ٍ
املشرتك
تقرير عن االجتام ٍع اإلفريقي
لوزراء الصحة واملالية بشأن التقدم
املحرز ووضع مكافحة جائحة مرض
فريوس كورونا املستجد []COVID-19
والصدمات االقتصادية
 ۸يوليو ۲۰۲۰م

أوالَ -املقدمة
 .۱انعقد االجتامع املشرتك عن بعد لوزراء الصحة واملالية األفريقيني بشأن التقدم املحرز ووضع
مكافحة جائحة مرض فريوس كورونا املستجد [ ] 19-COVIDوالصدمات االقتصادية يف  ۳حزيران
 /يونيه ۲۰۲۰م.

ثانياً  -الحضور
أشخاص كام ييل :أصحاب املعايل وزراء املالية والصحة من الدول األعضاء
 .۲شارك يف املؤمتر عن بعد
ٌ
يف االتحاد األفريقي .معايل السيد موىس فيك محمد رئيس مفوضية االتحاد األفريقي .معايل السيدة
أمرية الفاضل مفوضة الشؤون االجتامعية .معايل الربوفيسور فيكتور هاريسون  ،مفوض الشؤون
االقتصادية؛ معايل السفري ألربت موشانغا  ،مفوض التجارة والصناعة ؛ واملبعوثون الخاصون لالتحاد
األفريقي :السيدة انغوزي أوكونجو إيويياال ،والدكتور /دونالد كابروكا ،والسيد /تريفور مانويل ،
والسيد /عبد الرحمن بن خليفة  ،والسيد /سرتايف ماسييوا.
 .۳وكانت املؤسسات التالية ممثَّل ًة أيضا :وكيلة األمني العام لألمم املتحدة واألمني التنفيذي للجنة
االقتصادية ألفريقيا الدكتورة /فريا سونغوي  ،و الدكتور /بنديكت أويك أوراما رئيس مجلس إدارة
البنك األفريقي األفريقي.
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ثالثًا  -افتتاح االجتامع
 .أدارت االجتامع عن بعد معايل السيدة /أمرية الفاضل مفوضة الشؤون االجتامعية مبفوضوية االتحاد
األفريقي .يف ملحوظاتها االفتتاحية ،قدمت الشكر ألصحاب املعايل الوزراء واملبعوثني الخاصني لالتحاد
األفريقي عىل العمل املنجز فيام يتعلق باالستجابة إىل مرض فريوس كورونا املستجد [-COVID
 ] 19وكذلك الصدمات االقتصادية التي تواجه االقتصاد األفريقي بسبب جائحة فريوس كورونا
املستجد [ . ] 19-COVIDوأكدت عىل أنه منذ ظهور مرض فريوس كورونا املستجد [-COVID
 ،] 19قد قام االتحاد األفريقي من خالل املركز اإلفريقي ملكافحة األمراض والوقاية منها (Africa
 )CDCبدعم الدول األعضاء يف االستجابة إىل مرض فريوس كورونا املستجد [.] 19-COVID
 .۵يف ملحوظاته الرتحيبية  ،رحب صاحب السعادة  /موىس فيك محمد رئيس املفوضية باملشاركني
يف املؤمتر االفرتايض الذي يهدف إىل تقييم التقدم املحرز حتى اآلن منذ االجتامع الوزاري الطارئ
لوزراء الصحة األفارقة بشأن مرض فريوس كورونا املستجد [ ] 19-COVIDالذي عقد يف  ۲۲فرباير
۲۰۲۰م .وكرر دعمه وتضامنه إىل جميع الدول األعضاء واملبعوثني الخاصني ألجل جهودهم يف معالجة
الجائحة .وأكّد الرئيس برضورة تعبئة املوارد الحتواء الوباء ومواجهة جميع التوقعات املتشامئة بشأن
القارة األفريقية .وأشار إىل أن إنشاء صندوق االتحاد األفريقي لجائحة مرض فريوس كورونا املستجد
[ ] 19-COVIDبلغ حوايل  ۹ماليني دوالر أمرييك من أصل  ٦۰مليون دوالر التي تم التعهد بها ،
ونوه بالحاجة إىل اللجان التنسيقية الثالث لصندوق االستجابة إىل مرض فريوس كورونا املستجد
[ - ] 19-COVIDالصحة ،والتمويل ،والنقل ،واللوجستيات  -العمل بفاعلية يف املجاالت التي تهمهم.
 .٦الحظ الرئيس أن هذا الجائحة ،كام هو الحال يف معظم بلدان العامل  ،تشكل اثنني من التحدي يف
إفريقيا  -الصحة واالنتعاش االقتصادي .ومن ثم  ،حث جميع الدول األعضاء عىل التوقيع عىل معاهدة
الوكالة الطبية األفريقية لتسهيل تنظيم املنتجات الطبية وتحسني الوصول إىل منتجات طبية جيدة
وآمنة وفعالة يف القارة .عىل الصعيد االقتصادي  ،سعادة السيد موىس فقي محمد سلط الضوء عىل
أن هذا الوباء تسبب يف دمار اقتصادي لالقتصادات اإلفريقية وأن هناك حاجة إىل حوايل  ۱۰۰مليار
دوالر أمرييك لالنتعاش االقتصادي .أبلغت معظم الدول األعضاء عن انكامش اقتصاداتها  ،وفقدت
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إفريقيا حوايل  ٪۲,۵من ناتجها املحيل اإلجاميل مع تزايد الدين .لقد كانت هناك  ٪۸۰- ٪۷۰خسارة
لالقتصادات القامئة عىل النفط بسبب انخفاض أسعار النفط العاملية .ومع ذلك  ،ذكر أن معظم
الدول األعضاء قد اتخذت تدابري امليزانية واملالية وتقوم مفوضية االتحاد األفريقي مبساعدة املبعوثني
الخاصني بالعمل عىل التفاوض بشأن مسألة تخفيف عبء الديون عىل الدول األعضاء.
 .۷ق َّدم الرئيس شكره ملرصف التنمية األفريقي ،وصندوق النقد الدويل والبنك الدويل والرشكاء اآلخرين
عىل مساعدتهم خالل هذه األزمة .وأعرب عن امتنانه ملرصف  Afreximbankعىل جهودهم نحو
إنشاء املنصة القارية لرشاء اللوازم الطبية وشكر مركز مكافحة األمراض والوقاية منها يف أفريقيا عىل
التقدم املحرز يف احتواء الفريوس.
 .۸أشاد سعادة األستاذ /فيكتور هاريسون  ،مفوض الشؤون االقتصادية مبفوضوية االتحاد اإلفريقي يف
ملحوظاته الرتحيبية  ،بالبلدان األفريقية لعزمها وقدرتها عىل احتواء الجائحة .واعرتف بأن العواقب
االجتامعية واالقتصادية للوباء ضخمة للغاية  ،لكن أفريقيا مستعدة ملواجهة التحدي .جميع وزراء
الصحة واملالية عىل استعداد للمساعدة يف هذه الحالة  ،وتنعكس جهود كل دولة عضو يف القارة.
وطأمن املفوض الدول األعضاء بأن املعركة ضد الوباء ستنترص .وأشار إىل أن إدارة الشؤون االقتصادية
تعمل حاليا مع املبعوثني الخاصني  ،ف  ،۱۵والرشكاء بشأن مسألة املديونية وتعبئة املوارد املحلية.
اشرتكت اإلدارة يف تنظيم ستة ( )٦مؤمترات افرتاضية مع صندوق النقد الدويل بشأن آثار االقتصاد
الكيل واستجابات السياسة العامة لجائحة مرض فريوس كورونا املستجد [ ] 19-COVIDيف إفريقيا
حيث شارك صندوق النقد الدويل يف النتائج التي توصل إليها وتبادل الدول األعضاء تجاربها حتى اآلن.
 .۹إلنهاء ملحوظته  ،كرر معايل الربوفيسور /فيكتور هاريسون ما ذكره الربوفيسور /جيفري ساكس يف
املؤمتر االفرتايض ملفوضية االتحاد اإلفريقي وصندوق النقد الدويل ( ۲يونيو ۲۰۲۰م)  -متتلك أفريقيا
الصفات االدراية و الفنية الحتواء األوبئة نتيجة لتجاربهم السابقة  ،وبالتايل تحتاج القارة إىل استخدام
معرفتها بشكل فعال خصوصا ملعالجة جائحة مرض فريوس كورونا املستجد [.] 19-COVID
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رابعاً  -املوافقة عىل جدول األعامل
 -.۱۰اعتُمد جدول األعامل دون أي تعديالت

خامساً -قدم الدكتور /جون انكينغاسونغ مدير
املركز األفريقي ملكافحة األمراض والوقاية منها
عن الوضع الوبايئ لجائحة ملرض فريوس كورونا
املستجد [ ] 19-COVIDيف إفريقيا
 .۱۱قدم الدكتور جون انكينغاسونغ بصفته مديرا ً للمركز اإلفريقي ملكافحة األمراض والوقاية منها ،يف
عرضه ،معلومات مستكملة عن الحالة الوبائية الخاصة بجائحة فريوس كورونا املستجد [-COVID
 ] 19يف أفريقيا وتنفيذ االسرتاتيجية القارية األفريقية املشرتكة لالستجابة إىل مرض فريوس كورونا
املستجد [ ، ] 19-COVIDوسلَّط الدكتور انكينغاسونغ الضوءا عيل أن الجائحة قد اكتسبت زخامً
يف األسابيع القليلة املاضية يف إفريقيا  ،وتشهد القارة منوا ً هائالً يف حاالت فريوس كورونا املستجد
[ ،] 19-COVIDومن ًوا هائالً يف الوفيات يف املناطق شديدة التاثر .وذكر أن الحاالت ميكن أن ترتفع
إىل  ۵۰۰مليون يف املائة خالل املائة ايام القادمة إذا مل يتم تخفيفها بشكل مناسب ؛ لكن هذا العدد
ميكن أن يصل إىل  100مليون حالة إذا عملت القارة عىل تنفيذ تدابري االحتواء املوىص بها برسعة
وبشكل جامعي وجامعي.
وتم التأكيد عىل أن القارة بعيدة عن املستوي املويص به من حيث عدد اختبارات فريوس كورونا
املستجد [ ] 19-COVIDالتي أجريت يف القارة .وأوضح أن النقص يف اإلمدادات الرئيسية مثل
مجموعات االختبار يؤدي إىل االستجابة البطيئة للجائحة يف أفريقيا  ،حيث تم إجراء  ۱,٦٦۷اختبار
لكل مليون نسمة يف إفريقيا.
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وذكر أن االسرتاتيجية القارية للمركز اإلفريقي ملكافحة األمراض والوقاية منها تتمحور حول ثالث
ركائز  ،وهي منع انتقال العدوى  ،ومنع الوفيات  ،ومنع الرضر االجتامعي واالقتصادي .وشدد عىل
الحاجة إىل رشاء السلع ملنع انتقالها والوفيات .وشدد عىل أنه إذا انضممنا إىل بعض وعملنا كقوة
واحدة  ،فيمكننا التغلب عىل الفريوس يف القارة وفتح االقتصادات.
قال الدكتور جون نكينجاسونج“ :إن الرشاكة من أجل ترسيع القيام باختبار ( )PACTمرض فريوس
كورونا املستجد [ ،] 19-COVIDاملبادرة التي أطلقها رئيس مفوضية االتحاد األفريقي الختبار
وترصد ومعالجة حاالت فريوس كورونا املستجد [ ] 19-COVIDسوف تساعد عىل تخفيف عمليات
اإلغالق وتعزيز االستجابة إىل مرض فريوس كورونا املستجد [ ] 19-COVIDيف القارة ؛ حيث تهدف
املبادرة إىل )۱( :إجراء ماليني اضافية من االختبارات التي تسمح بتنفيذ التدابري املستهدفة التي
ستحل محل عمليات اإلغالق ؛ ( )۲تعيني مليون من العاملني يف مجال الرعاية الصحية املجتمعية
مام سيزيد من التتبع ويسمح بعزل أكرث فعالية لألفراد املصابني ؛ ( )۳تدريب مائة ألف ()۱۰۰,۰۰۰
عامل يف مجال الرعاية الصحية لزيادة فرص تقديم العالج الذي يسمح ملزيد من الناس بالحصول
عىل الرعاية الطبية التي يحتاجونها “؛
وتم التنويه عىل أهمية إنشاء منصة رشاء عىل نطاق القارة لإلمدادات املختربية واللوازم الطبية
التي سوف يسهل عملية الرشاء الجامعي لهذه اإلمدادات التي تشتد الحاجة إليها وسيتيح االختبار
والتتبع والعالج.
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سادساً  -تقديم املنصة القارية لرشاء املستلزمات
الطبية من قبل السيد سرتايف ماسييوا
 . ۱۲قدم السيد سرتايف ماسييوا املبعوث الخاص للمفوضوية االتحاد اإلفريقي والرئيس التنفيذي
لرشكة إيكونت جلوبال يف عرضه منصة اللوازم الطبية اإلفريقية ،وهي منصة قارية لرشاء اللوازم
الطبية ،كجزء من تحديث تعبئة املوارد .تم تطوير املنصة ملساعدة الدول األعضاء يف االتحاد األفريقي
بشأن معالجة القضايا املتعلقة باالمدادات املطلوبة الستجابة القارة ملرض فريوس كورونا املستجد
[ ، ] 19-COVIDوميكن الوصول إليها من قبل رؤساء الدول والهيئات املعتمدة (مثل املنظامت
غري الحكومية واملنظامت غري الربحية).
تعد منصة اللوازم الطبية اإلفريقية سوقًا مغلقًا عرب اإلنرتنت مع رشكات تصنيع رعاية صحية محلية
ودولية تهدف إىل تلبية الحاجة امللحة لرشاء املعدات الطبية الحيوية وسد فجوة اإلمدادات من أجل
املساعدة يف مكافحة الوباء خالل األشهر الستة املقبلة .بعد مناقشات مع القيادة الصينية  ،نجح
الفريق يف تأمني معدات طبية حرجة ليتم بيعها من خالل املنصة .تم تأمني معالجة املدفوعات من
خالل رشاكات مع املؤسسات والرشكات األفريقية والدولية الرائدة ؛ والتسليم سيتم بقيادة رشكات
الطريان اإلفريقية والوطنية وتجار التجزئة العامليني ووكالء الشحن .مع استمرار ارتفاع الحاالت يف
القارة  ،ستتيح املنصة سهولة الوصول إىل اإلمدادات الطبية الحيوية للحكومات األفريقية .ستتمكن
الدول األعضاء يف االتحاد األفريقي من التسجيل اعتبا ًرا من  ٤يونيو ۲۰۲۰م.
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سابعاً  -تحديث بشأن تعبئة املوارد واملناقشات/
املفاوضات الجارية لتخفيف عبء الديون.
من قبل املبعوثني الخاصني
 - ۱۳ق َّدم املبعوثون الخاصون معلومات مستكملة عن مبادرتهم املنسقة لتعبئة املوارد للقارة ملواجهة
الوباء والصدمات االقتصادية التي يسببها الفريوس .وأشاروا إىل أنهم اتصلوا باملمولني متعددي األطراف
وعملوا معهم بشكل وثيق  ،مبا يف ذلك البنك الدويل ( ، )WBوصندوق النقد الدويل ( ، )IMFوبنك
التنمية األفريقي ( ، )AfDBوالبنك اإلسالمي  ،ومؤسسات أخرى .إنهم يرسمون اسرتاتيجية للعمل
مع املمولني الثنائيني والقطاعات الخاصة .باإلضافة إىل ذلك ،يعمل املبعوثون الخاصون مع املؤسسات
املتعددة األطراف بشأن املوارد املبارشة  ،التي ترصفها مبارشة إىل البلدان األطراف املتعددة األطراف
ويتم تنسيقها مع وزارة املالية .وال يزال يتعني إجراء املزيد من املفاوضات مع املمولني املتعددين
بشأن حقوق السحب الخاصة للتمكني من زيادة السيولة والوقف ملدة عامني .عالوة عىل ذلك  ،فقد
طلبوا تخفيف عبء الديون  ،والذي يشمل الوقف وإلغاء الديون للدول الفقرية  ،مام يسمح لها
باستخدام املوارد لتلبية االحتياجات الطارئة واالنتعاش االقتصادي .وتجري املزيد من املفاوضات بشأن
حقوق السحب الخاصة مع املؤسسات املتعددة األطراف من خالل صندوق النقد الدويل للتمكني
من توفري املزيد من السيولة للبلدان  ،وسنتني من سداد الديون.
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رقم  /متساسل.

املؤسسة

التمويل الذي تم االتزام
به بدوالر األمرييك

.۱

البنك العاملي ()WB

 ۱٤مليار

.۲

صندوق النقد الدويل

التمويل الذي تم رصفه
بدوالر األمرييك
 ۱,۵مليار
۱۸۵,۹٦مليون -
•
صندوق إغاثة إحتواء كاريث
 ۷٦,٤مليار
•
مرفق ائتامنية رسيعة
   ٤,۸مليار -
•
أداة متويل رسيعة
 ۲۰۰مليون
•
 موارد أخرى لتحديثاملرفق الحايل
ا

ملجموع ۱۳مليار

.۳

بنك التنمية األفريقي

 ۱۰مليار

 ٤۵۸مليون

.٤

البنك اإلسالمي

 ۱,۳مليار

 ۲۸۷مليون

.۵

الصندوق العاملي

 ۱مليار

.٦

غاريف

 ۲۰۰مليون

 ۳,۱مليون

ويبلغ إجاميل األموال امللتزم بها  ٤۰مليار دوالر أمرييك  ،بينام تصل األموال املرصوفة حال ًيا إىل
 ۱۵,۳مليار دوالر أمرييك .وأكد املبعوثون الخاصون أن املفاوضات جارية مع صندوق النقد الدويل
لزيادة األموال التي تم رصفها وقدرها  ۱۳مليار دوالر أمرييك إىل  ۳۰مليار دوالر أمرييك يف غضون
ستة أشهر.
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التوصيات
أ .القيام بحث وزراء املالية عىل التعاون مع وزراء الصحة للقيام بذلك استخدام املوارد لرشاء
اللوازم واملعدات الطبية.
ب .استخدام ما ال يقل عن نصف املوارد املتاحة البالغة  ۱۵,۳مليار دوالر أمرييك لرشاء املوردين
الطبيني وتحسني النظم الصحية.
ج .تحسني عىل منصة الرشاء للحصول عىل خصومات من املورد والحصول عىل املزيد من
اإلمدادات الطبية.
د .جعل البيانات قابلة للتطبيق عىل املوارد التي تلقتها البلدان من مختلف املمولني.
هـ .تشجيع القارة عىل مواصلة التضامن حتى ما بعد جائحة مبرض فريوس كورونا املستجد
[ ، ] COVID-19حيث تؤدي املقاربات املنسقة القارية إىل نتائج إيجابية.

ثامناً .تبادل الخربات القطرية حول املبادرة
الجارية ملكافحة الجائحة والصدمات االقتصادية
مرص

 .۱أنشأت الدولة يف مرحلة البداية مرك ًزا للقيادة والتحكم  ،حيث تم إنشاء ٍ
خط ساخنٍ خاص
مبرض فريوس كورونا املستجد [ . ] COVID-19يتألف مركز القيادة هذا من  ۵۰۰وكيل و  ۲۰من
الطاقم الطبي .هنا ميكن للجمهور إجراء االتصال لإلحاطة علامً عن الحاالت املشتبه فيها  ،وكذلك
الحصول عىل إشعارات صحية تتعلق بالفريوس.
 .۲باإلضافة إىل ذلك  ،تم إنشاء مستشفيات متخصصة يف الصدر والحمى  ،تتكون من ۱۰,۹۱۹
عامل صحي ،بسعة  ۲,۲٤۵رسير.
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 .۳كام تم زيادة القدرة عىل االختبار  ،حيث يقوم البلد اآلن باختبار  ۳۰,۰۰۰نسمة يوميًا.
 .٤كام تم زيادة أسطول سيارات اإلسعاف مع األسطول الحايل من  ۱۵۰۰سيارة إسعاف  ،وسيارتان
لإلسعاف  ،مع  ٤۰۰۰موظف إسعاف و  ۱۲۰۰موظف لوجستي
 .۵بخصوص املستشفيات املخصصة لعالج الفريوس  ،فقد تم تعيني ۱۹مستشفى و  ۲٤داخلية عىل
مستوى الدولة ،بسعة الفراش َ ۲٦۰٤و  ٤۰۲۵عىل التوايل .هناك أيضً ا  ۵٤۳وحدة العناية املركزة،
وتحتوي جميعها عىل مراوح .لهذه املرافق الصحية هناك ما مجموعه  ٤۱۲۱من العاملني الصحيني
لرعاية املرىض.
 .٦بخصوص العزل وتدابري البحث عن املفقودين  ،فيقوم مجموع  ۱۸,۳۵۰عامل صحي باملساعدة
يف هذا الجهد.
 .۷فيام يتعلق بالتحديات والتوصيات الرئيسية ،فإن التحدي الرئييس هو الحفاظ عىل قدرة مرافق
الرعاية الصحية وقوة العمل التي تواجه مرض فريوس كورونا املستجد [ ] COVID-19والحفاظ
عىل أنشطة الرعاية الصحية األخرى عند مستوى مقبول .فيام يتعلق بالتوصيات  ،فنحن بحاجة
إىل تدريب املجتمع عىل املعايري الجديدة  ،وكذلك أن نكون مستعدين إلعادة فتح اقتصاداتنا أثناء
اتخاذ االحتياطات الالزمة لتجنب املوجة الثانية.

توصيات حول النهج القاري لتمويل األبحاث
الطبية
أ .لدينا حوايل  ۳۷۰رشكة لألدوية  ،نحتاج إىل تشكيل لجنة وزارية  ،تتكون من وزراء الصحة
لتنسيق القسم الخاص بأبحاث األدوية الصيدالنية املحلية للقارة.
ب .ينبغي أن يأيت متويل األبحاث الصيدالنية املحلية من مصادر داخلية.
ج .نحن بحاجة إىل زيادة قدراتنا الخاصة باالختبار.
د .نحن بحاجة إىل تعبئة مجتمعنا للمشاركة يف تتبع وعالج الفريوس.
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تاسعاً .تبادل الخربات القطرية حول التنسيق
بني وزارة املالية والصحة
رواندا
 .۱٤ملكافحة جائحة مرض فريوس كورونا املستجد [ ،] COVID-19قامت كل من وزارة الصحة
واملالية بالتنسيق املشرتك يف )۱( :وضع خطة التأهب واالستجابة )۲( .إدارة ورشاء املوردين الطبيني
ودعم اإلنتاج املحيل لهذه اإلمدادات الطبية للسامح باالستجابة املناسبة للوباء )۳( .تعبئة املوارد
من مختلف الرشكاء (الثنايئ واملتعدد األطراف والقطاع الخاص الراغب يف املساهمة يف الجائحة) ،
وإعادة تخصيص امليزانية ملعالجة الوباء وإجراء استعراض كل ستة أشهر لتقييم الثغرات واملجاالت
التي تتطلب املزيد من املوارد )٤( .وضع خطة النتعاش اقتصادي تشمل تطوير مراكز العالج
وبناء معمل اإلحالة الوطني ؛ ونظام الحامية االجتامعية لالستجابة للقطاع غري الرسمي .وأخ ًريا ،
تنسق الوزارات يف التنسيق مع الدول املجاورة لتبادل املعلومات والتعاون فيام يتعلق باستخدام
التكنولوجيا مثل الروبوتات  ،والغرق  ،والنظام املرصيف للنظام املرصيف اإللكرتوين.

التوصيات
أ .تعزيز استخدام الخدمات املرصفية اإللكرتونية ،وبخاصة الخدمات املرصفية عرب الهاتف املحمول
يف إجراء املعامالت اليومية وتجنب رسعة النقد للحد من انتقال الفريوس.
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عارشاً  -تبادل البلدان للخربات يف مكافحة
الجائحة
 ۱۵سلطت البلدان الضوء عىل جهودها املتضافرة العديدة ملكافحة الجائحة .يف املغرب  ،تمإنشاء صندوق خاص مبرض فريوس كورونا املستجد [ ] COVID-19بقيمة  ۳مليار درهم
مغريب لتقديم الدعم الفوري لوزارة الصحة .وأشارت دولة الكامريون إىل أن الحكومة مهتمة أكرث
مببادرات الحامية االجتامعية والرشكات الصغرية واملتوسطة والقطاع الخاص  ،وقد طلبت الدعم
من املنظامت متعددة األطراف والثنائية .وشدد غيني عىل ندرة املوارد املالية يف البالد وأشار إىل
الدعم الذي تلقته من مؤسسات مختلفة .تعمل الدولة عىل تعزيز اإلنتاج املحيل ورشاء معظم
مورديها الطبيني من القارة األفريقية .وأشارت ليسوتو إىل أن الدولة تأخرت يف تسجيل اإلصابات ،
حيث تم تسجيل أربعة إصابات فقط يف البالد واالختبارات تتم يف جنوب إفريقيا .وشددت الدولة
عىل أهمية توسيع نطاق اختبارها وإنهاء البنية التحتية لالختبار .وأشارت موريتانيا إىل أن وزارة
الصحة واملالية شكلت لجنة رفيعة املستوى منذ تسجيل أول حالة إصابة يف  ۱۸مارس ۲۰۲۰م ،وتم
إعادة تخصيص امليزانية لرشاء املعدات الطبية واملوردين .وقد تلقت البالد تربعات من منظامت
مختلفة ملواجهة الجائحة .وأوضح الصحراوي أنه بينام ال توجد سجالت لإلصابة  ،فإن البالد تتلقى
الدعم من حيث االستعداد والحامية من الجائحة.

التوصيات
أ .االستمرار يف تعزيز التنسيق بني وزارة املالية والصحة يف مكافحة األوبئة واألمراض األخرى.
ب .توسيع نطاق االختبار يف القارة
ج .تعزيز اإلنتاج املحيل للموردين الطبيني يف القارة

تقرير االجتامع األفريقيي املشرتك لوزراء الصحة واملالية –  ۳يونيو ۲۰۲۰م

12

حادي عرش .توصيات حول النهج القاري لتمويل
األبحاث الطبية من قبل معايل .الربوفيسور فيكتور
هاريسون  ،مفوض الشؤون االقتصادية
 -۱٦أشار سعادة الربوفيسور فيكتور هاريسون إىل أنه يف الوقت الذي تواجه فيه القارة جائحة
مرض فريوس كورونا املستجد [ ] COVID-19الكارثية  ،فإن اإلمدادات الطبية مطلوبة مبا يف
ذلك األدوية .كام سلط الضوء عىل ندرة األدوية يف القارة حيث ال يوجد حاليًا سوى عدد  ۳۷۵دواء
لخدمة  ۱,۳مليار نسمة .وحث البلدان عىل النظر يف استخدام األدوية التقليدية اإلفريقية لعالج
الفريوس .وشدد عىل أهمية تكوين لجنة من وزراء املالية والصحة للقيام بتنسيق النهج القاري
لتمويل األبحاث الخاصة باألدوية .واختتم املفوض مجددا َ التأكيد عىل أهمية االستثامر وتعزيز
اإلنتاج املحيل لإلمدادات واملعدات الطبية.
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ثاين عرش .ملحوظات ختامية
 ۱۷أعرب الدكتور جون نكينغاسونغ  ،مدير املركز اإلفريقي ملكافحة األمراض والوقاية منها ،يفملحوظاته الختامية عن امتنانه للفرصة التي أتيحت املركز اإلفريقي ملكافحة األمراض والوقاية
منها للمشاركة يف تنظيم املؤمتر باالشرتاك مع إدارة الشؤون االجتامعية وإدارة الشؤون االقتصادية
يف اللجنة .واختتم بالتشديد عىل ثالث رسائل رئيسية )۱( :مامرسة الصحة العامة الجيدة يف الوباء
هي اقتصاد جيد ؛ ( )۲إ َّن اسرتاتيجية مفوضية االتحاد اإلفريقي ملرض فريوس كورونا املستجد
[ ] COVID-19مبنية عىل منع انتقال الجائحة ،ومنع الوفيات  ،ومنع الرضر االجتامعي
واالقتصادي يف القارة )۳( .ليك تحقق الدول األعضاء ذلك  ،تحتاج مفوضية االتحاد األفريقي
بالتعاون مع املركز اإلفريقي ملكافحة األمراض والوقاية منها إىل دعم وتوسيع نطاق القدرة عىل
اختبار وتعبئة املجتمعات املحلية لتعقب املترضرين وعزلهم  ،وتعبئة املوارد لتمويل الوقاية
من الجائحة.
 ۱۸يف ملحوظاته الختامية ،تق َّدم سعادة الربوفيسور فيكتور هاريسون مفوض الشؤون االقتصاديةبجزيل الشكر للدول األعضاء واملبعوثني الخاصني والرشكاء عىل تقاريرهم وأنشطتهم حتى اآلن.
كام قام بتهنئة جميع الرشكاء الذين عملوا بج ٍّد لتأسيس مبادرة املنصة القارية لرشاء اللوازم
الطبية .وأشار املفوض إىل أن هذا املؤمتر كشف عن اإلجراءات املختلفة التي تقوم بها مفوضية
االتحاد األفريقي ،والدول األعضاء ،وإدارة الشؤون االجتامعية ،واملركز اإلفريقي ملكافحة األمراض
والوقاية منها .هذه االستجابات وكذلك اإلنجازات تعطي شعورا ً باألمل يف خضم األزمة  ،لكن
أفريقيا مل تصل إىل ذروة الوباء وليك ال تكون عىل أهبة االستعداد  ،هناك حاجة إىل مزيد من
الدعم .وأخريا ً ،أكد من جديد أن إدارة الشؤون االقتصادية ستدعم جميع الدول األعضاء يف
التصدي للجائحة.
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