
با ارسال 600 هزار واکسن به کشور غنا، »کوواکس« وارد مرحله توزیع شد

 علی ابراهیمی
بزرگ ترین عملیات توزیع واکسن در تاریخ بشر 

موسوم به عملیات »کوواکس« آغاز شد.
به گزارش سپید، همه گیری کووید ۱۹ جهان را با 
مشکلی واحد مواجه کرد که حل آن نیازمند ارائه 
راهکاری جهانی بود؛ ازاین رو واکسیناسیون در برابر 
این بیماری به عنوان راه حلی کارآمد و درعین حال 
آرمانی برای پایان دادن به شیوع مرگ بار ویروس 
کرونا مطرح شد. پروژه ای که در صورت اجرای 
کامل بزرگ ترین عملیات تهیه و توزیع واکسن در 

طول تاریخ بشری خواهد بود.

توزیع عادالنه واکسن در قالب کوواکس
بنابراین گام نخست در این فرآیند جلب یک همکاری 
جهانی برای شتاب بخشیدن به توسعه، تولید و 
در دسترس عموم قرار دادن امکانات آزمایشی 
برای تشخیص ابتال به بیماری کووید ۱۹، درمان  
و واکسن های مقابله با این بیماری بود و بر همین 
اساس اتحاد جهانی برای تولید واکسن با مشارکت 
اهداکننده  دولت های  درحال توسعه،  کشورهای 
کمک های مالی، سازمان جهانی بهداشت، صندوق 
کودکان ملل متحد )یونیسف(، بانک جهانی، صنایع 
واکسن سازی کشورهای صنعتی و درحال توسعه، 
مراکز تحقیقاتی، تشکل های مدنی و نهادهای خیریه 

ازجمله بنیاد بیل و ملیندا گیتس شکل گرفت.

پس ازاین اجماع اتحاد جهانی واکسن موسوم به 
)Gavi( با مشارکت اتحاد جهانی برای تأمین مالی 
و هماهنگی تولید واکسن های جدید برای پیشگیری 
و مهار شیوع بیماری های عفونی )CEPI( تحت 
هدایت سازمان جهانی بهداشت اجرای برنامه ای 
جهانی موسوم به کوواکس را کلید زدند که هدف 
اصلی آن تسریع در ساخت و تولید واکسن های 
کووید ۱۹ و حصول اطمینان از توزیع عادالنه آنها 

در بین فقیرترین کشورهای جهان بود.
بر پایه این برنامه مقرر شد تا پایان سال ۲۰۲۱ 
میالدی بیش از ۲ میلیارد دوز واکسن کووید ۱۹ 
در ۱۹۰ کشور مشارکت کننده به طور عادالنه توزیع 
شود. البته کوواکس ضمن مشارکت در خرید و 
تحویل واکسن به ۹۲ کشور کم درآمد، از خرید 
واکسن توسط سایر کشورهای عضو این برنامه 

نیز پشتیبانی خواهد کرد.
بنابراین کوواکس امیدوار است در کمتر از یک سال 
این میزان واکسن را در بین کشورهای عضو توزیع 
کند و اطمینان حاصل نماید که ۹۲ کشور فقیرتر 
جهان همزمان با ۹۸ کشور ثروتمندتر به واکسن 

دسترسی خواهند داشت.
 ۲۰ که  است  آن  کوواکس  برنامه  دیگر  هدف 
درصد جمعیت کشورهای فقیر جهان به واکسن 
دسترسی پیدا کنند بی آنکه هزینه ای برای دولت ها 
داشته باشد. ازاین رو به محض تأیید هر واکسن کرونا 

توسط سازمان جهانی بهداشت عملیات انتقال و 
ذخیره سازی واکسن  و ارسال آنها به کشورهای 

فقیر به جریان افتاد.
بر اساس اطالعات منتشر شده از سازمان جهانی 
بهداشت بیشتر مشارکت کنندگان در این برنامه 
کشورهای آفریقایی هستند و در این بین برخی 
کشورهای آسیایی نیز در این برنامه مشارکت فعال 
دارند. به گزارش این سازمان بودجه تعیین شده 
برای طرح کوواکس بالغ بر ۶ میلیارد دالر است و 
برای رسیدن به هدف پیش بینی شده در سال جاری 
میالدی دست کم به ۲ میلیارد دالر دیگر نیز نیاز است.

انتقادها به روند کند عملیات
البته برنامه جهانی کوواکس با انتقاداتی هم روبه رو 
است ازجمله اینکه عملیات آن سرعت الزم را 
ندارد. روندی که کلمنس مارتین  آئور، عضو اتریشی 
هیئت مدیره سازمان جهانی بهداشت هم از آن 
گالیه مند است و می گوید: »تحرکات کوواکس 
در تکمیل سفارش و تحویل واکسن ها بسیار کند 

پیش می رود.«
گفتنی است این انتقادات همزمان با وعده  مقامات 
سازمان جهانی بهداشت برای آغاز توزیع واکسن  های 
این برنامه قبل از پایان سال میالدی ۲۰۲۰ و تأخیرهای 
چندباره آن تشدید هم شده است. ازاین رو مقامات 
سازمان جهانی بهداشت تلویحا انتقادها را وارد 

دانسته و دلیل آن را رقابت کشورهای ثروتمند 
برای به دست آوردن واکسن بیشتر عنوان می کنند.
ایمن سازی سازمان جهانی  مدیر  اوبراین،  کیت 
»طبق  می گوید:  انتقادها  قبول  با  بهداشت 
تحویل  ژانویه  اواخر  بود  قرار  برنامه ریزی های 
واکسن ها آغاز شود، اما متأسفانه برنامه ریزی ها  
اواخر  به  واکسن  توزیع  و  نرفت  پیش  درست 

فوریه موکول شد.«
او با اشاره به اینکه برنامه کوواکس به بیش از 
۲ میلیارد دوز واکسن دسترسی دارد، می افزاید: 
»کوواکس ۶ میلیارد دالر جمع آوری کرده تا بتواند 
به ۹۲ کشور فقیر و درحال توسعه جهان که امکانات 
ضعیفی برای خرید واکسن دارند، کمک مالی کند.«
مدیر ایمن سازی سازمان جهانی بهداشت با اشاره به 
حضور واکسن سازهای بزرگ در این برنامه معتقد 
است: »تاکنون حدود ۱۵ سازنده واکسن داده های 
خود را به سازمان جهانی بهداشت ارسال کرده اند 
و از آنها خواسته شده است که از این الگو پیروی 
کنند. لذا ما انتظار داریم که در هفته های و ماه های 
آینده واکسن های اضافی را برای موارد اضطراری 

استفاده کنیم و این پایان ماجرا نیست.«
در این بین اما اطالعات منتشر شده در خصوص میزان 
واکسن های خریداری شده توسط دولت ها نیز خشم 
مقامات سازمان جهانی بهداشت را برانگیخته است. 
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