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تفریغ الصندوق األسود  لـ كوفاكس 

یونیو 2021 

1.  ما ھو كوفاكس؟ 

"مرفق الوصول العالمي للقاحات كوفید-19" الذي یختصر بـ "كوفاكس" ، ھو مرفق عالمي للوصول 
العادل إلى لقاحات كوفید -19. 

تقوم معظم الدول الغنیة والشراكات الصحیة العالمیة والمؤسسات الخیریة الخاصة وصناعة األدویة 
بكفالة كوفاكس. كان ھذا ردھم على جعل اللقاحات ضد مرض كوفید-19  متاحة للجمیع باعتبارھا منفعة 

عامة عالمیة وكحق أساسي من حقوق اإلنسان. 

ومع ذلك ، لم تتمكن كوفاكس من الوفاء بوعودھا. كان فشلھا متجذًرا في نشأتھا وتصمیمھا. 

 Box

الوصول إلى مسرع أدوات كوفید-19 (آكت – ایھ) 

كوفاكس ھو جزء من الوصول إلى مسرع أدوات كوفید-19 (آكت -ایھ. تم إطالق برنامج المسرع في 
أبریل 2020 مع بعض الالعبین الرائدین في مجال الصحة العالمیة بما في ذلك منظمة الصحة العالمیة 
(دبلیو ایتش أو) ، ومؤسسة بیل و میلیندا جایتس (ب ایم جي ایف)  ، وتحالف جافي ، واتحاد االستعداد 

لألوبئة (سي إي بي آي) وغیرھا من المنظمات (المزید) . یحتوي آكت- ایھ على أربع ركائز - 
التشخیص والعالج واللقاحات واألنظمة الصحیة. تتم قیادة ذراع التشخیص من مؤسسة التشخیصات 

الجدیدة المبتكرة (ایف آي ان دي)  والصندوق العالمي لفیروس نقص المناعة البشریة / اإلیدز والسل 
والمالریا (جي ایف ایھ تي ایم) ؛ وتتم قیادة الذراع العالجیة من قبل یونیتاید وولكام تراست ؛ و تتم قیادة 

ذراع اللقاحات (بما في ذلك كوفاكس) من قبل سي إي بي آي و جي ایھ في آي وتتم قیادة ذراع النظم 
الصحیة من قبل البنك الدولي و  جي ایف ایھ تي ایم. تم تشكیل برنامج المسرع كشراكة متعددة أصحاب 

المصلحة بما في ذلك ھیئات األمم المتحدة والمؤسسات الخیریة الخاصة وشراكات القطاعین العام 
والخاص الموجودة مسبًقا. إنھ یعكس تحوال كبیرا بعیدا عن التعددیة. 

 Box ends



2. لماذا السیاسة الموجزة على كوفاكس؟ 

یعتمد وقف انتشاركوفید- 19 على التطعیم الشامل لوقف انتقال العدوى. 

یعد فھم إخفاقات تصمیم كوفاكس أمًرا بالغ األھمیة للتحریك حول استراتیجیة عالمیة جدیدة تعتمد على 
تبادل المعرفة وتوسیع نطاق اإلنتاج المحلي ؛ استراتیجیة تعامل اللقاحات والتقنیات األخرى ذات الصلة 

بـ كوفید-19 كمنافع عامة عالمیة. 

في األشھر األولى من الوباء وفي مواجھة طلب عالمي للتلقیح الشامل ، سارعت صناعة األدویة الدولیة 
(بیج فارما) مع الدول الداعمة لھا من خالل نھج قام بوعد بتلبیة احتیاجات الدول الفقیرة في إطار نموذج 

السوق الحالي لـ الشركات الخاصة واحتكارات براءات االختراع. 

ولكن ھذا لم یحدث. 

یعكس فشل كوفاكس التناقضات األساسیة بین الوصول العادل والشامل إلى المنافع العامة العالمیة مقابل 
المعرفة المخصخصة والسعي الجامح للربح ؛ بین الحوكمة العالمیة القائمة على التعددیة والمساءلة 

العامة مقابل نظام تھیمن علیھ الدول الغنیة ونخب الشركات. 

3.  كیف یحكم كوفاكس؟ 

تتم إدارة كوفاكس من قبل جافي،  وتحالف اللقاحات ، واإلئتالف البتكارات التأھب لألوبئة  (سي إي بي 
آي)  ومنظمة الصحة العالمیة. تم تمویل ھذه الثالثة بشكل كبیر من قبل مؤسسة بیل & میلندا جایتز (ب 

ایم جي ایف) ، وھي مؤسسة خیریة ُتعد أحد الدوافع الرئیسیة للمبادرة بأكملھا. یقع مكتب مرفق 
كوفاكس في أمانة جافي ، ویتحمل مجلس جافي المسؤولیة النھائیة عن القرارات والتنفیذ الفعال للمرفق" 



جافي و سي إي بي آي ھما شراكات بین القطاعین العام والخاص ؛ تم تأسیس األخیر في عام 2017 في 
دافوس. ومنظمة الصحة العالمیة لیس لھا دور قیادي في كوفاكس. 

تتمتع آلیة تنسیق كوفاكس بتمثیل من االتحاد الدولي لمصنعي ورابطات المستحضرات الصیدالنیة وشبكة 
مصنعي اللقاحات في البلدان النامیة. یتم تمثیل المجتمع المدني من قبل لجنة اإلنقاذ الدولیة - وھي منظمة 

مساعدة تخضع إدارتھا حالًیا إلى كالود. ال یوجد تمثیل من البلدان المستفیدة أو أجسام المرضى أو العلماء أو 
غیرھم من أصحاب المصلحة المھمین. إن نھج أصحاب المصلحة المتعددین ھذا یھمش دور الدول ذات السیادة 

ومؤسساتھا العالمیة التمثیلیة ویمنح امتیاز مشاركة المؤسسات العالمیة ، التي تھیمن علیھا الدول الغنیة وشركات 
األدویة والمؤسسات الخیریة الخاصة ، على الرغم من التضارب الواضح في المصالح. 

4. كیف خططت كوفاكس لتقدیم لقاحات میسورة التكلفة؟ 

یعتمد مرفق كوفاكس على مجموعتین من "اتفاقیات الشراء المتقدمة": مجموعة واحدة من االتفاقیات بین 
التحالف العالمي للقاحات والتحصین وموردي اللقاحات (ستة موردین رئیسیین حالًیا) ومجموعة واحدة من 

االتفاقیات بین التحالف العالمي للقاحات والتحصین والدول المشاركة. 

تحدد االتفاقیة بین التحالف العالمي للقاحات والتحصین وموردي اللقاحات السعر والحجم اإلجمالي (للجرعات 
الفردیة). تم استھداف الحجم اإلجمالي للجرعات التي یوافق التحالف العالمي للقاحات والتحصین على شرائھا 

من جمیع الموردین لتغطیة ما یصل إلى 20٪ من إجمالي سكان البلدان المشاركة. 

تم إبرام مجموعتین فرعیتین من االتفاقیات بین التحالف العالمي للقاحات والتحصین والدول المشاركة ؛ واحد لـ 
90+ "البلدان الممولة ذاتًیا (البلدان ذات الدخل المتوسط األعلى والبلدان ذات الدخل المرتفع التي تمول ذاتًیا 
لمشتریات كوفاكس الخاصة بھا) ، وواحدة لـ 92 "دولة ممولة" (البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان ذات 

الدخل المتوسط األدنى). 

تحدد االتفاقات مع البلدان ذات التمویل الذاتي عموًما نطاًقا سعرًیا ، مع االعتراف بأن األسعار المتفق علیھا 
للقاحات الفعالة بالفعل التي سیتم تسلیمھا قد تختلف. ُیطلب من البلدان ذات التمویل الذاتي دفع دفعة أولى تبلغ 

حوالي 10٪ من إجمالي الشراء المتفق علیھ مقدًما. 

یعتمد مرفق كوفاكس على تمویل المانحین لدفع ثمن اللقاحات للبلدان الممولة. یقدم ھذا الترتیب إلى التزام السوق 
المتقدم (ایھ ایم سي) وغالًبا ما یشار إلى 92 دولة متلقیة باسم دول ایھ ایم سي. 

تشیر وثیقة التصمیم في 11 یونیو إلى أنھ سُیطلب من موردي اللقاحات تقیید أسعارھم على "تكلفة إنتاج مؤكدة 
باإلضافة إلى ھامش صغیر". ومع ذلك ، تشیر الوثیقة أیًضا إلى أن الموردین قد یصرون على التسعیر المتدرج 

(أسعار أعلى للبلدان ذات الدخل المرتفع). العالقة بین السعر المتفق علیھ بین التحالف العالمي للقاحات 
والتحصین وموّرد اللقاح والسعر الذي یتم تحصیلھ فعلًیا عند تسلیم اإلمدادات إلى البلدان الفردیة غامضة تماًما. 

من المفھوم أن مرفق كوفاكس لن یعمل إال أثناء استمرار الوباء. بعد تزوید البلدان المشاركة بالجرعات المتفق 
علیھا ، ستعود جمیع ترتیبات التورید (األسعار والحجم وتواریخ التسلیم) ، بالنسبة للجرعات المتبقیة البالغة 

80٪ ، إلى الترتیبات الثنائیة بین البلدان الفردیة (أو اتحادات الشراء) وموردي اللقاحات. 

5. ماذا یقوم كوفاكس بوعده؟ 



التزمت كوفاكس بتقدیم ملیاري جرعة بحلول نھایة عام 2021. وسیتم شراء 950 ملیون جرعة إضافیة من 
قبل البلدان ذات التمویل الذاتي. من خالل ھذا المرفق یقوم كوفاكس بتقدیر أن متوسط سعر التطعیم الكامل للفرد 

یبلغ حوالي 3.20 دوالًرا أمریكًیا ، والتكالیف اإلجمالیة 18.1 ملیار دوالر أمریكي. 

 

اإلطار 1 

ایھ: ھل ھذا یكفي 

لوقف الوباء !! 

ب: ال- ولكن ھذا یكفي إلدخال لقاحاتنا في أسواق العالم الثالث. 

اإلطار 2 

ج: لكن ھل سیوقف ذلك الوباء؟ 

ب: لماذا نفعل ذلك - فأین سیكون 

أسواقنا؟ 

ال تلتزم كوفاكس بتقدیم اللقاحات الالزمة لتطعیم جمیع السكان في كل من دول ایھ ایم سي. إنھا تلتزم 
فقط بـ 20٪ من "السكان ذوي األولویة" وبحد أقصى 30٪ إذا كانت قادرة على جمع أموال إضافیة 

حتى أواخر عام 2022. حتى أن 20٪ تخضع لمدى قدرة كوفاكس على جمع األموال وتأكید المخزون 
والذي، نظًرا للمنافسة بین مشتري اللقاح على اإلمدادات المحدودة یجعلھ مھمة صعبة. ووراء 20 ٪ 



كوفاكس لیس لدیھا أي التزام وھي تقترح إما اتفاقیة ثنائیة من قبل البلدان مع مصنعي اللقاحات أو عبر 
ترتیب " تقاسم التكلفة ''(والذي بموجبھ 

ستجمع 92 دولة ایھ ایم سي األموال من خالل بنوك التنمیة متعددة األطراف للشراء على تقاسم 
التكالیف من خالل كوفاكس). 

رسمًیا ، فإن بیان ھدفھا ھو مع الحذر تماًما: "لضمان تطویر اللقاحات بأسرع ما یمكن ، وتصنیعھا 
بالكمیات المناسبة دون المساومة على السالمة وتسلیمھا لمن ھم في أمس الحاجة إلیھا". "األحجام 

الصحیحة" ال یبدو أن تتناول ھدف مناعة القطیع. 

6. لماذا ھذا الوعد لیس كافیا؟ 

 

بالنسبة للبلدان لوقف انتشار كوفیج – 19 ، یقدر مستوى "مناعة القطیع" المطلوب بما ال یقل عن 70 
إلى 80 ٪ من السكان (على الرغم من ظھور متغیرات جدیدة یخلق مزیًدا من عدم الیقین). یبدو أن حد 

كوفاكس البالغ 20٪ قد تم ضربھ عمداً لخدمة مصالح الدول الغنیة ومصنعي اللقاحات الكبار. 

كان لحد 20٪ تأثیر في حمایة إمدادات اللقاح للسماح للدول الغنیة بتحقیق التحصین الكامل مع الظھور 
في الوقت نفسھ لتلبیة احتیاجات البلدان الفقیرة. 



كما أدى حد 20٪ إلى حمایة مكانة األدویة في السوق فیما یتعلق بالمشتریات الخاصة بالتحصین الكامل 
للبلدان الفقیرة. إذا كان قد ُسمح لـ كوفاكس بالتحول إلى وكالة مشتریات بالجملة لتلبیة احتیاجات 

التحصین الكاملة للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ، فقد تكون قادرة على ممارسة قوة تسعیر كبیرة 
كمشتري احتكار الشراء (وستتعرض لضغط قوي للقیام بذلك). 

من خالل قصر كوفاكس على 20 ٪ وقصر عمر كوفاكس على مدة الوباء ، تم تفضیل المصالح 
التجاریة لألدویة على احتیاجات البلدان النامیة. 

عندما تم اإلعالن عن الوباء ، ستستمر الحاجة إلى اللقاحات (إلدارة جائحة كوفید – 19)  ولكن سیتعین 
شراؤھا في السوق المفتوحة. بسبب سیطرتھا على التزوید في مواجھة الطلب المستمر ، ستكون شركات 

األدویة في وضع قوي لتحدید األسعار. یمكن رؤیة نظرة خاطفة على الطریقة التي تتكشف بھا آلیات السوق 
في كیفیة قیام شركة بفائزر تدریجًیا بزیادة أسعار اللقاحات التي تم تسلیمھا إلى االتحاد األوروبي بدًءا من 

12 دوالًرا أمریكًیا ثم إلى 15 دوالًرا أمریكًیا واآلن بسعر 23 دوالًرا أمریكًیا للجرعة. إذا تعرض االتحاد 
األوروبي لمثل ھذا الضغط ، فیمكن للمرء أن یتخیل ما سیكون علیھ الحال بالنسبة للبلدان الفقیرة التي 

سیكون خیارھا الوحید ھو االتفاقات الثنائیة مع مصنعي اللقاحات. 

7. الوعود النبیلة تغمض فشل التصمیم 

على الرغم من أھدافھا المتواضعة والحمایة المكشوفة لمصالح الدول الغنیة والصناعات الدوائیة الكبرى ، 
تم تقدیم مطالبات غیر عادیة تماًما لـ كوفاكس بما في ذلك: "إنه الحل العاملي الحقيقي الوحيد لهذا الوباء 

ألنه الجهد الوحيد لضمان أن الناس في جميع أنحاء العالم ، ستحصل على لقاحات كوفيد - 19 
عندما يتم توفرها ، بغض النظر عن ثروتها ". و  "... وبالتالي إحداث تأثير حقيقي للغاية نحو وقف 

انتشار الوباء بحلول نهاية عام 2021". ھذه الوعود موجھة لطمأنة الحكومات والمجتمعات بأن كوفاكس 
سیھتم بمتطلباتھم. 

إن تطعیم 20٪ من السكان ال یكاد یھتم بالوباء ، لكن كان من الحتمي ، من الطریقة التي تم بھا تصمیم 
وتنفیذ كوفاكس ، أن یتم تغییر تلبیة احتیاجات البلدان النامیة حسب الضرورة للحفاظ على اإلمدادات للتطعیم 

الكامل للبلدان الغنیة. وكوفاكس لیس قریًبا من تحقیق أھدافھ المتواضعة. مقابل 2 ملیار جرعة الوعد ، لم 
تقدم حالًیا سوى 83 ملیون جرعة (مع انتھاء نصف 2021 بالفعل). 

األموال التي تم جمعھا لـ كوفاكس أقل بكثیر مما ھو مطلوب. مقابل 18.5 ملیار دوالر التي استھدفتھا ، 
جمعت 8.5 ملیار دوالر فقط. 

في غضون ذلك ، قامت الدول الغنیة بتخزین اللقاحات أكثر من متطلباتھا الفوریة. العدید من شركات 
األدویة الكبرى مثل بفایزر و مودیرنا لیس لھا صفقات قط  أو لھا صفقات صغیرة جًدا مع كوفاكس و آسترا 

زینیكا ، اللتین تلقتا الكثیر من التمویل العام والدعم الفني ، ولم تتمكن من االلتزام بمواعید التسلیم. 

8. من الجائحة إلى المتوطنة 

سیظل كوفید -19 یمثل تحدًیا للصحة العامة في المستقبل المنظور. 



حتى لو افترضنا أن جمیع البلدان ستحقق مستویات عالیة من المناعة أثناء الوباء ، فستكون ھناك حاجة إلى 
برنامج تطعیم مستمر: من أجل التحصین المعزز ؛ لتحصین األطفال الذین لم یولدوا بعد ؛ ولمعالجة 

االستمناع المتغیر للمتغیرات الناشئة. 

ستكون الحاجة إلى مشاركة المعرفة وتوسیع نطاق اإلنتاج المحلي معنا على المدى المتوسط والطویل. 

 Box

"في ینایر، تحدثت عن احتمال حدوث كارثة أخالقیة. لسوء الحظ ، نشھد اآلن ھذه المسرحیة. في حفنة من 
البلدان الغنیة ، التي اشترت غالبیة إمدادات اللقاح ، یتم اآلن تلقیح الفئات األقل عرضة للخطر ... في 

البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط األدنى ،  

لم یكن توفیر اللقاح كافیاً حتى لتحصین العاملین في مجال الصحة والرعایة ، والمستشفیات تغرق 
باألشخاص الذین یحتاجون إلى رعایة منقذة للحیاة بشكل عاجل. في الوقت الحاضر ، يذهب 

0.3٪ فقط من إمدادات اللقاح إلى البلدان منخفضة الدخل. التطعيم النقطي ليس 
استراتيجية فعالة ملكافحة فيروس تنفسي قاتل ". 

دبليو ايتش أو- دي جي  خالل إحاطة حول كوفيد 19 في 14 مايو 2021 

 Box ends

 

9. ھل صفقات كوفاكس شفافة؟ ھل نعرف ما یكفي لنؤكد ألنفسنا أن الصفقات في المصلحة العامة؟ 

ھناك الكثیر حول صفقات كوفاكس مع  بیج فارما التي تم إكتنافھا في السر: 



 ● ال نعرف جداول التسلیم والكمیات التي وعدت بھا  بیج فارما للبلدان و كوفاكس.  من الواضح أن 
اإلمداد إلى الدول الغنیة یحظى باألولویة وأن اإلمداد إلى البلدان األضعف من خالل كوفاكس ومن خالل 

الشراء المباشر یتم تأجیلھ. 

● ال نعرف األسعار التي تدفعھا كوفاكس مقابل اللقاحات أو األسعار التي ستدفعھا الدول التي تمول 
نفسھا بنفسھا. 

● ال نعرف ما ھي األسعار التي تدفعھا الوالیات المتحدة وأوروبا. من المحتمل أن تحصل الدول 
األكبر واألغنى على سعر أفضل بسبب موقفھا التفاوضي األقوى. تتوفر اللقاحات المصنعة في الھند في 

السوق الھندیة بسعر أغلى مما ُیباع في الخارج. 

● ال نعرف مقدار ما دفعتھ شركات األدویة من ابتكار في منصات اللقاحات الجدیدة. یستخدم ھذا 
االدعاء لتبریر ارتفاع األسعار واألرباح ولكن الكثیر من البحث تم إجراؤه من قبل الجامعات الحكومیة 

وبدعم من التمویل العام. 

● ال نعرف مقدار رأس المال الذي استثمرتھ بیج فارما في توسیع نطاق التصنیع ومقدار ما تم الحصول 
علیھ من الخزانة العامة. وقد ساھمت مبالغ ضخمة من المال العام في شكل منح مباشرة واتفاقیات شراء 

مسبقة سخیة في زیادة النطاق ولكن المساھمة النسبیة ال تزال غامضة. یبدو أنھ قد تم دفع ثمن كل جرعة 
من اللقاح - من قبل الجمھور - ثالث مرات: أوالً كدعم للمدخالت ، والمرة الثانیة كسعر ، وثالًثا من خالل 

التھرب الضریبي. 

● نحن ال نعرف شروط وأحكام الترخیص الطوعي الذي تقدمھ شركة بیج فارما ، ولم تساوم كوفاكس 
على حقوق الملكیة الفكریة أو نقل التكنولوجیا. نحن نعلم أن مؤسسة جیتس أقنعت جامعة أكسفورد بالتخلي 

عن التزامھا األصلي ببراءة اختراع ولقاح خالي من الربح واالشتراك مع آسترا زینیكا ، أكبر مورد لـ 
كوفاكس. 

● ال ندري ما إذا كانت القرارات الرئیسیة تتأثر بتضارب المصالح. نعلم أن مؤسسة جیتس وویلكوم 
تریست لھما استثمارات في  بیج فارما – و لكننا ال نعرف كیف تتم إدارة تضارب المصالح. 

9.  وعود سامیة ولكن التصمیم والتنفیذ تم تشكیلھما من خالل المصالح الخاصة 

بصفتھ مشتًرا بالجملة ، كان من المفترض أن تحصل كوفاكس على أسعار أفضل من الدول الفردیة 

فشل ھذا ألن الشركات المصنعة الكبرى مثل بفیزیر و مودیرنا ، كانت تواجھ طلًبا قوًیا من الدول الغنیة 
وتمكنت من التحكم في العرض للحفاظ على ارتفاع األسعار. لم یكن لدیھم حاجة لـ كوفاكس. انضم آخرون 

مثل آسترا زینیكا إلى كوفاكس لكنھم واجھوا أیًضا طلًبا قوًیا من الدول الغنیة ولم یكن لدیھم حافز إلعطاء 
األفضلیة لـ كوفاكس. 

استند إنشاء كوفاكس على التأكیدات المتكررة بأن الدول الغنیة ستساھم بالتمویل الالزم لشراء اللقاحات لـ 
92 دولة من أقل البلدان نمواً: 



لم تكن ھناك معاھدة ملزمة ، ولكن كانت فقط التزامات طوعیة. في مواجھة األزمة في بلدانھم ، لم یف أي 
بلدة غنیة بالتزاماتھا. 

كان جزء من وعد كوفاكس أنھ عندما یتم ضمان التمویل ، ستكون شركات األدویة تحت حافز لتوسیع نطاق 
التصنیع لتلبیة الطلب ، وستزداد إمدادات اللقاح وتنخفض التكالیف. 

على العكس من ذلك ، فقد تأخرت زیادة التزوید بشكل كبیر عن االحتیاجات العالمیة ، جزئًیا من خالل 
حوادث التصنیع ونقص المدخالت ولكن أیًضا ألنھ كان من مصلحة المصّنعین التحكم في التزوید. 

لم تتضمن كوفاكس أبًدا أي أحكام لتوسیع نطاق التصنیع ، بما في ذلك دعم نقل التكنولوجیا. 

10.  كیف تفوقت مصالح  بیج فارما على احتیاجات العالم النامي؟ 

تمكن كوفاكس بیج فارما من تحقیق أرباح ضخمة. 

تحقق شركات اللقاحات أرباًحا طائلة ، حیث أصبح العدید من الرؤساء التنفیذیین للشركة من أصحاب 
الملیارات وحصل المساھمون على ما یقرب من 26 ملیار دوالر أمریكي. تتوقع شركة بفایزر أن تحقق 
مبیعات بقیمة 15 ملیار دوالر أمریكي من اللقاحات وحدھا لعام 2021 بأرباح تبلغ 4 ملیارات دوالر 

أمریكي. نمت ثروة  ساروس بوناواال ، الرئیس التنفیذي لمعھد سیرام في الھند ، األسرع بین الملیاردیرات 
الھنود والخامس األسرع في العالم خالل جائحة كوفید-19  حیث صعد إلى 57 مرتبة لیصبح رقم 86 من 

أغنى شخص في العالم اعتباًرا من 31 مایو 2021. وھذا بالنسبة لشركة أقل بكثیر من جدول التسلیم بسبب 
مشاكل اإلنتاج. شجعت االحتكارات الشركات على وضع قواعد اللعبة.  

على سبیل المثال ، أشارت شركات األدویة الثالث الكبرى ، بفایزر ، مودیرنا وجونسون وجونسون ، 
إلى أنھا ستعود إلى األسعار المرتفعة بعد الوباء وأنھم سیمارسون الحق في إعالن نھایة الوباء !! 

فشلت كوفاكس في الحصول على نفوذ من التمویل العام للبحث والتطویر لتأمین أسعار أفضل. تلقى 
لقاح مودیرنا ما یقرب من 5.9 ملیار دوالر ، ولكن من المفارقات أن كوفاكس تفرض أعلى مبالغ 
قدرھا 31 دوالًرا أمریكًیا لكل دورة (جرعتان). تلقى لقاح بفایزر ما یقرب من 6 ملیارات دوالر 

أمریكي من التمویل العام  وجونسون وجونسون 2.9 ملیارات دوالر أمریكي و أستازینیكا ما یقرب إلى 
1.6 ملیارات دوالر أمریكي.  وعالوة على ذلك ، في ابتكار اللقاح ، اعتمد جمیع المصّنعین على 

األبحاث التي أجریت في المؤسسات العامة بتمویل عام. 

تفشل كوفاكس في استخدام قوتھا التمویلیة لتأمین ملكیة جزئیة على األقل لحقوق الملكیة الفكریة ، من 
أجل طرح اللقاحات بشكل أسرع ، ولكنھا تفضل بدالً من ذلك استخدامھا للتفاوض على أسعار "أفضل" 

والحفاظ على الوضع الراھن لنظام براءات االختراع. 

11. كوفاكس لم یقم بالتسلیم. ولكن ھل أضرت بمصالح البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل؟ 



 

•  ایھ : كوفاكس فشلت -  ھي وعدت 20٪ - وفشلت  لتسلیم حتى ٪3 

•  ب: ھل فعلت ذلك؟ انظروا كیف عطلنا البدائل و 

أنقذنا حقوق ملكیتنا وكسبنا ملیارات. 

عملت اآلمال الزائفة التي أثارھا  كوفاكس على صرف االنتباه عن الطرق األكثر فعالیة لحل تحدي 
الوصول إلى اللقاح. 

في المراحل األولى للوباء ، ظھر شعور بالتضامن العالمي. خالل ھذا الوقت ، اقترحت منظمة الصحة 
العالمیة تجمع الوصول إلى التكنولوجیا (سي آبت) لـ كوفید – 19 لمشاركة تقنیات كوفید.  كان ھذا 

اقتراًحا ضعیًفا ألنھ كان یستند إلى تراخیص طوعیة ولیس على التزامات ملزمة. 

لكن تم مقابلة ھذا بمقاومة قویة. تم توبیخ سي- تاب  من قبل صناعة األدویة وتجاھلتھا المنظمات 
الصحیة العالمیة والدول الغنیة. تم طرح كوفاكس من قبل جافي و سي إي بي آي و ب ایم جي ایف  

كاقتراح مضاد لم یتحد نموذج حقوق الملكیة الفكریة وال إصرار فارما على عدم إزعاج نموذج أعمالھا. 

وبالمثل ، تم إقناع العدید من البلدان بعدم دعم التنازل عن شروط اتفاقیة تریبس على أساس أن كوفاكس 
ستعتني باحتیاجاتھا. أدى ھذا إلى تأخیر مشاركة المعرفة وتوسیع نطاق التصنیع على مستوى العالم. 

كان إنشاء مسرع ایھ سي تي  (بما في ذلك كوفاكس)  خارج منظمة الصحة العالمیة استراتیجیة متعمدة 
الستبعاد البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من أي دور في إدارة المشروع مع ضمان مشاركة 

األعمال الخیریة الخاصة واألدویة الدولیة بشكل مركزي. 



إن اإلخفاق في توفیر الوصول في الوقت المناسب للقاحات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ال 
یعني خسارة كبیرة في األرواح وسبل العیش فحسب ، بل یعني أیًضا خطر ظھور سالالت متحولة 

یمكن أن تخلق وباًء جدیًدا. 

12. ما ھي البدائل لمشكلة الحصول على اللقاح واإلنصاف؟ ولتحقیق اللقاحات كمنفعة عامة عالمیة؟ 

یجب أن یقوم النھج البدیل على التضامن العالمي وحقوق اإلنسان. تدعو منظمة بي ایتش ایم جمیع 
منظمات المجتمع المدني والدول إلى االتحاد للعمل على ثالثة مسارات متوازیة لتجاوز األزمة وھي: 

· الموافقة داخل منظمة التجارة العالمیة على التنازل المقترح عن متطلبات تریبس فیما یتعلق بجمیع 
تقنیات كوفید (انظر موجز السیاسة السابق لشركة بي ایتش ایم حول ھذا) 

· إنشاء ترتیبات جدیدة لدعم الوصول األوسع إلى التقنیات المتعلقة بـ كوفید وتطویر القدرة اإلنتاجیة 
الموزعة على نطاق واسع. 

· التركیز المجدد على البدائل لنظام الملكیة الفكریة الحالي األقصى بما في ذلك النھج البدیلة (الممولة من 
القطاع العام والخاضعة للمساءلة العامة) لالبتكار. 

ستتم مناقشة ھذه التحدیات في موجزات السیاسات الالحقة. 

13. ما الذي یجب أن نطلبھ من حكوماتنا أن تفعلھ لتمكین وصول أوسع إلى تقنیات كوفید- 19 ، بما في 
ذلك اللقاحات؟ 

1.  دعم التنازل عن اتفاق تریبس. 

2.  دعم مبادرات منظمة الصحة العالمیة إلنشاء مراكز نقل التكنولوجیا اإلقلیمیة وتوزیع اإلنتاج 
اإلقلیمي. 

3.  دعوة جمیع الدول األعضاء من خالل منظمة الصحة العالمیة إلى اإلصرار على انضمام شركات 
األدویة إلى برنامج سي-تي ایھ بي المنقح على أساس الترخیص المفتوح اإللزامي. 

4. اإلصرار على نشر جمیع االتفاقیات بین كوفاكس ومصنعي اللقاحات والبیانات المتعلقة بأسعار 
وتسلیم اللقاحات. 




