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 شلل األطفال 
 

 استئصال شلل األطفال
 
 تقرير من المدير العام  
 
 
  1 اسيييت  ييياا طيييل  ا  فاا    تاّلق التقرير المأحاط المجلس التنفيذي علمًا في دورته الخمسييييع  اد الما     -1
مع بدء سييييرياع اسييييتراتيجي     2022عام م لع    مالومات في االميّ ال   ييييّح إلى جماي  ال  رفوعيقدم هذا التقرير المو 

الوفاء  الوعد، وهو يتضيييييّمع ما يلي  ويا سيييييرياع فيروس طيييييل     :2026-2022اسيييييت  ييييياا طيييييل  ا  فاا للفتر   
أطيييييفاله في البلداع المو ون   الفيروس وويا سيييييرياع فيروس طيييييل  ا  فاا الدا ر المطيييييتق    بجميع  بّري ا  فاا ال

  وني   يهو واسييييييييييييييتمرار تيروير جيا حي  مر  فيروس فورونيا و اللقيا  والوييايي  مع فياطيييييييييييييييياتيه في البليداع  ير الم مع
  2022التموي  في بداي  عام   المبذول  الست  اا طل  ا  فااو وحال   االميّ ( على الجهود ال19-)فوفيد

 
ع الوضيع الو ا ي في عام  2020ومقارن   اام   -2 دد حاالت اإل يا    طيل   مع انخفا  ع 2021، فقد تحسيّ

وعدد حاالت اإل ا    المر   سبب فيروس  %96  بنس   1مع النمط    بّري ا  فاا  سبب فيروس طل  ا  فاا ال
  أّما في المنا ق المو ون   الفيروس،  االميّ على ال يييايد ال %47  طيييل  ا  فاا الدا ر المطيييتق مع اللقا  بنسييي  

 ير أع هيذا    1مع النمط    بّري عع خمس حياالت نياجمي  عع فيروس طييييييييييييييلي  ا  فياا ال  2021فقيد أبل  في عيام  
نما هوو  اإلى الطياور  الرضي يجب أال يؤدي  الوضيع اإليجابي   تازيز المطيارف  ب االسيتفاد  منهافر ي  فريد  ين يي   وا 

والدعم مع جانب جميع الجهات الطييريف  في الق اع الاام وي اع المجتمع المدني  ومازاا برناما اسييت  يياا طييل   
نا ق وت ايم ا  فاا في ممتا ا  ات مسييييييييتمر  ومسييييييييتجد  على حد سييييييييواء، مو  الحاج  إلى  تحّديا  فاا يواجه  

 اسيييتمرار فر ييي  االسيييتفاد  مع براما الت ايمو وانادام ا مع تفوتهم  مسيييتودعات الفيروس المو ون   المر  مّمع 
التي تؤور في أنطييييييي   تر يييييييد طيييييييل  ا  فاا وحم ت    19-وعدم اليقيع في أفيانسيييييييتاعو واسيييييييتمرار جا ح  فوفيد

   المبذول  االميّ هود المفافحتهو والوضع المالي  ير المستقر الذي يؤور سل ًا في الج
 

وقف سررريان جميف ريروسررات شررلل األطفال بشررفل دائم رن البلدان التن يتوطن ا    :1الغاية  
  الفيروس

 
مع جميع فيروسيييات طيييل     تم اإلطيييهاد   يييور  مسيييتقل  على خلوها    السيييت منّظمخمسييي  مع أياليم ال  هناك -3

ط، أبل  إيليم طيييير  ال2021وفي عام     بّري ا  فاا ال المو وع  فيروس طييييل  ا  فاا  المت قي    ، وهو اإليليم متوسييييّ
مع   بّري اإلطيهاد على اسيت  ياا فيروسيات طيل  ا  فاا ال  تمّ فما  عع أي  عدد مع الحاالت على اإل        ،بّري ال

مع   بّري ، ُفطييييييييا عع وجود فيروس طييييييييل  ا  فاا ال2021  وفي عام  االميّ ايد العلى ال يييييييي  3والنمط    2النمط  
ضييييافً  إلى سييييرياع   1النمط   في  ا  أنحاء أفيانسييييتاع و انسييييتاع، وهما نخر بلديع مت قييع يتو نهما الفيروس  وا 

 
و انظر أيضيًا المحاضير الموجز  للمجلس التنفيذي في دورته الخمسييع  اد الما  ، الجلسي  التاسيا ،  150/21م ت الوويق     1

 ) اإلنفليزي (  2، والجلس  الااطر ، الفرع 3الفرع 
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فيروس طييل  ا  فاا المطييتق  ل اً مطييترف  اً دورانأفيانسييتاع و انسييتاع    تطييهد،  1مع النمط    بّري فيروس طييل  ا  فاا ال
  ور م اإلب غ عع مسيييتويات يياسيييي  منخفضييي  لحاالت طيييل  ا  فاا، فاع خ ر السيييرياع  2مع اللقا  مع النمط  

ات المرخوذ  مع بي تي  اّينفي ال 1مع النمط    بّري المت قي يؤفده اسييييييييييتمرار النطييييييييييا عع فيروس طييييييييييل  ا  فاا ال
في أي مفاع  اد ترنيد    بّري فذلك على خ ر استمرار سرياع فيروس طل  ا  فاا ال  البلديع فليهما  وجرى التطديد

م ويو في  2022في طييي اط/ فبراير   1مع النمط    بّري حال  إ يييا    طيييل  ا  فاا سيييببها فيروس طيييل  ا  فاا ال
 انستاع م دره  جينيًا  فيروس    اً مرت  فاع علمًا  رع الفيروس  

 
أربع حاالت إ ييا    طييل  ا  فاا  سييبب فيروس طييل  ا  فاا    عع 2021ُأبل  في عام  وفي أفيانسييتاع،   -4
 1مع النمط    بّري حامل  لفيروس طييييل  ا  فاا الات المرخوذ  مع البي    اّينمع ال %3 0ونسيييي      1مع النمط    بّري ال
حال  إ يييييييا    المر   سيييييييبب فيروس طيييييييل  ا  فاا الدا ر   43  إلى جانب،   (عّين  298  واحد  مع أ ييييييي   عّين)

حامل  لفيروس طيييييل  ا  فاا الدا ر  ات المرخوذ  مع البي    اّينمع ال %13  ونسييييي   2المطيييييتق مع اللقا  مع النمط  
 1(  عّين 298  مع أ    عّين  40)  2المطتق مع اللقا  مع النمط  

 
  عيع محليًا في المسيييييتود  بّري ويد نجحت أفيانسيييييتاع في الماضيييييي في ويا انتقاا فيروس طيييييل  ا  فاا ال -5

 الفيروس، وهما اإليليماع الجنوبي والطييييييييييرييو إال أع جهودها تاريلت  سييييييييييبب ا زم  اإلنسيييييييييياني  التي    المو ونيع
انادام  ، ومازالت مستمر   ونتيج  لذلك، أسفرت موجات التطرد الجماعي للسفاع و 2021تفايمت في نب/ أ س س  

الزيييارات  تيياحيي  فرد محييدود  للت ايم عع  ريق  ات الراهنيي  المتموليي  في إتحييّدييي عع تفييايم وتاقيييد الالمتزايييد  ا مع  
وتسيييييييييييببت في   ،يع في الخ وط ا مامي  للخ ر يييييييييييّحيوتاري  سييييييييييي م  الاامليع ال  ،في اإليليم الجنوبي  المنزلي 

للت ايم    اإلجمالي   وعلى الر م مع ارتفاع التي ي   19-اسيييييييييييتمرار التاقيدات التطيييييييييييييلي  الناتج  عع جا ح  فوفيد
(، فاع الفجوات في التمنيع على المسييييتوى دوع  %90 ضييييد طييييل  ا  فاا على ال ييييايد الو ني )بنسيييي   تزيد على

 الو ني التزاا موجود  لدى ا  فاا الذيع فاتتهم فر   الت ايم  استمرار في منا ق مستودعات الفيروس 
 
قد زاد عدد ا طيييخاد المطيييرديع  ف   تطيييهد ارتفاعًا حاداً االحتياجات اإلنسييياني  لسيييفاع أفيانسيييتاع    زالتوما -6

ويوا يييييييي     2 2021الضيييييييياا منذ نهاي  أيار/ مايو   رنور معداخليًا والمحتاجيع إلى مسيييييييياعدات إنسيييييييياني  فوري  
ات بهدف ويا انتطييييار سيييي الت  تحّديت ور المع  البرناما الو ني لمفافح  طييييل  ا  فاا تنييا الُنها التطييييييلي   

على وجه   2وفيروس طييييل  ا  فاا الدا ر المطييييتق مع اللقا  مع النمط   1مع النمط    بّري فيروس طييييل  ا  فاا ال
ذ تتفايم  فر ييييييي  الت ايم     اسيييييييتمرارتفوتهم    د ا  فاا الذيعتحديالسيييييييرع ، بترفيز الجهود على  والو يييييييوا إليهم  وا 

البرناما على الحياد ال ييييييارم للام  اإلنسييييييانيو ووضييييييع خ ط ال وار و وات اع نها مرع   رّفزا زم  اإلنسيييييياني ، ي
يجياد حلوا   للت ايم المحلي وتازيز خيدميات التمنيع الروتيني،  ميا في ذليك تنفييذ    حيويي للو ييييييييييييييوا إلى ا  فيااو وا 

ليها  الخدمات المتنامل   وسيييييييتاتمد الامليات اإلنسييييييياني  على    تقديم خ    التموي  والتنق  داخ  أفيانسيييييييتاع ومنها وا 
تاح  المرافق ال ات اإلنسيياني  الاامل  في الخ وط ا مامي  التي تضيي لع بدور حاسييم   منّظم   ويجب دعم ال ييّحيوا 

مليوع  ف  في   9,9د اسيييييييييتهدفتا  أفيانسيييييييييتاع حملتي تمنيع متتاليتيع على مسيييييييييتوى البل  نفذتور م هذه البي  ، فقد  
  حيث تلقى ، وطييملتا االضيي  ع  رنطيي   في اإليليم الجنوبي  2021ع الواني/ نوفمبر وفانوع ا وا/ ديسييمبر  تطييري
  ا وا مر  منذ يرا   و ث سنوات  سبب انادام ا مع وتاّذر إمفاني  الو و   الت ايم   مليوع  ف  2,6

 
 ف  ما لم ُيذفر خ  2022جميع البيانات الو ا ي  الوارد  في هذا التقرير هي البيانات المسجل  حتى نهاي  ط اط/ فبراير    1

اليتييييييياليي   اإللينييتييرونيي  اليمييوييع  عيلييى  أسيييييييييييييييبييوعيييييييييًا  وييييييي   حيييييييد  اليمييُ الياييييييياليمييييييييييّ   اليو يييييييا ييييييييي   اليبييييييييييانيييييييات  نخير  وتيتيييييييا   ذليييييييك  
https://polioeradication.org/polio-today/polio-now/this-week/  

ُمفّوضييييييييي  ا مم المتحد  السييييييييامي  لطييييييييؤوع ال ج يع  بياع مع رؤسيييييييياء اللجن  الدا م  المطييييييييترف  بيع الوفاالت  طييييييييرع     2
  2021  ُمفّوضييييييييييييييييي  ا مم المتحييد  السييييييييييييييييامييي  لطييييييييييييييؤوع ال ج يع  جنياو  2021نب/ أ سيييييييييييييي س    19أفيييانسييييييييييييييتيياع،  

(https://www.unhcr.org/en-us/news/press/2021/8/611e1cc738/statement-principals-inter-agency-standing-

committee-iasc-afghanistan.html 2022نيساع/ أبري   1، تم االّ  ع في ) 

https://polioeradication.org/polio-today/polio-now/this-week/
https://www.unhcr.org/en-us/news/press/2021/8/611e1cc738/statement-principals-inter-agency-standing-committee-iasc-afghanistan.html
https://www.unhcr.org/en-us/news/press/2021/8/611e1cc738/statement-principals-inter-agency-standing-committee-iasc-afghanistan.html
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 طييييل  ا  فاا  سييييبب فيروس طييييل  ا  فاا  واحد   حال  إ ييييا    عع  2021ُأبل  في عام  وفي  انسييييتاع،   -7
 1مع النمط    بّري حامل  لفيروس طييييييييييل  ا  فاا الات المرخوذ  مع البي    اّينمع ال  %8  ونسيييييييييي    1مع النمط    بّري ال
حاالت إ ييييييييا    المر   سييييييييبب فيروس طييييييييل  ا  فاا الدا ر    8إلى جانب   (،  عّين 833مع أ يييييييي     تاعّين 3)

حامل  لفيروس طيييييييل  ا  فاا الدا ر  ات المرخوذ  مع البي    اّينمع ال %4  ونسييييييي   2المطيييييييتق مع اللقا  مع النمط  
  ( عّين 833  مع أ    عّين  35)  2المطتق مع اللقا  مع النمط  

 
اسيييييتؤنفت هذه  ،  19- سيييييبب جا ح  فوفيد 2020في أنطييييي   التمنيع التنميلي في عام   مؤّيتو اد تويا   -8

 1مع النمط    بّري ا  فاا المع أج  الت ييييدي لسييييرياع ف  مع فيروس طييييل     2020ا نطيييي   في نب/ أ سيييي س  
في البلد  ويسييييييييييييتمر التنسيييييييييييييق عبر الحدود مع    2وفيروس طييييييييييييل  ا  فاا الدا ر المطييييييييييييتق مع اللقا  مع النمط  

الو ني لامليييات    رفزأفيييانسييييييييييييييتيياع  وياميي  البرنيياما برعيياييي  خ يي  الاميي  الو نييي  لل وار  المنفييذ  عع  ريق الم
لحد مع عدد ا  فاا  ير المسيييييييتفيديع مع التمنيع خ ا أنطييييييي    ال وار  ويتمو  الهدف الطيييييييام  المنطيييييييود في ا

ًا للمخا ر التي تسيييج  أعلى نسييي   مع تاّرضييي البرناما على منح ا ولوي  للمنا ق ا طيييد    رّفزالتمنيع التنميلي  وي
المجتماي و والتنام  مع  فر يييي  الت ايمو والتنفيذ الراسييييي السييييتراتيجيات المطييييارف    تفوتهم  اسييييتمرارا  فاا الذيع  

علمًا  رع البرناما  ا وسييييع ن ايًا، وخ ييييو ييييًا مع أج  المسيييياعد  على تازيز ُنظم التمنيعو   ااّم ال   ييييّح براما ال
 إطراك القياد  على مستوى االتحاد والمقا اات  النام  لدعم تنفيذ البرناما واإلطراف على تنفيذه يام  على  

 
رعي  اإليليمي  الوزاري  الماني   اسييييييييت  يييييييياا طييييييييل  ا  فاا ومفافح  فاطييييييييياته، التي  اللجن  الف  ويد عقدت -9

طمفتب اإليليمي لطييييير  الالأنطيييييرها مدير     ويطيييييير  2021اجتماعها ا وا في نذار/ مارس   ،  منّظمالتا ع لل  متوسيييييّ
مطيييييييييييييارف  القياد  الحفومي  وتقديم المزيد مع الدعم واإلرطييييييييييييياد إلى    تازيزإلى    واجتماعاتهاإنطييييييييييييياء اللجن  الفرعي   

 يي  دعم الجهود  إذ يتوا  19-أفيانسييتاع و انسييتاع  وفي الويت ذاته، تترور الامليات في ف  البلديع بجا ح  فوفيد
  الاامليع   االسيييييتفاد  مع،  19-،  ما في ذلك نطييييير لقاحات فوفيد19-الو ني  والمحلي  المبذول  ل سيييييتجا   لنوفيد

  التحتي وخبراته وبنيته  طل  ا  فاا    برناما است  اافي 
 

وقف سررررررررريان ريروس شررررررررلل األطفال الدائر المشررررررررت  من اللقا  والوقاية من   :2الغاية  
   الفاشيات رن البلدان التن ال يتوطن ا المرض

 
بلدًا   20، اسييييتمر النطييييا عع وجود فيروس طييييل  ا  فاا الدا ر المطييييتق مع اللقا  في 2021في عام   -10
حال    15حال  إ ا    المر  ) 590 ، مما أدى إلى النطا عع منّظمالمر  في و و  أياليم تا ا  لل  يتو نه ال

حال    1079  ميا مجموعه( مقيارن   2حال  ناجمي  عع الفيروس مع النمط   575و 1ناجمي  عع الفيروس مع النمط  
   في عدد الحاالت المبلّ   %47  ا الادد يمو  انخفاضييييييييًا بنسيييييييي    وعلى الر م مع أع هذ2020الُمبل  عنها في عام  

، فاع الوضع اليزاا  ير مستقر نظرًا إلى استمرار الفجوات في التمنيع، والسيما  2020عنها في الاالم مقارن   اام 
وانخفا  مادالت   ،للفاطييييييات  االسيييييتجا  في والتوييت  الجود   وي يييييور ،  2ضيييييد فيروس طيييييل  ا  فاا مع النمط  

  وبوجه خاد، اسييييتمر النطييييا عع فيروس طييييل  ا  فاا  19-الناجم  عع جا ح  فوفيد  الارايي    سييييببالتمنيع  
في  ا  منا ق  رب أفريقيا    يلقًا طييديداً   الوضييع  ويوير  سييا قًا على حد سييواء   تضييّرر في منا ق جديد  ومنا ق م

حال ( مع مجموع الحاالت   575حال  مع أ يييييييي     438)  %76التي تمو  الحاالت المسييييييييجل  فيها مجتماً  نسيييييييي    
وفي نيجيريا التي    على ال يييايد الاالمي، 2 الناجم  عع فيروس طيييل  ا  فاا الدا ر المطيييتق مع اللقا  مع النمط

   االميّ الم ادر  ال  وتطيييارحال (    575حال  مع أ ييي     389الحاالت )  تلك  مع مجموع %67  نسييي  ب  تسيييترور وحدها
 فيها  التمنيع والتر يييييييد ظمهن  وتاّ  أوفرانيا   فيخاد إزاء ا زم  المت ييييييياعد   قلق   السيييييييت  ييييييياا طيييييييل  ا  فاا  

  ويجري  المسيييتمر  في البلد 2فيروس طيييل  ا  فاا الدا ر المطيييتق مع اللقا  مع النمط  فاطيييي   وتويا االسيييتجا   ل
تجري البلداع المجاور  تقييمًا لمادالت المناع  ، فما  انتطيييييار هذه الفاطيييييي  ومنعوضيييييع خ ط  وار  لدعم أوفرانيا  
تاحتها للمسييياعد  في تلبي  االحتياجات اإلنسييياني ،   بد معوالومدى حسييياسيييي  التر يييد لديها    تاب   الموارد ال زم  وا 

  مجاور   ما في ذلك جهود اإل او  واالستجا   لألمرا  والوياي  منها في ف  مع أوفرانيا والبلداع ال
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ي  واالسييتدام ،  فّاال مزيد مع ال  2ولويا سييرياع فيروس طييل  ا  فاا الدا ر المطييتق مع اللقا  مع النمط   -11
  لإلذع  االسييتاماا في منّظم موجب بروتوفوا ال  2يتوا يي  إع اء اللقا  الفموي الجديد لطييل  ا  فاا مع النمط  

بناًء على تو يي    2021االسيتاماا ا ولي للقا  في أوا   تطيريع ا وا/ أنتوبر  حاالت ال وار   ويد انتهت فتر   
طييهرًا على اسييتاماا اللقا  الفموي الجديد   12ضييي فريق الخبراء االسييتطيياري االسييتراتيجي الماني  التمنيع  و اد مُ 

ه اسيييييييييتاملت حوالي  ، تطيييييييييير بيانات ا مان  إلى أن2021 وا مر  في نذار/ مارس    2لطيييييييييل  ا  فاا مع النمط  
ز باجراء ر ييد  ييارم لمرموني  اللقا  في زّ بلدًا  وسييمح التر ييد الما  14عبر أنحاء    اللقا  مليوع جرع  مع 250

 واا فتر  نطيير اللقا   والتحقق منه  اسييتمرار  يب  االسييتاماا  ر ييد االسييتاداد  مرحل  االسييتاماا ا ولي وسيييتوا يي   
   لإلذع  االستاماا في حاالت ال وار  منّظمبروتوفوا ال موجب  

 
ضييييييافً  إلى الاملي  الجاري  ل -12 ، سييييييياتمد  2نطيييييير اللقا  الفموي الجديد لطييييييل  ا  فاا مع النمط  لبدء في وا 

  أو مفتطيييف   ي فاطيييي  حاليعالي  الجود   سيييريا  و   اسيييتجا    حم تتنفيذ  النجا  في تحقيق الهدف المنطيييود على  
وتسيييييييترطيييييييد الم ادر   مطيييييييور  فريق ،  للفاطييييييييات   االسيييييييتجا     را   2يوجد نقد في اللقا  مع النمط   حديوًا  وال

 المخزوع المتوفر مع  الخبراء االسيييتطييياري االسيييتراتيجي الماني  التمنيع ل سيييتجا   في أسيييرع ويت ممفع  اسيييتخدام 
 اسيتخدام أي لقا  مع النمط    على وجه السيرع  وبجود  عالي   السيتجا   للفاطيياتا  تنفيذ  وياتمد النجا  على اللقا 
  )بداًل مع ترخير االسيييييتجا   مع أج  اسيييييتخدام أي لقا  مختلا يد تنوع إمداداته  اّينيفوع متوافرًا في من ق  م 2

دًا(  وين يي أع تطييم  االسييتجا   المطييارف  السييياسييي  المسييتهدف  والمنسييق  على جميع تحديمحدود  في ذلك الويت  
نطييييياء هيان  لقياد  االسيييييتجا   ال ار   للفاعاّم     يييييّحيالمسيييييتويات  اد إع ع  ار    طييييييات مع أج  تنسييييييق  و وا 

ًا للمخا رو والتنسيييق مع خدمات  تاّرضيي ي و وتازيز القدرات اإليليمي  والق ري  في المنا ق ا طييد  فّاال   اتاالسييتجا 
على التمنيع النافي  وأعلى أي جرع  مع اللقا     التي لم تح يييييييي د المجتماات المحلي   تحديالتمنيع ا سيييييييياسييييييييي  ل

على ضيييييرور  تازيز القدر  على التر يييييد  ما يمّفع مع زياد  سيييييرع  النطيييييا عع فله   ويقوم ذلكها   والو يييييوا إلي
إلى    لطييل  ا  فاا  مفتطييا  ظهور أي فيروس مخا ر وعوايبالحاالت واالسييتجا   لها في الويت المناسييب لتقلي   

ًا ماقيدًا إلميدادات اللقياحيات المفوني  مع مختلا ترفي يات  عيالمييّ الم يادر  تيدير وضييييييييييييييايًا    وميا زاليت   أدنى حيد ممفع
وتجري التادي ت ال زم  اسيييييييتجا   للوضيييييييع الو ا ي المت ور لفيروس طيييييييل    ،اللقاحات المضييييييياد  لطيييييييل  ا  فاا

 ا  فاا 
 
اا الدا ر المطيييتق مع اللقا  مع الجزء ا نبر مع حاالت اإل يييا    فيروس طيييل  ا  ف  حدوثونظرًا إلى   -13

ذلك  في   بّري وعقب النجا  في اإلطييييييييهاد على اسييييييييت  يييييييياا فيروس طييييييييل  ا  فاا ال،  في اإليليم ا فريقي  2النمط  
ال وار  لضييييييماع اسييييييتدام  خلو اإليليم ا فريقي مع طييييييل  جهود    يجري تنويا،  2020في نب/ أ سيييييي س   اإليليم 

نب/   25للجن  اإليليمي   فريقيا التي ُعقدت في   اّيعا  فاا بجميع أطييييييييييفاله  وعلى هامل الدور  الحادي  والسيييييييييي 
بتنويا جهودها الرامي  إلى اسيت  ياا جميع السي الت المت قي     1، التزمت الدوا ا عضياء مجدداً 2021أ سي س  

الموابر  في الويت نفسيييييييييييه على نق  ا  يييييييييييوا  و   ،2لفيروس طيييييييييييل  ا  فاا الدا ر المطيييييييييييتق مع اللقا  مع النمط  
الجهود المبذول  على ن ا  أوسييييع في مجاا لفا د   والوظا ا والخبرات التي أنطييييرها برناما مفافح  طييييل  ا  فاا  

  ود االسييت  ييياا احتياجات اسييتمرار جهوتحقيقًا للتوازع بيع    2 وضييماع االسييتدام  في ا مد ا  وا ااّم ال   ييّح ال
 طييل     بترورها  السييت  يياا طييل  ا  فاا مواردها على المنا ق الماروف  االميّ الم ادر  ال  رّفزوتخ يط االنتقاا، سييت

 
نب/   26الم ادر  الاالمّي  السيييت  ييياا طيييل  ا  فاا  البلداع ا فريقي  تلتزم  القضييياء على جميع أطيييفاا طيييل  ا  فاا،     1

-https://polioeradication.org/news-post/african-countries)  2021  جنيا  منّظم  ال يييييييّح  الاالمّي و  2021أ سييييييي س  

commit-to-ending-all-forms-of-polio/ 2022نيساع/ أبري   1، تم االّ  ع في ) 

للح ييييييييوا على مالومات إضييييييييافي  عع االنتقاا في مجاا طييييييييل  ا  فاا،  ما في ذلك ا نطيييييييي   المنّظم  في اإليليم     2
  75/24ج قي، انظر الوويق ا فري

https://polioeradication.org/news-post/african-countries-commit-to-ending-all-forms-of-polio/
https://polioeradication.org/news-post/african-countries-commit-to-ending-all-forms-of-polio/
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يسييمح  النطييا عع أي فيروس لطييل   مع الخبراء   اسييتجا   سييريا   فريق وهناك   والماّرضيي   طييد  لمخا ره ا  فاا  
 ا  فاا وتحري وجوده واالستجا   له على وجه السرع  في حاا ظهوره 

 
 تثير قلقًا دولياً   عاّمةة  صّحيطارئة  

 
(  طييييرع  2005  الدولي  ) ييييّحياللوا ح اللجن  ال وار  المنطيييير   موجب    في االجتماع ا خير الذي عقدته -14

ت  تارضييي  اد أع اسييي اتفقت اللجن   اإلجماع،   2022،1في طييي اط/ فبراير  ،  االنتطيييار الدولي لفيروس طيييل  ا  فاا
على أع خ ر االنتطييار   ،  االميّ ال  19-يطييم  نوار جا ح  فوفيد  مالفيروس طييل  ا  فاا    االميّ الوضييع الو ا ي ال

  توير يلقًا دولياً  عاّم     ّحي ار      طفّ الدولي لفيروس طل  ا  فاا مازاا ي
 

 بيئة مواتية
 
على عدد مع عوام  التمفيع،    2026-2022يرتنز نجا  تنفيذ استراتيجي  است  اا طل  ا  فاا للفتر    -15

وال حث والر يييييييد والتقييم     الجنسييييييياني  عت اراتالجنسييييييييع والبراما المراعي  ل  ما في ذلك ضيييييييماع اإلن ييييييياف بيع  
( السييت  يياا طييل   2والياي    1وضييماع اعتماد نها أنور تنامً  )على النحو المبيع في الجزأيع المت ييليع  الياي   

 ا  فاا 
 
  السيييت  ييياا طيييل   االميّ ال  التا ا  للم ادر   2023-2019وتماطييييًا مع اسيييتراتيجي  المسييياوا  بيع الجنسييييع   -16

، تحدد اسييييتراتيجي  اسييييت  يييياا طييييل   المت ييييل  بنوع الجنس  التمنيع  عق اتد وتذلي   تحديلا  فاا والجهود المبذول   
بلوغ  أهدافًا واضيييييييح  لتازيز مراعا  االعت ارات الجنسييييييياني  بو يييييييفها عامً  ر يسييييييييًا ل 2026-2022ا  فاا للفتر   

مرحل  اسيت  ياا طيل  ا  فاا  ويتواءم التزام البرناما بوضيع براما مراعي  للجنسييع  طيف  وويق مع خ   التمنيع  
 وسياس  تحالا  افي للقاحات  طرع المساوا  بيع الجنسيع  2030لاام  
 
التي عم  برناما مفافح  طييييل  ا  فاا    19-ّرعت وتير  التنام  بيع البراما نتيج  لجا ح  فوفيدسيييي تويد   -17

  ، لبرناما مفافح  طييييل  ا  فاا  حضييييورفي ا مانع التي تطييييهد أنبر  ف  أخرى    ييييّحيأوناءها عع فوب مع براما  
  اسييييتااد وفي جهود    19-سيييياهم الموظفوع الااملوع في مجاا مفافح  طييييل  ا  فاا في االسييييتجا   لجا ح  فوفيد

  ، هذه اإلسيييهامات  برزوتُ    لألفراد وا ع ا ها  19-اللقاحات المضييياد  لنوفيد ر  التمنيع، جن ًا إلى جنب مع أنطييي    
طييل  ا  فاا القابل  للتحوي  وييمتها المضيياف    الاامليع في مفافح اسييت  يياا طييل  ا  فاا، مهارات   تتجاوزالتي  

 على ن ا  أوسع في سيا  االنتقاا في مجاا طل  ا  فاا  ااّم ال   ّح في مجاا ال
 
  و تحويلييع على التنام  مع خ ا نهجيع    2026-2022استراتيجي  است  اا طل  ا  فاا للفتر    رّفزوت -18

النخفا  المزمع في مطييييان  اهو االعتراف  رع النجا  في اسييييت  يييياا طييييل  ا  فاا يسييييتوجب الت ييييدي لا وا  
في المنا ق الجيرافي  الر يسييييييي  ولدى الف ات    سييييييبب مت ل ات ماين   لقاحات طييييييل  ا  فاا  ورف   تي ي  التمنيع

ات   تحّديرع التنام  يتيح حلواًل مستهدف  للت دي لهذه الاالعتراف  المطان ، و تلك  السفاني  الر يسي  والتيلب على 
ناما مفافح  طييل  ا  فاا وأ ييوله في ا مد  نق  وظا ا بر   في اتجاه والنها الواني هو االعتراف  التنام  فخ و   

الاالم مع تحقيق هدف    مع ايترابال وي  و طيييييف  مسيييييتدام إلى البراما ال يييييّحي  ا خرى والنظم ال يييييّحي  الو ني   
اسيييييييييت  ييييييييياا طيييييييييل  ا  فاا  وتوا م الم ادر  الاالمّي  السيييييييييت  ييييييييياا طيييييييييل  ا  فاا أولوياتها مع االسيييييييييتراتيجيات  

 
منّظم  ال ييييّح  الاالمّي   بياع لجن  ال وار  المنطيييير   موجب اللوا ح ال ييييّحي  الدولي   طييييرع االنتطييييار الدولي لفيروس    1

  2022  جنيا  منّظميي  ال ييييييييييييييحييّ  الاييالميييّ و  2022طييييييييييييييليي  ا  فيياا في اجتميياعهييا الحييادي والو ويع، طيييييييييييييي يياط/ فبراير  
(https://www.who.int/news/item/11-03-2022-statement-of-the-thirty-first-polio-ihr-emergency-committee  تييييييييييييم  ،

 ( 2022نيساع/ أبري   1االّ  ع في 

https://www.who.int/news/item/11-03-2022-statement-of-the-thirty-first-polio-ihr-emergency-committee
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واسييييتراتيجي  تحالا  افي للقاحات للفتر    2030الر يسييييي   طييييرع اللقاحات والتمنيع مو  خ   التمنيع لاام   الاالمّي 
د المجتماات المحلي  " ير الحا ييييييييييل  على أي جرع  مع اللقا " والو ييييييييييوا  تحدي،  الترفيز على  2021-2025
 إليها 
 

  التأهب لعالم ما بعد اإلش اد على استئصال شلل األطفال
 

 ريروس شلل األطفال احتواء
 
ماياود  ظهور الفيروس   يتموي  الهيدف الطييييييييييييييام  مع احتواء فيروس طييييييييييييييلي  ا  فياا في الحيد مع مخيا ر -19

والمر  في المجتماات المحلي  عع  ريق ر يييد أنماط فيروسيييات طيييل  ا  فاا المحتفا بها في البلداع وفمياتها 
اإلرطيادات التقني   طيرع تنفيذ خ     ا عدادو والحد مع هذه ا نماط والنميات باجراء االسيتارا  السينوي للمخزونات  

   طيييييييييييرع التقلي  إلى أدنى حد مع مخا ر فيروس طيييييييييييل  ا  فاا المرت     منّظمال   ال يييييييييييادر  ععاالميّ الام  ال
(  2018) 16-71ج د ع   ل حتفاظ  فيروسيييات طيييل  ا  فاا  ووفقًا للقرار  اّين المرافق في المرافق ا سييياسيييي  الم

بير الم  م  الحتواء   طرع طل  ا  فاا  احتواء فيروسات طل  ا  فاا، ين يي للدوا ا عضاء موا ل  تنفيذ التدا
   طييرع التقلي  إلى أدنى  االميّ على النحو المن ييود عليه في خ   الام  ال 2فيروسييات طييل  ا  فاا مع النمط  

 اّيعمع نمط م  بّري حد مع مخا ر فيروس طل  ا  فاا المرت     المرافق عقب است  اا فيروس طل  ا  فاا ال
ين يي لجميع الدوا ا عضياء،   يرف  و   1 لمضياد لفيروس طيل  ا  فااوالويا ال حق السيتاماا اللقا  الفموي ا

   فيروس طيييييل  ا  فاا، أع تقوم  ما يلي  ضيييييماع تنفيذ تدابير احتواء فيروس طيييييل   تاّلقالنظر عع أوضييييياعها الم
اا إلى    ل حتفاظ  فيروس طيل  ا  فاّينا  فاا  النام  في الويت المناسيبو وتخفي  عدد المرافق ا سياسيي  الم

في إنتاج اللقاحات واخت ارها لتسييييييتاي  عنه   بّري أدنى حد ممفعو والتخّلي عع اسييييييتخدام فيروس طييييييل  ا  فاا ال
 ن  مستقر  جينيًا فلما أمفع ذلك  س الت موهّ 

 
  َوْقف استخدام اللقا  الفموي لشلل األطفال

 
، سيييتويا اسييتخدام جميع االميّ ال ييايد ال  على  بّري اد النجا  في اسييت  يياا فيروسييات طييل  ا  فاا ال -20

اللقاحات الفموي  لطيييييييل  ا  فاا المت قي  في براما التمنيع الروتيني بهدف إزال  مخا ر فيروسيييييييات طيييييييل  ا  فاا  
المطيتق  مع اللقاحات  وسييبدأ التخ يط لويا اسيتخدام جميع اللقاحات الفموي  لطيل  ا  فاا المت قي  على ال يايد  

ويا االسيييييييتخدام النها ي  سييييييينتيع على ا ي ،  االسيييييييتناد إلى الدروس المسيييييييتخل ييييييي  مع إزال  مفوع  يب    االميّ ال
  وسييييترخذ سييييياسييييات ويا اسييييتخدام اللقاحات الفموي   2016مع اللقاحات الفموي  لطييييل  ا  فاا في عام    2 النمط

يا االسييتخدامو واحتماا توافر  لطييل  ا  فاا في الحسيي اع االسييتراتيجيات الخا يي   رنطيي   التمنيع التنميلي يب  و 
نطيييييييياء المخزونات ال   ذات ال ييييييييل  للقا  الفموي لطييييييييل   االميّ لقاحات جديد  وأنور اسييييييييتقرارًا مع الناحي  الجيني و وا 

ا  فاا والحفاظ عليهاو والفترات الزمني  الفا ييييييل  بيع اإلطييييييهاد على اسييييييت  يييييياا المر  وويا اسييييييتخدام اللقا   
ا مان  تسييترطييد في إ ار هذه الاملي   رفري  الخبراء االسييتطييارييع، والسيييما اللجن     الفموي لطييل  ا  فاا  وسييتظ 

  توا يي  سيي   لإلطييهاد على اسييت  يياا طييل  ا  فاا وفريق الخبراء االسييتطيياري االسييتراتيجي الماني  التمنيع، و االميّ ال
   االميّ السياسات ال لب موافقتها على أي يرارات الزم   طرع إ  ع الدوا ا عضاء و   في ا وناء

 
 

 
االمّي   خ   الام  الاالمّي  ال يييييييادر  عع المنّظم   طيييييييرع التقلي  إلى أدنى حد مع مخا ر فيروس منّظم  ال يييييييّح  ال   1

طيل  ا  فاا المرت     المرافق عقب اسيت  ياا فيروس طيل  ا  فاا البّري مع نمط ماّيع والويا ال حق السيتاماا اللقا  
) اإلنفليزي (    2015الو ، جنيا  منّظم  ال ييييّح  الاالمّي و الفموي المضيييياد لفيروس طييييل  ا  فاا  خ   الام  الاالمّي  الو

(http://apps.who.int/iris/handle/10665/208872 2022نيساع/ أبري   1، تم االّ  ع في ) 

http://apps.who.int/iris/handle/10665/208872
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 الحوفمة والتمويل
 
لتقييم   2020  السيت  ياا طيل  ا  فاا اسيتاراضيًا طيامً  للحوفم  واإلدار  في عام  االميّ أجرت الم ادر  ال -21

على هذا االستارا ،    بناءً ُسب  تحسيع عمليات البرناما وهيانله مع أج  تحقيق هدف است  اا طل  ا  فاا  و 
ي  على جميع المسييتويات،  ما في ذلك التمفيع  فّاالمع أج  تازيز السييرع  والنفاء  واليجري تنفيذ تيييرات حاسييم   

إلى المسييييييتويات المحلي   ومازالت التو يييييييات  طييييييرع     يييييينع القرار عملي   على المسييييييتوى اإليليمي وزياد  تفوي 
إضفاء ال ا ع اإليليمي والمطارف  ا وسع ن ايًا في مجلس مراي   طل  ا  فاا،  ما في ذلك زياد  تموي  المانحيع  
د  وأفري  الدعم الجديد  الماني   المسييييييا   الر يسييييييي  والمسييييييتجد  مو  إدماج اعت ارات نوع الجنس والر ييييييد والتقييم يي

 التنفيذ 
 
ويظ  مسيتوى االلتزام السيياسيي الاام  اسيت  ياا طيل  ا  فاا مرتفاًا إال أع برناما مفافح  طيل  ا  فاا   -22

  19-يواجه وضيييييياًا تمويليًا  ير مسييييييتقر في ظ  ا جواء االيت ييييييادي  الحالي  ومت ل ات االسييييييتجا   لجا ح  فوفيد
  وسيتقدم إلى مجلس مراي   طيل  ا  فاا الميزاني    االميّ ال  االسيت  ياا  جهوديد ياري   طيد   ، ا مر الذي  وتناليفها

لني  2022في الربع الواني مع عام   2026-2022التطييييييلي  لتنفيذ اسييييتراتيجي  اسييييت  يييياا طييييل  ا  فاا للفتر   
م الحقًا  الموارد ل سيييتراتيجي  والميزاني  الجديدتيع  مبرّ يوافق عليها  وسيييُتدعم عملي  تاب     رات االسيييتومار التي سيييتقد 

د م يييادر دعم  تحديالبرناما على اسيييتمرار الدعم مع الجهات المانح  الحالي  ويهدف إلى   رّفزو وي2022في عام  
المسييييييييييتويات الق ري   ولع   جديد ، جن ًا إلى جنب مع أوجه التآزر مع ال ييييييييييناديق المتادد  ا  راف المتاح  على

  السيييييت  ييييياا طيييييل  ا  فاا في حد ذاتها لتنفيذ االسيييييتراتيجي   النام  والتو ييييي  إلى  االميّ تنفي ميزاني  الم ادر  ال
  اسييت  يياا طييل  ا  فاا  وعلى سييبي  المواا، مع الضييروري توفير ا مواا لدعم طييراء لقا  طييل  ا  فاا الُما ّ 

تاح  مخزونات إضيييافي     الاالمي مع أج  اللقاحات(  )التحالا عع  ريق تحالا  افي وتازيز التمنيع ا سييياسيييي وا 
للقا  الفموي لطييييل  ا  فاا  وسيييييام  برناما مفافح  طييييل  ا  فاا فما في السيييينوات السييييا ق  جن ًا إلى جنب مع  

  السيييييت  ييييياا طيييييل   االميّ الذي ياد طيييييريفًا أسييييياسييييييًا للم ادر  ال  )التحالا الاالمي مع أج  اللقاحات( تحالا  افي
والدعو  إلى التموي  الطييييام    االميّ ا  فاا ومجتمع التمنيع ا وسييييع ن ايًا مع أج  تازيز التمنيع على ال ييييايد ال

 على  ير الحا ليع على أي جرع  مع اللقا  على مستوى المجتماات المحلي  وا  فاا  رّفزوالتنميلي الم
 
اسييييت  يييياا طييييل    مسييييارا خير  والناجح  في لجا  هذه المرحل   وسييييتنوع زياد  التموي  المحلي أسيييياسييييي    -23

ع الدوا ا عضياء على تاب   الموارد المحلي  ل سيتجا   لفاطييات فيروس طيل  ا  فاا الدا ر   ا  فاا  وعليه، تطيج 
(  طيرع اسيت  ياا طيل  ا  فاا، والحفاظ  2020( )11)146م ت المطيتق مع اللقاحات، تمطييًا مع المقرر اإلجرا ي  

يطييم  عد   لترويرها  يمتد  لنّع  و اسييت  يياا طييل  ا  فاا    لتحقيقُأنطيي ت    على القدرات والبنى التحتي  ا سيياسييي  التي
  ااّم ال   ّح وظا ا وبراما أساسي  أخرى في مجاا ال

 
 صّحةاإلجراء المطلوب من جمعية ال

 
ب  الملموسييي     التوجيهاتمدعو  إلى اإلحا   علمًا بهذا التقرير وموا يييل  تقديم     يييّح جماي  ال -24 خلو الاالم مع جميع أطيفاا   لتحقيق  اي   ، النام  2026-2022لتنفيذ اسيتراتيجي  اسيت  ياا طيل  ا  فاا للفتر    طيييرع السيييُ

   سبب هذا المر أبدًا  أي  ف   الطل   طل  ا  فاا في ال ُي اب  
 
 

=     =      = 


