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مرفق كوفاكس إلتاحة لقاحات كوفید-19 على
الصعید العالمي یعلن عن اتّفاق جدید ویخّطط لتورید

الُدفعات األولى
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أعلن  مرفق كوفاكس عن توقیع اتفاق للشراء المسبق لجرعات تصل إلى 40 ملیون جرعة من لقاح فایزر-بیونتیك؛ ومن المقّرر أن یبدأ طرح
اللقاح مع نجاح تنفیذ اتفاقات اإلمداد.

وباإلضافة إلى ذلك، أعلن مرفق كوفاكس أنھ، في انتظار إذن المنظمة باالستخدام في حاالت الطوارئ بموجب بروتوكول االستعماالت الطارئة، من
المتوقع أن تتوفر حوالي 150 ملیون جرعة من اللقاح التجریبي أسترازینیكا/أوكسفورد في الربع األول من عام 2021، من خالل االتفاقات القائمة

مع معھد األمصال في الھند وشركة أسترازینیكا.
وبذلك یكون مرفق كوفاكس على الطریق الصحیح لتورید ما ال یقل عن ملیاري جرعة بحلول نھایة العام، بما في ذلك ما ال یقل عن 1.3 ملیار

جرعة لـ 92 من االقتصادات المنخفضة الدخل في إطار التزام تحالف غافي ومرفق كوفاكس المسبق بالشراء.
انقر ھنا لالّطالع على أحدث التوقعات بشأن إمدادات مرفق كوفاكس

أعلن الیوم مرفق كوفاكس، المبادرة العالمیة لضمان الوصول السریع والمنصف إلى لقاحات كوفید-19 لجمیع البلدان، بغّض النظر عن مستوى الدخل، عن
توقیع اتفاق للشراء المسبق مع شركة فایزر للحصول على ما یصل إلى 40 ملیون جرعة من لقاح فایزر-بیونتیك، الذي ُمنَِح بالفعل إذن المنظمة باالستخدام في

حاالت الطوارئ بموجب بروتوكول االستعماالت الطارئة. ومن المقّرر أن یبدأ طرح اللقاح مع نجاح التفاوض على اتفاقات اإلمداد وتنفیذھا.

وتعزیزاً لدعم مھمتھ المتمثلة في تسریع إتاحة اللقاحات مبكراً للبلدان المنخفضة الدخل والمساعدة في وضع حّد سریع للمرحلة الحادة من جائحة كوفید-19، أّكد
مرفق كوفاكس الیوم أیضاً أنھ سیتبنّى خیاراً – من خالل اتفاق قائم مع معھد األمصال في الھند – لتلقّي أّول 100 ملیون جرعة من اللقاح الذي طّورتھ شركة

أسترازینیكا/جامعة أكسفورد وقام المعھد بتصنیعھ.

ومعظم ھذه الجرعات األولى البالغ عددھا 100 ملیون جرعة، ُمخصَّص للتورید في الربع األول من العام، في انتظار إذن المنظمة باالستخدام في حاالت
الطوارئ بموجب بروتوكول االستعماالت الطارئة. وتأتي عملیة المراجعة التي تجریھا المنظمة حالیاً بعد موافقة المراقب العام لألدویة في الھند في وقت سابق

من ھذا الشھر على االستخدام المقیَّد في ظروف الطوارئ، وتمثل جانباً بالغ األھمیة لضمان جودة أي لقاح یتم شراؤه من خالل  مرفق كوفاكس لالستخدام
الدولي. ووفقاً ألحدث معلومات منظمة الصحة العالمیة، من المتوقع أن یُتَّخذ قرار بشأن ھذا اللقاح بحلول منتصف شباط/فبرایر. 

ویتوقّع مرفق كوفاكس أیضاً أن تجري، من خالل اتفاق قائم مع شركة أسترازینیكا، إتاحة ما ال یقل عن 50 ملیون جرعة أخرى من لقاح أسترازینیكا/
أوكسفورد للتورید إلى المشاركین في ھذا المرفق خالل الربع األول من عام 2021، ریثما تمنح المنظمة إذن االستخدام في حاالت الطوارئ بموجب بروتوكول

االستعماالت الطارئة لشبكة المرفق المختصة بتصنیع ھذه الجرعات. ومن المتوقّع أیضاً أن تتخذ المنظمة قراراً بشأن ھذا اللقاح التجریبي في شباط/فبرایر. 
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"إننا نشھد الیوم أحد المعالم البارزة األخرى لمرفق كوفاكس: ففي انتظار موافقة الجھات التنظیمیة على لقاح أسترازینیكا/أكسفورد التجریبي، وریثما یتم التوصل
بنجاح إلى اتفاق لإلمداد بلقاح فایزر-بیونتك، نتوقع أن نكون قادرین على البدء في تورید لقاحات كوفید-19 الُمنِقذة للحیاة بحلول نھایة شباط/فبرایر. وال یتسم

ذلك باألھمیة بالنسبة لھذا المرفق فحسب، بل ھو خطوة رئیسیة إلى األمام من أجل إتاحة اللقاحات على قدم المساواة، وجزء أساسي من الجھود العالمیة الرامیة
إلى التغلُّب على ھذه الجائحة. ولن یكون أحد بمأمن حتى یكون الجمیع في مأمن"، كما قال الدكتور سیث بیركلي، الرئیس التنفیذي لتحالف غافي للقاحات، الذي

یترأّس قطاع الشراء والتورید بمرفق كوفاكس.

وتجري االستعدادات التي تقودھا منظمة الصحة العالمیة والیونیسیف وتحالف غافي على قدم وساق بالفعل لتورید اللقاحات إلى االقتصادات المؤّھلة للدعم عن
طریق التزام مرفق كوفاكس المسبق بالشراء، حیث أتاح تحالف غافي 150 ملیون دوالر من تمویلھ األساسي كدعم أّولي حفّاز للتأّھب والتورید.

وحسبما قال الدكتور تیدروس أدحانوم غیبریسوس، المدیر العام لمنظمة الصحة العالمیة: "إن الطرح العاجل والمنصف للقاحات لیس مجرد ضرورة أخالقیة،
بل ھو أیضاً حتمي لألمن الصحي وضرورة استراتیجیة واقتصادیة. وسیساعد ھذا االتفاق الُمبَرم مع شركة فایزر على تمكین مرفق كوفاكس من إنقاذ األرواح

وتحقیق االستقرار في النظم الصحیة ودفع عجلة التعافي االقتصادي العالمي."

وبناًء على العمل الذي تم االضطالع بھ في األشھر الماضیة دعماً لجھود التأھُّب على المستوى القُطرّي، سوف تُطِلق المنظمة ھذا الشھر "بوابة التأھُّب
القُطري"، مما سیتیح للمشاركین في االلتزام المسبق بالشراء تقدیم خطط نھائیة للتوزیع والتطعیم على الصعید الوطني. وھي خطوة حیویة إلجراء عملیات

التخصیص، بغیة إتاحة توزیع الجرعات التي یتم توریدھا بشكل فعال، وتحدید المجاالت التي تحتاج لمزید من الدعم عند االقتضاء.

وكما قالت المدیرة التنفیذیة للیونیسف ھنرییتا فور "إن اتفاقات الشراء ھذه تفتح الباب كي تصبح تلك اللقاحات المنقذة للحیاة متاحة للناس في أضعف البلدان. لكن
علینا، ونحن نقوم بتأمین اللقاحات، أن نضمن أیضاً استعداد البلدان الستقبالھا وتوزیعھا وبناء الثقة فیھا."

ویعتزم مرفق كوفاكس موافاة جمیع االقتصادات المشاِركة البالغ عددھا 190 اقتصاداً بنموذج تخصیص استرشادي للجرعات بحلول نھایة ھذا الشھر. وسیوفر
ھذا التخصیص االسترشادي إرشادات مبدئیة للمشاركین – مع عرض سیناریو بحد أدنى من التخطیط لیتسنى اتخاذ االستعدادات الالزمة للتخصیص النھائي

لعدد الجرعات التي سیحصل علیھا كل مشارك في الجوالت األولى لتوزیع اللقاحات. 

مستجّدات اإلمداد
أبرم مرفق كوفاكس اآلن اتفاقات للحصول على ما یزید قلیالً عن ملیاري جرعة من عدة لقاحات تجریبیة واعدة. وال تزال المفاوضات مستمرة لتأمین المزید

من الجرعات من خالل اتفاقات البحث والتطویر القائمة التي أبرمھا شریك مرفق كوفاكس، االئتالف المعني بابتكارات التأھب لمواجھة األوبئة، وعبر عملیات
تقییم منتجات جدیدة تبشر بنتائج واعدة، وباالستعانة بمساھمات الجھات المانحة.

وبناًء على ذلك، یتوقع مرفق كوفاكس أن یكون قادراً على تزوید االقتصادات المشاِركة بجرعات من لقاحات آمنة وفعالة -بما یكفي لحمایة عاملي الرعایة
الصحیة وغیرھم من العاملین في الخطوط األمامیة باإلضافة إلى بعض األفراد األشّد عرضة للخطر- ابتداًء من الربع األول من عام 2021. والھدف من ذلك
ھو حمایة ما ال یقل عن 20٪ من كل مجموعة سكانیة مشارِكة بحلول نھایة العام - ما لم یطلب أحد المشاركین نسبة أقل من الجرعات. وسیتم توفیر ما ال یقل

عن 1.3 ملیار من ھذه الجرعات لـ 92 من االقتصادات المؤھَّلة وفق التزام مرفق كوفاكس المسبق بالشراء بحلول نھایة عام 2021.

ومن أجل تحقیق ھدفھ المتمثل في تأمین ملیاري لقاح آمن وفعال في عام 2021، قام مرفق كوفاكس بإعداد مجموعة متنوعة من اللقاحات التجریبیة لتخفیف
مخاطر فشل تطویر أو إنتاج أحد المنتجات أو عملیات تنظیمھ، وضمان توافر منتجات مناسبة لمختلف السیاقات والبیئات. وسیستمر ھذا العمل بوتیرة تسمح

بزیادة إمدادات اللقاحات المناسبة لالستخدام عبر طائفة واسعة من السكان والبیئات في عام 2021 وما بعده.

"إن التقدم المحرز حتى اآلن في تطویر اللقاحات كان استثنائیاً، ومن الواضح أننا اآلن بصدد تجمیع األدوات التي نحتاجھا إلنھاء المرحلة الحادة من الجائحة.
ولكن ال وقت لنھدره في حربنا ضد كوفید-19 فیما ال تزال ھذه الجائحة تعیث فساداً بسرعة فائقة،" بحسب قول الدكتور ریتشارد ھاتشیت، المدیر التنفیذي

لالئتالف المعني بابتكارات التأھب لمواجھة األوبئة. "إن ظھور نسخ متغیرة جدیدة من لقاح كوفید-19 یسلّط الضوء بشكل حاد على ضرورة أن نكون متقّدمین
بخطوة على الفیروس من خالل مواصلة االستثمار في البحث والتطویر في مجال اللقاحات - وتحدیداً اللقاحات التجریبیة من الجیل التالي واالستعداد لمواجھة

تغیّرات السالالت في اللقاحات الحالیة – بما یضمن أن تكون لدینا األدوات الالزمة لتلبیة احتیاجات جمیع السكان في جمیع البلدان على المدى الطویل". 

https://www.gavi.org/sites/default/files/covid/covax/COVAX%20Supply%20Forecast.pdf
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مالحظات للمحّررین 
نبذة عن مرفق كوفاكس

یعمل مرفق كوفاكس إلتاحة لقاحات كوفید-19 على الصعید العالمي (مرفق كوفاكس)، الركیزة الخاصة باللقاحات في إطار مبادرة تسریع إتاحة أدوات مكافحة
ع اإلتاحة)، بقیادة مشتركة بین كّلٍ من االئتالف المعني بابتكارات التأّھب لمواجھة األوبئة (االئتالف) والتحالف العالمي من أجل اللقاحات كوفید-19 (ُمَسّرِ

والتمنیع (تحالف غافي) ومنظمة الصحة العالمیة (المنظمة) - في شراكة مع مصنِّعي اللقاحات في البلدان المتقدمة والنامیة والیونیسیف والبنك الدولي وجھات
أخرى. وھي المبادرة العالمیة الوحیدة التي تعمل مع الحكومات والمصنّعین لضمان إتاحة لقاحات كوفید-19 على الصعید العالمي للبلدان ذات الدخل المرتفع

والمنخفض على السواء. 

ویحتّل االئتالف المعني بابتكارات التأّھب لمواجھة األوبئة مكاناً بارزاً على الئحة مرفق كوفاكس للبحث والتطویر في مجال اللقاحات، حیث یقوم باالستثمار في
البحث والتطویر عبر مجموعة متنوعة من اللقاحات التجریبیة الواعدة، بھدف دعم استحداث ثالثة لقاحات مأمونة وفعالة یمكن إتاحتھا للبلدان المشاِركة في

المرفق. وكجزء من ھذا العمل، حصل االئتالف على أول حق یخّول لمرفق كوفاكس رفض ما قد یزید على ملیار جرعة من عدد من اللقاحات التجریبیة، وقّدم
استثمارات استراتیجیة في تصنیع اللقاحات، بما یشمل االحتفاظ بالقدرة على تصنیع جرعات من لقاحات المرفق في شبكة من المرافق، وتأمین قنینات زجاجیة

الحتواء ملیاري جرعة من اللقاح. كما یستثمر االئتالف في ’الجیل القادم‘ من اللقاحات التجریبیة، األمر الذي سیعطي العالم خیارات إضافیة للسیطرة على
جائحة كوفید-19 في المستقبل.  

ویقود تحالف غافي عملیات الشراء والتورید لمرفق كوفاكس، حیث یقوم بتنسیق عملیات التصمیم والتنفیذ لمرفق كوفاكس وااللتزام المسبق بالشراء في إطار
مرفق كوفاكس، ویعمل مع شریكي التحالف الیونیسیف ومنظمة الصحة العالمیة، جنباً إلى جنب مع الحكومات، بشأن التأّھب والتورید على النطاق القُطري.

ومرفق كوفاكس ھو آلیة الشراء المجّمع للقاحات كوفید-19، ومن خاللھا یضمن المرفق إتاحة اللقاحات بشكل عادل ومنصف لكل االقتصادات المشاِركة البالغ
عددھا 190 اقتصاداً، باستخدام إطار للتخصیص تعكف منظمة الصحة العالمیة على صیاغتھ. وسیتولى مرفق كوفاكس القیام بذلك عن طریق تجمیع القوى

الشرائیة من االقتصادات المشاِركة وتوفیر ضمانات تتعلق بالحجم في طائفة من اللقاحات التجریبیة الواعدة. ویمثّل التزام تحالف غافي المسبق بالشراء في إطار
مرفق كوفاكس آلیة التمویل التي ستدعم مشاركة 92 بلداً من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط في المرفق، مما یتیح الحصول على جرعات من اللقاحات
المأمونة والفعالة التي یمّولھا المانحون. وستقوم الیونیسیف ومنظمة الصحة للبلدان األمریكیة بدور منسق مشتریات مرفق كوفاكس، حیث تساعدان في إیصال

اللقاحات إلى جمیع المشاركین. 

وتضطلع منظمة الصحة العالمیة بأدوار متعددة داخل المرفق: إذ تقوم ضمن أمور أخرى بدعم البلدان في الوقت الذي تستعّد فیھ لتلقّي وإعطاء اللقاحات وتتولّى
ذلك في شراكة مع الیونیسیف. كما تقّدم إرشادات معیاریّة بشأن سیاسة اللقاحات، والتنظیم، والمأمونیّة، والبحث والتطویر، والتخصیص، والتأّھب والتورید على

النطاق القُطري. ویقوم فریق خبراء المنظمة االستشاري االستراتیجي المعني بالتمنیع بوضع توصیات ُمثبَتة بالبیّنات بشأن سیاسة التمنیع. وتضمن برامجھا
لمنح إذن االستخدام في حاالت الطوارئ بموجب بروتوكول االستعماالت الطارئة/برامج االختبار المسبق للصالحیة إجراء عملیات مراجعة وترخیص منّسقة

في جمیع الدول األعضاء. وتوفّر المنّظمة تنسیقاً عالمیّاً ودعماً للدول األعضاء فیما یتعلّق برصد مأمونیّة اللقاحات. وقامت بتحدید مواصفات المنتجات
المستھدفة للقاحات كوفید-19 وتوفّر التنسیق التقني في مجال البحث والتطویر. وإلى جانب شركاء مرفق كوفاكس، تقوم المنظمة بوضع خطة للتعویض عن

األضرار التي الیتحّدد الطرف المسؤول عنھا في إطار قضایا التعویض والمسؤولیة. ویشّكل مرفق كوفاكس جزءاً من مسّرع اإلتاحة الذي أطلقتھ المنظمة مع
الشركاء في عام 2020. 

نبذة عن تحالف غافي للقاحات

تحالف غافي للقاحات (التحالف) شراكة بین القطاعین العام والخاص تساعد على تطعیم نصف أطفال العالم ضد بعض أشّد األمراض فتكاً في العالم. وقد ساعد
التحالف منذ تأسیسھ في عام 2000 على تمنیع جیل بأكملھ – أكثر من 822 ملیون طفل – وتالفي أكثر من 14 ملیون حالة وفاة، مما ساعد على خفض معدل

وفیات األطفال إلى النصف في 73 من البلدان المنخفضة الدخل. كما یؤّدي التحالف دوراً رئیسیّاً في تحسین األمن الصحي العالمي من خالل دعم النظم
الصحیّة، فضالً عن تمویل المخزونات العالمیّة من لقاحات اإلیبوال والكولیرا وااللتھاب السحائي والُحّمى الصفراء. وبعد ِعقَدین من التقّدم، یرّكز التحالف اآلن

على حمایة الجیل القادم والوصول إلى األطفال غیر المطعّمین الذین ما زالوا متخلّفین وراء الركب، باستخدام آلیات مبتكرة للتمویل وأحدث التقنیّات - من

https://www.who.int/ar/initiatives/act-accelerator/covax
https://cepi.net/covax/
https://www.gavi.org/covax-facility
https://www.gavi.org/gavi-covax-amc
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الطائرات المَسیَّرة إلى االستدالل البیولوجي - من أجل إنقاذ مالیین أخرى من األرواح، والحیلولة دون اندالع الفاشیات قبل انتشارھا ومساعدة البلدان على
Facebook والتواصل معنا على www.gavi.org طریق تحقیق االكتفاء الذاتي. ویمكن الحصول على المزید من المعلومات من خالل زیارة الموقع

.Twitterو

ویجمع تحالف اللقاحات بین البلدان النامیة والحكومات المانحة ومنظمة الصحة العالمیة والیونیسیف والبنك الدولي ودوائر صناعة اللقاحات والوكاالت التقنیة
الع على القائمة الكاملة للحكومات المانحة وھیئات المجتمع المدني ومؤسسة بیل ومیلیندا غیتس وغیر ذلك من الشركاء من القطاع الخاص. ویمكن االّطِ

ل عمل تحالف غافي على ھذا الرابط.  والمنظمات الرائدة األخرى التي تمّوِ

نبذة عن االئتالف المعني بابتكارات التأھُّب لمواجھة األوبئة 

االئتالف المعني بابتكارات التأھُّب لمواجھة األوبئة (االئتالف) شراكة مبتكرة بین المؤسسات العامة والخاصة والخیریة والمدنیة، أُنشئ في دافوس عام 2017
بھدف استحداث لقاحات لوقف األوبئة التي قد تندلع في المستقبل. وقد تحّرك االئتالف بأقصى درجة من االستعجال وبالتنسیق مع منظمة الصحة العالمیة فور

ظھور مرض كوفید-19. وأطلق االئتالف 11 شراكة من أجل استحداث لقاحات مضادة لفیروس كورونا المستجد. وتستعین البرامج بمنّصات االستجابة
السریعة التي یدعمھا االئتالف بالفعل باإلضافة إلى شراكات جدیدة.

وقبل ظھور مرض كوفید-19، كانت األمراض ذات األولویّة بالنسبة لالئتالف تتمثّل في فیروس اإلیبوال، وفیروس السا، وفیروس كورونا المسبِّب لمتالزمة
ع، وفیروس تشیكونغونیا. كما استثمر االئتالف في تكنولوجیات المنصات التي یمكن ى الوادي المتصّدِ الشرق األوسط التنفّسیة، وفیروس نیباه، وفیروُس ُحمَّ

 .(X الداء) استخدامھا لإلسراع باستحداث لقاحات وواقیات مناعیة ضد الُممِرضات غیر المعروفة

نبذة عن منّظمة الصّحة العالمیّة

تضطلع منظمة الصحة العالمیة بدور الریادة العالمیة في مجال الصحة العامة داخل منظومة األمم المتحدة. وتعمل المنظمة منذ تأسیسھا في عام 1948، مع
194 دولةً عضواً في ستة أقالیم وأكثر من 150 مكتباً، على تعزیز الصحة والحفاظ على سالمة العالم وخدمة الضعفاء. ویتمثّل ھدفنا للفترة 2019-2023 في

ضمان استفادة ملیار شخص آخر من التغطیة الصحیة الشاملة، وحمایة ملیار شخص آخر من الطوارئ الصحیة، وضمان تمتُّع ملیار شخص آخر بمزید من
الصحة والعافیة. وللحصول على أحدث المعلومات عن جائحة كوفید-19 ونصائح في مجال الصحة العامة لحمایة نفسك من فیروس كورونا، یُرجى زیارة

موقع المنظمة www.who.int  ومتابعة أخبارھا على تویتر، وفیسبوك، وإنستغرام ولنكدإن، وتیك توك، وبنترست، وسناب تشات، ویوتیوب. 

نبذة عن مبادرة تسریع إتاحة أدوات مكافحة كوفید-19

ع اإلتاحة) إطار عالمي رائد جدید للتعاون یھدف إلى تسریع استحداث وإنتاج االختبارات التشخیصیّة مبادرة تسریع إتاحة أدوات مكافحة كوفید-19 (ُمَسّرِ
لكوفید-19 وعالجاتھ ولقاحاتھ، وإتاحتھا بشكل منصف. وقد أُنِشئَت المبادرة استجابةً لنداء وّجھھ قادة مجموعة العشرین في شھر آذار/ مارس واستھلّتھا منّظمة

الصّحة العالمیّة والمفّوضیّة األوروبیّة 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 مصّمم لحشد الجھات الفاعلة الرئیسیة بھدف وضع حّد للجائحة في أسرع وقت ممكن عن طریق تسریع وتیرة تطویر االختبارات التشخیصیّة

والعالجات واللقاحات وضمان اإلنصاف في تخصیصھا وتوسیع نطاق توریدھا لحمایة النظم الصحیة والنھوض بالمجتمعات واالقتصادات في المدى القریب.
وتستند المبادرة إلى خبرة المنّظمات الصحیّة العالمیّة الرائدة التي تتصّدى حالیا ألصعب التحّدیات الصحیّة في العالم، والتي یمكنھا، بفضل تضافر جھودھا، أن
تحقّق نتائج جدیدة أكثر طموحاً في مجال مكافحة مرض كوفید-19. ویتشارك األعضاء في المبادرة االلتزام بضمان حصول جمیع األشخاص على كل األدوات

الالزمة للقضاء على مرض كوفید-19 وبالعمل على أساس عالقات شراكة غیر مسبوقة لتحقیق ذلك.

ع اإلتاحة من أربع ركائز للعمل ھي: وسائل التشخیص، والعالجات، واللقاحات، وربط النُظم الصحیة، باإلضافة إلى  مسار عمل متعلق باإلتاحة ویتألف ُمَسّرِ
والتخصیص یشمل مجاالت العمل ھذه كافة.
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