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 مداوالت لجنة عمل رؤساء الدول والحكومات عن تقرير
 "رصد حالة اإليدز في أفريقيا"فريكا آتش وو لبرنامج إيدز 

 6102مايو  66أديس أبابا، إثيوبيا، 
 :مقدمة

في أديس أبابا، ووتش آفريكا إيدز  لبرنامججتمعت لجنة عمل رؤساء الدول والحكومات ا .1
 .2013مايو  26إثيوبيا، في 

رؤساء دول لرفيع المستوى بر توفير منيتمثل في أىداف اجتماع لجنة العمل أىم  كان .2
الشركاء، والنظر مع و  ملتبادل المعمومات فيما بينيووتش آفريكا برنامج إيدز  وحكومات

 المشتركة المسؤوليةبشأن فريقي رطة طريق االتحاد األافي التقدم المحرز بشأن خ
 .2015-2012إليدز والسل والمالريا الستجابة أفريقيا لوالتضامن العالمي 

 :الحضور

 في الدورةون ورؤساء الوفود المشاركرؤساء الدول ووتش آفريكا اجتماع إيدز  حضر  .3
جيل برنامج  ومناصرون و رؤساء الدول السابقو  فريقياالتحاد األالحادية والعشرين لمؤتمر 

وكذلك رؤساء وكاالت األمم المتحدة بقيادة األمين العام لألمم المتحدة  من اإليدز خال
خطة رئيس الواليات المتحدة الطارئة لممساعدة في مجال  من الشركاء بما في ذلك موغيرى

مجموعات الشيد االجتماع أيضا حضور كما  . صندوق العالميوال مكافحة اإليدز
سوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب ال : مجموعة شرق أفريقيا، االقتصادية اإلقميمية

 والمجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا مجموعة تنمية الجنوب األفريقي،، يقي ر األف

 فتتا اال
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 امام كممة  مفوضية االتحاد األفريقي واألمين العام لألمم المتحدة ةرئيس كل منألقي  .4
 .ةاالفتتاحي الجمسة

 

 نكوسازانا دالميني زوما ةمفوضية االتحاد األفريقي، معالي الدكتور  ةرئيسكممة  -0

مفوضية االتحاد األفريقي عمى األىمية الحيوية لمصحة بوصفيا  ةفي كممتيا، أكدت رئيس .5
 الداخمي النظروشددت عمى الحاجة الممحة إلى . جزءا ال يتجزأ من التنمية في أفريقيا

يجاد و  مصادر محمية مبتكرة لتمويل الصحة بوجو عام واإليدز والسل والمالريا عمى وجو ا 
وأشارت إلى أن أفريقيا بحاجة إلى تقميص االعتماد عمى التمويل الخارجي . الخصوص

يا اإلنمائية برامجعمى التمويل الخارجي ل بشكل أساسي يمكنيا أن تعتمدالقارة ال ألن 
 صحية.وال

ما لشادت بيم وأووتش آفريكا ؤساء السابقين والحاليين لبرنامج إيدز مر لأعربت عن تقديرىا  .6
مواصمة عمى ووتش آفريكا إيدز  حثت. و في مكافحة اإليدز والسل والمالرياقيادة أبدوه من 

كافية لالستجابة الفعالة ليذه األمراض الموارد الممكية وتعبئة البزمام  خذاألتوفير القيادة و 
ضمان زمام المبادرة في بخذ األعمى ووتش آفريكا برنامج إيدز حثت كما  . الثالثة

و يمكن تحقيق رؤية برنامج نألى إخمصت . و التعيدتم االلتزامات التي بشأن المساءلة 
والسل  فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز القضاء عمىتسريع لووتش آفريكا إيدز 

 والمالريا في أفريقيا عمى أساس العمل الجماعي والتضامن.

 كممة األمين العام لألمم المتحدة سعادة بان كي مون-6

فريقيا خالية من اإليدز أ برنامج االستثمار فيمواصمة حث رؤساء الدول والحكومات عمى  .7
الصحة والتمكين وحقوق اإلنسان لمواطنييا. وأشار إلى أن فوائد أفريقيا من أجل تحسين 

يسيم  أن  الخالية من اإليدز سوف تتجازو كثيرا حدود ىذه القارة. وأعرب عن أممو في
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نحو وضع اإليدز والسل والمالريا في صميم إطار في التقدم اجتماع إيدز ووتش آفريكا 
 .2015التنمية لما بعد 

 جرائية:المسائل اإل

 .عمييما اعتمد االجتماع جدول األعمال المؤقت وبرنامج العمل بدون إدخال أي تعديالت .8

 إيدز ووتش آفريكابخصوص اجتماع المجنة االستشارية لمخبراء تقرير  بحث

بخصوص  عرض مفوض الشؤون االجتماعية نتائج اجتماع المجنة االستشارية لمخبراء  .9
. وقدم موجزا لتوصيات الخبراء فيما يتعمق 2013أبريل  24المنعقد في إيدز ووتش آفريكا 

الدليل العممي  وكذلك خارطة الطريق بشأن المسؤولية المشتركة بالتقييم لمدة  سنة لتنفيذ 
الخبراء، سمط المفوض الضوء  التي قدميا لتنفيذىا. ومن جممة التوصيات وضعو ذي تم ال

 عمى ما يمي:

  شراك القطاع الخاص إلمبتكرة وسائل ضرورة أن تأخذ خارطة الطريق في االعتبار
من اإليدز والسل  الوقايةفي تعبئة الموارد المحمية وأداء دور فعال في مجال 

 والمالريا 
 يند والصين وجنوب أفريقيا لالستثمار في لشراكة البرازيل وروسيا وال كسب التأييد

القدرات األفريقية لتصنيع المستحضرات الصيدالنية، وخاصة األدوية الضرورية 
 ؛العامة

  والتكمفة حث الدول األعضاء عمى وضع االستراتيجيات الوطنية القائمة عمى الدليل
والمستدامة باستخدام العمميات الشاممة التي تضع األولويات لكيفية استثمار المحكمة 

الموارد الوطنية )المالية والبشرية والرأسمالية( في السنوات المقبمة، ووضع الخطوط 
 الواضحة في مجال التنفيذ والمساءلة؛ 
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  حث الدول األعضاء عمى وضع خطة شاممة لتحديث األجيزة اإلدارية لمنظام
 ي بغية تحسين القيادة واالتساق والكفاءة واألداء لمقطاع الصحي.الصح

بالتقرير وأجازوا التقرير المرحمي لمدة السنة والدليل عمما أحاط رؤساء الدول والحكومات  .10
العممي لتنفيذ خارطة الطريق بشأن المسؤوليات المشتركة والتضامن العالمي في مجال 

 (.2015 -2012اإليدز والسل والمالريا )

 
 إيدز ووتش آفريكابرنامج لدول والحكومات لاردود لجنة عمل رؤساء /كممات

 كممة فخامة السيدة إلين جونسون سيرليف، رئيسة جمهورية ليبيريا-0
 يناألفريقيوالحكومات تحالف رؤساء الدول يبذليا  الجيود المتواصمة التيتطرقت إلى  .11

د و لمكافحة المالريا، فضال عن جي متعمقة بالمالريا من تعبئة المواردالوفيات ال إلنياء
ألعضاء وأبمغت أن بعض الدول ا. المالريا تقييمالمساءلة من خالل استخدام بطاقة 

ثيوبيا، مشيرة إلى نموذجي الوطنية التقييمبطاقة شرعت في إعداد  والحظت مع . نيجيريا وا 
والحكومات تحالف رؤساء الدول القائم بين برنامج إيدز واتش أفريكا و  التعاوناالرتياح 
 حتىىذا التعاون  تمتدفي أن  اعن أممي توأعربنياء الوفيات المتعمقة بالمالرياينإلاألفريقي
بعد ذلك، اليدف السادس من األىداف اإلنمائية لأللفية. و  وذلك لتحقيق 2015عام 

 نياء الوفيات المتعمقة بالمالرياينإلاألفريقيوالحكومات لدول تحالف رؤساء ا رئاسةسممت 
 .رئيس موزامبيق ،فخامة الرئيس ارماندو جويبوزا إلى 

 موزمبيق أرماندو جويبوزا، رئيس جمهوريةكممة فخامة السيد -6
والحكومات تحالف رؤساء الدول دور رئيس كممتوالرئيس ارماندو جويبوزا في قبل  .12

في صياغة النيج  وحدة اليدفلى إودعا الوفيات المتعمقة بالمالريانياء ينإلاألفريقي
ودعا أيضا إلى زيادة الكفاءة في استخدام . واالستراتيجيات في االستجابة لألمراض الثالثة

. الموارد المتاحة من أجل الصحة وتحسين نظام المشتريات، مع تشجيع اإلنتاج المحمي
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نياء إل يناألفريقيوالحكومات تحالف رؤساء الدول يسبصفتو رئ هوأخيرا، أشار إلى استعداد
من أجل تحقيق تقدم أفضل في  فريكاآتش وو إيدز لمعمل مع  الوفيات المتعمقة بالمالريا
 .مكافحة األمراض الثالثة

 االتحاديةجمهورية نيجيريا  ، رئيسجوناثانإيبيمي جودالك كممة فخامة السيد -2
عن تقديره لقيادة االتحاد األفريقي في معالجة كممتو الرئيس جودالك جوناثان في أعرب  .13

 بشأنالجتماع أن نيجيريا تؤيد خارطة طريق االتحاد االفريقي لاألمراض الثالثة، وأكد 
والمالريا في أفريقيا. وتقاسم المسؤولية المشتركة والتضامن العالمي لمكافحة اإليدز والسل 

واعترف مع االجتماع.  افحة األمراض الثالثةتجارب نيجيريا والجيود الجارية في مجال مك
آليات وحمول مبتكرة لتمويل يجاد الداخل إل نفسيا من حتاج إلى النظر إلىتبأن القارة 

تبني نيج وحث االجتماع عمى . تقميل االعتماد عمى الموارد الخارجيةقطاع الصحة بغية 
 .أفريقيا قادمة فيال صحة األجيالإزاء رد الفعل استباقي بدال مننيج قائم عمى 

في أبوجا التي من المقرر عقدىا يومي  12+شيرا إلى قمة المتابعة الخاصةاختتم حديثو م .14
 وأشار إلى أنو وجو دعوة إلى جميع رؤساء الدول والحكومات. 2013يوليو  16و 15

الخاصة  12. وستتيح قمة أبوجا+راىم في أبوجايأن  لشركاء وأعرب عن أممو فيوكذلك 
 .القارة عمى مستوىقييم التقدم المحرز بشكل جماعي فرصة لتال

 سعادة جاكوب زوما، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا كممة فخامة السيد-4
تجارب جنوب أفريقيا في مجال عرضو بشكل واسع الرئيس جاكوب زوما في تقاسم  .15

بالتقدم . وأفاد توسيع نطاق الحصول عمى األدويةوكذلك  مكافحة اإليدز والسل والمالريا
% ومواصمة 50يدز بحوالي وفيات اإل الحد منأفريقيا في  الكبير الذي أحرزتو جنوب

بخصوص و التقدم في تقميل عدوى فيروس نقص المناعة البشرية من األم إلى الطفل. 
الوصول إلى األدوية، أكد الرئيس زوما ضرورة  اإلنتاج المحمي لألدوية الضرورية وأعرب 

 أفريقيا لتيسير تنفيذ خطة الصناعة الصيدالنية ألفريقيا. عن استعداد جنوب
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فريكا بوصفيا آلية رقابة لمدعوة آيدز ووتش إثم أكد الرئيس زوما عمى أىمية منظمة  .16
 د يعوالمساءلة وتعبئة الموارد. وأشاد بعمل الشركاء ومنظمات المجتمع المدني عمى الص

الوطني وكذلك قيادة االتحاد األفريقي بشأن األيدز والسل والمالريا في أفريقيا. وشّدد أيضًا 
 عمى أن أفريقيا اآلن قوية لقيادة وتحقيق أجندتيا اإلنمائية.

 فخامة السيدة جويس باندا، رئيسة جمهورية مالوي كممة-5
التضامن و شتركة أعربت الرئيسة جويس عن دعميا لخارطة الطريق حول المسؤولية الم .17

يدز والسل والمالريا في أفريقيا. وأشارت إلى أنو خالل السنتين إلبخصوص  العالمي 
فيروس نقص  ا ضدشخص يتمقون عالج 200000الماضيتين، انتقمت مالوي من 

شخص. وذكرت أثر فيروس نقص المناعة البشرية/األيدز  500000المناعة البشرية إلى 
عمى ارتفاع معدالت وفيات األميات وأفادت بالجيود الجارية لمتعبئة االجتماعية لوصول 

 المرأة إلى المرافق الصحية.

ريا في اآللية األفريقية دعت الرئيسة باندا االجتماع إلى إدراج مؤشرات األيدز والسل والمال .18
لممراجعة المتبادلة بين األقران من أجل تحسين المساءلة بشأن الصحة. واختتمت بحث 

 االجتماع عمى دعم جيود إعادة تمويل الصندوق العالمي.

 رسائل التأييد لمشركاء اإلنمائيين
 مارك ديبول، المدير التنفيذي لمصندوق العالمي كتوردال-0
ديبول، المدير التنفيذي لمصندوق العالمي دعم الصندوق لإلنتاج أعمن الدكتور مارك  .19

المحمي لألدوية الضرورية، والسيما في مجال التنبؤ والضمانات، واالستفادة مع القطاع 
الخاص ودعم اإلنتاج القميل التكمفة والعالي الجودة والتصدير. وأشار إلى أن ليذا الجيل 

فرصة غير مسبوقة إلنياء األيدز والسل  من رؤساء الدول والحكومات دون غيرىم
مميار  15والمالريا. واختتم بدعوة االجتماع إلى دعم إعادة تمويل الصندوق العالمي بمبمغ 

 دوالر أمريكي.



ASSEMBLY/AU/8 (XXI) 

Page 7 

 

السفير إريك جوسبي، المنسق العالمي لشؤون مكافحة األيدز في الواليات المتحدة، -6
 يدزإلبين باخطة رئيس الواليات المتحدة الطارئة إلغاثة المصا

ريكأكد  .20 جوسبي مجددًا أن المسؤولية المشتركة تمثل ركيزة ىامة لمخطط االستجابة  السفيرا 
يدز إلى جانب إنقاذ األرواح، واالستثمارات الذكية إللفيروس نقص المناعة البشرية/ا

 وتحقيق النتائج بالعمم. وذكر أن تحديد استجابة أفريقيا لفيروس نقص المناعة البشرية/
دز يظل مسؤولية أفريقية ومسؤولية االتحاد األفريقي. وأشار أيضًا إلى أن القيادة يإلا

حيث تقّيم  12األفريقية حاسمة اليوم كما أنيا ستكون حاسمة خالل قمة أبوجا الخاصة +
الواليات المتحدة األمريكية أفريقيا تعيدىا بزيادة الموارد المحمية لمصحة. واختتم أن 

جانب أفريقيا في مساعينا الجماعي لتحقيق ىدف جيل خال من ستواصل الوقوف إلى 
 اإليدز.

برنامج األمم لالسيد/ ميشيل سيديبيه، وكيل األمين العام لألمم المتحدة والمدير 2 
 اإليدز المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/

بفيروس نقص المناعة برنامج األمم المتحدة المشترك المعني لمين التنفيذي أقر األ .21
دور الذي اضطمع بو الرئيسان السابقان أولوسيجون اإليدز وأشاد بالالبشرية/

وأقر  فريكاآتش وو إيدز  في وضع برنامج  أوباسنجو)نيجيريا( وفستوس موجاي )بوتسوانا(
منيم الرئيس جيري و جيٍل خاٍل من االيدز المناصرينمبدور  الرؤساء السابقين أيضا 

 وندا )زامبيا( الذي كان غائًبا.والرئيس كنيث كاضمن الحضور رولنغس )غانا( الذي كان 

 لقميميين والمناصرين اإل آفريكا ووتشانتخاب نائب رئيس إيدز 

المشاورات، عين االجتماع الرئيس أرمنيو غوبوزا من موزمبيق نائبا لرئيس إيدز  عقب .22
 التالية أسماؤىم: المناصرينكما عين االجتماع  ،لفترة والية مدتيا سنتان فريكاآتش وو 
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 غرب أفريقيا ؛ -الرئيس السان وتارا من كوت ديفوار 
 وسط أفريقيا ؛ - الرئيس عمى بونغو أونديمبا من الجابون 
  شرق افريقيا ؛ -الرئيس جكايا ككويتي، رئيس جميورية تنزانيا المتحدة 
  الجنوب األفريقي؛ –الرئيسة جويس  باندا من مالوي 
  شمال أفريقيا . -الرئيس منصف مرزوقي، رئيس الجميورية التونسية 

 :االختتام

ىيمي مريام، رئيس وزراء جميورية أثيوبيا االتحادية  دولة السيد، طمب رفع الجمسةقبل   .23
تغذية   دعماالجتماع  من فريكا آتش وو إيدز برنامج االتحاد األفريقي و  ورئيسالديمقراطية 

حث الدول األعضاء في االتحاد األفريقيعمى الوفاء بمساىمتيا  و  الصندوق العالمي
برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص لالسنوية في الميزانية األساسية 

 والمناصرينفريكا آتش وو  زدياإلنائب رئيس كممتو داعيا تتم اإليدز. واخالمناعة البشرية/
الخاصة  12االجتماع عمى ىامش القمة أبوجا +إلى فريكا آتش وو االقميميين إليدز 

 .2013، في يوليو في أبوجا، نيجيريا االمقرر عقدى

 عمى جودة تنظيمشاد بإدارة الشؤون االجتماعية لمفوضية االتحاد األفريقي أوأخيًرا،  .24
 ونوعية الوثائق. االجتماع 

- 
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