إدارة االعالم واالتصال

بيان صحفي رقم  /16القمة الثامنة والعشرين لالتحاد األفريقي

منظمة السيدات األوليات األفريقيات لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز تتعهد أن تكون نتائج
الجمعية العامة الثامنة عشرة مصدرا ً للتحويل إلى شعوب صحية ومنصة انطالق لنقل أفريقيا من الفقر
إلى االزدهار بدون ترك الشباب

أديسسس أبابسسسا –  31ينسسساير :7102عقددد الجمعيددد العامددد الثامنددد عشددد لمنظمددد السدددي ا األوليدددا
االف يقيددددا لمكافحدددد فيدددد و نقدددد المناعدددد البشدددد ي اإليدددد  ،اليدددد بمقدددد االتحددددا األف يقدددد ،
لالسددددة ا مدددد العائدددد
وتدددد اول حدددد الشددددعا "البنددددا علدددد خمسدددد عشدددد عامددددا مدددد المشددددا
الددد يم ف اف فددد أف يقيدددا مددد خدددال تعزيدددز احةياجدددا المددد انقي وحصددد ل علددد خددد ما صدددحي
مالئم للشباب".
الةزام دددا وتضدددامن ا وتأثي ندددا
الخامسددد عشددد  ،واسدددة
احة لددد نددد الددد و الخاصددد بالددد
فددد تقددد ي  51عامدددا مددد القيدددا االسدددة اتيجي القا يددد مددد حيددد الددد ع فددد مجددداال فيددد و نقددد
المناعدددد البشدددد ي واإليدددد  ،وصددددح األ وحدددد يث الدددد ال والط دددد وسدددد ا عندددد الدددد ح  .وتنددددا
يلددد إلددد تحقيددد مسدددة يا أعلددد مددد االنةمدددا
وتددد ع السدددي ا األوليدددا االف يقيدددا منددد فةددد
والعم ال ن وال ول تجا القضايا الم مل أو ال تحظ بالمةابع بشك اف.
السددددي ومددددا تسدددد ا  ،السددددي األولدددد بجم يدددد إثي بيددددا ال ي اليدددد ال يمق ا يدددد  ،فدددد لمة ددددا
الة حيبيدددد  ،عدددد السددددي ا األوليددددا إلدددد م اصددددل االسددددة ا مدددد و ندددد واسددددةخ ا ن دددد ن
علددد أ الددد ع
لةسددد ي حلددد مسدددة ام للع يددد مددد الةحددد يا الةددد ت اجددد األفا قددد ي ميدددا .وشددد

ينبغدددد أ تسددددةم لةح يدددد ومعالجدددد األسددددباب الج يدددد  .وأضدددداف "يجدددد علينددددا االسددددةم ا فدددد
الة يدددز علددد الددد ع لةغييددد الم اقددد والمعدددايي الثقافيددد فضدددال عددد الحددد اجز القان نيددد والسياسدددي
ي تح أف يقيا".
والمؤسسي الة تق ف
السدددي جي تددد و م ثا يكدددا ،السدددي األولددد جم يددد مدددالو و ئيسددد منظمددد السدددي ا األوليدددا
االف يقيدددا لمكافحددد فيددد و نقددد المناعددد البشددد ي اإليددد  ،ددد أ شدددعا القمددد نددد األ ثددد
صدددل للمنظمددد  ،حيددد أنددد يددد ف منبددد ا للة يدددز االسدددة اتيج للمنظمددد  .وأ ددد "لقددد اخة ندددا اليددد
إحيدددا ددد خمسددد عشددد عامدددا مددد عمددد المنظمددد  ،مددد خدددال الة يدددز علددد سدددب تسدددخي العائددد
الددد يمغ اف فددد اف يقيدددا .إ مكافحددد اإليددد تحةدددا إلددد تح يددد المزيددد مددد االنةمدددا تجدددا الشدددبا
وال ةيا والم أ ال ي يشكل أفلبي السكا ف بل اننا ".
 ،م دددددددد
الدددددددد ة صدددددددد ي ددددددددال
الشددددؤو االجةماعيدددد باالتحددددا االف يقدددد ،
والددد شددد النمددد المسدددةم للمنظمددد مددد
حيدددددد االنةشددددددا والةددددددأثي خددددددال فةدددددد
واليةددد  ،وفددد لمةددد الةددد القاندددا بالنيابددد
عندد مدد ي قسدد الصددح والةغ يدد والسددكا
والشددددؤو االجةماعيدددد  ،قددددا "لقدددد أيدددد
المنظمدددد ت سدددد نطددددا والية ددددا لمعالجدددد
صدددددددح األ وال ليددددددد وصدددددددح الط ددددددد ،
وأصددددبح ا صدددد مسددددم ضدددد وا
األ ددا  .إ مدد ضددم سددلط السددي ا األوليددا أم ددا لألمدد  ،ضددما عدد وجدد أ حالدد وفددا
ج يددد لألم دددا وحددد يث الددد ال واأل دددا  ،وضدددما منددد وا ال ةيدددا  .لقددد دددا و السدددي ا
االوليددددا االف يقيددددا فدددد الدددد و األعضددددا الةدددد أ لقدددد حملدددد االتحددددا األف يقدددد إلن ددددا وا
اآل ب ضدددد االسددددة اتيجيا وخطدددد العمدددد
األ ددددا بيدددد ا ل جدددد أ ندددد الدددد و قدددد حدددد
ال ني إلن ا ن المما س الضا المةمثل ف وا األ ا ".
 ،مشدددي ا إلددد أ االتحدددا األف يقددد أ لددد حملددد
وأبددد عمددد االتحدددا االف يقددد فددد نددد ا الخصددد
قا يدددد واسددددع للقضددددا علدددد وا األ ددددا بةددددا ي  92مدددداي  ،9152مدددد الة يددددز علدددد الدددد ع
وضدددد سياسددددا لحمايدددد وتعزيددددز حقدددد اإلنسددددا  ،تسدددد ي الةغييدددد فدددد جميدددد أنحددددا القددددا عبدددد
تشددددجي الحك مددددا األف يقيدددد علدددد وضدددد اسددددة اتيجيا ل فدددد مسددددة الدددد ع ومعالجدددد اآلثددددا
الضدددا لدددزوا األ دددا  ،و ددد ل تسددد ي وتنشدددي الح ددد إلن دددا نددد المما سددد  .وأضددداف" :إ
ندد الحملدد تةددزام مدد حملدد االتحددا األف يقدد ال ائدد لةعجيدد بخ دد وفيددا األم ددا فدد أف يقيددا
الة تن نا ف الع ي م بل ا القا ".
خدددال الجلسددد الةددد اسدددةم ليددد واحددد  ،فددد أعضدددا المنظمددد تقدددا ي ن إلددد الجمعيددد العامددد
ف بل ان .
بشأ االعما ال ام الة ت تحقيق ا واإلنجا ا ال ام وال ع الة ن

السددددددي ميشددددددي سددددددي يب  ،المدددددد ي
الةن يددددد لب ندددددام األمددددد المةحددددد
المشدددددة ضددددد اإليددددد  ،شددددد أ
منظمددددددددددد السدددددددددددي ا األوليدددددددددددا
االف يقيدددا لمكافحددد فيددد و نقددد
المناعدددد البشدددد ي اإليدددد  ،فعدددد
نحددددد سددددد بي وق ا يددددد الصدددددم
وال صددددد بالعدددددا والةمييدددددز .وأقددددد
أيضدددا بأنددد وبددد و ج ددد المنظمددد ،
ف د م اج د اإلي د ل د تك د لةةغي د .
و عدددددا إلددددد اسدددددةم ا عددددد حملددددد
"إبدد أ حدد ا ،ابقدد حدد ا  ،حدد ا مدد االيدد " ،وندد إ ددا عمدد لةعجيدد خطدد العمدد الةدد تدد ف قائمدد
مددد السياسدددا واإلجددد ا ا الب نامجيددد مصدددمم لةمكدددي البلددد ا مددد سددد ال ددد فددد ال قايددد والعدددال
م في و نق المناع البش ي  ،بالنسب لأل ا والم انقي والشابا واألم ا الح ام .
الجمعيدد العامدد أ دد علدد أ الجمعيدد ع دد إلي ددا العمدد لةحقيدد "أف يقيددا خاليدد مدد فيدد و نقدد
المناعدددد البشدددد ي واإليدددد  ،ووفيددددا األم ددددا  ،وال ضدددد واأل ددددا  ،أف يقيددددا تددددةمك في ددددا المدددد أ
مةكافئدددد  .إ ندددد األندددد اف األساسددددي لةحقيدددد
وال ةيددددا الم انقددددا  ،واأل ددددا مدددد الةمةدددد ب دددد
اف الةطلعا السبع ف أجن .9102
أص

السي ا االوليا االف يقيا بيا الجمعي العام الثامن عش للمنظم .

لالستفسارات االعالمية  ،يرجى االتصال:
نا و ب نان – م ظ اتصا – سك تا ي منظم السي ا االوليا االف يقيا
االي – ب ي الكة ون  – nardos@oafla.org :نات +251911657261 :
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المناع البش ي

احي ا االول – إ ا االعال واالتصا – م ضي االتحا االف يق – نات  – +251115182551 :ب ي الكة ون :
Rahela@africa-union.org
للمزي م المعل ما  ،ي ج االتصا :
إ ا االعال واالتصا – م ضي االتحا االف يق – ب ي الكة ون  – DIC@african-union.org :م ق الكة ون :
 www.au.intأ يس أبابا  -إثي بيا
تابع نا عل :

فيس ب https://www.facebook.com/AfricanUnionCommission :
ت ية https://twitter.com/_AfricanUnion:
ي تي بhttps://www.youtube.com/AUCommission:

