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 إنشاء الوكالة األفريقية لألدويةالتقرير المرحلي عن التصديق على معاهدة 

 )معاهدة الوكالة األفريقية لألدوية( 

 مقدمة أوال.

 EX.CL/Dec.857 ، من خالل المقرر2015أقر المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي في يناير  .1

(XXVI)  بالحاجة إلى تعزيز القدرة التنظيمية للمنتجات الطبية في إفريقيا ومواءمة اللوائح

التنظيمية، كأساس إلنشاء وكالة واحدة لتنظيم األدوية في إفريقيا، في سياق مبادرة التنسيق التنظيمي 

معالم لألدوية األفريقية، كجزء من خطة تصنيع األدوية في أفريقيا. وافق المجلس التنفيذي على 

بالتعاون مع  ،الوكالة األفريقية لألدوية وطلب من المفوضية ووكالة النيباد ومنظمة الصحة العالمية

تحديد نطاق األدوية والمنتجات الطبية والتقنيات التي سيغطيها عمل  ،أصحاب المصلحة اآلخرين

سي واآلثار القانونية الوكالة األفريقية لألدوية، والعمل على وضع الطرائق المفصلة واإلطار المؤس

 والمالية إلنشاء الوكالة األفريقية لألدوية.

في هذا السياق، اعتمد رؤساء الدول األفريقية معاهدة إنشاء الوكالة األفريقية لألدوية في فبراير  .2

[، بهدف رئيسي هو تعزيز Assembly/AU/Dec.735(XXXII)]مقرر المؤتمر  2019

القتصادية اإلقليمية، لتنظيم وتحسين الوصول إلى األدوية قدرات الدول األعضاء والمجموعات ا

 والمنتجات والتكنولوجيا الطبية العالية الجودة واآلمنة والفعالة في القارة.

 الخلفية ثانيا.

للتحول االجتماعي واالقتصادي والهيكلي ألفريقيا صحة األفريقيين  2063تحدد رؤية أجندة  .3

وأساسية. يتمثل أحد العناصر الرئيسية لهذا التحول في ضمان الوصول  جوهريةورفاهيتهم على أنها 

ركيزة أساسية  وهي-الجودة ذات إلى األدوية والمنتجات والتكنولوجيا الطبية اآلمنة والفعالة و

 للتغطية الصحية الشاملة.

ل إلى األدوية في أفريقيا، يمثل الضعف العام للعمليات التنظيمية المنسقة حاجًزا حاسًما أمام الوصو .4

بالنسبة األساسية والمنتجات والتكنولوجيا الطبية. تؤدي العمليات التنظيمية المختلفة إلى تأخيرات 

للباحثين والمصنعين، الذين يتعين عليهم التنقل في أنظمة تنظيمية متعددة لتسجيل نفس المنتج 

 الصحي عبر دول أعضاء متعددة.

والمنتجات الطبية والتكنولوجيا  الفعالة أيًضا إلى تداول األدوية أدت اللوائح التنظيمية الضعيفة وغير .5

في العديد من الدول األعضاء في االتحاد األفريقي؛ يمثل هذا الوضع  الرديئة والمزيفة الصحية

خطرا كبيرا على الصحة العامة. قد تؤدي األدوية الرديئة والمزيفة التي تؤثر بشكل سلبي على 

ائر في األرواح، وسيكون لها تأثير اقتصادي وستؤدي إلى ثقة أقل في سالمة المريض، إلى خس

 نظام تقديم خدمات الرعاية الصحية.

منتجات طبية يتم تداولها في البلدان  10وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يُقدر أن واحدًا من كل  .6

 إما دون المستوى أو مزيف. هو المنخفضة والمتوسطة الدخل،

النيباد ومنظمة الصحة -اد األفريقي بدعم من وكالة االتحاد األفريقي للتنميةقامت مفوضية االتح .7

، نحو التعجيل بالتصديق على معاهدة الوكالة األفريقية كسب التأييد العالمية بأنشطة لتعزيز جهود

 لألدوية على النحو التالي؛
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االت التنظيمية للوك والجهات المختصةلجنة الممثلين الدائمين  كسب التأييد الذي يستهدف (1

الوطنية، لكسب التأييد وتشجيع الدول األعضاء على التوقيع والتصديق على معاهدة الوكالة 

 األفريقية لألدوية.

تم إعداد ورقة بحثية من قبل المفوضية بعنوان "الوكالة القارية الثانية بشأن الصحة في إفريقيا  (2

قيمة الوكالة األفريقية باعتبارها وكالة ط الضوء على األفريقية لألدوية" التي تسل   الوكالة-

أغسطس  13صحة قارية. تم إحالة الورقة إلى جميع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي في 

2020. 

للتوقيع والتصديق على معاهدة الوكالة األفريقية لألدوية من خالل دعم  كسب التأييدجهود  (3

الذي الجتماعية السابق لجمهورية مالي ميشيل سيديبي، وزير الصحة والشؤون ا السيد معالي

في البداية من قبل المفوضية كمناصر أول لدعم التوقيع والتصديق على معاهدة تم تعيينه 

الحقًا كمبعوث خاص لالتحاد األفريقي  ثم عُي ن ،2019يوليو  1الوكالة األفريقية لألدوية في 

وفقًا لمقرر  2021مارس  26ة في إلنشاء الوكالة األفريقية لألدوية من قبل رئيس المفوضي

 (EX.CL/Dec.1110 (XXVIII)) 2021المجلس التنفيذي الصادر في فبراير 

( مهمة رفيعة 18قام المبعوث الخاص للوكالة األفريقية لألدوية والمفوضية بثماني عشر ) (4

المستوى، برعاية منظمة الصحة العالمية، إلى الدول األعضاء. استهدفت البعثات الدول 

عضاء التي وقعت ولكن لم تصدق بعد على معاهدة الوكالة األفريقية لألدوية. أدت بعثات األ

المناصرة الرفيعة المستوى إلى زيادة عدد الدول األعضاء المصدقة على معاهدة الوكالة 

( دولة عضوا 15إلى خمسة عشر ) 2021( دول أعضاء في مايو 6األفريقية لألدوية من ست )

 .2021و بحلول منتصف يولي

 بمبلغ المستوى رفيعةال المناصرة بعثات تكلفة بتغطية العالمية الصحة منظمة قامت (5

 مفوضية بين التفاهم لمذكرة وفقًا( ألفًا عشر وسبعة مائتان) أمريكي دوالر 217.000.00

 منظمة وافقت حيث ،2019 نوفمبر 18 المؤرخة العالمية الصحة ومنظمة األفريقي االتحاد

األفريقية  وكالةال نشاءإل األفريقي االتحاد مفوضيةل المالي الدعم تقديم على العالمية الصحة

 دوالًرا 783,000.00 البالغ األموال رصيد تحويل سيتم. أمريكي دوالر بمبلغ مليون ألدويةل

 الحقًا الستخدامها المنحة اتفاقية خالل من المفوضية إلى( ألفًا وثمانين وثالثة سبعمائة) أمريكيًا

 الوكالة األفريقية لألدوية. تفعيل في

 التي المكثفة الدعوة بجهود" الدائمين الممثلين للجنة واألربعون الثانية العادية الدورة أشادت (6

 على والتصديق لتوقيعمن أجل ا سيديبي ميشيل الدكتور الخاص والمبعوثمفوضية ال بذلتها

 في التنفيذ حيز المعاهدة دخول إلى أدت التيالمؤسسة للوكالة األفريقية لألدوية و معاهدةال

الوكالة  تفعيلل التالية للخطوات التحضير في البدء المفوضية من توطلب ممكن وقت أقرب

 (PRC / Rpt (XLII) Rev.1ويةداألفريقية لأل

وتقديم  لكسب التأييد النيباد،-للتنميةتعيين خبير استشاري، بدعم من وكالة االتحاد األفريقي  (7

االستشاري لمدة الخبير تم تعيين اء في عمليات التوقيع والتصديق. الدعم المباشر للدول األعض

 بنين، أنغوال، الجزائر،وهي  دولة 20 استشارحيث  2020 ديسمبر-أشهر من أغسطس  5

 غينيا، غامبيا، الجابون، مصر، القمر، جزر تشاد، الوسطى، إفريقيا جمهورية ديفوار، كوت

وأجرى  وسيراليون السنغال، تنزانيا، نيجيريا، النيجر، ناميبيا، المغرب، مدغشقر، كينيا،

 .للخيارات تحلياًل 

(، قامت المفوضية أيًضا، من أجل التحضير إلنشاء الوكالة 5-1مع األنشطة )بالتوازي  (8

 بما يلي؛ ،تصديقًا في المفوضية 15األفريقية لألدوية بمجرد إيداع 
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تنظيم مشاورات مع إدارات االتحاد األفريقي وأصحاب المصلحة الرئيسيين لتحديد  (أ

األنشطة التي سيتم القيام بها بمجرد دخول معاهدة الوكالة األفريقية لألدوية حيز 

التنفيذ ومناقشة المتطلبات الفنية إلنشاء الوكالة وتشغيلها واالتفاق عليها على النحو 

 :التالي

 15-14المشاورات األولى حول إنشاء الوكالة األفريقية لألدوية في الفترة  (1

 .، في مبابان، مملكة إيسواتيني2019أغسطس 

 21-20المشاورات الثانية حول إنشاء الوكالة األفريقية لألدوية في الفترة  (2

 .في أديس أبابا، إثيوبيا 2020فبراير 

-13األفريقية لألدوية في الفترة  ةالوكالالمشاورات الثالثة حول إنشاء وتشغيل  (3

 .، جنوب إفريقياجوهانسبرجفي  2021سبتمبر  15

 التقارير الخاصة بالمشاورات الثالث متاحة.

وضع مشروع االختصاصات للمدير العام للوكالة األفريقية لألدوية بدعم من إدارة  (ب

 .الموارد البشرية في االتحاد األفريقي

وكالة االتحاد  و بالتعاون مع منظمة الصحة العالميةجلسة افتراضية للتعلم تنظيم  (ج

النيباد ومؤسسة بيل وميليندا جيتس لتبادل الخبرات والبناء على -األفريقي للتنمية

أفضل الممارسات من الوكاالت التنظيمية األخرى مثل الوكالة األوروبية لألدوية 

كورية، مما يؤدي إلى إعداد وإدارة الغذاء والدواء األمريكية وإدارة الغذاء والدواء ال

 تحليل مقارن للوكالة األفريقية لألدوية مقابل الهيئات التنظيمية المذكورة أعاله.

لبناء القدرات للموظفين الرئيسيين في مفوضية االتحاد األفريقي  يةتدريبتنظيم دورة  (د

يم النيباد في دورة منظمة توبارا لهيئات التنظ-ووكالة االتحاد األفريقي للتنمية

 .2019األوروبية بدعم من مؤسسة بيل وميليندا جيتس في ديسمبر 

أداة االتصال للوكالة األفريقية لألدوية مثل تقديم المعلومات باللغتين اإلنجليزية  إعداد (ه

 .والفرنسية التي يتم تحديثها بانتظام

بشأن وضع إنشاء  إحاطة إرسال مذكرة شفوية إلى جميع الدول األعضاء لتقديم (و

 .(HHS/PMPA /47/75.21) 2021يوليو  15لة األفريقية لألدوية في الوكا

 وضع التصديق ثالثا.

( دولة 19) ةعشر تسع( دولة عضوا على المعاهدة؛ وقامت 28حتى اآلن، وقعت ثمانية وعشرون ) .8

على  (2دولتان )لدى المفوضية؛ وصدقت  إيداعهاعلى وثائق التصديق القانونية وبالتصديق عضوا 

 المفوضية. لدىالمعاهدة ولكنها لم تودع بعد وثيقة التصديق 

، دخلت معاهدة إنشاء الوكالة 2021بعد إيداع وثيقة التصديق الخامسة عشرة في الخامس من أكتوبر  .9

 .2021األفريقية لألدوية حيز التنفيذ في الخامس من نوفمبر 

ا لم معاهدة الوكالة األفريقية لألدوية ولكنهعلى م اصدقتتين العضوين التاليتين اللتين نشجع الدول .10

 بعد وثائق التصديق، على القيام بذلك في أقرب وقت ممكن؛ اتودع

 المغرب

 الصحراوية الديموقراطية الجمهوررية العربية
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 2021 نياري 25 حتى لألدوية األفريقية الوكالة معاهدة على تصديقال وضع

 21 بالتصديق: قامت التي األعضاء الدول 28 بالتوقيع: قامت التي األعضاء الدول

 كوت تشاد، الكونغو، الكاميرون، بوروندي، بنين، الجزائر،

 مالي، مدغشقر، غينيا، غانا، الجابون، مصر، ديفوار،

 العربية الجمهورية رواندا، النيجر، المغرب، موريشيوس،
 تونس، سيراليون، سيشل، السنغال، الديمقراطية، الصحراوية

 وزيمبابوي أوغندا ،توجو ،تنزانيا
 

 لدى التصديق صك وأودعت صدقت التي األعضاء الدول

 المفوضية

 الجزائر .1
 بنين .2

 * فاسو بوركينا .3
 الكاميرون .4

 تشاد .5

 مصر .6
 الجابون .7

 غانا .8
 غينيا .9

 مالي .10

 موريشيوس .11
 ناميبيا .12

 النيجر .13
 رواندا .14

 سيشل .15

 ليون سيرا .16
 تونس .17

 أوغندا .18
 زيمبابوي .19

 توقيع بدون تصديق *

 صك بعد تودع لم ولكنها وصدقت وقعت التي األعضاء الدول

 المفوضية لدى التصديق
 المغرب

 الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

 االستعدادات إلنشاء وتشغيل الوكالة األفريقية لألدوية رابعا.

عقدت اإلدارة ثالث مشاورات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين داخل المفوضية ومع الشركاء  .11

المطلوبة لتقييم عروض الدول األعضاء الستضافة أمانة الوكالة األفريقية لألدوية لتحديد األساليب 

واستكمال مشروع االختصاصات من أجل تعيين المدير العام للوكالة األفريقية لألدوية. قامت اإلدارة 

أيًضا بإعداد ورقة موقف في مجال الدعوة للوكالة األفريقية لألدوية، ومذكرات إحاطة وبيانات 

النيباد، استعانت -علومات لدعم التعجيل بجهود المناصرة. وبدعم من وكالة االتحاد األفريقي للتنميةم

المفوضية بخبير استشاري لدفع جهود الدعوة على المستوى الوطني للدول األعضاء من أجل 

 التصديق على المعاهدة.

مهتمة باستضافة مقر أرسلت المفوضية دعوة رسمية لتقديم عروض من قبل الدول األعضاء ال .12

. وكان الموعد النهائي األولي لتقديم 2021الوكالة األفريقية لألدوية في الرابع من أغسطس 

بموجب قرار الجتماع  2021أكتوبر  15، والذي تم تمديده حتى 2021سبتمبر  15العروض هو 

 (.HHS/PMPA/47/166.21) 2021سبتمبر  6لجنة الممثلين الدائمين في 
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( دولة عضوا 13المفوضية عروضا الستضافة مقر الوكالة األفريقية لألدوية من ثالثة عشر )تلقت  .13

 على النحو التالي: في االتحاد األفريقي

  تاريخ التصديق  تاريخ التوقيع االدولة العضو ر.م
تاريخ إيداع صد 

  التصديق

تاريخ تقديم طلب 

استضافة الوكالة 

 األفريقية لألدوية

 المعاهدة المؤسسة للوكالة األفريقية لألدوية وأودعت صد تصديقهاصادقت على 

 2021 أغسطس 26 22/6/2021 10/6/2021 8/7/2019 الجزائر .1

 2021 سبتمبر 14 قيد التنفيذ 16/12/2021 27/7/2021 مصر .2

 2021 سبتمبر 29 16/3/2021 24/2/2021 2/8/20119 غانا .3

 2021 سبتمبر 9  18/2/2021 19/01/2021 غير متاح ناميبيا .4

 2021 سبتمبر 13 12/5/2021 21/6/2021 9/2/2020 النيجر .5

 2021 سبتمبر 3 6/1/2020 19/2/2019 12/6/2019 رواندا .6

 2021 سبتمبر 16 14/6/2021 28/5/2021 10/2/2020 سيراليون .7

 2021 سبتمبر 6 13/10/2021 9/9/2021 19/12/2020 تونس .8

 2021 سبتمبر 3  3/12/2021  11/11/2021 1/11/2021 أوغندا .9

 2021 أغسطس 26 17/9/2021 31/08/2021 16/3/2021 زيمبابوي .10

 ع صك تصديقها بعداصادقت على المعاهدة المؤسسة للوكالة األفريقية لألدوية ولم تقم بإيد

 2021سبتمبر  3 - 4/2/2021 22/10/2019 المغرب 11

 على المعاهدة المؤسسة للوكالة األفريقية لألدويةوقعت 

  2021سبتمبر  3 - - 10/08/2021 تنزانيا .12

 لألدوية المعاهدة المؤسسة للوكالة األفريقية على تصدق ولم توقع لم

 2021سبتمبر  15 - - - المغرب .13

 الموعد بعدالوكالة األفريقية لألدوية  مقر الستضافة كينيا جمهورية عرضا من أيًضامفوضية ال تلقت .14

 وعلى( أبابا أديس بتوقيت 17:00 الساعة) قبل نهاية الدوام 2021 أكتوبر 15 في المحدد النهائي

 .االعتبار في يؤخذ لم النحو هذا

 فريق التقييمخامسا. 

 الدولاالقتراحات المقدمة  لتقييم االختصاص ذاتو الصلة ذات اإلدارات من تقييم فريق إنشاء تم .15

يتم اختيار فرق التقييم  الوكالة األفريقية لألدوية. مقر باستضافة اهتمامها عن أعربت التي األعضاء

 :من إدارات ومكاتب االتحاد األفريقي على النحو التالي
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 النيباد-وكالة االتحاد األفريقي للتنمية  .أ

 مديرية الشؤون الصحية واإلنسانية .ب

 القانوني مكتب المستشار .ج

 خدمات إدارة المرافق .د

 مديرية الشؤون المالية .ه

 إدارة نظم المعلومات .و

 خدمات المراسم .ز

 خدمات األمن والسالمة .ح

 :يلي بما الفريق يقوم .16

 االستبيان على بناءً  الوطنية السلطات مع( الدولة في) مرشحة عضو دولة كل مقترحات استعراض 

 واالستبيان التقييم فريق اختصاصات على بناءً تها الدائمة لبعث مسبقًا إرساله تم الذي

 بها المرتبطة التحتية والبنية المرافق وتقييم تقدير. 

 عليها والحصول عليها والمصادقة الصلة ذات الوثائق جميع استعراض 

 معاهدة من 10 و 9 المادتان) للنظر فيه األطراف الدول مؤتمر وتقديمه إلى تقييم تقرير إعداد 

 (لألدويةالوكالة األفريقية 

  والفرنسية اإلنجليزيةما ه البعثات عملا لغتتكون 

 :يلي ما إلى المرشحة األعضاء الدول تقييم معايير تستند .17

ليبيا،  سرت، األفريقي الصادرة في االتحاد مقار أجهزة استضافة معايير إلى العامة المعايير ألف. تستند

 التالي: النحو على المرفقة( EX.CL/195 (VII) Rev.1) 2005 في عام

 المعايير من 4 إلى -( و-أ) 3 رقم المعايير عناصر بمجموعة الفني التقييم يسترشد نينبغي أ (1

 :أدناه المفصل النحو على األفريقي االتحاد أجهزة الستضافة المعتمدة

ستضافة هذه األجهزة أن تكون في  .3 ستضيف أو تقترح ا يتعين على الدول األعضاء التي ت

 من استيفاء الحد األدنى من المتطلبات األساسية التالية:موقف يمكنها 

دائما مزوداً ومجهزا باألثاث  وفر البلد المضيييف ، علي حسييابها الخاص ، هيكال  منا .أ

 ومباني لمكاتب مقر الجهاز وفقاً للمتطلبات المتعلقة بمساحة المكاتب. 

ثل هذا الجهاز أو يجب أن يسهل الوصول إلي المباني التي يعرضها البلد المضيف لم .ب

 المؤسسة. 

يجب أن يسييييتوفي البلد المضيييييف متطلبات المناي السييييياسييييي المالئم والتسييييهيالت  .ج

 اللوجستية الكافية.

يجب توفير البنية التحتية المناسييييبة الفعالة الحديثة وخاصيييية تسييييهيالت االتصيييياالت  .د

 السلكية والالسلكية لتمكين المكتب من العمل بكفاءة.

سهيال .ه سهيالت الصحية يجب توفير الت شفيات والت سكنية واإلقامة الفندقية والمست ت ال

 األخرى لتلبية االحتياجات التشغيلية للجهاز. 
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دولة عضييييييو من  يأدون المسيييييياس بهذه المعايير ، ليس فيها ما يفهم منه أنه يمنع  .و

عرض تسهيالت التزود في هذا الصدد ، تشجع الدولة العضو التي تعرض استضافة 

حسييييييابها الخاص، حيث تطلب أن يكون  ىعلأن توفر  ىعلزة االتحاد جهاز من أجه

 رئيس الجهاز مقيماً في المقر ، ومنزال رسميا مناسبا مزودا باألثاث ومجهزا.

تكون الدولة العضو التي تستضيف أو ترغب في استضافة أحد أجهزة االتحاد قد صدقت  .4

الوحدة األفريقية، واتفاقية فيينا  على االتفاقية العامة لالمتيازات والحصييييييانات لمنظمة

  واتفاقية جنيف حول العالقات القنصلية 1961حول العالقات الدبلوماسية لعام 

 المعتمدة المعايير من 11 إلى 5 رقم من المعايير بمجموعة التقييم وإجراءات عملية تسترشد (2

 :أدناه المفصل النحو على األفريقي االتحاد أجهزة الستضافة

ترسل المفوضية هذه المعايير ونموذج اتفاقية المقر الموحدة المعتمدة من قبل المؤتمر إلى  .5

 جميع الدول األعضاء . 

تقوم المفوضييية بإنشيياء فريق مسييتقل وتقوم بإيفاد بعثة تقصييي للحقائق إلى الدولة العضييو  .6

عن ذلك  التي تعرض اسييييتضييييافة أحد أجهزة االتحاد لتفتي  الموقع المقترح وتقديم تقرير

 إلى المجلس التنفيذي.

تقدم جميع عروض اسيييتضيييافة مقر جهاز من أجهزة االتحاد إلى المجلس التنفيذي للبحث.  .7

ويتم اختيار البلد المضيف بالتوافق طبقاً لقواعد المجلس التنفيذي، وإن تعذر ذلك، فبأغلبية 

لمؤتمر التخاذ قرار الثلثين. ويختار المجلس التنفيذي البلد المضييييف ويقدم توصيييياته إلى ا

 بشأنها. 

يقرر المؤتمر مقر الجهاز وفقا لقواعد إجراءاته وبتوافق اآلراء، وإن تعذر ذلك، فبأغلبية  .8

 الثلثين. 

عد ذلك، تضمن المفوضية توقيع اتفاقية المقر/االستضافة الموحدة بين المفوضية والدولة  .9

 العضو المعنية. 

قل مق .10 خذ قرارا حول ن حاد إذا يجوز للمؤتمر أن يت لة العضييييييو  ىرأر جهاز لالت لدو أن ا

المعنية لم تخل بهذه المعايير وباتفاق االسييييييتضييييييافة أو في حال حدوث كارثة طبيعية أو 

قيييام الجهيياز بمهييامييه. ويتخييذ القرار بييالتوافق طبقيياً لقواعييد إجراءات  ىعلغيرهييا تؤثر 

 المؤتمر وأن تعذر ذلك فبأغلبية الثلثين. 

 المعايير دورياً وعند اللزوم، من قبل أجهزة صنع السياسة.تتم مراجعة هذه  .11

 من مستمدة ألدويةاألفريقية ل وكالةال لتفعيل ضرورية أنها على تحديدها تم التي األساسية المعايير باء.

)مقرر المؤتمر رقم  – األفريقية ألدويةاألفريقية ل وكالةالمؤسسة لل معاهدةال

Assembly/AU/Dec.735 (XXXII))) 

 أدناه مفصل هو كما الصلة ذات والفقراتواد الم من: 

 (6و 4و 3و 2) األرقام  المبادئ التوجيهية- 5 المادة (1
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 بنيهاالثقة التي تكبر المكاسب التي تجنيها وكالة األدوية األفريقية في أتتمثل  المصداقية:: 2الرقم 

تقوم قائمة على األدلة. وسوف محترمة ومع المستفيدين وأصحاب المصلحة باعتبارها مؤسسة 

 .صرة التواصل الفعال وتبادل المعلومات في جميع أنحاء القارةانمفي  بدور مهم

 بالملكية ألفريقيا. وتتمتع األطراف مملوكة مؤسسة كالة األدوية األفريقيةوتعتبر  الملكية:: 3الرقم 

بشكل  األخرى والموارد األساسية والهياكل والبشرية المالية الموارد األولية للوكالة لضمان توفر

  .مهامها ألداء كاف

عترف بها وفقا للمعايير الدولية الموكالة األدوية األفريقية  تعمل الشفافية والمساءلة:: 4الرقم 

 .والشفافية والمساءلةالرشيد  الحكمذات الصلة ب

 واألخالق الحالية، العلمية األدلة إلى استنادا مستقل، بشكل قراراتها وكالة األدوية األفريقية تتخذ

قراراتها باالحترام  ومبررات القرارات اتخاذ لعملية التفصيلية كما تحظى األدلة. والنزاهة المهنية

 .التام

 .عملياتها جميع في السرية وكالة األدوية األفريقية بمبادئ تلتزم :السرية :6الرقم

 ؛( ف ، س ، م ، ج ، باألرقام ) مهامال - 6 المادة (2

 في بما الطبية المنتجات جميع حول المعلومات وتبادل وتخزين وإدارة جمع تنسيق. بالحرف 

 الصعيد وعلى األطراف الدول جميعفي  ةـشولمغشوا ةـعيولناة ـنيدلمتا ةـبيطلت ااــلمنتجا ذلك

 العالمي

 الفني الدعم وتقديم السريرية التجارب إجراء لطلبات لمشتركةاستعراضات اال تنسيق. ج الحرف

 إلجراء الالزمة الهياكل تمتلك ال التي األعضاء الدول طلب على بناءً  األدوية جودة رصد في

 ؛متحاناتاال /مراقبةال/  الفحوصات هذه

 أدوية جودة لضمان طرف دولة كل في العينات جمع خالل من األدوية سوق رصد. م الحرف

وغيرها من األطراف ذات المصلحة  األطراف الدول إلى النتائج وتقديم وتحليلها مختارة،

 عند وستتخذ، ها،انبلد في األدوية المتداولة نوعية عن موثوقة معلوماتها ل ستكونوالتي 

 .المناسبة التدابير االقتضاء،

 المعقدة، الجزيئات ذلك في بما ، المختارة الطبية المنتجات بشأن قرار واتخاذ تقييم. س الحرف

 ومنظمة األفريقي االتحاد يحدده الذي النحو على األولوية ذات الحاالت/  األمراض لعالج

 العالمية؛ الصحة

 التنظيمية الهيئات داخل المتاحة الجودة مراقبة مختبرات خدمات إلى الوصول تنسيق. الحرف ف 

 " واإلقليمية الوطنية

 ألدوية لوكالة األفريقية لالمدير العام ل - 24 المادة (3

تعليمات من أي دولة أو سلطة أو أو يتلقى المدير العام بمهامه ال يطلب اضطالعه  خالل. 9الرقم 

 وكالة األدوية األفريقية. فرد خارج

الوكالة  تنشئ أن هي األساسية المعايير فإن ، أعاله إليها المشار الصلة ذات والفقرات للمواد استيفاءً  .18

 :يكون الخاص مختبرها األفريقية
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 مستقال وجيدرا بالثقة 

  مصداقةذي 

  وغيره السياسي التدخل أشكال جميعخالية من 

 األطراف جميع متناول في 

 األطراف لجميع امملوك 

 الدولية للمعايير وفقا عملي 

 األعضاء الدول إلى واألساسية العامة المعاييرإعداده على أساس  تم الذي التقييم استبيان تقديمينبغي  .19

 شهر قبل الوكالة األفريقية لألدوية مقر باستضافة اهتمامها عن أعربت التي( 13) عشر الثالثة

 .التقييمبعثات  بدء من واحد

 

 التقييم لبعثات المقترحة المواعيد. سابعا

 تاريخ المغادرة تاريخ الوصول الدولة العضو ر/م

 شرق أفريقيا

 ()الخميس 2022مارس  3 ()األحد 2022فبراير  27 رواندا .1

 ()األربعاء 2022مارس  9 ()الخميس 2022مارس  3 تنزانيا .2

 ()الثالثاء 2022مارس  15 ()الخميس 2022مارس  10 أوغندا .3

 شمال أفريقيا

 ()اإلثنين 2022مارس  21 ()الثالثاء 2022مارس  15 الجزائر  .4

 ()الجمعة 2022مارس  25 ()اإلثنين 2022مارس  21 مصر  .5

 ()الخميس 2022مارس  31 ()الجمعة 2022مارس  25 المغرب .6

 ()األربعاء 2022أبريل  6 ()الخميس 2022مارس  31 تونس .7

 الجنوب األفريقي

 ()األربعاء 2022أبريل  13 ()الخميس 2022أبريل  7 ناميبيا .8

 ()الثالثاء 2022أبريل  19 ()األربعاء 2022أبريل  13 زيمبابوي .9

 غرب أفريقيا
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 أو مبانيها أو إقليمية أو وطنية تنظيمية سلطات أي تقييم أو بزيارة التقييم بعثة تقوم أال نبغيي .ملحوظة

 .التقييم مهمة خالل مرافقها

  

 ()الثالثاء 2022أبريل  26 ()الثالثاء 2022أبريل  19 غانا .10

 ()السبت 2022أبريل  30 ()الثالثاء 2022أبريل  26 النيجر .11

 ()الجمعة 2022مايو  6 ()السبت 2022أبريل  30 نيجيريا .12

 ()الخميس 2022مايو  12 ()الجمعة 2022مايو  6 ليون سيرا .13
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 األطراف في الوكالة األفريقية لألدوية الدول مؤتمر. ثامنا

 دورة في يجتمع الوكالة األفريقية لألدوية و في القرار لصنع هيئة أعلى هو األطراف الدول مؤتمر  .20

 عامين كل عادية

 عام فيالوكالة األفريقية لألدوية  في األطراف الدول مؤتمر اجتماعات لتنظيم المفوضية تستعد .21

 استثنائية دورة فيأخرى  ومرة عادية دورة في مرة 2022

 :يلي بما األطراف الدول لمؤتمر األول االجتماع يقوم .22

 ،الوكالة األفريقية لألدوية  إدارة مجلس وتأسيس تعيين (1

 ، ولوائحها ونظمها المالية الوكالة األفريقية لألدوية موظفيبالمسائل الخاصة  مناقشة (2

 األطراف للدول السنوية المساهمة تحديد (3

الوكالة  مقر موقع بشأن مؤتمرال إلى توصيات وتقديم فيه والنظر التقييم تقرير استعراض (4

( و) الفقرة 14 المادة) 2005 في المعتمدة األفريقي االتحاد لمعايير وفقًااألفريقية لألدوية، 

 ، الوكالة األفريقية لألدوية معاهدة من( 1) الفقرة - 9 والمادة

 للوكالة األفريقية لألدوية العام المدير لتعيين االختصاصات اعتماد (5

 دعم تفعيل الوكالة األفريقية لألدوية .تاسعا

 النيباد–الدعم المقدم من قبل وكالة االتحاد األفريقي للتنمية  .أ

سيتم االضطالع النيباد بتقديم الدعم المالي لبعثات التقييم التي -التزمت وكالة االتحاد األفريقي للتنمية

( األعضاء في االتحاد األفريقي التي قدمت عروضا الستضافة مقر 13إلى الدول الثالث عشرة ) بها

 الوكالة األفريقية لألدوية.

 ةالدعم المقدم من قبل المنظمة العالمية للصح .ب

نوفمبر  18تماشياً مع مذكرة التفاهم بين مفوضية االتحاد األفريقي ومنظمة الصحة العالمية بتاريخ 

، وافقت منظمة الصحة العالمية على تقديم الدعم المالي لمفوضية االتحاد األفريقي من أجل إنشاء 2019

  الوكالة األفريقية لألدوية بمبلغ مليون دوالر أمريكي.

 الخاص والمبعوث للمفوضية المستوى رفيعةال الدعوة بعثات تكلفة بتغطية العالمية الصحة منظمة قامت

 عام من والثالث الثاني الربعين في األفريقي االتحاد في المختارة األعضاء الدول إلى األفريقي لالتحاد

 بينالمبرمة  اهمالتف لمذكرة وفقًا(. ألفًا عشر وسبعة مائتان) أمريكي دوالر 217.000.00 بمبلع 2021

 783,000.00 البالغ األموال رصيد تحويل يتم العالمية الصحة ومنظمة األفريقي االتحاد مفوضية

 الحقًا الستخدامها منحة اتفاقية خالل من المفوضية إلى( ألفًا وثمانين وثالثة سبعمائة) أمريكيًا دوالًرا

 الوكالة األفريقية لألدوية. تفعيل في

الصحة العالمية إعارة أحد كبار الموظفين الفنيين لدعم المفوضية من أجل كما عرضت منظمة 

 تفعيل الوكالة األفريقية لألدوية.

 تم تقديم دعم من الشركاء على النحو التالي: .ج

  تفاهم مذكرة في الدعم لم يتم بعد االتفاق على طرائق – الشعبية الصين جمهورية .1
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 المالي الدعم - كوريا جمهورية .2

 عام في االجتماعية والتنمية اإلنسانية والشؤون الصحةإدارة  برنامج ألنشطة المالي الدعم 

 للتنمية وكالة االتحاد األفريقي تفعيل أجل من 2022

 المالي والدعم البشرية الموارد - الدولية للتنمية األمريكية الوكالة  .3

  متطوع من شباب االتحاد األفريقي لدعم عمل المفوضية في تفعيل الوكالة  تعيينتم

 األفريقية لألدوية.

  2022في عام  االجتماعية والتنمية اإلنسانية والشؤون الصحةإدارة الدعم المالي ألنشطة 

 .من أجل تفعيل الوكالة األفريقية لألدوية

الوكالة  تشغيل رفيع المستوى لدعم المفوضية في فنيالتزم االتحاد األوروبي بإعارة موظف  .4

 .األفريقية لألدوية

ولكن لم يتم االتفاق على  الوكالة األفريقية لألدويةعن رغبتها في دعم تفعيل  أعربت-اليونيسف  .5

 .طرائق الدعم

 قدما وطريق المضي. الخطوات التالية عاشرا

للتوقيع والتصديق على معاهدة الوكالة األفريقية لألدوية من قبل الدول األعضاء  استمرار الدعوة .1

 في االتحاد األفريقي.

ويض فر بتاالنظر في اتخاذ قرلدورة العادية الخامسة والثالثين لمؤتمر االتحاد األفريقي ينبغي ل .2

البلد ، التخاذ قرار بشأن 2022الدورة العادية الحادية واألربعين للمجلس التنفيذي في يوليو 

مقر الوكالة األفريقية لألدوية بناًء على توصية مؤتمر الدول األطراف في الوكالة ل المضيف

 األفريقية لألدوية.

استضافة مقر في  ترغبء التي ستقوم مفوضية االتحاد األفريقي ببعثات تقييمية إلى الدول األعضا .3

 .2022 مايوإلى  2022راير الوكالة األفريقية لألدوية من فب

 .2022الثاني من  الربع-تنظيم االجتماع األول لمؤتمر الدول األطراف  .4

تقديم تقرير التقييم بشأن استضافة مقر الوكالة األفريقية لألدوية إلى مؤتمر األطراف في الوكالة  .5

 .2022الثاني من عام  الربع-ة األفريقية لألدوي

مقر الوكالة األفريقية لألدوية إلى الدورة  استضافةمؤتمر الدول األطراف بشأن لقديم توصية ت .6

 .2022العادية الحادية واألربعين للمجلس التنفيذي في يوليو 

 كلمة تقدير. عشر حادي

 والتنمية اإلنسانية والشؤون الصحةمفوضية وإدارة ال مك ن الذي واللوجستي والمالي الفني للدعم

 : بمهمتها االضطالع من االجتماعية

 هتونائب المفوضية رئيس مكتبا 

 للتنمية/النيباد األفريقي االتحاد وكالة 
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  ألفريقيا اإلقليمية والمكاتب العالمية الصحة منظمةمقر 

 القانوني المستشار مكتب 

 المرافق إدارة خدمات 

 البشرية الموارد 

 المالية مديرية 

 السالمة واألمن خدمات 

 المعلومات نظم إدارة  
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  الوكالة األفريقية لألدوية تفعيل بشأنالمؤتمر مقرر  مشروع

 إن المؤتمر

 2019 فبراير في الصادر ASSEMBLY/AU/DEC.735(XXXII)رقم  مقرر المؤتمر يستحضر .1

 األفريقية لألدوية؛ للوكالة والذي اعتمد المعاهدة المؤسسة

 ثمان قبل من األفريقية لألدوية للوكالة المعاهدة المؤسسة على التوقيع في المحرز بالتقدم علما يحيط .2

 دولة عشرة ثماني قبل من وإيداعه الصك على والتصديق األفريقي االتحاد في عضوا دولة وعشرين

 عضوا؛

 الوكالة إنشاء نحو اآلن حتى المحرز األفريقي للتنمية/النيباد للتقدم االتحاد ووكالة بالمفوضية يشيد .3

 لألدوية؛ األفريقية

األفريقية لألدوية  الخاص المعني بالوكالة األفريقي االتحاد الذي قدمه مبعوث بالدعم كذلك يشيد .4

المعاهدة  على والتصديق التوقيع أجل من المستوى التي بذلها الدعوة الرفيعة وجهود للمفوضية

 األفريقية لألدوية؛ المؤسسة للوكالة

األفريقية  الوكالة وتشغيل المستمر إلنشاء العالمية الفني والمالي الصحة بدعم منظمة التقدير مع ينوه .5

 الشعبية الصين جمهوريةمن قبل  للمفوضية المقدم والمالي الفنيبالدعم  التقدير مع أيضا وينوه لألدوية

 جيتس وميليندا بيل مؤسسةو األوروبية المفوضيةو الدولية للتنمية األمريكية الوكالةو كوريا جمهوريةو

 المانحة والجهات األخرى المتحدة األمم وكاالت جميعو( اليونيسف) للطفولة المتحدة األمم منظمةو

 ألدوية؛األفريقية ل وكالةال وتشغيل إنشاء في الخاص والقطاع

 األخرى األعضاء الدول يدعوالتصديق عليها و على المعاهدة على وقعت التي األعضاء الدول يشجع .6

 على التصديق خالل من واألمن والسالمة العامة الصحة لحفظ المعاهدة على والتصديق التوقيع إلى

 التي ستعملو األدوية المعنية بتنظيم هذه الوكالة وتشغيل األفريقية لألدوية للوكالة المعاهدة المؤسسة

 .القارة في والفعالة واآلمنة الجيدة الطبية والمنتجات األدوية إلى الوصول تحسين على

واقتراح  2021 نوفمبر 5 األفريقية لألدوية في للوكالة المعاهدة المؤسسة نفاذ ببدء أيضا علما يحيط .7

 األفريقية لألدوية؛ الوكالة مقر األفريقي استضافة االتحاد في عضوا دولة( 13) عشرة ثالث

األفريقية لألدوية  للوكالة المعاهدة المؤسسة في األطراف الدول لمؤتمر الدعم تقديم المفوضية من يطلب .8

 ممكن؛ وقت أقرب في الوكالة من أجل تفعيل

 قرار باتخاذ 2022 يوليو المقرر عقدها في التنفيذي للمجلس واألربعين الحادية العادية للدورة يأذن .9

 في األطراف الدول مؤتمر توصية على الوكالة األفريقية لألدوية بناءً  لتحديد مقر المؤتمر عن نيابة

 األفريقية لألدوية. للوكالة المعاهدة المؤسسة
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