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إعالن القمة الخاصة لالتحاد األفريقي
حول فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز والسل والمال ريا
إجراءات أبوجا نحو القضاء عمى فيروس نقص
المناعة البشرية واإليدز ،والسل والمالريا في أفريقيا بحمول 3141
نحن ،رؤساء دوؿ وحكومات االتحاد األفريقي المجتمعيف في القمة الخاصة لالتحاد األفريقي في
أبوجا ،نيجيريا يومي  15و 16يوليو  2013مركزيف عمى موضوع" :ممكية االستجابة لفيروس نقص
المناعة البشرية /اإليدز والسل والمالريا في أفريقيا والمساءلة بشأنها واستدامتها :الماضي،
الحاضر والمستقبل" الستعراض التقدـ المحرز والتحديات التي تواجو تنفيذ إعالف وخطة عمؿ أبوجا
حوؿ مكافحة المالريا لعاـ  2000؛ إعالف وخطة عمؿ أبوجا حوؿ فيروس نقص المناعة البشرية
المعجؿ نحو الوصوؿ
واإليدز والسؿ واألمراض المعدية األخرى لعاـ 2001؛ ونداء أبوجا لمعمؿ
ّ
الشامؿ إلى خدمات فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز والسؿ والمالريا في أفريقيا بحموؿ 2010؛

إذ نستحضر مقررنا ) Assembly/AU/Dec.291(XVبشأف استع ارض السنوات الخمس لنداء
المعجؿ نحو الوصوؿ الشامؿ إلى خدمات فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز والسؿ
أبوجا لمعمؿ
ّ
والمالريا في أفريقيا بحموؿ  ،2010الذي تـ تمديده إلى 2015؛ ومقررنا
) Assembly/AU/Dec.320(XVبشأف الشراكة مف أجؿ القضاء عمى انتقاؿ فيروس نقص

المناعة البشرية /اإليدز مف األـ إلى الطفؿ؛ واإلعالف ) Assembly/AU/Decl.2(XIXالذي أجزنا
بموجبو "المسؤولية المشتركة والتضامف العالمي لالستجابة لإليدز والسؿ والمالريا في أفريقيا :خارطة
الطريؽ "2015-2012؛

ظا في سبيؿ مكافحة فيروس نقص المناعة
أف أفريقيا تحرز تقدما ممحو ً
واذ نالحظ بارتياح ّ
البشرية/اإليدز والسؿ والمالريا منذ  2000وفي تعزيز األنظمة الصحية والذي أفضى إلى إنقاذ
األرواح ودعـ اإلنتاجية وتحسيف نوعية الحياة في القارة.
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المعجؿ نحو الوصوؿ
واذ نالحظ أيضا التقرير المرحمي  2012-2010عف تنفيذ لنداء أبوجا لمعمؿ
ّ
الشامؿ إلى خدمات فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز والسؿ والمالريا؛ وخاصة التقدـ المحرز في
تخفيض العدد السنوي لألشخاص المصابيف حديثا بفيروس نقص المناعة البشرية في أفريقيا والوفيات

المرتبطة باإليدز إلى جانب األشخاص الحاصميف عمى العالج مف السؿ والوقاية مف المالريا؛ بما في

ذلؾ التحديات المطروحة والتوصيات الواردة في التقرير؛

واذ نالحظ مع القمؽ تدنى مستوى تقديـ الدوؿ األعضاء التقارير المرحمية عف تنفيذ نداء أبوجا لمتعجيؿ
بالعمؿ مف أجؿ وصوؿ الجميع إلى خدمات فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز والسؿ والمالريا

بحموؿ عاـ  2015وكذلؾ المشارككة الضعيفة لمدوؿ األعضاء في اجتماعات االتحاد األفريقي ذات
الصمة بالصحة؛
بأف اإلنجازات المحققة خالؿ السنوات الثالث عشرة ( )13الماضية بالنسبة
واذ نضع في االعتبار ّ
لتعزيز الوصوؿ إلى خدمات فيروس نقص المناعة البشرية /اإليدز والسؿ والمالريا اعتمدت بشكؿ
كبير عمى اإلرادة وااللتزاـ السياسي لمقيادة العميا األفريقية إلى جانب الشراكات القائمة عمى النتائج في

كافة المستويات؛

واذ يساورنا القمق ألّنو بينما نحف في مرحمة حاسمة مف مكافحة األمراض الثالثة ،ال نزاؿ نواجو
مما يعيؽ إحراز المزيد مف التقدـ؛
نقصا كبي ار في التمويؿ ّ
بأف التمويؿ المستداـ والمتنوع لقطاع الصحة ىو مسؤولية مشتركة ال يمكف تحقيقيا مف دوف
واذ نؤكد ّ
تضامف عالمي وجيود جماعية؛
واذ نقر بالحاجة إلى التعجيؿ بتنفيذ وانفاذ الحماية القانونية لألشخاص المصابيف بفيروس نقص
المناعة البشرية ،ال سيما النساء والشباب باإلضافة إلى المجموعات المستضعفة مثؿ األطفاؿ

واألشخاص المتضرريف مف النزاعات والنازحيف والالجئيف والعائديف ،ال تزاؿ تش ّكؿ تحديا إلى جانب
المقيدة التي تستيدؼ المجموعات السكانية
األحكاـ المحدودة المتضمنة في السياسات والقوانيف
ّ
الرئيسية األكثر عرضة لإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية؛
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أف التدخالت الفعالة المتعمقة بفيروس نقص المناعة البشرية /اإليدز ،السؿ
واذ نضع في االعتبار ّ
والمالريا تؤثر بصورة إيجابية عمى المعدالت اإلجمالية لوفيات األميات واألطفاؿ ويمكف أف تساعد
البمداف األفريقية عمى تحقيؽ اليدفيف الرابع والخامس مف األىداؼ اإلنمائية لأللفية المتعمقيف بخفض
وفيات األطفاؿ وتحسيف صحة األميات عمى التوالي بحموؿ  2015وما فوؽ؛

يحد مف
واذ نعرب عن قمقنا مف استمرار الفقر والنزاعات في تقويض الجيود الوطنية األمر الذي ّ
الوصوؿ إلى الخدمات الصحية في أفريقيا ال سيما النساء والشباب؛
واذ نعرب عن قمقنا أيضا مف ّأنو عمى الرغـ مف التقدـ الممحوظ المحرز في مكافحة فيروس نقص
المناعة البشرية /اإليدز والسؿ والمالريا ،ال تزاؿ أفريقيا أكثر المناطؽ تضر ار مف فيروس نقص
المناعة البشرية واإليدز والسؿ والمالريا في العالـ وبالتالي ،تش ّكؿ تيديدا كبي ار عمى التنمية

االقتصادية-االجتماعية الوطنية والقارية وعمى السمـ واألمف؛

واذ نعترف بالحاجة إلى تعزيز االجراءات الوقائية المطموبة لتخفيؼ تعرض المجموعات المستضعفة
والسكاف المعرضيف لمخطر ،لفيروس نقص المناعة البشرية /اإليدز؛

واذ نعترف أيضا بالعمؿ الجاري بشأف األجندة اإلنمائية لما بعد  2015ونستمر في جيد الدعوة مف
أجؿ الصحة ومنحيا األلوية باعتبارىا أم ار مركزيا لتنمية أفريقيا مع التركيز عمى القضاء عمى فيروس

نقص المناعة البشرية/اإليدز والسؿ والمالريا واألمراض الميممة األخرى.
واذ ندرك الحاجة إلى إنشاء مركز أفريقي لمراقبة األمراض والوقاية منيا إلجراء بحوث إلنقاذ الحياة
حوؿ المشاكؿ الصحية ذات األولوية في أفريقيا وليكوف بمثابة منبر لتقاسـ المعارؼ وبناء القدرات
استجابة لطوارئ وتيديدات الصحة العامة؛

أيضا الحاجة الممحة إلى التعجيؿ باإلجراءات المتعمقة بتعزيز أنظمتنا الصحية مف أجؿ
واذ ندرك ً
توفير خدمات رعاية صحية شاممة ومتكاممة وتحسيف الوصوؿ إلى الخدمات األساسية؛ وتمويؿ البحث
الصحي ،والشراكات مع أصحاب المصمحة ذوي الصمة؛ ووضع نيج متكامؿ ومتعدد القطاعات

لمكافحة األمراض؛
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نعمن رسميا أ ّننا:
.1

نشيد بالدور القيادي لبرنامج إيدز ووتش آفريكا وتحالؼ القيادة األفريقية ضد المالريا في
مكافحة األمراض الثالثة؛

.2

ونؤ ّكد مف جديد تصميمنا عمى تعزيز برنامج آيدز ووتش آفريكا باعتباره منب ار لكسب التأييد

.3

ونشيد أيضا بمبادرات المجموعات االقتصادية اإلقميمية التي وضعت التعجيؿ بمكافحة المالريا

وتعبئة الموارد والمساءلة لمكافحة األمراض الثالثة؛

والقضاء عمييا في صدارة جدوؿ أعماليا؛ إلى جانب مبادرات الدوؿ األعضاء حوؿ مكافحة
المالريا والقضاء عمييا واالستراتيجيات المتفؽ عمييا التي تستيدؼ مجموعات سكانية و /أو

مواقع معينة مف أجؿ الفعالية القصوى؛
.4

ونشيد كذلك بدعـ وشراكة الصندوؽ العالمي وبرنامج األمـ المتحدة المشترؾ المعني بفيروس
نقص المناعة البشرية /اإليدز و وكاالت األمـ المتحدة األخرى ،والشراكة مف أجؿ القضاء عمى

المالريا والشراكة مف أجؿ القضاء عمى السؿ؛ إلى جانب خطة رئيس الواليات المتحدة لمطوارئ

إلغاثة المصابيف باإليدز  ،عمى جيودىـ الرامية إلى مكافحة األمراض الثالثة ()3؛
.5

نعرب عن تقديرنا لمدعـ المستمر مف منظمة األمـ المتحدة لمتنمية الصناعية وبرنامج األمـ
المتحدة المشترؾ المعني بفيروس نقص المناعة البشرية /اإليدز ومنظمة الصحة العالمية مف
أجؿ التنفيذ المستمر لخطة االتحاد األفريقي لمصناعة الصيدالنية في أفريقيا؛

.6

ندعو اإلنمائييف اآلخريف بما في ذلؾ القطاع الخاص إلى دعـ الصناعات الصيدلية القائمة
فعال في أفريقيا وتنفيذ خطة أعماؿ خطة االتحاد األفريقي لمصناعة الصيدالنية في أفريقيا
المعزز والمستداـ إلى األدوية األساسية النوعية واآلمنة والناجعة لعالج األوبئة
لتسييؿ الوصوؿ
ّ
واألمراض المعدية وغير المعدية األخرى؛
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.7

نمتزم بمعالجة الصمة القائمة بيف الفقر والصحة والسمـ واألمف والتنمية وكذلؾ البعد الجنساني
وباتخاذ إجراء حازـ نحو القضاء عمى الفقر والعمؿ مف أجؿ توفير الحماية االجتماعية لمجميع

بحموؿ  2030ونحف نقترب مف منتصؼ الرؤية القارية  2063؛
تحقيقًا لما سبؽ نتعيّد بػ:
( )1التعجيؿ بعممية تنفيذ "التزامات أبوجا " السابقة
( )2زيادة تعبئة الموارد الداخمية لتعزيز النظاـ الصحي؛
( )3ضماف وضع االستراتيجيات في مكانيا الصحي

مف أجؿ تحقيؽ تمويؿ متنوع ومتوازف

ومستداـ لمصحة ال سيما بالنسبة ألمراض اإليدز والسؿ والمالريا مف خالؿ وضع خطط

واستراتيجيات لالستثمار في بغية تحقيؽ التمويؿ المبتكر بما في ذلؾ التمويؿ مف القطاع

الخاص ؛

( )4تنفيذ االستراتيجيات الفعالة الرامية إلى القضاء عمى الفقر والبرامج الخاصة

بالحماية

االجتماعية التي تكفؿ العالج مف فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز والسؿ والمالريا

لمجميع السيما المجموعات المستضعفة؛

( )5استعراض القوانيف والسياسات ذات الصمة عمى المستوييف الوطني واإلقميمي لتعزيز الحقوؽ

القائمة عمى توفير الحماية لكافة المجموعات السكانية المستضعفة في فيما يخص األمراض
الثالثة؛

( )6زيادة وصوؿ الجميع إلى برامج الوقاية التي تستيدؼ الشباب والسيما الشابات بغية ضماف
جيؿ خاؿ مف مرض اإليدز ؛

( )7استعراض وتعديؿ واعتماد القوانيف واالجراءات التي تدرج بالكامؿ وتستخدـ ،حسبما تقتضيو
الضرورة ،أوجو المرونة الصحية المتصمة باالتفاؽ المتعمؽ بجوانب حقوؽ الممكية الفكرية
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المتصمة بالتجارة وتفادي الحدود المفروضة عمى استخداـ الفترة االنتقالية في إطار االتفاؽ،

وغيرىا مف أوجو المرونة المتعمقة بيذا االتفاؽ؛

( )8تعزيز النظـ الوطنية واإلقميمية بما في ذلؾ الرصد والتقييـ القارييف لتحقيؽ تنفيذ أفضؿ
لاللتزامات بما في ذلؾ الممكية والمساءلة؛

( )9التعجيؿ بتنفيذ البرامج الخاصة بالوقاية مف فيروس نقص المناعة البشرية عف طريؽ
استخداـ مزيج مف الوقاية الفعالة القائمة عمى األدلة ال سيما بالنسبة لمشباب والنساء

والفتيات والفئات السكانية المستضعفة األخرى مف أجؿ تخفيض ناج

لعدد االصابات

الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية نحو تحقيؽ اليدؼ المتمثؿ بانعداـ اإلصابات
الجديدة بحموؿ  2030؛

( )10القضاء عمى انتقاؿ فيروس نقص المناعة البشرية مف األـ إلى الطفؿ مع الحفاظ عمى
أرواح األميات ومعالجة اآلثار غير المتناسبة لألمراض الثالثة عمى األطفاؿ والفتيات
والنساء ؛

( )11الدمج بينف خدمات الصحة والحقوؽ الجنسية واالنجابية وتنظيـ األسرة وفيروس نقص
المناعة البشرية/اإليدز مف خالؿ تعزيز العمؿ فيما يخص االلتزامات السابقة لتعزيز مكانة

صحة األميات والرضع واألطفاؿ بغية ضماف التكامؿ الضروري لتسييؿ التآزر بيف

برامج فيروس نقص المناعة البشرية والسؿ والمالريا وبرامج صحة األميات والرضع

واألطفاؿ ؛

( )12االستثمار في برامج تحقيؽ التكامؿ بيف فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز والسؿ وزيادة
التكنولوجيا ألغراض التشخيص المبكر لإلصابة بالسؿ واستخداـ قياسات خمية CD4
لمشروع المبكر في عالج فيروس نقص المناعة البشرية بغية الوصوؿ األقصى إلى

األدوية مف خالؿ االنتاج المحمي ؛
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( )13اتخاذ إجراءات مقصودة وجريئة لمتعجيؿ بحصوؿ األطفاؿ والمراىقيف عمى

العالج

بمضادات الفيروسات العكسية في إطار العناية المستمرة ودعـ حممة العالج لعاـ 2015

التي يؤيدىا برنامج األمـ المتحدة المشترؾ المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متالزمة
نقص المناعة المكتسب ومنظمة الصحة العالمية؛ وكذلؾ دعوة الصناعات الصيدلية إلى
بحث إمكانية تمديد الموعد األخير بالنسبة لمضادات الفيروسات العكسية

( )14تعزيز استخداـ مبيدات الحشرات الفعالة لمكافحة المالريا والقضاء عميو بما في ذلؾ
استخداـ مادة دي دي تي حيثما يكوف ذلؾ مناسبا؛

( )15تكثيؼ استخداـ إدارة مصدر اليرقانات حيثما يكوف ذلؾ مناسبا لمكافحة المالريا والقضاء
عميو؛

( )16التأكد مف أف فحوص التشخيص السريعة تستوفي معايير المشتريات لمنظمة الصحة
العالمية ،وتخضع لمراقبة الجودة ولعمية اختيار بغية تمبية متطمبات وباء المالريا؛

( )17التعجيؿ بالنيوض بمبادرة منظمة الصحة العالمية المتعمقة ب "تي( "3الفحص والعالج
والمتابعة) مف خالؿ ضماف وصوؿ الجميع إلى تشخيص واختبار جميع حاالت المالريا
المشتبو فييا والعالج المضموف الجودة ضد المالريا لإلصابات المؤكدة ومتابعة المرض

مف خالؿ المراقبة الدقيقة وفي الوقت المناسب؛
( )18مواصمة التمويؿ مف أجؿ اإلمداد غير المنقطع بالسمع الكفيمة بإنقاذ األرواح مف المالريا
وذلؾ لمنع عودة حاالت المالريا التي قد تؤدي بسرعة إلى خسائر جسيمة في األرواح.
( )19اتخاذ إجراء مف أجؿ إنشاء ضريبة دولية عمى المعامالت المالية والتذاكر الجوية بغية
تمويؿ المشاريع اإلنمائية ،مع تخصيص جزء منيا لمكافحة األمراض الثالثة في القارة؛

( )20تعزيز اآلليات لزيادة التغطية والوصوؿ إلى الخدمات لكشؼ وعالج حاالت السؿ المقاوـ
لعقاقير متعددة المتفشية بيف األطفاؿ والسكاف المستضعفيف واشراؾ المجتمعات في

التدخالت المتعمقة بالسؿ؛
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( )21اإلشراؾ الفعاؿ لحاممي فيروس نقص المناعة البشرية والفئات السكانية األخرى لضماف
المساءلة وفعالية االستجابة الوطنية لمرض االيدز والسؿ والمالريا ؛

( )22خمؽ بيئة مواتية لدعـ وحشد االبتكار التكنولوجي إلى جانب القدرات التصنيعية في
مجاؿ األدوية والمقاحات ووسائؿ التشخيص والكواشؼ المخبرية كمساىمة في تعزيز
قدرات النظاـ الصحي ؛

( )23دعـ تعزيز السياسة البيئية واألطر التنظيمية بما في ذلؾ ما يتـ مف خالؿ التعاوف
الفعاؿ بيف الدوؿ األعضاء لتعزيز االستثمار في االنتاج المحمي لمعقاقير األساسية
مف النوع الجيد ؛

( )24النظر بصفة خاصة في إمكانية استخداـ التعاوف فيما بيف بمداف الجنوب والتعاوف مع
شركاء الب ارزيؿ ،روسيا ،اليند ،الصيف وجنوب أفريقيا (بمداف "البريكس") لزيادة نسبة
االستثمار في القدرات األفريقية عمى تصنيع األدوية ،وكذلؾ لدعـ الصناعات الصيدلية

القائمة فعال في أفريقيا ،السيما األدوية األساسية العامة وغيرىا مف السمع األساسية

األخرى ؛

( )25اتخاذ إجراءات لدعـ تحقيؽ بموغ ىدؼ إعادة اإلمداد بقيمة خمسة عشر ( )15مميار
دوالر أمريكي لمصندوؽ العالمي لمكافحة مرض االيدز والسؿ والمالريا كمساىمة فعالة
نحو مكافحة األمراض الثالثة ( )3وانقاذ األرواح .وفي ىذا الصدد ،الطمب مف الشركاء
االنمائييف االمتثاؿ ليدؼ المساىمة بتسبة  %0.7مف الناتج المحمي االجمالي
الصندوؽ العممي لمكافحة اإليدز والسؿ والمالريا .

في

( )26من األولوية لمجاؿ الصحة في األجندة اإلنمائية لما بعد  2015وأجندة االتحاد األفريقي
 2063بصفة عامة والتركيز عمى القضاء عمى فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز
والسؿ والمالريا في أفريقيا وتحقيؽ األىداؼ المتفؽ عمييا؛
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( )27االمتثاؿ لتقرير المشاورات المواضيعية الشاممة حوؿ الصحة في إطار األجندة اإلنمائية لما

بعد  2015عقب الحوار الذي أُجري في مارس  2013في جاباروف ،بتسونا وكذلؾ قرار

الدورة الػ 66لجمعية الصحة العالمية حوؿ الصحة في إطار األجندة اإلنمائية لما بعد
 ،2015والذي اعتمدتو المجموعة األفريقية؛

( )28التعجيؿ بتنفيذ خارطة طريؽ االتحاد األفريقي لممسؤولية المشتركة والتضامف العالمي
بشأف االستجابة لفيروس نقص المناعة البشررية/اإليدز والسؿ والمالريا في أفريقيا وكذلؾ

تعزيز منياج عمؿ المساءلة

( )29تكثيؼ البحوث الرامية إلى تعزيز اإلجراءات الوقائية بغية وضع حد لتفشي األمراض
الثالثة؛

( )30تأييد عقد مؤتمر لمجموعة تنمية الجنوب األفريقي حوؿ السؿ في المناجـ المقرر عقده
في يناير  ،2014وكذلؾ المبادرات المماثمة الجارية في أقاليـ أخرى التي ترمي إلى اتخاذ

إجراءات ممموسة لتعزيز التعاوف اإلقميمي؛
.8

نطمب مف المفوضية والمجموعات االقتصادية اإلقميمية أف تعمؿ مع الدوؿ األعضاء
لصياغة استراتيجيات إقميمية ووطنية لمواجية تحدي الموارد البشرية مف أجؿ الصحة؛

.9

نطمب أيضا مف المفوضية ومنظومة األمـ المتحدة والشركاء اإلنمائييف التعاوف مع الدوؿ
األعضاء لتنفيذ االلتزامات المشار إلييا

 .10نطمب كذلك مف المفوضية أف تقدـ تقري ار عف التنفيذ إلى المؤتمر مرة في كؿ سنتيف ؛
 .11نطمب كذلك مف المفوضية صياغة طرؽ إنشاء مركز أفريقي لمراقبة األمراض؛
 .12نعرب أف طريؽ المضي قدما سيكوف متمشيا مع تنفيذ برامج االتحاد األفريقي ذات الصمة
بالصحة المتصمة كما وردت في الخطة االستراتيجية  2017-2014لممفوضية وسيدعمو.
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 .13نمتزم بتقديـ تقارير مرحمية بشكؿ سريع وعمى أساس منتظـ إلى المفوضية عف تنفيذ جميع
األىداؼ المحددة في مجاؿ الصحة وتحسيف المشاركة في االجتماعات.

 .14نعرب عن أمتناناً لفخامة الرئيس جودالؾ إبيمي جونياتاف وحكومة وشعب جميورية نيجيريا
االتحادية عمى استضافة القمة الخاصة حوؿ فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز والسؿ

والمالريا ،أبوجا ،نيجيريا مف  12إلى 16يوليو .2013
حرر في أبوجا ،نيجيريا ،بتاريخ  21يوليو 3124

