
COVAX ولې جوړ شوی وه؟

په 2009 کې د H1N1 سره د ن�ۍ تجربې، کله چې یو ل� شمیر ب�ایه هیوادونو ن�دې �ول ن�یوال واکسینونه وپیرل، دا یی رو�انه ک�ه
چې د ډیری نورو هیوادونو د واکسین �خه د محرومولو له غلط� �خه باید ډډه وشي. COVAX په 2020 کې رامین�ته شوی تر�و

ددې مخه ونیول شې چې �ی� عاید لرونکې هیوادونه د واکسین ترالسه کولو �خه شاته پاتې نشې. موخه یی دا وه چې د ژوند

ژغورونکي واکسینونه خوندي ک�ي او ډاډ ترالسه ک�ي چې واکسین �ولو خلکو ته ورسی�ي، په ورته وخت کې پدې پوهیدل تر هغه

چې د ن�ې په کچه د وبا مخه ونه نیول شې نو دغه ویروس به له من�ه الړ نشې.

 

د COVAX رول �ه دی؟

COVAX، د COVID-19 وسایلو (ACT) سرعت ته د السرسي واکسین ستنه، د CEPI، Gavi او WHO لخوا په ��ه رهبري
کی�ي. دا د پرمختللو او د پرمخت� په لور روانو هیوادونو واکسین جوړونکو، یونیسف، PAHO، ن�یوال بانک، او نورو سره شراکت

COVID-19 یوازینی ن�یوال نو�ت دی چې د حکومتونو او تولیدونکو سره کار کوي تر�و ډاډ ترالسه ک�ي چې د COVAX .کوي

واکسینونه په �وله ن�ۍ کې د لوړ او �ی� عاید هیوادونو لپاره په ورته ډول شتون لري.

د COVAX شریک مشران �وک دي او د دوی دندې �ه دي؟
 

Gavi، د واکسین اتحاد: د COVAX لپاره په �وله ن�ۍ کې د واکسین د تدارکاتو او رسولو رهبري کوي. د دې رول د یوې برخې په
تو�ه، Gavi د COVAX تاسیساتو دفتر کوربتوب کوي چې خپل عملیات او حکومتداري همغ�ي چمتو ک�ی. Gavi له 193
اسانتیاوو چمتوکوونکو له ��ون کوونکو سره مالي او حقوقي اړیکې لري. دا د COVAX اسانتیاو معاملو پورټ فولیو اداره کوي: د

COVAX اسانتیاوو د �ولو برخه اخیستونکو په استازیتوب د دوز خوندي کولو لپاره د ژمنو واکسین نوماندانو له جوړونکو سره د
دمخه د پیرود د ت�ونونو خبرې اترې. 

 
د ایپی�یمیک چمتووالي نو�تونو لپاره ایتالف (CEPI) د البراتوار �خه د تولید تاسیساتو ته د واکسین �ی�نې، پراختیا او د تولید له

کچې �خه مالت� کوي.

 
د روغتیا ن�یوال سازمان (WHO) د واکسین د پالیسیو، خوندیتوب، مقرراتو، او د واکسین د تخصیص په اړه الر�وونې وړاندې
کوي. سربیره پردې، د Pan American Health Organization (PAHO) په امریکا کې د واکسینو تدارکات او ویش اداره

کوي.

 
یونیسف د COVAX برخه اخیستونکو ته د واکسینونو تدارک او ویش همغ�ي کوي او په هیواد کې د واکسینونو له رسولو �خه

مالت� کوي.

د COVAX تاسیسات �ه کوي؟
 

د COVAX تاسیسات د COVAX ن�یوال تدارکاتو میکانیزم دی.
دا د واکسین نوماندانو په پراخه پورټ فولیو کې پان�وونه کوي تر�و ډاډ ترالسه ک�ي چې که چیری د تولید کومه ستونزه رامین�ته
شي، نور نوماندان به شتون ولري. د �ولو ��ون کوونکو هیوادونو �خه د پیرودلو �واک را�ولولو سره، کله چې دوی قانونې تایید

ترالسه ک�ي COVAX د خوندي او اغیزمنو واکسینونو دوزونو ته السرسی مومی. د یو تخصیص چوکاټ په واسطه چي د لخوا

WHO ورته الر�وونه کی�ی، د COVAX تاسیسات بیا دا ډوزونه توزیع کوي تر�و په برخه اخیستونکو هیوادونو کې د نفوسو �خه
په ساتنه کې مرسته وک�ي. Gavi د COVAX تاسیساتو پراختیا او تطبیق همغ�ي کوي. 
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https://www.gavi.org/news/document-library/covax-global-supply-forecast


د Gavi COVAX پرمختللي بازار ژمنتیا (AMC) �ه ده؟ 

COVAX واکسینونه اخلي. ډوزونه د COVID-19 د تمویل یو نو�ت�ر میکانیزم دی چې د �ی� عاید لرونکو هیوادونو لپاره د AMC
تاسیساتو له الرې ترالسه کی�ي م�ر د Gavi COVAX AMC له الرې پیسې ورکول کی�ي، چې په لویه کچه د رسمي پرمختیایي

مرستې (ODA) له الرې تمویل کی�ي. پدې کې د خصوصي سکتور مرستې او د لوړ عاید لرونکو هیوادونو مرستې شاملې دي. په

2020 کې Gavi د AMC له الرې د مالت� لپاره د 92 هیوادونو او اقتصادونو وړتیا تایید ک�ه.
د Gavi COVAX AMC رول د لوړ عاید لرونکي اقتصادونو د ��ون لخوا ډاډمن شوي پیمانه ��ه پورته کول دي تر�و ډاډ ترالسه
شي چې �ی� عاید لرونکي هیوادونه هم پکی د ��ون کولو وړ دي. تاسیسات د واکسین نوماندانو لپاره �ان��ي تولیدونکو ته د جواز

ورکولو دمخه تضمین ورکوي. دا د اوږدې مودې لپاره �ولو تولیدونکو ته د بازار پراخه غو�تنې تضمین هم چمتو کوي. یو�ل چې
واکسین ته د ن�یوال روغتیا سازمان لخوا جواز ورک�ل شي او مخکې له مخکې وړ واوسي، د AMC فن�ونه د �ولو

 ��ون کوونکي اقتصادونو لپاره د ډوزونو پیرود لپاره پیسې ورکوي.

کله چې د COVID-19 واکسینونه هیوادونو ته ورسول شې کوم �امونه اخیستل کی�ي؟ 
 

هیوادونو ته د COVAX ویشلو په اړه په هر وخت کې (بې وقفې) معلومات د یونیسف COVID-19 واکسین بازار ډشبورډ د
"تولید" �ب الندې شتون لري.

 
د دې مهم �امونو په اړه د معلوماتو لپاره مهرباني وک�ئ په دې لینک کلیک وک�ئ.

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

ډیری �له پو�تل شوي پو�تنې:

COVID-19 واکسین ته ن�یوال
(COVAX) السرسی

 

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


 SII: Covovax
 SII: Covishield

Pfizer/BioNTech
 Moderna

 :Clover Biopharmaceuticals
Sinovac

 Novavax
Janssen J&J

AstraZeneca
Sinopharm

د COVAX د COVID-19 واکسین پورټ فولیو �ومره لوی دی؟

COVAX یو پراخه او فعاله اداره شوی پورټ فولیو لري. اوس مهال په پورټ فولیو کې 11 واکسینونه شتون لري: 
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

Sanofi-GSK .11 (تر اوسه د ن�یوال روغتیا سازمان د بی�ني کارونې لیست (EUL) لخوا نه دی خپور شوی)
 

خبریاالن په خپلو هیوادونو کې د COVAX د تبصرې لپاره له چا سره اړیکه نیولی شي؟
 

خبریاالن کولی شي د Gavi می�یا �یم سره پدې پته اړیکه ونیسي: media@gavi.org. د رسنیو �یم 7 غ�ي لري (4 په جینیوا کې، 1

په واشن��ن کې، 1 په نیروبي کې او 1 په کی�الي کې). 
 

https://www.gavi.org/news-resources/media- :رسنیو اړیکې دلته ومومي Gavi خبریاالن هم کوالی شي د

 room#contacts
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COVAX د واکسین د نرخونو او تولیدونکو سره د معاملو د معلوماتو په اړه �ومره شفاف دی؟

د تولیدونکو سره په قراردادونو کې مفصل محرم او مالي معلومات شامل دي، کوم چې ملکیتی دی او له همدې امله COVAX یو
اړخیز حق نلري چې معاملې په بشپ� ډول خپاره ک�ي. 

 
د نرخونو په اړه، د یونیسف د اکماالتو �ان�ې د COVAX په پورټ فولیو کې د واکسینونو نرخونه دلته خپاره ک�ي دي. د Gavi لپاره
د اصلي تدارکاتي ادارې په تو�ه، د قیمتونو خپرول یو معیاري عمل دی، او د صحي بازارونو د اساسي عنصر په تو�ه د قیمت
شفافیت لپاره د Gavi ژمنتیا منعکس کوي. دا د Gavi د واکسینونو دودیز پورټ فولیو او همدارن�ه د COVID-19 واکسینونو په

اړه ری�تیا دي چې د COVAX په استازیتوب خوندي شوي. لکه �ن�ه چې د COVID-19 واکسین بازار ثبات پیل کوي، Gavi له
تولیدونکو �خه ستاینه کوي چې د دې ژمنې په مالت� یې د نرخونو �ر�ندولو موافقه ک�ې.

 

ایا برخه اخیستونکي هیوادونه د COVAX تاسیساتو د چلیدلو په هکله کوم واک لري؟

COVAX ون�ه لرونکو شورا برخه جوړوي، پداسې حال کې چې 92 اقتصادونه د COVAX هو، په مالې لحاظ خودکفا هیوادونه د
پرمختللي بازار ژمنې (AMC) له الرې د مالت� لپاره وړ دي د AMC د �کیلتیا د �روپ یوه برخه جوړوي. دواړه ډلې پخپله تنظیم

کونکي ار�انونه دي چې په ژوندۍ ب�ه معلوماتو تبادلې مالت� کوي او د COVAX تاسیساتو دفتر ته ستراتیژیک الر�ود او مشورې

چمتو کوي لکه د فعالیتونو مدیریت او نظارت پورې اړوند مسلې، د پرمخت� او السته راوړنو پشمول د �ارلو لپاره اړین وسایل. 

 

د COVAX تاسیسات د COVID-19 واکسینونو د تولید ظرفیت لوړولو لپاره �ه کوي.

 
د واکسینونو لپاره د ن�یوال اکماالتو اساس تنوع کول او د �ی� عاید لرونکې هیوادونو کې د سیمه ایز تولیدونکو مرکزونه رامین�ته
کوي د هیوادونو لپاره خورا مهم دي تر�و ډیر پخپل �ان بسیا شي او Gavi د افریقا په لویه وچه کې د واکسین تولید ډیرولو د ه�و

�خه ستاینه کوي.

د Gavi ماډل له اوږدې مودې راهیسې د واکسین عرضه کونکي تنوع قوي چلوونکی و: په 2001 کې، Gavi یوازې د پن�و واکسین
جوړونکو �خه واکسینونه اخیستي، چې ډیری یې په اروپا او شمالي امریکا کې دي؛ دا شمیر په 2019 کې 17 واکسین جوړونکو ته
Gavi انستیتوت سره د Pasteur de Dakar پورته شو، چې 11 یې په افریقا، آسیا او التینې امریکا کې دي. په سینی�ال کې د

اوږدو تاسیس شوي اړیکو هم د ژی� تبه واکسین په امنیت کې د پام وړ مرسته ک�ې.
 

په هرصورت، Gavi پدی پوهی�ی چې په �ان��و سیمو کې باید ډیر �ه ترسره شي، په �ان��ې تو�ه افریقا، او په راتلونکي تدارکاتو
کې د امکان تر حده د افریقا تولید شوي واکسینونو پیرودلو ته ژمن دی.
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ایا COVAX د فکري مالکیت حقونو په اړه قوانینو بدلولو کې رول لري تر�و چی واکسین د �ولو
لپاره ارزانه وي؟ که نه، ایا دا پالن لري چې په قوانینو کې د بدلون لپاره ه�ونه وک�ی.

 
 

د Gavi دنده د پیرود قراردادونو خبرې کول دي چې د هغو هیوادونو لپاره د پیسو ارز�ت چمتو ک�ي کوم چې دوی یې خدمت کوي
او د عامه او خصوصي تمویلونکو �خه پیسې (وجوه) را�ولوي تر�و د واکسینونو لپاره تادیه وک�ي چې دوی یی ددې معاملو له الرې
خوندي کوي. Gavi د حکومتونو د پریک�ې تر�و د COVID-19 واکسینونو ته د ن�یوال مساوي السرسي زیاتولو لپاره �ول میکانیزمونه

وکاروي هرکلی کوي. موږ اړتیا لرو چې د تولید زیاتولو لپاره په خپل �واک کې هر�ه وک�و، پدې معنی چې تولید کونکي وه�وو چې نه

یوازې خپل فکري مالکیت، بلکی په خورا مهم ډول تخنیکي پوهه چې د واکسینونو په تولید کې خورا حیاتي ده هم له نورو تولیدونکو

سره شریک ک�ي.
 

COVAX د �یکنالوژۍ لی�د دوه معاملې لري چې پکې د هند سیرم انس�ی�یوټ (SII) شامل دي. ورته قراردادونه دا خبره په ډا�ه کوې
چې د فکري مالکیت تر �ن� د متخصص رول او د پان�وونې پیل ل��تونه د بازارونو په جوړولو کې اغیزناکه دي، �که چې Gavi دا

په تیرو شلو کلونو کې په بریالیتوب سره ثابت ک�ی دی.

COVID-19 د واکسین رسولو تنوع لپاره �ه کوي تر�و �ی� عاید لرونکې هیوادونو کې د COVAX
واکسین ته السرسی ډیر شي؟

 
که چیرې د R&D په مرحله کې د ناکام� پورې اړوند مسلې، قانونې خن�ونه، یا د اکماالتو نن�ونې شتون ولري د COVAX د موخې
کلیدي برخه د 10-12 واکسینونو لوی او متنوع پورټ فولیو رامین�ته کول دي تر�و د �ولو شرایطو لپاره مناسبت تضمین ک�ي او په

�ان��ي سرچینو باندې د ډیر تکیه کولو خطرونه کم ک�ي. دا به د دې لپاره هم مهم وي چې ډاډ ترالسه ک�و چې موږ کولی شو تر�و د

نویو اړتیاو سره تطابق وک�و �که چې وبا پراختیا ته دوام ورکوي، د مثال په تو�ه لکه �ن�ه چې نوي ډولونه خپری�ي.
COVAX کافي ډوزونه خوندي ک�ي او د دې وړتیا لري چې هیوادونو ته د وړاندوینې وړ، اوږدمهاله عرضه وړاندې ک�ي. پداسې حال
کې چې د راتلونکي نامعلومو پروړاندې محافظت لپاره انعطاف ساتلو ته دوام ورکوي، د دې تمرکز اوس د حکومتونو سره مرسته

کول دي چې واکسینونه په واکسینونو بدل ک�ي. پدې کې په �ی�ه کچه د عاید لرونکو هیوادونو د یوې غوره ډلې سره مرسته کول

شامل دي چې د COVID-19 واکسینونو رسولو پورې اړوند خن�ونه په �وته کوي (د دواړو COVAX او غیر COVAX سرچینو �خه). 

COVAX په �ی�ه کچه عاید لرونکو هیوادونو کې د واکسین د مخنیوي لپاره �ه کوي؟

Gavi د خپل دودیز اتحادیې مل�رو یونیسف او WHO سره ن�دې کار کوي تر�و د �ولنیز اوریدلو او �کیلتیا لپاره په ن�یواله کچه
همغ�ي شوي چلند رامین�ته ک�ي، د �ولنیزو رسنیو شرکتونو او د مین�پان�ې پراختیا ورکونکو سره د خپلو مخ پر ودې اړیکو �خه ��ه

پورته کوي تر�و د احساساتو تحلیل ترسره ک�ي او همدارن�ه په منظم ډول د چلند تمرکز د هیواد په کچه او �و هیوادونو سروې �انو
کې د غو�تنې هراړخیزه معلوماتو د را�ولولو ه�ې پراخه ک�ي. 

Gavi – ددی د تمویلوونکو �خه مننه – هیوادونو، WHO، UNICEF، او نورو $ 800 ملیون امریکایی ډالر چمتو ک�ي تر�و د بریالي
واکسین پلي کولو لپاره د کلیدي اړتیاو چمتووالی ��ندی ک�ي او پلي یی ک�ي.
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