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 )19-ديفوك( دجتسملا انوروك سوريف

 ةريغصلا تاكرشلا ليلد
 ةطسوتملاو

!

!

!
 :ةيلوؤسم ء�خإ

�يلد �إ تسيل ةقيثولا هذه
ً

 ميدقت فدهب ،لمعلا ةيرارمتس� طيطختلل ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلل 
 .)19-ديفوك( دجتسملا انوروك سوريف يشفت عم لماعتلا ىلع ةدعاسملا
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 ةحصلا ةرازو نع ةرداصلا ةلصلا تاذ تاداشر�ا عم ىشامتي امب ةيمنتلل رطق كنب ليلدلا اذه غاص
 ةيموكحلا تائيهلاو ،ةيلو�ا ةيحصلا ةياعرلا ةسسؤمو ،ةيبطلا دمح ةسسؤم عم نواعتلاب ،ةماعلا
 .ىرخ�ا

 ليلدلا اذه ةءارق بجي .لامع�ا عاونأو ت�احلا عيمج يطغي �و لماش ريغ ليلدلا اذه نأ ملعلا ىجري
 .ىرخ�ا ةيموكحلا تاهجلاو ةماعلا ةحصلا ةرازو نع ةرداصلا ةلصلا تاذ حئاصنلا ثدحأ ىلإ ةفاض�اب

 :طبارلا ىلع يرود لكشب تاروطتلا رخآ ةعباتم ءارقلاب بيهن ،19-ديفوك سوريفل روطتملا عضولل اًرظن
https://www.moph.gov.qa/arabic/Pages/Coronavirus2019.aspx 

 :ةمدقم
طغض ،رطق كلذ يف امب ،ملاعلا ءاحنأ عيمج يف تامظنملاو بوعشلا هجاوت

ً
 ةايحلا ببسب اًريبك ا

 ةيلامتح� دعتست نأ تاكرشلا ىلع بجي ،ةيحصلا تايدحتلا لح هيف متي يذلا تقولا يف .رطخلل ةضرعملا
 .ثدحت دق يتلا تاهويرانيسلل ةزهاج ةيلقع اهيدل نوكي نأو ،اهلامعأ ريس بارطضا

 بقاوعلا عم لماعتلا ءانثأ لمعلا طيحم ةحص نامضل تاكرشلا ةدعاسم وه ليلدلا اذه نم فدهلا نإ
 :ةيلاتلا ةيليغشتلا رطاخملا هذه ليلدلا يطغيو .سوريفلا راشتن� ةلمتحملا

 ةيرشبلا دراوملا ةرادإ!.أ
 .ةيراجتلا تامهملاو تايلمعلا!.ب
 .ء�معلاو نيدروملا ةرادإ!.ت
 .ةيلاملا ةراد�ا!.ث
 .ةيجراخلاو ةيلخادلا ت�اصت�ا!.ج

 

 :يلي اميف تاكرشلا ليلدلا اذه دعاسي
 .نيفظوملل ةيحصلا رطاخملا ليلقت!.أ

 .سوريفلا لاقتنا ةطقن ىلإ تآشنملا لوحت رطاخم ليلقت!.ب
 .نيباصم وأ يحص رجح وأ ةزاجإ يف نوفظوملا ناك ةلاح يف ططخ دوجو نم دكأتلا!.ت
 تايلمعلا رارمتسا ىلع ظافحلا نكمي ثيحب ء¿معلاو نيدروملا عم ةليدب تابيترت دوجو نامض!"!

#.ةيراجتلا
!

2 | بنك قطر للتنمية

!

!
 )19-ديفوك( دجتسملا انوروك سوريف

 ةريغصلا تاكرشلا ليلد
 ةطسوتملاو

!

!

!
 :ةيلوؤسم ء�خإ

�يلد �إ تسيل ةقيثولا هذه
ً

 ميدقت فدهب ،لمعلا ةيرارمتس� طيطختلل ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلل 
 .)19-ديفوك( دجتسملا انوروك سوريف يشفت عم لماعتلا ىلع ةدعاسملا



3 | بنك قطر للتنمية

 1؟)19-ديفوك( انوروك سوريف وه ام
 يف ةرم لو� اهديدحت مت انوروك سوريف نم )ةديدج( ةدجتسم ةل�س وه 2019 انوروك سوريف
قفو .نيصلا يف يابوه ميلقإب ناهوو ةنيدم

ً
 ،ئشانلا سوريفلل ةثدحملا ةيئابولاو ةيريرسلا صئاصخلل ا

اهباشم 2019 انوروك سوريف ربتعي
ً

ادج 
ً

ةداع لقتنت يتلا انوروك تاسوريف نم ديدعلل 
ً

 تاناويحلا نم 
 ضرملا راسم جّردت عم رخآ ىلإ ناسنإ نم دجتسملا سوريفلا اذه لاقتنا نع غ�ب�ا مت دقو ،رشبلا ىلإ

 ضارعأ رظت دقف كلذ عمو ،ىودعلاب نيباصملا صاخش�ا ةيبلاغ يف ةلدتعم ىلإ ةفيفخ ضارعأ نم
 صقنو فعضو ةنمزم ضارمأ نم نوناعي نيذلا صاخش�ا ىدل ةافو ىتح وأ تافعاضمو ةداح
 .ةعانملا

 ددحم ج�ع رفوت مدع نم مغرلا ىلعو ،2019 انوروك سوريف نم ةيامحلل حاتم حاقل يأ اًيلاح دجوي ²
 .مضارعأ فيفختل ةيبط ةياعر نوقلتي ٢٠١٩ انوروك سوريفب نيباصملا صاخش�ا نإف ،تاسوريفلل داضم

 ةيئاقولا تاءارج�او ةيزارتح²ا ريبادتلاب مازتل²اب رومجلا ةماعلا ةحصلا ةرازو تدشان ،2020 رياربف 27 يف
 2019 انوروك سوريفب اهتباصإ يف هبتشملا ت²احلا نع ركبملا فشكلا ليهستل اهعضو مت يتلا
 .راوجلا لود نم ددع يف ةدكؤملا ت²احلا دعب هيجوتلا ردصي .)19-ديفوك(

 عم ،نينطاوملا ةحص ةيامحل ةمز�لا تاءارج�ا عيمج اهذاختا ىلع ةماعلا ةحصلا ةرازو تدكأ دقو
 باكرلا عيمج ةلاحإ متت .دودحلا عيمج ىلع ةبسانم ىرخأ تاءارجإو ةمدقتم ةبقارم تاءارجإ قيبطت
 راطملا ةدايع ىلإ 19-ديفوك سوريفب ةدكؤم ةباصإ ت²اح اهب لود نم راطملا ىلإ نولصي نيذلا
 ةسسؤمل عباتلا ةيدعملا ضارم�ا زكرم ىلإ اهب هبتشملا ت²احلا عيمج لقن متيو ،يفاض�ا صحفلل

 ءاحنأ عيمج يف ةفثكم ةماع ةيحص ةيعوت جمارب ذيفنت مت امك .اًموي 14 اهتدم رجح ةرتفل ةيبطلا دمح
 .د�بلا

 يف دعاست نأ اهنأش نم يتلا ةماعلا ةفاظنلا ريبادتب مازتل²ا ةيمهأ ىلع ةماعلا ةحصلا ةرازو دكؤتو
 ةفصب رطمب وأ نوباصلاو ءاملاب نيديلا لسغ كلذ يف امب ،يسفنتلا زاهجلا ضارمأ راشتنا نم دحلا

 فن�او نيعلا سمل بنجتو ،ىضرملا عم قيثولا لاصت²ا بنجتو ،سطعلا وأ لاعسلا دعب ةصاخ ةمظتنم
 ةحصلا ةرازو يصوت امك .رركتم لكشب اهسملت يتلا حطس�او ءايش�ا ميقعتو فيظنتو ،اًريثك مفلاو
 زاهجلا ضارمأ راشتنا نم دحلا ىلع ةدعاسملل يئاقو ءارجإك ةيديلقتلا فن�اب ةيحتلا بنجتب ةماعلا
 .يسفنتلا

 

 

!
https://www.moph.gov.qa/arabic/Pages/Coronavirus2019.aspx!=$%/(>;:9%208-/7+0+6'%5,/4'0/123/'/.(-+,("$+*()))''&%$##"!"ردصملا!!



 لامع�ا ةيرارمتس� طيطختلا
 متي .ضرعلا تايدحت ضعبلا هجاوي دق امنيب بلطلا ةلق تاكرشلا ضعب هجاوت دق ،تقولا اذه يف
 ظافحلا نامضو اهتايلمع لطعت ليلقتل لامع�ا ةيرارمتسا ريبادت ذيفنتو طيطخت ىلع تاكرشلا عيجشت

 تاوطخلا ذاختا ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلل نكمي .سوريفلا يشفت ءانثأ ملامعأ ةيرارمتسا ىلع
 :لامع�ا ةيرارمتس� يفاكلا دادعتس�ا نامضل ةيلاتلا

 :ةيرشبلا دراوملا ةرادإ
 لمعلا ةيرارمتسا تاءارجإب ةيارد ىلع نيفظوملا نأ نم دكأتلل لمعلا ةيرارمتسا ةطخ ريوطت بجي!.أ

  .ةرتفلا هذه ل¨خ اهل لاثتم�او
 .نييذيفنتلاو رارقلا يعناص بايغ ةلاح يف ةدايقلا ةيرارمتس� ةطخ عضو!.ب
 نوفظوملا كلذكو ،ةيلاعلا ةروطخلا يوذ نيفظوملل ةنرملا لمعلا تابيترت كرابتعا يف عض!.ت

 دارفأ ةياعر لاثملا ليبس ىلع ،19-ديفوك ـب قلعتت ىرخأ بابس� لزنملا يف ءاقبلل نوجاتحي نيذلا
  .ةرس�ا

 ،جراخلا ىلإ رفسلاو ،ةيضرملا تازاج¹او ،بيغتلاو ،ةزاج¹ا لثم نيفظوملا ةرادإ ةسايس ةعجارم!.ث
  .ةررضتملا نادلبلا نم مهرسأو نيفظوملا ءاعدتساو ،لمعلا ناكم ق¨غإو

-تامدخلا/https://mofa.gov.qa( ةيجراخلا ةرازو نع ةرداصلا رفسلا حئاصن عيمجب مازتل�ا!.ج
  رفسلا-تاداشرإو-حئاصن/رفسلا-تاداشرإو-حئاصن/ةيلصنقلا

 ةررضتملا ىرخ�ا نادلبلا وأ( نيصلا ىلإ اورفاس نيذلا نيفظوملا نم يحص حيرصت ىلع لوصحلا!.ح
 .اًرخؤم )ريبك لكشب

 .نيفظوملل يحصلا نيمأتلا قئاثو ةعجارم!.خ
 ميلع رظت نيذلا نوفظوملا حصنيو .لزنملا يف ءاقبلا ىلع ىضرملا نيفظوملا عيجشت!.د

 ىتح لمعلا رقم ىلإ مودقلا مدعو لزنملا يف ءاقبلاب ةداحلا يسفنتلا زاهجلا ضارمأ ضارعأ
 يرارحلا نازيم مادختساب رثكأ وأ ةيوئم ةجرد 37.8( ىمحلا تام¨عو ىمحلا نم اوأربي
 ةضفاخلا ةيود�ا مادختسا نود ،لق�ا ىلع ةعاس 24 ةدمل ىرخأ ضارعأ يأو ، )يومفلا
 .)لاعسلا تاطبثم لثم( ضرملا ضارعأ ريغت يتلا ةيود�ا نم اهريغ وأ ةرارحلل

 :ةيرود ةفصب ةماعلا ةحصلا ةرازو عقوم ةرايز!.ذ
)https://www.moph.gov.qa/arabic/Pages/Coronavirus2019.aspx( ىلع ع¨ط¨ل 
 .تاثيدحتلاو تاروطتلا رخآ

!

!

!
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 ةيراجتلا ماهملاو تايلمعلا
 :يلي اميف رظنلل نييساس�ا نيفظوملاو )ةيولو�ا تاذ ةطشن�ا( ةمهملا لمعلا ماهم ديدحت!.أ

 ،)ب قيرفلاو أ قيرفلا ،لاثملا ليبس ىلع( نيفظوملا نم ةبوانتم قرف دادعإب مايقلا!•
 لمعي أ قيرفلا ،لاثملا ليبس ىلع( ةفلتخم لمع لوادج ىلع معيزوت نكمي نيذلاو
 قرفلا لصف بجيو ،)دعب نع ب قيرفلا لمعي امنيب ،بوانتلاب عيباسأ يف بتكملا يف
 .ىودعلا رطخ بنجتل
 تابارطض�ا ليلقتل ةلصلا تاذ تابيترتلا عضوو نيفظوملا ةفاك بيردت!•

 :عجار( ةديجلا ةيصخشلا ةفاظنلاو ىودعلا ةحفاكمب نيفظوملا ةيعوت!.ب
Materials.aspx-https://www.moph.gov.qa/arabic/Pages/Educational(. 

 لثم( ةيبطلا تادعملاو )PPE( ةبسانملا ةيصخشلا ةيئاقولا تادعملاب يفاكلا دادم¢ا نامض!.ت
 ،نيديلا مقعمو ةيحارجلا ةعنق�او ،ةدحاو ةرم لامعتس¥ل تازافقلاو ةرارحلا نيزاوم
 .اهمادختسا ةيفيك ىلع نيفظوملا فيرعتل بيردتلا ءارجإو )تارطملاو

 لثم ،ينيتور لكشب لمعلا ناكم يف رركتم لكشب اهسمل متي يتلا حطس�ا عيمج فيظنت!.ث
 ةداع مدختست يتلا فيظنتلا داوم مدختسا .باوب�ا ضباقمو ،دضانملا حطسأو ،بيساوحلا

 .قصلملا ىلع ةدوجوملا تاداشر¢ا عبتاو قطانملا هذه يف

 ء
معلاو نيدروملا ةرادإ
 .لمعلا ةيرارمتسا تاءارجإ دادعإو ةشقانمو تامدخلا يمدقمو نييساس�ا نيدروملا ديدحت!.1
 .متاجايتحا ةيبلتل ططخ دوجو نم دكأتلاو نييساس�ا ء¥معلا ديدحت!.2
  :ليعفتلا تقوو ةيفيك لوح ةطخ عضو!.3

 .نوليدب نودروم!•
 .ء¥معلل ةليدب ميلست ةليسو!•

 ةيلاملا ةراد�ا
 ديدحتو ،ئراوطلا ططخ دادعإ ل¥خ نم دقنلا ىلع ةكرشلا ظافحب تاضارتف�ا ةفاك يدحت!.أ

 .لامع�اب رارض¢ا نود تاقفنلا ضفخ اهيف نكمي يتلا ت�اجملا
 ةعجارمب ء¥معلا موقي نأ عقوت عم تاعيبملا تاعقوتل لمتحملا رث�ا تاهويرانيس ديدحت!.ب

 !أجافتت � .يراجتلا طاشنلل يروف وأ رشابم ضرعت كانه نكي مل اذإ ىتح مقافنإ تاداع
 اهيف عارس¢ا وأ ططخلا رييغت نأشب ةسوردم تارارق ذاختاو يلامسأرلا قافن¢ا ططخ ةعجارم!.ت

 .اًصرف رفوت ةريغتملا فورظلا تناك اذإ

!

!

5 | بنك قطر للتنمية



 ت�اصت�ا

 
 عم .سوريفلا يشفت لبق متايلؤسمو مهراود	 اًمات اًباعيتسا نيفظوملا ىدل نأ نم دكأتلا!.أ

 .متاراسفتسا حرطو متلاح نع غ�ب�ل نيفظوملل لاصتا ةانق ءاشنإ رابتع�ا يف عضولا
 لئاسرلاو ء�معلاو تامدخلا يمدقمو نيدروملا لثم ةلصلا تاذ ةينعملا فارط	ا ددحت!.ب

 .سوريفلا يشفت ةلاح يف ةينعملا فارط	ا نم ةعومجم لك ةيسيئرلا

!!
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 1 قحلم
 لمعلا ةيرارمتسا ةطخل ةيسيئرلا رصانعلاو فاده�ا

 عم نيفظوملا نيب لئاسرلا رشن ىلع ةراد�ا عم لمعلاو سوريفلا يشفت روطتل ةلاعفلا ةبقارملا!.1
 .ريبادتلا ليعفت ىلإ ةجاحلا دنع ةحضاولا تاميلعتلا

 ريبادت ىلإ ةجاحلا ىلع مع�طإو ،سوريفلا لوح ةحاتملا تامولعملا ثدحأب نيفظوملا فيرعت!.2
 ةرارحلا نيزاوم عاونأ لوح نيفظوملا فيقثت .اهعضو مت يتلا ةيئاقولا تاءارج�او ىودعلا ةحفاكم
 اهمادختس£ ةبسانملا ةقيرطلاو ،نذ¡ا ةرارح نازيمو مفلا ةرارح نازيم لثم ،ةفلتخملا
  Materials.aspx-ttps://www.moph.gov.qa/arabic/Pages/Educationalh:عجار(

 لاصت£ا نع ةلوئسم نوكتس يتلاو ،لق¡ا ىلع ةدحاو )POC( *لاصتا ةطقنل ةكرشلا نييعت نم دكأتلا!.3
 .لمعلا ناكم يف لاصت£ا تاهج عبتت تايلمع ليعفت ءانثأ ةماعلا ةحصلا ةرازوب

 مقرو لزنملا فتاه مقرو لزنملا ناونع يأ ،نيفظوملا عيمجل ةثدحملا لاصت£ا تامولعم عمج!.4
 بجيو .ةراد�ا لبق نم ةنيعملا *لاصت£ا ةطقن ماقرأ ميدل نيفظوملا عيمج نأ نم دكأتلاو .لاوجلا

 متباصإ يف هابتش�ل ىفشتسملا ىلإ ملاخدإ مت اذإ *لاصت£ا ةطقنب لاصت£ا نيفظوملا ىلع
 .لاصت£ا ةهج بقعت ضرغب

  )https://www.moph.gov.qa/arabic/Pages/Coronavirus2019.aspx :ةيلاتلا عقاوملا ةرايز!.5
-تاداشرإو-حئاصن/ةيلصنقلا-تامدخلا/https://mofa.gov.qa( ةثدحم تاداشرإ ىلع لوصحلل )!.6

قفو نيفظوملل ةثدحملا تامولعملا لقنو ) رفسلا-تاداشرإو-حئاصن/رفسلا
ً

 .كلذل ا
  .لمعلا نع هبايغ ءانثأ ينورتكل�ا ديربلا وأ فتاهلا قيرط نع نيفظوملا ةحص نم ققحتلا!.7
 .بتكملا يف ثادح¡ا ىلع نيلوزعملا نيفظوملل *لاصت£ا ةطقن ع�طإ!.8
 تارطملاو فشانملاو ةيقرولا ليدانملا نم ةيفاك تادادمإ ىلع يوتحي لمعلا ناكم نأ نم دكأتلا!.9

 .ةعنق¡او
 ىلع نيفظوملا ع�طإو ،نيديلا لسغل ةبسانملا بيلاس¡ا لوح تامامحلا يف تاراعشإ عضو!.10

 https://www.moph.gov.qa/arabic/Pages/Educational-:عجار( ةيصخشلا ةفاظنلا تاءارجإ
aterials.aspxM 

 لصاوتلاو .ايموي تاعامتج£ا فرغو مامحتس£ا فرغو نزاخملا لثم ةكرتشملا قطانملا ريهطت نم دكأتلا!.11
 .ددصلا اذهب نيدهعتملاو ةفاظنلا لامع عم

 نيفظوملل لزع ةقطنم وأ ةفرغ نوكتل ضيحارملا نم ةبيرق بتكملا يف ةقطنم وأ ةفرغ نييعت!.12
 يدؤي يذلاو ،)راوزلاو نوفظوملا ةداع همدختسي £ راسم يأ( لزعلا راسم ديدحتو .ىمحلاب نيباصملا
 .ىفشتسملا وأ ةدايعلا ىلإ ىمحلاب نيباصملا نيفظوملا لقن لسي ةقطنم ىلإ

 .اهيلإ ىمحلاب نيباصملا نيفظوملا لقن نكمي يتلا تادايعلا وأ ىفشتسملا ديدحت!.13

 ةيرارمتسا ريدم نييعت بجي ،ةكرشلا يف ينابملا مجحو ،كتكرش يف فظوملا ةوق ىلع ءانب :ةظح�م *
 .ه�عأ ةروكذملا تايلوؤسملاب ع�طض�ل لمعلا
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 2 قحلم
 ةماع تاداشرإ
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