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 :مقدمــة  -أوال

مي عمى الدعوة المقدمة من رئيس جميورية نيجيريا االتحادية، فخامة الدكتور جودالك إيبي بناءً 
سائر مفوضية االتحاد األفريقي، بالتعاون مع وكاالت األمم المتحدة و  تنظم جوناثان، سوف 

قمة خاصة حول فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز والسل والمالريا في  الشركاء اإلنمائيين، 
 .2013يوليو  16إلى  12أبوجا، نيجيريا في الفترة من 

لفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز  تحت موضوع: "ممكية االستحابة 12وتنعقد قمة أبوجا + 
في أفريقيا: الماضي والحاضر والمستقبل". ويعد  والسل والمالريا والمساءلة بشأنيا واستدامتيا

ىذا الموضوع مالئما باعتبار أن فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز والسل والمالريا تظل 
في وجو التنمية  اتزال تشكل تحديات جسام أسبابا رئيسية لألمراض والوفيات في أفريقيا والتمثل 

 األمن البشري في القارة.االقتصادية و 

إلعالنات وأطر العمل اتنفيذ  في استعراض حالة  12+  الخاصة  أبوجا قمة يتمثل اليدف من 
فيروس نقص  ؛ ب( قمة أبوجا حول2000لمالريا، دحر ا الصادرة عن أ( قمة أبوجا حول

؛ ج( 2001المناعة البشرية/اإليدز والسل والمالريا واألمراض المعدية األخرى ذات الصمة، 
مراض المعدية ألوا فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز والسل والمالريا قمة الخاصة حولال

حالة استثمار الحكومات  12قمة أبوجا + تستعرض  . وسوف 2006، ةاألخرى ذات الصم
 فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز والسل والمالريال األفريقية في مختمف االستجابات الوطنية 

واألمراض المعدية األخرى ذات الصمة، وسوف تعتمد طائفة من اإلجراءات الرامية إلى تعزيز 
 وصول خالل ضمان استجابة القارة وجيودىا نحو عكس مسار تأثير تمك األمراض من 

 األكثر تيميشا.والفئات السيما لمفقراء الصحية، لخدمات وتعزيز النظم إلى ا  الجميع 

التصدي لفيروس  خطوة إضافية الستعراض جيود القارة في  12وسوف تتخذ قمة أبوجا + 
نقص المناعة البشرية/اإليدز والسل والمالريا وأثر ىذه االستجابة عمى الصحة، والتمويل، 
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والنظم الحكومية. وسوف تستعرض القمة الخاصة حالة صحة األميات والرضع واألطفال في 
وتحديد  فضال عن الجيود المبذولة لتحقيق األىداف اإلنمائية لأللفية المتعمقة بالصحة ،القارة

 .2015حيث يدور الحوار حول أجندة التنمية لما بعد عام السياسات الصحية ألفريقيا 

 المنطقي لمقمةاألساس   -ثانيا

واألمراض المعدية  فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز والسل والمالرياآثار في مواجية 
التحاد ا مات حكو  دول و، اعتمد رؤساء  عمى السكان والتنمية في أفريقيا األخرى ذات الصمة 

طاري أبوجا األفريقي إعالني من الدول  التي تطمب  2001و  2000لعامي  ياعمم وا 
وتعرض  األمراض بو  تتفشى المعدل الذي وعكس األعضاء اتخاذ التدابير الرامية إلى وقف 

وتمثمت نتيجة قمة  .االقتصادية في أفريقيا و المكاسب التي حققتيا التنمية االجتماعية   لمخطر
في الخاصة لمجمعية العامة لألمم المتحدة  الدورة في عقد أفريقيا إسيام  في  2001لعام  أبوجا

 بشأن اإليدز. التعيدات اإليدز، والتي اعتمدت إعالن  حول 2001  ونيوي

 ت ضاستعر  أن بعدالموقف األفريقي الموحد  2006عام أعدت القمة الخاصة لالتحاد األفريقي 
دورة ال الذي تم تقديمو إلى اجتماع و ىو الموقف  بشأن اإليدز،  التعيدات تنفيذ إعالن   حالة

 في نيويورك. 2006في يونيو حول اإليدز  الخاصة لمجمعية العامة لألمم المتحدة 

نحو وصول الجميع إلى خدمات نقص المناعة البشرية/  العمل ب لمتعجيل يمثل "نداء أبوجا 
 فيتو الدول األعضاء ذتعزيزا لإلجراء الذي اتخ 2006اإليدز والسل والمالريا في أفريقيا" لعام 

تنادا إلى رؤية حيال األمراض الثالثة من خالل تنفيذ خطة عمل أبوجا اساالتحاد األفريقي 
المناعة البشرية/ اإليدز والسل والمالريا في أفريقيا نقص وصول الجميع إلى خدمات تتمثل في "
"نداء أبوجا" بالتقدم ل ، أقر استعراض لفترة خمس سنوات 2010". وفي عام 2010بحمول عام 

مكافحة  فيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدز والسل  الذي أحرزتو دول أعضاء كثيرة في 
من فيروس نقص وقاية فيما يتعمق بالوصول إلى الالسيما بوجود ثغرات  مع التسميم ، يا والمالر 
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الحماية االجتماعية، والعناية والدعم، وحشد الموارد، وتعزيز توفير ، و عالجيا المناعة البشرية، و 
 النظم الخاصة بتقديم الخدمات، والتمويل المستدام، واإلدارة والقيادة.

التحديات تواجو الدول األعضاء في سعييا لتحقيق أىداف "نداء أبوجا" واألىداف وال تزال 
يشكل الفقر وما يتصل بو من القضايا  ،وفي الحقيقة. 2015ول عام ماإلنمائية لأللفية بح

عاجزة البمدان  عل يجلخدمات، مما ى الإاالقتصادية عائقا أمام الوصول الفعال و االجتماعية 
العالج بمضادات . وفي القارة ال يصل إلى يتيا تمب تتم  االستجابة لالحتياجات التي لم عن

عداد األطفال أل المتزايد مع النقص  ،% من المستحقين54سوى نسبة  الفيروسات الرجعية
أشخاص  ، وىناك البشريةمن فيروس نقص المناعة  يحتاجونوذي العالج إلى اليصمون الذين 

يتعذر الوصول إلييم  اليزال  خدمات الحماية من فيروس نقص المناعة البشرية ى لإحاجة  شدأ
 5% من األطفال الذين تقل أعمارىم عن 10.1سوى العالج  يتمقىعمى نطاق واسع، وال 

الخطوط التوجييية الوطنية. ومن ساعة حسب  24سنوات والذين يعانون من المالريا خالل 
 الكمفة الباىظة التي تقتضييا معالجتو.  الشواغل الرئيسية ظيور السل المقاوم لألدوية المتعددة و

، ال تزال النظم الصحية في حاجة باإلضافة إلى ذلك، ورغم الجيود المبذولة عمى نطاق القارة
ضفاء ى الإ فيما يتعمق بصحة  الطابع المؤسسي عمييا. ولمزيد من تعزيز آليات المساءلة وا 

ال يزال التقدم  ،المالريا والسلعالج األميات والرضع واألطفال، والوصول إلى تشخيص و 
 .درجة كبيرة ويعيق التنمية بالمحددة المحرز دون األىداف 

البشرية/اإليدز والسل والمالريا موضوع القمة ىو ممكية االستحابة لفيروس نقص المناعة 
 والمساءلة بشأنيا واستدامتيا في أفريقيا: الماضي والحاضر والمستقبل.

وتتمثل النتيجة المتوقعة ليذه القمة في تجديد القادة األفريقيين لمقيادة والتوجو من أجل القضاء 
ألفريقي إظيار الممكية من ، في إطار االتحاد اونعمى األمراض الثالثة. ويواصل القادة األفريقي

 وةتتسم بالمزيد من الق استراتيجيات اوضعو خالل توفير القيادة في مجال األمراض الثالثة. فقد 
تبسيط عممية  وعمموا عمىذات الصمة  اتاالستثمار بمع القيام   والشمولية والتركيز عمى النتائج

تنسيق المرض داخل القطر لالستفادة القصوى من الموارد الوطنية البشرية والمالية والفنية 
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وضع النظم الصحية األكثر كفاءة. وعمى المستويات القارية، قاموا بوضع المحدودة، فضال عن 
 ر لمسياسات األفريقية تمشيا مع األطر واألىداف العالمية.أط

نحو تحقيق األىداف اإلنمائية لأللفية ونحو االعتراف  وة الدافعة بالقومن أجل التعجيل 
بوضع خارطة طريق لالتحاد  االستجابة، قام القادة األفريقيونبالمساءلة المتبادلة في مجال 

اإليدز والسل والمالريا  بخصوص األفريقي بشأن المسؤولية المشتركة والتضامن العالمي 
القيادة األفريقية وتستكشف نماذج التمويل وتعزز خارطة الطريق ىذه (. 2015 -2012)

عن طريق تعزيز اإلنتاج المحمي ية األدو  المتنوعة والمستدامة، وتنادي بزيادة الوصول إلى 
اآللية تم تنشيط برنامج إيدز ووتش آفريكا، إلى جانب   ،ومواءمة القوانين. عالوة عمى ذلك

بغية تعزيز المساءلة األفريقية نحو أىداف المتابعة  ادلة بين األقرانمتبلا ممراجعةلاألفريقية 
 ومجموعة االلتزامات.
مميار نسمة ال يمكن أن تستمر في االعتماد عمى  1يا سكان يبمغ تعدادمع التسميم بأن قارة 
يتطمع القادة  الرئيسية والسمع األساسية الصحية،  بخصوص األدوية الموارد الخارجية 

ألفريقيا األدوية  وضعوا خطة تصنيع ف األفريقيون إلى استدامة االستجابة لألمراض الثالثة. 
عمى نطاق أفريقيا. وسوف يؤدي ىذا إلى تعزيز  لزيادة القدرة الصيدالنية التي تمثل إطارا
الرئيسية والسمع األساسية الصحية، بينما تبذل الجيود في نفس الوقت  لألدوية اإلنتاج المحمي 

وجو المرونة االستفادة من ألتحسين مواءمة القوانين عمى نطاق القارة وتشجيع البمدان عمى 
 .تجارة حقوق الممكية الفكرية المرتبطة بالاتفاقية في المتضمنة 
يعد تجديد االلتزامات عمى أعمى المستويات أمرا بالغ األىمية لتعزيز العمل الرامي إلى ،ومن ثم 

اإليدز والسل والمالريا، تسييل عممية تقديم النتائج في مجال فيروس نقص المناعة البشرية/
 فضال عن تعزيز النظم الصحية.واألطفال، وصحة األميات والرضع 

 خاصةأهداف القمة ال -ثالثا
 ما يمي: 12+ الخاصة قمة أبوجا أىداف  تتضمن 
  قمم أبوجا لألعوام  أىداف  استعراض التقدم المحرز واالنجازات المحققة في بموغ

 ، في إطار األىداف اإلنمائية لأللفية؛2006، و2001، و 2000
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 لفيروس نقص المناعة المستمر تي تكمن وراء العبء استعراض وتحديد العوامل ال
 البشرية والسل والمالريا في القارة؛

  تحقيق أىداف أبوجا واألىداف  تعترضتحديد الثغرات والمصاعب والتحديات التي
 اإلنمائية لأللفية المتعمقة بالصحة؛

  من القادة األفريقيين بغية التصدي لتمك التحديات لتزامات لالتجديد الحصول عمى
من أجل  المتبادلة بين األقران ممراجعة لبما في ذلك عن طريق اآللية األفريقية 

 إعطاء دفع لاللتزامات المجددة لمحكومات، وتشجيع الصحة والرفاىية في أفريقيا؛
  الموقف األفريقي في المنتديات العالمية ذات الصمة وخاصة الحوار الدائر  توضيح

 .2015بشأن تحديد أجندة التنمية لما بعد 
 النتائج المتوقعة لمقمة الخاصة  -رابعا

 تتضمن النتائج المتوقعة لمقمة ما يمي:
  لتحقيق التزامات بشأن تعزيز االستجابة والعمل الحكوميين مستوى الرفيع اتخاذ مقرر

أبوجا الرامية إلى التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية والسل والمالريا، فضال عن 
 تعزيز النظم الصحية المكتسبة؛

  المتبادلة ممراجعة لاستكشاف برنامج إيدز ووتش آفريكا واآللية األفريقية ب لتزام الاتجديد
التي تم التعيد بيا عمل الحكومة ومساءلتيا إزاء االلتزامات بغرض تسييل  بين األقران 

 .12في قمة أبوجا + 
 التفويض  -خامسا

 ورحب أحاط مؤتمر االتحاد األفريقي عمما ASSEMBLY/AU/DEC.464 (XX)بموجب المقرر 
الفصل الثالث من المقرر عقدىا في استضافة القمة الخاصة  بعرض حكومة نيجيريا االتحادية 

حول فيروس نقص المناعة  2001في أبوجا  األفريقي قمة االتحاد متابعة بشأن ،2013عام 
 .اإليدز والسل والمالريا واألمراض المعدية األخرى ذات الصمةالبشرية/
 هيكل القمة الخاصة -سادسا

 سوف تشتمل القمة الخاصة عمى االجتماعات التالية:
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 ؛2013يوليو  12الدائمين: اجتماع لجنة الممثمين  -1
 ؛2013يوليو  13اجتماع المجمس التنفيذي:  -2
 . 2013يوليو  16-15قمة االتحاد األفريقي الخاصة لرؤساء الدول والحكومات:  -3
 ما يمي:ك ما تقدم  في انسيميسوف ين فني يناجتماعب مسبوقة ىذه االجتماعاتوستكون 

 ؛2013يوليو  5-4المجتمع المدني: منتدى منظمات  -1
 .2013يوليو  1-8اجتماع الخبراء:  -2

 المشاركون الرئيسيون  -سابعا
، وممثمي من الرئيس المكونين ين الوفود الوطنيأعضاءسوف يتضمن المشاركون الرئيسيون 

الوطنية لإليدز، وبرامج وزارات الصحة، والمالية والتخطيط االقتصادي، فضال عن المجالس 
مكافحة المالريا، وبرامج مكافحة السل، وبرامج صحة األميات والرضع واألطفال، ومنظمات 
المجتمع المدني، والمنظمات االقميمية لمصحة، والمجموعات االقتصادية االقميمية، واألمم 

ألفريقي وأجيزة وبرامج ، ومفوضية االتحاد اينالمتحدة ووكاالتيا المتخصصة، والشركاء اإلنمائي
بفيروس نقص  ين المجتمع المدني، واألشخاص المصاب ي االتحاد األفريقي األخرى، وممثم

المناعة البشرية، والجيات الفاعمة الدينية، واألوساط األكاديمية، والفئات الشعبية النسائية، 
  األجيزة المينية من بين مشاركين آخرين. ي والقطاع الخاص وممثم

 إجراءات المتابعة  -ثامنا
 في أعقاب القمة الخاصة، سوف يتم االضطالع باإلجراءات التالية:

  + خارطة مدعم العالمي من أجل ل  12سوف يعرض عمى المنتديات العالمية نداء أبوجا
لفيروس لتضامن العالمي لالستثمار في االستجابة وا  المسؤولية المشتركة الطريق حول 

 نقص المناعة البشرية والسل والمالريا؛
  ي الموقف األفريقي إزاء الحوار الدائر بشأن أجندة لسوف يعرض عمى المجتمع الدو

 .2015التنمية لما بعد 
 الوثائق تاسعا: 

 وثائق العمل
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نحو وصول الجميع إلى خدمات  العمل  لمتعجيل التقرير المرحمي عن نداء أبوجا  -1
 ؛2015نقص المناعة البشرية/اإليدز والسل والمالريا في أفريقيا بحمول عام 

 ؛ألطفالوا عن حالة صحة األميات والرضع  2013تقرير عام  -2
 مضي اثني عشر عاما من أبوجا؛ حول إيجاز  -3
 السياساتب تعمقة م إيجازات   -4

 الوثائق المرجعية
 ؛2000وخطة عمل أبوجا بشأن دحر المالريا، أبريل إعالن  ( أ

اإليدز والسل والمالريا واألمراض إعالنات أبوجا بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/ ( ب
 ؛2001المعدية األخرى ذات الصمة، أبريل 

الخاصة لمجمعية العامة لألمم المتحدة حول الدورة الموقف األفريقي الموحد بشأن  ( ج
 اإليدز؛مناعة البشرية/فيروس نقص ال

 وثيقة االتحاد األفريقي حول إطالق حممة القضاء عمى المالريا؛ ( د
 نحو وصول الجميع إلى خدمات نقص المناعة البشرية/العمل لمتعجيل بنداء أبوجا  ( ه

 ؛2006اإليدز والسل والمالريا في أفريقيا، مايو 
 2015الجديدة بين األطفال بحمول عام الخطة األفريقية نحو القضاء عمى اإلصابات  ( و

 واإلبقاء عمى حياة أمياتيم؛
 2015الخطة العالمية نحو القضاء عمى اإلصابات الجديدة بين األطفال بحمول عام ز(

 واإلبقاء عمى حياة أمياتيم؛
حول اإليدز:  2011االجتماع الرفيع المستوى لمجمعية العامة لألمم المتحدة في يونيو  ( ح

 اإليدز؛بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/ 2011اسي لعام اإلعالن السي
فيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدز والسل حول وثائق األمم المتحدة والشركاء  ( ط

 لخدمات الصحية؛ا إلى  والمالريا وتعزيز النظم الصحية ووصول الجميع
الجميع إلى  نداء أبوجا إلى العمل المعجل نحو وصولورقة معمومات أساسية حول  ( ي

 خدمات نقص المناعة البشرية/اإليدز والسل والمالريا؛



8 

 

وخطط العمل حول دحر  2000/2001التقرير المرحمي عن تنفيذ إعالني أبوجا  ( ك
اإليدز والسل واألمراض المعدية األخرى ذات المالريا وفيروس نقص المناعة البشرية/

 الصمة؛
اإليدز والسل والمالريا في المناعة البشرية/بشأن فيروس نقص الممارسات أفضل  ( ل

 أفريقيا؛
 وآثارىا؛ية المؤسسالصحية ترتيبات ال ( م
 التمويل الصحي في أفريقيا؛ ( ن
والعالج والرعاية والدعم فيما  وقاية وصول الجميع إلى الب عجيل التالتزام برازافيل بشأن  ( س

 ؛(2006يتعمق بفيروس نقص المناعة البشرية )مارس 

اإلطار القاري حول مواءمة حقوق اإلنسان لألشخاص المصابين والمتأثرين بفيروس  ( ع
 نقص المناعة البشرية/اإليدز؛

 الخطة االستراتيجية لمفوضية االتحاد األفريقي لفيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدز  ( ف
 التي تتضمن اإلطار االستراتيجي إليدز ووتش آفريكا؛

خارطة الطريق حول المسؤولية المشتركة والتضامن العالمي بشأن فيروس نقص  ( ص
المناعة البشرية والسل والمالريا، بما في ذلك الدليل العممي حول تنفيذ خارطة 

 الطريق؛
 ألفريقيا؛ األدوية تفعيل خطة تصنيع ل خطة األعمال  ( ق
 إعالن األلفية واألىداف اإلنمائية لأللفية؛ ( ر

تقرير االتحاد األفريقي لممساءلة عن التزامات الشراكة بين أفريقيا ومجموعة الثمانية:  ( ش
 . 2013تحقيق النتائج نحو القضاء عمى اإليدز والسل والمالريا في أفريقيا 

 لغات العمل   -عاشرا
 اإلنجميزية والعربية والفرنسية والبرتغاليةلغات العمل ىي 

 االتصال  -حادي عشر
  يتم االتصال بالعنوانين التاليين:
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Amb. Olawale Maiyegun, 
Director, Dept. of Social Affairs, African Union Commission 
P O Box 3243,  
Addis Ababa, Ethiopia 
Tel:   +251 115 51 77 00 
Email: MaiyegunO@africa-union.org; Cc: HarakeyeM@africa-union.org and 
OlajideA@africa-union.org  
 
And  
 
Prof John Idoko 
Director General, Nigeria National Agency for the Control of AIDS (NACA)  
Email: jonidoko@yahoo.com; Cc: eoalhassan@gmail.com   
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