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 .نويلاريس ،نواتيرف ةنيدم ةدمع عم ةلباقم يف جاتنإ قيرف

 نشكأ ايديم يس يب يب :ةروصلا
 

 

 :ةمدقم 
 

 ام اذإ نكلو .رKEلا نم ريثكلا ببسيو ةعGEب DEتني نأ 19-ديفوك ضرم ببسي يذلا ّدجتسملا انوروك سوريفل نكمي

 .هببسي يذلا رKّEلا نمو سوريفلا اذه راشتنا نم دحلا نكمملا نمف ،عيUEو بسانم لكشب تاعمتجملا تباجتسا

 .تادوهجملا هذه صخي اميف ةياغلل ّمهم رود لاصت_^او مa`ع_^ا لئاسو بعلت

 

 

 

 



 

 :نأ مa`ع_^ا لئاسول نكمي

o سلا ىلع ظافحلا ةيفيك لوح ةّمهم تامولعمب روهمجلا دّوزت`aانوروك سوريف راشتنا عنم يف ةدعاسملاو ةم 

 .ّدجتسملا

o طا ىلع سانلا يقبت`aاهيلإ لوصولا ةيفيكو ةحاتملا معدلا تامدخ ىلع ع. 

o ةحيحصلا ريغ تامولعملاو ةريطخلا تاعئاشلا هجاوت. 

o نّاكسلا ةيامح هاجت اهتيلوؤسم ىلع تاطلّسلا بساحت. 

o تملل لصاوت ةّصنم رّفوتKEفلتخمو مهتاجايتحاو مهفواخم حرط نم مهّنكمت رطخلل نيضّرعملا وأ نير 

 .ةنكمملا لولحلا فاشكتساو ،مهتa^ؤاست

o ا ىلع سانلا زّفحتو نئمطت^aنيرخ�^ا ةدعاسمو مهسفنأب ءانتع. 

 

 .اهروهمج معد ىلع مa`ع_^ا لئاسو ةدعاسمل ّبيتكلا اذه دادعإب نشكأ ايديم �U يب يب ةئيه تماق

 

 .ةئراّطلا ةيحصلا ةمز�^ا هذه ةهجاوم يف

 

 لوح تامولعملا ثدحأ ىلع روثعلا كنكمي .طقف ةيلو�^ا تامولعملاو تاداشر_^ا لمحي بيتكلا اذه نأ ةظحa`م ىجري

 عرفلا بتكم لa`خ نمو بيتكلا اذه ةياهن يف ةجردملا بيولا عقاوم لa`خ نم 19-ديفوكو ّدجتسملا انوروك سوريف

.ةحصلا ةرازوو )WHO(ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمل يلحملا



 

 انوروك سوريف لوح ةيساسأ تامولعم و تاّيفلخ1.
 19 -ديفوك ضرم و ّدجتسملا

 

 ملعلا هيلإ لصوت ام ثدحأ ةبكاوم ىجري .2020 يام يف ريرقتلا اذه ةباتك تقو دودح ىلإ ةحيحص تامولعملا هذه

 اذه ةياهن يف ةروكذملا ةقوثوملا تامولعملا رداصم لa`خ نم 19 -ديفوك ضرمو ّدجتسملا انوروك سوريف لوح

 .بيتكلا

 

 

 :تاحلطصملا ريسفت

 

 )دجتسملا وأ( ديدجلا انوروك سوريفل يمسّرلا مسa^ا وهو“ 2-فوك-سراس" حلطصم كضرتعي دق -1

  1-ديفوك ضرم ببسي يذلا سوريفلا وه 2-فوك-سراس -2

 ".ةديدشلا ةداحلا ةيسفنتلا ةمزa`تملاب طبترملا 2 انوروك سوريف" نم يتأي 2-فوك-سراس حلطصم -3

 رابتعاب(  "2019 دجتسملا انوروك سوريفب طبترملا داحلا �Gفنتلا ضرملا " نم يتأي 19-ديفوك حلطصم -4

 .)هيف هفاشتكا مت يذلا ماعلا وه 2019 ماع نأ

 

 

 

 ؟19-ديفوك ضرم وهامو دجتسملا انوروك سوريف وه ام .أ
 

 ماع رخاوأ يف .DEبلاو تاناويحلا ىدل ضرملا ببست نأ نكمي يتلا تاسوريفلا نم ةعومجم يه انوروك تاسوريف 

  سوريف أدب ،2019

 .19-ديفوك مساب ن�^ا فرعي ضرم يف ببست ام ،رخ�^ صخش نم لّقنتلا يف ةلئاعلا هذه نم ديدج

 

 ينعت ةحئاجلاو .ةحئاج ربتعي 19-ديفوك ضرم راشتنا نأ )WHO( ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم تنلعأ ،2020 سرام 11 يف

 نادلبلا نم ديدعلا يف ةعساو قطانم يف سانلا نم ريثكلا ىلا لصو هنأ ينعي ام ،ام ضرمل يملاعلا D�ّفتل

 .ةفلتخملا

 سوريف" وأ، "ديدجلا انوروك سوريف" وأ " دجتسملا انوروك سوريف" حلطصم مدختسا ،ريهامجلا ىلإ ثدحتت امدنع  

 .هببسي يذلا ضرملا نع ثيدحلا دنع "19-ديفوك"و سوريفلا ىلإ ةراش_^ا دنع "انوروكلا

 

 



 

 ؟مسجلا ىلع دجتسملا انوروك سوريف رثؤي فيك
 

 تاونقلا - ّةيسفنتلا يراجملا ىلع رثؤيف .همف وأ هفنأ ،هينيع ربع  ناسن_^ا مسج ىلإ ّدجتسملا انوروك سوريف ذفني

 .كيتئر ىلإ قلحلا ىلعأ نم لقتني ّمث -كمفو كفنأ نم هجرختو اهنم ءاوهلا قشنتست يتلا ةيئاوهلا

 

 ةبراحم نع لوؤسملا ماظّنلا - هيدل ةعانملا ماظن نإف ةرم لو�^ ّدجتسملا انوروك سوريفب صخشلا باصي امدنع

 انوروك سوريف ىلع ةعانملا ماظن لعف ةّدر .ةيئاوهلا بعشلا ةباصإ نم سوريفلا عنم لواحي - مسجلا يف ضارم�^ا

 ضرمب باصم صخشلا كلذ نأ ىلع لدت تامa`عو ةددحم اًضارعأ اّببسي نأ نكمي ،هسفن سوريفلاو ،ّدجتسملا

 ،ةيفاك ةوقب سوريفلا ةبراحم ىلع ارداق ةعانملا زاهج نكي مل اذإ .19-ديفوك مساب فورعملا ،ّدجتسملا انوروك سوريف

 ببسي نأ نكميو ،سفنتلا يف تابوعص ىلإ كلذ  يدؤيف ّداح لكشب نيتئرلا ّدجتسملا انوروك سوريف بيصي دقف

 .توملا ىلإ اًنايحأ يّدؤي دقو ،مسجلا نم ىرخأ ءازجأ يف ةريطخ تافعاضم اًضيأ

 

 ؟دجتسملا انوروك سوريف رشتني فيك :ضرملا لاقتنا .ب
 

 باصملا صخشلا موقي امدنع DEتني يذلا ،مفلا وأ فن�^ا ذاذر ربع رخآ ىلإ صخش نم لقتني نأ سوريفلل نكمي

 نع ّلقت ةفاسم لقتني ةّماع ذاذّرلا اذه .سطعلا وأ لاعّسلا وأ قصبلاب ،ايدعم حبصأ يذلاو ،ّدجتسملا انوروك سوريفب

 .دحاو رتم

 :اذإ ّدجتسملا انوروك سوريفب باصي نأ رخآ صخشل نكمي

 
 .ذاذّرلا اذه قشنتسا §

 

 هفنأ وأ هنيع سملب ماق مث ،حطس�^ا وأ ماسج�^ا كلت سملب رخآ صخش ماق ّمث حطسأ وأ ماسجأ ىلع ذاذّرلا اذه طقس

 صخش دلج ىلع تاعاس ةدعل لاعف ءاقبلا ّدجتسملا انوروك سوريفل نكمي .a^وأ اديج هدي ميقعت وأ لسغ نود همفوأ

 نع تامولعملا نم ديزمل .حيحص لكشب اهميقعت وأ اهلسغ متي مل اذإ ،ةبلّصلا حطس�^ا ضعب ىلع مايأ ةدع امبرو ،ام

 .ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمب لصتا وأ ةقيثولا هذه رخآ ةروكذملا طباوّرلا رظنا يئيبلا طيحملا يف سوريفلا راشتنا

 

 ّايلاح ثحبلا يراجو .اضيأ ذاذّرلا نم اًدج ليلق ردق جرخي دق ،مهقلح نوحسمي وأ سانلا ثدحتي امدنع نايح�^ا ضعب يف

 ،"يوجلا ءابهلا" مساب فرعي اميف لاقتنa^ا ىلع نايح�^ا ضعب يف رداق ّدجتسملا انوروك سوريف ناك اذإ ام ةفرعمل

 ءابهلا يف لمحيُ سوريفلا نأب داقتعا دجوي a^ يلاحلا تقولا يف .يعيبط لكشب صخش سفنتي امدنع جرخي يذلاو

 ىلع لوصحلل ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمب لاصتa^ا وأ ّبيتكلا اذه رخآ ةروكذملا طباورلا ىلع عa`ّطa^ا ىجري نكلو يوجلا

 .تاثيدحّتلا

 

 



 

 ؟ىودعلل القان صخشلا نوكي ىتم
 

 ضارعأو تامa`ع مهيلع رهظت نيح )سوريفلا لقن مهنكمي ،ىرخأ ةرابعب وأ( ىودعلل نيلقان سانلا نوكي نأ نكمي

 .مهيلع ضارع�^ا روهظ نم نيموي وأ موي لبق ىّتحو ،19-ديفوك

 ةفيفخ نوكت دقف ،ترهظ ىتمو- اًدبأ ضارعأ ةيأ مهيلع رهظت a^ دق صاخش�^ا ضعب نأ ىلع ةلدأ اًضيأ كانه نكلو  

 .عوضوملا اذه لوح ةيراج ثاحب�^ا تلازام .ىودعلا لقن ىلع ةردقلا صاخش�^ا ءa^ؤه ىدل نوكت دق كلذ عمو - اًدج

 3 ىلإ نيعوبسأ نم  كلذ قرغتسي دق .ظوحلم لكشب مهضارعأ ةدح لقت نأ دعب ىودعلا لقن نع نوباصملا فقوتي

 صاخش�^ا ةباصإ ةدم نع تامولعملا نم ديزملا .ديدّشلا ضرملا ةلاح يف لوطأ وأ ضارع�^ا روهظ ةلاح يف عيباسأ

 .مسقلا اذه نم )ـه( ءزجلا يف ىودعلاب

 
 ؟دجتسملا انوروك سوريف لاقتنا لامتحا نم ديزي يذلا ام

 

 مهيلع رهظت a^ دق صاخش�^ا ضعب نأ امئاد ركذّتلا مهملا نم .اهريغ نم ةروطخ رثكأ ةطشن�^او تايكولسلا ضعب

 يف هّنأب درفلا رعش ول ىتح رطاخملاب اًفوفحم يلي ام نوكي نأ نكمي اذل - اّدج ةفيفخ مهضارعأ نوكت دقوأ ،ضارعأ

 .ةديج ةحص

 

  :دارف�^ا ىلع ةروطخ لكشي دق امع ًةلثمأ ةيلاتلا ةمئاقلا نمضتت

o يوتحي يذلا ذاذّرلا لقتني ثيحب ،ههجو ةيطغت نود قصبي وأ سطعي وأ لعسي 19-ديفوك نم يناعي صخش 

 نورخآ اهسمل نأو قبس حطسأ نوسملي وأ اًدج نوبيرق صاخشأ هّسفنتيو جراخلل ديدجلا انوروك سوريف ىلع

 .قصبلا وأ سطعلا وأ لاعسلا ردصم نم دحاو رتم دعب ىلع راشتنa^ا ذاذّرلا اذهل نكمي .نوباصم

 

o تني ام ابلاغ .نيديلا ةفاظن ىلع ةظفاحملا مدعDE مهيديأ ىلع سانلا هلمحي امدنع ّدجتسملا انوروك سوريف 

 نع رطخلا اذه ليلقت نكمي .مسجلا ىلإ سوريفلا لوخدب حمسي ام ،مهنويع وأ مهفنأ وأ مهمف نوسملي مث

 .لوحكلا ىلع يوتحي نيديلل مقعم مادختساب وأ نوباصلاو ءاملاب ماظتنابو اًديج نيديلا لسغ قيرط

 

o ا^aةدودحم ةحاسم مهتكراشم وأ مهب ةيانعلا لثم ،19-ديفوكب باصم صخش نم برقلا وأ يدسجلا لاصت ، 

 .ديدجلا انوروك سوريف ىلع يوتحي يذلا ذاذّرلا راشتنا نم ّدحت يتلا ةفاظّنلا تايصوت  لهاجت متي  امدنعو

 

o يف وأ ةمحدزملا قاوس�^ا وأ معاطملا ،تاناحلا لثم ،اهنم ةظتكملا ةصاخو سانلا تاعمجت نكامأ يف دجاوتلا 

.ةمحدزملا ماعلا لقنلا لئاسو



 

 

 :تاحلطصملا لوح ديزملا

 

 :ام صخش هلمحي دق يذلا ضرملا ضارعأو تامa`ع لوح ثدحتلل ةمدختسم ةفلتخم تاحلطصم كانه

o لثم ،رخآ صخشل عومسم وأ يئرم ريغ هنكلو هب رعشي نأ باصملا صخشلل نكمي ء�¬ - ضارع�^ا 

 .سفنتلا قيض نم ىلو�^ا لحارملا وأ مa^آ وأ ،قلحلا باهتلا وأ بعتلا

 

o ع`aلاعسلا لثم اهب رعشي وأ اهعمسي وأ اهيلإ رظني نأ رخآ صخشل نكمي ءايشأ - تام. 

 

o ةرهاظ ضارعأ نود نم -^a ع يأ رهظت`aوأ ،ضرملا روطت لبق اذه ثدحي نأ نكمي .ضرملل ضارعأ وأ تام 

 .ضرملا ةرتف لاوط هيدل ضارعأ وأ تامa`ع يأ نود صخش ضرمي دق

 

o ع لمحي - ضارعأب بوحصم`aضرملا ضارعأو تام. 

 

o ا ام صخشل نكمي هنأ ينعي - فيفخ ضرم^aكرحتلا ىلع ارداق لازي ام امبرو لزنملا يف باصملاب ءانتع 

 .هسفنب ءانتعa^او

 

o •لكشب لمعلا نع مسجلا فّقوت ةجردل ضرملاب ةدشب رثأت باصملا صخشلا نأ ينعي - ريطخ ضرم 

  .ةعGEب ةيبط ةياعر ىلإ نوجاتحي ءa^ؤه .لاّعف

 

 مادختسا كنكمي كلذل ،ضارع�^ا و تامa`علل ةراش_`ل "ضارع�^ا" حلطصم مادختسا متي ام ًابلاغ :ةظحa`م

 .امهنيب قرفلا ةفرعم ديفملا نم نكلو ،نيحلطصملا a`ك ىلإ ةراش_`ل "ضارع�^ا"

 
 ؟ديدجلا انوروك سوريفب ةباصإلا رطخل ةضرع رثكألا وه نم

 

 .ديدجلا انوروك سوريفب ةباص_^ا صخش ي�^ نكمي

 

 ي�^ نكمي نكلو ،ديدجلا انوروك سوريفب ةباص_^ا ءاّرج ةروطخ ّدشأ ضرمب ةباص_`ل ةضرع رثكأ مه صاخش�^ا ضعب

 .ىودعلاب ةباص_^ا نيد وأ قرع وأ سنج وأ رمع يأ نم صخش

 نم ريثكلا عم نولصاوتي مهن�^ كلذو ديدجلا انوروك سوريفب ةباص_^ا رطخل ةضرع رثكأ صاخش�^ا ضعب نوكي دق

  ديدجلا انوروك سوريفل نيلماح اونوكي دق وأ مهيدل نيذلا صاخش�^ا



 

 :لثم ،19-ديفوكو

o وتلل اوّفوت نيذلا وأ ¯®رملا صاخش�^ا ةياعر مهيلع نأ - ةحصلا لاجم يف نولماعلا. 

 

o ا دارفأ^�UEءاسنلا ةداع - ¯®رم نونوكي امدنع ةداع نيرخ�^ا ةياعر ةيلوؤسم نولمحتي نمم مهريغ وأ ة. 

 

o يذلا و ةيموي ةفصب سانلا نم ريثكلا عم لصاوتي صخش يأ ^a ا دعابّتلا ىلع ةظفاحملا هنكمي^aيعامتج، 

 ماعلا لقنلا لئاسو نومدختسي نيذلا وأ ،ناكسلاب اّدج ةظتكم قطانم يف نوشيعي نيذلا كئلوأ لثم

 يف ءاقبلا نوعيطتسي a^ نيذلا صاخش�^او ،لزنملا نم لمعلا نوعيطتسي a^ نيذلا صاخش�^او ،ةمحدزملا

 .لزنم مهيدل سيل نيذلا صاخش�^او ،نمآ ريغ لزنملا ن�^ لزنملا

o ةقّلعتملا تايصوتلا عابّتا نم مهعنمت نوباصلا وأ ءاملا نم ةياغلل ةدودحم ّةيمك مهيدل نيذلا صاخش�^ا 

 ةمظتنم ّةيلمع تامولعم ىلإ لوصولا نوعيطتسي a^ نيذلا صاخش�^ا .يلزنملا فيظنتلاو نيديلا لسغب

 نوضرعم اهمهف مهنكمي لاكشأ وأ تاغلب ،مهفلا ةلهسو ةحضاوو ةقيقدو

o دق ثيح رطخلل اًضيأ ^a انوروك سوريفب اوبيصأ ام اذإ هب مايقلا بجي ام وأ ىودعلا لاقتنا عنم ةيفيك نوفرعي.

  

o ينتعت وأ ام صخش عم شيعت تنك اذإ ىتح ،رطاخملا هذه دحلا ةيفيك نع "عنملا" نع )و( مسقلا ثدحتيس 

 19.-ديفوكب باصمب

 

 

 19: -ديفوك ضرمو دجتسملا انوروك سوريف ضارعأو تامالع .ج
 مكحتلا نكمي ضارعأ عم فيفخ ضرم نم نوناعيس ّدجتسملا انوروك سوريفب نوباصي نيذلا صاخش�^ا مظعم ىلإ

 .اًتيمم نوكي دق اًريطخ اًضرم سوريفلا اذه ببسي نأ نكمي سانلا ضعبل ةبسنلاب نكلو .لزنملا يف اهب

 19-ديفوك ضرمب نوباصي نيذلا سانلا نم ٪ 2-4 يلاوح نأ يملاعلا ديعّصلا ىلع رّدقي ،ريرقتلا اذه ةباتك تقو يف

 .ناصخش وأ صخش توميس ،ّدجتسملا انوروك سوريفب باصم صخش 50 لك لباقم هنأ ينعي اذه .ّةينملا مهيفاوت

 .رخآ دلب يف ٪ 8ب رّدقت نأ نكمي ،دلب يف ٪ 2 نوكت دق اهنأ نيح يفف - نادلبلا نيب تايفولا لدعم فلتخي نكل

 نم نييa`ملا ّنإف ،ىرخ�^ا ضارم�^ا نم ديدعلا نم لقأ ّدجتسملا انوروك سوريف ءاّرج تايفولا لدعم ربتعي امنيبو

 ّنأ ينعي اذه ناف ،يه امك تايفولا تa^ّدعم تيقب نإو ىّتحف ،كلذبو ىودعلا نوطقتلي نولازي ام ملاعلا لوح سانلا

 .ن�^ا سانلا فEّ´تي مل ام اذإ نوتوميس صاخش�^ا نم ،نييa`ملا لمتحملا نمو ،فa^�^ا تائم

 

 ىمحلا يه ام

 دق ،ىمحلا نم صخش يناعي نيح .يعيبطلا مسجلا ةرارح نم ىلعأ نوكت يتلا ةرارحلا ةجرد يه ىمحلا



 

 .شاعترa^اب اًضيأ رعشي دقو .رهظلا وأ ردصلا يف اًنايحأو ،ةهبجلا ىوتسم ىلع داتعملا نم رثكأ ةرارحب رعشي

 .ىلعأ وأ )تياهنرهف ةجرد 100 نع a`يلق ديزي ام( ةيوئم 37.8 ةجرد ىلع ىمحلا نوكت ،ةرارحلا نازيم يف

 
 ؟ديدجلا انوروك سوريفل لماح تنك ام اذإ فرعت فيك

 :يه 19-ديفوكو ديدجلا انوروك سوريفل اًعويش ضارع�^او تامa`علا رثكأ

o ىّمحلا. 

o قاهر_^ا وأ بعّتلا. 

o سفنتلا يف ةبوعص وأ / و )داتعملا نم رثكأ وأ ريثك لاعس( رمتسملا لاعسلا. 

 دقو ،ىوقأ نوكت دق رخ�^ا ضعبلل ةبسنلابو .اًدج ةفيفخ ضارع�^او تامa`علا هذه نوكت دق ،صاخش�^ا ضعبل ةبسنلاب

 ،فن�^ا يف نa`يس وأ ناقتحا وأ ،تa`ضعلا يف عاجوأ ،قلحلا يف باهتلا لثم ،تاملاع وأ ةيفاضإ ضارعأ مهيدل نوكي

 مشلا يتّساح نادقف نع اًضيأ صاخش�^ا ضعب غلبأ امك .مضهلا GEعو ةيهشلا نادقفو لاهس_^ا اًنايحأو ،عادص وأ

 )نيعلا باهتلا( ةمحتلملا باهتلاو قوّذلاو

 :اهتظحa`م بجي يتلا ةيسيئرلا طاقنلا

o ضارعأ يأ راهظ_^ ّدجتسملا انوروك سوريفب بيصأ صخشل اًموي 14 ىلإ 1 نم رم�^ا قرغتسي ام ةداع. 

o ىودعلاب ةباص_^ا دعب سداسلا - سماخلا مويلا يف ضارعأب صاخش�^ا نم ديدعلا باصي. 

o نع اضوع .ةيمويلا ةطشن�^ا ةسرامم نع فقوتي نأ بجيف ّدجتسملا انوروك سوريفل ام صخش ضرعت اذإ 

 وأ موي لبق سوريفلا لقن ىلع ارداق صخشلا اذه نوكي دقف .اًموي 14 ةدمل نيرخ�^ا نع هلزع بجي كلذ

 .هيدل ضارعأ يأ رّوطت نم نيموي

 ،19-ديفوكو ّدجتسملا انوروك سوريف ببسب نوكت دق يتلا ضارع�^ا روهظ عم كعوتب ام صخش رعشي نأ درجمب

 )فتاهلا ربع كلذ ّمتي نأ نسحتسملا نم( ةيحص ةياعر قفرمب لاصتa^ا ،قيدص وأ ةلئاعلا نم درف ىلع وأ ،هيلع بجي

 ةراشتسa^ا ىلع لوصحلل كلذو .19-ديفوك ضرمب ّصاخلا يّلحملا ةدعاسملا طخب لاصتa^ا ،اًحاتم ناك اذإ ،وأ

 .نيرخ�^ ىودعلا لاقتنا بنجت ةيفيك كلذكو ةياعرلا نأشب ةبسانملا

 ضرملا ةدم

 
 .رخآ ىلإ صخش نم ضرملا ةّدم فلتخت

o ع نم نوناعي نيذلا صاخش�`ل`aنأ نكمي ،19-ديفوك ضرمو ّدجتسملا انوروك سوريفل ةفيفخ ضارعأو تام 

 ىقبتس ،ىمحلا لاوز دعبو ،ةفيفخ ضارعأو تامa`ع دوجو عم ىتح نكل .ًابيرقت اًموي 14 ةدمل ضرملا رمتسي

 ةحئارلا وأ معطلا نادقف لثم ىرخأ ضارعأو ةفيفخلا سفنتلا تابوعصو لاعسلاو بعتلا لثم ضارعأ

 .عيباسأ ةعضبل ةّرمتسم



 

o ب ضرملاب مهنم ضعبلا باصي دقف ،ةّدح دشأ ضرمب نوباصي نيذلا صاخش�`ل ةبسنلابGEدقو .ةقئاف ةع 

 ةروطخ ّدشأ حبصيل ضرملا مقافتي مث ىلو�^ا ةليلقلا ماي�^ا يف a^ادتعا رثكأ ضارعأ نم رخ�^ا ضعبلا يناعي

 صخش رعشي دق نايح�^ا ضعب يف .ضارع�^ا ءدب دعب اموي 8-11

o يلق نسحتلاب باصم`a نكل UEب ةياغلل اًضيرم حبصيو ّةيحصلا هتلاح ءوست ام ناعGEصاخش�`ل ةبسنلاب .ةع 

 ضارع�^ا مظعم نم نوفاعتي مهّنأ ّايلاح ودبيف ،ةايحلا ديق ىلع نوقبي مهّنكلو ريطخ ضرمب نوباصي نيذلا

 .رثكأ وأ ،عيباسأ 3-6 يلاوح قرغتست ةّدم يف

 

 ةحيصن     
 

 عّتمّتلا دارف�`ل نكمي فيكو ةحاتملا تامدخلا ةفرعمل ن�^ا ةحصلا ةرازوو ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ىلإ ثدحت

 .هب لاصتa^ا كنكمي نّمع ثحبا .اهب

 هذه ميدقتب مقو ،ىتمو ةدعاسملا بلط باهّذلا بجي نيأو ،ةدعاسملا وأ ةراشتسa^ا ىلع لوصحلل

 .سانلا ةماع ىلإ تامولعملا

 ،ةيحصلا زكارملا ىلإ لقنتلا ّةيفيك ديدحت ىلع لمعلاو ،ئراوطلا فتاوه ماقرأ ليجست ىلع سانلا عّجش

 قبسملا دادعتسa^او

 .ضرملا ضارعأ ام صخش ىلع ترهظ اذإ هب مايقلا بجي امل 

 
 

^a احلا يف هنأ ىلإ ثاحب�^ا ضعب ريشت .دب�^ا ىلإ مسجلا يف ّدجتسملا انوروك سوريف ىقبي^aرداغي دق ةفيفخلا ت 

 ناك اذإ .)اًموي 21-14 يلاوح دعب يأ( ةيسيئرلا ضارع�^او ىمحلا رمت نأ درجمب مسجلا ّدجتسملا انوروك سوريف

 بيتكلا ةياهن يف رداصملا نم ققحتلا ىجري  .عيباسأ ةدع مسجلل سوريفلا ةرداغم قرغتست دقف ةروطخ رثكأ ضرملا

 .تاثيدحتلا ىلع لوصحلل ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ىلإ عوجرلاب وأ

 

 ؟دجتسملا انوروك سوريفب بيصأ اذإ ريطخلا وأ داحلا ضرملا ىلإ ةضرع رثكألا وه نم .د
 

 ءاّرج مهضعب تومي دقو ديدش ضرم نم نورخ�^ا يناعي دق نكلو ،طقف فيفخ ضرمب سانلا نم ريثكلا باصي دق

 تلقتنا اذإ ديدش ضرمب ةباص_^ا رطخل ةضرع رثك�^ا صاخش�^ا ،ةروكذملا دارف�^ا ةعومجم لثمت 19.-ديفوكب ةباص_^ا

 :ّدجتسملا انوروك سوريفب ىودعلا مهيلإ

o •يأ نم صاخش�^ا ¬Eاح نم نوناعي نيذلا ةيرمع ةحي^aكلت صوصخلا هجو ىلع ،ةّرقتسم ريغ ةيحص ت 

 وبرلا تa^احلا هذه لمشت .يعانملا زاهجلا فعضت وأ / و مسجلا يف سفنتلا ةيلمع ىلع رثؤت يتلا تa^احلا



 

 نكي مل اذإ( ةبستكملا ةعانملا صقن سوريف لثم ىرخأ تa^احو ،تاناطGEلاو ،يركسلا ضرم ،ةئرلا ضارمأو

 .داحلا ةيذغتلا ءوس كلذكو ،)ةيرقهقلا تاسوريفلل ةداضملا ةيود�^ا لوانتي صخشلا

o يأ نم صاخش�^ا ¬Eع نوقلتي نيذلا ةيرمع ةحي`aلثم )لمعلا نع يعانملا زاهجلا فقوي( ةعانملا طبثي اج 

 .ناطGEلا نوجلاعي وأ عرز تايلمع اورجأ نيذلا كئلوأ

o فعض ببسب اذه نوكي دق - )اًماع 80 قوف صاخش�^ا ًةصاخ( اًماع 70 نع مهرامعأ ديزت نيذلا صاخش�^ا 

 فورظل ةضرع رثكأ مه نسلا رابك نأ وأ / و ،رمعلا مدقت عم مسجلل ثدحي ام ببسب وأ ،يعانملا مهزاهج

 .ةنماك ةيحص

o ولا دعب عيباسأ 6 ىتح لماوحلا ءاسنلا^aخ اًتقؤم فعضي ةعانملا زاهج نأ كلذ نوكي دق - ةد`aلمحلا ل. 

 ءاربخ لبق نم "ةنماكلا ةيحصلا فورظلا" نمض نايح�^ا ضعب يف هجاردإ متي لمحلا نأ ةظحa`م ىجري

 .ةحصلا

 لوانتي يذلا )و( مسقلا يف ديدجلا انوروك سوريفب ةباص_^ا رطخل اًضرعت رثك�^ا صاخش�^ا ةيامح لوح تامولعم دجوت

 ".ةياقولا" ةلأسم

 

 لافط�^او بابشلا نأ ودبي ن�^ا ىتح نكلو ،انوروك سوريفب اوباصي نأ بابشلاو لافط�`ل نكمي :لافط�^او بابشلا

 ،ربكأ ةعGEب نوفاعتي مهنأ امك ،طقف اًدج فيفخ ضرمب ةباص_`ل ةضرع مه ةنماك ةيحص فورظ يأ مهيدل سيل نيذلا

 .ضارعأ ةيأ مهيدل رهظت a^ انايحأو

 

 انوروك سوريفل نيلماح اونوكي دق ،هنوفرعي ام صخش وأ ،مهنأ نودقتعي اوناك اذإ سانلا لعفي نأ نكمي اذام .ه
 ؟19-ديفوك ضرم نم نوناعي وأ ديدجلا

 

 ىرخ�^ا �Gفنتلا زاهجلا تاباهتلا ،ازنولفنa^او دربلا تa^زن لثم ،ىرخأ ضارمأ ضارعأ عم اًريثك 19-ديفوك ضارعأ هباشتت

 وأ ضارع�^ا طلخ ةلكشم يف ةلوهسب سانلا  عقي نأ نكمي كلذل .كنضلا ىمح وأ ايرa`ملا نم ةركبملا لحارملا وأ

 صخش ةاجن صرف ىلع ريبك لكشب رثؤي دق ةليوط ةّدم راظتنa^ا نكل .ًةداع هنومدختسي يذلا جa`علا بلط وأ اهلهاجت

 .ايرa`ملا لثم ،هجa`ع بجي ضرم مهيدل ناك اذإ ةصاخ ،ام

 

 ؟ديدشلا ضرملا ىلإ ةديج ةحصب نودبي نيذلا سانلا ضعب ضرعتي دق َمل

 

 ضرمب ىودعلا رطخل ةضرع مهنأ ودبي a^ نيذلا سانلا باصي دق نايح�^ا ضعب يف

 نم فشتكت مل ةنماك ةيحص ةلاح مهيدل ن�^ اذه لصحي دق . نوتوميو 19-ديفوك

 نيلماعلا ةلاح يف .رم�^ا ¯Kتقا امدنع ةيفاكلا ةحارلا ىلع اولصحي مل مهن�^ وأ ،لبق



 

 نم اًدج ةيلاع تايوتسم ىلإ مهضرعت ببسب اًضيأ اذه نوكي دق ةحصلا لاجم يف

 ةياعرلا ىلع لصحتلا مدع لامتحا اضيأ .ةريصق ةينمز ةرتف يف ديدجلا انوروك سوريف

 زّزعت نأ اهناكمإب ناك يتلاو ،ريطخ ضرم ىلإ ام صخش ضّرعت دنع ةيفاكلا ةيبطلا

 نم ام صخش ىناع اذإ نكلو 19-ديفوكـل جa`ع دجوي a^( .ةايحلا ديق ىلع هئاقب صرف

 ةزهجأ ،ىوصقلا تa^احلا يفو ،يفاض_^ا نيجسك�^ا دعاسي دق ،سفنتلا يف تابوعص

 )ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا صاخش�^ا ءa^ؤه سفنتلا

 

 توميو 19-ديفوك ضرم نم ةديج ةحصب عتمتي صخش يناعي دق نايح�^ا ضعب يف

 تقو يف ةيبطلا ةراشتسa^ا بلط ادج مهملا نم .نكمم هنكلو ردان رمأ هنإ .¾ءاّرج

 هتلاح تروهدت اذإ وأ سفنتلا يف تابوعص نم يناعي ام صخش ناك اذإ ركبم

 .ةاجنلل ةصرف لضفأ ىلع لوصحلا ىلع مهتدعاسمل ةعGEب ةيحصلا

 
 

 نأ مهملا نمف ،19-ديفوك ضرم ضارعأ نم يناعي أدب وأ ديدجلا انوروك سوريفل ضّرعت هنأ ام صخش دقتعا اذإ

 :نم اونكمتي ىتح كلذو .ركبم تقو يف ةيبطلا ةراشتسa^ا اوبلطي

 

o فلتخم ضرم وأ 19-ديفوكب اباصم ناك ام اذإ ققحتلا. 

o نيرخ�^او مهسفنأ ةيامحل هب مايقلا بجي ام نأشب ةراشتسا ىلع لوصحلا. 

o او ضارع�^ا روطت دنع هلعف بجي ام لوح ةراشتسا ىلع لوصحلا^aعتس`aنع م ®Eئراوطلاب لاصت_^ا  ةرو. 

o خ باصملاب لاصتا ىلع اوناك نيذلا صاخش�^ا عبتت ةيفيك صخت ةراشتسا ىلع لوصحلا`aاًموي 14 رخآ ل 

 .مهيدل ضارع�^ا روهظ ةلاح يف لزنملا يف ءاقبلا ةروKEب مهمa`عإو

o اح نع غيلبتلا^aّدجتسملا انوروك سوريف راشتنا لوح اهتامولعم ثيدحت نم ةينعملا تاطلسلا نكمتت يك مهت 

 .مهل ةيفاضإ ةيحص تامدخ ميدقت ضرغب ،رثكأ معد ىلإ ةجاحب مه نم كلذب ررقتو لضفأ لكشب

 

 .اهب لاصتa^اب سانلا موقي ىتح 19-ديفوك يّطختل ةدعاسم طوطخ ءاشنإ ددصب يه وأ ،لعفلاب اهيدل نادلبلا ضعب

 مهفت يكل ةدعاسملا طخ ريدت يتلا ةمظنملا وأ ةراد_^ا عم ثدحتلا ىلع صرحلاب مقو ةدعاسملا طخ لمع نم ققحت

 ةحصلا ةرازوب لاصتa^ا كنكمي ،ةدعاسم طخ كانه نكي مل اذإ .اهتاردقو اهمدقت يتلا تامدخلاو اهرود لضفأ لكشب

 .اهيلإ لوصولا سانلل نكمي فيكو ةحاتملا تامدخلا ةفرعمل كدلب يف ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم بتكم وأ

 

 

 



 

 :نأ هيلعف ،دجتسملا انوروك سوريفل ام صخش ضرعت اذإ

 وأ "يتاذلا لزعلا "اذه ىمسي ام ًابلاغ .اًموي 14 ةدمل ،ة�UE^ا دارفأ يقاب نع اًديعب ىقبي نأ ّذبحيو ،لزنملا يف ىقبي  

 .اعم لزنملا يف ةلئاعلا دارفأ عيمج ناك اذإ "ةيلزنملا ةلزعلا" وأ ،هدرفمب ام صخش ناك اذإ "يتاذلا يحصلا رجحلا"

 عابتا ىلإ ةجاحب عيمجلا .دجتسملا انوروك سوريف راشتنا عنمو 19-ديفوك ضارعأ مهيدل ناك اذإ ام ةفرعمل كلذو

 .مهلزع ءانثأ دجتسملا انوروك سوريف لاقتنا عنمل اهب ¯¿وملا يلزنملا فيظنتلاو ميقعتلا تاسرامم

 

 تناك اذإ .نادلبلا مظعم اهعبتت يتلاو ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم لبق نم ةددحملا رجحلا ةدم يه اًموي 14 :ةظوحلم

 حE¬ نم نكمتت ىتح امهيلك ىلإ ثدحتلا ىجري ،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو ةموكحلا تاهيجوت نيب تافa`تخا كانه

 ىتحو كروهمجل تافa`تخa^ا

 .هلعف بجي ام نأشب رارق ذاختا ىلع مهتدعاسم نم نكمتت

 
 .ديدجلا انوروكلا سوريفلاب هتباصإ يف هبتشي صخش كانه ناك اذإ

 ةروطخ نم ديزت نأ اهناكمإب يتلاو سوريفلاب باصملا ىدل ةنماك ةيحص فورظ وأ ضارمأ دوجو مدع ةلاح يف

 ،لق�^ا ىلع اًموي 14 ةدمل لزنملا يف ءاقبلا حجر�^ا ىلع هنم بلطُيس ،سفنتلا ةبوعص دوجو مدع ةلاح يفو .ضرملا

 بE¬و ،ةحارلاو ،ةديجلا ةفاظنلا دعاوق عابتاو سطعلاو لاعسلا دنع فن�^او مفلا ةيطغت عم ،يلزنم وأ يتاذ لزع يف

 نم ردق ربكأ ىلع يوتحي يئاذغ ماظن لوانتو ،)لوحك نودب - ةنم�^او ةفيظنلا هايملا ةصاخ( لئاوسلا نم ريثكلا

 .هل رخ�^ا ضعبلا عضخي a^ دقو ،همدع نم مهيدل سوريفلا دوجو رابتخا لجأ نم ليلاحتلل ضعبلا عضخي دق .تايذغملا

 نايح�^ا ضعب يف هيلع متحتي دقو ءاملاو ماعطلا ىلع لوصحلا يف ةدعاسملا ضعب ىلإ ضيرملا جاتحي دق-

 صرحلا عم – ضيرملاب مامتهa`ل ة�UE^ا يف نيصخش وأ صخش ديدحت اضيأ ناكم_^اب .مايأ ةعضبل هسفنب ءانتعa^ا

 دعاوق عابتاب كلذو ،نيرخ�^و مهسفنأ ديدجلا انوروك سوريف لاقتنا عنم ةيفيك لوح حئاصن ىلع اولصحي نأ ىلع

 .دجو نإ بسانملا هجولا عانق ءادترا لمشت دق يتلاو ،ةقدب ةيامحلاو ةفاظنلا

 يف مهتدعاسمل ةبّرقملا ةلئاعلا وأ ءاقدص�^ا وأ ناريجلا ىلإ نوجاتحي دقف مهدرفمب نوشيعي صاخش�^ا ناك اذإ

 .مهلزنم ىلإ هايملاو ماعطلا ليصوت

 ةفرعم سانلل ىّنستي يك هب مايقلا مهناكمإب سيل امو مهسفنأب مايقلا مهناكمإب ام ريسفت نيباصملا صاخش�^ا ىلع 

 .مهتدعاسم ةيفيك

o ا هيلع ىدب وأ ،سفنتلا يف ةبوعص نم ام صخش ىناع وأ ضارع�^ا تمقافت اذإ^aحبصأو مثعلتلاو كابتر 

 .روفلا ىلع ةيبطلا ةدعاسملاب لاصتa^ا اهنيح بجيف نوللا ةيدامر ههافشو اًقرزم ههجو

o نم يناعي وأ ةريطخ ضارمأب ةباص_`ل ةضرع رثكأ هلعجت ةنماك ةيحص فورظ نم يناعي صخشلا ناك اذإ 

 ىتح روفلا ىلع جa`علا زكرم وأ ةدايعلا وأ ىفشتسملا ىلإ باهذلا هنم بلطيُ دق ،سفنتلا يف تابوعص

 اوناك ام اذإ دكأتلل مهصحف بجيف ىفشتسملا ىلإ  مهباهذ ةلاح يف .ةمزa`لا ةياعرلا يقلت نم نكمتي

 19.-ديفوكب نيباصم



 

 

 :ديدجلا انوروك سوريف رابتخا

 

 لك رابتخa^ يفكت ةيملاع تارابتخا كانه سيل ،تارابتخa^ا ريوطتل اًتقو رم�^ا قرغتسي دقو ديدج سوريفلا اذه نأ

 .ديدجلا انوروك سوريفل هلمح يف هبتشي صخش

 

 ىلع ظافحلاب ةطبترم تa^اجمب نيلماعلاو ،نييحصلا نيلماعلل رابتخa^ا ةيولوأ ايلاح نادلبلا نم ديدعلا يطعت

 .تايفشتسملا يف ¯®رملاو ةيويحلا تامدخلا رارمتسا

 

 :يلي ام ىلإ هابتنa^ا ىجري نكلو ،عسوأ قاطن ىلع ةرفوتم حبصت نأ لمأنو تارابتخa^ا نم ديزملا ريوطت يراج     

 

o  خ نم سيلو ضارع�^ا فصو ىلع ءانب فتاهلا ةطساوب سانلا نم ريثك صيخشت متيس`aرابتخا ل. 

o  

o احلا ددع ىلإ ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمل اهنع غّلبملا دادع�^ا دنتست^aدجتسملا انوروك سوريفل ةلماحلا ت 

 كلذو .ةيلعفلا ماقر�^ا هيلع يه امم لقأ ةيمسرلا ماقر�^ا نوكت دق كلذل تارابتخa^ا لa`خ نم ةدكؤملا

 ام نم ريثكب ىلعأ نوكي نأ نكمي هب اوبيصأ نيذلا وأ ،سوريفلل نيلماحلا صاخش�`ل يلعفلا ددعلا نأ ينعي

 .هنع غa`ب_^ا مت

o نيذلا كئلوأ لباقم ىفشتسملا يف نوتومي نيذلا سانلا ةبسن ىلع دمتعت تايفولا لدعم ماقرأ ةقد 

 .مهتويب يف نوتومي نم لك لاح كلذ سيلو ىفشتسملا يف سانلا رابتخا متي ذإ ،لزنملا يف نوفوتي

 

 زكرملا ىلإ باهذلا سانلل نكمي ،ةحاتم ريغ ةدعاسملا طوطخ تناك وأ 19-ديفوك ضرم يف هابتشا كانه نكي مل اذإ

 ةرازو ىلإ ثدحتلا ىجري .ايرa`ملا لثم رخآ ضرمل لجاع جلاع يقلت ىلإ ةجاحب اونوكي نأ نكمملا نم هنأ كلذ يحصلا

 .مa`ع_^ا لئاسو ربع اذه ليصوت ةيفيك لوح معدلا ىلع لوصحلل كدلب يف ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم بتكمو ةحصلا

^a ع اهنكمي ةيودأ يأ ًايلاح دجوت`a19-ديفوكو ديدجلا انوروك سوريف ج. 

 .19-ديفوكـل ةلمتحم تاجa`ع ةيود�^ا نم ديدعلا ةبرجت ايلاح متي

 :تاثيدحتلا ىلع لوصحلل ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمل ينورتكل_^ا عقوملا ةرايز ىجري

2019-coronavirus-https://www.who.int/emergencies/diseases/novel 

  

^a ع يأ ًايلاح دجوي`aانوروك سوريف لّقنت عنم ةيفيك سانلا فرعي نأ مهملا نم ،عساو قاطن ىلع حاتم ءاود وأ ج 

 نوكي دق اباصم ام صخش ناك اذإ هلعف بجي امو ةياقولا قرطو مهف .19-ديفوكب اوبيصأ اذإ هب مايقلا بجي امو ديدجلا

 .ةايحلل اذقنم



 

 :جa`علل ءاودلا ةبرجت نع ثدحتت تنك اذإ

o علاو ةيود�^ا براجت ،تاحاقللا براجت نع ثدحتت فيك ارذح نك`aتاعئاشلا راشتنا لهسلا نم هنأ كلذ .تاج 

 .عوضوملا اذه لوح ليلضتلاو مهفلا ءوسو

o ةحاتم تسيل اهنأ ينعي اذهف طقف ةبرجتلا ةلحرم يف ةيود�^ا نوكت امدنع هنأ ةركف حيضوت نم دكأتلا بجي 

 .دعب عيمجلل

o و ةيود�^ا براجت يف نوكراشي نيذلا صاخش�^ا لوح ةلئسأ كانه نوكت دق^a بعصلا نم نوكي دق .نوجني 

 .ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم يف ريبخ نم ةدعاسملا بلط ىجري كلذلو اًمئاد ةلئس�^ا هذه ىلع ةباج_^ا

o ةحصلا ةمظنم عم ثدحت كلذل اهريوطت يراجلا تاجلاعملا لوح ةحاتم تامولعملا نم ديزملا حبصت فوس 

 .ثيدحو قيقد ىوتحم نم همّدقت ام نأ نم دكأتو ديزملا ةفرعمل ةيملاعلا

 
 ؟ىودعلا لمح نع ام صخش فقوتي ىتم

 .ظوحلم لكشب ضارع�^ا عجارتو ىّمحلا تلاز ىتم ىودعلا نع لمح نع فقوتي صخشلا نأ ايلاح دقتعي

 نم كرحتلاو سفنتلا ىلع هتردق عاجرتسا ىلإ جاتحي فوسف 19-ديفوك ببسب ىفشتسملا يف ام صخش ناك اذإ

 دجتسملا انوروك سوريفل نيرابتخا ىلع لوصحلاو ،ىرخأ ضارعأ ةدح عجارتو ،هيدل ىّمحلا ضافخنا ،هسفن ءاقلت

 ثوكم ينعي دق اذه .هلزنم ىلإ ةدوعلا نم نكمتي نأ لبق ،ةيبلس امهa`ك ةجيتن نوكت لق�^ا ىلع مايأ ةدع قرافب

 .ىفشتسملا يف عيباسأ ةعضب ضيرملا

o ذخأي نأ نسحتسملا نم ،ىفشتسملا ىلإ باهذلل ةجاحب نكي ملو فيفخ ضرم نم يناعي ام صخش ناك اذإ 

 :لزعلا نع فقوتلا لبق ايفاك اًتقو

o فيفخلا ضرملا رمي ىتح اًموي 14 يلاوح قرغتسي نأ بجي كلذ نأ ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم تاداشرإ لوقت، 

 .اًموي 21 ىلإ لصت دق سانلا ضعبل ةبسنلاب نكلو

o ةفاض_^اب يلاوتلا ىلع رثكأ وأ مايأ 3 ةدمل ىمح يأ هيدل نكي مل اذإ نسحتي هنأ لوقي نأ ام صخشل نكمي 

 .حضاو لكشب ىرخ�^ا ضارع�^ا عجارت ىلإ

 رمتسي دق وأ سفنتلا يف قيضب اوباصي دقو ،بعتلا نم نوناعيس دارف�^ا ديدع نإف ىمحلا بايغ دنع ىتح :ةظحa`م

 .يفاعتلا ءانثأ ةحارلا نم ديزم ىلإ ةجاحب نولظيسو عيباسأ ةعضبل ةفيفخلا ضارع�^ا نم هريغ وأ لاعسلا

 ؟ةرم نم رثكأ 19-ديفوكب ةباص_^ا صاخش�`ل نكمي له

-سراس دض ةعانم )يتقو لكشب لق�^ا ىلع( ضعب هيدل روطتت دق 19-ديفوكب ام صخش باصي نأ درجمب هنأ دقتعي

 ام ن�^ا ىتح فورعملا ريغ نم نكلو .)19-ديفوك ضرمل ببسملا دجتسملا انوروك سوريفل يمسرلا مسa^ا(2-فوك

 .ةعانملا هذه رمتست ىتم ىلإ وأ نيباصملا عيمج ىلع قبطني اذه ناك اذإ

 نأ املاط يدسجلا دعابتلاو ةيندبلا ةفاظنلا تاسرامم عيمج ةعباتم 19-ديفوك نم ىفاعت يذلا صخشلا ىلع بجي

 مل نيذلا صاخش�`ل سوريفلا ريرمت بنجت لجأ نم كلذو  .اًرطخ ّلكشي لازام 19-ديفوك دجتسملا انوروك سوريف

 .لبق نم ضرملاب اوباصي



 

 :ةياقولا -و

 
 .ديدجلا انوروك سوريف لاقتنا رطخ ليلقتل كولسلا يف ةيموي تاريغت 

o قصبلا مدعو سطعلا وأ لاعسلا دنع امئاد فن�^او مفلا ةيطغت. 

o ديلا مقعم وأ ءاملاو نوباصلاب ر تارملا نم ديدعلا مات لكشب نيديلا لسغ. 

o لزنملا جراخ نوكت امدنع نيرخ�^ا نم دعابت ةفاسم ىلع ظافحلا. 

o او لزنملا يف ءاقبلا^aديدجلا انوروك سوريفب ًاباصم تنك اذإ نيرخ�^ا نع داعتب. 

o حيحص لكشب اهمادختساو ةلودلا لبق نم اهب ةيصوتلا مت اذإ ،هجولا ةعنقأ ءادترا. 

o قصبلا مدعو سطعلا وأ لاعسلا دنع فن�^او مفلا ةيطغت نم ديزملا. 

o وأ لعست امدنع قفرملا نطاب لمعتساف ،ليدنم كيدل نكي مل اذإ وأ ،ليدنمب كفنأو كمف ةيطغتب اًمئاد مق 

 .كفنأ ثفنت وأ كقلح فظنت وأ سطعت

o يدنم مدختست تنك اذإ`a، كلذ دعب نكمم تقو برقأ يف )ضر�^ا ىلع سيلو( ةيواحلا يف هيمرب مقف. 

o كقفرم نم يلخادلا ءزجلا سمل مدع ركذت( نكمم تقو برقأ يف وأ روفلا ىلع ءاملاو نوباصلاب كيدي لسغا 

 .)كسبa`م رييغت وأ هلسغ كل ىنستي ىتح هيف تسطع وأ تلعس دق تنك اذإ

o ابم كيدي لسغاو ةلس يف هعض مث ،ليدنم يف قصبا ،قصبلا ىلإ ةجاحب تنك اذإ .قصبلا بنجت¬Eدعب ة 

 هب ةطيحملا ةقطنملاو هفيظنتب مق مث ضوحلا يف قصبا ،ليدنم كيدل نكي مل اذإ .نوباصلاو ءاملاب كلذ

 .قصبلا لبق نيرخ�^ا نع اًريثك دعتباف ،جراخلا يف تنك اذإ .كلذك ءاملاو نوباصلاب كيدي لسغاو روفلا ىلع

o ةرم لك يف لق�^ا ىلع ةيناث 20 ةدمل ءاملاو نوباصلاب نيديلا لسغ ةرثك 

 ،اًضيأ ماع لكشبو ،هاندأ ةجردملا ةيسيئرلا تa^احلا يف ءاوس - مويلا لاوط رركتم لماك لكشب كيدي لسغت نأ بجي

 ىلع ةيناث 20 ةدم نوباصلاو ءاملاب اًمئاد كيدي لسغا .دجتسملا انوروك سوريف لمحي اًحطس كادي تسمل ةلاح يف

 .اهلسغ كل ىنستي ىتح اهفيظنتل ديلا كرف وأ نيديلا مقعم مادختسا كنكمي نوباصو ءام كيدل نكي مل اذإ .لق�^ا

 
 :نيديلا لسغ اهدنع متحتي يتلا ةيسيئرلا تالاحلا ةمئاق

o يأ سمل لبق وأ ،رخآ صخش يأ ماعطإ وأ لك�^ا لبق ،كينيع وأ كفنأ وأ كمف سمل لبق اًمئاد كيدي لسغا 

 .رخآ هجو وأ صخش

o مهملا ةلس يف ليدنملا عض مث ةيقرولا ليدانملا يف سطعلا وأ لاعسلا دعب امئاد كيدي لسغا`aت. 

o ينعي اذه .ديدجلا انوروك سوريف ىلع يوتحي حطس تسمل لاح يف مويلا لاوط رركتم لكشب نيديلا لسغا 

 ىلإ باهذلا دعب ،ةرداغملا لبقو لمعلا ىلإ لوصولا دنع ،لزنملا ىلإ ةدوعلا دنعو لزنملا ةرداغم لبق

 .مويلا نم ىرخأ تاقوأ يف كلذكو هدعبو ماعطلا لوانت لبق ،هدعبو ماعطلا ريضحت لبق ،ضاحرملا
 
 



 

 :ةيئاذغلا ةحصلا

 يف كلذ ثدح امبر نكل ،DEبلا ىلإ تاناويحلا نم سوريفلا اذه لقتنا فيك طبضلاب فورعملا ريغ نم هنأ نيح يف

 تاءارجإ عابتإ ديجلا نم هناف كلذلو .اضعب اهضعب نم ةبيرق ةئينلا موحللاو ةيحلا تاناويحلاب ظافتحa^ا متي ثيح قوس

 ضرعت لامتحa^ ةبسانملا ةيئاذغلا ةفاظنلا

 .ىودعلا لقن رطخ ةئينلا موحللا

 دق يتلا مسجلا نم ءازجأ وأ تاودأ يأ لسغو ،اًديج ةّوهطملا ريغ وأ ةئينلا موحللا لوانت مدع تاءارج_^ا هذه لمشت

 ،ىرخ�^ا ةمعط�^ا عيمج نع لصفنم لكشب ةئينلا موحللا نيزختو ،ءاملاو نوباصلا مادختساب ةئينلا موحللا سمل نوكت

 .هلوانت لبق ّديج لكشب ماعطلا يهطو

 .ارطخ لكشي دجتسملا انوروك سوريف ماد ام دعابت ةفاسم قلخو يدسجلا لاصتa^ا ليلقت :دعابتلا

o ا بنجت^aأ جراخ صخش يأ عم يدسجلا لاصتUEليبقتلا وأ ،ديلاب ةحفاصملا نم عون يأ وأ ،ةحفاصملاك - كت 

 .ةقناعملا وأ

o ةفاسم ىلع ظافحلا - ةيداملا ةفاسملا ^a كلذ نكمأ املك جورخلا دنع نيرخ�^ا نع - دحاو رتم نع لقت. 

o او ،عيطتسي نمل لزنملا نم لمعلا اذه ينعي دق .لزنملا جراخ كّلقنت نم للق^aب ءافتكDEوأ ةرم ماعطلا ءا 

 .عوبس�^ا يف نيترم

o لا باوكأ ةكراشم بنجتDEهجراخ وأ لزنملا لخاد صخش يأ عم يناو�^او ب. 

o نيذلا صاخش�^ا تاعمجت بنجت ^a لمشي اذهو .ارطخ لكشي  دجتسملا انوروك سوريف مادام مهعم شيعت 

 .مهلزانم يف نيرخآ صاخشأ ةرايز وأ كلزنم ىلإ صاخشأ ةوعد مدع

 

 :نيباصملا تa^اصتا عبتت لوح ةمولعم

 ىلع رهظ اذإ .عساو قاطن ىلع ىودعلا لاقتنا عنم نم مهم ءزج وه يدعم ضرمب نيباصملاب نيلصتملا عبتت

 14 لا هب قيثو لاصتا هيدل ناك صخش لك ىلع نإف 19-ديفوكب ةطبترم نوكت نأ نكمي يتلا ضارع�^ا ام صخش

 مهيلع رهظتس تناك اذإ ام ةفرعمل اًموي 14 ةدمل رجحلا / لزعلاب مايقلاو لزنملا يف ءاقبلا ،ةيضقنملا اموي

 لاصتا ىلع اوناك نيذلا سانلا لك عبتت بجيف ةعومجملا كلت يف ام صخش ىلع ضارع�^ا ترهظ اذإ .ضارع�^ا

 .اضيأ صخشلا اذهب

 

 :يعامتجa^ا دعابتلا

 نيب ةيدام ةفاسم قلخ :ء�Dلا سفن ينعت اهٕنا ." يدسجلا دعابتلا"و "يعامتجa^ا دعابتلا" تارابعب تعمس امبر

 رتم دعب ىلع ءاقب_^اب ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم حصنت .دجتسملا انوروك سوريف ىودع لاقتنا عنم لٔجا نم سانلا

 دحاو رتم ةفاسم ءاقٕبا تاموكحلا نم ديدعلا حصنت امك .لزنملا جراخ نونوكي امدنع سانلا نيب لق�^ا ىلع دحاو



 

 .رتم 2 - 1.5 ةفاسم ءاقبإب رخ�^ا ضعبلا حصنيو لق�^ا ىلع

 

 :ةحيصن

 يف هايملا نم ديزملا نيزختل ةجاحلا نيديلا لسغ ةرثك ينعت دق ،لزنملا يف ةيراج هايم سانلا ىدل نكي مل اذإ

 هذه يف سانلا ضعب ركفي a^ دق .ايدحت رم�^ا اذه لكشي دقو ،هايملا ءاDEل ةرركتم تa`حرب مايقلا وأ لزنملا

 ىلع ظافحلا ةيفيك مهفو اهنيزخت ىلإ نوجاتحي دق يتلا ءاملا ةيمك ديدحت ىلع مهتدعاسم كنكمي .دعب ةلأسملا

 .ةلأسملا هذهل مهترادإ ةيفيك لوح ةيصخشلا نيرخ�^ا صصق مهتكراشمو ،ةفيظنلا هايملا نيزختو هايملا تايواح

 

 

 19-ديفوك باصم وأ ضرعت نأ قبس وأ ضرعم صخش ناك ام اذإ لزعلا :دعابتلا

 ديكأت عقو وأ 19-ديفوكل نوكت دق ضارعأ هيدل وأ ،دجتسملا انوروك سوريفل لماح رخآ صخشل ام صخش ضرعت اذإ

 هنم بلطُيسف ةفيفخ ضارع�^ا تناك اذإ .روفلا ىلع يبطلا داشر_^ا بلط ة�UE^ا دارفأ دحأ ىلع وأ هيلع بجيف ،هضرم

 هابتشا مهيدل دكأت ناك اذإ وأ ،ةنماك ةيحص فورظ مهيدل تناك اذإ نكلو .ةلزعلاو لزنملا يف ءاقبلا حجر�^ا ىلع

  ىلإ باهذلا مهنم بلطيُ دقف ،ايرa`ملا لثم ةحلم ىرخأ ضارمأب

 .روفلا ىلع ةدايعلا وأ ىفشتسملا

 
 :ةيلاتلا حئاصنلا مدقن 19-ديفوكـل اوضرعت دق اونوكي امبر نيذلا صاخشألل ةبسنلاب

o ضارع�^ا رّوطت وأ روهظ نأ( اًموي 14 نع لقت لا ةدمل كلذ و ناكم_^ا ردقب نيرخ�^ا نع اديعب لزنملا يف قبا 

 ".رجحلا" وأ "لزعلا"ب ىمسي ام اذهو .)اموي 14 قرغتست دق 19-ديفوكب ةطبترملا

o نيرخ�^ا ىلإ ىودعلا لاقتنا بنجت ةيفيك لوح )ةدعاسملا طخ لثم( اهب ¯¿وملا رداصملا نم ةراشتسا بلطا 

 فيظنتلا لوح تامولعم اذه لمشي دق .ضرملل تضّرعت اذإ هب مايقلا كيلع ام لوح تامولعملا ديزم لج�^و

 :لوحكلا

 لثم ةلاعف تسيل لوحكلا ىلع يوتحت يتلا تارهطملا .دجتسملا انوروك سوريفو لوحكلا نع ةظحa`م

 .دلجلا ىلع نوكي امدنع سوريفلا ىلع ءاضقلا اهنكمي نكلو نوباصلا

^a قي نأ لوحكلل نكميK� ةرثك ،عقاولا يف .مسجلا لخاد نوكي امدنع دجتسملا انوروك سوريف ىلع 

 ينعي ام ،ضرملا ةمواقم ىلع كدسج ةردق للقي دقو اًراض نوكي نأ نكمي ةيلوحكلا تابوDEملا كa`هتسا

 .دجتسملا انوروك سوريفب تبصأ ام اذإ رثكأ تافعاضم لوصح

 



 

 نم اًمهم اًءزج اذه دعي و ضيرملا عم اولصاوت نيذلا صاخش�^ا ةفرعمو لزنملا يف دعابتلاو ،يلزنملا

 .انوروك سوريف �Dفت ةحفاكم

 
 :ب ايلاح حصني ،فيفخلا ضرملاب نيباصملا صاخشألل ةبسنلاب

o كلذ نكمأ املك نيرخ�^ا نع اديعبو لزنملا يف ءاقبلا. 

o وملا رداصملا ةراشتسا قيرط نع ةدعاسملا بلط ىلع نيرخ�^ا ¯®رملا ةدعاسم وأ ةدعاسملا بلط¿¯ 

 .)ةدعاسملا طخ لثم( اهب

o ®Eا بنجت ةرو^aو ، لزنملا سفن يف نيدوجوملاب ىتح ،نكمأ نإ نيرخ�^اب يدسجلا لاصت®Eريبادت عابتا ةرو 

 .سطعلا / لاعسلا دنع رذحلا مازتلاو ةفاظنلا

 

 ةقاعإ هيدل نوكت دق صخش وأ نسم صخش وأ a`ثم ضيرم لفط ةياعرل يروKEلا  يدسجلا لاصتa^ا نم ّدب a^ ناك اذإ

 صخشلا جاتحي دقو ،اهب ¯¿وملا ةفاظنلاو نيديلا لسغ تاداشرإ عابتا ةياعرلا يمدقم ىلع بجي ،مهتكرح ىلع رثؤت

 .هجولل عانق ءادترا ىلإ ضيرملاو ةياعرلاب موقي يذلا

 .طبارلا اذه ىلع ةدوجوم a`يصفت رثكأ تاداشرإ ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ىدل
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 ةضرع رثكأ مه نسلا رابكو ةنماك ةيحص تa^اح نم نوناعي نيذلا صاخش�^ا :رطخلل ةضرع رثك�^ا صاخش�^ا ةدعاسم

 ام اذه نأ عمست دق .رخآ صخش يأ نم لوطأ تقولا يف لزنملا يف ءاقبلا مهنم بلطيو ةريطخ ضارمأب ةباص_`ل

 دارفأو مه�UE^ مهمعد لبس ةشقانمو ريكفتلا يف روهمجلا ةدعاسم مكنكمي ،مa`عإ لئاسوك ."نيصحتلا"ب ىمسي

 دق نيذلا صاخش�^ا وأ ،دعابتلاو لزنملا يف ءاقبلا ىلإ نوجاتحي نيذلاو رطخلل ةضرع رثكأ نونوكي دق نيذلا عمتجملا

 .¯®رم مهنأ مهسفنأ لزع ىلإ ةجاحب اونوكي

^a ىدل ةعانملا زاهج معد ىلع تاحاقللا دعاست  .19-ديفوكو دجتسملا انوروك سوريف دض ةيامحلل حاقل ايلاح دجوي 

 .اهريغو لافط�^ا للش وأ ب فنص دبكلا باهتلا وأ ةبصحلا لثم ،ةيدعملا ضارم�^ا ديدع نم صلختلل صخشلا

 دجتسملا انوروك سوريف فقوي نأ نكمي حاقل ريوطت ىلع ةيميداك�^ا تاسسؤملاو تامظنملا نم ديدعلا لمعت

 .تاّدجتسملا رخآ ىلع لوصحلل ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم عقوم ىلع عa`طa^ا ىجري .ام صخش هب باصي امدنع
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 ةفصب تارييغت اهيلع أرطت نأ نكمي تاسوريفلا نأ كلذ .دقعم رمأ ،تاسوريفلا نم ةيامحلل ةصاخ ،تاحاقللا ريوطت نإ

UEيوط اًتقو حاقللا ريوطت قرغتسي نأ كلذ ةجيتن نوكتو ،ةعي`a مهملا نم ،ببسلا اذهلو .لاعف نوكيس هنأ نم دكأتلل 

 ةفورعملا ةياقولا ريبادت ةسرامم ىلإ جاتحي صخش لك نأو ةعGEب متي a^ حاقللا ريوطت نأ روهمجلا مهفي نأ اًقح

 .مسقلا اذه يف ةروكذملا ةلاعفلاو

 

 



 

 :ركذتف تاحاقللا ريوطت نع ثدحتت تنك اذإ

o يف لعفلاب ببست دق ىرخأ ضارمأ دض ميعطتلاو تاحاقللا لوح ليلضتلا / ةئطاخ تامولعم راشتنا ةيناكمإ 

®Eًايلاح اهريوطت متي يتلا تاحاقللاب ةقثلا نم سانلا عنمل اهمادختسا نكميو ريبك ر. 

o تاعئاشلا جيورت لهسلا نم هن�^ حاقللا براجتو تاحاقللا ريوطت نع ثيدحلا ةيفيك نأشب رذحلا ديدش نك 

 .ليلضتلاو مهفلا ءوسو

o نوكي دق .ضرملاب نوباصي اولاز امو ةيود�^ا براجت يف نوكراشي نيذلا صاخش�^ا لوح ةلئسأ كانه نوكت دق 

 .ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم يف ريبخ نم ةدعاسملا امئاد بلطا كلذلو ةلئس�^ا هذه ىلع ةباج_^ا بعصلا نم

o اهمدقت يتلا تامولعملا نأ نم دكأتلاو ديزملا ةفرعمل ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم عم ثدحتلا يف رمتسا 

  .ن�^ا ىتح ةقيقدو ةحضاو روهمجلل

o 19-ديفوك لعفلاب هيدل وأ هيدل نوكي دق صخش ةياعرب نوموقي نيذلا صاخش�`ل ةبسنلاب. 

 

 يقلتل ةضرع نوكيس هن�^ ، هب قيثولا لاصتa^ا ىلإ جاتحتسف .انوروك سوريفب باصمب ام صخش ءانتعا ةلاح يف

 .ديدجلا انوروك سوريفب ىودعلا

 هنكلو ضرملل ةفيفخ ضارعأ نم يناعي باصمل لزنملا يف ام صخش ةياعر دنع :فيفخلا ضرملل ةيلزنملا ةياعرلا

 ىلإ ةفاض_^اب .مهيلإ ىودعلا لاقتنا رطخ ليلقتل اهذاختا سانلا ىلع بجي تاءارجإ ةدع كانه ،ةدعاسملا ىلإ جاتحي

 يلزنملا فيظنتلا ةدايز لثم ريبادتب لمعلاو ،ناكم_^ا ردق لزنملا يف نيرخ�^ا نع اديعب ضيرملا صخشلا ءاقبإ

 ةمظنم ىدل .اوعاطتسا اذإ هجولا عانق ءادترا ضيرملاو ةياعرلا مدقم ىلع متحتي دقو .رركتم لكشب نيديلا لسغو

 :كلذب مايقلا ةيفيك لوح تاداشرإ ةيملاعلا ةحصلا
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 عنم ةيفيكو 19-ديفوك نم نوناعي نيذلا صاخش�^اب ةيانعلا ةيفيك لوح a`ّصفم ًابيردت نويحصلا نولماعلا ىقلتي فوس

 :كلذ لمشيسو دجتسملا انوروك سوريف لاقتنا

o ديدجلا انوروك سوريفب مهتباصإ يف هبتشي نيذلا ¯®رملل ةبسانملا ةياعرلا ىلع بيردتلا. 

o م يحصلا لماعلا دتري مل وأ نيديلا ريهطت متي مل املاط ،هجولاو نينيعلاو فن�^او مفلا سمل بنجت`aسب 

 تازافقلا نم جوزو ةديدج ةيقاو

o ةيحارجلا. 

o ملا ةلازإ دنع ةمراص ةفاظن`aةيقاولا سب. 

o خلإ ،ةدحاو ةرمل مدختست يتلا رب_^ا لثم ،اهنم صلختلا نكمي ةيبط تادعم مادختسا. 

 

 ةديج ةحص ىلع ةظفاحملا

 هلوخد درجمب دجتسملا انوروك سوريف ىلع "ءاضقلا" وأ عدر هناكماب ةعانملا زاهج ريغ ء�¬ يأ دوجو تبثي مل ايلاح



 

 :بّلطتي اذه .ناكم_^ا ردق ةديج ةحص يف ىقبت نأ مهملا نم ببسلا اذهل - مسجلا

o اهنم يناعت دق ىرخأ ةنماك ةيحص فورظ وأ ضارمأ يأ ةجلاعم نم دكأتلا. 

o م�^اب ةينغ ةيئاذغ ةيمح لوانت`aةيندعملا ح. 

o ¬Eءاملا نم ريثكلا ب. 

o هتسا يف طارف_^ا بنجت`aلوحكلا ك. 

o نكمأ اذإ ةضايرلا ةسراممو ةحارلا نم ريثكلا ىلع لوصحلاو ،داهج_^ا ليلقت ةلواحم. 

 

 

 ءابولا ةيعضو روطت عم ةياقولا ريبادت ريغت .ز
 .سانلا ةايح ىلع اهريثأت داز املك ةينمزلا ةدملا تلاط املكو ،ةليوط ارهشأ 19-ديفوك ةحئاج رمتست نأ حجرملا نم

 .ديدجلا انوروك سوريف راشتنا عنمل مهل ةحاتملا تادوهجملا لكب مايقلا ةيلوؤسم عيمجلا قتاع ىلع عقت كلذلو

 نم ديدعلا تماق ،ةرواجملا لودلا يف وأ دلب يف 19-ديفوك نع ةمجانلا تايفولاو ةديدجلا تa^احلا ددع ةدايز عم

 نم لمعلاو ،لزنملا يف ءاقبلاو ،لوجتلا رظح ريبادت هذه تنمضت دقو .ةداتعملا ةكرحلا ىلع دويق قيبطتب تاموكحلا

 رطاخم نم ليلقتلل تاناحلاو معاطملاو ةينيدلا زكارملاو سرادملا لثم ةماعلا نكام�^ا قa`غإو ،ناكم_^ا ردق لزنملا

 ،ةماعلا نكام�^ا نم ديدعلل تقؤملا قa`غ_^ا كلذ يف امب ،لزنملا يف ءاقبلا لودلا ضرفت امدنع .يّداملا لاصتa^ا

 انوروك سوريف راشتنا نم ّدحلل ةقبطملا دويقلا عاونأ ةموكح لك ددحت ."لماكلا قa`غ_^ا " اًنايحأ اذه ىلع قلطي

 .ديدجلا

 نمو .ةيلاتتم عيباسأ وأ مايأ ةدعل عجارت يف 19-ديفوكل ةديدجلا تa^احلا ددع نوكي امدنع ةداع دويقلا هذه عفر ّمتي

 لاعسلا دنع فن�^او مفلا ةيطغت لثم :دويقلا هذه عفر عم ةيصخشلا ةياقولا تاءارجإ سانلا عبتي نأ ادج مهملا

 نع ًايدسج داعتبa^او ،رثكأ نيديلا لسغو ،نيرخآ صاخشأ دوجو دنع قصبلا بنجتو حيحص لكشب سطعلاو

 دقو 19-ديفوك تa^اح يف ةدايز نادلبلا دهشتسف ريبادتلا هذه سانلا عبتي مل اذإ .مهعم نوشيعي a^ نيذلا صاخش�^ا

 روهظ ن�^ تa^احلا يف ةدايزلا حّضتتل رثكأ وأ )اًموي 14( نيعوبسأ رم�^ا قرغتسي دق .دويقلا ضرف ةداعإ ىلإ رّطضت

 ريبادت سانلا عبتي مل اذإ تارم ةدع ةكرحلا دويق ضرف ةداعإ متت نأ نكميو .اًموي 14 ىلإ 1 نم قرغتسي ضارع�^ا

 .ةياقولا

 نم ريثك يف نيديلا لسغ يف رارمتسa^ا مهملا نم نوكيس ،اًرطخ دجتسملا انوروك سوريف لثمي دعي مل نإو ىتح

 راشتنا فقو ىلع كلذ دعاسيس .نيرخ�^ا نم ةبرقم ىلع قصبلا بنجتو سطعلاو لاعسلا ةيطغت عم ،نايح�^ا

 رطاخم نم دحلا يف ةدعاسملا نع a`ضف نايح�^ا ضعب يف ةلتاق نوكت نأ نكمي يتلا ةدوجوملا ضارم�^ا نم ديدعلا

 .لبقتسملا يف عساو قاطن ىلع ةيدعملا ضارم�^ا �Dفت

 

 



 

 ؟الاّعف ارمأ لصاوّتلا نم لعجي يّذلا ام 2
 

 تامولعملا حرط بولسأ لوح :ةظحa`م

 ىلع سانلا دعاسي حيضوت نود اهب مايقلا بجي "ةلاسر" وأ تاداشرإ لكش يف تامولعملا نم ريثكلا ةكراشم متي

 درجم زواجت كنكمي فيك ركف اذل .صاخلا مهعضو يف كلذب مايقلا مهنكمي فيكو تاداشر_^ا هذه عابتا ةيمهأ مهف

 ةداقلا لمشي اذهو( ةدعاسملا ةيفيك مهفو طارخنa^ا ىلع مهعيجشتو مهتدعاسمو تاميلعت وأ ةلاسرب سانلا رابخإ

 )عسو�^ا روهمجلا لمشي امك

 

 :نوكي 19-ديفوكو دجتسملا انوروك سوريف لوح ديجلا لصاوتلا

o علاو ةياقولا نعو اهلاقتناو ضارع�^ا نع ةحضاو تامولعمو قئاقح ميدقتب :احضاو`aاب .ج^aيتلا ةغللاب مازتل 
 يتلا تارابعلا وأ تاحلطصملا لك حDEب .ةدقعملا تاحلطصملاو تاراصتخa^ا مادختسا بنجت .سانلا اهمهفي
 .روهمجلل روفلا ىلع ةحضاو وأ ةحضاو نوكت a^ دق

o هاندأ ةجردملاو بيتكلا اذه يف طباورلاو تامولعملا نم ققحتلاب .اهميدقت متي يتلا قئاقحلا ةفرعمب :اقيقد. 
 كلذو .19-ديفوكو دجتسملا انوروك سوريف صخي ام لكل ديجلا مهفلابو تادجتسملا مهأب عa`طا ىلع ءاقبلاب
 نأ نكمي يتلا ةئطاخلا ميهافملاو تافارخلا DEن يف مهاسي a^و ةقدلل هلوق وأ هتباتك متت ام بيجتسي يك
 .تاعاش_^او فواخملا لحم ّلحتل ةيلعفلا رطاخملا مهف ىلع سانلا ةدعاسمب .ةياقولا دوهج قوعت

o ةّحصب متهت كنأ رهظأ ،ةقوثوم كتامولعم نأ نم دكأتلا ىلإ ةفاض_^اب .هب اًقوثوم اًتوص نك :هب اقوثوم 
 ليصوت يف ةدعاسملا ميدقت يف نيداجلا عمتجملا دارفأ عم لمعا .مهتدعاسم لواحت كنأو كروهمج
 .ةاناعملا صصق لa`غتسا وأ ةراثإ مدع ىلع ظفاحو  .ةمهملا تامولعملا

o كانه تناك اذإ .روهمجلل ةضقانتم تامولعم ميدقت كدع نم دكأتلل ىرخآ لاصتا تاهج عم قيسنتلا :تباث 
 .اهحيحصت ىلع دعاسو ببسلا فرعاف ،تامولعملا وأ حئاصنلا يف تاضقانت

o طوطخ لثم ةحاتملا تامدخلا ىلع فرعتلاب .تامدخلا ىلإ لوصولاو بلطلا ةرادإ يف دعاسي :يلمع 
 سانلل نكمي فيكو ىتم نأشب اًددحم نكو( تايلمعلاو ةمدقملا تامدخلاو رابتخa^ا زكارمو جa`علاو ةدعاسملا
 .)كلذ مهيلع بجي فيكو مهيلإ لوصولا

o عمتجملا يف سانلا ناك اذإ .اهلعف مهنكمي ءايشأب مايقلل ريهامجلا ةوعدب مق :ىعقاو ^a لاو نوباصلا نوكلمي 
 دعاسو ،كلذ نع a^دب همادختسا مهنكمي ام ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم نم فشتكا ،هيلع لوصحلا نوعيطتسي
 19-ديفوكو دجتسملا انوروك سوريفب ةباص_^ا رطاخم ليلقتل هب مايقلا مهنكمي ام ةفرعم ىلع سانلا

o علاو ةياقولاب ةقلعتملا تايدحتلاب فرتعا .لكاشملل لولح نع ثحبلا يف دعاس :لولحلا ىلإ هّجوم`aنأ ّدكأو ج 
 .19-ديفوك مهيدل نأ يف هبتشي وأ ،تايدحتلا هذه لثم مهيدل نيذلا صاخش�^ا  نم ائيش صقنتسي  a^ اذه
 اهمدقي يتلا لئادبلا ةشقانمو داجيإ يف دعاس ،لاثملا ليبس ىلع .لولحلا حرتقاو فواخملا نع ثدحت
 انوروك سوريف رطخل سانلا ضرعت دق يتلا ةينيدلا وأ ةيفاقثلا وأ ةيديلقتلا تاسرامملا لوح يلحملا عمتجملا
 .19-ديفوكو ديدجلا

o ابم بجأ :بواجتم¬Eبابس�^ا لوح ةئطاخلا ميهافملا ىدحتو تاعمتجملا اهحرطت يتلا ةلئس�^ا ىلع ة، 



 

 صاخش�^ا وأ ،19-ديفوك نم نوناعي نيذلا صاخش�^ا هاجت راعلا ةمصو يدحت .جa`علاو ةياقولاو ،لاقتنa^او
 �´خشلا يأرلاو ،ةقيقحلا نيب قرفلا حضو .نييحصلا نيلماعلاو 19-ديفوكل ربكأ �Dفت تاذ قطانمب نينطاقلا
 .ةحيحصلا ريغ تامولعملاو

o كيدلف ديدجلا انوروك سوريفب ارثأت لقأ ةقطنم يف تنك اذإ .ركبم تقو يف لصاوت :بسانملا تقولا يف 
 ّدحت نأ اهنأش نم بسانملا تقولا يف ةقيقد تامولعم ريفوت لa`خ نم ناكسلا دادعإ يف ةدعاسملل ةصرف
 !ةصرفلا هذه لغتسا .ديدجلا انوروك سوريف راشتنا نم

o فتل : ابكاومD� تنت دق ،ءابولاDE فتلل ةديدج ةباجتسا رهظت دقو ،ةئطاخ / ةللضم تامولعمD�ّ. 

 .هريهامجل ةريغتملا تاجايتحa^ا عمو تارييغتلا هذه عم كلصاوت فيكتي نأ بجي .ديدج يدحت رهظي دق وأ

o 19-ديفوكو ّدجتسملا انوروك سوريف لوح ةحاتملا تامولعملا نم لئاه ددع .كروهمج هابتنا بذجا :اطرخنم، 
 سوريف نع ثيدحلاب نيمتهم مهئاقلإ ةديدج قرط ىلع رثعا .تامولعملا ةرثك نم كروهمج دهجي دق يلاتلابو
 .مه رعذ ةراثإ نود 19-ديفوكو ّدجتسملا انوروك

o أ لواح :يباجيإ^a تني نأ اًدج لهسلا نم .تايبلسلا يف ركفتDE خدتلاو لصاوتلا .ايريتسهلاو فوخلا`aةمئاقلا ت 
 راعلا ةمصو ىلإ اضيأ يدؤت دق اهنكلو ،سانلا يعو يف ةدايز ىلإ يدؤت دق ةمدصلاو فوخلا عرز ىلع
 ةقلعتملا تامولعملا ةيطغت دنع .ديدجلا انوروك سوريف فاقيإ مزلa^ا كولسلا رييغت عنم كلذ نمو ،ناركنلاو
 لا ام ىلإ ةفاض_^اب ،اولعفي نأ سانلل نكمي ام فاشكتسا لواح ،ةيمويلا ةايحلا ىلع ةضورفملا دويقلاب
 .هلعف مهنكمي

o سانلاو ،ةحصلا لاجم يف نيلماعلل يناسن_^ا بناجلا ىلع زيكرتلا للاخ نم سانلا فطاوع رثأ :فطاعتم 
 يف هابتشa^ا نوكي نأ نكمي .هنم نيجانلاو 19-ديفوكب نيباصملا صاخش�^او ،سوريفلل مهلمح يف هبتشملا
 وأ اضيرم نوكت نأف .رثكأ افيخم ارمأ 19-ديفوكب ةباص_^ا ديكأت نوكي نأ نكمي امك افيخم ارمأ 19-ديفوك ضارعأ
 هسفن ء�Dلا قبطنيو .رم�^ا عم عمتجملاو ةلئاعلا لعافت ةيفيكب ةقلعتم فواخم ببسي دق 19-ديفوك نم ايجان

 ءانبو ،مهفواخم نع ثدحتلل سانلل ةحاسم لصاوتلا ةطشنأ رفوت نأ نكمي كلذل .نييحصلا نيلماعلا ىلع
 .نيرخ�^ا هاجت ىذ�^ا ليلقتو مهفلا

 

 لعافتلا لوح ةظحالم

 )دعُب نع( اًعم سانلا عمجي لعافتلا نإ .ةلاعف "19-ديفوكل ةباجتسa^ا" جمارب نوكت ـل ةيمه�^ا غلاب رمأ روهمجلا لعافت
 :روهمجلا لعافت نإ .ةبسانملا تاءارج_^ا ذاختا ىلع سانلا زيفحت ىلإ ةفرعملا درجم نم لاقتنa^ا ىلع دعاسيو

o مهتامامتهاو مهتاراسفتسا عفرو مهتاجايتحا نع ريبعتلل ةصنم سانلا حنمي. 

o ا طبارتلابً اروعش قلخي^aا رذعتي امدنع يعامتج^aخشلا لاصت´�. 

o لاب روهمجلا ساسحإ ةيوقت يف مهاسيDEع_^ا لئاسو عم ةكا`aضعبلا مهضعب عمو م. 

o ا يف تارغثلا ديدحت ىلع دعاسي^aتاطلسلا ةبساحمو ةباجتس. 

o ةئطاخلا تامولعملا حيحصتو ديدحت ىلع دعاسي. 

o دارف�^او ءاربخلا نيب تامولعملا قفدت لهسي. 

o نوناعي نيذلا صاخش�^او ¯®رم مهنأ يف هبتشي نيذلا صاخش�^اب ةقلعتملا راعلا ةمصو ةلازإ ىلع دعاسي 
 .سوريفلل ربكأ �Dفت تاذ قطانملا يف نينطاقلا صاخش�^او 19-ديفوك نم



 

o عوضوملاو جمانربلل يناسن_^ا عباطلا ّدكؤي. 

o روهمجلا اذه عم كب صاخلا ىوتحملا فييكتو لضفأ لكشب كروهمج ةفرعم نم كنكمي. 

 مهيدل نيذلا نيمهاسملا ددح .رطخلل صاخش�^ا ضيرعت نود كجمارب يف روهمجلا لعافت نامض كنكمي فيك ّركف
 نوضّرحي دق نيذلا صاخش�^ا نع دعتبا .اهنوفيضي ةيباجيإ صصق وأ ةكراشملل ةديفم راكفأ وأ اهحرطل ةديج ةلئسأ

 .ةحيحص ريغ تامولعم نوDEني وأ ىلع

 

 مالعإلا لئاسول ىوتحم عنصل تاحارتقا 3

 ىلإ ةيسفنلا ةحصلاو ةيصخشلا تاقa`علا نم - ناسن_^ا ةايح تa^اجم نم لاجم لك ىلع ديدجلا انوروك سوريف رثؤي
 :راكف�^ا ضعب كيلإ .جماربلا يف اهتيطغت ناكم_^اب يتلا اياضقلا نم ديدعلا كانه .ءاذغلا نع ثحبلاو فئاظولا

o تايساس�^ا:  

 ىتح هنأ ركذت 19.-ديفوكو دجتسملا انوروك سوريف لوح ةيساس�^ا قئاقحلا ىلع فرعتلا يف كروهمج دعاس
 تقولا نم ريثكلا حنما كلذل ،حيحص لكشب ةموهفم نوكت يكل حDEلا نم ريثكلا بلطتت دق ةيساس�^ا ميهافملا
^aلهؤم يحص يئاصخأ نم ةمّدقم تامولعملا نأ نم دكأت .لّصفم لكشب اياضقلا هذه نم لك فاشكتس. 

 

 حيملت

 ةحصلا ةمظنمو ةحصلا ةرازو ىدل نوكي نأ بجي
 تامظنملا لوح تامولعم كدلب يف ةيملاعلا
 كناكمإب .سانلا ةدعاسمب موقت يتلا ةفلتخملا
 فيكو هنومدقي يذلا معدلا ةفرعمل مهب لاصتa^ا
 .سانلل تامولعملا هذه ليصوت كنكمي

 

 :يلي ام ةيسيئرلا تامولعملا نمضتت

 ؟19-ديفوكوه امو ،ديدجلا انوروك سوريف وه ام-

 ضارع�^او تامa`علا -

 سوريفلا لاقتنا عنمو ةحصلاو ةمa`سلا ىلع ظافحلا ةيفيك -

 ضارع�^ا روهظ لاح يف هلعف بجي ام -

 قايسلا يف هيجوتلا عضو -

 دق ،لاثملا ليبس ىلع .ةياقولا تاءارجإ تاداشرإ عابتا سانلا ىلع اًدج بعصلا نم نوكي دق ،فقاوملا ضعب يف
 تاميخم وأ ةريقفلا ءايح�^ا يف a`يحتسم نوكي دق يدسجلا دعابتلاو ةمحدزملا لزانملا يف اًدقعم لزعلا نوكي



 

 ةحصلا ءاربخ نم ةراشتسa^ا بلطاو ،ةفلتخم تاقايس يف ريبادتلا هذه قيبطت نكمي فيك فشتكا .نيئجa`لا
 .نييلحملا

o طا ىلع ريهامجلا ءاقبإ :حئاصنلاو ةيمسرلا ريبادتلا`aريبادتلاو ةيلودلاو ةينطولاو ةيلحملا تادجتسملا ىلع ع 
 .اهبابسأو دجتسملا انوروك سوريف صوصخ يف اهب لومعملا

o مهتلئسأ نع ةباج_`ل ءاربخلا ةوعدب مقو مهتلئسأ لاسرإ ىلع ريهامجلا عّجش :روهمجلا ةلئسأ. 

o تنملا تامولعملا نم ريثكلا كانه نأ ةقيقح ىلإ كروهمج ّهبن :تاعاش_^اDEةحيحص ريغ سوريفلا لوح ة. 
 اهلوادت متي يتلا ةحيحص ريغلا تامولعملاو ةجورملا تاعاش_^ا نع فشكلل ةصصخم ةرقف ءاشنإ كنكمي
 .ءاربخلا ةدعاسمب ةE¬ابم اهحيحصتو

o رطخلل نوضرعملا صاخش�^ا: ^a مهيدل نيذلا صاخش�^ا "رطخلل نوضرعملا صاخش�^ا" حلطصم لمشي 
 مساب اًضيأ مهيلإ راشي يذلاو طقف ديدجلا انوروك سوريفب اوبيصأ اذإ ريطخلا ضرملاب ةباص_`ل ربكأ ةيلباق
 مقافتي دق نيذلاو ءافعض لعفلاب مه نيذلا صاخش�^ا اًضيأ حلطصملا لمشي لب ،"ىلعأ رطخ يوذ صاخشأ"
 ضعب نوكي دق .ةيئاقولا ريبادتلا ضعب ذاختا نوعيطتسي لا نيذلا صاخش�^ا وأ ،ةباجتسa^ا ريبادت رثإ مهعضو
 لخاد فنعلا ىلع مئاق رطخل اضرعم مهضعب نوكي وأ ،مهرمع وأ مهسنج ببسب رطخلل ةضرع  صاخش�^ا
 مادعنا وأ ةيفاقثلا وأ ةينيدلا تادقتعملا وأ يداصتقa^ا نم�^ا مادعنا وأ هايملا وأ ءاذغلا ةردن وأ ،هلوح وأ لزنملا
 .هاندأ اياضقلا هذه ضعب لوانت متيس .ةرجهلا وأ مئادلا ىوأملا

o مه نيذلا نسلا رابكو ةنماك ةيحص فورظ نم نوناعي نيذلا صاخش�^ا :ديدشلا ضرملاب ةباص_^ا رطخ عافترا 
 ةرتفلو برقأ تقو يف لزنملا يف ءاقبلا مهنم بلطيُ دق دجتسملا انوروك سوريفب ةباص_^ا رطخل ةضرع رثكأ
 عمتجملاو ة�UE^ا دارفأ معد ةيفيك ةشقانمو ريكفتلا ىلع ريهامجلا ةدعاسم كنكمي .رخآ صخش يأ نم لوطأ
 .رطخلل ةضرع رثكأ نونوكي دق نيذلا

o نايح�^ا نم ريثك يف رثكأ انلزانم فيظنتو رركتم لكشب انيديأ لسغ اًعيمج انم بلطُي  :ءاملا ىلع لوصحلا. 
 هايم مهيدل سيل نيذلا نيريثكلل ايدحت نوكي دق ام وهو ،ةداعلا نم رثكأ ءاملا ىلإ ةجاحب سانلا نأ ينعي اذه
 ،يهطلاو مامحتسa^ا ةجاح يف مهف ءاملا نم لقأ تايمك كa`هتسا سانلا عيطتسي a^ .لزنملا يف ةيراج
 لكشب فيظنتلا وأ نيديلا لسغل هايملا نيزخت نكمي فيكو ءاملا نم ديزملا نيزخت سانلل نكمي فيكف
 ةدعاسمل هب مايقلا مa`ع_^ا لئاسول نكمي يذلا ام ؟خبطلا وأ بDEلل صصخملا ءاملا نع لصفنم
 ؟هايملا ىلع لوصحلا ةدايزل ضعبلا اهضعب عمو تامظنملاو ةموكحلا عم لماعتلا ىلع تاعمتجملا

o سانلا نم ريثك :ءاذغلا ىلع لوصحلا ^a نوعيطتسي ¬Eمايأ ةدعل هنيزخت وأ ةدحاو ةعفد ماعطلا نم ريثكلا ءا 
 .قاوس�^ا ىلإ )عرازملا يف( نيجتنملا نم لقنتلا ىلع صاخش�^ا ةردق ىلع ماعطلا رفوت دمتعي .لزنملا يف
 ىلع ظافحلا يف ةدعاسملا سانلل نكمي فيكو ةيئاذغلا تادادم_^ا ىلع عضولا ريثأت ةيفيك نع ثدحت
 نأ )ةموكحلاو تاعمتجملاو دارف�^ا( سانلل نكمي يذلا ام .ةيذغملا ةمعط�^ا ةصاخو ،ماعطلا ىلإ لوصولا
 ؟ماعط يأ ءاE¬ مهنكمي a^ يلاتلابو ،ءابولا ببسب يّداملا لخدلا نودقفي دق نيذلا كئلوأ معدل هب اوموقي

o سوريف راشتنا ببسب ،تقؤم وأ مئاد لكشب امإ ،لعفلاب مهفئاظو سانلا نم ريثكلا دقف دقل :يداملا لخدلا 
 تاموكحلل نكمي اذ امف .اريبك ايدحت لثمي لخدلاو فئاظولا ىلع رطخلا 19.-ديفوكو دجتسملا انوروك
 نكمي فيكو ،تارخدم وأ لخد مهيدل سيل نيذلا صاخش�^ا معدل هلعف دارف�^او تاعمتجملاو تامظنملاو
 ؟معدلا ميدقت مهنكمي نيذلا صاخش�^اب نيرثأتملا صاخش�^ا طبر يف ةدعاسملا مa`ع_^ا لئاسول

o ا مهيلع نيعتي نيذلا صاخش�^ا^aغ_^ا تايلمع يف ىتح :لمعلا يف رارمتس`aنم بلطيُ ثيح ةيمسرلا ق 
 يف نيلماعلا لمشي اذهو .لمعلل جورخلا ةلصاومل ةجاحب سانلا نم ريثكلا لازي a^ ،مهلزانم يف ءاقبلا سانلا

 يتلا تاسسؤملا يف نولمعي نيذلا كئلوأ كلذكو ،ةياعرلا يمدقمو ،ةموكحلا يف نيلماعلا ، ةحصلا لاجم
 فتاهلا تاكبشو عراوشلا فيظنتو تايافنلا عمجو ةمامقلاو يحصلا فE´لاو هايملاو ءابرهكلا تامدخ رفوت
 يف نيلماعلا صاخش�^ا اًضيأ لمشي اذهو .ءاذغلا رداصمو تنرتن_^ا ىلإ لوصولاو تانايبلاو لومحملا



 

 جاتحي نم مهف ىلع روهمجلا ةدعاسم مa`ع_^ا لئاسول نكمي 19.-ديفوكل ةباجتسا ّطخ ريدت يتلا تامظنملا
 مهلزانم ةمزa`م سانلا ىلع فيكو ،سوريفلا راشتنا نم دحلا يف هنوبعلي يذلا رودلا ،اذاملو لمعلا ةلصاومل
 .ءابولل ةريبكلا تاريثأتلا نم صيلقتلاو عيمجلا ةدعاسم ىلع لمعلا نيرخ�`ل ىنستي يكل

o هايملا عمجو لمعلا ىلإ نوجاتحي دقف - ًايدحت لزنملا يف ءاقبلا لثمي دق ،ضعبلل ةبسنلاب :لزنملا يف ءاقبلا 
 دوقولا ىلع لوصحلا وأ )ءابرهكلا لثم( ايصخش ريتاوفلا عفدل جورخلاو ،نايح�^ا نم ريثك يف ماعطلا ءاE¬ وأ
 وأ يفطاع وأ يدسج فنع كانه ناك اذإ .نمآ ريغ لزنملا نوكي دق ،نيرخآ ةبسنلابو .ءابرهك تادلوم ليغشتل
 نكمي ؟ةرفوتملا تامدخلا يهام ؟نذإ سانلل ةحاتملا تارايخلا ام .ةنكمم نوكت a^ دق لزنملا ةمزa`مف يظفل
 a^ نيذلا كئلوأ ةدعاسملا وأ ةرّفوتملا ةراشتسa^ا ةفرعمل تاموكحلاو تامظنملا ىلإ ثدحتلاب مa`ع_^ا لئاسول
 .لزنملا يف ءاقبلا نوعيطتسي

o ا^aيوذ ةجلاعم نم ء�¬ لك لمشي اذهو .ىرخأ ةيحص تاجايتحا امئاد كانه :ىرخ�^ا ةيحصلا تاجايتح 
 تقولا يف لافط�`ل حيقلتلا ريفوت وأ ،روطتت يتلا ةديدجلا ضارم�^ا جa`عل يعسلاو ،ةنمزملا ةيحصلا فورظلا
 وأ ،ضيحلاب ةصاخلا ّةيئاسنلا ّةيحصلا تاجتنملا ىلإ لوصولا يف ةلثمتم ىرخ�^ا تايدحتلا نوكت دق .ددحملا
 ةلوقنملا ىودعلاو لمحلا عنمل يركذلا يقاولاو ،لمحلا بنجتل ةثيدحلا لمحلا عنم لئاسو ىلع لوصحلا

 نكمي .ةنم�^ا ضاهج_^ا تامدخ ىلع لوصحلاو ،ةدلاولا دنع يدسجلا معدلا ،لمحلا ءانثأ ةياعرلا ،ايسنج
 ةكراشملا لa`خ نم هنوجاتحي يذلا معدلا ىلع مهلوصح رارمتسا ىلع صاخش�^ا ةدعاسم مa`ع_^ا لئاسول
 .تامدخلا هذه روضح دنع عقوتملا امو اهيلإ لوصولا ةيفيكو ىتم نع ،ةرفوتملا تامدخلا لوح تامولعمب
 سوريفلا راشتنا عنمل اهذاختا متي يتلا تاءارج_^ا لوح تامولعم ميدقت لa`خ نم اًضيأ ةدعاسملا نكمم
 دادعإو ىنبملا ىلإ لوخدلا لبق نيديلا لسغب قلعتت تارييغت كانه نوكت دق ثيح ،تامدخلا هذه ةطساوب

 لئاسول نكمي امك .ةداعلا يف اهنودتري a^ دق يتلا ةيصخشلا ةياقولا تادعمل نيفظوملا ءادتراو راظتنa^ا ةفرغ
 تحت مونلا لثم يفاضإ يحص معد ىلإ ةجاحلا مهبنجت تاءارجإ ذاختا ىلع سانلا ةدعاسم مa`ع_^ا
 سنجلا ةسرامم دنع يركذلا يقاولا مادختسا وأ ايرa`ملا نم ةيامحلل ةيDEحلا تاديبملاب ةجلاعم تايسومان
 .ايسنج ةلوقنملا ضارم�^ا نم ةيامحلل

 داهج_^ا عم لماعتلا

 ،ةيعيبطلا ةايحلا ىلع ةضورفملا دويقلاو ،رييغتلا قسن ةعGEل نكميو .ملاعلا ءاحنأ بلغأ يف ةايحلا تريغت دقل
 ددهت يتلا ةيلعفلاو ةكردملا رطاخملاو ، )لصاوتلا ءوسو ةللضملا / ةئطاخلا تامولعملا ةصاخ( تامولعملا ةيمكو

 )مولعم ريغ لج�^ ّدتمتو ةأجف قa`غ_^ا تايلمع أدبت دق( لبقتسملا نم نقيتلا مدع بناج ىلإ ،مهتايحو سانلا ةحص
 ايدسج نيرخ�^ا يذؤت وأ / مهيذؤت دق لاعفأب سانلا مايق ىلإ طغضلا اذه يدؤي نأ نكمي ً.ايفطاعً اقهرم رمأ نوكي نأ
 ضيفخت يف دعاست نأ مa`ع_^ا لئاسول نكمي .رتوتلا اهبوشي فورظ يف لزنملا يف فنعلا دادزي دق امك .ايفطاع وأ

 ةديج ةيفطاعو ةيدسج ةحص ىلع ةظفاحملل ةديفملا قرطلا لوانت لa`خ نم صاخش�^ا ءa^ؤه ىدل قلقلا ةّدح
 .نيينعملا ءاربخلا عم ةشقانم تارقف صيصختو ةيباجي_^ا صصقلا ةكراشمو

 سنجلا •

 رطاخم تايتفلاو ءاسنلا هجاوت امً ابلاغ .فلتخم لكشب سانلا ىلع رثؤي دق ةكرحلا ىلع ةضورفملا دويقلاو ءابولا ريثأت
 نمو ،لزنملا يف فنعلاب ةباص_`ل ةضرع رثكأ ّنه تايتفلاو ءاسنلا ،لاثملا ليبس ىلع .ضرملا �Dفت ءانثأ ربكأ
 مامتهa^ا مهقتاع ىلع عقي نأ اضيأ حجرملا نمو ،ةيلزنملا لامع�^اب مامتهa^ا يف ربك�^ا ةيلوؤسملا نيلوتي نأ حجرملا
 كانه نوكت دق ،نكام�^ا ضعب يف .دجتسملا انوروك سوريفب ةباص_`ل ةضرع رثكأ نهنأ ينعي ام ،¯®رملا ة�UE^ا دارفأب
 ،نهسفنأب ةيبطلا ةياعرلا بلط ىلإ يعسلا ىلع ةردق لقأ ّنكي دق نهنأ ينعي ام تايتفلاو ءاسنلا ةكرح ىلع دويق
 سرادملا اهيف تقلغأ يتلا نكام�^ا يف .ةضيرم تناك اذإ ةاتفلا وأ ةأرملل ةيبطلا ةياعرلا تa`ئاعلا ضعب بلطت a^ دقو
 جاردتسا هلa`خ نم متي ًاببس لزنملا يف دجاوتلا لّثمي دقف ،دa^و�^ا ميلعت لثم اًديج اًموعدم تايتفلا ميلعت نوكي لا دق
 يف دعاست نأ مa`ع_^ا لئاسول نكمي .بعللا وأ ملعتلل تقولا دلولا حنم متي امنيب ةيلزنملا لامع�^اب مايقلل تايتفلا

 ضرف ةيمهأ ةشقانمل ،لافط�^ا ةياعر يف نيصصختمو ةيباجيإ تاودق عم تa`باقم ميدقت ربع تايدحتلا هذه ةجلاعم
 ىلع عيمجلا لصحي ىتح كلذو ةيلزنملا لامع�^ا يف ةدعاسملاو بعللاو ملعتلل لافط�^ا نيب ةيواستم صرف



 

 .يباجيإ لكشب مهعم لماعتلا متيو اهنوجاتحي يتلا ةدعاسملا

 

 حيملت

 سوريفلا �Dفت لa`خ رتوتلا عم لماعتلا ةيفيك لوح حئاصن ىلع اًضيأ ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم عقوم يوتحي
 .ةفلتخملا فورظلاو تاعومجملا ديفت ةقيرطب اهفييكت نكمي يتلاو

https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/advice-for-public  

 

 

 :لافط�^ا •

 رعشتس تa`ئاعلا نم ديدعلا نإف ،سرادملا تقلغأ اذإ .مهلوح ثدحي ام نأشب كابترa^او فوخلاب لافط�^ا رعشي دق
 كلذل .لزنملا يف مويلا لاوط لافط�^ا ةياعر ةلواحم يف لثمتملا يدحتلاو مهئانبأ ميلعت ىلع اذه ريثأت هاجت قلقلاب
 انوروك سوريف صخي اميف لافط�^ا ىلإ ثدحتلا ةيفيك لوح ءايلو�^ حئاصن ميدقتل لافط�^ا ةياعر ءاربخ ةوعد متت
 ديدحتو ،تقولا ةرادإ ةيفيك لثم عيضاوم ىلإ قرطتلا .ةيمويلا ةايحلا بولسأ يف ةعقوتملا تاريغتلاو ديدجلا
 .مهفوخو لافط�^ا طوغض عم لماعتلاو فيفختلاو ،ةينيتورلا تاءارج_^ا

 :نسلا •

 لقأ لافط�^او بابشلا نأ ودبي ذإ .ديدجلا انوروك سوريفب اوبيصأ اذإ ريطخ ضرمب ةباص_`ل ةضرع رثكأ مه نسلا رابك
 ءايلو�^ا نم بابشلا ضعب ّنظ يف اذه ببست دقو .مهيلع ةظوحلم ضارعأ يأ روهظ وأ ريطخ ضرمب ةباص_`ل ةضرع
 مازتلa^ا وأ ةيئاقو ريبادت يأ عابتا ىلإ ةجاح يف اوسيل مهنأ نودقتعي يلاتلابو ،ضرملا ّدض نونصحم مهنأ لافط�^او
 نأ نوضرتفيو ،اًريثك مهسفنأ نولزعيو فوخلا نم نسلا رابك نم ديدعلا يناعي ،تقولا سفن يفو .لزنملا يف ءاقبلاب
 اهنكمي قرط يف كجمارب لa`خ نم ركف .رطخلل نيرخ�^او مهسفنأ نيضرعم ،هيجوتلا نولهاجتيف مهل ثدحيس أوس�^ا
 .عيمجلا معدتو مهمعدت تارييغت ءارجإ ىلع مهزفحتو ةيلعفلا رطاخملا مهف ىلع سانلا دعاست نأ

  :تاقa`علا •

 جاتحيس نيديعب اهافرط شيعي يتلا تاقa`علا نكل ،اًعم لزعلاب اوموقي نأ اًعم نوشيعي نيذلا صاخش�`ل نكمي
 يف رظنت نأ كجماربل نكمي .لزنملا يف ءاقبلاو دعابتلا بلطتت يتلا فورظلا هذه عم تقؤم ّفيكت ىلإ اهفارطأ
 دمتعا .دعابتلا مغر ضعبلا مهضعب عم لصاوتو لاصتا ىلع ءاقبلا صاخش�`ل اهلa`خ نم نكمي يتلا ةفلتخملا قرطلا

 ثيح ةرقف صيصخت ىتح كنكمي وأ ،دعب نع لصاوتلا ىلع ءاقب_^ا نم اوّنكمت ءابحأ ةيباجي_^ا صصقلا ةكراشم
 .ءاوهلا تاجوم ربع لئاسرلا نيدعابتملا صاخش�^ا كراشي

 ليدانملاو نيديلا مقعمو نوباصلا ىلع لوصحلا •

 وأ بعصلا نم نوكي دق ىرخأ تاجتنمب ةطبترم نيديلا لسغ وأ سطعلا وأ لاعسلا ةيطغت لوح :تاداشر_^ا
 نوباصلا وأ ديلا نوباص لثم( عنصملا يف جتنملا لئاسلا نوباصلاو نوباصلا مظعم .اهيلع لوصحلا ليحتسملا
 سوريف ىلع "ءاضقلا" وأ راشتنا عنم يف لاعف نوكيس )سبa`ملا ليسغل مدختسملا بلصلا نوباصلا وأ لئاسلا
 .اًعويش لقأ نيديلا مقعم رّفوت .ًابعص نوكي دق يذلا رم�^ا ،ديزملا ءاE¬ ىلإ ةجاحلا ينعي اذه نكلو ،ديدجلا انوروك
 ليلد دجوي a^ نكلو ايريتكبلل ةداضملا صئاصخلا ضعب هيدل ،نوباصلا رفوتي a^ امدنع ةداع هل جيورتلا متي يذلا دامرلا

 اًضيأ نوكت دق وأ عئاش لكشب ليدانملا مادختسا متي a^ دق )تاسوريفلا ىلع �Kقي( اًضيأ تاسوريفلل داضم هنأ ىلع



 

 نكمي ."رذق" وه امو "فيظن" وه ام لوح مهتادقتعمو ، دارف�`ل ةيئاDEلا ةردقلا اذه ىدحتي دقف كلذل - نمثلا ةظهاب
 هذه لوصو معد يف ةدعاسملل دارف�^او تاعمتجملاو تامظنملاو تاموكحلا عم ثدحتت نأ مa`ع_^ا لئاسول
 .اهمادختسا ىلع صاخش�^ا ةدعاسمو تاجتنملا

 

 :لافط�^ا ىلإ ثدحتلا ةيفيك لوح اهنم ةياقولاو ضارم�^ا ةحفاكم زكارم نم ةحيصن

 ةحيصنلا ـل ةبسنلاب .لافط�^ا ةياعر يئاصخأ ةدعاسمب كجمارب يف هميدقت كنكمي يذلا هيجوتلا عون وه اذه
 :رظنا ،ةلماكلا

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/talking-with-children.html 

 ةنينأمطلاو ءودهلا ىلع ظفاح

o تاثداحملا نم تاراشإ نوطقتلي فوس .هلوقت فيكو هلوقت ام عم نولعافتي فوس لافط�^ا نأ ّركذت 
 .نيرخ�^ا عمو مهعم اهتيرجأ يتلا

o ا احاتم كسفن لعجا^aثدحتلاو عامتس. 

o ةلئسأ مهيدل تناك ىتم كيلإ مودقلا مهنكمي هنأ نوملعي لافط�^ا نم دكأت .ثدحتلا تقو صصخ. 

o راعلا ةمصو ىلإ يدؤتو نيرخ�^ا ىلع موللا عضت دق يتلا ةغللا بنجت. 

o ب ،اضيرم صخش يأ لعجت نأ نكمي تاسوريفلا نأ ركذت´Eقلخ بنجت .هلصأ وأ هقرع نع رظنلا ف 
 19.-ديفوكب ضرمي دق نم لوح تايضرف

o تنرتن_^ا ربع وأ ويدارلا وأ زافلتلا يف هنوعمسي وأ لافط�^ا هدهاشي ام ىلإ هبتنا. 

o نأ نكمي دحاو عوضوم لوح تامولعملا نم ريثكلا 19.-ديفوكل صصخملا ةشاشلا تقو ةيمك نم للق 
 .قلقلا ببسي

o ةقيقدو ةقداص تامولعم ميدقت. 

o يفرعملا مهاوتسمو مهرامعأ ةبسانمو ةقداص تامولعم لافط�^ا ءاطعإ. 

o ع_^ا لئاسو دامتعاو تنرتن_^ا ىلع تاعاش_^ا لوادت ةيناكمإ نع لافط�^ا عم ثّدحت`aا م^aةيعامتج 
 19.-ديفوك لوح ةقيقدلا ريغ تامولعملل

 

 :ةلءاسملا •

 ةيفيك ربتعا ،مa`عإ ةليسوك .ةّماعلا ةيحصلا تامز�^ا لa`خ مهم رمأ ةداقلاو نيبيجتسملاو ةموكحلا ةلءاسم معد
 تاموكحلا لاعفأ دودرو ديدجلا انوروك سوريف لوح حضاو مهف ىلع لوصحلا ىلع لوصحلا ىلع سانلا ةدعاسم
 نم ناكم_^ا ردق دحلاو سوريفلا عم لماعتلل ةمزa`لا ةيتحتلا ةينبلاو تامدخلا مهف نمضتي اذه .هلوح تامظنملاو
 ةحصلا كلذكو لخدلا نيمأت ،ءاملاو ءاذغلا ريفوت ىلع سكعني دق يذلا ،دم�^ا ليوطلاو يروفلا ،راضلا ريثأتلا
 دويقلا حيضوتو ،مهنم افعض رثك�^ا ةصاخ ،دارف�^ا قوقح معد يف اًرود اًضيأ مa`ع_^ا لئاسو بعلت .ةيهافرلاو



 

 اياضق ةجلاعم مa`ع_^ا لئاسول نكمي فيك .ةطلسلل ةلمتحملا تاكاهتنa^ا يدحت ءانثأ لّقنتلا ةيرح ىلع ةضورفملا
 مسقلا يف ةحضوملا لصاوتلا لوح حئاصنلا قيبطت نكمي ؟ريهامجلل ةديفمو ةمعاد ةقيرطبو يلمع لكشب ةلءاسملا

 .ةياهنلا يف رداصملا ةمئاق يف تامولعملا نم ديزم ىلع روثعلا نكمي .كلذك ةلءاسملا ىوتحم ىلع 2

  :نa^وجلا ةيرح دويق عفر •

 سرادملا حتف ةداعإ كلذ يف امب ،ةكرحلا ىلع ةضورفملا دويقلا عفرت ىتم تاموكحلا ططخت ،ءابولا رارمتسا عم
 لثم ةيصخشلا ةيئاقولا ريبادتلا عيمجلا عبتي نأ مهملا نم ةكرحلا ىلع دويقلا عفر عم .لمعلا نكامأو تاكDEلاو
 مل اذإ .يعامتجa^ا دعابتلاو ،رركتم لكشب نيديلا لسغو ،نيرخ�^ا نم برقلاب قصبلا بنجتو ،سطعلاو لاعسلا ةيطغت
 نم ديزملاو ديدجلا انوروك سوريف راشتنا يف عافترa^ا نم ديزملا دهشن نأ لمتحملا نم ،تاءارج_^ا هذه سانلا عبتي

 انريهامج ةدعاسم عيطتسن ،مa`عإ لئاسوك .اًضيأ ةكرحلا ىلع دويقلا ضرف ةداعإ اذه ينعي دق 19.-ديفوك تa^اح
 لاقتنا عنم ةلصاومل هب مايقلا نوجاتحي يذلا امو ،ءابولا روطت لحارم نم ةلحرم لك ءانثأ ثدحي ام مهف ىلع
 باعيتسا ىلع روهمجلا ةدعاسم .دويقلا نم ديزم ضرف ةداعإ ىلإ جاتحن يك تاءارج_^ا هذه عابتا ةيفيكو ،سوريفلا

 .ءابولا ىلع ءاضقلل اّدج مهم هعم لماعتلاو اذه

 :ةنكمملا لاكش�^ا •

 .سانلا دعاسي نأ هنكمي ىوتحم جاتنإ ةيمه�^ا غلاب اًرمأ نيبسانملا نيمهاسملا رايتخا دعي

 لماعتلا ةيفيكو 19-ديفوكو دجتسملا انوروك سوريف لاقتناو ،ةياقولا تايساسأ ةفرعم نييفحصلا عيمجل مهملا نم
 ةقيقد تامولعم ميدقت مهنكمي نيبسانمو نيلهؤم ءاربخ نع ثحبلا بجو كلذل .ءاربخ اوسيل نويفحصلا نكلو - هعم
 رفوت يتلا ةقوثوملا رداصملا ةمئاق مدقي يذلاو بيتكلا اذه يف ريخ�^ا مسقلا اضيأ رظنا .روهمجلا اهجاتحي ةحضاوو
 نع ثحبت نأ بجي ،عوضوملا يف ءاربخ نع ثحبلا ىلإ ةفاض_^اب 19.-ديفوكو دجتسملا انوروك سوريف نع تامولعم
 ةبقاث ةرظن ميدقت مهنكمي نيذلاو ،مهكولس رييغت ىلع سانلا زيفحتل ريثأتلا ىلع نيرداقلاو ةقثلا مهيدل نيمهاسم
 .سانلا اههجاوي يتلا ةيمويلا قئاقحلا ىلع

 :تاسسؤملا •

 يتلا تاءارج_^ا لوح تاهيجوتلاو ةحصلاب ةقلعتملا تامولعملل �Gيئرلا ردصملا يه )WHO( ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم
 رداصملا لمشت .سانلا ضرمي امدنع هعم لماعتلاو ديدجلا انوروك سوريف راشتنا عنمل اهذاختا ىلإ سانلا جاتحي
 لa`هلاو رمح�^ا بيلصلا تايعمجل يلودلا داحتa^او فسينويلا لثم تامظنملاو ةحصلا تارازو ةيفاض_^ا ةديفملا
 ميدقت ىلع اًضيأ ةرداق نوكت دق ةيموكحلا ريغ ةيلودلاو ةيلحملا ىرخ�^ا تامظنملاو ةدحتملا مم�^ا ةلاكو .رمح�^ا

 لثم ،ةفيعضلا تائفلل ةراشتسa^ا ميدقت ىلع ةرداق نوكت دق يتلا تامظنملا كلت ةصاخ ركذت .ةديفم تامهاسم
 حرطل هب لّصتت ردصم لوأ ةيموكحلا تاسسؤملا ةعومجم نوكت نأ حجرملا نم .ةقاع_^ا يوذ صاخش�^او نسلا رابك
 .ةباجتسa^ا ةقيرطو ةيموكحلا ريبادتلا لوح ةلئسأ

 ةهجاوملا قرف •

 قرفلا هذه لمشت نأ نكمي 19.-ديفوكو ديدجلا انوروك سوريفل ةباجتسa^ا يف E¬ابم لكشب نوكراشملا صاخش�^ا
 ميدقتب مهل حمسي عضو يف نونوكيس .شيجلاو ةطDEلا كلذكو ،يندملا عمتجملا يف نيلماعلاو نييحصلا نيلماعلا

 .اذاملو مهلوح ثدحي ام مهف ىلع سانلا ةدعاسمو ةهجاوملا طخ نم روظنم

 :ةرثؤملا تايصخشلا •

 بسك يف ريثأت مهل نوكي دق ةيلحملا تاعومجملا ةداقو ريهاشملاو بابشلا ةداقلاو عمتجملا ةداقو نيينيدلا ةداقلا
 يف زيفحتلاو ةنينأمطلا ثعبو ،ةيئاقولا ريبادتلل روهمجلا معد ةدايز ىلع دعاسي دق مهتاوصأ ةفاضإ .ريهامجلا ةقث
 ةحيحصلا تامولعملا نوديؤيو ةيباجيإ ةودق نوربتعي نيذلا سانلا رايتخا ىلع طقف صرحا .ةبعصلا تاقو�^ا
 .ىذ�^ا يف نوببستي وأ ةللضم تامولعم نوDEني دق نيذلا كئلوأ نع اضوع - لاثمك اهنوذخأيو



 

 :نويداعلا سانلا •

 ةياغلل ةرّثؤم نوكت نأ نكمي ةيصخشلا صصقلا .سوريفلا �Dفتب E¬ابم ريغ وأ E¬ابم لكشب نورثأتملا صاخش�^ا
 ،اهنوهجاوي دق يتلا تايدحتلا ىلع بلغتلاو ،كلذب مايقلل نوجاتحي يتلا تارييغتلا قيقحت ىلع سانلا دعاست دقو
 يذلا روهمجلا نم دارفأ تاوصأ جردأ .فوخ نودو دجلا لمحم ىلع ةحئاجلا نوذخأي مهلعجت دقو ،ةدحولاب روعشلاك
 .لم�^اب اروعش مهحنميو سانلا ةدعاسمل ةودق جذامنو ةيباجيإ صصق ضرعا .هفادهتسا لواحت

 

 نيمهاسملا عم لمعلل حئاصن

 نأ نامض انتيلوؤسم نإ. ةيبلس وأ ةيباجيإ ةقيرطب ريثأتلل همادختسا نكميو اًدج يوق رمأ ءاوهلا ىلع لوصولا
 .ةماعلا ةحلصملل مدختست ةيئاوهلا انتاجوم

o ا^aنم اهنع ديزملا ةفرعمب مق .ةبسانملا رداصملا رايتخاب مق :ءاقتن ¬Eخ نم وأ مهيف قوثوم ءاك`aثحبلا ل 
 .يبتكملا

o باقم ءارجإ`aةفرعمو ،مهرظن ةهجو ىلع فرعتلل ةليسوك قئاقد ضعبل كفيض عم اقبسم ثدحت :ةقبسم ت 
 .اهّلحم يف تسيل وأ ةعفان ريغ نوكت دق رظن تاهجو يأ مهيدل تناك اذإ ام وأ مهتاهجوت

o باقملا`aفيضتست تنك اذإ ةصاخ .اقبسم ةلباقملاب ليجستب مق ،كشلا لاح يف ً:اقبسم ةلجسملا ت 
 .ةلباقملا ليجستب مق ،مهلوح كش يأ كيدل ناك اذإ ،ةعساو ةعباتمو مارتحاب ىظحت ةيصخش

o نأ ىلع صرحا ^a ني يذلا صخشلا نوكتDE ةئطاخلا تامولعملا: 

o اًمدقم يبتكم ثحب ءارجإب مق. 

o رداصملا ةيقوثوم نم ققحت. 

o ادعتسم نكو ةللضملاو ةطولغملا تامولعملاو تاعاش_`ل اكردم نك - تاشقانملاو ةلباقملل دعتسا 
 .ةقوثوم رداصم لامعتساب اهضحدل

 ضرعتلا رطخ يف نيرخ�^ا وأ كسفن عضت a^ نكل 19.-ديفوكـب ةرثأتم ةلئاع وأ ام صخش عم ثدحتلا يف بغرت دق
 .عوضوملا اذه لوح تاحارتقa^ا ديزمل ةمa`سلا تاءارجإ لوح هاندأ مسقلا رظنا .ىودعلل

 :ةلباقم يف يّحصّ يئاصخأ ىلع اهحرط نكمي ةلئسأ 5

 ىلع لوصحلا ىلإ جاتحت يذلا عوضوملا يف نيصصختم ةلباقم مهعم يرجت نيذلا نوّصتخملا نوكي نأ يروKEلا نم
 ،ةطيسبو ةحضاو ةيبط تاحلطصم مادختسا نوديجي دق نييحصلا نييئاصخ�^ا ضعب .هلوح تامولعملا نم ديزم
 يئاصخأ نم بلطت نأ نم دكأتلا ىجري .ةدّقعملا تاحلطصملا مادختسا مدع يف ةريبك ةبوعص ضعبلا دجي دق نكلو
 .كروهمجل ةحضاو ريغ وأ ةمهبم نوكت دق تارابع وأ تاحلطصم يأ حE¬ ةحّصلا

 :يلي ام ةلباقملا ءانثأ نيصتخملا ىلع اهحرط بجي يتلا ةلئس�^ا ىلع ةلثم�^ا نمضتت

o ؟ّدجتسملا انوروك سوريف وه ام 

o ؟19-ديفوك وه ام 



 

o ؟ّدجتسملا انوروك سوريف لقتني فيك 

o ؟ّدجتسملا انوروك سوريف لاقتنا عنم يف ةدعاسملا دارف�`ل نكمي فيك 

o ماح نوكي دق ،هفرعي صخش وأ هنأ دقتعا اذإ ام صخش هب موقي نأ بجي يذلا ام`a ؟ّدجتسملا انوروك سوريفل 

o او ةدعاسملا ىلع لوصحلا سانلل نكمي فيكو نيأ نم^a؟ةراشتس 

o ؟19-ديفوكب تبصأ اذإ ةاجنلا صرف يه ام 

o ع كانه له`a؟حاتم ج 

o ؟19-ديفوك نم اوفاعت نيذلا كئلوأ ةدناسم صاخش�^ نكمي فيك 

 :ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم اهمدقت يتلا ةعئاشلا ةلئس�^ا ىلع ةرظن قلأ ،تامولعملاو راكف�^ا نم ديزمل

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/ question-and-answers-hub 

 

 ةفئاز تامولعمو تاعاشإ - 6

 نم ةلئاهلا ةيمكلا فصول ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم اهتمدختسا ةملك يهو - "تامولعملا ءابو" طسو شيعن نحن
 .ّدجتسملا انوروك سوريفب ةقلعتملا تامولعملا

 - رثكأ بيرملا ىوتحملا نم عساو رحب يف صوغت قئاقحلا نإف ،ةقيقد تامولعملا هذه ضعب نأ نيح يف
 سانلا ىلع بعصلا نم حبصأو .ةئيس ةيحص حئاصنو ةتبثم ريغ تاجa`ع ،ةرماؤملا تايرظن ،ليلضتلا ،تاعاش_^اك
 .مهب قثن صاخشأ اهردصم نوكي امدنع ةصاخ ،تاعئاشلا وأ لايخلا نم ةقيقحلا ديدحت

 ةفاحصلا رابتعاب .حيحص ريغ وه امو يقيقح وه ام مهف ىلع روهمجلا ةدعاسم يف �Gيئرلا نييفحصلا رود يتأي انه
 ةئطاخلا تامولعملا راشتنا فقول هب مايقلا اننكمي يذلا ام ،نذإ .تاعمتجملل ةقيقدلاو ةقوثوملا تامولعملل اردصم
 يف دارفأك اًضيأ نكلو ،ءاوس دح ىلع جمارب يعناصكو نييفحصك انيلع قبطني اذه ؟دارف�^او ةلئاعلاو ءاقدص�`ل
 :�U يب يب نم ةيسيئر حئاصن عبس يلي اميف .ةصاخلا انتاطيحم

 :ركفو فقوت .1

 لa`خ نم ءاوس - ةديدج ةحيصن ىقلتت امدنع كلذل .عa`طا ىلع اهئاقبإو ءاقدص�^او ةلئاعلا ةدعاسم يف بغرت دق
 كنكمي ء�¬ لوأ نأ ركذت ةعGEب مهيلإ اهلاسرإ يف بغرت  مث– رتيوت وأ كوبسياف وأ باستاولا وأ ينورتكل_^ا ديربلا
 يتلا تامولعملا لوح كوكش يأ كيدل تناك اذإ .ريكفتلاو فقوتلا ةطاسبب وه ةئطاخلا تامولعملا راشتنا عنمل هلعف
 .ربكأ لكشب اهتعجارمب مقو فّقوتف اهتيقلت

 :كردصم نم ققحت .2

 وه ردصملا نوكي نأ ادج بيرملا نم هن�^ .تامولعملا ردصم لوح ةيساس�^ا ةلئس�^ا ضعب حرطا ،اهلاسرإ ةداعإ لبق
 ىرخأ ةموكح وأ "بيبط قيدص قيدص" نم نوكت نأ يعدت يتلا ةلاسرلا ىتح ."يتلاخ ليمز راج" وأ "قيدص قيدص"
 .ةبذاك نوكت دق

 ؟ةفيزم نوكت نأ نكمي له ،كسفن لأسا .3



 

 ةمظنمو �U يب يب رابخأ كلذ يف امب ،ةيمسر تاطلسو ةيمسر ةيوه لاحتنا نكمملا نم .ةعادخ رهاظملا نوكت دق
 .ةموكحلاو ةيملاعلا ةحصلا

 ..اهDEنت a^ ... تامولعملا ةحص نم اًدكأتم نكت مل اذإ .4

^a لا اذه ببسي دق .ةحيحص نوكت دق اهنأ طقف دقتعت تامولعملا لاسرإ دعتKEعفنلا نم رثكأ ر. 

 .ةدح ىلع ةمولعم لك نم ققحت .5

 نأ نيقيلا هجو ىلع فرعت كنأ طقف اهيف ء�¬ لك قيدصت لهسلا نم ،حئاصنلا نم ةليوط تامئاق ىقلتت امدنع
 .اًمئاد لاحلا سيل اذه نكل .ةحيحص )نيديلا لسغ لوح ،لاثملا ليبس ىلع( حئاصنلا ىدحإ

 .ةيفطاعلا تاروشنملا نم رذحا .6

 نإ .عساو قاطن ىلع راشتنa^ا ىلإ ليمت يتلا يه ةجهبلا وأ قلقلا وأ بضغلا وأ فوخلاب رعشن انلعجت يتلا ءايش�^ا نإ
 .اًرذح نك اذل - قلقلا ةدايزل ةممصم لمعلل ةلجاعلا تاوعدلا

 :تازايحنa^ا يف ركف .7

 نع ةئطاخلا تامولعملا راشتنا نإ ؟ةيصخشلا كراكفأ عم هقفاوت درجمل مأ - حيحص هنأ فرعت كنأ اًئيش DEنت له
 ةفاظن" ةسرامم ىلإ روهمجلا ءاربخلا وعدي فورظلا هذه ّلظ يفو ،تنرتنa^ا رمغي ّدجتسملا انوروك سوريف
 .نيديلا لسغ ةسراممل يمقرلا فدارملا هنأ ىلع رم�^ا يف ركف ."تامولعملا

 :انه عبسلا حئاصنلا نم لك نع ديزملا ةءارق كنكمي

https://www.bbc.co.uk/news/blogs-trending-51967889 

 تاعاش_^ا فشكت ماظتناب ةثدحم ةمئاق ىلع روثعلا كنكمي ثيح  (WHO) ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمل طبار اذهو
 19-ديفوك لوح تافارخلاو

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters  

 

 



 

   ايلاطٕيا يف 19-ديفوك ت<=احـل ةفثكملا ةيانعلا ةدحو يف ةضرمم رّوصي يفحص

  "Getty image" عقوم يف ب فٔ ا / ازتيب وتربٔلا :ةروصلا

   

 اهيف نيمهاسملاو جمانربلا يّدعمل جاتنإلا ةمالس نامض 7

 �Dفت ءانثأ جاتن_^ا يف ريكفتلا دنع ةيمهأ رثك�^ا لماوعلا يه نيمهاسملاو جاتن_^ا قرف ةمa`سو كتمa`سو كتحص
 .اًرE® ببست a^و رطخلل صاخش�^ا ضيرعت بنجت كتطشنأ عيمج نأ نم دكأتت نأ كيلع 19.-ديفوك

 روطت يف 19-ديفوك ىلإ ةباجتسa^ا .يلاحلا فرظلا عم قفاوتت يتلا ةمa`سلاو ةحصلا حئاصن لضفأ مسقلا اذه ضرعي
 .ةحصلا ةرازوو ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم نم تاهجوتلا ثدحأو تادجتسملا رخآ ةعباتم ةلواحم ىجري اذل ،مئاد

 دعب نع لمعلا

 نم لمعلا ىلإ اوّرطضا مa`ع_^ا لئاسو يف نيلماعلا نم ديدعلا .انلمع ةقيرط فيرعت ديعن انلعجي سوريفلا اذه
 .ةياغلل ةدودحم اهب صاخلا ىوتحملا عمجو كجمارب فادهأ قيقحت لبس نوكت دق كلذل .لزنملا

o ؟ويديفلا نم ًلادب ةتباثلا روصلاو توصلا مادختسا كنكمي له .ىوتحملا جاتن_^ ةفلتخم قرط يف ركف 



 

o باقملا ءارجإب مق`aخ نم ت`aباستاوو رجنسامو كوبسياف لثم كروهمجل ةحاتملا ةيناجملا تاقيبطتلا ل 
 هذه مادختسا دنع رابتعa^ا نيعب تانايبلا ةيصوصخو يمقرلا نم�^ا ذخأت نأ ركذت .موزو بياكسو مارغلتو
 .نيمهاسملا ةيامحو كتيامح لجأ نم تاود�^ا نم عاون�^ا

 ويدوتسa^ا / بتكملا يف لمعلا

 :كلمع ناكم يف ةمa`سلا نامضل تايصوتلا ضعب كيلإف ،ويدوتس�^ا وأ بتكملا نم لمعلا يف كقيرف رمتسا اذإ

o ي نأ نم دكأت´Eضارعأ يأ مهيدل سيل نأو لمعلا ىلإ روضحلا ىلع نورداق مهنأب قيرفلا ءاضعأ عيمج ح، 
 .ةيضاملا اًموي 14 ـلا لa`خ ضارعأ هيلع ترهظ صخش يأب لاصتا ىلع اونوكي ملو

o بإو روفلا ىلع لزنملا ىلإ هتدوع نم دكأتف ،ضارعأ نع قيرفلا يف وضع يأ غلبأ اذإ`aربع ةطحملا ريدم غ 
 .فتاهلا وأ ةيصنلا لئاسرلا

o اذه .ماظتناب مهيدايأ مهلسغو(و )مسقلا يف ةحضوملا ةيئاقولا ريبادتلا قيرفلا ءاضعأ عيمج عابتا نم دكأت 
 لبقو مويلا لاوط مظتنم لكشب ، )كلذ ىلإ امو باوب�^ا ضباقم سمل لبق( بتكملا ىلإ لوصولا دنع ينعي
 نيديلا مقعمو نوباصلا ءاملا نم ريثكلا رّفو .ء�Dلا سفنب مايقلا ىلع نيمهاسملا / راوزلا عجش .ةرداغملا

 .كلذب مايقلا نم سانلا نكمتي ىتح

o ابم تادعملا عيمج حسما¬Eا ةلاح يف( نوباصلاو ءاملاب اهمادختسا دعبو لبق ة^aلمعتسا يئابرهكلا مادختس 
 نكمي دقف اًرذح نك( ًابسانم كلذ ناك اذإ يلزنم رهطم / فظنم وأ )نوباصلا نم ليلقب ةللبم شامق ةعطق
 ةكراشم ةلاح يف ةصاخ ،)سمللاب لمعت يتلا تاشاشلا فلت يف داوملاو تافظنملا ضعب ببستت نأ
 .ةيئابرهكلا تادعملا لخاد ىلإ تارهطملا وأ تافظنملا وأ هايملا لوخدب حمست a^و ارذح نك .تادعملا

o سطعلا وأ لاعسلا دنع )كيدي سيلو( كقفرم نطابب وأ ليدنمب كفنأو كمف يطغ. 

o ابم تامهملا ةّلس يف ةلمعتسملا ليدانملا عض¬Eة. 

o ء�¬ يأ سمل لبق نيديلا مقعم مدختسا وأ ءاملاو نوباصلاب كيدي لسغا. 

o ا بنجت^aماري ام ىلع اوسيل مه نيذلا صاخش�^ا عم قيثولا لاصت. 

o نيخدتلا وأ لك�^ا لبق كيدي لسغا .ةلوسغم ريغ ٍديأب كمف وأ كفنأ وأ كينيع سمل بنجت. 

o ا يف ركف :يدسجلا دعابتلا بقار^aّدجتسملا انوروك سوريف راشتنا عنمل نيرخ�^ا نع ناكم_^ا ردق داعتب - 
 دق .رتم 2 وأ 1.5 ـب لودلا ضعب حصنتو لق�^ا ىلع دحاو رتم ةفاسم ءاقبإ ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم حصنت
 .كلذل اًقفو بتكملا ثاثأ بيترت ةداعإ ىلإ جاتحت

 :لمعلا ناكم نامأ ىلع ظافحلا نأشب ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم نم تاداشرإ ىلع طبارلا اذه يوتحي

https://www.who.int/docs/defaultsource/coronaviruse/advice-for-workplace-clean-19-03-2020.pdf  

 لمعلا ناكم ىلإ لوصولل لقنلا لئاسو مادختسا

o تارايس قئاسلا عم قيثو لاصتا ىلع نوكت ثيح تارايسلا وأ ةمحدزملا ماعلا لقنلا لئاسو بنجت لواح 
 .ةيرانلا ةجاردلاو ةرج�^ا

o عقوملا / ويدوتس�^ا ىلإ نيمهاسملا لوصو ةيفيك يف ركف. ^a رطخلل مهضرعت ةطشنأ حرتقت. 

o وأ فظنم وأ ءاملاو نوباصلا مادختساب لخادلاب حطس�^ا عيمج حسم بجي :ةكرتشم لمع ةرايس كيدل ناك اذإ 



 

 ضباقم فيظنت لمشي اذهو .ةلحرلا ةياهنو ةيادب يف كلذ يف امب ،ةمظتنم تارتف ىلع يلزنم رهطم
 .ةدايقلا يف مكحتلا تاودأو ةدايقلا ةلجعو باوب�^ا

o ميثارجلل داضم ىلع ةيوتحملا ةفاظنلا تاودأ ةعومجم كترايس لمحت نأ بجي :ةرايسلل ةفاظنلا تاودأ 
 سانلل ءاملاو نوباصلا لمحا ،هذه نم يأ رفوتت مل اذإ .نيديلل مقعمو تازافقو تاسوريفلل ةداضم ليدانمو
 يلزنملا فظنملا مدختست a^( هب ةرايسلا فيظنتل يلزنم فظنمو ءام لمحا وأ ،ةرايسلاو مهيديأ لسغل
 .)نيديلا لسغل

o لومحملا فتاهلا ةفاظن 

o ةلوسغم ريغ ديأب اهسمل مت اذإ ديدجلا انوروك سوريف لمح ةلومحملا فتاوهلل نكمي. 

o ^a وأ تاسوريفلاو ميثارجلل داضم فظنمب هحسم قيرط نع لومحملا كفتاه ةفاظن ىلع ظافحلا  سنت 
 .نوباصلاو ليدانملا وأ ةللبم شامق ةعطقب

o ^a وأ تاسوريفلاو ميثارجلل داضم فظنمب هحسم قيرط نع لومحملا كفتاه ةفاظن ىلع ظافحلا سنت 
 .نوباصلاو ليدانملا وأ ةللبم شامق ةعطقب

o يب يب نم ويديفلا اذه دهاش U� كلذب مايقلل ةقيرط لضفأ ةفرعمل 

ttps://www.youtube.com/watch?v=XwPVqXrJitI&feature=youtu.be 

 ويدوتس�^ا يف ةشقانملا جمارب

 قلغ" دوجو مدع ةلاح يف نكت مل نإ .ةيحلا ريهامجلا مامأ ويدوتس�^ا جمارب مدقت aّ^أ بجي ،لماك قلغ دوجو ةلاح يف
 :نم دكأت ،ويدوتس�^ا جمارب لاكشأ نم لكشلا اذه ميدقت ترتخاو "لماك

o نيفظوملا نم ليلق ددع دوجو 

o ا لصاوتلا لئاسو مادختسا كنكمي( ويدوتس�^ا يف روهمج دوجو مدع^aاضوع ةيفتاهلا تاملاكملا وأ يعامتج 
 )كلذ نع

o يدسج دعابت ىلع ةظفاحملا ^a هيف دجاوتت يذلا دلبلا ةموكح اهب �¿وت يتلا ةفاسملا وأ( دحاو رتم نع لقي( 
 .لمعلا ناكم يف

o بيتكلا اذه نم )و( مسقلا يف نيبملا وحنلا ىلع ةفاظنلا ريبادت عابتا. 

 :ريوصتلا عقوم يف لمعلا

 اذإ امأ a^ مأ ًايروE® ليجستلا اذه ناك اذإ اميف ًايلم ريكفتلا كيلع اذل ،اًمئاد "ةيروE® ةلحر" ليجستلل جورخلا نوكي نل
 .ىرخأ لئاسوب ليجستلا ىلع لوصحلا ناكم_^ا يف ناك

 دق ،ءابولا ببسب .عقوملا كلذ يف ىوتحملا جاتنإ لوح صاخشأ ةيلحملا ءار�^او فقاوملا يف ريكفتلا اًضيأ كيلع بجي
 يف كدوجو ببس نم تاطلسلا تبثتل ًايروE® ريربتلا دامتعا نوكي دق .عمتجملا جراخ نم سانلا تاروصت ريغتت
 .عراوشلا

 اًصيرح نك ،كلذلو يدسجلا دعابتلا دعاوق تكهتنا دق مa`ع_^ا لئاسو نأ نودقتعي امدنع روهمجلا يكتشي ام اريثك
 :ةيلاتلا تاوطخلاب ¯¿وي ،عقوملا يف لمعت تنك اذإ .هب ىذتحي a^اثم اًمئاد نوكت نأ ىلع

o طا ىلع هنأو رطاخملاب ملع ىلع قيرفلا يف درف لك نأ نم ققحت`aهنأو تاسايسلا وأ تاهيجوتلا ثدحأب ع 



 

 .يدسجلا دعابتلاو ،لماكلا قa`غ_^او ،هجولا عانق ءادتراك ةيلحملا ةموكحلا ةسايسب عابتاي دهعتي

o قيرفلا يف وضع يأ ىدل 19-ديفوك ضارعأ روهظ مدع نم ققحت. 

o باصم هنأ يف هبتشي وأ ،ضيرم صخش يأ عم لاصتا ىلع قيرفلا يف صخش يأ دوجو مدع نم دكأت 
 .ةيضاملا اًموي 14 ـلا لa`خ 19-ديفوك

o ةبسانملا ديلا فيظنت قفارم ىلإ لوصولا ةلوهس نامضب مق. 

o يدسجلا دعابتلا تابلطتم مرتحا. 

o ضباقم لثم اهسمل مت ةكرتشم حطسأ يأب ملع ىلع نك .اهتياهنو ةسلجلا ةيادب يف حطس�^ا عيمج حسما 
 .اهفيظنت اًضيأ بجي - بتاكملاو تa^واطلاو باوب�^ا

o صاخش�^ا نم ديدعلا لبق نم اهمادختسا عقي نأ نكمي ثيح- ،مادختسا لك دعبو لبق تانوفوركيملا حسما 
 ةعطقو نوباصلاب تانوفوركيملا فيظنت كيلع ،تامقعملاو ليدانملا رفاوتت مل اذإ .مويلا لa`خ نيفلتخملا
 .مادختسa^ا دعب ةE¬ابم تa`مهملا ةلس يف اهعضو كنكمي يتلا ليدانملا وأ ةللبم شامق

o نيمهاسملا نيب ةنمآ ةفاسم ىلع ظافحلا ىلع كتدعاسمل ،ةرفوتم تناك اذإ موب تانوفوركيم مادختسا.  

o ةروطخلا ةيلاع عقاوملا 

o ا يونت تنك اذإ^aةياعرلا رودو تايفشتسملا لثم( ديدجلا انوروك سوريفل ةروطخلا ةيلاع عقاوم ىلإ لاقتن 
 ىلع كلوصح نم دكأت .ةياغلل قيقد دادعإ ىلإ جاتحتس ،داوملا عمجل )ضيرم صخش لزنم وأ ،نسلا رابكل
 ةيامحلا ريبادت نأشب ةيلحملا ةيحصلا تاطلسلا نم هيجوتلا سمتلاو ،اE®اح نوكتل ةمزa`لا حيراصتلا
 ةمa`س نامض ىلع ةردقلا لوح كوكش يأ كيدل ناك اذإ .ةيصخشلا ةيامحلا تادعم كلذ يف امب ،ةبولطملا
 .عقاوملا هذه ىلإ بهذت a^ ، نيرخ�^ا وأ كسفن

 نيمهاسملا عم لمعلا

 نأ نكمي يتلا ضارع�^ا مهيدل ناك اذإ ةيصخش ةلباقم ءارجإ لبق فويضلاو نيمهاسملا عيمج لاؤس متيُ نأ بجي
 ،جرحلاب مهاسملا وأ تنأ رعشت دق .فاجلا لاعسلا وأ / و ةرارحلا ةجرد عافترا لثم ،دجتسملا انوروك سوريفل نوكت
 .عيمجلا ةيامحل كلذو قيرفلا ءاضعأ عيمج ىلع لاؤسلا سفن حرط مت هنأ رم�^اب ينعملا فرطلل حE¬ا نكلو

 ـلا للاخ سوريفلاب ًاباصم وأ نوكي دق صخش يأ عم لاصتا ىلع تنك له وأ ،رمتسم لاعس وأ ىمح كيدل له :لأسا
 ؟ةيضاملا اًموي 14

 مايقلاوأ - ةلباقملا ءاغلإ ىلإ جاتحت دق امبرف ، ةباج_^ا مهاسملا ضفر اذإ وأ "معن" لاؤسلا اذه ىلع ةباج_^ا تناك اذإ
 .ًايتاذ a^وزعم صخشلا اذه نوكي نأ بجي هنأ كلذ – دعب نع اهب

 :ًايصخش تa`باقملا ىرجت امدنع

o ل ةبسانملا نيديلا ليسغ قفارم ىلإ لوصولا ةلوهس نم دكأت`aابم مادختس¬Eةلباقملا دعبو لبق ة. 

o يب يب ةحيصن U� ةحصلا ةمظنم هيجوت نمضتي .نيمهاسملا عيمج نم نيرتم دعب ىلع ءاقبلا يه 
 1.5 ةفاسم ىلإ تاموكحلاو تامظنملا ضعب ريشتو ،لق�^ا ىلع دحاو رتم دعب ىلع سانلا لظي نأ ةيملاعلا
 .لضفأ كلذ ناك املك دعبأ ةفاسملا تناك املك .لق�^ا ىلع رتم 2 وأ

o ةرم .ةبسانم دعابت ةفاسم ىلع ةدوجوملا )موب تانوفوركيم( ةعفارلا عارذلا تاذ تانوفوركيملا مدختسا 
 كنكمي ،حاتم عارذ دومع كانه نكي مل اذإ .لق�^ا ىلع رتم 2 ةفاسم دامتعاب يف �U يب يب �¿وت ،ىرخأ



 

 .ةقصa`لا ةطE¬�^ا نم ضعبو دومع وأ ةسنكم ضبقم مادختساب لاجترa^ا

o مهاسملاو ةلباقملاب مئاقلا نيب )يجاجزلا بابلاو ةذفانلا لثم( اًزجاح عض ،نكمأ اذإ. 

o ا لبق هحسمو حيرلا بجاح نودب نوفوركيملا مادختسا بجي^aهدعبو مادختس. 

o سكوف ويديف عطاقم ليجستو ريوصت بنجت )vox( ةمحدزملا نكام�^ا يف. 

o هجولً اهجو فوقولا نع اضوع مهاسملا بناجب فق. 

o ا لبق اهحسمب مقف ،سأر تاعامس وأ نذأ ةعامس مدختست تنك اذإ^aدحأ عم اهكراشت لا .هدعبو مادختس. 

o ^a مهاسملا عم يدسج لاصتا يأب مقت. ^a و / مهنم تادنتسم وأ ءايشأ لبقت / ررمت^a حطس�^ا سملت 
 ،تادنتسملا مادختسا ىلإ تجتحا اذإ . )كلذ ىلإ امو ةلواطلا حطسأو باوب�^ا ضباقم لثم(  ةكرتشملا

 .فيظنتلل ةلباق ةيكيتسa`ب ةظفحم يف اهعض

o برقأ يف اهمقع وأ كيدي لسغا ،اًثولم نوكي نأ نكمي نئاك / حطس وأ أطخلا قيرط نع مهاسملا تسمل اذإ 
 .نكمم تقو

o هئادترا ىلع هعجش ،هجولا عانق ريفوت ىلع اًرداق مهاسملا ناك اذإ. 

 ةقفاوملا

 لماك لكشب نوقفاوم كجمانرب يف نورهظي نيذلا صاخش�^ا وأ نيمهاسملا نأ نم دكأتلا ةديجلا تاسرامملا نم
 اودقف وأ 19-ديفوك مهيدل ناك اذإ لاثملا ليبس ىلع .ءافعض مهلعجي عضو يف اوناك اذإ ةصاخ ،ةكراشملا ىلع
 .ضرملا ببسب ابّرقم اصخش

o ^a مهتقفاوم نود يبطلا مقاطلاو ¯®رملا ةيوه ديدحت نكمي. 

o ^a ةيبطلا ةأشنملا نم ةقفاوم نود مهلمع ناكم نم ةيدرف تايموي ليجست تاضرمملا / ءابط�^ا نم بلطت. 

o وأ نيدلاولا دحأ نوكي نأ بجي .نيدلاولا ةقفاوم ىلع لوصحلا بجي ،لافط�^ا نم تامهاسم بلط دنع 
 انوروك سوريف ىودع اوطقتلا اذإ ىلعأ رطخل نيضرعملا صاخش�^ا عم لمعلا .ليجست يأ ءانثأً اE®اح �¿ولا
 دجتسملا

 رثك�^ا مه ةنماك ةيحص فورظب نيباصملاو نسلا رابك .عيمجلا ىلع ةريبك رطاخم دجتسملا انوروك سوريف لكشي
 ء�¬ يأ كتطشنأ ببست a^ نأ يروKEلا نم .ديدجلا انوروك سوريفب اوبيصأ اذإ ةلتاقلاو ةريطخلا ضارم�`ل ةضرع
 انوروك سوريف اهلكشي يتلا رطاخملا يف ةدايز ةيأ نيفظوملا وأ نيكراشملا وأ ،نيمهاسملا ضرعي نأ هنكمي
 19.-ديفوكو دجتسملا

 :ةفاض_^اب

o اح نم نوناعي نيذلا صاخش�^ا نم ديدعلل ةمّدقملا يبطلا معدلا تامدخ ضرعتت دق^aرطخل ةنماك ةيحص ت 
 ةيحصلا تامدخلا حبصت ثيح ،نيمهاسملاو نيفظوملا نم لك ىلع رثؤي امم ،19-ديفوك �Dفت لa`خ ديدش
 .مهتحص ةيامح نأشبً ارذح رثكأ اونوكي نأ بجي مهنأ ينعي اذه .ىودعلا تa^احب ةلوغشم

o ا ىلع ةقاع_^ا يوذ صاخش�^ا نم ديدعلا دمتعي^aنأ هنكمي اذهو ةياعرلا يمدقم نم قيثولا �´خشلا لاصت 
 .ةبوعص رثكأ لكشي ةيلاعفب ةملاسلا ريبادت ضعب قيبطت لعجي

 .ديازتم رطخل صخش يأ ضرعي ء�¬ يأ لعفت a^أ كيلع بجي



 

 نم ةفلتخم تاعومجم كاE¬إ بلطتت دق يتلا جاتن_^او ريرحتلا ةطشن�^ طيطختلا دنع لماوعلا هذه ةاعارم ىجري
 19.-ديفوكب مهضرم دنع تافعاضم ـل اًضرعت رثك�^ا كئلوأ اميس a^ ،سانلا

 ىلع يوتحي يذلاو ،دجتسملا انوروك سوريف �Dفت هتيطغت ءانثأ ةملاسلا لوح نييفاحصلا ةيامح ةنجل نم ليلد اذه
 :ةديفملا حئاصنلا نم ديزم

https://cpj.org/2020/02/cpj-safetyadvisory-covering-the-coronavirus-outbr/ 

 

 تامولعملا نم ديزمل 8

 .عوضوملا يف ةّدكؤملا تامولعملل ردصمك اهرابتعا نكميو ةقوثوم هاندأ ةجردملا رداصملا

 و دجتسملا انوروك سوريفب ةلصلا تاذ تاروطتلاو تامولعملاو ملعتلل ةعيGEلا ةريتولا ببسب هنأ ةظحa`م ىجري
 ،لمعي لا طباورلا دحأ ناك اذإ .داتعملا نم رثكأ بيولا ىلع اهعقاوم ميظنت ةداعإب تامظنملا ضعب موقت ،19-ديفوك
 .ةياهنلا يف ةيبيردت تارودل طباور دجت امك .عقوملا ىلع روثعلل ثحب كرحم مادختسا ىجريف

 قئاقحلاو تامولعملا نم تبثتلا

 19-ديفوكب ةصاخ عقاوم - ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

 ةينايب موسرو تاقصلمو ةينقت حئاصن ،روهمجلل حئاصن ،يملاعلا عضولا تادجتسم ،رابخS=ا ثدحأ طباور هلاعأ عقوملا ىلع دجت
 تاذ اياضقلاو 19-ديفوكو دجتسملا انوروك سوريف قلعتملا ديدجلا لوح ةعئاشلا ةلئسS=او "mythbusters" و ليزنتلل ةلباق
 ."ةيعيبطلا ةعاضرلاو 19-ديفوك" لثم ةلصلا

- "Mythbusters" ت تاموسرuvةماعلل ةحيحصلا حئاصنلا يطعتو ةئطاخلا تامولعملا ضعب ح: 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public  

 ةلوادتم ةلئسأ

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses  

 تاذ ةلئسS=ا نع بيجت ،ةمظتنم تاثيدحتو دراوم )EPI-WIN( ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمل عباتلا ةئبوS=ا تامولعم ةكبش عقوم رفوي
 :ةئبوS=ا راشتنا عم ةلصلا

https://www.who.int/teams/risk-communication 

 :ةنمآ لمعلا نكامأ لعجل اهذاختا لمعلا ءاردمل نكمي يتلا تاوطخلا نأشب ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم تاداشرإ

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf 

 )IFRC(رمحS=ا ل<�هلاو رمحS=ا بيلصلا تايعمجل يلودلا داحت<=ا

 ttps://media.ifrc.org/ifrc/emergency/global-covid-19/  

 .تاعمتجملاو م<�ع�=ا لئاسول ةيهيجوتلا ئدابملاو دراوملاو ةينايبلا موسرلا ىلع لوصحلل لفسS= ريرمتلاب مق



 

 م<�ع�=ا لئاسو يف نيلماعلا صاخش�Sل تنرتن�=ا ربع تاودن اضيأ رمحS=ا ل<�هلاو رمحS=ا بيلصلا تايعمجل يلودلا داحت<=ا دوقي
 �� يب يبو زوينرتنا ،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم عم ةكا�v يف يه تنرتن�=ا ربع تاودنلا هذه 19.-ديفوك لوح نولصاوتي نيذلا

 .ةدحتملا ممS=ا ت<=اكوو ايديم

 مهنكمي مه - يلحملا رمحS=ا ل<�هلاو رمحS=ا بيلصلا تايعمجل يلودلا داحت<=ا بتكمب لاصت<=ا ىجري ،تامولعملا نم ديزمل
 .تنرتن�=ا ربع ةودنل طيطختلاو تامولعملا نم ديزمل ��يئرلا رقملاب لاصت<=ا

 يئاوتس<=ا بطلاو ةحصلل ندنل ةسردم

ttps://hygienehub.info/covid-19 

 19.-ديفوك ضرم يف ءاربخب لاصت<=ا نم نكميو لوصولاو تامولعملاو دراوملا ىلع يوتحي ديدج عقوم

 يناسن�=ا لمعلا يف ةيعامتج<=ا مولعلا

https://www.socialscienceinaction.org  

 . ةكراشملاو عمتجملا تاجايتحا لوح تادجتسملاو ثحبلا

 فسينويلا

https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19 

 لوح لافطS=ا عم ثدحتلا ىلع رابكلا ةدعاسمو لافطS=ا معد ىلإ فدهت يتلا دراوملاو ةطشنأ لوح تادجتسم ىلع لوصحلل
 19.-ديفوكو دجتسملا انوروك سوريف

 نيئج<�لا نوؤشل ةدحتملا مم�Sل ةيماسلا ةيضوفملا

ttp://reporting.unhcr.org/covid-19 

 .نيحزانلا صاخشS=ا عم لمعت يتلا تامظنملا معدل دراوملاو تادجتسملا

 ةثاغ�=ا ةكبش

19-https://reliefweb.int/topics/covid 

 .ةيناسن�=ا ت<=اح اهيدل يتلا نادلبلل ةبسنلاب ةصاخ ،19-ديفوك لوح تامولعملاو دراوملاو تاثيدحتلا

 ئراوطلا ت<=اح يف ثبلا لوح تاهيجوت نمضتت يتلاو ،)ةددعتم تاغلب ةرفوتم( نشكأ ايديم �� يب يب تابيتك اًضيأ دجت دق
 :ةديفم ةيناسن�=ا تامزS=او ةماعلا ةيحصلا

https://www.bbc.co.uk/mediaaction/publications-and-resources/brochures/lifeline-programming 

 ةيفاضإ رداصم

 فسينويلا

 :راعلا ةمصو ةحفاكم لوح تاداشرإ

https://www.unicef.org/documents/social-stigma-associated-coronavirus-disease-covid-19 

 19-ديفوك لوح ةيرابخ�=ا لئاسرلا :لصاوت

https://internews.org/resource/connectcovid-19 



 

 يب يب جاتنإ .ةباجتس<=او 19-ديفوك لوح ةللضملا تامولعملا ضحدو تبثتلل عجارمو تامولعم رفوت ةيعوبسأ ةيرابخإ لئاسر
 .دودح لاب نيمجرتمو زوينرتنا ،تابث�=ا ليلد ،نشكأ ايديم ��

 ةيلوS=ا تادوسملا رداصم زكرم

https://firstdraftnews.org/long-form-article/coronavirus-resources-for-reporters/?fbclid=IwAR3fMehePhQF0oNs-
HbVZ5_iUyzy1Efy_-yEuUUYVyBYdOV7igoSbiaBzK8 

 .دجتسملا انوروك سوريف نع اًرابخأ نوطغي نيذلا نييفحصلل دراوم زكرم

 19-ديفوك ةحئاج ل<�خ ةلءاسملا لوح ةيفاضإ دراوم

 ةدحتملا ممS=ا ت<=اكو نيب ةكرتشملا ةمئادلا ةنجللا

https://interagencystandingcommittee.org/covid-19-resources-relating-accountability-and-inclusion 

 .جامد�=او ةلءاسملاب ةقلعتملا دراوملا ةمئاق

 ICRC رمحS=ا بيلصلل ةيلودلا ةنجللا

https://shop.icrc.org/accountability-to-affected-people-institutional-framework.html?__  

store=default&_ga=2.145518324.1164511831.1588283793-1721433783.1588283793 

 .تامزS=ا نم نيرÀvتملا مامأ ةلءاسملل رمحS=ا بيلصلل ةيلودلا ةنجللا راطإ

 يلودلا دقنلا قودنص

keeping-the--https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/covid19-special-notes/en-special-series-on-covid-
receipts.ashx?la=en 

 19.-ديفوك ىلع يموكحلا قافن�=اب قلعتي اميف ةلءاسملاو ةيفافشلا نع ريرقت

 ةدحتملا ممS=ا

ttps://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief_on_human_rights_and_covid_23_april_2020.pdf 

 19.-ديفوكو دجتسملا انوروك سوريف ىلع درلا يف تايلوؤسملاو ناسن�=ا قوقح رود نع ريرقت

 ةيبيردت تارود

 يئاوتس<=ا بطلاو ةحصلل ندنل ةسردم

ttps://www.futurelearn.com/courses/covid19-novel-coronavirus 

 ةحصلل ندنل ةسردم اهمدقت دجتسملا انوروك سوريفو 19-ديفوك لوح )عيباسأ 3 ىدم ىلع ةعاس ( 12 ةيناجم ةريصق ةرود
 Future Learn.عقوم ىلع يعضوملا بطلاو

 ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم

https://openwho.org/courses/eprotect-acute-respiratory-infections 

 .) ةددعتم تاغلب( ةديدجلا ��فنتلا زاهجلا تاباهتلاو انوروك سوريف لوح ةريصق ةرود

 .ليلدلا ميمصت فيلاكت ليومتب فسينويلا تماق .نشكأ ايديم �� يب يب ةطساوب بيتكلا اذه ثادحإ مت
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