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إعالن
بشأن القضاء عمى شمل األطفال في أفريقيا

"التراث التاريخي الذي نتركو لألجيال القادمة"،
الوثيقة

ASSEMBLY/AU/17 (XXV)ADD.4

نحن  ،رؤساء دكؿ كحككهات هؤتهر االتحاد األفريقي الهجتهعيف في دكرتنا العادية الخاهسة

كالعشريف في جكىانسبيرج ،جنكب أفريقيا؛

إذ نأخذ في االعتبار إعبلف ياكندم بشأف القضاء عمى شمؿ األطفاؿ في أفريقيا الذم اعتهده
رؤساء دكؿ كحككهات هنظهة الكحدة األفريقية ،الهجتهعيف خبلؿ الفترة هف  8إلى 10يكليك
 1996في ياكندم ،الكاهيركف؛
واذ نذكر بالهقرر بشأف القضاء عمى شمؿ األطفاؿ في أفريقيا الذم اعتهده هؤتهر كزراء الصحة
األفريقييف (طرابمس ،)2003 ،كهقرر الهجمس التنفيذم بشأف القضاء عمى شمؿ األطفاؿ في
أفريقيا (هابكتك) 2003 ،؛ كاإلعبلف الذم اعتهده هؤتهر كزراء الصحة األفريقييف (أديس أبابا،
)2009؛
واذ نقر بالنجاح غير الهسبكؽ لحهمة "القضاء عمى شمؿ األطفاؿ في أفريقيا" التي أطمقت في
اجتهاع ياكندم كالفرصة التاريخية الهتاحة حاليا لتحقيؽ ىدفنا الهتهثؿ في جعؿ أفريقيا خالية
هف شمؿ األطفاؿ ىذا العاـ؛
واذ نالحظ مع الشعور بالفخر أف القارة األفريقية بأسرىا لـ تبمغ عف أم حالة لفيركس شمؿ
األطفاؿ ألكثر هف عشرة أشير ،كاف نيجيريا سجمت انخفاضا بمغ أكثر هف  ٪90في حاالت
اإلصابة بشمؿ األطفاؿ في عاـ  ، 2014كىي عمى كشؾ إنياء انتقاؿ فيركس شمؿ األطفاؿ هع
عدـ اإلببلغ عف أم حاالت جديدة ألكثر هف عشرة أشير ،كهف الكاضح أف جهيع حاالت
تفشي شمؿ األطفاؿ في القارة قد تكقفت؛
واذ نقر باف حهاية جهيع األجياؿ القادهة هف اآلثار الهعكقة لشمؿ األطفاؿ ستساعد عمى الحد
هف الفقر كتتكافؽ تهاها هع رؤية اتحادنا "أفريقيا هتكاهمة كهزدىرة كتنعـ بالسبلـ" هدفكعة
بهكاطنييا كتهثؿ قكة ديناهيكية عمى الساحة العالهية"؛
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واذ نشير إلى اإلعبلف الرسهي حكؿ االحتفاؿ بالذكرل الخهسيف ألجندة  ،2063الذم اعتهده
رؤساء دكؿ كحككهات االتحاد األفريقي في أديس أبابا ،إثيكبيا في  26هايك  ،2013الذم
يضع هسألة القضاء عمى األهراض كصحة الرضع كاألطفاؿ في هحكر جيكدنا الهبذكلة لمقضاء
عمى الفقر؛
واذ نسمم بأف جيكد الق ضاء عمى شمؿ األطفاؿ تساعد عمى بناء النظـ الصحية الكطنية
كالهحمية لكصكؿ كؿ طفؿ إلى التدخبلت كالخدهات الصحية األساسية في الهناطؽ النائية ،كفي

أكساط السكاف األكثر ضعفا؛
 -1نؤكد مجدداً:

 -8التزاهنا الراسخ بتحقيؽ ىدؼ القضاء الشاهؿ عمى شمؿ األطفاؿ ،كتقديـ الهساعدة في
جعؿ أفريقيا خالية هف شمؿ األطفاؿ كتراث تاريخي لؤلطفاؿ هف جهيع األجياؿ القادهة؛
 -2تصهيهنا القكل عمى الحفاظ عمى الزخـ الحالي في جيكد القضاء عمى شمؿ األطفاؿ في
أفريقيا ،كتقديـ دعهنا كرصدنا الكاهؿ لمتنفيذ الفعاؿ لجهيع حهبلت التطعيـ ضد شمؿ
األطفاؿ في عاـ  ،2015لتصؿ إلى كؿ طفؿ كنطعهو ضد شمؿ األطفاؿ؛

 -2نينئ جهيع الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي كرؤساء الدكؿ ككزراء الصحة كقادة الدكؿ
كالحككهات الهحمية كقادة الهجتهع كالزعهاء التقميدييف كالدينييف ،ككافة العاهميف في هجاؿ
الصحة ،ككسائؿ اإلعبلـ ،كهنظهات الهجتهع الهدني عمى دعهيـ الراسخ ألنشطة القضاء
عمى شمؿ األطفاؿ؛ كاالعتراؼ بدكرىـ الهيـ في تحقيؽ ىذا النجاح التاريخي.
 -3نعترف:
 .1بالحاجة الهاسة إلى هكاصمة دعـ الجيكد الهكثفة لمقضاء عمى شمؿ األطفاؿ هف
أجؿ الحفاظ عمى هكاسبنا التي تحققت بشؽ األنفس؛
 .2بأىهية الحفاظ عمى نظاـ هراقبة قكم لؤلهراض ،ليككف قاد ار عمى الكشؼ كاالستجابة
ألم حالة انتشار لشمؿ األطفاؿ بعد حاالت انتقاؿ عدكل فيركس شمؿ األطفاؿ،
كتعزيز تغطية لمتحصيف الركتيني هف أجؿ حهاية جهيع األطفاؿ؛
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 .3بالتراث األكسع لنطاؽ البنية التحتية لشمؿ األطفاؿ ،كالهكارد الهتعمقة بهعالجتو،
كالدكر الحاسـ الذم يهكف أف تمعبو في تعزيز التحصيف الركتيني ،كدعـ هراقبة
األهراض بشكؿ أكسع كجيكد االستجابة لمحاالت الصحية الطارئة ،كاستخداـ البنية
التحتية لشمؿ األطفاؿ في التصدم لفيركس اإليبكال في نيجيريا ىي هثاؿ حي عمى
ىذا التراث.
 -4نقر بالدعـ الثابت كهساعدة الشركاء في هبادرة القضاء عمى شمؿ األطفاؿ عمى نطاؽ العالـ
كشركاء التنهية الدكلييف كهنظهات الهجتهع الهدني في القضاء عمى شمؿ األطفاؿ في
أفريقيا ،كنحثيـ عمى هكاصمة الدعـ عمى نفس الهستكل حتي يتـ إعبلف أفريقيا رسهيا خالية
هف شمؿ األطفاؿ كعمى هساعدة تعزيز جيكد التحصيف الركتيني في القارة.
 -5نشجع:
 .1القيادة الكطنية كالكطنية الفرعية لجهيع البمداف الهتضررة هف شمؿ األطفاؿ عمى
تكفير اإلشراؼ الهباشر كالهتسؽ لجيكدىا الراهية إلى القضاء عمى شمؿ األطفاؿ،
كضهاف الكصكؿ إلى كؿ كتطعيهو.
 .2جهيع الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي عمى تخصيص هكارد هحمية إضافية
لتعزيز هبادرات هراقبة األهراض كالتحصيف الركتيني ،كرصد التنفيذ بالكاهؿ لمخطة
االستراتيجية  2018-2013لمقضاء عمى شمؿ األطفاؿ عف كثب.
-

