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 اجتماع القيادة األفريقية الموجز التنفيذي لتنفيذ إعالن

 

 عتاضطل ،الصحة في االستثمار - اإلفريقية القيادة اجتماع إعالن اعتماد تم عندما ،9112 فبراير منذ .1

 :ا يليم األنشطة بعضتشمل و. اإلعالن مهام لتجسيد األنشطة من بالعديد األفريقي االتحاد مفوضية

 حة؛الص في االستثمار - اإلفريقية القيادة جتماعال إعداد المذكرة المفاهيمية للخطوات المقبلة (1)

 ينبغي لتيا واألدوات واألطر لآلليات التوجيهية السياسة بمثابة ستكون التي التنفيذ طريق خارطة (9)

 الحزمة تتضمن. األفريقي االتحاد ومفوضية األفريقي االتحاد في األعضاء الدولكل من أن تضعها 

 جتماعاأداة  وتطوير اإلقليمية، االقتصادية اتالمجموع ضمن لصحةا تمويلل إقليمية مراكز إنشاء

 قية؛اإلفري القيادة جتماعال لمساءلةل إطارو لصحةل المحلي تمويلال لتتبع اإلفريقية القيادة

 كومةح وممثلي ،العامة المؤسسات مثل الرئيسيين المصلحة أصحاب من تتألف ةفني عمل مجموعة (3)

 رعيةف فنية لجان تشكيل تم كما. الخاص والقطاع المدني والمجتمع اإلنمائيين، شركاءالو ،رواندا

 ؛ل الفنيةممجموعات الع طلب على بناء   محددة مهام ألداء

 لفعالياتا خالل الصحة في االستثمار - اإلفريقية القيادة اجتماعمبادرة  بشأن الدعوة القيام بأنشطة (4)

وكيو ومؤتمر ط إفريقيا، مجموعة مناصرة مكتبو البرلمانيين، اجتماعات مثل والعالمية اإلقليمية

 نيويورك؛ -والجمعية العامة لألمم المتحدة  اليابان، -االدولي لتنمية أفريقي

أداة و ءلة،المسا وإطار الصحة،في  االستثمار - اإلفريقية القيادة اجتماع لمبادرة تنفيذ خطة تنظيم (5)

 مويلتاإلقليمية ل مراكزال ومهام ،لصحةل المحلي تمويلال - اإلفريقية القيادة اجتماعمبادرة  تتبع

 عقد لذيا آيدز واتش أفريكا خبراءل االستشاري االجتماع خالل واعتمادها تقديم تعليقاتهال ،الصحة

 (.9112 نوفمبر 15 - 19) رواندا الي،جكي في
 

 وشراكاته: اإلفريقية القيادة اجتماعبروز إعالن  لتعزيز الرئيسية األنشطة يلي فيماو .9

 خالل اليجكي يف لصحةا االستثمار في – اإلفريقية القيادة جتماعال المستوى الرفيع االجتماع تنظيم (1)

. 9112 ديسمبر 9 في المؤتمر الدولي المعني باإليدز واألمراض المعدية المنقولة جنسيا في أفريقيا

 ؛فخامة بول كاجامي ،الصحة تمويل مناصر برئاسة االجتماعانعقد 

 الصحة؛ تمويلل اإلقليمي مركزثالث سنوات للمدة ل محسوبة التكاليف تنفيذ خطة وضع (9)

 تقديمه مسيت الذي لصحةا االستثمار في – اإلفريقية القيادة اجتماع عن المناصر تقريراستكمال  (3)

 .9191 فبراير في اإلفريقي االتحاد دول رؤساء مؤتمر خالل
 

 ألف. الخلفية

 وحكومات دول رؤساء قمة اجتماع هامش على لصحةا االستثمار في – اإلفريقية القيادة اجتماع قدع   .3

 والقطاع كوماتالح جمعي منبر أول اإلفريقية القيادة اجتماع كان. إثيوبيا أبابا، أديس في األفريقي االتحاد

 .الشاملة ةالصحي التغطية تحقيق نحو التقدمب والتعجيل لتنسيق العالمي اإلنمائي مجتمعالو الخاص

 خالل لصحيةا النتائج تحسين في المحرز التقدم كان بينما أنه إفريقيا دول رؤساء باعتراف االجتماع بدأ .4

ا الماضية سنة العشرين  المحلي االستثمار زيادةعلى  تعمل لم األفريقية البلدان أن إال لإلعجاب، مثير 

 ألساسيةا الصحية الخدمات إلى أفريقيا سكان نصف من أكثر فتقارال ونظرا. كبير بشكل الصحة في
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 نم أكثر بين إجماع هناك كان. عادة منها الوقاية يمكن التي األمراضسنة بسبب  كل الماليين يموت

 تثماراالس ضرورة على وناألفريقي القادة أكد الواقع، في. مستدام غير هذا أن على من الحاضرين 511

 المستدام دياالقتصا النمو عليه يستند الذي ساسباعتباره األ البشري المال رأس تنمية لدفع الصحة في

 اإلنمائيين اءشركال بين أكبر التزام إلى الحاجة على اإلفريقية القيادة اجتماع أكد ،في األخير. ألفريقيا

 .الصحة بتمويل االلتزامات لزيادة

 دول ؤساءر لمؤتمر والثالثون الثانية العاديةالدورة  اعتمدت ،اإلفريقية القيادة اجتماع لتوصيات وفق ا .5

       إفريقيا، في للصحةالمخصصة  المحلية الموارد زيادة لدعم اإلعالن األفريقي االتحاد وحكومات
1Assembly/ AU/Decl.4 (XXXII). يلي ما اإلعالن حدد األخرى، الرئيسية اإلجراءات بين من: 

 ريراتق ورفع صحةال في االستثمار - األفريقية القيادة اجتماع توصيات تنفيذ رصد للمفوضية ينبغي 

 ؛المؤتمر إلى منتظمة

 للمساءلة إطار ووضع الصحة بتمويل المتعلقة التنفيذ التزامات دعم والشركاء للمفوضية ينبغي 

 اإلعالن؛ تنفيذ لرصد

 والذي حة،لصل المحلي تمويلبال المعني األفريقي االتحاد قائد بصفته كاجامي بول فخامة تعيين 

 .األفريقي االتحاد مؤتمر إلى سنويا   تقريرا   سيقدم

اجتماع  عالنإ تنفيذ في اآلن حتى تحققت التي اإلنجازات حول التقرير هذا تقديم يتم ،السياق هذا فيو .6

 العالمي امنوالتض المسؤولية نحو تقاسم أبابا أديس التزامات" الصحة في االستثمار - القيادة األفريقية

 ."ةالصح تمويل زيادة أجل من

 يعرض نمابي ،اآلن حتى تحقيقه تم ما األوليسرد الجزء . رئيسيين جزأين في يلي ما تنظيم تم لذلك، .7

 .9191 وعلى مدى 9112 ةسن نهاية حتى المضي قدما طريق الثانيالجزء 
 

 المنجزة حتى اآلنباء. األنشطة الرئيسية 

 لدعم ركائهاش مع اإلفريقي االتحاد مفوضية حققتها التي الرئيسية والنتائج األنشطة الجزء هذا يعرض .8

 ألعضاءا الدول مستوى على السيما ،مستوياتمختلف ال على اجتماع القيادة األفريقية إعالن تنفيذ

 .9112 أكتوبر إلى مارس من الفترة األنشطة تغطي. اإلقليمية االقتصادية والمجموعات

 الصحة في ستثماراال - اجتماع القيادة األفريقيةعالن إل الفعال للتنفيذ تشغيلية أدواتوضع و مالئمة بيئة تهيئةأوال. 

اإلنجازات المحققة الجتماع 

 االستثمار –القيادة األفريقية 

أكتوبر  –في الصحة )مارس 

9102) 

 حالة النتائج وصف النتائج النتائج
 

الخطوات القادمة الرئيسية 

الجتماع القيادة األفريقية  

 وتقرير األنشطة

 اتلخطوالتحديد الجيد ل

 التي ألنشطةل التالية

 عليها يعتمد أن يجب

اجتماع القيادة 

 أجل من األفريقية

 جتماعاال إعالن تفعيل

 

 والمنابر مختلف األطر الوثيقة هذه تشرح

 اجحالن للتنفيذ وضعها يجب التي واألدوات

ثمار االست –اجتماع القيادة األفريقية  إلعالن

 في الصحة

وافقت إدارة الشؤون االجتماعية 

في مفوضية االتحاد األفريقي على 

 9102الوثيقة في أبريل 

                                                            
 1 (XXXII)Assembly/AU/Decl.4  :وليةالمسؤ نحو تقاسم أبابا أديس التزامات" الصحة في االستثمار - اإلفريقية القيادة اجتماع حول عالناإل 

 الصحة". تمويل زيادة أجل من العالمي والتضامن
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 -اجتماع القيادة األفريقية 

استراتيجيات وآليات التنفيذ 

 وخارطة الطريق

تقرير عن خارطة 

الطريق لتنفيذ اجتماع 

 –القيادة األفريقية 

 االستثمار في الصحة

 ومسؤوليات أدوار الطريق خارطة تقترح

 الدول ذلك في بما المصلحة أصحاب

 األفريقي االتحاد ومفوضية األعضاء

 رواألط المنابر وتشمل. التنسيق لتعزيز

 التوجيهية والمبادئ والسياسات واألدوات

 لتمويال زيادة تشجع على التي المناسبة

ويتمثل . الصحة وتعزيز لصحةحلي لالم

 يف الصحي الوضع تحسين في العام الهدف

 .األفريقي االتحاد في األعضاء الدول

 خارطة على الصحة وافق وزراء

نة للج الثالثة الدورة خالل الطريق

 الفنية المتخصصة للصحة

 في المخدرات ومكافحة والسكان

 القاهرة ،9102 أغسطس - يوليو

 (متاح التقرير) مصر -

إنشاء مجموعات العمل الفنية 

 الجتماع القيادة األفريقية
اختصاصات مجموعة 

العمل الفنية 

العمل ومجموعات 

 الفنية الفرعية

جتماع القيادة العمل الفنية المجموعة 

 ىعل يشرف منبر عن عبارة هي األفريقية

 وتتولى .القيادة األفريقيةاجتماع  إعالن تنفيذ

في االجتماعية  الشؤون إدارة تنسيقه

 .األفريقي االتحاد مفوضية
 ةالفرعي العمل الفنية جموعاتم تعيين تم

 .لحاجةا حسب محددة مهام ألداء

 تشجيع إلى الفرعية المجموعات هذه تهدف

 من واسعة مجموعة من متنوعة حلول

 لعاما القطاعين من كل في الفنيين الخبراء

 قيتعل ب عد أي ترك عدم من للتأكد والخاص

 .دون تغطية ةالصح تمويلب

 هناك ثالث مجموعات فرعية حتى اآلن:

 أداة التتبع؛ لتطوير فرعية مجموعة .0
 في المراكز لتطوير فرعية مجموعة .9

 اإلقليمية؛ االقتصادية المجموعات
 المشاركة لتطوير فرعية مجموعة .3

 فكرة نهاأل الصحة قطاع في الخاصة

 في لصحةا تمويل مشهد في مبتكرة

 .إفريقيا

 اختصاصات على الموافقة تمت

 ومجموعات الفنية العمل مجموعة

الفرعية الجتماع  الفنية العمل

ي االستثمار ف –القيادة األفريقية 

 أول خالل نوفمبر فيالصحة 

 الفنية العمل لمجموعة اجتماع

 اجتماع هامش على الموسعة

 في أفريكاآيدز واتش  خبراء

 طريق تقريرويتوفر . اليجكي

المضي قدما بشأن نفس 

 .الموضوع

أداة التتبع الجتماع القيادة 

 األفريقية
يجري إعداد أداة التتبع 

الجتماع القيادة 

 األفريقية

 داة التتبع الجتماع القيادة األفريقيةأكّمل تس

 لمحليا التمويل بشأن اإلفريقية األداء بطاقة

 ،معمقة معلومات على الحصول في للصحة

 .النوعية المعلومات ذلك في بما
 

 التشغيلية العملية مناقشة تمت

. 9102 نوفمبر في وتحسينها

ا أداة التتبع مخطط سيكون  يف متاح 

 9191 يناير نهاية

 ثانيا. تعزيز أنشطة الدعوة بشأن تنفيذ اجتماع القيادة األفريقية

إحاطة البرلمان األفريقي في 

 9102يوليو 
 البرلمان األفريقي بيان

اجتماع القيادة  حول

 االستثمار - األفريقية

 الصحة في

 تهقم خالل بيان ا األفريقي برلمانال أصدر

 اجتماع القيادة األفريقية إعالن تنفيذ لدعم

 تعهد كما. األعضاء الدول مستوى على

 يف المساءلة لتعزيز احكوماته مع بالعمل

 .األفريقيةاجتماع القيادة  إعالن تنفيذ

 9102البيان متاح منذ يوليو 

الحدث الجانبي عن التمويل 

المستدام للصحة في أفريقيا، 

والمنعقد خالل مؤتمر 

طوكيو الدولي السابع لتنمية 

 أفريقيا في يوكوهاما، اليابان

 حددته كما ،الحدث هذا من الهدف كان تقرير الحدث الجانبي

ل مث وشركاؤها مفوضية االتحاد األفريقي

رابطة أصدقاء الصندوق العالمي في 

 والوسائل السبل استكشاف هو ،اليابان

 من يقياإفر في للصحة مستدام تمويل لتحقيق

 تلفمخ أبدى. اجتماع القيادة األفريقية خالل

 إلى باالنضمام اهتمامهم المصلحة أصحاب

ثمار االست –اجتماع القيادة األفريقية  مبادرة

 المملكة حكومة ذلك في بما في الصحة

 المصلحة أصحاب بعض حضر

العمل الفنية  مجموعة اجتماع

قد المنع الجتماع القيادة األفريقية

 اليجكي في 9102 نوفمبر في

آيدز  خبراء اجتماع هامش على

مفوضية  ستقوم. واتش أفريكا

 مانضل متابعةالب االتحاد األفريقي

 أغسطس في المزمعة الشراكات

مؤتمر طوكيو الدولي السابع  خالل

 .اليابان في لتنمية أفريقيا
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 ةاألمريكي المتحدة والواليات وكندا المتحدة

 .وفرنسا واليابان

األحداث الجانبية الجتماعات 

الجمعية العامة لألمم 

المتحدة بشأن التمويل 

 المحلي للصحة في أفريقيا

المشاركة في الحدث 

 الجانبي
 رومناص األفريقي االتحاد مفوضية أظهرت

ا للصحة المحلي التمويل  اهتج قوي ا التزام 

 –مبادرة اجتماع القيادة األفريقية  تنفيذ

 ليةالمح الموارد لزيادة االستثمار في الصحة

 الصحية التغطية هدف لتحقيق للصحة

 .الشاملة

 خالل مختلفةال ةقاشانالم نقاط

 التي الجانبية األحداث مختلف

 الصحة تمويل مناصر شارك فيها

 ،اميكاج بول فخامة أفريقيا، في

 اللخ ،األفريقي االتحاد ومفوضية

 في المتحدة لألمم العامة الجمعية

 المتحدة الواليات نيويورك،

 .األمريكية

اجتماع خبراء آيدز واتش 

 أفريكا
تقرير ومقرر آيدز 

 واتش أفريكا
 موسعة مجموعة عمل فنية أول تنظيم

 وإنشاء اجتماع القيادة األفريقية عالنإل

 واضحة لديها مهام فرعية مجموعات ثالث

 :التالية المحددة والمنابر األدوات لتطوير

 الصحة؛ لتمويل اإلقليمية المراكز 

  جتماع القيادة األفريقية؛التتبع الأداة 

 ؛الصحة قطاع في الخاصة المشاركة 

 جتماع القيادة ال مساءلةال إطار قدم

 مختلف ومسؤوليات أدوار األفريقية

اجتماع  إعالن في المصلحة أصحاب

 شكله بتنفيذ القيادة األفريقية من أجل

 كاملو فعال

مجموعة العمل  أعضاء التزام

 النإع تنفيذ إطار بمتابعة الفنية

 اجتماع القيادة األفريقية؛

 
 فريق من محددة فرعية مجموعة

 من مكون التخصصات متعدد

مفوضية االتحاد األفريقي 

 ةاإلقليميوالمجموعات االقتصادية 

 مهام إلعداد مختارة أعضاء ودول

 ةالصح تمويلل اإلقليمية مراكزال

 وإطارتتبع الأداة  وتطوير

 قطاع في الخاصة المشاركة

 .الصحة

الحدث الجانبي الرفيع المستوى 

ي ف الجتماع القيادة األفريقية

باإليدز المؤتمر الدولي المعني 

واألمراض المعدية المنقولة 

 جنسيا في أفريقيا

 أنشطة الدعوة تقرير

 من مزيدتخصيص ل

 وإبراز للصحة الموارد

مبادرة اجتماع القيادة 

 االستثمار -األفريقية 

 الصحة في

 شتراكباال األفريقي االتحاد مفوضية ستنظم

 لعرض اآلخرين والشركاء رواندا مع

 عالجةلم األفريقية القارة تبذلها التي الجهود

 اوالتزاماته لصحةالمحلي ل تمويلال مسألة

 يف بما ،العالمية الصحة أجندة تحقيق تجاه

 هداف التنمية المستدامةأمن  3الهدف  ذلك

 .إفريقيا في التغطية الصحية الشاملة و

 تم تنظيم الحدث.

 تم إرسال الدعوات.

 

 جيم. طريق المضي قدما

 من ألولا الربع في الصحة تمويلل اإلقليمية مراكزال إليواء اإلقليمية االقتصادية الجموعات تقييم .2

9191. 

 دال. االستنتاج

ماع اجت مبادرة دفعب وشركاؤها مفوضية االتحاد األفريقي قامت المتعددة، التحديات من الرغم على .11

 صحابأ مختلف بين والتعاون القوية والشراكات األموال من لمزيد حاجة هناك تزال ال. القيادة األفريقية

 قتصاديةاال المجموعات بين) ةواإلقليمي( البلدان بين) ةالمحلي المستويات على ذلك في بما ،المصلحة

 (.والبلدانالشركاء  بينو ،الشركاء بين) ةوالعالمي( اإلقليمية
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