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 مشروع تقرير االجتماع الوزاري

 مقدمة

 والسكان للصحة المتخصصة الفنية األفريقي االتحاد للجنة الرابعة العادية للدورة الوزاري االجتماع ُعقد .1

 "تعزيز عنوان تحت العربية، مصر جمهورية القاهرة، في 2022 يونيو 5و4 يومي المخدرات ومكافحة

 كتدخل". التغذية قيمة إفريقيا: لسكان واالقتصادي االجتماعي والرفاه الصحي األمن
 

 الحضور

 وحضر األفريقي: االتحاد في التالية األعضاء الدول االجتماع حضرت :أبريل 5 إلى 4 من الحضور .2

 الجزائر جمهورية التالي: النحو على .51 أصل من عضوا دولة (21) وعشرون واحد االجتماع

 ديفوار، كوت جمهورية الكونغو، جمهورية القمر، جزر الوسطى، إفريقيا جمهورية الشعبية، الديمقراطية

 الديمقراطية، الفيدرالية إثيوبيا جمهورية العربية، مصر جمهورية ديمقراطية،ال الكونغو جمهورية

 الصحراوية العربية الجمهورية رواندا، جمهورية ناميبيا، جمهورية مدغشقر، جمهورية ليبيريا، جمهورية

 ،المتحدة تنزانيا جمهورية السودان، جنوب جمهورية سيشيل، جمهورية السنغال، جمهورية الديمقراطية،

 .زيمبابوي، جمهورية زامبيا، جمهورية أوغندا، جمهورية
 

 والسودان. ومالي وغينيا فاسو بوركينا جمهورية وهي لعقوبات أعضاء دول (4) أربع تخضع .3
 اإلقليمية، االقتصادية والمجموعات األفريقي، االتحاد أجهزة عن ممثلون االجتماع في شارك كما .4

 منظمة أسماؤهم: التالية المتعاونون والشركاء الحكومية، غير اتوالمنظم الدولية الحكومية والمنظمات

 للسكان المتحدة األمم وصندوق (ICRC) األحمر للصليب الدولية واللجنة (FAO) والزراعة األغذية

(UNFPA). 
 

 االفتتاح مراسم
 سيسوما سامات ميناتا المعالي صاحبة االجتماعية والتنمية اإلنسانية والشؤون الصحة مفوضة رحبت .5

 الدورة إلى المخدرات ومكافحة والسكان الصحة شركاء من المحترمين واألعضاء الموقرين بالوزراء

 مخدرات.ال ومكافحة والسكان للصحة المتخصصة الفنية األفريقي االتحاد للجنة الرابعة العادية
 موضوع أهمية على االفتتاحية مالحظاتها في االجتماعية والتنمية اإلنسانية والشؤون الصحة مفوضة أكدت .6

 قيمة إفريقيا: لسكان واالقتصادي االجتماعي والرفاه الصحي باألمن "تعزيز العام لهذا األفريقي االتحاد

 األفريقي االتحاد في األعضاء للدول خاصة أهمية يكتسي الموضوع هذا أن وأضافت ". كتدخل التغذية

 "التغذية أن كذلك وأكدت .Covid-19 جائحة بعد واالقتصادية االجتماعية النظم بناء إعادة في تستمر حيث

 القوي السياسي الزخم على الحفاظ في المشتركة أولويتنا تعزز واالقتصادية" االجتماعية التنمية أجل من

 أجندة في األول الطموح بتحقيق التزامنا تعزيز إلى يدعونا وهذا قيا،إفري أنحاء جميع في التغذية على

 ُمغلين ومواطنين جيدة صحة الحياة، ونوعية عال   مستوى ، الرفاهية األفريقيين للسكان يتوقع الذي ،2063

 . جيدة. بصورة
 بسبب لعامةا الصحة مشاكل في صعوبة تواجه تواصل القارة أن على ساماتي مناتا المعالي صاحبة شدد  .7

 أكثر أنها إلى كذلك وأشارت محليا إنتاجها ويتم االتجار يتم التي للعقل المؤثرة المواد واستخدام توافر زيادة

 الختام، في لقارتنا. واالقتصادي والسياسي االجتماعي االستقرار تقوض ألنها العامة للصحة تهديد مجرد من
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 الجلسة باستضافة الموافقة على العربية مصر ةجمهوري وخاصة المندوبين لجميع شكرها عن أعربت

 المخدرات. ومكافحة والسكان للصحة المتخصصة الفنية للجنة الرابعة العادية
 العادية للدورة واليته المنتهية والرئيس العربية مصر جمهورية في المحترمين والسكان الصحة وزير ناشد .8

 مالحظاته في المخدرات، ومكافحة والسكان للصحة المتخصصة الفنية األفريقي االتحاد للجنة الثالثة

 الفنية األفريقي االتحاد للجنة الثالثة العادية الدورة وفرتها التي الفرصة استغالل الوزراء زمالئه االفتتاحية،

 قارتنا في فرد كل إلى للوصول ،2063 بأجندة للنهوض المخدرات ومكافحة والسكان للصحة المتخصصة

 بالنسبة الشديد االستقرار عدم للقلق، المثيرة األوقات هذه خالل خاصة والتغذية، صحيةال الرعاية بتغطية

 بأسره. والعالم لقارتنا
 األفريقية، البلدان بين المثمر والتعاون التضامن أهمية على مناشدته في الوزير المعالي صاحب أكد .9

 و العالميين والممولين الحكومية رغي والمنظمات المدنية والمجتمعات الدولية المنظمات مع والشراكة

 اآلخرين. المصلحة وأصحاب األدوية صناعة شركات

 

  االجرائية المسائل األعمال: جدول من 2 البند

 انتخاب هيئة المكتب      
 إعالن عن أعضاء هيئة المكتب للجنة الفنية المتخصصة الرابعة للصحة والسكان ومكافحة المخدرات        

 وإجراءات وقواعد المتخصصة الفنية اللجنة بتشكيل المتعلق األفريقي لالتحاد التأسيسي القانون مع تمشيا .10

 الدول بين الالزمة المشاورات إجراء وبعد الخدرات ومكافحة والسكان للصحة المتخصصة الفنية اللجنة

 التالي: النحو على المنتخبة مكتبال هيئة تشكيل األفريقي لالتحاد القانوني المستشار مكتب أعلن األعضاء،

 

  البلد  اإلقليم المنصب 

 جمهورية الكونغو الديمقراطية  سط األفريقيالو  الرئيس

 جمهورية تنزانيا الشرق األفريقي  النائب األول للرئيس

 جمهورية ناميبيا الجنوب األفريقي   النائب الثاني للرئيس

 جمهورية كوت ديفوار  الغرب األفريقي  النائب الثالث للرئيس

 المشاورات جارية  الشمال األفريقي  المقرر

   

 إعالن أعضاء هيئة مكتب خبراء اللجنة األفريقية للسكان        

 وإجراءات وقواعد المتخصصة الفنية اللجنة تشكيل بشأن األفريقي لالتحاد التأسيسي للقانون مع تمشيا .11

 الدول بين الالزمة المشاورات وبعد الخاصة الخدرات ومكافحة والسكان للصحة المتخصصة الفنية اللجنة

 التالي: النحو على المنتخبة المكتب هيئة تشكيل األفريقي لالتحاد القانوني المستشار مكتب أعلن األعضاء،
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 الدولة العضو اإلقليم صب المن

 المشاورات جارية اإلقليم الجنوبي  الرئيس

 المشاورات جارية اإلقليم الشمالي  النائب األول للرئيس

 المشاورات جارية إقليم الوسط  النائب الثاني للرئيس

 كينياجمهورية  اإلقليم الشرقي  النائب الثالث للرئيس

 نيجيريا جمهورية  الغربي اإلقليم  المقرر

 

 هيئة لرئاسة حديثًا المنتخب الرئيس بتسليم مصر بجمهورية والسكان الصحة وزير المعالي صاحب قام .12

 الكونغو بجمهورية الصحة وزير مبونجاني جاك جان د. المعالي صاحب المتخصصة الفنية اللجنة مكتب

 الذي المتميز لعملا على واليته المنتهية للرئيس شكره عن للرئاسة قبوله خطاب في وأعرب الديمقراطية.

 الفنية اللجنة لوزراء شكره عن أعرب كما المتخصصة الفنية للجنة الثالثة الدورة مكتب هيئة به اضطلعت

 االجتماع وطمأن الجديدة المكتب هيئة بها حظيت الثقة على الخدرات ومكافحة والسكان للصحة المتخصصة

 . اإلدارة توليها فترة خالل األفريقي االتحاد مفوضية مع وثيق بشكل ستعمل الجديدة المكتب هيئة بأن
 

 العمل وبرنامج األعمال جدول اعتماد األعمال: جدول من 3 البند

 من تبقى ما وتأجيل اإلحاطة جلسات في الشروع وقرر العمل وبرنامج األعمال جدول االجتماع اعتمد .13

 .لالجتماع القانوني النصاب اكتمال حتى الوقت ذلك في األعمال جدول
 

 إحاطة جلسة األعمال: جدول من 4 البند

 

 أفريقيا في منها والوقاية األمراض مكافحة مركز من إحاطة
 الوزراء األفريقي، االتحاد مفوضية رئيس نائبة غانوا، نسانسا مونيك الدكتورة المعالي صاحبة أطلعت .14

 النظام تعديل على الخدرات حةومكاف والسكان للصحة المتخصصة الفنية للجنة الرابعة الدورة إلى الموقرين

 التنفيذي المجلس مقرري إلى مشيرة منها. والوقاية األمراض لمكافحة األفريقية للمراكز األساسي
 (XXVIII) EX.CL/Dec.4و (XXVIII) EX.CL/Dec.1110 مركز تفعيل إلى المفوضية وجها الذين 

 اتخذتها التي بالخطوات علما الموقرين وزراءال وأحاطت بالكامل إفريقيا في منها والوقاية األمراض مكافحة

 المؤتمر بمقرر كذلك غانوا نسانسا الدكتورة وذّكرت . الشأن هذا في األفريقي االتحاد مفوضية

Assembly/AU/Dec.835(XXXV)إلى سلطته مفوًضا والثالثين، الخامسة العادية دورته في الصادر 

 األساسي النظام في التعديالت على المصادقة ،2022 يوليو في دورته خالل للنظر، التنفيذي المجلس

 ومالية وهيكلية قانونية آثار من بها يرتبط وما أفريقيا في منها والوقاية األمراض لمكافحة األفريقي للمركز

 واضحة. توجيهات بموجب
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 على ةالرئيسي بالتعديالت علما الوزراء المعالي أصحاب غانوا نسانسا الدكتورة معالي صاحبة أحاطت .15

 التفصيلية. التعديالت على المندوبين إطالع إلى أوما أوجويل أحمد الدكتور ودعت األساسي النظام
 إجراء علقوا الجلسة، سير في نظامية مسألة وبسبب باإلحاطة، علما الوزراء المعالي أصحاب وأحيط .16

 القانوني. النصاب اكتمال حتى األساسي النظام مشروع على التعديالت حول المناقشات من المزيد

 تعزيز األفريقية: القارة في الغذائي واألمن التغذية في المرونة "تعزيز العام موضوع حول إحاطة

 البشري المال رأس تنمية تسريع أجل من االجتماعية والحماية الصحة ونظم الزراعية، األغذية نظم

 واالقتصادي واالجتماعي

 

 الرابعة العادية الدورة وزراء أجاما ماجريت ،الدكتورة اإلنسانية والشؤون للصحة باإلنابة المديرة أطلعت .17

 أفادت العام موضوع حول- المخدرات ومكافحة والسكان للصحة المتخصصة الفنية األفريقي االتحاد للجنة

 صاحبة األفريقي االتحاد األفريقي االتحاد مفوضية رئيس نائبة قبل من رسميًا العام موضوع إطالق تم بأنه،

 األعضاء، الدول إلى يطلب الموضوع أن إلى كذلك وأشارت غانوا نسانسا مونيك الدكتورة معاليال

 الخاصة، والقطاعات المدني المجتمع ومنظمات اإلقليمية، االقتصادية والمجتمعات المصلحة، وأصحاب

 أكبر سياسي التزام لضمان عظيمة كفرصة 2022 استخدام إلى اآلخرين، والشركاء المتحدة، واألمم

 .المستمر الغذائي واألمن التغذية تحديات ومعالجة التغذية في واالستثمار
 على القوي السياسي الزخم تعزيز أجل من هو والتغذية الغذائي األمن على العام موضوع تركيز أن ذكرت .18

 شطةاألن أن كذلك وذكرت القرار. صنع من مستوى أعلى وعلى األفريقية القارة أنحاء جميع في التغذية

 األولويات مع تمشيا أشكالها بجميع التغذية سوء بإنهاء القاري االلتزام لتعزيز فرصة توفر تنفيذها يتم التي

 التالية.
 .2022 عام موضوع تنفيذ في المحرز بالتقدم علما الوزراء المعالي أصحاب وأحيط .19
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 الشباب بين المخدرات تعاطي واضطرابات المخدرات تعاطي معالجة حول القاهرة إعالن بحث

 أفريقيا في والنساء واألطفال

 بين المخدرات تعاطي واضطرابات المخدرات تعاطي معالجة حول القاهرة إعالن المفوضية ممثل قدم .20

 األفريقية الشبكة شبكة على موجزة عامة نظرة اإلعالن يسبق وكان أفريقيا في والنساء واألطفال الشباب

 الذين والنساء الشباب عدد في هائال ارتفاًعا أبرزت والتي 2020 لعام تالمخدرا تعاطي حول لألوبئة

 بالمخدرات المعني المتحدة األمم مكتب توقعات إلى أشار كما المخدرات على االعتماد خالل من عولجوا

 .2050و 2030 من للفترة المخدرات تعاطي زيادة حول والجريمة
 واضطرابات المخدرات تعاطي معالجة بشأن القاهرة النإع مشروع على الوزراء وافق المداوالت، بعد .21

 .اإلعالن وثيقة في تعديالت إدخال مع إفريقيا في والنساء واألطفال الشباب بين المخدرات تعاطي

 أخرى أعمال األعمال: جدول من 5 البند

 (.CERFAM) التغذية وسوء الجوع لمكافحة اإلقليمي التميز مركز بتقديم ديفوار كوت جمهورية وفد قام .22

 المفوضية إلى المقدم والطلب ديفوار كوت جمهورية بها تقوم التي األنشطة على الضوء الوفد سلط كما

 (.CERFAM) التغذية وسوء الجوع لمكافحة اإلقليمي التميز لمركز (IJA) األفريقي االتحاد لتأييد
 (WFP) العالمي األغذية برنامج عم بالشراكة ديفوار، كوت من حاليًا بالكامل الممول المركز، هذا يعمل .23

 االتحاد في األعضاء الدول بين الديناميكية العالقة تحفيز إلى المركز ويهدف الفني. الدعم له يوفر الذي

 وسوء الجوع على للقضاء المبتكرة والحلول المستفادة والدروس الممارسات أفضل تبادل حيث من األفريقي

 المركز يقدمها التي الفرص تعزيز إلى تسعى الحكومة أن ديفوار كوت حكومة وترى أشكالها. بجميع التغذية

 األفريقي. االتحاد في األعضاء للدول
 المتخصصة الفنية اللجنة أعمال اجتماع تعليق

 شرق توقيتب 11:00 الساعة 2022 يونيو 14 في افتراضي بشكل أخرى مرة واالنعقاد االجتماع تعليق تم .24

 أفريقيا.
 

 يونيو 14 في المتخصصة الفنية اللجنة اجتماع انعقاد إعادة

 

 مقدمة

 مبونغاني، جاك جان الدكتور الديمقراطية، الكونغو جمهورية في الصحة وزير معالي المكتب رئيس دعا .25

 القانوني. النصاب اكتمال فور االجتماع عقد إلى
 

 2022 يونيو 14 جلسة في الحضور

 الجزائرية الجمهورية التالية: األفريقي االتحاد في عضو دولة (35) وثالثون خمس االجتماع حضر .26

 ديفوار، كوت جمهورية بوروندي، جمهورية بوتسوانا، جمهورية أنغوال، جمهورية الشعبية، الديمقراطية

 جمهورية ية،العرب مصر جمهورية جيبوتي، جمهورية الديمقراطية، الكونغو جمهورية تشاد، جمهورية

 غامبيا، غانا، جمهورية الغابون، جمهورية إيسواتيني، مملكة إريتريا، دولة الديمقراطية، الفيدرالية إثيوبيا

 جمهورية المغربية، المملكة موريشيوس، جمهورية مالوي، جمهورية ليسوتو، مملكة كينيا، جمهورية

 جمهورية ناميبيا، جمهورية االتحادية، ريانيجي جمهورية النيجر، جمهورية موزامبيق، جمهورية مدغشقر،

 جنوب جمهورية أفريقيا، جنوب جمهورية الفيدرالية، الصومال جمهورية السنغال، جمهورية رواندا،
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 جمهورية زامبيا، جمهورية أوغندا، جمهورية المتحدة، تنزانيا جمهورية توغو، جمهورية السودان،

 زمبابوي.
 

 األمراض لمكافحة األفريقية للمراكز المعدل األساسي النظام مشروع مراجعة األعمال: جدول من 1 البند

 )يتبع( منها والوقاية
 حدة. على مادة كل األساسي النظام مشروع مواد قراءة في قدما المضي الرئيس من الوزراء معالي طلب .27

 النظام نسخة في تُدرج لم ءالخبرا السادة بها أدلى التي التعليقات أن من التخوف أُثير ذلك، إلى وباإلضافة

 تعميمها. تم التي األساسي
 والتي األساسي، النظام ووظائف أهداف إطار في هـ، 3 بالمادة يتعلق فيما المخاوف من المزيد أثيرت وقد .28

 تشمل أن يجب منها والوقاية األمراض لمكافحة األفريقية للمراكز االستراتيجية األهداف أن على تنص

 السادة وأشار المعنيين". المصلحة أصحاب مع بالتشاور القارة ألمن عامة صحية طوارئ حالة "إعالن

 األفريقي االتحاد في األعضاء الدول من متأنية مراجعة يتطلب اإلضافي التفويض هذا مثل أن إلى الوزراء

 أن لوزراءا السادة معالي ورأى الدولية. الصحية واللوائح المماثلة العالمية األدوات مع التوافق لضمان

 الوقت من المزيد وطلبوا األساسي النظام تعديالت ومراجعة للتشاور الكافي الوقت تُمنح لم األعضاء الدول

 لمراجعتها.
 إلى المؤدية والعمليات الخطوات منها والوقاية األمراض لمكافحة األفريقي المركز ممثل أوضح رده، وفي .29

 الملحة بالحاجة الكرام المندوبين وذكّر .2022 يوليو في المقرر األساسي للنظام التنفيذي المجلس بحث

 والوقاية األمراض لمكافحة األفريقي للمركز الكامل بالتنفيذ والحكومات الدول رؤساء من قرار لصدور

 والحكومات. الدول رؤساء وتوجيهات قرارات مع يتماشى بما بالتدخل األعضاء الدول وناشد منها
 المادة بحث وتعليق األساسي النظام مشروع بحث في قدما المضي مسألة في الوزراء السادة معالي نظر .30

 النظام لبحث الوقت من مزيدًا عضًوا دولة عشرة ثماني طلبت مستفيضة، مداوالت وبعد ذلك، ومع .3

 األساسي.
 تم التنفيذي، للمجلس 44 الدورة إلى تقرير تقديم وشرط القانوني المستشار مكتب توجيهات عقب .32 .31

 األعضاء للدول للسماح صباًحا 11:00 الساعة في يونيو 21 إلى األساسي النظام مشروع بحث تأجيل

 منها. والوقاية األمراض لمكافحة األفريقي المركز إلى المدخالت وإبالغ األساسي النظام مشروع بدراسة
 

 للصحة لرابعةا المتخصصة الفنية اللجنة خبراء اجتماع تقرير بحث األعمال: جدول من 2 البند

 المخدرات ومكافحة والسكان

 الموجزة التوصيات على الضوء سلط الذي الخبراء تقرير اإلنسانية والشؤون للصحة باإلنابة المديرة قدمت .32

 المخدرات. ومكافحة والسكان والتغذية الصحة مجاالت من مجال لكل

 المخدرات ومكافحة والسكان للصحة المتخصصة الفنية للجنة الرابعة الدورة إلى الموقرون الوزراء حثب .33

 التالي: النحو على الخبراء توصيات
 

 الصحة - القطاعية الجلسة نتائج

 اإلطار القانوني للسالمة البيولوجية واألمن البيولوجي

 اإلطار حول أفريقيا في منها والوقاية األمراض مكافحة مركز قدمه الذي بالعرض علما الوزراء أحاط .34

 الوزراء: قرر المداوالت، بعد البيولوجي. واألمن البيولوجية للسالمة القانوني
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 األساسية النظم في بالفعل هذا تناول تم )حيث البيولوجية األسلحة انتشار بشأن 7 المجال استبعاد .1

 األخرى( الدولية

 الخاصة القانونية األدوات تطوير عملية لتوجيه القانوني اإلطار باستخدام األعضاء الدول مطالبة .2

 واألمن البيولوجية للسالمة قانونية أدوات وجود عدم حالة في الالحقة السياسة وإرشادات بلد لبك

 .البيولوجي
 عملية واستكمال الستعراض مرجعية كأداة القانوني اإلطار استخدام إلى األعضاء الدول دعوة .3

 .لمحتملةا والحواجز الثغرات لتحديد القائمة القانونية لألدوات القانونية الخرائط رسم
  

  اإلطار القانوني للوقاية من العدوى ومكافحتها في منشآت الرعاية الصحية      

 واعتمدوه الصحية الرعاية مرافق في ومكافحتها العدوى من للوقاية القانوني باإلطار علما الوزراء أحاط .35

 تعديالت. أي دون

 

اقتراح ومشروع إطار شراكة المساءلة وخطة حملة التعجيل بخفض وفيات األمهات في أفريقيا باإلضافة إلى 

 عملها

ً  الوزراء أحاط .36  إطار اقتراح إلى باإلضافة أفريقيا في األمهات وفيات بخفض التعجيل حملة باقتراح علما

 :الوزراء قرر المداوالت، وبعد بها. الخاصة العمل وخطة الشراكة
 بخفض التعجيل حملة في مراهقاتال وحمل األطفال زواج إنهاء قضايا إدراج المفوضية من الطلب .1

 أفريقيا. في األمهات وفيات

 المراجعة آلية في أفريقيا في األمهات وفيات بخفض التعجيل حملة إدراج المفوضية من الطلب .2

 األمهات صحة ألنشطة األولوية منح على األعضاء الدول لتشجيع إفريقيا في األقران بين المتبادلة

 والمواليد. واألطفال

 باستخدام أفريقيا في األمهات وفيات بخفض التعجيل حملة ترويج ضمان المفوضية نم الطلب .3

 أسباب عن المطاف نهاية في ستكشف والتي األمهات، صحة بيانات جمع في السرية االستفسارات

 .األمهات وفيات
 

 االختصاصات المنقحة لفريق عمل صحة األمهات والمواليد واألطفال   

ً  الوزراء أحاط .37  وبعد واألطفال، والمواليد األمهات صحة عمل لفريق المنقحة باالختصاصات علما

 والمواليد األمهات بصحة المعني العمل لفريق المنقحة االختصاصات على الوزراء وافق المداوالت،

 :التالية اإلضافية التوصيات مع واألطفال
 التالي: النحو على العمل فريق تسمية إعادة خالل من االعتبار في "المراهقين" ألخذ حاجة هناك .1

 والمراهقين واألطفال والمواليد األمهات صحة عمل فريق
 األسرة تنظيم خدمات توفير إلى أفريقيا في األمهات وفيات بخفض التعجيل حملة تدعو أن يجب . .2

 واألطفال ألمهاتا وفيات تقليل إلى النهاية في سيؤدي الذي المقصود غير الحمل لتقليل المجانية

 .إفريقيا في
 صحة في متخصصين واألطفال والمواليد األمهات صحة عمل فريق عضوية تشمل أن يجب  .3

 .األفريقي االتحاد في األعضاء الدول من واألطفال والمواليد األمهات
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 عرض حول مذكرة التفاهم المنقحة لجائزة ماما أفريكا 

 :الوزراء قرر المداوالت، وبعد أفريكا، ماما لجائزة المنقحة المفاهيمية بالمذكرة علما الوزراء أحاط .38
 الخمسة. األفريقي االتحاد أقاليم في للجائزة المركزية تطبيق إلى السعي المفوضية من الطلب .1
 من األفريقي االتحاد في األعضاء الدول لتمكين أمريكيا دوالرا 20000 مبلغ تخصيص طلب .2

 .اإلقليمي المستوى على المنح خطة في المساهمة
 

 (2021-2011) عرض حول مشروع التقرير االستعراضي للعقد الثاني للطب التقليدي

ً  الوزراء أحاط .39  وبعد (2011-2021) التقليدي للطب الثاني للعقد االستعراضي التقرير بمشروع علما

 :الوزراء قرر المداوالت،
 في موارد وتخصيص التقليدي الطب ومبادرات برامج االعتبار في الوطنية الميزانيات تأخذ أن .1

 الميزانية. مصادر
 .2030 عام إلى 2022 عام من ثالث لعقد العقد تمديد .2

 

 عرض اختصاصات مجموعة عمل االتحاد األفريقي الفنية القارية اللتهاب الكبد.

ً  الوزراء أحاط .40  التابعة الكبد بالتهاب الخاصة القارية الفنية العمل مجموعة اختصاصات واعتمدوا علما

 :وطلبوا األفريقي، لالتحاد
 .األفريقي لالتحاد التابع القاري العمل فريق وإدارة هيكل إطار في للرئيس ثان نائب تعيين  .1
 .العمل وثيقة في والسواحيلية العربية اللغتين إدراج إمكانيات باستكشاف المفوضية قيام  .2
 مع يتماشى بما القاهرة إعالن في )ج( و )ب( الكبد التهاب وكذلك )هـ( الكبد التهاب بحث  .3

 .مسبقًا الموجودة القارية االستراتيجيات
 

والقضاء عليها في أفريقيا بحلول  تقديم مشروع اإلطار القاري لمكافحة أمراض المناطق االستوائية المهملة

 2030عام 

ً  الوزراء أحاط .41  إفريقيا في المهملة االستوائية المناطق أمراض لمكافحة القاري اإلطار بمشروع علما

 التالية. اإلضافية التوصيات مع ،2030 عام بحلول عليها والقضاء

 االستوائية المناطق في األمراض لمكافحة االستراتيجية األساليب كأحد المراقبة إلدراج حاجة هناك  .1

 معالجة في للغاية مهًما أمًرا الحدود عبر والتعاون البيانات مشاركة تعد عليها. والقضاء المهملة

 .األولوية إعطاؤها يجب النحو هذا وعلى المهملة االستوائية راضاألم
 التشخيص "أدوات قراءة وبالتالي التشخيص، أدوات مناقشة عند "عالج" كلمة إدراج إلى الحاجة  .2

 ."والعالج

 

 عرض مشروع الموقف األفريقي الموحد بشأن أمراض المناطق االستوائية المهملة

ً  الوزراء أحاط .42  المهملة االستوائية المناطق أمراض بشأن الموحد األفريقي الموقف مشروع واعتمدوا علما

 :التالية اإلضافات مع
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 .التشخيص إلى اإلشارة عند "عالج" كلمة إضافة يجب  .1
 .األفريقي االتحاد في األعضاء الدول عبر والمعلومات البيانات تبادل يتم .2

 

 فريقية حول االستثمار في الصحةتقرير عن التقدم المحرز في إعالن اجتماع القيادة اإل

 الصحة في االستثمار حول اإلفريقية القيادة اجتماع إعالن في المحرز التقدم بتقرير علما الوزراء أحاط .43

  تعديالت بدون اعتماده وتم

 2021عرض مشروع الموقف األفريقي الموحد بشأن االجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة لعام 

 :المناعة البشرية / اإليدزبشأن فيروس نقص 

ً  الوزراء أحاط .44  رفيع االجتماع بشأن الموحد األفريقي الموقف مشروع بشأن الخبراء بتوصيات علما

 خطة على وصدقوا اإليدز، / البشرية المناعة نقص فيروس بشأن 2021 لعام العامة للجمعية المستوى

 تعديالت. دون المشتركة العمل
 

 ع.المستندات المقدمة لالطال

  لإلحاطة: المقدمة التالية بالوثائق علما الوزراء أحاط .45

 فيروس بشأن 2021 لعام العامة للجمعية المستوى الرفيع االجتماع بشأن الموحد األفريقي الموقف  .1

 اإليدز / البشرية المناعة نقص
 المجتمع لصحة عامل مليون (2) للمبادرتين المرحلي التقرير .2
 أفريقيا في الفيروسي الكبد التهاب حول القاهرة إعالن بشأن األفريقي االتحاد مقرر .3
 2020 لعام السل أداء بطاقة .4
 االتحاد قبل من بها المعترف التنظيمية والقدرات المحلية الدوائية للصناعات الحالي التطور تحليل .5

 اإلقليمية. االقتصادية والمجموعات األفريقي

 

    التغذية –تائج الجلسة القطاعية 

 التغذية القاري لالتحاد األفريقيعرض تقرير 

  الوزراء: قرر المداوالت، وبعد األفريقي، لالتحاد القاري التغذية بتقرير علما الوزراء أحاط .46
 على خاص بشكل التركيز مع التغذية، بشأن والحكومات الدول لرؤساء القاري اإلعالن اعتماد .1

 .للتغذية األفريقي لالتحاد 2022 عام أنشطة من كجزء التغذية تمويل زيادة
 أجل من سنوات ثالث كل األفريقي لالتحاد القاري التغذية تقرير إعداد المفوضية من الطلب .2

 األفريقي. االتحاد في األعضاء الدول بين الدروس وتسهيل تبادل مواصلة

 

 عرض ومناقشة التقرير القاري حول تكلفة الجوع في أفريقيا

 الوزراء: قرر المداوالت، وبعد ،أفريقيا في الجوع تكلفة حول القاري التقريرب علما الوزراء أحاط .47

 دعم وتعزيز برامج التحصين والتحصين البيولوجي في القارة -1
إنشاء أنظمة غذائية مستدامة مع سالسل قيمة موجهة نحو التغذية كإحداث تغيير في اللعبة في  -2

 .مكافحة سوء التغذية لدى األطفال والمراهقين
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 .بق عاجل لالستثمار في بيانات جيدة عن التغذيةهناك أيًضا شرط مس -3
  التالية: التوصيات وتقديم التقرير على الموافقة الوزراء قرر المداوالت، بعد .48

 والتقييم الرصد آليات تعزيز إلى والحاجة بالتغذية المتعلقة الجودة بيانات في االستثمار تعزيز -1

 من الطلب التغذية، لسوء المزدوج العبء معدالت ارتفاع مالحظة مع واإلبالغ. والمساءلة

 أفريقيا في الجوع تكلفة منهجية تحديث الرئيسيين، المصلحة أصحاب مع كثب عن العمل المفوضية

 معدالت زيادة االعتبار في األخذ مع الدقيقة، المغذيات ونقص والسمنة الوزن زيادة جوانب لدمج

  التغذية. لسوء المزدوج العبء
 عن تقارير وتقديم بانتظام األعضاء الدول مع المتابعة المصلحة وأصحاب المفوضية من الطلب -2

 الوطني. المستوى على التوصيات تنفيذ في المحرز التقدم

 

 عرض ومناقشة حول مشروع التقرير االستعراضي منتصف المدة الستراتيجية التغذية اإلقليمية ألفريقيا.

ً  الوزراء أحاط .49  ألفريقيا اإلقليمية التغذية الستراتيجية المدة منتصف الستعراضيا التقرير بمشروع علما

 الستراتيجية المدة منتصف االستعراضي التقرير مشروع على الموافقة الوزراء قرر المداوالت، وبعد

 ألفريقيا اإلقليمية التغذية

 

  تغذيةعرض ومناقشة حول تقرير واختصاصات فريق العمل األفريقي المعني بتنمية األغذية وال

 المداوالت، وبعد والتغذية األغذية بتنمية المعني األفريقي العمل فريق واختصاصات تقرير الوزراء بحث .50

  والتغذية األغذية بتنمية المعني األفريقي العمل فريق واختصاصات تقرير على الموافقة قرروا

أن يتم توسيع اللجنة الفنية المتخصصة للصحة والسكان ومراقبة األدوية لتشمل التغذية   -1

اللجنة الفنية المتخصصة للصحة  -وأوصت بإعادة تسمية اللجنة الفنية المتخصصة 

 والتغذية والسكان ومكافحة المخدرات.
 السكان -القطاعية الجلسة نتائج

 عرض ومناقشة مشروع الموقف األفريقي الموحد بشأن السكان والتنمية 

 وبعد والتنمية، السكان بشأن الموحد األفريقي الموقف مشروع حول والمناقشة بالعرض علما الوزراء أحاط .51

 للجنة والتنمية السكان بشأن الموحد األفريقي الموقف مشروع على الموافقة الوزراء قرر المداوالت

  للسكان. األفريقية

 

  المخدرات مكافحة – القطاعية الجلسة نتائج

 

 (2020-2019مشروع تقرير الشبكة األفريقية لألوبئة حول تعاطي المخدرات لعامي 

 2020-2019 المخدرات تعاطي حول لالوبئة األفريقية الشبكة عن التقرير بمشروع علما الوزراء أحاط .52

 المخدرات تعاطي حول لألوبئة األفريقية الشبكة تقرير مشروع على الموافقة الوزراء قرر المداوالت، وبعد

 التالية: بالتوصيات (2020-2019 لعامي

مطالبة الدول األعضاء باتخاذ التدابير المناسبة )بما في ذلك التشريعية واإلدارية واالجتماعية  -1

والتعليمية( لحماية األطفال والشباب وغيرهم من األشخاص في أوضاع هشة من االستخدام غير 
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اطي المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية من خالل طرح برامج قائمة على األدلة للوقاية من تع

 المخدرات والتدخل المبكر؛

مطالبة المفوضية العمل مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية وأصحاب المصلحة اآلخرين إلنشاء  -2

ومكافحة المخدرات اإلقليمية الفرعية لتعزيز التعاون الدولي عبر الحدود مكافحة وتعزيز حراس 

 المخدرات في القارة؛
لدعوة الرفيعة المستوى على المستويات القارية والوطنية مطالبة المفوضية باالضطالع بأنشطة ا -3

لتمكين الحكومات من تخصيص موارد كافية لمواصلة عمليات شبكات األوبئة الوطنية للمخدرات 

 واستدامتها؛

مطالبة المفوضية بالنظر في وضع منصة للتعلم اإللكتروني / عبر اإلنترنت ومنصة لجمع البيانات  -4

 تشغيل الشبكة األفريقية لألوبئة بشأن تعاطي المخدرات؛على اإلنترنت لتسهيل 
 الوطنية التقارير تنسيق عن المسؤولة الوطنية االتصال جهات بمواءمة األعضاء الدول مطالبة -5

 غرب لدول القتصادية المجموعة األفريقي، )االتحاد الصلة ذات للوكاالت المخدرات بيانات عن

 واالكتمال والدقة الصحة لتعزيز والجريمة( بالمخدرات يالمعن المتحدة األمم ومكتب أفريقيا،

 المختلفة؛ البيانات جمع أدوات خالل من عنها المبلغ البيانات اتساق وضمان
 

 2023-2019مشروع تقرير تنفيذ خطة عمل االتحاد األفريقي لفترة السنتين بشأن مكافحة المخدرات )

 الجريمة ومنع المخدرات مكافحة بشأن األفريقي االتحاد عمل خطة تنفيذ بتقرير علًما الوزراء أحاط .53

 األفريقي االتحاد عمل خطة تنفيذ تقرير على الموافقة الوزراء قرر المداوالت، وبعد .(2019-2023)

 التالية: بالتوصيات (2019-2023) الجريمة ومنع المخدرات مكافحة بشأن

( 2023-2019المخدرات ومنع الجريمة ) تمديد فترة تنفيذ خطة عمل االتحاد األفريقي لمكافحة -1

في  19جائحة كوفد  للتعويض عن الوقت الضائع بسبب تفشي 2025لمدة عامين آخرين حتى عام 

 ؛2021و 2020عامي 
استرعاء انتباه المفوضية والدول األعضاء إلى الوضع الديموغرافي الحالي للسكان في القارة  -2

األولوية لألطفال والشباب في سياسات مكافحة ودعوة المفوضية والدول األعضاء إلى منح 

المخدرات من خالل تطوير وتوسيع نطاق التدخالت المبكرة الشاملة القائمة على األدلة بما في 

 ذلك العالج والمدرسة، وبرامج الوقاية؛
الطلب من الدول األعضاء وضع برامج عالج اإلدمان المخدرات تراعي الفوارق بين الجنسين  -3

لة الحواجز التي تحول دون حصول النساء على هذه الخدمات بسبب وصمة العار من أجل إزا

 والتمييز؛

مطالبة المفوضية بالتعاون مع جهاز االتحاد األفريقي ذي الصلة لتعزيز وحماية حقوق ورفاه  -4

من الميثاق األفريقي لحقوق ورفاه الطفل لتسهيل رصد  28األطفال لوضع تعليق عام على المادة 

 الدول األطراف بشأن حماية األطفال من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية؛تقارير 
. مطالبة المفوضية باالستفادة من المساعدة الفنية المتوفرة للدول األعضاء من خالل إشراك الهيئة  -5

الدولية لمكافحة المخدرات في إجراء مشاورات مشتركة مع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي 

مبادئ توجيهية بشأن زراعة وتصنيع وإنتاج القنب والمواد المرتبطة بها لألغراض  بشأن وضع

 الطبية والعلمية.

 التقرير عن التوصيات المنبثقة عن المشاورات القارية بشأن خفض الطلب على المخدرات



 

Page 12 

 المخدرات على الطلب خفض بشأن القارية المشاورات عن الناجمة التوصيات بتقرير علما الوزراء أحاط .54

 المداوالت، وبعد .2019 عام في مصر القاهرة، في عقد الذي األخير الوزاري االجتماع منذ عقدت التي

 التالية: التوصيات على الوزراء صادق

 إجراءات تتم على المستوى القاري

 يلي: بما المفوضية مطالبة .55
 األفريقي االتحاد عمل لخطة العام الهدف لتعزيز الحسنة للنوايا أنصار أو/و )سفراء( سفير تعيين -1

 أفريقيا لشعوب واالقتصادي االجتماعي والرفاه واألمن الصحة تحسين أجل من المخدرات لمكافحة

 منعًا ومظاهرها أشكالها بجميع المخدرات تعاطي ومشاكل بالمخدرات لإلتجار التصدي خالل من

 المخدرات؛ تعاطي لبدء

 بها يرتبط وما المخدرات تعاطي اضطرابات جمح ومعالجة حدوث في للتحقيق المفوضية دعوة -2

 سياق في ناشئة عامة صحية كمسألة ومعالجتها اإلنسانية البيئات في واجتماعية صحية عواقب من

 مع والعمل العالمي، الصعيد على قسريًا النازحين السكان ثلث من أكثر تستضيف التي أفريقيا

 المتحدة. األمم ذلك في بما المصلحة أصحاب

 حلول إيجاد لمناقشة والنساء والشباب واألطفال المخدرات حول خاصة دورة قمة/ مؤتمر عقد -3

 غير واالستخدام المتزايد النفساني التأثير ذات المواد لتوافر نتيجة العامة الصحة مشاكل لتفاقم

 .كذلك محليًا وإنتاجها القارة في بها اإلتجار يتم التي لها المشروع
 البحر ومنطقة الالتينية أمريكا مع )العالمي( القارات بين فيما الحوار بتعزيز المفوضية مطالبة -4

 المشتركة؛ والبرامج القياسية العالمات ووضع الخبرات لتبادل اآلسيوية والبلدان الكاريبي

 اإلجراءات على المستوى القطري 

دعوة الدول األعضاء إلى تعزيز تنفيذ جميع الركائز التسع لخطة عمل االتحاد األفريقي بشأن   .1

 :( من خالل2019-2023مكافحة المخدرات ومنع الجريمة )
تعميم ميزانية سنوية مخصصة في الوزارات التنفيذية الرئيسية للتصدي بفعالية لالتجار غير  .2

 .لجريمة المنظمة ذات الصلةالمشروع بالمخدرات وتعاطي المخدرات وا
تعترف الدول األعضاء باالرتهان/ اإلدمان على المخدرات باعتباره مرًضا مزمنًا يتسم بالسعي  .3

إلى تعاطي المخدرات وتعاطيها بشكل قهري، أو يصعب السيطرة عليه، على الرغم من العواقب 

 الضارة؛
ابات تعاطي المخدرات وعالجها بناء القدرات واعتماد المهنيين في مجال الوقاية من اضطر  .4

ورعايتها بالتعاون مع المركز العالمي العتماد واعتماد المتخصصين في اإلدمان لتعزيز 

 الممارسات القائمة على األدلة وتقديم الخدمات الفعالة على المستوى الوطني؛
بية )إدارة تفكيك الحواجز التي تحد من توافر األدوية الخاضعة للمراقبة الدولية لألغراض الط .5

 األلم(.
 

 دور المجتمعات التقليدية في الحد من الطلب على المخدرات

 .المخدرات على الطلب من الحد في التقليدية المجتمعات دور عن عروض .56
 .والرعاية والعالج والوقاية المخدرات على االعتماد في التقليدية الصحة ممارسي دور (أ

 .ورعايتها وعالجها المخدرات إدمان من الوقاية في والدينيين التقليديين الزعماء دور (ب
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 المخدرات، على الطلب خفض في التقليدية المجتمعات دور حول المقدمة بالعروض علما الوزراء أحاط .57

 التالي: النحو على التوصيات على وصدقوا

 إجراءات تتم على المستوى القاري       

دعوة المفوضية لوضع رؤية االتحاد األفريقي لدور ممارسي الصحة التقليدية والزعماء  -1

التقليديين والدينيين في خفض الطلب على المخدرات، بما في ذلك تحديد البعد المفاهيمي لكل 

دور مع االعتراف بدوري ممارسي الصحة التقليدية والزعماء التقليديين والدينيين كأصحاب 

 الرأي 

بة المفوضية بإعادة إدارة التقييم السريع الذي تم إجراؤه لتحديد هياكل وأدوار المجتمعات مطال -2

 التقليدية في الحد من الطلب على المخدرات في القارة

 عرض عن توفير العالج كبديل للحبس/ السجن

ً  الوزراء أحاط .58  مع الوثيقة على وصدقوا السجن، للحبس/ كبديل العالج بتوفير الخاص بالعرض علما

 التالي: النحو على توصياتها

مناشدة الدول األعضاء معالجة المخاطر البيولوجية النفسية واالجتماعية بما في ذلك عوامل   -1

 الحماية من خالل الوقاية المسندة باألدلة والدعم االجتماعي غير المشروط؛

ع المحلي والقائم على حث الدول األعضاء على ضمان الحصول على العالج والرعاية في المجتم  -2

 األدلة؛

دعوة الدول األعضاء إلى استكشاف وتقييم بدائل اإلدانة أو العقوبة على طول سلسلة العدالة الجنائية  -3

 .بما في ذلك المحاكم التقليدية، وكذلك ضمان توافر العالج القائم على األدلة في أماكن السجون

 فريقي بشأن المخدراتعرض حول الموقف الموحد بشأن المجتمع المدني األ

ً  الوزراء أحاط .59  المخدرات، بشأن األفريقي المدني للمجتمع المشترك بالموقف الخاص بالعرض علما

 الوثيقة؛ في وردت كما العمل إلى الدعوة وأيدوا

 إجراءات تتم على المستوى القاري

المدني األفريقي الطلب من المفوضية إنشاء منصة شاملة ومتوازنة بشكل رسمي إلشراك المجتمع  -1

بطرق  -والتحدث بصوت واحد للمساهمة في الحوار اإلقليمي حول المخدرات مع المنتدى الممول 

 .مماثلة للمنصات الدولية مثل لجنة فيينا للمنظمات غير الحكومية المعنية بالمخدرات

 إجراءات تتم على المستوى القطري

ة إلشراك المجتمع المدني األفريقي بصوت واحد تقوم المفوضية رسميًا بإنشاء منصة شاملة ومتوازن -1

بطرق مماثلة للمنصات الدولية  -للمساهمة في الحوار اإلقليمي حول المخدرات مع تمويل المنتدى 

 .مثل لجنة فيينا للمنظمات غير الحكومية المعنية بالمخدرات

المخدرة بين الشباب مشروع إعالن القاهرة حول معالجة تعاطي المخدرات واضطرابات تعاطي المواد 

 .واألطفال والنساء للنظر فيه من قبل الوزراء
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 الوزراء اعتمد االجتماع، من المخدرات لمكافحة القطاعي الجزء نتائج حول مستفيضة مداوالت بعد .60

 الشباب بين المخدرة المواد تعاطي واضطرابات المخدرات تعاطي معالجة بشأن القاهرة إعالن مشروع

 .والنساء واألطفال

 اإلحاطات

ً  الوزراء أحاط .61  :واإلعالم لإلحاطة تعميمها تم التي التالية بالوثائق علما
. مذكرة إحاطة بين االتحاد األفريقي ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن توفير  -1

 العالج كبديل للسجن/ السجن.

لمخدرات بشأن تسهيل الوصول إلى امكافحة مذكرة إحاطة من االتحاد األفريقي والهيئة الدولية ل -2

نات شبه األفيونية.  المواد الخاضعة للرقابة من أجل عالج األلم مع المسّكِّ

تم تقديم الورقة الفنية لالتحاد األفريقي حول القنب كوثيقة معلومات أساسية للدول األعضاء قبل  -3

 .2020المستأنفة حول لجنة األمم المتحدة للمخدرات في ديسمبر  63الدورة 
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 تأجيل انعقاد اللجنة

 

 النصاب في وسيمضي افتراضيًا االجتماع عقد المقرر من .2022 يونيو 21 إلى اللجنة انعقاد تأجيل تم .62

 يونيو. 14 في المحدد القانوني
 

 2022يونيو  21استئناف أعمال اللجنة في 

 

 والسكان للصحة المتخصصة الفنية اللجنة الجتماع الرابعة العادية للدورة الوزراء اجتماع استئناف .63

 الجاري. يونيو 21 في المخدرات ومكافحة

 وزير السيد معالي المتخصصة الفنية اللجنة رئيس بها أدلى التي االفتتاحية بالمالحظات االجتماع افتتح .64

 الدول وفود وكذلك تصريحاته في الموقرون الوزراء وشكر الديمقراطية، الكونغو بجمهورية الصحة

 النائب إلى االجتماع بتسليم المتخصصة الفنية للجنة الموقر الرئيس قام االجتماع. بأهمية وذّكرهم ءاألعضا

 ناميبيا. في الصحة وزير نائب سعادة المكتب، لرئيس الثاني
 

من جدول األعمال: مراجعة مشروع المراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منها وتعديل  1البند 

 األساسي )يتبع(النظام 

 

 الصحة وزراء (،DCP) األفريقي االتحاد مفوضية رئيس نائبة ،غانوا نسانسا مونيك الدكتورة سعادة شكرت .65

 مكافحة لمركز الكامل للتشغيل التاريخية الرحلة هذه في التزامهم على الموقرين والمندوبين المحترمين

 العالمية الصحة منظمة مع عقد الذي المشترك ماعاالجت على المشاركين سعادته وأطلع األفريقي. األمراض

 األساسي. النظام بشأن اتفاق إلى التوصل وتم
  التالية: المالحظات وأوردوا األساسي النظام مشروع الوزراء ناقش .66

I. وكالة باعتباره منها والوقاية األمراض لمكافحة األفريقي المركز تعزيز لدعم الملحة الحاجة 

 لمركز والفعال السريع التفعيل بشأن والحكومات( الدول رؤساء مؤتمر قرار مع تمشيا مستقلة

 السادة وشدد .The (XXXV. 835 Assembly/AU/Dec) األفريقي األمراض مكافحة

 التنفيذي والمجلس القانونية الشؤون لجنة عدالة إلى الوثيقة نقل تسريع ضرورة على الوزراء

  ممكن. وقت أقرب في

 المخدرات. ومكافحة والسكان للصحة المتخصصة الفنية اللجنة إلى تشر لم 1 المادة -1
 

  النظر. قيد بالمادة إلحاقه يتم لم أيًضا إليه المشار العمليات إطار - (3 )الفقرة 2 المادة -2
 

 المصلحة أصحاب مع بالتشاور القاري لألمن عامة صحية طوارئ حالة إعالن - )هـ( 3 المادة -3

 المعنيين.
i. إنشاء إلى القاري بالتهديد الخاصة العامة الصحة طوارئ حالة إعالن يؤدي أال ينبغي 

 العالمية الصحة منظمة دور لتوضيح حاجة هناك القائمة. العالمية لآلليات مواز هيكل
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 والنص عامة صحية طوارئ حاالت عن اإلعالن في األفريقي األمراض مكافحة ومركز

 العالمية". الصحة منظمة مع العمل في المثال سبيل على فيه، للنظر المقترح
ii. األعضاء الدول سيادة تمس ال بحيث وتعديلها مراجعتها يجب - )ح( 3 المادة 

 األعضاء الدول إحدى في أو الرئيسي المقر في إال االجتماعات عقد عدم يجب :2و 1 الفقرتان -7 المادة -4

 ن.متعاو شريك من اقتراح بموجب وليس استضافتها تعرض التي
 

  يلي: ما إلى واضحة حاجة هناك - 8 المادة -5
 "مجلس" أو التعاريف، في مبين هو كما الدول، لرؤساء "لجنة" المراد كان إذا ما وضح

 الالزمة. التصحيحات بعمل وقم الدول لرؤساء
 

  - والحكومات الدول رؤساء مجلس عضوية في - )ب( 2 القسم - )ب( 8 المادة -6
 بين التمثيل في والمساواة الحصرية لضمان فيها النظر عادةإ يجب التشكيل: :2 الفقرة

 األعضاء. الدول
 

 اإلدارة مجلس :9 المادة -7
 الفنية اللجنة بشأن )ج( النقطة أو االستثنائية الدورات عقد بشأن ج( 2 الفقرة حذف تم

 في الصحة لوزراء يجوز المتخصصة. الفنية اللجنة إلى باإلحالة االحتفاظ يجب المتخصصة.

 األمر. لزم إذا استثنائية جلسة عقد طلب األعضاء الدول
 المجلس تشكيل -10 المادة -8

ً  اآلخرين األعضاء عدد سيكون اإلضافات، وبهذه .15 من بدالً  19 إلى العدد زيادة تمت  مساويا

 ً  رئيس يعينهم الخصوص وجه على أعضاء 4 إضافة األعضاء. الدول وزراء لعدد تقريبا

 توضيح. إلى يحتاج هذا ريقي.األف االتحاد مفوضية

 رؤساء ومجلس المتخصصة الفنية اللجنة أمام مسؤوالً  اإلدارة مجلس يظل أن يجب :1 الفقرة

 تقاريره يقدم أن ويجب التشكيل محدود مجلًسا اإلدارة مجلس يعد (.CHSG) والحكومات الدول

 األعضاء. الدول جميع إلى
 

  المجلس وظائف - (7) 12 المادة -9
 احترام إطار في للصحة، المتخصصة الفنية اللجنة إلى القرارات تقديم على الحفاظ يجب

 لالتحاد والسياساتية التشريعية الهيئات إلى قرارات أي تقديم قبل الموضوعة العملية

 األفريقي.
 

 ئيسالر أو العام المدير / التنفيذي الرئيس هو التنفيذي "الرئيس (:4) 19 العامة: األمانة 19 المادة -10

  المفوضية. رئيس دور بشأن )ثالثًا( 8 المادة مع ذلك يتعارض أال يجب ".CACM لـ التنفيذي
 

 احتياجات تحديد يجب منها: والوقاية األمراض لمكافحة األفريقي للمركز اإلقليمي التنسيق :24 المادة -11

 اإلقليمية. التنسيق مراكز
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 ويجب القسم. هذا في تعديل أي إجراء يجوز ال اإلقليمية، التنسيق مراكز اختيار بموجب :25 المادة -12

 األصلي. الفرنسي النص مع الترجمة تتماشى أن
 

 التالية؛ المواد على التالية بالتوصيات األساسي النظام مشروع الوزراء اعتمد .67
 التعريف: :1 المادة -13

 وجه وعلى لالتحاد، التابعة المتخصصة الفنية اللجان من أي بها يُقصد "المتخصصة الفنية اللجنة"

 المخدرات؛ ومكافحة والسكان للصحة المتخصصة الفنية اللجنة الخصوص

 والوظائف األهداف :3 المادة -14

 من والموافقة الوثيق بالتشاور (،PHECS) القاري لألمن عامة صحية طوارئ حالة عن اإلعالن )هـ( 3

 المعنيين. المصلحة وأصحاب العالمية الصحة منظمة مع وبالتشاور المعنية، األعضاء الدول

 في األعضاء الدول دعم - يلي كما نصها ليصبح المضافة. "تنسيق" كلمة تحذف )و(: النقطة - )و( 3

 لألمن العامة الصحية الطوارئ حالة من استبعادها تم التي تلك خاصة الصحية الطوارئ لحاالت االستجابة

 (NTDS) المهملة االستوائية مناطقال أمراض القاري......................

 ليصبح األعضاء؛ الدول في المراقبة وأنظمة منها والوقاية األمراض مكافحة سياسات مواءمة - )ح( 3

 على األعضاء الدول في المراقبة وأنظمة منها والوقاية األمراض مكافحة سياسات "تنسيق -يلي كما نصها

 .األعضاء" الدول مع بالتنسيق القارة مستوى

 "القيادة". إضافة تحذف القيادة. على التدريب برامج - )ط( 3

 مشاكل لحل والشبكات المختبرات أنظمة تعزيز و/أو كمؤسسات 3 المادة بموجب جديدة نقطة تُضاف 3

 دعم إلى باإلضافة اآلخرين. المصلحة وأصحاب األعضاء الدول مع بالتعاون األولوية ذات العامة الصحة

 وأصحاب األعضاء الدول مع بالتشاور العامة، للصحة الوطني المعهد وتعزيز نشاءإل األعضاء الدول

 العالمية. الصحة منظمة ذلك في بما المصلحة،

 

 -التوجيهية المبادئ -4 المادة -15

 الدول ستحتفظ أفريقيا. تمتلكها مؤسسة هو منها والوقاية األمراض مكافحة مركز - الملكية - 3 الفقرة

 تشكيل في استشاري دور خالل من متزامن بشكل منها والوقاية األمراض مكافحة مركز ةبملكي األعضاء

 "التخصيص" - المباشرة البرنامجية المشاركة خالل ومن منها والوقاية األمراض مكافحة مراكز أولويات

 المقترحة تالتعديال في المحذوفة الوطني"، المستوى "على بعبارة واالحتفاظ )بالفرنسية(. "الملكية" وليس

 تمتلكها مؤسسة هو منها والوقاية األمراض مكافحة مركز - الملكية - 3 الفقرة يلي كما نصها ليصبح -

 والوقاية األمراض مكافحة لمراكز الوطني المستوى على الملكية على األعضاء الدول ستحافظ إفريقيا.

 في منها والوقاية األمراض مكافحة مراكز أولويات تشكيل في استشاري دور خالل من متزامن بشكل منها

 "-المباشرة البرنامجية المشاركة خالل ومن أفريقيا

 

 االجتماعات .7 المادة -16

 الدولة تكون مقره، خارج منها والوقاية األمراض مكافحة لمركز اجتماع عقد حالة في - 2 الفقرة

 - العامة األمانة تتكبدها التي اإلضافية النفقات جميع عن مسؤوالً  المتعاون الشريك أو المضيفة العضو

 مقره، خارج منها والوقاية األمراض مكافحة لمركز اجتماع عقد حالة في - يلي كما نصها ليصبح

 العامة. األمانة تتكبدها التي اإلضافية النفقات جميع عن مسؤولة المضيفة العضو الدولة تكون

 متعاون". "شريك إلى إشارة أي تحذف وبالتالي،
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 – منها والوقاية األمراض مكافحة مركز هيكل :8 المادة -17

 وقم الدول لرؤساء "مجلس" أو التعاريف، في مبين هو كما الدول، لرؤساء "لجنة" كانت إذا ما وضح

 الالزمة. التصحيحات بإجراء

 

 وتشكيله والحكومات الدول رؤساء مجلس وظيفة :)ب( 8 المادة -18

 االتحاد مؤتمر على يتعين الذي التعيين واقتراح العام المدير تعيين به المنوط من توضيح )د(: ب 8

 ((1) الفقرة - 8 )المادة اإلدارة. مجلس دور من البند هذا وإزالة به يقوم أن األفريقي

 

 المجموعات رئاسة يتولون الذين والحكومات الدول رؤساء - )ب( 2 القسم - )ب( 8 المادة -19

 توسيع حالة في الثماني اإلقليمية االقتصادية المجموعات رؤساء دعوة يمكن اإلقليمية: االقتصادية

 وهو المناطق. بين عادل غير تمثيالً  يعني مما العضوية، كاملي كأعضاء ليس ولكن المؤتمر، مكتب

 االقتصادية المجموعات وليس األفريقي االتحاد في األعضاء الدول يمثل الدول لرؤساء مجلس

 دول 5 مقابل إقليمية اقتصادية مجموعات 8) المقترحة. التركيبة من أقل الدول ؤساءر عدد اإلقليمية.

 أعضاء(.

 ستتم اإلقليمية. القنصلية خالل من مناطقهما، ترشحهما عضوين دولتين من اللجنة هذه تتكون أن يجب

 اللجنة. من جزًءا باعتبارهم وليس االجتماع إلى اإلقليمية االقتصادية المجموعات دعوة

 

 اإلدارة مجلس :9 المادة -20

 المتخصصة. الفنية باللجنة االحتفاظ يجب ج( 2 الفقرة

 

 المجلس تشكيل -10 المادة -21

 باللجنة االحتفاظ يجب - المتخصصة الفنية اللجنة أمام مسؤوالً  اإلدارة مجلس يكون أن يجب (1) الفقرة

 المتخصصة الفنية

 واحد. صحي نهج التّباع البيئة حماية قطاع عن ممثلين اإلدارة مجلس تشكيل إلى يُضاف (:1) 10

 االتحاد في األعضاء الدول على التصويت حق "يقتصر يلي ما يضاف اإلدارة: مجلس تكوين بموجب

 األفريقي".

 األعضاء(. )الدول التصويت حق مع الترشيحات على اإلدارة مجلس يصادق أن يجب )د(: 1 الفقرة

 المجلس وظيفة - (7) 12 المادة .22

 الفنية اللجنة إلى تقاريرهما العامة واألمانة اإلدارة مجلس يقدم :(1 ،19و) (2) .12) المادتان

 المخدرات. ومكافحة والسكان للصحة المتخصصة

 اللجنة إلى توصيتها وتقديم العامة األمانة من المقدم االقتراح و/أو الفحص قرار - 2 الفقرة (7) 12

 و/أو الفحص قرار - يلي كما نصه ليصبح المتخصصة الفنية باللجنة اظاالحتف المتخصصة. الفنية

 المتخصصة. الفنية اللجنة إلى توصيتها وتقديم العامة األمانة من المقدم االقتراح

 العامة األمانة – 19 المادة .23

 يجب ".CACM لـ التنفيذي الرئيس أو العام المدير / التنفيذي الرئيس هو التنفيذي "الرئيس (:4) 19

 المفوضية. رئيس دور بشأن )ثالثًا( 8 المادة مع تتعارض أال
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ً  يلي: كما نصه ليصبح - (5) 19  مجلس يوافق أن ينبغي األفريقي، االتحاد ولوائح قواعد مع تماشيا

 مؤتمر عن صادر قرار باعتبارها موافقته اعتماد وينبغي العام، المدير منصب على الدول رؤساء

 األفريقي. االتحاد
من جدول األعمال: تاريخ ومكان انعقاد الدورة العادية الخامسة للجنة الفنية المتخصصة  2البند 

 للصحة والسكان ومكافحة المخدرات

 األفريقي االتحاد مفوضية وإبالغ عواصمهم مع التشاور إلى األعضاء الدول بدعوة الوزراء السادة قام .68

 مقر في المتخصصة الفنية للجنة التالي االجتماع سيعقد ذلك، من وبدالً  .2024 مايو في االستضافة بعرض

 إثيوبيا. أبابا، أديس في األفريقي االتحاد
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 من جدول األعمال: ما يستجد من أعمال 3البند 

 أعمال". من يستجد "ما بند تحت مدرجة بنود هناك تكن لم .69

 

من جدول األعمال: اعتماد تقرير الوزراء في الدورة العادية الرابعة للجنة االتحاد األفريقي للحنة  4البند 

 والسكان ومكافحة المخدرات 

 

 األفريقي االتحاد للجنة الرابعة العادية الدورة في المقدم الوزاري تقريرال الوزراء العالي أصحاب اعتمد .70

 األعضاء. الدول من تعديالت تقديم مع المخدرات ومكافحة والسكان للصحة
 

 الجلسة الختامية

 

 والتنمية اإلنسانية والشؤون الصحة مفوضة سيسوما، سامات ميناتا د. سعادة أعربت الختامية، كلمتها وفي .71

 .والمثمرة الفعالة الجلسات على الوفود جميع وهنأت العميق امتنانها عن االجتماعية،
 المخدرات ومكافحة والسكان للصحة المتخصصة الفنية للجنة الرابعة العادية الدورة مكتب هيئة رئيس شكر .72

 والسكان الصحة مجال في المتخصصة الفنية للجنة الرابعة الدورة في المشاركين جميع ... الوزير معالي –

 األفريقي لالتحاد الرابعة المتخصصة الفنية للجنة الوزاري االجتماع اختتام مراسم في مخدراتال ومكافحة

 .المخدرات ومكافحة والسكان للصحة المتخصصة الفنية
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