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 األمراض والوقاية منهاة فحاكمي لأفريقمركز  شاءإن

 (إثيوبيا االتحادية الديمقراطية بند اقترحته جمهورية)
 الخمفية

 األولويات واألنشطةاسااسية ضمف األ امراقبة صحة الجميور وتمبية احتياجاتيتعتبر  .1
في نمط الحياة والبيئة والمناخ والمتغيرات  اتالتغيير ظؿ  في. و لمحكوماتالحافة بالتحديات 

المعقدة األخرى، يواجو قطاع الصحة العامة اآلف العديد مف التحديات الناجمة عف التحوؿ في 
كوكب  التي مف شأف البعض منيا أف يعـ 3،4األمراض القاتمةحاالت تفشي و  1،2عبء المرض

 .الاسفر الحجـ اليائؿ لحركاتيجة نت 5فيومياألرض في أقؿ مف يـو واحد أو 
اصة أفريقيا جنوب الصحراء وخ العبء العالمي لألمراض أف العالـ النامي ت درااسةكشف .2
والرضع يات صحة األمتمؾ الخاصة بمف االضطرابات المعدية و ثقيال ناسبيا  ئاحمؿ عبيت

ر المعدية األمراض غي مف وفياتالمخاطر فإف صوراتنا القديمة، وعمى عكس ت. 6،7والتغذية
مما ؛ 8خاصة في أفريقيا جنوب الصحراء -أعمى في البمداف المتواسطة والمنخفضة الدخؿ 

 الخدماتالتي تتميز بضعؼ القابمة لممقاومة و ممجتمعات الضعيفة غير لالعبء يضاعؼ 
 .البنية التحتية االجتماعيةالى الخدمات و الصحية والوصوؿ  والرعاية

                                                 
1
صاب امرض 291لػ  ،  اسنوات العمر المعدلة حاسب اإلعاقة .آخروفو إؿ.  رافائيؿفي. و  ثيوجي. إؿ. إـ. و  توفركرياس   إقميما،  21 فية وا 

   223-380:2197 ؛2012 ناسيت. مجمة ال2010 مرضالعبء العالمي لمدرااسة ل تحميؿ منيجي: 1990-2010
2
 مدتيا است اسنواتالتي  منظمة الصحة العالمية: ااستراتيجية لحاالت الطوارئالتأىب الحد مف المخاطر و  .منظمة الصحة العالمية  

 .اسوياسرا جنيؼ،  2007 المجتمعقدرة تنمية و  لمقطاع الصحي
3
 المرجع نفاسو  

4
  109-2010:32:93، ااستعراضات وبائية. كارلوس اسي. إس. اتجاىات مراقبة الصحة العامة  

5
 المرجع نفاسو  

6
صاب امرض 291لػ  ،  اسنوات العمر المعدلة حاسب اإلعاقة .آخروفو إؿ.  رافائيؿفي. و  ثيوجي. إؿ. إـ. و  كرياستوفر  إقميما،  21 فية وا 

   223-380:2197 ؛2012 ناسيت. مجمة ال2010 مرضالعبء العالمي لمدرااسة ل تحميؿ منيجي: 1990-2010

7
 دولة 187في  العمرية والجنسىيدونج ي. لورا دي. إؿ. كاثريف تي. إؿ. وآخروف: الوفيات حاسب الفئة   

8
 .2009 :جنيؼ .المحددة المخاطر الرئياسية المرض الناجـ عفعبء الوفيات و  :الصحية العالمية المخاطر .منظمة الصحة العالمية  
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تفشي   -ةيطوارئ الصحتحديات كبيرة نتيجة حاالت ال النظاـ الصحي يواجو ،اآلفحتى  .3
بغض النظر  وذلؾ  أو مف صنع اإلناساف واألحداث الطارئة ألاسباب مختمفة طبيعيةاألمراض 

 اجتماعية اآثار تخمؼ ىذه األحداث تيا، فإف تزايد وتير . وفي ظؿ 9،10جيواسيااسيةالحدود عف ال
 . 11،12اناة إناسانية ىائمةخاسائر بشرية و معواقتصادية واسيااسية وتتاسبب في 

 ةوااسعة النطاؽ والاسريعالوالاسمع وحركة األفراد العولمة  تعاظـمع و  ،عالوة عمى ذلؾ .4
إلرىاب البيولوجي المحتمؿ لماسببات القاتمة الاألمراض المعدية و أصبحت عبر البمداف والقارات، 

 في مرض تجمى ذلؾ كما، 13،14لتيديدات الصحية العالمية الخطيرة ماساىما في اعامال
صيب ليمف الصيف انطالقا نتشر باسرعة ا الذي 2003عاـ  المتالزمة التنفاسية الحادة الوخيمة

 فيروس االنفمونزال ئيوباالنتشار االبمدا في جميع أنحاء العالـ في غضوف أاسابيع و  37في أفرادا 
15(H1N1)،16 عمى الماستوى الاسادس 

 والمبررات وضعتحميل ال

 /البشرية ألمراض المعدية مثؿ الاسؿ وفيروس نقص المناعةل يعبء الفعمالع ارتفاع م .5
البنية التحتية الصحية والحصوؿ عمى الرعاية الصحية والقدرة  ضعؼاإليدز والمالريا و 

تشخيص تواجو صعوبات قديمة وجديدة في مجاؿ التشخيصية وما إلى ذلؾ، ال تزاؿ أفريقيا 
                                                 

9
 109-2010:32:93، ااستعراضات وبائية. كارلوس اسي. إس. اتجاىات مراقبة الصحة العامة  

 
www.em-مركز أبحاث األوبئة الناجمة عف الكوارث /مكتب الماساعدة الخارجية في حاالت الكوارثل قاعدة البيانات الدولية لمكوارث10

dat.net. . 2013يونيو  29آخر تصفح في  
11

 المرجع نفاسو   
12

 :بروكاسؿ. واالتجاىات رقاـ: األ2011 كوارثبوناسير إس.: ااستعراض إحصائي اسنوي لم معبمو آر. ، إؼ. فوس، دي جوىا اسابير  
 2012، مركز أبحاث األوبئة الناجمة عف الكوارث

13
 109-2010:32:93، ااستعراضات وبائية. كارلوس اسي. إس. اتجاىات مراقبة الصحة العامة  

14
  2012يونيو  20تـ تصفحو في   .(http:// www.who.int.ihr/en). 2005-منظمة الصحة العالمية. النظـ الصحية الدولية  

15
 ،المخاطر تصور دوربشأف  N1H1فيروس  الدروس الماستفادة مف، العالمية المعدية تفشي األمراضآر. دي. " االاستجابة ب اسميث  

     PMID.10.1016/j.socscimed.2006.08.004:doi3123.–): 3113 16978751.(:12) 63 والطب العمـو االجتماعية واإلدارة"  واالتصاالت
16

 ، جنيؼH1N1 :2009منظمة الصحة العالمية: اسجؿ األوبئة األاسبوعي بشأف وباء فيروس   

http://www.em-dat.net/
http://www.em-dat.net/
http://www.em-dat.net/
http://www.who.int.ihr/en
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16978751
http://en.wikipedia.org/wiki/PubMed_Identifier
http://dx.doi.org/10.1016%2Fj.socscimed.2006.08.004
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
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حدث في أي تي يمكف أف تالة الطارئة العالمي وعالج ماسببات األمراض والتيديدات الصحية
 .17في أي وقت عمى ىذا الكوكبو مكاف 

صحة الاسمبية عمى  آثارليا  أفريقيا حاالت طوارئ وكوارث مختمفةغالبا ما تواجو و  .6
فضال  18ؽ إنجازات األىداؼ اإلنمائية الوطنية والدوليةيتعة و االقتصاديو االجتماعية  يةوالرفاى
في أفريقيا، تكمؼ المالريا نحو ف. ققت في مجاؿ الصحة العامةالتي تحعرقمة اإلنجازات عف 
وعالوة . 19%1.3اسنويا، مما يعوؽ النمو االقتصادي الاسنوي بناسبة أمريكي مميار دوالر  1.2

مف صنع اإلناساف تمؾ التي ىى حاالت الطوارئ والكوارث الطبيعية و فقد أصبحت عمى ذلؾ، 
المجتمعات ارتفع عدد  ،عمى اسبيؿ المثاؿف األشخاص.مف عدد متزايد شائعة وتؤثر عمى 

 عشرل ااسنوي امتواسط فيما يخص % 51.3بناسبة  2011في الطبيعية بالكوارث المتأثرة 
 20.اسنوات

البنية التحتية الصحية لإلنذار المبكر والمراقبة والتأىب واالاستجابة في الوقت إف   .7
الذي تـ  تقييـأظير الفقد. 21جداالمنااسب لحاالت الطوارئ الصحية العامة في أفريقيا بدائية 

دارة المثؿ  المواتية البيئة إجراؤه حوؿ اسيااسات وقدرات القطاع الصحي لراسـ خرائط المخاطر وا 
أظيرت التجارب  كما. 22عدـ وجود اإلطار القانوني ذي الصمة بمدا أفريقيا 32المخاطر في 

 ،لغربية ( في وقت األزماتالدوؿ ا مف )عادة يةلمبحث عف موارد خارج الاسابقة أف ىناؾ ميال

                                                 
17

 109-2010:32:93، ااستعراضات وبائية. كارلوس اسي. إس. اتجاىات مراقبة الصحة العامة  

18
الدورة األولى لمؤتمر االتحاد األفريقي لموزراء الماسؤوليف  CAMSD/EXP/4(I) االتحاد األفريقي. إطار الاسيااسة االجتماعية ألفريقيا  

  2008أكتوبر  31-27عف التنمية االجتماعية، ويندىوؾ، ناميبيا 
19

 .Nature: 415, 7 Feb 2002, pp. 680-685اساؾ، مموني بيا. العبء االقتصادي واالجتماعي لممالريا،    
20

 :بروكاسؿ. واالتجاىات رقاـ: األ2011 كوارثبوناسير إس.: ااستعراض إحصائي اسنوي لم معبمو آر. ، إؼ. فوس، دي جوىا اسابير  
 2012، مركز أبحاث األوبئة الناجمة عف الكوارث

21
جية قطاعية صحية إلقميـ أفريقيا المكتب اإلقميمي ألفريقيا. إدارة مخاطر الكوارث. ااستراتي –منظمة الصحة العالمية   

AFR/PSC62/STR.DOC/. 
22

 المرجع نفاسو   
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تجمى األرواح كما  الخاسائر في الكثير مفووقوع إلى ااستجابة متأخرة وتفاقـ األزمات  يديؤ مما 
 .201223في الاساحؿ وأزمة  2011في  القرف األفريقيالجفاؼ الذي ضرب  في ذلؾ
ذ ي .8 يوبيؿ بال 1963في عاـ منذ قيامو االتحاد األفريقي/منظمة الوحدة األفريقية حتفؿ وا 

. حرية ونوعية الحياة البشرية في القارة األفريقيةضماف اسعى لال يزاؿ ي فإنو الذىبي ىذا العاـ،
العديد مف البرامج التنموية وتحققت إنجازات ممحوظة في مجاؿ التعميـ  الماضي، تـ تنفيذ فيف

ف و زاؿ المواطنيمى الرغـ مف ىذه الجيود العديدة، ال . وعوتطوير البنية التحتية والصحة واألمف
األمراض المعدية وغير المعدية والطوارئ الصحية ب بشكؿ غير متنااسب  وفتأثر ريقيوف ياألف

 .واآلثار الصحية الاسمبية عمى البيئة وتغير المناخ
، الى نظاـ )أ ( لمحصوؿ عمى اإلنذار تحمؿ كؿ ىذه األعباءتكقارة  ،أفريقياتفتقر  .9

مف آثار الكوارث؛  النتعاشبة لحاالت الطوارئ الصحية واالمبكر والتناسيؽ واالاستعداد واالاستجا
تحديد األمراض الشائعة وارتفاع العبء عبر الحدود الوطنية و)ج ( لبشأف )ب( لمبحث 

متكاممة ومزدىرة أفريقيا  –تحقيؽ حمـ أفريقيا شاممة لأجندة إنمائية اتجاىات الاسيااسة باعتبارىا 
 .24تنعـ بالاسالـ

عزيز كفاءة نظـ اإلنذار المبكر ورصد االتجاىات والتنبؤ تاسعيا ل،  ، فإنووعميو .10
والتدخؿ في حاالت الطوارئ الصحية في الوقت المنااسب لصالح المجتمع الوطني  مراضاألب

التعرؼ عمى المرض وكفاءة في مجاؿ أفريقيا قدرتيا تحاسف مف الضروري أف  والدولي، 
لمؤاساسات األكاديمية والبحثية األفريقية في اات. وىذه الورقة المفاىيمية تيدؼ إلى ربط المختبر 

تاسعى لتعزيز قدرة أفريقيا عمى و  مركز التميز العممي وكذلؾ مراكز البحوث الدوليةبشراكة ذكية 
لمصحة إدارة أفضؿ بيدؼ ضماف كشؼ وتحديد ورصد األمراض المعدية لإلناساف والحيواف 

وتحاسيف القدرات البحثية في التحقيؽ تترتب عمى ذلؾ  والمخاطر االجتماعية واالقتصادية التي
                                                 

23
القرف  في 2011 جفاؼ المتأخرة  لإلنذارات المبكرة خالؿ االاستجابة كمفة: تريخط تأخير: منظمة أوكاسفاـإنقاذ الطفولة و صندوؽ   

  2012 ينايرنظمة أوكاسفاـ؛ مو  منظمة إنقاذ الطفولة لندف،بيف الوكاالت.  مشتركة. ورقة إحاطة األفريقي
24

  2013يونيو  10تـ التصفح في  ./www.au.int/en/aboutاالتحاد األفريقي. رؤية االتحاد األفريقي  

http://www.au.int/en/about/
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البيولوجية واالجتماعية واالقتصادية واإليكولوجية والبشرية الماسؤولة عف ظيور  العوامؿ  في
 . وعودة ظيور األمراض المعدية، فضال عف العبء المتزايد لألمراض غير المعدية

ىو التوصية  يةالمفاىيم القصد مف ىذه الورقةفإف في ضوء الحقائؽ المذكورة أعاله،  .11
مف قبؿ االتحاد االفريقي وتحت مظمة  األمراض والوقاية منياراقبة بإنشاء المركز األفريقي لم

بشكؿ إلدارة األولويات الصحية في القارة  وذلؾ ثيوبياإمقره في  عمى أف يكوففريقي االتحاد األ
تتاسب في ع و الكوارث التي تتحدى قدرة المجتمعمى وجو الخصوص الطوارئ الصحية و عاـ و 
 .إلى عكس وتشويو كؿ النجاحات وصورتيايؤدي الكثير مف األرواح، مما خاسارة 

 : االتحاد األفريقي والشركاء اتخاذ اإلجراءات التاليةيجب عمى تحقيقا ليذه الغاية، و  .12
 ؛لتناسيؽ ونشر المعمومات عمى ماستوى القارةوموثوؽ بو مركز قائـ بذاتو  إنشاء 
  المنقذة لمحياة  اسااسيةاأل األعضاء لتبادؿ البيانات والمعمومات الدوؿأداة لصالح إنشاء

لى ىيئة معينة وخاضعة لمماساءلة مف خالؿ االتحاد األفريقي؛  مف وا 
  مخاطر والتأىب واالاستجابة لحاالت الطوارئ اللمحد مف إنشاء آليات مناسقة ومتمااسكة

جودة ذات برات والبحث العممي ومختمراض الكشؼ عف األفي مجاؿ وبناء القدرات )
 أفريقيا؛االنتعاش في المخاطر واالاستجابة....( و تحديد و 
   وأولويات الدوؿ األعضاء في القطاع الصحي  األفريقي اسياؽالإنشاء مركز لمعمؿ في

 األفريقي؛
  ذات األعباء مراض بشأف األلمبحوث العممية والمخبرية  ةقار عمى ماستوى الإنشاء مركز

 .رة والتيديدات والحموؿ العالميةوعوامؿ الخطر لمقاالثقيمة 
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 الوصف التنظيمي لممركز

وكالة مثؿ مركز االتحاد بمثابة  األمراض والوقاية منياراقبة المركز األفريقي لم يكوف .13
 26األمراض والوقاية منياراقبة لم والمركز األمريكي 25منيا األمراض والوقايةراقبة األوروبي لم

 . الوقاية مف األمراض في جميع أنحاء القارةصحي و المجتمع شجيع التي يقـو بالذ
 : الرؤية

 " ريقييفممواطنيف األفلماية وتأميف العدالة الصحية "ح

 : المهمة

والتي تتاسبب  صحة اإلناسافلالتيديدات الحالية والناشئة  تحديدالمركز في  ميمةتتمثؿ   .14
يا واإلبالغ عنيا وكذلؾ وتقييمالصحية البيئية مخاطر المعدية وغير المعدية والاألمراض  فييا

إضافة إلى تعزيز  ،واالاستجابة ليالتخفيؼ الطوارئ الصحية األعضاء  دوؿتأىب التعزيز 
 .مدوؿ األعضاءالقدرات التنفيذية ل

 : األهداف

الصحة  األفريقية في مجاؿ استراتيجيةاالبما يتماشى مع ا لميمتو، اسيعمؿ المركز تحقيق  .15
طار الاسيااسة االجتماعية لالتحا وبالشراكة مع ىيئات الحماية الصحية في جميع  27د األفريقيوا 

. اسيعمؿ عمى ماستوى القارة اإلنذار المبكرو مراقبة األمراض لوضع نظـ أنحاء أفريقيا لتعزيز و 
 آراء عممية موثوؽة ر بمو المعرفة الصحية لومجموعات ع الخبراء في جميع أنحاء أفريقيا المركز م

 .الناشئة والمعاودةو  الحاليةاألمراض المعدية وغير المعدية التي تشكميا  حوؿ المخاطربيا 
                                                 

 
25

 ges/home.aspxhttp://www.ecdc.europa.eu/en/pa 
26

  http://www.cdc.gov/ 
27

الدورة األولى لمؤتمر االتحاد األفريقي لموزراء الماسؤوليف  CAMSD/EXP/4(I) االتحاد األفريقي. إطار الاسيااسة االجتماعية ألفريقيا  
  2008أكتوبر  31-27عف التنمية االجتماعية، ويندىوؾ، ناميبيا 

 

http://www.ecdc.europa.eu/en/pages/home.aspx
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 يقـو المركز في إطار ميمتو بما يمي: .16
 مطوارئ الصحية في أفريقيا؛ل ةاستجابتاسييؿ اال 
  التحاد األفريقي والدوؿ األعضاء ووكاالت لتوفير المعمومات في الوقت المنااسب

 المجتمع والمنظمات الدولية في مجاؿ الصحة العامة؛
 نية ذات الصمة والعمؿ عمى إنشاء نظاـ فبحث وجمع وتقييـ ونشر البيانات العممية وال

 البتكار في مجاؿ الصحة؛لأفريقي 
  األمراض والوقاية منيا مف خالؿ مراكز مراقبة تعزيز البحوث بشأف ااستراتيجيات وتدابير

 ؛التميز
 ؛امنيالوقاية و  أنواع األمراضمختمؼ   لمراقبة تنظيـ وتنفيذ خطط 
  الغذاء والصحة المينية إدارة الصحة العامة لألمراض المنقولة عف طريؽ المياه و

 ؛والبيئية
 ني وتدريب الموظفيف وخدمات الصحة العامة في جميع أنحاء القارة ؛فتوفير التوجيو ال 
  تبادؿ المعمومات والخبرات والبيانات العممية وتعزيز أفضؿ المماراسات في مجاؿ الصحة

 ؛يقياميع أنحاء أفر العامة في ج
  في حاالت الطوارئ واإلغاثة وبناء  مف األمراض موقايةلأفريقية  يةكمجموعة شبكالعمؿ

 .نظـ المعمومات الصحية
 

 : نطاق وخصوصيات المركز
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أفريقيا تنيض فيو في الوقت الذي  ظيرتفكرة يمثؿ المركز مبادرة أفريقية كبرى وىو   .17
 . العالـ مف ناحية أخرىمختمفة  أوبئةتيدد فيو و  ،مف جية

 وفيما يمي الخصوصيات الثالث لممركز: .18

 السياسي التفويض  (1
الدوؿ األعضاء تبادؿ  إلىليطمب منح المركز تفويضا اسيااسيا  التحاد األفريقيينبغي ل

حاالت الطوارئ الصحية في جميع أنحاء القارة األفريقية التدخؿ في المعمومات الصحية و 
 .ف أو طبيعيةمف صنع اإلناساكانت اسواء 

 التكامل (2

أنشطة المنظمات أو  تكرارجنب االزدواجية في الجيود/الموارد أو عمؿ المركز عمى تي
ااستكماؿ الجيود التي تبذليا المنظمات القارية  عمى ؤكد نيجو. ويالمبادرات القائمة

 .والمبادرات اإلقميمية

 وسعاأل نطاق ال (3

 برمتيا .القارة األفريقية ركزيشمؿ نطاؽ الم، حقيقية أفريقيةمؤاساسة  باعتباره

 :دوار الرئياسية الثالثة التاليةاألأداءيتولى المركز  .19

واسيحصؿ عمى  ؿ تبادؿ المعمومات بيف الدوؿ األفريقية األعضاءيتاسينبغي لو ي (1
 .تقااسميايو تمييدا للطمب البمداف إراساؿ معمومات إلتفويض اسيااسي 

.  وفي ىذا يع أنحاء القارة األفريقيةفي جمية بر مخالقدرات ال تحاسيف ينبغي لو بناء أو (2
. دور حااسـمعمـو الطبية المخبرية االضطالع بلجمعية األفريقية لالصدد، يتوقع مف ا
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المخبري لممركز. ويمكف أف يكوف لممركز الذراع  لجمعية اليذه  ويمكف أف تشكؿ
 .في جميع أنحاء أفريقيا تميزأديس أبابا مراكز  مقره فيالذي اسيوجد 

بيدؼ مكافحة تناسيؽ التدخالت أو االاستجابة لمطوارئ الصحية قيادة و و ينبغي ل (3
. واسيحصؿ المركز أيضا عمى تفويض أو النكبات التي تيدد القارة األمراض تفشي

التدخالت الالزمة لمقياـ ب وحكومات االتحاد األفريقي رؤاساء دوؿمؤتمر مف  اسيااسي
. وعميو، ي جزء مف أفريقيافي أ اضطراباتمصحة العامة أو لعند حدوث تيديدات 

. وفي حاؿ حدوث انقالب في أي فريقيلالتحاد األيمكف ربطو بمجمس الاسمـ واألمف 
 .الاسالـ وحفظ صنععممية ويشارؾ في يتدخؿ المركز عمى اسبيؿ المثاؿ، بمد 

 : برامجال

  األمراض المعدية (1
، ة جناسيافيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز، األمراض المنقولالوقاية مف  1.1

 المالرياالاسؿ و ي الوبائي، لتياب الكبدالا
 لتحصيف وأمراض الجياز التنفاسيا 2.1
 مف األمراض الطفيمية وغيرىا الغذاء والمياهالوقاية مف األمراض المنقولة ب 3.1
 واحدةالصحية المبادرة الألمراض المعدية الناشئة والحيوانية و ا 4.1

 : ةيالبيئوالاسميات حة صالراض غير المعدية واإلصابات و األم (2
 يات واألطفاؿصحة األم 1.2
 الوقاية مف األمراض المزمنة وتعزيز الصحة 2.2
 لوقاية مف اإلصابة ومكافحتياا 3.2
 البيئية والاسميات الصحة 4.2
 الصحة العقمية 5.2

 المخبرية عمـوالمراقبة وعمـ األوبئة و ال (3
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 اإلحصاءات الصحية  1.3
 ريةخبـ والمماراسة المو لعما 2.3
 تحميؿالعمـ األوبئة و  3.3
 مراقبة الصحة العامة والمعموماتية 4.3

 العممي والنشر التثقيؼ 5.3

 : مصحة العامة واالاستجابة لحاالت الطوارئالتأىب ل (4
 وبائيات الكوارث واالاستجابة ليا 1.4
 لمطوارئ استجابةاالالرعاية قبؿ دخوؿ الماستشفى ونظاـ تعزيز  2.4
 رئمركز عمميات الطوا 3.4

 الاسالمة والصحة المينية (5

ئو مف يتـ التصديؽ عمى إنشا. واسيتـ ، إثيوبياافي أديس أبابأف يكوف مقر المركز  قترحي   .20
 .االتحاد األفريقي رؤاساء دوؿ وحكومات قبؿ مؤتمر

ينبغي أف يكوف لو الوقت المنااسب، مف القياـ بعمؿ ذي جودة في   المركزحتى يتمكف  .21
عمؿ بشكؿ وثيؽ مع وزارات الصحة في الدوؿ ماألعضاء ل في الدوؿ منتاسبة مراكز تميز

 . اإلقميمية في مجاالت محددة التميزاألعضاء في االتحاد األفريقي وبعض مراكز 
عالوة . و بمؤىالت قوية وفمينييف يتمتعيحتاج المركز إلى  كؿ ىذه األىداؼ،ل اتحقيقو  .22

شتراؾ مع منظمات أخرى وصؿ قوية لمعمؿ باالوقناة عمى ذلؾ، اسوؼ يكوف المركز نقطة 
االتحاد  مركزالواليات المتحدة األمريكية لمراقبة األمراض والوقاية منيا و  مماثمة مثؿ مركز

وغيرىا الصيني لمراقبة األمراض والوقاية منيا  مركزاألوروبي لمراقبة األمراض والوقاية منيا وال
 ..لخا، اسيؼواليوني ةمنظمة الصحة العالميمثؿ مـ المتحدة األ وكاالت مف
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 :ميزانيةال

 .بمزيد مف التفصيؿ ميزانية المركز التقديرية عمىتـ درااسة اآلثار تاس .23
 جمهورية اثيوبيا االتحادية الديمقراطيةاهتمام وخصائص 

المعدية وغير المعدية  األمراض )معالجة ا أواسعبرنامجي االمركز المقترح نطاقيمتمؾ  .24
اإلقميمية التي تعمؿ  التميزمراكز جامعا ليكوف جيازا البيئية والاسمية وغيرىا( واسوؼ  الكوارثو 

 .حاليا في مناطؽ مختمفة مف القارة وبعض المؤاساسات المقترحة
بشأف فخامة الرئيس محمد حاسني مبارؾ  ،الاسابؽالمصري مبادرة الرئيس إف نطاؽ  .25

في اإليدز /المعدية والمتوطنة وفيروس نقص المناعة البشرية مراضإنشاء مركز أفريقي لأل
الخامس لالتحاد األفريقي(  الجتماع العاديخالؿ ا القاىرة )بند اقترحتو جميورية مصر العربية

. أما المركز األفريقي لمراقبة األمراض والوقاية عمى األمراض المعديةحيث يركز نطاقا  أضيؽ
 مف اسواء كانت)أواسع يشمؿ األمراض المعدية وغير المعدية والكوارث البيئية  نطاؽمنيا فمو 

 ..لخا، طبيعية(أو صنع اإلناساف 
 ، تشمؿ ما يمي:اتيقوية الاستضافة ىذا المركز في عاصممبررات ثيوبيا تمتمؾ إ .26

. ومف المقترح أف يكوف المركز تحت مظمة مفوضية إثيوبيا ىي مقر االتحاد االفريقي (1
 في أديس أبابا؛ االتحاد األفريقي. وبالتالي، فمف الطبيعي جدا أف يكوف مقره

 والمؤيدة ليا؛ىذه الفكرة  ي مصدروبيا ىإثي (2
ركز عف طريؽ منح األراضي مجانا لمبناء كما بالمالتزاميا عف أعربت حكومة إثيوبيا  (3

 فريقي وتقديـ كؿ الدعـ الالـز إلنشائو؛فعمت بالناسبة لالتحاد األ
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في أديس أبابا توفير دعـ المخبري الذي يوجد مقره  الجمعية األفريقية لمطبمف شأف  (4
 إلنشاء المركز؛ ااسيأاس

 ؛ةفريقياألمبادرات ومؤكدا في مجاؿ تشجيع الثيوبيا اسجال ممتازا تمتمؾ إ (5
قود المعركة ضد تأف تاستطيع بالمثؿ، . و وىـز االاستعمار كافحالبمد الذي إثيوبيا ىي   (6

 .التيديدات والمشاكؿ الصحية القارة
 :الخالصة

لمكوارث الطبيعية  اسواء والتعرض ارتفاع عبء األمراض في ظؿالعالـ المتغير و  في ىذا .27
 . تحديات الجار تكفي لمنجاة مفداخؿ الحدود  الجيود الفرديةلـ تعد البشرية،  وأ

جيود الالقارة في عمى ماستوى تحقيؽ نقمة نوعية  التميز إنشاء مركز شأف مفعتقد أف ي  و  .28
عمى دود فعؿ تجنب ر مف شأنو كما أف  في مجاؿ الصحة العامة. الدوؿ االعضاء التي تبذليا
واالاستجابة في الوقت  التأىبمف خالؿ تعزيز قدرتيا عمى التخفيؼ مف حدة المخاطر و األزمات 
والوفيات األمراض عف طريؽ الماساىمة في تجنب العامة الصحية تفشي الطوارئ المنااسب ل
 .الاسيااسية واالقتصادية واالجتماعية اتبما في ذلؾ األزم والحد منيا واإلعاقة

- 
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