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به گفته آنها آمارها حاکی از آن است که برخی 
کشورهای ثروتمند بیش از نیاز خود واکسن سفارش 
داده و یا خریده اند. به عنوان مثال کانادا ۵ برابر نیاز 
جمعیت خود واکسن سفارش خریده و این رقم 
برای انگلیس ۳.۶ برابر جمعیت، برای اتحادیه اروپا 
۲.۷ برابر، استرالیا ۲.۵ برابر و ایاالت متحده ۲ برابر 
جمعیت است. در مقابل کل سفارش واکسن اتحادیه 
آفریقا تنها برای واکسینه کردن ۳۸ درصد جمعیت 
این قاره کفایت می کند و این رقم برای هند تنها 

۴ درصد است.

ارسال اولین محموله به غنا
اما در بحبوحه رقابت دولت ها برای بر خرید واکسن 
بیشتر کوواکس هم در واپسین روزهای فوریه تصمیم 
به آغاز توزیع واکسن گرفته و کشور آفریقایی غنا 
به عنوان اولین میزبان واکسن های اهدایی این طرح 

جهانی انتخاب شده است.
این کشور نخستین کشوری است که با استفاده از 
برنامه سازمان جهانی بهداشت برای توزیع واکسن 
کرونا »کوواکس« مقادیری از واکسن را دریافت کرده 
و بر اساس این برنامه محموله ای شامل ۶00 هزار 
واحد از واکسن مشترک شرکت بریتانیایی آسترازنکا 
و دانشگاه آکسفورد که توسط موسسه سرم هند 

تولید شده وارد پایتخت این کشور شده است.
به گفته مقامات کشور غنا واکسیناسیون گروه های 
دارای اولویت از هفته آینده آغاز خواهد شد و 
کارکنان بخش بهداشت و درمان، افراد باالی ۶0 
سال و افراد مبتال به بیماری های زمینه ای در نوبت 

نخست واکسینه خواهند شد.
گفتنی است کشور غنا در غرب آفریقا با ۳0 میلیون 
نفر جمعیت از زمان شیوع کرونا تاکنون بیش از 
۸0 هزار مورد ابتال و ۵۸0 مورد مرگ را ثبت کرده 
است، اما به دلیل سطح نازل تست کرونا در این 
کشور این ارقام نشان دهنده ابعاد واقعی بیماری در 
این کشور نیست. اما در این بین یک موضوع نیز 
توجه جهانی را به خود جلب کرده و آن مدیریت 
هدفمند کوواکس از سوی صندوق کودکان ملل 
متحد )یونیسف( است. به گفته مقامات سازمان 

جهانی بهداشت این صندوق به دلیل تخصص در 
تهیه و توزیع واکسن های مختلف نقشی محوری 

در این برنامه بر عهده خواهد داشت.
ازاین رو سازمان جهانی بهداشت و یونیسف پس از 
انتقال اولین محموله واکسن  به کشور غنا در بیانیه 
مشترکی اعالم کردند که ارسال این محموله به غنا 
یک مناسبت مهم برای پایان دادن به شیوع جهانی 
این بیماری و به منزله آغاز بزرگ ترین عملیات تهیه 

و توزیع واکسن در طول تاریخ بوده است.
البته منابع سازمان جهانی بهداشت به خبرگزاری ها 
گفته اند که کشور غنا به دلیل داشتن شرایط خاص 
در اولویت دریافت واکسن قرار گرفته و ازاین رو 
نخستین کشوری بوده که برای دریافت محموله  
واکسن ارسالی کوواکس در نظر گرفته شده است.

سفارش ۱۶.۸ میلیون واکسن از سوی ایران
اما آنچه در این بین برای ما مهم است زمان رسیدن 
واکسن به ایران از محل این طرح جهانی است زیرا 
ایران هم ازجمله کشورهایی است که با مشارکت 
از  استفاده  موافقت نامه های  کوواکس  برنامه  در 
تسهیالت کوواکس را امضا کرده است. به گفته 
مقامات وزارت بهداشت، ایران با واریز ۲00 میلیون 
یورو ۱۶.۸ میلیون دوز واکسن کووید ۱۹ از کوواکس 

خریداری کرده است.
این خبر را پیش تر سعید نمکی، وزیر بهداشت اعالم 
کرده و گفته بود: »تحویل ۴.۲ میلیون دوز واکسن 
کرونا از ماه فوریه در قالب سبد کوواکس به ایران 
آغاز خواهد شد؛ ازاین رو شرکت آسترازنکا به عنوان 
یکی از شرکت های حاضر در طرح کوواکس اعالم 
کرده که از ماه فوریه تحویل ۴.۲ میلیون دوز واکسن 

کرونا را به ایران آغاز خواهد کرد.«
علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا 
هم در تازه ترین اظهارات در این خصوص گفته 
است: »در یکی دو روز آینده تاریخ دقیق ورود 
۴.۲ میلیون دوز واکسن کرونا از سبد کوواکس به 
ایران اعالم خواهد شد و ما بسیار امیدوار هستیم 
با این واکسن ها بتوانیم گروه نخست پرخطر را که 
حدود یک میلیون و ۳00 هزار نفر هستند تا پایان 

سال واکسینه کنیم.«

وی افزوده است: »وزارت بهداشت در تالش است 
تا پایان فروردین ماه بتواند گروه پرخطر مرحله اول 
را واکسینه کند و مابقی واکسیناسیون نیز به تدریج و 
بر اساس سند ملی واکسیناسیون کووید ۱۹ انجام 

خواهد شد.«

ضرورت غلبه بر ناسیونالیسم به عنوان مانع 
توزیع عادالنه واکسن

اما آنچه امروز جای تأمل دارد این است که اگرچه 
در حال حاضر واکسیناسیون عمومی در برابر کووید 
۱۹ در برخی از نقاط جهان شروع شده، ولی همچنان 
کشورهای زیادی در رقابت برای دستیابی به واکسن 
از دیگران عقب افتاده اند و میلیون ها نفر باید بیش 
از یک سال دیگر صبر کنند تا واکسن به دست آنها 
برسد اتفاقی که بار دیگر زنگ ها را برای ادامه  این 

پاندمی به صدا درآورده است.
سازمان جهانی بهداشت هم همه روزه نسبت به ادامه 
بحران هشدار می دهد و اعالم می کند که جهان با 
شکست اخالقی فاجعه باری روبه رو است و مسابقه 
ناعادالنه خرید واکسن فقط باعث طوالنی تر شدن 

دوران همه گیری خواهد شد.
در این  بین نهادهای بین المللی هم در تالش هستند 
تا سهمی در پیشگیری از وقوع این رویداد فاجعه بار 
داشته باشند و با برگزاری اجالس هایی کشورها را 
نسبت به ادامه وضع موجود بر حذر دارند. نمونه 

این تالش ها برگزاری مجمع عمومی فوق العاده از 
سوی سازمان ملل بود در ماه های گذشته بود که 
سعی کرد بار دیگر ضرورت توزیع عادالنه واکسن 

کرونا را به دولت ها گوش زد کند.
در این نشست فوق العاده ضمن بحث درباره مدیریت 
بحران همه گیری و ضرورت دریافت پاسخ های 
مشترک برای درمان بیماری کووید ۱۹، راه های 
دسترسی عادالنه جهانیان به واکسن کرونا را نیز 

مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست که فرصتی منحصربه فرد برای دریافت 
پاسخ های مشترک به این بیماری و پیامدهای اقتصادی 
و اجتماعی آن لقب گرفته بود، پیرامون واکسن هایی 
که عمال برای استفاده آماده هستند بحث و تبادل نظر 
شد و نحوه توزیع واکسن محور گفت وگوهای بود.
اعضای سازمان ملل متحد در این نشست واکسن ها 
را »کاالی عمومی جهانی« خوانده و بر دسترسی 
عادالنه و بین المللی به این کاال تأکید کردند. سران 
دولت ها همچنین بر حمایت خود از طرح کوواکس 
به عنوان برنامه پیشنهادی سازمان جهانی بهداشت 
در جهت سهولت توزیع واکسن در سراسر جهان 

تأکید کردند.
برای مثال آنگال مرکل، صدراعظم آلمان در این 
نشست گفت: »نباید فراموش کنیم که تنها در صورتی 
می توانیم به شکل پایدار بر همه گیری غلبه کنیم که 
همه افراد دنیا به واکسنی مؤثر دسترسی عادالنه داشته 
باشند.« امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه نیز 
پیشنهاد داد: »مکانیسمی ایجاد شود که از طریق آن 
نخستین مقادیر واکسن به کشورهای درحال توسعه 
اختصاص یابد تا گروه هایی که در اولویت هستند از 
آن استفاده کنند.« همچنین روسای جمهوری پرو، 
هندوراس، اکوادور، کلمبیا و ونزوئال نیز بر اهمیت 
دسترسی درست و عادالنه به منابع واکسیناسیون 

تأکید کردند.
پدرو سانچز، رئیس جمهوری اسپانیا نیز با اشاره به 
به سرعت پیشرفت در دستیابی به واکسن های متعدد و 
برای رسیدن به پاسخی واحد و سازنده برای دستیابی 
به واکسن مورد تأیید، برگزاری نشست های بیشتر 

در این زمینه را ضروری دانست.
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد هم با انتقاد 
از سوء مدیریت و رویکرد برخی دولت ها در اتخاذ 
تدابیر بهداشتی به موقع، گفت: »درحالی که برخی 
دولت ها فقط به راه خود می روند، ویروس به همه 
جهات جهان حرکت می کند.« اما به باور کارشناسان 
برنامه توزیع عادالنه واکسن سازمان جهانی بهداشت 
موسوم به کوواکس می تواند یکی از اهرم های فشار 
بر کشورها جهت رساندن واکسن به کشورهای 
فقیرتر باشد و تنها با استفاده از این ایده جهانی 

است که می توان بر ناسیونالیسم واکسن غلبه کرد.
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