
 

  كیف حصلنا على لقاحات كوفید-19
 بهذه السرعة؟

 23 فبرایر/شباط 2021

 

 لم یكن قد مضى عام كامل على بدایة جائحة كوفید-19، إال أن العدید من اللقاحات قد ُطّورت واعتمدت في هذه الفترة. تشرح هذه
 .النشرة كیف حصل ذلك بهذه السرعة.   تم التحقق من المعلومات الواردة في هذه النشرة من قبل األطباء والباحثین

 
 

 ومنظمات دولیة كانت علماء وحكومات1.

 تتحضر لحدوث جائحة.
 علماء وحكومات ومنظمات دولیة من بلدان مختلفة كانت تتوقع حدوث جائحة منذ عدة سنین وعقدت شراكات مسبقًا لتسریع عملیة تطویر●

 اللقاحات.

 كوفید-19 لیس نوعًا جدیدًا كلیًا من الفیروسات. فهو شبیه بفیروسات تاجیة أخرى كفیروس السارس الذي أجریت علیه دراسات على نطاق●
  واسع.

 تقنیة الحمض النووي الریبوزي المرسال (mRNA) التي استخدمت إلنتاج اللقاحین المتوفرین في كندا (فایزر- بایونتك ومودیرنا) قد طورت●

  وجرى التحقق منها مسبقًا من أجل أمراض معدیة أخرى. لذا أمكن استخدام هذه التقنیة بسرعة كبیرة فور التعرف على فیروس كوفید-19.

 الجمیع كان یعمل بكفاءة في الوقت نفسه.2.
 تم التعرف على المادة الوراثیة للفیروس بسرعة كبیرة ونشرها على المأل بعد ذلك.●

 ُكّرس تمویل عالمي كبیر ألبحاث لقاح كوفید-19.●

 كانت االختبارات واألبحاث تجري في الوقت نفسه في مراكز مختلفة.●

 استخدم الباحثون العاملون على تطویر اللقاحات طرقًا إلكترونیة لجمع ومشاركة بیاناتهم بطرق فّعالة.●

 تطوع الكثیر من الناس للخضوع لالختبارات.3.

 

 ال یمكن اعتماد اللقاحات حتى ُتختبر على عدد كبیر من الناس. ُیدعى ذلك "التجارب السریریة". كان هناك الكثیر من الدعم من العموم لتجارب
 كوفید-19 السریریة وقد تطوع اآلالف من األشخاص من جمیع الخلفیات بسرعة للمشاركة في هذه التجارب.  لذا فقد كان حجم التجارب السریریة

 .لتطویر لقاحات كوفید-19 أكبر بكثیر من المعتاد بالنسبة لتجارب كهذه

 ساعدت معدالت العدوى المرتفعة  في اختبارات اللقاح.4.
 معدالت العدوى المرتفعة بكوفید-19 سّهلت معرفة ما إن كانت اللقاحات توفر الحمایة ضد كوفید-19. خالل فترة قصیرة، كانت هناك زیادة●

 كبیرة في عدد األشخاص الذین ُأصیبوا بكوفید-19 ضمن المجموعة التي لم تتلق اللقاح مقارنًة بالمجموعة التي تلقته. أثبت ذلك أن اللقاح كان

 فعاًال.

 یضطر الباحثون عادًة إلى المحاولة عدة مرات قبل صنع لقاح فّعال. لكن اللقاحات األولیة ضد كوفید-19 عملت بشكل جید أثناء اختبارها.●

 بدأت عملیات المراجعة والتنظیم باكراً.5.

 في الماضي، كانت الحكومات والهیئات التنظیمیة تبدأ عملیات مراجعة اللقاح بعد اكتمال البحوث واالختبارات حصرًا. ولكن هذه المرة، راجعوا

 بیانات البحث أثناء كل مرحلة من مراحله، األمر الذي جعل عملیة المراجعة أكثر فعالیة. لم ُتغفل أي من خطوات السالمة. ُأجریت العملیات اإلداریة

 



 

 مع عملیات البحث في نفس الوقت، مما أدى إلى توفیر الكثیر من الوقت.
 

 

 نحن محظوظون جدًا لتمكننا من إنتاج وتوزیع لقاحات كوفید-19 خالل عام واحد.  من المطمئن أن نعلم أنه لم یتم إهمال أي من عملیات السالمة

 المستخدمة لتطویر اللقاحات عند تطویر لقاح كوفید-19.

 

 لمزید من المعلومات حول كیفیة الموافقة على اللقاحات في
  كندا ، قم بزیارة صفحة Health Canada هنا:

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-inf

ection/prevention-risks/covid-19-vaccine-treatment.html (English) 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronaviru

s/prevention-risques/covid-19-vaccins-traitements.html (French) 
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