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بشأن التطعيم ضد    المعني بالتمنيعتوصيات فريق الخبراء االستشاري   

   19-نفلونزا الموسمية خالل جائحة كوفيداأل

 

 إرشادات مبدئية   
        2020أيلول/سبتمبر  21

 

    

  ((SAGE)فريق الخبراء االستشاري)تقدم هذه الوثيقة توصيات مبدئية من فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع  
. كما توفر اعتبارات برنامجية للسلطات  19-نفلونزا خالل جائحة كوفيدبشأن التطعيم ضد األ التابع لمنظمة الصحة العالمية

نفلونزا، فضاًل عن اعتبارات بحثية لمعالجة الثغرات المعرفية جها الخاصة بالتطعيم ضد األذ برامالوطنية التي تخطط وتنف
 الحالية.  

 
  مقدمة 

نفلونزا ومكافحتها، تشمل أيضًا التدخالت  جهود أوسع نطاقًا للوقاية من األ نفلونزا المأمونة والفعالة جزءًا منتشكل لقاحات األ
اليدين، والتباعد الجسدي، والنظافة الصحية/اآلداب التنفسية( ومضادات الفيروسات. وتحدد  غير الصيدالنية )مثل نظافة  

  2012عام  لن اللقاحات م المنظمة موقف ورقةنفلونزا، المبّينة في قاحات األالسياسة الحالية لمنظمة الصحة العالمية بشأن ل
الحوامل، مع    وعلى رأسها النساء نفلونزا،  ستخدام لقاحات األالأولوية  ُتعطى  التي  [، عددًا من الفئات المعرضة للخطر  1]

 ، نين الصحييواألفراد الذين يعانون من حاالت طبية كامنة والعامل  اً سنر  كبالبالغين األو األطفال    تشملفئات أخرى ذات أولوية  
 دون أي ترتيب معين.  

 
أو   19-كوفيد لمواجهةمجموعة التدخالت غير الصيدالنية الموجودة حاليًا  بفعلاألنفلونزا قد تغير العدوى بوقد يكون انتقال 

ظ من االنخفاض الكبير  ح  اليإلى البلدان بسبب القيود المفروضة على السفر وإغالق الحدود، كما  الوافدة نفلونزامحدودية األ
. بيد أن التدخالت غير الصيدالنية 2020نصف الكرة الجنوبي عام    نفلونزا فينفلونزا المكتشفة خالل موسم األلحاالت األ

نفلونزا أيضًا، مما يؤدي إلى رفعها، يمكن أن يزداد انتقال األ  والقيود المفروضة على السفر تختلف من بلد إلى آخر، ومع
،  2-سارس-يسبِّّبها فيروس كورونانفلونزا والمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة التي  عدوى باألاحتمال حدوث انتقال مشترك لل

على الفئات السكانية الضعيفة والنظم الصحية. وفي ضوء هذه االعتبارات، هناك حاجة    ء إضافي عب  بما يشكله ذلك من
لألسباب    19-نفلونزا خالل جائحة كوفيدالتطعيم ضد األ  سياق  في عرضة للخطر  الفئات الم  ة أولوي  حديد إلى إعادة النظر في ت

 التالية:
وخيمة فضاًل عن    19-عرضة لخطر اإلصابة بعدوى كوفيد  كثرنفلونزا بين الفئات األضمان المكافحة المثلى لأل •

  2-سارس-نفلونزا. ويمكن أن يزيد العالج في أماكن الرعاية الصحية من خطر التعرض لفيروس كورونامرض األ
 وخيمة؛   19-وما يعقب ذلك من إصابة بعدوى كوفيد

نفلونزا الذين  من جراء المرضى المصابين باألأعباء إضافية  بحية  أنظمة الرعاية الص  إثقال كاهل   تتماالتقليل اح •
 ؛ ى المستشفداخل  يعال جون يلتمسون الرعاية الطبية أو الذين 

 ؛  19-الحد من التغيب بين العاملين الصحيين وغيرهم من مقدمي الرعاية الضروريين لالستجابة لـكوفيد •
في جميع أنحاء   -نفلونزا الموسمية المحتمل أن تكون محدودةإلدارة واستخدام لقاحات األ  مثلألا  مستوىضمان ال •

 اإلمدادات قبل سنة تقريبًا.  تجهيز حيث يتم   -العالم ولكن خاصًة في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط 
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ورقة الموقف الصادرة في ب  مقترنا  األولويات المقترح في هذه الوثيقة ينبغي أن ُينظر فيه    حدبداإلشارة إلى أن ت تجدر  و 
والمقصود بالتغيير   نفلونزا.د الطلب على لقاحات األ ياز ت تحتمال ، والسياسات الوطنية، والوبائيات المحلية، وا2012عام 

نفلونزا خالل جائحة  ضمان المكافحة المثلى لل   الورقة هو المؤقت في الفئات المعرضة للخطر على النحو المقترح في هذه  
  استنادا  غطية الفئات المستهدفة القائمة،  نفلونزا وت ر سلبا  على برامج التطعيم ضد األ ، وينبغي أل يؤثحسبف  19-كوفيد

  .19-نفلونزا وكوفيدمن األ  طنية والحالة الوبائية لكل   إلى السياسات الو 
 

  التوصيات 

لتطعيم في ا  ئات المعرضة للخطر لفاأولوية    تحديدعلى االعتبارات المذكورة أعاله، يوصي فريق الخبراء االستشاري ببناًء  
 على النحو التالي:   19-نفلونزا الموسمية خالل جائحة كوفيدضد األ

 
 ذات األولوية القصوى للخطر ضة المعرّ فئات ال

المستشفيات،    داخل، بمن فيهم العاملون في مجال الرعاية،  يينالصح  العاملينفئة  : ُيوصى بون ي  العاملون الصح    •
المحلي،  والمجتمع  ذلك(،  إلى  وما  السكنية،  والمرافق  المسنين،  رعاية  )مثل دور  الطويلة األجل  الرعاية  ومرافق 

  من   تقليلالمن أجل    19- نفلونزا خالل جائحة كوفيداأل  ات ذات األولوية القصوى لتلقي لقاحاتفئباعتبارها إحدى ال
لمعرضين للخطر،  نفلونزا من مقدمي الرعاية إلى المرضى ار األش نعطُّل القوى العاملة، و نفلونزا وتالتغيب بسبب األ

، ينبغي توسيع نطاق بذلك  أوسع. وحيثما تسمح إمدادات اللقاحعلى نطاق  النظام الصحي    ذي يتحملهوالعبء ال
نفلونزا ليشمل جميع العاملين في أماكن الرعاية الصحية، بما في ذلك موظفو العيادات الخارجية،  األالتطعيم ضد  

ال )مثل  الدعم  كانب  المختصينين  موظفوموظفو  وإذا  واألمن(.  إمدادات  التنظيف  كا  اتقاحلالت  لهؤالء   فيةغير 
ون  عتنمن ي في أوساطالموظفين، فينبغي إعطاء األولوية للعاملين الصحيين على أساس خطر العدوى فيما بينهم و 

 [. 2بهم ]
  كثرأ  اً ر سنكبن األو البالغفبشدة بالسن المتقدم،    19-نفلونزا، ترتبط وخامة كوفيد: على غرار األا  سن  البالغون األكبر   •

. ولذلك يوصى بهذه الفئة كواحدة من البالغين األصغر سناً ب مقارنةً عرضة لخطر اإلصابة بأمراض وخيمة والوفاة 
. وفي حين أشارت ورقة الموقف الصادرة 19-نفلونزا خالل جائحة كوفيدة القصوى لتلقي لقاح األ الفئات ذات األولوي

نفلونزا  أّنهم أكثر عرضة لخطر اإلصابة بعامًا على أ  65إلى البالغين الذين تزيد أعمارهم عن    2012في عام  
ينبغي للسلطات الوطنية، بما في ذلك األفرقة االستشارية التقنية الوطنية المعنية بالتمنيع، حيثما تسمح  وخيمة،  

في مرافق الرعاية الطويلة األجل، أو في   اً سنر  كبلبالغين األاإلمدادات بذلك، أن تنظر بعناية في إعطاء األولوية ل
مستشفيات الرعاية النهارية أو الذين يتلقون رعاية منزلية. وعالوًة على ذلك، ينبغي النظر في توسيع نطاق هذه 

عرضة لخطر اإلصابة كثر  سنة والذين هم أ  50الفئة المعرضة للمخاطر لتشمل البالغين الذين تزيد أعمارهم عن  
 .   وخيمة 19-كوفيد عدوىبـ

 
 نضة للمخاطر، دون ترتيب معي  ة معرّ فئات إضافيّ 

نفلونزا، وينبغي إعطاؤهن األولوية لتلقي ت األولوية القصوى للتطعيم ضد األ: ال تزال الحوامل هن الفئة ذاالحوامل •
أثناء الحمل إلى  في    19-اللقاح حيثما تسمح اإلمدادات بذلك. وتشير البيانات الناشئة عن اإلصابة بعدوى كوفيد

وخيمة لدى الحوامل، ولكن البيانات ال تزال محدودة جدًا؛ وسيستمر    19-كوفيد  عدوىاحتمال زيادة خطر اإلصابة ب
 تقييم ذلك مع ظهور البيانات.  
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: هناك فئة إضافية معرضة للمخاطر، تم تحديدها أيضًا في ورقة  ة كامنةي  األفراد الذين يعانون من حالت صح    •
صحية كامنة، مثل األفراد المصابين  حاالت، ممثلًة في األفراد الذين يعانون من  2012الصادرة في عام الموقف 

  تين بالسكري وارتفاع ضغط الدم وفيروس العوز المناعي البشري/اإليدز والربو وغير ذلك من أمراض القلب أو الرئ
األرجح أكثر عرضة على  السكانية  الفئات  هذه  ونظرًا ألن  كوفيد  المزمنة.  بعدوى  وخيمة،   19-لخطر اإلصابة 

أمكن تحديدهم، للتطعيم ضد    ماحيثفينبغي مواصلة إعطاء األولوية لألفراد الذين يعانون من حاالت صحية كامنة،  
  أثناء  2- سارس-نفلونزا، وكذلك لتقليل خطر إصابتهم بعدوى فيروس كوروناألهم من اإلصابة باًة لنفلونزا حماياأل

، األمر الذي قد يزيد من الضغط على نظام  منهاعالج  الودخول المستشفيات لتلقي    نفلونزاالتماس العالج من األ
 الرعاية الصحية. 

البيانات الحالية تشير إلى أن األطفال، ال سيما  األطفال •   5الذين تقل أعمارهم عن    أولئك: على الرغم من أن 
فئات ذات  وخيمة، فإن األطفال ال يزالون من ال  19  - ـعدوى كوفيدسنوات، ليسوا أكثر عرضة لخطر اإلصابة ب

نفلونزا وخيمة، ال سيما أولئك الذين تتراوح  أبسبب كونهم عرضة لخطر اإلصابة ب  نفلونزااألولوية للتطعيم ضد األ
دامها  نفلونزا تستهدف استخألاشترت تركيبات محددة من لقاحات اأشهر وسنتين. وينبغي للبلدان التي    6أعمارهم بين  

 نفلونزا المحّضرة من فيروس حّي ُمو ه ن( أن تواصل ذلك.في األطفال )مثل لقاحات األ
 

 ة االعتبارات البرنامجيّ

، ينبغي للسلطات الوطنية أن تنظر بعناية في ما 19-نفلونزا خالل جائحة كوفيدذ برامجها الوطنية للتطعيم ضد األتنفيعند  
 يلي:

، فإن القدرة 2022-2021نفلونزا  لونزا، الذي قد يمتد إلى موسم األنفاأل  اتلنقص المتوقع في إمدادات لقاحنظرًا ل •
نفلونزا،.  لأل  راسخ، وخاصًة بالنسبة إلى البلدان التي ليس لديها برنامج  ياتتطرح تحدقد    نفلونزاعلى شراء لقاحات األ

ع الحكومات، وال سيما حكومات البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، على تعزيز وتوطيد  وعلى هذا النحو، ُتشج 
 نفلونزا على نحو مستدام. أو إنتاج لقاحات األ ريدية إلى تو الجهود الرام

مثل  ، فإن إنشاء  اً سنكبر  البالغين األالعاملين الصحيين أو    منيعالبلدان التي ليست لديها منصة قائمة لتفيما يخص   •
  19-لقاحات كوفيدبات السكانية  هذه الفئ  لتطعيمأن يفيد في التخطيط    يمكننفلونزا  هذه المنصة لتقديم لقاحات األ

 . لفي المستقب
قائمة،   • منصة  لديها  التي  بالبلدان  يتعلق  كوفيد  فإنفيما  فرصةتتيح    19-جائحة  الخاص    لها  برنامجها  تعزيز 

 .بالغينالجائحة، وإنشاء مسار لبرامج تطعيم ال يتجاوز نطاقما بنفلونزا باأل
-نفلونزا ولكوفيدوالحالة الوبائية لألنفلونزا إلى السياسات الوطنية  د البرامج الوطنية للتطعيم ضد األينبغي أن تستن •

أخرى ذات صلة، قد    أوساط . وبعد إجراء تقييمات للمخاطر، يمكن للسلطات الوطنية أن تحدد فئات سكانية و 19
يمكن أن تستفيد من التطعيم ضد  تشمل السكان األصليين واألقليات العرقية وكذلك األفراد في األوساط المؤسسية، 

ر  كبالبالغين األبيد أنه ينبغي إعطاء األولوية للفئات المعرضة للخطر )أي العاملين الصحيين، و   نفلونزا الموسمية.األ
، واألفراد الذين يعانون من حاالت صحية كامنة، والحوامل واألطفال( لضمان المساواة بين الفئات السكانية اً سن

 واألوساط اإلضافية المحددة.  
ع • االعتبار  في  يؤخذ  أن  األ يتعين  ضد  الروتيني  التطعيم  إجراء  المتزايد  ند  التعرض  خطر  الفئات  لجميع  نفلونزا 

 [.  3] 19-كوفيدعدوى ت غير صيدالنية مناسبة لتقليل مخاطر اإلصابة بـ. ويجب اعتماد تدخال19-لـكوفيد
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 ة االعتبارات البحثيّ

مطوِّ  • تشجيع  كوفيدينبغي  لقاحات  كوفيد  19-ري  للقاحات  المصاحب  االستخدام  تقييم  لقاحات    19  -على  مع 
نفلونزا، وغيرها من اللقاحات التي ُتعطى في الفئات ذات األولوية المبّينة أعاله، مثل لقاحات المكّورات الرئوية،  ألا

ع السلطات التنظيمية الوطنية على رصد األثر   وذلك من أجل االسترشاد بها في السياسات المستقبلية. كما ُتشج 
 المصاحب لهذه التدخالت.    

وخطر    19-نفلونزا وبمرض كوفيدبشأن تأثير العدوى المشتركة باأل  بيانات  تسّجلاسات التي لدر هناك قيمة عالية ل •
 .  أو ما بعده 19-اإلصابة بمرض المكورات الرئوية مع كوفيد

 
 أساليب البحث  

الموارد الواردة   إتاحة  العتبارات األخالقية لتحديد أولوياتيقترح فريق الخبراء االستشاري هذه التوصيات المبدئية استنادًا إلى  
[،  4]  تخصيص الموارد وتحديد األولويات  :19-األخالقيات وكوفيدبشأن    2020في إرشادات منظمة الصحة العالمية لعام  

 ساعدة اآلخرين وأولئك األكثر عرضة لخطر العدوى واألمراض الخطيرة. هام ملئك المكلفين بمبما في ذلك إعطاء األولوية ألو 
 

وضع عملية وقد  البيِّّنات،  القائم على  الطب  مبادئ  االستشاري  الخبراء  فريق  تحديث    ويطبق  أو  شاملة إلصدار  منهجية 
اللقاحات. وفي إطار هذه التوصيات  ن ممنظمة الصحة العالمية  موقفي نهاية المطاف في أوراق [، تنعكس ف5توصيات ]

نفلونزا على  ابة باألالمبدئية، ال يقترح فريق الخبراء االستشاري أي تغيير في تحديد أولويات الفئات المعرضة لخطر اإلص
المبي ن في ورقة موقف من شأنه أن يبرر إجراء استعراض متعمق  بما    2012ام  علنفلونزا  ن لقاحات األم  المنظمة  النحو 

 للبيِّّنات. 
 

 خطط التحديث  

أو إلى أن    19- سُتطب ق هذه التوصيات المبدئية حتى انتهاء حالة الطوارئ الصحية العامة التي تثير قلقًا دوليًا بشأن كوفيد
. بيد أن  2012عام  لنفلونزا  ألن لقاحات ام  المنظمة  موقفة توصيات تنعكس في تحديث لورقة  تصدر منظمة الصحة العالمي

[ سيواصلون رصد الحالة، وقد يقترحون إدخال تعديالت على التوصيات 7[]6]أفرقة العمل التابعة له  وي  فريق الخبراء االستشار 
 إذا ظهرت ب يِّّنات جديدة.  

 
 شكر وتقدير

 أعدت هذه الوثيقة بالتشاور مع الجهات التالية: 
 

   نفلونزا األشأن العامل ب هفريقو  تمنيعفريق الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بالحاليون في الجهات الخارجية: أعضاء 
 

العالمية: كريستوفر تشادويك، مارتن فريد، يواكيم هومباخ، بيرنيل يورغنسن، ميالني مارتي، آن موين، كاثرين  منظمة الصحة  
 أوبراين، ريتشارد بيبودي 

 

https://www.who.int/immunization/sage/ar
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 المصالح  إعالن

ات المصالح من جميع المساهمين الخارجيين، وُقيِّّمت لكشف أي تضارب في المصالح. وال ُيعتقد بأن أيًا من  إعالنُجمِّعت  
عنها على الموقع اإللكتروني لفريق   بل غمُ صات المصالح الالع على ملخ  . ويمكن االطِّّ جدير بالذكر عنها    بل غالمصالح المُ 

 العامل.   هالخبراء االستشاري وفريق
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