
 

 

 

 

 

 

ي المرض رقم                                       
وس كورونا95تقرير تفش   (COVID-19)     2019: جائحة فير

      2021نوفمير 9 تاري    خ اإلصدار:                                                            

     حالة وفاة 5,048,062حالة  و   249,704,201                                                                       

ي                                                            
ي االتحاد األفريق 

 مصادر البيانات: منظمة الصحة العالمية والدول األعضاء ف 

: منذ التقرير األخير ) ي
جديدة بمرض   1حالة مؤكدة  1,236,838، تم اإلبالغ عن ( 2021 نوفمير  2تحديث التفش 

وس الكورونا   حالة وفاة جديدة عىل مستوى العالم. حت  اآلن، تم اإلبالغ عن   20,879 ( وCOVID-19) 2019فير

(  CFR: 2%حالة وفاة ذات صلة )معدل وفيات الحاالت:   5,048,062و  COVID -19حالة    249,704,201    إجمالي 

اكمي )نسبة الحاالت العالمية( من مناطق اإلبالغ التابعة لمنظمة  دولة ومنطقة. فيما يىلي توزي    ع  225من  الحاالت الي 

ق المتوسطالصحة العالمية )باستثناء إفريقيا   78,989,789 المنطقة األوروبية ، %(6) 14,040,623 : منطقة شر

ق آسيا ،%(38)  94,357,477 منطقة األمريكتير   ،(%31) طقة غرب ومن%( 18)   44,140,455 منطقة جنوب شر

ي أبلغت عن أكير عدد من  4)  9,606,573 المحيط الهادئ 
ي األيام السبعة الماضية، كانت الدول الخمس الت 

٪(. ف 

( والمملكة  280,803( واالتحاد الروسي )510,968الحاالت الجديدة عىل مستوى العالم هي الواليات المتحدة )

لمزيد من المعلومات التفصيلية عن الحاالت والوفيات    .(175,338( وألمانيا )198,691( وتركيا )244,280المتحدة )

 .العالمية الصحة لمنظمة لتابعةا COVID-19المبلغ عنها خارج إفريقيا، يرجر الرجوع إل لوحة معلومات 

ق إفريقيا 9اعتباًرا من الساعة  ا بتوقيت ش 
ً
ي  ( EAT) صباح

 
 8,548,064 تم اإلبالغ عن إجمالي   ،2021 نوفمير   9ف

ي   (CFR: %2.6)وفاة  حالة  219,787و COVID-19حالة 
ي ) 55ف 

(. والذي يمثل  AUدولة هم أعضاء االتحاد األفريق 

ون )4.4٪ من جميع الحاالت و 3.4 ٪(  49٪ من جميع الوفيات الُمبلغ عنها عىل مستوى العالم. أبلغت سبعة وعشر

ي عن تقارير إماتة أعىل من اإلماتة العالمية. منذ بداية الوباء، شهدت 
ي االتحاد األفريق 

٪( من الدول  98) 54دولة عضو ف 

ي موج 
ي االتحاد األفريق 

، بوركينا  84)  46ة ثانية عىل األقل، وشهدت  األعضاء ف  ٪( موجة ثالثة وتسع دول )الجزائر، بنير 

، موريشيوس والصومال وتونس( موجة رابعة من حاالت  اتجاه   1. يوضح الشكل COVID-19فاسو، مرص، كينيا، مالي

ي COVID-19حاالت 
ي يتم اإلبالغ عنها يومًيا من قبل منطقة االتحاد األفريق 

اير  15من   الجديدة الت    9إل  2020فير

ي االنخفاض. 2021نوفمير 
ي جميع أنحاء القارة ف 

ي يتم اإلبالغ عنها ف 
 . واستمر العدد اإلجمالي اليومي للحاالت الجديدة الت 

 
وتعريف الحالة:  COVID-19إرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن مراقبة  1

2020.7-surveillanceguidance-nCoV-2019-https://www.who.int/publications/i/item/who 

https://covid19.who.int/
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ي إفريقيا عىل  COVID-19لمزيد من المعلومات حول حالة 
ي لمكافحة األمراض    اليومية القيادة لوحةف 

للمركز اإلفريق 

 الساخنة النقاط معلومات لوحةالمعدية والوقاية منها و 

 
ي إفريقيا من قبل منطقة االتحاد COVID-19  ب  : حاالت اإلصابة الجديدة1الشكل  

 
ي تم اإلبالغ عنها يومًيا ف

الت 

 ، ي
اير   15األفريق   2. 2021نوفمير  9حت    2020فير

ي )الشكل  51، أبلغت 2021نوفمير  4اعتباًرا ف  
ي االتحاد األفريق 

ات جديدة ؛ 2دولة عضو ف  دولة عضو   45( عن وجود متغير

.  جاما بينما أبلغت دولتير   عن متغير  دلتا  دولة عضو أبلغت عن متغير    42بيتا،  دولة عضو أبلغت عن    41بينما  ألفا،  أبلغت عن  

وس الكورونا   ي أبلغت عنها    COV-SARS-2توفر لوحة معلومات متابعة التحورات الجينية لفير
ات الت   ألنواع المتغير

ً
تفصيال

تسلسل   حول  المعلومات  من  مزيد  األعضاء.  الرابط    COV-SSAR-2الدول  عىل  متاحة  أفريقيا  ي 
 Africa Pathogenف 

Genomics Initiative page 

 

 
 2021نوفمير  9التواري    خ كل أسبوعير  ؛ آخر موعد هو   2
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https://africacdc.org/covid-19/
https://africacdc.org/covid-19/
https://africacdc.org/covid-19/
https://africacdc.org/covid-19/
https://africacdc.org/covid-19/
https://africacdc.netlify.app/
https://africacdc.netlify.app/
https://africacdc.netlify.app/
https://africacdc.netlify.app/
https://africacdc.netlify.app/
https://africacdc.netlify.app/
https://africacdc.netlify.app/
https://africacdc.org/institutes/africa-pathogen-genomics-initiative/
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ي الرابع واألربعير  )  
-COVIDة إصابة جديدة ب   حال   30,928 تم اإلبالغ عن  (: 2021نوفمير     7  -  1بالنسبة لألسبوع الوبائ 

ي الثالث واألربعير  . غالبية  5، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة  19
ي عدد الحاالت الجديدة المبلغ عنها مقارنة باألسبوع الوبائ 

% ف 

عىل   الشمالية  المنطقة  من  األسبوع  هذا  المستجد  وس كورونا  بفير الجديدة  اإلصابة  حاالت    42حاالت  من   ٪COVID-

قية )28الجديدة المبلغ عنها هذا األسبوع، تليها المناطق الجنوبية ) 19 ٪(. هذا  6٪( والغربية )9٪( والوسىط )15٪( والشر

٪(، بوتسوانا  21الُمبلغ عنها: مرص )  COVID-19٪ من حاالت اإلصابة الجديدة ب   72األسبوع، استحوذت ست دول عىل  

(20( ليبيا   ،)٪12 ( إثيوبيا  ون  ٪7(،  الكامير  ،)٪(6( إفريقيا.  وجنوب  إصابة  ٪6(  معدل  أعىل  عن  أبلغت  ي 
الت  البلدان   .)٪

(COVID-19  59( وموريشيوس )67( وسيشيل )257من السكان( هذا األسبوع هي بوتسوانا )  100,000حالة جديدة لكل  )

اكمي لحاالت  1( ويلخص الجدول 54وليبيا ) ي أبلغت عنها الدول األعضاء و COVID-19الي 
ي إفريقيا،  والوفيات. الت 

المنطقة ف 

. COVID-19وحاالت  ي  األرب  ع واألربعير 
ي تم اإلبالغ عنها خالل األسبوع الوبائ 

 الجديدة والوفيات الت 

 
المؤكدة2الجدول   ي    3والوفيات  COVID-19  . حاالت اإلصابة 

الوبائ  إفريقيا لألسبوع  ي 
 
نوفمير    7  -   1)   44المبلغ عنها ف

2021 ) 
 

 الدولة 
اكمي للحاالت   العدد الي 
 )حاالت جديدة(

ي الحاالت  
التغيير ف 

الجديدة منذ  
ي  
األسبوع الوبائ 

 الثالث واألربعير  

عدد الوفيات  
 )جديدة(

النسبة المئوية  
ي  
للتغير ف 

الوفيات  
الجديدة منذ  

ي  األسبوع 
الوبائ 

 الثالث واألربعير  

المنطقة  
 %61- (57) 3,874 %43- (2,680) 270,054 الوسىط 

 *NA (0) 14 %2- (97) 20,136 بوروندي 

ون  %48- (45) 1,731 %16- (1,849) 104,348 الكامير

جمهورية  
إفريقيا 
 *NA (0) 100 %17- (35) 11,614 الوسىط 

 *NA* 175 (1) NA (38) 5,107 تشاد 

 %100- (0) 278 %100- (0) 17,670 الكونغو

 
 عضاء يتم التحقق من البيانات باستمرار للتأكد من دقتها وموثوقيتها ومع ذلك فقد تتغير بناًء عىل التحديثات بأثر رجعي من الدول األ    3



 

 

 

 

 

 الدولة 
اكمي للحاالت   العدد الي 
 )حاالت جديدة(

ي الحاالت  
التغيير ف 

الجديدة منذ  
ي  
األسبوع الوبائ 

 الثالث واألربعير  

عدد الوفيات  
 )جديدة(

النسبة المئوية  
ي  
للتغير ف 

الوفيات  
الجديدة منذ  
ي  
األسبوع الوبائ 

 الثالث واألربعير  

جمهورية  
الكونغو  
 %100- (0) 1,098 %36- (75) 57,661 الديمقراطية

غينيا 
 %75- (1) 168 %61- (82) 13,459 اإلستوائية

 %50- (10) 254 %61- (489) 36,330 الجابون

ساو تومي  
ي   *NA (0) 56 %12- (15) 3,729 وبرينسيتر

المنطقة  
قية  %12- (163) 23,167 %23- (4,627) 1,055,841 الشر

 *NA (0) 147 %15 (62) 4,321 جزر القمر 

ي 
 *NA (5) 186 %52- (13) 13,491 جيبوئ 

يا   *NA (0) 45 %160 (109) 6,943 إريي 

 %18- (83) 6,542 %28- (2,043) 367,210 أثيوبيا

 %29 (31) 5,312 %14- (523) 253,833 كينيا

 *NA (0) 964 %32- (137) 43,294 مدغشقر 

 *NA (0) 148 %22 (771) 18,541 موريشيوس 

 %55- (5) 1,336 %54- (255) 98,078 رواندا

 *NA (4) 119 %46- (67) 22,301 سيشيل 

 %17- (25) 1,294 %43- (228) 22,693 الصومال 

جنوب  
 %100- (0) 133 %256 (121) 12,448 السودان

 *NA* 2,990 (0) NA (0) 40,084 السودان

انيا   *NA* 724 (0) NA (0) 26,034 تي  

 %41- (10) 3,227 %38- (298) 126,570 أوغندا 



 

 

 

 

 

 الدولة 
اكمي للحاالت   العدد الي 
 )حاالت جديدة(

ي الحاالت  
التغيير ف 

الجديدة منذ  
ي  
األسبوع الوبائ 

 الثالث واألربعير  

عدد الوفيات  
 )جديدة(

النسبة المئوية  
ي  
للتغير ف 

الوفيات  
الجديدة منذ  
ي  
األسبوع الوبائ 

 الثالث واألربعير  

المنطقة  
 %0 (632) 71,103 %6- (13,127) 2,606,556 الشمالية

 %17- (25) 5,945 %12 (704) 207,156 الجزائر 

 %16 (425) 19,076 %1 (6,468) 337,485 مرص

 %2 (96) 5,218 %0 (3,745) 361,709 ليبيا

 %20- (4) 801 %5 (383) 37,703 موريتانيا 

 %20- (45) 14,713 %33- (1,251) 947,396 المغرب 

 %56- (37) 25,281 %37- (576) 713,352 تونس 

الجمهورية  
العربية 

الصحراوية  
 *NA* 69 (0) NA (0) 1,755 الديمقراطية

المنطقة  
 %34- (194) 111,512 %74 (8,784) 3,935,407 الجنوبية

 %23- (10) 1,720 %75- (141) 64,574 أنجوال

 %60- (2) 2,409 %376 (6,168) 193,449 بوتسوانا 

ي 
 %100 (2) 1,244 %3- (36) 46,457 إيسواتيت 

 %50- (1) 659 %4 (50) 21,685 ليسوتو

 %80- (1) 2,302 %51- (19) 61,815 مالوي

 %100 (4) 1,934 %13 (76) 151,368 موزمبيق 

 %125 (9) 3,563 %15- (76) 129,014 ناميبيا

 %38- (155) 89,332 %26- (1,840) 2,923,956 جنوب أفريقيا

 %50 (3) 3,664 %68 (168) 209,902 زامبيا

 %22- (7) 4,685 %36- (210) 133,187 زمبابوي 

المنطقة  
 %2 (52) 10,025 %43- (1,710) 664,844 الغربية



 

 

 

 

 

 الدولة 
اكمي للحاالت   العدد الي 
 )حاالت جديدة(

ي 
الحاالت  التغيير ف 

الجديدة منذ  
ي  
األسبوع الوبائ 

 الثالث واألربعير  

عدد الوفيات  
 )جديدة(

النسبة المئوية  
ي  
للتغير ف 

الوفيات  
الجديدة منذ  
ي  
األسبوع الوبائ 

 الثالث واألربعير  

 *NA (0) 161 %71- (55) 24,804 بنير  

 %43 (10) 231 %45- (171) 15,274 بوركينا فاسو

دى   *NA (0) 349 %45- (41) 38,256 كابوفير

 %20- (4) 699 %4 (124) 61,421 كوت ديفوار 

 No change (1) 341 %11- (8) 9,973 جامبيا

 %100- (0) 1,188 %100- (0) 130,391 غانا 

 *NA (1) 679 %68 (42) 30,709 غينيا 

 *NA (2) 143 %45 (16) 6,158 غينيا بيساو 

يا   *NA (0) 287 %200 (3) 5,815 ليبير

 %160 (13) 576 %32 (298) 16,371 مالي 

 %33 (8) 221 %29 (145) 6,511 النيجر 

يا   %29- (10) 2,906 %50- (752) 212,713 نيجير

 *NA (2) 1,880 %25- (18) 73,935 السنغال

اليون   *NA* 121 (0) NA (2) 6,399 سير

 *NA (1) 243 %60- (35) 26,114 توجو 

 إجمالي 
8,532,702 (30,928) -5% 

219,681 

(1,098) -16% 

ي األسبوع السابق. 
 * لم يتم اإلبالغ عن حاالت / وفيات جديدة ف 

ي إفريقيا 
 
 (: ACDC) أنشطة االستجابة الجديدة لمركز مكافحة األمراض والوقاية منها ف

 األنشطة العامة: 

ي   .1
الصحق  المؤتمر  األمراض والسيطرة عليها،  لمكافحة  ي 

االفريق  المركز  نكينغاسونغ، مدير  الدكتور جون  استضاف 
الخميس   يوم  عليها  والسيطرة  األمراض  لمكافحة  ي 

االفريق  للمركز  الساعة  2021نوفمير    4األسبوعي  ظهًرا.   12، 
حالة   عن  ا 

ً
تحديث قدم  أفريقيا.  ق  شر أCOVID-19 بتوقيت  جميع  ي 

االستجابة  ف  جهود  ذلك  ي 
ف  بما  القارة،  نحاء 

ي جميع أنحاء القارة. التسجيل متاح عىل صفحة
  .Africa CDC Twitterوالتحديثات حول تقدم اللقاحات ف 

https://twitter.com/i/broadcasts/1gqxvlLXLbOGB


 

 

 

 

 

 
2.   ، ي

ي األسبوع الماض 
ي لمكافحة االمراض والسيطرة عل  عير  ف 

يها معهد باستور ف  الدار البيضاء بالمغرب  المركز االفريق 
ي كيجالي ليكون جزًءا من شبكة مراكز التمير  )

وس كورونا. CoEومركز رواندا للطب الحيوي ف   ( للتطعيم ضد فير
ي االفتتاجي للصحة   .3

اض  المؤتمر االفي  ي لمكافحة األمراض والسيطرة عليها 
المركز االفريق  ، عقد  ي

الماض  ي األسبوع 
ف 

ي 
ة من الواحدة  ف   . هنا . تحقق من عروض الملصقات والتسجيالت 2021نوفمير   3إل  1الفي 

ي حمال   55٪( من أصل  98)  54، بدأت  2021نوفمير    8اعتباًرا من   .4
ي االتحاد األفريق 

            ت تطعيم ضد  دولة عضو ف 
COVID-19    إعطاء  تستهدف تم   ، تراكمي األولوية. وبشكل  السكانية ذات  بير     202.2الفئات  مليون جرعة، ومن 

٪ من سكان  6مليون جرعة ثانية. بشكل عام، تم تلقيح  80.3مليون جرعة أول و   121.9الجرعات المعطاة، تلق   
ي لم 

ي الت 
ي االتحاد األفريق 

يا هي الدولة الوحيدة العضو ف  ي إطالق لقاح    القارة بشكل كامل. إريي 
.  COVID-19تبدأ بعد ف 

 CDC Africa19 -COVID.  لقاح  معلومات  لوحةعىل  COVID-19يمكن العثور عىل مزيد من المعلومات حول لقاح  
ي مخصصات من لقاحات   .5

ي تلق 
ي االتحاد األفريق 

من خالل مبادرة    Johnson & Johnsonتواصل الدول األعضاء ف 
AVAT  ي وتوغو يا وساو تومي وبرينسيتر ، تلقت نيجير ي

ي األسبوع الماض 
جرعة    475,200و    79,200و    624,000. ف 

. بشكل عام، تم تسليم   جرعة لقاح    12,695,600من لقاح جونسون آند جونسون ذو الجرعة الواحدة عىل التوالي
 لثالثير  دولة. 

 
 : األنشطة المعملية

اير     79.4تم إجراء أكير من   .1 ي إفريقيا منذ فير
اكمية ونسبة  4. بلغ معدل اإليجابية2020مليون اختبار ل كوفيد ف   5الي 

حالة   لكل  و  10.8االختبار  مجموعه     ٪9.3  ما  إجراء  تم   ، واألربعير  الرابع  ي 
الوبائ  لألسبوع  بالنسبة   . التوالي عىل 

انخفاض    918,883 بنسبة  ا، 
ً
جديد إجراء  58اختباًرا  تم  حيث  واألربعير   الثالث  ي 

الوبائ  باألسبوع  مقارنة   ٪
 اختباًرا.  2,350,716

ي لمكافحة األمر  .2
( ومعهد  CERIاض والسيطرة عليها بالتعاون مع مركز االستجابة لألوبئة واالبتكار )يعقد المركز اإلفريق 

ا من    خمسة عشر تدريًبا عىل التسلسل الجينومي ل  (  PGIالجينوميات الممرضة )
ً
ة من    14مشارك ي الفي 

دولة عضو ف 
ي معهد باستيور، داكار، السنغال. 2021نوفمير  5أكتوبر إل   25

 ، ف 
 

 االستعداد للرعاية الصحية واإلجراءات الطبية المضادة: 
     
 مكافحة العدوى والوقاية منها  

 
عليها   .1 والسيطرة  األمراض  لمكافحة  ي 

االفريق  المركز  ي عقد 
الماض  األسبوع  ي 

العدوى  ف  مكافحة  تدريجًيا عىل  تدريًبا 
ة من   ي الفي 

ية، ف  ا باللغة اإلنجلير 
ً
ي مالوي.  2021نوفمير    4إل  2والوقاية منها لثالثير  مشارك

 ف 
ي ناميبيا لثالثير    .2

ي لمكافحة األمراض والسيطرة عليها  تدريًبا للمدربير  عىل مكافحة العدوى ف 
سيعقد المركز األفريق 
ة من ي الفي 

ا، ف 
ً
 . 2021نوفمير    11إل   9 مشارك

 
 األنشطة العلمية والمعايير واللوائح: 

 
 . هنا كل أسبوعير  COVID-19قم بالوصول إل تحديث سياسة الصحة العامة والعلمية ل   .1
ك   .2 اكة من أجل االستجابة المستندة إل األدلة ل     هنا اشي  ي التحديث األسبوعي للشر

( وجميع  COVID  PERC-19(لتلق 
 Africa CDC website . .و   PERCالمنتجات األخرى أو قم بزيارة موقع 

 
4  Public health criteria to adjust public health and social measures in the context of COVID-19 

 
 اختباًرا لكل حالة مؤكدة كمعيار عام لالختبار المناسب.  30-10حددت منظمة الصحة العالمية  5
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 توصيات للدول األعضاء: 

 
ي عىل جميع الدول األعضاء أن تواصل تعزيز ترصدها 1

 لتشمل :  COVID-619. ينبع 
 .(7SARI( والتهابات الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة )ILIأ. ترصد المتالزمات مثل اإلنفلونزا الشبيهة باألمراض )

ي   ب. ترصد الوفيات الشي    ع الذي يشمل جمع وتحليل واستخدام معطيات الوفيات الناج    
مة عن جميع األسباب الت 

صد المرتكز عىل المرافق الصحية أو المجتمع.   8تم جمعها من خالل الي 
صد الجيت   وس.  9ج. الي  وس المتحور( وانتشاره وكذلك التطور المستمر للفير )الفير  لمراقبة وجود المتغير

ي إجراء تتبع المخالطير  للحاالت ال2
مؤكدة بناًء عىل نوع االنتقال وقدرة البلد وتعزيز  . يتعير  عىل الدول األعضاء أن تستمر ف 

 .10جهود الفحص التشخيصي باستخدام اختبارات المستضدات الشيعة
ي فيما يتعلق بحاالت  3

البيانات بشكل روتيت  الدول األعضاء إخطار وتبادل  المؤكدة والوفيات  COVID-19. يجب عىل 
ي مج

ي أجريت والعاملير  ف 
ي واالختبارات الت 

ال الرعاية الصحية المصابير  بمنظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة  والتعاف 
يد   الير طريق  عن  أفريقيا  ي 

ف  األمراض  مكافحة  مركز  أبلغ  باستمرار.  ها  وغير التحديثات  هذه  إلبالغ  إفريقيا  ي 
ف  األمراض 

  : ي
وئ   union.org-AfricaCDCEBS@africa  اإللكي 

ي إرشاد عامة الناس بشأن السعي للحصول عىل رعاية طبية فورية ألولئك الذين تظهر  4
. يجب أن تستمر الدول األعضاء ف 

 عليهم أعراض حادة )مثل صعوبة التنفس(. 
ي االرتفاع. . يجب عىل الدول األعضاء أن تضع أو تعزز التدابير الصحية العامة واالجتماعية القائ5

 مة عندما تبدأ الحاالت ف 
 

 مصادر لمزيد من المعلومات : 
  (ACDC) مصادر المركز األفريق  لمكافحة األمراض

ي لمكافحة األمراض تحديثات كورونا :  ●
 https://africacdc.org/covid-/19المركز االفريق 

 resources/-19-19/covid-https://africacdc.org/covidالموارد وإرشادات السياسة والرسوم البيانية :   ●

●  . ي
 منظمة الصحة العالمية. التوجيه الفت 

-2019/technical-coronavirus-https://www.who.int/emergencies/diseases/novel
guidance 

اكة من أجل االستجابة القائمة عىل األدلة ل  ) ●  ( COVID-19PERCالشر
https://preventepidemics.org/covid19/perc/ 

 
 COVID-19  حالة  تعريف العالمية الصحة منظمة 6
ي إفريقيا:   COVID-19بروتوكول المركز اإلفريق  لمكافحة األمراض والوقاية منها  لتحسير  المراقبة ل   7

  التنفسي  الجهاز  أمراض لتعزيز  بروتوكولف 
ي  COVID -19 ل  باإلنفلونزا  الشبيهة واألمراض الشديدة الحادة

ي  األمراض مكافحة مركز  - إفريقيا  ف 
 إفريقيا  ف 

 المركز اإلفريق  لمكافحة األمراض والوقاية منها   - األعضاء للدول فنية حزمة: COVID-19 حصيلة عن الكشف 8
ي  التسلسل 9

 العامة الصحة عىل تأثير  أقص لتحقيق للتنفيذ  دليل: CoV-SARS-2 ل  الجيت 
ي  األمراض مكافحة مركز  - COVID-19 ل  لالستجابة الشي    ع  المستضد  اختبارات استخدام حول مؤقتة إرشادات  10

 إفريقيا   ف 
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