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 رصانعلا نم ددع مدقأو ، 12022سطسغأ /بآ 30 يف دوعس دبع راشب يروسلا ئجاللا لاقتعاب ينانبللا ةلودلا نمأ زاهج ماق

 ةروصلا ترشتناو ،هدسج ىلع ةحضاو بيذعتلا راثأ رهظت يتلا ةيحضلا ةروص بيرست مت دقو .2توملا ىتح هبيذعت ىلع طابضلاو

 ،قورحو ،يشحو بيذعتل ضرعت دق دوعس دبع راشب نأ ةيفحص ريراقت ةدع تدكأ نيح يف .يعامتجالا لصاوتلا عقاوم ىلع

 .ةيندعم كالسأب دلجو حربم برض نع ةمجان -هدسج ءاحنأ تطغ- تامدكو

 لكشبو ةينانبللا نوجسلا فلتخم يف نييروسلا نيفوقوملاو ءانجسلا مظعم يناعي تقو يف دوعس دبع ةيحضلا ةصق ترشتنا دقو

 كلذكو ،قيقحتلا ءانثأ بيذعتلاو ةلماعملا ءوس نمً اءدب .ةئيس زاجتحا فورظ نم -نانبل يف ربكألا وهو- ةيمور نجس يف صاخ

 تايلمع ئطبو ،رربم نود فيقوتلاو ،يطايتحالا فيقوتلل ةاضقلا ءوجللً ارظن ،نوجسلا يف ظاظتكا ببست يتلا يضاقتلا تاءارجإ

 .3ةيفحص تامولعملً اقفو صاخشأ /3/ ةافوو ةئبوألا راشتناب ببست يذلا ،ءاودلا بايغو يبطلاو يحصلا لامهإلابً ارورم ،ةمكاحملا

 ،"هيوذ ةقفن ىلع" ةلمجب ةروهمم ةيبط تافصو رهظت تأدبو نيجاسملل ءاودلاو ةبابطلا ميدقت نع ةينانبللا ةلودلا تفقوت دقو

 .ةيمور نجس يف ءانجسلا دحأ اهمدق نيجس ةداهش بسحب كلذو

 نيب ام نيعزومً انيجس /6,989/ ،ثيدح ءاصحإ بسحو ،ةينانبللا لدعلا ةرازو عقوم يف درو ام قفو ،نانبل يف ءانجسلا ددع غلبيو

 ىوقل ةعباتلا زاجتحالا نكامأو لدعلا روصقو تاراظنلا يفً افوقوم /1,598/و ،ىرخألا نوجسلاو يزكرملا ةيمور نجس يف /5,391/

 .4يلخادلا نمألا

 نيفوقوملاو نينوجسملا نمً اريبكً اددع نأ ىلإ ،ددصلا اذه يف اهقيثوتب زكرملا ماقو ،نيفوقوملا نم ددع اهب ىلدأ تاداهش ةدع ريشتو

 /بآ 2 خيراتب تعقو يتلا ،ةينانبللا لاسرع ةنيدم ثادحأ ةيفلخ ىلع مهلاقتعا متو قبس دق ،ةينانبللا نوجسلا يف ،نييروسلا

 ةقطنملا قاطن نمض نيدجاوتم اونوكي مل ىتح وأ ،مهلاوقأ ىلع ءانب لاسرع ثادحأب مهل ةلص ال مهنأً املع، 52014 سطسغأ

 شيجلا تارباخم اهزربأ ،ةينانبللا ةينمألا ةزهجألاو ىوقلا موقت ثيح ،باهرإلا ةمهتب ةيركسعلا مكاحملا مامأ نومكاحيو .6اهنيح

 ىوقلاو ينانبللا شيجلا دارفأ لتقو فطخ -ةينانبللا ةلودلا تاكلتمم بيرخت- باهرإلا( :ةعيرذ تحت ،مهلزانمل ةرشابم تامهادمب

 .)حالسلا ةراجت - ةحلسم تاعومجم ليكشت - ةينمألا

 .لقألا ىلع نييروسلا نيئجاللا نمً ازجتحم /25/ بيذعتب ماعلا نمألاو شيجلا تارباخم اهنم ،ةينانبل ةينمأ عرفأ ةدع تماق دقو

 مهتيبلاغ ،ةيبطلا ةياعرلا بايغو ،ةيئابرهكلا ةزهجألاب بيذعتلاو برضلاو لالذإلاو ،ماعطلاو ،مونلا نم نامرحلا ىلع تلمتشا

 وفعلا ةمظنم هترشن ريرقتلً اقفو اذهو ،ةلداع ةمكاحم نودو باهرإلاب قلعتت ةقفلم مهتب ،يفسعتلا لاقتعالل اياحض ىمظعلا

 ”نانبل يف بيذعتلل اوضرعتو باهرإلاب قلعتت مهتبً ايفسعت اوزجتحا نويروس نوئجال :تومأ نأ تينمت مك“ ناونع تحت ةيلودلا

 .72021 سرام /راذآ 23 خيراتب

ً اميسجً اقرخ هرابتعاب ،تناك ةهج يأ نم بيذعتلا ةسرامم ،تارابعلا دشأبو ،نيدت اذإ ،نايبلا اذه ىلع ةعقوملا تامظنملا نإ

 :ةيلاتلا بلاطملا ذيفنت ىلع لمعلاب ،يلودلا عمتجملاو ةدحتملا ممألاو ،ةينانبللا تاطلسلا دشانت ،ناسنإلا قوقحل

 :ةينانبللا تاطلسلا :ًالوأ

 .هلتقم نع نيلوؤسملا ةمكاحمو ،دوعس دبع راشب يروسلا ئجاللا لتقم ةثداحب تاقيقحتلا جئاتن نالعإ .1
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 قيقحتلا يف ةلقتسم ةهج فيلكتو ،ةينانبللا نوجسلا يف نينوجسملاو نيزجتحملا نييروسلا نع ةمزاللا تامولعملا ةفاك ميدقت .2

 .نوجسلا هذه لخاد نيئجاللا نم ددع هل ضرعت يتلا لتقلاو بيذعتلاو تاكاهتنالاب

 ىلع ءانب ردص هنأ اهنم تبثي ام ءاغلاو ،ةرداصلا ماكحألا يف رظنلا ةداعإو ،ةينوناقلا تاءارجإلاو لوصألا قفو تاقيقحتلا ةداعإ .3

  .ةهيزنلا ةلداعلا تامكاحملاو قفاوتت ال ةمكاحم تاءارجإ ىلعو ،بيذعتلا تحت اهعازتنا مت لاوقأ

 امب ،ءانجسلا ةيامحل ايندلا دعاوقلاو ،ةيلودلا ريياعملاب مازتلالاو ،نيلقتعملاو نيجاسملا قحب تاكاهتنالا راركت مدع نم دكأتلا .4

 .بسانم لكشب مهتلماعم لفكي

 ،زاجتحالا زكارم ةفاك ىلإ لوصولا قح مهحنمو ،ناسنإلا قوقح تاكاهتنا وبقارمو ،نييلودلا زاجتحالا يبقارم عم نواعتلا .5

 .اهيف ناسنإلا قوقح عقاو ىلع فوقولل ،ةيرود ريغو ةيرود تارايز ذيفنتل

  .نيفوقوملل ةمزاللا ةيبطلا ةياعرلا نيمأت .6

 .ةينانبللا زاجتحالا زكارم يف نيزجتحملا ىواكش يقلتل ةيلآ ءاشنإ .7

 :نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألل ةيماسلا ةيضوفملا :ًايناث

 نيماحم وأ ،ةيضوفملل نيعبات نيماحم قيرط نع ،نيينوناقلا ليثمتلاو معدلا ميدقتو ،ربكأ لكشب ةيامحلا بتكم رود ليعفت

 ةلداع تامكاحم نامضل ،مكاحملا يف مهاياضق ةعباتمو ،تاعامجوً ادارفأ نيئجاللا اياضق نع عافدلل ،ةيضوفملا مهبدتنت نيلقتسم

 .ةفافشو ةدياحمو

 :ةيلودلا تامظنملاو يلودلا عمتجملا  :ًاثلاث

 ريفوتو ،اهيلع قداصملا ةيلودلا تايقافتالا بسحب اهتامازتلا ذيفنتو مارتحال ،ةينانبللا ةموكحلا ىلع طغضلا يف ةمهاسملا .1

 .نييروسلا نيئجاللا مهيف امب ،ةينانبللا يضارألا ىلع ناكسلا ةفاكل نامألاو ةيامحلا

 ةيغب ،اهل اوضرعت يتلا تاكاهتنالاو مهفورظ ىلع فوقولاو ،نييروسلا نيفوقوملا ءاقلو ةينانبللا نوجسلا ةرايز ىلع لمعلا .2

 .ةلداع ةمكاحمل لوصولا

 .ءاضقلا مامأ مهسفنأ نع عافدلا يف مهقح نمضت ،نييروسلا نيئجالل ينوناق معدو ةدعاسم جمارب ىلع لمعلا .3

 ةحاتملاو ،ةنكمملا ةياعرلا لاكشأ لك ميدقتو ،نينوجسملاو نيفوقوملا يوذو تالئاعل ةيشيعملا فورظلا نيسحت يف ةدعاسملا .4

 .مهيوذو نيفوقوملا تالئاعل

 .نجسلا نم جورخلا دعب امل يلمعو يسفن ليهأتو ،نجسلا نمض ءانجسلل ينهم ليهأت جمارب عضو .5

 

 :ةعقوملا تامظنملا

 ناسنإلا قوقحو ةلادعلل ومانروأ

 ةيروثلا بتاكملا داحتا

 ناسنإلا قوقحل ةيروسلا ةكبشلا

 تاسايسلا ثوحبل يروسلا زكرملا

 ةينوناقلا ثوحبلاو تاساردلل يروسلا زكرملا

 ريبعتلا ةيرحو مالعإلل يروسلا زكرملا

 نطو ىنج
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 ايروس لجأ نم ةلمح

 ةيئايميكلا ةحلسألا اياحض ةطبار

 رصيق تالئاع ةطبار

 ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس

 سمش - ةيروسلا ةأرملا ةكبش

 ناسنإلا قوقح لجأ نم ءابطأو نوماحم

 ةلادعلا عم

 ناسنإلا قوقحل اّنم
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