
( املؤتمر السنوي االفتتاحي املعني Africa CDCتستضيف املراكز األفريقية ملكافحة األمراض والوقاية منها )

 ديسمبر   16إلى    14بالصحة العامة في أفريقيا  من  

 

ُيعقد املؤتمر عند نقطة تحول حاسمة ملجابهة عدم املساواة الصحية والتقدم امللهم في االستجابة لحاالت 

 الطوارئ، ومرونة النظام الصحي، واإلبتكار العلمي في أفريقيا 

 

 www.cphia2021.comُيمكنك التسجيل اآلن على موقع  

 

 (Africa CDC)أعلنت اليوم املراكز األفريقية ملكافحة األمراض والوقاية منها  - 2021أغسطس  9با، أديس أبا

في وقت سابق من هذا العام نتيجة   تأجيله(، والذي تم  CPHIAأن املؤتمر الدولي األول للصحة العامة في أفريقيا )

. حيث سيوفر 2021ديسمبر    16إلى    14، سيتم عقده بشكل افتراض ي تقريًبا من يوم  COVID-19لجائحة كورونا  

املؤتمر منصة فريدة للباحثين األفارقة، وصانعي السياسات وأصحاب املصلحة ملشاركة االكتشافات العلمية 

 تعاون في البحث، واالبتكار والصحة العامة في القارة بأكملها. ورؤى الصحة العامة وال

بعيدة عن السيطرة في أفريقيا. فقد أصبح تأثيرها شديًدا بالفعل مع حدوث   COVID-19وال زالت جائحة كورونا  

شخص ممن فقدوا حياتهم في القارة، إضافة إلى أن االضطرابات االقتصادية   175,000ماليين إصابة وحوالي  7

هددت حياة املزيد من األشخاص وسبل عيشهم، وعرَّضت   COVID-19واالجتماعية الناجمة عن جائحة كرورنا  

 الجائحة تقدم التنمية البشرية املتحقق عبر سنوات لخطر االنتكاس. 

 

األفريقية  املراكز  ومدير  والدكتوراه،  الصحية،  العلوم  في  ماجستير  على  الحاصل  نكينجاسونج،  جون  وذكر 

صيبت أفريقيا بجائحة كورونا Africa CDCحة األمراض والوقاية منها )ملكاف 
ُ
، وفي ذات COVID-19( قائال "لقد أ

كورونا   جائحة  واقًعا   COVID-19الوقت،أتاحت  أمًرا  الصحة  يجعل  جديد  نظام صحي  لبناء  تاريخية  فرصة 

وإمكانات تصنيعية للرد بفعالية  للجميع في القارة قاطبة. ومن خالل مساندتنا لبعض، يمكننا بناء نظم صحية 

 على تهديدات صحية عدة". 

ــــــر املؤتمر السنوي االفتتـــــــــــــــاحي للمراكز األفريقية ملكافحة األمراض والوقاية منها    Africaواستطرد "ومن ثم، يوفـــــ

CDC  من أجل إعداد الطريق بشكل جماعي نحو مستقبل أكثر   منصة لتوظيف معرفة وخبرة وطموح األفارقة

 صحة للجميع". 

ز على طرح لقاح   ِّ
 
التي ترك أيام، سيتم تغطية املسارات العلمية  ، وتعزيز األنظمة COVID-19وعلى مدار ثالثة 

لجائحة   الفعل  ردود  من  املستفادة  والدروس  وشاشات   COVID-19الصحية  الرئيسية،  العروض  من خالل 

الجلسات الكاملة والتشاركية، والتركيز خصيًصا على بناء املهارات املبكر للمتخصصين املهنيين. بينما العرض و 

قائد من قادة القطاع الصحي من جميع أنحاء أفريقيا واملسكونة باملساعدة   15تقوم لجنة تنظيمية تضم أكثر من  

 على تشكيل التوجه االستراتيجي للمؤتمر. 

 

أغنيس بيناغوا، الطبيب بجامعة ميتشغان، والحاصل على دكتوراه الطب، والرئيس  وقد شاركت البروفيسور  

 Universityونائب رئيس جامعة العدالة الصحية العاملية ) CPHIAاملشارك في مؤتمر الصحة العامة في أفريقيا  

http://www.cphia2021.com/
https://africacdc.org/event/1st-international-conference-on-public-health-in-africa/


of Global Health Equityمة في أفريقيا، ( قائال "من خالل تجميع بعض األرقام الرائدة في مجال الصحة العا

وتشكيل أنظمة صحية تكون أكثر   COVID-19سيقدم املؤتمر منتدى ملراجعة الدروس املستفادة من جائحة  

مرونة لتستجيب بشكل فعال لألزمات املستقبلية. ومن ثم، فنحن نتوق إلى رؤية قادة املستقبل الذين يأخذون 

ة العامة والتثقيف العلمي ومجاالت البحث في أفريقيا مركز الصدارة أمام أقرانهم وهم يعملون معا لتعزيز الصح

 ." 

 

( في أفريقيا  مؤتمر الصحة العامة  البروفيسور سينيت فيسيها، الطبيبة، واملديرة املشاركة في  (  CPHIAوقالت 

الـ   البرامج العاملية بمؤسسة سوزان طومسون بوفيت "كانت األشهر  املاضية مليئة بعدم اليقينية    18ومديرة 

شة    -ة األمر  وصعوب لكن تصدرت لنا رسالة واضحة وهي: "أننا   -خاصة بالنسبة للنساء والفتيات والفئات املهمَّ

ا لجميع األفارقة، 
ً
نحتاج إلى قيادة أفريقية وحلول تأتي من قيادة أفريقية لبناء مستقبل أكثر صحة وأكثر إنصاف

ة التي نمتلكها بالفعل في قارتنا، وفي عظمة قيادة واستطردت قائلة "إنني ملهمة جًدا باملواهب والخبرات الهائل

(. وهكذا، يمكننا عبر هذه املنصة الفريدة رسم Africa CDCاملراكز األفريقية ملكافحة األمراض والوقاية منها )

 مسار لألمام لتحسين الرعاية الصحية لجميع الناس ". 

لة. ندعوا املشاركين للتسجيل في املؤتمر على موقع  سيتم توفير تفاصيل إضافية حول هذا املؤتمر في الشهور املقب

.   www.cphia2021.com 

 

 االتصاالت الصحفية: 

 -Ouma Onyango وما انيانغ أ 

 -Global Health Strategies استراتيجيات الصحة العاملية  

oonyango@globalhealthstrategies.com 
 

 :(Africa CDCنبذة عن املراكز األفريقية ملكافحة األمراض والوقاية منها )

( منها  والوقاية  األمراض  ملكافحة  األفريقية  املراكز  عد 
ُ
تقنية  Africa CDCت مؤسسة  بمثابة  تتبع  (  متخصصة 

االتحاد األفريقي الذي يدعم الدول األعضاء في جهودها لتعزيز األنظمة الصحية وتحسين املراقبة، واالستجابة  

 لحاالت الطوارئ، والوقاية من األمراض والسيطرة عليها. 

 .fricaCDC.orgAhttp://wwwتعرَّف على املزيد من خالل الرابط:  

 

 -- الخاتمة    --
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