االجتماع الوزاري الطارئ
لالتحاد اإلفريقي حول

تفشي فيروس كورونا
المستجد 2019

 22فبراير 2020
أديس أبابا ،إثيوبيا

أوال  -مقدمة

في  30يناير  ،2020أعلنت منظمة الصحة العالمية أن
تفشي فيروس كورونا المستجد ( 2019كوفيد  )19يمثل
حالة طوارئ للصحة العامة ذات اهتمام دولي ،في أعقاب
التزايد السريع للحاالت المؤكدة علميا .حتى اآلن ،أسفر
تفشي فيروس كورونا المستجد  2019عن حدوث أكثر من
 80000حالة مؤكدة ،وأكثر من  2700حالة وفاة في أكثر
من  27دولة حول العالم .وعلى الرغم من أن أفريقيا لم
تسجل إال حالة مؤكدة واحدة فقط حتى اآلن ،فإن فيروس
ً
تهديدا ً
كبيرا للقارة بالنظر إلى
كورونا المستجد  2019يشكل
الروابط الوثيقة التي تربط بين أفريقيا والصين وأنظمتها
ً
نسبيا .إن المراكز األفريقية لمكافحة األمراض
الصحية الهشة
والوقاية منها هي في وضع جيد يسمح لها بدعم الدول
ّ
األعضاء في تأهبها ومواجهتها لفيروس كورونا المستجد
 ،2019وذلك من خالل توظيف أصولها في جميع أنحاء
القارة :مقر مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها في
أفريقيا والمراكز المتعاونة اإلقليمية ،ونظم االتحاد األفريقي
لصنع السياسة وكسب التأييد ،والمعاهد الوطنية للصحة
العامة ،وشبكات المختبرات لمكافحة اإلنفلونزا وعلم
جينوميات مسببات األمراض ،والمؤسسات األكاديمية،
والمنظمات غير الحكومية ،وشركاء القطاع الخاص.
وسعيا لتعزيز جاهزية القارة واستجابتها لتفشي المرض،
عقدت مفوضية االتحاد األفريقي ومراكز مكافحة األمراض
ً
ً
ً
والوقاية منها في أفريقيا اجتماعا وزاريا طارئا حول فيروس
كورونا المستجد  2019لتحقيق األهداف والنتائج التالية:
•أهداف االجتماع
– –إحاطة الدول األعضاء بالمستجدات في الوضع
الحالي لفيروس كورونا المستجد  2019على
الصعيد العالمي وفي جميع أنحاء القارة
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– –المناقشة واالتفاق على استراتيجية قارية مشتركة
بشأن التأهب واالستجابة على وجه أفضل الحتمال
انتشار الفيروس في القارة
– –المناقشة واالتفاق على نهج مشترك بشأن رصد
وتقييد تنقل األشخاص المعرضين لخطر اإلصابة
بفيروس كورونا المستجد  ،2019بما في ذلك
استقبال الطالب األفريقيين وغيرهم ممن يرغبون
في العودة من الصين
– –تبادل المعرفة وأحدث المعلومات حول تطوير
لقاحات وعقاقير مضادة لفيروس كورونا المستجد
 2019والتجارب السريرية
•النتائج المتوقعة من االجتماع
– –إحاطة الدول األعضاء بالمستجدات وتوصلت إلى
فهم مشترك للوضع الحالي بخصوص تفشي
مرض فيروس كورونا المستجد  2019والجهود
التي تبذلها مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها
في أفريقيا ومنظمة الصحة العالمية لدعم القارة
– –موافقة الدول األعضاء على التوجيهات المتعلقة
برصد وتقييد تنقل األشخاص المعرضين لخطر اإلصابة
بمرض فيروس كورونا المستجد  2019وأجازتها
– –قيام الدول األعضاء بمواءمة مواقفها حول
مجموعة من اإلجراءات الحاسمة التي سيتخذها
كل بلد (بدعم من الشركاء) للتأهب بشكل أفضل
لمواجهة احتمال دخول فيروس كورونا المستجد
 2019وانتشاره

ثانيا – الحضور

ثالثا  -اعتماد برنامج العمل

حضر االجتماع وزراء الصحة أو وزراء الدولة للصحة أو
ممثلوهم من الدول األعضاء في االتحاد األفريقية التالية:
الكاميرون ،جمهورية إفريقيا الوسطى ،تشاد ،جزر القمر،
جمهورية الكونغو ،كوت ديفوار ،جيبوتي ،جمهورية
الكونغو الديمقراطية ،جمهورية مصر العربية ،جمهورية
إثيوبيا االتحادية الديمقراطية ،الجابون ،جامبيا ،كينيا ،ليسوتو،
مدغشقر ،مالوي ،مالي ،المغرب ،موزمبيق ،النيجر ،نيجيريا،
الجمهورية العربية الصحراوية االديمقراطية ،السنغال،
الصومال ،جنوب إفريقيا ،جنوب السودان ،توجو ،تونس،
أوغندا ،تنزانيا ،ناميبيا ،زيمبابوي ،موريشيوس وزامبيا.
كما حضرها ممثلون عن منظمة الصحة العالمية (المقر
الرئيسي ،المكتب اإلقليمي ألفريقيا والمكتب اإلقليمي
لشرق البحر األبيض المتوسط ،المجموعة االقتصادية لدول
غرب أفريقيا (اإلكواس) ،السوق المشتركة لشرق أفريقيا
والجنوب األفريقي )الكوميسا) ،الهيئة الحكومية المشتركة
للتنمية (اإليجاد) ،البنك األفريقي للتنمية ،جمهورية الصين
الشعبية ،المملكة المتحدة ،الواليات المتحدة األمريكية،
المنظمة الدولية للطيران المدني ،الشبكة األفريقية لعلم
األوبئة الميداني ،الشراكة بين أوروبا والبلدان النامية للتجارب
السريرية ،شركة جانسين للقاحات ،اللجنة األفريقية لألجهزة
االستخباراتية واألمنية ،مؤسسة بيل وميليندا غيتز.

قدمت مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها في
أفريقيا مشروع جدول األعمال إلى المؤتمر وتم اعتماده
بدون تعديل.

وللحصول على قائمة كاملة بالمشاركين ،يرجى الرجوع إلى
الملحق ألف.

2

رابعا  -ملخص الوقائع

الجلسة األولى :المقدمة والكلمات
االفتتاحية

ُ ُ
افت ِتح االجتماع بكلمة ترحيب ألقتها سعادة السيدة أميرة
الفاضل (مفوضة الشؤون االجتماعية بمفوضية االتحاد
األفريقي) أكدت فيها أنه في سياق فيروس كورونا
ً
المستجد  ،2019فإن الوقاية يظل دائما خيرا من العالج وأن
االتحاد األفريقي سيواصل دعم الدول األعضاء في مجال
الوقاية والتشخيص والعالج .وشكرت منظمة الصحة العالمية
وشركاءها ،ومؤسسة بيل وميليندا غيتز والصين على
دعمهم المستمر.
عقب ذلك ألقت الدكتورة ماتشديسو مويتي (المدير
اإلقليمي للمكتب اإلقليمي ألفريقيا بمنظمة الصحة
العالمية) كلمة أكدت فيها أن منظمة الصحة العالمية
ملتزمة بدعم أفريقيا في مكافحة فيروس كورونا المستجد
 2019حيث إنها نفذت مبادرات متعددة حول التأهب،
وإدارة الحاالت ،واالستجابة السريعة ،والوقاية من العدوى
ً
ومكافحتها .وهنأت أيضا الدكتور جون نكنجاسونج ،مدير
مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها في أفريقيا ،على
تعيينه إلى جانب تعيين األستاذ سامبا سو ،المدير العام
لمركز تطوير اللقاحات في مالي ،والدكتورة مها الرباط،.
وزيرة الصحة المصرية السابقة مبعوثين خاصين لشؤون
فيروس كورونا المستجد .2019
في كلمة الترحيب التي ألقاها قال معالي ماكس ليموكو
(وزير الصحة في الجابون ونائب رئيس مجلس إدارة مراكز
مكافحة األمراض والوقاية منها في أفريقيا" :لقد اهتز
العالم بسبب هذا المرض .وباستثناء مصر ،لقد سلمنا
ً
نسبيا من تفشي هذا المرض .فنحن بحاجة إلى انتهاز هذه
الفرصة لبناء قدرتنا على مواجهة فيروس كورونا المستجد
 2019في أفريقيا ".
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عقب ذلك ،تحدث الدكتور تيدروس أدهانوم جبرايسوس
ً
(المدير العام لمنظمة الصحة العالمية) أمام المؤتمر ،قائال
إن احتمال انتشار فيروس كورونا المستجد  2019في البلدان
ذات النظم الصحية الضعيفة ال يزال يمثل أكبر مصدر لقلق
لمنظمة الصحة العالمية .وفي ضوء ذلك ،قال إن المكتب
اإلقليمي ألفريقيا التابع لمنظمة الصحة العالمية يعمل بجد،
بالشراكة مع مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها في
أفريقيا ،لتهيئة البلدان في إفريقيا لمواجهة احتمال مجيء
الفيروس ،ودعا البلدان إلى االستثمار بشكل عاجل في
التأهب ،مع االستفادة من هذه الفرصة المتاحة ألفريقيا.
شارك الدكتور جون نكنجاسونج (مدير مراكز لمكافحة
األمراض والوقاية منها في إفريقيا) أهداف االجتماع
والنتائج المتوقعة منه  -انظر أعاله للوقوف على التفاصيل.

بعد ذلك ،افتتح االجتماع سعادة موسى فكي محمد
(رئيس مفوضية االتحاد األفريقي) الذي ذكر في كلمته أنه
إذا لم يتم اتخاذ تدابير صارمة بشكل عاجل ،فسوف تتعرض
أفريقيا لعدوى فيروس كورونا المستجد  ،2019وقال إنه،
بناء على ذلك ،أطلق االتحاد األفريقي ،في األسبوعين
األخيرين ،من خالل مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها
في أفريقيا فريق عمل لتعزيز تأهب القارة واستجابتها .كما
أعرب عن تضامنه ودعمه مع شعب الصين ،وشكر جميع
الشركاء وهنأ مصر على إدارتها الفعالة ألول حالة مؤكدة
من فيروس كورونا المستجد .2019

الجلسة الثانية :إحاطة بالمستجدات حول
تفشي فيروس كورونا المستجد 2019
افتتح الدكتور جون نكينجاسونج الجلسة بتقديم نظرة
عامة على وضع فيروس كورونا المستجد  2019على
ً
الصعيد العالمي ،مشددا على أنه حتى مع وجود تدابير
احترازية صارمة ومقيدة ،ال يبدي المرض أي أمارات التباطؤ.
إن أفريقيا معرضة بشكل خاص للخطر بسبب روابطها
القوية مع الصين وهشاشة أنظمتها الصحية .ونتيجة
لذلك ،تدعو الحاجة إلى استراتيجية على مستوى القارة
تستند إلى التنسيق الفعال والتعاون والتواصل لضمان
الكشف واالحتواء السريعين لتفشي فيروس كورونا
المستجد .2019

الجلسة الثالثة :تنسيق استراتيجية التأهب
واالستجابة على الصعيدين القاري واإلقليمي
 3ا .فريق العمل األفريقي المعني بالتأهب
واالستجابة لفيروس كورونا المستجد 2019

قدم الدكتور جون انكينجاسونج االستراتيجية القارية لمراكز
مكافحة األمراض والوقاية منها في أفريقيا بشأن فيروس
كورونا 2019؛ وترتكز على إنشاء فريق عمل أفريقي معني
بمكافحة فيروس كورونا المستجد  .2019تتألف االستراتيجية
القارية بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد 2019
من مجموعات عمل مشتركة بين مراكز مكافحة األمراض
والوقاية منها في أفريقيا ومنظمة الصحة العالمية وخبراء
فنيين من الدول األعضاء وتغطي خمس دعائم:
a.aالمراقبة/التفتيش في نقاط الدخول
b.bالوقاية من العدوى ومكافحتها
c.cاإلدارة السريرية لإلصابات الحادة
d.dالتشخيص المختبري والتنميط الفرعي
e.eاإلبالغ بالمخاطر
َ
تقاسم الدكتور جون المبادرات الرئيسية المنجزة والجارية
لفريق العمل األفريقي المعني بالتأهب واالستجابة لفيروس
كورونا المستجد  ،2019وتشمل تدريب أكثر من  35دولة
من الدول األعضاء على الدعائم الخمس والمساعدة الفنية
على بروتوكوالت الوقاية من العدوى ومكافحتها وعلى
تطوير شبكات اإلحالة السريرية والمختبرية وما إلى ذلك .تم
أيضا تقديم المجاالت الرئيسية (المراقبة ،تتبع االتصاالت ،الحجر
ُ
الصحي) للتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص وطلب من
الدول األعضاء اتخاذ إجراءات فورية.
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ً
تم فتح باب النقاش وتقاسم أكثر من  25وزيرا  /ممثال
عن وزراء مبادرات بالدهم في محال التأهب واالستجابة
لفيروس كورونا المستجد  .2019وافق الوزراء بشكل عام
على اإلستراتيجية القارية ،لكنهم أثاروا قضايا تحتاج إلى
معالجة واضحة في اإلستراتيجية .وتشمل ،على سبيل
المثال ال الحصر:
•أمن اإلمداد بمعدات الحماية الشخصية
•التعاون الوثيق بين جميع البلدان في مجال المراقبة (من
خالل اتباع نهج إقليمي) ،والبحث والخبرة الفنية
•مشاركة القطاع الخاص في اإلبالغ بالمخاطر والتواصل
مع المجتمعات المحلية
•تنسيق الدعم المقدم للمواطنين/المقيمين األفريقيين
في الصين ومناطق االنتشار األخرى
•تبني نهج مشترك في الحجر الصحي
•العضوية في مجموعات العمل التابعة لفريق العمل
األفريقي المعني بالتأهب واالستجابة لفيروس كورونا
المستجد  2019التي يجب أن تضم ممثلين من جميع
األقاليم
نتيجة للمناقشة ،سيتم إنشاء دعامة منفصلة في فريق
العمل األفريقي المعني بالتأهب واالستجابة لفيروس
كورونا المستجد  2019لمعالجة " توريد وتخزين السلع
الطبية" .سيتم إكمال العضوية في مجموعات العمل
التابعة لفريق العمل بأن تضم ممثلين من جميع األقاليم.
سيتم إدراج القضايا األخرى التي أثيرت فيما يتعلق بمهام أو
مبادرات مجموعات العمل التابعة لفريق العمل األفريقي
المعني بالتأهب واالستجابة لفيروس.

التنسيق والتواصل بين جميع البلدان ،وإدارة اإلمداد
بمجموعات أدوات التشخيص وتيسير آلية الشراء بالجملة.
•أن تعمل البلدان على توثيق التعاون عبر الحدود ،وتعزيز
المراقبة في جميع نقاط الدخول ،وتحسين اإلبالغ
بالمخاطر ،وزيادة قدرات التشخيص ،ووضع خطط
استراتيجية متعددة القطاعات ومقدرة التكاليف في
مجال التأهب ،وضمان توافر اإلمدادات الطبية الحيوية،
والعمل على نحو وثيق مع الحكومة الصينية لحماية
المواطنين في الصين.
ً
ستجري منظمة الصحة في غرب إفريقيا أيضا عمليات
محاكاة مع فريق االستجابة السريعة في  5مارس
وستواصل توعية جميع أصحاب المصلحة لتحفيز التمويل
في اإلقليم.
وسط أفريقيا

ً
ً
ً
إقليميا في ماالبو
عقد إقليم وسط إفريقيا اجتماعا وزاريا
من  18إلى  20فبراير  2020لتوثيق التعاون عبر الحدود
في مجال مراقبة فيروس كورونا المستجد  .2019تتضمن
التوصيات المنبثقة عن االجتماع ما يلي :إكمال صياغة خطط
الطوارئ والمصادقة عليها ،إنشاء مراكز عزل في نقاط
الدخول ،ومواصلة الدعوة لتعبئة الموارد بغية تنفيذ أنشطة
االستجابة ،وتشجيع البحث من أجل زيادة فهم فيروس
كورونا المستجد  ،2019وعقد اجتماع وزاري إقليمي آخر قبل
 7مارس .2020
عقب العرض ،ناقش الوزراء الطريقة التي يمكن لهم
من خاللها تعزيز استجابتهم لفيروس كورونا المستجد
 2019ضمن إطار فريق العمل األفريقي المعني بالتأهب
واالستجابة لفيروس كورونا المستجد  .2019وشملت
االقتراحات الرئيسية ما يلي:

اختتمت الجلسة بقيام الوزراء/ممثليهم بإجازة استراتيجية
قارية مشتركة ستكون تحت قيادة فريق العمل األفريقي
المعني بالتأهب واالستجابة لفيروس كورونا المستجد
 ،2019من أجل مواجهة احتمال تفشي فيروس كورونا
المستجد .2019

•تطوير آلية لتعبئة الموارد (خاصة بالنسبة للشركاء
اإلنمائيين الثنائيين والمتعددي األطراف)

 3ب  -نتائج االجتماعات الوزارية اإلقليمية حول
فيروس كورونا المستجد 2019

•االستفادة من المراكز المتعاونة اإلقليمية لتسهيل
التنسيق والتعاون اإلقليميين

غرب افريقيا

•العمل مع القطاع الخاص لتعزيز المراقبة مع التركيز على
نقاط الدخول الشديدة الخطورة (على سبيل المثال،
التدريبات التي تنظمها المنظمة الدولية للطيران المدني)

تقاسم البروفيسور ستانلي أوكولو ،المدير العام لمنظمة
الصحة في غرب إفريقيا ،نتائج االجتماع الوزاري لغرب أفريقيا
حول فيروس كورونا المستجد  2019الذي انعقد في 14
فبراير الماضي في باماكو ،والتي تشمل ما يلي:
•أن تقوم منظمة الصحة في غرب إفريقيا بتكييف
المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية مع السياق
المحلي ،وبوضع خطة إقليمية لحاالت الطوارئ ،وتحسين
5

•توحيد وتعزيز جهود المراقبة

•جمع معلومات من الصين في الوقت المناسب حول
إدارة وعالج الحاالت

تشمل التوصيات المنبثقة عن الجلسة ما يلي:
•إدراج االقتراحات المذكورة أعاله في التفويض
لمجموعات العمل التابعة لفريق العمل األفريقي
المعني بالتأهب واالستجابة لفيروس كورونا المستجد
 2019وطريق المضي قدما
•فريق عالمي من خبراء فنيين تابعين لمنظمة الصحة
العالمية لتبادل أحدث المعلومات حول العالج والمعرفة
من الصين بالتنسيق مع مراكز مكافحة األمراض والوقاية
منها في أفريقيا والمكاتب القطرية لمنظمة الصحة
العالمية

الجلسة  :4إرشادات مراكز مكافحة
األمراض والوقاية منها في أفريقيا بشأن
التقييم والرصد وتقييد تنقل األشخاص
المعرضين لخطر اإلصابة بمرض فيرو كورونا
المستجد 2019
افتتح الدكتور بنيامين جودالباي الجلسة بتقاسم إرشادات
مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها في أفريقيا المتعلقة
بتقييم ومراقبة وتقييد تنقل األشخاص المعرضين لخطر
اإلصابة بمرض فيرو كورونا المستجد .2019
خالل حلقة النقاش التي تلت ،تقاسم وزير من المغرب وآخر
من إثيوبيا تجارب ونهج البلدين في الحجر الصحي لألشخاص
المعرضين لخطر اإلصابة.
باإلضافة إلى ذلك أبلغ وزير الصحة المغربي المؤتمر بأنه
سيتم عقد اجتماع رفيع المستوى حول الدبلوماسية واألمن
الصحي والقواعد التنظيمية الدولية المتعلقة بالصحة في
مراكش من  24إلى  26فبراير  2020تقوم بتنظيمه المملكة
المغربية ورواندا ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.

َ
عالوة على ذلك ،قدم الوزير عرض المملكة المغربية
الستضافة مقر مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها في
أفريقيا في المغرب .أيدت رواندا هذا العرض ،غير أن وفودا
من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وليسوتو
وبوتسوانا ونيجيريا وتونس لم تؤيد العرض ،قائلة إنه ينبغي
معالجة العروض الخاصة باستضافة مقر مراكز مكافحة
األمراض والوقاية منها في أفريقيا عبر القنوات النظامية
لالتحاد اإلفريقي وتمشيا مع هياكل االتحاد األفريقي ،وليس
خالل اجتماع طارئ بشأن فيروس كورونا المستجد 2019؛
وبالتالي تم تأجيل مناقشة هذه المسألة.
َ
تال العروض نقاش حول سياسات الحجر الصحي .وطرح الوزراء
أسئلة حول ما يلي (غير شامل):
•إرشادات حول ما إذا كان ينبغي إعادة المواطنين إلى
بلدانهم أم ال
ُ
•نهج اإلنفاذ بالنسبة للبلدان التي ليس لديها سياسات
في الحجر الصحي يمكن ذكرها

ً
•إرشادات حول ما إذا كان اختبار تشخيصي ثان أمرا مطلوبا
قبل إطالق سراح الشخص من الحجر الصحي
•إرشادات بشأن معدات الحماية الالزمة للموظفين عند
نقاط الدخول
•فعالية العزل المنزلي وبدائله في الحاالت التي يعيش
فيها الشخص مع أحد أفراد األسرة
•تعريف "مناطق التفشي ذات الخطورة العالية" وطول
مدة اإلقامة في هذه المناطق لشخص يصنف على أنه
يمثل "بعض المخاطر"
•تعريف مصطلح "الحجر الصحي " واستخدامه على الوجه
المناسب
تم بحث مساهمات المشاركين ودمجها في النسخة
النهائية للسياسة .كما اقترح المكتب اإلقليمي ألفريقيا
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1.1في األسبوع القادم ،سوف تقوم مراكز مكافحة
األمراض والوقاية منها في أفريقيا ومنظمة الصحة
العالمية بإكمال العضوية في جميع الدعائم التي
يغطيها فريق العمل المعني بمكافحة فيروس كورونا
2.2في األسبوع القادم ،ستقوم مراكز مكافحة األمراض
والوقاية منها في أفريقيا ومنظمة الصحة العالمية
بوضع جدول مشترك لتنمية القدرات بغية دعم الدول
األعضاء في جميع دعائم اإلستراتيجية
3.3تستكمل جميع الدول األعضاء على وجه السرعة
صياغة خططها االستراتيجية بشأن فيروس كورونا
المستجد  2019بحلول منتصف مارس
التابع لمنظمة الصحة العالمية على الدول األعضاء الرجوع
إلى المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية لمعالجة
بعض المخاوف المذكورة أعاله ،على سبيل المثال،
التوصيات المتعلقة باإلعادة إلى الوطن والبروتوكوالت التي
ينبغي استخدامها.

الجلسة الخامسة :مناقشة حول مائدة
مستديرة لدور الشراكات الفعالة في
التأهب واالستجابة لفيروس كورونا
المستجد 2019
أقر الوزراء وممثلو القطاع الخاص باإلجماع بأهمية الشراكات
مع القطاع الخاص ليس فقط في التأهب لمواجهة
ً
فيروس كورونا المستجد  2019واالستجابة له ،ولكن أيضا
لتعزيز النظم الصحية ،أي تنفيذ القواعد التنظيمية الدولية
في مجال الصحة.
أبلغت المنظمة الدولية للطيران المدني بأنها نظمت لصالح
قطاع الطيران تدريبات على المراقبة بالشراكة مع مراكز
مكافحة األمراض والوقاية منها في أفريقيا ومنظمة
الصحة العالمية .وأبلغت "الشراكة بين أوروبا والبلدان النامية
ً
للتجارب السريرية "أنها ستنظم تدريبا بالتعاون مع مراكز
مكافحة األمراض والوقاية منها في أفريقيا لصالح علماء
األوبئة في مجال البحوث الوبائية.
ملخص االجتماع ،طريق المضي قدما ،إعالن أديس
أبابا حول فيروس كورونا المستجد 2019
تمت تالوة البيان وقدم الوزراء مساهماتهم بعد ذلك.
تم بحث التعليقات على البيان وأدرجت في البيان الختامي.
قدم الدكتور جون نكينجاسونج "طريق المضي قدما"
واتفق عليه الوزراء ومنظمة الصحة العالمية ومفوضية
االتحاد األفريقي ومراكز مكافحة األمراض والوقاية منها
في أفريقيا.
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4.4تعمل مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها في
أفريقيا ومنظمة الصحة العالمية على نحو وثيق
للتعجيل بتخزين معدات الحماية الشخصية وتشخيصات
مضمونة الجودة بحلول نهاية مارس
5.5إكمال صياغة إرشادات مراكز مكافحة األمراض والوقاية
منها في أفريقيا بخصوص تقييم ورصد وتقييد تنقل
األشخاص المعرضين لخطر اإلصابةـ بفيروس كورونا
المستجد  2019خالل األسبوع القادم وتعميمها
6.6تستمر مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها في
أفريقيا ،مفوضية االتحاد األفريقي ومنظمة الصحة
العالمية في الدعوة لتعبئة الموارد
خامسا -اختتام االجتماع
شكرت سعادة السيدة أميرة الفاضل (مفوضة الشؤون
االجتماعية بمفوضية االتحاد اإلفريقي) جميع المشاركين
على مشاركتهم النشطة وقيادتهم العظيمة وحضورهم
على الرغم من اإلبالغ باالجتماع قبل فترة قصيرة من
انعقاده ،مؤكدة أهمية التنفيذ مع التعهد بأن مفوضية
االتحاد األفريقي ومراكز مكافحة األمراض والوقاية منها
في أفريقيا ستستمران في االضطالع بدورهما في دعم
الدول األعضاء وتتوقع من الدول األعضاء نفس االلتزام.
قادت معالي وزيرة الدولة بوزارة الصحة اإلثيوبية ليا
تاديسي قرار الشكر ،وأعلنت اختتام الجلسة.

الملحق ألف
قائمة الحاضرين
البلد

المؤسسة

الوظيفة

الرقم اللقب االسم
1

الدكتور أوساجي إيهانييير

نيجيريا

وزارة الصحة االتحادية

وزير الصحة

2

السيدة تشوكويك تشوكويك

نيجيريا

وزارة الصحة االتحادية

مساعد

3

الدكتورة بريسيال إيبكوي

نيجيريا

المراكز الوطنية لمكافحة األمراض

نائب مدير

4

الدكتور اتيني لونغوندو

جمهورية الكونغو وزارة الصحة
الديمقراطية

وزيرة

5

السيدة تريز بونداما

جمهورية الكونغو وزارة الصحة
الديمقراطية

سكرتير

6

الدكتور كلوديا مبونغو

جمهورية الكونغو وزارة الصحة
الديمقراطية

خبير

جمهورية الكونغو وزارة الصحة
الديمقراطية

موظف مراسم

جمهورية الكونغو وزارة الصحة
الديمقراطية

خبير

جيمس نغوي كوا

7

السيد

8

الدكتور ارونا عبيدي

9

السيدة برخا موساي

موريشيوس

موريشيوس السفارة أديس أبابا

دبلوماسي

 10الدكتور ليا تاديسي

إثيوبيا

وزارة الصحة االتحادية

وزير دولة

 11الدكتور منير القصعة

إثيوبيا

وزارة الصحة االتحادية

رئيس اديوان -وزير دولة

 12الدكتور جون شامونوروا مانجويرو

زيمبابوي

وزارة الصحة

نائب وزير

 13الدكتور إسحاق فيري

زيمبابوي

وزارة الصحة

عالم أوبئة

 14السفير .ألبرت تشنديني

زيمبابوي

زيمبابوي ،سفارة أديس أبابا

سفير

زيمبابوي

زيمبابوي سفارة أديس أبابا

مستشار

 16الدكتور إدواردو جودو

موزمبيق

المؤسسات الوطنية للصحة العامة

نائب مدير

 17السيدة بترونيال ماساباني

ناميبيا

وزارة الصحة

نائب المدير التنفيذي

 18السيدة فيلومينا أوتشوروس

ناميبيا

وزارة الصحة

مدير

 19الدكتور ريتشارد كاموي

ناميبيا

مبادرة  8للقضاء على المالريا في السادك

مناصر مراكز مكافحة
األمراض والوقاية منها
في أفريقيا

 20الدكتور برنار هوفيكو

ناميبيا

وزارة الصحة

مستشار/مؤسس
المؤسسة األفريقية
للصحة العامة

جنوب السودان

وزارة الصحة

خبير

 22السيدة ناببانيا روبينا

أوغندا

وزارة الصحة

وزير دولة

 23الدكتور ريوليكسوس أليكس أريو

أوغندا

المؤسسات الوطنية للصحة العامة بأوغندا

مدير طوارئ للصحة
العامة

 24الدكتور باتريك موناسار

جنوب أفريقيا

وزارة الصحة

خبير

 25السيدة هارييل موكغي

جنوب أفريقيا

سفارة جنوب أفريقيا في أديس أبابا

سكرتير أول

 26الدكتور محمود خيال يوسف

تشاد

وزارة الصحة

وزيرة

تشاد

وزارة الصحة

مستشار

 15السيد

 21السيد

 27السيد

تيتشاكيمبو موتساجكوا

أنجوك جوردون كول

يوسف حامد
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البلد

المؤسسة

الوظيفة

الرقم اللقب االسم
 28الدكتورة سونيا بن الشيخ

تونس

وزارة الصحة

وزيرة

 29البروفيسور نصاف بن عليا

تونس

مرصد األمراض الجديدة

مدير عام

تونس

تونس سفارة أديس أبابا

سكرتير أول

 31الدكتور تشيتالو تشيلوفيا

زامبيا

وزارة الصحة

وزيرة

 32الدكتور فيكتور موكونكا

زامبيا

وزارة الصحة -المؤسسات الوطنية للصحة
العامة بزامبيا

مدير

 33الدكتور فابيان كابولوبولو

زامبيا

سفارة زامبيا في أديس أبابا

جون شيسنغا

زامبيا

سفارة زامبيا في أديس أبابا

 35السيدة ماري موووو

زامبيا

سفارة زامبيا في أديس أبابا

 36الدكتور أليوس والي ديوف

السنغال

وزارة الصحة

رئيس ديوان

 37السيد

إبراهيم سيال

السنغال

سفارة السنغال في أديس أبابا

سكرتير أول

 38السيد

مالك نداو

السنغال

سفارة السنغال في أديس أبابا

مستشار أول

 39السيدة ميكولو جاكلين ليديا

جمهورية
الكونغو

وزارة الصحة

وزيرة

 40الدكتور إندزيسي جيلبرت

جمهورية
الكونغو

وزارة الصحة

مستشار

 41السيدة إيفلين موبي

جمهورية
الكونغو

السفارة

مستشار

جمهورية
الكونغو

وزارة الصحة

موظف مراسم

 43السيدة سعادة فوهليلي مانتابيسينج

ليسوتو

وزارة الصحة

وزيرة

 44الدكتور ماخواس رانيالي-أوتوبانجو

ليسوتو

وزارة الصحة

مدير

 45السيد

مونافاتي مرقة

ليسوتو

السفارة

مستشار

 46السيد

خالد آيت طالب

المغرب

وزارة الصحة

وزيرة

 47الدكتور اليوبي محمد

المغرب

وزارة الصحة

مدير

 48السفير .محمد عروشي

المغرب

السفارة

سفير

المغرب

السفارة

نائب الممثل

السفارة

سكرتير أول

 51الدكتور جورج كاسيرا

كينيا

وزارة الصحة

مدير مركز عمليات
الطوارئ للصحة العامة

 52البروفيسور آكوري آق إيكان

مالي

وزارة الصحة -المؤسسات الوطنية للصحة
العامة

مدير عام

مالي

السفارة

مستشار

 54الدكتور ليونارد سوبي

تنزانيا

وزارة الصحة

مدير

 55الدكتور كوكو توسا

توجو

وزارة الصحة

منسق  -مراكز الصحة
المجتمعية

النيجر

وزارة الصحة

مدير

مدغشقر

وزارة الصحة

مدير

 30السيد

 34السيد

 42السيد

هادي العبيدي

تاتي

 49السيد

حسن بوكيلي

 50السيد

أنس بوربابي

 53السيد

 56السيد

أمادو مورو

بوالما عثمان

 57الدكتور أرماند رافاليمانواسوا سولوفونيا
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البلد

المؤسسة

الوظيفة

الرقم اللقب االسم
 58البروفيسور فروح جوزيف بيني بي

كوت ديفوار

وزارة الصحة -المؤسسات الوطنية للصحة
العامة

مدير

 59الدكتور جورج آالن إيتوندي امباال

الكاميرون

وزارة الصحة

مدير

 60الدكتور درياه محمد ورسمه

جيبوتي

وزارة الصحة

وزيرة

 61الدكتور محمد عثمان حسن

جيبوتي

وزارة الصحة

خبير

 62الدكتور جعفر عبد الرحمن

جزر القمر

وزارة الصحة

مدير

 63الدكتور شمس الدين محمد

جزر القمر

وزارة الصحة

خبير

ماكس ليموكو

الجابون

وزارة الصحة

وزيرة

 65الدكتور بوكاني جيلبرت

الجابون

وزارة الصحة

خبير

 66الدكتورة إيفلين تشيتسا باندا

مالوي

وزارة الصحة

خبير

مالوي

وزارة الصحة

وزيرة

 68البروفيسور ستانلي أوكولو

نيجيريا

منظمة الصحة لغرب أفريقيا

مدير عام

 69الدكتور عالء الدين محمد السيد

مصر

وزارة الصحة

مدير

 70الدكتور محمد عبد الفتاح عبد المولى

مصر

وزارة الصحة

خبير

 71الدكتور المعطي ماتشيديسو

المكتب اإلقليمي ألفريقيا لمنظمة الصحة
العالمية

المدير اإلقليمي

 72الدكتور أمبروز تاليسونا

المكتب اإلقليمي ألفريقيا لمنظمة الصحة
العالمية

 73الدكتور إينوسانس أنتاحانيرا

المكتب اإلقليمي ألفريقيا لمنظمة الصحة
العالمية

موظف اتصال لدى
االتحاد االفريقي واللجنة
االقتصادية ألفريقيا

 74الدكتور ريتشارد برينان

المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية

مدير الطوارئ اإلقليمية
باإلنابة

 75الدكتور سيمون نيوورا انتارا

الشبكة األفريقية لعلم األوبئة الميداني

المدير التنفيذي

 76الدكتورة ريبيكا باريي

الشبكة األفريقية لعلم األوبئة الميداني

علم األوبئة

 77الدكتور تاتيك بوجالي

الشبكة األفريقية لعلم األوبئة الميداني

المنسق اإلقليمي

 78الدكتورة اليزابيث أوويتي

البنك اإلفريقي للتنمية

كبير االقتصاديين للصحة

 79الدكتور توبياس كامفويس

يانسن لقاحات

المشرع على المشروع

 80الدكتورة كاثلين غاالغر

مراكز مكافحة األمراض في الواليات المتحدة

مدير البرنامج

 81السيدة زينب علي معبد كوتوكوين

اللجنة األفريقية لألجهزة االستخباراتية
واألمنية

وكيل

 64السيد

 67السيد

امهانجو جابي شانسي

 82السفير .ليو يو شي

سفير

الصين

 83الدكتور سليمان زيودو

مؤسسة بيل وملينا غيتز

مدير الصحة

 84الدكتور جيروم هيلي ماهيتيم

اإليجاد

كبير المستشارين

 85السيد

تيموثي مالي

فندق حياة ريجنسي أديس أبابا

مدير الغرف

 86السيد

ميالكو سيما

هيلتون أديس أبابا

مدير

 87السيد

باري كاشامبو

منظمة الطيران المدني الدولي

المدير اإلقليمي

 88السيد

ليوناردو سيماو

الشراكة بين أوروبا والبلدان النامية للتجارب
السريرية

الممثل السامي ألفريقيا

10

Design by Inis Communication – www.iniscommunication.com

Africa Centres for Disease Control and Prevention (Africa CDC), African Union Commission
Roosevelt Street W21 K19, Addis Ababa, Ethiopia
@AfricaCDC

africacdc

www.africacdc.org

africacdc@africa-union.org

+251 11 551 7700

