
الملخص األسبوعي
للمراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منها 

تفشي مرض فيروس اإليبوال
في جمهورية الكونغو الديمقراطية 

1. لمحة عامة عن تفشي مرض فيروس اإليبوال

٢. المنحنى الوبائي لحاالت اإليبوال المؤكدة والمحتملة حسب تاريخ ظهورها، 
عاشر تفشي لإليبوال في جمهورية الكونغو الديمقراطية ٢018–٢019

8 �أغ�سط�س 2018
بدء تطعيم العاملني يف اخلطوط الأمامية يف جمال 

الرعاية ال�صحية، جهات الت�صال يف املجتمعات 
املحلية و)خمالطي املخالطني(

1 �أغ�سط�س 2018 
اإعالن حكومة جمهورية الكونغو 

الدميقراطية لتف�صي مر�س فريو�س الإيبول 

7 مايو 2019
تو�صيات فريق اخلرباء ال�صت�صاري ال�صرتاتيجي  اجلديدة للتلقيح

11 يونيو 2019 
تاأكيد حالة اإ�صابة مبر�س فريو�س الإيبول يف مقاطعة كا�صي�صي، باأوغندا

14 يوليو 2019
تاأكيد حالة اإ�صابة يف غوما، بجمهورية الكونغو الدميقراطية

30 يونيو 2019
تاأكيد حالة اإ�صابة مبر�س فريو�س الإيبول يف اأريوارا بجمهورية الكونغو 
الدميقراطية )قرب حدود اأوغندا وجنوب ال�صودان(

12 �أغ�سط�س 2019
اأظهرت النتائج الأولية 

لالختبارات حت�ّصنا يف ن�صبة 
جناة مر�صى الإيبول الذين 

يتلقون عالج REGN-EB3 اأو 
   .mAb114

30 يوليو 2019
تاأكيد حالة اإ�صابة يف املنطقة 

ال�صحية نرياجوجنو بجمهورية 
الكونغو الدميوقراطية )�صواحى غوما(

17 يوليو 2019
الجتماع الرابع للجنة الطوارئ 

املعنية باللوائح ال�صحية الدولية: 
اإعالن تف�صي الإيبول طارئة �صحية 

عمومية ت�صبب قلقًا دوليًا

�لعدد 8، 1 ت�سرين �لأول/�أكتوبر  2019 �ل�سجل �لوبائي �لأ�سبوعي للأ�سبوع 39 )23-29 �أيلول/�سبتمرب 2019(
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جمموع احلالت 
اجلديدة املوؤكدة 

هذا الأ�صبوع

معدل الوفيات

جمموع �حلالت

جمموع �لوفيات

جمموع
�ملتعافني

3٬191

البيانات التي قدمتها وزارة ال�صحة�صفحة 1 www.africacdc.org






























































































IHR = لوائح ال�صحة الدولية، SAGE = فريق اخلرباء ال�صت�صارى ال�صرتاتيجى، PHEIC = طوارئ ال�صحة العامة التى تهم املجتمع الدويل.
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 4. استجابة المراكز األفريقية لمكافحة 3. المناطق المتضررة
األمراض والوقاية منها هذا األسبوع
وا�صلت املراكز الإقليمية املتعاونة دعم التاأهب يف الدول الأع�صاء، 

مبا يف ذلك تبادل املعلومات ومناق�صة خطط التاأهب خالل الدورات 
الأ�صبوعية لتمديد نتائج ال�صحة املجتمعية.

متت اإجازة اأربع وع�صرين من الثالثني متطوعا اجلدد الذين عّينتهم 
املراكز الأفريقية ملكافحة الأمرا�س والوقاية منها، لن�صرهم حال 

تلقي اأمر الن�صر من حكومة جمهورية الكونغو الدميقراطية.
دعم متطوعو املراكز الأفريقية وخرباوؤهم اقتفاء اأثر 1٩1٨ من 

خمالطي املر�صى والتحقيق يف  1٦٨٢ بالغ، مبا فيهم تق�صي ٩43 
حالة م�صتبه بها.

اأجرت فرق املراكز الأفريقية ملكافحة الأمرا�س والوقاية منها 4٥ 
زيارة ملرافق الرعاية ال�صحية وقاموا بتدريب ٩٧ من العاملني يف 

املجال ال�صحي على الوقاية من العدوى والتوا�صل ب�صاأن املخاطر. 
كما قّيمت الفرق ٨ مرافق للرعاية ال�صحية ورافقت ٦٨ عامال يف 

املجال ال�صحي ل�صمان المتثال لتدابري الوقاية من العدوى.
تلّقت املختربات التي تدعمها املراكز الأفريقية ملكافحة الأمرا�س 

والوقاية منها، 1٥٠3 عينة وقامت باختبارها.
تنظم املراكز الأفريقية ملكافحة الأمرا�س والوقاية منها، يف غوما 

يوم ٢1 اأكتوبر/ت�صرين الأول ٢٠1٩، اجتماعا لل�صركاء ووزراء 
ال�صحة يف الكونغو وت�صع دول جماورة، وذلك بالتعاون مع منظمة 

ال�صحة العاملية.
 و�صيناق�س الجتماع اإطار التعاون عرب احلدود فيما يتعلق بالتاأهب 

ملر�س فريو�س الإيبول والت�صدي له.
ل يزال الأمن ميثل حتدًيا يف لوميبا التي ظّلت اأن�صطة ال�صتجابة فيها 

معّلقة طوال الأ�صبوع.

يف الفرتة من ٢3 اإىل ٢٥ اأيلول/�صبتمرب ٢٠1٩، نظمت مالوي وزامبيا اجتماًعا لفرق مراقبة 
الأمرا�س عرب احلدود. وقد عقد الجتماع جماعة ال�صحة يف �صرق وو�صط وجنوب اأفريقيا وبدعم 
من املركز اإلقليمي املتعاون للجنوب الأفريقي التابع للمراكز الأفريقية ملكافحة الأمرا�س والوقاية 

منها واملنظمة الدولية للهجرة.

اأقر امل�صاركون يف الجتماع باحلاجة اإىل زيادة التعاون يف املراقبة عرب احلدود بني البلدان. وقد 
اأجروا متارين حماكاة لختبار ا�صتعدادهم للت�صدي لتف�صي مر�س فريو�س الإيبول وحتديد الفجوات 
يف التاأهب. وقد كانت هناك دورة توجيهية حول تطبيق الحتياطات القيا�صية يف الوقاية من العدوى 

ومكافحتها، كما كانت هناك تدريبات على ارتداء معدات الوقاية ال�صخ�صية وخلعها وعلى كيفية 
ا�صتخدامها عند التعامل مع عنا�صر �صديدة العدوى.

زار امل�صاركون، مبن فيهم د. دان ناماريكا،  الأمني الدائم لل�صحة يف مالوي، ود. كالونغا زولو، 
مفو�س مقاطعة �صيباتا )زامبيا(، مركز احلدود بني مالوي وزامبيا يف موامي لتقييم التدابري 

القائمة فيما يتعلق بالت�صدي لالأمرا�س عرب احلدود ومراقبتها، وملناق�صة التح�صينات احلا�صمة.
 كما طّوروا خطة عمل �صنوية م�صرتكة عرب احلدود )٢٠1٩/٢٠٢٠( للتنفيذ من قبل املقاطعات 

الثماين يف املنطقة احلدودية : م�صينجي وكا�صوجنو ومزميبا يف مالوي، وت�صيباتا وفوبوي ولوندازي 
ولومزي وت�صيبانغايل يف زامبيا.

 

٥. تحديث من الدول األعضاء بشأن التأّهب

+251 11 551 7700africacdc@africa-union.orgwww.africacdc.org

�ملر�كز �لأفريقية ملكافحة �لأمر��س و�لوقاية منها، مفو�سية �لحتاد �لأفريقي
�صارع روزفيلت W٢1 K1٩، اأدي�س اأبابا، اأثيوبيا

جنوب �ل�سود�ن

بوروندي
جمهورية

�لكونغو �لدميقر�طية

�يتوري
كيفو �ل�سمالية 

�أوغند�

رو�ند�

كيفو �جلنوبية 

�صفحة ٢
africacdc@AfricaCDC

 ملوي وز�مبيا جتتمعان بخ�سو�س �لتاأّهب و�ملر�قبة عرب �حلدود

تدريب على ارتداء معدات الوقاية ال�صخ�صية 
وخلعها


