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اجتماع جانبي
ات حول تخطيط االنتقال في مجال شلل األطفال واستراتيجية آخر المستجدّ 

 ما بعد اإلشهاد على استئصال شلل األطفال
أهداف االجتماع

 لَّأهدافَّاالجتماعَّفيماَّيلي:تتمث َّ
 َّزيادةَّوعيَّالدولَّاألعضاءَّفيماَّيتعلقَّبتخطيطَّاالنتقالَّيفَّجمالَّشللَّاألطفال،َّمباَّيفَّذلكَّاملخاطر

 العملية؛والفرصَّاملرتبطةَّبتلكَّ
 يتعلقَّبإعدادَّاسرتاتيجيةَّماَّبعدَّاإلشهاد،َّواليتَّسُتناقشَّخاللََّّفيماالوضعََّّعلىالدولَّاألعضاءََّّإطالع

مجعيةَّالصحةَّالعامليةَّاحلاديةَّوالسبعني.
أساسية معلومات

يقرتبَّالعاملَّاليومَّأكثرَّمنَّأيَّوقتَّمضىَّمنَّاستئصالَّشللَّاألطفال،َّمعَّوجودَّمثانَّحاالتَّليسَّأكثرَّ
َّاإلصاب َّالبرَّمن َّاألطفال َّشلل َّبفريوس َّكل ََّّية َّيف َّالعام َّهذا َّعنها َّ)َّأُبلغ َّأفغانستان َّوباكستان5ََّّمن حاالت(

َّيرتت 2021َّحبلولَّعامََّّتوخىَّأنَّيتمَّاإلشهادَّعلىَّاستئصالَّشللَّاألطفالَّعامليا َّالـمَّحاالت(.َّومن3ََّّ) بَّ،َّمما
عليهَّإعالنَّانتهاءَّاملبادرةَّالعامليةَّالستئصالَّشللَّاألطفال،َّواخنفاضَّالتمويلَّاملخصصَّلذلكَّمنَّجانبَّالشركاءَّ

َّتدرجييا َّإىلَّأنَّيتوقفَّهنائيا .َّومنَّ حتملَّأنَّيُفضيَّاخنفاضَّالتمويلَّاملخصصَّالستئصالَّالـمَّيفَّتلكَّاملبادرة
سيرماَّيفَّالدولَّاألعضاءَّاليتَّيشوبَّالضعُفَّنُظَُمهاَّالصحية،َّبينماَّقدَّميثلََّّشللَّاألطفالَّإىلَّخماطرَّجسيمة،َّال

واخلباتَّاخلاصةَّبشللَّاألطفال.ذلكَّفرصا َّلنقلَّاألصولَّ
فَّوميكنَّتعريفَّاالنتقالَّبأنهَّعمليةَّلإلدارةَّالناجحةَّالختتامَّبرنامجَّاستئصالَّشللَّاألطفالَّعنَّطريقَّختفي

َّ(َّضمانَّخلور1َّعمليةَّاالنتقالَّإىلَّحتقيقَّثالثةَّأهدافَّرئيسية،َّوهي:َّوهتدفَّكَّبالفرص.َّحدةَّاملخاطرَّوالتمس َّ
(َّضمانَّاستمرارَّإحرازَّالبنامجَّلفوائدهَّعبَّنقلَّالوظائفَّواألصولَّاملرتبطةَّبشلل2َّالعاملَّمنَّشللَّاألطفال؛َّ

َّمالئما َّ َّذلك َّكان َّحيثما َّا3َّ؛األطفال َّشلل َّالستئصال َّالعاملية َّاملبادرة َّمن َّاملستخلصة َّالدروس َّنقل ألطفالَّ(
يفيدَّسائرَّتدخالتَّالصحةَّالعامة.وتطبيقهاَّمباَّ

وجيريَّإعدادَّاسرتاتيجيةَّماَّبعدَّاإلشهادَّمباَّيضمنَّحتقيقَّاهلدفَّاألول،َّوهوَّخلوَّالعاملَّمنَّشللَّاألطفال،َّ
َّوذلكَّعبَّتوفريَّاملعايريَّواملبادئَّالتوجيهيةَّالعامليةَّمنَّأجلَّاحلفاظَّعلىَّالوظائفَّالرئيسيةَّاملرتبطةَّبشللَّاألطفال
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يفَّمرحلةَّماَّبعدَّاإلشهاد،َّالسيرماَّمنَّخاللَّحتديدَّاملتطلباتَّاملاليةَّوتوفريَّالبنيةَّالتحتيةَّللدعمَّالتقينَّاملطلوبَّ
 .يئصالَّفريوسَّشللَّاألطفالَّالبرَّيفَّمرحلةَّماَّبعدَّاإلشهادَّعلىَّاست

َّحتق َّ َّاليت َّاملنال َّصعبة َّاملكاسب َّترسيخ َّميكن َّوحىت َّاألطفال َّشلل َّاستئصال َّبرنامج َّعب َّفإنَّقت وصوهنا،
ََّّاالسرتاتيجيةَّحتددَّاملخاطرَّاحملتملَّأنَّتقعَّمستقبال َّ مباَّقدَّيقوِّضَّجهودَّاستئصالَّشللَّاألطفال،َّكماَّأهناَّتعنيِّ

منَّتلكَّاملخاطرَّوالقضاءَّعليهاَّبأقصىَّقدرَّممكن.َّوتـَُنظ ُمَّتدابريَّختفيفََّّخطواتَّالتخفيفَّالالزمَّاختاذهاَّللحد َّ
َّاالسرتا َّلألهداف َّوفقا  َّتلك َّاملخاطر َّالتالية: َّالثالثة َّبضمان1َّتيجية َّاألطفال: َّشلل َّفريوس َّمصادر َّاحتواء )

(َّمحايةَّاجملموعاتَّالسكانية:َّبسحب2َّمكافحةَّالفريوساتَّاحملتملةَّالظهورَّأوَّالتخلصَّمنهاَّعلىَّحنوَّصحيح؛َّ
َّلقاحَّشللَّاألطفالَّاملعط لَّلتمنيعَّالسكانَّضدالـمَّلقاحَّشللَّاألطفالَّالفمويَّاحليَّ احتمالََّّوه نَّواستخدام

(َّالكشفَّواالستجابة:َّبالكشفَّالفوريَّعنَّمعاودة3َّمعاودةَّظهورَّأيَّفريوسَّمنَّفريوساتَّشللَّاألطفال؛َّ
 َّالوقايةَّمنَّسرايتهَّمـُجددا .َّدخولَّأوَّظهورَّالفريوسَّواالستجابةَّالسريعةَّلهَّحىتَّتتسّن َّ

من2017ََّّ-2016ويقرتبَّحجمَّإنفاقَّمنظمةَّالصحةَّالعامليةَّعلىَّاستئصالَّشللَّاألطفالَّيفَّاإلقليمَّللثنائيةَّ
مليونَّدوالرا 960ََّّمليونَّدوالرا َّأمريكيا َّمنَّأصل466ََّّ؛َّأيَّ%48.5نصفَّإمجايلَّامليزانيةَّاملخصصةَّلإلقليمَّ)

َّ َّامليزانية َّأرباع َّثالثة َّاملنظمة َّخصصت َّوقد َّاملعنيةَّوَّالـمَّأمريكيا (. َّالبامج َّلدعم َّاألطفال َّشلل َّالستئصال جهة
 أفغانستان،َّوباكستان،َّوالصومال.َََّّّباستئصالَّاملرضَّيفَّالبلدانَّالثالثةَّذاتَّاألولويةَّيفَّاإلقليم،َّوهي:َّ

والصومالَّحتديدا ،َّتقعَّضمنَّالبلدانََّّ،والسودانَّ،وباكستانَّ،وهناكَّأربعةَّبلدانَّيفَّاإلقليم،َّوهيَّأفغانستان
َّالستةَّعشرَّاليتَّتَُّ البلدانَّذاتَّاألولويةَّفيماَّيتعلقَّباالنتقالَّيفَّجمالَّشللَّاألطفالَّعلىَّالصعيدَّالعاملي.َّمنَّعد 

َّاملبادرةَّالعاملي ةَّواستندَّاختيارَّالبلدانَّإىلَّحجمَّاملواردَّالبشريةَّوالبنيةَّالتحتيةَّاملرتبطةَّبشللَّاألطفالَّاليتَّمو لتها
الستئصالَّشللَّاألطفال.َّوبالرغمَّمنَّذلك،َّفقدَّاقرتحتَّاللجنةَّاإلقليميةَّالتوجيهيةَّاملعنيةَّباالنتقالَّيفَّجمالَّ

َّ َّاجتماعها َّيف َّاألطفال َّالـمَّشلل َّحزيران/يونيو َّيف َّالعربية2017ََّّنعقد َّواجلمهورية َّوليبيا، َّالعراق، َّمن َّكل إضافة
 تقالَّمنَّشللَّاألطفالَّيفَّاإلقليم.ََّّالسورية،َّواليمنَّإىلَّالبلدانَّذاتَّاألولويةَّلالن

َّالنطاق،َّوتكوينَّشراكاتَّقوية،َّواعتمادَّاسرتاتيجياتَّ َّالعامةَّواسعة َّتدخالتَّالصحة وتوفرَّاخلبةَّيفَّإدارة
َّتأثرا َّ َّاألشد َّالسكان َّإىل َّللوصول َّواملتأثرةََّّمبتكرة َّالنائية َّاملناطق َّأو َّإليها َّالوصول َّيصعب َّاليت َّاملناطق يف

َّ َّطيلة َّشللَّاألطفال َّالستئصال َّالعاملية َّاملبادرة َّاكتسبتها َّاليت َّوهيَّاخلبة َّدروسا َّوفرصا 29ََّّبالصراعات، عاما ،
لصحيةَّوتعزيزَّميكنَّاإلفادةَّمنهاَّيفَّحتقيقَّسائرَّتدخالتَّالصحةَّالعامةَّاملهمةَّألهدافهاَّوضمانَّتوفريَّاحلياةَّا

َّ َّيلي: َّما َّالفرص َّتلك َّتتضمن َّاملتوسط، َّشرق َّإقليم َّويف َّأعمارهم. َّخمتلف َّعلى َّاألفراد َّجلميع َّتعزيز1َّالرفاه )
بَّحلاالتَّالطوارئَّواالستجابةَّهلا،َّواإلنذارَّاملبكر،َّواحلدَّمنَّاملخاطرَّقدراتَّالدولَّاألعضاءَّفيماَّيتعلقَّبالتأه َّ

منَّوفياتَّاألمهاتَّواألطفالَّدونَّسنَّاخلامسة،َّوذلكَّعبَّتعزيزَّمتنيعََّّ(َّاحلد2وإدارةَّاملخاطرَّالوطنيةَّوالعاملية؛َّ
األكثرَّيعَّاجملتمعاتَّاحمللية،َّالَّسيرماَّاألطفالَّوضمانَّحتقيقَّالتغطيةَّالصحيةَّالشاملةَّمنَّخاللَّالوصولَّإىلَّمج

َّهتميشا َّ َّالن 3َّ؛ َّتعزيز َّخالل َّمن َّوذلك َّالسارية، َّاألمراض َّعن َّالنامجة َّوالوفيات َّاملراضة َّمعدالت َّخفض ظمَّ(
 دَّاألمراضَّالساريةَّواالستجابةَّهلا.املتكاملةَّلرتص َّ

َّالتحدَِّّ َّوتتضمن َّيلي: َّما َّاإلقليم َّيف َّاالنتقال َّختطيط َّأمام َّاملاثلة َّالرئيسية 1َّيات َّالسراية َّتواصل توطنةَّالـمَّ(
ََّّيفَّكل ََّّيلفريوسَّشللَّاألطفالَّالبرَّ َّ(َّضعفَّالتقد 2َّمنَّأفغانستانَّوباكستان؛ زَّيفَّالصومالَّبسببَّحرََّالـمَّم

َّدةَّيفَّاإلقليم؛َّإذ(َّحاالتَّالطوارئَّاملعقر3َّاخنفاضَّالتغطيةَّبتمنيعَّاألطفالَّوضعفَّالبنيةَّالتحتيةَّللنظامَّالصحي؛َّ
تواجهَّستةَّبلدانَّخطرَّوفادةَّفريوسَّشللَّاألطفالَّأوَّظهورَّفريوساتَّشللَّاألطفالَّاملشتقةَّمنَّاللقاحاتَّنتيجةَّ
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واهنة،َّأوَّضعفَّالبنيةَّالتحتيةَّللنظامَّالصحي،َّأوَّتدهورَّعملياتَّالتمنيعَّالصراعاتَّالدائرة،َّأوَّاالقتصاداتَّال
َّ َّاملتضررة؛ َّاملناطق َّيف َّاألطفال َّإىل َّالوصول َّصعوبة َّأو َّالتحتيةَّ (4الروتيين، َّالبنية َّعلى َّكبري َّبشكل االعتماد

تيعابيةَّ(َّضعفَّالقدرةَّاالس5واألصولَّاخلاصةَّباستئصالَّشللَّاألطفالَّلالستجابةَّللفاشيراتَّوسائرَّالطوارئ؛َّ
َّلالضطالعَّ َّبالصراعات َّواملتأثرة َّاهلشة َّالدول َّيف َّالعاملية َّالصحة َّملنظمة َّالتابعة َّالقطرية َّواملكاتب للحكومات

َّ(َّعدمَّكفايةَّالتمويلَّأثناءَّفرتةَّاالنتقالَّملنعَّسرايةَّاملرض6بالوظائفَّواخلباتَّاخلاصةَّمبرحلةَّماَّبعدَّاإلشهاد؛َّ
 حىتَّبلوغَّمرحلةَّاإلشهاد.

 ُقدما  ُسُبل المضّي 

 نَّاألولوياتَّالعاجلةَّلعمليةَّاالنتقالَّاإلقليميَّماَّيلي:تتضم َّ
 َّ؛2017ول/أكتوبرَّاألوضعَّخطةَّعملَّإقليميةَّلالنتقالَّيفَّجمالَّشللَّاألطفالَّحبلولَّتشرين 
 َّ؛2017منَّالصومالَّوالسودانَّحبلولَّالربعَّالثالثَّمنَّعامََّّدةَّخطةَّعملَّاالنتقالَّلكل َّوضعَّمسور 
 َّاالنتقال َّختطيط َّعملية َّكل ََّّبدء َّالسورية،ََّّيف َّالعربية َّواجلمهورية َّوباكستان، َّوالعراق، َّأفغانستان، من

 .2018واليمنَّحبلولَّالربعَّاألولَّمنَّعامَّ
ةالنتائج    المرجوَّ

َّاإلشهادَّ َّبعد َّما َّواسرتاتيجية َّاإلقليمي َّاالنتقال َّختطيط َّإعداد َّيف َّومسامهتها َّاألعضاء َّالدول َّوعي ازدياد
َّ)وُتشجَِّّ َّالدولَّاألعضاء، َّالدولَّذاتَّاألولويةَّيفَّجمالَّختطيطَّاالنتقال،َّعلىَّامتالكَّعمليةَّعَّاملنظمة الَّسيرما

 االنتقالَّوقيادهتا(.
 


