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 راشتنا عم نانبلل يبوروألا داحتالا ةحنم لوح يندملا عمتجملا تايصوت ةلاسر

 ١٩-ديفوك ةحئاج

٢٠٢٠ ليربأ/ناسين ٩ سيمخلا  

 

 ةموكحلا تنلعأ ،ملاعلا لوح ١٩-ديفوك ةحئاج هب تبّبست يذلا هب أّبنُتملا ريغو طوبضملا ريغ ّيشّفتلا لظ يف

 ثيدحت رخآ بسحبو .١٩-ديفوك ةهجاومل دالبلا يف ةيحصلا ئراوطلاو ةماعلا ةئبعتلا سرام/راذآ ١٥ يف ةينانبللا

 .١٩ تايفولاو ٥٧٥ تاباصإلا ددع غلب ،ليربأ/ناسين ٨ خيراتب ةينانبللا ةحصلا ةرازو نع رداص

 نويلم ١٦٨ غلبم صيصخت مت ،نّييروّسلا نيئجالل ةفيضملا ةرواجملا لودلل يبوروألا داحتالا معد راطإ يفو ،اًرّخؤم

 ةيامحو ميلعتلا عاطق معدو ،ئجاللاو فيُضملا نْيعمتُجملا نم ةفيعضلا ُرسألا دومص زيزعت فدهب نانبلل وروي

 .نْيعمتُجملا الك نيب ةكرتشُم يعامتجا نامأ تاكبش ءاشنإ يف ةمهاسملاو ،لفطلا

 ةينامثلا تاونسلا يف يكريمأ رالود تارايلم ٨ نع ديزي ام نانبل يف نييروسلا نيئجاللا ةمزأل ةباجتسالا ةطخ تّرفو

 ّنأ ّالإ .ةينانبللا ةموكحلا لهاك نع ءبعلا عفر يف ينانبللا يلحملا عمتجملا معد يف ةطخلا هذه تمهاسو ،ةيضاملا

 رود يأ اهل نكي مل امك .لاومألا صيصختو فرص تاّيلآ ىلع ةباقرلا يف اًرود اهل نكي مل يندملا عمتجملا تامظنم

 نم مغّرلا ىلع – ئراوطلا تالاحل ةباجتسالا ططخ ذيفنت وأ حرط يف ةينانبللا ةموكحلا عم نواعتلا يف يروحم

  .يلحملا ىوتسملا ىلع نيئجاللا تاعمتجم عم ةطشانلا تامظنملل ةمكارتملا براجتلاو تاربخلا

 ةّيلآ دوجو ةرورض نعو ،نانبلل صّصُخملا معدلا عيزوت ةّيفيك ءازإ اهقلق نع ّربعت هاندأ ةّعقُوملا تاسسؤملا ّنإف اذل

 .ةّعقوتملا ئراوطلا تالاحل ةباجتسالا ةطخ ذيفنت يف نيئجاللا تاعمتجم عم ةلماعلا يندملا عمتجملا تامظنم كارشإل

 ةحئاج راشتنا نم دحلا راطإ يف نانبل ىلإ مّدُقملا همعد ططخ ةعجارم يبوروألا داحتالا ىلع نّيعتي

 :رابتعالا نيعب ةيلاتلا يندملا عمتجملا تامظنم تايصوت ذخأو ،١٩-ديفوك

 نع أشنت دق ةلمتحم يرسق ءالخإ تايلمع يأ فقولو تاراجيإلا ةيطغت لمشيل يفاضإ غلبمب نانبل معد .1

 .ةيرهشلا/ةيونسلا تامّيُخملا يضارأو لزانملا روجأ عفد ىلع نيئجاللا ةردق مدع

 ئجّاللاو فيُضملا نْيعمتجملا معدل لاومألل هعيزوت ةيفيكو نانبل تالّخدت مييقتل ةبقارم ةّيلآ عضو .2

 .ّةفاك يندملا عمتجملا تامظنم عم نواعتلاب

 يندملا عمتجملا تامظنم اهنمض نمو ةّينعملا تاهجلا لكل حيرصلاو ينلعلا نيمضتلا ةرورض ىلع ديكأتلا .3

 ةّيثاغإلا تاطاشنلا يف صوصخلا هجو ىلعو ،نيئجاللا تاعمتجم يف اهلّخدت تاطاشن عيسوت يف اهمعدو

 رثأ اهل نوكيس ناكسلا تاعومجمل زرفلا تاسايس عاّبتاو ةباجتسالا ةيئاقتنا ّنأب ريكّذتلا ردجيو .ةئراطلا

 ةيزييمتلا ةيذيفنتلا تارارقلا بيوصت لاثملا ليبس ىلع اٍّينمض كلذ لمشيو ،ءابولا ءاوتحا ىلع يبلس

 .نيئجاللا دض تايدلبلا ضعبل

 ةدعاسملا ميدقت يف نييروسلا نيئجاللا نم ةيبطلا تاربخلا يوذو تاداهشلا ةلمحو نيطشانلا طارخإ .4

 وأ ةينوناق ةماقإ قاروأ ىلع مهلوصح لوح طورشو دويق عضو نود نم ،ئراوطلا تالاح يف ةمزاللا

 .لمع تازاجإ
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 طورشو تابلطتم ءاغلإو ،ةماقإلا طورشل نيفلاُخملا امّيس ال ،نييروسلا نيلقتعملا عيمج نع يروفلا جارفإلا .5

 ةقحالم يأ قيلعتو ،ةماعلا ةئبعتلا ةرتف لاوط ةينانبللا يضارألا ىلع اٍّيلاح نييروسلا نيئجالل ةماقإلا

 .نيفلاخُملل ةّينوناق

 ةمزاللا رجحلا تابلطتمو نكامأو جالعلاو ةيودألاو١٩-ديفوك تاصوحف ّرفوت ةباجتسا ةطخ ميدقت .6

 وأ ةيسنجلا وأ ةيعامتجالا ةلاحلا وأ سنجلا وأ يعامتجالا عونلا ساسأ ىلع زييمت نودو ،ًاناّجمو عيمجلل

 ةيبطلا مزاوللاو ةزهجألا نيمأتو ،ةديقعلا وأ ةقاعإلا وأ رمعلا وأ ةيسنجلا لويملا وأ نوللا وأ يقرعلا لصألا

 .لداع لكشب ةينانبللا قطانملا عيمج يف

  :نوعقوملا
 :ةيلاتلا تاسسؤملا مضيو ،نييروسلا نيرجهملا لجأل تاوصأ ىدتنم
 
 ناسنإلا قوقحل لوصو زكرم .1
 ناروح لهأ ةطبار .2
 ةيريخلا دغلا ةيعمج .3
 يفاعتلاو ةرصانملل لما زكرم .4
 ةيناسنالا ةثاغالل ءاطع ةيعمج .5
 ةيمنتلا لجأ نم تامصب .6
 ايروس انتيب .7
 ريبكلا بلقلا ةمظنم .8
 ةيمنتلل ءانب ةسسؤم .9

 ناينب ةمظنم .10
 عادبإلا و بيردتلل ةلصوب .11
 رصيق تافلم ةعومجم .12
 دحاو ملاع لافطأ .13
 رود ةمظنم .14
 ةيناسنالا ةثاغالا ةئيه .15
 ناسنإلا ءانب ةمظنم .16
 ةيلودلا ةيناسنالا ةثاغالا ةئيه .17
 ةيمنتلاو ةثاغالل ةيلودلا ةيعمجلا .18
 نطو ىنج .19
 تاميرك ةمظنم .20
 درو ةسمل .21
 ناسنالا قوقح لجأ نم ءابطأو نوماحم .22
 سبام ةيعمج .23
 مالسلا ءانبل نون ةمظنم .24
 ايكرت تاراقلا ربع ءابطأ .25
 ةثاغإلاو ةيمنتلل اوس .26
 راوس ةمظنم .27
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 ةثاغإلل ايروس / فيلير ايريس .28
 ريبعتلا ةيرح و مالعإلل يروسلا زكرملا .29
 نييروسلا نييبرتغملل هيبطلا هطبارلا .30
 ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس .31
 ايروس لجآ نم هلمح .32
 ةيبطلا ةياعرلاو ةثاغإلا تامظنم داحتا .33
 ةيمنتلاو ةثاغالل جسفنب ةمظنم .34
 ةمادتسملا ةيمنتلل ءاضيبلا تاعبقلا ةمظنم .35
 ةأرملا معد ةسسؤم .36

 
 :ىرخأ تاسسؤم

 ةيرحلا نيمساي .1
 ثاحبألاو قيثوتلل ممأ .2
 ةنطاوملل ةيروسلا ةطبارلا .3
 ةيطارقميدلاو يندملا عمتجملا زكرم .4
 نيفظوملاو لامعلا قوقحل ينانبللا دصرملا .5
 ناسنإلا قوقحل ةيروسلا ةكبشلا .6
 نيماتسوكيد ةردابم .7
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