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 المقدمة

تثير القلق  عامة صحية طوارئ حالة باعتباره 19كوفيد  تفشي نع العالمية الصحة منظمة إعالن بعد .1

 في الصحة وزراءل طارئا   اجتماعا   األفريقي االتحاد مفوضية رئيس عقد ،2020 يناير 30 في الدولي

 الصحة لمنظمة العام المديربحضور  إثيوبيا أبابا، أديسب 2020 فبراير 22 في األفريقي االتحاد

 الصحة لمنظمةالمكتب اإلقليمي ألفريقيا التابع  مديرو( الفيديو عبر) أدهانوم تيدروس الدكتور العالمية

األفريقية  القارية االستراتيجية على الوزاري االجتماع وافق. مويتي ماتشيديسو الدكتور، العالمية

تسعى . والتواصل والتنسيق التعاون إلى ضرورة تستند والتي  19لالستجابة لكوفيد  المشتركة

 :ليةالتا األهدافاالستراتيجية إلى تحقيق 

 األعضاء؛ الدول في 19انتشار كوفيد  من الحد 

 األعضاء؛ الدول في 19يات الناجمة عن كوفيد الوفحاالت و الشديدة األمراض من الحد 

 والتقليل 19 دالناجمة عن جائحة كوفي االقتصادية واآلثار االجتماعية االضطرابات من الحد 

 .إلى أدنى حد منها

 

ا الوزراء صادق .2  لالستعداد أفريقية منصة وهي، 19كوفيد ب المعنية األفريقية العمل فرقة على أيض 

 الوحدتان. المعقدة والسياسية الفنية القضايا بشأن توافقإلى إيجاد  دفته 19لكوفيد  واالستجابة

كوفيد  لمكافحة األفريقية العمل فرقة( أ: )هما االستراتيجية هذه تنفيذالمعنيتان ب الرئيسيتان التشغيليتان

 األفريقي لمكافحة األمراضي والوقاية منها مركزلل التابع الحوادث إدارة نظام( ب)، 19

 الوبائي الوضع

. مصر فيدا يوتحد أفريقيا في 19كوفيد بـ إصابة حالة أول عن اإلبالغ تم ،2020 فبراير 14 في .3

او  وفاة حالة ألف 57و مؤكدة حالة مليون 2.4 من أكثر عن اإلبالغ تم ،2020 ديسمبر 16 من اعتبار 

 المصابين بين %2.4 بنسبةوفيات  معدل ذلك ويمثل. األفريقي االتحاد في اعضو دولة 55 من

 الحاالت جميع من % 3.4 حوالي األفريقية القارة في 19اإلصابة بكوفيد  حاالت تشكل. بالمرض

 مليون 1.6فيات ووال مليون 71.6 من أكثر عدد الحاالت يبلغحيث  العالم مستوى على عنها المبلغ

 (.%2.3 الوفيات معدل)

 وإثيوبيا ومصر والمغرب فريقياأ جنوب هي فريقياا في الحاالت من عدد أكبر لديها التي البلدان .4

 .عنها المبلغ الحاالت إجمالي من %80 تمثل حيث وكينيا، وليبيا والجزائر وتونس

ا 113 األمر استغرق مصر، في 19لكوفيد  األولى الحاالت عن اإلبالغ بعد  500,000 لتسجيل يوم 

ا 36 ولكن فريقياأ في حالة او .حالة مليون إلى للوصول فقط يوم   تم ،2020 ديسمبر 16 من اعتبار 

 .القارة في اختبار مليون 23.9 من أكثر إجراء

   منها والوقاية األمراض مكافحةاألفريقي ل مركزال استجابة

 تنسيقال

، بالتعاون اإلقليمية المتعاونة مراكزهو األمراض والوقاية منهاواصل المركز األفريقي لمكافحة  .5

، الشركاء ومختلف الخاص والقطاع العالمية الصحة ومنظمة األعضاء الدول حكومات مع وثيقال

األفريقي  مركزال عملي. االستجابةتها المتعلقة باالستعداد وأنشط في األعضاء لدولل دعمتقديم ال
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 والدعوة السياسة تمجاال في األفريقي االتحاد قدرات تعزيز على منها والوقاية األمراض مكافحةل

 وحكومات دول رؤساء مكتب ت هيئةعقد الفعال، التنسيق ضمان أجل منو. جائحةلل واالستجابة

 واالستراتيجية  القارة في 19كوفيد  حالة لمناقشةمنتظمة  شهرية نصف اجتماعات األفريقي االتحاد

 ،2020 مارس 26 فيو. والتحديات التنفيذ في المحرز والتقدم 19جائحة كوفيد ل لالستجابة القارية

 األفريقية العمل فرقة على توصادق والتواصل التنسيق خالل من التعاون على المكتب ت هيئةشدد

كوفيد لمكافحة  فريقياأل صندوقوال ةوزاريال تنسيقال لجنة تأنشأالممستجد و كورونا فيروس لمكافحة

19. 

 3 في والمالية الصحة لوزراء افتراضيا مشتركا وزاريا اجتماعا األفريقي االتحاد مفوضية عقدت .6

 ومكافحة الجائحة منحنىطيح لتس الجارية الجهود وحالة المحرز التقدم لمناقشة 2020 يونيو

 توفير إلىيهدف  االجتماع كانو. أفريقيا في 19كوفيد ب المتعلقة واالقتصادية االجتماعية الصدمات

 أفريقيا تتحدث أن ضمانو همعيش وسبلريقيين األف حياة حمايةفي  األفريقية البلدان لدعم منسق نهج

معارف الشعوب  نظم ذلك في بما الطبية لبحوثصالح ال الموارد لتعبئة القاري نهجها في واحد بصوت

 تعبئةو الديون عبء لتخفيف والخاصين والثنائيين األطراف متعدديال الدائنين مع لتفاوضوا األصلية

 .19مجموعات حوافز في مرحلة ما بعد كوفيد إنشاء ادي واالقتص االنتعاش أجل من الموارد

 األعضاء لدولالمقدم ل دعمال

 المجاالت من العديد في األعضاء لدولوالوقاية منها الدعم ل األمراض مكافحةاألفريقي ل ركزقم الم .7

 :المواضيعية

 :والتنسيق والدعوة السياسة

 القارية ستراتيجيةاال على للمصادقة 2020 فبراير في الصحة وزراءطارئ ل اجتماع عقد 

 ؛19لكوفيد  الستجابةل المشتركة

 الوصولو 19ضد كوفيد  اتلقاح تطوير في ألفريقيا القيادي الدور" حول افتراضي مؤتمر عقد 

 ؛شخص 3000 من أكثر بحضور 2020 يونيو 25و 24 يومي" إليه

  األفريقي االتحاد وحكومات دول رؤساء مكتبهيئة  إلىات وتقديم إحاطات منتظمة اجتماععقد 

 ةالسياسصنع  أجهزة وجميع

 ؛19 لكوفيد الستجابةالمعنيين با الخاصين األفريقي االتحاد لمبعوثي منتظمة اجتماعات عقد 

  مثل 19كوفيد  تفشي إلدارة المختلفة الفنيةالمجاالت  في السياسات توجيهل وثائق ونشرإعداد 

لكوفيد  لالستجابة التدريجي والنهج الحركة وتقييد االجتماعي والتباعد اإلغالق عمليات تخفيف

 من أكثر إعداد تم ،2020 سبتمبر 19وحتى . ...إلخومراقبتها،  العدوىالوقاية من و والمراقبة 19

 األعضاء؛ الدول جميع علىتوزيعها و توجيهية وثيقة 30

 النيباد/وكالة االتحاد األفريقي للتنمية وثائقإعداد ونشر 

وكالة االتحاد  لمساعدة متوسطال إلى قصيرعلى المدى ال 19لكوفيد  االستجابة حول بيضاءال ورقةال (1

اآلثار االجتماعية  معالجةوالعمل على  2020 لعام برامجها توظيف إعادة علىاألفريقي للتنمية 

 بالصحة؛ المتعلقة القضايا وكذلك 19واالقتصادية لكوفيد 

في مرحلة  واالقتصادية االجتماعية القدرة على التكيف من الناحيتين لبناء األفريقي االتحاد إطار (2

 االقتصادية والمجموعات األفريقي االتحاد في األعضاء الدول تسترشد به الذي، 19ما بعد كوفيد 
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 هندسة إعادة التي ينبغي وضعها في الحسبان عند  الرئيسية المواضيعية المجاالت بشأن اإلقليمية

 ..19 -ا بعد جائحة كوفيداقتصاداته هيكل

 :فنيال دعمال

 5772: مخبري تشخيص 17.00 أكثر من :الدول األعضاء قدرات لبناء تدريبية دورات إجراء 

 13000 من أكثر المخاطر؛ عن إبالغ 451 عدوى؛ مكافحة 12000أكثر من  مرض؛ مراقبة

 العامة؛ الصحة طوارئ عمليات مراكزل إدارة 600و طبية؛ال رعايةلل إدارة

 لتقديمفرقة المتطوعين الصحيين األفريقيين  من السريعة االستجابة فريق خبراء من 215 نشر 

 فاسو وبوركينا وتنزانيا والكاميرون الديمقراطية الكونغو وجمهورية ونيجيريا إلثيوبيا الفني الدعم

 .زيمبابوي و وزامبيا وسيراليون ديفوار وكوت وغانا والنيجر ومالي

 باستخدام والنيجر ومالي والكاميرون فاسو بوركينا فيمن فريق االستجابة السريعة  28 نشر 

األفريقي  مركزيقوم فيها ال التي األولى المرة هي هذهو. الكاميرونية الدفاع لقوات ةعسكريطائرات 

 االستراتيجية النقل قدربتفعيل  واألمن، السلم إدارة مع بالتعاون منها، والوقاية األمراض مكافحةل

 األفريقي؛ لالتحاد

 صحي عامل 5200 ونشر تعيينوالعمل جار ل المجتمعيين الصحيين العاملين من 12441 نشر 

 األعضاء؛ الدول مختلف في إضافي

  بلغ حيث اآلن، حتى الدول األعضاء جميع على 19 -كوفيد ختبارال اةأد ماليين 6 من أكثرتوزيع 

 اختبار؛ مليون 22 من أكثر القارة في أجريت التي 19 -كوفيد اختبارات إجمالي

 ا حيث عضو دولة 16على  المسبب للمرضا الجينوم تسلسلاألجهزة والمواد الكاشفة لوزيع ت تم

 ؛من سالسال فيروس كورونا المستجد 2040 هوعمما مج تسلسلتم 

 تقييم وتسهيل ةالمخبري لتشخيصمواد ال المصنعةالمحلية  الشركات من شبكة إنشاء في الدعم تقديم 

 التشخيصات صحة من للتحقق امتياز مراكز سبعة وتعيين محلي ا المصنعة االختبار مجموعات

 ؛لدعم التشخيص األفريقي التعاونفي إطار  وتقييمها المختبرية

 ثلالدول األعضاء م جميع على طبيةال معداتالو ومكافحتها العدوى من لوقايةا مستلزمات توزيع 

 وأجهزة( ألفا 613) الواقية بزاتوال( ألف ا 492) واقية للوجهالغطية األو (مليون 12.6) الكمامات

( 4890) الحرارة باألشعة تحت الحمراء مقياسو( 108) الضوئية والماسحات( 805) التهوية

 ؛(9408) الواقية والنظارات

  الصناعي التنفس وأجهزة( 136) األكسجين ومكثفات( 6,791,000) ديكساميثازونتوزيع 

 والسنغال وأوغندا ومصر وإسواتيني غانا في الصحية للبيانات التحتية البنية نظم تعزيزو (968)

 البنية أنظمة وتعزيز إنشاء بما في ذلكوكالة االتحاد األفريقي للتنمية/النيباد  من بدعم وموزمبيق

 لربط المطلوبة البشرية والمهارات المؤسسية القدرات وتعزيز الحالية الصحية للبيانات التحتية

 األخرى الوطنية واالقتصادية االجتماعية البيانات مصادر مع ودمجها الصحية البيانات مصادر

 المدنية؛ السجالت مثل

 وكالة و الجنوب بلدان بين فيما للتعاون المتحدة األمم مكتبو الجنوب بلدان بين تعاونال إقامة

لجائحة  الستجابةمن جل ا للبلدان التشخيصية القدرات لتعزيزاالتحاد األفريقي للتنمية/النيباد 
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 المعرفة تبادل وتسهيل انالبلد قدرات لتطوير االفتراضي التدريب وتوفير 19 _كوفيد

 .19 _كوفيد جائحة بشأن الحديثة واآلليات األدلة على القائمة االستجابة واستراتيجيات

   الطبية مداداتإلاألفريقية ل منصةال

 االتحاد مكتب ت هيئةقرر أفريقيا، في 19_كوفيد  لمكافحة الالزمة األساسية السلع نظرا لالفتقار إلى .8

 كمياتعلى  السريع الحصول لضمان األعضاء الدول لجميع مشترياتلتجميع ال آلية إنشاء األفريقي

 من 2020 مايو في الطبيةة لإلمدادات فريقياأل منصةال إنشاء تم وعليه،. السوق في تنافسيةر ابأسع

 للحكومات تيحت آلية اإنه. وفريقه ماسييوا سترايفالسيد  األفريقي لالتحاد الخاص المبعوث قبل

 توفير يتم( أ: )بسيطة خطوات 5 في المنصة تعمل. الحيوية الطبية اإلمدادات إلى الوصولاألفريقية 

 بالدفع، المشترون يقوم( ج) المنصة على الطلبات المشترون يقدم( ب) األساسية الطبية إلمداداتا

 البلدان. إلى بتسليم اإلمدادات البائع يقوم( هـ) الشحنات، بإعداد البائع يقوم( د)

المركز األفريقي لمكافحة  استخدم. إلى المنصة دولة 47 من أكثر انضمت ،2020 سبتمبر 19حتى 

 الحرجة الطبية الرعاية ومعدات المختبرية الكواشف على للحصول المنصةاألمراض والوقاية منها 

 .أمريكي دوالر مليون 17 عن تزيد بقيمة

 19 _لكوفيد لالستجابة األفريقي االتحاد صندوق تشغيل

 التنفيذي المجلس عمال بمقرر محمد، يكف موسىمعالي السيد  األفريقي، االتحاد مفوضية رئيس أنشأ .9

 األفريقي، لالتحاد المالية واللوائح النظم من 29و 26 لمادتينأحكام او 2020 أبريل في رالصاد

 واالقتصادية االجتماعيةاآلثار  مكافحة إلى الصندوق يهدف. 19_لكوفيد  لالستجابة الخاص الصندوق

 علىو. والوقاية منها األمراض مكافحةاألفريقي ل مركزال قدرة تعزيزو 19 _لجائحة كوفيد واإلنسانية

 الرئيسية الطبية والمعدات لإلمدادات الجماعي الشراء في الخاص الصندوق استخدامتم ي التحديد، وجه

 طريق عن البشرية الموارد قدرة ودعمجائحة ال منحنى تسطيح أجل من السريعة االستجابات تقديمو

 األعضاء الدول إلىفرق االستجابة و خبراءال إرسال

 المجلس بها قام التي األنشطة

 في الحقة اجتماعات أربعة وُعقدت 2020 ريلأب 27 في الصندوق لمجلس االفتتاحي االجتماع ُعقد .10

 7 في. أسبوعين كل المجلس يجتمع. التوالي على 2020 يونيو 26و ويوني 10و مايو 20و مايو 7

 لالتحاد القانوني المستشار مكتب بإشراف اإلدارة مجلس رئيس ونائب رئيس انتخاب تم ،2020 مايو

 :أسماؤهم التالية اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب تم العملية، نهاية في. األفريقي

 داالبنك األفريقي للتصير واالستير رئيس أوراما، بنديكت البروفيسور: الرئيس 

 العربية مصر جمهورية من الدين تاج عوض محمدالبروفيسور : الرئيس نائب. 

 الرئيسية الجوانب لتيسير الموارد واستخدام الموارد بتعبئةتين معني فرعيتين لجنتين المجلس أنشأ .11

والمركز  األفريقي االتحاد مفوضيةمن  اله( موظفين 8ثمانية ) انتدابو األمانة إنشاء تم. لعمله

 .والوقاية األمراض افحةكاألفريقي لم

لمكافحة  فريقيةاأل ةيالقار ستراتيجيةاال من التشغيلي الدليل هذا يتكون. تشغيليا   إطارا   المجلس وضع .12

 اتصال خطة يشمل كما. ويسترشد بهما واالستجابة االستعداد وخطة المستجد كورونا فيروس تفشي
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 ورئيس األفريقي االتحاد رئيس مبعوثي مع التعامل وطرائق المجلس وقواعد مشتريات وخطة

 .والتقييم والرصد المالية التقارير وإعداد فريقياأ جنوب جمهورية

 ثالثة فتح تم، 19 _لكوفيد الستجابةاالتحاد األفريقي ل لصندوق التبرعات تقديم تسهيل أجل من .13

 :للمساهمات حسابات

 و ؛ فريقياأ جنوببنك" في  د"إيكوبنك" في كينيا و"ستنادر في الصندوق في للمساهمات اثنان 

 التجاري البنك فينها ملصالح المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية  للمساهمات واحد 

 .اإلثيوبي

 للمانحين رئيسية وقائمة الموارد تعبئةل ستراتيجيةا وثيقةإعداد مشروع  تم. الموارد تعبئةعملية  تستمر .14

ا اإلنترنت على األفريقي االتحاد موقعخصص  كما. األموال وتعبئة لتوعيةا لتسهيل المحتملين  قسم 

 .(https://au.int/how-donate) األموال لجمع

 أو /و للصندوق تعهدات تقديم في األعضاء الدول تواجه قد التي المالية القيود بعض تخفيف أجل من .15

 التمويل يشمل حال  األفريقي للتصدير واالستيراد  بنكال قدم المناسب، الوقت في بتعهداتها الوفاء

 األفريقي االتحاد في األعضاء الدول عن الصادرة اإلذنية السندات خصم طريق عن للتعهدات المسبق

 األفريقي لمكافحة مركزالو 19 _لكوفيد ستجابةاالتحاد األفريقي لال صندوقل تعهداتها لتغطية المهتمة

 في المعنية األعضاء والدولالبنك األفريقي للتصدير واالستيراد  سيقوم. منها والوقاية األمراض

البنك األفريقي للتصدير  يلتزم كما. اإلذني السند إلغاء وسيتم المستحق المبلغ بتسوية عليه متفقموعد 

 .معقولة بتكلفة الترتيب يتم أن بضمان واالستيراد

 دوالر مليون 9 مبلغ صرف على المجلس وافق ،2020 يونيو 10 في عقدمنال الرابع اجتماعه خالل .16

 عن مساءلة تقارير صياغة منها والوقاية األمراض مكافحةاألفريقي ل مركزال من طلبو. أمريكي

 مجلس وافق ،2020 سبتمبر 2 في عقد الذي السابع اجتماعه خاللو. على نحو منتظم النفقات توزيع

ا اإلدارة  :النحو التالي على أمريكي دوالر ماليين 3 صرف طلب على أيض 

 ( 2مليونا )4بمبلغ إجمالي قدره  الديكساميثازون شراء في المساهمة من كجزء أمريكي دوالر 

 جيتس؛ وميليندا بيل مؤسسة من ضافياإل دوالر مليون 2 مبلغ سيأتي. أمريكي دوالر ماليين

 الصلة ذات األعمالو 19 _ضد كوفيد اتللقاح السريرية التجارب لدعم أمريكي دوالر مليون. 

 

 الخدمات لدعم أمريكي دوالر مليون 1.1 تخصيص على المجلس وافق ،2020 أكتوبر 15 في

 شحن فضال عن الطلب في المدرجة األعضاء الدول جميععلى  ديكساميثازونتوزيع ل اللوجستية

 .أبابا أديس إلى المصنعة الشركات من الديكساميثازون

 متعددة منصات على الحدث بث تم. األموال لجمع افتراضيا حدثا المجلس نظم ،2020 أكتوبر 24 في .17

 تسجيل تمو. مشارك 1006 مجموعه ما تسجيل تم. Eventbrite برنامج على تسجيل منصة باستخدام

المركز  قناة صفحة على مشاهدة مليون 2.9و IC publication منصة على مشاهدة 773 هما مجموع

 حيث من. تعليق 301و إعجاب 18000والفيسبوك  علىاألفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها 
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 قبل أمريكي دوالر مليون 2.1 مجموعه ما استالم تم الحدث، خالل المسجلة والتبرعات التعهدات

 .الحدث

 19 _الستجابة لكوفيدلاالتحاد األفريقي  صندوق في المساهمات حالة

 الدول من دولة 14 قبل من للصندوق المقدمة التعهدات إجمالي كان ،2020 ديسمبر 15 حتى .18

 :يلي كما األفريقي االتحاد في والشركاء والمؤسسات األعضاء

 والشركاء؛ األعضاء الدول من ا أمريكيادوالر  41,378,913 بمبلغ التعهد تم 

 • ا  16,179,208.89 مبلغ استالم تم  مصرف "إيكوبنك  كينيا" في إيداعهو أمريكي ا دوالر 

 .بنك جنوب أفريقيا ستاندردو"

 والوقاية األمراض مكافحةاألفريقي ل المركز من لكل دوالر  61,511,551: المحصلة غيرالتعهدات  .19

تبلغ  إمداداتب اعضو( دولة 30لثالثين ) العربية مصر جمهورية تبرعت. والصندوق أفريقيا في منها

ا  3,953,953قيمتها   االتحاد لصندوق تعهدت به أمريكي دوالر ماليين 4من أصل  أمريكي ا دوالر 

 لتعهدات.ا ملخصيرد في الملحق و. 19 _لكوفيد ةلالستجاب األفريقي

 المشتركة القارية لالستراتيجيةالمقم من وكالة االتحاد األفريقي للتنمية/النيباد  دعمال

 :لبلدانالمقدم ل دعمال

تنظيمية لاألفريقي لمواءمة اللوائح ا برنامجال خالل من وكالة االتحاد األفريقي للتنمية/النيياد، قدمت  .20

 الجوانب مختلف في الفني التوجيهإعداد  في األعضاء للدول الفني الدعم الفنية اولجانه لألدوية

 :يلي ما تحقيق تمو. الطبية للمنتجات التنظيمية

 المنتدى قبل من المعتمدة 19 _كوفيد تشخيص قوائم بتحديث الطبية ألجهزةاألفريقي ل منتدىال قام 

 وسالمة وأداء جودة تقييموالمعني ب متقدمة دول 10ضم ي الذي الطبية األجهزة لمنظمي الدولي

 تشخيصاتل قوائم بوضع الطبية ألجهزةاألفريقي ل منتدىال قام ذلك، إلى باإلضافةو. التشخيص

 معتقاسمها و األفريقية الوطنية التنظيمية السلطات عليها وافقت التي الطبية واألجهزة 19 _كوفيد

 الشركات بيانات قاعدة توسيع الطبية ألجهزةاألفريقي ل منتدىال يواصل. األعضاء الدول جميع

وتعميمها على  إعدادها تم التي األخرى التوجيه وثائق تتضمن. الطبية لألجهزة المصنعة األفريقية

 االستجابة في المستخدمة الطبية جهزةباأل للتبرعات إرشادات( 1) األعضاء األفريقية الدول جميع

 معلوماتال تلقي( آليات) آلية بشأن الموحدة التشغيل وإجراءات التوجيهية المبادئ( 2) 19 _لكوفيد

 المنظمين؛ على المعلومات هذه ونشر األخرى واألجهزة والمزورةالنوعية  المتدنية االختبارات عن

 ا األدوية لجودة األفريقي المنتدى قام  _كوفيد عالج أجل من األدوية الختبار إرشاداتوضع ب أيض 

 .اليدين ومعقمات همن والوقاية 19

 السكان على 19 _كوفيد تأثير معالجة في لبلدانلعم داالتحاد األفريقي للتنمية/النيباد ال وكالة قدمت .21

 في. عملهم طبيعة بسبب عالية لمخاطر المعرضين العمال على رئيسي بشكل التركيز مع العاملين

 وتشاد والكاميرون وبوتسوانا وبنين الجزائر من مشارك ا 2224 مجموعه ماتم تدريب  الصدد، هذا

 والجابون وإثيوبيا وإسواتيني ومصر وجيبوتي الديمقراطية الكونغو وجمهورية الكونغو وجمهورية

 موريشيوسو ماليو مالويو مدغشقرو ليبيرياو ليسوتو وكينياكوت ديفوار و وغينيا وغانا وغامبيا
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 إفريقيا جوبو الصومالو سيشيلو السنغالو روانداو نيجيرياو النيجرو ناميبياو موزمبيقو المغربو

 .العمل كنامأ في 19 _كوفيد إدارة على وزيمبابوي زامبياو أوغنداو تونسو توغوو تنزانياو

 المهنية والصحة للسالمة توجيهية مبادئ ستة أيضاوكالة االتحاد األفريقي للتنمية/النيباد  أصدرت .22

. العمل أماكن في بفعالية 19 _لكوفيد لالستجابة األعضاء الدول جهود لدعم الشركاء مع بالتعاون

 ية من أجلنالمبادئ التوجيهة للسالمة والصحة المه( 1) :التالية المجاالت التوجيهية المبادئتشمل 

المبادئ ( 3) الصحيين للعاملينية نة للسالمة والصحة المهيالمبادئ التوجيه( 2) المخاطر تقييم

ية نة للسالمة والصحة المهيالمبادئ التوجي( 4) التعليم قطاعية في نسالمة والصحة المهة لليالتوجيه

( 6والتجزئة ) األغذية طاعية في قنة للسالمة والصحة المهيالمبادئ التوجيه( 5) التعدين صناعةفي 

 .السريرية المهنية لصحةالمبادئ التوجيهية ل

 والوقاية منها األمراض األفريقي  لكافحة مركزال يقودها التي ألنشطةالمقدم ل دعمال

المنتدى األفريقي لإلمدادات الطبية، قدمت  يديرون الذين الخدمات مقدمي مع تفاعالت عدة خالل من .23

 التنظيمية واالعتبارات الجودة ضمان بشأن استشارية علوماتوكالة االتحاد األفريقي للتنمية/النيباد م

 العمل مجموعة فيوبصفتها عضوا . االعتبار في أخذها يجب التي التوريد سلسلة عناصر وكذلك

 تنظيم في أيض اوكالة االتحاد األفريقي للتنمية/النيباد  شاركت العدوى، لمكافحة الفرعية اللوجستية

 الشركات تشجيع: "شعار تحت فريقياأ في الطبية الشخصية الوقاية معدات إنتاج حول عمل ورشة

وكالة االتحاد األفريقي  ركزت العمل، ورشة الل". وخ19 _لكوفيد ستجابةاال لدعم المحلية المصنعة

 .القارة عبر الشخصية الحماية معدات مواءمة نظم علىللتنمية /النيباد 

وكالة االتحاد األفريقي  قامت ،العدوى لمكافحة الفرعية اللوجستية العمل مجموعة خالل منو .24

 على بناء   األفريقي االتحاد بلدان لتقدير احتياجات األوبئة علم في متخصصين 7 بنشرللتنمية/النيباد 

 19 _لكوفيد الوبائية االتجاهات

 :االقتصادي االنتعاش

 المؤسسات على المدمرة هاآثار سيما وال األفريقية، االقتصادات على 19كوفيد  لتأثيراتمنها  إدراك ا .25

 عيشنا وسبل األفريقية اقتصاداتنا من للعديد الفقري العمود تشكل التي الحجم والصغيرة المتوسطة

شركة  100,000" مبادرة تنفيذ وتكييف بتسريعقامت وكالة االتحاد األفريقي للتنمية/النيباد  األسرية،

 رئيس مبادرة في كمساهمة البداية في تصميمها تم التي ،"2021 عام حلولصغيرة ومتوسطة ب

 ".2021 عام بحلول شاب مليون" األفريقي االتحاد مفوضية

 دعمهم لضمان المالية المؤسسات قادة مع 2020 وونييو مايو في المستوى رفيعي عقد اجتماعين تم .26

 دوالر 500,000 من أكثرمصرف "إيكوبنك" بجمع  قام اآلن، حتى. المبادرة في الفعلية ومشاركتهم

 :، وهيالقارية للمنصة األربعة المكونات إطالقللسماح ب أمريكي

 القدرات؛ بناء توفر التي ،المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أكاديمية (1

 ؛( اإللكترونية التجارة منصة) السوق (2

  حالي ا بناؤها يتم التي (معقول فائدة بسعر القروض إلى الوصول) التمويل منصة (3

 .رقميةال منصةال (4

 التحادأعضاء في ا دول 8 في والمتوسطة والصغيرة الصغر المتناهية المؤسسات أكاديمية إطالق تم .27

خالل الفترة من  وتوغو ورواندا ونيجيريا والنيجر وكينيا وغانا ديفوار وكوت تشاد وهي األفريقي

ى من لوفي المرحلة األو. "إيكوبنك" أكاديمية مع بالشراكة ،2020 سبتمبر 23إلى  أغسطس 21
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 المتعلقة المسائل على ومتوسطة وصغيرة الصغر متناهية أفريقية شركة 6736 تدريب تمأنشطتها، 

التزامات مع المصرف العربي  هناك ذلك، على عالوةو. الرقمية والتجارة التمويل إلى بالوصول

 إدارة وحدة إلنشاء الفنية والخبرة األموال لتعبئةللتنمية في أفريقيا والوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

ا هناك كان. ية/النيبادوكالة االتحاد األفريقي للتنم في البرنامج  القطاع شركاء من قوي اهتمام أيض 

لعملية بناء المنصة خاصة  جوانب سيدعمون ممن وغيرهمليتشيغو والفيسبوك و غوغل مثل الخاص

 ألمما فوضيةم مثل الحكوميين وغير المؤسسيين الفاعلين الشركاءفضال عن  الرقمي المحتوىو

 ومؤسسة اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج للهجرة الدولية والمنظمة الالجئين لشؤون السامية المتحدة

 االستفادة خالل من الخاصة مبادراتهم نطاق لتوسيع فرصة فيها يرون ممن وغيرهم ماشيل جراسا

 .والمتوسطة الصغيرةؤسسات المتناهية الصغر وللم القارية المنصة قدرات من

 19 _في إطار مكافحة كوفيد الجنسين بين المساواةب المتعددين المصلحة أصحاب التزام

 في المرأة وتمكين الجنسين بين بالمساواة النهوض جهود على 19 _كوفيد تأثير إزاء هقلقتعبيرا عن  .28

 الجنسانية والشؤون المرأة مديرية خالل من ،األفريقي االتحاد مفوضية رئيس مكتبعقد  أفريقيا،

 التشاورية االجتماعات من سلسلة، واألمن والسالم بالمرأة ةالمعني ةالخاص ةالمبعوث ومكتب والتنمية

 قابلة استراتيجيات إلى والتوصل الحلول إيجاد هو الرئيسي الهدف كان. القضايا هذه إلى االنتباه للفت

 19 _لكوفيد ستجاباتاال جميع في الجنسين بين لمساواةالفعلي ل إلدماجل ملموسة وإجراءات للتنفيذ

 وعمليات 19 _لكوفيد ستجاباتالا جميع في ومتساو كامل بشكلمن المشاركة  النساءوتمكين 

 .والقارية واإلقليمية الوطنية المستويات على القرار واتخاذ التخطيط

 أصحاب مختلف مع افتراضية تشاورية اجتماعات تنظيم تم ،2020 ويوليو أبريل بينفي الفترة ما 

 :االجتماعات هذهقد شملت و. المصلحة

 المساواة على 19 _كوفيد تأثير" حول األفريقي االتحاد مفوضية إلدارات اإلنترنت عبر ندوة 

 إرشادات مشاريع تقديم تم حيث ،2020 أبريل 23 في عقدت" المرأة وتمكين الجنسين بين

 الرئيسية النتائج تنظور الجنساني. وقد شملمالمراعية لل االستجابات حول األفريقي االتحاد

 استراتيجيات في المرأة ومشاركة الجنسانية المنظورات إدراج على االتفاق لالجتماع

 .19 _كوفيد بشأن اإلدارات

 24 في  المرأة وتمكين الجنسين بين للمساواة المتخصصة الفنية اللجنة مكتب ت هيئةاجتمع 

". المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة على 19 _كوفيد تأثير" شعار تحت 2020 أبريل

ر الجنساني والمراعية للمنظ االستجابات بشأن األفريقي التحادإرشادات ا المصادقة على تتم

مسائل الجنسين  عن المسؤولين األفريقي االتحاد وزراء لجميع اجتماععقد  إلى ودُعي

 .اعتمادهاو التوجيهية المبادئ لبحث المرأة وشؤون

 وشؤون مسائل الجنسين عن المسؤولين األفريقي االتحاد لوزراء االفتراضي االجتماع انعقد 

 وتمكين الجنسين بين المساواة على 19 _كوفيد تأثير" شعار تحت 2020 أبريل 29 في المرأة

 االجتماع ترأس. "19 _لكوفيد الجنسانية االستجابة بشأن األفريقي االتحاد إرشادات: المرأة

 ووزيرة المتخصصة الفنية اللجنة مكتب هيئة رئيسة أتيليت، لومييا بياتريس السيدة سعادة

قام الوزراء ببحث . الديمقراطية الكونغو جمهورية في والطفل واألسرة مسائل الجنسين

: المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة على 19 _كوفيد تأثير بشأن اإلطارية الوثيقةواعتماد 

 الواجب النحو علىالجنساني المراعية للمنظور  االستجابات بشأن األفريقي االتحاد إرشادات
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األفريقية  ستجاباتاال في المرأةوإدماج  مشاركة وتعزيز الجنسين بين المساواة دمج لتوجيه

 .19 _لكوفيد

 القيادة تعزيز" شعار تحت 2020 مايو 7 في األفريقي االتحاد خارجية وزيرات جتمعتا 

 ةالدكتور معالي االجتماع اشتركت في رئاسة". 19 _كوفيد لفيروساالستجابة  في النسائية

 ةرالسفي وسعادة فريقياأ جنوب جمهورية في والتعاون الدولية العالقات ةوزير باندور، ناليدي

 إلى يدعو بيان ايرات الوز تاعتمد. كينيا جمهورية خارجية وزيرة أومامو، أوور رايشيل

 تعزيزو 19 _وفيدكبشأن  األفريقي االتحاد استراتيجيات جميع في الجنساني منظورال إدراج

 وتقديم المستويات جميع على بالدعوةت الوزيرات التزم كما. اآلليات جميع في النسائية القيادة

 إصدار بهدف التنفيذي المجلس مكتبهيئة  على لعرضه التنفيذي المجلس رئيس إلى نإعالنه

 .حازم ةسياس قرار

 شعار تحت أخرى مرة األفريقي االتحادفي  المرأة وشؤون الجنسانية الشؤون وزراء اجتمع 

 مفوضية بقيادة 2020 مايو 12 في" جنساني إطار - منه والتعافي 19 _لكوفيد ستجابةاال"

 لومييا بياتريسالسيدة  سعادة االجتماع تترأس. للمرأة المتحدة األمم ومنظمة األفريقي االتحاد

 الدكتورة المتحدة لألمم ةالتنفيذي ةوالمدير  المتخصصة الفنية اللجنة مكتب ة هيئةرئيس أتيليت

ر وتشجيع االستجابات المراعية للمنظ إلى يدعو إعالن اعتماد تم. نجوكا مالمبو فومزيل

 19 _كوفيدل االستجابة آليات قيادة في المرأة إشراكو فريقياأ فيالجنساني 

 لكوفيد المرأة استجابةحول  األفريقية النسائية القيادات لشبكة االفتراضية المشاورة" ُعقدت_ 

 جونسون إلين الدكتورةة السابق ليبيريا ةورئيسة الشبكة راعي برئاسة 2020 مايو 28 في "19

 األفريقي واالتحاد األعضاء الدول من والشركاء األفريقية النسائية القيادات اعتمدت. سيرليف

المراعية  لالستجابات الدعوة يؤيد إعالن ا االفتراضي االجتماع في الحاضرين المتحدة واألمم

 _لكوفيد ستجاباتاال جميع في األفريقية للمرأة المتساوية والمشاركة لالعتبارات الجنسانية

19. 

 العمل تسريع" حول األفريقي االتحاد في المدني المجتمع لمنظمات التشاوري االجتماع عقد 

 وقد. 2020 يوليو 14 في" المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة على 19 _كوفيد تأثير ضد

 هي المسائل الجنسانية" وحملة األفريقي االتحاد مفوضية مع باالشتراكاالجتماع  تنظيم تم

 دول رؤساء يحثان للعمل ودعوة إعالن ا األفريقي االتحاد مواطنو اعتمد كما. "أجندتي

 _لكوفيد واستجاباتها اتالحكوم إجراءاتتستند  أن ضمان على األفريقي االتحاد وحكومات

 التزامها تأكيد المدني المجتمع منظمات أعادت ذلك، على عالوةو. الجنساني التحليلعلى  19

 قيام لضمان مع ا والعمل األفريقي االتحاد في األعضاء الدول مع األمد طويلةال بالشراكة

 والقدرةمنه  والتعافي 19 _كوفيدلـ االستجابة خطط جميع في مركزي بدور والشباب النساء

 .فريقياأ في الصمود على

 المشتركة القارية ستراتيجيةاال تمويل

 دوالر مليون 643 بمبلغ 19 _جائحة كوفيد لمكافحة المشتركة القارية االستراتيجية تكلفة تقدر .29

 :شراكة آلياتخمس  خالل من تمويلها ويتم 2020 ديسمبر حتى أمريكي

 عملية تجري - المقررة المساهمات خالل من األفريقي االتحاد في األعضاء الدول من التمويل (1

 االتحاد في األخرى واألجهزة اإلدارات من األموال عن لإلفراجحويل والت التخصيص إعادة

 والوقاية األمراض األفريقي لمكافحة مركزال طلب على لجنة الممثلين الدائمين وافقت. األفريقي
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اإلفراج  تم- يجزئبشكل  19 _كوفيد استراتيجية لتنفيذ أمريكي دوالر مليون 25.1 مبلغ منها

اا اهالستخدام( %80) أمريكي دوالر مليون 20 عن  ؛2020 ديسمبر 14 من عتبار 

 يتم. األفريقي االتحاد في أعضاء ليست التي البلدان ذلك يشمل - الثنائيين الشركاء من التمويل (2

 األفريقي لالتحاد بالفعل به االلتزام تم الذي الدعم تخصيص إعادة خالل من األموال هذه توفير

 الجديدة؛ التمويل تدفقات خالل من وكذلك

 كبيرة زيادة هناك- الخيرية والجمعيات المؤسساتو وخاصة حكومية غير مصادر من التمويل (3

 ؛19 _كوفيد جائحة خالل الشراكة من النوع هذا في

   وخارجها؛ أفريقيا داخل الدولية الحكومية الهيئات وتشمل - األطراف متعددة المؤسسات (4

 األفرادو مهورالج من اإلنترنت عبر جمعها يتم التي األموال ذلك يشمل - الخاص القطاع أموال (5

 .الخاصة الشركات من واألموال 19 _كوفيد حملة خالل

 أمريكي دوالر مليون 253.6 مجموعه بما ةمختلفال الشراكات تعهدت ،2020 ديسمبر 14وحتى  .30

 من %39 اآلن حتى به التعهد تم الذي المبلغيمثل (. %73) أمريكي دوالر مليون 186 وأفرجت عن

المستلم  الفعلي المبلغيمثل  بينما ،19 _كوفيد لمكافحةة فريقياأل ستراتيجيةاال لتنفيذ التقديرية التكلفة

 :المقدمة األموال درامصفيما يلي . فقط 29%

 والوقاية منهالمركز األفريقي لمكافحة األمراض ا مشروع حساب

  ا األفريقي االتحاد وحكومات دول رؤساء مكتبأوعزت هيئة  مكافحةالمركز األفريقي ل أيض 

 الصحية الطوارئ وحاالت 19 _لكوفيد واالستجابة التأهب تحسينإلى  منها والوقاية األمراض

 قدرات لتعزيز والمنح التبرعات لتلقي الخاص المشروع حساب فتح تم ،وعقب ذلك. األخرى العامة

 التأهب خطة في األخرى الست الركائز وتنفيذ والوقاية منها األمراض مكافحةاألفريقي ل مركزال

 المشروع حسابتم فتح  .19 _كوفيد تفشيلمكافحة  المشتركة القارية لالستراتيجية للجائحة التابعة

 هذه تنفيذ في مركزال ولدعم. إثيوبيا أبابا، أديس في اإلثيوبي التجاري البنك في الخاص

 .خارجيين منفذين شركاء خالل من ومنحهم تبرعاتهم آخرون شركاء قدم االستراتيجية،

  لصالح المركز األفريقي لمكافحة  بها التعهد تم التي األموال بلغت ،2020 ديسمبر 14حتى

 مليون 165.8 استالم تم أمريكي دوالر مليون 212 المصادر جميع مناألمراض والوقاية منها 

 (.التعهدات من %78) منها أمريكي دوالر

 :العيني الدعم

 ما جاك" ومؤسسة أحمد أبي الدكتور إثيوبيا، وزراء رئيس قبل من إغاثة مبادرة أول إطالق تم 

 19 _كوفيد لمكافحة المشتركة األفريقية القارية ستراتيجيةاال تنفيذل اإلجراءات في إطار "باباآلي و

 وصلت. والوقاية منها األمراض األفريقي لمكافحة مركزال خالل من األفريقي االتحاد بقيادة

 تشخيصي اختبار مجموعة مليون 1.5 من أكثر وتضمنت أبريل 6و مارس 22 يات فالشحن

 الثالث التبرع استالم تم كما. ومكافحتها العدوى من الوقاية مواد من طن 100 من وأكثر مختبري

 500و قناعماليين  4.6 تضمنتو أبريل 29 في جاك ما مؤسسة من الطبية واإلمدادات بالمعدات

ألف  200ومن معدات الوقاية الشخصية  200و تهوية جهاز 300و اختبار ومجموعة مسحةألف 
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 القفازات منألف  500و الجسم حرارةجهاز مسح  100و حرارية ماسحاتألفي و لوجهمن واقيات ا

 .اليدوية

 500,000تضمنت  19 _لكوفيد ستجابةاال أجل من بإمدادات للمفوضية المغربية المملكة تبرعت 

 المائي مالاله من لتر 2000و قناع 60,000و قبعة صحية 40,000و معطف 4000و للوجه قناع

 االتحاد في اعضو دولة 15لـ طبية وإمدادات بمعدات المغربية المملكة تبرعت كما. الكحولي

 .األفريقي

 من أدوات  مليون 2.7 بـ األلمانية، الحكومة عن نيابة األلماني، لألوبئة التأهب ت مؤسسةتبرع

 المستجد. ااختبار فيروس كورون استخراج

 19 _لكوفيد ستجابةمواد لالب أيضا كوريا جمهورية تبرعت 

 وزراءلجنة و األفريقي االتحاد مفوضية بين 2020أكتوبر  9قد في عاالفتراضي المن االجتماع

 ستجابةلال الدولي الدعم لحشد األفريقي لالتحاد الخاصين والمبعوثين عشرالخمسة  المالية

   19 _األفريقية لجائحة كوفيد

 مقدمةأوال. 

تجري  ،من جهة واالقتصادات الصحية النظم وتعطيل 19 _جائحة كوفيد تواجه القارة بينما ال تزال .31

 العالمية "كوفاكس" مبادرة خالل من اللقاحات وشراء تأمين بشأن العالمي وىتعلى المس المناقشات

 المبعوثين بين اجتماع ُعقد. من جهة أخرى ،والتحصين للقاحات العالمي التحالف يقودها التي

واالتفاق  لمناقشةل 2020 أكتوبر 9 يمسة عشر فخال ماليةال وزراءلجنة و األفريقي لالتحاد الخاصين

 19 _ات ضد كوفيدلقاحالالضرورية القتناء  الموارد بشأن للتفاوض منسق نهج جماعي علىبشكل 

 .االقتصادات بناء وإعادة لقارةصالح ال

 االجتماعمداوالت  ملخصثانيا. 

 منصةال إنشاء في األفريقي لالتحاد الخاصون المبعوثون به قام الذي الرائع بالعمل االجتماع شادأ .32

 مكافحةل الموارد وتعبئة الصحية والمعدات الطبية اإلمدادات شراءمن أجل  الطبية األفريقية لإلمدادات

 للقارة السنوية الموارد زاد قد الدولي النقد صندوق أن لوحظ كما. في القارة االقتصادات دعمو الوباء

 المفاوضات بينما تجري 2020 عام في أمريكي دوالر مليار 24 إلى أمريكي دوالر مليارات 4 من

  . الحكومات سيولة لتحسين الخاصة السحب حقوق إصدار بشأن

 مليار 1.8 قدره امالي احيز أتاح مما الديون، لسداد مؤقت وقف على القارة حصلت ذلك، إلى باإلضافة .33

 ذلك، ومع. الدائنين جميع مشاركة عدم من الرغم على بطلبات، تقدمت التي للبلدان أمريكي دوالر

 الدائنين جميع وتشجيع 2021 عام نهاية حتى المؤقت لسداد الديون الوقف لتمديد المناقشات تجري

 الذي أفرجه أمريكي دوالر مليار 29.1 بمبلغ االجتماع أقر ذلك، على عالوةو. في ذلك المشاركة على

 مخاوف أثيرت. 19 _مكافحة كوفيد صندوق من أمريكي دوالر مليون 880 ذلك في بما الدولي، البنك

أنه من  وقد اعتُبر. الديون تعليقالدوليين  الممولين من البلدان بعض طلبت حيث الديون أزمة بشأن
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والدخول  للمقرضين التخلف الفوضوي عن سداد الديون لتجنب موحد نهج اتباعالضرورة القصوى 

 .في مفاوضات جماعية

البنك األفريقي  من المتوقعة الخاصة السحب حقوق من االستفادة في االجتماع نظر ذلك، على وعالوة .34

 الخاص القطاع بناء إعادة ودعم اللقاحات لشراء التمويل مصادر لتعزيز واالستيرادللتصدير 

 للتمويل بديلة مصادرإيجاد  أهمية على الضوء االجتماع سلط كما. األفريقية التجارية والمصارف

 االنتعاش دعم في والتجاري الخاص ينالقطاع من الدائنين مشاركة وأهمية اتاللقاح شراء لدعم

 .القارة في االقتصادي

 التوصيات. ثالثا

 :التالية التوصيات االجتماع قدم .35

 _لجائحة كوفيد الستجابةل الدولي الدعم حشدالمعنيين ب األفريقي لالتحاد الخاصين بالمبعوثين أشاد (أ

 جائحة آثار من لتخفيفمن أجل ا األفريقية لبلدانصالح ال الموارد لتعبئة الدؤوبة جهودهم على 19

 ؛19 _كوفيد

 على للحصول الدولي المجتمع مع التفاوض عند واحد بصوت والتحدث جماعي نهج اتباع إلى دعا (ب

 _ضد كوفيد لقاحاتال إلى الوصول وضمانلجائحة اتسببها  التي الصدمات من للحد إضافية موارد

 ؛19

 من االستفادة خالل منالبنك األفريقي للتصدير واالستيراد  إضافي منتأمين رأس مال  علىوافق  (ج

 _ضد كوفيد لقاحاتال شراء في القارة لدعم الخاصة السحب حقوق من أمريكي دوالر مليار 1.5
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 بناء إلعادة الخاص وقطاعها األفريقية االقتصادات دعم على األفريقي البنك قدرة عزيزوت 19

 .األفريقية القارية الحرة التجارة منطقة تنفيذ ودعمالجائحة  بعد اقتصاداتها

 موارد توفيرل الدولي، البنك ذلك في بما الشركاء، معمواصلة العمل  الخاصين المبعوثينطلب من  (د

 ؛19 _لجائحة كوفيد المتوقعة غير اآلثار مع لتعاملمن أجل ا األفريقية للبلدان إضافية

 الستكمال للقارة المناسبة اللقاحات على الحصول لضمان آلية وضع األعضاء الدول من طلب (ه

 في مجال التطعيم على نحوف فعال. القارة تغطية وضمانكوفاكس" " مرفق

 تأثير من االقتصادي االنتعاش يكون أال لضمان صارمة إجراءات اتخاذ المالية وزراء من طلب (و

 العالم؛ بقية من أبطأ أفريقيافي  الوباء

 موارد لتعبئة الصحة ووزراء المالية ووزراء الخاصين المبعوثين بين التنسيق تعزيز إلى دعا (ز

 .إضافية

 خارجيةالو داخليةال التحديات

 :19 _كوفيد لمواجهة واستخدامه التمويل تأمينفي إطار  تحديات  عدة تحديد تم .36

 الدول مع العمل منها والوقاية األمراض مكافحةاألفريقي ل مركزال يواصل - لتبرعات المعلنةا جمع 

 ؛التبرعات المعلنة لجمع والشركاء األعضاء

 ا - األموال استخدام  أنظمة تعجل أن بمكان األهمية من ،19لكوفيد  لالستجابة الطارئة للطبيعة نظر 

 ؛وتيرة عملها األفريقي االتحاد مفوضية داخل والتنفيذ الموافقة

 ا تحدي ا يمثل واإلمدادات الخدمات شراء كان ا كبير   داخل الموافقة مستويات من العديد لوجود نظر 

 .االتحاد األفريقيمفوضية 

 اإلقليمية والمراكز الرئيسي المقر يزال ال -منها والوقاية األمراض مكافحةاألفريقي ل مركزال تعزيز 

المنصوص عليه في  الدعم نوع توفير على قادرة لتكون إضافية وقدرة خبرة إلى بحاجةالمتعاونة 

 اإلضافية والطلبات للتوقعات ستجابةاالووالوقاية منها  األمراض مكافحةاألفريقي ل مركزال والية

ا األكثر األمرو. األفريقي االتحاد في األعضاء الدول من األفريقي لمكافحة  مركزفعيل الت هو إلحاح 

 متخصصة فنية كمؤسسة فعال يعمل أن يمكن بحيث األساسي لنظامه وفق اوالوقاية منها  األمراض

 العالمية؛ الصحة منظمةعلى غرار  والمالية والمشتريات دارةخاصة في مجاالت اإل عملياتذات 

  عبر السفرقيود و الجويةجاالت الم إغالق بسبب القارة داخل والخبراء السلع من كل نقلتباطأ 

 عمليات تخفيف حول إرشادية وثيقةوالوقاية منها  األمراضاألفريقي لمكافحة  مركزعد الأ. الحدود

 من إليهم الحاجة تشتد الذين والخبراء اإلمدادات لتمكين إنسانية ممرات فتح أيض ا وطلب اإلغالق

 آخر؛ إلى بلد من االنتقال

 توصياتال

 المنصوص النحو على منها والوقاية األمراض مكافحةاألفريقي ل لمركزل الكامل اإلداري التفعيل 

القيام  يمكن بحيث الوكالة مستوى على السلطة تفويض لتمكين - المعتمد األساسي هنظام في عليه

 إلى ذلك سيؤدي. المركز مستوى على والمشتريات والمالية البشرية والموارد اإلدارية العملياتب

 .بكفاءة أعلى األداء علىالمركز  قدرة تسريع

 التنفيذي المجلسمن مقرر  21الفقرة  فإن أعاله، المذكورة التوصية تنفيذ أجل من 

EX.CL/Dec.1106(XXXVII)  "طريق خارطة ذلك في بما تقرير، إعداد المفوضية من تطلب 

 لمركزل الكامل التشغيل على المترتبة والهيكلية والقانونية الماليةاآلثار  حددت للعمليات، وإطار

 الدورة إلى تقديمهو األساسي نظامه مع يتماشى بما والوقاية منها األمراض مكافحةاألفريقي ل
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 األفريقي لالتحاد التابعة السياساتصنع  أجهزةعن طريق  التنفيذي للمجلس والثالثين الثامنة العادية

" 

 (.1 الملحق) الوثيقة بهذه مرفق المذكور التقرير 

 التنفيذي المجلسمقرر  ينص EX.CL/Dec.1106(XXXVII)  ا  مركزال ميزانية تكون أن على أيض 

ا ،أنه. غير االتحاد ميزانيةوالوقاية منها ضمن  األمراض مكافحةاألفريقي  ل  المؤسسة لطبيعة نظر 

 مكافحةاألفريقي ل مركزإمكانية ترحيل ميزانية ال وافق على األعضاء، الدول دعم في ومهمتها

 .الالحقة التقويمية لسنةوالوقاية منها إلى ا األمراض

 المستفادة الدروسوأخذا في االعبتار  المناسب الوقت في األعضاء الدول دعم من المؤسسة تمكينل 

: داخل المركز التالية التمكينية الوظائف ينبغي استحداث األخرى، الطوارئ وحاالت 19كوفيد  من

 .والسفر والتمويل والتوظيف المشتريات

  19كوفيد  بعد ما بخصوص توصية

 فريقياأ في مدمرة واقتصادية صحية عواقب وله متوقعة في آن واحدو ةمسبوق غير جائحة 19 _كوفيد إن

 يحدد. الالحقة جوائحلل أفضل بشكل واالستعداده الجائحة هذ من الدروس تعلم إلى أفريقيا تحتاج. والعالم

 القارة تجهيز أجل من عليها التركيز فريقياينبغي أل التي الرئيسية المجاالت 2 الملحق في الوارد التقرير

 .الصحي أمنها وضمان لمواجهة الجائحة القادمة أفضل بشكل

لتعزيز  الملحة والحاجة القارة في الصحية للرعاية التحتية البنية في العجزيتطلب  ذلك، إلى باإلضافة 

من  إقليمية امتياز مراكزبإنشاء  لتزاماال المعقدة الصحية الرعاية لتحديات االستجابة على أفريقيا اتقدر

 تخصصات في والتعليم البحث تعزيزو ،المعدية وغير المعدية األمراض لعالجالمستوى الثالث/الرابع 

ية االمركز األفريقي لمكافحة األمراض والوق مشاركة دعم، واللقاحات علم ذلك في بما الصحية الرعاية

هجرة  من الحد وكذلك الصحية للرعاية العالية التكلفة تحديات، والتصدي لالسريرية التجارب فيمنها 

 األمراض مكافحةاألفريقي ل مركزال بين التعاون تعزيزينبغي  الصدد، هذا فيو. العالجية والسياحةالعقول 

 ابعوالر الثالث المستويين من طبية تميز مراكز إنشاء خالل منمع البنك األفريقي  للتنمية  منها والوقاية

 .القارة عبر
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التبرعات   

 المعلنة
 

  

                     

     التبرعات المحصلة
    

 المساهمون

صنوق االتحاد 

األفريقي 

لالستجابة 

  19 _لكوفيد

المركز 

األفريقي 

لمكافحة 

األمراض 

 والوقاية منها

اإلجمالي 

بالدوالر 

 األمريكي

 صندوق حساب

االتحاد األفريقي 

 _كوفيدلالستجابة ل

 في "إيكوبنك" 19

 صندوق حساب

االتحاد 

األفريقي 

لالستجابة 

في  19 _كوفيدل

 ستاندرد"

 بنك"

حساب المركز 

األفريقي 

لمكافحة 

األمراض 

والوقاية منها 

في البنك 

التجاري 

 اإلثيوبي

اإلجمالي 

بالدوالر 

 األمريكي

برعات تال

ير غ

المحصلة 

بالدوالر 

 األمريكي

 )و( )هـ( )د( )أ(+)ب(=)ج(  (ب)  (أ) 

 ))د(+)هـ(+

 )و( = )ز(

)ج(+)ز(=)

 ح(

                 من الدول األعضاء .1
                    أفريقياجنوب 

4,000,000  
            

2,000,000  
               

6,000,000                 3,904,575    
              

1,952,290  
               

5,856,865  
                 

143,135  
                    **** مصر

4,000,000  
            

2,000,000  
               

6,000,000        
                                

-  
             

1,140,190  
                    كينيا

2,000,000  
            

1,000,000  
               

3,000,000           2,000,000.00    
                  

999,985  
         

2,999,985.00  
                           

15  
                    جمهورية الكونغو الديمقراطية

2,000,000  
            

2,000,000  
               

4,000,000        
                                

-  
             

4,000,000  
                    مالي

1,500,000  
                

500,000  
               

2,000,000           1,482,571.46   
            

495,000.18  
               

1,977,572  
                   

22,428  
                    السنغال

1,000,000  
            

1,000,000  
               

2,000,000        
                                

-  
             

2,000,000  
                    زمبابوي

1,000,000  
            

1,000,000  
               

2,000,000        
                                

-  
             

2,000,000  
                       ***** رواندا

500,000  
                

500,000  
               

1,000,000  
                   

499,950    
                  

500,050  
               

1,000,000  
                              

-  
                    الكاميرون

1,000,000  
            

1,000,000  
               

2,000,000        
                                

-  
             

2,000,000  
                    الجزائر

2,000,000    
               

2,000,000                 2,000,000      
               

2,000,000  
                              

-  
 ديفواركوت 

  
            

2,000,000  
               

2,000,000      
              

1,978,656  
               

1,978,656  
                   

21,344  
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                       بوركينا فاسو

500,000  
                

500,000  
               

1,000,000        
                                

-  
             

1,000,000  
                       جنوب السودان

750,000  
                

250,000  
               

1,000,000        
                                

-  
             

1,000,000  
                       تشاد

500,000  
                

500,000  
               

1,000,000  
                   

499,965    
                  

499,970  
                  

999,935  
                           

65  

      
                                

-        
                                

-  
                              

-  

             من البنوك وغيرها .2
                                

-  
                              

-  

 مؤسسة موتسيبي
822054739933:C0001755496301 trf 

b/01/ 
                   

1,171,466  
            

2,000,000  
               

3,171,466           1,171,465.75    
              

2,000,000  
               

3,171,466  
                              

0  

ريقي للتصدير واالستيراد: البنك األف
AFXMEGCAXXX 

 ستاندرد تشارترد بنك 
                   

1,014,200  
                

400,000  
               

1,414,200                 1,014,200    
                  

400,000  
               

1,414,200  
                              

-  

 البنك األفريقي للتنمية
                   

1,000,000  
          

26,000,000  
             

27,000,000        
                                

-  
           

27,000,000  
 بنك التجارة والتنمية للجنوب األفريقي

  
                

500,000  
                   

500,000        
                                

-  
                 

500,000  
 التجاري الدولي المصريالبنك 

                      

250,000    
                   

250,000  
                   

250,000      
                  

250,000  
                              

-  
 ** شركة سنالم للتأمين على الحياة

                   

2,828,535    
               

2,828,535    
         

2,828,534.25    
               

2,828,534  
                              

0  

لمركز مكافحة  الوطنية المؤسسة

    منها والوقاية األمراض
                  

19,960  
                     

19,960      
                    

19,960  
                     

19,960  
                              

-  
 كوريا، الدولي للتعاون الكورية الوكالة

   الجنوبية
                

300,000  
                   

300,000      
                  

300,000  
                  

300,000  
                              

-  
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أفريقيا  لشرق والتنمية التجارة بنك

 فريقياأل نوبوالج
                      

500,000    
                   

500,000               500,000.00      
                  

500,000  
                              

-  
 المحدودة القابضة شركة غيتواي

                         

10,000    
                     

10,000                 10,000.00      
                     

10,000  
                              

-  
مجموعة فيستا المصرفية/ سيمون 

 تيمتون
                         

50,000    
                     

50,000        
                                

-  
                   

50,000  
 أوراما بنديكت البروفيسور

 للتصدير األفريقي وأسرته/البنك

 واالستيراد
                           

5,000    
                       

5,000    
                  

5,000.00    
                       

5,000  
                              

-  
                       شركة لوكاأفريك

500,000    
                   

500,000        
                                

-  
                 

500,000  

 اإلجمالي
                   

1,000,000    
               

1,000,000        
                                

-  
             

1,000,000  
البنك األفريقي للتصدير  موظفو

 واالستيراد
                         

14,200    
                     

14,200          
                   

14,200  
 كوخ روبرت معهد

  
            

1,000,000  
               

1,000,000      
                  

999,980  
                  

999,980  
                           

20  
   الدولي للتعاون اإلسبانية الوكالة

*******   
            

1,169,591  
               

1,169,591        
                                

-  
             

1,169,591  
 الدولية التنمية لتنسيق السويدية الوكالة

****** 
  

            

2,244,669  
               

2,244,669      
        

2,325,148.81  
               

2,325,149  
-                 

80,480  
RET FT202969V7H0 

  
            

10,469.74  
               

10,469.74      
              

10,469.74  
               

10,469.74  
                              

-  
Catalizador de Cambio Politicas 

Degenero Servise   
            

1,189,985  
               

1,189,985      
              

1,189,985  
               

1,189,985  
                              

-  

                
                              

-  

من المواطنين األفريقيين  .3

 المهتمين *
                               

500  
            

12,947.43  
                     

13,447                 12,947.43    
                    

500.00  
               

13,447.43  
                              

-  

              
                                

-    
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              من السفارات .4
                                

-    
                                     الصين بعثة

-  
            

1,800,000  
               

1,800,000      
              

1,800,000  
               

1,800,000  
                              

-  
                 ***المتحدة المملكة

12,285,012  
          

12,285,012  
             

24,570,025      
              

6,538,982  
               

6,538,982  
           

18,031,043  
 - العالمية الصحة منظمة

  
          

10,000,000  
             

10,000,000      
            

10,000,000  
            

10,000,000  
                              

-  
 اليابان

  
            

1,000,000  
               

1,000,000      
              

1,000,000  
               

1,000,000  
                              

-  

                  

              
                                

-    

  41,378,913           اإلجمالي
     

74,182,634       115,561,547    13,345,674.64      2,833,534.25   33,010,976.93  
  

49,190,185.82  
      

61,511,551  

                  
 األفريقي االتحاد إدارات بها تبرعت التي 2020 األفريقي االتحاد ميزانية من .5

  

          الشركاءأ. 

   الصندوق الكندي
                

450,000  
                   

450,000      
                  

450,000  
                  

450,000  
                              

-  

   1وق التركي دالصن
            

2,601,651  
               

2,601,651      
              

2,601,651  
               

2,601,651  
                              

-  

   صندوق كوريا
                

418,906  
                   

418,906      
                  

418,906  
                  

418,906  
                              

-  

   2التركي الصندوق 
                

383,525  
                   

383,525      
                  

383,525  
                  

383,525  
                              

-  

   إسبانيا
                

354,586  
                   

354,586      
                  

354,586  
                  

354,586  
                              

-  

                  

   اإلجمالي )أ(
            

4,208,668  
               

4,208,668      
              

4,208,668  
               

4,208,668  
                              

-  

                  

           الدول األعضاءب. 
      

12,571,506.70  
      

12,571,506.70    

 راند 50,000,000.00   **المعلنة التبرعات
سعر الصرف في األمم المتحدة 

      18.308                      12/05/2020بتاريخ 

      0.814                         استرليني جنيه  20,000,000.00   ***التبرعات المعلنة
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األمم المتحدة سعر الصرف في 

 9/6/2020 بتاريخ

    ****به المتعهد المبلغ يغطي عضو دولة 33 لـ مصر من مباشر عيني دعم

 البنك من بدالا  إيكوبنك" مصرف في 499,950.00 قدرها مساهمة إيداع تم: رواندا

    ****األثيوبي التجاري

 سويدية كرونة 20,000,000.00    ******ات المعلنةعالتبر
سعر الصرف في األمم المتحدة 

      8.910                        1/11/20220 بتاريخ

 يورو  1,000,000.00    *******التبرعات المعلنة
سعر الصرف في األمم المتحدة 

      0.855                        1/11/2020 بتاريخ

         

        من حساب الشركاء  .6

   االتحاد األوروبي
          

10,261,200  
             

10,261,200      
            

10,261,200  
            

10,261,200  
                              

-  
          

          

          الرصيد

           إيكوبنك

13,345,674.64         

              ستاندرد بنك

2,833,534.25         

           البنك التجاري اإلثيوبي

33,010,976.93         
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لضمان األمن الصحي في أفريقيا: ما بعد مرض جديد للصحة العامة  نظامالحاجة إلى 

 19-فيروس كورونا
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لضمان األمن الصحي في أفريقيا: ما بعد مرض فيروس جديد للصحة العامة  نظامالحاجة إلى 

 19-كورونا
 

صحية أنّها كانت متوقعة، وقد  ترتب عنها نتائج  غيرمسبوقة غير  جائحة 19-مرض فيروس كوروناإّن  

واالستعداد بشكل  هذه الجائحةإلى تعلم الدروس من  أفريقياوالعالم. تحتاج  أفريقياواقتصادية مدمرة في 

إلى التركيز عليها من  أفريقيايحدد هذا التقرير المجاالت الرئيسية التي تحتاج وأفضل لألمراض الالحقة. 

 الجائحة القادمة.ضد القارة بشكل أفضل  تأهب أجل
 

 والتزامات االتحاد األفريقي السابقةالخلفية  .ألف

ا أساسياا في ال" للشعوب األوالرفاهيةالسليمة تعد "الصحة   2063 أجندةاألول في  تطلعفريقية عنصرا

األساس الصحة هي  على النمو الشامل والتنمية المستدامة". وقائمة"أفريقيا مزدهرة  - لالتحاد األفريقي

مرض فيروس  جائحة ترط أساسي للتنمية االجتماعية واالقتصادية. لقد كانشكما أنها ، للحياة الجيدة

ا 25منذ  جنوب الصحراءألفريقيا تسبب في أول ركود اقتصادي تي من المتوقع أن ت، ال19-كورونا ، عام 

تصادية: بمثابة تذكير قوي بهذا. ولكن هناك أيض ا طريقة إيجابية للنظر إلى العالقة بين الصحة والتنمية االق

بالنظر إلى   1: 10و 1: 2 ما بينج الصحية االستثمار في النظم والبراممن عائد التقدر المصادر المختلفة 

 .، والمشاركة في سوق العمل واإلنتاجيةمعدالت االعتالل والوفيات انخفاض
 

 2001عام  القمة المنعقدة فيفي . اهتمام االتحاد األفريقيموضع  ةلطالما كانت الصحة وتمويل الصح

اض المعدية األخرى ذات لتصدي لتحديات فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز والسل واألمربشأن ا

األفريقية "إعالن أبوجا" وتعهدوا، من بين أمور ، أصدر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الصلة

تم وقطاع الصحة. من ميزانياتها السنوية لتحسين  %15، بتحديد هدف تخصيص ما ال يقل عن أخرى

 الخاص بالتحول 2063أجندة  مخطط التأكيد مجدد ا على االلتزام بزيادة االستثمار المحلي في الصحة في

، وكذلك في تثمارات المحلية في النظم الصحية، الذي يدعو إلى زيادة االساالجتماعي واالقتصادي

 ".مي لزيادة تمويل الصحة"التزامات أديس أبابا نحو المسؤولية المشتركة والتضامن العال

(Assembly/AU/Decl.4(XXXII)). 
 

ا  ضرورة أن يكونتؤكد اإلعالنات على   تيجية ستراالا تدرج . وقابالا للتنبؤ التمويل الصحي مستداما

تمويل ، وتدعو إلى "زيادة كأحد أولوياتها االستراتيجية أيضا  تمويل الصحة 2030-2016 األفريقية للصحة

من خالل آليات تمويل مبتكرة ومستدامة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وزيادة  ةالصح

تخصيص الموارد المحلية، بما في ذلك االلتزامات السابقة والتضامن العالمي" ال سيما لدعم التغطية 

 .الصحية الشاملة
 

األخيرة أيضاا بإحراز تقدم كبير نحو ، تميزت السنوات لتزامات المتعلقة بتمويل الصحةباإلضافة إلى اال

، وثيقة توجيهية رئيسيةبصفتها  . مواءمة الدول األعضاء في االتحاد األفريقي بشأن األولويات الصحية

هدفين استراتيجيين: التغطية الصحية الشاملة من خالل  2030-2016 االستراتيجية األفريقية للصحة تحدد 

 وإنهاء الوفيات التي يمكن الوقاية خفيض االعتاللجتماعية للصحة، وتصحية والمحددات االتعزيز النظم ال

عدد ا من األولويات االستراتيجية، بما في ذلك، قترح تاألمراض المعدية وغير المعدية. ووالناتجة عن منها 

عزيز ، وتوتدريبهم في مجال الصحةقدرة العاملين  زيادةبل و، على النحو المذكور أعاله، التمويل المستدام

ال  ، فضبة لها، وبناء القدرات المؤسسيةالبحث واالبتكار، وتعزيز نظم االستعداد للطوارئ الصحية واالستجا

يات مع االلتزامات الهامة واألمراض غير المعدية. تتماشى هذه األولو عن استهداف األمراض المعدية

عام  بحلول أفريقياالسل والمالريا في مفصلة بشكل أكبر مثل "اإلطار التحفيزي إلنهاء اإليدز وال األخرى

ا من عام 2030 إلى خدمات الصحة  ( للوصول الشامل2030-2016بوتو )"خطة عمل ماو، 2016" اعتبار 

واإلعالن بشأن" الوصول الشامل إلى التحصين باعتباره حجر ، أفريقياالجنسية واإلنجابية الشاملة في 

 كما وردت. 2016في عام ريقيين اعتمده وزراء الصحة األف لذي"، اأفريقياالزاوية للصحة والتنمية في 

ا في   ..(EX.CL/1026 (XXXI))أفريقياتسريع تنفيذ اللوائح الصحية الدولية في بشأن عالن اإلأيض 
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التعاون في لنية لها نتيجة األمراض والوقاية من المركز األفريقي لمكافحةعد إنشاء ، ي  في هذا السياق

لتعزيز "قدرة وإمكانيات مؤسسات  2017في عام  المركز . تأسسأنه عامل مساعد، كما أوثق بشكل 

اض واالستجابة لها الشراكات الكتشاف التهديدات وتفشي األمرإلقامة وكذلك  أفريقياالصحة العامة في 

ريقي المركز األف، تتماشى والية والبرامج القائمة على البيانات" ، استناد ا إلى التدخالتبسرعة وفعالية

وااللتزامات  2030-2016 األفريقية للصحة االستراتيجية مع أولويات  لمكافحة األمراض والوقاية منها

ذات الصلة واتخاذ إجراءات خاصة في المجاالت التي يكون فيها التعاون المتزايد والمواءمة والتوحيد 

اهد وطنية قوية للصحة العامة يتمثل أحد أهدافه الرئيسية في بناء معوالقياسي عناصر حاسمة للنجاح. 

 المتعاونة. من المراكز اإلقليمية وشبكة
 

ا ا وليس آخرا ، كان هناك اعتراف متزايد بأن اإلنتاج المحلي للعالجات واللقاحات ووسائل التشخيص أخيرا

، بما في ذلك تجربة اللقاحات العديد من الحاالت تم تسجيل . أفريقيافي صحة الأمر بالغ األهمية لحماية 

تهميش  مع 19-مرض فيروس كوروناجائحة ظهور ، في بداية ، ومؤخرا  (H1N1فيروس األنفلونزا )ضد 

ع يصنالتعندما ارتفع الطلب العالمي على التشخيص، والتي تظهر األهمية الحاسمة للقدرة على  أفريقيا

التي وضعتها مفوضية االتحاد  األفريقية لصناعة األدوية الخطة محليا. تشمل الجهود الرائدة في هذا االتجاه 

مجموعة فريقيا، والتي توفر أل التجارية عمالاأللخطة األفريقي ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

 حلول للتنفيذ على المستوى القطري.من ال
 

في السيطرة  اوآثاره 19-فيروس كوروناجائحة مرض  تبالفعل عندما بدأالتطورات حاصلة كانت كل هذه 
ا من األجندة القاريةعلى  شخص في جميع  55,000، أودى الفيروس بحياة 2020ديسمبر  16. اعتبار 

تأثير مدمر على اقتصاد  اله، فقد كان مؤكدة. باإلضافة إلى ذلك إصابة ون حالةملي 2,3وأفريقيا، أنحاء 

على أولويات  19-مرض فيروس كورونا جائحةل، وتشير األبحاث المبكرة إلى وجود تأثير كبير القارة

، مثل مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز. هذا باإلضافة إلى تأثير عمليات األخرىالصحة العامة 

 اإلغالق والتدابير األخرى على الصحة العقلية والتعليم ومجاالت أخرى.
 

لتزامات المنصوص عليها أعاله أصبحت أكثر أن اال جائحةن الدروس المستفادة المبكرة من التبي  . باء

 أهمية من أي وقت مضى:
استراتيجية قارية لم يكن باإلمكان وضع : المؤسسات القارية والوطنية القوية أمر بالغ األهمية (1

ظهور أول حالة بعد أقل من ستة أسابيع من  19-فيروس كوروناأفريقية مشتركة بشأن مرض 

مما يزيد من عدد  19-فيروس كوروناشراكة لتسريع اختبار مرض أوإقامة في أفريقيا، إصابة 

، أو الشراء الجماعي لإلمدادات في ثالثة أشهربلد ا  43إلى  بلدين نالبلدان التي لديها قدرة اختبار م

للمؤسسات   والقدرة التنظيميةلوال القيادة ، ل منصة اللوازم الطبية األفريقيةالطبية الحيوية من خال

وتحتاج إلى مزيد من التعزيز لتوفير التوجيه والخبرة  تكتسي هذه المؤسسات أهمية كبيرة القوية. 

 التي تتطلب التعاون والمواءمة والتوحيد. المسائل على المستوى القطري والقاري والعمل على 
 

إن ، كر أعاله: كما ذُ ةاختياري ت مسألةإن التصنيع المحلي للعالجات واللقاحات والتشخيص ليس (2

هناك العديد فحقيقي للوصول إلى المدخالت الهامة. الضمان فقط ال توفيرها بأنفسنا هي رتنا علىقد

لكنها تتطلب جهودا  - الدراية الفنية والكفاءةمن األمثلة التي تظهر أن أفريقيا يمكن أن تبني 

 متضافرة.

بل يحمي  إن وجود قوة عاملة وقيادة قوية في مجال الصحة العامة ال يحمي الصحة فحسب، (3

القدرة على تحليل فإن  ،ةجائحالما يخص هذه : فيالتقدم االجتماعي واالقتصادي والرفاهية

، مع الحفاظ ر مثل اإلغالق وتأثيرها وتنفيذها، طوال الوقتالمقايضات المطلوبة بسرعة بين تدابي

ا في مدى ، ولكن أيفرق ا ليس فقط بين الحياة والموت، تحدث الصحة العامة الهامةعلى برامج  ض 

 سرعة انتعاش االقتصادات والمجتمعات.
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: لقد كان التعاون بين هو النهج الصحيح النهج القائم على التعاون والتضامن والشراكات القوية (4

راكات الشإن . جائحةال آثارالدول األعضاء األفريقية محرك ا لقدرة القارة على التخفيف من بعض 

فريق العمل األفريقي لتصدير واالستيراد في األفريقي لبنك لا، مثل مع الجهات الفاعلة القارية

لية مثل مؤسسة بيل وميليندا ، والجهات المانحة الدو19-القتناء اللقاح ضد مرض ففيروس كورونا

لشراء اللقاح  19-مرفق الوصول العالمي إلى اللقاح ضد مرض فيروس كوروناغيتس، أو 

ومع ذلك، سريعة. مساهمة الشراكات في االستجابة ال ، هي بعض األمثلة فقط على كيفيةوتوزيعه

شى مع األولويات القارية الحاسمة، تتما ها، يجب التأكد من أنتمامافعالة ذه الشراكات هلكي تكون و

 .2063أجندة  في عليهمنصوص كما هو 
 

ا لتأثير مرض جيم.  على الحياة  19-فيروس كوروناالحاجة إلى نظام جديد للصحة العامة في أفريقيا: نظرا

واستخالص الحالية االلتزامات  لتنفيذاآلن الزخم الذي أوجده، فقد حان الوقت و بلوسبل العيش، 

جديد لحماية األمن الصحي عام من خالل نظام عملية إجراءات جائحة وترجمتها إلى من ال الدروس

 لقارتنا.
 

ها ومؤسسات الصحة العامة والوقاية مناألمراض المركز األفريقي لمكافحة تعزيز وتمكين  (1
ليكون قانونيا وتمكينه  المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منهايجب تعزيز   .الوطنية

ا  المخاطر طبيعة تفشي المرض بسرعة و حديدوت األمراض،تفشي ى االكتشاف السريع لعلقادر 

يجب أن يكون لديه التفويض القانوني االقتصادات. كما على واألفريقيين المحتملة على حياة 

 لتنسيق استجابة فعالة. كذلكباعتباره تهديد ا أمني ا للقارة، و لإلعالن بشكل مستقل عن تفشي المرض

الجهود في مجاالت مثل وضع المعايير  المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منهايدمج 

صحة العامة إلى مواءمة وتنسيق استجابة ال ما يقودك، ومواءمة العمليات. عالوة على ذلكوالمراقبة 

، يتطلب األمر تمويال  طويل االتصاالت والبنية التحتية. لهذا، مثل النقل ومع قطاعات خارج الصحة

المركز األفريقي لمكافحة األمراض جهود  تكملةمن أجل  األجل يمكن التنبؤ به لبناء منظمة قوية.

ا إلى شبكة سلسة من مؤسسات الصحة العامة المعزز والممّكن والوقاية منها ، تحتاج القارة أيض 

الوطنية لدفع االكتشاف واالستجابة السريعة لتهديدات األمراض من خالل التدخالت والسياسات 

مركز قوي لمكافحة األمراض والوقاية منها في من شأن األدلة. مج القائمة على البيانات ووالبرا

أن يوفر للكشف عن التهديدات الصحية واالستجابة لها، مة الوطنية العاالصحة  أفريقيا وشبكات

القدرات والخبرة لوظائف الصحة العامة الرئيسية مثل المراقبة، والقدرة المختبرية، واالستجابة 

 لتفشي األمراض، وتنمية القوى العاملة.
 

القارة والحاجة الملحة لبناء العجز في البنية التحتية للرعاية الصحية في إن ، باإلضافة إلى ذلك (2

ا بتطوير مراكز لتحديات الرعاية الصحية المعقدة قدرة أفريقيا على االستجابة ؛ يتطلب التزام 

تعزيز و؛ ج األمراض المعدية وغير المعديةلعال والرابعة /من الدرجة الثالثةاالمتياز اإلقليمية 

المركز دعم مشاركة و؛ علم اللقاحاتالصحية بما في ذلك  البحث والتعليم في تخصصات الرعاية

التكلفة العالية  تحدياتل والتصدي؛ األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها في التجارب السريرية

، في هذا الصددو. الخارجية العقول والسياحة العالجية  هجرة؛ وكذلك الحد من للرعاية الصحية

بنك المع قي لمكافحة األمراض والوقاية منها المركز األفريحاجة إلى تعزيز التعاون بين هناك 

 عبر القارة. ابعةطبية من الدرجة الثالثة والر تميّز ، من خالل إنشاء مراكزلتنميةاألفريقي ل
 

اإلنتاج المحلي للقاحات والعالجات والتشخيصات التي تساهم في دعم األمن الصحي، وتقلل من  (3
باإلضافة إلى التأثير االجتماعي  - ضامرلتهديد األتكلفة الشراء وتزيد من سرعة االستجابة 

والشبكات  التميّزمراكز عزيز ت األمر ى التكنولوجيا. يتطلبواالقتصادي لبناء صناعة تعتمد عل

المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية اإلقليمية التي تتمتع بقدرات كافية ومنسقة من قبل 

ما يلزم من وسائل التشخيص والعالج واللقاحات  أجل إنتاجمن والتطوير ، إلجراء البحوث منها

ا حاد ا في اإلمدادات خالل األشهر الستة األولى من تفشي  والتجارب السريرية. واجهت أفريقيا نقص 
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، التشخيصوسائل ، ولكن بشكل خاص فيما يخص مجموعة من السلع 19-فيروس كورونامرض 

، فإن عدد نصيب الفرد، على أساس لعلى سبيل المثافجهود االستجابة.  مما أدى إلى ضعف نطاق

التي  لتشخيصاتمن امرة  20إلى  15التي يتم إجراؤها في أوروبا أعلى بمقدار  تشخيصاتال

، المحلية األفريقية منخفضة للغايةأن قدرة التصنيع رجع ذلك جزئيا إلى يو. أجريت في أفريقيا

من في المرتبة األخيرة تكون أفريقيا ، وغالب ا ما خارجيينالقارة تعتمد على موردين وبالتالي فإن 

ا من األشهر الثالثة الماضية. ولكن اعتاالهتمام ، كانت هناك جهود أولية لبدء إدخال التصنيع بار 

فيروس مرض التشخيص السريع لالمحلي في التشخيص. بدأت إثيوبيا وكينيا والسنغال في تصنيع 

 .بلدان أخرىتبعها ت، ومن المحتمل أن 19-كورونا
 

م الصحة العامة . من أجل متابعة نظااالستثمار في تنمية القوى العاملة في مجال الصحة العامة (4

عامة أكثر قوة على جميع المستويات الصحة ال إطارات في مجال ، تحتاج أفريقيا إلىالجديد في القارة

علماء من ي أفريقيا أدنى مستويات ، يوجد فوالوطنية(. على أساس نصيب الفرد )المحلية واإلقليمية

هو األعلى في أفريقياأن عبء األمراض المعدية على الرغم من  -في العالم ميدانيا  األوبئة المدربين

مدرب بكثير. الهدف من أجندة األمن الصحي العالمي هو أن يكون هناك عالم وبائيات واحد متقدم 

مما يعني أن أفريقيا تحتاج إلى ما مجموعه  -شخص  200,000علم األوبئة لكل مجال  ميدانيا في

ا لوجود حوالي عالم أوبئة على المستوى الوطني 6,000 حالي ا، هناك فجوة قدرها  2000. نظر 

النوع الثاني من اإلطارات الصحة العامة في الخطوط األمامية  يشّكل العاملون في مجال. 4000

عبر القارة من  اإلى توسيع نطاقه والوقاية منهاالمركز األفريقي لمكافحة األمراض  التي يسعى

التدريب الميداني في مجال علم . برنامج التدريب الميداني في مجال علم األوبئةخالل برنامج 

تخدمة في أشهر يبني المهارات األساسية المس 3هو تدريب مدته في الخطوط األمامية  األوبئة

وردود سين اكتشاف األمراض واإلبالغ عنها ، مع التركيز على تحمراقبة الخطوط األمامية

. ثم يتم نشر هؤالء المتدربين على مستوى المقاطعات في بلدانهم ليكونوا بمثابة خط الدفاع األفعال

األول عندما تبدأ الفاشيات الموضعية أو جيوب األمراض المعدية المتوطنة في الظهور. تحتاج 

تم حاليا تدريب  وقد ،وبئة في الخطوط األماميةمن علماء األ 25,000أفريقيا إلى ما مجموعه 

التدريب الميداني في مجال علم األوبئة. من أجل تقليص الفجوة إلى من خالل برنامج  5000

عامل صحة عام إضافي في  10,000، يجب أن تسعى أفريقيا إلى دعم تدريب وتعيين النصف

على مدى السنوات  جال علم األوبئةالتدريب الميداني في مالخطوط األمامية من خالل برنامج 

هي الثالث المقبلة. لقد أدرك المجتمع الصحي العالمي منذ فترة طويلة أن أنظمة الصحة المجتمعية 

، وتقليل زيادة الوصول إلى الخدمات الصحيةالمفقودة لمساعدة أفريقيا على الحلقات أهم إحدى 

دور رئيسي القيام بتي يمكن الوقاية منها، والمعدية ال عبء ماليين الوفيات الناجمة عن األمراض

ا يتمثل في 2017. في عام في الميداناحتواء تفشي األمراض في  ، حدد االتحاد األفريقي هدف ا عام 

اك مبادرة رسمية ولكن لم تكن هن -الوصول إلى مليوني عامل صحي مجتمعي مدربين تدريبا  جيدا  

حقيقة . إلى هذا الهدف  لترجمةك أصحاب المصلحة لتعبئة االستثمارات والخبرة وإشرامنسقة 

ا ليس فقط لتأمين نظام صحي قوي، ولكنه سيخلق عدد ا  من الوظائف  كبيراسيكون هذا الجهد حاسم 

الرسمية، خاصة بالنسبة للنساء اللواتي يشكلن غالبية العاملين الصحيين المجتمعيين حالي ا. 

الميداني في مجال علم األوبئة للمركز األفريقي لمكافحة  التدريبباختصار، ينبغي البدء في برنامج 

 تنمية القوى العاملة.تعزيز أجندة من أجل  ألمراض والوقاية منها
 

 زيادة التمويل المحلي رابعا.
أهمية االستثمارات الصحية المحلية في تقليل التأثير االجتماعي  على إلى التأكيد هناك حاجة

وتقليل مخاطر وتأثير األزمات الصحية المستقبلية وفي سياق مبادرة  ةالحالي جائحةواالقتصادي لل

ا لدعم جهود الدول األعضاء لدفع أجندة الت اجتماع القيادة األفريقية نمية الطموحة ألجندة التي توفر إطار 

 .ةللقار 2063
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 Assembly/AU/Decl.4المؤتمر  اعتمد مؤتمر االتحاد األفريقي وقادة االتحاد اإلفريقي إعالن

(XXXII) ويل التزامات أديس أبابا تجاه المسؤولية المشتركة والتضامن العالمي لزيادة تم“ حول

ينبغي  ، لتنسيق وتنفيذ االستجابة الجماعية. اجتماع القيادة األفريقية، والمعروف باسم إعالن الصحة"

 هذا اإلعالن وتنفيذه.المضي قدما ب
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 اإلجراءات الحاسمة:

  التعاون السلس في إقامة لمؤسسات الصحة الوطنية و للبناء والتمويل المستدامإعطاء األولوية

ومراكز التعاون اإلقليمية  المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منهاشبكة مع إطار 

 .التابعة لها

 مع بنوك التنمية في أفريقيا إلنشاء مراكز التميز للبحوث والعالج والتجارب  إقامة شراكات

 يرية.السر

  استخدام القدرات والخبرات التي توفرها المؤسسات الصحية الوطنية وغيرها من المنظمات

 .لترجمة االلتزامات القارية إلى خطط عمل وطنية وإقليمية ملموسة

 في التمويل الصحي فجواتال سد. 

 للصحة للوصول باستمرار إلى االلتزامات الحالية بشأن تخصيص  من جديد إعطاء األولوية

 .األموال المحلية

  بناء  على أولويات متسقة متوسطة بطريقة مستدامة ويمكن التنبؤ بهاتوفير التمويل المحلي ،

  األمد. وطويلة

 شى مع بما يتما األموال التي تقدمها الجهات المانحةالمطلوبة إلدارة  كفاءاتبناء القدرات وال

امة الوطنية تحديد أولويات واضحة بما يتماشى مع أولويات الصحة الع -محلي التمويل المبادئ 

، لمثال، من خالل التمويل المشترك، وإمكانية التنبؤ واالستدامة )على سبيل اواإلقليمية والقارية

 .عن طريق تقليل االعتماد على األفراد المتبرعين(

 بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص  الخاص بشكل فعالتعاون مع القطاع إدارة ال ، 

األدوية أو توفير  صناعة األمراض أو لبناء البنية التحتية الحيوية مثل ب في البرامج الخاصة

تساعد في تقليل أن خدمات منخفضة التكلفة وفعالة من حيث التكلفة لتحقيق الربح والتي يمكن 

مساهمة القطاع الخاص في مجاالت مثل االستفادة من . األموال الخاصةالمدفوعات من إنفاق 

التأكد  ، ولكنل الخبرة ورأس المالالصحة الرقمية والرعاية الصحية عن بُعد حيث يمكنه إدخا

ا تتماشى مع أولويات ال ، ويمكن صحة الوطنية واإلقليمية والقاريةمن أن هذه المساهمات أيض 

ا إلى اتباع متطلبات وهناك حاجة  التنبؤ بها قدر اإلمكان. أكثر صرامة مما هو لتقديم األدلة أيض 

، مثل الخدمات الرقمية والرعاية الصحية عن ضافات الحديثةالحال حالي ا، ال سيما في بعض اإل

 بُعد.
 

 تشمل اإلجراءات الحاسمة للمؤسسة ما يلي:

 الحالية لى مجموعة االتفاقاتتستند إلجديدة والمناقشات مع الشركاء ضمان أن االلتزامات ا ،

 .وتسترشد بمجموعة متسقة من األولويات الشاملة

 خبرة المحتوى والقارية على أساسالحوار حول األولويات الوطنية واإلقليمية  تحديد شكل. 

  التعاون والمواءمة والتوحيد القياسي بين الدول األعضاء والقطاعات وكذلك المنظمات قيادة

 .األخرىالقارية والدولية 

  االلتزامات على مستوى القارة والدول األعضاء بال هوادة تنفيذ نحو المحرز رصد وتتبع التقدم

؛ محلي للصحة مثاال  على هذا الرصدتعتبر بطاقة قياس األداء األفريقية بشأن التمويل ال -

 .االلتزاماتتنفيذ نحو المحرز يتطلب الرصد متابعة منتظمة للتقدم 

 اء في بناء المؤسسات واآلليات والقدرات المطلوبة لضمان توافق التمويل دعم الدول األعض

 .المحلي والخارجي للصحة مع األولويات الصحية الوطنية والقارية
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 اللقاح ضد مرض فيروس كوروناتقرير عن استراتيجية تمويل ال
 

 الخلفية أوال. 
آثار خطيرة على الحياة وسبل العيش في ذات حالة طوارئ عالمية  19-وس كورونامرض فيرشكل يُ  .1

 1,5أكثر من في وفاة  19-فيروس كورونامرض تسبب ، 2020عام  مطلعنحاء العالم. منذ جميع أ

مليون ا. لقد دمر الفيروس االقتصاد العالمي  67أكثر من  إصابةمليون شخص على مستوى العالم و

ا بالغة  ، ك توفير التعليم والرعاية الصحية، بما في ذلاألساسية للمجتمع دعائمبالوألحق أضرار 

 نشطة المجتمعية التي تعتبر أساسية للصحة البدنية والعقلية.واأل
 

حالة وفاة بسبب  55,000. أكدت الدول األعضاء في االتحاد األفريقي استثناءا ليست  القارة األفريقية .2

 فريقيامليون إصابة. تتوقع لجنة األمم المتحدة االقتصادية أل 2,2وأكثر من  19-مرض فيروس كورونا

ا 25يا أول ركود لها منذ أفريقأن تشهد  جنوب الصحراء  أفريقيايقدر البنك الدولي أن النمو في و؛ عام 

انخفاض  فيع وراء هذا التراجالكامنة العوامل الدافعة تتمثل . و2020  في المائة في-3,3 إلىسينخفض 

الطلب  انكماش، فضال  عن متزامن في أسعار السلع المستوردة، واالرتفاع المصدرةأسعار السلع ال

بسبب أهمية القطاع غير الرسمي، الذي تأثر بشكل غير  أفريقياتتفاقم آثار األزمة في  محلي(.ال)

الضعف القائمة في العديد من البلدان بما في ذلك أعباء الديون المرتفعة  أوجهمتناسب بحاالت اإلغالق و

ا إلى أن مكافحة ر األبحاث اوالموازين التجارية السلبية والتنويع االقتصادي المحدود. تشي لمبكرة أيض 

برامج جاالت المتأثرة تشمل الموأجندة التنمية األفريقية. تحقيق تهدد نجاح عقود من العمل نحو  جائحةال

 ، مثل مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز والسل والمالريا والتعليم.الصحة العامة
 

والوفيات مع حماية  19-خاللها منع انتقال مرض فيروس كوروناالطريقة الوحيدة التي يمكننا من  .3

 ريقيينمن السكان األفعدد كبير االقتصادات والمجتمعات األفريقية في نفس الوقت هو تحصين 
الدول  تبنتهماسرعة واالنضباط اللذان . كانت ال19-مرض فيروس كوروناآمنة وفعالة ضد  بلقاحات

، حاسمة في تجنب مثل عمليات اإلغالقالمكافحة التي اتخذتها  تدابيرواء في االتحاد األفريقي األعض

ا لعواقبها واع ، فإن هذه األناالجتماعية واالقتصادية الشديدة الخسائر الكارثية في األرواح. ولكن نظر 

 .الطويل المدىوالمدى المتوسط على من التدابير ليست مستدامة 
 

، اء دول وحكومات االتحاد األفريقيمكتب رؤس هيئةجازت ، ألتحقيق هدف التطعيم الطموح هذا .4

تطوير القارية لستراتيجية الا، أغسطس 20، في ئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزابرئاسة فخامة ر

 المركزستراتيجية اللقاح من قبل وضع ا . تموالوصول إليه 19-مرض فيروس كوروناضد لقاح ال

منع لالقارية المشتركة األفريقية ستراتيجية لمكافحة األمراض والوقاية منها في إطار اال  األفريقي

ن القادة السياسيين والخبراء م 3000ستند إلى خبرة أكثر من ت. و19-مرض فيروس كوروناتفشي 

الوقاية لمكافحة األمراض و  األفريقي يونيو بتنظيم من  المركز   25و  24الذين اجتمعوا يومي  نيينفال

في القارة والفرص اإلقليمية لدفع عجلة   19-مرض فيروس كوروناضد  قاحللالمناقشة احتياجات ا منه

 التطوير والتصنيع والتوزيع واالستيعاب.
 

 

 "المناعة الجماعية" مسألة ثانيا. 
". جماعيةمن السكان من أجل خلق "مناعة على األقل  %60ستراتيجية اللقاح إلى تحصين اتهدف  .5

، ير من السكان ضد مرض معد  جزء كبتم تحصين حث ا علمي ا يظهر أنه عندما ييعكس هذا الهدف ب

 المئوية " ستمنع تفشي المرض. تختلف النسبةالمناعة الجماعية، فإن ". وبالتاليالمرض انتقالسيتوقف 

لنظر إلى الوضع وبا المرض وعوامل مثل الكثافة السكانية. حسب الدقيقة الالزمة لتحقيق هذه الحماية 

 % كنسبة مئوية دنيا. 60تحقيق في أفريقيا، فإّن الرأي المتبنى حاليا  هو 
 

الوصول العالمي   مرفق التي يسعى إلى توفيرها  % من السكان20الجرعات المطلوبة لتلقيح  .6
ا واحداا من هذا النهج19-إلى اللقاحات ضد مرض فيروس كورونا ة . تساهم حماي، ستوفر عنصرا
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اعية، وكذلك بعض الفئات ، مثل العاملين الصحيين ومقدمي الرعاية االجتمكثر عرضةاألفراد األ

الذين هم أكثر عرضة أولئك حماية و مهمة،ارية برامج الرعاية الصحية ال، في استمرالضعيفة

 حاد من المرض.النوع اللإلصابة ب
 

 .ريقيينبل عيش األف% من السكان ال يكفي لحماية حياة وس20ومع ذلك، فإن تحصين  .7
 

ا لعدوتفشي المرض في المستقبل.  %20لن يمنع تحصين   (أ انظر  ، فإن م وجود عالجات فعالة تمام 

، مع عواقبه ستكون من خالل اإلغالق األمراض المتفشية الطريقة الوحيدة للتعامل مع تلك

 االقتصادية واالجتماعية المدمرة.

ا في المناطق التي بها ستكون القدرة على فرض عمليات اإلغالق  (ب والتدابير األخرى محدودة دائم 

حياء الفقيرة نسبة عالية من الترتيبات المعيشية متعددة األجيال والمناطق المكتظة بالسكان مثل األ

 ، مع استبعاد أجزاء من السكان من الحماية الكافية.في المناطق الحضرية

فاض معدل الوفيات نخا فينسبيا   ساهم قداألفريقيين  للسكان المنخفض العمرفي حين أن متوسط  (ج

 سيستمر في اإلصابة  ، فإن الجيل األصغر حتى اآلن أفريقيافي  -المرتبطة بـمرض فيروس كورونا

 بالفيروس وينقله إلى الفئات الضعيفة.

ا ألن العديد من البلدانوا، أخير   (د ، والمملكة المتحدةاألمريكية واليات المتحدة ، بما في ذلك النظر 

شرط ا أساسي ا للسفر  التلقيح من المحتمل أن تصبح شهادات ا، فخطط إلتاحة اللقاحات لمعظم سكانهت

 .تلقيحهم ، مما يقيد حركة أولئك الذين لم يتم الدولي

 
 

 من السكان %60ثالثا. النهج المقترح لتحقيق تحصين على األقل 
، % من السكان60االتحاد األفريقي على تحقيق هدف تحصين من أجل مساعدة الدول األعضاء في  .8

مرض فيروس ضد قتناء لقاح ال  أفريقي عمل  فريقنوفمبر  7الرئيس رامافوزا في فخامة  أنشأ

بتسريع  19-اللقاح ضد مرض فيروس كورونا قتناءال  العمل األفريقي فريق تم تكليف  .19-كورونا

 ثالثة تحديات:التصدي لللقارة األفريقية و 19-كورونامرض فيروس ضد تمويل وشراء لقاحات 

 ريقيين.حات وإيصالها إلى السكان األفاللقا تمويل (أ

 .اللقاحات المناسبة بأفضل الظروف لجميع الدول األعضاء اقتناء (ب

 .والتمويل تكلفةتقديرات الإجراء  (ج
 

أن الحصول على جرعات  19-اللقاح ضد مرض فيروس كورونا قتناءال  فريق العمل األفريقي  يقدر  .9

مليار  9,1، سيكلف حوالي إلى السكان %، وإيصالها60لقاح كافية لتحقيق تغطية تحصين بنسبة 
، اللقاحات يصالر أمريكي( مخصصة إلمليار دوال 3,3. حوالي ثلث هذه التكلفة )حوالي دوالر أمريكي

والمواد( والموارد البشرية )إدارة بما في ذلك الخدمات اللوجستية )سلسلة التبريد والتخزين والنقل 

، والمشاركة المجتمعية ومعدات الوقاية الشخصية( ،  الحقنة التطعيم( والمواد )بما في ذلكوتنفيذ حمل

 الهامة وجهود االتصاالت.
 

الوصول العالمي إلى مرفق  ى، وغطالذاتي الجزئي لتنفيذ اللقاحمويل تالبقد قامت البلدان كانت  إذا .10

اللتزامات الدول األعضاء المؤهلة  سكان % من 20 نسبة  19-مرض فيروس كورونااللقاحات ضد 

مليار دوالر  6,8، فال تزال هناك فجوة تمويلية قدرها السوق المسبقة وفقا  للهدف الذي سطرته
% من تكلفة 15لـ ذاتيال ليتموبالالدول األعضاء تقوم أن  تقدير. يفترض هذا الأمريكي يجب تغطيتها

، رواتب العاملين الصحيين العاملين في الحكومة والمشاركين سبيل المثال، على )والتي تشمل تنفيذال

في  46البالغ عددها  لتزامات السوق المسبقة جميع البلدان المؤهلة التشارك ( وأن التلقيح في برنامج 

 مشترك. بدون دفع ، 19-الوصول العالمي إلى اللقاحات ضد مرض فيروس كورونامرفقأفريقيا في 
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مصدرين للتمويل لتغطية  19-للقاح ضد مرض فيروس كوروناقنتاء اال يقترح فريق العمل األفريقي .11

 :ه الفجوةهذ
 

 العديد من  اللقاح ضد مرض فيروس كوروناالقتناء   العمل األفريقي أجرى فريق : البنك الدولي

وتوصل  إلى مبلغ تقديري ، مشتركةلدولي، وأنشأ مجموعة عمل المناقشات البناءة للغاية مع البنك ا

. يجب على الدول ات وإيصالهاجرعات اللقاحيمول يمكن أن  ،مليارات دوالر أمريكي 5 قدره

 األعضاء الراغبة في االستفادة من هذا العرض أن تبلغ بموقفها على الفور.

 المملوك من أغلبية    البنك األفريقي للتصدير واالستيراد: يقترح البنك األفريقي للتصدير واالستيراد

 المتبقية كما هو موضح أدناه. فجوةتين للتمويل لتغطية الالدول األعضاء   ، آلي

 
 

 البنك األفريقي للتصدير واالستيرادلتأمين الوصول إلى اللقاحات: اقتراح تمويل من  أفريقيرابعا. حل 
مرض فيروس ضد لقاحات الالهدف األساسي هو ضمان الوصول العادل وفي الوقت المناسب إلى  .12

الوصول العالمي إلى مرفق مبادرة  القارة. في حين أن  سكانمن  %60 تحصين  لتمكين 19-كورونا

تم دعم طرحها وتمويلها بشكل موضع ترحيب كبير وي ،19-اللقاحات ضد مرض فيروس كورونا

واضحة ويلزم بذل جهد  محدوديتها فإن  ،من سكان القارة. لذلكفقط  % 20ستصل إلى  فإنّها ، فعال

فإن اآلليات التكميلية  وعليه، المتبقية من سكان القارة. %40الـلتغطية إضافي لتمكين شراء اللقاحات 

 مطلوبة بشكل عاجل على النحو التالي:
 

من شأن التعاون المتعدد األطراف بقيادة أفريقية أن يتيح للدول األعضاء الجمع بين مزايا النهج المتعدد  .13

 والمركز لبنك األفريقي للتصدير واالستيرادامثل تقاسم المخاطر وكفاءات الحجم. يقترح  -ف األطرا

مليارات دوالر  5لتوفير ما يصل إلى إجمالي  -هذا التعاون ألمراض والوقاية منها مكافحة ااألفريقي  ل

 :قسطينأمريكي من التمويل على 

مليارات دوالر  3ر واالستيراد بما يصل إلى ، سوف يلتزم البنك األفريقي للتصديقسط األولفي ال (أ

لمكافحة األمراض والوقاية   األفريقي المركز خدام االلتزام لضمان دفع طلب أمريكي. سيتم است

 عند التسليم.للحصول على اللقاح منها 
 

 سندات مقترحة القنتاءمن جمع األموال من أسواق رأس المال من خالل  يأتي القسط الثانيس (ب

 .مليارات دوالر أمريكي 3لجمع حوالي اللقاح سيتم إطالقها 

مليون دوالر أمريكي  500التزم البنك األفريقي للتصدير واالستيراد أيضاا بتوفير تمويل يصل إلى  (ج

 في المواقع التي  19-فيروس كورونا مرضضد المصنعة  للقاحات  المحلية لدعم الشركات

 .األمراض والوقاية منها سيحددها المركز األفريقي  لمكافحة
 

 

 التوصيات. خامسا
دون آثار جانبية اجتماعية  19-هي الطريقة الوحيدة الحتواء آثار مرض فيروس كورونااللقاحات  .14

اية حياة وسبل عيش جميع لحم مهما جداهذا النوع من التعاون سيكون . نعتقد أن واقتصادية خطيرة

 اإلنمائية لعقود. ، والحفاظ على الصحة واإلنجازاتريقييناألف
 

 ، من أجل المضي قدما:غطي العناصر الرئيسية التاليةاتخاذ قرار ي المجلس التنفيذيتعين على ولذلك، ي .15

طلب من البنك األفريقي للتصدير واالستيراد وضع آليات وأدوات تمويل لتمكين القارة من ال (أ

 %؛60البالغة  التلقيح الوصول إلى عتبة 

مرض ضد لقاح اللدعم تمويل  لبنك األفريقي للتصدير واالستيرادالعام لزيادة رأس المال إجازة  (ب

ا في هذه المسألة  للقارة ومطالبة األجهزة القانونية ذات الصلة بالمضي 19-فيروس كورونا قدم 

 ؛دون تأخير
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لمكافحة   األفريقي المركز أن يعمل عن كثب مع  البنك األفريقي للتصدير واالستيرادطلب من لا (ج

المجموعات االقتصادية ، ويقي، والمبعوثين الخاصين لالتحاد األفرض والوقاية منهااألمرا

آليات وأدوات  بدء تنفيذمصلحة اآلخرين المعنيين لضمان ، والدول األعضاء وأصحاب الاإلقليمية

 .2021التمويل في الربع األول من عام 
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 مقرر مشروع

 اللقاحات  بشأن استراتيجية تمويل 

 EX.CL/1256 (XXXVIII)  الوثيقة 
 

 إن المؤتمر،

 والتوصيات الواردة فيه؛ 19ضد كوفيد  لقاحاتالبتقرير المفوضية عن استراتيجية تمويل  يحيط علما .1

جنوب أفريقيا على قيادته ورئيس  رئيس االتحاد األفريقي ماتاميال سيريل رامافوزابفخامة السيد  يشيد .2

 ؛اقتناء اللقاحاتة المعنية بالعمل األفريقيفرقة في أفريقيا، بما في ذلك عمل  19لكوفيد  ستجابةاال جهود

إلى اللقاحات لدول األعضاء في االتحاد األفريقي اوصول وبشأن الحاجة إلى اإلنصاف  يعرب عن قلقه .3

تطعيم ما اليقل عن األمر الذي سيتطلب آليات إضافية لضمان ، الوقت المناسب في 19ضد كوفيد 

 من سكان القارة؛% 60

 لتمس يومن سكان القارة  %20اللقاحات لتغطية إيصال  التي ستدعم  "كوفاكس" مبادرةؤيد يقر وي .4

 الدعم الدولي لهذه المبادرة الهامة؛

لدول األعضاء في االتحاد صالح ال 19ضد كوفيد  لقاحاتالالتقرير والتوصيات بشأن تمويل  يعتمد .5

 األفريقي؛

 يةآليات وأدوات تمويل ،على وجه السرعة ،أن يضعاألفريقي للتصدير واالستيراد  بنكالمن يطلب  .6

جائحة كوفيد  من سكان القارة ودعم االنتعاش االقتصادي بعد %60للتمكين من تحقيق هدف تطعيم 

 األفريقية؛ التجارة الحرة القاريةمنطقة ، بما في ذلك من خالل تنفيذ 19

للوفاء إلى مبلغ كاف للبنك األفريقي للتصدير واالستيراد  التوصية بزيادة رأس المال العام يجيز .7

األغراض المقصودة من جميع الموارد الداخلية والخارجية المتاحة للدول األعضاء في االتحاد ب

لجائحة ستجابة لال صندوق النقد الدولي هاصدرياألفريقي، بما في ذلك حقوق السحب الخاصة التي قد 

سراع بتنفيذ القانونية ذات الصلة للبنك اإلالهيئات من  يطلب كذلكجميع المصادر األخرى وو 19كوفيد 

 ؛هذه التوصية

والوقاية  األمراضاألفريقي لمكافحة مركز الالتنسيق بشكل وثيق مع األفريقي للتنمية  بنكالمن  يطلب .8

والمبعوثين الخاصين لالتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية ووزراء المالية ووزراء منها 

 سيين اآلخرين في تنفيذ هذه التوصيات؛الصحة في الدول األعضاء وأصحاب المصلحة الرئي

مركز البالتنسيق مع  هامن الدول األعضاء اإلسراع في تنفيذ يطلببمبادرة البنك الدولي و يحيط علما .9

 .والوقاية منهامكافحة األمراض األفريقي ل
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