
لماذا أُنشىء مشروع إتاحة لقاحات مرض فيروس كرونا المستجد «كوفاكس»؟

كشفت تجربة العالم مع فيروس إنفلونزا الخنازير، سنة 2009، عن خطأ تمثل في شراء مجموعة صغيرة من البلدان الغنية تقريبا

كل إمدادات اللقاحات العالمية، مستبعدة بذلك معظم البلدان األخرى. تأسس «كوفاكس» سنة 2020 للحيلولة دون حلول

البلدان ذات الدخل المنخفض، في خاتمة المطاف، في مؤخرة قائمة االنتظار. الهدف هو تأمين لقاحات منقذة للحياة وضمان

حصول جميع الناس عليها، مع اإلقرار بأن الجائحة لن تنتهي حتى يتم احتواء الفيروس عالمياً.

 

ما الدور الذي يضطلع به «كوفاكس»؟

يشترك في إدارة «كوفاكس»، وهو آلية التسريع لركيزة اللقاحات للحصول عىل أدوات مرض فيروس كورونا المستجد، تحالف

ابتكارات التأهب الوبائي، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين، ومنظمة الصحة العالمية. ويشارك مع مصنعي اللقاحات في

البلدان المتقدمة، والبلدان النامية، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية، والبنك

الدولي، وهيئات أخرى. «كوفاكس» هو المبادرة العالمية الوحيدة التي تعمل مع الحكومات، والشركات المصنعة لضمان توفر

لقاحات مرض فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم لكل من البلدان ذات الدخل المرتفع، والبلدان ذات الدخل

المنخفض.

من قادة «كوفاكس» المشاركون وما وظائفهم؟

يقود التحالف العالمي للقاحات والتحصين توريد اللقاحات وتسليمها في سائر العالم، إنابة عن «كوفاكس» . وفي إطار هذا الدور،
يستضيف التحالف العالمي للقاحات والتحصين مكتباً آللية «كوفاكس» لتنسيق عملياته وإدارته.  ويتمتع التحالف العالمي

للقاحات والتحصين بعالقات مالية وقانونية مع 193 هيئة مشاركة في اآللية. فهو يدير محفظة صفقات آلية «كوفاكس»::

التفاوض بشأن اتفاقيات الشراء المسبق مع الشركات المصنعة للقاحات المرشحة الواعدة لتأمين الجرعات باإلنابة عن جميع

  «المشاركين في آلية كوفاكس
 

.يدعم تحالف ابتكارات التأهب الوبائي األبحاث ذات الصلة باللقاحات وتطويرها وتصنيعها من المختبر إىل آلية اإلنتاج
 

تقدم منظمة الصحة العالمية إرشادات بشأن سياسات اللقاحات، والسالمة، والتنظيم، وتخصيص اللقاح. باإلضافة إىل ذلك، تدير

.منظمة الصحة للبلدان األمريكية أعمال توريد اللقاحات وتوزيعها في األمريكتين
 

تتوىل منظمة األمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» التنسيق لتوريد اللقاحات وتوزيعها عىل المشاركين في آلية «كوفاكس»، كما

.يدعم توصيل اللقاحات إىل البلدان

ما وظيفة آلية «كوفاكس»؟

آلية «كوفاكس» هي آلية التوريد العالمية العالمية لــ «كوفاكس».
تضطلع باالستثمارات عبر محفظة واسعة من اللقاحات المرشحة، للتأكد من أنه في حالة نشوء أي مشكالت تتعلق بالتصنيع،

توفر لقاحات مرشحة أخرى. من خالل تجميع قوة شرائية من جميع البلدان المشاركة، يحصل «كوفاكس» عىل جرعات من
اللقاحات المأمونة والفعالة بمجرد حصولها عىل موافقة من الهيئات التنظيمية. بناًء عىل إطار تخصيص طورته منظمة الصحة

العالمية، تتوىل آلية «كوفاكس» بعد ذلك توزيع هذه الجرعات للمساعدة عىل حماية السكان في البلدان المشاركة. يتوىل التحالف

 .العالمي للقاحات والتحصين تطوير آلية «كوفاكس» وتنفيذها

أسئلة تُطرح بصورة متكررة:

 

مشروع توفير لقاحات مرض فيروس

كورونا المستجد عالمياً «كوفاكس»
 

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


ما االلتزام السوقي المسبق التابع للتحالف العالمي للقاحات والتحصين؟ 

يُعّد االلتزام السوقي المسبق آلية تمويل مبتكرة تتوىل توريد لقاحات مرض فيروس كورونا المستجد للبلدان منخفضة الدخل.

يتوىل «كوفاكس» الحصول عىل الجرعات، لكن التحالف العالمي للقاحات والتحصين هو من يتوىل دفع الثمن من خالل

االلتزام السوقي المسبق، ويكون التمويل، إىل حد كبير، من خالل المساعدة اإلنمائية الرسمية. ويشمل ذلك مساهمات

القطاع الخاص والتبرعات من البلدان ذات الدخل المرتفع. في سنة 2020، أجاز التحالف العالمي للقاحات والتحصين أهلية

92 بلداً واقتصاداً للحصول عىل دعم من خالل االلتزام السوقي المستبق.
يتمثل دور االلتزام السوقي المسبق، التابع للتحالف العالمي للقاحات والتحصين، بشأن «كوفاكس» في االستفادة من النطاق

الذي تضمنه مشاركة البلدان ذات الدخل المرتفع لضمان مشاركة االقتصادات ذات الدخل المنخفض أيضاً. تمّول اآللية

مجموعة من الضمانات لمصنعين محددين من أجل اللقاحات المرشحة قبل الترخيص لها. كما توفر ضمانات الطلب عىل

مستوى السوق لجميع الشركات المصنعة عىل المدى الطويل. بمجرد الترخيص للقاحات وتأهيلها مسبقاً من منظمة الصحة

.العالمية، يتوىل االلتزام السوقي المسبق توريد الجرعات للجميع.البلدان المشاركة

ما الخطوات التي تُتخذ منذ أن أصبحت لقاحات مرض فيروس كورونا المستجد متاحة عند
وصولها إىل البلدان؟ 

تتوفر معلومات في الوقت الفعلي عن عمليات تسليم شحنات «كوفاكس» إىل البلدان أسفل عالمة التبويب "التسليم" في لوحة
معلومات سوق منظمة األمم المتحدة للطفولة «يونسيف» للقاحات مرض فيروس كورونا المستجد

 
.يُرجى النقر عىل هذا الرابط للحصول عىل معلومات حول هذه الخطوات المهمة

https://www.gavi.org/vaccineswork/availability-arrival-how-covax-doses-make-it-countries

أسئلة تُطرح بصورة متكررة:

مشروع توفير لقاحات مرض فيروس

كورونا المستجد عالمياً «كوفاكس»
 

https://www.unicef.org/supply/covid-19-vaccine-market-dashboard
https://www.gavi.org/vaccineswork/availability-arrival-how-covax-doses-make-it-countries


معهد الهند لألمصال: كوفوفاكس 

معهد الهند لألمصال: كوفيشيلد 

فايزر- بيونتيك
موديرنا 

المستحضرات الصيدالنية للبرسيم: 

سينوفاك

نوفافاكس 

جانسين جونسون آند جونسون

أسترازينيكا

سينوفارم

ما حجم محفظة «كوفاكس» الخاص لقاحات مرض فيروس كورونا المستجد؟

يمتلك «كوفاكس» محفظة متنوعة تُدار بصورة نشطة. يوجد في المحفظة حالياً 11 لقاحاً هي: 

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10
11.  سانوفي - جي إس كي (لم تدرجه منظمة الصحة العالمية بعد في قائمة االستخدامات الطارئة)

بمن يستطيع الصحفيون التواصل في بلدانهم للتعليق من «كوفاكس»؟

يمكن للصحفيين أن يتواصلوا مع الفريق اإلعالمي في التحالف العالمي للقاحات والتحصين عىل: media@gavi.org. يتألف

الفريق اإلعالمي من 7 أعضاء (4 أعضاء في جنيف، وعضو واحد في كل من واشنطن، ونيروبي، وفي كيغالي). 

ً الحصول عىل جهات تواصل إعالمية في  التحالف العالمي للقاحات والتحصين هنا: يمكن للصحفيين أيضا

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

أسئلة تُطرح بصورة متكررة:

مشروع توفير لقاحات مرض فيروس

كورونا المستجد عالمياً «كوفاكس»
 

mailto:media@gavi.org
https://www.gavi.org/news-resources/media-room#contacts
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ما مدى شفافية «كوفاكس» مع المعلومات حول أسعار اللقاحات والتعامل مع الشركات

المصنعة؟

تتضمن االتفاقيات مع الشركات المصنعة معلومات سرية ومالية مفصلة، وهي ملكية خاصة، وبالتالي ال يحق لـ «كوفاكس» نشر

الصفقات بالكامل. 

 
فيما يتعلق باألسعار، نشر قسم التوريد في صندوق األمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» أسعار اللقاحات في محفظة «كوفاكس»

هنا. في الوقت الذي تنشر فيه وكالة المشتريات الرئيسية للتحالف العالمي للقاحات والتحصين، يظل نشر األسعار ممارسة
ً لألسواق ً أساسيا ً من التحالف العالمي للقاحات والتحصين بشأن شفافية األسعار بوصفها عنصرا قياسية، ويعكس التزاما

السليمة. وينطبق هذا عىل مجموعة اللقاحات التقليدية للتحالف العالمي للقاحات والتحصين، وكذلك لقاحات مرض فيروس

كورونا المستجد التي يجري تأمينها باإلنابة عن «كوفاكس». مع بدء سوق لقاحات مرض فيروس كورونا المستجد في االستقرار،
يثني التحالف العالمي للقاحات والتحصين عىل المصنعين الذين وافقوا عىل الكشف عن األسعار لدعم هذا االلتزام.

 هل للبلدان المشاركة رأي في كيفية إدارة آلية «كوفاكس»؟

نعم ، تشكل البلدان ذاتية التمويل جزءاً من مجلس المساهمين في «كوفاكس»، في حين أن 92 من البلدان مؤهلة للحصول عىل

الدعم من خالل التزام السوقي المسبق لـ «كوفاكس» من مجموعة المشاركين في االلتزام السوقي المسبق. إن المجموعتين

ً استراتيجياً، ومشورة إىل مكتب آلية  هيئتان ذاتية التنظيم تدعمان تبادل المعلومات في الوقت الفعلي، وتوفر توجيها
«كوفاكس»، مثل: القضايا ذات الصلة بإدارة األنشطة واإلشراف عليها، بما في ذلك األدوات الالزمة لرصد التقدم واإلنجازات. 

 

ما الذي تفعله آلية «كوفاكس» لزيادة الطاقة التصنيعية لقاحات مرض فيروس كورونا المستجد.

ً بالغ األهمية لكي يعد تنويع قاعدة اإلمداد العالمية للقاحات، وتطوير مراكز التصنيع اإلقليمية في البلدان منخفضة الدخل أمرا

تصبح البلدان مكتفة ذاتياً بصورة أكبر، ويثني التحالف العالمي للقاحات والتحصين عىل الجهود التي تُبذل لزيادة تصنيع اللقاحات

في القارة األفريقية.

ً لتنويع موردي اللقاحات: في سنة 2001 ، كان التحالف ً قوريا لطالما كان نموذج التحالف العالمي للقاحات والتحصين محركا

العالمي للقاحات والتحصين يتوىل توفير اللقاحات من خمس شركات مصنعة للقاح، معظمها تقع في أوروبا وأمريكا الشمالية؛

وارتفع هذا العدد إىل 17 شركة سنة 2019، مع وجود 11 شركة في إفريقيا، وآسيا، وأمريكا الالتينية، كما ساهمت عالقات التحالف

.العالمي للقاحات والتحصين الراسخة مع معهد باستور دي داكار في السنغال بشكل كبير في تأمين لقاح الحمى الصفراء

ومع ذلك، يدرك التحالف العالمي للقاحات والتحصين أنه يتعين القيام بالمزيد في مناطق محددة، السيما في إفريقيا، وهو  ملتزم

.بشراء اللقاحات المنتجة في إفريقيا، حيثما أمكن، في عمليات التوريد المستقبلية

أسئلة تُطرح بصورة متكررة:

مشروع توفير لقاحات مرض فيروس

كورونا المستجد عالمياً «كوفاكس»
 

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


هل يضطلع «كوفاكس» بدور في تغيير القوانين المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية بحيث تكون

اللقاحات في متناول الجميع؟ إذا لم يكن كذلك، هل تخطط للتحفيز عىل إجراء تغييرات عىل

القوانين.

تتمثل مهمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين في التفاوض بشأن اتفاقيات الشراء التي توفر قيمة المال للبلدان التي يخدمونها

وجمع األموال من المتبرعين من القطاعين العام والخاص لدفع ثمن اللقاحات التي يجري توفيرها من تلك الصفقات. يرحب

ً وبطريقة عادلة عىل التحالف العالمي للقاحات والتحصين بقرار الحكومات في استخدام جميع اآلليات لزيادة الحصول عالميا

لقاحات مرض فيروس كورونا المستجد. نحن بحاجة إىل بذل كل ما في وسعنا لزيادة اإلنتاج، مما يعني تشجيع المصنِّعين ليس

ً الخبرة الفنية المهمة التي تعتبر حيوية للغاية في إنتاج فقط في تبادل ملكيتهم الفكرية مع الشركات المصنعة األخرى، ولكن أيضا

اللقاحات.

 
يمتلك «كوفاكس» صفقتان لنقل التكنولوجيا تشمالن معهد الهند لألمصال. إن اتفاقيات مثل هذه تقر بأن دور الخبرة وتكاليف

رأسمال بدء التشغيل، إىل جانب الملكية الفكرية أمور فعالة في تشكيل األسواق، كما أثبت التحالف العالمي للقاحات والتحصين

ذلك بنجاح عىل مدار السنوات العشرين المنصرمة.

ما الذي يفعله «كوفاكس» لتنويع إمدادات لقاح مرض فيروس كورونا المستجد بحيث يتم زيادة
وصولها في البلدان منخفضة الدخل؟

 
ً لضمان مالءمتها لجميع الظروف، تمثل جزء أساسي من هدف «كوفاكس» في بناء محفظة ضخمة ومتنوعة من 10-12 لقاحا

وتقليل مخاطر االعتماد المفرط عىل مصادر محددة، في حالة وجود مشكالت تتعلق بالفشل في مرحلة البحث والتطوير، والعقبات

التنظيمية، أو مشاكل اإلمداد. سيكون هذا مهماً أيضاً لضمان قدرتنا عىل التكيف مع االحتياجات المتجددة مع استمرار تطور الوباء،

عىل سبيل المثال، ظهور متحورات جديدة.

تمكن «كوفاكس» من تأمين جرعات كافية، كما أنه يستطيع توفير إمدادات يمكن التنبؤ بها وطويلة األجل للبلدان. ويكون تركيزه

اآلن عىل مساعدة الحكومات عىل تحويل اللقاحات إىل تطعيمات، مع االستمرار في الحفاظ عىل المرونة للحماية من المستقبل

المجهول. ويشمل ذلك مساعدة مجموعة مختارة من البلدان منخفضة الدخل عىل معالجة االختناقات التي تتعلق بإيصال لقاحات

مرض فيروس كورونا المستجد (من مصادر من «كوفاكس» وخارجه). 

ما الذي يفعله «كوفاكس» للتصدي للتردد في وصول اللقاحات إىل البلدان منخفضة الدخل؟

يعمل التحالف العالمي للقاحات والتحصين، بشكل وثيق، مع شركائه التقليديين في التحالف، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة

ً لالستماع، والمشاركة االجتماعية، واالستفادة من عالقاته «يونيسيف»، ومنظمة الصحة العالمية، لتطوير نهج منسق عالميا
المتنامية مع شركات وسائل التواصل االجتماعي، ومطوري المحتوى إلجراء تحليل للمشاعر باإلضافة إىل توسيع نطاق الجهود لجمع

منهجي يركز عىل السلوكيات بيانات جانب الطلب في المسوحات عىل المستوى القطري والمتعدد البلدان. 

تمكن التحالف العالمي للقاحات والتحصين، بفضل مانحين، من حشد 800 مليون دوالراً أمريكياً متاحة للبلدان، ومنظمة الصحة

العالمية، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، ومنظمات أخرى، لتسريع الجاهزية وتنفيذ المتطلبات الرئيسية إلطالق

اللقاح بنجاح.

أسئلة تُطرح بصورة متكررة:

مشروع توفير لقاحات مرض فيروس

كورونا المستجد عالمياً «كوفاكس»
 

انضم للتواصل مع المتخصصين في وسائل اإلعالم

الصحية ، وتعلم مهارات جديدة والوصول إىل الموارد

والفرص.

 

https://www.gavi.org/news/document-library/joint-covid-19-vaccine-delivery-partnership-list-supported-countries
https://healthjournalism.internews.org/

