
   
 

   
 

 
 تاحاقل تادجتسم نع قيقد لكشب غالبإلا ةيفيك :تاهيجوت
 19-ديفوك
 
 يفف .ةلئاه 19-ديفوك ةحئاج اهتببس يتلا ةيملاعلا رئاسخلا نإ
 فلأ 900 نم رثكأ يفُوت ،2020 ربمتبس /لوليأ نم 21 ـلا

 سوريف ءارج صخش نويلم 30 نم رثكأ بيُصأو ،صخش
 عايضو ،لمع الب اوحبصأ نيذلا نييالملا تائم بناج ىلإ ،انوروك
 .ديازتت دادعألا لازت الو – تارالودلا تانويليرتب رjدُقت تاورث
 تاجوم اهب يتلا نادلبلا نم ديدعلا يف ةدوجوملا ةلدألا بسحب

 هنإو ،لاحِ ةjيأب هراسم ذخأي مل سوريفلا نإف ،ةديدج ىودع
 نع كلذ رفُسي امبرو نيرخآ فالآ تائم ةباصإ لمتحملا نم
 راعسأبو ،لاjعفو ،نمآ حاقل ريوطتّ دعُي امنيب .مهتايحب ءاديإلا
 ةياقولا بيلاسأ نأ الإ ،ةحئاجلا ءاهنإل ةيساسأً ةوطخ ةلوقعم
 ىوصق ةيمهأ تاذ لازت ال ةعنقألا ءادتراو يعامتجالا دعابتلاك
 .2 فوك سراس سوريف حامج حبكل
 
 ندنل ةسردمب صاخلا بيبانألا طخ تاحاقل يفقتمل اًقفو
 ةيئاوتسالا ضارمألا بطو ةحصلاب ةقلعتملا مولعلل
-https://vac

lshtm.shinyapps.io/ncov_vaccine_landscape/ دجوي – 
 ،19-ديفوكل حjشُرم حاقل 239 – ربمتبس /لوليأ 14 نم ًارابتعا
  .ةددعتم روطت لحارم يف
 
 ةلjجَعُملا براجتلا

 

 

 



   
 

   
 

 لالخ َةحjشُرملا تاحاقللا هب كرحتت يذلا عيرسلا لدعملا دعُي إ
 ةقلعتملا ةيلاحلا ثاحبألا يف ةزراب ةمس ،روطتلا لحارم
 َةحjشُرملا تاحاقللا نم ديدعلا نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .حاقللاب
 عيباسأ نوضغ يف براجتلا يف ةثلاثلا ةلحرملا ىلإ تلصو دق
 .قوبسم ريغ ًارمأ – اولاق امبسح – ةحصلا وثحابُ هjَدع ام ،ةليلق
 حاقلك( تاونس 5 نيب قرغتسي تاحاقللا دادعإ ناك ،قباسلا يف
 عّزوي نأ لبق )يردجلا حاقلك( ةنس 30 نع ديزي ام ىلإ )فاكنلا

 .ناكسلا ةماع ىلع
 
 ةياهن لولحب حاقللا دامتعا متي نأ نكمملا نم هنأ ،ءاملعلا لوقي

 يلماعك ةفدهتسم تاعومجمل الإ ًارفوتم نوكي نل هنكلو ،2020
 ةنمزم ضارمأب نيباصملا وأ نينسملا وأ ،ةيحصلا ةياعرلا
 ام مُغر هنأ حوضو لكب نويحصلا نوثحابلا دافأ امك .ةيفاضإ
 الإ ،)نيصلاو ةدحتملا تايالولاو ،ايسور يف( نويسايسلا هيعjدي
 ةمزاللا تاعرجلا نم تارايلملا رفوتت نأ لمتحملا ريغ نم هنأ
 .2021 نم يناثلا فصنلا لبق ،ةماعلا ىلع اهعيزوت بجي يتلاو
  
 سوريف ةمزأ ةهجاوم لجأ نم حاقل دامتعال ةjحُلملا ةجاحلا نكل
 نم لوأ نوكت ىتح سفانتلل لودلا تعفد ةيملاعلا انوروك
 ءوجل لوح ًاقلق راثأ ِهتاذ دح يف اذهو .قوسلا يف هحرطي
  .حاقللا روطت ةيلمع ليجعتل ةرصتخملا قرطلل لودلا ضعب
 
 براجت حاجن نع نويسورلا ءاملعلا نلعأ ،كلذ بناج ىلإ

 ةبولطملا تالوكوتوربلا اولمكتسي نأ نود نم حاقلل ةيريرس
 دق اوناك مهنأ ثيح .لدجلا ضعب راثأ امم ،ةيريرسلا براجتلل
 ةثلاثلا ةلحرملا لامكتسا لبق مهدلب يف ًاحاقل ًاقبُسم اودمتعا

 



   
 

   
 

 ةمالسو ةيلاعف تابثإل ةيساسأ دعُت يتلاو ،ةيريرسلا ةبرجتلا نم
 نادلبلا نم ديدعلا يف بعشلا ةماع برعأ ،مهبناج نم .حاقللا

 نعو مومعلا يف 19-ديفوك تاحاقل ةمالس نأشب مهقلق نع
   .اهرفوت دنع اهلامعتسا نأشب مهددرت
 
 ىلع تيرُجأ ةيريرس ةبرجت نم ةثلاثلا ةلحرملا ليجأت متو اذه
 نلُعأ امدعب ةدحتملا ةكلمملا َلبِق نم رjوُطملا اكينيز ارتسأ حاقل
 ةبرجتلا نأ ديب .ةيبصع لكاشمب بيُصأ نيعوطتملا دحأ نأ
 ةلكشملا كلت نأ نيبت نأ دعب نيحلا كلذ ذنم تفنؤتسا ةيريرسلا

 )هاندأ رظنا( حاقللا ريوطت لحارم لامكإّ دعُي .حاقللاب قَلعتت ال
 لوبقمو نمآ حاقللا نأ نامضل كلذو ؛ةيمهألا يفً ةياغ ًارمأ

  .هرفوت درجمب ناكمإلا ردق عساو قاطن ىلع
 
 
 تاحاقللا ميمأت
 
 ريوطت ىلع لمعلاب ءاملعلا نم ةددعتم تاعومجم ترشاب امنيب
 فلخ تاقفص ىلع لمعلا يف تاموكحلا تأدب ،تاحاقل
 هذه لوصو نيمأتل كلذو ؛ةيودألا يعنُصم عم سيلاوكلا
 ميمأتب ىjمُسي ام اذه  .ىرخأ ةلود يأ لبق اهبوعشل تاحاقللا
 ببُسي دق هنأل ؛قلقللٌ ريبكٌ ً◌ردصم دعُيٌ رمأ وهو تاحاقللا
 يأ الب ةريقفلا نادلبلا كرتت نأ اهنأش نم دادمإلا يف لكاشم
 .ةايحلل ةذقنملا تاحاقللا ىلع لوصحلل ةيناكمإ

 
 فارحنالا ةعرس وأ دیبس براو نشیریبوأ

 

 



   
 

   
 

 اذه يف َةحjشُرملا تاحاقللا نم ديدعلا ةدحتملا تايالولا ىدل
 ةصاخ ةماع ةكارش بمارت دلانود سيئرلا قلخ امك ،قابسلا
 – ُفدهت يتلاو فارحنالا ةعرس وأ ديبس براو نشيريبوأ ىjمُست
 ميدقت ىلإ – ةيكيرمألا ةيرشبلا تامدخلاو ةحصلا ةرازول اًقفو

 .2021 رياني/يناثلا نوناك لولحب حاقللا نم ةعرج نويلم 300
 ،ةردابملا هذه راطإ يف ةدحتملا تايالولا ةموكح لجعُتس
 نكمي ثيحب – اهئارشو َةحjشُرملا تاحاقللا نم ديدعلا ريوطت
 ةيذغألا ةرادإ قفاوت نأ درجمب ،ةعرسب هعيزوتو ءاودلا ريفوت
 ئراوطلا تالاح يف اهمادختساب حمست وأ ةيكيرمألا ريقاقعلاو
 ىلع نولصحيس نييكيرمألا نأ لاقُيو .ةيريرسلا براجتلا دعب
 .ًاناجم حاقللا

 
 ًاّبسحت ،تاعرج لعفلاب نوجتني حاقللا يعناص نأ ركذلاب ريدجلا

 نُمكت .رشبلل ةنمآو ةلاعف اهنأ ةيريرسلا براجتلا تبثَت نأل
 ناكمإلاب نوكيس ،يئاقو حاقللا نأَ ُتَبث اذإ هنأ يف ةركفلا
 نع نالعإلا مت ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .روفلا ىلع همادختسا
 ةدحتملا تايالولا نأ امك .تاحاقللا يعنُصم نم ةتس عم ُدقاعتلا
 تاقفصلا تعنم امدنع تاحاقللا ميمأت ةركف بيهل تلعشأ
 800 ـبً الوأ اهديوزت متي ىتح ؛تاحاقللا يعنُصم عم ةيئانثلا
 .ةيفاضإ ةعرج رايلم 1.6 ءارش لجأ نم تارايخو ةعرج نويلم
 
 ىرخأ ةيملاع ةيحص تالاكوو ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم تلداج 
 ؛ملاعلا لود لك يف تاحاقللا ىلإ ركبملا لوصولا نوكي نأب
 تايالولا فقوم نكل ،نييحصلا نيلماعلا ةيامح يف ةدعاسملل
 هكراشتس مث ً،الوأ نييكيرمألل حاقللا حرطتس اهنأ وه ةدحتملا
 .لودلا نم اهريغ عم

 



   
 

   
 

 
 سكافوك قفرم
 
 لوصحلا نأشب ةديدشلا ةيملاعلا فواخملا ةهجاوم راطإ يف
 ،تاحاقللا فلاحت - يفاغ :تامظنم ثالث تلكَش ،حاقللا ىلع
 ةحصلا ةمظنمو ،ةئبوألل بهأتلا تاراكتبا لجأ نم فلاحتلا
 يأ ةلماعم بجي هنأ هوركتبم حرتقي .سكافوك قفرم ،ةيملاعلا
 هعيزوت متي نأو ،ةيملاع ةماع ةعفنم هنأ ىلع ،رهظي لاعف حاقل
 ناكم نع رظنلا ضغب ،ملاعلا ءاحنأ عيمج يف يواستلاب
 ةردابم ميمصت مت .هنمث عفد ىلع ةلودلا ةردق وأ هفاشتكا
 سكافوك( 19-ديفوك حاقل ىلع لوصحلل يملاعلا نيكمتلا

COVAX( 19-ديفوك حاقل زانتكا نع ةينطولا تاموكحلا ينثل 
 دلب لك يف رطخلل ةضرع رثكألا صاخشألا ميعطت ىلع زيكرتلاو
 ً.الوأ

 
 رظنلا ضغب ،ةكراشملا نادلبلا عيمج نأ سكافوك ةردابم حرتقت

 ىلإ لوصولل ةيواستم ةيناكمإب عتمتتس ،لخدلا تايوتسم نع
 يرايلم ريفوت وه يّلوألا فدهلا .اهريوطت درجمب تاحاقللا هذه
 ةيفاك نوكت نأ بجي يتلاو ،2021 ماع ةياهن لولحب ةعرج
 ًةفاضإ ،ًافعض مهرثكأو رطخلل نيضرعملا صاخشألا ةيامحل
 ىلع مه نمم ةيحصلا ةياعرلا لاجم يف نيلماعلا ىلإ
 ةردابم ىلإ مضنت يتلا ةينغلا لودلا لومتس .ةيمامألا طوطخلا
 92 كراشتسو ةينطولا اهتاينازيم نم حاقللا تايرتشم سكافوك
 نامضل ةطخلل ةيعوطلا تاعربتلا لالخ نم ةموعدم ةريقف ةلود
 .لداع لكشب تاحاقللا ميلست
 

 



   
 

   
 

 طسوتملا لخدلا تاذ نادلبلا نم ةلود 76 تعقو ،نآلا ىتح
-ديفوك تاحاقل ءارش ىلع أدبملا ثيح نم تقفاوو ،عفترملاو

 تاذ لودلل ةبسنلاب .اهناكسل سكافوك ةردابم لالخ نم 19
 نوكت نل يتلاو ،تاليومت ىلع لصحت يتلا ضفخنملا لخدلا
 نم ددع ىلإ ةفاضإلاب تاحاقللا هذه فيلاكت لمحت ىلع ةرداق
 سيل يتلاو يتاذلا ليومتلا تاذ عفترملا لخدلا تاذ نادلبلا
 ةردابم نإف ،ةعنصملا تاكرشلا عم ةيئانث تاقفص اهيدل
 قيبطتلل ةلباقلا ةديحولا ةقيرطلاو ةايحلا نايرش يه سكافوك
 نم لودلا هذه يف نونطاوملا نكمتيس اهلالخ نم يتلا
 .19-ديفوك تاحاقل ىلإ لوصولا

 
 تاعئاشلل اًردصم اهيلإ لوصولاو تاحاقللا ةمالس ةيضق تحبصأ

 تانيودتلا حوارتت .ملاعلا لوح يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع
 ىلإ ةريقفلا لودلل حاقلل لمتحملا رفوتلا نأشب فواخملا نيب
 ميعطتلا ىلع نوربجي نيذلا صاخشألا لوح ةرماؤملا تايرظن
  .نمآ ريغ حاقلب
 
 نأ مهملا نم ،ةمزألا هذه رصانع نم ديدعلا عم لاحلا وه امك
 نم ،نييفحصك نكمتن ىتح ةدقعملا اياضقلا اًمامت مهفتن

 لكشي .روهمجلا همهفيس يذلا قايسلا يف قئاقحلا ضرع
 لوح نييفحصلل تايدحت 19-ديفوك نأشب يملعلا نيقيلا مدع
 .لماشو قيقدو لداع لكشب ريراقتلا دادعإ ةيفيك
 
  :حاقللا ىلع لوصحلاب قلعتت يتلاو اهتجلاعم بجي يتلا ةلئسألا

 

 



   
 

   
 

 ةقحاللا تاعرجلاو ىلوألا ةعرجلا ىقلتي نأ بجي يذلا نم •
  ؟حاقللا نم

 راظتنالا ةمئاق يف لوخدلاب هل حمُسي نمب ررقي يذلا نم •
 ؟بيترت يأبو حاقللا يقلتل

 ريوطت متي يذلا دلبلل ىطعت يتلا ةصاخلا ايازملا يه ام •
 ؟تدجو نإ ،هيف حاقللا

 ةيناكمإ ةيريرس براجت اهيف ىرُجت يتلا نادلبلل حاتتس له •
 ؟رخآ ناكم يف اهريوطت مت يتلا تاحاقللا ىلإ لوصولا

 ةكلمملا يف ،دروفسكأ حاقل ريوطت مت لاثملا ليبس ىلع
 .ايقيرفإ بونجو ليزاربلا يف براجتل عضخي هنكلو ةدحتملا

 ؟ةريقفلا نادلبلا ةينغلا نادلبلا محازتس ىدم يأ ىلإ •
 تاذ ةيسايسلا ةيفارغجلا تالخدتلا لودلا لعجتس له •

 ناكسلا ربجت امنيب ءافلحلا عم حاقللا كراشتو ،ةقالع
 يف اونوكي نأ ىلإ ةيداعملا نادلبلاب رطخلل نيضرعملا
 ؟ةمئاقلا ليذ
 

 ؟تاحاقللا نع ةیمالعإلا ةیطغتلاب مایقلا مالعإلا لئاسول نكمی فیك
 

 نعً الوهجم لازي ال امو فورعم وه ام حوضوب حرشا ●
 ىلع لوصحلل ةصاخلا كتاجاتنتسا صلختست ال .تاحاقللا

  .باذج ناونع
 
 بلطا .تاحاقللا يروطم نم طوغض ىلع كريراقت نبت ال ●

 نيدياحم ءاربخ عم رواشتو ةيلصألا ةيثحبلا ةقرولا ةءارق
  .ةساردلا يف نيكراشم ريغ
  

 



   
 

   
 

 - ةعرسب براجتلا ريست .تامولعملا ثدحأ ىلع ًاعلطم قبا ●
 ةدعاق نم حاقلل ةيريرسلا براجتلا مدقت نم ققحت
 ةينطولا ةيبطلا ةبتكملا اهتروط يتلا هذه تانايبلا
  .ةيكيرمألا

 
 اهنيب طبري نأ نكمي ةلثمأ طعأو حاقللا جاتنإ ةيلمع حرشا ●

 تاحاقللا وأ ازنولفنإلا حاقل ،لاثملا ليبس ىلع .كروهمج
 ،كدلب يف سانلا نيصحتل ةمدختسملا ىرخألا ةينيتورلا
 .لافطألا للش وأ ةبصحلا لثم

 
 يتلا فواخملاو ةلئسألا عم بواجتت كريراقت نأ نم دكأت ●

   .كروهمج ىدل
 
 نم ديزملا حرط مهل حيتت يتلا تاونقلا معدو ريوطتب مق ●

 نم ةرمتسم ةرود هذه نوكت نأ بجي .ةلوهسب ةلئسألا
  .ىرخأ ةرم عامتسالاو ةباجتسالاو عامتسالا

 
 ،ةيفاكلا رابتخالا ةردقو ،ةيوقلا ةيحصلا ةمظنألا نأ حرشا ●

 لاعفو نمآ حاقل ىلإ لوصولاو ،ةيئاقولا ريبادتلا ذيفنتو
 نم تاعمتجملا ةيامحل ةيساسأ نوكتس ،ًايملاع رفوتمو
 .19-ديفوك

 ةيحصلا تاطلسلا ىلع طغضلا نييفحصلا ىلع بجي  ●
 روسيملاو لداعلاو يملاعلا لوصحلا طورش جاردإ نامضل

 تاحاقللا ريوطتل جمانرب يأ يف 19-ديفوك تاحاقل ىلع
 .ةماعلا ةمدخلا ةفاحص ةحلصم لجأ نم كلذو ةيادبلا ذنم

 



   
 

   
 

 كانه .ميعطتلا تايلمع يف رقفألا لودلا جاردإل عدأ ●
 ةيوق لود مدقت ثيح "حاقللا ةيموق" ىلع تامالع لعفلاب
 تاكرشل معدلا ةدحتملا ةكلمملاو ةدحتملا تايالولا لثم
 ةلماعم لباقم يف ةيثحبلا تاسسؤملاو ىربكلا ةيودألا
 نادلبلا يف بوعشلاب رضي فوس اذه .اهينطاومل ةيليضفت
 .لخدلا ةضفخنملا

 يناسنإلا عباطلا ءافضإو ضرعل فيرعت تافلم لمعب مق ●
 ءاملعو ةعانملا ءاملعو تاسوريفلا ءاملع لمع ىلع
 نيثحابلاو ةقيقدلا ءايحألا ءاملعو ةثارولا ءاملعو تاحاقللا
 ريوطت يف اميس ال يبطلا راكتبالاو ملعلا .نيرخآلا
 ةفرعملا نوثحابلا لدابتي امدنع مدقتيو رهدزي ،تاحاقللا
 ىلع ءانبلا نم مهنكمي امم ،حوتفم لكشب اهنوكراشتيو
 ثحبلا ضرع دعاسي .ضعبلا مهضعب تاقافخإو تاحاجن
 تاعمتجملا يف ةيملعلا ةفرعملا نيسحت ىلع يملعلا
 .ةفئازلا مولعلاو تاعئاشلا راشتنا عنمو
 

 ةيكراشتلا ةسرامملا نمضتت .نكمأ نإ ،نيكراشملا ةصق ورأ
 اذل ،نيكراشملا ةيصوصخ ةيامح ةيريرسلا براجتلا يف ةديجلا
 ،هبراجت نع ًانلع ثدحتلا اًديدحت ديري اًدرف فرعت نكت مل ام
 .نيكراشملا براجت لوح صصق بيترت بعصلا نم نوكي دقف
 ةيناسنإ ةيمهأ تاذ صصق ىلع روثعلا نكمي ام ًابلاغ ،كلذ عم
 نإ .ةقباس براجتب نيكراشملا ىلإ ثدحتلا لالخ نم ةريبك
 ةبغرلا وه ةيريرسلا براجتلل نيعوطتملا مظعم ءارو عفادلا
  .مولعلاب ضوهنلاو عمتجملا ةيهافر يف ةمهاسملا يف

 



   
 

   
 

 
 19-دیفوك تاحاقل لوح ةبوجأو ةلئسأ

 
 ؟يرشبلا رابتخالا ةلحرمب ًايلاح ةلمتحملا تاحاقللا نم مك
 
 مييقتلا يف ًاحشرم ًاحاقل 36 كانه ،2020 ربمتبس 21 موي ىتح
 لبق تاساردلا يف ًاحشرم ًاحاقل 146 و رشبلا دنع يريرسلا
-ديفوك تاحاقلل دهشملا ثيدحت متي .تاناويحلا ىلع ةيريرسلا

 طبارلا ىلع ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم لبق نم مظتنم لكشب 19
 :يلاتلا
-https://www.who.int/publications/m/item/draft

vaccines-candidate-19-covid-of-landscape 
 
 ةسارد ترهظأ .ةلمتحملا تاحاقللا نم ءزج ىوس حجني نل

 بيصت يتلا ةيدعملا ضارمألا فدهتست يتلا تاحاقللا لوح
 رابتخا زاتجت ةلمتحملا تاحاقللا نم طقف %7 نأ ناسنإلا
 اهدحو ،%7 ـلا كلت نيب نم .يريرسلا لبق مييقتلا يف نامألا

 .رشبلا دنع ةمراصلا ةيريرسلا تامييقتلا زاتجتس 17%
 
 متت ىتح حاقللا اهب رمي نأ بجي يتلا ةفلتخملا لحارملا يه ام
 ؟هيلع ةقفاوملا

 
 ةيريرسلا لبق( ةفلتخم لحارمل لمتحم حاقل مييقت عضخي
 ةقفاوم ىلع لوصحلا نكمملا نم نوكي نأ لبق )ةيريرسلاو
 قلطُي .ام دلب يف ةينطولا ةيميظنتلا ةئيهلا لبق نم هيلع ةيميظنت

 ءاذغلا ةرادإ مسا ةدحتملا تايالولا يف ةيميظنتلا ةئيهلا ىلع
 ،ةلود 29 نم ةيميظنتلا تائيهلا ،ايقيرفأ يف .)FDA( ءاودلاو

 



   
 

   
 

 براجتلا ميظنتل تاحاقللا ميظنتل يقيرفألا ىدتنملا يف ءاضعأ
 يف مادختسالل ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ةمئاق لعجت  .ةيريرسلا

 2014 ماع يف اهقالطإ مت يتلا ،)EUL( ئراوطلا تالاح
 تاجتنملا ،ايقيرفإ برغ يف الوبيإلا سوريف ءابولً ةباجتسا
 ،صيخرت ىلإ ةجاحب لازت ال يتلاو ،ةلاعفلاو ةنمآلا ةيبطلا
 ةيملاعلا ةماعلا ةيحصلا ئراوطلا تالاح يف ةعرسب ةحاتم
 ءاضعألا لودلاو ةدحتملا ممألل ةعباتلا تايرتشملا تالاكو معدل
 .19-ديفوك تاحاقل كلذ لمشي .اهيف
 
 ؟ةيبيرجت لحارمب تاحاقللا ّرمت نأ بجي اذامل
 
 حاقللا نأ نم دكأتلا وه ةلدألا ىلع مئاقلا ثحبلا نم فدهلا
 ديدحت ىلإ )ّةلدألا ىلع مئاقلا ثحبلا( فدهي امك .ّلاعفو نمآ

 )لافطألا وأ نيغلابلا لثم( ةفدهتسملا تائفلاو حاقللا ةعرج
 نولصحي ال دق نيذلا كئلوأ ديدحتو ءاطعإلل ينمزلا لودجلاو
   .)لامعتسالا عناوم( حاقللا ىلع
 
 ىلع حاقللا رابتخا ىلع زكرت :ةيريرسلا لبق ام ةلحرملا
 ناك اذإ ام ةفرعمو ماس ريغو ًانمآ ناك اذإ ام ةفرعمل تاناويحلا
 براجتلا ىلإ لاقتنالا لبق تاناويحلا يف ةيعانم ةباجتسا جتني
 ةيرشبلا

 
 نم حاقللا لقتني نأ رشبلا ىلع حاقلل يريرسلا مييقتلا بلطتي
 .هيلع ةقفاوملا لبق ىرخأ ىلإ ةلحرم
 

 



   
 

   
 

 ددع ىلع لمتحملا حاقللا براجتلا هذه ربتخت :ىلوألا ةلحرملا
 مييقتل - نيغلابلا نم 100 نم لقأً ةداع - صاخشألا نم ريغص
 ىلع ةردقلا( ةيعانم ةباجتسا دّلوي ناك اذإ امو ًانمآ ناك اذإ ام
 ددع ديدحتل تاسارد ةلحرملا هذه لمشت نأ نكمي .)ةعانملا
 .حاقللا تاعرج لودجو حاقللا ءاطعإ ةقيرطو ةمزاللا تاعرجلا
 ىلإ مدقتي فوسف ،نمآ حاقللا نأ ىلوألا ةلحرملا لالخ تبث اذإ
 .ةيناثلا ةلحرملا

 
 ةداع نيعوطتملا ددع دادزي ،ةلحرملا هذه يف :ةيناثلا ةلحرملا
 ريثأت تاساردلا هذه ّميقت .2000 ىلإ 200 نيب ام ىلإ
 قرعلاو رمعلا لثم ةيعانملا ةباجتسالا ىلع ةددعتملا تاريغتملا
 ءاملعلا رمتسيس ،ةلحرملا هذه لالخ .لمحلا ىتحو سنجلاو
 لواحي دق .ةعانملاو ،ىلثملا ةعرجلاو ،ةمالسلا مييقت يف
 ةطبترملا( سايقلل ةلباقلا تامالعلا ديدحت ًاضيأ نوثحابلا
 وأ ةباصإلا دض ّنصحم صخشلا نأ ىلإ ريشت يتلا )ةيامحلاب
 ليجست نكمي ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ضرملا ضارعأ روطت
 فيلاكتلا ليلقتل ةفلتخم نادلب يف ةفلتخم ةيناكس تاعومجم
 نم نكمتلل ةديفم تانايب عمج يف رارمتسالاو تقولا ريفوتو
 ةلحرملا هذه لثمت .ريوطتلا نم ةيلاتلا ةلحرملل ًامدق يضملا
 اهدحو ثيحب فقوتت وأ دق ذإ براجتلا نم ديدعلل ةمساح ةطقن
  .براجتلا نم ةثلاثلا ةلحرملا ىلإ لقتنت اهنم ةدعاولا

 
 نم فالآ ةدع ىلع لمتحملا حاقللا رابتخا متي :ةثلاثلا ةلحرملا
 قرعلا يف تافالتخالاو ةمالسلا يف رظنلا متي امك صاخشألا
 عم .ةنمزم ضارمأ نم نوناعي نيذلاو نزولاو رمعلاو سنجلاو
 ام ثحابلا ربخت يتلاو ةيلاعفلا مييقت متي ةلحرملا هذه يف ،كلذ

 



   
 

   
 

 دادعتسا ءاودلاو ءاذغلا ةرادإ ىدل .ال مأ لمعي حاقللا ناك اذإ
 جاتحيس حاقل يأ نأ ينعي اذه .%50 ةبسنب ةيلاعف لدعم لوبقل
  .لقألا ىلع %50 ةبسنب ضرملا ةدش نم ليلقتلا وأّ دحلا ىلإ
 يقلتل يئاوشع لكشب نيكراشملا نييعت متي ،براجتلا هذه يف
 ةيمهو ةوبع نكلو حاقللا سيل( يمهولا ءاودلا وأ حاقللا امإ

 ةيمعتلا ةجودزم براجتلا .)ةحلام هايم نع ةرابع نوكت ام ةداع
 نم يأ نوفرعي نيثحابلا الو نيكراشملا ال هنأ ينعي امم
 يأ ىلع ءاضقلل اذه .يقيقحلا حاقللا ىلع لصحي نيكراشملا
 .نادلبلا نم ديدعلا ربعو زكارملا ةددعتم براجتلا هذه .زيحت

 ىقلتي نأ لبق ةريخألا ةوطخلا ةلحرملا هذه نوكت ام ةداع
 .ناكسلا مومع ميعطتل ةيميظنتلا ةقفاوملا حاقللا

 
 ةقفاوملا دعب بلاغلا يف تاحاقللا عضخت ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
 ةيلاعفلا مييقتل قيوستلا دعب ام ةبقارم وأ ةعبارلا ةلحرملل
  .ثدحت دق ةردانو ةعقوتم ريغ ةيبلس ثادحأ يأ دصرلو
 
 ؟اهريوطت متي يتلا 19-ديفوك تاحاقل عاونأ ام
 
ً الك لمشت يهو .19-ديفوك تاحاقلل قرط ةدع رابتخا اًيلاح متي
 .ةثدحتسملاو ةيديلقتلا بيلاسألا نم
 
 امك ةفلتخملا تايجيتارتسالا هذهل زجوم صخلم يلي اميف
  :ايفلداليف يف لافطألا ىفشتسم اهتددح
 

ً الماك سوريفلا ديمجت يرجي -دمجملا وأ لطعملا حاقللا 
 .حاقللا عنصل ةصصخم ةيئايميك ةدام مادختساب ربتخملا يف

 



   
 

   
 

 :تاحاقل عنصل مدختسملا جهنلا سفن حاقللا اذه عنص عبتي
 باهتلا سوريف و )IPV( لطعملا لافطألا للش سوريف
 ءاد حاقلو  ايالخلا لماكلا يكيدلا لاعسلا و  A دبكلا
 .بلكلا

 
 ًامهم ًاءزج حاقللا اذه مدختسي - يعرف /تاديحولا حاقل 
 يف كئاشلا نيتوربلا يف امك ،ةعانملا زيزعتل سوريفلا نم
 ةعانص يف عبتملا جهنلا سفن وهو .حاقللا عنصل 19-ديفوك
 سوريفو b دبكلا باهتلاو b عونلا نم ازنولفنألا تاحاقل
 .يرشبلا يميلحلا مرولا

 
 اًيربخم سوريفلا ريوطت يرجي -ففخم يح يسوريف حاقل 
 ّروطت عم .رشبلا بيصت يتلا كلت نع فلتخت ايالخ يف
 ىلع هتردقّ فخت ،ربتخملا يف لضفأ وحن ىلع سوريفلا
 عنصل ففخملا سوريفلا اهدعب مدختسي .رشبلا يف رثاكتلا
 نأ ،رشبلل هءاطعإ دنع ففخملا سوريفلل نكمي .حاقللا
 ًةيفاك تسيل نكلو ،ةيفاك ةيعانم ةباجتسا ديلوتل رثاكتي
 ةعانص يف عبتملا هسفن وه جهنلا اذه .ام صخش ةباصإل
 ءاملا يردجو ةيناملألا ةبصحلاو فاكنلاو ةبصحلا تاحاقل
 .اتورلا سوريف تاحاقل ىدحإ و

 
 ببسي ال سوريف ءاملعلا ذخأيلثامتم يسوريف لقان حاقل 
 ةلاحلا هذه يفو )لقان سوريف( ـب فرعي ضارمألا
 .انوروك سوريف - كئاشلا نيتوربلا ىلإ ينيج زمر نوفيضي
 ىلإ ايالخلا دشرت تاططخم ةباثمب تانيجلا كلت لمعتو

 



   
 

   
 

 مهم 19- ديفوك كئاشلا نيتوربلا  .تانيتوربلا عنص ةيفيك
 .ايالخلاب سوريفلا طبري هنأل

 
 ىلإ هجتملا سوريفلا رثاكتي ،حاقللا ءاطعإ يرجي امدنعو
 ةداضم ماسجأ عنص ىلع يعانملا زاهجلا لمعي و ايالخلا

- ديفوك كئاشلا نيتوربلا نآلا لمشت يتلاو هتانيتورب دض
 ىلإ ةهجوملا ةداضملا ماسجألا عنمت ،كلذل ةجيتن .19

 يلاتلابو ايالخلاب طابترالا نم 19 -ديفوك سوريف نيتوربلا
 ةعانص يف عبتملا جهنلا سفن وه اذهو  .ىودعلل ىدصتت
 .الوبيإلا سوريف حاقل
 
 تالقان تاحاقل رارغ ىلع -لثامتم ريغ يسوريف لقان حاقل
 نكل ،لقانلا سوريفلا يف نيجلا لاخدإ يرجي ،سوريفلا
 ىلع .حاقللا يقلتم يف رثاكتي ال اذه لقانلا سوريفلا
 تانيتوربلا عيمج عنص عيطتسي ال سوريفلا نأ نم مغرلا
 ضعب عنص هنكمي هنأ الإ ،هسفن جاتنإ ةداعإل اهجاتحي يتلا
 .19-ديفوك كئاشلا نيتوربلا اهيف امب ،تانيتوربلا

 
 رفشي يذلا نيجلا لاخدإ يرجي -يوونلا ضمحلا حاقل
 نم ةيرئاد ةريغص ةعطق يف 19- ديفوك كئاشلا نيتوربلا
 تاديمزالبلا نقحت مث .ديمزالبلا ىمست يوونلا ضمحلا
 .حاقلك
 
 ضمح ىلع جهنلا اذه يف حاقللا يوتحي-mRNA حاقل
 يرجت .mRNA ىمسملا ،)RNA( لاسرملا كيلكونوبيرلا
 درجمبو  .تانيتوربلا عنصل ايالخلا يف mRNA ةجلاعم

 



   
 

   
 

 ةباجتسا يرجيس يعانملا زاهجلا نإف ،تانيتوربلا جاتنإ
 نيتوربلا نوكي ةلاحلا هذه يف .ةعانملا ززعيل اهل ةداضم
 .19-ديفوك كئاشلا نيتوربلا وه جتنملا

 
 ؟ةيلاعفب لمعي 19- ديفوك تاحاقل نم عون يأ

 
 ،حاقل عون نم رثكأ وأ ةقيرط نم رثكأ حجنت نأ لمتحملا نم
 ةيريرسلا براجتلا نم ءاهتنالا دعب الإ ًامامت نقيتن نل اننكل
 وأ قرطلا يف فعضلاو ةوقلا طاقن فلتخت دقو اذه .ةريبكلا
 تاحاقل جاتنإ يرجي ،لاثملا ليبس ىلعف .ةفلتخملا بيلاسألا

mRNA وأ dna يأ نع جتني مل نكلو ،ريثكب عرسأ وحن ىلع 
 .حجان حاقل يأ امهنم
 
 تاحاقللا مادختسا ةديدع تاونسل ىرج ،ىرخأ ةيحان نم
 ةلطعملا وأ ةدمجملا ةيسوريفلا تاحاقللا لثم ةيديلقتلا
 ،ةيلاعفو نامأب رشبلا يف ةففخملا ةيحلا ةيسوريفلا تاحاقللاو
 .اهجاتنإل لوطأ اتقو قرغتست اهنأ الإ

 
 ةفلتخم عاونأ عنص اهقرغتسي يتلا ةينمزلا تافالتخالا ىلإً ةفاضإ
 ةفلتخم ةباجتسا يف ًاضيأ عون لك ببستي دقف ،تاحاقللا نم
 تجتُنأ يتلا ةيعانملا تاباجتسالا مهف نوكيس .يعانملا زاهجلل
 ةيفاضإ تاعرجل ةجاح كانه تناك اذإ ام ديدحتل ًامهم ًارمأ
 عاونألا ىدحإ تناك اذإ امو ،حاقللا يقلتم ةيامح ةدمو ،)ةززعم(
 .ىرخألا ىلع دئاوف مدقت
 

 



   
 

   
 

 هنم تيفاعتو سوريفلاب تبصا لاح يف حاقللا ىلإ جاتحتس له 
  ؟حيقلتللً الباق نوكتس كنأ مأ

 
 امو ةباصإلا دعب ةداضملا ماسجألا ءاقب ةدم ءاملعلا فرعي ال 
 تاساردلا تنيب ثيح  .ىرخأ ةرم ةباصإلا نم يمحت تناك اذإ
 لصت ةدمل مسجلا يف ىقبت دق ةداضملا ماسجألا نأ ةثيدحلا
 نم ءاهتنالا دعب مهملا نم ،كلذل .رهشأ ةعبرأ وأ ةثالث ىلإ
- ديفوك نع لصاوتم ثحب ىلع ءاملعلا ىقبي نأ حاقللا براجت

 كئلوأ ديدج نم باصي نأ ةيلامتحا كانه تناك اذإ ةصاخ 19
 .19- ديفوك نم اوفاعت نيذلا

 
 مل نيذلا صاخشألا نيصحت ةيلاحلا حاقللا براجت لمشتس
 .ًاقباس اوبيصأ نيذلا كئلوأو CoV - 2-سراسلاب ادبأ اوباصي
 ًاقباس اوبيصأ نيذلا كئلوأ ميعطت ناك اذإ ام ًابيرق فرعنسو
 نيذلا كئلوأ نم ًادمأ لوطأ وأً الامتكا رثكأ ةيامح رفوي ىودعلاب
 .ميعطتلا اوقلتي ملو اوبيصأ

 


