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 ACSM الدعوة واالتصاالت والتعبئة االجتماعية  NPAFP الحاد غير المرتبط بشلل األطفال الشلل الرخو 
 AEFI حدث ضار بعد التمنيع  OPV اللقاح الفموي المضاد لشلل األطفال 

اللقاح الفموي المضاد لشلل األطفال من النمط  
1 

OPV1  حدث ضار ذو أهمية خاصة AESI 

األطفال من النمط  اللقاح الفموي المضاد لشلل  
2 

OPV2  الشلل الرخو الحاد AFP 

اللقاح الفموي المضاد لشلل األطفال من النمط  
3 

OPV3 ( التكافؤ  الثنائي  الفموي  األطفال  شلل  اللقاح    حتوي يلقاح  على 
واللقاح الفموي المضاد    1الفموي المضاد لشلل األطفال من النمط  

 (3لشلل األطفال من النمط 

bOPV 

 C4D االتصال من أجل التنمية  PDM رصد ما بعد النشر 
 CCL&VM اللقاحاتسلسلة التبريد واللوجستيات وإدارة  PHEIC طارئة صحية عمومية تسبب قلقًا دولياً 

المعني   االستراتيجي  االستشاري  الخبراء  فريق 
 بالتمنيع 

SAGE   مراكز الواليات المتحدة  مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها
 لمكافحة األمراض والوقاية منها

CDC 

 cVDPV الدائر المشتق من اللقاحات فيروس شلل األطفال  SIA نشاط التمنيع التكميلي
 cVDPV2 فيروس شلل األطفال الدائر المشتق من اللقاحات من النمط SOP 2 إجراءات التشغيل الموحدة 

 EPI البرنامج الموسع للتمنيع STT فريق العمل المعني بالترصد 

 ES الترصد البيئي  UNICEF اليونيسف
فيروس شلل األطفال المشتق من اللقاحات من  

 2النمط 
VDPV2   بروتوكول إذن االستخدام في حاالت الطوارئ بموجبEUL 

 
EUL 

 EVM مبادرة اإلدارة الفعالة للقاحات  VVM مرقاب قنينة اللقاح  
 GPEI األطفالالمبادرة العالمية الستئصال شلل  WHO منظمة الصحة العالمية 

 GPSAP 2020 - 2018خطة العمل العالمية لترصد شلل األطفال   
 IPV لقاح شلل األطفال المعطل   
 ITD التفرقة داخل النمط الواحد    
 mOPV1 1حادي التكافؤ من النمط األلقاح شلل األطفال الفموي   
 mOPV2 2حادي التكافؤ من النمط األلقاح شلل األطفال الفموي   
 mOPV3 3حادي التكافؤ من النمط األلقاح شلل األطفال الفموي   
 NIBSC بالمملكة المتحدة   المعهد الوطني للمعاير البيولوجية والمراقبة  
 NITAG الفريق االستشاري التقني الوطني للتمنيع   
 nOPV2 المستجد اللقاح    -  2لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط    



 

  



 

 مقدمة
 

 2من النمط مستجد لقاح شلل األطفال الفموي ال استعمالطري بشأن تسهيل صنع القرارات الفعالة على المستوى الق  
 

فيروس شلل    االستجابة لفاشيات استراتيجية جديدة بشأن،  2020أطلقت المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال، في عام 
هذه    والشوط األخير. وتنطوي في إطار استراتيجية استئصال شلل األطفال    2األطفال الدائر المشتق من اللقاحات من النمط  

: لقاح  2االستراتيجية على تنفيذ أداة جديدة لالستجابة لفاشية فيروس شلل األطفال الدائر المشتق من اللقاحات من النمط  
نسخة الجيل القادم من اللقاح الفموي الحالي المضاد لشلل  )اللقاح المستجد(،    2من النمط  المستجد  الفموي  شلل األطفال  

النمط   اللقاح على توصية  . واآلن بع2األطفال من  البروتوكول  د حصول  الطوارئ بموجب   EULاالستخدام في حاالت 
 .  2021بحلول كانون الثاني/يناير  عماللالست اً متاحالمستجد لقاح  الفمن المتوقع أن يكون الصحة العالمية، لمنظمة 

 
في االستجابة للفاشية    اللقاح المستجد، فإن تنفيذ  EULتوصية استخدام بموجب بروتوكول  ل  وفقاً ونظرًا ألن اللقاح سوف ي طَرح  

اللقاح والتصريح باستيراده واستعماله   استعمالسيتطلب بعض التحضير اإللزامي اإلضافي، بما في ذلك صدور قرار وطني ب
ت التطعيم أيضًا بعض الرصد اإلضافي لألنشطة أثناء حمال  اللقاح المستجد  استعمالمن جانب الهيئات التنظيمية. وسيتطلب  

 أن يبدأ التخطيط لذلك في وقت مبكر.  اللقاح المستجد وبعدها. ولذلك، فمن المهم ألي بلد مهتم باستعمال 
 

استخدام بموجب توصية    اللقاح المستجدطري في التحضير لتنفيذ  ناع القرار على المستوى الق  وتهدف هذه الوثيقة إلى دعم ص  
لالستجابة لفاشية فيروس    اللقاح المستجدأولئك الذين سيشاركون في اختيار  ، وتستهدف بشكل خاص  EULبموجب بروتوكول  

ويشمل ذلك، على سبيل المثال ال الحصر،   والتحضير الستعماله.    2شلل األطفال الدائر المشتق من اللقاحات من النمط  
ما يلي: مديري البرنامج الموس  ع للتمنيع، أو الفرق االستشارية التقنية  الوطنية للتمنيع، أو سائر الهيئات الوطنية المعنية 
بالتمنيع التي تقدم توصيات تقنية إلدخال اللقاح، والجهات الفاعلة المناسبة في وزارات الصحة والمالية الوطنية، والهيئات 
التنظيمية ذات الصلة على المستوى الق  طري. وتحدد الوثيقة العناصر األساسية لعملية التخطيط لتنفيذ اللقاح،  وهي كذلك  
وثيقة مصاحبة للقائمة المرجعية لالستعداد لنشر لقاح  شلل األطفال الفموي المستجد من النمط  2  الخاصة بالمبادرة العالمية  
الستئصال شلل األطفال، الواردة في الملحق بهذه الوثيقة. ويوضح الملحق أيضًا تفاصيل عملية التحقق من االستعداد للقاح  

 المستجد باإلضافة إلى المنشورات العلمية ذات الصلة بتنفيذ اللقاح. 
 

ويجري تحديث هذا المورد حتى يتمكن صناع القرار من الوصول إلى أحدث اإلرشادات. ومن المقرر إجراء التحديث التالي 
 1(. 2020األولي. ويحل هذا اإلصدار محل اإلصدار األول )تموز/يوليو  ستعمالبعد انتهاء فترة اال

 

 

 
الرابطعلى ،ا  تاريخي ا  مرجع بصفتهاإلنترنتشبكةعلى الوثيقةمناألولاإلصداريُتاح 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/333520


 

في االستجابة    اللقاح المستجد   ستعمال القسم األول: األساس المنطقي ال 
 2لفاشية فيروس شلل األطفال الدائر المشتق من اللقاحات من النمط  

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

اللقاحات عند انتشار الساللة المضع فة  يمكن أن تنشأ األحداث والفاشيات المرتبطة بفيروس شلل األطفال الدائر المشتق من  
التمنيع لفترة زمنية طويلة. وإذا لم    الذي يحتويه لقاح شلل األطفال الفموي في السكان المنقوصي  ،من فيروس شلل األطفال

أن ينتقل القدرة على  ف  لفيروس الموجود في اللقاح المضع  سيكون ليكن عدد األطفال المحصنين ضد شلل األطفال كافيًا، ف
وفي السنوات األخيرة، شكلت زيادة   بين األفراد، ويتحول وراثيًا، مع مرور الوقت، إلى شكل قادر على التسبب في الشلل.

 تحديًا كبيرًا أمام جهود االستئصال. 2فاشيات فيروس شلل األطفال الدائر المشتق من اللقاحات من النمط 
 

بشكل أفضل، والمساعدة في منع   2وللتصدي للسراية الحالية لفيروس شلل األطفال الدائر المشتق من اللقاحات من النمط  
لمية الستئصال شلل األطفال من وضع اللمسات األخيرة على استراتيجية  حدوث فاشيات في المستقبل، فقد انتهت المبادرة العا

-2020للفترة    2لمكافحة الفيروس. وتصدر استراتيجية التصدي لفيروس شلل األطفال الدائر المشتق من اللقاحات من النمط  
.  2019ت في أيار/مايو  التي أ طِلق  2019-2023في وثيقة إضافية على استراتيجية الشوط األخير لشلل األطفال    2021

وتوفر االستراتيجية خطة للتخفيف من مخاطر فيروس شلل األطفال الدائر المشتق من اللقاحات وتتضمن العناصر األساسية  
 اآلتية:
 ؛2تعزيز سرعة وجودة االستجابات لفاشيات فيروس شلل األطفال الدائر المشتق من اللقاحات من النمط  •
 ؛اللقاحات المتاحةتحسين إدارة مخزونات  •
نة من لقاح شلل األطفال الفموي  2المضاد لشلل األطفال من النمط    اللقاح المستجدتنفيذ   • حادي  األ، نسخة محس 

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

 
عنصر أساسي في استراتيجية المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال لالستجابة بنجاح    اللقاح المستجد، فإن تنفيذ  من َثمو 

  .2لفاشية فيروس شلل األطفال الدائر المشتق من اللقاحات من النمط 
  

 
2 

 

http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2019/06/english-polio-endgame-strategy.pdf
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-circulating-Vaccine-Derived-Poliovirus-20200406.pdf
http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/04/Strategy-for-the-response-to-type-2-circulating-Vaccine-Derived-Poliovirus-20200406.pdf


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البحث العلمي
لة من اللقاح الفموي المضاد لشلل األطفال من النمط    نسخة    المستجداللقاح   الحالي )المعروف أيضًا بلقاح شلل األطفال    2معد 

وفر حماية مماثلة  تي  تالو   ، (2حادي التكافؤ من النمط  األمن ساللة سابين، أو لقاح شلل األطفال الفموي    2الفموي من النمط  
باللقاح الفموي المضاد لشلل    ويتميز اللقاح بقدر أكبر من االستقرار الوراثي مقارنةً .  2فيروس شلل األطفال من النمط    من

يجعله أقل احتمالية ألن يعود إلى شكٍل قادر على التسبب في الشلل في المناطق التي لم  ما  وهو  ،  2األطفال من النمط  
جريت أول تجربة سريرية على ، وأ  2011عام    فيمستجد  يحصل األطفال بها على التمنيع الكافي. وقد بدأ تطوير اللقاح ال

في جامعة أنتويرب في بلجيكا. ون شرت البيانات المستمدة من هذه المرحلة، المرحلة األولى،    2017البشر باللقاح في عام  
ذا النست في عام   الدراسة في مجلة  است    3. 2019من  تحليل  وقد  الثانية، وي ظِهر  المرحلة  هذه  كملت حاليًا تجربتان من 

 من فعالية اللقاح ومأمونيته.  البيانات نتائج واعدة لكل ٍ 
 

ع، مع    اللقاح المستجدأن    4وتوضح بيانات مستمدة من الدراسات السريرية يتحمله جيدًا البالغون واألطفال الصغار والرض 
. ولم يتبين وجود أي أحداث ضارة  2حادي التكافؤ من النمط  األبلقاح شلل األطفال الفموي    مماثلة مقارنةً   مأمونيةخصائص  

خطيرة تعتبر مرتبطة بالتطعيم باللقاح المستجد. وقد و ِجد أن درجة استمناع اللقاح المستجد ليست أقل من لقاح شلل األطفال  
ع،    2حادي التكافؤ من النمط  األالفموي   فع ااًل في الوقاية    اح المستجداللقيعني أنه من المتوقع أن يكون  ما  وهو  عند الرض 

 

 الملحق في الواردالنمطمنالمستجدالفموياألطفالشلللقاح حولالمنشوراتجدولإلى الرجوعيرجى 

 نبذة عن اللقاح المستجد 
 

حادي التكافؤ  األتشير البيانات المتوفرة حتى اآلن إلى أن خصائص المأمونية مشابهة للقاح شلل األطفال الفموي    :المأمونية 
ل إلى شكل قادر على التسبب في الشلل في المناطق ذات التغطية 2من النمط   ، ولكن مع تميزها بانخفاض مخاطر التحوُّ

 المنخفضة بالتمنيع. 
 

حادي التكافؤ  األيكون السائل متشابهًا في اللون مع لقاح شلل األطفال الفموي  و   ،جرعة  50ت  يأتي في قنينات ذا  التقديم:
، سيحتوي اللقاح أيضًا على مرقاب قنينة 2حادي التكافؤ من النمط  األعلى غرار لقاح شلل األطفال الفموي  و .  2من النمط  

 . 2اللقاح من النمط 
 

 يتلقى الفرد قطرتين في الفم.  اإلعطاء:
 

)مثل لقاح   فقطسوف ي ستخَدم في االستجابة للفاشية  إنه  ف،  EULبموجب برتوكول  اللقاح المستجد  نظرًا الستخدام    ستعمال:اال
م إرشادات  2حادي التكافؤ من النمط  األشلل األطفال الفموي   (، وليس في التمنيع الروتيني أو في الحمالت الوقائية. وتقد 

ثة للمبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال بشأن  خاصة الستعمال اللقاح المستجد من خالل إجراءات التشغيل القياسية المحد 
 االستجابة للفاشيات. 



 

من مرض الشلل مثل اللقاح الحالي. واألهم من ذلك، فقد ثبت أن اللقاح المستجد يحظى بقدر أكبر كثيرًا من االستقرار  
ل إلى القدرة على إحداث المرض  ،مالجيني، ومن ثَ  بلقاح شلل   أو ما ي سمى بالفوعة العصبية مقارنةً   ،فهو أقل احتمالية للتحوُّ

الفموي   النمط  األاألطفال  التكافؤ من  دليالً 2حادي  السريرية  التجارب  توفر  جماعي،  وبشكل  اللقاح    قوياً   .  مأمونية  على 
السريري السريع    بالتمنيع التطويرَ   الستراتيجي لمنظمة الصحة العالمية المعني  الخبراء االستشاري ا  وفعاليته، وقد اعتمد فريق  

األول/أكتوبر   المستجد في تشرين  الفموي  الصلة  و   5. 2019للقاح  العلمية ذات  المنشورات  المستجد، ال  عنتتوافر  لقاح 
الصفحة الخاصة   فيباإلضافة إلى ملخص التطوير السريري للقاح المستجد، الذي يوفر ملخصًا وافيًا للبيانات العلمية  

 (.  موقع المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال )بالمستجد  باللقاح
 

 خطط طرح اللقاح 
  6لمنظمة الصحة العالمية. EULبموجب إجراء  ،لالستجابة للفاشيات 2من النمط  المستجديجري إدخال لقاح شلل األطفال 

مثل شلل األطفال،    في حاالت الطوارئ الصحية العامة التي تسبب قلقًا دولياً   ستعمالتنظيمي متاح لال  مسار    EULوإجراء  
فحصًا    EULتقييم إجراء  يمكن توفير اللقاحات واألدوية في أقرب وقت ممكن في حاالت الطوارئ. وتتضمن عملية    حتى

باالختبار المسبق لصالحية اللقاحات   صارمًا لجميع البيانات المتاحة عن الم نَتج يجريه فريق منظمة الصحة العالمية المعني
 وفريق من الخبراء المستقلين.

 
، EULجراء طبقا إل تقييمالوقد انتهى فريق منظمة الصحة العالمية المعني باالختبار المسبق لصالحية اللقاحات من عملية 

بايوفارما، تضمن أن   تي. ، بي.المستجدعة للقاح وباإلضافة إلى ذلك، فإن الشركة المصن ِ  7اللقاح. استعمالوأوصى رسميًا ب
اللقاح    استعمال. وهذا يعني أن االستجابة للفاشيات ب2020إمدادات اللقاح ستكون متاحة وجاهزة للشحن بحلول نهاية عام  

 . 2021يمكن أن تبدأ في وقت مبكر من كانون الثاني/يناير  المستجد
 

  

 
 560–541(:47) 94; 2019تشرين الثاني/نوفمبر  22منظمة الصحة العالمية: السجل الوبائي األسبوعي  5
(https://www.who.int/wer/2019/wer9447/en 2020أيار/مايو  25، تم االطالع في.) 
جنيف: منظمة  . EULبروتوكول بموجب الذي صن عته شركة بي. تي. بايوفارما  2خارطة طريق لتقييم لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 6

، تم االطالع  nOPV2.pdf?ua-assessment-o.int/medicines/news/2020/roadmaphttps://www.wh=1) 2020الصحة العالمية؛ 
في 25 أيار/مايو 2020(. وانظر أيضًا:إجراء إذن االستخدام في حاالت الطوارئ بموجب بروتوكول EUL )إصدار 9 كانون الثاني/يناير 2020(: 

جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2020  
20.pdfhttps://extranet.who.int/prequal/sites/default/files/documents/EUL_Procedure_Jan20  أيار/مايو   25، تم االطالع في
 .)2020 

 2للقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط   EULإذن االستخدام في حاالت الطوارئ بموجب بروتوكول  منظمة الصحة العالمية. توصية  7
م من شركة بي. تي. بايوفارما )المحدودة(.  جنيف: منظمة الصحة العالمية، 2020.  الم قد 

(https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/documents/nOPV2_EUL_recommendation_0.pdf 3، تم االطالع في  
كانون األول/ديسمبر 2020(. وللحصول على معلومات إضافية عن لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2، يرجى الرجوع إلى:  

2-type-monovalent-nopv-oral-novel-vaccine-https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/polio

http://polioeradication.org/nOPV2
https://www.who.int/wer/2019/wer9447/en
https://www.who.int/medicines/news/2020/roadmap-assessment-nOPV2.pdf?ua=1
https://www.who.int/medicines/news/2020/roadmap-assessment-nOPV2.pdf?ua=1
https://extranet.who.int/prequal/sites/default/files/documents/EUL_Procedure_Jan2020.pdf
https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/documents/nOPV2_EUL_recommendation_0.pdf
https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/polio-vaccine-novel-oral-nopv-monovalent-type-2


 

 
 فترة االستعمال األولي

تشير فترة االستعمال األولي إلى الفترة الزمنية التي تشمل االستخدامات األولى للقاح   ما المقصود بفترة االستعمال األولي؟
وقد وضعت المبادرة في االستجابة للفاشيات، عندما تكون هناك معايير إضافية لرصد مأمونية اللقاح وفعاليته.    المستجد

المعايير األساسية لالستخد المستجدامات األولية  العالمية الستئصال شلل األطفال مجموعة من  أقرها فريق  اللقاح  التي   ،
وبالنظر إلى أن فاشيات    8الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع لضمان القدرة على إجراء رصد دقيق ألداء اللقاح.

الرعاية الصحية    تؤثر تأثيرًا كبيرًا على المناطق ذات نظم  2فيروس شلل األطفال الدائر المشتق من اللقاحات من النمط  
األضعف والمناطق التي يتعذر الوصول إليها، فإن تعزيز الرصد الموضح في إطار االستعمال األولي ضروري الكتشاف 

وللتمكين من االستجابة لها بسرعة وفعالية لتقليل المخاطر والتأثير على أنشطة التمنيع األوسع   ،أي أحداث غير متوقعة
أيضًا فرصة لجمع بيانات إضافية وإجراء دراسات ميداني   EULبروتوكول  نطاقًا. وستوفر فترة االستعمال األولي بموجب  

 . على الوجه األمثل اللقاح المستجد استعماللتوجيه فهمنا لكيفية 
 

 ستنتهي فترة االستعمال األولي عند إجراء مراجعة شاملة لما يلي:  ما طول فترة االستعمال األولي؟  
للقاح   • الميداني  أثناء االستعمال  المأمونية  التقييم على مشورة المستجدعدم وجود تحذيرات بشأن  . وسيعتمد هذا 

واللجنة الفرعية المنشأة حديثًا بشأن لقاح    ،9بالتمنيعوتوصيات من فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني  
 التابعة للجنة االستشارية العالمية المعنية بمأمونية اللقاحات. 2شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 

، على النحو الذي تحدده المجموعة الفرعية  المستجدالبيانات الداعمة الخاصة باالستقرار الجيني المستمر للقاح   •
لتوصيف الجيني المنشأة حديثًا التابعة لفريق عمل المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال المعني بلقاح شلل ل

 .  2األطفال الفموي المستجد من النمط 
 
على كمية البيانات المتاحة للتحليل ونوعيتها، فإن العامل    اً أساسياعتمادًا  ألن االنتهاء من فترة االستعمال األولي يعتمد    اً نظر و 

األساسي في طول فترة االستعمال األولي ليست فترة زمنية محددة، بل كمية الجرعات التي ت عَطى أثناء االستجابات للفاشيات  
هر على األقل. وهذا هو السبب  أش  6إلى    3ع. ولذلك، فمن المتوقع أن تستمر فترة االستعمال األولي من  جمَ ت  والبيانات التي  

، يجب أن يبدأ في التحضير الستعماله 2021خالل النصف األول من عام    اللقاح المستجدفي أن أي بلد مهتمة باستعمال  
 ويجب أن يدرك الحاجة إلى تلبية معايير االستعمال األولي. ،اآلن

 
  

 
األسبوعي.   8 الوبائي  السجل  العالمية،  الصحة   256-241(:  22)   95؛  2020مايو  /أيار  29منظمة 
 (https://www.who.int/wer/2020/wer9522/en  في االطالع  تم  شلل  2020مايو  /أيار  30،  الستئصال  العالمية  المبادرة  أيضًا:  انظر   .)

النم  من  المستجد  الفموي  األطفال  شلل  للقاح  األولي  االستعمال  عمل  إطار    EUL  .2020بروتوكول  بموجب    2ط  األطفال. 
 (20201202.pdf-nOPV2-of-Use-Initial-for-content/uploads/2020/12/Framework-http://polioeradication.org/wp  تم  ،

 (.2020ديسمبر /كانون األول 3االطالع في 
يروس شلل األطفال  أقر فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع من حيث المبدأ بأن اللقاح المستجد يصبح اللقاح المفضل لالستجابة لفاشية ف  9

تشرين    27ات. السجل الوبائي األسبوعي  بعد االنتهاء من مراجعة فترة االستعمال األولي، واستيفاء جميع المتطلب   2الدائر المشتق من اللقاحات من النمط  
eng-https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337100/WER9548-)    608-585(:  48)  95؛  2020الثاني/نوفمبر  

fre.pdf؟ua =12020كانون األول/ديسمبر  7االطالع في  ، تم.)

https://www.who.int/wer/2020/wer9522/en/
http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/12/Framework-for-Initial-Use-of-nOPV2-20201202.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337100/WER9548-eng-fre.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337100/WER9548-eng-fre.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337100/WER9548-eng-fre.pdf?ua=1


 

معايير   المستجد  استعمالما  األولي؟    اللقاح  االستعمال  فترة  الجدول  خالل  للقاح    1يتضمن  األولي  االستعمال  معايير 
 :المستجد

 
الجدول 1. معايير واعتبارات إضافية الستعمال اللقاح المستجد المضاد لشلل األطفال من النمط 2 خالل فترة االستعمال  

 األولي
 

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

اللقاح من   • المشتق من  الكشف عن فيروس شلل األطفال 
)وفقًا إلجراءات التشغيل القياسية للمبادرة العالمية    2النمط  

 الستئصال شلل األطفال(
ف • توزيعه  أو  اللقاح  على  الحصول  على  الوقت  القدرة  ي 

ق   عمليات  المثال  سبيل  )على  مناسبة  المناسب  طرية 
 للموافقة على اللقاحات أو استيرادها(

 القدرة على االستجابة للنتائج غير المتوقعة •

)ترصد الشلل الرخو   • القدرة على إجراء الترصد بعد النشر 
بعد   الضارة  األحداث  وترصد  البيئي،  والترصد  الحاد، 

 التمنيع(.
أسبوعًا بعد آخر استعمال للقاح شلل    12فترة انتظار مدتها   •

 في المنطقة  2حادي التكافؤ من النمط األاألطفال الفموي  

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

االستجابة   • حمالت  بعد  أسابيع  ستة  مدتها  انتظار  فترة 
للفاشيات بلقاح شلل األطفال الفموي الثنائي التكافؤ )لتقليل  

إعادة   فيماخطر  )التأشب(  المستجد    التركيب  اللقاح  بين 
  1حادي التكافؤ من النمط  األولقاح شلل األطفال الفموي  

 (3حادي التكافؤ من النمط األأو لقاح شلل األطفال 

 مشاكل متعلقة بالوصول أو األمن  •
 قبول اللقاح  •

 2حادي التكافؤ من النمط  األ أسبوعًا بعد استعمال لقاح شلل األطفال الفموي  12 مدتها األساس المنطقي لفترة انتظار  
 

 تقييم أداء لقاح شلل األطفال المستجد بدقة أثناء االستجابة للفاشية   •
 عزو أي إشعارات متعلقة بالمأمونية/ أحداث ضارة بعد التمنيع بشكل صحيح إلى اللقاح المقابل  •
 في وقف الفاشيات ومنع حدوث الحاالت  اللقاح المستجد تقييم فعالية  •
 10إعادة التركيب وتقييمها  تقليل مخاطر •
لقاح   ستعمالنظرًا ال  ، أسبوعًا لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى فترة زمنية لتقييم المأمونية والفعالية مقابل الجدوى   12المدة  يرت  ختِ اوقد   •

تقييم هذه الفترة الزمنية بعد فترة  الحالي، خاصة في القارة األفريقية. وستجري إعادة  2حادي التكافؤ من النمط  األ شلل األطفال الفموي  
 االستعمال األولي.

 
 

 ما بعد فترة االستعمال األولي
استحداث ما يكفي من البيانات لدعم مأمونية اللقاح، سوف ي رَفع شرط تلبية معايير االستعمال األولي بناًء على توصية   فور

بالتمنيع، وسيستمر استعمال   المعني  الخبراء االستشاري االستراتيجي  المستجدمن فريق   ، EULبروتوكول  بموجب    اللقاح 
والهدف النهائي هو الحصول على الترخيص واختبار الصالحية المسبق لمنظمة الصحة العالمية للقاح المستجد، الذي من  

لمراقبة المأمونية والترصد،    EULبروتوكول  . وستظل البلدان بحاجة إلى تلبية متطلبات  2023المتوقع أن يحدث في عام  
  11د النشر، حتى يحصل اللقاح على الترخيص بالكامل.التي يشار إليها أيضًا بمتطلبات الرصد ما بع

 
المستجد نظرة عامة عالية المستوى على الجداول الزمنية والمتطلبات التي يمكن توقعها الستعمال اللقاح    2ويقدم الجدول  

 
اللقاح ج  10 التي أدخلت على  التعديالت  التي يمكن أن تؤدي إلى االنعكاس؛ ومع ذلك، فإن  التركيب مع فيروسات أخرى،  علت  ال يمكن استبعاد إعادة 

 . 2االنعكاس أقل احتمااًل بكثير، بالمقارنة مع لقاح شلل األطفال الفموي األحادي التكافؤ من النمط 
ر مفصلة بالكامل في بعض الوثائق، منها خطة إدارة المخاطر والتيقظ الدوائي، الصادرة عن الشركة المصنعة للقاح  جميع متطلبات الرصد ما بعد النش  11

تنفيذ الق طري في القائمة  الفموي المستجد، بي. تي. بايوفارما، باالشتراك مع المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال. وترد المتطلبات ذات الصلة المتعلقة بال
مرجعية لالستعداد لنشر اللقاح المستجد ووثائق اإلرشادات التقنية اإلضافية، الواردة في الملحق. ال



 

طري التي يتعين  . ويرد في القسم الثاني وصف لألنشطة على المستوى الق  EULتوصية استخدام بموجب بروتوكول  وفقًا ل
 تنفيذها لتلبية هذه المتطلبات. 

  
 

الجدول 2. نظرة عامة على العملية وإطار زمني: الشروع في استعمال لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2  
 EUL وفقًا لتوصية استخدام بموجب بروتوكول 

 
األولي    االستعمال  لفترة  توصية  وفقًا 

 EULاستخدام بموجب بروتوكول 
استعمال   المستجد استمرار    اللقاح 

 EULبروتوكول بموجب 
المستجد يحصل   التأهيل   اللقاح  على 

العالمية  الصحة  لمنظمة  المسبق 
 وفترة اإلدراج( EULبروتوكول )نهاية 

  استعمال األولى للفاشيات باالستجابات  التوقيت
توصية استخدام  وفقًا ل اللقاح المستجد 

  EULبموجب بروتوكول 

وبعد انتهاء فترة االستعمال األولي  
المستحدثة،   البيانات  ومراجعة 
الخبراء   فريق  من  سي طلب 
المعني   االستراتيجي  االستشاري 

على   الموافقة    استعمال بالتمنيع 
المستجد   للقاح  ل أوسع    توصية وفقًا 

بروتوكول   بموجب    EULاستخدام 
 2022حتى عام 

 

عام  قبل  ليس  ولكن  تحديدها،  سيجري 
األنشطة 2023 بعض  تأخرت  وقد   .

بسبب  الدراسات(  )مثل  الضرورية 
 19-كوفيد

 المعايير األساسية لالستعمال األولي  المعايير المطبقة 
 

بعد   والترصد  المأمونية  رصد  متطلبات 
أحيانًا الرصد ما بعد  نشر اللقاح )تسمى  

ال  مطلوبة  تكون  التي    ستعمالالنشر(، 
)الحظ أن   EULبموجب بروتوكول  اللقاح  

الوقت،   بمرور  تتغير  قد  المتطلبات  هذه 
 بناًء على البيانات والمعارف(

 

والترصد   المأمونية  رصد  متطلبات 
أحيانًا   )تسمى  اللقاح  نشر  بعد 
التي تكون   الرصد ما بعد النشر(، 

ال بموجب  اللقاح    ستعمالمطلوبة 
هذه    EULبروتوكول   أن  )الحظ 

المتطلبات قد تتغير بمرور الوقت،  
والدروس   البيانات  على  بناًء 

 المستفادة(

الشروط القياسية الستعمال اللقاح؛ ال  
 توجد متطلبات خاصة متوقعة 

على   التنفيذ  اعتبارات 
 طري المستوى الق  

الموافقة السريعة على استيراد واستعمال  
توصية استخدام  وفقًا للقاح المستجد ال

  EULبموجب بروتوكول 
 

نظم   وخاصة  الترصد،  نظم  إنشاء/تعزيز 
متطلبات   لتلبية  المأمونية،  ترصد 

 EULبروتوكول 
 

إعداد نظم سالسل التبريد والخدمات  
 لقاح المستجد  ال اللوجيستية الستيعاب 

 
خطط   ومنها  االتصاالت،  خطط  وضع 

السريع استيراد  الموافقة  على  ة 
المستجد  الواستعمال   وفقًا  لقاح 

توصية استخدام بموجب بروتوكول  ل
EUL 

 
إنشاء/تعزيز نظم الترصد، وخاصة  
لتلبية   المأمونية،  ترصد  نظم 

 EULبروتوكول متطلبات  
 

إعداد نظم سالسل التبريد والخدمات  
الستيعاب   لقاح  الاللوجيستية 

 المستجد  

اللقاح،  الستعمال  القياسية  الشروط 
تنفيذ  من  المستفادة  بالدروس  مسترشدة 

المستجد  ال للقاح  استخدام وفقًا  توصية 
 EULبموجب بروتوكول 

 



 

األزمات أثناء  تنفيذ  االتصاالت  لدعم   ،
   اللقاح المستجد 

 
تدريب الموظفين والعاملين في الخطوط  

 األمامية على تنفيذ لقاح المستجد  
 

المأمونية  أنشطة   ورصد  إضافية  ترصد 
لالستعمال   األساسية  المعايير  لتلبية 

 األولي 

 
االتصاالت،   خطط  ومنها  وضع 
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 طري على المستوى الق    اللقاح المستجد القسم الثاني: التحضير الستعمال  
 

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

 والتحضير الستعماله. اللقاح المستجدتنفيذ 
 

 وعملية التنفيذ المستجد لقاح ال. نظرة عامة على عملية صنع القرار الوطني بشأن 1الشكل 
 
 

 لقاح المستجد؟الما البلدان التي يجب أن تستعد الستعمال 
التحذير من  قليل  مع  غالبًا  تحدث  الفاشيات  ألن  متطلبات    ،نظرًا  وألن 

، للتنفيذ  اً تستغرق وقت  EULبموجب بروتوكول    اللقاح المستجد  استعمال
خاصة خالل فترة االستعمال األولي، ينبغي تشجيع جميع البلدان المعرضة  
لخطر فاشية فيروس شلل األطفال الدائر المشتق من اللقاحات من النمط  

.  في أقرب وقت ممكن  اللقاح المستجدعلى البدء في التخطيط لتنفيذ    2
ت  و  التي  لخطر  البلدان  معرضة  األطفال عتبر  شلل  فيروس  النتشار  مرتفع 

 هي: 2الدائر المشتق من اللقاحات من النمط 
  من   اللقاح  من  المشتق  األطفال  شلل   فيروس  اكتشفت  التي  لبلدان ا •

خو  الر   الشلل  ترصد  خالل  من(  السابقة  الستة  األشهر  في)  2  النمط
 ؛الحاد أو الترصد البيئي

فيروس شلل األطفال الدائر المشتق من  يها  فالبلدان التي اكت ِشف   •
النمط   من  إلى    2اللقاحات  الستة  األشهر  عشر  ثني  االخالل 

 ؛السابقة
للمعايير   • المستوفية  البلدان  مع  حدود مشتركة  لديها  التي  البلدان 

 المذكورة آنفًا. 
مناطق اكت ِشف فيها قد يرغب في االستعداد اآلن أيضًا بلدان أخرى في  و 

، وال تستوفي 2فيروس شلل األطفال الدائر المشتق من اللقاحات من النمط 
ولكنها ترغب في االستعداد الكتشاف فيروس شلل األطفال    ،هذه المعايير

النمط   من  اللقاح  من  باستعمال   2المشتق  الالحقة  واالستجابة  المحتمل، 
 . اللقاح المستجد
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الرئيسية التي يجب أن يأخذها في االعتبار صانعو القرار الوطنيون فيما يتعلق   الخطوات والموارد:  العمليةفي  الشروع  

 بالتنظيم والتمنيع  
الخطوة األولى في عملية صنع القرار هي دعوة الشركاء الوطنيين المعنيين بالتمنيع )أي الفريق االستشاري التقني الوطني  

ع للتمنيع، وممثلي وراسمي السياسات من وزارتَ أو فريق تقني آخر    ،للتمنيع ي الصحة  معني بالتمنيع، ومديري البرنامج الـم وس 
في النهاية في    ، والنظر في متطلبات التنفيذ، والبت  اللقاح المستجدوأهم المصادر األخرى عن    ،والمالية( لمراجعة هذه الوثيقة

اصطفاف الهيئة التنظيمية الوطنية أو غيرها من الهيئات ذات الصلة من أجل  و   12إمكانية بدأ التخطيط الستعمال اللقاح.
واستعماله ورصده، أمر ضروري أيضًا للتنفيذ. ويجب أن تجري المشاركة مع الهيئات التنظيمية في   اللقاح المستجداستيراد  

 ألن عمليات الموافقة التنظيمية الوطنية قد تستغرق وقتًا. نظرًا  ،أقرب وقت ممكن
  
ويمكن االطالع عليها على الرابط   فيما سيأتي،د الموارد الرئيسية التي يجب أن تراجعها الفرق الوطنية وتنظر فيها ر  ت  و 

: 
  هذه، وثيقة اإلرشادات التقنية •
التي تتضمن منشورات علمية    ، 2شلل األطفال الفموي المستجد من النمط    البحث العلمي والبيانات الخاصة بلقاح •

 فيالمنشورات في قسم البحث العلمي والبيانات  وترد  باإلضافة إلى ملخص التطوير السريري للقاح.    ،عن اللقاح
هذه الوثيقة موقع المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال. ويتضمن ملحق  ب  اللقاح المستجدالصفحة الخاصة ب

ثة بالمنشورات ذات الصلة حتى وقت كتابة هذا التقرير.   أيضًا قائمة محد 
ترد توصيات المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية وفريق الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع  •

 . اللقاح المستجدالصفحة الخاصة ب فيأيضًا في القسم الخاص بهما  ،اللقاح المستجدبشأن 
العالمية  ر  الصاد  الرسمي  التقرير • الصحة  لمنظمة  التابع  للصالحية  المسبق  باالختبار  المعني  الفريق    حول عن 

لالذي    ،اللقاح المستجدالتوصية والتقييم بشأن   ستخدام بموجب اال توصية  لللقاح واألساس المنطقي  فريق  التقييم    ي فصِ 
 . EULبروتوكول 

•  . 
التي تشرح   ،2021- 2020،  2استراتيجية االستجابة لفيروس شلل األطفال الدائر المشتق من اللقاحات من النمط   •

االستراتيجية العامة للمبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال بشأن التعامل مع فيروس شلل األطفال الدائر المشتق 
 .تحليل المخاطر والفوائد والتخطيط للطوارئ  من اللقاحات، وتتضمن مزيدًا من المعلومات عن

وهي وثيقة داخلية تصف  ،  2وثيقة االعتبارات التنظيمية الخاصة بلقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط   •
كيف سينسق فريق منظمة الصحة العالمية المعني باالختبار المسبق للصالحية مع المبادرة العالمية الستئصال 

. وتصف كذلك أدوار ومسؤوليات اللقاح المستجدطرية لتسهيل إدخال  ومع السلطات التنظيمية الق    ،شلل األطفال
المصلحة للقاحات    ،مختلف أصحاب  األفريقي  التنظيمي  بالمنتدى  إلى االستعانة  بوصفه    AVAREFباإلضافة 

للسماح باستعماله في حاالت الطوارئ في البلدان المستهدفة. وتتاح الوثيقة    ،لتطوير توصيات اللقاح المرشح  منصةً 
 لمنظمة الصحة العالمية. تب اإلقليميمن خالل المك

 
ع البلدان على زيارة مركز مصادر الفرق االستشارية التقنية الوطنية للتمنيع ) 12   ا  (، الذي يعمل مصدرresource.org-https://www.nitagتُشجَّ

المعلومات المتعلقة بالفرق.   ا  مركزي العالمية لجميع  الوطنية   ،والمركز مدعوم من منظمة الصحة  الفرق االستشارية التقنية  التي تنتجها  المنشورات  ويضم جميع 
 التمنيع.  عنر التقنية من الشركاء والمنشورات العلمية للتمنيع والتقاري 

http://www.polioeradication.org/nOPV2
https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/documents/nOPV2_EUL_recommendation_0.pdf
https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/documents/nOPV2_EUL_recommendation_0.pdf
http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/04/Strategy-for-the-response-to-type-2-circulating-Vaccine-Derived-Poliovirus-20200406.pdf
https://www.nitag-resource.org/


 

 
 التعاون مع المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال 

ن التعاون مع المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال صناع القرار من فهم أفضل   للتخطيط العالمي واإلقليمي سوف يمكِ 
، وكذلك موارد المبادرة العالمية المتاحة لدعم تنفيذ اللقاح في البلدان. ونظرًا لدورها في تنسيق  اللقاح المستجدالجاري إلدخال  

ع البلدان على التعاون مع المكاتب اإلقليمية لمنظمة   ،اللقاح المستجدتنفيذ   وفي إعداد استراتيجيات التنفيذ اإلقليمية، ت شج 
طري. وللمساعدة في تسهيل التعاون مع المبادرة العالمية  الصحة العالمية واليونيسف، باإلضافة إلى مكاتبهما على المستوى الق  

ع البلدان المهتمة بالتحضير الالستئصال شلل األطفال والتنسيق العام طوال    اللقاح المستجد  ستعمالعملية االستعداد، ت شج 
 . اللقاح المستجدعلى تعيين مسؤول تنسيق وطني معني ب

 
 

   2استكمال القائمة المرجعية لالستعداد لنشر لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 
هي نفسها المطلوبة لتنفيذ حملة لقاح شلل األطفال    اللقاح المستجدالعديد من األنشطة التي ستجريها البلدان لتنفيذ حمالت  

النمط  األالفموي   التكافؤ من  التنفيذ  2حادي  وفقًا . ومع ذلك، هناك حاجة إلى بعض األنشطة اإلضافية، نظرًا لمتطلبات 
نِشئت القائمة المرجعية ولهذا السبب أ    .اللقاح المستجدونظرًا لالختالفات في تقديم    ،EULتوصية استخدام بموجب بروتوكول  ل

ع التقدم المحرز صوب المتطلبات والتأهب الشامل  ومساعدة البلدان على تتب    ،EULببرتوكول  لتلخيص المتطلبات الخاصة  لالستعداد:  
في أي    EULبموجب بروتوكول    اللقاح المستجدوتنطبق القائمة المرجعية لالستعداد على جميع البلدان المهتمة باستعمال    للقاح المستجد.

   .المستجدأن تكون مستعدة لبدء التحضير لالستعمال المحتمل للقاح فور المرجعية  وقت، ويمكن للبلدان البدء في استكمال بنود القائمة 
 

( لسهولة الرجوع إليه، ولكن يمكن استكمال البنود بأي ترتيب.  3، د.1)مثل أ.  نِ ويحتوي كل بند من بنود القائمة المرجعية على فئة ورقم مقابلي  
ق  وتعد القائمة المرجعية جزءًا من مستند إكسيل يحتوي أيضًا على عالمة تبويب تمهيدية وأربع عالمات تبويب ألربعة اعتبارات إضافية تتعل

 ئة االجتماعية؛ وسلسلة التبريد واللوجيستيات وإدارة اللقاحات. بأربع فئات: المأمونية؛ والترصد؛ والدعوة واالتصاالت والتعب 
 

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

وثائق إرشادات تقنية   الفئة 
 فيإضافية )متوفرة 

الصفحة الخاصة  
  اللقاح المستجدب

و/أو من خالل  
المكاتب اإلقليمية  

لمنظمة الصحة  
 اليونيسف( و العالمية 

استعمال  المتطلب  الرقم المرجعي   طلب 
المستجد    اللقاح 

بموجب  
بروتوكول  

EUL 
 

من   ي ستكمل
جميع  جانب 

 البلدان 

متطلبات  
إضافية لفترة  

االستعمال  
 األولي 
فقط  ةمطلوب

خالل فترة 
االستعمال  

 األولي 

تاريخ 
 االستكمال 

تحديث الحالة  
للعناصر غير 

المكتملة و/أو أي 
معلومات/تفاصيل 

إضافية )ومنها  
 تاريخ التحديث(

 الترصد البيئي
 

الترصد  متطلبات 
والمختبري   الميداني 
في   األطفال  لشلل 

اللقاح  سياق استعمال  
 المستجد 

موقع   1-هـ البلد  عامل   ترصدٍ   في  بيئي 
التي   المناطق  في  األقل  على  واحد 

فيها   ي ستعمل  المستجدسوف   اللقاح 
)أي معدل اكتشاف الفيروس المعوي 

≥50)% 

 □   

الترصد   2-هـ عينات  لجمع  خطة  أ عد ت 
أشهر بعد    6مدة  لالبيئي مرتين شهريًا  

  اللقاح المستجداستعمال 

 □   

من ، وهي الوثائق التي  أي وثائق إضافية ذات صلة بالفئة  عمود "وثائق اإلرشادات التقنية اإلضافية"يتضمن   •



 

التنفيذ. وتوفر هذه الوثائق تفاصيل و/أو تعليمات تنفيذية أكثر  المهم أن ترجع إليها البلدان في إطار تخطيط عملية  
أي متطلبات ضرورية   الستكمال  وضوحًا بشأن تنفيذ المتطلبات والعمل مع المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال

 .اللقاح المستجدالصفحة الخاصة ب فيلإلبالغ. وتتوفر أيضًا قائمة بهذه الوثائق، مع الروابط اإللكترونية، 
  يستكملها يجب أن    ،"EULبموجب بروتوكول    المستجد اللقاح    استعمالاألنشطة في العمود المعنون "متطلبات   •

ستخدام بموجب بروتوكول االتوصية  عندما يكون اللقاح تحت    ،في أي وقتالمستجد  أي بلد يخطط الستعمال اللقاح  
EUL. 

المستجد  إذا كان البلد ينفذ اللقاح    ،األولي"  ستعمال"المتطلبات اإلضافية لفترة االاألنشطة في عمود  يجب استكمال   •
. EULستخدام بموجب بروتوكول  االتوصية  وفقًا ل  األولي  ستعمالخالل فترة اال  2المضاد لشلل األطفال من النمط  

األنشطة الموجودة في العمود "متطلبات استعمال اللقاح   باإلضافة إلىويجب استكمال األنشطة في هذا العمود  
 «، وليس بداًل منها. EULبموجب بروتوكول المستجد 

توفر عالمات تبويب االعتبارات اإلضافية للوجيستيات سلسلة التبريد وإدارة اللقاحات والترصد ورصد المأمونية   •
ي شكل أسئلة ومؤشرات محددة، ستساعد البلدان على  سياقًا إضافيًا، ف   والدعوة واالتصاالت والتعبئة االجتماعية

من هذه االعتبارات ليست مطلوبة،    تحديد الثغرات ووضع خطط ملموسة الستكمال متطلبات االستعداد. ومعالجة كل ٍ 
اللقاح   لتنفيذ  األمثل  االستعداد  ضمان  على  تساعد  قد  االعتبارات المستجدولكنها  تحليل  على  البلدان  ع  وت شج   .

 ومناقشتها وتنفيذ ما هو ممكن ومالئم منها. 
 

 المتطلبات   حولسياق إضافي 
ستخدام بموجب بروتوكول االتوصية  وفقًا لالمستجد  بتنفيذ اللقاح    ، على وجه التحديد  ،تتعلق متطلبات القائمة المرجعية •

EUL  . د الشلل الرخو الحاد والترصد البيئي ورصد المأمونية )الفئات د، هـ، ز( على وتشتمل متطلبات ترص 
بموجب    ستجداللقاح الم إذن استخدام  متطلبات الرصد ما بعد النشر. وهي ضرورية بشكل خاص للحفاظ على  

المسبق من منظمة  EULبروتوكول   الترخيص واختبار الصالحية  التقدم للحصول على  إكمال  النهاية  ، وفي 
وهناك أيضًا متطلبات إضافية في هذه الفئات تتعلق حصريًا بفترة االستعمال األولي؛   الصحة العالمية لهذا اللقاح.

 وهذه المتطلبات ضرورية لتقييم مأمونية اللقاح و/أو فعاليته والخروج من فترة االستعمال األولي. 
 

 المزيد بشأن الرصد واإلبالغ
المستجد، ستحتاج البلدان والمبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال إلى العمل الوثيقة على االستعداد للقاح  ههذبينما تركز 

عة للقاح، من أجل اإلبالغ عن جميع متطلبات الرصد ما بعد النشر. ويأتي تفصيل معًا، جنبًا إلى جنب مع الشركة المصن ِ 
 هذه المتطلبات من متطلبات اإلبالغ فيما يأتي:  

 التي تظهر اآلن في العمود ب من القائمة المرجعية )عند االقتضاء( ضافيةوثائق اإلرشادات التقنية اإل •
التي تتعلق   وثائق اإلرشادات اإلضافية للمبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال، واألدوات التدريبية واألنشطة •

، بل تتعلق بشكل أكبر بمجاالت تقنية محددة. وتتعلق هذه الوثائق اإلضافية بدرجة أقل بفرادى البلدان واستعدادها
بفرق العمل الخاصة وأنشطة اإلبالغ على المستوى العالمي. ولذلك لم ي َشر إليها في القائمة المرجعية أو وثيقة 

 اإلرشادات هذه. ومع ذلك، سوف ت ناَقش هذه الوثائق مع البلدان حسب الضرورة طوال عملية التنفيذ.
 

 طريةخطة العمل الق  



 

طرية. فبعد إجراء مراجعة للمتطلبات  أخرى تساعد على تحديد األنشطة الممكنة والمالئمة، وهي خطة العمل الق  ثمة أداة مهمة  
الختيار األنشطة التي سوف يتوجب على الدولة تنفيذها لتلبية   خطة عمل وتقييم القدرة الحالية للبلد على تلبيتها، يجب وضع  
ووضع خطة لتحديد الموارد المالية والبشرية الالزمة وتخصيصها.    ،لبنودالمتطلبات. ويجب بعد ذلك احتساب تكلفة هذه ا

ونظرًا الختالف سياق كل بلد عن اآلخر، ستكون خطة العمل مختلفة، ولهذا السبب يجب على البلدان تطوير خططها الفردية  
 وقت مبكر من عملية االستعداد. ومناقشة أي ثغرات في الموارد أو الدعم مع المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال في 

 
 التوقيت والمواعيد النهائية: متابعة االستعداد والتحقق منه

ونظرًا ألن القائمة المرجعية لالستعداد ال توفر قائمة المتطلبات فحسب، ولكنها أيضًا طريقة لمتابعة التقدم الم حَرز )من خالل  
تخدامها أيضًا بوصفها مؤشرًا زمنيًا لحالة استعداد البلد. ولهذا السبب،  تسجيل البنود المكتملة وتحديثات الحالة(، فيمكن اس

 ت ستخَدم القائمة المرجعية أيضًا لإلبالغ عن حالة االستعداد.  
 

طري غير معلومة، فال يوجد موعد محدد لالنتهاء من القائمة المرجعية. ونظرًا ألن توقيت الفاشيات المستقبلية على المستوى الق  
أن تقرر البدء في التحضير الستعمال اللقاح   فوروبداًل من ذلك، يجب أن تبدأ البلدان في استكمال بنود القائمة المرجعية  

المستجد  طريين المعنيين باللقاح  نسيق الق  بينما تواصل استعداداتها. وي طلب من مسؤولي الت  ،وتحديث القائمة المرجعية المستجد  
تقديم القائمة المرجعية لالستعداد إلى المكاتب اإلقليمية لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف في الوقت الموضح في الجدول  

ة بشأن التواصل الوثيق مع شركاء المبادرة العالمي  ، في إطار عملية متابعة االستعداد. والهدف من هذه العملية ضمان  4
ويمكن التحقق من استعداد البلد قبل االستجابة للفاشية   ،يمكن تلبية أي احتياجات للدعم  حتى  ،حالة استعداد البلد واحتياجاته

 . اللقاح المستجدباستعمال 
 

وتتولى المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال تقييم مدى استعداد البلدان، من خالل فريق مخصص للتحقق من مدى  
، والموافقة  اللقاح المستجد  استعمالبالبلد    اهتماموتشمل العوامل األساسية التي ستؤَخذ في االعتبار في التقييم    الستعداد.ا

وأي وثائق مطلوبة   ،التنظيمية على مستوى البلد الستيراد اللقاح واستعماله، وإكمال وتقييم القائمة المرجعية النهائية لالستعداد
 إلثبات استعداد البلد )انظر القائمة الكاملة لوثائق التحقق من االستعداد في الملحق(. 

  



 

 
 

 الجدول 4: صورة لعملية تتبع االستعداد
 

 الغرض  النشاط التوقيت
فور تأكيد البلد اهتمامه  

  دالمستجباستعمال اللقاح 
واستكماله المسودة األولى  
 للقائمة المرجعية لالستعداد 

 

 تقديم القائمة المرجعية األولى لتقييم االستعداد األولي 
 البنود المطلوب تقديمها:

 القائمة المرجعية لالستعداد  •
)مثل محضر   اللقاح المستجددليل على قرار البلد بتنفيذ  •

اجتماع الفريق االستشاري التقني الوطني للتمنيع(، إذا كان  
 متاحاً 

تأكيد وإرسال اهتمام الدولة  
 اللقاح المستجد بالتحضير الستعمال 

 
تحديد المجاالت التي تحتاج إلى  

 دعم

على األقل مرة كل شهر  
 بعد التقديم األول 

م االستعداد   تحديثات شهرية على القائمة المرجعية لمتابعة تقد 
 :البنود المقرر إرسالها

 ثة من القائمة المرجعية لالستعدادنسخة محد   •
 وثائق أخرى للتحقق من االستعداد عندما تصبح متاحة  •

ضمان استمرار التواصل وتقييم  
 التقدم المحرز في االستعداد 

 
االستفادة من دعم  تمكين البلدان من 

المبادرة العالمية الستئصال شلل  
األطفال ومواردها عندما تكون متاحة  

 ومالئمة
فور اكتمال القائمة  

المرجعية لالستعداد، أو  
بعد اكتشاف الفاشية  

اللقاح  وتقديم طلب بشأن 
 )أيهما أقرب(  المستجد

 التحديث النهائي لالستعداد والتحقق منه 
 تقديمها:البنود المطلوب 

ثة من القائمة المرجعية لالستعداد •  نسخة محد 
م  ، إذا لم يكن قد ق  اللقاح المستجددليل على قرار البلد بتنفيذ  • دِ 

 قبل ذلك.  
 واستعماله  اللقاح المستجددليل على موافقة البلد على استيراد   •
 جميع الوثائق المتبقية للتحقق من االستعداد •

ل  تأكيد استعداد البلد قبل استعما
في االستجابة لفاشية   اللقاح المستجد 

فيروس شلل األطفال الدائر المشتق  
 2من اللقاحات من النمط 

 
 اللقاح المستجد اكتشاف الفاشية وقرار استعمال  

أثناء الفاشية. وسوف  اللقاح المستجدعندما اكتشف فاشية، قد يرغب البلد الذي استكمل عملية التحضير في استعمال 
 :عملية من مرحلتينيجري إطالق اللقاح من خالل 

 ؛ كما هو موضح أعالهالتحقق من استعداد البلد،  .1
ستشمل العوامل اإلمداد    :(العمر المستهدفإطالق اللقاح ووضع أي مواصفات إضافية لالستجابة للفاشية )مثل   .2

المحتملة األخرى ذات    طري واإلقليمي، واالعتباراتالمتاح، والوضع الوبائي لفيروس شلل األطفال على المستوى الق  
 الصلة بالسياق المحدد للفاشية. ويجري إطالق اللقاح بموافقة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية. 

 
على حدة والمبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال معًا طوال هذه العملية. وفور اكتمال العملية، يكون  سوف يعمل كل بلد  

النمط   اللقاحات من  المشتق من  الدائر  لفاشية فيروس شلل األطفال  لتنفيذ االستجابات  اللقاح باستعمال    ،2البلد مستعدًا 
 إكمال عملية االستعداد مرة أخرى.ولن يحتاج إلى  ، EULبموجب برتوكول  المستجد

 
وتنفيذها ليست    اللقاح المستجد  استعمالهمة الالزمة للتخطيط الستجابة عالية الجودة للفاشيات بمواإلجراءات واألنشطة ال



 

شيات. جزءًا من القائمة المرجعية لالستعداد، ولكن بداًل من ذلك، يأتي تفصيلها في إجراءات التشغيل القياسية لالستجابة للفا
أيضًا  يجري  و .  المستجدوجرى تحديث إجراءات التشغيل القياسية لتقديم تفاصيل وإرشادات محددة ستكون مهمة لنشر اللقاح  

إعداد وحدات تدريبية ومواد أخرى للعاملين في الخطوط األمامية، وينبغي تنفيذها بالتنسيق مع المبادرة العالمية الستئصال 
 .موارد على الرابط تتوفر أحدث الو شلل األطفال. 

 

 الخطوات المقبلة 
طرية لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف، إلى جانب المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال، مستعدة المكاتب اإلقليمية والق  

 المناسب لها في هذا التوقيت، وفي التخطيط للتنفيذ الناجح. هو اللقاح اللقاح المستجدما إذا كان في تقييم لدعم البلدان 
 

وسوف تتولى المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال التنسيق مع الدول بانتظام من خالل جميع الهيئات الوطنية واإلقليمية 
توفرها. وسوف ت حد ث هذه الوثيقة مرة أخرى بعد    فورَ ذات الصلة، وسوف تواصل إرسال الموارد والتحديثات والمعلومات  

 انتهاء فترة االستعمال األولي.
 
طري، بدءًا باألسئلة الشائعة وانتهاًء بالمنشورات  على المستوى العالمي والق    اللقاح المستجدسوف ت تاح المصادر الخاصة بو 

وسيضمن ذلك توافر  .    العلمية والموارد التقنية للبلدان، فور توافرها على الرابط
طري على  وينبغي تشجيع صناع القرار على المستوى الق    على منصة واحدة.  جميع المصادر ذات الصلة الخاصة باللقاح

وجميع مكاتب وفرق المبادرة العالمية الستئصال    ،المستجداستشارة المصادر المتاحة والقائمة المرجعية لالستعداد لنشر اللقاح  
 شلل األطفال ذات الصلة عند بدء العملية وفي مختلف مراحلها.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 الملحق  
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 الوثائق المطلوبة للتحقق من االستعداد
 

  اً يدعم متطلب مالحظات إرشادية   المتطلب الفئة
 رقم: 

 الموافقات

تأكيد القرار الوطني  
اللقاح    ستعمالال

   المستجد
 

تأكيد من الفريق االستشاري التقني الوطني للتمنيع )أو هيئة تنسيق وطنية للتمنيع أو شلل  
 األطفال، إذا لم يكن الفريق االستشاري موجودًا( 

 
 الخيار 1: محضر االجتماع الذي يجب أن يتضمن: 

 التوقيع من رئيس االجتماع  •
 قائمة األعضاء  •
 التاريخ •

 الخيار 2: خطاب رسمي 
 

 1-ب

موافقة من الهيئة 
التنظيمية الوطنية  

 اللقاح المستجدالستيراد 
 واستعماله 

 تفويض كتابي يجب أن يتضمن:  خطاب رسمي/
 جميع النماذج الرسمية المطلوبة الستيراد اللقاح إلى البلد.  

 
 في حالة عدم وجود هيئة تنظيمية وطنية في البلد، يمكن أن يأتي ذلك من وزارة الصحة. 

 

 2-ب

سلسلة التبريد وإدارة  
 اللقاحات 

 اإلدارية  الخطة  
  واللوجستية

   للقاح المستجدل 

 خطة إدارة اللقاح التي تشمل: 
 موجزًا لكيفية تلبية متطلبات االحتواء، بما في ذلك خطط:  •

 المتطلبات اللوجيستية العكسية  -
 التخلص من القنينات -

جرعة أ ِخذ في االعتبار في األدوات    50من    التأكيد على أن تأثير تقديم قنينات  •
 وتقديرات القدرات 

 

 1-ج 

جرد معدات سلسلة  
التبريد وتحليل الفجوات  

ر  لنطاق الحملة المقد 

 ملخص قصير لقدرة سلسلة التبريد والذي يجب أن يشمل: 
 تاريخ آخر جرد •
الفجوات، جنب • تحليل  النظر في سعة    اً افتراضات  على  التأكيد  إلى جنب مع 

حمالت  احتياجات  لتلبية  وأنها كافية    ، د والصندوق البارد وحامل اللقاح المجم ِ 
 اللقاح المستجد 

 

 2-ج 

 الترصد

دئ التوجيهية  االمب
المحدثة بشأن الترصد 

والوثائق الداعمة الخاصة 
 بالبلد 

 

تتضمن  االمب التي  بالبلد،  الخاصة  الداعمة  والوثائق  الترصد  بشأن  المحدثة  التوجيهية  دئ 
   تفاصيل عم ا يلي:

كيف ست جرى عمليات بحث نشطة عن الحاالت في جميع المواقع ذات األولوية   •
  استعمال، بعد شهر واحد من  اللقاح المستجدخِدم فيها  في كل منطقة جغرافية است  

 اللقاح في تلك المنطقة 
بحسب   • المتناسبين  المجتمع  أفراد  من  بالتطعيم  التغطية  بيانات  ست جَمع  كيف 

عشوائيًا   والمختارين  من    عنالعمر  اللقاح  من  المشتق  األطفال  شلل  فيروس 
 من حاالت الشلل الرخو الحاد 2النمط 

كيف سيجري أخذ عينات منتظمة من المخالطين لجميع حاالت الشلل الرخو   •
 اللقاح المستجد أشهر بعد االستجابة لفاشية باستعمال  6 على مدىالحاد 

مرتين   • البيئي  الترصد  عينات  جمع  سيجري  بأنه  المختبر  بإبالغ  كتابي  تأكيد 
  في صورةيمها  )يمكن تقد  اللقاح المستجد  استعمال أشهر بعد    6  على مدى   اً شهري

 بريد إلكتروني أو مذكرة أو خطاب أو محضر اجتماع، إلخ(. 

- /د2- /د1-د
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  اً يدعم متطلب مالحظات إرشادية   المتطلب الفئة
 رقم: 

 
لشلل   والمختبري  الميداني  الترصد  متطلبات  في  التفاصيل  من  مزيد  على  االطالع  يمكن 

  اللقاح المستجداألطفال في سياق استعمال 
 

نموذج تحري الحاالت  
حاالت إصابة   3آلخر 

الحاد في  بالشلل الرخو 
 البلد

 نموذج تحري الحاالت المنقح يشير بوضوح إلى: 
 جرعات لقاح شلل األطفال الفموي الروتينية وضمن نشاط التمنيع التكميلي   •
لقاح شلل األطفال   تاريخ تلقي آخر جرعة من لقاح شلل األطفال المعطل/ •

 الفموي 
 

 3-د

  المكتبي * االستعراض 
 وخطة الترصد  

 االستعراضات المكتبية •
 خطة تعزيز الترصد  •

  األولي  المناعة نقص مرضلاستكمال القائمة المرجعية 

 4-د

* تقرير حالة البلد أو  
تقرير مكافئ يعرض  

 12خالل الـبيانات البلد )
 شهرًا الماضية( 

 تقرير الحالة أو تقرير مكافئ يتضمن: 
على    2معدل الشلل الرخو الحاد غير المرتبط بشلل األطفال أكبر من أو يساوي   •

٪ من جميع المناطق التي يزيد عدد سكانها األقل من  80المستوى الوطني و
 نسمة خالل االثني عشر شهرًا الماضية.  100000عامًا على  15

٪ 80  ٪ على المستوى الوطني وفي 80معد ل كفاية البراز أكبر من أو يساوي   •
إصابة   عن حاالت  تبلِ غ  أن  المتوق ع  كانت من  التي  المناطق  األقل من  على 

 بالشلل الرخو الحاد خالل االثني عشر شهرًا الماضية 
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* أداة متابعة الترصد  
 البيئي للبلد  

 تتضمن أداة متابعة الترص البيئي:  
 الرموز الجغرافية  •
 موقع/مخطط موقع الترصد البيئي   •
 الجمع  عدل م •
مؤشرات الترصد البيئي لموقع ترصد بيئي عامل واحد على األقل سوف ي ستعَمل   •

 %( 50≤)معدل اكتشاف الفيروس المعوي  اللقاح المستجدفيه 
 

 2- /هـ1-هـ

 المأمونية

  خطة رصد المأمونية
 

 يتالءم مع الدليل الخاص بها. ينبغي للبلد تكييف الدليل العالمي بما 
 وكحد أدنى، يجب أن يتضمن الدليل الخاص بالبلد ما يلي: 

 تعاريف الحالة  •
يجب أن يشمل ذلك تكييف الشكل   -عمليات الترصد الخاصة بالبلد )التدفق(   •

 من الدليل العالمي 2
 تدفق البيانات  •
 النماذج الخاصة بالبلد  •
 األدوار والمسؤولياتجدول   •

 
مع اإلشارة إلى أن هناك موارد كافية    ،ينبغي أن يتضمن التقديم أيضًا ميزانية لهذا العمل

 متاحة لتغطية التكاليف. 
 

 :1-و

خطة التدريب على   
اللقاح  المأمونية لنشر 

   المستجد

 قائمة الدورات التدريبية المخطط لها، بما في ذلك تفاصيل عن:  
 مواعيد الدورات التدريبية  •
ر لكل جلسة  •  وجود م يسِ 

 2-و



 

  اً يدعم متطلب مالحظات إرشادية   المتطلب الفئة
 رقم: 

 تحديد المشاركين   • 
اختصاصات لجنة تقييم  

 العوامل المسببة  
محضر اجتماع من اجتماع حديث يؤكد وجود اللجنة )مالحظة: إذا كانت اللجنة جديدة أو  

 في خطة التدريب( لتشكيلهالم ت نشأ بعد، فيجب تضمين االحتياجات التدريبية الالزمة 
 

 3-و

خطة االستجابة لألحداث  
 المرتبطة باللقاح  

 

أن تعرض خطة االستجابة لألحداث المرتبطة   دليالً يجب  التعاون بين فرق    باللقاح  على 
 المأمونية واالتصاالت والترصد في البلد أثناء إعدادها. 

 

 4-و

الدعوة واالتصاالت  
 والتعبئة االجتماعية 

خطة اتصاالت متكاملة  
)تشمل الدعوة، واالتصال  

من أجل التنمية،  
واالتصاالت أثناء  

 األزمات( 

يجري تحديدهم لدعم االستجابة  وصف ألنواع وبيانات أصحاب المصلحة الذين   •
 للفاشيات. 

التطعيم،   • يفوتهم  الذين  األطفال  وتحليل  للخطر  المعرضين  للسكان  وصف 
 وحاالت الرفض وأسبابها من الحمالت السابقة. 

المدربين  • تدريب  خطط  توضح  التي  األمامية  الخطوط  عمال  تدريب  خطة 
 بالتطعيموالتدريب المتدرج لتصل إلى جميع القائمين 

 لجنة االتصاالت أثناء األزمات   •
 إجراءات تشغيل موحدة لالستجابة لألزمات ولنظام إدارة المعلومات المغلوطة.  •

- /ز1-ز
 3-ز/2

العالميين تأكيد استعداد المختبر الذي يخدم هذا البلد؛ ولن تكون هناك حاجة إلى أي وثائق داعمة في إطار   سي طلب من منسقي المختبرات اإلقليميين/  •
 عملية التحقق من االستعداد.  

 . افيةة إضوينبغي اإلشارة إلى حالة العمليات أثناء الفاشية والتنسيق الوطني في القائمة المرجعية لالستعداد؛ وليس ثمة حاجة إلى أي وثائق داعم •
 . االعتبارات المطلوبة فقط أثناء مرحلة االستعمال األولي   * تشير إلى الوثائق/

 
 
 

 
  



 

 
 جدول: المنشورات العلمية عن لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط 2:

 

 المنشور والرابط   نوع المنشور 

ملخص النتائج والبحوث السريرية حتى 
 اآلن 

 :2ملخص التطوير السريري للقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط  

تقييم فريق منظمة الصحة العالمية المعني  
للقاحات   المسبق  للبيانات  باالختبار 

شلل   لقاح  بشأن  والتصنيعية  السريرية 
 2األطفال الفموي المستجد من النمط  

  EULبموجب برتوكول    2لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط  الستخدام  توصية  
م  بايوفارما )المحدودة(. تي. من شركة بي. ةالم قد 

( فمويين لشلل األطفال  2احين حيين موهنين وحيدي التكافؤ )النمط المصلي  ة واستمناع لقمأموني  بيانات عن تجربة المرحلة األولى 
)ذا النسيت،    المركزحادية  األ التعمية  المزدوجة  لدى البالغين األصحاء: دراسة المرحلة األولى  

المستجد من  2019 للقاح شلل األطفال الفموي  ل خِ صت أيضًا في ملخص التطور السريري  (؛ 
 .2النمط 

بلقاح شلل    مقارنةً   2ع لقاحي شلل أطفال فمويين مستجدين مرشحين من النمط  مأمونية واستمنا بيانات عن تجارب المرحلة الثانية 
الفموي   النمط  األ األطفال  من  التكافؤ  سريريتان  2حادي  تجربتان  األصحاء:  البالغين  )ذا   في 

مع لقاح    مقارنةً   2ومأمونية واستمناع لقاحي شلل األطفال الفموي من النوع   (،2020النسيت،  
  عند األطفال والرضع: تجربتان سريريتان  2لقاح شلل أطفال فمويين من النمط  و أحادي التكافؤ  

(؛ ل خِ صت أيضًا في ملخص التطوير السريري للقاح شلل األطفال الفموي  20209النسيت،    )ذا
تشرين  وفي عروض فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع )  2المستجد من النمط  

 ( 2020ونيسان/أبريل   2019األول/أكتوبر 

الفموي   األطفال  شلل  لقاح  تطوير  كيفية 
/ ما التعديالت التي  2المستجد من النمط  

الفموي  أ جري ت   األطفال  شلل  لقاح  على 
 ولماذا؟ ؟2حادي التكافؤ من النمط األ

 ( 2020)عائل الخلية والميكروب،    هندسة لقاح شلل األطفال الحي الموهن لمنع الرجوع إلى الفوعة
لقاح جديد لفيروس شلل األطفال الفموي من أجل الشوط األخير لالستئصال باستخدام    تطوير

 . (2020جيه فاكسين،  بي. )إن. استراتيجية خفض مستوى الكودون 

للبرنامج الشاملة  التطعيم    ، استراتيجية 
الفموي   األطفال  شلل  لقاح  يعتبر  ولماذا 

 ؟ مهمًا لالستئصال  2المستجد من النمط 

؟ )تعليق ذا األخير لشلل األطفال: هل سنحصل على اللقاحات الالزمةط  و الشخيارات   •
 ( 2019النسيت، 

 ، ذا النسيت( 2019)مراسالت  بوليوبوليس •
)منشور    من أجل القضاء على األمراض بوليوبوليس: دفع حدود االبتكارات العلمية   •

 ( 2019فيوتشر مايكروبيولوجي، 
والمستقبل  • والحاضر  الماضي  األطفال:  شلل  ضد  فيوتشر    التطعيم  )منشور 

 ( 2015مايكروبيولوجي، 
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 2لالستعداد لنشر لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط القائمة المرجعية 

مالحظة:  القائمة المرجعية لالستعداد متاحة في صيغة إكسل في  الصفحة الخاصة باللقاح المستجد على الرابط  
.  

 
 مقدمة للقائمة المرجعية لالستعداد 

وهناك وثائق إرشادية  .  EULبموجب برتوكول    لقاح المستجد كما هو مطلوب الب  خاصة تركز القائمة المرجعية واإلرشادات المصاحبة على عناصر  
 أخرى توضح االستعدادات األخرى للحمالت.

و"متطلبات إضافية لفترة االستعمال األولي"   ، " )العمود هـ(EULبموجب برتوكول  المستجدوتنقسم المتطلبات إلى قائمتين: "متطلبات استعمال اللقاح 
 و.   مال العمودـ)العمود و(؛ وال يحتاج سوى البلدان التي تخطط الستعمال اللقاح خالل فترة االستعمال األولي إلى استك

 
 أهداف القائمة المرجعية لالستعداد 

بموجب برتوكول  والمتطلبات اإلضافية أثناء فترة االستعمال األولي    EULبموجب برتوكول    المستجدتلخيص متطلبات استعمال اللقاح   •
EUL . 

 .المستجدتوفير أداة لتحديد الثغرات ومراقبة التقدم المحرز نحو االستعداد الستعمال اللقاح  •
 من أجل االستجابة للفاشية. المستجدأن تكون جزءًا من التحقق من استعداد البلد الستعمال اللقاح  •

 
 الهيكل والمنهجية 

ذلك( لسهولة    غير ، و 3-دو ،  1-تظهر القائمة المرجعية لالستعداد ومتطلباتها في عالمة التبويب "القائمة المرجعية". وتأتي األرقام المرجعية )مثل أ
 ن.أنشطة متوازية إن أمكتنفيذ الرجوع إليها، وال تفيد وضع الخطوات التي يجب اتباعها في ترتيب أو تسلسل صريح. وقد تختار البلدان  

عية" على معلومات  وتحتوي عالمات التبويب "سلسلة التبريد واللوجستيات وإدارة اللقاحات" و"الترصد" و"المأمونية" و"الدعوة واالتصاالت والتعبئة االجتما
 واعتبارات إضافية قد تجدها بعض البلدان مفيدة أثناء التحضيرات.

 
 فترة االستعمال األولي 

مالحظة:   خالل األشهر القليلة األولى التي ي ستعَمل فيها  اللقاح المستجد ، ستحتاج البلدان إلى االستعداد لتلبية متطلبات االستعمال األولي في العمود  
  ،EUL   و، باإلضافة إلى متطلبات قائمة التحقق في العمود هـ. ولمزيد من التفاصيل  عن  إطار االستعمال األولي للقاح المستجد  بموجب برتوكول
اطلب من مكتب منظمة الصحة العالمية أو مكتب اليونيسف المحلي الحصول على مزيد من المعلومات ،  أو الرجوع إلى وثيقة اإلطار المتاحة على  

nOPV2-of-Use-Initial-for-content/uploads/2020/12/Framework-http://polioeradication.org/wp-الرابط:  
20201202.pdf  

 وتطبق فقط المتطلبات الواردة في العمود هـ من القائمة المرجعية لالستعداد.  ، استكمال فترة االستعمال األولي، ت رَفع المعايير اإلضافيةفور و 
 

 متابعة االستعداد والتحقق منه 
منظمة الصحة العالمية واليونيسف  اإلقليمية لمكاتب  الي طلب من البلدان تقديم القائمة المرجعية لالستعداد )عالمة التبويب "القائمة المرجعية"( إلى  

حالة االستعداد    نبشأ، لضمان االتصال الوثيق مع شركاء المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال اللقاح المستجد ضمن عملية االستعداد الستعمال  
 واالحتياجات.  

 
م الجاري : 1الخطوة   رصد التقد 

 جري اآلتي:  ي في إطار هذه الخطوة، س
للقاح المستجد.   م في تخطيط االستعداد  التقدُّ البلد تحديثات دورية عن  المحرز بانتظام و · يقدم  م  التقدُّ البلدان على تحديث  ع  ق  يعو حتى ال    ، ت شج 

 إذا كان هناك إخطار بحدوث فاشية.  ، اإلطالق المحتمل للقاح في المستقبل 
 

http://polioeradication.org/nOPV2
http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/12/Framework-for-Initial-Use-of-nOPV2-20201202.pdf
http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/12/Framework-for-Initial-Use-of-nOPV2-20201202.pdf
http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/12/Framework-for-Initial-Use-of-nOPV2-20201202.pdf
http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/12/Framework-for-Initial-Use-of-nOPV2-20201202.pdf
http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/12/Framework-for-Initial-Use-of-nOPV2-20201202.pdf


 

أي أثناء التحضيرات للقاح   -اإلقليمي والعالمي استعراض أي مخاوف قد تكون لديهم بشكل استباقي واإلبالغ عنها   يينالزمالء على المستو تولى يو 
 المستجد.  

   اكتماله.ي ستوَفى فور   متطلب أي  اعتماد · يمكن 
 

 : التحقق من االستعداد 2الخطوة 
)أيهما أقرب(، سيحدث اآلتي لتأكيد مدى االستعداد    اللقاح المستجدفور اكتمال القائمة المرجعية لالستعداد، أو بعد اكتشاف الفاشية وتقديم طلب بشأن  

 :اللقاح المستجدالستعمال  
المكاتب اإلقليمية المعنية لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف  م القائمة المرجعية النهائية لالستعداد وأي وثائق داعمة للتحقق من االستعداد إلى  قد  · ست  

 و/أو المكتب اإلقليمي المعني لمزيد من التفاصيل(  2)يرجى الرجوع إلى وثيقة اإلرشادات التقنية بشأن لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط  
 ويكون مؤهاًل لعملية إطالق الجرعات. ، قق من االستعداد للقاح المستجد · بمجرد التأكد من استيفاء جميع المتطلبات، يتلقى البلد سند التح

، أو بالتزامن مع التخطيط الستجابة محددة باللقاح. وإذا حدث  اللقاح المستجدخطوة التحقق من االستعداد قبل التخطيط الستجابة ب  حدثت· يمكن أن  
، فقد تحتاج بعض العناصر )مثل، وجود الترصد البيئي في منطقة االستجابة للفاشية(  ذلك قبل استجابة محددة، خاصة أثناء مرحلة االستعمال األولي

    . االعتماد إلى التحقق منها مرة أخرى قبل 
 
 
 
 
 
 

 
 2020األول/ديسمبر إصدار كانون 

 :2ن النمط المستجد مالفموي شلل األطفال مسؤول التنسيق الوطني المعني بلقاح 
 تاريخ التقديم:

 اسم جهة االتصال:
 هاتف جهة االتصال: 

 البريد اإللكتروني لجهة االتصال:
 

وثائق إرشادات تقنية   الفئة 
الصفحة   فيإضافية )متوفرة 

  اللقاح المستجدالخاصة ب
و/أو من خالل المكاتب  

اإلقليمية لمنظمة الصحة 
 اليونيسف( و العالمية 

الرقم  
 المرجعي  

  متطلبات المتطلب  
اللقاح  استعمال 
  المستجد
بموجب  

 EULبرتوكول 
جميع  تستكمله 

 البلدان 

متطلبات  
إضافية لفترة  

االستعمال  
 األولي 

مطلوب فقط  
خالل فترة  
االستعمال  

 األولي 

تاريخ 
 االستكمال 

تحديث الحالة  
للعناصر غير 

المكتملة و/أو أي 
معلومات/تفاصيل 

إضافية )ومنها  
 تاريخ التحديث(

وتشكلت لجان تقنية  ،أ نشئت آلية/هيئة تنسيق وطنية 1-أ  التنسيق
لإلشراف على التحضيرات للقاح المستجد عبر المجاالت  

 الحيوية اآلتية:  
( 2( سلسلة التبريد واللوجستيات وإدارة اللقاحات؛ 1 
الدعوة واالتصاالت والتعبئة  و ( 3ية/العوامل المسببة؛ نالمأمو و 

 . المختبرو ( 5الترصد؛ و (  4االجتماعية؛ 

□    

اللقاح  الموافقات على 
 المستجد 

األدوات والوثائق الداخلية  
لدعم اتخاذ القرار )وثيقة 

االعتبارات التنظيمية، نموذج 
خطاب موافقة الهيئة 

 التنظيمية الوطنية، إلخ.( 

أكد الشركاء الوطنيون المعنيون بالتمنيع ووثقوا قرارًا وطنيًا   1-ب
 لفاشيات لالستجابة ل  المستجدرسميًا لتنفيذ اللقاح 

□    

عن  اللقاح المستجد واستعمال صدرت الموافقة على استيراد 2-ب
الهيئة التنظيمية الوطنية أو سلطة وطنية أخرى معنية،  

 وجرى توثيقها للرجوع إليها 

□    

الوطني المستوىالنمطمنالمستجدالفموياألطفالشلللقاحلنشرلالستعدادالمرجعيةالقائمة



 

وثائق إرشادات تقنية   الفئة 
الصفحة   فيإضافية )متوفرة 

  اللقاح المستجدالخاصة ب
و/أو من خالل المكاتب  

اإلقليمية لمنظمة الصحة 
 اليونيسف( و العالمية 

الرقم  
 المرجعي  

  متطلبات المتطلب  
اللقاح  استعمال 
  المستجد
بموجب  

 EULبرتوكول 
جميع  تستكمله 

 البلدان 

متطلبات  
إضافية لفترة  

االستعمال  
 األولي 

مطلوب فقط  
خالل فترة  
االستعمال  

 األولي 

تاريخ 
 االستكمال 

تحديث الحالة  
للعناصر غير 

المكتملة و/أو أي 
معلومات/تفاصيل 

إضافية )ومنها  
 تاريخ التحديث(

سلسلة التبريد  
واللوجستيات وإدارة 

)انظر عالمة  اللقاحات 
التبويب "سلسلة التبريد 

وإدارة  واللوجستيات 
اللقاحات" لمزيد من 

األنشطة للنظر  التفاصيل/
 ( هافي

ورصده    اللقاح المستجدإدارة 
وإزالته والتخلص منه )في  

جرعة مع    50قنينات من 
مرقاب قنينة اللقاح من  

 (2النمط 
 

 اللقاح المستجد نموذج طلب 

وبروتوكوالت إدارة اللقاحات   جرى تكييف العمليات اللوجيستية 1-ج
لتعكس  للفاشيات  لالستجابة  الصلة  ذات  األخرى  واألدوات 

المستجدخصائص   ومتطلبات    اللقاح  االحتواء،  )أي 
 جرعة(   50اللوجستيات العكسية، والتقديم في قنينة من 

□    

وو   2-ج التبريد؛  لسلسلة  تقييم  ث  دِ  ح  أو  التجميد  ثِ  أ جري  قدرة  قت 
 توثيقًا جيداً  اً وتوافر حامل اللقاحات المؤهل مسبق

□    

د الشلل الرخو الحاد  ترصُّ
)انظر عالمة التبويب  

"الترصد" لمزيد من 
التفاصيل/ األنشطة  

 للنظر فيها(

الميداني  الترصد  متطلبات 
والمختبري لشلل األطفال في  

استعمال   اللقاح  سياق 
 المستجد 

 
 
 
 

في   1-د الحاالت  خطة إلجراء عمليات بحث نشطة عن  أ ِعدت 
جميع المواقع ذات األولوية في كل منطقة جغرافية است خِدم  

اللقاح في   استعمال، بعد شهر واحد من  المستجدفيها اللقاح  
 تلك المنطقة

□    

أ ِعدت خطة لجمع بيانات التغطية بالتطعيم من أفراد المجتمع   2-د
فيروس شلل    عنالمتناسبين بحسب العمر والمختارين عشوائيًا  

من حاالت الشلل    2األطفال المشتق من اللقاح من النمط  
 الرخو الحاد 

□    

لتسجيل  ع   3-د الحاد  الرخو  الشلل  حاالت  تحري  نموذج  ل  دِ 
اللقاح الجرعات   من  التكميلي  التمنيع  وجرعات  الروتينية 

 الفموي المضاد لشلل األطفال 

□    

للترصد 4-د مكتبي  استعراض  من  االنتهاء  خطة ِض وو    ،تم  عت 
اللقاح  لمعالجة نقاط الضعف المحددة ذات الصلة باستعمال  

)يمكن إجراؤها بدعم من فريق العمل المعني بالترصد   المستجد
في المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال؛ انظر عالمة 

 التبويب "الترصد(.

 □   

لجميع   5د  المخالطين  من  منتظمة  عينات  ألخذ  خطة  أ ِعدت 
أشهر بعد االستجابة  6على مدى حاالت الشلل الرخو الحاد 

 اللقاح المستجد لفاشية باستعمال 

 □   

المرتبط   البلدحقق  ي 6-د غير  الحاد  الرخو  بالشلل  إصابة  معدل 
٪ على 80وفي    ،على المستوى الوطني  2   ≤ بشلل األطفال  

  15األقل من جميع المناطق التي يزيد عدد سكانها األقل من  
 نسمة  100000عامًا على 

 □   

 ،الوطني  المستوى   على   ٪80≤يلبي البلد معدل كفاية البراز   7-د
 عن  أبلغت  التي  المناطق  جميع   من   األقل  على  ٪80  وفي

 الحاد الرخو الشلل حاالت

 □   

د البيئي )انظر  الترصُّ
عالمة التبويب "الترصد" 

لمزيد من  
التفاصيل/األنشطة للنظر  

 فيها( 

بيئي عامل واحد على األقل في المناطق    ترصدٍ   في البلد موقع   1-هـ
)أي معدل اكتشاف   اللقاح المستجدالتي سوف ي ستعمل فيها  

 %(50≤الفيروس المعوي 

 □   

على  أ عد ت خطة لجمع عينات الترصد البيئي مرتين شهريًا   2-هـ
   اللقاح المستجدأشهر بعد استعمال  6 مدى

 □   

)انظر  رصد المأمونية 
التبويب  عالمة 

"المأمونية" لمزيد من  
التفاصيل/األنشطة للنظر  

 فيها( 

دليل الترصد العالمي 
لألحداث الضارة ذات  

 األهمية الخاصة
 

خطة االستجابة لألحداث 

ِضع بروتوكول فع ال لرصد مأمونية األحداث الضارة ذات   :1-و و 
المواد   وتتوافر  الخاصة،  جميع  األهمية  على  والموارد 

المستويات لترصد األحداث الضارة بعد التمنيع وللبحث النشط  
 عن األحداث الضارة ذات األهمية الخاصة

□    

    □ب جميع مسؤولي ترصد األمراض على ترصد األحداث د ر ِ  2-و



 

وثائق إرشادات تقنية   الفئة 
الصفحة   فيإضافية )متوفرة 

  اللقاح المستجدالخاصة ب
و/أو من خالل المكاتب  

اإلقليمية لمنظمة الصحة 
 اليونيسف( و العالمية 

الرقم  
 المرجعي  

  متطلبات المتطلب  
اللقاح  استعمال 
  المستجد
بموجب  

 EULبرتوكول 
جميع  تستكمله 

 البلدان 

متطلبات  
إضافية لفترة  

االستعمال  
 األولي 

مطلوب فقط  
خالل فترة  
االستعمال  

 األولي 

تاريخ 
 االستكمال 

تحديث الحالة  
للعناصر غير 

المكتملة و/أو أي 
معلومات/تفاصيل 

إضافية )ومنها  
 تاريخ التحديث(

 اللقاح المستجدالمرتبطة ب
 

الضارة بعد التمنيع والبحث النشط عن األحداث الضارة ذات  
 األهمية الخاصة

د ِربت لجنة تقييم العوامل المسببة على إجراء تقييم للعوامل  3-و
األحداث الضارة ذات    المسببة األحداث الضارة بعد التمنيع/

توجيهها بشأن تعاريف الحالة فيما    األهمية الخاصة، وجرى 
المرتبطة   الخاصة  األهمية  ذات  الضارة  باألحداث  يتعلق 

 اللقاح المستجد ب

□    

بجرى   4-و المرتبطة  لألحداث  االستجابة  خطة  اللقاح تكييف 
أدوار/  المستجد تحديد  مع  البلد،  لسياق  مسؤوليات    وفقًا 

 أصحاب المصلحة، وأ جريت التدريبات المناسبة

□    

الدعوة واالتصاالت  
  والتعبئة االجتماعية

)انظر عالمة التبويب  
"الدعوة والتواصل  

"   والتعبئة االجتماعية
لمزيد من األنشطة للنظر 

 فيها( 

إرشادات االتصاالت  
االستراتيجية لالستجابة  

لفاشية فيروس شلل األطفال 
الدائر المشتق من اللقاحات، 

 اللقاح المستجد مشتملة على 
 

  اللقاح المستجدإدخال 
لالستجابة لفاشية شلل  
األطفال: دليل تدريبي 

 للمشرفين
 

خطة االستجابة لألحداث 
 اللقاح المستجدالمرتبطة ب

 
أدوات وقوالب تخطيط 
داخلية إضافية خاصة 

بالمبادرة العالمية الستئصال  
 شلل األطفال

استراتيجية   1-ز من  االنتهاء  المصلحة   المناصرةتم  ألصحاب 
الرئيسيين داخل البلد )مثل الممارسين الطبيين ورجال الدين 

 وقادة المجتمع( 

□    

أجل   2-ز من  لالتصال  عمل  خطة  المكونات   .يةنمالتا ِعدت 
باللقاح  الخاصة  والرسائل  االتصاالت  لت  ع دِ  الرئيسية: 

الفاعلة   المستجد الجهات  ود رِ بت  المحلي؛  السياق  لتالئم 
خرائط   ور ِسمت  األمامية؛  الخطوط  عمال  ومنها  الرئيسية، 

ِضعت خطط توعيتهم؛ وو  ت  جر و بجميع أصحاب المصلحة  
الرسائ جميع  وأ ِعدت  الرقمية؛  للمنصات  ل واألدوات  ملموسة 

 والمنتجات الالزمة 

□    

االحتياجات   3-ز تلبي  األزمات  أثناء  اتصاالت  خطة  أ ِعدت 
باللقاح  المرتبطة  لألحداث  االستجابة  خطة  في  المحددة 

محتوى   المستجد إعداد  ذلك  )ومن  المحتمل  العام  والجدل 
خاص لالستجابة للمعلومات المغلوطة على وسائل التواصل  

 االجتماعي( 

□    

متطلبات الترصد الميداني  المختبر
والمختبري لشلل األطفال في  

اللقاح  سياق استعمال 
 المستجد 

الستعمال   1-ح الوطني  المختبر  إلعداد  خطة  ِضعت  اللقاح  و 
العزل و المستجد   تخزين/ ال، بما في ذلك تحديث خوارزميات 

الواحد  النمط  التفرقة داخل  التدريب على مجموعات اختبار 
لكل من الشلل الرخو الحاد والترصد البيئي مع تعديالت على  

 آلية اإلبالغ

□    

مراكز    جه زت   2-ح إلى  عينات  لشحن  الصلة  ذات  المختبرات 
أو المعهد   ، الواليات المتحدة لمكافحة األمراض والوقاية منها

المتحدة بالمملكة  والمراقبة  البيولوجية  للمعاير   ،الوطني 
 الستكمال تسلسل الجينوم الكامل لرصد ما بعد االستجابة 

□    

بشأن   عمليات إعداد الحمالت  مؤقتة  إرشادات 
المستجد   الاستعم   اللقاح 

شلل   لفيروس  لالستجابة 
من   المشتق  الدائر  األطفال 

خالل    2اللقاحات من النمط  
فترة االستعمال األولي )وثيقة 
إجراءات   على  إضافية 

ثت إرشادات نشاط التمنيع التكميلي لتشمل   1-ط دِ    اللقاح المستجد ح 
 أدوات التخطيط المصغر وأداة متابعة التأهب( ومنها )

□    

وِضعت خطة ومواد تدريبية خاصة بنشاط التمنيع التكميلي   2-ط
 للقاح المستجد 

□    



 

وثائق إرشادات تقنية   الفئة 
الصفحة   فيإضافية )متوفرة 

  اللقاح المستجدالخاصة ب
و/أو من خالل المكاتب  

اإلقليمية لمنظمة الصحة 
 اليونيسف( و العالمية 

الرقم  
 المرجعي  

  متطلبات المتطلب  
اللقاح  استعمال 
  المستجد
بموجب  

 EULبرتوكول 
جميع  تستكمله 

 البلدان 

متطلبات  
إضافية لفترة  

االستعمال  
 األولي 

مطلوب فقط  
خالل فترة  
االستعمال  

 األولي 

تاريخ 
 االستكمال 

تحديث الحالة  
للعناصر غير 

المكتملة و/أو أي 
معلومات/تفاصيل 

إضافية )ومنها  
 تاريخ التحديث(

لالستجابة  القياسية  التشغيل 
األطفال   شلل  فيروس  لحدث 

 (1. 3أو فاشيته، اإلصدار 

 
 
 
 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


