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ي الطارئ رفيع المستوى لوزراء الصحة األفارقة حول وضع كوفيد

اض  ي أفريقيا  ١٩-بيان االجتماع االفتر
 
 ف

 
ي الوقاية من المرض ورصده وعالجه

 
اتيجية ، بناء عىل توجهات معززة ف لةأقر وزراء الصحة األفارقة استر

َّ
لمكافحة  معد

 ١٩-كوفيد
 

،  نحن ي
ي االتحاد األفريق 

اضيا بقيادة فخامة السيد فيليكس أنطوان تشيسيكيدي   اجتمعنا، وزراء الصحة للدول األعضاء ف  افت 

، وفخامة   ي
الديمقراطية ورئيس االتحاد األفريق  الكونغو  يل رامافوسا، رئيس جمهورية  تشيلومبو، رئيس جمهورية  السيد ستر

ي بشأن كوفيد
،  ١٩-جنوب أفريقيا ومنارص االتحاد األفريق  ي

، ومعالي السيد موىس فقيه محمد، رئيس مفوضية االتحاد األفريق 

كة أل  ٢٠٢١آيار/مايو    ٨يوم   اتيجية القارية المشت  فريقيا  لعقد اجتماع طارئ رفيع المستوى لتقييم الوضع الحالي لتنفيذ االست 

وس كورونا   ١٩-بشأن كوفيد ي ضوء التهديد المستمر الذي يشكله فتر
اتيجية استجابتنا ف  - ومناقشة سبل مالءمة وتحسير  است 

 . ٢-ارسس

 الديباجة  

س لكوفيد  ٢٢االجتماع الوزاري الطارئ الذي ُعقد يوم  شتر إىل  نإذ   اير المكرَّ اإلجراءات المنسقة "تحت عنوان    ١٩-شباط/فتر

ي أفريقيا"  ١٩-للتأهب واالستجابة لكوفيد
وس كوفيد  ف  كة ألفريقيا بشأن فتر

اتيجية القارية المشت  وأنشأ   ١٩-الذي أقر االست 

ي أفريق
وس كورونا ف  ي جميع أنحاء أفريقيا. فرقة العمل المعنية بفتر

 يا، وهي منصة قارية لتنسيق جهودنا بشكل أفضل ف 

ي تبذلها    ١٩- لحقيقة أن كوفيد  ا من  وإدراكا
 عىل األمن االجتماعي االقتصادي والصحي والجهود الت 

ً
ا  خطتر

ً
ال يزال يشكل تهديدا

ي خطة عام 
 . ٢٠٦٣أفريقيا لتحقيق أهدافها المحددة ف 

ي أفريقيا؛ واآلثار السلبية عىل الصحة    ١٩-إزاء ارتفاع معدالت المراضة والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد  القلق  نا وإذ يساور  
ف 

تب عن ذلك داخل البلدان  ؛ واآلثار السلبية عىل االقتصاد؛ وتفاقم أوجه عدم المساواة المت  البدنية والعقلية والرفاه االجتماعي

 وفيما بينها. 

ي الحصول عىل لقاحات كوفيد  تأختر تجاه الشعر بالسخط  نواذ  
الذي  المنقذة لألرواح، و ١٩-الشديد الذي تواجهه أفريقيا ف 

ي من
. ه مجددا  قد تعان 

ً
ي الحصول عىل لقاحات تقيها من أي أوبئة أو فاشيات قد تظهر مستقبال

 ف 
 
 

الحاجة إل أن تزيد أفريقيا من قدرتها عىل صنع أدوات تشخيص وعالجات وأدوية ولقاحات وتكنولوجيات صحية درك  نوإذ   
  .  أساسية ذات جودة ونجاعة وبأسعار معقولة، لضمان االحتياجات المتعلقة باألمن الصحي

 
افا  وبتأثتر ذلك عىل فعالية بعض اللقاحات ونتائج    ٢- سارس-بالوضع المقلق فيما يتعلق بظهور متحّورات كورونا  ا من  واعتر

وس.   ذلك عىل سهولة انتقال الفتر
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ي تجمع بير  المراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منها )أفريكا ىسي  واستلهاما  
اكة رباعية األبعاد اليوم والت  من إطالق الشر

ي أفريقيا،دي ىسي 
وقسم التعليم والعلوم والتكنولوجيا واالبتكار، وقسم الزراعة والتنمية    (، وأمانة اتفاقية التجارة الحرة القارية ف 

الريفية واالقتصاد األزرق والبيئة المستدامة، وقسم التنمية االقتصادية والتجارة والصناعة والتعدين، ستقوم جميع أجهزة  
ي  
ن من تقديرها    وفروعها السياسية والتقنيةمفوضية االتحاد األفريق 

ّ
بتسختر المحددات االجتماعية والسياسية للصحة والتمك

ي خطة عام 
 . ٢٠٦٣عىل نحو أكمل ف 

  
ي القطاع العام    ا من  وإدراكا

ي تعززها ف 
اكة رباعية األبعاد يعتمد عىل الروابط بير  القطاعير  العام والخاص الت  لحقيقة أن نجاح الشر

، عىل المستويير    ي
، والقطاع الخاص، فضال عن مؤسسات المجتمع المدن  ي

عىل مستوى القارة، والذي يمثله االتحاد األفريق 
ي إثراء التفاعالت  

، ف  ي واإلقليمي
ي  الوطت 

 الصحة واالقتصاد واألمن، وبالتالي التعجيل بظهور نظام جديد للصحة العامة ف 
بير 

ي يدفعه االبتكار. 
 أفريق 

افا   ي  واعتر
الهام الذي تضطلع به أفريكا ىسي دي ىسي والدور األساىسي لرؤساء دول وحكومات االتحاد األفريق  بالدور القيادي 

ي تحفتر  وتنسيق االس
ي ف 

والجهود المركزية للدول األعضاء    ١٩-تجابة القارية الشاملة لجائحة كوفيد ومفوضية االتحاد األفريق 

 . ي
ي االتحاد األفريق 

 ف 

كاء، الذي دعم البلدان لتعزيز قدرتها عىل التأهب    رحبن بالتعاون الوثيق بير  أفريكا ىسي دي ىسي ومنظمة الصحة العالمية والشر

ي ذلك: )  ١٩-لجائحة كوفيد
ي القارة واالستجابة لها، بما ف 

ي،  ١ف  تحديد األنماط   وال سيما ( توسيع نطاق التشخيص المختتر

ّصد ا( تعزيز  ٢الفرعية وتسلسل الجينوم، ) الفحص عند نقاط الدخول، فضال عن استخدام منصة تكنولوجية موحدة  و   لت 

 ( تنفيذ تدابتر الصحة العامة والتدابتر االجتماعية. ٤( تعزيز تدابتر الوقاية من العدوى ومكافحتها، )٣ألفريقيا، )

 إن االجتماع الوزاري الرفيع المستوى: 

ف  ي تبذلها الدول يرحب ويعتر
ي االستجابة لجائحة كوفيدبالجهود الت 

 . ١٩-األعضاء ف 

ي تبذلها   يشيد
ي االتحاد    كل من   بالجهود الت 

كاء، والدول األعضاء ف  ، ومنظمة الصحة العالمية، والشر أفريكا ىسي دي ىسي

ي جميع أنحاء  
ي أفريقيا لتنسيق جهودنا ف 

وس كورونا ف  ي العمل بشكل وثيق مع فرقة العمل المعنية بفتر
ي ف 

األفريق 

 القارة. 

كتر  عىل تعزيز    يؤيد جماعيا
كة مالئمة مع الت  اتيجية قارية مشت  من أجل االستجابة   والعالج  والرصد   الوقايةاست 

ة لكوفيد .   ١٩- لألبعاد المتغتر ي القارة، فضال عن الطبيعة المتطورة للجائحة عىل المستوى العالمي
 ف 

تكثيف جهودها    إىل  األعضاء  الدول  التطعييدعو جميع  إل  ي    ١٩-م ضد كوفيدالرامية 
ف  بوصفه عنرصا حاسما 

ي أقرب وقت ممكن. 
 الوقاية من هذه الجائحة واحتوائها ووضع حد لها ف 

ي إل الحصول عىل لقاحات كوفيد  كما يدعو 
ي االتحاد األفريق 

المخصصة لها من خالل منصة    ١٩-الدول األعضاء ف 

باقتناء لقاحات كوفيد ف 
َّ
المكل ي 

العمل األفريق  اد من  ١٩-فريق  ي للتصدير واالستتر
البنك األفريق  التعاون مع  ، وإل 

اء المسبق.   أجل وضع تفاصيل اتفاق الشر

ورة حماية ا يؤكد  لمدارس وضمان بقائها مفتوحة. عىل رص 
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ي القارة من تأثتر جائحة كوفيد  كما يؤكد  
 
امج الصحية الهامة األخرى ف ة إىل حماية التر

ّ
.  ١٩-عىل الحاجة الملح

امج التر الحص   ،وتشمل هذه  المثال ال  ية والسل    ،عىل سبيل  البشر المناعة  وس نقص  التمنيع ضد فتر جهود 

 . والمالريا

ورة فهم تأثتر اللقاح عىل القارة وسالمتها  يؤكدو  ي إل مراقبة ويدعو عىل رص 
ي االتحاد األفريق 

الدول   الدول األعضاء ف 

ي إل مراقبة فعالية اللقاحات وسالمتها. 
ي االتحاد األفريق 

 األعضاء ف 

اح التنازل الذي تقدمت به منظمة التجارة ا  يرحب  كما كية القت  الدول    ويشجعلعالمية  بدعم الواليات المتحدة األمتر

ي اتخاذ القرار السليم، عن طريق دعم التنازل عن 
ي والواليات المتحدة ف 

األخرى عىل االنضمام إل االتحاد األفريق 

حته منظمة التجارة العالمية.   اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة )تريبس( الذي اقت 

اله  ويقر العالمية هو الخطوة  التنازل الذي تقدمت به منظمة التجارة  اح  تصنيع    نطاق  مة األول لتوسيعابأن اقت 

 ١٩-األدوات المتصلة بكوفيد
ّ
 لل
ً
ي ذلك اللقاحات، كما أنها مبادرة هامة لضمان إتاحة عادلة فعال

قاحات واألدوية  ، بما ف 

 واألدوات أثناء الجائحة. 

البلدان،    يشجعو  سيما وال جميع  بكوفيد    المتعلقة  واألدوات  اللقاحات  تصنع  ي 
الت  بوعد  ١٩-تلك  الوفاء  عىل   ،

حته منظمة التجارة العالمية مصحوبا بنقل  ي إتاحة اللقاحات، من خالل ضمان أن يكون التنازل الذي اقت 
اإلنصاف ف 

ي أفريقيا وتأمينه. 
 التكنولوجيا والدراية الالزمتير  والمناسبتير  لدعم التصنيع ف 

ي الموحد بشأن جواز سفر كوفيد  يؤيدو 
وط من  ١٩- الموقف األفريق  ، والذي يدعو إل حظر عالمي عىل فرض شر

مع تشجيع مواصلة تطوير المحافظ الرقمية للقاحات وما يتصل   ١٩-جانب واحد للسفر الدولي فيما يتعلق بكوفيد
اللقاحات مجموعة  إل  تستند  ي 

الت  تلك  وخاصة  تكنولوجية،  أدوات  من  ي     بها 
األفريق  لالتحاد  بها  الموثوق 

(vaccines-www.africacdc.org/trusted .لتحقيق أقىص قدر من فوائد التطعيم لعامة األفارقة ) 
 

ي أن تستفيد من التكنولوجيات الرقمية القارية المواء    يناشدو 
ي االتحاد األفريق 

مة من أجل  جميع الدول األعضاء ف 
،  ١٩-االستجابة لكوفيد ه االجتماعي واالقتصادي، مع إيالء اهتمام خاص لإلدماج الرقمي ي ذلك معالجة تأثتر

، بما ف 
، وخصوصية البيانات، واألمن، والمسائل الق انونية واألخالقية، وحماية المعطيات الشخصية، وهي  وتمكير  المرض 

الرقمية:   وأنماطه  الموثوقة،  للصحة  الرسمي  ي 
األفريق  االتحاد  إطار  ي 

ف  مكرسة    Trusted Travelمنصات   قيم 
(travel-www.africacdc.org/trusted  )وTrusted Vaccines  (-www.africacdc.org/trusted

vaccines)ي االستجابة لكوفيد
ها دون أي تكلفة لكل الدول األعضاء لدفع رقمنة جهودها ف  ي يتم توفتر

 . ١٩-، الت 
 

اك  يدعمو  الشر بير   مهمة  للجمع  ي 
بير  أقسام وأجهزة االتحاد األفريق  ي هذا االجتماع 

طلقت ف 
ُ
أ ي 
الت  األبعاد  ة رباعية 

كة   ونية مشت  المبادرات القائمة عىل االبتكار واألنظمة التكنولوجية؛ والتدفق المتبادل للبيانات؛ وإنشاء تبادالت إلكت 
ي   ومستودعات للخوارزميات والنماذج العلمية لمعالجة التحديات

ي تؤثر عىل الصحة العامة ف 
االنمائية المتعددة الت 

ي تعقب المتحّورات المسببة لألمراض 
القارة، مثل تفاعل الجينوميات والتشخيص واالنتقالية والبيانات الجينومية ف 

 والتنبؤ بها. 
 

ي    يهيب كذلك و
ي االتحاد األفريق 

كاء أن يدعموا أفريكا ىسي دي ىسي ومنظمة الصحة العالمية والدول األعضاء ف  بالشر

ي تعزيز أنظمتها الصحية لالستجابة لجائحة  
لة والمصادق عليها، وف 

َّ
كة المعد القارية المشت  اتيجية  ي تنفيذ االست 

ف 

http://www.africacdc.org/trusted-vaccines
http://www.africacdc.org/trusted-travel
http://www.africacdc.org/trusted-vaccines
http://www.africacdc.org/trusted-vaccines
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لصحة العامة األساسية األخرى بما فيها مكافحة  ، والحفاظ عىل التوفتر اآلمن لجميع وظائف وخدمات ا١٩-كوفيد

هما من األمراض.   السل والمالريا وغتر

نة بشكل مناسب وتبادل   كما يناشد ي الحصول عىل بيانات مؤمَّ
ي أن تستثمر ف 

ي االتحاد األفريق 
ي  ها  الدول  األعضاء ف 

ف 

المناسب،   لكوفيدو الوقت  القارية  االستجابة  دعم جهود  ي 
ف  تساعد     ١٩-أن 

ّ
تنفيذ  وتمك أفريكا ىسي دي ىسي من  ن 

اتيجية القارية عىل نحو أفضل.   االست 

ي    ويناشد كذلك 
التابعير  ألفريكا ىسي دي ىسي ف  ي أن تمنح المنسقات والمنسقير  

ي االتحاد األفريق 
الدول األعضاء ف 

ي الوقت المناسب.   
ي جمع البيانات وتبادلها ف 

ي المساهمة ف 
 البلد دوًرا رئيسًيا ف 

 

 ٢٠٢١آيار/مايو  ٨


