
COVAX چرا ایجاد شد؟

ً کل عرضه جهانی واکسین را خریداری تجربه جهان از H1N1 در سال 2009، زمانی که تعداد کمی از کشورهای ثروتمند تقریبا

کردند، نشان داد که از اشتباه حذف اکثر کشورهای دیگر باید اجتناب شود. COVAX در سال 2020 برای جلوگیری از قرار گرفتن

اقتصادهای با عواید پایین در آخر صف تشکیل شد. هدف این بود که با درک این موضوع که تا زمانی که ویروس در سطح جهانی

مهار نشود، همه گیری پایان نخواهد یافت، واکسین های نجات دهنده زندگی تهیه شوند و از رسیدن واکسین ها به همه مردم
اطمینان حاصل شود. 

 

نقش COVAX چیست؟

CEPI، می باشد که تحت رهبری مشترک (COVID-19 (ACT بخش واکسین از اتحاد تسهیل دسترسی به ابزارهای ،COVAX
Gavi و WHO قرار دارد. کوواکس با تولیدکنندگان واکسین در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، یونیسف، PAHO، بانک
جهانی و دیگران شریک است. COVAX تنها ابتکار جهانی است که با دولت ها و تولیدکنندگان برای اطمینان از در دسترس بودن

واکسین های COVID-19 در سرتاسر جهان هم برای کشورهای ثروتمند و هم برای کشورهای کم عاید کار می کند.

رهبران COVAX چه کسانی هستند و وظایف آنها چیست؟

Gavi، اتحاد واکسین: انتقال و تحویل واکسین در سراسر جهان برای COVAX را رهبری می کند. به عنوان بخشی از این نقش،
Gavi میزبان دفتر تاسیسات COVAX است که عملیات و اداره آن را هماهنگ می نماید. Gavi با 193 اشتراک کننده تسهیالت
روابط مالی و حقوقی دارد. Gavi سازوکار اصلی معامالت تسهیالت COVAX را مدیریت می کند: در مورد قراردادهای پیش

خرید با سازندگان نامزد-واکسین های قابل اطمینان برای تأمین دوزهای مورد نیاز از طرف همه اشتراک کنندگان تسهیالت

COVAX مذاکره می کند. 
 

ائتالف برای نوآوری های آمادگی همه گیری (CEPI) از تحقیقات، توسعه و تولید واکسین از البراتوار تا تسهیالت تولید انبوه

واکسین حمایت می کند.

 
سازمان صحت جهانی (WHO) رهنمود هایی را در مورد پالیسی های واکسین، محافظت، مقررات و تخصیص واکسین ارائه می

دهد. عالوه بر این، سازمان صحی سراسر آمریکا (PAHO) تهیه و توزیع واکسین را در قاره آمریکا مدیریت می کند.

 
یونیسف تهیه و توزیع واکسین ها را برای اشتراک کنندگان COVAX هماهنگ می کند و از تحویل واکسین ها در داخل کشورها

حمایت می نماید.

تسهیالت COVAX چه می کند؟
 

تسهیالت COVAX مکانیزم تدارکات جهانی COVAX است.

COVAX در مجموعه وسیعی از نامزد-واکسین ها سرمایه گذاری می کند تا مطمئن شود که در صورت بروز هرگونه مشکل در
تولید، نامزد-واکسین های دیگر در دسترس هستند. با ادغام قدرت خرید از همه کشورهای اشتراک کننده، COVAX به محض

دریافت تاییدیه نظارتی به دوزهای محفوظ و موثر دسترسی پیدا می کند. مرکز COVAX با هدایت چوکات اختصاصی تشکیل

Gavi .این دوزها را برای کمک به محافظت از جمعیت ها در کشورهای اشتراک کننده توزیع می نماید ،WHO شده توسط

توسعه و اجرای تسهیالت COVAX را هماهنگ می سازد. 

 
 

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


تعهد بازار پیشرفته Gavi COVAX یا AMC چیست؟ 

AMC یک مکانیسم تأمین فاند نوآورانه است که واکسین های COVID-19 را برای کشورهای کم عواید تهیه می کند. دوزها از
ً از طریق کمک های توسعه رسمی طریق تسهیالت COVAX به دست می آیند اما از طریق Gavi COVAX AMC، که عمدتا

(ODA) تأمین می شود، پرداخت می شود. این شامل کمک های بخش خصوصی و کمک های مالی کشورهای با عواید باالتر
است. در سال Gavi 2020 واجد شرایط بودن 92 کشور و اقتصاد را برای حمایت از طریق AMC تأیید کرد.

نقش Gavi COVAX AMC این است که از مقیاس تضمین شده با مشارکت اقتصادهای با عواید باالتر استفاده کند تا اطمینان

حاصل شود که اقتصادهای با عواید پایین تر نیز قادر به مشارکت هستند. تسهیالت کوواکس وجوه تضمین های حجمی را برای

تولیدکنندگان خاص برای تولید واکسین قبل از دریافت جواز تأمین می نماید. همچنین تضمین های تقاضای کل بازار را در

درازمدت به همه تولیدکنندگان ارائه می دهد. هنگامی که واکسین ها توسط سازمان صحت جهانی جواز گرفتند و شرایط اولیه را

برای تولید انبوه کسب کردند، بودیجه AMC هزینه خرید دوز را برای همه پرداخت می کند.

 اقتصادهای اشتراک کننده.

از زمانی که واکسین های COVID-19 در دسترس قرار می گیرند، چه مراحلی برای رسیدن به
کشورها انجام می شود؟ 

 
COVID-19 به کشورها در برگه «تحویل ها» داشبورد بازار واکسین های COVAX درباره تحویل (real time) معلومات لحظه ای

.یونیسف در دسترس است
 

.لطفاً برای معلومات در مورد این مراحل مهم روی این لینک کلیک کنید
https://www.gavi.org/vaccineswork/availability-arrival-how-covax-doses-make-it-countries
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مجموعه واکسین COVID-19 COVAX چقدر کالن است؟

COVAX دارای یک مجموعه متنوع و مدیریت شده به صورت فعال می باشد. در حال حاضر 11 واکسین در این مجموعه وجود
دارند که عبارتند از: 
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Sanofi-GSK .11 (هنوز جواز توسط فهرست استفاده اضطراری سازمان جهانی صحت (EUL) صادر نشده است)

ژورنالیسان در کشورهای خود برای اظهار نظر از COVAX با چه کسی می توانند تماس بگیرند؟
 

ژورنالیستان می توانند با تیم رسانه ای Gavi به آدرس: media@gavi.org تماس بگیرند. این تیم رسانه 7 عضو دارد (4 نفر در

جنیوا، 1 نفر در واشنگتن، 1 نفر در نایروبی و 1 نفر در کیگالی). 
 

https://www.gavi.org/news- :را در اینجا بیابند Gavi ژورنالیستان همچنین می توانند تماس های رسانه ای

 resources/media-room#contacts
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COVAX در قسمت معلومات مربوط به قیمت واکسین و معامالت با سازندگان واکسین چقدر
شفاف است؟

توافقات با سازندگان شامل معلومات محرمانه و مالی دقیق است که اختصاصی است و بنابراین COVAX حق یکجانبه انتشار

معامالت را به طور کامل ندارد. 

 
در مورد قیمت ها، بخش تامین یونیسف قیمت واکسین های موجود در مجموعه COVAX را در اینجا نشر کرده است. به عنوان
نماینده اصلی تدارکات برای Gavi، انتشار قیمت ها یک روش استاندارد است و بازتابی از تعهد Gavi به شفافیت قیمت به

COVID- و همچنین واکسین های Gavi عنوان عنصر اصلی بازارهای سالم است. این امر در مورد مجموعه واکسین های مروج

19 که از طرف COVAX تهیه شده اند صادق است. از آنجایی که بازار واکسین COVID-19 به سوی با ثبات شدن پیش می رود،
Gavi از تولیدکنندگان طرف قرارداد می خواهد که قیمت ها را در حمایت از این تعهد اعالم کنند.

 

آیا کشورهای اشتراک کننده در مورد نحوه اداره تسهیالت COVAX حق نظر دادن دارند؟

بلی، اقتصادهایی که خودشان تأمین مالی خود را به عهده دارند بخشی از شورای سهامداران COVAX هستند، در حالی که 92

اقتصاد واجد شرایط برای حمایت از طریق تعهد بازار پیشرفته COVAX بخشی از AMC Engagement Group هستند. هر

دو گروه، ارگان های خودسازمان دهی هستند که از تبادله معلومات لحظه ای پشتیبانی می کنند و راهنمایی ها و توصیه های
استراتژیک مانند مسائل مربوط به مدیریت؛ و نظارت بر فعالیت ها از جمله ابزارهای الزم برای نظارت بر پیشرفت و دستاوردها را

به دفتر تسهیالت COVAX، ارائه می کنند. 
 

تاسیسات COVAX برای افزایش ظرفیت تولید واکسین های COVID-19 چه می کند؟

 
تنوع بخشیدن به پایگاه عرضه جهانی برای واکسین ها و توسعه مراکز تولید کننده منطقوی در کشورهای کم عواید برای خودکفایی

کشورها بسیار مهم است و Gavi از تالش ها برای افزایش تولید واکسین در قاره آفریقا قدردانی می نماید.

مدل Gavi مدت هاست که یک محرک قوی برای تنوع تأمین کنندگان واکسین بوده است:در سال Gavi ،2001 واکسین هایی را

تنها از پنج تولیدکننده واکسین تهیه می کرد که بیشتر آنها در اروپا و آمریکای شمالی مستقر هستند. این تعداد در سال 2019 به 17
تولیدکننده واکسین افزایش یافته است که 11 تولیدکننده واکسین در آفریقا، آسیا و آمریکای التین مستقر هستند. روابط طوالنی

مدت Gavi با انستیتو پاستور داکار در سنگال نیز به طور قابل توجه به تامین امنیت واکسین تب زرد کمک کرده است.

 
با این حال، Gavi تشخیص می دهد که باید در مناطق خاص، به ویژه آفریقا، کارهای بیشتری انجام شود و به خرید واکسین های

تولید آفریقا در خریدهای آتی در هر کجا که ممکن باشد، متعهد است.
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آیا COVAX نقشی در تغییر قوانین حقوق مالکیت معنوی دارد تا واکسین ها برای همه مقرون به
صرفه باشد؟ اگر نه، آیا برای ایجاد انگیزه برای تغییرات در قوانین برنامه دارد.

 
وظیفه Gavi در مورد قراردادهای خرید مذاکره است که ارزش پول را برای کشورهایی که به آنها خدمت می کنند ارائه می کند و

بودیجه را از کمک کنندگان دولتی و خصوصی جمع آوری می کند تا هزینه واکسین هایی را که از طریق این معامالت تضمین می کنند،

بپردازند. Gavi از تصمیم دولت ها برای استفاده از همه مکانیسم ها برای افزایش دسترسی عادالنه جهانی به واکسین های

COVID-19 استقبال می کند. ما باید تمام تالش خود را برای افزایش تولید انجام دهیم، که به معنای تشویق تولیدکنندگان است تا
نه تنها دارایی معنوی خود را با سایر تولیدکنندگان به اشتراک بگذارند، بلکه دانش فنی را که در تولید واکسین ها بسیار حیاتی است،

نیز شریک سازند.
 

COVAX دو قرارداد انتقال فناوری شامل موسسه سرم هند (SII) دارد. توافق نامه هایی مانند این اذعان دارند که نقش تخصص و
هزینه های راه اندازی سرمایه بر در کنار مالکیت معنوی در شکل دهی بازارها مؤثر است، و این مسئله را Gavi در بیست سال

گذشته با موفقیت ثابت کرده است.

COVAX برای تنوع بخشیدن به عرضه واکسین به طوری که دسترسی به واکسین COVID-19 در
کشورهای کم عواید افزایش یابد، چه می کند؟

 
بخش مهمی از هدف COVAX ایجاد مجموعه ای بزرگ و متنوع از 10 تا 12 واکسین برای اطمینان از مناسب بودن برای همه

زمینه ها و نیز کاهش خطرات اتکای بیش از حد به منابع خاص در صورت وجود مشکالت مربوط به شکست در مرحله تحقیق و

توسعه، موانع نظارتی یا چالش های عرضه می باشد. این همچنین برای اطمینان از اینکه بتوانیم با ادامه تکامل همه گیری، برای

مثال با ظهور انواع جدید ویروس، با نیازهای در حال تحول سازگار شویم، مهم است.

COVAX دوزهای کافی را تضمین کرده است و می تواند عرضه قابل پیش بینی و بلندمدت را به کشورها ارائه دهد. در حالی که
همچنان به حفظ انعطاف پذیری برای محافظت در برابر ناشناخته های آینده ادامه می دهد، تمرکز کوواکس اکنون این است که به

دولت ها کمک کند واکسین ها را به واکسیناسیون تبدیل کنند و در تطبیق کامل واکسن ها موفق باشند. این شامل کمک به گروه

(COVAX و غیر COVAX از منابع) COVID-19 منتخبی از کشورهای کم عواید برای رفع تنگناهای مربوط به تحویل واکسین های

است. 

COVAX برای رفع تردید به واکسین در کشورهای کم عواید چه می کند؟

Gavi در حال همکاری نزدیک با شرکای سنتی خود در اتحاد یونیسف و WHO است تا یک رویکرد هماهنگ جهانی برای گوش
دادن و تعامل اجتماعی ایجاد کند و از روابط رو به رشد خود با شرکت های رسانه های اجتماعی و توسعه دهندگان محتوا برای انجام

تجزیه و تحلیل احساسات و همچنین افزایش تالش ها برای جمع آوری منظم داده های متمرکز بر رفتار در بخش تقاضا در

نظرسنجی های سطح کشوری و چند کشوری استفاده کند. 

Gavi - به لطف دونرهایش - همچنین 800 میلیون دالر آمریکا را در اختیار کشورها، WHO، یونیسف و سایرین قرار داده است تا
آمادگی و اجرای ضروریات کلیدی برای عرضه موفق واکسین را تسریع بخشد.
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