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I. قا&سلا:  
 
 ة;.-Rلا ةعانملا صقن سوMNفD ةطKترملا ةدGدجلا تا>فولاو تاDاصإلا نم ة>لاع تالدعم ا>ق;:فإ لامشو طسوألا ق.-لا ةقطنم دهش"
S إلاGةقطنملا _̂[ راش\نالا لدعم عافترا ءارو لماوع ةدع كانه .زد، Dو ،ة>فاقثلاو ة>عامتجالا لماوعلا كلذ _̂[ امf_ ب ةاواسملا مدعjN^ 
 .كلذ pإ امو ،نمألا مادعناو ،ةرجهلاو ،ضفخنملا لخدلا تا;lتسمو ةلاطKلاو ،^jNسkجلا
 
 _�ولا pإ راقتفالا لازي ال .ةدودحم لازت ال اهن�ل ، ~ار̂{ت |M}ألا ناyسلا ةدعاسمل جماMwلا نم دGدعلا عضو مت هنأ هD ملسملا نم
 .اهيلع بلغتلا بجG _��لا ة>س�ئرلا تاGدحتلا نم ،جالعلا pإ لوصولا نع ًالضف ،ةGاقولاو
 
Gاماه ~ارود تاعمتجملاو _̂�دملا عمتجملا بعل

~
 قودنصلا عم ة}ا.-لا لضف�و ،كلذ pإ ةفاضإلاD .ةئ�وألل ة>عامجلا ةDاجتسالا _̂[ 

 ،صاخلاو ماعلا ^jNعاطقلا عم رواش\لاD ،ة>نطولا ةئ�وألا ةحفاyم جمارب نم دGدعلا معد مت ،ا;رالملاو لسلاو زدGإلا ةحفاyمل _�لاعلا
 .ضارمألا نم ن;ر̂{تملا ةصاخو ،_̂�دملا عمتجملا تامظنمو
 
 _̂�دملا عمتجملل ةلاعفلا ةكراشملا ،_�لاعلا قودنصلا نم ةموعدملا ،ا>ق;:فإ لامشو طسوألا ق.-لا ةقطنمل ة>م>لقإلا ةصنملا ززعت
 ._�>لقإلاو _̂�طولا ^l;jNتسملا �ع اهتبقارمو اهذ>فنتو _�لاعلا قودنصلا جمارب ر;lطت _̂[ تاعمتجملاو
 
 .ەMNس�تو معدلا قيسkت لجأ نم ة>نفلا ةدعاسملا _�دقم عم لداKتلا تا>لمعو ة>نفلا ةدعاسملا ضرع نع تامولعم ماظنلا اذه رفوي
 لافغإ نود ،ة>نقتلا ةدعاسملا ةدوج كلذكو تاعمتجملاو _̂�دملا عمتجملل ة>نقتلا ةدعاسملا تاجا>تحا م>يقتل ةادأ اًضGأ _f ةصنملا
 ة>ج>تا�Mسالا قئاثولل جــــ;و�Mلا �ع ا>ق;:فإ لامشو طسوألا ق.-لا ةصنم لمعت ،اMNًخأ ._̂�دملا عمتجملا كا.¤إ �ع _�wاقرلا اهرود
 .ة;^MNلجنإلاو ة>س§رفلاو ة>�:علا تاغللاD _�لاعلا قودنصلل
 
 داضملا جالعلا MNفوتو ضرملا نع فش�لاو ، ^jNيس�ئرلا ناyسلل ةGاقولا تامدخ MNبك لyش± ترثأت ، COVID-19 ةحئاج ةGادD ذنم
 �ع نادلKلا ةدعاسمل COVID-19 ـل ةDاجتسا ة>لآ 2020 ماع _̂[ _�لاعلا قودنصلا قلطأ ،اذه نم ءزجك .ةسوكعلا تاسوMNفلل
 ة>م>لقإلا ةصنملا تمعد .ا;رالملاو لسلاو ة;.-Rلا ةعانملا صقن سوMNف ةحفاyم جمارب �ع ەMNثأت نم ف>فختلاو ءا�lلا عم لماعتلا
 تامظنم ما^�Mلا نامض لجأ نم ة>عمتجملا تارواشملا م>ظنت _̂[ ةقطنملا لود راطإلا اذه _̂[ ا>ق;:فإ لامشو طسوألا ق.-لا ةقطنمل
 .تاKلطلا .تا>صوتب جورخلا فدهب ،اهتا;lلوأو اهتاجا>تحا دGدحتو _̂�دملا عمتجملا
 

 ظفاحملا تاص>صخت لثم _�لاعلا قودنصلا حنم ةرادإ _̂[ ةMNبك تاMNيغت كانه تنا¹ ، ا>ق;:فإ لامشو طسوألا ق.-لا ةقطنم _̂[
 هجاوتس وأ اً>لاح ا>ق;:فإ لامشو طسوألا ق.-لا ةقطنم _̂[ نادلKلا نم دGدعلا هجاوت ، كلذ pإ ةفاضإلاCCM. D تاDاختناو ةMNخألا
الاقتنا اKً;:ق

ً
 ةعانملا صقن سوMNف ةحفاyم _̂[ ةمساح ةوطخ وه لاقتنالا ._�لاعلا قودنصلا حنم �ع لوصحلل ة>لهألا نم ًالما¹ 

 نم .^jNحناملا معد نع ةلقتسملا ة>حصلا هجمارب ذ>فنتو لما½لا ل;lمتلا وحن ام دلD اهلالخ نم كرحتي ة>لآ اهنإ .زدGإلا S ة;.-Rلا
 اهتدوجو ةمدخلا ة>طغت ^jNسحتو بساyملا �ع ظافحلا _̂[ رارمتسالا عم ،ة>لحملا ة>عKتلا pإ لاقتنالا اذه ثدحG ،ة>لاثملا ة>حانلا

 .ةجاحلا بسح
 
 لمع ةشرو ،{م _̂[ باهشلا ةسسؤم عم ة}ا.-لاD ،ا>ق;:فإ لامشو طسوألا ق.-لا ةقطنمل ة>م>لقإلا ةصنملا مظنت ،قا>سلا اذه _̂[ و
 ةGاقولا MNبادتل ةKسانم تا>ج>تا�Mسا م>مصتو ة>قا>س تام>يقت ءارجÂو ة>عمتجملا ةكراشملا ةطش§أ �ع ءوضلا ط>لس\ل ة>م>لقإ
 .ةئ�وألا ةحفاyمو ةKسانملا
 
 
 
 



II. فاد,ألا: 
 

 ةدعاسملا جمانرب ، فادهألا( _�لاعلا قودنصلاD ةقلعتملا ا>ق;:فإ لامشو طسوألا ق.-لا ةقطنمل ة>م>لقإلا ةصنملا مGدقت -
 ).خلإ ، ة>نفلا

 ._�لاعلا قودنصلل ةدGدجلا ل;lمتلا ة>ج>تا�Mسا ةشقانم -
 ^jNسkجلا ^jNب ةاواسملاو قوقحلاو عمتجملا ^jNب لصاوتلاو قيسkتلل _�>لقإلا ىدتنملا _̂[ ەزارحإ مت يذلا مدقتلا ةعجارم -

)CRG SI( سحت ة>ف>كوjN^ ثأتMN و ة>م>لقإلا ةصنملاÂ¤.لاعلا قودنصلا حنم _̂[ _̂�دملا عمتجملا كا�_. 
 _̂�دملا عمتجملل اهيلإ لوصولا ة>ف>كو ،ة>ج>تا�Mسالا CRG ةرداKم لالخ نم ،)TA( ة>نفلا ةدعاسملا صرف نع غالDإلا -

 ._�لاعلا قودنصلا pإ )ا>ق;:فإ لامشو طسوألا ق.-لا ىوتسم �ع( ةلهؤملا نادلKلا نم ^jNيس�ئرلا ناyسلاو
 نامضل اذهو ؛_�لاعلا قودنصلا دراوم �ع لوصحلل ةلهؤم دعت مل _��لا نادلKلل _�>لقإلا ىوتسملا �ع راوحلا ةلصاوم -

 .ةثالثلا ضارمألل تاDاجتسالا ةمادتسا
 _��لا ة>عمتجملا تارواشملا لالخ اهعمج مت _��لا تا>صوتلاو COVID-19 ةحئاج نم ةدافتسملا ة>س�ئرلا سوردلا مGدقت -

 .C19RM راطإ _̂[ اهم>ظنت مت

 
III. ة67لطملا طو0/لا: 

 
 ةعانملا صقن سوMNف �ع لمعG يذلا ة>موكحلا MNغ تامظنملا S عمتجملا S _̂�دملا عمتجملا لy>ه نم اًءزج نوكت نأ -

 ؛ _�امتجالا عlنلاو ناس§إلا قوقح �ع ^MNك�Mلا عم ، ا>ق;:فإ لامشو طسوألا ق.-لا ةقطنم _̂[ ا;رالملاو لسلاو ة;.-Rلا
 ^jNسkجلا ^jNب ةاواسملا مدعو لسلا ضرم S ة;.-Rلا ةعانملا صقن سوMNف ةلاحD ةد>ج ةفرعمو ة>ملاع ة;ؤر كGدل نوكG نأ -

 ؛ ا>ق;:فإ لامشو طسوألا ق.-لا ةقطنم _̂[
 ةحنملا ،)C19RM( ا>ق;:فإ لامشو طسوألا ق.-لا ةقطنم _̂[ _̂�دملا عمتجملاو _�حملا عمتجملا جمارب _̂[ ةكراشملا -

 .ةلودلاD قيسkتلا تا>لآ _̂[ ^jNيس�ئرلا ناyسلا نع ^jNلثممو ،ا>ق;:فإ لامشو طسوألا ق.-لل ة>م>لقإلا
 _�لاعلا قودنصلا تاءارجÂو تا>لمع عم لعافتلا -
 ةقطنملا _̂[ تاعمتجملاو ة>حصلا مظنلا �ع COVID-19 ةحئاج MNثأتل د>ج مهف كالتما -

 
IV. م<دقتلا ة&ف&ك: 

 
 ةلصفم ة>تاذ ةMNس -
 رمتؤملا _̂[ ةكراشملاD صخشلا مامتها حضوي ي^MNفحت باطخ -
 لوعفملا يراس رفسلا زاوج نم ةخس§ -

 
V. را&تخالا  ةقDEط 

 _̂�و��Mلإلا د;Mwلا Mwع )GMT + 1( ل>للا فصتنم _̂[ 2022 ل'&بأ 10 ەاصقأ دعوم _̂[ مهتاKلط مGدقتل نووعدم نوحشرملا
 :pإ اً;{ح

- Alia.amimi@itpcmena.org 

- Samia.mahmoudi@itpcmena.org 
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