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 خمفية . أ

 الوالية 

في أديس  المنعقد  450 ال قي في اجتماعوالتابع لالتحاد األفري مجمس السمم واألمن استند.1
فيما يتعمق بالعمل  واليتو )و( المتعمقة بجوانب  6إلى المادة  2014أغسطس  19أبابا في 

دارة الكوارث، وقرر أن التي تسمح يبوال، حالة الطوارئ الناجمة عن تفشي اإلل نظراً "واإلنساني وا 
التي تضم و لمدنية التي يقودىا االتحاد األفريقي، مبعثة اإلنسانية العسكرية وال الفوري باالنتشار 

 العسكريين موظفينال ، وكذلك يمالموظفين الطبيين ومساعديوغيرىم من ات األطباء والممرض
 ." فعالية وحماية البعثة من أجلمطموب وفق ال

 

 ي فيبواللمكافحة تفشى اإل يدعم االتحاد األفريقوالية فترة  تمديد. قرر مجمس السمم واألمن 2
أغسطس  18حتى ،  2015فبراير  18التي انتيت في و أشير أخرى،  6لمدة  غرب أفريقيا

2015. 
 

 مواصمة النظر في المسألة، ASSEMBLY/AU/DEC.553(XXIV). قرر المؤتمر في مقرره 3
 27ال الدورة العادية في المقررم تقرير عن التقدم المحرز وتنفيذ ىذا يتقدمفوضية وطمب من ال

 .2015التنفيذي في يونيو لممجمس 
 

مع  ASSEMBLY/AU/DEC.553(XXIV)`مقرر المؤتمر تمشيًا معا  م ىذا التقرير المرحميد  ق  ي  . 4
 :التركيز عمى المجاالت الرئيسية التالية

 .متطمبات الموارد البشرية الحد منبرنامجية و التغييرات الوضع الحالي لإليبوال، ال (1
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 اإليبواللقاح  (2
 وال في مالبويباإلمؤتمر حول  (3

 

 إليبوالب. الوضع الراهن ل
 مؤكدة،حالة   26.648تم اإلبالغ عن ما مجموعو  ،2015مايو  8اعتبارا من . 5

في البمدان الثالث ، محتممة، والمشتبو فييا من اإليبوالال وقد تم اإلبالغ عن الحاالت
 .حالة وفاة 11.007كانت ىناك  وقد. األكثر تضرراً 

فبراير فً غرب أفرٌقٌا ٌبوال فًإلدعم االتحاد األفرٌقً لمكافحة تفشى ا منذ تمديد والية. 6
 وقد سجل .في وضع اإليبوال في ليبيريا وسيراليون وغينياممحوظ الماضي، كان ىناك تحسن 

 .نجاحات ىائمة غرب أفرٌقٌا ًٌبوال فتفشى اإلل ًاالتحاد األفرٌق استجابة

األخيرة  حالةالعندما تم دفن  7102مارس  72فيصفر مستوى اليبيريا ل تبمغ. 7
اإليبوال من قبل منظمة الصحة من  البالد رسميا  تم إعالن خمو ، 7102مايو  9في و .مؤكدةال

صابات في عدد اإل صفرمن السيراليون وغينيا  اقتراب متفائمةالتوقعات الومن   .العالمية
ٌبوال تفشى اإلً لاألفرٌقاالتحاد  استجابة واليةانتهاء  عند 7102أغسطس  بحمولجديدة ال

 .غرب أفرٌقٌا ًف
 

المنطقة من  8من بينيا  2015مايو  6حالة مؤكدة منذ  17في سيراليون، كانت ىناك . 8
ومع ذلك، ظيرت حالة واحدة فقط مؤكدة من المنطقة الغربية  .والريفية منيا الغربية الحضرية

في منطقة و .الة مؤكدةأي ح لم ترد أيام 3بعد و ، 2015مايو عام  26 في ةالحضري
منذ  42اليوم الىو  2015مايو  27 يومأن  ينبغي أن ي عمن خموىا من اإليبوال بما و، جكوينادو 

تي الحدود مع غينيا ال تشترك في منطقةال. غير أن بالغ عن الحالة األخيرة في ىذه المنطقةإلا
 .يبوالمن اإل حاالت توجد فييا زال تال 
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، 2015مايو  27من  اإليبوال في جميع أنحاء البالد اعتباراً با بمصا 18في غينيا، ىناك . 9
تفشى ً لاالتحاد األفرٌق استجابة تدار من قبلكوياه  في وحدة معالجة اإلٌبوال في 7من بينيم 

حالة جديدة مؤكدة لفيروس تم اإلبالغ عن كارياه ،  فور والية فيو  غرب أفرٌقٌا. ًٌبوال فاإل
ساخنة أخرى جديدة دوبريكا نقطة  وتعد والية ة.معروف تاتصاالقبل  مايو من 27 في يبوالاإل
ستجابة اآلن االجيود جميع وتوجو فييا. اإلبالغ عن حاالت جديدةتم يبوال في غينيا، حيث لإل

مطموب تحسين إشراك المجتمع المحمي في ىذه دوبريكا. ومن الىو  كاريا أساسا نحو فور
في نياية يا والقضاء عمييا المتبقية يمكن تتبع نتقالاال المناطق لمتأكد من أن كل سالسل

 .المطاف
 

 مؤكدة تم اإلبالغ عن حالة إصابةفي غينيا وليبيريا وسيراليون التي منطقة  55ضمن من . 10
منيا لم يتم اإلبالغ عن أي   39يوجد منذ بدء تفشي المرض، فييا  عمى األقل ة باإليبوالواحد

 .أسابيع 6ألكثر من حالة إصابة فييا 
 التغييرات البرامجية

من الصفر  نحوإن الوضع الحالي في البمدان الثالثة ىو مؤشر عمى أن مسيرة سريعة . 11
انتشار فيروس تاريخ فإن في الواقع، و . في الشيرين المقبمين ةمرجح غيراإلصابة  حاالت

مخمفات بين أن ي، ابون وجميورية الكونغو الديمقراطيةجمثل أوغندا وال المعروف مرض اإليبوال
أن تظير من ، وأحيانا تصل إلى الصفر قبل أو ثالثة  نتشار تستمر بشكل عام لمدة شيريناال

ما و حالة الطوارئ،  ت انتي. و مرحمة جديدةفي  ومع ذلك، فقد دخمنامرة أخرى. عودتأو  جديد 
ما ضمين واالتجاه صوب تاستراتيجية منقحة وىذا يتطمب . تطيير عمميةتبقى ىو أقرب إلى 

 :يمي
الحاالت في جميع البمدان  من إلى الصفرنصل حتى  تماماً لن ينتيي االنتشار  (1)

تقاطعات الحدود فيما بينيا، وال سيما الحدود بين غينيا وسيراليون نظرا لالمتضررة الثالثة، 
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ين ير األخ 2الشيرين  خالل  ين جديد ينمركز  اأصبحتمتين كارياه ومقاطعة كامبيا ال فور والية)
 سبب  نشر  ما يفسر و وى عبر الحدود المستمرة والفعالة واالستجابة وىذا يستدعي المراقبة.(

 مأىولة ةوحدة مختبر متنقمل غرب أفرٌقٌا ًٌبوال فتفشى اإلً لاالتحاد األفرٌق استجابة
 .هكاريا فور واليةمن فريتاون إلى الحدود مع غينيا لخدمة منطقة كامبيا و ين نيجيرين يمتطوعب

 

شراك المجتمع المحمي االتصاالت وتتبعمراقبة، يجب تكثيف ال (2)  وضرورة الوجود في ، وا 
 العالية وىذا يتطمب أيضا وحدات االستجابة .الصفر بمجرد االقتراب من صميم االستجابة

 .حاالت جديدةفييا  أو منطقة ظيرت لوالية التي يمكن نقميا بسرعةالمتنقمة
 

تشغيل بعض مرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية في بيئة خالية  المساعدة في إعادة (3)
 .منع اإلصابات الجديدة مع من العدوى في الدول الثالث 

 

ين بنشاط وأداء مشيود غرب أفرٌقٌا ٌبوال فًتفشى اإلل ًاالتحاد األفرٌقاستجابة شارك . 12
الوضع العام والنيج التدريجي التحسينات في ن كما أ. الصفر مرحمة ىذا الوباء إلىتراجع في 

 كبير في العدد الحالي من انخفاض جديدة تدعو إلى الصابات في اإل صفرنحو مرحمة ال
مسرح  عمى غرب أفرٌقٌا ًٌبوال فلمكافحة تفشى اإل ًاالتحاد األفرٌق استجابة في المتطوعين
 غرب أفرٌقٌا ًٌبوال فاإل تفشًً لاالتحاد األفرٌقاستجابة عمميات  مع مفيوم تمشياً و .العمميات

التدريجي في حجم البعثة  التقميص نياية فبراير المفوضية منذ شرعت  واستراتيجية الخروج، 
ون المتطوعيشكل سو  .٪92خفضت بشكل ممحوظ بنحو انقد تكون وبحمول منتصف يونيو 

 في  عدةمسالمالباقي تتم إعادة نشر الحدود وس عمى المنتشرة  العالية التنقلوحدات ون المتبق
انتهاء  عندن جميع المتطوعين المتبقيمغادرة نأمل و .إعادة تشغيل/صيانة المرافق الصحية

 .7102أغسطس  01الوالية الحالية في 
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 إدارة الموارد البشرية  
 والذي بدأ غرب أفرٌقٌا ًٌبوال فاإل تفشًل ًاالتحاد األفرٌقاستجابة  نشرىو  1. الجدول 13
وقد . 2015تدريجية التي بدأت في أوائل مارس التخفيضات لا عقب 2015أبريل  15في 

من حوالي  امتطوعيي عدد غرب أفرٌقٌا ًٌبوال فاإل تفشًل ًاالتحاد األفرٌق استجابة تخفض
بعد رحيل  2015مايو  25 بحمولسحب إلى األدنى ىو  2الجدول ويعد . 647إلى  850

 بعد 2015يوليو  16بحمول التقميص و ى 3الجدول  ويعد ينواإلثيوبيين النيجيريالمتطوعين 
 .اجميورية الكونغو الديمقراطية وكينيالمتطوعين من  مغادرة

 15خالل  غرب أفرٌقٌا ًٌبوال فاإل تفشًً لاالتحاد األفرٌقاستجابة  متطوعو نشر :1الجدول 
 :2015أبريل

 المجموع ليبيريا سٌرا لٌون  غٌنٌا األصل

 193 84 109 0 نٌجٌرٌا

 183 86 97 0 إثٌوبٌا

 وغجمهورٌة الكون
 الدٌمقراطٌة

82 0 0 82 

 170 92 78 0 كٌنٌا 

 19 0 19 0 جنوب أفرٌقٌا

 647 262 303 82 المجموع 
 

 

 25 خالل غرب أفرٌقٌا ًٌبوال فتفشى اإلً لدعم االتحاد األفرٌقمتطوعو : نشر 2الجدول 
 :2015مايو 

 

  المجموع ليبيريا  سٌرا لٌون  غٌنٌا  المصدر 

 14 6 8 0 نٌجٌرٌا 

 13 7 6 0 إثٌوبٌا 

و غجمهورٌة الكون
 الدٌمقراطٌة

85 0 0 85 

 170 92 78 0 كٌنٌا 

 19 0 19 0 جنوب أفرٌقٌا 

 301 105 111 85 المجموع 
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غرب  ًٌبوال فتفشى اإلً لاالتحاد األفرٌقاستجابة  المتطوعين في  تقميص/سحب :3الجدول 

 :2015يونيو  16بحمول  أفرٌقٌا

 المجموع  ليبيريا سٌرا لٌون  غٌنٌا  الكادر الوظٌفً

 1 1 0 0 رئٌس البعثة 

 3 1 1 1 نائب رئٌس البعثة 

الفرٌق القطري/ 
 ول الرئٌسًؤالمس

1 1 0 2 

 15 5 6 13 علماء األوبئة

 0 0 0 0 الصحة العامة  مسئولو 

 21 9 8 4 األطباء

 9 3 3 0 الممرضات 

 1 0 1 0 موظفو اإلسعاف 

 1 0 1 0 مدٌرو البٌانات 

 1 1 0 0 خبراء الصحة 

 4 0 4 0 المختبر اختصاصٌو 

 1 1 0 0 طباء ألمساعدو ا

 0 0 0 0 االتصاالت ولوؤمس

 -األخصائٌون النفسٌون
 االجتماعٌون 

0 0 0 2 

 3 1 1 1 اللوجستٌاتأخصائٌو 

 68 22 26 20 المجموع 

االتحاد  استجابة دعم متطوعي سحب سقاط ىوأعاله، فإن اإل 3. حسب  الجدول 14 .
ن في يالمتطوعوسيعود باقي . 81إلى    647من   غرب أفريقيا ييبوال فاإل يتفشل ياألفريق
 .2015أغسطس  18في  غرب أفريقيا ييبوال فاإل يتفشل ياالتحاد األفريق استجابة واليةنياية 

  

 لقاح اإليبوال
في  إلسراعا ةالعممي األوساط ASSEMBLY/AU/DEC.553(XXIV)ناشد مقرر المؤتمر  . 15

يجاد لقاح قبل أن إلين الباحث ىناك سباق من قبل بما أنو  .يبوالاإلالبحث عن لقاح ضد فيروس 
نشط(، قبل أن يتم ال اإليبوالبدء التجارب عمى وباء إلى  جوىرية الفرصة )ىناك حاجة تفوت
لقاح في  ختبارباحكومة غينيا بالتعاون مع  ةمنظمة الصحة العالميبدأت يذا الوباء، حد لوضع 

-VSV اإليبوالوقد تم تطوير لقاح  .غينيا مصنع من قبل الباحثين في الواليات المتحدة وكندا

EBOV  ومرك في الواليات  سنيولينك جبنتيك وكالة الصحة العامة في كندا بالتعاون معمن قبل
ممناعة ضد فيروس لتعزيز االستجابة بمقاح  البشر في التجارب األولية في غينيا،  و المتحدة. 
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 .يبوالاإل
 

قدرات مطموبة كثيرًا  غرب أفريقيا ييبوال فتفشى اإلل ياالتحاد األفريق استجابة متطوعو قدم. 16
جراء في المجتمع وىو ، غينيا -في باس VSV-EBOV اإليبوال تجارب عمى لقاحال اإلشراف وا 

عقود  المتطوعين تنتيي أن نالحظ أنو عندما  وارد ومن ال. الذي شيد العديد من حاالت اإليبوال
ستة أشير، قررت ي ، بعد مضغرب أفريقيا ييبوال فتفشى اإلل ياالتحاد األفريقاستجابة مع

لمتعاون  ىذا مثاالً ويعد .في التجارب السريريةالمستمر شراكيم إمنظمة الصحة العالمية 
 .واالبتكار

 

 البومؤتمر حول فيروس إيبوال في م
 عالمي عمى توصية لعقد مؤتمر ASSEMBLY/AU/DEC.553(XXIV) . وافق مقرر المؤتمر17

من المفوضية  في مالبو، غينيا االستوائية، وطمب 2015في عام  ،يبوالاإلحول وباء  عاجالً 
تنفيذ واستنادًا إلى المقرر. لتنسيق مع جميع الجيات المعنية في ىذا الصدد من أجل تنفيذ ىذا ا

 ةمع جميع أصحاب المصمحة بما في ذلك الدول الثالث عممت المفوضية ، مقرر الىذا 
 .غينيا االستوائية لتنظيم المؤتمر اإليبوال والبمد المضيفمن المتضررة 

 

تحت  أفريقيا ضد فيروس إيبوال حة فاكمحول مؤتمر بعنوان المؤتمر الدولي سيتم  تنظيم ال. 18
عادة اإلعمارلتعافي من في ا ساعد أفريقياتأفريقيا : "موضوع  سيعقد في مالبو، و "، اإليبوال وا 

رؤساء الدول والحكومات ووزراء  سيضم. و 2015يوليو  21و  20يومي غينيا االستوائية 
نظم عمى يوس .عن الشركاء والقطاع الخاص األفريقي الصحة ووزراء المالية والتخطيط، فضالً 

 :النحو التالي
 

 ظمات المجتمع المدنيتدى منالجانبية، المعارض ومناألحداث  -يوليو  19أ( )
 إنعاش التمويل (ثانياً ( تعزيز النظم الصحية، )أواًل ما يمي: ) حولمنتديات  -يوليو  20ب( )

عادة اإلعمار  ( القطاع الخاص األفريقيثالثاً و )؛وا 
 العامة لرؤساء الدول والحكومات الجمسة ج()

 تعبئة الموارد
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 يتفشل ياالتحاد األفريق استجابة لشروع في تعبئة الموارد لدعم بعثةتالمفوضية اواصم. 19
 المفوضية تعبئتو من قبل الذي تم المبمغ التالي  3يبين الجدول و . غرب أفريقيا ييبوال فاإل

 المبالغ التي تم التعيد بيا. مقابل
 : تعبئة الموارد من قبل المفوضية 3الجدول 

المبلغ الذي تم  المساهم  رقم
بالدوالر )عهد به الت

 (األمرٌكً

التعهدات التً تم 
الحصول علٌها 

 (بالدوالراألمرٌكً)

تحصل لم  اتعهدت
 (بالدوالر األمرٌكً)

الطارئة من أجل  ات الصندوق الخاص للمساعد 1
 الجفاف والمجاعة فً أفرٌقٌا

 
300,000.00 

 
300,000.00  

 
- 

لالتحاد األفرٌقً ) الطوارئ  مصندوق دع 2
 ألعضاء(الدول ا

500,000.00 500,000.00 - 

صندوق االتحاد األفرٌقً الخاص لالجئٌن  3
 والنازحٌن داخلٌا

100,000.00 100,000.00 - 

 - 100,000.00 100,000.00 رابطة موظفً مفوضٌة االتحاد األفرٌقً 4

 - 2,000,000.00 2,000,000.00 الصٌن  5

 - 4,528,655.65 4,528,655.65 المفوضٌة األوروبٌة  6

 - 3,247,216.00 3,247,216.00 الٌابان  7

 - 300,000.00 300,000.00 ستانخكازا 8

 - 2,559,413.72 2,559,413.72 روٌج الن 9

 - 2,640,799.86 2,640,799.86 السوٌد 10

 - 10,000,000.00 10,000,000.00 الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  11

 1,000,000.00        1,000,000.00 تركٌا  12

 2,300,000.00      - 2,300,000.00 نك األفرٌقً للتنمٌة بال 13

 6,700,000.000        9,000,000.00 15,700,000.00 البنك الدولً 14 

مكافحة ألفرٌقٌا فً التضامن استئمان   15
 **اإلٌبوال

50,000,000.00 24,000,000.00*        26,000,000.00 

  36,000,000.00  55,028,870.23  91,028,870.23 المجموع  

 لالنطالق أمريكي مميون دوالر 2.4نحو  بما في ذلك توفير أمريكي مميون دوالر  50لمنح (تعيد ال)أي اتفاق المنحة مع*

 ييبوال ففشى اإلتل ياالتحاد األفريق وتعزيز استجابة  ،2015في عام  المراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منيا وأنشطة
 .ميمتو حتى نياية غرب أفريقيا

 من قبل القطاع الخاص األفريقيإعداداالستئمان  تم  **

ي الوحيد فو فريقي لمكافحة اإليبوال المساىم المالي األكبر التضامن األ استئمان. يبقى 20
وعالوة .قيمن قبل القطاع الخاص األفري و إنشائمن خالل  استجابة االتحاد األفريقي لإليبوال
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أتاح مشغمو شبكات  أصوليا، تفعيل و الرسائل القصيرة  عمى ذلك، من خالل إطالق حممة
استجابة االتحاد صوب  لمساىمة واالتصالا في المحمول من شمول المواطنين األفريقيين

 غرب أفريقيا ييبوال فلمكافحة تفشى اإل ياالتحاد األفريق استجابة دعمبو  إليبواللفريقي األ
وتخزين ومعالجة ونقل المعمومات في الوقت اللتقاط  دام تكنولوجيا الياتف النقالاستخب

 .المناسب
دعم بلتزام االإليبوال ومع لفي االستجابة المفوضية مع توحيد القوة في الواقع، من خالل . 21

ما لالمدى  ةطويمإلى  ةمتوسطتدابير في سياق  المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منيا
ساعد ت"أفريقيا  -متضامن األفريقيلاإليبوال، أثبت القطاع الخاص األفريقي الروح الحقيقية بعد 

 ." أفريقيا
 االستنتاجات  

 لقد تم إعالن خموو . اإليبوالفيروس مرض  تفشي . انتيت حالة الطوارئ المترتبة عمى 22
دان ميقترب الب، و 2015يو ما 9 فيمن قبل منظمة الصحة العالمية  من مرض اإليبوالليبيريا 

 استجابةستعد تو . جديدة ات من الصفر في تسجيل حاالت إصاب المتضرران اآلخران تدريجياً 
نهاية واليته الحالية  بحمول ا  لمخروج نهائي اغرب أفريقي ييبوال فاإل يتفشل ياالتحاد األفريق

 .7102أغسطس  01في 
 ياالتحاد األفريق استجابة وخروج بعثة مفيروس مرض اإليبوالمع نياية مرحمة الطوارئ. 23
لتقييم حان يكون الوقت قد ، 2015أغسطس  18 بحمول  غرب أفريقيا ييبوال فتفشى اإلل
الدروس  بغية استخالص كل ما حدث و ليبوال والتوثيق الصحيح لإلفريقي االتحاد األستجابة ا

 ذات االهتمام ستقبلالمفي  الطوارئ الصحية العامة لحاالتاالستجابة عمى نحو أفضل 
 .جميع حاالت الطوارئ واألزمات اإلنسانيةوحقيقة دولي، ال

 لالتحاد األفريقي إلعادة النظر في إطار السياسة اإلنسانيةفي ىذا السياق ىناك حاجة . 24
 لالتحاد األفريقي اإلنسانية ة السياس إطاركما يقيس  .يبوالالطوارئ الصحية مثل اإلحيال 

 :مستويات التدخل المطموبة عمي  اً مستندالكوارث 
تطمب رقابة قد تو   .وقدرات الدول األعضاء إمكانيات ارثة عمى مستوىك-أ   تصنيفال( أوالً )
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 .فريقيمن االتحاد األ
من  وقدرات الدول األعضاء، مما يتطمب دعماً  تتجاوز إمكانياتارثة ك- ب تصنيفال( ثانياً  )

 .المجنة االقتصادية اإلقميمية
 مماالدول األعضاء والمجنة االقتصادية اإلقميمية  إمكانيات تتجاوزكارثة –ج تصنيفال( ثالثاً )
 .من مفوضية االتحاد األفريقي اً تطمب دعمي

 ياالتحاد األفريقاستجابة  التعمم من تدخل.فج تصنيفالالرد عمى اإليبوال  في نطاق . يقع 25
 ج لمكارثة  تصنيفال الذي يمكن اعتباره يبواللإلستجابة االفي غرب أفريقيا ييبوال فتفشى اإلل

خدمة رتبط بالتي ت نزاع وجيود مفوضية االتحاد األفريقي بشأن إعادة اإلعمار بعد انتياء ال
في  حاالت الطوارئ المعقدةل والتي تعد مالذًا أخيراً  لتدابير اإلنسانيةااالحتياجات اإلنسانية، و 

لمركز األفريقي لمكافحة األمراض با 2015و بحمول يولي وما سيحصل  ، حاالت عدم النزاع
 بغية اقتناص المراجعة إلى  ة سياسة اإلنسانيالالتكرار الحالي إلطار والوقاية منيا، ويحتاج 

دارة الكوارث والفجوات الحالية في تنسيق االستجابة لمكوارث وحاالت إل موسع بروتوكول
 .مفوضية االتحاد األفريقيالطوارئ من قبل 

أكبر عدد من العاممين في  غرب أفريقيا ييبوال فتفشى اإلل ياالتحاد األفريق استجابة تنشر . 26
لجميع الدول  لمفوضية تعرب عن تقديرىا وا ،مجال الصحة لمساعدة البمدان المتضررة

 ييبوال فاإل يتفشل ياالتحاد األفريق الستجابة عاممين في مجال الصحةباألعضاء التي ساىمت 
االتحاد  الستجابة جميع المتطوعينعاد و  لك المتطوعين من األفريقيين.كذو  غرب أفريقيا

يبوال بين اإلبسالم دون أي حالة من حاالت عدوى   غرب أفريقيا ييبوال فاإل يتفشل ياألفريق
اتخذتيا المفوضية والتقيد الصارم إلى تدابير السالمة التي ، في الغالب ويرجع ذلك .المتطوعين

 .دابيريذه التبممتطوعين ل
الستجابة ذين قدموا الدعم الدول األعضاء والشركاء والقطاع الخاص الاإلشادة بينبغي . 27

لقد . و لموارد المالية والماديةباوالبمدان المتضررة  غرب أفريقيا ييبوال فاإل يتفشل ياالتحاد األفريق
الوفاء  فمن المرجح  أما الباقي. تجاه المفوضية الماليةم بتعيداتي تقريباً  جميع الشركاءأوفى 

في  غرب أفريقيا ييبوال فإلا يتفشل ياالتحاد األفريق استجابة منخروج البتعيداتيم قبل نياية 
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 .2015أغسطس 
أطمقتيا الشبكة المشغمة لمياتف النقال لمسماح  الرسائل القصيرة التي حممةتمثل أيضًا . 28

فرصة  غرب أفريقيا ييبوال فاإل يتفشل ياالتحاد األفريق استجابة لمساىمة فيبالمجميور 
الستخدام تكنولوجيا الياتف بالمركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منيا صل المواطنين التو 

لذا ىناك حاجة و . التقاط وتخزين ومعالجة ونقل المعمومات في الوقت المناسببغية  النقال
المركز فريقي من أجل دعم عمل من قبل القطاع الخاص األ الرسائل القصيرة الستمرار مبادرة

مواصمة ىذه  ويطمب من مشغمي شبكات المحمول . األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منيا
والدول المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منيا  مساعدةا بالمبادرة في سياق تعيدى

ل السمطات التنظيمية ذلك عن طريق منح الموافقة المطموبة من خاللتيسير األعضاء مدعوة 
 .لمشغمي شبكات المحمول الوطنية 

حول جميع الدول األعضاء المشاركة عمى أعمى مستوى في المؤتمر الدولي ي طمب من . 29
التعافي ساعد أفريقيا في تأفريقيا " موضوع يجري تنظيمو تحت ذي يبوال اللإلمكافحة أفريقيا 

عادة اإلعمارمن   .2015يوليو  21إلى 20البو، غينيا االستوائية من في مالمنعقد "، اإليبوال وا 
- 
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