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 وأ تاكاهتنا يف ةرشابم ريغ وأ رشابم لكشب طروتلا ىلإ نيلعافلاب يّدؤي دق ةبجاولا ةيانعلا ىصقأ ذاختا مدع ّنإ

 ةلمتحم وأ ةمئاق مئارج
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 ةطشنأب حمسيً اماعً انذإ ،ةيكيرمألا ةنازخلا ةرازول عباتلا ةيبنجألا لوصألا ةبقارم بتكم ردصأ ،يلاحلا ماعلا طساوأ

 .ايروس برغ لامشو قرش لامش يف ةيروسلا ةموكحلا ةرطيسل عضخت ال ةنيعم قطانم يف ةددحم ةيداصتقا

 ةرطيس تحت تناك يتلا قطانملا يف يداصتقالا رارقتسالا معد وه صيخرتلا اذه فده ّنإف ،بتكملا بسحبو

 .شعاد/ةيمالسإلا ةلودلا ميظنت

 ؛ةقاطلا ةكبشل ةيتحتلا ةينبلا ؛تالاصتالاو تامولعملا ؛ةعارزلا :ةيلاتلا ةيداصتقالا تاعاطقلا يف ةطشنأ نذإلا لمشي

 ؛عينصتلا ؛ميلعتلا ؛ةيحص تامدخ ؛تايافنلاو هايملا ةرادإ ؛نيزختلاو لقنلا ؛ةفيظنلا ةقاطلا ؛ةيلاملا ؛ءانب لامعأ

 .ةراجتلاو

 دكأ دق لوصألا ةبقارم بتكم نأ ىلإ ةراشإلا ردجت نكلو ،ةروكذملا ةطشنألا كلت صوصخب ليصافت نذإلا ركذي مل

 تامظنم ةيأ وأ "يروسلا ماظنلا" ىلع ةضورفم تابوقع يأ عفر نمضتي هنأب مهُفي الأ بجي نذإلا اذه نأ ىلع

 ."ةيباهرإك" ةفنصم

 ىلإ ةباجتسالل ءانثتسالا/نذإلا اذه نم ديفتست نأ اهنكمي ةيناسنإلا تامظنملا نم ديدعلا نأ هيف كش ال اممو

 مهتايحب قلعتت نذإلا يف ةلومشملا تاعاطقلا نأو ةصاخ ،ةفدهتسملا قطانملا يف نييندملل ةيناسنإلا تاجاحلا

 .ةيمويلا

 تتبثأ ،ةديدع ةلعاف تاهج ةدع ةرطيس تحت قطانملا هذه عوقو ةقيقح لافغإ مدع يرورضلا نم هنأ الإ

 نوناقلا ماكحأل قاطنلا عساوو جهنمم اهضعبو ةديدع تاكاهتنا يف اهطروت ةلقتسملاو ةيممألا ةيقوقحلا ريراقتلا

 .ءاوس ٍدح ىلع نيحزانلاو نييلصألا ناكسلل ناسنإلا قوقحلو يناسنإلا يلودلا

 مدع نامضل ةبجاولا ةيانعلا ريبادت ىصقأ ذاختاب ةينوناقو ةيقالخأ ةيلوؤسم تامظنملا هذه قتاع ىلع عقتو

 وأ ةعقاولا تاكاهتنالا يف طروتلا وأ فارطألا نم فرط معد يف اهلبق نم يناسنإ عباط تاذ تالخدت ةيأ ةمهاسم

 .ةيناكس تانوكم وأ دارفأ ةيأ قحب ةلمتحملا

 ةينعملا قطانملا يف نيلماعلا نييناسنإلا نيلعافلا عيمج "ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس" رّكُذت ،كلذ ىلع ًءانب

 ةمئاق مئارج وأ تاكاهتنا ةيأ يف ةرشابم ريغ وأ ةرشابم مهطروت ىلإ اهب مازتلالا مدع يدؤي دق يتلا ةيلاتلا تابجوملاب

 :يه تابجوملا هذهو ،ةلمتحم وأ
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 عيمج ةايح ىلع ظافحلا ىلإ ىعست يتلا كلت يهو ،قلطم لكشب ةيناسنإ ةطشنألا نوكت نأ بجي .1

 ةداعتسا ىلإ ىعست يتلا وأ ،ةيلقعلاو ةيدسجلا مهتمالسو مهتماركو مهنمأو عازنلا نم نيررضتملا صاخشألا

 لمعلا ةلظم تحت ةيركسع وأ ةيسايس وأ ةيحبر ةطشنأ يف طارخنالا نإ .اهيلع يدعتلا مت اذإ ةيهافرلا كلت

 ةدعاسملا نم نامرحلا رطخل نيجاتحملا نييندملا ضرعيو يناسنإلا لمعلا طورشل ةحضاو ةفلاخم ربتعي يناسنإلا

 .اهنوقحتسي يتلا

 ىلع الإ نييندملا نيديفتسملا نيب زييمتلا متي ال ثيحب ،ةزاحنم ريغ ةيناسنإلا ةطشنألا نوكت نأ بجي .2

 ةطشنألا طيطخت متي نأ بجي اذل .ةجاحلا كلتل ةباجتسالاو ةيناسنإلا ةجاحلا ىوتسم يف بسانتلا ساسأ

 وأ ،ةعضاخ ةيئاقتنا سسأ ىلع سيلو ،اهل ةجاحلا ّسمأب مه نم مييقت ىلع ًءانب ةيناسنإلا تالخدتلاو

 .ةرطيسملا ةيركسعلا وأ ةيسايسلا ىوقلا تاءالمإب وأ ،ةيتاسسؤم تارابتعاب ةرثأتم

 مدع نأل ،ةيئاهنلا اهتياغ نع ةيناسنإلا ةدعاسملا ليوحت مدع نويناسنإلا نولعافلا نمضي نأ بجي .3

 ةيناسنإلا ئدابملً اقفو ةيناسنإلا تادعاسملا عيزوتو راسم ىلع لاعفلا فارشإلا ىلع نيلعافلا ءالؤه ةردق

 نيجاتحملا ضرعي امم اهعيزوتو ةيناسنإلا ةدعاسملا ضرع يف قحلا مهنادقف يف مهُسي زايحنالا مدعو

 .ةدعاسملا كلت ىلع لوصحلا يف مهقح نم نامرحلا رطخل نييقيقحلا

 ،عازنلا يف فرط يأ داصتقا وأ يركسعلا دهجلل ةدئاف يأب ةيناسنإلا تادعاسملا مهاست الأ بجي .4

 فارطأ دحأل رشابم ريغ وأً ارشابمً امعد نوكيل ىقري دقو ،يناسنإلا لمعلا يف دايحلا أدبم ضقاُني كلذ نأل

 يناسنإلا يلودلا نوناقلا تاكاهتنا اهنمض نمو فارطألا كلت نع ةرداصلا لاعفألا يفً اطروت وأ/و عازنلا

 .ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلاو

 نويئاهنلا نوديفتسملا مه يناسنإلا يلودلا نوناقللً اقفو ةيامحلاب نولومشملا دارفألا نوكي نأ بجي .5

 يتلا ةيعمجلا مهتفصب وأ دارفأك حلسملا عازنلا يف نيكراشملا ةدافتسا نإف كلذلو ،يناسنإلا لمعلا نم

 لمعلا ئدابم ةفلاخم ةيلوؤسمل نييناسنإلا نيلعافلا ضرعي ةيناسنإلا تادعاسملا نم عازنلا يفً افرط لثمت

 اذه ىقري دق .ةبجاولا ةيناسنإلا ةدعاسملا ىلع لوصحلا يف نييمحملا ءالؤه قح كاهتناو ،ًالوأ يناسنإلا

 مت ام اذإ ةصاخ ةيناسنإلا دض مئارجلاو برحلا مئارج نم عاونأ ةدع ىلإ ةيناسنإلا ةدعاسملا نم نامرحلا

 .ناكسلا نم ةددحم ةئف دض دمعتم وأ/و جهنمم راطإ يف هب مايقلا

 مئارج وأ تاكاهتنا عازنلا فارطأ باكترال ةليسو وأً ارشابمً ارصنع يناسنإلا لمعلا لكشي الأ بجي .6

 وأ ،ةددحم تائف وأ دارفأ داهطضا دصقب ةيناسنإلا تادعاسملا مادختسا وأ عيزوت كلذ نمو ،ةيلود
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 وأ ،نيعم يفارغوميد عقاو ضرف وأ ،مهتاكلتمم ىلع ةعورشملا ريغ ةرطيسلا وأ ،ةيناسنإال ةلماعم مهتلماعم

 .مئارجلاو ةميسجلا تاكاهتنالا نم كلذ ريغ

 ،زواجت ،نم ةياقولا ،ديدحتل ناسنإلا قوقحل ةبجاولا ةيانعلا ذيفنت نييناسنإلا نيلعافلا ىلع بجي .7

 ةيلعفلا راثآلا مييقت ةيلمعلا لمشت نأ بجي ثيح ،ناسنإلا قوقح ىلع ةيسكع راثآ ةيأ ىلع ةبساحملاو

 ةيفيك نع غالبإلاو ،تاباجتسالا عبتتو ،اهيلع ًءانب لمعلاو جئاتنلا جمدو ،ناسنإلا قوقح ىلع ةلمتحملاو

 اهببست دق يتلا ناسنإلا قوقحب ةراضلا راثآلا يطغت نأ ةبجاولا ةيانعلا ةيلمع ىلع بجي .راثآلا ةجلاعم

 اهتاجتنم وأ اهتايلمعب رشابم لكشب ةطبترم نوكت دق يتلا وأ ،اهتطشنأ لالخ نم اهيف مهاست وأ ةمظنملا

  .اهتاطابتراو اهتاقالع لالخ نم اهتامدخ وأ

 صوصخبً ايجراخو نيديفتسملا عم ماظتناو ةيفافشب اولصاوتي نأ نييناسنإلا نيلعافلا ىلع بجي .8

 ةرفوتملا دراوملا ،اهيلع بلغتلا تايجيتارتساو بيلاسأو تايدحتلا ،مهئاكرش ،ةيذيفنتلا مهتطشنأ ،مهططخ

 .ناسنإلا قوقح ىلع ةيسكع راثآ ةيأ بنجتو ديدحتل ةمدختسملا تايجهنملاو ،ةمدختسملاو

 ةيناسنإلا تاجاحلاب بعالتلا تاطلسلا ةلواحم ىلإ اوقاسني الأ نييناسنإلا نيلعافلا ىلع بجي .9

 نيحزانلل ةيناسنإلا تاجاحلل ةباجتسالا نإ ،لاثملا ليبس ىلع .ناسنإلا قوقح تاكاهتنا يف رارمتسالل

 .اوحزن ثيح نييلصألا ناكسلا ريجهت وأ يرسقلا مهريجهت سيركت لاكشألا نم لكش يأب ينعت الأ بجي

 .نييناسنإلا نيلعافلا لمعل مئادلاو يروحملا أدبملا وه زييمت نود ررضلا قاحلإ مدع أدبم نوكي نأ بجي

 ،يناسنإلا مهطاشن ىلع ةرثؤملاو ةرطيسملا فارطألا عم اوطرخني نأ نييناسنإلا نيلعافلا ىلع بجي .10

 وأ ةلقرع لالخ نم اهكاهتنا تاعبتو تابجاولاو قوقحلا لوح لاعف راوح يف ةررضتملا تاعمتجملا عمو

 .ةيناسنإلا تادعاسملا مادختسا ةءاسإ وأ ليوحت
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