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 والسكان لمصحة المتخصصة الفنية لمجنة األول االجتماع نتائج عن التنفيذي الموجز
 2015 أبريل13- 17إثيوبيا أبابا، أديس المخدرات ومكافحة

 
 والسكاف لمصحة األفريقي لالتحاد المتخصصة الفنية نةلمج الوزاري األوؿ االجتماع عقد -1

 وكاف. 2015 أبريؿ 17و16 يومي إثيوبيا أبابا، أديس في  المخدرات ومكافحة
 .والعاـ" الشامؿ الوصوؿ  تحديات" ىو المؤتمر موضوع

لمجنة  الثالثة القطاعات الحاسمة المتعمقة بالموضوع عبر جميع القضايا االجتماع ناقش -2
 .المخدرات ومكافحة والسكاف الصحة وىى لمتخصصةالفنية ا

 أنجوال، الجزائر،: األفريقي االتحاد في األعضاء التالية الدوؿ ممثمو االجتماع وحضر -3
 الكونغو جميورية الكونغو، الوسطى، أفريقيا جميورية بوروندي، فاسو، بوركينا بوتسوانا،

 ليسوتو، كينيا، كوناكري، غينيا غامبيا، إثيوبيا، إرتريا، مصر، جيبوتي، الديمقراطية،
 الجميورية رواندا، نيجيريا، ناميبيا، موزامبيؽ، موريتانيا، مالي، مالوي، ليبيريا،

 تونس، توغو، تنزانيا، سوازيالند، السوداف، أفريقيا، وجنوب وسيراليوف الصحراوية
 القتصاديةا والمجموعات األفريقي االتحاد أجيزة إلى جانب. وزيمبابوي زامبيا أوغندا،
 وغير الحكومية كما حضرتو المنظمات الحكومية المتحدة، األمـ ووكاالت اإلقميمية
 .المتعاونوف والشركاء

المجنة الفنية المتخصصة لمصحة والسكاف ومكافحة  قواعد إجراءات االجتماع اعتمد -4
 .القانونية والشؤوف المخدرات وأحاليا إلى المجنة الفنية المتخصصة لمعدؿ

 :الرئيسية النتائج ييم فيما -5
 الصحة:
 :يمي ما الوزراء قرر عمؿ مابوتو، خطة بحثيـ تقرير مراجعة  في  -6

 2030 - 2016 وتنفذىا خالؿ الفترة المنقحة مابوتو خطة عمؿ يتعيف إعداد  -1
 األفريقي الموقؼ أىداؼ مع تمشيا  فعالية األكثر لمتمكيف مف القياـ بمزيد التنفيذ

 .األفريقي لالتحاد 2063 وأجندة  ،2015 عاـ بعد لما التنمية أجندة مف الموحد
 عمى بناء أسبوعيف غضوف في خطة عمؿ مابوتو  مراجعة تقرير يتعيف استكماؿ   -2

 .وتعميقات المجنة الفنية المتخصصة لمصحة والسكاف ومكافحة المخدرات مدخالت
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 نقص سفيرو  حصوؿ الجميع عمى خدمات  نحو المعجؿ لمعمؿ أبوجا بحثيـ لنداء في -7
 األفريقي لالتحاد الطريؽ وخارطة أفريقيا في والمالريا والسؿ اإليدز/البشرية المناعة
 المناعة نقص فيروس بشأف تقرير مراجعة العالمي والتضامف المشتركة المسؤولية حوؿ

 : الوزراء ما يمي قرر ، والمالريا والسؿ اإليدز/البشرية
 

 أبوجا إلعالف وفقا"  األفريقي لالتحاد الطريؽ و" خارطة" أبوجا نداء" مراجعة   -1
 .القارة في السؿ عبء مف الحد عمى التركيز ذلؾ في بما المراجعة، ونتائج 12+

 إنياء مراحؿ لتحديد الطريؽ خارطة وضع بتسييؿ األفريقي االتحاد مفوضية قياـ -2
 أبوجا ىدؼ مع تمشيا وذلؾ والمالريا والسؿ اإليدز/البشرية المناعة نقص فيروس

القادـ  االجتماع المشترؾ إلى الطريؽ خارطة تقدـ أف ينبغي. 2030 12+
 المقرر عقده  األفريقييف العالمية الصحة منظمة ووزراء - لمفوضية االتحاد األفريقي

 .2016 عاـ في تونس، في
 

- (2015واعتمدوا استراتيجية التغذية اإلقميمية األفريقية المنقحة الوزراء بحث-8
 :التالية راراتواتخذوا الق( 2025

 
 عمييا والتصديق واعتمادىا الغذائي األمن بشأن القارية واألطر السياسات تحديد  -1 

 ، القطاعات المتعددة خطط التغذية  وخاصة األفريقي، االتحاد في األعضاء الدول قبل من
 ؛ النفقات والميزانيات تتبع ونظم المجتمعية
 التدخالت تنفيذ وتعزيز لمتغذية اردىامو  نسبة من األعضاء بتخصيص قيام الدول-2

 أفريقيا؛ في التغذية لتحسين الفعالة
 

 ،2015 لعام صحة األميات واألطفال الرضع واعتماد الوزراء تقرير ضرورة بحث -9
 :التالية القرارات واتخذوا

  بعد واألطفال الرضع في أفريقيا استمرار حممة التعجيل بالحد من وفيات األميات -1
" الحياة تعطي تموت أي امرأة وىي أالا  ينبغي: أفريقيا" شعار تتح 2015عام 
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 إنياء عمى القارة جيود وتركيز الحممة حققتيا التي المكاسب لترسيخ كوسيمة
 تجنبيا. يمكن التي واألطفال الرضع األميات وفيات

العمل بشأن صحة األميات واألطفال الرضع تقريرا عن حالة صحة  إعداد فريق-2
 تقديم الدعم لضمان 2030 عام حتى طفال الرضع عن فترة السنتيناألميات واأل

حيث أن صحة األميات واألطفال  ، 2015 بعد عام ما مرحمة في السياسي
 الرضع تعتبر مسألة  لم تحسم بعد.

 
خطة الصناعة الصيدالنية في أفريقيا  تنفيذ في المحرز التقدم عن عرض ُقدم -10

 :شأنياالقرارات التالية ب واتخذ الوزراء 
 

 أنشطة تنفيذ آخرين، شركاء مع بالتعاون النيباد ووكالة تسييل المفوضية -1
 الطريق وخارطة الجيدة التصنيع ممارسات وتنفيذ تطوير وخاصة األولى، المرحمة

 .الشيادات إلصدار اإلقميمية المشاريع الوطنية و خالل من
 المنتجات تنظيم أنبش النموذجي األفريقي االتحاد قانون ببحث الوزراء توصية -2

 القانونية والشؤون المجنة الفنية المتخصصة لمعدل قبل من الطبية
 

 الصحة استراتيجية لمراجعة المفوضية  أحرزتو الذي التقدم الوزراء بحث  -11
من قبل   األفريقية المنقحة الصحة بأن يتم بحث استراتيجية وأوصوا  األفريقية

 العالمية الصحة التحاد األفريقي / منظمةل  الصحة االجتماع المشترك بين  وزراء
 .2016 أبريل المقرر عقده  في

 
 السكان:

 
فيما   2014 السكان في أفريقيا لعام  تم تقديم وبحث التقرير عن وضع   -12

 الخبراء لجنة إنشاء أىمية الوزراء وأقر. ومناقشتيا والتحويالت يتعمق باليجرة
 :يمي بما وأوصوا  حول السكان فرعية كمجنة  السكان األفريقيين في مجال



EX.CL/904 (XXVII) 

Page 4 

وذلك  و السكان، بين اليجرة عن الصمة  تفصيال أكثر دراسات إجراء ينبغي -1
 لميجرة، المسببة العوامل لتسميط مزيد من الضوء عمى 

 لجمع فقط ليس توسيعو ينبغي ىامة مبادرة  لمتحويالت األفريقي المعيد أصبح -2
 األعضاء الدول بين البيانات جمع اأيض ولكن الدوليين المياجرين عن البيانات

 البمدان، وداخل األفريقي االتحاد في
 

 المخدرات: مكافحة
 

 القرارات واتخذوا المخدرات مكافحة بقطاع المتعمقة الوثائق الوزراء بحث -13
 .التالية

 
 تبادل تيسير اإلقميمية وأمانات المجموعات االقتصادية األعضاء لمدول ينبغي -1

قميميا؛ وطنيا المخدرات بتعاطي المتعمقة  المعمومات نشاء وا   مراكز التميز وا 
 لتدريب تستخدم أيضا أن والرعاية عمى المخدرات إدمان لعالج والوطنية اإلقميمية
 العالج؛ مجال في العاممين

 الدولية المخدرات مراقبة اتفاقيات جميع عتماد وتنفيذا األعضاء لمدول ينبغي -2
 الثالث؛

 أن توزع عمى جميع الدول األعضاء  األفريقي اداالتح مفوضية يتعين عمى -3
 والذي ،(2017-2013) األفريقي لالتحاد العمل خطة عن تنفيذ المستحثون

 .2014-2013 الفترة يغطي
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 مقدمة

لمػػػػدورة األولػػػػى لمجنػػػػة الفنيػػػػة المتخصصػػػػة لمصػػػػحة والسػػػػكاف ومكافحػػػػة  الػػػػوزراءقػػػػد اجتمػػػػاع ع   .1
. وكػػػاف موضػػػوع الػػػدورة ىػػػو 2015بريػػػؿ أ 17و  16أبابػػػا، إثيوبيػػػا، مػػػا بػػػيف المخػػػدرات، فػػػي أديػػػس 

 ."العاـ والشامؿ"تحديات الوصوؿ 
ف خػالؿ القطاعػات الثالثػة لمجنػة الفنيػة الموضػوع مػ تنػاوؿناقش االجتماع قضايا ىامة عبػر و  .2

 المتخصصة كما يمي:
 تطبيؽ إطار خطة استراتيجية خماسية حػوؿ مكافحػة المخػدرات مػع تركيػز  مكافحة المخدرات:  .3

نشػػاء مراصػػد وطنيػػة واقميميػػة لممخػػدراو ، منػػو تعػػاطي المخػػدرات والعػػالج منػػعخػػاص عمػػى معػػايير  ت، ا 
مشػػػكمة حػػػوؿ ة الخاصػػػة لمجمعيػػػة العامػػػة لدمػػػـ المتحػػػدة لػػػدور وبحػػػث الموقػػػؼ األفريقػػػي الموحػػػد مػػػف ا

 (.2016ابريؿ  21-19المخدرات العالمية )
التغذية، وفيػروس نقػص المناعػة و والطفؿ،  وليدوال مشروع السياسات حوؿ صحة األـالصحة:  .4
بمػا ، باالضافة إلى تعزيز النظـ الصػحية شرية/اإليدز والسؿ والمالريا وغيرىا مف األمراض المعديةبال

 .في ذلؾ الوصوؿ لممنتجات الطبية
 .فيما يخص اليجرة وقضايا التنمية العامة: حالة السكاف في أفريقيا السكان .5

 الحضور

الدوؿ األعضاء في االتحاد األفريقي التالية: الجزائر، أنغوال، بوتسوانا،  وحضر االجتماع ممثم .6
، جميورية الكونغو الديمقراطية، ، الكونغوجميورية أفريقيا الوسطىبوركينا فاسو، بوروندي، 

مالوي، مالي، ليبيريا، ، كينيا، ليسوتو، كوناكريغينيا غامبيا، إثيوبيا، إريتريا، مصر، جيبوتي، 
العربية الصحراوية الديمقراطية، الجميورية رواندا، موريتانيا، موزامبيؽ، ناميبيا، نيجيريا، 

 توغو، تونس، أوغندا، زامبيا وزيمبابوي. زانيا،تن ،سوازيالندجنوب أفريقيا، السوداف، سيراليوف، 
أجيزة االتحاد األفريقي، والمجموعات االقتصادية االقميمية،  كما حضر االجتماع ممثموف عف .7

 . يوفئاووكاالت األمـ المتحدة، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، والشركاء اإلنم
 من جدول االجتماع: االفتتاح 1البند 

 تاحية لمفوض الشؤون االجتماعيةالكممة االفت
، مفوض الشؤوف األفريقية، بالمشاركيف وحثيـ سعادة الدكتور مصطفى صديقي كالوكورحب  .8

عمى اغتناـ الفرص المتأتية مف تجميع ثالثة قطاعات مترابطة )الصحة، السكاف ومكافحة 
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سمبي لممخدرات غير أبرز المفوض التأثير الو تحديات التنمية في أفريقيا. المخدرات( لمحسـ في 
التنمية االجتماعية واالقتصادية. كما أبمغ االجتماع أف عمى المشروعة عمى الصحة العامة و 

عاـ حصوؿ الالديناميات السكاف تأثير عمى قدرة الدوؿ األعضاء في االتحاد األفريقي لضماف ل
اىتماما بالتالي  ستحؽيت ىو ما، و ايعمى خدمات الرعاية الصحية والحماية االجتماعية لمواطني

 .خاصا
 لمسكان-كممة رئيس ىيئة المكتب السابق

رئيس المنتيية الكينيا، بوالتخطيط،  الالمركزيةزارة ولة بو دممثؿ سعادة آف ويكورو، كاتبة الأشاد  .9
سكاف أفريقيا  ضرورة وصوؿمع  و ينسجـموضوع االجتماع مؤكدا أنب ،سكافالواليتو لوزراء 

المجنة الفنية  ية الجيدة عمى جميع المستويات. وذكر أف موضوعلى الخدمات الصحإ ـبأكممي
مع العديد مف المواضيع العالمية  يتسؽ المتخصصة لمصحة والسكاف ومكافحة المخدرات

سيجعؿ ىو ما "، و اإنساني االصحة اإلنجابية "وجي مسائؿ مف قبيؿويعطي المرتبطة بيذه القضية 
 ،دسرةالطوعي لتنظيـ والالرعاية الصحية اإلنجابية،  بما في ذلؾ ،اواقعأمرا الوصوؿ الشامؿ 

بما في ذلؾ فيروس نقص المناعة  ،والوقاية مف األمراض المنقولة جنسياوالوالدة تحت اإلشراؼ، 
"، مشبابمالءمة لالخدمات الصحية في أفريقيا " مف جديد عمى ضرورة أف تكوفالبشرية. وأكد 

 .الشباب لدعداد المتزايدة مفالتنمية و االنجابية وتستجيب الحتياجات الصحة 
 لمكافحة المخدرات-كممة رئيس ىيئة المكتب السابق

ىيندرييتا إيبيمينغ  جميورية جنوب أفريقيا، السيدةلوزير التنمية االجتماعية  ةنائبناشدت  .10
عمى مكافحة المخدرات كأولوية قصوى في الدوؿ األعضاء  إلبقاء، المندوبيف لزولو-بوغوباني
دعت . كما عمييا ممخدرات وخفض الطمبلعرض الإلى سياسات متوازنة لمعالجة كؿ مف تدعو 
يولي لدعـ األسر لمشباب والنساء الذيف ىـ في الغالب ضحايا المخدرات. وأوصت بأف  أيضا

مف  االىتماـ الكافي لكؿ مف القطاعات الثالثة )الصحة والسكاف ومكافحة المخدرات( الوزراء
 .ع" أي منيا في المجنة الفنية المتخصصة المشتركةعدـ "ضياضماف  ؿاج
 المسائل اإلجرائية: من جدول األعمال 2البند 

 لمجنة الفنية المتخصصة لمصحة والسكان ومكافحة المخدراتأ. انتخاب ىيئة مكتب ا

المجنة الفنية المتخصصة، وعقب  فيما يخص تشكيؿوفقا لمقانوف التأسيسي لالتحاد األفريقي  .11
، تـ انتخاب ىيئة مكتب الدورة األولى لمجنة الفنية ورات الالزمة بيف الدوؿ األعضاءمشاإجراء ال

 :مكافحة المخدرات كما يميالمتخصصة لمصحة والسكاف و 
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 )الجنوب األفريقي( جنوب أفريقيا   الرئيس
 غرب أفريقيا(سيراليوف )  النائب األوؿ لمرئيس
 قيا()وسط افري بوروندي  النائب الثاني لمرئيس
 شماؿ أفريقيا()الديمقراطية الجميورية العربية الصحراوية   النائب الثالث لمرئيس

 شرؽ أفريقيا(ثيوبيا )إ    المقرر
 اعتماد جدول األعمال وبرنامج العملب. 

 .تعديالت دوفمد االجتماع جدوؿ األعماؿ وبرنامج العمؿ اعت   .12
 وال في أفريقيا والدروس المستفادةمن جدول األعمال: تفشي مرض فيروس االيب 3البند 

مكافحة لدعـ ، رئيس بعثة االتحاد األفريقي أوكيتاالرئيسي، المواء الدكتور يوليوس  المتحدثقدـ  .13
ىيكمة البعثة، واالستراتيجية، واإلنجازات، عف انتشار مرض اإليبوال في غرب أفريقيا لمحة عامة 
عادة البناء فيما بعد مرض  والدروس المستفادة وسبؿ التقدـ بما في ذلؾ في مرحمة اإلنعاش وا 

 االيبوال.
الدكتور مايكؿ مكانغا، مدير التعاوف بيف بمداف الجنوب ورئيس  ،الرئيسي األوؿ المحاوروقدـ  .14

"إجراء التجارب السريرية في أفريقيا كوسيمة لمبحث عف حؿ أفريقي  حوؿعرضا  ،مكتب أفريقيا
التجارب حالة مرض فيروس االيبوال في أفريقيا، و  وعرضفي وأبرز  يبوال".لمرض فيروس اإل

، والتوصيات، واستجابات الشراكة االوروبية مع البمداف النامية فيما يخص يبواللإلالسريرية 
 التجارب السريرية.

إبراىيـ أساني  ة مارغاريت سينغوندا، ممثمة عف الدكتور، الدكتور ةالثاني ةالرئيسي ةالمحاور  توتناول .15
ما و متجارب السريرية في أفريقيا: ليباد موضوع "الرقابة التنظيمية نيس التنفيذي لممياكي، الرئ

وأبرز العرض خمفية وفرص المواءمة األفريقية لتسجيؿ األدوية، وسبؿ إحراز  جب القياـ بو."تو ي
 التقدـ.

 الوزراء: فإفحمقة النقاش، ل وتبعا .16
لمطوارئ مف أجؿ تحقيؽ استجابة سريعة مفوضية االتحاد األفريقي إلنشاء فريؽ استجابة  فدعو ي (1

 وفعالة لمطوارئ الصحية العامة مستقبال في أفريقيا.
تخصيص فرص تدريب في مؤسساتيـ الصحية لتدريب العامميف في لالدوؿ األعضاء  فدعو ي (2

يراليوف، وغينيا، وليبيريا، وذلؾ اعترافا بالنقص الحاد لعاممي الصحة في يالقطاع مف دوؿ س
 ضررة مف مرض فيروس االيبوال.البمداف المت
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كذلؾ مف الدوؿ األعضاء تعزيز نظاميـ المتكامؿ لرصد المرض والتعاوف عبر  وفيطمب (3
 مرض في المستقبؿ.تفشى األ سيولة استيعابالحدود لضماف 

 ديوف الدوؿ المتضررة.في إلغاء المجتمع الدولي تفكير ضرورة وف مجددا كديؤ  (4
، وليس فقط األمدحموؿ طويمة  مف أجؿث و ي البحالستثمار فلالدوؿ األعضاء  يدعوف (5

 رئ.الحموؿ قصيرة المدى، أثناء حاالت الطو 
تنمية الموارد البشرية خاصة الستثمار في تعزيز النظاـ الصحي و يدعوف الدوؿ األعضاء ل (6

 المؤسسات.تعزيز و 
ومبادئ فوضية االتحاد اإلفريقي وضع خطة أفريقية لمجابية المخاطر مف م وفيطمب (7

 اجية الكوارث بما يتماشى مع المعايير الدولية.( لمو ييية )أو بروتوكوؿتوج
 بين الصحة ومكافحة المخدرات الصالتمن جدول األعمال:  4بند 

كؿ مف الذي قدمو  بيف الصحة ومكافحة المخدرات، أبرز العرض الصمةبتناولو  .17
مكتب غاسوامي، مف الدكتور جيؿ فورت، مف منظمة الصحة العالمية والسيد كوناشيكار رين

مسألة الوصوؿ إلى المواد المؤثرة عمى العقؿ،  ،األمـ المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
وأوضحت وغيره مف المواد، وآثار ذلؾ عمى الصحة في أفريقيا.  جدولة الكيتاميفومسألة 

ماعية الجمسة أف لعدـ معالجة/أو نقص معالجة اآلالـ المزمنة نتائج جسدية، وعاطفية واجت
خطيرة تؤثر بشكؿ حاد عمى نوعية الحياة. فاأللـ ليس مجرد أعراض بؿ ىو مرض بحد 

 وتبعا لمنقاش العاـ فإف الوزراء: ذاتو.
يدعوف الدوؿ األعضاء لدعـ جدولة الكيتاميف وباإلجماع، إذ أف ىذا الدواء ضروري جدا  (1

بدائؿ محدودية ال ت الطوارئ وفي حاالت الحرب، معفي حاال اتصدملا السيما لمعالجة
 .عمى استعمالو والسيطرةإليو المتاحة. ويتمثؿ التحدي في ضماف التوازف بيف الوصوؿ 

إلى ر األطباء دو بتمرير جراء مراجعة تشريعية، والسماح أيضا إلالدوؿ األعضاء  وفدعي (2
 الذيف يعانوف مفلممرضى  ويوتمكينيـ مف وصؼ المورفيف الفمالمدربات  مرضاتملا

 عبر ، وتوفير التدريب لصانعي السياسات والمينييف الصحييف، بما في ذلؾةمعتدلـ الالاآل
 .السكافمنيا عدد أكبر مف مواؿ يستفيد أل االتحاد األفريقي تخصيص
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من جدول األعمال: حمقة نقاش حول تحقيق الوصول العام والشامل لمصحة  5البند 

 شأن السكان والتنميةوالسكان والتنمية عن طريق تطبيق إعالن أديس أبابا ب

قدـ مفوض الشؤوف االجتماعية، سعادة الدكتور صديقي كالوكو، الجمسة مشيرا إلى أف التركيز  .18
سيكوف عمى استراتيجيات وفرص اإلستفادة مف العائد الديمغرافي مف أجؿ أفريقيا شاممة لمجميع 

 زدىرة وسممية.مو 
الرئيسي، معالي الدكتور  المتحدثمة قرأت الدكتورة أديس تاميري، مديرة ديواف الوزير، كم .19

، والتي شددت عمى جميورية اثيوبيا االتحادية الديمقراطيةللمصحة،  ةكيبيدي ووركو، وزير الدول
أىمية تسريع تنفيذ إعالف أديس أبابا بشأف السكاف والتنمية لضماف تحقيؽ األىداؼ المحددة. 

، وتركز عمى 2063ندة االتحاد األفريقي ركائز ىذا اإلعالف تتماشى وأج إلى أفكما أشار أيضا 
الشعوب األفريقية. وفي حديثو عف إنجازات  يةفكرة التنمية التي تتمحور حوؿ الناس وحوؿ رفاى

لى إثيوبيا أشار  مف إعالف أديس وذلؾ عبر ضماف المزيد  30أف إثيوبيا قد حققت التوصية رقـ ا 
لمدوؿ المتضررة مف مرض فيروس مف التعاوف بيف دوؿ الجنوب مف خالؿ إرساؿ متطوعيف 

 االيبوال، وتنظيـ المؤتمر القادـ لمموارد البشرية لمصحة.
وزير التنمية  ةزولو، نائب-ىندرييتا إيبمينغ بوكوبانيالسيدة  معالي، ىاألول ةالمحاور وركزت  .20

نيج ة بمدعوم ال بد أف تكوفتنمية ذات مغزى لجنوب أفريقيا، عمى أنو لتحقيؽ االجتماعية، 
 أصغر السكاف تمتمؾأف افريقيا  أشارت إلى. و 2063 جندةمع مبادئ أره الشعب تماشيا محو 
الشباب بالميارات الالزمة وحمايتيـ مف  سميحتينبغي العائد الديمغرافي  ولالستفادة مف، سنا

تمكيف المرأة  النقص فيإلى أشارت كما . يـتتعاطي المخدرات التي أصبحت أكبر تحد لتنمي
تركيز عمى الشابات. وأشارت إلى ضرورة التأكيد عمى الصحة اإلنجابية وحقوؽ الالنقص في و 

 ال سيما عف طريؽ تشجيع الحماية المزدوجة. ،المرأة والحصوؿ عمى وسائؿ منع الحمؿ
 صندوؽ األمـ المتحدة لمسكافالثاني، السيد كونستاف سيرج بوندا، ممثؿ المحاور مف جيتو أكد  .21

مجنة االقتصادية ألفريقيا، عمى وجوب بقاء تنفيذ إعالف أديس أبابا يقي واللدى االتحاد األفر 
بشأف السكاف والتنمية كأولوية أساسية ألنو يحتوي عمى كؿ خصائص التنمية. كما أكد عمى أف 

 ىذا اإلعالف معممة مميزة ذات رؤية، وعممية واستراتيجية.
 التالية: المالحظاتالوزراء  طرحوبعد النقاشات  .22
تجارية العماؿ األفرص و التفادة مف العائد الديمغرافي عف طريؽ االستثمار في خمؽ زيادة االس (1

 لمشباب.
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معائد الديمغرافي مثؿ التمكيف االقتصادي لمشباب، ل رئيسيةمعوامؿ المساعدة اللإعطاء األولوية  (2
 ؛تيما المتقاطعةطبيعؾ ادر مع إ -الجيديفوالوصوؿ إلى التعميـ والصحة 

الوصوؿ و  وانتشار األمراض آثار تغير المناخمثؿ ر المناخ عمى الصحة، في تأثير تغي لبحثا (3
 لخدمات الرعاية الصحية.

 ؛يةقوانيف التنمية السكانوأخالقية إجراء تقييـ األثر لتحديد مدى فعالية وكفاءة  (4
ألنيا تحفز  ، األمف الغذائي وتنمية المياراتممستوطنات البشرية المستدامةلإعطاء األولوية  (5

 ؛والفقر ضامر ة األمكافح
ؿ األساسية التي الرسائ بمورةكبيرة مف خالؿ الفجوة ىذه التسخير الحوار بيف األجياؿ إلغالؽ  (6

 ز عمى النظـ الثقافية؛تستجيب لمشباب وترك
تعزيز الشراكات وخاصة التعاوف فيما بيف بمداف الجنوب لالستفادة مف الموارد بما في ذلؾ  (7

 ؿ التنمية.التمويؿ المحمي والدولي مف أج
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من جدول األعمال: بحث تقرير اجتماع خبراء المجنة الفنية المتخصصة لمصحة  6البند 

 والسكان ومكافحة المخدرات

 الصحة -نتائج الجمسات القطاعيةأوال. 

 بحث تقرير مراجعة خطة عمل مابوتو

لعادية الصادر عف الدورة ا EX.CL/Dec.568(XVII)أجرت المفوضية، بموجب المقرر رقـ  .23
الخامسة عشرة لمؤتمر االتحاد مراجعة شاممة لخطة عمؿ مابوتو. وسمط تقرير المراجعة الضوء 

واألطفاؿ إضافة إلى الصحة الجنسية واإلنجابية منذ عاـ  والوليدعمى توجيات صحة األـ 
، وقدـ توصيات بشأف إلى اآلف، فضال عف اإلنجازات الرئيسية والتحديات والفرص 1990
لمرحمة ما بعد  مفوضية االتحاد األفريقي ةسياس بآليات استرشدلمستقبمية لخطة العمؿ مالنظرة ا
 2063وأجندة  2015 أجندة التنمية لما بعد مفالموقؼ األفريقي الموحد خصوصا ؛ 2015

 ما يمي: الوزراء قرروبعد المداوالت، . لالتحاد األفريقي
 المزيد تحقيؽ ؿمف أج 2030-2016 فترةوتنفيذىا في مابوتو عمؿ خطة إعداد نسخة منقحة ل (1

بعد لما التنمية  أجندة مفمع أىداؼ الموقؼ األفريقي الموحد  والمتسؽ فعاؿالتنفيذ مف ال
 .لالتحاد األفريقي 2063 جندة، وأ2015

بناء عمى  ،في فترة ال تتعدى اسبوعيف صياغة النيائية لتقرير مراجعة خطة عمؿ مابوتوال (2
 بما في ذلؾ ،ة الفنية المتخصصة لمصحة والسكاف ومكافحة المخدراتالمجنمدخالت وتعميقات 

"ضماف الوصوؿ  بجممة"مراجعة القوانيف المقيدة لإلجياض لضماف إجياض آمف"  جممةاستبداؿ 
"التربية الجنسية  استبداؿ جممةو  ،القوانيف والسياسات الوطنية" في ،إلجياض آمف إلى أقصى حد

ما  ، والتي تراعيواإلنجابية لمشباب يةالجنسشاممة بشأف الصحة التربية ال" بجممةالشاممة" 
 .اآلباء والمجتمعات المحمية " وتشرؾ ة،ثقافيال ياتحساسالالعمر و يناسب 

تكوف مراجعة خطة عمؿ مابوتو موجية وفقا لتوصيات تقرير المراجعة، ونتائج مفاوضات ما  (3
األـ والوليد والطفؿ/الصحة الجنسية  صحةالمتعمقة بوغيرىا مف العمميات الدولية  2015بعد 

 واالنجابية.
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تعمؿ مفوضية االتحاد االفريقي مع الدوؿ األعضاء مف أجؿ ضماف أخذ التطمعات واألولويات  (4
بعيف االعتبار مف قبؿ عمميات المراجعة الدولية األخرى بما في ذلؾ  2015ما بعد لالقارية 

 متحدة بشأف صحة المرأة والطفؿ والمراىقيف.دميف العاـ لدمـ اللالعالمية ستراتيجية اال
إلحصائيات الصحية األفريقية" لضماف توفر بيانات لبيانات "التقـو الدوؿ األعضاء بدعـ منبر  (5

 ، ومف تعزيز آلية المحاسبة القارية محدثة، وعالية الجودة، وصحيحة كجزء
قي، خصوصا وكالة النيباد، تقود مفوضية االتحاد األفريقي التعاوف بيف أجيزة االتحاد األفري (6

وأمانة اآللية األفريقية لممراجعة بيف األقراف، مف أجؿ دعـ المزيد مف تطوير منبر البيانات ىذا 
 وغيره مف المبادرات.

 
بحث تقرير مراجعة نداء أبوجا لتعجيل وصول الجميع إلى خدمات فيروس نقص المناعة 

خارطة طريق االتحاد األفريقي بشأن البشرية/اإليدز والمالريا والسل في أفريقيا، و 
المسؤولية المشتركة والتضامن العالمي لالستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز 

 والمالريا والسل في أفريقيا
في تعزيز مكافحة األمراض  ،يتمثؿ اليدؼ مف نداء أبوجا وخارطة طريؽ االتحاد االفريقي .24

اإليدز والسؿ والمالريا( في أفريقيا مف خالؿ العمؿ بقوة )فيروس نقص المناعة البشرية/ الثالثة
الدورة األولى لمجنة الفنية المتخصصة لمصحة  وقد بحثت لمواجية التحديات والعقبات الرئيسية.

والسكاف ومكافحة المخدرات اإلحاطة التي قدمت حوؿ نداء أبوجا لتعجيؿ وصوؿ الجميع إلى 
يدز والمالريا والسؿ في أفريقيا وخارطة طريؽ االتحاد خدمات فيروس نقص المناعة البشرية/اإل

األفريقي بشأف المسؤولية المشتركة والتضامف العالمي لالستجابة لفيروس نقص المناعة 
 :قرر الوزراء ما يميعميو و البشرية/اإليدز والمالريا والسؿ في أفريقيا. 

"نداء أبوجا لتعجيؿ وصوؿ الجميع إلى خدمات فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز  مراجعة (1
 ،ؤولية المشتركة والتضامف العالميبشأف المس االفريقيوالمالريا والسؿ" وخارطة طريؽ االتحاد 

 ستنتاجات المراجعة.الو  12وفقا إلعالف أبوجا+
 ة الموارد لدمراض الثالثة.تقـو الدوؿ األعضاء بتعزيز تنفيذ آليات لمدعوة وتعبئ (2
طريؽ ت فصؿ معالـ إنياء فيروس نقص د األفريقي بتسييؿ بمورة خارطة تقـو مفوضية االتحا (3

وينبغي تقديـ ىذه  .2030-12المناعة البشرية/اإليدز والسؿ والمالريا تمشيا مع ىدؼ أبوجا+
ظمة الصحة العالمية المشترؾ بيف االتحاد األفريقي ومنوزراء الصحة اجتماع الخارطة خالؿ 

 .2016 تونس عاـفي 
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 بحث النسخة المنقحة لالستراتيجية األفريقية اإلقميمية لمتغذية

بقرار  2005سنة  تواعتمد توضعاإلقميمية لمتغذية التي األفريقية االستراتيجية تنقيح تـ  .25
ـ ، وت2015-2005لفترة  EX.CL/Dec. 361 (XI) رقـالمجمس التنفيذ لالتحاد اإلفريقي 

. التغذية حوؿ العممية واألدلةالناشئة، سياسات البتـ إغناءىا  كما. 2025إلى نياية  تمديدىا
، %40بنسبة  التقـز بيف األطفاؿتخفيض  تحقيؽفي أىداؼ االستراتيجية المنقحة وتتمثؿ 

انخفاض وزف نسبة تخفيض و  ،%50ة ببنس النساء في سف اإلنجاب فقر الدـ لدى تخفيضو 
زيادة الرضاعة الطبيعية و  ، األطفاؿ والنساءفي أوساط وزف الزيادة قؼ و و  ،%30ب  المواليد

سف الخامسة إلى أقؿ األطفاؿ دوف  نسبة فقدافوخفض والحفاظ عمى  ،%50بنسبة الحصرية 
الستراتيجية األفريقية لالنسخة المنقحة  الوزراءوقد بحث  .2025بحموؿ وذلؾ %، 5مف 

 قرروا ما يمي:و  2025-2015 اإلقميمية لمتغذية
عمييا  تصديؽالو  ىااعتماديتـ األمف الغذائي لب المتعمقةقارية الطر األسياسات و التحديد ينبغي  .1

 ،متغذيةلمتعددة القطاعات وخاصة وضع خطة  األفريقي،الدوؿ األعضاء في االتحاد  مف قبؿ
 الميزانيات وتتبع اإلنفاؽ. نظـ إعداد و 

 في إفريقيا. يالتغذية وتعزيز تنفيذ التدخالت الفعالة لتحسينالصالح رد اممو الدوؿ األعضاء لزيادة  .2
االستراتيجية  النسخة المنقحة مف إلدارة وتنسيؽ تنفيذلصنع السياسات إنشاء ىياكؿ وآليات  .3

مفوضية  الموجودة لدىمراجعة ال، وخاصة باستخداـ آليات في القارةلمتغذية اإلقميمية  األفريقية
 الدوؿ األعضاء في االتحاد اإلفريقي. سات اإلقميمية األخرى، ولدىيقي، والمؤساالتحاد اإلفر 

 لدطفاؿ والمراىقيفتغذية أفضؿ اؿ لمبرامج التي مف شأنيا ضماف متنفيذ الفعل إيالء عناية خاصة .4
 اإلقميمية لمتغذية، فريقية األستراتيجية االتنفيذ في  ،والنساء

المستوييف القاري واالقميمي لتسييؿ جمع عمى الدوؿ األعضاء وضع نظـ مراقبة التغذية في  .5
البيانات حوؿ تنفيذ االستراتيجية األفريقية اإلقميمية لمتغذية )بدءا مف الدوؿ األعضاء، إلى 

 المجموعات االقتصادية االقميمية وغيرىا مف الييئات القارية األخرى(
  ، ولمتغذيةقميمية اإلاألفريقية بحاث التغذية في تنفيذ االستراتيجية إعطاء األولوية أل .6
-2015لفترة  االستراتيجية األفريقية اإلقميمية لمتغذيةأوصى اجتماع الخبراء بأف يعتمد الوزراء  .7

2025, 
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 االستراتيجية األفريقية لمصحة

 سنةأقرت استراتيجية الصحة األفريقية مف قبؿ مؤتمر االتحاد األفريقي الثالث لوزراء الصحة  .26
لمدورة العادية الحادية عشرة لممجمس   EX.CL/Dec.361 (XI) . واعتمد المقرر رقـ2007

 مف خاللوالتنفيذي، االستراتيجية األفريقية لمصحة باعتبارىا اإلطار الذي ينبغي لمدوؿ األعضاء 
وتـ تقديـ ممخص عف عممية مراجعة االستراتيجية  .التحديات الصحية التي تواجو القارة مجابية

 التالية: المقررات الوزراء ، حيث اتخذاألفريقية لمصحة لإلجتماع
ويتـ  آليات سياسات االتحاد األفريقي لمصحةعمى أف تستند االستراتيجية األفريقية لمصحة  يجب (1

 .بيا إغناءىا
مف وكالة فني بدعـ لمصحة، األفريقية الستراتيجية النسخة المنقحة لفي واالبتكار البحوث  إدراج (2

 يتمة األخرى،، وغيرىا مف األطراؼ المالنيباد
مراجعة االستراتيجية األفريقية لمصحة بعيف االعتبار التمثيؿ دعـ ب المعني الفريؽ الفني يأخذأف  (3

 ، واألقميمي لمدوؿ األعضاء
يتـ بحث االستراتيجية األفريقية لمصحة مف قبؿ االجتماع المشترؾ بيف االتحاد األفريقي ومنظمة  (4

 .2016الصحة العالمية في ابريؿ 
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 بشأن المجاالت الخاصة لتنمية الصحةإحاطات 

 يبوالتفشي مرض فيروس اإل . أ

عف تدخؿ مفوضية االتحاد األفريقي في الوقت المناسب في الدوؿ المتضررة العرض عقب  .27
 :التالية المقررات الوزاريةنتجت عنيا  اتشانقمف مرض فيروس االيبوال، جرت 

رفع جميع ينبغي الدوؿ األعضاء، ي أعربت عنو ذلدعـ والتضامف الا وفقدر يو  وفعترفإذ ي .1
 .لموصـ بالعارووضع حد بالنسبة لمبمداف المتضررة القيود 

 ويحثونيا عمى، لدييا تجربة في مواجية مرض فيروس االيبوالالدوؿ األعضاء التي  يينئوف .2
 ؛خبرات مع الدوؿ األخرىال تبادؿ ىذه

بعثة االتحاد ل التابعيفحة عمى نواة متطوعي الصفظ احلممفوضية االتحاد األفريقي  يدعوف .3
، الذيف يمكف استدعائيـ لمنشر مكافحة انتشار مرض اإليبوال في غرب أفريقيادعـ األفريقي ل

 السريع في حالة طوارئ صحية أخرى مستقبال.
في مرض فيروس االيبوال تعزيز البحوث ينبغي لمفوضية االتحاد األفريقي والدوؿ األعضاء  .4

 يف وعائالت الضحايا )اليتامى، واألرامؿ(الدعـ النفسي لمناجتقديـ و 
البمداف بمواصمة تعزيز نظميا المتكاممة لمراقبة األمراض والتعاوف العابر لمحدود  يشجعوف .5

 لضماف سالسة السيطرة عمى األوبئة.
مرض فيروس االيبوال لالتعاض االستجابة لمدروس المستفادة بشأف لرويج التو  ضرورة تحديد .6

 أوبئة أخرى وحاالت الطوارئ الصحية.في مكافحة تفشي بيا 
 ف في مكافحة تفشي مرض فيروس االيبوال،يبالدعـ المقدـ مف قبؿ الشركاء اإلنمائي يعترفوف .7
دعـ الدوؿ المتضررة مف مرض فيروس وؿ االعضاء والشركاء اإلنمائيوف عمى الد يحثوف .8

 ف مرض االيبوال.االيبوال لتعزيز نظميا الصحية في إطار تطبيؽ خطط ما بعد التعافي م
مشاركة الدوؿ األعضاء في االتحاد األفريقي لمفوضية االتحاد األفريقي  طمب يدعموف .9

عادة اإلعمار حوؿوالشركاء في المؤتمر األفريقي القادـ  بعد مرض لمرحمة ما  اإلنعاش وا 
 .2015يوليو  21-20 في ،ماالبو، غينيا االستوائيةبيبوال، الذي سيعقد فيروس اإل

 أفريقيافي   ريق لمقضاء عمى أمراض القمب الروماتزميةخارطة ط . ب
قرر في أديس ابابا،  2015فبراير  22-21بعد تقديـ تقرير االجتماع األوؿ المنعقد في  .28

مع خطة تنفيذ كاممة محددة التكاليؼ بأف تقـو مفوضية االتحاد األفريقي والشركاء بوضع  الوزراء
 .في أفريقيا الروماتزميةالقمب  أمراضزمني لمقضاء عمى ال ياجدول
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 لغذاء والتغذيةحول تنمية اعمل األفريقي ال يقفر ل السابعتقرير االجتماع ج. 
قرر الوزراء اعتماد تقرير االجتماع السابع لفريؽ العمؿ متعدد   بعد بحثيـ التقرير المذكور .29

 .2015مارس  24 - 23 فيلتنمية الغذاء والتغذية المنعقد في جوىانسبورغ، الجنسيات 
 الخطة األفريقية لصناعة األدويةد. 
ف يممثم الخطة األفريقية لصناعة األدوية مف قبؿ التقدـ المحرز في تنفيذ حوؿ دـ عرضق   .30

 التحديات والفرصعمى الضوء أيضا ف سمطوا الذيو  ،عف مفوضية االتحاد األفريقي ووكالة النيباد
 :التالية اتخذ الوزراء المقرراتعميو و . الرئيسية

تسييؿ تنفيذ أنشطة المرحمة األولى، بنيباد بالتعاوف مع شركاء آخريف الووكالة المفوضية  تقـو (1
ممارسات التصنيع الجيدة مف خالؿ خطط إصدار الشيادات خارطة وتنفيذ  وضعوخاصة 

 .اإلقميمية والوطنية
سيؽ بتن سنتيف الذي ينظـ كؿاألدوية لتقنيف  األفريقي ضفاء الطابع المؤسسي عمى المؤتمرإ (2

 بربالتعاوف مع منظمة الصحة العالمية كمنمفوضية االتحاد األفريقي وكالة النيباد و  مف قبؿ
 ؿمف أجنية فآلية لتوليد المعمومات الكلتبادؿ أفضؿ الممارسات بشأف المسائؿ التنظيمية و 

 .لالتحاد األفريقي عممية صنع القرار توجيو
لمبحث مف قبؿ  لتقنيف المنتجات الطبية يوصي الوزراء بعرض القانوف النموذجي األفريقي (3

 .ةالقانوني والمسائؿ ؿلمعدالمجنة الفنية المتخصصة 
 تكمفة دراسة الجوع في أفريقياه. 
لتقدير  ترميتكمفة الجوع في أفريقيا التي دراسة  المحرز فيما يخصالتقدـ  حوؿالعرض  أبرز. 31
الرئيسية في  واالستنتاجات ،طار المفاىيمياإلاألطفاؿ، ثر االجتماعي واالقتصادي لنقص تغذية األ
في المناقشات التي تمت ذلؾ و وكذلؾ الخطوات المقبمة.  لبمداف التي تـ فييا االنتياء مف ىذه الدراسةا

مقارة لمبمداف و لكمؤشر لمتنمية االجتماعية واالقتصادية األطفاؿ تقـز  تـ التأكيد عمى ضرورة إدراج
 .ككؿ
 

 2015ليد والطفل لعام تقرير صحة األم والو و. 
 تـ  (ASSEMBLY/AU/DECL.1{XV})مؤتمر االتحاد رقـإعالف عمال بو الدورة أنو  خطرتأ  . 32

لة صحة األـ والوليد والطفؿ في أفريقيا ـ تقرير سنوي عف حايقدبتتكميؼ مفوضية االتحاد األفريقي 
ىذا ورد أ. و بالفعؿ ىذا الموضوعحوؿ  2014عاـ مفوضية تقرير العدت . وقد أ2015حتى عاـ 

قدـ توصيات موجية كما  2010لدـ والوليد والطفؿ في القارة منذ عاـ لصحي االوضع حالة التقرير 
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 2063 جندةوأ 2015 في أجندة التنمية لما بعد المشاركة مفنحو تجسيد الموقؼ األفريقي الموحد 
 :ما يمي قرر الوزراءوالت، المسائؿ المتعمقة بصحة األـ والطفؿ والمراىقيف. وبعد المدا بخصوص

استنادا حوؿ حالة صحة األـ والوليد والطفؿ  2014مراجعة ووضع الصيغة النيائية لتقرير  (1
المقترحة مف قبؿ المجنة الفنية المتخصصة لمصحة والسكاف ومكافحة  تعميقات والتعديالتمل

 .المخدرات
الواردة  حة األـ والوليد والطفؿالمؤثرة عمى صتدخالت الالدوؿ األعضاء األولوية لتنفيذ تعطي  (2

نبيا في القارة بحموؿ في محاولة النياء وفيات األميات واألطفاؿ التي يمكف تجفي التقرير، 
 ؛ 2030عاـ 

ما بعد عاـ ل واألطفاؿ في أفريقياوالرضع ت ياحممة التعجيؿ بالحد مف وفيات األممواصمة  (3
" كوسيمة امرأة وىي تعطي الحياة أفريقيا تيتـ: ال يجب أف تموت أيةشعار " تحت 2015

عادة تركيز لترسيخ المكاسب التي حققتيا الحممة و  التي يمكف  تايوفالجيود القارة نحو إنياء ا 
 .والرضع واألطفاؿ ياتدملتجنبيا 

رقـ  الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر االتحاد األفريقيمقرر أخذ مع  (4
(Assembly/AU/Decl.1{XV}),  فريؽ العمؿ  دع  ي  بأف  الدورة ، توصيبعيف االعتبار

حوؿ حالة صحة األـ والوليد والطفؿ  كؿ سنتيف االمختص لصحة األـ والوليد والطفؿ تقرير 
بما أف صحة  2015بعد  امف أجؿ ضماف الدعـ السياسي لمرحمة م 2030إلى غاية عاـ 

 ، وما تزاؿ قائمة إشكاليةاألـ والوليد والطفؿ 
إيالء صحة المراىقيف مختص لصحة األـ والوليد والطفؿ أف يضمف فريؽ العمؿ الينبغي  (5

 .حقة حوؿ حالة صحة األـ والوليد والطفؿأىمية أكبر في التقارير الال
 السكان -نتائج الجمسات القطاعية. ثانيا
الجمسة القطاعية حوؿ السكاف خبير مف جنوب أفريقيا، بصفتو الرئيس الحالي لييئة  . ترأس33

 .ا لمدورة األولى لمجنة الفنية المتخصصة لمصحة والسكاف ومكافحة المخدراتالمكتب المنتخب حديث
مف أجؿ االستفادة مف العائد وناقشت الجمسة تنفيذ إعالف أديس أبابا بشأف السكاف والتنمية 

خاصة أف  2015الديمغرافي لتحويؿ أفريقيا والتنمية الشاممة؛ والعممية الجارية ألجندة التنمية لما بعد 
مية المستدامة توفر الفرصة إلدراج األولويات واألىداؼ األفريقية كما تـ إبرازىا في الموقؼ التن

والتي كانت ضمف بنود جدوؿ األعماؿ. وتـ تقديـ  2015األفريقي الموحد بشأف التنمية لما بعد 
راء حوؿ اليجرة والتحويالت المالية. كما أعد خب 2014 لعاـ ومناقشة تقرير حالة سكاف أفريقيا
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لمدعوة إلى بحث قضايا  ،السكاف جدوال زمنيا إلثارة انتباه المفوضية والدوؿ األعضاء لمفرص الناشئة
 :فإف الوزراءالسكاف ذات الصمة بالنسبة ألفريقيا. وتبعا لمنقاش 

 .كمجنة فرعية معنية بالسكاف المجنة األفريقية لخبراء السكاف، يقروف أىمية إنشاء (1
جراءات االتحاد  ىاإلعداد يدعوف المفوضيةت و ختصاصاوثيقة اال أجموا (2 وفقا لعمميات وا 

 .األفريقي
السكاف دورا  إعطاءضماف  فيما يخص 2014بعد عاـ ما ممؤتمر الدولي لمسكاف ل وفقا  (3

آليات لتعزيز التعاوف بيف  وضعينبغي ، 2015بعد عاـ لمرحمة ما التنمية  جندةأمركزيا في 
 وجنيؼ. في نيويورؾ فيفي أديس أبابا ونظرائيـ األفريقي فيممثمي االتحاد االفريقي الدائم

 فيما يتعمؽ بإبراز السيما ذا أىميةموضوعا  2015كانت عممية أجندة التنمية لما بعد  (4
 في المفاوضات الجارية. ،العائد الديمغرافي االستفادة مف ثؿم ،أولويات أفريقيا

 ا مفم ، وىوا بشأف السكاف والتنميةحوؿ إعالف أديس ابابتقرير رصد ومساءلة و  وضع آلية  (5
، فترتيف السكاف والتنمية عمى ما يخصفي اءعضاألدوؿ مف قبؿ الشأنو قياس التقدـ المحرز 

  (.لتقييـ العممية( وخمس سنوات )لتقييـ األثر)سنوات ثالث 
وتحقيقا  .العائد الديمغرافي إلستفادة مفالتقرير الخطوات واإلجراءات الممموسة لسيتضمف  (6

وضع منيجية وأدوات )مثؿ بطاقة نقاط( لتسييؿ جمع بيانات قابمة لممقارنة يتـ يذه الغاية ل
 لتقديـ تقارير منسقة.

 تخذ فيما يخصعمى القرارات التي ت تؤثرأف مدوؿ األعضاء في االتحاد األفريقي ل ينبغي (7
الدورة األولى  وفقا لجدوؿ االجتماعات الذي وضعتو وفي العالـ داخؿ أفريقياوالتنمية السكاف 

 .لمجنة الفنية المتخصصة لمصحة والسكاف ومكافحة المخدرات
 :التوصيات التاليةب تـ اإلدالء، 2014بحث تقرير حالة السكاف في أفريقيا لعاـ بعد و . 34

تقرير عف حالة السكاف  توصؿ إلييا كؿيالنتائج التي  العمؿ عمىآلية لمتأكد مف  وضع ينبغي (1
 ؛المعنييفمستخدميف النيائييف الفي أفريقيا مف قبؿ 

ضماف  ؿمف أجوالمتمقية،  صدرةفوائد اليجرة لكؿ مف البمداف المتعميـ ينبغي توسيع نطاؽ  (2
 ستيدؼ المياجريف؛يي ذتجنب االستغالؿ وسوء المعاممة والتمييز ال

المزيد مف  حصرالسكاف، لو يجرة ال صالتحوؿ ة مفصمالدراسات ال إجراء المزيد مفينبغي  (3
 .لميجرة مؿ المسببةعواال

 عمى الالجئيف والنساء المياجريف؛أكثر تركز أف دراسات اليجرة السكانية ل ينبغي (4
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 لتحصيؿالمعيد األفريقي لمتحويالت المالية مبادرة ىامة يجب توسيعيا ليس فقط يمثؿ  (5
البيانات بيف الدوؿ األعضاء في االتحاد  تحصيؿالمياجريف ولكف أيضا ل عفالبيانات 

قرويات إلى المناطؽ الرة جىداخؿ البمداف )مثؿ و ي )اليجرة الداخمية في أفريقيا( األفريق
 الحضرية(؛

أ شيد بمفوضية االتحاد األفريقي لجيودىا في تناوؿ موضوع االتجار بالبشر وتيريبيـ في القرف . 35
 األفريقي، ود عيت لمواصمة عمميا بالتعاوف مع الدوؿ األعضاء.

 مكافحة المخدرات –القطاعية نتائج الجمسات . لثاثا
 بحث الوزراء الوثائؽ المتعمقة بقطاع مكافحة المخدرات واتخذوا المقررات التالية:. 36

 توصيات: مكافحة المخدرات
ينبغي ألمانات المجموعات االقتصادية االقميمية إقامة جية اتصاؿ إقميمية خاصة بمكافحة . 37

 ،نتظمة لجيات االتصاؿ الوطنية لمدوؿ األعضاء فيياالمخدرات وتوفير الظروؼ لعقد اجتماعات م
ودعـ الدوؿ األعضاء لموفاء بدورىا في  ،بيدؼ وضع وتنفيذ استراتيجيات إقميمية لمكافحة المخدرات

 .مناطقياصالح مكافحة المخدرات ل
 :أف تقـو ينبغي لمدوؿ األعضاء وأمانات المجموعات االقتصادية اإلقميمية. 38

قميميا؛تسييؿ تبادؿ الب (1  معمومات عف تعاطي المخدرات وطنيا وا 
ليتـ  مف إدماف المخدراتوالرعاية عالج بال الخاصةاإلقميمية والوطنية التميز مراكز تطوير ب (2

 لتدريب العامميف في مجاؿ العالج؛استعماليا أيضا 
 :األعضاء مدوؿينبغي ل. 39

 .وتطبيقيا ت( التصديؽ عمى المعاىدات الدولية الثالثة لمكافحة المخدرا1
، بما في ذلؾ بشأف المخدرات تحفيز وتعزيز آليات التنسيؽ الوطنيةو تفعيؿ، و إقامة، ( 2

والمواد  العقؿ التي تؤثر عمىمعقاقير لقدرتيا عمى السيطرة عمى التحويؿ غير المشروع 
 .، فضال عف تسريب السالئؼ الكيميائيةالمخدرة

ومتطمبات فيونية واألدوية األساسية األخرى لممواد األالقياس والتقدير الكمي تحسيف ( 3
 .دلـالعقاقير المسكنة ل

تسكيف أدوية مى ع تحسيف فرص الحصوؿسياسات وطنية متوازنة تيدؼ لوالدعوة ل إعداد( 4
 ؛بيا واالتجارليا  السيء منع االستخداـوفي نفس الوقت  التسكينيةالـ والرعاية اآل
 تقميصة ومتكاممة لمكافحة المخدرات، تتضمف سياسات متوازنلتوسيع نطاؽ الدعوة ( 5

مخاطر ب موقاية األولية )التعميـ والتوعيةلمع جيودىا بالموزاة  ،لمخدراتعمى ا العرض والطمب
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والتدخؿ مف قبؿ  السريعفحص الممخدرات )لالثانوي مف االستعماؿ والوقاية  المخدرات(
ممعايير ل(، استنادا ، والمعمميفالعامميف في مجاؿ الرعاية الصحية في الخطوط األمامية

 .لمكتب األمـ المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدولية
الصالت ، عبر تعزيز دمنى المخدرات المخالفيف لمقانوفتنفيذ برامج بديمة لمسجف لصالح م( 6

 ؛الصحة والعدالة الجنائيةنظـ بيف 
 تحسيف قدرات البحث وجمع البيانات.( 7

 االتحاد األفريقي أف تقـو ب: لمفوضية ينبغي. 40
(، الذي يغطي 2017-2013تعميـ التقرير المحدث حوؿ تنفيذ خطة عمؿ االتحاد األفريقي ) (1

 ، عمى كؿ الدوؿ؛2014-2013فترة 
أنماط تعاطي المخدرات  عف محدثةو  بيا موثوؽبيانات  إلنتاجتنسيؽ وتشجيع البحوث  (2

 ؛ بياواتجاىات االتجار 
 .ة لتحسيف قدرات الدوؿ األعضاء في نظاـ العدالة الجنائيةتعزيز المساعدة الفني (3
وضع القوانيف النموذجية لمشراكة مع األمـ المتحدة )منظمة الصحة العالمية/ مكتب األمـ  (4

المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة( لتوفير أساس لممراجعة التشريعية عمى مستوى الدوؿ 
 اشئة في مجاؿ مكافحة المخدرات.لناألعضاء لمواجية التحديات الجديدة وا

تعزيز قدرات الدوؿ األعضاء عمى المشاركة واالنخراط في خطة عمؿ االتحاد اإلفريقي  (5
 ، وتقديـ تقرير كؿ سنتيف حوؿ حالة تنفيذىا.( 2017-2013لمكافحة المخدرات ) 

ة تعميـ مشروع الموقؼ اإلفريقي الموحد مف دورة الجمعية العامة لدمـ المتحدة الخاص (6
، عمى جميع الدوؿ 2016بريؿ أالمعنية بمشكمة المخدرات العالمية التي ستعقد في 

األعضاء. وينبغي لمدوؿ األعضاء أف تقدـ مدخالتيا عمى مشروع الموقؼ اإلفريقي الموحد، 
حالتيا إلى مفوضية االتحاد اإلفريقي في أجؿ أقصاه  . بعد ذلؾ تقـو 2015مايو  31وا 

ي بتوحيد المدخالت وطرحيا لمبحث في اجتماع ىيئة مكتب المجنة مفوضية االتحاد اإلفريق
وتبحث ىيئة . 2015الفنية المتخصصة لمصحة والسكاف ومكافحة المخدرات في نياية يونيو 

وتوزع النسخة المنقحة مف مشروع الموقؼ األفريقي الموحد ليتـ اعتمادىا مف قبؿ المكتب 
رساؿ 2015أقصاه يوليو  وفي أجؿ الدوؿ األعضاء مف خالؿ الموافقة الصامتة مشروع ، وا 

 عادة إرسالوفي فيينا، النمسا، إل إلى المجموعات األفريقيةالموحد المنقح  فريقياألالموقؼ 
 .األمريكية الواليات المتحدةبويورؾ، يفي ن لدمـ المتحدةمعية العامة جإلى أمانة ال
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الزراعة والتعميـ تخصصة المعنية بالم تعميـ مكافحة المخدرات في جداوؿ أعماؿ المجاف الفنية (7
 واألمف والعدؿ والصحة والمالية. 

 آليات ؿ: عمى وضعع الدوؿ األعضاء يشجت تـ ذلؾ، إضافة إلى. 41
توسيع نطاؽ خدمات فيروس نقص المناعة البشرية الشاممة المبنية عمى األدلة لدى متعاطي  (1

 .فيجاسمالفي أوساط و  ،المخدرات بالحقف
)مثؿ مدمني المخدرات  والميمشيف غالبا األكثر عرضة لمخطرالسكاف يز عمى زيادة الترك (2

وصوؿ أجؿ تحقيؽ مف الضواحي المكتظة/المدف أف يكوف التركيز عمى وينبغي ف. يجاسموال
 .أكبر وتأثير

 وبئةلدراسات األوطنية وطنية عف المخدرات، فضال عف آليات  ات معموماتشبكو منبر خمؽ  (3
 مى المستوى الوطني واإلقميمي والقاري.وتبادؿ المعمومات ع

 ؼمختمتعاطي المخدرات تستيدؼ  قائمة عمى األدلة ضدوقائية وتدخالت وضع سياسات  (4
 )المدرسة واألسرة والمجتمع، مكاف العمؿ، السجوف وقطاع الصحة(.مواقع عمرية والالفئات ال

التدخؿ توفير فييا تـ ، يلمخدرات امعالجة لمتكاممة ومنخفضة التكمفة توسيع وحدات وضع و  (5
 يف، والتطيير مفلخارجياو  ،لمرضى الداخمييفاستقباؿ او واختبارات تعاطي المخدرات، المبكر، 

، والعالج البديؿ  عادة التأىيؿلالسمـو نظاـ مختمؼ مستويات عمى  ،دفيوف، والدعـ النفسي، وا 
 الرعاية الصحية.

منع لجمعية المحترفيف القدرات مف قبؿ منح الشيادات في برامج بناء بالتفكير في المشاركة  (6
 .منيا والعالج المخدراتاستخداـ 

قميمية باإلضافة اإلوطنية و المخدرات اللمراصد الالزمة األطر القانونية وآليات التنسيؽ  وضع (7
 الالزمة لممسؤوليف. بإلى برامج التدري

 أزمة اإليبوال.مكافحة المخدرات بعد نظميا لدعـ ليبيريا وسيراليوف وغينيا في تعزيز  (8
مع  التعامؿوغيرىا مف الييئات فيما يخص بيف نظـ الصحة، واألمف والعدالة  تعزيز التعاوف (9

 األعضاء. ؿفي كؿ الدو مكافحة المخدرات 

المركز األفريقي لمراقبة األمراض ب المعنيفريؽ العمؿ متعدد الجنسيات رير عرض تقتـ  .42
 عمى الوزراء، الذيف اتخذوا بشأنو المقررات التالية: والوقاية منيا

المركز األفريقي ب المعنيتقرير فريق العمل متعدد الجنسيات من جدول األعمال:  7البند 
 لمراقبة األمراض والوقاية منيا
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مجنة الفنية فريؽ عمؿ تابع ل ـؽ العمؿ إلى وزراء الصحة باعتبارىيإحالة تقرير فر  . أ
عمى ىامش  2015و ماي 15-14 يومياجتماعيـ في جنيؼ  المتخصصة، خالؿ

 .جمعية الصحة العالمية
 :فريؽ العمؿ حوؿيتداوؿ  . ب
 بشأفتقديـ سيناريوىات بديمة ب دوتقـو مفوضية االتحاالترتيبات المؤسسية االنتقالية.  (1

 ، ليتـ بحثيا.لمراقبة األمراض والوقاية منيالممركز األفريقي إنشاء مجمس انتقالي 
 ميزانيةال (2
طار تشغيؿ مركز عمميات الطوارئ؛مى مشروع النظاـ عالمدخالت  (3  األساسي وا 
 .خطة التنفيذ (4
 :باإلضافة إلى ذلؾ، قرر الوزراء ما يمي . ج

ؽ يفر ل الثانيحضور وتقديـ تقرير االجتماع بمكتب ىيئة الرئيس ليقـو النائب األوؿ  .1
إلى  ،لمراقبة األمراض والوقاية منيامتعدد الجنسيات المعني بالمركز األفريقي العمؿ 
 ؛عمؿ الوزاريفريؽ ال

عمؿ فريؽ بشأف نتائج  متداوؿل 2015يجتمع المكتب في وقت الحؽ في يونيو  .2
 جنيؼ؛

مى الوزراء عالمكتب في يونيو ىيئة جتماع التعميـ الوثائؽ النيائية يتـ بعد ذلؾ،  .3
 .المسؤوليف عف السكاف ومكافحة المخدرات

 
بحث اإلعالف بشأف شمؿ األطفاؿ اعتمد وزراء المجنة الفنية المتخصصة  عدب  .43

 .إجراء تعديالت عميو اإلعالف معلمصحة والسكاف ومكافحة المخدرات 

 المن جدول األعمال: اعتماد اإلعالن بشأن شمل األطف 8البند 
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 لمصحةمن جدول األعمال: اعتماد لوائح إجراءات المجنة الفنية المتخصصة  9البند 
 والسكان ومكافحة المخدرات

، إجراءات المجنة الفنية المتخصصة لمطب والسكاف ومكافحة المخدراتاعتمد الوزراء لوائح  .44
 .والمسائؿ القانونيةبعد بحثيا، وأوصوا بالشيء نفسو لمجنة الفنية المتخصصة لمعدؿ 

موعد ومكان عقد الدورة الثانية لمجنة الفنية المتخصصة من جدول األعمال:  10البند 
 لمصحة والسكان ومكافحة المخدرات

الثانية لمجنة الفنية المتخصصة لمصحة والسكاف الدورة استضافة  أي دولةض عر تلـ  .45
 .2017المقرر عقدىا في ابريؿ  ومكافحة المخدرات

 من جدول األعمال: ما يستجد من أعمال 11البند 

 لـ يتـ إدراج أي بنود تحت بند ما يستجد مف أعماؿ .46
فنية المتخصصة لمصحة والسكان لمجنة الاإلعالن الوزراي من جدول األعمال:  12البند 

 ومكافحة المخدرات
 بصيغتو المعدلة إعالنيـ اجتماع الوزراءاعتمد  .47

 االختتاممن جدول األعمال:  13البند 
سعادة الدكتور مصطفى الشؤوف االجتماعية لمفوضية االتحاد األفريقي،  مفوضعبر  .48

التي يستعدوف لمدفاع  مواقؼ الموحدةلمالخبراء و  لمساىمات، عف تقديره صديقي كالوكو
 عنيا في االجتماعات الدولية.

الدورة األولى لمجنة الفنية المتخصصة لمصحة والسكاف ومكافحة المخدرات،  ةرئيس تشكر  .49
 جنوب أفريقيا،وزير التنمية االجتماعية ل ةزولو، نائب-معالي ىندرييتا إيبمينغ بوكوباني

االتحاد األفريقي عمى دعميا في  مفوضية تالمشاركيف عمى المساىمات البناءة، وشكر 
 مياـ السكرتاريا.

- 
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