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Declaramos aqui como representantes políticos da região africana, nosso compromisso com a
visão do Global TB Caucus de prover uma resposta parlamentar única à TB que transcenda
fronteiras políticas e geográficas, e:
1. Reconhecemos a primeira Reunião de Alto Nível das Nações Unidas sobre TB como um
divisor de águas da atenção política à epidemia global de TB e congratulamos a todos os
envolvidos que contribuíram para o sucesso da reunião;
2. Declaramos que a visão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para acabar com
a TB até 2030, endossada por todos os Chefes de Estado e reafirmada na Declaração
Política da Reunião de Alto Nível da ONU sobre TB, somente poderá ser alcançada
através de uma ação colaborativa e coordenada em todas as nações, com cada país
assumindo sua parcela das metas globais;
3. Afirmamos que o sucesso da Reunião de Alto Nível não será determinado pelo nível dos
compromissos assumidos na Declaração Política, mas pelo cumprimento desses
compromissos e resultarem em mudanças significativas para as pessoas afetadas pela
TB em todo o mundo;
4. Desafiamos os nossos parlamentos a agir rapidamente para demonstrar a sua
determinação em cumprir plenamente os compromissos dos Chefes de Estado.
E, reconhecendo que, como representantes dos povos africanos, temos um papel importante a
desempenhar na responsabilização de nossos governos pelas promessas que eles fizeram, por
meio desta declaração, comprometemo-nos a:
5. Construir iniciativas políticas sustentáveis, apartidárias e políticas em nossos
parlamentos nacionais para impulsionar vontade política de maneira sustentável para a
TB, e assegurar que tais iniciativas funcionem em colaboração com a sociedade civil e
outras partes interessadas relevante para a resposta à TB;

6. Pressionar pelo estabelecimento imediato de órgãos nacionais e interssetoriais, para
monitorar a implementação dos compromissos assumidos na Declaração Política da
Reunião de Alto Nível das Nações Unidas sobre TB e formular recomendações concretas
para medidas que possam ser tomadas para acelerar o progresso contra a doença;
7. Trabalhar por meio das plataformas interparlamentares a nível regional para solicitar
reuniões de Chefes de Estado e de Governo sobre TB em plataformas regionais
intergovernamentais, para impulsionar uma resposta coordenada internacional à
epidemia;
8. Tomar todas as medidas necessárias em nossas capacidades coletivas e individuais, em
parceria com todas as partes interessadas relevantes, incluindo organizações
internacionais, para assegurar que os Chefes de Estado e de Governo cumpram
integralmente os compromissos assumidos na Declaração Política da Reunião de Alto
Nível das Nações Unidas sobre a tuberculose e que nós, como comunidade Africana e em
cada estado membro, alcançamos nosso objetivo comum de acabar com a tuberculose
até 2030;
9. Advogar pelo aumento dos recursos internos para uma resposta de TB totalmente
financiada nos nossos países e em reconhecer o compromisso dos estados membros da
União Africana de aumentar o financiamento da saúde para 15% do orçamento nacional
annual;
10. Adotar uma abordagem harmonizada para a resposta à TB, à medida que a Região
Africana se responsabilize mutuamente pelo cumprimento e realização das metas da
Reunião de Alto Nível para cada país;
11. Reconhecer a importância da Pesquisa e Desenvolvimento para uma resposta acelerada
à TB e, portanto, comprometer-se a advogar por maiores investimentos e adoção rápida
e harmonizada de novas tecnologias, regimes e diretrizes para atingir as metas de 2030.

