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مرفق كوفاكس یدعو إلى اتخاذ إجراءات
عاجلة لسد الفجوة في اإلنصاف في توزیع

اللقاحات
���ن20 أ��ر/���� 2022   ����/ �����رك/ أو���| |

Español Русский Français 中⽂ English

���� ������ ����� ا����ل ��� �����ت �����-19 ا������ ������ 70% �� ا����ن �� 91 ���اً ��
ا����ان ا������ ا����

ا���� ��� ا����� وا����ل ���� �����ن، و��� ا����ان ا������ ا���� �� ا��� �����ً �� ا����
��� ا����ة �� ا����ف �� ��ز�� ا������ت، ���� ���� ������ ا����ان إ�� ����� ����ت �����
�������، و���� ���� ا�����ء إ�� ���ن ���ل ا����ان ��� ا��ارد ا��ز�� ������ ا����ا�����ت

ا������ وا���ّ�� ����.

بعد 18 شھراً تقریباً من إعطاء أول لقاح لكوفید-19، تحقق تقدم مذھل ــ حیث ُتوّزع الدول المنخفضة الدخل ملیارات جرعات لقاح
كوفید-19 في عملیة لطرح اللقاح غیر مسبوقة من حیث السرعة والحجم والوصول الدیُمغرافي. ومع ذلك، وعلى الرغم من ھذا التقدم،

ومن تراجع القصور في العرض على الصعید العالمي، فإن أوجھ عدم المساواة بین البلدان المنخفضة والمرتفعة الدخل مازالت تؤدي إلى
خسارة األرواح وإطالة أمد الجائحة بزیادة المخاطر التي یطرحھا ظھور متحّورات الفیروس الجدیدة التي قد تكون أشد فتكاً.

ففي البلدان المنخفضة الدخل لم یحصل على جرعة لقاح وحیدة إال 16٪ من السكان، مقارنة بنحو 80٪ في البلدان المرتفعة الدخل. وفي
بعض البلدان المنخفضة الدخل، ال ُتكفل الحمایة للعدید من األشخاص األشد تعرضاً للمخاطر في المجتمع - مثل العاملین في الرعایة

الصحیة، وكبار السن، واألشخاص المصابین بحاالت مرضیة أساسیة - في حین یحصل الشباب والبالغون األصحاء على جرعات ُمعّززة
في البلدان الثریة.

ویجب على العالم أن یعمل بسرعة على سد ھذه الفجوة في اإلنصاف.

وبعد عام من الُعسر، أصبحنا اآلن في وضع كان یبدو مستحیالً قبل عامین، فقد زاد اآلن العرض على الصعید العالمي بما یكفي لدعم
الھدف الجامع الُمتمثل في دعم التطعیم الُمنصف والكامل لجمیع السكان البالغین والمراھقین في العالم. ویمكن لمرفق كوفاكس الحصول

على أكثر من الجرعات الالزمة لتمكین 91 بلداً من البلدان المنخفضة الدخل التي تدعمھا آلیة التزام السوق المسبق لكوفاكس - التي توّفر
جرعات طیف واسع من لقاحات كوفید-19 تمّولھا الجھات المانحة - من تحقیق غایاتھا المحّددة في ضوء الغایة العالمیة للمنظمة المتمثلة

في حمایة 70٪ من السكان في كل بلد. ویمكننا أن ندعم ھذه البلدان في تحقیق غایاتھا الفردیة وإعطاء األولویة للتغطیة الكاملة للفئات
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الشدیدة التعّرض للمخاطر. ووفقاً لخریطة الطریق الُمحّدثة لفریق الخبراء االستشاري االستراتیجي المعني بالتمنیع التي صدرت في كانون
الثاني/ ینایر 2022 - والتي توصي بإعطاء جرعات ُمعّززة للفئات ذات األولویة – یقبل مرفق كوفاكس اآلن ویشجع طلبات البلدان

للحصول على الجرعات لشن حمالت التطعیم الُمعّزز.

ویتمتع مرفق كوفاكس بوضع یؤھلھ لتوزیع ھذه الجرعات كي تصل إلى من یحتاجون إلیھا. ففي غضون 15 شھراً فقط، استطاع مرفق
كوفاكس – بوصفھ ركیزة اللقاحات في إطار الشراكة الخاصة بتسریع إتاحة أدوات مكافحة كوفید-19 - شحن أكثر من 1,4 ملیار لقاح

إلى 87 بلداً من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل حول العالم. وتمثل شحنات كوفاكس 82٪ من اللقاحات التي توّرد إلى البلدان
المنخفضة الدخل ومعظم لقاحات كوفید-19 التي ُتستعمل في البیئات التي تشھد األزمات اإلنسانیة. وساعد عمل مرفق كوفاكس، بفضل
قیادتھ لجھود التطعیم العالمیة األسرع واألكبر واألشد تعقیداً في التاریخ، على رفع متوسط نسب األشخاص الحاصلین على حمایة دورة

التطعیم الكاملة في البلدان المنخفضة الدخل وبلدان الشریحة الدنیا من فئة الدخل المتوسط إلى ٪46.

وتتمثل المھمة اآلن في البناء على ھذا األساس لمساعدة البلدان على توفیر الحمایة الكاملة للفئات الشدیدة التعّرض للمخاطر، وتحقیق
الغایات الوطنیة الخاصة بالتطعیم، وسد الفجوة في اإلنصاف في توزیع لقاحات كوفید-19 على الصعید العالمي إلى األبد. ولكن ثمة عقبات

مازالت تحول دون ذلك، وھي ضعف الطلب على اللقاح واإلقبال علیھ، وتخلف البلدان المنخفضة الدخل عن الركب تخلفاً شدیداً.

الطلب على اللقاحات وتوریدھا

تولّت الحكومات الوطنیة في البلدان المنخفضة الدخل القیادة بتوزیع أكثر من 3,8 ملیارات جرعة من لقاحات كوفید‑19. وتراجع عدد
البلدان التي تقل فیھا نسبة التغطیة عن 10% من السكان من 34 بلداً في كانون الثاني/ ینایر إلى 18 بلداً في یومنا ھذا. وحققت بعض

البلدان التي تدعمھا آلیة التزام السوق المسبق - مثل، بوتان وكمبودیا وفییت نام وملدیف وفیجي وبنغالدیش - نسبة تغطیة تزید على ٪70.

واستناداً إلى جھود التأھب القُطري التي ُبذلت حتى اآلن، تتلقى البلدان األشد تخلفاً عن الركب دعماً ًمصّمماً خصیصاً. وفي كانون الثاني/
ینایر 2022، أبرمت المنظمة والیونیسف والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنیع شراكة تورید لقاحات كوفید-19، وھي مبادرة

مشتركة بین الوكاالت تستند إلى الموارد القائمة على الصعید العالمي واإلقلیمي والقُطري لدعم تورید لقاحات كوفید-19 إلى البلدان
المنخفضة الدخل. وتقدم شراكة تورید لقاحات كوفید‑19 الدعم التشغیلي العاجل على وجھ التحدید إلى البلدان التي بلغت فیھا نسبة التغطیة

بالتطعیم الكامل 10٪ أو أقل، في كانون الثاني/ ینایر 2022، والتي یقع العدید منھا في أفریقیا. وبحلول منتصف نیسان/ أبریل 2022،
كان التمویل العاجل بمبلغ 29 ملیون دوالر قد تم تنسیقھ وصرفھ - في غضون 15 یوم عمل أو أقل - إلى عشرة بلدان على نطاق

الوكاالت الثالث. وقد دفعت شراكة تورید لقاحات كوفید-19 المشاركة السیاسیة مع عدد من البلدان ذات معدالت التطعیم المنخفضة، من
أجل إبقاء تورید اللقاحات على رأس جدول األعمال السیاسي، وتحدید الفرص السانحة لدمج التطعیم بلقاحات كوفید-19 مع التدخالت

الصحیة األخرى.

وفي حین أن شراكة تورید لقاحات كوفید-19 وغیرھا من الجھود تساعد البلدان المنخفضة الدخل على إحراز التقدم، فمازالت ھناك
تحدیات یلزم التصدي لھا. ففي العدید من البلدان، أدى متحّور أومیكرون من تراجع المخاطر المتصّورة للفیروس وصارت ھناك أولویات

صحیة أخرى یرّكز علیھا الناس والحكومات. ولذا تتعاظم أھمیة خیار دمج التطعیم ضد كوفید-19 مع أنشطة الُنظم الصحیة األخرى - مثل
حمالت التطعیم ضد الحصبة وشلل األطفال، أو توزیع الناموسیات المضادة للمالریا. كما ُیعد التطعیم ضد كوفید-19 فرصة لتعزیز الُنظم

الصحیة، بما في ذلك تدریب العاملین الصحیین، وتعزیز ُنظم معلومات إدارة الصحة، ومواصلة تحسین سلسلة التبرید، وصیاغة طرق
جدیدة للعمل في البیئات الھشة وتلك التي یمزقھا النزاع. 

ومن خالل حوارنا الُمستمر مع البلدان التي تدعمھا آلیة التزام السوق المسبق، نعلم أن الطلب یتسم بالدینامیكیة الشدیدة ویصعب التنبؤ بھ،
حتى بالنسبة إلى البلدان نفسھا. وبفضل ُمدخالت الحكومات الوطنیة، أصبح مرفق كوفاكس قادراً على الوصول إلى بعض التقدیرات

األولیة للطلب اإلجمالي في البلدان التي تدعمھا آلیة التزام السوق المسبق. ویشیر تحلیلنا آلخر التنبؤات بشأن الطلب ألغراض التخطیط،
التي زودتنا بھا ھذه البلدان، إلى أن الطلب القُطري من اآلن وحتى بدایة عام 2023 یقدر بنحو 330 ملیون جرعة من جرعات مرفق



كوفاكس، فضالً عن الجرعات التي تسلمتھا البلدان أو قبلتھا بالفعل. ومع ذلك، فإن ھذه األرقام تظل أرقاماً دینامیة، وسوف تتطّور مع تغّیر
األوضاع على أرض الواقع ومع ظھور متحّورات جدیدة. ومن ثم، سیعمل مرفق كوفاكس مع الحكومات الوطنیة على تحدیث ھذه

التقدیرات باستمرار.

ولكي یواصل العالم إحراز تقدم حقیقي في سد الفجوة في اإلنصاف في توزیع اللقاح على الصعید العالمي، نوّجھ دعوة عاجلة إلى البلدان
لتحدید غایات طموحة تدعمھا خطط ملموسة للتنفیذ - مع إعطاء األولویة للتغطیة الكاملة للفئات الشدیدة التعّرض للمخاطر - وندعو

جمیع الشركاء إلى التنسیق بشأن تزوید البلدان بالموارد الالزمة لتسریع االستراتیجیات الوطنیة وتوسیع نطاقھا، وتحفیز الطلب والتغلب
على العقبات التشغیلیة. وُتعد األشھر الثالثة أو األربعة القادمة حاسمة األھمیة لتسریع حمالت التطعیم ضد كوفید-19، والتحّرك لدمج

جھود التطعیم ضد كوفید-19 في الُنظم الروتینیة للصحة األولیة.

اإلمدادات

یشھد على العمل الرائد للدوائر العلمیة والصناعیة أن ھناك اآلن ما یكفي من اإلمدادات لتلبیة االحتیاجات العالمیة، وأن االنتقال من تحدید
التسلسل الجیني لفیروس كورونا-سارس-2 ونشره، إلى طرح لقاح كوفید-19 لالستعمال في الطوارئ لم یستغرق سوى 327 یوماً.

وبینما نسعى جاھدین إلى مساعدة البلدان على طرح المزید من الجرعات، یجب علینا أیضاً أن نعمل على ضمان بقاء اإلمدادات متاحة في
الوقت المالئم. فقد شھد مرفق كوفاكس حاالت التأخر في تأمین الجرعات في عام 2021. ومع توافر العدید من الجرعات اآلن نتیجة

التفاقات الشراء الُمسبق إلى جانب الجرعات الُمتبرع بھا، والطابع الدینامیكي الذي یتسم بھ الطلب القُطري إلى جانب فائض العرض على
الصعید العالمي، غالباً ما سیزید العرض اإلجمالي على الطلب. ومع ذلك، یعمل مرفق كوفاكس مع الشركات الُمصّنعة للمساعدة على جعل

العرض أشد استجابة لظروف الطلب المتغّیرة.

وُتعد زیادة العرض على الطلب اآلن على الصعید العالمي وفي مرفق كوفاكس، وضعاً مواتیاً في ظل الجائحة، ألنھ یضمن لجمیع البلدان
توافر العرض على المدى الطویل وإمكانیة اختیار المنتج. ویجب أن ُتعطى اآلن األولویة لحمایة السكان على وجھ السرعة. ویكتسي ذلك
أھمیة جوھریة، نظراً إلى أن عام 2021 قد أثبت بوضوح أثر العرض غیر الُمخطط لھ والذي ال یمكن التنبؤ بھ، على قدرة البلدان التي
تقل فیھا موارد الُنظم الصحیة على التخطیط لحمالت التطعیم وتنفیذھا. فالیقین بشأن توافر اإلمدادات یمكن البلدان من التخطیط لحمالت

التطعیم الوطنیة بمزید من الثقة، ویضمن وجود مخزون احتیاطي باستمرار داخل البالد، ویساعد على الطرح السلس والفّعال.

وفي حین أنھ ینبغي بذل كل جھد ممكن للحد من إھدار الجرعات وانتھاء صالحیتھا، ینبغي أیضاً للبلدان المنخفضة الدخل أن تكون قادرة
على قبول الجرعات وتحدید غایات طموحة، دون التعّرض للوصم في حال إھدار الجرعات، ألنھ ُیعد أمراً ال مفر منھ في جھود التمنیع

ضد أي مرض، في أي بلد.

ویلتزم مرفق كوفاكس بتزوید البلدان بإمدادات طویلة األجل یمكن التنبؤ بھا تالئم جمیع السیاقات، وبالحفاظ على المخزونات االحتیاطیة
لضمان مواكبة العرض للتغّیرات التي تطرأ على الطلب. وسیشمل ذلك العمل مع الجھات الُمصّنعة والجھات المانحة لضمان وصول أي

لقاحات جدیدة مكّیفة مع المتحّورات إلى مرفق كوفاكس في الوقت نفسھ الذي تصل فیھ إلى البلدان المرتفعة الدخل.

وندعو البلدان المانحة والجھات الُمصّنعة إلى دعم مرفق كوفاكس بضمان مالءمة كم الجرعات المقدمة وتوقیتھا الحتیاجات البلدان
المنخفضة الدخل، قدر اإلمكان. وینبغي للجھات المانحة أن تدعم مرفق كوفاكس في الحفاظ على حافظة متنوعة تشمل اللقاحات المكّیفة
مع المتحّورات إذا اقتضى األمر. وینبغي للجھات المانحة أن تعمل مع مرفق كوفاكس على إعادة جدولة اتفاقات الشراء المسبق الحالیة

أو إعادة تعیین حجم اإلمدادات التي تنص علیھا.

إن معاناة العالم من تداعي التحدیات واألزمات، ال تغّیر من حقیقة أن الجائحة - أزمتنا الجماعیة - لم تنتھ بعد. ویجب أن یظل سد الفجوة
في اإلنصاف في توزیع اللقاحات أولویة ملّحة للمجتمع الدولي.



مالحظة للمحررین

لمحة عامة عن مرفق كوفاكس

مرفق كوفاكس ھو الركیزة الخاصة باللقاحات في مبادرة تسریع إتاحة أدوات مكافحة كوفید-19، ویخضع مرفق كوفاكس للقیادة المشتركة
بین االئتالف المعني بابتكارات التأھب لمواجھة األوبئة، والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنیع، ومنظمة الصحة العالمیة،

والیونیسیف، ویعمل بالشراكة مع مصّنعي اللقاحات في البلدان المتقدمة والبلدان النامیة، ومنظمة الصحة للبلدان األمریكیة، وغیرھم من
الشركاء. وُیعد مرفق كوفاكس المبادرة العالمیة الوحیدة التي تعمل مع الحكومات والمصّنعین لضمان اإلتاحة الُمنصفة للقاحات كوفید-19.

دور االئتالف المعني بابتكارات التأھب لمواجھة األوبئة في مرفق كوفاكس

یقود االئتالف المعني بابتكارات التأھب لمواجھة األوبئة محفظة كوفاكس للبحث والتطویر في مجال اللقاحات، حیث یستثمر في أنشطة
البحث والتطویر بشأن مجموعة متنوعة من اللقاحات المرشحة الواعدة دعماً لتطویر لقاحات مأمونة وفّعالة یمكن إتاحتھا للبلدان المشاركة
في مرفق كوفاكس. وفي إطار ھذا العمل، حصل االئتالف على حق الشفعة فیما یتعلق بجرعات عدد من اللقاحات لصالح مرفق كوفاكس،
ووضع استثمارات استراتیجیة في مجال تصنیع اللقاحات، تشمل حجز ما یلزم من القدرات لتصنیع جرعات لقاحات كوفاكس في شبكة من

المرافق. كما یستثمر االئتالف في اللقاحات المرشحة من "الجیل المقبل" واللقاحات التي تكفل الحمایة من المتحّورات، وھو ما سیوّفر للعالم
خیارات إضافیة لمكافحة كوفید-19 مستقبالً. 

دور التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنیع في مرفق كوفاكس

یقود التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنیع عملیات الشراء والتوزیع على نطاق واسع لصالح كوفاكس، حیث ینّسق تصمیم وإدارة
مرفق كوفاكس وآلیة التزام السوق المسبق لكوفاكس، ویعمل مع شریكْي التحالف التقلیدیْین، أي الیونیسف ومنظمة الصحة العالمیة، إلى

جانب الحكومات، بشأن استعداد البلدان وتوزیع اللقاحات.

وفي إطار ھذا الدور، یستضیف التحالف مكتب مرفق كوفاكس لتنسیق تشغیل وإدارة اآللیة ككل، ویقیم عالقات مالیة وقانونیة مع 193
مشاركا في المرفق، ویدیر محفظة صفقات مرفق كوفاكس: التفاوض على اتفاقات الشراء المسبقة مع مصنعي اللقاحات المرشحة الواعدة

لتأمین جرعات منھا نیابة عن جمیع المشاركین في المرفق.

كما ینّسق التحالف تصمیم آلیة التزام السوق المسبق لمرفق كوفاكس وتشغیلھا وجمع التبرعات لھا، وھي اآللیة التي تتیح إمكانیة حصول
92 اقتصاداً من االقتصادات المنخفضة الدخل على جرعات اللقاح الُممّولة من المانحین. وفي إطار ھذا العمل، یمّول التحالف مشتریات

الیونیسف من اللقاحات ویشرف على توزیعھا على جمیع المشاركین في آلیة التزام السوق المسبق - بتفعیل اتفاقات الشراء المسبق بین
التحالف والمصّنعین- ویدعم عمل الشركاء والحكومات في مجالْي االستعداد والتوزیع. ویشمل ذلك تقدیم الدعم المكّیف حسب احتیاجات
الحكومات والیونیسف ومنظمة الصحة العالمیة وغیرھم من الشركاء من حیث معدات سلسلة أجھزة التبرید والمساعدة التقنیة والمحاقن
والمركبات وغیرھا من جوانب العملیة اللوجستیة المعقدة للغایة المتعلقة بالتوزیع. وشارك التحالف أیضاً في تصمیم آلیة "التعویض عن
الضرر بغض النظر عن الطرف المسؤول عنھ" وآلیة كوفاكس لالحتیاطي الخاص باألوضاع اإلنسانیة، وفي تعبئة التمویل لھما ودعم

تشغیلھما.

دور منظمة الصحة العالمیة في مرفق كوفاكس

تضطلع المنظمة بأدوار متعددة في إطار مرفق كوفاكس، حیث تقدم إرشادات معیاریة في مجال السیاسات والتنظیم والمأمونیة وأنشطة
البحث والتطویر والتخصیص المتعلقة باللقاحات، فضالً عن استعداد البلدان وتوزیع اللقاحات. ویتولى فریق الخبراء االستشاري

االستراتیجي المعني بالتمنیع التابع لھا إعداد توصیات مسندة بالبّینات بشأن سیاسات التمنیع. وتضمن برامج المنظمة الخاصة باإلدراج في
قائمة االستخدام في الطوارئ/ االختبار المسبق للصالحیة، اّتساق عملیات االستعراض والترخیص على نطاق الدول األعضاء. وتوّفر

https://www.who.int/ar/initiatives/act-accelerator


المنّظمة تنسیقاً عالمّیاً ودعماً للدول األعضاء فیما یتعلّق برصد مأمونّیة اللقاحات. وقد أعّدت المنظمة مواصفات المنتجات المستھدفة
للقاحات كوفید-19 وتتولى التنسیق التقني في مجال البحث والتطویر. وتقود المنظمة، بالتعاون مع الیونیسف، مسار االستعداد والتنفیذ على

الصعید القُطري، الذي یقدم الدعم إلى البلدان في الوقت الذي تستعّد فیھ لتلّقي وإعطاء اللقاحات. ویوّفر ھذا المسار أدوات وإرشادات
ورصد ومساعدة تقنیة في المیدان من أجل التخطیط للقاحات ونشرھا، بالتعاون مع التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنیع والعدید من

الشركاء اآلخرین الذین یعملون على الصعید العالمي واإلقلیمي والقُطري. وبالتعاون مع الشركاء في مرفق كوفاكس، وضعت المنظمة
برنامجاً للتعویض عن الضرر بصرف النظر عن الطرف المسؤول، في إطار التزامات التعویض والمسؤولیة المحدودة المدة.

دور الیونیسیف في مرفق كوفاكس

تستفید الیونیسف من خبرتھا بوصفھا أكبر مشتر للقاحات في العالم، وتعمل مع المصّنعین والشركاء على شراء جرعات من لقاحات
كوفید-19، وفي مجال الشحن واللوجستیات والتخزین. وتشتري الیونیسف بالفعل أكثر من ملیارْي جرعة من اللقاحات سنویاً ألغراض

التمنیع الروتیني واالستجابة للفاشیات نیابة عن 100 بلد تقریباً. وتقود الیونیسف، بالتعاون مع الصندوق الدائر التابع لمنظمة الصحة
للبلدان األمریكیة، الجھود الرامیة إلى شراء وتورید جرعات من لقاحات كوفید-19 لمرفق كوفاكس. وباإلضافة إلى ذلك، تعمل الیونیسف

والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنیع ومنظمة الصحة العالمیة مع الحكومات على مدار الساعة من أجل ضمان استعداد البلدان لتلّقي
اللقاحات، مع ضمان توافر معدات سلسلة التبرید المناسبة وتدریب العاملین الصحیین على توزیعھا. وتضطلع الیونیسف أیضاً بدور ریادي
في إطار الجھود الرامیة إلى تعزیز الثقة في اللقاحات من خالل التواصل بشأن الثقة في اللقاحات وتتبع المعلومات المغلوطة والتصدي لھا

في جمیع أنحاء العالم.

نبذة عن مبادرة تسریع إتاحة أدوات مكافحة كوفید-19

ع اإلتاحة) إطار عالمي رائد جدید للتعاون یھدف إلى تسریع استحداث وإنتاج مبادرة تسریع إتاحة أدوات مكافحة كوفید-19 (ُمَسرِّ
االختبارات التشخیصّیة لكوفید-19 وعالجاتھ ولقاحاتھ، وإتاحتھا بشكل منصف. وقد أُنشئت المبادرة استجابًة لنداء وجھھ قادة مجموعة
العشرین في شھر آذار/ مارس واستھلتھا منظمة الصحة العالمیة والمفوضیة األوروبیة وفرنسا ومؤسسة بیل ومیلیندا غیتس في نیسان/

أبریل 2020.

وھذه المبادرة لیست ھیئة لصنع القرار أو منظمة جدیدة، ولكنھا تسعى إلى تسریع جھود التعاون بین المنظمات القائمة من أجل إنھاء
الجائحة. وھي إطار للتعاون ُصّمم بھدف الجمع بین الجھات الفاعلة الرئیسیة بھدف إنھاء الجائحة في أسرع وقت ممكن بفضل تسریع

وتیرة استحداث االختبارات والعالجات واللقاحات، وتوزیعھا على نحو منصف، وتوفیرھا على نطاق واسع، وبالتالي ضمان حمایة النظم
الصحیة واستعادة المجتمعات لعافیتھا وانتعاش االقتصادات على المدى القصیر. وتستند المبادرة إلى خبرة منظمات الصحة العالمیة الرائدة

التي تتصدى حالیاً ألصعب التحدیات الصحیة في العالم، والتي یمكنھا، بفضل مضافرة جھودھا، أن تحقق نتائج جدیدة أكثر طموحاً في
مجال مكافحة كوفید-19. ویشترك أعضاؤه في االلتزام بضمان حصول جمیع الناس على جمیع األدوات الالزمة لدحر جائحة كوفید-19

وبالعمل على تحقیق ذلك في إطار مستویات غیر مسبوقة من الشراكة.

وتتألف المبادرة من أربعة مجاالت عمل، وھي: وسائل التشخیص، والعالجات، واللقاحات، والربط بین الُنظم الصحیة. وھناك مسار عمل
متعلق باإلتاحة والتخصیص یشمل مجاالت العمل ھذه كافة.


