اسرتاتيجيات تحسني استخدام لقاح كوفيد  -19يف الدول األعضاء بالكوميسا:
الدروس املستفادة من البلدان

( 5 – 4أغسطس )2021

ندوة عرب اإلنرتنت

 #لقاحات فريوس كوفيد  #عمل اللقاحات  #لقاح كوفيد ينقذ األرواح  #طرح لقاحات فريوس كوفيد يف إقليم الكوميسا

املقدمة

أدى ظهور فريوس كوفيد 19-يف نهاية عام  ،2019وانتشاره الرسيع الحقًا يف جميع أنحاء العامل إىل قيام البلدان بفرض القيود عىل السفر وكذلك فرض حاالت اإلغالق وغريه من
التدابري بهدف السيطرة عىل انتشار الفريوس .وظلت حاالت الوفاة بسبب الفريوس تشهد ارتفا ًعا .ومن حسن الطالع ،قام عدد من املؤسسات الطبية الرئيسية بإنتاج اللقاحات
للفريوس .غري أن البلدان األفريقية شهدت مختلف التجارب يف الحصول عىل اللقاحات .وبنا ًءا عليه قام املركز األفريقي ملكافحة األمراض بالتعاون مع الكوميسا بتحديد الحاجة إىل
خلق الوعى بني الجمهور والتوعية يف الدول األعضاء بشأن لقاحات كوفيد .19-وعليه ،يتم عقد ندوة عرب اإلنرتنت ملدة يومني للدول األعضاء اإلحدى وعرشين بالكوميسا بتاريخ
 5 - 4أغسطس .2021

األهداف املرجوة من الندوة عرب اإلنرتنت

تنظيم ندوة عرب اإلنرتنت حول االسرتاتيجيات الرامية إىل تحسني اإلقبال عىل لقاحات كوفيد 19-يف الدول األعضاء بالكوميسا من خالل تقاسم الخربات.

األهداف املحددة

●
●
●

تحديد األسباب املحتملة لإلقبال املتدىن عىل اللقاحات من قبل بعض الدول األعضاء بالكوميسا( .تحليل ردود  5دراسات استقصائية حول الرتدد يف استخدام القاح)،
تعزيز االسرتاتيجيات الرامية إىل تحسني اإلقبال عىل التحصني باللقاحات املضادة لفريوس كوفيد 19-يف الدول األعضاء يف الكوميسا،
تعزيز تقاسم الخربات بني الدول األعضاء بالكوميسا حول تعميم التحصني بلقاحات كوفيد.19-

النتائج املتوقعة:
●
●
●

تحديد أسباب ومسببات تدىن اإلقبال عىل التحصني باللقاح يف الدول األعضاء،
تعزيز قدرات الدول األعضاء بالكوميسا عىل زيادة اإلقبال عىل لقاحات كوفيد،19-
تعزيز التفاعل فيام بني الدول األعضاء بالكوميسا حول االستجابة لكوفيد 19-واللقاحات.

1

تنظيم عمل االجتامع
يتم عقد االجتامع الذى يستغرق يومني باستخدام تقنية الفيديو كونفرنس بتاريخ  5 – 4أغسطس  ،2021من الساعة  10:00صبا ًحا إىل الساعة  12:30بعد الظهر بتوقيت وسط
أفريقيا ( 2 +بتوقيت جرينتش) يف كال اليومني ،وذلك مبشاركة كل من:
()1

وزير الصحة بجمهورية رواندا كضيف رشف،

()2

أمني عام الكوميسا،

()3

مدير املركز األفريقي ملكافحة األمراض والوقاية منها،

()4

األمناء الدامئون لوزارات الصحة يف الدول األعضاء اإلحدى وعرشين بالكوميسا،

()5

ممثلون من الدول األعضاء،

(أ)

برنامج التحصني املوسع ،مدراء الربنامج.

(ب)

مدراء التنسيق لالستجابة لفريوس كوفيد.19-

()6

العاملون يف األمانة العامة للكوميسا بزامبيا – (أعضاء فريق املهام املعني بفريوس كوفيد  19-وغريهم)

()7

مشاركون من املركز األفريقي ملكافحة األمراض ومراكز التعاون االقليمى للجنوب األفريقي والرشق األفريقي ووسط أفريقيا،

ممثلون للرشكاء (منظمة الصحة العاملية بأفريقيا ،مركز مكافحة األمراض يف الواليات املتحدة – زامبيا ،وبرنامج الغذاء العاملى بزامبيا ،والتحالف العاملى للقاحات والتحصني،
()8
والصحة العامة انجلرتا -زامبيا ،واملكتب االقليمى لليونسيف ،واملكتب االقليمى لبي إم جي “ ”BMGوالبنك الدوىل مكتب زامبيا ،والصندوق العاملى بزامبيا ،وبنك التنمية األفريقي،
واملؤسسة الطبية والبحثية األفريقية “ ”AMREFواملجلس الثقاىف االجتامعى باالتحاد األفريقي)،
()9

ممثلون عن مؤسسات الكوميسا خارج زامبيا،

()10

مشاركون من املجموعات االقتصادية االقليمية (السادك واإلياك واإليكواس واإليجاد ولجنة املحيط الهندي)،

()11

ممثلون عن املكاتب االقليمية املتعاونة ملكافحة األمراض يف أفريقيا،

()12

ممثلون عن املكتب الرئيىس للمركز األفريقي ملكافحة األمراض،

()13

منظامت املجتمع املدىن،

()14

وسائل اإلعالم املدعوة.
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جدول أعامل االجتامع
اليوم األول :األربعاء  4أغسطس 2021
الوقت
10.05-10.00

وصف الفعالية
مقدمة

10.15- 10.05

دكتور /جون نكينجاسونج  ،Dr. John Nkengasongاملدير ،املركز
الكلمة االفتتاحية
األفريقي ملكافحة األمراض
سعادة أمني العام الكوميسا ،السيدة /تشيليش كاوبويبى Chileshe
الكلمة االفتتاحية
Kapwepwe
معايل وزير الصحة برواندا دكتور /دانيال نجاميجي Dr. Daniel Ngamije
ضيف الرشف
الكوميسا
أهداف االجتامع
وضع حالة فريوس كوفيد  19-يف أفريقيا مع الرتكيز بشكل املكتب الرئيىس للمركز األفريقي ملكافحة األمراض والوقاية
خاص عىل الدول األعضاء بالكوميسا
حالة لقاح كوفيد  19-يف أفريقيا و ملحة من بلدان الكوميسا دكتور /نيكايز ندميبي ،Nicaise Ndembi
كبري استشاري اللقاحات
مركز مكافحة األمراض يف أفريقيا

10.25-10.15
10.40-10.25
10.45-10.40
10.55-10.45
11.10- 10.55

املسؤول
جميع املشاركني

 11.35 -11.10جلسة االسئلة واألجوبة
 11.45 - 11.35أد اسرتاحة ى ظهور
 12.15 - 11.45تقاسم التجربة من زميبابوي وأوغندا بشأن تعزيز استخدام زميبابوي وأوغندا
اللقاح
 12.25-12.15االسئلة واألجوبة
الكوميسا
 12.30 – 12.25كلمة الختام

رئيس الجلسة
الكوميسا

مركز مكافحة األمراض يف أفريقيا
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الرشيك  -املؤسسة الطبية
والبحثية األفريقية

جدول أعامل االجتامع
اليوم الثاىن :الخميس  5أغسطس 2021
الوقت
10.05- 10.00

وصف الفعالية
مقدمة

10.30- 10.05

الرتدد يف استخدام اللقاح واالستجابة العكسية بعد مكتب منظمة الصحة العاملية اإلقليمي يف أفريقيا
التحصني
جلسة األسئلة واألجوبة

10.50- 10.30

املسؤول
جميع املشاركني

 11.20 - 10.50اسرتاتيجيات تعميم اللقاح :خربة رواندا
 11.40- 11.20جلسة األسئلة واألجوبة
 11.50 - 11.40اسرتاحة
 12:15- 11.50تعزيز الطلب عىل خدمات الصحة والتحصني ضد املكتب اإلقليمي لليونيسيف
العدوى وتقبل لقاح كوفيد 19-

رئيس الجلسة
مركز مكافحة األمراض بأفريقيا

رواندا

11.35 -11.10

كلمة الختام و طريق امل ُيض قد ًما

12.25- 12.15

كلمة الختام

دكتور /أحمد أوما  ،Dr. Ahmed Oumaنائب املدير ،املركز األفريقي
ملكافحة األمراض
الكوميسا
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دولة عضو من مركز التعاون
االقليمى للرشق األفريقي

املتحدثون الرئيسيون

الضيف الرئييس

دكتور /دانيال نجاميجي

وزير الصحة  -رواندا

يشغل دكتور /دانيال نجاميجي منصب وزير الصحة يف رواندا منذ فرباير  .2020وهو يقود عملية إعداد وتنفيذ الخطة اإلسرتاتيجية لقطاع الصحة .وقبل ذلك،
عمل دكتور /نجاميجي كمدير للمكتب القطري ملنظمة الصحة العاملية ومقره كيجايل واملعني باملالريا وأمراض املناطق املدارية املهملة .وقبل ذلك ،أمىض معاليه
 10سنوات ( )2017 - 2007يف تنسيق تعبئة املوارد وتنفيذ املشاريع املمولة من قبل الرشكاء الثنائيني ومتعددي األطراف لوزارة الصحة من خالل وحدة تنفيذ
املشاريع الواحدة .ودكتور /نجاميجي هو عضو يف املجلس العاملي لرصد التأهب ( ،)GPMBوهو كيان مراقبة ومساءلة مستقل لضامن التأهب للتصدي لألزمات
الصحية العاملية .وقد عمل يف مختلف املناصب يف النظام الصحي الرواندي منذ عام  .1995وعىل مدى االثني عرش شه ًرا املاضية ،قاد دكتور /دانيال نجاميجي
اإلعداد والتنفيذ الناجح لخطة االستجابة الشاملة لفريوس كوفيد .19-

االتحاد األفريقي  -املركز األفريقي ملكافحة األمراض والوقاية منها
دكتور /جون نكينجاسونج  -حاصل عىل درجة املاجستري ودرجة الدكتوراه

املدير  -املركز األفريقي ملكافحة األمراض والوقاية منها
مفوضية االتحاد األفريقي
Twitter: @JNkengasong

يتقلد دكتور /نكينجاسونج منصب مدير املراكز األفريقية ملكافحة األمراض والوقاية منها .وإضافة إىل هذا الدور ،فهو أحد املبعوثني الخاصني للمدير العام ملنظمة
الصحة العاملية بشأن التأهب واالستجابة لفريوس كوفيد  .19-وحصل سيادته مؤخ ًرا عىل جائزة “ ”Global Goalkeeper Awardملؤسسة بيل وميليندا جيتس عن
عام  ،2020وذلك عىل اسهاماته يف مجال االستجابة القارية ملكافحة جائحة فريوس كوفيد  19-يف إفريقيا .وشغل دكتور /نكينجاسونج ،قبل املنصب الحايل ،منصب نائب املدير الرئييس باإلنابة
ملركز الصحة العاملية ورئيس فرع املخترب الدويل  -قسم فريوس نقص املناعة البرشية العاملي والسل يف املراكز األمريكية ملكافحة األمراض والوقاية منها .وحصل دكتور /نكينجاسونج عىل درجة
املاجستري يف العلوم الطبية الحيوية االستوائية من معهد طب املناطق الحارة يف أنتويرب ببلجيكا ،وكذلك درجة الدكتوراه يف العلوم الطبية (علم الفريوسات) من جامعة بروكسل ببلجيكا.
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املتحدثون الرئيسيون

السوق املشرتكة للرشق والجنوب األفريقي  -الكوميسا
السيدة /تشيليش موبوندى كاوبويبى
أمني عام الكوميسا
@ChilesheKCOMESA

تم تعيني السيدة /كاوبويبى يف منصب أمني عام الكوميسا يف يوليو  .2018وتتمتع السيدة /كاوبويبى بخربة واسعة يف كال القطاعني الخاص والعام إضافة إىل
خدمتها يف املنظامت املحلية والدولية يف اإلدارة الوسطى والعليا وذلك مدى  30عام .كام عملت يف العديد من القطاعات مبا يف ذلك صناعة السيارات وتيسري
التجارة وضامن الجودة والطريان والحكومة .وشغلت منصب املدير املايل ،واملدير العام لرشكة املطارات الوطنية املحدودة ،ونائب وزير املالية ،وعضو برملان يف
زامبيا ،ومدير تنفيذي يف صندوق النقد الدويل بتمثيل  23دولة أفريقية .السيدة /كاوبويبى هي محاسب قانوين وتحمل أيضً ا درجة املاجستري يف إدارة األعامل
من جامعة باث باململكة املتحدة.

الكوميسا

السوق املشرتكة للرشق والجنوب األفريقي هي مجموعة اقتصادية إقليمية تتألف من  21دولة عضو اتفقت عىل التعاون يف تنمية مواردها الطبيعية والبرشية لصالح شعوبها .والدول األعضاء
بها هي :بوروندي ،و ُجزر القُمر ،والكونغو الدميقراطية وجيبويت ومرص وإريرتيا وإسواتيني وأثيوبيا وكينيا وليبيا ومدغشقر ومالوي وموريشيوس ورواندا وسيشيل والصومال والسودان وتونس
وأوغندا وزامبيا وزميبابوي .وينصب تركيز الكوميسا عىل تشكيل كتلة اقتصادية وتجارية كبرية قادرة عىل التغلب عىل الحواجز التي تواجهها الدول.
https://www.comesa.int/
https://twitter.com/comesa_lusaka
https://web.facebook.com/ComesaSecretariat

6

املركز األفريقي ملكافحة األمراض والوقاية منها

تهدف املراكز األفريقية ملكافحة األمراض والوقاية منها ،بصفتها وكالة فنية متخصصة تابعة لالتحاد األفريقي ،إىل دعم الدول األعضاء يف االتحاد األفريقي يف جهودها لالستجابة بفعالية
لحاالت الطوارئ املتعلقة بالصحة العامة .ويتم ذلك من خالل بناء قدرات املهنيني يف مجال الصحة العامة وتقديم املساعدة الفنية للبلدان من أجل مواجهة التحديات الصحية املعقدة.
وللوفاء بواليته ،يدرك املركز األفريقي ملكافحة األمراض والوقاية منها الحاجة القوية للرشاكات لغرض نرش أصول الصحة العامة يف الوقت املناسب وبفعالية وكفاءة يف جميع أنحاء إفريقيا.
ويُعد التعاون املعزز بني أنظمة املختربات يف إفريقيا رشطًا أساسيًا لبناء هيكل اآلمن الصحي القاري ايل يتمتع بالقدرة عىل الصمود.

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

