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ر ـــي

 - 1تتناول هذه الرسالة األعمال اليت تضطلع هبـا األمـم املتحـدة ط ـار التصـدش لت ـ
فــــإوب يبــــوأ ط قــــرش لفريتيــــا وت ــــم التطــــورا املســــيفلة ط ال تــــرة املمتــــدة مــــن
 1حزيران/يوني ـ  1متوز/يولي ـ  ،2015وهــو تــاريو مــرور  270يومــا علــش ن ــا ع ــة
األمــم املتحــدة للتصــدش العاجـ ل ــإوب يبــوأا وتســيف الرســالة األن ــطة الــيت ا ــطلع هبــا
مبعوث اخلـا املعـب ـإوب يبـوأ والبع ـة ،وتتـد معلومـا محدثـة عـن التتـد ارـرز ط
التصدش ل إوب يبوأ عمال ترار اجلمعية العامة  1/69منذ آ ر حتـدي للمعلومـا ّدتمتـ
ط  16حزيران/يوني )A/69/939( 2015ا
احلالة الراهنة لت

فإوب يبوأ

 - 2ح ـ  1متوز/يولي ـ  ،نــان مــو ع ـدد حــاأ اابــا ة ــإوب يبــوأ ،املةنــدة
وارتملة وامل تب فيهاّ ،د لغ  27 550حالة مبلغا عنها ط سـإاليون وقينيـا وليايـا ،ـافة
حالــة واحــدة رجــمل مــن املست ـ ش مــة را ط يطاليــا ،وحــاأ ط ســتة لــدان نانــمل
متضــررة ط الســا س ( ســبانيا والســنغال ومــا واململكــة املتحــدة لايطانيــا الع مــش وليرلنــدا
ال ـمالية ونييفإيـا والوأيـا املتحـدة األمريكيـة)ا وأل لــغ ليضـا عـن وّـو مـا يصـ موعـ
 11 235حالـــــة مةنـــــدة وبتملـــــة وم ـــــتبها فيهـــــا لوفيـــــا ســـــب
الترانمـــــ
اابا ة ال إوبا
)15-12238 (A

280715

**1512238

280715

A/69/992

 - 3وط حزيران/يوني  ،تراوح مو معـدل اابـا ا األسـبوع ـىل  20و  27حالـة
ط ســإاليون وقينيــاا ف ـ قينيــا ،ت ـ مع ـدتل اابــا ا ــىل  10و  12حالــة مةنــدةا وط
ســإاليون ،اض ــد معـدتل اابــا ة مــن  15حالــة مةنــدة أل لــغ عنــها ط األســبو املنتــه ط
 7حزيران/يوني ـ ينــال حــاأ لأ لــغ عنــها ط ن ـ مــن األســبوعىل املتتــاليىل املنتــهيىل ط
 28حزيران/يوني ا ونـان هـذا هـو لّـ عـدد أل لـغ عنـ منـذ منتصـي ليار/مـايو 2015ا وط
 29حزيران/يوني  ،مت من الل املراّبة الروتينيـة انت ـاح حالـة مةنـدة ط متا عـة مـارقي
ليايا ،فكانمل هذه لول حالة مةندة جديدة ت هر ط هذا البلد منذ  20آذار/ماربا
 - 4وّد تيمل املنطتة اجلغرافية اليت ت هد ن ا ا للعدوى نما ه منذ ليار/مـايو ط نـ
من سإاليون وقينيا ،حي ل لـغ سـبع متا عـا وباف ـا عـن حهـور حالـة مةنـدة ـالل
ال ترة ما ىل  1و  28حزيران/يونيـ ا وتكـاد عيـع حـاأ العـدوى تترنـز اآلن ط السـاح
الغريب لسإاليون وقينيـا واملنـا س اريطـة ـ ا وط قينيـا ،اسـت ثر لر ـع باف ـا قر يـة هـ
ون ونونانرش ودو ريكا وفوريكارياه ــ  39و  11و  15و  35ط املا ـة ،علـش التـوا ،
من عيع احلاأ املةندة الل ال ترة ن سهاا و عد مض ت لن ـر مـن رـهر دون اا ـالغ عـن
حالة واحدة ،ل لغمل باف ة نونانرش عن مخ حاأ ا
 - 5وط سإاليون ،است ثر نامبيا و ور لونو واملنطتة الغر يـة احلضـرية ( ـا ط ذلـ
العابمة فريتاون) ـ  33و  54و  13ط املا ة ،علش التوا  ،من عيـع احلـاأ املةنـدة الـيت
حهــر ط ال تــرة مــن  28 1حزيران/يوني ـ و وت تبل ـغ املتا عــا الـــ  11األ ــرى عــن
لش حاأ ا
 - 6وت ت هد ةرة الت ـ األو لل ـإوب ،ط منطتـة احلـدود ال الثيـة اريطـة حاف ـة
قيكيدو ط قينيا ومتا عة لوفـا ط ليايـا ومتا عـة نـايالهون ط سـإاليون ،لش حالـة مةنـدة
ملدة تزيد علش  190يوماو وّد انتضش اآلن ما يزيد علش  120يومـا منـذ آ ـر حالـة مةنـدة
ل لغ عنها ط منطتة فوريستيإ غينياا و ا لن موعة احلـاأ الـيت حهـر ط اآلونـة األ ـإة
ط باف ة ون الغينية نانمل ّريبة من قينيـا  -يسـاو ،ن ـر لفرّـة للتصـدش مـن قينيـا -
يساو علش احلدود لتتيـيم الو ـع عنـد نتـاد الـد ول وتوعيـة اتتمعـا ارليـة وتعزيـز ن ـا
املراّبــةا ومتــمل ليضــا تعبقــة فريــس حتتيــس معــب األو قــة لضــمان اّت ــا لثــر يــالط املصــا ىل
ال إوب عا احلدودا
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التتد اررز حنو هنا العدوى
تقييم عام
 - 7ط ح استمرار انتتال العدوى وتذ ذش عدد حاأ اابا ة لسـبوعيا ،ـرش تعزيـز
جهــود رــرات اتتمعــا ارليــة والــدفن امل ـ مون ون ــي حــاأ اابــا ة واملراّبــة الن ــطة
ارــددة افــدح واّت ــا لثــر يــالط املصــا ىل ط املنــا س الــيت أ تــزال ت ــهد انتتــال العــدوى،
وذل لضمان انت اح سالس العدوى املتبتية واحتوا ها ووّ هاا ومـا زالـمل مسـ لة رـرات
ات تمعا ارلية تكتس لةيية ابة ،حيـ أ تـزال متاومـة جـرا ا التصـدش ت ـك لمـرا
اع ا علش التلسا وط ليايا ،رش حاليا تن يذ ار عمـ معـزز ملراّبـة األمـراع املعديـة ذا
األولوية وقإ ذل من األحداث املهمة من وجهة ن ر الصحة العامةا
 - 8ونان انت اح لول حالة مةندة الل فتـرة ثالثـة لرـهر ط ليايـا دلـيال علـش لةييـة
تك يــي املراّبــة و ــرورة اســتمرار اجلهــود املبذولــة ط ــار تــو ت اليت ــةا وتعم ـ من مــة
الصحة العامليـة مـع ال ـرنا ط ليايـا علـش اّت ـا لثـر عيـع يـالط املصـا ىل وحتديـد مصـدر
العــدوى وتتيــيم مســتويا اخلطــرا وللمســاعدة ط هــذا املســعش ،مت ن ــر مزيــد مــن العنابــر
الب رية املكل ة سةوليا مرنزية علـش الصـعيد الـو ب مـن املتخصصـىل ط ـاأ األو قـة
والوّاية مـن العـدوى ومكافحتـها والتعبقـة اأجتماعيـة و رـرات اتتمعـا ارليـة ،وذلـ مـن
لج تعزيز التـدرا ط متا عـة مـارقي ا وتعمـ من مـة الصـحة العامليـة ،ـدعم مـن عنابـر
الوجود امليدال لبع ة األمـم املتحـدة ط ليايـا ،علـش موابـلة تعزيـز املراّبـة و رـرات اتتمعـا
ارليــة ط عيــع املتا عــا  ،وعلــش و ــع طــ وا ــحة اعــادة ت عيــ جهــود التصــدش
ل إوب يبوأا
التقدم احملرز حنو حتقيق األدهدا

الريييي

 - 9ط سإاليون ،لأ لتمل عمليـة ”اأمتـداد ال ـمال“ ( )Operation Northern Pushط
 16حزيران/يوني ا وّد بمتممل هذه العملية من لجـ الك ـي عـن فـإوب يبـوأ واحتوا ـ
والتضا علي ط املنا س املصا ة من متا عيت نامبيا و ور لونو مـن ـالل اذـاذ جـرا ا
معــززة ط ــاأ املراّبــة واّت ــا لثــر يــالط املصــا ىل ،واحليفــر الصــح ذا لــز األمــر،
جان التطبيس الصار للوا ح التا مةا وتعتمد اأستراتييفية علش اتصال اجلمهور ـرّم هـات
يصتص أستتبال البالقا خبصو حهور األعراع علش األرخا لو وّو حـاأ وفـاة
دا اتتمعا ا و الل ال ترة ما ىل  1و  28حزيران/يوني  ،ورد  1 611القا خبصـو
لرخا حهر علـيهم لعـراع م ـاهبة ألعـراع ال ـإوب ط يتلـي لحنـا البلـد وخبصـو
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دفــن  6 606لرــخا
قضون  24ساعةا

متــوفىل ،ومت التعامـ مــع حــوا  99ط املا ــة مــن هــذه البالقــا ط

 - 10وط لعتــاش اذــاذ التــرار تمديــد العم ـ تــدا إ الطــوارا املع ـزتزة الــيت نــان الــر ي
نونــدش ،ر ــي قينيــاّ ،ــد لعلنــها ط ــادا األمــر ملــدة  45يومــا ،لأ لتــمل ةلــة جديــدة
”للمراّبة املعززة“ ط باف ا ون وفوريكارياه ودو ريكا تستهدح اتتمعا ارليـة الـيت
نانمل ّد ل لغمل عن حهور حاأ الل األيا الـ  21السا تة عن ريس اأنت اح ارستـن
للحاأ ا و الل هذه ال ترة ،اتُّخذ تدا إ من ّبي فرع التيود علـش التنتـ ط اتتمعـا
ارلية املتضررة ،وتوفإ الرعاية الطبيـة اتانيـة ،وتوزيـع األقذيـة انت ـا ا ون ـر فريـس متكامـ
من األ صا يىل ط اأ علم األو قة واّت ـا لثـر يـالط املصـا ىل والتعبقـة اأجتماعيـة مـن
من مة الصحة العاملية ومن مة األمم املتحدة للط ولـة (اليونيسـيي) ط ّريـة نولوتيـ حاف ـة
فوريكارياه ليبتش ط املوّع وال فترة احلملة املمتـدة لــ  21يومـاا و ـدل اليونيسـيي توزيـع
لواز الطوارا ط اتتمعا ارلية املتضررة ،ا ط ذل توفإ اخليا الالزمة لعـزل األرـخا
املو وعىل حتمل احليفر الصح وتتدمي تدريبا جتديد املعلوما ملوح املداربا
 - 11وط سإاليون وقينيا ،ما زال اّت ا لثر يالط املصا ىل يتسم ةيية حيويـة مـن لجـ
فهــم سالسـ انتتــال العــدوى واذــاذ جــرا ا العــزل ســرعة ملــن ت هــر عليـ األعــراع مــن
املخالطىلا وط قينيا ،سيفت  56يالطـا جديـدا لكـ حالـة مةنـدة ط املتوسـ  ،حيـ نـان
هنات  2 104يالطىل حتـمل املتا عـة ط  28حزيران/يونيـ ا وتـتم متا عـة احلالـة ـك يـوم
حلـــوا  99ط املا ـــة مـــن هـــةأ املخـــالطىلا وط ســـإاليون ،تتـــوزت احلـــاأ علـــش ثـــالث
متا عا  ،حي نان هنات  1 489مخالطا حتمل املتا عة ط  28حزيران/يوني ا وتتم متا عـة
احلالة ـك يـوم حلـوا  98ط املا ـة مـن هـةأ املخـالطىل ،ويبلـغ عـدد املخـالطىل اجلـدد
الــذين يــتم تســيفيلهم  23رخصــا ط املتوس ـ لك ـ حالــة مةنــدةا ونــان  70ط املا ــة م ـن
احلــاأ املةنــدة اجلديــدة املبلــغ عنــها ط قينيــا ــىل  1و  28حزيران/يونيــ هــ حــاأ
ملخالطىل مسيفتلىل ،ينما لغمل هذه النسبة ط سإاليون الل ال ترة ن سها  73ط املا ةا
 - 12وط ليايا ،أ يزال مستوى اليت ة عاليا ،حي ـرش تن يـذ ـار عمـ معـزز ملراّبـة
األمراع املعدية ذا األولويةا ويست يد ار العم هـذا ،الـذش يضـم عنابـر ابـة راّبـة
اتتمعــا ارليــة واملراّبــة عــا احلــدود ،مــن وحــا ي املراّبــة والــدعم الروتينيــة علــش عيــع
املســتويا ا ويتــو ش ــار العم ـ ليضــا ربــدا و القــا منــت مىل خبصــو  10مــن لنــوا
األمراع اليت ّد تتحوتل لو قة ومن لحداث الصحة العامةا وّد جتلمل ّيمـة هـذا النـه ط
انت اح لول حالة با ة يتم اا الغ عنها ط متا عة مارقي ا وّامـمل اليونيسـيي و رنـام
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األقذية العامل وررناؤةيا توفإ الغذا و موعا لواز الن افة الصـحية للمنـازل املو ـوعة
وعا حتمل املالح ة الوّا ية ،ينما يربد التا مون علش جرا ا التصدش حترنـا السـكان
دا املتا عةا
 - 13وط سإاليون وقينيا وليايا ،تتوافر حاليا ّدرة عالجية تزيد عـن احلاجـة تـدر نـبإا
و نا علش ذلـ  ،وابـلمل من مـة الصـحة العامليـة ،التنسـيس مـع وزارا الصـحة وال ـرنا ،
الوّي امل مون لت غي مرانز عالج فإوب يبوأ الزا ـدة عـن احلاجـةا وسـيحت
السع
ن لد تدرا لساسية من مرانز العالج العالية اجلودة اليت تتبول مواّـع اسـتراتييفية لضـمان
ــافية لالســتيفا ة الســريعة علــش ســبي
التغطيــة اجلغرافيــة الكاملــة ،نمــا ســيحت تــدرا
اأحتيــادو فســيتم اا تــا علــش ينانيــة مرانــز لساســية ط قينيــا ومخســة ط ليايــا و  10ط
سإاليونا وط  28حزيران/يونيـ  ،نـان هنـات سـبعة مرانـز لساسـية ط قينيـا وسـتة ط ليايـا
و  10ط سإاليونا
 - 14ومع وّي ت غي املرافس العالجية ،يتدت الـدعم للمرافـس الصـحية التا عـة للمتا عـا
ك م مون املسةولية عن تصـنيي احلـاأ وعزفـا لو حالتـهاا و ـدل التخطـي
لك تتو
لوّــي ت ــغي املرافــس ط قينيــاا وّامــمل اليونيســيي ط ســإاليون ،التنســيس مــع الســلطا
الو نية ،تطهإ  29مرنزا من مرانز الرعاية اتتمعية ،ول تمل علش  17مرنزا ط اخلدمـة ط
لر ع متا عـا ا وط قينيـا ،لأ تـ علـش ث الثـة مـن املرانـز السـتة األبـلية ط اخلدمـة ،ومت نـا
مرنــز جديــد للعــزل واملــرور العــا ر ط نا ــار (باف ــة ــون )ا وط ليايــا ،مــا زالــمل هنــات
معدا ومواد تك ـ اّامـة  16مرنـزا مـن مرانـز العـزل السـريع للمصـا ىل ـإوب يبـوأ
وعالجهم متاحة ك مسبسا و دل تتدمي التدري من لجـ حتسـىل التعامـ مـع األرـخا
املتضــررين مــن فــإوب يبــوأ ط مرانــز الرعايــة الصــحيةا وط اجتمــا عتــد مــة را ل فرّــة
الطبيــة األجنبيــة ط ســإاليون ،تلتـش العــاملون ط مرانــز العــالج مــن فــإوب يبــوأ تعليمــا
ومعلوما عن ني ية تتدمي الدعم وتنمية مهارا التواب لدى موح الرعاية الصـحية مـن
لج موابلة حتسىل يقة مرانز عالج فإوب يبوأا
 - 15وط ال ترة ما ىل  1و  28حزيران/يوني  ،و عد مرور رـهرين دون بـا ا جديـدة
ط ب وح العاملىل ط ال الرعايـة الصـحية ط قينيـا ،لبـي ثالثـة عـاملىل ط ـال الرعايـة
الصــحية ــإوب يبــوأ ط باف ــة ــون ا ولبــي ليضــا ـال إوب لحــد العــاملىل الرعايــة
الصحية ط متا عة ور لونو ط سإاليونا
 - 16وتتــوافر ط ســإاليون وقينيــا وليايــا التــدرا املختايــة الكافيــة لتلبيــة اأحتياجــا
الراهنةا و الل رهر حزيران/يوني  ،لجريمل تغيإا ط لعداد املختاا املوجودة ط اخلدمـة
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تنســيس مــن من مــة الصــحة العامليــة ،حي ـ ازداد عــدد املختــاا ط قينيــا مــن ،10 9
واض ـــد ط ليايـــا مـــن  ،3 4واض ـــد ط ســـإاليون مـــن  ،9 11ليصـ ـ مـــو
22ا وط األسا يع األر عة املنتهية ط  28حزيران/يوني  ،مت فحص  2 602مـن
املختاا
العينا اجلديدة واملكـرترة ط قينيـا ،وتبـيتن ط  6ط املا ـة مـن العينـا وجـود بـا ة ـإوب
يبوأا و الل ال ترة ن سها ،مت فحص  7 385عيتنة جديـدة ط سـإاليون ،ومت الك ـي عـن
اابا ة ال إوب ط لّ من  1ط املا ة من العيتنا ا وط ليايا ،فأحصـمل  860عينـة جديـدة
ومك ـرترة وت يك ــي عــن ااب ـا ة ــال إوب ط لش منــهاا وط األســا يع األر عــة املنتهيــة ط
 28حزيران/يونيـ  ،لغــمل النسـ املقويــة ملــا مت فحصـ مــن العينــا الــيت لأ ــذ مــن ج ـ
املوتش  73ط املا ة ط قينيا و  41ط املا ة ط ليايا و  79ط املا ة ط سإاليونا
 - 17وما زال التحستن مستمرا علش بعيد ررات اتتمعا ارليـة ،وت يكـن هنـات سـوى
عدد ّلي للغاية من احلوادث املتصلة اأمتنـا عـن التعـاون مـع لن ـطة التصـدشا ومـا زالـمل
احلاجــة رـــرات اتتمعــا ارليـــة عاليــة ت ـــك مســ لة ذا لولويـــة ر يســية ط عيـــع
البلدان املتضررةا
 - 18وعلش الـرقم مـن تـوافر التـدرة الكا فيـة اجـرا عمليـا الـدفن املـ مون علـش الصـعيد
الو ب ،فإن  11من احلاأ الــ  30املبلـغ عنـها لوفيـا ال ـإوب ط قينيـا ط ال تـرة مـا ـىل
 1و  28حزيران/يونيـ ـ ّـــد حـــدثمل دا ـ ـ اتتمعـــا ارليـــةا و ـــالل ال تـــرة ن ســـها ط
سإاليون ،وّع دا اتتمعا ارلية سمل من احلاأ الـ  20املبلغ عنـها لوفيـا ال ـإوبا
وما زالمل ممارسـا الـدفن قـإ املـ مون ت ـك لمـرا يبعـ علـش التلـس ف ـ قينيـا ط ال تـرة
ما ىل  1و  28حزيران/يوني  ،تلتـش املكتـ التطـرش ملن مـة الصـحة العامليـة  56القـا عـن
عمليـا دفـن قــإ مـ مون ،ينمـا يســتمر التحتـس مــن بـحة اارـاعا الــيت تتـردد خبصــو
وجود ممارسا دفن قإ م مون ط سإاليونا
آ ر التطورا املتعلتة األن ـطة التن يذيـة الـيت تضـطلع هبـا من ومـة األمـم املتحـدة مـن
الل البع ة وررنا ها
 - 19انص ت ترنيز استيفا ة من ومة األمـم املتحـدة علـش األن ـطة الراميـة التضـا متامـا
علش انتتال العدو ى ،ا ط ذل تعزيـز املراّبـة الن ـطة واّت ـا لثـر يـالط املصـا ىل و رـرات
اتتمعا ارلية وتعبقتهاا وط سإاليون وقينيا ،يضطلع ليضا جبهود ملساعدة احلكـومتىل علـش
عــادة تــوفإ اخلــدما األساســية واأســتعداد لالنتتــال مرحلــة التعــاط املبكــرا وط ليايــا،
انصـ ت ترنيــز اأســتيفا ة علــش لن ــطة التعــاط املبكــر وعلــش تعزيــز ن ــا الرعايــة الصــحية ط
اآلجــال األ ــولا وتتــد املن مــة الدوليــة للــهيفرة املســاعدة التتنيــة احلكومــة الليايــة ط
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حتدي املبادا التوجيهية للمراّبة املرتبطة حداث الصحة العامـة ط اتتمعـا ارليـة ،يـ
تتوا مع استراتييفية املراّبة املتكاملة ل مراع والتصدش فاا وذط املن مة الدولية للـهيفرة
ووزارة الصــحة ورــرنا آ ــرون لتتــدمي دورا تدريبيــة ط ــال املراّبــة املرتبطــة حــداث
الصحة العامة ط اتتمعا ارلية ط متا عا وم وقراند اسا وقراند ني ماونملا
شركاء األمم املتحدة
 - 20علــش ثــر زيــادة احلــاأ اجلديــدة ط حزيران/يونيـ  ،تعمـ من مــة ل بــا ــال حــدود
حاليا علش ن ا مرنـز را ـع ادارة حـاأ اابـا ة ـإوب يبـوأ ط ـون دعمـا لـوزارة
الصحة الغينيةا واستمر لفرّتها املعنية التوعية والتعبقة اأجتماعية ط التيا ن ـطة التوعيـة
والتعبقـــة اأجتماعيـــة ط قينيـــا وســـإاليون ،مـــع الترنيـــز ـــك ـــا علـــش فوريكاريـــاه
ونونــانرش ط قينيــا ونامبيــا و ــور لونــو ط ســإاليونا وتعكــي لفرّتــها املختصــة علــم
األو قة علش التحتيس ط حـاأ عـودة فـإوب يبـوأ ال هـور ط فريتـاونا وط مونروفيـا،
رش ت غي مست ش األ ال التا ع للمن مة ذش األسرتة الـ  50كام اّت ا
 - 21وواب اأحتاد الـدو جلمعيـا الصـلي األةـر وافـالل األةـر عملـ مـع ععيـا
الصلي األةر الو نية وب ها ال ري الر يس ط جرا عمليـا الـدفن امل مونـة والكر ـةا
وط حزيران/يوني  ،لجـر لفرّـة مـن الصـلي األةـر الغـيب واأحتـاد الـدو  2 080عمليـة
دفن م مون ونرميا وط  6حزيران/يوني  ،لن الصلي األةـر الغـيب بطـة ذاعيـة متنتلـة ط
دو ريكــا وّــا توزيــع لجهــزة اســتتبال تعم ـ الطاّــة ال مســية أســتتبال الرســا املتعلتــة
إوب يبوأا وط  7حزيران/يوني  ،تسلم الصلي األةر الغـيب املسـةولية عـن عمليـة ل ـذ
عينا اللعاش ط دو ريكا ،ف ببح هو املن مة الوحيدة املسةولة عـن ل ـذ عينـا اللعـاش ط
عيع املنا س الـيت ت ـهد ن ـا ا لل ـإوبا وّامـمل لفرّتـ ليضـا ـتطهإ  1 473مـالأ ونتـ
 122مريضا مرافـس العـالجا وط سـإاليونّ ،ـا  55مـن لفرّـة الصـلي األةـر املختصـة
عمليا الدفن امل مون والكـرمي ـإجرا  1 763عمليـة دفـن مـ مون وتطهـإ  1 436مـالأا
وحيت الصلي األةر الليبإش واأحتاد الدو رافس مت جتهيزها ك اسـتباّ علـش سـبي
الت هتـ ـ ط حـــال ت ـ ـ ال ـــإوبا وّـــد ل ـــرز حالـ ـة الـــدفن املـ ـ مون الـــيت حـــدثمل ط
 29حزيران/يوني استمرارَ حالة الت هت ا
منظوم األمم املتحدة
ّ - 22اممل اليونيسيي وررناؤها ح اآلن توعية  3 655 000لسرة ن الوّاية مـن
فــإوب يبــوأ ط عيــع لحنــا البلــدان ال الثــة األرــد تضــرراا ف ـ قينيــاّ ،ــا فريــس التعبقــة
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اأجتماعيــة و رــرات اتتمعــا ارليــة ــدور ر يس ـ ط احلملــة الصــحية العاجلــة الــيت دامــمل
 24يومــا ط منطتــة تــانيب ارليــة ،والــيت انطلتــمل ط  7حزيران/يوني ـ ا ولثنــا األيــا األر عــة
األو مــن الزيــارا املالليــة ،وب ـ العــاملون ط ــال التعبقــة اتتمعيــة  2 834لســرةا
و ض جهـودهم ،ع ـر علـش  319مريضـا ثبتـمل بـا ة واحـد منـهم ـإوب يبـوأا و غيـة
ّياب لثر جهود التعبقة اأجتماعية ،لأجريمل دراسة استتصا ية ّب احلملـة و عـدهاا وتـبىل مـن
الدراسـة لن فهــم يــا ر انتتــال العــدوى حتسـن نـ إا نتييفــة لليفهــود املبذولــةا و اا ــافة
ذل  ،لس ر لغا رسو اأستخدا نتييفة تزويد املرانز الصحية دوية انية عـن زيـادة عـدد
اأست ارا الطبية نسبة  65ط املا ةا ون ذ ةلة جديدة مصممة ط رـك دوا ـر متحـدة
املرنز حتي البتع السا نة وت م زيارا ماللية و جرا ا للربد األدق ،وذلـ ـاأّتران
مع حوافز ّأدممل  150عا لة موسعة متضررة لت يفيعها علش البتا تـرش التـرى ليسـه
الوبول ليهاا
 - 23وط املنطتــة الغر يــة احلضــرية ط ســإاليون ،مت الوبــول  1 154لســرة واســطة
لن ــطة مك ــة ط األســواق وط بطــة احلــافال  ،مشلــمل و ــع  180وعــا لغسـ اليــدين ط
مواّــع اســتراتييفيةا ومت حتــدي ريطــة ال ــرنا ط املنطت ـة الغر يــة احلضــرية ،حي ـ س ـيف
 3 137من العاملىل ط ال التعبقـة اأجتماعيـة الن ـطىل مـوزعىل علـش  12من مـةا وتتـو
اليونيســيي ورــرنا التعبقــة اأجتماعيــة العــاملون معهــا تت ـدمي الــدعم لعمليــة ”اأمتــداد
ال ــمال“ عــن ريــس ن ــر  1 750فــردا ــافيىل مــن العــاملىل ط ــال التعبقــة اأجتماعيــة
رنـام ذاعـ يـوم مدتـ سـاعة علـش
أستهداح البتع السا نةا وط ور لونو ،دل
موجا ااذاعتىل ارليتىل األن ـر رـعبية ط املنطتـةا ومت تن ـيم نتـ امليـاه األسـر املعي ـية
اخلا عة للحيفر الصح و نا املراحيد البقرية وتوزيع موعا الن افة الصحيةا
 - 24وتتد اليونيسيي دعمها لليفهود اليت تبذفا احلكومة لتوحيد مواب ا البىن التحتيـة
خلدما املياه والصـرح الصـح والن افـة الصـحية ط املـداربا وط قينيـا ،اسـت اد لن ـر مـن
مليــول رــخص مــن موعــا لــواز امليــاه والصــرح الصــح والن افــة الصــحية املخصصــة
ل ســـر ،ولأبـــلحمل  35قـــرا ط ـــون وط نينـــدا ،وح ـــر  15قـــرا بليـــة ل ـــرى ط
فوريكارياه ليست يد منها لن ر من  5 000رخصا و اأرترات مـع املن مـة قـــإ احلكوميـــة
”البح عن لر ية م ترنة“ ،استخدممل اليونيسيي سينما متنتلة لتوعيـة  1 569رخصـا
واسطة  57عر ا ل ـيلم ـا ورـري للرسـو املتحرنـة ي ـيفعان علـش الن افـة الصـحيةا
وط ســإاليون ،اتصــلمل اليونيســيي ورــرناؤها ط تــوفإ امليــاه و ــدما الصــرح الصــح
والن افة الصحية نحو  1.5مليون رخص ول لغتهم رسا تتعلس الوّاية من فـإوب يبـوأا
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وتواب اليونيسيي تتـدمي الـدعم  17مرنـزا للرعايـة اتتمعيـة و  28مرنـزا للعـالج مـن
فإوب يبوأ ط ينال متا عا ا وط البلدان ال الثة عيعها ،أ تـزال اليونيسـيي تتـد الـدعم
مرانــز رعايــة األ ــال الــذين ت ت هــر علــيهم لعــراع املــرع واملعر ــىل ملخــا ر رــديدة
سب يالطتهم مصا ىل إوب يبوأا
 - 25وط حزيران/يوني ـ  ،نــان ملن مــة الصــحة العامليــة  1 237موح ــا ط  68موّعــا ط
سإاليون وقينيا وليايـا ،ومنـهم لن ـر  400مـن ل صـا ي األو قـةا وحـ  2حزيران/يونيـ ،
سيفلمل املن مة ن ر لن ر من  2 652موح ا من جها دولية (ت م الترتيبـا املتخـذة ط
ار ال بكا وال رانا ) ط سإاليون وقينيـا وليايـا ومـا منـذ دايـة ت ـ الو ـا ا وط
قينيا ،ن ر املن مة  207عمال و نيىل ملساندة جتارش التلتيح اجلاريـةا وسـتحت املن مـة
الو ا لضمان توافر ما يك من ّدرا املراّبـة وتتـدمي
وجود واسع النطاق عد هناية ت
الدعم للبلدان ط تن يذ ط التعاط املبكرا
 - 26ووابلمل من مـة الصـحة العامليـة تنسـيس ون ـر املسـاعدة التتنيـة الدوليـة الـيت تتـدمها
ال بكة العاملية لإلنذار ت ـ األمـراع ومكافحتـها جهـود التصـدش الـيت تتودهـا التـوى
الو نيــة ،فن ــر  90ــبإا لال ــطال هــا التصــدش احلا ــة ( 56ط قينيــا ،وتســعة ط
ليايــا ،و  23ط ســإاليون ،واثنــان ط متــر املن مــة)ا وهنــات  57ــبإا آ ــرون ط انت ــار
ن رهما ومنذ آذار/مـارب  ،2014ن ـر املن مـة  840ـبإا تـا عىل لل ـبكا ال ـريكة،
فضال عن  58فريتا بيا لجنبيا من لن ر من  40من مة رريكةا
 - 27ومن لج تتدمي الدعم لعملية ”اأمتـداد ال ـمال“ ط سـإاليون ،ن ـر املن مـة
لن ــر مــن  100موحــي ط متــا عيت نامبيــا و ــور لونــو ،منــهم ل صــا يون ط األو قــة،
ول صــا يون ط الوّايـــة مـــن العــدوى ومكافحتـــها ،ومررـــدون ط ــال الرعايـــة الســـريرية،
ول صــا يون ط ن ــم املعلومــا اجلغرافيــةا وط ال تــرة مــن  25 19حزيران/يوني ـ ّ ،ــا
ـ ن املخــا ر
ــاا مــن من مــة الص ـحة العامليــة واليونيســيي يتصــون ط ــال التواب ـ
و ررات اتتمعا ارلية زيارة سإاليون لتتدمي الـدعم مـوح وزارة الصـحة والتصـحاح
واملوح ىل التأطريىل التا عىل ملن مة الصحة العاملية واليونيسيي وقإهم مـن ال ـرنا العـاملىل
ط جتارش التلتيح و رام التحصىلا
 - 28وط حزيران/يوني ـ  ،مــدد رنــام األقذيــة العــامل عمليــة الطــوارا الــيت ين ــذها ح ـ
ليلول/سبتما  ، 2015بت ا تدراتـ علـش تـوفإ الرعايـة واحتـوا الو ـا مـع توابـ انتتـال
العدوى ط البلدان املتضررةا ف قينيا ،يتد الانام الدعم ةال التوعية اليت تتو هبـا
احلكومــةا و ــالل لول لســبوعىل مــن رــهر حزيران/يونيـ  ،وبــلمل اامــدادا الغذا يــة الــيت
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لزيــد مــن  17 000رــخص ا ــعىل للحيفــر الصــح ط دو ريكــا،
ّــدمها الانــام
و رش حاليا توزيع األقذية ط ون وفوريكارياها ويوفر الانام نـذل املـوح ىل والوّـود
والدعم اللوجسيت لتل احلمال ا ومن لج تتدمي الدعم لعمليـة ”اأمتـداد ال ـمال“ ط
سإاليون ،وز الانام حصص عارة علش األسر اخلا ـعة للحيفـر الصـح وزود رـرنا ه
ـاحنا لنتـ يتلـي السـلعا و اا ـافة
ومرانز التصدش ل إوب يبوأ ط املتا عـا
السـكان املعر ـىل ـدة أنعـدا
ذل  ،و ع الانام طة لتتدمي الـدعم التصـإ األجـ
و ـا يبـوأ ـالل ذروة موسـم التحـ  ،ووستـع
األمن الغذا ط املنا س املتضررة من ت
نطاق املساعدة الغذا ية واحلماية اأجتماعية اللتىل يتدمهما دعمـا للميفموعـا املتضـررة مـن
ت ـ الو ـا ا وط هـذا الصـدد ،ستسـتند را ــس حتديـد األهـداح وتتـديرا املسـت يدين مــن
جــرا ا اأســتيفا ة النتــا األوليــة لتتييمــا األمــن الغــذا ط حــاأ الطــوارا الــيت
جترى ط سإاليون وقينيا ولياياا
 - 29وط ــار العمليــة اخلابــة الــيت ين ــذها رنــام
وررناؤ ه علش ّامة من ومة اسـتيفا ة لّـوى للمسـتتب
املةسسا الو نية واملوح ىل الو نيىلا وأ يزال الانام
من مــة الصــحة العامليــة ط البلــدان ال الثــة ،حي ـ ين ـ
مواّع معينةا

األقذيــة العــامل  ،يتعــاون الانــام
واسـطة نتـ املعـارح والتـدرا
يدعم األعمال اليت ي ترت فيهـا مـع
لمــانن لإلّامــة ومكاتـ ميدانيــة ط

 - 30وّاممل دا رة األمم املتحدة خلدما النت اجلوش للمساعدة اانسانية نتـ لزيـد مـن
 19 500ران ط عيع لحنا املنطتة منـذ دايـة ت ـ الو ـا ا ويتـ لي لسـطوفا حاليـا مـن
لر ع ـا را ثا تـة اجلنـاحىل ومخـ ـا را مروحيـة ،منـها اثنتـان هزتـان لإلجـال الطـ
ملوح الصحة واملساعدة اانسانية الذين تبدو علـيهم لعـراع اابـا ة ـإوب يبـوأا وّـد
ط سإاليون وقينيا ولياياا
ن ذ الدا رة ح اآلن  45عملية جال
 - 31وط قينيا ،انتهش رنام األقذية العامل من نا وحـدة العـالج مـن فـإوب يبـوأ ط
نونغــو ،ومت تســليمها من مــة ل بــا ــال حــدود ومــن املتــرر افتتاحهــا ط  5متوز/يوليــ ا
واســتعدادا ملوســم األمطــار ،يعم ـ الانــام علــش دم ـ عيــع مرافت ـ اخلابــة اللوجســتيا
والتخــزين ط ســإاليون وقينيــا وليايــاا وط ح ـ احتمــال تــدهور حالــة الطــرق لثنــا موســم
األمطار ،مت حتديد مسارا جديدة للطا را املروحية ط قينيا ،ولّيممل لر ع ورش ابـالح
املرنبا ط لياياا
 - 32ودعممل موعة اللوجستيا اليت يتودها الانام يتلي احلمال عن ريس تيسـإ
ّامــة معســكرا التواعــد للعــاملىل ط اتــال اانســال ط قينيــا ،و تيســإ نت ـ اخليــا اّامــة
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معســكر ّاعــدة اليونيســيي ط ســإاليونا وأ تــزال اتموعــة املعنيــة اأتصــاأ ط حــاأ
الطوارا تتد دما الر اانترنـمل  83مـن مرافـس املسـاعدة اانسـانية ط سـإاليون
وقينيا وليايا ،مما يك ـ اأتصـال ـبكة اانترنـمل صـورة يعـوتل عليهـا ألزيـد مـن 2 700
عام ط ـال اأسـتيفا ة اانسـانيةا وتعتـز اتموعـة سـح ـدما الـر اانترنـمل مـن
املواّع اليت لأعلـن لهنـا اليـة مـن فـإوب يبـوأ واأحت ـاا هبـا ط األمـانن الـيت يتوابـ فيهـا
انتتال العدوىا وتعم اتموعة ليضا علش و ع طة انتتالية لت ادش انتطاعا اخلدمةا
 - 33وط ار التعاون امل ترت ىل من مة األمم املتحدة ل قذية والزراعة والبنـ الـدو ،
مت توزيع ّ 48 000طعة با ون و  12 000زجاجة نلـور علـش اتتمعـا ارليـة املتضـررة
من فإوب يبوأ ط قينيا ،ووزتعمل لدوا زراعية علش املزارعىل الغيـــنـــتيــــىلا و غيـة ذ يـي
يــا ر انتتــال عــدوى فــإوب يبــوأ مــن احليوانــا الايــة ،و ابــة ســب ممارســا مناولــة
حلومها وجتهيزها ،رش العم علش ن ـا ن ـا لإلنـذار املبكـر فيمـا يتصـ ت ـاعال الب ـر
واحليوانا الاتية ط الن ا اايكولوج ا
 - 34وط سإاليون ،وابلمل املن مة الدولية للـهيفرة ورـرناؤها املن ـذون تتـدمي التـدري
املواجهة ط ـاأ الوّايـة
األ صا يىل ط الرعاية الصحية واملستيفيبىل العاملىل عند
من انتتال العدوى ومكافحتها وتتدمي الرعاية السريريةا ون را لتبا ة وتـإة اابـا ة ـإوب
حنو  120متـدر ا ط األسـبو
يبوأ ،اض د عدد املتدر ىل من  150متدر ا ط األسبو
ط حزيران/يوني ا
 - 35و اا افة ذل  ،تسـاعد املن مـة الدوليـة للـهيفرة علـش تـدري حنـو  2 000مـن
عمــال الرعايــة الصــحية ط لر عــة مست ـ يا حكوميــة ،منــها ثالثــة ط فريتــاون وواحــد ط
نامبيــاا ومــن لج ـ اأســتيفا ة لت ـ و ــا يبــوأ ط منطتــة ماقــازين وارح ط فريتــاون،
ن ــر املن مــة الدوليــة للــهيفرة  32موح ــا ،منــهم عــاملون ط ــال التعبقــة اتتمعيــة للتيــا
التوعيــة ،و ــاا ط الرعايــة الصــحية الســريرية لتتيــيم اأحتياجــا مــن اامــدادا الطبيــة،
ومدرِّ ون لبنا ّدرا املستيفيبىل األوا ا ويتو م ـرو دارة ال ـةون الصـحية واانسـانية
علش احلـدود الـذش تن ـذه املن مـة توسـيع نطـاق لن ـطت ط مطـار لـونغ الـدو ا وّـد ن ـر
الانــام ثالثــة لفرّــة لنتــاد ربــد التــدفتا علــش املعــا ر احلدوديــة ط قباأمويــا ط متا عــة
نامبيا ،ويعتز ن ر فريتىل ط سانيا ط متا عة ومبا ا وستربد هذه األفرّة عمليا ال ـرز
الصح  ،وسـتيفمع يانـا تـدفس املهـاجرين ،وسـتتو توعيـة املسـافرين ةييـة قسـ اليـدين
وتــدا إ الوّايــة مــن اابــا ة ــإوب يبــوأ ومكافحت ـ  ،وستنســس تــدري مــوح ال ــرز،
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وسـتتيم رــرانة مــع وزارة الصـحة والتصــحاح ومرانــز الوأيـا املتحــدة ملكافحــة األمــراع
والوّاية منها من لج و ع جرا ا الت غي املوحدة للحدود الايةا
 - 36وط قينيا ،وابلمل املن مـة الدوليـة للـهيفرة تتـدمي الـدعم  25مرنـزا مـن مرانـز
عمليا الطوارا ط اراف ـا تزويـدها لـواز مكتبيـة رـهرية و ـالوّود ملولـدا الكهر ـا
و احلواسي املوبولة اانترنملا نما لبـلحمل املن مـة املبـال الـيت ي ـغلها مرنـز العمليـا
املعب إوب يبوأ ط ون ا
 - 37و اا افة ذل  ،فمن لج مان افيفرة اآلمنة وحتسىل دارة ال ـةون الصـحية،
تتــو املن مــة حاليــا ن ــطة نســانية ادارة الصــحة واحلــدود ،ســوا علــش احلــدود ــىل قينيــا
ومــا لو ط املعــا ر احلدوديــة الــيت تــر قينيــا ســإاليون ط نويــاه وفوريكاريــاه و امــاأش
ونامبيـــاا و غيـــة احل ـــاا علـــش فعاليـــة العمليـــا ط نتـــاد الت تـــي  ،تــوز املن مـــة اخليـــا
و موعا الن افة الصحية ولواز ل رى علـش احلـدودا وط ليايـا ،مت اأنتـها مـن تتييمـا
منتصي املدة خلطة العمليا العا رة للحدود النسبة ملتا عا ونغ وقبار ولو وقرانـد نيـ
حتديد ال غرا ط ّـدرا التنسـيس والت هـ
ماونمل ولوفا ونيمباا وهتدح تل التتييما
واملراّبة ط املدن الواّعة علش احلدود ط تل املتا عا ا وّد لوبـ َ تتـدمي مزيـد مـن الـدعم
لتوســيع نطــاق املراّبــة املرتبطــة حــداث الصــحة العامــة ط عيــع اتتمعــا ارليــةا و ــرش
التدري املتص ذل ط متا عا قراند قيدي وري ر ق وماريالندا
 - 38ولّــا بــندوق األمــم املتحــدة للســكان رــرانة مــع البع ــة لــدعم اّت ــا لثــر يــالط
املصا ىل إوب يبوأ ط قينيا واسطة تطبيس جلمع البيانا علش افواتـي النتالـةا وط ـار
التحضإ ملرحليت التعاط والتـدرة علـش التحمـ  ،يتعـاون بـندوق األمـم املتحـدة للسـكان مـع
جامعـــة نولومبيـــا ووزارة الصـــحة علـــش ربـــد املةرـــرا اتتمعيـــة لصـــحة األ واســـطة
التطبيس املذنورا
 - 39وط سإاليون ،واب الصـندوق تتـدمي الـدعم  1 240مـن املختصـىل اّت ـا لثـر
يــالط املصــا ىل و  234م ــرفا علــش عمليــا اأّت ــا ا ونيفــز مــن الــدعم الــذش يتدم ـ
الصندوق عملية ”اأمتداد ال مال“ ،زود الصندوق وزارة الصـحة والتصـحاح ـاثنيت
ع ــرة دراجــة ناريــة ،وتســتخد ســيارتان ط املتا عــا ملســاندة لن ــطة اّت ــا لثــر يــالط
املصــا ىلا ومــن لج ـ تســهي التنت ـ لثنــا موســم األمطــار ،زود الصــندوق العــاملىل ط ــال
اأستيفا ة ـــــ  530حـذا مطا يـا و  840ـزتة واّيـة مـن املطـر ،ولعـاد توحيـي  77عـامال
افيا أّت ا لثر يالط املصا ىل ط متا عيت ور لونو ونامبياا
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 - 40وط ســإاليون ،يصــرح رنــام األمــم املتحــدة اا ــا ـدَأ يــا ر فــإوب يبــوأ
رهريا و انت ـا لنحـو  3 000مـن العـاملىل ط ـال التصـدش لل ـإوب الـذين مت ذصيصـهم
فذا الغرعا وّد برفمل نسبة  70ط املا ة من املدفوعا عن ريـس املصـارح ودفـع البـاّ
عــن ريــس رــرنا افــاتي النتــال ،ومت جتهيــز املــدفوعا جلميــع الطلبــا الــواردة حــ
 30ليار/مايوا ومن لج تتدمي الدعم لعمليـة ”اأمتـداد ال ـمال“ّ ،ـا الانـام اا ـا
ن ر ربكة من  10من من ما اتتمع املدل لربـد لن ـطة التصـدش لل ـإوب ط متـا عيت
نامبيــا و ــور لونــوا وط ليايــاّ ،ــا الانــام اا ــا تيســإ دفــع ــدأ املخــا ر لنحــو
 6 555مــن عمــال التصــدش ل ــإوب يبــوأ والعــاملىل اأعتيــاديىل ط ــال الرعايــة الصــحية
لتغطيــة ال تــرة مــن ت ــرين األول/لنتــو ر آذار/مــارب 2015ا وتتــو احلكومــة ط الوّــمل
الــراهن ــرز حــاأ بــرح ــدأ املخــا ر ل ــهرَش نيســان/ل ري وليار/مــايو 2015ا
و اســت نا مــدفوعا العــاملىل اأعتيــاديىل ط ــال الرعايــة الصــحية الــذين يتصــدون لت ـ
الو ــــا ط الوّــــمل الــــراهن ،ســــتكون مــــدفوعا رــــهرش نيســــان/ل ري وليار/مــــايو آ ــــر
ما يتم برف ا
 - 41و واب مكت تنسيس ال ةون اانسـانية ربـد اأحتياجـا مـن املسـاعدة اانسـانية
ط سـإاليون وقينيـا وليايــاا وّـد املكتـ الــدعم الت ـغيل والـتتب آلليــا الت هـ حلــاأ
الطوارا والتخطي فا ،وساعد املن ما قإ احلكومية علـش التحضـإ للمـةمتر الـدو املعـب
التعاط من فإوب يبوأ املترر عتده ط  10متوز/يولي ا
ســر املكت ـ ن ــر اتموعــا املعنيــة الصــحة ،واللوجســتيا  ،وامليــاه
 - 42وط ليايــا ،ي ت
والصــرح الصــح والن افــة الصــحية ،واحلمايــة ،والتعــاط املبكــر ،واألمــن الغــذا  ،والتعلــيم،
وّد الدعم لليفهود اليت يبـذفا املنسـتون املتيمـون ط ـاأ عـع األمـوال والتنسـيس و دارة
املعلومــا والــدعوةا وط قينيــاّ ،ــد املكتــ ــدما األمانــة والــدعم الــتتب آليـــا
التنسيس ،وعزز التنسيس امليدال ط املنا س الـيت تتوابـ فيهـا اابـا ا ـإوب يبـوأ ،وّـا
التحضــإ لعمليــة متبلــة لتتيــيم اأحتياجــا امل ــترنة ــىل اتموعــا ا وط ســإاليون ،لن ـ
املكت آلية التنسيس ىل التطاعا  ،ويستـر عمليـة جتميـع تتييمـا اأحتياجـا  ،وتعـاون مـع
اجلها املاحنة علش تعبقة الدعم مل رو لتتييم التدرا ا
 - 43وط ســإاليون ،وابــلمل البع ــة تتلــيص لن ــطتها الانا يــة اســتعدادا لــد وفا مرحلــة
التحوتل وتسليم عيع مهامها الت غيلية فريس األمم املتحدة التطرشا وّدممل البع ـة حـوافز
مالية العاملىل ط ا اّت ا لثر يـالط املصـا ىل والتعبقـة اأجتماعيـة ،و لفرّـة املراّبـة
عا احلدود وفيمـا ـىل املتا عـا  ،ـا ط ذلـ فيمـا يتصـ عمليـة ”اأمتـداد ال ـمال“ا
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وّامــمل البع ــة ليضــا ــرا حصــص ااعارــة ألفــراد رــر ة ســإاليون امل ــارنىل ط عمليــة
التصــدش ل ــإوب يبــوأ ،واســت جر ّــوارش أســتخدامها ط املنـا س الواّعــة علــش ـ اح
األهنار واليت يتعذر الوبول ليها عا الطرق ،ووزعمل املواد الالزمة لدعم العمليةا
 - 44و تمويـ مــن الصــندوق اأســتقمال املتعــدد ال ـرنا ملواجهــة فــإوب يبــوأ ،دفعــمل
البع ــة مرتبــا  32موح ــا لساســيا يعملــون ط املرنــز الــو ب للتصــدش ل ــإوب يبــوأ ط
سإاليونا وّدممل البع ـة دعمهـا ط حـاأ اأرت اعـا احلرجـة ط وتـإة التصـدش ل ـإوب
يبوأ ط لوّا يتل ة ا ّدره  550 000دوأر من الصندوق اأستقمالا وحتسـبا اقـالق
موّـع آ ـرا وّـد مت ا تيـار
البع ةّ ،ا املرنز الو ب للتصدش ل إوب يبوأ نت مكاتبـ
مكت األمم املتحدة خلدما امل اريع للتيا دور متد اخلدما املاليـة ،وسـيكون مسـةوأ
عــن دفــع مرتبــا  32مـــن مــوح قرفــة العمليــا ومـــوح البع ــة الســا تىل املـــدمَيفىل
ط املرنزا
 - 45و تموي من الصندوق اأستقمال ،ن ذ البع ة  46م روعا تمعيا ط  13متا عـة
ط سإاليون تكل ة لغ موعها  878 034دوأراا و سب تزايد اأحتياجا ّ ،أد لـ
بلغ اط ّدره  500 000دوأر لتن يذ م اريع ل رى متمل املوافتـة عليهـا ومـن رـ هنا لن
تدعم اجلهود الرامية التضا متامـا علـش انتتـال العـدوىا والبع ـة صـدد تسـليم مهـا دارة
آليــة امل ــاريع اتتمعيــة ط الصــندوق اأســتقمال رنــام األمــم املتحــدة اا ــا ا وّــدممل
البع ــة  600 000دوأر رــريكها ط التن يــذ ،من مــة ” ــدما ااقاثــة الكاثوليكيــة“،
وذل من لج توفإ املعـدا املكتبيـة وافواتـي السـاتلية للمرانـز الو نيـة للتصـدش ل ـإوب
يبوأ ولفرّة دارة ال ةون الصحية ط  12متا عة ري ية ط سإاليونا
 - 46وط قينيا ،موتلـمل البع ـة مـن الصـندوق اأسـتقمال  13م ـروعا تمعيـا ـا موعـ
 934 759دوأراا ودعمــمل تلـ امل ــاريع لن ــطة ط ــا التعبقــة اأجتماعيـة واأتصــال،
وساعد السكان املصا ىل ـإوب يبـوأ مـن ـالل تـوفإ موعـا مـواد الـدعم الغـذا
والن افــة الصــحية ومواســاة لأســر املتــوفىل ،وتــوفإ حــوافز نتديــة للعــاملىل ط ــال التصــدش
ل إوب يبوأا وتعم البع ـة ،متهيـدا اقالّهـا ،علـش نتـ املسـةولية عـن دارة آليـة امل ـاريع
اتتمعيــة ط الصــندوق اأســتقمال رنــام األمــم املتحــدة اا ــا ط قينيــا ،ــا ط ذل ـ
توحيي مبلغ قإ مستخد ّدره مليون دوأر ط متوي م اريع جديدةا
 - 47ولتحسىل التعاون عا احلدود ،يسـر البع ـة اجتماعـا عتـده ط نونـانرش لبـحاش
املصلحة الو نيون الر يسيون ط ال التصدش ل إوب يبوأ من قينيا وسإاليونا وجـا هـذا
اأجتمــا متهيــدا لزيــارة م ــترنة ّــا هبــا ،ط  5حزيران/يونيــ  ،ر يســا البلــدين لــد
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ــاميالش وقباأمويــا احلــدوديتىلا و ــالل الزيــارة ،ات ــس الر يســان علــش متديــد تــدا إ حالــة
الطوارا الصحية وتعزيز مراّبة احلدود والتعاونا وحضر هذا اأجتما مم ل اخلـا النيا ـة
جانـ مبعــوث اخلــا املعــب ــإيبوأا وط هــذه األثنــا  ،ط ليايــا ،تعمـ من مــة الصــحة
العاملية مع وزارة الصحة علش تعزيز مراّبة املنا س احلدوديـة سـب منـها توسـيع نطـاق املراّبـة
املرتبطــة حــداث الصــحة العامــة ط اتتمعــا ارليــة ،وتعزيــز وتوســيع نطــاق جهــود املراّبــة
املتكاملة ل مراع والتصدش فا ،وتعزيز جرا ا فحص العا رين ط نتاد الد ول ،وحتسـىل
التعاون عا احلدودا وخبالح منطتـة قـيب فوريسـتيإ الـيت ـدل فيهـا ت ـ ال ـإوب ،لعـاد
البع ــة ن ــر العمليــا امليدانيــة املتبتيــة ط اراف ــا األرــد تضــررا ،وهـ ــون ونونــانرش
ودو ريكــــا وفوريكاريــــاها ودعمــــمل البع ــــة ةلــــة ”فوريكاريــــاه  ،“2الــــيت انطلتــــمل ط
 7حزيران/يوني  ،من الل توفإ مرانز متنتلة لتتدمي دما الرعاية الصحية اتانيـة و ّامـة
مواّــع مترنــز ألفرّــة املراّبــة ط لــدا يعــي فيهــا زهــا  261 124رخصــا ط 43 521
لسرة معي يةا
 - 48وّــدممل البع ــة ،ط ــار عمليــة ســحبها التــدر  ،دعمــا لوجســتيا ال ــرنا ط
تن يــذ آليــا التنســيس و جــرا ا التصــدش ل ــإوب يبــوأ علــش الصــعيد الــو ب ط قينيــا مــن
الل التا فم رنبا نانمل معـارة فـم ط السـا س ،ـا ط ذلـ مرنبتـان مت التـ تا هبمـا
ملكتـ التنســيس الــو ب اجــرا ا التصــدش ل ــإوب يبــوأ ،ولر ــع مرنبــا ملكتـ تنســيس
ال ةون اانسانية ،ومخ مرنبا للتحالي العامل لصحة املرلة ،وهو من مة قـإ حكوميـة،
و  17مرنبــة ملن مــة الصــحة العامليــةا وّــد تاعــمل البع ــة ــا موعـ  79مرنبــةا ويســر
املست ش ااّليم ط نانكانا واذذ البع ـة ترتيبـا
البع ة رحن برّة للت غي ال تي
لتسليم من مة الصحة العاملية ما عدده  1 000جهاز لتوزيع سوا الـتطهإ ،و  3 330لتـرا
من سوا التطهإ ،وعداد خلاليا الـد وحا ـنةا وتاعـمل البع ـة ـا عـدده  81دراجـة ناريـة
للصـــلي األةـــر الغـــيب ،و  24دراجـــة ناريـــة لليونيســـيي ،و  26دراجـــة ناريـــة ملن مـــة
الصحة العامليةا
لن طة املبعوث اخلا

املعب إوب يبوأ

 - 49واب مبعوث اخلا توفإ التيادة والتوجي اأسـتراتييفيىل جلهـود التصـدش ل ـإوب
يبــوأ ،وذلـ وســا منــها عتــد اجتماعــا لســبوعية لال ــتالح العــامل مــن لجـ التصــدش
ل إوب يبـوأا ووابـ مبعـوث اخلـا ـذل جهـود الـدعوة والتوابـ مـع الـدول األعضـا
واجلها املاحنة الر يسية مـن لجـ تعبقـة املـوارد الالزمـة لو ـع حـد لت ـ ال ـإوب ولـدعم
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اجلهود اليت تبذفا البلـدان املتضـررة للتعـاط مـن ال ـإوب ،وذلـ مـن ـالل علـة لمـور منـها
ن التعاط من فإوب يبوأا
املةمتر الدو
 - 50و الل ال ترة امل مولة التترير ،تلتش الصندوق اأستقمال املتعدد ال رنا للتصـدش
ل ــإوب يبــوأ تاعــا بلــغ  205 052دوأرا مــن احلكومــة الت ــيكية و بلــغ 20 000
دوأر من را طة األمها األفريتيا األمم املتحدة ،وه من مة دولية قإ حكوميةا وحـ
 30حزيران/يوني  ،تلتش الصندوق اأسـتقمال تاعـا لـغ موعهـا  140.7مليـون دوأر،
برح منها مبلغ  133.6مليـون دوأرا ولـدعم جهـود الـدعوة املبذولـة ط لوسـاد ال ـرنا
تتريـرا عنـوان ” Making a Difference:
ط جهود التصدش ل إوب يبوأ ،ن ر مم لـ اخلـا
 ( “Progress Report 2015كــــــــــن اأ ــــــــــال عليـــــــــ علــــــــــش العنــــــــــوان ال ــــــــــبك
 ،)https://ebolaresponse.un.org/publicationsوهو تترير يصي جهـود التصـدش املبذولـة علـش
الصعد العامل وااّليم والو ب ،والنتا اليت حتتتمل ح اآلنا
نا التدرة علش الصمود واملساعدة علش التعاط
خطط التعايف من فريوس إيبوال
 - 51عم رنام األمم املتحدة اا ا عن ن مع حكوما سإاليون وقينيـا وليايـا،
ونذل مع لمانة احتاد هنر مانو ،لدعم ن منها ط حتديد تكاليي طت للتعاط مـن ال ـإوب
ن التعاط من فإوب يبـوأا و ـدعم
وو ع الصيغة النها ية خلطت ّب انعتاد املةمتر الدو
من مم ل اخلا  ،عم الانام اا ا ليضـا علـش حتديـد لوجـ الـنتص ط املـوارد ،وممارسـة
لن ــطة الـدعوة لت ــيفيع املــاحنىل علــش تتــدمي تعهــدا جديــدة تمويـ طـ التعــاط ،ودعــم
تن يم املةمترا
ـ ن التعـاط مـن فـإوب يبـوأ ،ن مـمل من مـة الصـحة
 - 52وّب انعتـاد املـةمتر الـدو
العاملية ،ط ررانة مع التحالي العامل للتاحا والتحصىل/الصـندوق العـامل ملكافحـة اايـدز
والس واملالريا ،م اورة تتنية ط لنرا ،غانا ،ععمل ممـ لىل عـن حكومـا سـإاليون وقينيـا
وليايا ووناأ التعاون ال نا والوناأ التتنية الدوليـة ملناّ ـة را ـس دعـم تن يـذ طـ
التعاط الو نية تن يذا يستند مبادا التنسيس واملوا مـة ال عـالىل (ال ـرانة الدوليـة مـن لجـ
الصــحة ())IHP+ا وحــدد امل ــارنون ط اأجتمــا ااجــرا ا الالزمــة لتحســىل الك ــا ة
و دمـــاج اخلـــدما ا وتعهتـ ـد من مـــة الصـــحة العامليـــة ورـــرناؤها وابـــلة دعـــم تلبيـــة
اأحتياجــا األساســية لــن م الرعايــة الصــحية ســب تك ـ نــا ّــدرهتا علــش التح تمـ وتتــيح
جتن ازدواج اخلدما وجتزتؤهاا
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 - 53وبرح البن الدو نسبة  74ط املا ة من لب مبلغ  518مليون دوأر املخصـص
للتصدش العاج ل إوب يبوأ ط سإاليون وقينيا ولياياا ويعكي البن الدو علـش عـادة
ذص ـيص األمــوال املتبتيــة املتصــلة وّــي اابــا ة ــال إوب متامــا وهنا يــا و عــادة نــا ن ـم
الرعاية الصحيةا
الرعاي الصحي غري املتصل بفريوس إيبوال
 - 54ط البلدان املتضررة ال الثـة عيعهـا  ،تعمـ من مـة الصـحة العامليـة علـش ذنـا الـوع
الو ب و نا التـدرا علـش الوّايـة مـن العـدوى ومكافحتـها وتطبيـس املمارسـا الـيت حتـاف
علش سالمة املر شا وط قينيا ،توفر من مة الصـحة العامليـة التـدري ملـا عـدده  400بـيد
لك الة وبـول معـدا الوّايـة ال خصـية والتـدا إ اأحترازيـة املوحـدة اخلطـود األماميـة
انت ا ا وتعم املن مة ليضا مع احلكومة علش و ع مناه دراسـية عـن الوّايـة مـن العـدوى
ومكافحتها وسالمة املر ش ل ا دة العاملىل ط ال الرعاية الصحية ّب د وفم اخلدمـةا وط
سإاليون ،توفر من مة الصحة العاملية الدعم ان ا وحدة جديـدة تعـىن الوّايـة مـن العـدوى
ومكافحتها ط وزارة الصـحة والتصـحاح ،نمـا تتـد الـدعم الـتتب لتن يـذ معـايإ الوّايـة مـن
العدوى ومكافحتها ط مرافس الرعاية الصحية التعاون مـع مرانـز الوأيـا املتحـدة ملكافحـة
األمـراع والوّايـة منـها واأحتـاد املعـب التصـدش ل ـإوب يبـوأا وتنسـس املن مـة املــد ال
التتنية املتدمة من لج و ع لول مبادا توجيهية و موعـة ـرام تدريبيـة ـ ن الوّايـة مـن
العدوى ال إوب ومكافحتها ط سإاليونا ويتد ال ريس التا ع للمن مـة واملعـب الوّايـة مـن
العدوى ال إوب ومكافحتها الدعم وزارة الصحة ط و ع ـوذج تـدري رـام للوّايـة
من العدوى ال إوب ومكافحتهاا
 - 55و التعــاون الوثيــس مــع احلكومــة الو نيــة وال ــرنا  ،وابــلمل من مــة الصــحة العامليــة
تتدمي الدعم التتب ط ال التعام مـع احلوامـ اللـوا طـالطن لرخابـا مصـا ىل ـال إوبا
وباقمل امل ن مة اجلز اخلا احلوام من الورّـة التوجيهيـة املتعلتـة تتـدمي الرعايـة الصـحية
يالط املصا ىل املوجودين ط املنازل املو وعة حتمل احليفـر الصـح  ،وسـاةيمل ط تتـدمي
الرعاية السريرية احلوام املوجودا ط احليفر الصح ا
 - 56ون ـم لســبو بــحة األ والط ـ ط ال تــرة مــن  18 11حزيران/يوني ـ  ،تيــادة
حكومية و دعم من اليونيسيي ،ط عيع باف ا قينيـا اسـت نا باف ـا ـون ودو ريكـا
وفوريكارياه الـيت مـا زالـمل تسـيف فيهـا حـاأ بـا ة ـإوب يبـوأا وسـعش العـاملون ط
ــال الرعايــة الصــحية حتصــىل مــا أ يت ـ عــن  80ط املا ــة مــن األ ــال الــذين ت يــتم
حتصينهم ل دا لو الذين ت حيصـلوا علـش سلسـلة اللتاحـا الكاملـة ط ـار رنـام التحصـىل
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املو تســعا ولعطــوا ليضــا جرعــا مكمتلــة مــن فيتــامىل للــي ملــا أ يت ـ عــن  90ط املا ــة مــن
األ ال الـذين تتـراوح لعمـارهم ـىل سـتة لرـهر و  59رـهرا  ،نمـا لعطـوا النسـا احلوامـ
مكمتال ةد ال ولي واحلديدا وط ليايا ،دعممل من مة الصـحة العامليـة الانـام الـو ب
ملكافحة املالريا عن ريس تن يذ ةلة مشلمل عيع لحنـا البلـد ووزعـمل الفـا 2 195 800
ناموسية معاجلة بيدا احل را ا
 - 57وط  10حزيران/يوني  ،ا تتممل حكومـة سـإاليون ،ـدعم مـن اليونيسـيي ومن مـة
الصحة العاملية ومرانز الوأيا املتحدة ملكافحة األمراع والوّايـة منـها ،ةلـة و نيـة دامـمل
ستة ليا للتحصىل من احلصبة ورل األ ال تلتش الفـا  1 205 865ـال مـن ال ـرحية
العمريــة املمتــدة مــن الــوأدة س ـ تن  59رــهرا لتــاح احلصــبة ( 97ط املا ــة مــن اجلمهــور
املستهدح) ،ينما تلتش  1 475 859ال من ال رحية العمرية املمتدة مـن الـوأدة سـ تن
 59رهرا لتاح رل األ ال ( 98.8ط املا ة من اجلمهور املستهدح)ا وّـدممل اليونيسـيي
 1.5مليـون جرعــة مـن لتــاح رـل األ ــال وحــوا  1.4مليـون جرعــة مـن لتــاح احلصــبة،
نمــا ّــدممل الــدعم لتغطيــة تكــاليي تن يــذ احلملــة ولن ــطة التعبقــة اأجتماعيــةا ودعمــمل
اليونيســيي ليضــا تعزيــز معــدا سلســلة التايــد ط املتا عــا  ،ووفــر  22ثالجــة جديــدة
تعم الطاّة ال مسية وقرفة تايد بغإة تعم ن ا الضغ السال  ،وسـاةيمل ط تصـليح
ال الجا املوجودة ط املرافس الصحية ال رعيةا
 - 58وتيفرى حاليا دراسة استتصا ية علـش الصـعيد التطـرش ط ليايـا لتتيـيم نطـاق تغطيـة
احلملــة الــيت دعمتــها اليونيســيي للتطعــيم ــد احلصــبة والــيت ا تتمــمل ط ليار/مــايوا وتو ــح
البيانا األولية اليت ععمل علش الصعيد الـو ب لن تغطيـة التطعـيم جتـاوز  98ط املا ـة مـن
ال قة السكانية املستهدفةا ونان متررا لن تنطلس ط األسـبو األ ـإ مـن رـهر حزيران/يونيـ
ةلــة للتطعــيم ــد رــل األ ــال ط عيــع لحنــا البلــد ،وه ـ ةلــة تســتهدح ليضــا عطــا
جرعا من فيتامىل للي لعدد يتدر نحو  683 573ـال تتـراوح لعمـارهم ـىل  6لرـهر
و  59رهراا
 - 59وط سإاليون ،دعممل اليونيسيي  13فريتا من لفرّـة اادارة الصـحية ط املتا عـا
تن يم لن طة لتدري وتوجي و رراد  165من امل ـرفىل علـش الصـحة ط اتتمعـا التبليـة
لثنا ت دية وحا هم ،فهةأ سيضطلعون ها توجيـ املـوح ىل ط املرافـس الصـحية الكا نـة ط
اتتمعا التبلية واارراح عليهم تصد مساعدهتم علـش حتسـىل األدا ا وّـدممل اليونيسـيي
ليضا الـدعم الوحـدة الو نيـة املعنيـة امل ـتريا الدوا يـة مـن ـالل عـادة توزيـع األدويـة
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املنتذة للحياة علش  1 184وحـدة بـحية فرعيـة ط عيـع املتا عـا لتتـد ها انـا ل
دون سن اخلامسة واحلوام واملر عا ا

ـال

 - 60وط ليايــا ،تواب ـ من مــة الصــحة العامليــة دعــم احلكومــة ط ن الــة حتســىل نوعيــة
اللتاحا وزيادة توافرهاا وأ يزال من األمور ذا األولوية تعهُّد ط التوزيع اردثة علـش
الصــعيدين الــو ب والتطـــرش لك الــة مـــداد عيــع مرانـــز تتــدمي اخلـــدما مــدادا منت مـــا
اللتاحا عالية اجلودةا و اا افة ذل  ،تواب من مة الصحة العامليـة العمـ مـع وزارة
الصحة علـش تعزيـز لن ـطة التوعيـة ط عيـع مرافـس الرعايـة الصـحية مـن ـالل تنتـيح طـ
التوع ية ،وتن يذ لن طة التوعية املتررة ،وتوفإ احلوافز والدعم اللوجسيت ألن طة التوعيةا
 - 61ودعممل من مة الصـحة العامليـة امل او ـا الـيت لجرهتـا وزارة الصـحة الليايـة ـ ن
حلــاق  4 500عامــ ط ــال الرعايــة
طــة الطــوارا للتوحيــي واادارة ،الــيت ترمــ
الصحية يعملون حاليـا ط املرافـس الصـحية الو نيـة ـالت مـوح اجلهـاز احلكـوم ط ليايـاا
وط سإاليون ،تعم من مة الصحة العاملية مع وزارة الصـحة والتصـحاح ومـع ال ـرنا علـش
تعبقة الدعم الالز لتن يذ األرهر التسعة األو من طة اأست مار اخلمسيةا
 - 62وط ســإاليون وقينيــا وليايــا ،تســاعد من مــة الصــحة العامليــة علــش تعزيــز ّــدرا
اأستيفا ة الو نيـة ط ـاأ التخطـي والتن يـذ وعـع البيانـا والربـد فيمـا يتصـ تتـدمي
الــدعم ط ــال الصــحة العتليــة والــدعم الن ســ  -اأجتمــاع  ،وذلــ مــن ــالل دعــم
م اورا تتنية داممل ملدة يومىل ن ت ثإ فإوب يبوأ علش الصحة العتليةا
 - 63وتساعد من مة الصحة العاملية وزارة الصحة الليايـة علـش املضـ ت ّـدما بـوش ن ـا
معهد و ب للصحة العامة ،وذلـ سـب منـها تـوفإ الـدعم الـالز لـدورة تـدري التيـادا ،
املترر تن يمها ط متوز/يوليـ  ،والـيت تسـتهدح نبـار املسـةولىل ط الـوزارة ،جانـ جـرا
جولة دراسية مهيكلة ط املكات الو نية التا عة ملرانز مكافحة األمراعا
 - 64ورــارنمل من مــة الصــحة العامليــة ط اجتمــا دا يــومىل ن مت ـ ط دانــار من مــة
الصحة لغرش لفريتيا ن ن ـا املرنـز ااّليمـ ملكافحـة األمـراع ط قـرش لفريتيـا الـذش
سيغط الدول الـ  15األعضا ط اجلماعة اأّتصادية لدول قرش لفريتيـا ،ـا فيهـا سـإاليون
وقينيــا وليايــاا وســتكون من مــة الصــحة العامليــة عضــوا ط اتل ـ اأست ــارش الــتتب فــذه
املةسسة املتو ش ن اؤهاا
 - 65و التعاون مع لمانة احتاد هنر مانو ،ل لس املكت ااّليم لغرش ووس لفريتيـا التـا ع
لصــند وق األمــم املتحــدة للســكان مبــادرة ّليميــة ترنــز علــش التعيفيــ اســتغالل ”العا ــد
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الد غراط“ من الل متكىل رباش لدان اأحتاد ليصبحوا ّـادرين علـش املسـاةية اّتصـاديا ط
تسريع وتإة جهود التعاط والتنميةا
 - 66وط ســـإاليون ،يتـــد بـــندوق الســـكان الـــدعم وزارة الصـــحة والتصـــحاح ط
فإوب يبوأ علش رعاية الصحة اجلنسية وااجنا ية وبـحة األمهـا ا
التخ يي من لثر ت
وي ــم هــذا الــدعم ن ــا ن ــا حالــة فعــال و ــذل جهــود ملنــع العنــي اجلنس ـ واجلنســال
والتصدش ل ا و اا افة ذل  ،فإن بندوق السكان يزود الوزارة يفموعـة مـن ـدما
الــدعم الــيت ت ــم و ــع الاوتونــوأ واســتحداث ن أ ـم ااحالــة و ــمان اجلــودة وتتــدمي
دما التوعية النسا واملراهتا ا ويساعد بـندوق السـكان الـوزارة ليضـا علـش تطـوير
وحــدا الرعايــة الصــحية األوليــة التا عــة فــا لتمكينــها مــن تتــدمي ــدما بــحية مراعيــة
أحتياجا ال باش وتدري العاملىل ط ـال الرعايـة الصـحية علـش تتـدمي ـدما الصـحة
اجلنسية وااجنا ية للمراهتىلا
 - 67وط قينيا ،يواب بندوق السكان نـا ن ـا بـح ّـادر علـش التحمتـ مـن ـالل
مبـادرة التصـدتش سـاعدة التــا ال الــيت ل لتهـا احتــاد هنـر مــانو تمويـ مـن البع ــة وحكومــة
اليا ــانا و التعــاون مــع وزارة الصــحة ،ومــن لجــ زيــادة تــوفإ ــدما الصــحة اجلنســية
وااجنا ية للميفتمعا ارلية ،جرى اسـتتدا ّ 50ا لـة ون ـرهن ط  25مرفـس رعايـة بـحية
حــدودياا ومــا ان ـ بــندوق الســكان يــدعم ليضــا تــدري األ صــا يىل الصــحيىل ط ــال
الصحة اجلنسية وااجنا ية ويتد املسـاعدة ادراج وحـدا عـن مكافحـة العنـي اجلنسـال ط
املناه الدراسية املستخدمة ط الاام اتتمعية لتدري العاملىل ط ال الرعاية الصحيةا
الوقاي
 - 68يتدر عدد األ ال املسيفلىل ط ّا مة األ ـال الـذين تـوط لحـد والـديهم لو نالةيـا
(لو راعيهم الر يس ) من جرا فـإوب يبـوأ نحـو  18 242ـال ،ولكـن نسـبة مَـن تعـيتن
و عهم حتمل مسةولية لرخا آ رين قإ لسرهم لو تمعاهتم ارلية ت تتيفـاوز  3ط املا ـة
فت ـ مــن هــةأ األ ــال ،وذل ـ ســب ّــوة بــال التــره ط هــذه اتتمعــا ا وتــوفر
اليونيســيي الـــدعم اأجتمــاع واأّتصـــادش ال ــورش فـــةأ األ ــال ول ســـر الــيت تتـــو
رعايتهم ،ولكن أ د من توفإ الدعم الطوي األج فـذه األسـر لتمكينـها مـن تـوفإ الرعايـة
اجليدة أل افـا ول ـال الـذين تتـو رعايتـهما ومـن ـىل هـةأ األ ـال املسـيفلىل ،تلتـش
احلزمة الدنيا مـن ـدما الـدعما وتلتـش لن ـر مـن  323 000ـ دعمـا
12 000
ن سيا  -اجتماعياا
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 - 69وط قينيــا ،حص ـ  5 427ــال مــن لب ـ  5 878ــال مســيفال علــش حتــويال
نتديةا وط ليايا ،حص  69ط املا ة من األ ال املسيفلىل الـ  3 660علش مبلغ نتدش ملـرة
واحدة تيمة  150دوأرا من وزارة ال ـةون اجلنسـانية والط ولـة واحلمايـة اأجتماعيـةا وط
ليايــا ،تــدعم اليونيســيي اجلهــود الراميــة عــادة تن ــي ممارســة تســيفي املواليــد و بــدار
مل وتإة هـذه املمارسـة لو توّ ـمل ط العديـد مـن املرانـز الصـحية
رهادا امليالد ،حي
علش مدى العا املا ا وتبيت ن مـن التتييمـا الـيت لجريـمل لن مع ـم األ ـال البـالغ عـددهم
ال إوب ت يسيفلواا
الذين ولدوا لثنا ت
73 000
 - 70وط سإاليون ،عزتز جهود ةاية الط من الل ن ر لر عة موح ىل افيىل مـن
موح ةاية الط لتك يي ربد األ ال الذين يعي ون مع لسـر ا ـعة للحيفـر الصـح
ولتتــدمي الــدعم الــتتب الســلطا وال ــرنا ط تلبيــة احتياجــا الوّايــة واأحتياجــا
الن سية  -اأجتماعيةا
التعليم
 - 71ج تهــز مــا يزيــد علــش  25 000مــن املــدارب ط عيــع لحنــا ســإاليون وقينيــا وليايــا
العــدد الالزمــة لتــ مىل لدن حــد مــن الن افــة الصــحية للوّايــة مــن فــإوب يبــوأو وتلتــش
 124 000معلمــا التــدري ط الوّايــة مــن فــإوب يبــوأ ،ط حــىل تلتــش  36 000معلمــا
التدري ط تتدمي الدعم الن س  -اأجتماع ا
 - 72وتعم ـ وزارة التعلــيم والعلــو والتكنولوجيــا ط ســإاليون ،التعــاون مــع اليونيســيي
وررنا ها ،علش مراّبة مدى التتيـد اوتونـوأ السـالمة ط املـدارب ،مـع ترنيـز اأهتمـا
علش البتع السا نة ،لأ وه نامبيا واملنطتة احلضـرية الغر يـة و ـور لونـوا وت ـإ يانـا
حدي ـــة مـــن نامبيـــا و ـــور لونـــو لن نســـبة  88ط املا ـــة مـــن املـــدارب تلتـــز جبميـــع
روتونوأ السـالمة ال الثـة املتم لـة ط قسـ األيـدش ومراّبـة درجـا احلـرارة والتن يـيا
وتلتز نسبة تترش من  95ط املا ة غس األيدش ومراّبة درجا احلـرارةو نمـا ورد مـن
ا ية ن الدرجةا وتواب اليونيسيي تتدمي الـدعم ط توزيـع مـواد ألقـراع
قينيا يانا
التعلـيم والــتعلم علـش املــدارب ول ـال األســر املو ـوعة حتــمل احليفـر الصــح  ،و ـرش ذلـ
طرق منها توفإ نسو مصـوترة للـدروب حـ يتسـىن تلتـ الـدروب دون توّـيا و اا ـافة
ذل  ،يستعان ا عدده  41بطة ذاعية ط سإاليون لب الاام التعليميةا
 - 73لمـــا ط قينيـــا ،فتـــد ربـــد اليونيســـيي ورـــرناؤها ط التن يـــذ مـــدى األتـــزا
اوتونوأ السالمة للوّاية من فإوب يبوأ ط املدارب ط منـا س فارانـاه ونينـديا ومـامو
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املــدارب لن املعلمــىل والتالميــذ يلتزمــون
ونانكــانا و وجــ عــا  ،يتــبىل مــن الزيــارا
ـالاوتونوأ ا ووابــلمل  21بطــة ذاعيــة ـ ــرام ت تي يــة مشلــمل ـ رســا ر يســية
خبصو الوّاية من فـإوب يبـوأا نمـا وابـلمل بطـة ااذاعـة الترويـة ط فوريكاريـاه ـ
رام توعية إوب يبوأ ط الصـباح و ـرام ت تي يـة ط املسـا ا وّـد ن ـر وزارة التعلـيم
اجلدول الزمب اجرا امتحانا هناية العا اليت ينت ر لن تبدل ط متوز/يولي ا
 - 74وط ليايــا ،تتــد اليونيســيي الــدعم وزارة التعلــيم ط رــرا مــواد التعلــيم والــتعلم
وتوزيعهـــاا وّـــد مت اآلن توزيـــع مـــواد ل ا ـــدة  29 776تلميـــذا و  1 942معلمـــا ط
 120من املدارب الـ  995املستهدفة ط متا عة مونتسإادوا وتعم اليونيسيي ليضا ـك
وثيس مع العاملىل ط ّطا التعليم ط املتا عا واألحيا غرع جناز طـ التوزيـع ط تيـة
املتا عــا ا وتلتــش مــا موعـ  4 619مدرسـة ،تتــد ــدماهتا حنــو  1.2مليــون ـ ،
العدد الالزمة للوّاية من العدوى ومكافحتهاا ولضـمان تن يـذ روتونـوأ السـالمة ـك
فعــال ط عيــع املــدارب ،مت تــدري عيــع املســةولىل التر ــويىل ط الوحــدا ارليــة دا ــ
املتا عا  ،وعددهم  98مسةوأ ،علش استخدا هذه العـددا وّـا هـةأ ـدورهم تـدري
معلمين اثنىل وعضو واحد من ععية اآل ا واملعلمىل ط ن مدرسة ،ليص مو مـن تلتـوا
 9 238معلما و  4 619والداا
التدري
 - 75وط ليايــا ،تتــد اليونيســيي الــدعم اجلهــود الــيت تبــذفا احلكومــة لتوحيــد معــايإ
حتســىل الــبىن التحتيــة للميــاه والصــرح الصــح والن افــة الصــحية وتعزيــز الن افــة الصــحية ط
املداربا و رش حاليا تتييم مرافس توفإ امليـاه و ـدما الصـرح الصـح والن افـة الصـحية
ط مدارب يتارةا وط املرحلة األو من التتييم ،ستحصـ  140مدرسـة ط تسـع متا عـا
علش موعة ناملة من دما املياه والصـرح الصـح والن افـة الصـحية ،ـا ذلـ اللـواز
ومرافــس التصــحاح الــيت تل ـ احتياجــا األوأد والبنــا  ،ومرافــس دارة الن ايــا  ،ولمــانن
قس األيدش اليت يسه الوبول ليها ،ونوادش الصحة املدرسيةا
اآلثار االقتصادي وسبل العيش واألمن الغذايي
ســنا ي ــا ط لعتــاش اض ــاع معــدل انتتــال عــدوى
 - 76رــهد الن ــاد اأّتصــادش حت ت
فإوب يبوأ ونبح انت ار ال إوب جغرافياا
 - 77وط ســإاليون ،اســت اد ط حزيران/يونيـ لن ــر مــن  300مســت يد مــن الن ــاد الــذش
يتو رنام األقذية العامل ط ار تتدمي التغذية التكميليـة ارـددة افـدح ،ط حـىل تلتـش
عدد يناهز  10 000رخص مساعدا قذا يةا
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 - 78وللتخ يي من األثـر الـذش ّـد يـنيفم عـن موسـم زراعـ ـعيي يحتمـ لن ت ـهده
ل ال مرة املنا س املتضررة من فإوب يبوأ ،واب رنام األقذية العامل تنسيس مـا تتـو ـ
حكومة سـإاليون مـن يصـال ل قذيـة وتوزيـع للبـذور ،ليتيفـاوز عـدد املسـت يدين 21 000
رخص ط حزيران/يوني ا ويوفر رنام األقذية العامل الدعم اللوجسيت لنت البذور ط ـار
ةلة مماثلة ط لياياا وط حزيران/يوني  ،ارترى رنام األقذية العامل من مـزارعىل بـغار ط
قينيا وسإاليون لن ر من  800ن من األرز والبازأ افنديةا
 - 79لما ط ليايا ،فتد لجر من مة األمم املتحدة ل قذيـة والزراعـة لر ـع حلتـا عمـ
تمعيـة ط متــا عيت لوفـا و ونــغ ،حضــرها مم لـو  50ععيــة مــن اجلمعيـا النســا ية الترويــةا
مم ل  50ععية من ععيـا اأد ـار وااّـراع الترويـة ـ ن
وّدممل املن مة التدري
التموي البالغ الصغر و دارة النتدية ،وّدممل حتويال نتدية م ـرو ة ملـا عـدده  150ععيـة
نســا ية ط املنــا س األرــد تضــررا مــن اايبــوأ ط متا عــا لوفــا و ونــغ ونيمبــا ،وتســتمر ط
الوّمل ن س لن طة بالح  90هكتارا من حتول األرزا
منع تفشي إيبوال يف البلدان غري املتضررة
 - 80تتــد من مــة الصــحة العامليــة ورــرناؤها الــدعم ط تن يــذ اخلط ـ التن يذيــة ألن ــطة
الت ه ـ ملواجهــة يبــوأ وزارا الصــحة ط البلــدان األفريتيــة ذا األولويــة مــن حي ـ
التعـرتع خلطــر انتتــال ال ــإوبا وط حزيران/يونيـ  ،ن ــر ــاا متخصصــون ط ســتة لــدان
ذا لولويــة ،لأ وهـ توقــو والســنغال وقانــا وقينيــا  -يســاو ونــو دي ــوار ومــا ا وط
الوّمل ن س  ،يواب املوح ون األر عـة ع ـر املعنيـون الت هـ ملواجهـة فـإوب يبـوأ الـذين
لوفدهتم من مة الصحة العاملية تتدمي الدعم  11مكتبا ّطريا ذا لولوية من مكاتـ املن مـة
ملدة ستة لرـهر ،ط حـىل يتـد ثالثـة ـاا ط الوّايـة مـن العـدوى ومكافحتـها وط التنسـيس
واللوجستيا املتعلتة الصحة الدعمَ عدة لدان ط ال ترة ن سهاا
 - 81وعت حهور حاأ بـا ة ـإوب يبـوأ مـة را ط باف ـة ـون ط قينيـا علـش
احلدود مع قينيا  -يساو ،زاد من مة الصـحة العامليـة واليونيسـيي ورـرناؤةيا مـن الـدعم
املتــد هبــدح تعزيــز ّــدرة قينيــا  -يســاو علــش الك ــي عــن حــاأ اابــا ة ــال إوب
ومواجهتها ط حالة انتتال العدوى عـا احلـدودا وانصـ ت ترنيـز الـدعم اا ـاط املتـدت علـش
ن ا مكتبىل فرعيىل ملن مة الصحة العامليـة ط مـنطتيت قـا و وتومبـا الـواّعتىل علـش احلـدود
مع قينيـاا وط حزيران/يونيـ ّ ،أـ تد الـدعم ط ـاأ املراّبـة الو ا يـة ،ولعمـال التنسـيس علـش
الصعيدين ارل والدو  ،و جرا ا ال حص ط نتاد الد ول ،و ررات اتتمعا ارليةا
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 - 82وط نو دي وار ،لجر من مة الصحة العاملية تتييما ملـا تلكـ ن ـا اللوجسـتيا
الــو ب مــن ّــدرا ومـا ي ــو مــن ّصــور مــع الترنيــز علــش تــدا إ اادارة اآلمنــة للحــاأ
والعـزل والنتـ ون ـم اأتصــاأ و دارة سالسـ اامـدادا لمــا ط السـنغال ،فتــدممل من مــة
الصــحة العامليــة الــدعم مرنــز عمليــا مواجهــة الطــوارا الصــحية ط جــرا سلســلة مــن
عمليــا ارانــاة والتــدريبا امليدانيــة اســتمر علــش مــدى لســبوعىل أ تبــار التــدرة علــش
انت ـاح مــا ي ــتب ط لنـ حــاأ بــا ة ـإوب يبــوأ ،وعلــش التعامـ مــع احلــاأ حـ
التســريح لو الوفــاة ،ومت ذلــ ط نتطــة الــد ول املوجــودة ط نــالي ورو وط مرنــز عــالج
فــإوب يبــوأ ط تامبانونــداا وط قانــا ،لجريــمل عمليــة بانــاة لتتيــيم مــدى ت ه ـ فريــس
اأستيفا ة السريعة ط البلد وّدرات ط ال اللوجستيا ا ومن املترر جـرا عمليـا بانـاة
ط ما ط متوز/يولي ا وط توقـوّ ،أـدت الـدعم ط ـال الوّايـة مـن العـدوى ومكافحتـها علـش
مدى لر عة لسا يع طرق منها جرا دورة تدريبية للمدرِّ ىلا
 - 83وط  30حزيران/يوني  ،نانمل نسبة  50ط املا ة من البلـدان ذا األولويـة ،ـا فيهـا
عيع البلدان األر عة اتاورة لسإاليون وقينيا ولياياّ ،د ن ـذ مـا أ يتـ عـن  50ط املا ـة
من العنابر املدرجة ط التا مة املرجعية لتـدا إ الت هـ ملواجهـة فـإوب يبـوأ ،متا ـ تن يـذ
 7ط املا ـة ط نـانون األول/ديسـما 2014ا ويبلــغ متوسـ معـدل التن يـذ  44ط املا ــة ،ط
حىل يبلغ متوس املعدأ حس العنصر مـا يلـ التنسـيس 49 ،ط املا ـةو لفرّـة اأسـتيفا ة
الســريعة 45 ،ط املا ــةو توعيــة اجلمهــور 57 ،ط املا ــةو الوّايــة مــن العــدوى ومكافحتــها،
 45ط املا ــةو دارة احلــاأ  55 ،ط املا ــةو الــدفن امل ـ مون والكــرمي 35 ،ط املا ــةو املراّبــة
الو ا يــة 54 ،ط املا ــةو اّت ــا لثــر يــالط املصــا ىل 34 ،ط املا ــةو املختــاا  75 ،ط املا ــةو
التــــدرا عنــــد نتــــاد الــــد ول 46 ،ط املا ــــةو امليزانيــــة 34 ،ط املا ــــةو اللوجســــتيا ،
 21ط املا ةا
سب املض ّدما
 - 84استمر حراز تتد مهمت ط مكافحـة فـإوب يبـوأ ط ال تـرة امل ـمولة ـالتتريرا ف ـ
ســــإاليون ،لأ لـــــغ عـــــن ينـــــال حـــــاأ ط نــــ لســـــبو مـــــن األســـــبوعىل املنتـــــهيىل ط
 28حزيران/يونيـ  ،وهــو لدن عــدد حــاأ يســيف منــذ منتصــي ليار/مــايو 2015ا ورقــم
هذه املكاسـ  ،مـا زالـمل هنـات انتكاسـا جتاَـ علـش بـعيد اجلهـود الراميـة منـع انتتـال
العدوى متاماا وأ يزال هنات ّلس مـن انت ـار سالسـ قـإ معروفـة أنتتـال العـدوى ط قينيـا
وســإاليونا و عــد مض ـ ســتة لســا يع علــش عــالن ليايــا اليــة مــن فــإوب يبــوأ ،تب ـيتن ط
 29حزيران/يوني لن ج ة رخص عمـره  17سـنة ط متا عـة مـارقي حتمـ فـإوب يبـوأ،
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ولع ط ذل تذنرة ن من الضـرورش اأسـتمرار ط تـو ت اليت ـة ال ـديدة ط عيـع لحنـا
املنطتة لن تعلنَ عيع البلدان الية مـن فـإوب يبـوأا وسـتتطل مكافحـة هـذا ال ـإوب
املميــمل اســتمرار اجلميــع ط مواجهتـ إبــرار وتعزيــز لن ــطة التصــدش لـ طــرق منــها زيــادة
حكــا اجلهــود املبذولــة ط البلــدان املتضــررة علــش بــعد رــرات اتتمعــا ارليــة واّت ــا لثــر
يالط املصا ىل والتعاون عا احلدودا
 - 85ولأثــب علـــش ليايــا ،حكومـــة ورـــعبا ،أذاذهــا تـــدا إ عاجلــة أستتصـــا السلســـلة
املكت ـ ة مــة را أنتتــال العــدوىا و نــب واثــس لن ـ ســيكون تــدور ليايــا احتــوا ال هــور
امل اج لل إوب ط اآلونة األ إة ،وذل ض التيفر ة الـيت انتسـبتها ومـا ل انـمل عنـ مـن
تصميم والتـزا  ،و ـدعم نامـ مـن ال ـرنا الر يسـيىلا ون ـرا خلطـورة ت ـ املـرع ،ل ـرز
حهــور يبــوأ مــن جديــد فعاليــة اســتراتييفية التصــدش التن يذيــة ط تعزيــز الدرايــة والتــدرا
الو نيـة الــالز ت عيلـها أنت ــاح ال هـور امل ــاج لل ـإوب فــور حدوثـ ومواجهتـ ــك
سريع وفعالا وّد نان ط لسلوش تصدش ليايا للو ع رهان علش يت تهاا
 - 86ولأرــيد التيــادة الــيت ل ــان عنــها ر يســا قينيــا وســإاليون عتــدةيا اجتماعــا ينــهما ط
الوّمل املناسـ ط لـد امـا أش وقباأمويـا احلـدوديتىلا وّـد تبـع ذلـ اأجتمـا  ،الـذش
ل ــرز التزامــا سياســيا علــش لعلــش املســتويا  ،تعزيــز عمليــا التصــدش ل ــإوب يبــوأ ط
املتا عا واراف ا املتضررةا ولح اجلميع علش مان اأستمرار ط ذل اجلهود ن ـاد
ط ررات اتتمعا ارلية وط لن طة املراّبة ملنع انتتال العدوى عا احلدود واابا ة هبـا مـن
جديدا و تو ن ما من لد ط املنطتة ط م من متاما مـن طـر العـدوى لن تعلـن املنطتـة
يفملها الية من يبوأ ،فإنب لعبتر ددا عـن م ـاعر الكـ إين ،ـن فـيهم رؤسـا سـإاليون
وقينيا ولياياا
 - 87لما النسبة سب املضـ ّـدما ،فـإن جهـود التصـدش ل ـإوب يبـوأ علـش الصـعيد
العامل لببحمل لفض استعدادا اآلن ألّلمة التـد ال وحتديـد لهـدافها يـ تـدعم اجلهـود
املبذولة و نيا لتلبية احتياجا اتتمعا ارلية املتضررةا وما زالمل هنات بعو ا تواجَـ ط
التعام مع آ ر احلاأ املتبتيةا وتتزايد ط هذه املرحلة ال ابلة من التصـدش لل ـإوب لةييـة
ما تتدم من مة الصحة العاملية من ّيادة و اا تتنيـة متخصصـة و ـدما تنسـيس للتضـا
علــش ال ــإوب متامــا وهنا يــاا ومت ـ اتتمعــا ارليــة ،اآلن ودومــا ،التــوة الدافعــة ط التصــدش
للو ا ينما يتواب ـذل اجلهـود أنت ـاح لسـباش انتتـال العـدوى واستقصـافا ط األمـانن
اليت ما زالمل تعـال منـهاا وهبـدح تعزيـز جهـود التصـدش للو ـا املبذولـة ط امليـدان ،وتوجيـ
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اأهتما ملا تبتش من البتع السا نة ،رش تن يذ عمليـة ”اأمتـداد
وتن يذ ةلة لتعزيز املراّبة ط قينياا

ال ـمال“ ط سـإاليون

 - 88وط ســـإاليون ،لجنـــز عمليـــة حتويــ البع ـــة وســـلممل مهامهـــا التن يذيـــة لل ـــرنا
الـو نيىل وونـاأ األمـم املتحـدة وبــناديتها و را هـا ط  30حزيران/يونيـ ا لمـا ط قينيــا،
فتتو البع ة خب د لن طتها تدر يا وستسلم زما عيع العمليا لول  31متوز/يولي ا
 - 89وت األمم املتحدة ثا تة علـش التزامهـا ـدعم حكومـا سـإاليون وقينيـا وليايـا ط
التضــا علــش فــإوب يبــوأ متامــا وهنا يــاا ورقــم لن البع ــة تســتعد اهنــا مهمتــها لــول
 31متوز/يوليـ  ،فتــد ّـرتر لن تبتــش ط البلــدان املعنيــة عـد انتــها عمــر البع ــة عنابــر األمــم
املتحدة التيادية الرفيعة املستوى املكرتسة جلهود التضا علش فإوب يبـوأ متامـا ،وذلـ حتـمل
رــراح من مــة الصــحة العامليــة و ــدعم مــن لفرّــة األمــم املتحــدة التطريــة ،حـ هنايــة نــانون
األول/ديسما 2015ا وّد تولمل وناأ األمم املتحدة وبـناديتها و را هـا ،و ع ـة األمـم
املتحــــدة ط ليايــــا ،وال ــــرنا الو نيــــون والــــدوليون زمــــا املهــــا التن يذيــــة الضــــرورية،
ناللوجستيا  ،واادارة امليدانية ل زما  ،و دارة املعلوما  ،وذلـ للمسـاعدة علـش اجتيـاز
هذه العملية اأنتتاليـة سالسـةا ومـن ناحيـة ل ـرى ،يلـز من مـة الصـحة العامليـة احتياجـا
افية من املوارد املالية لتغطية تكاليي هذه الترتيبا اأنتتالية علش مستوى التيـادةا وحتتـاج
األمم املتحدة ورـرناؤها مـوارد ليضـا لـدعم اجلهـود الـيت تتودهـا التـوى الو نيـة للتضـا
علش انت ار الو ا  ،ودعـم لن ـطة التعـاط األوليـة املضـطلع هبـا ط البلـدان املتضـررةا وسـتتم
الطوي ط متكىل رعوش البلدان املتضـررة مـن احلصـول علـش
األولوية علش املدى املتوس
الرعايــة الصــحية العاليــة اجلــودة ط عيــع لحنــا هــذه البلــدانا ومــا زال الصــندوق اأســتقمال
املتعدد ال رنا للتصدش ل إوب يبوأ ي ك مصدرا م يـدا لتمويـ امل ـاريع البالغـة األةييـة
ط التصــدش لل ــإوبا ومــن الضــرورش جتديــد مــوارد هــذا الصــندوق اأســتقمال اســتمرارا
ولــذل لح ـ الــدول األعضــا  ،ط هــذه املرحلــة احلرجــة ،علــش موابــلة تتــدمي الــدعم املــا
والسياس الضرورش للتضا علش فإوب يبوأا
ـ ن التعــاط مــن فــإوب يبــوأ ط نيويــورت ط  10متــوز/
 - 90وســينعتد املــةمتر الــدو
يولي  ،2015حيـ سـتكون ال ربـة متاحـة ا ـدا التضـامن مـع البلـدان املتضـررةا ولرـكر
رؤسا سإاليون وقينيا وليايا ،جان احتاد هنر مانو ،علش ما ذلوه من جهود ّيتمـة علـش
سبي التحضإ للمةمترا وستساعد امل ارنة ارتملة ل ـراح ال اعلـة مـن التطـا اخلـا ط
املــةمتر علــش تكــوين رؤيــة رــاملة عــن لن ــطة التعــاط املزمــع جنازهــا لــدفع عيفلــة التنميــة
اأجتماعية -اأّتصادية ط البلدان املعنيةا
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 - 91ولركر رؤسا سإاليون وقينيا وليايا علش ّيادهتم املسـتمرة لليفهـود العامليـة املبذولـة
ط التصدش ل إوب يبوأا فعلش مدى األرهر الع رة اليت مضمل علـش ن ـا البع ـة ،لحرزنـا
تتدما نبإا ط مكافحة فإوب يبوأا أ لن مـا زالـمل هنـات حتـديا حتيتيـة ،وأ سـيما ط
هذه املرحلة من عملية التصـدش ل ـإوب يبـوأ الـيت ـ لن ي ـ فيهـا الترنيـز منصـبتا علـش
التضــا علــش فــإوب يبــوأ متامــا و ــال رجعــةا و ـ لأ نكت ـ ــا حتتــس لو ن تــد ةيتنــاا
لن نسـتمر ط حـ السـكان املتضـررين علـش عـد اأستسـال لإلحبـادو فيفهـودهم
احلكومـا
اأستمرار ط تتدمي الـدعم الـدو
ّد دل تس ر عن نتا نبإةو نما
واتتمعا املتضررة ك مر ن ّا للتكييـيا ومن ومـة األمـم املتحـدة ملتزمـة التزامـا تامـا
امل ـا رة ط دعـم رـعوش سـإاليون وقينيـا وليايـا حـ ينيفـز العمـ املطلـوشا ولحـ عيـع
العاملىل ط التصدتش ل إوب يبوأ علش لن يوابلوا عملهما
 - 92ولرجو ممتنا توجي انتباه لعضا اجلمعية العامة
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