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  منها والوقاية األمراض مكافحةل األفريقي مركزال تشغيل عن المرحلي التقرير بحث
 

 مقدمة أوال.

 Assemblyراض والوقاية منها بموجب المقرر تقرر إنشاء المركز األفريقي لمكافحة األم .1

Decision/AU/Dec.554 (XXIV) عن الدورة العادية الرابعة والعشرين للمؤتمر  الصادر

. تم الحقًا إطالق المركز األفريقي لمكافحة 2015في أديس أبابا، إثيوبيا في يناير  المنعقدة

تخصصة تابعة لالتحاد األفريقي، كمؤسسة فنية م 2017يناير  31األمراض والوقاية منها في 

 مكلفة بمسؤولية تعزيز الوقاية من األمراض ومكافحتها في الدول األعضاء في االتحاد األفريقي.

ء في ألعضاامنذ إنشائه، يقدم المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها الدعم للدول  .2

اض، األمر العامة واالستجابة لتفشياالتحاد األفريقي من أجل تعزيز قدراتها في مجال الصحة 

ي مرة فبما في ذلك األمراض الرئيسية التي أثارت قلقا دوليا وجائحة فيروس كورونا المست

ض ألمرااالتفشي. من بين العديد من مبادرات الصحة العامة، قام المركز األفريقي لمكافحة 

 وفي عنانكبرنامج واقبة والمختبرات، للمرالمتكاملة والوقاية منها بإطالق وتنفذ الشبكة اإلقليمية 

كة ، والشرامستجدللقيادة، واالستراتيجية القارية المشتركة ألفريقيا بشأن جائحة فيروس كورونا ال

 19-ا، وصندوق االستجابة لجائحة فيروس كورون19-تبار جائحة فيروس كورونالتسريع اخ

ا، وحملة إنقاذ في إفريقي 19-ة كوفيدالتابع لالتحاد األفريقي، واستراتيجية اللقاحات ضد جائح

 لمعنيا عمل ال، وفريق إلمدادات الطبيةلمنصة األفريقية الاألرواح واالقتصادات وسبل العيش، و

بادرة ، ومةصناعة اللقاحات األفريقيبشأن ، والشراكات الحصول على اللقاحات في إفريقياب

 ن االتحاد األفريقي.الجينوميات الممرضة ألفريقيا وبوابة السفر الموثوقة م

منها  وقايةفي السنوات الخمس األولى من تفعيله، أصبح المركز األفريقي لمكافحة األمراض وال .3

ي تمر فرائدا قاريا والعبا مركزيا في مكافحة تهديدات األمراض في إفريقيا. ومع ذلك، يس

 مثل.دائه األلى أي تؤثر عمواجهة العديد من التحديات اإلدارية والتشغيلية المرتبطة بالحوكمة والت

 يقي لمكافحة األمراض والوقاية منهاتحديات تفعيل المركز األفر ثانيا.

مل بسبب كل كاتعطلت قدرة المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها في تنفيذ واليته بش .4

عدم وضوح و عدم كفاية الدعم التشغيلي المقدم من إدارات الخدمات بمفوضية االتحاد األفريقي،

ي مهامه ف تنفيذالتسلسل اإلداري، وعدم كفاية التآزر السياسي، واالفتقار إلى السلطة المناسبة ل

 الوقت المناسب وبطريقة فعالة.

على وجه الخصوص، تواجه قدرة المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها في تنفيذ  .5

الوضوح في الروابط السياسية والتشغيلية داخل استجابة فعالة للطوارئ تحديًا من خالل: أ( غياب 

مفوضية االتحاد األفريقي مما أدى إلى إبطاء االستجابة الفعالة والمنسقة لحاالت الطوارئ 

الصحية العامة وتهديدات األمراض؛ ب( النقص في تخصيص موارد االتحاد األفريقي مما يؤدي 

انب عمل المركز األفريقي لمكافحة إلى عدم كفاية الموظفين والدعم اللوجستي لجميع جو

األمراض والوقاية منها؛ ج( غياب المرونة في تطبيق الخطوط التوجيهية القائمة لالتحاد 

ال يسمح  -األفريقي وتدابيره وقواعده، ال سيما في المشتريات والتمويل وإدارة الموارد البشرية 

والوقاية منها بتحقيق الغرض من  هذا التطبيق غير المرن للمركز األفريقي لمكافحة األمراض

إنشائه. على سبيل المثال، عانى المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها من تأخيرات 

بيروقراطية ألكثر من شهرين حيث حاول االستجابة في الوقت المناسب لتفشي فيروس 

واجه المركز األفريقي . و2018الشيكونغونيا في السودان وحمى الوادي المتصدع في كينيا عام 

لمكافحة األمراض والوقاية منها تحديات مماثلة في االستجابة لتفشي فيروس إيبوال في مبانداكا 
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في جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث تم توفير الموارد عندما أوشك تفشي  وشمال كيفو

مركز األفريقي المرض على االنتهاء. من ناحية أخرى، ينص النظام األساسي على استجابة ال

 ساعة. 72إلى  36لمكافحة األمراض والوقاية منها في غضون 

لى نها عمعالوة على ذلك، فإن قدرة مدير مركز المركز األفريقي لمكافحة االمراض والوقاية  .6

 لنظاماالضطالع بوظائفه بصفته كبير الموظفين التنفيذيين على النحو المنصوص عليه في ا

ظام األساسي ( من الن4) 4اية كما يتضح من التأخير في تنفيذ المادة األساسي كانت محدودة للغ

 بشأن تفويض السلطة. يؤدي هذا االفتقار في تفويض السلطة إلى إخضاع تخطيط المركز

ة ج الوكالى خاراألفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها وتنفيذ واليته لقرارات الكيانات األخر

 وتأخير تقديم الدعم للدول األعضاء. مما يؤدي إلى بطء االستجابة

نها إلى مقاية عموما، أدت التأخيرات في التشغيل الكامل للمركز األفريقي لمكافحة األمراض والو .7

نها لوقاية ماض واقيود كبيرة في تنفيذ واليته بالكامل. لذلك، فإن المركز األفريقي لمكافحة األمر

مراض شي األينبغي أن يكون عليها في استجابته لتفال يكون في كثير من األحيان بالسرعة التي 

ف لتوظيبسبب الموافقة الداخلية الطويلة والعمليات البيروقراطية للمشتريات والتمويل وا

 باإلضافة إلى آليات الحوكمة الغامضة.

ظام ن النمتنشأ بعض التحديات التي تواجه المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها  .8

اضحا وساسي وتنفيذه. لم يكن الهيكل اإلداري على النحو المنصوص عليه في النظام األ األساسي

ي ألفريقا. كما لم يتم توضيح عالقة بعض أجهزة السياسة لالتحاد المفوضيةبشأن الروابط مع 

لمركز االية بالمركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها. عالوة على ذلك، ونظًرا ألن و

مكان أن بهمية قي لمكافحة األمراض والوقاية منها تتمثل في األمن الصحي للقارة، فمن األاألفري

ألفريقي المركز امن قبل  وتقديم إحاطات لهايتم إبالغ القيادة العليا للمفوضية واالتحاد والقارة 

تفشي لمكافحة األمراض والوقاية منها في الوقت الحقيقي أثناء حاالت الطوارئ الصحية و

 اتخاذ القرارات السريعة التي تنقذ األرواح. من تمكينلألمراض الكبيرة. لا

 ارة التيي القيمثل المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها، الوكالة الصحية األولى ف .9

ألخرى افنية تنفذ رؤية رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي. وتتمثل نظيرتها في الوكاالت ال

منها،  وقايةجميع أنحاء العالم مثل مركز الواليات المتحدة لمكافحة األمراض وال المماثلة من

راض والمركز الصيني لمكافحة األمراض والوقاية منها، والمركز األوروبي لمكافحة األم

، مانياوالوقاية منها، ووكالة األمن الصحي في المملكة المتحدة، ومعهد روبرت كوخ في أل

الية وفحة األمراض والوقاية منها وغيرها. ولذلك ينبغي أن تتماشى والمركز الكوري لمكا

ضمان لرائه وهيكل ومستوى القيادة في المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها مع نظ

 االحترام المتبادل أثناء التعاون.

يد ابة للعدالستجلذلك، وبناًء على التحديات المذكورة أعاله والدروس المستفادة عند االستعداد وا .10

يدة التي ، وبعد الدعوات العد 19-من تهديدات األمراض، بما في ذلك جائحة فيروس كورونا

مراض ة األأطلقها العديد من رؤساء الدول من أجل تعزيز واستقاللية المركز األفريقي لمكافح

 والوقاية منها، أصبح من الضروري مراجعة نظامه األساسي.

 التنفيذيمقررات المجلس  ثالثا.

 EX.CL/Dec.1106 المجلس التنفيذي في مقرره طلبفي سياق التحديات المذكورة أعاله،  .11

(XXXVII)  من مفوضية االتحاد األفريقي: "إعداد تقرير، بما في ذلك خارطة طريق وإطار

للعمليات، يحدد الخطوط العريضة للشؤون المالية، واآلثار القانونية والهيكلية للتشغيل الكامل 

مركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها بما يتماشى مع نظامه األساسي، لتقديمه إلى لل

المجلس في دورته العادية الثامنة والثالثين من خالل أجهزة صنع السياسة لالتحاد األفريقي "مع 
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لحاجة و ا ةالحالي 19-األخذ في االعتبار الدروس المستفادة من االستجابة لجائحة فيروس كورونا

 إلى التأهب واالستجابة للطوارئ الصحية في الوقت المناسب وعلى نحو فعال في القارة.

 المفوضية بإعداد EX.CL/Dec.4 (XXXVIII)، كلف المجلس التنفيذي في مقرره بعد ذلك .12

و النح األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها على للمركز خارطة طريق وإطار للعمليات

بحثها من قبل أجهزة صنع من أجل ، EX.CL/Dec.1106 (XXXVII)ره المبين في مقر

 السياسة لالتحاد األفريقي.

 المفوضية  التي اتخذتهااإلجراءات  رابعا.

كز تمشيا مع طلبات المجلس التنفيذي، أنشأ رئيس المفوضية فريق عمل خاص بتفعيل المر .13

ع لك وضت ذات الصلة، بما في ذاألفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها القتراح التوصيا

للمركز  لكاملاخارطة طريق وإطار للعمليات يحدد اآلثار المالية والقانونية والهيكلية للتفعيل 

 األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها تماشيا مع نظامه األساسي.

 لعمل إلىاتقسيم بالمعني بتفعيل المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها  فريق العملقام  .14

ز ى المركقتراح الوظائف اإلدارية التي ينبغي نقلها إلال ُخصصت-مرحلتين: المرحلة األولى 

 ه بالعملماح لاألفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها، على أساس النظام األساسي القائم، للس

وري؛ كل فقة عليه بشبشكل أكثر فعالية. كانت هذه المهام مقصورة على ما يمكن للرئيس المواف

راض مراجعة النظام األساسي للمركز األفريقي لمكافحة األمل ُخصصت-والمرحلة الثانية 

عديدة ات الوالوقاية منها، وعند االقتضاء، اقتراح تعديالت من شأنها معالجة الشواغل والطلب

من قبل  نها،المقدمة بشأن الحاجة الملحة لمركز أفريقي مستقل لمكافحة األمراض والوقاية م

سيريل  اميالالعديد من رؤساء الدول بما في ذلك فخامة الرئيس بول كاجامي، وفخامة الرئيس مات

 رامافوزا، وفخامة الرئيس فيليكس أنطوان تشيسكيدي تشيلومبو.

فق عليها ، وقدم توصيات وا2021استكمل فريق العمل المعني بالمرحلة األولى عمله في يونيو  .15

ت تحديامفوضية. تعد هذه التوصيات، التي تعتبر حاسمة في معالجة بعض الفيما بعد رئيس ال

 نفيذ.التشغيلية الفورية للمركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها، في طور الت

 األساسي لنظامى نتائج فريق العمل المعني بالمرحلة األولى وبحث الحاجة إلى معالجة اللبناء عل .16

مل ريق عللمركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها، أنشأ رئيس المفوضية بعد ذلك ف

بة رئيس ة نائرفيع المستوى للمرحلة الثانية. قام فريق العمل المعني بالمرحلة الثانية، برئاس

 المركز التحديات التي يواجهها باستعراضضية، سعادة الدكتورة مونيك نسانزاباجانوا المفو

لعمل ريق ااألفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها وكذلك تقرير المرحلة األولى. ثم قام ف

ة مكافحالرفيع المستوى بإجراء مداوالت مستفيضة بشأن النظام األساسي للمركز األفريقي ل

 لسلطةوقاية منها واألساس القانوني الذي تستند إليه المؤسسة في استخالص ااالمراض وال

ً لتمويله بطريقة مستدامة. و ل ريق العمفاتفق والوالية لتنفيذ أنشطتها. كما أجرى تحليالً متعمقا

ساسي ام األالنظ إلى مراجعة على أنه لمعالجة معظم التحديات، كانت هناك حاجةالرفيع المستوى 

لى إواجب ألفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها. وأحيلت التوصيات على النحو الللمركز ا

 ات بماوافق رئيس المفوضية على التوصيرئيس المفوضية، بما في ذلك المبررات والتوصيات. 

ام ى النظيتم عرض التعديالت المقترحة علفي ذلك التعديالت المقترحة على النظام األساسي، 

 راجعتها من قبل المجلس التنفيذي وإحالتها إلى المؤتمر لبحثها.األساسي هنا لم

 المرحلة الثانيةالمعني بمداوالت الفريق الرفيع المستوى  خامسا.

في ضوء الرؤية التي تتمتع بها القيادة العليا ألفريقيا في المركز األفريقي لمكافحة األمراض  .17

في القارة وتعزيز قدراتها على االستجابة والوقاية منها والحاجة إلى الحفاظ على إنجازاتها 
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السريعة وتقوية صوتها على الساحة العالمية، اقترح فريق العمل الرفيع المستوى جعل المركز 

األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها وكالة صحية متخصصة تابعة لالتحاد تتمتع باستقاللية 

سياسياً أمام االتحاد وذراعه التنفيذي. ويتطلب  في تخطيط وتنفيذ وإدارة عملياتها وتكون مسؤولة

هذا مراجعة النظام األساسي ومراجعة التسمية ودرجة القيادة في المركز األفريقي لمكافحة 

 األمراض والوقاية منها.

قي ألفريأجرى فريق العمل الرفيع المستوى كذلك تحليال متعمقا للتمويل المستدام للمركز ا .18

ض ة األمرامكافحاية منها. إن ترتيبات التمويل الحالية للمركز األفريقي للمكافحة األمراض والوق

مستوى يع الوالوقاية منها مجزأة وتدفعها الجهات المانحة في الغالب. اقترح فريق العمل الرف

موال أه استخدام يتم من خالل - التمويل األساسيإنشاء مرفق للتمويل بهيكل ثالثي األبعاد: أ( 

مراكز قيا وألنشطة تمكين أمانة مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها في أفري الدول األعضاء

تعلقة غيلية المه تمويل النفقات التشيتم من خالل - تمويل البرنامجالتابعة له؛ ب(  ةالتعاون اإلقليمي

مركز بتخطيط وتنفيذ ورصد عمليات البرامج ذات الصلة المصممة للركائز االستراتيجية لل

اللها خ التي يتم من - عمليات االستجابة للطوارئج(  لمكافحة األمراض والوقاية منها،ي األفريق

 تي تمتقديم الدعم للدول األعضاء في االستجابة لحاالت الطوارئ الصحية، وخاصة لتلك ال

ستوى رفيع الممل الإعالنها حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا أو إقليميًا. واقترح فريق الع

 اءلة ذاتالمس كذلك المصادر المحتملة المختلفة للتمويل لألقسام الثالثة وهيكل اإلدارة وآليات

 الصلة.

فريقي اد األفريق العمل الرفيع المستوى أن يتم ترقية صندوق االتح بشكل أكثر تحديدًا، اقترح .19

هيكل إدارة  لمكافحة األوبئة مع المتكاملإلى الصندوق األفريقي  19-الحالي لمواجهة كوفيد 

ى يستخلص الدروس من المبادرات المماثلة األخرى مثل صندوق السالم، وذلك لضمان أعل

سسات والمؤ لمعايير التمويلية وبالتالي استقطاب التمويل والدعم من الدول األعضاءلمستويات 

 المتعددة األطراف والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص وغيرها.

، EX.CL/Dec.970 (XXXI)مستوى، وفقا لمقرر المجلس التنفيذي العمل الرفيع ال دعا فريق .20

حاد للمركز في المائة من الميزانية التشغيلية السنوية لالت 0.5إلى التنفيذ الفوري لتخصيص 

لقرار وجب ااألفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها كصندوق احتياطي ألنشطة االستجابة؛ وبم

EX.CL/Dec.1106 (XXVII)يل ميزانية المركز األفريقي لمكافحة األمراض ، لترح

الدول  شاركةوالوقاية منها إلى السنة التقويمية التالية. وسيقطع هذا شوطا طويال في زيادة م

 األعضاء في تمويل عمليات المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها.

منها  وقايةلمكافحة األمراض وال الحظ فريق العمل الرفيع المستوى أيًضا أن المركز األفريقي .21

ت لوكاالسيستفيد من وكالة تنظيمية قوية وفعالة بنفس القدر باإلضافة إلى شبكة قوية من ا

الطابع  ضفاءإلالصحية الوطنية في جميع أنحاء القارة. ومن هنا تأتي الحاجة إلى المسار السريع 

ى فريق . أوصين المنظمتين الشقيقتينالتشغيلي على الوكالة األفريقية لألدوية وضمان التآزر ب

لوكالة انشاء العمل الرفيع المستوى كذلك بأن تقوم جميع الدول األعضاء بالتصديق على معاهدة إ

 األفريقية لألدوية وأن تنشئ هيئة تنظيمية فعالة على المستوى الوطني.

 الوقاية منهاالنظام األساسي للمركز األفريقي لمكافحة األمراض ومبررات تعديل  سادسا.

سباب ا لألتم اقتراح تعديل النظام األساسي للمركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منه .22

 التالية:
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ظاًما ية، نيتطلب المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها ليكون أكثر قوة وفاعل (1

 ؛ي القارةفراض يد لألمأساسيًا متماسًكا مع والية الوكالة ومصمما لالستجابة العاجلة ألي تهد

وضوح بحددا يجب أن يكون للمركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها هيكال إداريا م (2

لى عحصول بما في ذلك الروابط مع المفوضية وكذلك منبرا للقيادة السياسية في القارة لل

 ع واسعلى نطاق معلومات مستكملة في الوقت الفعلي بشأن أي تفش ألي مرض أو جائحة 

ساسي م األينبغي تمكين قيادة المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها في النظا (3

لك ذا في ليكون الرئيس التنفيذي فعاال مع تفويض كامل للسلطة من أجل إدارة الوكالة بم

 المسؤوليات اإلدارية والمالية والمشتريات والموارد البشرية؛

األولى  لصحيةامكافحة األمراض والوقاية منها بصفته الوكالة ينبغي هيكلة المركز األفريقي ل (4

 ء علىفي القارة وبطريقة تجعله قادرا على التعامل مع نظرائه على مستوى العالم بنا

 االحترام المتبادل.

التعديالت المقترحة على النظام األساسي للمركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها  .سابعا

 للبحث

قاية والو المفوضية التعديالت على النظام األساسي للمركز األفريقي لمكافحة األمراض تقترح .23

 :على النحو التالي ،لبحثها منها

ة تابع ترقية المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها إلى وضع وكالة متخصصة (1

النيباد، -ةللتنمي لالتحاد األفريقي، على غرار الوضع القانوني لـوكالة االتحاد األفريقي

د التحااوتمكينها من ممارسة واليتها باستقاللية كبيرة مع كونها محكومة بنظم ولوائح 

 األفريقي؛

على  هيكل إداري مؤسسي جديد يسمح بقيادة استراتيجية وملكية من قبل الدول األعضاء (2

 أعلى مستوى وتعزيز المساهمة ذات الصلة لمختلف أصحاب المصلحة في مجال الصحة

 العامة العالمية؛

ناسبة رجة مأن يرأس أمانة المراكز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها مدير عام بد (3

ديد حتالنيباد، مع -مماثلة لتلك الخاصة بالمدير التنفيذي لوكالة االتحاد األفريقي للتنمية 

 ضية.المفوأوضح لعالقتها بالمفوضية وال سيما السلطة اإلشرافية التي يمارسها رئيس 

 

جعتها ا لمراالمفوضية مستعدة لتقديمهوتم استكمال مشروع المواد المنقحة في النظام األساسي،  .24

آلثار ن تكون اوقع أمن قبل الهيئات التداولية فور انتهاء القمة. من المهم التأكيد على أنه من المت

لمركز دة افع مستوى قياالهيكلية والمالية محدودة، مع التغيير الجوهري الوحيد المتمثل في ر

ت التعديال زي معاألفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها. سيتم استكمال األرقام الفعلية بالتوا

 المعتمدة.

 وطريق المضي قدمامن قبل المفوضية التوصيات  ثامنا.

اض بعد الدراسة الوثيقة للتحديات التي تواجه التشغيل الكامل للمركز األفريقي لمكافحة األمر .25

والوقاية منها، واالستجابة لمقررات المجلس التنفيذي ودعوات بعض رؤساء الدول والحكومات 
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استقاللية لمكافحة األمراض والوقاية منها، تقدم المفوضية  أقوى وأكثرمن أجل مركز أفريقي 

 التوصيات إلى المجلس التنفيذي على النحو التالي:

ت جراءامرحلتين من أجل التنفيذ الفوري لإل أن يجيز المجلس نهج المفوضية القائم على (1

جة معال اإلدارية الالزمة لتشغيل المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها مع

 ؛ساسيالتحديات الهيكلية والمتعلقة بالحوكمة من خالل إدخال تعديالت على النظام األ

مراض ريقي لمكافحة األأن يجيز المجلس التنفيذي اقتراح المفوضية بجعل المركز األف (2

 حثه؛قي ببوالوقاية منها وكالة صحية متخصصة تابعة لالتحاد ويوصي مؤتمر االتحاد األفري

الملكية ويجية أن يجيز المجلس التنفيذي هيكل اإلدارة المقترح الذي يسمح بالقيادة االسترات (3

 من قبل الدول األعضاء على أعلى مستوى لرؤساء الدول والحكومات؛

حة المجلس التنفيذي اقتراح رفع مستوى منصب رئيس المركز األفريقي لمكاف أن يجيز (4

 األمراض والوقاية منها؛

ويدعو إلى  EX.CL/Dec.970(XXXIأن يجدد المجلس التنفيذي التأكيد على مقرره ) (5

ي لمكافحة ٪ من الميزانية التشغيلية السنوية للمركز األفريق0.5التنفيذ الفوري لتخصيص 

وقاية منها كأموال احتياطية ألنشطة التأهب واالستجابة؛ ومقرره األمراض وال

(EX.CL/Dec.1106 (XXXVII  بشأن ترحيل ميزانية المركز األفريقي لمكافحة

 األمراض والوقاية منها إلى السنة التقويمية التالية؛

بة االستجأن يجيز المجلس التنفيذي اقتراح رفع مستوى صندوق االتحاد األفريقي الحالي ل (6

ر مؤتم لجائحة فيروس كورونا إلى صندوق أفريقي مكتمل لالستجابة لألوبئة، ويحيله إلى

 االتحاد األفريقي لبحثه؛

ى ترحة علمشروع التقرير ومشروع المقرر بشأن التعديالت المقالتنفيذي أن يراجع المجلس  (7

التحاد اؤتمر مإلى النظام األساسي للمركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها، ويحيله 

 األفريقي لبحثه؛

 بالمرحلة تنفيذ توصيات فريق العمل المعنيباستكمال المفوضية  يكلف المجلس التنفيذيأن  (8

 لتنفيذي؛ م تقرير إلى الدورة العادية القادمة للمجلس ايوتقد 2022األولى بحلول يوليو 

 أن يبقي المجلس التنفيذي هذه المسألة قيد نظره. (9
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