
 .2020نوفمبر  24الیوم الموافق 

األسئلة الشائعة: لقاح فیروس كورونا المستجد 
)COVID-19( 

 نود أن نشیر إلى أنھ لن یتم تحدیث المعلومات الموجودة على ھذا الموقع إال بعد إصدار الالئحة الحالیة.

 )؟COVID-19ھل یمكنك الحصول على لقاح ضد فیروس كورونا المستجد (
سیكون ھناك لقاح مجاني لجمیع األشخاص في النمسا الذین یرغبون بالتطعیم. ستشتري الجمھوریة اللقاح مركزیًا وستقوم بتوزیعھ 
على العدید من األماكن حیث یمكنك الحصول على اللقاح. ال یوجد في الوقت الحالي لقاح متوفر یقي من اإلصابة بفیروس كورونا 

 مكثّف على مثل ھذه اللقاحات في جمیع أنحاء العالم. المستجد. كما أنھ ھناك عمل

 )09:00، في الساعة 24.11.2020(

 )؟COVID-19متى سیتوفر لقاح فیروس كورونا المستجد (
. والفیصل في ذلك ھي الموافقة المركزیة 2021یمكن أن تتوفر اللقاحات األولى اآلمنة والفعالة بكمیات مناسبة اعتباًرا من مطلع عام 

). عندھا فقط ستلبي اللقاحات متطلبات الجودة القانونیة. یعد العثور على EMAحاد األوروبي من قبل وكالة األدویة األوروبیة (لالت
 لقاح بشكل عام عملیة شاقة. یتم تطویر عدة أنواع مختلفة من اللقاحات حول العالم.

 )09:00، في الساعة 24.11.2020(

 )؟COVID-19س كورونا المستجد (لماذا ال یوجد حتى اآلن لقاح فیرو
أنھ تسبب في فیروس كورونا  2020نوًعا جدیدًا من مسببات األمراض، ولم یتم التعرف علیھ إال في ینایر  SARS-CoV-2یعتبر 

ھایة عام ). بدأ البحث في لقاح بعد ذلك مباشرةً. ستكون بیانات الدراسة السریریة األولى الواعدة لھذا متاحة في نCOVID-19المستجد (
. ھذه قصة نجاح علمیة. نظًرا ألنھ یتم حالیًا إجراء العدید من الدراسات بالتوازي، والتي یتم إجراؤھا عادةً واحدة تلو األخرى، 2020

فمن الممكن الحصول على البیانات ذات الصلة بسرعة أكبر. إن إنتاج لقاح لالستخدام على البشر معقد من حیث المبدأ ویتم تنفیذه في 
ل ضمان جودة عالیة مع ضوابط صارمة. یجب اختبار األدویة أو اللقاحات الجدیدة من حیث الفعالیة واآلثار الجانبیة والسالمة قبل ظ

 الموافقة علیھا في االتحاد األوروبي.

 )09:00، في الساعة 24.11.2020(

 ) مجانیًا؟COVID-19ھل سیكون لقاح فیروس كورونا المستجد (
 مجاني لجمیع األشخاص في النمسا الذین یرغبون بالتطعیم.سیكون ھناك لقاح 

 )09:00، في الساعة 24.11.2020(

 ) التي یتم البحث عنھا حالیًا؟COVID-19ما ھي لقاحات فیروس كورونا المستجد (
من اللقاحات ) بشكل مكثف في جمیع أنحاء العالم: العدید COVID-19یتم حالیًا العمل على لقاح ضد فیروس كورونا المستجد (

المھمة سریریًا من اختبار اللقاح. یتم حالیًا  3المرشحة قید التطویر السریري وبعض اللقاحات المرشحة موجودة بالفعل في المرحلة 
مشروع لقاح آخر قبل المرحلة السریریة. یتم استخدام تقنیات لقاحات مختلفة، مثل اللقاحات القائمة على النواقل  100اختبار أكثر من 

) لمحة عامة عن الوضع الحالي لتطویر WHOأو لقاحات الوحیدات البروتینیة. تقدم منظمة الصحة العالمیة ( mRNAأو لقاحات 
 .vaccines-candidate-19-covid-of-landscape-https://www.who.int/publications/m/item/draftاللقاح على 

 )09:00، في الساعة 24.11.2020(

 كیف یتم إجراء التجارب السریریة؟
ى الحیوانات. قبل إجراء التجارب السریریة على البشر، یجب إجراء ما یسمى بالدراسات قبل السریریة في المختبر أو في التجارب عل

یوفر البحث قبل السریري معلومات أولیة عن آلیة العمل والتحّمل وجرعة المكون النشط الجدید. فقط في حالة لم تحدث آثار جانبیة 
خطیرة وكان من المتوقع أن یكون المستحضر فعاالً، سیتم إجراء تجربة سریریة على البشر. تتطلب التجارب السریریة على وجھ 

 ا إلجراء تحلیل شامل لسالمة (التحّمل) وفعالیة كل منتج لقاح.الخصوص وقتً 

 )09:00، في الساعة 24.11.2020(

https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines


أو ضد فیروس كورونا المستجد  SARS-CoV-2كیف یتم تطویر لقاح ضد فیروس جدید غیر معروف مثل 
)COVID-19؟( 

ھا الجھاز المناعي البشري ویمكن أن تبني الحمایة أوالً، یتم تحلیل مسبب المرض وفحصھ لتحدید مكونات الفیروس التي یتفاعل مع
ما ھي منصة اللقاح المناسبة وما ھي اإلضافات المطلوبة؟ یتم اختبار فعالیة  -(األجسام المضادة). یتبع ذلك تطویر تصمیم اللقاح 

على الحیوانات. وھذا فقط بعد إجراء وتحّمل اللقاح في مزارع الخالیا (على سبیل المثال مع الخالیا المناعیة البشریة) وفي التجارب 
فحوصات مكثفة وإثبات أن اللقاح یمكن تصنیعھ بجودة جیدة ووفقًا لجمیع المتطلبات العالیة، سیتم اختباره في التجارب السریریة من 

ائج التجارب قبل المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة على المشاركین في الدراسة المتطوعین بعد إبالغھم. بمجرد توفر جمیع نت
السریریة والسریریة، یمكن تقدیم طلب للموافقة. بالنسبة ألوروبا، یتم تنسیق عملیة الموافقة على لقاحات فیروس كورونا المستجد 

)COVID-19) من قبل وكالة األدویة األوروبیة (EMA یتم إجراء تقییم لقاح .(EMA  بواسطة خبراء من السلطات الصیدالنیة الوطنیة
وروبا. إذا كان اللقاح یلبي جمیع المتطلبات العلمیة والتنظیمیة وإذا كانت فوائده تفوق مخاطره، بعد إجراء الموافقة الناجحة، یتم في أ

یمكن بعد ذلك تسویق اللقاح واستخدامھ في البشر. ومع ذلك، یجب   تقدیم توصیة بالموافقة إلى المفوضیة األوروبیة التي تمنح الموافقة.
 ل دفعة من قبل مختبر اختبار رسمي قبل تسویقھا.اعتماد ك

 )09:00، في الساعة 24.11.2020(

 كیف تتم عملیة الموافقة على اللقاحات؟
كجزء من عملیة الموافقة، تنطبق المتطلبات العالیة بشكل خاص على اللقاحات الحدیثة أثناء التصنیع والمراقبة (ما یسمى بتقییم 

یقدم مقدم الطلب طلبًا للموافقة على لقاحھ إلى وكالة األدویة. یتم إرفاق ملف بالطلب، ویتكون من معلومات ذات المخاطر والفوائد): 
طبیعة تنظیمیة (مثل نوع التطبیق، ومعلومات عن المنتج المقصود)، وبیانات عن تصنیع اللقاح، وبیانات عن الدراسات التي أجریت 

ن التجارب السریریة على البشر وكذلك األدبیات ذات الصلة. باإلضافة إلى ذلك، یحتوي أیًضا على الحیوانات، وفي النھایة بیانات ع
على معلومات حول كیفیة إجراء مراقبة األدویة لھذا المنتج المحدد. قد یستغرق التقییم الذي یجریھ خبراء السلطات المسؤولة، أي 

والتنظیمیة الصارمة، وكذلك تقییم جودة اللقاح وسالمتھ وفعالیتھ ما یصل إلى مراجعة الملف بأكملھ لالمتثال لجمیع المعاییر العلمیة 
عامین. ھذا ھو الحال بشكل خاص إذا كان الملف غیر مكتمل أو إذا كان یجب تصحیح أوجھ القصور المحددة. من أجل مصلحة 

یتم إجراء تقییم للمخاطر والفوائد من أجل ضمان لقاح  الصحة العامة، یمكن تقصیر المدة. في النھایة، بناًء على جمیع البیانات المقدمة،
 عالي الجودة وفعّال وقبل كل شيء آمن.

 )09:00، في الساعة 24.11.2020(

 ) الجدید؟COVID-19ما مدى أمان لقاح فیروس كورونا المستجد (
یًضا اختبار لقاح جدید من المفترض أن یقي ال یُطرح اللقاح في السوق إال بعد أن تتم مراجعتھ بشكل مناسب. مثل أي لقاح آخر، یتم أ

) بشكل مكثف. یخضع كل لقاح من اللقاحات الُمرّشحة المختلفة إلى عملیات رقابة صارمة. COVID-19من فیروس كورونا المستجد (
ق فقط إذا أظھر ھناك متطلبات قانونیة وعلمیة واضحة لذلك قبل استخدامھا على األشخاص األصحاء. تتم الموافقة على اللقاح للسو

نسبة مخاطر وفوائد إیجابیة. حتى بعد موافقة السوق، ھناك مراقبة مستمرة لتسجیل اآلثار الجانبیة المحتملة وتقییم إضافي مستمر لنسبة 
 المخاطر إلى الفوائد.

 )09:00، في الساعة 24.11.2020(

 ھل ستستمر مراقبة سالمة اللقاح بعد الموافقة؟
، تتم مراقبة اللقاحات باستمرار لیس فقط قبل الموافقة وأثناءھا، ولكن أیًضا أثناء طرحھا في السوق. من في سیاق سالمة األدویة

المفھوم أن سالمة األدویة تعني عددًا كبیًرا من األسالیب واألنشطة التي، من بین أمور أخرى، یجب أن یمّكن من اكتشاف اآلثار 
 الوقایة منھا.الجانبیة وتقییمھا وفھمھا ومنع المزید من 

ویتمثل جزء من سالمة األدویة في واجب المھنیین الصحیین باإلبالغ فیما یتعلق باستخدام اللقاحات، والتي، كما ھو الحال مع جمیع 
ج من قانون األدویة األلماني. في حالة المنتجات الطبیة المخصصة لالستخدام البشري، فھي 75األدویة األخرى، تتبع متطلبات القسم 

جودة لآلثار الجانبیة المشتبھ بھا وكذلك في حالة عدم حدوث الفعالیة المتوقعة. ال یقتصر األمر على الموظفین في نظام الرعایة مو
ح، قانون األدویة). یجب إرسال 75الصحیة فحسب، بل یمكن أیًضا للمرضى وأقاربھم اإلبالغ عن اآلثار الجانبیة المشتبھ بھا (المادة 

, ویمكنك BASG)، Traisengasse 5، 1200 Wienیًا أو كتابیًا إلى المكتب الفیدرالي لألمن في القطاع الصحي في (التقاریر إلكترون
 ./ebenwirkungenn-von-www.basg.gv.at/pharmakovigilanz/meldungالحصول على التفاصیل عبر: 

االتصال  BASG، یتلقى الُمخطر تأكیدًا باالستالم. إذا لزم األمر، یمكن لموظفي BASGبعد اإلبالغ عن التأثیر الجانبي المشتبھ بھ إلى 
 بالمراسل، على سبیل المثال لتحدید مسار أو نتیجة التأثیر الجانبي المشتبھ بھ.

. ثم یتم إرسال ھذا التقریر إلى قاعدة البیانات BASGبعد استالم التقریر، وإذا لزم استكمال البیانات الالزمة، یتم إجراء فحص من قبل 
(سالمة األدویة لسلطات تنظیم األدویة في االتحاد األوروبي). یتم جمع جمیع تقاریر اآلثار الجانبیة  EudraVigilanceاألوروبیة 

http://www.basg.gv.at/pharmakovigilanz/meldung-von-nebenwirkungen/


ھنا في جمیع أنحاء االتحاد األوروبي. یتیح تحلیل كل ھذه البیانات تحدید خطر جدید محتمل على المستوى الوطني  المشتبھ بھا
واألوروبي (الكشف عن اإلشارات)، لفحصھا بدقة وبالتالي المساھمة في زیادة سالمة األدویة لجمیع المرضى. إذا تم الكشف عن 

) التابعة لوكالة األدویة PRACاألوروبي فیما یسمى بلجنة تقییم مخاطر سالمة األدویة ( إشارة، یتم تقییمھا ومناقشتھا في السیاق
)، وعندھا قد یكون ذلك على سبیل المثال إدراج تحذیرات وموانع وآثار جانبیة جدیدة في معلومات / تعلیمات EMAاألوروبیة (

 الموافقة على الدواء أو إلغائھا.استخدام المنتج، وتدابیر للحد من المخاطر في المستقبل أو تقیید 

 )09:00، في الساعة 24.11.2020(

 ) بھذه السرعة؟COVID-19لماذا تجري عملیات المراجعة والموافقة على لقاحات فیروس كورونا المستجد (
ن حیث الجودة ) ال توجد تنازالت أو اختالفات عن عملیة الموافقة "التقلیدیة" مCOVID-19مع لقاحات فیروس كورونا المستجد (

ونوع ونطاق التقییم الرسمي. ومع ذلك، فھي تتسارع في تقدیم اللقاحات التي تشتد الحاجة إلیھا والتي ثبت أیًضا أنھا آمنة وفعالة في 
نما ال السوق. إن ما یسمى بعملیة "المراجعة المتجددة" متاحة لھذا الغرض، حیث تبدأ السلطات الصیدالنیة في تقییم اللقاحات الواعدة بی
یزال التطویر مستمًرا. ویمكن بعد ذلك تقلیص "إجراءات الموافقة الفعلیة" الالحقة إلى حد كبیر، حیث تم بالفعل تقییم المكونات 

، عملیة موافقة مختصرة إلى حد كبیر، على EMAاألساسیة للملف بالتفصیل. یوفر "التقییم المعجل"، الذي یتم تقدیمھ أیًضا من قبل 
فر ملف كامل بالفعل عند تقدیمھ، وال یتم إجراء تقییم من قبل السلطات بالتوازي أثناء التطویر. في كلتا الحالتین، فإن تقییم الرغم من تو

(الذي یتكون من ممثلین من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي والنرویج وأیسلندا) یقرر ما إذا  EMAمخاطر من قبل فریق خبراء 
موافقة أم ال. ثم یتم إتباع الطریقة المعتادة: إذا كان ھناك تقییم إیجابي وتوصیة للموافقة، فستصدر المفوضیة كان یمكن التوصیة بال

 األوروبیة إشعار الموافقة النھائي.

 )09:00، في الساعة 24.11.2020(

 كیف یمكنك التأكد من عدم وجود مساومة على األمن؟
ثم على البشر. لقد تم االتفاق في أوروبا (ولكن كذلك في الوالیات المتحدة األمریكیة) على في البدایة تجرى االختبارات على الحیوانات 

ضرورة إثبات الفعالیة واألمان بشكل مقنع في دراسات واسعة النطاق. لھذا الغرض، یتم عادةً توفیر مجموعات دراسیة كبیرة جدًا 
یمكن مالحظة اآلثار الجانبیة التي تحدث بشكل متكرر للغایة، أو  موضوع. كما ھو الحال مع األدویة األخرى، 30.000ألكثر من 

ة، بشكل متكرر، أو في بعض األحیان، حتى في الدراسات الكبیرة. ال یمكن تسجیل اآلثار الجانبیة النادرة أو النادرة جدًا إال بعد الموافق
ق. ومع ذلك، حتى بعد الموافقة، تضمن أدوات السالمة ألن ھذا یتطلب عددًا أكبر من السكان حتى تتمكن من إظھار ذلك بشكل موثو

نب لمراقبة األدویة إمكانیة اكتشاف آثار جانبیة أقل شیوًعا. إذا لزم األمر، یتم اتخاذ تدابیر رسمیة على الفور من أجل االستمرار في تج
 بعد الموافقة، فیمكن كذلك إلغاء الموافقة. أو تقلیل أي مخاطر. في الحاالت القصوى، إذا تغیرت نسبة المخاطر والفوائد بشكل سلبي

 )09:00، في الساعة 24.11.2020(

 كیف یمكنك أن تعرف بعد ھذه المرحلة القصیرة من االختبار أنھ لن یكون ھناك آثار جانبیة طویلة المدى؟
وقت الموافقة. من أجل التمكن من ٪، ولكن ھذا غیر ممكن أیًضا مع األدویة األخرى في 100ال یمكنك القیام بذلك مع الیقین بنسبة 

جمع جمیع اآلثار الجانبیة طویلة المدى المحتملة قدر اإلمكان، یجب على المرء متابعة دراسات كبیرة جدًا على مدار سنوات عدیدة، إن 
ضرر بالصحة العامة لم یكن عقودًا. ومع ذلك، خالل ھذا الوقت، سیتم حجب الدواء الفعال عن عامة الناس، مما قد یتسبب في إلحاق ال

وحتى الموت لألمراض غیر المعالجة. لذلك، من أجل تسجیل اآلثار الجانبیة المحتملة على المدى الطویل، یتم إیالء اھتمام كبیر 
للمعلومات من التجارب على الحیوانات ویتم فحص جمیع القرائن الناتجة عن برنامج التطویر السریري. یتم التعرف على األعراض 

ھة ومراقبتھا عن قرب، ومن بین اإلجراءات العدیدة الممكنة أن یقوم صاحب اإلذن بإبالغ السلطات بشكل منتظم وعلى فترات المشبو
أقصر من المعتاد. باإلضافة إلى ذلك، یمكن أیًضا إلزام حاملي التصریح بإجراء دراسات طویلة األجل بعد منح التفویض من أجل، إذا 

ق في كل من السالمة والفعالیة، مع االلتزام بتقدیم ھذه النتائج في خالل فترة معینة. ال یمكن ألي دواء أن لزم األمر، مزید من التحقی
یضمن السالمة المطلقة، لكن الفوائد یجب أن تفوق دائًما المخاطر المحتملة. یتم إجراء تقییم المخاطر والفوائد كجزء من عملیة 

 مع مراعاة البیانات والمعلومات اإلضافیة التي تم تلقیھا حدیثًا -حتى بعد الموافقة  - الموافقة، ولكن یتم فحص الدواء بانتظام

 )09:00، في الساعة 24.11.2020(

 )COVID-19شراء لقاحات فیروس كورونا المستجد (
 )؟COVID-19ما أھمیة وجود نھج على مستوى االتحاد األوروبي لتوزیع لقاحات فیروس كورونا المستجد (

) إلى ضمان إنتاج لقاحات عالیة الجودة وآمنة COVID-19تراتیجیة االتحاد األوروبي للقاحات فیروس كورونا المستجد (تھدف اس
وفعالة في أوروبا ولضمان وصول الدول األعضاء وسكانھا إلیھا بسرعة. ویعتبر النھج المشترك على مستوى االتحاد األوروبي ھو 

كثر فعالیة لتحقیق ھذه األھداف. لن تتمكن أي دولة عضو بمفردھا من تأمین االستثمار في تطویر الطریقة األكثر أمانًا واألسرع واأل



عدد كاٍف من اللقاحات وتصنیعھا. ال یمكن ضمان اإلمداد الكافي والسریع للقاح آمن وفعال إال من خالل إجراءات سریعة وموحدة من 
 قبل االتحاد األوروبي والدول األعضاء فیھ.

 )09:00، في الساعة 24.11.2020(

 كیف تجري عملیة شراء اللقاحات المشتركة؟
األعضاء في االتحاد األوروبي والمفوضیة األوروبیة، لیس كل منھا على  27كجزء من عملیة الشراء المشتركة، التزمت الدول الـ 

) COVID-19دولة إلبرام عقود ما قبل البیع مع الشركات المصنعة للقاحات فیروس كورونا المستجد ( 27حدة، ولكن معًا بصفتھا 
التسلیم محجوزة. داخل حدود االتحاد األوروبي، تمت إضافة تلك وفقًا لنسبة السكان، حیث النمسا لدیھا  الواعدة. ھذا یعني أن كمیات

%. یمكن تنفیذ اتفاقیات االستثمار المنسقة ھذه كواحدة من أكبر تشریعات االتحاد األوروبي في وزارة الصحة. 2نسبة السكان حوالي 
ت الدول األعضاء في االتحاد األوروبي إلى المفوضیة األوروبیة في برنامج ُمفّصل، وھي اعتباًرا من شھر یونیو من ھذا الیوم، انضم

دون أي حجج مطولة. یمّكن ھذا  -) الواعدة COVID-19تتیح للمواطنین األوروبیین الوصول إلى لقاحات فیروس كورونا المستجد (
أجل االستفادة من وفورات الحجم والنطاق والقدرة على  النھج المشترك من تقاسم المخاطر وتجمیع االستثمارات والمعرفة من

 التصرف بالسرعة الالزمة.

لالتحاد األوروبي مع المفوضیة األوروبیة على آلیة العمل. ھناك المجموعة التوجیھیة، یشارك فیھا جمیع  27وقد وقّعت الدول الـ 
ھذه المجموعة التوجیھیة تترأسھا النمسا كرئیس مشارك مع المفوضیة . 27الدول األعضاء بالمفوضیة األوروبیة البالغ عددھم 

 األوروبیة. یستكشف فریق التفاوض المشترك أو یتفاوض مع الشركات المصنعة ویقدم تقاریر منتظمة إلى المجموعة التوجیھیة.

 )09:00، في الساعة 24.11.2020(

 كیف یتم التوصل إلى عقد البیع؟
)، یجري فریق التفاوض المشترك محادثات استكشافیة مع الشركة المصنعة لمعرفة ما APAة الشراء المتقدمة (قبل التفاوض على اتفاقی

إذا كان من المنطقي مواصلة مفاوضات العقد التفصیلیة. إذا كانت ھذه ھي الحالة وتم التوصل إلى اتفاق على "ورقة الشروط"، یتم 
 إرسال دعوة لتقدیم عرض إلى الشركة.

ام عقد البیع عندما ینتھي الطرفان من العمل التعاقدي. تتم مناقشة األجزاء النھائیة من العقد والبت فیھا في المجموعة التوجیھیة. یتم إبر
یتطلب إبرام عقد األولویة موافقة المفوضیة األوروبیة، التي توقعھ نیابةً عن الدول األعضاء. ثم تصبح الدول األعضاء في االتحاد 

 ولة عن شراء اللقاحات بمجرد توفرھا.األوروبي مسؤ

 )09:00، في الساعة 24.11.2020(

 ھل ستقوم المفوضیة األوروبیة بنشر االتفاقیات الوقائیة الموقعة مع شركات األدویة؟
ت ینصب تركیز المفوضیة األوروبیة على حمایة الصحة العامة وتأمین أفضل االتفاقیات الممكنة مع الشركات بحیث تكون اللقاحا

ف میسورة التكلفة وآمنة وفعالة ومتاحة بالفعل. العقود محمیة ألسباب تتعلق بالسریة تبررھا المنافسة القویة في ھذا السوق العالمي. یھد
ھذا إلى تضمین كل من المفاوضات الحّساسة والمعلومات المتعلقة باألعمال التجاریة، مثل المعلومات المالیة وخطط التطویر واإلنتاج. 

جمیع الشركات الحفاظ على سریة ھذه المعلومات التجاریة الحّساسة بین الموقعین على العقد. لذلك یجب على المفوضیة  تطلب
األوروبیة احترام العقود التي تبرمھا مع الشركات. بعد كل شيء، فإن المفوضیة األوروبیة مسؤولة أمام المؤسسات األوروبیة األخرى 

ل المفوضیة األوروبیة باالمتثال الكامل لجمیع قواعد اإلدارة المالیة المعمول بھا، والتي قد تخضع وأمام المواطن األوروبي. تعم
 للمراجعة في وقٍت الحق.

 )09:00، في الساعة 24.11.2020(

ما ھي مزایا ھذا النھج على مستوى االتحاد األوروبي مقارنةً باستراتیجیة الشراء حیث یشتري كل بلد اللقاحات 
 بنفسھ؟

تحمل االتحاد األوروبي ككل، ولیس كل دولة على حدة، مخاطر إبرام اتفاقیات وقائیة مع الشركات المصنعة والمشاركة في تكالیف ی
ملیار یورو لھذا الغرض. من المزایا اإلداریة الھائلة أن النمسا ال تضطر  2.7البحث واإلنتاج. االتحاد األوروبي لدیھ میزانیة قدرھا 

الشركات المصنعة المحتملة وحدھا. القوة السوقیة لجمیع دول االتحاد األوروبي معًا أقوى من قوة النمسا وحدھا من إلى التفاوض مع 
حیث السعر والشروط التعاقدیة القانونیة. بمجرد توفر كمیات التسلیم األولى، سیتمكن جمیع الدول األعضاء في االتحاد األوروبي من 

 فقًا لحصة كل منھا من سكان االتحاد األوروبي.الوصول إلیھا في الوقت نفسھ، و

 )09:00، في الساعة 24.11.2020(



 )؟COVID-19ما ھي مساھمة النمسا في تطویر لقاح ضد فیروس كورونا المستجد (
وم ) وتصنیعھا. تقCOVID-19تحتل النمسا موقع الصدارة عندما یتعلق األمر بالبحث عن لقاحات محتملة لفیروس كورونا المستجد (

العدید من الشركات المحلیة بتطویر اللقاحات المرشحة أو مكوناتھا أو البحث عنھا. ویعتبر الھدف المشترك لجمیع ھذه األنشطة 
وغیرھا ھو الحصول على العدید من اللقاحات للموافقة علیھا واستخدامھا الحقًا في أسرع وقت ممكن. وبالتالي، تقدم الشركات 

 ) من أجل التحكم في ھذه الجائحة.COVID-19في فیروس كورونا المستجد (النمساویة مساھمة حاسمة 

 )09:00، في الساعة 24.11.2020(

 )COVID-19توزیع لقاحات فیروس كورونا المستجد (
 كم عدد اللقاحات التي ستحصل علیھا النمسا؟

األوروبیة لضمان توفیر لقاحات عالیة الجودة  ، اعتمدت المفوضیة األوروبیة استراتیجیة اللقاح2020یونیو  17في الیوم الموافق 
وآمنة وفعالة وبأسعار معقولة. توافق المفوضیة األوروبیة على اتفاقیات شراء مسبقة مع مصنعي اللقاحات نیابةً عن الدول األعضاء 

دود االتحاد األوروبي، والتي تمنح الدول األعضاء الحق في شراء عدد معین من جرعات اللقاح بسعر معین بمجرد توفرھا. داخل ح
بالمائة من جرعات اللقاح المتاحة.  2یتم تقسیم كمیات التسلیم المحجوزة وفقًا لنسبة السكان، بحیث یحق للنمسا الحصول على حوالي 

ن في بشكل عام، سیكون ھناك عدد كاٍف من اللقاحات المتاحة في النمسا حتى تتمكن من تطعیم جمیع األشخاص في النمسا الذین یرغبو
التطعیم طواعیةً. ومع ذلك، یجب أیًضا أخذ مجال تطبیق اللقاحات الموجودة في االعتبار ھنا؛ من المحتمل أنھ لن یتم استخدام جمیع 

 اللقاحات في كل مجموعات األشخاص.

 )09:00، في الساعة 24.11.2020(

وأین یمكنك الحصول على  ) الجدید في النمساCOVID-19كیف سیتم توزیع لقاح فیروس كورونا المستجد (
 اللقاح؟

) المختلفة مركزیًا وتوزعھا داخل النمسا. یتم التوزیع وفقًا لكمیات COVID-19ستشتري الجمھوریة لقاحات فیروس كورونا المستجد (
افتراض أن التسلیم ). یمكن EMAالتسلیم المتاحة، والتي یتم تأكیدھا بعد الحصول على موافقة السوق من قبل وكالة األدویة األوروبیة (

األول سیحتوي فقط على عدد محدود من الجرعات. بشكل عام، یجب أن یتوفر اللقاح حیث یعمل الناس أو یعیشون أو یقیمون. وھذا 
 یخلق وصول منخفض المستوى. إذا سمحت خصائص اللقاح، فسیبدأ حیث توجد أكبر المخاطر الشخصیة والنظامیة.

یط لجمیع التدابیر التنظیمیة واللوجستیة الضروریة التي تمّكن من التنفیذ الفعال للقاح المحتمل جاریة العمل التحضیري المكثف والتخط
حالیًا. یجب التأكد من أن اللقاحات ذات الصلة یمكن تخزینھا ونقلھا وتوزیعھا وإدارتھا بشكل صحیح. من الضروري أیًضا وضع 

 لمناسب.خیارات لتوثیق اللقاحات بشكل منھجي وفي الوقت ا

من أجل تحقیق معدالت تطعیم عالیة، یجب تقدیم اللقاحات بمستوى منخفض، لذلك سیكون التركیز على اللقاحات في "أماكن" خاصة، 
 على سبیل المثال في مكان العمل. "نحن نقدم اللقاح إلى الناس ولیس العكس، الناس إلى اللقاح."

 )09:00، في الساعة 24.11.2020(

 متى تتم الموافقة على تسویق اللقاحات؟
ولكن بشرط وجود بیانات كافیة عن سالمة وفعالیة اللقاح وملف تعریف إیجابي للمخاطر والفوائد، یمكن أن تتم الموافقات األولى في 

لة وفئة عمریة. . من غیر المعروف حالیًا أي لقاح سیتم الموافقة علیھ ومتى، وعلى وجھ الخصوص ألي دال2020/2021مطلع العام 
كما أنھ لم یُعرف بعد ما إذا كانت اللقاحات ستقي فقط من المرض أو ما إذا كان بإمكانھا أیًضا منع انتقال الفیروس (حْملھ) وما ھو 

 الوضع الوبائي في وقت توفر اللقاح.

 )09:00، في الساعة 24.11.2020(

 احة في المستقبل؟) المتCOVID-19من سیتلقى لقاحات فیروس كورونا المستجد (
من المتوقع حالیًا عدم توفر لقاحات كافیة في البدایة لتطعیم جمیع األشخاص في النمسا الذین یرغبون في التطعیم في الوقت نفسھ. من 

 المحتمل أیًضا أن اللقاحات الفردیة لن تتم الموافقة علیھا لكل مجموعات األشخاص.

) COVID-19ومع ذلك، فإن الھدف الُمعلن للحكومة االتحادیة ھو تزوید كل من یرغب في التطعیم بلقاح فیروس كورونا المستجد (
الذي تم اختباره بشكل شامل وآمن وفعال ومعتمد. وقد تم أخذ ذلك في االعتبار أیًضا عند شراء اللقاحات. لذلك یمكن افتراض أن تحدید 

 ریًا فقط مؤقتًا حتى تتوفر لقاحات كافیة.األولویات سیكون ضرو



 )09:00، في الساعة 24.11.2020(

 ) أوالً؟COVID-19كیف یتم تحدید من سیتم تطعیمھ ضد فیروس كورونا المستجد (
یمكن ألي شخص في  -بشرط أن یتم استخدام اللقاح والتوصیة بھ لكل مجموعات األشخاص  -لحسن الحظ، یمكننا أن نفترض أنھ 

). بسبب التوافر المحدود في البدایة، من المخطط COVID-19ا یرغب في التطعیم أن یتم تطعیمھ ضد فیروس كورونا المستجد (النمس
البدء في التطعیم حیث یوجد أكبر خطر شخصي ونظامي، بشرط أن تسمح خصائص اللقاح بذلك. ینطبق ھذا قبل كل شيء على 

)، وكذلك COVID-19ض خطیر أو الوفاة من عدوى فیروس كورونا المستجد (األشخاص الذین لدیھم خطر شخصي لإلصابة بمر
الموظفین في قطاع الصحة والرعایة. وفقًا لخصائص اللقاح والوضع الوبائي، سیتم أیًضا النظر في توصیة طبیة مھنیة في أساس 

 .اللجنة الوطنیة للتحسینتحدید األولویات. یتم وضع ھذه التوصیة في 

 )09:00، في الساعة 24.11.2020(
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