
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةيساسأ تامولعم

  

اءزج ا+*وك راطإ #"
ً

 تامدNBا فد+K ،ةيعمتAFا ةكراشملاو رطاABا نأش= لاصتالا ةيجيتا45سا نم 

   )RCCE( ةيعمتAFا ةكراشملاو رطاABا نأش= لاصتالاب ةينعملا ةيعامNFا

  اeليلحتو ةلدألا a5فوت لجأ نم ءا[رشلا معد XYإ

  .ا+Kاروصتو ا+Kايكولسو ةيلAlا تاعمتAFا تاردقو #jامتجالا قايسلا لوح اeمادختساو

 

 ةلدألاو تانايبلا <=فوتو "19-ديفوA" ضرم سو<=فل ةرّوحتم ةديدج تالالس رو0ظل ةباجتسالا ضرغلو

 ةينعملا ةيعامOPا تامد]Oا تأشXأ ،ةرّوحتملا ةديدOPا تالالسلا هذ0ل رو0مOPا تاروصت لوح

 عضوب علطضي تالاAولا ن=ب ك<gشم لماع قdرف ةيعمتaPا ةكراشملاو رطا]aا نأش_ لاصتالاب

 ةلئسألا هذs رابتعا نكمي .ةيكولسلاو ةيعامتجالا تا<=غتملا نم ةعومجم <pع ةلئسألا نم ةعومجم

 رطا]aا نأش_ لاصتالاب ةينعملا ةيعامOPا تامد]Oا vw دوجوملا ةلئسألا كنبل ةdرارمتسا ةباثمب

  "19-ديفوA" ضرم سو<=فل ةئشانلا لماوعلاب قلعتي ام vw ةيعمتaPا ةكراشملاو

 

ش
ُ

 ريدقتو رك

 

 ةيعامNFا تامدwBل لماعلا قuرفلا ءاضعأ )ةلئسألاو ةي+qجوتلا ةركذملا( ردصملا اذn دادعإ XYوت

 .ددAlا ضرغلا اذeل ةيعمتAFا ةكراشملاو رطاABا نأش= لاصتالاب ةينعملا

  :لماعلا قdرفلا ءاضعأ ywي ام vwو

 )"مافسكوأ" ةعاaPا نم ةثاغإلل دروفسكأ ةمظنم( �~يلازا اس|ار •

• Aسوأ ن=لوراgودلا داحتالا( ن�w OPرمحألا لال0لاو رمحألا بيلصلا تايعم( 

 )دودح الب نومج<gم ةمظنم( كdرف ن=تس�رك •

 )فس�نويلا ةمظنمل ع_اتلا ةdرصنعلا ةضsانمل يملاعلا رمتؤملا( dywراتوب ywيمإ •

 ةينعملا ةيعامOPا تامد]Oا نع قث�نملا ةdرصنعلا ةضsانمل يملاعلا رمتؤملا( يدلاروزيإ انيلادغام •

 )ةيعمتaPا ةكراشملاو رطا]aا نأش_ لاصتالاب

• sور اناsةيئاوتسالا ضارمألا بطو ة��لاب ةقلعتملا مولعلل ندنل ةسردم( نا( 

 )ةيئاوتسالا ضارمألا بطو ة��لاب ةقلعتملا مولعلل ندنل ةسردم( اdرنإ ازdول •

 )ةيملاعلا ة��لا ةمظنم( ي<=تلأ ن=لإ •

 )ا0ل ةباجتسالاو تايشافلا ثودحب راذنإلل ةيملاعلا ةكبشلا/ةيملاعلا ة��لا ةمظنم( تا�وغ ان�ن •

 )�wامتجالا نامضلل يرودنألا قودنصلا/فس�نويلا( فdركتنوم تو�س ليبازيإ •

 )ةيعمتaPا ةكراشملاو رطا]aا نأش_ لاصتالاب ةينعملا ةيعامOPا تامد]Oا( رغ<=�ردين افيإ •

 

 

 

 

 ةمدقم
 

 
 

 قلعتي ام vw ھتاروصتو ھتاسراممو ھتايكولسو عمتaPا ةردق لوح ةدوOPا تانايب عمج <=س�ت ��إ ردصملا اذs فد��

 ثحبلا قرف لبِق نم ھمادختسا نكمdو .»19-ديفوA« ةحئاOP ب�سملا سو<=فلل ةرّوحتملا ةديدOPا تالالسلاب

 ةضرعملا ةيل�aا تاعمتaPاو »19-ديفوA« ةحئاج راش¨نا نم يXاع§ �¦لا ةيل�aا تاعمتaPا vw ةيل�aا / ةيناديملا

  .ةيام�Oاو ةمالسلا تالوAوتو<pب مgªلت �¦لا رط]©ل

 

 ة<=ثملا ةرّوحتملا ةديدOPا تالالسلا لوح صا]ألا تاروصت نأش_ ا0مادختساو ةدوOPا تانايب عمج دعُ| ذإ

ارمأ )VoC( مامتsالل
ً

اdويح 
ً

:  

 ةردق �yع ا�µ ةقلعتملا تامولعملاو مامتsالل ة<=ثملا ةرّوحتملا ةديدOPا تالالسلا رو0ظ <=ثأت ةيفيك م0فل .1

  ؛ةحئاP©ل ةيدرفلا تاباجتسالاب قلعتي ام vw م0كولسو م0عفاودو صا]ألا

 تاجايتحا �¹لت �¦لا ةكراشملاو لصاوتلا تايجيتا<gسا نأش_ ةلدألا �yع مئاقلا رارقلا عنص معد لجأ نمو .2

  ،روطتم قايس vw سانلا تاdولوأو

 ةيعامتجالا <=بادتلاو ةماعلا ة��لا ةمءاومل ا0مادختسا رارقلا عانصل نكمي �¦لا تانايبلا <=فوتلو .3

)PHSMs(؛   

 نأش_ حوضوب لصاوتلا vw م0معدو ةيعوتلا لاجم vw ن=لماعلاو ةماعلا ة��لا ةاعُد ةفرعم زdزعتلو .4

  ؛مامتsالل ة<=ثملا »19-ديفوA« ةحئاOP ةرّوحتملا ةديدOPا تالالسلا

 نا�سلا عم ا�Æشقانمو ا�Æكراشم يرجي �¦لا لئاسرلا/تامولعملا ىوتحم ةمءاومو ميمصت نع غالبإللو .5

  .ن=يل�aا

 :ا��رجُي �¦لا ةيليغش¨لا ةيعامتجالا مولعلا ثاحبأ معد ��إ ردصملا اذs فد��    

 ةيعامتجالا مولعلا ثاحبأ ذيفنتو ميمصتب ن=ينعملا ةيليغش¨لا ةلعافلا تاOP0او عامتجالا ءاملع ●

 »19-ديفوA« ةحئاOP ماعلا روصتلا لوح ةيليغش¨لا

 وفظومو ،ةيلودلاو ةيل�aا ةيمو��Oا <=غ تامظنملا vw ذيفنتلا وفظوم :يXاديملا ىوتسملا �yع نوفظوملا ●

sا ةينطولا ةماعلا ة��لا ةئيaةينطولا ة��لا ةرازو وفظومو ،ةيل�. 

 

 

 :ةيداشرإ ةركذم
 "19-ديفوD" ةميخولا ةدا7Mا ةيسفنتلا ةمزالتملل بFسملا انوروD سوA@فل ةرّوحتملا ةديد78ا تالالسلا نأش0 ةماعلا تاروصتلا م"ف

)SARS COV-2( –ئرلا ةلئسألاcإ ةيمارلا ةيسef تانايبلا تاجايتحا ة78اعم. 



 

 عمجب ةقلعتملا ةAولوألا تاذ عيضاوملاو ةيلا>;ا ةيفرعملا تارغثلا

 ثاحبألا ءارجHو تانايبلا

 ةفرعملا :Çwو ،ةdولوألا تاذ تاعوضوملا نم ديدعلا تالاAولا ن=ب ك<gشملا لماعلا قdرفلا ددح

 كاردÈو ،تالاصتالاو تامولعملاو ،مامتsالل ة<=ثملا »19-ديفوA« ةحئاج ةرّوحتملا ةديدOPا تالالسلاب

 ةيعامتجالا <=بادتلاو ةماعلا ة��لا تاسراممو ماgªلالاو ،حاقللاب ةقلعتملا تاروصتلاو ،رطا]aا

)PHSMs(، وتسمو مصولا راثآ نأش_ براجتلاو تاروصتلاوdتاذ ةيعامتجالا لماوعلاو ةقثلا تا 

 تاوجف ديدحت يرجي ،تاعوضوملا هذs نم عوضوم ل�ب لصتي ام vwو ."19-ديفوA" سو<=فب ةلصلا

 لمعلا راطإ عم ËÌÍامتي امب ا�Æمءاوم ةداdز وأ/و ةيكولسلاو ةيعامتجالا تا<=غتملا رdوطتو ةفرعملا

 .ةيعمتaPا ةكراشملاو رطا]aا نأش_ لاصتالل يAولسلا

 

 

  

 ةيفرعملا ةوجفلا رّوحتم عوضوم

 تالاصتالاو تامولعملا :أ

 لوص�Oا �w( vwامتجالا عونلاو رامعألا فلتخم نم( صا]ألا ا0لضفُي �¦لا رداصملا ام • تامولعملا رداصم

 ؟»19-ديفوA« ةحئاOP ةرّوحتملا ةديدOPا تالالسلا لوح تامولعم �yع

 vw )ةيناسOPÏاو ةdرمعلا تائفلا فلتخم نم( صا]ألا ا0مدختس| �¦لا رداصملا ام •

 ةحئاOP ةرّوحتملا ةديدOPا تالالسلا لوح تامولعم �yع لوص�©ل �wا�Oا تقولا

»A؟»19-ديفو 

 �yع لوص�Oا )ةيناسOPÏاو ةdرمعلا تائفلا فلتخم نم( صا]ألا نا�مإب لs • تامولعملا 12إ لوصولا

-ديفوA« ةحئاOP ةرّوحتملا ةديدOPا تالالسلا لوح ةقثلاب ةريدج وأ ةديفم تامولعم

 ؟»19

 فلتخم نم( صا]ألل ةحاتملا تامولعملا رداصمو تاونقلاو تاغللاو لا�شألا Çw ام •

 ؟)ةيناسOPÏاو ةdرمعلا تائفلا

 ةفرعملا :ب

 ةداB:ا A@?فنتلا زا>;:ا ةمزالتم لوح ةفرعملا

  )SARS( ةديد;:ا ةميخولا

 »19-ديفوك« سوRSفل ةرّوحتملا ةديد;:ا تالالسلا

 ةديدOPا تالالسلا نع )ةيناسOPÏاو ةdرمعلا تائفلا فلتخم نم( سانلا فرع| اذام •

 ؟»19-ديفوA« ةحئاOP ةرّوحتملا

 ةdرمعلا تائفلا فلتخم نم( صا]ألا ا0كلتمي �¦لا ة�ولطملا تامولعملاو ةلئسألا ام •

 ؟»19-ديفوA« ةحئاOP ةرّوحتملا ةديدOPا تالالسلا لوح )ةيناسOPÏاو

 vw )ةيناسOPÏاو ةdرمعلا تائفلا فلتخم نم( صا]ألا ىدل ةئشانلا لغاوشلا Çw ام •

 ؟»19-ديفوA« ةحئاOP ةرّوحتملا ةديدOPا تالالسلا ءوض

 لاقتنا نأش_ سانلا داقتعا �yع »19-ديفوA« ةحئاOP ةديدOPا تارّوحتملا رثؤت فيك •

 ؟ھجالعو ھنم ةياقولاو ضرملا

 ةحئا;: ةرّوحتملا ةديد;:ا تالالسلا نأش\ ةفرعملا

 لّوحتلا ةيلباق– »19-ديفوك«

 سو<=فلا ةرفط نأ )ةيناسOPÏاو ةdرمعلا تائفلا فلتخم نم( سانلا كردُي ىدم يأ ��إ •

Çw ؟ةيعيبط ةيلمع نم ءزج 

 ؟»19-ديفوA« ةحئاOP ةرّوحتم ةديدج تالالس رو0ظ سانلا رسفي فيك •

 رطاABا رُّوصت :ج

 ةdرمعلا تائفلا فلتخم ن=ب »19-ديفوA« ةحئاج ةدح لوح روصتلا ضرملا <=غ| فيك • ضرملاب ةباصإلا ةيلباق نأش\ روصتلا

 مأ <Óكأ تنأ لs" لثم ةنراقم ةلئسألا نمضتت نأ نكمي ،لاثملا لي�س �yع(  ؟ةيناسOPÏاو

اقلق لقأ
ً

 )�ÔÌاملا ر0شلاب ةنراقم ،كلذ ��إ امو رط]©ل ةضرُع/

 نو�لتمي م�Õأ )ةيناسOPÏاو ةdرمعلا تائفلا فلتخم نم( سانلا دقتع| ىدم يأ ��إ • ةيتاذلا ةءافكلا نأش\ روصتلا

 ؟ة<=ن¨سم تارايخ ذاختال ةيفاA ةفرعم

• sرمعلا تائفلا فلتخم نم( سانلا دقتع| لdاو ةOPÏدق ةيتاذلا م�×ءافك نأ )ةيناس 

لظ مأ تلءاضت
ّ

 ؟تداز مأ Çw امك ت



 

 

  

 ةيفرعملا ةوجفلا رّوحتم عوضوم

 حاقللا نأش= تاروصتلا :ج

 �yع )ةيناسOPÏاو ةdرمعلا تائفلا فلتخم نم( سانلا روصت �yع <=ثأتلا وs ام • ھلوبقو حاقللا ةءافك ىدم نأش\ رُّوصتلا

   ؟حاقللا ةيلاعف

 ؟»19-ديفوA« سو<=ف )تاحاقل( حاقل لوبق �yع <=ثأتلا وs ام •

 ن=قيلا مدعو »19-ديفوA« ةحئاOP ةرّوحتملا ةديدOPا تالالسلا رو0ظ رثؤي فيك •

  ؟حاقللا vw ةقثلا �yع

 )ةيناسOPÏاو ةdرمعلا تائفلا فلتخم نم( سانلا عفاود �yع <=ثأتلا وs ام •

   ؟»19-ديفوA« سو<=ف دض حاقللا �yع لوص�©ل

 a5بادتلاو ةماعلا ة�lلا لوح تاروصتلا :ج

 ةيعامتجالا

 RSبادتلاو ةماعلا ةpBلا ةمءالم لوح روصتلا

 ةيعامتجالا

 ةdرمعلا تائفلا فلتخم نم( سانلا كاردإ ةيفيك �yع جتانلا <=ثأتلا وs ام •

 سانلا بغري لs( ؟ةيعامتجالا <=بادتلاو ةماعلا ة��لا ةمءالم ىدمل )ةيناسOPÏاو

vw كأ ةيباقر <=بادت ذاختاÓ> ؟ةمارص لقأ مأ(    

 نأش_ )ةيناسOPÏاو ةdرمعلا تائفلا فلتخم نم( سانلا روصت �yع <=ثأتلا وs ام • ةمامكلا ةيلاعف لوح روصتلا

 ؟ةمامكلا ةيلاعف

 a5بادتلاو ةماعلا ة�lلا تاسراممب ما�4لالا :ج

 ةيعامتجالا

 )ةيناسOPÏاو ةdرمعلا تائفلا فلتخم نم( سانلا ماgªلا �yع جتانلا <=ثأتلا وs ام • ةيعامتجالا RSبادتلاو ةماعلا ةpBلا تاسرامم

 ؟ةيعامتجالا <=بادتلاو ةماعلا ة��لا تاسراممب

 تائفلا فلتخم نم( ھجولا ةعنقأل صا]ألا ءادترا تاسرامم �yع <=ثأتلا وs ام • ةمامكلا ءادترا ةسرامم

 ؟)ھعون امو ةمامكلا ءادترا راركت( ىدم ام ؟)ةيناسOPÏاو ةdرمعلا

 مصولا راثآب قلعتملا روصتلا :د

 نأش_ )ةيناسOPÏاو ةdرمعلا تائفلا فلتخم نم( سانلا روصت ءازإ <=ثأتلا وs ام • مصولا رطاخم روصت

 تارّوحتملا لوح رودت �¦لا تاياورلا ب�س_ مصولل ضرعتلا نم ةدياgªملا فوا]aا

 dywزا<pلا رّوحتملاو ،ايقdرفإ بونج تارّوحتمو ،يXاطي<pلا رّوحتملا لثم( ةديدOPا

 ؟)كلذ ��إ امو

 مصولا :ه

 مصولل )ةيناسOPÏاو ةdرمعلا تائفلا فلتخم نم( صا]ألا ضُّرع§ <=ثأت ام • مصولا راثآ ة$رجت

 ،يXاطي<pلا رّوحتملا لثم( ا0لوح رودت �¦لا تاياورلاو ةديدOPا تارّوحتملا ب�س_

 ؟)كلذ ��إ امو dywزا<pلا رّوحتملاو ،ايقdرفإ بونج تارّوحتمو

 ةقثلا :ه

 )ةيناسOPÏاو ةdرمعلا تائفلا فلتخم نم( سانلا قثي لs • ةقثلا ة$رجت

 تقولا vw ةقيقد ةفرعم رادصإ vw ةيملاعلا ة��لا ةمظنم/ءاملعلا/ةمو��Oاب

 ؟ةبسانم ةيباقر <=بادت ل�ش vw اsديسجتو ةديدOPا تارّوحتملا لوح بسانملا

 ن=قيلا مدعو "19-ديفوA" سو<=فل ةرّوحتم ةديدج تالالس رو0ظ رثؤي فيك •

 ؟تامو��Oا vw ةقثلا �yع تاروطتلا هذs لوح

 مدع ةلاحو "19-ديفوA" سو<=فل ةرّوحتملا ةديدOPا تالالسلا رو0ظ رثؤي فيك •

 ؟ءاملعلا vw ةقثلا �yع ن=قيلا

 ةيعامتجالا لماوعلا :ه

 هافرلاو ةيسفنلا ةpBلا – يدرفلا RSثأتلا

 يفطاعلا

 ةلا�Oا �yع "19-ديفوA" سو<=فل ةرّوحتملا ةديدOPا تالالسلا رو0ظ رثؤي فيك •

 ،لؤافتلا لثم( )ةيناسOPÏاو ةdرمعلا تائفلا فلتخم نم( صا]ألل ةيفطاعلا

 ؟)كلذ ��إ امو ةيلوؤسملاب سO�ِاو ،ةدايقلا �yع ةردقلاو ،قاsرإلاو

 عضولا �yع "19-ديفوA" سو<=فل ةرّوحتملا ةديدOPا تالالسلا رو0ظ رثؤي فيك • يداصتقالاو |}امتجالا – يدرفلا RSثأتلا

 ؟ش�علا بسك لُبُسو سانلل يداصتقالا



  

 ردصملل ماع ضارعتسا

 ةيعامتجالا تا<=غتملا نم ةعومجم <pع ةيمكلاو ةيعونلا ةلئسألا نم ةعومجم نم ردصملا نو�تي

 .)هالعأ ثحبلاو تانايبلا عمOP ةdولوألا تاذ تاعوضوملا رظنا( ةيكولسلاو

اقبط ةلصلا يذ ثحبلا لاجم ءاAرشلا ددحي نأ ررقملا نمو
ً

 ةبسانملا ةقdرطلا ديدحتو ،ةيل�aا تاdولوألل 

OPكألا ةلئسألا رايتخاو ،تانايبلا عمÓ> امتي امب ةلصËÌÍ ا ةفرعملا تاوجف عمOةمءاومو ةيلا� sهذ 

 جذومن a5فوت XYإ ةلحرملا هذvw s ردصملا اذs فد+� ال .ا0قايسو ةيل�aا تاجايتحالا عم بسان¨تل ةلئسألا

 جمدُت نأ ةدش_ ÞÌÍوي امك .ةيعون ةلباقم ءارجإل ليلد وأ ناي�تسا ةطساوب لماش ءاصقتسا ءارجإل

الدب ىرخألا تانايبلا عمج ةطشXأ عم ةلئسألا
ً

 .لقتسم ٍمييقتك ا�ßارجإ نم 

ظنُت
ّ

 لاصتالاب ةينعملا ةيعامOPا تامد]©ل يAولسلا جذومنلا داع_أ سكع§ ماسقأ ةسمخ <pع ةلئسألا م

 :ةيعمتaPا ةكراشملاو رطا]aا نأش_

 

 تالاصتالاو تامولعملا  .أ

 

 

 

 م<فلاو =>ولاو ةفرعملا  .ب

 

 

 تارّوصتلا  .ج

 

 

 

 

 تاسرامملا .د

 

 

 

 ةيعامتجالا ةئ+بلا .ه

 

 

 

 �Aكلا لاؤسلل ماع ضارعتسا

 يرايتخا لاؤس ھنأ �yع لاؤسلا اذs دّدحُي( ا�âيب نم رايتخالا يرجي ةلثامتم تارايخ ةّدع كانs نو�ي دقو .ةباجتسالا تارايخ كلذ vw امب ةلئسألا نم ةعومجم ةيلاتلا ماسقألا نم مسق لA رفوي

 .ةيفاضإ تامولعم عمOP ةع_اتملا ةلئسأ نم دdزملا ديدحت ةيل�aا/ةيناديملا ةيثحبلا قرفلل نكمي .)ددعتم نم

Aك لاؤس لãّ� ع يوتحي نأ بجيy� اذإ كلذ نم ققحتلا بجي .تاباجإلا ن=ب نم "ةباجإلا مدع" رايخ Aكراشملا نا vw ع ةباجإ ھيدل س�ل وأ ةباجإلا فرع| ال ثحبلاy� لاؤسلا.  

 .ا0ليåP§ يرجيس �¦لا )ةحوتفملا تاباجتسالا( ةيعون <Óكألاو ةيفاضإلا تاباجإلا تارايخ حي¨ُي كلذ نإ ذإ .ءاضتقالا دنع ،تاباجإلا ن=ب نم "ىرخأ" رايخ ةلئسألا نمضتت نأ بجي امك

 |}ونلا لاؤسلل ماع ضارعتسا

aا تالباقمو ª=ك<gلا ةعومجم تاشقانم نمض لاثملا لي�س �yع ا0مادختسا نكمي �¦لا ةيعونلا ةلئسألا نم ةعومجم �yع مسق لA يوتحي
ُ

[p> ئرلا�æÌ� وأ/و ةماعلا ة��لاب ءاقترالا تاسلجو 

  .ةيعمتaPا لمعلا شرو

 .ةيكولسلا ةيعامتجالا عفاودلا م0فو عضولا سانلا ا�µ ھجاوي �¦لا ةيفيكلا م0ف قيقحتل ةلثمأ �yع ةلئسألا لمتش§

 

 

 

 

 

 

 

 ةيقالخألا تارابتعالا

 HI ةقثلا CDع "19-ديفو>" ةحئاج 67ثأت ةيفيك فاشكتسا تايلمع نإ

 ةموJKLا اYZ علطضت UVلا ةباجتسالا HI ةقثلاو ،تاطلسلاو ةموJKLا

HI مLةقثلا كلذكو "19-ديفو>" ةحئاج ةحفا HI ن6ينطولا ءا>رشلا 

 ةحئاج ةdجاومل اYZ علطضملا ةباجتسالا نومعدي نيذلا ن6يلودلاو

 ةساسJKا ةينطولا 67بادتلا لوح تاروصتلا وأ/و "19-ديفو>"

ت نأ بجي ،تانايبلا ةيامح تايلآ بناج nDإ اklm YZوملا
ُ

 عضوم عضو

  .ثاحبألا ءارجإ HI ن6كراشملاب ررضلا قاJKإ بنجتل ذيفنتلا

 لوصJKا نم KCI~ا ثحبلا قyرف/ي}اديملا قyرفلا دكأتي نأ بجي

ملا تاقفاوملا وأ/و ةمزاللا حyراصتلا CDع
ُ

 عورشلا لبق قالخألل ةيعار

HI ت نأ لمتحُي الو .تانايبلا عمجLةقفاوملا ةيلمعل ةجاح كان� نو 

ملا
ُ

 CDع( ةيسايقلا ةيجما�7لا ةيئاصقتسالا تاساردلل قالخألل ةيعار

 فقاوملاو فراعملا نأش� ةيئاصقتسالا تاساردلا ،لاثملا لي�س

 ع�راشملا ةبقارم وأ ةع�رسلا تامييقتلا وأ )"KAP" تاسرامملاو

 ررضلا قاJKإ ةيلمعلا بنجتت نأ بجي ،كلذ عمو .ا�ذيفنت يرا�Jا

  .ةساردلا/ثحبلا ءارجإ HI ن6كراشملاب

 ةلما> ليصافتب ةساردلا/ثحبلا ءارجإ HI ن6كراشملا دyوزت بجي

 مادختساو بيلاسألاو فاد�ألاو ةيساسألا تامولعملا( ثحبلا لوح

  .ةبسانملا ةيلK~ا ةغللاب )تانايبلا

 ةيناLمإب ةساردلا/ثحبلا ءارجإ HI ن6كراشملا غالبإ بجي امك

 غالبإ بجyو .ة£وقعل ضرعتلا نود ب�س يألو تقو يأ HI مYZا�K}ا

  .ةيعوط ةكراشملا نأ ن6كراشملا

 وأ ةكراشملا نأ ةساردلا/ثحبلا ءارجإ HI ن6كراشملا غالبإ بجي

ملا وأ ة£ولطملا تامد¥Jا CDع لوصJKا CDع رثؤي نل اdمدع
ُ

 HI ةمَّدق

 .لبقتسملا



 

 

 ةلئسألا مادختسال تاداشرإ

 ةديدOPا تالالسلا نأش_ ةماعلا تاروصتلاب ةقلعتملا ةلئسألا عضوو ءاقتنا vw ةيانع تلذُب

 عمج تايلمع طيس�تو ةمءاوم vw ةمsاسملا فد�µ "19-ديفوA" ضرم سو<=فل ةرّوحتملا

 دdوزت ةلحرملا هذvw s لماعلا قdرفلا راتخا دقو .تاقايسلا نم ةعونتم ةعومجم <pع تانايبلا

الدب ةلئسألا نم ةعومجمب ءاAرشلا
ً

 ةيعونلا تالباقملا ليلد وأ/و مظنم ناي�تسا ءارجإ نم 

 ةلص تاذ ا�Õو<pتع| ةديدج ةلئسأ ةفاضإ رايتخا ءاAرشلل نكمي ثيحب <pكأ ةنورمب حامسلل

 .a�ywا ديعصلا �yع

 |��Bا قايسلاو ةيل�Bا تاجايتحالا عم لاؤسلا ةمءاوم

 ةيعونلا تالباقملا ةلدأو ةلماشلا ةيئاصقتسالا تاساردلا تاناي�تسا عضوُت نأ يرورضلا نمو

اقبسم تانايبلا عمج ءارجإ كلذكو
ً

 ةعضا]Oا ةفد�Æسملا ةئفلا كارشإ لبق ة�رجتلا عضوم 

 نامضو ةيلمعلاو تاودألا ن=سحت vw دعاس| ثيحب <=غص قاطن �yع كلذ ءارجإ نكمي .ثحبلل

  .ةمج<gلا ةقد

ملا رابتخالا 
ُ

 تاءارجإلل )قبسُم رابتخا( ع�رس رابتخا ءاAرشلا يرجُي نأ ةدش_ ÞÌÍوي :قبس

اdرورض دعُ| كلذ نإ ذإ .تانايبلا عمج ءارجÈو ةدد�aا
ً

 بيلاسألاو ةلئسألا ز<pُت نأ نامضل 

 ثوحبلا vw نوAراشملاو نوثحابلا ا0م0في نأو �wامتجالا قايسلاو ةيل�aا ةفاقثلا تاودألاو

اديج
ً

 ن=سحت ��إ يمرت ةيلمع" ةباثمب نو�ت ةيفرعم ةلباقم ءارجإ �yع كلذ يوطني نأ نكمي .

éوتُم وs امك ةباجإلا تارايخو ةلئسألا م0ف نامضل ةيئاصقتسالا ةساردلا ةيعون
ّ

 نو�ت ثيحب �

اديج ةمئاوتم
ً

 i.”ھسايقل تمّمُص ام سايقو a�ywا قايسلا عم 

 ةباجإلا تارايخ وأ )�wونلا ëìنلا( ةيئاصقتسالا ةلثمألا كلذ vw امب لاؤس لA جاتحي :ةمج45لا

 نأ نم دكأتلل ةيمsألا غلاب رمألا اذsو .ةيل�aا تاغللا ��إ ةقيقد ةمجرت ��إ )�ãكلا ëìنلا(

اديج ةلئسألا نوم0في ثوحبلا vw ن=كراشملاو ن=ثحابلا
ً

§ ذإ .
ُ

 سفن �yع ةقيقدلا ةمج<gلا ّدع

 اsانعمب )رطا]aا وأ ةقثلا ،لاثملا لي�س �yع( ميsافملا ظافتحا نم دكأتلل ةيمsألا نم ردقلا

 .ةيلصألا ةغللا vw لا�Oا وs امك دوصقملا

 

 تانايبلا عم;: ةبسانملا ةق�رطلاو ةادألا

 ةيعون بيلاسأ مادختساب فقوملا اذ0ل ةيل�aا م�×<pخو صا]ألل ةماعلا تاروصتلا مييقت نكمي

 وأ )تاروصتلل ةيئاصقتسا تاسارد ءارجإ لثم( ةيمك وأ )"ª "FGD=ك<gلا ةعومجم تاشقانم لثم(

 .بيلاسألا طلتخم ëìن مادختساب امsالك

 رdوطتلا ةª=م رفوي تاروصتلل ةيئاصقتسا تاسارد لاثملا لي�س �yع مدختس| يذلا ��كلا ثحبلا

ةداع س�ل نكلو ھنولعفي امو سانلا ھفرع| ام لوح تامولعملا عمجو ةيساسألا تانايبلل ع�رسلا
ً

 لوح 

  .لعفلاب ھنولعفي امو ھنولعفي م�Õأ سانلا لوقي ام ن=ب ةوجف دجوت ،تالا�Oا مظعم vwو .ب�سلا

 وأ ةيص]òلا تالباقملا وأ فتا0لا <pع ىرجُت �¦لا تالباقملا ن=ب تانايبلا عمج قرط فلتخت نأ نكمي

 ،فتا0لا <pع ةيئاصقتسا ةسارد وأ تن<gنإلا �yع ةمئاق ةقdرط مادختسا لبق .تن<gنإلا <pع عالطتسالا

 لوصولا ةينا�مإ ا��دل ثحبلل ةعضا]Oا ةفد�Æسملا ةئفلا تناA اذإ ام هرابتعا vw كdرشلا عضي نأ بجي

 ام وأ )ةيمقرلا ةينقتلا مادختسا �yع ةرداق ا�Õأ يأ( ةيمقر ةفرعم كلتمت ا�Õأو فتاو0لا وأ/و تن<gنإلا ��إ

 ،رط]Oا اذs دوجو ةلاح vwو .ةينا�سلا تائفلا نم ا�âيع_ ةئف داعب¨سا vw لثمتي رطخ كانs ناA اذإ

 .ا0ميمع§ نكمي الو ةينا�سلا تائفلا مومع لثمت ال عالطتسالا جئاتن نإف

 طيلس§ لالخ نم هذs ديقعتلا بناوج فاشكتسا vw )ع�رسلا( #jونلا ثحبلا مsاس| نأ نكمي

 ،فقوملل م0م0فو سانلا كاردإ ةيفيكل قّمعتم م0ف باس¨كاو قايسلاب ةصا]Oا اياضقلا �yع ءوضلا

 ،�wامتجالا مصولا را0ظÈو ،ةشّم0م ةنيعم تائف تاجايتحا �yع ءوضلا طيلس§و ،عفاودلا حرشو

 ،ا�âيع_ ةينا�س تائف ن=ب ةباصإلا رطاخم �yع ةيداصتقالاو ةيعامتجالا فورظلا رثؤت فيك ديدحتو

 ةصرف رفوي �wونلا ثحبلا نأ امك .اs<=غ ôõنت امن�ب ةماعلا ةي��لا تالخدتلا ضع_ لشفت اذاملو

  .ةكراشملاو لعافتلا ةداdز فد�µ ةيل�aا تاعمتaPا عم تالاصتا ءارجÈو سانلا ��إ عامتسالل

 ني<a[pا تالباقمو ،ª=ك<gلا تاعومجم تاشقانم نم تانايبلا عمج قرط نو�تت نأ نكمملا نم

-ديفوA" ةحئاج قايس يفف .اs<=غو ةيعمتaPا طئار]Oا مسرو ،ةيعمتaPا لمعلا تاقلحو ،ن=يس�ئرلا

19"، Aتنا sم تالواحم كانgªع( ةيمقرلا ةيعونلا بيلاسألا فاشكتسال ةدياy� لاثملا لي�س، 

 ةيعونلا بيلاسألا قيبطتب �ÞÌوت ،)تن<gنإلا <pع ª=ك<gلا تاعومجم تاشقانمو ،ةيمقرلا ايفارغونثإلا

.ةبسانملا ةيام�Oاو ةمالسلا <=بادتب ماgªلالا لالخ نم ةيص] ةفصب

 

 

 

 

 تانايبلا ةيامح

 .ءاAرشلا ھمدختس| يذلا ا0ماظنو ةرادإلا ةقdرط �yع اªs=مرتو ا0ليلحتو تانايبلا لاخدإ دمتع| 

اضيأ تانايبلا ةرادإ دمتعتس
ً

اقفو ا�dâزختو تانايبلا ةيامح بجي ،كلذ عمو .ةكdرشلا ةلاAولا �yع 
ً

 تاسرامملل 

  .ثحبلا vw ن=كراشملا ةdوs ءافخÈو ةdرسلاب ةقلعتملا تاسايسلا عم ËÌÍامتي ام�و ةديOPا

 

 ؟ةكراشملا GHنكمي فيك
  ةيفيك لوح تامولعملا نم دdزملل

 : ـب لاصتالا �öرُي ،ةكراشملا
 

 رغ�RSردين افيإ
evaniederberger@anthrologica.com  
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 عمج ."19-ديفوb" سو_^ف تاحاقل ذخأ نم ةيلاع ةبسV قيقحت

 ذخأ ةيلمعل ةيعامتجالاو ةيكولسلا عفاودلا لوح اkمادختساو تانايبلا

 ،ةتقؤم تاداشرإ .ن^يذيفنتلا ءاbرشلاو ن^صحتلا جمارب ليلد .حاقللا

37 مقر ةحفص : 
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اضيأ ءاAرشلا �wاري نأ بجي
ً

øÌفت تالاح عم لعافتلا رطا]aا تاروصت مييقت دنع 
ّ

 ضرملا �

   ."19-ديفوA" ةحئاجب قلعتي ام vw رطا]aا روصت �yع رثؤت نأ نكمي �¦لا ىرخألا تاديد�Æلاو


