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  االنتقال في مجال شلل األطفال
  
  

  العام تقرير من المدير
  
  
ـــلل ٢٠١٧) (٩(٧٠ج ص ععمًال بالمقرر اإلجرائي  -١ ــ ــلل األطفال: تخطيط االنتقال في مجال شـ ـــ ــأن شـ ـــ ) بشـ

األطفال، وضعت األمانة خطة عمل استراتيجية بشأن االنتقال في مجال شلل األطفال وقدمتها إلى جمعية الصحة 
ــبعين في أيار/ مايو   ٢بخطة العمل االســــتراتيجية علماً  وقد أحاطت جمعية الصــــحة ٢٠١٨.١العالمية الحادية والســ

التي تضــمنت تحديد ما يلزم من قدرات وأصــول، وخاصــًة على الصــعيد القطري، من أجل تعزيز التقدم الُمحرز في 
 عالم خاٍل من شلل األطفال عقب استئصاله. الحفاظ علىو  التي تمّولها مبادرة شلل األطفال سائر مجاالت البرامج

ــلل األطفال وعملت ا ــتة عشــــر ذات األولوية العالمية في االنتقال في مجال شــ ألمانة منذ ذلك الحين مع البلدان الســ
ــلل األطفال،  ٤و ــ ــأن االنتقال في مجال شـ ــتعراض الخطط الوطنية بشـــ ــريعة التأثر األخرى، على اســـ من البلدان الســـ

ــعها عند  ــ ــاء.ودعم وضـــ ــ في  ٢٠١٨لتقدم الُمحرز منذ أيار/ مايو ويقدم هذا التقرير أحدث المعلومات عن ا االقتضـــ
ــح النهج الذي  ــ ــتراتيجية، ويوضـ ــ ـــية وفي بلوغ األهداف المرحلية المحددة في خطة العمل االسـ ــــطة الرئيســ تنفيذ األنشـ

 .٢٠١٩عام ل المحددةينبغي اتباعه واألهداف المرحلية 
 

ـــلل األطفال وفي  ــطة الخاصــــة باالنتقال في مجال شـ بلوغ األهداف التقدم الُمحرز في األنشــ
  ٢٠١٨المرحلية منذ أيار/ مايو 

 
ـــّرعت -٢ ـــ ــطة األمانة دعمها المقدم إلى  ســ ــ ــحة المنعقدة في أيار/ مايو أنشــــ ــ  .٢٠١٨االنتقال منذ جمعية الصــــ

ــؤول  لتقديمفريق مخصـــص  وُأنشـــئ ــاعد المسـ التقارير بشـــأن االنتقال في مجال شـــلل األطفال إلى المدير العام المسـ
واالحتواء اســـتئصـــال شـــلل األطفال والتمنيع والطوارئ ن بيعكف اآلن الخبراء المعنيو و عن المبادرات االســـتراتيجية، (

ـــد والمختبرات ــ ـــ ــ ــريكة االنتقال،المتأثرة بللمنظمة  الثالثة والمكاتب اإلقليمية والترصــ ـــ ــ ـــ المانحة،  والجهات والجهات الشــ
لة خطة عملخريطة طريق و  توجد اآلنكما . برنامج العمل الجاري إلى بنشــــاط دعمعلى تقديم ال تنفيذ خطة ل مفصــــّ

ــتراتيجيـة.  ـــ ــ ــ ـــ ــ إلى كل من بنغالديش وٕاثيوبيـا  ٢٠١٨زيارات ُقطرية لدعم االنتقال في عام  وُأجريت أربعالعمل االسـ
ــأن الملكية . و والهند وميانمار ــات بشــ ـــاد المناقشــ ــائل هذه الزيارات الُقطرية بالغة األهمية في إرشـ العالمية كانت حصــ

 وتصريف الشؤون العالمي.
  
ـــتمر العمل على بناء نظام  -٣ ــ ــ ـــ ــطول المركباتدارة إلواسـ ــ ــ ـــ على نطاق المنظمة، حيث ُتعد المركبات التي  أســ

لل األطفال جزءًا كبيرًا من البرنامج الت ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ جريبي. ومن المتوقع أن يؤدي هذا النظام إلى الحد من تمولها مبادرة شـ
ـــتخدام مركبات المنظمة، و  ــ ـــ ـــاءلة على اســ ـــ ــ ــفافية والمســ ــ ـــ ــ ـــفاء المزيد من الشـ ــ ــ ُيعد مثاًال على انتقال هو التكاليف وٕاضـــ

 صة لشلل األطفال إلى برامج أخرى ألغراض أوسع نطاقًا.األصول المخصّ 
                                                           

 .٧١/٩الوثيقة ج   ١

 .(باإلنكليزية) المحاضر الموجزة لجمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين، اللجنة "أ"، الجلستان السادسة والثامنةانظر    ٢
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ـــتراتيجيــة، عقــد عليهــالتزامــات األمــانــة التي تنص ال ووفقــاً  -٤ ـــ ــ ــ ـــ ًا رفيع اجتمــاعــ ت المنظمــةخطــة العمــل االســ
ــتوى ـــلحة المســ ــحاب المصـ ــرين الثاني/ نوفمبر  ألصــ ــأن  ،٢٠١٨الرئيســــيين في تشــ ــل إلى اتفاق بشــ من أجل التوصــ

وناقش ما بعد اإلشهاد على استئصال شلل األطفال.  استراتيجية ومناقشة الخيارات الخاصة بتصريف شؤون تنفيذال
ـــلحة المباممثلو  ـــحاب المصــ ـــائر أصــ ــلل األطفال وســ ــال شـــ ـــتئصـــ لتحديات التي تواجه تنفيذ االنتقال ادرة العالمية الســ

ــــرورية للحفاظ على خلو العالم من هذا المرض. ــتمرار الوظائف الضـ ــــلل األطفال واســـ ــلس في مجال شـ ــ وخلص  السـ
ــهم بقدر كبير  ـــيســ ــلل األطفال سـ ـــلحة إلى أن االنتقال الفّعال في مجال شــ ــحاب المصـ في تحقيق أهداف التنمية أصــ

ــاهمته في الحفاظ على  ـــًال عن مســـ ـــاملة، فضــ ــحية الشــ ــتدامة، وبرنامج األمن الصـــــحي العالمي، والتغطية الصـــ المســـ
  المكاسب المتعلقة باستئصال شلل األطفال.

  
ــتوى على  وتنص -٥ ــرورةإحدى توصــــيات االجتماع الرفيع المســ اتّباع نهج متمايز إزاء االنتقال في مجال  ضــ

ـــة بفرادى البلدان. ــ ـــلل األطفال يقّر بالظروف الخاصـــ ــ ـــلل األطفال، لن يتاح ف شـــ ـــ في البلدان التي مازالت موطونة بشــ
يظل التركيز منصـــبًا بشـــدة على اســـتئصـــال المرض. وفي البلدان ســـســـوى قدر ضـــئيل من التخطيط لالنتقال، حيث 

ــررة من النزاع،  ـــلة تقديم  فيها يمكن التيالمتضـــ ــــيلزم على المنظمة مواصــ إحراز بعض التقدم في مجال االنتقال، سـ
ـــط أو الطويل. وفي البلدان  فيالدعم التقني والمالي  ـــ ــ ــًا للمخاطرالمدى المتوســ ــ ــ ـــ ــريعة  األقل تعرضـ ــ ــ والتي ال ُتعد ســــ

ـــرعة أكبر، في ظل الدعم المقدم  ــ ـــ ــ ــ ــتراتيجية بسـ ــ ــ ـــ ــ  تعزيزلبناء القدرات، من أجل التأثر، يمكن تنفيذ خطة العمل االســ
ــحيـة القوية والقوى العـاملـة الكبيرة  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــة بالطوارئ. وفي البلـدان ذات الُنظم الصـ ــ ــ ـــ ـــ ــ التمنيع الروتيني والقـدرات الخـاصــ

ـــلة على التدريب ــ ـــادات  والحاصــ ـــة األقوىالكافي، واالقتصــــ ــ ـــول والقدرات الخاصــ ، ُيتوقع من الحكومات تمويل األصــــ
 الوطنية. الصحية خططهاأولوياتها الصحية ودمجها دمجًا كامًال في بشلل األطفال الالزمة لتحقيق 

  
ــية والقرار الذي اتخذته بإدراجوفي أعقاب القرار الذي اتخذته المنظمة  -٦ ــ ــــاســ  بعد ذلك االنتقال في ميزانيتها األســ

ــلل األطفال  ــ ـــال شــ ــــتئصـــ ـــلحة خالل  بتمديدالمبادرة العالمية الســ ـــحاب المصـــ ــ ــة أعوام أخرى، أعرب أصـ ـــ برنامجها لخمسـ
ــــتوى عن قلقهم إزاء االزدواج المحتمل  ــ ــ ـــ ــ  ميزانية المنظمةفي المقترحة ميزانية المبادرة والزيادة  بيناالجتماع الرفيع المســ

ــية للثنائية  ــ ــ ـــ ــاسـ ــ ـــ ــ رة األمانة مليون دوالر أمريكي من أجل االنتقال. وقد أخطرت المباد ٢٢٧بمقدار  ٢٠٢١-٢٠٢٠األسـ
ــد  ـــ ـــية التي تمولها المبادرة في البلدان تكاليفبأنها ملتزمة بجمع الموارد لســ ـــ ــاسـ ــ ــتمرار الوظائف األســـ ــ ــ ـــ  اسـ ــ ًا األقل تعرضــ

. وفيما بعد ٢٠٢١-٢٠٢٠  التي ســتنتقل إلى الميزانية األســاســية للمنظمة في الثنائية للمخاطر وغير الموطونة بالمرض
األعضاء والجهات المانحة على تأمين التمويل الطويل األجل والمستدام للحفاظ ، ستعمل األمانة مع الدول ٢٠٢١عام 

ــائر أولويات قطاع  ــالح ســ ــلل األطفال لصــ ـــال شــ ــتئصـ ـــس التي ُوضــــعت الســ ـــية والبناء على اُألسـ ــاسـ على الوظائف األســ
 لطوارئ الناجمة عن الفاشيات ودمج ُنظم الترصد. االستجابة لالصحة، مثل التوّسع في التمنيع و 

  
، كان إنشاء األمانة للجنة التوجيهية الرفيعة المستوى المعنية باالنتقال في مجال ٢٠١٨وفي تموز/ يوليو  -٧

ــلل األطفال بمثابة خطوة أخرى حاســــمة األهمية  ــأن لشــ ــتراتيجية بشــ رصــــد التقدم الُمحرز في تنفيذ خطة العمل االســ
 االنتقال في شلل األطفال وتقييمه.

 
  ٢٠١٩االنتقال المخطط لها في عام األنشطة الخاصة ب

 
ــ -٨ ـــتمر إجراء زياراتســـ ـــاورات المكثفةالُقطرية  الدعم يســ ــال ممثلي المبادرة العالمية المع  إلى جانب المشــ ــتئصـــ ســـ

وســـائر الجهات المانحة، ليســـترشـــد بها أصـــحاب المصـــلحة  والتمنيعوالتحالف العالمي من أجل اللقاحات شـــلل األطفال 
 الرئيسيين في مجال االنتقال في صنع القرار، على النحو المفصل في الفقرات التالية.

  
أربع أولويات مواضيعية لالنتقال، وهي: الترصد  ٤وقد حدد اجتماع أصحاب المصلحة المشار إليه في الفقرة  -٩

ـــتجابة للطوارئ الناجمة عن المتكامل لألمراض التي يمكن الو  ــ ــ ــي، واالســـ ــ ـــ ــ ـــاسـ ــ ــ قاية منها باللقاحات، وتعزيز التمنيع األســـ
ــيات، واالحتواء.  ـــ ــــتأخذالفاشـ ــاورات  المبادرةزمام باألمانة  وســ ــ ــحة العالمية الثانية في تنظيم المشــ ــ قبل انعقاد جمعية الصــ

تقديم اقتراحات عملية بشأن كيفية تحديد االنتقال في مجال شلل األطفال على نطاق هذه األولويات من أجل والسبعين، 
  .المقررة فيما يتعلق بذلكوالمخصصات الميزنية 
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ــتمر الزيارات إلى -١٠ ـــ ــ ــ ـــتســ ـــ ــ ــ ــاد  البلدان ذات األولوية وسـ ــ ـــ ـــ في االنتقال، وهي أنغوال وبنغالديش والكاميرون وتشــ
وٕاثيوبيا والهند وٕاندونيســـيا والعراق وليبيا وميانمار ونيبال ونيجيريا والصـــومال وجنوب وجمهورية الكونغو الديمقراطية 

من طيف جري هذه الزيارات مجموعة من خبراء المنظمة تُ . وســـوف ٢٠١٩ مايوحتى أيار/  ١الســـودان والســـودان،
ــتعراض ــع وتحديثها الوطنيةخطط االنتقال  من الوظائف ذات األولوية. ويتمثل الغرض منها في اســـــ ــ ـــير وضـــ ـــ  وتيسـ

ــاء ـــ ــب االقتضــ ــ ـــيغها النهائية وتنفيذها، حســـ ــ ـــُتقدم األفرقة الزائرة. صــ ــ الدعم إلى الحكومات وٕالى المكاتب الُقطرية  وســ
وضــع خطط تعبئة الموارد على الصــعيد الُقطري واســتراتيجيات الدعوة الرفيعة المســتوى من أجل تعميم في للمنظمة 

ــال شــــلل  ــتئصــ حيثما تتوافر القدرات الحكومية. وحيثما  الوطنية خطط الصــــحةاألطفال في الوظائف الضــــرورية الســ
 األخرى. المنظمةفي مجاالت برامج  تتوافر بعد القدرات الحكومية، سُتدمج هذه الوظائف ال
 

ــــال المرض في البلدان التي مازال  من الرغم وعلى -١١ ــ ــتئصــ ـــ ـــدة على اســـ ـــ ـــبًا بشــ ــ أن التركيز الحالي يظل منصـــ
ســتقدم األمانة الدعم إلى افغانســـتان وباكســتان من خالل الزيارات الُقطرية لمواصــلة وضــع خطط المرض يتوطنها، 

 .٢٠١٩االنتقال الوطنية في النصف األول من عام 
  

، ســـتعقد األمانة اجتماعًا ٢٠١٨وعلى النحو المتفق عليه في االجتماع المنعقد في تشـــرين الثاني/ نوفمبر  -١٢
بحضــور ممثلي المبادرة  ٢٠١٩في النصــف األول من عام  ،ن أجل المتابعةرفيع المســتوى ألصــحاب المصــلحة م

ــركاء  ــتئصـــال شـــلل األطفال والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع والجهات المانحة وســـائر الشـ العالمية السـ
 لتسريع اتخاذ القرارات بشأن اآلثار العملية المترتبة على االنتقال في مجال شلل األطفال.

  
تصــريف الشــؤون المســتقبلية لالنتقال في شــلل األطفال مســألة رئيســية للمناقشـــة، بد الخيارات الخاصــة وُتع -١٣

ويوجد طيف من النماذج التي اقُترح النظر فيها. ويتمثل مصـــدر القلق الرئيســـي في تصـــريف الشـــؤون في اســـتدامة 
إلى نهاية فترة التمديد شــلل األطفال التقدم الُمحرز في اســتئصــال المرض بعد وصــول المبادرة العالمية الســتئصــال 

ــاهمة على النحو األمثل في تحقيق أهداف التنمية المســــتدامة  الحالية. وســــوف تُنّظم مشــــاورات أخرى لضــــمان المســ
  .في الوقت ذاته والتغطية الصحية الشاملة، مع الحفاظ على خلو العالم من شلل األطفال

  
  . ٢٠١٩في النصف األول من عام  لدعم الدول األعضاءمجموعة من مواد االتصال والدعوة  وستوضع -١٤
  

ــتبلور األمانة   كما -١٥ ــوب ســـ ــ ـــد والتقييم من أجل قياس التقدم الُمحرز صـ إطارًا قائمًا على تحقيق النتائج للرصــ
 .بشأن االنتقال في مجال شلل األطفال تحقيق األغراض والحصائل المتوقعة لخطة العمل االستراتيجية

 
ــتقترح  -١٦ ــطلع به ة األمانوسـ ــد االنتقال. كما ســـيجري بحث الدور الذي يمكن أن يضـ ــًا آلية مســـتقلة لرصـ أيضـ

 لبلدان التي تمر بمرحلة االنتقال في مجال شلل األطفال.لمجلس التنفيذي في زيارات الدعم إلى اأعضاء ا
  

ل األطفال إلى التقارير الســنوية بشــأن التقدم الُمحرز في االنتقال في مجال شــل تقديموســتســتمر األمانة في  -١٧
 المجلس التنفيذي، حسب االقتضاء.و  اللجان اإلقليمية جمعية الصحة من خالل

  
 

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
 

 .بهذا التقريرالمجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا  -١٨

 

=     =     =  

                                                           
 في وقت إعداد الوثيقة، كانت الزيارات الدعم الُقطرية المشتركة إلى بنغالديش وٕاثيوبيا والهند وميانمار قد اسُتكملت.    ١


