
 

  صخلم :ةيوتشلا COVID-19 ةطخ
  

 .COVID-19 ـل ةيوتشلا ةموكحلا ةطخل صخلم اذھ
 

 ، ءافعضلاو NHS ةيامحو ، سوریفلا عمقل انجمانرب ددحت يتلا - ةلماكلا ةخسنلا ىلع انھ روثعلا نكمي
   :ةیعیبطلا ةایحلا ىلإ ةدوعلل قيرط ریفوتو ، داصتقالاو میلعتلا ىلع ظافحلاو

 
  ةموكحلا فادھأ

  :فادھأ ةثالثب ةموكحلا ةیجیتارتسا دشرتستس .1
a. ىودعلا راشتنا عمق.   
b. ىلإ ةدوعلا نم ةایحلا نیكمتو سوریفلا ىلع ةرطیسلل ةیلعاف رثكأو ةديدج قرط داجيإ 

  .اھتعیبط
c. نامضو .شیعلا لبسو فئاظولاو عمتجملاو داصتقالاب قحلت يتلا رارضألا نم لیلقتلا 

  .تاعماجلاو تایلكلاو سرادملاو ةناضحلا رود يف میلعتلا
 

  ةیعیبطلا ةلاحلا یلا ةدوعلا قیرط
 ةيداصتقالا دویقلا ىلع لقأ لكشب دامتعالا ىلع ةرداق ةموكحلا نوكتس ، ةلبقملا رھشألا لالخ .2

  .يملعلا مدقتلا اھرفوي يتلا لولحلا ىلع دامتعالا نم ديزملاو ةیعامتجالاو

 .ناكمإلا ردق اھتعیبط ىلإ ةایحلا ةدوع نامضل ةموكحلا ةطخ بلق يف تاحاقللا عقت .3
 ىلإ لوصولا نمضي امم ، نیفلتخم تاحاقل يروطم نم ةعبس عم تایقافتا نع ةموكحلا تنلعأ
 لبقملا رھشلا يف .ةدحتملا ةكلمملا ءاحنأ عیمج يف اھتحاتإ متیس ةعرج نویلم 350 نم رثكأ
 ةقفاوم طرشب ، ةدحتملا ةكلمملا ىوتسم ىلع میعطت جمانرب ءدبل ةزھاج ةموكحلا نوكتس ،
  .تاحاقللا ىلع ةیمیظنتلا تاھجلا

 COVID-19 حاقل مادختسا ىلع ةقفاوملا متت نل .لوألا ماقملا يف امئاد يتأت روھمجلا ةمالس .4
  .ةيريرسلا براجتلا لالخ نم ةدوجلاو ةیلاعفلاو ةمالسلل ةمراص ریياعم ىفوتسا اذإ الإ

 
 عم ىتح سوریفلا عم لماعتلل ًايویح اًرمأ COVID-19 ـل ةلاعفلا تاجالعلا یقبتس .5

 ال نيذلا كئلوأ كلذ يف امب ، ملاعلا ىوتسم ىلعو ةدحتملا ةكلمملا يف تاحاقللا حرط
 ىلع روثعلا للقیس .ةعانملا صقن نم نوناعي مھنأل لاثملا لیبس ىلع ، مھمیعطت نكمي
 سوریفلاب نوباصي نيذلا صاخشألل ةریطخلا ضارمألاو حاورألا ىلع رطاخملا نم ةلاعف تاجالع
  .ةیعیبطلا ةایحلا ىلإ ةدوعلا معديو

 مھيدل تسیل نيذلا صاخشألا لزعو ديدحتب يعمتجملا رابتخالا ززعملا جمانربلا انل حمسیس .6
 اًضيأ ةموكحلا موقتس ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب .دصق ریغ نع سوریفلا نورشني مھنكلو ضارعأ
 NHS يف يمامألا طخلا يفظومل ينطولا ىوتسملا ىلع ةمظتنمو ةعيرس تارابتخا ءارجإب
 .ةجرحلا وأ ةروطخلا ةديدش نكامألا نم اھریغو ةیعامتجالا ةياعرلاو

 ةتس يف اًبيرقت فاعضأ ةسمخ رادقمب COVID-19 ضارعأ نم نوناعي نمل رابتخالا ةعس تداز .7
 دوجو عم ، ربوتكأ ةياھن لولحب اًیموي 500000 ىلإ ليربأ ةياھن يف اًیموي 100000 نم ، رھشأ

 ءزج لك يف نینطاوملل حاتم اذھ .ماعلا ةياھن لولحب كلذ نم دعبأ ىلإ اًمدق يضملل ططخ
 ىلع تارابتخالا هذھل ةباجتسالا تاقوأ نیسحت ىلع ةموكحلا لمعت .ةدحتملا ةكلمملا نم
  .ةعسوملا ةكبشلا يف يتسجوللا دیقعتلاو مجحلا يف ةدايزلا نم مغرلا

 
 سوریفلا ىلع ةرطیسلا



 

 

 نم للقت نأ بجيو ةیعیبطلا ةایحلا ىلإ ةدوعلا قيرط هالعأ ةفوصوملا ةیملعلا تاروطتلا رفوت .8
 ىلع بجي ، اھرشن متي ىتح نكلو .عیبرلا يف ةیعامتجالاو ةيداصتقالا دویقلا ىلإ ةجاحلا
 .سوریفلا عمقل ىرخأ تاودأ مادختسا يف رارمتسالا ةموكحلا

  ارتلجنإ يف فدھتسم جھن

 يف ارتلجنإ يف ةینطولا دویقلا عفرنس فیك اًضيأ COVID-19 ـب ةصاخلا ءاتشلا ةطخ حضوت .9
 راشتنا تأطبأ دق ارتلجنإ يف ةیلاحلا دویقلا لالخ عیمجلا دوھج نأل طقف نكمم اذھ .ربمسيد 2
  .NHS ىلع طغضلا تففخو سوریفلا

 :ىوتسملا نع رظنلا ضغب ، ارتلجنإ ءاحنأ عیمج يف ، ربمسيد 2 يف .10

a. تاداشرإلل اًقفو ىرخأ ةرم رفسلاب حامسلا عم ، لزنملا يف ةماقإلا بلطم يھتنیس 
 .یوتسم لك يف

b. عسوألا هیفرتلا عاطقو ةیضايرلا تالاصلا و ةیصخشلا ةيانعلا و رجاتملا حتف ةداعإ متیس. 

c. ةیجراخلا تاضايرلاو فافزلا تالفحو ةیعامجلا ةدابعلا فانئتسا نكمي. 

d. ءاوھلا يف ةماعلا نكامألا يف رخآ دحاو صخش ةيؤر ىلع نآلا دعب صاخشألا رصتقي نل 
 ةعومجملا يف تقبُط امك قلطلا ءاوھلا يف نآلا 6 ـلا ةدعاق قیبطت متیس - قلطلا
 .تايوتسملا نم ةقباسلا

 قاطن نع جرخي دقف رذحلا ىخوتن مل اذإو اًدوجوم سوریفلا لازي ال ، كلذ عمو .11
 نم اذھ .اریثأت عمتجملا تارابتخاو تاحاقلل نوكي نأ لبق ىرخأ ةرم ةعرسب ةرطیسلا

 ىلع قاطت ال طوغضب رطاخي ىرخأ ةرمو ، رطخلل دالبلا هتزرحأ يذلا مدقتلا ضرعي نأ هنأش
NHS ـب نیباصملا ریغ ىضرملا جارخإو Covid ةيویحلا تایلمعلا نم. 

 جردتملا جھنلا ىلإ ارتلجنإ دوعتس ، )ربمسيد( لوألا نوناك 2 يف ، ببسلا اذھل .12
 اھیف دھشن يتلا قطانملا يف ةمارص تاءارجإلا رثكأ فادھتسا باوصلا نم هنأل - يمیلقإلا
  .ةباصإلا تالدعم ىلعأ

 
 

  :ةرطیسلا تحت سوریفلا ءاقبإل ىوتسم لك يف ىوقأ ریبادت ميدقت متیس .13

a. كلذ نكمأ امثیح لزنملا نم لمعلا ةیمھأ ةموكحلا ززعتس ، 1 ىوتسملا يف.  
b. الو ، معاطمك لمعت تناك اذإ الإ ، تارابلاو تاناحلا قالغإ بجي ، 2 ىوتسملا يف 

  .ةریبك تابجو عم الإ لوحكلا ميدقت ةفایضلا نكامأل نكمي
c. تابجولاو لیصوتلا ءانثتساب ةفایضلا تامدخ عیمج قالغإ متیس ، 3 ىوتسملا يف 

 نيرخآلا ةماقإلا يرفومو قدانفلا قالغإ بجي ؛ةرایسلا نم ءارشلا تابلطو ةزھاجلا
 ال ثیح وأ لمعلا ضارغأل نومیقي نيذلا صاخشألا كلذ يف امب ، ةددحم تاءانثتساب(
  .ةیلخادلا ةحایسلاو هیفرتلا نكامأ قالغإ اًضيأ بجيو ؛ )مھلزانم ىلإ ةدوعلا مھنكمي

 
 :ةقباسلا تايوتسملا نیسحت ىلع ةموكحلا لمعتس .14

a. ًءاسم 10 ةعاسلا يف تابلطلا رخآ ىلإ ةفایضلل ًءاسم 10 قالغإلا تقو ليدعت مت 
 رفويوً ایجيردت ةرداغملاب ءالمعلل حمسي اذھو .ًءاسم 11 ةعاسلا يف قالغإلا تقوو
 .ربكأ ةنورم



 

 

b. نيدھاشملل ةيراجتلاو ةیضايرلا ثادحألا فانئتسا نآلا نكمي ، 2 وأ 1 نیيوتسملا يف 
 قاستالا نم اًديزم رفوي امم ، يعامتجالا دعابتلاو ةعسلا دودحب جراخلاو لخادلا يف
 .ةیقیسوملا تالفحلا تاعاقو حراسملا يف ةیلخادلا ضورعلا عم

c. راثآ نم فیفختلا يف اذھ دعاسیس ."معدلا تاعاقف" ةیلھأ عیسوتب ةموكحلا موقت 
 5 نم لقأ وأ( ةدحاو ةنس نع مھرامعأ لقت نيذلا لافطألا ءابآ ىلع ةضورفملا دویقلا

 اھیف ينتعي يتلا رسألا كلت ىلعو )ةرمتسم ةياعر بلطتت يتلا ةقاعإلا يوذ تاونس
  .ةریطخ ةقاعإ نم يناعي صخشب دحاو غلاب صخش

 لفسأ ىلإ كرحتلل قطانملا معد يلاتلابو ىودعلا راشتنا عنمل تايوتسملا هذھ میمصت مت .15
 ةیفیكو ربمسيد 2 يف ةقطنم لك اھلخدتس يتلا یوتسملا ةموكحلا ددحتس .تايوتسملا
 ىوتسمل ةحضاو تارشؤم ىلع كلذ دمتعیس .كلذ دعب تایوتسملا نیب قطانملا لاقتنا
 .NHS يف ةردقلاو ةدايزلا لدعمو سوریفلا

 
 هذھ ةمارص ىدم كردت ةموكحلا نإف ، ةیلاحلا ةینطولا ریبادتلا نم اًدییقت لقأ اھنأ نیح يف .16

 ءازجألا كلت ةصاخ ، 3 ىوتسملا يف نوكتس يتلا تاكرشلاو دارفألا ىلع تاءارجإلا
 نأ يف ببسلا وھ اذھ .نیحلا كلذ ذنم دویقلا لاكشأ نم لكشل عضخت تناك يتلا دالبلا نم
 رثكأ رابتخاو هلمكأب عمتجملا رابتخا ىلع اًعم لمعلل ةصرفلا ةیلحملا تاطلسلل رفوتس ةموكحلا
 امدنع .يساسألا رابتخالا ماظن قاطن عیسوت ىلإ ةفاضإلاب ، رطاخملا ةیلاع فورظل اًفادھتسا
 رابتخالا يف ریبكلا عسوتلا اذھ نإف ، مھتباصإ تتبث نيذلا كئلوأل يتاذلا لزعلاب ًابوحصم نوكي
  .تاءارجإلا بعصأ نم جورخلا ىلع قطانملا ةدعاسمل ةيویح ةديدج ةادأ دعي

 اذھ .ةیموكحلا تاءارجإلا نم مغرلا ىلع ، اًديدش دارفألا شیع لبسو داصتقالا ىلع ریثأتلا ناك .17
 عبرألا لودلا يف فئاظولا ةيامحو داصتقالا معدل ةعرسب تكرحت ةموكحلا نأ يف ببسلا وھ
 معد ماظنو ، انوروك سوریف ببسب فئاظولاب ظافتحالا جمانرب لالخ نم ةدحتملا ةكلمملا يف
  .تاكرشلل معدلا ططخ نم ددع ىلإ ةفاضإلاب ، يتاذلا فیظوتلا لخد

 هدعب امو دالیملا دیع

 ءاحنأ عیمج يف ، سانلا نم ریثكل ماعلا نم مھم تقو وھ دالیملا دیع نأ ةموكحلا كردت .18
 ىضُقت ةرتف يھ سمسيركلا ةرتف نإف ، ةدیقعلا نع رظنلا ضغب .ةدحتملا ةكلمملا

 تالطعلا لالخ رفسلاو بتاكملاو سرادملا قالغإ عم ، ءاقدصألاو ةلئاعلا عم ًابلاغ
  .ةیمسرلا
 

 نحن .مھئابحأ سانلا ىري نأ ىلع صرحنس اننكل ، ماعلا اذھ اًفلتخم دالیملا دیع نوكیس .19
 زليوو ةیلامشلا ادنلريأو ادنلتكسا يف ةضوفملا تارادإلا عم كرتشم جھن ىلع قفتن
 يف تالئاعلا لمش مل نكمي ىتح دالیملا دیع ةرتف لالخ ةیعامتجالا دویقلل اًینمز دودحم رییغتل

 .ةدحتملا ةكلمملا ءاحنأ عیمج
 

 عم تقولا ءاضق نأ ينعي امم عیمجلا ىلع ًابعص اًماع ناك ماعلا اذھ نأ ةقیقح .20
 ةیعامتجالا تالاصتالا ضعبب ةموكحلا حمستس ببسلا اذھل .ةیمھأ رثكأ نوكیس ءابحألا
 بجي .دالیملا دیع ةرتف لالخ )نامأب لافتحالا ةیفیك لوح تاداشرإب ةموعدم( عیمجلل ةديازتملا

 مھئابحأ ةيامحل ىندألا دحلا ىلإ رطاخملا لیلقتل تاداشرإلل مھعابتا نم دكأتلا عیمجلا ىلع
 ً.افعض رثكألا ةصاخو

 
 ؛ ماعلا اذھ نايدألا عیمج نم سانلا اھمدق يتلا ةریبكلا تایحضتلاب اًضيأ ةموكحلا رقت .21

 كلذ حبصأ تایحضتلا هذھ لضفبو ، ةینيدلا تابسانملاو تالافتحالا نم ددع ىلع دویق ضرف مت



 

 

 يف نايدألا عیمجل نآلا ةنكمم ةیعامجلا ةدابعلا نوكتس .سوریفلا ىلع ةرطیسلل اًنكمم
 لعج ةیفیك لوح رواشتلاو ، ایسیئر ارود بعل نوینيدلا ةداقلا لصاویسو ةثالثلا تايوتسملا
 .ناكمإلا ردق ةنمآ ةینيدلا ةسرامملا

 
 ةياغلل اًیقیقح اًديدھت لكشي COVID-19 لازي ال :رطاخملا نم ًایلاخ اذھ نوكي نل فوس .22

 نم نوكي نل هنأ ينعي اذھو .2021 ماع ىتحو ماعلا ةياھن لاوط ةدحتملا ةكلمملا ناكسل
 ةدايز ىلإ ىرخأ رسأ عم عامتجالا يدؤیس ."ةيداعلا ةقيرطلاب" دالیملا دیعب لافتحالا نكمملا

 ةیصخشلا ةیلوؤسملا لمحت ىلإ انم لك جاتحي .نيرخآلا ىلإ هلقنو COVID-19 ـب ةباصإلا رطخ
 عم صاخ لكشب رذحلا يخوتو انئابحأ ةيامحو سوریفلا راشتنا نم دحلل دالیملا دیع ةرتف لالخ
 نيرخآلا ةيامحل يتاذلا لزعلاو ، ءاضتقالا دنع اًعیمج انرابتخا متي نأ مھملا نم .رطخلل نیضرعملا
 ةحاسملاو هجولاو يديألاب ضعبلا انضعب ةيامح ةلصاومو ، يقنلا ءاوھلا ةمیق ركذتو ،

 
  ةحیحصلا تایكولسلا ىلع ظافحلا

 .ةحیحصلا تایكولسلا عابتا اًعیمج انلصاو اذإ يھ سوریفلا عمقل ةقيرط مھأ نإ .23
 

 دكأتلاو هجولا ةیطغأ ءادتراو ، لقألا ىلع ةیناث 20 ةدمل رركتم لكشب نيدیلا لسغ كلذ لمشي .24
 لزعلاو يعامتجالا دعابتلا ىلع ظافحلاو ، ةقلغملا تائیبلا يف يقنلا ءاوھلا نم ریثكلا دوجو نم
   .اھدیكأت وأ ةباصإلا يف هابتشالا دنع يتاذلا

 هذھ ينبت لالخ نم سوریفلا راشتنا نم دحلا يف كش الب يناطيربلا روھمجلا دعاس دقل .25
  .ةيداصتقاو ةیعامتجا تابوعص يف اھیف تببست امبر يتلا نكامألا يف ىتح تایكولسلا

 اًعیمج انیلع بجيو ءاتشلا لصف لالخ ةیمھألا نم ردقلا سفن ىلع تایكولسلا هذھ لظتس .26
  .انرود بعل يف رارمتسالا

 


