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ثالث، مثل الجداول أو . إذا رغبتم في إعادة اســـــــــــتخدام مواد واردة في هذا المصـــــــــــنف ومنســـــــــــو�ة إلى طرف مواد الطرف الثالث
األشـــــكال أو الصـــــور، فعلیكم مســـــؤولیة تحدید ما إذا �ان یلزم الحصـــــول على إذن إلعادة االســـــتخدام، والحصـــــول على إذن من 
صـاحب حقوق المؤلف. و�تحمل المسـتخدم وحده مخاطر أي مطالبات تنشـأ نتیجة انتهاك أي عنصـر في المصـنف تعود ملكیته  

 لطرف ثالث.
 

ــؤولیةبیانات عامة   ــمیات  ال تنطوي  .  إلخالء المسـ ــتخدمة في هذا المطبوعالتســ أي   علىوطر�قة عرض المواد الواردة فیه،   المســ
ــلطات أي منها أو  (WHO)رأي �ان من جانب المنظمة  ــع القانوني ألي بلد أو أرض أو مدینة أو منطقة أو لســـــ ــأن الوضـــــ �شـــــ

على الخرائط خطوطًا حدود�ة تقر�بیة قد ال یوجد  والخطوط المتقطعة  �شأن تحدید حدودها أو تخومها. وتشكل الخطوط المنقوطة
 �عد اتفاق �امل �شأنها.

 
معینة ال �عني أن هذه الشــــر�ات والمنتجات معتمدة أو موصــــى بها من كما أن ذ�ر شــــر�ات محددة أو منتجات جهات صــــانعة  

ــماء (WHO)جانب المنظمة  ــهو، ُتمّیز أسـ ــواها مما �ماثلها في الطا�ع ولم یرد ذ�ره. وفیما عدا الخطأ والسـ ــیًال لها على سـ ، تفضـ
 المنتجات المسجلة الملكیة �األحرف االستهاللیة (في النص اإلنكلیزي).

 

  الموادفـإن    ،�ـل االحتیـاطـات المعقولـة للتحقق من المعلومـات الواردة في هـذا المطبوع. ومع ذلـك  (WHO)نظمـة  وقـد اتخـذت الم
ــورة ُتوزع  ــمنیة. المنشـ ــر�حًة �انت أم ضـ ــمانات، صـ ــیر �تحّمل القارئ وحده و دون تقد�م أي نوع من أنواع الضـ ــؤولیة عن تفسـ المسـ

عن األضـــــــــــــرار التي قد تترتب على  من األحوال المســـــــــــــؤولیة �أي حال   (WHO)تتحمل المنظمة  هذه المواد واســـــــــــــتعمالها. وال
 استعمالها.
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 شكر وتقدیر 

 

خبراء  الو  ،والمتخصصین في نظم المعلومات وخبراء الصحة العامة ،المختبرات يوأخصائی  ،�ستعرض هذا التقر�ر مساهمات علماء األو�ئة

الستئصال شلل   المبادرة العالمیةفي عملیة �قودها شر�اء  ،من المستو�ات المیدانیة واإلقلیمیة والعالمیة المعنیین �قضا�ا نوع الجنس، 

األمم المتحدة  ومنظمة ،منهاوالمراكز األمر�كیة لمكافحة األمراض والوقا�ة   ،ومنظمة الصحة العالمیة ،: منظمة الروتاري الدولیةاألطفال

 والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنیع (غافي). ،جیتس ندالی بیل ومومؤسسة بیل  )،للطفولة (الیونیسف

  

 ء
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  تنفیذيالملخص ال
البري فیروس شلل األطفال  ال یزال  ،  2022عام    مع مطلعف.  اسمةحمرحلة    األطفال البري فیروس شلل    الستئصالدخلت الجهود العالمیة  

فیروس شلل األطفال الدائر المشتق من تم الكشف عن    . وقدأفغانستان و�اكستان  هما،  بلدین موطونینفي  سار�ا    ) WPV1(   1النمط    من

  المجتمعات المحلیة التي لم تحصل على التمنیع الكافي، وذلك في   في لبري  البلدان الخالیة من فیروس شلل األطفال افي    ) cVDPV(   اللقاح

   .منظمة الصحة العالمیةالتا�عة ل ةمن بین األقالیم الست  ةثالث 

لترصد شلل   المبادرة العالمیةأطلقت    اللقاح،شلل األطفال الدائر المشتق من    فیروس  سرا�ةوالقضاء على    ،شلل األطفال البري   والستئصال

 استراتیجیة  ستهدفت . و وعدال: الوفاء � 2026-2022  للفترة  استراتیجیة استئصال شلل األطفال  -استراتیجیة جدیدة    (المبادرة العالمیة)  األطفال

شلل األطفال الدائر المشتق من   وفیروس ،  1  شلل األطفال البري من النمط  فیروس  سرا�ةالتي تحول دون إنهاء    عوائقال  المبادرة العالمیة

المستمرة  ستئصالال  د مساری حدت و   ،اللقاح المتضافر على االستثمارات  التر�یز  البري، مع  التحسین  و ،  فیروس شلل األطفال    ترصد جودة 

 توقیت الكشف.  و 

نهج الترصد    �اعتباره  AFP)( حاالت الشلل الرخو الحاد    ترصد�عتمد البرنامج على ثالثة أنواع من الترصد للكشف عن فیروس شلل األطفال:  و 

  ذيالو   ،الذین �عانون من اضطرا�ات نقص المناعة األولي  المرضىفیروس شلل األطفال بین    ترصدو   ،البیئي  الترصد � الكمَّ مُ األساسي،  

 الشبكة العالمیة لمختبرات شلل األطفالتقوم  و   .(iVDPV)  �العوز المناعيشلل األطفال المشتق من اللقاح المرتبط  فیروس  ترصد  إلیه ب �شار  

(GPLN)  ،بدعم هذه النظم الثالثة ونظام إدارة البیانات والمعلومات المتعلقة �شلل األطفال. 

- 2020 (GPSAP) األطفالشلل    لترصدخطة العمل العالمیة السا�قة  وضع  أن تم  منذ    ،تحد�ات جدیدة  ري واجه الترصد المیداني والمختب وقد  

أواخر  في (SARS-CoV-2) )2-سارس-فیروس �ورونا( 2-فیروس �ورونا المسبب للمتالزمة التنفسیة الحادة الوخیمةأدى ظهور �ما . 2018

انخفض    و�ینما بلدان.  عدة  شلل األطفال في  مكافحة  إلى تعلیق مؤقت ألنشطة    ،ةالعالمی   19  جائحة �وفیدتداعیات  وما تاله من    ،2019عام  

، مما �عكس انتكاسات 2020، تم الكشف عن عدد قیاسي من فیروسات شلل األطفال في عام الجائحةأداء الترصد في األشهر األولى من  

 تزال تواجه �عض الثغرات ال عدیدة بلدانهناك �انت ، 19-جائحة �وفید  وقبلواسعة النطاق نتجت عن تعلیق أنشطة االستجا�ة للفاشیات. 

المناطق التي    ر فيب أك�شكل    متمر�زا  ضعف األداءالبلدان، �ان    في ترصد فیروس شلل األطفال على الصعید دون الوطني. وفي �عض

وصول إلى القطاع الصحي الرسمي. ة للمحدودوالتي تعاني من قدرات    عرضة للخطراألكثر  الفئات السكانیة  و�ین    ،�صعب الوصول إلیها

�سبب تحو�ل أصول ترصد    -مالیة على حد سواء  البشر�ة و ال   -  محدود�ة المواردمن    �عض البلدان   تعانيو�اإلضافة إلى هذه التحد�ات،  

الحالیة التي أدت إلى انخفاض  البیئة المالیة  �سبب  ) أو  19-�وفیدالصحة العامة (�ما في ذلك  في مجال    أخرى   شلل األطفال إلى أولو�ات

   .لبلدانالمبادرة العالمیة ل دعم

المبادرة استراتیجیة    عن  رؤ�ةم  � تقدتهدفان إلى  خطتي عمل  بین  األولى من    2024-2022األطفال  لترصد شلل    العالمیة  خطة العملتعد  و 

سرعة الكشف عن فیروس شلل األطفال،  الرفع من  من خالل التر�یز على  عملیة    اتممارسإلى    الستراتیجیةترجمة اإلى    هدفت هي  و .  العالمیة

 �اللقاحاتاألخرى �مكن الوقا�ة منها  أمراض    ترصدترصد شلل األطفال مع    دمجدون الوطني، وتعز�ز    على الصعید وتحسین نوعیة الترصد  

 )(VPDs،  ،أنشطة الترصد والبرمجة �عامل تمكیني رئیسي.وتعمیم المساواة بین الجنسین في والتي قد تؤدي إلى ظهور أو�ئة   

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/345967/9789240031937-eng.pdf
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 : بعضها البعضفي ستة أهداف داعمة ل  2024-2022األطفال لترصد شلل  خطة العمل العالمیةتم تنظیم وقد 

 ماوالحفاظ علیه وحسن التوقیت ترصد الشلل الرخو الحادتعز�ز حساسیة  .1

 فیروسات شلل األطفال في الوقت المناسب في الكشف عن للمساهمة الترصد البیئي تحسین شبكة  .2

 أجل استدامة استئصال شلل األطفال   فیروس شلل األطفال المشتق من اللقاح المرتبط �العوز المناعي منترصد  إنشاء نظام .3

   شبكة العالمیة لمختبرات شلل األطفال وتعز�زهاال اتقدر و الحفاظ على إمكانیات .4

 و�دارتها واستخدامها   العملالبیانات من أجل جمع  فعالیةز�ادة  .5

 والمساءلة ترصدتعز�ز إدارة ال .6

  ثغرات على بلدان مختارة تم تحدیدها على أنها "بلدان ذات أولو�ة" �سبب ال 2024-2022 األطفال لترصد شلل  خطة العمل العالمیة�ز تر و 
 تشجع جمیع البلدان على اعتماد اإلجراءات والتوصیاتإال أنها  شلل األطفال؛    فیروس  سرا�ةلة للتعرض  المزمن قابلیتها  و   ،المستمرة في الترصد

تها استراتیجیة تحقیق األهداف التي حدد  فيللمساعدة    والعالمیة  ،واإلقلیمیة  ،القطر�ةعلى المستو�ات  نشطة  األ  تحدید  تموقد    المقترحة.   
مع وصول العینات إلى المختبر في    المناسب،في الوقت    عن الفیروس  للكشفخاصة فیما یتعلق بتحقیق معیار جدید    ،المبادرة العالمیة

بدا�ة  یوما من  35في غضون  تحلیل التسلسل الجینيو  ،واإلبالغ عن نتائج االختبار، الرخو الحاد للشلاحالة یوما من ظهور   14غضون 
   الشلل.  اإلصا�ة � 

 
  على   2024-2022األطفال  خطة العمل العالمیة لترصد شلل    �زتر   العالمیة،وغیرها من أهداف استراتیجیة المبادرة    ،ولدعم هذه األهداف

�ذا  العالمي و   على الصعیدالمحرز  التقدم    ستدعم رصدالتي    لترصدوجودة ا   ،حسن التوقیت  �شأنمؤشرات  ن خالل  م  ،ترصدال  نظمتحسین  
مل اتعالو   ، البلدان  على تشجیع   العالمیةالمبادرة  عمل  ست   ،خطة العمل العالمیة لترصد شلل األطفالمن  و�جزء  .  ذات األولو�ة�النسبة للبلدان  

 (CIFs) الحادنماذج تحري حاالت الشلل الرخو  من خالل تكییف  ،  للسلوك الذي �كفل التماس الرعا�ة الصحیةإجراء تقییمات    من أجلمعها  

 ،على تحدید األفراد  الحاالتالمتعلقة � بیانات  ال. وسیساعد استعراض  المكلفین بها  مقدمي الرعا�ةلو   ،لحاالتلالسا�قة    الطبیة  اتالمشور   لتوثیق
الشلل  ترصد  حساسیة    لرفع منلفي الشبكة  التي ینبغي تقییمها إلدراجها  ، و الشلل الرخو الحاداإلبالغ عن    شبكةفي  والمرافق غیر الموجودة  

والسكان هشة  لدى المجتمعات المحلیة ال  السلوك الذي �كفل التماس الرعا�ة الصحیةفهم    على. وستساعد هذه االستعراضات أ�ضا  الرخو الحاد
لترصد شلل   خطة العمل العالمیة  تعطي  وعالوة على ذلك،.   (CBS) تمعيالمجالترصد  أنشطة الترصد، مثل    توجیهالمعرضین للخطر، و 

شبكات    تتوفر على  زا للبلدان التيقدم دعما مر�َّ ت و ،  في بلدان مختارة  الترصد البیئي  لمواقعف  المستهدَ األولو�ة للتوسع    2024-2022األطفال  
.  الترصد   ثغراتمنهجیات وتقنیات جدیدة لتسر�ع الكشف وسد    العالمیة  ستستحدث المبادرة�ما  المستوى األمثل.    ال ترقى إلى  ترصد بیئي

الكشف    �طلق علیها، و الخال�ازراعة    إلى  ال تستند  الختبارل، سیتم تجر�ب منهجیة جدیدة  (R&D)سنوات من البحث والتطو�راستنادا إلى  و 
تعمل المبادرة  . �ما سأوسع  على نطاق  هاذی نفیتم ت ، سوفي حالة نجاحهامختارة؛  مع تسلسل موسع في مختبرات    �الموازاة   ،)DDالمباشر (

دارة المعلومات  إلكترونیة إلخالل االستثمار في منصات    من، (IFA)لعمل من أجل المعلومات  التقلیدي لنظام  التحسین  العالمیة على تسر�ع  
دعم الكشف السر�ع، ستعمل المبادرة العالمیة   ولمواصلة.  )WebIFA(  نظام المعلومات من أجل العمل القائمة على اإلنترنت  مثل  بیانات،وال

النتائج المختبر�ة النهائیة، مما سیسمح  الحصول على  من مرحلة التجمیع إلى    ،نظام إلكتروني لتتبع العینات في الوقت الفعلي  اختبارعلى  
 العملیة. من مراحلرحلة مأي في  یرتأخ�ان هناك واتخاذ اإلجراءات الالزمة إذا  ، للبرامج الوطنیة بتحدید مكان العینة

 



  2024-2022 خطة العمل العالمیة لترصد شلل األطفال

 
 

، فإن �ل هدف وفي المیدانالرامیة إلى تحسین النجاح في الخطوط األمامیة    عدیالتاستراتیجیة المبادرة العالمیة تعطي األولو�ة للت   نونظرا أل

- 2022األطفال  لترصد شلل    العالمیة خطة العمل  وتؤ�د  .  واستدامتهایتناول مباشرة بناء القدرات البشر�ة    خطة العمل العالمیةمن أهداف  

  ؤهلین من خالل تبني مجموعة �املة من األنشطة لتوظیف وتدر�ب الموظفین الم،  بیئة العمل الداعمةكبیرة التي تكتسیها  الالقیمة    على  2024

الوقا�ة من االستغالل واالعتداء الجنسیین موظفیها، ووضع سیاسات    ضمنالتوازن بین الجنسین  الرفع من  تشجع البرامج على  �ما  .  واستبقائهم

والنهوض �المساواة بین الجنسین �وسیلة لضمان بیئة عمل آمنة وتمكینیة. و�جزء من الجهود الرامیة إلى    ، والتحرش الجنسي والتصدي له

إضافة إلى  ،  ساألداء تقییم البیانات المصنفة حسب نوع الجن ، ستشمل تدابیر  لترصدا  تغطیة  ضمان تحقیق المساواة بین الجنسین في مجال

 احتمال عدم المساواة بین الجنسین.  مؤشراتإنشاء آلیات الستعراض 

 
العالیة المطلو�ة   ترصدوالحفاظ على معاییر ال   دمج ، ستحتاج البرامج القطر�ة إلى الموازنة بین أولو�ات الهذه  خطة العمل العالمیةفترة  وخالل  

ترصد شلل األطفال مع   دمجواستعدادها لتعز�ز    ،القوة العاملةمفتاح هذا المسعى في ضمان تجهیز    كمنو� شلل األطفال البري.    الستئصال

األطفال على وسیتم اتخاذ خطوات لتقییم االحتیاجات المشتر�ة ودعم استدامة ترصد شلل    .قد تؤدي إلى ظهور أو�ئةاألمراض التي    ترصد

في    �ما  ،�التعاون مع الشر�اء وأصحاب المصلحة،  اإلشهاد على استئصال شلل األطفاللما �عد    المدى الطو�ل، ال سیما �جزء من التخطیط 

 و�رنامج منظمة الصحة العالمیة للطوارئ الصحیة.   ،منظمة الصحة العالمیة�  ةیولوجی الب  وادمواللقاحات وال التمنیع قسمذلك 

 

 الذي �شمل شر�اء المبادرةو  ،للمبادرة العالمیةالفر�ق المعني �الترصد التا�ع  من قبلخطة العمل العالمیة لترصد شلل األطفال  وضعتم وقد 

هذه    خطة العمل العالمیة�   یتم العملوسوالمختبرات.    ،وخبراء الترصد المیداني  )،المنظمة  أقالیمالعالمیة (الصحة    أقالیم منظمةالعالمیة، و 

، سیتم  2024. وفي بدا�ة عام  2024حتى منتصف عام    2022عام  من    -اعتبارا من النصف األول من فترة استراتیجیة المبادرة العالمیة  

التقدم   تقییم  التنفیذ،  اإلجمالي  إعادة  التطورات  �ما  في  تتناول  جدیدة  الت   نظروت   ،الجدیدةسیتم وضع خطة عمل  السیاسات  و   عدیالتفي 

 لتغطیة الجزء المتبقي من استراتیجیة المبادرة العالمیة.  واألولو�ات
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 تمهید
ترصد حاالت شلل    �شكل�ما  العالمیة الستئصال فیروس شلل األطفال.    الر�ائز األساسیة للجهودترصد فیروس شلل األطفال أحد  �شكل  

للكشف البیئي    ترصدال�   مَّالُمكَ ،  فیروس شلل األطفال  سرا�ةالنظام األساسي للكشف عن  األطفال بین األفراد المصابین �الشلل الرخو الحاد  

نقص  ترصد فیروس شلل األطفال بین األفراد المصابین �اضطرا�ات  و   ،والمیاه المستعملةمیاه الصرف الصحي  في  شلل األطفال    عن فیروس

من    1دعم ترصد فیروس شلل األطفال تم  . و�الذي �شار إلیه �فیروس شلل األطفال المشتق من اللقاح المرتبط �العوز المناعي  المناعة األولي

الوصول السر�ع إلى  � �سمح  الذي    )POLIS(  معلومات شلل األطفالنظام  و   ،تعمل �شكل جیدلمختبرات شلل األطفال    عالمیةشبكة  قبل  

 . التدخالت توجیهلالبیانات 

  )المناعيفیروس شلل األطفال المشتق من اللقاح المرتبط �العوز  وترصد    ،الترصد البیئيو   ،ترصد الشلل الرخو الحادالترصد الثالثة (  نظم إن

ت  مجاالمن  �ل  عمل  ت و .  ضرور�ة الستئصال شلل األطفال�لها  ونظام معلومات شلل األطفال    ،العالمیة لمختبرات شلل األطفال  والشبكة

المشار إلیها في و �أكملها،  المبادرة العالمیةوعبر   ،والعالمي ،اإلقلیمي الصعیدین إلى  القطري  على الصعید المیداني  من المستوى  هذه العمل

  البرنامج"."هذه الوثیقة �اسم 

ب كئدشت سكف ئآلصفئكتستند  و  ب ئكعصف ئكعئكصن تدخالت ة  عد  رجتأدي  ت ال  2020-2018للفترة    الخطة السا�قةإلى    2024- 2022  ككفئدب  خض

ومبادئ    إلیهم،  وصولالسكان الذین �صعب ال  بلوغ، واستراتیجیات جدیدة لالترصد البیئي   فة لتعز�زاألنشطة المستهدَ وابتكارات، �ما في ذلك  

لدان عدد من الب في    �جري اختبارها حالیا  ،فیروس شلل األطفال المشتق من اللقاح المرتبط �العوز المناعيترصد  ل  نشاء نظامإلتوجیهیة  

ترصد في مجال ال  األساسيلدعم العمل    موحدوتوجیه  ،  ترصدمنتدى للتنسیق �شأن نظم معلومات الإضافة إلى    ،وقع علیها االختیارالتي  

بتماشى  ت   ،و�اإلضافة إلى ذلك  2المیداني. ب ئكعصف ئكعئكصن تتيتب  خض مكونات الترصد في  مع    2024- 2022  ككفئدب   كئدشت سكف ئآلصفئك  ئك

الجدیدة للفترة    ستئصالال  االستراتیجیة  األطفال  � :  2026-2022شلل  إلیها  ،وعدالالوفاء  العالمیةاستراتیجیة  �اسم    المشار   3  .المبادرة 

األطفال  خطة العمل العالمیة لترصد شلل    ستندت األخرى،  الصحیة  برامج  المع    لتعز�ز التعاون   المبادرة العالمیة  تحول داخلال  دعم  ولمواصلة

االستراتیجیة    (   «Global strategy for comprehensive Vaccine-Preventable Disease (VPD) surveillance» إلى   2022-2024

  االستراتیجیة   (   «Global pandemic preparedness strategy» ) والعالمیة للترصد الشامل لألمراض التي �مكن الوقا�ة منها �اللقاحات

 4  العالمیة للتأهب للجائحة)

  

 
) هو الكشف عن أي إفراز لفیروس شلل األطفال �خالف فیروسات  PIDsالمصابین �اضطرا�ات نقص المناعة األولي ( ىعلى الرغم من أن الهدف من ترصد شلل األطفال بین المرض 1

 "ترصد فیروس شلل األطفال المشتق من اللقاح المرتبط �العوز المناعي"سیتم اإلشارة إلیها فیما �عد بـ  ،شلل األطفال المشتقة من اللقاحات من أجل تیسیر االطالع
 2018؛  ةالعالمیجنیف: منظمة الصحة [�اإلنجلیز�ة] .  2018–2020خطة العمل العالمیة لترصد شلل األطفالادرة العالمیة الستئصال شلل األطفال. المب 2
)https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/07/GPEI-global-polio-surveillance-action-plan-2018-2020-EN-1.pdf .( 
 2021: الوفاء �الوعد. جنیف: منظمة الصحة العالمیة؛  2026-2022لمبادرة العالمیة الستئصال شلل األطفال. استراتیجیة استئصال شلل األطفال ا 3
)ara.pdf-eam/handle/10665/345967/9789240035324https://apps.who.int/iris/bitstr .( 
  2020جلیز�ة]. جنیف: منظمة الصحة العالمیة؛ االستراتیجیة العالمیة للترصد الشامل لألمراض التي �مكن الوقا�ة منها �اللقاحات. قسم التمنیع واللقاحات والمواد البیولوجیة [�اإلن  4
) surveillance-(vpd)-disease-preventable-vaccine-comprehensive-for-strategy-https://www.who.int/publications/m/item/global  برنامج منظمة .(

 قید اإلعداد ، Global Pandemic Preparedness Strategy) (). االستراتیجیة العالمیة للتأهب لمواجهة الجائحة. WHEني �الطوارئ (الصحة العالمیة المع

https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/07/GPEI-global-polio-surveillance-action-plan-2018-2020-EN-1.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/345967/9789240035324-ara.pdf
https://www.who.int/publications/m/item/global-strategy-for-comprehensive-vaccine-preventable-disease-(vpd)-surveillance
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 سیاق ال
  ، 2024-2022للفترة  خطة العمل العالمیة لترصد شلل األطفال  إطالق    یتزامن

حالیا في  )  WPV1(  1النمطفیروس شلل األطفال البري من    سرا�ة  مع استمرار

المشتق من اللقاح األطفال الدائر فیروس شلل  إلى جانب ، أفغانستان و�اكستان

 فاشیات  في انتشار  اارتفاع  المبادرة العالمیة  واجهتو     ).cVDPV2(  2من النوع  

الخالیة    على البلدان  اللقاح والتي تؤثر  المشتق من  الدائر  فیروس شلل األطفال

لمنظمة الصحة   ةاألقالیم الست من    ةخمس   في من فیروس شلل األطفال البري  

 .  19-جائحة �وفید تفاقمت �سبب وهي أزمة ملحة  - 2019عام  العالمیة منذ

،  1من النمط  البري   �ل من فیروس شلل األطفالانتقال  و�عد تأخر الكشف عن   

أحد أكبر المخاطر    2من النمط    فیروس شلل األطفال الدائر المشتق من اللقاحو

و�ؤثر عدم �فا�ة الترصد على   استئصال شلل األطفال.  برنامج  یتعرض لهاالتي  

المستو�ات دون الوطنیة، �ما في ذلك في المناطق التي �صعب الوصول إلیها 

، على  قد یتعذر على البرنامج الوصول إلیها   سكانیة خاصة  فئاتبها    توجد  والتي

شلل األطفال واالستجا�ة له في    فیروس  سرا�ةعلى الكشف عن    المبادرةقدرة  

، جلیةشلل األطفال    في ترصددون الوطنیة    ثغراتالوال تزال  الوقت المناسب.  

 أفغانستان و�اكستان وفي �عض البلدان التي تفشى فیها المرض. في ال سیما 

 الشلل الرخو الحادفي انخفاض عدد حاالت  19-جائحة �وفید ت�ما ساهم 

، عالوة والدولیةالمحلیة الحر�ة  السالمة منتدابیر  تحیث حدَّ غ عنها، بلَّ المُ 

التماس الرعا�ة  السلوك المجتمعي الذي �كفل في  �بیر تغییرعلى حدوث 

 . الصحیة

العالمیةوتؤ�د استراتیجیة    المتأخر لأن  على    المبادرة  والذي یتضاعف من خالل سلسلة من    األطفال،شلل    فیروس  سرا�ةخطر الكشف 

وقت االستجا�ة إلى ما �عد فترة التأثیر األقصى، �مثل أحد أكبر المخاطر التي تهدد استئصال شلل األطفال    تمددالتحد�ات اللوجستیة التي  

 في العالم.

 المنظمة  بروتو�ول  �موجب  المتوفر حالیا،  (اللقاح المستجد)  2لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط  وعالوة على ذلك، ومع إدخال  

  رفع من الضروري فسیكون ، فیروس شلل األطفال الدائر المشتق من اللقاحالسر�عة لفاشیات  لالستجا�ة في حاالت الطوارئ  خدامالست �إذن ا

االعتماد على البنیة التحتیة لترصد شلل األطفال  وسیكون  .  ت التطعیمحمال  ، ال سیما في سیاق الرصد �عداألطفالترصد شلل    مستو�ات

 وشلل األطفال   19- ترصد �وفید

�وفید  حین من  األولى  الموجة  عام    19-ضر�ت  أوائل  ، 2020في 

المبادرة   األمامیة   �التفاعالتالعالمیة  أوصت  الخطوط  في  المحدودة 

المحلیة. وخالل هذه    المیدانیین  البرنامج  لحما�ة موظفي والمجتمعات 

  لبلدان واجهت برامج ا�ما  ،  منیعالفترة التشغیلیة، تم تأجیل حمالت الت 

تحد�ات �بیرة. وقد حدت عملیات اإلغالق المحلیة من قدرة الموظفین 

حال إغالق الحدود الوطنیة  �ما المیدانیین على القیام �أنشطة الترصد، 

المختبرات لفحصها، مما إلى    وصولهاأو    والدولیة دون شحن العینات

وعلى الصعید   أدى إلى تأخیر الكشف عن عدة فاشیات لشلل األطفال.

تأثر أ�ضا الحد األدنى من ترصد شلل األطفال الذي �مكن   العالمي،

في جمیع   متفاوتةآثارا    19-جائحة �وفید  تالحفاظ علیه، حیث أحدث 

المناطق. * ومع انخفاض أداء الترصد خالل األشهر األولى من عام  

إلى 2020 �شیر  مما  الفیروسات،  قیاسي من  الكشف عن عدد  تم   ،  

على الرغم من هذه التحد�ات.   ترصدالحد األدنى من مستوى ال�   ظاالحتفا

 ترصدأهمیة وموثوقیة شبكة    19-جائحة �وفید  تذلك، أبرز وعالوة على  

وفي    .قد تؤدي إلى ظهور أو�ئةمراض األخرى التي  لألشلل األطفال  

استُ  بلدان،  البنیة  خدِ عدة  لترصد  مت  المیدانیة  األطفال  التحتیة  شلل 

 .  19-�وفید جائحةاستخداما �امال لالستجا�ة ل

* Zomahoun DJ, Burman AL, Snider CJ, Chauvin C, Gardner T, Lickness JS, 

Ahmed JA, Diop O, Gerber S, Anand A. Impact of COVID-19 Pandemic on Global 

Poliovirus Surveillance. MMWR-Morbid Mortal W. 2021 Jan 1;69(5152):1648-

1652 (http://doi.org/10.15585/mmwr.mm695152a4). 

http://doi.org/10.15585/mmwr.mm695152a4
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في الوقت المناسب عن فیروس شلل األطفال ضرور�ا لتلبیة المتطلبات التنظیمیة والتطبیقات النهائیة   �املة ودقیقة  على معلوماتللحصول  

  5.للقاح المستجدللتأهیل المسبق 

المتعلق �النقل السر�ع  و ،  االنتقاللح یواجه المبادرة العالمیة خالل فترة خطة العمل العالمیة لترصد شلل األطفال وهو  مُ  آخر  كما أن هناك تحدٍّ 

و�عتبر االنتقال خطوة 6�رامج التطعیم أو الطوارئ الصحیة.  ، و التحتیة إلى الدول األعضاء  تهاالمخاطر لموظفي المبادرة و�نی قائم على  وال

تولد هذه العملیة أ�ضا �عض عدم الیقین �شأن قدرة البلدان    ذلك، العالمیة من هدفها. ومع    المبادرة  تقربوخطوة ضرور�ة   -كبیرة إلى األمام  

منظمة، ستحتاج البرامج الوطنیة إلى الموازنة  التنفیذ االنتقال في أقالیم    مواصلةمع  و على الحفاظ على ترصد عالي الجودة لشلل األطفال.  

األنشطة    المبادرة العالمیة، ستدمج  وانطالقا من اآلنة للتكامل والحفاظ على المعاییر العالیة المطلو�ة لتحقیق االستئصال.  بین إعطاء األولو� 

  تسهیل أو برامج التأهب للطوارئ ل) VPDsمراض التي �مكن الوقا�ة منها �اللقاحات (برامج األاألخرى لنشطة  األالخاصة �شلل األطفال مع 

   .شلل األطفالاستئصال عملیة االنتقال وضمان استدامة 

  

 
2021 منظمة الصحة العالمیة، :جنیف .متطلبات الترصد المیداني والمختبري لشلل األطفال في سیاق استخدام اللقاح المستجد [�اإلنجلیز�ة]  ال.المبادرة العالمیة الستئصال شلل األطف 5

).  1.pdf-Guidance-Surveillance-content/uploads/2021/10/nOPV2-n.org/wphttps://polioeradicatio( 
 [�اإلنجلیز�ة]  2021المجلس المستقل المعني برصد االنتقال في مجال شلل األطفال. التقر�ر الرا�ع، تقصي جوانب التعقید. �انون الثاني/ ینایر  6
 )https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2021/02/4th-TIMB-Report-Navigating-Complexity-20210131.pdf). 

https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2021/10/nOPV2-Surveillance-Guidance-1.pdf
https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2021/02/4th-TIMB-Report-Navigating-Complexity-20210131.pdf


  2024-2022 خطة العمل العالمیة لترصد شلل األطفال

 
 

 الغرض 
العالمیة  تهدف العمل  الترصد واألنشطة    إلى   2024-2022األطفال  لترصد شلل    خطة  ترصد الالزمة لتحقیق نظام  تحدید استراتیجیات 

التا�عة المیدانیة  لترصد  تعز�ز التنسیق بین نظم اهدف إلى  ت . �ما  والحفاظ علیه  أي فیروس شلل األطفال  سرا�ةلكشف عن  �ما �كفي لحساس  

العالمیة لمختبرات شلل األطفالل  المختبري   ترصدوال،  للمبادرة البیانات،  نظام معلومات شلل األطفالو،  لشبكة  القطر�ة  ، و�دارة  و�دارة  الفرق 

  واإلقلیمیة والعالمیة. 

 جدیدة  متقاطعةمواضیع 

.  عملیة  ممارساتإلى  ترجمة استراتیجیة المبادرة العالمیة    خطة العمل العالمیة لترصد شلل األطفال فيیتمثل أحد العناصر الرئیسیة في  

  وتعز�ز جودة الترصد دون الوطني،  وتحسین  سرعة الكشف عن فیروس شلل األطفال،    الرفع منعلى  و�التالي، سینصب التر�یز �شكل خاص  

في أنشطة  وتعمیم المساواة بین الجنسین    ،األمراض التي �مكن الوقا�ة منها �اللقاحاتالمعنیة � األخرى    برامجال  األطفال معترصد شلل    دمج

   .الستئصال شلل األطفال�عامل تمكیني رئیسي الترصد والبرمجة 

  ، مما �سمح للفاشیةاالستجا�ة  شلل األطفال سلبا على فیروس سرا�ة لكشف عن ا تأخر یؤثرسرعة الكشف عن فیروس شلل األطفال:  •

 80≥ تأكید    ، معالفترة الزمنیة بین الكشف واالستجا�ة  إلى تقلیص  المبادرة العالمیة  استراتیجیة   وتهدف.  دون تدخالت  للفیروس �االنتشار

(أو جمع عینات    اإلصا�ة �الشللبدا�ة  یوما من    35في غضون    الجیني  تسلسلهاتحلیل  في المائة من فیروسات شلل األطفال و 

نظام ترصد شلل األطفال �أكمله، بدءا من    عبراتخاذ إجراءات في الوقت المناسب  و�عتمد تحقیق هذا الهدف على    ).الترصد البیئي

األنواع الثالثة من نظم الترصد  هذا ینطبق على مجموع  ، و المختبرات  العینات وتجهیزإلى شحن    ،فیها  التحري الكشف عن الحاالت و 

 .  المناعي)فیروس شلل األطفال المشتق من اللقاح المرتبط �العوز ، وترصد البیئيوالترصد  ، الشلل الرخو الحاد(ترصد  المیداني

على    الشلل الرخو الحاد  ترصدنظم حساسة ل  تتوفر على  فیروسالالتي یتوطن و�تفشى فیها  : یبدو أن البلدان  دون الوطني  ترصدال  جودة •

خفي ثغرات على المستو�ات دون الوطنیة، �ما في ذلك المناطق التي  ت �مكن أن  النظرة الشاملة    هالصعید الوطني؛ ومع ذلك، فإن هذ 

ب كئدشت سكف ئآلصفئكهدف  ت و .  الفئات السكانیة الخاصة�ذا  و �صعب الوصول إلیها   ب ئكعصف ئكعئكصن على الترصد  إلى تحسین جودة    خض

الشلل الرخو الحاد غیر  من    2>معّدل    بلوغل  الرخو الحاد  ترصد الشلل  وتعز�ز  الترصد البیئيتحسین  من خالل  دون الوطني    الصعید

  مثل �) التي  2(أو المستوى اإلداري  ٪ على األقل من المقاطعات  80سنة في    15طفل <  100,000لكل  الناجم عن شلل األطفال 

 ، في البلدان ذات األولو�ة.100،000ال �قل عن  ما  سنة  15<لغین االب عدد سكانها 

خطة  عطي  ت و   7  .االستئصال�أن المساواة بین الجنسین أمر �الغ األهمیة لنجاح جهود    المبادرة العالمیة: تقر  الجنسینالمساواة بین   •

وتحلیل نوع الجنس �شكل منهجي من أجل    ،لجمع البیانات المصنفة حسب نوع الجنساألولو�ة    العمل العالمیة لترصد شلل األطفال 

وستنفذ البرامج شمل توفیر بناء القدرات التي تر�ز على نوع الجنس.  ت المحددة. �ما    عوائقعملیة صنع القرار ومعالجة الثغرات وال  توجیه

 
  2019. جنیف: منظمة الصحة العالمیة؛ 2023-2019المبادرة العالمیة الستئصال شلل األطفال. استراتیجیة تحقیق المساواة بین الجنسین  7
)ara.pdf?sequence=5&isAllowed=y-19.01-POLIO-https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333649/WHO  .( 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333649/WHO-POLIO-19.01-ara.pdf?sequence=5&isAllowed=y
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وتدر�ب  ، )PRSEAH�سیاسات (المشار إلیها  وقا�ة من االستغالل واالعتداء الجنسیین والتحرش الجنسي والتصدي لهللالقطر�ة تدابیر 

 الفوارق بین الجنسین. مراعاةدعم ت ظم آلیات ونُ وجود اإلبالغ السري القائم، وااللتزام �ضمان نظام على ترصد موظفي ال

  المبادرة العالمیة شلل األطفال المدعومة من  برنامج لیس مجرد خطوة نحو انتقال أصول ووظائفشلل األطفال  دمج ترصد: إن دمجال •

من شلل األطفال من خالل التعاون المنهجي مع    أ�ضا وسیلة لتشكیل عالم مستدام خالٍ   و، بل ه)مرحلة ما �عد اإلشهادلاستعدادا  

  البرنامج سیستندفإن    ،منظمةالأقالیم  في �عض  هذا العمل    حالیا  جري � وفي حین  الجهات الفاعلة األخرى في مجال الصحة العامة.   

�ل  في  دمجمجاالت التحدید مواصلة إلى  المنظمة . و�وجه البرنامج البلدان وأقالیم�صورة منهجیة الدمج لتعز�ز إلى الدروس المستفادة 

 . إدارة المعلومات والبیاناتمرحلة من مراحل عملیة ترصد شلل األطفال، من الترصد المیداني إلى الترصد المختبري ونظم 
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 هداف ألا
 .داعمة لبعضها البعضستة أهداف  2024-2022األطفال خطة العمل العالمیة لترصد شلل  تتضمن

 ماالتوقیت والحفاظ علیهتعز�ز حساسیة ترصد الشلل الرخو الحاد وحسن  .1

 في الكشف عن فیروسات شلل األطفال في الوقت المناسب للمساهمة تحسین شبكة الترصد البیئي .2

إحداث نظام ترصد فیروس شلل األطفال المشتق من اللقاح المرتبط �العوز المناعي من أجل استدامة استئصال شلل   .3

 األطفال 

 شبكة العالمیة لمختبرات شلل األطفال وتعز�زها ال اتقدر و الحفاظ على إمكانیات .4

 ز�ادة فعالیة جمع البیانات من أجل العمل و�دارتها واستخدامها  .5

 تعز�ز إدارة الترصد والمساءلة  .6

 المناطق الجغرافیة 
�كتسي  المبادرة العالمیة استراتیجیة أهداف مع  ومواءمتها 2024-2022األطفال خطة العمل العالمیة لترصد شلل في حین أن الغرض من  

 على البلدان ذات األولو�ة.  �شكل رئیسي األطفال تر�زخطة العمل العالمیة لترصد شلل ، فإن ةعالمی طبیعة 

 ، ةالترصد التا�ع للمبادرة العالمی المعني � فر�ق  ال  قام بتنسیقهاتقییم المخاطر التي  عملیة  من خالل    أدناه  تم تحدید البلدان ذات األولو�ةوقد  

وتقییم المخاطر العالمیة، وخطط  ، الصحة العالمیة اإلقلیمیة لمنظمة تقییمات المخاطر  في ذلكمدخالت متعددة، �ما وهو الفر�ق الذي أدرج 

 ).  المخاطر القطر�ةتقییم  - لفأ ملحقالو  1الشكل �ل بلد ( فياالستئصال العقبات التي تعترض سبیل  اإلقلیمیة، وتقییم نتقالاال

 )2022ینایر �انون الثاني/ القطري (اعتبارا من  على الصعیدتقییم المخاطر   -1الشكل  

 

  

 = منظمة الصحة العالمیة.  المصدر

 غیر قابل للتطبیق 

  عالیة مخاطر جدا
  مخاطر عالیة

  مخاطر متوسطة إلى عالیة
  مخاطر متوسطة

  منخفضةإلى  مخاطر متوسطة 
  مخاطر منخفضة
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مستمرة في الترصد    تعاني من ثغراتالتي  تلك    هيعالیة  إلى  ومتوسطة  ، وعالیة  عالیةجد    مخاطرل  تم تحدیدها على أنها معرضةالبلدان التي  

خطة العمل العالمیة  هذه القائمة �البلدان ذات األولو�ة طوال مدة    ضعت وُ وقد    ).  1الجدول  شلل األطفال (  فیروس  سرا�ةوقابلیة التأثر � 

أو ثغرات في   عالیة�مكن إعادة تصنیف بلدان أخرى أو إضافتها عند تحدید مخاطر  ذلك،ومع ؛ 2024-2022للفترة لترصد شلل األطفال 

 .الترصد

 البلدان ذات األولو�ة - 1الجدول 

 قائمة البلدان  منظمة  ال إقلیم ة األولو� ذات مجموعةال

 مخاطر عالیة جدا  
 ا إفر�قی 

الد�مقراطیةو   ،تشاد الكونغو    ، النیجرو   ،و�ثیو�یا  ،جمهور�ة 

 نیجیر�ا و 

 الصومالو  ،�اكستانو  ،أفغانستان المتوسط شرق 

 مخاطر عالیة  
 إفر�قیا 

أنغوال، و�ور�ینا فاسو، والكامیرون، وجمهور�ة أفر�قیا الوسطى،  

 وغینیا، و�ینیا، ومالي، وجنوب السودان

 الیمن  شرق المتوسط 

 مخاطر متوسطة إلى عالیة  

 إفر�قیا 
د�فوار  ،بنین  االستوائیة  ،و�وت  بیساو  ،وغینیا   ، وغینیا 

 والتوغو  ،وموزامبیق ،ومدغشقر

 والعراق  ،والسودان  ،الجمهور�ة العر�یة السور�ة شرق المتوسط 

 میانمار  جنوب شرق آسیا

 الفلبین و  ،�ابوا غینیا الجدیدة غرب المحیط الهادئ

 

 الزمني الجدول 
مع مراجعة منتصف المدة المخطط لها    ،2026-2022تغطي الفترة  العالمیة الستئصال شلل األطفال  لمبادرة  االستراتیجیة الجدیدة لو�ما أن  

، وهي الفترة األولیة الستراتیجیة  2024-2022الفترة  غطي  ت س  خطة العمل العالمیة لترصد شلل األطفال هذه  ، فإن2023في نها�ة عام  

 الستراتیجیة الثانیة  الفترة    ، وهي2026-2024الفترة  لتغطیة    2024عام    مطلعفي  لترصد  معدلة لالبرنامج العالمي. وسیتم وضع خطة عمل  

التر�یز على متطلبات ، مع  المبادرة العالمیةالستراتیجیة    فترةمنتصف الاستعراض    جر�ت خاللأُ   عدیالتأي ت عكس  ت وس  .المبادرة العالمیة

 . اإلشهاد

 الجمهور 
  ضم �  ذيال، فر�ق العمل المعني �الترصد التا�ع للمبادرة العالمیةقبل  من 2024-2022األطفال خطة العمل العالمیة لترصد شلل  وضعتم 

من قبل    هة لالستخدامموجَّ والمختبرات. وخطة العمل الجدیدة    ،المیدانيترصد  وخبراء ال  ،اإلقلیمیة  االتصال  طانقو   ،المبادرة العالمیةشر�اء  

وموظفو  مدیرو :هم نی المحتملالمستخدمین   النحو، فإنالمشار�ة في جهود استئصال شلل األطفال. وعلى هذا  والبلدان ،والمنظمات ،األفراد
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الصحة العالمیة  منظمة  ، التا�عون لالستئصال شلل األطفالالقطر�ة واإلقلیمیة    االتصال  نقاطو   ،منیعالبرامج الوطنیة المعنیة �شلل األطفال والت 

  ، منیعوالت   الستئصال شلل األطفال والهیئات االستشار�ة التقنیة    ،الصحیةوالطوارئ    منیعالت   �رامجو   ،ومنظمة األمم المتحدة للطفولة (الیونیسیف)

 .المبادرة العالمیةو�االت وشر�اء 
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 2024-2022   أهداف
 الرخو الحاد   الشلل ترصد 

 ترصد الشلل الرخو الحاد وحسن التوقیت والحفاظ علیهما  حساسیةتعز�ز  - 1الهدف 

 خلفیة 

في أي مكان   المرض  سرا�ةعن    والطر�قة المثلى للكشف  ،استئصال شلل األطفالفي جهود    الدعامة األساسیة  الشلل الرخو الحاد  ترصد  �ظل

من أي شر�حة من   الشلل الرخو الحاد�   إصابتهمقادرة على الكشف عن األفراد المشتبه في    بلدان�جب أن تكون جمیع الو داخل بلد ما.  

 8المجتمعي. ترصدالسلبي وال ترصدالنشط وال ترصدال: الثالث ستراتیجیاتمن اال من خالل استراتیجیة واحدة  ،السكان

الشلل   ترصدتغطیة    �ما أن  ،وحسن توقیته  الشلل الرخو الحاد  ترصدتحقیق حساسیة �افیة ل   حول دون بید أن التحد�ات على أرض الواقع قد ت 

إلى   خاصة أوالسكانیة  الفئات  العدم القدرة على الوصول �شكل روتیني إلى    أسباب، �ما في ذلك  محدودة لعدة  نفسها  قد تكون   الحادالرخو  

تدر�ب محدودة   وفرص  ،في إطار البرنامج للموظفین  دوران سر�ع    تؤثر على جودة الترصد،ومن بین العوامل التي قد  .  لصعبة البلوغالمناطق ا

شلل    ترصدوغالبا ما یتم إلغاء األولو�ة لاإلدارة.    على مستوى أو قد �كون هناك استعراض محدود للبیانات الالزمة لدفع عجلة العمل    -

. ظهور أي فیروسات جدیدةو   ت وفودتأخر الكشف عن حاال  یؤدي إلىمما قد    ،البري   شلل األطفالفیروس  خالیة من  البلدان  ال  فياألطفال 

قدمت    الوقت الذيوحسن توقیته، حتى في    الشلل الرخو الحاد   ترصدسلبا على حساسیة نظام    19-�وفیدأثرت جائحة    وفي جمیع البلدان،

�مكن أن تتجاوز ترصد شلل األطفال لتتبع    على أنها  ، مما یدل19- �وفیددعما حاسما للمساعدة في احتواء    شلل األطفال ترصدشبكة  فیه  

 فاشیات أو أحداث صحیة.  أو �مكن الوقا�ة منها �اللقاحاتأخرى أمراض  أي

لتنفیذ    الشلل الرخو الحاد  ترصدفرضها  � ، �جب على البرامج القطر�ة أن تحدد وتفهم القیود الفر�دة التي  ترصدولمعالجة الثغرات في مجال ال

 ، وحسن توقیته الشلل الرخو الحاد  ترصد  لتعز�ز حساسیةألساسیة  استراتیجیات فعالة. وتساعد األنشطة التالیة على التر�یز على التحسینات ا

 ).2الجدول  (

    1للهدف  رئیسیة ال اإلجراءاتومؤشرات األداء /  األساسیةاألنشطة  - 2الجدول 

 الرئیسیة  األداء/اإلجراءات  مؤشرات  األنشطة األساسیة 

ل  ترصدتحقیق   .1 الحاد حساس  الرخو    لشلل 

والمحافظة علیه، مع بذل جهود محددة الهدف  

 لتحدید الثغرات دون الوطنیة ومعالجتها 

عاما،    15> تحت سن    100,000٪ من المناطق التي یبلغ عدد سكانها  80> •

یبلغ  لشلل الرخو الحاد غیر الناجم عن شلل األطفال  ل  معدال سنو�ا مما �حقق  

 ≤ 2/100,000 

 
    Acute Flaccid Paralysis Global Guidelines forوترّصد فیروس شلل األطفال. المبادئ التوجیهیة العالمیة للشلل الرخو الحاد. المبادرة العالمیة الستئصال شلل األطفال  8

(AFP)   اإلعداد.  ، قید 
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الكشف عن   .2 توقیت  و تحسین   التحري الحاالت 

 فیها ونقل العینات 

 ≥ �فارق  ،  الشلل الرخو الحاد٪ من حاالت  80>من    من البراز  جمع عینتینتم   •

منظمة الصحة العالمیة في قبل  مد من  عتَ مختبر مُ   ووصولها إلى   ساعة،  24

 الشلل.  ظهوربدا�ة یوما من  14غضون 

 والحفاظ علیها  ماهرة بناء قوة عاملة تسهیل .3

على میدانیة  إرشادات    نشر • العالمیة موقع    محدثة  منتصف    المبادرة  �حلول 

2022 

من   • ونشرها  إعداد  االنتهاء  التدر�ب  اإللكتروني  علىحزمة  �حلول   الموقع 

 2022منتصف 

عملیة   .4 أنشطة  والتقییم تنفیذ  یتم    الرصد  التي 

�ما في ذلك  علیهاالتر�یز   �استعراض  ،  القیام 

 العمل   من أجل  بیاناتالو   ترصدلعملیات ال  دقیق

ال • األداء  مؤشرات  عن  الشهري  والتي  ستخدمةالمُ   رئیسیةالتقر�ر  إلى  ،  تهدف 

 التحسینات، �ما في ذلك التحلیالت المصنفة حسب نوع الجنس  تحقیق

برامج صحیة   في  الشلل الرخو الحادترصد    دمج .5

 أخرى 

التي   • البلدان ذات األولو�ة  مجموعة أداة ترصد نشطة تدمج    ىعل تتوفرعدد 

 قد تؤدي إلى ظهور أو�ئةمختارة من األمراض التي 

 تدر�ب متكاملب  تحظىعدد البلدان التي  •

 

لتحدید    -  1النشاط   الهدف  بذل جهود محددة  والمحافظة علیه، مع  الحاد  الرخو  للشلل  الوطنیة  تحقیق ترصد حساس  الثغرات دون 

 ومعالجتها 

مكن عملیات  تُ   ، حیثترصدألداء ال  ادقیقاستعراضا    ان البلد  أنحاء  مجموعفي  والمحافظة علیه    ترصد حساس للشلل الرخو الحادیتطلب تحقیق  

الخاصة بها الستهداف المجتمعات المعرضة للخطر   ترصدالشبكة اإلبالغ واستراتیجیات  مالءمة  البلدان من    الشلل الرخو الحاداستعراض  

 �فعالیة.  للمخاطر التي تواجهها  والتصدي

 :الشلل الرخو الحاد لتحسین ترصدوتوصي المبادرة �الخطوات التالیة 

واكتمالها، وتغطیة   یدانیة�ما في ذلك تحدید أولو�ات مواقع اإلبالغ، وحسن توقیت الز�ارات الم(  النشط  ترصداستعراض شبكة ال •

 .للترصد النشطز�ارات میدانیة إجراء في  ترصدالجمیع موظفي ومسؤولیة مشار�ة  التأكد منو  )الترصد شبكة

تحدید المناطق ذات  من أجل    ،دون الوطني  على الصعیدوالسكان الخاصین    ،خرائط للمناطق التي �صعب الوصول إلیها  وضع •

 . غیر المرئیة المناطقاألداء الضعیف أو غیرها من 

، وغیر ذلك  السلوك الذي �كفل التماس الرعا�ة الصحیةوالجنس، و   ،العالیةالخطورة  حالة  مصنفة حسب  الإجراء تحلیالت للبیانات   •

استراتیجیات ، فضال عن  واألسباب المحتملة لهذه الثغراتالوطنیة    من المعاییر من هذا القبیل للمساعدة في تحدید الثغرات دون 

 ).  السلوك الذي �كفل التماس الرعا�ة الصحیة  -  جیم  ملحقالو  الشلل الرخو الحاد  ترصد  التدقیق في  –  اء�  ملحقال(  التغلب علیها

المجتمع    مشار�ة  مع ز�ادة،  وحسن توقیت الكشف عن الحاالت  الشلل الرخو الحاد  ترصدحساسیة  من  یرفع  المجتمعي أن    ترصدو�مكن لل

،  حیث �كون ال �كون أداؤها جیدا حیث ال �مكن إجراء الترصد القائم على المرافق الصحیة أو  �الترصد المجتمعي  وصى  �ُ و .  تقبلهالمحلي و 
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.  عنهاالذي لم یتم الكشف  شلل األطفال    فیروس سرا�ةمخاطر  التي ترتفع فیها  المناطق  في  أو    عالیة المخاطرال سیما في الفئات السكانیة  

لدى  ،  و�نبغي للبرامج القطر�ة  الموارد.  یتطلب الكثیر من أن    إذ من شأنه  ،أساس �ل حالة على حدةعلى    الترصد المجتمعيو�نبغي متا�عة  

�كفل السلوك الذي    تقییم، �ما في ذلك  عوائقلتحدید أي    ذلك الترصدالحتیاجات    تجري تقییماأن  ،  الترصد المجتمعيشبكة  إنشاء  شروعها في  

مقدمي الرعا�ة إضافة  مثل    لتنفیذ،ا  سهلةتكون أنشطة أخرى �افیة و   التقییم، قدواستنادا إلى ذلك      ).یمج   ملحقال(  التماس الرعا�ة الصحیة

على خدمات التوعیة،   عتمادأو اال،  الترصد النشطشبكة    إلىالصحیة غیر الرسمیین  

) األخرى  لألمراض  القائمة  الشبكات  من  االستفادة    ترصد ال  -ال  د  ملحقالأو 

 ). المجتمعي

  سیز�د  الوقت الفعلي  لتكون أقرب إلىوتوافرها    ،ودقتها  ،جودة البیانات  تحسینإن  

نظام    أ�ضا حساسیة  الحاد  ترصدمن  الرخو  العمل  .  الشلل  خطة  أولو�ات  ومن 

مع  إلكتروني    نظاملى  إ  على المستوى المیدانيتحو�ل جمیع أدوات جمع البیانات الورقیة  ،  2024–2022العالمیة لترصد شلل األطفال  

 . ) 5الهدف  أنظر( المجتمعي والترصد شرافواإل الترصد النشطاستهداف 

   1لهئل ئكضخئم  
 تدقیق على عملیة الالنظر في إجراء  و األداء دون الوطني.    على  مع التر�یز خصوصا  ،الرخو الحادالشلل    ترصد  نظامفي  تدقیق  ال  

 ).اء�  ملحقالأساس سنوي (

   استعراض دون الوطني، والنظر في    على الصعیدتعز�ز وتوسیع استخدام الترصد النشط من قبل جمیع الجهات الفاعلة، وخاصة  

قد تؤدي إلى  األمراض التي    أوواألمراض التي �مكن الوقا�ة منها �اللقاحات    ،الشلل الرخو الحاداألدوات الالزمة لتغطیة �ل من  

 .ظهور أو�ئة

   التي �مكن  المناطق الجغرافیة    وائم تشملق�إعداد    المتوسطوشرق    فر�قیاأل  منظمةالقیام أقالیم  ،  2022�حلول الر�ع األول من عام

 ).الد ملحقال( الترصد المجتمعي استكشاف أن یتم فیها

 

 فیها ونقل العینات  التحري تحسین توقیت الكشف عن الحاالت و  - 2النشاط 

، حیث یؤثر سلبا على توقیت  استئصال شلل األطفالشلل األطفال أحد أكبر التحد�ات التي تواجه    فیروس  سرا�ة�عد التأخر في الكشف عن  

 یؤدي حتما إلى توسیع نطاق انتقال المرض. قد ، �ما وفعالیة االستجا�ة للفاشیة

الشلل الرخو الحاد، سیهدف البرنامج إلى تقلیل جمیع مواطن   الكشف عنولتحسین سرعة  

الصحة    معتمد من قبل منظمةووصول العینات إلى مختبر    اإلصا�ة �الشللبدا�ة  التأخر بین  

العملیة  العالمیة العملیة  و یوًما.    14في غضون    لتكتمل  ستخضع �ل خطوة من خطوات 

موفِّ  وسلتدخالت  للوقت،  البلدان  رصدتم  ی رة  العالمي  ال  أقالیمو   جمیع  الصعید  على  منظمة 

 ).  المؤشرات  -اءه  ملحقال(توقیت الكشف.  حسن  �استخدام المؤشرات الحالیة والجدیدة لرصد  

تشھد  والبلدان التي    التي یتوطن فیھا الفیروس، یتعین على البلدان  
سد الفجوات في مجال الترصد في المناطق ذات األداء    فاشیات

بتحسین  الضعیف ذلك  یتم  أن  وینبغي  النشط.  وضمان   الترصد 
الخاصةإلى  الوصول   السكانیة  الصعبة  المناطق  و   المجموعات 

 .  البلوغ 

سیتعین على البلدان ذات األولویة تحدید 
في كل مرحلة من  واستھدافھا االختناقات،

من بدایة ظھور الشلل  -مراحل العملیة 
مختبر إلى عینات البراز إلى وصول 

  .من منظمة الصحة العالمیة معتمد
الحد من وسیكون ذلك عامال أساسیا في 

الفاشیات والتصدي  التأخیر في الكشف عن
 لھا. 
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  للتنفیذ واإلشراف إلكترونیة  أدوات    إدخال  لتحسینه من خاللالنشط    ترصداألولو�ة لل  عطى ستُ ولدعم الكشف عن الحاالت في الوقت المناسب،  

 ).5الهدف والرصد المیدانیین (انظر 

مناطق جغرافیة مختارة تعاني من تأخیرات  سیتم تجر�ب نظام تتبع إلكتروني في    ولدعم شحن العینات في الوقت المناسب إلى المختبرات، 

على والمختبري  . وسیساعد تتبع الترصد المیداني  )5الهدف  إلى النتائج المختبر�ة النهائیة (انظر    جمع العیناتمن نقطة  انطالقا  مستمرة  

 ). التأخیر سبل الحد منحول  : حسن التوقیت -او  و  ملحقالالتي یلزم فیها التدخل للحد من التأخیر ( االختناقاتتحدید 

للسلوك الذي �كفل التماس الرعا�ة  من خالل التحلیل المنتظم، واالستعراضات المكتبیة الدور�ة، وفهم أفضل    االختناقاتوعموما، سیتم تحدید  

  ، حسب الجنس �شكل منهجي  . وسیشمل ذلك جمع وتحلیل البیانات المصنفة  الصحیةومقدمي الرعا�ة    الشلل الرخو الحاد   الصحیة لحاالت

فعالة ستخدم النتائج إلدخال تعدیالت  وستُ   التي تحول دون التماس الرعا�ة.و   ،تعلقة بنوع الجنسالم  عوائقوعوامل أخرى لدعم تحدید ال  ،والعمر

الشلل الرخو  ، والكشف عن حاالت  الترصد النشط  تحسین، وال سیما في مجال  الشلل الرخو الحاد  ترصدأنشطة    المناسب علىوفي الوقت  

 ونقل العینات.   ،الحاد

   2لهئل ئكضخئم  
  هاء ملحقال(رصد توقیت الكشف عن المؤشرات التي تم تطو�رها حدیثا.( 

  اوو  ملحقال( ترصد�ل خطوة من خطوات عملیة الخالل دون الوطني  على الصعیدتتبع التأخیر .( 

    بتجر�ة الوقت  الرصد  القیام  ال  تنقلالفعلي لفي  نقطة  الصحة    منظمة معتمد من قبل    إلى مختبرإلى الوصول    جمع العینات من 

علیها    ولو�ةاألذات    لبلدان  ،العالمیة الكونغو    ،تشاد(االختیار  وقع  السودان  ،والصومال  ،الد�مقراطیةوجمهور�ة  واتخاذ وجنوب   (

 ). اوو  ملحقال( النقل مدةجمع و/أو أثناء ال إجراءات لمعالجة االختناقات 

 لهاونوع الجنس في أدوات جمع البیانات وتحلی  السلوك الذي �كفل التماس الرعا�ة الصحیة راجإد  . 

 

 ماهرة والحفاظ علیها بناء قوة عاملة  تسهیل - 3النشاط 

التي  األمراض    متكامل لترصدواستدامته في إطار نظام    الشلل الرخو الحاد  ترصدعلى درا�ة أمر �الغ األهمیة لماهرة و إن وجود قوة عاملة  

  . قد تؤدي إلى ظهور أو�ئة األمراض التي أو الوقا�ة منها �اللقاحات  �مكن

، ینبغي أن تنظر البلدان  ترصد الشلل الرخو الحاد والحفاظ علیهابناء قوة عاملة في مجال  لو 

الموظفین  انطالقا    –البشر�ة  الموارد  جوانب  كل في لوظائف الشاغرة،  ا   ءلملمن اختیار 

الروتیني من  و  األداء  تقییم  إلى  التدر�ب،  برامج  القدرات من خالل االستثمارات في  �ناء 

العملخالل   أثناء  والتوجیه  الداعم  إیالء  �ما  .  اإلشراف  �ااهتمام  �جب  لنهوض خاص 

الجنسین بین  من و   ، �المساواة  بین   الرفع  تكو�ن    هماالتوازن  من خالل عملیات  رق  الفِ عند 

 . )قوة عاملة ماهرة بناء تسهیل -زاي  ملحقال( الموظفین استبقاءالتوظیف و 

من المتوقع أن توفر البلدان ذات األولو�ة تدر�با 

خطة    المتكامل في ترصد�شأن ال تجدید المعارفل

- 2022لفترة ل العمل العالمیة لترصد شلل األطفال

2024. 
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�طر�قة تدعم نهج    مهمتهمللقیام �   الشلل الرخو الحاد، ینبغي للبلدان أن تكفل تجهیز الموظفین المشار�ین في ترصد  �اإلضافة إلى ذلكو 

األمراض �إدراج معارف ومهارات ترصد    األطفال، وذلكواالستدامة على المدى الطو�ل للحفاظ على استئصال شلل    لدمجفي ا  المبادرة العالمیة

الوقا�ةاألخرى   �مكن  �اللقاحات  التي  الصحیة  ،منها  الطوارئ  التدر�ب    ، وحاالت  ترصد فیروس شلل    دمج  -حاء  ملحقال(والتطو�ر  في 

برنامج التدر�ب المیداني في مجال الو�ائیات مثل    ،ولهذا الغرض، فإن استكشاف الروا�ط المحتملة مع البرامج التدر�بیة القائمة  .  )األطفال

)FETP،(  ذات األولو�ة، ستحتاج بلدان  . و�التاليأنشطة التدر�بالعدید من  لغیت أو تأجلت  أُ   ،19-جائحة �وفیدخالل  مفیدا. و �كون    قد 

الجوانب   و�اإلضافة إلى  .  2024-2022الفترة  في    لتجدید المعارف  تدر�با واحدا على األقل  ترصدال�   ها المعنیینإلى ضمان تلقي موظفی 

، �الجنسین   التدر�ب المتعلقة  بین األشخاص، ومكونات  التواصل  مهارات المهارات اإلدار�ة، و   الدورات التدر�بیة، ینبغي أن تشمل  ترصدالتقنیة لل

الوقا�ة من االستغالل واالعتداء سیاسات    دعمو الجنس،  بنوع    المرتبطة  التمنیع والترصدأمام    العوائقوفهم  ،  تحلیل للبیانات الجنسانیة  مثل إجراء

  9).نوع الجنس -طاء ملحقال( الجنسیین والتحرش الجنسي والتصدي له

 3ئكضخئم  لهئل 
 ل من تحدیث�  «Global Guidelines for Acute Flaccid Paralysis (AFP)»  و 

« Poliovirus Surveillance» العالمیة.المبادرة على موقع  2022�حلول منتصف عام  ونشرها 

   اإلدارة، والتواصل بین األشخاص، تتعلق �   وحدات تدر�بیةترصد الشلل الرخو الحاد ب   الحالیة حول   الشلل الرخو الحاد تحدیث حزمة

 . 2022�حلول منتصف عام  دمجال والمكونات المتعلقة بنوع الجنس، و 

   التدر�ب على الحاد  لشللا  ترصدتكییف حزمة  المواقع اإللكترونیة،    الرخو  المترجمة  ونشر  للجمهور المطلع على  اإلصدارات 

 . والفرنسیة واإلسبانیةالعر�یة �اللغات 

   للبلدان   المنظمة  أقالیم  ، ودعم2024-2022الفترة  المتكامل خالل    ترصدال�خصوص    تجدید المعارفلات  تدر�ب تنظیم  ضمان

 . 2022من خالل وضع خطة تدر�بیة في الر�ع األول من عام  

 

  والبیانات تنفیذ أنشطة عملیة الرصد والتقییم التي یتم التر�یز علیها، �ما في ذلك القیام �استعراض دقیق لعملیات الترصد    -  4النشاط  

 . العملمن أجل 

 ترصد في فهم الحساسیة الشاملة ل،  المبادرة العالمیة  المتوفرة عبرالبیانات    وفرةتساهم  

األطفال  خطة العمل العالمیة لترصد شلل السیاق تتطلع هذا وفي . الشلل الرخو الحاد

بیانات تحلیل الو   –  البیانات �شكل �لي  تنظر فيإلى تعز�ز النهج التي    2024–2022

مثل    المؤشرات األساسیة  ما یتجاوزأي،  (  متزاید، �شكل  القیاسیةالمؤشرات    �ما یتجاوز

 
https://www.who.int/publications/m/item/information-(موقع التوجیه السیاساتي لمنظمة الصحة العالمیة �شأن االستغالل واالعتداء الجنسیین. [�اإلنجلیز�ة] متاح على ال 9
 (sea)-abuse-sexual-and-exploitation-ualsex-from-protection-on-directive-policy-on(.  منع ومكافحة االستغالل  خاص �سیخصص في النسخة القادمة قسم

والتي سیتم نشرها على موقع المبادرة العالمیة الستئصال شلل  [�اإلنجلیز�ة] ة لالستجا�ة لحدث أو فاشیة شلل األطفال،واالعتداء الجنسیین والتحرش الجنسي في اإلجراءات التشغیلیة الموحد
 ).response-preparedness-now/outbreak-ay/poliotod-https://polioeradication.org/polioاألطفال، (

خارج نطاق   الشلل الرخو الحادرصد وتحلیل بیانات 
لتحدید الثغرات بشكل أفضل  المؤشرات القیاسیة

 وضمان الكشف المبكر عن الفاشیات. 

https://www.who.int/publications/m/item/information-on-policy-directive-on-protection-from-sexual-exploitation-and-sexual-abuse-(sea)
https://www.who.int/publications/m/item/information-on-policy-directive-on-protection-from-sexual-exploitation-and-sexual-abuse-(sea)
https://polioeradication.org/polio-today/polio-now/outbreak-preparedness-response
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والمدیر�ن    ،والمشرفین  ،ترصدالاألمر الذي سیمكن الموظفین المكلفین � ،  )معدل �فا�ة البرازو   ،الشلل الرخو الحاد غیر الناجم عن شلل األطفال

 .  االستئصالالتقدم نحو �مكنها إعاقة �شف أي ثغرات محتملة من 

الملحق  أنشطة الرصد األساسیة وغیر األساسیة (  �ال من  لدعم البرنامج على جمیع المستو�ات، هناك مجموعة جدیدة من المؤشرات توضحو 

األطفال  خطة العمل العالمیة لترصد شلل  �الغ األهمیة �النسبة ل  اأمر   �اعتباره  عن �ثب،  حسن التوقیتوسیتعین رصد  ).  لمؤشراتا   -  اءهـ

سكانیة  الفئات  الاهتمام خاص لضمان الوصول إلى    تم إیالء �ما    من الكشف إلى االستجا�ة.    العملیة  جمیع مراحل، في  2022-2024

 ،قد تكشفحیث أن هذه النهج    -   السلوك الذي �كفل التماس الرعا�ة الصحیة  حلیلوت وتقییم تأثیر نوع الجنس على أنشطة الترصد،    الخاصة، 

على   المبادرة العالمیةشجع ت  ،عالوة على ذلكواإلبالغ عنها. و �الشلل الرخو الحاد عن فرص ضائعة للكشف عن حاالت اإلصا�ة  ،مجتمعة

القدرة  و   النزاعات�االقتران مع مصادر البیانات األخرى، ال سیما فیما یتعلق �   الشلل الرخو الحادالجغرافیة لحاالت  إعادة النظر في الرموز  

 . غیر المرئیةالوصول، ألن ذلك قد �ساعد على تحدید النقاط على 

اإلشراف على  االستئصال، فإن األسالیب التي تكفل موثوقیة البیانات ودقتها من خالل    على عملیة  را خطشكل  � الزال  البیانات    تكامل  ألنو 

المتوقع أ�ضا أن   �ما أنه من  مستوى اإلدارة، �جب أن تكون �ارزة في �ل خطة قطر�ة.ة عندما تصل إلى  دقیقواستعراضها �صورة    هاجمع

 البیانات.  تكامل المتعلقة ب  موراإللكترونیة األجمع البیانات من األدوات الورقیة إلى األدوات  تحول �عالج

أن تتبع التوجیهات القائمة لتلبیة متطلبات   اتفي االستجا�ة للفاشی   اللقاح المستجدتخطط الستخدام  أو    توقع من البلدان التي استخدمتو�ُ 

 10.ه�عد نشر  لقاح المستجداستخدام ال اللقاحات لرصدمأمونیة ترصد 

 4ئكضخئم  لهئل 

 متا�عة وتعدیل و . األساسیة وغیر األساسیة المؤشرات والوطني �استخدامعلى الصعیدین دون الوطني شهر�ا  ترصداستعراض أداء ال

 دون المستوى األمثل. �انت نتائجهاالتي األنشطة 

  هاء ملحقال( على أساس شهري على الصعید العالمي رئیسيمؤشر أداء  في �لاستعراض التقدم المحرز.( 

 

 أخرى   برامج صحیة في  الشلل الرخو الحادترصد  دمج – 5النشاط 

نظم الترصد الصحي األخرى، في  ودمج أنشطة ترصد شلل األطفال    الشلل الرخو الحاد   ترصدالبلدان في تولي مسؤولیة    المبادرة العالمیةتدعم  

وقد   .) ترصد فیروس شلل األطفال  دمج  -  حاء  ملحقالالصحیة (  الطوارئ ترصد  نظم  أو  األمراض التي �مكن الوقا�ة منها �اللقاحات  مثل  

المیدانیة   المكونات  و�انتاألمراض.    ترصدقامت العدید من البلدان �الفعل بتحسین مواردها البشر�ة والمالیة والماد�ة والتكنولوجیة لدمج أنشطة  

 ترصد لا للبلدان لبناء وتعز�ز نظم رئیسیة  موارد تمثل ،وال تزال و�دارة البیانات وسائل النقل، التي تشمل الموظفین و الشلل الرخو الحاد ترصدل

 لحاالت الطوارئ الصحیة. سر�عة  استجا�ة وتوفیر

 
  2021لیز�ة]. جنیف: منظمة الصحة العالمیة؛ المبادرة العالمیة الستئصال شلل األطفال. متطلبات الترصد المیداني والمختبري لشلل األطفال في سیاق استخدام اللقاح المستجد [�اإلنج  10
)https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2021/10/nOPV2-Surveillance-Guidance-1.pdf .( 

https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2021/10/nOPV2-Surveillance-Guidance-1.pdf
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الطوارئ الصحیة  في برامج  أو    ،األمراض التي �مكن الوقا�ة منها �اللقاحات  برامج ترصد  الدمج في  أن تعزز  البلدان الموطونةوسیتعین على  

التي اإلشراف    وأدواتالنشط  الترصد    تنفیذ   الدمجالخطوات نحو  و�نبغي أن تشمل  الطوارئ الوطنیة واإلقلیمیة.    عملیات  مراكز  تحت إشراف

من   �ال  الحادتغطي  الرخو  �اللقاحات  األمراضو  ،الشلل  منها  الوقا�ة  �مكن  المكتبیة،  التي  المیداني   ،المتكاملة  واالستعراضات  والترصد 

واألمراض التي   ،منیعالموسع للت  والبرنامج برنامج منظمة الصحة العالمیة المعني �الطوارئ،مع  واجتماعات االستعراض، والتدر�ب المشترك 

 لموظفي الترصد.  �مكن الوقا�ة منها �اللقاحات 

 5ئكضخئم  لهئل 

  ترصدمن خالل خطط عمل ال األمراض التي �مكن الوقا�ة منها �اللقاحات ترصد دمجتعز�ز أفغانستان و�اكستان  �جب على. 

   أو  األمراض األخرى التي �مكن الوقا�ة منها �اللقاحات  ترصد  نظم  في  دمجبلدان أخرى ذات أولو�ة تحدید مجاالت ال�جب على 

 . واإلشرافالنشط  ترصدلل المرجعیة قوائمالعدد األمراض في بز�ادة  مضطرد الطوارئ الصحیة. و�مكن القیام بذلك على نحو

 

 رصدال

على  العالمیة    والشر�اء العالمیون في المبادرة  ،المقر الرئیسي لمنظمة الصحة العالمیةو   ،لمنظمة الصحة العالمیةالمكاتب اإلقلیمیة    ستعمل

 ).  3الجدول ( التوقیت وحسن الشلل الرخو الحادحساسیة ترصد  واستدامة ،تعز�زو  ،رصد

   )الشلل الرخو الحاد ترصد( 1 للهدف الرصد  أنشطة  - 3الجدول 

 عالمي  لالمستوى ا قلیمي  اإلقلیمي / دون  المستوى اإل البلدان ذات األولو�ة    األنشطة

للشلل   .1 حساس  ترصد  تحقیق 

علیه،   والمحافظة  الحاد  الرخو 

الهدف   محددة  جهود  بذل  مع 

الوطنیة  لتحدید   دون  الثغرات 

 ومعالجتها 

الشلل    ترصدفي    �التدقیق القیام   •

غیر    النقاط  وتحدید  الرخو الحاد

 المرئیة 

لتعز�ز   • خطط    ترصد ال وضع 

 دون الوطنیة   ثغرات الستهداف ال

ومعالجة   • تحدید  في  البلدان  دعم 

 الثغرات دون الوطنیة  

مع   • سنو�ا  مرتین  الخرائط  نشر 

نقاط   وجود  مرئیة احتمال    غیر 

 شلل األطفال فیروس  سرا�ةل

عملیات   • حول  إرشادات  تقد�م 

الرخو    ترصدل تدقیق  ال الشلل 

 الترصد المجتمعيو  الحاد

 

عن   .2 الكشف  توقیت  تحسین 

ونقل   فیها  والتحري  الحاالت 

 العینات 

في    التعرف �سرعة على التأخیر  •

 وتصحیحه نقل العینات 

وتحلیل • جمع    بیانات   تنظیم 

التماس   �كفل  الذي  السلوك 

الصحیة والبیانات    الرعا�ة 

 المتعلقة بنوع الجنس  

�شأن   • للبلدان  التقني  الدعم  تقد�م 

 التأخیر  

جدیدة   • أهداف  لحسن  تضمین 

والتقار�ر    التوقیت النشرات  في 

 لدور�ة ا

تحلیل   • في  الدعم  بیانات  تقد�م 

التماس الرعا�ة  السلوك الذي �كفل  

بنوع    الصحیة المتعلقة  والبیانات 

 الجنس 

 تطو�ر تكنولوجیا تتبع العینات   •

مقارنة  توقیت  الحسن    رصد •

 األهداف الجدیدة �

الدعم في تحلیل   • السلوك  تقد�م 

الرعا�ة   التماس  �كفل  الذي 

والبیانات المتعلقة بنوع    الصحیة 

 الجنس  
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ماهرة   .3 عاملة  قوة  بناء  تسهیل 

 علیها والحفاظ 

التدر�بیةتقد�م   • الوطنیة    الدورات 

-12ودون الوطنیة في غضون  

وضع    18 من    اللمسات شهرا 

تعز�ز   خطط  على  األخیرة 

 ترصد ال

 إلرشاد وضع خطط اإلشراف وا •

  ،اإلرشادات التوجیهیةتكییف وثائق   •

 وحزمة التدر�ب لالستخدام اإلقلیمي 

الر�ع   • �حلول  تدر�بیة  خطة  وضع 

   2022األول من عام 

الشخصیة    الدورات التدر�بیة  لتسهی •

   لشلل الرخو الحاد واالفتراضیة ل

حول   • مكونات  قضا�ا  التضمین 

الوقا�ة من  و   ،المتعلقة بنوع الجنس 

الجنسیین   واالعتداء  االستغالل 

 والتحرش الجنسي والتصدي له 

علىوضع   • األخیرة    اللمسات 

Guidelines for AFP 

Poliovirus Surveillance  

على  وضع   • األخیرة  اللمسات 

ال التدر�بیةحزمة  سواء    دورات 

�عد  و أ  احضور� لترصد    عن 

 الرخو الحاد  الشلل 

. تنفیذ أنشطة عملیة الرصد  4

التر�یز   یتم  التي  والتقییم 

القیام  علیها ذلك  في  �ما   ،

لعملیات    دقیق �استعراض  

أجل   من  والبیانات  الترصد 

 العمل

البیانات  حلیل  تبتقر�ر  تقد�م   •

والفئات    ، الجنس   حسب

للخطر السلوك  و   ، المعرضة 

الرعا�ة   التماس  �كفل  الذي 

 الصحیة 

التقدم   • مؤشرات  �  مقارنة تقییم 

الرئیسیة   أساس  األداء  على 

 شهري 

التقدم   • مؤشرات األداء  �  مقارنةتقییم 

 شهري الرئیسیة على أساس 

التقدم   • مؤشرات  �  مقارنةتقییم 

أساس   على  الرئیسیة  األداء 

 شهري  

حالة   • عن  سنوي  تقر�ر  نشر 

   الشلل الرخو الحاد  ترصد

  الشلل الرخو الحاد دمج ترصد  .  5

 برامج صحیة أخرى  في

إلجراء   • الموظفین  قدرات  بناء 

 متكاملة   ترصدعملیات  

من   • �ل  أفغانستان  �جب 

الدمج،  جهود    تكثیف و�اكستان  

 ترصد في خطط ال  وتوثیقها 

في   • الخطوات  وتنفیذ  تحدید 

  الشلل الرخو الحاد   ترصد عملیة  

 الدمجمن أجل 

مع    االرتباطات استكشاف   •

الحالیة   البرامج مثل    ، التدر�بیة 

في   المیداني  التدر�ب  برامج 

 مجال الو�ائیات 

البرنامج الموسع للتمنیع  التنسیق مع   •

األمراض التي �مكن الوقا�ة منها    / 

الصحة    �اللقاحات منظمة  و�رنامج 

�الطوارئ   المعني  لبناء  العالمیة 

 القدرات والتقییم المشترك 

تحدید    من أجلتقد�م الدعم للبلدان   •

عملیة   في  التكامل    ترصد مجاالت 

   الشلل الرخو الحاد 

إرشادات   • �شأن  تقد�م  توجیهیة 

 الدمج

الموسع   • البرنامج  مع  التنسیق 

للتمنیع / األمراض التي �مكن  

�رنامج  الوقا�ة منها �اللقاحات و 

منظمة الصحة العالمیة المعني  

لبناء القدرات والتقییم    �الطوارئ 

 المشترك 

البرامجالتنسیق   • التدر�بیة    مع 

المناهج   حول  الحالیة 

مثل  واالستراتیجیة  برامج  ، 

مجال  التدر�ب   في  المیداني 

   الو�ائیات 
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المبادرة العالمیة  * تمثل البلدان المظللة برامج شلل األطفال الممولة من 
لمكافحة شلل األطفال والممولة ذاتیا، مع إبالغ منظمة الصحة العالمیة بنتائج 

ES . 

 البیئي   ترصدال

 للمساهمة في الكشف عن فیروسات شلل األطفال في الوقت المناسب  الترصد البیئي تحسین شبكة - 2الهدف  

 خلفیة 

الترصد   مخدِ استُ وقد      حساسیة نظام ترصد فیروس شلل األطفال.في  ز�د �شكل �بیر  ی أن  من شأنه  �شكل جید    ُینفَّذي  ذالترصد البیئي ال  إن

الثقة  �عطاء، و ورصده في البلدان الخالیة من شلل األطفالمن جدید   فیروس شلل األطفال البري  وفودلسنوات عدیدة في الكشف عن  البیئي 

  سرا�ة عن  مرارا وتكرارا    الترصد البیئي  �شف. وقد  سا�قا  طونة�انت مو في البلدان التي    لفیروس شلل األطفال البري   الناجح  ستئصالالافي  

،  2016ومنذ  .  الشلل الرخو الحاد  ترصدلمل  كَ أهمیته �مُ   ، مما �سلط الضوء علىالشلل الرخو الحاد  ترصدكشفها  � العدوى في مناطق لم  

 ). 2الشكل  (موقع   500أكثر من حالیا العالمیة تدعم المبادرة  ، حیثملموسا تقدما العالمیة الترصد البیئيشبكة عرف توسیع 

األطفال  توز�ع     -2الشكل   لشلل  البیئي  الثاني/  ،  الترصد  *2022ینایر  �انون 

 
 . منظمة الصحة العالمیة: مصدرال

األولو�ات المتنافسة، أو نقص الدعم الحكومي،  و  وعلى الرغم من هذا التقدم، أدت مجموعة من العوامل، مثل القضا�ا األمنیة واللوجستیة، أ 

على الرغم من الحساسیة المنخفضة، مما �شیر إلى  ،  عمل. و�اإلضافة إلى ذلك، ظلت �عض المواقع ت الترصد البیئيإلى الحد من توسع  

األطفال في السنوات القادمة، سیحتاج  وعالوة على ذلك، ومع تضاؤل الموارد المالیة لترصد شلل  .  للترصد البیئيلمبادئ التوجیهیة  تباع اعدم ا

ولمعالجة هذه لفیروس شلل األطفال على المدى الطو�ل.    الترصد البیئيالبرنامج إلى استكشاف التعاون مع البرامج األخرى لضمان استدامة  

 ). 4الجدول التحد�ات، سیواصل البرنامج األنشطة التالیة (

 2للهدف  اإلجراءات الرئیسیة  األداء / ومؤشراتاألنشطة األساسیة  - 4الجدول 

 الرئیسیة  األداء/اإلجراءاتمؤشرات   األنشطة األساسیة 

البیئیة  تحسین   .1 المواقع  والحفاظ جودة 

   یهاعل

المواقعفي    التحري  • ال    ،البیئیة  جمیع  معدل  صل  ت التي  الفیروس   الكشف عنإلى 

 تعدیلها  أو  و�غالقها شهرا، 12خالل ٪ 50 > وي ــالمع

الترصد  .2 عینات  جمع  توقیت  تحسین 

 البیئي وشحنها 

منظمة الصحة  قبل  مختبر معتمد من    تصل إلى  الترصد البیئي٪ من عینات  80> •

 أ�ام من جمعها 3العالمیة خالل 

 0-5 
 6-11 
 12-18 
 27-71 
 76-126 
 ال ینطبق 
  منظمة الصحة العالمیة مقرالمنتظمة المقدمة إلى رالتقاریر غي 

 

?????_?   
??_???????? ?   ???_???????_???????? ???_ ????????_?????_?????_   
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وتحسین   .3 البیئي توسیع  في   الترصد 

والمتنوعة  المخاطر  عالیة  المناطق 

 جغرافیا  

وظیفي في أفغانستان والبلدان  البیئي  ال  ترصدللوظیفیة  جدیدة  ز�ادة عدد مواقع / مناطق   •

 األخرى ذات األولو�ة.

ماهرة .4 عاملة  قوة  بناء  وتعز�ز    تسهیل 

 الدمج

 2022 منتصف عام �حلول للترصد البیئيالمیدانیة نشر المبادئ التوجیهیة  •

�ل سنتین على    لتجدید المعارفدورات تدر�بیة  عدد البلدان ذات األولو�ة التي تجري   •

 األقل 

البیانات  .5 جمع  أدوات  استخدام  توسیع 

 اإللكترونیة

دارة معلومات إل  نظم  تتوفر على  جد عالیة المخاطر وعالیة المخاطربلدان  ال٪ من  30 •

  اإلنترنتعلى القائمة الترصد البیئي 

جمیع   • المخاطر  التستخدم  وعالیة  المخاطر  عالیة  جد  البیانات بلدان  جمع  أدوات 

 جمع واإلشراف) ال(  لترصد البیئياإللكترونیة ل

 

 والحفاظ علیها البیئیة   تحسین جودة المواقع - 1النشاط 

لدعم    اأساسی   رجعام"  Field Guidance for the Implementation of Environmental Surveillance for Poliovirus"  نشورالم عتبر�ُ 

 11.البیئیة قعاالمو  دعم إدارةوالحفاظ علیها هي   الترصد البیئيالخطوة األولى لتحسین جودة  �ستعرض أنو اختیار المواقع البیئیة و�دارتها. 

في المناطق األكثر عرضة لخطر انتشار فیروس شلل األطفال.    متواجدة�جب أن یبدأ الترصد البیئي الجید �االختیار المناسب للمواقع ال

من المهم مراقبة ف  ا، مواقع. لذتلك ال، و�التالي تختلف أ�ًضا اإلنتاجیة المحتملة واألهمیة الو�ائیة لفي المواقع  تختلف ظروف أخذ العیناتو 

 . الترصد البیئي�جزء من شبكة  ،مناسبةال تزال ها  من أن مع مرور الوقت وتقییم حالة مواقع أخذ العینات �انتظام للتأكد 

عرف تُ التي  وظیفیة،مواقع غیر  وتعدیل أو إغالق أي  ،حساسیة الموقع ترصداالستمرار في  فيقع اتحسین جودة المو لالخطوة الثانیة وتتمثل 

  الفیروس المعوي   الكشف عنمعدل  �شیر  �ینما  و أشهر أو أكثر.    ستةلمدة    الفیروسات المعو�ة  الكشف عنمن    ٪50<بها نسبة  �أنها مواقع  

الفیروسات    نسبة الكشف عنالمواقع التي تحقق    فإنالمواقع ذات األهمیة الحاسمة للتقییم والتعدیل واإلغالق المحتمل،  إلى  ٪  50بنسبة  

إذا لم �كن هناك  و  عن �ثب.  رصدهاو�جب  دائرة  األطفال الكافیة للكشف عن فیروسات شلل  لاحساسیة  ال  قد تفتقر إلى ٪  80  أقل من  المعو�ة

و�ذا تعذر إجراء استعراض یجب إغالق المواقع ذات األداء الضعیف في غضون ثالثة أشهر من االستعراض المیداني.  ف  ،تحسنأي مؤشرات لل

من  التي تم جمعها  ن حجم عینات الترصد البیئي  إثم  اإلقلیمي بین الزمالء المیدانیین والمختبرات.    على الصعیدمیداني، فیجب اتخاذ قرار  

على الرغم من  و .  غیر سارٍ المواقع ذات األداء الضعیف یثقل �اهل المختبرات، و�هدر الموارد، وقد یولد إحساًسا زائًفا �األمان �أن الفیروس  

  ، صلة برمجًیاالذات  في میاه الصرف الصحي  لفیروس المعوي قد أبلغت أحیاًنا عن وجود فیروسات  منخفض لأن �عض المواقع ذات عزل  

تحسین  ، من أجل  خذ العیناتأخرى بدیلة ألال یزال من المستحسن البحث عن مواقع  فإنه  في غیاب �شف بین حاالت الشلل الرخو الحاد،  

میاه من أجل التطبیق المیداني.  جودة ال  مسابریتم تقییم األسالیب المبتكرة، مثل استخدام    ذلك،و�اإلضافة إلى    .للنظام  الشاملةالحساسیة  

 
   المبادرة العالمیة الستئصال شلل األطفال. إرشادات میدانیة لتنفیذ الترصد البیئي لفیروس شلل األطفال. [�اإلنجلیز�ة] 11

 Field guidance for the implementation of environmental poliovirusید اإلعداد. ، ق 
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تر�یز المتغیرات أو المر�بات المرتبطة �میاه الشرب غیر المأمونة؛ ومع ذلك، فقد ارتبطت �عض القیاسات، مثل  المسابر  وتكتشف معظم  

 البیئي.  ترصدلجودة مواقع ال المستمر للرصد، �احتمالیة أعلى لبقاء الفیروس المعوي، مما قد �كون مفیًدا الحموضة

ومن خالل الز�ارات اإلشرافیة المنتظمة، �مكن مالحظة العوامل التي قد تؤثر على أداء الموقع وتصحیحها حسب الحاجة؛ مثل ضمان  

 . كالتشوالنقل أو حل المو�جراءات التعبئة  العینات،االلتزام �جمع 

 . 2024-2022للفترة خطة العمل العالمیة لترصد شلل األطفال ومؤشرات  القیاسیة معاییرالتقییم  المبادرة العالمیةواصل ت وس

   1لهئل ئكضخئم  
 المواقع و�غالقها.  رصدااللتزام �اإلرشادات العالمیة ل 

   ،القطري واإلقلیمي   الصعیدینمكتبیة ر�ع سنو�ة على    استعراضاتالقیام �مراجعة أداء الموقع من خالل إجراء  في البلدان ذات األولو�ة

   العالمي. على الصعید ةونصف سنو� 

 الترصد البیئيحسب الحاجة لتحسین حساسیة شبكة  لترصد البیئيالعالمیة لمؤشرات الوتحدیث  استعراض. 

 

 وشحنها  الترصد البیئيعینات  توقیت جمعتحسین  - 2النشاط 

منظمة  قبل  معتمد من    مختبرإلى    وصول العینات  یتمثل في هدفا    المبادرة العالمیةت  حدد،  وشحنها  الترصد البیئيلتحسین توقیت جمع عینات  

وأن    ،العینات  من  اتدفعتجمیع  أي تأخیر أو  هناك  ال ینبغي أن �كون    هأن أ�ام من جمعها. وهذا �عني  ثالثة    العالمیة في غضون الصحة  

وعندما     .): حول سبل الحد من التأخیرحسن التوقیت  - فاء  ملحقال(وخاضعا للتتبع    جیدا�جب أن �كون مخططا له  و�رسالها    العینات  جمع

تصل   للنقل �حیث  ، �جب وضع خطة بدیلةلنقلها  طر�قة النموذجیةال تباع ا   يو�تعذر �التالجمع العینات  إلى تأخیر في  الظروف    تؤدي �عض

 أ�ام.ثالثة غضون  المختبر فيإلى  العینات

، من أجل الترصد البیئي  عیناتالقتفاء  تتبع  التكنولوجیا  ، سیستكشف البرنامج استخدام  الشلل الرخو الحاد  ترصدو�ما هو الحال �النسبة ل

�ما یلعب جمع      ).5الهدف  انظر  (  .ا�شأنه�لما لوحظ أي تأخیر  جراءات  اإلتحدید مكان العینة واتخاذ    القطر�ة على  البرامجضمان قدرة  

 .محتمل توثیق أي تأخیر في، �ما سیسهم جمع العینات موقع ووقتالضمان صحة البیانات المتعلقة � في  اإللكترونیة دوراالبیانات 

   2لهئل ئكضخئم  
   دون الوطني التخاذ   على الصعیدوتتبع أي تأخیر    ،المؤشرات التي تم وضعها حدیثا�المقارنة مع  شحن  الجمع و ال توقیت  حسن  رصد

 ).  المؤشرات - هاء ملحقالإجراءات سر�عة (

   الوقت  في  ر�ة العینات  اختبار رصد ح � القیام  السودان)  وجنوب    وجمهور�ة الكونغو الد�مقراطیةفي بلدان مختارة (الصومال وتشاد

 ملحق ال(جمع و/أو وقت النقل    خالل  واتخاذ إجراءات لمعالجة االختناقات  ،إلى وصولها إلى المختبر  هامن نقطة جمعانطالقا    الفعلي

 ).واو

 تعذر جمع العینات �ما هو مخطط لها. إذاتأكد من توفر خطة نقل بدیلة ال  
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 المخاطر والمتنوعة جغرافیا المناطق عالیة في  الترصد البیئيتوسیع وتحسین  - 3النشاط 

البیئي�ما أن استراتیجیة   العالمیة   استراتیجیة  أثبتت أهمیتها الحاسمة في الكشف عن فیروس شلل األطفال، فإن  الترصد  توصي    المبادرة 

 . مخاطرال عالیةبتوسیع نطاقها وتحسینها في المناطق 

شلل    لقاح فیروساستخدام  �   وأ�ضافي نظام ترصد فیروس شلل األطفال في بلد ما �اختالف الحالة الو�ائیة،    الترصد البیئيوتختلف مساهمة  

ترصد ل  كمِّ �ُ و   ،1شلل األطفال البري من النمط    فیروس  سرا�ةعلى رصد انقطاع    �ساعد الترصد البیئي،  الموطونةفي البلدان  فاألطفال.  

. الناشئةانتقال العدوى    المحتملة، وطرق الفیروس    �ؤر، و متفرقةعن طر�ق تحدید الصالت الو�ائیة بین مناطق جغرافیة    الشلل الرخو الحاد

  لوحظ وجود غیر أنه  ،  عمل �شكل جید�   ترصد بیئي  نظم  شمل� ترصد حساس لشلل األطفال  تتوفران على  فإن أفغانستان و�اكستان  وعموما،  

  الترصد البیئي على الصعید دون الوطني وفي المناطق التي �صعب الوصول إلیها. وفي أفغانستان، تعمل مواقع  في الكشف�عض الثغرات 

 . 1فیروس شلل األطفال البري من النمط  �سري فیهافي المناطق التي  36مقاطعات من بین  10في 

و�مكن ز�ادة تحسین شبكة     .عالیة المخاطرلتشمل مناطق أخرى    البیئيلترصد  ل  تهاولتحسین الحساسیة، قد تستفید أفغانستان من توسیع شبك

 الرحل وهجرات موسمیة. للسكان منتظمة تعرف تنقالت في �اكستان من خالل التوسع في المناطق التي الترصد البیئي

الدائر فیروس شلل األطفال البري/فیروس شلل األطفال    وفود  في الكشف عن  الترصد البیئيساعد  � ، �مكن أن  الموطونة  غیروفي البلدان  

الفیروس،  سرا�ة توقف  علىوتقد�م أدلة إضافیة  ،الفاشیة، وتأكید نطاق شلل األطفال المشتق من اللقاحظهور فیروس أو  مشتق من اللقاحال

بلدان (   أنشأت،  2019ومنذ عام    االستجا�ة.  حملة  وتوثیق فعالیة الد�مقراطیةجمهور�ة  عدة    ،وطاجیكستان  ،وسیرالیون   ،ولیبیر�ا  ، الكونغو 

الدائر المشتق  لفاشیات فیروس شلل األطفال  الوطنیة، �عضها استجا�ة    الترصد البیئيوأوغندا) شبكات  والفلبین  مالیز�ا  نام) أو وسعت (ت وفی 

خطة العمل  للترصد البیئي من أجل    إلنشاء شبكاتهاالتي تخطط  البلدان    5  الجدولفي  وترد  البلدان المجاورة.   في  أو لفاشیات    من اللقاح

 .  توسیعها أو تحسینها أو 2024-2022األطفال العالمیة لترصد شلل 

 المنظمة یمأقالالبیئي أو توسیعه أو تحسینه، حسب  ترصدال للشروع في  البلدان التي تخطط - 5الجدول 

  الصحة منظمة إقلیم
ل الشروع   له  لترصد  المخطط 

   البیئي

للتوسع  ال له  ترصد  المخطط 

 البیئي  
  لترصد البیئي المخطط له ل تحسینال

 ا إفر�قی 
مالوي،  و �ر�تر�ا،  و بوتسوانا،  

 ز�مبابوي  و رواندا، و 
 

فاسو،   غینیا و الكامیرون،  و بور�ینا 

موزامبیق، و غابون،  والاالستوائیة،  

 ، وتوغوالنیجرو 

 وسط المت شرق 

ولیبیا،   وعمان،  العراق، 

السعود�ة،   ،  وتونسوالعر�یة 

 العر�یة المتحدة اإلماراتو 

إیران و أفغانستان،   جمهور�ة 

الصومال، و لبنان،  و   اإلسالمیة،

 الیمن و 

 �اكستان 

  جنوب شرق آسیا
نیبال،  و الهند،  و بنغالد�ش،  

 تایالند و 
 إندونیسیا 
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 غرب المحیط الهادئ

،  �ور�ا جمهور�ة  و كمبود�ا،  

الو  و  الد�مقراطیة  جمهور�ة 

 منغولیا و ، الشعبیة

   نامت فی 

 �ابوا غینیا الجدیدة

البیئيتوقف  ( جائحة  خالل    الترصد 

إعادة � و   19-كوفید إلى  حتاج 

 )التشغیل

   قیرغیزستان  ا أورو� 

  هایتي و غواتیماال،    ن ی األمر�كت

  واألخذ �عین   ،�عنا�ة  ةالعالمی   یةالتوجیهاإلرشادات  أو توسیعه أو تحسینه اتباع    الترصد البیئي  الشروع فيلبلدان التي تتطلع إلى  على او�نبغي  

مواقع تخصیص  على النظر في    ،حیثما أمكن ذلك  ،ع البلدان ی تشج�تم  و   متنوعة جغرافیا استنادا إلى المخاطر والجدوى.  المجاالت  ال  االعتبار

المهم    منفومع ذلك،    12  فاشیة).�شهد حدوث  التي تم تحدیدها حدیثا (مثل موقع جغرافي جدید    عالیة المخاطرعلى المدى القصیر للمناطق  

 .موقع مناسب ألخذ العینات إ�جادن �صعب حی ، فیها المرغوب األماكنفي جمیع  لترصد البیئيلإنشاء موقع یتعذر قد مالحظة أنه 

�عتمد السیاقات  وفي   أن  �جب  صحي،  صرف  نظام  بها  یوجد  ال  التي 

، مثل القنوات المفتوحة  میاه الصرف الصحيأخرى لتدفق    نظمالبرنامج على  

تقدیر   الصعب  من  �كون  وقد  المیاه.  قنوات  المناطق  السكان  أو  في 

) و�یانات  DEMs(   ةالرقمی المسح الطو�وغرافي  ج  ذانمشكل  ت و .  فةالمستهدَ 

األزرق"  االصطناعیة (blue line)   "الخط  المائیة  والممرات  (التیارات 

والمولدة رقمًیا عن طر�ق تحدید التدفق واالتجاه والتراكم) أدوات �مكن أن 

في حالة عدم و 13.  لمواقع الترصد البیئيتساعد في تحدید المناطق المحتملة  

ات  �جب استخدام المعلومات والبیان   نماذج المسح الطو�وغرافي الرقمیة،توفر  

أو و�االت إدارة میاه الجزئي  من التخطیط    ،على سبیل المثال  -المیدانیة  

�جب  و . المناطق المستهدفةلتقدیر السكان في  -الصرف الصحي المحلیة 

الذ�یة   الهواتف  تطبیقات  العالمي   التفصیلیةتنفیذ  المواقع  تحدید  لنظام 

)GPSوالتفاصیل الوصفیة للمواقع البیئیة المحتملة والحالیة  محدد،لتمكین جمع دقیق و�امل وفي الوقت المناسب للموقع ال  ،) �لما أمكن ذلك  . 

أو المنسق اإلقلیمي للمختبر المرجعي عندما ال تكون قدرة   -وسیعتمد اختیار المواقع الجدیدة وتشغیلها دائًما على موافقة المختبر الوطني  

خالل األشهر الستة إلى  مصادقة الجراءات الموسع متاحة في البلد. و�اإلضافة إلى ذلك، �جب أن تخضع جمیع المواقع الجدیدة إلاالختبار 

�جزء من شبكة    بعیدلتحدید ما إذا �ان جمع عینات میاه الصرف الصحي �جب أن �ستمر على المدى ال  ،االثني عشر األولى من التشغیل

 . الترصد البیئي الروتیني

 

 
فاشیة شلل األطفال [�اإلنجلیز�ة]. جنیف:  أو  فیروسلالمبادرة العالمیة الستئصال شلل األطفال. اإلجراءات التشغیلیة الموحدة لتعز�ز ترصد فیروس شلل األطفال �عد التحري في حدث  12

-https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2021/02/SOPs-for-Polio-ES-enhancement( 2020بر منظمة الصحة العالمیة؛ �انون األول/د�سم
following-outbreak-20210208.pdf .( 

   .(https://es.world)نماذج المسح الطو�وغرافي الرقمیة الحالیة الخاصة بثالثین بلدا. �مكن االطالع علیها على الرا�ط  13

 توصیة �استخدام اللقاح المستجد 

فیروس شلل األطفال الدائر المشتق من اللقاح  لالستجا�ة لفاشیة  

المفضل.    االختیار األول   اللقاح المستجد سیكون   ، 2من النمط

�خضع  �االسإل المستجد  اللقاح    و�ینما  حالة    تخدام ذن  في 

للكشف عن أي تغییرات جینیة   تهمأمونی   رصد، �جب  الطوارئ 

ومن لساللة المستجد.  ذلك    اللقاح  �كن  لم  (و�ن  المستحسن 

وظیفي واحد   ترصد بیئي مطلوً�ا) أن �كون لدى البلدان موقع

قد  و  للقاح المستجد.ام  استخدافي منطقة    مخصصعلى األقل  

 .�كون هذا موقًعا موجوًدا أو موقًعا مخصًصا جدیًدا 

https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2021/02/SOPs-for-Polio-ES-enhancement-following-outbreak-20210208.pdf
https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2021/02/SOPs-for-Polio-ES-enhancement-following-outbreak-20210208.pdf
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 3ئكضخئم  لهئل 
  في �اكستان.  الترصد البیئيفي أفغانستان وتحسین  الترصد البیئيدعم التوسع في 

  مناطق جدیدة ذات أولو�ةو   ختارةتوسیعه أو تحسینه في بلدان مأو  الترصد البیئي الشروع فيدعم. 

  الترصد البیئي تقییم وتطو�ر استخدام التكنولوجیا واألسالیب الجدیدة الختیار مواقع 

 

 وتعز�ز الدمج  تسهیل بناء قوة عاملة ماهرة - 4النشاط 

المختبرات    فيو   ،ترصد شلل األطفالمن المتوقع أن یتلقى الموظفون العاملون في مجال  

  /الشلل الرخو الحاد�شأن    تجدید المعارفل  دوارات تدر�بیةفي جمیع البلدان ذات األولو�ة  

  - زاي    ملحقال(  مرة �ل سنتینعلى األقل    الوقا�ة منها �اللقاحاتاألمراض التي �مكن  

ماهرة  بناء  تسهیل عاملة  هذه  )قوة  التدر�بیة.  معلومات   الدورات  تتضمن  أن  �جب 

 الوعي العام. اإلدراك و  لرفع الترصد البیئي �خصوص و�رشادات

التدر�بیةولدعم   المعارفل  الدورات  وضعت    تجدید  الترصد،  العالمیة لموظفي   المبادرة 

 Field Guidance for(  14توجیهات میدانیة لتنفیذ الترصد البیئي لفیروس شلل األطفال 

the Implementation of Environmental Surveillance for Poliovirus(  . تعرضو 

التوجیهیة مقدمة الوثیقة  البیئيعن    هذه  الموظفین في    وتشجع  الترصد  الوثیق مع  التنسیق    الصحیة   البرامج  في المختبر الوطني أو  على 

 . األخرى 

   شلل األطفال. المرتبطة �   غیراألمراض    مجاالت  في لدمج  ، ینبغي استكشاف فرص اعلى المدى الطو�ل  الترصد البیئيولتعز�ز استدامة نظام  

التنفسیة الحادة    المتالزمةفي الكشف عن  فائدتها  إلثبات    شبكتها القائمة للترصد البیئي  وجودفقد استفادت �اكستان، على سبیل المثال، من  

�شكل روتیني في العام للفیروسات المعو�ة    والترصدرصد مقاومة مضادات المیكرو�ات    ستخدمذلك، �ُ وعالوة على    215.سارس    –الوخیمة  

 . 16وأورو�ااألمر�كتین أقالیم في و العدید من البلدان  

 

 

 

 
 المبادرة العالمیة الستئصال شلل األطفال. إرشادات میدانیة لتنفیذ الترصد البیئي لفیروس شلل األطفال. [�اإلنجلیز�ة].   14

 Field guidance for the implementation of environmental surveillance for poliovirus ،  اإلعداد.  قید 
في میاه الصرف الصحي �استخدام شبكة الترصد البیئي القائمة:   2-سارس-) الكشف عن فیروس �ورونا2021د ن، أرشد ي، وآخرون (شر�ف س، إكرام أ، خورشید أ، سلمان م، محمو  15

 ) .https://doi.org/10.1371/journal.pone.0249568PLoS ONE. e0249568 (6): 16  (. [�اإلنجلیز�ة] 19نظام تكمیلي محتمل لرصد انتقال �وفید 
شرة منظمة الصحة العالمیة.  آردال س، ماك أدامز د، و�ستیرا آل، موغیدالك س. تكییف الترصد البیئي حسب احتیاجات تتبع مقاومة مضادات المیكرو�ات. [�اإلنجلیز�ة] ن 16

2021;99:239–240 

ولدعم استدامة نظام الترصد البیئي خارج نطاق شلل  

األطفال، ینبغي للبلدان أن تستكشف استخدام الترصد  

البیئي للكشف عن األمراض األخرى التي �مكن الوقا�ة  

  ینبغيكما مجاالت البرنامج. من منها �اللقاحات أو غیرها 

وثیق مع جهات  ال تنسیق ال الفرص من خاللاستكشاف 

واالستجا�ة لحاالت الطوارئ على   ، تبرات والمخ ، الترصد 

 المستوى القطري، حیثما ینطبق ذلك.  

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0249568
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   4ئكضخئم  لهئل 
  نشرField Guidance for the Implementation of Environmental Surveillance for Poliovirus  )  توجیهات میدانیة لتنفیذ

 2022�حلول منتصف عام  )الترصد البیئي لفیروس شلل األطفال

   األمراض التي �مكن الوقا�ة منها �اللقاحات/    الشلل الرخو الحاد   ترصد الخاصة ب في الدورات التدر�بیة    البیئي المتعلق �الترصد  مكون  التحدیث. 

 مرة واحدة على األقل �ل عامین في جمیع البلدان ذات األولو�ة. تجدید المعارف إجراء دورات تدر�بیة ل 

  ألمراضاألخرى لمسببات  الشلل األطفال للكشف عن  الترصد البیئي لاستخدام  وتوثیق  استكشاف.   

 أدوات جمع البیانات اإللكترونیة توسیع استخدام  - 5النشاط 

قابلة للتشغیل   متباینة غیر  نظممما أدى إلى    ،الترصد البیئي  السر�ع في  البیانات التوسعإدارة  في    المبادرة العالمیةتطور استراتیجیات  واكب  

جمع البیانات لنهج  ال  هذه  مواءمة  على  العالمیةالمبادرة  عمل  ت ، س2024-2022األطفال  خطة العمل العالمیة لترصد شلل  و�موجب    .  المتبادل

 القر�ب  الوقت الفعليفي    وتقد�م تقییم   ، لتتبعاستخدام نظم جمع البیانات المتنقلة    یتم حالیا  فعلى سبیل المثال،  ).5الهدف  (انظر  و�دارتها  

الوقت المناسب. وحتى اآلن، تستخدم معظم  خالل الز�ارة في    التي تم تحدیدها  قضا�اال  و�تمامها، ومتا�عةومعدالت تكرارها    ،للز�ارات اإلشرافیة

بیانات متنقلة عند نقطة التجمیع. وفي مناطق أخرى، �ظل    المتوسط نظمشرق    إقلیمبلدان في    وعدة  إقلیم منظمة الصحة إلفر�قیابلدان  

  �ضع آلیات أساسیة لتسجیل البیانات ومشار�تها، مما  ك  )Access(  أكسس   قواعد بیاناتو )  ExcelMS(  إكسیل   تبرنامج ما�كروسوفاستخدام  

 .تحلیلهاو  الوقت الفعليالبیانات الدقیقة في  الوصول إلى أمامتحد�ات 

 5ئكضخئم  لهئل 
   جمیع  إلشراف على جمع العینات وعلى المواقع في  من أجل اجمع البیانات  اإللكترونیة المتنقلة لدوات  األدعم وضمان استخدام

 البلدان ذات األولو�ة.

 

 رصدال

والشر�اء دون اإلقلیمیین، والمقر العالمي لمنظمة الصحة العالمیة على   ،واإلقلیمیة التا�عة لمنظمة الصحة العالمیة  ،ستعمل المكاتب القطر�ة

 .)6الجدول  (في الكشف السر�ع عن فیروسات شلل األطفال.  البیئي لإلسهام  رصدت التحسین شبكة 

 )  الترصد البیئي(تحسین  2أنشطة الرصد للهدف   - 6الجدول 

 المستوى العالمي  اإلقلیمي   دون   /المستوى اإلقلیمي   البلدان ذات األولو�ة  نشاط ال

جودة    .1 تحسین 

البیئیة   والحفاظ  المواقع 

 علیها 

الرئیسیة   رصد • األداء  مؤشرات 

التصحیحیة  اإلجراءات  واتخاذ 

 في الوقت المناسب  

ر�ع  مكتبي    استعراضإجراء   •

البیئيلشبكة    سنوي    الترصد 

 الحالیة  

 ة المیدانی   اتاالستعراضدعم   •

 لترصد البیئي ل

مؤشرات  • واقتراح  استعراض 

حساسیة   �شأن  الترصد محدثة 

 البیئي 
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ر�ع    مكتبي  استعراضإجراء   •

ألداء    أو  سنوي  موقع  میداني 

 البیئي  الترصد

إغالق جمیع المواقع ذات األداء  •

استعراض   الضعیف �ل   حسب 

 لترصد البیئي ل

لمواقع    استعراضتقد�م   • میداني 

البیئي األداء    الترصد  ذات 

  هاالضعیف و�غالق

ألداء مكتبي    استعراضإجراء   •

 مرتین في السنة الترصد البیئي  

توقیت جمع  تحسین    .2

الترصد عینات  

 شحنها و  البیئي

التتبع   •   جمعمن  توقیت  حسن 

 المختبر�ة إلى النتائج العینات 

نقلوضع   • ألي   خطط   بدیلة 

  اتالعین وصول  تأخیر في

  منانطالقا  توقیت  الحسن  تتبع   •

العینات النتائج   جمع    إلى 

 النهائیة  المختبر�ة

مؤشرات   • التوقیت رصد   حسن 

 تعلیقاتوتقد�م 

وتحسین  3 توسیع   .

البیئي  في   الترصد 

عالیة   المناطق 

والمتنوعة  المخاطر 

 جغرافیا 

البیئي توسیع   • إلى    الترصد 

حیثما   جغرافیا،  متنوعة  مناطق 

 كان ذلك ممكنا 

نظام  • في  التوسع  ودعم  رصد 

البیئي ذات    الترصد  البلدان  في 

من    األولو�ة  المناطق وغیرها 

 الجدیدة ذات األولو�ة 

نظام  • في  التوسع  ودعم  رصد 

البیئي ذات    الترصد  البلدان  في 

من   وغیرها   المناطق األولو�ة 

 الجدیدة ذات األولو�ة 

استعمال    تقییم • وتطو�ر 

في  الجدیدة  والطرق  التكنولوجیا 

 اختیار مواقع الترصد البیئي 

قوة .  4 بناء  تسهیل 

وتعز�ز    عاملة ماهرة

 الدمج

تدر�بیة  إجراء • تجدید  ل   دورات 

البیئي  �شأن  المعارف   الترصد 

من   التدر�بیةكجزء    الدورات 

الوطنیة   ودون  عن الوطنیة 

الحاد الرخو  األمراض   /الشلل 

منها   الوقا�ة  �مكن  التي 

 �اللقاحات

البیئي  استخدام  توثیق   • الترصد 

ترصد ل في  األطفال  شلل 

األ �مكن    خرى األمراض  التي 

  الوقا�ة منها �اللقاحات

في جمیع   الدورات التدر�بیةدعم   •

 البلدان ذات األولو�ة

البیئي  استخدام  توثیق   • الترصد 

ترصد ل في  األطفال  شلل 

�مكن  ألخرى  ااألمراض   التي 

  الوقا�ة منها �اللقاحات

لتنفیذ   • میدانیة  إرشادات  نشر 

شلل  لفیروس  البیئي  الترصد 

 األطفال 
Field Guidance for the 

Implementation of 

Environmental Surveillance 

for Poliovirus 

   2022�حلول منتصف 

 تحدیث المواد التدر�بیة  •

القدرات  • بناء  أنشطة  دعم 

  ترصدفي مجال الاإلقلیمیة 

البیئي  استخدام  توثیق   • الترصد 

ترصد ل في  األطفال  شلل 
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�مكن  األخرى  األمراض   التي 

   منها �اللقاحاتالوقا�ة 

استخدام   .5 توسیع 

أدوات جمع البیانات  

 اإللكترونیة

اإللكترونیة لجمع    األدوات  تنفیذ •

واإلشراف   الترصد البیئي  عینات

جمیع البلدان  في  )  الحد األدنى(

   ذات األولو�ة

تنفیذ   •   ةاإللكترونی   األدواتدعم 

علیها  واإلشراف  العینات  لجمع 

 األولو�ة في البلدان ذات 

معلومات  • إدارة  نظام  نشر 

البیئي على  القائم    الترصد 

البلدان    في  هالستخدام  اإلنترنت

 ذات األولو�ة 
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 فیروس شلل األطفال المشتق من اللقاح المرتبط �العوز المناعي  ترصد

ترصد فیروس شلل األطفال المشتق من اللقاح المرتبط �العوز المناعي من أجل استدامة استئصال   إنشاء نظام  –  3الهدف  

 شلل األطفال  

 خلفیة 

المعرضین  و ،  اء� األفراد الذین �عانون من اضطرا�ات نقص المناعة األولي، أي أولئك الذین �عانون من اضطرا�ات تؤثر على نظام الخال�ا  �عد  

یؤدي  مما قد  ر الفیروسات اللقاحیة و�فرازها لفترات طو�لة،  ث أكثر عرضة لخطر تكا)  OPVsالحي (  شلل األطفال الفموي   فیروس  للقاحات

المسبب و�اإلضافة إلى خطر اإلصا�ة �شلل األطفال 17 .�العوز المناعي ةالمرتبط اتمن اللقاح ةشلل األطفال المشتق اتفیروسإلى تطو�ر 

في فاشیات في التسبب  محتمال    �شكلون خطرافیروس شلل األطفال المشتق من اللقاح المرتبط �العوز المناعي  � ، فإن األفراد المصابین  للشلل

فیروس شلل األطفال المشتق من اللقاح المرتبط    الكشف عن أي فاشیاتلم یتم حتى اآلن    ، و�نفیروس شلل األطفال المشتق من اللقاح

استئصال  على  خطرا عالمیا  �شكل    المشتق من اللقاح المرتبط �العوز المناعياألطفال    شلل  فیروس  سرا�ة�التالي، فإن  و .  �العوز المناعي

األفراد الذین �عانون  ، مما دفع فر�ق الخبراء االستشاري االستراتیجي إلى التوصیة بتوسیع نطاق ترصد فیروس شلل األطفال بین  شلل األطفال

 18 .مرحلة ما �عد اإلشهادالتخطیط لفي لشروع لاستراتیجیة دعا إلى وضع عندما  ، اضطرا�ات نقص المناعة األولي من 

لترصد   خطة العمل العالمیة  خالل فترة  فیروس شلل األطفال المشتق من اللقاح المرتبط �العوز المناعي  ترصدتتناول األنشطة المبینة أدناه و 

، 19شلل األطفال المشتق من اللقاح المرتبط �العوز المناعي حالیا تطو�ر ترصد فیروس). و�جري 7الجدول  ( 2024-2022األطفال شلل 

قام  و�اإلضافة إلى ذلك،    .ترصدال  أنشطة  الشروع في تنفیذالبلدان عند    ونظام المعلومات لدعم  ،ومواد التدر�ب  رشادات،اإل  توفیر  من خالل

بتقییم  وتحدید أولو�ات التدخل  �فیروس شلل األطفال المشتق من اللقاح المرتبط �العوز المناعي  اإلصا�ة  البلدان لتقدیر مخاطر  البرنامج 

 ). 3الشكل  (

 

 

 

 

 
�كتو م، دا سیلفا غ، شاه محمودي س، سازاد ه، ماخ و، خان آل، سوتر غ و. إفراز فیروس شلل األطفال بین األشخاص الذین �عانون من  ر -لي ل، إ�فانوفا و، إدر�س ن، تیونغكو 17

 J Infect Dis. 2014;210 Suppl 1, S368-372 (https://doi.org/10.1093/infdis/jiu065) .اضطرا�ات نقص المناعة األولیة: ملخص لسلسلة دراسات من سبعة بلدان.
 561(91)48;2016- 94السجل الو�ائي األسبوعي.االستنتاجات والتوصیات.  – 2016اجتماع فر�ق الخبراء االستشاري االستراتیجي المعني �التمنیع، تشر�ن األول/أكتو�ر   18

(http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/251810/WER9148.pdf).  
ألطفال غیر فیروسات شلل األطفال المشتقة من  على الرغم من أن الهدف من ترصد شلل األطفال بین مرضى اضطرا�ات نقص المناعة األولي هو الكشف عن أي إفراز لفیروس شلل ا 19

لمیة الستئصال شلل األطفال. مبادئ توجیهیة لتنفیذ  اللقاحات، من أجل تیسیر االطالع سنشیر إلیها بـ “ترصد فیروس شلل األطفال المشتق من اللقاح المرتبط �العوز المناعي." المبادرة العا
 2020عانون من اضطرا�ات نقص المناعة األولیة. [�اإلنجلیز�ة] جنیف: منظمة الصحة العالمیة؛ �انون األول/د�سمبر ترصد فیروس شلل األطفال بین المرضى الذین �

) 20201215.pdf-3.3-Suveillance-PID-Implementing-for-content/uploads/2020/12/Guidelines-ication.org/wphttps://polioerad تم إنشاء نظام  .(
العالمیة في بنغالد�ش، والصین،  صحة ترصد فیروس شلل األطفال المشتق من اللقاح المرتبط �العوز المناعي على أساس مشار�ع �حث سا�قة تم تطو�رها ومساندتها من قبل منظمة ال

 ومصر، والهند، و�یران و�اكستان وروسیا وسر�النكا وتونس. 

https://doi.org/10.1093/infdis/jiu065
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/251810/WER9148.pdf
https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/12/Guidelines-for-Implementing-PID-Suveillance-3.3-20201215.pdf
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 3الرئیسیة للهدف  جراءاتمؤشرات األداء/ اإلو األنشطة الهامة  - 7الجدول 

 الرئیسیة    األداء/اإلجراءات  مؤشرات   األنشطة األساسیة 

على المستوى القطري استعراض التنفیذ التجر�بي   .1

فیروس شلل األطفال المشتق من   ترصدوتقییم  

 اللقاح المرتبط �العوز المناعي 

فیروس شلل األطفال المشتق من    تتوفر على نظام لترصدعدد البلدان التي   •

   اللقاح المرتبط �العوز المناعي

الوالبلدان    منظمةالأقالیم  توعیة   .2   مخاطر عالیة 

المشتق من �شأن ترصد   فیروس شلل األطفال 

 اللقاح المرتبط �العوز المناعي 

 قلیمإل احسب  حلقات دراسیة إلكترونیةعدد أنشطة التوعیة و  •

التدر�بیة  .3 والمواد  المعلومات  نظام  تحدیث 

  والتوجیهیة

فیروس شلل األطفال المشتق  �   المتعلقةعدد البلدان التي أبلغت عن البیانات   •

 نظام معلومات شلل األطفال  من خالل  ،اللقاح المرتبط �العوز المناعيمن 

 التدر�ب و�ناء القدرات  �  قامتالبلدان التي  عدد •

ل .4 األجل  فیروس شلل    ترصدوضع خطة طو�لة 

من المشتق  �العوز    األطفال  المرتبط  اللقاح 

 مرحلة ما �عد اإلشهادخالل  المناعي

 متاحة ومكلفة  األجلطو�لة خطة  •

العالجات  .5 إلى  الوصول  وتنسیق  التواصل 

 المضادة للفیروسات
 تقد�م العالج المضاد للفیروسات لجمیع المرضى المؤهلین  •
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 لإلصا�ة �فیروس شلل األطفال المشتق من اللقاح المرتبط �العوز المناعي البلدان المعرضة لمخاطر عالیة ومتوسطة    -3الشكل  

 

 
 
 . 2018تشر�ن األول/أكتو�ر : منظمة الصحة العالمیة مصدرال

 استعراض التنفیذ التجر�بي على المستوى القطري وتقییم ترصد فیروس شلل األطفال المشتق من اللقاح المرتبط �العوز المناعي  - 1النشاط 

فیروس شلل   ترصد  تنفیذ نظاملتجر�ب  )  األردن وتونسوجمهور�ة إیران اإلسالمیة و   (مصر  المتوسط أر�عة بلدان في منطقة شرق    تم اختیار

  صصت لها خُ ضعت خطط قطر�ة  قلیمي، ووُ اإل  على الصعیدیة  تدر�ب   تنظیم دورة. وتم  المرتبط �العوز المناعي  األطفال المشتق من اللقاح

   . 19-جائحة �وفیدأن التنفیذ المیداني تأخر في �عض البلدان وتوقف تماما في جمیع البلدان �سبب  ؛ غیرمعینة میزانیة

لترصد شلل  و�موجب   العالمیة  العمل  العالمیة  ستعرضت س  ، 2024-2022األطفال  خطة  بلد   المبادرة  في �ل  والتحد�ات  المحرز  التقدم 

�شكل �امل    فیروس شلل األطفال المشتق من اللقاح المرتبط �العوز المناعي  ترصدنظام  تجر�بي، بهدف تحقیق ما هو مطلوب إلنشاء  

 وسر�ع.  

  اللقاح المستجد   نشرالفاشیات، فإن    اندالع و فیروس شلل األطفال المشتق من اللقاح المرتبط �العوز المناعي    سرا�ةعودة  و�اإلضافة إلى خطر  

  ة مملزَ   المبادرة العالمیة  ، فإنإذن االستخدام في حاالت الطوارئ اللقاح المستجد �موجب    استعمال  وفي إطار.  معینة تدابیریتطلب أ�ضا اتخاذ  

 اللقاح المستجد، سیتعین استدامة الرصد في البلدان التي تستخدم ولذلك. اضطرا�ات نقص المناعة األوليبین مرضى   مأمونیة اللقاحبتقییم 

أو    �المرضفیما یتعلق   مأمونیة اللقاحإلى أن یتم جمع حاالت �افیة لتقییم    ، اضطرا�ات نقص المناعة األوليتشخیص    والتي لها القدرة على

 جاهز�تها الستخدام التي تم تقییم    34  ـخمسة من البلدان ال  قامت،  2021عام  األخیر من  اعتبارا من الر�ع  و 20. تجداإلفراز المطول للقاح المس

فیروس شلل األطفال المشتق من اللقاح المرتبط �العوز    ترصدنظام    وضععن قدرتها أو أعر�ت عن اهتمامها ب اللقاح المستجد، �اإلبالغ  

 
  2021لیز�ة]. جنیف: منظمة الصحة العالمیة؛ المبادرة العالمیة الستئصال شلل األطفال. متطلبات الترصد المیداني والمختبري لشلل األطفال في سیاق استخدام اللقاح المستجد [�اإلنج  20
)https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2021/10/nOPV2-Surveillance-Guidance-1.pdf .( 

 مخاطر عالیة الالبلدان                      
 المخاطر البلدان متوسطة                           

 غیر قابل للتطبیق                                 
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. وحیثما  تتبعهمو   المرضى �اضطرا�ات نقص المناعة األولي  إصا�ة  التحقق من قدرة البلدان على تشخیص� حالیا  �قوم البرنامج  . و المناعي

   . رتبط �العوز المناعيفیروس شلل األطفال المشتق من اللقاح الم ترصدوتنفیذ وضع  المبادرة العالمیةستسهل أمكن، 

   بلدان مختارة في  فیروس شلل األطفال المشتق من اللقاح المرتبط �العوز المناعي ترصد تطو�ر - 8الجدول 

 بلد ال

فیروس  �  اإلصا�ة  مخاطرتقییم   

شلل األطفال المشتق من اللقاح  

المناعي  �العوز    المرتبط 

)2018 ( 

لترصد البلدان      التجر�بیة 

األطفال المشتق فیروس شلل  

�العوز   المرتبط  اللقاح  من 

 المناعي 

فیروس  مشروع أ�حاث  

المشتق  األطفال  شلل 

المرتبط   اللقاح  من 

 �العوز المناعي 

�سبب    اختیارهتم  

اللقاح    استخدام

 المستجد 

  X  ة متوسط بنغالد�ش 

  X  یةعال الصین 

  X X یةعال مصر 

  X  یةعال الهند 

إیران   جمهور�ة 

 اإلسالمیة 
  X X یةعال

   X ة منخفض األردن 

 X   ة متوسط نیجیر�ا 

  X  ة متوسط �اكستان 

  X  ة متوسط االتحد الروسي 

 X   ة منخفض السنغال 

  X  ة متوسط سر�النكا 

  X X ة متوسط تونس 

 

 1لهئل ئكضخئم  
  تنفیذ التجر�بي    استعراض  المناعي  لالترصد  �العوز  المرتبط  اللقاح   وجمهور�ة إیران  ،في مصرفیروس شلل األطفال المشتق من 

تقییم درجة اإلنجاز وحجم التحد�ات والحلول الممكنة، واتخاذ قرار �شأن تأجیل التنفیذ أو تسر�عه و   وتونس.  ،واألردن  ،اإلسالمیة

 وتوسیعه.

 ما في ذلك النتائج المتوقعة والجداول الزمنیةتجر�بیةفي البلدان ال  وضع خطة لتسر�ع التنفیذ المیداني� ،. 

   عملیة  �جزء من    ،فیروس شلل األطفال المشتق من اللقاح المرتبط �العوز المناعي  ترصدمواصلة التحقق من قدرة البلدان على

 . عند االقتضاء، تتبعهو اختبار شلل األطفال إلى ضافة الرصد لما �عد نشر اللقاح المستجد. إ
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 توعیة أقالیم المنظمة والبلدان عالیة المخاطر �شأن ترصد فیروس شلل األطفال المشتق من اللقاح المرتبط �العوز المناعي    -  2النشاط  

�اعتباره دعامة  ، المناعيفیروس شلل األطفال المشتق من اللقاح المرتبط �العوز بترصد   ملمة المنظمة و�لدانها أقالیم ینبغي أن تكون جمیع 

فیروس   ترصد  األطفال، فإنومع اقتراب استئصال شلل    والترصد البیئي.   الشلل الرخو الحادإلى جانب  ،  استئصال شلل األطفاللبرنامج  جدیدة  

 أهمیة.  زدادی سوف  شلل األطفال المشتق من اللقاح المرتبط �العوز المناعي

مخاطر   ترتفع فیهاللبلدان التي    �بیرة  أولو�ة  عطي البرنامجسی ،  2024-2022للفترة  خطة العمل العالمیة لترصد شلل األطفال  و�موجب  

مرضى  عن    للكشفوالنظم الالزمة  القدرة    لدى البلدانو�ذا �انت    .  فیروس شلل األطفال المشتق من اللقاح المرتبط �العوز المناعياإلصا�ة � 

فیروس شلل األطفال    وتنفیذ ترصدالمتاحة  الموارد    استعراضعلى    مسیتم تشجیعه،  تتبعهم و   واختبارهم  ،المناعة األولياضطرا�ات نقص  

   .المشتق من اللقاح المرتبط �العوز المناعي

 

 

 

 2لهئل ئكضخئم  
  مدر�ین الرئیسیینال  والنظر في تكو�ناإلقلیمي  على الصعیدالتنسیق جهات تحدید وتدر�ب . 

   ترصداستضافة إلكترونیة حول  دراسیة  المناعي إلط  حلقات  �العوز  المرتبط  اللقاح  المشتق من  األطفال   أقالیمالع  فیروس شلل 

. وتعطى  لمخاطر عالیة من فیروس شلل األطفال المشتق من اللقاح المرتبط �العوز المناعيالمعرضة    وجمیع البلدان  المنظمة،

فیروس شلل األطفال المشتق من اللقاح المرتبط �العوز المناعي  في مجال    قائمة�حثیة سا�قة و  للبلدان التي لها مشار�ع  األولو�ة

 أعاله). 8الجدول  (

 واستخداممشار�ع البحث) لتعز�ز المواد اإلرشاد�ة و  المناعة،�  المعنیة مجموعاتالو وزارات الصحة، (أي  عنیةاالتصال �األطراف الم 

 .فیروس شلل األطفال المشتق من اللقاح المرتبط �العوز المناعي ترصدفي مجال   نظام معلومات شلل األطفال

 

 تحدیث نظام المعلومات والمواد التدر�بیة والتوجیهیة - 3النشاط 

في   �العوز المناعيفیروس شلل األطفال المشتق من اللقاح المرتبط    ترصدل  نظام المعلومات  وتحدیثات  ة ی التدر�ب   موادالو   إلرشاداتا  تم تطو�ر

 والتطو�ر المرتبط البحث  ومع تقدم التنفیذ المیداني واستمرار    21  .2020-2018  خطة العمل العالمیة لترصد شلل األطفالل ل  المرحلة السا�قة

فضال عن    البیانات �انتظام،برصد    البرنامج  �فاءة، سیقومأكثر  وطرق اختبار  فعالة مضادة للفیروسات  عقاقیر  في السعي إلى    �شلل األطفال

 التدر�بیة المتاحة. ات والمواد اإلرشادجمیع  وترجمةتحدیث 

 
لمناعة األولیة؛ جنیف: منظمة الصحة  المبادرة العالمیة الستئصال شلل األطفال. مبادئ توجیهیة لتنفیذ ترصد فیروس شلل األطفال بین المرضى الذین �عانون من اضطرا�ات نقص ا 21

 ). https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/12/Guidelines-for-Implementing-PID-Suveillance-3.3-20201215.pdf( 2020میة; العال

https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/12/Guidelines-for-Implementing-PID-Suveillance-3.3-20201215.pdf
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 3ئكضخئم  لهئل 
 العالمي.  ترصدلالشهري لتحدیث ال�جزء من  ترصد فیروس شلل األطفال المشتق من اللقاح المرتبط �العوز المناعيبیانات  رصد 

  حسب الحاجة.واألدوات الحالیة اإلرشاداتمراجعة وتحدیث ، 

 إضافیتین من لغات منظمة الصحة العالمیة (العر�یة والفرنسیة). على األقل إلى لغتین ترجمة الوثائق واألدوات 

 

 اإلشهاد ما �عد    مرحلةخالل    فیروس شلل األطفال المشتق من اللقاح المرتبط �العوز المناعي  ترصدل  األجلوضع خطة طو�لة    -  4النشاط  

�عض   ردُ وتِ .  مرحلة ما �عد اإلشهادأكثر أهمیة في    فیروس شلل األطفال المشتق من اللقاح المرتبط �العوز المناعي  ترصدصبح  � سوف  

فیروس لترصد    22  طو�لة األجل، ولكن ال توجد حالیا خطة استراتیجیة  شلل األطفال  استئصال  على  اإلشهاداستراتیجیة ما �عد  في    اإلرشادات

 . شلل األطفال المشتق من اللقاح المرتبط �العوز المناعي 

فیروس شلل األطفال  �شأن    طو�لة األجل، سیطور البرنامج خطة  2024-2022األطفال  لترصد شلل    خطة العمل العالمیةو�موجب فترة  

  ات من اللقاح  ةفیروسات شلل األطفال المشتقعدوى  ل  اقانت تستكشف مخاطر وقابلیة  من شأنها أن    ،المرتبط �العوز المناعيالمشتق من اللقاح  

دمجها  الخطة و   تكلفة  سیتم تقییمو .  وقدرتهم على البقاء  اضطرا�ات نقص المناعة األوليمرضى    تكاثر�ما في ذلك    المناعي، �العوز    ةالمرتبط

 ، لضمان استدامتها، ال سیما في السنوات الست إلى التسع األولى التي تلي االستئصالشلل األطفال  مرتبطة � غیر  نظم ترصد أخرى  مع  

  . فیروس شلل األطفال  الخطر الرئیسي لعودة ظهور  وه�كون فیروس شلل األطفال المشتق من اللقاح المرتبط �العوز المناعي  أن  رجح  یُ عندما  

 4ئكضخئم  لهئل 
 عن فیروس شلل األطفال المشتق من اللقاح المرتبط �العوز المناعيرف الحالیة االبیانات المتوفرة والمع استعراض . 

     تمتد    فیروس شلل األطفال المشتق من اللقاح المرتبط �العوز المناعي  ترصدل�لفتها    وتقییم  األجلطو�لة  خطة استراتیجیة  وضع

 .القائمة ترصدال نظم في الدمج، وضمان مستوى معین من مرحلة ما �عد اإلشهادعبر 

 

 للفیروسات التواصل وتنسیق الوصول إلى العالجات المضادة   - 5النشاط 

ولكن  .  V-7404و  Pocapavirعقار�ن:  تزال العالجات المضادة لفیروسات شلل األطفال قید التطو�ر، �ما في ذلك العالج المر�ب من  ال

الحاضر الوقت  یُ في  المناعة األوليالرحیم لمرضى    لالستخدام  Pocapavir  إال  توفر، ال  نقص  فیروس شلل    اضطرا�ات  �فرزون  الذین 

شلل األطفال في  المسبب ل) أو الفیروس المعوي غیر فیروس شلل األطفال المشتق من اللقاح المرتبط �العوز المناعياألطفال (�ما في ذلك 

 العالجاتتطو�ر    رصدبرنامج  السیواصل    ، 2024-2022األطفال  لترصد شلل    خطة العمل العالمیة�موجب  و .  الحاالت التي تهدد الحیاة

المتوفرة  دو�ة األ تلك علىالمطلو�ة للحصول والعملیة  ،والتوافر ،البلدان على آخر المستجدات حول التقدم م إطالعیت وسالمضادة للفیروسات 

 
https://polioeradication.org/wp-( 2018المبادرة العالمیة الستئصال شلل األطفال. استراتیجیة ما �عد اإلشهاد على استئصال شلل األطفال. جنیف: منظمة الصحة العالمیة؛  22

content/uploads/2018/05/polio-post-certification-strategy-20180424-ar.pdf.( 
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الصعید    الفیروسات على  اتجمیع االتصاالت مع الشر�ة المصنعة لمضاد، حسب الحاجة،  البرنامجوسینسق    .االستخدام الرحیم  �موجب

 .العالمي

 5ئكضخئم  لهئل 

  العالج المضاد للفیروساترصد تقدم. 

  الرحیم لـ الستخدام�موجب اإحاطة البلدان �التوصیات والخطوات الحالیة  Pocapavir. 

 االستخدام الرحیم للفیروسات �موجبلتأمین األدو�ة المضادة  ات مضادلالمصنعة لالتواصل بین األطباء المعالجین والشر�ة  تسهیل . 

  المضاد للفیروسات في المستقبلالمر�ب المؤهلین للحصول على العالج  اضطرا�ات نقص المناعة األوليل مرضى ی سجت. 

 

 رصد ال

فیروس شلل األطفال المشتق من ترصد    إنشاء نظام  والمكاتب اإلقلیمیة والشر�اء العالمیون المقر الرئیسي لمنظمة الصحة العالمیة،  سیرصد   

 ).9الجدول  من أجل استدامة استئصال شلل األطفال (اللقاح المرتبط �العوز المناعي 

   )فیروس شلل األطفال المشتق من اللقاح المرتبط �العوز المناعي ترصد( 3أنشطة الرصد للهدف   - 9الجدول 

/   البلدان ذات األولو�ة  نشاط ال اإلقلیمي  المستوى  المستوى 

 دون اإلقلیمي 

 عالمي المستوى ال

استعراض التنفیذ التجر�بي   .1

القطري   المستوى  على 

وتقییم ترصد فیروس شلل  

من   المشتق  األطفال 

�العوز   المرتبط  اللقاح 

 المناعي 

وفقا   • المیداني  التنفیذ  تعز�ز 

 للخطة المحدثة المقترحة 

  ترصد تقییم القدرة على إعداد   •

المشتق   األطفال  فیروس شلل 

�العوز   المرتبط  اللقاح  من 

�استخدام  قائمة  ال  المناعي 

 23للقاح المستجد مرجعیة ال

 

على   • المتوسط    إقلیمیتعین  شرق 

النتائج  و  مع  إقلیمیة  خطة  ضع 

والجدول    ،الزمني   المتوقعة 

للمساعدة في رصد التقدم المحرز  

 التجر�بیة في البلدان 

التي   • البلدان  قدرة  من  التحقق 

المستجد تستخدم   على    اللقاح 

األطفال    ترصد شلل  فیروس 

المشتق من اللقاح المرتبط �العوز  

 وتقد�م الدعم التقني  المناعي

قرار   • واتخاذ  الرائدة،  البلدان  تقییم 

قدما مع    للمضي    إقلیم�التنسیق 

   والبلداننظمة الم

التي   • البلدان  قدرة  من  التحقق 

المستجدتستخدم   على    اللقاح 

نظام شلل    ترصد   إنشاء  فیروس 

اللقاح   من  المشتق  األطفال 

المناعي  �العوز  وتقد�م    المرتبط 

 الدعم التقني 

المنظمة  .2 أقالیم  توعیة 

والبلدان عالیة المخاطر 

شلل    ترصد نشر   • فیروس 

اللقاح   من  المشتق  األطفال 

المعرضة   • البلدان  جمیع  إطالع 

اإلصا�ة   شلل  �لخطر  فیروسات 

مع  حلقات دراسیة إلكترونیة  تنظیم   •

 إقلیم كل 

 
ترصد المیداني والمختبري لشلل األطفال في  لتقییم قدرات ترصد فیروس شلل األطفال المشتق من اللقاح المرتبط �العوز المناعي على المستوى القطري، أنظر الملحق هاء من متطلبات ال 23

content/uploads/2021/10/nOPV2-https://polioeradication.org/wp-( 2021سیاق استخدام اللقاح المستجد [�اإلنجلیز�ة].. جنیف: منظمة الصحة العالمیة؛ 
1.pdf-Guidance-Surveillance   .( 

https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2021/10/nOPV2-Surveillance-Guidance-1.pdf
https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2021/10/nOPV2-Surveillance-Guidance-1.pdf
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فیروس  ترصد  �شأن 

المشتق   األطفال  شلل 

المرتبط  من   اللقاح 

 �العوز المناعي 

المناعي �العوز  في    المرتبط 

التي على   البلدان    تتوفر 

 جدت مشار�ع �حثیة، إن وُ 

اللقاح من  المشتقة    ات األطفال 

المناعي �العوز  على    المرتبطة 

األطفال    ترصد شلل  فیروس 

المشتق من اللقاح المرتبط �العوز  

 المناعي 

ترصد    تنسیق  جهاتتدر�ب   •

شلل األطفال المشتق من    فیروس 

�العوز   المرتبط    المناعي، اللقاح 

  على الصعیدوالمدر�ین الرئیسیین  

 اإلقلیمي 

تحدیث نظام المعلومات   .3

   والمواد التدر�بیة

 والتوجیهیة

معلومات   • نظام  استخدام 

المشتق   األطفال  فیروس شلل 

�العوز   المرتبط  اللقاح  من 

البلدان    المناعي المختارة  في 

األطفال    ترصدل شلل  فیروس 

المرتبط   اللقاح  من  المشتق 

 �العوز المناعي 

روتیني   • �شكل  البیانات  تبادل 

 المستوى اإلقلیمي والعالمي مع  

معلومات   • نظام  فیروس  تضمین 

اللقاح   من  المشتق  األطفال  شلل 

نظام  في    المرتبط �العوز المناعي

األطفال شلل  على    معلومات 

    اإلقلیمي  الصعید 

تدر�ب البلدان التجر�بیة على إدارة   •

أجل   من  فیروس    ترصد البیانات 

اللقاح   من  المشتق  األطفال  شلل 

 المرتبط �العوز المناعي  

وترجمة   •   اإلرشاداتتحدیث 

 واألدوات  

بیانات   • عن  شهري  تقر�ر  تقد�م 

األطفال    ترصد شلل  فیروس 

المشتق من اللقاح المرتبط �العوز  

 الجنس حسب   ةمصنف  المناعي،

وضع خطة طو�لة األجل   .4

شلل   فیروس  لترصد 

من   المشتق  األطفال 

�العوز  ال المرتبط  لقاح 

ما   مرحلة  المناعي خالل 

 �عد اإلشهاد 

خطة   • وضع  في  المساهمة 

لترصد   األجل  طو�لة  ورؤ�ة 

المشتق   األطفال  فیروس شلل 

�العوز   المرتبط  اللقاح  من 

 المناعي   

في وضع خطة ورؤ�ة   • المساهمة 

طو�لة األجل لترصد فیروس شلل  

اللقاح   من  المشتق  األطفال 

 المرتبط �العوز المناعي  

المتاحة   • البیانات  استعراض 

س شلل  والمعارف الحالیة عن فیرو 

اللقاح   من  المشتق  األطفال 

 المرتبط �العوز المناعي  

خطة • وتقییم  األجل    وضع  طو�لة 

التكالیف   فیروس  ومحددة  لترصد 

اللقاح   من  المشتق  األطفال  شلل 

 المرتبط �العوز المناعي   

وتنسیق  .5 التواصل 

الوصول إلى العالجات  

 المضادة للفیروسات

اضطرا�ات   • مرضى  تسجیل 

نقص المناعة األولي المؤهلین  

لتوافر العالج المر�ب المضاد  

 للفیروسات في المستقبل   

إطالع جمیع البلدان المختارة على   •

المضاد   للعالج  الرحیم  االستخدام 

 للفیروسات  

ُمحدثة تقد�م   •   أقالیمإلى    معلومات 

العالجات    المنظمة  تطو�ر  حول 

 المضادة للفیروسات 

العالجات    تنسیق • إلى  الوصول 

لمرضى   للفیروسات  المضادة 

المناعة األولي   اضطرا�ات نقص 

لمضادات  عبر   المصنعة  الشر�ة 

 الفیروسات  
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 شلل األطفال  لمختبراتالشبكة العالمیة 

 شبكة العالمیة لمختبرات شلل األطفال وتعز�زها ال اتالحفاظ على إمكانیات وقدر  – 4الهدف 

 خلفیة 

المیداني �جمع العینات ومعالجتها    ترصدقوم ال� فبینما  المختبري والمیداني.  ق  نسَّ المُ   ترصد�شكل �بیر على ال  المبادرة العالمیة�عتمد نجاح  

العینات. وال تقتصر النتائج المختبر�ة على تأكید نوع فیروس شلل األطفال،    تلك  اختبارعلى  الترصد المختبري    عمل�   ، ونقلها إلى المختبر

في أداء الترصد،   ثغرات، وتحر�ات السكان، والاشیاتفوالبین الفیروسات    ةبل توفر أ�ضا بیانات جینیة جز�ئیة تقدم معلومات هامة عن الصل

 العدوى.   سرا�ةوالتقدم في نها�ة المطاف نحو وقف  

أقالیم المنظمة   جمیعبلدا في    92مختبرا عالمیا و�قلیمیا ووطنیا لشلل األطفال في    145من  الشبكة العالمیة لمختبرات شلل األطفال  تألف  ت و 

الصرف وعینات  ،إجراءات منظمة الصحة العالمیة للكشف عن فیروس شلل األطفال من عینات البرازالشبكة . وتتبع جمیع مختبرات الستة

فیروسات شلل األطفال ل  داخل النمط الواحدوالتمییز  من البیئة. و�تم ذلك من خالل عزل فیروس شلل األطفال،    هاعجمتم  التي    الصحي

لتحدید ما إذا �ان فیروس شلل األطفال    ةالمتعارض  بین أنماط الفیروس  التمییزوسابین  ساللة  المعزولة، وتسلسل الفیروسات غیر الشبیهة � 

الشبكة العالمیة لمختبرات شلل األطفال  عم  و�تم د  24.  شلل األطفال المشتق من اللقاح  سابین (اللقاح) أو فیروسمن ساللة  فیروس  الالبري أو  

 اختبار الكفاءة السنوي واالعتماد من قبل منظمة الصحة العالمیة.  یتضمن ،الجودةبرنامج قوي لضمان  من قبل

الجدول  األنشطة التالیة (الشبكة العالمیة لمختبرات شلل األطفال  ستنفذ ،2024-2022األطفال لترصد شلل  العمل العالمیة  خطةو�موجب  

  )، مع التر�یز المستمر على حسن التوقیت العام ودقة االختبار.10

   4الرئیسیة للهدف  األنشطة األساسیة ومؤشرات األداء/اإلجراءات -  10الجدول 

 الرئیسیة األداء/اإلجراءات مؤشرات   األنشطة األساسیة 

في  .1 وتعز�زها  المعالجة  قدرة  على  الحفاظ 

المختبرات الرئیسیة التي تخدم البلدان جد عالیة 

 المخاطر وعالیة المخاطر  

عینات البراز المتعلقة � الوفاء �معاییر الشبكة العالمیة لمختبرات شلل األطفال   •

 ومعالجة عینات میاه الصرف الصحي 

والخوارزمیات تنفیذ الكشف المباشر والمنهجیات   .2

التسلسل   تحلیل  ذلك  في  (�ما  األخرى  الجدیدة 

جد   البلدان  تخدم  التي  المختبرات  في  الجیني) 

 عالیة المخاطر وعالیة المخاطر 

المخاطر   • عالیة  جد  البلدان  تخدم  التي  المختارة  للمختبرات  المئو�ة  النسبة 

التي تم تحدیثها واعتمادها �الكامل للكشف المباشر  ،والبلدان عالیة المخاطر

مختبرا للكشف المباشر   12و/ أو تحلیل التسلسل الجیني (الهدف األولي:  

 )، و�تم رصدها على أساس ر�ع سنوي الجیني مختبرات للتسلسل 6و

 
  2004لمنظمة الصحة العالمیة، الطبعة الرا�عة، جنیف، سو�سرا: منظمة الصحة العالمیة؛ قسم التمنیع واللقاحات والمواد البیولوجیة. دلیل مختبر شلل األطفال  24
)https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/68762/WHO_IVB_04.10.pdf.( 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/68762/WHO_IVB_04.10.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/68762/WHO_IVB_04.10.pdf
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في  .3 الجودة  ضمان  نظام  على  اإلشراف  تعز�ز 

الموطونة  البلدان  تخدم  التي  المختبرات  جمیع 

 فاشیاتالتي تشهد ظهور بلدان الو 

قة في المختبرات ذات  النسبة المئو�ة لز�ارات االعتماد والدعم المیدانیة الموثَّ  •

 جر�ت على النحو المخطط له األولو�ة التي أُ 

الوطني  .4 المختبري  التأهب  في  المشار�ة 

 واالستجا�ة للفاشیة 

قع التي االتقییمات في المو النسبة المئو�ة لالستعراضات المكتبیة المقررة أو   •

 جدیدة  تشهد ظهور فاشیاتأنجزت في غضون أسبوعین للبلدان التي 

المختبرات المدرجة في األنشطة (مثل أعمال تأهب فر�ق االستجا�ة السر�عة  •

 البلدان التي تشهد ظهور فاشیات) في جمیع  االستجا�ة للفاشیة وتقییم

مواصلة إشراك شبكات الترصد األخرى وتوثیق  .5

 األصول واألنشطة المتكاملة  

التي و في البلدان ذات األولو�ة  م تنفیذها  التقر�ر السنوي عن األنشطة التي ت  •

 �مرحلة انتقالیة تمر

وضع اللمسات األخیرة على خطة عمل الشبكة   .6

 العالمیة لمختبرات شلل األطفال لما �عد اإلشهاد

�عد  لما  یتم االنتهاء من خطة عمل الشبكة العالمیة لمختبرات شلل األطفال   •

عام   من  األخیر  الر�ع  �حلول  منطقتین    ،2023اإلشهاد  عن  �قل  ال  لما 

 تشهد ظهور فاشیات    موطونتین /

 

 وتعز�زها  قدرة المعالجة في المختبرات الرئیسیةعلى الحفاظ   – 1النشاط 

  خطة العمل العالمیة أولو�ة طوال فترة    ة،الست أقالیم المنظمة  جمیع  لمختبرات شلل األطفال في  على قدرة الشبكة العالمیة    ستظل المحافظة

�سبب الجهود المبذولة    الصرف الصحيوعینات    ،و�ما أنه من المتوقع أن یزداد عدد عینات البراز  .2024-2022األطفال  لترصد شلل  

الستیعاب عبء  االستجا�ة المفاجئة  �   ن المعنیینموظفی الز�ادة عدد  )، سیتعین  2و  1الهدفین  لز�ادة حساسیة ترصد شلل األطفال (انظر  

 .  عالیة المخاطرد جو   عالیة المخاطرالعمل المتزاید في المختبرات الرئیسیة التي تخدم البلدان 

 1لهئل ئكضخئم  

 تعمل مختبرات    ثالثوالمعدات اإلضافیة في    ،عدد الموظفین المعنیین �االستجا�ة المفاجئة  ز�ادة القدرة المختبر�ة من خالل ز�ادة  

 حالیا في غرب وشرق أفر�قیا (تخدم الصومال والیمن) ومنطقة غرب المحیط الهادئ (الفلبین). 

  

 عالیة المخاطر تنفیذ الكشف المباشر في المختبرات التي تخدم البلدان   - 2النشاط 

والنتائج    اإلصا�ة �الشللبدا�ة  قت بین  الو   لیصاالستجا�ة السر�عة عن طر�ق تق  تسهیلفي    المبادرة العالمیةتتمثل إحدى أولو�ات استراتیجیة  

منظمة  قبل في مختبر شلل األطفال المعتمد من   الشلل الرخو الحادتلقي عینات  ذ لحظةیوما من  21 محدد فيـهدف الاللتحقیق و المختبر�ة. 

مشروعا تجر�بیا للكشف   لمختبرات شلل األطفالالشبكة العالمیة  ، أطلقت  تحلیل التسلسل الجینيتوفیر نتیجة  حین  إلى    ،الصحة العالمیة

تفاعل البولیمیراز التسلسلي لبراز، یلیها  احمض الر�بونو�لیك مباشرة من تعلیق  تستخرج  و حدیثا    اعتمادهاوهي منهجیة اختبار تم    ،المباشر

،  1سابین  و تستهدف جمیع الفیروسات المعو�ة،    �ادئات�استخدام مجموعة من تسعة  )  rRT-PCR(  الوقت الفعلي �االنتساخ العكسي في  
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النمط    شلل األطفال  اتجمیع فیروسو جمیع فیروسات شلل األطفال،  و ،  3سابین  و ،  2سابین  و  المستجد،  2من  فیروسات شلل  و ،  واللقاح 

وقد  مع خوارزمیة االختبار القیاسیة الحالیة.    الكشف المباشر  دونیة لمقارنةتجارب میدانیة غیر  جرى  ستُ و . 3و  1  یناألطفال البري من النمط

في   المخرجات، على أن یتم دمج  2021من عام  األخیر  للمختبرات ذات األولو�ة في الر�ع    كشف المباشرفي مجال ال  یةتدر�بدورة  إجراء  تم  

 �ثیرا الوقت   صقد �قل  كشف المباشروتشیر إلى أن ال  ،و�ذا �انت تقییمات االختبار المواز�ة مواتیة  .  2022الثاني من عام    -األولالر�ع  

للعینات اإل�جابیة نتائج التمییز بین أنماط الفیروسات للحصول على  الالزم للكشف عن العینات السلبیة واإلبالغ عنها، و�ذلك الوقت الالزم

سیطرح هذه المنهجیة غیر القائمة على زراعة الشبكة العالمیة لمختبرات شلل األطفال  �   ترصدال عني � لشلل األطفال، فإن الفر�ق العامل الم

 ). 4 .والشكل 11الجدول ( أولو�ة يبلدا ذ 30الخال�ا في 

 لمختبرات في ا المتوقع للكشف المباشر  النشر -  11الجدول 

 المختبرات  تار�خ البدء المستهدف  المرحلة* 

 2022 -الر�ع الثاني  األولىالمرحلة 
البلدان جد    24خدم  � مختبرا    12 ذلك جمیع  في  �ما  بلدا، 

 )8عالیة المخاطر (العدد = 

 بلدان أخرى معرضة للخطر  10مختبرات تخدم  9 2022 -الر�ع الثالث  المرحلة الثانیة 

الثالثة   المرحلتان 

 والرا�عة 

/    2022  -الر�ع األخیر  

 2023الر�ع األول 
 مختبرا إضافیا 18

  لفیروس شلل األطفال تطور الو�ائيالو ) تشهد ظهور فاشیاتالتي ال و  موطونة�مكن تعدیل هذا النهج المرحلي تبعا لألولو�ات اإلقلیمیة (�ما في ذلك المناطق غیر ال* 

 . الدائر المشتق من اللقاحات
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 المختبرات التي تم تحدیدها للتنفیذ المرحلي للكشف المباشر (�سار) والبلدان التي تغطیها (�مین)    -4الشكل  

 (البلدان)  لكشف المباشرالتنفیذ المرحلي ل  (المختبرات) للكشف المباشر التنفیذ المرحلي 

 
 

  ،والكامیرون  ،إیبادان-ونیجیر�ا ،الد�موقراطیةوجمهور�ة �ونغو   ،و�ینیا ،و�ثیو�یا ،غانا: 1المرحلة  

 والفلیبین   ،وجنوب إفر�قیا ،و�اكستان  ،ومصر ،وأوغندا ،والسنغال

البلدان ) +  6(  البلدان عالیة المخاطر) +  8عالیة المخاطر ( البلدان جدالمرحلة األولى: جمیع  

 )  6( متوسطة إلى عالیة المخاطر

 ،وسور�ا  ،ومدغشقر  ،الوسطى وجمهور�ة أفر�قیا  ،و�وت د�فوار  ،مایدوغوري -نیجیر�ا: 2المرحلة  

 والعراق ومیانمار وأسترالیا ،والسودان
 ) 7(  متوسطة إلى عالیة المخاطر) + 3( البلدان عالیة المخاطر المرحلة الثانیة: 

  ،3-وأندونیسیا ،2-وأندونیسیا، 1-وأندونیسیا  ،د الروسيااالتحو  ،وتونس ،زامبیاالمرحلة الثالثة:  

 والیا�ان   ،والهند ،وتر�نیداد وتو�اغو ،و�نغالد�ش وتایالند
 : بلدان أخرى 4و 3 المرحلتین       

 غیر قابل للتطبیق         والمكسیك   ،والشیلي ،و�ندا ،والبراز�ل ،واألرجنتین ،ومنغولیا ،فیتنام(مخصص):   4المرحلة  

  للتطبیق غیر قابل        

 : منظمة الصحة العالمیة. المصدر

. الكشف المباشرفي خوارزمیة    MinIONاختبار تجر�بي إلدراج منهجیة تسلسل    األطفال أ�ضا فيالشبكة العالمیة لمختبرات شلل    شرعتوقد  

فقد �ساعد    ،تحلیل التسلسل الجینيتتطلب تأكیدا عن طر�ق  و وغیر محددة    حیحةقد تشیر إلى نتائج غیر ص  الكشف المباشرو�ما أن نتائج  

االهتمام (أي الفیروسات غیر الشبیهة   موضع�اإلضافة إلى الفیروسات    ،تسلسلهاالقیام ب   سیتوجبفي تقییم نسبة العینات التي    التحلیلهذا  

خوارزمیتین جدیدتین تتضمنان خطوة تسلسل لتحدید وحل قضا�ا ). وسیتم اختبار  2الفیروسات من النمط  و   ،عارضةابین المت سو   ،سابینساللة  � 

  التنفیذ، �ما في ذلك اللوجستیات والتحلیالت.

  على الصعید : تقییم المخاطر  1الشكل (انظر    عالیة المخاطرطیت األولو�ة للمختبرات التي تخدم البلدان  عوخالل هذه المرحلة التجر�بیة، أُ 

  إقلیم، واثنان في  األفر�قی   لیم منظمة الصحةإق(سبعة في    الكشف المباشراستهدفت عشرة مختبرات لتنفیذ  �ما    ،)المقدمةفي    الواردالقطري  

 اتقدر الختبار جدوى بناء  ال  إقلیم منظمة الصحة إلفر�قیامختبرات في    ستو غرب المحیط الهادئ)،    إقلیمواحد في  مختبر  المتوسط، و   شرق 

 .كشف المباشرفي سیاق تنفیذ التحلیل التسلسل الجیني الخاصة ب 

حالیا   �جري )،  5الشكل  (  تحلیل التسلسل الجینيالمخطط لها لتوسیع القدرة على    عالیة المخاطرالمختبرات التي تغطي المناطق    بینومن  

  :لمختبرات والمناطق التالیة�ا )Sangerأو MinION( مینیون أو سانجرتسلسل 

 The National Institute for Communicable Diseases in(  إقلیم منظمة الصحة إلفر�قیاتسلسل في  تحلیل التقییم مختبر�ن ل سیتم   •

South Africa and the Noguchi Memorial Institute for Medical Research in Ghana  التي تقف  ) لحل جمیع االختناقات

 أمام األداء الجید والمستدام. 
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على  تتوفر  التي  و والسنغال)    ،وجمهور�ة الكونغو الد�مقراطیة  ، (الكامیرون إقلیم منظمة الصحة ألفر�قیا  مختبرات في    ثالثتم اختیار   •

التي یتم  و   ،الجیني  تحلیل التسلسلالمتعلقة بتقنیة  تلك الالختبار خوارزمیة جدیدة، �ما في ذلك    )MinION(  منیون   خبرة في تكنولوجیاال

 . المبادرة العالمیةمن قبل شر�اء حالیا التحقق منها 

إلجراء   2022إیبادان) ابتداء من عام  -ونیجیر�ا  ،و�ینیا  ،(أوغنداإقلیم منظمة الصحة ألفر�قیا  سیتم تدر�ب وتوجیه ثالثة مختبرات في   •

 . )Sanger( تسلسل سانجر

جنوب شرق آسیا (بنغالد�ش) تدر�با على  إقلیم  ومالیز�ا) ومختبر واحد في    ،الهادئ (الفلبین غرب المحیط  إقلیم  سیتلقى مختبران في   •

 تسلسل سانجر لبناء قدرات إضافیة في المنطقة وتحسین توقیت الكشف. 

وتوجیههما   التسلسل الجینيبتحلیل  �قومان �الفعل  اللذان  وعمان)    ،جمهور�ة إیران اإلسالمیةشرق المتوسط (إقلیم  مختبر�ن في  رقیة  سیتم ت  •

 .  الشبكة العالمیة لمختبرات شلل األطفالاالعتماد من قبل  إجراءاتحتى االنتهاء الكامل من 

 في المختبرات التي تغطي المناطق المعرضة لمخاطر عالیة التسلسل الجیني لإلمكانات إلجراء التوسع الحالي والمخطط له  - 5الشكل  

 

 مختبر  27الحالي = 

 )1غرب المحیط الهادئ ( ،)1) جنوب شرق آسیا (2)، إقلیم شرق المتوسط (3)، إقلیم األمر�كتین (6( إقلیم منظمة الصحة إلفر�قیا :مختبر 13 = المخطط له

 : منظمة الصحة العالمیة. المصدر

الموافقة على االستخدام الروتیني ألي إجراء جدید إال �عد اجتیازه اختبار الكفاءة  المختبر  ح  منَ �ُ   ، لنالشبكة العالمیة لمختبرات شلل األطفال ووفقا إلجراءات  

 .  ونظام اعتماد لهذا اإلجراء المحدد 

 2لهئل ئكضخئم  
 للتنفیذ  العتماد و اال المباشر  السر�ع  البلدان  خالل  من  كشف  التي تغطي  المختبرات  البراز في  وعالیة    المخاطرعالیة  جد  عینات 

 ).  4 لشكلا و 11الجدول ( مخاطرعالیة الإلى المخاطر والمتوسطة 

  5الشكل ( عالیة المخاطرفي المختبرات التي تغطي المناطق  تحلیل التسلسل الجینيالخاصة ب  اتدعم توسیع القدر .( 

 

  حاليال
  المرتقب

  غیر قابل للتطبیق
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 على نظام ضمان الجودة  اإلشراف  تعز�ز  - 3النشاط 

ألنه �عطي الثقة    ،الشبكة العالمیة لمختبرات شلل األطفالأولو�ة قصوى من أولو�ات  ، ضمن أنشطة برنامجیة أخرى،  ضمان الجودة  �عتبر

�شأن الترصد واالستجا�ة للفاشیة   الحقاالتدخالت الحاسمة    العالمیة لتكییفالمبادرة  تستخدمها  في النتائج والمعلومات الفیروسیة والجز�ئیة التي  

على    القائم  رات شلل األطفالالشبكة العالمیة لمختب عبر نظام إدارة    ،ضمان الجودة الشبكة العالمیة لمختبرات شلل األطفال    دُ ُص تر و .  حتوائهاوا

 . اإلنترنت

عینات    ضمان دقة اختبار، من أجل  جدید الختبار الكفاءةمخطط  �جزء من استراتیجیة الشبكة العالمیة لمختبرات شلل األطفال، تم تصمیم  و 

التجر�بي جاهز اآلن إلطالقه رسمًیا في  مخططالو خالل السنوات الثالث الماضیة.  واعتماده ،وتقییمه ،میاه الصرف الصحي للترصد البیئي

 .  أقالیم المنظمة الستةجمیع مختبرًا في  70حوالي 

نظام  استخدام  تشهد ظهور فاشیات  والبلدان التي    ،موطونةعلى ضمان الجودة في المختبرات التي تخدم البلدان الاإلشراف  وسیشمل تعز�ز  

[مثل اختبار    واعتمادها  الكشف المباشر  جودة  ضمانلتقییم األداء ورصده، وتصمیم إجراءات  إدارة الشبكة العالمیة لمختبرات شلل األطفال  

موقع للمختبرات الرئیسیة التي �انت  العتماد في  ات االستعراضا  واستئناف)]،  TAT(  المطلوبالكفاءة ومؤشرات األداء �ما في ذلك التوقیت  

 .  19-�وفید�سبب جائحة  توقفتقد 

 3ئكضخئم  لهئل 
  2022الر�ع الثاني من عام -في الر�ع األول لترصد البیئيالختبار الكفاءة ل مخطط جدیدإطالق  . 

   اعتمادهاو  الكشف المباشر ضمان جودةشاملة لتصمیم إجراءات  . 

 والتحقق من صحتها.  ،وتقییمها ،لإلبالغ عن النتائجنظام إدارة الشبكة العالمیة لمختبرات شلل األطفال الكترونیة في وحدة  اعتماد 

 لتحسین االتصاالت الداخلیة وتبسیط عملیة ضمان الجودة.نظام إدارة الشبكة العالمیة لمختبرات شلل األطفال  استعمال ضمان 

   لمختبرات الرئیسیة، مع إعطاء األولو�ة للمختبرات اإلقلیمیة والوطنیة المتخصصة التي  لاستئناف استعراضات االعتماد في الموقع

عملیة اللحاق  تسر�ع  شلل األطفال ب تشغیل مختبرات  �ون من ذوي الخبرة في  ل استشار�ون مدرَّ جِّ عَ . وسیُ عالیة المخاطرتخدم البلدان  

 .  2022 �الر�ب هذه في عام

 

 المشار�ة في التأهب الوطني واالستجا�ات للفاشیات   - 4النشاط 

وفیروس شلل األطفال   ،1النمط شلل األطفال البري من   فیروس�ل من  سرا�ةلوقف  المبادرة العالمیةولدعم الهدف الذي حددته استراتیجیة 

النمط   اللقاح من  المشتق من  للفاشیة واالستجا�ة  2023نها�ة عام  �حلول    2الدائر  والتأهب  الترصد  أفرقة    التواصل   لها عملیة، ستعزز 

إجراء تقییم    -المختبري واالستجا�ة للفاشیة    ترصدبین الترصد المیداني وال  -والتعاون. و�تیح التنسیق في المرحلة التمهید�ة والتنسیق المستمر  

: إعادة  مشكالت، و�ذلك في اإلبالغ عن نتائج العینات. وقد تشمل الحلول الممكنة للمعالجتهافوري ألي اختناقات محتملة في تلقي العینات و 

غ الدقیق وفي الوقت المناسب عن النتائج  توجیه عینات البراز و/أو عینات میاه الصرف الصحي؛ وتقییم العملیات واإلجراءات لضمان اإلبال

 في الفاشیات.  التحري المختبر�ة المتصلة �الفاشیة؛ وضمان مساهمة المختبر �عضو في فر�ق 
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، ستعمل جمیع المختبرات مع مكاتبها القطر�ة واإلقلیمیة التا�عة لمنظمة  2024-2022األطفال  خطة العمل العالمیة لترصد شلل  و�موجب  

االستجا�ة لحاالت الطوارئ جزءا من النظام الوطني إلدارة الطوارئ، �ما في   لطوارئ أوالخاصة �اة لضمان أن تكون خططها  الصحة العالمی 

 ذلك استراتیجیات تعبئة الموارد في حاالت الطوارئ.

 4ئكضخئم  لهئل 

  واالستجا�ة لها.إضفاء الطا�ع الرسمي على التعاون بین المختبرات وفرق التأهب للفاشیة   

 

 مواصلة إشراك شبكات الترصد األخرى وتوثیق األصول واألنشطة المتكاملة  - 5النشاط 

لألمراض األخرى التي �مكن الوقا�ة منها  الشبكات المختبر�ة القائمة مع  �شكل وثیق مختبرات شلل األطفالعملت الشبكة العالمیة لتار�خیا،  

حدث  � واألنفلونزا. وعادة ما    ،والتهاب الدماغ الیا�اني  ، والحمى الصفراء  ،العجلي  الفیروسو  ،والحصبة األلمانیة  ،مثل الحصبة  -�اللقاحات  

لدمج شبكات المختبرات    ساسیةلقیمة األ نفس القسم أو المؤسسة. وقد اتضحت اعندما یتم استضافة هذه المختبرات من قبل    تركالمشا العمل  هذ

  19-كوفیدلإطالق االستجا�ة المختبر�ة    األطفال فيالشبكة العالمیة لمختبرات شلل    ت، عندما ساعد19-�وفید�شكل خاص خالل جائحة  

 والمعدات والكواشف والمواد االستهالكیة.  ،شلل األطفال برنامج في العدید من البلدان �استخدام موظفي

األساس  للتكامل  جهود السا�قة  ال   عنالوثائق الشاملة    رسيست   ،2024-2022األطفال  لترصد شلل    خطة العمل العالمیةو�موجب برنامج  

ف لالستجا�ة المختبر�ة التأهب في المستقبل. و�اإلضافة إلى إجراء مسح مستهدَ   وتوجیهنشطة المتكاملة  أل ا  ستخالصلطر�قة أكثر منهجیة ال

والحصبة   ،الحصبة  اتوالشبكة العالمیة لمختبر   ،الشبكة العالمیة لمختبرات شلل األطفال، سیتم تسر�ع التقییمات المشتر�ة من قبل  19-كوفیدل

 .  هإحراز تقدم فیها نحو  وتحدید المجاالت األخرى التي �مكن دمجاأللمانیة لتوثیق ال

 5ئكضخئم  لهئل 

  نقطة انطالق.  19-كوفیدلتوثیق األنشطة المتكاملة، �استخدام االستجا�ة المختبر�ة� 

  والحصبة األلمانیة لز�ادة تعز�ز التكامل.  ،الحصبة اتإجراء تقییم مشترك مع الشبكة العالمیة لمختبر   

 

 عمل الشبكة العالمیة لمختبرات شلل األطفال لما �عد اإلشهاد وضع اللمسات األخیرة على خطة  – 6النشاط 

شلل األطفال، �جب الحفاظ على  الفموي الحي ضد فیروس  لقاح  الووقف استخدام    ،العالمي على استئصال فیروس شلل األطفال  اإلشهاد�عد  

یحتاج إلى إعادة توصیفه س  ما �عد اإلشهاد  لةفي مرح  الترصدرغم أن  القدرات المختبر�ة لالستمرار في الكشف عن فیروس شلل األطفال،  

فیروس شلل احتواء    أحد مرافقواحتمال حدوث خرق في    ،المناعة المزمن نقص  تحول المخاطر المستقبلیة إلى المرضى المصابین ب نظرا ل

 مختبر أو مصنع لقاح). ، (على سبیل المثالاألطفال 
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المیداني والمختبري مع نهج ترصد أكثر تكامال، نهج �مكن أن �ستمر إلى    ترصدال  ةهذه، سیتعین مواءم  مرحلة ما �عد اإلشهادوللتحضیر ل

الشبكة العالمیة لمختبرات شلل األطفال    ستواصل  ،2024-2022  خطة العمل العالمیة لترصد شلل األطفال للفترةأجل غیر مسمى. و�موجب  

 25.شلل األطفال  استئصال  على اإلشهاداستراتیجیة ما �عد  �ما هو موضح في    ،لتلبیة متطلبات الترصد ا ووظائفه  االعمل على تطو�ر هیكله

 6ئكضخئم  لهئل 
 خطة عمل ما �عد اإلشهاد   اللمسات األخیرة علىووضع    استراتیجیة ما �عد اإلشهاد على استئصال شلل األطفال   إعادة النظر في

 .  2023�حلول نها�ة عام تشهد ظهور فاشیات والتي  ،الموطونةلمناطق األطفال لللشبكة العالمیة لمختبرات شلل 

 

 رصد ال

وتعز�زها من قبل المقر الرئیسي لمنظمة الصحة العالمیة   ،لمختبرات شلل األطفال الشبكة العالمیة إمكانیات وقدراتالحفاظ على  رصدم سیت 

 ).12الجدول والمكاتب اإلقلیمیة والشر�اء العالمیین (

 ) الشبكة العالمیة لمختبرات شلل األطفال إمكانیات وقدرات( 4أنشطة الرصد للهدف  -  12الجدول 

 عالمي المستوى ال منظمة الصحة  أقالیم نشاط ال

 وتعز�زها  الحفاظ على قدرة المعالجة .1

تخدم  التي  الرئیسیة  المختبرات  في 

المخاطر و  عالیة  البلدان جد عالیة 

   المخاطر

أساس   • على  المختبر�ة  االحتیاجات  تقییم 

المتوقع العمل  دعم   ،عبء  خطة  ووضع 

 إقلیمیة للحفاظ على معاییر األداء المختبري 

تأمین   • إلى  الهادفة  اإلقلیمیة  الخطط  دعم 

خطة العمل الموارد البشر�ة والمالیة لفترة  

شلل    العالمیة -2022األطفال  لترصد 

2024   

والمنهجیات  .2 المباشر  الكشف  تنفیذ 

والخوارزمیات الجدیدة األخرى (�ما 

ذلك   الجینيفي  التسلسل  ) تحلیل 

البلدان جد  في المختبرات التي تخدم  

 عالیة المخاطر عالیة المخاطر و 

واستعدادها  • المختبرات  احتیاجات  تقییم 

االختبار  وخوارزمیات  المنهجیات  لتنفیذ 

 المعتمدة 

و التصمیم خطة   • الفر�ق مع    لتعاون اعمل 

ال العالمیة ل  التا�ع   رُمصغَّ العامل  لشبكة 

األطفال   شلل  وتنفیذ    العتمادلمختبرات 

 منهجیات جدیدة 

على نظام ضمان   اإلشرافتعز�ز   .3

التي   المختبرات  جمیع  في  الجودة 

البلدان التي  و   الموطونةتخدم البلدان  

 تشهد ظهور فاشیات 

على • ووضع   مخطط  المصادقة  االعتماد 

  2024-2022للفترة  جدول زمني إقلیمي  

 2022�حلول نها�ة الر�ع األول من عام 

لالعتماد الرسمي   �رشاداتتحدید مخطط و  •

حیثما   الموقعیة،  الز�ارات  ذلك  في  (�ما 

البلدان   تخدم  التي  للمختبرات  أمكن) 

 
https://polioeradication.org/wp-( 2018العالمیة الستئصال شلل األطفال. استراتیجیة ما �عد اإلشهاد على استئصال شلل األطفال. جنیف: منظمة الصحة العالمیة؛ المبادرة  25

content/uploads/2018/05/polio-post-certification-strategy-20180424-ar.pdf.( 
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التي    الموطونة ظهور  والبلدان  تشهد 

     فاشیات 

المختبري  .4 التأهب  في  المشار�ة 

 الوطني واالستجا�ة للفاشیة 

المختبرات • مشار�ة  والمكاتب   ،توثیق 

�شأن   ،وأنشطتها  ،اإلقلیمیة ومدخالتها 

 التأهب للفاشیة واالستجا�ة لها 

�التأهب  فر�ق  الالعمل مع   • للفاشیة المعني 

للمشار�ة   الستجا�ةوا آلیات  لوضع  لها 

�شلل  المعنیة  الوطنیة  للمختبرات  الرسمیة 

 لها   الستجا�ةاألطفال في التأهب للفاشیة وا

الترصد   .5 شبكات  إشراك  مواصلة 

ة  األخرى وتوثیق األصول واألنشط

 المتكاملة

المقر الرئیسي لمنظمة الصحة  العمل مع   •

بین  العالمیة   التآزر  أوجه  وتوثیق  لتعز�ز 

مختبرات شلل األطفال والمختبرات األخرى  

 داخل البلد نفسه 

برنامج • المكاتب   تحدید  مع  للتكامل  عمل 

ل التا�عة  واللقاحات  اإلقلیمیة  التمنیع  قسم 

الصحة العالمیة   البیولوجیة ومنظمة والمواد  

العالمیةلفترة   العمل  شلل    خطة  لترصد 

   2024-2022األطفال 

وضع اللمسات األخیرة على خطة   .6

لمختبرات   العالمیة  الشبكة  عمل 

 شلل األطفال لما �عد اإلشهاد 

خطة   • ووضع  القطر�ة  االحتیاجات  تقییم 

�عد   لما  استدامة   اإلشهادعمل  لدعم 

 الترصد المختبري على المدى الطو�ل 

المختبري   • المكون  في  النظر  إعادة 

�عد اإلشهادال إطار    ستراتیجیة ما  ووضع 

ل طر�ق  وخارطة  العالمیة عمل  لشبكة 

األطفال شلل  استدامة   لمختبرات  لضمان 

مرحلة ما �عد  تشخیص شلل األطفال في  

المناطق    ،اإلشهاد ومناطق  الموطونة  في 

 .الفاشیات
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 إدارة المعلومات والبیانات 

 ز�ادة فعالیة جمع البیانات من أجل العمل و�دارتها واستخدامها  - 5الهدف  

 خلفیة 

إلى نظم   نتقالإلى االالمبادرة العالمیة    وتدعو استراتیجیة  .للمبادرة العالمیة  احیو�   االموثوقة �سرعة أمر   ترصدجمع ومعالجة بیانات ال�عد  

البیانات في  الوصول إلى  دعم  من أجل  حیثما أمكن ذلك،    ،لجمع البیانات  دوات المتنقلة اإللكترونیةاألو   ،اإلنترنتالمعلومات القائمة على  

العالمي،   وعلى الصعید الفیروسات. توقیت الكشف عنحسن رصد بهدف  الوقت الفعلي

العالمیة  عتمد  ت  معلومات شلل    علىالمبادرة  الصعیدأما  .  األطفالنظام  القطري،   على 

أجلستخدم  یُ ف من  الو�ائیة  المعلومات  (  نظام  شائع  )EpiInfoالعمل  و �شكل  ما  ،  غالبا 

 إلدارة  ) Excel��كسیل (و )  Access(  أكسیسفرق مز�جا من قواعد بیانات  عدة  ستخدم  تَ 

إدخال �   قالیمواألالبلدان    برامج  العدید منوتقوم    .  الترصد البیئيو   الرخو الحاد  بیانات الشلل

 معاییر قیاسیة ولكن عدم وجود    ،الوقت الفعليالبیانات في    جدیدة لجمعتكنولوجیات متنقلة  

المناطق    بین(سواء  لبیانات  امقارنة  ، حیث أن  �خلق تحد�ات جدیدةمنصات  المختلف    بین

�ما أن تتبع العینات من   .أمرا صعباتصبح ) البیانات المختبر�ة والمیدانیة و�ین ،والبلدان

  ، الحدود الدولیة  عند إغالق تم تسلیط الضوء علیها  ،  المختبر �مثل تحد�اتالمیدان إلى  

 .  19-�وفیدو�لغاء الرحالت الجو�ة خالل جائحة 

بین المیدان والمختبر، ستصبح إدارة البیانات أكثر    الوقت الفعليولدعم تبادل البیانات في  

یدعم تبادل ذلك ال  للتشغیل المتبادل مع النظم القائمة للنهوض �التكامل، ألن    قابلة  النظم الجدیدةو�جب أن تكون    ).  13الجدول  (  كفاءة

  المبادرة العالمیة   قدرة ضمان  لو   وعالوة على ذلك،    .على المدى الطو�ل�سهم أ�ضا في تحقیق قدر أكبر من االستدامة  البیانات فحسب، بل قد  

مستوى النظم اإلقلیمیة    الرفع من  �جب على البرنامج ،  نفسها  المختبرات  و�ین  المختبراتتتبع ورصد شحنات البراز من المیدان إلى    على

 العالمي. على الصعید أوبین البلدان  هافقدان وتجنب  ،أسالیب جدیدة لجمع البیانات العتماد

 5للهدف الرئیسیة  األداء/اإلجراءاتاألنشطة األساسیة ومؤشرات  -  13الجدول 

 الرئیسیة  األداء/اإلجراءاتمؤشرات   األنشطة األساسیة 

تقییم احتیاجات البلدان ذات األولو�ة في مجال  .1

 إدارة المعلومات والبیانات 

قسم التمنیع    ، �التعاون معالقطري   على الصعیدلالحتیاجات    التقییم المشترك •

�رنامج منظمة الصحة  و   البرنامج الموسع للتمنیع  البیولوجیة /واللقاحات والمواد  

جد عالیة المخاطر  ٪ على األقل من البلدان  30في    ، العالمیة المعني �الطوارئ 

   عالیة المخاطرو 

 

 )POLIS( نظام معلومات شلل األطفال

األطفال  شمل�  شلل  معلومات  جمیع    )POLIS(  نظام 
تبادلها   یتم  التي  األطفال  �شلل  المتعلقة  على  البیانات 

و   الصعید أقالیم � العالمي.  جمیع  في  البیانات  بتنسیق    قوم 
ومعالجتها منظمة الصحة العالمیة،  التا�عة ل  المنظمة الستة
تحلیالت عن الشلل  �قوم بتولید  �ما  ،  جودتهاوالتحقق من  
والترصد البیئي، والبیانات المختبر�ة، وأنشطة   ،الرخو الحاد

. و�وفر المستودع المر�زي بیانات موحدة التمنیع التكمیلیة
لشر�اء   ،وتحلیالت �سهولة  متاحة  مرحلیة  ومخرجات 

 والدول األعضاء.   المبادرة العالمیة

معلومات شلل األطفال، یرجى ز�ارة   نظامعلى لالطالع 
 https://extranet.who.int/polis الموقع:

https://extranet.who.int/polis
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ترقیة نظم معلومات شلل األطفال القد�مة إلى  .2

 اإلنترنتقائمة على  نظم

  وعالیة المخاطر   البلدان جد عالیة المخاطر٪ من المختبرات التي تخدم  30 •

أو    اإلنترنتعلى    ةالقائمزمة من أجل العمل  الالمعلومات  الم  انظ  تتوفر على

 نظام إدارة معلومات مماثل 

إدارة    نظم   تتوفر على  عالیة المخاطرالمخاطر و جد عالیة  بلدان  ال٪ من  30 •

   اإلنترنتعلى قائمة معلومات 

 عبر اإلنترنت إلكتروني ذات األولو�ة قامت بتجر�ة نظام تتبع بلدان  4> • تطو�ر نظام إلكتروني لتتبع جمع العینات ونقلها  .3

المعلومات   .4 إدارة  نظام  منتكییف    واالنتقال 

البیانات   جمع  أدوات  إلى  الورقیة  األدوات 

 اإللكترونیة

الشلل  أفغانستان و�اكستان تتحوالن إلى األجهزة المحمولة اإللكترونیة لبیانات   •

 ، حیثما أمكنالترصد البیئيو  الرخو الحاد

تستخدم أجهزة محمولة    عالیة المخاطرالبلدان جد عالیة المخاطر و ٪ من  30 •

  النشطالترصد  لجمع بیانات

نظام معلومات في  )  هاء  ملحقالالتوقیت (حسن  �مكن رصد جمیع مؤشرات   •

   شلل األطفال

 

 احتیاجات البلدان ذات األولو�ة في مجال إدارة المعلومات والبیانات  تقییم - 1النشاط 

(تنفیذ االستراتیجیة الشاملة "  Global strategy for comprehensive Vaccine-Preventable Disease (VPD)"  �ل من  �عد االلتزام بدعم

و �اللقاحات)  منها  الوقا�ة  �مكن  التي  األمراض  للتأهب    " Global pandemic preparedness strategy"لترصد  العالمیة  (االستراتیجیة 

قسم  امج ن بر مع  المبادرة العالمیةعاون تت ولضمان المواءمة والتخطیط المتسق، س 26 .جزًءا ال یتجزأ من استراتیجیة المبادرة العالمیةللجائحة) 

لنظم    شاملإلجراء تحلیل  و�رنامج منظمة الصحة العالمیة المعني �الطوارئ    ،الموسع  منیعالت   و�رنامج  ،البیولوجیةالتمنیع واللقاحات والمواد  

إلى األدوات والنظم اإللكترونیة    االنتقال تدعم البلدان في    المبادرة العالمیة. و�ما أن  �جزء من تقییمها المشترك  البلدان ذات األولو�ةالبیانات في  

الوقت  القو�ة في البیانات  في نظم لضمان استفادة جمیع البرامج من االستثمار اهتماما خاصا يولت سفإنها لجمع البیانات وتبادلها وتخز�نها، 

الدمج  و   ،للتشغیل المتبادلالمنفذة في البلدان ذات األولو�ة قابلة  البیانات  نظم    على جعلالتقییمات المشتر�ة  هذه  عمل  ، ست و�التالي.  الفعلي

 ).HMISنظام معلومات اإلدارة الصحیة (�ما في ذلك  ،�اللقاحاتالتي �مكن الوقا�ة منها  األخرى األمراض  ترصد نظم في

   1لهئل ئكضخئم  
  البلدان جد عالیة المخاطر وعالیة المخاطراستعراض نظم المعلومات على الصعید القطري، مع التر�یز على . 

 قسم التمنیع  و برنامج منظمة الصحة العالمیة المعني �الطوارئ    �التعاون مع   ،الحتیاجات نظام المعلومات القطر�ة  إجراء تقییمات مشتر�ة

 البرنامج الموسع للتمنیع  البیولوجیة /واللقاحات والمواد 

 
منها �اللقاحات [�اإلنجلیز�ة]. جنیف: منظمة الصحة  قسم التمنیع واللقاحات والمواد البیولوجیة �منظمة الصحة العالمیة. االستراتیجیة العالمیة الشاملة لترصد األمراض التي �مكن الوقا�ة 26

-https://www.who.int/publications/m/item/global-strategy-for-comprehensive-vaccine-preventable-disease-(vpd)) 2020(  2020العالمیة؛ 
surveillance) .برنامج المنظمة للطوارئ الصحیة. استراتیجیة التأهب للجائحة العالمیة. قید اإلعداد .( 
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 اإلنترنت شلل األطفال إلى نظم قائمة على � الخاصة القد�مةترقیة نظم المعلومات   - 2النشاط 

 أجل   الو�ائیة مننظام المعلومات  من    تجر�ب االنتقالأفغانستان و�اكستان  تم بنجاح في  

وهو �عمل   "نظام المعلومات من أجل العمل القائمة على اإلنترنت"  إلى  )EpiInfo(  العمل

 �كامل طاقته.   حالیا

العالمیةو�موجب   العمل  البرنامج    ، 2024-2022األطفال  لترصد شلل    خطة  سیعالج 

إلى   االنتقال�استكشاف ودعم  سیقوم  �ما  .  نظام في أفغانستان و�اكستانل�اقي احتیاجات ا

 ما یتعلقفی   ،التي تخدم البلدان ذات األولو�ةللمختبرات    اإلنترنتالمنصات القائمة على  

الحاد�  الرخو  ال  الشلل  أو �لیهما. وعالوة على ذلك،    ترصدأو  المبادرة البیئي  ستضمن 

 نظام المعلومات من أجل العمل القائمة على اإلنترنتلالمتبادل    إمكانیة التشغیل  ةالعالمی 

  اإلصدار   ،نظام المعلومات الصحیة على مستوى المنطقةذلك  األخرى، �ما في    نظممع ال

2 )DHIS2.( 

الحالیة    14الجدول    �عرض فيللالخطة  العمل تنفیذ    شروع  المعلومات من أجل  نظام 

البلدان جد عالیة المخاطر ر�ز على المختبرات التي تخدم  ی  ذي الو   ،القائمة على اإلنترنت

نظام المعلومات الصحیة على مستوى  قائمة على الحاالت، مثل    میدانیة  ستخدم فیها أداة تجمیع بیاناتتُ في البلدان التي  و .  وعالیة المخاطر

واحدا و�وفر خیارا    ،متبادلإمكانیة التشغیل ال  نظام المعلومات من أجل العمل القائمة على اإلنترنت  سیضمن،  )DHIS2(  2اإلصدار  ،  المنطقة

 .  ترصد البیئيفي ال یتمثلللبلد 

نظم المعلومات من أجل العمل القائمة على    إلىمعلومات من أجل العمل  القد�مة لل  منظالالمختبرات المنتظر ترقیتها من    -  14لجدول  ا

 2023-2022،  تاإلنترن

 المعلومات من أجل العمل القائمة على اإلنترنت

على إن   القائمة  العمل  أجل  من  المعلومات 

معلومات    اإلنترنت نظام  الصعیدهو   على 

بیانات  بین  واحد  موقع  في  یر�ط  القطري 

خالل    ،المختبرات من  المیدانیة  والبیانات 

الجمع بین السمات الرئیسیة لنظام المعلومات 

المعلومات   ونظام  العمل  أجل  المختبر�ة  من 

العمل أجل  تشمل )LabIFA(  من  والتي   ،

القدرة على إدخال حاالت الشلل الرخو الحاد،  

لحاالتو  الحاد،   الشلل  المخالطین  الرخو 

والعینات مع نتائج المختبر، ومعلومات الموقع  

 البیئي والعینات.  
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 مختبر  ال

 (رمز البلد)

 
 

   ينبلد الترصد المیدا
الحاد   الرخو  الشلل 

 و/أو الترصد البیئي 
 لتخطیط ل  الوضع الحالي

PAK  أفغانستان 
الحاد   الرخو  الشلل 

 والترصد البیئي 
 مكتمل

 �اكستان 
الحاد   الرخو  الشلل 

 والترصد البیئي 
 مكتمل

UGA 

 
 جنوب السودان 

الحاد   الرخو  الشلل 

 والترصد البیئي 
 قید اإلنجاز

 قید اإلنجاز الترصد البیئي فقط أوغندا 

NIE 
 نیجیر�ا 

الحاد   الرخو  الشلل 

 والترصد البیئي 
 تم تعلیقه 

BAN 
 بنغالد�ش  

الحاد   الرخو  الشلل 

 والترصد البیئي 
2022 

EMR 
 جمیع بلدان شرق المتوسط

الحاد   الرخو  الشلل 

 والترصد البیئي 
2022/23   

ETH 
 إثیو�یا 

الحاد   الرخو  الشلل 

 والترصد البیئي 
2022 

KEN   كینیا 
الحاد   الرخو  الشلل 

 والترصد البیئي 
2022 

 الصومال 
الحاد   الرخو  الشلل 

 والترصد البیئي 
2022 

SA 
 (كمختبر مرجعي إقلیمي) 

الحاد   الرخو  الشلل 

 والترصد البیئي 
2022 

SEN  النیجر 
الحاد   الرخو  الشلل 

 والترصد البیئي 
2022 
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 2لهئل ئكضخئم  
   اإلنترنت)   آخر قائم على  بیانات(أو نظام إدارة    القائمة على اإلنترنتنظام المعلومات من أجل العمل  ترقیة نظام البیانات المختبر�ة إلى

 أعاله). 14الجدول خدم البلدان ذات األولو�ة (� مختبرا  12ال �قل عن  فیما الترصد البیئيأو  الشلل الرخو الحاد ترصدل

 لتحري  اإللكتروني    النموذجإلى    االنتقالفي أفغانستان و�اكستان، مع مراعاة أي قیود أمنیة، ودعم    مواصلة توسیع نطاق الشبكة

 .نظام المعلومات من أجل العمل القائمة على اإلنترنت�جزء من  الحاالت

 

  جمع العینات ونقلها تطو�ر نظام إلكتروني لتتبع  - 3النشاط 

منظمة الصحة  قبل  مختبر معتمد من    إلى  اوصولهحین  المیدان إلى  من    جمع العینات ونقلهالتتبع    مر�زي   موحد أو   حالیا نظام  یوجد  ال

عندما أصبح شحن العینات، وال ،  19  -�وفیدجائحة  وخالل  إلجراء مز�د من االختبارات.    المختبراتبین    وال لتتبع حر�ة العینات،  العالمیة

لدى البرامج القطر�ة عدد متراكم من العینات التي تنتظر نقلها. وقد أنشأت �عض البلدان    أصبحللغا�ة،  سیما عبر الحدود الدولیة، صعبا  

والتحقق منها جعل النظام غیر دقیق    ،في جمع البیانات  تأخیرالو ،  موحدة   ، ولكن عدم وجود معاییرنظما ورقیة لتتبع أماكن تخز�ن العینات

قد ال �كون هذا هو نظام   العینات،لتتبع    نظام المعلومات من أجل العمل القائمة على اإلنترنت  ي حین أن هناك خیار في، وف�سرعة  تجاوزمُ أو  

 . بدیلة تتبع تحدید آلیاتإلى  برنامجال لذلك سیحتاج األولو�ة،البیانات المستخدم في جمیع البلدان ذات 

 3ئكضخئم  لهئل 
   الجمع إلى النتائج النهائیة، مع تسلیط الضوء   لحظة  لتتبع العینات مننظام معلومات شلل األطفال  في    اإلجراءاتإدراج مؤشرات

 .على البلدان التي تعاني من تأخیرات مستمرة

 سهل التنفیذإلكتروني نظام تتبع  تطو�ر . 

  وجنوب السودان.  ،والصومال  ،وجمهور�ة الكونغو الد�مقراطیة ،الجدید في أر�عة بلدان على األقل: تشاداإللكتروني تجر�ة النظام 

 السنغال
الحاد   الرخو  الشلل 

 والترصد البیئي 
2022 

CIV 
 كوت د�فوار

الحاد   الرخو  الشلل 

 والترصد البیئي 
2023 

CMR   الكامیرون 
الحاد   الرخو  الشلل 

 والترصد البیئي 
2023 

 تشاد
الحاد   الرخو  الشلل 

 والترصد البیئي 
2023 

DRC 
 جمهور�ة الكونغو الد�مقراطیة

الحاد   الرخو  الشلل 

 والترصد البیئي 
2023 
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   المیداني ترصدللاألدوات الورقیة إلى أدوات جمع البیانات اإللكترونیة  واالنتقال منتكییف نظام إدارة المعلومات  - 4النشاط 

  ُ� إلكتروني متنقل،  بیانات  نظام معلومات   mobile e-data(�اسم  عرف  إن وجود 

system(  "ترصدأداء ال  رصد ، أمر �الغ األهمیة ل"نظام البیانات اإللكترونیة المتنقل  

  .القر�ب وفي الوقت الفعلي�كفاءة 

ال جودة  �ال  ،ترصدولتحسین  المتعلقة  البیانات  صحة  من  واإلشراف    ترصدوالتحقق 

 إلى   على المستوى المیدانيالورقیة  جمیع أدوات جمع البیانات    تحو�لینبغي  النشطین،  

  عالیة المخاطر و   ،عالیة المخاطر  جدنظام بیانات إلكتروني متنقل في جمیع البلدان  

الشلل   ترصدوستكون األولو�ة هي تحو�ل عناصر محددة من نظام    ).15الجدول  (

ولدعم المقارنة بین المناطق .  المتنقلة  نظم البیانات اإللكترونیة  إلى  ،البیئيالترصد  ونظام    )الترصد المجتمعيشبكة  (�ما في ذلك    الرخو الحاد

 بوضع متغیرات قیاسیة لالستخدام القطري.  المبادرة العالمیةوم تقالجغرافیة ور�ما تعز�ز التكامل، س

 النشط  ترصداإللكترونیة لللالستخدام الموسع لألدوات  ذات األولو�ة   بلدانال  -  15الجدول 

 النشط  ترصدلكترونیة لل اإل داة األ الصحة منظمة إقلیم بلد ال

 )WebIFA( نظام المعلومات من أجل العمل القائمة على اإلنترنت شرق المتوسط  أفغانستان

 )eSurv( الترصد اإللكترونيالز�ادة في استخدام  اإلفر�قي أنغوال 

 )eSurvالز�ادة في استخدام الترصد اإللكتروني ( اإلفر�قي الكامیرون 

 )eSurvالز�ادة في استخدام الترصد اإللكتروني ( اإلفر�قي تشاد

 )eSurvالز�ادة في استخدام الترصد اإللكتروني ( اإلفر�قي جمهور�ة الكونغو الد�مقراطیة

 )eSurvالز�ادة في استخدام الترصد اإللكتروني ( اإلفر�قي إثیو�یا 

 )eSurvالز�ادة في استخدام الترصد اإللكتروني ( اإلفر�قي غینیا 

 )eSurvالز�ادة في استخدام الترصد اإللكتروني ( اإلفر�قي كینیا 

 )eSurvالز�ادة في استخدام الترصد اإللكتروني ( اإلفر�قي النیجر

 )eSurvالز�ادة في استخدام الترصد اإللكتروني ( اإلفر�قي نیجیر�ا 

  نظام المعلومات من أجل العمل القائمة على اإلنترنت المواءمة مع شرق المتوسط  �اكستان 

 أداة إلكترونیة  �جب تنفیذ  شرق المتوسط  الصومال 

 )eSurvالز�ادة في استخدام الترصد اإللكتروني ( اإلفر�قي جنوب السودان 

 �جب تنفیذ أداة إلكترونیة  شرق المتوسط  الیمن 

 

 البیانات اإللكترونیة المتنقلة في البلدان ذات األولو�ة  نظم

إلفر�قیافي   الصحة  منظمة  البلدان إقلیم  معظم  تستخدم   ،

�ل    انتقلالترصد اإللكتروني واإلشراف الداعم المتكامل. وقد  

شرق المتوسط وأفغانستان و�اكستان إلى األدوات    إقلیممن  

�ستخدمان   والیمن  الصومال  ولكن  دوات األاإللكترونیة، 

 ).  15الجدول  ورقیة (ال
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تنفذ  و  التي  البلدان  اإلنترنتفي  القائمة على  العمل  أجل  المعلومات من  �البلدان    ،نظام  سالموطونةبدءا  البیانات یتم  ،  أدوات جمع  دمج 

القائمة نموذج  و النظام.  في    اإللكترونیة  دمجها:  التي سیتم  األدوات  تشمل  أدنى،  النشط�حد  الوقا�ة منها  (  الترصد  �مكن  التي  األمراض 

یوما،    60  التتبع �عدفحص  و ،  المفصل  نموذج تحري الحاالتو   ،نموذج تحري الحاالت)،  دمج)، نموذج اإلشراف (الممدمجة  -�اللقاحات

. �ما سیتم تطو�ر  ائیةالم  لممراتل  )blue lines(  ، والخطوط الزرقاءالترصد البیئينموذج تقییم موقع  و ،  الترصد البیئيعینات  نموذج جمع  و 

 . الترصد المجتمعيأداة عامة لشبكة 

التدر�ب الكافي على استخدام األدوات الرقمیة    توفیرب  البرنامجسیقوم  ،  2024-2022األطفال  خطة العمل العالمیة لترصد شلل  فترة  وفي  

  الرقمیة بین الجنسین الموجودة في العدید من السیاقات   ثغرةلمرأة نظرا لللومتساو�ة    فعالة  مشار�ة  وضمانلجمیع الموظفین الحالیین والجدد،  

ها من  لبلدان أن تكفل استخدامعلى اوحیثما تكون نظم البیانات اإللكترونیة المتنقلة قید االستخدام، ینبغي      ).اءط  والملحقزاي    ملحقال(

 بنشاط.  ترصدجمیع موظفي ال طرف

األطفال  خطة العمل العالمیة لترصد شلل  وفي    ، المبادرة العالمیةالمقترحة في استراتیجیة  تلك  ، �ما في ذلك  مؤشرات جدیدة  وسیتم إدراج 

 المستو�ات القطر�ة واإلقلیمیة والعالمیة.  على بهدف الرصد نظام معلومات شلل األطفال في ،2022-2024

 4ئكضخئم  لهئل 
 لل  تطو�ر القیاسیة  اإللكترونیةو واإلشراف.    النشط  ترصدالمتغیرات  األداة  في  القیاسیة  المتغیرات  مستودع    اإلقلیمیة  تضمین  ور�ط 

 . نظام معلومات شلل األطفالالبیانات اإلقلیمي ب 

 وتعز�ز استخدامها الحالي في البلدان األخرى ذات األولو�ة والیمن    ،النشط في الصومال  ترصدإلكترونیة لل  أدواتاستخدام  إلى    االنتقال

   ).15الجدول  (

 الترصد المجتمعيأدوات إلكترونیة عامة لشبكة  تطو�ر وتوفیر. 

 مساراتاألساسیة في التحلیالت العالمیة لل دمج المؤشرات األساسیة وغیر. 
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 رصدال

الكفاءة  الرفع من مستوى  )،  16الجدول  والمكاتب اإلقلیمیة، إلى جانب الشر�اء العالمیین (المقر الرئیسي لمنظمة الصحة العالمیة،    سیحقق

 . من أجل العمل و�دارتها واستخدامهافي جمع البیانات 

 ) البیاناتالمعلومات و إدارة ( 5الرصد للهدف  أنشطة  -  16الجدول 

 عالمي المستوى ال دون اإلقلیمي  /اإلقلیميالمستوى  ذات األولو�ة    البلدان نشاط ال

احتیاجات  .1 تقییم 

البلدان ذات األولو�ة 

إدارة   مجال  في 

 المعلومات والبیانات 

عالیة   • جد  البلدان  مشار�ة 

في    عالیة المخاطرالمخاطر و 

 التقییم  

المعلومات  • نظم  استعراض 

 المتاحة على الصعید القطري 

قسم إجراء تقییم مشترك مع فرق    •

والمواد   واللقاحات  التمنیع 

/ الموسع    البیولوجیة  البرنامج 

الصحة  و   للتمنیع منظمة  �رنامج 

 المعني �الطوارئ العالمیة 

مع   • المشترك  التقییم  تنسیق 

اإلقلیمیة   قسم  لالمكاتب 

والمواد   واللقاحات  التمنیع 

/ الموسع    البیولوجیة  البرنامج 

منظمة و   للتمنیع �رنامج 

المعني   العالمیة  الصحة 

 �الطوارئ 

ترقیة نظم معلومات   .2

األطفال   شلل 

إلى     نظم القد�مة 

 اإلنترنت قائمة على 

أفغانستان   النتقالا • في 

 النموذجإلى  و�اكستان  

. الحاالت  لتحري   اإللكتروني

والشروع في تدر�ب الموظفین  

 استخدام النظام 

نظام    و�طالق  اراختب  •

العمل   أجل  من  المعلومات 

اإلنترنت على  لشلل  ل  القائمة 

البیئي /الحادالرخو     الترصد 

 في بلدان ومختبرات مختارة 

مختبرات و�لدان مختارة في   دعم •

البیانات   إدارة  نظام  تحسین 

 وتدر�ب الموظفین 

نطاق   • لتوسیع  الدعم  نظام تقد�م 

العمل   أجل  من  المعلومات 

اإلنترنت على  في   القائمة 

   و�اكستان أفغانستان

مختارة  • و�لدان  مختبرات  دعم 

في تحسین نظام إدارة البیانات  

 الموظفین وتدر�ب 

نطاق  • لتوسیع  الدعم  تقد�م 

أجل   من  المعلومات  نظام 

اإلنترنت على  القائمة   العمل 

 و�اكستان  في أفغانستان
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 (تا�ع). 16الجدول 

اإل  البلدان ذات األولو�ة    نشاط ال دون  المستوى   / قلیمي 

 إقلیمي 

 عالمي المستوى دون ال

نظام  .3 تطو�ر 

لتتبع   إلكتروني 

العینات   جمع 

 ونقلها 

البراز   نشر • عینة  تتبع  آلیة 

اإلشراف   الموظفین؛  وتدر�ب 

 واتخاذ اإلجراءات التصحیحیة 

 التوقیت حسن مؤشر  ترصد •

تنفیذ    ترصددعم وتدر�ب و  •

في    نظم بلدان    4التتبع 

 على األقل 

حسن مؤشر    ترصد •

 التوقیت

استكشاف واقتراح نظم لتتبع عینات   •

 إلى المختبر المیدان البراز من 

 التوقیت حسن مؤشر  ترصد •

إدارة  .4 نظام  تكییف 

المعلومات 

من   واالنتقال 

الورقیة   األدوات 

جمع  أدوات  إلى 

البیانات  

 اإللكترونیة

أو •  ترصدال  نظم  تكییف  تنفیذ 

واإلشراف اإللكتروني ني  اإللكترو 

قیاسیة    ،القائمة متغیرات  مع 

جمیع   في  جد  جدیدة  البلدان 

 عالیة المخاطر عالیة المخاطر و 

من   • جدیدة  مجموعة  تضمین 

 رصدها المؤشرات األساسیة و 

األداة   • اإللكترونیة تعدیل 

  للترصد القائمة    اإلقلیمیة

لتشمل    واإلشرافالنشط  

 المتغیرات القیاسیة

 ترصدتدر�ب البلد على ال  •

 إن واإلشراف اإللكتروني،

 أمكن

جدیدة  • مجموعة  تضمین 

األساسیة   المؤشرات  من 

 رصدهاو 

موحدة تطو�ر   • تشغیلیة    إجراءات 

حول   القیاسیة  والمتغیرات  للبیانات 

 واإلشراف  النشط  ترصدال

شلل بین    الر�ط • معلومات  نظام 

البیانات   األطفال ومستودع 

ال �شأن  النشط   ترصداإلقلیمي 

 واإلشراف  

األساسیة   • المؤشرات  ورصد  دمج 

في   شلل  الجدیدة  معلومات  نظام 

 األطفال. 

إلكترونیة   • أدوات  وتوفیر  تطو�ر 

 لترصد المجتمعيعامة ل
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 والمساءلة  ترصدإدارة ال

 تعز�ز إدارة الترصد والمساءلة  - 6الهدف  

 خلفیة 

 واألولو�ات   ،التي تواجه ترصد شلل األطفالاألكثر إلحاحا  التحد�ات    2024-2022األطفال  خطة العمل العالمیة لترصد شلل  ستعرض  ت 

األخرى  من خالل تحسین توقیت الكشف عن الفیروسات، ودمج ترصد شلل األطفال مع البرامج الصحیة    ،هذه التحد�اتلمواجهة    الالزمة

  �الغ األهمیةأمر    نوع الجنس  دمجألن  ،  الجنسنوع  مراعیة لمنظور  القطر�ة  ، وضمان أن تكون أنشطة الترصد والبرامج  االستدامة  لضمان

 27. لتحقیق استئصال شلل األطفال

 ).  17الجدول ( جهودهم على األنشطة التالیة ترصدولضمان تنفیذ البرامج القطر�ة لهذه األولو�ات، سیر�ز مدیرو برامج ال 

   6الرئیسیة للهدف األنشطة األساسیة ومؤشرات األداء/اإلجراءات  -  17الجدول 

 

 

 

 
  2019عالمیة؛ . جنیف: منظمة الصحة ال2023-2019المبادرة العالمیة الستئصال شلل األطفال. استراتیجیة تحقیق المساواة بین الجنسین  27
)ara.pdf?sequence=5&isAllowed=y-19.01-POLIO-https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333649/WHO  .( 

 الرئیسیة  األداء/اإلجراءاتمؤشرات   سیة ألنشطة األساا

تنفیذ   .1 وتتبع  العمل  تطو�ر  خطة 

شلل   لترصد  األطفال  العالمیة 

 ذات األولو�ة للبلدان

خطة    تتضمن توصیات  ترصدخطط لتعز�ز التتوفر على  عدد البلدان ذات األولو�ة التي   •

   2024-2022  لترصد شلل األطفال العمل العالمیة

نصف   • إلى  تقر�ر  األطفال سنوي  شلل  الستئصال  العالمیة  للمبادرة  االستراتیجیة    اللجنة 

 بتنفیذ خطة العمل العالمیة لترصد شلل األطفال  المعنیة

االستراتیجیة  رصد   .2 المخاطر 

 المتعلقة �أداء الترصد والمساءلة

 للمبادرة العالمیة التا�عة إلى اللجنة االستراتیجیة  ترصدتقر�ر شهري عن أداء ال •

سنوي عن • نصف  ال  تقر�ر  ترصد  للمبادرة التا�عة  االستراتیجیة    اللجنة إلى  مخاطر  سجل 

 العالمیة 

 واالستدامة  دمجتعز�ز ال .3

مختارة من   تدمج مجموعةنشط  الترصد  للأداة    تتوفر علىعدد البلدان ذات األولو�ة التي   •

  قد تؤدي إلى ظهور أو�ئةاألمراض التي 

 عدد البلدان ذات األولو�ة التي تحظى بتدر�ب متكامل •

 تصنیف المؤشرات الرئیسیة وتحلیلها حسب الجنس  •  منظور نوع الجنسمراعاة تعز�ز  .4

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333649/WHO-POLIO-19.01-ara.pdf?sequence=5&isAllowed=y
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 للبلدان ذات األولو�ة  خطة العمل العالمیة لترصد شلل األطفالتنفیذ تطو�ر وتتبع  - 1النشاط 

على ن األنشطة والمهام  ی تضم  من خالل،  ترصدلتعز�ز الخططها  عن    تقار�ررفع  وت   ،وترصد  ، وتنفذ  ،تضعأن  توقع من البلدان ذات األولو�ة  یُ 

على    مع تسلیط الضوء،  ترصدالجوانب    الخطط جمیعهذه    تشملو�نبغي أن    .هذه  األطفالخطة العمل العالمیة لترصد شلل  في  النحو المبین  

،  المبادرة العالمیةاستراتیجیة  وتماشیا مع .لدعم التنفیذ خطوط واضحة للمسؤولیة والمساءلة وتحدید األنشطة األساسیةلتنفیذ  الزمنیة الجداول

، مع البرامج األخرى   ترصد شلل األطفال  دمجتوقیت الكشف، و حسن    البلدان منالتي ستز�د بها    الترصد الكیفیةتعز�ز  ینبغي أن تعالج خطط  

كمل التمو�ل الحكومي إال في بلدان مختارة ال تُ  المبادرة العالمیةو�ما أن    .البرنامجیة في جمیع األنشطة منظور نوع الجنسمراعاة وضمان 

القطري للتخطیط  ستكون ضرور�ة    ، وتقاسم التكالیف، فضال عن المساهمات المالیة واإلدار�ة الحكومیةجمع األموال    خطط  أولو�ة، فإنذات  

 ). تمو�لوال المیزانیة -�اء  ملحقال(

ذات    وستقدم البلدان  ومع توافر توصیات جدیدة.  الو�ائیة  تغیر الحالةمع  و�نبغي تحدیثها    ،قابلة للتعدیلوتعتبر خطط تعز�ز الترصد وثائق  

على   لعالميوا  اإلقلیمي  على الصعیدین  التقار�ر  یتم إكمالسنوي؛ وسعلى أساس ر�ع    المنظمة   أقالیمإلى  التنفیذ    وضع  حول  األولو�ة تقار�ر

التي تسترشد جمیع مجاالت العمل مختارة في  االطالع على مواردشجع البرامج القطر�ة ، تُ ترصددعم خطط تعز�ز اللو  أساس نصف سنوي.

 ).  الموارد - اف� ملحقال(  2024-2022األطفال خطة العمل العالمیة لترصد شلل  أهدافبها 

  األطفال في خطة العمل العالمیة لترصد شلل أهمیة وجدوى مؤشرات األداء الرئیسیة ل الفر�ق المعني �الترصد، سیستعرض وفي إطار الرصد

 .  2022النصف األول من عام 

 1لهئل ئكضخئم  
   وتضمین والمساءلة،  مناطق محددة وخطوط واضحة للمسؤولیة    دمجمع    ترصدضع خطط تعز�ز الو البلدان ذات األولو�ة  �جب على 

 . 2024-2022 لترصد شلل األطفال العالمیةخطة العمل توصیات 

   ترصدالتنفیذ خطط تعز�ز  حول وضع �ل ثالثة أشهر المنظمة أقالیملبلدان ذات األولو�ة أن تقدم تقار�ر إلى على اینبغي . 

   نصف سنوي. على أساس   2024-2022  لترصد شلل األطفال   خطة العمل العالمیة   حول تنفیذ  لجنة االستراتیجیةالتقد�م تقر�ر إلى 

   ،األهداف   تحدیدو   خطة العمل العالمیة لترصد شلل األطفال�   الخاصة  األداء/اإلجراءاتمؤشرات    استعراض�   عند الضرورة،القیام  

 . 2022�حلول الر�ع الثاني من عام 
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 والمساءلة ترصدأداء الالمتعلقة �رصد المخاطر االستراتیجیة  - 2النشاط 

واالستجا�ة  أهب  للت و .  التي تهدد استئصال شلل األطفال  الرئیسیة  المخاطر  �اعتباره أحد  ،ترصدضعف ال  بتحدید  المبادرة العالمیةاستراتیجیة    تقوم

 ،الدعوة والترصد التا�ع للمبادرة العالمیةالفر�ق المعني �   قومی سالمخاطر،    ذهه�فعالیة ل

التطو�ر سجل  ب ،  لجنة االستراتیجیةالبتوجیه من    �حدد مخاطر معینةمخاطر  ترصد 

بهاالمرتبط  واآلثار لو   التخفیف،تدابیر  و ،  واالحتماالت،  ة  الحالي  ،  لمخاطرالوضع 

�إدارة المخاطرو  المعنیة  الول.  الجهة (الجهات)  أداء  تهدد  التي   ترصدرصد المخاطر 

إجراء استعراضات مكتبیة   مواصلة البرامج القطر�ة  �جب على  على الصعید القطري،  

وسیتم  دولي.    حضور�   أو خارجیة  داخلیة أو مستقلةاستعراضات  ومیدانیة، سواء �انت  

 .وتوحید معاییر استعراض الترصد ،تسهیلو ، لتوجیه ترصدال ستعراضالمجموعة أدوات تطو�ر 

 العالمیة وأدائها.  ترصدمخاطر ال التنفیذ�ة حول الترصد تقر�را إلى وحدة اإلدارة �   الفر�ق المعنيرفع ی سكما 

 2لهئل ئكضخئم  
 على البلدان ذات األولو�ة.  مع التر�یز ،لجمیع البلدان ترصدرصد أداء ال 

   الخارجیة الترصد  استعراضات  األخیرة على  اللمسات  و وضع  المخاطر  المخاطرللبلدان جد عالیة  المكاتب   ،عالیة  مع    �التنسیق 

األمراض  اإلقلیمیة؛ ومواءمة االستعراضات مع األنشطة المخطط لها، �ما في ذلك تقییمات االستجا�ة للفاشیات، واستعراضات ترصد  

 .  برنامج منظمة الصحة العالمیة المعني �الطوارئ وتقییمات ترصد  �اللقاحات،التي �مكن الوقا�ة منها 

 مكن استخدام ودلیل موجز عن متى و�یف    ،و�طار تحلیل  ،وأشكال رقمیة  ،نماذج  لتشمل  ،الستعراض الترصد  تطو�ر مجموعة أدوات�  

 . وتكییفها  كل أداة 

  لجنة االستراتیجیة. الإلى  مرتین في السنةوضع سجل للمخاطر وتقد�م تقار�ر المخاطر 

 

 واالستدامة دمجتعز�ز ال  - 3النشاط 

 المبادرة العالمیة   من دعمالبلدان لالنتقال    مساعدةعلى  بنشاط    المبادرة العالمیةشر�اء    عمل� �ستعد فیه العالم الستئصال شلل األطفال،    بینما 

مرحلة ما �عد   الترصد، فياألصول والقدرات الرئیسیة، �ما في ذلك    الحفاظ على ضمان  من أجل  وتدیرها السلطات الوطنیة    برامج تملكهاإلى  

برامج  في    التمنیع ضد شلل األطفال وترصدهأنشطة    دمجفي    االنتقالهذا  . و�تمثل أحد النهج لدعم  المبادرة العالمیة  انسحاب  �عد  اإلشهاد

�رنامج منظمة الصحة العالمیة  و   )M&RIوالحصبة األلمانیة (ومبادرة الحصبة   األمراض التي �مكن الوقا�ة منها �اللقاحاتأخرى (مثل ترصد  

 . فیهأو نجحت  تنفیذ ذلك التي هي في طورالعدید من البلدان والمناطق هناك و  )المعني �الطوارئ 

. iPOW(28(  ةالمتكاملالمؤقت لإلجراءات  ُتعرف �اسم برنامج العمل    ،2019، تم إطالق مبادرة متعددة الشر�اء في أواخر عام  دمج لتعز�ز الو 

في أفغانستان و�اكستان، تم استخدام . و 19-�وفیدمع التر�یز على اإلجراءات الفور�ة والعاجلة واألكثر جدوى التي �مكن تفعیلها في سیاق  
 

  19 -سیاق جائحة �وفیدیة الستئصال شلل األطفال. برنامج استئصال شلل األطفال والبرنامج األساسي لبرنامج العمل المؤقت للتمنیع من أجل إجراءات متكاملة في المبادرة العالم 28
 https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/09/Integration-POW-under-Covid-v2.0.pdf( 2020[�اإلنجلیز�ة]. جنیف: منظمة الصحة العالمیة؛ 

شلل األطفال من   ترصد مخاطر  رصدسیتم 
ات  الجهالذي سیحدد  سجل المخاطر خالل  

الجھة   وبالتالي  ،المعنیة �إدارة المخاطر
 تھا. عن إدار بالمساءلةالمعنیة 
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األخرى وحاالت الطوارئ الصحیة، �ما في  فاشیاتللواالستجا�ة  ،قد تؤدي إلى ظهور أو�ئةاألمراض التي  بترصد للقیامموارد شلل األطفال 

 . ةدث محددواح�  ومعنیا �ان في �ثیر من األحیان قائًما على االحتیاجاتالدعم  إال أن. 19-�وفیدذلك جائحة 

  �مكون أساسي على ترصد شلل األطفال  دمجوتأثیر ال ،مدى تكامل األنشطة رصدب  الفر�ق المعني �الترصدسیقوم  ،المجهود و�ناء على هذا

 . 2024-2022خطة العمل العالمیة لترصد شلل األطفال في 

فرق الكامل ل  ستكشافالخالل اومن  .  ترصدطة طر�ق لدمج الار بوضع خ  الفر�ق المعني �الترصد  ، سیقوم2022النصف األول من عام  وفي  

الفر�ق یعمل  والمعلومات المتعلقة �شلل األطفال و�دارة البیانات، س  ،والمختبري   ،الترصد المیداني  مجالفي  وأنشطة منظمة الصحة العالمیة  

التي �مكن    األخرى   ألمراضامثل    ،تستفید من التعاون مع برامج أخرى   �مكن أنتحدید المجاالت التي  على  �شكل منهجي    المعني �الترصد

لدمج تلك المجاالت    وضع خطةسیتم    ،والمجموعات األخرى مع البرامج    و�التنسیقو�عد ذلك،  .  أو برامج الطوارئ الصحیة  الوقا�ة منها �اللقاحات

  ستخلصة المخرى. وستستند خارطة الطر�ق إلى الدروس  األمراض األشلل األطفال إلى برامج  برنامج  نقل وظائف  تمهید لواألنشطة المختارة �

 .  على الصعید العالمي فعلیااألنشطة التي بدأت   دمجوستراعي والبلدان  قالیممن األ

 

 3ئكضخئم  لهئل 
  2022وضع خارطة طر�ق لدمج ترصد شلل األطفال �حلول الر�ع األول من عام.   

 رنامج  و ،  األمراض التي �مكن الوقا�ة منها �اللقاحات، و البرنامج الموسع للتمنیع/قسم التمنیع واللقاحات والمواد البیولوجیةتنسیق مع  ال�

 . المیدانیة الرئیسیة ترصدحول أنشطة ال منظمة الصحة العالمیة المعني �الطوارئ 

 ترصد الخاصة ب القطر�ة  عمل  الفي خطط    لحصبةوترصد ا،  19-�وفیدرصد  بدمج ت  ، بدءافي أفغانستان و�اكستان  دمجتكثیف جهود ال  

 . شلل األطفال

   الحساسیة،  مستمر في  تراجعتحدید    تمما  و�ذا  على حساسیة ترصد شلل األطفال؛    دمجالر  لتقییم أث مؤشرات األداء الرئیسیة  رصد 

 . ةمناسب ال اتجراءاإل متبوعا �اتخاذ�إجراء تقییم سر�ع القیام و 

 

   منظور نوع الجنسمراعاة تعز�ز  - 4النشاط 

  للمسؤولین عن إدارة ترصدینبغي    ،تحقیق المساواة بین الجنسین و   استئصال شلل األطفال�   تي المبادرة العالمیة الخاصتیناستراتیجی تماشیا مع  

  منظور نوع الجنستعز�ز مراعاة  یهدفوا إلى  شلل األطفال أن  

رؤ�ة  تطبیق    �تطلبو 29.المتصلة �الترصد  جمیع األعمال  في

المنهجي للبیانات   ترصد الجمععلى    منظور نوع الجنستراعي  

حسب   التحلیل  نوع  المصنفة  لدعم  نوع الجنس  على  المبني 

 
 2021: الوفاء �الوعد. جنیف: منظمة الصحة العالمیة؛  2026-2022المبادرة العالمیة الستئصال شلل األطفال. استراتیجیة استئصال شلل األطفال  29
)ara.pdf-https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/345967/9789240035324   المبادرة العالمیة الستئصال شلل األطفال .استراتیجیة تحقیق المساواة بین .(

POLIO-https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333649/WHO-19.01-( 2019. جنیف: منظمة الصحة العالمیة؛ 2023-2019الجنسین 
ara.pdf?sequence=5&isAllowed=y  .( 

رتبطة  األعمال واألنشطة المومن المقرر تطبیق منظور جنساني على جمیع 
،  منیع والترصدالتبالترصد لمعالجة الحواجز المتصلة بنوع الجنس التي تعترض 

 . االستجابة الجنسانیةوتعزیز  ، الجنسینالمساواة بین وتعزیز 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/345967/9789240035324-ara.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333649/WHO-POLIO-19.01-ara.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333649/WHO-POLIO-19.01-ara.pdf?sequence=5&isAllowed=y
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سیتم  ،  منظور نوع الجنسلمراعاة  تعز�ز أكبر  لو   .عملیة صنع القرار  توجیهو   عوائقوال  الذي �مكن أن �ساعد �عد ذلك في سد الثغراتو   ،الجنس

بذل الجهود لضمان وجود قوة  وستُ   .المتعلقة �الموظفین  والبرنامجیة �ما في ذلك  البیانات الو�ائیةعلى    الجنس نوع  حسب    إجراء التحلیالت

  علىخاص  �شكل  ر�یز  وسیتم الت، وتحقیق فرق متوازنة بین الجنسین.  ترصدلز�ادة توظیف النساء واستبقائهن في ال  ومتنوعة،عاملة شاملة  

�السیاق (ال    المرتبطة   عوائق�سبب ال  في الترصد  ثغراتالفر�ق �مكن أن تخلق    نظرا ألن تشكیلة   ،مشار�ة المرأة   تنخفض فیها  المناطق التي

المنازل).   السیاقات دخول  التي تر�ز على نوع    منظور نوع الجنسمراعاة  تعز�ز  و�شمل  �ستطیع الرجال في �عض  القدرات  أ�ضا توفیر 

تدر�ب موظفي   فسیشملو�اإلضافة إلى ذلك،    .أمام الترصدالمتعلقة بنوع الجنس التي تقف    عوائقمثل تدر�ب الموظفین على ال  ،الجنس

الوقا�ة من االستغالل واالعتداء الجنسیین والتحرش الجنسي  � المتعلقة  القائمة  والسیاسات    ،واإلبالغ  ،معلومات عن آلیات الحما�ة  الترصد

 . )نوع الجنس -طاء  ملحقال() والتصدي له

 4ئكضخئم  لهئل 
 تعالج    تراعي منظور نوع الجنساعتبارات  وسیاساته    ،واستراتیجیاته،  ومبادئه التوجیهیة  ،ضمان أن تتضمن تدخالت الترصد وأن 

 . التمنیع والترصدالمرتبطة بنوع الجنس التي تعترض  عوائقال

 الحاجة.  حسببنوع الجنس واتخاذ اإلجراءات التصحیحیة  مرتبطةرصد مؤشرات األداء الرئیسیة ال 

 الوقا�ة من االستغالل واالعتداء الجنسیین والتحرش الجنسي والتصدي له لتدر�ب  ترصدضمان خضوع جمیع موظفي ال 

  ترصدال التدر�بیة حول ت الدورافي �شأن مراعاة منظور نوع الجنس تضمین وحدة . 

 

 رصدال

تعز�ز إدارة الترصد والمساءلة  برصد    المبادرة العالمیة والشر�اء العالمیون في    ،اإلقلیمیة  هومكاتب   الرئیسي لمنظمة الصحة العالمیة،المقر    سیقوم

 ).  18الجدول  (

 والمساءلة)  اإلدارة( 6الرصد للهدف أنشطة  -  18الجدول 

 عالمي المستوى ال اإلقلیمي دون  قلیمي /المستوى اإل البلدان ذات األولو�ة  األنشطة

تنفیذ   .1 وتتبع  خطة  تطو�ر 

لترصد   العالمیة  العمل 

للبلدان ذات    شلل األطفال

 األولو�ة

 ترصدخطط لتعز�ز الوضع   •

ذات  مختارة  بلدان  في 

 أولو�ة

إلى   • تقر�ر   إقلیمتقد�م 

التنفیذ   وضععن    المنظمة

 على أساس ر�ع سنوي 

 خططها  في إعداددعم البلدان  •

وتقد�م تقر�ر   ،الخطةرصد تنفیذ   •

البلدان ذات األولو�ة على  عن 

 أساس نصف سنوي 

خطة العمل العالمیة  عن تنفیذ    تقر�ر •

شلل   علىلترصد  أساس    األطفال 

 نصف سنوي 

مؤشرات األداء والعملیات   استعراض •

ل العالمیة الرئیسیة  العمل  خطة 

 لزم األمر، إذا لترصد شلل األطفال
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 المخاطر  رصد .2

 االستراتیجیة المتعلقة 

 �أداء الترصد والمساءلة

 

ال  رصد • شهر�ا    ترصدأداء 

اجتماعات   خالل  من 

 االستعراض 

في  • المحرز  التقدم  رصد 

الخطة/التوصیات    تنفیذ 

األهداف �ل ثالثة  مقارنة � 

 أشهر

 ترصدال  استعراضاتتنفیذ   •

 دمجة الم

لخطط   • النهائیة  الصیغة  وضع 

  ترصد لل  الخارجي  ستعراضاال

 لبلدان ذات األولو�ةالخاص �ا

ال • أداء  عن  على   ترصدتقر�ر 

 شهري  أساس 

وضع اللمسات األخیرة على خطط   •

 االستعراض الخارجي للترصد 

أدوات   • مجموعة  استعراض  تطو�ر 

 ترصدال

تقد�م  و ؛  ترصدوضع سجل مخاطر ال •

نصف   إلىالتقر�ر  لجنة  ال  سنوي 

 االستراتیجیة 

 ترصدتقد�م تقر�ر شهري عن أداء ال •

 لجنة االستراتیجیة الى إل

   الدمجتعز�ز  .3

 واالستدامة 

، ال سیما مع  الدمجتعز�ز   •

النشطأدوات    الترصد 

ونظم  المتكاملة، 

 المعلومات، و�ناء القدرات 

مع   • اإلقلیمي    الفر�قالتنسیق 

�ا �مكن  ألالمعني  التي  مراض 

منها �اللقاحات،   الوقا�ة 

 دمجالطوارئ �شأن ال  ومجموعة

 المشترك 

مجال   • في  المحرز  التقدم  رصد 

 مرتین في السنة  الدمج

لترصد  • الشهري  األداء  رصد 

شلل األطفال في جمیع البلدان  

 "التي تمر �مرحلة انتقالیة"

مع   • التمنیع  التنسیق  قسم 

البیولوجیة  والمواد  واللقاحات 

�رنامج منظمة الصحة العالمیة  و 

�الطوارئ  أنشطة    المعني  حول 

 المشتر�ة ترصدال

 دمجرطة طر�ق �شأن الوضع خا •

عام   من  األول  الر�ع  �حلول 

2022 

أداء ترصد شلل األطفال   رصد •

التي  البلدان  جمیع  في  �انتظام 

 تمر �مرحلة انتقالیة

تعز�ز مراعاة منظور نوع  .4

 الجنس 

موظفي  تلقي  ضمان   •

 یةتدر�بدورة  ل  ترصدال

من  حول   الوقا�ة 

واالعتداء  االستغالل 

والتحرش  الجنسیین 

 والتصدي له الجنسي 

الدورات    تشملضمان أن   •

الترصد  حول    التدر�بیة 

ضمان تلقي موظفي الترصد  •

الوقا�ة من حول  یةتدر�ب دورة ل

االستغالل واالعتداء الجنسیین  

 والتصدي له والتحرش الجنسي 

جمیع   • تتضمن  أن  ضمان 

الترصد حول  التدر�بیة   الدورات 

 وحدة تراعي منظور نوع الجنس 

، ترصدضمان خضوع موظفي ال •

  المستو�ات، للتدر�ب على جمیع  

من حول  اإللزامي   الوقا�ة 

الجنسیین االستغالل   واالعتداء 

   والتحرش الجنسي والتصدي له

الرئیسیة  • األداء  مؤشرات  رصد 

واتخاذ   الجنس  بنوع  المتصلة 
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نوع   منظور  تراعي  وحدة 

 الجنس 

جمیع  • تصنیف  ضمان 

الجنس،   حسب  البیانات 

أمكن تحلیل حیثما  مع   ،

 نوع الجنسیتعلق ب 

البیانات   • تصنیف جمیع  ضمان 

، مع  حیثما أمكنحسب الجنس،  

 نوع الجنسیتعلق ب تحلیل 

حسب   التصحیحیة،  اإلجراءات 

 الحاجة 

تراعي منظور نوع  تضمین وحدة   •

 یة حولتدر�ب دورة الالجنس في ال

 الترصد
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 الملحقات
 تقییم المخاطر القطر�ة   - الملحق ألف
في آخر    1فیروس شلل األطفال البري من النمط    سرا�ةاستمرار    إال أن تقدم واضح نحو استئصال شلل األطفال،  إحراز    على الرغم من

  استثنائیا�شكالن خطرا    ،، وتفشي فیروس شلل األطفال الدائر المشتق من اللقاح �شكل متكرر في عدد متزاید من المناطقالموطونةالبلدان  

من المرجح أن یؤدي أي تباطؤ في الجهود إلى انتكاسات �بیرة في المكاسب التي تحققت في مجال استئصال شلل  فعلى البرنامج. و�التالي،  

 األطفال على الصعید العالمي. 

  -ة داخل البلدان  الموجود  اإلمكاناتوالتصدي له على    ،وفي نها�ة المطاف، تعتمد القدرة على الكشف المستمر عن فیروس شلل األطفال

على   ،والدول الهشة، ال سیما تلك التي تشهد صراعات مستمرة وتكون معرضة للخطر �شكل خاص. وقد استثمرت المبادرة العالمیة �كثافة

ل البلدان. ولدعم األنشطة خالل خطة العمل العالمیة لترصد شل  داخل  في إنشاء وصیانة نظام عالمي قوي لترصد شلل األطفال  ،مدى عقود

مع التر�یز على    ،، أجرى الفر�ق المعني بترصد فیروس شلل األطفال التا�ع للمبادرة العالمیة تقییما للمخاطر2024-2022األطفال للفترة  

: االعتبارخذت �عین أُ . وتشمل العوامل التي عرضة للمخاطرالحاجة متوسطة وطو�لة األجل لضمان استمرار الدعم المباشر للبلدان األكثر 

، والمتغیرات القطر�ة مثل األمن الصحي تفشي المرض  ووضع  ،المخاطر الخاصة �شلل األطفال، والعوامل البرنامجیة المتعلقة �أداء الترصد

 ).  1-والجدول ألف  1- ألفالشكل المكتب اإلقلیمي لمنظمة الصحة العالمیة ( �ة وقدرة الموارد البشر�ة، ورؤ 
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 العوامل الرئیسیة المستخدمة لتقییم المخاطر : 1-الشكل. ألف 

 المصدر: منظمة الصحة العالمیة. 

 �ما تم تحدیدها : العوامل الرئیسیة المستخدمة لتقییم المخاطر، 1-الجدول أ 

 وصف ال عامل ال

الخاصة   المخاطر 

 �شلل األطفال 

 وتشمل:

البري �ائیات  و  • األطفال  شلل  فیروس  من  اللقاح  ،�ل  من  المشتق  األطفال  شلل  العقد   ،وفیروس  مدى  على 

المناطق األكثر أو متكررة في  /فیروس شلل األطفال لفترات طو�لة و  سرا�ةالبلدان التي تشهد  في  الماضي،  

 ؛ و عرضة للخطر

البلدان التي تتوفر على عدد أكبر من السكان الذین   فياألساسي،    ذلك التمنیع السكان، �ما في    مناعة  مستوى  •

 لم �حصلوا على التمنیع الكافي والذین هم أكثر عرضة للخطر.

المخاطر الخاصة بشلل األطفال
فیروس شلل / مخاطر فیروس شلل األطفال البري

األطفال الدائر المشتق من اللقاح،
مناعة السكان

العوامل التي یعتمدھا 
البرنامج

وضع الفاشیة، وأداء 
الترصد ، ومساھمات 

الخبراء

حة تحدید أولویات المكاتب اإلقلیمیة لمنظمة الص
العالمیة

-شرق المتوسط-األمریكتین -إفریقیا 
غرب المحیط الھادئ-جنوب شرق آسیا -أوروبا 

دالمعطیات األساسیة للبل
الموارد البشریة، والنظام 

الصحي، واالقتصاد، 
والھشاشة، الحوكمة

 تقییم المخاطر 
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 أساسیات البلد 

 :وتشمل

 هي األكثر عرضة للخطر؛األضعف  الحو�مة  ذات  �مة والهشاشة، مع اإلقرار �أن البلدان الهشة والبلدان  و الح •

االقتصاد، اإلقرار �أن البلدان ذات االقتصادات األضعف و/أو التي تعتمد على التمو�ل الخارجي هي �حاجة   •

 من قبل المبادرة العالمیة؛ مالي أكبرإلى دعم 

الموارد البشر�ة هي التي تحتاج إلى مز�د من األقل توفرا على   �أن البلدان  مع اإلقرارقدرة الموارد البشر�ة،   •

 الدعم التقني داخل البلد؛ و 

مؤشرات النظام الصحي، مع اإلقرار �أن البلدان ذات النظم الصحیة األضعف تحتاج إلى تطو�ر ودعم نظام  •

 .األطفالترصد شلل یر�ز �شكل خاص على 

أولو�ات   ترتیب 

اإلقلیمیة   المكاتب 

الصحة   لمنظمة 

 العالمیة 

 .  �شكل أفضل  اتكییفهدراج تقییمات المخاطر اإلقلیمیة لمنظمة الصحة العالمیة لإ •

برنامجیة   عوامل 

 أخرى 

 :وتشمل

للبلدان منخفضة المخاطر،   • للفاشیة (�النسبة  الحالي  البلد    یزداد الخطرالوضع  إذا �ان    �شهد حدوث تلقائیا 

 ؛ فاشیة)

 الكشف المتأخر من شأنه أن یز�د من المخاطر)؛ وأن أداء الترصد (األداء الضعیف، خاصة  •

(دون تغییر جذري في التقییم   جراء تعدیالت،التي ساهمت في إمالحظات أعضاء فر�ق العمل المعني �الترصد   •

 الشامل للمخاطر) 

 

المستو�ات للمخاطر القطر�ة لتوجیه أولو�ات الترصد �موجب  تصنیفا متعددلمخاطر، وضع الفر�ق المعني �الترصد لتقییم هذا ال و�ناء على  

  " و"عالیة جد عالیة المخاطروالبلدان التي تم تحدیدها �ـ "  ).2- الجدول أ(  2024-2022  خطة العمل العالمیة لترصد شلل األطفال للفترة  

فیروس شلل   سرا�ةوالمعرضة �شكل مزمن ل  ،ثغرات مستمرة في نظام الترصدتعاني من    لك البلدان التي" هي ت المخاطر   " و"متوسطةالمخاطر 

 على أنها "بلدان ذات أولو�ة".   2024-2022األطفال األطفال. و�شار إلیها في إطار خطة العمل العالمیة لترصد شلل 

سنو�ا على األقل لدعم الكشف واالستجا�ة في الوقت المناسب طوال الفترة الكاملة لخطة العمل    للمخاطر  ي هذا التقییم القطر سیتم إجراء  و 

 .  2024-2022األطفال العالمیة لترصد شلل 
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 ) 2022: تقییم المخاطر القطر�ة (2 -الجدول أ

 المخاطر. ة  متوسطالبلدان  تلقائیا ضمن  المخاطر،    ة أو عالیةمتوسط  ضمن البلدانأي بلد لم یتم تصنیفه �الفعل    سیتم تصنیف،  اندالع فاشیة ما* في حالة  

 

 البلد  المنظمة  إقلیم مستوى المخاطر*

   جد عالیةمخاطر 
 الكونغو الد�مقراطیة، و�ثیو�یا، والنیجر، ونیجیر�ا تشاد، وجمهور�ة  إفر�قیا 

 أفغانستان، و�اكستان، والصومال شرق المتوسط 

 مخاطر عالیة 
 إفر�قیا 

أنغوال، و�ور�ینا فاسو، والكامیرون، وجمهور�ة أفر�قیا الوسطى، وغینیا، و�ینیا، ومالي، وجنوب 

 السودان،

 الیمن  شرق المتوسط 

إلى   متوسطة  مخاطر 

 عالیة 

 وتوغو،   ، ، و�وت د�فوار، وغینیا االستوائیة، وغینیا بیساو، ومدغشقر، وموزامبیق بنین إفر�قیا 

 الجمهور�ة العر�یة السور�ة،  العراق، والسودان، و  شرق المتوسط 

شرق   جنوب 

 آسیا
 میانمار

المحیط   غرب 

 الهادئ
 الفلبین و �ابوا غینیا الجدیدة، 

 مخاطر متوسطة 

 وزامبیا    أوغندا،و ، وسیرالیون،  والسنغالولیبیر�ا،    جمهور�ة الكونغو، والغابون، وغامبیا، وغانا، و بوروندي،   إفر�قیا 

 إیران اإلسالمیة، ولیبیا   وجمهور�ة، جیبوتي، ومصر شرق المتوسط 

 طاجیكستان، وأو�رانیا  أورو�ا 

شرق   جنوب 

 آسیا
 إندونیسیا، ونیبال 

 هایتي  األمر�كتین 

المحیط   غرب 

 الهادئ
 الد�مقراطیة الشعبیة، والصین جمهور�ة الو 

متوسطة إلى    مخاطر 

 منخفضة 

 وجمهور�ة تنزانیا المتحدة، وزمبابوي   ،، وروانداونامیبیا   ، ومالوي، ومور�تانیا إر�تر�ا،  إفر�قیا 

 لبنان  شرق المتوسط 

شرق   جنوب 

 آسیا
 لیشتي -وتیموربنغالد�ش، والهند، 

 بولیفیا (دولة متعددة القومیات) األمر�كتین 

المحیط   غرب 

 الهادئ
 مالیز�ا و كمبود�ا، 

 جمیع البلدان األخرى  جمیع المناطق  مخاطر منخفضة 
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 التدقیق في ترصد الشلل الرخو الحاد   – اء الملحق �
  مستوى أو تحسینه إلى ال  ،في أداء ترصد الشلل الرخو الحاد. وتتیح عملیات التدقیق توسیع النظامسنو�ا    التدقیق  �جب على جمیع البلدان

األمثل لضمان تغطیة ترصد حساسة، �ما في ذلك التمثیل الجغرافي والد�مغرافي. �ما ینبغي إیالء اهتمام خاص للمناطق والسكان المعرضین 

، ألن هذه المناطق غالبا ما تتطلب استراتیجیات وموارد  بلوغها، والتي �صعب  محفوفا �المخاطر  یهاتي �كون الوصول إللمخاطر عالیة، وال

والسلطات على  ورسم الخرائط �التنسیق الوثیق مع وزارات الصحة  ، وتحدید السكان  ،إضافیة. و�نبغي وضع جمیع عملیات تقییم المخاطر

استشارة المنظمات المحلیة أو المجموعات النسائیة التي تعمل على مقر�ة من السكان المعرضین للخطر أو  إضافة إلى  جمیع المستو�ات.  

 . معهم �شكل وثیق

 وتشمل عملیة التدقیق في ترصد الشلل الرخو الحاد األنشطة التالیة:

 تقییم الموارد والفرص المتاحة: •

o جمیع األنشطة التي یتم إجراؤها (مثل الترصد   مع التطرق إلىشبكة الترصد الحالیة للشلل الرخو الحاد،  ل   مفصل  وصف

 النشط) ومكان إجرائها. 

o   ال  ،خرائطالرسم الموارد  تدعم أنشطة ترصد شلل األطفال: مقدمو الرعا�ة الصحیة والمرافق  وصیاغة جمیع  �مكن أن  تي 

والخاصة،   (القادة  الر�حیة(العامة  المحلي  المجتمع  في  الرئیسیة  الفاعلة  والجهات  والمدنیة)،  العسكر�ة  الر�حیة،   ،وغیر 

للجیش، إذا لزم   والهیئة الطبیةوالقادة الدینیون)، والمنظمات غیر الحكومیة، والو�االت اإلنسانیة،    ،والمعالجون التقلیدیون 

 األمر. 

o  لموارد البشر�ة (من جمیع المصادر) المتاحة للترصد وتقییم مساهمتها في ترصد شلل األطفال.  ارسم خرائط 

o متاحین. استعراض قدرات الترصد واحتیاجات التدر�ب لجمیع الموظفین ال 

)، یلیها اءهـ  ملحقالالوطني ودون الوطني (  الصعیدیناستخدام مؤشرات الترصد القیاسیة لتقییم تغطیة شبكة الترصد وحساسیتها على   •

التمار�ن    إجراء هذه" في البیانات التي قد تساعد في تحدید العوامل الكامنة وراء األداء غیر الكافي أو النتائج المحیرة. و�مكن  "تعمق أكبر

 30استعراض الترصد المكتبي). (دلیل " he desk surveillance review guideT" �استخدام 

والسكان الخاصین ألنهم قد �حتاجون إلى تخطیط خاص أو استراتیجیات    ،لمناطق التي �صعب الوصول إلیهااتحدید ورسم خرائط   •

 إضافیة.  

o  المناطق    حدیدت إلیها،�افة  الوصول  �صعب  والتي  �المخاطر،  ال  المحفوفة  التحدیثات  البیانات دور�ة  واستخدام  جمیع  من 

كر�ة، إن وجدت، وغیرها من برامج وزارة المتاحة حول إمكانیة الوصول، �ما في ذلك البیانات الواردة من داخل البلدان (العس

، مثل وزارة التعلیم) ومن مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة، ومفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین،  األخرى   الصحة أو الوزارات

 والمنظمات غیر الحكومیة ومصادر أخرى.   ReliefWebوالمنظمة الدولیة للهجرة، وخرائط  

 
 .v2022-template-review-https://bit.ly/desk�مكن تنز�ل نموذج لالستعراض المكتبي [�النجلیز�ة] عبر اإلنترنت على الرا�ط:  30
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o ا السكان  لجمیع  خرائط  الالجرسم  الخدمات:  من  النازحئو لمحرومین  والسكان  المهاجرون ألسباب و ن،  والسكان  داخلیا،  ن 

المحلیة   والمجتمعات  التعدین،  ومجتمعات  الصید،  ومجتمعات  والرحل،  الحدود�ةاقتصاد�ة،  المناطق  على  تعیش  ،  التي 

 واألقلیات العرقیة، وغیرها.

صل حسب الجنس والمجموعة والتفاوتات بین الجنسین من خالل إجراء تحلیل مف  ،تقییم السلوك الذي �كفل التماس الرعا�ة الصحیة •

 محتملة أمام الكشف عن حاالت الشلل الرخو الحاد في الوقت المناسب.   عوائقالسكانیة لتحدید أي 

؛ عند )المرض  سرا�ةبؤر غیر مكتشفة لأو    ،أو فاشیات  ،وفود الفیروسمراعاة المخاطر الو�ائیة (مثل المناطق التي لها تار�خ/خطر   •

 تحدید أولو�ات أنشطة الترصد.   أثناءالمناطق التي �جب التر�یز علیها  تعیین 

 استخدام جمیع البیانات التي تمت مراجعتها لوضع أو تعدیل الخطط �شأن معالجة جمیع الثغرات المحددة.   •
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 السلوك الذي �كفل التماس الرعا�ة الصحیة   -جیم  ملحق ال
  الصحیة لحاالتدم الكشف عنها إطالقا عن فهم محدود للسلوك الذي �كفل التماس الرعا�ة  قد ینشأ التأخیر في الكشف عن الحاالت أو ع

الشلل الرخو الحاد ومقدمي الرعا�ة، فضال عن العوائق التي قد یواجهونها في الحصول على الرعا�ة الصحیة.  ولمعالجة ذلك، �جب على 

حسب نوع الجنس   ، أدنى مستوى إداري ممكن  منفة  نَّ التماس الرعا�ة الصحیة، مصفل  �كي  ذالبرامج القطر�ة أن تجمع بیانات السلوك ال

لخطر، مثل المجموعات السكانیة الخاصة. وقد تشیر هذه البیانات، عند تحلیلها، إلى وجود ثغرات محتملة في الترصد على  الوضع الحالي لو 

 الل فهم أعمق لألسباب الكامنة وراء ذلك. الصعید دون الوطني، وقد تساعد على تعز�ز األنشطة البرامجیة من خ

ب  ثن س ب ئك � ز ئكدعئ ��فف ئكئصئ  ةقننظ ئكحكمق ئكثئ 

الذین تلجأ إلیهم   ت السلوك الذي �كفل التماس الرعا�ة الصحیة إلى تحدید مرافق الرعا�ة الصحیة أو األشخاص ومقدمو الرعا�ةاتهدف تقییم

لل الرخو الحاد إلى البرامج القطر�ة أو قد یبلغون عن حاالت، ولكنها لیست موجودة حالیا ، ولكن قد �فوتهم اإلبالغ عن حاالت الشالحاالت

اسیة  في شبكة اإلبالغ عن الشلل الرخو الحاد. و�مجرد تحدید هؤالء األفراد أو المرافق، �مكن للبرنامج اتخاذ اإلجراءات المناسبة لز�ادة حس

تتكلف �اإلبالغ عن الشلل الرخو الحاد أو عن    جهة تنسیقال، من خالل إعادة تدر�ب  على سبیل المث   -نظام ترصد الشلل الرخو الحاد  

 التحري الخاصة � لمعدلة  ا  نماذجلا   في طر�ق إدراج جهة تنسیق جدیدة في شبكة اإلبالغ. وتستعرض هذه التقییمات المعلومات التي تم جمعها  

من خالل شبكة الترصد النشط    ، عنها حاالت الشلل الرخو الحاد قبل اإلبالغ رسمیا  المشورات الصحیة ل التي تعرض بتفصیل  الحاالت  في  

 للشلل الرخو الحاد.  

. وتوصى البلدان التي ال تجمع  تحري الحاالت   نماذجالسا�قة في    المشورات الصحیةو�مكن إجراء هذا التمر�ن من قبل البلدان التي تسجل  

 المقترحة أدناه.  نماذجالفي تغییرات لاهذه المعلومات حالیا أن تنظر في اعتماد 

االستجا�ة   أثناء تقییمات�مكن تنسیق تقییمات السلوك الذي �كفل التماس الرعا�ة الصحیة �جزء من االستعراض الدوري لشبكة اإلبالغ، أو  

یتواصل أن    و�نبغي أ�ضا  للفاشیة، أو استعراض الترصد، أو األنشطة األخرى الرامیة إلى استعراض وتعز�ز شبكة ترصد الشلل الرخو الحاد.

عا�ة  الر   �كفل   يذال  للسلوك  ها الخاصةبرامج أخرى داخل وزارة الصحة، مثل صحة األم والطفل، التي قد تجري تقییمات مع  القائمون �التقییم  

 الصحیة، وذلك �غرض التوجیه المستمر لطرق التقییم وتحدید اإلجراءات الالحقة لمعالجة الثغرات.   

 لشبكة اإلبالغ  السر�عالخطوة األولى: االستعراض  

ر رجعي استعراض �أث   ، من خاللتكمن الخطوة األولى لتقییم السلوك الذي �كفل التماس الرعا�ة الصحیة في إجراء استعراض سر�ع للشبكة

 ). و�نبغي أن یهدف االستعراض السر�ع إلى اإلجا�ة على األسئلة التالیة:1- ج الشكل( تحري الحاالت نماذجل

 لشلل الرخو الحاد؟ أي منها، وأین؟لة اعدد مواقع اإلبالغ التي فاتها اإلبالغ عن حا ما هو •

و (ب) أبلغت عن حالة من حاالت الشلل    أ) تلقتاإلبالغ) التي (ما هي المواقع غیر المبلِّغة (أي أنها لیست جزءا من شبكة   •

 الرخو الحاد؟ 
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 المتأخرة  اإلبالغاتالخطوة الثانیة: استعراض مجموعة (مجموعات) 

تتمثل الخطوة الثانیة من تقییم السلوك الذي �كفل التماس الرعا�ة الصحیة في البحث عن مجموعات من حاالت الشلل الرخو الحاد التي 

). والهدف من ذلك هو تحدید المناطق الجغرافیة التي قد �كون فیها التأخر عن الكشف عن حاالت 2-الشكل ج شفت في وقت متأخر (اكتُ 

أو مواقف معینة داخل مجموعة خاصة من السكان تجاه الرعا�ة الصحیة والتماسها، أو حیث قد یتجاهل   ،�عادات  االشلل الرخو الحاد مرتبط

 التقلیدیین.  و الحاد مقدمي الخدمات المحلیینترصد الشلل الرخ 

 الحاد لشلل الرخو ا: استعراض سر�ع لشبكة ترصد 1 -الشكل ج

 

 

 

 

 

 

 

 
 منظمة الصحة العالمیة. : المصدر

 

 

 

 

 

 

  ها مؤخرا  الكشف عن : البحث عن مجموعات الشلل الرخو الحاد التي تم  2- الشكل ج 

 

  

  

 

 : منظمة الصحة العالمیة. المصدر

سنة  استعراض
إلى سنتین من 
النماذج السابقة 

لتحري  
 . الحاالت

 

قائمة بجمیع المواقع التي قدمت 
 الشلل الرخو الحادالرعایة لحاالت 

، أي جمیع عنھااإلبالغ قبل 
واألماكن  المرافق الصحیة

 ینواألشخاص (األطباء والممرض
 رجال الدینوالمعالجین التقلیدیین و

 وغیرھم).
 

لكل موقع بالنسبة 
تحقق الوشخص، 
وا مما إذا كان
في  موجودین

 .اإلبالغشبكة 

لكل موقع/شخص (إذا بزیارة القیام 
كان ذلك ممكنا) وتقییم الحاجة إلى 

 : إدراجھ في شبكة اإلبالغ
إذا كان الموقع/الشخص یناسب •

المعاییر (أولویة عالیة أو متوسطة 
بتضمینھ في  القیامأو منخفضة)، 

 بضرورة اإلبالغ تھوتوعی ،الشبكة
 .فورا

  یفيالموقع/الشخص ال كان إذا•
 رصدم بالتوعیة والیاقال، المعاییرب

 و أشھر للحاالت اإلضافیة. 6لمدة 
إذا كانت ھناك حاالت إضافیة، 

 تضمینھا في إعادة النظرفیتعین 
 بالغ.لإلوحدة بصفتك 

  (األسباب) تحدید السبب -1
عن  لعدم اإلبالغ (ة)المحتمل
(مثل دوران الموظفین،  حالة ما

 نوعدم توفیر التدریب للموظفی
، وعبء واإلجازات، الجدد

) ومعالجة ضیاع الحالةوالعمل، 
 الفجوة.

استعراض ترتیب األولویات  -2
ومتوسطة  عالیة(أي أولویة 
أي  القیام برصد)؛ ومنخفضة

 اإلشرافو تفویتھا تم حاالت 
 أشھر 6لمدة  كثب لیھا عنع

حث عن مجموعات من الب
  الشلل الرخو الحاد  حاالت
 التي: 
لم یتم اإلبالغ عنھا عند   •

 ، أو  القیام بأول زیارة
  أیام 7بعد  تم اإلبالغ عنھا •

 . الشللاإلصابة ب بدایة من 
 

 

خرائط اجتماعیة سریعة  وضع  •
للمنطقة لتحدید األسباب المحتملة  

  ألكثر عرضة الفئة ا(مثل 
للخطر، والتغطیة المحدودة  

 الصحیة). للمرافق  
         

  
 

 

 األسباب المحتملة للتأخیر. المحلي ناقش مع المجتمع  •
 المحلیة. توعیة المجتمعات  •
 .ة الصحی  تدریب مقدمي الرعایةتوعیة /   •
المجتمعي (المرفق   ترصدالب  بدأ العمل النظر في •

 دال).
•  
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ب ئكضصئدث ثئ ئكصعتك ثدئ ئك ة كئ  إل

 لتشمل ما یلي: تحري الحاالت نماذجلتحقیق فهم أفضل للسلوك الذي �كفل التماس الرعا�ة الصحیة، ینبغي تعدیل 

 الحالة قبل اإلبالغ عنها؛  استفادت منهاالتي  المشورات الطبیةعدد  •

 من شبكة اإلبالغ؛ و طرفا -قبل اإلبالغ عنها -على الحالة  اطلعت ي ت ما إذا �انت مواقع اإلبالغ (المرفق/الشخص) ال •

 إلى اإلبالغ أم ال. تقد أدت المشورة (المشورات) ما إذا �ان  •

لمساعدة البلدان على الحصول على معلومات    لتحري الحاالتالمعدلة    النماذجوقد وضعت المبادرة العالمیة قسما مخصصا للعینات ضمن  

  اآلخر و    وطونة). و�مكن أ�ضا االطالع على نموذجین (أحدهما للبلدان الم3- الشكل جعن السلوك الذي �كفل التماس الرعا�ة الصحیة (

العالمیة لترصد یهیة  (المبادئ التوج   « Global Guidelines for Acute Flaccid Paralysis (AFP)» ) ضمن  وطونةللبلدان غیر الم

 31. شلل الرخو الحاد  لفیروس شلل األطفال)ال

 تحري الحاالت  نماذجیتعین تضمینه في  ذيال و الصحیة  مشوراتالمخصص للقسم ال: نموذج من 3- الشكل ج 

 . منظمة الصحة العالمیة :المصدر

 
معدلة للتحقیق في الحاالت . وفي نفس الوقت ، �مكن االطالع على النماذج ال2022المبادئ التوجیهیة العالمیة لترصد الشلل الرخو الحاد لفیروس شلل األطفال المقرر نشره في عام  31

  .https://bit.ly/CIF-non-endemic-v2021و  https://bit.ly/CIF-non-endemic-v2021الخاصة �البلدان الموطونة وغیر الموطونة [�اإلنجلیز�ة]،على الروا�ط: 

https://bit.ly/CIF-non-endemic-v2021
https://bit.ly/CIF-non-endemic-v2021
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ب ثن س ب ئك � ز ئكدعئ ��فف ئكئصئ م ئكحكمق ئكثئ  خآ � ة   لكسدئ

 العالمیة بتقییمات). وتوصي المبادرة  اءه  ملحقالو   1-الجدول ج مؤشرات للسلوك الذي �كفل التماس الرعا�ة الصحیة (حدد هذا النظام  

 :  حسب الوتیرة التالیةالسلوك الذي �كفل التماس الرعا�ة الصحیة 

o  الصحیة؛ أن تحلل، شهر�ا، السلوك الذي �كفل التماس الرعا�ة �جب على البلدان ذات األولو�ة 

o  ُوأن تدرج نتائج    ،أن تستعرض السلوك الذي �كفل التماس الرعا�ة الصحیة �ل ثالثة أشهر  عتبر ذات أولو�ة�جب على البلدان التي ال ت

 التقییم في االستعراضات المكتبیة.

 

 السلوك الذي �كفل التماس الرعا�ة الصحیة*†ساسیة �شأن األمؤشرات غیر ال :1-الجدول ج

 هدف ال العملیة الحسابیة (المعبر عنها �نسبة مئو�ة) مؤشر ال

 ‡لحالة الشلل الرخو الحاد  صحیةالمشورة ال

بین    تینصحی  = مشورتینعدد حاالت الشلل الرخو الحاد مع <  

 بدا�ة اإلصا�ة �الشلل واإلبالغ 

/ 

 عدد حاالت الشلل الرخو الحاد 

=<80 ٪ 

 مسمى الوظیفي كفا�ة اإلبالغ حسب ال

حسب    المشورات عدد   اإلبالغ،  إلى  أدت  التي  األولى  الصحیة 

 §  اإلبالغ]التسمیة [مصدر  

/ 

 حسب المسمى الوظیفي الصحیة  المشورات عدد 

=<80 ٪ 

 مدى مالءمة شبكة الترصد  

موقع  و األولى    المشورات الصحیةعدد حاالت الشلل الرخو الحاد مع  

 اإلبالغ داخل شبكة ترصد الشلل الرخو الحاد 

/ 

 عدد حاالت الشلل الرخو الحاد 

=<80٪   

حاالت اإلصا�ة �الشلل الرخو الحاد المبلَّغ عنها  

معلومات   اكتمال  متأخر:  وقت  المشورات  في 

   الصحیة

الرخو الحاد المبلَّغ عنها >   الشلل    یوما من  14من بین حاالت 

 :بدا�ة اإلصا�ة �الشلل 

عن   معلومات  وجود  عدم  مع  الحاد  الرخو  الشلل  حاالت  عدد 

 المشورات الصحیة 

/ 

یوما �عد بدا�ة    14عدد حاالت الشلل الرخو الحاد المبلغ عنها >  

 اإلصا�ة �الشلل 

=<80 ٪ 

 شهر�ا.  مخاطر)، ینبغي تحلیل المؤشراتمتوسطة إلى عالیة المخاطر ، عالیة ال، المخاطر عالیةجد األولو�ة (* �النسبة للبلدان ذات 
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 و�دراجها في االستعراضات المكتبیة. ،�النسبة للبلدان التي لیست ذات أولو�ة، ینبغي استعراض المؤشرات �ل ثالثة أشهر  †
 النتائج حسب الجنس.  تصنف �جب أن‡ 
(على سبیل المثال، طبیب، وممرض، ومعالج، وملقح، وغیرها)  حسب المسمى الوظیفي  الصحیة األولى  مشورات  هذه هي "النسبة المئو�ة لل  §

 .  حالة الشلل الرخو الحادعن التي أدت إلى اإلبالغ 

 

  



  2024-2022 خطة العمل العالمیة لترصد شلل األطفال

 
 

 الترصد المجتمعي  - ال د ملحق ال
 The Global Guidelines for Acute Flaccidالمتاحة بتفصیل في  مساعدة على العملالدوات  األالمعلومات الواردة أدناه مستمدة من  

Paralysis Surveillance for Poliovirus    ذي سیتم ، ال)شلل األطفال  الحاد لفیروسالعالمیة لترصد الشلل الرخو  (المبادئ التوجیهیة

 .2022�حلول منتصف عام  نشره

 التعر�ف واألساس المنطقي

أفراد المجتمع  من قبل  و   ،الكشف واإلبالغ المنهجیین عن األحداث ذات أهمیة صحیة عامة داخل المجتمع المحلي  هوالترصد المجتمعي  

سبیل المثال)، استنادا إلى تعر�ف مبسط رون والمتطوعون على �ون (المخبِ المحلي. و�النسبة للترصد المجتمعي، �شارك أفراد المجتمع المدرَّ 

المشتبه    لشلل الرخو الحادالحالة الشلل الرخو الحاد المصمم خصیصا لالستخدام من قبل أفراد المجتمع المحلي، في اإلبالغ عن حاالت  

سیق في مرفق صحي للشبكة  ما تكون عبارة عن جهة تن غالبا جزءا من نظام ترصد الشلل الرخو الحاد ( تشكل  معینة،جهة تنسیق إلى  فیها

شكل صلة وصل إضافیة بین المجتمعات المحلیة ونظام ترصد الشلل الرخو الحاد � أو مسؤول عن الترصد). و�مكن للترصد المجتمعي أن  

قبول رفع من مستوى مشار�ة المجتمع المحلي في الرعا�ة الصحیة و القائم على المرافق، عن طر�ق جهة التنسیق المعینة؛ �ما �مكنها ال

ینبغي تقییم الشروع في تنفیذ نظام الترصد المجتمعي �عنا�ة ألنه قد ال �كون الخیار األكثر فعالیة لمعالجة   . ومع ذلك،أنشطة التمنیع والترصد

 والتعدیالت التي �مكن إجراءها على شبكة الترصد النشط.   حسیسأنشطة الت من خالل  نحو أفضل    ثغرات الترصد، والتي �مكن معالجتها على

 حلول أكثر استدامة وفعالیة من حیث التكلفة. في أساسا أن تنظرو�تعین على البرامج 

 الطرائق

ذات    موارد) إلى  المتواجدة األخرى على الشبكات    االعتماد(أي    منخفضة  �ثافةذات    مواردالمجتمعي من    طرائق الترصدأو    تتراوح أسالیب

 واستخدام األدوات الرقمیة المتخصصة).  ،لمخبر�نأجور ل(أي دفع  عالیةكثافة 

: التدر�ب (التدر�ب ما یليالرئیسیة لتكلفة الترصد المجتمعي    عواملالوتشمل  

والتدر�ب   المعارفلاألولي  أو  ،  )تجدید  اإلبالغ  وحوافز   مرتباتواالشراف، 

التكنولوجیا   واستخدام  أخرى    الرقمیة،شهر�ة،  أدوات  أو  النقالة  والهواتف 

�حد أدنى   ، واإلشراف حسیس(التكالیف األولیة والمتكررة). و�عد التدر�ب، والت 

من األنشطة األساسیة لجمیع طرائق الترصد المجتمعي. وتأتي إضافة أنشطة  

أخرى ونطاق التنفیذ مع الز�ادة في حجم التكالیف (على سبیل المثال، �مكن  

ة لحوافز اإلبالغ، �ما أن التكنولوجیا قد تتراوح من  دقیقأن تختلف القیمة ال

لرسائل القصیرة] إلى الهواتف الذ�یة خدمة الرسائل القصیرة منخفضة التكلفة [ا

ینبغي    المجتمعي،األكثر تكلفة والتي تتطلب بیانات). وعند النظر في الترصد  

البلدان   إلى  على  نظام  االنتباه  فعالیة من حیث   الترصدأن  أكثر  �كون  قد 

 التكلفة إذا تم استخدامه ألمراض متعددة بدال من مرض واحد.  

بمكان   األھمیة  احتیاجات    توازنالتحقیق  ومن  بین 
بین  و ترصد الشلل الرخو الحاد البرنامج لزیادة حساسیة 

المتاحة،  ا والموارد  الترصد  ألموال  كفة  یرجح  مما 
سیاق  ال في  مجدیا  إذا كان ذلك    منخفض التكلفة  المجتمعي

الحاالت،  ذاتھ التي  و. وفي بعض  المناطق  ال سیما في 
قد   المخاطر،  عالیة  والمناطق  إلیھا  الوصول  یصعب 

طریقة   ذات  التكون  الخیار   عالیةالكثافة  الموارد    ھي 
للتطبیق    دالوحی  الھدف األساسي  من أجل  القابل  تحقیق 

 .  ستئصال شلل األطفال المتمثل في ا 
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وفي �عض المناطق واألقالیم، �شار إلى طرائق الترصد المجتمعي لشلل األطفال على أنها طرائق رسمیة أو غیر رسمیة للترصد المجتمعي، 

 استنادا إلى الوصف التالي: 

ل المثال،  وأدوات االتصال (على سبی   ،واإلشراف الوثیق  ،مع الحوافز  �ثافة عالیةذات    مواردیتوفر على  الترصد المجتمعي الرسمي   •

عمل �شكل مستقل عن الترصد القائم  �وعادة ما  ]).  AVADAR[التلقائي عن الشلل الرخو الحاد واإلبالغ عنه    البصري   الكشفنظام  

 الترصد.   عن على المرافق مع مخبر�ن لهم صلة مباشرة �المسؤولین

المتطوعین سنو�ا الذین یتلقون الحد األدنى   تحسیس، حیث یتم موارد ذات �ثافة منخفضةتوفر الترصد المجتمعي غیر الرسمي على ی   •

من الحوافز لإلبالغ عن حاالت الشلل الرخو الحاد التي تم التحقق منها. وعادة ما یرتبط المخبرون �جهات التنسیق داخل المرافق  

 إن الترصد المجتمعي غیر الرسمي غالبا ما �عمل �شكل أوثق مع الترصد القائم على المرافق. الصحیة القر�بة، ولذلك ف

 تقییم االحتیاجات للترصد المجتمعي

الترصد  �ان  إذا  ما  لتحدید  لالحتیاجات  تقییم  إجراء  ینبغي 

ترصد  حساسیة  لتحسین  فعالة  استراتیجیة  سیشكل  المجتمعي 

تخاذ قرار �شأن النوع االشلل الرخو الحاد، و�ذا �ان ذلك ممكنا،  

 أو الطر�قة.  

 �ستكشف األسئلة التالیة: للوضع وتقییم االحتیاجات هو تحلیل 

 ؟ بلوغهاأو مناطق �صعب  یهاأو الوصول إل فئات سكانیة خاصة  على تغطیةلترصد الحالي للشلل الرخو الحاد نظام افعالیة ما مدى  •

 القبول؟ ماالستخدام، أ مالوصول، أهو  الحقیقیة وراء ثغرات الترصد؟ هل مشكالتما هي ال •

 المرافق الصحیة؟  عبر  غیر المقبول اإلبالغ من ؟ أم أنه مستحیل أو ا خیار  المتواجدر�ط المخبر�ن �المرفق الصحي �عتبر هل  •

المؤثرة (مثل نوع الجنس أو العرق أو السكان  • العوامل  المجتمعات وما هي  التماس الرعا�ة الصحیة في  �كفل  الذي  ما هو السلوك 

 النازحین داخلیا أو الالجئین أو مكان اإلقامة وما إلى ذلك)؟ 

 وهل هم مدرجون في شبكة الترصد النشط؟  ة؟یسیون عن حاالت الشلل الرخو الحاد في المجتمعات المحلی من هم المبلغون الرئ •

ما هي الموارد التي ینبغي اللجوء إلیها في المنطقة الجغرافیة، مثل مرافق الرعا�ة الصحیة ومقدمي الخدمات (العامة والخاصة)، أو   •

لك)، أو المنظمات غیر الحكومیة؟ هل هناك أي أنشطة للترصد المجتمعي �جري القیام الو�االت اإلنسانیة (األمم المتحدة، وما إلى ذ

 بها حالیا (ألمراض أخرى، على سبیل المثال)؟ 

وخاصة المجموعات النسائیة، والشبكات   -ما هي الجهات التي �مكن إشراكها من مقدمي الرعا�ة الصحیة والشبكات المجتمعیة القائمة   •

 والمنظمات الشعبیة؟   السیاسیة،و المهنیة المجتمعیة 

أوال    یجب، نظام الترصد المجتمعيوقبل المضي قدما في تنفیذ 
واستكشاف خیارات أخرى محتملة لتعزیز    إجراء تقییم لالحتیاجات

 . ترصدال
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 نظام الترصد المجتمعي إنشاء عملیة 

االستراتیجیة األكثر فعالیة لتحسین حساسیة ترصد الشلل الرخو الحاد، وال �مكن   وأن الترصد المجتمعي ه  إلىتقییم االحتیاجات    َخُلصذا  إ

الترصد المجتمعي هي اتخاذ قرار �شأن الطر�قة   إنشاء نظامسكانیة أو منطقة معینة، فإن عملیة    فئةل  أي استراتیجیات ترصد أخرى   تنفیذ

 أدناه.  اإلجراءاتواتباع 

ن  و ن التقلیدی و والمعالج  یون ن والدینو ت الفاعلة الرئیسیة في المجتمع المحلي (الزعماء المحلی و�طالع الجها  حسیستحدید وت   :حسیسالت .1

 و�سب دعمهم لقیادة الترصد المجتمعي.   ،والقیادات النسائیة) على المشار�ة

یتمتعون  اختیار المتطوعین الذین  ، و اختیار متطوعین مجتمعیین �االشتراك مع قادة المجتمع المحلي بناء على معاییر معینة  االختیار: .2

جیدة، والذین �حضون بثقة المجتمع وتقبله، والذین هم على درا�ة �المنطقة، و�عیشون داخل المجتمع و�تحدثون اللغة/اللهجة  �شخصیة

 المحلیة، و�ذلك الذین �مثلون المستوى التعلیمي والعمر والجنس الذي یتناسب مع ثقافة المجتمع وأعرافه.   

. فعلى  تجاوزهاالدعم الالزم ل  المبلِّغة و�ناءتحدید العوائق والتحد�ات المتعلقة بنوع الجنس التي قد یواجهها المجتمع و/أو الجهات    :الدعم .3

اتخاذ القرار، أو   قدرته على، أو  تدر�به�القراءة والكتا�ة أو    هإلمام  ى سبیل المثال، تقییم إمكانیة وصول المبلِّغ إلى المعلومات، أو مستو 

التنقل/النقل/المال. و�نبغي أ�ضا معالجة القضا�ا المتعلقة �األمن والسالمة، فضال عن قبول األدوات والمعدات    قدرته المحدودة على

 لمخبرات. لنساء اوالتنقل، وال سیما �النسبة ل

تدر�ب متطوعین من المجتمع المحلي �استخدام مواد تعلیمیة بناء القدرات:   .4

موجزة، وتعر�ف مبسط لحالة الشلل الرخو الحاد، وسیاسات تسجیل الحاالت  

، االمشتبه فیها واإلبالغ عنها، و�جراءات جمع عینات البراز والتعامل معه

الال المواد  وتوفیر  والمسؤولیات،  األدوار  مثل وتحدید  المهام،  لدعم  زمة 

العمل،دوات  األ على  المساعدة  الحاالت  نماذجو   البصر�ة  وأدوات  تحري   ،

التنسیق،  �جهات  الخاصة  االتصال  ومعلومات  المعلومات،  لتسجیل 

 جمع عینات البراز.  ة أدواتومجموع

 سیقوم المتطوعون المجتمعیون �ما یلي: األنشطة: .5

والز�ارات المنزلیة المنتظمة (أي   ،الرخو الحاد المشتبه فیها داخل المجتمع من خالل الشائعاتالبحث بنشاط عن حاالت الشلل   •

 والز�ارات المتكررة إلى المعالجین التقلیدیین والزعماء الدینیین (أي الز�ارات األسبوعیة)؛  ،ز�ارات �ل أسبوعین)

 سر واألطفال؛ و  والبیانات الد�موغرافیة األساسیة لأل ،االحتفاظ �سجالت التطعیم •

التنسیق   • إلى جهة  فیها  المشتبه  الحاد  الرخو  الشلل  الفوري عن حاالت  المجتمعي و/أو   ةالمسؤول  المعینةاإلبالغ  الترصد  عن 

تفي بتعر�ف  المشتبه فیها  للتأكد من أن حالة الشلل الرخو الحاد  �المتا�عة  المسؤول عن الترصد  سیقوم  المسؤول عن الترصد. و 

 الصحیة في المنطقة.  سلطاتوجمع العینات، و�بالغ ال  التحري خو الحاد، ثم �شرع في حالة الشلل الر 

في المناطق التي   الترصد المجتمعيقبل بدء 
سبقا  یجب وضع خطط م  إلیھا، یصعب الوصول 

 :  لدعم

مرفق  تخزین أو نقل عینات البراز إلى  •
صحي معین أو جھة التنسیق المعنیة بشلل  

 ؛األطفال 
إلى مرفق   " المشتبھ فیھا  ةالتدابیر لنقل "الحال  •

جھة التنسیق المعنیة بشلل   أوصحي 
 ؛  األطفال 

 ؛األنشطة والتدریبات اإلشرافیة عن بعد  •
زیادة عبء   باحتمالإلخباره إشعار المختبر  •

 العمل. 
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وتقد�م التعلیقات الواردة من    ،إنشاء هیكل رقابي یدعم المتطوعین المجتمعیین من خالل إجراء ز�ارات إشرافیة منتظمة  اإلشراف الداعم: .6

 . وتجدیدها معارفهم ومهاراتهمو�جراء دورات تدر�بیة دور�ة لضمان الحفاظ على  ،المتطوعین

 المؤشرات األساسیة وغیر األساسیة

عن )، �جب أ�ضا رصد المؤشرات األساسیة �شأن توقیت اإلبالغ  1- الجدول دال�اإلضافة إلى المؤشرات غیر األساسیة للترصد المجتمعي (

 ). 2-هـاء، الجدول هاء  ملحقالواألنشطة المیدانیة ذات الصلة ( ،التحري و  ،حاالت الشلل الرخو الحاد

 ساسیة �شأن الترصد المجتمعي األمؤشرات غیر ال 1- الجدول دال

 هدف ال العملیة الحسابیة (المعبر عنها �نسبة مئو�ة) مؤشر ال

التي  الحاد  الرخو  الشلل  حاالت  نسبة 

 أبلغ عنها الترصد المجتمعي* 

قوائم المعلومات   فيعدد حاالت الشلل الرخو الحاد (تلك المدرجة 

 ) التي حددها الُمخِبر المجتمعيالمفصلة

/ 

 في قوائم المعلومات المفصلة عدد حاالت الشلل الرخو الحاد المدرجة 

على  تحدیده    عین یت 

 القطري* الصعید

اإلبالغاكتمال   انعدام   تقار�ر   عن 
 األسبوعیة/الشهر�ة الحاالت 

 عدد التقار�ر الواردة من الُمخبر�ن المجتمعیین 

/ 

 عدد التقار�ر المتوقعة من المخبر�ن المجتمعیین 

=<80 ٪ 

 عن انعدام   تقار�ر اإلبالغحسن توقیت  

 الحاالت األسبوعیة/الشهر�ة

 عدد التقار�ر الواردة في الوقت المحدد من الُمخِبر�ن المجتمعیین 

/ 

 التقار�ر المتوقعة من الُمخِبر�ن المجتمعیین عدد 

=<80 ٪ 

 و�نبغي للبلدان ذات األولو�ة إجراء تحلیالت منتظمة. القطري؛  على الصعیدتعدیله  یتعینالهدف الذي 

 (تا�ع) 1الجدول دال

 هدف ال العملیة الحسابیة (المعبر عنها �نسبة مئو�ة) مؤشر ال

 لُمخِبرات  لنساء انسبة ا

 الُمخِبرات  عدد النساء 

/ 

 عدد المخبر�ن 

=<50٪-80 *٪ 

 نسبة الُمخبر�ن من المنطقة المحلیة 

 عدد المخبر�ن المحلیین 

/ 

 عدد المخبر�ن 

=<80 *٪ 

 †، ‡ اإلشراف على الُمخبر�ن
عدد المخبر�ن الذین تلقوا ز�ارة إشرافیة واحدة على األقل في األشهر  

 الماضیة  3 ـال
=<80 ٪ 



  2024-2022 خطة العمل العالمیة لترصد شلل األطفال

 
 

/ 

 المخبر�ن  عدد

 ‡, § تدر�ب الُمخِبر�ن

 خالل العام الماضي  تدر�با الذین تلقوا عدد المخبر�ن 

/ 

 عدد المخبر�ن 

=<80 ٪ 

 ‡, §,¶ معدل دوران المخبر�ن

 السنة الماضیة عدد المخبر�ن الذین غادروا خالل 

/ 

 عدد المخبر�ن 

على    تحدیده  یتعین 

 القطري  الصعید

 .القطري؛ و�نبغي للبلدان ذات األولو�ة إجراء تحلیالت منتظمة على الصعیدالهدف الذي یتعین تعدیله * 
 . اقتراح تصنیف النتائج حسب المشرف. و�نبغي للبلدان ذات األولو�ة إجراء تحلیالت منتظمة یتعین استعراضها �ل ثالثة أشهر؛ †
 الجنس.نوع �جب أن تصنف النتائج حسب ‡ 

 و�نبغي للبلدان ذات األولو�ة إجراء تحلیالت منتظمة تعراضها سنو�ا؛یتعین اس §
 القطري. على الصعید و�تعین تعر�ف الهدف�شكل معدل دوران الُمخبر�ن مؤشرا،  ¶
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 المؤشرات   -هـاء  ملحق ال
على المستو�ات القطر�ة واإلقلیمیة والعالمیة؛ أما المؤشرات التي ال یتم إبرازها �خط عر�ض،    المؤشرات التي یتم إبرازها �خط عر�ض  یتم رصد

 فیتم رصدها على الصعیدین اإلقلیمي و/أو القطري فقط. 

 المؤشرات األساسیة �شأن حسن التوقیت 

طفال سواء  األشلل  لي فیروس  ید السر�ع ألالتحدللبرنامج على    العامةتم تحدید مؤشرات أساسیة �شأن حسن التوقیت للتعرف على القدرة  

) قدرة البرنامج على اإلبالغ السر�ع عن حالة إ�جابیة للشلل  1هذه القدرة على النحو التالي: (  تم تعر�فالبري أو المشتق من اللقاح. وقد  

). 1- الجدول هاءة إ�جابیة �سرعة () القدرة على معالجة أي عین 2استجا�ة سر�عة؛ (  تنفیذالرخو الحاد أو عینة ترصد بیئیة �حیث �مكن  

 وتسلط المؤشرات اإلضافیة الضوء على قدرة البرنامج على اإلبالغ عن أي نتائج مختبر�ة �سرعة، �غض النظر عن النتیجة النهائیة. 

 المؤشرات العامة �شأن حسن التوقیت : 1-الجدول هاء 

 هدف ال (المعبر عنها �نسبة مئو�ة) العملیة الحسابیة مؤشر ال

عن    العامالكشف 

شلل   فیروس 

  / البري  األطفال 

شلل   فیروس 

المشتق   األطفال 

 من اللقاح 

 للشلل الرخو 

 )1الحاد (

النهائیة لفیروس شلل  المختبر عدد حاالت الشلل الرخو الحاد * نتائج 

 األطفال البري / فیروس شلل األطفال المشتق من اللقاح 

 اإلصا�ة �الشلل بدا�ة یوما من   35< = 

/ 

لفیروس شلل  نتائج المختبر النهائیةعدد حاالت الشلل الرخو الحاد * مع 

 األطفال البري/ فیروس شلل األطفال المشتق من اللقاح

=<80 ٪ 

 للترصد البیئي 

)1 ( 

لفیروس شلل  نتائج المختبر النهائیةعدد عینات الترصد البیئي مع 

 األطفال البري / فیروس شلل األطفال المشتق من اللقاح 

 یوما من جمع العینات  35< = 

/ 

لفیروس شلل  نتائج المختبر النهائیةعدد عینات الترصد البیئي مع 

 األطفال البري/ فیروس شلل األطفال المشتق من اللقاح 

=<80 ٪ 

 النظام  قدرة

)2( † 

نتائج  من اللقاحات مع  والمشتقةعدد فیروسات شلل األطفال البر�ة 

لحاالت الشلل  بدا�ة اإلصا�ة �الشللیوما من    35< =  المختبر النهائیة

 الرخو الحاد أو تار�خ جمع عینات الترصد البیئي 

/ 

عدد فیروسات شلل األطفال البر�ة وفیروسات شلل األطفال المشتقة من 

 اللقاحات 

=<80 ٪ 
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 نظام الكشف عن الشلل الرخو الحاد 

 نتائج المختبر النهائیة عدد حاالت الشلل الرخو الحاد * مع 

 بدا�ة اإلصا�ة �الشلل یوما من    35< =  

/ 

 عدد حاالت الشلل الرخو الحاد * 

=<80 ٪ 

 نظام الكشف عن الترصد البیئي   

  نتائج المختبر النهائیةعدد عینات الترصد البیئي مع 

 یوما من جمع العینات  35< = 

/ 

 عدد عینات الترصد البیئي 

=<80 ٪ 

) المستخدمة لتصنیف حاالت الشلل الرخو الحاد على  المخالطینالشلل الرخو الحاد +  عدد حاالت  المختبر (عة: جمیع نتائج  *النتائج المجمَّ 

 مؤ�دة  غیر / أنها مؤ�دة

 حسابیة قائمة على العیناتعملیة †

 

 توقیت األنشطة المیدانیة  حسن : مؤشرات �شأن 2-الجدول هاء 

 هدف ال مئو�ة)العملیة الحسابیة (المعبر عنها �نسبة  مؤشر ال

 إلبالغ ا حسن توقیت 

   بدا�ة اإلصا�ة �الشللأ�ام من  7عدد حاالت الشلل الرخو الحاد المبلغ عنها < = 

/ 

 عدد حاالت الشلل الرخو الحاد 

=<80 ٪ 

 التحري حسن توقیت 

 ساعة من اإلبالغ 48فیها < =   التحري عدد حاالت الشلل الرخو الحاد التي تم 

/ 

 عدد حاالت الشلل الرخو الحاد 

=<80 ٪ 

األنشطة    -  2 توقیت  حسن 

 المیدانیة 

 التي تم جمعها عینتین من البرازعدد حاالت الشلل الرخو الحاد مع  

 بدا�ة اإلصا�ة �الشللیوما من  11ساعة و < =  24> = �فارق 

/ 

 عدد حاالت الشلل الرخو الحاد 

=<80 ٪ 

األنشطة   توقیت  حسن 

 المیدانیة وأنشطة الشحن 

 تم جمعها عینتین من البراز  عدد حاالت الشلل الرخو الحاد مع

 * إلى  حالة جیدةساعة ووصولها في  24> = �فارق 

بدا�ة اإلصا�ة  یوما من  14الصحة العالمیة <=  معتمد من قبل منظمةمختبر 

  �الشلل

/ 

 المبلغ عنها عدد حاالت الشلل الرخو الحاد 

=<80 ٪ 
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شحنحسن   عینات    توقیت 

 البراز 

  معتمد من قبل منظمة* إلى مختبر  حالة جیدةالتي تصل في   البراز عیناتعدد 

 أ�ام من جمع العینات 3< = و الصحة العالمیة 

/ 

 التي تم جمعها البراز عیناتعدد 

=<80 ٪ 

عین شحن  الترصد    اتتوقیت 

 البیئي 

  معتمد من قبل منظمةالتي تصل إلى مختبر  الصحيعینات میاه الصرف # 

 أ�ام من جمع العینات  3الصحة العالمیة < = 

/ 

 التي تم جمعها  عینات میاه الصرف الصحيعدد 

=<80 ٪ 

 سیئة ة = الناقصالبراز  عینات : حالةعملیات الحسابیة* لل

 ألنشطة المختبر�ة امؤشرات حول حسن توقیت  :3-الجدول هاء 

 هدف ال العملیة الحسابیة (المعبر عنها �نسبة مئو�ة) مؤشر ال

توقیت   الحاد:  الرخو  الشلل 

اإلبالغ عن النتائج المختبر�ة  

 (أداء النظام) 

یوما من وصول العینات   21< =  المتاحةالنهائیة المختبر مع نتائج  عینات البرازعدد 

 القادمة من لعیناتوصول ایوما من  28< =  المباشر أوالكشف  �عتمدالقادمة من بلد 

 الصحة العالمیة معتمد من قبل منظمةالكشف المباشر إلى مختبر  عتمدبلد ال � 

/ 

 التي تم جمعها عینات البرازعدد 

=<80 ٪ 

الشلل الرخو الحاد: توقیت  

اإلبالغ عن نتائج فیروس  

شلل األطفال البري/فیروس  

شلل األطفال المشتق من  

 اللقاح (الكشف) 

یوما من وصول العینات   21< =  نتائج المختبر النهائیة المتاحةمع  البرازعینات عدد 

القادمة من  وصول العیناتیوما من  28< =  المباشر أوالكشف  عتمدالقادمة من بلد � 

الصحة العالمیة معتمد من قبل منظمةالكشف المباشر إلى مختبر  �عتمدبلد ال   

/  

التي تم جمعها و�انت إ�جابیة لفیروس شلل األطفال البري والمشتق  عینات البرازعدد 

 من اللقاح

=<80 ٪ 

حسن  الشلل الرخو الحاد: 

إلبالغ عن نتائج توقیت ا

فیروس شلل األطفال  

 المختبر�ة  

 فیروس شلل األطفال مع نتائج التسلسل المتاحة ل اإل�جابیةبراز العینات عدد 

 الصحة العالمیة  معتمد من قبل منظمةأ�ام من وصولها إلى مختبر تسلسل  7< =  

/ 

  من خالل التفرقة داخل النمط الموحدفیروس شلل األطفال ل اإل�جابیةعینات البراز عدد 

 الجینيالتسلسل إجراء التي تتطلب 

=<80 ٪ 

الترصد البیئي: حسن توقیت 

 نتائج المختبر  اإلبالغ عن 

یوما من وصولها    32< = نتائج المختبر النهائیة المتاحة عدد عینات الترصد البیئي مع 

 الصحة العالمیة  معتمد من قبل منظمةالجیني تسلسل للإلى مختبر 
=<80 ٪ 
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/ 

 نتائج المختبر النهائیةعدد عینات الترصد البیئي التي تم جمعها مع 

البیئي حسن توقیت  الترصد  

اإلبالغ عن نتائج المختبر  

 لفیروس شلل األطفال 

المتاحة < =   الجیني عدد عینات الترصد البیئي لفیروس شلل األطفال مع نتائج التسلسل

 الصحة العالمیة  معتمد من قبل منظمة الجیني تسلسلللأ�ام من وصولها إلى مختبر  7

/ 

من خالل التفرقة داخل النمط  عدد عینات الترصد البیئي اإل�جابیة لفیروس شلل األطفال 

 الجینيتسلسل إجراء التي تتطلب  الموحد

=<80 ٪ 

 

 جودة الترصد الخاصة �المؤشرات األساسیة 

 جودة ترصد الشلل الرخو الحاد  الخاصة �المؤشرات األساسیة : 4-الجدول هاء 

 هدف ال حسابیة العملیة ال مؤشر ال

الرخو  معدل   الشلل 

المرتبط   غیر  الحاد 

 * �شلل األطفال 

الرخو الحاد غیر المرتبط �شلل األطفال  المؤ�دة للشللغیر  (عدد الحاالت

 سنة   15لدى األطفال الذي یبلغ سنهم <

/ 

 سنو�ا  X 100000سنة)  15عدد األطفال <

 

 3على أن �كون لدیها >= البلدان الموطونةمالحظة: ُتشجع 

 منظمة الصحة لـ: أقالیم

شرق   وجنوب  المتوسط،  وشرق  إفر�قیا، 

 2آسیا: > =

و  المحیط    ،األمر�كتینأورو�ا،  وغرب 

 1الهادئ: >=

 :  †المناطق التي تشهد حدوث فاشیات  

 = <2 

 معدل الشلل 

غیر   الحاد  الرخو 

 �شلل المرتبط 

المستوى    –األطفال  

 دون الوطني 

 التي تفي و سنة  15طفل < 100000>=  �قیم بها  (عدد المناطق التي

 لشلل الرخو الحاد غیر المرتبط �شلل األطفال المستهدف لمعدل �ال

/ 

 سنة) 15طفل < 100000> =  بها قیم� عدد المناطق التي 

x 

100 

في جمیع المناطق  100.000لكل  3مالحظة: �جب الوصول إلى >= 

 �شهد حدوث فاشیات داخل البلد الذي  عالیة المخاطر

 مناطق منظمة الصحة لـ:

 ٪  80إفر�قیا وشرق المتوسط: > = 

 ٪  50جنوب شرق آسیا: > = 

المحیط    ،األمر�كتینو أورو�ا،   وغرب 

 ال ینطبقالهادئ: 

فاشیات*:  حدوث  تشهد  التي  المناطق 

100 ٪ 

 ٪ 80≥  �فارق  أخذ عینتین من البراز(عدد حاالت الشلل الرخو الحاد مع  كفا�ة البراز 
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في  ووصولها بدا�ة اإلصا�ة �الشللیوما من   14ساعة و< =  24> =  

 الصحة العالمیة  معتمد من قبل منظمةإلى مختبر  ‡ حالة جیدة

/ 

 عدد حاالت الشلل الرخو الحاد) 

x 

100 

 یوما) 14مالحظات: مؤشر اإلشهاد (

البراز     – كفا�ة 

دون  المستوى  

 الوطني 

 حاالت الشلل الرخو الحاد  5دد المناطق التي أبلغت عن > = (ع

 التي تفي �غرض �فا�ة البراز 

/ 

 لشلل الرخو الحاد) لحاالت  5عدد المناطق التي أبلغت عن >=  

x 

100 

 ≤80 ٪ 

جمع   توقیت  حسن 

 البراز  عینات 

 �فارق  أخذ عینتین من البراز(عدد حاالت الشلل الرخو الحاد مع 

 بدا�ة اإلصا�ة �الشلل یوما من   14ساعة، و < =  24> = 

/ 

 لشلل الرخو الحاد المبلغ عنها) اعدد حاالت 

x 

100 

 )بدا�ة اإلصا�ة �الشللیوما من  14مالحظة: مؤشر اإلشهاد (

 ≤80 ٪ 

 البراز  حالة

تصالن في عینتین من البراز مع  �الشلل الرخو الحادعدد حاالت اإلصا�ة 

 الصحة العالمیة  معتمد من قبل منظمةإلى مختبر  *حالة جیدة 

/ 

 عدد حاالت الشلل الرخو الحاد الُمبلغ عنها 

=<80 ٪ 

مر�ب    –مؤشر 

 وطني المستوى ال 

لشلل الرخو الحاد غیر امعدل السكان الذین �عیشون في المناطق التي تفي � 

 المستهدفین  البراز و�فا�ةالمرتبط �شلل األطفال 

/ 

 )2السكان الذین �عیشون في جمیع المناطق (المستوى اإلداري 

=<80 ٪ 
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مر�ب    –مؤشر 

دون    المستوى 

 الوطني 

عاما وتفي �غرض  15طفل < 100.000 ≥  عدد المناطق التي �قیم بها

 معدل الشلل الرخو الحاد غیر المرتبط �شلل األطفال وغرض �فا�ة البراز

/ 

 سنة 15طفل <  100.000 ≥   عدد المناطق التي �قیم بها

=<80 ٪ 

 كفا�ة ز�ارات

 †الترصد النشط

 (عملیتان حسابیتین) 

عدد  التي تم القیام بها / العالیة ز�ارات المواقع ذات األولو�ة عدد . 1

 لمواقع ذات األولو�ة العالیة لالمخطط لها ز�ارات ال

. عدد المواقع ذات األولو�ة العالیة التي تمت ز�ارتها / مجموع عدد المواقع 2

 ذات األولو�ة العالیة 

1 = < .80 ٪ 

2 .100 % 

 اكتمال أعمال 

 المتا�عة �عد  

 یوما  60

الشلل  حاالت متا�عة فحص مع  كافیةال عدد حاالت الشلل الرخو الحاد غیر 

بدا�ة اإلصا�ة  یوما من   90یوما و< =   60ها > = ؤ التي تم إجرا ةالمتبقی 

 �الشلل 

/ 

 عدد حاالت الشلل الرخو الحاد غیر الكافیة

=<80 ٪ 

تقار�ر  اكتمال 

  اإلبالغ عن انعدام

الحاالت  

 األسبوعیة/الشهر�ة

 عدد مواقع اإلبالغ 

/ 

 عدد مواقع اإلبالغ المحددة لترصد الشلل الرخو الحاد 

=<80 ٪ 

 حسن توقیت 

األسبوعیة   التقار�ر 

عن   اإلبالغ  �شأن 

 الحاالت   انعدام

 عدد المواقع التي تقدم تقار�رها �حلول الموعد النهائي 

/ 

 الشلل الرخو الحاد عدد مواقع اإلبالغ المحددة لترصد 

=<80 ٪ 

 سنو�ا.المعدل  احتساب�جب *

 أي بلد �عاني من فاشیة فیروس شلل األطفال البري/ الدائر المشتق من اللقاح حالیا أو في األشهر االثني عشر الماضیة. :أنه الذي �شهد حدوث الفاشیات على †ُ�عرَّف البلد 

  ة= سیئحالة عینات البراز الناقصة ‡إلجراء العملیة الحسابیة: 
جمیع المواقع  فیه «تعرف  مؤشر المر�ب  ال، (ب) أكثروأحیانا    أسبوعیالشلل الرخو الحاد؛ و�تم ز�ارتها على األقل  لحالة   �حتمل فیها تواجد(أ) المواقع ذات األولو�ة العالیة هي تلك المرافق التي  †

 شهر�ا�حتسب ، (ج) مؤشرعمل �تستو > = ز�ارة واحدة �ل شهر"  ذات األولو�ة العالیة
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 جودة الترصد البیئي  �شأن : المؤشرات األساسیة 5-الجدول هاء 

 هدف ال العملیة الحسابیة (المعبر عنها �نسبة مئو�ة) المؤشر* 

الكشف عن   الفیروسات  معدل 

 المعو�ة

 عن الفیروسات المعو�ة فیها تم الكشف التيعدد العینات 

/ 

 عدد العینات

=<50 ٪ 

تم   التي  البیئي  الترصد  عینة 

 جمعها في الموعد المحدد

 عینة   1> = التي تم فیها جمع عدد األشهر 

/ 

 عینة    1> = فیها جمع  التي من المقررعدد األشهر 

=<80 ٪ 

تم   التي  البیئي  الترصد  عینة 

المحدد   الموعد  في  جمعها 

 (أسبوع)

 عدد العینات التي تم جمعها في األسبوع المخصص 

/ 

 عدد العینات التي تم جمعها 

=<80 ٪ 

تم   التي  البیئي  الترصد  عینة 

المحدد   الموعد  في  جمعها 

 ساعة)ال(

 الیوم خاللساعة الموصى بها العدد العینات التي تم جمعها في 

/ 

 عدد العینات التي تم جمعها 

=<80 ٪ 

 عینة الترصد البیئي  حالة

 † حالة جیدةعدد العینات التي تصل إلى المختبر في 

/ 

 التي وصلت إلى المختبر اتعدد العین 

=<80 ٪ 

 شهرا.   12على أساس   تسبةلمؤشرات أخرى، مح* مشا�ه 

 . ة= سیئ حالة عینات البراز الناقصة �النسبة للعملیة الحسابیة: †
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 المؤشرات غیر األساسیة 

 † ساسیة �شأن ترصد الشلل الرخو الحاد*األ مؤشرات غیر ال: 6-الجدول هاء 

 هدف ال العملیة الحسابیة (المعبر عنها �نسبة مئو�ة) مؤشر ال

غ عنها التي  حاالت الشلل الرخو الحاد غیر الُمَبلَّ 

 تم العثور علیها أثناء الترصد النشط 

عدد حاالت الشلل الرخو الحاد غیر الُمَبلغ عنها الموجودة في السجل أثناء  

 ز�ارات الترصد النشط 

/ 

 شهر

 ال شيء 

النسبة المئو�ة لز�ارات الترصد النشط الخاضعة  

 ‡ لإلشراف

 ز�ارات الترصد النشط الخاضعة لإلشراف شهر�ا عدد 

/ 

 شهر�ا التي تم القیام بها  عدد ز�ارات الترصد النشط 

=<25 ٪ 

عدد الز�ارات اإلشرافیة في المواقع ذات األولو�ة  

 العالیة 

عدد المواقع ذات األولو�ة > = ز�ارة واحدة خاضعة لإلشراف خالل الستة  

 أشهر الماضیة 

/ 

 األولو�ة العالیة عدد المواقع ذات  

100% 

 حالة الشلل الرخو الحاد من  المیداني التحقق 

مالحظة: على عكس التحقق السر�ري. �جب أن  

� أو    التحقق �قوم  من   سمىأموظف  مشرف 

 الشخص الذي أبلغ عن الحالة 

من  یوما  14عدد حاالت الشلل الرخو الحاد التي تم التحقق منها < = 

 التحري 

/ 

 عدد حاالت الشلل الرخو الحاد  

=<30 ٪ 

  لحالة الشلل الرخو اكتمال أخذ عینات المخالطین  

 الحاد 

 § عدد حاالت الشلل الرخو الحاد غیر الكافیة مع أخذ عینات المخالطین 

/ 

 عدد حاالت الشلل الرخو الحاد غیر الكافیة 

=<80 ٪ 

الشلل    لةحسن توقیت أخذ عینات المخالطین لحا

 الرخو الحاد 

عدد عینات البراز التي تم أخذها من المخالطین للحاالت غیر الكافیة  

 التحري م من أ�ا 7والتي تم جمعها < = 

/ 

 عدد عینات البراز التي تم أخذها من المخالطین للحاالت غیر الكافیة 

=<80 ٪ 

 مخاطر عالیة، مخاطر متوسطة إلى عالیة)، ینبغي تحلیل المؤشرات شهر�ا. عالیة، جد * �النسبة للبلدان ذات األولو�ة (مخاطر 
 و�دراجها في االستعراضات المكتبیة. ،، ینبغي استعراض المؤشرات �ل ثالثة أشهر"ذات األولو�ة" التي ال تعتبر�النسبة للبلدان  †
 .ثالثة أشهرو�ل ، ة الجغرافی المناطق حسب و حسب المواقع ذات األولو�ة،  یتم احتسابها  ‡
 المخالطین لكل حالة غیر �افیة من حاالت الشلل الرخو الحاد، وفقا للتوصیة اإلقلیمیة. من  عینات 3أو  2 §
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 †المؤشرات غیر األساسیة �شأن السلو�یات التي تكفل التماس الرعا�ة الصحیة * :7-الجدول هاء 

 هدف ال العملیة الحسابیة (المعبر عنها �نسبة مئو�ة) مؤشر ال

لحالة الشلل الرخو   المشورات الصحیة

 ‡الحاد

 تینصحی  تینمشور < = التي استفادت من عدد حاالت الشلل الرخو الحاد 

 واإلبالغ  اإلصا�ة �الشللبدا�ة بین 

/ 

 عدد حاالت الشلل الرخو الحاد 

=<80 ٪ 

  المسمى الوظیفيكفا�ة اإلبالغ حسب  

المسمى حسب األولى التي أدت إلى اإلبالغ،  المشورات الصحیةعدد 

 § [مصدر اإلبالغ] الوظیفي

/ 

 حسب المسمى الوظیفي حسب نفس    المشورات الصحیةعدد 

=<80 ٪ 

 مدى مالءمة شبكة الترصد  

في   استفادت من مشورات صحیة أولىالتي عدد حاالت الشلل الرخو الحاد 

 بالغ داخل شبكة ترصد الشلل الرخو الحاد لإلوقع م

/ 

 عدد حاالت الشلل الرخو الحاد 

=<80 ٪ 

حاالت الشلل الرخو الحاد الُمبلَّغ عنها 

معلومات   اكتمال  متأخر:  وقت  في 

   المشورة الصحیة

بدا�ة یوما من  14من بین حاالت الشلل الرخو الحاد الُمَبلغ عنها �عد>  

 :اإلصا�ة �الشلل

المشورات  عدد حاالت الشلل الرخو الحاد مع عدم وجود معلومات عن 

 الصحیة 

/ 

بدا�ة  یوما من   14عدد حاالت الشلل الرخو الحاد المبلغ عنها �عد> 

 اإلصا�ة �الشلل 

=<80 ٪ 

 
 . تحلیل المؤشرات شهر�ا)، ینبغي المخاطر ، متوسطة إلى عالیةعالیة المخاطر، جد عالیة المخاطر* �النسبة للبلدان ذات األولو�ة (

 و�دراجها في االستعراضات المكتبیة.  ،، ینبغي استعراض المؤشرات �ل ثالثة أشهر"ذات األولو�ة" رال تعتبالتي �النسبة للبلدان  †
 �جب أن تصنف النتائج حسب نوع الجنس.  ‡

(على سبیل المثال، طبیب، وممرض، ومعالج، وملقح، وغیرها) التي أدت إلى اإلبالغ عن حالة الشلل الرخو الحاد. حسب المسمى الوظیفي  الصحیة األولى    مشورات§ هذه هي "النسبة المئو�ة لل
" 
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 المؤشرات غیر األساسیة �شأن الترصد المجتمعي : 8-الجدول هاء 

 هدف ال العملیة الحسابیة (المعبر عنها �نسبة مئو�ة) مؤشر ال

الشلل الرخو الحاد التي تم اإلبالغ نسبة حاالت  

 عنها من خالل الترصد المجتمعي

) التي  قوائم المعلومات المفصلةفي عدد حاالت الشلل الرخو الحاد (تلك المدرجة 

 تم تحدیدها من قبل الُمخِبر المجتمعي 

/ 

 عدد حاالت الشلل الرخو الحاد الُمدَرجة على قائمة الخط 

 سیتم تحدیدها الحقا

األسبوعیة/الشهر�ة  اكتمال   انعدام التقار�ر  عن 
 الحاالت 

 عدد التقار�ر الواردة من الُمخبر�ن المجتمعیین

/ 

 عدد التقار�ر المتوقعة من المخبر�ن المجتمعیین 

=<80 ٪ 

األسبوعیة/الشهر�ة   التقار�ر  توقیت  عن  حسن 

 انعدام الحاالت 

 المخبر�ن المجتمعیینعدد التقار�ر الواردة في الوقت المحدد من 

/ 

 عدد التقار�ر المتوقعة من المخبر�ن المجتمعیین 

=<80 ٪ 

 الُمخبرات النساء نسبة 

 الُمخبرات  النساء # 

/ 

 عدد المخبر�ن

=<50 ٪-80 *٪ 

 نسبة الُمخبر�ن من المنطقة المحلیة

 عدد المخبر�ن المحلیین

/ 

 عدد المخبر�ن

=<80 *٪ 

 † ‡اإلشراف على الُمخبر�ن

 ثالثةالمخبر�ن الذین تلقوا ز�ارة إشرافیة واحدة على األقل في األشهر العدد 

 الماضیة

/ 

 عدد المخبر�ن

=<80 ٪ 

 ‡ § تدر�ب الُمخبر�ن

 خالل العام الماضي  تدر�باعدد المخبر�ن الذین تلقوا 

/ 

 عدد المخبر�ن 

=<80 ٪ 

 ‡ § ¶ معدل دوران الُمخبر�ن

 السنة الماضیة عدد المخبر�ن الذین غادروا خالل 

/ 

 عدد المخبر�ن 

 سیتم تحدیدها الحقا 

 على البلدان ذات األولو�ة إجراء تحلیالت دور�ة.  القطري؛ �جب على الصعید* الهدف الذي سیتم تعدیله 

 �ل ثالثة أشهر؛ و�جب على البلدان ذات األولو�ة إجراء تحلیالت دور�ة. اقتراح تصنیف النتائج حسب المشرف. ینبغي استعراضها  † 
 الجنس. نوع �جب أن تصنف النتائج حسب  ‡
 سنو�ا؛ و�جب على البلدان ذات األولو�ة إجراء تحلیالت دور�ة.   ینبغي استعراضها §

 القطري.  على الصعیدو أن یتم تحدیده ؛ والهدف همؤشرا �ن معدل دوران المخبر  اعتبار
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 ر سبل الحد من التأخیحول  حسن التوقیت:  - واو  ملحق ال
الكشف واالستجا�ة، وهو ما توضحه خطة عمل ترصد شلل األطفال العالمیة  �شأن    مستهدفاجدوال زمنیا    لمبادرة العالمیةا وضعت استراتیجیة

   ). 1-الشكل و النهائیة (المختبر إلى نتیجة  بدا�ة اإلصا�ة �الشللیوما لجمیع المراحل من  35 التي تمتد 2024-2022للفترة 

 ) نتیجة المختبر النهائیةإلى  اإلصا�ة �الشللبدا�ة یوما (من  35:  حسن توقیت الكشف (حاالت الشلل الرخو الحاد)، 1-و   الشكل

 = منظمة الصحة العالمیة.  المصدر

والمختبر�ة، �جب على البلدان القیام    ،واللوجستیة  ،ونظرا ألن التأخیر في الكشف �مكن أن �حدث في أي مرحلة من مراحل األنشطة المیدانیة

العملیة، وال   البراز. وال �مكن اتخاذ   سیما علىبرصد توقیت �ل مرحلة من مراحل  الصعید دون الوطني، خاصة في جمع ونقل عینات 

  ،المشكالت�شدة بتوقع  إجراءات سر�عة لمعالجة االختناقات التي تم تحدیدها إال من خالل رؤ�ة واضحة للتأخیرات. وعالوة على ذلك، یوصى  

   وتحدید البدائل �شكل استباقي �جزء من التأهب.

). في حین  1-الجدول واو (  اتباعها لمعالجتهاوُ�برز الجدول أدناه �عض حاالت التأخیر هذه، وأسبابها المحتملة والطرق التي �مكن للبرنامج  

حاالت تأخیر مماثلة وأسباب وحلول محتملة على عینات �شر�ة أخرى (على  یر�ز هذا الجدول على حاالت الشلل الرخو الحاد، وقد تنطبق 

 واألطفال األصحاء) وعینات الترصد البیئي.  ،الشلل الرخو الحاد حالة سبیل المثال، من مخالطي

 : حاالت التأخیر المحتملة في الكشف وأسبابها وتدابیر التخفیف  1-الجدول واو 

 دابیر التخفیف والحلول الممكنة ت األسباب المحتملة  الهدف  المرحلة 

  اإلصا�ة �الشلل بدا�ة  من  

 الشلل 

 إلى التماس  

 الرعا�ة  

الرخو   الشلل  حاالت 

الُمبلَّ    7  ≤ غ عنها  الحاد 

من   اإلصا�ة أ�ام  بدا�ة 

  �الشلل

 

 المسافة إلى أقرب مرفق/شخص  •

 انعدام الثقة في النظام الصحي  •

 تكلفة الخدمة  •

 اللغة حاجز  •

البیانات  • جمع  أدوات  تعدیل 

وتحلیلها حسب البیانات المصنفة: 

أو   االجتماعیة  الخصائص 

المعرضة   السكانیة  اللغو�ة/الفئة 



  2024-2022 خطة العمل العالمیة لترصد شلل األطفال

 
 

على األفضل(من    ،

 الفور)

نوع الجنس (�ما  ب   المرتبطة  العوائق •

وجود   عدم  ذلك  في 

توفر   عدم  أو  ممرضة/طبیبة، 

إلى  �السفر  إذن  على  المر�ضة 

 مرفق صحي) 

الذي  والسلوك  والجنس،  للخطر، 

فل التماس الرعا�ة الصحیة من �ك

خالل أدوات معدلة لجمع البیانات 

 وتحلیلها 

اجتماعي  القیام • (  �مسح  كل دوري 

من   �جزء  أشهر)   استعراضستة 

لتحدید   النشط  الترصد  شبكة 

 الثغرات في مجال التغطیة 

جمیع   معالجةالنتائج،  واستنادا إلى   •

المتنقلة،  العیادات  (مثل  القضا�ا 

مع  والتشاور    والعامالت الصحیات،

 )وتحسیسهالمجتمع المحلي 

 من التماس 

 الرعا�ة إلى 

 اإلبالغ 

الرخو   الشلل  حاالت 

الُمبلَّ    7  ≤ غ عنها  الحاد 

 أ�ام من بدا�ة ظهور 

 اإلصا�ة �الشلل 

األفضل( على من   ،

 الفور)

وتحسیس • التوعیة  إلى   االفتقار 

 مقدمي الرعا�ة الصحیة  

وداعمة  إجراء ز�ارات إشرافیة متسقة  •

 لوحدات اإلبالغ

�ل موظف    حسیسضمان تدر�ب وت  •

 جدید

�المعلومات  • المتعلقة  المواد  توفیر 

تعر�ف   واالتصاالت:  والتعلیم 

الحالة، ومتطلبات اإلبالغ والمسار، 

الخاصة   االتصال  ومعلومات 

 �المسؤول عن الترصد 

 ساعة 48 ≤  التحري إلى بالغ من اإل

 نقص التدر�ب  •

إلجراء   • مؤهل  شخص  غیاب 

 التحري 

 التأخیر في تحدید مكان الحالة •

یتعذر  • (أي  للمتا�عة  الحالة  فقدان 

 العثور علیها) 

توفر  ضما • سهولة  مجموعات ن 

الحاالت    التحري أدوات   في 

 (المعدات واللوازم والمواد)  

تعز�ز المسؤولیات الواضحة وأعباء   •

توفیر   (أي  المعقولة  بدیل العمل 

المسؤول    حالة  في  احتیاطي غیاب 

 الرئیسي عن الترصد) 
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وتحد�ات   • األولو�ات،  تضارب 

 أعباء العمل 

منتظمة  • تدر�بیة  دورات  إجراء 

�الترصد   المعنیین  للموظفین 

االحتیاطیین   على  والموظفین 

(مثل موظفین في    المستوى المیداني

الصحة   مجال  في  أخرى  قطاعات 

 العامة) 

جمع   التحري من   إلى 

 1عینات البراز 
 واحد  یوم ≤ 

 مجموعة األدوات  عدم توفر •

عن • الحالة    العجز  مكان  تحدید 

المستشفى،   من  الخروج  (�سبب 

 وما إلى ذلك)  والسفر،

عدم �فا�ة عینات البراز، أو وفاة   •

 الحالة 

ضمان سهولة توفر مجموعات   •

في الحاالت   التحري أدوات 

  (المعدات واللوازم والمواد)

االتصال  • معلومات  توفر  ضمان 

 وعنوان الحالة

إذا �ان جمع عینات البراز سیتم من   •

القیام   من  فتأكد  الرعا�ة،  مقدم  قبل 

 بذلك �شكل مناسب

  1من جمع عینات البراز  

 2إلى جمع عینات البراز  
 ساعة   24 �فارق  ≥ 

أو   • �افیة،  غیر  البراز  وفاة عینة 

 الحالة. 

نفس  • في  متواجدة  الحالة  تعد  لم 

 الموقع (قضا�ا المتا�عة). 

للممرضات  • واضحة  تعلیمات  تقد�م 

ومقدمي الرعا�ة �شأن جمع عینات  

 البراز. 

أخذ   • �شأن  واضحة  تعلیمات  تقد�م 

 حالة عدمعینات من المخالطین في  

 كفا�ة العینات

إلى    2من جمع عینات البراز  

 وطني الشحن إلى المستوى ال

  2+1وصول عینات البراز  

أ�ام من    3  ≤إلى المختبر  

 2جمع عینات البراز 

 ، على الفور)  األفضل (من 

غیاب أو سوء توفر المعلومات �شأن   •

 2توقیت جمع عینات البراز 

   �ة خدمات البر�دالضعف التنسیق مع  •

القضا�ا المتعلقة �مسارات النقل (مثل   •

 ، و�غالق الطرق)الكامل  اإلغالق

 تجمیع العینات  •

لعینات   • التجر�بي  اإللكتروني  التتبع 

 32البراز

تخطیط للنقل في وقت مبكر، �ما في  ال •

 ذلك خطة الطوارئ 

بنقل   • خاص  إذن  على  الحصول 

 العینات، إذا لزم األمر  

 تحدید الطرق البدیلة، والناقالت  •

 
الفر�ق المعني �الترصد التا�ع للمبادرة  لمز�د من المعلومات، یرجى الرجوع إلى الهدف الخامس من الخطة العالمیة لترصد شلل األطفال. ومن المرتقب تطو�ر مذ�رة توجیهیة من قبل  32

 العالمیة �شأن التتبع اإللكتروني للعینة. 



  2024-2022 خطة العمل العالمیة لترصد شلل األطفال

 
 

نقاط   • وتحدید  التخز�ن،  سعة  ز�ادة 

 التخز�ن 

 عدم تجمیع العینات  •

لشحنها   • األولو�ة  ذات  العینات  تحدید 

�شلل    عند إصا�ة  حالة  في  االشتباه 

 )مستعجلة األطفال (حالة 

 على الصعید الشحن من 

 لوصول على إلى االوطني 

 المستوى الوطني 

  2+1البراز  عینات  وصول  

أ�ام من    3  ≤إلى المختبر  

 لنقل والشحن ا خطیط تسوء  •  2جمع عینات البراز 

 إغالق الطرق انعدام األمن أو  •

بها   • المحتفظ  الصعید العینات    على 

وشحنها   جمعها  یتم  أن  إلى  الوطني 

 ")ات(إرسال "دفع

 إغالق الحدود الدولیة  •

 تعلیق الرحالت الجو�ة  •

 التتبع اإللكتروني التجر�بي لعینات البراز •

إنشاء خطط طوارئ �استخدام طرق أو   •

 ات بدیلة مختبر 

حالة   • في  مخصصة  حلول  استكشاف 

انعدام   أو  ( النزاع  سبیل  األمن  على 

الجو�ة   الرحالت  استخدام  المثال، 

لنقل عینات  العینات  اإلنسانیة  إرسال  ؛ 

  معتمد من قبل منظمة إلى مختبر بدیل  

   الصحة العالمیة) 

 على الصعید الوصول من 

 لشحن إلى إلى ا الوطني  

 المختبر الوطني (الدولي)

البراز   إلى    2+1وصول 

أ�ام من جمع    3  ≤المختبر  

البراز   (من    2عینات 

 )األفضل على الفور 

 الشحن إلى المختبرمن 

(الدولي)  إلى    الوطني 

لوصول إلى المختبر الوطني  ا

 (الدولي)

البراز   إلى    2+1وصول 

أ�ام من جمع    3  ≤المختبر  

   2عینات البراز 

المختبر  من   إلى  الوصول 

الوطني (الدولي) إلى النتائج  

 النهائیة  

 

(أي النتائج السلبیة أو نتائج  

للعینات    الجیني  التسلسل 

 اإل�جابیة)

البراز   معالجة    2+1تتم 

القیاسیة  جراءات  اإل�اتباع  

لمختبرات  ل العالمیة  لشبكة 

شلل األطفال ضمن أوقات  

العالمیة  لمستهدفة   لشبكة 

األطفال شلل   لمختبرات 

 محددة لجمیع اإلجراءات 

 إغالق الحدود الدولیة  •

  المعزوالت �شحن   قةلالصعو�ات المتع •

 الجیني إلى مختبر التسلسل 

 نقص الكواشف الضرور�ة  •

في • (على    غموض  االختبار  نتائج 

المثال،   غیر  األرقام  سبیل  الو�ائیة 

أو   في  الناقصالمتطا�قة  واالشتباه  ة، 

 ).متبادل تلوث 

 استالم دفعات �بیرة من العینات. •

ضمان  ،  2022عند تقد�م الطلبات لعام   •

�كون   المخزون  أن  من  األدنى  الحد 

االستهالكیة   (المواد  الملحة  االحتیاطي 

 لمدة عام واحد   للعمل  ا�افیوالكواشف) 

عقد شحن مع العدید من شر�ات    إبرام  •

 الداخلیة النقل  

محلیة   • خطة شحن  بدیلة وضع    ودولیة 

 الجیني مع العدید من مختبرات التسلسل  
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 قوة عاملة ماهرة في مجال الترصد بناء تسهیلزاي:   ملحق ال
وجود قوة عاملة ماهرة، ینبغي للمسؤولین عن الترصد أن    تسهیل�عمل �شكل جید. ولإن وجود قوة عاملة ماهرة أمر أساسي لنظام ترصد  

مع مراعاة النُّهج المبینة   )،1-الشكل زاي �عملوا على تنفیذ مجموعة واسعة من األنشطة التي تساعد على بناء القدرات البشر�ة واستدامتها (

 أدناه.  

 عاملة ماهرة والحفاظ علیها : مجموعة من األنشطة لبناء قوة 1- زايالشكل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 منظمة الصحة العالمیة.  المصدر:

الترصد والمشرفین    : �جباالختیار الدور   والمخبر�نأن �ستند اختیار المسؤولین عن  أداء  المجتمعي إلى قدرة المرشح على  الترصد  عن 

 الثقافیة واالجتماعیة، ودعمه لجمیع األدوار.    ومالءمته لألعرافو�مكاناته في التنمیة. �ما ینبغي إعطاء األولو�ة للتوازن بین الجنسین 

  تعتمد)، إال أنها  2- الشكل زايبین المسؤولین والموظفین (تتمثل في المسؤولیة المشتر�ة    وسعبناء القدرات مهمة أ  بینما �شكل:  بناء القدرات

الرسمیة المتقدمة، والتي ُتقدم إما �شكل   الدورات التدر�بیةالتدر�ب. و�نبغي تزو�د جمیع موظفي الترصد �التدر�ب األولي و   على�شكل أساسي  

  فترة صالحیة   ذاتو�فضل أن یتم ذلك �إعطاء شهادات    المعارف،تجدید  حضوري أو عن �عد، �ل سنتین على األقل، و�تدر�بات منتظمة ل

 �شهادة سنو�ة مثال. ،محددة

 

 ھج  النُّ 

 اختیار      

 المؤھالت  •
 معاییر ال •

 بناء القدرات 

 التدریب األولي   •
  یةدریبدورات ت •

 لتجدید المعلومات 

أثناء  األداء الحفاظ على 
 العمل  

 اإلشراف الداعم   •
 اإلرشاد  •
 للمراجعة  جتماعاتعقد ا •

 استبقاء الموظفین 

   التحفیز •

 حضوریا 

 تدریب ال •
 اإلرشاد  •
 شراف اال •

 

 

  عن بعد

 مباشرة  فعالیات  •
 إیقاع ذاتي  •
 اإلرشاد   •
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 المسؤولیات المشتر�ة في بناء القدرات  : 2 -ز شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 منظمة الصحة العالمیة.  المصدر:

لتمكینهم من تطبیق   – و�ناء القدرات للتأكد من دعم الموظفین المیدانیین في أدوارهم    ،متا�عة التدر�ب  جب على المدیر�ن: � الحفاظ على األداء

 مهاراتهم وتطو�رها �شكل أكبر. 

للم • المیدانیین وثقتهم. و�نبغي  الموظفین  بناء قدرات  الفردي على  التوجیه  القیام رشاد،  �جزء من دورهم في الرصد واإل  دیر�ن،�ساعد 

بز�ارات ترصد نشطة ومنتظمة، عالوة على إجراء تحقیقات في الحاالت مع الموظفین المیدانیین، حیث �مكنهم تقد�م عروض توضیحیة 

 ینبغي أ�ضا توفیر فرص إرشاد مخصصة، حسب االحتیاجات.  �ما أثناء العمل وأمثلة من الحیاة الواقعیة. 

أن    • �ما في ذلك مساهمات    الداعم خطة محددة  یتبع اإلشرافینبغي  الموظفین ووثائق أخرى،  قوائم مرجعیة ألداء  �استخدام  سلفا، 

 الموظفین ومتا�عة اإلجراءات التصحیحیة المحتملة.  

لمناقشة   -مع فر�ق العمل، �شكل منتظمجماعیة أو منفردة  سواء على شكل اجتماعات    –ینبغي للمسؤولین عقد اجتماعات للمراجعة   •

 تحدیثات، وتحدید الغا�ات واألهداف.األداء، وتقد�م ال

وتقدیر األداء الجید، والدعوة إلى   ،شراف الداعم، والمكافأةلإلموظفین عندما �عطي المدیرون األولو�ة استبقاء : یتم تعز�ز الموظفینستبقاء ا

واشراك المشاهیر ”)،  التطو�ر الوظیفي، إضافة إلى المدخالت التحفیز�ة أثناء االجتماعات (مع التر�یز على المساهمة في “الصورة اإلجمالیة

 رفع من مستوى اإلدراك العام للبرنامج.  لالمعروفة ل والشخصیات

 

الموظفون
حضور الدورات التدربیة ودورات تجدید المعارف 

اإللكترونیة
استخدام الموارد وقراءة الوثائق

طلب المشورة
اإلبالغ عن المشكالت

المدیرون
تنظیم دورات تدریبیة

عقد اجتماعات لالستعراض
توفیر اإلشراف الداعم واإلرشاد والتوجیھ أثناء العمل

مشاركة الموارد المحدثة وأفضل الممارسات
تحفیز الموظفین

 Global Guidelines for Acute Flaccid Paralysisبوضع اللمسات األخیرة على المنشورات الترصد المعني ب فریق ال قومی 
(AFP)    وPoliovirus Surveillance  ،تحدیثھا لتعكس أولویات   یتمالتي وحزمة التدریب على ترصد شلل األطفال ذات الصلة، و

من المتوقع أن  . و2022. وینبغي أن تكون ھذه الموارد متاحة بحلول الربع األول من عام العالمیة استراتیجیة المبادرةومؤشرات وأھداف 
تصال بجھة التنسیق یمكنكم االالسیاق المحلي. لمزید من المعلومات، ناسب لت  تكییف ھذه الموادب اإلقلیمیة والبرامج القطریة  تقوم المكاتب

  لترصد شلل األطفال واألمراض التي یمكن الوقایة منھا باللقاحات.  اإلقلیمیة
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    العاملة الماهرةالقوة موارد  :1- الجدول زاي

 مورد ال المجال 

 اإللكترونیة   المواقع

�شلل  المتعلقة 

 األطفال 

العمل، والقوائم   • المساعدة على  التوجیهیة لترصد شلل األطفال، والوثائق اإلرشاد�ة، وأدوات  المبادئ 

تحت   العالمیة  للمبادرة  اإللكتروني  الموقع  على  متاحة   Tools, Protocols and المرجعیة، 

Guidelines 

• Polio Health Topic  موقع اإللكتروني لمنظمة الصحة العالمیة العلى 

 متاحة �اللغتین اإلنجلیز�ة والفرنسیة OpenWHOدورات  •

 التا�عة للیونیسف حول شلل األطفال والصحة العامة   )Agora e-courses(  دورات أغورا اإللكترونیة •

العامة  المهارات 

 األساسیة 

 تا�ع ألكاد�میة التمنیع    يتدر�ب  فیدیو •

 مكافحة األمراض والوقا�ة منها مراكزالتا�عة ل Public Health 101 seriesسلسلة    •

•  The Laboratory Safety Institute )سالمة المختبرات معهد  ( 

و   اإلرشاد التعلم 

 اإللكتروني 

 المتحدة) (منظمة األغذ�ة والزراعة التا�عة لألمم  منهجیات التعلم اإللكتروني والممارسات الجیدة •

 (منصة معا) )Together Platform( أفضل الممارسات للتوجیه االفتراضي •

(نحو مدونة   (Towards Data Science blog) أشهر من التوجیه عن �عد 7دروس مستفادة من  7 •

  علوم البیانات)

المتعلقة �فیروس نقص    5في    3مبادرة  (  (The 3 by 5 initiative for HIV/AIDS)  البشر�ةبناء القدرات   •

 المناعة البشر�ة/اإلیدز)  

 نوع الجنس 

دورات تدر�بیة حول ترصد شلل األطفال ونوع الجنس، متاحة �اللغتین اإلنجلیز�ة والفرنسیة. لالستفسار   •

 Corey.Peak@gatesfoundation.orgعن توفرها، یرجى االتصال بـ 

• Gender dimension of acute flaccid paralysis surveillance in Nigeria 

(International  

• Journal of Gender & Women's Studies) 

• Gender mainstreaming for health managers: a practical approach 

 (منظمة الصحة العالمیة) 

 

 

  

https://polioeradication.org/tools-and-library/resources-for-polio-eradicators/gpei-tools-protocols-and-guidelines/
https://polioeradication.org/tools-and-library/resources-for-polio-eradicators/gpei-tools-protocols-and-guidelines/
https://www.who.int/health-topics/poliomyelitis#tab=tab_1
https://www.who.int/health-topics/poliomyelitis#tab=tab_1
https://www.who.int/health-topics/poliomyelitis#tab=tab_1
https://www.who.int/health-topics/poliomyelitis#tab=tab_1
https://agora.unicef.org/local/catalogue/index.php?query=polio
https://agora.unicef.org/local/catalogue/index.php?query=polio
https://watch.immunizationacademy.com/en
https://www.cdc.gov/training/publichealth101/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fpublichealth101%2Findex.html
https://www.cdc.gov/training/publichealth101/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fpublichealth101%2Findex.html
https://www.labsafety.org/
https://www.labsafety.org/
https://www.fao.org/3/i2516e/i2516e.pdf
https://www.togetherplatform.com/blog/best-practices-for-virtual-mentoring
https://towardsdatascience.com/7-lessons-learned-from-7-months-of-remote-mentoring-b9cebf0cf222
https://www.who.int/3by5/publications/briefs/capacity/en/
mailto:Corey.Peak@gatesfoundation.org
http://ijgws.com/journals/ijgws/Vol_5_No_2_December_2017/8.pdf
https://apps.who.int/iris/handle/10665/44516


  2024-2022 خطة العمل العالمیة لترصد شلل األطفال

 
 

 دمج ترصد فیروس شلل األطفال  - حاء ملحق ال
عاما، دعما مالیا لبرنامج منظمة الصحة العالمیة الستئصال شلل األطفال. ومع اإلغالق    30أكثر من    على مدىقدمت المبادرة العالمیة،  

ل العالمیةـلالمتوقع  المبادرة  تمو�ل  سیتوقف  األطفال،  شلل  استئصال  عن  اإلعالن  عند  العالمیة  �شكل  مبادرة  مما  استدامة ،  على  خطرا 

�بیر على البنیة التحتیة للمبادرة العالمیة واستفادت من دعم هذه األخیرة لتدخالت أوسع    ، حیث تعتمد العدید من البلدان �شكلاالستئصال

 نطاقا في مجال الصحة العامة. 

 ؟  الدمجما هو الفرق بین االنتقال و 

 " و "االنتقال" هما عملیتان منفصلتان ولكنهما مترا�طتان.دمجإن "ال - 10

، حیثما تطلب  الستئصالهوالبنیة التحتیة التي أنشئت  الحفاظ على الشبكة  إلى    ستئصال شلل األطفالال تهدف المرحلة االنتقالیة   •

والتأهب  األمراض،  عن  والكشف  األساسي،  التمنیع  سیما  وال  نطاقا،  األوسع  الصحیة  األولو�ات  تعز�ز  أجل  من  ذلك،  األمر 

حلة االنتقالیة هي عملیة دمج الوظائف المدعومة من طرف المبادرة العالمیة في النظم الصحیة  المر و واالستجا�ة لحاالت الطوارئ.  

 33إلى الحكومات الوطنیة.  التمو�لانتقال عملیة و  ،القطر�ة

برنامج شلل األطفال �أنه "جهود مشتر�ة بین برنامج استئصال شلل األطفال ومجموعة    دمجتعرِّف استراتیجیة المبادرة العالمیة    •

ألغراض الترصد   دمج متا�عة التتم  و   34من الشر�اء بهدف تحسین نتائج التمنیع [والترصد] في المناطق الجغرافیة المستهدفة.  

 أساسا من خالل تعز�ز التعاون مع البرامج األخرى. 

 

 ؟  دمج الوراء ما الحاجة 

، حیث ستظل هناك حاجة إلى الدعم من دمجمن المتوقع أن �حدث االنتقال على مراحل. وهذا النهج التدر�جي سیتم من خالل ال •

 قبل شر�اء المبادرة إلى أن تصبح الحكومات و/أو الشر�اء اآلخرون على استعداد لتولي مسؤولیاتهم.  

  االستراتیجیة والخطة  ،  2030  خطة التمنیععنصر أساسي في االستراتیجیة الجدیدة للمبادرة العالمیة، وجزء ال یتجزأ من  لدمج  ا •

�ل منها ملتزم �العمل �طر�قة منهجیة ومتكاملة    -)  2025-2021(   )،5.0من أجل اللقاحات والتمنیع (غافي    للتحالف العالمي

على تحقیق استدامة استئصال شلل األطفال    ال تقتصر  هذه االستراتیجیات  تضمنها. واألهداف الشاملة التي ت 35لحما�ة السكان

 
). والتقر�ر األخیر عن االنتقال في مجال شلل األطفال متاح في: 2023-2018�سترشد االنتقال في مجال شلل األطفال �خطة العمل االستراتیجیة �شأن االنتقال في مجال شلل األطفال ( 33

  2019 . جنیف: منظمة الصحة العالمیة؛2019أ�ار/مایو  10جمعیة الصحة العالمیة الثانیة والسبعین. جنیف،  
)https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_10-ar.pdf .( 

 polio-transition@who.int�مكن االتصال �الفر�ق المعني �االنتقال في مجال شلل األطفال على العنوان: 
 2021الوفاء �الوعد. جنیف: منظمة الصحة العالمیة؛   :2026-2022المبادرة العالمیة الستئصال شلل األطفال. استراتیجیة استئصال شلل األطفال للفترة  34
)https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/345967/9789240035324-ara.pdf.( 

  2020نظمة الصحة العالمیة؛ قسم التمنیع واللقاحات والمواد البیولوجیة. جنیف: م). IA2030استراتیجیة عالمیة تهدف إلى عدم إغفال أحد ( - 2030خطة التمنیع لعام  35
)https://www.who.int/ar/publications/m/item/immunization-agenda-2030-a-global-strategy-to-leave-no-one-behind التحالف العالمي للقاحات .(

-https://www.gavi.org/our-alliance/strategy/phase-5( 2019ع؛ ). جنیف: التحالف العالمي للقاحات والتمنی2025-2021والتمنیع (غافي). استراتیجیة المرحلة الخامسة (
2021-2025 .( 

https://www.gavi.org/our-alliance/strategy/phase-5-2021-2025
https://www.gavi.org/our-alliance/strategy/phase-5-2021-2025
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األطفال الذین �عانون من نقص التمنیع و"الجرعة الصفر�ة" للحد من    فحسب، بل أ�ضا تحقیق تطلعات أوسع نطاقا للوصول إلى

 . خالل جمیع مراحل الحیاةوالمراضة الناجمة عن األمراض التي �مكن الوقا�ة منها �اللقاحات  ،الوفیات

شلل األطفال وغیره من األمراض   ستئصال، من ناحیة، تأثیر سلبي على أنشطة الترصد والتمنیع الرئیسیة ال19-كان لجائحة �وفید •

استئصال شلل    إمكانات برنامجالتي �مكن الوقا�ة منها �اللقاحات، وأوقفت انتقال شلل األطفال مؤقتا. ومن ناحیة أخرى، لعبت  

فتح هذا   ،وهیاكله  ،برنامجال�استخدام موظفي    الجائحةاألطفال دورا حاسما في مكافحة   المعلومات وأسالیب عمله. وقد   ونظم 

موازاة مع تقد�م  �ال  ،الوضع رؤى وفرصا حول �یفیة تقد�م خدمة متكاملة �استخدام نهج مبتكرة سر�عة. ولدعم االستجا�ة للجائحة

وأطلقا برنامج    دمجأنشطة التمنیع والترصد األوسع نطاقا، قامت المبادرة العالمیة والبرنامج الموسع للتمنیع بتسر�ع مبادرتهما �شأن ال

�قدم برنامج العمل المؤقت إرشادات لتضافر جهود استئصال شلل �ما . 19-في سیاق �وفید 36راءات المتكاملةعمل مؤقت لإلج

تمنیع في المجاالت ذات المنفعة المتبادلة. ومن خالل االستفادة من روح التعاون هذه والتخطیط  الموسع للبرنامج  الاألطفال وجهود  

أولو�ات صحیة متنافسة   استئصال شلل األطفال وسط  تحقیق  �مكن  الطوارئ،  لحاالت  بیئةالمشترك واالستجا�ة  محدودة    وفي 

 الموارد.  

 ؟�الدمجما هي المخاطر المرتبطة 

أو    الدمج  العامة للخطر في البلدان ذات األولو�ة �سبب سوء تخطیط  تتعرض جودة ترصد شلل األطفال وحساسیته  هناك خطر یتمثل في أن

 أو االفتقار إلیها).   واإلشراف دارةاإل، أو غیاب هیاكل اتالمسؤولی  عدم تحدید(أي �سبب قلة الموارد أو عدم �فایتها، أو  هسوء تنفیذ

 

 ما هو الجزء من ترصد شلل األطفال الذي �مكن دمجه؟  

تي  مجاالت العمل التقنیة والوظائف التمكینیة التالیة مناسبة تماما للمواءمة والتكامل مع البرامج واإلدارات التي تنفذ ترصد األمراض التعد  

 تواصلة واسعة النطاق وم  دمج، ال تزال هناك عملیة  الموطونة  البلدانتتسبب في حدوث أو�ئة، و�استثناء    قد   �مكن الوقا�ة منها �اللقاحات والتي

، سیكون من الضروري إجراء تقییم  ومرحلة اإلشهادقبل استئصال شلل األطفال    طونةالترصد في البلدان المو   دمجمنذ سنوات عدیدة. ولدعم  

 أساسي للمستوى الحالي لدمج نظام ترصد شلل األطفال. 

 لمحتملة في جمیع البلدان ذات األولو�ةا لدمج: مجاالت ا 1 –الجدول ح 

 الدمج أنشطة وعملیات  مجال العمل 

 الترصد، ونقل العینات  واستعراضالترصد النشط، والترصد المجتمعي، واإلشراف،  • ترصد الشلل الرخو الحاد 

 ونقلها  ،واإلشراف علیها ،جمع عینات شلل األطفال وغیره من مسببات األمراض • الترصد البیئي 

 دمج المختبرات الوطنیة لفیروس شلل األطفال مع األمراض الفیروسیة أو المعد�ة األخرى  • الترصد المختبري 

 
  19 -قت للتمنیع من أجل إجراءات متكاملة في سیاق جائحة �وفیدالمبادرة العالمیة الستئصال شلل األطفال. برنامج استئصال شلل األطفال والبرنامج األساسي لبرنامج العمل المؤ    36

 )https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/09/Integration-POW-under-Covid-v2.0.pdf( 2020[�اإلنجلیز�ة]. جنیف: منظمة الصحة العالمیة؛ 
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 نظم المعلومات 
الجغرافیة،   • المعلومات  نظم  و�یانات  اإللكترونیة،  البیانات  جمع  وأدوات  المعلومات،  نظم 

 وتحلیل البیانات، وتقییم المخاطر

 اإلدارة والتنسیق
 اتیجي المتكامل على المستو�ات القطر�ة واإلقلیمیة والعالمیةالتخطیط االستر  •

 اإلدارة التقنیة والتشغیلیة، �ما في ذلك إدارة الموظفین و�ناء القدرات   •

 

 ما هي أفضل طر�قة للتعامل مع الدمج؟ 

الترصد مع احتیاجات البلد، حیث أن البلدان  واحدا یناسب الجمیع". إذ �جب أن تتكیف نظم    ال �مكن أن یتخذ دمج نظم الترصد نهج "مقاس

تختلف من حیث التر�یبة السكانیة والقدرات التقنیة، وتواجه تحد�ات اقتصاد�ة وجیوسیاسیة مختلفة، �ما تمر �مراحل مختلفة من التحول  

إلى المخاطر الخاصة �األمراض، قدرة  الو�ائي. وهذه العوامل األساسیة هي التي تقوم علیها األسس الخاصة �كل بلد، التي تحدد، �اإلضافة  

 البلد على التصدي للتحد�ات.

 الناجح للترصد ما یلي:   الدمجوتشمل اإلجراءات الرئیسیة لدعم 

 وضمان تكییف استراتیجیات الترصد مع السیاق المحلي؛  واحد یناسب الجمیع" قاساستیعاب أن استراتیجیة الترصد لیست "م •

 ؛قدراتهافي  ات  ثغر   لدیها أكبرالقطري إلى البلدان ذات األولو�ة التي    على الصعیدالدعم    أنواع  وغیر ذلك من  ،تقد�م الدعم التقني والمالي  •

التي �مكن الوقا�ة منها �اللقاحات المستهدفة  الترصد ولیس الكمیة، حیث ال یتم تحدید النجاح من خالل عدد األمراض    جودةالتر�یز على   •

 لتلك األمراض ذات األولو�ة القصوى؛  حساسیتهة الترصد و ولكن من خالل جود ،من قبل النظام

 عمل واضحة وهادفة قصیرة األجل.  وضع خطةتحدید هدف طموح طو�ل األجل مع  •

 في البلد ما یلي: دمجوتشمل الخطوات التي �مكن اتخاذها لضمان ال

 إنشاء فر�ق موحد للترصد والتحلیل �محطة شاملة لجمیع احتیاجات الترصد والتحلیل؛  •

 وضع خطة تشغیلیة منسقة للترصد على الصعید القطري؛ •

 بناء قدرات الموارد البشر�ة المستهدفة على الصعیدین الوطني ودون الوطني؛ •

 مواءمة التوجیه المیداني وأدوات جمع البیانات؛ •

 البنیة التحتیة إلدارة البیانات والمعلومات.مواءمة  •

 الخطوات التالیة

لكي تتم عملیة  و   ،. ومع ذلكهماوتنفیذواالنتقال    الدمج  من إقرار  تباینةوهي اآلن في مراحل م  .والبلدان ُنهجا مختلفة  المنظمة  اتبعت أقالیم

ل خطوة من عملیات ترصد شلل األطفال على المستو�ات في �  دمجبنجاح، �جب على البرنامج أن �ستعرض و�عزز �شكل منهجي ال دمج  ال

 القطر�ة واإلقلیمیة والعالمیة، مع التر�یز على البلدان ذات األولو�ة.  
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�الفعل مجموعة من الخطوات،    العالمیة   الناجح، ستعطى األولو�ة لعدد قلیل من البلدان للتنفیذ المبكر. وقد اتخذت المبادرة  دمجولتحقیق ال

من   دمجكما أن خطة العمل العالمیة لترصد شلل األطفال هذه تقترح �عض األنشطة المتكاملة. وسیعزز الفر�ق المعني �الترصد عملیة ال

قد تؤدي إلى ظهور والتي    ،المصلحة اآلخر�ن العاملین على ترصد األمراض التي �مكن الوقا�ة منها �اللقاحاتخالل العمل مع أصحاب  

، من أجل وضع خارطة طر�ق مشتر�ة تحدد بوضوح الرؤ�ة الخاصة بدمج الترصد في البلدان ذات األولو�ة، �ما تتناول الخطوات  أو�ئة

 مع ضمان التنسیق على المستو�ات القطر�ة واإلقلیمیة والعالمیة.  في البلدان ذات األولو�ة، لدمجالتشغیلیة ل
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 نوع الجنس وترصد شلل األطفال  -طاء ملحقال

وتحلیلها ومعالجتها �شكل �اف، فإن التدخالت المتعلقة �استئصال شلل األطفال    الجنسین،إذا لم یتم فهم األدوار والمعاییر والعالقات بین  

 طفل.  آخر إلى �ل �ما فیه الكفا�ة للوصوللن تكون فعالة 

  النطاق لالرتقاء �المساواة بین الجنسین تحدید  بهدف التوجیه و   2023- 2019استراتیجیة تحقیق المساواة بین الجنسین  نشرت المبادرة العالمیة  و 

. ولدعم شر�اء المبادرة العالمیة، والمكاتب اإلقلیمیة، 37وتعز�ز تعمیم مراعاة منظور نوع الجنس في جمیع التدخالت واالستراتیجیات والسیاسات 

والشكل    1- لجدول طاء(ا  منظور نوع الجنسم یراعي  والبرامج القطر�ة من أجل تعمیم مراعاة نوع الجنس، ترد أدناه تعار�ف مفیدة وجدول تقیی 

 ).  1- طاء

 : التعار�ف المتعلقة بنوع الجنس  1- الجدول طاء

 التعر�ف  مصطلح ال

 الجنس 
على أنه أنثى أو ذ�ر أو    شخصف العرِّ عند الوالدة و�شیر إلى الخصائص البیولوجیة التي تُ   حدیدهعادة ما یتم ت 

 .غیر محدد الجنس

 نوع الجنس 
التي �عتبرها مجتمع معین مناسبة لألفراد على أساس  و والسلو�یات المبنیة اجتماعیا    ،والمعاییر ،�شیر إلى األدوار

 عند الوالدة. �ما �شكل نوع الجنس العالقات بین مجموعات النساء والرجال وداخلها. حدیده الجنس الذي تم ت 

 بین  اإلنصاف

 الجنسین 

وهو   والرجال.  للنساء  اإلنصاف  مختلفة    التسلیمعملیة  و�مكانیات  وسلطة  احتیاجات  لدیهم  والنساء  الرجال  �أن 

ینبغي تحدیده و  الموارد، وهو ما  إلیهللوصول إلى  تعالج الخلل. وتؤدي معالجة    التطرق  بین  اإلنصاف  �طر�قة 

 الجنسین إلى تحقیق المساواة.

 المساواة بین 

 الجنسین 

جنسه. وهذا �عني توفیر نفس الفرص لكل شخص، �ما في ذلك نوع  غیاب التمییز على أساس جنس الشخص أو  

، مع الحما�ة �موجب القانون (مثل الخدمات تمكن منهاوالسیاسیة وال  ،واالقتصاد�ة،  الوصول إلى الموارد االجتماعیة

 التصو�ت). في حقالالصحیة والتعلیم و 

 منظور تعمیم

 نوع الجنس 

ملیة تقییم اآلثار المترتبة على أي عمل مخطط له في إطار النظام الصحي، �ما في ذلك التشر�عات والسیاسات ع

والبرامج أو تقد�م الخدمات، في جمیع المجاالت التقنیة وعلى جمیع المستو�ات، على النساء والرجال واألشخاص  

ال یتجزأ من تصمیم وتنفیذ    جزءاالنساء والرجال  . وهي استراتیجیة لجعل شواغل وتجارب مختلف  جنسیا المتنوعین  

عدم المساواة.  ل  ووضع حد،  لیستفید منها الجمیع �شكل عادلورصد وتقییم السیاسات والبرامج في جمیع المجاالت  

لتحقیق هدف المساواة   یلةوتعمیم مراعاة منظور نوع الجنس لیس غا�ة في حد ذاته، بل هو استراتیجیة ونهج ووس

 بین الجنسین. 

 
  2019. جنیف: منظمة الصحة العالمیة؛ 2023-2019قیق المساواة بین الجنسین المبادرة العالمیة الستئصال شلل األطفال. استراتیجیة تح  37
)ara.pdf?sequence=5&isAllowed=y-9.011-POLIO-https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333649/WHO  .( 
 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333649/WHO-POLIO-19.01-ara.pdf?sequence=5&isAllowed=y
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 نوع الجنس  مراعاة
البرامج التي تبین الوعي �أدوار الجنسین ومعاییرها وعالقاتها، بینما ال تعالج �الضرورة أوجه عدم المساواة التي 

 .یتم اتخاذ أي إجراءات لعالج هذا الوضعم  لو تولدها. 

نوع   منظور  مراعاة 

 الجنس 

الجنس واألدوار وأوجه ع نوع  النظر في معاییر  فیها  تم  التي  السیاسات  أو  تدابیر  البرامج  المساواة واتخذت  دم 

 . نوع الجنس أو تحول نوع الجنسنوع الجنس وتشمل إجراءات  اعتباراتلمعالجتها �فعالیة. وهي تتجاوز 

الخاصة   االعتبارات 

 بنوع الجنس 

تتحدى   النساء أو الرجال لغرض محدد، ولكنها ال  تستهدف عمدا مجموعة محددة من  التي  أدوار نوع  البرامج 

 ها الجنس ومعاییر 

نوع  منظور  تحول  

 الجنس 

القائمة   والممارسات  والمواقف  والمعاییر  األدوار  تعر�ف وتغییر  إعادة  تحاول  التي  الجنسالنهج  بنوع  . الخاصة 

 .عدم تكافؤ القوى وتعالج هذه التدخالت األسباب الجذر�ة لعدم المساواة بین الجنسین و�عادة تشكیل عالقات 

ملحق   من  مستمدة  التمنیع*تعار�ف  ومن    2030لعام    خطة  قر�با)   Gender Mainstreaming Manual for health(سُینشر 

managers    جو�ة منظمة الصحة العالمیة:منظمة الصحة العالمیة، أسئلة وأعن الصادر 

 https://www.who.int/health-topics/gender#tab=tab_1 و https://www.who.int/news-room/questions-

and-answers/item/gender-and-health. 

 

 

 

  

https://www.who.int/health-topics/gender#tab=tab_1
https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/gender-and-health
https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/gender-and-health
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 : مقیاس التقییم المراعي لنوع الجنس 1- الشكل طاء

 
 مقتبس منالمصدر: 

 " Gender Responsive Assessment Scale: Criteria for assessing programmes and policies. Gender mainstreaming for health managers: a practical 

approach 2011الصحة العالمیة؛   منظمة :   

 )https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44516/9789241501064_eng.pdf (  

 

 التأخیر في الكشف المرتبط بنوع الجنس  

، �جب أن �كون نظام ترصد شلل األطفال ة، ومع وجود فئات سكانیة خاصمخاطرعالیة ال، وال سیما في المناطق �غض النظر عن السیاق

أوجه عدم المساواة بین الجنسین،    إلى  إضافة،  المرتبطة بنوع الجنسقادرا على تحدید المراحل التي قد تؤثر فیها المعاییر واألدوار والعالقات  

 ).2- الجدولْ طاءعلى �شف الحاالت واإلبالغ عنها (

 من خطر حدوث تأخیر في الكشف المرتبط بنوع الجنس:حد وللتقلیل إلى أدنى 

البیانات المصنفة حسب نوع الجنس على أساس منهجي، من خالل   • البرامج على جمع وتحلیل  لتحري المعدلة    النماذجیتم تشجیع 
، الذي قد ینتج عن العوائق  التحري في الكشف واإلبالغ و   ومتكرراتأخیرا دائما  مراحل التي تشهد  الواألدوات التحلیلیة، وتحدید    الحاالت

 شهرا).   24و 12المرتبطة بنوع الجنس (على مدى فترة تتراوح بین 

في المسائل  ینبغي لموظفي الترصد و/أو مدیري البرامج، حیثما لوحظ ذلك، إجراء تقییمات معمقة بدعم من األخصائیین في اإلدارة و  •
 ).2- الجدول طاءنوع الجنس والنظر في اتخاذ إجراءات ممكنة ومقبولة محلیا لمعالجة الثغرات (انظر المتعلقة ب 

 عند النظر في اإلجراءات التي تهدف إلى توجیه تدخالت الترصد ودعمها، ینبغي دائما:

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44516/9789241501064_eng.pdf
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فهم قوي    التي تتوفر علىواصل معها،  التعاون مع المجموعات النسائیة ولجان صحة المرأة والشبكات الشعبیة وغیرها من المنظمات والت  •
  السلو�یات الساعیة إلى التماس الرعا�ة الصحیة، والعوائق المتعلقة بنوع الجنس، وقضا�ا صحة األطفال؛ علىتأثیر قدرة الو 

و األسر المعیشیة النساء أ  حسیسالتشاور مع السلطات المجتمعیة، والزعماء الدینیین، وأصحاب النفوذ، و�بار السن، �من فیهم النساء، لت  •
 مشار�ة المرأة؛ الوصول إلیهم والرفع من والتفاوض �شأن

 وتعز�زها وتقد�م الرعا�ة، والمهام المنزلیة؛ األطفال،في رعا�ة على قدم المساواة مشار�ة اآل�اء والرجال  التحسیس �شأن •

بتحلیل نوع الجنس، وخالیة من القوالب النمطیة  ة ترشدضمان أن تكون قنوات االتصال واألدوات والمواد والرسائل خاصة �السیاق، ومس •

 الضارة للجنسین. 

 الترصد في مجال الكشف واالستجا�ة  التي تعترض بنوع الجنس متعلقةال عوائقأمثلة على ال: 2- الجدول طاء
 

 اإلجراءات الممكنة  القضا�ا المحتملة وأسبابها  المراحل 

اإلصا�ة  من   بدا�ة 

  الشلل�

 الرعا�ة إلى التماس 

 عدم التماس الرعا�ة أو التأخیر في طلبها:

النساء  افتقار   • من  الرعا�ة  سلطة  مقدمات  إلى 

القرار و/أو   تحد�ات أو قیود ل  مواجهتهناتخاذ 

في التنقل (نقص وسائل النقل، والمال، والوقت،  

المتعددة، والحاجة إلى إذن  المنزلیة  والواجبات 

/رفیق    رافقلسفر إلى المرفق الصحي، و/أو مُ ل

 سفر ذ�ر)

انخفاض الوعي ومعدل اإللمام �القراءة والكتا�ة   •

لدى مقدمات الرعا�ة من النساء، وعدم الحصول  

 على المعلومات الصحیة في أشكال مناسبة

الموقف التمییزي في السلوك الذي �كفل التماس  •

الرعا�ة الصحیة �النسبة للمرضى اإلناث (على 

األولو�ة لحص  المثال، إعطاء    ذ�ور ال  ولسبیل 

التماس  في  التأخیر   / الصحیة  الرعا�ة  على 

الرعا�ة للفتیات، وسوء جودة الخدمات المقدمة 

 من العاملین الصحیین تجاه النساء) 

مقدمي • من    غیاب  المحلیین  الصحیة  الرعا�ة 

 النساء  

تحلیل/ • العوائق   إجراء  لتحدید  الجنس  نوع  تقییم 

المحددة    المرتبطة الجنس    الخاصة بنوع 

 السیاق/البیئة� 

 الدعوة لدى السلطات المحلیة   •

أنشطة    تحسیس • في  الرجال  و�شراك  المجتمع 

 التوعیة في مجال الترصد 

(تكییف  • المرأة  احتیاجات  مع  الخدمات  تكییف 

التوعیة    أوقات العمل للخدمات الصحیة، وأنشطة

 ترصد، وما إلى ذلك)ال في مجال
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 بالغ اإل

 اإلبالغ المتأخر أو عدم اإلبالغ �سبب: 

المع • �فا�ة  المتاحة    رفةعدم  التدر�ب  وفرص 

 للعاملین في مجال الرعا�ة النسائیة  

الطبي • الهرمي  التسلسل  استجا�ة  عندما    عدم 

لشلل  احالة  عن  تقوم إحدى العامالت �اإلبالغ  

 الرخو الحاد 

إجراؤها  • یتم  ال  التي  النشط  الترصد  ز�ارات 

نقص وسائل  �انتظام و/أ �سبب  �شكل �اف  و 

 الذ�ور المرافقینالنقل المناسبة، و/أو 

االفتقار إلى النساء �مرشدات مجتمعیات (على  •

ما یتعلق �الترصد المجتمعي)    يسبیل المثال، ف

نوع والمرتبطة ب �سبب المعاییر واألدوار القائمة  

 الجنس 

 ضمان توافر التدر�ب لجمیع الموظفین •

مع   • األمامیة االنخراط  الصفوف  في  العامالت 

السیما   وتحد�اتهن،  احتیاجاتهن  وتلبیة  لتحدید 

التدر�ب،  توقیت  (مثل  �السالمة  یتعلق  فیما 

 وخیارات النقل، والموقع)

العاملین الصحیین المحلیین (مع مراعاة    تحسیس •

 اعتبارات األمن والسالمة)

والكافیة  • اآلمنة  النقل  وسائل  توافر  ضمان 

 للموظفین

المحلیة  التوا • النسائیة  المجموعات  مع  صل 

 والتعاون معها إل�جاد حلول

 المجتمعي   الفر�ق المعني �الترصد  ر�یبةت  تكییف •

 في الحالة  التحري 

 وجمع عینات البراز 

 و/ أو جمع عینات البراز �سبب: التحري تأخر 

للنساء   • المتاحة  التدر�ب  فرص  �فا�ة  عدم 

 المسؤوالت عن الترصد 

الدخول    تستطعن  لواتيغیاب موظفات الترصد ال •

 إلى منزل الحالة المصا�ة �الشلل الرخو الحاد 

عدم قدرة مقدمات الرعا�ة على المبیت في مرفق  •

 صحي عند نقل الحالة إلى المستشفى

 تواجهها العامالتمخاطر السالمة واألمن التي   •

الرعا�ة   • مجال  في  العاملین  تدر�ب  �أخذ 

الصحیة/موظفي الترصد في االعتبار التحد�ات 

تعترض  التي  الجنس  بنوع  المتصلة  والعوائق 

والنقل،  والتوقیت،  الموقع،  (مثل  المرأة  مشار�ة 

 ورفیق السفر إذا لزم األمر)

 الفر�ق المعني �الترصد تكییف تر�یبة •

المجتمع النظام الص  حسیست  • المحلي و/أو  حي 

 المحلي

الصفوف  • في  العامالت  النساء  سالمة  ضمان 

 األمامیة 
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 ، والثقافة التنظیمیةالعملالجنس، و�یئة نوع 

منظور نوع الجنس على البرنامج لتعز�ز المساواة بین الجنسین ومعالجة رؤ�ة تراعي على مدیري ترصد شلل األطفال أن �كفلوا تطبیق �جب 

وظیفي. إن  الفي مسارهم  أو غیرها من العوامل التي تؤثر على سالمة موظفیها وأدائهم، فضال عن تقدمهم    ، مرتبطة بنوع الجنس  عوائقأي  

ء والرجال في سیاساتها و�رامجها، وال تعزز المشار�ة الهادفة المنظمة التي ال تشجع المساواة بین الجنسین، وال تستجیب الحتیاجات النسا

 للمرأة على جمیع المستو�ات ال �مكنها توفیر بیئة عمل وثقافة آمنة وتمكینیة تز�د من إمكاناتها إلى أقصى حد.

 اإلجراءات التي �جب مراعاتها  

الفر�ق   تر�یبةعلى جمیع المستو�ات وتحدید الثغرات في    �الترصد  المعنیة  ةملاقوة العالالرفع من مشار�ة المرأة المتساو�ة والهادفة في   •
المكونة من الرجال من الوصول    فرق في الحاالت (مثل عدم تمكن ال  التحري التي �مكن أن تسهم في أوجه القصور في    المعني �الترصد

 المشرفین. في صفوفإلى المنازل في سیاقات معینة). و�شمل ذلك التوازن بین الجنسین 

التي تواجهها العامالت في الخطوط األمامیة لز�ادة مشار�ة المرأة (مثل االحتیاجات أو العوائق    الخاصةحدید االحتیاجات والعقبات  ت  •
 [�ما في ذلك األمیة الرقمیة]، والتدر�ب)�القراءة والكتا�ة  اإللمامو  ،والمعدات ،والنقل ،والسالمة ،المتعلقة �التنقل

 .منع ومكافحة االستغالل واالعتداء الجنسیین والتحرش الجنسيع الموظفین على إجراء تدر�ب إلزامي لجمی  •

جمیع أشكال االستغالل الجنسي أو االعتداء الجنسي أو التحرش   القائمة لمعالجةتبادل المعلومات حول آلیات ونظم اإلبالغ والدعم   •
 الجنسي.

ذا لم تكن موجودة فعلیا، لتمكینهم من التعبیر عن تلك القضا�ا التي  إعداد آلیات اتصال للنساء المشار�ات في ترصد شلل األطفال، إ •
 اإلرشاد، وممثل الموظفین). اللجوء إلى تؤثر على سالمتهن البدنیة والعاطفیة في العمل ومناقشتها �كل ثقة (مثل 

األطفال، مع التر�یز على تقد�م وصف لنوع  وحدة المتعلقة بنوع الجنس في جمیع الدورات التدر�بیة الخاصة بترصد شلل  الضمان إدراج   •
 المرتبطة بنوع الجنس في مجال الترصد.  عوائقالجنس وال

 إضفاء الطا�ع المؤسسي على تقد�م التحلیل الذي یراعي نوع الجنس �شكل منتظم ومنهجي في جمیع التقار�ر. •

 المجتمعات المحلیة:في المرافق الصحیة أو داخل  حسیس والت  یةالتدر�ب  أن الدوراتالتأكد من  •

o  العوائق المرتبطة بنوع الجنس التي تحول دون التمنیع والترصد؛تتضمن 

o   وتقاسم مسؤولیات تقد�م الرعا�ة وتعز�ز مشار�ة اآل�اء على قدم المساواة في رعا�ة   ،و�نتسلط الضوء على المساواة بین األب

 الرعا�ة")؛ يعبارة "اآل�اء ومقدم تفضیل استعمالاألطفال، وتقد�م الرعا�ة، والمهام المنزلیة (

o المرئیات والصور التدر�بیة؛ والرجال فيضمان تمثیل مختلف النساء  على تعمل 

o   تكون هناك حاجة إلى أمثلة ورسوم بیانات مصنفة حسب نوع الجنس وتحلیل نوع الجنس، �لما أمكن ذلك، حیثما  تقدم 
البیانات المصنفة حسب نوع الجنس في جمیع أنشطة الرصد توضیحیة "واقعیة"، وتسلط الضوء على أهمیة جمع وتحلیل  

 والتقییم؛ و
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o   ،المرافق آمنة و�مكن الوصول إلیها �سهولة، والتوقیت مناسب، وترتیبات أن تكون  متاحة لجمیع المشار�ین (على سبیل المثال

 الجلسات لضمان مشار�ة الجمیع).  إدارة�عرفون �یفیة  وسطاءالجلوس مناسبة، والمنظمون وال

 المؤشرات المرتبطة بنوع الجنس

 ـ).  ه ملحقوال 3  -الجدول طاءنوع الجنس وترصد شلل األطفال (�شأن  حددت المبادرة العالمیة مؤشرات

 مؤشرات الرصد المرتبطة بنوع الجنس   :3- الجدول طاء 

 مئو�ة)العملیة الحسابیة (المعبر عنها �نسبة  المؤشرات 

الكشف عن الشلل الرخو   –نظام  

 الحاد  

بدا�ة یوما من   35≤  نتائج المختبر النهائیةعدد حاالت الشلل الرخو الحاد ** حسب الجنس مع 

 اإلصا�ة �الشلل 

/ 

 عدد حاالت الشلل الرخو الحاد 

األنشطة   -  2 توقیت  حسن 

 المیدانیة 

ساعة، في غضون  24 �فارق   ≥ عدد حاالت الشلل الرخو الحاد حسب الجنس مع عینتین تم جمعها 

 بدا�ة اإلصا�ة �الشللیوما من  11

/ 

 عدد الحاالت الُمبلغ عنها للشلل الرخو الحاد 

 حسن توقیت اإلبالغ 

 بدا�ة اإلصا�ة �الشلل أ�ام من  7عدد حاالت الشلل الرخو الحاد حسب الجنس الُمبلغ عنها في غضون 

/ 

 عدد الحاالت الُمبلغ عنها للشلل الرخو الحاد 

   جهة االتصال الصحیة

وقبل   الشلل�بدا�ة اإلصا�ة  بین   تین صحی   تینمشور  ≤استفادوا من عدد حاالت الشلل الرخو الحاد حسب الجنس  

 اإلبالغ 

/ 

 عدد حاالت الشلل الرخو الحاد 

الجنس   حسب  المهني  الملف 

 (حسب الفئة)

 عدد النساء [الملف المهني] 

/ 

 مجموع عدد الموظفین أو المخبر�ن

 (حسب الفئة: موظف الترصد، مشرف، ُمخبر الترصد المجتمعي)

أكملوا   الذین  تدر�ب  الالموظفون 

� ومكافحة  الخاص  االستغالل  منع 

والتحرش   الجنسیین  واالعتداء 

 الجنسي 

 منع ومكافحة االستغالل واالعتداء الجنسیین والتحرش الجنسي عدد موظفي الترصد الذین أكملوا تدر�ب 

   / 

 عدد الموظفین 
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الشلل الرخو الحاد على أنها مؤ�دة  ** النتائج المجمَّعة: جمیع نتائج المختبر (الشلل الرخو الحاد + المخالطین) المستخدمة لتصنیف حالة 

 غیر مؤ�دة  /

 : الموارد المرتبطة بنوع الجنس والصحة  4  -الجدول طاء

 المورد  المجال  

المبادرة   موارد 

لشلل  العالمیة 

 األطفال 

 ) 2019(  2023- 2019استراتیجیة تحقیق المساواة بین الجنسین  •

 ) 2018( الجنس الموجز الفني: نوع •

اإلرشاد  أدوات 

 والموارد 

 Gender Analysis Matrix (GAM) and Gender Analysis Questionsالعالمیة:  منظمة الصحة   •
(GAQ) in Gender mainstreaming for health managers: a practical approach  )2011 ( 

• Jhpiego. Gender analysis toolkit for health systems (2016) 
 Gender toolkit: Integrating gender in programmingالمكتب اإلقلیمي للیونیسیف لجنوب آسیا.   •

for every child in South Asia )2018 ( 
آسیا.    -  10 • لجنوب  للیونیسیف  اإلقلیمي   Gender-responsive communication forالمكتب 

development: guidance, tools, and resources )2018 ( 
 Immunization and gender: a practical guideالمكتب اإلقلیمي للیونیسیف لجنوب آسیا.    -  10 •

to integrate a gender lens into immunization programmes )2019  ( 
 

  
 

  
  

https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/07/Gender_Strategy_EN.pdf
https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/07/Gender_Strategy_EN.pdf
https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2018/03/GPEI-Gender-Technical-Brief-2018-ver-3.0.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44516/9789241501064_eng.pdf?sequence=2
https://gender.jhpiego.org/analysistoolkit/#:%7E:text=The%202016%20Jhpiego%20Gender%20Analysis,newborn%2C%20child%20and%20adolescent%20health.
https://www.unicef.org/rosa/sites/unicef.org.rosa/files/2018-12/Gender%20Toolkit%20Integrating%20Gender%20in%20Programming%20for%20Every%20Child%20UNICEF%20South%20Asia%202018.pdf
https://www.unicef.org/rosa/sites/unicef.org.rosa/files/2018-12/Gender%20Toolkit%20Integrating%20Gender%20in%20Programming%20for%20Every%20Child%20UNICEF%20South%20Asia%202018.pdf
https://www.unicef.org/rosa/media/1786/file/Gender%20responsive%20communication%20for%20development%20.pdf
https://www.unicef.org/rosa/media/1786/file/Gender%20responsive%20communication%20for%20development%20.pdf
https://www.unicef.org/rosa/media/12346/file
https://www.unicef.org/rosa/media/12346/file
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 المیزانیة والتمو�ل -�اء  ملحق ال
منظمة الصحة    عبرجهود استئصال شلل األطفال، دعما تمو�لیا مباشرا من أجل الترصد، عادة  تقدم المبادرة العالمیة للبلدان، في إطار  

أو أصحاب المصلحة اآلخر�ن.    ،المنظمة  أقالیمأو    ،المبادرة العالمیةالعالمیة، ولكن أ�ضا �دعم مباشر للبلدان من قبل شر�اء معینین في  

مبادرة  ل) ل (FRRدرج في المیزانیة الرسمیة المعتمدة من المبادرة العالمیة �اسم "متطلبات الموارد المالیةلمبادرة العالمیة المُ میزانیة الى  و�شار إ

 العالمیة الستئصال شلل األطفال". و�عتبر الدعم اآلخر المقدم من الشر�اء والمانحین دعما خارج إطار متطلبات الموارد المالیة.

الفر�ق  ولضمان تنفیذ البرنامج لألهداف المتعلقة �الترصد في استراتیجیة المبادرة العالمیة، ال سیما فیما یتعلق �حسن توقیت الكشف، قام  

ترصد للالتا�ع لمنظمة الصحة العالمیة �التواصل مع المكاتب اإلقلیمیة لمنظمة الصحة العالمیة لوضع خطط ومیزانیات    معني �الترصدال

صد الترصد مقترحا للمیزانیة إلى اللجنة االستراتیجیة التا�عة للمبادرة العالمیة، إضافة إلى میزانیة تر المعني � فر�ق  الجمیع البلدان. وقدم  فائدة  ل

ووافق علیها �جزء من المتطلبات العامة من الموارد  ،  إلى مجلس اإلشراف على شلل األطفال  املیون دوالر تم تقد�مه  155قدرها  ة،  نهائی 

 ).1  -الجدول �اء( 2022المالیة لعام 

 2022ومتطلبات الموارد المالیة،  للترصد المخصصة المبادرة العالمیة  : میزانیة1-الجدول �اء 

 المجموع  المختبر تكلفة تشغیل الترصد المساعدة التقنیة مر�ز التكلفة  المنظمة  إقلیم

 أفر�قیا

ل  مكتبال الصحة  اإلقلیمي  منظمة 

 7,414,000 4,700,000   850,000  1,864,000 ألفر�قیا

  1,137,000  1,592,000 أنغوال  
 

2,729,000 

  1,137,000   184,000 الكامیرون  
 

1,321,000 

  1,750,000   970,000 تشاد  
 

2,720,000 

  2,887,000  2,256,000 جمهور�ة الكونغو الد�مقراطیة  
 

5,143,000 

  2,187,000  1,011,000 إثیو�یا  
 

3,198,000 

   370,000   199,000 غینیا  
 

569,000 

   775,000   593,000 كینیا  
 

1,368,000 

  1,079,000   657,000 النیجر  
 

1,736,000 

 24,162,000 2,919,000  8,443,000   12,800,000 نیجیر�ا  

  2,975,000   658,000 جنوب السودان 
 

3,633,000 

 األمر�كتین

لمكتب  ال الصحة  اإلقلیمي  منظمة 

 968,000 267,000   701,000   لألمر�كتین

 شرق المتوسط 

لمكتب  ال الصحة  اإلقلیمي  منظمة 

 5,043,000 1,210,000  1,080,000  2,753,000 لمنطقة شرق المتوسط  

 21,946,000    13,224,000  8,722,000 أفغانستان 
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 26,955,000 3,000,000   19,489,000  4,466,000 �اكستان  

  4,136,000   805,000 الصومال  
 

4,941,000 

   سور�ا  
 

24,000 24,000 

   الیمن  
 

49,000 49,000 

 أورو�ا

لمكتب  ال الصحة  اإلقلیمي  منظمة 

 1,435,000 514,000   670,000   251,000 ألورو�ا 

 36,989,000 12,000,000 * 21,750,000 3,239,000 عالمي/المقر الرئیسي  المقر الرئیسي 

 جنوب شرق آسیا

الصحة  ل  اإلقلیمي  مكتبال منظمة 

 1,964,000 1,289,000   675,000   لجنوب شرق آسیا 

   میانمار 
 

16,000 16,000 

   بنغالد�ش 
 

55,000 55,000 

   إندونیسیا  
 

68,000 68,000 

   نیبال  
 

6,000 6,000 

 غرب 

 المحیط الهادئ

لمكتب  ال الصحة  اإلقلیمي  منظمة 

 751,000 437,000   185,000   129,000 لغرب المحیط الهادئ

 

  10متوطنا فیها، وشلل األطفال البري  تشمل المیزانیة المعتمدة دعم تكالیف المساعدة التقنیة وتكالیف أنشطة الترصد في بلدین مازال فیروس  

الصحة إلفر�قیابلدان ذات أولو�ة في   و�لد واحد ذي أولو�ة غیر مو إقلیم منظمة  المقدم    طون ،  الدعم  المتوسط. و�شكل  في منطقة شرق 

 القدرات، وتوسیع٪ من المیزانیة اإلجمالیة. وتشمل المیزانیة اإلجمالیة المعتمدة أ�ضا مخصصات لبناء  47ونیجیر�ا    ،و�اكستان   ،انألفغانست 

 نطاق الترصد البیئي، واالستثمار في البنیة التحتیة إلدارة البیانات والمعلومات.

. و�اإلضافة 2022ملیون دوالر أمر�كي في عام    26.5٪ لتصل إلى  110ة  وفي إطار هذه المیزانیة المعتمدة، زادت تكالیف المختبرات بنسب 

، الجیني  التسلسل  قدرةإلى الحفاظ على الدعم الكامل للمختبر، تتضمن المیزانیة دعما إضافیا لمبادرات جدیدة مثل الكشف المباشر، وتوسیع  

 وتعز�ز القدرات المختبر�ة �شكل عام. 

 وارد المالیة"  التمو�ل خارج إطار "متطلبات الم

"متطلبات الموارد  خالل میزانیة    من  2024-2022األطفال  ال یتم تمو�ل جمیع األنشطة المدرجة في خطة العمل العالمیة لترصد شلل  

والتي تدعم األنشطة    ،"وسیعتمد التنفیذ الناجح لهذه الخطة على المساهمات خارج إطار "متطلبات الموارد المالیة  المالیة" للمبادرة العالمیة.

. و�غطي هذا  2022لعام    أدناه الدعم خارج إطار "متطلبات الموارد المالیة"  2-الجدول �اء األساسیة الحاسمة والمبادرات الجدیدة. و�لخص  

والتي یتم تمو�لها من خالل المیزانیة األساسیة لمنظمة    ،یة في البلدان الخالیة من فیروس شلل األطفال البري الدعم تكالیف الترصد األساس
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ي ذلك  الصحة العالمیة، ودعم الترصد المجتمعي في البلدان عالیة المخاطر، واالستثمار في البنیة التحتیة إلدارة المعلومات والبیانات، �ما ف

 والدعم اإلضافي لالبتكار. علومات من أجل العمل القد�م للمنظام التحسین 

 2022: الدعم المالي للترصد خارج متطلبات الموارد المالیة للمبادرة العالمیة لعام  2-الجدول �اء 

 
مجموع التمو�ل خارج إطار  

 "متطلبات الموارد المالیة" 

 منظمة الصحة 

 العالمیة* 

 ندای بیل ومل ؤسسةم

 غیتس 

مراكز مكافحة األمراض  

 والوقا�ة منها 

األمر�كیة  الو�الة 

 للتنمیة الدولیة  

   9,000,000   7,202,831   32,726,048 ?   48,928,879 تكالیف أنشطة الترصد  

(الشلل  المیداني  الترصد 

والترصد  الحاد  الرخو 

 البیئي)  

38,271,539    ?  22,588,708    6,682,831    9,000,000   

    520,000    10,137,340  ?    10,657,340 إدارة البیانات والمعلومات 

    8,310,373   2,499,199  0   10,809,572 المختبر 

    ?  - المساعدة التقنیة  

   9,000,000   15,513,204 35,225,247  -   59,738,451 جموعمال

 

 االحتیاجات اإلضافیة 

  . تحسین جودة الترصد في جمیع البلدان ذات األولو�ة  في  محددة األهداف لتعز�ز الترصد نظرا إلى الرغبة قد تكون هناك حاجة إلى تدابیر  

الخطط المقترحة �ما في ذلك أي متطلبات إضافیة من الموارد. ووفقا   الفر�ق المعني �الترصدوعند ظهور هذه االحتیاجات، سیستعرض  

، إذا  اللجنة االستراتیجیة التا�عة للمبادرة العالمیة  من قبلالمقترح للنظر فیه    �ق المعني �الترصدالفر واإلجراءات المعمول بها، سیقدم    اتللعملی 

 .  ما تعذر تلبیة متطلبات إضافیة من الموارد في حدود المیزانیة المعتمدة

 الخطوات التالیة

 التالیة:بتنفیذ أنشطة الترصد والتقییم   الفر�ق المعني �الترصدسیقوم 

 .على أساس شهري، إعداد ملخص عن استخدام متطلبات الموارد المالیة حسب مر�ز التكلفة، لیتم تقاسمها مع جمیع المكاتب ذات الصلة 

  لمالیةمخصصات متطلبات الموارد ا على أساس ر�ع سنوي، إجراء استعراض مشترك لتنفیذ البرامج، �ما في ذلك استخدام. 

   جنة االستراتیجیة.لإلى ال  الفر�ق المعني �الترصدستخدام متطلبات الموارد المالیة في التقر�ر الذي �قدمه  ال   وصفعلى أساس نصف سنوي، تضمین 

   وتضمینه في المالحظات    المالیة، على أساس سنوي، القیام بتقییم التوقعات العامة لتمو�ل الترصد، �ما في ذلك التمو�ل خارج متطلبات الموارد

 السنو�ة المقدمة للجنة االستراتیجیة.
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 الموارد - �اف ملحقال

 البرنامج �  مرتبطة معلومات

 /http://polioeradication.org -(الموقع اإللكتروني)  المبادرة العالمیة •

من  للمبادرة العالمیة الستئصال شلل األطفال تعدادات عالمیة محدثة لفیروس شلل األطفال البري والمشتق  اإللكترونيیتضمن الموقع  

 . اللقاحات

األطفال   • شلل  استئصال  العالمیة؛  2026-2022استراتیجیة  الصحة  منظمة  جنیف،  �الوعد.  الوفاء   :2021 

) ara.pdf-https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/345967/9789240035324   .( 

 والصینیة، والروسیة، والفرنسیة، واإلسبانیة على الرا�طوالعر�یة،  �اللغة اإلنجلیز�ة،متوفر 

 https://polioeradication.org/gpei-strategy-2022-2026 

• Global Polio Surveillance Action Plan, 2018–2020. Geneva: World Health Organization; 2018 

(https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/07/GPEI-global-polio-surveillance-action-

plan-2018-2020-EN-1.pdf).  

   ترصد الشلل الرخو الحاد 

• Global Guidelines for Acute Flaccid Paralysis (AFP) and Poliovirus Surveillance .اإلعداد.  قید 

• Interim Quick Reference on Strengthening Polio Surveillance during a Poliovirus Outbreak  جنیف، منظمة ،

 2021الصحة العالمیة؛

)-Reference_Strengthening-content/uploads/2021/12/Quick-https://polioeradication.org/wp

2021.pdf-March-Outbreaks_24-liovirusPo-during-Surveillance .( 

• Guidelines for Implementing Polio Surveillance in Hard-to-Reach Areas & Populations. Geneva: 

World Health Organization 2018 ،جنیف، منظمة الصحة العالمیة 

 )https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/10/Guidelines-polio-surveillance-H2R-

areas.pdf.( 

• Job Aid: Use of AFP contact sampling and targeted healthy children stool sampling    ؛ جنیف، منظمة الصحة

 2020العالمیة؛

• )https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/03/AFP-contact-sampling-and-targeted-

20200327.pdf-sampling-stool-children-ealthyh  .( 

 

 

http://polioeradication.org/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/345967/9789240035324-ara.pdf
https://polioeradication.org/gpei-strategy-2022-2026/
https://polioeradication.org/gpei-strategy-2022-2026/
https://polioeradication.org/gpei-strategy-2022-2026/
https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/07/GPEI-global-polio-surveillance-action-plan-2018-2020-EN-1.pdf
https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/07/GPEI-global-polio-surveillance-action-plan-2018-2020-EN-1.pdf
https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2021/12/Quick-Reference_Strengthening-Surveillance-during-Poliovirus-Outbreaks_24-March-2021.pdf
https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2021/12/Quick-Reference_Strengthening-Surveillance-during-Poliovirus-Outbreaks_24-March-2021.pdf
https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/10/Guidelines-polio-surveillance-H2R-areas.pdf
https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/10/Guidelines-polio-surveillance-H2R-areas.pdf
https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/03/AFP-contact-sampling-and-targeted-healthy-children-stool-sampling-20200327.pdf
https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/03/AFP-contact-sampling-and-targeted-healthy-children-stool-sampling-20200327.pdf
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 الترصد البیئي  

• Field Guidance for the Implementation of Environmental Surveillance for Poliovirus .اإلعداد.  قید 

• Guidelines on Environmental Surveillance for the Detection of Polioviruses  جنیف، منظمة الصحة العالمیة؛ .

2015  )polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/07/العا (الشبكة  األطفال  شلل  لمختبرات  _ GPLNلمیة   (  

Guidelines_الترصد البیئيApril2015.pdf .( 

• Standard Operating Procedures for Polio Environmental Surveillance Enhancement Following 

Investigation of a Poliovirus Event or Outbreak2020یة؛ منظمة الصحة العالم  ،. جنیف 

 )-following-enhancementPolio -for-content/uploads/2021/02/SOPs-https://polioeradication.org/wp

20210208.pdf-utbreako .( 

• Abdullahi WH, Blake IM, Sume G, Braka F, Jimoh A, Dahiru H, Bonos M, et al. Characterizing 

Environmental Surveillance Sites in Nigeria and Their Sensitivity to Detect Poliovirus and Other 

Enteroviruses. J Infect Dis. 2020; jiaa175,1-10 (https://doi.org/10.1093/infdis/jiaa175). 

 

 النشر من أجل الترصد  الرصد ما �عد – 2تنفیذ لقاح شلل األطفال الفموي المستجد من النمط

• Polio Field and Laboratory Surveillance Requirements in the Context of nOPV2 Use. Geneva: World 

Health Organization  العالمیة؛ الصحة  منظمة  جنیف:   .2021  )https://polioeradication.org/wp-

content/uploads/2020/12/Polio-Field-and-Laboratory-Surveillance-requirements-in-the-context-

of-nOPV2-use-20201218.pdf.( 

 )CBSالترصد المجتمعي (

لمضي نهج للترصد المجتمعي و ل. تعر�ف  2018المساهمون التقنیون في اجتماع منظمة الصحة العالمیة المنعقد في حز�ران / یونیو   •

فرنسا،   العالمیة،  الصحة  لمنظمة  العالمي  التقني  االجتماع  نتائج  یونیو    28إلى    26قدما:   / األورو�ي.  2018حز�ران  الترصد   .

2019;24 )2 :(pii=1800681 (https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2019.24.2.1800681). 

 شلل األطفال المشتق من اللقاح المرتبط �العوز المناعي  فیروسترصد 

 Guidelines for Implementing Poliovirus Surveillance among Patients with Primary Immunodeficiency 

Disorders )PIDs ،( 2019جنیف، منظمة الصحة العالمیة؛ 

 )https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/12/Guidelines-for-Implementing-PID-

Suveillance-3.3-20201215.pdf .( 

http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/07/GPLN_GuidelinesES_April2015.pdf
http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/07/GPLN_GuidelinesES_April2015.pdf
http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/07/GPLN_GuidelinesES_April2015.pdf
https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2021/02/SOPs-for-Polio%20enhancement-following-outbreak-20210208.pdf
https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2021/02/SOPs-for-Polio%20enhancement-following-outbreak-20210208.pdf
https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2021/02/SOPs-for-Polio%20enhancement-following-outbreak-20210208.pdf
https://doi.org/10.1093/infdis/jiaa175
https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/12/Polio-Field-and-Laboratory-Surveillance-requirements-in-the-context-of-nOPV2-use-20201218.pdf
https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/12/Polio-Field-and-Laboratory-Surveillance-requirements-in-the-context-of-nOPV2-use-20201218.pdf
https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/12/Polio-Field-and-Laboratory-Surveillance-requirements-in-the-context-of-nOPV2-use-20201218.pdf
https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2019.24.2.1800681
https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/12/Guidelines-for-Implementing-PID-Suveillance-3.3-20201215.pdf
https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/12/Guidelines-for-Implementing-PID-Suveillance-3.3-20201215.pdf
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• Li L, Ivanova O, Driss N, Tiongco-Recto M, da Silva R, Shahmahmoodi S, Sazzad H, Mach O, Kahn 

AL, Sutter RW. Poliovirus excretion among persons with primary immune deficiency disorders: 

summary of a seven-country study series. J Infect Dis. 2014;210 Suppl 1, S368-372 

(https://doi.org/10.1093/infdis/jiu065). 

 

 اختبار فیروس شلل األطفال 

الرا�عة، جنیف، سو�سرا: منظمة ، الطبعة   WHO Polio Laboratory Manualبیولوجیة. ال وادمقسم التمنیع واللقاحات وال •

 ). https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/68762/WHO_IVB_04.10.pdf( 2004الصحة العالمیة؛ 

 نوع الجنس 

العالمیة   • الصحة  منظمة  عمل  افر�ق  والتحرش  الجنسیین  واالعتداء  االستغالل  ومكافحة   - لجنسي  لمنع 

-and-abuse-exploitation-sexual-to-responding-and-https://www.who.int/initiatives/preventing

arassmenth . 

 2021، جنیف، منظمة الصحة العالمیة؛  الجنسي واالنتهاك الجنسياالستغالل  الحما�ة من  معلومات عن التوجیه السیاساتي �شأن   •

-from-protection-on-directive-policy-on-https://www.who.int/ar/publications/m/item/information

(sea)-abuse-sexual-and-exploitation-sexual 

 19كوفید 

آذار/مارس    . جنیف، منظمة الصحة العالمیة؛19-نسخة محدثة من التوجیهات المؤقتة لشبكة ترصد شلل األطفال في سیاق �وفید •

2021  )https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2021/04/Polio-surveillance-guidance-in-

the-context-of-COVID-update-20210325.pdf .( 

• Call to Action to Support COVID-19 Response: Polio Oversight Board Statement. Organization،    :جنیف

نیسان/أبر�ل   العالمیة؛  الصحة  - https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/04/POB(  2020منظمة 

 ). Statement-20200402.pdf-19-وفیدك

• Polio Eradication and Essential Programme on Immunization Interim Programme of Work for 

Integrated Actions in the context of the COVID-19 pandemic. Geneva: World Health Organization; 

2020 (https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/09/Integration-POW-under-Covid-

v2.0.pdf). 

• 2 -CoV-d A, Salman M, Mehmood N, Arshad Y, et al. Detection of SARsSharif S, Ikram A, Khurshi

ental surveillance network: A potential supplementary in wastewater using the existing environm

https://doi.org/10.1093/infdis/jiu065
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/68762/WHO_IVB_04.10.pdf?
https://www.who.int/initiatives/preventing-and-responding-to-sexual-exploitation-abuse-and-harassment
https://www.who.int/initiatives/preventing-and-responding-to-sexual-exploitation-abuse-and-harassment
https://www.who.int/initiatives/preventing-and-responding-to-sexual-exploitation-abuse-and-harassment
https://www.who.int/ar/publications/m/item/information-on-policy-directive-on-protection-from-sexual-exploitation-and-sexual-abuse-(sea)
https://www.who.int/ar/publications/m/item/information-on-policy-directive-on-protection-from-sexual-exploitation-and-sexual-abuse-(sea)
https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2021/04/Polio-surveillance-guidance-in-the-context-of-COVID-update-20210325.pdf
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