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ما یلزمك معرفته بشأن لقاحات كوفید-19
unicef.org/ar/ما-یلزمك-معرفته-بشأن-لقاحات-كوفید-19/فیروس-كورونا

02 تشرین الثاني / نوفمبر 2020

ستكون لقاحات مرض كوفید-19 أدوات حاسمة في السیطرة على الجائحة عندما تقترن بالفحص الفعال وتدابیر الوقایة
القائمة.هناك العدید من اللقاحات المرشحة الواعدة في طور اإلعداد، وبعضها قید المراجعة للموافقة علیها، وبعضها اآلخر تمت
الموافقة علیها من قبل عدد من الهیئات التنظیمیة الوطنیة الصارمة مثل لقاح Pfizer / Biontech ولقاح Moderna  ولقاح

Oxford-AstraZeneca. لقد دخل السباق من أجل الوصول إلى لقاح آمن وفعال إلى مرحلة جدیدة.

إن الخطر الذي یشكله مرض كوفید-19 بالنسبة لألطفال هائل ویتجاوز اآلثار البدنیة المباشرة للمرض. ومع استمرار فرض قیود
الحجر الصحي أو إعادة فرضها، قد تتأثر فرص وصول األطفال إلى الخدمات الصحیة األساسیة تأثرًا خطیرًا. فانخفاض

مستویات تغطیة الرعایة الصحیة الروتینیة والركود الذي یلوح في األفق وكالهما ناتجان عن الجائحة یهددان صحة ومستقبل جیل
من األطفال. وفیما یلي أجوبة على بعض األسئلة األكثر شیوعًا التي قد یطرحها اآلباء بشأن لقاحات لمرض كوفید-19.

متى سیجهز لقاح كوفید-19؟

إن تطویر لقاح آمن وفعال یستغرق بعض الوقت، ولكن بفضل االستثمار غیر المسبوق في البحث والتطویر وبفضل التعاون
العالمي الوثیق، تمكن العلماء من تطویر لقاح ضد كوفید-19 في وقت قیاسي، مع الحفاظ على المعاییر الصارمة القائمة على

األدلة.

یوجد حالیًا أكثر من 200 لقاح إضافي مرشح قید التطویر والعدید منها وصلت مرحلة التجارب السریریة (56 في التجارب
السریریة و166 قبل التجارب السریریة). وبعض هذه اللقاحات هي اآلن في المرحلة الثالثة من التجارب السریریة التي تعتبر

الخطوة األخیرة قبل الموافقة.

https://www.unicef.org/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%83-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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Pfizer / BioNTech mRNA) في 31 كانون األول / دیسمبر 2020، اعتمدت منظمة الصحة العالمیة لقاح
BNT162b2) لالستخدام الطارئ، مما یجعله أول لقاح یتلقى المصادقة الطارئة من طرف منظمة الصحة العالمیة منذ بدء تفشي

المرض منذ عام. ویعتبر االعتماد لالستخدام الطارئ لمنظمة الصحة العالمیة (EUL) إجراءا قائما على تقییم المخاطر
وإدراج اللقاحات غیر المرخصة بهدف تسریع توافر هذه األدوات لألشخاص المتضررین من حالة طوارئ صحیة عامة.

لكن من المهم التذكیر بأن الرحلة من تطویر لقاح إلى الترخیص به وإنتاجه بكمیات كبیرة واستخدامه على نطاق واسع هي رحلة
طویلة. وبمجرد حصول اللقاح على الترخیص المطلوب، سیكون من الضروري جدًا إتاحته في الوقت المناسب وبطریقة منصفة،

لمن هم في أمس الحاجة إلیه. وهنا یأتي دور الیونیسف وشركائها.

وستستفید الیونیسف من تجربتها الفریدة كأكبر مشتر للقاح في العالم من خالل التعاون مع الصندوق الدائر لمنظمة الصحة للبلدان
األمریكیة وآلیة كوفاكس إلتاحة لقاحات كوفید-19 على الصعید العالمي (آلیة كوفاكس) فیما قد یكون أكبر وأسرع عملیة شراء

وتورید للقاحات في العالم. 

>>اقرأ عن مدى ما یبذله العاملون الصحیون لتقدیم اللقاحات لكل طفل

كیف یتم تطویر لقاحات كوفید-19؟

تعمل اللقاحات عن طریق محاكاة عامل ُمْعٍد: أي فیروسات أو بكتیریا أو كائنات دقیقة أخرى یمكن أن تسبب المرض. وهذا ما
"یلقن" جهازنا المناعي االستجابة بسرعة وفعالیة ضده. 

وتقلیدیا، ما فتئت اللقاحات تقوم بذلك عن طریق إدخال شكل ضعیف من عامل ُمْعٍد یتیح لجهازنا المناعي بناء ذاكرة تسمح بتذكره.
وبهذه الطریقة، یمكن لجهازنا المناعي التعرف علیه ومكافحته بسرعة قبل أن یصیبنا بالمرض. وهكذا یتم تصمیم بعض لقاحات

مرض كوفید-19 المرشحة حالیا.

.RNA ولقاحات الـ DNA وتستخدم اللقاحات المحتملة األخرى التي یجري تطویرها أیضًا نهجا جدیدة: أي ما یسمى بلقاحات الـ
وبدًال من إدخال المستضدات (وهي مادة تجعل جهازك المناعي ینتج أجسامًا مضادة)، فإن لقاحات الحمض النووي الریبي

والحمض الخلوي الصبغي تعطي أجسامنا الشفرة الجینیة التي یحتاجها للسماح لجهاز المناعة لدینا بإنتاج المستضد بنفسه. وللمزید
من المعلومات بشأن تطویر لقاح مرض كوفید-19، ترجى زیارة منظمة الصحة العالمیة و التحالف من أجل ابتكارات التأهب

لألوبئة.

هل ستكون لقاحات كوفید-19 آمنة؟

لكل دولة أجهزة رقابیة تشرف على سالمة اللقاحات وفعالیتها قبل استخدامها على نطاق واسع. وعلى الصعید العالمي، تنسق
منظمة الصحة العالمیة بین عدد من الهیئات التقنیة المستقلة التي تستعرض سالمة اللقاحات قبل استخدامها وبعده. وقد خضعت
اللقاحات التي وافقت منظمة الصحة العالمیة على استخدامها الختبارات وتجارب سریریة صارمة للتأكد من أنها آمنة وفعالة في

السیطرة على األمراض. ورغم أن لقاحات مرض كوفید-19 یجري تطویرها بأسرع ما یمكن، إال أنها لن تتلقى التراخیص
الرقابیة الضروریة إال إذا كانت تفي بمعاییر السالمة والفعالیة الصارمة.

وتولي الیونیسف لسالمة األطفال وأسرهم أولویة قصوى — بما في ذلك تقدیم لقاح آمن.

ما هي مبادرة إتاحة لقاحات كوفید-19 عالمیًا (آلیة كوفاكس)؟

مبادرة  تسریع إتاحة أدوات مكافحة كوفید-19 هي إطار للتعاون العالمي لتسریع تطویر اختبارات مرض كوفید-19 وعالجاته
ولقاحاته وإنتاجها وإتاحة فرص عادلة للحصول علیها. وتهدف مبادرة كوفاكس، ركیزة اللقاحات في إطار مبادرة تسریع إتاحة
أدوات مكافحة كوفید-19، إلى التعجیل بتطویر وتصنیع لقاحات مرض كوفید-19، وضمان إتاحته لكل بلد من بلدان العالم بعدل

وإنصاف.

ویتمثل دور آلیة كوفاكس في المراقبة المستمرة لتطویر لقاحات مرض كوفید لتحدید أنسب اللقاحات المرشحة. ویعمل المرفق مع
الُمَصنِّعین لتحفیزهم على توسیع طاقتهم اإلنتاجیة قبل الترخیص القانوني للقاحات. 

https://www.paho.org/en/resources/paho-revolving-fund
https://www.unicef.org/supply/covax-ensuring-global-equitable-access-covid-19-vaccines
https://www.unicef.org/ar/%D9%85%D8%AF%D9%89-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%A8%D8%B0%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%83%D9%84-%D8%B7%D9%81%D9%84/%D9%82%D8%B5%D8%B5
https://www.who.int/ar/home
https://cepi.net/
https://www.who.int/ar/initiatives/act-accelerator
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وسبب القیام بذلك هو إحجام الُمصنِّعین عادًة عن المخاطرة بالقیام باالستثمارات الكبیرة الالزمة لتوسیع نطاق مرافق تصنیع
اللقاحات إلى أن یحصلوا على الترخیص للقاح. ولكن في سیاق الجائحة الحالیة، سیؤدي ذلك اإلحجام إلى تأخیٍر وخصاٍص في

توفیر اللقاحات بمجرد الترخیص لها.

اقرأ المزید عن مبادرة إتاحة لقاحات كوفید-19 على الصعید العالمي (آلیة كوفاكس).

متى سیتاح لقاح كوفید-19 في بلدي؟

یجري اآلن توزیع لقاحي Pfizer / Biontech و Moderna في بعض البلدان بما في ذلك الوالیات المتحدة األمریكیة وكندا
والمملكة المتحدة. لمزید من المعلومات، یرجى الرجوع إلى موقع «مراكز مكافحة األمراض والوقایة منها» CDC (في الوالیات

المتحدة) وإلى موقع حكومة كندا ثم إلى موقع «الخدمة الصحیة الوطنیة» NHS (في المملكة المتحدة).

بمجرد نجاح التجارب السریریة ألي لقاح من لقاحات مرض كوفید-19 المرشحة حالیا، والتحقق من أنها آمنة وفعالة، وحصولها
على الترخیص القانوني، سیتم تخصیص الجرعات المتاحة لجمیع البلدان المشاركة في آلیة كوفاكس باستخدام صیغة تخصیص

موحدة، متناسبة مع حجم سكانها اإلجمالي.

ونظرا للطلب العالمي الهائل لن یتمكن الجمیع من الحصول على اللقاح في نفس الوقت. وسیستغرق األمر شهورًا — أو حتى
سنوات — إلنتاج جرعات كافیة من اللقاح للجمیع في كل أنحاء العالم.

وستكون أولى األولویات هي توفیر اللقاحات للعاملین في المجاالت الصحیة واالجتماعیة للحد من تأثیر فیروس كوفید-19على
عمل النظم الصحیة واالجتماعیة مثل المدارس. وسیسمح الجزء التالي من جرعات اللقاح للبلدان المشاركة بتلقیح الفئات المعرضة
للخطر، بما في ذلك كبار السن وذوو الظروف الطبیة التي یشتد معها خطر تعرضهم لإلصابة بأمراض خطیرة واحتمال هالكهم
بعد اإلصابة بمرض كوفید-19. وستختلف أرقام كل مرحلة حسب البلد، ونوصي باتباع آخر التحدیثات واإلرشادات الصادرة عن

وزارة الصحة في بلدك.

من سیحصل على لقاح كوفید-19؟

إن الهدف الحالي هو توفیر بلیوني جرعة من اللقاح في إطار خطة كوفاكس بحلول نهایة عام 2021. وتدعو الیونیسف إلى إیالء
األولویة للمعلمین والعاملین في مجال حمایة الطفل والعاملین اآلخرین الذین یقدمون الخدمات األساسیة لألطفال في تلقي لقاح ضد

كوفید-19 حال االنتهاء من تحصین العاملین الصحیین في الخطوط األمامیة واألفراد الذین یواجهون خطرًا كبیرًا في حال
إصابتهم. سیكون هذا إنجاًزا هائًال، ولكن ربما لن تكون هناك جرعات كافیة في السنوات القلیلة األولى الستخدام واسع النطاق.
هذا یعني أنه سیكون من المهم االستمرار في اتخاذ االحتیاطات األخرى لحمایة نفسك وأسرتك ومجتمعك، بما في ذلك ممارسة

التباعد البدني عن الناس وغسل الیدین بانتظام وارتداء الكمامة.

هل ینبغي حصول طفلي على لقاح مرض كوفید-19؟

بموجب خطة كوفاكس، تخصص الجرعات األولیة من اللقاحات التي یتم إرسالها إلى البلدان للعاملین الصحیین والعاملین في
مجال الرعایة االجتماعیة واألشخاص األشد عرضة لخطر اإلصابة بأمراض خطیرة بسبب الفیروس، من قبیل كبار السن أو من

لهم ظروف مرضیة قائمة، ومن غیر المحتمل أن یتم إعطاء الجرعات لألطفال. وقد أولیت األولویة لهذه الشرائح من السكان
للمساعدة في تقلیل معدالت اإلصابة بفیروس كوفید-19 وللمساعدة في حمایة النظم الصحیة التي تخدم الجمیع. وقد یتم تحدیث
اإلرشادات ومدى إتاحة اللقاح كلما زاد تعلمنا، لذلك من المفید التحقق مرة أخرى من المصادر الموثوق بها من قبیل منظمة

الصحة العالمیة، ووزارة الصحة في بلدك.

غیر أنه من المهم الحرص على أن یتلقى طفلك باستمرار التلقیحات الروتینیة في مرحلة الطفولة. أقرأ عن كیف نفعل ذلك بأمان.

كیف یمكنني حمایة عائلتي إلى أن نتلقى لقاح مرض كوفید-19؟

فیما یلي بعض االحتیاطات التي یمكنك أن تتخذها أنت وعائلتك للمساعدة في تجنب العدوى:

ً

https://www.unicef.org/supply/covax-ensuring-global-equitable-access-covid-19-vaccines
https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization-vaccines.html
https://www.nhs.uk/
https://www.unicef.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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اغسل یدیك كثیرًا باستخدام الصابون والماء أو بفرك الیدین بالكحول.
حافظ على مسافة متر واحد على األقل بینك وبین اآلخرین.

اطلب الرعایة الطبیة مبكرًا إذا كنت تعاني أنت أو طفلك من حمى أو سعال أو صعوبة في التنفس أو أعراض أخرى من
أعراض مرض كوفید-19.

تجنب األماكن المزدحمة، واألماكن المحصورة والمغلقة ذات التهویة السیئة، وحاول ممارسة التباعد البدني عن الناس في
األماكن العامة.

ارتِد كمامات قماشیة عندما تكون في األماكن العامة حیث یوجد انتقال مجتمعي وحیث یتعذر التباعد البدني. واغسل
الكمامة بالماء والصابون غسال متكررا.

وحافظ على تهویة جمیع األماكن الداخلیة جیدًا.

>> اقرأ: مرض فیروس الكورونا (كوفید-19): ما الذي ینبغي أن یعرفه اآلباء واألمهات

ُنشر هذا المقال سابقا بتاریخ 28 تشرین األول / أكتوبر 2020. وتم تحدیثه مؤخرا في 21 كانون الثاني / ینایر 2021.

سیتم تحدیث هذه المقالة باستمرار لتعكس أحدث المعلومات.

 

 

https://www.unicef.org/ar/%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%83-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%83-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.unicef.org/ar/%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.unicef.org/ar/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%BA%D9%8A-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AA/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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