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 الخاصة: القادة األفارقة يلتزمون بالقضاء على االيدز والسل والمالريا في القارة 12قمة أبوجا + 
 

 
 

 

القضاء على إن : "2013يوليو  19أبوجا ، نيجيريا ، 

فٌروس نقص المناعة البشرٌة / اإلٌدز والسل والمالرٌا لن 

، بل  ٌكون زهٌداً  ٌكون سهاًل ، ولن ٌكون سرٌعًا ، ولن

". ذكرت ذلك ٌضمن تحقٌق عوائد هائلة استثمار ضخم

الدكتورة نكوسازانا دالمٌنً زوما رئٌسة مفوضٌة االتحاد 

األفرٌقً ، فً كلمتها امام القمة الخاصة لالتحاد األفرٌقً 

حول فٌروس نقص المناعة البشرٌة/االٌدز والسل 

، فً  2013ٌولٌو  15والمالرٌا، والتً انطلقت الٌوم 

" ملكٌة ار أبوجا ، بجمهورٌة نٌجٌرٌا االتحادٌة ، تحت شع

ومسائلة واستدامة حلول االٌدز والسل والمالرٌا فً أفرٌقٌا: 

 الماضً ، الحاضر، والمستقبل". 
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رئٌسة مفوضٌة االتحاد األفرٌقً أثنت على التقدم الذي أحرزته الدول أعضاء االتحاد األفرٌقً فً الوصول 

المناعة البشرٌة/االٌدز والسل والمالرٌا الجماعً للخدمات الصحٌة بصورة عامة والمتعلقة بفٌروس نقص 

بصورة خاصة ، إال أنها نوهت أن "أفرٌقٌا ال تزال خارج مسار بلوغ احد االهداف االنمائٌة لأللفٌة المتمثل 

". وال تزال اٌضاً القارة االكثر 2015فً وقف والقضاء على وباء السل على الصعٌد العالمً بحلول العام 

 مع وجود عواقب وخٌمة على صحة األمهات واألطفال. تضرراً من المالرٌا ، 

 

وأضافت الدكتورة دالمٌنً زوما أن افرٌقٌا لدٌها اآلن فرصة غٌر مسبوقة لوضع االسس لوضع حد ألوبئة 

، والخطة االستراتٌجٌة الجدٌدة 2015االٌدز والسل والمالرٌا فً أفرٌقٌا ٌتمثل فً إطار أجندة تنمٌة ما بعد 

رئٌسة . )النص الكامل لكلمة 2063، وأجندة االتحاد األفرٌقً  2017-2014لمفوضٌة االتحاد األفرٌقً 

 (www.au.intالمفوضٌة على موقع االتحاد األفرٌقً: 

 

رئٌس وزراء جمهورٌة إثٌوبٌا االتحادٌة الدٌمقراطٌة ورئٌس االتحاد األفرٌقً هٌال مارٌام دسالٌن أكد أن 

، وتقٌٌم حالة  والتحدٌات فً عكس تأثٌر هذه األوبئة القمة الخاصة تتٌح فرصة جٌدة لمراجعة االنجازات

االهداف االنمائٌة لأللفٌة  االمهات وحدٌثً الوالدة ووالدة الطفل فً القارة إلعادة تنشٌط االلتزامات لتحقٌق

المتصلة بالصحة. وحث على تبنً السٌاسات والبرامج واالستراتٌجٌات الصحٌحة وكذلك الحاجة إلى 

 سٌاسٌة الالزمة والقٌادة القوٌة من أجل مكافحة األوبئة. إظهار االرادة ال

 

وشدد رئٌس االتحاد األفرٌقً على حاجة أفرٌقٌا إلى تحقٌق نتائج مبنٌة على مبدأ الملكٌة والمسائلة وتقلٌل 

المراكز االجنبٌة للسٌطرة على االمراض مشٌراً إلى اقتراح إثٌوبٌا إنشاء مركز اعتمادها الكبٌر على 

للسٌطرة على االمراض. )النص الكامل لكلمة رئٌس الوزراء على موقع االتحاد األفرٌقً:  أفرٌقً

www.au.int( 

 

جودلك إٌبٌل جوناثان ، أكد فً كلمته الترحٌبٌة على أن شعار  رئٌس جمهورٌة نٌجٌرٌا االتحادٌة الدكتور

لتوفٌر حلول دائمة وموسعة  الحكومات والقادة فً سائر ارجاء أفرٌقٌاالقمة ٌدعو إلى التزام مستدام من 

لتلك االمراض. وأشار الرئٌس جودلك إلى أن هذه القمة تتٌح فرصة أخرى لمراجعة مستوى انجازات 

، بهدف الحصول على التزام متجدد من القادة االفارقة  2006و  2001االهداف المحددة فً إعالن قمتً 

المراض وتعزٌز الصحة والرفاهٌة فً أفرٌقٌا. )النص الكامل لكمة الرئٌس على موقع للتصدي لتلك ا

 (.www.au.intاالتحاد األفرٌقً: 

 

وكٌل األمٌن العام والمدٌر  باباتوندا أوسونتٌمهٌنممثل األمٌن العام لألمم المتحدة بان كً مون ، الدكتور 

وق األمم المتحدة لألنشطة السكانٌة ذكر فً كلمته االفتتاحٌة أن أفرٌقٌا تقود العالم الٌوم فً التنفٌذي لصند

الحملة الرامٌة إلى القضاء على انتقال فٌروس نقص المناعة البشرٌة من األم إلى الطفل بحلول العام 

http://www.au.int/
http://www.au.int/
http://www.au.int/


الصحة ، ولنضع االٌدز . وذكر أن "هذه القمة ٌمكنها أن توفر نقطة الالعودة فً تقدم أفرٌقٌا فً 2015

والسل والمالرٌا فً قلب السٌاسة الصحٌة العامة بما فً ذلك فً المساعدات االنسانٌة وبناء السالم وحل 

 (www.au.intالنزاعات والتنمٌة. )النص الكامل لكلمة المدٌر التنفٌذي على موقع االتحاد األفرٌقً: 

 

هذا وستنظر القمة الخاصة ، من بٌن جملة أمور أخرى، فً إعالن أبوجا لتعجٌل العمل نحو الوصول 

 2015الجماعً للخدمات المتعلقة بفٌروس نقص المناعة البشرٌة/االٌدز والسل والمالرٌا بحلول عام 

رطة طرٌق للدعم العالمً من أجل المسئولٌة المشتركة وخا 12، وإعالن أبوجا +2013تقرٌر تقٌٌم 

والسل والمالرٌا  ، الموقف لفٌروس نقص المناعة البشرٌة  امن العالمً من أجل االستثمار لالستجابةالتض

، ومشروع مقررات وإعالنات القمة التً قدمها المجلس  2015االفرٌقً لحوار أجندة التنمٌة لما بعد 

  ٌولٌو.  13التنفٌذي والذي عقد اجتماعه فً 

 

نظم القمة الخاصة حول فٌروس نقص المناعة البشرٌة/االٌدز ، والسل والمالرٌا االتحاد األفرٌقً بالتعاون 

مع حكومة جمهورٌة نٌجٌرٌا االتحادٌة ، وكاالت األمم المتحدة وشركاء التنمٌة اآلخرٌن فً مدٌنة أبوجا 

فٌروس نقص المناعة . وتأتً متابعة لقمم أبوجا حول 2013ٌولٌو  16إلى  12بنٌجٌرٌا من 

 .  2006و  2001، و 2000البشرٌة/االٌدز ، والسل والمالرٌا فً 

 

 يوليو. 11يوم غد الجمعة الثالثاء القمة الخاصة ستختتم مداوالتها 

 

 8158237254 (0) 234+السيدة استير أزا تانكو ، هاتف:  طلبات المقابالت إلىتوجه 

   /union.org-yamboue@africaesthertankou@yahoo.comبريد الكتروني: 

 

 7085749837 (0)234+والسيدة أفراح ثابت ، هاتف: 

  union.org/-thabitma@africaafraht@hotmail.comبريد الكتروني: 

 مفوضٌة االتحاد األفرٌقً  –إدارة االعالم واالتصال 

 

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