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 :لف. الخمفيةأ

منيا  والوقاية األمراض لمكافحة األفريقيةالمراكز  إنشاء األفريقي االتحاداعتمد مؤتمر  .1
 الكبير ارتياحو عن أعرب"و ،ASSEMBLY/AU/DEC.554(XXIV) رقم قررهم فيرسميا 
 عام منتصف في كزاالمر  ءإنشا عممية تسريع المفوضية من أجل بذلتيا التي لمجيود
 ".ذات الصمة األفريقي االتحادومؤتمر  التنفيذي لمجمسلمقررات ا وفقا ،2015

في المقرر ذات الصمة المشار إلييا  ومؤتمر االتحادالتنفيذي المجمس وتتمثل مقررات  .2
 في: ASSEMBLY/AU/DEC.554 (XXIV)رقم 
 اإليدز/البشرية لمناعةا نقص فيروس حولإعالن قمة االتحاد األفريقي الخاصة  (1

أخذ فييا رؤساء الدول ، والتي 2013بوجا في يوليو أالمنعقدة في  والمالريا والسل
 .منيا والوقاية األمراض لمكافحة ةأفريقيمراكز إنشاء بالحاجة إلى عمما 

الصادر في يناير  ASSEMBLY/AU/DEC.499 (XXII) مقرر مؤتمر االتحاد رقم (2
 األمراض لمكافحةة الممحة إلنشاء المراكز األفريقية جوالذي شدد عمى الحا 2014
 .منيا والوقاية

مقرر االجتماع األول لوزراء االتحاد األفريقي لمصحة المنظم بالتشارك ما بين  (3
إلى  16وال، من أنجمفوضية االتحاد األفريقي ومنظمة الصحة العالمية في لواندا، 

يذ مقرر مؤتمر االتحاد األفريقي رقم ، والذي التزم فيو الوزراء بتنف2014ابريل  17
ASSEMBLY/AU/DEC.499 (XXII)  فريق العمل  وشكموا 2014الصادر في يناير

 والوقاية األمراض لمكافحةمتعدد الجنسيات لتحديد طرق إنشاء المراكز األفريقية 
 ووضع خارطة طريق لذلك. منيا
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 يبوالمرض اإل فيروسول السادسة عشرة لممجمس التنفيذي ح االستثنائية الدورةفي و  (4
 الخطوات جميع اتخاذ المفوضية من المجمس طمب ،2014 سبتمبر 8 يوم منعقدةال

 بمقرر عمال منيا والوقاية األمراض لمكافحةالمراكز األفريقية  إنشاءتسريع ل الالزمة
 بحمولتفعيميا  وضمان ASSEMBLY/AU/DEC.499 (XXII) مؤتمر االتحاد رقم

 .2015 عام منتصف
 ينايرفي  الصادر ASSEMBLY/AU/DEC. 554(XXIV) مؤتمر االتحاد رقم قررم طمب .3

 الطرق ، بحثالجنسيات متعدد عملال فريق مع وثيقال تعاونبال ة،من المفوضي 2015
 لخو  وبالتالي . 5102 يونيو مقمة فيل ذلك عن تقرير ميقدتو  المركز العممية لتشغيل

 اإلنمائيين شركاءوال األعضاء؛ الدول من الموارد بتعبئة مقيامل المفوضية المقرر
 والشؤون معدلل من المجنة الفنية المتخصصة قررالم طمب وأخيرا،. الخاص والقطاع
 وتقديمو منيا والوقاية األمراض لمكافحة مراكز األفريقيةلم األساسي النظام بحث القانونية
 تنفيذتماشيا مع  التقرير ىذاويتم تقديم . مؤتمر االتحادل ينعشر والالخامسة  العادية لمدورة
 المحرز التقدم غطييو  ،ASSEMBLY/AU/DEC.554(XXIV) مؤتمر االتحاد رقم رمقر 
 :التالية المجاالت في

 منيا والوقاية األمراض لمكافحةالمراكز األفريقية  لتفعيل العممية الطرق (1
 ،منيا لوقايةوا األمراض لمكافحةلممراكز األفريقية  المستدام والتمويل الموارد تعبئة (2
 منيا والوقاية األمراض لممراكز األفريقية لمكافحة األساسي النظام (3
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 منها والوقاية األمراض لمكافحة األفريقية المراكز لتفعيل العممية باء. الطرق

 ،ASSEMBLY/AU/DEC.54(XXIV)المؤتمر رقم  قررم تنفيذ بموجبعقدت المفوضية،  .4
 أديسب 2015 أبريل 15إلى  14 من الجنسيات متعدد العمل قيفر ل الثاني االجتماع

 المراكزانطالق  تنفيذ خطة دراسة)أ( : يف لالجتماع الرئيسية األىدافوتمثمت . أبابا
 2015 منتصف بحمول الرئيسية األنشطةو منيا  والوقاية األمراض لمكافحة األفريقية
 لمكافحة ريقيةاألف لممراكز األساسي النظام مشروع في مدخالت إدراج( ب) ؛وتمويميا
طارمنيا  والوقاية األمراض  ىذه المراكز. عمميات وا 

 :خطة التنفيذ

 األفريقيةالنطالق المراكز  تنفيذال خطةعمى  الجنسيات متعدد العمل قيفر  دقاص .5
 التنفيذ خطةوتقدم . 2015 منتصف بحمولوتفعيميا  منيا والوقاية األمراض لمكافحة

 طالقاإلو  نشاءتغطي فترة اإل والتي ،ممراكزل شيرا 18خطة شاممة مفصمة عمى مدى 
في  تنفيذال خطةوتأتي . العممية من األولى 18 مرورا باألشير 5102 يوليو في األولي
 يتعين التي الرئيسية يمخص المراحل أدناه الجدولغير أن  صفحة 62 من وثيقة

 .إنجازىا

 مراحل التنفيذ الرئيسية

 األفريقيةاحل الضرورية لتطبيق خطة تنفيذ المراكز يعكس ىذا الجدول أىم األنشطة أو المر 
 القادمة. 18خالل األشير  منيا والوقاية األمراض لمكافحة
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طارالمدخالت عمى مشروع النظام األساسي   األمراض لمكافحة لممراكز األفريقية عمميات وا 
 منيا والوقاية

 األساسي النظام مشروع عمى فيدةم مدخالت الجنسيات متعدد العمل قيفر  أعضاء قدم .6
طار حالتيا عمى إل لتقديميا ،منيا والوقاية األمراض لمكافحة األفريقيةالمراكز  عمميات وا 

الق
إلط

ل ا
 قب

 ما

 تاريخ اإلنجاز النشاط #
 2015أبريل  لمموافقة 2016تقديم ميزانية السنة المالية  1

2 
ية لمكافحة المراكز األفريق عمل/مكاتب مقرالحصول عمى الموافقة عمى 

 2015مايو  مشغلل تجييزىاو  األمراض والوقاية منيا
 2015مايو  تجييزاتالو  مكاتبال فضاء تأمين 3
 2015يونيو  واالتصاالت التكنولوجياإعداد  ضمان 4
 2015يونيو  لمرحمة اإلطالق ينالمؤقت الموظفين تأمين 5
 2015يوليو  نيةالميزاو  المحاسبة، البشرية، الموارد عمميات إجراء 6

الق
إلط

د ا
 بع

التابعة لممراكز  مراقبةوال االستجابة وحدة) العامة الصحة عمميات إطالق 7
 2015يوليو  لممراكز رسمياإلطالق ال( منيا والوقاية األمراض لمكافحةاألفريقية 

 2015أغسطس  االنتقالي اإلدارة مجمس إقامة 8
 2015أغسطس  االستشاري المجمس أعضاء تأكيد 9
 2015سبتمبر  وليبيريا وسيراليون غينيا في العامة الصحة تقارير إعداد نظم تقييم 10
 2015سبتمبر  االستشاري المجمسو  االنتقالي اإلدارة مجمس عقد اجتماعات 11
 2015سبتمبر  متعاونةقميمية إ مراكز خمسة تعيين 12

 األمراض لمكافحةكز األفريقية لممرا يغة النيائية لمخطة االستراتيجيةوضع الص 13
 2015اكتوبر  منيا والوقاية

 استكمال تعيين الموظفين الدائمين 14
يونيو  -2015اكتوبر 
2016 
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وشدد فريق العمل . األساسي منظامل كممحق اإلطار إرفاق سيتمو . القانوني المستشار
 :التالية النقاطمتعدد الجنسيات عمى 

 لمكافحة األفريقيةالمراكز  مع وعالقتيا ضاءاألع الدولينبغي تحديد التزامات  (1
 بالتزاماتيا يتعمق خاصة فيما األساسي، النظام في بوضوح منيا والوقاية األمراض

 .العامة لمصحة تيديد أي وتفشي األمراض أ حالة في واالستجابة التقارير بتقديم
من  ما يكفي منيا والوقاية األمراض لمكافحة األفريقيةمنح المراكز  ينبغي (2

 .اتيفعالي لضمان الصالحيات
 عمى إضافية مدخالت لتقديم األعضاء الدول من والخبراء العمل قيفر  أعضاء دعوة (3

 األعضاء الدول جميع عمى ماتعميمي بالتالي ينبغيو . واإلطار األساسي النظام
 .مدخالتيامحصول عمى ل

 منها والوقاية األمراض لممراكز األفريقية لمكافحة المستدام والتمويل الموارد جيم. تعبئة

 ASSEMBLY/AU/DEC.554(XXIV)كمف مؤتمر االتحاد األفريقي، المفوضية، في مقرره  .7

اع الخاص. وقد اتصمت ضاء، والشركاء اإلنمائيين، والقطبتعبئة الموارد من الدول األع 
 والوقاية األمراض لمكافحة المفوضية بالدول األعضاء اللتماس الدعم لممراكز األفريقية

من قبل أي دولة بتقديم أي دعم مالي أو مادي  يجود أي التزام قار . ورغم عدم و منيا
فائمة بأن تقوم بعض الدول، في الوقت المناسب، بتقديم تعضو، إال أن المفوضية م

 الدعم المالي من أجل تشغيل المراكز.
ماليا في استجابتيا لتفشي مرض  اياتصمت المفوضية أيضا بالقطاع الخاص الذي يدعم .8

فيروس اإليبوال، وحصمت عمى التزامات ثابتة بأن يعتبر ىذا القطاع المراكز األفريقية 
من برنامج االتحاد األفريقي المتوسط والبعيد  اجزء منيا والوقاية األمراض لمكافحة
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تي تيدد الصحة المدى لبناء قدرات أفريقيا في التعامل مع الحاالت الطارئة والمخاطر ال
 منيا والوقاية األمراض لمكافحةالعامة في المستقبل. وعميو، ستستفيد المراكز األفريقية 

الذي تم إنشاءه من قبل  من الصندوق التضامني األفريقي لمكافحة مرض فيروس اإليبوال
 .2015القطاع الخاص بدءا من سنة 

عم المراكز األفريقية اتصمت المفوضية وحصمت عمى إعالن نوايا د ،وفي األخير .9
من عدد من الشركاء والمؤسسات بما في ذلك البنك  منيا والوقاية األمراض لمكافحة

األفريقي لمتنمية، ومؤسسة بيل وميمينا غيتس، ومؤسسة عائمة بول آالن، واالتحاد 
األوروبي، والصين، والواليات المتحدة األمريكية. وفي ىذا السياق، وقعت المفوضية 

يتوقع توقيع . و 2015ابريل  13اون مع الواليات المتحدة األمريكية يوم مذكرة تع
 اتفاقيات مماثمة مع شركاء آخرين.

دد الجنسيات في اجتماعو عوخالل بحثو لخطة التنفيذ، شدد فريق العمل مت .10
يمكن توقعو مستدام و عمى الحاجة إلى تمويل  2015ابريل  15-14المنعقد يومي 

. ونبيوا إلى أن الموارد من الشركاء منيا والوقاية األمراض فحةاألفريقية لمكالممراكز 
ينبغي لكمية كبيرة من التكاليف و ليست متوقعة وال مضمونة. وشدد االجتماع عمى أن

لكي تكون التشغيمية والبرنامجية أن تأتي من الدول األعضاء في االتحاد األفريقي، 
فريقيا مؤسسات ممموكة من قبل أ منيا والوقاية األمراض لمكافحةالمراكز األفريقية 

وصى فريق العمل متعدد الجنسيات بإنشاء ومتوفرة عمى تمويل مستدام. وليذا الغرض، أ
 ، بحيث يكون مكونا من:منيا والوقاية األمراض األفريقية لمكافحةصندوق المراكز 
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عمى األقل من الميزانية التشغيمية السنوية لالتحاد األفريقي  %0.5تخصص  (1
 .ساىمة في الصندوقكم

 المساىمات والمنح الطوعية من الدول األعضاء. (2
 الدعم المالي من القطاع الخاص األفريقي (3
 الدعم المالي من الشركاء اإلنمائيين (4
وضع اختصاصات لكيفية استعمال الصندوق وأن تشمل تخصيص مبمغ ينبغي  .11

 إلزامي لحاالت اإلنتشار خالل الطوارئ.

 منها والوقاية األمراض األفريقية لمكافحة دال. نظام أساسي لممراكز
المجنة الفنية   ASSEMBLY/AU/DEC. 554(XXIV)دعا مقرر المؤتمر رقم  .12

 لمكافحةالمتخصصة لمعدل والشؤون القانونية لبحث النظام األساسي لممراكز األفريقية 
حاد األفريقي وتقديمو لمدورة العادية الخامسة والعشرين لمؤتمر االت منيا والوقاية األمراض

. غير أن المجنة الفنية المتخصصة لمعدل والشؤون القانونية أجمت 2015في يونيو 
ن بامكانيا طرح النظام األساسي لممراكز و ولن يك 2015اجتماعيا إلى غاية نوفمبر 

أمام مؤتمر االتحاد لإلعتماد قبل الدورة العادية  منيا والوقاية األمراض لمكافحةاألفريقية 
 .2016والعشرين لمؤتمر االتحاد المقرر عقدىا في يناير  السادسة

يعتبر تأجيل اجتماع المجنة الفنية المتخصصة لمعدل والشؤون القانونية إلى  .13
. فمن جية، يمنح ذلك حيزا زمنيا أكبر الوقتفرصة وتحد في نفس  2015نوفمبر 

طار   والوقاية مراضاأل لمكافحةلمراكز األفريقية ا عممياتلتحسين النظام األساسي وا 
لكن من جية أخرى، يتسبب في خمق ثغرات لبعض المقررات اليامة التي ينبغي . منيا

في منتصف  منيا والوقاية األمراض لمكافحةاتخاذىا بعد إطالق المراكز األفريقية 
2015. 
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ذ استفاد من عقد اجتماعو عمى ىامش الدورة  ومع أخذه .14 بعين االعتبار لما سبق، وا 
الفنية المتخصصة لمصحة والسكان ومكافحة المخدرات، سعى فريق العمل  األولى لمجنة

لمحصول عمى توجييات وزراء المجنة الفنية المتخصصة بشأن  الجنسياتمتعدد 
 األمراض لمكافحةالترتيبات المؤسسية االنتقالية والتمويل المستدام لممراكز األفريقية 

 .منيا والوقاية
فريق  -فنية المتخصصة لمصحة والسكان ومكافحة المخدراتهاء. الدورة األولى لمجنة ال

 العمل الوزاري لمصحة
 لمكافحةتم تقديم تقرير اجتماع فريق العمل متعدد الجنسيات المعني بالمراكز األفريقية  .15

لموزراء خالل الدورة األولى لمجنة الفنية المتخصصة لمصحة  منيا والوقاية األمراض
بعد عرضو، قرر الوزراء إحالة التقرير لوزراء الصحة، والسكان ومكافحة المخدرات.و 

ايو مكفريق عمل ضمن المجنة الفنية المتخصصة، خالل اجتماعيم في جنيف في 
عمى ىامش جمعية الصحة العالمية. وطمبت المجنة من فريق العمل التداول  2015

 بشأن التقرير مع التركيز عمى:
مفوضية سيناريوىات بديمة بشأن إنشاء مجمس الترتيبات المؤسسية االنتقالية. توفر ال (1

ليتم بحثيا من قبل  منيا والوقاية األمراض لمكافحةاإلدارة االنتقالي لممراكز األفريقية 
 الوزراء.

 الميزانية، ومصادر التمويل، وتعبئة الموارد، (2
طار  (3 لمراكز األفريقية ا عممياتتقديم مدخالت عمى مشروع النظام األساسي وا 

 .منيا والوقاية مراضاأل لمكافحة
 خطة التنفيذ. (4

 نتائج اجتماع فريق العمل الوزاري
 وقرروا ما يمي: 2015مايو  20و  19و  16في جنيف أيام،  الخبراءاجتمع الوزراء و  .16
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خطة التنفيذ ومشروع النظام األساسي لممراكز  نثمة حاجة لممزيد من النقاش بشأ (1
فة إلى ممحقو المتمثل في إطار عمميات إضا منيا والوقاية األمراض لمكافحةاألفريقية 
 المراكز.

اغتنام فرصة المؤتمر العالمي حول مكافحة أفريقيا لمرض فيروس اإليبوال المقرر عقده  (2
 ، لإلجتماع واتخاذ القرارات.2015يوليو  21-20 في ،مالبو، غينيا االستوائيةب
، 2015يوليو  18-17لي: اجتماع الخبراء، عمى الشكل التاينبغي تنظيم االجتماع  (3

 .2015يوليو 19والوزراء يوم 
تعيين جيات اتصال لمحصول عمى الوثائق من المفوضية والمشاركة في اجتماع الخبراء  (4

 بمالبو.
 ممكاً  منيا والوقاية األمراض لمكافحةألن تكون المراكز األفريقية شددوا عمى الحاجة  (5

 جزء منلمحاجة لتوفير  لمدول األعضاء باالتحاد األفريقي. وليذا الغرض، ونظرا
من مخصص لممراكز، اعتمد االجتماع فكرة وضع نواة لمبمغ  2016الميزانية لسنة 

 وضعطمب الوزراء من المفوضية  ،وعميو. 2016الميزانية التشغيمية لممفوضية لعام 
كما ىو مقترح من قبل فريق  ، من الميزانية التشغيمية%0.5مميون دوالر أمريكي، أو 

 د الجنسيات.متعد العمل
- 
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