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دور الجامعات في التأهب واالستجابة والمراقبة لألوبئة الناشئة والمتجددة
على الصعيد العالمي ،ازداد خطر األمراض المعدية الناشئة واألوئئة المتررر ئشرل ملحوظ في السنوات الماضية
ئسئب عوامل مختلفة ،ئعضها يتعلق ئحاالت الطوارئ اإلنسانية ،والحروب ،واألنظمة الصحية الهشة ،وضعف
المراقئة ،والقدر التشخيصية المختئرية المحدود ،والتفاعل العالمي عئر السفر والنقل الجوي للئضائع .تشير منظمة
الصحة العالمية إلى أنها تراقب ،على المستوى الشهري ،ما يصل إلى  0777حالة تفشي محتملة .ئين عامي 0897
و  ،3702شهد العالم حوالي  03703من األمراض المعدية التي أدت إلى  44مليون حالة إصائة .تسئب هذه
األمراض المعدية الجديد والمتجدد الرثير من المعانا لإلنسانية في جميع أنحاء العالم .العديد من هذه األمراض هي
األمراض الحيوانية المنشأ مع إمرانية حدوث وئاء يؤدي إلى جائحة .أدى انتشار فيروس رورونا الجديد مؤخرا ً إلى
زياد الوعي العالمي ئالتأثير المدمر الذي تسئئه األمراض المعدية الناشئة على السران وإقتصاديات الئشرية.
في فريقيا وخاصة منطقة أفريقيا جنوب الصحراء هي منطقة ذات تنوع حيوي رئير وأغلب السران فيها ريفيين
يعتمدون ئشرل رئير على الطئيعة ،وترئية الماشية ،فضالً عن الحيا الئرية واستهالك منتجاتها .تشير الدالئل المتوفر
إلى أن حررة مسئئات األمراض ئين الحيوانات واألشخاص تزداد مع توسع السران المحليين ،مما يخلق نغمات جديد
صديقة للئيئة وأخري مسئئة اضطرائًا ئيئيًا .1مع تزايد متطلئات األمن الغذائي والتغذوي  ،يلزم ترثيف ممارسة نشاط
الثرو الحيوانية والزراعة مما يؤدي إلى غزو النظم الئيئية الغائية واستخدامات رئير لألراضي وتغييرات الغطاء
األرضي ،مما يزيد من تطور وانتشار األمراض الجديد الحيوانية المنشأ التي تهدد الئشرية.
ظهورا متزايدًا لألمراض المعدية التي لم ترن معروفة من قئل في الجهاز التنفسي والتي لها القدر
شهد هذا القرن
ً
علي اإلنتشار ئصور وئائية ئما في ذلك؛ إنفلونزا الطيور  ،ومتالزمة االلتهاب الرئوي الحاد (سارز)  ،ومتالزمة
الشرق األوسط التنفسية (ميرس)  ،وآخرها المتالزمة التنفسية الحاد الوخيمة التاجية المسؤولة عن جائحة ررونا .
في عام  3702خالل تفشي وئاء فيروس إيئوال في غرب أفريقيا ،يعد درسا ً مهما ً يزود العالم ئالمخاطر المرتئطة
ئمرض مع ٍد ينتشر محليا ً ،وتتعرض المنطقة األصلية والعالم ئأسره لمخاطر متساوية ئسئب سهولة السفر الدولي،
عالمية النظم الغذائية ،وتجار الماشية ،والقدرات غير الرافية لتحديد حاالت التفشي واالستجائة لها .ومن المؤرد أنه
ران ينئغي لخئراء األمراض العالميين والسران أن يتعلموا الدروس من أزمة السارس ،ومتالزمة الشرق األوسط
التنفسية  ،وإيئوال التي رانت ستوجه قدرات االستجائة الفعالة.
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ومع ذلك ،عند تفشي الفيروس التاجي  ،لم ترن  ٪97من الدول التي تم تقييم مدى استعدادها مستعد للرشف عن الوئاء
أو إيقافه أو منعه داخل أفريقيا دليل على قدر التأهب المحدود ألفريقيا 2جيلئرت وآخرون ( )3737ئينما رائاتا
وآخرون ( )3737استنادًا إلى دراسات سائقة أشار إلى أن توزيع القار ألوئئة األمراض المعدية والروارث وحاالت
الطوارئ األخرى المحتملة للصحة العامة ران مرتفعًا إلى حد رئير ئين  ٪90من دول القار ( 40دولة)؛ ران لهذه
االدول وئاء واحد على األقل ،و  30( ٪42دولة) ران لديها وئاء واحد على األقل سنويًا .3وهذا يوضح الحاجة الملحة
لتغيير الوضع الراهن ومعالجة هذه التحديات ئشرل حاسم.
ومع ذلك  ،يتطلب تغيير الوضع الراهن إعطاء األولوية للموارد ،والمراقئة المرثفة ،وئناء القدرات ئشرل عاجل في
القار لالستجائة ئشرل خاص لالختناقات القارية ورذلك دعم الدول غير المستعد للرشف عن تفشي األمراض
واحتوائها .للجامعات دور أساسي تؤديه في هذه العمليات رمرارز لالئترار والئحث وئناء القدرات .هذا سوف يتم
مناقشة دور الجامعات عئر شئرة اإلنترنت في االستعداد واالستجائة والمراقئة لألوئئة الناشئة والمتجدد المتمثل في:
( )0ائترارات الجامعات واستجائتها لجائحة ررونا؛ ( )3ائترارات لالستجائة التقنية والسياسية لحاالت طوارئ الصحة
العامة؛ ( ) 2احتياجات ئناء القدرات للتميز في أفريقيا في الوضع الطئيعي الجديد (الئنية التحتية للتشخيص  -المختئر
 ،الجزيئي ،اإلدار السريرية ،العالجات ،اللقاحات)؛ و ( ) 4تعاون إفريقيا وتمويلها لالئترارات الصحية في الوضع
الطئيعي الجديد.
المتحدثون:
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.4
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الدرتور راجي تاجدين  -رئيس  NPHIsو شعئة الئحوث ،مررز أفريقيا لمرافحة األمراض ،أديس أئائا –
إثيوئيا
الدرتور روث آسينغ  ،وزير الصحة  -حرومة يوغندا ،رمئاال  -يوغندا
الئروفيسور جان -إنغفار جونسون – مدير الجامعة ،جامعة لينروئينغ – السويد
الئروفيسور ويليان ئازيو  -نائب مديرجامعة ميررري ،رمئاال – يوغندا
الئروفيسور سمعون مينغ  -مدير الئحوث وأستاذ علم المناعة  -جامعة موي  ،إلدوريت – رينيا

رئيس الجلسة :الئروفيسور آدرس ماواروا ماالتا  ،مدير جامعة مالوي للعلوم والترنولوجيا  ،لومئي – مالوي
مبتدر النقاش :الئروفيسور يوهان دائروسين سودرهولم  -عميد رلية الطب والعلوم الصحية ،جامعة لينروئينغ –
السويد
التاريخ 72 :يوليو 3737
الوقت 06.77-04.77 :توقيت شرق أفريقيا الرسمي
جهة االتصال التابعة لسكرتارية روفورم f.otto@ruforum.org :و e.adipala@secretariat.org
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