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 مقرر 
 فريكا"آيدز ووتش "إ اإليدز في أفريقيا حالة برنامج رصد بشأن تقرير

 
 :المؤتمر إن  

التوصيات الواردة  ويجيز،  2018 عامل برنامج رصد حالة اإليدز في أفريقيا بتقرير يحيط علما .1
 فيه؛

استمرار الجهود التي تبذلها الدول األعضاء في االتحاد األفريقي والشركاء في مكافحة  يالحظ  .2
هذه األمراض  على القضاءعلى مضاعفة الجهود الرامية إلى  يحثهماإليدز والسل والمالريا و

للقضاء  تمشيا مع اإلطار التحفيزي 2131عامة بحلول عام ة الصحللة باعتبارها تهديدات الثالث
 ؛اإليدز والسل والمالرياعلى 

 :يشيد .3

التي ستدعم ألدوية لوكالة األفريقية الهامة نحو إنشاء أشواط من قطعه لما  االتحاد اإلفريقيب (1)
لدول األعضاء والشركاء على ا يحثل تسجيل المنتجات الطبية وسه تو ةالتنظيمي المواءمة
 لصناعة الصيدالنية؛لأعمال الخطة األفريقية الجهود لتنفيذ خطة بذل تسريع 

بشأن التمويل المحلي  2112اإلفريقية لعام األداء  نتاج بطاقةإلوالشركاء المفوضية ب (2)
نمو زيادة الموارد المحلية المخصصة للصحة في سياق على الدول األعضاء  يحثلصحة ول

 الدعم الدولي؛حجم انخفاض وتج المحلي اإلجمالي ألفريقيا النا

من الدول األعضاء في االتحاد اإلفريقي والمجتمع الدولي دعم تجديد الصندوق العالمي  يطلب .4
األمراض الثالثة إليدز والسل والمالريا وهي بشأن االقادم لدوره في التدخالت المنقذة للحياة 

 في أفريقيا؛الكبرى 

االجتماع وحد خالل بشأن الموقف اإلفريقي المالنطاق مشاورات واسعة  ئهاجراإل وضيةبالمفيشيد   .5
من الدول  طلبيالسل ووحد بشأن فريقي الملموقف األا يجيزالسل وحول الرفيع المستوى 
 .السلرفيع المستوى حول األمم المتحدة ال اجتماعاألعضاء حضور 

 يجيز: .6
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إلنهاء  بطاقة األداء مبادرةالسل والقضاء على بشأن اإلفريقي للمساءلة قاري ال العمل إطار (1)
 ؛اسنويداء األمفوضية العمل مع منظمة الصحة العالمية إلنتاج بطاقة المن  يطلبو السل

دحر المالريا  من المفوضية وشراكة طلبيو ،عي"المالريا تبدأ مالقضاء التام على  حملة" (2)
 عي"المالريا تبدأ مضاء التام على الق حملة"التنسيق مع الدول األعضاء وتسهيل إطالق 

من المفوضية  يطلبوالتهديد المتصاعد اللتهاب الكبد الفيروسي في إفريقيا  إزاء عرب عن قلقهي .7
من  2112ديسمبر والشركاء تنظيم جلسة وزارية خاصة حول التهاب الكبد الفيروسي في نوفمبر/

 ي مستقبلي؛قارحديد توجه أجل تقييم حالة التهاب الكبد الفيروسي وت

الدورة إلى التقدم المحرز عن تقديم تقرير حالة اإليدز في أفريقيا رصد برنامج  من رئيس يطلب .2
 .2112 فبرايرفي  للمؤتمر القادمةالعادية 
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