
ب@ان المراCز األف*(ق@ة لم?افحة األمراض والوقا7ة منها 3شأن التجارب ال+(*(ة المحتملة 
F أف*(ق@ا 

GHمن مرض كوف@د-١٩ F
OHللقاح السل الوا

 ( FــU دي FــU ز األف*(ــق@ة لــم?افــحة األمراض والـوقــا7ــة مــنها (أف*(ــ?اCأد;ــس أ9ــا9ــا، إثــي45ــ3ا، ٩ نــ/سان+أب)'ــل ٢٠٢٠. تــديــن الــمرا
F الـتلفa(ون الـفر_^ـF 3ـشأن اسـتخدام 

GH ـشcـامـ@ل لوdا و efبـها األسـتاذان جـان بول م jأد F Okاز الـ G mfة لـالشـم ef3شـدة الـتعل@قات المث
F تــجارب y(*(ــة لــمعرفــة مـا إذا dــان واقــ@ا مــن كـوفــ@د-١٩. فهــذە الــتعل@قات العنt(ة والــمتعالــ@ة 

GH ار لــقاح الســلzاألفــارقــة الخــت
ام. والواقـع أن كوفـ@د-١٩ أزمـة إ_ـسانـ@ة عـالـم@ة تـتطلب جـهودا  Ofالجـدي*(ـن �ـاالح �+�7ـجب أن تـكون موضـع إدانـة مـن جـميع ال

   . Fوتضامنا ع� المستوى العال�

سـتواصـل أف*(ـ?ا UـF دي UـF الـعمل 3ـش?ل وثـيق مـع مـنظمة الـصحة الـعالـم@ة لـضمان اقـتصار اخـتzارات الـلقاحـات والـعالجـات 
F أماCـن أخرى 

GH ادئ الـمعتمدةzوالـم efأف*(ـق@ا ع� الـتجارب ال+(*(ـة السـل@مة أخـالقـ@ا وعـلم@ا، وذلـك �ـاسـتخدام نـفس الـمعاي F
GH

ام كرامــة األفــارقــة، والــمعامــلة الــحسنة وعــدم اإل7ــذاء، والــعدالــة. وع� هــذا الــنحو،  Ofادئ �ــاحzشـد هــذە الــم Ofمــن الــعالــم. وســ�س
  : F�7 ما FU دي FU ستكفل أف*(?ا

أوً� ، أن يتم اعتماد الدراسات ذات الصالح@ة العلم@ة فقط. •
(ـــطة عـــدم إخـــضاع • �y ،7ـــمكن الـــت£بؤ بـــها والـــفوائــد الـــمتوقـــعة F Okر الـــ G الـــمخاطـ e¥تـــحقيق الـــتوازن الـــمناســـب بـــ ،

¦
ثـــانـــ@ا

مصالح األفراد لمصالح العلم والمجتمع.  
F أي تــجارب؛ وهو قرار 7ــجب اتــخاذە دون إCراە أو ق+ وفــقط •

GH اط مـوافــقة جــميع األفراد لــلمشاركــة Ofا، اش ثــالــث¦
�عد حصولهم ع� تفاص@ل الدراسة.  

ة ومــلموســة وهــامــة • �yاzــفائــدة مــ� �+�F ت Okأف*(ــق@ا ع� الــتجارب الــ F
GH ــة دولــ@ة)*)y را�ــعا، اقــتصار إجراء تــجارب

للقارة.  

F مـجال إجراء الـتجارب ال+(*(ـة السـل@مة عـلم@ا. فªـF تزخر �ـعلماء 
GH ـشcا ولو efأي دروس مـن األسـتاذيـن م jال تـحتاج أف*(ـق@ا إ

F إجراء تـجارب y(*(ـة عـّمت فـائـدتـها الـقارة 
GH يـتمتعون �ـكفاءات عـالـ@ة وشهرة عـالـم@ة، وقـد سـبق ولـعبوا أدوارا قـ@اد7ـة حـاسـمة

F غرب 
GH وس اإليـــبوال efف G°ـــمر� G e¥ـــة فـــعالـــة لـــتطع@م األفراد الـــمح@ط±* وخـــارجـــها. وcـــشمل األمـــثلة قـــ@ادة الـــعلماء األفـــارقـــة لتجـ

اء مـن جـمهور(ـة  ²fالـمرض. وع� نـفس الـمنوال، نـجح خ Fـ �̂ ت مجرى األمور ووضـعت حـّدا لتف efغ F Okعـام ٢٠١٤، والـ F
GH أف*(ـق@ا

وس اإليبــوال  efـ*ــ(ةـــ لعالج مـرــض ف)y ـــ إجـرــاء تجـ*ــ±ةـــ F
GH ، G e¥ـــ، �اـــلتـــعاون معـــ زمالء دوليـــ F

G°ـــ العـــام المـــا F
GH و الدـــ7مـــقراط@ـــة ال·ــونغــ

̧(ة األحاد7ة ال£س@لة (ماب ١١٤).   �المضادات الحي

(ة جـمعاء لـن يـتم سوى مـن خـالل تـعاون  �+�وdـما رأيـنا أ7ـضا مـع جـائـحة كوفـ@د-١٩، فـإن الـنجاح بـºجراء �ـحوث سـل@مة تـف@د ال
م.  Ofمح F¼جما Fjدو

كـة  Ofاتـ@ج@ة المش Ofإطـار االس F
GH اءd ، الـتعاون مـع جـميع ال+� FـU دي FـU مـن خـالل أف*(ـ?ا ، F

O½وسـتواصـل مـفوضـ@ة االتـحاد األف*(ـ
 F

O½ـــ)* F االتـــحاد األفـ
GH وس كــورونــا المســـتجد، لـــدعـــم تـــأهـــب الـــدول األعـــضاء efـــق@ة لف)* ع� صـــع@د الـــقارة ومـــع فرقـــة الـــعمل األفـ

لجائحة كوف@د-١٩واستجابتها لها.  

د. جون كنغاسونغ 
مدير المراUز األف)'ق3ة لمQافحة األمراض والوقاGة منه


