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EXT/EX.CL/DEC.1 (XVI) 

 
 مقرر

 فيروس مرض اإليبوالانتشار بشأن 
 

 :المجلس التنفيذيإن 

االجتماعي ثره أو اإليبوال مرض فيروس انتشار  عنالمفوضية  تقاريرب يحيط علما .0
 ؛الصحة العالمية منظمة توقدمالذي  الفني العرضكذلك و  أفريقياعمى  االقتصاديو 

أن المسؤولية تقع عمى الدول األعضاء عن حماية مواطنييا وعن الصحة  يالحظ أيضا   .4
(، واإلنذار الشديد الناجم عن االنتشار الحالي 4112العامة، وفقًا لموائح الصحية الدولية، 

 ؛وتضامن أفريقيا وأىدافيا التكاممية لفيروس مرض اإليبوال

التي تحيط باإلجراءات التي اتخذتيا بعض الدول األعضاء لحماية مواطنييا بالظروف  يقر .3
 بما في ذلك القيود المفروضة عمى األنشطة التجارية واإلنسانية؛
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من كثرة الوفيات الناجمة عن فيروس مرض اإليبوال والحاجة إلى قدرة  يعرب عن قلقو .2
 تأثرة؛ استجابة تتعدى أنظمة الصحة العامة الضعيفة لمبمدان الم

لجيود "عممية دعم االتحاد األفريقي  -العسكرية-لمبعثة الطبية المدنية عن دعمو يعرب .2
الدول األعضاء إلى االستجابة  ويدعو -في غرب أفريقيا" اإليبوالمواجية انتشار وباء 

المؤىمين لمساعدة البمدان من عمال الصحة وتزويد البعثة الطبية بالعدد الكافي الفعالة 
، مع األخذ في االعتبار ضرورة توفير يبوالاإلمرض في مكافحة فيروس  المتضررة

 ؛إجراءات توفير الحماية الالزمة ليؤالء العمال

المعمومات الخاطئة من ردود الفعل المتسمة بالذعر نتيجة  بالمثل، عن قلقو يعرب، .6
ت إلى واالتصال غير الكافي بشأن فيروس مرض اإليبوال مع ما لذلك من عواقب وخيمة أد

 تفاقم الوضع؛

 بما يمي: يحيط علما  أيضا   .7

خصوص السفر غير المقيد برًا وبحرًا مع تصعيد توصية منظمة الصحة العالمية ب (0
 فحص معينة؛إجراءات رصد ومراقبة و 

أثر لما لذلك من نظرًا والمالية بدون المزوم األنشطة االقتصادية أنو يجب عدم تقييد  (4
ة اإلجراءات المقيدة وغير عدم ثبوت فعاليفضال عن  لمغايةسمبي واقتصادي  اجتماعي

 ؛االستباقية التي اتخذت بالفعل 

ضرورة تطبيق الدروس المستخمصة عن فيروس مرض اإليبوال عمى أمراض معدية  (3
 مماثمة؛

ضرورة حماية حقوق األفراد والمجموعات وفقًا لما ورد في الميثاق األفريقي لحقوق  (2
 .اإلنسان والشعوب
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المنظمات والبمدان بما في ذلك البمدان األفريقية ما أبدتو معظم ل رتياحوعرب عن اي .8
وكذلك التعبئة النشطة في ىذا الشأن والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني 

ويناشد  مكافحة انتشار مرض اإليبوال في غرب أفريقيافيما يتعمق بلدعم االتحاد األفريقي 
  ؛، بنفس القدرلبمدان المتضررة في األقاليم األخرىائر السأن تتم تعبئة المساعدة 

لكافة الدول األعضاء التي قدمت مساعدة مالية وبشرية ومادية  عن بالغ تقديره يعرب أيضا   .9
سخية لمدول األعضاء المتأثرة بالوباء  ويدعو كافة الدول األعضاء إلى مواصمة المساىمة 

 حتواء ىذا الفيروس؛بالموارد البشرية والمادية والمالية ال

 تكميف المفوضية بما يمي: يقرر .01

إلى الدورة العادية السادسة والعشرين لممجمس التنفيذي المقرر  تقديم تقرير مرحمي (0)
"عممية دعم االتحاد  -العسكرية-عن البعثة الطبية المدنية، 4102عقدىا في يناير 

  ؛يبوال في غرب أفريقيااإلاألفريقي لمواجية انتشار وباء 
ناشدة الدول األعضاء القيام بالرفع العاجل لمحظر والقيود المفروضة عمى الرحالت م (4)

عمى أن تتمشي أي إجراءات سفر تتخذ مع توصيات  ويحثواحترام مبدأ حرية التنقل، 
كل من منظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية لمطيران المدني وخاصة فيما يتعمق 

 بالفحص السميم؛
االقتصادية والمالية الموصى بيا والتي يجب اعتمادىا وتنفيذىا إعداد قائمة باإلجراءات  (3)

مباشرة وكذلك  مع البمدان المتضررةعمى المستويات الوطنية واإلقميمية والقارية تضامنا 
اإلجراءات االقتصادية والمالية التي يدعى المجتمع الدولي والمؤسسات ككل إلى النظر 

 ؛فييا وتطبيقيا
إنشاء آلية مراقبة لدعم السداد العاجل لمدعم المعمن استجابة النتشار فيروس مرض  (2)

 اإليبوال؛
 مواصمة تخطيط وتنظيم اجتماعات االتحاد األفريقي التي تمت جدولتيا بالفعل؛ (2)
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 ات الطارئةاالتحاد األفريقي الخاص لممساعد صندوقصالحيات تسييل توسيع نطاق  (6)

في أفريقيا ليشمل حاالت الطوارئ الصحية وغيرىا من  في حاالت الجفاف والمجاعة
 الكوارث؛

في حاالت ات الطارئة االتحاد األفريقي الخاص لممساعد صندوقتجديد موارد ضمان  (7)
لتمكينو من مواصمة تقديم الدعم  وذلك  ت مواردهدالجفاف والمجاعة في أفريقيا الذي نف

الدول األعضاء إلى  ةودعو دوق ووضع معايير محددة لعمميات الصن ،لمدول األعضاء
ات الطارئة صندوق االتحاد األفريقي الخاص لممساعدفي طوعية المساىمات التقديم 

. وفي ىذا بعد يوم في حاالت الجفاف والمجاعة في أفريقيا الذي تتضاءل موارده يوماً 
 ؛الصدد، بحث إمكانية عقد مؤتمر إلعالن التعيدات لصالح الصندوق

اءات الالزمة لمتعجيل بإنشاء المركز األفريقي لمكافحة ومنع اتخاذ جميع اإلجر  (8)
وضمان بشأن إنشاء المركز ؛ ASSEMBLY/AU/DEC.499(XXII)األمراض، وفقا لممقرر 

بما في ذلك تقوية أنظمة  4102بحمول منتصف إلى جانب إنشاء مراكز إقميمية  وتفعيم
 ؛ة المحميةاإلنذار المبكر وتنسيق ومواءمة النظم والتدخالت الصحي

 تشجيع البحوث العممية الجارية حاليًا حول استخدام األمصال والمقاحات؛ (9)
والقطاع  العمل، مع الدول األعضاء والمنظمات الدولية واإلقميمية وشركاء أفريقيا (01)

بغية تعبئة موارد  ةوثيقالخاص والفاعمين المعنيين اآلخرين عمى أرض الواقع، بصورة 
روس مرض اإليبوال بروح من التضامن األفريقي والمقاربة كافية لالستجابة ألزمة في

بما في ذلك تبادل المعمومات حول التزامات  وبصورة منسقة وشفافة العالمية
 ؛ومساىمات مختمف الشركاء

المجتمعات المحمية ومنظمات و مجموعات كسب التأييد و العمل مع وسائل اإلعالم  (00)
لضمان عمين المعنيين اآلخرين في الميدان المجتمع المدني والشبكات االجتماعية والفا

 اتصاالت سميمة مع الجميور العام والمجتمع الدولي ككل حول فيروس مرض اإليبوال؛
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الدول األعضاء إلى تقاسم قائمة األشخاص المصابين بين ىيئات مراقبة األوبئة  يدعو .00
ة ىذه البمدان بالوباء( من أجل ضمان مساىم المتأثرة)خصوصا بين البمدان المتاخمة و 

األشخاص المصابين وتحديد ىويتيم في حالة االختفاء مراقبة واألقاليم المختمفة في 
، وكذلك تعزيز إجراءات الفحص عند دخول البمدان ة ليمبكر المالطبية ة رعايتقديم الو 

الفوري لمختبرات الفحص المتنقمة، بدعم من منظمة الصحة خدام والخروج منيا، واالست
مزيدا من األمن الصحي عمى األصعدة الوطنية واإلقميمية مما يضمن العالمية، 

 ؛والقارية

عمى األىمية القصوى لمتسديد اآلني لممساىمات المقدرة في ميزانية االتحاد األفريقي يشدد  .04
من أجل تنفيذ جميع برامجو بما في ذلك مواجية كافة التحديات اإلنسانية ومنيا أزمة 

من الوضع المالي الراىن لالتحاد األفريقي ودعوة الدول  قلقواإلعراب عن ال ،اإليبوال
األعضاء مرة أخرى إلى تسديد ما عمييا من مساىمات في ميزانية االتحاد األفريقي في 

 الوقت المناسب وذلك لتمكين المفوضية من تنفيذ صالحياتيا بفعالية؛

ع تقرير عن تنفيذ ىذا من المفوضية رف ويطلب ،المسألةأن يظل معنيًا بيذه  أيضا   قرري .03
 .4102المقرر إلى الدورة العادية السادسة والعشرين لممجمس التنفيذي في يناير 

- 


