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توجيهات حول عملية الترصيح التنظيمي املع ّجلة لالستخدام الطارئ
للقاحات كوفيد ١٩-يف أفريقيا
الديباجة
إن أعضاء االجتامع

إذ يدركون أن منظمة الصحة العاملية أعلنت فاشية كوفيد ١٩-طارئة صحية عمومية تسبب قلقاً دولياً بتاريخ  ٣٠كانون الثاين/يناير  ،٢٠٢٠وأعلنتها
جائحة يوم  ١١آذار/مارس  ،٢٠٢٠بعد أن أصابت أكرث من  ٩١مليون شخص وتسببت يف وفاة أكرث من مليوين شخص يف العامل ،مبا يف ذلك أكرث من ٣
ماليني حالة يف القارة األفريقية ،أ ّدت  ٧٣٫٤٠٠منها إىل الوفاة،
وإذ يشريون إىل أنه خالل االجتامع الطارئ لوزراء الصحة األفارقة يوم  ٢٢شباط/فرباير  ،٢٠٢٠أق ّر الوزراء االسرتاتيجية القارية املشرتكة ألفريقيا يف
االستجابة لتفيش كوفيد ،١٩-مبا يف ذلك الدور القيادي الذي تضطلع به املراكز األفريقية ملكافحة األمراض والوقاية منها يف تنسيق االستجابة يف القارة،
وإذ يشريون كذلك إىل أن املراكز األفريقية ملكافحة األمراض والوقاية منها جمعت يومي  ٢٤و ٢٥حزيران/يونيو ما يزيد عىل  ٣٠٠٠من القيادات
السياسية وأهل الخربة التقنية ملناقشة االحتياجات املتعلقة بلقاح كوفيد ١٩-يف القارة والفرص اإلقليمية لدفع تطوير اللقاح ،وتصنيعه وتوزيعه واستخدامه،
وترجمت نتائج املناقشة إىل اسرتاتيجية لتطوير لقاحات كوفيد ١٩-وإتاحتها،
وإذ يشريون كذلك إىل أن مكتب االتحاد األفريقي لرؤساء الدول والحكومات ،الذي يرأسه فخامة الرئيس سرييل رامافوسا ،رئيس جنوب أفريقيا،
قد أق ّر بتاريخ  ٢٠آب/أغسطس ،اسرتاتيجية تطوير لقاحات كوفيد ١٩-وإتاحتها ،والتي تهدف إىل “النجاح يف متنيع كتلة هامة من السكان األفارقة
باستخدام لقاح واحد أو أكرث من اللقاحات اآلمنة والناجعة ضد كوفيد،”١٩-
وإذ يعرتفون بالجهود التي تبذلها الدول األعضاء يف االتحاد األفريقي يف االستجابة لجائحة كوفيد ،١٩-من خالل الرتكيز عىل كيفية استعداد القارة
للبحث والتطوير ،والتصنيع ،والرشاء ،والتمويل ،واملراجعة التنظيمية ،والتسليم ،واستخدام لقاح محتمل ضد كوفيد،١٩-
وإذ يدركون أن كوفيد ١٩-ينترش برسعة يف جميع أنحاء قارتنا ،مبا يف ذلك ساللة جديدة للفريوس تنترش مبعدل أرسع ،األمر الذي يزيد من التحديات
الصحية القامئة التي تواجهها أفريقيا،
يق ّرون إطالق فرقة العمل التنظيمية ألفريقيا ،وهو جهد مشرتك أنشأته املراكز األفريقية ملكافحة األمراض والوقاية منها ،بالتنسيق مع وكالة االتحاد
األفريقي للتنمية  -نيباد ،واملبادرة األفريقية للمواءمة التنظيمية لألدوية ،واملنتدى التنظيمي األفريقي للّقاحات التابع ملنظمة الصحة العاملية ،لتوفري
إطار تنظيمي ف ّعال للْقاح ،يتضمن تطبيق تعويض ملصنعي اللقاحات ،وموافقات تنظيمية رسيعة بشكل مناسب عىل املستوى القطري ،وبنية أساسية
قوية للرصد املستمر لفعالية اللقاح وسالمته.
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ويق ّرون بأن الهيئات التنظيمية الوطنية األفريقية التي دعتها فرقة العمل التنظيمية ألفريقيا ،اجتمعت يوم  ١٢كانون الثاين/يناير  ٢٠٢١ملناقشة
الحاجة امللحة إىل إنشاء عمليات رسيعة بشكل مناسب ملراجعة واتخاذ قرارات بشأن سالمة وفعالية لقاحات كوفيد .١٩-وقد قُ ّدم مرشوع التوجيهات
إىل الهيئات التنظيمية الوطنية وستتم مراجعته وإضفاء اللمسات األخرية عليه يف األسبوع الذي يبدأ يف  ١٨كانون الثاين/يناير .٢٠٢١

عملية الترصيح التنظيمي املع ّجلة لالستخدام الطارئ للقاحات كوفيد ١٩-يف أفريقيا
يوافقون عىل أن فرقة العمل التنظيمية ألفريقيا التي تتألف من الهيئات التنظيمية الوطنية التي كلّفها االتحاد األفريقي بالتعجيل بالترصيح التنظيمي
لالستخدام الطارئ للقاحات كوفيد ١٩-يف أفريقيا .وهذا يتطلب تسليم ملفات اللقاحات دون تأخري إىل فرقة العمل التنظيمية ألفريقيا .وستدعو فرقة
العمل فريقا من الخرباء االستشاريني ملراجعة امللفات ،يتكون من أبرز الخرباء التقنيني يف مجال التقييم التنظيمي من داخل القارة وخارجها .وسيستعرض
هذا الفريق ملفات لقاحات كوفيد ١٩-املع ّدة لالستخدام يف أفريقيا وسيكمل إجراءات قوائم أسامء املنتجات املستعملة أثناء الطوارئ/التحقق املسبق
من صالحية اللقاحات (التابعة ملنظمة الصحة العاملية) و/أو كوفاكس قبل تسليمها .وستشارك مجموعة العمل استنتاجات املراجعة ونتائجها مع
الجامعات االقتصادية اإلقليمية للتعجيل باملراجعات التنظيمية والنهوض مببادئ االعتامد وتقاسم العمل.
ويوافقون عىل رضورة تنسيق هذا النهج من خالل االتحاد األفريقي واملجتمعات االقتصادية اإلقليمية ،عىل أساس مبادئ االعتامد وتقاسم العمل
ملراجعة امللفات واملوافقة عليها.
كام يوافقون عىل االلتزام بأعىل معايري مراقبة السالمة ،بالتعاون مع املص ّنعني وبرامج التمنيع ،لضامن النرش اآلمن للقاحات كوفيد ١٩-يف أفريقيا.
ويتفقون جمي ًعا ،بوصفهم أعضاء فرقة العمل التنظيمية ألفريقيا والهيئات التنظيمية الوطنية ،عىل االلتزام بنهج مو ّحد التخاذ القرارات التنظيمية
بشأن استخدام لقاحات كوفيد ١٩-يف أفريقيا.
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