
بۆچی کۆڤاکس دروستکراوە؟

ئەزموونی جیهان لەگەڵ ڤایرۆسی H1N1 لە سا�ی ٢٠٠٩، کە ژمارەیەک و�اتی دەو�ەمەند نزیکەی هەموو ڤاکسینی جیهانیان ک�ی،

سەلماندی کە دەرکردنی زۆربەی و�اتان دیکە پ�ویستە ڕ�گری ل�بکر�ت. کۆڤاکس لە ٢٠٢٠ دروستکرا بۆ ڕ�گە گرتن لە و�اتانی ئابووری

داهات کەم لە کۆتایی ه�نان بە پشتەوەی ڕیزەکە. ئامانج ئەوە بوو کە ڤاکسین دەستەبەر بکر�ت بۆ پاراستنی ژیان ود�نیا بوون بە

گەیشتنی ڤاکسین بۆ هەموو خە�ک، و دانان بەوەی کە پەتا جیهانیەکە کۆتایی نایەت تا ڤایرۆسەکە کۆنترۆڵ نەکر�ت بە ش�وەیەکی

جیهانی.

 

رۆ�ی کۆڤاکس چییە؟

کۆڤاکس، کۆ�ەکەی ڤاکسینەکان لەوەیە کە بگات بە ئامرازەکانی خ�راکردنی کۆڤید ١٩ (ACT), وهەر یەک لە هاوپەیمانی جیهانی

ڤاکسینەکان وکوتین، هاوپەیمانی ڤاکسینەکان و ڕ�کخراوی تەندروستی جیهانی بەشدارن لە سەرکردایەتی کردنی. و هاوبەشە لەگەڵ

دروستکەرانی ڤاکسینەکان لە و�اتانی پ�شکەوتوو و تازە پ�گەیشتوو، یونیس�ف، ڕ�کخراوی تەندروستی بۆ و�اتانی ئەمریکی وبانکی

ن�ودەو�ەتی وهتد. کۆڤاکس تاکە دەستپ�شخەری جیهانییە کە کار دەکات لەگەڵ حکومەت ودروستکەران بۆ د�نیابوون لەوەی کە

ڤاکسینەکانی کۆڤید ١٩ بەردەستە بۆ هەردوو و�اتانی کە داهاتی زۆرە و ئەوەی داهاتی کەمە.

هاوسەرۆکەکانی کۆڤاکس ک�ن وکاریان چییە؟

گاڤی، هاوپەیمانی ڤاکسین: سەرکردایەتی ک�ینی ڤاکسین و دابەشکردنی دەکات لە جیهاندا بۆ کۆڤاکس.  وەک بەش�ک لەم ڕۆ�ە،

گاڤی میوانداری ئۆفیسی دامەزراوەی کۆڤاکس دەکات کە هەماهەنگی کارکردن و حوکم�انی دەکات. گاڤی پەیوەندی دارایی و

یاسایی هەیە لەگەڵ ١٩٣ دامەزراوەی بەشداربووان. ئەو جانتای ڕ�کەوتنەکانی فاسیلیتی کۆڤاکس بەر�وەدەبات: دانوستان لەسەر

ڕ�کەوتنی ک�ینی پ�شوەختە لەگەڵ بەرهەمه�نەرانی کاندیدە بە��ندەرەکانی ڤاکسین بۆ دەستەبەرکردنی ژەمە دەرمانەکان بەناوی هەموو

 .COVAX بەشداربووانی دامەزراوەی

 
هاوپەیمانی بۆ داه�نانەکانی ئامادەکاری بۆ پەتا (CEPI) پشتگیری لە تو�ژینەوە و پەرەپ�دان و گەورەکردنی بەرهەمه�نانی ڤاکسین

دەکات لە تاقیگە تا دامەزراوەی بەرهەمه�نان.

 
ڕ�کخراوی تەندروستی جیهانی (WHO) ڕ�نو�نی لەسەر ڕ�کارەکانی ڤاکسین و سەالمەتی و ڕ�کخستن و تەرخانکردنی ڤاکسین

دەکات. هەروەها، ڕ�کخراوی تەندروستی بۆ و�اتانی ئەمریکی (PAHO) ک�ین و دابەشکردنی ڤاکسین بەر�وەدەبات لە هەردوو

کیشوەری ئەمریکی.

 
یونیس�ف هەماهەنگی ک�ین ودابەشکردنی ڤاکسینەکان دەکات بۆ هاوبەشەکانی کۆڤاکس و پا�پشتی گەیاندنی ناو و�اتان دەکات.

دامەزراوەی کۆڤاکس چی دەکات؟
 

دامەزراوەی کۆڤاکس میکانیزمی ک�ینی جیهانیە بۆ کۆڤاکس.

وەبەره�نان دەکات لە سەرانسەری پۆرتفۆلیۆیەکی فراوانی کاندیدەکانی ڤاکسین بۆ د�نیابوون لەوەی کە ئەگەر هەر ک�شەیەکی

بەرهەمه�نان سەرهە�بدات، کاندیدی دیکە بەردەستن. لە ڕ�گەی کۆکردنەوەی ه�زی ک�ین لە هەموو و�اتانی بەشداربوو، کۆڤاکس

ژەمەی ڤاکسینی سەالمەت وکاریگەری دەست دەکەو�ت هەر دوای ئەوەی ڕەزامەندی بۆ ڤاکسین دەدر�ت. بە ڕ�نمایی چوارچ�وەی

تەرخانکردن کە لەالیەن ڕ�کخراوی تەندروستی جیهانی پەرەی پ�دراوە، دامەزراوەی COVAX ئەم ژەمە دەرمانانە دابەش دەکات بۆ

یارمەتیدانی پاراستنی دانیشتووان لە و�اتانی بەشداربوو. گاڤی هەماهەنگی پەرەپ�دان وج�بەج� کردنی دامەزراوەی کۆڤاکس دەکات. 

پرسیارە دووبارەبووکان:

 

دەست ڕاگەیشتنی جیهانی بۆ

ڤاکسینەکانی کۆڤید ١٩ (کۆڤاکس)
 

https://www.gavi.org/news/document-library/covax-global-supply-forecast


پابەندبوونی پ�شکەوتووی بازاڕی گاڤی کۆڤاکس (AMC) چییە؟ 

AMC میکانیزم�کی داه�نەرانەیە بۆ دابینکردنی بودجە کە ڤاکسینی COVID-19 بۆ و�اتانی کەم داهات دابین دەکات. ژەمە
دەرمانەکان لە ڕ�گەی دامەزراوەی COVAX بەدەست دەه�نر�ن بە�ام لە ڕ�گەی Gavi COVAX AMC پارەیان بۆ دەدر�ت، کە بە

ش�وەیەکی بەرچاو لە ڕ�گەی یارمەتی گەشەپ�دانی فەرمی (ODA)ەوە پارەی بۆ دابین دەکر�ت. ئەمەش بەشدارییەکانی کەرتی تایبەت

AMC و بەخشینەکانی و�اتانی داهات بەرزتر دەگر�تەوە. لە ٢٠٢٠ گاڤی پا�پشتی ٩٢ و�ات وئابوری کرد بۆ ئەوەی یارمەتی وپا�پشتی
بیانگر�تەوە.

ڕۆ�ی پابەندبوونی بازاڕی پ�شکەوتوو(AMC)ـی گاڤی کۆڤاکس ئەوەیە کە بەشداربوونی زۆری و�اتانی داهات بەرز سوود بداتە

بەشداری و�اتانی داهات نزم. دامەزراوەکە پا�پشتی دارایی گەرنتی قەبارە دەکات بۆ بەهەمه�نەرانی دیاریکراوی ئەو کاندیدەکانی

ڤاکسین پ�ش ئەوەی مۆ�ەتیان پ�بدر�ت. هەروەها گەرەنتی خواستی سەرتاسەری بازاڕ دەکات بۆ هەموو بەرهەمه�نەران لە ماوە

در�ژدا. هەر کە ڤاکسینەکان ڕەزامەندیان درا و تاقیکرانەوە لە الیەن ڕ�کخراوی تەندروستی جیهانی، AMC دەست دەکات بە ک�ینی
ژەمەکان بۆ هەمووان.

 ئابووریە بەشداربووەکان.

ئەو هەنگاوانە چین کە دراون لەگەڵ بەردەست بوونی ڤاکسینەکانی کۆڤید ١٩ تا ئەو کاتەی گەیشتە
و�اتان؟ 

 
زانیاری گەیشتنی گەیاندنەکانی کۆڤاکس لەکاتی خۆیدا بۆ و�اتان دانراوە لە بەشی گەیاندن لە داشبۆردی یونیس�ف بۆ بازاڕی 

.ڤاکسینەکانی کۆڤید ١٩
 

.تکایە کرتە بکە سەر ئەم لینکە بۆ زانیاری دەربارەی ئەم هەنگاوە گرنگانە
https://www.gavi.org/vaccineswork/availability-arrival-how-covax-doses-make-it-countries

دەست ڕاگەیشتنی جیهانی بۆ

ڤاکسینەکانی کۆڤید ١٩ (کۆڤاکس)
 

پرسیارە دووبارەبووکان:

 

https://www.unicef.org/supply/covid-19-vaccine-market-dashboard
https://www.unicef.org/supply/covid-19-vaccine-market-dashboard
https://www.unicef.org/supply/covid-19-vaccine-market-dashboard
https://www.unicef.org/supply/covid-19-vaccine-market-dashboard
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پۆرتفۆلیۆی ڤاکسینی کۆڤید-١٩ی کۆڤاکس چەند گەورەیە؟

کۆڤاکس خاوەنی پۆرتفۆلیۆیەکی هەمەچەشن و چاالکانە بەڕ�وەدەبر�ت. لە ئ�ستادا ١١ ڤاکسین لە پۆرتفۆلیۆکەدا هەیە ئەوانیش: 

.1

.2
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.10
11. سینۆفی-جی ئ�س کەی (تا ئ�ستا ڕەزامەندی لەسەر نەدراوە لە الیەن ڕ�کخراوی جیهانی تەندروستی)

ڕۆژنامەنوسان دەتوانن پەیوەندی بە ک�وە بکەن، لە و�اتەکانی خۆیان، بۆ وەرگرتنی ل�دوان لە

کۆڤاکس؟
ڕۆژنامەنووسان دەتوانن پەیوەندی بکەن بە تیمی میدیای گاڤیەوە لە ڕ�گای:media@gavi.org. تیمی میدیایی ٧ ئەندامی هەیە ( ٤

ئەندام لە ژن�ڤ، یەک ئەندام لە واشنتۆن، یەک لە نایرۆبی و یەک ئەندام لە کیگالی). 

 
https://www.gavi.org/news-resources/media-:هەروەها ڕۆژنامەنووسان دەتوانن تیمی میدیای گاڤی ل�رە بدۆزنەوە

 room#contacts

دەست ڕاگەیشتنی جیهانی بۆ

ڤاکسینەکانی کۆڤید ١٩ (کۆڤاکس)
 

پرسیارە دووبارەبووکان:

 

mailto:media@gavi.org
https://www.gavi.org/news-resources/media-room#contacts


تا چەند کۆڤاکس ڕوونە دەربارەی زانیاری نرخ و گر�بەستەکانی ڤاکسین لەگەڵ کۆمپانیا

بەرهەمه�نەرەکان؟

ڕ�ککەوتنەکان لەگەڵ بەرهەمه�نەران زانیاری نه�نی و دارایی ورد لەخۆدەگر�ت، کە خاوەندار�تی دەکر�ت و هەربۆیە کۆڤاکس مافی

تاکالیەنەی نییە بۆ ب�وکردنەوەی گر�بەستەکان بە تەواوی. 

 
دەربارەی نرخەکان، بەشی پا�پشتی یونیس�ف نرخی ڤاکسینەکانی لە پۆرتفۆلیۆی کۆڤاکس ب�وکردۆتەوە ل�رە. وەک بریکاری سەرەکی

ک�ینەکانی گاڤی، ب�وکردنەوەی نرخەکان پراکتیزەیەکی ستانداردە، و ڕەنگدانەوەی پابەندبوونی گاڤی بە شەفافیەتی نرخەکان وەک

توخم�کی سەرەکی بازاڕە تەندروستەکان. ئەمە ڕاستە بۆ هەردوو پۆرتفۆلیۆی تەقلیدی ڤاکسینەکانی گاڤی و هەروەها ڤاکسینەکانی

کۆڤید-١٩ کە بەناوی کۆڤاکسەوە بەدەست ه�نراون. وەک چۆن کە بازاڕی ڤاکسینی کۆڤید ١٩ دەستی کرد بە سەقامگیری، گاڤی

دەستخۆشی دەکات لەو کۆمپانیا دروستکەرانە کە ڕەزامەند بوونە بە ئاشکرا کردنی نرخەکان وەک پا�پشتیەک بۆ ئەم پابەندبوونە.

 

ئایا و�اتانی بەشداربوو هیچ قسەیەکایان هەیە دەربارەی چۆن�تی بەڕ�وەبردنی دامەزراوەی

کۆڤاکس؟

بە��، ئابوورییە خۆپارەدارەکان بەش�ک لە ئەنجومەنی خاوەن پشکەکانی کۆڤاکس پ�کدەه�نن، لە کات�کدا ٩٢ و�اتەکەی خاوەن ئابووری

AMC ـی کۆڤاکس بەش�ک لە گروپی بەشداریکردنی(AMC)شایستەن بۆ پا�پشتی لە ڕ�گەی پابەندبوونی بازاڕی پ�شکەوتوو

پ�کدەه�نن. هەردوو گروپەکە  دەزگای خۆڕ�کخراون کە پشتگیری لە ئا�وگۆڕی زانیاری لە کاتی ڕاستەقینەدا دەکەن و ڕ�نمایی و

ئامۆژگاری ستراتیژی پ�شکەش بە دامەزراوەی کۆڤاکس دەکەن وەک پرسەکانی پەیوەندیدار بە بەڕ�وەبردن و چاود�ریکردنی

چاالکییەکان، لەوانەش ئامرازە پ�ویستەکان بۆ چاود�ریکردنی بەرەوپ�شچوون و دەستکەوتەکان. 

 

ئایا دامەزراوەی کۆڤاکس چی دەکات بۆ زیادکردنی توانای بەرهەمه�نانی ڤاکسینەکانی کۆڤید-١٩؟

 
 هەمەچەشنکردنی بنکەی دابینکردنی جیهانی بۆ ڤاکسین و پەرەپ�دانی ناوەندەکانی بەرهەمه�نانی ناوچەیی لە و�اتانی کەم داهاتدا زۆر
گرنگە بۆ ئەوەی و�اتان زیاتر خۆبژ�و بن و گاڤی دەستخۆشی لە هەو�ەکان دەکات بۆ زیادکردنی بەرهەمه�نانی ڤاکسین لە کیشوەری

ئەفریقا.
مۆد�لی گاڤی لە م�ژە بزو�نەر�کی بەه�زی هەمەچەشنکردنی دابینکەرانی ڤاکسین بووە: للە سا�ی ٢٠٠١، گاڤی ڤاکسینی تەنها لە پ�نج

بەرهەمه�نەری ڤاکسین دابین دەکرد، کە زۆربەیان بنکەکانیان لە ئەوروپا و ئەمریکای باکوور بوون؛ ئەم ژمارەیە لە سا�ی ٢٠١٩دا بۆ ١٧

بەرهەمه�نەری ڤاکسین زیادی کردووە، کە ١١ بەرهەمه�نەری ڤاکسین لە ئەفریقا و ئاسیا و ئەمریکای التین. پەیوەندییە در�ژخایەنەکانی

گاڤی لەگەڵ پەیمانگای پاستور دی داکار لە سەنیگال بەشدارییەکی بەرچاوی کردووە لە دابینکردنی ئاسایشی ڤاکسینی تای زەرد.

 
 لەگەڵ ئەوەدا، گاڤی دان بەوە دەن�ت کە کاری زیاتر دەب� بکر�ت لە چەند هەر�م�کی دیاریکراو، بەتایبەتی ئەفریقیا، و پابەندە بە ک�ینی

ڤاکسینی بەرهەمه�نراوی ئەفریقیا هەرچۆن�ک گونجا لە داهاتوودا.

 
 

دەست ڕاگەیشتنی جیهانی بۆ

ڤاکسینەکانی کۆڤید ١٩ (کۆڤاکس)
 

پرسیارە دووبارەبووکان:

 

https://www.unicef.org/supply/documents/covid-19-vaccine-price-data


ئایا کۆڤاکس ڕۆ�ی هەیە لە گۆڕینی یاساکانی مافی خاوەندار�تی فیکری بۆ ئەوەی ڤاکسینەکان بە
نرخ�کی گونجاو بۆ هەمووان بک�در�ن؟ ئەگەر نا، ئایا پالنی هاندانی هەیە بۆ گۆڕانکاری لە یاساکاندا.

 
کاری گاڤی دانوستاندنە لەسەر ڕ�کەوتنی ک�ین کە بەها بۆ پارە بۆ ئەو و�اتانە دابین دەکات کە خزمەتیان دەکەن و پارەکە لە بەخشەرە

گشتی و تایبەتەکان کۆبکەنەوە بۆ ئەوەی پارەی ئەو ڤاکسینانە بدەن کە لە ڕ�گەی ئەو گر�بەستانەوە دەستەبەریان دەکەن. گاڤی پ�شوازی

دەکات لە ب�یارەکەی حکومەتەکان بۆ بەکاره�نانی هەموو میکانیزمەکان بۆ زیادکردنی دەستگەیشتنی یەکسان بۆ ڤاکسینەکانی

کۆڤید-١٩. پ�ویستە هەموو شت�ک لە تواناماندا ب�ت بۆ زیادکردنی بەرهەمه�نان ئەنجامی بدەەین، ئەمەش واتە هاندانی بەرهەمه�نەران

بۆ ئەوەی نەک تەنها خاوەندار�تی فیکری خۆیان لەگەڵ بەرهەمه�نەرانی تردا هاوبەش بکەن، بە�کو بە ش�وەیەکی چارەنووسساز ئەو
زانیارییە تەکنیکیانەی کە زۆر گرنگن لە بەرهەمه�نانی ڤاکسینەکاندا.

 
کۆڤاکس دوو گر�بەستی گواستنەوەی تەکنەلۆژیای هەیە کە پەیمانگای سیرۆمی هیندستان (SII) بەشدارن. ڕ�ککەوتنەکانی هاوش�وەی

ئەمانە دان بەوەدا دەن�ن کە ڕۆ�ی شارەزایی و ت�چووی دەستپ�کردنی سەرمایەی چ� شانبەشانی خاوەندار�تی فیکری کاریگەرە لە

داڕشتنی بازاڕەکاندا، وەک ئەوەی گاڤی لە ماوەی بیست سا�ی ڕابردوودا بە سەرکەوتوویی سەلماندوویەتی.

ئەوەی کۆڤاکس دەیکات چییە بۆ هەمەجۆرکردنی پا�پشتی ڤاکسین کە وابکات گەیشتن بە

ڤاکسینی کۆڤید ١٩ زیاد بکات لە و�اتە کەم داهاتەکاندا؟
 
بەش�کی سەرەکی ئامانجی COVAX دروستکردنی پۆرتفۆلیۆیەکی گەورە و هەمەچەشن بووە لە 10-12 ڤاکسین بۆ د�نیابوون لە

گونجاوی بۆ هەموو بارودۆخەکان و کەمکردنەوەی مەترسییەکانی پشتبەستنی زۆر بە سەرچاوە تایبەتەکان لە ئەگەری هەبوونی پرسەکانی

پەیوەست بە شکست لە قۆناغی تو�ژینەوە و پەرەپ�دان و بەربەستەکانی ڕ�کخستن یان تەحەددیاتی دابینکردن. هەروەها ئەمە گرنگە بۆ

زامنکردنی تواناکانمان بۆ خۆگونجاندن لەگەڵ پ�داویستیە پ�شچووەکان لەگەڵ گەشەی بەردەوامی پەتا جیهانیەکە، بۆ نموونە دەرکەوتنی

گۆڕاوە نو�یەکان.
کۆڤاکس ژەمی پ�ویستی دەستەبەر کردوە و لە توانای دایە پا�پشتی تەواو و در�ژخایەن پ�شکەش بە و�اتان بکات . لە ئ�ستادا تیشک

دەخاتە سەر یارمەتیدانی حکومەتەکان بۆ گۆڕینی ڤاکسین بۆ ڤاکسین ل�دان، لەگەڵ بەردەوامی لە نەرمی نواندن بۆ خۆ پاراستن لە

داهاتوودا دژی نەزانراو.  ئەمەش ئەوە لە خۆ دەگرێ کە یارمەتیدانی گروپ�کی و�اتانی کەم داهات بۆ چارەسەرکردنی کۆسپەکانی بەدەم

گەیاندنی  ڤاکسینەکانی کۆڤید-١٩ (لە هەردوو سەرچاوەی کۆڤاکس ونا کۆڤاکس.) 

کۆڤاکس چی دەکات بۆ چارەسەرکردنی دوود�یی بەرامبەر ڤاکسین لە و�اتە کەمدەرامەتەکان؟

گاڤی لە نزیکەوە کاردەکات لەگەڵ هاوپەیمانە تەقلیدیەکانی یونیس�ف وڕ�کخراوی تەندروستی جیهانی بۆ پەرەپ�دانی ر�گایەکی

هەماهەنگ بۆ گو�گرتن وبەشداری کۆمە�ایەتی، وسوود بینین لە پەیوەندیەکانی کە بەرەو پ�ش دەچن لەگەڵ کۆمپانیاکانی تۆڕەکانی

کۆمە�ایەتی وگەشەپ�دەرانی ناوەڕۆک بۆ ئەنجامدانی ل�کۆ�ینەوە بۆ شیکردنەوەی هەستەکان و بەرزکردنەوەی هەو�ەکان بۆ

کۆکردنەوەیەکی سیستەماتیکی لەسەر هە�سوکەوتەکان لەسەر ئاستی ناوخۆی و�ات و ن�وان و�اتان. 

هەروەها گاڤی – بە سوپاسەوە بەهۆی بەخشەرەکانییەوە – 800 ملیۆن دۆالری ئەمریکی خستووەتە بەردەستی و�اتان، ڕ�کخراوی

تەندروستی جیهانی، یونیس�ف و ئەوانی دیکە بۆ خ�راکردنی ئامادەکاری و ج�بەج�کردنی پ�داویستییە سەرەکییەکان بۆ سەرکەوتوویی

ب�وکردنەوەی ڤاکسین.

دەست ڕاگەیشتنی جیهانی بۆ

ڤاکسینەکانی کۆڤید ١٩ (کۆڤاکس)
 

پرسیارە دووبارەبووکان:
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