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 نيفطتخملا/نيلقتعملا نع جارفإلاب ينعملا لماعلا قيرفلا ىلإ ةلاسر :ايروس

 ةدحتملا ممألل صاخلا ثوعبملل عباتلا

 

 عوضوم لوح ةلبقملا تاشقانملا يف لضفأ لكشب اهكارشإب بلاطت ةيروس يندم عمتجم تامظنم عست

نيزجتحملا  
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 يتلا ةطاحإلا نمض ،ايروس ىلإ ةدحتملا ممألل صاخلا ثوعبملا ةبئان ،"رطم ةلوخ" تفشك ،2020 رياني/يناثلا نوناك 20 خيراتب

 تاعامتجالا نم تاونس دعبو هَّنأ -تادجتسملا نم ةعومجم اهيف تدروأ يتلاو- ةدحتملا ممألل عباتلا نمألا سلجم ىلإ اهتمَّدق

 ريغ تاسراممو جئاتن نع تضَّخمت يتلاو ،نيفطتخملا/نيزجتحملا عوضوم صوصخب ايكرتو ايسورو ناريإ نم ٍّلك نيب ةيرسلاو ةقلغملا

 لح ىلإ لصت اّهلع عوضوملا اذه ةينعملا ةثالثلا فارطألا كلت عم ثحبت نأ ةدحتملا ممألا تأترا ،ىرسألا لدابت تايقافتاك ةيضرم

 -اهعون نم ىلوألا ّدعت- ةصرف ءارجإلا اذه لّكشي فوسو .نيدوقفملا تايوه نع فشكلاو ثثجلا ميلست نأشب مهافتو مادتسم

 .اذهك ملؤمو ساسح عوضوم لوح تاشقانم يف ةدحتملا ممألا لالخ نم ةكراشملل يندملا عمتجملا تاسسؤم مامأ

 هيف يقتلتس يذلا بقترملا عامتجالل هدادعإ ءانثأ دكأتي نأ ىلع ،"نوسرديب ريغ" ،ايروس ىلإ صاخلا يممألا ثوعبملا ّثحن انرودبو

 اياحضلا بلاطم َّنأ نم ،يندملا عمتجملا تامظنم نم ةعومجمل نيلثممو ةلعافلا ثالثلا لودلا نع نيبودنم عم ةدحتملا ممألا

 .رابتعالا نيعب اهذخأ َّمت دق مهتالئاعو

 .ةليوط ةرتفل اهنم مهداعبتسا مت يتلا ةيلمعلا هذه ميمص يف مهعضوو نييروسلا كارشإ يرورضلا نم

 لماعلا قيرفلا تاءارجإ يف مهتالئاعو اياحضلا تاطبارو ةيروسلا يندملا عمتجملا تامظنم ةكراشم مدع َّنإف ،كلذ ىلع ةوالعو

 يف قحلا نامض َّنأ ثيح .هئانبأ ريصم ةقيقح ةفرعم يف لكك يروسلا عمتجملا قحو نيفتخملاو نيزجتحملا يلاهأ قحلً اكاهتنا لّكشي

 ىلإ لوصولاو يعسلا ىلإ فدهت ةكرتشم ةيتاسسؤم ةردابم يأ يف ةماع عمتجملاو اياحضلاو رسألا كارشإ مزلتسي ةقيقحلا ةفرعم

 ةلادعلاو ةقيقحلا زيزعتب ينعملا قباسلا صاخلا رّرقملا نم ّلك َلبِق نم هيلع ديكأتلا َّمت يذلا رمألا ،اياحضلا ّصخت تامولعم

 .يعوطلا ريغو يرسقلا ءافتخالا تالاحب ينعملا ةدحتملا ممألل عباتلا لماعلا قيرفلاو ،راركتلا مدع تانامضو تاضيوعتلاو

 :يلي امب ةدحتملا ممألل صاخلا ثوعبملا يصون ،كلذل

 .ايكرتو ايسورو ناريإ عم عامتجالا داقعنا لبق مهبلاطم عمجل مهتالئاعو اياحضلا ةلباقم .1

 يلثمم عم مهبلاطم ةكراشمو مهلئاسر لاصيإل عامتجالا روضحل يندملا عمتجملا تامظنمو اياحضلا تاطبار ةوعد نامض .2

 .لودلا

 لدابت تايقافتا لثم ،نيفطتخملاو نيزجتحملا ةيضقل مادتسم لح ىلإ لصوتلا قيعت يتلا تاسرامملا دّدجت مدع نامض .3

 .ىرسألا

 نم ةلعافلا تاهجلا وأ لودلا ةيوه نع رظنلا ضغب نيلقتعملا عيمج اياضق ةّينعملا لودلا عم عامتجالا لوانتي نأ نامض .4

 .مهزجتحت يتلا لودلا ريغ

 .عامتجالا لامعأ لودج ىلع شعاد لبق نم نيزجتحملا وأ نيفتخملا اياحضلا ريصم ةيضق عضو .5

 :نوـعقوملا

 .ناسنإلا قوقحو ةلادعلل -ومانروأ -1

 .)SLDP( ينوناقلا ريوطتلل يروسلا جمانربلا -2

 .يتلود -3

 .(STJ) ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس -4

 .)SNHR( ناسنإلا قوقحل ةيروسلا ةكبشلا -5

 .ساّرح ةكبش -6

 .)SCM( ريبعتلا ةيرحو مالعإلل يروسلا زكرملا -7

 . (SJAC)ةلءاسملاو ةلادعلل يروسلا زكرملا -8

 .)JFL( ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم -9
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