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الموقنع اللكرمورن   جميع الحقوق محفوظة. ويمكن  الحونوع ى نن مرانوماظ مرظمنة الونحة ال ملمينة من 
ة الوحننة ال ملميننة، نمرظمن ،بملمرظمنة الطبمىنة والرانمقسن  انماهام من  يمك  ( أو www.who.intل مرظمة )

20 Avenue Appia, 1211 Geneva 27, Switzerland   ؛ فنننمك  20 88 190 4822  )اننمرر مقنن+
 .(bookorders@who.int+؛ ىروا  البميد اللكرمور   20 88 190 2281 مق  
 

ألغننما  سننوا   –رمجمرهننم  المرظمننة أو ط بننمظ الحوننوع ى ننن ست  بمسررسننما  مراننوماظع ويربغنن  سمسننم
بملمرظمننننننننة مننننننن   نننننننن ع موق هننننننننم قسنننننننن  الطبمىننننننننة والرانننننننم سلنننننننن  –الروزيننننننننع غينننننننم الرجننننننننمم    البينننننننع أ

 (.out/licensing/copyright_form/en/index.htmlwww.who.int/ab) اللكرمور 
 

ط قنننمن ىننن  مأ  سوالرسننميمظ المسنننر دمة فننن  انننت  المرانننوما، وطميقنننة ىننم  المنننواد النننوامدا بهنننم،   ر بنننم 
ق ني ، أو مديرننة، أو مرطقننة، أو لسنن طمظ أ  سمرظمنة الوننحة ال ملميننة بانض  الواننع القننمرور  أل  ب نند، أو 

أو ر ومهنننم. ورمانننع ال طنننوط المرقوطنننة ى نننن ال نننما ط  طوطنننمن حدودينننة  مرهنننم، أو بانننض  رحديننند حننندودام
 رقميبية قد   يوجد حولهم ب د ارفمق كممع.

 
كمننم أ  تكننم اننمكمظ أو مررجننمظ جهننمظ وننمر ة م يرننة   ي رنن  أ  اننت  الاننمكمظ والمررجننمظ م رمنندا أو 

ا هننم ولنن  يننمد تكننم . وفيمننم لهننم ى ننن سننواام ممننم يمم موونن بهننم منن  قبننع مرظمننة الوننحة ال ملميننة، رفانني ن 
 .ا سره لية ف  الرص الرك يز ىدا ال طض والسهو، رميز أسمم  المررجمظ المسج ة الم كية بمألحمر 

 
وقنند ار ننتظ مرظمننة الوننحة ال ملميننة كننع ا حريمطننمظ الم قولننة ل رحقننق منن  الم  ومننمظ الننوامدا فنن  اننت  

أ  اننمم  منن  أ  رننو  سننوا  أكننم  باننكع وننمي  أ  المراننوما. ومننع تلننا فنند  المننواد المراننوما رننوز  دو  
باكع مفهو  امرمن. والقممئ او المسهوع ى  رفسيم واسنر ممع المنواد المرانوما. والمرظمنة ليسنظ مسنهولة 

 بض  حمع ى  األامام الر  ررمرب ى ن اسر ممع ات  المواد.
 
 
 

 ُطِبَ ظ ف  )م  المقمم طب هم ف  ال ممج(
 لوثائق، جنيف، سويسراطبعتها دائرة خدمات إعداد ا

 

mailto:bookorders@who.int
http://www.who.int/about/licensing/copyright_form/en/index.html
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 الهدف
 

أاننهم، والحي ولنة دو  ارراننمم المننم   9و 2وقنر اررقننمع منم  اليبننو  فن  الب نندا  المراننمما بنة فنن  غانو  منندا ررننماو  بني  
 ى ن الو يد الدول .

 
 السياق

 
بنملر ز  بطنمق ماينما ل ق نق، آ نتا فن  ا سرانما   8102الر  اردل ظ ف  ىنم  "( يبو "ال أواليبو  )فيمو  رزاع فماية مم   

ى نن سلن مكمفحنة انت  الفمانية اة نتا فن  الرونمىد سيماليو ، و  ليبيميمو  غيريماألاد راّممان بهم، وا   ب دا  لجماد لاس   المع 
 هم.مر  ور مسرامو لمكمفحرهم اظ ال زمة ىجز كبيم ف  القدم مرامما بادا وحم ظ   فية رظ  وحية 

 
 يولينورمنوز  د اجرمنم  وزام  فن  ِقنمب أفميقينم، ىُ من لوريما الجما اظ المر نتا بانض  مكمفحنة منم  فينمو  اليبنو  فن  غنرسمي و 
قننند دفنننع رطنننمق اررانننمم الفمانننية اة نننت فننن  ا رسنننم  ومننندا غيرينننم. و  م ينننمظ فننن  كورنننمكم ، الررسنننيق لممكنننز ُأرِانننض ضكما، غمرنننم، و بننن
سطنن ق )المرظمننة( سلننن  وليبيميننم وسننيماليو  ومرظمننة الوننحة ال ملميننة غيريننمكننع منن  حكومننمظ الرمجمننة ىرهننم وفيننمظ د ىهم والارنن

 مكننم زوانن   طننة بّيرننظ بديجننمز ، 8102 يوليننورمننوز   40 يننو  يبننو ال فيننمو ة مننم  م سننرجمبة لفماننيأوليننة  موننة ب طننة 
لن سجما  الوقظ، و ا اف  تحملة سية ى ن أسم  الم يال ال مع وازداد طنمبع الفمانية ر قيندان ل حريمجنمظ من  المنوامد. أولن   مرقنديا 

 ريجيميم. غو ، ام ف  سبب اررامم ب مرت تلا الحي 
 
( 8118الدوليننة )بموجننب ال ننوا   الوننحية  لجرننة طننوامئ دىقنندىننظ المننديما ال ممننة ل مرظمننة سلننن ، 8102  أغسننط  فنن  آبو 

ىنن   البانض   8102آب  أغسنط   2النت  ار ترنة فنن   قنمامالفنن  بدمانمدارهم المننديما ال ممنة رممظ اسنرالرن  (، 8118)ال نوا   
ام ارراننمم ونندام ىنندا روونيمظ مهقرننة ل حنند من  م ننمطم ، وا  ىمومينة رايننم ق قننمن دولينمن ية طمم ننة وننحىن  أ  فماننية اليبننو  رانكع 

 . دولى ن المسروى ال
 
بهننم ى نننن يبننو  فننن  الب نندا  المراننمما الوننمبة بمننم  الل نندد الرماكمننن  لحننم ظ ازاد ، 8102أغسننط  آب   81لغميننة يننو  و 

ى ننن فماننية ُسننج  ظ أكبننم   الفماننية م يج ننع اننتوفننما، مّمنن 0211أكاننم منن  ىرهننم ىنندد الوفيننمظ الرمجمننة ب نن  فيمننم ، حملننة 4111
وُأِوننيب أياننمن هننم. اررقمللرنن  ياننرد فيهننم ا فنن  ب نن  المرننمطقىرهننم البنن   الرنن  ر   ننظ ىم يننة كبيننما الاغننماظ المغ  بنن ا طنن ق،

 ب دوى ات  الفماية ولقوا حرفه  م  جما  الومبة بهم.المىمية الوحية ىمم   ىدد غيم مسبوق م  
 
مكمفحنة فمانية منم   ة والانمكم  لروسنيع رطنمق رندابيمالمرظمن منع منع ى نن الالس طمظ الوطرية ف  الب دا  المرانمما رواظب و 

 بيننم منن  المرننمطقورطننمق اررقملهننم مننم ارفننا آ ننت فنن  الزيننمدا بنندطماد فنن  ىنندد كفيننمو  اليبننو ، ى ننن أ  الفماننية مننم رننزاع  طيننما 
وم ننمطم اننكع رحننديمظ دو  الق يميننة، وياألواننم  ا جرممىيننة والسيمسننية وا قروننمدية الهاننة فنن  المرطقننة مّمننم يننهز  ، المح يننة

 .ال مل ف  األم  الوح  ى ن مة مر مظمة الجسم
 
الرهنوج المرب نة حملينمن والقينود المفموانة ى يهنم، ف ملينة ىن   اممنةم نممر  يبو  حرنن اة لمم  الأراطة ا سرجمبة وّلدظ قد و 

ى نن  ومرسنقةام  نة اسنرجمبة دولينة سبندا  ة ي نز    الواان  أرنومن .فيهنم رونحي  المسنمماظالرن  ي نز   المجنم ظ الم يسنيةوأبنمزظ 
ور زينز القندماظ الوطرينة. سنرجمبة ا  رهم فن  ميندا الم ماة ل  طنم فن  ركاينر أرانطر ا  ب دا  المرامما و من لدىمرطمق واسع 

اارمنم   نمص لوقنر اررقنمع   يارد فيهم اررقمع المم  ل غمية، كمنم يجنب سين   المرمطق الر جب ركيير أراطة ا سرجمبة ف وي
 .ا سرجمبة والغماةأكبم ف  مجمل  جهود بتع المم  ف  ال واو  والموارئ الم يسية، وبملرمل  ريسيم 

 
لروجينة الحملينة الرن  ر نص الب ندا  رحديندان حقنم ق اللنن سمن  حينا الطنمبع األكانم انمولية المحّدانة و انت  طميق ال ممطة ورسررد 

 والامكم  الدوليي .راطة الررفيت ىبم م ر ر القطمىمظ الحكومية جهود ا سرجمبة وموا مة أ
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 الغرض من الوثيقة
 

ررقني  ال طننط الرانغي ية ال موننة بم سننرجمبة لمنم  اليبننو  فن  الب نندا  الم رينة بهننم رحدينندان مسنمىدا الحكومننمظ والانمكم  ى ننن 
 بملكممع.ام وررسيق الدى  الدول  المقد  لررفيت امد ال زمة لر ا ال ططوروفيم المو 

 
 غراضاأل
 
الرن  يانرد فيهنم اررقنمع المنم  يبنو  فن  الب ندا  لمنم  ال سنرجمبة الركمي ينة لرانطة بمألرغطية جغمافينة كمم نة رحقيق  -0

 .واسعى ن رطمق 
 
الرن  يوجند فيهنم حملننة يبنو  فن  الب ندا  لإلسنرجمبة ل اننمم ة الرند  ظ ررفينت الالقينم  فن  حنم ظ الطنوامئ وفنومان بانمم   -8
 .أولية أو يرس  فيهم رطمق اررقمع المم  بطمبع محّ   (حم ظ)
 
الرن  لنديهم مرهنم الب ندا   ، و ووونمن وا سنرجمبة لهنم يبنو لإلر نم  الىن  كار سما  بملر زيز رضاب جميع الب دا  لإل -4

 .المم  وأ مى لديهم مماكز رقع دوليةحدود بمية مع مرمطق يراط فيهم اررقمع 
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 فتراضات الرئيسيةاال
 

اليبننو ، وانن  مرضونن ة فينمو  مننم  مينندا  مكمفحننة المكرسننبة فن  رقميبننمن من  ال بننما ىممننمن  21لننن انت  س ممطننة الطميننق رسنررد 
اكُرِسنبظ رحديندان جديندا  بنما كنتلا ، بيند أرهنم ررانم  مكمفحنة فمانيمظ سنمبقةأسمسية أابرظ ف مليرهنم فن  سنيمق  اسرماريجيمظف  

وانت  ال بنما فميندا من  روىهنم المنم  ى نن رطنمق واسنع. يررام فيهنم اررقنمع أممك  حامية ف  ا اة المروممة   ع األاهم ال
يبننو  برهننوج المننم  لمكمفحننة  م يمميننةة يجننب أ  ُرسننركمع ا سننرماريجيمظ البواننو  أرننالمننم ، وانن  ربننّي   رننممي فيمننم ي ننص 
. كع جسنني وااماننرهم باننالوننحية وانن ر رظمهننم ل غميننة فيهننم اررقننمع المننم  ر ننمر  منن  ااننرداد ت  المرننمطق الرنن  جدينندا فنن  انن

فيهننم يرجننموز المننم  فنن  الحننم ظ الرنن  أراننطة مكمفحننة السننما  بروسننيع رطننمق فسنن  الرهننوج المننتكوما المجننمع أمننم  جننب أ  ريو 
دوم جننوام  زىمم هننم فنن  أدا  المجرم ننمظ المح يننة و ساننماا رطننو  ى ننن رأ  ، و المرمحننة حمليننمن المننوامد ىننب  الحننم ظ المماننية 

 ا سرماريجية.ف  ررفيت 
 
قند يرجنموز ال ندد المب ّن  المنم  اررقنمع الرن  يانرد فيهنم مرنمطق كايم م  الف  ىدد الحم ظ الف    أ  ممطة الطميق رفرم   و 

 قنننند يرجننننموزىننننب  الحننننم ظ الجمننننمل  لمننننم  فيننننمو  اليبننننو   ض أماننننمع، ورسننننّ   بنننن 2 - 8  ىرننننة حمليننننمن بمقنننندام يرننننماو  بنننني
 سنننرماريجيمظ رطبينننق االسنننما  بزينننمدا  ممطنننة الطمينننق أ  انننت . ورفرنننم  الماارنننة فننن  سنننيمق حملنننة الطنننوامئ حملنننة  81 111

تاظ اسنرماريجيمظ احرنوا  رطبينق   من  مكّ المنوامد سنير نمر  من  محدودينة المنم  و اررقمع المرمطق الر  يارد فيهم ركمي ية ف  ال
الب ندا  غينم المرانمما حمليننمن من  بننض  ىنددان ور رنمر انت  ال طنة أانهم.  4فيهنم رطبيقنمن انمم ن فنن  غانو   م يممينةطنمبع أكانم 

لمكمفحننة المننم  فنن  حننم ظ  الم يمميننة سننرماريجيمظ ارننم  أ  رطبيننق هننم رفولكر بمننم  فيننمو  اليبننو  قنند ير ننم  ل مننم ،
 ظهوم الحملة الدالة.ى ن أسمبيع  2جديدا ف  غاو  حم ظ اررقمع أ  فيهم وقر يسالطوامئ 

 
اننم  جمي هننم قنندماظ ا سننرجمبة الرنن  ررنندمج الباننمية و يننة والمننوامد الم ربم  القنندماظ ر زيننزاننت  مطننة الطميننق منن  أسمسننيمظ  مو 

ىننن  ر زيننز البرينننة  فانن ن لمكمفحنننة مننم  فيننمو  اليبنننو  فنن  األج نني  القونننيم والطويننع، اننم ا مسننمم الرطننمق المانن  فننن  ال
، منن  قبينننع ب نن  المرننمطقموميننة ل رونند  ل م ننمطم المقب ننة. وي ننز  ار نننمت سجننما اظ ىمج ننة رحدينندان باننض  الرحريننة ل وننحة ال 

 .المم  الردميب ى ن مكمفحة ىدوى
 

 الب نندا سننفم جنوان سلنن حمكنة المفموانة حمليننمن ى نن  قينود الال زمننة لح نوع رني  الج فن  غانو  أسننبوىي  ااُر ننملَ ومن  المروقنع أ  
منن  المرحنندا  سننركممع  ممطننة  طننة اننمم ة رقوداننم األ سننبرمبمأي ننوع  بح ننوع رهميننة ُرط ننق   ومرهننم، وأبننملمم  األانند راننممان 

الروننند  و ل فمانننية ز أراننطة ا سنننرجمبة مروننة رانننغي ية مانننرمكة لر زينننىننن  طمينننق رهي نننة يبننو  لإل م سنننرجمبةال مونننة بالطميننق 
دا حننالمرزاينندا الماننمكع الرنن  رقوداننم األمنن  المرحنندا النندى  المقنند  فنن  رننداما ال ال طننةأ  ر ننزز ُيروقننع و هننم األوسننع رطمقننمن. ل واقب

الامروينننة المىمينننة الونننحية األولينننة و و الونننحم  والرظمفنننة الا ونننية ألم  الغنننتا   والحممينننة والمينننم  و ممربطنننة بنننمبانننكع مطنننمد وال
ل واقنب ا جرممىينة ا طنة وسني ز  أيانمن ا  ر نملج ر نا ال. جهنود الر نمع ى نن المندى الطوينعوكتلا مم ي ز  بتلنة من  والر  ي ، 
 اليرممن.مرزايد م  األطفمع ال دد الماع الطوامئ ات ، حملة المرمربة ى ن الم قدا 

 
بمننم ال زمننة لررفيننتام و المننوامد الباننمية والممليننة اننت  مدفوىننة بدرمحننة  ممطننة الطميننق الُمد  ننة ى ننن مسننمم كو  الروننحيحمظ سننرو 
 ات  الفماية.رطوم لملسيمق ال م  وب وبم يمظى   الطمأ م  مسرجداظ ى ن ي
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 األنشطة ذات األولوية
 

يشيتد فيهيا تغطية جغرافية كاملة باألنشطة التكميلية لالستجابة لمرض اإليبوال في  البليدان التي  : تحقيق 0الغرض 
 انتقال المرض على نطاق واسع

 
 عاررقنننمأانننهم، ووقنننر  4ب ننندوى المنننم  فننن  غانننو   ىكننن  ارجنننم  الحنننم ظ الجديننندا والمرنننمطق المونننمبة  المعيييالل الرئيسيييية

 .أاهم 9و 2جميع مم ربقن م  حم ظ اررقملة ف  غاو  مدا ررماو  بي  ف  ال واو  والموارئ الم يسية، ووقر المم  
 

 ذات األولويةاألنشطة 

 ف  حدود الموارد المتاحة من تدخالت مكافحة اإليبوال حزمة كاملة  نفيذت 
المنم  ومكمفحرهنم دوى ىنضرانطة الوقمينة من  برانط ع الرن   يبنو المنم  مماكنز ىن ج ف  ردبيم الحم ظ ى جيمن   •

 ممافق المىمية الوحية األوليةممان سلن لاسحملة   م يمظا اط   بالممان  ىزله ؛ و  سحملة؛ ومماكز ملكممعب
 المرظمةلدى م رمد م ربم ف  را يص الحم ظ   •
   الممان ومودا  م ملط الرمود  رربع  •
 الدف م  ال بما  الم ريي  بمماس  مر ووة فمق  حظ ساماررسجما  مماس  الدف     دفمماس  ال •
 الم مطم ة ف  رربع م ملط  الممان ور ف  وطضا كمم ع بالمجرمساماا ا جرممىية  ر ب ة ال •

  المرضانتقال الت  يشتد فيها  لمناطقباوتنفيذها تكميلية وضع نهوج 
المدىومة ب دممظ مكافنة فن  مجنمع الوقمينة من  ىندوى المنم  ومكمفحرهنم المىمية المجرم ية ردبيم الحم ظ ى جيمن   •

 م داظ الحممية الا ويةمم ي ز  م  روفيم و 
 ةلحم ظ المهكدا ف  الم ربماظ الم رمدا لدى المرظمن السوو ة وبم ية بواسطة  يص الحم ظ  ار •
 ب دوى المم ( المرمطق المومبة)أ  ف   جديداا ررقمع الس سع مود الرمود   •
   م  بي  أفماد المجرمع م داظ الحممية الا ويةبمدمبة ومجهزا مماس  الدف  م رية بسىداد فمق    الدفمماس   •
 ف  ررفيت الرهوج الركمي يةا جرممىية  ساماا المجرمع ر ب ة ال •

 وطن المرض على الصعيد القصيرة األجل للحد من انتشار الستثنائية التدابير اال تقييل 
مانننع الننندى  )مرنننمطق احرنننوا  المنننم  بمل ننندممظ األسمسنننية و ننندممظ رزويننند ا سنننرممام فننن  ركفنننع ررفيننت بنننمامج محنننددا  •

 (والغتا المىمية الوحية األولية والدى  الرفس   دممظ 
لحمكننة افير نني  اننمم  اسننرممام سحنندى مرننمطق احرننوا  المننم  أو  ممجهننم، لحمكننة غيننم الاننمومية دا ننع روقفننظ استا  •

 (األسمسيةال دممظ مقدم  و   دممظ ا سرجمبة ل مم مقدم  الامومية فيهم دو  ىوا ق )م  قبيع حمكة 
ُيق ّنع من  اندا اررقننمع حرنن البانمية الغفينما رضجينع الرجم نمظ ير ني   ،لمنم  فينمو  اليبنو   سنرجمبة ل م ينة ارسنهي ن  •

 المم 
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 عليى الميرض  للحد مين مخياطر انتشيارة بموجب اللوائح الصحية الدولية المؤقتة الصادرة عن المنظمتوصيات النفيذ ت
 الدول  المستوى

 م ملطيهم )بمسرارم  ال    لألغما  الطبية(بو  و المومبة بمليحظم سفم جميع الحم ظ  •
 والم مبم البمية الم يسية البحمية ف  المطمماظ الدولية والموارئ ومود ىرد الم ممج فحص ىم يمظ ررفيت   •
 الوطريةمظ السفم مع سيمسكمفة ممممسمظ امكمظ الطيما  الدولية وا مة م •

  رسييا  األساسييية و الخييدمات تقييديل ضييمان القطيياا الصييح  وتعزيييز القييدرات األساسييية الوطنييية  اسييتعادة قييدراتأسييس ا 
 للفاشية لالستجابةالالزمة 

الونحة والغنتا  ة )بمنم فيهنم ل ندممظ األسمسنيمسمة الر  رر  نع رقندي  االاغماظ الحقدماظ قويما األجع لم ملجة سرام   •
والمرظمنننمظ غينننم  مح يننني ال مظمقننندم  ال ننندممننن   ننن ع الا ونننية(  ونننحم  والرظمفنننةوالر  ننني  والحممينننة والمينننم  وال

ى نننن أسنننم  رقيننني  وتلنننا انننمكم ، غيمانننم مننن  الألمننن  المرحننندا والمرظمنننمظ الرسنننمرية و الوكنننم ظ الرمب نننة لالحكومينننة و 
 الاغماظا حريمجمظ ورح يع 

فحونننهم المر زمننمظ و مونند انننبكمظ  انن واننع  طننة اسننرامممية مروسنننطة األجننع لر زيننز ال ننندممظ الوننحية الرنن  ر •
 ال وامع المسببة ل مم لرا يص م ربميمن 

 تاظ األولوية المر  قة بمل مم ي  الوحيي  )بمم ف  تلا الرمود(لاغماظ سد ارربع لالسميع اسرحداا بمرممج ردميب   •

 
البليدان التي  القييال في  حياالت الطيوارو وفيوراف بتنفييذ التيدخالت الشياملة لالسيتجابة لإليبيوال في  : ضمان 2الغرض 

 يوجد فيها حالة )حاالت( أولية أو يتسل فيها نطاق انتقال المرض بطابع محّل 
 

 أسمبيع ى ن ظهوم الحملة الدالة. 8غاو  جميع حم ظ اررقمع المم  ف   وقر  المعالل الرئيسية
 

 األنشطة ذات األولوية
 
 استهالل اإلجرا ات الصحية الطارئة  

الحننم ظ ومننم يروننع بهننم منن  م  ومننمظ ىبننم ممكننز ا روننمع الننوطر  الم رنن  بننمل وا   الوننحية الر جيننع فننومان بدحملننة  •
 الدولية ف  مكرب المرظمة الق يم  الم ر 

 سرام  ممكز ىم يمظ ف  حم ظ الطوامئ ورف يع اةليمظ الوطرية تاظ الو ة لداما الكواما  حم ظ الطوامئ •
جميننننع الاننننمكم  وقطمىننننمظ كننننع مننن  الىنننن   واألمنننن  والرمويننننع وسننننم م  ررسنننيق ال م يننننمظ والم  ومننننمظ ى ننننن مسنننروى •

 القطمىمظ الم رية
 اسره ع واع  طة ل روم ظ ال ممة لإلب   ى  األزممظ  الم مطم •

 
  التفعيل الفوري للبروتوكوالت والمرافق المعنية باالستجابة لإليبوال، وذلك تمشياف مع التوجيهات وتدابير التحوط الشياملة

 للمنظمة بشأن الوقاية من عدوى المرض ومكافحتها
 ننزع جميننع الحننم ظ الماننربة فيهننم ور ننا المهكنندا فنن  الممكننز الم وننص ل نن ج اليبننو  بننم قرما  مننع الر جيننع فننومان ب •

 مكمفحرهمو رطبيق كممع ردابيم الوقمية م  ىدوى المم  
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 ى المرظمةرا يص الحم ظ ف  م ربم م رمد لدرضمي  سرمحة القدما ى ن  •
 ررفيت ردابيم رربع م ملط  الحم ظ ومودا  ررفيتان كمم ن  •
 ا اط   بمماس  دف  آم امم   •
 ررفيت اسرماريجية اروم ظ ىممة رسهي ن لرحديد الحم ظ ورربع م ملطيهم والروىية بم مطمام •

 
  للحيلولة دون انتشار المرض على الصعيد الدول تنفيذ التوصيات المؤقتة الصادرة بموجب اللوائح الصحية الدولية 

 حظم سفم جميع الحم ظ المومبة بمليبو  وم ملطيهم )بمسرارم  ال    لألغما  الطبية( •
 

تأهييب جميييع البلييدان لإلسييراا بالكشييف عيين التعييرض لإليبييوال واالسييتجابة لهييا، وخصوصيياف منهييا : تعزيييز 3الغييرض 
 مع مناطق ينشط فيها انتقال المرض وأخرى لديها مراكز نقل دوليةالبلدان الت  لديها حدود برية 

 
واع  طة كمم ة باض  الرضاب لرمود مم  اليبو  وا سنرجمبة لنة فن  المرنمطق الرن  لنديهم حندود بمينة منع   المعالل الرئيسية

 ب دا  موبو ا ب دوى المم  وف  جميع مماكز الرقع الدولية الكبمى ف  غاو  اهم واحد.
 
 نشطة ذات األولويةاأل 
 
 ف  جميع البلدان غير المتضّررة بالمرض 

سلنننن المرننمطق المرانننمما بنننمليبو ، بنننملر ز  منننع رزويننندا  بملم  ومنننمظ تاظ سسنندا  المانننوما سلنننن المسنننمفمي  المغنننمدمي   •
ار متاننم ىقننب الونن ة ىنن  م ننمطم المننم  ورنندابيم الرق يننع سلننن أدرننن حنند منن  ر ننا الم ننمطم وال طننواظ الرنن  يربغنن  

 احرممع الر م  ل مم 
 ر يي  وحدا ل زع الحم ظ يمك  فيهم الرحقيق ف  أ  حملة ماربة فيهم لإلومبة بمليبو  وردبيمام ى جيمن كمم يربغ  •
 را يص الحم ظ ف  م ربم م رمد لدى المرظمةسرمحة القدما ى ن رحّقق م  ال •
 حملة ماربة فيهم لإلومبة بمليبو واع اسرماريجية لرحديد ومود م ملط  أية  •
الر طننيط لحننم ظ الطننوامئ بنننملمماكز الحننمص، حسننب ا قراننم ، ى ننن اننمم  أ  رُنندمج فنن  أراننطة الرضاننب ىم يننة  •

 الوحية والمدام  وسواام م  البرن الرحرية وال دممظ الحيوية
 
 ع مناطق موبو ة بعدوى المرضف  جميع البلدان غير المتضّررة بمرض اإليبوال والت  لديها حدود برية م 

المبنننمما أو ا ىنننر  ظ الحموينننة فننن  المرنننمطق المرم منننة  مجموىنننمظ الوفينننمظ غينننما انننط   برموننند رمانننط بانننض   •
 ل ب دا  المرامما بمم  اليبو  وف  المد  الكبمى 

وار نمت رندابيم رق ّنع من   طنوما رزويد ىممة الجمهوم بم  وممظ دقيقة ومهمة ى  فماية ا يبو  فن  المرنمطق المجنموما  •
 الر م  ل مم 

واننع بموروكننوع لرنندبيم اننهو  المسننمفمي  الننتي  يونن و  ىرنند رقننمط ال بننوم البميننة الم يسننية منن  الموننمبي  بننمىر  ظ  •
 حموية غيم مبمما 
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ىندادام يمكن  فيهنم الرحقيننق فن  أ  حملنة مانربة فيننة لإلونمبة بنمليبو  ورن • دبيمام ى جيننمن ر يني  وحندا ل نزع الحننم ظ وا 
 كمم يربغ 

 اح  سميع ل  يرمظ الُماّ وة لمسملهم سلن م ربم م رمد لدى المرظمةالرمريب ل اط   ب م ية  •
 ساماا فمقة )فمق( دى  دولية حسب ال زو   ىرد ا قرام  لإلسما  بمر مت ردابيم الرضاب وررفيتام ورقييمهم •

 
  والت  لديها مراكز نقل دوليةف  جميع البلدان غير المتضّررة بالمرض 

ر زيز القدما ى ن ردبيم اهو  المسنمفمي  النتي  يون و  فن  المطنمماظ الدولينة من  المونمبي  بنمىر  ظ حموينة غينم  •
 مبمما وم  الم ماي  م  بمب ا حرممع لمم  اليبو  

لإلوننمبة بننمليبو  ورنندبيمام اننمم  واننع بموروكننوع ورحدينند وحنندا ل ننزع الحننم ظ ل رحقيننق فنن  أ  حملننة ماننربة فيننة  •
 ى جيمن 
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 المشاكل الرئيسية المواجهة ف  تنفيذ خارطة الطريق الخاصة باالستجابة لإليبوال
 
  :يرطنو  حاند واسنردامة منم يكفن  من  المنوامد البانمية ال زمنة لررفينت رند  ظ الموارد البشرية الالزمة لتنفيذ االستراتيجية

ا سننرجمبة لمننم  اليبننو  ى ننن اربننم  رهننج اننممع باننض  رحدينند األجننوم المسننددا ل مننوظفي  الم رينني  بررفيننت ر ننا الرنند  ظ 
رمحنة  ندممظ  المىمينة الونحية. وقند سنّ طظ وردميبه  ى ن ررفيتام ورزويندا  بمنم ي نز  من  م نداظ ورحقينق أمنره  المنمد  وا 

حرن اة  ىم ية ررفيت أراطة ا سرجمبة لإليبو  الانو  ى نن ىندد من  ا ىربنمماظ المحنددا الرن  يجنب م ملجرهنم من  أجنع 
 واع  ممطة الطميق ال موة بم سرجمبة لإليبو  ررفيتان كمم ن.

 
 ا ىربمماظ المر  قة بملموظفي  المح يي   •

o  يجننننب ى ننننن الحكومنننمظ أ  رسننننمم  فنننن  وانننع مجموىننننة اننننمم ة رحنننّدد الممربننننمظ وبنننندع الم ننننمطم  األجنننوم
المرمحننننة لكننننع ف ننننة منننن  ف ننننمظ ال ننننمم ي  ال زمنننني  لررفيننننت  -ىرنننند ا قراننننم   –ومسننننرحقمظ الرننننضمي   الوفننننما 

وىمننمع ا سنرماريجية الوطريننة )منن  قبيننع األطبننم  والممماننمظ واألطبننم  المسننمىدي  وال ننمم ي  فنن  الم ربننماظ 
 الرظمفننننة وفنننننمق الننننندف  ومننننوظف  الرموننننند(. ويربغننننن ، ىرنننند ال نننننزو ، أ  رقنننننو  وكملننننة رمب نننننة لألمننننن  المرحننننندا

 ماع المرظمة( أو وكم ظ اميكة برقدي  المسمىدا ل حكوممظ حسب احريمجمرهم ف  ررفيت ات  الحزمة.)
o  ظ ال ننمم ي ، بحينننا يجنننب واننع بمرنننممج محنندد لر جينننع وريننما رننندميب كننع ف نننة منن  ف نننم الرنندميب والم ننداظ

يرسرن ركيير البمرممج وفقمن لمسروى المقمط ة  ممكز ال  ج، ويمّكز بوجنة  نمص ى نن موانو  الوقمينة من  
كمننم يربغنن . ويجننب ا ارمننم  بملف ننمظ  م ننداظ الحمميننة الا وننيةىنندوى المننم  ومكمفحرهننم وى ننن اسننر دا  

رنن  ياننّك   رسننبة كبيننما منن  مقنندم   نندممظ الانن يفة رحدينندان، ماننع ىمننمع الرظمفننة، واحريمجننمظ الرسننم  ال 
المىميننة. ويجننب أ  رُرننم  لجميننع ال ننمم ي  الم رينني  بمكمفحننة اليبننو  سننبع الحوننوع ى ننن أىننداد كمفيننة منن  

 المرمسبة. م داظ الحممية الا وية

 ا ىربمماظ المر  قة بملموظفي  الدوليي   •
o  سرواوننع المرظمننة والاننمكم  ركايننر أراننطة الروىيننة الموجهننة سلننن جميننع المرظمننمظ  ر ب ننة ال بننماظ الدوليننة

غينم الحكوميننة والمرظمنمظ الرسننمرية الم رينة بملاننهو  الطبينة الدوليننة )أ  حمكنة الونن يب األحمنم( واننمكم  
ماننيمظ مجموىننة الوننحة ال ملميننة والفننمق الطبيننة األجربيننة والاننمكم  فنن  الاننبكة ال ملميننة لإلرننتام بحنندوا الف

الطبينننة الكمفينننة دىمنننمن لرزويننند جمينننع مماكنننز ىننن ج  ال بنننماظوا سنننرجمبة لمقرانننيمرهم، وتلنننا مننن  أجنننع ر ب نننة 
مننم  اليبننو  بننملموظفي  فنن  الب نندا  الرنن  ياننرد فيهننم اررقننمع المننم  ى ننن رطننمق واسننع. أمننم بملرسننبة سلننن 

سننمىة،  27اسننرجمبة سننمي ة  نن ع  الب ندا  الرنن  أوننمبرهم ىنندوى المنم  حننديامن، فيربغنن  أ  رُراننم فيهننم فنمق
س  ا  ط بظ تلا، م  أجع روفيم منم ي نز  من  دىن  بنمل بما  لرانم  ممافنق جديندا لرندبيم الحنم ظ ى جينمن 

 ورزويد ر ا الممافق بملموظفي .

o  سرانع المرظمنة بمرممجنمن محنّددان م رينمن برحديند قم منة موسن ة بضسنمم   الر جيع بردميب  بماظ دولينة ركمي ينة
   المىميننة الوننحية الدوليننة ورنندميبه  وراننما ، مّمنن  يرولننو  رقنندي   نندممظ المىميننة السننميمية فنن  مماكننز ىننمم

ىنن ج اليبننو  ومماكننز سحملننة الموننمبي  بهننم  مماكننز ىننزله . وسُياننّدد رحدينندان ى ننن ررفيننت بموروكننو ظ م ريننة 
الوقمينننة مننن  ىننندوى المنننم  بحممينننة ىنننمم   المىمينننة الونننحية، وتلنننا برنننم ن ى نننن روجيهنننمظ المرظمنننة بانننض  

 ومكمفحرهم ودليع المرظمة ال مص بردبيم الحم ظ ى جيمن.
سرواوننع المرظمننة ىم هننم مننع المجرمننع النندول  باننض  اربننم  رهننج ت   رزوينند ال ننمم ي  الوننحيي  بملمىميننة الطبيننة  •

ع رنننوفيم اننقي  يكفنننع رقنندي  أفانننع  ننندممظ مىميننة ممكرنننة ل ننمم   المىمينننة الونننحية الم مانني  ل  طنننم منن   ننن 
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روليفة م  مماكز الحملة الطبية المر ووة )ل مم   المىمينة الونحية المح يني  والندوليي ( فن  الب ندا  المرانمما 
 بملمم ، و دممظ ال    لألغما  الطبية ىرد الاموما وحسب ا قرام .

رظنمان سلنن النرقص الحنمد فن  كنمدم المنوظفي  الونح  وار ندا  الاقنة فن  الرظنم  الونح   دوم المجرم مظ المح ينة  •
بضغ نننب األحينننم ، فدرنننة سننني ز  أ  رنننهد  المجرم نننمظ المح ينننة، و ووونننمن مرهنننم أوسنننمط ال نننمم ي  الونننحيي ، دومان 

فيننمو   مطننمد الزيننمدا فنن  سيوننمع المسننم ع والرونند  لمواننو  الوونن  وررفيننت رهننوج ركمي يننة فنن  مكمفحننة مننم 
اماا المجرم مظ المح ية أدرم (.  اليبو  )ارظم الر ب ة ا جرممىية وا 

 
  :يجننب أ  رقننو  السنن طمظ الوطريننة  المح يننة فنن  الحننم ظ الاننمومية، و سننيمم فنن  المرننمطق الرنن  ياننرد فيهننم اررقننمع األميين

ال ندممظ األمرينة ال زمنة لانمم  أمن   المنم ، وفن  حنمع ار نمت رندابيم احرنوا  اسنرارم ية قونيما األجنع، بنملر طيط لرقندي 
ممافنق مكمفحننة اليبنو  منن  الرمحيننة الممدينة، وراننم ر ننا ال ندممظ. كمننم يجننب ى نن ر ننا السنن طمظ أ  رنول  اارمممننمن  موننمن 

  ىننزع الموننمبي  بهننم والم ربننماظ، وىرنند ومماكننز سحملننة لاننمم  أمنن  كننمدم المننوظفي  ال ننمم ي  فنن  مماكننز ىنن ج  اليبننو 
وا انننط   مننن  الفنننمق ال مم نننة ى نننن مسنننروى المجرم نننمظ المح ينننة ألغنننما  الرموننند ورربنننع م نننملط  الحنننم ظ ال نننزو ، أ

 بمماس  دف  آم .
 
  :رسنن يممن منن  المرظمننة بمحدوديننة ىنندد الوصييول السييريع إلييى مختبيير معتمييد لييدى المنظميية لتشييخي: اإلصييابة بيياإليبوال

اليبننو  ى ننن رحننو مواننوق فدرهننم سننر مع مننع اننبكرهم ال ملميننة منن   الممافننق الموجننودا فنن  ال ننمل  لرانن يص الوننمبة ب نندوى
 المماكز والامكم  المر موري  م هم ى ن امم  مم ي   

رزويند جمينع الب ندا  الرن  ياننرد فيهنم اررقنمع منم  اليبننو  ى نن رطنمق واسنع بملقنندماظ الكمفينة ى نن ران يص المننم   •
   ىزع المومبي  بهماليبو  ومماكز سحملةدا ع ر ا الب دا   دمةن لكع مماكز ى ج 

اليبنو  حنديامن أو يرسن  فيهنم رطنمق اررقنمع المنم  فينم  سرمحة المجمع أمم  جمينع الب ندا  الرن  رونيبهم ىندوى منم   •
بطننمبع مح ّنن ، سمننم  مننر ا القننندماظ ال زمننة لرانن يص المننم  دا ننع الب ننند أو الرمرننع بسننبيع الووننوع سننمي من )فننن  

 ة( سلن أحد الممافق الم رمدا لدى المرظمة لرا يوةسمى 27غاو  
رزوينند جمينننع الب ننندا  الم ماننة بوجنننة  نننمص ل طنننم مننم  فينننمو  اليبنننو  بممفنننق م رمنند لننندى المرظمنننة لراننن يص  •

المم ، بحينا يكنو  الممفنق ى نن اسنر داد لر قن  ورجهينز ىيرنمظ من  الحنم ظ المانربة فيهنم لإلونمبة بنمليبو  ى نن 
 رحو ىمجع.

 
 والمييواد الالزميية للوقاييية ميين عييدوى المييرض ومكافحتهييا وغيرهييا ميين اإلمييدادات األساسييية: عييدات الحماييية الشخصيييةم 

سنيهد  روننمىد ارنند   فماننية اليبننو  جربننمن سلننن جرننب مننع جهننود الرضاننب الم ننززا لمواجهرهننم ىملميننمن وروسننيع رطننمق أراننطة 
انماكة فن  األرانطة األسمسنية ا سرجمبة لهم ف  الب ندا  المرانمما بهنم، و مونة من   ن  ع زينمدا ر ب نة المجرمنع المح ن  وا 

ل سننرجمبة لإليبننو  )ماننع رزوينند المجرمننع ب نندممظ المىميننة ورمونند الحننم ظ وا اننط   بمماسنن  النندف  اةمنن (، سلننن زيننمدا 
والمنننواد ال زمنننة ل وقمينننة مننن  ىننندوى المنننم   م نننداظ الحممينننة الا ونننيةكبينننما فننن  الط نننب ى نننن سمنننداداظ سانننمفية مننن  

ومكمفحرهنننم وسنننواام مننن  المنننداداظ األسمسنننية، مننن  قبينننع المطهنننماظ وال ينننم  وأكينننم  حفنننظ الجانننا. وسننني ز  مفنننع مسنننروى 
م ننداظ الررسننيق النندول  باننض  الرجهيننز بملمننداداظ اننممرمن لرزوينند جميننع المرننمطق المراننمما بننملمم  بكميننمظ كمفيننة منن  

. األسمسننية المرمسننبة والمنواد األسمسننية ال زمننة ل وقمينة منن  ىنندوى المنم  ومكمفحرهننم وغيماننم من  المننواد يةالحممينة الا ونن
والمنننواد ال زمنننة ل وقمينننة مننن  ىننندوى المنننم   م نننداظ الحممينننة الا ونننيةوسنننر ّزز المرظمنننة ىم هنننم فننن  ميننندا  دىننن  انننما  

ووننننمن ر ننننا ال مم ننننة فنننن  المرننننمطق األاننننّد راننننممان ومكمفحرهننننم ورزوينننند الحكومننننمظ والاننننمكم  بر ننننا الم ننننداظ والمننننواد، و و
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بنننملمم . وسنننيجم  رواينننق ىنننمى الر نننمو  منننع بمرنننممج األغتينننة ال نننملم  رسنننهي ن لرقنننع ر نننا المنننواد ورسننن يمهم فننن  الوقنننظ 
 المرمسب، حسب ال زو .

 
  :شراك المجتمعات المحليية انماكة امنم رمحيرنم  أسمسنيرالتعبئة االجتماعية وا  م  من  ا سنرماريجيمظ منع أ  فهن  المجرمنع وا 

لمكمفحننة مننم  اليبننو ، فدرهمننم يكرسننيم  أياننمن أاميننة أكبننم فنن  سننيمق الرهننوج الركمي يننة الرنن  ي ننز  اربمىهننم فنن   م يمميننةال
الب نندا  األانننّد رانننممان بننملمم  مننن  أجنننع الرونند  بف ملينننة ل فمانننية المردل ننة حملينننمن. ويرطنننو  ب ننو  الفهننن  الف  ننن  ل مجرمنننع 

وج الركمي ينننة وررفينننتام، و سنننيمم فننن  انننو  ال نننور المرضونننع الجنننتوم والووننن  الرماننن ي  فننن  المرنننمطق ورحقينننق م كينننة الرهننن
المرانننمما بنننملمم ، ى نننن ر ب نننة قننندماظ المجرم نننمظ المح ينننة والقينننمداظ الديرينننة والرق يدينننة وغيمانننم مننن  القينننمداظ المح ينننة 

ماا ر ننا المجرم ننمظ والقيننمداظ والجممىننمظ وانننه   والجممىننمظ الرسننوية والاننبمبية والم ننملجي  الرق يننديي  كننتلا، وى نننن سانن
جما  حوام م ه ، وتلا لبرم  أواوم الاقة الجممىية فن  جهنود ا سنرجمبة ل منم  وحمنع المجرمنع  الم ملجي  ف  ال م ية وا 
ى ن ال منع. وسنيكو  لزامنمن وانع رهنوج مجرم ينة مونيرة لمكمفحنة منم  فينمو  اليبنو  رسنررد سلنن الانبكمظ والمرظمنمظ 
المح ينننة القم منننة فننن  كنننع مقمط نننة مننن  المقمط نننمظ المرانننمما بنننملمم  والم مانننة ل طنننم ، وتلنننا لررفينننت  ممطنننة الطمينننق 

ر قيننمدا وررسننيق النندى  المقنند  سلننن الحكومننمظ يبملكممننع وبف مليننة ورحقيننق ررننم ج مسننردامة مرهننم. وسننررولن مرظمننة اليوريسنن
ظ منن  أجننع الررميننة وفننمق ال مننع الم ريننة بملر ب ننة ا جرممىيننة، الوطريننة والمح يننة فنن  اننتا ال مننع منن   نن ع اي ننة ا روننم 

وموا منننة تاا الننندى  منننع أرانننطة ا رونننم ظ البممجينننة تاظ الوننن ة واسنننر دا  وسنننم ط الىننن   الجممايمينننة وا جرممىينننة 
دماج  الفننمد فنن  وغيماننم منن  الرهننوج المجرم يننة لر زيننز فهنن  المننم  وم ننمطم  وار ننمت رنندابيم ر فّننر وطننضا م ننمطم  اننت ، وا 

 ومي  ىم ية ا سرجمبة لة.
 
 المح يننة ر ننا السن طمظ الوطريننة ودو  الوطرينة و هم ى نن قيننم  ر زينز ررفيننت ا سنرجمبة وررسننيق يرطننو بنيية التحتييية والنقييل: ال

الم ريننة فننمق ا سننرجمبة المقدمننة منن  الليننوا  جميننع ىرموننم بر وننيص ىنندد كننمر ومرمسننب منن  الممافننق الجينندا الموقننع 
والاننمكم   الندول  المجرمنعأ  يكننو  ويربغن  . ىنزع الموننمبي  بهنم  ومماكننز سحملنةيبنو  الىن ج بندداما األزمنمظ سلنن مماكننز 

د يد ال و  ف  السما  برطوينع انت  الممافنق ألغنما  أ نمى ورجهيزانم بملم نداظ، حسنب ال نزو . لمى ن اسر داد   و الدولي
رررننموع وطريننة اننغي ية  طننط رالمرمسننبة لهننم فنن   الميزاريننةرقننع الاننمفية ور وننيص لقنندماظ الرقينني  وننحي  سجننما  جننب وي

رقنن ن آمرننمن واررهننم ن  الحننم ظ وال يرننمظوتلننا ابرنندا ن منن  رقننع  ،الرنند  ظ ال موننة بمكمفحننة اليبننو جميننع ىرموننم مجموىننة 
 ب مع الفمق الم رية بملدف  والجهمظ المررب ة لم ملط  الحم ظ.

 
  قيننق الحنند األماننع منن  رحررننم ج  ممطننة الطميننق ال موننة بم سننرجمبة لإليبننو  و  رربننعإدارة المعلومييات وتحليييل البيانييات: إن

 جمنعيرمظ كبينما ى نن ىم ينة رحسنيسردى  سد مع الوقظ المرمسب مسممارهم ف   وامم  روحي ال زمة لهم روزيع الموامد 
داما  ال موننة الرنند  ظ بكممننع طم فننة رغطيننة ى ننن مسننروى ال مننم  و اح  الوبم يننة لالمر  قننة بننملرو البيمرننمظ  ورح يننع وراننموا 

دامرهنم ى نن جمينع مسنرويمظ ا  جمنع البيمرنمظ و مجنمع سنراممماظ فن  بمكمفحرة وجودا ر ا الرند  ظ. وسنُيوّظر مزيند من  ا 
ومنمظ والمهانماظ منمري  م  وممظ المود الموحدا والمهانماظ ال مونة بملررنم ج ورانم ر نا الم   ورح يع ل مم   سرجمبةا

  يع البيمرمظ ورمتجرهم ى ن رحو أكام رطومان.رحف  األسبو  والر مو  مع المهسسمظ رسهي ن ل م ية 
 
 :ر قنني  ال زمننة  يننمماظ ال نن ج والسرمحننة سننمي ة المسننمم لالهنندر األسمسنن  منن  اننتا ال مننع اننو  البحييو وتطييوير المنتجييات

دوينة وال قمحنمظ الرجميبيننة األرانطة الم يسننية ى نن رسنهيع اسننر دا  األل روند  لمنم  فيننمو  اليبنو  بنم قرما  مننع رمكينز 
 م    ع مم ي   

مضموريننة ال  جننمظ الرنن  ُي كننر ى ننن سىنندادام فنن  سطننمم البحننا والرطننويم، وباننض  رجمىننة ر ننا روجيهننمظ باننض  رقنندي   •
  .األ  قهم واسر مملهم ررظيمم مييم و  ال  جمظ وجودرهم

 الرجميبية الواىدا ورقييمهم م  الرمحية السميمية.الرد  ظ ميع وريما اسرحداا رس •
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 جمظ وال قمحمظ الرجميبية القم مة رامان أ  قيمن.ال  ىم ية رام ررسيق ورسهيع  •
 ا حريمجننمظ الف  يننةر بينة رحننو بحننا والرطنويم ل رننداوع بانض  اننمم  روجيننة أرانطة الأوسننمط البحنا روجينة دىننوا سلنن  •

 ف  الوقظ الحمل .
 
  سلننن جرننب منننع  الجغمافنن ، جربنننمن رطمقهننم و الطننمبع ا سنننرارم   لفماننية اليبننو  انننت   يرطننو رشييادات التقنييية والمعياريييية: اإل

رمحة لية الركريكاموما ركيير األسمليب  ال زمة لمكمفحرهنم، ى نن السنما  بوانع سمانمداظ م يممينة   الموامدادا اررقملهم وا 
بهنننم )مانننع المبنننمدئ  فننن  الب ننندا  المرانننمماالمر نننتا لمكمفحنننة الفمانننية رننندابيم ام مننن  أجنننع رحسننني  الرانننم هنننم و فيأو ركيرقرينننة 

الرمونند  الفماننية )منن  قبيننع لمرننمطق الم ماننة ل طننمالروجيهيننة المر  قننة بمماسنن  النندف  اةمنن (، وواننع سماننمداظ باننض  ا
سنندا  و الرماننط ل حننم ظ الماننربة فيهننم لإلوننمبة بمننم  فيننمو  اليبننو (  ر ننا )ماننع كمفننة لب نندا  ن الننستاظ الونن ة  الماننوماا 

 ماننرمكة بنني  الوكننم ظ أوأفمقننة ىمم ننة منن  ال بننما  واننبكمظ و مر ووننة فننمق ىمننع ن المسننمفمي (. وسُراننّكع لننالمسننداا س
ومنن  . الرهم يننةوريننما سىننداد ر ننا المننواد ورنندقيقهم ووانن هم فنن  وننيغرهم رسننميع لُروّجننة دىننوا باننض  راننكي هم، حسننب ال ننزو ، 

رمكننز ى ننن الرنن  ررنندلع فيهننم فماننيمظ المننم  برنندىي  ىم يننة واننع مبننمدئ روجيهيننة ىم يننة  لب نندا رحدينندان القيننم  فنن  االمهنن  
ا اننننط   بملرمونننند والر ب ننننة و رربننننع م ننننملط  الحننننم ظ وحمميننننة ال ننننمم ي  الوننننحيي  و يمظ فنننن  المسراننننفمكمفحننننة ىنننندوا  

 المجرم ية. وي ز  واع روجيهمظ ممما ة باض  الرضاب لمواجهة المم  ف  الب دا  الم ماة ل طم وفود  سليهم.
 
 من  رموينع  بنمليبو  سنررط ب مزيجنمن ة س  الرمويع الكممع ل ممطنة الطمينق ال مون: تمويل خارطة الطريق الخاصة باإليبوال

الرمم يننة، ورمويننع القطننم  ال ننمص، والمسننماممظ ال يريننة. وسننر مع  الموننممرالحكومننمظ المح يننة والدوليننة، ومنن  رمويننع 
قدماظ لامم  رامفم وسمىة الجهنود المبتولنة لر ب نة المنوامد من  أجنع  ركمي مرظمة الوحة ال ملمية والبرا الدول  ى ن 

ألمن  المرحندا األوسننع المنوامد بمسنر دا  الرندا اظ الموحندا من   ن ع رظنم  ا انت  ةا سنرجمبة الونحية، وررسنيق ىم ينة ر ب ن
سننيمم فنن  المرننمطق المسننمىدا، و ال نندممظ كممننع منن  النندى  النن ز  لرننوفيم ال نندممظ األسمسننية و طيننر  ررننموع رطمقننمن بهنندر
 يق. ممطة الطم  ن ريسيم رربع الموامد ف  مقمبع . وسي مع البرا الدول  ىاألكام راممان 

 
  دارة األزمات  التنسيق وا 

 
  المستوى دون الوطن 

داما األزمننمظ، أو،يربغنن  سراننم  وحننداظ محننددا  • ى ننن مسننروى وجوداننم فنن  حملننة  ر زيننز ر ننا الوحننداظ لررسننيق وا 
، الانننديدمنننمك  ا ررقنننمع الرانننط لإليبنننو ، منننع سىطنننم  األولوينننة القونننوى لمرنننمطق ا ررقنننمع أفننن  جمينننع  المقمط نننمظ

وال واونن  والمماكننز الم يسننية فنن  مرننمطق ا ررقننمع األ ننمى. ويربغنن  اسراننمفة ماننع اننت  الوحننداظ منن  قبننع سنن طة 
المرطقة تاظ الو ة ومما ن  مرظمنة الونحة ال ملمينة واليوريسنير والمرظمنمظ غينم الحكومينة الم يسنية والوكنم ظ 

  -يم ىم يننة ررفيننت ومونند الحزمننة الكمم ننة لإليبنننو  الم يسننيي  القننم مي  بملررفينننت لريسنن  الرقريننة، وغيننما  منن  الاننمكم
 ف  جميع المح يمظ المومبة بمل دوى. -الركمي ية ستا لز  األمم  الرهجأو 

 
 المستوى الوطن 

انندا ب طننة وطريننة الحكومننمظ الوطريننة بمسننهولة ررسننيق جهننود ا سننرجمبة الوطريننة دا ننع حنندودام، مسرم  راننط ع •
لطمم ة اليبنو ، ى نن أ  ر منع من   ن ع ممكنز ىم ينمظ الطنوامئ النت  يان  مما ني  امم ة ل سرجمبة الراغي ية 

 ى  جميع الامكم  الم يسيي  ال مم ي  ف  مجمع ا سرجمبة.
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  النندول  المقنند  ل  طننة الوطريننة بررسننيق النندى -منن   نن ع مكربهننم القطننم   -وسننررولن مرظمننة الوننحة ال ملميننة  •
جنننما  الرقيننني  س، بمنننم فننن  تلننا الرواونننع سبنننم  األزمننمظ والم نننمطم. وسنننير  ريسننيم انننتا الننندوم منن   ننن ع الراننغي ية

المرواونننع ل حريمجنننمظ ورح ننني ظ الاغنننماظ بملر نننمو  منننع الوكنننم ظ الانننميكة، والموننند الانننممع ل رغطينننة بضرانننطة 
لونح  أو فن  حملنة ىند  ر بيرهنم ا سرجمبة وجودرهم ورضايمانم. وفن  حملنة ىند  وجنود آلينة ل ررسنيق دا نع القطنم  ا

سننبع رف يننع مجموىننة وننحية مننع الحكومننة، والمرسننق المقنني  لألمنن  المرحنندا رط بننمظ ا سننرجمبة، فننيمك  مرمقاننة لم
 ومكرب األم  المرحدا لررسيق الاهو  الرسمرية.

سنننيق الننندى  ىننن  رر مسنننهو ن  –مننن   ننن ع المرسنننق المقننني  لألمننن  المرحننندا  –ويكنننو  فمينننق األمننن  المرحننندا القطنننم   •
قنند ياننمع اننتا ط ننب . و الرنن  ياننرد فيهننم اررقننمع المننم  ى ننن رطننمق واسننع الماننرما بنني  الوكننم ظ والمقنند  ل نندوع

   رماام مرمسبة، المجموىمظ ال زمة لررسيق الدى  المقد  سلن قطمىمظ محددا.رف يع، مرن يما 
 

 المستوى الدول 
مكمفحنة ىم ينمظ مكرنب الق يمن  ألفميقينم، وممكنز الم يسن ، والم   ن ع مقمانم سر كر مرظمة الوحة ال ملمية ) •

  الم ننمطم، بمنم فن  تلنا الرواونع سبنم  األزمنمظاليبنو  فن  كورنمكم ( ى نن ررسنيق ا سنرجمبة الونحية الاننمم ة، 
، منن   نن ع سىننداد اسننرماريجية دوليننة ورحنندياهم، ورننوفيم الروجيننة الرقرنن  باننض  اليبننو ، ومونند ررفيننت ا سننرماريجية

 وجمع وروحيد ورام الم  وممظ ى  الفماية ورضايم أراطة ا سرجمبة. 

مسنننهولة ىننن  ررسنننيق الننندى   -مننن   ننن ع الممانننع ال نننمص لألمننني  ال نننم  لألمننن  المرحننندا -مننن  المرحننندا ألوركنننو  ا •
   )ويقونند بهنننم ا الرننن  ياننرد فيهننم اررقنننمع المننم  ى ننن رطنننمق واسننع الاننممع المر نندد القطمىنننمظ  المقنند  ل نندوع

 وليبيميم، وسيماليو (. ،غيريم
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 ةيالرئيس األدوار والمسؤوليات
 
 البلدان المتضررة وغير المتضررة() الحكومات الوطنية 

( بانض  ارنند    7002الررفينت الكممنع ل رووننيمظ المهقرنة تاظ الونن ة والرن  ونندمظ بموجنب ال ننوا   الونحية الدوليننة ) •
 ف  غمب أفميقيم 7002ىم  يبو  ف  لفماية  ا

حننم ظ الوقننو  مونننم   الرنندبيم ال  جنن ر رمنند فنن  الواننع األماننع ى نننن اسننر دا  رظننم  الرنن  و  ،ملقيننمداا اننط   ب •
ررظنني  وررسننيق وررفيننت أراننطة الرضاننب وا سننرجمبة الوطريننة، بمننم فنن  تلننا والممربطننة ب م يننة لهننتا الغننم ،   ويوننمن 

 المجمع الرسمر  امكم  ف  مجمع الررمية الدولية و ، بملر مو  مع التلا مرمسبمن الررفيت ىرد ا قرام  ومر  كم  
 رانط عالفمق الطبينة األجربينة( فن  الب ندا  الرن   ال بما الرقرية وبرم  القدما الطبية الامفية )و ووومن  ر ب ة وروفيم •

 جهود اسرجمبة لإليبو  ى ن رطمق واسعب
 يمرننوف اسننرممامرمكنني  الوكننم ظ الوطريننة منن  ال مننع بملسننمىة المط وبننة، مننع رننوفيم الحمميننة المدريننة ال زمننة واننمم   •

 الب دا  الر  يارد فيهم اررقمع المم  ى ن رطمق واسعف   الس ع وال دممظ األسمسية
 رية لجهود الغماة الدولية الموا ظيمية ورهي ة البي ة الراغي يةالرر وىرد الاموما، واع األطم القمرورية  •
ا اننرماا فنن  جهننود الر ننمو  الرمننم   النندول  لربننمدع ال بننماظ والنندمو  المسننرفمدا، وأفاننع الممممسننمظ المرب ننة فنن   •

 حم ظ الطوامئ الوطرية ىقبسىمدا سرام  ال دممظ الوحية وغيمام م  ال دممظ األسمسية 
 
  ،والتقليديون، وزعما  الدين )ف  البلدان المتضررة(الزعما  السياسيون المحليون، والمجتمعيون 

دىننن  الجنننتوم ال ميقنننة فننن  المجرم نننمظ المح ينننة والرجم نننمظ لروونننيع م  ومنننمظ دقيقنننة حنننوع م نننمطم فينننمو  اليبنننو   •
 وطضا الر م  ل مم  ى ن رطمق واسعوردابيم الر فير م  

الم ننننملطي   لمكمفحننننة اليبننننو ، و سننننيمم رربننننع سننننبةاننننمم  الماننننممكة الكمم ننننة ل مجرم ننننمظ المح يننننة فنننن  الرنننندابيم المرم •
 ومودا 

اننر لريسننيم الررفيننت فنن  المرننمطق الرنن  يررقننع فيهننم المننم  باننكع مك ننمو  مننع فننمق ا سننرجمبة لإليبننو  قيننمدا دفننة الر  •
 المجرم ية الكممع ل رهوج

حننندا ال ننور وبنننا الاقنننة فننن   ا ر ننماط فننن  أرانننطة الماننممكة ال ممنننة، مننن  قبيننع الحنننواماظ المجرم ينننة، ل ر فيننر مننن  •
 الجهود الوطرية والدولية المبتولة لوقر اررامم اليبو 

 ررسيق المامميع المجرم ية لامم  روفيم ال دممظ األسمسية •
 
 منظمة الصحة العالمية 

 روفيم القيمدا الرقرية والدى  الراغي ن ل حكوممظ والامكم  ف  مجمع جهود مكمفحة اليبو   •
 الراغي ية  يص الموامد بمم يرممان مع ال ططاررقمع اليبو  ورضايم الرد  ظ بغية روجية ر ومود  •
المسنننمىدا فننن  رحديننند احريمجنننمظ ا سنننرجمبة الحملينننة ورانننجيع الانننمكم  ى نننن رنننوفيم المنننوامد ال زمنننة لر بينننة مانننع انننت   •

 ا حريمجمظ
   الم  وممظ الوحية األسمسية، واسر دا  ال  جمظ رسهيع روافم البيمرمظ •
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  وكاالت األمل المتحدة 
مسننمىدا الحكومننمظ الوطريننة فنن  سىننداد  طننط الرضاننب الوطريننة، والمسننمىدا فنن  سىننداد ال طننط الراننغي ية فنن  الب نندا   •

 مسمامره وجية سجما اظ الامكم  و المومبة بمل دوى لر
 حسب الحمجةدى  الحكومة ف  حاد الدى  الدول   •
رقدي  الدى  ال ز  ل  دممظ األسمسية )ماع الونحة والغنتا  والمينم  والونحم  والرظمفنة الا ونية والحممينة والر  ني (  •

انمم  اسنرممامام فن  أدا  مهممهنم وانمم  اسنرممام ال ندممظ الهممنة و  ى  ويمرة ، فا ن ف  المرمطق األكام راممان 
 ى ن رطمق أوسع 

 حا الامكم  التي  يسمامو  ف  الجهد ال م ، ى ن ال مع رحظ قيمدا الحكومة، ى ن المسروى الوطر  والمح    •
 
 المنظمات غير الحكومية 

 رو يد سبع الررسيق مع الس طمظ الوطرية ووكم ظ األم  المرحدا وغيم  م  الامكم  ف  ا سرجمبة •
 الوحة  •

o الر  ركررر الردبيم ال  ج  ل حم ظ الطمم ة حريمجمظ وأوجة القووم ا م ملجة 
o  غما  المىمية الوحية األولية وغيمام م  البمامج القم مة لدى  جهود ا سرجمبة أسىمدا روجية 
o  رام  مماكز ال  ج  ر ب ة الموامد البامية وا 
o المسمىدا ف  اما  الس ع األسمسية وروزي هم 
o  دى  الحكومة ومسمىدرهم ف  حاد الدى  الدول  حسب الحمجة 
o   الر ب ة ا جرممىية والماممكة ى ن مسروى المجرمع المح 
o  ل طوامئ  ال زمةالحفمظ ى ن م زو  م  المداداظ والس ع 

 
القطمىننننمظ األ ننننمى )المينننننم  والوننننحم  والرظمفننننة الا ونننننية واألمنننن  الغننننتا   والحممينننننة وسننننبع ال ننننيع وال ننننندممظ  •

 ال وجسرية، ورومير الاهو ، والاهو  القمرورية( 
o سىمدا روجية البمامج القم مة لدى  جهود المكمفحة 

 
  الوكاالت التقنية والمعاهد األكاديمية على الصعيد الوطن  والدول 

 رقدي  الروم   والمامداظ ا سرماريجية باض  ا سرجمبة الدولية لإليبو   •
المانمداظ الم يممينة  رر  نعولوينة والرن  أل اغنماظ تاظ الال مم نة فن  الروند  الفمق   أو مسمىدا فمق ىمع ال بما  و •

 والرقرية وف  مجمع البحا والرطويم
قدماظ الوظم ر المسرهدفة األسمسنية، بمنم فن  تلنا رظن  الرموند، وروليند البيمرنمظ، ال بما الرقرية والردميب وبرم   روفيم •

داما الم  وممظ، وررفيت رد  ظ ا سرجمبة لإليبو    وا 
 المر ووة ا ى ن رح يع البيمرمظ الامفية و المسمىدا ف  برم  القدم  •
 ع الوقمية والمكمفحة ف  مجم الدولية المبتولةروفيم موظفي  تو   بما لمفع مسروى الجهود  •
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 المنظمات اإلنسانية  
   رقدي  المسمىداظ المرقتا ل حيما سلن المجرم مظ األكام راممان  •
سىننمدا رضاينع مانع اننت   وريسنيمرنوفيم ال ندممظ األسمسنية، بمننم فن  تلنا الغننتا ، والر  ني ، والمينم  واننبكمظ الونحم ،  •

 ال دممظ 
 برم  قدماظ المرظممظ المح ية ودى  مبمدماظ المجرمع المدر   •

 
 المانحون   

 روفيم مرظوم اسرماريج  وروم   باض  ا سرجمبة الدولية لإليبو   •
رنوفيم المنوامد األسمسنية، بمنم فن  تلنا المنوامد المملينة والممدينة ل روند  ألوجنة القونوم الم يسنية  المسمىدا ى  طمينق •

 جمبة ف  أراطة ا سر
 نمع د ل سنرجمبة قند رسنمىد فن  انمم  اردماسة رضايم تلا ى ن بمامج الررمية وىمم ستا كمرنظ سىنمدا ر ونيص المنوام  •

 البمامج األ مى باكع أسم 
 
  :القطاا الخا 

 روفيم المداداظ والمسمىداظ ال يرية •
   الب دا  األكام راممان مسمىدا الجهود الدولية المبتولة لامم  اسرممامية  دممظ الطيما  سلن  •
 الر مو  مع الجهود الدولية المبتولة لرسميع وريما البحا والرطويم ف  مجمع ال  جمظ الرجميبية  •
الا وننية ومننواد الوقميننة منن  ال نندوى الحمميننة الررسننيق مننع الجهننود الدوليننة لاننمم  رننوافم سمننداداظ كمفيننة منن  م ننداظ  •

 ومكمفحرهم ف  الب دا  والمرمطق المرامما 
 الحفمظ ى ن اسرممامية ال مع والرامط ا قرومد  ف  الب دا  المرامما •
  أو المنننواد ال زمننة ل رونند  ألوجنننة القوننوم الم يسنننية فنن  أرانننطة فيم المننوامد األسمسنننية والممليننة والمسننمىدا فنن  رنننو  •

 ا سرجمبة
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 إطار الرصد والتقييل
 

منن   نن ع مننزيج منن  مقننميي   سننير  مونند رننضايم وررفيننت  ممطننة الطميننق ال موننة بننمليبو  ورقييمهننم ى ننن أسننم  مننمري  أسننبوىيمن 
   والحوم ع ومهاماظ األدا  ال موة بم سرجمبة الراغي ية المقمب ة لكنع اندر من  األاندار الم يسنية الا انة ى نن الرحنوالرضايم

 المبي  أدرم .
 

تغطية جغرافية كاملة باألنشطة التكميلية لالستجابة لمرض اإليبوال في  البليدان التي  يشيتد فيهيا : تحقيق 0الغرض 
 انتقال المرض على نطاق واسع

 
أانهم، ووقنر  3رحقيق ارحسمم ف  حم ظ اليبنو  الجديندا والمرنمطق المونمبة بمل ندوى  ن ع  مقاييس التأثير الرئيسية

ا ررقنننمع فننن  ال واوننن  والمنننوارئ الم يسنننية، ووقنننر جمينننع حنننم ظ ا ررقنننمع المربقينننة  ننن ع مننندا 
 اهمأ 9 - 6ررماو  بي  

 المحرم ة والمهكدا( والوفيمظ بحسب المرطقةارجمامظ الحم ظ ) مقاييس الحصائل الرئيسية
 األسبوىية والمرماكمةالحم ظ والوفيمظ الجديدا، و  •
 الاهم ف م د ظ سممرة الحم ظ  •

 ف  المرمطق المرامما بحسب الب دا رجمامظ 
 (األ يما يوممن  70 نف  غاو  الالحم ظ الراطة ) •
 األ يما(  يوممن  70 النل  ير  الب   ى  أية حم ظ جديدا   ع ل  ر د راطة ) •
 أيم  األ يما( 2 لنالحم ظ الجديدا ف  امرمطق جديدا أومبرهم ال دوى ) •
 الوطرية والدولية( بحسب الب د مم ي  ف  مجمع المىمية الوحية )ارجمامظ حم ظ ال •
 ىدد الحم ظ ف  كع أسبو  •
 الاهم ف م د ظ سممرة الحم ظ  •

 
 أدا  ىم يمظ ا سرجمبة الراغي ية )رقم  ى ن مسروى المرطقة(

 بمليبو  حسب المرطقة وجود وروىية الرد  ظ ال موة  المؤشرات الرئيسية
 اليبو  والحملة مماكز ى ج •
 الوووع سلن الم ربماظ •
 الرمود ورربع  الم ملطي  •
 اةم الدف  مماس   •
 الر ب ة ا جرممىيةالفمز  •

رسبة الرد  ظ فن  المرطقنة الرن  رن  الرحقنق من  ر بيرهنم لم نمييم مكمفحنة ال ندوى والوقمينة مرهنم 
 اهميمن 

 المطمماظ والموارئ الدولية الكبمى والم مبم البمية الم يسيةالراط لدى مغمدما جميع 
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 المهاماظ ال موة بملرد  ظ)رقم  ى ن مسروى المرطقة(
 ىدد أسما ال  ج  • مركز عالج  اإليبوال

 رسبة ال مم ي  لألسما •
 ال مم و  ف  مجمع المىمية الوحية المومبو  بمل دوى •

مراكيييييييز اإلحالييييييية الخاصييييييية 
 باإليبوال

مننن   ننن ع مكمفحنننة ال ننندوى والوقمينننة مرهنننم، رحديننند أمنننمك  الفحنننص ) المرمسنننب فنننمز ال •
 (ال مم ي  وم داظ الحممية الا وية ومم سلن تلاو 

 اليبو  ل  مماكز ى جسد رظ  رقع مضمورة وجو  •
 الوووع سلن م مع م رمد لدى المرظمة • القدرة على التشخي:

 أسبوىيمن  ىدد ا  ربمماظ الر  ير  سجماهام •
 وجود بمرممج  قدماظ ل ر ب ة ا جرممىية • التعبئة االجتماعية

 الر  ر ك  المممر ة المجرم ية األحدااىدد  •
 سبوىية ال موة بملرمود الراطألاكرممع الرقمميم ا • الترصد وتتبع  المخالطين

 ىدد الم ملطي  التي  ير  ررب ه  •
 يوممن  70رسبة الم ملطي  التي  رر  مرمب ره  لمدا  •

 الر  ر  ردميبهم ورجهيزام اةم ىدد فمق الدف   • اةم الدف  مماس  
 كع أسبو اةم  ىدد حم ظ الدف   •

 
القييال في  حياالت الطيوارو وفيوراف بتنفييذ التيدخالت الشياملة لالسيتجابة لإليبيوال في  البليدان التي  : ضمان 2الغرض 

 بطابع محّل يوجد فيها حالة )حاالت( أولية أو يتسل فيها نطاق انتقال المرض 
 

 أسمبيع م  ظهوم الحملة الدالة 8وقر جميع حم ظ اررقمع اليبو    ع  مقاييس التأثير الرئيسية
 ( والوفيمظ بحسب المرطقة المومبة بمل دوىالمحرم ة والمهكداارجم  الحم ظ ) مقاييس الحصائل الرئيسية

 ىدد المرمطق المومبة بمل دوى
 لوقظاسرممام ا ررقمع مع مموم ا

 
 أدا  ىم يمظ ا سرجمبة الراغي ية )يقم  بحسب المرطقة المومبة بمل دوى(

  أو الحننم ظ الجدينندا الم زولننة بمسننر دا  م ننداظ الحمميننة منن  الحننم ظ الماننربة فيهننم و رسننبة التدبير العالج  للحالة 
 سمىة م  رحديد الرا يص 07الا وية المرمسبة وردابيم واع الحواجز ف  غاو  

 سمىة 72ال يرمظ قيد الاح  سلن أحد الم ممع الم رمدا  لدى المرظمة   ع  رسبة وسائل التشخي:
الم ننملطي  الننتي   رسننبةسننمىة؛  72الم ننملطي  فنن  غاننو   الحننم ظ الرنن  رنن  فيهننم رربننع رسننبة الترصد وتتبع المخالطين

 يوممن  70رمظ مرمب ره  لمدا 
 سمىة م  رضكيد الحملة 28الى مية والرواوع سبم  الم مطم   ع بد  الحم ة  التعبئة االجتماعية

  الدف  المدمبة والمجهزا ى ن رحو مرمسب  حم ظ الدف  الر  قممظ بهم فمق رسبة اآلمنالدفن مراسل 
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تأهييب جميييع البلييدان لإلسييراا بالكشييف عيين التعييرض لإليبييوال واالسييتجابة لهييا، وخصوصيياف منهييا : تعزيييز 3الغييرض 
 البلدان الت  لديها حدود برية مع مناطق ينشط فيها انتقال المرض وأخرى لديها مراكز نقل دولية

 
 أدا  ىم يمظ ا سرجمبة الراغي ية )يقم  بحسب الب د(

فيييي  جميييييع البلييييدان غييييير المتضييييررة 
بريية ميع منطقية  والت  تتقاسيل حيدوداف 
 مصابة بعدوى اإليبوال

لمجموىننمظ الوفيننمظ غيننم الم موفننة  الرمونند الراننطقننمميم األسننبوىية ىنن  منن  الر رسننبة
حموينة فن  المرنمطق المرم منة ل ب ندا  المرانمما بنمليبو  وفن  المما  األاألسبمب أو 

 ال واو 
وجود بموروكوع ل  ج المسمفمي  التي  يون و  سلنن رقنمط ال بنوم البمينة الم يسنية وان  

 ي مرو  م  أمما  حموية غيم م موفة األسبمب
 لفحص حملة اليبو  وم ملجرهم وحدا ىزعوجود 

 الرحقق م  الوووع سلن قدماظ الرا يص ف  الم ممع الم رمدا لدى المرظمة
 اسرماريجية ر  الرحقق مرهم لرحديد م ملط  أية حملة سيبو  ماربة فيهم ومودام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


