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 أوال: مقدمة

نية اللجان الفإحدى  لصحة والسكان ومكافحة المخدراتلاللجنة الفنية المتخصصة تعتبر  .1
االتحاد األفريقي وفقا للمادة أجهزة  أحد ابأنهُتعرف و ،(02) ةربعة عشراأل المتخصصة

صحة لاللجنة الفنية المتخصصة لجتمع ت ()ز( من القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي.0)5
 (.0والسكان ومكافحة المخدرات مرة كل سنتين )

لصحة والسكان ومكافحة المخدرات ل متخصصةال فنيةال لجنةالثانية ل الدورةمن المقرر عقد  .2
الشباب " وسوف تعقد تحت شعار: 0202مارس  02إلى  02من إثيوبيا في أديس أبابا، 

 العائد الديموغرافي ".والصحة والتنمية: التغلب على التحديات نحو تسخير 
 

 مبرراتالثانيا: 
 : الصحة والسكان والتغذيةألف 
" أفريقيا مزدهرة على أساس النمو الشامل والتنمية المستدامة، ننشدها"  التيأفريقيا  إن  .3

وخاصة بها وعتيحها شتتعتمد على اإلمكانات التي  التي، وتنميتها  الشعوب قودتالتي  أفريقيا
 المعيشة ونوعية الحياة والرفاه لجميعيرتفع فيها مستوي  التيالنساء واألطفال. أفريقيا 

 مواطنيها، الذين يتمتعون بصحة جيدة وتغذية جيدة.
مار ستثاالللحد من ضعف الشباب وتعظيم  اأساسيأمرا  جيدةال صحةال أهمية ضمانتعتبر  .4

كان للصحة والس للجنة الفنية المتخصصةالدورة الثانية  سعىوت البشري.رأس المال  في
أعاله، إلى تسليط الضوء على التحديات والعوائق  شعار المذكورال تحت ومكافحة المخدرات

عاملة ة قو نميةتتؤدى إلى  الحلول التي ناقشتغرافي وواإلسراع في التحول الديم أمام الهامة
 منتجة.

لتسخير العائد  احاسم اوالخصوبة عنصرمزيج من انخفاض معدالت الوفيات ويعتبر  .5
في حين انخفضت معدالت وفيات األطفال في أفريقيا، ظلت معدالت و .الديموغرافي

النسخة  0205)التوقعات السكانية في العالم  2.2 يبلغ قاري متوسط، بمرتفعة  الخصوبة
 هذه الظواهر تؤديو .2.7إلى  معدل الخصوبةيصل البلدان األفريقية، في بعض و(. المنقحة

موارد ال أن حيثى األخرفي العديد من التحديات تتجلى الشباب وتبعية معدالت  ارتفاع إلى
 لالستثمار بشكل كاف في تنمية كل فرد.ال تكفي  محدودةال

السادسة والعشرين المنعقدة  القمة العاديةخالل  االتحاد االفريقي دول وحكومات قرر رؤساء .6
والعشرين  لثامنةا تينالعادي تينتكريس موضوع الدور 2016يناير  10 في أديس أبابا في

من خالل االستثمار في  الديموغرافي"تسخير العائد  ل 0202في عام  والتاسعة والعشرين
الستثمارات ل يكون ر رؤساء الدول والحكومات في وقت حرج حيثقرم. ويأتي الشباب"
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للتنمية  0212وأجندة  التحاد االفريقيل0271 أجندةطبيعة تنفيذ على  أثر عميق في الشباب
جميع الشركاء  يعمل ، فمن المهم أنلمقرر المؤتمر لهذا السبب، واستجابةو المستدامة.

لدورة ا األهداف الرئيسية والتخطيط ألنشطةتحديد  الرئيسيين معا بشكل وثيق من أجل ضمان
 .مكافحة المخدراتو والسكان ة للجنة الفنية المتخصصة للصحةالمقبل الثانية

ادية التنمية االجتماعية واالقتص على لاطفاأل تأثير نقص التغذية فيب االستخفافيجب ال  .7
ي أجندة ف نصوص عليهالم ق التحول االقتصادي المنشودتحقأن  لقارةأريد ل في أفريقيا إذا

وقد ثبت بوضوح . 0212المستدامة التي يتعين تحقيقها بحلول عام التنمية وأهداف  0271
 ليصبحوا ق نمو األطفاليعيالحاد  / أوالمزمن و التقزم ونقص الوزن الناجم عن الجوعأن 

إلمكانات االقتصادية ذلك من فقدان البلدان  وما يترتب علي منتجينو مواطنين أصحاء
 .البلدانالتي تفقدها  الهائلة االجتماعية

للقيام باستثمارات  الديموغرافيالتحول بالتعجيل للبلدانومن الضروري أيضا بالنسبة  .8
حة الوصول إلى الصباستراتيجية من شأنها تحسين النتائج الصحية، خاصة وأنها تتعلق 

. مهتباعدمدى و أطفالهن عدد نقرريأن يستطعن الجنسية واإلنجابية، لضمان أن النساء 
 التركيز على الوقايةوباإلضافة إلى ذلك، من المهم جدا تحسين بقاء األطفال من خالل 

، وتحسين التغذية وتعزيز التدخالت حول فترة ما بعد من األمراض المعدية والتحصين
 الشباب وتعظيم استثمار ضعف لتقليلأساسية  أهمية ضمان صحة جيدةوتعتبر الوالدة. 

 اآلمن الحمل التي تواجه لتهديداتاالهتمام لوينبغي أيضا إيالء  رأس المال البشري.
 )مثل فيروس زيكا(.ة يالصح لتحدياتاو

ألمن ا عن إطار لمساءلةإيجاد  نظرا لضرورةو، 0202يبوال في عام اإلتفشي عقب  .9
، ياالتحاد االفريق دول بحكمة، وافق رؤساء أفريقيا وخارجها المواطنين في الصحي لحماية

المراكز األفريقية  إنشاءعلى ، 0205عام  مؤتمر قمة االتحاد األفريقي في يناير خالل
 وتعتبر المراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منها .لمكافحة األمراض والوقاية منها

عال بشكل فواالستجابة  األمن الصحي،لتحقيق  لدعم البلدان األفريقية في جهودها هيكال
ة ندو تنظيمسيتم و المعقدة، وبناء القدرات الالزمة.لحاالت الطوارئ، لمواجهة التحديات 

وصول لل للصحة والسكان ومكافحة المخدراتالدورة الثانية للجنة الفنية المتخصصة  خالل
، وكذلك بعض اللجنة الفنية المتخصصة اجتماعالحاضرين في  وزراءالخبراء وال إلى

إلطالق الخطة االستراتيجية  المحددين الضيوف المدعوين وأصحاب المصلحة الرئيسيين
 .للمراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منها الخمسية

مواءمة لل وتمشيا مع خطة االتحاد األفريقي لصناعة األدوية ألفريقيا والمبادرة األفريقية .11
 ويتمثل ا.أفريقي تطوير صناعة األدوية فيل لية تمويلإلنشاء آ ، هناك حاجةدويةية لألتنظيمال

تمويل تطوير قطاع الصناعات الدوائية  ريقيا فيتطوير صناعة األدوية في أف الهدف من
تمويل  توفر دونب ألنه،ملحة لتطوير صناعة األدوية في أفريقيا  في أفريقيا. وهناك حاجة
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يع لممارسات التصنعتماد المعايير الدولية الخطط والجهود المبذولة حاليا الفإن كاف وقوي، 
 لخطر الفشل. ةفريقيا معرضأقدرات في مجال تصنيع األدوية في الجيدة وبناء ال

 
 لمخدرات غير المشروعة على الشبابل الصحية واالجتماعية واالقتصاديةباء: العواقب 

وقت  إليه في شارةاإل تسبق كما، ْ  التحاد األفريقيل 0271 أجندة الهدف الرئيسي منإن  .11
نمية لتعزيز الت األفريقيات والنساء األفريقي للشبابإطالق اإلمكانات الكاملة هو  سابق،

 .عاما 12سن هم دون  من سكان أفريقيا ٪76 نسبة االقتصادية واالجتماعية. ويقدر أن
لتغيير االجتماعي واالقتصادي حداث اعوامل تغيير حاسمة إل لشبابأن يكون ا يمكنو

التعليم والعمل والصحة، من  وإحقاق حقهم في ةاستثمارات مناسبالقيام ب اإليجابي إذا تم
لك، بدال من ذو. يصبحوا مواطنين منتجينلهم أن  ىيتسن االبتكار في طاقاتهم أجل إطالق

 ماعيةاالجت قد يزيد من المخاطر مما الشباب العاطلينمن إلى جيش  الشباب تحولييمكن أن 
 .والتوتر االجتماعي

لمخدرات ا وغالبا ما تؤثر مشاكل المخدرات في العالم.بتأثر الشباب على نحو غير متناسب ي .12
لقة في حالشباب متورطين  صبحي عندماو. خصوبة خالل أكثر سنوات حياتهم على الناس

فإن ذلك يؤدي إلي عقبات  ،اتعاطي المخدرات، وحتى في تجارة المخدرات نفسهلمفرغة 
 رئيسية للتنمية االجتماعية.شكل تحديات مما ي تنمية األفراد والمجتمعات،بارزة أمام 

وانخفاض  ة من التهميش واإلقصاء االجتماعي والبطالةحلقة مفرغوينطوي هذا على 
 التغذية.حالة مستويات التعليم، وسوء الحالة الصحية و

 دائرة التهميشصحية إدمان المخدرات حالة كون  فهمتأو في تقبل  الفشل المستمريعزز  .13
المتصلة  ضطراباتاال الذين يعانون منعلى األشخاص  األحيانؤثر في كثير من مما ي

ا. اجتماعيا أكثر تحديتعافي الشباب وإدماجهم يجعل و ،الشبابالسيما تعاطي المخدرات وب
 المخدرات والمؤثرات العقلية عدم كفاية التدابير المتخذة لمنع فإن وعالوة على ذلك،

، وكذلك الجرائم هاب غير المشروع واالتجار هاوتصنيع ةغير المشروع تهازراعمكافحة و
 خطر.للالجماعات سالمة وأمن األفراد والمجتمعات وعرض ي ،المتعلقة بالمخدرات والعنف

المخدرات والتنمية وأهمية سياسات مكافحة بين المتداخلة  الروابطوال يمكن االستهانة ب .14
ن بين م أن تكفل لسياسات الدوائيةينبغي لللتنمية". وفي هذا الصدد، ة يالمراعالمخدرات "

ا أيض السياسات الدوائية يجب أن تكونو الشباب. عنناهيك  ،أحد إغفال أمور أخرى عدم 
كافية المعلومات لا إلي وهناك افتقار عام. بها انات موثوق، تدعمها بيقائمة على األدلة

سياسة المخدرات  بوضع للقيامبها  تعاطي المخدرات واالتجار أنماطحول  بها موثوقالو
سق وشامل ومتعدد تنهج متوازن وميؤدي اتخاذ ويمكن أن واإلصالحات القانونية. 

جميع بتعاطي المخدرات واالتجار بالمخدرات  إلي معالجةالمخدرات تعاطي إزاء  القطاعات
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، بما في ذلك الحد من الضرر المرتبط بتعاطي المخدرات، والتوسع بصورة كافية  هأشكال
 أسرهم.وها على نحو مثير للمشاكل ين يتعاطونذال الخدمات الصحية واالجتماعية ألولئكفي 

 كلامش حولدورة استثنائية لجمعية العامة لألمم المتحدة عقدت ا ،0207في أبريل عام  .15
 بحقوق اإلنسان والشباالوثيقة الختامية (. وتغطي 0207) العالمي علي المستوي المخدرات

 تعزيز الناشئة وضرورةسلط الضوء على التحديات توالمجتمعات و واألطفال والنساء
ة الموجهوالمتوازنة مستدامة والشاملة والالطويلة األجل  مكافحة المخدرات برامجسياسات و

 .نحو التنمية
 

 غرض وأهداف الدورة الثانية للجنة الفنية المتخصصة للصحة والسكان ومكافحة المخدراتثالثا: 
للصحة والسكان ومكافحة الدورة الثانية للجنة الفنية المتخصصة  الغرض منسيكون  .16

تحقيق التغيير االجتماعي واالقتصادي اإليجابي من ب المتعلقة مسائلالمناقشة  هو المخدرات
تآزر تحقيق ال خالل االستثمار في الصحة والسالمة والرفاهية االجتماعية للشباب، وكذلك

 .المخدراتحة مكافالصحة والسكان وقطاعات ين ب
ان لصحة والسكالثانية للجنة الفنية المتخصصة ل للدورة العادية ةالمحدداألهداف تتمثل  .17

 :ما يليفي ومكافحة المخدرات
  الصحة األفريقية التي تحتاج إليها  الستراتيجيةتقييم الالبحث والرصد و أطردراسة

 الصحية. هامن أجل التنفيذ الشامل الستراتيجيات القارة
 مشروع اإلطار المؤسسي وضع  فية فريقياأل مناقشة التقدم الذي أحرزته وكالة األدوية

 .ةقيفرياأل صناعات الدوائيةال ، وتمويلوكالة األدوية األفريقية والقانوني، وخطة عمل
 الخمسية للمراكز األفريقية لمكافحة األمراض  عقد ندوة إلطالق الخطة االستراتيجية

 .والوقاية منها
  وتقرير  مجال السكان في خبراء األفريقيينالللجنة  لمبادئ التوجيهية التشغيليةابحث ،

 للجنة السكان والتنمية.الخمسين  حالة سكان أفريقيا والدورة
 تحاد األفريقي لمكافحة المخدرات تقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل االالنظر في ال

 .0202عام المحتمل حتى  هاوتمديدتنقيحها و (،0201-0202)
  فحة مكال التي تدعمها البياناتو إلى األدلة ةستندالمستراتيجيات االمناقشة تنفيذ

 المعنية باألمراض شبكاتالإنشاء ب في وقت الحق، جتماعاال وسيتم إبالغ ، المخدرات
 .استدامتها يةوكيفقليمية اإلووطنية الوبائية ال

 المتحدة ألمملالخاصة للجمعية العامة  الدورة وزراء فيما يتعلق بنتائجوال خبراءتوعية ال 
 .وأولويات التنفيذ 0207لمخدرات ، أبريل ل العالمية مشكلةالحول 
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 رابعا: بنود جدول األعمال
 ةفريقياألاألدوية  وكالة تهحرزي أذال التقدم 
  ستراتيجية الصحة األفريقيةالرصد والتقييم ال إطاربحث 
  األفريقيةالنظر في بحوث استراتيجية الصحة 
 0202 صحة األمهات والرضع واألطفال لعام تقرير حالة 
 فريقياأل لصناعات الدوائيةا تمويل 
 الخمسية للمراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية  ندوة إلطالق الخطة االستراتيجية

  منها
 السكان مجال  فياألفريقيين خبراء الللجنة  المبادئ التوجيهية التشغيلية 
 0202 ين لعامحالة السكان األفريقي تقرير 
 للجنة السكان والتنميةالخمسين  الدورة 
 الشباب والمخدرات 
 ( 0202-0201مكافحة المخدرات )حول  حاد األفريقيتتنفيذ خطة عمل اال عن تقريرال

 0207-0201تغطي الفترة  التيو
 ىحت( وتمديدها 0202-0201مكافحة المخدرات )خطة عمل االتحاد األفريقي حول  تقييم 

 0202 عام
 0207عام لالمخدرات حول  للجمعية العامة لألمم المتحدةخاصة نتائج الدورة ال 
 وبائيةال حول األمراض وطنية وإقليمية إنشاء شبكات  
  االستثمار في االستجابات الوطنية لمكافحة المخدرات مع تخصيص موارد كافية في

 ات الميزاني
 مع تعاطي المخدرات والتي سوف تجت مجال فين لمهنييل استضافة الجمعية الدوليةفي  النظر

 .0206 عام في أفريقيا في
 خامسا: شكل اجتماع الدورة الثانية للجنة الفنية المتخصصة للصحة والسكان ومكافحة المخدرات

 اتوالسكان ومكافحة المخدرلصحة لسيتم تنظيم الدورة الثانية للجنة الفنية المتخصصة   .18
 :جزئيينفي 

لصحة ا حول ( )جلسات موازية0202مارس  00-02) ينمسؤولكبار ال اجتماع)أ(  .91
 (0202مارس  00و  02على التوالي، في يومي  والسكان ومكافحة المخدرات،

 (0202مارس  02-01ب( االجتماع الوزاري ))
 في األطفال القضاء على نقص التغذية -لغداءمع مأدبة ا األحداث المرتبطة بها: حدث جانبي

ة نيباد / اللجنال /ية العالميذبرنامج األغ –من أجل التنمية الشاملة والمستدامة في أفريقيا 
 .االقتصادية ألفريقيا

 آيباس –مثل فيروس زيكا لحمل اآلمن،لالتهديدات الناشئة  -لغداء مأدبة امع  حدث جانبي
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 :المشاركون :سابعا
ول الصحة والسكان ومكافحة تجمع الدورة الثانية للجنة الفنية المتخصصة ح وفس .21

الصحة والسكان ومكافحة المخدرات، والخبراء المسؤولين عن  وزراءال المخدرات
الحكوميين المسؤولين عن القطاعات المعنية والشركاء وأجهزة االتحاد األفريقي مثل 

ية األفريق سيتم دعوة المنظماتوالبرلمان األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية. 
 .صلة في المجاالت ذات ال ةالعامل الدوليةو
  

 انعقاد الدورة كانموعد وم: ثامنا
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  .والفرنسية والبرتغالية

 الوثائق عاشرا:
ة والسكان حول الصحستكون وثائق العمل الرئيسية للدورة الثانية للجنة الفنية المتخصصة  .23
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 السفير الدكتور أوالوالي مايجون 
 مدير الشؤون االجتماعية
 مفوضية االتحاد األفريقي

 1021ص.ب: 
 أديس أبابا، إثيوبيا
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 البريد اإللكتروني: 
MaiyegunO@africa-union.org;STRIJDOMJ@africa-union.org;  
Agama-Anyeteim@africa-union.org;Harakeyem@africa-union.org; 
OngoloJM@africa-union.org; BenjaminD@africa-union.org;  

-TigistZ@africaunion.org;-DadjiK@africaunion.org;-BYARUHANGAJ@africa
 union.org-SenaitY@africa ;union.org 
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