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 .تاميKTاب ة]Zبشلا نكامالاو تاميKTاب قلعتي اميف  ةددKLا COVID-19   انوروك سو#=ف ضرمـب ةصاخ تارابتعا ةلئسألا هذ& ز#"ت

 ةيصوصsTاو `rصلا نمألا اpل ضرعتي noلا تاديد]mلل ةبس^لاب عسوأ قاطن hiع رطاKTا ليلحت قايس `c تارابتعالا هذ& عضو `_ب^[و

 .عقاوملا كلت `c نوشyعx نيذلا صاvTألل ةماركلاو
 

 ؟ تاميKTاب ة]Zبشلا نكامألاو تاميKTا `COVID-19 c ـ انوروك ���و#=ف ضرمـل ةباجتسالل يق[رف دعتسx نأ بجي فيك

 .ةثعبلا ةرادإ عم ا'nopاعم lmع لمعلاو فوا56ا نع غالبإلا ةيناdمإ نم دكأتو ،كق]رف عم كعقوم VW رطا56او فقوملا شقان

 ةشقانملاو لعافتلا دنع فرصتلا م�ل �Wب~ي فيكو W{امتجالا  دعابتلاو نيديلا لسغ تاسراممو سو?<فلاب مات ملع lmع ن<يناديملا ن<فظوملا عيمج نأ نم دكأت

  .ةدد�5ا تالاحالا ذيفنت ةيفيكو ةينطولا تالوBوتو?�لاو ةلئسألاب نو�جوتي نم �mاو تامي56ا VW نولمع�و نوش�ع� نم عم

 وأ دارفا مصو وأ افعض دارفألا I[كأ داعب]سا YZإ يدؤي ال  COVID-19 انوروك سوHIف ضرم نأ نم دكأتلل لئاسرلا ھيجوتب  صاخ مامت-ا ءاليإ &%ب#"و

 .اfلمكاب تاعومجم

 الأ نامضل ةنكمملا تاطايتحالا ةفاB ذختن نأ يرورضلا نمف ، ةيل�5ا تاعمت5oاو ن<حزانلا عم ةرشابملا ةكراشملا lmع يوطنت تامي56ا ةرادإ تايلمع نأ ام�و

 VW كق]رف ءاضعأ ءاقب نم دكأت ?<بك لdش�  ةيل�5ا تاعمت5oا ناdس ا'&ف لقن�ي ��لا نادلبلا يفف .سو?<فلل ضرعتلاو ىودعلا لاقتنا رطاخم نم انق]رف د]زي

 ةرداصلا تا'&جوتلا عبت£و ةيبطلا قفارملا ةرا]ز لبق لصت£و ةيبطلا ةياعرلا بلطب مق سفنتلا VW ة�وعصو لاعسو ��ح م'�دل ناB اذاو كعوتب اورعش اذإ ل��ملا

 COVID-19  انوروB سو?<ف ضرمب  اصاخ انخاس اطخ نادلبلا نم ديدعلا تأش¦أ دقل .ةيل�5ا ةي�¥لا تاطلسلا نم

  :ةيملاعلا ةnoلا ةمظنمب ةصاjkا COVID-19  انوروك سوHIف ضرم ةحفص
 

2019-coronavirus-https://www.who.int/emergencies/diseases/novel   
  : COVID-19  انوروB سو?<ف ضرمـب ةقلعتملا Sphere ?<فسأ ?<ياعم

https://spherestandards.org/resources/coronavirus/ 
 ites/Covid19https://iomint.sharepoint.com/s )ةيلخادلا( IEC داومو ةلصلا تاذ ىرخألا قئاثولا
 

 ؟ الوأ لعفت اذام

 رابك رثأتي  .ةيملاعلا ةnoلا ةمظنم تاداشرإ &} ددحم و- امك ةروطjkا ةيلاع تاعومwxا لباقم ميwkا ناvسل ةيناvسلا ةبيكtIلا مييقت •

 . COVID19 انوروك سوHIف ضرم نم م-HIغ نم  ةروطخ I[كأ لvش� ةنمزم ةيضرم تالاح نم نوناع� نيذلا صاk~ألا و نسلا

 ةكراشمو ن"رخآلا تامدjkا يمدقمو عقوملا ناjx عم رواش]لاب اfل ططwkا ةطش�ألا تا"ولوأ ديدحتو تارغثلا ديدحتو مييقتو عقاوملا  نHيع� •

 تا"ولوألا ديدحت HIياعمب حوضوب مfغالب�و ة�oصملا با�oأ عيمج

 تامولعملاو لاصتالا تاfج YZإ ةيلwoا تاعمتwxاو نHيناديملا نHفظوملا عيمج لوصو نامضو ، ةلاحإلا راسمو ةحاتملا تامدjkا راسم نHيع� •

 .ةلصلا تاذ

 قاطن عيسوتو ، ةيفاضالا تاحاسملاو ���ارألا ديدحت تايناvم�و ، ئراوطلل طيطختلا نأش� ةيلwoا تاطلسلاو تامدjkا يمدقم عم شقان •

   .ةروط�kل اضرع� دشألا ةيناvسلا تائفلا اميس ال عقاوملا &} ةيnoلا تامدjkاو  ةيnoلا ةفاظنلاو &£صلا فرصلاو هايملا تامدخ
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 ؟عقاوملا `c ع�زوتلاو ةطش�ألا ءاغلإ بجوتي  ل& 

 ؛رابتعالا VW اذخآ (BCP) ةثعبلا ا'pعضو ��لا لامعألا ة]رارمتسا ةطخ ةطش¦ألاو تاءارجإلا  عب�ت نأ �Wب~ي

o ل ةذقنملا ةطش¦ألا رمتس¹ نأ بجيºل ةنمآ ?�تع¹ ا'«أ املاط ةاي�d5او انيفظوم نم لoةيل�5ا تاعمت.  

o مإلا ردق ?<بكلا عمجتلا نم للقdقطانملاو لتكلا لخاد هددح وأ نا 

o ع ت]رجأ ��لا تاليدعتلا نأ نم دكأتلاlm مإ نم دحت ال ليغش�لا ةق]رطdع ةفيعضلا تائفلا لوصح ةيناlm اn6ا�ليع� ��لا رسألا( تامد  À6ص 

 .)ةقاعإلا يوذ صاÀ6ألا و نسلا رابكو  م'�وذ نع ن<لصفنملا ن<�و�¥ملا ?<غ لافطألاو  دحاو

  ؟ COVID-19  انوروك سو#=ف ضرمـل ةباجتسالاو ب&أتلاب قلعتي اميف تاميKTا يريدمك انتايلوؤسم `�ام

  :تامي56ا يريدم قتاع lmع عقت ��لا ةيلاتلا تايلوؤسملا lmع نوdيس �<ك?Åلا  نأ دجت دق ،ددصلا اذVW Äو .?<غتت ال ةيساسألا انتايلوؤسم

 ةئبعتلاو لاصتالاو ةيعمتwxا ةكراشملا 

 ةلصلا تاذ تاعاطقلا عم لمعلا .فيفختلا HIبادت ذيفنتو طيطختلاو ر"راقتلا دادعإ ةيلآو تامولعملا رش�و رطاwkا مييقت &} تاعمتwxا كارشإ

   .لئاسرلا قسانت نم دكأتلل ةيnoلا تاjxfا ةراش]ساب مق ، ةمجtIملاو ةيقايسلا IEC داوم YZإ ةفاضإلاب ةيسªئرلا لئاسرلا Z©ع قافتالل
 

 / رط�kل نHضرعملا ناvسلا صحفب نوموقيس نيذلا كئلوأ YZإ ةفاضإلاب  ةبقارملا قرف دادعاو  قطانملاو لتكلل قيس#ت زكارم ءاش�إب مق  :لعفإ

 ؛ ةيسªئرلا لئاسرلاو COVID-19 انوروك سوHIف ضرم Z©ع ب"ردتلا HIفوت - رطاخملل اضرع�  I[كألاو
  

 لسغ نأ ديكأتلل ىرخألا تاميwkا ناvس نم  نارقألا Z©ع طغضلاو  ةع�اتمو ب"ردتل ةغرفتم نوكت  نيديلا لسغ ناjx ليكش]ب مق  :لعفإ

 ةنكمملا قطانملا عيمج &} نيديلا لسغ نكامأ HIفوتب ةلجاع  ةدا"ز YZإ ةجاح̧و  ةيnoلا ةفاظنلاو &£صلا فرصلاو هايملا  جمانI¶ب طبترم نيديلا

  .قلقلل ةHIثملا
 

  ةياقولا HIبادتو رطاwkاو ةينطولا ةيnoلا ئراوطلا ططخو عضولا نع ةلمكتسملا تامولعملا لدابت ، تا"وتسملا عيمج Z©ع :تامولعملا رش�

 تامولعملا وأ ةيبلسلا تاعºاشلا ةبقارم .ةئراطلا تاءارجال�و تالاصتالا نع الضف ، زرwoا مدقتلاو عقوملا ىوتسم Z©ع طيطختلا ةيلمعو

  .ةيلاعفب اfل يدصتلاو عقاوملا لخاد شªع� �«لا تاعومwxا وأ دارفالاب رضت دق �«لا ةللضملا
 

الدب ةيعاذإلا تانالعإلاو IEC داوم لثم ، لئاسرلا رش#ل ةعونتم بيلاسأ مدختساب مق    :لعفإ
ً

 YZإ باب نم ةرا"زلا Z©ع دمتع�  �«لا تالمjoا نم 

  ةيعامjxا تالمjoا وأ باب

 .ضرملاب نورعش� اونا½ اذإ ھعقوت نكمي امب ايلخاد نHحزانلا صاk~ألا I¶خأ  : لعفإ
 

 :`hي ام hiع ةك#�شم نا�s  بلطتت نأ نكمي noلا ىرخألا تاجايتحالا لمش� دقو

o ا نوجاتحي فوسو  ءابآلا رثأتي دق نكلو ، نآلا ةياغل ةدش� لافطألا رثأتي مل  - لافطألا ةياعر�m  ¹ع ةردقلا ز]زعlm نيذلا لافطألا ةياعر 

  �ÇÈرم ءابآلا ناB اذإ ل��ملا VW اوBرت
o إ جاتحت  دق  - ميلعتلا�m غو سرادملا قالغإ>?Äعمجتلا نكامأ نم ا VW تصوأ ��لا ?<بادتلا عابتاب تامي56ا Ì'لا ةرازوو ة�¥لا ةراو اÅ?ةيب 

   .ةيموي ةطش¦أ نود لافطألا نم ة?<بك دادعأ عم لماعتلا ةيفيكل طيطختلا بلطتي يذلاو دلبلا VW ميلعتلاو

 

 

  ةيعمتwxا غالبالا تايلآ 

  ةلعافلا ةينطولا ةي�¥لا تا�noا / ةعومجم نم ةرداصلا تايصوتلاو تا'&جوتلا عم �ÎÈامتت ةيعمتجم غالبإ ةيلآ ةغايصب مق    :لعفإ
  عقاوملا VW ن<لماعلا ءاBرشلا عم تامولعملا لدابتو ر]راقتلا دادعإ ةيلآب ةيارد lmع ة�ºصملا با�Ðأ عيمج نأ نم دكأت  :لعفإ

 

 
 

 ةينطولا تالوكوتوI¶لاو ةلاحإلا راسم

 ھب مايقلا بجي ام لdب ةصاn6ا ةينطولا تالوBوتو?�لاو ططn6ا فرع� عيمnoا نأ نم دكأت  :لعفإ
 

 قطانملاو عقاوملا &} روfم�xل اÀ¿حات�و ءا½رشلاو عقوملا ناvس عيمjx حوضوب اfلاصيإ متي ةلاحإلا تاراسمو لاصتالا تاfج نأ نم دكأت   :لعفإ

  .اÁÀ ةطيwoا
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 ؟عقوملا ةئyب ن=سحتل لعفن نأ اننكمي اذام 

 &}و تاميwkا لخادم &} ةصاخ  مظتنم  لvش�  نيديلا لسغ  تارايخ ةدا"زو ةدوجوملا عقاوملا ددع مييقتب مق  مامحتسالا / نيديلا لسغ نكامأ

 وأ رولvلا ليلاحم تنا½ اذا ام مييقتل ةnoلاو ةيصÄkلاةفاظنلاو &£صلا فرصلاو هايملا  لاجم &} كؤالمز  عم لمعلا . عمجتلا طاقنو ةماعلا قفارملا

  . ةيلمعلل ةيلvلا ةيلاعفلا نHسحت Z©ع لمع�  دق لوحكلا وأ  1نوباصلا تارايخ

 ةفاظنلا يفظوم نأ نم دكأت .ةيعمتwxا قفارملل )ةمامقلا قيدانص كلذ &} امب( ةيnoلا HIبادتلاو / فيظنتلا تاءارجإ ةدا"ز &} رظنلاب مق   : لعفإ

  ةبسانملا ةيصÄkلا ةيامjoا تادعم نومدختس�

 :عقوملا طيطخت

 ةفاظنلاو ÕWصلا فرصلاو هايملا لاجم VW ةلعافلا تا�noا عم قيثو لdش� لمعلا لالخ نم ضارمألا راش�نال ةفد'pسملا رطا56ا عقاوم مييقت ةداعإب مق

   :كلذ VW امب (IPC)  ا�ل يدصتلاو ىودعلا نم ةياقولا تارايخ ن<سحتل ?<بادت ذاختا نكمملا نم  اذإ اميفو ،ة�¥لاو  WASHةي�¥لا

 صاÀ6ألل حمس� يذلا رورملا ةكرح VW مكحتلا لثم( ماحدزالا نم د�ºل  "دحاو هاجتاب ق]رط" قطانملا حبصت نأ نكمي لÄ - قفدتلا طامنأ .1

  )كلذ �mإ امو ،ةك?Åشملا عقاوملا VW تاراسملاو  ةدايعلاو قوسلا �m£و نم دحاو هاجتا VW كرحتلاب
 لثم ةماعلا قفارملا �mإ لوصولا )ةلودج( تافاطع¦الا ن<يع¹و قطانملا وأ لتكلا لخاد تاBرحتلا نم د�nا VW رظنلا  - قطانملا مادختسا تاقوأ .2

  .ا�مادختسا دنع W{امتجالا دعابتلا ?<بادت قيبطتب ما�Åلالا بلطو ،ةي~يدلا قفارملاو خباطملا
 رظنب ذخألا بجي ،ةيعامjxا زكارملا امأ .ةيفا½ ةفاسمب اfضع� نع ةدعابتم تالئاعلاب ةصاjkا ءاويالا تادحو نوكت نأ بجي  - ةحاسملا .3

  . لصفلل ةمزاللا ضرألا صيصختو اÈÀيب اميف زجاوح وأ لصاوف ةماق�و قباوطلاو تاعومwxا نHب ةفاسملا ةدا"ز رابتعالا

 ؟تاميKTا جراخو لخاد تا�رحتلا  نع اذام 

   :lWي ام رابتعالا رظنب ذخ .تاطلسلا عم ا�حئاولو ا'ßم جورn6او تامي56ا لخاد تاBرحتلا ةشقانم بجي

o امب ، لوخدلا طاقن دنع ةبقارملا ن<سحت VW نيديلا لسغ ةطحم كلذ. 

o س جورخ بلطتت ��لا ة]ولوألا تاذ تاجايتحالا مييقتdع - مي56ا ناlm سáإ ، ةيبطلا ةلاحإلا ، ماعطلا  ؛لاثملا ليnâ  

o ف  ءانثأ هدييقت وأ راوزلا ددع ليلقت بجيÅ?ا ةnãoصلا  رÕW ةيئاقولا 

o ا ن<مداقلل  ةبس~لاب ةيفاضا تاءارجا ذاختا ن<عتي دقوnoب~]و  .كلذ?<غو رابتخالاو صحفلا لثم لوخدلا لبق  دد�W ةشقانم Äهذيفنتو رمألا اذ 

  دلبلا VW ةلعافلا ةي�¥لا تا�noا / تاعوم5oا عم قيثولا نواعتلا�و تايصوتلا lmع ًءانب
o ا داوملا نا دكأتn6ةي�¥لا تالاصتالاو ةيميلعتلا تامولعملاب ةصا(IEC)  اوو م�فلا ةل�سåثمو ا�حرش مت دقو  ة�áةت VW مdزراب نا VW لوانتم 

  .ن<لخادلا صاÀ6ألا

 ؟ءاقتلالا نم نكمتن ال امدنع "تاميKTا نا�s" عم لمع� فيك

   :lWي ام رابتعالا VW ذخ  .نكمم ددح ى¦دا �mا تاعمجتلا نم ليلقتلل تامي56ا لخاد ناºoلا عم لمعلا ةق]رط مييقت ةداعا ن<عتي

o ع طقف عامتجالا دقعlm ا وأ عطاقملا تا]وتسمnألا ددعل دودح ن<يع¹و ،رظ�À6ماب نيذلا صاdدجاوتلا م'«ا  VW قيبطتب مق .دحاو عامتجا 

 .نكمأ امثيح تاعامتجالل لئادبك ايجولنكتلا lmع ةمئاقلا تارايn6ا
o امتجالا دعابتلا قيبطت}W ا ن<بnتاعامتجالا دقع رمألا بلطتي  امدنع  ن]رضا�. 

o ع صرحأlm ا عيمج موقي نأnا لوخدلا دنع نيديلا لسغ� ن]رضا��m ةما�لا تاعامتجالا.  

o لا ب]ردتºoع ناlm سو?<ف ضرم Bانورو COVID-19 ةيس�ئرلا  لئاسرلاو ) VW ة?<غص تاعومجم( 
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  تاع�زوتلا ليدعتل  ةيناديملا قرفلاو تامدsTا يمدقم  عم لمعلا انيلع  `_ب^ي فيك

 ك?Åتو ةيطغتلا نم للقتو ةطش¦ألا مlm çoع ابلس رثؤت ال ?<بادتلا هذÄ نأ نم دكأت و عقاوملا VW ةطش¦ألاو ع�زوتلل طيطختلا دنع lWي ام رابتعالا رظنب ذخ

 :ةدعاسم نودب صاÀ6ألا

 ةاي�ºل ةذقنملا تاع�زوتلل ة]ولوألا ءاطعاب مق  :لعفإ 

 

 اذÄ نأ رابتعالا VW ذخألا عم - راظتنالا تقو نم للقتو ?<بكلا ماحدزالا بنجتت ��لا رغصألا تاعوم5oا ع�زوتل ططخ ، انكمم كلذ ناB امثيح :لعفإ

اقبسم ةصص56ا ةينمزلا ة?Åفلاو ة�<مملا زومرلا ع�زوت رابتعالا ن<ع� ذخ .اÄددعو ع�زوتلا تايلمع نم د]زملا �èعيس
ً

  .ع�زوتلا ةيلمع لبق 
 

 .ةلئاعلا دارفأ نم د"زملا روضح بلطتªس اذ- نأل تقولا سفن &} ةHIبكلا رصانعلا نم ادج HIبك ددع مدقت وأ تاعÉزوتلا جمدت ال
 

 يفظوم ن<ب W{امتجالا دعابتلا lmع ظاف�nاو lWمع لdشéو نكمأ امثيح ماحدزالا ليلقتو تاع�زوتلا تايملع  ءارجإل ?�كأ تاحاسم رفو  وأ  ددح :لعفإ

  .رصانعلا نوعمجي نيذلا كئلوأو ع�زوتلا
 

اديج ةز�جم نيديلا لسغل نكامأ  دوجو نم دكأت  :لعفإ
ً

 .)نوباصلاو ءاملا نم ةيفاB ةيمك( ع�زوتلا تايلمع لاوط 

 
 .ع�زوتلا تايلمع ءانثأ ةي�¥لا لئاسرلا رش~ل ةيصë6لا ةفاظنلا ز]زع¹ لاجم VW ةلعافلا تا�noا كارشإب مق  :لعفإ

 

 

 ؟عقاوملا نم برقلاب / `c عضوملا  ديدحت

اضيأ كرابتعا VW عض .نيديلا لسغ نكامأ VW ?<بانصلا عم ءالدلاو نوباصلا نم ِفاB نوزخم  دوجو نم دكأت :لعفإ 
ً

 وأ س�الملا  ليسغ نوباص ن]زخت 

 ةفاضالاب ،فيظنتلا قرفو  ة�¥لا لاجم  VW ن<لماعلل   ة]رورضلاةيصë6لا ةياقولا تادعمو فيظنتلا  داوم نم اÄ?<غو  ةيصë6لا ةفاظنلا تاودأ

  .ةيحالصلا ءا'pنا خ]راوتو رولdلا ن]زخت رابتعالا VW اذخآ . رولdلا نوزخم �mا
اقبسم نيدروملا ديدحتو راعسألا ضورع عمجب مقو  .كلذ �mإ امو ھتنايصو عقوملا ن<سحتل ة�ولطملا ةلمت�5ا رصانعلا نّود   :لعفإ

ً
 ةلسلس نأ ض?Åفإ .

 ةمداقلا ةليلقلا ر�شألل ةبعص نوdت ام�ر د]روتلا

 

 

 ؟عقاوملل ئراوطلا ططخ عضو `c ةيلKLا تاطلسلا معدو كارشإب موقن فيك 

Bو  اننوBا كاردا بلطتي انرود نإف  تامي56ا ةرادال تالاÄإ  ھيجوتلا  ةيم�m ةيل�5ا ئراوطلل طيطختلا تارابتعاو ةيلمع نم ءزجك حو��لا عقاوم جاردإ 

  .ةينطولاو

 تامدn6ا يمدقمو ةفيضملا تاعمت5oاو ن]رجا�ملاو ن<حزانلا تاعمتجم  عم ا'&ف رظنلاو ا'pشقانم مت�س ��لا ةيس�ئرلا طاقنلا ضع� لمش¹ ، كلذ �mإ ةفاضإلاب

  :lWي ام ةينطولاو ةيل�5ا تاطلسلا كلذكو

 ةروطخ دشألا قطانملا VW 2ة�¥لاو ةي�¥لا ةفاظنلاو ÕWصلا فرصلاو هايملا تامدخ ةدا]زل تا]ولوألا ديدحت •

  .ديدشلا رطº6ل  ةضرعملا ةيناdسلا تائفلل ةصاخ ?<بادت •

  .ةلمت�5ا لزعلا قطانمو تاع�زوتلا دادع£و ،ماحدزالا ليلقتو ،ةيفاضإ ةي�Ð تامدخ ?<فوت  :لجأ نم ةيفاضإ ضارأ ديدحت �mإ مامتÄالا ھيجوت •
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  ؟عمت�Kا لقنو تالاsLاو ىودعلا لاقتنا  ةيلامتحال دعتس� فيك

ارداق  ددحم لdش� ةنيعم ةلاح  ةرادا وأ بقع¹  نوdي نأ ñòرملا ?<غ نم
ً

 ةعومجم �mا ھلوخد درجمف لماB لdش�  COVID-19 ـ انوروB سو?<ف ضرم ءاوتحا lmع 

اضيأ رظنن نأ �Wب~ي سو?<فلا راش�نا ءاطبإل ?<بادت ديكأتلاب دجوت ن<ح VWو .لمت�5ا و]ران�سلا وÄ عمت5oا VW ىودعلا لاقتنا حبصيس ةيناdس
ً

 VW طيطختلا 

     .5�lWا عمت5oا VW ىودعلا راش�ناب  قلعتي اميف  اÄذاختا نكمي ��لا تاءارجالاو  ئراوطلا ةلاح و]ران�سل
 

¹ نأ دبالو  .ءاوس دح lmع تامي56ا لخاد تاردقلاو قفارملا نم لdل طيطختلا نم  د]زملا  لزعلا بلطتي - لزعلا
ُ

ëoألا تايلمعلاو تاءارجالا عÀ6صا 

 متي نأ �Wب~ي امك  .لزعلا نكامأ �mا اوبÄذ اذا ةديج ةلماعم  نوقلتي فوس م'«اب م'pنأمطو قلقلا مدعو م�سفنأ نع ف]رعتلاب مايقلا نم �ÇÈرملا

 :lWي ام لمش�ل ةيصë6لا ةفاظنلاو ÕWصلا فرصلاو هايملاو ة�¥لا لاجم VW ةلعافلا تا�noا عم طيطختلا

 ثيح  .لزعلل نكاما ةماقإل اÄ?<غو ة?<بك ن]زخت ةدحو ةئي'ô وأ ةيل�5ا ةيعمت5oا ي¦ابملا لثم ةيعمت5oا قفارملا ل]وحت VW رظنلا  :قفارملا .1

 يوتحت نأ بجي . اقبسم م�مييقت مت اذإ دارفالا لزعل ةبسانم ا'«وB ةقطنملا VW نكامأ ?<جأت وأ قدانفلا لثم ىرخأ تارايخ VW رظنلا نكمي

 عم قيثولا نواعتلاب اÄؤاش¦إ متي نأو (IPC) ا'pحفاdمو ىودعلا نم ةياقولا ?<بادت ذيفنت نامضل ةيفاB ةيتحت ��èو ةماقإ نكامأ lmع قفارملا

 �èبلاو ةرِسألا ?<فوت VW رظنلاو م'pفاضتسا نكمي نيذلا صاÀ6ألل �Wامجإلا ددعلا VW تاردقلا مييقت رظني نأ بجي .ةي�¥لا تا�noا

 نوdي نأ نكمي .)ةيبطلا ?<غو ةيبطلا( تادعاسملا ميدقتو  ة]و'pلا / ةرار�nا ةجردو ةيصë6لا ةفاظنلاو ÕWصلا فرصلاو هايملل ةيتحتلا

¹و ةميخو بقاوع تادعاسملا / ةيتحتلا ةي~بلا ةيافك مدعو ةظتكملا قفارملل
ُ

 ن<لوزعملا ناdسلا lmع رطا56ا ةدا]زو ضرملا رش¦ VW م�س

   .قفارملا كلت VW ن<لماعلا ن<فظوملاو

 ماعطلا( نم عقوملا VW ن<لوزعملا صاÀ6ألل ةيبطلا ?<غ تادعاسملا ?<فوت معدو ةأش~ملا ةرادإ VW ةدعاسملل ن<فظوم ن<يعVW ¹ رظنلا  :تاردقلا .2

 بيلصلا تايعمجو ةيندملا ةيام�nا( لاجم VW ءاBرشلا ةئبع¹ وأ / و ن<فظوم ن<يع¹ .)كلذ ?<غو س�الملاو ةيصë6لا ةفاظنلا تامزلتسمو ءاملاو

ثكُم ب]ردتب مÄد]وزتو )رمحألا لال�لاو رمحألا
ّ

   .ةيفاB ةيصÀ6 ةيامح تادعم م'�دل ن<فظوملا نأ نم دكأتلاو ةي�¥لا تالاBولا ةدعاسمب ف
أ اذإ :ءافعضلا دارفألا لزع .3

ُ
 عم قيس~تلاب مÄرسأ عم قيثولا لصاوتلا نم دكأت ،ةصاn6ا تاجايتحالا يوذ صاÀ6ألاوأ لافطألا لزع َد]ر

 .ةيام�nا لاجم VW ةلعافلا تا�noا

 لخاد ةلصفنم جالع تادحو وأ ÕWص قفرم �mإ ةح?�م مالآ نم نوناع� نيذلا �ÇÈرملا لقن �Wب~ي  : ديدش ضرم نم نوناع� نيذلا صاÀ6ألا .4

  .عقوملا

  ةح?�م مالآب ن<باصملا صاÀ6ألا جالعو دارفألا لزع� قلعتي اميف ةدحوملا ليغش�لا تاءارجإ ديدحتل ÕWصلا عاطقلا عم لمعلا :لعفإ

ق ؛ ضارمألا �ùÈفت تالاح VW معدلا يفظوم ن<يع¹ بعصلا نم نوdي دق  :لعفإ
ُ

 م�لومشو ب]ردتلاو VWاdلا ل]ومتلا ?<فوتل  طيطختلاب م

 .ةي�¥لا تالاBولا عم قيثولا نواعتلاب  ÕWصلا ن<مأتلاب
 

 ةئبع¹ ةطش¦أو مÄرسأو ن<لوزعملا صاÀ6ألل W{امتجالاو �úÈفنلا معدلاو ةيسفنلا ة�¥لا لاجم VW ةياعرلا ?<فوت �mإ ةجا�nا VW رظنلا  :لعفإ                

 .مصولل ن<لوزعملا صاÀ6ألا ضرع¹ يدافتل 5�lWا عمت5oا
 

  اÄرابتعاو )ضرملا ضارعأ م'&لع ر�ظت نيذلا دارفألا طقف يأ( ا�لمكأب ةيناdسلا تاعوم5oا lmع ÕWصلا رnãoا ضرف  مدع �mا وعدن  :لعفإ

¹ نأ نكمي ثيح يûاقو ءارجإB ةقلغم تائ�ب
ُ

الدب ناdسلا ن<ب ضرملا راش�نا VW مÄاس
ً

 ھلاقتنا عنم نم 
 

ق  : لعفإ
ُ

ألا لاصفنا عنم �mإ ةجا�nاو ةيام�nا رطاخم ةاعارم عم ،ةيانع� لزعلا قفارم تاب�ترت VW رظنلاب م
ُ

 لافطألل ةصاخ ،ةرس
 

  نHلوزعملا صاk~ألا لئاوع  معد

ف ؛ ةيبط ةلاح نم نوناع� نيذلا صاÀ6ألاو  نسلا رابك داعب�سإ  - دعُ� نع( ةرا]زلا •
َ

ك
ّ

 ، بآ س¹او ، فتا�لا - لصاوتلل قرط مادختسا VW ر

 ).nâإ ، روصلا ، لئاسرلا ، بياdس

  تادعاسملا  مالتسا نع لوؤسملا  ةداع نوdي يذلاو ةرسألا بر وÄ لوزعملا صë6لا ناB لاح VW ةمزاللا  تادعاسملا يقلت •



 

 ضرم  لوح تامي56ا ةرادال ةيذيفنتلا تا'&جوتلا  

 2020 راذآ COVID-19  -  31   انوروB سو?<ف
 

 

 ?<كفتلا بجي - ��úÈئرلا ةياعرلا مدقم لزع ةلاح VW ، كلذ �mإ امو ةقاعإلا يوذ صاÀ6ألاو ن<نسملاو لافطألل ةليدبلا ةياعرلا تاب�ترت ديدحت •

VW ا عم لمعلاnoةلعافلا تا� VW اn5ا دارفأو ةيام�o5ا عمت�lW. 

 عقاوم وأ ، ة?<بكلا تامي56ا( ةروطn6ا ةيلاع عقاوملا VW ىودعلل لاقتنا دوجو ةلاح VWو .ةساسح ةطقنلا هذÄ حبصت ام ةداع - ةثjxا عم لماعتلا

 ةلوبقملا قرطلا ددح ةافولا ةلاح VW .ةياغلل ةدودحم نوdتس ةجر�nا تالا�ºل ةحاتملا ةي�¥لا ةياعرلا تارايخ نإف )ةيف]رلا قطانملا VW ةرثانتملا ن<حزانلا

 ةي�¥لا تاطلسلا هددحت  يذلا وحنلا lmع ا'pحفاdمو ىودعلا نم ةياقولا ?<بادتب ما�Åلالا عم .تالئاعلا ةدعاسمو ثثnoا عم لماعتلل ايفاقثو ايعامتجا

ايفاقث ةلوبقم ةق]رط نكت مل اذا ةثnoا قرح قيبطتب مقت ال  .ةفاظنلاو ÕWصلا فرصلاو هايملا تالاBوو
ً

.  

ق
ُ

 لاجم VW ةلعافلا تا�noا نأ ض?Åفت ال  .لبقتسملا VW ىودعلا ءافخإ مدع VW ناdسلا دعاس¹ ا'«أل ا�عوقو عنمو ةمصولا ليلقت �mا يمرت  ةددحم ?<بادت ذاختاب  م

اقبسم كلذ قيس~تب مق .ثثnoا عم لماعت�س ةفاظنلاو ÕWصلا فرصلاو هايملا وأ ة�¥لا
ً

  تالئاعلا عم لمعلل  ةصصخم ةمظنم كانÄ نوdت نأ لضفألا نمو 

Ì'ا اذn6صوص VW ركبم تقو.   
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