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JOINT PRESS RELEASE 

 

الصحة بإفريقيا ) الموحدة  AHAIC 2023مؤتمر أجندة  إفريقيا   ( لدفع أجندة 
ومعالجة التغير المناخي متكافٍئ للخدمات الصحية   لتحقيق وصوٍل 

 

برواندا لمناقشة السياسات الصحة والمناخ في كيغالي ،   يجتمع القادة السياسيون وصانعو السياسات و قادة المجتمع المدني ومسؤولي
 الصحية ألفريقيا في سياق التحديات العالمية بما في ذلك تغير المناخ وانعدام األمن الغذائي والصراع والركود االقتصادي.

كون الحاجة الملحة لتوحيد الجهود بين الدول األفريقية لتعزيز النظام الصحي ومواجهة التحديات تس –، نيروبي ، كينيا  2023مارس   4
أصحاب المصلحة في مجال الصحة والتنمية والتغير المناخي في  خالل اجتماعالصحية المتعلقة بالتغير المناخي في مقدمة جدول األعمال 

  مؤتمر الصحة األفريقي الدولي )AHAIC 2023(.كيغالي ، رواندا ، لحضور النسخة الخامسة من

مارس تحت شعار "نظم صحية قوية ألفريقيا: إعادة تصوير المستقبل اآلن" ،  8 إلى 5ن م الدوري مؤتمر أجندة الصحة بإفريقياسيعقد 
 للجمعية العامة لألمم المتحدة 78سيجمع ممثلين من الدول اإلفريقية للدفاع عن صوت قارة إفريقيا الموحد قبل مشاركتهم في الدورة و 

(UNGA 78) لمؤتمر األطراف 28، والدورة (COP 28) هذا  القادمينسبتمبر ونوفمبر  ى التوالي، خالل شهريعل انستعقد لتانال
 .العام

"إذا كنا نريد التصدي للتهديدات الناشئة عند تقاطع الصحة وتغير المناخ ، ، الدكتور سابين نسانزيمانا، وزير الصحة في رواندا يقول و 
ر المناخ. نحن بحاجة إلى وجود رسالة واحدة ألفريقيا يجب على الدول اإلفريقية أن تقدم جبهة موحدة في المنتديات العالمية للصحة وتغي

التأثير على التغييرات  ها الفرص الوحيدة التي يمكننا خاللهاألن 28OPCو   UNGA 78 خالل الواحدة عند تقديم مطالبنا ومطالبنا 
 .السياسية العالمية الالزمة لتلبية احتياجات الشعب األفريقي "

استمرت لثالث سنوات التي  COVID-19 منصة لتعزيز الوحدة األفريقية في وقت تسببت فيه تداعيات جائحة هذا المؤتمر سوف يوفر
الحصول على التمويل الالزم  فرصة مما يحرم أفريقيا من، الشمال لدى دولالقومية ب الشعور في زيادةالذي عشناه، والركود العالمي 

 القارةبالحدث الجهود المتفرقة التي عرقلت التقدم الشامل هذا . كما سيتناول تأثير المناخ على الصحة  لتكييف الصحة والمناخ والتخفيف من
 .لفترة طويلة االفريقية

بمثابة تذكير مؤثر بترتيب  COVID-19جائحة  كانتعادلة، ولقد  بصفة دائًما تتعامل معنا"نحن نعلم أن األنظمة المتعددة األطراف لم 
قر بأن البلدان األفريقية يجب أن تتحمل أيضًا المسؤولية عن دورها في ن وفي الوقت الذيإفريقيا في التسلسل الهرمي للصحة العالمية. 

ى نقص االستثمار في أنظمتها الصحية ، يجب علينا أيضًا أن ندرك أن الحلول التي تقودها إفريقيا للتحديات األفريقية ال تزال تتطلب مستو 
أحمد أوجويل أوما القائم بأعمال مدير "، صرح مي إذا استمرت أفريقيامعينًا من الدعم العالمي ألنه ال يمكن أن يكون هناك أمن صحي عال

 المراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منها.

عزيز خالل أربعة أيام، سيستكشف صنَّاعُ القرار والتقنيون وقادة الفكر والمبتكرون والباحثون والمجتمع المدني كيف يمكن للدول األفريقية ت
التعاون اإلقليمي من خالل إنشاء مبادئ توجيهية مشتركة وهياكل حوكمة وإجراءات تنظيمية لتوحيد أنظمة الصحة وتكييف المناخ 

 .وإجراءات مكافحة التغير المناخي عبر القارة

جدول أعمال أفريقي مشترك نتمكن من خلق تغيير صحي دائم في أفريقيا، يجب علينا بناء شراكات أكثر تكافؤا وتوحيد الجهود لدفع حتى  "
تدامة، في المناخ والصحة. وعند القيام بذلك، يمكننا معالجة التحديات المتعلقة بأزمات المناخ والجائحات المستقبلية الناشئة بطريقة أكثر اس

ة السكان في جميع أنحاء بما في ذلك تعزيز الرعاية الصحية األولية ومعالجة العوامل االجتماعية المحددة للصحة التي تؤثر على رفاهي
وفقًا للدكتور غيتنجي غيتاهي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة . وأضاف: "تشمل هذه العوامل التحدي التعليمي وفرص العمل  AMREFالقارة"، 

بين الجنسين، والتي تعتبر جميعها مركزية في رسالة مؤسسة أمريف للصحة اإلفريقية لتحفيز ودفع نظم رعا ية الصحة والنزاع والمساواة 
 ".AHAIC 2023والتي سنكشف عنها في  2030-2023ى األفراد، كما هو موضح في استراتيجيتنا االستراتيجية للفترة علالمركزة 

ي رواندا و   Amref Health Africaبالتعاون بي     AHAIC 2023مؤتمر ينتظم
ي و  وزارة الصحة ف 

اكز إفريقيا لمكافحة مر و  االتحاد األفريق 
ي صنع السياسات  . C(Africa CD(األمراض والوقاية منها

ي ف 
كت   عىل دمج التغت  المناخ  ي إفريقيا للت 

وهو أول مؤتمر صحي عالمي يعقد ف 
عالمية حيث سيتم تقديم عريضة عالمية الصحية والعكس بالعكس. سيعمل المؤتمر كنقطة انطالق للمؤتمرات الصحية والمناخية ال

ي وصياغة سياسات صحية عالمية مستدامة تدعم رحلة أفريقيا نحو نظم صحية متينة
 .تقودها أفريقيا للتحرك العاجل ضد التغت  المناخ 

 العالمي  مجهودل"، كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز ادون سياراتمارس خالل يوم "كيغالي  5سيبدأ المؤتمر بفعالية رياضية يوم 
ي من أجل  لمكافحة

المستوى العالي وورش العمل  منصحة. وسيتبع ذلك ثالثة أيام من الجلسات العامة واالجتماعات الالتغت  المناخ 
ي ستعقد من تشبيك، واوجلسات ال

 ".مارس 8إل  6لت 
 



 
 
 

 

 
 

2 
 

 معلومات للصحفيين:
 AHAICحول 

 
مر للصحة والتنمية، وهو أكبر مؤت  Amref Health Africa( اجتماعًا رائدًا لـ المؤتمر الدولي ألجندة الصحة اإلفريقية )AHAIC  يعتبر

المجتمع األفريقي وقادة العالم والممولين والمبتكرين  AHAIC 2023ويُعقد في إفريقيا كل عامين. وفي نسخته الخامسة ، سيجمع 
الصراع ك  والتقنيين والعلماء والخبراء من جميع المجاالت لمناقشة السياسات الصحية ألفريقيا استجابة للتحديات األكثر إلحاًحا في عصرنا

 والتغيير المناخي وانعدام األمن الغذائي وانتهاكات حقوق اإلنسان و ما الى ذلك.
 

الناس في قلب جميع المناقشات ويدرك االحتياجات الفريدة للبلدان في جنوب الكرة األرضية. نحن نشجع  AHAIC 2023سوف يضع 
األقليات والدول األفريقية وغيرها من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط على االنخراط في إعادة تشكيل مسار الصحة والتنمية في 

، لمعالجة القضايا المعقدة بطريقة عملية   ديره ابناء القارة في إفريقيا ومن أجل مستقبلهم، الذي ي AHAIC 2023أفريقيا. إذ تم تصميم 
 ويعد بأن يكون أكثر تحديًا وابتكاًرا ومتعة من األحداث الصحية العالمية األخرى.

 

 مصادر إضافية:
 .www.ahaic.org ، يرجى زيارة الموقع االلكتروني:  AHAIC 2023لمعرفة المزيد عن 

ومن  مغراتسنعبر تويتر | لينكدين | فيسبوك |اAmref Health Africaيرجى متابعة التحديثات في الوقت الفعلي من المؤتمر باتباع 
 .AHAIC2023خالل # 

 AHAIC 2023 Social Media، استخدم  AHAIC 2023للمشاركة في المحادثة عبر اإلنترنت ومشاركة المعلومات حول 
Toolkit. 

 
 للتواصل مع الفريق االعالمي:

 
 

 Amref Health Africa ، Erick.Achola@Amref.orgإريك أكوال ، مدير االتصال الدولي بمؤسسة  •
niyingabira@gmail.com جوليان نيانجابيرا ماهورو، مركز الطب الحيوي في رواندا / وزارة الصحة في رواندا    •

 mmuhoza@ogs.gov.rw/  )أو ماغنيفيك موهوزا )مكتب المتحدث الرسمي باسم الحكومة-  
 -ليليان بيلوغو ندونغ نانغ ، المدير الفني لالتصال بالمخاطر والمشاركة المجتمعية ، مركز مكافحة األمراض في إفريقيا    •

 union.org-l@africaNang 

  


