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 معلومات أساس�ة 

المشورة التي أصدرها فر�ق الخبراء االستشاري االسترات�جي المعني �التمن�ع (اختصارًا: فر�ق الخبراء  تم وضع هذه اإلرشادات المبدئ�ة بناًء على  

 ]. 1[  2021ش�اط/فبرایر  8االستشاري) خالل جلسته االستثنائ�ة في 

االطِّ  و�مكن  المصالح.  في  أي تضارب  لكشف  وُق�ِّمت  الخارجیین  المساهمین  المصالح من جم�ع  إعالنات  ُجِمعت  ملخَّصات وقد  على  الع 

 . فر�قه العاملو  الجتماعات فر�ق الخبراء االستشاري الموقع اإللكتروني عنها على بلغ المصالح المُ 

رته جامعة أكسفورد (المملكة    19-[المؤتلف]) المضاد لكوفید   AZD1222  )ChAdOx1-Sوتنطبق هذه التوص�ات المبدئ�ة على لقاح   الذي طوَّ

التي تنتجها شر�ات مصنِّعة أخرى تعتمد على    19-[المؤتلفة] المضادة لكوفید   ChAdOx1-Sالمتحدة) وشر�ة أستراز�ن�كا، و�ذلك على لقاحات  

في استعراضها التنظ�مي و�مجرد الحصول على إذن االستخدام في حاالت   الب�انات السر�ر�ة األساس�ة لشر�ة أستراز�ن�كا، �عد التكافؤ المثَبت 

 الطوارئ �موجب بروتو�ول االستعماالت الطارئة من منظمة الصحة العالم�ة. 

رته جامعة أكسف  19-المضاد لكوفید  AZD1222وتستند اإلرشادات إلى الَبیِّنات الموجزة في وث�قة المعلومات األساس�ة عن لقاح   ورد الذي طوَّ

ولقاحاته. وتتوفر هاتان الوث�قتان على الصفحة اإللكترون�ة لفر�ق الخبراء   19- وشر�ة أستراز�ن�كا وورقة المعلومات األساس�ة عن مرض �وفید

لكوفید المخصصة  on-experts-of-group-advisory-https://www.who.int/groups/strategic-    : 19-االستشاري 

materials.-19-immunization/covid 
 

 ال�حث أسالیب 

الع 2�طّبق فر�ق الخبراء االستشاري م�ادئ الطب المسَند �البیِّنات، وقام بوضع عمل�ة منهج�ة دق�قة إلصدار التوص�ات وتحدیثها [ ]. و�مكن االطِّ

ل للعمل�ات المنهج�ة المط�َّقة على لقاحات  �وفید ).  3لقاحات (في إطار َبیِّنات فر�ق الخبراء االستشاري �شأن تلك ال  19-على وصف مفصَّ

 معّینة.و�تضمن هذا اإلطار إرشادات ل�حث الب�انات الناشئة عن التجارب السر�ر�ة ف�ما یتعلق �إصدار توص�ات ُمسَندة �الَبیِّنات �شأن لقاحات 

 19- المضاد لكوفید  AZD1222الهدف العام واالسترات�ج�ة العامة الستخدام لقاح 

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

 وهناك حاجة ُمِلّحة على الصعید العالمي إلى توفیر لقاحات فعالة ومأمونة و�تاحتها على نطاق واسع و�شكل منصف في جم�ع البلدان. 

[المؤتلف])    AZD1222  )ChAdOx1-Sتوص�ات مبدئ�ة الستخدام لقاح  
رته جامعة أكسفورد وشر�ة أستراز�ن�كا  19-المضاد لكوفید  الذي طوَّ

 
 إرشادات مبدئ�ة 

 2021ش�اط/فبرایر  10
 

 

https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/02/08/default-calendar/extraordinary-meeting-of-the-strategic-advisory-group-of-experts-on-immunization-(sage)---8-february-2021
https://www.who.int/immunization/sage/sage_wg_covid-19/en/
https://www.who.int/groups/strategic-advisory-group-of-experts-on-immunization/covid-19-materials
https://www.who.int/groups/strategic-advisory-group-of-experts-on-immunization/covid-19-materials
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، �ما 2-سارس-ضد أعراض اإلصا�ة �فیروس �ورونا  (CI 51.81; 71.73 %95)٪  63.09فعال بنس�ة    19-المضاد لكوفید  AZD1222ولقاح  

(مَ  الجرعات  بین  الزمني  الفاصل  عن  النظر  للب�انات �صرف  األّولي  التحلیل  من  ب�انات  قطَ یتضح  األول/د�سمبر    7ع  من  2020�انون   (

. وتمیل فاعل�ة اللقاحات إلى االرتفاع عندما المشار�ین في التجر�ة داخل المملكة المتحدة والبراز�ل وجنوب أفر�ق�ا الذین تلقوا جرعتین مع�ار�تین 

ن تكون الفترة الفاصلة بین الجرعات أطول. وهذه المقدمة، إلى جانب اكتشاف مستو�ات أعلى من األجسام المضادة مع تزاید الفاصل الزمني بی

ادة فاعل�ة اللقاح. ولم یدخل أي أشخاص  أسبوعًا یرت�ط بز�  12- 4ضمن النطاق ال�الغ  الستنتاج �أن طول فترات الجرعات  الجرعات، تدعم ا

في نفس  19-شخصًا غیر مطّعمین ُأدِخلوا المستشفى لعالج �وفید 14یومًا �عد الجرعة األولى، مقابل  22مطّعمین إلى المستشفى اعت�ارًا من 

الطالع على ب�انات أكثر تفصیًال عن فاعل�ة  یومًا. و�مكن ا  80اإلطار الزمني. وفي وقت التحلیل، �ان متوسط زمن المتا�عة �عد الجرعة الثان�ة  

اللقاح في وث�قة المعلومات األساس�ة عن لقاح     معة أكسفورد وشر�ة أستراز�ن�كا الذي طّورته جا  19- المضاد لكوفید  AZD1222ومأمون�ة هذا 

)materials-19-immunization/covid-on-experts-of-group-advisory-https://www.who.int/groups/strategic  التي الب�انات  وتدعم   .(

محتملة. و�ما أنه لن تفوق المخاطر المعروفة وال  AZD1222والمحتملة للقاح    استعرضتها منظمة الصحة العالم�ة االستنتاج �أن الفوائد المعروفة 

لترت المنظمة  �استخدام خر�طة طر�ق  البلدان  ُتوَصى  االستفادة منه،  �مكنهم  َمن  لتمن�ع جم�ع  اللقاح  إمدادات �اف�ة من  الفور  یب  ُتتاح على 

[4األولو�ات [ للق�م  المنظمة  إمدادات  5] و�طار  المستهدفة. وطالما أن  المجموعات  أولو�اتها �شأن  لتحدید  للغا�ة  ] �إرشادات  اللقاح محدودة 

ء (المرحلة األولى في خر�طة طر�ق المنظمة لترتیب األولو�ات)، ففي األوضاع التي تنتقل فیها العدوى مجتمع�ًا، توصي خر�طة الطر�ق �إعطا

لین في مجال الصحة  األولو�ة في البدا�ة للعاملین الصحین و��ار السن المصابین أو غیر المصابین �حاالت ِمراضة ُمصاِح�ة. وحما�ة العام

 هدف ثالثي: ذات

' منع انتقال العدوى إلى األشخاص 3'؛  19-' حما�ة الخدمات األساس�ة الحیو�ة خالل جائحة �وفید2'' حما�ة العاملین الصحیین األفراد؛  1'

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

)، مع مراعاة الب�انات الو�ائ�ة 4ین�غي تطع�م مجموعات إضاف�ة ذات أولو�ة على النحو المبّین في خارطة طر�ق المنظمة لتحدید األولو�ات (

ل السلطات التنظ�م�ة، واالعت�ارات األخرى الوطن�ة، والخصائص الخاصة �اللقاحات على النحو المبّین في معلومات المنتجات المعتمدة من ِقبَ 

 ذات الصلة. 

 
 االستخدام المقصود

 سنة فما فوق.  18األشخاص الذین تبلغ أعمارهم 
 

 تناول اللقاح 

الموصى �ه هو جرعتان ( الشر�ة    0.5الجدول الزمني  ِقَبل  المنَتج من  لتسم�ة  الدالّ�ة. ووفقًا  العضلة  العضل في  مل) یتم إعطاؤهما داخل 

). وفي ضوء مالحظة ز�ادة الفاعل�ة واالستمناع عند تناول جرعتین مع 6أساب�ع (  12- 4صنِّعة، �مكن إعطاء اللقاح �فاصل زمني من  الم

أسبوعًا. و�ذا أُعِطَیت الجرعة    12إلى    8إطالة الفترة الفاصلة بین الجرعات، توصي منظمة الصحة العالم�ة �فترة فاصلة بین الجرعات من  

أساب�ع من األولى، فإنه ال حاجة إلى تكرار الجرعة. و�ذا تأخر تناول الجرعة الثان�ة عن غیر قصد إلى    4یر قصد �عد أقل من  الثان�ة عن غ

 أسبوعًا، فین�غي أن ُتعطى في أقرب فرصة ممكنة. ومن المستحسن أن �حصل جم�ع األفراد الملقَّحین على جرعتین. 12ما �عد 

 

https://www.who.int/groups/strategic-advisory-group-of-experts-on-immunization/covid-19-materials
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طة  الجرعات الُمَنشِّ

حال�ًا أي دلیل �شیر إلى الحاجة لجرعات أخرى �عد تلّقي الفرد جرعتین. وسیتم تقی�م ضرورة وتوقیت الجرعات اإلضاف�ة مع تراكم مز�د  ال یوجد  

 من الب�انات. 

 
 19-قابل�ة الت�ادل مع لقاحات �وفید 

وُ�نَصح حال�ًا �استخدم نفس المنَتج في �لتا الجرعتین. أخرى.    19-ال تتوّفر ب�انات عن قابل�ة جرعات هذا اللقاح للت�ادل مع لقاحات �وفید

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

 
 تناول اللقاح مع لقاحات أخرى 

تعدیل هذه التوص�ة  یومًا بین إعطاء هذا اللقاح وأي لقاح آخر مضاد لحاالت أخرى. و�مكن    14ین�غي أن �كون هناك فاصل زمني ال �قل عن  

 مع توّفر ب�انات �شأن تناول اللقاح مع لقاحات أخرى.

 
 الَمواِنع

عد  ُ�عّد وجود تار�خ من فرط الحساسّ�ة ألي مكون من مكونات اللقاح مانعًا للتطع�م. و�ن�غي أال �حصل األشخاص الذین لدیهم تفاعل تأّقي �

 اللقاح نفسه.الجرعة األولى من هذا اللقاح على جرعة ثان�ة من 

 
 اإلجراءات االحتراز�ة 

في س�اق التجارب السر�ر�ة. بید أنه ین�غي،كما هي حالة   AZD1222لم تسجَّل أي تفاعالت تحسس�ة شدیدة أو حساس�ة ُمفرطة ناجمة عن لقاح  

س�ة. تحت إشراف جهات الرعا�ة الصح�ة، مع توفیر العالج الطبي المناسب ف AZD1222جم�ع اللقاحات، إعطاء لقاح  ي حالة التفاعالت التحسُّ

 دق�قة �عد التطع�م.  15و�ما في أي لقاح آخر، یتعین ضمان فترة مالحظة مدتها 

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

 �س�طة، مثل البرد، أو حمى منخفضة الدرجة ال ین�غي أن یؤخر التطع�م.الحّمى. ومع ذلك، فإن وجود عدوى 

 

 تطع�م فئات سكانّ�ة محّددة 

 الفئات السكان�ة التي تتوفر �شأنها ب�انات داعمة من تجارب االستمناع والتجارب السر�ر�ة

 سنة فما فوق  18األشخاص الذین تبلغ أعمارهم 

عامًا أو أكثر في التجارب السر�ر�ة، فقد �ان هناك القلیل من حاالت   65مشار�ین الذین تبلغ أعمارهم  نظرًا لالستعانة �عدد صغیر نسب�ًا من ال

في أيٍّ من مجموعة اللقاح أو مجموعة الض�ط في هذه الفئة العمر�ة، و�التالي فإن نطاق الثقة �شأن تقدیر الفاعل�ة فضفاض للغا�ة.    19-كوفید

دیرات أكثر دقة للفاعل�ة الخاصة بهذه الفئة العمر�ة، من واقع التجارب الجار�ة ودراسات فعال�ة اللقاحات في ومن المتوقع أن یتم قر��ًا وضع تق

تي تحدث في الفئات البلدان التي تستخدم هذا اللقاح. واالستجا�ات المناع�ة التي �سببِّها اللقاح لدى ��ار السن موثَّقة توث�قًا جیدًا ومماثلة لتلك ال

خرى. و�شیر ذلك إلى أن اللقاح س�كون ناجعًا لدى ��ار السن على األرجح. وتبیِّن ب�انات التجر�ة أن اللقاح آمن لهذه الفئة العمر�ة. العمر�ة األ
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ز�ادًة حادة مع التقّدم في السن. و�تم تحدید ��ار السن �مجموعة ذات أولو�ة في    19-و�زداد خطر اإلصا�ة �مرض وخ�م والوفاة �سبب �وفید

طر�ق المنظمة التي وضعها فر�ق الخبراء االستشاري لتحدید األولو�ات. وتدعم أعمال نمذجة تأثیر اللقاح هذا التحدید لألولو�ات، حتى   خارطة

الَبیِّنات المتاحة في  . ومع أخذ مجمل  AZD1222إذا �انت فاعل�ة اللقاح أقل �ثیرًا عما هو ُمالَحظ لدى ال�الغین األصغر سنًا الذین تناولوا لقاح  

 سنة فما فوق.  65الحس�ان، توصي منظمة الصحة العالم�ة �استخدام اللقاح لدى األشخاص الذین تبلغ أعمارهم 

 
 األشخاص المصابون �حاالت ِمراضة ُمصاِح�ة

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

التي   فیها تلك  الذین �عانون من أمراض �امنة مختلفة، �ما  المأمون�ة والفاعل�ة لدى األشخاص  اللقاح مماثلة من حیث  السر�ر�ة أن مالمح 

التجارب السر�ر�ة شدیدة. وشملت حاالت المراضة المصاح�ة التي تمت دراستها في    19- تعّرضهم �شكل متزاید لخطر اإلصا�ة �عدوى �وفید

اِح�ة  السمنة، واألمراض القلب�ة الوعائ�ة الدمو�ة، وأمراض الجهاز التنفسي والسكري. وُ�نَصح �التطع�م لألشخاص المصابین �حاالت ِمراضة ُمص

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

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

 سنة  18األطفال والمراهقون دون سن 

عامًا. ور�ثما تتوفر هذه الب�انات،   18ال توجد حال�ًا ب�انات عن الفاعل�ة أو المأمون�ة ف�ما �خّص األطفال أو المراهقین الذین تقل أعمارهم عن 

 . عاماً  18 تقل أعمارهم عن الذین ال ُینَصح بتطع�م األفراد 

 

 الحوامل

بز�ادة خطر   19-شدیدة مقارنةً �النساء في سن اإلنجاب غیر الحوامل، �ما ارت�ط �وفید  19-الحوامل أكثر عرضًة لخطر اإلصا�ة �عدوى �وفید

ح أو المخاطر المرت�طة بهذا اللقاح أثناء غیر �اف�ة لتقی�م فاعل�ة اللقا  AZD1222الوالدة المبتسرة. والب�انات المتاحة عن تطع�م الحوامل بلقاح  

خي. AZD1222الحمل. ومع ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن لقاح   هو لقاح غیر َتَنسُّ

من المقرر إجراء  وال تزال دراسات السم�ة النمائ�ة والتوالد�ة في الحیوان مستمرة. وال ُتظِهر النتائج األول�ة أي إشارة إلى اإلضرار بنماء الجنین. و 

ز�د من الدراسات على الحوامل في األشهر المقبلة، �ما في ذلك دراسة فرع�ة للحمل وسجل للحمل. ومع توّفر ب�انات من هذه الدراسات،  الم

ة  ما لم تكن فائدة تطع�م المرأ     AZD1222سیتم تحدیث التوص�ات المتعلقة �التطع�م وفقًا لذلك. وفي هذه األثناء، ال ین�غي أن تتلقى الحوامل لقاح  

العامالت   حالة  هي  �ما  المحتملة،  اللقاح  مخاطر  تفوق  أوالحامل  للخطر،  تعرضًا  األشّد  ُمصاِح�ة    الصح�ات  ِمراضة  �حاالت  المصا�ات 

شدیدة. و�ن�غي توفیر المعلومات، و�ن أمكن إسداء المشورة، �شأن نقص الب�انات عن   19-تضعهنّ في فئة أشد عرضة لإلصا�ة �عدوى �وفید

 ما �خص الحوامل. المأمون�ة ف�

 وال تنصح المنظمة �إجراء اخت�ار الحمل قبل التطع�م. �ما ال توصي المنظمة بتأخیر الحمل �سبب التطع�م.
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 الُمرِضعات

لة توفر الرضاعة الطب�ع�ة فوائد صح�ة �بیرة لُلمرِضعات وأطفالهن الذین یرضعون رضاعة طب�ع�ة. ومن المتوقع أن تكون فاعل�ة اللقاح متماث

هو لقاح غیر    AZD1222ُ�فَرز في حلیب األم. و�ما أن لقاح    AZD1222لدى المرِضعات وسائر ال�الغین. ومن غیر المعروف ما إذا �ان لقاح  

خي، فمن غیر المرجح أن �شكل خطرًا على الطفل الرض�ع. و�ناًء على هذه االعت�ارات، ین�غي توفیر تطع�م على أساس مماثل للمرِضعة  َتنَ  سُّ

 التي تشكل جزءًا من مجموعة موصى بتطع�مها، �العاملین الصحیین. وال توصي المنظمة بوقف الرضاعة الطب�ع�ة �عد تلّقي التطع�م.

 العوز المناعي ال�شري  المصابون �فیروس

شدیدة. ولم    19-قد �كون األشخاص الذین تأكدت إ�جاب�ة إصابتهم �فیروس العوز المناعي ال�شري أكثر عرضًة لخطر اإلصا�ة بـعدوى �وفید

المأمون�ة   الب�انات عن  �انتظار  للتجارب،  األول�ة  التحلیالت  في  ال�شر�ة  المناعة  �فیروس نقص  المصابون  األشخاص  المجموعات  ُیدَرج  في 

ته ف�ما الفرع�ة لألشخاص المصابین بهذا الفیروس. وال تكفي الب�انات المتاحة عن إعطاء اللقاح حال�ًا للسماح بتقی�م فاعل�ة اللقاح أو مأمونی 

فعالیته السر�ر�ة.    �خّص األشخاص المصابین �فیروس العوز المناعي ال�شري. ومن الممكن أن تنخفض االستجا�ة المناع�ة للقاح، مما قد �قلِّل

خي، فإنه �مكن تطع�م األشخاص المصابین �فیروس العوز المناعي ال�شري الذین �شكلون جزءاً    وفي غضون ذلك، ونظرًا ألن اللقاح غیر َتَنسُّ

خاطر الفرد�ة. وال  من مجموعة یوصى بتطع�مها. و�ن�غي تقد�م المعلومات، وحیثما أمكن المشورة، لالسترشاد بها في تقی�م الفوائد مقابل الم

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

 األشخاص الذین �عانون من نقص المناعة

شدیدة. وال تكفي الب�انات المتاحة حال�ًا لتقی�م فاعل�ة    19-األشخاص الذین �عانون من نقص المناعة أكثر عرضًة لخطر اإلصا�ة بـعدوى �وفید

  اح أو المخاطر المرت�طة �ه لدى من �عانون �شدة من نقص المناعة، �من فیهم أولئك الذین یتلقون عالجًا �ابتًا للمناعة. ومن الممكن أن اللق

خي، فإنه �مكن تطع�  وصي م منقتنخفض االستجا�ة المناع�ة للقاح، مما قد �قلِّل فعالیته السر�ر�ة. وفي غضون ذلك، ونظرًا ألن اللقاح غیر َتَنسُّ

قاح  المناعة الذین �شكلون جزءًا من مجموعة یوصى بتطع�مها. و�ن�غي توفیر المعلومات، وحیثما أمكن إسداء المشورة، �شأن مالمح مأمون�ة الل

 وفاعلیته لدى منقوصي المناعة، لالسترشاد بها في تقی�م الفوائد مقابل المخاطر الفرد�ة. 

 األشخاص المصابون �أمراض المناعة الذات�ة 

لقاح   ب�انات متاحة حال�ًا عن مأمون�ة وفاعل�ة  الذات�ة. و�مكن تطع�م    AZD1222ال توجد  المناعة  أمراض  �عانون من  الذین  األشخاص  لدى 

 األشخاص المصابین �أمراض المناعة الذات�ة الذین �شكلون جزءًا من مجموعة یوصى بتطع�مها. 

 2-سارس-ااألشخاص الذین سبق أن تعّرضوا لإلصا�ة �فیروس �ورون

�مكن توفیر التطع�م �غض النظر عن سوابق إصا�ة الشخص �عدوى فیروس �ورونا الُمَسبِّب لمتالزمة االلتهاب الرئوي الحاد الوخ�م (فیروس  

) مصحو�ة أو غیر مصحو�ة �أعراض. وال ُینَصح �إجراء اخت�ارات فیروس�ة أو مصل�ة للعدوى السا�قة لغرض اتخاذ قرارات 2-سارس-كورونا

مأمون لدى األشخاص الذین توجد َبیِّنات على إصابتهم   AZD1222شأن التطع�م. وتشیر الب�انات المتاحة من التحلیالت المَجمَّعة إلى أن لقاح  �

. وف�ما یتعلق �المشار�ین الذین �انوا من مجموعة إ�جاب�ة المصل عند خط األساس، تم تعز�ز مستو�ات 2-سارس-�عدوى سا�قة �فیروس �ورونا

ألفراد ألجسام المضادة �عد الجرعة األولى، مع عدم إجراء مز�د من التعز�ز �عد الجرعة الثان�ة. ولم یتم �عد تبیُّن أي حما�ة أضافها تطع�م اا
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  أشهر �عد عدوى أّولّ�ة   6الذین سبق إصابتهم �العدوى. وتشیر الب�انات المتاحة حال�ًا إلى أن عودة اإلصا�ة المصحو�ة �أعراض في غضون  

التسلسلي إصابتهم �فیروس �ورونا البول�مراز  أّكد تفاعل  الذین  السا�قة قد    2  -سارس-أمر نادر. وهكذا، فإن األشخاص  الستة  في األشهر 

 �ة.ة الزمنیؤخرون التطع�م حتى نها�ة هذه الفترة. وعند توفُّر المز�د من الب�انات عن مدة المناعة �عد عدوى طب�ع�ة، �مكن مراجعة طول هذه الفتر 

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

حادة، �من فیهم أولئك الذین أصیبوا �عدوى مؤ�دة   19-ال ین�غي تطع�م األشخاص الذین یؤ�د تفاعل البول�مراز التسلسلي إصابتهم �عدوى �وفید

األشخاص الذین �عانون من عدوى مؤ�دة �فیروس   عمدالعزل. وقد �بین الجرعات، إلى أن یتعافوا من االعتالل الحاد و�تم است�فاء معاییر وقف  

أشهر. وعند توفُّر المز�د من الب�انات عن مدة المناعة �عد عدوى طب�ع�ة، �مكن مراجعة طول    6التطع�م لمدة  إلى تأخیر    2-سارس-كورونا

 هذه الفترة الزمن�ة.

 19-لكوفید األشخاص الذین سبق أن تلّقوا عالجًا �أجسام مضادة سلبّ�ة

زء من عالج ال توجد حال�ًا ب�انات عن مأمون�ة أو فاعل�ة التطع�م لدى األشخاص الذین تلّقوا أجسامًا مضادة وحیدة النسیلة أو بالزما الناقهین �ج

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

 المناع�ة المستحّثة �اللقاحات.

 
 الس�اقات الخاصة 

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

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

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

ت�ار خاص في البرامج الوطن�ة للمجموعات المتأّثرة على نحو غیر و�ما ورد في خر�طة طر�ق المنظمة �شأن ترتیب األولو�ات، یتعین إیالء اع

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

 ات على قدم المساواة.ومواجهة العوائق التي تعترض التطع�م، ووضع برامج إلتاحة الحصول على اللقاح

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

ل�ًا بتطع�م المسافر�ن ضد  اإلنصاف. ولذلك و�سبب نقص الَبیِّنات على ما إذا �ان التطع�م �قلل من خطر انتقال العدوى، ال توصي المنظمة حا

(إال إذا �انوا أ�ضًا جزءًا من فئة شدیدة الخطورة أو داخل البیئات الو�ائ�ة المحددة في خر�طة طر�ق المنظمة �شأن ترتیب األولو�ات   19-كوفید

 )). ومع ز�ادة اإلمدادات من اللقاحات، سُ�عاد النظر في هذه التوص�ات. 4(

 
 اعت�ارات أخرى 

 2-سارس-فیروس �ورونا متحورات

�ارتفاع معدالت االنتقال، ووخامة المرض، وخطر اإلصا�ة    متحورات الفیروس الجدیدةتطورًا. وقد ترت�ط �عض    2-سارس-تشهد فیروسات �ورونا

 �العدوى من جدید، أو تغییر في تكو�ن المستضادات مما یؤدي إلى انخفاض فعال�ة اللقاح. 
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ة، في المملكة المتحد   V002تجر�ة فیروس    ضمن   B1.1.1.7فیروس  ضد   AZD1222وأظهرت التحلیالت األول�ة انخفاًضا طف�ًفا في فعال�ة لقاح  

) في جنوب أفر�ق�ا  COV005لتجر�ة (لأ  1/2یرت�ط فقط بتراجع محدود في األجسام المضادة التحیید�ة. وتشیر التحلیالت األول�ة من المرحلة  

على أساس حجم عینة صغیرة وفقدان    B1.351  الناتجة عن فیروسفعال�ة اللقاح ضد االعتالالت الخف�فة والمتوسطة  لإلى انخفاض ملحوظ  

  لنشاط األجسام المضادة التحیید�ة. وقد ُصمِّمت هذه الدراسة لتقی�م الفاعل�ة ضد المرض أ�ًا �انت شدته، ولكن صغر حجم العینة لم �سمح كبیر  

  الشدیدة؛ ومع  19-الشدیدة. وتتوافق البیِّنات غیر الم�اشرة مع الحما�ة من حاالت �وفید  19-بتقی�م محدد لمدى فاعل�ة اللقاح ضد حاالت �وفید

 ذلك، لم َیثُبت ذلك في التجارب السر�ر�ة الجار�ة وتقی�مات ما �عد التنفیذ. 

 متحورات للفیروس )، حتى لو ُوِجدت  4وفقًا لخر�طة الطر�ق �شأن تحدید األولو�ات (   AZD1222ولذلك توصي المنظمة حال�ًا �استخدام لقاح  

 .�ةالفیروسالمتحورات مخاطر وفقًا للحالة الو�ائ�ة المحل�ة، �ما في ذلك مدى انتشار في بلد ما. و�ن�غي للبلدان أن تجري تقی�مًا للفوائد مقابل ال

وأثرها المحتمل على فعال�ة اللقاح.    متحورات الفیروسوُتبِرز هذه النتائج األول�ة مدى الحاجة الُمِلّحة إلى ات�ِّاع نهج منّسق في ترّصد وتقی�م  

 ؛ ومع توّفر ب�انات جدیدة، سیتم تحدیث التوص�ات وفقًا لذلك. وستواصل منظمة الصحة العالم�ة رصد الحالة

 2-سارس-اخت�ارات فیروس �ورونا

ــبق للقاح على نتائج اخت�ارات تضــــخ�م الحمض النووي لفیروس �ورونا ــّدات لتشــــخ�ص   2-ســــارس-لن یؤّثر التلّقي المســ أو اخت�ارات المســــتضــ

ــادة لفیروس �ورونا ــام المضــــ ــارس-العدوى الحادة/الحال�ة �الفیروس. ومع ذلك، من المهم أن نالحظ أن االخت�ارات المتاحة حال�ًا لألجســــ   2- ســــ

نســ�ًة إلى البروتین الشــو�ي أو بروتین الُقَف�صــة المنّواة. و�حتوي اللقاح على   Gو/أو الغلو�ولین المناعي  Mات الغلو�ولین المناعي  تق�ِّم مســتو�

إما   Gأو الغلو�ولین المناعي    Mالبروتین الشـــــو�ي؛ وهكذا، �مكن أن �شـــــیر اخت�ار إ�جابي للبروتین الشـــــو�ي من مجموعة الغلو�ولین المناعي 

ــا�قة لدى فرد َتَلّقى لقاح إلى عد ــابق. ولتقی�م الَبیِّنات على عدوى ســ ــا�قة أو تطع�م ســ ــتخدام اخت�ار �قّ�م على وجه   AZD1222وى ســ ، ین�غي اســ

نســــــــ�ًة إلى بروتین الُقَف�صــــــــة النوو�ة. وتشــــــــیر إ�جاب�ة المقا�ســــــــة القائمة على بروتین   Gأو الغلو�ولین المناعي  Mالتحدید الغلو�ولین المناعي  

ح حال�ًا �اخت�ار األجســا ام المضــادة  لُقَف�صــة النوو�ة إلى عدوى ســا�قة، بینما ُیتوقَّع ســلبیتها �عد التطع�م (ما لم تحدث عدوى طب�ع�ة). وال ُینصــَ

 .AZD1222�عد التطع�م بلقاح  19-لتقی�م المناعة لكوفید

 دور اللقاحات ضمن تدابیر وقائ�ة أخرى 

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

والمخاطر    19-كمامات الوجه، والت�اعد الجسدي، وغسل الیدین وغیر ذلك من التدابیر حسب االقتضاء في بیئات معّینة، ت�عًا لو�ائ�ات �وفید

�ن�غي أن �ستمّر األفراد الذین تم تطع�مهم، و�ذلك أولئك الذین لم یتم تطع�مهم �عد، في اتِّ�اع النصائح الحكومّ�ة  الناشئة. و   للمتحوراتالمحتملة  

لحما�ة �شأن التدّخالت غیر الصیدالنّ�ة. وسیتم تحدیث هذه النصائح على ضوء تقی�م المعلومات المتعلقة بتأثیر التطع�م على انتقال الفیروس وا

 المجتمع المحلي. غیر الم�اشرة في

 المشار�ة المجتمع�ة والتواصل الفعال والمشروع�ة 

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

ى الق�م المشتر�ة، وأفضل البّینات العلم�ة المتاحة، والتمثیل المالئم لألطراف القرارات �شأن ترتیب األولو�ات من خالل عمل�ات شفافة تستند إل

ل�ة والمأمون�ة  المتأّثرة وُمدخالتها التفاعل�ة. وعالوًة على ذلك، یلزم تعز�ز التواصل �شأن آل�ة عمل اللقاحات القائمة على النواقل، و��انات الفاع
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عد التسو�ق، فضًال عن الوف�ات األساس�ة، وحصائل األمهات واألطفال حدیثي الوالدة ومعدالت المستمدة من التجارب السر�ر�ة ودراسات ما �

' أنشطة تواصل  1األحداث السلب�ة ذات األهم�ة الخاصة ضمن المجموعات ذات األولو�ة في التطع�م. و�ن�غي أن تشمل االسترات�ج�ات ما یلي: ' 

' مشار�ة مجتمع�ة فاعلة و�شراك قادة الرأي في المجتمع واألصوات الموثوقة 2'  ؛ 19- تطع�مات �وفید   �شأن للكافة    مقبولة ثقاف�ًا ومت�ّسرة لغو�اً 

' إدراج آراء شتى أصحاب المصلحة المتأّثر�ن في عمل�ة صنع القرار. وتتسم هذه الجهود 3'لتحسین إدراك وفهم هذا النوع من أنشطة التواصل؛  

 ت الفرع�ة من السكان التي قد ال تكون على درا�ة بنظم الرعا�ة الصح�ة والتمن�ع أو ال تثق بها. �األهم�ة على وجه الخصوص لدى الفئا 

 خدمات التطع�م اللوجست�ة 

قنینات    10جرعات مغلقة �سدادة (مطاط�ة مع غطاء خارجي من األلومنیوم)، ُتسلَّم في عبوات تحتوي على    10ُیورَّد اللقاح على شكل قنینة من  

درجات مئو�ة) وال یتعین تجمیدها. و�مجرد   8إلى    2ت. و�ن�غي أن یتم تخز�ن قنینات الجرعات المتعددة غیر المفتوحة في ثالجة (متعددة الجرعا

لسة  فتح القنینة (أول ثقب إبرة)، �جب التعامل معها وفقًا لس�اسة منظمة الصحة العالم�ة �شأن القنینات المفتوحة والتخلص منها في نها�ة ج

في غضون ست ساعات من فتحها، أیهما أسبق. وخالل هذه الفترة، �مكن االحتفاظ �المنَتج واستخدامه في درجات حرارة تصل إلى    التمن�ع أو

 ). 7، 6درجة مئو�ة ( 30

ر بوضوح في سجالت   المر�ض.ومن أجل تحسین تت�ُّع المنتجات الطب�ة البیولوج�ة، ین�غي أن یتم تسجیل اسم ورقم تشغیلة المنَتج المقرَّ

المالَحظ في    AZD1222وعند 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 أح�انًا إلى إجازة من العمل لمدة تتراوح بین 

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

 وفعالیته في البیئات المحدودة الموارد. 

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

 ع �أنشطة لرصد الجوانب التال�ة في مجال ال�حوث و�عد الترخ�ص:�االضطالالصحة العالم�ة توصي منظمة 
د ورصد المأمون�ة: •  ترصُّ

بل، واْلِتهاُب النُّخاِع المْسَتْعِرض،   األحداث السلب�ة الخطیرة، والحساس�ة المفرطة وغیرها من تفاعالت التحسس الخطیرة، وشلل −

�عد التطع�م التي تؤدي إلى دخول   19-وحاالت المتالزمة االلتهاب�ة المتعددة األجهزة �عد التطع�م، وحاالت اإلصا�ة �كوفید

 المستشفى أو الوفاة؛ 

ثي الوالدة، والوف�ات ضمن المعدالت األساس�ة لألحداث الضارة ذات األهم�ة الخاصة، وحصائل األمهات واألطفال الحدی −
 المجموعات ذات األولو�ة في التطع�م. 

 فعال�ة اللقاح:  •

 فعال�ة اللقاح لدى ��ار السن؛  −

 فعال�ة اللقاح ف�ما یتعلق �الفاصل الزمني بین الجرعة األولى والجرعة الثان�ة؛ −

 الجدیدة من الفیروس؛ �المتحوراتفعال�ة اللقاح ف�ما یتعلق  −

طة؛ فعال�ة اللقاح  −  �مرور الوقت وما إذا �ان �مكن إطالة أمد الحما�ة �جرعات ُمَنشِّ

زة �استخدام لقاحات متغایرة؛  −  دراسات معزِّ
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 ومن الذرف الفیروسي؛ 2-سارس-دراسات لتحّري ما إذا �ان هذا اللقاح �حّد من انتقال فیروس �ورونا  −

 ت الجین�ة للفیروس واإلبالغ عنها؛ تقی�م حاالت العدوى االختراق�ة والمعلومات المتعلقة �التسلسال −

 دراسات للمقارنة بلقاحات أخرى �شأن مدى ومدة المناعة �استخدام مقا�سات موحدة للتحیید والخال�ا الثنائ�ة والمناعة المخاط�ة. −

 الفئات السكان�ة الفرع�ة: •

 الحوامل والمرِضعات؛  لدى   AZD1222دراسات است�اقّ�ة �شأن مأمونّ�ة لقاح  −

 سنة؛ 18تجارب موجهة تستخدم عینات عشوائ�ة �شأن فاعل�ة ومأمونّ�ة تطع�م األشخاص دون سن   −

ب�انات عن مأمونّ�ة تطع�م منقوصي المناعة، �ما �شمل األشخاص المصابین �فیروس العوز المناعي ال�شري وأولئك الذین   −

 �عانون من أمراض المناعة الذات�ة. 

 ع�م اللوجست�ةخدمات التط •

دراسات عن االستمناع والمأمونّ�ة في حالة إعطاء اللقاح مع لقاحات أخرى، �ما في ذلك لقاحات األنفلونزا والمكّورات الرئوّ�ة،  −

 لل�الغین و��ار السن؛ 

 البلدان؛ المأمون�ة واالستمناع وتأثیر تأخیر الجرعة الثان�ة، �ما هو مطّبق في الوقت الراهن من ِقَبل �عض  −

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

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

 الفیروس  متحورات •

 حات؛الفیروس على فعال�ة اللقاح، دعمًا لتحدیث اللقا متحوراتالترصد العالمي لتطور الفیروس وأثر  −

 الناشئة؛ المتحوراتوضع نماذج لتحدید ُمعاوضات استخدام لقاحات أقل فعال�ة ضد  −

 دراسات معززِّة �استخدام تر�ی�ات لقاحات محّدثة. −
 المراجع 
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 oom/events/detail/2021/02/08/defaultr-https://www.who.int/news(-the-of-meeting-rycalendar/extraordina-  2021العالم�ة؛

2021,-february-8---(sage)-immunization-on-experts-of-group-advisory-strategic 2021ش�اط/فبرایر  8، تم االّطالع في .( 

(�اإلنكلیز�ة).    ة �البیِّنات ف�ما یتصل �التطع�م إرشادات فر�ق الخبراء االستشاري االسترات�جي المعني �التمن�ع �شأن وضع توص�ات ُمسَند  -2

.  2017جن�ف: منظمة الصحة العالم�ة؛  

 )https://www.who.int/immunization/sage/Guidelines_development_recommendations.pdf  2021ش�اط/فبرایر    8، تم االّطالع في .( 

نكلیز�ة). جن�ف: منظمة الصحة العالم�ة؛  إطار الَبیِّنات (�اإل  :19-الَبیِّنات التي تستند إلیها التوص�ات الصادرة �شأن لقاحات �وفید -3

2020),1/-2020-Evidence-Framework-SAGE-nCoV-2019-https://www.who.int/publications/i/item/WHO  الع في ، تم االطِّ

 ). 2021ش�اط/فبرایر  10

في س�اق    19-قاحات �وفیداستخدامات ل  ة أولو�  لتحدیدخبراء االستشاري االسترات�جي المعني �التمن�ع  الخر�طة طر�ق فر�ق   -4

   2020. جن�ف: منظمة الصحة العالم�ة؛ المحدودة اإلمدادات
-covid19-roadmap-prioritization-source/immunization/sage/covid/sage-https://cdn.who.int/media/docs/default(

ar.pdf?sfvrsn=bf227443_36&download=true-vaccines ، 2021فبرایر ش�اط/ 8تم االّطالع في .( 

https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/02/08/default-calendar/extraordinary-meeting-of-the-strategic-advisory-group-of-experts-on-immunization-(sage)---8-february-2021
https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/02/08/default-calendar/extraordinary-meeting-of-the-strategic-advisory-group-of-experts-on-immunization-(sage)---8-february-2021
https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/02/08/default-calendar/extraordinary-meeting-of-the-strategic-advisory-group-of-experts-on-immunization-(sage)---8-february-2021
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-SAGE-Framework-Evidence-2020-1/
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/immunization/sage/covid/sage-prioritization-roadmap-covid19-vaccines-ar.pdf?sfvrsn=bf227443_36&download=true
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/immunization/sage/covid/sage-prioritization-roadmap-covid19-vaccines-ar.pdf?sfvrsn=bf227443_36&download=true
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: . جن�فوتحدید أولو�اتها 19–التمن�ع �شأن توز�ع لقاحات �وفیداالسترات�جي المعني �االستشاري خبراء الفر�ق لق�م الإطار  -5

nCoV-2019-https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334299/WHO-(  2020منظمة الصحة العالم�ة؛ 

ara.pdf-2020.1-Allocation_and_prioritization-SAGE_Framework ِّ2021ش�اط/فبرایر  8الع في ، تم االط .( 

6- COVID-19 vaccine AstraZeneca. European Medicines Agency (https://www.ema.europa.eu/en/documents/product- 
information/covid-19-vaccine-astrazeneca-product-information-approved-chmp-29-january-2021-pending- 
endorsement_en.pdf, accessed 8 February 2021). 

م  ب�ان -7 الجرعاتس�اسات  المتعددة  القنینات  س�اسة  العالم�ة:  الصحة   (�اإلنكلیز�ة)  نظمة 

)https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/135972/WHO_IVB_14.07_eng.pdf،    في االطالع   8تم 
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 مصدر التمو�ل

�الفر�ق. ال �حصل أعضاء فر�ق الخبراء االستشاري االسترات�جي المعني �التمن�ع وفر�قه العامل على أي أجر من المنظمة لقاء أي عمل یتعلق 

ل أمانة فر�ق الخبراء االستشاري من خالل المساهمات األساس�ة المقّدمة إلى منظمة الصحة العالم�ة.  وُتَموَّ

 

 شكر وتقدیر

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

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

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

تواصل منظمة الصحة العالم�ة مراق�ة الوضع عن �ثب لمتا�عة أي تغیرات �مكن أن تؤثر على هذه اإلرشادات المبدئ�ة. وفي حال طرأ تغییر 

ثة. و�خالف ذلك، ستظل وث�قة اإلرشادات المبدئّ�ة هذه صالحة  على أيٍّ من العوامل ذات الصلة،   فسوف تصدر المنظمة إرشادات إضاف�ة محدَّ

 لمدة عامین من تار�خ إصدارها.
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