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 حول االستراتيجية األفريقية للصحة

 

مشروع لمدة خمس سنوات بتمويل من مكتب أفريقيا التابع للوكالة األمرريركريرة لرلرترنرمريرة   (ASHاالستراتيجية األفريقية للصحة )

 .(Management Sciences for Health )MSHويتم تنفيذه بواسطة علوم اإلدارة من أجل الصحة  الدولية.
 

على تحسين صحة السكان األفارقة من خالل تحديد أفضل الممارسات والدعوة لرهرا،  ASHتعمل االستراتيجية األفريقية للصحة 

وتحسين القدرات التقنية من جهة، وحث المؤسسات شبه اإلقليمية األفريقية على إيجاد استجابة مستدامة لقضايا الصحة من جرهرة 

 أخرى.

 

توفر االستراتيجية للوكالة األمريكية للتنمية ولشركاء التنمية اآلخرى االتجاهات التتنموية بهدف تحسين عملية صنرع الرقررار فري 

 سياق االستثمار في القطاع الصحي.
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لحماية الصحة العامة وتحسين ظروف المعيشة، يجب علرى الردول أن 

تعزز قدرتها على انتاج واستخدام المعلومات الجيدة في مجال الصرحرة 

للمساعدة على اتخاذ قرار استراتيجي قائم على أساس بيانرات حرقريرقريرة 

 على المستوى المحلي ودون اإلقليمي والوطني.

 

فري  (GPFEتم إطالق المنتدى العالمي للبرلمانيين من أجرل الرترقريريرم )

عندما اجتمع البرلمانيون من جرمريرع أنرحراء الرعرالرم مرع  5102نوفمبر 

المرنردوبريرن الردولريريرن اآلخرريرن فري نريربرال العرترمراد أجرنردة الرترقريريرم  

EvalAgenda2020. 

 

 العالمي حملة لترويج التقييم في البرلمانات. المنتدىبدأ 

العالمي، ومشروع اإلستراتيجيرة اإلفرريرقريرة مرن  لمنتدىودعما لحملة ا

في شراكة مع برلمران عرمروم أفرريرقريرا مرن أجرل  (ASHأجل الصحة )

تعزيز دور التقييم في برامج العمل الصحية على المستوى الروطرنري و 

 اإلقليمي.

 

وأجرريررق مررقررابرالت مررع أعضرراء لرجررنررة الصررحررة والررعررمررل والشررؤون 

االجتماعية في برلمان عموم أفريقيا في االجتماع الررابرع لرلرجرنرة وفري 

 في جنوب أفريقيا. 5102الجلسة العامة المنعقدة في مارس 

 

شارك في الحملة اثنا عشر برلمانيا ممثلين لبلدان الرمرنراطر  

 الفرعية األفريقية.

وتم أخذ وجهات نظرهم حول أهرمريرة الرترقريريرم مرن خرالل 

وبردأ نشرر  سلسلة من أشرطة الفيديو الدعوية القصيررة.

 .5102أشرطة الفيديو هذه على الجمهورفي مايو 

 

هو اعتراف البررلرمرانريريرن بضررورة  برز موضوع رئيسي من المقابالت

 استخدام البيانات في حالة اتخاذ القرار.

إنهم تعهدوا جميعا بالدعوة الى زيادة طلب التقييمات وزيادة اسرترخردامرهرا 

 في جميع أنحاء أفريقيا.

 

أصر البرلمانيون على إدراج مبادئ التنوع والمساواة بين الرجرنرسريرن فري 

 (SDGsالسياسة الوطنية مع مراعاة مبادئ أهداف التنمية المرسرتردامرة )

 في سعيهم وراء عدم ترك أحد خارج  نطاق التنمية.

بريرن الرقرطراعرات فري مرجرال  وأبرز البرلمانيون قيمة الجهود المرشرترركرة

التقييم، من أجل خل  فرص على الصعيد اإلقليمي ووضع التكامل ضمرن 

 أجندة الصحة في أفريقيا.

 

هذا المنشور يسلط الضوء على مقتطفات من المقابالت التي أجرريرق مرع 

 اثني عشر من البرلمانيين.

أشرطة الفيديو موجودةعلى شبكرة اإلنرتررنرق مرن خرالل قرنروات حرمرلرة 

 وعلى الموقع اإللكتروني لالستراتيجية األفريقية. GPFEالمنتدى العالمي 

 مقدمة
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واضاف الرئيس "هذا ما جعلني أعتقد أن للتقييم أهمية عند الرعرمرل مرع 

يجب القيام برصد وتقييم األموال المخصصة في الرمريرزانريرة   الشركاء.

 الوطنية في بلدك ".

 

دونرغ أهرمريرة ترقريريرم الرمرشرروعرات برحريرث يركرون  نكودوأكد الرئيس 

البرلمانيون على بينة من تأثيرها على السكان األفارقة ويقدمون تقريرا 

 بهذا الصدد إلى الجهات المانحة.

 

 فبرلمان عموم أفريقيا، في نظره، هو برلمان الشعب األفريقي.

انه يلعب دورا مزدوجا، ألنه يشرف على األنرظرمرة السريراسريرة لرلردول 

األعضاء من جهة، ويراقب  تصرفات الدول في ضىوء الحكم الرشريرد 

 من جهة أخرى.

 

وأعتقرد  دور برلمان عموم أفريقيا هو تعزيز الحكم الرشيد في أفريقيا."

 أن من واجبنا أن نرصد و نلعب دور المراقبة في كل بلد.

ولررلررترروصررل إلررى تررقرريرريررمررات جرريرردة نررحررن بررحرراجررة إلررى دعررم مررن 

 فالتقييمات الصارمة مهمة جدا بالنسبة لمصداقيتنا " شركائنا.

ولركرنره يرعرترمرد  إن البرلمان، في نظر الرئيس، قادر على إنجاز مهمتره.

وأضاف أن هناك حاجة للرترقريريرم فري  أيضا على الشركاء لتقييم الجودة.

 كافة المجاالت ولجميع األنظمة.

 

واضاف "أعتقد أن برلمان عموم افريقيا احدى الهيرارات الرقرادرة عرلرى 

 إجراء تقييمات جيدة واستخدام البيانات لمشاريع جديدة في أفريقيا.

 

يمكن للمؤسسة أن تلعب دور المراقب مع ضمان أن يتم إجراء الترقريريرم 

 خدمة لمصلحة الشعوب األفريقية"

 ومن المهم تقييم المبادرات الحكومية". حسب تصريح الرئيس نكودو دانغ أيضا"

 

هدف الحكومة هو العمل معا لمصلحة "

عندما نتلقى أمواال، يجب علينا أن نتأكد من  الشعب.

استخدام هذه األموال في مصلحة الشعب "، حسب 

 دانغ نكودومعالي السيد روجر   ما أدلى به الرئيس نكودو دونغ.

عضو برلمان الكاميرون ورئيس برلمان عموم 

 أفريقيا
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مبرارك، الرذي كران لره شررف رئراسرة لرجرنرة  منتقىوقال معالي السيد 

الصحة في البرلمان الغاني إن األعضاء فهموا  مدى أهمية تقديم تقرير 

 منتظم إلى البرلمان.

 

كان هذا هو الحال في وضع القوانريرن الروطرنريرة برمرا فري ذلرك قرانرون 

 الصحة العامة في البلد والقانون الوطني بشأن التأمين الصحي.

 

مربرارك، يرجرب عرلرى الربررلرمرانريريرن اترخراذ  منتقىوحسب رأي معالي 

وإذا لم يكن هرنراك  القرارات على أساس الحقائ  والمعلومات الموثوقة.

آليات للرصد والتقييم، سنفقد كل شيء." إن من الضروري تقييم كل ما 

 نقوم به إذا كنا نريد حقا تحقي  النتائج المتوقعة."

 

فبدون استراتيجيات شاملة للرصد والتقييم لن يكون البرلمانيون قادرين 

وال نرعررف إذا كرنرا فري  على المضي قدما في رصد التقردم الرمرحررز 

 .... أوكنا في حاجة لتغيير االستراتيجية ".  االتجاه الصحيح،

 

وأضاف معالي السيد مبارك ان البرلمانيين يجب أن يكونوا علرى بريرنرة 

من أنظمة القيم المختلفة في استراتيجيتهم الوطنية ألن القائمين بالتقييرم، 

 أو خبراء التقييم، يتأثرون بتلك القيم.

 

أنا ال أعرف إذا كان هناك بلد لديه نفس القيم. "إن أنظمة الرقريرم ترؤثرر "

على حساسية البرلمانيين فيما يتعل  بقضايا المساوات بريرن الرجرنرسريرن 

ومن حيث النهج المتبع لصالح الضعرفراء برمرن فريرهرم األشرخراص ذوو 

اإلعاقة، واألشخاص الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشريرة، 

 واألطفال، وكبار السن".

 

على الصعيد الوطني يجب علينا أن نشجع هرذا الرترنروع، وخصروصرا "

ولضرمران عردم  عندما يتعل  األمر بتحقي  أهداف التنمية الرمرسرتردامرة".

 إهمال أحد، نحن بحاجة إلى فهم مغزى التنوع في إطار التقييم "

 

ينبغي على التقييم أن يعطي األولوية للتنوع "فمعظم السريراسريريرن لريرس 

 لديهم الوقق للتعامل مع التفاصيل.

 

لذا، عند تصمريرم  إنهم يركزون على تقرير التقييم ويتصرفون بمقتضاه 

 التقييم يجب علينا التأكد من إدراج هذه القضايا الرئيسية ".

 

في نظر معالي السيد مبارك، يمكن للبرلمانيين أن يرؤثرروا عرلرى 

 "األبعاد الشاملة" في بالدهم.

 

، ال التقييم، في وجهة نظره، يجب أن يكون أكثر تكرارا: "في المستقبل

ينبغي أن يكون التقييم سنويا، بل يجب أن يركرون، بردال مرن ذلرك، فري 

فيما يرترعرلر  برالرترنروع الرذي نرحرن بصردده، وبسربرب z فترات متقاربة.

 التطورات السريعة في العالم "

 

 

 

 

مبارك، عضو برلمان غانا أن التقييم أمر بالغ األهمية فري ترعرزيرز السريراسرات  منتقىوأوضح معالي 

 المستندة إلى بيانات يمكن االعتماد عليها، وأنه يجب إدماج العديد من القيم في االستراتيجيات الوطنية.

 

إن من الضروري تقييم كل ما "

نقوم به إذا كنا نريد حقا تحقي  

 النتائج المتوقعة"

 مبارك  منتقىمعالي السيد 

النائب في برلمان غانا وعضو برلمان عموم 

 أفريقيا
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وتقول: "إنك، كبرلماني، إذا كنق تعمل دون البحث والتقييم، فهذا يعني 

وباإلضافة إلى ذلك، لرم تركرن قرادرة  أنك ال تعي باألولويات كما يجب.

على تقييم نفسك لمعرفة ما إذا كانق سياساتك تمشي بشكل صحيح وإذا 

 " كانق اإلنجازات التنموية هي التي تريد أن تتركها.

 

وقالق: إن أفريقيا، مع األسف، تفتقر الباحثين والمقيّمين الذين يركزون 

ولذلك فمن الرمرهرم  على استخدام التقييم في التخطيط ووضع السياسات.

للحكومات تخصيص أموال ألعضاء البرلمان لرترمركريرنرهرم مرن ترعريريرن 

 متخصصين في التقييم خالل عملية الميزانية.

 

، يمكن للبرلمانيين تقييم السياسات فريرمرا شيبيشوفي رأي سعادة السيدة 

يتعل  بالمساواة بين الجنسين بمعالجة هذه المسألة، ليس على الصرعريرد 

 الوطني فحسب، ولكن أيضا من خالل عملية تشمل حتى القرى.

 

"إنك، كعضرو فري الربررلرمران، ترريرد أن  واستخدمق مثاال في بناء سد.

عليك أن تذهب إلى المنرطرقرة الرتري ترم برنراء  تعرف إذا كان للسد تأثير.

السد فيها، وتسأل السكان مباشرة حول التغيرات المترتبة عن ذلرك فري 

هؤالء الناس في طبقات  فهؤالء السكان ال ينبغي االستهانة بهم. حياتهم.

القاعدة هم الذين سيخبرونكم بأن هذا السد على وجه الخصوصن يعرمرل 

بشكل جيد أو ال يعمل بشكل جيد، أو أنهم بحاجة الى مزيد من األنابيرب  

وإذا تصرفق  برهرذه الركريرفريرة، سرتركرون  وهكذا تبدأ التقييم إلى منازلهم.

كلمتك مناسبة، على الصعيد الوطرنري، عرنرد مرا ترترحردع نريرابرة عرنرهرم  

 للتعبير عن مطالبهم".

 

برأن الربررامرج  شيييبيييشوبالنسبة للمسرترقربرل، اقرترنرعرق سرعرادة السريردة 

"إن البرامج التي ترعرالرج  االجتماعية تتطلب اهتماما خاصا أثناء التقييم.

الحياة اليومية للمواطنين العاديين بحاجة إلى مزيد مرن الرترركريرز عرلرى 

 الصحة والتعليم واألمن.

 

إن هذه القضايا تؤثر على المواطنين، ولذلرك يرجرب الرترركريرز عرلريرهرا، 

فنحن برحراجرة إلرى ترخرصريرص  وخصوصا عند تخصيصات الميزانية.

المزيد من األموال للصحة، والمزيد من األموال للتعليرم، والرمرزيرد مرن 

 ".األموال للقطاع األمني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقد أشارت إلى أن البرلمانات ال يمكن أن تسرترغرنري عرن  عضو في البرلمان الكيني. شيبيشراشيل 

 البرامج االجتماعية التي تتعامل مع حياة المواطن العادي تحتاج إلى االستفادة من تركيزخاص على التقييمات. البحث والتقييم.

 

إذا كنق تعمل دون البحث "

والتقييم، فهذا يعني أنك ال 

 " تعي باألولويات.
 شيبيش سعادة السيدة راشيل 

النائبة البرلمانية الكينية وعضو برلمان عموم 

 أفريقيا
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وصرح سعادة السيد علي أحمد، بأن السودان أقامق عالقات جيدة جردا 

 مع المؤسسات األكاديمية بهدف تحسين التقييم على الصعيد الوطني.

 

ويستند التقييم الجيد، في رأيه، على توفير الموارد الفعالرة شرريرطرة أن 

 يدرك البرلمانيون ذلك ويعيّنون مقيّمين ِمهنيّين.

 

يجب أن يكون البرلمانيون متواضعين ويقبلون التشاور مع المنظمرات "

وال يرنربرغري أن  غير الحكومية والمجتمع الفكري واألوساط األكاديمية.

يقولوا برمرا أنرهرم انرترخربروا، فريرمركرن أن يرعرترمردوا فرقرط عرلرى الرحرس 

ينبغي أن يتصرفوا تصرفرا عرلرمريرا،  فالحس السليم ال يكفي هنا، السليم.

وال يرنربرغري عرلريرهرم أن يرفرعرلروا ذلرك  ويقوموا بجمع البيانات وتحليلها.

 بأنفسهم، بل يتركون هذا العمل للخبراء."

 

وفقا لرأي معالي علي أحمد، إن تقييم السياسات في ضوء العردالرة بريرن 

الجنسين يمكن وينبغي أن يقاس علميا إذا كان مجتمع التنمية يريد تنفريرذ 

 EvalAgenda2020 أجندة التقييم أهداف التنمية المستدامة و

 

مرا هرو نصريرب  أعتقد أن هاتين المسألتين ينبغي أخرذهرمرا براالعرتربرار."

السلطة في المناط ، ونصيرب ترطرويرر الرخردمرات، و نصريرب ترمرثريرل 

كل هذا يجب أن يؤخذ بعين االعتبار حتى يكون لدينا هياة شربره  المرأة.

إقليمية في أفريقيا قادرة على المضي قدما في عملية جمع البيانات حول 

 هذه القضايا الهامة.

 

واكد مجددا أن المشاركة شبه اإلقلريرمريرة األفرريرقريرة و اسرترراتريرجريرات 

 التعاون ضرورية لتعزيز مجتمع تقييم أقوى.

 

نحن بحاجة الى مزيد من حلقات العمل اإلقلريرمريرة الرتري نشررك فريرهرا  "

األكاديميين والمنظمات غير الحكوميرة الرتري لرديرهرا خربررة فري مرجرال 

 فبالتعاون معها، يمكننا تخصيص األدوار وتوضيح المهمات. التقييم.

 

وسيتم مناقشة نتائج هذه االجتماعات في ورشة عمرل أخررى مرن أجرل 

وهذا سريرشرجرع اآلخرريرن عرلرى  التقييم وإجراء مقارنة مع دول الجوار.

 القيام بتقييمات أكثر وتحسين النتائج ".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويرى سعادة  السيدعوض حاج علي أحمد، عضو البرلمان السوداني، أن المفاهيم االجتماعية مثل المساواة بين الرجرنرسريرن قرابرلرة لرلرقريراس 

 الكمي وعلى البرلمانيين تحديد موارد التقييم المناسبة لتحسين النتائج.

 

يجب أن يتصرف البرلمانيون "

تصرفا علميا، ويقومون بجمع 

 " البيانات وتحليلها.
النائب سعادة السيد عوض حاج علي أحمد

البرلماني السوداني و عضو برلمان عموم 

   إفريقيا
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في وجهة نظرها، كان التقييم مفيدا في ديمقراطريرة فرتريرة مرثرل جرنروب 

أفريقيا. وتضرب مثال في القطاع الصحي،  مثل قانون مكافرحرة الرتربرغ 

 الذي أثار ضجة كبيرة.

 

وقد أظهرت أدلة على أن هذا الرقرانرون مرن شرأنره أن يركرون لصرالرح "

مواطني جنوب افريقيا على الرغم مرن برعرل الرمرقراومرة. ولركرن برعرد 

اعتماده، كان هناك مناخ مختلف في جلسات االسرترمراع بشرأن اعرترمراد 

على الصعيد الوطني، نحن في مرحلة دراسة الرنرظرام  مشروع القانون.

و شعرالقطاع الخاص بأنه مهدد ولكن تشير البيرانرات  الصحي الوطني.

وأعتقد أنره  إلى أن هذا النظام يمكن العمل به بشرط وجود تمويل كاف.

 سوف يكون مفيدا في المستقبل".

 

وتقول إنه من المهم بالنسبة للربررلرمرانريريرن إشرراك السركران فري وضرع 

السياسات إذا كانق هذه السياسات ترغب في االنضرمرام إلرى الرمربرادئ 

 التوجيهية التي هي عدم ترك أي شخص وراء.

 

ونظرا الرتفاع نسبة األمية، نحن نترحردع عرن بررلرمران الشرعرب فري "

جنوب أفريقيا، وأنا أعتقد أننا بحراجرة إلرى إشرراك السركران فري صرنرع 

وبرمرا أنرنرا نرقرول أن  القرار ألن هذا األخير يؤثر عليهم بشكل مربراشرر.

البرلمان للشعب ونقوم بتنظيم مشاورات عامة على كامل أراضي البلد، 

يجب علينا أيضا أن نأخذ بعين االعتبار أصوات جميع طبقات السركران: 

األشخاص المعوقين في المجتمع، والمزارعين والمزارعات وغريررهرم. 

 يجب إشراك كل األطراف إذا كنا نريد معنى لهذا المفهوم ". و

 

وقالق "بما أن الرئيس قد جعل قضية المساواة بين الجنسين في مرركرز 

حرول الرمرؤسرسرة  9عملها، وبما أن هذه المسألة تم تناولها في الرفرصرل 

المسؤولة عن المساواة بين الجنسين، فهذا يعني أننا ندرك المرسرألرة فري 

ولألسف، عندما نناقش هذه القضايا، نرركرز فرقرط عرلرى  جنوب أفريقيا.

وإذا عالجنا هرذه  النساء في حين أن الرجال لديهم دور ينبغي أن يمثلوه.

القضايا الخاصة بالمساواة بين الجنرسريرن، سرنرزداد انرفرتراحرا وسرنرعرزز 

 المساواة االجتماعية ألن كال االثنتين تؤدي إلى األخرى".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، عضو برلمان جنوب أفريقيا، ال بد من االعتماد على البحث القائم على أسراس الربريرانرات مرن أجرل كاليانوفقا لرأي معالي سانتوش فينيتا 

 وضع السياسات وإشراك السكان في عملية صنع القرار.

 

إذا عالجنا قضايا المساواة "

بين الجنسين، سننفتح و 

  نعزز المساواة االجتماعية"

 سعادة السيدة سانتوش فينيتا كاليان 
النائبة في برلمان جمهورية جنوب أفريقيا 

 وعضو برلمان عموم أفريقيا
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فري برلردي، إثريروبريرا، نرقروم برمجرراء ترقريريرم  أعتقد أن التقييم مهم جدا."

ومن المهرم جردا أن  منتصف الطري  في كل خطة استراتيجية خمسية.

ويرمركرن الرحرصرول عرلرى أفضرل  نعرف ما يحدع على أرض الرواقرع.

 المعلومات على المستوى الشعبي."

 

وأضافق قائلة أن هناك في كثير من األحيان فجوة بين ما هو مركرتروب 

 وبين ما يحدع في المجتمعات المحلية.

 

في إثيوبيا، نهترم اهرترمرامرا كربريررا  ال بد من تذهب إلى مجتمع القاعدة."

 بتقييم ما يكسبه السكان وخاصة الذين في القاعدة."

 

في نظرها، يجب أن يكون العينات تمثيلية بالنسبة للسركران ولرلرمرنرطرقرة 

وينبغي أن يحرص المكلفون بالتقييم على استخردام أسرالريرب  الجغرافية.

علمية صارمة إذا كان من الرمرحرترمرل أن يرؤدي الرترقريريرم إلرى ترغريريرر 

 اجتماعي.

 

ألن التقييرم   إن هذا يسهم في صياغة وتحسين عملية تغيير السياسات،"

ويجب أن يركرون لردى الرمرهرنريريرن  مفتاح التغيير في جميع أنحاء العالم.

كما يجب التأكد من أن المعلومات التي تم جرمرعرهرا  وقق وموارد كافية.

من خالل هذه العملية العلمية، يمكن للمرء أن يررى كريرف يرترم  .حقيقية

وأخريررا،  مالءمة السياسات مع السكان، وما هي التعديالت المرطرلروبرة.

يمكنك تنفيذ سياسة أو استراتيجية مختلفة إذا كرانرق السريراسرة الرحرالريرة 

 تعاني صعوبات في االقالع ".

 

إن الرترنرمريرة أو الرنرمرو  ميناليبصدد المساواة بين الجنسين، قال معالي 

يمكن أن تأتي مرن مصرادر عرديردة، ولركرن يرنربرغري أن يركرون السرؤال 

 الموضوعي دائما: ما هي التنمية التي يستفيد منها جميع أفراد المجتمع؟

وفري  وفيما يتعل  بالمساواة بين الجنسين، فمستوى التنمية لريرس نرفرسره.

رأيها، "ال بد من إيالء االنتباه إلى الطبقات المهمشة. إن دسرترور برلردي 

ولركرن فري  وهكذا، تستفيد المرأة من القانون. يعطي حقوقا هائلة للنساء.

الممارسة العملية، هناك مشكلة ال تزال يطرح نفسها، وهي نفس مشكلة 

 التنفيذ ".

 

وترى أن المساواة بين الجنسين، تتطلب تغييرا في المواقف والمعتقدات 

 من أجل العمل بشكل جماعي لتحسين حياة الجميع.

وفيما يتعل  بالمستقبل، قالق معالي السيد مينالي إنه من الضرروري أن 

يعكس التقييم واقع البالد، وأن ال يعمل القائمين به من أجل مصرالرحرهرم 

 أثناء إجرائه.

وال ينبغي إجرراء  واختتمق قائلة: "يجب أن يتم تحديد الهدف بوضوح،

برل يرجرب إجررايه إليرجراد الرحرلرول  التقييم فقط من أجل التقييرم برذاتره.

ويرترعريرن عرلريرنرا أن نرحردد  ووضع استراتيجيات أو سياسات مستقبلريرة.

 بوضوح احتياجاتنا".

 

 

 

سعادة السيدة شيتاي مينالي ، النائبة االثيوبية توضح أن التقريريرم يرجرب أن يرترم إنرجرازهرا حرترى فري 

 مستوى القاعدة ويجب أن يأخذ بعين االعتبار واقع البالد ليكون متوازنا وشامال.

 

ينبغي أن يكون السؤال "

األساسي هو: هل التنمية 

  " لصالح المجتمع بأكمله؟

 مينالي معالي السيدة شيتاي 

النائبة البرلمانية اإلثيوبية وعضو برلمان عموم 

 أفريقيا.
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ويرى أن التقييم مهم جدا في ساحل العاج، ألنره يسرمرح لرلربررلرمرانريريرن 

"مرن الرمرهرم  بمعرفة ما إذا كان يتم تحقي  األهداف المنوطة باألنشطرة.

أن نقيم ونعرف ما إذا كنا نسير في االتجاه الصحيح مرع مشراريرعرنرا أو 

 إذا كان من الضروري إعطاء توجيهات جديدة."

 

وقال إنه اذا أرادت البلدان أن تمضي قدما وتكون فعالة، يجب أن يكون 

إذا  "يجب أن نسعى  إلى التقيريرم ونرجرريره ألنره واجرب. التقييم إلزاميا.

كان لديك هدف وكنق بصدد وضع استراتيجية لترحرقرير  هرذا الرهردف، 

تحتاج بين حين وآخر، إلى التوقف وتقييم ما إذا كرانرق اسرترراتريرجريرترك 

وإذا لم يقدك استراتيجريرترك فري  جيدة بما يكفي لمساعدتك على تحقيقها.

االتجاه الصحيح، يجب إجراء التعديل، أوإيجاد استراتيرجريرة جرديردة أو 

إن الرترقريريرم أمرر  النظرفيما إذا كانق األنشطة التي تم ترحرديردهرا جريردة.

 يجب القيام به ". حتمي

 

إذا كنا نريد حقا أن نتطور ونمضي قدما في مشاريعنا، ال برد مرن أن "

هرذه هري الرطرريرقرة الروحريردة  يشمل كل نشاط نقوم به عنصرا للتقريريرم.

 لضمان قياس فعاليتنا."

 

ويرى سعادة السيد باكاري، أن دور البرلمان األفريقي كمنظمرة قراريرة 

"كرل  ينطوي على أعضائه، البرلمانيين، الرذيرن يرمرثرلرون دول الرقرارة.

ولنكون قادرين على التحردع أو الرترعرامرل مرع  واحد منا لديه دور هام.

تحديات القارة، من المهم بالنسبة لرنرا أن نرحردد الرمررجرعريرات، وأعرنري 

بالمرجعيات البلدان التي وضعق ونفذت بالفعل سريراسرات ومرمرارسرات 

جيدة تعمل بشكل جيد في مجاالت محددة مثل الصحة، ومن ثرم نرترعرلرم 

 من خبراتهم في تطوير سياساتنا واعتماد مناهجنا على سبيل المثال".

 

وهكذا يوفر برلمان عموم أفريقيا منصة تسرمرح لرلربررلرمرانريريرن بروضرع 

استراتيجيات مشتركة لتعميمها على الدول األعضاء. "وهذا سيسمح لنا 

بأن نتكلم نفس اللغة كقارة في جمريرع الرمروضروعرات والرمرجراالت ذات 

وسيؤدي ذلك إلى ظهور سياسة مشرترركرة فري مرجرال  الصلة بالصحة.

 " الصحة العمومية داخل قارتنا.

 

هذه القوانين أو االستراتيجيات النموذجية يمكن نشرها في دولنا من قبل 

ويرمركرن أن تركرون حرال لركرثريرر مرن  البرلمانات الوطنية التي تعتمدهرا.

ويمكن أن تضاف إلى ذلك القوانين   المشاكل المتعلقة بمشروع الصحة.

هذا مثال لكيفية اعتماد لرجرنرة  حول األمراض المعدية وتسجيل األدوية.

 الصحة والعمل والشؤون االجتماعية أجندة إقليمية ووطنية للصحة ".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إذا كنا نريد حقا أن نتطور ونمضي "

قدما في مشاريعنا، ال بد من أن يشمل 

 كل نشاط نقوم به عنصرا للتقييم."

 معالي السيد باكاري واتارا 
النائب في برلمان كوت ديفوار وعضو برلمان 

 عموم أفريقيا

وشدد على أن تطويرر قروانريرن نرمروذجريرة فري مرجرال  الصرحرة  وقال معالي باكاري واتارا، عضو برلمان كوت ديفوار أن التقييم إلزاميا.

 قد يكون حال لمشاكل العديد من المشاريع الصحية في أفريقيا. برلمان عموم أفريقياالعمومية داخل 
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وترى السيدة ديالو، " أن للتقييم أهمية قصوى ألنره سراعرد عرلرى ترقرديرم 

وقرالرق إن  لمحة عامة عن القضايا المتعلقة بالسياسة الصحية في بالدنا.

التقييم مكن أيضا من تخصيص اعتمادات كافية في الميزانيرة لرمرواجرهرة 

 التحديات الصحية ".

 

وأضافق أنها مقتنعة بأن هناك حاجة إلرى الردعروة، و الرتروعريرة وحشرد 

التأييد لمساعدة صناع القرار في جميع المستويات على فهم التقييم كرأداة 

 قيّمة لتحديد سياسات الدول في مجال التخطيط.

 

إنها تصر على أن البيانات الموثوقة بها ال تنمو على األشجار، ولذا فمنره 

ال بد من تدريب وتعزيز قدرات المحققين بحيث يكرونرون قرادريرن عرلرى 

قيادة فعالة لعملية الرصد و التقييم، من طور جمع البيانرات حرترى ترقرديرم 

 التقارير.

 

ومن األهمية بمكان توفير معلومات دقيقرة لرترصرمريرم وترحرديرث وترنرفريرذ 

السياسات الرئيسية والبرامج الصحية لدعم الرعايرة االجرترمراعريرة عرلرى 

جميع المستويات، وخاصة في المناط  الريفية حيرث ترعرانري الرخردمرات 

 الصحية من عجزحتى  في البلدان النامية،.

 

وردا على سؤال عن مستقبل التقييم في أفريقيا، أوضحق معالري السريردة 

ديالو: "هناك أمل لمستقبل التقييم فري أفرريرقريرا، ألن هرنراك فرهرم أفضرل 

للحاجة إلى بيانات دقيقة لتمكين الحكومات من تخصيص ميزانية كرافريرة 

 وجيدة التوزيع ترضي التزامات الشركاء الدوليين وتلبي االحتياجات ".

 

وعلى سبيرل الرمرثرال، أشرارت إلرى أن " إعرالن أبروجرا تروصري برأن 

٪ مرن الرنراترج 02تخصص ميزانيات الدول األفريقية مرا ال يرقرل عرن 

وفي كثير من األحيان، تتجاهل غالبية  المحلي اإلجمالي لصحة السكان.

وبرفرضرل  الدول هذه االلتزامات نظرا لعدم وجرود مرؤشررات واضرحرة.

التقييم تحصل الدول على أرقام أكثر دقة وتصبح لديها دوافع لتنفيذ هرذه 

 التوصيات ".

 

تتناول لجنة الصحة والعمل والشؤون االجتماعيرة فري بررلرمران عرمروم 

"إن أحرد أهردافرنرا  أفريقيا قضايا مناسبة للغرايرة بشرأن مسرألرة الصرحرة.

الرئيسية هو وضع القوانين النموذجية التي تأخذ بعين االعتبار المشاكل 

وألداء رسالترنرا برنرجراح،  الصحية الحقيقية للسكان الحقيقيين في أفريقيا.

يجب أن نتعاون ونوحد جهودنا مع المنظمات دون اإلقليمية بحيرث يرترم 

نشر هذه القوانين النموذجية على مختلف المرسرترويرات لردعرم الرقروانريرن 

 الوطنية حتى تصبح أكثر فعالية ".

 

وترى أن من الضروري أن يتبادل  النائب البرلماني مع كل األشخاص 

فالنقاش على مستوى السركران أمرر مرهرم جردا، كرمرا أن  الذين انتخبوه.

التآزر مع منظمات المجتمع الرمردنري ذات الصرلرة يسراعرد عرلرى نشرر 

وأكردت أيضرا أهرمريرة الرترعراون مرع  رسائل هامة بشأن تعزيز الصحة.

 وسائل اإلعالم.

 

إنها ال تزال مقتنعة بأن التقييم ينبغي أن تركز عرلرى الرنرسراء واألطرفرال 

واألمراض السارية وغير السراريرة الرتري تشركرل الريروم أكربرر مشراكرل 

 الصحة العمومية.

 

 

إن أحد أهدافنا الرئيسية اليوم هو تطوير "

القوانين النموذجية التي تأخذ بعين االعتبار 

 القضايا الحقيقية لصحة السكان في أفريقيا"

 معالي السيدة زالكة ديالو  
النائبة في برلمان جمهورية غينيا وعضو 

 برلمان عموم أفريقيا

مرن أجرل   معالي السيدة زالكة ديالو، عضو برلمان غينيا كوناكري تسلط الضوء على ضرورة الدعوة إلى التقييم وتوافر البيرانرات الركرافريرة

 اعتماد البرلمانيين للتقييم  بفعالية.
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حققق بالدها موزامبي  تقدما كبيرا في مجال مشاركة المررأة فري صرنرع 

 القرار.

 

لقد أحرزنا ترقردمرا حرقريرقريرا فري مرجرال الرمرسراواة بريرن الرجرنرسريرن فري "

٪ من البرلمانيين المشاركين في أخذ القرار من 83إن حوالي  موزامبي .

وتتطلب أهداف التنمريرة الرمرسرتردامرة  نسبة ٪.01نحن نقترب إلى  النساء.

هناك عرديرد  وهذا يعني أن موزامبي  تسير على الطري  الصحيح. ٪.21

وهرنراك أيضرا امررأة رئريرسرة  من النساء بين الحكام واإلداريين والقضاة.

 وتم تحقي  تقدم حقيقي ". للجمعية الشعبية الوطنية.

 

هررذا الررتررمررثرريررل يرردل عررلررى أن السرريرراسررات الررترري ترردعررم الررنررسرراء تررنررفررذ 

وأوضحق أن هذا انتصار مهم جدا ألن النساء يشركرلرن أغرلربريرة  تدريجيا.

"لسوء الحظ، يتم ترك العديد  من النساءعلرى الرهرامرش  سكان موزامبي .

 م وجود تعليم".دبسبب ع

 

وترى أن االستثمار في تعليم المرأة  يمكن أن يكون حرال يسرمرح برزيرادة 

و  مشاركة المرأة في صنع القرار ألن كثيرا من النساء ال يرزلرن أمريرات.

 قد أهمل تعليم الفتيات والعديد منهن نادرا ما يكملن المرحلة االبتدائية.

 

تشير سعادة دومينغوس إلى التأثير السلبي لرلرزواج الرمربركرر وفريرروس 

نقص الرمرنراعرة الربرشرريرة ل أيضرا عرلرى مشراركرة الرمررأة فري صرنرع 

فبسبب تزايد عدد النساء المصابات برفريرروس نرقرص الرمرنراعرة  القرار.

البشرية، هناك عدد كبير من النساء ال تنهين دراستهن ويرمرنرعرهرن ذلرك 

 من المشاركة في التنمية.

 تواجه أجندة التنمية العديد من التحديات.

حكومة موزمبي  تريد مساعدة المرأة من خالل التمكريرن االقرترصرادي "

لمساعدتهن على تحقي  حلمهن في اإلنتاج الزراعري. فرمرعرظرم الرنرسراء 

وإذا فشلنا في مساعدتهن عرن طررير  الردعرم االقرترصرادي  ربات أسر.

المستدام، سنتعرض لخطر الفشل في تحقي  أهداف التنمية المسرتردامرة، 

 على األقل مازال لدينا األمل ".

 

في المستوى الجهوي، قالق سعادة السيدة دومينغوس أن هناك تقدما في 

مجال العالقات واالستراتيجيات الردولريرة لردعرم دور أعضراء بررلرمران 

لكنها الحظق أن بعل الرترحرديرات ال ترزال مراثرلرة ألن  عموم أفريقيا.

 كثيرا من المجتمعات ال زالق تجهل برلمان عموم أفريقيا.

 

لذلك من الضروري نشر المعلومرات عرن دور الربررلرمرانريريرن أعضراء 

 برلمان عموم أفريقيا في المجتمعات، ليعرفوا مهمة البرلمان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من الضروري نشر معلومات حول "

عموم أفريقيا داخل  دور برلمان

 المجتمعات المحلية."

 سعادة السيدة فرانسيسكا دومينغوس توماس 
النائبة في برلمان موزامبيق وعضو برلمان 

 عموم أفريقيا

ويرلرعرب  إنها تعتبر التعليم مهما جدا إلشرراك الرمررأة فري الرترنرمريرة. سعادة السيدة فرانسيسكا دومينغوس عضو برلمان جمهورية موزمبي .

 برلمان عموم أفريقيا دورا رئيسيا في تبادل أسس المقارنة من أجل المساواة بين الجنسين.
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أنه في كل عام، يجب على الحكومة تقيريرم مشراريرعرهرا مايومبي  ر معالي

وأضراف قرولره: "براعرتربرارنرا  لمعرفة المناط  التي تحتاج إلى التحسريرن.

برلمانيريرن، يرجرب عرلريرنرا أن نصرر عرلرى أن يرترم الرترقريريرم فري جرمريرع 

ومن المهم حمل الحكومة على جعل التقييم شرطا على جمريرع  الوزارات.

وهذا هو أحد المجاالت التي نواصل النضال فيهرا مرن أجرل   المستويات.

 التغيير في بلدي ".

 

وأشار إلى أن التقييم يجب أن يتم فري جرمريرع الرمرجراالت دون اسرترثرنراء: 

 البحث العلمي والصحة والتعليم والزراعة والبنية التحتية.

 

ويقارن النتائرج مرع مرا هرو مرتروقرع،  "إن التقييم يعد مركزا لتنمية البالد.

كما يوفر التقييم معلرومرات  ويساعد في التخطيط الستراتيجيات المستقبل.

حول تطور الوضع الرحرالري، مرن أجرل إدمراجرهرا فري االسرترراتريرجريرات 

 المستقبلية. "

 

يؤكد أنه من أجل كسب الرمرعرركرة ضرد الرترخرلرف الرذي  مايومبيسعادة  

يعرقل التقدم في القرارة، يرنربرغري لرلربرلردان األفرريرقريرة أن تربرادر برمنشراء  

 التجمعات اإلقليمية.

 

"التقييم أكثر فعالية في حالة النضال االستراتيجي في إطار المنطقة بردال 

إذا وضرعرنرا أنرظرمرة ترقريريرم جريردة عرلرى  من خوض النضال في العزلرة.

المستوى الوطني واإلقليمي، فسيكون التكرامرل عرلرى الرمرسرتروى الردولري 

ويرنربرغري  أسهل ، ألن الهياكل راسخة على المستويين الوطني واإلقليمري.

تشجيع االستراتيجيات اإلقليميرة النرهرا تسرهرل الرتركرامرل والرتروسرع فري 

 االستراتيجيات الوطنية ".

 

وقال ان قوانين نموذجية في مجال الصحة يمكن أن تكون مفيدة جدا في 

إنها على سبيل المثال، تساعرد   حالة انتشار األمراض المعدية واألوباة.

على تطوير استراتيجيات إقليمية في مجال الصحة في أفريقيا وترعرزيرز 

االستجابة اإلقليمية في حالة أزمة صحية، مرثرل فريرروس ايربروال الرذي 

 ضرب غرب أفريقيا.

 

وأضاف أن بطء برلمان عموم أفريقيا في اعرترمراد انرترقرالره مرن مرهرمرة 

 المراقبة إلى مهمة تشريعية يشكل تحديا.

 

مرحردودة  لبرلمان عيميوم أفيرييقيييا"في الساب ، كانق القوة االستشارية 

إال فري اآلونرة األخريررة، فري عرام  للغاية في إطار االتحراد األفرريرقري.

وتبقرى هرذه السرلرطرة  ، في ماالبو، تلقى البرلمان سلطة التشريع.5100

وبصفتنا أعضاء  برلمان عمروم  محدودة وتخضع إلرادة ريساء الدول.

أفريقيا، ال نشّرع بصفة مستقلة، و ال نرفرعرل ذلرك إال برمذن مرن الرقرادة 

أعتقد أننا لو استطعنا أن نكون مستقلين ولدينا حرريرة اقرترراح  األفارقة.

ولركرنرا قرادرون  واعتماد قوانين نموذجية، لفعلنا أفضل ما يمكن لشعبنا،

 على التأثير في السياسات التي تأخذ النهج اإلقليمي في االعتبار ".

 

 

 

 

 

 

 

 

ينبغي تشجيع االستراتيجيات اإلقليمية "

 " ألنها تسهل التكامل وتوسيع التكامل.

 سعادة السيد باتريك مايومبي مومبيوكو 

النائب البرلماني في جمهورية الكونغو 

 الديمقراطية وعضو برلمان عموم أفريقيا

يعتقد أن االستراتريرجريرات اإلقرلريرمريرة ضرروريرة  عضو البرلمان في جمهورية الكونغو الديمقراطية  سعادة السيد باتريك مايومبي مومبيوكو

 لتحسين الصحة العامة ومهمة برلمان عموم أفريقيا، التي تخص التشريع ستكون أساسيا لتحقي  ذلك.
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في وجهة نظره، ال يمكن أو ال ينبغي للحكومات أن تبادر بأي عرمرل فري 

 سياق سياسات محددة، دون تقييم.

 

السياسات والقوانين التي يقرها البرلمان تلخص وجهات نظر مختلفة فري 

 الرأي العام ويستفيد منها السكان.

 

ولذلك يرلرح سرعرادتره  ٪ من الحاالت.31رأي األغلبية هو الذي يسود في 

على أن يكون التقييم مفتاح تشاور النواب البرلمانيين مع السكان من أجل 

 تصويق مستنير يعكس واقع شعبهم.

 

وردا على سؤال حول المساواة االجتماعية والمساواة بين الجنسين، يقول 

: "العدالة االجتماعية والمساواة فري السرودان يركرفرلرهرمرا Bielyفخامة آل 

فهما مرفرتراح حرل عردد مرن الرترحرديرات الرتري  الدستور وعاداتنا وتقاليدنا.

إننا نعزز المساواة بين الرجرنرسريرن وفرقرا لرلرقرانرون  يواجهها كال الجنسين.

 والدستور الذي يحكم البالد ".

 

"الريروم،  وقال إنه ال يوجد في السودان فرق كبير في مستوى الرجرنرسريرن.

هناك نساء أطباء ومهندسون وضباط شرطة وأكاديميون و في كثيرر مرن 

في كافة جوانب الحياة، تسهم المرأة السودانيرة   الحرف والمهن األخرى.

 بفعالية في التنمية الوطنية، جنبا إلى جنب مع الرجل ".

و يعتقد أن هذا التمثيل المتوازن بين الرجل والمرأة في البيارة الرمرهرنريرة 

 هو مؤشر المساواة بين الجنسين في السودان.

 

: " إن Bielyوفيما يتعل  بالتمثيل الرجرهروي، يرقرول الرنرائرب آل 

برلمان عموم أفريقيا يضم جميع الجنسيات واألعراق التي تشركرل 

أفريقيا ويوفر منصة تسمح بالنقاش حول القضايا الرئيرسريرة الرتري 

وبهذا يمّكن من التوصل إلى الحد األدنى  تؤثر على جميع البلدان.

من التواف  الذي من شأنه أن يخدم المصالح المشترركرة ويرترحرول 

 إلى سياسات إقليمية ".

 

وقال انه واث  من أن القرارات التي اتخذت في برلمان عمروم أفرريرقريرا 

ستؤدي إلى التقارب بين السياسات الحكومية في مخترلرف دول الرقرارة، 

 وأنها سوف تضع أفريقيا على طري  التنمية.

 

انه يعتقد أن األوضاع  اإلقليمية للسياسات يسمح بالثقة حرول مسرترقربرل 

 القارة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إن الوضع اإلقليمي للسياسات يسمح بالثقة "

 في مستقبل القارة."

 سعادة السيد أمين آل 

 النائب السوداني وعضو برلمان عموم أفريقيا

وهرو مرقرترنرع برأن  ، النائب السوداني, قال إن برلمان عموم أفريقيا بمثابة الناط  بلسان البرلمانريريرن األفرارقرة.Bielyأمين آل  سعادة السيد

 المناقشات والقرارات ستؤدي إلى تقارب السياسات الحكومية بين الدول األعضاء.
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التقييم مهم جدا بالنسبة لنا ألننا يجب أن نبقى، نحن الربررلرمرانريرون، عرلرى 

 علم بقضايا الصحة والمجاالت ذات الصلة.

فمذا تم إرسالها مرن  وفي وجهة نظره، يجب أن تكون المعلومات متبادلة.

قبل برلمان عموم أفريقيا، الذي ينتمي أعضاءه إلى البرلمانات الروطرنريرة 

المختلفة، يمكن نقل هذه القضايا إلى الربررلرمرانريريرن فري الردول األعضراء 

 لتوصيلها إلى مجتمعاتهم ".

 

 وقال سعادته: "يكفي توفير معلومات مدروسة بعناية شريطة تقاسمها"

 

أيضا على أهمية تبادل الرمرعرلرومرات  Mdluliويؤكد سعادة السيد مدلولي 

 بين لجان البرلمان وأعضائه على المستوى الوطني.

 

وأضاف سعادته قرائرال: "يرمركرنرنرا أن نررى عريربرا فري هرذا الررابرط ألن 

المعلومات التي لدينا تأتينا من البرلمان ثم نضعها ترحرق تصررف الردول 

ومع ذلك، فمن عودة المعلرومرات  األعضاء  ونعمل على تنفيذها المحتمل.

لدينا مثال على كتلة شرق أفريقيا التي ترجرمرع الرمرعرلرومرات الرتري  نادرة.

وهناك صعوبة في المناط  التي ال يروجرد  تحيلها إلى البرلمان الوطني.

إن جمع معلومات من الدول األعضاء صعبة،  فرلرديرنرا فرقرط  فيها كتلة.

ترخيص لنقل المعلومات إلى الدول األعضاء ما لم يتم تعريريرن شرخرص 

ويمكن للتقييمات الرمروضروعريرة أن ترغريرر هرذا  خصيصا لهذا الغرض.

 الوضع الراهن".

 

، أن المهمة الجديدة لبرلمان عمروم Mdluliويرى سعادة السيد  مدلولي 

أفريقيا، التي تتمثل في تطوير قوانين نموذجية، تتطلب تقديرات مروثرقرة 

 بدقة.

 

"إن توحيد االتجاهات يؤدي إلى المواءمة بين القوانين المختلفة لردولرنرا 

وفيما يخص القضايا المتعلقة بالصحة فراسرترخردام الصركروك  األعضاء.

القانونية المتطابقة إلى حد كبير يساعد على توفير عالجات موحدة المقا 

ييس ومعترف بها لصالح السركران مرن أجرل صرحرة أفضرل لرلرشرعروب 

 األفريقية ".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نحن بحاجة إلى عالقات ممتازة "

بين البرلمانات والهيئات 

  المسؤولة عن التقييمات"

 
 مدلولي  السيد بونغاني سعادة

النائب البرلماني من مملكة سوازيالند وعضو 

 برلمان عموم أفريقيا

فامهمة الجرديردة  ، عضو برلمان سوازيالند أن التقييم وسيلة لتحديد قيمة السياسات وجدارتها وأهميتها.Mdluli رى معالي بونغاني مدلولي

 الموكلة للبرلمان اإلفريقي، والتي تتلخص في تطوير قوانين نموذجية، تتطلب تقديرات موثقة جيدا.
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يعربان عن امتنانهما للوكالة األمريكية    Khulisa Management Servicesان االستراتيجية األفريقية للصحة وشريك تنفيذها  

 (.GPESللتنمية الدولية ، وبرلمان عموم أفريقيا، والمنتدى العالمي للبرلمانيين من أجل التقييم )

 

( تحق رقم USAIDوتم تقديم هذا المنشور بفضل الدعم السخي من الشعب األمريكي من خالل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )

 .AID-OAA-C-11-00161العقد: 

 

 المحتويات تحق مسؤولية أصحابها وال تعكس بالضرورة وجهة نظر الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أو حكومة الواليات المتحدة.

 ويمكن الحصول على معلومات إضافية على العنوان التالي:

African Strategies for Health  

4301 N Fairfax Drive, Suite 400,  

Arlington,  VA 22203 

+1.703.524.6575 

AS4H-Info@as4h.org 

www.africanstrateies4health.org 

http://www.africanstrategies4health.org

