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 فرصة االستثمار يف آلية التزام السوق 
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تمهيد

يقف العالم عند كارثة أخرى يف معركتنا ضد كوفيد-19. أثبتت موجة العدوى 

اليت تجتاح العالم المدفوعة بالمتغير أوميكرون أنه لن يأمن أحد حىت يصبح 

الجميع بأمان. ومرة أخرى، يجب أن نتصرف بسرعة للتغلب عىل الفيروس. إنه 

إنجاز رائع أن أكثر من نصف سكان العالم قد تلقوا جرعة واحدة عىل األقل من 

لقاح كوفيد-19. تمت الموافقة عىل أول لقاح آمن وفعال بعد أقل من عام من 

نشر الجينوم األول للفيروس. وحصل 33 لقاًحا من لقاح كوفيد-19 عىل الموافقة 

التنظيمية من هيئة نظامية صارمة واحدة عىل األقل. وهذا تقدير لقوة العلم 

والتزام صناعة األدوية بالتعاون مع الحكومات يف جميع أنحاء العالم. ولكن 

هناك الكثير مما يتعين القيام به لضمان حماية العالم بأسره. ومازال يوجد أكثر 

من 3 مليار شخصا، كثير منهم يف أفقر بلدان العالم، غير محصنين. وبدون 

دفعة عالمية متجددة، يمكن أن يواجه العالم عىل ما يبدو دورة ال نهاية لها 

من سالالت ومتغيرات جديدة، مع عواقب مدمرة عىل الصحة واالزدهار.

تم إطالق مرفق كوفاكس، ركيزة اللقاحات للوصول إىل مسرع أدوات 

كوفيد-ACT-A( 19(، يف أبريل/ نيسان 2020، بعد شهر واحد من تصنيف 

منظمة الصحة العالمية لكوفيد-19 بأنه جائحة. قمة اللقاحات العالمية اليت 

استضافتها المملكة المتحدة يف يونيو/ حزيران 2020، ودعمه أكثر من 190 

اقتصاًدا مشاركًا لدفع الحصول العادل عىل لقاحات كوفيد-19.

تم إنشاء آلية التزام السوق المسبق لمرفق كوفاكس التابع لـGavi ضمن 

مرفق كوفاكس لتوفير شريان حياة أسايس لعدد 92 من االقتصادات منخفضة 

الدخل المؤهلة وضمن أكثر من 10 مليارات دوالر أمرييك من المانحين يف 

وقت قيايس وحجز أكثر من 1,7 مليار جرعة من لقاحات كوفيد-19 لالقتصادات 

المؤهلة آللية التزام السوق المسبق.

بحلول منتصف يناير/ كانون الثاين 2022، قدم كوفاكس أكثر من مليار جرعة 

من لقاحات كوفيد-19 المنقذة للحياة إىل 144 اقتصاًدا مشاركًا، بما يف ذلك أكثر 

من 870 مليون القتصادات آلية التزام السوق المسبق. وأظهرت آلية التزام السوق 

المسبق لمرفق كوفاكس التابع لـ Gavi أن الحل العالمي والمتعدد األطراف 

حًقا هو الطريقة الوحيدة لحقن أعداد كبيرة من اللقاحات يف أذرع أفقر سكان 

تمكن كوفاكس 
من تأمين أكثر من 
1,7 مليار جرعة من 
لقاحات كوفيد-19 

وحجزها لالقتصادات 
المؤهلة آللية التزام 

السوق المسبق 
لمرفق كوفاكس
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العالم، متجاوزين هدفنا األصيل المتمثل يف توفير لقاحات كافية لتحصين 

20% من سكان بلدان آلية التزام السوق المسبق بحلول نهاية عام 2021.

يف خضم نقص اإلمدادات، وحظر التصدير، وتأخر الموافقات النظامية، 

والمنافسة الشديدة عىل اللقاحات والتحديات اللوجستية يف العديد من 

البلدان اليت تكافح الوباء، يعتبر هذا إنجازًا كبيرًا. لكن األمر استغرق وقتًا أطول 

كثيرا مما توقعنا يف األصل للوصول إىل ذلك. وخالل معظم عام 2021، تخلفت 

العديد من البلدان منخفضة الدخل عن الركب مع زيادة عمليات تسليم 

لقاحات كوفيد-19 يف أماكن أخرى. لذلك أجرى Gavi دراسات مكثفة للمشكالت 

الرئيسية ونقاط اإللحاح، واستخدم الدروس المستفادة يف كيفية تكيفنا داخليا 

والعمل مع شركائنا.

نحن عند نقطة انعطاف يف الوباء. وبدأت القيود المفروضة عىل توريد 

اللقاحات يف التخفيف أخيرًا. وتتزايد عمليات التسليم، بما يف ذلك من خالل 

التبرعات بالجرعات الحاسمة، بسرعة اآلن. ومع ذلك، تتباين قدرة البلدان عىل 

تقديم هذه اللقاحات، وسيحتاج بعضها إىل دعم إضايف عاجل للتغلب عىل 

الوباء.

يعين هذا أن كوفاكس بحاجة إىل التكيف ويقدم دعما متباينا وفقا 

للخطط الوطنية وأولويات وأفضليات كل بلد من بلدان آلية التزام السوق 

المسبق يف سياق الهدف العالمي المتمثل يف تغطية التحصين بنسبة 70%.

وإىل جانب اإلمداد الذي يمكن التنبؤ به والموثوق به، ستكون هناك 

حاجة إىل دعم التسليم المنسق والتمويل لمساعدة البلدان عىل بناء القدرات 

للحصول عىل المزيد من الحقن يف األذرع ألوميكرون يف الوقت المناسب 

واالستعداد للمتغير القادم. ويجب أن نستمر يف االعتماد عىل شراكاتنا الوثيقة 

مع منظمات مثل فريق العمل األفرييق القتناء اللقاحات التابع لالتحاد 

األفرييق، ومنصة مسرع أدوات كوفيد-ACT-A( 19( حىت تكون هناك استجابة 

منسقة للوباء.

قدم كوفاكس أكثر 
من 1 مليار جرعة من 

لقاحات كوفيد-19 
المنقذة للحياة إىل 
144 اقتصاًدا مشاركًا
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سيخلق الطلب المتزايد للجرعات المعززة يف البلدان مرتفعة الدخل 

ضغطا جديدا عىل اإلمدادات العالمية مجددا استجابة ألوميكرون. وأوىص 

فريق الخبراء االستشاريين االستراتيجي المعين بالتحصين بالفعل بأن تتبع 

البلدان منخفضة الدخل عمال تتفوق فيه من خالل توفير جرعة إضافية من 

جميع أنواع لقاحات كوفيد-19 لبعض سكانها األكثر عرضة للخطر.
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يجب أن تظل آلية التزام السوق المسبق لمرفق كوفاكس جاهزة ماليا لمساعدة 

البلدان عىل االستجابة لكارثة أوميكرون وما بعدها وتخيفف المخاطر اليت 

ال تستطيع البلدان وحدها إدارتها بمفردها. ويف المتوسط، تم اكتشاف 

متغير رئييس جديد كل أربعة أشهر منذ أن تصنيف منظمة الصحة العالمية 

كوفيد-19 بأنه جائحة. وقد يكون المتغير الرئييس التايل سريع االنتقال ويسبب 

مرًضا أكثر شدة أو مراوغة أكبر من المناعة ضد اللقاح - خاصًة إذا ظلت 

مساحات شاسعة من العالم غير محصنة.

حسب ما تعلمنا حىت اآلن، يجب أن تتمكن آلية التزام السوق المسبق من 

طلب الجرعات اآلن ليك تكون متاحة للبلدان منخفضة الدخل فور احتياجهم 

إليها. وبالتركيز التام عىل تقديم الدعم ألفقر بلدان العالم لمساعدتها عىل 

توسيع مستويات التغطية الخاصة بها، سيتمتع مجمع اللقاح بمرونة كافية 

لالستجابة الحتياجات اقتصادات آلية التزام السوق المسبق الفردية أثناء عملها 

عىل تحقيق أهدافها الوطنية للتطعيم، اليت تتراوح حاليًا من أقل من %40 

يف بعض بلدان آلية التزام السوق المسبق إىل أكثر من 80% يف بلدان أخرى. 

وسيسمح التمويل المسبق لـ Gavi بتأمين مجموعة من الجرعات يف حقيبة 

اآللية المتنوعة ليك يمكن نشرها لالستجابة الحتياجات البلدان، بما يف ذلك 

اللقاحات المعدلة وفقا للمتغير عند الضرورة. 

ستساعد زيادة القدرة عىل التنبؤ باإلمدادات كوفاكس أيًضا عىل العمل مع 

البلدان للتغلب عىل المشكالت اليت تواجهها اآلن لتقديم الجرعات وإعطائها. 

وستوفر منصة لدفع المزيد من االبتكار حىت تتمكن البلدان من توسيع 

استراتيجياتها الوطنية للتطعيم وضمان عدم ترك أي شخص، بما يف ذلك هؤالء 

للوصول إىل ذلك، يجب أن نؤمن بشكل عاجل ما ال يقل عن 5,2 مليار دوالر أمرييك من التمويل 

الجديد آللية التزام السوق المسبق لمرفق كوفاكس التابع لـ Gavi يف عام 2022 إلنشاء مجمع 

لقاح وبايئ بحد أدىن 600 مليون جرعة إضافية، وتقديم استثمارات محفزة لتعزيز أنظمة 

التسليم يف البلدان وتمويل التكاليف األساسية المصاحبة للتبرعات بالجرعات.
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الذين كانوا مهمشين أو ضعفاء بالفعل قبل الجائحة. 

من خالل التمويل اإلضايف للتوصيل والتكاليف اإلضافية مثل الحقن 

للتبرعات بالجرعات، جنبًا إىل جنب مع مساهمات تقاسم التكاليف من البلدان 

من خالل بنوك التنمية متعددة األطراف، يستطيع كوفاكس العمل يف أقرب 

وقت ممكن يف عام 2022 من أجل حجز الجرعات للتسليم عىل أساس أكثر 

قابلية للتنبؤ خالل الفترة المتبقية من العام والعمل مع البلدان عىل تعزيز 

قدرتها لضمان إعطاء الحقن يف األذرع.

تم تأسيس كوفاكس بناءً عىل فكرة مفادها أن هناك حاجة إىل آلية عالمية 

عادلة لتأمين وتقديم لقاحات كوفيد-19 آمنة وفعالة للتغلب عىل الوباء، 

وبالتايل إدارة المخاطر العالمية. وأظهرت األشهر الماضية نجاح ذلك وأن، بدون 

عمل عالمي منسق، سيواصل كوفيد-19 شق طريقه حول دفاعات العالم.

إذا اتحد العالم لضمان تحصين البالغين يف البلدان منخفضة الدخل 

بالمستويات اليت تحققت يف البلدان مرتفعة الدخل، سيمكن منع بين 

940,000 و 1,27 مليون حالة وفاة يف العام المقبل، ويمكن خفض التكلفة 

االقتصادية للوباء إىل النصف يف بعض البلدان.

هدفنا الجمايع لم يكن أبدا ملحا إىل حد كبير. ويمر الوقت عىل المهمة 

اليت تنتظرنا، والفرصة اليت يمكننا اغتنامها. وحدوا القوى مرة أخرى للتغلب 

عىل كوفيد اآلن - وحققوا وجود عالم واحد محمي.

الدكتور سيث بيركيل
المدير التنفيذي

Gavi، التحالف للقاح

البروفيسور خوسيه
مانويل باروسو

 رئيس مجلس اإلدارة
Gavi، التحالف للقاح
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يف أبريل/ نيسان 2020، انضم Gavi و كوفاكس إىل الوصول إىل مسرع أدوات 

كوفيد-19 لتحقيق الحصول العالمي العادل عىل لقاحات كوفيد-19 للتغلب 

عىل الوباء. ويف يونيو/ حزيران 2020، تم إطالق آلية االلتزام السوق المسبق 

لمرفق كوفاكس التابع لـ Gavi من أجل تمويل الحصول العادل يف 92 بلدا 

منخفض الدخل. ومنذ ذلك الحين، تم جمع أكثر من 10 مليارات دوالر أمرييك 

آللية االلتزام السوق المسبق لشراء اللقاحات ودعم التوصيل. وعىل الرغم من 

 وضع اإلمدادات الصعب، شحن كوفاكس حىت اآلن ]1 مليار[ جرعة إىل 

144 بلدا، بما يف ذلك أكثر من 870 مليون إىل بلدان آلية التزام السوق المسبق.

باستخدام أموال المانحين والتبرعات بالجرعات المتعهد بها والدعم 

من بنوك التنمية متعددة األطراف، حصل كوفاكس عىل أكثر من 2,8 مليار 

جرعة لإلمداد بحلول منتصف عام 2022. ورغم أن كوفاكس سيخصص دعمه 

وفقا لالستراتيجيات والخطط الوطنية لكل بلد، بشكل جمايع، سيسمح 

ذلك القتصادات آلية التزام السوق المسبق بتحقيق متوسط مستوى تغطية 

قدره 45% بحلول منتصف عام 2022 بناءً عىل نظام لقاح من جرعتين. ويتم 

توفير التوريد بشكل ثنايئ، بما يف ذلك من خالل شريكنا AVATT، فريق العمل 

األفرييق القتناء اللقاحات التابع لالتحاد األفرييق، مما يوفر للبلدان المزيد من 

الخيارات.

حسب المتوقع، أثبت كوفاكس أنه مصدر إمداد يف غاية األهمية 

لالقتصادات منخفضة الدخل، اليت استلمت 80% من إمداداتها من آلية االلتزام 

السوق المسبق. ويحتاج العديد دعما عاجال لتعزيز قدراتهم لتقديم اللقاحات. 

وقدم كوفاكس مساعدة للبلدان لتوسيع نطاق برامجهم الوطنية للتطعيم 

من خالل الجمع بين تمويل المشتريات واالستثمارات التحفيزية لتعزيز أنظمة 

التوصيل. وسيظل هذا محط التركيز يف األشهر المقبلة.

تظل مخاطر التوريد موجودة يف عام 2022: أظهرت التجربة حىت اآلن 

وجود مخاطر كبيرة لتعطل اإلمدادات فيما يتعلق بضوابط التصدير وتوسيع 

نطاق التصنيع وتأخر أو فشل اللقاحات المرشحة يف الحصول عىل الموافقة 

النظامية. ويويص أكثر من 100 بلدا اآلن بجرعات معززة، مع تسريع هذه 

استلمت االقتصادات 
منخفضة الدخل %80 

من إمداداتها من 
آلية االلتزام السوق 

المسبق لمرفق 
كوفاكس
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البرامج يف ضوء انتشار متغير أوميكون السريع. ويزيد هذا الضغط عىل العرض 

ويزيد الطلب من البلدان منخفضة الدخل، اليت تسىع عموًما إىل تحقيق 

مستويات التغطية اليت شوهدت يف البلدان مرتفعة الدخل. وإذا كانت هناك 

حاجة إىل لقاحات جديدة أو معدلة للحماية من أوميكرون أو أي متغير آخر، 

سيكون الطلب شديًدا وسيكون العرض محدوًدا عىل المدى القصير.

يحتاج كوفاكس تموياًل إضافيًا مقدًما ال يقل عن 5,2 مليار دوالر أمرييك 

بحلول نهاية مارس/ آذار 2022 من أجل تعظيم قدرته عىل العمل لالستجابة 

لكارثة أوميكرون والتأهب للمتغير القادم من خالل العمل كمجمع مخاطر 

عالمي نيابة عن بلدان آلية التزام السوق المسبق بدعم من الخطط الوطنية 

لكل بلد وأهداف التغطية. سيزود هذا التمويل آلية التزام السوق المسبق لمرفق 

كوفاكس التابع لـ Gavi بالوسيلة لمتابعة استراتيجية ثالثية )انظر الشكل 1(:

إلنشاء مجمع لقاحات وبائية بحد أدىن 600 مليون جرعة إضافية بتكلفة 	 

ال تقل عن 3,7 مليار دوالر أمرييك لزيادة التغطية والتخفيف من الطلب 

ومخاطر التوريد؛

ولتمويل التكاليف اإلضافية الحرجة للتبرعات بالجرعات )الحقن وخزانات 	 

الحفظ وتأمين التعويض ضد األخطاء والشحن، وغير ذلك( بتكلفة 

قدرها 545 مليون دوالر أمرييك؛

ولالستفادة من المزايا النسبية اليت يتمتع بها التحالف Gavi اليت تعزز 	 

 أنظمة التسليم داخل البلد إلعطاء الحقن يف األذرع بما ال يقل عن 

 ،Gavi 1 مليار دوالر أمرييك لكوفاكس )600 مليون دوالر أمرييك لـ

باإلضافة إىل 400 مليون دوالر أمرييك ستجمعها منظمة اليونيسف يف 

نفس الوقت(.

يزيد المتغير 
أوميكرون الضغط 
عىل العرض ويزيد 
الطلب من البلدان 

منخفضة الدخل
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%71.2
%19.2

%10.6

المجموع
5,2 مليار

دوالر أمرييك
عىل األقل

التكاليف اإلضافية
545 مليون دوالر أمرييك

شراء اللقاح
3,7 مليار دوالر أمرييك

تكاليف التوصيل
1 مليار دوالر أمرييك

عند تنفيذ هذا النهج يف عام 2022، سيهدف Gavi إىل ضمان اإلمداد المستقر 

والممكن التنبؤ به لعدد لبلدان آلية التزام السوق المسبق، وتوسيع نطاق 

التغطية وبدء توريد الجرعات المعززة حىت تتمكن البلدان من تحقيق مناعة 

فعالة. وأثناء القيام بذلك، سيكون التركيز عىل البلدان األكثر ضعفاً، و 31 من 

االقتصادات منخفضة الدخل المشمولين يف آلية التزام السوق المسبق اليت 

ستحتاج أكبر قدر من الدعم. وسيكون هدف كوفاكس هو ضمان حصول الفئات 

السكانية المهمشة والضعيفة عىل الحماية اليت تحتاجها.

يشمل أعضاء آلية التزام السوق المسبق لمرفق كوفاكس التابع لـ Gavi البالغ 

عددهم 92 عضوًا 31 بلدا منخفض الدخل.

الشكل 1

توزيع النفقات, بما ال يقل عن 5,2 مليار دوالر أمرييك
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