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هـدف
ایـن�اسـتراتژی�به�طـور�خالصـه�اقدامـات�فـوری�مـورد�نیـاز�جامعـه�
جهانـی�بـرای�واکسیناسـیون��70درصـد�از�جمعیـت�جهـان�در�برابـر�
کووید-�19تا�اواسـط�سـال��2022میـالدی�)تیر�ماه�1401(�را�نشـان�
می�دهـد.�هـدف�ایـن�اسـت�کـه�ایمنـی�جمعیت�جهـان�به�طـور�قابل�
توجـه�ای�افزایـش�یابـد�تـا�از�همـه�مـردم�در�هـر�نقطه�ای�که�سـاکن�
هسـتند،�در�برابـر�بیماری�محافظت�شـود،�از�نظام�سـالمت�محافظت�
شـود،�اقتصـاد�مجـددا�به�طور�کامـل�راه�اندازی�شـود،�سـالمت�جامعه�
بازگـردد،�و�خطـر�سـوش�های�جدیـد�ویـروس�کاهـش�یابـد.�اهـداف�

موقـت�شـامل��10درصـد�پوشـش�کامـل�جمعیـت�واکسیناسـیون�در�
همـه�کشـورها�تـا�پایان�سـپتامبر��2021میـالدی�)مهر�مـاه�1400(�و�
�40درصـد�در�همه�کشـورها�تا�پایان��2021میـالدی�)دی�ماه�1400(�
اسـت.�طبـق�این�هـدف،�کارکنـان�سـالمت،�افراد�مسـن�و�افـراد�در�
معـرض�خطـر�باال�بـا�بیماری�های�زمینه�ای،�سـپس�همه�بزرگسـاالن�
و�پـس�از�آن،�نوجوانـان�بـه�ترتیب�در�صف�دریافت�واکسـن�هسـتند.
اهـداف�و�اسـتراتژی�جهانـی�بـا�تکامـل�دانـش�جدیـد�)�از�جملـه،�

می�شـود. بـه�روز� کـودکان(� واکسیناسـیون� مزایـای� و� خطـرات�

مقدمه

1.  Tedros Adhanom Ghebreyesus
2.  Antonio Guterres

بنا�به�گفته�مدیر�کل�سازمان�جهانی�بهداشت،�دکتر�تدروس�آدهانوم�
گبریسوس1:�“علم�با�ارائه�ابزارهای�قدرتمند�و�نجات�دهنده،�سریع�تر�از�
هر�ابزار�دیگری�در�تاریخ،�نقش�خود�را�ایفا�کرده�است”.�“اما�تمرکز�
این�ابزارها�در�دست�چند�کشور�و�شرکت�منجر�به�یک�فاجعه�جهانی�
فقرا� و� هستند� حمایت� تحت� ثروتمند� افراد� حالی�که� در� است،� شده�
به� در�معرض�یک�ویروس�کشنده�هستند.�هنوز�می�توانیم� همچنان�
اهداف�امسال�و�سال�آینده�دست�یابیم،�اما�این�سطح�از�تعهد�سیاسی،�

اقدام�و�همکاری،�فراتر�از�آنچه�که�تا�به�امروز�دیده�ایم،�هست”.
طبق�گفته�دبیرکل�سازمان�ملل�متحد،�آنتونیو�گوترش2:�“این،�راهی�
ُپرهزینه،�هماهنگ�و�معتبر�برای�خروج�از�همه�گیری�کووید-�19برای�
همه�و�در�همه�جا�است”.�“بدون�رویکرد�منسجم�و�عادالنه،�کاهش�
موارد�در�هر�کشور�با�گذر�زمان�تداوم�نخواهد�داشت.�به�خاطر�همه،�
واکسیناسیون� پوشش� از� باالیی� سطح� به� را� کشورها� همه� فوراً� باید�

برسانیم”.

همه�کشورها�تحت�تأثیر�کووید-�19قرار�گرفته�اند،�نزدیِک�یک�چهارم�
میلیارد�بیمار�و�تقریبًا��5میلیون�مرگ�در�سراسر�جهان�تا�پایان�سپتامبر�
�2021)�8مهر�1400(�گزارش�شده�است.�علی�رغم�سرعت�خیره�کننده��
هنوز� بیماری� موج�های�جدید� ایمن،� و� مؤثر� بسیار� واکسن�های� تولید�
قابل� سوش�های� می�رساند،� شکست� نقطه� به� را� سالمت� نظام�های�
بازماندگان� از� برخی� حال�ظهور�هستند،� در� فزاینده�ای� به�طور� انتقال�
پول� بین�المللی� از�عوارض�جدی�طوالنی�مدت�رنج�می�برند.�صندوق�
میالدی� �2026 سال� تا� شود،� � بومی� کووید-�19 اگر� می�زند� تخمین�
تریلیون�دالر� از��5/3 اقتصادی�جهان�می�تواند� زیان� �)1404-1405(

امریکا�فراتر�رود.
شده� تجویز� قباًل� کووید-�19 واکسن� دوز� میلیارد� �6 از� بیش� اگرچه�
است،�و�تولید�جهانی�در�حال�حاضر�به��1/5میلیارد�دوز�در�ماه�رسیده�
است�)در�زمان�چاپ�این�گزارش(،�جهان�در�موقعیت�پایان�دادن�به�
همه�گیری�قرار�ندارد.�در�مناطق�با�پوشش�باالی�واکسن،�کاهش�های�
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چشمگیری�در�بیماری�جدی،�بستری�شدن�و�مرگ�رخ�داده�است،�اما�
در�سطح�جهانی،�دسترسی�به�واکسن�بسیار�نابرابر�بوده�و�پوشش�آن�
بین��1تا��70درصد�متغیر�است،�که�بستگی�زیادی�به�درآمد�یک�کشور�
دارد.�در�نتیجه،�سوش�های�کووید-19همچنان�در�حال�ظهور�هستند،�
که�باعث�موج�بیماری�می�شوند�و�بازگشایی�جوامع�و�اقتصادها�را�ُکند�

یا�حتی�معکوس�می�کنند.
اهداف�و�استراتژی�جهانی�با�تکامل�دانش�جدید�)�از�جمله،�خطرات�و�

مزایای�واکسیناسیون�کودکان(�به�روز�می�شود.
همه�کشورها�تحت�تأثیر�کووید-�19قرار�گرفته�اند،�نزدیِک�یک�چهارم�
میلیارد�بیمار�و�تقریبًا��5میلیون�مرگ�در�سراسر�جهان�تا�پایان�سپتامبر�
�2021)�8مهر�1400(�گزارش�شده�است.�علی�رغم�سرعت�خیره�کننده��
هنوز� بیماری� موج�های�جدید� ایمن،� و� مؤثر� بسیار� واکسن�های� تولید�
قابل� سوش�های� می�رساند،� شکست� نقطه� به� را� سالمت� نظام�های�
بازماندگان� از� برخی� حال�ظهور�هستند،� در� فزاینده�ای� به�طور� انتقال�

1.  Endemic

بین�المللی�پول� از�عوارض�جدی�طوالنی�مدت�رنج�می�برند.�صندوق�
میالدی� �2026 سال� تا� شود،� بومی�1 کووید-�19 اگر� می�زند� تخمین�
تریلیون�دالر� از��5/3 اقتصادی�جهان�می�تواند� زیان� �)1404-1405(

امریکا�فراتر�رود.
شده� تجویز� قباًل� کووید-�19 واکسن� دوز� میلیارد� �6 از� بیش� اگرچه�
است،�و�تولید�جهانی�در�حال�حاضر�به��1/5میلیارد�دوز�در�ماه�رسیده�
است�)در�زمان�چاپ�این�گزارش(،�جهان�در�موقعیت�پایان�دادن�به�
همه�گیری�قرار�ندارد.�در�مناطق�با�پوشش�باالی�واکسن،�کاهش�های�
چشمگیری�در�بیماری�جدی،�بستری�شدن�و�مرگ�رخ�داده�است،�اما�
در�سطح�جهانی،�دسترسی�به�واکسن�بسیار�نابرابر�بوده�و�پوشش�آن�
بین��1تا��70درصد�متغیر�است،�که�بستگی�زیادی�به�درآمد�یک�کشور�
دارد.�در�نتیجه،�سوش�های�کووید-19همچنان�در�حال�ظهور�هستند،�
که�باعث�موج�بیماری�می�شوند�و�بازگشایی�جوامع�و�اقتصادها�را�ُکند�

یا�حتی�معکوس�می�کنند.
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استراتژی واکسیناسیون جهانی کووید-19
اهداف1

1.  Goal and Targets
2.  Immediate goal

هدف فوری2 اسـتراتژی�واکسیناسـیون�جهانی�کوویـد-19،�به�حداقل�
رسـاندن�مرگ�و�میـر،�بیمـاری�شـدید�و�بـار�کلی�بیمـاری؛�کاهـش�تأثیر�
نظام�سـالمت؛�از�سـرگیری�کامل�فعالیت��اقتصادی-اجتماعی؛�و�کاهش�

خطر�سـوش�های�جدید�اسـت.
در�برابر�یک�ویروس�در�حال�تکامل�و�به�طور�فزاینده�ای�قابل�انتقال،�

ایمنی�باالی�جمعیت�برای�دستیابی�به�این�هدف�ضروری�است،�که�
فعلی،� دانش� براساس� واکسیناسیون�گسترده�می�باشد.� معنی� به� این،�
جمعیت� از� درصد� �70 حداقل� کامل� واکسیناسیون� مستلزم� امر،� این�
جهان�است،�که�بیشتر�بزرگساالن�و�نوجوانان�و�اکثریت�قریب�به�اتفاق�

افراد�در�معرض�خطر�بیماری�جدی�را�شامل�می�شود.

مرحله اول
افراد مسن و افراد 
در معرض خطر باال

مرحله دوم
همه بزرگساالن

مرحله سوم
نوجوانان

دامنه وسیع تر 
واکسیناسیون، 

نیازمند رفع 
ابهامات علمی 

است

کاهش مرگ و میر و 
بیماری شدید و بستری 

شدن در بیمارستان

از سرگیری بیشتر 
فعالیت های اقتصادی-

اجتماعی

کاهش انتقال و 
خطرات آینده بهبودی کامل

شکل1.اهدافاقتصادی-اجتماعیوسالمت،استراتژیواکسیناسیونجهانیکووید-19راپیشمیبرد
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بـا�توجـه�بـه�محدودیت�هـای�موجـود�در�زمینـه�تأمیـن�واکسـن،�بـرای�بیشـترین�تأثیـر�و�عدالـت،�واکسیناسـیون�به�صـورت�گام�بـه�گام�و�بـا�
هماهنگـی�بین�المللـی،�بـا اهـداف پوشـِش محـدود به زمـان،�بسـیار�مهم�اسـت:

��10درصد�در�همه�کشورها � ��تا�پایان�سپتامبر��2021میالدی�)مهر�ماه�1400(،�پوشِش�
��40درصد�در�همه�کشورها � ��تا�پایان�دسامبر��2021میالدی�)دی�ماه�1400(،�پوشِش�
�70درصد�در�همه�کشورها�1 � ��تا�پایان�ژوئن��2022میالدی�)تیر�ماه�1401(،�پوشِش�

1.���اهداف�ملی�ممکن�است�براساس�جمعیت�سنی،�تحوالت�سیاستی�و�دسترسی�به�برنامه�تنظیم�شوند.
2.����هدف�پوشش��70درصدی�تا�اواسط�سال��2022میالدی�)�9تیر�1401(�نیز�با�سناریوی�خطر�نزولی�پیش�بینی�شده�در�پیشنهاد�اولیه�صندوق�بین�المللی�پول�که�در�ماِه�

مِی��2021میالدی�منتشر�شد�و�توسط�گروه�ویژه�رهبران�چند�جانبه(Multilateral Leaders Taskforce (MLT)) �تأیید�شده�است،�مطابقت�دارد.

هـدف پوشـش 70 درصـدی تـا اواسـط سـال 2022 
سـالمتی� به�دلیـل�ضرورت�هـای� مـاه 1401(  )تیـر  میـادی 
بـا� همه�گیـری�،� سـریع�تر� هرچـه� کـردن� متوقـف� اقتصـادی� و�
و� واکسـن،� ویژگی�هـای� و� بیمـاری� اپیدمیولـوژی� تجزیه�و�تحلیـل�
ارزیابـی�امکان�سـنجی�کـه�شـامل�الزامـات�تولیـد�جهانـی�واکسـن�
و�ظرفیت�هـای�جـذب�ملـی�2اسـت،�پشـتیبانی�می�شـود.�اهـداف 
پوشـش موقت�برای�اطمینان�از�سـرعت�عادالنه�انتشـار�واکسـن�
در�سـطح�جهانـی�و�اولویت�بنـدی�مناسـب�واکسـن�برای�افـرادی�که�
بیشـترین�خطـر�را�دارنـد،�مـورد�نیـاز�اسـت.�هـدف پوشـش 10 
درصـدی تـا پایـان سـپتامبر 2021 )مهـر  مـاه1400( 
توسـط 56 کشـور،�کـه�نماینـده��20درصـد�از�جمعیـت�جهـان�

اسـت،�محقق نشـد.�تا�پایان�ماه�سـپتامبر،��70کشـور�پیش�از�این�
بـه�پوشـش��40درصدی�دسـت�یافته�بودنـد.�این�امـر،�اقدامات�فوری�
ضروری�تـر�را�بـرای�اطمینـان�از�این�کـه�کشـورهای�باقی�مانـده،�و�
به�ویـژه�کشـورهایی�کـه�هنوز�زیـر��10درصد�تحت�پوشـش�هسـتند�
را�در�مسـیر�دسـتیابی�به�پوشـش��40درصدی�تا�پایان�دسـامبر��2021

میـالدی�)دی�مـاه�1400(�قـرار�می�دهـد.
وعـده�واکسـن�های�کوویـد-�19در�پایـان�دادن�همه�گیـری�تنهـا�در�
صورتـی�محقـق�می�شـود�کـه�همـه�کشـورها�بـا�هـم،�بـه�فوریـت،�
بهینه�سـازی�اسـتفاده�راهبـردی�از�َعرضـه�محـدود�و�در�حـال�رشـد�

واکسـن�را�اقـدام�کننـد.

10 درصد40 درصد70درصد
مهر 1400دی 1400تیر 1401

شکل2.اهدافپوشِشکاملواکسیناسیونکووید-19جمعیتبرایسال2022-2021میالدی
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اصول و قواعد

1.���نیاز�بالقوه�واکسیناسیون�کودکان�خردسال�در�آینده،�به�رشد�و�پیشرفت�اپیدمیولوژی،�و�شواهد�ایمنی�و�عملکرد�واکسن�در�این�گروه�سنی�بستگی�خواهد�داشت.

2.���واکسیناسیون�جهانی�کووید-19-چشم�انداز�استراتژیک�2022،�سند�فنی
 https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/10/04/default-calendar/sage_meeting_october_2021.

3.  At-risk investments

ــر� ــد-�19براســاس�اصــول�زی ــی�واکسیناســیون�کووی اهــداف�جهان
اســتوار�شــده�اســت:

عدالت:�همه�افراد،�جمعیت�ها�و�کشورها�باید�بدون�تحمل�مشکالت�
مالی،�دسترسی�عادالنه�به�واکسن�داشته�باشند؛

بین�المللی� استانداردهای� با� باید� استفاده� مورد� واکسن�های� کیفیت:�

)ازطریق�مجوز�سازمان�جهانی�بهداشت(�مطابقت�داشته�باشد؛

یکپارچگی:�واکسن�ها�باید�به�همراه�آزمایشات،�درمان�ها�و�اقدامات�
اجتماعی�و�سالمت�عمومی�برای�کووید-�19به�کار�گرفته�شوند؛

فراگیری:�افراد�حاشیه�نشین،�آسیب�پذیر�،�آواره،�و�زندانی��هم�تحت�
پوشش�واکسیناسیون�قرار�گیرند.

بنیاد و پایه پوشش گسترده
کامل�ترین� و� سریع�ترین� به� دستیابی� و� همه�گیری،� مسیر� تغییر�
همچنین� کووید-19،� انتقال� به� رسیدگی� مستلزم� ممکن،� بهبود�
از� وسیعی� دامنه� وجود� مستلزم� مهم،� این� است.� کووید-�19 بیماری�
می�شود،� شروع� خطر� معرض� در� جمعیت� از� که� است� واکسیناسیون�
به� بعدی� مرحله� در� و� می�شود� شامل� را� بزرگساالن� همه� سپس�

نوجوانان��1می�رسد.

این�دامنه�وسیع�واکسیناسیون�طی�ارزیابی�فنی�و�امکان�سنجی�2کامل�که�
مورد�تجزیه�و�تحلیل�قرار�گرفته�است،�پایه�گذاری�شده�است:�)1(�بیماری�
واکسن�های� در� علم� پیشرفت� �)2( عفونت،� اپیدمیولوژی� و� کووید-�19
و� نیاز� مورد� واکسن� دوز� �)3( کووید-19،� ویروس� تکامل� و� کووید-�19
عرضه�جهانی�پیش�بینی�شده،�)4(�هزینه�های�واکسن�و�تحویل،�)5(�بازده�
مورد�انتظار�سرمایه�گذاری�در�زمینه�سالمت�و�اقتصاد،�و�)6(�قصد�سیاستی،�
تأمین�مالی،�تأمین�و�منابع�برنامه�ای.�این�ارزیابی�به�این�نتیجه�رسید�که:

بازده  بزرگساالن،  همه  کووید-19  �� واکسیناسیون 
سامت  برای  را  مهمی  و  توجه  قابل  سرمایه گذاری 

دستیابی�به�آن�در�همه�کشورها�با�سرمایه�گذاری� ایجاد می کند، 
مناسب�امکان�پذیر�است،�براساس�شواهد�است�و�در�حال�حاضر�در�

بسیاری�از�کشورها�به�طور�فعال�دنبال�می�شود؛

کاهش  بیشتر  را  بیماری  بار  نوجوانان،  �� واکسیناسیون 
سرگیری� از� جهت� در� را� دیگری  مهم  مزایای  و  می دهد 
که� همان�گونه� می�کند،� فراهم� اجتماعی� اقتصادی-� فعالیت�های�

تأثیر�آن�بر�کاهش�انتقال�بیماری�به�طور�کامل�بررسی�می�شود؛

از  اطمینان  برای  خطر3  معرض  در  �� سرمایه گذاری های 
استقرار سریع واکسن ها در گروه ها و برنامه های وسیع تر�
زیرا� است،� نیاز� مورد� می�کند،� پیشرفت� علمی� دانش� حالی�که� در�
ایجاد�زیرساخت�های�مالی�الزم،�ظرفیت�تأمین�و�خدمات�تحویل�

زمان�می�برد؛

�� تاش جهانی واکسیناسیون کووید-19 می تواند برای 
سایر  و  سامت  اولیه  مراقبت  های  نظام های  تقویت 

فعالیت های ایمن سازی مفید باشد.

استراتژی سازمان جهانی بهداشت در دستیابی به پوشش مناسب واکسیناسیون 
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نیاز به رویکرد گام به گام و هماهنگ

1.����توصیـه��واکسـن�بـرای�کـودکان�کوچکتـر،�جهـت�بـه�حداکثـر�رسـاندن�کاهش�بیمـاری�در�جمعیت،�بسـتگی�بـه�درک�بهتر�انتقـال�ویـروس�و�تأثیر�واکسـن�ها،�مجوز�
واکسـن�بـرای�کـودکان�و�شـواهدی�دارد�که�نشـان�دهنـد�مزایای�آن�بیشـتر�از�خطرات�اسـت.

2.  Variants of Concern (VOCs)

3.���دوزهای�بیشتر�برای�پیاده�سازی�استراتژی�های�تقویت�کننده�)بوستر�/�دوز�سوم(�یا�گسترش�بیشتر�پوشش�واکسیناسیون�مورد�نیاز�است.
(IFPMA) 4.  بیانیه مطبوعاتی فدراسیون بین المللی تولیدکنندگان و انجمن های داروسازی

https://www.ifpma.org/resource-centre/momentum-
of-covid-19-vaccine-manufacturing-production-scale-up-is-now-sufficient-for-stepchange-in-distribution-and opens-way-for-urgent-polit-
ical-leadership-and-country-preparedness.

5.  African Vaccine Acquisition Trust (AVAT)
6.  Residual contracting gaps

بـرای�دسـتیابی�بـه�بیشـترین�دسـتاورد�از�این�هـدف�واکسیناسـیون�
گسـترده،�بایـد�گام�بـه�گام�و�به�طـور�مشـابه�در�سراسـر�کشـور�در�

گروه�هـای�سـنی،�بـه�شـرح�زیـر�صـورت�گیـرد:

مسـن،  افـراد  همـه  هدفمنـد  واکسیناسـیون  اول:  گام 
کارکنـان سـامت و گروه هـای پرخطـر در همه سـنین، 
در هـر کشـور�جهـت�کاهـش�بیمـاری�شـدید�و�مـرگ�اسـت،�در�
حالی�کـه�از�نظام�هـای�سـالمت�در�سـطح�جهانی�محافظت�می�شـود.

گام دوم: واکسیناسـیون گسـترده گـروه سـنی کامـل 
بزرگسـاالن در هر کشـور�جهت�به�دسـت�آوردن�مزایای�بیشـتر�
مرتبـط�بـا�سـالمت�و�امـکان�عادی�سـازی�بیشـتر�جوامـع�و�فعالیـت��

اسـت. اقتصادی�

جهـت� نوجوانـان�1 گسـترده  واکسیناسـیون  سـوم:  گام 
کاهـش�بیشـتر�بـار�بیمـاری�و�خطـر�ظهـور�سـوش�جدیـد�اسـت�که�

به�طـور�بالقـوه�بـا�کاهـش�انتقـال�ویـروس�همـراه�اسـت.

نکتـه مهم این اسـت که اهـداف واکسیناسـیون باید در 
سـطح جهانـی هم سـو و هماهنگ باشـند.�بـرای�دسـتیابی�
بـه�بیشـترین�تأثیر،�کشـورها�بایـد�برای�دسـتیابی�به�اهداف�پوشـش�
واکسیناسـیون�همزمـان�حرکـت�کنند.�ایـن�مهم،�مسـتلزم�تعهد به 
عدالـت�بیـن�کشـورها،�و�اقداماتـی�بـرای�دسـتیابی�بـه�ایـن�تعهـد�
اسـت.�گسـترش�سـریع�و�عادالنـه�واکسیناسـیون�در�همـه�کشـورها�
ظهـور سـوش های مرتبط2 را ُکنـد کرده و رشـد اقتصاد 
جهانـی به هـم پیوسـته را تسـریع می کنـد.�سـوش�دلتـا�
نشـان�داده�اسـت�کـه�ظهـور�سـوش�های�مرتبـط�جدیـد�می�توانـد�
منجـر�بـه�موج�هـای�جدیـدی�بیمـاری�شـود�و�نیـاز�بـه�بازگردانـدن�
پوشـش� بـا� کشـورهایی� در� حتـی� جابه�جایـی،� محدودیت�هـای�

واکسیناسـیون�بـاال�دارد.
بـدون�رویکـرد�هماهنـگ،�پیشـرفت�در�هـر�کشـوری�نمی�توانـد�در�

طـول�زمـان�پایدار�باشـد.

الزامات منابع
واکسیناسیون�کامل��70درصد�از�جمعیت�جهان�به حداقل 11 میلیارد 
سپتامبر 2021  پایان  تا  دارد3.  نیاز� کووید-19  واکسن  دوز 
میادی )مهرماه 1400(، تقریباً 6/3 میلیارد دوز در سراسر 
جهان تجویز شده بود و قراردادهایی برای بیشتر 4/7 میلیارد 
دوز باقی مانده منعقد شده است. با تولید جهانی نزدیک به 
1/5 میلیارد دوز در ماه4، از نقطه نظر َعرضه، دوز کافی برای 

دستیابی به اهداف جهانی واکسیناسیون، در صورت توزیع 
عادالنه، وجود خواهد داشت.�در�این�مرحله،�توزیع�َعرضه�جهانی�
اولویت�بندی�قراردادها�و� با� با�تسریع�حمل�و�نقل�به�کشورهای�محروم،�
)کوواکس(� کووید-�19 واکسن�های� جهانی� دسترسی� مالی� کمک�های�
و�اعتبار�خرید�واکسن�آفریقا�5،�ضمن�شناسایی�و�رفع�هرگونه�شکاف�

قراردادی�باقی�مانده�6برای�کشورهای�خاص،�بسیار�مهم�است.

Strategy to Achieve Global Covid-19 Vaccination by mid-2022
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کل بودجـه مـورد نیاز بـرای واکسیناسـیون 70 درصد از 
مردم کشـورهای بـا درآمد کم�1و متوسـط رو بـه پایین2  
در سراسـر جهـان بـه ارزش حـدود 55 میلیـارد دالر 
امریـکا،�براسـاس�مجمـوع�هزینـه�خریـد�و�تحویـل�برنامـه�ای،��10
دالر�امریـکا�بـرای�هـر�دوز�بـرآورد�می�شـود.�اکثـر�دوزهای�واکسـن�
مـورد�نیـاز�ایـن�کشـورها�بـا�تأمیـن�مالی�قابـل�توجهـی�که�قبـاًل�از�

1.  Low-income countries (LICs)
2.  Low middle income countries (LMIC)
3.  Grant
4.  Concessional financing

5.    به استثنای هند که تأمین مالی واکسیناسیون کووید-19 را با منابع داخلی تأمین کرده است.
6.  COVAX Facility
7.   Early and intentional
8.  Necessary vaccine campaign workforce

و� )کوواکـس(� کوویـد-�19 واکسـن�های� جهانـی� دسترسـی� طریـق�
اعتبـار�خریـد�واکسـن�آفریقـا�و�قراردادهـای�دوجانبه�سـرمایه�گذاری�
شـده،�تأمین�شـده�اسـت.�به�ویـژه،�بسـیج�و�به�کارگیری�منابـع�اضافی�
داخلـی،�کمک�هـای�باِلعـوض�3و�امتیازاتـی�4بـرای�برطـرف�کـردن�
شـکاف�بودجـه�باقی�مانـده�بـرای�تحویـل�برنامـه��داخـل�کشـور�این�

دوزهـا�،�حداقـل��8میلیـارد�دالر�امریـکا�5بـرآورد�می�شـود.

خطرات واکسیناسیون جهانی کووید-19
مسـتلزم� کوویـد-�19 واکسیناسـیون� جهانـی� اهـداف� بـه� دسـتیابی�

اسـت: اصلـی� چالش�هـای� بـه� رسـیدگی� و� پیش�بینـی�

تضمیـن دسترسـی عادالنه بـه واکسـن های کووید-19 
بـه همـه کشـورها، در بیـن گروه هـای درآمـد:�از�بیـش�از�
�6میلیـارد�دوز�واکسـن�کوویـد-�19کـه�در�سراسـر�جهـان�تـا�پایـان�
سـپتامبر��2021)�8مهـر�1400(�اسـتفاده�شـده�اسـت،��75درصـد�در�
کشـورهای�بـا�درآمد�باال�و�متوسـط�به�باال�)کـه��50درصد�از�جمعیت�
جهـان�را�تشـکیل�می�دهنـد(،�و��25درصـد�در�کشـورهای�بـا�درآمـد�
کـم�و�متوسـط�بـه�پاییـن�)کـه��50درصد�دیگـر�را�تشـکیل�می�دهند(�
اسـتفاده�شـده�اسـت.�به�طـور�نگران�کننـده�ای،�اکثـر�تولیدکننـدگان�
تأمین�کننـده�دسترسـی�جهانی�واکسـن�های�کوویـد-�19)کوواکس(6،�
بارهـا�و�بارهـا�زمان�بنـدی�تحویل�حجم�هـای�پیش�بینی�شـده�خود�را�
به�تسـهیالت�دسترسـی�جهانی�واکسـن�های�کوویـد-�19)کوواکس(��
در� اقـدام� نیازمنـد� ایـن�خطـر�جـاری� بـا� مقابلـه� داده�انـد.� کاهـش�
کشـورهای� واکسـن،� تولید�کننـده� کشـورهای� تولیدکننـدگان،� بیـن�
بـا�پوشـش�بـاال،�و�سـازوکارهای�خریـد�بین�المللـی�اسـت�کـه�بـه�

کشـورهای�بـا�درآمـد�کـم�و�متوسـط�بـه�پاییـن،�به�ویـژه�دسترسـی�
جهانـی�واکسـن�های�کوویـد-�19)کوواکـس(�و�اعتبار�خرید�واکسـن�

آفریقـا�خدمـت�می�کنـد.

اطمینان از دسترسـی کشـورها به منابع مالـی و برنامه ای 
کافـی بـرای تهیه و تحویـل:�به�پایـان�رسـاندن�واکسیناسـیون�
کوویـد-�19در�مقیـاس�وسـیع،�مسـتلزم�افزایـش�بی�سـابقه�ظرفیـت�
نیروی�انسـانی�و�سیسـتم�هایانجام�واکسیناسـیون�اسـت،�کـه�می�تواند�
خطـری�برای�سـایر�خدمات�ضروری�سـالمت�ایجاد�کنـد.�برنامه�ریزی�
اولیـه�و�َعمـدی�7سـرمایه�گذاری�های�کووید-�19برای�تحویل�واکسـن�
و�تقویـت�نظام�هـای�اساسـی�سـالمت،�ضـروری�اسـت.�تأمیـن�مالـی�
بیشـتِر�ملـی�و�بین�المللـی�بایـد�بـرای�هزینه�هـای�تحویـل�بحرانـی،�
ماننـد�اطمینـان�از�نیـروی�کار�کمپیـن�واکسـن�ضـروری8،�تـدارکات،�
بسـیج�تقاضای�جمعیت،�و�ظرفیت�بیشـتر�زنجیره�سـرد�و�سیسـتم�های�
داده�بسـیج�شـود.�ایـن�امر�مسـتلزم�بهبـود�هزینه�فعالیت�هـای�تحویل�
برنامـه�ای�در�داخـل�کشـور�و�اسـتفاده�مؤثرتـر�از�منابع�مالـی�موجود،�از�

جملـه�از�طریـق�بانک�های�توسـعه�چندجانبه�اسـت.

استراتژی سازمان جهانی بهداشت در دستیابی به پوشش مناسب واکسیناسیون 
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پیش�بینی� کووید-19:  واکسن  کافی  جهانی  عرضه  تولید 
�2021 سال� در� کووید-�19 واکسن� دوز� میلیارد� �12 حدود� می�شود�
میالدی،�با�احتمال�دو�برابر�تولید�آن�در�سال��2022میالدی�1تولید�
جهانی� اهداف� بابت� از� جهان� نیازهای� پوشش� برای� این� که� �شود�
تولید،� این�مقیاس� از� اطمینان� واکسیناسیون�کووید-�19کافی�است.�
اولیه،� قرارداد� کشورها،� نیاز� مورد� دوز� از� مناسب� برآورد� مستلزم�
در� به�ویژه� آنها� به� کمتری� اطمینان� که� مواردی� فعال� مدیریت� و�
زمینه�های�زیر�است:�موفقیت�فنی�و�نظارتی�واکسن�های�جدید،�زمان�
تأیید�و�تولید�مقررات،�در�دسترس�بودن�مواد�اولیه�و�ورودی�ها،�بازده�ها�
اشتراک�گذاری� به� و� فناوری� انتقال� تولید،� خطرات� تولید،� مقیاس� و�
دانش�و�استراتژی�های�سازنده،�از�جمله�در�پاسخ�به�سوش�های�جدید.
مدیریـت خطـرات مرتبـط بـا ظهـور سـوش های جدید�

1.    بیانیه مطبوعاتی فدراسیون بین المللی تولیدکنندگان و انجمن های داروسازی )IFPMA(. حتی براساس برآوردهای محافظه کارانه تر، عرضه جهانی 
برای پوشش نیازها کافی تلقی می شود.

2.  Dosing regimens
3.  Underserved countries

کوویـد-19:�تـا�بـه�امروز،�همـه�واکسـن�های�کوویـد-�19مجاز�از�
سـوی�سـازمان�جهانـی�بهداشـت،�در�طیـف�وسـیعی�از�سـوش�ها،�از�
جملـه�دلتا،�تأثیر�چشـمگیری�در�برابر�بسـتری�شـدن�در�بیمارسـتان،�
بیماری�شـدید�و�مرگ�نشـان�داده�انـد.�بنابراین،�مؤثرترین�اسـتراتژی�
بـرای�کاهـش�خطـر�ناشـی�از�سـوش�های�جدیـد،�افزایـش�ایمنـی�
جمعیـت�تا�حـد�ممکن،�با�دسـتیابی�به�اهـداف�جهانی�واکسیناسـیون�
بـر� نظـارت� آن،� مـوازات� بـه� اسـت.� وقـت� اسـرع� در� کوویـد-�19
سـوش�های�جدیـد،�پیگیـری�عملکـرد�واکسـن،�و�تحقیـق�در�مـورد�
تأثیـر�دوزهـای�اضافـی،�دسـته�های�دوز�2و�محصوالت�جدید�واکسـن�

بایـد�ادامـه�یابد.
اقدام� طریق� از� می�توانند� اهمیت،� عین� در� چالش�ها� و� خطرات� این�
جمعی�،�هماهنگ�و�یکپارچه�جامعه�جهانی�مورد�رسیدگی�قرار�گیرند.

اقدامات اولویت دار برای دستیابی به اهداف 
واکسیناسیون جهانی کووید-19

دستیابی�به�اهداف�جهانی�واکسیناسیون�کووید-�19امکان�پذیر�است،�
چندجانبه� و� محلی� ملی،� بازیگران� بین� در� فوری� اقدام� مستلزم� اما�
برای�بهبود�عرضه�واکسن�های�کووید-�19به�کشورهای�بدون�خدمات�
)محروم(3،�اطمینان�از�تأمین�مالی�کافی�برای�تهیه�و�تحویل�برنامه�ای�
داخل�کشوری�در�کشورهای�با�درآمد�کم�و�متوسط�به�پایین�،�و�آماده�
کردن�سیستم�های�تحویل�در�همه�جا�است.�اقدامات�اولویت�دار�شامل:�

تمام کشورها
�� اهداف و برنامه های ملی به روز شده واکسن کووید-19 را 
تعیین کنند، شامل: 1(�الزامات دوز�برای�هدایت�سرمایه�گذاری�

و  مالی  منابع  نیازهای  �)2 و� واکسن؛� مجدد� توزیع� و� تولید� در�
برنامه ای�برای�هدایت�برنامه�ریزی�داخلی�و�پشتیبانی�خارجی؛

�� تقاضا و جذب واکسن را با دقت کنترل کنند�تا�سریعاً�خدمات�
ایمن�سازی�را�تطبیق�داده�و�از�تداوم�منابع�واکسن�اطمینان�حاصل�کنند؛
�� متعهد به توزیع عادالنه واکسن ها�مطابق�با�رویکرد�گام�به�

گام�سازمان�جهانی�بهداشت�باشند؛
ملـی  اولویت بنـدی  و  سیاسـت ها  �� اسـتراتژی ها، 
واکسیناسـیون�را�در�صـورت�لـزوم�برای�اسـتفاده�از�شـواهد�در�
حـال�ظهـور�جهت�بـه�حداکثر�رسـاندن�تأثیر�واکسـن�های�موجود،�

اصـالح�شـده�و�جدیـد،�تجدیـد�نظـر�کنند.

Strategy to Achieve Global Covid-19 Vaccination by mid-2022
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کشورهای دارای پوشش باالی واکسن کووید-19

1.  Swap
2.  Free cross-border flow
3.  Advocate

جهانی  دسترسی  با  را  واکسن  تحویل  �� برنامه های 
خرید  اعتبار  و  )کوواکس(  کووید-19  واکسن های 
کشورهای� در� را� پوشش� تا� کنند�1 جایگزین  آفریقا  واکسن 

نیازمند�افزایش�دهند؛

به  واکسن  اهداء  و  واکسن  دوز  به  مربوط  �� تعهدات 

)کوواکس(� کووید-19  واکسن های  جهانی  دسترسی 
تعهدات� که� آنهایی� کنند،� و تسریع  تکمیل  کوتاه�مدت،� در� را�

موجود�را�دارند؛

���برای�سهولت�پیشرفت�به�سوی�هدف�پوشش��70درصدی�در�هر�
کشور،�تعهدات جدیدی در زمینه تقسیم دوز�ایجاد�کنند.

کشورهای تولیدکننده واکسن
�� به جریان آزاد مرزی2 واکسن های تمام شده�و�مواد�اولیه�

نهایی�اجازه�دهند؛

�� تولید واکسن متنوع را فراهم کنند،�هم�از�نظر�جغرافیایی�و�

هم�تکنولوژیکی،�از�جمله،�از�طریق�مجوزهای�غیرانحصاری�و�
شفاف�و�به�اشتراک�گذاری�دانش�نحوه�امکان�انتقال فناوری و 

افزایش تولید.

تولیدکنندگان واکسن کووید-19
کووید-19  واکسن های  جهانی  دسترسی  �� قراردادهای 
)کوواکس( و اعتبار خرید واکسن آفریقا�را�به�صورت�فوری�

اولویت بندی و اجرا کنند؛

�� تولید ماهانه کلی واکسن های کووید-19 و برنامه های 
جهانی  دسترسی  به  عرضه  برای  مشخص  ماهانه 
خرید  اعتبار  )کوواکس(،  کووید-19  واکسن های 
واکسن آفریقا�و�کشورهای�با�درآمد�متوسط�به�پایین�و�کم�را�با�
شفافیت�کامل�برای�برنامه�ریزی�مناسب�در�سطح�جهانی�و�ملی�و�

استفاده�بهینه�از�منابع�کمیاب�ارائه�دهند؛

���با�کشورهایی�که�پوشش�باالیی�دارند�و�حجم�های�باالیی�از�واکسن�

را�منعقد�کرده�اند،�به�طور�فعال�مشارکت�و�همکاری�کنند�تا�بتوانند�
واکسن های  جهانی  دسترسی  قراردادهای  اولویت�بندی�
کووید-19 )کوواکس( و اعتبار خرید واکسن آفریقا�را�
فراهم�کنند،�از�جمله،�از�طریق�تعویض�برنامه�تحویل،�و�تسهیل�

سریع�و�زودهنگام�دوزها؛

را  فناوری  انتقال  بدانند،  چگونه سریع تر  ���متعهد�شوند�که�
تسهیل کرده و مجوزهای داوطلبانه شفاف و غیرانحصاری 
ارائه دهند�تا�اطمینان�حاصل�شود�که�عرضه�واکسن�در�آینده�قابل�
اعتماد،�مقرون�به�صرفه�،�در�دسترس�و�در�حجم�و�زمان�مناسب�برای�

هر�کشوری�است�که�دسترسی�عادالنه�را�به�دست�می�آورد.

جامعه مدنی، سازمان های اجتماعی و بخش خصوصی
���دسترسی�عادالنه�به�واکسن�های�کووید-19،�آزمایش�ها�و�درمان�ها�را�
محلی، ملی و بین المللی�حمایت�کنند�3و�اقدامات�خاص�مورد�نیاز�
تولیدکنندگان،�دولت�ها�و�بازیگران�چندجانبه�را�تحت�نظر�داشته�باشند؛

رسانه�های� طریق� از� جمله،� از� کنند،� توانمند� و� بسیج� را� ���جوامع�
قوی  تقاضای  ایجاد� برای� اجتماعی،� شبکه�های� و� اجتماعی�

واکسن�و�رسیدگی�به�اطاعات غلط و تصورات نادرست�
که�تردید�در�واکسن�زدن�ایجاد�می�کنند؛

���از�تحویــل داخــل کشــوری برنامه های واکسیناســیون�
ــت�کنند. حمای

استراتژی سازمان جهانی بهداشت در دستیابی به پوشش مناسب واکسیناسیون 
کووید-19  در سطح دنیا تا  اواسط سال 2022 میالدی / )تیر ماه 1401(
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بانک ها و مؤسسات توسعه چندجانبه جهانی و منطقه ای

1.   Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-Accelerator)
2.   Global Alliance for Vaccines and Immunization (Gavi)
3.   United Nations Children›s Fund (UNICEF)
4.   Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI)
5.   Africa Centers for Disease Control and Prevention (Africa CDC)
6.   COVAX Pillar of ACT-Accelerator

���همچنان�کشورها�را�قادر�سازند�تا�سریع�تر�به�سرمایه و پشتیبانی 
خارجی�مورد�نیاز�برای�تحویل�واکسن�برنامه�ای�داخل�کشوری�
دسترسی�داشته�باشند،�اولویت�بندی�کشورهای�کم�درآمد�و�به�ویژه�

حمایت�از�منابع�فنی،�لجستیکی�و�انسانی�مورد�نیاز�است؛

به  دسترسی  ابزارهای  شتاب دهنده  با� بیشتر� ���حتی�
کووید-119/ دسترسی جهانی واکسن های کووید-19 
عملیات  با  آفریقا،  واکسن  خرید  اعتبار  و  )کوواکس( 

برای� به موقع،  اطاعات  اشتراک گذاری  به  و  یکپارچه 
حداکثر�دسترسی�عادالنه�مشارکت�کنند؛

���از�سازوکارهای تدارک و تخصیص بین�المللی�حمایت�کنند�
تا�همه�کشورها�بتوانند�به�طور�عادالنه،�کارآمد�و�سریع�به�اهداف�

واکسن�کووید-�19دست�یابند؛

اهمیت� انتقال� برای� کمپینی� و� توزیع واکسن� برنامه های  ���از�
نجات�بخش�بودن�واکسن�های�تأیید�شده�کووید-�19حمایت�کنند.

ملل  کودکان  ایمن سازی2، صندوق  و  واکسن  جهانی  اتحاد  بهداشت،  جهانی  سازمان 
متحد3  و ائتالف برای نوآوری های آمادگی همه گیری4

تجارت  سازمان  جهانی،  بانک  با  نزدیک  �� همکاری 
و  مدیریت  مرکز  پول،  بین المللی  صندوق  جهانی، 
پیشگیری بیماری آفریقا5،  اعتبار خرید واکسن آفریقا 
شناسایی� پیشرفت،� بر� نظارت� جهت� اصلی� شرکای  سایر  و 
و� اطالعات� هماهنگی� تنگناها،� رفع� برای� نیاز� مورد� تغییرات�

اولویت�بندی�اقدامات�داشته�باشند؛

شتاب�دهنده� کوواکس� ستون  مدیریت  و  رهبری  ���همچنان�
پشتیبانی� و� دهند،� انجام� را� کووید-�6�19 به� دسترسی� ابزارهای�

یکپارچه�تا�آخر�اهداف�واکسیناسیون�جهانی�را�ارائه�دهند؛

���از�تخصیص عادالنه�واکسن�های�موجود،�به�ویژه�برای�کشورهای�
با�درآمد�کم،�متوسط�به�پایین�و�کشورهای�عقب�مانده،�با�در�نظر�

گرفتن�همه�منابع�واکسن�ها�حمایت�کنند؛

���به�طور�مستقیم�از�کشورها�برای�توسعه و تداوم برنامه های 
واکسن  تحویل  باالی  کیفیت  با  و  کارآمد  سریع، 
کرده،� حمایت� برسند،� جهانی� اهداف� به� بتوانند� که� کووید-�19

در�عین�حال،�برنامه�ایمن�سازی�ضروری�و�سایر�خدمات�سالمت�
را�تقویت�می�کنند؛

���به�تحقیقات کلیدی، سیاست، ایمنی و مقرراتی که تأثیر 
واکسن�شامل�تأمین�مؤثر،�برنامه�های�دوز�و�واکسن،�مخلوط�و�
تطبیق�کردن�محصوالت،�حفاظت�در�برابر�سوش�ها،�و�موارد�دیگر�

را�بهینه می کند،�بپردازند؛

جهانی� اهداف� پیشرفت� ماهانه  گزارش  و  �� نظارت 
واکسیناسیون�کووید-19.

Strategy to Achieve Global Covid-19 Vaccination by mid-2022
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تولیدکنندگان

بانک های توسعه 
چندجانبه1 و 

مؤسسات

سازمان جهانی 
بهداشت، اتحاد 

جهانی واکسن و 
ایمن سازی، صندوق 

کودکان ملل متحد  
و ائتاف برای 

نوآوری های آمادگی 
همه گیری

سازمان های مردم 
نهاد2، بخش 

خصوصی
کشورهای با پوشش 

تمام کشورهاباال

تأمین�و�شفافیت�را�برای�
اطمینان�از�عدالت�جهانی�

و�اشتراک�دانش�در�
اولویت�قرار�دهند

حصول�اطمینان�از�
تحویل�بودجه�کافی�و�

حمایت�از�تدارکات

از�موفقیت�و�پشتیبانی�
کامل�دسترسی�جهانی�
واکسن�های�کووید-�19
)کوواکس(�برای�پوشش�
عادالنه�و�باال�اطمینان�

حاصل�کنند

افراد،�جوامع�و�شرکای�
خود�را�به�صورت�محلی�
و�جهانی�توانمند�سازند�
تا�در�حمایت�از�تقاضا�و�

عدالت�اقدام�کنند

اقدامات�فوری�برای�
دریافت�دوز�واکسن�به�

کشورهای�تحت�پوشش�
کمتر،�از�طریق�دسترسی�

جهانی�واکسن�های�
کووید-�19)کوواکس(،�

اعتبار�خرید�واکسن�آفریقا�
و�سایر�موارد��انجام�دهند

برنامه�های�ملی�و�تعهد�
به�توزیع�عادالنه�واکسن،�
شامل،�جریان�آزاد�مواد�

و�واکسن�ها�را�ایجاد�
کنند؛�اطالعات�محلی�
را�از�طریق�فرم�گزارش�
الکترونیکی�مشترک�3

به�طور�کامل�گزارش�دهند

شـفافیت و داده هـا به عنـوان فعال کننده هـای 4 مهـم،�از�جملـه�از�تولیدکننـدگان�"در�َصـف5"�و�معامـالت�دوجانبـه،�و�از�کشـورها�
پیرامـون�گـزارش�داده�هـای�دقیـق�و�کامل

1.   Multilateral development banks (MDBs)
2.  CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS (CSOS)
3.  electronic Joint Reporting Form (eJRF)
4.  Enablers
5.  Place in the queue

70درصد
تیر 1401

شکل3.اقدامهماهنگویکپارچهبرایدستیابیبهاهدافجهانیواکسیناسیونکووید-19

استراتژی سازمان جهانی بهداشت در دستیابی به پوشش مناسب واکسیناسیون 
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کـه  اسـت  سـازمانی  ایـران،  اسـامی  جمهـوری  سـامت  تحقیقـات  ملـی  مؤسسـۀ 

مـورد  علمـی  شـواهد  به کارگیـری  ترویـج  و  تولیـد  سـامت،  وضعیـت  دیده بانـی  بـرای 

اسـت.  شـده  ایجـاد  ملـی  سـطح  در  سـامت  سیاسـتگذاران  و  برنامه ریـزان   نیـاز 

تمرکـز اصلـی فعالیت هـای مؤسسـه بـرروی نتایـج و پیامدهـای اقدامـات و مداخـات انجـام 

شـده در حوزه سـامت اسـت.

رسالت  به  عمل  با  است  تاش  در  ایران  اسامی  جمهوری  سامت  تحقیقات  ملی  مؤسسۀ 

خود به عنوان دیده بان سامت کشور بااستفاده از همه توان دانشی داخل کشور و به کارگیری 

ظرفیت های بین املللی، ضمن پیش بینی روندها و رصد شاخص های نظام سامت؛ بااستفاده 

را  سامت  نظام  در  اصاحات  برای  مؤثر  مداخات  سامت،  سایرنظام های  تجربیات  از 

طراحی و توصیه کند و در صورت اجرای آنها به ارزیابی و پایش مداخات می پردازد. از سویی 

به عنوان مرجع و مشاور تأمین شواهد علمی تصمیم گیران سامت در کشور و دیده بانی منطقه 

شناخته شده و از این طریق مجریان و متولیان حوزه سامت را در دستیابی به جامعۀ سالم 

یاری می کند.

دریافت نسخه الکترونیکی
nihr.tums.ac.ir


