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 2من  1

 19-كوفیدكیف تُصنَّع لقاحات 

1 2/1 6/2 0 2 0 

وأصبحت إمكانیة تصنیع اللقاح بھذه في غضون عاٍم واحد من اكتشافھ.  19-كوفیداللقاحات األولى ضد فیروس كورونا المستجد  تظھر
بوتیرة الحكومة الفیدرالیة، أصبح من الممكن حدوث ھذه العملیة التي قدمتھا بفضل المساعدة و. كثیرةالسرعة الشدیدة محل تساؤالت 

ھذه الجداول الزمنیة كیف تُبیِّن  كما أسرع وبكفاءة أكبر. من الضروري أن نعلم أن إجراءات التحقق من أمان اللقاح لم یتم تجاوزھا.
 ة أكبر من كیفیة تصنیع اللقاحات األخرى.بكفاء 19-كوفیدأُجریت عملیة تصنیع لقاحات 

 كیف تُصنَّع اللقاحات
 أعوام. 10قد تستغرق عملیة تصنیع لقاح مدة تصل إلى  

 عن التي كل دراسة یزید عدد األفراد المشاركین في بعد إجراء األبحاث، یخضع اللقاح إلى ثالث دراسات سریریة على البشر، و
 .قبلھا

 األمریكیة ( تعتمد إدارة الغذاء والدواءFDA( بعدما تُراجع المجموعة االستشاریة العلمیة التابعة لھا نتائج الدراسة. اللقاح 

  ،اللجنة االستشاریة لممارسات التحصین (ثم تُوصي مجموعة استشاریة وطنیةACIP التابعة لمراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا (
)CDCالفئات التي ینبغي علیھا أخذ اللقاح)، ب. 

 .بعد ذلك، تبدأ الشركة المصنعة في تصنیع اللقاح 

  وفي أثناء تلقي اللقاح، تستمر مراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا، وإدارة الغذاء والدواء األمریكیة في مراقبة بیانات األمان
 باللقاح. الخاصة

 

 
A vaccine pr ocess starting with research. The n vacci ne clini cal studie s. Pha se 1 clini cal studi es happen first where they fi nd if t he vacci ne is sa fe. The n pha se 2 clini cal studie s where they find i f the vacci ne works. And then phase 3 clinical st udies w here they find if the va ccine i s safe a nd if it works. Next, the vaccine safety data review. The FDA review is when FDA looks at the data and approves the va ccine. The n the ACIP review to re comme nd who should get the vaccine . Safety monitoring is last, where CDC a nd FDA continue t o look at the vacci ne data. Vaccine starts bei ng ma de after the FDA review and continues past sa fety monitoring. 



ف ی ع ك َّ ن ص ُ ح ی ا ق د ل ی ف و 1-ك 9  

 2من  2

 19-كوفیدكیف یُصنَّع لقاح 
  ول فیروس كورونا والتطورات في تكنولوجیا حالتي أجریت بدأت عملیة تصنیع اللقاح على نحٍو فعال وناجح بسبب األبحاث المسبقة

 .اللقاحات

 وفرت الحكومة 19-كوفیددراسات اللقاح وقتًا طویالً، ولكن بالنسبة للقاح لتمویل  في بعض األحیان قد یستغرق إیجاد األموال ،
 الفیدرالیة أمواالً وفیرة للدراسات.

  َجنَّدت الشركات المصنعة مشاركین في جمیع المراحل الثالث للدراسات السریریة في الوقت ذاتھ، بدالً من انتظار انتھاء كل مرحلة
 على حدة.

 ت المصنعة أیًضا اللقاح في أثناء إجراء الدراسات السریریة.تُصنِّع الشركا 

  تصریح االستخدام الطارئ (وقتًا أقل أیًضا عند الحصول على  اعتماد اللقاحیستغرقEUA( فعال آمن و إن الحصول على لقاححیث ؛
  ھو األولویة األولى.

اعتماد اللقاح حسبما یأملون. فعلى مراجعة الدراسات وخرھا عن ال تسمح المجموعات على المستوى الفیدرالي ألي شيء أن یُؤ ▪
عملیة المراجعة من أشھر إلى  وقت موظفین لتقصیرمن ال اكبیرً  اعددً إدارة الغذاء والدواء األمریكیة  أضافتسبیل المثال، 

 أسابیع.

 .لن یحصل اللقاح على االعتماد إال إذا أثبتت الدراسات أن اللقاح آمن وفعال 

 
A vaccine pr ocess starting with research. The n vacci ne clini cal studie s. All three phases are happeni ng at the same ti me. Pha se 1 cli nical studies happen first where they find i f the vacci ne is sa fe. The n pha se 2 clini cal studi es where they find i f the vaccine works. And then phase 3 clinical studies w here they find if the vacci ne is safe and i f it works. The vaccine cli nical studies go until the end of the A CIP review. Vacci ne starts bei ng made near the end of the pha se 1, 2, and 3 cli nical studies and exte nds pa st safety and monitoring. Next, the vaccine sa fety data review. The FDA review is when FDA look s at the data and gives e mergency use aut horization to use the vacci ne. The n the ACIP review to re commend who should get the va ccine. Safety monitoring is last, wher e CDC a nd FDA continue to look at the vaccine data.  

ة أمور ما زال علینا معرفتھا عن لقاح  تأثیره تأثیًرا فعاالً بین ، مثل طول فترة الحمایة من الفیروس التي یُوفرھا اللقاح، ومدى 19-كوفیدثمَّ
 .19-كوفید ضد فیروس وفعاالً  اآمنً  القاحً منح الناس عموم السكان، ولكن ھذه األمور لیست باألسباب التي تُؤخر 

 Vaccine -COVID 19:الموقع التالي لمزید من المعلومات، یُرجى االطالع على
. )www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/vaccine.html( 
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