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تقرير االجتماع األول لوزراء الصحة األفريقيين المنعقد باالشتراك بين المفوضية
ومنظمة الصحة العالمية ،لواندا ،أنجوال 41-41 ،أبريل 4141
ُ .1عقد االجتماع األول لوزراء الصحة األفريقيين باالشتراك بين المفوضية ومنظمة الصحة
العالمية في لواندا ،أنجوال يومي  16و 17أبريل ُ .2014عقد االجتماع الوزاري طبقا
لمقرر المؤتمر

)ASSSEMBLY/AU/DEC.506(XXII

الصادر عن الدورة العادية الثانية

والعشرين لمؤتمر االتحاد والذي أجاز من خاللو عقد مؤتمر مشترك لفترة السنتين لوزراء
الصحة األفريقيين بين االتحاد األفريقي/منظمة الصحة العالمية.
ُ .2عقد االجتماع الوزاري بالتواف م النتيجة  1من الخطة االستراتيجية لممفوضية -2014
 :2017بناء القدرات البشرية من خالل التركيز عمى الصحة والتعميم والعمم والبحث
والتكنولوجيا واالبتكار .ويندرج االجتماع ضمن صالحيات قسم الصحة في إدارة الشؤون
االجتماعية.
 .3تتمثل األىداف الرئيسة لالجتماع فيما يمي:
)1

مناقشة اإلجراءات لمتعجيل بالتقدم نحو تغطية صحية شاممة في

أفريقيا.
)2

مناقشة واقتراح أىم معالم إنشاء وكالة األدوية األفريقية ،في سيا

خطة الصناعية الصيدالنية في أفريقيا.
)3

مناقشة آليات تنفيذ السياسات واالستراتيجيات لمعالجة عوامل خطر

اإلصابة باألمراض غير المعدية ،واالتفا بشأن ىذه اآلليات.
)4

استعراض وض تنفيذ خطة العمل حول القضاء عمى وفيات األميات

واألطفال التي يمكن الوقاية منيا في أفريقيا.
)5

مناقشة إنشاء المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منيا.

ُ .4عقد االجتماع عمى مستوى الخبراء وعمى المستوى الوزاري وحضره وزراء وخبراء الصحة
من الدول األعضاء في االتحاد األفريقي ،واألسالك الدبموماسية؛ وممثمو وكاالت األمم
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المتحدة والمنظمات غير الحكومية إلى جانب ممثمي المفوضية ومنظمة الصحة
العالمية.
 .5ترتكز أىم نتائج االجتماع الوزاري عمى االلتزامات الستة التالية المعتمدة والتي تعيّد
الوزراء بتنفيذىا:
)1

التغطية الصحية الشاممة.

)2

وكالة األدوية األفريقية.

)3

األمراض غير المعدية في أفريقيا.

)4

القضاء عمى وفيات األميات واألطفال التي يمكن الوقاية منيا في
أفريقيا.

)5

إنشاء المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منيا.

)6

آليات المساءلة لتقييم تنفيذ اإلعالنات وااللتزامات.

 .6أعرب االجتماع عن رغبتو في عقد االجتماع المشترك بين االتحاد األفريقي/منظمة
الصحة العالمية مرة كل سنة بدال من االجتماعات المختمفة تحت مختمف األُطُر وىي:
المجنة الفنية المتخصصة ،اجتماع المجنة اإلقميمية لممكتب اإلقميمي ألفريقيا التاب

لمنظمة الصحة العالمية واجتماع المجنة اإلقميمية لممكتب اإلقميمي لشر المتوسط التاب
لمنظمة الصحة العالمية؛ وطمب االجتماع من المفوضية ومنظمة الصحة العالمية أن
لتحول نحو عقد اجتماع رئيسي سنوي
تشرعا ،بالتشاور م الدول األعضاء ،في عممية ا ّ
واحد لوزراء الصحة األفريقيين.
ُ .7يقدم تقرير االجتماع الوزاري لبحث إجازتو من قبل المجمس التنفيذي.
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 -4االلتزامات

 : AUC-WHO/COM.1/2014االلتزام املتعلق بالتغطية الصحية الشاملة يف أفريقيا
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 .6التقرير الموجز
افتتاح االجتماع

يوم ْي  11و 13نيسان/أبريل  ،1113االجتماع "األول" لوزراء الصحة األفارقة املعقود باالشرتاك بني مفوضية
ُ -1عقد يف لواندا بأنغوال ،يف َ
االحتاد األفريقي ومنظمة الصحة العاملية .وقد افتَتَح االجتماع بصفة رمسية فخامة نائب رئيس مجهورية أنغوال ،املهندس دومينغو مانويل فيسينيت بالنيابة
عن فخامة رئيس اجلمهورية السيد خوسيه إدواردو دوس سانتوس ،وذلك يوم األربعاء 11 ،نيسان/أبريل  .1113وكان من بني احلاضرين يف حفل
االفتتاح وزراء وأعضاء يف حكومة مجهورية أنغوال ،ووزراء صحة ورؤساء وفود من الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي ،واملدير اإلقليمي مبنظمة الصحة
العاملية ألفريقيا الدكتور لويس غوميس سامبو ،ومفوض الشؤون االجتماعية مبفوضية االحتاد األفريقي الدكتور مصطفى كالوكو ،وأعضاء السلك
الدبلوماسي ،وممثلون لوكاالت األمم املتحدة ،ومنظمات غري حكومية.
وقد رحب وزير الصحة يف مجهورية أنغوال ،معايل الدكتور خوسيه فان -دونيم ،بالسلطات الوطنية وباملندوبني احلاضرين يف االجتماع الوزاري
-1
ومتىن هلم النجاح يف مداوالهتم.
 -7كذلك فإن الوزير االحتادي للصحة يف نيجرييا ورئيس املؤمتر السادس لوزراء الصحة األفارقة ،معايل الربوفيسور أونيبوشي شوكوو قد نقل يف
بيانه حتيات رئيس مجهورية نيجرييا وحكومة وشعب نيجرييا إىل االجتماع .وأشار إىل أن نيجرييا قد انتُخبِت رئيساً للمؤمتر السادس لوزراء الصحة
األفارقة وأهنا هبذه الصفة تُثين على مفوضية االحتاد األفريقي ومنظمة الصحة العاملية لقيامهما بصورة مشتَ َركة بعقد هذا االجتماع الوزاري البارز للمرة
األوىل .وأعرب الربوفيسور شوكوو عن تقديره ألعمال منظمة الصحة العاملية من حيث تقدمي الدعم إىل الدول األعضاء من أجل تناول القضايا ذات
األمهية للصحة العمومية .وذ ّكر الربوفيسور املندوبني باملعامل اهلامة يف هذا الصدد مثل مؤمتر قمة أبوجا ،11+واملؤمتر الدويل املعين بصحة األم والطفل
املعقود يف جنوب أفريقيا ،والدورات السابقة جلمعية الصحة العاملية اليت حدث فيها أن تصدر موقف أفريقيا بشأن القضايا الصحية العاملية املشهد بفعل
التيسرييني اللذين اضطلعت هبما منظمة الصحة العاملية ومفوضية االحتاد األفريقي .وش ّدد على احلاجة إىل قيام وزراء الصحة
التنسيقيني و
الدوريْن
ْ
ْ
األفارقة بالضغط لكي تدخل قضية الصحة يف حمور جدول أعمال التنمية ملا بعد عام  1111لضمان الدفع إىل األمام جبداول األعمال غري املنجزة
املتصلة باألهداف اإلمنائية لأللفية.
 -3وهنأ املدير اإلقليمي مبنظمة الصحة العاملية ألفريقيا ،الدكتور لويس غوميس سامبو ،يف خطابه أمام االجتماع ،نائب رئيس مجهورية أنغوال
وشكره لتفضله بتشريف االجتماع عن طريق مشاركته يف حفل االفتتاح .وطلب منه أن ينقل أطيب أماين منظمة الصحة العاملية إىل فخامة رئيس
فعال للجهود الرامية إىل حتسني الصحة يف أفريقيا بوجه عام ،ويف أنغوال بوجه خاص ،وكذلك للمسامهات وأوجه
اجلمهورية ملا أبداه من قيادة ودعم ّ
الدعم الكرمي اليت قدمتها حكومة وشعب أنغوال من أجل تنظيم االجتماع الوزاري .وذكر الدكتور سامبو أن االجتماع هو حدث تارخيي ألهنا املرة
األوىل اليت تقوم فيها مفوضية االحتاد األفريقي ومنظمة الصحة العاملية بالتنظيم املشتَ َرك الجتماع وزراء الصحة الذي يتيح منصة جديدة لتحسني أوجه
التآزر يف جمال التعاون بني املنظمتني من أجل حتسني صحة الشعوب بأفريقيا.
احملرز يف معاجلة القضايا الصحية يف املنطقة األفريقية ،مبا يف ذلك زيادة العمر املتوقع ،وخفض مع ّدالت
 -1وذ ّكر الدكتور سامبو االجتماع بالتقدُّم َ
اجع حدوث األمراض السارية مثل املالريا وفريوس نقص املناعة البشرية والسل .غري أنه أضاف بأن األمراض غري السارية
وفيات األطفال واألمهات ،وتر ُ
4

المجلد األول :االجتماع الوزاري

آخذة يف الزيادة ،يف حني ال تزال تعاين القارة األفريقي ة من تفشي األمراض ،مثل انتشار وباء احلمى النزفية الفريوسية (إيبوال) يف بعض بلدان غرب
بتفشي فريوس إيبوال يف حماصرهتا الوباء ،بُ ْغيَة التخفيف مما يرتبط بالفريوس من
أفريقيا .وأخرب االجتماع بأن منظمة الصحة العاملية تساند البلدان املتأثِّرة ّ
رصد األمراض
خسائر يف األرواح وعواقب اجتماعية واقتصادية ،واحلد من ذلك كله .وأكد الدكتور سامبو على حاجة الدول األعضاء إىل تعزيز نظام ت ّ
عن طريق تنفيذ اللوائح الصحية العاملية ( )1111من أجل تعزيز األمن الصحي العاملي .ودعا الدول األعضاء إىل مواصلة االستثمار بقدر أكرب يف
املضي حنو حتقيق التغطية الصحية الشاملة.
النُظُم الصحية وإيالء االهتمام جلدول أعمال الصحة ملا بعد عام  1111بُ ْغيَة ّ
 -1ون َقل مفوض الشؤون االجتماعية ملفوضية االحتاد األفريقي ،الدكتور مصطفى صديقي كالوكو ،يف كلمته ،حتيات رئيس مفوضية االحتاد األفريقي
املقرر الذي
احلارة إىل االجتماع.كما أثىن الدكتور كالوكو على اجلهود املشرتكة اليت بذلتها مفوضية االحتاد األفريقي ومنظمة الصحة العاملية لتنفيذ َّ
أصدره رؤساء الدول لالحتاد األفريقي من أجل التنظيم املشتَ َرك لالجتماع األول لوزراء الصحة األفارقة بُ ْغيَة تضافر اجلهود لتحقيق التنمية الصحية يف
كرر التأكيد على أن االحتاد األفريقي مازال ملتزماً بدعم الدول األعضاء من أجل حتقيق األهداف الصحية للقارة؛ نظراً إىل أن
القارة األفريقية .و ّ
احلصول على اخلدمات الصحية اجليدة هو حق من حقوق اإلنسان األساسية وشرط من شروط التنمية االجتماعية واالقتصادية األوسع نطاقاً .وشدد
على أن اجملاالت املواضيعية املدرجة يف جدول أعمال االجتماع تتناسب بشكل جيد مع أولويات القارة األفريقية .وأشاد جبهود االحتاد األفريقي
ومنظمة الصحة العاملية لتناول القضايا الصحية البارزة واملعقدة املسؤولة عن عبء األمراض يف أفريقيا .وانتهز املفوض الفرصة إلطالق محلة أمراض
املناطق املدارية املهملة يف أفريقيا يف إطار موضوع "حان الوقت ملكافحة أمراض املناطق املدارية املهملة والقضاء عليها" وحتقيق هذا اهلدف حبلول عام
التضامن العاملي مع
املهملة تدخل ضمن روح املسؤولية املشرتكة و ُ
 .1111وأشار مفوض االحتاد األفريقي إىل أن احلملة املتعلقة بأمراض املناطق املدارية َ
أفريقيا.
 -3وأعرب فخامة نائب رئيس مجهورية أنغوال ،املهندس دومينغو مانويل فيسنيت ،عند افتتاحه لالجتماع بالنيابة عن رئيس اجلمهورية األنغولية
فخامة الرئيس املهندس خوسيه إدواردو دوس سانتوس ،عن شكره ملفوضية االحتاد األفريقي ومنظمة الصحة العاملية لقبوهلما عرض أنغوال الستضافة أول
ورحب باملندوبني يف أنغوال نيابة عن رئيس اجلمهورية األنغولية .وذكر نائب الرئيس
اجتماع يُع َقد لوزراء الصحة وتقوم املنظمتان بتنظيمه بصورة مشتَ َركةَّ .
أن عدة سنوات من السلم واالستقرار يف بلده قد أسفرت عن حتسني املؤشرات الصحية ،ودعا الدول األعضاء إىل جتنُّب احلروب وحاالت النزاع نظراً
التأخر يف التنمية البشرية .ودعا نائب
إىل أهنا تفضي إىل اخلراب وإىل وقوع معاناة ال داعي هلا ،وتسبب اخلسائر يف األرواح ،وزيادة ألعداد األيتام ،و ُّ
املهمة
الرئيس إىل تنسيق اجلهود بني الدول األعضاء والشركاء ملعاجلة التحديات الصحية املتعددة اليت تواجه القارة األفريقيةَّ .
ورحب باملواضيع الصحية ّ
اليت ستناقش خالل االجتماع وأشار إىل أنه نظراً للقواسم املشرتكة املوجودة بني التح ّديات الصحية والنُظُم الصحية للدول األعضاء ،فسيكون
االجتماع منصة جيدة أمام الوزراء واملندوبني لتبادل اخلربات واخلروج حبلول حمددة لتعزيز التنمية البشرية واإلنصاف يف القارة .وأعرب نائب الرئيس عن
دعمه إلنشاء املركز األفريقي ملكافحة األمراض والوقاية منها ،مث أعلن بشكل رمسي نيابة عن رئيس مجهورية أنغوال افتتاح االجتماع الوزاري.
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انتخاب أعضاء المكتب (الرئيس ونائبا الرئيس والمقررون)
-8

انتخب االجتماع أعضاء املكتب التالية أمساؤهم:
الرئيس:

معايل الدكتور خوسيه فان-دونيم
وزير الصحة،
أنغوال

نائب الرئيس:

الدكتور حممد إس .يب .عمار
وزير الصحة،
تونس

نائب الرئيس:

معايل السفري ديزيريه بوسون أساموا
سفري كوت ديفوار لدى أنغوال
لواندا

املقررون:

معايل الدكتورة سارة أشينج أوبندي
وزيرة الدولة للصحة ،الرعاية الصحية األولية
أوغندا (للغة اإلنكليزية)
الربوفيسور فيديل مينغويه ِمي إينغوانغ
وزير الصحة،
الغابون (للغة الفرنسية)
الدكتور أليكسندر مانغويلي
وزير الصحة،
موزمبيق (للغة الربتغالية)
الدكتور حممد أبوجاليا
مدير إدارة محاية الصحة،
املركز الوطين ملكافحة األمراض
ليبيا (للغة العربية)
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وش َكر معايل وزير الصحة بأنغوال ،الدكتور خوسيه فان دونيم ،املندوبني النتخاهبم له رئيساً لالجتماع الوزاري.

االختصاصات المتعلقة بتصريف أعمال اجتماع وزراء الصحة األفارقة المعقود باالشتراك بين االتحاد األفريقي ومنظمة الصحة العالمية
مرة كل
َ -01عَرض املدير اإلقليمي مبنظمة الصحة العاملية ألفريقيا االختصاصات املتعلقة بتصريف أعمال اجتماع وزراء الصحة األفارقة الذي يُع َقد ّ
سنتني باالشرتاك بني مفوضية االحتاد األفريقي ومنظمة الصحة العاملية .واتفق الوزراء على ضرورة احل ّد من عدد االجتماعات القارية لوزراء الصحة
وسيؤدي ذلك إىل االنتقال من الوضع احلايل
واالكتفاء باجتماع سنوي واحد يُنظَّم باالشرتاك بني مفوضية االحتاد األفريقي ومنظمة الصحة العاملية.
ِّ
املتمثل يف عقد دورات سنوية للجنة اإلقليم ية ملنظمة الصحة العاملية ومؤمترات وزراء الصحة األفارقة املعقودة كل سنتني ،إىل اجتماع سنوي يُنظَّم
وتفهم الوزراء أن لذلك آثاراً قانونية وسياسيةً ودبلوماسيةً بسبب
باالشرتاك بني مفوضية االحتاد األفريقي ومنظمة الصحة العاملية بروح "أفريقيا واحدة"ّ .
املقرر الذي اختذته
اختالف تشكيلة الدول األعضاء واختالف اهلياكل اإلدارية يف كل من مفوضية االحتاد األفريقي ومنظمة الصحة العاملية ،وبسبب َّ
قمة رؤساء الدول واحلكومات يف كانون الثاين/يناير  4102بتنظيم االجتماعات املشرتكة كل سنتني.
 -00وقرر الوزراء أن َيري ،يف غضون فرتة انتقالية ال تتع ّدى السنتني ،تنظيم اجتماع اللجنة اإلقليمية ملنظمة الصحة العاملية ومؤمتر وزراء الصحة
األفارقة بالتتابع سنوياً .وطلب الوزراء إىل كل من مفوضية االحتاد األفريقي ومنظمة الصحة العاملية العمل معاً القرتاح ُسبُل ملعاجلة املسائل اليت قد تنشأ
خالل عملية تنفيذ التوصية املذكورة أعاله ليعاد تناوهلا من قبل الدورة العادية لرؤساء الدول واحلكومات.
تقرير اجتماع الخبراء
 -04أوضحت الدكتورة جني روث أسينغ ،املدير العام للخدمات الصحية بوزارة الصحة يف أوغندا ،خالل عرضها لتقرير اجتماع اخلرباء ،أن
ِ
وجرت خالل االجتماع مداوالت بشأن  7وثائق عمل و 6مشاريع التزامات بشأن
االجتماع قد ُعقد َ
يومي  02و  05نيسان/أبريل َ .4102
املواضيع املقرر مناقشتها أثناء االجتماع الوزاري .وألقى التقرير الضوء ،خبصوص كل موضوع من املواضيع ،على التحديات األساسية اليت تواجهها
أوصى اجتماع اخلرباء كذلك ب "مشاريع التزامات" حمددة لكل موضوع من املواضيع الستة ليتم
الدول األعضاء وأدىل بتوصيات رئيسة للتحرك بشأهنا .و َ
النظر فيها واعتمادها من االجتماع الوزاري.
التغطية الصحية الشاملة في أفريقيا :من المفهوم إلى حيز العمل
أوصى اخلرباء بأن
 -01استعرض االجتماع األقسام ذات الصلة يف تقرير اجتماع اخلرباء ومشروع االلتزام املتعلق بالتغطية الصحية الشاملة الذي َ
يكون موضوعا ينظر فيه الوزراء .وأثىن الوزراء على األمانة وعلى اخلرباء جلودة الوثائق املقرتحة .واتُفق عامةً على أن موضوع التغطية الصحية الشاملة
تتحرك الدول األعضاء حنو التغطية الصحية الشاملة لالستجابة
أصبح من مواضيع الساعة خالل املاضي القريب ،وعلى أن احلاجة باتت َّ
ماسة ألن َّ
لالحتياجات الصحية لشعوهبا .وأكد االجتماع على ضرورة أن تتعلم البلدان من التجارب املختلفة يف القارة وخارجها ،واليت قد تسهم يف توجيه
التحرك حنو التغطية الصحية الشاملة من أجل حتسني إمكانية احلصول عليها واإلنصاف يف هذا الصدد .وخبصوص التعلّم من جتارب بلدان
وتسريع ُّ
عديدة ،أكد االجتماع على ضرورة اتباع هنج متعدد القطاعات وفيما بني القطاعات من أجل تنفيذ االسرتاتيجيات الرامية إىل حتقيق التغطية الصحية
الشاملة.
 -02ونوقشت مسألة حتديد غاية قارية واحد ،أو غايات خاصة بكل بلد على حدة ،من أجل حتقيق التغطية الصحية الشاملة .يف حني طالبت
بعض البلدان بتوخي احليطة من وضع غاية قارية واحدة ،السيما وأن حتقيق التغطية الصحية الشاملة هو عملية تتألف من عدة مراحل ختتلف البلدان
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من حيث بلوغها .وعلى الرغم من ذلك ،فقد اتفق االجتماع على حتديد عام  4145ليكون عاماً مستهدفاً ألن حتقق الدول األعضاء التغطية
الصحية الشاملة ،حيث يُتوقع أن حي ّفز حتديد غاية قارية واحدة الدول األعضاء على التعجيل بالعمل.
 -05مث اعتُمد مشروع االلتزام املتعلق بالتغطية الصحية الشاملة يف أفريقيا مع بعض التعديالت .والتزم الوزراء بتحسني النتائج الصحية واإلسهام يف
معاجلة الفقر من خالل توسيع نطاق تغطية اخلدمات الصحية ،ووضع ،أو حتسني سياسات واسرتاتيجيات النظم الصحية ،وتعزيز آليات الدفع املسبق
والتجميع ،بالتعاون مع القطاعات األخرى .وطُلب إىل مفوضية االحتاد األفريقي ومنظمة الصحة العاملية مساعدة البلدان األفريقية على تطوير آليات
التحرك حنو حتقيق التغطية الصحية الشاملة وإدامتها.
التمويل الصحي لديها من أجل ُّ
الوكالة األفريقية لألدوية :وضع المعالم للمراحل الرئيسية إلنشائها
 -06استعرض االجتماع األقسام ذات الصلة يف تقرير اجتماع اخلرباء ومشروع االلتزام املتعلق إنشاء الوكالة األفريقية لألدوية .وأكد الوزراء على أمهية
أقروا بوجود عدة مبادرات
إنشاء الوكالة األفريقية لألدوية ودورها يف حتسني البيئة التنظيمية ويف حتسني إمكانية احلصول على املنتجات الطبية اجليدة .و ّ
لتنسيق التنظيم والتشريع املتعلق باملستحضرات الصيدالنية على املستويني القطري ودون اإلقليمي ،وأن هذه قد تسهم يف هتيئة بيئة مواتية لتحسني
اإلنتاج احمللي للمنتجات الطبية وإلنشاء الوكالة األفريقية لألدوية يف الوقت املناسب.
 -07وأشار االجتماع إىل احلاجة إىل تعريف نطاق األدوية أو املنتجات الطبية اليت سيغطيها عمل الوكالة ،كما ُِ
اقرتح توسيع ذلك النطاق حبيث
يغطي الطب التقليدي ،إذ ميثل هذا الطب امللجأ األول لنسبة كبرية من السكان .ودعا الوزراء أيضاً إىل الرتويج لبيئة جيدة إلنتاج األدوية العالية اجلودة
حملياً لألمراض ذات األولوية يف القارة .ومت التأكيد على اعتماد هنج متعدد القطاعات والبلدان من أجل مراقبة ورصد تدفق األدوية أو تداوهلا.
 -01واتفق االجتماع على إنشاء فريق عمل يُعين بتيسري تنفيذ املعامل املوضوعة للمراحل الرئيسة إلنشاء الوكالة األفريقية لألدوية ،كما أوصى بأن
يستفيد الفريق من التجارب دون اإلقليمية يف جمال تنظيم األدوية.
 -01واعتُمد مشروع االلتزام املتعلق بإنشاء الوكالة األفريقية لألدوية مع بعض التعديالت .والتزم الوزراء بإنشاء الوكالة وطلبوا إىل مفوضية االحتاد
األفريقي ومنظمة الصحة العاملية ،إنشاء فريق عمل مع مراعاة التمثيل اإلقليمي واملهارات املطلوبة هلذا الغرض ،وذلك بالتعاون مع أصحاب املصلحة
املعنيني.
األمراض غير السارية في أفريقيا؛ السياسات واالستراتيجيات للتصدي لعوامل الخطر
 -41استعرض االجتماع األقسام ذات الصلة يف تقرير اجتماع اخلرباء ومشروع االلتزام املتعلق باألمراض غري السارية .الحظ الوزراء وجود زيادة يف
جتارة التبغ واستهالكه ،واستخدام الكحوليات بشكل ضار ،واخلمول البدين ،والنُظُم الغذائية غري الصحية ،وهي أمور َّأدت إىل ارتفاع سريع يف األمراض
غري السارية .وأبدى الوزراء قلقهم من أنه على الرغم من االجتاهات املتصاعدة ،فإن حكومات كثرية يف أفريقيا تظل غري قادرة على الوفاء باالحتياجات
التوسع -إىل األطر التشريعية ،والتنظيمية واملتعلقة بالسياسات (مثالً االتفاقية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ) اليت حتمي السكان واألفراد من
اآلخذة يف ُّبعثني من مواقد الطهي
التعرض لعوامل خطر اإلصابة باألمراض غري السارية .كما أعربوا عن القلق بشأن تأثري االنبعاثات الضارة أو الدخان الضار املن ْ
وخاصة يف املناطق الريفية ،ما يؤدي إىل االستنشاق غري املقصود والتلقائي من جانب األمهات الاليت كثرياً ما حيملن أطفاالً على ظهورهن.
 -40وأ ّكد الوزراء على ضرورة تناول النطاق الكامل لألمراض غري السارية ،على النحو املشار إليه يف األطر املختلفة اليت تقدم نُ ُهجاً تقنية للتعامل
مع هذه األمراض بشكل شامل ،وعوامل اخلطر املتعلقة هبا ،مبا يف ذلك احلاالت غري السارية ،كالعنف ،واإلصابات ،والصحة العقلية ،وداء الكريات
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املنجلية ،وكذلك الصدمات .وأُشري من جديد إىل ضرورة أال يأيت االهتمام املتزايد الذي توليه الدول األعضاء إىل األمراض غري السارية على حساب
األمراض السارية.
 -44واعتُمد مشروع االلتزام املتعلق باألمراض غري السارية مع بعض التعديالت .والتزم الوزراء بضمان الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها،
وإيالء عوامل اخلطر املرتبطة هبا املكانة اليت تستحقها .وطُلب إىل مفوضية االحتاد األفريقي ومنظمة الصحة العاملية وأصحاب املصلحة املعنيني دعم
اجلهود الرامية إىل تعبئة املوارد وتعزيز قدرات البلدان.
وضع نهاية لوفيات األمهات واألطفال التي يمكن الوقاية منها
 -41استعرض وزراء الصحة األقسام ذات الصلة يف تقرير اجتماع اخلرباء ومشروع االلتزام املتعلق بوضع هناية لوفيات األمهات وحديثي الوالدة
واألطفال اليت ميكن الوقاية منها يف أفريقيا .وسلّم الوزراء بأن مجيع البلدان األفريقية تبذل جهوداً من أجل التسريع من وترية احلد من وفيات األمهات
واألطفال بغية حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية رقمي  2و ،5وبأن بلداناً كثرية لديها ممارسات فضلى ميكن توثيقها وتقامسها.كما الحظ الوزراء أنه
وفقاً لتقديرات وفيات األمومة للعام  ،4101جنحت أربع بلدان فقط يف أفريقيا – هي اجلبل األخضر ،وغينيا االستوائية ،وإريرتيا ،ورواندا – يف حتقيق
اهلدف  5من األهداف اإلمنائية لأللفية .وألقى االجتماع الضوء على أمهية التغذية لتحسني بقاء األمهات واألطفال على قيد احلياة .وأكد الوزراء أيضاً
على أمهية حتسني النقل ،واستخدام تكنولوجيا االتصاالت ،واملشاركة اجملتمعية الفعّالة ،واخنراط الرجال يف رعاية صحة األمهات ويف تعزيز بقاء األطفال
على قيد احلياة .وجرى التأكيد أيضاً على ضرورة االستثمار يف تنمية املوارد البشرية يف جمال الصحة ،وأمهية التطعيم الدوري وصحة املراهقني يف
املساعدة على بقاء األمهات وحديثي الوالدة واألطفال على قيد احلياة.
 -42وأبدى االجتماع قلقه إزاء تعدد املبادرات اإلقليمية والعاملية بشأن صحة األمهات وحديثي الوالدة واألطفال ،وأهاب مبفوضية االحتاد األفريقي
ترصد
ومنظمة الصحة العاملية بالعمل مع البلدان على حتسني تنسيق هذه املبادرات وحتقيق االتساق بينها .وأكد االجتماع على احلاجة إىل تعزيز ّ
وفيات األمهات وحتقيق االستجابة يف الوقت املناسب ،وإضفاء الصبغة املؤسسية على عمليات استعراض وفيات األمهات والوفيات يف الفرتة احمليطة
بالوالدة ،مبا يف ذلك االستعراضات اجملتمعية لوفيات األمهات ،وحتسني نظم قياس التقدم احملرز حنو حتقيق الغايات القطرية واإلقليمية والعاملية بصورة
فعالة ومنتظمة.
 -45وقد اعتُمد مشروع االلتزام املتعلق بوضع هناية لوفيات األمهات واألطفال اليت ميكن الوقاية منها مع بعض التعديالت .والتزم الوزراء بضمان
كفالة صحة املرأة والطفل يف أفريقيا من خالل التنفيذ الكامل للسياسات ،واالسرتاتيجيات ،واملبادرات اليت تعزز احلد من وفيات األمهات وحديثي
الوالدة واألطفال اليت ميكن الوقاية منها ،وذلك بضمان إياد حزمة متكاملة من التدخالت واخلدمات الصحية األساسية املتعلقة باألمهات وحديثي
الوالدة واألطفال ،مبا يف ذلك التغذية .وطلب الوزراء إىل مفوضية االحتاد األفريقي العمل مع الشركاء املعنيني من أجل التعجيل بتوفري املوارد وتنفيذ
جائزة "ماما أفريكا".
إنشاء مركز أفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها
 -46استعرض وزراء الصحة األقسام ذات الصلة يف تقرير اجتماع اخلرباء ومشروع االلتزام املتعلق بإنشاء مركز أفريقي ملكافحة األمراض والوقاية منها.
وذ ّكر االجتماع بأن رؤساء الدول واحلكومات قد طلبوا إىل مفوضية االحتاد األفريقي ،يف املقرر ) Assembly/AU/Dec.499 (XXIIالصادر عن
الدورة العادية الثانية والعشرين ملؤمتر االحتاد األفريقي يف كانون الثاين/يناير  ،4102وضع أساليب إنشاء مركز أفريقي ملكافحة األمراض والوقاية منها،
9
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بالتعاون مع حكومة إثيوبيا وغريها من الدول األعضاء املعنية ،وتقدمي تقرير ملؤمتر االحتاد األفريقي حبلول كانون الثاين/يناير  4105حيدد ،يف مجلة
أموره ،اآلثار القانونية واهليكلية واملالية املرتتبة على إنشاء املركز.
 -47واتفق االجتماع على أن يكون املركز األفريقي ملكافحة األمراض والوقاية منها مركزاً مرجعياً يكمل عمل املؤسسات الوطنية ،وينبغي أن يُسرتشد
يف إنشائه بالتجارب القطرية ودون اإلقليمية املتعددة بشأن مراكز التميز .واتفق االجتماع أيضاً على تشكيل فرقة عمل تتألف من مفوضية االحتاد
األفريقي ومنظمة الصحة العاملية وحكومة إثيوبيا والدول األعضاء املهتمة لتحديد األساليب وتوصيف الطريق إلنشاء املركز األفريقي ملكافحة األمراض
والوقاية منها ،مبا يف ذلك اهليكل القانوين واآلثار املالية .وأحاط االجتماع علماً بأن العديد من الدول األعضاء – وهي بنني ،ومجهورية الكونغو
الدميوقراطية ،واجلابون ،وغانا ،وكينيا ،وليبيا ،ونيجرييا ،ورواندا ،وتونس ،وأوغندا ،ومجهورية تنزانيا االحتادية ،وزامبيا ،وزميبابوي  -قد أعربت عن
اهتمامها بأن تكون أعضاءً يف فرقة العمل .واتُفق على أن تأخذ مفوضية االحتاد األفريقي هذه البلدان يف االعتبار عند تشكيل فرقة العمل ،مع مراعاة
التمثيل اجلغرايف للبلدان واخلربات املطلوبة.
 -41وقد اعتُمد مشروع االلتزام املتعلق بإنشاء املركز األفريقي ملكافحة األمراض والوقاية منها مع إدخال بعض التعديالت .والتزم الوزراء بتنفيذ مقرر
االحتاد األفريقي وبإنشاء فرقة عمل متعددة اجلنسيات هبدف حتديد طرائق إنشاء املركز األفريقي ملكافحة األمراض والوقاية منها ووضع خارطة طريق هلذا
اإلنشاء .واتفقت مفوضية االحتاد األفريقي ومنظمة الصحة العاملية على دعم إنشاء هذا املركز.
آليات المساءلة من أجل تقييم تنفيذ اإلعالنات وااللتزامات األخرى التي تعهد بها وزراء الصحة األفارقة
 -41استعرض وزراء الصحة األقسام ذات الصلة يف تقرير اجتماع اخلرباء ومشروع االلتزام املتعلق بإنشاء آلية للمساءلة لتقييم تنفيذ اإلعالنات
وااللتزامات األخرى اليت تعهد هبا وزراء الصحة األفارقة .ورحب الوزراء بقوة باملقرتح الداعي إىل إنشاء آلية للمساءلة ألهنا ستساهم يف حتسني فعالية
االلتزامات اليت تعهد هبا وزراء الصحة األفارقة وتعزيز كفاءهتا ،وتأثريها ،واستدامتها.
 -11وطلب الوزراء توضيحات بشأن نطاق التقارير املزمع إعدادها لتنفيذ آلية املساءلة ،وهيكلها ،وانتظامها .وأكدوا على احلاجة إىل أن تقدم
احلكومة املركزية وشركاؤها الدعم ،وأن يقوموا بالتعاون مع القطاعات واألطراف املعنية األخرى لتيسري تنفيذ االلتزامات .واقرتح الوزراء أن توضع مجيع
االلتزامات واإلعالنات على املواقع اإللكرتونية لوزارات الصحة ومفوضية االحتاد األفريقي ومنظمة الصحة العاملية من أجل تيسري نشر املعلومات
والذاكرة املؤسسية.
 -10واعتُمد مشروع االلتزام املتعلق ب إنشاء آلية املساءلة لتقييم تنفيذ اإلعالنات وااللتزامات األخرى اليت تعهد هبا وزراء الصحة ،بعد إدخال بعض
التعديالت .والتزم الوزراء باالمتثال لإلطار الزمين احملدد لتنفيذ االلتزامات ورصد التقدم احملرز يف التنفيذ وتقدمي تقارير عن التقدم احملرز بشكل منتظم.
وطُلب إىل مفوضية االحتاد األفريقي ومنظمة الصحة العاملية دعم ورصد تنفيذ االلتزامات ،وتقدمي التقارير بانتظام إىل االجتماعات املشرتكة لوزراء
الصحة اليت ستُعقد الحقاً.
 -14وعقب املناقشات اليت دارت بشأن بند جدول األعمال املتعلق بآليات املساءلة ،نوقِش " إعالن لواندا املتعلق باالجتماع األول لوزراء الصحة
األفارقة املعقود باالشرتاك بني مفوضية االحتاد األفريقي ومنظمة الصحة العاملية" واعتُمد.
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تاريخ ومكان عقد االجتماع الثاني لوزراء الصحة األفارقة المعقود باالشتراك بين مفوضية االتحاد األفريقي ومنظمة الصحة العالمية
 -33عقب تقدمي عرض الستضافة االجتماع ،تقرر عقد االجتماع الثاين لوزراء الصحة األفارقة املعقود باالشرتاك بني مفوضية االحتاد األفريقي ومنظمة الصحة يومي  41و
 40من نيسان/أبريل  4106يف تونس.

النظر في التقرير الموجز وااللتزامات واعتمادها
)(AUC/WHO/2014/DOC.9

مد ،مع بعض التعديالت ،التقرير املوجز لالجتماع الوزاري األول ).(AUC/WHO/2014/DOC.9كما نوقش نداء بالتضامن مع
 -12واعتُ َ
شعوب غرب أفريقيا املتضررة من وباء احلمى النَزفيّة الفريوسية (إيبوال).
اختتام االجتماع
 -15وقد أعرب الدكتور لويس سامبو ،املدير اإلقليمي مبنظمة الصحة العاملية ألفريقيا ،يف اختتام االجتماع ،عن امتنانه حلكومة أنغوال ،وللفريق بني
الوزاري األنغويل الذي وفّر الدعم إلجناح وقائع االجتماع األول لوزراء الصحة األفارقة املعقود باالشرتاك بني مفوضية االحتاد األفريقي ومنظمة الصحة
العاملية .وش ّدد الدكتور سامبو على التزام منظمة الصحة العاملية ومفوضية االحتاد األفريقي مبواصلة العمل معا على حنو تآزري على املستويني السياسي
والتقين هبدف الدفع بأجندة التنمية القارية .ويف إمياءة العتماد االجتماع نداءً بالتضامن مع شعوب غرب أفريقيا املتضررة من وباء احلمى النَزفيّة
الفريوسية (إيبوال) ،ق ّدم املدير اإلقليمي ألفريقيا الشكر لكل البلدان واملنظمات اليت أسهمت حىت اآلن يف إدارة جهود احتواء الوباء .ودعا املدير
اإلقليمي ألفريقيا مجيع البلدان إىل تعزيز أنظمتها الرتصدية واملختربية ،واختاذ التدابري املالئمة للوقاية من األوبئة األخرى والسيطرة عليها.
 -16وشكر الدكتور مصطفى كالوكو ،مفوض االحتاد األفريقي للشؤون االجتماعية ،يف ختام االجتماع ،السادة وزراء الصحة حلضورهم بأعداد كبرية
وجه الدكتور كالوكو الشكر حلكومة مجهورية أنغوال على ما قدمته من دعم
ومشاركتهم الفاعلة اليت أمثرت عن جناح هذا االجتماع التارخيي اهلام .كما ّ
مفوض االحتاد األفريقي للشؤون االجتماعية منظمة الصحة العاملية ومفوضية االحتاد األفريقي على اإلدارة الفعاّلة للفرتة االنتقالية مبا
لالجتماع .وحث ّ
يتوافق واملقرر الصادر عن وزراء الصحة بعقد اجتماع سنوي لوزراء الصحة باالشرتاك بني مفوضية االحتاد األفريقي ومنظمة الصحة العاملية.
ووجه معايل وزير الصحة األنغويل ،الدكتور خوسيه فيريا فان دونيم ،يف ختام االجتماع ،الشكر للسادة الوزراء ملا قدموه من مسامهة يف إجناح
-17
ّ
االجتماع .وأهاب الوزير جب ميع الوزراء مواصلة التصدي للتحديات العديدة اليت جتابه القارة يف جمال الصحة .وأعقب ذلك إعالن اختتام االجتماع
رمسيا.
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AUC-WHO/COM.1/2014

االلتزام المتعلق بالتغطية الصحية الشاملة في أفريقيا
نحن ،وزراء الصحة األفارقة ،احلاضرين يف االجتماع األول املعقود باالشرتاك بني مفوضية االحتاد األفريقي ومنظمة الصحة العاملية ،يف لواندا ،بأنغوال؛
عرف بأهنا تكفل إمكانية استعمال مجيع الناس للخدمات الصحية التعزيزية ،والوقائية ،والعالجية،
 -0إذ نالحظ أن التغطية الصحية الشاملة تُ َّ
يؤدي استعمال هذه اخلدمات إىل
تضمن فيه أال ّ
والتأهيلية ،والتلطيفية الالزمة ذات اجلودة املالئمة الكفيلة بأن تكون ّ
فعالة ،يف الوقت الذي َ
ِ
املستعملني لضائقة مالية؛
تعريض
 -4وإذ يساورنا القلق ألن اإلنفاق من اجليب على الصحة يسهم يف زيادة الفقر على مستوى األسر املعيشية؛
 -1وإذ يساورنا القلق أيضاً ألن حكومات البلدان اليت كانت تتميز بوجود خدمات صحية متاحة وميسورة التكلفة تواجه صعوبة متزايدة يف
االستجابة لالحتياجات الصحية املتنامية باطراد لدى السكان ،مع ارتفاع تكاليف اخلدمات الصحية؛
 -2وإذ نالحظ أنه قد ال ميكن حتقيق التغطية الصحية الشاملة يف أفريقيا ما مل يعتمد هنج متعدد الطرائق ليجري على حن ٍو و ٍ
اف معاجلة حاالت
َُ
العجز يف اإلنتاج الزراعي ،ويف جمال التعليم ،ويف تنظيم عملية ممارسة الطب التقليدي ،واالفتقار إىل املياه الصاحلة للشرب ،وعدم توفر مرافق
الصرف الصحي املناسبة ،وضعف النظم الصحية ،والنزاعات املستمرة ،وهي أمور تزيد مجيعها من عبء األمراض؛
يؤدي فيها الفقر وحمدداته إىل تفاقم عبء األمراض ،يف حني أن سوء الصحة يُسهم يف الفقر ،وأن
 -5وإذ نالحظ استمرار حلقة مفرغة ِّ
االستثمار يف تعزيز النُظُم الصحية من شأنه اإلسهام يف حتقيق التنمية البشرية؛
نؤِّكد ،بصفة جماعية وفردية ،على ما يلي:
أوالً.

نلتزم بوضع األطر والعمليات الوطنية الالزمة للتقدُّم حنو التغطية الصحية الشاملة حبلول عام 1111؛

ثانياً .نلتزم أيضاً بتحسني النتائج الصحية باإلسهام يف التص ّدي للفقر عن طريق زيادة تغطية اخلدمات الصحية ،ووضع سياسات واسرتاتيجيات
شاملة للنظم الصحية ،والعمل على حتسينها ،وتشجيع آلية الدفع املسبَق والتجميع ،بالتعاون مع قطاعات أخرى ،لتشمل مجيع السكان ،والدعوة إىل
احملرز يف اجتاه
تنفيذ آليات صناديق أسهم عامة لتغطية تكاليف الرعاية الصحية للفئات غري القادرة واملعرضة للمخاطر ،فضالً عن ْ
رصد وتقييم التقدُّم َ
حتقيق التغطية الصحية الشاملة يف أفريقيا؛
ثالثاً .نطلب إلى مفوضية االتحاد األفريقي ومنظمة الصحة العالمية ،بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين ،القيام بدعم البلدان األفريقية
التحرك يف اجتاه حتقيق التغطية الصحية الشاملة واحلفاظ على هذه التغطية ،وكذلك دعم توثيق وتقاسم
لتطوير آلياهتا لتمويل النظم الصحية من أجل ُّ
التوسع يف االستثمار يف املوارد البشرية ،ورفع مستوى البنية التحتية واملعدات
اخلربات وتكثيف املساعي الرامية إىل تعبئة جهود احلكومات والشركاء بُ ْغيَة ّ
واألجهزة ،وإنتاج وشراء وتوريد ااملنتجات الطبية والتكنولوجيات الصحية اجليدة واآلمنة.
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رابعاً.

نطلب إىل مفوضية االحتاد األفريقي ومنظمة الصحة العاملية تقدمي تقرير مرحلي إىل االجتماع القادم.

ُحّرر يف لواندا ،بأنغوال ،يف هذا اليوم السابع عشر من نيسان/أبريل .1113

13

المجلد األول :االجتماع الوزاري
AUC-WHO/COM.2/2014

االلتزام المتعلق بإنشاء الوكالة األفريقية لألدوية :وضع المعالم للمراحل الرئيسية إلنشائها
نحن ،وزراء الصحة األفارقة ،احلاضرين يف االجتماع األول املعقود باالشرتاك بني مفوضية االحتاد األفريقي ومنظمة الصحة العاملية ،يف لواندا ،بأنغوال؛
-1
-1

-7

إذ نذكّر مبختلف قرارات مجعية الصحة العاملية ومقرر رؤساء دول وحكومات االحتاد األفريقي بشأن خطة تصنيع املستحضرات الصيدالنية يف
أفريقيا واليت تويل أولوية متقدمة جلودة األدوية وسالمتها وفعاليتها وتكلفتها امليسورة ،مبا يف ذلك مشتقات الدم؛
أقر "خارطة طريق االحتاد
وإذ نذ ّكر كذلك بإعالن رؤساء الدول واحلكومات  -رقم ) - Assembly/AU/Decl.2 (XIXالذي ّ
ودعم عملية
األفريقي بشأن املسؤولية املشرتكة والتضامن العاملي يف التصدي لفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز ،والسل ،واملالريا يف أفريقيا"َ ،
تنسيق األطر التنظيمية لألدوية كأساس إلنشاء وكالة تنظيمية واحدة لألدوية يف أفريقيا ،فضالً عن التوصيات الصادرة عن اللجنة اإلقليمية
ملنظمة الصحة العاملية ألفريقيا خالل دورتيها الستني والثالثة والستني من أجل تعزيز القدرة على تنظيم املنتجات الطبية يف املنطقة األفريقية؛
نرحب مع التقدير بإسهامات كل من منظمة الصحة العاملية ،والشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا (نيباد) ،والشركاء ،يف جمال دعم
وإذ ِّ
اجلماعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء من أجل تعزيز األطر التنظيمية لديها املتعلقة باملنتجات الطبية من خالل تنفيذ مبادرة تنسيق
األُطر التنظيمية لألدوية يف أفريقيا يف إطار خطة تصنيع املستحضرات الصيدالنية يف أفريقيا؛

نؤكد ،بصفة جماعية وفردية ،على ما يلي:
أوالً:
ثانياً:
ثالثاً:

نلتزم بإنشاء الوكالة األفريقية لألدوية؛ وإيالء األولوية لالستثمار يف جمال تنمية القدرات التنظيمية؛ ومواصلة اجلهود الرامية إىل التالقي بشأن
تنظيم املنتجات الطبية وتنسيقها يف إطار اجلماعات االقتصادية اإلقليمية؛ وإقرار املعامل الرئيسية املقرتحة إلنشائها؛ وختصيص املوارد املالئمة
من أجل بدء عمل الوكالة األفريقية لألدوية.
نطلب إلى مفوضية االتحاد األفريقي ومنظمة الصحة العالمية ،بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين :إنشاء فرقة عمل تقوم بتيسري
تنفيذ املعامل الرئيسية املتفق عليها ،مع إيالء االعتبار للتمثيل اإلقليمي وللمهارات املطلوبة للوفاء بالوالية احملددة للوكالة.
القوي من رؤساء الدول واحلكومات نظراً إىل اآلثار املؤسسية واملالية املرتتبة ،وتقدمي
نطلب إلى مفوضية االتحاد األفريقي :التماس الدعم ّ
احملرز يف تنفيذ املعامل الرئيسية املتّفق عليها.
تقرير إىل اجتماعات وزراء الصحة عن التقدُّم َ
ُحرر يف لواندا ،بأنغوال ،يف هذا اليوم السابع عشر من نيسان/أبريل .1113
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المجلد األول :االجتماع الوزاري
AUC-WHO/COM.3/2014

االلتزام المتعلق باألمراض غير السارية في أفريقيا :وضع سياسات واستراتيجيات للتصدِّي لعوامل الخطر
حنن ،وزراء الصحة األفارقة احلاضرين يف االجتماع األول لوزراء الصحة األفارقة املعقود باالشرتاك بني االحتاد األفريقي ومنظمة الصحة العاملية،
يف لواندا بأنغوال؛
-0

إذ نعرب عن قلقنا البالغ لكون أفريقيا ما فتئت تعاين من اآلثار الصحية واالجتماعية-االقتصادية الضارة املرتتبة على العبء املزدوج الناشئ عن
األمراض غري السارية؛

-4

وإذ نذكّر باإلعالن املتعلق بنتائج املؤمتر السادس لوزراء الصحة يف بلدان االحتاد األفريقي ،الذي عُقد حتت عنوان "تأثري األمراض غري السارية
املروع ،من حيث الوفيات واإلعاقة ،الناجم عن األمراض غري السارية يف
املهملة على التنمية يف أفريقيا" الذي يعرتف بالعبء ِّ
واألمراض املدارية َ
أفريقيا؛

-1

وإذ نشري إىل اإلعالن السياسي الصادر عن اجتماع اجلمعية العامة لألمم املتحدة الرفيع املستوى املعين بالوقاية من األمراض غري السارية
ومكافحتها (القرار  )1/11وخطة العمل العاملية املتعلقة بالوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها ( ،1111-1117وثيقة مجعية الصحة
العاملية )11/9؛

-2

وإذ نسلّم بأن عدم كفاية أعداد العاملني يف جمال الصحة يشكل عقبة تعرتض التنفيذ الكامل للقرارات واإلعالنات املتصلة مبكافحة األمراض
غري السارية وعوامل اخلطر املتصلة هبا؛

نؤِّكد ،بصفة جماعية وفردية ،ما يلي:
أوالً:

نلتزم بضمان إيالء مسألة الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها هي وعوامل اخلطر املتصلة هبا ما تستحقه من اهتمام وأن يري تنفيذ
خطة العمل العاملية املتعلقة بالوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها  ،1111-1117اليت وضعتها منظمة الصحة العاملية ،تنفيذاً كامالً
عن طريق خطط العمل الوطنية املتعددة القطاعات املتعلقة بالوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها؛ وبتعبئة املوارد الضرورية ،احمللية منها
واخلارجية على السواء ،مبا يف ذلك استخدام التمويل املبت َكر؛

ثانياً:

نلتزم كذلك حبماية سياسات الصحة العامة من تدخل اجلهات صاحبة املصاحل اخلاصة املتمثلة يف صناعات املواد الكحولية ،والتبغ ،واألغذية
وذلك عن طريق وضع تشريعات شاملة وإنفاذ القوانني والسياسات الوطنية؛

ثالثاً:

نتعهد بأن نسعى لدى حكوماتنا لكي يكون لنا متثيل على املستوى الوزاري فيما جتريه اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام  1113من
احملرز يف جمال الوقاية من األمراض السارية ومكافحتها ،وأن ندعو إىل اختاذ مزيد من اإلجراءات عن طريق
استعراض شامل وتقييم للتقدُّم َ
موجهة حنو العمل؛
وضع وثيقة نتائج موجزة ّ

رابعاً:

نطلب إىل مفوضية االحتاد األفريقي ومنظمة الصحة العاملية واألطراف املعنية :تقدمي الدعم إىل اجلهود الرامية إىل تعبئة املوارد وتعزيز قدرات
البلدان على الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها هي وعوامل اخلطر املتصلة هبا ،مبا يف ذلك تنمية املوارد البشرية.
ُحِّرر يف لواندا ،بأنغوال ،يف هذا اليوم السابع عشر من أبريل/نيسان .1113
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المجلد األول :االجتماع الوزاري
AUC-WHO/COM.4/2014

االلتزام المتعلق بوضع نهاية لوفيات األمهات واألطفال التي يمكن الوقاية منها
بأنغوال؛

نحن ،وزراء الصحة األفارقة ،احلاضرين يف االجتماع األول املعقود باالشرتاك بني مفوضية االحتاد األفريقي ومنظمة الصحة العاملية ،يف لواندا،

-1

إذ نسلّم بأن صحة األمهات واألطفال هلا أمهية أساسية للتنمية االجتماعية واالقتصادية يف أفريقيا؛

-1

وإذ يساورنا بالغ القلق بشأن استمرار احلاالت اليت ميكن الوقاية منها فيما يتصل بالوفيات وحاالت اإلعاقة بني النساء أثناء احلمل والوالدة ويف
فرتة ما بعد الوالدة ،وكذلك وفيات األطفال وحديثي الوالدة ،واليت تتفاقم بصورة أساسية بسبب الفقر والنزاعات املسلحة؛

-7

وإذ نالحظ بقلق أن انتشار األشكال املختلفة من سوء التغذية لدى األطفال دون سن اخلامسة ال يزال مرتفعا للغاية يف بعض بلدان اإلقليم،
بل وآخذ يف االزدياد؛

-3

وإذ نالحظ مع التقدير ُّ
احملرز يف جمال تنفيذ خمتلف املبادرات العاملية ومبادرات االحتاد األفريقي ،مبا يف ذلك االسرتاتيجية العاملية لألمني
التقدم َ
العام لألمم املتحدة املتعلقة بصحة املرأة والطفل ،ومحلة تسريع العمل على احلد من وفيات األمومة يف أفريقيا؛ وخطة العمل العاملية بشأن
اللقاحات ،وخطة عمل االحتاد األفريقي من أجل وضع هناية لوفيات األمومة وحديثي الوالدة واألطفال اليت ميكن الوقاية منها ،وقرارات اللجنة
اإلقليمية ملنظمة الصحة العاملية املتعلقة بصحة األمهات واألطفال ومنائهم ،وتقرير جلنة صحة املرأة املعنون" :التص ّدي للتح ّدي املتعلق بصحة
املرأة يف أفريقيا؛

-1

وإذ نأخذ بعني االعتبار املقرر الصادر عن مؤمتر االحتاد األفريقي ]) ،[Assembly/AU/Dec.49 (XXIIبتأسيس جائزة "ماما أفريكا"،
عرفاناً باملسامهات أو األعمال اليت يقوم هبا األفراد ،واملنظمات ،واحلكومات يف أفريقيا بُغية وضع هناية لوفيات األمومة وحديثي الوالدة
واألطفال اليت ميكن الوقاية منها.

نؤِّكد ،بصفة جماعية وفردية ،على ما يلي:
أوالً :نلتزم بضمان كفالة صحة املرأة والطفل يف أفريقيا من خالل التنفيذ الكامل للسياسات ،واالسرتاتيجيات واملبادرات اليت تَرمي إىل وضع هناية
لوفيات األمهات وحديثي الوالدة واألطفال اليت ميكن الوقاية منها؛
ثانياً :نلتزم كذلك بضمان حتقيق إمكانية الوصول إىل حزمة متكاملة من التدخالت واخلدمات األساسية املتعلقة بصحة وتغذية األمهات وحديثي
الوالدة واألطفال ،ونلتزم كذلك باالستثمار يف املوارد البشرية املتعلقة بالصحة وباإلسهام يف عملية معاجلة احملددات االجتماعية والسلوكية
واالقتصادية البالغة األمهية للصحة ،والسيَّما تعليم البنات واملساواة بني اجلنسني مبا يف ذلك التمكني للمرأة ومشاركة الذكور يف وضع هناية
حلاالت الوفاة اليت ميكن الوقاية منها لدى األمهات وحديثي الوالدة واألطفال حبلول عام 1171؛
ثالثاً :نلتزم بتسريع تنفيذ خطة عمل االحتاد األفريقي من أجل إهناء وفيات األمومة وحديثي الوالدة واألطفال اليت ميكن الوقاية منها ،باإلضافة إىل
التوصيات الواردة يف تقرير التصدي للتحدي اخلاص بصحة املرأة يف أفريقيا؛
رابعاً :نلتزم بإعالن أفريقيا منطقة خالية من مرض شلل األطفال حبلول عام 1118؛
وتقاسم أفضل املمارسات ال ُقطرية بشأن
خامساً :نلتزم بتنفيذ عملية ُّ
ترصد لوفيات األمومة واالستجابة ملتطلباهتا يف الوقت املناسب ،كما نلتزم بتوثيق ُ
الصحة اإلجنابية وصحة األمهات وحديثي الوالدة واألطفال؛
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المجلد األول :االجتماع الوزاري

التدخالت
سادساً :نطلب إلى مفوضية االتحاد األفريقي ومنظمة الصحة العالمية ،بالتعاون مع األطراف المعنية :دعم الدول األعضاء يف تنفيذ ُّ
احملرز حنو حتقيق اهلدفني  3و 1من األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عام  1111وما بعد ذلك ،ونطلب كذلك إلى مفوضية
َور ْ
صد التقدُّم َ
االتحاد األفريقي أن تق ّدم تقارير إىل اجتماع وزراء الصحة املعقود باالشرتاك بني مفوضية االحتاد األفريقي ومنظمة الصحة العاملية ،بشأن
احملرز حنو وضع هناية لوفيات األمهات وحديثي الوالدة واألطفال اليت ميكن الوقاية منها؛
التقدُّم َ
سابعاً :ندعو مفوضية االحتاد األفريقي إىل العمل مع الشركاء ذوي الصلة من أجل اإلسراع بتوفري املوارد جلائزة أفريقيا األم "ماما أفريكا" وتنفيذ هذه
اجلائزة؛
ُحّرر يف لواندا ،بأنغوال ،يف هذا اليوم السابع عشر من نيسان/أبريل .1113
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المجلد األول :االجتماع الوزاري
AUC-WHO/COM.5/2014

االلتزام المتعلق بإنشاء مركز أفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها
نحن ،وزراء الصحة األفارقة ،احلاضرين يف االجتماع األول املعقود باالشرتاك بني مفوضية االحتاد األفريقي ومنظمة الصحة العاملية ،يف لواندا ،بأنغوال؛
 .1إذ نالحظ مع القلق أن األمراض السارية وغري ا لسارية هي عوامل هامة تسهم يف حاالت االعتالل والوفاة اليت ميكن الوقاية منها يف أفريقيا ،وأن
يؤدي كثرياً إىل وقوع كوارث؛
أفريقيا ال تزال تواجه حت ّدياً يتمثّل يف وقوع حاالت طوارئ طبيعية أو يتسبّب فيها اإلنسان ،مما ّ
 .1وإذ يساورنا القلق بفعل التح ّديات اليت ال تزال قائمة يف جمال تناول مسألة الوقاية من األمراض ومكافحتها ،مثل حمدودية البنية التحتية والقدرات
ترصد األمراض وخدمات التحاليل املختربية ،باإلضافة إىل عدم كفاية تأهب واستجابة قطاع الصحة حلاالت الطوارئ والكوارث
البشرية ،وضعف ُّ
الصحية؛
 .7وإذ نُسلّم باحلاجة إىل إطار للمساءلة لتحقيق األمن الصحي ،ما يكفل محاية سكان أفريقيا وخارجها؛
 .3وإذ نُسلّم أيضاً بدور مثل هذه املؤسسة يف دعم التضامن ،والرتابُط االجتماعي ،والوئام ،والتنمية االجتماعية-االقتصادية املستدامة ،على حن ٍو
يتعدى حدود محاية الصحة؛

 .1وإذ ِّ
نذكر باملقرر الذي اعتمدته القمة املعقودة حول فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز ،والسل ،واملالريا يف متوز/يوليه  ،1117والذي طلب فيه
رؤساء الدول واحلكومات إىل مفوضية االحتاد األفريقي وضع طرائق إلنشاء مركز أفريقي ملكافحة األمراض والوقاية منها ،ومقرر مؤمتر االحتاد
امللحة إىل إنشاء هذا
األفريقي خالل الدورة العادية الثانية والعشرين ) )Assembly/AU/Dec.499 (XXIIالذي ش ّدد فيه املؤمتر على احلاجة ّ
املركز؛
نؤِّكد ،بصفة جماعية وفردية ،على ما يلي:
لحة إىل إنشاء مركز أفريقي
أوالً -نلتزم بتنفيذ مقرر مؤمتر االحتاد األفريقي ) )Assembly/AU/Dec.499 (XXIIالذي يشدد على احلاجة امل ّ
ملكافحة األمراض والوقاية منها ،على أن توضع يف االعتبار مراكز التميز اإلقليمية القائمة بالفعل؛
ثانياً -نلتزم كذلك بإنشاء فرقة عمل متعددة اجلنسيات حبلول شهر أيار/مايو  1113بغية حتديد األساليب وتوصيف الطريق إلنشاء املركز
األفريقي ملكافحة األمراض والوقاية منها؛ وما يتضمنه ذلك من آثار قانونية هيكلية ومالية مرتبطة باملركز؛
ثالثاً -نطلب إلى مفوضية االحتاد األفريقي ومنظمة الصحة العاملية ،بالتعاون مع األطراف املعنية ،تقدمي الدعم التقين من أجل إنشاء املركز األفريقي
ملكافحة األمراض والوقاية منها.
ُّحرر يف لواندا ،بأنغوال ،يف هذا اليوم السابع عشر من نيسان/أبريل .1113
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المجلد األول :االجتماع الوزاري
AUC-WHO/COM.6/2014

االلتزام المتعلق بآلية المساءلة لتقييم تنفيذ االلتزامات التي تعهد بها وزراء الصحة األفارقة

بأنغوال؛

نحن ،وزراء الصحة األفارقة ،احلاضرين يف االجتماع األول املعقود باالشرتاك بني مفوضية االحتاد األفريقي ومنظمة الصحة العاملية ،يف لواندا،

.1

تعهدوا
إذ نضع يف اعتبارنا العدد املتزايد من االجتماعات واملؤمترات اليت يشارك فيها وزراء الصحة يف القارة األفريقية وخارجها ،وااللتزامات اليت َّ
هبا يف هذه االجتماعات؛

.1

تعهدوا هبا يف هذه االجتماعات املختلفة؛ وإذ ندرك احلاجة إىل حتديد
اجه يف تنفيذ االلتزامات اليت َّ
وإذ يساورنا القلق إزاء التحديات اليت تُو َ
هذه التح ّديات وإياد حلول بُ ْغيَة التعجيل بتنفيذ االلتزامات؛

.7

صد تنفيذ املقررات والقرارات والتعجيل هبذا التنفيذ؛
وإذ ندرك احلاجة إىل وضع آلية للمساءلة بُ ْغيَة َر ْ

.3

الص ُعد الوطنية واإلقليمية والقارية إىل تقدمي الدعم الالزم ،والدائم ،والتنسيقي إىل
وإذ ندعو الشركاء يف التنمية واألطراف املعنية ذوي الصلة على ُ
البلدان ،مبا يف ذلك تعبئة املوارد ،بُ ْغيَة املساعدة على الوفاء بااللتزامات الصحية يف أفريقيا؛

نؤِّكد ،بصفة جماعية وفردية ،على ما يلي:
أوالً .نلتزم بإنشاء جلنة تقييم مكونة من مفوضية االحتاد األفريقي ومنظمة الصحة العاملية وخرباء أو مؤسسات من الدول األعضاء؛
ثانياً .نلتزم كذلك بالتقيُّد باإلطار الزمين الذي ُوضع من أجل تنفيذ االلتزامات؛ وبإذكاء الوعي واإلدراك باملشاركة مع الوزارات املختصة واألطراف
املعنية وبالتعاون مع جلنة التقييم؛
ثالثاً .نؤِّكد التزامنا بالقيام ،عن طريق جلنة التقييم ،بتقدمي تقارير إىل االجتماعات املشرتكة الالحقة للوزراء األفارقة؛
صد تنفيذ االلتزامات ذات الصلة عن طريق مصفوفة تشمل إطاراً زمنياً
رابعاً .نطلب إىل مفوضية االحتاد األفريقي ومنظمة الصحة العاملية القيام َبر ْ
ومؤشرات تقييم تُنشر على املوقع اإللكرتوين املناسب ،وتقدمي تقارير عن ذلك يف االجتماعات املشرتكة الالحقة لوزراء الصحة األفارقة؛
ُحِّرر يف لواندا ،بأنغوال ،يف هذا اليوم السابع عشر من نيسان/أبريل .1113
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المجلد األول :االجتماع الوزاري
AUC-WHO/COM.8/2014

االلتزام المتعلق باالختصاصات المتعلقة بتصريف أعمال اجتماع وزراء الصحة األفارقة المعقود كل سنتين باالشتراك بين االتحاد األفريقي
ومنظمة الصحة العالمية
بأنغوال؛

نحن ،وزراء الصحة األفارقة ،احلاضرين يف االجتماع األول املعقود باالشرتاك بني مفوضية االحتاد األفريقي ومنظمة الصحة العاملية ،يف لواندا،

وقد نظرنا يف وثيقة االختصاصات املتعلقة بتصريف أعمال اجتماع وزراء الصحة األفارقة الذي يُعقد كل سنتني باالشرتاك بني االحتاد
األفريقي ومنظمة الصحة العاملية؛
ندعو مفوضية االتحاد األفريقي ومنظمة الصحة العالمية ،بالتشاور مع الدول األعضاء ،إىل بدء عملية انتقالية حنو عقد اجتماع رئيسي
سنوي واحد فقط لوزراء الصحة األفارقة.
نقرر التداول بشأن االختصاصات املتعلقة تصريف أعمال اجتماع وزراء الصحة األفارقة املعقود كل سنتني باالشرتاك بني االحتاد األفريقي
و ّ
ومنظمة الصحة العاملية مبناسبة اجتماعهم الثاين الذي سيُعقد عام  1111هبدف الدمج بني نتائج عملية التشاور.

ُحِّرر يف لواندا ،بأنغوال ،يف هذا اليوم السابع عشر من نيسان/أبريل .1113
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للتضامن
 .3نداء
ُ

نداء للتضامن بشأن مكافحة وباء الحمى النزفية الفيروسية (إيبوال) في غرب أفريقيا
 -1نحن ،وزراء الصحة األفارقة ،احلاضرين يف االجتماع األول املعقود باالشرتاك بني مفوضية االحتاد األفريقي ومنظمة الصحة العاملية ،يف
لواندا ،بأنغوال؛
 -1إذ نتصدى لوباء احلمى النَزفيّة الفريوسية (إيبوال) املتفشي يف بعض بلدان غرب أفريقيا؛

 -7نعرب عن تعاطفنا وتضامننا مع مجيع بلدان غرب أفريقيا ،وعلى وجه اخلصوص مجهورييت ليبرييا وغينيا؛
 -3نعرب أيضا عن امتناننا ملنظمة الصحة العاملية على توفري الدعم الفوري يف صوٍر خمتلفة للدول املتضررة؛
 -1نثني على حكومات البلدان اليت أرسلت خرباءها للبلدان املتضررة من الوباء؛
 -1نطلب إىل منظمة الصحة العاملية مواصلة تقدمي العون للبلدان يف جمال التأهب لألوبئة ومواجهتها؛
 -3ونطلب إىل الدول األفريقية اختاذ التدابري الالزمة مبا يتماشى واللوائح الصحية العاملية (.)1111

ُحِّرر يف لواندا ،بأنغوال ،يف هذا اليوم السابع عشر من نيسان/أبريل .1113
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 .2إعالن لواندا

إعالن لواندا الصادر عن االجتماع األول لوزراء الصحة األفارقة المعقود باالشتراك بين مفوضية االتحاد األفريقي ومنظمة الصحة العالمية
نحن ،وزراء الصحة األفارقة احلاضرين يف لواندا ،بأنغوال ،يف املدة من  11إىل  13نيسان/أبريل  ،1113يف هذا االجتماع التارخيي األول املعقود
باالشرتاك بني مفوضية االحتاد األفريقي ومنظمة الصحة العاملية؛
ووقعت
 إذ نضع في اعتبارنا مذكرة التفاهم املربمة بني مفوضية االحتاد األفريقي ومنظمة الصحة العاملية ،اليت اعتمدهتا مجعية الصحة العامليةُّ ،
ُ
فعالة والعمل على احلفاظ
صحية
نظم
إلرساء
هبما
األعضاء
الدول
ودعم
املنظمتني
بني
التعاون
اصر
و
يف متوز/يوليو  1111بشأن توطيد أ
ّ
عليها ،مبا يتماشى مع والية املنظمتني ،كل على حدة؛
 وإذ نأخذ بعين االعتبار التوصيات الصادرة عن الدورة السادسة ملؤمتر وزراء الصحة األفارقة املعقود يف  ،1117واليت اعتمدها مؤمتر االحتاد
األفريقي يف كانون الثاين/يناير  ،1113واليت دعت لعقد هذا االجتماع؛
قد أجرينا مداوالت هامة لعدد من الموضوعات الرئيسة التالية التي تبعث على القلق البالغ :وهي التغطية الصحة الشاملة في أفريقيا :من
امل فهوم إىل حيز العمل ،والوكالة األفريقية لألدوية :وضع املعامل للمراحل الرئيسية إلنشائها ،واألمراض غري السارية يف أفريقيا؛ السياسات
واالسرتاتيجيات للتصدي لعوامل اخلطر ،ووضع هناية لوفيات األمهات واألطفال اليت ميكن الوقاية منها ،وإنشاء مركز أفريقي ملكافحة األمراض
والوقاية منها ،وآليات املساءلة من أجل تقييم تنفيذ اإلعالنات وااللتزامات األخرى اليت تعهد هبا وزراء الصحة األفارقة؛
 -6نراقب بقدر من االرتياح التقدم املحرز يف جمال الصحة يف السنوات األخرية ،ونتفهم التحديات اجلسام اليت تواجه خدمات الصحة
ُ
العمومية وتعيق التقدم صوب اهلدف املنشود وهو التنمية البشرية الشاملة للقارة؛
 -4نجدد التأكيد على عزمنا على بذل املساعي اجلادة لالستفادة من النُهج املتعددة القطاعات األكثر رصانة هبدف الوفاء بالتزاماتنا املشرتكة؛
علي ،وبوجه خاص ،ما يتصل بالتغطية الصحية الشاملة يف أفريقيا،
 -3نلتزم بتنفيذ االلتزامات الستة ( ،)1اليت اعتمدها االجتماع ،على حنو ف ّ
والوكالة األفريقية لألدوية ،واألمراض غري السارية يف أفريقيا ،ووضع هناية لوفيات األمهات واألطفال اليت ميكن الوقاية منها ،وإنشاء

مركز أفريقي ملكافحة األمراض والوقاية منها ،وآليات املساءلة من أجل تقييم تنفيذ اإلعالنات وااللتزامات األخرى اليت تعهد هبا وزراء
الصحة األفارقة؛
 -2نطلب إلى مفوضية االحتاد األفريقي ومنظمة الصحة العاملية ،بالتعاون مع األطراف املعنية األخرى ،توفري الدعم لتنفيذ وتيسري رصد تلك
االلتزامات وتقييمها ،وتقدمي التقارير بشأهنا يف اجتماعاهتما املشرتكة الحقا؛
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احلمى النّزفية الفريوسية (إيبوال) ،ونتعهد بتقدمي
 -5نعرب عن تضامننا األخوي مع مجهورية غينيا وبلدان غرب أفريقيا األخرى املتضررة من وباء ّ
كل الدعم املطلوب ملكافحة تفشي الوباء؛

 -1نوصي بأن تقوم مفوضية االحتاد األفريقي ومنظمة الصحة العاملية ،بالتشاور مع رؤساء الدول ،البدء يف عملية تستهدف عقد اجتماع واحد
لوزراء الصحة األفارقة كل عام؛
 -1نقرر أن يكون مكان عقد االجتماع الثاين لوزراء الصحة األفارقة باالشرتاك بني منظمة االحتاد األفريقي ومنظمة الصحة العاملية يف تونس،
باجلمهورية التونسية ،يف نيسان/أبريل 1111؛
 -8نعرب عن تقديرنا جلمهورية أنغوال ،حكومة وشعبا ،الستضافتها هذا االجتماع ورعايتها له.
ُحّرر يف لواندا ،بأنغوال ،يف هذا اليوم السابع عشر من نيسان/أبريل 1113
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 .5جدول أعمال االجتماع
AUC/WHO/2014/MOH/AGENDA
16 April 2014

االجتماع الوزاري
لواندا ،جمهورية أنغوال 61-61 ،نيسان/أبريل 4162

اللغة األصلية :اإلنكليزية

 -1افتتاح االجتماع
 -1انتخاب أعضاء املكتب (الرئيس ونائبا الرئيس واملقررون)
 -7االختصاصات املتعلقة بتصريف أعمال اجتماع وزراء الصحة األفارقة املعقود باالشرتاك بني االحتاد األفريقي ومنظمة الصحة العاملية
)(AUC/WHO/2014/Doc.8
 -3تقرير اجتماع اخلرباء ((AUC/WHO/2014/Doc.7
 -1التغطية الصحية الشاملة يف أفريقيا :من املفهوم إىل حيز العمل ((AUC/WHO/2014/Doc.1
 -1الوكالة األفريقية لألدوية :وضع املعامل للمراحل الرئيسة إلنشائها )(AUC/WHO/2014/Doc.2
 -3األمراض غري السارية يف أفريقيا :السياسات واالسرتاتيجيات للتصدي لعوامل اخلطر ((AUC/WHO/2014/Doc.3
 -8وضع هناية لوفيات األمهات واألطفال اليت ميكن الوقاية منها ((AUC/WHO/2014/Doc/4
 -9إنشاء مركز أفريقي ملكافحة األمراض والوقاية منها ((AUC/WHO/2014/Doc.5
-11

آليات املساءلة من أجل تقييم تنفيذ اإلعالنات وااللتزامات األخرى اليت تعهد هبا وزراء الصحة األفارقة
((AUC/WHO/2014/Doc.6

-11

النظر يف التقرير املوجز وااللتزامات واعتمادها (AUC/WHO/2014/DOC.9

-11

تاريخ ومكان عقد االجتماع الثاين لوزراء الصحة األفارقة املعقود باالشرتاك بني مفوضية االحتاد األفريقي ومنظمة الصحة العاملية

-17

اختتام االجتماع
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 .1برنامج عمل االجتماع
AUC/WHO/2014/MOH/POW
16 April 2014

االجتماع الوزاري
اللغة األصلية :اإلنكليزية

لواندا ،جمهورية أنغوال 61-61 ،نيسان /أبريل 4162
اليوم األول :األربعاء 61 ،نيسان/أبريل 4162
11:71-18:11

البند  6على جدول األعمال

افتتاح االجتماع

11:11-11:71

البند  4على جدول األعمال

انتخاب أعضاء املكتب (الرئيس ونائبا الرئيس واملقررون)

11:71-11:11

البند  3على جدول األعمال

االختصاصات املتعلقة بتصريف أعمال اجتماع وزراء الصحة األفارقة املعقود باالشرتاك بني

االحتاد األفريقي ومنظمة الصحة العاملية )(AUC/WHO/2014/Doc.8
11:11-11:71

البند  2على جدول األعمال تقرير اجتماع اخلرباء (AUC/WHO/2014/Doc.7

13:11-11:71

استراحة غداء

11:11-13:11

البند  5على جدول األعمال

التغطية الصحية الشاملة يف أفريقيا :من املفهوم إىل حيز العمل

)(AUC/WHO/2014/Doc.1؛ ومشروع االلتزام
11:11-11:11

البند  1على جدول األعمال

الوكالة األفريقية لألدوية :وضع معامل للمراحل الرئيسية إلنشائها

) (AUC/WHO/2014/Doc.2؛ ومشروع االلتزام
11:71-11:11

استراحة شاي

13:71-11:71

البند  1على جدول األعمال

األمراض غري السارية يف أفريقيا :السياسات واالسرتاتيجيات للتصدي لعوامل اخلطر

(AUC/WHO/2014/Doc.3؛ ومشروع االلتزام
13:71

نهاية أعمال جلسة اليوم
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19:11

حفل ترحيب تستضيفه جمهورية أنغوال

اليوم الثاني :الخميس 61 ،نيسان/أبريل 4162
9:71-8:71

البند  8على جدول األعمال

وضع هناية لوفيات األمهات واألطفال اليت ميكن الوقاية منها

(AUC/WHO/2014/Doc/4؛ ومشروع االلتزام
11:71-19:71

البند  2على جدول األعمال إنشاء مركز أفريقي ملكافحة األمراض والوقاية منها )(AUC/WHO/2014/Doc.5؛
ومشروع االلتزام

11:11-11:71
11:11-11:11

استراحة شاي
البند  2على جدول األعمال

آليات املساءلة من أجل تقييم تنفيذ اإلعالنات وااللتزامات األخرى اليت تعهد هبا وزراء

الصحة األفارقة (AUC/WHO/2014/Doc.6؛ ومشروع االلتزام
11:11-11:11
11:11-11:11
11:11-11:11

استراحة غداء
البند  66على جدول األعمال النظر يف التقرير املوجز وااللتزامات واعتمادها (AUC/WHO/2014/DOC.9
البند  64على جدول األعمال تاريخ ومكان عقد االجتماع الثاين لوزراء الصحة األفارقة املعقود باالشرتاك بني مفوضية
االحتاد األفريقي ومنظمة الصحة العاملية

11:11

اختتام االجتماع
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 .1كلمات افتـتاحية

اللغة األصلية :اإلنكليزية
كلمة افتتاحية لمعالي الدكتور مصطفى كالوكو ،مفوض الشؤون االجتماعية بمفوضية االتحاد األفريقي ،في مستهل االجتماع األول لوزراء
الصحة األفارقة المعقود باالشتراك بين مفوضية االتحاد األفريقي ومنظمة الصحة العالمية في لواندا 61 ،نيسان/أبريل 4162
 فخامة نائب رئيس مجهورية أنغوال ،السيد املهندس دومينغو مانويل فيسنيت؛
 أصحاب املعايل الوزراء؛
 السيد املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية؛
 الوفود الكرام؛
 السيدات والسادة؛
إنه لشرف عظيم أن أتوجه خبطايب اليوم هلذا االجتماع األول لوزراء الصحة األفارقة .وأستهل كلميت بتقدمي الشكر ألصحاب السعادة الوزراء ،والوفود
الكرام ،واملراقبني على حضورهم هذا الصباح .وأخص بالشكر مجهورية أنغوال ،حكومة وشعبا ،ملوافقتها على استضافة هذا االجتماع ،وحلفاوة
االستقبال اليت حظينا هبا.
لعلكم تذكرون معي أن انعقاد هذا االجتماع األول يأيت بناءً على التوصية الصادرة عن الدورة العادية السادسة ملؤمتر وزراء الصحة باالحتاد األفريقي،
الذي ُع ِقد يف أديس أبابا يف نيسان/أبريل  ،1117واليت أ ّكدهتا قمة رؤساء دول وحكومات االحتاد األفريقي املعقودة يف كانون الثاين/يناير من هذا
العام.
وال يزال االحتاد األفريقي ملتزماً بالعمل مع الدول األعضاء والشركاء ،مثل منظمة الصحة العاملية ،للنهوض بالوضع الصحي ونوعية احلياة لسكان
القارة ،وهو ما يسد إدراكاً ألمهية ومركزية الشأن الصحي يف جمال التنمية املستدامة.
أصحاب السعادة ،الضيوف الكرام،
عندما نأخذ بعني االعتبار جدول األعمال املطروح على هذا املؤمتر ،سنجد أن موضوعاته معنية بالتصدى للتحديات اليت جتابه القارة يف الوقت الراهن.
إن عبء األمراض غري السارية يف أفريقيا آخذ يف االزدياد ،وبالتأكيد ،فإن الوقت قد حان لكل األطراف املعنية كي تبادر إىل التصدي هلذه القضية
تغري أمناط احلياة يف القارة يتسبب يف الزيادة التدريية ملعدالت السمنة ،والسكري ،وفرط ضغط الدم ،وغريها
على حنو شامل .وجتدر اإلشارة إىل أن ّ

من العلل ذات الصلة ،مثل اجلروح الفتاكة .وحنن حنظى يف هذا االجتماع بفرصة لكي نتخذ القرارات بشأن كيفية املضي قدماً وجماهبة ذلك كله.
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ومن بني التحديات اليت جتاهبها القارة هو إتاحة اخلدمات الصحية .ولذا ،فإن وضع التغطية الصحية الشاملة على جدول أعمال هذا املؤمتر يسهم يف
ويرتسخ لدى االحتاد األفريقي اعتقاد بأن إتاحة اخلدمات الصحية أمر ال غىن عنه من أجل النهوض بقارتنا .ولعلكم
التصدي هلذه القضية املطروحةّ .
تدركون أن بعض القرارات الصادرة عن اجتماعاتنا متضي دومنا تنفيذ ألسباب خمتلفة .وهلذا ،فقد أدرجنا على جدول أعمال هذا االجتماع بنداً بشأن
تقوية آليات املساءلة لتقييم تنفيذ القرارات السابقة.
وبينما نواصل مداوالتنا يف هذا املؤمتر ،فنحن حباجة ألن حن ّدد معا كيف ميكن أن تسهم أفكارنا يف تنفيذ جدول أعمال التنمية ملا بعد عام ،1111
ورؤية أفريقيا لعام  .1117وأهيب جبمعكم الكرمي التفكري يف كيفية املالءمة بني مداوالتكم يف الشأن الصحي وبني األطر االجتماعية ،واالقتصادية،
والبيئية األوسع نطاقا ،كأحد روافد حتقيق التنمية املستدامة.
وال يسعين يف اخلتام سوى أن أعرب عن تقديري للدعم واإلسهام املتميزيْن الذين قدمتهما منظمة الصحة العاملية وغريها من الشركاء يف اجلهود الرامية
لالرتقاء مبستوى الصحة يف هذا القارة.

ويف النهاية ،أدعو مجيع الوفود الكرام للمشاركة يف مداوالت شاملة للموضوعات املطروحة على جدول األعمال على حنو يدعم توصل هذا املؤمتر إىل
املرجوة منه.
النتائج ّ

وأشكر لكم حسن انتباهكم،
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اللغة األصلية :البرتغالية
خطاب معالي الدكتور لويس غوميس سامبو ،المدير اإلقليمي ألفريقيا بمنظمة الصحة العالمية ،في افتتاح أعمال االجتماع األول لوزراء
الصحة األفارقة المعقود باالشتراك بين مفوضية االتحاد األفريقي ومنظمة الصحة العالمية في لواندا 61 ،نيسان/أبريل 4162












فخامة نائب رئيس مجهورية أنغوال ،السيد املهندس دومينغو مانويل فيسنيت ،نائبا عن فخامة رئيس اجلمهورية ،السيد املهندس خوسيه إدواردو
دوس سانتوس؛
صاحب املعايل مفوض الشؤون االجتماعية مبفوضية االحتاد األفريقي؛
صاحب املعايل وزير صحة مجهورية نيجرييا االحتادية ،ورئيس مؤمتر وزراء الصحة باالحتاد األفريقي؛
صاحب املعايل وزير صحة مجهورية أنغوال ،والنائب األول لرئيس مجعية الصحة العاملية؛
أصحاب السعادة وزراء الصحة ورؤساء وفود الدول األفريقية؛
أصحاب السعادة أعضاء حكومة مجهورية أنغوال؛
أصحاب السعادة السفراء ،ورؤساء البعثات الدبلوماسية ،ورؤساء وكاالت التعاون الثنائية ومتعددة األطراف املعتمدة يف أنغوال؛
السيد املنسق املقيم املعين بنظام األمم املتحدة ،والزمالء من الوكاالت التابعة لألمم املتحدة؛
الضيوف الكرام؛
السادة ممثلو اإلعالم؛
السيدات والسادة؛

إنه ملن بالغ سعاديت أن أتوجه إليكم حبديثي اليوم أمام هذا اجلمع املهيب نيابة عن املديرة العامة ملنظمة الصحة العاملية .وبادئ ذي بدء ،أود أن أعرب
عن أطيب متنيايت وتقديري لسيادتكم ،صاحب الفخامة نائب رئيس مجهورية أنغوال ،وأتقدم لكم جبزيل الشكر لتشريف هذه املناسبة بوجودكم الكرمي.
وأقدر لفخامة السيد املهندس دومينغو مانوي ل فيسنيت إبالغكم صاحب الفخامة السيد املهندس خوسيه إدواردو دوس سانتوس ،رئيس مجهورية أنغوال،
عميق امتناننا لقيادته ودعمه املؤثر هلذه املبادرة وغريها من املبادرات اليت تدعم صحة شعوب أفريقيا ورفاهها.
ُ
وجلميع اجلهات احلكومية اليت أسهمت يف اإلعداد هلذا احلدث من خالل الرعاية التنسيقية ملعايل وزير الصحة ،الدكتور خوسيه فان-دونيم ،أود أن
أعرب عن تقديري ملا برهنتم عليه من ُحسن عناية وأداء.
إىل السيدة املديرة العامة ملنظمة الصحة العاملية ،الدكتورة مارغريت تشان ،اليت مل تتمكن من احلضور نظراً النشغاهلا بارتباطات ٍ
عمل
ولقد طلبت ّ
أخرى ،أن أنقل إىل حكومة مجهورية أنغوال ،وصاحب املعايل وزير الصحة األنغويل ،حتياهتا القلبية ومتنياهتا بأن حيقق هذا املؤمتر ما يصبو إليه.
إنه ملن دواعي سروري أن أرحب بأصحاب املعايل الوزراء ،ورؤساء الوفود ،وأعضاء الوفود واخلرباء يف هذا االجتماع التارخيي ،الذي يُعقد للمرة األوىل
تسرع القارة األفريقية
منذ إنشاء االحتاد األفريقي ومنظمة الصحة العاملية .ويكتسب هذا االجتماع أمهيته من عقده على هذه الصورة يف الوقت الذي ّ
من وترية العمل صوب حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية .وال يسعين يف هذا املقام سوى أن أتقدم خبالص التقدير ملفوض االحتاد األفريقيُ ،ممثالً يف
يأل جهدا يف تقوية عالقات العمل بني االحتاد األفريقي ومنظمة الصحة العاملية منذ التوقيع على االتفاقية
شخص الدكتور مصطفى كالوكو ،الذي مل ُ
اجلديدة بني املنظمتني يف متوز/يوليو  .1111وميكننا أن نلحظ من املداوالت اليت جرت بني اخلرباء على مدى اليومني املاضيني كيف أن التضافر بني
املؤسستني آخذ يف التزايد من حيث حجم االستفادة والدعم.
يُعقد هذا االجتماع بناءً على التوصيات الصادرة عن وزراء الصحة ،واليت اعتمدهتا اجلمعية العادية لرؤساء دول االحتاد األفريقي املعقودة يف كانون
الثاين/يناير املاضي .وإين على اقتناع بأن حيقق هذا املنرب اجلديد مزيداً من أوجه التآزر بني اجلهات الفاعلة املعنية بالتنمية الصحية يف أفريقيا .إن الدعم
حري بأن يعزز فهم املشكالت املشرتكة املتصلة بالصحة العمومية ،ومن شأنه أيضا أن يقدم حلوالً إبداعية ومستدامة كي
التقين بني بلدان القارة ٌّ
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تقوض أداء اخلدمة الصحية ونوعية املؤشرات الصحية يف
نتمكن ،وبقدر أكرب من التفاؤل ،من جماهبة بعض أعقد التحديات اليت مازالت ،لألسفّ ،
أفريقيا.
لقد منحنا الرد اإليايب للدول األفريقية على الدعوة اليت وجهتها هلا كل من منظمة الصحة العاملية ومفوضية االحتاد األفريقي قدرا كبريا من التحفيز
واالستحسان .فلقد وصل ما يربو عن  711مشارك بطول القارة وعرضها إىل العاصمة األنغولية حلضور ها االجتماع ،وأتوقع أن يكون االجتماع مثمرا
ومواكبا للتوقعات.
إن اجتماعنا هذا يأيت ضمن سياق التحضريات اليت جتري لتقييم إجناز األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عام  .1111وما الذي يسعنا تقييمه؟ فعلى
مدى عقد كامل مضى ،ارتفع متوسط العمر املتوقع عند الوالدة من  11عاما إىل  13عاما .واخنفض معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة من
 131إىل  91حالة وفاة لكل  1111مولود حي .كما اخنفض معدل وفيات األمومة من  811إىل  381حالة وفاة لكل  111.111مولود حي.
كما أننا ما زلنا نلحظ اخنفاضا تدرييا يف عبء األمراض السارية ،غري أننا يف الوقت نفسه نشهد تزايدا يف عبء األمراض غري السارية .ومازالت البنية
لحة وحتقيق التغطية الصحية الشاملة.
التحتية للصحة يف غالبية البلدان حباجة لتعزيز قدراهتا البشرية ،واملادية ،واملالية ،وذلك للتصدي لنقاط الضعف املُ ّ
لقد قطعت القارة األفريقية شوطا صوب التقدم ،لكننا مازلنا حباجة ألن نستثمر املزيد ونقدم املزيد واألفضل لكي نتحرك خبطى سريعة وأكثر أمانا حنو
حتقيق األهداف اليت أرستها احلكومات واجلهات الدولية.
أما فيما يتعلق بطوارئ الصحة العمومية يف أفريقيا ،فأود يف هذا املقام أن أعيد التأكيد على املعلومات اليت ُوزعت بالفعل على الرأي العام بشأن تفشي
وباء احلمى النزفية الفريوسية املعروف باسم إيبوال يف غرب أفريقيا ،ويف مجهورية غينيا على وجه التحديد .لقد انتشر الوباء اآلن فيما وراء احلدود ووصل
إىل دولتني أخرتني يف اإلقليم ذاته .وامسحوا يل يف البداية أن أعرب عن خالص األسف لفقد أرواح  111شخصاً ،مبن فيهم موظفون عاملون بالصحة،
ٍ
مشتبه يف إصابتها بالفريوس .وقامت منظمة الصحة العاملية بإصدار حتذير حول أمهية الرتصد
نتيجة هلذا الوباء .لقد ُسجلت حىت اآلن مائيت حالة
الوبائي ،وإعالم الرأي العام ،وتدابري السالمة البيولوجية ،مبا يتضمنه ذلك من تعزيز نوعية املختربات الداعمة .وعلى الرغم من استمرار تفشي الوباء،
فإننا حيدونا األمل يف احتوائه والتغلب عليه قريبا ،وأن نكون قادرين على ختفيف آثاره الضارة على أرواح البشر ،والسفر ،واقتصاديات الدول ،والتجارة
الدولية .وأرغب يف هذا السياق التنويه جبهود كل من وزراء صحة غينيا ،وليبرييا ،ومايل ،فضال عن املهنيّني الصحيّني العاملني بتلك الدول ملا حتلوا به
من شجاعة يف مواجهة هذه املعركة .كما وأدعو مجيع وزراء الصحة إىل تعزيز األنظمة التحذيرية يف بلداهنم وإعمال النصوص ذات الصلة الواردة
باللوائح الصحية الدولية.
وعلى الصعيد الدويل ،فإن املستقبل القريب سوف مينحنا من جديد فرصة لتحقيق التنمية املستدامة حىت فيما بعد  .1111فإذا كان الواقع يشري إىل
أن األولويات الصحية اجلديدة للعامل سوف تأخذ يف االعتبار ما يستجد من حتديات وهتديدات جتابه الصحة العمومية ،فذلك يعين أنه يتعني على
غالبية الدول األفريقية ،حىت بعد عام  ،1111مواصلة العمل حنو حتقيق األهداف الصحية اليت يلزم الوفاء هبا حبلول عام  .1111ولن يتأتى ذلك
سوى بتعزيز البنية التحتية للصحة ،األمر الذي يعين زيادة أعداد املهنيّني الصحيّني وتأهيلهم ،وضمان استدامة متويل اخلدمات الصحية ،وإتاحة
التقنيات الصحية األساسية لتمكني كل مواطن من الوصول إىل الرعاية الصحية ذات اجلودة وقتما لزم األمر ودومنا تكبد نفقات عالج صحية فاجعة
مرافقة لذلك.
خالصة القول ،تلك هي التحديات اليت يلزم أن نتصدى هلا مجيعا ،وهي التحديات اليت يتعني أن يتناوهلا هذا االجتماع بشىت تفاصيلها.
 صاحب الفخامة نائب رئيس اجلمهورية، أصحاب السعادة واملعايل، املشاركون واحلضور الكرام،إن اجتماعنا سوف يناقش موضوعات متنوعة تتضمن التغطية الصحية الشاملة ،مع التشديد على ضمان حصول مجيع املواطنني على الرعاية الصحية
على حنو م ٍ
نصف ،وإنشاء وكالة أفريقية لألدوية هبدف حتسني نوعية اإلنتاج احمللي من املواد الصيدالنية ،وإحكام الرقابة على نوعية األدوية وتعزيز
ُ
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وصول مجيع السكان إىل األدوية األساسية من خالل إنشاء هيئة تنظيمية أفريقية تقوم بالتشبيك من أجل دعم اهليئات التنظيمية الوطنية يف البلدان اليت
تفتقر إىل القدرة املؤسسية يف هذا اجملال .كما يناقش االجتماع االجتاه الصاعد لألمراض غري السارية ،واحلاجة إىل احلد من عوامل املخاطرة ذات
الصلة ،مثل استخدام التبغ ،واالستخدام الضار للكحوليات ،ونقص النشاط البدين ،واملمارسات الغذائية غري الصحية .ويطرح هذا البند على جدول
أعمال االجتماع فرصة لصياغة موقف أفريقي مشرتك أمام اجتماع األمم املتحدة املزمع عقده قريبا .وال يفوتنا أن نشري إىل املوضوع املتعلق بصحة
األمهات واألطفال ،السيما ما يتعلق بالوقاية من الوفيات اليت ميكن جتنبها.
وختاما ،أمتىن النجاح هلذا االجتماع التارخيي ،وأتطلع إىل أن تثمر مناقشاته عن تدابري ملموسة تسهم يف االرتقاء بالتنمية الصحية لشعوب أفريقيا.
وأشكر لكم حسن انتباهكم.
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اللغة األصلية :البرتغالية
كلمة فخامة نائب رئيس جمهورية أنغوال ،المهندس دومينغو مانويل فيسينتي في افتتاح أعمال االجتماع األول لوزراء الصحة األفارقة المعقود
باالشتراك بين مفوضية االتحاد األفريقي ومنظمة الصحة العالمية في لواندا 61 ،نيسان/أبريل 4162
صاحب الفخامة نائب رئيس اجلمهورية ،صاحب املعايل وزير الصحة جبمهورية جزر القمر،
صاحب معايل وزير الصحة جبمهورية أنغوال،
صاحب املعايل مفوض الشؤون االجتماعية مبفوضية االحتاد األفريقي،
السيد املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية بأفريقيا،
أصحاب املعايل وزراء الصحة بأفريقيا،
الضيوف الكرام،
السيدات والسادة،
مبزيج من الفخر واالرتياح ،أستطيع أن أؤكد لكم أن هذا اليوم ،السادس عشر من نيسان/أبريل  ،1113سيظل خالدا يف ذاكرة قارتنا ،ويف ذاكرة
أنغوال على وجه خاص؛ ذلك ألنه ،وللمرة األوىل ،يُعقد اجتماع وزراء الصحة األفارقة باالشرتاك بني مفوضية االحتاد األفريقي ومنظمة الصحة العاملية،
واختريت مدينة لواندا الحتضان هذا احلدث اهلام.
وبالنيابة عن فخامة رئيس مجهورية أنغوال ،السيد املهندس خوسيه إدواردو دوس سانتوس ،الذي منحين عظيم الشرف بتمثيله هنا ،امسحوا يل مجيعا أن
أوجه الشكر للمنظمتني على هذا االختيار ،وأن أرحب بكل من قام بزيارة بلدنا حلضور هذا االجتماع.
أصحاب الفخامة واملعايل،
إن احلديث عن الصحة يف أفريقيا يعين احلديث وبوضوح عن احلالة الراهنة لشعوب أفريقيا ،وضمنيا عن املستقبل املنشود ألجيالنا القادمة ،وللبىن
التحتية الصحية ،ولقارتنا بأكملها.
وباعتبارها دولة عضو يف كل من مفوضية االحتاد األفريقي ومنظمة الصحة العاملية ،فإن أنغوال ،اليت تنعم اآلن بالسالم ،تدرك أن احلرب األهلية تسببت
وعلى حنو ملحوظ يف تعطيل مسرية تنميتها وأحدث دمارا هائال يف املستشفيات ،وأزهقت أرواح حنو مليون شخص ،وتسببت يف تشويه اآلالف وتيتيم
األطفال ،وتشريد املاليني ونزوح الالجئني ،وكانت فصال قامتا يف تاريخ الصحة العمومية يف البالد.
هنيب بكل من شارك يف هذا االجتماع أن يسارع للعمل ،حىت
وحنن نسرتجع اليوم تلك التجربة األليمة اليت ما تركت أحدا إال وسببت له األذى ،فإننا ُ
يتسىن لنا إياد حل دائم للنزاعات املسلحة املنتشرة يف أرجاء القارة ،ذلك ألهنا تتسبب وعلى حنو ّبني يف خسائر بشرية واقتصادية من املتع ّذر
تعويضها.
أصحاب املعايل الوزراء،
السادة الضيوف الكرام،
إن ما ينتابنا من مشاعر القلق إزاء معاودة ظهور بعض األوبئة والطوارئ املرتبطة بالصحة العمومية يف أفريقيا يتعني أن يكون من املاضي بنهاية أعمال
اجتماعنا هذا ،إذ يتعني أن نضع نُصب أعيننا أن نرتك هذا اجلمع وقد صغنا اسرتاتيجيات أكثر وضوحا لتغيري احلالة الراهنة .وحنن ،أي اجملتمعون يف
هذه القاعة ،لدينا من الكفاءة التقنية واالستعداد ما يؤهلنا إلحداث التغيري الذي سنهتدي به يف رسم املسار معا حنو حتقيق التغطية الصحية الشاملة
يف أفريقيا.
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وارتكازا على معرفتنا باحتياجاتنا احلقيقية يف جماالت املوارد البشرية ،والتدريب ،والبىن التحتية للخدمات الطبية ،فنحن قادرون على حتديد اخلطوات
املخت لفة الالزم اختاذها من أجل تنفيذ أو إعادة إنعاش الربامج اليت تستهدف حتسني الرعاية الصحية يف أفريقيا ،وذلك بالتعاون مع الفرق الصحية
احمللية ،وبدعم من الدول الشريكة اليت قبلت االضطالع بدورها يف تقاسم املعرفة.
إن األساس الذي ميكن أن يقوم عليه جناح تلك الربامج هو حتقيق الرعاية الصحية األولية يف الضواحي واألرياف ،إذ أن ن ْقص هذه اخلدمات يرب
تدين عدد السكان ،أو تدهوره يف األقاليم الريفية ،ويؤدي إىل
سكان تلك املناطق إىل اهلجرة بأعداد هائلة إىل املراكز احلضرية ،األمر الذي يتسبب يف ّ
اتساع رقعة التباين بني األقاليم.
ل قد قامت أنغوال ،يف اخلطة الوطنية للتنمية الصحية ،بوضع التمويل الالمركزي للخدمات الصحية ،ومنح االستقاللية للمجلس البلدية يف إدارة تلك
اخلدمات على رأس األهداف الرامية إىل االقرتاب على حنو متزايد من واقع املستفيدين من تلك اخلدمات.
ومن قبيل مْنح االستقاللية للمجالس البلدية يف إدارة اخلدمات الصحية املعنية بالوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز ،ومكافحته (وهو اجملال
الذي واصلت فيه أنغوال حتسني معدل االنتشار املصلي ،الذي يقرب اآلن من  ،)%1من املقرر أن يشهد عام  1113االنتهاء من اخلطة الوطنية
للقضاء على انتقال فريوس نقص املناعة البشرية من األم إىل وليدها ،ومن املقرر دمج خدمات الوقاية من انتقال اإليدز وخدمات العالج باألدوية
القهقريّة يف الربنامج املعين بصحة األمهات والرعاية الصحية األولية.
املضادة للفريوسات ْ
إن حكومة أنغوال ،واستنادا إىل تقديراهتا يف هذا الشأن ،تعترب أن حتقيق الالمركزية ومنح االستقاللية للمجالس البلدية هو خطوة إيابية يف اإلمجال ،غري
أهنا يف الوقت ذاته تدرك احلاجة إىل االرتقاء مبستوى الرصد .إننا على يقني أن هذا االجتماع يع ّد املنرب األمثل لتقاسم اخلربات اليت من شأهنا أن تساعد
أنغوال وغريها من الدول األفريقية على مواصلة حتسني خدمات الرعاية الصحية األولية واخلدمات الصحية لديها.
الضيوف الكرام،
لقد حانت اللحظة املناسبة ،فتحقيق التنمية االقتصادية يف أفريقيا يتطلب كذلك حتقيق تنمية اجتماعية مستدامة.
وإنين أؤكد أن اللحظة احلالية هي اللحظة املناسبة لنا مجي عا ،ككيان واحد ،كي نبذل مزيدا من اجلهد فيما يتعلق بسالمة ونوعية املنتجات اليت
نستهلكها بوجه عام ،ونوعية األدوية بوجه خاص ،إذ أن التجربة العلمية قد أثبتت أن استعمال األدوية املغشوشة سوف يفضي بنا إىل التهلكة.
ملحة إلنشاء وكالة أفريقية لألدوية معنية
وكما هو ُممارس يف أحناء أخرى من العامل ،ومحايةً ل "مواطنينا" ،أمثن ما منلك ،فلقد أصبحت هناك حاجة ّ
برصد نوعية مجيع األدوية والوسائل التشخيصية املستعملة يف أفريقيا ،سواء تلك املنتجة يف أفريقيا أو املستوردة من اخلارج .وتتعهد احلكومة األنغولية منذ
هذه اللحظة بعدم التواين عن دعم هذه املبادرة.
الضيوف الكرام،
حنن اجملتمعون يف هذه القاعة ندرك أن "الطفل" يف أفريقيا يعد من "الثروات"؛ فهو الشجرة احململة بالثمار ،واالمتداد ملا يرتك املرء من بعده .وبالتأكيد،
فإننا مجيعا نتفق دون أدىن تردد على أن حلظة ميالد الطفل بالنسبة لنا كأفارقة تبعث على البهجة واالحتفال .لكن ألسباب عديدة يف بلدان أفريقيا
جنوب الصحراء الكربى ،تتحول هذه اللحظة اخلاصة الفريدة يف حياة اإلنسان إىل حلظة متتزج فيها مشاعر اخلوف واألمل واحلزن معا .ويأيت استمرار
ذلك الوضع نتيجة لتدين مؤشرات صحة األمهات والطفل.
يف العام املاضي ،سجلت أنغوال معدال لوفيات األمومة بلغ  311حالة وفاة لكل  111111مولود حي ،وذلك مقارنة ب 1311حالة وفاة لكل
 111111مولود حي عام  .1111بينما بلغ معدل وفيات األطفال دون سن السنة األوىل  111حالة وفاة لكل  1111مولود حي ،مقارنة ب
 111حالة وفاة لكل  1111مولود حي يف عام .1111
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فضال عما تقدم ،ويف شأن ذي صلة بصحة الطفل ،فقد استمرت أنغوال يف خلوها من شلل األطفال طيلة ٍ
مثان وعشرين شهرا مضت ،إذ أهنا قامت
بدمج متنيع األطفال دون سن اخلامسة مع محالت التطعيم الوطنية املنتظمة ،عالوة على التمنيع الروتيين ضد شلل األطفال.
إن التحسن الذي طرأ على مؤشرات وفيات األمومة والطفل يف إقليمنا هو واقع قائم ال ريب فيه .غري أن شعورنا باالرتياح سوف يتضح حبماس أكرب
عندما نستطيع وضع هناية للوفيات اليت ميكن الوقاية منها يف أفريقيا.
ولذا ،فإن العمل على تبديل هذا السيناريو بوضعه احلايل بات يتصدر بالضرورة جدول أعمال احلكومات األفريقية ،األمر الذي انعكس على احلضور
املتميز يف هذا االجتماع التقين.
السيدات والسادة،
يف السابع من نيسان/أبريل هذا العام ،اُحتفل بيوم الصحة العاملي حتت شعار "األمراض املنقولة بالنواقل :لدغة بسيطة تساوي خطرا كبريا" ،وهو
موضوع بالغ األمهية ،إذ يف أنغوال ،شأن دول أفريقية أخرى ،مازالت املالريا تعد سببا أساسيا للمرض والوفاة .وذلك يؤكد ذلك على حاجتنا إىل صياغة
وتنفيذ برامج مشرتكة بني القطاعات ،مصحوبة بتدابري ملموسة من شأهنا أن تعزز الوقاية من أمراض املالريا ،وداء املثقبيّات األفريقي البشري أو مرض
النوم ،والعمى النهري ،والبلهارسيا ،وداء الفيل ،وداء الليشمانيات ،واحلمى الصفراء ،ومحى الضنك.
كما أود أن أنوه باملقرر الذي اختذه قادة الدول األفريقية يف قمتهم األخرية ،والقاضي بإنشاء مركز أفريقي ملكافحة األمراض والوقاية منها ،والذي سوف
يضمن العمل املشرتك بني مراكز االمتياز يف الدول األفريقية وخارجها .وامسحوا يل أصحاب الفخامة واملعايل أن أنتهز هذه الفرصة ،أمام هذا اجلمع
املهيب ،كي أعلن على املأل رغبة أنغوال يف استضافة هذه املؤسسة اهلامة.
وختاما ،فإنين أعلم أن تنظيم اجتماعنا هذا قد قوبل بالكثري من املدح والثناء ،غري أنين حيدوين األمل بأن يري التباحث يف جلسات املؤمتر املتنوعة
على حنو بناّء ،وأن يثمر ذلك عن نتائج موضوعية تسهم يف حتسني الصحة ،وتؤدي إىل مزيد من التنمية البشرية واالقتصادية ،وحتقق مزيدا من
اإلنصاف.
وأشكر لكم حسن انتباهكم.
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