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 104/2013 :بيان صحفي رقم

الخاصة: "القادة االفارقة يلتزمون بإتخاذ تدابير للقضاء على فيروس نقص المناعة البشرية وااليدز  12قمة أبوجا + 

 "2030بحلول العام  والسل والمالريا في أفريقيا

 

 11اختتمت اعمالها الٌوم الثالثاء  12التحاد األفرٌقً المعروفة بأبوجا +الخاصة لمة الق: 2013يوليو  11أبوجا ، 

بأبوجا ، نٌجٌرٌا ، بدعوة إلى التزام قوي "بأعمال أبوجا للقضاء على ، فً المركز الدولً للمؤتمرات  2013ٌولٌو 

   ".2030ة واالٌدز والسل والمالرٌا فً أفرٌقٌا بحلول العام فٌروس نقص المناعة البشرٌ

وأشار رؤساء دول وحكومات االتحاد األفرٌقً بارتٌاح إلى التقدم المحرز فً مكافحة فٌروس نقص المناعة البشرٌة 

، وتعزٌز األنظمة الصحٌة ، والتً أدت  2000والسل والمالرٌا منذ العام 

 وتعزٌز االنتاجٌة وتحسٌن نوعٌة الحٌاة فً القارة.  األرواحإلى إنقاذ 

ونوه القادة األفارقة إلى االنجازات المحققة خالل الثالثة عشر عاماً الماضٌة 

فً تعزٌز الوصول إلى الخدمات المتعلقة بفٌروس نقص المناعة 

البشرٌة/االٌدز والسل والمالرٌا اعتمدت إلى حد كبٌر على االرادة السٌاسٌة 

أنه وعلى الرغم من ن قلقهم من ام القٌادة العلٌا بأفرٌقٌا. وأعربوا عوالتز

التقدم الكبٌر المحرز فً مجال مكافحة فٌروس نقص المناعة البشرٌة/االٌدز 

فإن أفرٌقٌا ال تزال احد اكثر المناطق تضرراَ فً العالم والسل والمالرٌا ، 

مما ٌشكل تهدٌداً  بفٌروس نقص المناعة البشرٌة/االٌدز والسل والمالرٌا

رئٌسٌاً على التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة الوطنٌة والقارٌة والسالم واألمن 
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 وغٌرها. 

 

تشمل: ،  ، قرر رؤساء الدول األفارقة رسمٌاً إتخاذ إجراءات جادة من أجل القضاء على األوبئة الثالثة الهدف ولهذا

لقضاء على الفقر وبرامج الحماٌة فعالة وهادفة لتنفٌذ استراتٌجٌات  السابقة ،" التزامات أبوجا"االرتقاء بمستوى تنفٌذ 

والسٌما والسل والمالرٌا لجمٌع السكان وس نقص المناعة البشرٌة واإلٌدز االجتماعٌة التً تستهدف إدماج فٌر

وخاصة ، شباب زٌادة إمكانٌة الوصول إلى برامج الوقاٌة التً تستهدف الالمجموعات الضعٌفة من السكان ، 

من األم فٌروس نقص المناعة البشرٌة ضمان وجود جٌل خال من اإلٌدز فضال عن القضاء على انتقال لالشابات ، 

 .حفظ األمهات على قٌد الحٌاةمع للطفل 

على تكثٌف تعبئة الموارد المحلٌة لتعزٌز النظام الصحً مع ضمان وضع استراتٌجٌات من اتفق القادة األفارقة اٌضاً 

أجل تموٌل  متنوع ومتوازن ومستدام للصحة ، وبخاصة اإلٌدز والسل والمالرٌا من خالل وضع خطط االستثمار 

وقاموا على وجه الخصوص   .االستراتٌجٌة الصحٌة واستراتٌجٌات تموٌل مبتكرة ، بما فً ذلك من القطاع الخاص

لتوسٌع نطاق االستثمار فً القدرات األفرٌقٌة ببحث أهمٌة التعاون بٌن بلدان الجنوب والتعاون مع شركاء برٌكس 

لصناعة األدوٌة ، والسٌما بالنسبة لألدوٌة األساسٌة العامة وغٌرها من السلع األساسٌة ، فضال عن استخدام 

 المبٌدات الحشرٌة الفعالة لمكافحة المالرٌا ، بما فً ذلك استخدام ثنائً )دي دي تً(، حٌثما ٌكون استحقاق. 

والمالرٌا عقدت  فٌروس نقص المناعة البشرٌة/اإلٌدز، والسلأن القمة الخاصة لالتحاد األفرٌقً حول  جدٌر بالذكر

فٌروس نقص المناعة حلول الملكٌة والمساءلة واالستدامة ل ، تحت شعار " 2013ٌولٌو  11إلى  12من 

 ".البشرٌة/اإلٌدز والسل والمالرٌا فً أفرٌقٌا: الماضً والحاضر والمستقبل

جت القمة بعقد مؤتمر صحفً تحدث فٌه رئٌس وزراء جمهورٌة إثٌوبٌا الفٌدرالٌة الدٌمقراطٌة رئٌس االتحاد وتو

األفرٌقً هل مارٌام دسالٌن ، ورئٌسة مفوضٌة االتحاد األفرٌقً الدكتورة نكوسازانا دالمٌنً زوما، ورئٌس 

 .بٌل جوناثانجمهورٌة نٌجٌرٌا االتحادٌة البلد المضٌف للقمة الدكتور جودلك إٌ

 

   www.au.intللحصول على مزٌد من المعلومات ، ٌرجى زٌارة موقع االتحاد األفرٌقً:

http://www.au.int/
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 8158237254(0)234+توجه طلبات المقابالت إلى السٌدة استٌر آزا تانكو ، هاتف: 

  esthertankou@yahoo.com/  union.org-yamboue@africaبرٌد الكترونً:

 2347085749837+ والسٌدة افراح ثابت ، هاتف:

  union.org/-thabitma@africaafraht@hotmail.comبرٌد الكترونً: 

 مفوضٌة االتحاد األفرٌقً  –إدارة االعالم واالتصال 
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