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 ا678وجأو ةع1اشلا ةلئسألا

 ا23باصإب ھبIشملا تالاqlا عم لماعتلا ةيفيك لوح لمعلا باklأ ھيجوت ST ا123وجأو ةع+اشلا ةلئسألا هذh دعاسf نأ نكمي

 :لمعلا نا<م ST )19 ديفوJ( انوروJ سوrXفب

 

 ؟)19 ديفوك( انوروك سوQXف ضارعأ ھيلع ترSظ دق نQفظوملا دحأ نأ MN كشK امدنع لعفي نأ ءرملا ABع بجي اذام )1

 .مEل ةاطعملا تاميلعتلا عابتاو روفلا }zع 444 مقر }zع لاصتالا بجي

 

2( aع بجي لAB ابملا دحأ قباط ءالخإ دارفألاjدجاوتملا ي l8شم ةلاح اmفب ا78باصإب ھبQXانوروك سو )؟)19 ديفوك 

 نكامألا ميقعfو ErXطت نأش� ة�lلا ةرازو تاداشرإل اًقفو ةرثأتملا قطانملا ErXطت بجي نكلو ،ءالخإلل ةجاح كانh تس�ل

 .ةماعلا

 

3( aبملا ءالخإ بجي لqr لابsشا اذإ لماmھب MN دوجو uvشم صmفب ھتباصإب ھبQXانوروك سو )؟)19 ديفوك 

 .ال

 

 ديفوك( انوروك سوQXفب ا78باصإ ھبmشملا ةلا#�ا دجاوت ديدحت مت يذلا qrبملا وأ قباطلا ميقع�و SQXطت نع لوؤسملا نم )4

 ؟ھيف )19

 دارفألا نإف ،كلذ عمو .��بملا ريدت ��لا ةكرشلا وأ ضرألا كلام وأ ��بملا كلام قتاع }zع ھنم ءزج وأ ��بملا ErXطت ةيلوؤسم عقت

hفلاب ةباصإلا ةحفا<مل لوألا عافدلا طخ مrXعابتاب سوEوتورب مJلالاب كلذو ،ةماعلا ةفاظنلا تالوWءاملاب نيديلا لسغ� ما� 

 ةلاqlا ھيف دجاوتملا لمعلا عقوم ST ضارغألا نم يأ وأ ةيص¥¤لا تا<لتمملا سمل مدعو ،لقألا }zع ةيناث 20 ةدمل نوباصلاو

  .سوrXفلاب ا23باصإب ھبIشملا
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5( MN ا يأ� نم مكف ،ل��ملا �Bإ م�8داعإ مت اذإو ؟مSلزانمل عوجرلاب نQفظوملل حامسلا لمعلا با#�أ ABع بجي تالا#

 ؟لمعلا �Bإ ةدوعلا م�8كمي �rمو ل��ملا MN مaوقبي نأ بجي تقولا

- ST اqlا نع اًروف غالبإلا بجي ،}¨وألا ةلاqlشملا تالاIفلاب ا23باصإ ھبrXع سوz{ نوفظوملا مدقيس ثيح ،444 مقر 

 ةقرط ةلصلا تاذ ةينطولا تاطلسلاو ةماعلا ة�lلا ةرادإ ددحتسو ،ةيلاتلا تاوط¥qا نع ةl¬او تامولعم

  .رطاخملل ددحم مييقت }zع ًءانب ةلاح لJ عم لماعتلا

 ،ةمئاق تالاql نrطلاخم صا¥¯أ عم رشابم لاصتا م3±دل ناJ نيذلا صا¥¯ألا هاجت ءارجإ يأ ذاختال ةجاح ال -

 جئاتن مالتسا متي ��ح ل�´ملل عوجرلا وأ لمعلا ةلوازم رارمتساب مEل حامسلا لوح لمعلا باklأل ريدقتلا نو<و

 .نrطلا¥¶ا صا¥¯ألا

 

 انوروك سوQXفل ةمئاقلا تالا#�ا نم qrبملا يفظوم دحأ نأ اوفشmكا اذإ لمعلا با#�أ بيجتسK نأ بجي فيك )6

 ل��ملا MN نQفظوملا عيمج ءاقبإ لمعلا با#�أ ABع بجي لa ؟لمعلا تاعاس دع� ھيلع فرعتلا مت نكلو )19 ديفوك(

 ؟اًموي 14 ةدمل ي�اذلا ر ��ل

 ةمزاللا ليصافتلا ةفا<ب لمعلا بحاص دوزت فوسو ،عضولا مييقت دع� ةماعلا ة�lلا ةرادإ لبق نم ءارجإلا اذh ذاختا مت�س

 .ءالخإلل ةجاح كانh س�لو لمعلا تاعاس دع� حطسألل يمويلا فيظنتلا ءارجإ نسحتسملا نمو ،فظوم لJ نع
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 لمعلا ناsمل ةماعلا ةيصوتلا تاداشرإ

  :ل��ملا MN ءاقبلا ABع r¥¤رملا نQفظوملا عي £� -1

 نrفظوملا ةوh ةرس }zع ظافqlا لمعلا باklأ }zع بجي .نيدلا وأ ةيس¾½qا وأ قرعلا ساسأ }zع رطا¥¶ا ديدحت مدع •

 .)19 ديفوJ( انوروJ سوrXفب م23باصإ تدكأت نيذلا

 مودقلا }zع ضرم فظوم رابجإ نإ .عقوتملا وأ T¨اqlا لمعلا ءبعل اًرظن ضرملا فظوملل لمعلا ةجاح أدبم ��بت مدع •

 حامسلا ھبÂسÁ دق امم ÅXكأ لوطلاو طسوتملا ىدملا }zع كلمعل ÃXكأ اًررض بÂس�س ،ضرملا راشIناب حمسÁ يذلاو ،لمعلل

 .STاعتلل مزاللا تقولا }zع لوصqlاب ضرملا فظوملل

 ءافشلا نم دكأتلا نqlr ل�´ملا ST يfاذلا لزعلاب ةداqlا �ÈÉفنتلا زاq½Eا ضارمأ ضارعأ نم نوناعÁ نيذلا نوفظوملا �Çنُي •

 ةدمل ىرخأ ضارعأ يأ وأ ،)يومف ةرارح نا�rم مادختساب ÅXكأ وأ ]ةوئم ةجرد 37.8[ تياË3رEف ةجرد qlÊ� )100.4ا نم

 .)لاعسلا تاداضم لثم( ضارعألا rXيغتل ىرخأ ةودأ وأ �ÑlÊل ةففخم ةودأ مادختسا نودب ،لقألا }zع ةعاس 24

 نم نوناعÁ مË3أب اورعش اذإ ل�´ملا ST يfاذلا لزعلا فورظ ST ل�´ملا ST ءاقبلاو لمعلا بحاص راطخإ نrفظوملا }zع بجي •

  .ضرملا

 نأو ةماعلا ة�lلا تاداشرإ عم قفاوتتو ةنرم ةيضرملا تازاجإلا تاسايس نأ نم دكأتلا لمعلا باklأ }zع بجي •

 .تاسايسلا هذÔ3 ةيارد }zع نrفظوملا

 .ل�´ملا ÖÉ� STرملا ءاقب ةيمhأ لوح نrتقؤم نrفظوم وأ دوقع� كلمع دوزت ��لا تاJرشلا عم ثدحتلا •

 

 r¥¤رملا نQفظوملا لزع -2

 قيضو لاعسلا لثم( ةداqlا �ÈÉفنتلا زاq½Eا ضارمأ نم نوناعÁ مË3أ ودبي نيذلا نrفظوملا }zع ةباصإلا ضارعأ روEظ دنع •

 �ØÉفتب اًيلاح رثأتم دلب }¨إ رفسلا نم خرات دوجو عم ،مويلا لالخ ضرملاب اوب�صأ وأ لمعلا }¨إ لوصولا دنع )سفنتلا

 يدصتلل ��طولا قرفلا اEقبطي ��لا ةيÙ3جوتلا تاميلعتلا ST ھيلع صوصنملا وحنلا }zع( )19 ديفوJ( انوروJ سوrXف

 مÛ3المز عنمو ،ةو23لا ةديج ةفرغ ST مEعضوو نرخآلا نrفظوملا نع روفلا }zع مEلزع بجو ،)19 ديفوJ( انوروJ سوrXفل

  .لزعل مÙ3لع ددWXلا نم
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 مhرابتعا ST عضولا لمعلا باklأ }zع بجي ،ميلسلا rXغ فظوملا لزعل اEمادختسا بجي ��لا ةفرغلا ديدحت دنع •

 لزعل ةيقطنم ÅXكأ اًرايخ ريدملا بتكم نو<ي دق ،لاثملا ليÂس }zع .لبقتسملا ST نرخآلا نrفظوملل لمتl¶ا ضرعتلا

 ÝTب¾و .تاميلعتلا عابتاو روفلا }zع 444 ـب لاصتالا بجي امك ،ةالصلا ةفرغ وأ نrفظوملا ةحاWXسا ةفرغ نم فظوملا

 .ةماعلا نكامألا ميقعfو ErXطت نأش� ة�lلا ةرازو تاداشرإل اًقفو �ÖÉرملا نrفظوملا اEمدختسÁ ةفرغ يأ ميقعfو ErXطت

 

 ساطعلاو لاعسلا بادآب نQفظوملا فيقثت -3

• Þاو تامولعم رش¬lلل ةI¤½ع عيz{ ءاقبلا ST ا بردتو ،سطعلاو لاعسلاب ةباصإلا دنع ل�´ملاq½ع عيمz{ ةفاظنلا بادآ 

 .اÙ3ف ا23ؤر لمتحُي ��لا ىرخألا لمعلا نا<م قطانم STو ،كلمع نا<م لوخد دنع نيديلا ةفاظنو ،لاعسلا دنع

 .نrفظوملا لبق نم اEمادختسال سمل نود اâ3م صلختلا ةيعوأو ،ليدانملا rXفوت •

الدب وأ ،لقألا }zع ةيناث 20 ةدمل ءاملاو نوباصلاب رركتم ل<ش� م3±ديأ لسغ نrفظوملا نم بلطا •
ً

 مقعم مادختسا ،كلذ نم 

 .Ç¬او ل<ش� ة¥Iæم يديألا تناJ اذإ ءاملاو نوباصلا مادختسا بجي .لوحكلا نم لقألا }zع z{ 60-95٪ع يوتحي نيدي

 تادادمإلا }zع ظافqlا نم دكأتلاو .لمعلا نا<م ST لوحكلا }zع يوتحت ��لا ةوديلا تامقعملاو ءاملاو نوباصلا rXفوت •

 .ةيفاJ تايمك1و ةددعتم نكامأ ST ديلا تارEطم عضو عم ،ةيفا<لا

  كلمع ناsم COVID-19 MN انوروك راشmنا عنمل ةلSس قرط

 تاحولو فتاوEلا لثم( ءايشألاو )ةدضنملاو بتكملا لثم( حطسألا æÇم بجي :اkl23و لمعلا نكامأ ةفاظن نم دكأتلا •

 .)ىÞدأ دحك اًيموي ةدحاو ةرم( ماظتناب رEطمب )حيتافملا

 هذh ةئبعf ةداعإ نم دكأتلاو .لمعلا نا<م ST ةرhاظو ةمEم نكامأ ST لوحكلا }zع يوتحت ��لا ميقعتلا تاعزوم عضو •

 .ماظتناب تاعزوملا

 .�ÈÉفنتلا زاq½Eا ةz{ klع ظافqlاو نيديلا لسغ }zع عي½¤Iلاو جوWXلل تاقصلم ضرع •

 ةيلخادلا ةكبشلا }zع تامولعملا rXفوتو شرولا لالخ نم تاداشرإلا ةينEملا ةمالسلاو ة�lلاب نrينعملا ميدقت •

 نيديلا لسغ }zع نrفظوملا ع½¤Iل )تناWXنإلا(
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 .ءاملاو نوباصلاب م3±ديأ لسغ اÙ3ف مâ3كمي ��لا نكامألا }¨إ ءالمعلاو نيدقاعتملاو نrفظوملا لوصو نم دكأت •

 ST لاعسلا وأ فنألا ناليس� نوباصي نيذلا كئلوأل لمعلا نكامأ ST قرولا ليدانم وأ / و ھجولا تامامك رفوت نم دكأت •

 روEظ درجمب حيkl ل<ش� ھجولا مامك ءادترا بجي امك .ةيkl ةقرطب اâ3م صلختلل ةقلغملا قيدانصلا بناج }¨إ ،لمعلا

 .��بملا نم جور¥qا وأ لزعلا ةفرغ }¨إ باhذلل ھب صا¥qا لمعلا عقوم فظوملا ةرداغم لبقو ،ضارعألا

 يأ نإف ،مEعمتجم ST )19 ديفوJ( انوروJ سوrXف راشIنا ءدب ةلاح ST ھنأ }zع كعم نيدقاعتملاو كئالمعو كيفظوم علطأ •

 .ل�´ملا ST ءاقبلا }¨إ جاتحي )ÅXكأ وأ ةوئم ةجرد 37.3( ةضفخنم �Êح وأ فيفخ لاعس نم يÞاعÁ ص¥¯

 .رجألا ةعوفدم ةيضرم ةزاجإ ÃXتعيس بايغلا اذh نأ نrفظوملل Ç¬وأ •

  لمعلا ناsم MN ا78باصإب ھبmشم ةلاح ديدحت دنع ةباجتسالا تايجيتاX°سا

 :ةيلاتلا تايصوتلا عابتا سوrXفلاب ھتباصإب ھبIشم مÙ3فظوم دحأ نأ ST كش دوجو لاح ST لمعلا باklأ }zع بجي

 ةماع تايصوت -1

 ھبIشملا فظوملا ضارعأ تناJ اذإ ام ديدحتو ،ةطلا¥¶او ضرعتلا رطاخم مييقتو ،فقوملا مييقتل 444 مقرب لصتا •

 .444 نخاسلا ط¥qا }zع كل ھجوت ��لا تاميلعتلا عبتا .ةلاqlا فرعrX fياعم عم قباطتت ھتباصإب

 لزعلل صاخ نا<م صيصخت }¨إ لمعلا باklأ جاتحي( ةو23لا ةديجو ةلوزعمو ةلصفنم ةفرغ }¨إ فظوملا اذh بحطصا •

ةداع نوفظوملا هداتري ال
ً

الدب ،ةرادإ بتكم ،لاثملا ليÂس }zع ،اذh نو<ي دق .
ً

 .)qëإ ،ةالصلا ةفرغ وأ ةحاWXسا ةفرغ نم 

 متي فظوملا اذEل ةيص¥¯ ضارغأ يأ نأو ،ھتباصإ ST ھبIشملا فظوملا تا<لتممل نرخآلا نrفظوملا سمل مدع نم دكأت •

 ص¥¤لا تا<لتممل مEسمل ةلاح ST ،نrفظوملا نأ نم دكأتلا اًدج مEملا نمو .نرخآلا نrفظوملا طيحم نم نامأب ا23لازإ

 .اًمامت م3±ديأ ميقعfو ErXطتو لسغ� اوماق دق ،ضرملا

 .نامأ ST مË3أ مEل دكأو ءودEلا نم ةلاح ST نrفظوملا ةيقب نو<ي نأ نم دكأت •

 نأ تابثإ ةلاح ST مÔ3 لاصتالاو ،ىودعلل مEضرعf ىدم ديدحتل بسانملا ءارجإلا ذاختا مت�س ھنأب نrفظوملا ةيقب غالبإ •

 .سوrXفلاب ھتباصإ دكؤتو ةيباجيإ تناJ ھب ھبIشملا فظوملا تاصوحف جئاتن
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 ErXطتل ةيÙ3جوتلا تاميلعتلل اًقفو ،حيkl ل<ش� سوrXفلاب ھتباصإب ھبIشملا فظوملا لمع نا<م ميقعfو ErXطت نامض •

 .ة�lلا ةرازو نم ةماعلا نكامألا

 

 لمعلا با#�أل تاراشmسا -2

 نrفظوملا rXكذت لمعلا بحاص }zع بجي ،ھتباصإب ھبIشÁ لمعلا نا<م ST ام ص¥¯ نأب ٍملع }zع لمعلا بحاص ناJ اذإ •

 :zTي امب

o ياعم قيبطتrX ةبسانملا ةيص¥¤لا ةفاظنلا. 

o فرشملا غالبإrلع نÙ3لا دراوملا مسق وأ مÂع ةرشz{ لع بجو ،روفلاÙ3ثو<ملا م ST ل�´ملا ST ول ��ح ةيضرم ةزاجإ 

 .دع� ضارعألا مÙ3لع رEظت مل وأ ةفيفط مEضارعأ نأ اورعش

 كارشإب ة�lلا ةرازوب تالاqlا عبIت نع نولوؤسملا نوفظوملا موقي فوسف ،لمعلا نا<م ST ام ص¥¯ ةباصإ دكأت اذإ •

 قيثو لاصتا }zع اوناJ ام1ر نيذلا ،لمعلا ءاJرش كلذ ST امب ،لمعلا نا<م ST نrباصملا صا¥¯ألا ديدحتل لمعلا بحاص

 .ةمئاقلا ةلاqlاب

 عبIتلا نع نولوؤسملا ددحيسو .نrمزاللا معدلاو ةدعاسملاب مhدوزتو عبIتلا يفظوم عم نواعتلا لمعلا باklأ }zع بجي •

 .يزاWXحالا îTصلا ر½qíا ST مEعضو بجي نيذلا دارفألا ة�lلا ةرازوب

• f¤½لا ةرادإ ع�lأ ةماعلا ةklع لمعلا باz{ فوتrX تامولعملا ST فظوملل بسانملا تقولاrتاروطتلا رخآ لوح ن 

 نامضل ةذختملا rXبادتلاب قلعتي اميف ءالمعلا ،لاثملا ليÂس }zع ،ةلصلا يوذ صا¥¯ألا نم مrXhغو نrفظوملا ةنأمطو

 .لمعلا نا<م ةمالس


