
 إدارة االعالم واالتصال 

 2017/ 047 بيان صحفي رقم

على االمراض والوقاية منها يطلق شبكة جديدة لمحاربة  للسيطرةالمركز االفريقي 

 مهددات الصحة في أفريقيا 

وبئة وتعزيز مراقبة ومنع األمراض األ اكتشافسيتم بناء شبكتين اثنيتين للمراقبة والمختبرات في كافة اقاليم افريقيا لتعجيل 

 والقضاء على المقاومة البكتيرية

 

والعععععنوليين معععععن يقيين راجتمعععععع  بعععععراء الصععععع ة العامعععععة االفععععع :2017مسسسسسار   29 - أبابسسسسساأديسسسسس  

  2017معععار   29إلعععى  27ل الفتعععرة معععن ال كومعععات والجامععععات والمنيمعععات ميعععر ال كوميعععة    عععال

لتنسععععيو الوقايععععة واالسععععتجابة لمفععععندات الصعععع ة فععععي افريقيععععا   عبععععر شععععبكات المراقبععععة والمختبععععرات  

ي لمكاف ععععة األمعععراض والوقايعععة منفعععا   الععععً، تعععم ا القععع  مععع  را   بتعزيععععز ويلتعععزم المركعععز األفريقععع

المعلومعععات ععععن األمعععراض فعععي افريقيعععا واالسعععتجابة الزتشعععار االوبئعععة وتعزيعععز قعععنرات الوقايعععة معععن 

    الل شبكات المراقبة والمختبرات

 

ازشعععععر المركعععععز االفريقعععععي والشعععععركاء الشعععععبكات االقليميعععععة المتكاملعععععة للمراقبعععععة  و عععععالل االجتمعععععا   

سعععتقوم المراكعععز االقليميعععة الخمسعععة المتعاوزعععة معععع المركعععز االفريقعععي للسعععي رة علعععى والمختبعععرات   و

بإزشععععاء تلعععع   االمععععراض والوقايععععة منفععععا   فععععي كععععل مععععن مصععععر وزيجيريععععا والجععععابو  و امبيععععا وكينيععععا

كافععة العععول الصععع ة العامعععة المتاهععة فعععي منعععا قفم   بمععا فعععي  لععع  الجامععععات معععع  بالتععععاو   الشععبكات

والم سسععععات الو نيععععة للصعععع ة العامععععة   والمختبععععرات الخالععععة ومراكععععز الجععععودة والمنيمععععات ميععععر 

 ال كومية والشبكات البي رية  

 

العععنكتور جعععو  زكين،اسعععوزل  معععنير المركعععز األفريقعععي للسعععي رة علعععى األمعععراض والوقايعععة منفعععا قعععال 

"إ  هععععً  هععععي الععععروم الجنيععععنة لممارسععععة همايععععة الصعععع ة العامععععة فععععي افريقيععععا" وا ععععاف "سنشععععار  

بشعععكل فععععال  وزعمعععل بشعععكل وثيعععو  وزسعععتخنم بشعععكل فععععال كافعععة األلعععول الصععع ية العامعععة فعععي كعععل 

 اقليم من اقاليم افريقيا لت سين االكتشاف واالستجابة"

 

التابععععععة للمركعععععز االفريقعععععي للسعععععي رة علعععععى  الشعععععبكات االقليميعععععة المتكاملعععععة للمراقبعععععة والمختبعععععرات

  الخ ععععة االسععععتراتيجية الخماسععععية للمركععععز بمثابععععة منصععععة لتنفيععععً االمععععراض والوقايععععة منفععععا سععععتكو  

يعمل المركععععز   سعععع2018و  2017بععععين عععععامي وألسععععبو  الما ععععي  ا إدارتعععع التععععي اقرهععععا مجلعععع  

  بمعععا فعععي  لععع  ال اليعععة  ختبعععراتالمالمراقبعععة وشعععبكات لت نيعععن دععععم البلعععنا  والمنعععا و االفريقعععي علعععى 

 ة المختبرات الخال

 

 

AFRICAN UNION 

 

 

 

UNION AFRICAINE 

 

 

UNIÃO AFRICANA 

Addis Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Telephone:  +251 11 551 7700 Fax: +251 115517844 
Website:   www.au.int 

http://www.au.int/


 ماليعععين 4 فعععي سعععب تتس ازفعععا يقعععنر التعععي ال يويعععة  المضعععادات مقاومعععة بمكاف عععة ايضعععا ملتزمعععة افريقيعععا

 ا لعععو  الخ يعععر التفنيعععن هعععًا معالجعععة فعععي للبعععنء  2050 ععععام ب لعععول افريقيعععا فعععي سعععنويا وفعععاةهالعععة 

 مضعععععادات مقاومعععععة مراقبعععععة بكةالمركعععععز االفريقعععععي للسعععععي رة علعععععى االمعععععراض والوقايعععععة منفعععععا شععععع

  الميكروبات

 

وسعععتعمل هعععً  الشعععبكة الجنيعععنة ععععن كثععع  معععع زيعععم المراقبعععة العالميعععة لمقاومعععة مضعععادات الميكروبعععات 

بمععا فععي  لعع   التابعععة لمنيمععة الصعع ة العالميععة مععن اجععل تعزيععز القععنرات فععي القععارة مععن اجععل المراقبععة 

األفريقعععي للسعععي رة مركعععز السيسعععتخنم والقائمعععة علعععى المفعععام  المنيمعععة ومعععن  عععالل البعععرامة ا قليميعععة 

مجموععععة مععععن الممارسععععات زمعععا ث مثبتععععة معععن التعلععععيم ال بعععي لبنععععاء علعععى االمععععراض والوقايعععة منفععععا 

اكن فععععي امعععع   وتععععوفير رعايععععة افضععععل لعععععند اكبععععر مععععن النععععا ال يويععععةمضععععادات اللمكاف ععععة مقاومععععة 

 عيشفم 
 

 

 

 حول المركز االفريقي للسيطرة على األمراض والوقاية منها:

 
يعععنعم المركعععز االفريقعععي للسعععي رة علعععى االمعععراض والوقايعععة منفعععا كافعععة البلعععنا  االفريقيعععة علعععى ت سعععين المراقبعععة واالسعععتجابة 

ال بيعيعععة والبشعععرية   واهعععنا   لل عععوارا والوقايعععة معععن األمعععراض المعنيعععة  ويشعععمل  لععع  التصعععن، الزتشعععار األوبئعععة والكعععوار 

 ال ن من اعباء االمراض على القارة   الص ة العامة  ات االهتمام االقليمي والنولي  كما يسعى ايضاَ إلى بناء القنرة على

 

 

 للحصول على مزيد من المعلومات ، يرجى االتصال: 

 
  00 77 551 11 (251) هاتف:  -مفو ية االت اد األفريقي –إدارة االعالم واالتصال  –رئي  قسم االتصال  –ويني موسابيازا 

  www.au.intموقع الكتروزي:  – union.org-MusabayanaW@africaبرين الكتروزي:  – 44 78 551 11 (251)فاك : 

 وبيا إثي -ادي  ابابا  

 

برين الكتروزي:  –مفو ية االت اد االفريقي  –إدارة الش و  االجتماعية  – بير النعوة والشراكات  –توازنا تشيسازجو 

union.org-chisangot@africa –  :251934167052+هاتف 

 

 

 يرجى االتصال على: للمزين من المعلومات  

 

موقع الكتروزي:   union.org-DIC@africaبرين الكتروزي:  –مفو ية االت اد االفريقي  –إدارة االعالم واالتصال 

www.au.int –  إثيوبيا  –ادي  ابابا 

 

 تابعونا على:

 https://www.facebook.com/AfricanUnionCommissionبو : في  

  https://twitter.com/_AfricanUnionتويتر:

  https://www.youtube.com/AUCommissionيوتيوب:

 

 http://www.au.int : للمزيد على
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