
 

 

 
 

إنهاء تفشي وباء ايبوال في جمهورية رئيس مفوضية االتحاد االفريقي حول  بيان

 الكونغو الديمقراطية
 

 رحبببئ ر بببضي  االتبببضا فريقببب م فى فقيبببم    ال ببب   يبببم  ق ببب    :2018يوليسسسو  26 –أديسسسس ابابسسسا 

   بببن فةءنبببب    2018قالمضببببال  24بببب ى ال فمف بببب م مقهال بببا ك نالرقببببا فمهالة بببال فم ق يفف ضببببا    بببم 

ياشببم  ضببفيب القفببالر  ببم فمببفامى يقحكببم  لبب  فمقهال ببا فمهالة المضببا ر ببءا بءن  فم ببفق ا يفما  مببا  كبب  

 بببم  ي   بببا ال.الفيبببالرى اظبببف ح مبببا فةنبببف  ةءضابببا  بببلفضا  2018 ببب قال  8ال بببال ياشبببم فمالبببب    بببم 

قالً ببب      ببب  ق حببب  ةن قبببا رةءشببب ر فمالبببب   ي يببب  ىراببب مف   ك  بببا فم بببقا فم  م ضبببا  42قفببب   . ةببب 

 يفملالف ح فم قضا فم يمضاى

 

يقشبببضف ر بببضي فم االتبببضا المببب   ل ال بببال ياشبببم فمالبببب    بببم فمالقببب  فم ك  بببئ   ي يببب  ملبببالف ح فم بببقضا 

   ببب ح بءببب ظ   ك ببب  ي  ببب    فم يمضبببا    عبببا  بببن فميضببب ما يفما  مضبببا فمءبببم  بببب ين  فمقهال بببا فمهالة المضبببا

  ن ك ةئ .  ا فمشف.   فم  كضضن رحءالف  فمالب   ب الرا  فق اى

 

قبببب     االتببببضا فريقبببب م فخ فقيببببم    ببببن ظببببا  فم فف.ببببل فخ فقيضببببا م ه  قببببا فخ ببببفف  يفمالق قببببا 

 كنبب   ال ببن    .فضبببفف  ببم فمانبببالم فمفف ضببا المببب  فحءببالف  ياشبببم فمالببب     يم  ببب  ما ببءا با فمهالة المضبببا   

حضبببا ق  ببب  فم فف.بببل فخ فقيضبببا بكشبببف  بببالةاضن لبببقضضن  بببم فم كببب    فم ءعبببفرا   ييببب رقئ  .حبببف 

ظفضبببببف  قلبببببم   يابببببفف    ببببب ف  يشبببببيضج   يم  ببببب  ي فرا فم بببببقا  بببببم ك نالرقبببببا  300 بببببن 

 .فمهالة ال فم ق يفف ضا  م فمءك ض  فم ف.لي ما ءا با  ل  فم  ءالى فمال كم

 

قال بببب ً   مء لقببببل  90 ببببا فمهالة المضببببا ظببببا   ءببببفا ي ضالفلبببب  فريقبببب م فخ فقيببببم م بببب  كنببببالم فمقهال

 ىفم ففقفا ب   ةن قا ياشم  ضفيب القفالر فمف  م

 

:   لكبببب  ي فرا فم ببببقا  ببببم ك نالرقببببا فمهالة ببببال فم ق يفف ضببببا فةءنبببب   ياشببببم مالحظسسسسة لرمحسسسسرري 

ب ببب  كنبببالم  ءالفلبببلا ق ببب     لببب     2018قالمضبببال  24 بببم  ي   بببا ال.الفيبببالر بءببب رق    ضبببفيب القفبببالر

يقببب  فةءشبببف وببب ف فمالبببب    فبببف  بببا   كببب     . بببم فم كببب    فم ءعبببفرا رحءالف ببب فم  بببءالى فمبببال كم 

ح مببا  د.بب ا    54    بب   مى المبب   ال.الفيببالر لببقضا   وببم بضهببالري  يالقفال.ببال   ييفةا يبب   ببم  ي   ببا

  فيفطا باضفيب فقفالرى ح ما ي  ا  33 ي
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  ياشبببم ك قببب   2018 ببب قال  8م ك نالرقبببا فمهالة بببال فم ق يفف ضبببا    بببم يقببب    لكببب  ي فرا فم بببقا  ببب

ماضببفيب القفببالر  ببم  كطيببا بضهببالري فم ببقضا     بب  اببه  ي  بب  ياشببم مالببب   فقفببالر  لبب   بب ى فم يببالم 

 .فخرب ا فم  تضا  م فمفام

 

ب بببب  ال ببببال ياشببببم فم ببببف    فييبببب    االتببببضا فريقبببب م فخ فقيببببم    ببببن ظببببا  فم ف.ببببل فخ فقيببببم 

قببببا فخ ببببفف  يفمالق قببببا  كنبببب     بببب مفً  ببببن فميطببببالف  مل  بببب و ا  ببببم فر ببببءا با فمءببببم ييالموبببب  م ه  

 :فمقهال اى يا ل  و ه    قلم

 

 مفل  ييك ض  ف ءا با فريق م فخ فقيم  ن فم يفى يا ض   ف.ل فمطالفرئ فمءش ضلم 

  ببب  ا  يبببئ ياشبببم  48ةشبببف  فقببب   ءيببب ن  بببن ف كبببضن  بببن  ظ ببب  ضم فمالب  ضببب    بببم  عبببالل 

 فمالب    م    كنالم فمقهال ا فمهالة المضاى 

  بببن ظفبببفف  فم ففقفبببا  بببم فم كببب     21 الةاببب   بببم فم يبببف يفم ضببب فل   ب ببب   بببم  مببب   37ةشبببف 

 فم قضا فم ءعفرا   .ال   ن فر ءا با فمءم ييالمو  فمقهال اى

  فً ظفضف 320قئ ري  ً ف   يءفف ظفضف 50  بببببببببببببكن   طضا فم ق يففمهالة ال فقا ر م ك نال  قلضببببببببببببب 

ب ففقفبببببببببا يف ءشببببببببب  ر  الظا ً   كضضن  50  ي  القفبببببببببالريب يشيضج  ضف بببببببببم   ءي بببببببببج

 ن .ابببببببببببل   يم  مق فقفا ف في قج  يم مق ف ل  ي لق يةببببببببببب   220  ي فر بببببببببببفف 

 ىنمك  في لقل 

 اببفف   ببءا  كنببلا ملءشببيضج فم يءفببفي (Genexpert)  بب ف  فظءفبب ر    فببالا 2000ي  (

   بببف  المببب  فمقهال بببا مببب    يشبببيضج ضبببء  فمءفبببف  بنبببمميرر  147 000ب فلبببج الك ببب مم قببب ره 

 فر فف  فمالب  ضا فرظفىى ضفيب القفالر ي

   م ببب  ي فرا فم بببقا  بببم ك نالرقبببا فمهالة بببال فم ق يفف ضبببا ملءك بببض  فم ف.بببلي ما بببءا با  لببب

 .فم  ءالى فمال كم


