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 نیرفع يف تافطتخملا تادیسلا لوح ةیرحلا لجأ نم تالئاع ةكرح نایب

 شيجلل عباتلا ،ةزمحلا ليصف رقم لخاد نم روصم ويديف تنرتنالا ةكبش ىلع 2020 رايأ 29 خيرات يف رشتنا

 نيحلسم لبق نم هماحتقا ءانثأ ،ةيكرتلا ةرطيسلل ةعضاخلا نيرفع ةنيدم يف ً،ايكرت موعدملا يروسلا ينطولا

 .لفط َّنهتقفربو ّحلسملا ليصفلا ىدل تالقتعم ّنك تاديس ينامث ويديفلا يف رهظو .نييندمو

 يندمل رجتم لخاد ةيودي ةلبنق ءاقلإب ،2020 رايأ 28 يف ،ةزمحلا ليصف نم رصنع مايق ةيفلخ ىلع ماحتقالا ىرج
 نمً اددع عفد ام .نيرخآ حرجو لفط امهدحأ نينثا نييندم لتقم ىلإ ىدأو ،ةيقرشلا ةطوغلا نمً ارسق رّجهم
 .تا/نييندملا قحب ةرركتملا تاءادتعالا ىلع نيجتحمو نيطروتملا ميلستب نيبلاطم ،رقملا مامأ رهاظتلل ناكسلا

 هذه ىتح فورعم ريغ ّنهناكم ّنأ ّالإ ،تازجتحملا تاديسلل ريرحت ةيلمع هنأكو ادب ويديفلا َّنأ نم مغرلا ىلعو
 ّنهميلست نع ةعزفمو ةبراضتم ءابنأ ةمثو ً.اضيأ ةفورعم ريغ ّنهزاجتحا بابسأو ّنهؤامسأو ّنهتايوهو ،ةظحللا
 .تا/نييندملل بيهرتو لتقو فطخو ةقرس نم ،ىصحت ال تاكاهتنا هباكتراب فورعملا ةزمحلا ليصفلً اددجم
 .ايروس يف تاكاهتنالا قيثوت زكرم بسحب ةيركسعلا ةطرشلل نهميلست نع ىرخأ ءابنأ كانهو

 "مساجلا ءافيه" :َنهو ويديفلا يف اترهظ نيتديس ءامسأ قيثوت ،تاديسلا ءافتخا عم نمازتلاب ،تا/نوطشان عاطتسا
 قيثوت بسحب )2019 زومت ذنم ةزجتحم قيوج ةدلب نم( "النم ناكور"و ،)2018 ذنم ةزجتحم( نيرفع نم
 ليصف رقم لخاد ةزجتحم مويلا ىتح نيتنس تضمأ دق تازجتحملا نم لقألا ىلع ةدحاو نأ ينعي ام ،ءاطشنلا
 .اهب ترم يتلا فورظلاو اهلاقتعا بابسأ وأ اهناكمب اهتلئاع فرعت نأ نود يركسع

 ،لفط ةقفرب يركسع رقم يف تازجتُحملا تاديسلا رظنم نم ةيرحلا لجأ نم تالئاع ةكرح يف انمدُص دقل
 دنتست "ةينمأ بابسأ" دوجو ةجحب ليصفلا لبق نم هريربتل ةلواحم يأ نيدنو ،ةيناسنإلا ةماركلل ةنيهم فورظبو
 تّايوهو ريصم نع فشكلا مدع ينعيو .تايدروك نهنوكو تاديسلل يقرعلا ءامتنالا ىلإ ىلوالا ةجردلاب
 .ةلادعلل لوصولاو ماحم ليكوت يف قحلا نم نهنامرحو ،نهعم لصاوتلا نم ّنهلئاوع نّكمت مدع تازجتحملا

 ينيد وأ يقرع ساسأ ىلع تناك ةهج يأ اهب موقت يتلا ةيزييمتلا تايكولسلا ةيرحلا لجأ نم تالئاع ةكرح نيدت
 رمألا تاطلسل نهتمالسو تازجتحملا تاديسلا حارس قالطإ ةيلوؤسم لّمُحت .يسنج وأ يقطانم وأ يفئاط وأ
 شيجلا لئاصفل نكميال ذإ .ةنيدملا يف يسيئرلا مكحتملا اهفصوب ةيكرتلا تاوقلا اهسأر ىلعو ،نيرفع ةنيدم يف عقاولا
 .اهعم يكرتلا لهاستلا الول ةلثامم تاكاهتنا باكترا ،ةيندملا وأ ةيركسعلا ةطرشلا وأ ينطولا

 ينطولا شيجلا لئاصف تلصاو دقف ،نيرفع يف ةديحولا الو ىلوألا ةلاحلا ينامثلا تاديسلا زاجتحا نكي مل
 ناكس نم تايندملاو نييندملا قحب بييغتلاو يفسعتلا لاقتعالا ةسرامم نييضاملا نيماعلا ىدم ىلعً ايكرت ةموعدملا
 ةيقوقح تامظنم نع ةرداص ريراقت بسحب ،ةيكرتلا تاوقلا نم عمسمو ىأرم ىلع ،دركلاو برعلا نم ةنيدملا
 ةيروس ةيقوقح تامظنم ةدع تقثو امك . ةيلودلا وفعلا ةمظنمو ةلقتسملا ةيلودلا قيقحتلا ةنجل اهنيب نم ةيلود
 15 نع لقي ال ام كانه نأ تدكأو 2019 نم يناثلا فصنلا لالخ نيرفع يف يفسعت لاقتعا ةلاح 506 ثودح
 .2020 ةيادب ذنم نيرفع ةقطنم يفً ارسق تايفتخملا دادع يف ةأرما

 ةقيرطب ةيركسعلا اهتارقم يف تايندمو نييندم قحب بيذعتلا ةسراممب لئاصفلا مايقً اضيأ ريراقتلا هذه تقثوو
 فطخلا تايلمع كلذ ىلإ فاضيو .هتبراحم ةضراعملا لئاصف يعّدت يتلا ،ماظنلل ةينمألا عرفألا تاسراممل ةقباطم
 .مهحارس قالطإ لجأ نم مهيوذو تا/نيلقتعملا نم ةيدفلا بلطو زازتبالاو
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 كرحتلاب ةيكرتلا ةموكحلا بلاطن ،نايبلا اذه ىلع ةعقوملا تامظنملاو ةيرحلا لجأ نم تالئاع ةكرح يف اننإ
 :لجأ نم نيرفع ةنيدم يف ةيندملاو ةيركسعلا ةطرشلاو ينطولا شيجلا لئاصفو اهتاوق ىلع طغضلاو يروفلا

 ً.اروف نهحارس قالطإو تازجتحملا تاديسلا ةيوهو ناكم نع فشكلا .1
 .هنع نيلوؤسملا ةبساحمو زاجتحالا ةرتف ءانثأ نهفورظو نهزاجتحا بابسأ لوح قيقحت حتف .2
 ،لافطألاو ءاسنلا ةصاخو ةيركسعلا لئاصفلا تارقم يف تا/نيلقتعملا عيمج نع يروفلا جارفإلا  .3

 .تاكاهتنالا يبكترم ةبساحمو
 .ةصتخم ةيئاضق ةهج نع ةرداص ةيمسر ةركذم نود نيرفع يف لاقتعالا تايلمع فاقيإ  .4
 .ةمكاحم نود زاجتحالا تالاح ءاهنإ  .5
 ةيناسنإلا نيزجتحملا عاضوأ ىلع عّالطالاو زاجتحالا زكارم عيمج ىلإ لوخدلاب ةدياحم تامظنمل حامسلا  .6

 .ءاسنلا ةصاخو
 ةحضاو ةغلب اهرشنو ،لاقتعالاو فيقوتلا تايلمع اهساسأ ىلع متت يتلا ةينوناقلا سسألا حاضيإو حرش  .7

 .نيرفع ةنيدم يف ناكسلا عيمجل ةموهفمو

 كلذكو ،ةيناسنإلاو ةيقوقحلا ةيلودلاو ةيلحملا تائيهلاو تامظنملا عيمج ةيرحلا لجأ نم تالئاع ةكرح وعدت امك
 ناسنإلا قوقح تاكاهتنا فاقيإل ةيكرتلا ةموكحلا ىلع طغضلل ،يروسلا فلملا ىلع ةرثؤملا ةيلودلا فارطألا
 .ايروس لامش اهتاوق ةرطيسل ةعضاخلا قطانملا يف ةيفسعتلا تالاقتعالاو

 :نوعقوملا

 رصيق تالئاع ةطبار  .1
 ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس  .2
 باقعلا نم تالفإلا دصر ةمظنم - شتاو يتنويبما  .3
 لئادب .4
 يتلود .5
 ومنروأ .6
 ايروس لجأ نم ةلمح .7
 ينررح ةمظنم .8
 ةيمنتلا لجأ نم نآلا ءاسنلا .9

 ةنطاوملل ةيروسلا ةطبارلا .10
 ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم .11
 ايروس لامش يف تاكاهتنالا قيثوت زكرم .12
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