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السيدات االوائل االفريقيات تعقدن العزم على وقف الوفيات الناتجة عن سرطان 
 والبروستات وعنق الرحمالثدي 

 

يوليسسسسسسسسو  72 –إثيو يسسسسسسسس   –أديسسسسسسسس  أ   سسسسسسسس  

مكتدددددددد  ألولدددددددد    أل  ودددددددد  عقدددددددد  : 7102

، ألو يمقرألط دددثبجمهوريدددث وب وب دددد ألوي  رألو دددث 

رفريق دددد  أل  ألدددد   ددد   منتددد ل ألولددد  أل  ألا

بدوتعدددد ل مددد   سدددرطدل ألو ددد    عنددد  ألودددر  

منظمددددث أل م ددددر  ا كددددط ومكدرف ددددث سددددرطدل 

ألو ددد   ، ألومدددلعمر ألوعدادددر ومكدرف دددث سدددرطدل 

 ألو ددددد    ألوار سدددددتد  رفدددددط  عنددددد  ألودددددر  

أرفريق دددددد ،  مودددددض بمقدددددر ميو ددددد ث ألاع دددددد  

ع ددد   أل رفريقدددط ، رفدددط أ يددد  أبدبدددد ، وب وب دددد،

  وربند ألو ألد   ألوت  يد  ألومقالث". -: عق  من ألإلاجدزأل 6102اعدر "ألجتمدع 

 

رددددد    زرأله جمهوريددددث وب وب ددددد ألوي  رألو ددددث ألو يمقرألط ددددث ألولدددد    دددد   مدريددددد   سدددددو ن ، أعددددر  عددددن 

  دددص أ دددا  يدددل    قلقدددز وزأله زيدددد   ألاتضددددر مدددر  ألولدددرطدل رفدددط أرفريق دددد بمعددد ا  عنددد ر بددددو  ر،

ووددد  ألوورفدددد  أ  دددر مدددن أمدددرأل  اقددد  ألومندعدددث ألومكتلددداث األايددد ز  ألوم ريدددد  ألولددد  معدددد .  أ ددد  ردددد   

ألوددددوزرأله قدددددد   "وقدددد   دددددل ألووقدددد  اقددددا  دددديد  أل دددد أل وم دربددددث  دددد أل ألومددددر  ألوضدددددد  ألودددد   ي دددد   

تعلدددد   ألإلالدددددا ث" مًدددد يد  أل دألووقدددد  قدددد   دددددل وو دددد  ةو ددددد  رفعدوددددث ملموسددددث  متد ددددث مددددن  دددد   ألو

 ألو  ددددو  علدددد  ألورعديددددث ألو دددد  ث".  أعددددر  عددددن ألاوتدددداأل  بدددددوجهو  ألو ه بددددث  ألإلرأل   ألول دسدددد ث 

وموأل دددلث ععايدددا اظدددد  ألورعديدددث ألو ددد  ث رفدددط وب وب دددد  ألوقددددر   كددد .  قدددد  ردددد   ألودددوزرأله "ألولددد  أل  

ا أل    ألارفريق ددددث ودددد يهن ةمألل أل مهددددد " معربددددد  عددددن عقدددد يرإ وللدددد  أل  أل  ألددددد    عددددد ن وودددد  عك  دددد

مكدرف دددث ألولدددرطدل  م ر دددد مدددن أل مدددرأل  ألو ددد ث ألإلاجدب دددث ، مدددن  ددد   وادددرأل  أز ألجهدددن ر سدددده 

ألوددد    ومند دددر   ددد إ ألوعمل دددث عادددر ألوملك دددث  ألوتني ددد  علددد   درفدددث ألوملدددتويد .  أ ددد  ألولددد    ددد   مدريدددد  

 سدددددو ن علدددد  ألوتجمدددد  ألومتنددددوع  ألو ددددر  ولمدددددلعمر يتاندددد  ألوملددددل و د  ألوجمدع ددددث  يتقدسدددد  أرفًددددد  

رسدددد  وتعايدددا ألوجهدددو  ألورألم دددث ووددد  ألإلاهدددده ألوملدددت أل  ومكدرف دددث ألولدددرطدل رفدددط أرفريق دددد.   لددد  ألوممد

ووددد  ألوتد  ددد  مجددد  أل علددد  ألوتددداأل   كومدددث وب وب دددد معلندددد  رسدددم د ألرفتتدددد  ألومدددلعمر.  عددد  عكريمدددز  عع  ندددز 

 رفط وب وب د.  6102-6102من قا  ألوملعمر سي رأل  ولنوأليد ألو لنث وم دربث ألولرطدل ولعد   
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ألب نددددز، ألولدددد    علدددديد   ر مدددددلسددددعد   ألولدددد    

أل  ودددددددد  وجمهوريددددددددث وب وب ددددددددد ألو يمقرألط ددددددددث 

لددددد  أل  ألومنتددددد ل و ألوقدددددد  ألودددددرد   ألاع د يدددددث  

سدددرطدل عنددد  ألودددر   ألارفريق دددد  ألا ألدددد   ددد  

               ألوار سددددتدعد ولعددددد ألو دددد    سددددرطدل سددددرطدل  

ألومعر دددددددددث ووقدددددددددا ، عند دددددددددر  6102-6102

رفدددط  د   ألوار سدددتدععنددد  ألودددر ألو ددد    سدددرطدل 

 . وب وب د

 

مدددن  درفدددث ألوورف دددد  ألوندجمدددث عدددن ألولدددرطدل ع ددد   رفدددط  ٪21 أ ددد   ألولددد    ألا وددد  رفدددط  لمتهدددد أل 

أرفريق ددد، مضدد ر  أل موددض يعددو  وودد  عدد    جددو  ألوددوعط بهدد أل ألومددر  ،   ددص يتقدد   ألوضدد   ألوم ددد  

مر لددث متق مددث ممددد يددل   وودد  قلددث ألوتدد     ألودد ع . ألومددر  ولعدد ف رفددط معظدد  ألو دددا  عندد مد يالدد  

 عددد    علددد  مودددض، أاددددر  ووددد  أل ألومدددرأ   دددط أل   دددر عددددبرأل   دددص ععدددداط ويتدددر  طويلدددث رفًددد  عدددن 

ا يددددداأل  يضدددددك  م دددددد  مرألرفددددد  طا دددددث مجهدددددا ،  مدددددد ألو ددددد مد  ألونيلددددد ث ألومرعا دددددث بدولدددددرطدل. 

د.  أ دددد   ألولدددد    ر مدددددل "ا ددددن  ألوو ددددو  وودددد  معدوجددددث ج دددد   بتكليددددث معقووددددث  ع دددد يد رفددددط ألرفريق دددد

ألولدددد  أل  ألارفريق ددددد  ألا ألددددد  اقددددر بًددددر ر   وو د  ددددث مكدرف ددددث  درفددددث أاددددكد  ألولددددرطدل،  ألودددد عو  

  لددد  ألودددوعط رفدددط  درفدددث ألوملدددتويد  رفدددط ألوقددددر ".  أ ددددرف  أادددز مدددن ألومهددد   عددد  عددد ف ألولدددرطدل 

ولتد ددد   نبراددددمجهوتلددده   ألوو دددو  وو دددز،  يجددد  أل عوأل ددد  ألولددد  أل  ألارفريق دددد  ألا ألدددد  ألسدددت  أل  

ألوملدددتويد  ألووطن دددث  ألوقدريدددث وًدددمدل وعد دددث  درفدددث مدددن وسدددمدع أ دددوألعه  ب رجدددث عدو دددث   أل ددد ث رفدددط 

 .ع ف ألولرطدل ولجم  

 

 أاددددددر  ألولددددد    ر مددددددل ووددددد  ألوتددددد ألب ر ألوملموسدددددث ألوتدددددط ألع ددددد عهد جمهوريدددددث وب وب دددددد ألو يمقرألط دددددث 

 طن دددث ولددرطدل،  وطدد ة   ددث بمكدرف ددث أل  طن دددث معن ددث، منو ددث وودد  أ م ددث: واضددده وجنددث  ألوي  رألو ددث

ألوعددد ف علددد  ملدددتويد   ددد مد  رف ددد  سدددرطدل عنددد  ألودددر     وعد دددثومكدرف دددث ألولدددرطدل رفًددد  عدددن 

 معدوجدددث قًدددديدعيدا هدددد مدددن أجددد  عمكددد ن ألومدددرأ   ر مددددلألولددد     قددد  أباتددد  ألإل ألر  ألوم ل دددث رفدددط ألودددا  . 

 ألوتغ يث  ألوتعل   ولضاد  رفط وب وب د.

 

  ن دعدددد، ألولددد    أل  وددد  رفدددط جمهوريدددث   ن دددد  ألورد لدددث ألومنته دددث  ايتهدددد ومنتددد ل ألولددد    مدرجريددد  

، أعربددد  رفدددط  6102-6102ألولددد  أل  ألارفريق دددد  أل  ألدددد   ددد  سدددرطدل ألو ددد    عنددد  ألودددر   ولعدددد  

 أ ددد    لمتهدددد عدددن ادددكر د و كومدددث وب وب دددد إلدهدر دددد ألوددد ع  ألوددد ألد  ولتعدددد ل ألارفريقدددط رفدددط أرفريق دددد. 

علددد   يتعددد ن بدوتددددوط  ،"ألولدددرطدل يدددلبر عل ندددد جم عدددد بضدددك  مادادددر أ  م دددر مادادددر"ألولددد      ن دعدددد 

،  ألودددد عو ،  عددددورف ر ألودددد ع  علدددد  ألوملددددتول ألوددددوطنط   دددد وض  ألودددد    أل رفريق ددددث أل عًددددده ألاسددددت مدر

  ددددو  ألوتدددددم ن ألو دددد ط ألوددددوطنط،  اًددددمن "يجدددد  عل نددددد أل  أ دددددرف  علدددد  ألوملددددتول ألوقدددددر . 

 ألوت عددد   وليت دددد  ألومرأل قدددد  ألو دددغ رأل  بدعتادر دددد عددد ألب ر  قدد دددث، ألوعددد ف ألوك م دددددط ألوجم ددد  ووددد  

ومكدرف دددددث   درفدددددثألول دسددددد  ن   دددددندع ألوقدددددرألر  ألوعددددددمل ن رفدددددط مجدددددد  ألو ددددد ث  اضدددددر يجددددد  أل  

 ". ألولرطدل

 

 ددد  اددد   بعددد   جعددد  ألولدددرطدل يضددد   يلتدددا عددد    علددد  مودددض، أ ددددرف  ألولددد    أل  وددد  يجددد  أل 

 أل تتمددد  بددددوقو  ولتغلددد  علددد  ألومدددر .  سدددترعقطألوقددددر    أل،  عه ي ألعدددزألوقددددر  ، بغدددر ألونظدددر عدددن 
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أل وئددددض بدددد ن   د ددددث، يمكددددن أل التكضددددا  اددددر   ا ددددر  ، ألومقالددددث عضددددر "علدددد  مدددد ل ألولددددنوأل  ألو

 ألو ًور ألو و  ، أل ألرفريق د ستكول  دو ث من ألولرطدل". 

 

لمتدددز ألوددد  تور م ددد ي   ددد ي   ددددوو و ، ميدددو  ألوضدددل ل ألاجتمدع دددث بداع دددد  ألارفريقدددط ،  رفدددط  

بدون دبدددث عددددن ألودددد  تور  اكوسدددددزألاد  ام نددددط ز مدددد، رد لددددث ميو دددد ث ألاع ددددد  أل رفريقددددط ، أ  دددد  أل 

، عتم ددد  رفدددط ألرعيددددع ملدددتول ألومع ضدددث  اوع دددث ألو  دددد   ألو ددد ث ألولدددل مث  6122أل ددد  ع لعدددد  أجنددد   

 ألوررفد  ددددث وضددددعو  ألرفريق ددددد، مو دددد د  ولمددددلعمر أل أرفريق ددددد قدددد    ددددع  بدويعدددد  أ وويدعهددددد  دددد   

 .ن ا ألوقد   من   أل ألوقرلألو

 

 أ دد  ألوميددو  علدد   ددر ر  ألوعمدد   يريدد   أل دد  ولتغلدد  علدد  ألولددرطدل ،  قددد  "يجدد  علدد   درفددث 

. ألامدددرأل  ألولدددرطدا ثألوضدددر ده ألوتعدددد ل إلاضدددده مرألرفددد   درف دددث ولكضدددا ألوماكدددر  ألوعددد ف  ألووقديدددث مدددن 

لددددد  ألوا ددددو  ألولددددرطدل  عقدددد ي  ألودددد ع  وملس مجددددد    وا ددددص رفددددطأل أ   أل أادددد   علدددد   ددددر ر  

 .أل رفريق ث م   ألومنظمث أل رفريق ث ولا و   ألوت ري  رفط مجد  ألولرطدل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  رفددددط هددددأ  ددددداو ،  زيددددر  درج ددددث جمهوريددددث وب وب ددددد ألو يمقرألط ددددث ألوي  رألو ددددث ، عع ألودددد  تور ع دددد ر  

ع مددد  عددد ه ألولدددرطدل رفدددط ألوقدددرل ألووأل ددد   ألوعضدددرين  دددو ألمدددر م دددر مقادددو . أل رسددددوث   يدددث ودددز ، 

 م دددر أل  كومتدددز عدددرل أل ألو ددد ث  دددط قًددد ث  قدددوة والددددل   سددد لث ولتنم دددث.   عدددد  درفدددث أ ددد د  

 .ألوم ل ث وو  ودهدر ألوتًدمن من أج  واقدم أل ر أل 

 

در  ومنتدددد ل قدددد م  أل م ددددر  ا كددددط أ ا ددددر ، ألوضددددريض ألوملسدددد   ألومدددد ير ألوعددددد ،  ألوملسدددد  ألومضدددد 

 ألوملسدددد  ألومضدددددر  ولمنتدددد ل ، ألولدددد  أل  ألارفريق ددددد  أل  ألددددد   دددد  سددددرطدل ألو دددد    عندددد  ألوددددر   

ألوقددد   أل سدسددد ث    دددص سدددل   ألوًدددوه علددد  ألومدددرأ  ، مو دددوع ألومدددلعمر  ألوعددددومط وللددد  أل  ألا ألدددد 

: ألوددددد عو   ألوتعلددددد  ،  أل   أل  ألوماتكدددددر    دددددط ومنظمدددددث أل م دددددر  ا كدددددط ومكدرف دددددث سدددددرطدل ألو ددددد  

 ،  ألو  دددددو  علددددد  ألوددددد  أله  بندددددده ألوقددددد رأل .  أعربددددد  عدددددن عقددددد ير د ألوعم ددددد  ولددددد  تور  ولي ددددد
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اوتاألمهدددد  عوج دددز ألاجنددد   ألومتعلقدددث ،  ام ندددط ز مدددد ، رد لدددث ميو ددد ث ألاع دددد  أل رفريقدددط اكوسددددزألاد 

 .بمر  ألولرطدل قدريد

 

 صألو ددددث ،  ددددألودددد  تور  لدددد  بر دددددل أل مدسددددو ،  زيددددر ألو دددد ث بجمهوريددددث وب وب ددددد ألو يمقرألط ددددث ألوي  ر

ألوددد    أل عًدددده علددد  مًددددعيث جهو  دددد رفدددط ألوت ددد   إلاهدددده سدددرطدل ألو ددد    سدددرطدل عنددد  ألودددر   

رفدددددط أرفريق دددددد.   رفقدددددد ولدددددوزير ، مددددد   جدددددو  ألومدددددوألر   ألوقددددد رأل  ألواضدددددريث  دألوار سدددددتدعسدددددرطدل  

علددد   أل مدسدددو ألو ددد   ث، ألومن دددوا عل هدددد مددد  س دسدددد  رفعدودددث ، يمكدددن ع ق ددد  مودددض.  أ ددد  ألوددد  تور

  ألإلرفريق دددث ووددد  ررفددد  ملدددتول ألوتددددب ر،   دددمدل اظددد  ألورعديدددث ألو ددد  ث ألوكدرف دددث  وعد تهدددد  دجدددث ألوددد  

 .رفط   وه 

 

مر ددددا أا رسددددول ألوعدوم ددددث بألواددددرألمك أل  د يم ددددث  ألوار رف لددددور ألودددد  تور أ و يددددر بددددووغر، ادددددد  رددددد  

مكدرف ددددث ألولددددرطدل  رفددددطعجربتددددز ألوض  دددد ث  ادددددر  ، وللددددرطدل رفددددط ألووايددددد  ألومت دددد   أل مريك ددددث

رفدددددط ألوكيدددددد   ددددد  مدددددر   أبدددددرز ألوار رف لدددددور بدددددووغر أربعدددددث ادددددر ط أسدسددددد ث ألومدددددر  ألوقدعددددد . 

، اهددددك متعدددد   ألوت   ددددد  ،   ألوتيددددداط  ألوتعددددد ل عاددددر ألو دددد   ، قويددددث ألوق ددددد   ألو:   ددددط ألولددددرطدل،

  .، رفإاز يلبر عل     اطه" "ألولرطدل ا يعرف     أل أ   قدد    أ  رأل ألو ار . 

 

 ددددل ألومددلعمر من ددث جمعددد  أ دد د  ألوم ددل ث ألوعددددمل ن بنضدددط رفددط ألووقديدددث مددن ألولدددرطدل  دد أل  قدد  

 مكدرف تدددز ولتيك دددر رفدددط ألونجدددد   ألوت ددد يد  ألوتدددط عدددوألجهه  رفدددط ألووقديدددث  ألولددد  ر  علددد  سدددرطدل عنددد  

ألودددر    سدددرطدل ألو ددد    سدددرطدل ألوار سدددتدعد  ددد   ألوعقددد  ألومد دددط.  مدددد  ددددل رفر دددث رفريددد   وتادددد   

وكدرفددددث ألومضدددددر  ن ،  ألومت دددد ب ن أ  ز جددددد  ر سددددده ألودددد    أل رفريق ددددث  قددددد   ألو اددددرأل   ألومعررفددددث 

ملسلددددد  أب ددددد  ألولددددرطدل  ألوملتضددددي د   ألوعلمددددده  ر سددددده   دددددا  أل مدددد  ألومت دددد    ألومنظمددددد  

ألو  و دددث أل  دددرل  ألومجتمددد  ألومددد اط  مم لدددط ألوق ددددع ألو ددددا   ددد وض ألوندج دددد  مدددن سدددرطدل مدددن  درفدددث 

 .أا ده ألوعدو 

 

 معلومات ، يرجى االتصال: د من الللمزي

موقع الكتروني:  – union.org-dic@africanبريد الكتروني:  –فريقي مفوضية االتحاد األ –م واالتصال عالإدارة اإل

www.au.int   إثيوبيا. –أديس أبابا 

 تابعونا على:

 https://www.facebook.com/AfricanUnionCommissionفيس بوك: 

 https://twitter.com/_AfricanUnionتويتر:

 https://www.youtube.com/AUCommissionيوتيوب:

 http://www.au.int: للمزيد على
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