
 

 
 روس القمة الخاصة لالتحاد األفريقي حول في

 نقص المناعة البشرية/االيدز والسل والمالريا 
  3124يوليو  27-23أبوجا ، نيجيريا، 

 
 
 
 

SP/ASSEMBLY/ATM/PROG.(IV) 
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 القمة الخاصة لالتحاد األفريقي مشروع برنامج مؤتمر
 3124يوليو  26

 االفتتاح الرسمي
  نشيد االتحاد األفريقيعزف  16;21-11;21لساعة ا

 
  11;22-16;21الساعة 

 
  :كمماتال

اك إيبيمي جوناثان، رئيس جميورية و فخامة الدكتور جودل -
 دقيقة( 11نيجيريا االتحادية ) 

رئيسة مفوضية سعادة الدكتورة إنكوسازانا دالميني زوما،  -
 دقائق( 1االتحاد األفريقي ) 

 1لألمم المتحدة )األمين العام سعادة السيد بان كيمون،  -
 دقائق( 

من معالي السيد جينس النوايا حسن رسالة  -
 دقائق( 1ستولتينبيرج، رئيس وزراء النرويج ) 

، دولة رئيس وزراء جماريام ديسالين معالي السيد ىايمي -
  دقائق( 1جميورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية ) 

 صورة جماعية التقاط   26;22-11;22الساعة 
 

 معارض 11:30 -11:11الساعة 
 

 اعتماد جدول األعمال وتنظيم العمل
 مناقشات عامةتليها  موضوع  القمةحول  حلقة نقاش 41;24 -41;22الساعة 

  معالي السيد ىايمي ماريام ديسالينج، دولة رئيس ; المنسق
 1وزراء جميورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية )    
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 دقائق(
 :تحدثون الم

  دقائق( 7)فخامة الرئيس أالسان واتارا 
 دقائق( 7) إتنو فخامة الرئيس إدريس ديبي 
 دقائق( 7) فيني فخامة الرئيس يوويري كـ. موسي 
 ( 7فخامة الرئيس آرماندو جيبوزا )دقائق 
  ( 7فحامة الرئيس جويس باندا)دقائق 
  دقائق( 7) مرزوقيالمنصف فخامة الرئيس 

غير  العمل   نجازإل المبتكرة اإلجراءاتحول  غذاء عمل 11;26-41;24لساعة ا
 المكتمل 

 
 11;28-11;26الساعة 

 
 :بحث التقارير

من   جيل بالعملعتنداء أبوجا لمعن تقييم   2013تقرير  .1
فيروس نقص المناعة الجميع إلى خدمات أجل وصول 

 ،  2011يدز، السل والمالريا بحمول إلشرية/ابال
سعادة الدكتور مصطفى صديقي كالوكو، يقدمو عرض  -

 دقائق( 1) مفوض الشؤون االجتماعية
 : ونرئيسيال ونمناقشال -
 ،برنامج األمم لالمدير التنفيذي  السيد ميشيل سيديبي

 دقائق( 3يدز)المشترك المعني باإلالمتحدة 
  المديرة التنفيذية لمبادرة يالدكتورة فاطوماتو نافو تراوور ،

 دقائق( 3دحر المالريا )
  السيد مارك ديبول، المدير التنفيذي لمصندوق العالمي

 دقائق( 3)
 لمشراكة من ، األمينة التنفيذية ديتيو كا الدكتورة لوسي
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 دقائق( 3أجل وقف السل )
  ،منسق صندوق الواليات المتحدة السفير إيريك جوسبي

 دقائق( 3) العالمي لمكافحة اإليدز
 

 يمي يقيميا  فخامة الدكتور جود لوك إيبرسمية  مأدبة  11;33- 41;:2الساعة 
 جوناثان، رئيس جميورية نيجيريا االتحادية

 
 3124يوليو  27

 لمناصري إيدز ووتش أفريكا ار فطإ اجتماع  11;:1- 11;19الساعة 
اعتماد المقررات واالعالنات الصادرة عن مؤتمر القمة   11;22-11;21الساعة

 الخاصة
 ما يستجد من أعمال 26;22-11;22الساعة 
امتختاالمراسم  56;22 -26;22الساعة   

 ريام ديسالينج ام لدولة السيد ىايميختامية الكممة ال
 جميورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطيةيس وزراء رئ

 ورئيس االتحاد األفريقي
  الشكر من قبل أحد رؤساء الدول والحكومات كممة 
  نشيد االتحاد األفريقي 

41;23-11;23الساعة  رئيس االتحاد األفريقي، ورئيس يعقده  مؤتمر صحفي  
ة االتحاد جميورية نيجيريا االتحادية، ورئيسة مفوضي

 األفريقي

 


