
AFRICAN UNION 

 

UNION AFRICAINE 

 

 
UNIÃO AFRICANA 

Addis Ababa, ETHIOPIA       P. O. Box 3243      Telephone   517700    Cables: OAU, ADDIS ABABA 

 
 المجلس التنفيذي     
 الدورة العادية السادسة 

 2005يناير  28-24أبوجا، نيجيريا، 
 ـ     

 
 إنجليزي: األصل

 
EX.CL/149 (VI) 
REV.1 

 
 

 تقرير مؤقت
 /عن وضع فيروس نقص المناعة البشرية
 :اإليدز والسل والمالريا وشلل األطفال

 إطار عمل للتعجيل بتحسين الصحة في أفريقيا
 ـ

 
 



 
 
 
 

 المحتويات جدول
الصفحة 

  مقدمة -1
 حقائق وتحديات الصحة -2
 األعباء المتزايدة لألمراض 2-1
اإليدز، المالريا، /التحديات التي يشكلها فيروس نقص المناعة البشرية 2-2

 .والسل
 القضاء على شلل األطفال 2-3

 

 المسائل الرئيسية التي يتعين بحثها واإلجراءات المطلوبة، -3
 ظيفية،األنظمة الصحية المتكاملة والو 3-1
 الموارد البشرية من أجل الصحة، 3-2
 تمويل الصحة، 3-3
 الرصد والتقييم، 3-4
 .زيادة االستجابة القارية 3-5

 

 



EX.CL/149 (VI) REV.1 
Page 1 

 
 اإليدز/تقرير مؤقت عن وضع فيروس نقص المناعة البشرية

 إطار عمل التعجيل بتحسين الصحة في أفريقيا: والسل والمالريا وشلل األطفال
 
 :مقدمة -1

والدورة الخاصة ) 2000(فية لألمم المتحدة إن الفترة منذ مؤتمر قمة األل
وإعالنات ) 2001(للجمعية العامة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية اإليدز 

وبشأن فيروس نقص المناعة ) 2000(رؤساء الدول في أبوجا بشأن المالريا 
، قد )2001(اإليدز، وداء السل واألمراض المعدية األخرى ذات الصلة، /البشرية

اما قوميا وقاريا ودوليا أآبر من معالجة التحديات الصحية في أفريقيا، شهدت اهتم
وفي الواقع . ومع ذلك يبقى الوضع الصحي سيئا وحتى متدهورا في بعض الحاالت

فإن من المسلم به على نحو واسع اآلن أن أفريقيا ليست في المسار لتلبية أهداف تنمية 
هداف المحددة في المنتديات األفريقية األلفية، وال في الواقع العديد من تلك األ

من المعترف به دوما على أنه ليس  ءوان الوضع الصحي الردي. والدولية األخرى
فإن الفشل في خفض عبء المرض بصورة آبيرة يضر : مجرد مشكلة صحية

بالتنمية االجتماعية واالقتصادية، وبصفة خاصة حيث أن االستثمارات في الصحة 
ادية هائلة، وان االستثمارات في الصحة تعتبر مثمرة وليست تظهر عائدات اقتص

وقد تم تسليط الضوء على هذا في تقرير لجنة منظمة الصحة العالمية . استهالآية
االستثمار في الصحة من أجل التنمية االقتصادية : بشأن االقتصاد الكلي والصحة

)2000.( 
از العقبات الرئيسية أمام وعلى ضوء ما ورد أعاله، تسعى هذه الوثيقة إلى إبر

التقدم وتحديد األعباء االستراتيجية التي قد يرغب رؤساء الدول والحكومات في 
وتوقعا، فيما بين أشياء أخرى، لعمليات المراجعة بواسطة األمم المتحدة . دراستها

 وغيرها بشأن التقدم فيما يتعلق بأهداف تنمية األلفية، وتقرير اللجنة الخاصة بأفريقيا،
 2005والشروع في استراتيجية البنك الدولي الصحية الجديدة ألفريقيا، فإن العام 

يهيئ فرصة فريدة للتأييد والعمل من أجل إزالة العوائق والتعجيل بإحراز التقدم فيما 
 .يتعلق بمكافحة المرض

وعليه فإنها ال تهدف إلى تقديم تحاليل تفضيلية للوضع الحالي والتقدم المحرز 
ات التي تواجه واإلجراءات المطلوبة، حيث أن هذه األشياء قد تم إيضاحها والعقب

تقييم القيادة "وإن واحدة من هذه الوثائق هي  –بصورة تامة في عدد من الوثائق 
، التي تقيم التقدم المحرز فيما يتعلق ")1(األفريقية من أجل حالة صحية أفضل

آد على أفضل الممارسات القطرية ، وتؤ2003 – 2000باإلعالنات الخاصة بالفترة 
وتسلط الضوء على الدروس المستخلصة، وهي نتيجة للجهد التعاوني من جانب 
مفوضية االتحاد األفريقي، واللجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم المتحدة، 

وتدعم هذه الوثيقة أيضا . وبرنامج األمم المتحدة لإليدز، ومنظمة الصحة العالمية

                                           
 .سيتم البدء في هذا التقرير خالل هذه الدورة العادية الرابعة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات في أبوجا، نيجيريا  (1)
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فنية أعدتها، فيما بين جهات أخرى، منظمة الصحة العالمية وبرنامج األمم مذآرات 
 .المتحدة لإليدز واليونسيف

وبشأن فيروس نقص المناعة البشرية ) 2000(إن إعالن أبوجا بشأن المالريا 
، التي تم التأآيد عليها )2001(وداء السل واألمراض المعدية األخرى ذات الصلة 

، يهيئ توجيها محددا لمكافحة اإليدز، )2003(مابوتو  من جديد بواسطة إعالن
ودعاء السل والمالريا، في حين أن الوثائق االستراتيجية التالية مثل الخطة 
االستراتيجية لمفوضية االتحاد األفريقي، واالستراتيجية الصحية لالتحاد 

يروس نقص نيباد، والخطة االستراتيجية لمفوضية االتحاد األفريقي بشأن ف/األفريقي
 .، ال تزال تهيئ إطارا مالئما للعمل)التي هي تحت الدراسة حاليا(المناعة البشرية 

إن اهتمام رؤساء الدول بالصحة قد انعكس أيضا في إنشاء الهيئة الرئاسية 
WATCH AFRICA  لإليدز التي يوجد الهيكل الداعم لها اآلن في إدارة الشئون

 .االجتماعية في االتحاد األفريقي
إن المجموعات االقتصادية اإلقليمية هي اآلن في مرحلة بناء قدرات في 

وان وزراء الصحة في عدد . المجال الصحي ألداء الدور الفريد الذي يمكنها أن تلعبه
من المناطق يجتمعون بالفعل سنويا وسيجتمعون اآلن مرتين في السنة في مؤتمر 

المزيد من التنسيق القاري الفعال ومع ذلك فإن . االتحاد األفريقي لوزراء الصحة
للقيادة السياسية للصحة بواسطة الوزراء، بالتزامن مع مفوضية االتحاد األفريقي 

 .سيكون أمرا مفيدا
وقد ظل الشرآاء اإلقليميون والدوليون يزيدون أيضا من جهودهم لتحسين 

تناغمة الظروف الصحية في أفريقيا، ولكن هناك حاجة إلى المزيد من األعمال الم
 .لتحقيق تغييرات مستدامة في النظام الصحي للقارة

لقد تم التعجيل بمكافحة عبء المرض بواسطة عدد من اإلجراءات بما فيها 
إدخال نظام المعالجة المضادة للفيروس االرتجاعي، وشبكات المبيدات الحشرية 

ناك وه. طويلة األمد والعمليات التي تقوم على أساس األعشاب وبعض األغصان
أيضا دليل جيد على فعالية العديد من المداخالت مثل التحصين واإلدارة المتكاملة 
ألمراض الطفولة، آما أن هناك وضوح حول ما هناك حاجة إلى القيام به لخفض 

وأن ما يحتاج إليه اآلن هو رفع . المستويات العالية من الوفيات ذات الصلة بالوالدة
المطلوبة لتحقيق األثر المرغوب، وان هذا يتطلب  درجات مهاجمة المرض إلى القدر

 .جهودا متناغمة من جانب آافة أصحاب المصالح
 :الحقائق والتحديات الصحية -2
 :األعباء المتزايدة للمرض 2-1

إن العمل األفريقي يتعزز بصورة مستمرة مع التزام عميق بالصحة من جانب 
أفريقيا ال تزال ليست على المسار  ومع ذلك فإن الواقع هو أن. العديد من البلدان

اإليدز /الصحيح لتلبية أهداف إعالن األلفية لخفض فيروس نقص المناعة البشرية
وداء السل والمالريا، ومعدل الوفيات لدى األطفال وعند الوالدة وذلك في األساس 

وأن عدد الوفيات . نتيجة ألن نسبة الجهود المبذولة تعتبر أقل من ما هو مطلوب
ب اإليدز يتصاعد، وتنبعث المالريا بصورة واسعة، ومعدل الوفيات فيما بين بسب
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األمومة ليس في تحسن، آما أن معدالت الوفيات فيما بين من هم دون سن الخامسة 
وان المستويات العالية من سوء التغذية األساسية . تعتبر في ازدياد بدال عن النقصان

بطة بما يزيد عن نصف جميع الوفيات عند وأوجه النقص في المغذيات الدقيقة مرت
الطفولة، وفي نفس الوقت فإن األعباء الهامة األخرى لألمراض المعدية مثل مرض 
النوم، تستمر في تدمير المجتمعات في أجزاء من القارة، وان األثر الناجم عن 

، )2(األمراض المزمنة التي تتم الوقاية منها ومعالجتها بصورة هزيلة في نمط الحياة
وحوادث الطرق تستمر في ازدياد، بينما يبقى وضع الرعاية ألولئك المعاقين والذين 

 .يعانون من مشاآل في الصحة العقلية، وضعا رديئا
 يصور الصندوق أدناه الواقع الصحي الصارم والتحديات التي تواجهها أفريقيا

 :الواقع الصحي ألفريقيا :1الصندوق 
ن مواطن أفريقي بسبب اإليدز، وما يزيد عن مليو 2ر3يتوفى في آل عام  *

مليون من المالريا ومن داء السل في آل عام، في حين أن الوفيات التي يمكن 
 .منعها من األمراض غير المعدية تستمر في ازدياد

ان ما يزيد عن نصف النساء الالتي يتوفين على نطاق العالم لظروف تتعلق  *
 1وان معدل الوفيات لدى األمومة يواجه . تبالحمل والوالدة هن من األفريقيا

 .في البلدان الصناعية 143في  1امرأة أفريقية بالمقارنة مع  20في 
من األطفال اإلفريقيين ال يصلون إلى عيد ميالدهم الخامس، وذلك  6في  1إن  *

على نحو آبير من الحاالت التي من الممكن منعها ومن السهل معالجتها 
 600ر000من اإلسهال، و 800ر000ذات الرئة، و من داء 1ر200ر000(

 .في أوروبا 1بالمقارنة مع ) من الحصبة 500ر000من المالريا، و
ان سوء التغذية مرتبط بما يزيد عن نصف الوفيات فيما بين هم دون سن  *

وان مشاآل النقص في الوزن معقدة من جراء أوجه النقص في . الخامسة
 .آثر من النصف من آل من الحديد وفيتامين أويعاني أ –المغذيات الدقيقة 

من األربعة مليون شخص الذين يتطلبون  10في  1ويتلقى ذلك أقل من  *
 .المعالجة المضادة للفيروس االرتجاعي

نقص المناعة  امرأة في أفريقيا ممن هن إيجابيات لفيروس 100فقط في  1ان  *
ادة للفيروس االرتجاعي لمنع انتقال البشرية لديهن إمكانية الحصول على العقاقير المض
 .فيروس العوز المناعي البشري من األم إلى الطفل

 .قطعات في العام بواقع المستخدم المحتمل 3ان اإلمداد بالكوندوم هو حوالي  *
من األطفال في المناطق التي تنتشر فيها المالريا بصورة % 10إن أقل من  *

ية، وان أقل من نصفهم فقط هو في واسعة ينامون تحت الناموسيات السرير
 .الناموسيات طويلة األمد المفضلة ذات العالقة بالمبيدات الحشرية

إن عمليات التحصين الرئيسية مثل االنفلوترا المرتبطة باألوعية الدموية  *
ليست متوفرة في األساس لألطفال األفريقيين الذين يتلقى نصفهم فقط عمليات 

 .بة بحلول عام واحد من السنالتحصين المتوفرة المرتق

                                           
 .على سبيل المثال، الذبحات الصدرية، والهبوط القلبي، وداء السكري  (2)
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من المواطنين األفريقيين لديهم إمكانية الحصول بصورة  10فقط في  3ان  *
 .منتظمة على األدوية األساسية

شخص بالمقارنة مع واحد  1250إن لدى أفريقيا عامل صحي واحد بواقع  *
فقط من قوة العمل الصحية في العالم بينما % 1ر3في أوروبا، و 97لكل 
 .من عبء المرض في العالم% 25ي هي تعان

 .شخص 10ر000إن لدى أفريقيا طبيب واحد فقط بواقع  *
دوالر بواقع الفرد في أفريقيا،  20تبلغ الموارد المحلية للصحة حوالي  *

دوالر بواقع الفرد سنويا في البلدان ذات الدخل  2000بالمقارنة مع حوالي 
 .العالي

أقل عما إذا آان من المفترض % 2ر6أن يكون يقدر إجمالي الناتج المحلي ب *
فيروس نقص المناعة البشرية ما يزيد عن أن يكون في بلدان تبلغ فيها نسبة انتشار 

20.% 
من سكان القارة على زراعة الكفاف، ومع ذلك فإن % 80يعتمد ما يزيد عن  *

األسر التي يعاني عائلها من مرض مزمن، تقوم بزراعة أقل من نصف 
 .دد المحاصيلمتوسط ع

 
إن الصفحة أعاله للحقائق المصغرة توضح أن هناك ضرورة لعمل غير 
مسبوق في المجال الصحي إن آان علينا أن نتمعن في أهداف تنمية األلفية ونجني 

وإن رؤساء الدول والحكومات في . الفوائد االقتصادية واالجتماعية التي يتيحها ذلك
لجهد، وان قيادتهم لوضع القارة في مسار للنمو وضع فريد لقيادة بلدانهم في هذا ا

والتنمية المستدامين، وللسلم واالستقرار، والحكم الرشيد والمراجعة المتبادلة، تقدم 
 .بالفعل إسهاما حاسما للصحة وتهيئ برنامج عمل راسخ للتطورات المستقبلية

الريا، اإليدز، والم/فيروس نقص المناعة البشريةالتحديات التي يشكلها  2-2
 :وداء السل

تواجه الدول األعضاء العديد من التحديات والعقبات في تنفيذ إعالنات أبوجا 
ومن بين التحديات . 2003والتأآيد من جديد على التزاماتهم في مابوتو في عام 

العديدة فليس هناك ما هو أآبر من إمكانيات الحصول المحدودة على الوقاية والرعاية 
وتكمن التحديات في أن هذه األوبئة تصبح أآثر . دامة ومتيسرةوالعالج بصورة مست

تعقيدا نتيجة لمعدالت الفقر المتزايدة، وسوء التغذية غير المالئم واألنظمة الصحية 
ومن الضروري أيضا التأآيد من جديد على أن داء . الوظيفية المحدودة في القارة

ات فيما بين المواطنين الذين السل هو السبب الرئيسي في نسبة المرض ومعدل الوفي
اإليدز، آما أنه أيضا مرض خطير من الفقر /فيروس نقص المناعة البشريةيعيشون ب
اإليدز /وعلى آل، فإن المداخالت لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية. في حد ذاته

 .قد اتجهت إلى إهمال هذه الحقيقة
دحر المالريا بأن يخفضوا  لقد التزم القادة في إعالن أبوجا وخطة العمل بشأن

وان . 2010إلى النصف معدل الوفيات نتيجة للمالريا في إفريقيا بحلول عام 
االستراتيجيات الخاصة بتحقيق هذا تتضمن، بين أشياء أخرى، تعزيز األنظمة 
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على األقل من أولئك الذين يعانون من المالريا، % 60الصحية لضمان أن يحصل 
ريعة على العالج الصحيح والمتيسر والمالئم، وأن على إمكانيات الحصول الس

ساعة من بداية األعراض، وتوفير إمكانيات  24يتمكنوا من االستفادة منه خالل 
الحصول على الناموسيات المتاحة التي تعالج عن طريق المبيدات الحشرية إلى 

على األقل من المجموعات المستضعفة، وبصفة خاصة النساء الحمل % 60
ال دون سن خمس سنوات، وخفض الضرائب والتعريفات أو التخلي عنها واألطف

للناموسيات المذآورة أعاله، والمبيدات الحشرية، والعقاقير الفعالة المضادة للمالريا 
ويمكن تحقيق . والمرافق والخدمات األخرى التي هناك حاجة إليها لمكافحة المالريا

من الميزانيات القومية إلى % 15 هذا في إطار الهدف الشامل المتعلق بتخصيص
 .قطاع الصحة

ولقد التزم القادة أيضا بتعزيز الشراآة مع القطاع الخاص بغية زيادة المقدرة 
 .اإلقليمية على إنتاج وتوزيع العقاقير األساسية العامة المتيسرة

من أحد العوائق الرئيسية أمام معالجة هذه األوبئة بصورة فعالة، هو وسائل 
غير المالئمة فيما بين الوزارات وأصحاب المصالح اآلخرين عالوة على االتصال 

وفضال عن ذلك فإن . أن المسائل االجتماعية مثل الصحة، تميل إلى أن تصبح مهمشة
هناك افتقارا إلى التنسيق والمواءمة والتعاون فيما بين المانحين حول نفس المسائل 

 .داخل بلد بعينه
 :مات القيام بما يلييمكن لرؤساء الدول والحكو

ضمان أن تكون هناك خطط موضوعة بصورة جيدة لمعالجة آل من األعباء  
الرئيسية للمرض في بلدانهم بأسلوب يدمج البرامج في األنظمة الصحية 

 .األساسية
إلزام المذيعين العامين على لعب دور أوسع وأآثر إبداعا في تعليم المجتمعات  

 .اذه لتحسين الصحة والرعاية الخاصة بهمبشأن اإلجراء الذي يمكنهم اتخ
أداء دور شخص في تعبئة بلدانهم حول تدابير أساسية مثل الناموسيات طويلة  

 .المدى التي تعالج عن طريق المبيدات الحشرية، وإدخال لقاحات جديدة
 :القضاء على شلل األطفال 2-3

ء على شلل إعالن ياوندي بشأن القضا 1996أقر القادة األفريقيون في عام 
وقد أحرزت أفريقيا . األطفال وشرعوا في حملة التخلص من شلل األطفال في أفريقيا

تقدما أسرع في القضاء على شلل األطفال أآثر من  2002وعام  1996فيما بين عام 
مع إعادة  2003أية قارة أخرى، ومع ذلك فقد شهدت هذه الجهود النكسة منذ عام 

حررت في السابق من شلل األطفال وبلوغ حاالت شلل من البلدان التي ت 12إصابة 
األطفال ثالثة أضعاف على نطاق غرب ووسط أفريقيا عبر السنوات الماضية 

 ).2004و  2003(
، اجتمع وزراء 2005وبهدف تحقيق القضاء على شلل األطفال بحلول عام 

روا إعالن الصحة للبلدان التي ال تزال تشير إلى حاالت شلل األطفال، في جنيف وأق
وقد شرعت منظمة الصحة ). 2004يناير (جنيف للقضاء على شلل األطفال 

العالمية، بالشراآة مع المبادرة العالمية للقضاء على شلل األطفال، في حملة تطعيم 
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في والية آانو، نيجيريا، لتغطية جميع البلدان المتأثرة  2004متزامنة خالل أآتوبر 
ع وزراء الصحة للبلدان المتأثرة، في جنيف خالل وسيجتم. في غرب ووسط أفريقيا

لوضع خطط قطرية محددة لوقف انتقال فيروس شلل األطفال بنهاية عام  2005يناير 
2005. 

إن القضاء على المرض الثاني في التاريخ سيعمل آحافز لمعالجة المسائل 
 .الصحية العامة الملحة األخرى بصورة فعالة

 
 :مات القيام بما يلييمكن لرؤساء الدول والحكو

إلزام أنفسهم بصورة علنية بتعبئة جميع القطاعات في البلدان المتأثرة بشلل  >
األطفال لضمان أن يتم الوصول إلى آل طفل خالل آل جولة من أنشطة 

 .2005التحصين طوال عام 
 
 
 
 
 
 

 :المسائل األساسية المطروحة للنظر واإلجراءات المطلوبة
 :تكاملة والعمليةالنظم الصحية الم 3-1

وتواجه غالبية : ال يمكن إال تحقيق القليل دون نظام صحي متكامل وعملي
النظم الصحية في أفريقيا تحديا لتقديم الخدمات الصحية بل الضرورية األساسية 

 .منها
، )اإليدز(إذا آانت البرامج الخاصة بمكافحة مرض نقص المناعة البشرية 

األمراض األساسية، إذا آانت هذه البرامج تعتبر والسل، والمالريا، وغيرها من 
البد أن يكون بمقدورها  –النظام الصحي  –ال بد من تسليمها، إذا فالناقلة " صفقة"

وبالرغم من ان بعض الدول قد أنجزت بعض التقدم في تحسين  –نقلها وتسليمها 
وامل، فإن الكثير نظمها الصحية بعد اآلثار السالبة للتعديالت الهيكلية وغيرها من الع

من النظم الصحية في أفريقيا ال زال نظامها العملي يفتقر آثيرا للقدرة على أداء 
إضافة إلى ذلك، فإن استراتيجيات الصحة مجزأة في جهود مرضية . المهمة العملية

، والسل، والمالريا، )اإليدز(محددة، بينما نجد أن مرض نقص المناعة البشرية 
األخرى، قد تكون آامنة في نفس الشخص، أو المنزل، أو وغيرها من األمراض 

 .المجموعة
واحدة من المشاآل األآثر تعقيدا هي مشكلة عدم توفر األدوية التي يمكن 
إتاحتها، بيد أن هنالك الكثير من المبادرات، بما فيها تلك التي ترتكز على األسس 

آما آان هنالك . رمينالتجارية، قد أظهرت نوعا من التقدم خالل العامين المنص
على آل، الحقيقة . تكثيف في الجهود للحصول على األدوية واألمصال المالئمة

الماثلة، هي أن عددا آبيرا من الدول األفريقية ال يستطيع الحصول حتى على األدوية 
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. األساسية، آما أن القدرة الدولية على إيجاد ترآيبات جديدة من األدوية لم تكن آافية

و آانت هنالك قدرة الوصول إلى هذه األدوية، فإن تسليمها يتطلب نظاما وحتى ول
صحيا متكامال يمكنه أن يفيد من التعاون في مجال الموارد البشرية والمالية المحدودة 

إضافة إلى ذلك هنالك الفقر المتزايد، بما في . وآذلك البني التحتية المحدودة أيضا
وآل ذلك يخلق  –توى التغذية، وسوء التغذية ذلك الجوع، والمجاعات، وانخفاض مس

أي أن العقاقير ال يمكن أن . ظروفا تؤثر سلبا على آفاءة األدوية بالنسبة للمرضى
تكون فاعلة حينما ال يستطيع المرء الحصول على الغذاء المالئم وال على المياه 

 .الصحية النظيفة
لمياه، الزراعة، والنقل مثل ا: وبما أن المرض له جذوره في القطاعات الكثيرة

فإن لكل وزارة دور البد من أن تلعبه في مكافحة األمراض، وأن آل الوزارات  –
البد أن تعبئ نفسها من أجل العمل ومن أجل ضمان أن تهدف استراتيجياتها إلى 

 .الصحة
 :يمكن لرؤساء الدول والحكومات

ا تكوين فريق لدعم وضع خطة إلنشاء مرآز تلو مرآز يكون عملي -
 .وإدارته غير ممرآزة

التحرك من أجل خطة موحدة متوائمة لتطوير النظام الصحي الذي يرآز  -
 .على المساواة في الحصول على الخدمات الصحية لجميع المواطنين

إنشاء مراآز أفريقية لرفع الكفاءة ومعاهد للمعرفة من نظام أفريقي قوي  -
 :وقادر على تطوير النظم الصحية، مثل

 .نمية الصحية، بما في ذلك الطب البلديالبحوث والت •
اإلنتاج المحلي لألدوية الخاصة بعلم الموروثات وإنتاج الشبكات  •

 .المعمقة الواقية من البعوض
اإلسراع في إزالة الحواجز الجمرآية وغير الجمرآية التي تعيق الحصول  -

 .على المنتجات الصيدالنية وغيرها من المنتجات الطبية في بلدانهم
عملية أن تلعب جميع الوزارات دورا رائدا في المكافحة متعددة  تسهيل -

 .األطراف لألمراض
إلزام األجهزة اإلعالمية العامة بأن تلعب دورا أوسع وأآثر إبداعا في  -

تعليم المجموعات على العمل الذي يمكنها القيام به لتحسين الظروف 
 .والخدمات الصحية

التدابير األساسية، مثل استخدام  لعب دور شخصي في بلدانهم للتعبئة حول -
 .شبكات الناموس المعقمة وإدخال أنواع جديدة من األمصال

الطلب بإنشاء جهاز من وزراء الصحة يعمل بصورة وثيقة مع مفوضية  -
االتحاد األفريقي لدعم الجهود المبذولة اآلن من أجل عمل سياسي صحي 

 .للقارة
على مستوى المجموعات  اإلسراع بتحقيق اإلجراءات العملية الصحية -

 .االقتصادية اإلقليمية
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 :الموارد البشرية الصحية 3-2
 :هنالك أزمة في الموارد البشرية في قطاع الصحة

فهناك نقص يبلغ نحو مليون شخص في القوى العاملة في قطاع الخدمات 
 .الصحية

. أن تقوم بتسليم البضاعة دون سائق –النظام الصحي  –ال يمكن للسيارة 
من القوى العاملة في % 1ر3ل الحقيقة هي، أن أفريقيا جنوب الصحراء لها فقط وتظ

وآثافة القوى . من األمراض في العالم% 25مجال الصحة، بينما نجد أنها تحتضن 
في  4ر2% (4ر2من السكان، مقارنة بـ ) في األلف 8% (0ر8العاملة فيها تشكـل 

. اد في التوازن بين الريف والحضرفي المتوسط العالمي، إضافة إلى خلل ح) األلف
إن القادة األفارقة قد أقروا باألهمية الملحة للموارد البشرية في قطاع الصحة 

ففي قمة . ويحاولون معالجة هذه المشكلة بموجب عدد من المقررات واإلجراءات
أقر رؤساء الدول والحكومات المقرر الخاص بتطوير الموارد  2002ديربان 

ع الصحة، آما اتفقوا على عقد قمة استثنائية حول الموارد البشرية البشرية في قطا
 .عاما لتطوير الموارد البشرية 2005آما أعلنوا عام . لقطاع الصحة في أفريقيا

إال أن جهودهم قد أعاقتها هجرة الكثير من المهنيين في مجال الصحة، وإذا ما 
الصحة آل عام فلن يمكنها استمرت أفريقيا في فقد األلوف من المهنيين في مجال 

ولكن يبدو أن المنظمة األوربية للتعاون والتنمية تنوي أن . تحقيق نظام صحي فعال
وبالرغم من . تعتمد على قدرتها في جذب المهنيين في مجال الصحة من الدول النامية

النقص المتوقع بعشرات األلوف من المهنيين في مجال الصحة، إال أنه ليس هنالك 
إن التعويضات المقترحة من شأنها أن تساعد ماليا، ولكنها ال تحل . لتدريبتكثيف ل

ولكن أزمة . مشكلة عدم وجود مهنيين في مجال الصحة في المستشفيات في أفريقيا
أفريقيا في القوى العاملة في مجال الصحة أعمق بكثير من النقص في المهنيين 

، مثال، له أثاره العميقة )اإليدز(فمرض نقصان المناعة البشرية . الصحيين وهجرتهم
وهنالك عدم استثمار مخل في . على العاملين في مجال الصحة رغم قلة عددهم

فهنالك تحديات في مجال التدريب، والتحريك، . الموارد البشرية في مجال الصحة
والتحفيز، واالحتفاظ، إلى جانب الخلل الكبير في التوازن بين الريف والحضر، 

 .بائسة النقدية وغير المالية، ونقل الكفاءة الفنيةوالحوافز ال
 

 :ويمكن لرؤساء الدول والحكومات
، ومجموعات )الوسيطة(ضمان أن تهدد دولهم الفئات المهنية، والمساعدة  -

العاملين في مجال صحة المجتمع، والتي تشكل الموارد البشرية المختلطة 
 .الضرورية للبالد

لتكلفة لتنمية وتحريك الموارد البشرية التمكين من تطوير خطط قليلة ا -
القومية، بما في ذلك مراجعة الصفقات، والحوافز، وخاصة بالنسبة 

 .للعاملين في مناطق الشدة
رصد صندوق لرفع مستوى الكفاءة التدريبية المطلوبة إلعداد العدد  -

 .المطلوب من العاملين في مجال الصحة
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مل في العيادات آنواة لتقديم بناء آادر متعدد القدرات، مدربا على الع -
 .الخدمات الصحية

القيام بزيارات شخصية لمراآز الخدمات الصحية واإلعالن عن تقديرهم  -
 .للجهود القيمة التي يبذلها وبالتزام العاملون في مجال الصحة

 
 
 
 
 :تمويل الصحة 3-3

فاالستثمار والتجديد هو : تظل مسألة التمويل هي العقبة الكأداء األساسية
 .المطلوب من الدول والشرآاء في التنمية وذلك من أجل تقديم خدمات صحية فاعلة

دوالر أمريكي للفرد  20نجد أن التكلفة الراهنة في غالبية الدول هي أقل من 
دوالر  40035في العام، أي نصف أو أقل من نصف الحد األدنى المطلوب، وهو 

من إجمالي الناتج القومي % 2ر5وهذا يعني صرف . أمريكي للقيام بالعمل األساسي
ز هنالك دليل على أن بعض الدول، في %5ر4على الصحة، بينما الرقم العالمي هو 

واقع األمر، تزيد من الصرف على الصحة، ولكن الغالبية العظمى يقل صرفها عن 
 .من ميزانيتها العامة على الصحة، آما جاء في إعالن أبوجا% 15

ام القليلة الماضية تطورا في العون الصحي آذلك أيضا، فقد شهدت األعو
مليارات دوالر أمريكي،  9مليارات دوالر أمريكي إلى نحو  6حيث ازداد من نحو 

ولكن حتى هذه المليارات الثالث اإلضافية، فإنها تقل بكثير عن المبلغ المطلوب وهو 
ريقة فاعلة وأول إمكانية حقيقية لسد هذه الفجوة بط. مليار دوالر أمريكي 22إضافة 

 .تنبثق من خطة التسهيالت التمويلية الدولية من أجل القفز لحجم المساعدات التنموية
على آل، فإن التحديات التمويلية هي أعمق من إجمالي األموال المعتمدة 

فهنالك أسئلة تتعلق بهياآل تمويل المانحين، ومحدودية االقتصاد الكلي،  –المتاحة 
 .والقدرة على امتصاص المساعداتوالتنسيق بين المانحين، 

ومن الناحية التاريخية، فإن الكثير من تمويل المانحين آان موجها 
لمشروعات بعينها، منفصلة عن النظام الصحي العام ومن الخطة القومية، وفي 

وقد أدى هذا إلى برامج . بعض الحاالت فهو ينبثق من االهتمام بإدارة األموال العامة
إنه قلل من شأن لب النظام الصحي، واستنزف العاملين رأسية منفصلة بل 

وهنالك حرآة اآلن بين المانحين من أجل تمويل الميزانية األساسية التي . األساسيين
ترتكز على الخطط القومية، وخاصة حيث توجد إدارة مالية جيدة ومقدرة على رصد 

اه في أوساط المانحين آذلك أيضا هنالك اتج. ما يتم من إنجازات آدليل على الفعالية
 .من أجل تنسيق منحهم، وحتى يمكن تغطية مختلف أجزاء النظام الصحي

بيد أن التغييرات اإليجابية في التمويل، وإعداد استراتيجيات خفض مستوى 
إن الخزانات . ، تواجهها مصاعب أساسية ناتجة عن محدودية االقتصاد الكلي"الفقر

وإعداد وثيقة . لكلي للموازنة أو أنها ملتزمة بذلكغالبا ما تكون موجهة نحو النمو ا
االستراتيجيات خفض مستوى الفقر بصورة حقيقية، فإن مضمونها سوف يتجاوز 
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أين توجد األموال : السقف الذي تحدده تلك الموازنات، والسؤال المطروح هو
على  وقد آانت هنالك العديد من اإلجابات. اإلضافية بمجرد أن تكتمل دورة المانحين

هذا اإلشكال، بما في ذلك إمكانية أن يفكر المانحون في العمل بدورات أطول، آما أن 
إلستراتيجيات خفض مستوى "هنالك بعض الدول التي ترى أن تكون هنالك وثيقتان 

، والثانية في )وهذه من شأنها أن تفشل(، واحدة في إطار الزيادة في الميزانية "الفقر
ق أهداف استراتيجيات خفض مستوى الفقر وأهداف األلفية إطار ما هو مطلوب لتحقي

على آل، هنالك حاجة لمرونة أآثر، بما في ذلك العمل بنظام الوظائف . في التنمية
 .التعاقدية في مجال القطاع العام، ويمكن تجديدها آلما توفرت األموال لذلك

صاعدة قد برز ولكن يبدو أن تمويل المانحين المتزايد للصحة والميزانيات المت
ويبدو أن بعض الخزانات قد أخذت في تخفيض . منه اتجاه لم يكن في الحسبان

اعتماداتها لقطاع الصحة اعتمادا على الزيادة في التمويل الخارجي، مما نتج عنه 
. عدم زيادة في االعتمادات الفعلية لقطاع الصحة عما آان عليه الحال من قبل

 .مكافحة األمراض بسبب هذا الخفض وبالتالي فقد تمت التضحية بهدف
ويتم تمويل الدول بطرق عدة، بما في ذلك المنح والقروض، والعون الثنائي 

وتلعب هذه . المشروط وغير المشروط، وعن طريق المبادرات الصحية العالمية
المبادرات األخيرة دورا هاما بترآيز االهتمام على الخبرة وتوفيرها لمواجهة تحد 

ومن . ا تحتاج إلى دمج جهودها بصورة فاعلة في النظم الصحية للدولبعينه، ولكنه
المبادرات الهامة في هذا المجال  الصندوق العالمي لمكافحة مرض نقص المناعة 

اإليدز، والسل، والمالريا والذي دشنه األمين العام لألمم المتحدة، وصادق /البشرية
حينما افتتح األمين العام هذا و. 2003عليه رؤساء الدول والحكومات في مابوتو 

بيد أن . مليار دوالر أمريكي سنويا 10الصندوق آان يهدف إلى تغذيته بمبلغ 
 .حسابات الصندوق تكشف أن مبلغ العشرة مليارات األولى لم تكتمل بعد

هذا، وقد أسهم الصندوق العالمي إسهاما آبيرا وأصبح أآثر استجابة للنقد 
التي يهتم بها الجميع هي لماذا بذلت الكثير من الدول  ومن المجاالت -والمقترحات 

جهودا آبيرة في مقترحاتها، ولكنها حتى اآلن لم يتم تمويلها، ولماذا يضم فريق 
عضوا، ولماذا تم تخصيص  26الخبراء الفنيين للمراجعة ثالثة أفارقة فقط من بين 

لقد تمت (المنح  اعتماد قليل نسبيا للنظم الصحية، وآيف يمكن اإلسراع في صرف
مليارات دوالر، ولكن ما تم صرفه حتى اآلن يقل عن واحد  3إجازة مبلغ يربو على 
آذلك أيضا، فسبب أن المنح المقدمة ألفريقيا في إطار ). مليار دوالر أمريكي

االعتماد اإلجمالي المتاحة، فقد آان هنالك الفهم الخاطئ بأن أفريقيا ال تستطيع 
 .إضافية للصحةامتصاص أي اعتمادات 

 
 :يمكن لرؤساء الدول والحكومات

مراجعة ما تصرفه دلوهم على الصحة لتقييم ما تم إحرازه من تقدم إزاء  -
 .من الميزانية العامة لقطاع الصحة% 15التزامها بالوصول إلى نسبة 
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توجيه الخزانات أال تقلل من الصرف على الصحة إذا ما زاد تمويل  -
الموازي الذي من شأنه أن يعيق تطوير النظام المانحين وأن تزيل السقف 

 .الصحي
الخدمة المدنية بإنشاء جهاز لتجديد عقود /توجيه لجان الخدمة العامة -

التوظيف وذلك لتفادي ربط هذه العقود بااللتزامات المستقبلية التي ال 
 .يمكن اإليفاء بها

أن  اإلعراب عن تأييد التغييرات في هياآل المانحين والتي من شأنها -
 .تكثف من العون، ودعم الموازنات العامة، وعمليات التنسيق

المطالبة بإعادة تمويل الصندوق العالمي، وأن يطلب إلى الصندوق أن  -
يقدم تقريرا عن مدى التقدم الذي تم إحرازه في هذا الصدد، وعن التدابير 

في  التي تم اتخاذها لزيادة نسبة المقترحات التمويلية، وعن تمثيل أفريقيا
 .المجموعة الفنية للمراجعة، واإلسراع في صرف االعتمادات

مطالبة المبادرات الصحية العالمية للعمل داخل إطار الخطط الصحية  -
 .للدولة

 
 :الرصد والتقييم 3-4

إن التعلم من الرصد والتقييم مسألة ضرورية من أجل بذر الثقة ودعم عمليات 
بب في االزدواجية وخلق الصعوبات وتحتاج فاألجهزة المتعددة القائمة تتس: التطور

 .إلى الموائمة بينها
من الصعوبات التي واجهتها أفريقيا هي إمكانية قدرتها على تقييم ما تم القيام 
به من جهود إلحراز التقدم في مجال الصحة وأن تتعلم بسرعة من نجاحاتها وأن 

التقارير المتعددة من  وقد تضاعفت هذه الصعوبات بمتطلبات. تتقاسمها مع اآلخرين
قبل الوآاالت الدولية والمانحين، مما أدى إلى تضارب الجهود وإلى االستغالل غير 

وتهدف شبكة القياس الصحي التي تم إنشاؤها مؤخرا إلى . الفاعل للموارد الشحيحة
تنسيق هذه الجهود وتطوير القدرات، بينما تحصل نظم الصحة األفريقية للرصد، 

المعطيات المالئمة من الدول وتقوم بتجميعها حتى يمكن استغاللها  المقترحة، على
 .بصورة ميسرة في عمليات التحليل القاري

ولقد آانت هنالك تطورات إيجابية مؤخرا في مجال البحوث الصحية، إال أن 
قدرة أفريقيا في إجراء البحوث التي من شأنها توفير المعلومات التي تهدف إلى 

الممارسات الصحية، تظل هذه القدرة األفريقية محدودة إلى حد إصالح السياسات و
. والمقدرة على القيام باألبحاث واالحتفاظ بها تظل من التحديات الكبيرة. آبير

من مشاآل % 90من البحوث تجد طريقها إلى % 10، تعني أن 9و 1والفجوة بين 
الجهود المبذولة في الصحة العالمية، وأن ذلك يعني االستمرار في التقليل من شأن 

 .القارة للتقليل من نسبة األمراض
 

 :يمكن لرؤساء الدول والحكومات
 .أن يطلبوا تقوية مكون الصحة في آلية المراجعة المتبادلة األفريقية -
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 .اإلسراع بالجهود من أجل إنشاء نظام الرصد الصحي األفريقي -
فريقية في اإلعراب عن دعم المبادرات التي تهدف إلى تنمية القدرة األ -

 .مجال البحوث الصحية
 
 :رفع مستوى االستجابة األفريقية 3-5

الرقابة األفريقية على مرض نقص المناعة البشرية "لقد تمت تقوية قسم 
وذلك من أجل أن يشمل االستجابات القارية ألزمة مرض نقص المناعة " اإليدز"

ألفريقية هي اآلن، وهم فالقادة األفارقة على يقين بأن النهضة ا. اإليدز/البشرية
ملتزمون بتعبئة الجهود، وعلى جميع المستويات لإلسراع بالقضاء على وباء مرض 

ومن أجل دعم هذا االلتزام، فقد تم إنشاء أمانة لهذا . اإليدز/نقص المناعة البشرية
الغرض داخل إدارة شئون مفوضية االتحاد األفريقي، وذلك حتى تقوم، من بين أمور 

ير خطة عمل للرقابة األفريقية على مرض نقص المناعة أخرى، بتطو
 .اإليدز/البشرية

، قد 2002النيباد، التي تم إقرارها في /إن استراتيجية الصحة لالتحاد األفريقي
أقرت بأهمية إيجاد أسلوب شامل ومتكامل لمعالجة التحديات الصحية، والتغلب على 

. الجهود الكثيرة في السابق أسلوب معالجة آل حالة على حدة التي استمت بها
ويصاحب برنامج العمل االبتدائي االستراتيجية الصحية، التي تهدف إلى وضع 

 .األسس الراسخة لتنفيذها
وتهتم مفوضية االتحاد األفريقي آإحدى أولوياتها في برنامجها، وفي خطتها 

سل، اإليدز، والمالريا، وال/االستراتيجية، مكافحة مرض نقص المناعة البشرية
وقد بدأت العملية لتطوير خطة عمل استراتيجية . واألمراض األخرى ذات الصلة

اإليدز، وذلك من /لمفوضية االتحاد األفريقي، لمكافحة مرض نقص المناعة البشرية
أجل رسم خريطة تساعد مفوضية االتحاد األفريقي في تنفيذ برنامج األولويات 

 .اإليدز/الخاص بمرض نقص المناعة البشرية
 

 :يمكن لرؤساء الدول والحكومات
اإلعراب عن دعمهم للمبادرات، على الصعيدين القاري والدولي، التي  -

ينظمها مختلف الشرآاء، والتي تهدف إلى إيجاد استجابة قارية للقضاء 
 .على األوبئة

التأآيد على تضمين استراتيجية النيباد للصحة في خطط دولهم في  -
مل االبتدائي، وأن يتم تنفيذ ذلك بطريقة مجاالت الصحة وفي برنامج الع

 .عاجلة
 ـ
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