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 2020 ناسين 10 :ةلاسّرلا خيرات

 .اهجراخو ايروس لخاد ،نييروّسلاو تايروّسلا انءازعأ

 مازتلالا يف ةّيعمتجملا انتّيلوؤسم لّمحت ًاعيمج انيلع بترتي ،ةرفاولا ةحّصلاو ةمالّسلاو ريخلا ّلك مكل ىنمتن

 تايروّسلاو نييروسلل ءانّثلا ليزج مّدقن نأ ةلاسّرلا هذه يف ديرُن .انوروك سوريف نم ةيامحلاو ةياقولا تاءارجإب

 :ىلع

 ىلع ّلدي ام وهو ،ّيصخّشلا مهاوتسم ىلع ةياقولا تاءارجإ مهذاخّتاب هودبأ يذّلا يلاعلا مهيعو •
  .ًاضيأ مهريغ هاجت امنإو بسحف مهسفنأ هاجت سيل ةيلاعلا مهتّيلوؤسم

 ةبعّصلا ةّيداصتقالا مهفورظ نم مغرلاب ،مهضعب هاجت نييروّسلا نم ديدعلا هادبأ يذّلا ّيعمتجملا نماضّتلا •

  .عيمجلا اهنم يناعُي يتّلا
 يف نويروّسلا هب زّيمت املاط يذّلا ءيّشلا وهو ،ءابولا نويروّسلا اهب هجاو يتّلا رّدنّتلاو ةهاكفلا حور •

  .للجلا بئاصملل مهتهجاوم
 راشتنا نم ّدحلل ناّكّسلا نيب ريبكلا كاكتحالا عنم ىلع دعاستو ّيعامتجالا دعابّتلا قّبطت يتّلا تاءارجإلا •

 ةباجتسالل ٍةّصاخ ٍفاشمو ،wيحص ٍلزع نكامأ زيهجتو ،قطانملا نيب تالقنّتلا فاقيإو ،انوروك سوريف

 .نيلمتحملا ىضرملل
 ،ةّيلهألا تايعمجلاو ،ةّيئاسّنلا تامّظنملاو ،ةّيروّسلا ّيندملا عمتجملا تامّظنمل زّيمملاو ثيثحلا كارحلا •

 نييروّسلا هاجت ةّيعمتجملا ةّيلوؤسملل ًايلاع ًالّمحت سكعت يتّلاو ،ضرألا ىلع ةلماعلا ةّيعوطّتلا قرِفلاو
  .ءابولا يشفت نم ّدحلاو ،ةيعوّتلا ّصخي اميف

 .ءابولل ةباجتسالل ٍزيهجتو ،ٍدادعتسا نم ةلماعلا ةّيّبّطلا رداوكلا هتدبأ ام ىلع ًاضيأ ينثنو •

 ،هيلع ّثحلاو راّنلا قالطإ فقو تيبثت يف ةدحّتملا ممألا دوهج ىلع ينثن ؛ّيميلقإلاو ّيلوّدلا ىوتسملا ىلع امأ
 ةدعاسم يف راوجلا لود دوهج ىلع ينثنو ،ءابولا ةهجاومل عيمجلا لبق نم دوهجلا هيجوتل ةرركتملا تاءادّنلاو
 ٍلصم داجيإ ىلع لمعت يتّلا لوّدلاو ،ةّيملاعلا ةحّصلا ةمّظنم دوهج ىلع ينثن امك ،اهيف نيميقملا نيئجاللا

 امك ،ةّيلوألا ةّيريرّسلا ةبرجّتلا تحت نيَلصم كانه ّنأ ىلإ ةّيملاعلا ةحّصلا ةمّظنم تراشأ ثيح ،سوريفلل ٍجالعو
 ًةسارد ٤٠ىلإ ٣٠ نيب ام يرجت ًايلاحف ةبرجّتلا ديق جالعلا امأ .ةّيلوألا لبق ام براجّتلا ةلحرم يف ًالصم ٤٢ كانه نأ

 لمعلا نم تاونس رصتخيس براجّتلاو تارابتخالل مّدقملا ّيلاملا معّدلا ّنأ ىلإ تراشأ امك ،هيلإ لصوتلل ًةّيريرس
 ام ،ةمداقلا ةرتفلا لالخ ٌلصم كانه نوكي نأ عقوتملا نم هّنأ ينعي اذهو ،ًةداع لصملل ٍرابتخا ّيأ اهذخأي يتّلا
 ءاوتحاب ،اهتعبّتا يتّلا لزعلا تاءارجإ قفوو تأدب لوّدلا ّنأ دجن رخآلا بناجلا يفو .ًابيرقت ٍفصنو ٍماعو ٍماع نيب

 ةلحرم يطخت دعبو ةايحلا ّنأ ّالإ ،ٍةعرسب سوريفلل ٍداضم ًالصم فاشتكا ّمتي مل ول ىّتح ينعي اذهو ،ءابولا يشفت
 .ّيعامتجالا دعابّتلاو ،ةّيصخّشلا ةياقولا تاءارجإب ظافتحالا عم ًاّيجيردت طشنت فوس ةورّذلا



 

Page 2 of 2 
 

 يف ةمهاسملل ،انل ةحاتملا تاناكمإلا قفو ،ًاراهنو ًاليل لمعن ةيطارقميّدلاو ّيندملا عمتجملا زكرم يف انلزام

 هدقعي ٍعامتجا لوأ يف نمألا سلجم ىلإ ًةلاسر انهّجو ثيح ،ةّيروّسلا قطانملا ّلك يف ءابولا يشفت نم ّدحلا
 تادعاسملا فيثكتو ،راّنلا قالطإ فقو تيبثتب هانبلاطو ،ملاعلا يف سوريفلا يشفتل يدصتلل دوهجلا شاقنل
 تاءارجإلا بناج ىلإ ءابولا يشفت تايلامتحا دصرب انمق امك ،ءابولا ةهجاوم معدت يتّلا تازيهجّتلاو ةّيّبّطلا

 ةيروس لخاد ٍتاردابم ِنامث ىلع لمعنو معدن انّنأ امك .ةّيروّسلا قطانملا ّلك يف ًاّيعوبسأ ةعبّتملا ةّيزارتحالا
 انرارمتسا بناج ىلإ ،ةيامحلا ةدايزو ةّيزارتحالا تاءارجإلا ةّيّمهأب نييروّسلا ىدل يعولا ىوتسم عفرل ،اهجراخو
  .ءابولا جئاتن ءاوتحا لجأ نم ًةزّكرمو ًةرمتسم تِنرتنإلا ربع ريثأتلاب انتيلعافو ،ةّيئايزيفلا انتطشنأ ّلك قيلعت يف

 ،ّيعوّطلا ّيلزنملا رجحلابو ،ةّيصخّشلا ةياقولا تاءارجإب ناكمإلا ردق مازتلالاب موقنو نيلوؤسم نينطاوم نكنل

 ةدايز ىلإ وعدن امك ،ةجرحلا ةلحرملا هذه يطخت ّمتي امثير ،انناريجو انئاّبحأو انلهأ ةمالسو انتمالس ىلع ًاظافح
 نع داعتبالا ةرتف يف اهشيعنس يتّلا ةبعّصلا ةرتفلا ريدقّتلا ّلك رّدقُنو .اننيب اميف ّيعامتجالا نماضّتلا ىوتسم
  .انئاّبحأ حاورأ ظفح يف ٌميظع ٌرود وه هب موقن يذّلا روّدلا اذه ّنإ ٍنيقي ىلع نكنل نكلو ،نيرخآلا

 ًةصرف نوكت نأو ،نييروّسلاو تايروّسلا ىلع ئواسملا ّلقأب ةحئاجلا هذه ّرمت نأ ةلاسّرلا هذه ةياهن يف نيلمآ

 	.ضعبلا مهضعب هاجت تايروّسلاو نييروّسلل نماضّتلا نع ريبعتللو ةّيعمتجملا ةّيلوؤسملا لّمحتل

 .عمجأ ملاعلا اهب ّرمي يتّلا ةنحملا زواجتن نأ نيلمآ ،ةحّصلاب مكل انتاينمأ لماك اّنم اولّبقتو

 ٍتاردابم ّيأ مكيدل ناك نإ وأ ،انل ٍتايصوت وأ ٍتاراسفتسا ّيأ مكيدل ناك نإ انعم لصاوّتلاب ددرّتلا مدع ىجرُي امك

 :ضرغلا اذهل هانصّصخ يذّلا ليميإلا ىلع سوريفلا ةهجاوم راطإ يف انعم اهتكراشم نوّدوت

 COVID-19@ccsd.ngo 

 تاءارجإ نم هنّمضتي ام ًةّصاخو ةّيبرعلا ةغّللاب ةّيملاعلا ةحّصلا ةمّظنُم عقوم ىلع عالّطالا ًادج ّمهملا نم ،ًاريخأو

 .ءابولا ّصخي امب ٍةديدج ٍتاروطت ّيأ ةعباتمو ،ةمالّسلاو ةياقولا

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

 

 

 


