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 :خمفيةالألف: 

دعوة رئيس جميورية نيجيريا االتحادية، فخامة الدكتور جودالك أيبيمي جوناتان، سوف تقوم ل تمبية 
بتنظيم مفوضية االتحاد األفريقي، بالتعاون مع وكاالت األمم المتحدة وسائر الشركاء اإلنمائيين، 

والمالريا، في أبوجا، نيجيريا في  يدز، والسلاإلالمناعة البشرية و  قمة خاصة حول فيروس نقص
 .2013يوليو  16إلى  12الفترة من 

حول فيروس نقص المناعة البشرية الخاصة 2006لقمة متابعة  12+الخاصة  تعتبر قمة أبوجا
ذات الصمة وتيدف إلى استعراض وضع تنفيذ األخرى األمراض المعدية و يدز، والسل والمالريا اإلو 

حول  2001دحر المالريا؛ وقمة أبوجا حول  2000ن قمة أبوجا منبثقة عالالقارية االلتزامات 
ذات الصمة. األخرى األمراض المعدية و  والمالريا يدز، والسلاإلفيروس نقص المناعة البشرية و 

فيروس بشأن وسوف تستعرض ىذه القمة بصفة خاصة التقدم المحرز في تنفيذ االلتزامات السابقة 
واألمراض المعدية األخرى ذات الصمة وتحديد  اوالمال ريوالسل  يدزاإلو  نقص المناعة البشرية

وباإلضافة إلى ذلك، سوف تجدد ىذه القمة التزامات الدول األعضاء كما تتخذ موقفًا  .الفجوات
سوف تستعرض ىذه القمة أيضًا جيود القارة في معالجة و . 2015أجندة ما بعد من  مشتركاً 

مجموعة من اإلجراءات لتعزيز استجابة  كذلك واألطفال. وسوف تعتمدصحة األميات والرضع 
بتعزيز النظم الصحية وضمان الوصول إلى  ةب األفريقيو لمشع الصحيوضع الالقارة في تحسين 

 الخدمات.
يدز، إلفيروس نقص المناعة البشرية والستجابة الاممكية "يتمثل في  12إن موضوع قمة أبوجا +

 ىذا ويعدواستدامتيا في أفريقيا: الماضي والحاضر والمستقبل".  والمساءلة بشأنيا رياوالمالوالسل 
تشكل يدز، والسل والمالريا تظل اإل باعتبار أن فيروس نقص المناعة البشرية و امناسب األمر

لتنمية ا أمام خطيرة تحديات  طرح تمراض والوفيات في أفريقيا وتظل لأل رئيسيةال بابساأل
 االجتماعية االقتصادية واألمن البشري في القارة. 

الخبراء الستعراض الوثائق  ع اجتمامسبوقة بالقمَة الخاصة تكون وتحقيقًا ليذه الغاية، سوف 
 األساسية وتقديم توصيات لبحثيا من قبل لجنة الممثمين الدائمين.

 أهداف اجتماع الخبراءباء: 
 يقوم الخبراء بما يمي:
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 2001و 2000لمسنوات أبوجا م قماستعراض التقدم المحرز واإلنجازات في تحقيق أىداف  .1
 اإلنمائية لأللفية؛، في إطار األىداف 2006و

استمرار عبء فيروس نقص المناعة البشرية، والسل  تعزز استعراض وتحديد العوامل التي  .2
 والمالريا في القارة؛

ألىداف ا غاياتأمام تحقيق أىداف أبوجا و  الماثمة تحديد الفجوات والقيود والتحديات .3
 ؛بالصحةذات الصمة  اإلنمائية لأللفية

 مام االستجابةأمعالجة التحديات ب تقديم مقترحات حول استعراض التزام القادة األفريقيين .4
أجندة  من فريقياألموقف ال بشأننداء أبوجا وغايات األىداف اإلنمائية لأللفية والتوصيات ل

 .2015التنمية لما بعد 

 النتائج المتوقعةجيم: 
 يقوم اجتماع الخبراء بما يمي:من المتوقع أن 

 مثل التوصية باعتماد وثائق عمل القمة الخاصة  (1)

نحو وصول الجميع إلى خدمات  لعمل مرحمي عن نداء أبوجا لمتعجيل باالتقرير ال . أ
 ؛2015يدز، والسل والمالريا بحمول عام اإلفيروس نقص المناعة البشرية/

 ؛2013صحة األميات والرضع واألطفال  عن وضعتقرير ال . ب

 بحثو لجنة الممثمين الدائمينتتقديم تقرير الخبراء ل (2)

 االجتماع شكلدال: 
 الخبراءيتولى  الذي سوفمنظمات المجتمع المدني منتدى مسبوقا بالخبراء  ع َ اجتما يكون

عقد بينما ي   2013يوليو  5و  4يومي عقد منتدى منظمات المجتمع المدني ي  و . بحث مداوالتو
 .2013يوليو  9و  8يومي  اجتماع الخبراء
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 المشاركونهاء: 
، وبرامج يدز، والمالريا والسلاإل يحضر اجتماَع الخبراء ممثمو المجالس الوطنية لبرامج مكافحة

والمجموعات  األميات والرضع واألطفال وتعزيز النظم الصحية؛ والمنظمات الصحية اإلقميمية؛
المتخصصة؛ ومنظمات المجتمع المدني؛  ياوكاالتاالقتصادية اإلقميمية؛ واألمم المتحدة و 

 والقطاع الخاص؛ والشركاء اإلنمائيون ومفوضية االتحاد األفريقي.
 المسائل التنظيميةواو: 

تتولى مفوضية االتحاد األفريقي مسؤولية إرسال الدعوات وكذلك تقاسم جميع وثائق االجتماع 
)العربية واإلنجميزية  االجتماع بجميع لغات االتحاد األفريقي األربع يدارسوف و ذات الصمة. 

يتم توفير الوثائق خالل االجتماع وفقًا لبنود جدول األعمال. س كما والفرنسية والبرتغالية(.
سوف تكون جميع الوثائق ذات الصمة متوفرة عمى الموقع الشبكي  ،إلى ذلكوباإلضافة 

 .)/http://www.au.int(لالتحاد األفريقي 
 لمزيد من المعموماتزاي: 

 المعمومات من العنوان التالي:يمكن الحصول عمى مزيد من 
 د. أديموال أوالجيدي

 الجزء بنصو اإلنجميزي إلى ىذا ء التفضل بنقل ىذاجار ال - رئيس الصحة والسكان والتغذية
 المكان وشكرا

 إدارة الشؤون االجتماعية
 مفوضية االتحاد األفريقي

 union.org-OlajideA@africaالبريد اإللكتروني: 
 union.org-BenjaminD@africa -نسخة إلى د. جودالبايي ينجامين

http://www.au.int/
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