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مقدمة

تسهيل صنع القرارات الفعالة على المستوى القطري 
بشأن استعمال لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من 

النمط 2
أطلقت المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال، في عام 2020، استراتيجية جديدة بشأن االستجابة لفاشيات 
فيروس شلل األطفال الدائر المشتق من اللقاحات من النمط 2  في إطار استراتيجية استئصال شلل األطفال 
لفاشيات فيروس شلل األطفال  أداة جديدة لالستجابة  تنفيذ  والشوط األخير. وتنطوي هذه االستراتيجية على 
(اللقاح   2 النمط  من  المستجد  الفموي  األطفال  شلل  لقاح  وهي:   ، 2 النمط  من  اللقاحات  من  المشتق  الدائر 
المستجد) وهو تعديل لّلقاح الفموي الحالي المضاد لشلل األطفال من النمط 2. وقد أظهرت التجارب السريرية 
أن اللقاح المستجد يوفر حماية مماثلة ضد فيروس شلل األطفال، مع كونه يحظى بقدر أكبر من االستقرار 
الجيني، وهو ما يعني أنه من غير المحتمل أن يعود إلى شكٍل يمكن أن يسبب الشلل لدى األطفال الذين لم 

يحصلوا على قدٍر كاٍف من التمنيع.

بروتوكول بموجب  الطوارئ  حاالت  في  االستخدام  إذن  بشأن  العالمية  الصحة  منظمة  توصية  مع   وتمشياً 
 EUL، قد يُتاح اللقاح المستجد لالستعمال في البلدان في أواخر عام 2020. ويتضمن إجراء EUL تقييماً 
في  المرخصة  غير  للمنتجات  ه  والموجَّ المبكر  االستعمال  من  للتمكين  الحالية  للبيانات  المخاطر  على  قائماً 

حاالت الطوارئ الصحية العمومية التي تسبب قلقاً دولياً مثل شلل األطفال.

وفور تقديم توصية استخدام بموجب بروتوكول EUL ، ستتمكن البلدان التي تعاني من فاشية فيروس شلل 
سيكون  اللقاح  ألن  ونظراً  المستجد.  اللقاح  استعمال  من    2 النمط  من  اللقاحات  من  المشتق  الدائر  األطفال 
متاحاً بموجب توصية باالستعمال بموجب بروتوكول EUL ، فإن تنفيذ اللقاح المستجد في االستجابة للفاشية 
سيتطلب بعض التحضير اإللزامي اإلضافي، بما في ذلك التصريح باستيراده واستعماله باإلضافة إلى رصد 
يبدأ  أن  المستجد  اللقاح  باستعمال  مهتم  بلد  ألي  المهم  فمن  ولذلك،  وبعدها.  التطعيم  حمالت  أثناء  األنشطة 

التخطيط لذلك في وقت مبكر.

وتهدف هذه الوثيقة إلى دعم صناع القرار على المستوى القطري في التحضير لتنفيذ اللقاح المستجد بموجب 
توصية لالستعمال في إطار  بروتوكول EUL ، وتستهدف بشكل خاص أولئك الذين سيشاركون في اختيار 
اللقاح المستجد لالستجابة لفاشية فيروس شلل األطفال الدائر المشتق من اللقاحات من النمط 2 . ويشمل هذا 
على سبيل المثال ال الحصر مديري البرنامج الموسع للتمنيع، أو الفرق االستشارية التقنية الوطنية للتمنيع، 
م توصيات تقنية إلدخال اللقاح، والجهات الفاعلة المناسبة  أو سائر الهيئات الوطنية المعنية بالتمنيع التي تقدِّ
في وزارات الصحة والمالية الوطنية، والهيئات التنظيمية ذات الصلة على المستوى القطري. وتحدد الوثيقة 
العناصر األساسية لعملية التخطيط إلدخال اللقاح، كما أن الوثيقة تأتي مصاحبة للقائمة المرجعية لالستعداد 

لنشر اللقاح المستجد الصادرة عن المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال والواردة في ملحق هذه الوثيقة.

وسوف تخضع الوثيقة للتحديث حتى يتمكن صناع القرار من الحصول على أحدث اإلرشادات. ومن المخطط 
له حالياً إجراء التحديث القادم بعد تقديم توصية االستعمال األولي في إطار إذن االستخدام في حاالت الطوارئ 
بموجب بروتوكول EUL ، واالنتهاء من المتطلبات الخاصة لهذه العملية التي ستطبَّق على استعمال اللقاح 

المستجد (يأتي مزيد من التفاصيل في القسمين األول والثاني).

1



القسم األول: األساس المنطقي لتنفيذ 
اللقاح المستجد 

العالمية الستئصال  المبادرة  األطفال.  شلل  العالمية الستئصال  المبادرة  برامج  استراتيجية  وثائق  في  األساسية  المعلومات  من  المزيد  يرد      1

 ] باإلنكليزية   [  2020 العالمية؛  الصحة  منظمة  األطفال 2019-2023.  جنيف:  شلل  األخير الستئصال  الشوط  استراتيجية  األطفال   شلل 
االطالع  تم   ،( http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2019/06/english-polio-endgame-strategy.pdf
في25  أيار/ مايو 2020). المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال استراتيجية التصدي لفيروس شلل األطفال الدائر المشتق من اللقاحات من 
http://polioeradication.org/wp-content/               ] باإلنكليزية   [ العالمية; 2020  الصحة  للفترة 2020-2021.  جنيف: منظمة  النمط 2 
 uploads/2020/04/Strategy-for-the-response-to-type-2-circulating-Vaccine-Derived-Poliovirus-20200406.

  pdf(تم االطالع في 25 أيار/ مايو 2020).    

استراتيجية جديدة لالستجابة لفاشيات فيروس شلل 
األطفال الدائر المشتق من اللقاحات من النمط 2  

انتشار  اللقاحات عند  المشتق من  الدائر  بفيروس شلل األطفال  المرتبطة  والفاشيات  تنشأ األحداث  أن  يمكن 
المنقوصي  السكان  في  الفموي  األطفال  شلل  لقاح  يحتويه  الذي  األطفال  شلل  فيروس  من  المضعَّفة  الساللة 
التمنيع لفترة زمنية طويلة. وإذا لم يكن عدد األطفال المحصنين ضد شلل األطفال كافياً، فإن الفيروس الموجود 
في اللقاح المضعّف يكون باستطاعته أن ينتقل بين األفراد، ويتحول جينياً، مع مرور الوقت، إلى شكل قادر 
على التسبب في الشلل. وفيروس شلل األطفال الدائر المشتق من اللقاحات من النمط 2  هو الشكل األكثر انتشاراً 
في الوقت الحالي. وفي السنوات األخيرة، شكَّلت زيادة فاشية فيروس شلل األطفال الدائر المشتق من اللقاحات 

من النمط 2  في عدة بلدان تحدياً كبيراً أمام جهود االستئصال.

أفضل،  بشكل    2 النمط  من  اللقاحات  من  المشتق  الدائر  األطفال  شلل  لفيروس  الحالية  للسراية  وللتصدي 
والمساعدة في منع حدوث فاشيات في المستقبل، فقد انتهت المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال من وضع 
اللمسات األخيرة على استراتيجية جديدة لمكافحة الفيروس. واستراتيجية التصدي لفيروس شلل األطفال الدائر 
المشتق من اللقاحات من النمط 2 للفترة 2020-2021 صادرة في صورة إضافة الستراتيجية الشوط األخير 

لشلل األطفال 2019-2023 التي أُطِلقت في أيار/ مايو 2019.

وقد عززت استراتيجية الشوط األخير الستئصال شلل األطفال للفترة 2019-2023 أهمية الفترة االستراتيجية 
تواجه  التي  المزدوجة  الطوارئ  لحالة  بالنسبة  األطفال  شلل  الستئصال  العالمية  للمبادرة  الحالية  الخمسية 
جهود استئصال شلل األطفال: الحاجة الملحة للبرنامج لقطع سراية كل من فيروس شلل األطفال البري من 
النمط 1 وفيروس شلل األطفال الدائر المشتق من اللقاحات. وعند نظرها في اآلثار الطويلة المدى المحتملة 
الشوط األخير أهمية وجود  أبرزت استراتيجية  اللقاحات،  المشتق من  الدائر  لفاشيات فيروس شلل األطفال 
من  اللقاحات  من  المشتق  الدائر  األطفال  شلل  بفيروس  اإلصابة  خطر  تخفيف  إلى  تهدف  للطوارئ  خطة 
م استراتيجية التصدي  خالل التدخالت القصيرة المدى وبروتوكوالت الطوارئ والتغييرات في السياسات. وتقدِّ
هذه  الطوارئ  للفترة 2020-2021، خطة   2 النمط  من  اللقاحات  من  المشتق  الدائر  األطفال  شلل  لفيروس 

متضمنة العناصر األساسية اآلتية:

تعزيز سرعة وجودة االستجابات لفاشيات فيروس شلل األطفال الدائر المشتق من اللقاحات من النمط 2 	 
تحسين إدارة مخزونات اللقاحات المتاحة	 
تنفيذ اللقاح المستجد، وهو نسخة محسَّنة من لقاح شلل األطفال الفموي أحادي التكافؤ من النمط 2 الحالي، 	 

لالستجابة لفاشية فيروس شلل األطفال الدائر المشتق من اللقاحات من النمط 2 
خلق بيئة مواتية لإلقبال المستدام على اللقاح والثقة في البرنامج.	 

ويدعم ذلك أنشطة اتصال أساسية وأنشطة االتصال من أجل التنمية.1

ومن هنا يتراءى لنا أن تنفيذ اللقاح المستجد عنصر أساسي في استراتيجية المبادرة العالمية الستئصال شلل 
األطفال لالستجابة بنجاح لفاشيات فيروس شلل األطفال الدائر المشتق من اللقاحات من النمط 2 .

2

 http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2019/06/english-polio-endgame-strategy.pdf
http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/04/Strategy-for-the-response-to-type-2-circulati
http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/04/Strategy-for-the-response-to-type-2-circulati
http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/04/Strategy-for-the-response-to-type-2-circulati
http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/04/Strategy-for-the-response-to-type-2-circulati


أداة مبتكرة لالستجابة للفاشيات2 
لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2 هو نسخة معدلة من اللقاح الفموي الحالي المضاد لشلل األطفال 
من النمط 2 (المعروف أيضاً بلقاح شلل األطفال الفموي من النمط 2 من ساللة سابين، أو لقاح شلل األطفال 
الفموي أحادي التكافؤ من النمط 2) و التي توفر حماية مماثلة ضد فيروس شلل األطفال من النمط 2. ويتميز 
اللقاح بقدر أكبر من االستقرار الجيني مقارنةً باللقاح الفموي الحالي المضاد لشلل األطفال من النمط 2، مما 
يجعله أقل احتمالية ألن يعود إلى شكٍل قادٍر على التسبب في الشلل لدى األطفال الذين لم يحصلوا على قدٍر 
كاٍف من التمنيع. وقد بدأ تطوير اللقاح المستجد في عام 2011، وأجريت أول تجربة سريرية باللقاح في البشر 
في عام 2017 في جامعة أنتويرب في بلجيكا. ونُشرت البيانات المستمدة من هذه المرحلة، المرحلة األولى، 
من الدراسة في مجلة ذا النست فيعام  3.2019  وقد استكملت حالياً تجربتان من المرحلة الثانية، ويُظِهر تحليل 

هذه  البيانات نتائج واعدة لكل من فعالية اللقاح ومأمونيته. 

يقدم هذا القسم ملخصاً لبيانات المأمونية واالستمناع المتاحة حتى اآلن للقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2. ولمزيد من التفاصيل   2

الكاملة ولالطالع على الوثائق والمنشورات ذات الصلة، راجع صفحة الهبوط الخاصة باللقاح المستجد على موقع المبادرة العالمية الستئصال 
شلل األطفال على الرابط http://polioeradication.org/nOPV2. وتتضمن الوثائق الرئيسية ملخص التطوير السريري، الذي يحدد 
النتائج الرئيسية للبيانات السريرية للقاح المستجد المرشح المقدَّم لمراجعة إذن االستخدام في حاالت الطوارئ بموجب بروتوكول EUL. وتحتوي 
الصفحة أيضاً على قسم خاص بالمنشورات التي راجعها األقران والمتعلقة باللقاح المستجد، بما في ذلك مقالة مجلة ذا النست لعام 2019 المذكورة 

في هذا القسم.
 Van Damme P, De Coster I, Bandyopadhyay A, Revets H, Withanage K, De Smedt P et al. The safety and  3

 immunogenicity of two novel live attenuated monovalent (serotype 2) oral poliovirus vaccines in healthy
-doi:10.1016/S0140 .158-adults: a double-blind, single-centre phase 1 study. Lancet. 2019; 394(10193):148
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نبذة عن لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2

نسخة معدّلة من لقاح شلل األطفال الفموي أحادي التكافؤ من النمط 2 الحالي

المأمونية

 تشير البيانات المتوفرة حتى اآلن إلى أن خصائص المأمونية مشابهة للقاح شلل األطفال الفموي 	 
أحادي التكافؤ من النمط 2، ولكن مع تميزها بانخفاض مخاطر العودة إلى شكل قادر على التسبب 

في الشلل في المناطق ذات التغطية المنخفضة بالتمنيع.

التقديم

يأتي اللقاح في قنينات ذات 50 جرعة، ويكون السائل متشابهاً في اللون مع لقاح شلل األطفال 	 
الفموي أحادي التكافؤ من النمط 2. وقد يحتوي اللقاح أيضاً على مرقاب قنينة اللقاح من النمط 1 

بدالً من مرقاب قنينة اللقاح من النمط 2.

اإلعطاء

يتلقى الفرد قطرتين في الفم.	 

االستعمال

االستعمال: يُستعمل في االستجابة للفاشيات (مثل لقاح شلل األطفال الفموي أحادي التكافؤ من 	   
النمط 2). وتقدَّم إرشادات خاصة الستعمال اللقاح المستجد من خالل إجراءات التشغيل الموحدة 

القياسية المحدَّثة للمبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال بشأن االستجابة للفاشيات.

3

 http://polioeradication.org/nOPV2
 http://polioeradication.org/nOPV2


البالغون واألطفال الصغار  توضح بيانات مستمدة من الدراسات السريرية4  أن اللقاح المستجد يتحمله جيداً 
والرضع، مع عدم وجود داللة على أي زيادة في مخاطر المأمونية العامة مقارنة بلقاح شلل األطفال الفموي 
أحادي التكافؤ من النمط 2. ولم يتبين وجود أي أحداث ضارة خطيرة تعتبر مرتبطة بالتطعيم باللقاح المستجد. 
الفموي أحادي  لقاح شلل األطفال  اللقاح المستجد ليست أقل من  ُوِجد أن درجة استمناع  وعالوة على ذلك، 
التكافؤ من النمط 2 عند الرضع، وهو ما يعني أنه من المتوقع أن يكون اللقاح المستجد فعّاالً في الوقاية من 
من  كثيراً  أكبر  بقدر  يحظى  المستجد  اللقاح  أن  ثبت  فقد  ذلك،  من  واألهم  الحالي.  اللقاح  مثل  الشلل  مرض 
االستقرار الجيني، ومن ثم فهو أقل احتمالية للعودة إلى الفوعة العصبية مقارنة بلقاح شلل األطفال الفموي 
أحادي التكافؤ من النمط 2. وتوفر التجارب السريرية، مجتمعة، قاعدة أدلة قوية حول السلوك المتوقع للقاح 
في البشر. وسوف يساهم الرصد المستمر لمأمونية اللقاح وفعاليته وفقاً لتوصية االستعمال بموجب بروتوكول 

EUL بالمزيد من البيّنات لتمييز مأمونية اللقاح المستجد وفعاليته في بيئة واقعية.

الخطط العالمية للشروع في التنفيذ
نظراً لحاجة الصحة العمومية العاجلة إلى معالجة فيروس شلل األطفال الدائر المشتق من اللقاحات من النمط 
2  وتشابه اللقاح المستجد مع لقاح شلل األطفال الفموي أحادي التكافؤ من النمط 2 الحالي، فإن المبادرة العالمية 
الستئصال شلل األطفال حريصة على التعجيل بتطوير اللقاح المستجد استناداً إلى البيانات  اإليجابية للتجارب 
السريرية  حتى اآلن. وهناك خطط حالية لضمان التوافر الميداني السريع للقاح من أجل االستجابة للفاشيات 
من خالل اإلجراء المتخذ من جانب منظمة الصحة العالمية المتمثل في إذن االستخدام في حاالت الطوارئ 

 .5EUL بموجب بروتوكول

ويجري حالياً تقييم استعمال اللقاح المستجد بموجب بروتوكول EUL ، مع مراجعة البيانات عند تقديمها. وفي 
الوقت نفسه، تجري االستعدادات مع شركة تصنيع اللقاح بي.تي.بايوفارما إلنتاج 100 مليون جرعة من اللقاح 

4     تتضمن المنشورات ذات الصلة مقالة ذا النست المشار إليها، باإلضافة إلى اآلتي: 

	 Yeh MT, Bujaki E, Dolan PT, Smith M, Wahid R, Konz J et al. Engineering the live-attenuated polio 
vaccine to prevent reversion to virulence. Cell Host & Microbe. 2020; 27(5):736–751.e8. doi:10.1016/j.
chom.2020.04.003.
	 Konopka-Anstadt JL, Campagnoli R, Vincent A, Shaw J, Wei L, Wynn NT et al. Development of a new 
oral poliovirus vaccine for the eradication end game using codon deoptimization. npj Vaccines. 2020; 
5:26. doi:10.1038/s41541-020-0176-7.
	 Van Damme P, De Coster I, Bandyopadhyay AS, Suykens L, Rudelsheim P, Neels P et al. Poliopolis: 
pushing boundaries of scientific innovations for disease eradication. Future Microbiol. 2019; 14:1321–
1330. doi:10.2217/fmb-2019-0196.
	 Bandyopadhyay AS. Clinical data from novel type-2 oral polio vaccine trials and plan for emergency use 
listing. SAGE Presentation. Polio Session. Geneva: World Health Organization; 2019 (https://www.who.int/
immunization/sage/meetings/2019/october/Bandyopadhyay_polio_sage_october_2019.pdf, accessed 
25 May 2020).
	 Bandyopadhyay AS. Summary of nOPV2 clinical data. SAGE presentation. Polio Session. Geneva: 
World Health Organization; 2020 (https://www.who.int/immunization/sage/meetings/2020/april/
SAGE_eYB_Mar2020.pdf?ua=1, accessed 25 May 2020).
	 Global Polio Eradication Initiative. Clinical summary for novel oral polio vaccine type 2 (nOPV2). May 
2020 (http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/05/Clinical-development-summary-
nOPV2-20200521.pdf, accessed 25 May 2020

5  تتضمن المراجع ما يأتي: 

إجراء  بموجب  بي.تي.بايوفارما  شركة  صنَّعته  الذي   2 النمط  من  المستجد  الفموي  األطفال  شلل  لقاح  لتقييم  طريق  خارطة    
] باإلنكليزية   [  2020 العالمية;  الصحة  منظمة  EUL.  جنيف:  بروتوكول  بموجب  الطوارئ  حاالت  في  االستخدام   إذن 
في 25  االطالع  تم   https://www.who.int/medicines/news/2020/roadmap-assessment-nOPV2.pdf?ua=1(  

أيار/ مايو 2020).         

  إجراء إذن االستخدام في حاالت الطوارئ بموجب بروتوكول EUL إصدار 9 كانون الثاني/ يناير 2020.  جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 
2020 ] باإلنكليزية [         

(https://extranet.who.int/prequal/sites/default/files/documents/EUL_Procedure_Jan2020.pdf، تم االطالع 
في 25 أيار/ مايو 2020).

4
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المستجد بحلول الربع الثالث من عام 2020 للتمكين من نشر اللقاح عند إصدار منظمة الصحة العالمية توصية 
لالستعمال. وتتوقع المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال أن ثمة 200 مليون جرعة من اللقاح المستجد 

ستكون متاحة في المخزون العالمي بحلول نهاية عام 2020.

فترة االستعمال األولي
نظراً الستعمال اللقاح المستجد بموجب بروتوكول EUL ، يجب وضع معايير إضافية لالستعماالت األولية 
(أي األولى) للقاح في إعداد الحمالت. ويبين الجدول 1 المعايير األساسية لتنفيذ اللقاح المستجد خالل فترة 
ف على أنها األشهر الثالثة األولى تقريباً عند نشر اللقاح المستجد بموجب توصية  االستعمال األولي، والتي تعرَّ

 .6EUL استعمال في إطار  بروتوكول

وقد اعتمد هذه المعايير من حيث المبدأ فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع بمنظمة الصحة 
العالمية7. 

وكما ذكرنا، تتعلق هذه المعايير باستعمال اللقاح المستجد في االستجابة للفاشيات. وال توجد خطط الستعمال 
اللقاح المستجد في التمنيع الروتيني، حيث يجب أن يستمر استعمال لقاح شلل األطفال الفموي الثنائي التكافؤ 

و/ أو لقاح شلل األطفال المعطل وفق الخطط الموضوعة.

الجدول 1. معايير واعتبارات إضافية الستعمال لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2 خالل فترة 
االستعمال األولي         

المعايير األساسية لفترة االستعمال األولي للقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2

اللقاح 	  من  المشتق  األطفال  شلل  فيروس  عن  الكشف 
من النمط 2 (وفقًا إلجراءات التشغيل الموحدة للمبادرة 

العالمية الستئصال شلل األطفال)

الوقت 	  اللقاح أو توزيعه في  القدرة على الحصول على 
مناسبة  قطرية  عمليات  المثال  سبيل  (على  المناسب 

للموافقة على اللقاحات أو استيرادها)

القدرة على االستجابة للنتائج غير المتوقعة	 

(ترصد 	  االنتشار  بعد  الترصد  إجراء  على  القدرة 
وترصد  البيئي،  والترصد  الحاد،  الرخو  الشلل 

األحداث الضارة بعد التمنيع).

استعمال 	  آخر  بعد  أسبوعاً   12 مدتها  انتظار  فترة 
للقاح شلل األطفال الفموي أحادي التكافؤ من النمط 

2 في المنطقة

اعتبارات إضافية الستعمال لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2 في االستجابة للفاشيات

االستجابة 	  حمالت  بعد  أسابيع  ستة  مدتها  انتظار  فترة 
التكافؤ  الثنائي  الفموي  األطفال  شلل  بلقاح  للفاشيات 
اللقاح  بين  فيما  (التأشب)  التركيب  إعادة  خطر  (لتقليل 
المستجد ولقاح شلل األطفال الفموي أحادي التكافؤ من 
النمط 1 أو لقاح شلل األطفال أحادي التكافؤ من النمط 3)

مشاكل متعلقة بالوصول أو األمن	 

قبول اللقاح	 

6    تتضمن المراجع ما يأتي:

 Global Polio Eradication Initiative. Framework for initial use of nOPV2 under EUL. 2020
(http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/04/GPEI-framework-for-use-of-
 256-241  :(22)  95 2020؛  مايو  أيار/   29 األسبوعي  الوبائي  السجل  العالمية  الصحة  منظمة   .nopv2-20200430.pdf) 

(https://www.who.int/wer/2020/wer9522/en، تم االطالع في 30 أيار/ مايو 2020).
https://www.who.int/wer/2020/) 256-241 :(22) 95 منظمة الصحة العالمية السجل الوبائي األسبوعي 29 أيار/ مايو 2020؛  7

wer9522/en، تم االطالع في 30 أيار/ مايو 2020). ثمة قرار آخر مهم متعلق بالسياسات بشأن لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من 
النمط 2 تضمن مصادقة فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع على التطوير السريري المعجل للقاح المستجد، وتقييمه بموجب 
إجراء منظمة الصحة العالمية بشأن إذن االستخدام في حاالت الطوارئ بموجب بروتوكول EUL في تشرين األول/ أكتوبر 2019. منظمة 
https://www.who.int/wer/2019/) 560–541:(47)94 ;2019 الصحة العالمية. السجل الوبائي األسبوعي 22 تشرين الثاني/ نوفمبر
السياسات وغيرها من  قرارات  الكاملة حول  والوثائق  التفاصيل  المزيد من  يتوفر  مايو 2020).  أيار/  تم االطالع في 25   ،wer9447/en

http://polioeradication.org/nOPV2. 5القرارات بشأن لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2 على الرابط
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األساس المنطقي لفترة االنتظار لمدة 12 أسبوعاً بعد استعمال لقاح شلل األطفال الفموي أحادي التكافؤ من النمط 2

تقييم أداء لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2 بدقة أثناء االستجابة للفاشية	 

عزو أي إشعارات متعلقة بالمأمونية/ أحداث ضارة بعد التمنيع بشكل صحيح إلى اللقاح المقابل لها	 

تقييم فعالية اللقاح المستجد في وقف الفاشيات ومنع حدوث الحاالت	 

تقليل مخاطر إعادة التركيب وتقييمها8 	 

للتمكين من رصد  بمفرده،  استعماله  يجب  للفاشية،  االستجابة  في  مرة  المستجد ألول  اللقاح  استعمال  وعند 
مأمونية اللقاح وفعاليته. ويلزم توفير إمداد كاٍف باللقاح إلجراء العدد الكامل المطلوب من الجوالت باستعمال 
األوليين  الجولتين  اكتمال  بعد  إال  المعطل  األطفال  لقاح شلل  استعمال  في  النظر  يمكن  المستجد. وال  اللقاح 

باستعمال اللقاح المستجد.

وبرغم االعتماد في نهاية المطاف على توافر اإلمداد والوضع الوبائي في وقت إصدار التوصية، فإن تقديرات 
المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال تشير إلى أنه يمكن االستجابة لفاشية واحدة إلى ثالث فاشيات خالل 
فترة األشهر الثالثة األولى. وستعمل البلدان مع الهيئات اإلقليمية وهيئات المبادرة العالمية الستئصال شلل 
األطفال ذات الصلة، ومنها الفريق االستشاري التقني اإلقليمي المعني بالتمنيع، لتحديد هل تفي البلدان بالمعايير 

ومتى سوف تفي بها.

ما بعد فترة االستعمال األولي
في حالة دعم البيانات لمأمونية اللقاح وفعاليته، يمكن أن يستمر استعمال اللقاح المستجد بموجب بروتوكول 
EUL بعد فترة االستعمال األولي إلى أن تكون البيانات كافية لدعم الترخيص والتأهيل المسبق من منظمة 
الصحة العالمية للقاح المستجد. وستظل البلدان بحاجة إلى تلبية متطلبات بروتوكول EUL حتى يُرّخص اللقاح 

بالكامل، والذي من المتوقع أن يحدث في عام 2022.

ويقدم الجدول 2 نظرة عامة عالية المستوى على الجداول الزمنية والمتطلبات التي يمكن توقعها الستعمال 
اللقاح المستجد بموجب توصية االستعمال في إطار  بروتوكول EUL. ويرد في القسم الثاني وصف لألنشطة 
على المستوى القطري التي يتعين تنفيذها لتلبية هذه المتطلبات. وتؤكد هذه األنشطة الحاجة إلى عملية صنع 
القرار والقائمة المرجعية لالستعداد لنشر لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2، والتي نوقشت أيضاً 

في القسم الثاني.

ال يمكن استبعاد إعادة التركيب مع فيروسات أخرى، والتي يمكن أن تؤدي إلى االنعكاس؛ ومع ذلك، فإن التعديالت التي أدخلت على اللقاح جعلت   8

االنعكاس أقل احتماال بكثير بالمقارنة مع لقاح شلل األطفال الفموي أحادي التكافؤ من النمط 2. 6



الجدول 2 نظرة عامة على العملية: الشروع في استعمال لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2 
EUL بموجب توصية االستعمال في إطار إذن االستخدام في حاالت الطوارئ بموجب بروتوكول

فترة االستعمال األولي بموجب 
توصية االستعمال في إطار 

EUL بروتوكول

التوصيات  النهائية بموجب 
بروتوكول EUL  بعد فترة 

االستعمال األولي

يحصل اللقاح المستجد على 
التأهيل المسبق لمنظمة 

الصحة العالمية )نهاية توصية  
بروتوكول EUL وفترة اإلدراج(

(تقريباً) التوقيت           األولى  الثالثة  األشهر 
المستجد  للقاح  استعمال  أول  بعد 
في  االستعمال  توصية  بموجب 

EUL إطار بروتوكول

المستجد  اللقاح  استعمال  سيستمر 
 EUL بموجب توصية  بروتوكول
فترة  بعد  تقريباً  شهراً   24 لمدة 

االستعمال األولي

ليس  ولكن  تحديدها،  سيجري 
تأخرت  وقد   .2022 عام  قبل 
بعض األنشطة الضرورية (مثل 

الدراسات) بسبب كوفيد-19

المعايير 
المطبقة

األساسية 	  المعايير 
لالستعمال األولي

بعد 	  ما  الرصد  متطلبات 
هذه  أن  (الحظ  النشر 
بمرور  تتغير  قد  المتطلبات 
البيانات  على  بناًء  الوقت، 

والدروس المستفادة)

بعد 	  ما  الرصد  متطلبات 
هذه  أن  (الحظ  النشر 
بمرور  تتغير  قد  المتطلبات 
البيانات  على  بناًء  الوقت، 

والدروس المستفادة)

الستعمال  القياسية  الشروط 
اللقاح؛ ال توجد متطلبات خاصة 

متوقعة

اعتبارات 
التنفيذ على 

المستوى 
القطري

على 	  السريعة  الموافقة 
استيراد واستعمال لقاح شلل 
المستجد  الفموي  األطفال 
بموجب   2 النمط  من 
إطار   في  استعمال  توصية 

EUL بروتوكول

أنظمة 	  تعزيز  إنشاء/ 
أنظمة  وخاصة  الترصد، 
لتلبية  المأمونية،  ترصد 
EUL متطلبات بروتوكول

إعداد أنظمة سالسل التبريد 	 
اللوجيستية  والخدمات 
الستيعاب لقاح شلل األطفال 
النمط  من  المستجد  الفموي 

2

وضع خطط اتصاالت، بما 	 
االتصاالت  خطط  ذلك  في 
تنفيذ  لدعم  األزمات،  أثناء 
الفموي  األطفال  شلل  لقاح 

المستجد من النمط 2

تدريب الموظفين والعاملين 	 
على  األمامية  الخطوط  في 
األطفال  شلل  لقاح  تنفيذ 
النمط  من  المستجد  الفموي 

2

إضافية 	  ترصد  أنشطة 
لتلبية  المأمونية  ورصد 
األساسية  المعايير 

لالستعمال األولي

على 	  السريعة  الموافقة 
استيراد واستعمال لقاح شلل 
المستجد  الفموي  األطفال 
بموجب   2 النمط  من 
إطار   في  استعمال  توصية 

EUL بروتوكول

أنظمة 	  تعزيز  إنشاء/ 
أنظمة  وخاصة  الترصد، 
لتلبية  المأمونية،  ترصد 
EUL متطلبات  بروتوكول

التبريد 	  أنظمة سالسل  إعداد 
اللوجيستية  والخدمات 
الستيعاب لقاح شلل األطفال 
الفموي المستجد من النمط 2

بما 	  اتصاالت،  خطط  وضع 
االتصاالت  خطط  ذلك  في 
تنفيذ  لدعم  األزمات،  أثناء 
الفموي  األطفال  شلل  لقاح 

المستجد من النمط 2

والعاملين 	  الموظفين  تدريب 
على  األمامية  الخطوط  في 
األطفال  شلل  لقاح  تنفيذ 
الفموي المستجد من النمط 2

الستعمال  القياسية  الشروط 
بالدروس  مسترشدة  اللقاح، 
شلل  لقاح  تنفيذ  من  المستفادة 
المستجد  الفموي  األطفال 
توصية  بموجب   2 النمط  من 
االستعمال في إطار  بروتوكول 

EUL
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القسم الثاني: التحضير الستعمال لقاح 
شلل األطفال الفموي المستجد من 

النمط.2  على المستوى القطري
يوجز هذا القسم عملية صنع القرار على المستوى القطري وعملية التحضير لالستعمال المحتمل للقاح المستجد 
لالستجابة لفاشية فيروس شلل األطفال الدائر المشتق من اللقاحات من النمط 2 ، ويبين األنشطة التي تنطوي 

عليها معالجة اعتبارات التنفيذ والتحضير الستعمال لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2.

عملية صنع القرار والتحضير على المستوى القطري
ما البلدان التي يجب أن تستعد الستعمال لقاح شلل األطفال 

الفموي المستجد من النمط 2؟
ينبغي لجميع البلدان المعرضة لخطر انتشار فيروس شلل األطفال الدائر المشتق من اللقاحات من النمط 2  البدء 
في التخطيط لتنفيذ لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2 في أقرب وقت ممكن. والبلدان التي تعتبر 

معرضة لخطر مرتفع النتشار فيروس شلل األطفال الدائر المشتق من اللقاحات من النمط 2  هي:

البلدان التي اكتشفت مؤخراً فيروس شلل األطفال المشتق من اللقاح من النمط 2 (في األشهر الستة السابقة) 	 
من خالل ترصد الشلل الرخو الحاد أو الترصد البيئي

األطفال 	  شلل  فيروس  لديها  اكتُِشف  التي  البلدان 
2  خالل  النمط  من  اللقاحات  من  المشتق  الدائر 

األشهر الستة إلى اإلثني عشر السابقة. 
البلدان 	  مع  مشتركة  حدود  لديها  التي  البلدان 

المستوفية للمعايير المذكورة آنفاً.

في  أخرى  بلدان  أيضاً  اآلن  االستعداد  في  يرغب  قد 
الدائر  األطفال  شلل  فيروس  فيها  اكتُِشف  مناطق 
هذه  تستوفي  2 ، وال  النمط  من  اللقاحات  من  المشتق 
المعايير ولكنها ترغب في االستعداد الكتشاف فيروس 
شلل األطفال المشتق من اللقاح من النمط 2 المحتمل، 

واالستجابة الالحقة باستعمال اللقاح المستجد.

الشروع في العملية
دعوة  هي  القرار  صنع  عملية  في  األولى  الخطوة 
هذه  لمراجعة  بالتمنيع  المعنيين  الوطنيين  الشركاء 
الوثيقة و»أهم المصادر« األخرى عن اللقاح المستجد 
(المدرجة في قائمة في نهاية هذه الوثيقة)، والنظر في 
متطلبات تنفيذ هذا اللقاح، والبت في النهاية في إمكانية 
الوطنيون  والشركاء  اللقاح.  الستعمال  التخطيط  بدأ 
المعنيون بالتمنيع هم الذين يشاركون عادةً في إدخال 
من  للعديد  وبالنسبة  واستيرادها.  الجديدة  اللقاحات 

البلدان، يشمل هؤالء الشركاء ما يأتي:

لماذا يجب على البلدان التفكير 
في االستعداد الستعمال لقاح شلل 

األطفال الفموي المستجد في أقرب 
وقت ممكن؟

يسبقها 	  أن  دون  الفاشيات  تحدث  ما  غالباً 
يتطلب  حين  في  اإلنذارات،  من  كثير 
األطفال  شلل  لقاح  الستعمال  التخطيط 
مهلة   2 النمط  من  المستجد  الفموي 

من الوقت.
اللقاح 	  المستجد  اللقاح  يصبح  أن  يمكن 

شلل  فيروس  لفاشية  لالستجابة  المفضل 
من  اللقاحات  من  المشتق  الدائر  األطفال 
مخاوف خالل  أي  تظهر  لم  إذا    2 النمط 

فترة االستعمال األولي.
اللقاح 	  الستعمال  تستعد  التي  البلدان 

جاهزة  ستكون  مبكر  وقت  في  المستجد 
للفاشية بمجرد  اللقاح في االستجابة  لتنفيذ 

استعماله على نطاق واسع.
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كان 	  إذا  للتمنيع،9   الوطني  التقني  االستشاري  الفريق 
التقني  التحليل  سيقدم  والذي  البلد،  في  نشطاً  فريقاً  هناك 

والتوصيات

مديرو وممثلو البرنامج الـُموسَّع للتمنيع الذين سيقدمون 	 
تقييمات وتوصيات برنامجية

صانعو السياسات من الهيئات المختصة، بما في ذلك 	 
وزارتا الصحة والمالية.

بشأن  الصلة  ذات  الوطنية  السلطات  اتفاق  أن  كما 
أمر  ورصده،  واستعماله  المستجد  اللقاح  استيراد 

ضروري أيضاً للتنفيذ. 

وتعدُّ  المشاركة مع المبادرة العالمية الستئصال شلل 
أن  شأنها  من  أخرى  حاسمة  مبكرة  خطوة  األطفال 
ن صناع القرار من فهم أفضل للتخطيط العالمي  تمّكِ
الفموي  لقاح شلل األطفال  لتنفيذ  الجاري  واإلقليمي 
المبادرة  موارد  جانب  إلى   ،2 النمط  من  المستجد 
في  اللقاح  تنفيذ  لدعم  متاحة  ستكون  التي  العالمية 
البلدان10.  وفي حين أن قرار طلب اللقاح المستجد 
خاص  قرار  هو  للفاشيات  االستجابة  في  الستعماله 
بالبلد، فإن المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال 
االعتبار  بعين  األخذ  مع  اللقاح،  تخصيص  تراقب 
إلى  باإلضافة  البلد،  واستعداد  المتاحة،  اإلمدادات 
شلل  لفيروس  واإلقليمي  الوطني  الوبائي  الوضع 
مع  المشاركة  تسهيل  في  وللمساعدة  األطفال. 
العالمية الستئصال شلل األطفال والتنسيق  المبادرة 
ع البلدان المهتمة  العام طوال عملية االستعداد، تُشجَّ
تعيين  على  المستجد  اللقاح  الستعمال  بالتحضير 
المستجد.  اللقاح  معني  وطني  تنسيق  مسؤول 
العالمية  الصحة  لمنظمة  القطرية  المكاتب  وستكون 
هي  (اليونيسف)  للطفولة  المتحدة  األمم  ومنظمة 
العالمية  للمبادرة  الرئيسية  والدعم  االتصال  نقاط 
الوطنية  الحكومات  مع  األطفال  شلل  الستئصال 
الصحة  منظمة  مكاتب  لدور  ونظراً  العملية.  طوال 
اللقاح  العالمية واليونيسف اإلقليمية في تنسيق تنفيذ 
على  ينبغي  فإنه  والوطني،  العالمي  المستويين  بين 
البلدين أيضاً إشراكها على النحو المشار إليه في هذه 

الوثيقة وحسب الحاجة طوال العملية.

ع البلدان على زيارة مركز مصادر الفرق االستشارية التقنية الوطنية للتمنيع (https://www.nitag-resource.org)، والذي يعمل  تُشجَّ  9

كمصدر مركزي لجميع المعلومات المتعلقة بالفرق. والمركز مدعوم من منظمة الصحة العالمية ويضم جميع المنشورات التي تنتجها الفرق 
االستشارية التقنية الوطنية للتمنيع والتقارير التقنية من الشركاء والمنشورات العلمية حول التمنيع.

بدأت المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال بالفعل في العمل على تحديد البلدان التي يرجح أن تستعمل اللقاح خالل فترة االستعمال األولي،   10

استنادًا في المقام األول إلى عاملين: خطر التعرض النتشار فيروس شلل األطفال الدائر المشتق من اللقاحات من النمط 2 ، بناًء على الوضع 
الوبائي لفيروس شلل األطفال؛ واستعداد البلدان لتلبية المعايير األساسية لالستعمال األولي. وستشارك المبادرة مع هذه البلدان خالل األشهر 
القادمة للمساعدة على تعزيز التحضير لالستعمال األولي للقاح المستجد وتحديد أفضل السبل لتوفير الموارد والدعم. ويصدر قريباً المزيد من 
 التفاصيل حول تحديد أولويات البلد، وستكون متاحة على الصفحة الخاصة باللقاح المستجد على موقع المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال، 

.http://polioeradication.org/nopv2

نبذة إضافية عن مخاطر تنفيذ لقاح 
شلل األطفال الفموي المستجد من 

النمط 2 وفوائده

ثمة فوائد عديدة ترتبط بتنفيذ لقاح شلل األطفال 
الفموي المستجد من النمط 2، بما في ذلك زيادة 
األطفال  شلل  بلقاح  مقارنة  الجيني  االستقرار 
النمط 2 (وهو ما قد  التكافؤ من  الفموي أحادي 
شلل  لفيروس  اإلضافي  التفشي  خطر  من  يقلل 
النمط  من  اللقاحات  من  المشتق  الدائر  األطفال 
الوطنية  الترصد  أنظمة  تعزيز  وفرصة   ،( 2

.EUL باتباع متطلبات  بروتوكول

كل  على  يجب  مخاطر  أيضاً  هناك  ذلك،  ومع 
بلد أخذها في االعتبار، مثل نقص البيانات حول 
والمخاطر  المرض  لتفشي  االستجابة  فعالية 
المحتملة إلعادة التركيب مع اللقاحات األخرى، 
كما سبق بيانه في هذه الوثيقة. وقد بدأت المبادرة 
العالمية الستئصال شلل األطفال بالفعل في العمل 
استعمال  لدعم  المخاطر  تخفيف  أنشطة  على 

اللقاح المستجد.

استعمال  وفوائد  مخاطر  مناقشة  للبلدان  وينبغي 
المعنيين  الوطنيين  شركائها  مع  المستجد  اللقاح 
شلل  الستئصال  العالمية  المبادرة  ومع  بالتمنيع 
المستوى  على  الكاملة،  التوازنات  لفهم  األطفال 
القطري والبرنامجي، الستعمال اللقاح المستجد.

والفوائد  المخاطر  عن  المزيد  تضمين  وتم 
البرامجية للقاح المستجد في استراتيجية التصدي 
لفيروس شلل األطفال الدائر المشتق من اللقاحات 
من النمط 2 للفترة 2020-2021، والمتاحة على 

الرابط 

http://polioeradication.org/nOPV2
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اللقاح.  الستعمال  بالتحضير  االهتمام  مدى  حدد 
وفي حالة اإلجابة بنعم: 3

استكمال القائمة المرجعية 
لالستعداد لنشر لقاح شلل 

األطفال الفموي المستجد من 
النمط 2 وتقرير االستعداد

المستوى  على  القرار  صانعي  دعم  بهدف 
التي ينطوي عليها  القطري في تقييم المتطلبات 
الفموي  األطفال  شلل  لقاح  الستعمال  التحضير 
مرجعية  قائمة  أُِعدت   ،2 النمط  من  المستجد 
إليها  (يشار  المستجد  اللقاح  لنشر  لالستعداد 
وصممت  لالستعداد«).  المرجعية  »القائمة  بـ 
ملحق  في  الواردة  لالستعداد،  المرجعية  القائمة 
التعرف  على  البلدان  لمساعدة  الوثيقة،  هذه 
المستجد بموجب  اللقاح  على متطلبات استعمال 
 EUL بروتوكول  بموجب  االستعمال  توصية 
لتلبية هذه المتطلبات، باإلضافة إلى  واالستعداد 
بلد  أي  على  ستنطبق  التي  اإلضافية  المتطلبات 
االستعمال  فترة  أثناء  المستجد  اللقاح  يستعمل 

األولي.

ونظراً ألن القائمة المرجعية لالستعداد ال توفر 
طريقة  أيضاً  ولكنها  فحسب،  المتطلبات  قائمة 
لمتابعة التقدم المحرز (من خالل تسجيل البنود 
المكتملة وتحديثات الحالة)، فإنها تُستخدَم أيضاً 
بوصفها مؤشراً زمنياً لحالة استعداد البلد والتقدم 
المحرز. ولهذا السبب، فإن القائمة المرجعية هي 
للقاح  االستعداد  مدى  تقرير  في  أساسي  مكون 
اللقاح.  المستجد، الذي يجب تقديمه قبل إطالق 

ويُناقش التقرير الحقاً في هذا القسم.

نبذة  السابقة  الصفحة  البياني في  المخطط  ويقدم 
عن عملية اتخاذ القرار على المستوى القطري، 
اللقاح  بالتحضير الستعمال  االهتمام  بإبداء  بدءاً 
المستجد إلى تسليم تقرير االستعداد وقت اكتشاف 

الفاشية.

نظرة فاحصة على القائمة المرجعية لالستعداد لنشر 
لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2

العديد من األنشطة التي ستجريها البلدان لتنفيذ حمالت لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2 هي 
نفسها المطلوبة لتنفيذ حملة لقاح شلل األطفال الفموي أحادي التكافؤ من النمط 2. ومع ذلك، هناك حاجة إلى 
 EUL بروتوكول  إطار   في  االستعمال  توصية  بموجب  التنفيذ  لمتطلبات  نظراً  اإلضافية،  األنشطة  بعض 
واالختالفات في تقديم اللقاح المستجد (مثل مقاس القنينة). وقد أنِشئت القائمة المرجعية لالستعداد لتلخيص هذه 

المتطلبات ومساعدة البلدان على تتبع التقدم المحرز صوب المتطلبات والتأهب الشامل للقاح المستجد. 

وتنطبق القائمة المرجعية لالستعداد على جميع البلدان المهتمة باستعمال اللقاح المستجد في أي وقت، ويمكن 
للبلدان البدء في استكمال بنود القائمة المرجعية بمجرد أن تكون مستعدة لبدء التحضير لالستعمال المحتمل 

المستوى  على  واالستعداد  القرار  اتخاذ  عملية 
الفموي  األطفال  شلل  لقاح  الستعمال  القطري 
شلل  فيروس  فاشيات  في   2 النمط  من  المستجد 
األطفال الدائر المشتق من اللقاحات من النمط 2 

راجع القائمة المرجعية لالستعداد لنشر لقاح شلل 
األطفال الفموي المستجد من النمط 2 وهذه الوثيقة 1
جميع  لمراجعة  بالتمنيع  المعنيين  الشركاء  اجمع 

المتطلبات والنظر في استعمال اللقاح المستجد 2

اجتماعات  أحد  محضر  في  (مثالً،  القرار  وثِّق 
الفريق االستشاري التقني الوطني للتمنيع) 4

استكمل مسودة للقائمة المرجعية لالستعداد لنشر 
اللقاح المستجد 5

لالستعداد  المرجعية  للقائمة  األولى  المسودة  م  قدِّ
الجديد  الفموي  اللقاح  باستعمال  االهتمام  لتأكيد 

وبيان مجال الدعم المطلوب
6

أرسل بانتظام (شهرياً) تحديثات القائمة المرجعية 
لالستعداد لتتبع التقدم المحرز وتحديد أي احتياجات 

للدعم اإلضافي
7

أو  المرجعية  القائمة  بنود  جميع  اكتمال  بمجرد 
بعد اكتشاف الفاشية وتقديم طلب الستعمال اللقاح 
المرجعية  القائمة  م  قدِّ أقرب)،  (أيهما  المستجد 

لالستعداد لتأكيد استعداد البلد قبل تنفيذ اللقاح
8
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للقاح المستجد. ويحتوي كل بند من بنود القائمة المرجعية على رقم مقابل (مثل أ-1، د-3) لسهولة الرجوع إليه، 
ولكن يمكن استكمال البنود بأي ترتيب. وتعد القائمة المرجعية جزءاً من مستند إكسيل يحتوي أيضاً على عالمة 
تبويب تمهيدية وأربع عالمات تبويب العتبارات إضافية تتعلق بأربع فئات: المأمونية؛ والترصد؛ والدعوة 

واالتصاالت والتعبئة االجتماعية؛ وسلسلة التبريد واللوجيستيات وإدارة اللقاحات.

القائمة المرجعية لالستعداد ومتطلباتها
تغطي المتطلبات الواردة في القائمة المرجعية الفئات اآلتية: (أ) التنسيق؛ (ب) الموافقات على اللقاح المستجد؛ 
(ج) سلسلة التبريد واللوجيستيات وإدارة اللقاحات؛ (د) ترصد الشلل الرخو الحاد؛ (هـ) الترصد البيئي؛ (و) 

رصد المأمونية؛ (ز) الدعوة واالتصاالت والتعبئة االجتماعية؛ (ح) المختبر؛ (ط) عمليات إجراء الحمالت.

ويقدم الجدول 3 صورة من القائمة المرجعية لالستعداد، بوصفها مرجعاً، توضح األنشطة في الفئة األولى التي 
تتناولها القائمة المرجعية، وهي: التنسيق. وترد القائمة المرجعية لالستعداد كاملة في ملحق الوثيقة.

الجدول 3: صورة للقائمة المرجعية لالستعداد لنشر لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2

الرقم الفئة
المرجعي

متطلبات استعمال لقاح المتطلب 
شلل األطفال الفموي 
المستجد من النمط 2 

بموجب بروتوكول 
EUL

يُستكمل من جانب جميع 
البلدان

متطلبات 
إضافية لفترة 

االستعمال 
األولي

مطلوب فقط 
خالل فترة 
االستعمال 

األولي

)تاريخ 
االستكمال(

حالة البنود 
غير المكتملة 
)أدخل تاريخ 

التحديث(

أ-1التنسيق           

أُنشئت آلية/ هيئة تنسيق 
وطنية وتشكلت لجان تقنية 

لإلشراف على التحضيرات 
للقاح شلل األطفال الفموي 
المستجد من النمط 2 عبر 
المجاالت الحيوية اآلتية: 

(1) سلسلة التبريد 
واللوجيستيات وإدارة 

اللقاحات؛ 

(2) المأمونية/ العوامل 
المسببة؛ 

(3) الدعوة واالتصاالت 
والتعبئة االجتماعية 

(4) الترصد؛ 

(5) المختبر

األنشطة في العمود المعنون »متطلبات استعمال لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2 بموجب 
بروتوكول EUL » يجب أن يستكملها أي بلد يخطط الستعمال اللقاح المستجد في أي وقت عندما يكون 

 .EUL اللقاح تحت توصية استعمال في إطار بروتوكول

ويجب استكمال األنشطة في عمود »المتطلبات اإلضافية لفترة االستعمال األولي« إذا كان البلد ينفذ لقاح 
شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2 خالل فترة االستعمال األولي بموجب توصية استعمال في إطار  

بروتوكول EUL. وللتذكير، يجب استكمال األنشطة في هذا العمود باإلضافة إلى األنشطة الموجودة في 
العمود المعنون »متطلبات استعمال لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2 في إطار  بروتوكول 

EUL »، وليس بدالً منها.
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سياق إضافي حول المتطلبات
بالنسبة لبعض المتطلبات، مثل تلك الموجودة في سلسلة التبريد واللوجيستيات وإدارة اللقاحات (الفئة ج)، يمكن 
فهم الحاجة إلى األنشطة المطلوبة على الفور. مثالً، بالنظر إلى أن اللقاح المستجد يقدَّم في قارورة 50 جرعة، 
وقد يحتوي على مرقاب قنينة اللقاح من النمط 1 بدالً من مرقاب قنينة اللقاح من النمط 11،2 ستحتاج البلدان إلى 
تحديث السجل الوطني وكذلك بروتوكوالت اللوجيستيات وإدارة اللقاحات للقاح المستجد. ومع ذلك، فإن العديد 
من المتطلبات تتعلق على وجه التحديد بتنفيذ اللقاح المستجد بموجب توصية االستعمال في إطار  بروتوكول 
EUL. ويهدف هذا القسم الفرعي إلى توفير سياق إضافي حول هذه البنود واإلجابة على األسئلة األولية حول 

األساس المنطقي للمتطلبات التي قد تطرأ مع قراءة البلدان للقائمة المرجعية ودراستها لجميع المتطلبات.

االستعمال  على  الموافقة  (الفئة ب):    2 النمط  من  المستجد  الفموي  األطفال  شلل  بلقاح  الخاصة  الموافقات 
واالستيراد أمر ضروري لتنفيذ اللقاح؛ إذ يحث المقرر اإلجرائي للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية 
لشهر شباط/ فبراير 2020 الدول األعضاء على االضطالع بعملية مسرعة الوتيرة بشأن استصدار الموافقات 
المحلية على اللقاحات و استيرادها واستعمالها لغرض االستجابة لفاشيات شلل األطفال، بما فيها لقاح شلل 
األطفال الفموي المستجد من النمط 2، وذلك على أساس إذن االستخدام في حاالت الطوارئ بموجب بروتوكول 
12EUL.  وبينما سيعمل فريق التأهيل المسبق للقاحات التابع لمنظمة الصحة العالمية بشكل وثيق مع السلطات 
التنظيمية ذات الصلة من البلدان المستخدمة المحتملة لضمان حصولها على المعلومات ذات الصلة بلقاح شلل 
األطفال الفموي المستجد من النمط 2، فإن مسألة التصريح باالستعمال الطارئ للقاح تخضع للقرار السيادي 
الخاص بكل بلد. وبالتالي، تتضمن األنشطة في الفئة ب تأمين الحصول على تصريح من السلطات المختصة 

الستعمال اللقاح المستجد واستيراده.

البلدان،  يجب على جميع  و):  هـ،  د،  (الفئات  المأمونية  البيئي ورصد  والترصد  الحاد  الرخو  الشلل  د  ترصُّ
 التي تستعمل لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2 بموجب توصية استعمال في إطار  بروتوكول
 EUL، أن تلتزم بخطة لجمع البيانات. وسوف تبين خطة جمع البيانات هذه، المسماة بخطة إدارة المخاطر 
وترصد اآلثار الدوائية الضارة، جميع أنشطة رصد المأمونية والفعالية المطلوبة - والمعروفة أيضاً بمتطلبات 
الرصد ما بعد النشر - للبلدان التي تستعمل اللقاح المستجد. وبالنسبة للبلدان التي تستعمل اللقاح المستجد خالل 
البيئي  والترصد  الحاد  الرخو  الشلل  بترصد  خاصة  إضافية  أنشطة  استكمال  يجب  األولي،  االستعمال  فترة 
واألحداث الضارة بعد التمنيع لتلبية المعايير األساسية لالستعمال األولي الموضحة في القسم األول. وستمّكن 
األنشطة المطلوبة في الفئات (د، هـ، و) البلدان من تلبية جميع هذه المعايير والمتطلبات واإلبالغ عن ترصد 
اللقاح  مأمونية  لتقييم  البيانات ضرورية  هذه  وتعد  الصلة.  ذات  األخرى  والبيانات  األداء  ورصد  المأمونية 
المستجد وفعاليته، والحفاظ على حالة اللقاح ضمن بروتوكول EUL ، وأخيراً استكمال التقديم للحصول على 

الترخيص والتأهيل المسبق للقاح من منظمة الصحة العالمية.

الدعوة واالتصاالت والتعبئة االجتماعية (الفئة ز): ستكون أنشطة الدعوة واالتصاالت والتعبئة االجتماعية 
جزءاً مهماً من عملية التحضير للقاح المستجد المضاد لشلل األطفال من النمط 2 وتنفيذه. وستكون رسائل 
بالفعل  االنتهاء  تم  وقد  اللقاح.  وقبول  الوعي  زيادة  في  حاسمة  أموراً  عليها  والتدريب  وأدواتها  االتصاالت 
الكونغو  وكينيا وجمهورية  نيجيريا  في  باللقاح  المتعلقة  الرسائل  بشأن  التنمية  أجل  من  االتصال  أبحاث  من 
العالمية الستئصال  بالمبادرة  الخاصة  االتصال واإلرشادات  مواد  توجيه  في  النتائج  الديمقراطية، وساهمت 

شلل األطفال.

للمساعدة في ضمان االستجابة المناسبة وفي الوقت المناسب في حالة  وسيكون تأهب االتصاالت ضرورياً 
أجل  من  والمشاركة  لالتصال  كثافة  أكثر  نهوج  إلى  البلدان  وستحتاج  باللقاحات.  تتعلق  أحداث  أي  حدوث 
تطوير  بمكان  األهمية  من  سيكون  ذلك،  إلى  وباإلضافة  الشائعات.  وانتشار  المحتمل  التضليل  من  التخفيف 
استراتيجية للدعوة إلشراك أصحاب المصلحة المحليين الرئيسيين (مثل الجمعيات الطبية والمهنية ذات الصلة 
ورجال الدين وقادة المجتمع) واالستفادة من أدوارهم كمناصرين للتمنيع. ولمساعدة البلدان على معالجة هذه 

العالمية  المبادرة  جانب  من  المقابلة  واإلرشادات  المستجد  اللقاح  قنينة  الذي سيظهر على  اللقاح  قنينة  مرقاب  لنوع  تأكيد  يأتي الحقاً   11وسوف 

الستئصال شلل األطفال حول ما سيعنيه هذا ميدانياً.
فبراير 2020  المائة، 7 شباط/  بعد  واألربعون  السادسة  الدورة  العالمية.  الصحة  لمنظمة  التنفيذي  للمجلس  م ت146(11)  اإلجرائي  المقرر   12

(https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146(11)-ar.pdf، تم االطالع في 25 أيار/ مايو 2020) يتوفر المزيد من 
التفاصيل والوثائق الكاملة عن هذه المسألة وعن غيرها من قرارات السياسات المرتبطة بلقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2 على 
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االعتبارات واالستفادة من أصحاب المصلحة والمدافعين عند استكمال المتطلبات، فقد أعدت المبادرة العالمية 
الستئصال شلل األطفال أدوات، منها:

إرشادات االتصاالت االستراتيجية لالستجابة لفاشية فيروس شلل األطفال الدائر المشتق من اللقاحات، 	 
لمساعدة  توجيهية  وثيقة  النمط 2، وهي  المستجد من  الفموي  األطفال  لقاح شلل  استعمال  ذلك  في  بما 
البلدان على تطوير خطط اتصاالت شاملة بما في ذلك الدعوة، واالتصال من أجل التنمية، واستراتيجيات 

االتصال أثناء األزمات.
في 	  المصلحة  أدوار/ مسؤوليات أصحاب  تحدد  التي  باللقاحات  المرتبطة  لألحداث  استجابة  قالب خطة 

الكشف عن األحداث الضارة بعد التمنيع واالستجابة لها، واألحداث الضارة ذات األهمية الخاصة، سواء 
كانت حقيقية أم شائعات. ويمكن للبلدان تكييف الخطة بما يتناسب مع سياقها، واستخدامها لدعم التخطيط 
لالتصاالت، وأخيراً لضمان أن مسؤولي تنسيق مأمونية اللقاح، وموظفي البرنامج الموّسع للتمنيع، وسائر 
المستجد، ومسؤولي االتصال، في توافق بشأن كيفية االستجابة ألي  اللقاح  تنفيذ  المصلحة في  أصحاب 

حدث مرتبط باللقاحات.
اعتبارات إضافية بشأن الدعوة واالتصاالت والتعبئة االجتماعية، وهي جزء من مستند اإلكسل الخاص 	 

التخطيط  جوانب  مختلف  في  فيها  للنظر  البنود  من  مفيدة  قائمة  وتوفر  لالستعداد،  المرجعية  بالقائمة 
لالتصاالت بشأن اللقاح المستجد.

األطفال  بلقاح شلل  الخاصة  الصفحة  البلدان على  لتستخدمها  اتصاالت  ومنتجات  قوالب  المزيد من  ويتوفر 
الفموي المستجد من النمط 2 على الموقع اإللكتروني للمبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال.

الدروس المستفادة عالية المستوى من أبحاث االتصال من أجل التنمية حول 
الرسائل الخاصة بلقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2 في كينيا 

وجمهورية الكونغو الديمقراطية

من المحتمل أن يقبل مقدمو الرعاية لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2 إذا ُشِرح لهم 	 
شرحاً جيدًا وأجيب على أسئلتهم. وهم يرحبون بالمعلومات من الممارسين الصحيين والعاملين في 
الخطوط األمامية والمباركة من القادة التقليديين ورجال الدين، وكذلك شبكاتهم االجتماعية الخاصة.

العاملون بالخطوط األمامية منفتحون لقبول اللقاح ويريدون التأكيد خضوعه لالختبار بشكل جيد 	 
وثبوت مأمونيته. وسيكون من المهم توعية هؤالء العاملين إجراء EUL وما يعنيه. وسيكون من 

الضروري وجود تعاقب معلومات، مدعوماً بمواد وموارد معلوماتية.

االجتماعية،  والتعبئة  واالتصاالت  الدعوة  بشأن  إضافية  اعتبارات 
والترصد، ورصد المأمونية، وسلسلة التبريد واللوجيستيات وإدارة 

اللقاحات
يتضمن مستند اإلكسل للقائمة المرجعية لالستعداد عالمات تبويب العتبارات إضافية للفئات التالية: الدعوة 
واالتصاالت والتعبئة االجتماعية، والترصد، ورصد المأمونية، وسلسلة التبريد واللوجيستيات وإدارة اللقاحات 
وتوفر هذه االعتبارات سياقاً إضافياً، في شكل أسئلة ومؤشرات محددة، ستساعد البلدان على تحديد الثغرات 
ووضع خطط ملموسة الستكمال متطلبات االستعداد. ويمكن أن تساعد معالجة االعتبارات أيضاً على ضمان 
االستعداد األمثل لتنفيذ لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2. فمثالً، ينص البند د-4 (في الفئة د، 
د الشلل الرخو الحاد) على اآلتي: »تم االنتهاء من استعراض مكتبي للترصد ووضعت خطة لمعالجة  ترصُّ
نقاط الضعف المحددة ذات الصلة باستعمال لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2 (يمكن إجراؤها 
التبويب  العالمية الستئصال شلل األطفال؛ انظر عالمة  المبادرة  بدعم من فريق العمل المعني بالترصد في 
د الشلل الرخو الحاد  »الترصد«)«. وتحتوي عالمة التبويب »الترصد« أيضاً على مؤشرات إضافية لترصُّ
حتى تنظر البلدان في الرصد وهو ما يساعدها على التأكد من االستعداد. ويمكن للبلدان تحليل هذه االعتبارات 
وتحديد ما إذا كان من المجدي والمالئم معالجتها بناًء على سياقها القطري الخاص. وتشمل األمثلة على أنشطة/ 

د الشلل الرخو الحاد ما يأتي: مؤشرات ترصُّ
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نسبة المواقع ذات األولوية العالية والمتوسطة التي تُزار شهرياً: 80٪ على األقل 	 
نسبة المواقع ذات األولوية العالية التي تُزار أسبوعياً: 80٪ على األقل	 

وللتذكير، هذه االعتبارات ليست متطلبات ولكنها تساعد في إعطاء سياق إضافي للمتطلبات وتقديم أمثلة على 
ع البلدان على تحليل االعتبارات ومناقشتها وتنفيذ ما هو ممكن ومالئم منها.  األهداف. وتُشجَّ

خطة العمل القطرية
ثمة أداة مهمة أخرى تساعد على تحديد األنشطة الممكنة والمالئمة، وهي خطة العمل القطرية. فبعد إجراء 
مراجعة للمتطلبات وتقييم القدرة الحالية للبلد على تلبيتها، يجب وضع خطة عمل الختيار األنشطة التي سوف 
لتحديد  البنود ووضع خطة  هذه  تكلفة  احتساب  ذلك  بعد  ويجب  المتطلبات.  لتلبية  تنفيذها  البلد  على  يتوجب 
الموارد المالية والبشرية الالزمة وتخصيصها. ونظراً الختالف سياق كل بلد عن اآلخر، ستكون خطة العمل 
مختلفة، ولهذا السبب يجب على البلدان تطوير خططها الفردية ومناقشة أي ثغرات في الموارد أو الدعم مع 

المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال في وقت مبكر من عملية االستعداد.

التوقيت والمواعيد النهائية: متابعة االستعداد واإلبالغ
نظراً ألن توقيت الفاشيات المستقبلية على المستوى القطري غير معلومة، فال يوجد موعد محدد لالنتهاء من 
القائمة المرجعية. وبدالً من ذلك، يجب أن تبدأ البلدان في استكمال بنود القائمة المرجعية بمجرد أن تقرر البدء 
في التحضير الستعمال لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2 وتحديث القائمة المرجعية بينما تواصل 

استعداداتها. 

ويُطلب من مسؤولي التنسيق القطريين المعنيين بلقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2 تقديم القائمة 
المرجعية لالستعداد إلى المكاتب اإلقليمية لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف في النقاط الموضحة في الجدول 
4، في إطار عملية متابعة االستعداد واإلبالغ. والهدف من هذه العملية هو ضمان التواصل الوثيق مع شركاء 

المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال حول حالة استعداد البلد واحتياجاته طوال العملية.

الجدول 4:  توقيت عملية متابعة االستعداد واإلبالغ

الغرضالنشاط           التوقيت

البلد  تأكيد  فور 
باستعمال  اهتمامه 
األطفال  شلل  لقاح 
من  المستجد  الفموي 
واستكماله   2 النمط 
للقائمة  األولى  المسودة 

المرجعية لالستعداد.

تقديم القائمة المرجعية األولى لتقييم االستعداد األولي
البنود المطلوب تقديمها:

القائمة المرجعية لالستعداد؛	 
الفموي 	  لقاح شلل األطفال  بتنفيذ  البلد  دليل على قرار 

الفريق  اجتماع  (مثل محضر   2 النمط  من  المستجد 
االستشاري التقني الوطني للتمنيع)، إذا كان متاحاً.

بالتحضير 	  البلد  تأكيد وإرسال اهتمام 
الفموي  األطفال  شلل  لقاح  الستعمال 

المستجد من النمط 2.
تحتاج 	  التي  المجاالت  تحديد 

إلى دعم.

التقديم  بعد  شهر  كل 
األول

تقدُّم  لمتابعة  المرجعية  القائمة  على  شهرية  تحديثات 
االستعداد  

البنود المقرر إرسالها:

نسخة محدّثة من القائمة المرجعية لالستعداد 	 
وثائق أخرى حال توافرها	 

ضمان استمرار االتصال وتقييم التقدم 	 
المحرز في االستعداد.

البلدان من االستفادة من دعم 	  لتمكين 
شلل  الستئصال  العالمية  المبادرة 
كونها  حال  مواردها  ومن  األطفال 

متاحة ومالئمة.

القائمة  اكتمال  فور 
لالستعداد،  المرجعية 
الفاشية  اكتشاف  بعد  أو 
وتقديم طلب بشأن لقاح 
الفموي  األطفال  شلل 
 2 النمط  من  المستجد 

(أيهما أقرب)

التقرير النهائي عن االستعداد

البنود المطلوب تقديمها:

نسخة محدّثة من القائمة المرجعية لالستعداد 	 
دليل على قرار الدولة بتنفيذ لقاح شلل األطفال الفموي 	 

م قبل ذلك.  المستجد من النمط 2، إذا لم يكن قد قُدِّ
دليل على موافقة البلد على استيراد لقاح شلل األطفال 	 

الفموي المستجد من النمط 2 واستعماله.

لتأكيد استعداد البلد قبل استعمال لقاح 
شلل األطفال الفموي المستجد من 

النمط 2 في االستجابة لفاشية فيروس 
شلل األطفال الدائر المشتق من 

اللقاحات من النمط 2 

14



تشير المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال إلى هذا االتصال المستمر وتقييم عملية االستعداد، التي تبدأ 
بالتقديم األولي للقائمة المرجعية لالستعداد، على أنها عملية متابعة االستعداد واإلبالغ. ويعد ذلك بمثابة القائمة 
المرجعية وعملية االستعداد التي تنتهجها المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال من أجل ضمان استعداد 
العالمية الستئصال  المبادرة  وتتماشى عملية  الفاشية.  اكتشاف  بعد  المستجد  اللقاح  إمدادات  قبل إطالق  البلد 
شلل األطفال بشكل وثيق مع عملية االستعداد على المستوى القطري التي يلزم بموجبها أن تتبع البلدان كافة، 
من أجل التقييم، المبادئ التوجيهية لعملية االستعداد الموضحة آنفاً والعمل بشكل وثيق مع المبادرة العالمية 

الستئصال شلل األطفال للتعاطي مع أي أسئلة أو احتياجات.

مالحظة حول تأثير كوفيد-19
االستعداد  لكوفيد-19 على جوانب عديدة من عملية  الوطني واإلقليمي واالستجابة  الوبائي  الوضع  يؤثر  قد 
على المستوى القطري. وتشمل األمثلة تحديد أنشطة التطعيم التي ستعطى األولوية بمجرد استئناف الحمالت 
والحفاظ على القدرة على تنفيذ أنشطة الترصد الالزمة. وسيحتاج كل بلد إلى رصد التأثير المحتمل لكوفيد-19 
على قدرته على تلبية المتطلبات الخاصة الستعمال لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2 ومناقشة أي 
دت بعض االعتبارات  آثار مع هيئات المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال طوال عملية صنع القرار. وُحدِّ

المرتبطة بتأثير كوفيد-19 في عالمة التبويب بعنوان »الترصد«.

اكتشاف الفاشية وقرار استعمال لقاح شلل األطفال 
الفموي المستجد من النمط 2

الفموي  األطفال  شلل  لقاح  استعمال  في  التحضير  عملية  استكمل  الذي  البلد  يرغب  قد  فاشية،  اكتشاف  عند 
المستجد من النمط 2 أثناء الفاشية. وسوف يجري إطالق اللقاح من خالل عملية من مرحلتين:

)1( تقييم استعداد البلد	 

كما أوضحنا سابقاً في هذا القسم، تتولى المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال إجراء التقييم. وتتضمن 
العوامل األساسية التي سوف يأخذها التقييم في االعتبار اهتمام البلد باستعمال لقاح شلل األطفال الفموي 
اللقاح واستعماله، واستكمال  التنظيمية على المستوى القطري الستيراد  المستجد من النمط 2، والموافقة 

تقرير االستعداد وتقييمه.

)2( إطالق اللقاح ووضع أي مواصفات إضافية لالستجابة للفاشية )مثل العمر المستهدف(	 

المستوى  على  األطفال  شلل  لفيروس  الوبائي  والوضع  المتاحة،  اإلمدادات  على  العوامل  تشتمل  سوف 
القطري واإلقليمي، واالعتبارات المحتملة األخرى ذات الصلة بالسياق الخاص للفاشية. 

سوف يعمل كل بلد على حدة والمبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال معاً طوال هذه العملية. وبمجرد اكتمال 
العملية، يكون البلد مستعداً لتنفيذ االستجابات لفاشية فيروس شلل األطفال الدائر المشتق من اللقاحات من النمط 

2  باستعمال اللقاح المستجد في إطار  بروتوكول EUL ولن يحتاج إلى إكمال عملية االستعداد مرة أخرى.

المستجد  اللقاح  باستعمال  للفاشيات  الجودة  عالية  للتخطيط الستجابة  الالزمة  الهامة  واألنشطة  واإلجراءات 
وتنفيذها ليست جزءاً من القائمة المرجعية لالستعداد، ولكن بدالً من ذلك، يأتي تفصيلها في إجراءات التشغيل 
القياسية لالستجابة للفاشيات. ويجري حالياً تحديث إجراءات التشغيل الموحدة لتقديم تفاصيل وإرشادات محددة 
الخطوط  في  للعاملين  أخرى  ومواد  تدريبية  وحدات  إعداد  يجري  كما  المستجد.  اللقاح  لنشر  مهمة  ستكون 
األمامية، وينبغي تنفيذها بالتنسيق مع المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال. وتتوفر أحدث الموارد على 

.  http://polioeradication.org/nopv2  الرابط
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الخطوات القادمة 
المكاتب اإلقليمية والقطرية لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف، إلى جانب المبادرة العالمية الستئصال شلل 
األطفال، مستعدة لدعم البلدان في تقييم هل اللقاح المستجد هو اللقاح المناسب لها في هذا التوقيت، وإذا كان 

األمر كذلك، لمساعدتها على التخطيط للتنفيذ الناجح.

وسوف تتولى المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال التنسيق مع الدول بانتظام من خالل جميع الهيئات 
توفرها.  بمجرد  والمعلومات  والتحديثات  الموارد  إرسال  تواصل  وسوف  الصلة،  ذات  واإلقليمية  الوطنية 
وسوف تُحدَّث هذه الوثيقة بمجرد توافر توصية لالستعمال في إطار  بروتوكول EUL ، ومرة أخرى عند 

االنتهاء من متطلبات التوصية.

الشائعة  باألسئلة  بدءاً  والقطري،  العالمي  المستوى  على  المستجد  باللقاح  الخاصة  المصادر  تُحدَّث  وسوف 
 http://polioeradication.وانتهاًء بالمنشورات العلمية والموارد التقنية للبلدان، وسوف تُتاح على الرابط 

org/nOPV2. وسيضمن ذلك توافر جميع المصادر ذات الصلة الخاصة باللقاح على منصة واحدة. وباإلضافة 
إلى الوثائق الواردة في قسم »أهم المصادر«، سوف تتولى المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال إرسال 
الوثائق واألدوات التكميلية المتعلقة بتنفيذ اللقاح المستجد عند توافرها وعندما تؤكد البلدان اهتمامها بالتحضير 

الستعمال اللقاح.

المرجعية  والقائمة  المتاحة  المصادر  استشارة  على  القطري  المستوى  على  القرار  صناع  تشجيع  وينبغي 
لالستعداد لنشر اللقاح المستجد وجميع مكاتب وفرق المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال ذات الصلة عند 

بدء العملية وفي مختلف مراحلها. 
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أهم المصادر
توفر المصادر التالية مزيداً من التفاصيل حول أهم الموضوعات التي نوقشت في هذا الدليل. وتوجد قائمة 
المبادرة  موقع  على  باللقاح  الخاصة  الصفحة  على  الصلة  ذات  المستجد  باللقاح  الخاصة  بالمصادر  محدَّثة 
إعداد  ويجري   .http://polioeradication.org/nOPV2 ابط  الر  على  األطفال  شلل  العالمية الستئصال 

وثائق وأدوات جديدة بشأن تنفيذ اللقاح المستجد وسوف تُنَشر على الصفحة فور توافرها.

األسئلة الشائعة ذات الصلة بلقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2  تتناول هذه الوثيقة أسئلة 	 
حول لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2 وتنفيذه، وتغطي مجموعة من الموضوعات، ومنها 
األسئلة العامة والتنظيمية والتشغيلية. وهي متاحة على الصفحة الخاصة باللقاح على موقع المبادرة العالمية 
http://polioeradication.org/nopv2-frequently-asked- :الستئصال شلل األطفال على الرابط

questions

إ ذن االستخدام في حاالت الطوارئ بموجب بروتوكول EUL )إصدار 9 كانون الثاني/ يناير 2020(: 	 
تحدد هذه الوثيقة الخطوات التي تتبعها منظمة الصحة العالمية لتحديد أهلية المنتجات غير المرخصة 

للتقييم بموجب اإلجراء المتمثل في إذن االستخدام في حاالت الطوارئ بموجب بروتوكول EUL. وهي 
تبيّن المعلومات األساسية المطلوبة، وكذلك العملية المقرر استخدامها في إجراء التقييم لتحديد هل يمكن 
إدراج منتج غير مرخص لفترة محدودة، بينما يجري جمع المزيد من البيانات وتقييمها. وتتوفر أحدث 

https://extranet. :EUL الوثائق عن إجراء إذن االستخدام في حاالت الطوارئ بموجب بروتوكول
who.int/prequal/sites/default/files/documents/EUL_Procedure_Jan2020.pdf

خارطة طريق للقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2: توضح هذه الوثيقة الخطوات واألنشطة 	 
في   2 النمط  من  المستجد  الفموي  األطفال  شلل  للقاح  العالمية  الصحة  منظمة  لتقييم  الزمنية  والجداول 
https://:الرابط على  متاحة  الطريق  وخارطة  التوصية.  بعد  ما  وأنشطة   EUL بروتوكول  إطار  
www.who.int/docs/default-source/medicines/roadmap-assessment-nopv2.

pdf?sfvrsn=368daf0a_2

ملخص التطوير السريري للقاح المستجد المضاد لشلل األطفال من النمط 2: يحدد هذا الملخص أهم نتائج 	 
البيانات السريرية للقاح المستجد المرشح المقدَّم إلجراء  بروتوكول EUL. والوثيقة متاحة على الموقع 
http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/05/Clinical- :اإللكتروني على الرابط

development-summary-nOPV2-20200521.pdf

إطار االستعمال األولي للقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2: يوفر هذا اإلطار، الذي وافق 	 
في  للقاح  األولي  لالستعمال  إرشادات  بالتمنيع،  المعني  االستراتيجي  االستشاري  الخبراء  فريق  عليه 
http://polioeradication.org/wp-content/:الرابط على  متاح  واإلطار   .EUL بروتوكول  إطار  

uploads/2020/04/GPEI-framework-for-use-of-nopv2-20200430.pdf

خطة العمل العالمية لترصد شلل األطفال 2018-2020: تحدد خطة العمل العالمية لترصد شلل األطفال 	 
استراتيجيات وأنشطة الترصد للبلدان لتحقيق أو الحفاظ على نظام ترصد حساس بما يكفي للكشف عن 
المبادرة  لدى  الرصد  أنظمة  بين  التنسيق  إلى تعزيز  سريان أي من فيروسات شلل األطفال. كما تهدف 
العالمية الستئصال شلل األطفال، وشبكة مختبرات شلل األطفال العالمية، وأنظمة معلومات شلل األطفال، 
الترصد  وأنشطة  استراتيجيات  أن  من  الرغم  والقطرية. وعلى  واإلقليمية  العالمية  الترصد  فرق  وإدارة 
الواردة في خطة العمل العالمية مصممة خصيصاً لبناء القدرات داخل البلدان التي يتوطن فيها المرض، 
والتي تشهد فاشيات، وذات المخاطر العالية، فهي تالئم جميع البلدان. وتوفر الخطة أيضاً معلومات عن 
http://polioeradication. الرابط:  على  متاحة  والخطة  سكانية خاصة.  لفئات  الترصد  استراتيجيات 
org/wp-content/uploads/2016/07/GPEI-global-polio-surveillance-action-plan-2018-

2020-EN-1.pdf
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الملحق
القائمة المرجعية لالستعداد لنشر لقاح شلل األطفال 

الفموي المستجد من النمط 2
ملحوظة:  القائمة المرجعية لالستعداد متاحة على الصفحة الخاصة بلقاح شلل األطفال الفموي المستجد من 

          . http://polioeradication.org/nOPV2:النمط 2 على الرابط

مقدمة للقائمة المرجعية لالستعداد

المستجد  الفموي  األطفال  شلل  بلقاح  خاصة  عناصر  على  المصاحبة  واإلرشادات  المرجعية  القائمة  تركز 
من النمط 2 كما هو مطلوب بموجب بروتوكول EUL . وهناك وثائق إرشادية أخرى توضح االستعدادات 

األخرى للحمالت.

وتنقسم المتطلبات إلى قائمتين: »متطلبات استعمال لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2 بموجب 
بروتوكول EUL » (العمود د) و« متطلبات إضافية لفترة االستعمال األولي« (العمود هـ)؛ وال يحتاج سوى 

البلدان التي تخطط الستعمال اللقاح خالل فترة االستعمال األولي إلى استكمال العمود هـ. 

أهداف القائمة المرجعية لالستعداد

 .1 EUL النمط 2 بموجب بروتوكول الفموي المستجد من  تلخيص متطلبات استعمال لقاح شلل األطفال 
. EUL والمتطلبات اإلضافية أثناء فترة االستعمال األولي بموجب بروتوكول

الفموي 2.  لقاح شلل األطفال  المحرز نحو االستعداد الستعمال  التقدم  الثغرات ومراقبة  لتحديد  أداة  توفير 
المستجد من النمط 2

أن تكون جزءاً من تقرير تقييم استعداد البلد الستعمال لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2 من 3. 
أجل االستجابة بالتطعيم.

الهيكل والمنهجية

تظهر القائمة المرجعية لالستعداد ومتطلباتها في عالمة التبويب »القائمة المرجعية«. وتأتي األرقام المرجعية 
(مثل أ-1، د-3، وما إلى ذلك) لسهولة الرجوع إليها، وليس لوضع الخطوات التي يجب اتباعها في ترتيب أو 

تسلسل صريح. وقد تختار البلدان القيام بأنشطة متوازية إن أمكن.

و»المأمونية«  و»الترصد«  اللقاحات«  وإدارة  واللوجيستيات  التبريد  »سلسلة  التبويب  عالمات  وتحتوي 
و»الدعوة واالتصاالت والتعبئة االجتماعية« على معلومات واعتبارات إضافية قد تجدها بعض البلدان مفيدة 

أثناء التحضيرات.

فترة االستعمال األولي

 ملحوظة:  خالل األشهر الثالثة األولى تقريباً بعد إصدار توصية استخدام بموجب بروتوكول EUL ، ستحتاج 
البلدان التي تستعمل لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2 إلى االستعداد لتلبية متطلبات االستعمال 

األولي الواردة في العمود هـ، باإلضافة إلى متطلبات القائمة المرجعية الواردة في العمود د.           

لمزيد من التفاصيل حول إطار االستعمال األولي للقاح  شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2 بموجب 
بروتوكول EUL ، يرجى أن تطلب من مكتب منظمة الصحة العالمية أو مكتب اليونيسف المحلي لديك مزيداً 
http://polioeradication.org/wp- الرابط:  المتوفرة على  اإلطار  وثيقة  إلى  الرجوع  أو  المعلومات  من 

content/uploads/2020/04/GPEI-framework-for-use-of-nopv2-20200430.pdf
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فور استكمال فترة االستعمال األولي، تُرفَع المعايير اإلضافية وتطبق فقط المتطلبات الواردة في العمود د من 
القائمة المرجعية لالستعداد.

متابعة االستعداد واإلبالغ

يُطلب من البلدان تقديم القائمة المرجعية لالستعداد (عالمة التبويب »القائمة المرجعية«) إلى مكاتب منظمة 
الصحة العالمية واليونيسف اإلقليمية ضمن تقرير االستعداد الستعمال لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من 
النمط 2، لضمان االتصال الوثيق مع شركاء المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال حول حالة االستعداد 

واالحتياجات طوال العملية.

الخطوة 1: تقييم االستعداد األولي

فور تأكيد البلد اهتمامه باستعمال لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2، يجب تقديم اآلتي:

آخر مراجعة 1.  تاريخ  تحديد  يرجى   - المرجعية«)  »القائمة  التبويب  لالستعداد (عالمة  المرجعية  القائمة 
للمتطلب وأي مالحظات بالبنود غير المكتملة أو المعلقة

دليل على قرار البلد بتنفيذ لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2 (مثل محضر اجتماع الفريق 2. 
االستشاري التقني الوطني للتمنيع، أو خطاب رسمي...إلخ)، إذا كان متاحاً.

الخطوة 2: متابعة حالة االستعداد 

واالحتياجات، ومشاركة  المحرز  التقدم  لإلبالغ  عن  تقديمها شهرياً  وإعادة  المرجعية  القائمة  تحديث  يجب 
الوثائق اإلضافية عند توافرها.

ويستمر اإلبالغ الشهري حتى يتحقق االستعداد الستعمال اللقاح المستجد.

الخطوة 3: التقرير النهائي عن االستعداد

فور اكتمال القائمة المرجعية لالستعداد، أو بعد اكتشاف الفاشية وتقديم طلب بشأن لقاح شلل األطفال الفموي 
المستجد من النمط 2 (أيهما أقرب)، ينبغي تقديم اآلتي إلى المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال لتقييم مدى 

االستعداد الستعمال اللقاح المستجد:

كل 1.  استكمال  تاريخ  تحديد  يرجى   - المرجعية«)  »القائمة  التبويب  (عالمة  لالستعداد  المرجعية  القائمة 
متطلب أو تاريخ آخر مراجعة، ووضع مالحظات بالبنود غير المكتملة أو المعلقة

دليل على قرار البلد بتنفيذ لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2 (مثل محضر اجتماع الفريق 2. 
االستشاري التقني الوطني للتمنيع، أو خطاب رسمي...إلخ).

إثبات الموافقة على استيراد اللقاح واستعماله.3. 
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إ صدار تموز/ يوليو 2020

  مسؤول التنسيق الوطني المعني بلقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2 (االسم):   
تاريخ التقديم:      
اسم جهة االتصال:      

هاتف جهة االتصال:      
البريد اإللكتروني لجهة االتصال:      

الرقم الفئة
المرجعي

متطلبات استعمال المتطلب 
لقاح شلل 

األطفال الفموي 
المستجد من 

النمط 2  بموجب 
 EUL بروتوكول
يُستكمل من جانب 

جميع البلدان

متطلبات 
إضافية لفترة 

االستعمال 
األولي 

مطلوب فقط 
أثناء فترة 
االستعمال 

األولي

تاريخ 
االستكمال

حالة 
البنود غير 

المكتملة 
)أدخل 
تاريخ 

التحديث(

أ-1التنسيق           

أُنشئت آلية/ هيئة تنسيق وطنية وتشكلت لجان 
تقنية لإلشراف على التحضيرات للقاح شلل 
األطفال الفموي المستجد من النمط 2 عبر 

المجاالت الحيوية اآلتية: (1) سلسلة التبريد 
واللوجيستيات وإدارة اللقاحات؛ (2) المأمونية/ 

العوامل المسببة؛ (3) الدعوة واالتصاالت 
والتعبئة االجتماعية؛ (4) الترصد؛ (5) المختبر

الموافقات 
على لقاح شلل 

األطفال الفموي 
المستجد من 

النمط 2

ب-1

أكد الشركاء الوطنيون المعنيون بالتمنيع 
ووثقوا قراراً وطنياً رسمياً لتنفيذ لقاح شلل 

األطفال الفموي المستجد من النمط 2 لالستجابة 
للفاشيات

ب-2

تم الحصول على الموافقة على استيراد لقاح 
شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2 من 
السلطات الوطنية ذات الصلة، وجرى توثيقها 

للرجوع إليها

ب-3

تم الحصول على الموافقة على استعمال لقاح 
شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2 من 
السلطات الوطنية ذات الصلة، وجرى توثيقها 

للرجوع إليها

سلسلة التبريد 
واللوجيستيات 

وإدارة اللقاحات 
(انظر عالمة 

التبويب 
»سلسلة التبريد 
واللوجيستيات 

وإدارة 
اللقاحات« لمزيد 

من التفاصيل/ 
األنشطة للنظر 

فيها)

ج-1

ث السجل الوطني واللوجيستيات  ُحدِّ
وبروتوكوالت إدارة اللقاحات واألدوات 

األخرى ذات الصلة لتعكس الخصائص الفريدة 
للقاح المستجد (أي قنينة 50 جرعة، ومرقاب 

قنينة اللقاح)

ج-2
ث تقييم لسلسلة التبريد؛ ووثِقت  أُجري أو ُحدِّ
قدرة التجميد وتوافر حامل اللقاحات المؤهل 

مسبقًا توثيقاً جيداً

القائمة المرجعية لالستعداد لنشر لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2 - المستوى الوطني
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الرقم الفئة
المرجعي

متطلبات استعمال المتطلب 
لقاح شلل 

األطفال الفموي 
المستجد من 

النمط 2  بموجب 
 EUL بروتوكول
يُستكمل من جانب 

جميع البلدان

متطلبات 
إضافية لفترة 

االستعمال 
األولي 

مطلوب فقط 
أثناء فترة 
االستعمال 

األولي

تاريخ 
االستكمال

حالة 
البنود غير 

المكتملة 
)أدخل 
تاريخ 

التحديث(

د الشلل  ترصُّ
الرخو الحاد 

(انظر عالمة 
التبويب 

»الترصد« 
لمزيد من 
التفاصيل/ 

األنشطة للنظر 
فيها)

د-1 

أُِعدت خطة إلجراء عمليات بحث نشطة عن 
الحاالت في جميع المواقع ذات األولوية في كل 
منطقة جغرافية استُخِدم فيها لقاح شلل األطفال 
الفموي المستجد من النمط 2، بعد شهر واحد 

من استعمال اللقاح في تلك المنطقة

د-2

أُِعدت خطة لجمع بيانات التغطية بالتطعيم 
من أفراد المجتمع المتناسبين بحسب العمر 

والمختارين عشوائياً حول فيروس شلل األطفال 
المشتق من اللقاح من النمط 2 من حاالت الشلل 

الرخو الحاد

د-3
ل نموذج تحري حاالت الشلل الرخو الحاد  عدِّ
لتسجيل الجرعات الروتينية وجرعات التمنيع 

التكميلي من لقاح شلل األطفال الفموي 2

د-4

تم االنتهاء من استعراض مكتبي للترصد 
ووضعت خطة لمعالجة نقاط الضعف المحددة 

ذات الصلة باستعمال لقاح شلل األطفال الفموي 
المستجد من النمط 2 (يمكن إجراؤها بدعم 

من فريق العمل المعني بالترصد في المبادرة 
العالمية الستئصال شلل األطفال؛ انظر عالمة 

التبويب »الترصد«).

د 5

أُِعدت خطة ألخذ عينات منتظمة من المخالطين 
لجميع حاالت الشلل الرخو الحاد لمدة 6 أشهر 

بعد االستجابة لفاشية باستعمال لقاح شلل 
األطفال الفموي المستجد من النمط 2

د-6

يحقق البلد معدل إصابة بالشلل الرخو الحاد 
غير المرتبط بشلل األطفال ≤ 2 على المستوى 

الوطني وفي 80٪ على األقل من جميع 
المناطق التي يزيد عدد سكانها عن 000 100 

ً شخص دون سن 15 عاما

د-7

يلبي البلد معدل كفاية البراز ≤ 80٪ على 
المستوى الوطني وفي 80٪ على األقل من 

جميع المناطق التي أبلغت عن حاالت الشلل 
الرخو الحاد

الترصد البيئي

هـ-1

يوجد في البلد موقع ترصد بيئي عامل واحد 
على األقل في المناطق التي سوف يُستعمل فيها 
لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2 

(أي ُجِمعت عينات≤90٪ في الوقت المناسب 
مقابل ما هو مخطط له، ومعدل اكتشاف 

الفيروس المعوي ≤ 50٪ خالل األشهر الستة 
الماضية)

هـ-2
أُعدَّت خطة لجمع عينات الترصد البيئي مرتين 

شهرياً لمدة 6 أشهر بعد استعمال لقاح شلل 
األطفال الفموي المستجد من النمط 2
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الرقم الفئة
المرجعي

متطلبات استعمال المتطلب 
لقاح شلل 

األطفال الفموي 
المستجد من 

النمط 2  بموجب 
 EUL بروتوكول
يُستكمل من جانب 

جميع البلدان

متطلبات 
إضافية لفترة 

االستعمال 
األولي 

مطلوب فقط 
أثناء فترة 
االستعمال 

األولي

تاريخ 
االستكمال

حالة 
البنود غير 

المكتملة 
)أدخل 
تاريخ 

التحديث(

رصد المأمونية 
(انظر عالمة 

التبويب 
»المأمونية« 

لمزيد من 
التفاصيل/ 

األنشطة للنظر 
فيها)

و-1

أُِعد بروتوكول فعّال لرصد المأمونية من 
ثت  األحداث الضارة ذات األهمية الخاصة، وُحدِّ
جميع المواد الوطنية الخاصة باألحداث الضارة 
بعد التمنيع لتعكس متغيرات لقاح شلل األطفال 

الفموي المستجد من النمط 2

و-2

ب جميع الموظفين المعنيين بالشلل الرخو  دُّرِ
الحاد واألحداث الضارة بعد التمنيع على 

متغيرات لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من 
النمط 2 وعلى جمع بيانات رصد المأمونية

و-3

بت لجنة تقييم العوامل المسببة على إجراء  دُّرِ
تقييم أسباب األحداث الضارة بعد التمنيع/ 

بت  األحداث الضارة ذات األهمية الخاصة، ودُّرِ
على متغيرات لقاح شلل األطفال الفموي 

المستجد من النمط 2

و-4

لت خطة االستجابة لألحداث المرتبطة بلقاح  ُعدِّ
شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2 

وفقاً لسياق البلد، مع تحديد أدوار/ مسؤوليات 
أصحاب المصلحة  وعقدت دورات التدريب 

ذات الصلة

و-5

تم االنتهاء من خطة تنفيذ ترصد المأمونية 
الفعال في السياق المحلي والحصول على 

الموافقات األخالقية إذا لزم األمر بالتعاون مع 
مراكز الواليات المتحدة لمكافحة األمراض 

والوقاية منها

الدعوة 
واالتصاالت 

والتعبئة 
االجتماعية 

(انظر عالمة 
التبويب »الدعوة 

والتواصل 
والتعبئة 

االجتماعية» 
لمزيد من 

األنشطة للنظر 
فيها)

ز-1
تم االنتهاء من استراتيجية المناصرة ألصحاب 

المصلحة الرئيسيين داخل البلد (مثل الممارسين 
الطبيين ورجال الدين وقادة المجتمع)

ز-2

اُِعدت خطة عمل لالتصال من أجل التنمية. 
لت االتصاالت  المكونات الرئيسية: ُعدِّ

والرسائل الخاصة بلقاح شلل األطفال الفموي 
المستجد من النمط 2 لتالئم السياق المحلي؛ 

بت الجهات الفاعلة الرئيسية، ومنها عمال  ودُّرِ
الخطوط األمامية؛ وُرِسمت خرائط بجميع 

أصحاب المصلحة وتمت توعيتهم؛ ووِضعت 
خطط ملموسة للمنصات الرقمية؛ وأُِعدت جميع 

الرسائل واألدوات والمنتجات الالزمة

ز-3

أُِعدت خطة اتصاالت األزمة التي تلبي 
االحتياجات المحددة في خطة االستجابة 

لألحداث المرتبطة بلقاح شلل األطفال الفموي 
المستجد من النمط 2 والجدل العام المحتمل 
(ومن ذلك إعداد محتوى خاص لالستجابة 
للمعلومات المغلوطة على وسائل التواصل 

االجتماعي)
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الرقم الفئة
المرجعي

متطلبات استعمال المتطلب 
لقاح شلل 

األطفال الفموي 
المستجد من 

النمط 2  بموجب 
 EUL بروتوكول
يُستكمل من جانب 

جميع البلدان

متطلبات 
إضافية لفترة 

االستعمال 
األولي 

مطلوب فقط 
أثناء فترة 
االستعمال 

األولي

تاريخ 
االستكمال

حالة 
البنود غير 

المكتملة 
)أدخل 
تاريخ 

التحديث(

المختبر

ح-1

ُوِضعت خطة إلعداد المختبر الوطني الستعمال 
لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 

2، بما في ذلك تحديث خوارزميات العزل 
وتخزين/ التدريب على مجموعات اختبار 

التفرقة داخل النمط الواحد لكل من الشلل الرخو 
الحاد والترصد البيئي مع إدخال تعديالت على 

آلية اإلبالغ

ح-2

يجري إعداد المختبرات ذات الصلة لشحن 
عينات إلى مراكز الواليات المتحدة لمكافحة 

األمراض والوقاية منها أو المعهد الوطني 
للمعاير البيولوجية والمراقبة الستكمال تسلسل 

الجينوم الكامل لرصد ما بعد االستجابة

عمليات إعداد 
الحمالت

ط-1

ثت إرشادات نشاط التمنيع التكميلي لتشمل  ُحدِّ
لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 

2 (بما في ذلك أدوات التخطيط المصغر وأداة 
متابعة التأهب)

ط-2
وِضعت خطة ومواد تدريبية خاصة بنشاط 
التمنيع التكميلي للقاح شلل األطفال الفموي 

المستجد من النمط 2
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اعتبارات خاصة بسلسلة التبريد واللوجيستيات وإدارة اللقاحات
تحتوي عالمة التبويب »سلسلة التبريد واللوجيستيات وإدارة اللقاحات« على معلومات إضافية خاصة بالمناطق 

ومواد مرجعية قد تكون مفيدة أثناء التقييم والتحضيرات.

يجب مراجعة هذه المعلومات والمواد ومراعاتها مع تقدُّم العمل الستكمال متطلبات استعمال لقاح شلل األطفال 
الفموي المستجد من النمط 2، والتي أُشير إليها في عالمة التبويب »القائمة المرجعية«.

ويجب النظر إلى عالمة التبويب هذه جنباً إلى جنب مع أدوات ومواد سلسلة التبريد واللوجيستيات األخرى 
الموجودة حاليًا للتخطيط لحملة شلل األطفال، والتي ستوفر إرشادات أكثر تفصيالً.

اعتبارات للتقييم األساسي: سلسلة التبريد والبنية التحتية اللوجيستية وممارسات إدارة اللقاحات

هل هناك فريق عامل وطني نشط معني باللوجيستيات في البلد (ذو اختصاصات واضحة، ويعقد اجتماعات  1 .
روتينية)؟

هل أجرى البلد جرداً لمعدات سلسلة التبريد يتضمن الثالجات وصناديق التبريد وناقالت اللقاحات في العام  2 .
الماضي؟

هل أجرى البلد تقييماً لإلدارة الفعالة للقاحات، وأعد خطة لتحسينها في السنوات األخيرة؟ 3 .

هل توجد خطط مصغرة لحمالت التطعيم يمكن استخدامها أثناء إحدى حمالت لقاح شلل األطفال الفموي  4 .
المستجد من النمط 2؟

الفموي  5 . بلقاح شلل األطفال  التطعيم  نفايات حمالت  للتخلص من  الطبية  النفايات  هل توجد مرافق إلدارة 
المستجد من النمط 2؟ 

هل هناك خطة لوجستية لنشاط التمنيع التكميلي بلقاح شلل األطفال الفموي أحادي التكافؤ من النمط 2 التي  6 .
أُِعدت في السنوات األخيرة؟ 

اعتبارات إضافية لالستعداد الستعمال لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2 

ث تقييم لسلسلة التبريد؛ ووثِقت قدرة التجميد وتوافر حامل اللقاحات المؤهل مسبقًا توثيقاً  1 . هل أُجري أو ُحدِّ
جيداً؟*

الصلة  2 . ذات  األخرى  واألدوات  اللقاحات  إدارة  وبروتوكوالت  واللوجيستيات  الوطني  السجل  ث  ُحدِّ هل 
لتعكس الخصائص الفريدة لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2 (أي قنينة 50 جرعة، ومرقاب 

قنينة اللقاح)

هل أُِعدت أدوات التخطيط المصغر للحملة (إن لم تكن موجودة بالفعل) أو جرى تكييفها بما يالئم استعمال  3 .
لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2؟

 هل أُجري تحليل للفجوات لتنفيذ حملة للتطعيم بلقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2 تستهدف 4 .
000 700 طفل أو مليون جرعة (أو لنطاق أفضل التقديرات، إن وجد)؟

لشلل  5 . المضاد  المستجد  للقاح  اللقاحات  وإدارة  واللوجيستيات  التبريد  لسلسلة  عالمية  إرشادات  لت  ُعدِّ هل 
األطفال من النمط 2 بما يالئم سياق البلد وكوفيد-19؟

هل أُِعدت مواد تدريبية للمديرين/ المشرفين من المستوى المتوسط/ مشرفي المساءلة عن اللقاحات/ عمال  6 .
الخطوط األمامية؟  

هل تم االنتهاء من تدريب المديرين والمشرف المركزي من المستوى المتوسط؟  7 .

هل مسودة خطة بشأن اللوجيستيات جاهزة لحملة التطعيم بلقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2  8 .
تستهدف 000 700 طفل أو مليون جرعة (أو لنطاق أفضل التقديرات)؟
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هل أُِعدت خطة إدارة النفايات؟ وهل ُوقِّعت اتفاقيات طويلة األمد أو مذكرات تفاهم مع محارق النفايات  9 .
الطبية؟

هل صيغت خطة بشأن سلسلة التبريد واللوجيستيات وإدارة اللقاحات؟ 10 .

مفتاح / رمز
EUL  متطلب في القائمة المرجعية لالستعداد لالستعمال بموجب بروتوكول *

اعتبارات الترصد
تحتوي عالمة التبويب »الترصد« على معلومات إضافية خاصة بالمناطق ومواد مرجعية قد تكون مفيدة أثناء 

التقييم والتحضيرات.

يجب مراجعة هذه المعلومات والمواد ومراعاتها مع تقدُّم العمل الستكمال متطلبات استعمال لقاح شلل األطفال 
الفموي المستجد من النمط 2، والتي أُشير إليها في عالمة التبويب »القائمة المرجعية«.

ويجب النظر إلى عالمة التبويب هذه جنبًا إلى جنب مع أدوات ومواد الترصد األخرى الموجودة حاليًا للتخطيط 
لحملة شلل األطفال، والتي ستوفر إرشادات أكثر تفصيالً.

المراجعة المكتبية للترصد**

هذه المراجعة مطلوبة لبلدان االستعمال األولي وموصى بها بشدة لسائر البلدان.

وبمجرد أن يبلغ بلد ما بقرار التحضير للقاح المستجد المضاد لشلل األطفال من النمط 2 واستعماله، فإن فريق 
للترصد في  المكتبية  المراجعة  العالمية الستئصال شلل األطفال سيدعم استكمال  المبادرة  الترصد في  عمل 

غضون أسبوعين.

مالحظة: يُتاح مزيد من المعلومات حول المراجعة المكتبية للترصد في عرض تقديمي ضمن مستند اإلكسل 
للقائمة المرجعية (في عالمة التبويب »الترصد«).

باإلضافة إلى ذلك، يمكن استخدام اآلتي بوصفه دليالً لتقييم حساسية نظام الترصد واالستعداد الستعمال لقاح 
شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2.

د الشلل الرخو الحاد )يستمر ستة أشهر( ترصُّ

منطقة  1 . كل  في  األولوية  ذات  المواقع  جميع  في  الحاالت  عن  نشطة  بحث  عمليات  إلجراء  خطة  أُِعدت 
جغرافية استُخِدم فيها لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2، بعد شهر واحد من استعمال اللقاح 

في تلك المنطقة

أُِعدت خطة لجمع بيانات التغطية بالتطعيم من أفراد المجتمع المتناسبين بحسب العمر والمختارين عشوائياً  2 .
حول فيروس شلل األطفال المشتق من اللقاح من النمط 2 من حاالت الشلل الرخو الحاد.*

بعد  3 . أشهر   6 لمدة  الحاد  الرخو  الشلل  حاالت  لجميع  المخالطين  من  منتظمة  عينات  ألخذ  خطة  أُِعدت 
االستجابة لفاشية باستعمال لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2.**

ل نموذج تحري حاالت الشلل الرخو الحاد لتسجيل الجرعات الروتينية وجرعات التمنيع التكميلي من  4 . عدِّ
لقاح شلل األطفال الفموي.*

معدل الشلل الرخو الحاد غير المرتبط بشلل األطفال: ≤ 2 على المستوى الوطني وفي 80٪ على األقل من  5 .
جميع المناطق التي يزيد عدد سكانها عن 000 100 شخص دون سن 15 عاماً. **

كفاية البراز: ≤ 80٪ على المستوى الوطني وفي 80٪ على األقل من جميع المناطق التي أبلغت عن حاالت  6 .
الشلل الرخو الحاد.**
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نسبة إجراء اختبارات المتابعة عندما يحين الوقت: ≤ ٪80. 7 .

نسبة حاالت الشلل الرخو الحاد غير الكافية مع أخذ عينات المخالطين: ٪80. 8 .

المنطقة الصامتة: 0 (لجميع المناطق التي يزيد عدد سكانها عن 000 100 شخص دون سن 15 عاماً)  9 .
عن آخر 12 شهراً.

الوقت بين جمع عينة البراز الثانية والوصول إلى المختبر: ≥ 3 أيام عندما يكون المختبر داخل البلد؛ و7  10 .
أيام عندما يكون المختبر خارج البلد.

نسبة المواقع ذات األولوية العالية والمتوسطة التي تُزار شهرياً: 80٪ على األقل. 11 .

نسبة المواقع ذات األولوية العالية التي تُزار أسبوعياً: ٪80 على األقل. 12 .

نسبة حاالت الشلل الرخو الحاد التي تبلغ عنها المرافق الخاصة. 13 .

نسبة حاالت الشلل الرخو الحاد التي أبلغ عنها مخبرون مجتمعيون. 14 .

الترصد البيئي

الوقت  1 . الموجودة وجرى توثيقه (أي ُجِمعت عينات ≤ 90٪ في  البيئي  الترصد  أداء جميع مواقع  روجع 
المناسب مقابل ما هو مخطط له، ومعدل اكتشاف الفيروس المعوي ≤50٪ خالل األشهر الستة الماضية)

دت  2 . وُحدِّ بالسكان  مأهولة  أخرى  مناطق  في  البيئي  الترصد  لشبكة  المحتمل  التوسع  إمكانية  تقصي  جرى 
المواقع المناسبة

البلد موقع ترصد بيئي عامل واحد على األقل في المناطق التي سوف يُستعمل فيها لقاح شلل  3 . يوجد في 
األطفال الفموي المستجد من النمط 2 (أي ُجِمعت عينات بنسبة ≤ 90٪ في الوقت المناسب مقابل ما هو 

مخطط له، ومعدل اكتشاف الفيروس المعوي ≤50٪ خالل األشهر الستة الماضية).**

أُعدَّت خطة لجمع عينات الترصد البيئي مرتين شهرياً لمدة 6 أشهر بعد استعمال لقاح شلل األطفال الفموي  4 .
المستجد من النمط 2.**

المختبر

ُوِضعت خطة إلعداد المختبر الوطني الستعمال لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2، بما في  1 .
ذلك تحديث خوارزميات العزل وتخزين/ التدريب على مجموعات اختبار التفرقة داخل النمط الواحد لكل 

من الشلل الرخو الحاد والترصد البيئي مع تعديالت على آلية اإلبالغ.*

المختبر الوطني لشلل األطفال معتمد بالكامل من قبل منظمة الصحة العالمية للعزل الفيروسي والتفرقة  2 .
داخل النمط الواحد والترصد البيئي.

َعِمل المختبر الوطني لشلل األطفال مع منسقي المختبرات اإلقليمية لشلل األطفال، ووِضعت خطة لدعم  3 .
تنفيذ لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2 في البالد. ويجب أن تتضمن هذه الخطة اآلتي: (1) 
تخزين جميع المستلزمات والكواشف الالزمة لالختبارات  العزل الفيروسي والتفرقة داخل النمط الواحد 
(ومنها مقايسة لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2) لعينات الشلل الرخو الحاد والترصد البيئي، 
(2) التدريب الرسمي للموظفين على لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2 واإلجراءات المعدلة، 
ومنها Lab DB لتسجيل نتائج لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2، (3) التعاقد مع شركة نقل 
لضمان الشحن السريع للمعزوالت إلى مختبر تحليل التسلسل الجيني، (4) التأكد من توافر آلة اختبار تفاعل 

البوليمراز التسلسلي PCR احتياطية، (5) آلية اإلبالغ لجميع المعزوالت من النمط 2.

أرسلت خطة المختبر إلى مسؤول التنسيق الوطني المعني بلقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2. 4 .
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آثار/ مسائل مرتبطة بكوفيد-19 للرصد واإلبالغ

تقييد الترصد النشط 1 .

تعريض جمع العينات وشحنها للخطر.  2 .

مفتاح/ رمز
EUL متطلب في القائمة المرجعية لالستعداد لالستعمال بموجب بروتوكول *

** متطلبات إضافية لفترة االستعمال األولي، المشار إليها في القائمة المرجعية لالستعداد 

اعتبارات المأمونية
التبويب »المأمونية« على معلومات إضافية خاصة بالمناطق ومواد مرجعية قد تكون مفيدة  تحتوي عالمة 

أثناء التقييم والتحضيرات.

شلل  لقاح  استعمال  متطلبات  الستكمال  العمل  تقدُّم  مع  ومراعاتها  والمواد  المعلومات  هذه  مراجعة  ويجب 
األطفال الفموي المستجد من النمط 2، والتي أُشير إليها في عالمة التبويب »القائمة المرجعية«.

ويجب النظر إلى عالمة التبويب هذه جنباً إلى جنب مع سائر األدوات والمواد التوجيهية األخرى الموجودة 
الخاصة باألحداث الضارة بعد التمنيع ومأمونية اللقاح، والتي ستوفر إرشادات أكثر تفصيالً.

أثناء  لها  واالستجابة  عنها  والتحري  التمنيع  بعد  الضارة  األحداث  عن  للكشف  التحتية  للبنية  األولي  التقييم 
استعمال لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2

هل يمتلك البلد إرشادات وطنية لترصد األحداث الضارة بعد التمنيع؟ 1 .

هل أجرى البلد تقييماً لترصد األحداث الضارة بعد التمنيع منذ 1 كانون الثاني/ يناير 2018؟ 2 .

هل يستخدم البلد نموذج اإلبالغ القائم على حاالت األحداث الضارة بعد التمنيع الذي يتضمن الحد األدنى  3 .
من المتغيرات الرئيسية وعددها 25، على النحو الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية؟

التمنيع  4 . بعد  الضارة  األحداث  لترصد  العالمية  الصحة  منظمة  معايير  من  األدنى  الحد  البلد  استوفى   هل 
(< 10 بالغات عن األحداث الضارة بعد التمنيع لكل 000 100 رضيع على قيد الحياة) في عام 2018؟

4-أ: نسبة األحداث الضارة بعد التمنيع المبلَّغ عنها التي تقرر أنها أحداث خطيرة في عام 2018؟ 

4-ب:  نسبة األحداث الضارة بعد التمنيع الخطيرة التي أجري تحٍر بشأنها في عام 2018؟

4-ج:  نسبة األحداث الضارة بعد التمنيع الخطيرة المصحوبة بإثبات تقييم العوامل المسببة في عام 2018؟

4-د:  نسبة المناطق التي قامت باإلبالغ عن األحداث الضارة بعد التمنيع في عام 2018؟

4-هـ:  نسبة المناطق التي لم تُبلغ  عن األحداث الضارة بعد التمنيع في عام 2018؟

كانون  5 . منذ 1  التمنيع  بعد  الضارة  األحداث  تحري  العالمية على  الصحة  منظمة  لتدريب  البلد  هل خضع 
الثاني/ يناير 2018؟

 5-أ: على المستوى الوطني؟           

5-ب: على المستوى دون الوطني؟

كم عدد حاالت متالزمة غيالن باري التي جرى التعرف عليها بين حاالت الشلل الرخو الحاد غير المرتبط  6 .
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بشلل األطفال خالل العام الماضي؟ (< 0)

هل توجد لجنة استشارية وطنية مستقلة لمأمونية اللقاحات؟ 7 .

7-أ: هل خضعت اللجنة االستشارية الوطنية لمأمونية اللقاحات لتدريب منظمة الصحة العالمية لتقييم العوامل 
المسببة؟

7-ب: هل تمتلك هذه اللجنة إجراءات تشغيل موحدة واضحة؟

7-ج: كم مرة اجتمعت اللجنة خالل العام الماضي؟

7-د: كم عدد تقييمات العوامل المسببة التي أجريت العام الماضي؟

إذا لم تكن هناك لجنة استشارية وطنية لمأمونية اللقاحات، فهل هناك اعتمادات من أجل إنشاء هيئة لمراجعة  8 .
األحداث الضارة بعد التمنيع الخطيرة؟

خطوات التنفيذ قبل استعمال لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2

وِضعت إرشادات ترصد وطنية لألحداث الضارة بعد التمنيع (إن لم تكن موجودة بالفعل). 1 .

تشكلت لجنة استشارية وطنية مستقلة للمأمونية/ العوامل المسببة (إن لم تكن موجودة بالفعل). 2 .

المواد  3 . ثت جميع  الخاصة، وُحدِّ المأمونية من األحداث الضارة ذات األهمية  أُِعد بروتوكول فعّال لرصد 
المستجد من  الفموي  لقاح شلل األطفال  لتعكس متغيرات  التمنيع  بعد  الضارة  باألحداث  الخاصة  الوطنية 

النمط 2.*

استُكملت التدريبات على اإلبالغ السلبي عن األحداث الضارة بعد التمنيع باستخدام نموذج إبالغ يتضمن  4 .
الحد األدنى من المتغيرات الرئيسية وعددها 25 باإلضافة إلى المتغيرات ذات الصلة بلقاح شلل األطفال 

الفموي المستجد من النمط 2.

 4-أ: على المستوى الوطني           

4-ب: على المستوى دون الوطني

4-ج: للعاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط األمامية.

استُكملت التدريبات على تحري األحداث الضارة بعد التمنيع. 5 .

 5-أ: على المستوى الوطني .          

5-ب: على المستوى دون الوطني

بت لجنة تقييم العوامل المسببة على إجراء تقييم أسباب األحداث الضارة بعد التمنيع/ األحداث الضارة  6 . دُّرِ
بت على متغيرات لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2.* ذات األهمية الخاصة، ودُّرِ

لت خطة االستجابة لألحداث المرتبطة باللقاح المستجد المضاد لشلل األطفال من النمط 2 وفقاً  7 . ُوِضعت وُعدِّ
لسياق البلد، مع تحديد أدوار/ مسؤوليات أصحاب المصلحة، وأُجريت التدريبات المناسبة.*

تم االنتهاء من خطة تنفيذ ترصد المأمونية الفعال في السياق المحلي والحصول على الموافقات األخالقية  8 .
إذا لزم األمر بالتعاون مع مراكز الواليات المتحدة لمكافحة األمراض والوقاية منها.**

ب جميع الموظفين المعنيين بالشلل الرخو الحاد واألحداث الضارة بعد التمنيع على متغيرات لقاح شلل  9 . دُّرِ
األطفال الفموي المستجد من النمط 2 وعلى جمع بيانات رصد المأمونية.*

عت. 10 . ُطبِعت أدوات الترصد النشط لألحداث الضارة ذات األهمية الخاصة، وُوّزِ

أُنِشئت أنظمة بيانات الترصد النشط لألحداث الضارة ذات األهمية الخاصة. 11 .
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مؤشرات للرصد أثناء االستجابة لفاشية لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2 وبعدها

في المناطق التي تستعمل لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2: نسبة عدم اإلبالغ عن األحداث  1 .
الضارة بعد التمنيع (>٪10).

في المناطق التي تستعمل لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2: نسبة اإلبالغ عن أكثر من 10  2 .
بالغات لألحداث الضارة بعد التمنيع لكل 000 100 رضيع على قيد الحياة (< ٪80).

عدد األحداث الضارة بعد التمنيع المبلغ عنها في آخر 30 يوماً (الكل). 3 .

عدد األحداث الضارة بعد التمنيع الخطيرة المبلَّغ عنها في آخر 30 يوماً. 4 .

نسبة األحداث الضارة بعد التمنيع الخطيرة التي أجري تحٍر بشأنها = ٪100. 5 .

الوقت بين تحديد األحداث الضارة بعد التمنيع الخطيرة، وتحريها، وتقييم العوامل المسببة (>7 أيام). 6 .

مفتاح/ رمز
EUL متطلب في القائمة المرجعية لالستعداد لالستعمال بموجب بروتوكول *

** متطلبات إضافية لفترة االستعمال األولي، المشار إليها في القائمة المرجعية لالستعداد

الدعوة واالتصاالت والتعبئة االجتماعية
تحتوي عالمة التبويب »الدعوة واالتصاالت والتعبئة االجتماعية« على معلومات إضافية خاصة بالمناطق 

ومواد مرجعية قد تكون مفيدة أثناء التقييم والتحضيرات.

شلل  لقاح  استعمال  متطلبات  الستكمال  العمل  تقدُّم  مع  ومراعاتها  والمواد  المعلومات  هذه  مراجعة  ويجب 
األطفال الفموي المستجد من النمط 2، والتي أُشير إليها في عالمة التبويب »القائمة المرجعية«.

ويجب النظر إلى عالمة التبويب هذه جنبًا إلى جنب مع األدوات والمواد األخرى الموجودة الخاصة بالدعوة 
واالتصاالت والتعبئة االجتماعية والعاملين في الخطوط األمامية للتخطيط لحملة شلل األطفال، والتي ستوفر 

إرشادات أكثر تفصيالً.

اعتبارات إلنشاء تنسيق االتصاالت والشراكات

الهيئة  1 . باالتصال لمركز عمليات طوارئ شلل األطفال برئاسة  تفعيل فريق عامل (فرعي) معني  تم  هل 
الصحية الوطنية أو دون الوطنية ذات الصلة؟

المعني  2 . (الفرعي)  العامل  الفريق  أعضاء  بين  من  األطفال  شلل  العالمية الستئصال  المبادرة  هل شركاء 
باالتصال لمركز عمليات طوارئ شلل األطفال؟  

هل المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية جزء من الفريق العامل (الفرعي) المعني باالتصال؟   3 .

هل لدى اليونيسف اتفاقيات شراكة احتياطية أو اتفاقيات طويلة األمد أو مذكرات تفاهم مع:  4 .

وكاالت اإلنتاج التلفزيوني واإلذاعي 	 

المؤسسات اإلعالمية لشراء وقت البث	 

وكاالت التصميم اإلبداعي ودور الطباعة	 

أخصائيي إشراك الوسائط الرقمية	 

المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية إلشراك المجتمع والتعبئة االجتماعية	 

شركات االتصاالت/ الجوال 	 
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الجماعات الدينية 	 

منظمات البحث والرصد	 

أخصائيي التدريب في مجال بناء القدرات.	 

ودون  5 . الوطنية  واإلذاعية  التلفزيونية  المحطات  مع  خاصة  ترتيبات  الوطنية  الصحية  السلطات  لدى  هل 
الوطنية لبث الرسائل الخاصة بالصحة/ إعالنات الخدمة العامة مجاناً أو بأسعار مخفضة؟

هل لدى السلطات الصحية الوطنية آليات إلشراك هيئات حكومية أخرى (مثل وزارات التعليم واإلعالم  6 .
واالتصاالت، وغيرها) استجابةً لفاشيات شلل األطفال؟

هل يحظى العاملون الصحيون بالثقة وهل يبقون هم مصدر المعلومات الرئيسي فيما يتعلق بصحة الطفل  7 .
وعافيته (بما في ذلك التمنيع)؟

على صعيد  8 . واألهلية  الحكومية  غير  المنظمات  مع  شراكة  اتفاقيات  الوطنية  الصحية  السلطات  لدى  هل 
المجتمع؟

اعتبارات لالنتهاء من خطة عمل االتصال من أجل التنمية

لت االتصاالت والرسائل الخاصة  1 . هل أُِعدت خطة عمل لالتصال من أجل التنمية؟ المكونات الرئيسية: ُعدِّ
بت الجهات الفاعلة الرئيسية،  بلقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2 لتالئم السياق المحلي؛ ودُّرِ
ومنها عمال الخطوط األمامية؛ وُرِسمت خرائط بجميع أصحاب المصلحة وتمت توعيتهم؛ ووِضعت خطط 

ملموسة للمنصات الرقمية؛ وأُِعدت جميع الرسائل واألدوات والمنتجات الالزمة.*

الحاالت،  2 . (تحري  االجتماعي  بالبحث  التنمية  أجل  من  االتصال  عمل  وخطة  استراتيجية  تسترشد  هل 
والمعارف والمواقف والممارسات بشأن شلل األطفال والتمنيع)؟

عالية  3 . للمجتمعات  خاصة  استراتيجيات  التنمية  أجل  من  االتصال  عمل  وخطة  استراتيجية  تتضمن  هل 
المخاطر والتي يصعب الوصول إليها. 

هل تتضمن استراتيجية وخطة عمل االتصال من أجل التنمية معلومات عن الجماعات واألنشطة المناهضة  4 .
للتطعيم والمعارضة بهدف الحماية من الشائعات والمعلومات المغلوطة؟

هل تتضمن استراتيجية وخطة عمل االتصال من أجل التنمية إطار عمل مصحوباً بمؤشرات رصد وتقييم  5 .
للدعوة واالتصاالت والتعبئة االجتماعية.  أمثلة:           

هل تتوافر أدوات التحري االجتماعي للحاالت وتقييم الرفض للشركاء، ويستخدمونها؟	 

هل تتوفر أدوات للتقييم السريع للمعارف والمواقف والممارسات المتعلقة بشلل األطفال وجوانب االتصال؟	 

التعبئة 	  أنشطة  إلخ) لجمع  أو.دي.كيه،  (يو ريبورت، رابيد برو، كوبو،  تطبيقات رقمية  تُستخدم أي  هل 
االجتماعية وتحليلها؟

التواصل 	  وسائل  الحكوميون  الشركاء  أو  األطفال  شلل  الستئصال  العالمية  المبادرة  شركاء  يراقب  هل 
االجتماعي بحثاً عن شائعات وآراء وتصورات بشأن التمنيع واللقاحات؟

الفموي  األطفال  شلل  بلقاح  الخاصة  االجتماعية  التعبئة  ومواد  االتصاالت  وإنتاج  وتصميم  لتحديث  اعتبارات 
المستجد من النمط 2

ما هي المطبوعات الخاصة بشلل األطفال التي أُِعدت وأُنتِجت للجهات الفاعلة الرئيسية اآلتية؟ .1

الجمهور العام ومقدمو الرعاية (الملصقات والالفتات والمنشورات والنشرات اإلعالمية وما إلى ذلك)؟	 

الحكومات المحلية وقادة المجتمع ورجال الدين  والصحفيين؟	 

مسؤولي التعبئة المجتمعية والمتطوعين؟	 
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العاملون الصحيون، بمن فيهم العاملون الصحيون في الخطوط األمامية؟	 

هل أُِعد محتوى للبث التلفزيوني واإلذاعي عن شلل األطفال وجرى اختباره مسبقًا (مثل إعالنات الخدمة  2 .
العامة واألغاني اإلذاعية ومقاطع الفيديو القصيرة واألفالم الوثائقية وما إلى ذلك)؟

هل جرى االتفاق على خطة إعالمية مع محطات التلفزيون واإلذاعة؟ 3 .

هل أُِعد محتوى خاص لوسائل التواصل االجتماعي عن حمالت شلل األطفال لفيس بوك وواتس آب، وما  4 .
إلى ذلك؟           

اعتبارات لخطة اتصاالت األزمات وخطة إدارة المخاطر لألحداث الضارة بعد التمنيع، وخطة االستجابة لألحداث 
المتعلقة باللقاحات، والجدل العام المحتمل بشأن استعمال لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2

هل تم االنتهاء من استراتيجية المناصرة ألصحاب المصلحة الرئيسيين داخل البلد (مثل الممارسين الطبيين  1 .
ورجال الدين وقادة المجتمع)؟*

إدارة تعزيز الصحة الوطنية) لعقد  2 . المعترف بهم (بما في ذلك من  هل تشكَّل فريق من الخبراء الطبيين 
اجتماعات الدعوة؟

عت في االجتماعات؟  ملحوظة:  يتضمن  3 . هل أُنتِجت المواد الخاصة باالجتماعات على النحو الواجب ووّزِ
البلد، وتفشي فيروس شلل األطفال  للتمنيع في  الـُموسَّع  البرنامج  تقديمية عن استعراضات  ذلك عروض 
الدائر المشتق من اللقاحات، واستراتيجية االستجابة بما في ذلك استعمال لقاح شلل األطفال الفموي المستجد 
واإلرشادات  واألجوبة،  واألسئلة  االجتماعية،  والتعبئة  والتواصل  الدعوة  وأنشطة  وفوائده،   2 النمط  من 

للعاملين في الرعاية الصحية وصناع الرأي.

مفتاح/ رمز
.EUL متطلب في القائمة المرجعية لالستعداد لالستعمال بموجب بروتوكول *
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