
 

 األفریقي   االتحاد وحكومات  دول رؤساء إعالن 

 

 " أفریقیا  في الروتیني   التمنیع استعادة  أجل من الزخم  بناء"

 

 بناء"  بشأن  المستوى  الرفیع  الجانبي  الحدث   الحاضرین  األفریقي  االتحاد  وحكومات   دول  رؤساء  نحن،
  أبابا   أدیس   في   2023  فبرایر/ شباط   19  في المعقود  ،"أفریقیا   في   الروتیني  التمنیع  استعادة   أجل  من   الزخم

 .األفریقي  االتحاد  لجمعیة والثالثین  السادسة العادیة الدورة خالل  بإثیوبیا

ر إذ  : الحصر ال المثال سبیل على یلي ما ومنھا السابقة، واألطر والقرارات  باإلعالنات  نُذّكِ

 بوصفھا   الصیدالنیة  المستحضرات   تصنیع  طة لخ  األفریقیة  والحكومات   الدول  رؤساء  إقرار •
  الطبیة  والتكنولوجیات   المستحضرات   على  الحصول  من   األفریقیة  الشعوب   لتمكین  إطاًرا

 ،) 2012( والفعالیة  والمأمونیة الجودة ذات  األساسیة

 األفریقیة  والحكومات  الدول   رؤساء  أقره   الذي   2020  لعام   أفریقیا   تمنیع   بشأن   أبوجا   إعالن  •
)2014(،   

" أفریقیا   في   األطفال   شلل   على   القضاء   بشأن   والحكومات   الدول   رؤساء   إعالن  •   التاریخي   إرثنا : 
 ، ) 2015" ( المقبلة   لألجیال 

  باللقاحات  الخاصة  العالمیة   العمل  خطة  بشأن)  6-68ع  ص   ج(  العالمیة  الصحة  جمعیة  قرار •
)2015(،   

  في   والتنمیة  للصحة  الزاویة  حجر  بوصفھا  الشاملة  التمنیعیة  التغطیة  بشأن  أبابا  أدیس   إعالن •
 ،)2016( أفریقیا

  التغطیة   تحقیق  نحو  آتا-ألما  من  -   األولیة  الصحیة  بالرعایة  المعني  العالمي  أستانا  مؤتمر  إعالن •
 ،) 2018( المستدامة التنمیة  وأھداف الشاملة الصحیة

 ،)2018( األفریقیة القاریة الحرة التجارة  لمنطقة المؤّسِس االتفاق •

  ،AFR/RC71/7( العالمیة الصحة لمنظمة األفریقي اإلقلیم في  2030 لعام التمنیع خطة تنفیذ إطار •
2021( ، 

  لشرق  العالمیة   الصحة  منظمة  إقلیم  في  والسالم  والتنمیة  اإلنساني  العمل  بین  الربط  إطار •
 ،)2021( المتوسط

  إعالن   ؤتمر وم  األفریقي  لالتحاد  عشر  الخامس  العادي  غیر  اإلنساني  القمة   مؤتمر  إعالن  •



 

 ).2022 ماالبو،( التبرعات 

 الصحة   تعزیز   ثمَّ،   ومن  أفریقیا،   في  التمنیع   برامج   في   والخارجیة  المحلیة  االستثمارات   بزیادة  نلتزم  وإذ
 الصحیة؛  بالخدمات   وإمدادھا   وإشراكھا   األفریقیة   الشعوب   جمیع   تمكین  عن   فضًال   وحمایتھا،   وتوفیرھا 

 نظام   وجود  وبأن  أصحاء،  سكان  وجود  على  یعتمد  أفریقیا  في  واالقتصادي  االجتماعي  النمو  بأن  نقر  وإذ
 الصحیة   التغطیة  تحقیق   على  تساعد  قویة  تمنیع  برامج  لوجود  عنھ  غنى  ال  أمر  الصمود  على  قادر  صحي

 الشاملة؛

  منھا   والحد   علیھا  والقضاء  باللقاحات   منھا  الوقایة   یمكن  التي   األمراض  استئصال  أن  جدید  من   نؤكد  وإذ
 شخص   لكل   والسماح  القادمة،  األجیال  كینتم  وإلى  عام،  بوجھ  والعافیة   الصحة  تحسین  إلى  سیؤدي
 إمكاناتھ؛  كامل  بتحقیق

 العمل   خطة  أقرتھ  الذي  النحو  على  ،2020  عام  بحلول  للتمنیع   الشاملة  اإلتاحة  من  الغایة   بأن  نُسلِّم  وإذ
 یتحقق؛ لم باللقاحات، الخاصة  العالمیة

  التمنیع   خطة   -   للتمنیع   عالمیة   استراتیجیة   أقرت   قد   والسبعین   الثالثة   العالمیة   الصحة   جمعیة   أن   ندرك   وإذ 
 ؛ ) 9( 73  اإلجرائي   المقرر (   2030  لعام 

  عیشھا،   وُسبُل  المحلیة  المجتمعات   لحیاة  بالغ  دمار  في  تسببت   قد  19-كوفید  جائحة  أن  نالحظ  وإذ
 الصحیة  الخدمات   في   النطاق  واسعة   اضطرابات   وأحدثت   ھائل،  ضغط   تحت   الصحیة   النظم  ووضعت 
   باللقاحات؛ منھا  الوقایة یمكن أمراض تفّشِي إلى  أدى ما وھو الروتیني، التمنیع اومنھ األساسیة،

  للتأھب   منسقة  قاریة  آلیة   ووضع   الروتیني  التمنیع  برامج   تنشیط  إلى  ملحة   حاجة  بوجود  منا   واقتناًعا
 الفاشیات،  لتلك   بفعالیة واالستجابة باللقاحات  منھا  الوقایة یمكن التي األمراض لفاشیات 

  ھذا   لعقد   اآلخرین  المعنیین   والشركاء  العالمیة،   الصحة  ومنظمة  وأجھزتھا،  بالمفوضیة  نشید   وإذ
 المستوى؛ الرفیع لجانبيا  الحدث 

 :بھ حكوماتنا ونُلِزم یلي ما نقرر

  الوفاة   من   للحد   السكانیة   الفئات   لجمیع   شاملةً   إتاحةً   التمنیع   إتاحة  أجل   من   الزخم  تنشیط )1(
  المستدامة  التنمیة   أھداف   تحقیق  على  األعضاء  الدول   مساعدة  ثم،   ومن  واإلعاقة،   والمراضة
 .بالصحة  تعلقةالم واإلنمائیة االقتصادیة واألھداف

  التمویل   آلیات  تنویع  ذلك  ویشمل  التمویل،   ومخصصات   المحلیة   االستثمارات   واستدامة  زیادة  )2(
 الموارد  وتوفیر  اللقاحات،  لتمویل  الجدیدة  المتطلبات  وتلبیة  التقلیدیة،  اللقاحات   تكلفة   لتغطیة
 . الروتیني التمنیع لبرامج التشغیلي التنفیذ  لدعم الكافیة والبشریة واللوجستیة  المالیة



 

 والرعایة  اللقاحات   توفیر   نُُظم  تعترض   التي   الكؤود  للعقبات   السرعة   وجھ   على   التصدِّي   )3(
 البیانات،   جمع   تعزیز   یشمل   بما   وتھمیًشا،  وضعفًا   فقًرا   األكثر   المجتمعات   في   سیَّما   وال  الصحیة، 

 إدارة  نُُظم  فعالیة  وتعزیز  المستویات،   جمیع   على  واستخدامھا   بھا،  والتبلیغ   وتصنیفھا،
 .المشتریات   إمداد  لسلسلة  المتكاملة   اإلدارة  ونُُظم   وكفاءتھا، وجستیات الل

 صحیة   رعایة  نُُظم  وإبقاء  إنشاء  من  یتجزأ  ال  جزًءا  بوصفھا  وكفاءتھا  التمنیع  نُُظم  فعالیة  زیادة  )4(
 . الصمود على  قادرة أولیة

  والحفاظ   للقاحات،با  منھا  الوقایة  یمكن  التي  األمراض  لجمیع  الجودة  العالي  للترصُّد  نظام  وضع  )5(
  منھا   والتخلص  األمراض  استئصال  أھداف  تحقیق  صوب   المحرز  التقدم   لرصد  علیھ،

 .الفور على  لھا واالستجابة مبكر وقت  في الفاشیات  عن الكشف  عن فضًال   ومكافحتھا،

 أشكال  جمیع  استئصال  طریق  عن   األطفال  شلل  من  خالیة  أفریقیا  على   الحفاظ  بوعد  الوفاء  )6(
  بالحفاظ   الصحیة  للبرامج  یسمح  بما  واالنتقال،  التكامل  خطط   وتنفیذ  ألطفالا  شلل  فیروسات 

  حققھا   التي  والخبرات   المعارف  من  واالستفادة  األعضاء  الدول  حققتھا  التي  المكاسب   على
 .  األطفال شلل استئصال مبادرة  خالل  من  األطفال  شلل برنامج

  الجدیدة   اللقاحات  مجال  في   االبتكارات   زتعزی  أجل   من  أفریقیا  في   والتطویر  البحوث  بعجلة   الدفع  )7(
 .علیھا اإلقبال وزیادة التمنیع حمالت   لتنفیذ  جدیدة  نھوج واتباع

  ومنظمات   والشباب،  النساء   سیما  ال   المحلیة،  المجتمعات  مع   والعمل  السیاسیة،  اإلرادة  حشد )8(
  من   والبرلمانیین،  الصحیة،  المھنیة  والرابطات   والدینیة،  التقلیدیة  والقیادات   المدني،  المجتمع

  المنقذة   للقاحات  الشاملة  اإلتاحة  في  مجتمع  وكل   أم،   وكل  طفل،   كل  حق   على  الحفاظ   أجل
 .صحي بمستقبل للتمتع  ممكنة فرصة أفضل  على الحصول ثم، ومن لألرواح،

  السكانیة   للفئات  الرضاعة  مرحلة  بعد   لما  التمنیع  فوائد  نطاق  لتوسیع  الوطنیة  السیاسات   صیاغة )9(
ضةا   والنظام   للخطر  عرضة  األكثر  السكان   حمایة  أجل   من   حیاتھا،  مراحل  طیلة  للخطر  لُمعرَّ

 .الوطني الصحي

  من  ذلك   وغیر  اللقاحات   تصنیع   على  والمحلیة   واإلقلیمیة  القاریة  القدرات   وبناء  تعزیز )10(
  من   الوطنیة  التنظیمیة  السلطات   تعزیز  عن  فضًال   العامة،  الصحة  مجال  في   المكافحة  وسائل

 .األفریقیة األدویة ووكالة اللقاحات  لتنظیم األفریقي المنتدى اللخ

 

 : وندعو 

  اإلقلیمیة،   االقتصادیة  والمجموعات  األفریقیة،  التنمیة  مصارف  ومنھم   الشركاء،  جمیع   )1(
 الموارد  لحشد   الجھود  وتكثیف  اإلعالن،  ھذا   تنفیذ   دعم  إلى  اإلقلیمیة،  الصحیة  والمنظمات

  التمنیع  خطة  أھداف  لتحقیق  الوطنیة  التمنیع   برامج  تعزیز  أجل  من   دةالجدی  االستثمارات   وتأمین 
 . األعضاء الدول  في  الشاملة الصحیة الرعایة تقدیم ونُُظم 2030 لعام

  وضمان   معقولة،  بأسعار  والجدیدة  المتاحة   اللقاحات   على  الحصول  تیسیر  إلى  التصنیع  جھات   )2(



 

 الشركات   إلى   التكنولوجیا   نقل   ودعم  األسعار  بیانات  قواعد  إعداد  عن  فضًال   األسعار،  شفافیة
 .األفریقیة

  والضعیفة  الصراعات   من  والمتضررة  الھشة  السیاقات   في  النظر  إلى  للقاحات   غافي  تحالف  )3(
 . التشغیل وتكالیف  للقاحات  التحالف یقدمھ الذي  للدعم مستحقة  جھات  باعتبارھا

 االقتصادیة   والجماعات   منھا،  والوقایة   األمراض  لمكافحة  األفریقیة  والمراكز  المفوضیة، )4(
 أفریقیا،  تنمیة  أجل  من   الجدیدة  للشراكة  التابعة  للتنمیة  األفریقي   االتحاد  ووكالة   اإلقلیمیة، 

  أفضل   وتبادل   قدراتھا  تعزیز  في  األعضاء   الدول  لدعم   العالمیة  الصحة  نظمة وم  والیونیسف،
  بھذه   الوفاء   نحو  المحرز  للتقدم  القوي  للرصد  آلیات  إنشاء  في  ودعمھا  والخبرات،  الممارسات 
 .  االلتزامات 

  تنفیذ  في  الـُمحَرز  التقدُّم  عن  تقریر  تقدیم  إلى  العالمیة،   الصحة  منظمة  مع  بالتعاون  المفوضیة، )5(
 .2025 عام في  والحكومات  الدول لرؤساء القمة مؤتمر إلى  اإلعالن  ھذا

 .اإلعالن   لھذا  لمناصرتھ   سیرالیون،  رئیس   بیو،   مادا  جولیوس   الدكتور  فخامة  ونشكر

 

 .2023 فبرایر /  شباط     19 في أثیوبیا، أبابا،  أدیس في أُعلنَ 
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