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المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي يجتمع في أبوجا للنظر في سبل تكثيف محاربة االيدز والسل 
 والمالريا 

 

 

 
 

ستثمار في التنمية االقتصادية" ، جاء ذلك "االستثمار في الصحة هو ا: 3131يوليو  31أبوجا ، 

التنويه الجاد من نائب رئيسة مفوضية االتحاد األفريقي ايراستوس موينتشا خالل كلمته أمام وزراء 

، أثناء الجلسة االفتتاحية للمجلس التنفيذي في إطار القمة الخاصة لإليدز  3103يوليو  09الصحة اليوم 

والمالريا.  وجرى الحدث في مركز المؤتمرات الدولي في أبوجا بجمهورية نيجيريا االتحادية ،  والسل

بر يسوس وزير خارجية جمهورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية جوترأسه الدكتور تيدروس أدحنوم 

 ورئيس المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي. 

 

األفريقي عن التقدير لرئيس وأعرب نائب رئيسة مفوضية االتحاد 

جمهورية نيجيريا االتحادية جودلك إيبيل جوناثان اللتزامه 

ونوه " إن مدينة أبوجا  المستمر بمكافحة االيدز والسل والمالريا.

الجميلة ستحتل مكاناً هاماً عند سرد تاريخ القضاء على تلك 

االمراض الثالث". وأضاف "تم عقد ثالث قمم خاصة وتم تبني 

تزامات في أبوجا بنيجيريا حول االيدز والسل والمالريا مع ال

( كقوة دافعة للقيادة AWAوجود منظمة مراقبة االيدز بأفريقيا )

األفريقية. وأضاف "تم تحويل تلك إلى إجراءات على الصعيد 

الوطني مع دعم جدير بالثناء من المجتمع الدولي". وأشار السيد 



حافظت افريقيا على جعل محاربة االمراض المذكوة أعاله ضمن ، 3111موينتشا إلى أنه ومنذ العام 

أجندتها الوطنية والقارية والدولية. وتم إعالن تلك االمراض كحالة طوارئ وخطر على األمن في 

 (ntwww.au.iأفريقيا )النص الكامل لكلمة السيد موينتشا على موقع االتحاد االفريقي: 

 

رئيس المجلس التنفيذي ذكر في كلمته للوزراء أن القمة 

الخاصة تتيح ألفريقيا فرصة تقييم التقدم المحرز والتحديات 

التي واجهتها في مكافحة االيدز والسل والمالريا. وأكد 

الوزير "أنه له من المناسب أن نقوم بمراجعة تنفيذ االعالنات 

مدى العقد المختلفة وخطط العمل التي تم تبنيها على 

 الماضي". 

 

وأعلن الوزير تيدروس جبر يسوس ايضاً أن إثيوبيا تقترح 

إنشاء "مركز أفريقي للسيطرة على األمراض والوقاية منها 

أو مفوضية صحية ألفريقيا تحت مظلة االتحاد األفريقي. وأضاف أن إنشاء مثل هذا المركز سيقطع 

معلومات والبحوث التي هي في امس الحاجة إليها مع شوطاً طويالً في مساعدة أفريقيا على إنتاج ال

زنا هو إن إنجا"في الواقع،  األخذ في االعتبار بعض المشاكل الصحية الفريدة. وذكر الوزير جبر يسوس

نتيجة الملكية والقيادة القطرية القوية ، المشاركة المجتمعية النشطة ، تحسين النظام الصحي والدعم 

تهيئة الوصول وإيصال الخدمات المنقذة للحياة". )النص الكامل لكلمة الوزير  العالمي غير المسبوق في

 ( www.au.int على موقع االتحاد األفريقي:

 

وزير خارجية جمهورية نيجيريا االتحادية نور الدين محمد 

ملكية ومسائلة واستدامة استجابة أفريقيا ذكر بشعار القمة: "

لاليدز والسل والمالريا: الماضي ، الحاضر ، والمستقبل". 

واقتبس من الرئيس السابق لنيجيريا ورئيس قمة عام 

لدحر المالريا، اوليسيجون اوباسانجو قوله " اليوم  3111

بدأنا بكتابة الفصل األخير في تاريخ المالريا. رفعنا آمال 

وعلينا ان ال نخذلهم. وال يمكننا أن  –شعوبنا  وتوقعات

نخذلهم. فلتقضى على المالريا ولتتوالى التنمية في كافة 

 الدول األفريقية". 

 

ووفقاً للوزير محمد ، هذا التصريح تذكير دائم بالتحدي الهائل امام الدول األعضاء للقضاء على االيدز 

 (.www.au.intلمة الوزير على موقع االتحاد األفريقي: والسل والمالريا من القارة. )النص الكامل لك

 

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


 

ظر الوزراء في تقرير تقييم الفترة ن

من إعالن أبوجا  3101-3103

لتعجيل العمل من أجل الوصول 

للخدمات المتعلقة بااليدز الجماعي 

 3102والسل والمالريا في العام 

وكذلك مشروع تقرير اجتماع لجنة 

   الممثلين الدائمين. 
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