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 إدارة االعالم واالتصال 

 0202نوفمبر  04التاريخ:      741/0202رقم:  بيان صحفي

 إثيوبيا –أديس أبابا المكان: 

 

 االفريقية لالدويةجمهورية السيشل تصادق على معاهدة إنشاء الوكالة 

 

، دويةإنشاء الوكالة االفريقية لألأصبحت جمهورية السيشل رابع دولة عضو باالتحاد االفريقي تصادق على معاهدة 

، في فيكتوريا ، السيشل، وأودعت وثيقة التصديق بمكتب رئيس مفوضية االتحاد  0202أغسطس  71في 

 ، في أديس أبابا ، إثيوبيا.  0202نوفمبر  01االفريقي ، في 

 

وتشجع المفوضية كافة دولها األعضاء على التوقيع والتصديق على معاهدة إنشاء الوكالة االفريقية لألدوية من 

 حة العامة والسالمة واألمن. والمعاهدة متاحة للتوقيع بمقر المفوضية في أديس أبابا ، إثيوبيا. أجل الص

 

بمجرد التصديق عليها من قبل خمسة عشر دول عضو باالتحاد االفريقي. وستعمل ستدخل المعاهدة حيز التنفيذ 

 ومعززة منسقة ةتنظيمي نظم وجود لضمان التنظيمية، القيادة ستوفر قارية تنظيمية كهيئةالوكالة االفريقية لألدوية 

 .األفريقية القارة في الطبية والمنتجات األدوية تنظيم تحكم
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 من لجاريةا التنظيمية المبادرات وتنسيق، التنظيمي التوجيهتعزيز  خالل من التنظيمي اإلشراف الوكالة ستوفر

 لنوعيةا وذات والفعالة اآلمنة الصحية والتقنيات الطبية والمنتجات األساسية األدوية إلى الوصول تحسين أجل

 المجموعات في الحاليةالموائمة  جهودالوكالة االفريقية لألدوية وتنسق  وستتشارك. معقولة وبأسعار الجيدة

  . األعضاء األفريقي والدول االتحاد قبل من بها المعترف اإلقليمية والمنظمات اإلقليمية االقتصادية

 
 

 : على مزيد من المعلومات ، يرجى االتصالللحصول 

 

 مكتب المستشار القانوني لمفوضية االتحاد االفريقي -

 –مفوضية االتحاد االفريقي  –إدارة الشؤون االجتماعية  –رئيس قسم الصحة والتغذية والسكان  –انيتي -د. مارجريت اغاما -

  union.org-AnyeteiM@africa-Agamaبريد الكتروني:  -  251115162211+هاتف:  

 

 لالستفسارات االعالمية ، يرجى االتصال: 

 

 مفوضية االتحاد االفريقي  -إدارة االعالم واالتصال  –رئيس قسم االعالم  -السيدة استير آزا تانكو   -

  union.org-YambouE@africa الكتروني:بريد  -  251911361185+هاتف:  

 إدارة االعالم واالتصال ي  –موظيف اتصال اول  - -السيد جمال الدين أحمد كرار  -

 union.org-GamalK@africa  بريد الكتروني:
 

 

 إثيوبيا  –أديس أبابا  – www.au.africa موقع: – gunion.or-DIC@africanبريد الكتروني:  -مفوضية االتحاد االفريقي  –إدارة االعالم واالتصال 

 YouTube|  Instagram|  LinkedIn|  Twitter|  Facebookتابعونا على: 
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