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 ة معلومات أساس�ّ 

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

 ).1(  2021ن�سان/أبر�ل  29االستشاري) خالل جلسته االستثنائ�ة في 

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

 .فر�قه العاملو  تماعات فر�ق الخبراء االستشاري الموقع اإللكتروني الجالمبَلغ عنها على  

الذي طّورته مجموعة بیوت�ك الوطن�ة   BIBPالمعّطل    19-وتستند هذه اإلرشادات إلى الَبیِّنات الموجزة في وث�قة المعلومات األساس�ة عن لقاح �وفید

وص�ات. وجداول َبیِّنات الت  GRADE)، سینوفارم والملحقات التي تشمل منهج�ة تصن�ف التوص�ات وتقدیرها ووضعها وتقی�مها  CNBG(  الصین�ة

experts-of -group-advisory-https://www.who.int/groups/strategic-:  19-الخاصة �كوفید  اإللكترون�ة  الفر�ق  صفحة وهذه الوثائق متاحة على  

.materials-19-immunization/covid-on 

)، وهو  BIBPللمنتجات البیولوج�ة المحدودة (الذي صنعه معهد ب�جین )، Vero cellالمعّطل ( 19-وتشیر هذه التوص�ات المؤقتة إلى لقاح �وفید

الصین�ة ( الوطن�ة  الصیدالن�ة (سینوفارم) هي CNBGفرع من مجموعة بیوت�ك  للمستحضرات  الصین�ة  المجموعة الوطن�ة  ). وُ�ذَ�ر أن مؤسسة 

وفي النص الالحق، س�شار إلى  .  BBIBP-CorVواالسم التجاري للقاح هو �وفیلو. و�عرف اللقاح أ�ضًا �اسم  .  CNBGالشر�ة األم لمجموعة  

 .19-المضاد لكوفید BIBPلقاح اللقاح �اسم 
 
 

 األسالیب المّت�عة 

). و�مكن االّطالع 2قام بوضع عمل�ة منهج�ة دق�قة إلصدار التوص�ات وتحدیثها (قد  �طّبق فر�ق الخبراء االستشاري م�ادئ الطب المسَند �البیِّنات، و 

). و�تضمن  3الذي وضعه الفر�ق (   19-في إطار بیِّنات لقاحات �وفید  19-المنهج�ة عند تطب�قها على لقاحات �وفیدعلى وصف مفّصل للعمل�ات  

 هذا اإلطار إرشادات تستند إلى الب�انات الناشئة عن التجارب السر�ر�ة ورصد فعال�ة اللقاحات ومأمونیتها �عد طرحها.
 
 

 19-المضاد لكوفید  BIBPقاح لالهدف العام واالسترات�ج�ة العامة الستخدام 

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

 وهناك حاجة عالم�ة ُملّحة إلى استحداث لقاحات فعالة ومأمونة و�تاحتها على نطاق واسع ومنصف في جم�ع البلدان. 

الذي  BIBPاملعّطل  19-تة بشأن استخدام لقاح كوفيدتوصيات مؤقّ 
 ، سينوفارم (CNBG)ة ة الصينيّ طّورته جمموعة بيوتيك الوطنيّ 

 ةإرشادات مبدئ�ّ 

 2021أ�ار/مایو  7
 

https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/04/29/default-calendar/extraordinary-meeting-of-the-strategic-advisory-group-of-experts-on-immunization-(sage)-29-april-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
https://www.who.int/groups/strategic-advisory-group-of-experts-on-immunization/covid-19-materials
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هو لقاح فیروس �امل ُمَعّطل مدعوم بهیدرو�سید األلومنیوم. وقد أظهرت المرحلة الثالثة لتجر�ة موسعة على    19-المضاد لكوفید  BIBPلقاح  و 

٪) ضد العدوى  CI  (66-87٪ حدود الثقة (95٪ ( 79یومًا، یوفر فعال�ة بنس�ة    21نطاق بلدان متعددة أن إعطاء جرعتین، �فاصل زمني قدره  

بـ  2-سارس-�ورونا  �فیروس الثان�ة  اللقاح في تجنب دخول المستشفى    14المصحو�ة �أعراض �عد الجرعة  ٪ 79یومًا أو أكثر. و�انت فاعل�ة 

)95٪CI 26-94٪  ولم یتم تصم�م التجر�ة وتشغیلها إلث�ات فاعلیته ضد الحاالت المرض�ة الوخ�مة، أو في األشخاص الذین �عانون من حاالت .(

عامًا فما فوق. و�انت المرأة ممّثلة تمثیًال ناقصًا في التجر�ة. و�لغ   60ة، أو أثناء الحمل، أو في األشخاص الذین تبلغ أعمارهم  ِمراضة ُمصاِح�

 یومًا. وُتجرى حال�ًا تجر�تان أخر�ان لفاعلیته، ولكن الب�انات غیر متوفرة �عد. 112متوسط مدة المتا�عة المتاحة وقت استعراض الَبیِّنات 

الع على ب�انات أكثر إسها�ًا عن فاعل�ة هذا اللقاح ومأمونیته في وث�قة المعلومات األساس�ة. وتدعم الب�انات التي استعر  ضتها المنظمة و�مكن االطِّ

توفر إمدادات �اف�ة . و�ما أنه لن تحتملةتفوق المخاطر المعروفة أو التي ُتعتَبر م  19-المضاد لكوفید  BIBPلقاح  االستنتاج �أن الفوائد المعروفة ل 

) 4ُتنَصح البلدان �استخدام خر�طة طر�ق المنظمة لتحدید األولو�ات (  ،من اللقاح على الفور لتحصین جم�ع الذین �مكن أن �ستفیدوا من اللقاح

إمدادات  أن  المستهدفة. وطالما  المجموعات  أولو�اتها �شأن  في تحدید  بهما  لالسترشاد  المنظمة  الصادر عن  الق�م  للغا�ة    و�طار  اللقاح محدودة 

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

المز�د من اللقاحات، ین�غي  األولو�ة في البدا�ة للعاملین الصحیین و��ار السن المصابین أو غیر المصابین �حاالت ِمراضة ُمصاِح�ة. ومع توافر  

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

 ات األخرى ذات الصلة. المنَتج التي أقرتها السلطات التنظ�م�ة واالعت�ار والخصائص المعّینة للقاح على النحو المبّین في معلومات 
 
 

 االستخدام المقصود

 سنة فما فوق.  18األشخاص الذین تبلغ أعمارهم 
 
 

 اللقاح  تلقي

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

أساب�ع. و�ذا أُعِطَیت الجرعة الثان�ة    4و  3أساب�ع. وتوصي المنظمة �فاصل زمني یتراوح بین    3�فاصل زمني قدره  المصنِّعة، �مكن إعطاء اللقاح  

أساب�ع، فین�غي إعطاؤها في    4أساسب�ع من األولى، فإنه ال حاجة إلى تكرار الجرعة. و�ذا تأخر تناول الجرعة الثان�ة إلى ما �عد    3�عد أقل من  

 وصى �أن یتلّقى جم�ع األفراد الملّقحین جرعتین.أقرب فرصة ممكنة. و�
 

طة  الجرعات الُمَنشِّ

 �جري في إطار التجارب السر�ر�ة تقی�م الحاجة إلى جرعات إضاف�ة وتوقیتها. 
 
 

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

ُ�نَصح حال�ًا �استخدم نفس المنَتج في �لتا الجرعتین. أخرى. و  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.
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 تناول اللقاح مع لقاحات أخرى 

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

 مع توافر ب�انات عن تناول اللقاح مع لقاحات أخرى.
 
 

 الَمواِنع

  �عّد وجود تار�خ من فرط الحساسّ�ة ألي مكون من مكونات اللقاح مانعًا للتطع�م. وال ین�غي أن یتلقى األشخاص الذین �ظهر لدیهم رد فعل

سي �عد الجرعة األولى من هذا اللقاح جرعة ثان�ة من نفس اللق  اح.تحسُّ
 
 

 اإلجراءات االحتراز�ة 

فاعالت ت  لوحظت  ولكن  اللقاح،  عن  الناجمة  والحساس�ة   الحساس�ة   لفرط)  الرا�عة  الرت�ة  ≥لم ُتسجَّل في التجارب السر�ر�ة أي تفاعالت شدیدة (

تحت    19-المضاد لكوفید   BIBPلقاح  ، فین�غي إعطاء  19-في �عض األح�ان �عد طرحه . و�ما هو الحال �النس�ة إلى جم�ع لقاحات �وفید

إشراف جهات الرعا�ة الصح�ة، مع توفیر العالج الطبي المناسب في حالة التفاعالت التحسس�ة. و�إجراء وقائي، ین�غي ضمان فترة مراق�ة 

 دق�قة �عد التطع�م.  15مدتها 

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

 ومع ذلك فإن وجود عدوى طف�فة، مثل نزلة برد أو حمى من الدرجات الدن�ا، ال ین�غي أن یؤخر التطع�م. 
 
 

 تطع�م فئات سكانّ�ة محّددة

 الفئات السكان�ة التي توجد ب�انات محدودة �شأنها أو ال تتوفر ب�انات عنها 

 سنة فما فوق  60الذین تبلغ أعمارهم ال�الغون 

في    19-سنة أو أكثر، ولم تكن هناك حاالت  �وفید  60السر�ر�ة بین    ةلتجر�لتراوحت أعمار عدد قلیل نسب�ًا من المشار�ین في المرحلة الثالثة  

لمستحّثة   اللقاح. و�انت معدالت اإل�جاب�ة المصل�ةمجموعة اللقاح أو المجموعة الوهم�ة ضمن هذه الفئة العمر�ة؛ وتعذَّر �التالي تقدیر فاعل�ة  

لدى ��ار السن مشابهة لمثیلتها في  الراشدین األصغر سنًا، ف�ما �انت ع�ارات األجسام المضادة التحید�ة  �بیرة   19-المضاد لكوفید  BIBPلقاح  ب

 و�ن �انت أقل في الفئة العمر�ة للراشدین األكبر سنًا. 

�عد من ِقَبل النظراء من ال�حر�ن �عد طرح اللقاح إلى فعالیته في جم�ع الفئات   ستعراضلال  تخضعل�ة والب�انات التي لم  وتشیر ب�انات الرصد األو 

  المالحظة،   على   القائمة  األول�ة  الب�انات  هذه  جانب   و�لى.  عاماً   60  ≥٪، �ما في ذلك األشخاص في الفئة العمر�ة   80العمر�ة بنس�ة تز�د عن  

من المرجح أن �كون له تأثیر وقائي على ��ار السن، و�ن �انت هناك    19-المضاد لكوفید  BIBPلقاح    أن  إلى   الداعمة  تمناعاالس  ب�انات  تشیر

 حاجة إلى إجراء دراسات أخرى لب�ان ما إذا �ان هذا التأثیر �مستوى مماثل لما هو عل�ه في الراشدین األصغر سنًا. 

لمستمّدة من التجارب السر�ر�ة محدودة. وال عامًا، فإن ب�انات المأمون�ة ا  60و�سبب قلة عدد المشار�ین في التجارب ممن تز�د أعمارهم عن  

ي  توجد أس�اب نظر�ة لالعتقاد �أن توص�ف مأمون�ة اللقاح مختلف في السكان األكبر سنًا عما هو عل�ه في الفئات السكان�ة األصغر سنًا الت 

الفاعل�ة والمأمون�ة لدى � َبیِّنات خاصة بهذا اللقاح. و�النظر إلى ندرة ب�انات  �ار السن من واقع التجارب السر�ر�ة، یلزم إجراء توجد �شأنها 
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 دراسات تتناول الفعال�ة والمأمون�ة في هذه الفئة العمر�ة. 

�شكل حاد مع التقّدم في السن. و�حّدد ��ار السن �مجموعة ذات أولو�ة في    19-و�زداد خطر اإلصا�ة �أمراض وخ�مة والوفاة �سبب �وفید

). و�تم دعم تحدید هذه األولو�ات من خالل العمل على وضع نماذج ألثر اللقاح، وُ�توّقع ز�ادة األثر  4�ات (خر�طة طر�ق المنظمة لتحدید األولو 

نًا.  الناجم مع إعطاء اللقاح للراشدین األكبر سنًا، حتى لو �انت فعال�ة اللقاح في هذه الفئة أقل من تلك المالحظة بین الراشدین األصغر س

سنة فما فوق. ولجعل هذه   60ات المتاحة حال�ًا، توصي المنظمة �استخدام اللقاح لدى األشخاص الذین تبلغ أعمارهم  واستنادًا إلى جم�ع البیِّن

 التوص�ة أكثر قوًة وُمسَندة �البّینات، ین�غي تولید ب�انات إضاف�ة عن مأمون�ة اللقاح وفعالیته في هذه الفئة العمر�ة.
 
 

 �ةاألشخاص المصابون �حاالت ِمراضة ُمصاحِ 

شدیدة والوفاة �سببها. وال تكفي ب�انات المرحلة    19-�عض حاالت الِمراضة المصاِح�ة على أنها تز�د من خطر اإلصا�ة �عدوى �وفید  تددِّ حُ 

دودة حتى  الثالثة من التجارب السر�ر�ة لتحدید فاعل�ة اللقاح بین المشار�ین المصابین �حاالت ِمراضة ُمصاِح�ة. وتعّد الب�انات التجر�ب�ة المح

  اآلن واعدة، ولكن ستكون هناك حاجة إلى مز�د من الب�انات من خالل دراسات أخرى عن الفاعل�ة في المرحلة الثالثة والفعال�ة في المرحلة 

  - �ة  الرا�عة. وتشیر الخبرة المكتس�ة من لقاحات أخرى معّطلة إلى أن فعال�ة اللقاح لدى األشخاص الذین �عانون من حاالت ِمراضة ُمصاحِ 

من المرجح أن تكون مماثلة أو أقل قلیًال فقط من تلك التي یتمتع بها األشخاص من نفس العمر غیر المصابین    -�خالف حاالت نقص المناعة  

�ة  حِ �حاالت ِمراضة ُمصاِح�ة. و�النظر إلى التقی�م المواتي للفوائد مقابل المخاطر، ُینَصح �التطع�م لألشخاص المصابین �حاالت مراضة ُمصا

َدت على أنها تز�د من خطر اإلصا�ة بـعدوى �وفید  شدیدة. 19-ُحدِّ
 
 

 سنة  18األطفال والمراهقون دون سن 

ال أو �عّد توص�ف المرض أقل حدة �النس�ة إلى معظم األطفال والمراهقین. وال توجد حال�ًا ب�انات عن الفاعل�ة أو المأمون�ة ف�ما �خّص األطف

عامًا، رغم أن المرحلة الثان�ة لدراسة عن طب األطفال تمضي ُقُدمًا. و�لى أن تتوّفر هذه الب�انات، ال    18أعمارهم عن  المراهقین الذین تقل  

 . 19-المضاد لكوفید BIBPلقاح عامًا ب 18یوصى �التطع�م الروتیني لألفراد دون سن 
 
 

 الحوامل

أثناء    19-الوخ�مة من غیر الحوامل في سن اإلنجاب. �ما ارت�طت اإلصا�ة �كوفیدأكثر عرضًة لألمراض    19-الحوامل المصا�ات �كوفید

 35ن العمر  الحمل بز�ادة خطر الوالدة المبتسرة والحاجة إلى إلحاق األطفال حدیثي الوالدة بوحدات الرعا�ة المر�زة. أما الحوامل اللواتي یبلغن م

لكتلة الجسم أو حالة ِمراضة ُمصاِح�ة قائمة، مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم، فهّن    عامًا أو أكثر، أو الالئي �كون لدیهن مؤشر مرتفع

 .19-ُمعّرضات �شكل خاص لخطر حدوث حصائل وخ�مة ناتجة من �وفید

اطر المرت�طة بهذا غیر �اف�ة لتقی�م فاعل�ة اللقاح أو المخ   19- المضاد لكوفید   BIBPلقاح  �م الحوامل ب و�شار إلى أن الب�انات المتاحة عن تطع

إلى ذلك، فإن هذا  اللقاح أثناء الحمل. إال أن دراسات علم السموم النمائّ�ة واإلنجابّ�ة لدى الحیوانات لم ُتظِهر آثارًا ضارة خالل الحمل. و�اإلضافة 

مادة ُمساِعدة ُتستخَدم �شكل روتیني في العدید من اللقاحات األخرى مع توص�ف جید ُمَوّثق للمأمون�ة، �ما في ذلك لدى  لقاح هو لقاح معّطل �ال 

 19- المضاد لكوفید   BIBPلقاح  الحوامل. واستنادًا إلى الخبرة السا�قة في استخدام لقاحات أخرى ُمعطّلة أثناء الحمل، من المتوقع أن تكون فعال�ة  

 ل مماثلة لتلك التي لوحظت في غیر الحوامل من نفس العمر. و�ن�غي إجراء دراسات لتقی�م المأمون�ة واالستمناع لدى الحوامل. لدى الحوام 
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لدى الحوامل عندما تفوق فوائد التطع�م للمرأة الحامل المخاطر    19-المضاد لكوفید  BIBPلقاح  وفي غضون ذلك، توصي المنظمة �استخدام  

أثناء الحمل، والفوائد المحتملة للتطع�م   19-الحوامل على إجراء هذا التقی�م، ین�غي تزو�دهّن �معلومات عن مخاطر �وفید المحتملة. ولمساعدة  

دات المقیِّدة لب�انات المأمون�ة لدى الحوامل. وال تنصح المنظمة �إجراء اخت�ارات الحمل قبل الت طع�م. وال  في الس�اق الو�ائي المحلي، والمحدِّ

 ظمة بتأخیر الحمل أو إنهاء الحمل �سبب التطع�م. توصي المن
 

 الُمرِضعات

 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

والمخاطر المحتملة للقاح على األطفال الذین یرضعون رضاعة  لدى المرضعات �ما هو الحال في سائر ال�الغین. وال تتوفر ب�انات عن الفوائد  

ل�س لقاحًا فیروس�ًا ح�ًا، فمن غیر المرجح بیولوج�ًا وسر�ر�ًا أن �شّكل خطرًا على    19-المضاد لكوفید  BIBPلقاح  طب�ع�ة. ومع ذلك، و�ما أن  

المنظمة   االعت�ارات، توصي  أساس هذه  الذي یرضع رضاعًة طب�ع�ة. وعلى  لكوفید  BIBPلقاح  �استخدام  الطفل  النساء    19-المضاد  لدى 

 المرضعات �ما هو الحال في سائر ال�الغین. وال توصي المنظمة بوقف الرضاعة الطب�ع�ة �عد تلّقي التطع�م.
 
 

 المصابون �فیروس العوز المناعي ال�شري 

شدیدة. ولم تشمل التجارب أ�ًا   19-قد �كون األشخاص المصابون �فیروس العوز المناعي ال�شري أكثر عرضة لخطر اإلصا�ة بـعدوى �وفید

حال�ًا للسماح بتقی�م فاعل�ة اللقاح لهذه الفئة. ومن    19-المضاد لكوفید  BIBPلقاح  من هؤالء األشخاص. وال تكفي الب�انات المتعلقة �إعطاء  

ن أن تنخفض االستجا�ة المناع�ة للقاح، مما قد �قلل من فعالیته السر�ر�ة. وفي غضون ذلك، ونظرًا ألن اللقاح غیر ُمستنَسخ، �مكن الممك

في تطع�م األشخاص المصابین �فیروس العوز المناعي ال�شري الذین �شكلون جزءًا من مجموعة    19-المضاد لكوفید  BIBPلقاح  استخدام  

ن�غي تقد�م المعلومات، والمشورة حیثما أمكن، لالسترشاد بها في تقی�م الفوائد والمخاطر الفرد�ة. وال ضرورة الخت�ار اإلصا�ة  یوصى بتطع�مها. و� 

 �فیروس العوز المناعي ال�شري قبل إعطاء اللقاح. 
 
 

 المناعة الذین �عانون من نقصاألشخاص 

شدیدة. وال تكفي الب�انات المتاحة حال�ًا لتقی�م فاعل�ة   19-صا�ة بـعدوى �وفیدالمناعة أكثر عرضًة لخطر اإل نقصلذین �عانون من ااألشخاص 

كن أن  اللقاح أو المخاطر المرت�طة �ه لدى األشخاص منقوصي المناعة �شدة، �من فیهم أولئك الذین یتلّقون عالجًا �ابتًا للمناعة  . ومن المم

لقاح الیته السر�ر�ة. وفي غضون ذلك، ونظرًا ألن اللقاح غیر ُمستنَسخ، �مكن استخدام  تنخفض االستجا�ة المناع�ة للقاح، مما قد �قلل من فع

BIBP  في تطع�م األشخاص منقوصي المناعة الذین �شكلون جزءًا من مجموعة یوصى بتطع�مها. و�ن�غي تقد�م المعلومات،   19-المضاد لكوفید

 األشخاص منقوصي المناعة لالسترشاد بها في تقی�م الفوائد والمخاطر الفرد�ة.والمشورة حیثما أمكن، �شأن الب�انات المحدودة المتعلقة �
 
 

 2 -سارس-األشخاص الذین سبق أن تعّرضوا لإلصا�ة �فیروس �ورونا

- ا(فیروس �ورون  2-ین�غي توفیر التطع�م �غض النظر عن سوابق إصا�ة الشخص �فیروس �ورونا المَسبِّب للمتالزمة التنفس�ة الحادة الوخ�مة

غرض اتخاذ قرارات �شأن التطع�م. �) مع أو بدون ظهور أعراض. وال ُینَصح �إجراء اخت�ارات فیروس�ة أو مصل�ة للعدوى السا�قة  2-ارسس

إمدادات  وُتظِهر الب�انات المتاحة أنه في األشهر الستة �عد إصا�ة طب�ع�ة أول�ة، ل�س من النادر تجّدد العدوى المصحو�ة �أعراض. و�ذا �انت  
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في األشهر الستة السا�قة تأخیر    2  -سارس-اللقاح محدودة، قد �ختار األشخاص الذین أّكد تفاعل البول�مراز التسلسلي إصابتهم �فیروس �ورونا  

د   التطع�م �التالي حتى نها�ة هذه الفترة. ومع ذلك، تشیر الب�انات الناشئة من بیئات تنتشر فیها السالالت المتحورة المعن�ة إلى  ارتفاع خطر تجدُّ

نات العدوى المصحو�ة �أعراض. وفي هذه الظروف، قد �كون من المستحسن الت�كیر �التمن�ع �عد العدوى الطب�ع�ة. وعند توفُّر المز�د من الب�ا

 عن مدة المناعة �عد العدوى الطب�ع�ة، �مكن مراجعة التوص�ة المتعلقة �طول هذه الفترة الزمن�ة.
 

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

حادة إلى أن یتعافوا من االعتالل الحاد و�تم است�فاء    19-ال ین�غي تطع�م األشخاص الذین أّكد تفاعل البول�مراز التسلسلي إصابتهم �عدوى �وفید

 معاییر وقف العزل. وال ُ�عَرف �عد الحد األدنى األمثل الفاصل بین العدوى الطب�ع�ة والتطع�م.
 
 

 19-�أجسام مضادة لكوفیدغیر فاعل األشخاص الذین سبق أن تلّقوا عالجًا 

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

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

 المستحّثة �اللقاحات.
 
 

 الس�اقات الخاصة 

ح�اء  ین�غي إعطاء األولو�ة لألشخاص المتواجدین في أماكن ذات �ثافة سكان�ة عال�ة مثل مخ�مات الالجئین واالحتجاز والسجون والعشوائ�ات/األ

)، مع مراعاة 4حیث ال �مكن تنفیذ الت�اعد البدني، في تلّقي التطع�م على النحو المبّین في خر�طة طر�ق المنظمة لتحدید األولو�ات (الفقیرة،  

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

الء اعت�ار خاص في البرامج الوطن�ة للمجموعات المتأّثرة على نحو غیر متناسب  و�ما ورد في خر�طة طر�ق المنظمة لتحدید األولو�ات، یتعین إی

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

 احات �شكل منصف. التي تعترض التطع�م، ووضع برامج إلتاحة الحصول على اللق
 
 

 اعت�ارات أخرى 

 2-سارس-متحّورات فیروس �ورونا

رًا. وقد ترت�ط �عض متحورات الفیروس الجدیدة �معدالت  أعلى  2-سارس-تشهد فیروسات �ورونا من حیث إمكان�ة االنتقال أو مدى الوخامة    تطوُّ

د العدوى أو تغیُّر التر�یب المضاد للجینات، مما یؤدي إلى انخفاض فعال�ة اللقاحات. ولم یتم �عد تقی�م فاعل�ة   المضاد   BIBPلقاح  أو خطر تجدُّ

رات مثیرة القلق. 19-لكوفید  في س�اق االنتشار الواسع النطاق لمتحوِّ

)، حتى لو �انت المتحورات  4وفق خر�طة طر�ق المنظمة لتحدید األولو�ات ( 19-المضاد لكوفید BIBPلقاح �ًا �استخدام وتوصي المنظمة حال

رات على رصد فعال�ة اللقاح واستقاء الب�انات عن تواتر ومدى   ع البلدان التي تستخدم اللقاح في وجود متحوِّ وخامة أي منتشرة في بلد ما. وُتشجَّ
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رات الفیروس. حاالت عدوى اختر   اق�ة ناجمة عن متحوِّ

ومع توّفر    وثمة ضرورة ُمِلّحة الّت�اع نهج منّسق في ترّصد وتقی�م المتحّورات وأثرها المحتمل على فعال�ة اللقاح. وستواصل المنظمة رصد الحالة؛

 ب�انات جدیدة، سیتم تحدیث التوص�ات وفقًا لذلك. 
 
 

 2-سارس-اخت�ارات فیروس �ورونا

ا للقاح على نتائج اخت�ارات تضخ�م الحمض النووي لفیروس �ورونالن یؤّثر  أو اخت�ارات المستضّدات لتشخ�ص   2  -سارس-لتلّقي المسبق 

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

نس�ًة إلى البروتین الشو�ي أو بروتین الُقَف�صة المنّواة. و�حتوي اللقاح على فیروس   Gو/أو الغلو�ولین المناعي    Mولین المناعي  مستو�ات الغلو�

اخت�ار    2-كوف-سارس في  النت�جة  إ�جاب�ة  فإن  و�التالي،  المنّواة؛  الُقَف�صة  و�روتین  الشو�ي  للبروتین  مناع�ة  استجا�ة  یثیر  الذي  المعطل، 

نس�ًة إلى البروتین الشو�ي، أو اخت�ار �ق�ِّم على وجه التحدید مستو�ات الغلو�ولین    Gأو الغلو�ولین المناعي    Mت الغلو�ولین المناعي  لمستو�ا

حال�ًا  ق�اسًا إلى بروتین الُقَف�صة المنّواة، �مكن أن تشیر إما إلى عدوى سا�قة أو تطع�م سابق. وال ُینَصح  Gأو الغلو�ولین المناعي  Mالمناعي 

 .19-المضاد لكوفید BIBPلقاح �عد التطع�م ب 19-�اخت�ارات األجسام المضادة لتقی�م المناعة لكوفید
 
 

 دور اللقاحات ضمن تدابیر وقائ�ة أخرى 

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

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

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

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

 غیر الم�اشرة في المجتمع المحلي.
 
 

 
 والمشروع�ة المشار�ة المجتمع�ة والتواصل الفعال 

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

مثیل المالئم لألطراف اتخاذ القرارات �شأن ترتیب األولو�ات من خالل عمل�ات شفافة تستند إلى الق�م المشتر�ة وأفضل البّینات العلم�ة المتاحة والت

ن�ة المستمدة من المتأّثرة وُمدخالتها التفاعل�ة. وعالوًة على ذلك، یلزم تعز�ز التواصل �شأن آل�ة عمل اللقاحات المعّطلة، و��انات الفاعل�ة والمأمو 

الید، ومعدالت الظواهر الضارة ذات التجارب السر�ر�ة ودراسات ما �عد التسو�ق، فضال عن معدالت الوف�ات األساس�ة، وحصائل األمهات والمو 

" أنشطة تواصل مقبولة ثقاف�ًا ومت�ّسرة 1األهم�ة الخاصة في المجموعات التي ُتعطى األولو�ة للتطع�م. و�ن�غي أن تشمل االسترات�ج�ات ما یلي: "

ال2"؛  19-لغوّ�ًا للكافة ف�ما یتعلق �التطع�م ضد �وفید مجتمعیین وأصحاب األصوات الموثوق بها  " مشار�ة ومساهمة فاعلة من قادة الرأي 

" إدراج آراء أصحاب المصلحة المختلفین والمتأثر�ن في عمل�ة صنع القرار. وتتسم هذه الجهود 3"لتحسین الوعي وفهم أنشطة التواصل المعن�ة؛  

 الصح�ة والتمن�ع أو ال تثق بها. �األهم�ة على وجه الخصوص لدى الفئات الفرع�ة من السكان التي قد ال تكون على درا�ة بنظم الرعا�ة
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 خدمات التطع�م اللوجست�ة 

مس�قًا. و�ن�غي حما�ة المنَتج   ُمَعّ�أن  حقَ جرعة واحدة أو مِ   تحوي درجة مئو�ة في قارورة    8-2  علىیتم توفیر اللقاح �تر�ی�ة سائلة مبّردة ُتخّزن  

 من الضوء. 
 

 البیولوج�ة، یتعین تسجیل اسم ورقم تشغیلة المنَتج الذي یتم إعطاؤه بوضوح في سجالت المرضى. من أجل تحسین تت�ُّع المنتجات الطب�ة و 

 19-المضاد لكوفید  BIBPلقاح  وعند جدولة التطع�م للمجموعات المهن�ة، مثل العاملین الصحیین، �جب إیالء االعت�ار لتوص�ف نشوء تفاعل  

 ساعة �عد التطع�م. 48-24من العمل لمدة تتراوح بین  ئهمانًا إلى إعفاالمالَحظ في التجارب السر�ر�ة، مما قد یؤدي أح�

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

 وفعالیته في البیئات المحدودة الموارد. 
 
 

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

 �عد الترخ�ص:بهدف الرصد �حوث التال�ة النشطة و األ توصي المنظمة �االضطالع �
 

د ومراق�ة المأمون�ة:  •  ترصُّ

صف�حات الدم،  الظواهر الضارة الخطیرة، �ما في ذلك ظواهر التجلطات الدمو�ة، وتجلط الدم المصحوب �متالزمة نقص  −

 وفرط الحساس�ة وغیرها من التفاعالت التحسس�ة الخطیرة، وشلل بیل، والتهاب النخاع المستعرض؛

�عد التطع�م التي تؤدي إلى دخول   19-حاالت المتالزمة االلتهاب�ة لنظم متعددة �عد التطع�م، حاالت  اإلصا�ة �كوفید −

 المستشفى أو الوفاة؛ 

للظواهر الضارة ذات األهم�ة الخاصة (�ما في ذلك ظواهر التجلط)، وحصائل األمهات والموالید،  المعدالت األساس�ة  −

 ومعدل الوف�ات في المجموعات التي تم تحدیدها �أولو�ة للتطع�م؛

 األمراض المعززة المرت�طة �اللقاحات واألمراض التنفس�ة المعززة المرت�طة �اللقاحات �عد التحصین؛ −

لقاح في س�اق دراسات المرحلة الرا�عة، ال س�ما في ��ار السن واألشخاص الذین �عانون من حاالت تقی�م مأمون�ة ال −

 ِمراضة ُمصاِح�ة 

 :)6فعال�ة اللقاح ( •

 عامًا فما فوق؛ 60فعال�ة اللقاح لدى األشخاص الذین تتراوح سنهم بین  −

 فعال�ة اللقاح لدى األشخاص الذین �عانون من حاالت ِمراضة ُمصاح�ة؛  −

 شدیدة؛ 19-ال�ة اللقاح ضد عدوى �وفیدفع −

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

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

 فعال�ة اللقاح في اإلناث؛ −

 المثیرة للقلق فعال�ة اللقاح ف�ما یتعلق �المتحّورات  −

 ؛19-كوفیدإلصا�ة �فعال�ة اللقاح ضد الحاالت الالحقة ل −
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 والذرف الفیروسي؛ 2-حّد من انتقال فیروس �ورونا سارسعلى الهذا اللقاح مدى قدرة ي حرّ دراسات لت −

 تقی�م اإلصا�ات االختراق�ة والمعلومات المتعلقة �التسلسالت الجین�ة للفیروس واإلبالغ عنها؛ −

ارنة الم�اشرة بلقاحات أخرى ف�ما یتعلق �مدى ومدة المناعة �استخدام مقا�سات التحیید الموحدة والخال�ا التائ�ة دراسات للمق −

 اللمف�ة االنتحاء ومقا�سات المناعة المخاط�ة. 

 دراسات معززة بلقاحات متجانسة ومتنافرة.  −

 الفئات السكان�ة الفرع�ة:

 في الحوامل والمرضعات؛ 19-المضاد لكوفید BIBPلقاح دراسات است�اق�ة حول مأمون�ة  −

 عامًا؛  18دراسات �شأن االستمناع والمأمون�ة لدى األشخاص دون سن  −

المناعة، �ما �شمل األشخاص المصابین �فیروس   الذین �عانون من نقصب�انات المأمونّ�ة �شأن التطع�م لدى األشخاص   −

 أمراض المناعة الذات�ة؛ مصابین �العوز المناعي ال�شري واألشخاص ال

طة وتوقیتها لدى األشخاص الذین قد یؤدي اللقاح إلى انخفاض استمناعهم، مدى  دراسات لتقی�م   − الحاجة إلى جرعات ُمَنشِّ

 واألشخاص المصابین �فیروس العوز المناعي ال�شري، و��ار السن. مثل األشخاص الذین �عانون من نقص المناعة،  

 خدمات التطع�م اللوجست�ة: •

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

 الرئوّ�ة، لدى ال�الغین و��ار السن؛

 واالستمناع وتأثیر تأخیر الجرعة الثان�ة؛ المأمون�ة  −

 .19-" داخل وعبر منصات لقاحات �وفیدمواءمةدراسات عن قابل�ة الت�ادل و"المزج وال −

 متحّورات الفیروس:  •

 الترّصد العالمي لتطور الفیروس وأثر تحّورات الفیروس على فعال�ة اللقاح دعمًا لتحدیث اللقاحات؛  −

 ما یتعلق �استخدام لقاحات ذات فعال�ة منخفضة ضدالمتحورات الناشئة؛وضع نماذج لتحدید التوازنات ف� −

 .دراسات الفعال�ة ضد متحورات الفیروس −
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 مصدر التمو�ل 

ل أمانة فر�ق  تقاضىال ی أعضاء فر�ق الخبراء االستشاري االسترات�جي المعني �التمن�ع أي أجر من المنظمة لقاء أي عمل یتعلق �الفر�ق. وُتَموَّ

 الخبراء االستشاري من خالل المساهمات األساس�ة المقّدمة إلى المنظمة. 
 
 

 شكر وتقدیر

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

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

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

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

ثة. و�خالف ذلك، ت�قى وث�قة اإلرشادات المبدئ�ة هذه صالحة   على أي من العوامل ذات الصلة، فسوف تصدر المنظمة إرشادات إضاف�ة محدَّ

 لمدة عامین من تار�خ إصدارها.
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