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 19- ] المضاد لكوفیدالتجم�عي[ ChAdOx1-Sتوص�ات مبدئ�ة �شأن استخدام لقاح   

)، ولقاح �وف�شیلد من معهد AZD1222( 19-(لقاح أستراز�ن�كا المضاد لكوفید
 ، ولقاح إس ��ه بیوساینس)الهندياألمصال  

 

 

 إرشادات مبدئ�ة 
 2021ش�اط/فبرایر  10ُنشر اإلصدار األول في  

   ن�سان/أبر�ل   21ُنشر التحدیث في 
 

 معلومات أساس�ة 

ة في  هذه اإلرشادات المبدئ�ة بناًء على المشورة التي أصدرها فر�ق الخبراء االستشاري االسترات�جي المعني �التمن�ع خالل جلسته االستثنائ�  أُعّدت
 . 2021ن�سان/أبر�ل  21)، وتم تحدیثها في 1(  2021ش�اط/فبرایر  8

الع على ملخَّصات المصالح    وُجِمعت إعالنات المصالح من جم�ع المساهمین الخارجیین وُق�ِّمت لكشف أي تضارب في المصالح. و�مكن االطِّ
 .وفر�قه العامل الموقع اإللكتروني الجتماعات فر�ق الخبراء االستشاري الُمبلَّغ عنها على  

تجها جهات التصن�ع المختلفة  التي تن  19-] المضاد لكوفیدالتجم�عي[  ChAdOx1-Sوتشیر هذه التوص�ات المبدئ�ة إلى مجموعة عامة من لقاحات  
التي تعتمد جم�عها  تلك  ؛ ولقاح إس ��ه بیوساینس)، ولكن  الهنديفاكس�فر�ا؛ ولقاح �وف�شیلد من معهد األمصال    - )AZD1222(لقاح أستراز�ن�كا (

ستراز�ن�كا من أجل التقی�م التنظ�مي، والمدرجة ضمن بروتو�ول منظمة الصحة العالم�ة لإلذن �االستعمال في  ألعلى الب�انات السر�ر�ة األساس�ة  
ختلفة حاالت الطوارئ. و�التالي، تعد هذه اللقاحات متماثلة تماًما، حتى و�ن تم إنتاجها في مواقع تصن�ع مختلفة أو تم تعیین أسماء منتجات م

 على مستوى العالم.  ChAdOx1-Sئ�ة هنا على جم�ع لقاحات لها، وتنطبق التوص�ات المبد 

رته جامعة   19-المضاد لكوفید  AZD1222وث�قة المعلومات األساس�ة حول لقاح  وتستند هذه اإلرشادات إلى البیِّنات األول�َّة الموجزة في   الذي طوَّ
 (�اإلنكلیز�ة). واللقاحات المضادة له  19-وفیدوورقة المعلومات األساس�ة حول مرض �(�اإلنكلیز�ة)،  أكسفورد وأستراز�ن�كا

ثة: كما تم تحدیث المرفقات، التي تتضمن تصن�ف التوص�ات لتحدید درجتها و�لورتها وتقی�مها وجداول َبیِّنات التوص�ات، لتشمل التوص�ات المُ   حدَّ

2021.1-ETR-GRADE-AZD1222-recommendation-SAGE-vaccines-nCoV-2019-https://www.who.int/publications/i/item/WHO . 

إو  المشار  الوثائق  �كوفیدجم�ع  المعني  االسترات�جي  االستشاري  الخبراء  �فر�ق  الخاصة  الو�ب  صفحة  على  متاحة  :  19- لیها 
materials-19-immunization/covid-on-experts-of -group-advisory-https://www.who.int/groups/strategic . 

 

 الطرق المت�عة 

وضع عمل�ة منهج�ة دق�قة إلصدار التوص�ات أو تحدیثها  حیث  المسَندة �البیِّنات،    �ةم�ادئ الطبال�طّبق فر�ق الخبراء االستشاري االسترات�جي  
لبیِّنات الخاصة بلقاحات  ا عمل في إطار   19- ). و�مكن االطالع على الوصف التفصیلي للعمل�ات المنهج�ة عند تطب�قها على لقاحات �وفید2(

عن    المستجدةإرشادات �شأن النظر في الب�انات    العمل هذا  ). و�تضمن إطار3فر�ق الخبراء االستشاري االسترات�جي (الذي وضعه    19-كوفید
 .المأمون�ةالتجارب السر�ر�ة والفعال�ة �عد طرح اللقاحات ورصد 

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/immunization/sage/sage_wg_covid-19/en/
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE-recommendation-AZD1222-GRADE-ETR-2021.1
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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 19-لكوفیدالهدف العام واالسترات�ج�ة العامة الستخدام اللقاح المضاد 

الخدمات االجتماع�ة   19-تسّببت جائحة �وفید انقطاعات جس�مة في  العالم، فضًال عن  أنحاء  في معدالت مراضة ووف�ات �بیرة في جم�ع 
الة وآمنة، و�تاحتها على نطاق واسع ومنصف في جم�ع البلدان لحّ والتعل�م�ة واالقتصاد�ة. وهناك حاجة عالم�ة مُ   . ة إلى استحداث لقاحات فعَّ

 

  19-] المضاد لكوفیدالتجم�عي[  ChAdOx1-Sاستناًدا إلى تجارب المرحلة الثالثة في المملكة المتحدة والبراز�ل وجنوب أفر�ق�ا، تبلغ َنجاَعة لقاح  
المصحو�ة �أعراض، �ما هو موضح في التحلیل    2-سارس-%) ضد العدوى �فیروس �ورونا72-%51%:  95% (فاصل الثقة  63نس�ة  

لي للب ن المشار�ین ع  ، الواردة)2020�انون األول/د�سمبر    7�غض النظر عن الفاصل الزمني بین الجرعات (التار�خ النهائي للب�انات    ،�اناتاألوَّ
كون الفاصل  �أسبوًعا. وتمیل َنجاَعة اللقاح إلى أن تكون أعلى عندما    12و  4في التجارب الذین تلقوا جرعتین ق�اسیتین �فاصل زمني یتراوح بین  

الفاصل الزمني بین الجرعات،    تزایدمني بین الجرعات أطول. و�دعم ذلك، �اإلضافة إلى الكشف عن مستو�ات أعلى من األجسام المضادة مع  الز 
  أسبوًعا ترت�ط بَنجاَعة أكبر للقاح. ولم یتم إدخال أي شخص ُملقَّح  12و 4االستنتاج �أن الفواصل الزمن�ة األطول بین الجرعات �ما یتراوح بین 

  19-شخًصا لم �حصلوا على التطع�م وتم إدخالهم إلى المستشفى �سبب �وفید  14یوًما من الجرعة األولى، مقارنة �عدد    22إلى المستشفى �عد  
 یوًما. و�مكن االطالع على ب�انات أكثر تفصیالً   80في اإلطار الزمني نفسه. وفي وقت التحلیل، �ان متوسط فترة المتا�عة �عد الجرعة الثان�ة  

في   اللقاح ومأمونیته  َنجاَعة هذا  لقاح  حول  األساس�ة حول  المعلومات  لكوفید   AZD1222وث�قة  أكسفورد   19-المضاد  رته جامعة  الذي طوَّ
) materials -19-immunization/covid-on-experts-of-group-advisory-https://www.who.int/groups/strategic(�اإلنكلیز�ة) (  وأستراز�ن�كا

، أص�حت الب�انات اإلضاف�ة المستمدة من التحلیالت المبدئ�ة للمرحلة  2021ن�سان/أبر�ل    8. و�حلول  2021آذار/مارس    1الصادرة بتار�خ  
الوال�ات   في  أستراز�ن�كا  أجرتها  التي  التجر�ة  من  للب�انات  الثالثة  النهائي  (التار�خ  االسترات�جي  االستشاري  الخبراء  لفر�ق  متاحة    5المتحدة 

لي أحداًثا وقعت   65% منهم  22تبلغ أعمار  و مشارً�ا،    32449). وسجلت هذه التجر�ة  2021آذار/مارس   عاًما أو أكثر. وشمل التحلیل األوَّ
  2- سارس-یوًما. واختلف تعر�ف حالة العدوى �فیروس �ورونا   28الجرعات یبلغ  یوًما من الجرعة الثان�ة، مع فاصل زمني بین    15�عد مرور  

المصحو�ة    2-سارس-المصحو�ة �أعراض قلیًال عن التجارب التي قادتها جامعة أكسفورد. و�لغت َنجاَعة اللقاح المضاد للعدوى �فیروس �ورونا
أو حرجة في المجموعة التي حصلت على التطع�م؛ وهناك  %). ولم تحدث أي حاالت وخ�مة82-% 68%: 95% (فاصل الثقة  76�أعراض 

%  85عاًما أو أكثر   65حاالت وقعت في مجموعة العالج التمو�هي. و�لغت َنجاَعة اللقاح لدى المشار�ین في التجارب الذین تبلغ أعمارهم    8
ستنتاج �أن الفوائد المعروفة والمحتملة للقاح %). وتدعم الب�انات التي استعرضتها منظمة الصحة العالم�ة اال94-% 58%:  95(فاصل الثقة  

وصى البلدان  تفوق المخاطر المعروفة والمحتملة. و�ما أنه لن ُتتاح على الفور إمدادات �اف�ة من اللقاح لتمن�ع جم�ع َمْن �مكنهم االستفادة منه، تُ 
�مثا�ة إرشادات لترتیب الفئات المستهدفة حسب األولو�ة. )  5) و�طار المنظمة للق�م (4�استخدام خر�طة طر�ق المنظمة لترتیب األولو�ات (

لعدوى  وطالما أن إمدادات اللقاح محدودة للغا�ة (المرحلة األولى في خر�طة طر�ق المنظمة لترتیب األولو�ات)، ففي البیئات التي تنتقل فیها ا
والمسنین المصابین أو غیر المصابین �حاالت مراضة ُمصاِح�ة.    مجتمعً�ا، ُتوصي خر�طة الطر�ق �إعطاء األولو�ة في البدا�ة للعاملین الصحیین

ومع توافر المز�د من اللقاحات، ین�غي تطع�م الفئات األخرى ذات األولو�ة على النحو الموضح في خر�طة طر�ق المنظمة لترتیب األولو�ات  
�ما هو م4( لقاح على حدة،  الوطن�ة وخصائص �ل  الو�ائ�ة  الب�انات  السلطات )، مع مراعاة  تعتمدها  التي  المنتجات  في معلومات  وضح 

 التنظ�م�ة، وغیرها من االعت�ارات ذات الصلة. 
 

 االستخدام المقصود

 عاًما فأكثر.  18األشخاص الذین تبلغ أعمارهم 
 

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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 إعطاء اللقاح

اِل�َّة. ووفًقا لملصق المنتج الخاص �جهة التصن�ع،    0,5الُموصى �ه هو جرعتان ( مقرر اللقاح مل) یتم إعطاؤهما داخل العضل في العضلة الدَّ
مع الفاصل    ان یزداد  واالستمناع). وفي ضوء مالحظة أنَّ َنجاَعة الجرعتین  6أسبوًعا (   12و  4�مكن إعطاء اللقاح �فاصل زمني یتراوح بین  

أسبوًعا بین الجرعتین. و�ذا أُعِطَیت الجرعة الثان�ة َسْهًوا �عد    12و  8ل، ُتوصي منظمة الصحة العالم�ة �فاصل زمني یتراوح بین  الزمني األطو 
  أسبوًعا، ف�جب إعطاؤها   12أساب�ع من الجرعة األولى، فال حاجة إلى تكرار الجرعة. و�ذا تأخر إعطاء الجرعة الثان�ة َسْهًوا إلى ما �عد    4أقل من  

 في أقرب فرصة ممكنة. وُ�وصى �حصول جم�ع األفراد الُملقَّحین على جرعتین. 
 

طة  الجرعات المَنشِّ

  ال توجد حالً�ا أي بیِّنات تشیر إلى الحاجة إلى جرعات أخرى �مجرد حصول الفرد على جرعتین. وسیتم تقی�م الحاجة إلى الجرعات اإلضاف�ة 
 مز�د من الب�انات.الوتوقیتها مع تراكم 

 
 األخرى  19-قابل�ة الت�ادل مع لقاحات �وفید 

)، ولقاح �وف�شیلد من معهد األمصال  AZD1222] المشمولة في هذه التوص�ة (لقاح أستراز�ن�كا (التجم�عي[  ChAdOx1-Sتعد جم�ع منتجات  
 ، ولقاح إس ��ه بیوساینس) متماثلة وقابلة للت�ادل �النس�ة لكال الجرعتین.الهندي

لتقی�م ما إذا �ان �مكن استخدام لقاحات    . وُتجرى دراساتٍ ChAdOx1-Sُیوصى �إعطاء �ال الجرعتین �استخدام منتجات    وفي الوقت الحالي، 
 �استخدام منصة مختلفة �الت�ادل في جدول الجرعات. و�مكن تحدیث التوص�ات �لما توفرت معلومات إضاف�ة. 19-كوفید

 
 إعطاء اللقاح مع لقاحات أخرى 

] وأي لقاح آخر مضاد للحاالت المرض�ة  التجم�عي[  ChAdOx1-Sیوًما بین إعطاء لقاح    14فاصل زمني ال �قل عن    �جب أن �كون هناك
 األخرى. و�مكن تعدیل هذه التوص�ة مع توافر ب�انات عن إعطاء اللقاح مع لقاحات أخرى. 

 

 موانع االستعمال

ألشخاص الذین ُأصیبوا برد فعل تحسسي لفرط الحساس�ة ألي مكون من مكونات اللقاح مانًعا للتطع�م. وال ین�غي  �  لإلصا�ة�عّد وجود تار�خ  
 على جرعة ثان�ة من اللقاح نفسه.الحصول �عد الجرعة األولى من هذا اللقاح 

 
 االحت�اطات 

] في س�اق التجارب السر�ر�ة. ومع ذلك، التجم�عي[ ChAdOx1-Sلم یتم تسجیل أي ردود فعل تحسس�ة وخ�مة أو فرط حساس�ة ناجمة عن لقاح 
] تحت إشراف الرعا�ة الصح�ة، مع العالج الطبي المناسب المتاح في حالة  التجم�عي[  ChAdOx1-S�النس�ة لجم�ع اللقاحات، ین�غي إعطاء لقاح  

 دق�قة �عد التطع�م. 15حدوث ردود فعل تحسس�ة. أما �النس�ة ألي لقاح آخر، فین�غي ضمان فترة مالحظة مدتها 

،  1َفْ�َحاتوتم اإلبالغ عن متالزمة نادرة جًدا من تجلط الدم المصحوب �انخفاض عدد الصفائح الدمو�ة، ُوِصَفت �أنها تخثر مع متالزمة ِقلَّة الصُّ 
َفْ�َحات التجم�عي[  ChAdOx1-Sالتطع�م بلقاح    منیوًما    20أ�ام إلى    4�عد مرور نحو   ِقلَّة الصُّ اللقاح ومتالزمة  ]. وتعد العالقة السبب�ة بین 

اد األورو�ي. معقولة، رغم أن اآلل�ة البیولوج�ة لهذه المتالزمة ال تزال قید االستقصاء. وُأبِلَغ عن معظم هذه الحاالت من المملكة المتحدة واالتح
 

1 https://www.who.int/news/item/16-04-2021-global-advisory-committee-on-vaccine-safety-(gacvs)-review-of-latest-
evidence-of-rare-adverse- blood-coagulation-events-with-astrazeneca-covid-19-vaccine-(vaxzevria-and-covishield). 

https://www.who.int/news/item/16-04-2021-global-advisory-committee-on-vaccine-safety-(gacvs)-review-of-latest-evidence-of-rare-adverse-blood-coagulation-events-with-astrazeneca-covid-19-vaccine-(vaxzevria-and-covishield)
https://www.who.int/news/item/16-04-2021-global-advisory-committee-on-vaccine-safety-(gacvs)-review-of-latest-evidence-of-rare-adverse-blood-coagulation-events-with-astrazeneca-covid-19-vaccine-(vaxzevria-and-covishield)
https://www.who.int/news/item/16-04-2021-global-advisory-committee-on-vaccine-safety-(gacvs)-review-of-latest-evidence-of-rare-adverse-blood-coagulation-events-with-astrazeneca-covid-19-vaccine-(vaxzevria-and-covishield)


 ، ولقاح إس ��ه بیوساینس)الهندي )، ولقاح �وف�شیلد من معهد األمصال  AZD1222(   19-(لقاح أستراز�ن�كا المضاد لكوفید   19- ] المضاد لكوفید التجم�عي [   S-ChAdOx1استخدام لقاح  �شأن  توص�ات مبدئ�ة  

        

-4-  

بلَّغ عنها، إذ لم ُیبلَّغ إال عن حاالت قلیلة جًدا من بلدان غیر أورو��ة، رغم االستخدام  وهناك ت�این جغرافي �بیر ف�ما یتعلق �معدل اإلصا�ة المُ 
مملكة المكثف للقاح في هذه البلدان. و�حتاج تقدیر المخاطر خارج أورو�ا إلى مز�د من جمع الب�انات وتحلیلها. وتشیر الب�انات الواردة من ال

َفْ�َحات یبلغ نحو  ) إلى أن خطر  2021آذار/مارس    31المتحدة ( حاالت لكل ملیون شخص (حالة واحدة لكل    4اإلصا�ة �متالزمة ِقلَّة الصُّ
ر المعدل بنحو حالة واحدة لكل  250,000 شخص في االتحاد األورو�ي. وتشیر الب�انات الحال�ة   100,000) شخص �الغ ُملقَّح، في حین ُ�قدَّ

ى ال�الغین األصغر سًنا مقارنة �ال�الغین األكبر سًنا؛ ولم یتم �عد تحدید أي عوامل خطر  الواردة من أورو�ا إلى أن الخطر قد �كون أعلى لد
 محددة.

المخاطر �كثیر. ومع    19-الحما�ة ضد �وفید  من حیث، تفوق فائدة التطع�م  2-سارس-فیروس �ورونالوفي البلدان التي ال یزال فیها انتقال  
بلد إلى آخر، و�ن�غي للبلدان النظر في وضعها الو�ائي، والمخاطر على مستوى األفراد والسكان،    ذلك، قد تختلف تقی�مات الفوائد والمخاطر من

المخاطر هي األكبر في الفئات العمر�ة األكبر سًنا،  إلى  وتوافر اللقاحات األخرى، والخ�ارات البدیلة للتخف�ف من المخاطر. وتكون نس�ة الفوائد  
 الوخ�مة، �ما �شمل أحداث االنصمام الخثاري المرت�طة �المرض، مع التقدم في العمر.  19-�وفیدحیث یزداد خطر اإلصا�ة �حصائل مرض 

َفْ�َحات �عد الجرعة الثان�ة. ومع توافر ب�انات من دراس ات إضاف�ة،  ومن غیر المعروف حالً�ا ما إذا �ان هناك خطر اإلصا�ة �متالزمة ِقلَّة الصُّ
َفْ�َحات وعالقتها �اللقاح، سیتم تحدیث التوص�ات المتعلقة �التطع�م، حسب االقتضاء.  تت�ح فهًما أفضل للفسیولوج�ا المرض �ة لمتالزمة ِقلَّة الصُّ

َفْ�َحات)  وال ین�غي إعطاء الجرعة الثان�ة لألشخاص الذین ُأصیبوا بتجلط دموي مرت�ط �مستو�ات منخفضة من الصفائح الدمو�ة (متالزمة ِقلَّة الصُّ 
 لجرعة األولى.�عد حصولهم على ا

 

 تطع�م فئات سكان�ة محددة

 والتجارب السر�ر�ة االستمناعالفئات السكان�ة التي تتوافر عنها ب�انات داعمة من تجارب 

 عاًما فأكثر  65األشخاص الذین تبلغ أعمارهم 

�ل وجنوب في حین أنَّ العدد الصغیر نسبً�ا من المشار�ین األكبر سًنا واستقطابهم المتأخر لتجارب المرحلة الثالثة في المملكة المتحدة والبراز 
المتحدة، والتي شملت أفر�ق�ا لم �كن �افً�ا لتقی�م الَنجاَعة بدقة، أظهرت الب�انات الصادرة مؤخًرا عن تجر�ة المرحلة الثالثة من اللقاح في الوال�ات  

%) في هذه الفئة العمر�ة.  94- %58%:  95% (فاصل الثقة  85عاًما أو أكثر، َنجاَعة بنس�ة    65أعمارهم    تبلغعدًدا أكبر من المشار�ین الذین  
ح �عد طرحه في المملكة  وتشیر ب�انات التجر�ة أ�ًضا إلى أنَّ اللقاح آمٌن لهذه الفئة العمر�ة. وعالوة على ذلك، أظهرت دراسات فعال�ة اللقا

الوخ�م، والوفاة بین المسنین، �من فیهم َمْن تز�د   19-المتحدة معدالت عال�ة من الحما�ة من اإلدخال إلى المستشفى، واإلصا�ة �مرض �وفید
 كثر. عاًما فأ 65عاًما. وُتوصي منظمة الصحة العالم�ة �استخدام اللقاح مع األشخاص الذین تبلغ أعمارهم  80أعمارهم عن 

 
 األشخاص المصابون �حاالت مراضة ُمصاِح�ة

الوخ�م والوفاة. وقد أثبتت التجارب السر�ر�ة أن    19-تم تحدید �عض حاالت المراضة الُمصاِح�ة على أنها تز�د من خطر اإلصا�ة �مرض �وفید
حاالت طب�ة �امنة مختلفة، �ما فیها تلك التي ُتعرِّضهم مرتسمات اللقاح متماثلة من حیث المأمون�ة والَنجاَعة لدى األشخاص الذین �عانون من 

الوخ�مة. وشملت حاالت المراضة الُمصاِح�ة التي تمت دراستها في التجارب السر�ر�ة السمنة   19-�شكل متزاید لخطر اإلصا�ة �عدوى �وفید
شخاص المصابین �حاالت مراضة ُمصاِح�ة تم تحدیدها  وأمراض القلب واألوع�ة الدمو�ة وأمراض الجهاز التنفسي والسكري. وُ�وصى �التطع�م لأل

 الوخ�مة.   19-على أنها تز�د من خطر اإلصا�ة بـعدوى �وفید
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 التجارب السر�ر�ة فيها ب�انات عنشأنها ب�انات محدودة أو ال توجد  فر �االفئات السكان�ة التي تتو 

 عاًما 18األطفال والمراهقون دون سن 

عاًما. وحتى تتوافر هذه الب�انات،   18ب�انات عن الَنجاَعة أو المأمون�ة �النس�ة لألطفال أو المراهقین الذین تقل أعمارهم عن  ال توجد حالً�ا أي  
 عاًما.  18ال ُیوصى عادة بتطع�م األفراد الذین تقل أعمارهم عن 

 
 الحوامل

ض وخ�م، مقارنًة �النساء غیر الحوامل في سن اإلنجاب. أكثر عرضة لخطر اإلصا�ة �مر   19-تعد النساء الحوامل المصا�ات �مرض �وفید
أثناء الحمل بز�ادة خطر الوالدة الم�كرة، واحت�اج الموالید إلى دخول العنا�ة المر�زة لحدیثي الوالدة. وتعد النساء   19-كما ارت�ط مرض �وفید

لدیهن مرتفًعا، أو �عانون من حالة مراضة مصاح�ة مثل السكري   عاًما أو أكثر، أو �كون مؤشر �تلة الجسم  35الحوامل اللواتي یبلغن من العمر  
 19.2- أو ارتفاع ضغط الدم، معرضات �شكل خاص لخطر اإلصا�ة �حصائل خطیرة ناجمة عن �وفید

] غیر قابل  التجم�عي[  ChAdOx1-Sولم توضح الدراسات األول�ة للُسم�َّة اإلنجاب�ة في الفئران حدوث آثار ضارة للقاح أثناء الحمل. و�عد لقاح  
ن المخطط لالستنساخ. وفي حین أن الب�انات المتاحة عن تطع�م الحوامل غیر �اف�ة لتقی�م َنجاَعة اللقاح أو المخاطر المرت�طة �ه أثناء الحمل، م

خبرة السا�قة في استخدام  إجراء دراسات على النساء الحوامل في األشهر المقبلة، �ما �شمل دراسة فرع�ة للحمل وسجل للحمل. و�ناًء على ال
] لدى النساء الحوامل مشابهة لتلك الملحوظة لدى  التجم�عي[  ChAdOx1-Sاللقاحات األخرى أثناء الحمل، من المتوقع أن تكون فعال�ة لقاح  

الحمل �ارتفاع معدالت تجلُّط  النساء غیر الحوامل في الفئات العمر�ة المماثلة. وتجدر اإلشارة إلى أنه �المقارنة مع النساء غیر الحوامل، یرت�ط
َفْ�َحات والنز�ف الدموي؛ ومع ذلك، ال ُ�عرف حالً�ا ما إذا �ان الحمل یرت�ط �ارتفاع خطر اإلصا�ة �متالزمة ِقلَّ  َفْ�َحات. الدم وِقلَّة الصُّ ة الصُّ

 و�مجرد توافر الب�انات، سیتم تحدیث التوص�ات المتعلقة �التطع�م وفًقا لذلك. 

] مع النساء الحوامل فقط إذا �انت فوائد تطع�م المرأة  التجم�عي[  ChAdOx1-Sناء، ُتوصي منظمة الصحة العالم�ة �استخدام لقاح  وفي هذه األث
  19-الحامل تفوق المخاطر المحتملة. ولمساعدة الحوامل على إجراء هذا التقی�م، ین�غي تزو�دهن �معلومات عن مخاطر اإلصا�ة �مرض �وفید

ا �شمل، على سبیل المثال، أن �عض النساء الحوامل معرضات لخطر اإلصا�ة المتزاید �العدوى، أو أنهن مصا�ات �حاالت  أثناء الحمل (�م
مون�ة مراضة مصاح�ة تز�د من خطر إصابتهن �مرض وخ�م)، والفوائد المحتملة للتطع�م في الس�اق الو�ائي الحالي، والقیود الحال�ة لب�انات المأ

 وصي المنظمة �إجراء اخت�ار للحمل قبل التطع�م. وال ُتوصي المنظمة بتأخیر الحمل أو إنهائه �سبب التطع�م.لدى الحوامل. وال تُ 
 

 المرضعاتاألمهات 

مرضعات وأطفالهن الذین یرضعون رضاعة طب�ع�ة. ومن المتوقع أن تكون َنجاَعة اللقاح  مهات التوفر الرضاعة الطب�ع�ة فوائد صح�ة �بیرة لأل
ال�الغین اآلخر�ن. ومع ذلك، ال توجد أي ب�انات عن آثار اللقاح على األطفال الذین یرضعون رضاعة طب�ع�ة. لتلك بین    مماثلةات  لدى المرضع

] ال �حتوي على فیروس حي، من غیر المرجح من الناح�ة البیولوج�ة والسر�ر�ة أن ُ�شكِّل خطًرا على  التجم�عي[  ChAdOx1-Sو�ما أنَّ لقاح  
ن یرضعون رضاعة طب�ع�ة. و�ناًء على هذه االعت�ارات، ین�غي توفیر التطع�م على أساس مماثل للمرضعات اللواتي ُ�شكِّلن جزًءا األطفال الذی

من مجموعة ُموصى بتطع�مها وفًقا لخر�طة طر�ق المنظمة لترتیب األولو�ات، مثل العاملین الصحیین. وال ُتوصي المنظمة بوقف الرضاعة  
 ي التطع�م. الطب�ع�ة �عد تلقِّ 

 

 
2 https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3320 

https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3320
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 المصابون �فیروس العوز المناعي ال�شري 

الوخ�م. و�انت ب�انات المأمون�ة واالْسِتْمناع    19-قد �كون المصابون �فیروس العوز المناعي ال�شري أكثر عرضة لخطر اإلصا�ة �مرض �وفید
�فیروس  منهم أفراد تخضع إصابتهم  ن �فیروس العوز المناعي ال�شري،  ] متشابهة بین المصابیالتجم�عي[  ChAdOx1الخاصة �جرعتین من لقاح  

، في إحدى الدراسات من جنوب أفر�ق�ا. �فیروس العوز المناعي ال�شري   للس�طرة الجیدة وآخرون ذوو نت�جة إصا�ة سلب�ة  المناعي ال�شري العوز  
س العوز  تعد الب�انات المتاحة عن إعطاء اللقاح حالً�ا غیر �اف�ة للسماح بتقی�م َنجاَعة اللقاح أو مأمونیته �النس�ة لألشخاص المصابین �فیرو و 

لقاح غیر  المناعي ال�شري. ومن الممكن أن تنخفض االستجا�ة المناع�ة للقاح، مما قد �قلل من فعالیته السر�ر�ة. وفي هذه األثناء، ونظًرا ألن ال
ن�غي  قابل لالستنساخ، �مكن تطع�م األشخاص المصابین �فیروس العوز المناعي ال�شري الذین ُ�شكِّلون جزًءا من مجموعة ُیوصى بتطع�مها. و�

ضرورة الخت�ار    �س هناك. ولعلى أساس فرديتقد�م المعلومات، وحیثما أمكن إسداء المشورة من أجل االسترشاد بها في تقی�م الفوائد والمخاطر  
 اإلصا�ة �فیروس العوز المناعي ال�شري قبل إعطاء اللقاح. 

 
 األشخاص َمْنقوُصو الَمناَعة

الوخ�مة. وال تكفي الب�انات المتاحة حالً�ا لتقی�م َنجاَعة اللقاح أو   19-األشخاص منقوصو المناعة أكثر عرضة لخطر اإلصا�ة بـعدوى �وفید
المخاطر المرت�طة �ه لدى األشخاص منقوصي المناعة �شدة، �من فیهم الذین �حصلون على عالج �ابت للمناعة. ومن الممكن أن تنخفض 

المناع�ة للقاح، مما قد �قلل من فعالیته السر�ر�ة. وفي هذه األثناء، ونظًرا ألن اللقاح غیر قابل لالستنساخ، �مكن تطع�م األشخاص    االستجا�ة
ة منقوصي المناعة الذین ُ�شكِّلون جزًءا من مجموعة ُیوصى بتطع�مها. و�ن�غي توفیر المعلومات، وحیثما أمكن إسداء المشورة، �شأن مأمون�

 . على أساس فرديح ومرتسمات َنجاَعته لدى األشخاص منقوصي المناعة، لالسترشاد بها في تقی�م الفوائد والمخاطر اللقا
 

 األشخاص المصابون �أمراض المناعة الذات�ة 

م األشخاص المصابین ال توجد ب�انات متاحة حالً�ا حول مأمون�ة اللقاح وَنجاَعته لدى األشخاص المصابین �أمراض المناعة الذات�ة. و�مكن تطع�
 �أمراض المناعة الذات�ة الذین ُ�شكِّلون جزًءا من مجموعة ُیوصى بتطع�مها. 

 

 2-سارس-فیروس �ورونا �عدوى األشخاص الذین ُأصیبوا سا�ًقا 

المصحو�ة أو غیر المصحو�ة �أعراض. ولم    2-سارس-ین�غي توفیر التطع�م �غض النظر عن سوابق إصا�ة الشخص �عدوى فیروس �ورونا
�قة  تكشف الب�انات المأخوذة من التجارب السر�ر�ة عن أي إشارات حول المأمون�ة. وال ُیوصى �إجراء اخت�ارات فیروس�ة أو مصل�ة للعدوى السا

أشهر �عد اإلصا�ة الطب�ع�ة األول�ة، توضح الب�انات المتاحة أن َعْوَدة الَعْدَوى المصحو�ة    6ار �شأن التطع�م. وفي غضون  �غرض اتخاذ قر 
المؤ�دة �اخت�ار تفاعل   2-سارس-�ورونا�عدوى فیروس  �أعراض غیر شائعة. ونظًرا إلمدادات اللقاح المحدودة، قد �ختار األشخاص المصابون  

إلى أن َعْوَدة الَعْدَوى    المستجدةسلسل في األشهر الستة السا�قة، تأخیر التطع�م حتى نها�ة هذه الفترة. ومع ذلك، تشیر الب�انات  البول�میراز المت
فیها   التي تنتشر  البیئات  الطب�ع�ة قد تحدث في  العدوى  بیِّنات على    متحورات فیروس�ةالمصحو�ة �أعراض �عد  قلًقا مع  جهاز   تفادیهاتثیر 

 . وفي هذه البیئات، قد �كون من المستحسن التمن�ع الم�كر �عد اإلصا�ة �العدوى. وعند توفُّر المز�د من الب�انات حول مدة المناعة �عد المناعة
 العدوى الطب�ع�ة، �مكن مراجعة طول هذه الفترة الزمن�ة.

 
 الحادة  19-األشخاص المصابون حالً�ا �عدوى �وفید

من المرض الحاد    یتعافواالحادة المؤ�دة �اخت�ار تفاعل البول�میراز المتسلسل، حتى    19-ین �عدوى �وفیدین�غي عدم تطع�م األشخاص المصاب
 و�تم است�فاء معاییر وقف العزل. والحد األدنى األمثل للفاصل الزمني بین العدوى الطب�ع�ة والتطع�م غیر معروف �عد.
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 19-مضادة سلب�ة لكوفیداألشخاص الذین حصلوا سا�ًقا على عالج �أجسام 

ما الناقهین في إطار  ال توجد حالً�ا أي ب�انات عن مأمون�ة التطع�م أو َنجاَعته لدى األشخاص الذین تلّقوا أجساًما مضادة ُأحاِدّ�ة النَِّسْیَلة أو بالز 
یوًما على األقل لتجّنب    90لتطع�م لمدة  . ومن ثمَّ، وعلى سبیل التدبیر االحت�اطي، ُتوصي منظمة الصحة العالم�ة بتأجیل ا19-عالج �وفید

 تداخل العالج �األجسام المضادة مع االستجا�ات المناع�ة المستحّثة �اللقاحات. 
 
 

 البیئات الخاصة

الكثافة السكان�ة ین�غي إعطاء األولو�ة لألشخاص في بیئات مثل مخ�مات الالجئین واالحتجاز والسجون واألح�اء الفقیرة وغیرها من األماكن ذات  
)، مع مراعاة 4العال�ة، حیث ال �مكن تنفیذ الت�اعد البدني، لتلّقي التطع�م على النحو المبّین في خر�طة طر�ق المنظمة لترتیب األولو�ات (

 الب�انات الو�ائ�ة الوطن�ة، واإلمدادات �اللقاحات واالعت�ارات األخرى ذات الصلة. 

على نحو غیر    19-لترتیب األولو�ات، ین�غي للبرامج الوطن�ة إیالء اعت�ار خاص للفئات المتضررة بـكوفیدو�ما ورد في خر�طة طر�ق المنظمة  
ائق التي  متناسب أو التي تواجه تفاوتات صح�ة نت�جًة ألوجه عدم المساواة االجتماع�ة أو اله�كل�ة. و�ن�غي تحدید هذه الفئات، والتغلب على العو 

 إلتاحة الحصول على اللقاحات على قدم المساواة.تواجه التطع�م، ووضع برامج 

اللقاح محدودة للغا�ة، سیتعارض التطع�م التفضیلي للمسافر�ن الدولیین مع مبدأ المساواة. وُتوصي منظ الفترة الحال�ة حیث إمدادات  مة وفي 
البیئات الو�ائ�ة مًءا من فئة  على المسافر�ن إال إذا �انوا جز   19-الصحة العالم�ة حالً�ا �أال ُ�عرض التطع�م ضد �وفید عرضة للخطر، في 

ال�حارة   مثل  مهن�ة  مجموعة  من  جزًءا  أو  األولو�ات،  لترتیب  المنظمة  طر�ق  خر�طة  في  الطائرات المحددة   وطواقم 
)rewairc-and-seafarers-for-vaccination-19-covid-of-prioritization-on-statement-joint-2021-03-who.int/news/item/25://www.https.( 

 

 عت�ارات أخرى ا

 2-سارس-فیروس �ورونامتحورات 

الجدیدة للفیروس �ارتفاع قابل�ة انتقاله، أو وخامة المرض، أو خطر َعْوَدة    المتحوراتتطوًرا. وقد ترت�ط �عض    2-سارس-تشهد فیروسات �ورونا
 ر تكو�ن المستضدات، مما یؤدي إلى انخفاض فعال�ة اللقاح. الَعْدَوى، أو تغیُّ 

�المملكة المتحدة،    V002في تجر�ة     B1.1.1.7المتحور  ] ضد  التجم�عي[  ChAdOx1-Sوأظهرت التحلیالت األول�ة انخفاًضا طف�ًفا في فعال�ة لقاح  
) في جنوب COV005(أ) (1/ 2والذي یرت�ط �انخفاض محدود فقط في تحیید األجسام المضادة. وتشیر التحلیالت األول�ة من تجر�ة المرحلة  

ینة صغیر وفقدان �بیر ، وذلك بناًء على حجم ع B 1.351أفر�ق�ا إلى انخفاض ملحوظ في فعال�ة اللقاح ضد المرض الخف�ف والمتوسط �فضل  
مح  لنشاط تحیید األجسام المضادة. وُصِمَمت هذه الدراسة لتقی�م الَنجاَعة ضد المرض �اختالف درجة وخامته، ولكن حجم العینة الصغیر لم �س

، ال یزال ولكنالوخ�م؛    19-مرض �وفید  منالوخ�م. وتتسق البیِّنات غیر الم�اشرة مع الحما�ة    19-بتقی�م محدد لَنجاَعة اللقاح ضد مرض �وفید
 یتعین إث�ات ذلك في التجارب السر�ر�ة الجار�ة وتقی�مات ما �عد التنفیذ. 

ة طر�ق المنظمة لترتیب األولو�ات  ] وفًقا لخر�طالتجم�عي[  ChAdOx1-Sو�النظر إلى ذلك، ُتوصي منظمة الصحة العالم�ة حالً�ا �استخدام لقاح  
موجودة في أحد البلدان. و�ن�غي للبلدان أن ُتجري تقی�ًما للفوائد والمخاطر وفًقا للوضع الو�ائي المحلي،    متحورات الفیروس  حتى و�ن �انت)  4(

 الفیروس.  متحورات�ما �شمل مدى انتشار 

د وتقی�م  لحّ وتبرز هذه النتائج األول�ة الضرورة المُ  وأثرها المحتمل على فعال�ة اللقاح. وستواصل منظمة   المتحوراتة الت�اع نهج منّسق في ترصُّ
 الصحة العالم�ة رصد الوضع؛ و�مجرد توافر ب�انات جدیدة، سیتم تحدیث التوص�ات وفًقا لذلك. 

 

https://www.who.int/news/item/25-03-2021-joint-statement-on-prioritization-of-covid-19-vaccination-for-seafarers-and-aircrew
https://www.who.int/news/item/25-03-2021-joint-statement-on-prioritization-of-covid-19-vaccination-for-seafarers-and-aircrew
https://www.who.int/news/item/25-03-2021-joint-statement-on-prioritization-of-covid-19-vaccination-for-seafarers-and-aircrew
https://www.who.int/news/item/25-03-2021-joint-statement-on-prioritization-of-covid-19-vaccination-for-seafarers-and-aircrew
https://www.who.int/news/item/25-03-2021-joint-statement-on-prioritization-of-covid-19-vaccination-for-seafarers-and-aircrew
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 2-سارس-اخت�ارات فیروس �ورونا

أو اخت�ارات المستضّدات لتشخ�ص العدوى    2-سارس-ت تضخ�م الحمض النووي لفیروس �ورونالن یؤّثر التلّقي المسبق للقاح على نتائج اخت�ارا
ُتق�ِّم مستو�ات    2-سارس-الحادة/الحال�ة �الفیروس. ومع ذلك، من المهم مالحظة أن االخت�ارات المتاحة حالً�ا لألجسام المضادة لفیروس �ورونا

. و�حتوي اللقاح على البروتین القف�صة المنواة أو بروتین    (س�ا�ك)  نس�ًة إلى البروتین الشو�ي  Gو/أو الغلو�ولین المناعي    Mالغلو�ولین المناعي  
إما إلى عدوى    Gأو الغلو�ولین المناعي    Mالشو�ي؛ وهكذا، �مكن أن �شیر االخت�ار اإل�جابي للبروتین الشو�ي من مجموعة الغلو�ولین المناعي  

نات على عدوى سا�قة لدى فرد َتَلّقى اللقاح، ین�غي استخدام اخت�ار ُ�ق�ِّم على وجه التحدید الغلو�ولین المناعي  سا�قة أو تطع�م سابق. ولتقی�م الَبیِّ 
M    أو الغلو�ولین المناعيG    عدوى  وجود  إلى    القف�صة المنواة . و�شیر الفحص اإل�جابي القائم على بروتین  القف�صة المنواة نس�ًة إلى بروتین

�عد التطع�م (ما لم تحدث عدوى طب�ع�ة). وال ُیوصى    القف�صة المنواة سا�قة، في حین من المتوقع الحصول على فحص سلبي قائم على بروتین  
 ]. التجم�عي[ ChAdOx1-S�عد التطع�م بلقاح  19-حالً�ا �اخت�ار األجسام المضادة على مستوى األفراد لتقی�م المناعة ضد �وفید

 
 حات ضمن تدابیر وقائ�ة أخرى دور اللقا

استخدام    �ما أنه ال توجد حتى اآلن أي َبیِّنات �اف�ة على تأثیر اللقاح على انتقال العدوى، �جب أن تستمر التدخالت غیر الصیدالن�ة، �ما �شمل
ستناد إلى الخصائص الو�ائ�ة لمرض الخاصة، �اال  البیئاتكمامات الوجه، والت�اعد البدني، وغسل الیدین، وغیر ذلك من التدابیر الالزمة في  

مستجدة. و�ن�غي أن یواصل األفراد الذین تم تطع�مهم، وأولئك الذین لم یتم تطع�مهم �عد، اتِّ�اع    متحوراتوالمخاطر المحتملة لظهور    19-كوفید
تقی�م المعلومات المتعلقة بتأثیر  النصائح الصادرة عن الحكومات �شأن التدخالت غیر الصیدالنّ�ة. وسیتم تحدیث هذه النصائح على ضوء  

 التطع�م على انتقال الفیروس والحما�ة غیر الم�اشرة في المجتمع المحلي. 
 

 المشار�ة المجتمع�ة والتواصل الفعَّال والمشروع�ة 

التطع�م ضد �وفید لنجاح برامج  العوامل الضرور�ة  المخاطر) من  الفعال (�ما �شمل اإلبالغ عن  المجتمع�ة والتواصل  المشار�ة  .  19-تعّد 
لتمثیل و�ن�غي اتخاذ القرارات �شأن ترتیب األولو�ات من خالل عمل�ات شفافة تستند إلى الق�م المشتر�ة، وأفضل البیِّنات العلم�ة المتاحة، وا

�شأن آل�ة عمل اللقاحات القائمة على النواقل، و��انات الَنجاَعة    التواصللمالئم لألطراف المتضررة وُمدخالتهم. وعالوة على ذلك، یلزم تعز�ز  ا
 والمأمون�ة المستمدة من التجارب السر�ر�ة ودراسات ما �عد التسو�ق، فضًال عن المعلومات األساس�ة حول الوف�ات، وحصائل صحة األمهات 

ولو�ة للتطع�م. و�ن�غي أن تشمل االسترات�ج�ات ما یلي: (أ) إتاحة  األذات  األهم�ة الخاصة في الفئات  والموالید، ومعدالت األحداث الضارة ذات  
تعانة ؛ (ب) المشار�ة المجتمع�ة النشطة واالس19-التواصل المجاني على نحو مقبول ثقافً�ا و�لغة �سهل فهمها ف�ما یتعلق �التطع�م ضد �وفید

أصحاب المصلحة    مختلف  �قادة الرأي في المجتمع المحلي واألصوات الموثوقة لتحسین الوعي وفهم هذا النوع من التواصل؛ (ج) إدراج آراء
ا�ة  رعالمتضرر�ن في عمل�ة اتخاذ القرار. وتتسم هذه الجهود �أهم�ة خاصة لدى الفئات السكان�ة الفرع�ة التي قد ال تكون على درا�ة بُنُظم ال

 الصح�ة والتمن�ع أو ال تثق بها. 

لى الثقة.  إن التواصل المفتوح والشفاف والُمسند �البیِّنات حول الفوائد والمخاطر المحتملة مع المستفیدین والمجتمع المحلي أمر ضروري للحفاظ ع
الذي وضعته اللجنة االستشار�ة   19-قاحات �وفیدومن الموارد المفیدة للتواصل �شأن مأمون�ة اللقاحات: وحدة التواصل في دلیل ترصد مأمون�ة ل

 .)https://www.who.int/publications/i/item/10665338400العالم�ة المعن�ة �مأمون�ة اللقاحات (
 
 

 خدمات التطع�م اللوجست�ة 

دة �سدادة (مّطاطّ�ة مع مانع للتسرب مصنوع من    10یتم توفیر اللقاح في قارورة تحتوي على   )، وتأتي في عبوات تحتوي األلمونیومجرعات وُمزوَّ
المفتوحة في ثالجة (   10على   الجرعات غیر  القوار�ر متعددة  الجرعات. و�جب تخز�ن  درجات مئو�ة) و�جب عدم    8إلى    2قوار�ر متعددة 

https://www.who.int/publications/i/item/10665338400
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توحة، . و�مجرد فتح القارورة (أول ثقب �اإلبرة)، ین�غي مناولتها وفًقا لس�اسة منظمة الصحة العالم�ة �شأن اللقاحات المتعددة الجرعات المفتجمیدها
ه  والتخلص منها في نها�ة جلسة التمن�ع أو في غضون ست ساعات من فتحها، أیهما أسبق. وخالل هذه الفترة، �مكن االحتفاظ �المنتج واستخدام

  8و   2). �ما ین�غي االحتفاظ �قوار�ر اللقاح المفتوحة في درجات حرارة �اردة تتراوح بین  7،  6درجة مئو�ة (   30في درجات حرارة تصل إلى  
 ). 7، 6درجات مئو�ة خالل فترة االستخدام (

 رقم الدفعة بوضوح في سجالت المرضى. ولتحسین إمكان�ة تت�ُّع المنتجات الطب�ة البیولوج�ة، �جب تسجیل اسم المنتج الذي یتم إعطاؤه و 

] الذي  التجم�عي[  ChAdOx1-Sوعند جدولة التطع�م للمجموعات المهن�ة، مثل العاملین الصحیین، ین�غي إیالء اعت�ار لمرتسم نشوء التفاعل للقاح  
 ساعة �عد التطع�م. 48و 24ح بین أح�اًنا الحصول على إجازة من العمل لمدة تتراو  �ستلزمتمت مالحظته في التجارب السر�ر�ة، مما قد 

لیته وعند النظر في اآلثار البرنامج�ة المترت�ة على تنفیذ هذه التوص�ات، ین�غي إیالء اهتمام خاص لإلنصاف، �ما �شمل جدوى البرنامج ومقبو 
 وفعالیته في البیئات المحدودة الموارد. 

 
 

 اء مز�د من ال�حوثتوص�ات �شأن معالجة الثغرات المعرف�ة الحال�ة من خالل إجر 

 وال�حوث.التالي للترخ�ص ُتوصي المنظمة �األنشطة اآلت�ة من أجل الرصد 
 

د المأمون�ة ورصدها:  •  ترصُّ

َفْ�َحات، وفرط الحساس − ّي، واألحداث الُخثاِر�َّة مع ِقلَّة الصُّ �ة،  األحداث الضارة الخطیرة مثل الُخثار الَجیِبّي الَور�ِدّي الُمخِّ
 النُّخاِع الُمْسَتْعِرض؛  �ة الخطیرة، وشلل بیل، واْلِتهابردود الفعل التحسسوغیرها من 

�عد التطع�م التي تؤدي إلى دخول   19-حاالت المتالزمة االلتهاب�ة المتعددة األجهزة �عد التطع�م، وحاالت �وفید −
 المستشفى أو الوفاة؛ 

شمل أحداث االنصمام الخثاري، والُخثار الَجیِبّي  المعدالت األساس�ة لألحداث الضارة ذات األهم�ة الخاصة (�ما � −
َفْ�َحات)، وحصائل صحة األمهات والموالید، والوف�ات في الفئات ذات األولو�ة   ّي، ومتالزمة ِقلَّة الصُّ الَور�ِدّي الُمخِّ

 للتطع�م؛

َفْ�َحات. معدل اإلصا�ة حسب إقل�م منظمة الصحة العالم�ة، والعمر، والجنس، واآلل�ات المرض�ة لمتالز  −  مة ِقلَّة الصُّ
 

 فعال�ة اللقاح:  •

 فعال�ة اللقاح لدى المسنین؛ −

 فعال�ة اللقاح ف�ما یتعلق �الفاصل الزمني بین الجرعتین األولى والثان�ة؛ −

 الجدیدة للفیروس؛  �المتحوراتفعال�ة اللقاح ف�ما یتعلق  −

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

طة �استخدام اللقاحات الَغیِرّ�ة؛ −  دراسات عن الجرعة الثان�ة والجرعات الُمَنشِّ

 الفیروسي؛ واالنتثار  2-سارس-دراسات الستقصاء ما إذا �ان هذا اللقاح �حّد من انتقال فیروس �ورونا −

 الفیروسي، واإلبالغ عنها؛ تقی�م حاالت العدوى االختراق�ة ومعلومات التسلسل  −

ومقا�سات مناعة  الق�اس�ةالدراسات الم�اشرة مع اللقاحات األخرى �شأن مستوى المناعة ومدتها، �استخدام مقا�سات التحیید  −
 ؛ الخال�ا التائ�ة والغشاء المخاطي

 . 19-فعال�ة اللقاح ضد الحاالت المرض�ة ما �عد �وفید −
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 الفئات السكان�ة الفرع�ة: •

 ] لدى النساء الحوامل والمرضعات؛التجم�عي[ ChAdOx1-Sالمرتق�ة حول مأمون�ة لقاح الدراسات  −

 عاًما؛ 18والمأمون�ة لدى األشخاص دون سن  االستمناععن دراسات  −

مأمون�ة التطع�م لدى األشخاص منقوصي المناعة، �ما �شمل األشخاص المصابین �فیروس العوز المناعي ال�شري ب�انات   −
 والمصابین �أمراض المناعة الذات�ة. 

 :خدمات التطع�م اللوجست�ة •

دراسات االْسِتْمناع والمأمون�ة عند إعطاء اللقاح مع لقاحات أخرى، �ما �شمل لقاحات األنفلونزا والمكّورات الرئوّ�ة، لدى   −
 ال�الغین والمسنین؛ 

 الثان�ة، �ما هو مطّبق في الوقت الراهن في �عض البلدان؛ االْسِتْمناع والمأمون�ة والتأثیر الخاص بتأخیر الجرعة  −

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

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

 : الفیروس متحورات •

د العالمي لتطور الفیروس وأثر  −  على فعال�ة اللقاح لدعم تحدیث اللقاحات؛ متحوراتهالترصُّ
 المستجدة؛متحورات وضع نماذج لتحدید عمل�ات التداول من أجل استخدام اللقاحات ذات الفعال�ة المنخفضة ضد ال −
ثة. تشتمل علىدراسات معززة  −  تر�ی�ات لقاح ُمحدَّ
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 األساس المنطقي للتحدیث  القسم

المعلومات األساس�ة والتعز�ز وقابل�ة 
 الت�ادل 

المبدئ�ة بتار�خ   ، حددت منظمة الصحة العالم�ة  2021ش�اط/فبرایر    10منذ صدور التوص�ات 
 . ومن ثمَّ تعد هذه المنتجات متكافئة وقابلة للتبدیل. ChAdOx1-Sمنتجات اللقاح على أساس    معادلة

المصحوب �انخفاض ، تم اإلبالغ عن متالزمة نادرة جًدا من تجلط الدم  2021منذ آذار/مارس   االحت�اطات 
َفْ�َحات الصُّ ِقلَّة  متالزمة  مع  تخثر  �أنها  ُوِصَفت  الدمو�ة،  الصفائح  بلقاح  3عدد  التطع�م  �عد   ،

ChAdOx1-S ]التجم�عي .[ 

  65األشخاص الذین تبلغ أعمارهم 
 عاًما فأكثر 

المبدئ�ة بتار�خ   ب�انات �عد طرح  2021ش�اط/فبرایر    10منذ صدور التوص�ات  اللقاح ، ظهرت 
  65ُتوفِّر ب�انات أكثر رسوًخا ف�ما یتعلق بَنجاَعة/فعال�ة اللقاح لدى األشخاص الذین تبلغ أعمارهم  

عاًما فأكثر. وُأض�فت الجملة التال�ة: "�عد طرح اللقاح، �شفت الدراسات عن فعال�ة اللقاحات من  
المستشفى واإلصا� دخول  للحما�ة من  عال�ة  المتحدة عن معدالت  �وفیدالمملكة  �مرض    19-ة 

الوخ�م والوفاة لدى المسنین". وعالوة على ذلك، أوضحت التحلیالت المبدئ�ة لتجر�ة المرحلة الثالثة 
) في الوال�ات المتحدة َنجاَعة سر�ر�ة مرتفعة ذات  AZD1222(  19- للقاح أستراز�ن�كا المضاد لكوفید

 عاًما فأكثر.  65 لدى األشخاص الذین تبلغ أعمارهم  19- داللة إحصائ�ة ضد �وفید

األشخاص الذین ُأصیبوا سا�ًقا 
�العدوى الناجمة عن فیروس 

 2-سارس-كورونا

األخرى، حیث    19-تم تحدیث هذه الوث�قة لتتوائم مع أحدث التوص�ات المبدئ�ة حول لقاحات �وفید
انخفاض الحما�ة  قرر فر�ق الخبراء االستشاري االسترات�جي تحدیث الص�اغة لتعكس المخاوف �شأن  

 �عد العدوى الطب�ع�ة في المناطق التي تنتشر فیها السالالت المتحورة التي تثیر قلًقا.

مع أثناء الحمل و   19-إدراج التحدیثات في الب�انات والرؤى المتعلقة �استخدام لقاحات �وفید الحوامل والمرضعات
 لمرضعات.ا

المصابون �فیروس العوز المناعي  
 ال�شري 

) مع األشخاص  AZD1222( 19-المضاد لكوفید ChAdOx1لقاح  :حدث الب�اناتإدراج أ
(�اإلنكلیز�ة). تأل�ف مادهي س.   المصابین �فیروس العوز المناعي ال�شري وغیر المصابین �ه

 السا�قة للط�اعة:  Epub. نسخة 2021وآخرون. 

DOI: 10.21203/rs.3.rs-322470/v1 

 
3 https://www.who.int/news/item/16-04-2021-global-advisory-committee-on-vaccine-safety-(gacvs)-review-of-latest-
evidence-of-rare-adverse- blood-coagulation-events-with-astrazeneca-covid-19-vaccine-(vaxzevria-and-covishield). 
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لقاحات   البیئات الخاصة المبدئ�ة حول  التوص�ات  أحدث  المستخدمة في  اللغة  لتتوائم مع  الوث�قة  تم تحدیث هذه 
 األخرى:  19-كوفید

للمسافر�ن   التفضیلي  التطع�م  سیتعارض  للغا�ة،  اللقاح محدودة  إمدادات  الحال�ة حیث  الفترة  في 
- الدولیین مع مبدأ المساواة. وُتوصي منظمة الصحة العالم�ة حالً�ا �أال ُ�عرض التطع�م ضد �وفید

المحددة في   عرضة للخطر، أو في البیئات الو�ائ�ةمعلى المسافر�ن إال إذا �انوا جزًءا من فئة   19
خر�طة طر�ق المنظمة لترتیب األولو�ات. وُأض�ف الب�ان المشترك �شأن إعطاء األولو�ة لل�حارة  

 .وطواقم الطائرات

 تم تحدیث هذا القسم ل�عكس س�اسة المنظمة �شأن القوار�ر المفتوحة.  خدمات التطع�م اللوجست�ة 

توص�ات �شأن معالجة الثغرات  
المعرف�ة الحال�ة من خالل إجراء 

 مز�د من ال�حوث

َفْ�َحات تحت  )1(  رصد المأمون�ة.عنوان ُأدرجت أحداث االنصمام الخثاري ومتالزمة ِقلَّة الصُّ
�النظر إلى أن مختلف السلطات التنظ�م�ة الصارمة أشارت إلى أن الجسر المناعي، �ما   )2(

ة، �كفي لتوس�ع نطاق اإلشارة إلى الفئة العمر�ة لتشمل المراهقین  �شمل ب�انات المأمون�
"دراسات   لتشمل  التوص�ة  أُعیدت ص�اغة  لتحل محل    االستمناع واألطفال،  والمأمون�ة" 
 التوص�ة السا�قة �شأن التجارب العشوائ�ة المضبوطة. 

 19-لقاحات �وفیدمواءمة قائمة التوص�ات ال�حث�ة مع أحدث التوص�ات المبدئ�ة حول   )3(
 األخرى.

 

 مصدر التمو�ل 

ال �حصل أعضاء فر�ق الخبراء االستشاري االسترات�جي المعني �التمن�ع، وال فر�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. �الفر�ق. وُتَموَّ

 

 شكر وتقدیر 

ت هذه الوث�قة �التشاور مع الجهات التال�ة:  أُعدِّ

 . 19-وفر�قه العامل المعني بلقاحات �وفید  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.-منظمة الصحة العالم�ة: أنیل�س وایلدر
 
 

�ثب لمتا�عة أي تغیرات �مكن أن تؤثر على هذه اإلرشادات المبدئ�ة. و�ذا طرأ تغییر على    تواصل منظمة الصحة العالم�ة مراق�ة الوضع عن 
أي من العوامل ذات الصلة، فسوف تصدر المنظمة إرشادات محّدثة إضاف�ة. و�خالف ذلك، تظل وث�قة اإلرشادات المبدئ�ة هذه صالحة لمدة  

 عامین من تار�خ نشرها.
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