـــــــــــــــلل األطفال. وعلى الرغم من ويؤثر ذلك

 الصعوبات، ُأحرز تقدم في أقاليم أفريقيا وجنوب شرق آسيا وشرق المتوسط.
 

  اإلقليم األفريقي
  

توفر نتائج مســــــــــــح في الوقت الحقيقي أجراه المكتب اإلقليمي ألفريقيا من أجل توثيق إســــــــــــهامات موظفي   -١٨
فعالة لتحديد األولويات وتنفيذ  دعوةً  ١٩-برنامج اســـــــــــــــتئصـــــــــــــــال شـــــــــــــــلل األطفال في التأهب واالســـــــــــــــتجابة لكوفيد

الوطنية لالنتقال في مجال شـــــــــــــــلل األطفال في الوقت المناســـــــــــــــب. وباإلضـــــــــــــــافة إلى ذلك، يوّثق المكتب   الخطط
إســــــــــــهامات موظفي برنامج اســــــــــــتئصــــــــــــال شــــــــــــلل األطفال في الركائز الثالث لبرنامج العمل العام الثالث   اإلقليمي
عضـــــاء والشـــــركاء على مواصـــــلة االســـــتثمار في القدرات التقنية من أجل تشـــــجيع الدول األ ٢٠٢٣-٢٠١٩  ،عشـــــر

 األساسية التي تسهم في تحقيق نتائج قوية في جميع غايات المليارات الثالثة.
 
في إدمــاج القــدرات المتعلقــة بشـــــــــــــــلــل األطفــال في برامج  محموداً ويحرز المكتــب اإلقليمي ألفريقيــا تقــدمــًا   -١٩

د األمراض التي يمكن  د شــــــلل األطفال في ترصــــــُّ الصــــــحة العامة األخرى. فعلى ســــــبيل المثال، يجري إدماج ترصــــــُّ
الوقاية منها باللقاحات، ويجري إدماج القدرة على االســـــــتجابة لفاشـــــــيات شـــــــلل األطفال في وظائف التأهب لحاالت 

 للمنظمة.  ٢٠٢٣-٢٠٢٢صحية واالستجابة لها كجزء من التخطيط للميزانية البرمجية المقترحة للثنائية الطوارئ ال
 

                                                            
ـــامل لألمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات منظم   ١ ــ ــ د الشـ ــّ ـــ ـــأن الترصـــ ـــ ــتراتيجية العالمية بشــ ــ ــ ـــــحة العالمية. االســ ــ ة الصـ
  ] (باإلنكليزية)  إلكتروني  موقع [
)https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/BLS20116_IA_Global_strategy.pdf?ua=1 ،

 ).٢٠٢١مارس  آذار/ ١٨تم االطالع في 
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ومن بين البلدان الســـــــــــــبعة ذات األولوية، واصـــــــــــــلت أنغوال تنفيذ خطتها الوطنية لالنتقال بدعم من تحالف   -٢٠
والبنك الدولي. وفي إثيوبيا، وتشـــــــــــــــاد، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب الســـــــــــــــودان،  (Gavi) للقاحات غافي

من أجل تنقيح خطط االنتقال  ١٩-والكاميرون، يجري وضع خطة عمل إلعادة تقييم الحالة في ضوء جائحة كوفيد
معنية. وتبعًا للحالة الوبائية الوطنية بجداول زمنية واقعية وتوصيات ملموسة تقرها هيئات االستعراض في البلدان ال

، توجد خطط إليفاد بعثات قطرية إلى ثالثة بلدان ذات أولوية (إثيوبيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ١٩-لكوفيد
عقد اجتماع اســـــتعراضـــــي  وتعبئة الموارد المحلية. ومن المقرر أيضـــــاً  على مســـــتوى رفيعونيجيريا) من أجل الدعوة 
بهدف دعم الخطط الوطنية لالنتقال في مجال شــــــلل األطفال وتســــــريع  ٢٠٢١ني من عام إقليمي في النصــــــف الثا

. وســـتواصـــل اللجنة اإلقليمية ألفريقيا رصـــد تنفيذ الخطط الوطنية لالنتقال في مجال شـــلل األطفال كبند دائم هاتنفيذ
 جدول األعمال. من بنود

 
  إقليم جنوب شرق آسيا

  
آسيا اإلقليم األكثر تقدمًا من حيث االنتقال في مجال شلل األطفال. وعلى الرغم جنوب شرق إقليم ل يشكّ   -٢١

، اســتمر تنفيذ الخطط الوطنية لالنتقال في مجال شــلل األطفال، كما ١٩-من التحديات التي تفرضــها جائحة كوفيد
 ي تمويل خططها.أن األنشطة الحاسمة تسير على الطريق الصحيح، على الرغم من أن البلدان تجابه تحديات ف

  
ويمثل االنتقال في مجال شـــلل األطفال جزءًا ال يتجزأ من التقرير المرحلي عن شـــلل األطفال الذي نظرت   -٢٢

فيه اللجنة اإلقليمية لجنوب شرق آسيا في دورتها الثالثة والسبعين، والذي دعا الدول األعضاء إلى مواصلة االلتزام 
االنتقال، مع التشــــديد على ضــــرورة تعبئة الموارد المحلية أو مصــــادر التمويل البديلة لضــــمان بتنفيذ خططها بشــــأن 

وبالمثل، أوصــــــى الفريق االســــــتشــــــاري التقني للمنظمة المعني بالتمنيع في إقليم جنوب  ١االســــــتدامة الطويلة األمد.
نتقال في مجال شـــــــلل األطفال شـــــــرق آســـــــيا جميع البلدان الخمســـــــة ذات األولوية بتنفيذ خططها الوطنية بشـــــــأن اال

على هذا االنتقال، طالبًا من الفرق االســـــــتشـــــــارية التقنية الوطنية  ١٩-وتخفيف وطأة أي آثار ضـــــــارة لجائحة كوفيد
 ٢٠٢٠.٢المعنية بالتمنيع تقديم تقرير مرحلي عن التنفيذ بحلول نهاية عام 

 
د ويتمثل إنجاز مهم لإلقليم في تقييم منتصــــــف المدة   -٢٣ لعملية انتقال مشــــــروع المنظمة الوطني بشــــــأن ترصــــــّ

شـــلل األطفال في الهند من برنامج اســـتئصـــال شـــلل األطفال إلى الصـــحة العامة. ويتضـــمن التقييم عناصـــر برمجية 
وأخرى غير برمجية، تشمل الموارد البشرية والعمليات والشؤون المالية، مع تسليط الضوء على اإلسهام الكبير لهذا 

في تعزيز نظام الصـــــــــــــــحة العامة في الهند. وقد تكفلت الحكومة الوطنية بجزء كبير من التكاليف المتكبدة  االنتقال
. وتمشــيًا مع ما ورد في التوصــيات الرئيســية، ســتشــترك وزارة الصــحة ورعاية ٢٠٢٠-٢٠١٨خالل اإلطار الزمني 

مستويات (المستوى الوطني ومستويي األسرة مع المنظمة في وضع خريطة طريق لرصد التقدم المحرز على ثالثة 
 الواليات والمقاطعات).

                                                            
. ٩مكتب المنظمة اإلقليمي لجنوب شــرق آســيا. التقارير المرحلية عن قرارات مختارة صــادرة عن اللجنة اإلقليمية، الفرع    ١
ـــحة ال ــ ــيا التابع لمنظمة الصـــ ـــ ــرق آســـ ــ ــيا. المكتب اإلقليمي لجنوب شــــ ــ ــ ــرق آســ ــ ــ ــبعون للجنة اإلقليمية لجنوب شــ ــ دورة الثالثة والســــ

   https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333613/sea-rc73-9.pdf( ٢٠٢٠العالمية؛ 
(بــاإلنكليزيــة)، تم االطالع في  https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333613/sea-rc73-9Add1.pdfو

 ).٢٠٢١مارس  آذار/ ١٨
مكتب منظمة الصـــحة العالمية اإلقليمي لجنوب شـــرق آســـيا. االجتماع الســـنوي الحادي عشـــر للفريق االســـتشـــاري التقني    ٢

ــيا التابع للمنظمة ( ــ ـــ ــ ــ ــرق آســ ــ ــ ــ ـــ نيو دلهي: المكتب  ).٢٠٢٠تموز/ يوليو  ٢١-٢٠اإلقليمي المعني بالتمنيع في إقليم جنوب شــ
ـــيا التابع ل ـــرق آســ (باإلنكليزية)،  https://apps.who.int/iris/handle/10665/335831( ٢٠٢٠منظمة؛ لاإلقليمي لجنوب شــ

 ).٢٠٢١مارس  آذار/ ١٨تم االطالع في 
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لعقد حلقة عمل إقليمية لتقييم التقدم المحرز ووضـــــــــــــــع  ٢٠٢١وكان المكتب اإلقليمي يخطط خالل عام   -٢٤
 .١٩-خريطة طريق لالستدامة على األمد األطول، تبعًا للحالة الوبائية لكوفيد

  
د التابعة للمن  -٢٥ ظمة في جميع البلدان ذات األولوية في إقليم جنوب شـــرق آســـيا دعمًا وقدمت شـــبكات الترصـــُّ

. ويوثق المكتب اإلقليمي هذه اإلســـــهامات إلظهار مواطن قوة الشـــــبكات، ولبيان ١٩-موضـــــوعيًا لالســـــتجابة لكوفيد
 والتخطيط للمضي قدمًا. ١٩-كيفية تطبيق الدروس المستفادة من شلل األطفال على كوفيد

 
  سطإقليم شرق المتو 

  
٪ من الذين ٤٣٪ من ســكان العالم، فإنه يضــم ٩ل ســوى نســبة بالرغم من أن إقليم شــرق المتوســط ال يشــكّ   -٢٦

ل ســــياقًا خاصــــًا فيما يتعلق باالنتقال في مجال مما يشــــكّ  ١،يعتمدون على المســــاعدات اإلنســــانية الفورية والمســــتمرة
االســـتقرار الســـياســـي والصـــراعات المقترنة بطوارئ صـــحية شـــلل األطفال. وقد تعطلت النظم الصـــحية بســـبب انعدام 

متنوعة أثرت على اإلقليم وأعاقت بشــــــــــــــدة تنفيذ خطط االنتقال في مجال شــــــــــــــلل األطفال. ومما يزيد من تفاقم هذا 
. لذا، ســـــيلزم تزويد بلدان اإلقليم التي تســـــتضـــــيف شـــــبكات ١٩-التحدي العبء اإلضـــــافي الناجم عن جائحة كوفيد

 ال شلل األطفال بدعم أطول أجًال من األمانة.كبيرة الستئص
  

ويجري اإلشراف على عملية وضع خطط االنتقال في مجال شلل األطفال وتنفيذها في اإلقليم على أعلى   -٢٧
مســتوى بواســطة اللجنة التوجيهية اإلقليمية المعنية باالنتقال في مجال شــلل األطفال برئاســة المدير اإلقليمي لشــرق 

. ١٩-أوفدت بعثتان قطريتان إلى السودان والعراق قبل فرض القيود على السفر بسبب جائحة كوفيد المتوسط. وقد
وأعقبت هاتان الزيارتان دعوة على مســــتوى رفيع لتنفيذ خطط االنتقال الوطنية، مع التأكيد على إســــهامات شــــبكات 

في  ٢٥لموظفين في العراق من . ونتيجة لذلك، ُخفض عدد ا١٩-اســـــتئصـــــال شـــــلل األطفال في االســـــتجابة لكوفيد
، وُنقلت وظائف الترصــــــــد الميداني لبرنامج اســــــــتئصــــــــال شــــــــلل األطفال من ٢٠٢٠إلى ســــــــتة في عام  ٢٠١٩عام 

، باالقتران مع ١٩-المنظمة إلى برنامج الصـــــــحة الوطني. وفي الســـــــودان، تأخر التنفيذ بســـــــبب تأثير جائحة كوفيد
. وفي الجمهورية العربية السورية، ٢المشتق من اللقاح من النمط  تفشي المرض بسبب فيروس شلل األطفال الدائر

وظائف شــــــــــلل األطفال في برامج التمنيع على مســــــــــتوى وزارة الصــــــــــحة، وتتوزع تكاليف األصــــــــــول الميدانية  ُتدمج
الخاصــــة بالمنظمة بالتســــاوي بين برنامج اســــتئصــــال شــــلل األطفال وبرنامج المنظمة للطوارئ الصــــحية. وفي ليبيا، 

شـــــلل األطفال بمنصـــــبين وطنيين لدعم بناء القدرات اســـــتئصـــــال ســـــتعيض عن وظيفة الموظف الدولي في برنامج ا
الوطنية. أّما في اليمن، فقد ُأدمجت وظيفتا شــــــلل األطفال والتمنيع، ويجري اآلن تزويد موظفي برنامج اســــــتئصــــــال 

تئصال شلل األطفال بالدعم الالزم من خالل برامج شلل األطفال الذين كانوا يمولون سابقًا من المبادرة العالمية الس
المنظمة المعنية بالتمنيع والطوارئ. ووردت في التقرير المرحلي الذي نظرت فيه اللجنة اإلقليمية لشـــــــرق المتوســـــــط 

 ٢في دورتها السابعة والستين معلومات محدثة عن تنفيذ أنشطة االنتقال في مجال شلل األطفال وتوصيات محددة.
  

                                                            
ـــاني العالمي    ١ ـــ ـــانية. اللمحة العامة عن العمل اإلنسـ ــ ــؤون اإلنســ ــ ــيق الشـــ ــ ــ ـــيق . مكتب األمم ٢٠٢٠مكتب تنسـ ــ المتحدة لتنســ

ــانية؛ نيويورك ، تم https://www.unocha.org/sites/unocha/files/GHO-2020_AR_Web.pdf( ٢٠١٩ :الشــــؤون اإلنســ
 ).٢٠٢١مارس  آذار/ ١٨االطالع في 

مكتب منظمة الصـــحة العالمية اإلقليمي لشـــرق المتوســـط. التقرير المرحلي عن اســـتئصـــال شـــلل األطفال. الدورة الســـابعة    ٢
ــتون للجنة اإلقليميةوا ــ ــ ـــرق لســـ ــ ــ ـــط، لشــ ـــ ـــــحة العالمية ١وثيقة إعالمية  /٦٧إ ل/م ش الوثيقة المتوســـ . القاهرة: مكتب منظمة الصــــ

ــط؛  ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــرق المتوســ ـــ ــ ــ ـــ ــ ، تم https://applications.emro.who.int/docs/EMRC67INFDOC1-ara.pdf( ٢٠٢٠اإلقليمي لشـ
 ).٢٠٢١مارس  آذار/  ١٨االطالع في 
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لما كان الَبلدان المتبقيان المتوطَّن بهما شلل األطفال والبلدان المتضررة من الصراعات التي يلزمها دعم و   -٢٨
مســـتمر من األمانة تقع في هذا اإلقليم، فال غنى عن التكامل الشـــامل للبرامج، والســـيما بين برامج اســـتئصـــال شـــلل 

ال شلل األطفال. ولذلك، فإن المكتب اإلقليمي يسرع في األطفال والتمنيع والطوارئ، إلنجاح عملية االنتقال في مج
تنفيذ أفرقة متكاملة في مجال الصــــــحة العامة في البلدان ذات األولوية باعتبار ذلك اســــــتراتيجية انتقالية إلى أن يتم 
 نقل الوظائف إلى الحكومات الوطنية. وقد ُأحرز تقدم في تعيين الموارد ووضـــع االختصـــاصـــات ذات الصـــلة، بغية

 .٢٠٢١تفعيل األفرقة بشكل كامل في خالل عام 
  

 كــــانون األول/ ١٧-١٦وبعــــد معتكف ُعقــــد بشـــــــــــــــــــأن االنتقــــال في مجــــال شـــــــــــــــلــــل األطفــــال (القــــاهرة،   -٢٩
) حضـرته جميع اإلدارات التقنية الرئيسـية في المنظمة، أعد المكتب اإلقليمي لشـرق المتوسـط خطة ٢٠٢٠  ديسـمبر

د (بما في ذلك الدعم المختبري) عمل إقليمية متكاملة لالنتقال ف ي مجال شــــــــــــلل األطفال، تركز على دمج الترصــــــــــــُّ
والتمنيع واالســــتجابة للفاشــــيات، ودعم جميع البلدان ذات األولوية في اإلقليم (الجمهورية العربية الســــورية والســــودان 

أو وضـــع الصـــيغة النهائية والصـــومال والعراق وليبيا واليمن) إلعداد خطط وطنية لالنتقال في مجال شـــلل األطفال 
 .٢٠٢١لها بحلول نهاية الربع الثاني من عام 

 
 الميزانية، والتخطيط، وتعبئة الموارد، والموارد البشرية

  
  للمنظمة ٢٠٢٣-٢٠٢٢التخطيط وتعبئة الموارد للميزانية البرمجية المقترحة للثنائية 

  
) تقديرًا لتكاليف ٢٠٢٣-٢٠١٩تضمنت خطة العمل االستراتيجية بشأن االنتقال في مجال شلل األطفال (  -٣٠

أو دمجها في الهياكل الصــــــحية الوطنية وبرامج المنظمة.  لصــــــحة العامة المقرر تعميمها و/لالوظائف األســــــاســــــية 
ج عمــــل المنظمــــة العــــام الثــــالــــث وُحســـــــــــــــبــــت التكــــاليف المقــــدرة لهــــذه الوظــــائف على مــــدى الفترة المحــــددة لبرنــــام

مليون دوالر أمريكي. وُأدرجت هذه التكاليف المقدرة في القطاع األســــاســــي من  ٦٦٧بمبلغ  ٢٠٢٣-٢٠١٩  ،عشــــر
 الميزانية البرمجية للمنظمة.

  
األمانة بين تكاليف اســـــــتئصـــــــال شـــــــلل األطفال وتكاليف الوظائف األســـــــاســـــــية التي ســـــــيتعين على وتمّيز   -٣١

دعمها بما يتماشــــــــى مع األغراض الرئيســــــــية الثالثة المحددة في خطة العمل االســــــــتراتيجية، باعتبار ذلك المنظمة 
. وُعينت تلك الوظائف األســـــــــاســـــــــية ٢٠٢٣-٢٠٢٢جزءًا ال يتجزأ من التخطيط للميزانية البرمجية المقترحة للثنائية 

وُأدرجت في القطاع األســــاســــي من الميزانية وُقدرت تكاليفها على أســــاس مخرجاتها وحصــــائلها البرمجية المناســــبة، 
في إطار الحصائل البرمجية ذات الصلة. وُأجري استعراض مفصل مع  ٢٠٢٣-٢٠٢٢البرمجية المقترحة للثنائية 

جميع المكاتب اإلقليمية للمنظمة من أجل إقرار التكاليف وتحديد قيمتها النهائية، وهو ما ســُيســترشــد به في مشــروع 
 ل األساس للتخطيط التشغيلي.ية المقترحة ويشكّ الميزانية البرمج

 
ولكي تتابع األمانة هذه العملية وتتواءم معها في التخطيط والميزنة، فإنها تولي األولوية لتعبئة موارد كافية   -٣٢

ومســتدامة من أجل الوظائف األســاســية للصــحة العامة، والســيما على الصــعيد القطري. والهدف من ذلك هو إدماج 
االنتقال في مجال شــــــلل األطفال في اســــــتراتيجية تعبئة الموارد المؤســــــســــــية للمنظمة، بما يتماشــــــى مع رؤية عملية 

وأولوياته. وفي موازاة ذلك، تواصـــل األمانة الدعوة إلى اســـتخدام  ٢٠٢٣-٢٠١٩، برنامج العمل العام الثالث عشـــر
لدعم القدرات الرئيسية والوظائف األساسية على  الموارد المحلية بوصفها االستراتيجية الطويلة األجل األكثر جدوى

 الصعيد القطري.
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  أحدث المعلومات عن الموارد البشرية
  

تواصل األمانة رصد مالك موظفي برنامج استئصال شلل األطفال من خالل قاعدة بيانات لرصد الموارد   -٣٣
، الذي يجمع بين ١البشــــرية لبرنامج اســــتئصــــال شــــلل األطفال، اســــُتحدثت خصــــيصــــًا لهذا الغرض. ويقدم الجدول 

٪ في عدد ٢٧بنســــــبة حدث  الذيالموظفين على المســــــتويين القطري واإلقليمي، معلومات مفصــــــلة عن االنخفاض 
  ٢٠١٦.١الوظائف المشغولة منذ عام 

  
عدد وظائف برنامج اســتئصــال شــلل األطفال الممولة من المبادرة العالمية الســتئصــال شــلل  :١الجدول 

 )٢٠٢١-٢٠١٦(األطفال، بحسب المكتب الرئيسي 
 

التباين بين األعوام ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٦ المكتب الرئيسي(أ)
 ٢٠١٦من 
 ٢٠٢١  إلى

 ٪١٠- ٦٩ ٧١ ٧٢ ٧٠ ٧١ ٧٧ المقر الرئيسي
 ٪٣٣- ٥٥٣ ٥٩٤ ٦٦٣ ٧١٣ ٧٣١ ٨٢٦ المكتب اإلقليمي ألفريقيا

 ٪٣- ٣٨ ٣٦ ٣٦ ٣٩ ٣٩ ٣٩ المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا
 ٪٥٦- ٤ ٤ ٥ ٤ ٥ ٩ المكتب اإلقليمي ألوروبا

 المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط
(معظم المناصب موجودة في 

 أفغانستان وباكستان)

٧- ١٤٤ ١٤٦ ١٧٠ ١٥٣ ١٥٨ ١٥٥٪ 

المكتب اإلقليمي لغرب المحيط 
 الهادئ

٥٠- ٣ ٣ ٣ ٥ ٦ ٦٪ 

 ٪٢٧- ٨١١ ٨٥٤ ٩٤٩ ٩٨٤ ١٠١٠ ١١١٢ المجموع
 المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال. :المصدر

  للمنظمة.(أ) تم تجميع أعداد الموظفين في إطار "المكتب اإلقليمي" لتشمل الموظفين الموجودين في المكاتب القطرية 
  
  

 رصد وتقييم االنتقال في مجال شلل األطفال
  

  إطار الرصد والتقييم
  

اليزال إطار الرصــد والتقييم يشــّكل عنصــرًا هامًا من عناصــر خطة العمل االســتراتيجية بشــأن االنتقال في   -٣٤
 البلدان ذات األولوية.مجال شلل األطفال. ويهدف هذا اإلطار إلى تسهيل فعالية رصد التقدم المحرز في 

  
  

                                                            
  : مزيد من المعلومات التفصيلية، يرجى الرجوع إلى موقع المنظمة على اإلنترنتلالطالع على    ١
)https://www.who.int/teams/polio-transition-programme/HR-planning-and-management  ــة)، تم ــ ــاإلنكليزيـ (بـــ

ــنيف موظفي المنظمة الممولين من المبادرة ال -١ ). الملحق٢٠٢١مارس  آذار/ ١٨االطالع في  ـــ ـــال تصـــ ــ ــ ــتئصـ ـــ عالمية الســـ
ــــب نوع العقد. الملحق  ــلل األطفال بحســـ ـــ ــلل  -٢شــ ـــ ــال شــ ــ ــتئصـــ ـــ ــنيف موظفي المنظمة الممولين من المبادرة العالمية الســ ــ تصـــ

 األطفال بحسب المكاتب الرئيسية والرتبة ونوع العقد.
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وُأعدت لوحة متابعة لرصــــــد التقدم المحرز في عملية االنتقال في مجال شــــــلل األطفال اســــــتنادًا إلى إطار   -٣٥
وتهدف لوحة  ١رصــــــــد خطة العمل االســــــــتراتيجية وتقييمها، وُنشــــــــرت هذه اللوحة على الموقع اإللكتروني للمنظمة.

المتابعة إلى ضمان اتباع طريقة شفافة ومنتظمة في رصد التقدم المحرز صوب تحقيق األغراض الرئيسية الثالثة 
المحددة في خطة العمل االســــــــــتراتيجية. وتوفر مجموعة من المخرجات والمؤشــــــــــرات العملية للبلدان ذات األولوية. 

 التوجيهية المعنية باالنتقال في مجال شلل األطفال. وسيجري تحديثها مرتين سنويًا تحت إشراف اللجنة
  

زيادًة في معدالت  )١٩-وُتظهر البيانات المســـــــتمدة من الســـــــنة األولى للرصـــــــد (قبل تفشـــــــي جائحة كوفيد  -٣٦
د  التغطية بلقاح شـــــــــلل األطفال المعطل وكذلك الجرعة الثانية من لقاح الحصـــــــــبة في البلدان ذات األولوية وترصـــــــــّ

الحاد على حد ســــــواء. وزادت القدرات األســــــاســــــية للتأهب لمواجهة الطوارئ وكشــــــفها واالســــــتجابة لها  الشــــــلل الرخو
في إقليمين من أقاليم المنظمة الثالثة المعنية باالنتقال في مجال شــــــــلل  )٢٠٠٥(بموجب اللوائح الصــــــــحية الدولية 

 ال على نحو منتظم.األطفال. وستسمح لوحة المتابعة برصد أثر االنتقال في مجال شلل األطف
 

  المجلس المستقل المعني برصد االنتقال في مجال شلل األطفال
  

ُعقد االجتماع األول للمجلس المستقل المعني برصد االنتقال في مجال شلل األطفال المعاد إنشاؤه انعقادًا   -٣٧
هامة لتقييم التقدم المحرز  وأتاح االجتماع فرصـــة .٢٠٢٠نوفمبر  تشـــرين الثاني/ ٥إلى  ٣افتراضـــيًا في الفترة من 

نحو نقل األصــــــول الخاصــــــة بشــــــلل األطفال لخدمة األولويات الصــــــحية األخرى على الصــــــعيد القطري، ومناقشــــــة 
من الناحيتين البرمجية والمالية على حد ســـواء، وتســـليط الضـــوء  ١٩-التحديات والفرص التي تطرحها جائحة كوفيد
األطفال واالنتقال في مجال شـــلل األطفال. وترد المناقشـــات بالتفصـــيل  على الروابط المتنامية بين اســـتئصـــال شـــلل

بها التي اتخذها مجلس الرصــــــــد األعماَل  اإلجراءات الموصــــــــى وســــــــُترشــــــــد ٢في التقرير الناتج عن هذا االجتماع.
 المقبلة بشأن االنتقال في مجال شلل األطفال. 

 
 اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة

  
بل لدعم تنفيذ  ةمدعو  جمعية الصــــــــــحة  -٣٨ إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير وتركيز مداوالته على أفضــــــــــل الســــــــــُ

 .١٩-أنشطة االنتقال في مجال شلل األطفال في سياق جائحة كوفيد
  
  

=     =     =  

                                                            
ــد والتقييم   ١ ـــ ــ ــ ــلل األطفال: لوحة متابعة الرصـــ ـــ ـــ ــ ــحة العالمية. برنامج االنتقال في مجال شــ ــ ــ ــ ـــ ]  إلكترونيموقع  [ منظمة الصـ

ــة) ( ــ ـــ ــزيـ ــيـــ ــلـــ ــكـــ ــاإلنـــ ــ ــ ــم https://www.who.int/teams/polio-transition-programme/polio-transition-dashboard(بــ ، تـــ
 ).٢٠٢١مارس  آذار/ ١٨االطالع في 

ــلل األطفال   ٢ ــ ـــ ــد االنتقال في مجال شــــ ــ ــ ــ ـــتقل المعني برصـــ ـــ ــ ــ  Navigating Complexity: Adapting to new .المجلس المسـ
challenges on the journey to a polio-free world, Fourth Report (https://polioeradication.org/wp-

content/uploads/2021/02/4th-TIMB-Report-Navigating-Complexity-20210131,pdf آذار/ ١٨االطـــالع فـــي ، تـــم 
 ).٢٠٢١  مارس


