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 إدارة االعالم واالتصال

 

 القمة الثامنة والعشرون لإلتحاد األفريقي /91 بيان صحفي رقم

 

 االتحاد االفريقي يطلق المركز االفريقي للسيطرة على االمراض والوقاية منها 

 

شههه   : 7192ينسسساير  19 –إثيوبيسسسا  –أديسسسب أبابسسسا 

، إطهههالك وةالههه   ههه    7132ينهههاي   13الجمعههه  

وههههههههز الم ةههههههه  االف يقهههههههز  أف يق ههههههه   اريههههههه  ،

للسههه   ة علههها االاههه اة والا ايههه  ان ههها ، والههه   

س سهههاع  الههه ول أعتهههاا االت هههاد االف يقهههز علههها 

 االستجاب  لل اارئ المتعلق  بالص   العاا . 

 

وتكمهههه أهم ههه  الصههه   العااههه  فهههز أت ههها تهههاد  علههها التنم ههه  اال تصهههادي  واال تماع ههه  الاطن ههه . وبسههه   

م  رؤسهههاا دول ومكااهههاا االت هههاد االف يقهههز بمسهههاهم  سهههناي  اهههه اجمههه  هههه أل ايهم ههه  ، فهههاة اهههات

 ، ل ماي  الص   فز اف يق ا.  7132الم  ات   التشغ ل   لالت اد االف يقز للعام 

 

ما ههه  اف يق ههها إلههها ا ةههه  للسههه   ة علههها االاههه اة والا ايههه  ان ههها أ ههه ا اهههه  اتههه  االت هههاد االف يقهههز 

.  رئههه ي ي ن ههها الدههها ةاتههه   ، والههه   ةاتههه  7132فهههز العهههام ، وتهههض واهههع ا رسهههم ا   7131فهههز العهههام 

بصهههدت   ، متههه  ا اسهههض االفتتههها  7132-7131بهههالدأل أمههه  المتتههه ريه بابهههاا إي هههاال اههها بههه ه عهههااز 

رئ سههههها  لالت هههههاد االف يقهههههز ، ةمههههها متههههه ا د. تكاسهههههاااتا دالا نهههههز اواههههها رئ سههههه  ادااههههه   االت هههههاد 

ون اال تماع هههه  وة ههههار المسههههةال ه بمدااهههه   االف يقههههز ، ود. اصهههه دا  هههه ي  ةههههالكا ادههههاة الشهههها

 االت اد االف يقز.

 

انههه  ا تمهههاء واراا الصههه   باالت هههاد االف يقهههز ، فهههز اهههاالبا ، الههه   اعتمههه  الن هههام ايساسهههز للم ةههه  

، ومههههى علهههها تعج هههه  إتشههههاا  7132االف يقههههز للسهههه   ة علهههها االاهههه اة والا ايهههه  ان هههها فههههز يال هههها 

يمسهه  ا اةهه  إ ل م هه  اتعاوتهه  للعمهه  اهه  ا ةهه  تنسهه   تههض ايت ههار الماسسهه  ، تههض ت ق هه  تقهه م ة  هه  ، و

الم ةههه  االف يقهههز للسههه   ة علههها االاههه اة والا ايههه  ان ههها فهههز أديهههي أبابههها ، إد اب ههها. وتهههض تكهههايه ا ةههه  

علههها المهههاهل ه تهههعه ال  عال ههها  ( ي ههه اا االوبةههه  31عمل هههاا ال هههاارئ فهههز المقههه  بهههعديي أبابههها ، ويعمههه   

ت  يهههه اا االاهههه اة فههههز سههههائ  ار ههههاا القههههارة. وسهههه تالا ي هههه اا االوبةهههه  اسههههةال   ا ا  هههه  ا ا  هههه  



 

االاههه اة ، والت ق ق هههاا والت لههه الا ورفههه  التقهههاري  عهههه التا  هههاا وايواهههاء ي ههه  ال   ع ههه . وتهههض 

 تع  ه ا ي  ، ال ةتار  ان تك نجاساتج ، ةما تض تع  ه اجلي إدارة. 

 

علهههها االاهههه اة والا ايهههه  ان هههها إلهههها الشهههه ك  ال ول هههه  لماسسههههاا  وس نتههههض الم ةهههه  االف يقههههز للسهههه   ة

الصههه   العااههه  لتقاسهههض المعلااهههاا وت سههه ه ا ا  ههه  ا ههه داا الصههه   العااههه . وب عت هههارأل ااسسههه   اا 

 الك   أف يق   ، ف ن الم ة  االف يقز س كان فز وا  ف ي  للمساع ة فز مماي  الص   فز القارة. 

 

 

 رجى االتصال:لالستفسارات االعالمية ، ي

 اداا   االت اد االف يقز –إدارة االعالم واالتصال  –رئ س   سض االتصال  -وينز ااساب اتا

اا ههههههههه    union.org-MusabayanaW@africaب يههههههههه  الكت وتهههههههههز   - +447855111251 فهههههههههاةي   – +007755111251ههههههههههات   

   إد اب ا  -أديي أبابا  – www.au.intالكت وتز  

 

 تابعونا على:

 https://www.facebook.com/AfricanUnionCommissionف ي باك  

 AfricaCDC@ تايت  

  https://www.youtube.com/AUCommissionيات اب 

 http://www.au.int للم ي  علا  
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