المراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منها (أفريكا سي دي سي)

مبادرات االستجابة لجائحة كوفيد١٩-

١

االستراتيجية القارية
األفريقية المشتركة
لتفشي كوفيد١٩-

الهدف العام
تعزيز التعاون والتنسيق واالتصال من أجل
االستجابة لكوفيد١٩-
الغايات
الوقاية من األمراض الوخيمة والوفيات
الناجمة عن اإلصابة بمرض كوفيد ١٩-في
الدول األعضاء
الحد من التقوض االجتماعي والتداعيات
االقتصادية المترتبة عن كوفيد١٩-
األهداف
تنسيق جهود الدول األعضاء ،ووكاالت
االتحاد األفريقي ،ومنظمة الصحة
العالمية ،وغيرهم من الشركاء لضمان
التآزر والحد من التكرار

https://africacdc.org/download/
africa-joint-continental-strategy-forcovid-19-outbreak/

هي لجنة توجيهية تضم ممثلين عن
مؤسسات الصحة العمومية والبحوث،
ووزارات الصحة ،والمنظمات غير الحكومية،
وموظفي أفريكا سي دي سي،
والمنظمات المتعددة األطراف والثنائية،
وكيانات األمم المتحدة
األهداف
مناقشة المسائل المعقدة في المجاالت
التقنية والمتعلقة بالسياسات والتوصل
إلى توافق بشأنها
تعزيز تنسيق جمع البيانات وتحليلها
وتبادلها
نقل المعلومات الهامة بفعالية إلى
صناع القرار الرئيسيين في الدول
األعضاء
تحديد االحتياجات العاجلة في مجال
التدريب أو غيره من القدرات داخل الدول
األعضاء
 ٦مجموعات عمل

3

حشد الشراكات والخبراء والعاملين في
المجتمعات المحلية واللوازم وغير ذلك
من الموارد لتعزيز اختبار كوفيد ١٩-واقتفاء
أثر المخالطين ومعالجتهم في الوقت
المناسب ،وللحد من أثر الجائحة في أفريقيا

#TestTraceTreat
اختبر لتشخيص الحاالت
تتبع لتحديد الحاالت ومخالطيها
ّ
عالج لتقديم الرعاية الداعمة للحاالت
المصحوبة بأعراض
األهداف الرئيسية

الترصد  /الفحص عند نقاط الدخول
ّ

اإلدارة السريرية لحاالت العدوى الوخيمة

تدريب  ١٠٠٫٠٠٠عامل وعاملة في المجال
الصحي لدعم االستجابة لكوفيد ١٩-في
أفريقيا

التشخيص المختبري وتحديد األنماط
الفرعية
التواصل بشأن المخاطر وإشراك
المجتمعات المحلية
سلسلة اإلمداد والتخزين
https://africacdc.org/download/
africa-joint-continental-strategy-forcovid-19-outbreak/

سوق إلكترونية موحدة خاصة بأفريقيا
لشراء وتوفير أجهزة التشخيص واألدوية
والمعدات الطبية المتعلقة بكوفيد١٩-
ألفريقيا
وصول فوري إلى المصنعين المختارين
والموردين والشركاء االستراتيجيين في
مجال المشتريات في أفريقيا وفي جميع
أنحاء العالم.
واجهة فريدة من نوعها تتيح تجميع
الحجم وإدارة الحصص وتسهيل الدفع
باإلضافة إلى الخدمات اللوجستية والنقل
لضمان حصول الحكومات األفريقية على
اإلمدادات الحيوية بشكل عادل وفعال.

https://amsp.africa

إجراء  ١٠ماليين اختبار كوفيد ١٩-بحلول
نهاية أكتوبر/تشرين األول ( ٢٠٢٠الهدف
الجديد )٢٠٫٠٠٠
نشر مليون عامل وعاملة في مجال صحة
المجتمع في كافة أنحاء أفريقيا بحلول
نهاية عام ٢٠٢٠

الوقاية من العدوى ومكافحتها في
مرافق الرعاية الصحية
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هو مبادرة أفريقية ترتكز على األولويات
المحرز
والمصالح األفريقية لتسريع
التقدم ُ
ّ
بشأن تجارب اللقاحات في أفريقيا من
خالل شراكات مع المؤسسات والشبكات
المعنية.
أهداف االتحاد
تيسير إطالق وإنجاح التجارب السريرية
لستة لقاحات مرشحة (على األقل) تعد
بالنجاح في الوقاية من كوفيد١٩-
تعزيز العوامل المساعدة للتجارب
السريرية عالية الجودة للقاحات
في القارة
دعم تطوير مواقع/مجموعات للتجارب
السريرية للقاحات في جميع المناطق
الفرعية ألفريقيا

6

تعزيز تنسيق وتوحيد دخول ومغادرة
المسافرين في الدول األعضاء في االتحاد
األفريقي باعتماد حلول رقمية
حماية الحدود والسفر
حماية االقتصادات وسبل العيش
حماية المدارس والتالميذ
اختبارات كوفيد ١٩-موثوقة مع تأكيد
نتائجها بشكل رقمي وآمن وموحد
ومضاد للتالعب من أجل الضوابط
الحدودية للدخول والخروج
للحصول على Trusted Travel, MyCOVID
 ،passيرجى استخدام الرابط التالي:
www.africacdc.org/trusted-travel

تسريع الموافقة التنظيمية ،واإلطالق،
والحصول على لقاح آمن وفعال ضد
كوفيد ١٩-بعد إجراء التجارب
تعزيز القدرة على تصنيع اللقاحات في
أفريقيا
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تعزيز الممارسات القائمة على األدلة
في مجال الصحة العمومية لترصد
كوفيد ١٩-والوقاية منه وتشخيصه
وعالجه ومكافحته
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فرقة العمل المعنية
بفيروس كورونا
في أفريقيا

الشراكة الرامية
لتسريع الفحوص
المختبرية لكوفيد١٩-
(باكت)

منصة أفريقيا
لإلمدادات الطبية

اتحاد مراكز مكافحة
األمراض والوقاية منها
في إفريقيا إلجراء التجارب
السريرية على لقاح
كوفيد( ١٩-كونكفاكت)

أفريقيا تتصدى
لكوفيد :١٩-إنقاذ
األرواح واالقتصادات
وسبل العيش

https://africacdc.org/download/
africa-cdc-consortium-for-covid-19vaccine-clinical-trials-concvact/

إنشاء منصة قارية للمشتريات من أجل
اإلمدادات المختبرية والطبية
https://africacdc.org/download/
partnership-to-accelerate-covid-19testing-pact-in-africa/

المراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منها ،مفوضية االتحاد األفريقي
شارع روزفيلت  ،W21 K19أديس أبابا ،أثيوبيا
@AfricaCDC
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