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 في أفر�قیا الموقف األفر�قي الموحد �شأن األمراض االستوائیة المهملة

 الفنیة المتخصصةاالتحاد األفر�قي لجنة المجتمعین خالل الدورة العاد�ة الرا�عة ل، ر�قیین، وزراء الصحة األفنحن
الموقف األفر�قي واعتمدنا  �حثنا، 2021في الخامس من نوفمبر المنعقدة ، والسكان ومكافحة المخدراتلصحة ل

 ي أفر�قیا لتسر�ع القضاء علیها.فالمهملة األمراض االستوائیة �شأن  الموحد

على األمراض قضاء ل�ا فر�قیاأرؤساء دول وحكومات بداه من االلتزام الذي أالمستوى األعلى  ونؤ�دذ�ر إذ نست
 �ما في ذلك ما یلي:، المهملةاالستوائیة 

 

] 2001[إعالن أبوجا  Assembly/AHG/Dec.161 (XXXVII) الصادر عن المؤتمر اإلعالنیؤ�د  .1
�مكافحة فیروس نقص المناعة البشر�ة / اإلیدز والسل واألمراض المعد�ة األخرى ذات الصلة التزامه مجددا 

 .عالن أبوجاعلى النحو المنصوص علیه في إ 
 

أن العدید من الدول األعضاء قد  إلى Assembly/AU/Decl.6 (II) المؤتمر�شیر اإلعالن الصادر عن  .2
حشدت الموارد الداخلیة واتخذت خطوات قیاد�ة جر�ئة لمواجهة فیروس نقص المناعة البشر�ة / اإلیدز 

المجتمع الدولي للجهود المبذولة لمكافحة فیروس نقص  استجا�ةوالتحد�ات الصحیة األخرى. ونقدر أ�ًضا 
 االلتزامات اجددنؤ�د م؛ ر�ا واألمراض المعد�ة األخرى ذات الصلةالمناعة البشر�ة/ اإلیدز والسل والمال

المالر�ا، و�عالن أبوجا وخطة العمل اإلطار�ة �شأن فیروس  دحر في إعالن وخطة عمل أبوجا �شأنالواردة 
بتكثیف  نؤ�د مجددا االلتزامو الصلة، بشر�ة / اإلیدز والسل واألمراض المعد�ة األخرى ذات نقص المناعة ال

 .تلك االلتزامات  تنفیذأجل وتوحید الجهود من 
 

 يعالنات وأطر عمل أبوجا لعاممجددا إ  ،Assembly/AU/Dec.115 (VII)المؤتمر یؤ�د إعالن  .3
؛ و�حث لبشر�ة / اإلیدز والسل والمالر�اوااللتزامات الالحقة لمكافحة فیروس نقص المناعة ا 2000/2001

الدول األعضاء على ز�ادة تعز�ز الشراكات مع أصحاب المصلحة المعنیین وتنسیق تحقیق نهج متعدد 
 القطاعات ومتكامل لمكافحة األمراض؛

 

جمیع الشر�اء دعم المبادرات المتعلقة �التخفیف من  EX.CL/810/(XXIV)المجلس التنفیذي یناشد إعالن  .4
المهملة في أفر�قیا ومع المجموعات االقتصاد�ة اإلقلیمیة األمراض االستوائیة األمراض غیر المعد�ة و 

وتنفیذ  وضعالشر�اء اآلخر�ن ذوي الصلة لوالمنظمات الصحیة اإلقلیمیة ومنظمة الصحة العالمیة و 
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علیها في والقضاء االستوائیة المهملة تعبئة الموارد والدعوة لإلطار القاري لمكافحة األمراض لة استراتیجی
 ، �ما في ذلك االتفاقیة اإلطار�ة لمكافحة التبغ؛2020أفر�قیا �حلول عام 

 

ألجندة  والنسخة الشعبیة الوثیقة اإلطار�ة Assembly/AU/Dec.619 (XXVII)المؤتمر اعتمد إعالن  .5
للدول األعضاء في االتحاد األفر�قي توجیهي إطار ي ه، و "ها�دالتي نر "أفر�قیا  2063 أجندة. 2063

 .2030المهملة في أفر�قیا �حلول عام األمراض االستوائیة یدعو إلى القضاء على جمیع 
 

 ستراتیجیة الالتوصیات الواردة فیه �ما في ذلك ا، Assembly/AU/Dec.619 (XXVII)المؤتمر أجاز إعالن  .6
الر�ا في ، واإلطار التحفیزي إلنهاء اإلیدز والسل والقضاء على المماالبو، وخطة عمل ألفر�قیا ةیلصحا

على القضاء على  )2030-2016( ألفر�قیا ةیلصحاستراتیجیة الاتر�ز ؛ 2030أفر�قیا �حلول عام 
 .2030تجددة �حلول عام المهملة وغیرها من األمراض المعد�ة الناشئة والماألمراض االستوائیة 

 

األمراض لتنمیة المستدامة یهدف إلى القضاء على األو�ئة �ما في ذلك اف اهدمن أ  3.3هدف األمم المتحدة  .7
دعا الدول األعضاء إلى  الذي ،WHA66.12 العامالمؤتمر . ومقرر 2030المهملة �حلول عام االستوائیة 
 والقضاء علیها المهملة ومكافحتهااألمراض االستوائیة لبرامج الوقا�ة من القطر�ة ملكیة المواصلة 

 من بین توصیات أخرى.، فینأولئك المستهدَ  �خصوصاألمراض  كافحة؛ وز�ادة تعز�ز نظام مواستئصالها

للجنة للصحة، تا�عة عمل مجموعة  هم�صفت االجتماع الوزاري مشار�ین في وزراء االتحاد األفر�قي الإن 
 المخدرات: كافحةوالسكان وملصحة لالفنیة المتخصصة 

 المهملة:األمراض االستوائیة �أن الدول األعضاء قد أحرزت تقدًما ملحوًظا نحو معالجة  ُنقرّ  .1
 

المهملة في الماضي القر�ب �ما األمراض االستوائیة نجحت �عض البلدان في القارة في القضاء على  )أ
؛ وجي في مصر وتو او اللمف البلهارسیاداء و للعمى في غانا والمغرب؛  المسبب الرمد الُحبْیبيفي ذلك 

وغانا و�ینیا  و�وت د�فواردودة غینیا في بنین و�ور�ینا فاسو والكامیرون وجمهور�ة إفر�قیا الوسطى و 
 و وأوغندا.جا والنیجر ونیجیر�ا والسنغال وتو ومور�تانی

 

المهملة مكرسة ألمراض االستوائیة عدد من الدول األعضاء في القارة �إنشاء برامج رأسیة ومتكاملة ل قام )ب
 .لمكافحة هذه األمراض
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في األنظمة  إلدماجهاالمهملة األمراض االستوائیة قامت �عض البلدان بتبسیط جمع البیانات الخاصة � )ج
وغیرها من المنصات معلومات اإلدارة الصحیة  نظمأو  قاطعاتالحالیة مثل برامج المعلومات الصحیة للم

 توافر المعلومات �سهولة لرصد وتقییم التدخالت. �ضمنمما ؛ المماثلة

 

ألمراض مثل  توز�ع األدو�ة على نطاق جماهیري تقوم غالبیة الدول األعضاء في الوقت الحالي بتنفیذ  )د
والدیدان الطفیلیة التي تنتقل عن طر�ق التر�ة  االلمفاوي وداء �البیة الذنب وداء البلهارسی البلهارسیاداء 

 ما أدى إلى انخفاض معدل االنتشار.والتراخوما م
 

المهملة من  األمراض االستوائیة لمكافحة�قوم عدد �بیر من الدول األعضاء بتوسیع نطاق الجهود  )ه
، والنظافة الصرف الصحي میاهو  ، ، ومكافحة ناقالت األمراضتطبیق استراتیجیات إدارة الحالة خالل

 ة الواحدة.یستراتیجیات الصحالوا
 

مشكالت التي تعتبر تم إحراز تقدم في القضاء على مرض الجذام وداء المثقبیات األفر�قي البشري  )و
 رئیسیة للصحة العامة على المستوى الوطني في �عض البلدان.

 

حئهذمئ ئكقك� .2 �  �ما تستحق  من، المهملةاألمراض االستوائیة  تحظى ال، المحرز رغم هذا التقدم، من أنه ؤد 
 لألسباب التالیة:لقضاء على هذه األمراض، وذلك مرحلة ا بلوغلاالهتمام 

 المهملة.ألمراض االستوائیة العبء العالمي ل من %40فر�قیا حوالي وجد في أت )أ
 

ما ال �قل عن خمسة فیها  استوطندولة  37، هناك في االتحاد األفر�قي ادولة عضو  55 أصلمن  )ب
التي تؤثر على المجتمعات الفقیرة والمهمشة مما یؤدي إلى تفاقم دورة  المهملةستوائیة المراض امن األ
 الفقر.

 

 500,000المهملة ( األمراض االستوائیةعن  ةمعدل الوفیات الناتجاالنخفاض النسبي لالرغم من  على )ج
اإلصا�ة  ، ترتبط هذه األمراض والحاالت �مضاعفات خطیرة ناتجة عنحالة وفاة في العالم سنوً�ا)

أوجه �ما في ذلك العمى والتشوه والوصم االجتماعي واأللم المزمن والضعف اإلدراكي و مراض �األ
إعاقة التعلیم والتوظیف والنمو  ال رجعة فیها تؤدي إلى   من أضرار أخرى طو�لة األمدوغیرها ة اإلعاق

 االقتصادي والتنمیة الشاملة.
 

، فإن معظم البلدان األفر�قیة على نطاق واسع حاالته األمراض والذالو�ائي له نتشارالعلى الرغم من ا )د
 المهملة تعمل �كامل طاقتها.األمراض االستوائیة لدیها برامج متكاملة لمكافحة  تلیس
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المهملة إلى االعتماد األمراض االستوائیة أدى االفتقار إلى الملكیة والقیادة القو�ة والتمو�ل المحلي لبرامج  )ه
هذه األمراض في أیدي المنظمات غیر الحكومیة والشر�اء المنفذین مكافحة على المانحین وترك 

 اآلخر�ن.

 

 انسیؤد� األمراض االستوائیة المهملةاالعتماد على المانحین واالفتقار إلى المیزانیات الوطنیة لبرامج  )و
األنشطة وقف  في یتسببإلى عكس التقدم المحرز حتى اآلن في حالة انخفاض التمو�ل الخارجي مما 

 والتدخالت.
 

المهملة حیث تدعم المنظمات األمراض االستوائیة مكافحة ضعف تكامل البرامج المختلفة في مجال  )ز
والتنسیق إلى  المواءمة ضعف�ؤدي و المختلفة أمراًضا مختلفة وفي مواقع مختلفة داخل دولة واحدة. 

 .للقضاء علیهاوجود نهج منعزل �عیق الجهود المبذولة 
 

ارات المهملة تندرج تحت عدد من القطاعات أو الوز  األمراض االستوائیةفي مجال مكافحة  تدخالتال )ح
م والمیاه والصرف ، والطب البیطري، وتر�یة الحیوانات، والبیئة، والتعلیم المحليالحك وزارات  �ما في ذلك
الرامیة إلى القضاء ، و�التالي فإن ضعف التعاون بین الوزارات ذات الصلة �عیق الجهود مالیةالصحي وال

علیها. �اإلضافة إلى ذلك، قد ال �كون التعاون على مستوى المجتمع بین الكوادر الصحیة المختلفة 
 �افیًا. ینالتقلیدی ینمثل العاملین الصحیین المجتمعیین والمعالج

 

ود الناجمة عدم �فا�ة تسخیر الموارد من خالل نهج متكامل بین الوزارات القطاعیة لتجنب ازدواجیة الجه )ط
برامجها الخاصة مع جهات  �إیواءعن عدم تنسیق دعم المانحین مما یؤدي إلى قیام الوزارات المختلفة 

 .مانحة مختلفة
 

 تقد ال یتحقق إذا �ان التر�یز على التدخاله األمراض ذعلى همن أن القضاء  أ�ضا معن قلقه إذ �عر�ون  .3
 �ما یتضح من االعتبارات التالیة: ،المبادرات المتكاملةاالنفراد�ة، بدال من 

 

مثل االختبار والعالج بدًال من نهج متكامل متعدد القطاعات  االنفراد�ةالتر�یز على التدخالت  نصبی )أ
 �شمل الوقا�ة والتثقیف الصحي والتعز�ز ومكافحة ناقالت األمراض.

 

إحدى  �مثالنو�دارة الحاالت التي تم تحدیدها  توز�ع األدو�ة على نطاق جماهیري على الرغم من أن  )ب
اد سوًءا �سبب إمكانیة دز ااستخدام هذه المبادرة وحدها المهملة، إال أن األمراض االستوائیة  مكافحةطرق 

والدیدان الطفیلیة  البلهارسیاالوصول إلى األدو�ة االنتقائیة القائمة على المسنین ألمراض مثل داء 
األفراد الذین �خضعون للعالج ال یزالون �قیمون في  ألنث یؤخر جهود القضاء، تر�ة، حیالمنقولة �ال

 حیث �ستمر انتقال العدوى مما یؤدي إلى إعادة العدوى.المحلیة المجتمعات 
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الوقا�ة على الرغم من أن أسلوب المكافحة األكثر فعالیة من حیث التكلفة ال یتم تأییده أو تمو�له أو  )ج
 المهملة.األمراض االستوائیة تنفیذه في مكافحة 

 

 األمراض االستوائیةمبادرات مثل التثقیف الصحي على الرغم من أنها أساسیة في تعز�ز القضاء على  )د
المهملة وتحفیز التغییرات في السلوك والتصورات والمواقف تجاه ممارسات النظافة ال یتم تمو�لها 

 ة.المو�وءالمحلیة وتنفیذها �شكل �اٍف في المجتمعات 
 

األمراض مكافحة ناقالت األمراض والصحة العامة البیطر�ة على الرغم من أهمیتها في القضاء على  )ه
 المهملة ال تحظى �االهتمام والتمو�ل الكافیین من البرامج الوطنیة والجهات المانحة.االستوائیة 

 

والدعوة العالمیة مع القلیل  توز�ع األدو�ة على نطاق جماهیري یر�ز معظم المانحین الدولیین فقط على  )و
 من االهتمام بتدخالت مبادرات المكافحة األخرى.

 

�ما هو  األمراض االستوائیة المهملةلمشار�ة المجتمعیة وملكیة برامج تعز�ز اغیر المرضي لمستوى ال )ز
 لتعز�ز الملكیة والقیادة. یةالمجتمع القیاداتالحال �النسبة لألمراض األخرى مثل المالر�ا التي تستخدم 

 

المهملة واإلبالغ المتكامل في أنظمة المعلومات الصحیة ألمراض االستوائیة الروتینیة ل كافحةغیاب الم )ح
 المهملة.األمراض االستوائیة الوطنیة مما �حد من اإلنذار المبكر واالستجا�ة السر�عة لتفشي 

 

 حیث  توز�ع األدو�ة على نطاق جماهیري جنب مع ضعف تنفیذ دراسات الفعالیة الروتینیة جنًبا إلى  )ط
 رجح أن یؤدي انتشار األدو�ة على نطاق واسع إلى مقاومة األدو�ة.ی
 

المهملة. وقد أدى ذلك األمراض االستوائیة �المحلیة ندرة مشار�ة وسائل اإلعالم في توعیة المجتمعات  )ي
ارتفاع �ساهم في مما إلى سوء فهم المجتمع للوضع الراهن أو تفسیر األمراض بناًء على فهم الفرد. 

 معدالت االعتالل والوفیات التي �مكن الوقا�ة منها حیث �سعى المجتمع إلى العالجات البدیلة.
 

 ، إال أن ملكیة البرامج قلیلة.المهملةاألمراض االستوائیة على الرغم من مشار�ة المجتمع في مكافحة  )ك
 

العمل المهملة والقضاء علیها من خالل األمراض االستوائیة عدم التزام الحكومات الوطنیة �مكافحة  )ل
مع البرامج القائمة األخرى داخل نفس المجتمعات واستخدام الموارد المتاحة �ما في ذلك الموارد  يالتكامل

 البشر�ة والمالیة.
 

 .ة، وتنفیذ البحوث العملیفي أنظمة المراقبة والرصد لحوظةلما أوجه القصور )م
 

 ة في القارة:یالصح جندةاألأفر�قیا دورها في تشكیل  �أداء نرحب .4
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، واإلطار التحفیزي األفر�قیةمثل استراتیجیة الصحة العدید من األدوات الصحیة  وضعقادت أفر�قیا  )أ
 إلنهاء اإلیدز والسل والمالر�ا التي شكلت االستجا�ة نحو الحد من عبء المرض.

 

-2021المهملة ( األمراض االستوائیةخارطة الطر�ق العالمیة لمنظمة الصحة العالمیة �شأن  وضع )ب
) التي ستوفر التوجیه العام نحو مكافحة هذه األمراض والقضاء علیها واستئصالها �حلول عام 2030
2030. 

 

األمراض االستوائیة مؤخًرا �شأن القضاء على  وضعهمن المتوقع أن یوفر اإلطار القاري الذي تم  )ج
ة هذه األمراض والقضاء علیها ) التوجیه الضروري �شأن مكافح2030-2020المهملة في إفر�قیا (

 في القارة. واستئصالها

�صئ يكى:ولهذه الغا�ة  شى   مم

 ما یلي:�لدول األعضاء في االتحاد األفر�قي نوصي ا. أوال
یها القضاء علو  األمراض االستوائیة المهملةمن حمل المسؤولیة الكاملة والملكیة والقیادة في الحد أن تت )أ

 ).2030-2020المهملة (مراض االستوائیة ألاإلطار القاري لمن خالل تنفیذ واستئصالها 
 

األمراض االستوائیة تعز�ز السیاسات التي تحكم تعز�ز الصحة والتعلیم لدفع الجهود نحو منع انتقال  )ب
 المهملة.

المهملة مع التر�یز على التعاون المفید مع  األمراض االستوائیةللقضاء على وضع برامج متكاملة  )ج
 البرامج القائمة األخرى داخل وزارات الصحة.

 

ر القاري الوطنیة مع اإلطا األمراض االستوائیة المهملةلمكافحة عمل ال�جب على البلدان مواءمة خطة  )د
الصحیة الوطنیة و�دماجها في أدوات السیاسة  اعتمادهاستراتیجیة من خالل هج االوالسعي لتنفیذ النُ 

متعددة القطاعات. من المحتمل أن تقوم �ل من وسائل اإلعالم الحكومیة والخاصة بتخصیص الو 
 المهملة. األمراض االستوائیةعلى  انر�ز ی) %10بث (ووقت مساحة 

 

 بیئة مواتیة للتنسیق والمواءمة من أجل تنفیذ اإلطار. تهیئینبغي للدول األعضاء أن  )ه
 

الصحة والتعلیم والمیاه والصرف الصحي  وزارات�جب تعز�ز تعاون الوزارات ذات الصلة مثل  )و
 ، و�ین مختلف أصحاب المصلحة.المحلي وما إلى ذلك مت والحكواالتصاال

 

األمراض  مكافحة على�جب على الدول األعضاء تعز�ز الشراكة بین الدول وخاصة التعاون عبر الحدود  )ز
 والقضاء علیها. االستوائیة المهملة
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�جب أن تستثمر الدول األعضاء في البحث والتطو�ر من أجل تعز�ز أدوات التشخیص المحلیة القابلة  )ح
 للتطبیق لتوجیه استراتیجیات التدخل الجدیدة.

 

 األمراض االستوائیة المهملة�جب على الدول األعضاء تخصیص موارد محلیة �افیة لعملیات برامج  )ط
 .القاري  وتنفیذ إطار العمل

 

�جب على الدول األعضاء دعم الجهود المبذولة من أجل المناصرة القو�ة والحو�مة الرشیدة التي تظهر  )ي
 ملكیة اإلطار القاري.

 

�جب على الدول األعضاء ضمان المشار�ة الكاملة لجمیع أصحاب المصلحة �ما في ذلك المجتمعات  )ك
األمراض بدا�ة تنفیذ تدخالت لمجتمع المدني والقطاع الخاص من ووسائل اإلعالم ومنظمات االمحلیة 

 .االستوائیة المهملة
 

 نقل �سبب ت قالیمبر الحدود بین البلدان وداخل األ�جب على الدول األعضاء ضمان التعاون ع )ل
 األشخاص عبر الحدود �ممارسة ثقافیة في �عض البلدان.

 

" التي االستوائیة المهملةألمراض ال ل المناصرة مثل "في حمالت االستثمار عضاء الدول األ�جب على  )م
تعزز جهود البرامج الوطنیة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وتعزز إنشاء أنظمة مساءلة 

 شاملة.
 

في الحزمة الدنیا  االستوائیة المهملةاألمراض �جب على الدول األعضاء تضمین التدخالت لمكافحة  )ن
 حزمة التغطیة الصحیة الشاملة.من المتطلبات لتحقیق 

 
 

األمراض نظم المعلومات الصحیة وتعز�ز البحوث التشغیلیة حول  عز�ز�جب على الدول األعضاء ت )س
 .االستوائیة المهملة

 

 مفوضیة االتحاد األفر�قي والمجموعات االقتصاد�ة اإلقلیمیة والمنظمات الصحیة اإلقلیمیةثانیا. 
والقضاء علیها  االستوائیة المهملةاألمراض  مكافحةاستباقي للدول األعضاء في مجال دعم فني تقد�م  )أ

 .واستئصالها
 

 .قالیملتنفیذ اإلطار القاري داخل األ اومنسق امتماسك االدول األعضاء نهجلدى التأكد من أن  )ب
 تعز�ز التعاون عبر الحدود حتى ال یتخلف أحد عن الر�ب. )ج
 في السیاسات والبرامج الوطنیة.التأكد من أن اإلطار مدمج  )د
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، وضمان االتساق على المستو�ات الوطنیة واإلقلیمیة القاري  راء متا�عة ومراجعة دور�ة لإلطارإج )ه
ناسب، وفي الوقت الم�شكل فعال وتقییم األثر وضمان تنفیذه المحرز والقار�ة، من أجل تتبع التقدم 

 .مولیة�طر�قة شو  أمام المواطنین والشفافیةوالمساءلة 
تقر�ر عن التقدم المحرز في تنفیذ اإلطار �ل سنتین من خالل اللجنة الفنیة المتخصصة للصحة إعداد  )و

 والسكان ومكافحة المخدرات.
 .األمراض االستوائیة المهملةلز�ادة الموارد من أجل برامج  مناصرةدعم ال )ز
 و�دارة المبادرات والمشار�ع عبر الحدود وعبر البلدان.وضع تعز�ز  )ح

 ثالثا. منظمة الصحة العالمیة (وو�االت األمم المتحدة األخرى)
دعم تطو�ر وتحدیث القواعد والمعاییر والسیاسات والمبادئ التوجیهیة واالستراتیجیات القائمة على األدلة  )أ

 ومكافحتها والقضاء علیها. االستوائیة المهملةاألمراض والبحوث من أجل الوقا�ة من 
 

األمراض االستوائیة لمكافحة طر�ق الرصد التقدم المحرز في تحقیق األهداف المحددة في خارطة  )ب
یانات من أنظمة المراقبة وتقد�م الدعم للدول األعضاء في جهودها لجمع وتحلیل الب .  2030المهملة 
 ؛الوطنیة

 

 االستوائیة المهملةمراض األتقد�م الدعم للدول األعضاء لتعز�ز قدرات الموارد البشر�ة للوقا�ة من  )ج
األمراض والصحة البیطر�ة  ، وتوسیع نطاق التدخالت �ما في ذلك مكافحة ناقالتوتشخیصها ومكافحتها

 ؛العامة
اقالت كتشاف والحصول على أدوات تشخیص وأدو�ة جدیدة وتدابیر مكافحة نالتشجیع ودعم المبادرات ل )د

 ؛ة واحدة"یاألمراض وُنهج صح
ها �فاءتتدخالت و البحث ودعم البحث التشغیلي والقدرة على إجراء البحوث وز�ادة فعالیة التحدید أولو�ات  )ه

 ؛من حیث التكلفة

 والمنظمات غیر الحكومیة ومنظمات المجتمع المدني الشر�اء اإلنمائیون را�عا. 

والتقییم  رصددعم الدول األعضاء في تعز�ز نظم المعلومات وجمع البیانات والتأكد من أن أنظمة ال )أ
 في النظم الصحیة. متكاملة ومدمجة

 االستوائیة المهملةاألمراض  لمكافحةدعم الدول األعضاء في تعبئة الموارد المالیة لتنفیذ برامج شاملة  )ب
 من خالل تعدیل التر�یز من مبادرة أو اثنتین من المبادرات المستقلة إلى جمیع التدخالت الموصى بها.

 خالل المواءمة قدر اإلمكان مع األولو�ات التي تحددها الدول األعضاء. تنسیق الدعم للتدخالت من )ج
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 .االستوائیة المهملةاألمراض مناصرة حشد التمو�ل للبحث عن  )د


