
 

 

 )IASC( تالا4ولا 012ب ةك-,شملا ةمئادلا ةنجللا
 تقؤم ه>جوت

 
  19-د>فوك

 مهتQRّح نم 012مورحملا صاخشألا Gع 12,ك-,لا
 

 عضو لثم اًصاخ اً\]Zكرت بلطتت دق فعض نطاوم تدِّدُح ، ەراشGنا عمو ، ة5ملاع ةحئاج هنأ 9ع 19ـد5فوك نع نالعإلا َّمت دقل
\j مهتghح نم \]fمورحملا صاخشألا

k ارمو نوجسلاnارمو يرادإلا زاجتحالا زnجاهملا زاجتحا زghارمو نnمدم ل5هأت ةداعإ زw\k 
   .تاردخملا

لz ةشاشه nZyألا مه مهتghح نم نومورحملا صاخشألا
{

ّ��فت عّ{| ام
k فلاZ[ن سوG5الا ةجnظاظت j\

k امألاnد5يقت و ةق5ضلا ن 
\j ة5حصلا ة�اعرلا 9ع لوصحلا ة5نا�مإ

k ياعملا .تالاحلا ضع�Z[ ي هنأ 9ع ءوضلا طلس| ة5لودلا���\
k سفن نامض لودلا 9ع 

\j ةرفوتملا  ة5حصلا ة�اعرلا ىوتسم
k جتحملا صاخشألل عمتجملا�hمهعضو وأ ة5س�جلا وأ ةنطاوملا نع رظنلا ضغ� ،ن 

zجاهمghن.   

\j ةحصلا 9ع ظافحلا نإ
k ارمnوه زاجتحالا ز j\

k مورحملا صاخشألا ةحلصمf[\ ح نمghفظوملا كلذكو مهتf[\ j\
k ارمnو زاجتحالا ز 

\j صاخشألل ة5حصلا ة�اعرلا نامض� ما\ Zلالا لودلا 9ع ، 1ناس�إلا قوقحل �kودلا نوناقلل اًقفو .عمتجملا
k امأnمل اذإ .زاجتحالا ن 

\j سو]Zفلا� ةقلعتملا رطاخملا ةجلاعم متت
k امأnني دقف ، زاجتحالا نG}� فت��

k سانلا ةماع �إ اًض�أ ضرملا.   

 رئاودلا  ةكراشم� كلذ و ،مهتghح نم \]fمورحملا صاخشألا َصخت ةددحم لئاسم ةجلاعم �إ ەاندأ لئاسرلا ةلسلس فدهت
 ،ل5هأتلا ةداعإـ و ءوجللا و ةرجهلا زnارم نع ةلوؤسملا تالاzولا ªةحصلا ةرازو ªة5لخاّدلا ةرازو ªلدعلا ةرازو( ةلوؤسملا تارازولاو
   . )خلإ

 

 ةّ>سYئرلا لئاسّرلا

 2ل>لحتو ةكراشم

 
v ارم ةلاح للحnامألاو زاجتحالا زnلا نw k �ُح نم صاخشألا اهيف مرحghارم مهيف ام� مهتnةداع¯و ثادحألا زاجتحا ز 

\j ذخألا عم  ، مهل5هأت
k قحلا ،صاخلا قا5سلا  را�تعالا j\

k يمتلا مدعZ[\ ةاواسملاو j\
k ة5حصلا ة�اعرلا 9ع لوصحلا 

 دشألا وأ ةف5عضلا تائفلا �إ نومت�ي نيذلا ةghحلا نم \]fمورحملا صاخشألل صاخ مامتها ءال�إ عم ة5حصلا تامدخلاو
 ة�اصإلل ة5لاع رطاخم دوجول اًرظن .اه]Zغ و ،ةقاعإلا يوذ صاخشألاو لافطألاو ءاس�لاو \]fنسملا لثم ، رطخلل اضرعت
\j صاخشألا دنع ضرملا�

k امألا كلتnةحلصملا باحصأ عم شاقنلا با� حتف� نا بج� ،ةقلغملا ه�ش وأ ةقلغملا ن 
 .ةنكمملا لئاد�لا نأش· وأ ،]Zبادتلا ەذه بسانتو ةرو\¹و ة5ع̧� رارمتسا نأش·

 
v ةحلصملا باحصأ  عم لعافتلا:   

o م5قملا قس�ملا 9ع ª فو ة5ناس�إلا نوؤشلا قس�مghةصتخملا تاطلسلا �إ ةفاضإ ،يرطقلا ةدحتملا ممألا ق 
 ة�اعرلا ، تا5حالصإلا ، ةرجهلا وفظوم ،نوجسلاو نوناقلا ذافنإ تاطلس( w\kطولا نودو w\kطولا ىوتسملا 9ع
 ]Zفوتو ةشقانملا با� حتف لجأ نم لعافتلأ )خلإ ، ةحصلا ، لدعلا ، ة5لخادلا( تارازولاو  )ءاضقلا ، ة5عامتجالا
\���ي .ەذه ة5س¾ئرلا لئاسرلا ةق5ثو مادختسا صخ� ام5ف ة5نقتلا ةدعاسملا

k باحصأ عم تاشقانملا لمتش| نأ 
 حا Zقا وأ ªو جارفإلا لامتحا ، زاجتحالا زnارم ةلاح� ةقلعتملا ةنّيعملا اه]Zبادتو ئراوط ةلاح يأ رثأ ةحلصملا
 مهلقنت ةghح 9ع دويق ضرف رارمتسا وأ مهزاجتحا رارمتسا لظ� نيذلا دارفألل ة�س�لا� امأ.ةhزاجتحإ ]Zغ لئاد�

 .رطاخملا ةرادإل اهذاختا نكم� w kلا تادادعتسالا نوكت ]Zبادتلا نإف ، اً�سانتمو اhًرو\¹
 

o دملا عمتجملا تامظنمو ناس�إلا قوقحل ة5نطولا تاسسؤملا و ناس�إلا قوقح تا��ش 9ع وÂ\
k لاw k بÃاهنا�م 

\j رفوتملا دصرلا ءارجإ و ة5حص تام5يقت ءارج¯و تامولعملا عمج لصاوت نأ ،زاجتحالا زnارم �إ لوصولا
k 

 .ة¹انملل صرف د�دحت و زاجتحالا نnامأ
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\���ي

k ارم �إ لوصولا رارمتساnارم دصر تائيهل زاجتحالا زnقوقحل ة5نطولا تاسسؤملا اهيف ام� زاجتحالا ز 
 . ة5باقرلا ماهملا تاذ تاناá5لا نم اه]Zغ و ناس�إلا

 
o لل اًقفو اهؤاش�إ َّمت اذإ 3ة5نطولا ة5ئاقولا تا5لآلا جامدإ بج�Zä4ب�ذعتلا ةضهانم ة5قافتال يرا5تخالا لوكوتو. 

 

 ة\انملا

v ي���\
k روف تاوطخ ذاختإ ةماعلا تاطلسلا 9عhا ةجلاعمل ةnبادت اهيف ام� ،نوجسلا ظاظتZ[ حالZ ةمظنم تاداشرإ ما 

\���ي .ة5حصلا ]Zبادتلا نم اه]Zغ و åkامتجالا داعتبإلا ّصخ� ام5ف ة5ملاعلا ةحصلا
k لوألا ءاطعإæhال ،دارفألا نع جارفإلل ة 

 نيذلا رطاخملا ةضفخنم تافلملا يوذ صاخشألاو ةنماz ة5حص فورظ نم نوناع� نيذلا صاخشألاو لافطألا ام5س
 ]Zغ مئارج بèس· مهزاجتحا َّمت نيذلا  صاخشألا ،ة�ghق جارفإ خــــhراوت يوذ  صاخشالا ،ةط5س· ةمghج وأ ةحنج اوبكترا
\j ةلعافلا تاهجلا عم ةnا�{لاو رواشGلا� كلذ ّمتي نأ بج� لافطألا نع جارفإلا دنع .�kودلا نوناقلا بسح اهب ف Zعم

k 
 .ةمئالملا ة�اعرلا تا�éترت نامضل ةلصلا تاذ ة5موكحلا تاطلسلاو لفطلا ة�امح لاجم
 

v غ لئاد� لجاع ل�ش· عضت نأ تاطلسلا 9عZ[ زاجتحاhجاهملا زاجتحال ةghودلا عم نوناقلا عم قفتي ام� ن�k. نأ بج� 
 صاخشألل قح� و ،ا5ًنوناق  اهيلع صوصنم تاءارجإل اًقفو َّمتت نأ و ،ةghحلا نم نامرح ةلاح يأل ة5نوناق با�سأ كانه نوكت
\���ي .ة5نوناق ةم�حم ل�ق نم مهزاجتحا عجارُي نأ ن�hجتحملا

k ة�انع� رظنلا 9ع تاطلسلا عيجش| كلذك j\
k ساسألا 

\Âوناقلا
k 9ع جارفإلا و زاجتحالل zنم ّل zسعت  ەزاجتحا ناë\

k غ وأZ[ ياعملل لثتممZ[ ي .ة5لودلا وأ ة5نطولا���\
k تاطلسلا 9ع 

\j رظنلا ا5ًفسعت زاجتحالا ناz اذإ م5ّقت w kلا
k احملا و ؤب�تلا 9ع ةردقلا مدع و ملظلا و ةمءالملا مدع لئاسمìلوصألا قفو ةم 

  .بسانتلاو ةرو\íلاو ة5لوقعملا ¹انع اًض�أ و ة5عرملا
 

v ي���\
k نع اروف جارفإلا zنم ّل zسعت  ەزاجتحا ناë\

k سعتلا زاجتحالا رظح نأل اًرظنë\
k غ ةدعاقZ[ نأل اًرظن و قيلعتلل ةل�اق  

\j مهزاجتحا
k مهقح 9ع ةدش· رثؤي دق ةماعلا ةحصلل ةئراطلا ةلاحلا ەذه لظ j\

k مهقح و ةا5حلا j\
k اذه و .ةحصلا îلمش 

\j صاخشألا
k لا ل�ق زجح ةلاحZ س· مهل5حرت قيلعت ّمت نيذلا ل5حèلا بáلا تالاحلا نمض جردني امم 19ـد5فوw k دعت مل 

 .ةدوجوم ةghحلا نم نامرحلا رارمتسا با�سأ
 

v ي���\
k سحتل تاطلسلا عم ة¹انملا نمض 19ـ د5فوك رطخ جاردإf[\ فورظلا j\

k امأnالا نم دحلل و زاجتحالا نnو ظاظت 
 ]Zبادتل نوعضخ� نيذلا كئلوأ مهيف ام� ، Z[\5يمت نود ،ن�hجتحملا ةلماعم� قلعتي ام5ف ة5لودلا ]Zياعملل لاثتمالا نامضل
 وأ \ðرملا وأ نسلا را�ك 9ع ةصاخ ةhزاجتحا ]Zغ ]Zبادت  قيبطت تاطلسلل نكم� ،مئاقلا عــــG}�hلل اًقفو .ةماnZy ¹أ ة5نمأ

 .19 ـد5فوك� قلعتت ةددحم رطاخم مهيدل نمم مه]Zغ
 

v لا نوك� نأ نكم�áغ و ةط�{لا عم لماعتلل ةصرف 19ـد5فوZ[صخ� ام5ف ة5ئاضقلا ةطلسلا و نوناقلا ذافنإ تاسسؤم نم اه 
\j صاخشألا نم دحلا .ةمìاحملل قباسلا زاجتحالا� ةقلعتملا صرفلاو رطاخملا

k احملا ل�ق زاجتحالاìبادتلا ذ5فنت و ةمZ[ 
\j ةلاّعف تاءارجإ انوك� دق )6ويكوط دعاوق( ةhزاجتحالا ]Zغ

k نا رطاخم نم ل5لقتلاGلا راشáل د5فم نوك� امم ،19ـد5فوòل 
\ëظومو ن�hجتحملا نم

k بدت رك�أ وه جارفإلا .نوناقلا ذافنإZ[ غZ[ نكمم يزاجتحا j\
k احملا ل�ق ام ةلحرمìمتي دق و ،ةم 

\j قيبطت نكم� .ءاضتقالا بسح هق5بطت 9ع تاطلسلا عيجش|
k بادت م�حلا رادصإ ةلحرمZ[ غZ[ زاجتحاhلثم ،ىرخأ ة 

 كلذ عمو . روضحلا زnارم �إ ةلاحإلاو ةæôقعلا فقو عم ةنادإلاو ة5عمتجملا ةمدخلاو ة5لاملا تامارغلاو طو�{ملا جارفإلا
 صاخشألل �kاملا عضولا وأ  7رمعلا بسح ي\]Zيمت ]Zثأت هل نوك� دق ة5لام ةلافك� جارفإلا ماظن نأ �إ ةراشإلا ردجت ،
 .\]fينعملا
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v أتلا ة5لوؤسم تاطلسلا لمحتت ،لافطألا صخ� ام5فnئرلا را�تعالا نأ نم د¾�k ل 9ضفلا حلاصملا وهòو ،لفط لhلاق 

\j س¾ل ،]Zخأ أجلمz ول و زاجتحالا نأ عساو قاطن 9ع
k ةصاخ لفط يأ ةحلصم j\

k جاهملا لافطألا زاجتحا ةلاحghن. 
\���ي ،�kاتلاôو

k غ لئاد�لا ل5ضفتZ[ زاجتحالاhلا ةw k ةصاخ ،ةنس 18 نع ەرمع لق� صخش يأل عمتجملا وأ ̧ةألا اهساسأ 
j\
k بادت قا5سZ[ لاáالا نم دحلل 19ـد5فوnز و ظاظتhقحلا 9ع رطاخملا ةدا j\

k جتحملا عيمجل ةا5حلا�hفظوملاو نf[\ 8. 
 

v لا نوك� نأ نكم�áو كا̧�إل ةصرف 19ـد5فوzغو دودحلاو نوناقلا ذافن¯و ةرجهلا تالاZ[ولا نم اهzلوؤسملا وأ تالاf[\ 
 عضو لجأ نمو ماع ل�ش· نghجاهملا زاجتحا مادختسا نم ض5فختلا لجأ نم ة5ئاضقلا ةطلسلا كا̧�إ كلذكو \]fينعملا
\j نghجاهملا نم مه]Zغو̧ ألاو لافطألا زاجتحا نم دحلا و نghجاهملا زاجتحال ةل�د� ]Zبادت

k فعضلا تالاح zلوأæhة. 
 يدرف م5يقت 9ع ًءانب اً�سانتمو اhًرو\¹و ا5ًنوناق نوك� نأو اً]Zخأ ا5ًئانثGسا ًءارجإ اًمئاد نghجاهملا زاجتحا نوك� نأ بج� امنéب
\ëسعتلا زاجتحالا رظح عم قفاوتم

k، جاهملا ضع� زاجتحا نإفghنمم نæودلا نوناقلا قفو ع�k ام� ،ناس�إلا قوقحل j\
k 

\���ي .مهءا5لوأ ةرجه عضو ساسأ 9ع لافطألا زاجتحا كلذ
k روف تاوطخ ذختت نأ تاموكحللhزاجتحا نم دحلل ة 

\���ي امz نghجاهملا نم لافطألا
k عت نأÿk لوألاæhغ ة5عمتجملا لئاد�لل ةZ[ زاجتحالاhجاهملا عيمجل ةghمئاق جهن قفو ن 

 .ناس�إلا قوقح 9ع

ةحصلا  

v ُتZäياعملا زZ[ ي هنأ 9ة5لودلا���\
k ةرفوتملا ة5حصلا ة�اعرلا ىوتسم سفن نامض لودلا 9ع j\

k صاخشألل عمتجملا 
   .نghجاهمz مهعضو وأ ة5س�جلا وأ ةنطاوملا نع رظنلا ضغ� كلذو ،ن�hجتحملا

 
v ام� ،ةماعلا ةحصلا 9ع رطاخملا ةرادإ ضرغ� اهم�دقت متي زاجتحا تاءارجإ ة�أ j\

k نيذلا صاخشألا 9ع اهق5بطت دنع كلذ 
 ةZ[\hيمت وأ ة5فسعت نوكت الأ بج� .ةhرودلا ةعجارملل ةعضاخو ة�سانتمو ةhرو\¹ نوكت نأ بج� ،ىرخأ لود نم نولص�
 ة5ئارجإلا تانامضلاو ة�جاولا ة5نوناقلا تاءارجإلل اًقفو نوناقلا ه� حíُ� نأ بج� امz .يدرف م5يقت �إ دنGس| نأ بجhو ،
 .ة5لودلا ]Zياعملا عم ةقفاوتم نوكت نأ بجhو ،ةhرود ةعجارمل ةعضاخو ةدودحم ة5نمز ة Zفل نوكت نأ بج� .اهب لومعملا

 .10نوئجاللا مهيف نم� ، نghجاهملا تاعومجم وأ دارفألل äk"هنملا لاقتعالا ة5حصلا فواخملا رZäت ال
 

v ح نم نومورحملا صاخشألا عضخ�ghط صحفل مهتwäk و ،مهلوخد دنعôفوت متي كلذ دعZ[ يبطلا جالعلاو ة�اعرلاf[\ دنع 
\ëظومو ن�hجتحملا ةحص ة�امح وه k"صلا صحفلا نم ضرغلا .11ةرو\íلا

k ارمnضرم يأ ةجلاعم نامضو زاجتحالا ز 
j\
k نا بنجتل نكمم تقو برقأGفلا راشZ[ي .12سو���\

k جتحملا عيمج لصح� نأ�hنود جالعلاو ة5بطلا ة�اعرلا 9ع ن 
\���ي .Z[\13يمت

k مورحملا صاخشألل حامسلاf[\ ح نمghو تاردخملا نوطاعتي نيذلا مهتhلا نم دحلا تامدخ نوقلتí\ر 
\���ي .ةرمتسم ةفص� تامدخلا كلت �إ لوصولا�

k بادت عضوZ[ سا ة�قارموGفوت نامضل ة5قا�Z[ ة5صخشلا ةفاظنلا داوم 
 .اهمادختسا لاوط ةفل�ت نود تا5تفلاو ءاس�لل ض5حلا تاودأ كلذكو ،رهطملاو نوباصلا لثم ة5ساسألا

 
v j\

k شملا تالاحلاGلـل ةدكؤملا وأ اهيف ه�áمورحملا صاخشألا عيمج نكمتي نأ بج� ،19ـ د5فوf[\ ح نمghلوصولا نم مهت 
\j ام� ،ة5حصلا ة�اعرلا �إ

k خأت نود ،ةصصختملاو ةلجاعلا ة5حصلا ة�اعرلا كلذZ[ غZ[ مZäشملا تالاحلا لزع بج� .رGه� 
\j اهب

k ك فورظghو ،سانلا ةماع نع اًد5ع� ةمhبادت عضو بجZ[ شملا تالاحلا دض مصولا وأ فنعلا نم ف5فختللGه� 

                                                             
 هزاجتحا وأ لفطلا لاقتعا ىرجی نأ بجیو .ةیفسعت وأ ةینوناق ریغ ةروصب ھتیرح نم لفط يأ مرحی الأ" :لفطلا قوقح ةیقافتال )ب( 37 ةداملا 8
 "ةبسانم ةینمز ةرتف رصقألو ریخأ أجلمآ الإ ھتسرامم زوجی الو نوناقلل اقفو ھنجس وأ
 الیدنام نولسین دعاوق نم 24 ةدعاقلا 9

10https://www.refworld.org/docid/5e7132834.html  
 نجسلا وأ زاجتحالا لاكشأ نم لكش يأل نوضرعتی نیذلا صاخشألا عیمج ةیامحب ةقلعتملا ءىدابملا ةعومجم نم 24 أدبملا 11
.s://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/DetentionOrImprisonment.aspxhttp 
  :https://www.un.org/ar/events/mandeladay/mandela_rules.shtml الیدنام نوسلین دعاوق نم 30 ةدعاقلا و

 :63 ةحفص ،ناسنإلا قوقح ىلع نوجسلا يفظوم بیردت لیلد 12
 https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training11ar.pdf 

 عتمتلا يف ناسنإ لك قحب دھعلا اذھ يف فارطألا لودلا رقت" ،12.1 ةداملا ،ةیفاقثلاو ةیعامتجالاو ةیداصتقالا قوقحلاب صاخلا يلودلا دھعلا 13
 ".ھغولب نكمی ةیلقعلاو ةیمسجلا ةحصلا نم ىوتسم ىلعأب
 ىوتسم سفن ىلع ءانجسلا لصحی نأ يغبنیو .ءانجسلل ةیحصلا ةیاعرلا ریفوت ةیلوؤسم ةلودلا ىَّلوتت " :الیدنام نوسلین دعاوق نم 24 ةدعاقلا
 ساسأ ىلع زییمت نودوً اناَّجم ةیرورضلا ةیحصلا تامدخلا ىلع لوصحلا يف ُّقحلا مھل نوكی نأ يغبنیو ،عمتجملا يف ةحاتملا ةیحصلا ةیاعرلا
 ".ينوناقلا مھعضو



 

 

 ة�اعرلا k)دقم نم مه]Zغو ة5عمتجملا ةحصلا تامدخ عم ةق5ثو تالص رæhطت زاجتحالا زnارم تارادإ 9ع بج� .اهيف
 .ة5حصلا

 
v يف ،صاخشألا نع جارفإلا مت اذإ���\

k رملا ة�اعر نامضل تاءارجإ ذاختاو ة5بط تاصوحف ءارجإð\ فوتوZ[ ة�سانملا ةع�اتملا 
 .k"صلا دصرلا اهيف ام� ،مهل

 
v ي���\

k ة5حص فورظ نم نوناع� نيذلا صاخشألا و نسلا را�ك� ةصاخلا ة5حصلا تاجا5تحالل صاخ مامتها ءال�إ zوأ ةنما 
\j نيذللا كئلوأو ن�hجتحملا لافطألاو ، نم افعض nZyألا

k صاخشألا و نسلا را�ك و لماوحلا ءاس�لاو  مهتاهمأ عم زاجتحالأ 
\���hو .ةقاعإلا يوذ

k فوتZ[ ة5ناس�جلا تا5صوصخلا قفو ة5حصلا ة�اعرلا تامدخ j\
k zتاقوألا ةفا. 

 
v مورحملا صاخشألا نمض ة5سفنلا ةحصلا ا�اضق� صاخ مامتهاf[\ ح نمghفوت بج� :مهتZ[ تور ة5سفن ةحصéمعدو ة5ن 

 .اًروف åkامتجاو �kفن
 

v تورلا ة5حصلا ة�اعرلا نم ءزجك ة5باجنإلاو ة5س�جلا ةحصلا مدقُتéمورحملا صاخشألل ة5نf[\ ح نمghمهت. 
 

v ياعم قفو دراوملا ص5صخت تارارقو ة5حصلا تا�اجتسالا د5شرت بج�Z[ الو ة5بطلا ةلاحلا ساسأ 9ع ناس�إلا قوقح 
 jرعلا وأ åkامتجالا ءامتنالاو س�جلاو رمعلا لثم ىرخأ ]Zياعم يأ 9ع اًءانب \]Zيمتلل لاجم

k ةقاعإلاو. 

نا`سإلا  

v ي ،مهنع جارفإلا دنع ةماقإ مهيدل نوك� ال دق نمل ة�س�لا����\
k فوتل تاءارجا ةلودلا ذختت نأZ[ امأ و قئاللا نكسلاnةماقإ ن 

ذ5فنت بلطتت دق ،ةلوقعم
ً

\(تقت دقو ئراوطلا ةلاح عم مئالتم ا5ًئانثGسا ا
k ةروجهملاو ةرغاشلا تادحولا مادختسا 

\Z[.  jصقلا ىدملا 9ع ةحاتملا تاراج�إلاو
k غ لافطألا ةلاحZ[ حصملاæôf[\، بادت ذاختا بج�Z[ مهتياعر ة�امحل ةصاخ 

 .مهتيامحو

تامولعملا  

v ي���\
k ل تامولعملا م�دقتòمورحملا صاخشألا لf[\ ح نمghبادت نع مهتZ[ و ةموهفم ةغ5صو ةغل� كلذ و ة5ئاقولا ةحصلا 

\���ي امz ،عيمجلل ةحاتم
k سحتل دوهجلا لذ�f[\ امأ ةفاظنnبادتلا ەذه 9ع .زاجتحالا نZ[ ع� ذخأت نأf[\ و س�جلا را�تعالا 

 .تاردقلا و تافاقثلا و رمعلا
 

v بادتلا نع ةمدقملا تامولعملا� قلعتي ام5فZ[ مورحملا صاخشألل ة5ف5فختلاf[\ ح نمghي ،مهتالئاعو مهت���\
k ةغل� نوكت نأ 

\���hو .عيمجلل ةحاتمو ةق5قدو ةحضاوو ةموهفم ةغ5صو
k �̧بادت ذختي زاجتحالا زكرم نأ حZ[ صاخشألا ةحص ة�امحل 

 ئدا�ملاو ]Zياعملا عم قسGت نأ تاghحلاو قوقحلا 9ع ضرفُت دويق يأ 9ع بج� .ةماع روهمجلاو مهتghح نم \]fمورحملا
 .\]Zيمتلا مدعو ةرو\íلاو بسانتلاو ة5ع�{لا ام5س الو ،ناس�إلا قوقحل ة5لودلا

14 fgّفت عنمل ةذختملا 1,بادتلا
h ضرملا j2

h ارمkزاجتحالا ز  

v بادت �إ ةجاحلا مغرZ[ فت عنمل ةعو�{م��
k لاá19ـد5فو  j\

k امأnحا نمضت نأ تاطلسلا 9ع  زاجتحالا نZ تاءارجإلا ەذه ما 
 لجأ نم .قوقحلل قيلعتلا تاءارجإل صاخشألا ةghح k*حت w kلا ة5ئارجإلا تانامضلا عاضخإ اًد�أ زوج� ال .ناس�إلا قوقحل

\j قحلا اهيف ام� ، قيلعتلل ةل�اقلا ]Zغ قوقحلا ة�امح
k قحلا د5يقت زوج� ال ،ب�ذعتلا رظحو ةا5حلا j\

k مامأ تاءارجإ ذاختا 
 .15زاجتحالا ة5نوناق نأش· ]Zخأت نود رارق ذاختا نم ةم�حملا \]fكمتل ةم�حملا

 
v وناقلا عافدلا عم تاءاقللا رارمتسا بج�Â\

k، ب ثدحتلا ة5نا�مإ نامض زاجتحالاو نجسلا تاطلس 9عوf[\ احملا(k وملاوzل 
\jو .ةḩ ل��

k فلا� ة�اصإلا رطخ مقافت �إ عامتسالا تاسلج قيلعت يدؤي دق ،عقاولاZ[سو j\
k امأnح .زاجتحالا نw  j\

k 

                                                             
14-coronavirus-19/novel-covid-emergencies/coronavirus-topics/health-http://www.euro.who.int/en/health 

-guidance-technical-outbreak-19-covid-disease-guidance/coronavirus-technical-ncov-2019
2020-detention-of-places-other-and-prisons-in-19-covid-of-control-and-prevention-europe/preparedness, 
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 ضا Zفا اهيف ام� ،ةلداعلا ةمìاحملل ة5ساسألا ئدا�ملا نع فارحنالا لودلل زوج� ال ،ا5ًمسر اهنع ةنلعملا ئراوطلا تالاح
 16.ةءاZäلا

 
v ة5فافشلا نم ردق (قأ نامض اض�أ تاطلسلا 9ع بج� j\

k بادتلا دامتعاZ[ بلطتي دق .اهق5بطتل رمتسملا دصرلاو ة5ئاقولا 
 فتاوهلا( ةفثكملا ة5فتاهلا تالاصتالاو ة5نو áZلإلا تالاصتالاو ،ويد5فلا لثم ،ىرخأ ]Zبادتب ة5لئاعلا تارا�hلا لاد�Gسا
\j لخدت يأ .زاجتحالا نا�م ةرادإ ل�ق نم مادتسم k*5ظنت دهج لذ� )ةلومحملا فتاوهلا وأ ةعوفدملا

k وأ ة5صوصخلا 
\Âوناق وأ ا5ًفسعت ]Zغ نوك� نأ د� ال ̧ةألا

k.17  
 

v ي���\
k فوت نامضل ةصاخ دوهج لذ�Z[ لا�hألا تاراḩجتحملا لافطألا عيمجل لئاد�لاو ة�hغو نZ[صاخشألا نم مه 

 .ىرخأ لئاسوب مهتالئاع عم لصاوتلا 9ع نhرداقلا ]Zغ نيذلا ةقاعإلا يوذ صاخشألا مهيف ام� ،ن�hجتحملا \]fفعضتسملا
 

v بادت نوكت نأ بج�Z[ صلا رجحلا وأ لزعلا"k j\
k امأnرو\¹و ة�سانتمو ة5نوناق زاجتحالا نhا5نمز ةددحمو ة

,
 ةعضاخو 

\���ي الو ةعجارملل
k ح �إ أ5لعف يدؤت نأèلقتعملا ةلاحو نا�م نع تالئاعلا غال�إ بج� .يدارفنا سf[\. نوك� نأ بج� 

\j الإ ضرفُ� الو ةدملا دودحم k"صلا رجحلا
k بادت ذاختا مدع ةلاحZ[ نا عنمل تاطلسلا ل�ق نم ةل�د� ة5ئاقوGفلا راشZ[سو 

 18 .هل يدصتلا وأ
 

v صلا رجحلا وأ لزعلا مادختسا فرظ يأ تحت زوج� ال"k تلZähيمتلا رZ[\ أ طو̧� ضرف وأnZy ¹9ع ةمءالم لقأ وأ ةما 
\j ام� ةنيعم ةعومجم

k لافطألا كلذ. 
 

مهتQRح نم 012مورحملا صاخشألا تالئاع ةnامح  

v وh���\
k كذتZ[ وzلا ةلودلا تالاw k رتå مورحملا صاخشألاf[\ ح نمghقوقح باحصأ مه كئلوأ لافطأو تالئاع نأ� مهت 

 ]Zبادتب رثأتتو ة�امحلا� عتمتت ،لافطألاو ءاس�لا ةصاخ ،تالئاعلاف .اهيف رظنلاو اهتفرعم بج� ةصاخ تاجا5تحا يوذ
 .ةمزاللا ة�اقولا

 
v j\

k حf[\ بادتلا ضع� نأZ[ غتس ة5ئاقولاZ[ ام� ة5لئاعلا ةا5حلا j\
k ز كلذhدأ �إ للقت نأ لودلا 9ع بج� ،نجسلا ةراÂ\ دح 

\���ي .نسلا را�كو لافطألا نمض ةصاخ ،امهبنجت نكم� ناz رتوتو قلق دا�دزا نم
k ة�اجتسالا ططخ نأ �إ ه�ت�ت نأ لودلل 

 .ءاس�لا اهدوقت w kلا̧ ألا 9ع ة�داصتقالا تاæôعصلا مقافت �إ يدؤت ال
 

v اضإ ءبع عضو بنجت نع ًالضف ،ةصاخلا تاجا5تحالاو قوقحلا ةاعارم �إ لودلا ة�اجتسا ططخ جاتحتj\
k، 9ع ةصاخو 

\w k jلا ءاس�لا
k لا نه نادل�لا د�دعw k 9عأ رطخل ضرعتلا وأ ،روكذلا ءانجسلل ة5لوألا ة�اعرلا نمدقت. 

 زاجتحالا زkارم نع نولوؤسملاو نوفظوملا

v حا بج�Z ظوم قوقح ماë\
k ارمnي .زاجتحالا ز���\

k فظوملا لمعل ا5لعلا ةرادإلا ططخت نأf[\ ةفص� 19ـد5فوك ةحئاج ءانثأ 
\���ي امz ،ة5قا�Gسا

k ت نأGفظوملا براقأل معدلا مدقت نأ و  ئراوطلل دادعتسالا ةطخ لدا�f[\ ةمساحلا فئاظولا يوذ.  
 

v فوت بج�Z[ ردتhفظوملا عيمجل صاخ بf[\ ل�hلا ة5حصلا ة�اعرلا� ةقلعتملا تا5كولسلاو تاراهملاو ةفرعملا ةداí\روhة 
\ëظومل \]fلماعلا ة�امح تادعمو نيد5لا مقعمو نوباصلا ]Zفوت بج� .19ةفاظنلاو

k ارمnإ ارظن .نجسلاو زاجتحالا ز� 
 .لفطلا ة�امحل ةمظنأ و ةh.5ردت تارود نامضل ةجاح كانه ،ةد�ا\ Zملا رطاخملا
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