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 بيان صحفي

مرض  لمواجهةلوطنية والدولية الجارية رئيس مفوضية االتحاد االفريقي يثني على الجهود ا

 الطاعون في مدغشقر

 االعضاء على توفير الموارد المالية والبشرية لجهود االستجابة الجارية ويحث الدول

، عننني ت شننن  الفننناعوق فننن   د شننن ر   2017أكتنننوبر  13: أعلننني فننن  2017أكتسسسوبر  20 -أديسسسس ابابسسسا 

 ت شننن   كافحنننة فننن  جهودهنننا والننندولييي، األفارقنننة الشنننركاء  ننني بننندع   د شننن ر، حكو نننة سنننارع  وقننند

 وزار  قينننناد  تحنننن  االسننننتجابة لتنسنننني  ال فاعننننا   تعنننندد  وطنيننننة لجنننننة وأنشنننن     نننن  را   الفنننناعوق

،  أننننن  الصننننحة وزار  ت ننننديرا  أحنننند  وأظهننننر لفنننناعوق  لت شنننن  ا االسننننتجابة لتنسنننني  العا ننننة الصننننحة

 حالننننة 89 حالننننة ، تننن  تسننننجي   1032  جموعنننن   نننا عنننني اإلبنننن   تننن ،  2017 أكتننننوبر 18  نننني اعتبنننارا

 تكل نننة ت ننندر الراهننننة، الحالنننة إلنننى واسنننتنادااقلننني  فننن  النننب د   15 نف نننة  ننني ا ننن   35 فننن  نهنننا ،  وفنننا 

 أ ريك    دوالر  ليوق 9.5 بمبلغ وشركائها  د ش ر حكو ة بيي ةالمشترك  فة االستجابة

 

ذكنننر :ن  ننني أجننن  وقننن  االنتشنننار  األفري ننن  االتحننناد   وضنننية رئننني   حمننند ننن  ف  وسنننى السنننيد عنننال  

ول نتصننننار فنننن  المعركننننة ضنننند ت شنننن  الفنننناعوق ، الننننقب  نننني المحتمنننن  أق يكننننوق لنننن  عواقنننن   ننننحية 

المناسننننبة ، ف ننننننا بحاجننننة إلننننى تع ينننن  اسننننتجابتنا واقتصننننادية وا نيننننة سنننني ة ، فنننن  ظنننن   يننننا  السننننيفر  

 األ نننرا  أق  راعنننا ال ارينننة بصنننور  عا نننةن  وأضننناض :نفننن  رو  تضنننا ي االفارقنننة  ننن  االفارقنننة ، و

 المالينننة المنننوارد تنننوفير علنننى األفري ننن  االتحننناد أعضننناء الننندول كافنننة حنننثفننن ن  أ بالحننندود، تعتنننرض ال

 ت ش  الفاعوقن   كافحة لدع  والبشرية

 

 يعننند بنننالغ االهمينننة المنننوارد واسنننتمدا  والك ننن   ال عالنننةت عيننن  االسنننتجابة ، فننن ق نلينننا  التنسننني   جننن أ و ننني

علمننناء االوب نننة  ننني المركننن  االفري ننن  للسنننيفر  علننننى  ويعمننن  فريننن   نننني  الوبننناء هنننقا للسنننيفر  علنننى

 تنسنننني  فنننن  الصننننحة وزار علننننى  سنننناعد   أكتننننوبر ،  10اال ننننرا  و راقبتهننننا ، الننننقب تنننن  نشننننر  فنننن  
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 اإلنسنننناق علننننى عنننناد  تنننن  ر التنننن ،  (بيسننننتي  يرسننننينيا) باسنننن  المعروفننننة البكتيريننننا الفنننناعوق ويسننننب 

 النننرئتيي، الحننناال   عظننن وتشنننم    والكننن   ال فننن   ثننن  األلي نننة الحيواننننا  ذلننن  فننن  بمنننا الحيواننننا و

ن، ويعتبننر الفنناعوق الرئننوب  ننر  الرئننوب الفنناعوقن يسننمى الرئننوب االلتهننا  أشننكال  نني شننك  وهننو

 فيننر  حيننث أق المصننابيي بننالمر  يمكنننه  ن نن  العنندور إلننى اشننماع ن ننريي  نني  نن ل السننعال  ننني 

  سافة قريبة  

 

 

 www.au.intللم يد  ي المعلو ا  ، يرجى زيار : 

 

 لالستفسارات االعالمية: 

 

بريننننند  -  وضنننننية االتحننننناد االفري ننننن   -إدار  الشننننن وق االجتماعينننننة  - بينننننر الننننندعو  والشنننننراكا   -توانننننندا تشيسنننننانجو 

 251934167052+هات :  -  union.org-chisangot@africanالكترون : 

 

برينننند الكتروننننن :  -  وضننننية االتحنننناد االفري نننن   -إدار  االعنننن   واالتصننننال  -رئنننني  قسنننن  االعنننن    -اسننننتير ازا تننننانكو 

union.org-yamboue@africa -  : 911361185 251+هات 

 

 تابعونا على:

 https://www.facebook.com/AfricanUnionCommissionفي  بوك: 

  https://twitter.com/_AfricanUnionتويتر:

  https://www.youtube.com/AUCommissionيوتيو :
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