
 
 
 

 ةميقلا لسالس ىلع  19-ديفوك يشفت رثأل ةباجتسالا
 ةلاّعف ةيتسجول تامدخ لالخ نم ةيئاذغلا

 تاسايسلU ةقّلعتملا تاءارجإلاو لالتخالا ميمص يف ةيتسجوللا تامدخلا
  2-فوك-سراس سوريف نع ةمجانلا( 19-ديفوك ةحئاج ءاوتحال ريبادت ملاعلا ءاحنأ رئاس يف تاموكحلا تذختا
)SARS-CoV-2((، داح اًضفخ لمشتYعئاضبلا لقن يف ا )يتلا تامدخلاو ،)يوجلاو يرحبلا نحشلاو يربلا لقنلا 
 هجوأ لامعلا رفاوت راسحنا سكعيو .يلودلاو يلحملا نييوتسملا ىلع ةلامعلا ةرجه نع ًالضف ،لقنلا ىلع دمتعت
 هذه ببستتو .اهربعو دودحلا نمض ،ضرملا اذه راشتنا حبك لجأ نم ةضورفملا دويقلاو ،لقنلا مظن يف لالتخالا
 ةيذغألا نحش قيعي ام ،ةيئاذغلا تادادمإلا لسالسب ةقلعتملا ةيتسجوللا تامدخلا يف ةلماش تالالتخ} لماوعلا
   .فعضألا ةيناكسلا تائفلا ىدل امّيس ال ،ةيذغتلاو يئاذغلا نمألا دّدهيو ةيعارزلا تالخدملاو
 ،ةيعارزلا تاجرخملاو تالخدملا قفدت حيتت يتلا ةطشنألا عيمج ةيئاذغلا ةميقلا لسالس يف ةيتسجوللا تامدخلا لمشتو
 ةيلاعف مستتو .نوزخملا ةرادإو ةئبعتلاو ديروتلاو تاعدوتسملا يف نيزختلاو لقنلا ليبق نم ،ةعارزل} ةطبترملا تامدخلاو
 تالالتخالا ببستت نأ نكميو .تامزألا لالخ امّيس ال ،ةيذغألاو ةعارزلا عاطقل ةمساح ةيمه� ةيتسجوللا تامدخلا

 لّمحت ىلع ةردقلاو قاوسألا ىلإ لوصولا قيعت دق امك ،اهتمالسو ،ا�راضنو ،ةيذغألا ةدوج ىلع ةيبلس ر��
  .فيلاكتلا
 ةـيئاذـغلا ةـميقلا لــــــــــــــسالــــــــــــــس ءادأ ىلع ظاـفحلا ىلع نادـلبلا )ةـمظنملا( ةدـحتملا ممألل ةـعارزلاو ةـيذـغألا ةـمظنم ّثـحتو
 ضعب ةركذملا هذه زجوتو .ًايلاح اهتيلاعف تبثت تاــسرامم عابّتا لالخ نم كلذو ،ةيذغألا يف صقن ثودح يــشاحتل
 يف ةمساحلا ةيتــــسجوللا رــــصانعلا ىلع ظافحلا ةيغب صاخلا عاطقلاو تاموكحلل ةديفم نوكت نأ نكمي يتلا تاــــسرامملا

  .ةيئاذغلا ةميقلا لسالس

  ةملوعلل عضاخلا ةيذغألا عاطق يف ةيتسجوللا تامدخلل ةمساحلا ةيمهألا
 ماظن نيب ر�آلا فلتختو .19-ديفوك يشفت ءاوتحال ةذختملا ريبادتلل ةجيتن نادلبلا رئاس يف ةعارزلاو ةيذغألا رّثأتت
 ىلع موقت ةيعارزلا ةطشنألا مظعمف .رطاخملل اهريغ نم ةضرع رثكأ نادلبلا ضعب لعجت ا¬أ ثيح ،رخآو يعارز
 تارتفلاو اهلسلستو ةطشنألا تيقوت ىلإ ةبسنل} ًامكحم ًاطمن عبتت يهو ؛ةيوجلا لاوحألا ىلع دمتعتو ةددحم مساوم
 ىلع رّثؤي ام ،جاتنإلا ةيلمع دادتما ىلع تايعادت نع رفسي نأ دحاو طاشن يف ريخ³ يأل نكميو .اهنيب ةلصافلا
 جاتنإلا دمتعي نيح امّيس ال ،ًارّث³ رثكألا طاشنلا يه لاملا سأر ةفاثك ىلع ةمئاقلا ةعارزلا نوكت دقو .جوتنملاو لالغلا
 تافآلا تاديبمو ةدمسألاو فالعألاو روذبلا رارغ ىلع ،ةيطسولا تالخدملا نم ةريبك تايمكو ةعّونتم ةعومجم ىلع
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 ىلع ربكأ ردقب نودمتعي مّ¬أ نيح يفف .تاريثأتلا نع لزعمب مهرودب اوسيل فافكلا وعرازمو .لزيدلاو ميحشتلا داومو
 وأ روذبلا كلذ يف امب ،ةيميلقإلا وأ ةيلحملا قاوسألا نم هتالخدم مهنم ديدعلا يرتشي ،عرازملا يف ةصاخلا م�الخدم
 كلذ نم مهألاو .تالالتخالل ةضرعو ةشاشه رثكأ ةداعلا يف م�الخدم دادمإ لسالس نوكتو .لزيدلا وأ فالعألا
 نكمي ،مهتكرح وأ مهتحص ىلع رشابم رثأ ضرملل نوكي نيحو ،ةيوديلا ةلماعلا ديلا ربكأ ةروصب نومدختسي مّ¬أ
 يئاذغلا مهنمأ ضّوقيو مهسفنأل مهجاتنإ نأ اًضيأ امنإو ،نيرخآلل جاتنإلا ىلع م�ردق طقف سيل قيعي نأ كلذل
 عرازملا لامع ىلع ةّدشب ،راضخلاو ةهكافلا جاتنإ لثم ،ةلامعلا ةفاثك ىلع ةمئاقلا ةعارزلا دمتعتو .رشابم لكشب
 سكعنيو .قاوسألا ىلإ لقنلا وأ زيهجتلا وأ داصحلا وأ بيشعتلا وأ عرزلا لحارم ءانثأ امّيس ال ،نييمسوملا وأ نيتقؤملا
 نيذلا ةيرضحلا قطانملا يف يماظنلا ريغ عاطقلا يف نيلماعلا ىلع اًبلس تاجتنملا هذه دادمإ يف ريخ³ وأ صقن يأ
 ةع} كاشكأو يهاقملاو معاطملا قالغإ ًاضيأ يدؤي نأ نكميو .مهشيع بسكل ةيفيرلا قطانملا تاجتنم ىلع نودمتعي
 مهليخادم عجارتتس نيذلا نيعرازملا نم ديدعلل قاوسألا يف ةقوثوملا ذفانملا يف ظوحلم ضافخنا ىلإ عراوشلا يف ةيذغألا
  .قاوسألا ىلإ م�اجتنم لوصو رّذعت عم
 تادادمإلا ةلسلس لمع نامضل ةمساح ةيمهأ ةعارزلا يف تالخدملا ماظن ريس نسح ىلع ظافحلا يستكي ،كلذ ءوض يفو
 ليعافملا تالخدتلا هذه ققحت ال دق ،حيحصلا قيسنتلا بايغ يف نكل ."ةدئاملا ىلإ ةعرزملا" نم – سلس لكشب ةيئاذغلا
 تقول ثّيرتلا نود نم نكلو ،ةددحم تالخدت وأ تايجيتارتسا ةغايص لبقو .ًالصأ ةدوجوم ريغ نوكت دق وأ ،ةاخوتملا

 تادادمإلا ىلع 19-ديفوك ةحئاج يشفت رثأ عم لماعتلل تامزأل} ةينعم ةنجل ليكشت نادلبلا ىلع حرتقُي ،ا�رولبل ليوط
 ،ةيذغألاو ةيناويحلا ةورثلا تادادمÄ ةينعملا تاهجلاو ،ةعارزلا تارازو ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،مضت ثيحب ،ةيئاذغلا
 حارتقاو دصرل ةمساح ةيلآ حبصت نأ هذه تامزأل} ةينعملا ةنجللا نأش نمو .كلذ ىلإ امو ،ةراجتلاو داصتقالاو لقنلاو
 لعفب ،ةيذغتلاو يئاذغلا نمألا ىلع Æوروك سوريف ر�آ نم نكمم ّدح ىندأ ىلإ ليلقتلا ىلإ ةيمارلا تايجيتارتسالا
 ةروكذملا تايجيتارتسالل قاوسألا يف نيلّغشملا قيبطت نامضلو .ةيئاذغلا تادادمإلاو يعارزلا جاتنإلا يف ةلمتحملا تالالتخالا
 ةيراشتسا ةنجل لالخ نم ،صاخلا عاطقلا عم تامزأل} ةينعملا ةنجللا طرخنت نأ ناكمب ةيمهألا نم ،مئالمو لماك وحن ىلع
  .ةيئاذغلا تادادمإلا ةلسلس يف ةفاك ةلعافلا تاهجلا نم نأشلا باحصأ عيمج مضت ًاقاطن عسوأ

 ةيجيتارتسالا تالخدتلاو ريبادتلا
 يف اهرامث يت³ دق يتلا ةنكمملا تالخدتلاو ريبادتلا نم ةعومجم يف رّكفت نأ ،اهليكشت دنع ،تامزأل} ةينعملا ةنجلل نكمي
 هجو يف( اهتعاجن تتبثأ تاسرامم ىلع ًءانبو .ةءافكلاو قاستالا نامضل قيسنت ةيلآ عضت نأو ،ام دلبب صاخلا قايسلا
 يشفتل يّدصتلا يف ةيباجيإ جئاتن وتلل رهظُت تأدب تاسرامم وأ ،)يملاعلا ةيذغألا عاطق يف ةقباس تالالتخاو تامزأ

 19-ديفوك ةحئاج رثأ نم ّدح ىندأ ىلإ فيفختلل ةيلاتلا ريبادتلا ذاخت} ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم يصوت ،19-ديفوك
 باحصأ ةددعتملا ةيراشتسالا ةنجللا علطضت نأ نكميو .ةيئاذغلا ةميقلا لسالسب ةطونملا ةيتسجوللا تامدخلا ىلع
  .ةيئاذغلا ةميقلا ةلسلس يف ةلعافلا تاهجلا تاجايتحال لماكل} ريبادتلا هذه ةقباطم نامض يف يساسأ رودب ةحلصملا

 ةيذغألا ةمالـــس نامـــضو ،ةيئاذغلا ةميقلا لـــسالـــس يف نيلماعلاو نيكلهتـــسملا ةحـــصل ةيولوألا ءاطعإ بوجو •
 نم اهريغو ،يدــــــــسجلا دعابتلاو ،تاــــــــصوحفلل عوــــــــضخلا ليبق نم ،ةمالــــــــسلا ريبادتب مازتلالا يغبنيو .اهلماكتو
 :يلاــتلا طبارلا يف ّنيبملا وحنلا ىلع ،ةــيملاــعلا ةــحــــــــــــــصلا ةــمظنم تاداــــــــــــــــشرإ بــــــــــــــــسحب ،ةــفاــظنلا تاــــــــــــــــسراــمم
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  تاينواعتلا نم ،ةيلحملا تاطلسلاو ةراجتلاو ةعارزلا ةرازو عم نواعتل} ةينطولا ةيحصلا تاطلسلا بلطت دق -
 تاروشنم دادعإ ،اÍايغ يف ةيلحملا تاطلسلا وأ ةيعارزلا تاداحتالا وأ ةيعارزلا ةيراجتلا تاسسؤملا وأ
 نّمضتت ،ةيئاذغلا تادادمإلا ةلسلس دادتما ىلع ةلعافلا تاهجلل ةمالسلاو ةحصلا نع ةزجوم ةيعجرم
 نم دب ال ،كلذ ىلإ ةفاضإل}و .ضرملا لاقتنا رطخ نم فيفختلا لجأ نم اÍ مازتلالا يغبني تاسرامم
 .19-ديفوك نع فشكلل ،عاطتسملا ردق عاطقلا اذه يف نيلماعلا عيمجل تاصوحفلا ةدÎز

 ةماهلا ةلعافلا تاهجلاو راجتلاو نيعنصملاو نيعرازملا عّجشت نأ ةيراجتلا لامعألاو تاموكحلا ىلع ّنيعتي -
 عم لماعتلل )ميلستلا نأشب تاركذم ًالثم( ةطخ عضو ىلع ،ةيئاذغلا تادادمإلا ةلسلس يف ىرخألا

 ،لاثملا ليبس ىلع ،اهبجومب ّمتيو .لّقنتلا ىلع ةضورفملا دويقلا لعفب وأ ةيحص بابسأل بّيغتلا تالاح
  .تالالتخالا يدافتل لمعلا يف رارمتسالا ىلع نيرداقلا نيسفانملا ىتح وأ نيلماعلا وأ رسألا ديدحت

 ةروصب اهبيترت لاح يف الإ ،نييعارزلا راجتلاو عناصملاو عرازملل ةرّرقم ريغ تارÎزب مايقلا نع ماجحإلا -
  .ةديمحلا ةمالسلاو ةحصلا تاسراممب مازتلالاو ةقبسم

  .اÍ لومعملا ةيحصلا تالوكوتوربلل لاثتمالا ةبقارم ىوتسم تاموكحلا عفرت نأ يغبني -
  :ةيموكحلا تالخدتلاو ةيتسجوللا تامدخل} ةقلعتملا تاسايسلا يف تاحالصإلا ةمءاومل ةيساسأ تامولعم عمج •

 ديدحت ةيغب ،لالغلا تاعقوتو ةيذغألا تÆوزخمل ةعيرس ةيعرف ةينطوو ةينطو مييقت تايلمع ءارجإ -
 ىدل امّيس ال ،تادراولا يف صقنلا وأ داريتسالا رظح لعفب أشنت نأ نكمي يتلا ضئاوفلا وأ تارغثلا
 فلتخم نيب ةيئاذغلا تÆوزخملا عيزوت ةداعإ ةيناكمإ يف ثحبلاو .ةيلودلا ةراجتلا يف نييسيئرلا ءاكرشلا
 لجأ نم ،)يويحلا دوقولا ةعانصل ًالثم( ةيئاذغلا ريغ تامادختسالا نم ّدحلاو دحاولا دلبلا يف قطانملا

  .يعرفلا يميلقإلا ىوتسملا ىلع راعسألا يف داحلا عافترالا يفالتو ،ءاذغلا رفاوت نامض
 ةيناكمإلو بلطلا رّوطت ةيفيكل ةاكاحم ءارجإو بلطلا مهف .ةاكاحملاو تاعّقوتلا ىلإ ًادانتسا طيطختلا -

  .عيزوتلاو زيهجتلاو جاتنإلا تايلمع فييكت ةيفيكو
 نع نيزجاعلا لامعلا ددع نمو )ةنكمم لئادب نع ثحبلاو( اهدصرو ةلفقملا لقنلا قرط نم قّقحتلا -

   .ماتلا لافقإلا ببسب لمعلا
 ةلسلس يف ىرخألا ةماهلا ةلعافلا تاهجلاو راجتلاو نيزّه�او نيعرازملل ًافنآ ةروكذملا ططخلا ربتعت -

 ةيلمع داشرإل اًضيأ ةيساسأ لّقنتلاو ةيحصلا قفارملا يف تالالتخالا ةهجاوم لجأ نم ةيئاذغلا تادادمإلا
   .تاسايسلا مسر

 :ام�دÎزو قاوسألا ىلإ لوصولاو يعارزلا جاتنإلا ىلع ظافحلا لجأ نم ةيتسجوللا تامدخلل ةيولوألا حنم •
 ةيلحملا دودحلا ربع لّقنتلU )تانحاشلا يقئاس لثم( لقنلا لئاسو يلّغشمو نييمسوملا لامعلل حامسلا -

 امك .ةيامحلاو ةمالسلاو تاصوحفلاو يحصلا فشكلا ثيح نم ةمئالم ريبادت ذاختا نم دب الو .ةيلودلاو
  .مهلمع ناكم ىلإ لوصولا ىلع نييمسوملا لامعلا ةدعاسمل ةصاخ ت}رع/تاراطق/ةيوج تالحر ميظنت نكمي

 داصحلاو عرزلا لثم ،ةيعارزلا ةطشنألا نم ديدعلا جردني .ةيعارزلا ةطشنألا ةيدأتل ةيلحملا ةلماعلا ةوقلا بيردت -
 ،بولطملا تقولا يف نوّيمسوملا لامعلا رّفوتي ال ثيحو .ةيمسوملا ةينمزلا لوادجلا نمض قيثو لكشب ،نيزختلاو
 وأ ةيئزج ةلاطب نم نوناعي نيذلا وأ لمعلا نع نيلطاعلا لامعلا باطقتسال ةحاتملا تارايخلا يف رظنلا يغبني
 نأ ريبدتلا اذه نأش نمو .)معاطملا( ةلامعلا يف اًتقؤم اًضئاف لّجست ىرخأ تالاجم نم لامعلا عيزوت ةداعإ
 ظافحلا يف ةمهاسملا نع ًالضف ،ةلماعلا ةوقلا ءاقبتسال تارايخ حيتي نأو اًيفاضإ ًالخد لمعلا نع نيلطاعلا حنمي
 .ةماعلا لاغشألا جمارب نم اًديدج ًالكش اًضيأ كلذ نوكي دقو .ةيئاذغلا ةميقلا ةلسلس طاشن ىلع
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 لاصتالا ةمدخ رّفوت ةيساسأ تامدخك ةيناويحلا ةورثلا تاجتنم رجاتمو نييعارزلا راجتلا لمع ءاقبتسا -
 .طقف ليصوتلا ةمدخ وأ مالتسالاو

  مالتسالا مظن تاصنم ليبق نم ًالثم نيزختلل قفارم ءاشنإو ،نيجتنملا ىلإ برقأ مالتسالل زكارم ديدحت -
   .قاوسألل هّجوتلا ىلإ ةجاحلا نود نم مهجاتنإ نوعرازملا مّلسي نأ نكمي ثيح ،تاعدوتسملا يف

  :لقنلا معدل •
 ةورثلا تاجتنمو رّفوتملا ليصاحملا داصح ميلستب نيعّزوملاو نيجتنملل حمست يتلا لقنلا لئاسول معدلا ريفوت -

   .دوقولا صقن دنع ةيزكرملا عيزوتلا عقاومل ،كامسألا دياصمو ةيناويحلا
 جاتنإلا داومو ةيعارزلا تاجتنملل "ءارضخلا تارمملا/ءارضخلا تاراسملا/ءارضخلا تاونقلا" لثم ريبادت ذاختا -

 ققحتلا تايلمع نوكت نأ بجيو .لقنلا لاجم يف تابقعلا ليلذتل راضخلاو ةهكافلا ليبق نم ةيساسألا
 .دحاو نآ يف ةلاعفو ةعيرس يحصلا فشكلاو

 قيسنت دوجو نم ّدب ال .)هباش امو نفسلاو تانحاشلا نتم ىلع ةحاسملا يأ( لقنلا مادختسا ميظعت -
 ةيذغألا لقنت يتلا ةنحاشلاف .ةلومح نود نم تابكرملا ريس يشاحتل ةلعافلا تاهجلاو ةموكحلا نيب دّدحم
ملا نم

ُ
 نع اًضوع اهنكمي لب ال ،اهقالطنا ةطقن ىلإ ةغراف دوعت ّالأ يغبني ،لاثملا ليبس ىلع ،ءانيملا ىلإ رِّدص

 .ةيتسجوللا تامدخلل ميلسلا قيسنتلا لالخ نم نيدروتسملا دحأل ةيذغأ لقنت نأ كلذ
 :مجحلا ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا امّيس ال ةئزجتلا راجتو ةيذغألا يزّهجم معدل •

 ،لقنلا ىلع نومئاقلاو ،راجتلاو ،نيعرازملا تاينواعت( ةميقلا ةلسلس يف ةلعافلا تاهجلا يلثمم ةوعد -
 امب اهلقنو ةيذغألا عيمجت قيسنت ىلإ )هباش امو ،مجحلا ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا تاداحتا/نوزّهÖاو
 ةيذغألا ةدوج ىلع ظافحلا لجأ نم ،داصحلا دعب ام لقنلاو ةلوانملا نأشب ةديمحلا تاسرامملا عم ىشامتي
  .اهتمالسو ا�راضنو

 طئارخ مسرو ،ديربتلل ةحاتملا ةيتحتلا ةينبلا كلذ يف امب ،ةصاخلاو ةماعلا نيزختلا قفارمل درج ءارجإ -
 ةيئاذغلا تÆوزخملا ّنأ نم دكأتلاو .اهمييقتو ئراطلا نيزختلل مدختسُت نأ نكمي يتلا ديربتلا لسالس
  .عيزوتلل ةصصخملا ةيئاذغلا ةلسلا يف اهجمد دنع ناكسلل ةيوذغتلا تاجايتحالا يفوتست

 ةرادإو يدسجلا دعابتلا دعاوق ىلع ظافحلا نيلماعلل حيتت نيعرازملا تامظنمل ةيفاك ةيدام تاحاسم ريفوت -
  قيدانصلا دادعإو تاجتنملا عيمجتل تاحاسم ليبق نم ،لزنملا ىلإ ليصوتل} ةقلعتملا ةيتسجوللا تامدخلا
  .لاثملا ليبس ىلع

 ةماعلا ديروتلا تايلمع معد بجي ،لافقإلا ببسب معاطملاو ةيئاذغلا تامدخلا ىلع بلطلا بايغ يف -
 لاخدإو نيعرازملل ةيتسجوللا تامدخلاو قوسلا تاونق رّفوت نامضو ةيساسألا ةيعارزلا تادادمإل} ةصاخلا
 دنع عفدلاو عيرسلا عفدلا كلذ يف امب ،ديروتل} ةصاخلا دعاوقلاو تاءارجإلا ىلع ةعيرس تاحالصإ
  .ةمالسلا ريياعمو ةيذغألل ةيلاعلا ةدوجلا ىلع ظافحلا عم ،نيزّهÖاو نيعرازملا راغصل امّيس ال ،مالتسالا

  :ةيذغألا ىلع نيكلهتسملا لوصح نامضل •
 لخاد يدسجلا دعابتلل ةمراص ريبادت قيبطتو ،ناكمإلا دنع ،ةحوتفم ةيلحملا قاوسألا ءاقبب حامسلا -

 ىلإ قاوسألا لقن ،نكمأ نإو .دحاولا عبرملا رتملا يف صاخشألا ددع نم ّدحلا ًالثم ،اهجراخو قاوسألا
 دصر يغبنيو .اهتمالسو ةيذغألا ةدوج ىلع ظافحلل ةمئالم ةيتحت ةينب دوجو ىلع صرحلاو ،عسوأ نكامأ
 يف هنوضمي يذلا تقولاو نئ}زلا نم ىندألا ّدحلاو قاوسألا ةرادإل نيمزاللا نيفظوملا نم ىندألا ّدحلا
 .قلطلا ءاوهلا يف قاوسألل مظتنملا حاحصإلا نامض بجي امك .قاوسألا



ةلاّعف ةيتسجول تامدخ لالخ نم ةيئاذغلا ةميقلا لسالس ىلع 19-ديفوك ةحئاج يشفت رثأل ةباجتسالا

  لوصولل ةدودحم ةيناكم� نوظحي نيذلا ضفخنملا لخدلا يوذ نم نيكلهتسملل صاخ مامتها ءاليإ-
 تاجتنملا قاوسأ ىلإ لوصولل ًادج ةليوط ةفاسم زايتجا ىلإ نوجاتحي نم ًالثم( ةيذغألا رجاتم ىلإ
حئارشلل مالتسالا دنع ةيفاك دراوم صيصخت يغبني امك .)ةيرضحلا قطانملا يف ىربكلا رجاتملا وأ ةجزاطلا
.ةفيعضلا ةيناكسلا

 عباطلا ءافضإ لّهست يتلا ةينورتكلإلا تاصنملا يف رامثتسالاو ةيتاسايسلا تاحالصإلل ةّحلم ةيولوأ حنم-
 ىلع نئ}زلا ةيامح لمشي امب نييلحملا نيدّروملا نم ةيذغألا ليصوتل ةينورتكلإلا تامدخلا ىلع يمسرلا
 .يرتشملا ىلإ عئابلا نم ضرملا لاقتنا لامتحا نم ّدحلاو ةيذغألا ةمالسو تنرتنإلا

 نينسملا امّيس ال ،ةيلحمو ةجزاط تاجتنم ىلع نيكلهتسملا لوصح نامضل لزنملا ىلإ ليصوتلا ةمدخ زيزعت-
 .مهلزانم ةرداغم مدع رارصÄ مهيلإ بلطي نيذلا

 ةيئاذغلا طامنألاو 19-ديفوك ةحئاج نأشب ةطاحإلا ساسأ ىلع نيكلهتسملل ةيمالعإ تالمح ميظنت-
 www.fao.org/documents/card/en/c/ca8380en :يلاتلا طبارلا ىلع ةرّفوتملا ،ةيحصلا

  :ةيتسجوللا تامدخلا ةيرارمتسا نامضل تامولعملا ايجولونكت•
 قيسنتل ةركتبم ًالبس اهفصوب يعامتجالا لصاوتلا طئاسوو تامولعملا ايجولونكت تاقيبطتل جيورتلا-

 .كلهتسملا ىلإ ةعرزملا نم ةجزاطلا تاجتنملا تادادمإ
  ةيرضحلا قطانملا يف ناكسلل رشابملا يلزنملا ليصوتلل ةركتبملا لقنلا بيلاسأو ةيتسجوللا تامدخلا زيزعت-

  .ةيئاوهلا تاجاردلا وأ ةريغصلا وأ ةريبكلا تانحاشلا كلذ يف امب ،ةيرضحلا هبش وأ
 ريفوت لالخ نم ،ةيراجتلا لامعألا ةسرامم ريسيتو ىعسملا اذه يف )بابشلا تاعومجمو( بابشلا كارشإ -

  .لقنلا لئاسو ىلإ لوصولا ليهست وأ ،تÆامتئالا معد وأ ،ةئشانلا تاكرشلل تابه
 ةيرضحلا قطانملا يف ةيذغألا رده نم ّدحلل اهدادعإ ّمت يتلا ةمئاقلا تاقيبطتلا مادختسا نأشب ةيعوتلا-

  .رامضملا اده يف امّيس ال مساح رودب صاخلا عاطقلا علطضي نأ نكميو .مادختسالا اذه زيزعتو
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