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 مقدمة
 
ديس أفحة المخدرات في والسكان ومكا للصحةقد االجتماع الوزاري الثاني للجنة الفنية المتخصصة . ُع0

الشباب والصحة والتنمية: " هو . وكان شعار االجتماع2102مارس  22و 23 يوميثيوبيا إبابا/أ
. وقد بحث االجتماع مسائل جوهرية تتعلق 2العائد الديمغرافي".  نحو تسخير التحديات مواجهة

 .للجنة الفنية المتخصصة ةالقطاعات الثالث بموضوع
 

 الحضور
وال، بوركينا فاسو، الكاميرون، جنأالدول األعضاء التالية: الجزائر،  أعضاء وفوداع حضر االجتم .2

امبيا، جثيوبيا، إرتريا، إجمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، القمر، الكونغو، جزر تشاد، 
 وتو، مالي، موريتانيا، المغرب، موزمبيق، ناميبيا، نيجيريا، رواندا،سجمهورية غينيا، كينيا، لي

فريقيا، السودان، جنوب السودان، أالصحراوية، السنغال، سيراليون، جنوب العربية جمهورية ال
 زيمبابوي.و ، زامبيانداغأو، تونس، توجوسوازيالند، جمهورية تنزانيا المتحدة، 

 
، فريقيا، وكاالت األمم المتحدةأالمجموعة االقتصادية لدول غرب أجهزة االتحاد االفريقي، تم تمثيل  .3

  .، في االجتماعالشركاء المتعاونينو حكوميةالحكومية وغير الات منظمال
 

 من جدول االعمال: االفتتاح 0 البند
 ة، السيدااللجنة الفنية المتخصصة للصحة والسكان ومكافحة المخدرات المنتهية واليته ةرئيس رحبت .2

لجديدة للشؤون وهنأت المفوضة ازولو من جنوب افريقيا. -وبانيجالوزير هندرييتا بونائبة 
كما شكرت  الشؤون االجتماعية. إلدارةاالجتماعية على انتخابها وتمنت لها التوفيق في قيادتها 

 .وسلطت الضوء على بعض إنجازات هيئة المكتب دعمهاالدول األعضاء على 
 

 موضوععلى  فضيلركزت مفوضة الشؤون االجتماعية، السيدة د. اميرة ال ،في كلمتها االفتتاحية .5
ولويات الصحة أالدورة السابقة للجنة الفنية المتخصصة و مقرراتلوتنفيذ المفوضية  رة،الدو

 المفوضة قامتومن بين عدة قضايا  والسكان ومكافحة المخدرات في السنوات األربع القادمة.
زيادة بالدول األعضاء  وطالبت مع االجتماع القارةرؤيتها حول تحسين وضعية التغذية في بمقاسمة 

 سسات العالجية للشباب الذين يتعاطون المخدرات.المؤ
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 المسائل اإلجرائيةمن جدول االعمال:  2 البند

إجراء  اللجنة الفنية المتخصصة وبعد للقانون التأسيسي لالتحاد األفريقي بشأن تشكيلةوفقا  .6
السكان و للصحةللجنة الفنية المتخصصة امشاورات بين الدول األعضاء تم انتخاب هيئة مكتب ال

 ومكافحة المخدرات كما يلي:
 

 الرئيس فريقياأغرب  –سيراليون 
 النائب األول للرئيس فريقياأوسط  –الكاميرون 
 النائب الثاني للرئيس  فريقياأشمال  –موريتانيا 

  النائب الثالث للرئيس فريقياأشرق  –كينيا 
 المقرر الجنوب األفريقي –زيمبابوي 

 
الجتماع. ونظرا لغياب الوزير من سيراليون، تولى اعمال وبرنامج عمل أاعتمد الوزراء جدول  .2

 اللو.جرئاسة االجتماع وزير الصحة الغيني السيد عبد الرحمن 
  

 منهالوقاية وا األمراضة لمكافحة كز األفريقياالمريقدمها مدير  إحاطةمن جدول االعمال:  3 البند
الخطة اسونغ جالسيد د. جون نكين ،راض والوقاية منهاالمراكز األفريقية لمكافحة األم مديرقدم  .8

المراقبة واالستعالم حول  وهي: لضوء على الركائز الوظيفية الخمسوسلط ا ،االستراتيجية الخمسية
، االستعداد واالستجابة والبحث الصحي المختبرات ، أنظمة المعلومات، أنظمة وشبكاتمراضاأل

ل السنتين التاليتين والسنوات الخمس التالية على التوالي، مجاالت التركيز خال أيضاوقدم  العام.
وشدد المدير على  .المقترحة ميزانيات وآليات التمويلالو ز،والعوامل الالزمة لضمان تنفيذ الركائ

بشكل كامل من أجل والوقاية منها  مكافحة األمراضاألفريقية لكز امرال عملضرورة ضمان أن ت
تغذية جيدة. أصحاء حاصلين على  مواطنينالمتمثل في  3603ألجندة  3/ الهدف  1تنفيذ الطموح 

الحاجة الى تحسين مراقبة االمراض أبرز  والذيفريقيا غرب أ لى تفشى اإليبوال فيإشار كما أ
باإلضافة إلى والقارة. األمن االجتماعي واالقتصادي في  ومعاهد الصحة العامة من اجل تحقيق

هدف إلى دعم جميع الدول والوقاية منها ت مكافحة األمراضيقية لاألفر كزامرالأن أكد ذلك، 
وقدم عرضا  األعضاء في تحسين المراقبة واالستعداد للطوارئ واالستجابة لها، ونظم المختبرات.

المتجسد األمراض والوقاية منها  موجزا لالجتماع عن نموذج العمل في المراكز األفريقية لمكافحة
بّين كذلك و. فريقيأفي كل بلد العامة  للصحة المتعاونة والمؤسسات الوطنيةالمراكز اإلقليمية  في

. المقترحة والمتوسط والبعيد والميزانية القصير األمدعلى األنشطة ذات األولوية التي ينبغي تنفيذها 
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 كما بين أيضا العالقات األساسية مع الشركاء على مستويات متعددة لحشد الموارد وتنفيذ مهمة
 .كز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منهاالمرا

 
  :بما يلي الوزراءقام وبعد المناقشات،  .9
ضرورة تخصيص على قرار اللجنة الفنية المتخصصة في اجتماعها األول على  أكدوا من جديد (0

 األمراضمن من الميزانية التشغيلية السنوية لالتحاد االفريقي للمركز االفريقي للوقاية  1.5%
تفعيل هذا بالتحاد بما فيها المجلس التنفيذي لالسياسية ذات الصلة  صنع وطالبوا أجهزة حتهاومكاف

 .  وقت ممكن أقربالتنفيذ في الشروع في  ضمانالمفوضية من ايضا  وطلبوا القرار.

مليون دوالر ويلحون على  0 تهقيممبلغ عبروا عن االمتنان لدولة كينيا على تبرعها الطوعي ب (2
المراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية  ضاء األخرى بالتبرع بمساهمات لصالحالدول األع

 . منها

التي  08ال الدول شجعواو. العامة الدول األعضاء على إنشاء مؤسسات وطنية للصحةشجعوا  (3
على تعزيزها وربطها بالمراكز اإلقليمية التعاونية للمركز العامة  أنشأت مؤسسات وطنية للصحة

 بابا.أفي أديس  ومكافحتها األمراض منيقي للوقاية االفر

اللوائح الصحية الدولية في افريقيا. مشروع  المؤتمر بإصدار إعالن حول تسريع تنفيذ أوصوا (2
  اإلعالن مرفق بهذا التقرير.

 

 حلقة نقاش على مستوى الوزراءمن جدول االعمال:  2البند 
 

 مواجهةوالصحة والتنمية:  الشباب“ الموضوعحول  الوزراء مناقشاتمن جدول االعمال:  0.2البند 
 العائد الديمغرافي" نحو تسخيرالتحديات 

لجنة يشرف عليها صندوق األمم المتحدة  قبلاالجتماع من  بموضوعتمت مناقشة قضايا تتعلق  .01
 فريقيا وزيمبابوي وخبراء فنيين من رواندا وتونس.أللسكان وتتكون من وزراء جنوب 

لالستفادة من تكنولوجيا المدرسة في األطفال واإلبقاء على  خبراء أهمية التعليمبين الوزراء وال .00
باعتبارها المجال األفضل لتحقيق الكم المعتبر من العائد الديمغرافي. وأكدوا  االتصاالت والمعلومات

ب يساهم بشكل كبير في الحد من حاالت حمل المراهقات وما يترت رساالمدفي الفتيات اإلبقاء ب على
والعدوى بفيروس نقص المناعة  المدرسيعنه من وفيات األمهات ويحد أيضا من التسرب 
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برامج التغذية المدرسية وإغناءها للتغلب  وإثراء تطبيقهمية أو ،البشرية/االيدز في أوساط الشباب
 النمو.توقف  على

  وقد تم التوصل الى التوصيات التالية من حالل المناقشات العامة: .02
ين القطاعات وبين الوزارات ذات الصلة لتعزيز وتقديم السياسات الهادفة والمتكاملة حول التنسيق ب (0

التي تشمل قطاعات الصحة والتغذية والتعليم والشباب والثقافة والعمل والتوظيف بحيث  الشباب
  العائد الديمغرافي. تسخيرتتمكن افريقيا من 

لتخطيط في الحياة التي تشمل التعليم الجنسي اإلبقاء على الشباب في المدارس وتوفير مهارات ا (2
 الشامل وتمكين الشباب.

المبادرة روح ولتعزيز االبتكار وكثر ارتباطا بسوق العمل أالتعليم  لجعلتحديث المناهج الدراسية  (3
 والتصنيع.

وإعادة  على صحتهم العقلية والحاجة الى العالج وتأثيرهااالنتباه لتعاطي المخدرات بين الشباب  (2
 تأهيل.ال

 في أوساط الشباب خاصة ما يتعلق برفع السن األدنى للزواج. خالفتسبب ال معالجة السياسات التي (5
الحاجة لضمان الربط بين اعالن اديس ابابا حول السكان والتنمية واالستراتيجيات الوطنية للعائد  (6

  غرافي.وميالد
 

بشأن المتحدة ألمم ستثنائية للجمعية العامة لالدورة االالمضي قدما بعد طريق من جدول االعمال:  2.2البند
 مشكلة المخدرات في العالم. 

زولو لالجتماع -لتنمية االجتماعية في جنوب افريقيا السيدة هندرييتا بوقوبانيازير و نائبة قدمت .03
حول موجزا عن الموقف االفريقي الموحد المقدم الى الدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم المتحدة 

الموقف االفريقي الموحد إجابات متكاملة ومتوازنة ويتضمن  .2106شكلة المخدرات في العالم م
ورغم ان الدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم المتحدة جاءت دون تطلعات لمكافحة المخدرات. 
 لحظة حاسمة في إصالح السياسات العالمية للمخدرات. تمثل افريقيا إال أنها كانت

مدير ونائب المدير التنفيذي في مكتب األمم المتحدة لمكافحة المخدرات، وقسم العمليات الأوضح  .02
فريقي التحاد األل 2163 جندةأو 3.5ديموز التكامل بين اهداف التنمية المستدامة -السيد الدو اللي

 اللتين تحددان التأثير الضار لتعاطي المخدرات على االزدهار والتنمية.
 الوزراء التوصيات التالية: قدم ،نةمباحثات اللجبعد   .05
وإدماج  2109( الى 2102-2103تمديد خطة عمل االتحاد االفريقي حول مكافحة المخدرات ) .0

 فريقي الموحد.والموقف األ 2106م المتحدة موثيقة نتائج الدورة االستثنائية للجمعية العامة لأل
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الواردة  المواضيعية المجاالتحول  عمل طلب من مفوضية االتحاد االفريقي تكوين سبع مجموعات .2
قبل اإلعالن السياسي عملية التنفيذ  لتقييمفي وثيقة الدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم المتحدة 

السلبية على الصحة وآثارها  حصيلة نزيهة عن الفشل في مكافحة المخدرات عالميا لتقديم 2109
   من وحقوق االنسان والفقر.واأل

مع خطة عمل االتحاد  2109نتائج اإلعالن السياسي بمواءمة االتحاد االفريقي  ضرورة قيام .3
هداف التنمية المستدامة أوفريقي التحاد األل 2163جندة أاالفريقي لمكافحة المخدرات بما فيها 

2131. 
األعضاء العدالة بالنسبة لألطفال: من خالل تجريم حاالت التعدي وجرائم  لدولضرورة احترام ا .2

 محاكمة وسجن األطفال والشباب.لبدائل تقديم ودرات البسيطة لألطفال والشباب المخ
على الدول األعضاء االستثمار في تطوير برامج مهارات الحياة بما فيها األنشطة الرياضية لخلق  .5

 حماية ضد الجريمة والعنف وتعاطي المخدرات.اللمخاطر كالمرونة للشباب في ا
 

بحث تقرير االجتماع الثاني لخبراء اللجنة الفنية المتخصصة للصحة والسكان عمال: من جدول األ 5 البند
 ومكافحة المخدرات

 
اعتمد الوزراء تقرير الخبراء وتوصياتهم مع بعض التعليقات والتصحيحات مع القرارات الرئيسية  .06

 المذكورة أدناه:
I.  الصحة-االجتماعات القطاعية نتائج 

 
  لألدويةل األساسية إلنشاء الوكالة االفريقية حول المراح إحاطةلواندا: التزام 

 
 اعتمد الوزراء التوصيات التالية: .02
حل األساسية إلنشاء الوكالة امشروع االتفاقية وتنفيذ المر حول المشاوراتمزيد من جوالت  عقد .0

 لألدوية.فريقية األ
الفنية  مشروع االتفاقية الجتماع وزراء الصحة كمجموعة عمل للجنة تقديم المفوضيةعلى  .2

حالته الى اللجنة الفنية المتخصصة للعدالة إلالمتخصصة للصحة والسكان ومكافحة المخدرات 
 والشؤون القانونية.

األمانة العامة لمفوضية االتحاد االفريقي ووكالة قبل المتابعة السريعة لتنفيذ المراحل األساسية من  .3
   ة بدعم من طرف الشركاء االخرين.الشراكة الجديدة لتنمية افريقيا ومنظمة الصحة العالمي
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 الموارد البشرية للصحة: موجز عن الفرص والتحديات
 اعتمد الوزراء التوصيات التالية: .08
الصحية تماشيا مع استراتيجية  الرعايةعلى البلدان توسيع نطاق إنشاء الطلب واالستثمار وتوفير  .0

91-91-91. 
من  مزيد تقديم المتحدة المشترك لاليدز والشركاءمفوضية االتحاد االفريقي وبرنامج األمم على  .2

الصحة بما فيها تقديرات التكلفة في العاملين في التحاليل حول مبادرة مليوني عامل في مجتمع 
، وحول الصحة الصحة في افريقيا مجال العاملين فيوضمان مليون عامل في مجتمع التدريب 

الستثمار لتمويل المبادرة من حكومات الدول األعضاء المتوقعة والعمل والفوائد االقتصادية وحالة ا
 المانحين وضمان مشاركة القطاع الخاص من اجل استجابة مستدامة. كباروفي االتحاد االفريقي 

فكرة  استكشاف يدز والشركاءألمفوضية االتحاد االفريقي وبرنامج األمم المتحدة المشترك لعلى  .3
الصحة ودعم عمال  وطنية لمجتمع رابطاتللتشجيع على إنشاء  آلية عالميةإنشاء أرضية أو 

الصحة عمال والدفاع والتفاوض الذي سيدعم مجتمع مجتمع العاملين في الصحة  مواءمة وإصالح
 .لهم أرضية موحدة ويوفر

والقضاء البلدان تسهيل التجارب وجعلها ترتكز على المجتمع  ىعليتعين األولى،  91توسيع نطاق ل .2
 صم بالعار.على الو

 الصحة في مخطط االستدامة.عمال  ينبغي تضمين استراتيجية مجتمع .5
 

 فريقياأالصيدالنية في التنمية جل أمقترح إلنشاء صندوق للتمويل من 
 

 فريقياأاعتمد الوزراء التوصيات التالية حول انشاء صندوق التنمية الصيدالنية في  .09
 في والمشاركة األولوية ومنحها افريقيا في المنتجة رةالمبتك الطبية المنتجات شراء بزيادة االلتزام .0

 إلنتاج االفريقي المخطط في األهداف بتحقيق للتعجيل المحفزات من األخرى االشكال وتنفيذ تصميم
 االدوية.

 ثارآلوا العمل ومجال الطرائق لتحديد فنية عمل مجموعة إنشاء النيباد ووكالة المفوضية على .2
 طلب االفريقي االتحاد مفوضية وعلى فريقيا،أ في الصيدالنية التنمية ندوقلص والمؤسسية القانونية

 ومن االقتصادي والتكامل والتخطيط المالية والشؤون لتمويلل صةصختالم الفنية اللجنة من الدعم
  الصندوق. وتمويل إنشاء جلأ من والصناعة والمعادن لتجارةل صةصختالم الفنية اللجنة

 
 حول صحة األمهات والرضع واالطفال  2102 امحالة لعالبحث تقرير 

 الوزراء: .21
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حول صحة األمهات والرضع واألطفال مع ادماج التعليقات  2102م االحالة لعاعتمدوا تقرير  .0
 والتصحيحات من اللجنة الفنية المتخصصة للصحة والسكان ومكافحة المخدرات.

القابالت الماهرات الصحة بما فيها الدول األعضاء على تعزيز الموارد البشرية في مجال  شجعوا .2
 .لصحةاعمال  ابع المؤسسي واالستخدام الالئق لمجتمعضفي الطي متكامل إدراج نهجو

تسريع تنفيذ أدوات سياسات االتحاد االفريقي الصحية مثل االستراتيجية إلى  الدول األعضاء دعوا .3
 االفريقية للصحة وغيرها. 

 قي بشأن التمويل المحلي للصحةالتحاد االفريلعرض عن بطاقة األداء 
فريقيا بشأن التمويل المحلي للصحة أنشئت لتقييم الفعالية ألبطاقة األداء أشار الوزراء الى ان  .20

كما أشاروا الى ان بطاقة األداء واالنفاق الرشيد في افريقيا محليا وفي العالم بشأن تمويل الصحة. 
 هي وسيلة لدعوة كل بلد للتقييم الذاتي.

 الوزراء التوصيات التالية:اعتمد  .22
االستفادة من ظروف االقتصاد الكلي )نمو الدخل المحلي الخام( باإلضافة الى حشد ضرورة  .0

ولوية الصحة في أاسة اصالح الضرائب( والعائدات المحلية األكبر )إدارة الضرائب المعتمدة، سي
 ميزانية الحكومة.

 .محددةموارد لها لضرائب للصحة وتقتطع ان تضع في االعتبار تخصيص عائدات ا للدولينبغي  .2
وتعزيز الديون  تخفيفوعلى الدول االستمرار في حشد الدعم التنموي الرسمي بما فيه المساعدات  .3

 الكفاءة في مجال الصحة مما يقلل من الموارد المطلوبة.
راكة ين على الدول تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتسهيل الش ،في إطار مقاربة القطاعات المتعددة .2

 القطاعين العام والخاص.
 على مفوضية االتحاد االفريقي تطوير مؤشر لقياس الكفاءة والقيمة لالموال المستثمرة. .5

 التغذيةثانيا: 
   العائد الديمغرافي في افريقيا تسخير ة علىآثار مبادرة التغذية المدرسية المستدام

 اعتمد الوزراء التوصيات التالية: .23
التغذية المدرسية المستدامة كبرنامج استراتيجي نحو تنفيذ استراتيجية افريقيا يتم اعتماد مبادرة  .0

 Assembly/AU/Dec.490-516]مالبو  إلعالن( وتنفيذا 2125-2105)اإلقليمية للتغذية 
(XXII)] 2102  القضاء على نقص التغذية لدى األطفال في افريقيا لتعزيز وضع التغذية وخاصة

 .2125بحلول  %5ونقص الوزن الى  %01مو الى مع رؤية لتقليص ضعف الن
على المفوضية إحياء مبادرة حملة افريقيا المتجددة للحد من ضعف النمو التي  ،في هذا اإلطار .2

 ،2125 عام تهدف الى تحقيق األهداف المذكورة بحلول
على الدول األعضاء العمل مع ، Assembly/AU/Dec.589(XXVI) مقرر المؤتمروإذ يشير إلى  .3

نظمة األغذية والزراعة وغيرها من الشركاء وكل أصحاب المصالح االخرين على تنفيذ مبادرة م
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 .تنفيذها المحرز في تقدمالعن  لى المؤتمرإ منتظمة ورفع تقاريرالتغذية المدرسية المستدامة 
 حول الغذاء والتغذية والتنميةملخص عن االجتماع التاسع لمجموعة العمل االفريقية 

الى  ليتزي الثالث ملك مملكة ليسوتو،صاحب الجاللة صالحية  اء بقرار المؤتمر تمديدرحب الوزر .22
 سنوات لتنفيذ استراتيجية 3لمدة العمل  خطةلتغذية واعتمدوا لاالتحاد االفريقي مناصر ك 2109

 (.2125-2105) اإلقليمية فريقيةاأل لتغذيةا
 اعتمد الوزراء التوصيات التالية: .25
 م تقرير كل سنتين عن تنفيذه.يالتغذية وتقدمناصر عمل بالتشاور مع  خطة إعدادعلى المفوضية  .0
 (2125-2105) فريقية اإلقليميةاأل التغذية سنوات لتنفيذ استراتيجية 3 لمدة الثالثية خطة العمل .2
العمل حول االستراتيجية االفريقية  خطةفي تنفيذ  المحرز التقدم عنتقرير  تقديم المفوضيةعلى  .3

تكلفة الجوع في افريقيا الى االجتماع القادم للجنة  حول دراسةالو( 2121-2102للتغذية )اإلقليمية 
  الفنية المتخصصة.

II.  السكان–نتائج االجتماعات القطاعية 
 لسكانلانتخاب هيئة مكتب لجنة الخبراء االفريقيين 

أعضاء لجنة تم تأجيل انتخاب  ،لسكانلبعد مراجعة بنود التخصصات للجنة الخبراء االفريقيين  .26
 هيئة المكتب المؤقت للجنة الخبراء االفريقيين للسكان تستمرء االفريقيين للسكان على ان الخبرا

 االنتخابات:لحين إجراء 
 

 الجنوب األفريقيالرئيس من إقليم          جنوب افريقيا
 فريقياأ منسق شرق كينيا

 فريقياأمنسق وسط  الكونغو
  يافريقأمنسق غرب  بوركينا فاسو

 فريقياأمنسق شمال  الجزائر
 لجنة الخبراء االفريقيين للسكان اختصاصاتاعتماد 

 الوزراء:أجاز  .22
 اللجنة عضاءألسكان وتتقاسمها مع ل األفريقيين لخبراءاالمفوضية بمراجعة اختصاصات لجنة قيام  .0

 اجتماعهم المقبل. خالل
الفنية المتخصصة للصحة والسكان  تكوين مجموعة عمل من الوزراء مكلفة بالسكان كهيئة للجنة .2

 ومكافحة المخدرات.
 الدليل التشغيلي وإطار الرصد إلعالن أديس أبابا حول السكان والتنمية

 الوزراء ما يلي: أجاز .28
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ومصفوفته من اديس ابابا حول السكان والتنمية  إعالنالعمل لتقييم ومراقبة  وإطارالدليل التشغيلي  (0
عند التقرير عن وضع تنفيذ  دول األعضاء في االتحاد االفريقيالمؤشرات لالستخدام من طرف ال

ودعوة منظومة األمم المتحدة لدعم الدول على  2102بعد بابا حول السكان والتنمية أديس أإعالن 
 بناء القدرات لوضع وتجميع وتحليل المعلومات لهذا الغرض. 

الفصل مج السكان والتنمية في عقد جلسة خاصة للوزراء لكل القطاعات ذات الصلة الهامة ببرا (2
 بابا حول السكان والتنميةأديس أعالن إفي تنفيذ  المحرز لمراجعة التقدم 2108األخير من سنة 

وصياغة توصيات لالستمرار في تنفيذها وأيضا لمساهمتها في عمليات المراجعة العالمية ذات 
 الصلة.

 
 2102تقرير حالة سكان أفريقيا لعام 

 يلي:أجاز الوزراء ما  .29
وتعديالت اللجنة الفنية المتخصصة تعليقات  مع ادماج 2102 لعام أفريقياعن وضع سكان التقرير  (0

 والسكان ومكافحة المخدرات. للصحة
 عاما تحت شعار "الهيكل العمري المتغير للسكان والتنمية المستدامة 51لجنة السكان والتنمية في 

 أجاز الوزراء ما يلي: .31
 ؛السكان والتنمية  لجنةل الخمسينللدورة  الرئيسيةالرسائل حول د الموقف االفريقي الموح (0
للجنة  51ـال قبل الدورةينبغي عقد جلسة استثنائية ألعضاء لجنة الخبراء االفريقيين للسكان   (2

مجموعة افريقيا وطلب من  ابريل في نيويورك للحصول على تعاون قوي 12السكان والتنمية في 
 .امن عواصمه يلالتمث الدول األعضاء ضمان

 
 مكافحة المخدرات –نتائج االجتماعات القطاعية سادسا: 

واالستثمار في  2102-2103مكافحة المخدرات خطة عمل االتحاد األفريقي لبحث تنفيذ تقرير 
 االستجابات الوطنية للمخدرات مع تخصيص ميزانية كافية. 

 
على مستويات السياسات  توازن ومتكاملمنهج  اعتمد الوزراء االستثمارات التالية للقيام بها في .30

 واالستراتيجيات والتنفيذ: 
 اعتبار ومعاملة االضطرابات الناتجة عن تعاطي المخدرات مثل أي ظروف صحية أخرى.

نسان وتحمي الصحة والتأمين إلحقوق ا مات وطنية للمخدرات تحترم بشكل تاواعتماد سياس إعداد (0
والمجتمع ككل تماشيا مع  المحلية ين من المجتمع والمجتمعاتاالفراد والعائالت والمستضعف يةورفاه

 .2106نتائج الدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم المتحدة 
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الصحة النفسية  وتمكينهم من رعايةللعقوبة ضمان عدم تعريض من يتعاطون المخدرات  (2
تشريعاتهم الوطنية  رأى بعض الوزراء أن عدم معاقبة متعاطي المخدرات يخالف) االجتماعية.و

الحالية، في حين اتفق وزراء آخرون على أنه ينبغي أوال إتاحة الفرصة لمتعاطي المخدرات 
 .(للحصول على العالج

النساء والفتيات بخصوص تعاطي المخدرات،  ظروف الخطيرة الخاصة التي تواجهاالعتراف بال (3
ستضعاف واالنخراط في تعاطي فيروس نقص المناعة البشرية والعنف وقابليتهم الخاصة لالو

 المخدرات.
تعزيز التعليم والقطاعات الصحية بما فيها الصحة العقلية بصفتها شبكات فعالة في الحماية والتأمين  (2

 خاصة بالنسبة للشباب.
اعتماد التشريعات المناسبة للحد من الضرر واالعتراف بان الحد من الضرر هو مكون من  (5

 ات إضافة الى الوقاية والعالج وإعادة التأهيل.استراتيجية شاملة حول المخدر
جرامية صالحهم بل يزيد من األنشطة اإلإمن يتعاطون المخدرات ال يفيد في حبس ن أاالعتراف ب (6

 وضع في االعتبار اصالح التشريعات ومدونة العقوبات.الوعليه يجب 
وللتغلب على الحاجز  .الجوضع كل المعوقين في نفس السلة فيما يتعلق بحاجتهم للع ينبغيال  (2

يجب القيام بكل العالجات في السكن، بل من الممكن تماما توفير العالج في العيادات  ،النفسي
 الخارجية.

توسيع قوة عمل الوقاية في أفريقيا بتدريب مهنيين في مجال الرعاية الصحية وغيرهم من المهنيين  (8
ساسي لتطبيق القانون ومؤسسات ادخال الوقاية من تعاطي المخدرات في منهج أذوي الصلة و

 اقتصاد الرعاية )"االقتصاد االرجواني"( العاملين في تدريب الممرضات و
 :البحث

 المخدرات للحصول على معلومات استراتيجية. لمكافحة االستثمار في بناء مرصد وطني (9
 دعم الشبكات الوبائية لتمكين رصد االتجاهات المتعلقة بالمخدرات. (01

 :التمويل
لدعم الوقاية من تعاطي لشركات القطاع الخاص ضريبة المسؤولية االجتماعية  تغاللواس وضع (00

 المخدرات واألنشطة العالجية.
 إعادة تخصيص نسبة مئوية من الضرائب على السجائر والكحول لصالح الوقاية والعالج. (02
 تخصيص نسبة من الغرامات المفروضة على مهربي المخدرات لصالح الوقاية من المخدرات (03

 الخدمات العالجية.توفير و
اعتبار التمويل لمنظمات المجتمع المدني وغيرها من الفاعلين في الوقاية من المخدرات والعالج من  (02

 االنترنت. شبكة خالل "جمع التمويل" وطلب التمويل من العديد من المانحين بما فيها عبر
أنها الوفود  أعضاء بعضرأى اله، أعسادسا  و أوال بخصوص التوصيات الواردة في الفقرات الجزئية
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من يتعاطون المخدرات أنه يجب أن تقدم ل خرونرأى آ تشريعاتهم الوطنية بينما مع تتعارض
ن التوصيات تعكس الفجوات في تنفيذ السياسات الحالية أضف الى ذلك أ. أوال الفرص في العالج
 لمكافحة المخدرات.

والسكان  للصحةتماع الثالث للجنة الفنية المختصة من جدول االعمال: تاريخ ومكان االج 6 البند
 ومكافحة المخدرات

 
بعرض مفوضية االتحاد االفريقي  وإبالغ اطلب االجتماع من الدول األعضاء التشاور مع عواصمه .32

 . باباأديس أسيعقد االجتماع القادم في  وفي غياب ذلك، استضافة االجتماع.
 

 من أعمال ما يستجد عمال:ألمن جدول ا 2 البند 
 عمال.ألمن جدول ا يتم إثارة أي مسألة تحت هذا البندلم  .33
 

 عمال: االختتامألمن جدول ا 8 البند
ضل الضوء على اميرة الفأمفوضية االتحاد االفريقي السيدة د. لالشؤون االجتماعية  ةمفوضسّلطت  .32

 تنفيذ القرارات الوزارية. فينها ستدعم األقسام ذات الصلة ألى إنتائج الرئيسية لالجتماع وأشارت ال
رئيس اللجنة الفنية المتخصصة للصحة والسكان ومكافحة المخدرات المشاركين في االجتماع شكر  .35

 .ريةاباألعمال السكرت على مساهماتهم البناءة ومفوضية االتحاد االفريقي على دعمها


