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 فريكا"آبرنامج "ايدز اتش 

 
برنامج  تنشيط تيدؼ إلى  2011دوؿ  وحكومات االتحاد األفريقي  عممية في عاـ  ءأطمؽ رؤسا

مخاطر التراجع عف  الحد مفبغرض مواصمة توسيع نطاؽ القيادة األفريقية و   ”ايدز واتش آفريكا“
والسؿ والمبلريا عمى مدى العقد  االيدز/المناعة البشريةكافحة فيروس نقص التقدـ المحرز في م

 .الماضي
والسؿ واألمراض المعدية  االيدزفيروس نقص المناعة البشرية/ حوؿ 2001في قمة أبوجا عاـ 
 ”ايدز واتش آفريكا“برنامج وقاموا بوضع نية رؤساء دوؿ وحكومات التقى ثما ،األخرى ذات الصمة

. أف ىذا وتعبئة الموارد الدوؿ لرصد االستجابة األفريقية اء كمنبر لمدعوة عمى مستوى رؤس
 توكييكؿ لبلتحاد األفريقي وتـ نقؿ أمان بوالبرنامج الذي تـ تنسيقو اصبل مف أبوجا، قد اعترؼ 

 .2004األفريقي في يوليو  االتحادقمة  صادر عف  إلى مفوضية االتحاد األفريقي  بموجب مقرر
إدارة الشؤوف االجتماعية داخؿ  ايدز واتش أفريكا"ترشح أمانة ، تـ إنشاء  2005منذ عاـ 

راجع  االيدز والسؿ والمبلريا فيروس نقص المناعة البشرية / قسـمفوضية االتحاد كجزء مف ل
 .2والمخطط التنظيمي في الممحؽ  2التحاد االفريقي في الممحؽ احرزه اوصؼ 

تقوده أفريقيا في مجالي الدعوة  نبرًا مظؿ البرنامج العشر الماضية ،  عمى مدى السنوات
 لمكافحة فيروس نقص المناعةالقاري لعمؿ باريع المتيف تقودىما أفريقيا عمى التسوالمساءلة 

 .االيدز/البشرية
عدة اجتماعات بالتزامف مع القمـ نصؼ السنوية لبلتحاد االفريقي   ايدز واتش أفريكا"برنامج عقد 
   ..كأولوية قصوى لمقادة األفريقييفااليدز  ص المناعة البشرية /التركيز عمى أزمة فيروس نقمع 

قارية لمجاف الوطنية  اجتماعات البرنامج،  عقد رؤساء الدوؿ والحكومات األفريقييف قررات ملتنفيذ 
عمى تصميـ وتنفيذ خطة االتحاد االفريقي لفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز في وقت الحؽ 

  .االيدزلفيروس نقص المناعة البشرية/ يةالقار ستراتيجية الا
ويقـو عمى ىذه التجربة،  ”ايدز واتش آفريكا“برنامج ني ب،  سي 2015 - 2012بالنسبة لمفترة مف 
 االيدزفيروس نقص المناعة البشرية/ وىي لمعالجة األوبئة الثبلثةالقاري العمؿ بتعبئة ورصد 

لى إوينظر . السياسية التي تـ التعيد بيا حتى اآلفوالسؿ والمبلريا ، وضماف الوفاء بااللتزامات 
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يتجزأ مف استراتيجية  كجزء الاالستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز والسؿ والمبلريا ، 
، والتي  تيدؼ إلى كفالة تنفيذ استجابة منسقة لؤلزمات  2015-2007،  ةفريقياألالصحة 

لتجزئة واالزدواجية وضماف اوارد المتاحة والحيمولة دوف الصحية لضماف االستفادة القصوى مف الم
   .نظـ صحية معززةاإلدارة المحمية ل

في أفريقيا، بما في  ايدز واتش أفريكا" برنامج رطة طريؽ لتنشيطاخىذه الوثيقة المفاىيمية تتضمف 
 البرنامج ىذا  ذلؾ استعراض التقدـ المحرز حتى اآلف ، وتحديد التوجيات االستراتيجية لتنشيط

ايدز برنامج  ، مع المحافظة عمى إطار وخطة لمتنفيذ 2015-2011خبلؿ الفترة  في أفريقيا،
  .الذي تمت الموافقة عميو سمفا مف قبؿ رؤساء دوؿ وحكومات االتحاد األفريقي واتش أفريكا"
  المبررات –ثانيا 

 
والمبلريا تحديا واضحا لنمو اإليدز والسؿ  يشكؿ تفشي أوبئة مثؿ فيروس نقص المناعة البشرية/

قتصادية الاو االجتماعية ىذه األمراض أمرا محوريا لمتنمية  انتشارمسار و أفريقيا وتنميتيا، 
بالغ الستقرار السياسي واألمف الغذائي ومواصمة التدفؽ الالمستدامة والتماسؾ االجتماعي وا

جتمع اليذه الكارثة، لما ابدتو ستجابة استثمارات األجنبية في القارة. و الاألىمية لمتجارة الدولية وا
غرض ل ايدز واتش أفريكابرنامج إلنشاء  2001في عاـ  ييفقيحكومات أفر و ثمانية رؤساء دوؿ 

الخطوط الزمنية  راجعالدعوة فيما بعد. إجراء  ولحفزرصد التقدـ المحرز في تنفيذ إعبلف أبوجا 
بظيور االتحاد في الرسـ البياني أدناه.  الواردة 2011إلى  2001مفترة مف للؤلنشطة الرئيسية 

في جيود مفوضية  ايدز واتش أفريكابرنامج القادة دمج ىؤالء قرر ،  2004عاـ  فياألفريقي 
  األفريقي. االتحاد
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المناعة إطارا إستراتيجيا قاريا لفيروس نقص  2005وضعت مفوضية االتحاد األفريقي في عاـ                                                  ـ ”ايدز واتش آفريكا“برنامج وخطة عمؿ ل متبلزمة نقص المناعة المكتسب )االيدز( البشرية/

  2011-2001لمفترة  ايدز واتش أفريكاالخطوط الزمنية بشأن المعالم الرئيسية لالتحاد األفريقي لبرنامج 
 

المعدية األخرى ذات  فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز والسؿ واألمراض حوؿقمة أبوجا  :2001
بر لمدعوة عمى كمن ايدز واتش أفريكابرنامج ة رؤساء دوؿ وحكومات؛ وتـ إنشاء الصمة، ضمت ثماني
 ستجابة األفريقية وتعبئة الموارد.الغرض رصد المستوى رؤساء الدوؿ 

  
 إلى مفوضية االتحاد األفريقي برنامجتـ نقؿ أمانة ال: 2004

  
ايدز شرية/اإليدز وخطة عمؿ إعتماد اإلطار اإلستراتيجي القاري لفيروس نقص المناعة الب: 2005

  واتش أفريكا"
  مصحة والحقوؽ الجنسية واإلنجابية لخطة عمؿ مابوتو لتنفيذ اإلطار السياسي القاري :  2005
 والعبلجفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز  الوقاية مف إلىيع بوصوؿ الجملتزاـ برازافيؿ ا: 2006

   2010والرعاية والدعـ في أفريقيا بحموؿ عاـ 
فيروس نقص لمتعجيؿ بالعمؿ مف أجؿ وصوؿ الجميع إلى خدمات إعتماد نداء أبوجا : 2006

 2010ا بحموؿ عاـ يالمناعة البشرية واإليدز والسؿ والمبلريا في أفريق
 الصحة األفريقية؛ استراتيجيةف و عتمد وزراء الصحة األفريقيا: 2007 

 يات األميات في أفريقياوفالحد مف : أطمؽ االتحاد األفريقي حممة 2009
 2015بتمديد "نداء أبوجا" حتى عاـ  وفقاـ رؤساء الدوؿ والحكومات األفريقي: 2010

نتقاؿ فيروس نقص المناعة البشرية مف ا"شراكة لمقضاء عمى  وفأيد رؤساء الدوؿ والحكومات األفريقي
 طفؿ في أفريقيا" الاألـ إلى 
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لفيروس نقص المناعة بوضع اطار استراتيجي  2005في عاـ  قامت مفوضية االتحاد األفريقي 
روس نقص لتحقيؽ حصوؿ الجميع إلى برامج في ايدز واتش أفريكا"البشرية وخطة عمؿ برنامج 

المناعة البشرية/اإليدر لتنفيذ إطار السياسة القاري لمصحة والحقوؽ الجنسية واالنجابية لضماف 
، اعتمد قادة أفريقيا خطة عمؿ  2005وفي وقت الحؽ في   2015وصوؿ الجميع إلييا بحموؿ 

إلى ع الجميالتعجيؿ بوصوؿ  بشأف 2006برازافيؿ لعاـ  التزاـوقادت ىذه الجيود إلى مابوتو. 
والرعاية والدعـ في أفريقيا بحموؿ عاـ العبلج اإليدز و فيروس نقص المناعة البشرية/ الوقاية مف

2010  
 

 االيدز فيروس نقص المناعة البشرية/ حوؿستثنائية  ا ، عقد االتحاد األفريقي قمة2006في عاـ 
ىذه القمة، تـ خبلؿ  تطمعي. لتزاـ أفريقيا ولتحديد برنامج عمؿامتأكيد مجددا عمى لوالسؿ والمبلريا 

عادة تأكيد خطة عمؿ إعبلف أبوجا. إضافة إلى ذلؾ،الموحد  فريقياألموقؼ لمعتماد ا  قاد  وا 
تحقيؽ وصوؿ الجميع إلى برامج الوقاية مف فيروس ل القارةعمى مستوى الجيود االتحاد األفريقي 

 الرعاية. و  والعبلج  اإليدز نقص المناعة البشرية/
 

ستراتيجيات الصحة اغرض مواءمة جميع لوزراء الصحة لبلتحاد األفريقي اجتمع ، 2007في عاـ 
قتصادية الات اأفريقية لمصحة  يمكف أف تستخدميا المجموع استراتيجيةعبر وضع الحالية 
والدوؿ األعضاء إلثراء إستراتيجياتيا حسب التحديات  اإلقميمية األخرىكيانات ة والياإلقميم

عتبلؿ لمحد مف ااإلستراتيجية ىو تعزيز النظـ الصحية دؼ العاـ مف ىذه والي. الخاصة بيا
وتعترؼ بموغ األىداؼ اإلنمائية لؤللفية في أفريقيا.  فيالتقدـ  بأحرازوالتعجيؿ  الصحة

اإلستراتيجية الصحية لبلتحاد األفريقي بأف أوبئة اإليدز والسؿ والمبلريا تشكؿ أكبر التحديات، 
لفيروس نقص المناعة  ستجابة تؤدى جيود االراتيجية إلى كفالة أف ومع ذلؾ تيدؼ اإلست

ىذه تحسيف قدرة حية في نفس الوقت بغية النظـ الصالبشرية/اإليدز والسؿ والمبلريا إلى تعزيز 
مواجية األولويات األخرى المحددة عمى الصعيد الوطني لؤلمراض المعدية وغير عمى النظـ 
 المعدية.

خبلؿ مؤتمر قمة االتحاد األفريقي المنعقدة  رؤساء الدوؿ والحكوماتد، اعتمد لبلستفادة مف الجيو 
البند   حوؿ  EX.CL/DEC.584(XVII)االجراءات الرئيسية وايضا المقرر  2010في كمباال، في 
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لقضاء عمى نقؿ فيروس نقص المناعة مف أجؿ اشراكة جميورية السنغاؿ بعنواف  الذي اقترحتو
االتحاد  أطمؽ ،األخرىالممحة ولويات الصحية في أفريقيا لمعالجة األ الطفؿ البشرية مف األـ إلى
األميات في أفريقيا، والتي تعمؿ بنجاح حممة التعجيؿ بالحد مف وفيات  2009األفريقي في عاـ 

لخامسة لمؤتمر االتحاد خبلؿ الدورة ا، 2011بمدا. وفي يونيو مف عاـ  30اآلف في أكثر مف 
وير موقؼ وعممية تط"ايدز واتش أفريكا" الصحة ساند االتحاد األفريقي مبادرة األفريقي لوزراء 

فيروس  حوؿالجمعية العامة لؤلمـ المتحدة  لدورة  رفيع المستوىالاالجتماع مف موحد أفريقي 
 (.الموحدموقؼ الااليدز ) نقص المناعة البشرية/

 
، أقر الموقؼ 2011ة مف يونيو إلى يوليو قمة االتحاد األفريقي المنعقدة في مبلبو في الفتر  خبلؿ 

الذي مؤخرًا و  صدر عف مجمس األمف لؤلمـ المتحدة ذي ال 1983أيضا بالقرار  وحد األفريقي الم
فيروس أو المصابيف بالمتصمة بفيروس نقص المناعة البشرية  لؤلشخاص  االحتياجاتعمى يركز 

في أنشطة األمـ المتحدة  االحتياجاتىذه وؿ وكفالة تنا لو بما في ذلؾ النساء والفتيات المعرضوف
 بالنزاعاتوحفظ السمـ واألمف الدولييف ومنع العنؼ الجنسي المتصؿ  اوحميالنزاعات المتعمقة بمنع 

 .النزاعاتما بعد فترة  ستجابة لو وبناء السبلـ فيالوا
 

ت التعبئة غير وىذه المعالـ عمى مدى السنوات العشر الماضية ال تعكس إال القميؿ مف إنجازا
متصدي ليذه  األوبئة بينما تعزز لالمسبوقة لمحكومات األفريقية ولمقطاع الخاص والمجتمع المدني 

في نفس الوقت الجماعات المحمية والنظـ الصحية بغية الحماية مف طائفة كبيرة مف األمراض 
لقيادة مف مف اريخيا مستوى تا وفوقد أبدى رؤساء الدوؿ والحكومات األفريقيالمعدية ومعالجتيا. 

  األوبئة.لدحر السياسية  اإلرادة واستدامةخبلؿ بناء 
 

قد الفرعية والبرامج الوطنية واإلقميمية  االستراتيجياتأف إضافة إلى ذلؾ، تجدر اإلشارة إلى 
كثيرا مف الدعـ الدولي الفني واالقتصادي المقدـ مف منظومة األمـ لمتحدة، لمكافحة  استفادت
مرض السؿ ودحر المبلريا والبرامج الثنائية مثؿ مكافحة مف أجؿ سؿ والمبلريا والشراكة االيدز وال

لفريؽ روبي وااالتحاد األو و  اليات المتحدة لئلغاثة مف اإليدزخطة الطوارئ التي وضعيا رئيس الو 
ية تنمالمممكة المتحدة لمادارة السويدي النرويجي المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/االيدز و 
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فيروس نقص المناعة البشرية/االيدز والسؿ والمبلريا لتكثيؼ جيود  ىالدولية مف بيف برامج أخر 
 التي تنقذ حياة المبلييف في أفريقيا.  

كما أتت األزمة االقتصادية  ىشا لمغاية.ال يزاؿ بالرغـ مف ذلؾ، فإف التقدـ المحرز حتى اآلف 
ت األفريقية والشركاء الدولييف مف حيث القدرة عمى المالية العالمية األخيرة بتحديات لمحكوما

ستدامة وتوسيع المتطمبات المالية البلزمة لمكافحة األمراض الثبلثة. وفي أعقاب إعبلنات أبوجا ا
بزيادة معونتيـ اإلنمائية االنمائييف  شركاءالبينما قاـ بعض البمداف بزيادة نفقاتيا الصحية  تقام

ظؿ دوف ما بأف التمويؿ الصحي في معظـ البمداف في العاـ عمما ببلييف  10ما يفوؽ بلمصحة 
قامت أربعة بمداف  ،بمدا أفريقيا 53مف بيف لنظاـ صحي فعاؿ.  ىو مطموب لدعـ المقياس األدنى

% لمصحة مف إجمالي اإلنفاؽ 15الداعي إلى تخصيص  2001أبوجا لعاـ  ىدؼحقيؽ فقط بت
مثؿ متنافسة ىناؾ تحديات  ،إضافة إلى ذلؾاؽ الصحي. مما يترؾ فجوة كبيرة في اإلنف الحكومي

قضايا ممحة بالنسبة اعات والتحوالت الديمقراطية والتكيؼ المناخي مما يشكؿ نز النقص الغذائي وال
  مقارة.ل
 
لمتجربة من عام  استعراضبزيادة "إيدز واتش أفريكا"  -لفأ

 وحتى اآلن: 2001
 

فيروس نقص  حوؿ 2001بوجا التاريخي في أبريؿ عتماد إعبلف أعمى اعشر سنوات بعد مضى 
أجرت مفوضية االتحاد  .المناعة البشرية/االيدز والسؿ واألمراض المعدية األخرى ذات الصمة

 ”ايدز واتش آفريكا“برنامج لتجربة  2011ستعراضا سريعا في الفترة مف يناير إلى يونيو ااألفريقي 
مف اآلف فصاعدا. وقد تـ برنامج ؽ لخارطة طري وضع ، مف أجؿ 2011إلى  2001مف 

 ستعراض:المنيجيات التالية في إجراء ىذا استخداـ الا
"ايدز ة المشاركيف في تكويف حأصحاب المصم فتـ إجراء مقاببلت أساسية لتمقي المعمومات م -1

 :بمف فييـ عممية تنشيط واتش أفريكا" و 
 االتحاد األفريقي)أ( رؤساء دوؿ وحكومات 

 ضية االتحاد األفريقي)ب( رئيس مفو 
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رؤساء اقساميا والعامميف و  ىامفوضية االتحاد األفريقي ومدير لالشؤوف االجتماعية  ة)ج( مفوض
 ؛بيا

اإليدز والموظفيف الرئيسييف في بالمدير التنفيذي لبرنامج األمـ المتحدة المشترؾ المعني )د( 
 اإليدزببرنامج األمـ المتحدة المشترؾ المعني 

 مـ المتحدة )بما في ذلؾ المجنة االقتصادية ألفريقيا واليونيسيؼ (أسرة األ)ىػ( 
الجدوؿ  راجعالقوة الضعؼ والفرص والتيديدات )مواطف استخدمت منيجية تحميؿ سريعة ل -2
 ”ايدز واتش آفريكا“برنامج غرض تجميع المعمومات السابقة وتحديد األولويات لتنشيط ل( 1

 ؛2015إلى  2011خبلؿ الفترة مف 
 
 ”ايدز واتش آفريكا“برنامج ستعراض وثائؽ أساسية بما في ذلؾ الخطط اإلستراتيجية اتـ  -3  

ومذكرات االجتماعات المتاحة عف الفترة بشأف البرنامج والنقاط الواردة في مقرر االتحاد األفريقي 
رز درة عف التقدـ المحي مفوضية االتحاد األفريقي الصاعامم ، وتقارير2006إلى  2001مف 

 والتوصيات.
 
 2015إلى  2012لمفترة مف   ”ايدز واتش آفريكا“برنامج "مبادئ تنشيط  -باء

يظؿ ىذا أف ف أنو ينبغي و أصحاب المصمحة الرئيسي ىرأ ، واعتمادا عمى عشر سنوات مف الخبرة
د يمكف مف خبلليا لرؤساء الدوؿ وحكومات االتحا التي ىيئة مفعمة بالحيوية والديناميةالبرنامج  

والسؿ  طبلع بدور قيادي في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/االيدزضاالاألفريقي مواصمة 
 ما يمي:  ”ايدز واتش آفريكا“برنامج والمبلريا. ومف األسس المنطقية والتوصيات المحددة لتنشيط 

المعارؾ ستدامتيا مف أجؿ كسب اأمرا حيويا لبناء اإلرادة السياسية و  برنامج اليعد تنشيط  -1
 2012فيروس نقص المناعة البشرية/االيدز والسؿ والمبلريا في أفريقيا خبلؿ الفترة مف  ضد
 بعدىا؛ فيما 2015إلى 
مواءمة الجيود الرامية إلى مكافحة إلى  ”ايدز واتش آفريكا“برنامج أف يسعى  ينبغي -2

امات األخرى ذات الصمة لتز الفيروس نقص المناعة البشرية/االيدز والسؿ والمبلريا تمشيا مع ا
ستراتيجية الصحة األفريقية و مثؿ إعبلف مابوتو   انتقاؿلتزاـ كمباال لمتعجيؿ بالحماية مف اوا 

 فيروس نقص المناعة البشرية مف األـ إلى الطفؿ؛
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التي تتخذ مف مفوضية االتحاد األفريقي مقرا ليا بقوة "ايدز واتش أفريكا" وتتمتع مبادرة  -3
الدوؿ والحكومات؛ وليس ىناؾ رؤساء  عمى حشد الدعـ مباشرة مفلدييا القدرة تنظيمية ىائمة و 

وجعؿ القادة مسئوليف عف  تحديد االجندة  مكمفة بمسؤوليةمؤسسة أخرى يقودىا االتحاد األفريقي 
   ؛االيدز والسؿ والمبلريا فيروس نقص المناعة البشرية/الوفاء بالتزاماتيـ بمكافحة 

مواطف تحميؿ  اجعالقدرات )ر  مجاؿ الفجوات فيسد  "ايدز واتش أفريكا" يجب عمى مبادرة  -4
كدعوة إقميمية أفريقية وكآلية يكتب ليا النجاح لكي الضعؼ والفرص والتيديدات أدناه( و القوة 

أصحاب المصمحة  ىيوص ”ايدز واتش آفريكا“برنامج لممساءلة. وبمجرد أف يتـ تعزيز قدرات 
دد مف ج  أساس مرساء مف أجؿ إ 2012 -2011أو أثنيف خبلؿ فترة أولوية رئيسية حدد يبأف 

   النجاح يتـ البناء عميو في السنوات البلحقة؛
 أف تضمف تمثيبل إقميميا أوسع مف كؿ إقميـ  ”ايدز واتش آفريكا“برنامج لعممية تنشيط  ينبغي -5
قميمية عمى الوجو جيود المتواصمة لممجموعات االقتصادية اإلوأف تعزز الروابط بيف  يفرع

 المناسب؛
أف تقـو بالمزيد مف تطوير التعاوف التشغيمي مع أجيزة ايدز واتش أفريكا" "ينبغي لمبادرة  -6

والشراكة لممراجعة المتبادلة بيف األقراف اآللية األفريقية  ع التركيز عمىماالتحاد األفريقي األخرى، 
  فريقي؛الجديدة لتنمية أفريقيا )النيباد( والبرلماف األ

شراكات إستراتيجية مع وكاالت األمـ المتحدة والشراكات العالمية واإلقميمية اقامة ينبغي  -7
 والشركاء المانحيف الدولييف؛

شرطا  ليا متفرغيف تفرغا كامبل مع ثبلثة موظفيف ايدز واتش أفريكا""قوية لػتعتبر أمانة  -8
 ايدز واتش أفريكا"" نجاح تنشيطأساسيا ل
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 1. A strong AWA Secretariat, with 3 fully dedicated AWA staff, is an essential prerequisite for the successful revitalisation of AWA.   

لمفترة  "ايدز واتش أفريكا" ؼ والفرص والتيديدات لتجربة القوة والضع مواطفتحميؿ : 1الجدول رقم 
1002-1022  

 مواطن القوة
برنامج "ايدز واتش عتمدت قمة رؤساء الدوؿ والحكومات االسياسي لبلتحاد األفريقي، إذ  االلتزاـمستوى عاؿ مف  •

 ؛أفريكا" 
 يتمتع االتحاد األفريقي بمسؤولية ودور تنظيمي فريد؛ •
 يدزوالسؿ والمبلريا؛االفيروس نقص المناعة البشرية/لتجابة القطرية سالإمكانية تفعيؿ ا •
 ر وتكامؿ جميع برامج أصحاب المصمحة بما في ذلؾ برامج المانحيف؛ز القدرة عمى تعزيز تآ •
 إمكانية تعزيز أدوار الدعوة التي يضطمع بيا االتحاد األفريقي عمى المستوييف القاري والعالمي؛ •
الفرص لمتنسيؽ بيف اإلدارات المنضوية في إدارة الشؤوف االجتماعية لبلتحاد األفريقي أفريكا"  "ايدز واتشتتيح أمانة  •

 توفر عموـ وتكنولوجيا الموارد البشرية(؛  والشؤوف االقتصادية؛)مثؿ إدارة مسائؿ الجنسيف 
 أبوجا ومابوتو؛الروابط مع أطر االتحاد األفريقي مثؿ إعبلني تعزيز برنامج "ايدز واتش أفريكا" بمقدور  •
أجيزة االتحاد األفريقي )مثؿ المجموعات االقتصادية اإلقميمية والبرلماف تعزيز  برنامج "ايدز واتش أفريكا" بمقدور  •

 األفريقي وغيرىا(؛
اف اآللية األفريقية لممراجعة المتبادلة بيف األقر  االتحاد األفريقي األخرى )مثؿتعزيز  برنامج "ايدز واتش أفريكا" بمقدور  •

  ؛، النيباد 
اتاحة الفرصة لتشجيع االلتزاـ الرفيع المستوى مف قبؿ قادة أفريقيا بتحسيف األداء  برنامج "ايدز واتش أفريكا"بمقدور  •

 بما في ذلؾ تعبئة الموارد.
 الفرص المتاحة

الرضع ألميات ومواليد األطفاؿ و صحة ا والسؿ والمبلريا و فيروس نقص المناعة البشرية/ االيدز بمكافحةاالتحاد األفريقي  التزاـ •
 ىداؼ اإلنمائية لؤللفية؛بزيادة اال

 التركيز مف جديد عمى التنمية األفريقية في الساحة العالمية؛ •
والسؿ االيدز يوفر النمو االقتصادي في أفريقيا فرصا لتوسيع الموارد المحمية واإللتزاـ بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/ •

 والمبلريا؛ 
 االتحاد األفريقي بوصفيا أولوية بالغة األىمية؛  عف اجندة الوعي بالمساءلة  تزايد •
بإدارة الشؤوف االجتماعية لمفوضية االتحاد  االيدزفيروس نقص المناعة البشرية/ حجـ وجود موظفيف عمى قدر عاؿ مف التأىيؿ  •

 األفريقي؛ 
 اعة البشرية/ االيدز؛فيروس نقص المنللدى قيادة الشباب األفريقي   االلتزاـتوسيع  •
أف تربط الجيود القارية لمشيوخ والمناصريف لجيؿ خاؿ مف فيروس نقص المناعة البشرية ومنظمة  ”أيدز واتش أفريكا“برنامج بمقدور  •

  وشراكة وقؼ السؿ وتحالؼ القادة األفارقة ضد المبلريا؛ سيدات أفريقيا األوائؿ لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/االيدزال
تحفيذ إلتزاـ القيادات األفريقية إزاء الخطة العالمية صوب القضاء عمى حاالت العدوى الجديدة  ”أيدز واتش أفريكا“برنامج بمقدور  •

 والمحافظة عمى حياة أمياتيـ؛ 2015بفيروس نقص المناعة البشرية في أوساط األطفاؿ بحموؿ عاـ 
 مية األفريقية ومجمعات الفكر، بوسع أف يستفيد مف نفوذ المجتمع يمكف لمبرنامج أف يحث عمى اشراؾ األوساط األكادي •
 األفريقي والقطاع الخاص والمؤسسات؛ •
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 مواطن الضعف

مفوضية االتحاد في   ”ايدز واتش آفريكا“برنامج غياب العامميف والموارد المكرسة  •
 األفريقي؛

 ؛ ”ايدز واتش آفريكا“برنامج ارية القيادة ستمر اغياب اآللية التي تكفؿ  •
 ”ايدز واتش آفريكا“برنامج بفيما يتعمؽ عدـ إدراؾ رؤساء الدوؿ ألدوارىـ ومسؤولياتيـ  •

 ؛االتصاالتبسبب سوء 
فيروس نقص المناعة البشرية/االيدز ب ف المعنييفضعؼ التنسيؽ في أوساط المستشاري •

 ،”ايدز واتش آفريكا“امج برنبالمعنييف  المخصصيف لدى رؤساء الدوؿ 
جتماعات الخبراء في مجاالت ااألمـ المتحدة لتنظيـ  –ضعؼ آلية االتحاد األفريقي  •

 االيدز والسؿ والمبلريا؛ فيروس نقص المناعة البشرية/
 ؛ ”ايدز واتش آفريكا“برنامج االفتقار إلى عممية الرصد المتواصؿ ألداء  •
 ؿ مف جانب االتحاد األفريقي؛خطط العمإلى الممكية و  البرنامجافتقار  •
ايدز واتش “برنامج لمواد الدعوة واألنشطة الخاصة يوجد تخطيط سميـ فيما يتعمؽ بال  •

 ؛”آفريكا
 ؛في البرنامج رؤساء الدوؿ المشاركيفليكتنؼ الغموض عمميات طمب الدعـ المقدمة  •
ىا مف أجيزة شراكة مع غير بأبدا بالتنفيذ  ”ايدز واتش آفريكا“برنامج لـ تضطمع وحدة  •

 االتحاد األفريقي وأصحاب المصمحة؛
 ؛معقدهاإلجراءات الداخمية لمفوضية االتحاد األفريقي إف  •
 ضعؼ اآلليات في القارة. •

 التهديدات/التحديات
 ة الرئيسييف تجاه فيروس نقص المناعة البشرية/االيدز؛حفتور أصحاب المصم •
نحيف مما أدى إلى فرض قيود مالية إلى تخفيض التمويؿ مف الماأدت األزمة االقتصادية  •

 ؛”ايدز واتش آفريكا“برنامج الرئيسيف لتنظيمية مف جانب أصحاب المصمحة 
 التغيير المتواتر لمقيادة في االتحاد األفريقي؛ •
 بعض أصحاب المصمحة أف آلية االمـ المتحدة التنسيقية اإلقميمية غير فعالة؛يرى  •
 قي؛تزاحـ  أولويات مفوضية االتحاد األفري •
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 بطء اإلجراءات الداخمية لمفوضية االتحاد األفريقي؛ •
 ؛ ”ايدز واتش آفريكا“برنامج لوجود ثغرات في إدراؾ القيمة المضافة  •
 .”ايدز واتش آفريكا“برنامج لعدـ إدماج منظمات المجتمع المدني بشكؿ فعاؿ في أنشطة  •
  

 دافهاورسالتها وأه  ”ايدز واتش آفريكا“برنامج رؤية مبادرة  -ثالثا
 :”ايدز واتش أفريكا“مبادرة رؤية  -ألف

فيروس نقص المناعة  أوبئة  في التعجيؿ بإنياء ”ايدز واتش آفريكا“برنامج تتمثؿ رؤية 
 االيدز والسؿ والمبلريا في أفريقيا. البشرية/

 :”ايدز واتش أفريكا“ مبادرةرسالة  -باء
الدعوة والمساءلة مف أجؿ التعجيؿ  عمى قيادة جيود ”ايدز واتش أفريكا“ مبادرةتقوـ رسالة 
والسؿ والمبلريا وبالتالي كفالة  اإليدزفيروس نقص المناعة البشرية/لأفريقيا  باستجابة
 2015البمداف األفريقية األىداؼ االنمائية لؤللفية عمى مستوى أفريقيا بحموؿ عاـ  تحقيؽ

 وما بعده.
 

 :”ايدز واتش أفريكا“ مبادرةأهداف  -جيم
الدعوة إلى تعبئة اإلرادة السياسية لرؤساء  ”ايدز واتش أفريكا“ مبادرةستتولى وحدة  ة:القياد -1

فيروس نقص المناعة الدوؿ والحكومات األفريقية مف بغية الوفاء بالتزاماتيـ بشأف 
     االيدز والسؿ والمبلريا البشرية/

والقطاع الخاص  الحكومات إلى ممكية ”ايدز واتش آفريكا“برنامج  سيدعو الممكية: -2
لكفالة ممكية أصحاب المصمحة في الدوؿ  المستوى الوطني والمجتمع المدني عمى

  فيروس نقص المناعة البشرية/االيدز والسؿ والمبلريا:لمكافحة بتمكينو  األفريقية
إلى  ”ايدز واتش آفريكا“برنامج سيدعو ستجابة الفعالة والموارد الكافية: التعبئة ا -3

 فيروس نقص المناعة البشرية/االيدز والسؿ والمبلريا.فعالة ل استجابةكفالة تطوير 
إلى تعبئة الموارد المحمية  ”ايدز واتش آفريكا“برنامج الاإلضافة إلى ذلؾ سيسعى ب

لتزامات واألىداؼ الوطنية واإلقميمية والدولية مف أجؿ مكافحة الوالدولية البلزمة لتمبية ا
  والسؿ والمبلريا؛ يدزفيروس نقص المناعة البشرية/اال
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عمى ضماف أف تكوف  ”ايدز واتش آفريكا“برنامج سيعمؿ المساءلة بالنسبة لألهداف:  -4
في موقع المساءلة إزاء األىداؼ المتفؽ عمييا التي اعتمدىا االتحاد الحكومات الوطنية 

 األفريقي؛
 ”تش آفريكاايدز وا“برنامج سيعمؿ توفير المعمومات من أجل اتخاذ اإلجراءات:  -5

نشر عمى تسييؿ عمميات اتخاذ القرار عمى المستوييف القاري والقطري وسيعمؿ عمى 
واألىداؼ المتفؽ  االلتزاماتمف أجؿ تحقيؽ  العمؿ المعمومات عمى نطاؽ واسع لحفز

  عمييا.
 إتجاهات إستراتيجية -دال

اإلستراتيجية  تجاىاتاال، تـ وضع ”ايدز واتش آفريكا“برنامج البيئة المتغيرة لعمؿ  ظيارإل
 التالية كأولويات:

 
 ؛إدماج الجهود المتعمقة بفيروس نقص المناعة البشرية/االيدز والسل والمالريا -1
 

وستوسع اآلف  االيدزفيروس نقص المناعة البشرية/  ”ايدز واتش آفريكا“برنامج تشمؿ صبلحيات 
بيف البرامج المجمعة الخاصة  رز إلى التآيذه الصبلحيات لتشمؿ السؿ والمبلريا. وستسعى ل

االيدز والسؿ والمبلريا وتعزيز النظـ الصحية  مف خبلؿ الجيود  بفيروس نقص المناعة البشرية/
 وفقا إلستراتيجية الصحة األفريقية.الفرعي واإلقميمي  يالمبذولة عمى المستوييف الوطن
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  عمى نطاق القارة ”ايدز واتش آفريكا“برنامج تمثيل  -2 
 

عمى نحو إستراتيجي لضماف تمثيؿ جميع  ”ايدز واتش آفريكا“برنامج توسيع قيادة سيتـ 
ممجموعات االقتصادية اإلقميمية لشراكات إستراتيجية تتـ إقامة الييئات اإلقميمية . وس

إلى قمة تقارير سنوية “ برنامجاللبلتحاد األفريقي، بغية مواءمة وتنسيؽ الجيود. وسيقدـ 
 حكومات.والالدوؿ يوليو لرؤساء 

 
 االتحاد األفريقيأجهزة الشراكة اإلستراتيجية مع  -3

 
إلى أف زيادة تعزيز الشراكات حتى اآلف  ”ايدز واتش آفريكا“برنامج تشير خبرة 

االتحاد األفريقي تعد أمرا حيويا لممرحمة المقبمة مف العمؿ وخاصة أجيزة اإلستراتيجية مع 
الدعوة مع المبادرات الجارية التي تضطمع بيا ضماف تنسيؽ البرنامج  أنو يتعيف عمى 

في مجاؿ فيروس نقص المناعة البشرية/االيدز حاليا المجموعات االقتصادية اإلقميمية 
 تعزيز المبادرات الجديدة أينما يتـ تحديد الثغرات. البرنامجوالسؿ والمبلريا كما يتعيف عمى 

 
اآللية األفريقية لممراجعة مع اط المكثؼ رتبالتعزيز ا البرنامجلؾ، يتعيف عمى إضافة إلى ذ

 حتى يتسنى تقييـ اإللتزامات في مجاؿ فيروس نقص المناعة البشرية/المتبادلة بيف األقراف 
األفريقية لممراجعة المتبادلة بيف  ية التقييـ الذاتي لآلليةواسطة عممااليدز والسؿ والمبلريا؛ ب

فضبل عف رصدىا مف خبلؿ  آلليةتقؿ لالتي يقـو بيا فريؽ اإلستعراض المساألقراف 
 ية.اإلستعراض السنوي لخطط العمؿ الوطنية لؤلل

فيمة بدعـ جيود الشراكة الجارية تحديد الفرص الك ”ايدز واتش آفريكا“برنامج يتعيف عمى 
لمشراكة الجديدة لمتنمية في أفريقيا ومفوضية االتحاد األفريقي مف قبيؿ النيوض بالدعوة 

ستراتيجية الصحة األفريقية. خطة الخاصة بتوصيات   تصنيع األدوية ألفريقيا وا 
 

بتنسيؽ الدعوة والمساءلة  عميضطأف  ”ايدز واتش آفريكا“برنامج وفي الختاـ يتعيف عمى 
مع البرلماف األفريقي. وعمى وجو الخصوص المجنة المعنية بالصحة والعمؿ والشؤوف 
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والبرامج الخاصة بتطوير حياة الشعوب  االجتماعية المكمفة بالنظر في اإلستراتيجيات
بالتعاوف اإلقميمي والدولي في مجاؿ التخطيط األفريقية وبالنظر في المواضيع المتصمة 

 اإلستراتيجي وتنفيذ التنمية االجتماعية والسياسات والبرامج الصحية.
 
اد لتزامات االتحالوفاء باالمبادرات اإلستراتيجية لمتعجيل بالعمل الرامي إلى  -4

 والسل والمالريا  األفريقي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/االيدز
 ”ايدز واتش آفريكا“برنامج لتوسيع الفرص الرامية إلى دعـ إدماج الخدمات، سيضطمع 

مع الشراكاء الرئيسييف مثؿ برنامج األمـ المتحدة المشترؾ بتطوير مبادرات إستراتيجية 
ية/اإليدز ومنظمة الصحة العالمية والصندوؽ العالمي المعني بفيروس نقص المناعة البشر 

لمكافحة االيدز والسؿ والمبلريا وشراكة القضاء عمى مرض السؿ وشراكة دحر المبلريا 
 وغيرىا.

 
عمى سبيؿ المثاؿ، وافؽ االتحاد األفريقي عمى "شراكة القضاء عمى إنتقاؿ فيروس نقص 

عمييا قمة االتحاد وافقت  ي أفريقيا" التيطفؿ فالالمناعة البشرية/اإليدز مف األـ إلى 
بيا مف خبلؿ شراكة إستراتيجية مع  الوفاء ، وسيتـ 2010األفريقي في كمباال في عاـ 

الخطة العالمية لمقضاء عمى اإلصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية بيف  
ية(، وقد أطمؽ والمحافظة عمى حياة أمياتيـ )الخطة العالم 2015األطفاؿ بحموؿ عاـ 

فيروس  حوؿاألمـ المتحدة الرفيع المستوى  اجتماعخبلؿ ىذه الشراكة أصحاب المصمحة 
مف أكثر  21/22. وبما أف 2011الذي عقد في يونيو  نقص المناعة البشرية/االيدز

ايدز “برنامج البمداف تضررا التي وضعتيا الخطة العالمية في أولوياتيا تقع في أفريقيا، فإف 
كمباال، كعنصر مساىـ لمخطة  اللتزاـقميمية السيضطمع بدور آلية المساءلة ا ”آفريكاواتش 

 العالمية.
 

ستراتيجية الصحة وفاء بالإيجاد فرص إستراتيجية لمإلى كما سيتـ السعي  تزامات أبوجا وا 
 مع الصندوؽ العالمي لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/االيدز بالتعاوفالعالمية 
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 2015-2011(، والخطة العالمية لوقؼ مرض السؿ لمبلريا )الصندوؽ العالميوالسؿ وا
  .2015-2011وخطة العمؿ العالمية لممبلريا 

 
مع المجموعة الفرعية  ”ايدز واتش آفريكا“برنامج تنسيؽ جيود السعي إلى  كذلؾسيتـ 

ة التنسيؽ آللي االيدز والسؿ والمبلريا المعنية بالصحة وفيروس نقص المناعة البشرية/
 اإلقميمية لبلتحاد األفريقي واألمـ المتحدة.

  ”ايدز واتش آفريكا“برنامج ىيكؿ  -رابعا
 
عمى  2015-2012لفترة  ”ايدز واتش آفريكا“برنامج لىيكؿ التنفيذ الخاص  واستكماؿتبسيط تـ 

 النحو المبيف أدناه:
  ”واتش آفريكا ايدز“برنامج لجنة العمل لرؤساء الدول والحكومات الخاصة ب -ألف
( أف ”ايدز واتش آفريكا“برنامج )لجنة العمؿ لوستواصؿ لجنة العمؿ لرؤساء الدوؿ والحكومات   

ايدز “برنامج ا بوصفو رئيس ن. وسيعمؿ رئيس االتحاد األفريقي تزاملمبرنامجكييكؿ أولي العمؿ 
األفريقي.  التحاداقمة رؤساء دوؿ وحكومات  مؤتمر ، أو مف ينوب عنو مف”واتش آفريكا

قمة االتحاد األفريقي في نصؼ  خبلؿعمى أساس سنوي  البرنامجوستجتمع لجنة العمؿ المعنية ب
إلدراجيا بنود جدوؿ األعماؿ المناسبة  البرنامجالسنة. وفي كؿ عاـ ستحدد لجنة العمؿ الخاصة ب

 رؤساء الدوؿ والحكومات لمنظر فييا.مؤتمر في جدوؿ أعماؿ 
 ”ايدز واتش آفريكا“برنامج مهام لجنة العمل المعنية ب

 ؛”ايدز واتش آفريكا“برنامج الدعوة السياسية الطميعية بشأف أولويات   •
 ستعراض التقدـ المحرز عمى المستوى القاريا  •
وتقديـ رؤساء دوؿ وحكومات االتحاد األفريقي لمنظر فييا ة لمؤتمر أولويات السياستحديد   •

 .نيا تقارير سنوية ع
 

 معايير العضوية
ايدز واتش “برنامج عضوية سابقة في لجنة العمؿ لرؤساء الدوؿ والحكومات المعنية ب •

 ؛”آفريكا
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 قيادة قوية بشأف مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/االيدز والسؿ والمبلريا؛ •
 وجود عبء ثقيؿ مف المرض يستمـز جيودا مكثفة؛ •
قميمية ودولية • وأصحاب يا وفيما بين البمداف قوية في نطاؽ  وجود شراكات وطنية وا 

 المصمحة اآلخريف.
االتحاد األفريقي عمى العمؿ كأعضاء رؤساء دوؿ وحكومات  مؤتمرف مف و وسيوافؽ طوعيا الممثم

 .”ايدز واتش آفريكا“برنامج لجنة العمؿ المعنية بفي 
 

 ”ايدز واتش آفريكا“برنامج لمجنة العمؿ لرؤساء الدوؿ والحكومات المعنية ب المحتمموفاألعضاء 
 حسب األقاليـ

مشاركيف  8 ضويةبع والمشكمة مف رؤساء الدوؿ والحكوماتبالبرنامج  المعنية عممت لجنة العمؿ 
سيسعى أصحاب المصمحة إلى  البرنامج وكجزء مف عممية تنشيط  .2011-2005خبلؿ الفترة 
قميمي المتوازف. ويمثؿ الجدوؿ البياني مع مراعاة التمثيؿ اإلرئيس دولة وحكومة  15إشراؾ حوالى 
 .2011مف أغسطس  اعتبارا حتمميفألعضاء الماالتالي قائمة 

 
أقاليـ االتحاد  البمداف رؤساء الدوؿ أو الحكومات

 األفريقي
 شماؿ أفريقيا 

الديمقراطية  الجميورية الجزائرية الرئيس عبد العزيز بوتفميقة
 الشعبية

 

وات المجمس العسكري لمقرئيس 
 محمد حسيف طنطاويالمسمحة 

 

  جميورية مصر العربية

  الجميورية التونسية الرئيس فؤاد  مبازع
 غرب أفريقيا 

  جميورية كوت ديفوار واتارا الحسفالرئيس 
  مالي  جميورية الرئيس أمادو توماني توري
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  جميورية نيجيريا االتحادية + الرئيس غودلؾ جوناثاف
  جميورية غانا مزالرئيس جوف آتا مي

  جميورية  سيرا ليوف  الرئيس إيرنست باي كوروما
 وسط أفريقيا  

  جميورية  تشاد الرئيس إدريس دبي إنتو
  نغو الديمقراطيةو جميورية الك الرئيس جوزيؼ كابيبل

الرئيس تيودور أوبيانغ نغويما 
 مباسوغو

  جميورية غينيا اإلستوائية

  جميورية الغابوف والرئيس عمى بونغو أونديمب
 شرؽ أفريقيا   

  جميورية جيبوتي  الرئيس اسماعيؿ عمر غوليو
جميورية إثيوبيا االتحادية  رئيس الوزراء مميس زناوي

 + الديمقراطية
 

  جميورية كينيا +   الرئيس مواي كيباكي
  ة رواندا +يجميور     الرئيس بوؿ كاغامي

  أوغندا + جميورية      الرئيس يوري موسفيني
  جميورية تنزانيا المتحدة الرئيس جاكايا كيكويتي

 جنوبي أفريقيا   
  جميورية بوتسوانا       الرئيس إياف كاما

  جميورية موزمبيؽ الرئيس أرماندو غويبوزا
  جميورية جنوب أفريقيا +       الرئيس جاكوب زوما

   2005عاـ منذ  ”ايدز واتش آفريكا“برنامج += بمد مشارؾ في 
 
 ”ايدز واتش آفريكا“برنامج ل االستشاريينلجنة الخبراء  -با

التقدـ المحرز  استعراضبغرض  ”ايدز واتش آفريكا“برنامج ستشارييف لاسيتـ تشكيؿ لجنة خبراء 
االيدز والسؿ والمبلريا ولتحديد أولويات بشأف فيروس نقص المناعة البشرية/ االلتزاماتنحو تمبية 
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بشأف األولويات التي ستنظر فييا لجنة العمؿ “ برنامجالالتوصيات ألمانة ياغة صالسياسات و 
رؤساء دوؿ وحكومات  مؤتمر في األولويات مف قبؿالمعنية بالبرنامج ويتـ النظر بعد ذلؾ 

 االتحاد األفريقي/ أو وزراء الصحة األفريقييف.
 

ايدز واتش “برنامج ل الستشارييفاخبيرا لمعمؿ كأعضاء في لجنة الخبراء  25سيتـ تحديد حوالى 
لمبرنامج  االستشارييفسنوات. تـ تشكيؿ لجنة الخبراء  3. وسيعمؿ خبراء المجنة لمدة ”آفريكا

مجموعة فرعية مف غرض كفالة التمثيؿ القاري لممسؤوليف والقادة وأصحاب المصمحة مف ل
   راؼ بما فييا:متعددة األطالالحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات 

 
  االيدز و/أوالوطنية لمكافحة برامج المجاف أو المف  اختيارىـممثموف يتـ 
  و/أو لمكافحة السؿ مجاف الوطنيةالمف  اختيارىـممثموف يتـ 
  و/أو لمكافحة المبلريا مجاف الوطنيةالمف  اختيارىـممثموف يتـ 
  رؤساء مختاروف مف آليات التنسيؽ القطري؛ 
  ف مف المجتمع المدني بما في ذلؾ الشباب والمجموعات المستضعفة ممثموف مختارو و

 األخرى؛
 ممثموف مف القطاع الخاص والمؤسسات؛ 
  ممثموف لمشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا و اآللية األفريقية لممراجعة المتبادلة بيف األقراف

 و/أو البرلماف األفريقي؛
 ؿ وشراكة دحر المبلريا و/أو الصندوؽ ممثموف لوكاالت األمـ المتحدة وشراكة وقؼ الس

 العالمي لمكافحة االيدز والسؿ والمبلريا؛
  االيدز في أفريقيا؛ ومبادرة القادة األفريقييف لمكافحة  اتليممثبلت لمنظمة السيدات األو

 ضد المبلريا والمناصريف لجيؿ خاؿ مف فيروس نقص المناعة البشرية.
 
 

 ”ايدز واتش آفريكا“رنامج بل االستشاريين لجنة الخبراء مهام 
  :إعداد التوصيات لمنظر فييا مف قبؿ 
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  ،”ايدز واتش أفريكا“أمانة  .1
 االتحاد،إلى مؤتمر وزراء الصحة لبلتحاد األفريقي  .2
 ؛”ايدز واتش آفريكا“برنامج بلحنة العمؿ لرؤساء الدوؿ والحكومات المعنية  .3

 
   عداد التوصيات ورفعيا البرنامج رصد فعالية ف أجؿ تعزيز انة البرنامج مإلى أموا 

 ؛فعاليتو
 

 ”ايدز واتش آفريكا“برنامج أمانة   -جيم
 

 ،عمى القياـ بميامو لديو القدرة الكاممة حتى تكوف  البرنامجبضماف تنشيط  األمانة تضطمع
 قسـداخؿ  البرنامجيوجد مقر أمانة و  ثبلثة موظفيف دائميف،بتعييف   البرنامجوسيتـ تعزيز أمانة 

مفوضية لدارة الشؤوف االجتماعية في إقص المناعة البشرية/االيدز والسؿ والمبلريا فيروس ن
 .االتحاد األفريقي

 
 ”ايدز واتش آفريكا“برنامج أمانة  مهام

 
  ؛برنامجلماإلستراتيجية  يةالثبلث خطةالومراجعة إعداد 
 ؛مبرنامجإعداد وتنفيذ خطة العمؿ السنوية ل 
  ؛مبرنامجلد إعداد وتنفيذ خطة تعبئة الموار 
  أجندة البرنامج؛بما في ذلؾ اإلستراتيجية اإلعبلمية لتحقيؽ  االتصاؿتنفيذ إستراتيجيات 
   رصد األداء عمى قارير والنشر عمى نطاؽ القارة لتتسييؿ عممية جمع المعمومات 

 مثؿ تقرير منجزات القيادة األفريقية؛ المستوى القطري
 مف رؤساء الدوؿ والحكومات ولجنة الخبراء  ونةكالم البرنامج عمؿانة لمجنة كأم العمؿ

 ؛برنامجلم االستشارييف
  لتقدـ المحرز نحو تنفيذ خطط تنفيذ او  البرنامجإجراء رصد وتقييـ دوري لفعالية

 .البرنامج
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  ايدز واتش آفريكا“برنامج منسق” 
عممية  يقودة و أف يعمؿ خبيرا ساميا لرسـ السياس ”ايدز واتش آفريكا“برنامج يتوقع لمنسؽ 

 عمى أساس يومي. البرنامجتطبيؽ خطة تنفيذ 
 ايدز واتش آفريكا“برنامج لالدعوة والشراكات  ستشارم” 

بدعـ منسؽ برنامج  ”ايدز واتش آفريكا“برنامج لمستشار الدعوة والشراكات سيقـو 
 .البرنامجوالتوعية ب االتصاالتفي تنفيذ أنشطة  البرنامج

 المساعد اإلداري
 ا”ايدز واتش آفريكا“برنامج السنوية  األنشطة -خامسا

 االتحاد األفريقي.في إطار عمؿ  ”ايدز واتش آفريكا“برنامج وخى أف تتـ عممية تنفيذ يت
  

 ”ايدز واتش آفريكا“برنامج ل االستشارييفاالجتماع السنوي لمخبراء  -ألف
 

باستضافة  ”ايدز واتش آفريكا“برنامج ستقـو مفوضية االتحاد األفريقي بدعـ مف أمانة 
يعد ىذا االجتماع بحيث يتمخض عنو وس. لمبرنامج  االستشاريةاجتماع سنوي لمجنة 

 مف رؤساء الدوؿ والحكومات.  مكونةال البرنامجبرنامج عمؿ لتنظر فيو لجنة عمؿ 
  النواتج:
 متقدـ المحرز؛ل يسنو الستعراض اال 
  لويات العمؿ التي أو بشأف  ”ايدز واتش آفريكا“برنامج أمانة إلى توصيات ترفع 

دوؿ ساء الالمعنية بالبرنامج والمكونة مف رؤ عمؿ اللجنة  بيا كؿ مف  ضطمعسي
  والحكومات ورؤساء دوؿ وحكومات االتحاد األفريقي.

  
 

 

برنامج رؤساء الدول والحكومات المعنية  المكونة مناإلجتماع السنوي لمجنة العمل  -با
 ا”ايدز واتش آفريكا“

قمة رؤساء الدوؿ والحكومات المنعقدة كؿ عاـ بالتنسيؽ مع  البرنامجمؿ سيتـ عقد لجنة ع
 في يوليو.
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 النواتج: 

 اإلستعراض السنوي لمتقدـ المحرز؛ 
 عتمادىا؛  إستعراض السياسات اإلجراءات ذات األولوية وا 
 التقرير السنوي المقدـ لقمة رؤساء الدوؿ والحكومات لبلتحاد األفريقي 

  
وخطة التنفيذ  2015-2013، ”ايدز واتش آفريكا“برنامج تيجية الخطة اإلسترا -جيم

  السنوية
 

باعداد وتنفيذ خطة إستراتيجية متعددة السنوات،  ”ايدز واتش آفريكا“برنامج ستقـو أمانة 
وخطة تنفيذ سنوية. وستكوف ىناؾ خطة رصد وتقييـ لممرصد يتـ  2013-2015

السنوات وستشمؿ تقييـ لنصؼ المدة عف  تضمينيا كجزء مف الخطة اإلستراتيجية متعددة
  التقدـ المحرز.

 تقرير عن إنجاز القيادة األفريقية من أجل صحة أفضل -دال
ف لممرصد في التقرير المقدـ يمع لجنة الخبراء اإلستشاري ”ايدز واتش أفريكاستساىـ أمانة 

  عف منجزات القيادة  األفريقية مف أجؿ صحة افضؿ. 
 ا”واتش أفريكاايدز تمويل  -سادسا

. إضافة إلى ذلؾ، سيتـ تشجيع أسرة البرنامجسيتـ تشجيع الدوؿ األعضاء لتمويؿ أنشطة وبرامج 
 األمـ المتحدة والمانحيف الدولييف والقطاع الخاص بغرض تقديـ الدعـ اإلضافي.

 وبالمشاركة مع أصحاب المصمحة الرئيسييف ستضع مفوضية االتحاد األفريقي إستراتيجية مكثفة
وما  االنطبلؽخبلؿ ىذه المرحمة مف  البرنامجلتعبئة الموارد بغرض تقديـ الدعـ لتنفيذ أنشطة 

االتحاد  ميزانيةل 2012تحاد األفريقي بحموؿ مارس بعدىا. ويجب طمب اإليرادات المباشرة مف اال
االيدز  ضمر . أما األمواؿ الخارجة عف الميزانية البلزمة لدعـ تنفيذ 2013األفريقي السنوية لعاـ 

 في أفريقيا فيمكف تعبئتيا فورا.
 

 2012ديسمبر  -2011: أغسطس ”ايدز واتش أفريكاخطة عمل تنشيط  -سابعا
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لمرصد االيدز  واالعتماد: مرحمة التصميم 2012يناير  -2011أغسطس  -ألف   في أفريقيا

 
2011 

فيذ مع وخطة التن ”ايدز واتش أفريكاالوثيقة المفاىيمية لتنشيط  ،أغسطس  15
 الميزانية النيائية

 
لجنة الممثميف  اجتماعالمرحمة األولى لمتوعية قبؿ   ،سبتمبر –أغسطس 

 2011الدائميف في أكتوبر 
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جتماعات توعية و/أو حمقات امفوضية االتحاد األفريقي بعقد لتقـو إدارة الشؤوف االجتماعية 
دارات مفوضية األمـ المتح قتصادية اإلقميمية الدة والمجموعات ادراسية مع السفراء المعنييف وا 

 .ووكاالت األمـ المتحدة وغيرىـ مف أصحاب المصمحة الرئيسييف
مفوضية االتحاد األفريقي الوثيقة المفاىيمية لتقدـ إدارة الشؤوف االجتماعية س  ،سبتمبر 30 

الدائميف لبلتحاد مع خطة التنفيذ والميزانية إلى لجنة الممثميف  ”ايدز واتش آفريكا“برنامج لتنشيط 
مفوضية االتحاد األفريقي عمى لجنة لفييا. وستقترح إدارة الشؤوف االجتماعية  لمنظراألفريقي 

ى جدوؿ أعماؿ قمة االتحاد فكبند  البرنامجتنشيط إدراج الممثميف الدائميف لبلتحاد األفريقي 
   .2012األفريقي الثامنة عشرة في يناير 

مع برنامج بالتعاوف مفوضية االتحاد األفريقي لالشؤوف االجتماعية  تضع إدارة  ،ديسمبر -سبتمبر
برنامج صبلحيات مستكممة و/أو تعييف عامميف بأمانة  /اإليدزاألمـ المتحدة المشترؾ المعني

   .و/أو إستشارييف ألجؿ قصير  ”ايدز واتش آفريكا“
 لمبرنامج  تقوـ بتنفيذىا.ة الموارد ئستقوـ اإلدارة بوضع استراتيجية لتعب ،ديسمبر -سبتمبر
مفوضية االتحاد األفريقي بتحديد لتضطمع إدارة الشؤوف االجتماعية س  ،ديسمبر -سبتمبر

 المعنية بالبرنامج المكونة  عمؿالالمناصريف وتعبئتيـ وتؤكد العضوية في لجنة 
 .لحكوماتوا

جتماعات توعية اريقي تعقد إدارة الشؤوف االجتماعية بمفوضية االتحاد األفس ،ديسمبر -سبتمبر
اإلقميمية  االقتصاديةو/أو حمقات دراسية مع إدارات مفوضية االتحاد األفريقي والمجموعات 

جتماعات اوالسفراء ووكاالت األمـ المتحدة وغيرىـ مف أصحاب المصمحة اآلخريف، )مثؿ 
 ألمـ المتحدة(ا /مجموعات االتحاد األفريقي

 :2011جتماع لجنة الممثميف الدائميف في أكتوبر المتوعية بعد  المرحمة الثانيةديسمبر     -أكتوبر
إدارة الشؤوف االجتماعية بمفوضية االتحاد األفريقي طائفة واسعة مف  ستنظـ 

و إدارات مفوضية  فدراسية مع السفراء المعنييالحمقات الجتماعات التوعية و/أو ا
وكاالت األمـ المتحدة وغيرىـ مف اإلقميمية  و  االقتصاديةاالتحاد األفريقي والمجموعات 

األمـ  /جتماعات مجموعات االتحاد األفريقياأصحاب المصمحة اآلخريف، )مثؿ 
 .المتحدة( وبعثات األمـ المتحدة في نيويورؾ و/أو جنيؼ
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مفوضية االتحاد األفريقي مع برنامج األمـ لتقـو إدارة الشؤوف االجتماعية س ،نوفمبر –أكتوبر 
اإلستشارييف الخبراء خطة الجتماع لجنة  بإعداد/اإليدز المعنيالمتحدة المشترؾ 

 .2012برنامج :إيدز واتش أفريكا" وسيعقد في مارس الخاصة ب
2012 

 
وحكومات االتحاد  جدوؿ أعماؿ قمة رؤساء دوؿلبرنامج في خطة تنشيط درج تس ،فبراير –يناير 

قي الثامنة عشرة المنعقدة في االتحاد األفري خبلؿ قمة األفريقي لمنظر فييا واعتمادىا
 .2012يناير 

 
ومفوضية االتحاد األفريقي و برنامج األمـ  برنامجالمعنية بالعمؿ الفطور اجتماع لجنة   

 .االتحاد األفريقي الثامف عشرخبلؿ مؤتمر  2012اإليدز في يناير بالمتحدة المشترؾ المعني 
 

 2012لعام  ”ايدز واتش آفريكا“برنامج ل : خطة التنفيذ السنوية2012ديسمبر  –فبراير  -ءبا
 

ايدز واتش “برنامج  أدخمت إدارة الشؤوف االجتماعية بمفوضية االتحاد األفريقي بندا ميزانية ،فبراير
 .2013في ميزانية عاـ  ”آفريكا

 ”ايدز واتش آفريكا“برنامج ل جية تعبئة المواردتيستراالستعراض مؤقت ومراجعة ا ،فبراير
مفوضية االتحاد األفريقي أوؿ اجتماع لمجنة لتعقد إدارة الشؤوف االجتماعية س ،أبريؿ –مارس 

 نامج.ر باإلستشارية لم
 

في  المقرر عقده اليدزا حوؿ المؤتمر الدولينامج " إيدز واتش أفريكا" خبلؿ ر بفعالية  ،يوليو
 .واشنطف العاصمة

 المعنية ببرنامج  عمؿلاستكشؼ إمكانية عقد فعالية مع الرئيس أوباما ومع لجنة ا)** 
 .(" إيدز واتش أفريكا"

 
والحكومات بالتزامف مع المكونة  ”ايدز واتش آفريكا“برنامج المعنية ب عمؿالإجتماع لجنة  ،يوليو
 .التاسع عشر 2012رؤساء دوؿ وحكومات االتحاد األفريقي في يوليو  مؤتمر
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 .”ايدز واتش آفريكا“برنامج ل جية تعبئة المواردتيستراالإستعراض مؤقت ومراجعة  ،أغسطس
  2915 -2013 واتش أفريكا" لمفترةايدز  نامج "ر بوضع الخطة اإلستراتيجية ل ،ديسمبر -أغسطس

 .2013لعاـ ا نامج ر بوخطة التنفيذ السنوية لم
 

 2012-2011 ”ايدز واتش آفريكا“برنامج ميزانية تنشيط  -ثامنا
 

  الوصف 2011 2012 المجموع 
 1  2بشريةالموارد ال    

102,500.00 
 

89,500.00 
 

13,000.00 
 1-1 ـ برنامج المنسؽ   

77,500.00 77,500.00 0.00 

 
ايدز في  "برنامج الدعوة والشراكة 

 "اكأفري
1-2 
 

25,500.00 23,000.00 2,500.00 

  
 (2)ـمستشار 

 3-1  (5لمبرنامج )خ ع  إداري
  فرعيالمجموع ال 15,500.00 190,000.00 205,500.00 

 2  ستشاراتا   
 1-2 ستشارات قصيرة األجؿ ا 25,000.00 25,000.00 50,000.0050

  المجموع الفرعي 25,000.00 25,000.00 50,000.0050 
 3  سفريات    

 1-3 4رحبلت إقميمية في أفريقيا 3,000.00 6,000.00 9,000.00
 2-3 5رحبلت دولية  0.00 21,000.00 21,000.00

  المجموع الفرعي 000.003, 000.0027, 30,000.00 
 4  جتماعات وحمقات عمؿ وأنشطةا    
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0.00 0.00 0.00 
 نامجر بتوحيد الخطة اإلستراتيجية لم

 1-4 وخطة التنفيذ 
 2-4 جتماعات وحمقات دراسية لمتوعيةا 1,000.00 1,000.00 000.002,

,000.005 ,000.005 0.00 

نية المععمؿ الجتماع لجنة افطور 
 نامجر بمع المناصريف لم البرنامجب

برنامج ومفوضية االتحاد األفريقي مع 
 األمـ المتحدة المشترؾ المعني باإليدز

في 18االتحاد االفريقي  حوؿ مؤتمر
 3-4 بأديس أبابا 2012يناير 

101,000.00 101,000.00 0.00 

  2012وي، مبلوي، فبراير/مارس جنو ليم
 البرنامجب ةالمعني عمؿالجتماع لجنة ا 6

االتحاد  مؤتمر)فعالية عمى ىامش 
 4-4 2012( يوليو 19األفريقي الػ 

 5-4 لينغوي، مبلوي 0.00 15,000.00 15,000.00

15,000.00 0.00 15,000.00 
االيدز الدولي )ديسمبر  فعالية مؤتمر

2011) 4-6 
  المجموع الفرعي 16,000.00 122,000.00 138,000.00

 5  7إصدارات     
  نامجر بكتيبات لم 0.00 1,000.00 1,000.00 

 10,000.00 10,000.00 0.00 
تقرير القيادة في مجاؿ إنجاز المساءلة 

  2012لعاـ  البرنامجالخاص ب
  المجموع الفرعي 0.00 11,000.00 11,000.00 

 6  معدات مكتب    

3,000.00 
 0.00 

3,000.00 
 
 

 3كومبيوتر محموؿ 
 طابعات
 ناسخة

6-1 
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 تصوير  آلة
 

 3,000.00 
  

3,000.00 
  المجموع الفرعي 

     

 437,500.00 375,000.00 62,500.00  
المجموع  

 الكمي
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 مميزانية:ذكرات مفصمة لم
 

 جميع تقديرات الميزانية تستند إلى معدالت مفوضية االتحاد األفريقي؛ -1
عبر الدعـ خارج نطاؽ قصيرة األجؿ ىي تمؾ التي تموؿ الفئات الوظائؼ لممشاريع  -2

الميزانية الذي تتمقاه مفوضية االتحاد األفريقي و/أو اإلنتدابات مف المنظمات الشريكة؛ 
بينما ينظر  نوف دولياي" إيدز واتش أفريكا" عمى أنيـ معوينظر إلى موظفي برنامج 

 ؛معينوف محمياإلى الموظفيف اإلدارييف عمى أنيـ 
برنامج عمى تنفيذ أولويات تنشيط  2011اـ ستشاريوف في عالسيركز الموظفوف ا -3

 -2013لمفترة  البرنامجتنفيذ لعمى إعداد خطة  2012عاـ وفي  ”ايدز واتش آفريكا“
 ؛2015

رحبلت؛  6=  2اإلقميـ لموظفيف إثنيف رحبلت في  3السفر اإلقميمي األفريقي: يقدر بػ  -4
 دوالر؛ 1500.00 بػوتقدر كؿ رحمة 

 بػ رحبلت؛ تقدر كؿ منيا 6= لموظفيف إثنيف ية رحبلت دول 3السفر الدولي:  -5
 .دوالر 3500.00

 ،في أديس أبابا ”ايدز واتش آفريكا“برنامج ستشارية لالالمجنة اجتمع مف المتوقع أف ت -6
شارؾ مسفر لحضور االجتماع الذي يلمشاركا الدعـ المالي  50 ىيتمقثيوبيا، حيث إ

 مشاركا؛ 70فيو 
في المائة(، والفرنسية  40ميزية )جلغات ىي: اإلن إصدارات البرنامج بأربعنشر ست -7

في المائة(. 10في المائة( والعربية ) 10الية )تغفي المائة( والبر  40)
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  االتحاد األفريقي أجيزة: 1الممحؽ رقـ 

 
 ؤتمر.الم
 رؤساء الدوؿ والحكوماترسميا ومؤتمر مف رؤساء الدوؿ والحكومات أو ممثمييـ المعتمديف  كوفتي

 يئة العميا لبلتحاد.ىو الي
  ،التنفيذيالمجمس 

 مف الوزراء أو السمطات التي تعينيا حكومات الدوؿ األعضاء. والمجمس التنفيذي مسؤوؿ وفيتك
 أماـ المؤتمر.

 
 :األفريقي االتحاد مفوضية

العامميف؛ وكؿ مفوض مسؤوؿ عف حقيبة. و مف رئيس المفوضية ونائبو وثمانية مفوضيف  وفتتك
مف الييئة الرئيسية التي تؤدي دورا محوريا في اإلدارة اليومية لبلتحاد األفريقي.  والمفوضية ىي

تمثؿ االتحاد األفريقي وتدافع عف مصالحو؛ وتعمؿ عمى إعداد مشاريع المواقؼ بيف أمور أخرى، 
لبلتحاد؛ وتعد الخطط اإلستراتيجية والدراسات لمنظر فييا مف قبؿ المجمس التنفيذي؛ كما وحدة الم
برامج وسياسات االتحاد األفريقي وتعزيزىا وتنسيقيا ومواءمتيا مع المجموعات  بإعدادضطمع ت

 مسائؿ الجنسيف في جميع برامج وأنشطة االتحاد. إدراجاالقتصادية اإلقميمية؛ وتكفؿ 
 

 الشؤون االجتماعية  إدارة
بلتحاد األفريقي، لمة الشؤوف االجتماعية واحدة مف عدة إدارات ومديريات ووحدات مستق إدارةتعد 

ويترأسيا مفوض الشؤوف االجتماعية. وتعد نقطة التنسيؽ لممبادرة والتخطيط والتنسيؽ والمواءمة 
والرصد لمسياسات والبرامج والمشاريع العاجمة والمستدامة التي تزيد مف التطور البشري والعدالة 

فيروس نقص أقساـ منيا قسـ  ةخمس اإلدارة وجد داخؿ تجميع األفريقييف. و  ػيةاالجتماعية ورفاى
نامج " إيدز ر بأمانة   وجدالمناعة البشرية/ االيدز والسؿ والمبلريا وغيرىا مف األمراض المعدية. وت

 . 2البياف التنظيمي في الممحؽ رقـ واتش أفريكا" داخؿ ىذا القسـ. راجع 
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 :لجنة الممثمين الدائمين
ء المعتمديف لدى االتحاد. وتكمؼ لجنة الممثميف مف الممثميف الدائميف لمدوؿ األعضاتكوف ت

 الدائميف بمسؤولية إعداد أعماؿ المجمس التنفيذي.
 :البرلمان األفريقي

البرلماف األفريقي ىيئة تضمف المشاركة الكاممة لمشعب األفريقي في الحكـ والتنمية والتكامؿ 
وتنظيمو فقد  مياموفريقي وسمطاتو و بييكؿ البرلماف األ ؽمعقتصادي لمقارة. أما البروتوكوؿ المتالا

  بواسطة الدوؿ األعضاء وىو في مرحمة التصديؽ.مف قبؿ تـ التوقيع عميو 
 والثقافي: المجمس االقتصادي واالجتماعي

مف مجموعات اجتماعية  وفستشارية تتكاىيئة  والثقافي يعد المجمس االقتصادي واالجتماعي
المجمس  مياـاد. أما النظاـ األساسي الذي يحدد ومينية مختمفة لمدوؿ األعضاء في االتح

 تـ إعداده وسيقدـ إلى قمة مابوتو. دوسمطاتو وىيكمو وتنظيمو فق والثقافي االقتصادي واالجتماعي
 :خصصةتالمجان الفنية الم

 المجاف الفنية المتخصصة التالية معالجة المسائؿ القطاعية وعمى المستوى الوزاري:يقصد مف 
 ؛والتنمية الريفية والمياه والبيئة لجنة الزراعة (1
 ؛تخطيط والتكامؿ االقتصادييفالشؤوف النقدية والالمالية و لجنة  (2
 ؛صناعة والمعادفلجنة التجارة وال (3
 لجنة النقؿ والبنية التحتية عبر القارية واإلقميمية المشتركة، والطاقة والسياحة؛ (4
 لجنة مسائؿ الجنسيف وتمكيف المرأة؛ (5
 ئؿ القانونية؛لجنة العدؿ والمسا (6
 لجنة التنمية االجتماعية والعمؿ والعمالة؛ (7
 لجنة الخدمة العامة والحكومة المحمية والتنمية الحضرية والبلمركزية؛ (8
 لجنة الصحة والسكاف ومكافحة المخدرات؛ (9
 لجنة اليجرة والبلجئيف والمشرديف داخميًا؛ (10
 لجنة الشباب والثقافة والرياضة؛ (11
 ولوجيا؛لجنة التعميـ والعمـ والتكن (12
 لجنة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت؛ (13
 لجنة الدفاع والسبلمة واألمف. (14
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