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مبدئ�ّ   لقاح  �شأن  ة  توص�ات  المضاد   �ایونتك -فایزراستخدام 
حاالت  )  BNT162b2(19-لكوفید في  االستخدام  إذن  �موجب 

 الطوارئ 

 

 

 ة إرشادات مبدئ�ّ 

   2021الثاني/ینایر   �انون   8

    

 ة معلومات أساس�ّ 

ق الخبراء  تم وضع هذه اإلرشادات المبدئ�ة بناًء على المشورة التي أصدرها فر�ق الخبراء االستشاري االسترات�جي المعني �التمن�ع (اختصارًا: فر�
 ]. 1[ 2021�انون الثاني/ینایر  5االستشاري) خالل جلسته االستثنائ�ة في 

ملخَّصات  على  الع  االطِّ و�مكن  المصالح.  في  أي تضارب  لكشف  وُق�ِّمت  الخارجیین  المساهمین  المصالح من جم�ع  إعالنات  ُجِمعت  وقد 
 .لالعام هفر�قو  لخبراء االستشاري فر�ق  اجتماعات الموقع اإللكتروني الالمصالح المبَلغ عنها على 

 

 أسالیب ال�حث

وف�ما یتعلق  ].  2ق فر�ق الخبراء االستشاري م�ادئ الطب المسَند �البیِّنات، وقام بوضع عمل�ة منهج�ة دق�قة إلصدار التوص�ات أو تحدیثها [�طبّ 
�وفید االستشاري     19-بلقاحات  الخبراء  فر�ق  َبیِّنات  إطار  في  المنهج�ة  للعمل�ات  تفصیلي  على وصف  الع  االطِّ �مكن  التحدید،  وجه  على 

 . و�هدف هذا اإلطار إلى تقد�م إرشادات ل�حث الب�انات الناشئة عن التجارب السر�ر�ة �ما یدعم إصدار توص�ات 19-�خصوص لقاحات �وفید
 ]. 3ُمسَندة �الَبیِّنات �شأن لقاحات معّینة [

 

 �ایونتك) -(فایزر  لرنا المرسال�ا 19- كوفیدل ا المضادBNT162b2 ة الستخدام لقاحالهدف العام واالسترات�ج�ة العامّ 

اجتماع�ة وتعل�م�ة واقتصاد�ة جس�مة. في معدالت اعتالل ووف�ات �بیرة في جم�ع أنحاء العالم، فضًال عن اضطرا�ات    19-تسّببت جائحة �وفید

، أدرجت منظمة الصحة العالم�ة  2020�انون األول/د�سمبر    31لذا نشأت حاجة ُمِلّحة على الصعید العالمي إلى لقاحات فعالة ومأمونة. وفي  

ل  BNT162b2  لقاح اِلمرسال�  19-كوفیدالمضاد  فایزر  الرنا  لقاح  الطوارئ، مما جعل  لقاح  -ضمن قائمة االستخدام في حاالت  �ایونتك أول 

�حصل على المصادقة في حاالت الطوارئ من المنظمة منذ بدء الفاش�ة قبل عام. وُ�َعّد إذن المنظمة �االستخدام في حاالت الطوارئ �موجب 
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ل المخاطر  على  قائمًا  إجراًء  الطارئة  االستعماالت  في  بروتو�ول  و�دراجها  المرّخصة  غیر  المختبر�ة  والتشخ�صات  والعالجات  اللقاحات  تقی�م 

 القائمة، وذلك بهدف التعجیل بتوفیر هذه المنتجات لألشخاص المتضّرر�ن من حاالت الطوارئ الصح�ة العامة. 

٪ تقر��ًا، استنادًا 95یونتك وفایزر، فعال بنس�ة  الذي طّورته شر�تا �ا  19-المضاد لكوفیدرسال  الرنا المِ   ، وهو لقاحBNT162b2وقد ثبت أن لقاح  

فة  إلى متا�عة لمدة شهر�ن في المتوسط. وتدعم الب�انات التي استعرضتها المنظمة في هذا الوقت االستنتاج الذي خلص إلى أن الفوائد المعرو 

الفور إمدادات �اف�ة من اللقاح لتمن�ع جم�ع َمن �مكنهم  تفوق المخاطر المعروفة والمحتملة. و�ما أنه لن ُتتاح على    BNT162b2والمحتملة لـلقاح  

] �إرشادات لتحدید أولو�اتها �شأن 5ق�م [ منظمة لل] و�طار ال4[  لترتیب األولو�ات  المنظمة  طر�ق، توصى البلدان �استخدام خر�طة  االستفادة منه

ولى في خر�طة طر�ق المنظمة لترتیب األولو�ات)، ففي األوضاع  المجموعات المستهدفة. وطالما أن إمدادات اللقاح محدودة للغا�ة (المرحلة األ

السن  للخطر و��ار  البدا�ة للعاملین الصحیین األشّد عرضة  الطر�ق �إعطاء األولو�ة في  العدوى مجتمع�ًا، توصي خر�طة  فیها  تنتقل  التي 

' حما�ة األفراد  1الصحیین األشّد عرضة للخطر ثالثة أهداف: 'ق حما�ة العاملین  قِّ حَ المصابین أو غیر المصابین �حاالت ِمراضة ُمصاِح�ة. وتُ 

الحیو�ة خالل جائحة �وفید2'العاملین في مجال الصحة؛   األساس�ة  الخدمات  ' 19- ' حما�ة  األشخاص    الوقا�ة من'  3،  إلى  العدوى  انتقال 

المعّرضین للخطر. وس�كون لحما�ة ��ار السن أكبر األثر على الصحة العامة من حیث خفض عدد الوف�ات. ومع توافر المز�د من اللقاحات،  

عاة الب�انات الو�ائ�ة ]، مع مرا 4ین�غي تطع�م مجموعات إضاف�ة ذات أولو�ة على النحو المبّین في خر�طة طر�ق المنظمة لترتیب األولو�ات [

 الوطن�ة واالعت�ارات األخرى ذات الصلة.  

 

 االستخدام المقصود

 سنة فما فوق.   16األشخاص الذین تبلغ أعمارهم 

 

 تناول اللقاح 

ح �فاصل  مل لكلٍّ منهما) یتم إعطاؤهما داخل العضل في العضلة الدالّ�ة. وُ�نص  0.3م�كروغرام،    30الجدول الزمني الموصى �ه هو جرعتان (
یومًا من األولى، فإنه ال حاجة إلى تكرار    21یومًا بین الجرعتین. و�ذا أُعِطَیت الجرعة الثان�ة عن غیر قصد �عد أقل من    28إلى    21زمني من  
مَصنِّعة.  تأّخر عن غیر قصد إعطاء الجرعة الثان�ة، ین�غي أن ُتعطى في أقرب وقت ممكن �عد ذلك، وفقًا لتعل�مات الشر�ة ال  نالجرعة. و�

 وُ�نَصح حال�ًا �أال یتلّقى األفراد أكثر من جرعتین إجماًال.

  

 اعت�ارات تأجیل الجرعة الثان�ة 

ت �عض  تقّر المنظمة �أن عددًا من البلدان یواجه ظروفًا استثنائ�ة من القیود على إمدادات اللقاحات مقترنًة �ارتفاع عبء المرض. ولذلك، نظر 
�عد  12لیوم البلدان في تأخیر إعطاء الجرعة الثان�ة للسماح بتغط�ة أّولّ�ة أعلى. و�ستند ذلك إلى مالحظة مؤّداها أنه ثبت أن الفعال�ة تبدأ من ا

من وقت إعطاء الجرعة الثان�ة. وال توجد حال�ًا ب�انات عن فعال�ة أطول مدى    21والیوم    14٪ بین الیوم  89الجرعة األولى ووصلت إلى حوالي  
  19راوح من  ، حیث َتَلّقى المشار�ون في التجر�ة جرعتین �فاصل بین الجرعات في التجر�ة یتBNT162b2لجرعة واحدة من لقاح الـرنا المرسال  

یوًما. وتجدر اإلشارة إلى أن استجا�ات األجسام المضادة التحیید�ة تكون متواضعة �عد الجرعة األولى وتزداد ز�ادًة �بیرة �عد الجرعة    42إلى  
 الثان�ة. 
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ي لز�ادة عدد األفراد المستفیدین  وقد تنظر البلدان التي تعاني من ظروف و�ائ�ة استثنائ�ة في تأخیر إعطاء الجرعة الثان�ة لفترة قصیرة �نهج عمل

رة من الجرعة األولى إلى أقصى حد بینما �ستمر اإلمداد �اللقاحات في االزد�اد. وتوص�ة المنظمة في الوقت الحاضر هي أنه �مكن تمدید الفت

ل�ًا. و�ذا توّفرت ب�انات إضاف�ة عن  أساب�ع)، على أساس ب�انات التجارب السر�ر�ة المتاحة حا  6یومًا (  42الفاصلة بین الجرعات �ما �صل إلى  

ات  فترات أطول بین الجرعات، سُینَظر في تنق�ح هذه التوص�ة. و�ن�غي للبلدان أن تكفل أال تؤثر أي تعدیالت برنامج�ة من هذا القبیل للفتر 

 الفاصلة بین الجرعات على احتمال تلّقي الجرعة الثان�ة.

 

طة  الجرعات المَنشِّ

طة من اللقاح �عد اكتمال سلسلة اللقاح الحال�ة ذات الجرعتین. وسیتم تقی�م  أو جرعات  یل على الحاجة إلى جرعة  ال یوجد حال�ًا أي دل ُمَنشِّ

طة مع تراكم مز�د من الب�انات.   ضرورة وتوقیت الجرعات المَنشِّ

 

 قابل�ة الت�ادل مع لقاحات أخرى 

. وُ�نَصح حال�ًا �استخدم 19-أو غیرها من منصات لقاح �وفیدمع لقاحات الرنا المرسال األخرى  ال تتوّفر ب�انات عن قابل�ة هذا اللقاح للت�ادل  

عات �جر   الحالي  مختلفة في الجرعتین، ال یوصى في الوقت  19-نفس المنَتج في �لتا الجرعتین. و�ذا أُعِطَیت عن غیر قصد منتجات لقاح �وفید

 إضاف�ة من أيٍّ من اللقاحین. و�مكن تحدیث التوص�ات �لما توفرت معلومات إضاف�ة �شأن قابل�ة الت�ادل.  

 

 مع لقاحات أخرى  تناول اللقاح

یومًا بین إعطاء هذا اللقاح وأي لقاح آخر ضد حاالت أخرى، إلى أن تتوّفر ب�انات عن    14ین�غي أن �كون هناك فاصل زمني ال �قل عن  

 مع لقاحات أخرى.   اللقاح تناول

 

 الموانع

) ألي مكون من مكونات اللقاح مانعًا للتطع�م. وعلى وجه الخصوص، ال ین�غي حساسّ�ةالفرط  �عّد وجود تار�خ من الحساس�ة الشدیدة (مثل  

أو الجز�ئات ذات الصلة  لبولي إیثیلین جال�كول  عقار ا الشدید ل  لألفراد الذین لدیهم تار�خ معروف من رد الفعل التحّسسي  BNT162b2إعطاء لقاح  

 المماثلة له �عنصر من مكونات اللقاح.  

 

 اإلجراءات االحتراز�ة 

سي    BNT162b2�عد تناول لقاح    حساسّ�ة مفرطةتم اإلبالغ عن تفاعالت   خارج التجارب السر�ر�ة. وُ�عتَبر تحّري سوابق تدّل على تفاعل تحسُّ

فوري ألي لقاح آخر أو عالج عن طر�ق الحقن (أي اللقاحات أو العالجات داخل العضل أو الور�د أو تحت الجلد) أحد اإلجراءات االحتراز�ة 

للمخاطر لتحدید نوع التفاعل وشّدته وموثوق�ة المعلومات. و�جوز رغم ذلك  ولكنه ل�س مانعًا للتطع�م. و�ن�غي أن ُ�جرى لهؤالء األشخاص تقی�م  
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م. أن یتلَقى هؤالء األفراد التطع�م، ولكن ین�غي إطالعهم على مخاطر اإلصا�ة �حساس�ة شدیدة و�تعّین موازنة المخاطر مقابل فوائد التطع�

 على الفور.    حساس�ةالفرط  في أماكن الرعا�ة الصح�ة حیث �مكن عالج  دق�قة �عد التطع�م    30و�جب إخضاع هؤالء األشخاص للمالحظة لمدة  

و�شكل عام ، ین�غي أال یتلّقى األشخاص الذین لدیهم رد فعل تحّسسي فوري للجرعة األولى أي جرعات إضاف�ة. وألغراض هذه اإلرشادات،  

سي الفوري للقاح أو دواء   ظاهر شدیدة وفور�ة  م(حساس�ة، مثل التَاّق  الفرط  أعراض ذات صلة �ه أي عالمات أو  أنما �ُ�َعّرف التفاعل التحسُّ

أو الَشّرى أو الَوَذمة الوعائّ�ة أو الضائقة التنّفسّ�ة (كاألز�ز أو الصر�ر مثًال)،  تحدث في غضون ساعات من تناوله. ومع ذلك،  للحساس�ة)  

هو  تحت إشراف طبي دقیق إذا �ان    BNT162b2لقاح    وفیرن�ع المتخصصة بتورهنًا بتقی�م الفوائد الفرد�ة مقابل المخاطر، قد تسمح خدمات التم

 شدیدة.   19-الخ�ار الوحید المتاح لألشخاص األكثر عرضة لإلصا�ة �عدوى �وفید

تم في لقاحات ل�ست لها سوابق حساس�ة شدیدة، توصي المنظمة �أال ی  حساسّ�ةالفرط  و�ما أنه قد ُأبِلغ أ�ضًا عن عدد صغیر من تفاعالت  

ف�ما یتعلق بردود   المتعّمقة  . ولحین توفُّر المز�د من الب�انات والرؤى حساسّ�ةالفرط  سوى في األماكن التي �مكن عالج    BNT162b2إعطاء لقاح  

سّ�ة الشدیدة للتطع�م بلقاح   دق�قة على األقل �عد التطع�م.  15، ین�غي مالحظة جم�ع اللقاحات لمدة BNT162b2الفعل التحسُّ

سدادات القنینة ل�ست مصنوعة من الالتكس �ما أن  وال ُتعتَبر األغذ�ة أو المخالطة أو الحساس�ة الموسم�ة موضوعًا لإلجراءات االحتراز�ة.  

ذین �عانون من حساس�ة الالتكس. و�اإلضافة إلى ذلك، �ما أن لقاح  المطاطي الطب�عي، وال توجد موانع أو احت�اطات لتطع�م األشخاص ال

BNT162b2   ال �حتوي على الب�ض أو الجیالتین، فال توجد موانع أو إجراءات احتراز�ة لتطع�م األشخاص الذین �عانون من الحساس�ة لهذه

 المواد. 

  تزول أعراض درجة مئو�ة) إلى أن    38.5حرارة الجسم أكثر من    و�ن�غي أن یؤجَّل تطع�م أي شخص �عاني من أمراض ُحمَّوّ�ة حادة (درجة

 حّمى.  ال

 

 دة ة محدّ تطع�م فئات سكان�ّ 

 من التجارب السر�ر�ة   2/3الفئات السكان�ة التي تتوفر �شأنها ب�انات داعمة من المرحلة 

 الُمِسّنون 

التقّدم في السن. وتشیر الب�انات المستقاة من تجر�ة المرحلة الثالثة  شدیدة والوفاة �سببها �شكل حاد مع    19-یزداد خطر اإلصا�ة �عدوى �وفید

 عامًا). وُ�نَصح �التطع�م لك�ار السن.  16إلى أن فعال�ة اللقاح وسالمته قابلة للمقارنة في جم�ع الفئات العمر�ة (فوق سن  

 

 األشخاص المصابون �حاالت ِمراضة ُمصاِح�ة  

أنها تز�د من خطر اإلصا�ة �عدوى �وفید المصاِح�ة على  الِمراضة  التجارب   19- تم تحدید �عض حاالت  شدیدة والوفاة �سببها. وقد أثبتت 

ها تلك ون من ظروف طب�ة مختلفة، �ما فیناللقاح مماثلة من حیث المأمون�ة والفعال�ة لدى األشخاص الذین �عامالمح  أن    3/ 2السر�ر�ة للمرحلة  

  3/ 2شدیدة. وتشمل حاالت المراضة المصاِح�ة التي تمت دراستها في المرحلة    19-ضهم �شكل متزاید لخطر اإلصا�ة �عدوى �وفیدالتي تعرّ 

دوى المزمنة (المستقرة والخاضعة للرقا�ة)  من التجارب السر�ر�ة ارتفاع ضغط الدم؛ والداء السكري؛ والر�و؛ وأمراض الرئة والكبد والكلى؛ و�ذلك الع
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وُ�نَصح �التطع�م لألشخاص المصابین �حاالت مراضة .  Bوفیروس التهاب الكبد    C�فیروس العوز المناعي ال�شري  وفیروس التهاب الكبد  

 شدیدة. 19-ُمصاِح�ة تم تحدیدها على أنها تز�د من خطر اإلصا�ة بـعدوى �وفید

 

 من التجارب السر�ر�ة   2/3السكان�ة التي تتوفر �شأنها ب�انات محدودة أو ال توجد لها ب�انات من المرحلة الفئات 

 سنة  85األشخاص الذین تز�د أعمارهم عن 

سنة و��ار السن الذین �عانون من ضعف شدید. ومع ذلك، فإن ب�انات    85لم تشمل التجارب السر�ر�ة األشخاص الذین تز�د أعمارهم عن  

مجموعة فرع�ة �بیرة من ��ار السن المصابین أو غیر المصابین �حاالت ِمراضة ُمصاِح�ة    لدىمأمونّ�ة واالستمناع التي تم الحصول علیها  ال

 تشیر إلى أن فوائد التطع�م تفوق المخاطر المحتملة. وُ�نَصح �التطع�م لك�ار السن دون حد عمري أقصى.  

 

 سنة  16األطفال والمراهقون دون سن 

عامًا. ور�ثما تتوفر هذه الب�انات،   16 توجد حال�ًا ب�انات عن الفعال�ة أو المأمون�ة ف�ما �خّص األطفال أو المراهقین الذین تقل أعمارهم عن  ال

 سنة.   16ال ین�غي تطع�م األفراد الذین تقل أعمارهم عن  

 

 الحوامل

بز�ادة خطر    19-�النساء في سن اإلنجاب غیر الحوامل، �ما ارت�ط �وفیدشدیدة مقارنة ً   19-الحوامل أكثر عرضة لخطر اإلصا�ة �عدوى �وفید

غیر �اف�ة لتقی�م فعال�ة اللقاح أو المخاطر المرت�طة بهذا اللقاح أثناء   BNT162b2الوالدة المبتسرة. والب�انات المتاحة عن تطع�م الحوامل بلقاح  

 س لقاحًا فیروسّ�ًا حّ�ًا، وال یدخل الرنا المرسال نواة الخل�ة بل یتحّلل �سرعة.  ل�  BNT162b2الحمل. ومع ذلك ، تجدر اإلشارة إلى أن لقاح 

دى النساء  ولم ُتظِهر دراسات علم السموم النمائّ�ة واإلنجابّ�ة لدى الحیوانات آثارًا ضارة في الحمل. ومن المقّرر إجراء المز�د من الدراسات ل

، تنصح ثناءهذه األالحوامل في األشهر المقبلة. ومع توّفر ب�انات من هذه الدراسات، سیتم تحدیث التوص�ات المتعلقة �التطع�م وفقًا لذلك. وفي  

العاملین    ة حالي  مخاطر اللقاح المحتملة، �ما هفي الحمل، ما لم تكن فائدة تطع�م المرأة الحامل تفوق    BNT162b2المنظمة �عدم استخدام لقاح  

شدیدة.    19- الصحیین األشّد تعّرضًا للخطر، والحوامل المصا�ات �حاالت ِمراضة ُمصاِح�ة تضعهنّ في فئة عال�ة الخطورة لإلصا�ة �عدوى �وفید

ح المنظمة  �شأن عدم توفر ب�انات عن المأمون�ة والفعال�ة ف�ما �خص الحوامل. وال تنص  ،و�ن�غي توفیر المعلومات، و�ن أمكن إسداء المشورة

 �إجراء اخت�ار الحمل قبل التطع�م.

 

 المرضعات

 توفر الرضاعة الطب�ع�ة فوائد صح�ة �بیرة للمرضعات وأطفالهن الذین یرضعون رضاعة طب�ع�ة. ومن المتوقع أن تكون فعال�ة اللقاح متماثلة

لدى المرضعات أو عن آثار لقاحات  19-لمضادة لكوفیدلدى المرضعات وال�الغین اآلخر�ن. ومع ذلك، ال توجد ب�انات عن مأمون�ة اللقاحات ا

ل�س لقاحًا فیروسّ�ًا حّ�ًا وال یدخل الرنا في نواة الخل�ة    BNT162b2الرنا المرسال على األطفال الذین یرضعون رضاعة طب�ع�ة. و�ما أن لقاح  

 توفیر تطع�م ى هذه االعت�ارات، ین�غي  الطفل الرض�ع. و�ناًء علبل یتحّلل �سرعة، فمن غیر المرّجح بیولوجّ�ًا و�كلین�كّ�ًا أن �شّكل خطرًا على  

للمرضعة التي تشكل جزءًا من مجموعة موصى بتطع�مها، �العاملین الصحیین. وال تنصح المنظمة بوقف الرضاعة الطب�ع�ة   على أساس مماثل

 �عد التطع�م. 
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 المصابون �فیروس العوز المناعي ال�شري 

شدیدة. ومن   19-أكدت إ�جاب�ة إصابتهم �فیروس العوز المناعي ال�شري أكثر عرضة لخطر اإلصا�ة بـعدوى �وفیدقد �كون األشخاص الذین ت

من التجارب السر�ر�ة المصابین �فیروس العوز المناعي ال�شري والمراَقبین �إحكام، لم یتم اإلبالغ عن اختالفات    2/3بین المشار�ین في المرحلة  

كن تطع�م األشخاص المصابین �فیروس العوز المناعي ال�شري والخاضعین لعالج عالي الفعال�ة وُمراَقب �إحكام في عالمات المأمون�ة. و�م

ضد فیروسات النسخ العكسي ممن �شكلون جزءًا من مجموعة یوصى بتطع�مها. وال تكفي الب�انات المتاحة عن إعطاء اللقاح حال�ًا للسماح 

ف�ما �خّص األشخاص المصابین �فیروس العوز المناعي ال�شري غیر الخاضعین لرقا�ة عالج�ة محكمة. ومن بتقی�م فعال�ة اللقاح أو مأمونّیته  

تطع�م �مكن  حّ�ًا،  فیروسًا  ل�س  اللقاح  ونظرًا ألن  ذلك،  فعالیته. وفي غضون  �غّیر  قد  مما  للقاح،  المناع�ة  االستجا�ة  تنخفض  أن    الممكن 

ال�شري الذین �شكلون جزءًا من مجموعة یوصى بتطع�مها. و�ن�غي توفیر المعلومات، وحیثما أمكن   األشخاص المصابین �فیروس العوز المناعي

تقی�م الفوائد مقابل المخاطر الفرد�ة.  د بها في  ا شلالستر �شأن مأمون�ة اللقاح ومالمح فعالیته لدى األشخاص منقوصي المناعة،    ،إسداء المشورة

 وال ضرورة الخت�ار اإلصا�ة �فیروس العوز المناعي ال�شري قبل إعطاء اللقاح.  

 

 األشخاص منقوصو المناعة 

اللقا  19-األشخاص منقوصو المناعة أكثر عرضة لخطر اإلصا�ة بـعدوى �وفید لتقی�م فعال�ة  الب�انات المتاحة حال�ًا  أو    حشدیدة. وال تكفي 

لدى األشخاص منقوصي المناعة �شدة. ومن الممكن أن تنخفض االستجا�ة المناع�ة للقاح، مما قد �غّیر فعالیته. وفي    هالمخاطر المرت�طة �

غضون ذلك، ونظرًا ألن اللقاح ل�س فیروسًا حّ�ًا، �مكن تطع�م األشخاص منقوصي المناعة الذین �شكلون جزءًا من مجموعة یوصى بتطع�مها. 

لالسترشاد بها  �شأن مأمون�ة اللقاح ومالمح فعالیته لدى األشخاص منقوصي المناعة،    ،�ن�غي توفیر المعلومات، وحیثما أمكن إسداء المشورةو 

 تقی�م الفوائد مقابل المخاطر الفرد�ة. في

 

 األشخاص المصابون �أمراض المناعة الذات�ة 

لدى األشخاص المصابین �أمراض المناعة الذات�ة، رغم أن هؤالء األشخاص    BNT162b2قاح  ال توجد ب�انات متاحة حال�ًا عن مأمون�ة وفعال�ة ل

 م.كانوا مؤهَّلین للتسجیل في التجارب السر�ر�ة. و�مكن تطع�م األشخاص المصابین �أمراض المناعة الذات�ة الذین ل�ست لدیهم موانع للتطع�

 

 سوابق لإلصا�ة �شلل ِبل  ماألشخاص الذین لدیه

ال �ایونتك. ومع ذلك،  -مح�طي) �عد التطع�م لدى المشار�ین في التجارب السر�ر�ة للقاح فایزر  بالغ عن حاالت شلل ِبل (شلل وجهيتم اإل

د مأمونّ�ة اللقاح �عد  و ذه الحاالت  هوجود ارت�اط سببي بین  یوجد حال�ًا دلیل قاطع على   مهّمًا لتقی�م أي ارت�اط   ترخ�صهالتطع�م. وس�كون ترصُّ

ما لم تكن    BNT162b2سببي محتمل. وفي غ�اب مثل هذه الَبیِّنات، �جوز أن یتلّقى األشخاص الذین لدیهم سوابق لإلصا�ة �شلل ِبل على لقاح  

 لدیهم موانع للتطع�م.

 

 2 -سارس-ا�ة �فیروس �ورونااألشخاص الذین سبق أن تعّرضوا لإلص

-(فیروس �ورونا  2-التطع�م �غض النظر عن سوابق إصا�ة الشخص �فیروس �ورونا المَسبِّب للمتالزمة التنفس�ة الحادة الوخ�مة  وفیر�مكن ت

الب�انات المتاحة من ). وال ُینَصح �إجراء اخت�ارات فیروس�ة أو مصل�ة للعدوى السا�قة لغرض اتخاذ قرارات �شأن التطع�م. وتشیر  2-ارسس
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-سارس-مأمون لدى األشخاص الذین توجد َبیِّنات على إصابتهم �عدوى سا�قة �فیروس �ورونا   BNT162b2إلى أن لقاح    2/3تجارب المرحلة 

تطع�م األفراد الذین سبق إصابتهم �العدوى. ورغم احتمال اإلصا�ة من جدید، تشیر الب�انات المتاحة  أضافها  حما�ة    بیُّن أي. ولم یتم �عد ت2

أّولّ�ة أمر    6حال�ًا إلى أن عودة اإلصا�ة المصحو�ة �أعراض في غضون   تفاعل    دأكّ نادر. وهكذا، فإن األشخاص الذین  أشهر �عد عدوى 

قد یؤخرون التطع�م حتى نها�ة هذه الفترة. وعند توفُّر المز�د  في األشهر الستة السا�قة   2 -ارسس�فیروس �ورونا إصابتهم  البول�مراز التسلسلي

 من الب�انات عن مدة المناعة �عد عدوى طب�ع�ة، �مكن مراجعة طول هذه الفترة الزمن�ة.

 

 حادة  19-األشخاص المصابون حال�ًا �عدوى �وفید

الذین �عانون من أعراض حادة إلى أن یتعافوا من االعتالل الحاد و�تم   2-�ورونا سارس   ین�غي تأجیل تطع�م األشخاص المصابین �فیروس

 است�فاء معاییر وقف العزل. وال توجد ب�انات تدعم التوص�ة بتقلیل الفاصل الزمني بین بدء ظهور األعراض والتطع�م.  

 

 19-لكوفیدة �ّ لبس األشخاص الذین سبق أن تلّقوا عالجًا �أجسام مضادة

من عالج ال توجد حال�ًا ب�انات عن مأمون�ة أو فعال�ة التطع�م لدى األشخاص الذین تلّقوا أجسامًا مضادة وحیدة النسیلة أو بالزما نقاهة �جزء  

ادة مع االستجا�ات یومًا على األقل لتجّنب تداخل العالج �األجسام المض  90. و�التالي، �تدبیر احترازي، ین�غي تأجیل التطع�م لمدة 19-كوفید

 المناع�ة المستحّثة �اللقاحات. 

 

 الخاصة  س�اقاتال

الفقیرة وغیرها من  الالجئین واالحتجاز والسجون والعشوائ�ات/األح�اء  أماكن مثل مخ�مات  المتواجدین في  ین�غي إعطاء األولو�ة لألشخاص 

المنظمة لترتیب  طر�ق  تلّقي التطع�م على النحو المبّین في خر�طة  في  لبدني،   األماكن ذات الكثافة السكان�ة العال�ة، حیث ال �مكن تنفیذ الت�اعد ا

 ]، مع مراعاة الب�انات الو�ائ�ة الوطن�ة، واإلمدادات �اللقاحات واالعت�ارات األخرى ذات الصلة.  4األولو�ات [

اعت�ار خاص في    و�ما ورد في خر�طة طر�ق إیالء  لترتیب األولو�ات، ین�غي  المتأثّ المنظمة  للمجموعات  الوطن�ة  رة على نحو غیر  البرامج 

أو التي تواجه تفاوتات صح�ة نت�جًة ألوجه عدم المساواة االجتماع�ة أو اله�كل�ة. و�ن�غي تحدید هذه المجموعات، ومواجهة    19-متناسب بـكوفید

 ساواة. الحواجز التي تعترض التطع�م، ووضع برامج إلتاحة الحصول على اللقاحات على قدم الم

اإلنصاف.   وفي الفترة الحال�ة التي تتسم �إمدادات لقاحات محدودة للغا�ة، فإن التطع�م التفضیلي للمسافر�ن الدولیین من شأنه أن یتعارض مع مبدأ

المسافر�ن (إال إذا �انوا  ولذلك و�سبب نقص الَبیِّنات على ما إذا �ان التطع�م �قلل من خطر انتقال العدوى، ال توصي المنظمة حال�ًا بتطع�م  

]). ومع ز�ادة 4أ�ضًا جزءًا من فئة شدیدة الخطورة أو في البیئات الو�ائ�ة المحددة في خر�طة الطر�ق التي وضعتها المنظمة لترتیب األولو�ات [

 النظر في هذه التوص�ات.ُ�عاد إمدادات اللقاحات، س
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 اعت�ارات أخرى 

 2-سارس اخت�ارات فیروس �ورونا 

للقاح على نتائج اخت�ارات تضخ�م الحمض النووي لفیروس �ورونا سارس التلّقي المسبق  أو اخت�ارات المستضّدات لتشخ�ص    2  -لن یؤّثر 

م تق�ِّ  2-العدوى الحادة/الحال�ة �الفیروس. ومع ذلك، من المهم أن نالحظ أن االخت�ارات المتاحة حال�ًا لألجسام المضادة لفیروس �ورونا سارس

ي أو بروتین الُقَف�صة المنّواة. و�حتوي اللقاح على الرنا  شو�نس�ًة إلى البروتین ال  Gو/أو الغلو�ولین المناعي    Mمستو�ات الغلو�ولین المناعي  

أو    Mعي  �ي من مجموعة الغلو�ولین المناشو �ي. وهكذا، �مكن أن �شیر اخت�ار إ�جابي للبروتین الشو المرسال الذي �قوم بترمیز البروتین ال

، ین�غي استخدام  BNT162b2إما إلى عدوى سا�قة أو تطع�م سابق. ولتقی�م الَبیِّنات على عدوى سا�قة لدى فرد َتَلّقى لقاح    Gالغلو�ولین المناعي  

الفحص القائم  إ�جاب�ة  ر  شیتنس�ًة إلى بروتین الُقَف�صة النوو�ة. و   Gأو الغلو�ولین المناعي    Mاخت�ار �قّ�م على وجه التحدید الغلو�ولین المناعي  

 . BNT162b2�عد التطع�م بلقاح  19-على بروتین الُقَف�صة إلى عدوى سا�قة. وال ُینَصح حال�ًا �اخت�ار األجسام المضادة لتقی�م المناعة لكوفید

 

 ضمن تدابیر وقائ�ة أخرى  اتدور اللقاح

العدوى، �جب أن تستمر التدخالت غیر الصیدالن�ة، �ما في ذلك استخدام  انتقال    في �ما أنه ال توجد حتى اآلن أي َبیِّنات على تأثیر اللقاح  

في بیئات معّینة. و�ن�غي   2-كمامات الوجه، والت�اعد الجسدي، وغسل الیدین، وغیر ذلك من التدابیر المستندة إلى و�ائ�ات فیروس �ورونا سارس

اتِّ�اع النصائح الحكومّ�ة �شأن التدّخالت غیر الصیدالنّ�ة.   ، فيتطع�مهم �عداألفراد الذین تم تطع�مهم، و�ذلك أولئك الذین لم یتم  أن �ستمّر  

 تقی�م المعلومات المتعلقة بتأثیر التطع�م على انتقال الفیروس والحما�ة غیر الم�اشرة في المجتمع المحلي.    على ضوءوسیتم تحدیث هذه النصائح  

 

 المشار�ة المجتمع�ة والتواصل الفعال والمشروع�ة 

. و�ن�غي 19-ضد �وفید  تعّد المشار�ة المجتمع�ة والتواصل الفعال (�ما في ذلك اإلبالغ عن المخاطر) عامًال ضرورّ�ًا لنجاح برامج التطع�م

الئم لألطراف  اتخاذ القرارات �شأن ترتیب األولو�ات من خالل عمل�ات شفافة تستند إلى الق�م المشتر�ة وأفضل البّینات العلم�ة المتاحة والتمثیل الم

مرسال، و��انات الفعال�ة والمأمون�ة المستمّدة  . وعالوًة على ذلك، یلزم تعز�ز التواصل �شأن آل�ة عمل لقاحات الرنا اللتفاعل�ةا  هادخالتمُ المتأّثرة و 

) إتاحة أنشطة تواصل مقبولة ثقاف�ًا ومت�ّسرة لغوّ�ًا  1( :من التجارب السر�ر�ة ودراسات ما �عد التسو�ق. و�ن�غي أن تشمل االسترات�ج�ات ما یلي

واألصوات الموثوقة لتحسین الوعي    المجتمعفي  الرأي    ) مشار�ة مجتمع�ة فاعلة و�شراك قادة2؛ (19-للكافة ف�ما یتعلق �التطع�م ضد �وفید

ر�ن في عمل�ة صنع القرار. وتتسم هذه الجهود �األهم�ة على وجه  أثّ ) إدراج آراء شتى أصحاب المصلحة المت3والفهم لمثل هذه االتصاالت، (

 الصح�ة والتمن�ع أو ال تثق بها.التي قد ال تكون على درا�ة بنظم الرعا�ة من السكان  ات الفرع�ة فئال  لدىالخصوص  

 

 خدمات التطع�م اللوجست�ة 

حال�ًا تهیئة ظروف فائقة البرودة لسلسلة التوز�ع والتخز�ن، مما س�شّكل تحّد�ًا في العدید من بیئات البلدان. وعند تقی�م   BNT162b2یتطّلب لقاح 

لقاح   التمن�ع متطل�ات سلBNT162b2جدوى نشر  لعدد الجرعات في �ل شحنة،  ، ین�غي أن تراعي برامج  الحالي  التبر�د، والحّد األدنى  سلة 

فعة �املة من اللقاح في غضون فترة زمن�ة قصیرة �عد إزالته من التخز�ن ال�ارد، والحاجة إلى ضمان التجم�ع مع إمدادات  والحاجة إلى إعطاء دُ 

 .عّرض القّنینات لضوء الشمس واألشعة فوق البنفسج�ةمستقلة �اف�ة من مادة التخف�ف الصح�حة. و�جب است�فاء الشروط لتجّنب ت
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المالَحظ في  BNT162b2وعند جدولة التطع�م للمجموعات المهن�ة، مثل العاملین الصحیین، ین�غي إیالء االعت�ار لتوص�ف نشوء تفاعل لقاح  

 ساعة �عد التطع�م. 48و  24التجارب السر�ر�ة، مما یؤدي إلى إجازة من العمل لمدة تتراوح بین 

متاحًا على الفور. و�التالي، ال ین�غي إعطاء هذا اللقاح إال في بیئات تهّیئ الموارد  ة  حساس�ّ ال  فرطالعالج الطبي المناسب إلدارة    و�جب أن �كون 

 دق�قة من المراق�ة �عد التطع�م. 15قل عن تال  دةالالزمة والعاملین الصحیین المدر�َّین، وفي أماكن تسمح �م

ت، ین�غي إیالء اهتمام خاص لإلنصاف، �ما في ذلك جدوى البرنامج ومقبولیته وعند النظر في اآلثار البرنامج�ة المترت�ة على تنفیذ هذه التوص�ا

حساسّ�ة  وفعالیته في البیئات المحدودة الموارد (على سبیل المثال، ��ف�ة ضمان التخز�ن في سلسلة فائقة البرودة والحاجة إلى توفیر عالج لل

 ).المفرطة

 

 توص�ات �شأن معالجة الثغرات المعرف�ة الحال�ة من خالل إجراء مز�د من ال�حوث 

األفراد  من أجل تأكید مالمح المأمونّ�ة التي أظهرتها التجارب السر�ر�ة على المدى القصیر، یلزم إجراء ترّصد نشط لمدة أطول ألعداد �بیرة من  

ات فرع�ة معینة من السكان المعّرضین للخطر. ومن الضروري لشر�تي فئسة، و�ذلك لالذین تم تطع�مهم بین عامة السكان المشمولین �الدرا

ما یلي إلى أنظمة اإلبالغ عن األحداث الضارة في البلدان: جم�ع األخطاء التي شابت إعطاء اللقاح،  �  اإلفادةفایزر و�ایونتك ومقدَّمي التطع�م  

سّ�ة الخطیرة  اوغیره لحساس�ةافرط �عد التطع�م ، و المتعددة األجهزة زمة االلتهاب واألحداث الضارة الخطیرة، وحاالت متال من التفاعالت التحسُّ

 ؤدي إلى العالج في المستشفى أو الوفاة.مما یلتطع�م �عد ا  19-، وشلل ِبل، وحاالت اإلصا�ة �كوفید

  :الترخ�صأنشطة لرصد الجوانب التال�ة في مجال ال�حوث و�عد االضطالع �وتوصي المنظمة �

 فعال�ة اللقاح مع مرور الوقت؛  •

 المتلّقین للقاح؛ ى جمع ب�انات عن المأمونّ�ة لدى المداومة عل •

د �وفید • ز االعتالل المستحّث �اللقاح (ر�ما مع تراجع مستو�ات األجسام   19-ترصُّ بین األفراد الذین تم تطع�مهم، لتحّري مدى َتَعزُّ

 المضادة المستحّثة �اللقاح)؛ 

 المأمون�ّة من الحوامل الالتي تم تطع�مهّن عن غیر قصد أثناء التجارب و�عد الترخ�ص؛ ب�انات •

 ب�انات المأمونّ�ة من الحوامل اللواتي یتلّقین اللقاح ألنهن أعضاء في فئات ذات أولو�ة، مثل العاملین الصحیین؛ •

 لدى الحوامل؛   BNT162b2دراسات است�اقّ�ة �شأن مأمونّ�ة لقاح  •

 تأثیر تطع�م األمهات المرضعات على الرّضع؛  •

التطع�م لدى األشخاص المنقوصي المناعة، �ما �شمل األشخاص المصابین �فیروس العوز المناعي ال�شري   �شأنب�انات المأمونّ�ة   •

 أمراض المناعة الذات�ة؛من  ذین �عانون واألشخاص ال 

 في الوقت الراهن من ِقَبل �عض البلدان؛  مطّبقتأثیر تأخیر الجرعة الثان�ة �ما هو  •

 سنة؛  16تطع�م األطفال دون سن  التجارب السر�ر�ة على فعال�ة ومأمونّ�ة •

مع لقاحات أخرى، �ما في ذلك لقاحات األنفلونزا والمكّورات الرئوّ�ة، لدى   تناول اللقاحدراسات عن االستمناع والمأمونّ�ة في حالة   •

 ال�الغین و��ار السن؛ 

طةجرعات مواسطة ة أمد الحما�ة بدراسات لتحدید ��ف�ة تغیُّر الحما�ة مع مرور الوقت منذ التطع�م وما إذا �ان �مكن إطال  •  ؛ نشِّ
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 ؛ يذرف الفیروسالو   2-سارس دراسات لب�ان ما إذا �ان هذا اللقاح �حّد من انتقال فیروس �ورونا •

 اللقاح في ظل ظروف بدیلة للتوز�ع والتخز�ن في سلسلة التبر�د؛  استقرار •

 الحساس�ة وتدبیرها عالج�ًا؛فعال�ة االسترات�ج�ات المقترحة للوقا�ة من تفاعالت فرط  •

 ؛ 19-دراسات عن قابل�ة الت�ادل و"الخلط والمطا�قة" داخل وعبر منصات لقاحات �وفید •

 قاح عند الحاجة؛ لدعم التحدیث المحتمل لل الترصد العالمي لتطور الفیروس وأثر الطفرات الفیروس�ة على فعال�ة اللقاح •

 لمناعة المخاط�ة. اموحدة ومقا�سات التحیید الدراسات م�اشرة مقابل اللقاحات األخرى �شأن مدى ومدة المناعة �استخدام مقا�سات  •
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 مصدر التمو�ل 

ل  أمانة ال �حصل أعضاء فر�ق الخبراء االستشاري االسترات�جي المعني �التمن�ع  على أي أجر من المنظمة لقاء أي عمل یتعلق �الفر�ق. وُتَموَّ
 األساس�ة المقّدمة إلى منظمة الصحة العالم�ة. فر�ق الخبراء االستشاري من خالل المساهمات 
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https://www.who.int/publications/i/item/who-WHO-values-framework-for-the-allocation-and-prioritization-of-covid-19-vaccination
https://www.who.int/publications/i/item/who-WHO-values-framework-for-the-allocation-and-prioritization-of-covid-19-vaccination
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 شكر وتقدیر  

   :أُِعّدت هذه الوث�قة �التشاور مع الجهات التال�ة

 .  19-العامل المعني بلقاحات �وفید  هوفر�ق فر�ق الخبراء االستشاري االسترات�جي المعني �التمن�عالجهات الخارج�ة: األعضاء الحالیون في 

 سمیث، یواك�م هوم�اخ، میالني مارتي، سوزان وانغ، �اثر�ن أو�راین.-الصحة العالم�ة: أنیل�س وایلدرمنظمة 

 

 

تواصل منظمة الصحة العالم�ة رصد الوضع عن �ثب لمتا�عة أي تغیّرات �مكن أن تؤثر على هذه اإلرشادات المبدئّ�ة. و�ذا طرأ تغییر على  
هذه صالحة لمدة عامین تظل وث�قة اإلرشادات المبدئّ�ة سأيٍّ من العوامل ذات الصلة، فسوف تصدر المنظمة تحدیثًا إضافّ�ًا. و�خالف ذلك، 

من تار�خ إصدارها. 
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