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 تعليوبث هشاقبت االلتضام بإجشاءاث الىقبيت هي تفشي وببء كىسوًب

 0202( لغٌت 02صبدسة عي وصيش الذاخليت مبقتضً البٌذ ) ثبًيب( هي أهش الذفبع سقن )

 
رعمّ ٌري الزاتٕمبد اراتٕمبد لسااجخ ا لزصاأل ثا سا اد الُابٔخ له رفبٓ َثاب    -3المب ح

 (  َٔام  ثٍب له ربزٔر وبسٌب  ٓ الجسٔدح السظمٕخ.4444رُزَوب لعىخ 

 
ٔزاُلّ المذاب ت رعامٕخ الماُففٕه لاه راُا ز المذب ياخ لتبٔابد رمتإفٍ) ثامتٕاخ  -ك-4المب ح

 الزفزٕش . 
ٔسظ  ربف ثأظمب  المُففٕه المعمٕٕه َ قب  دمبأل الفقسح اك( له ٌري المب ح  -ة   

 له ر  لذب يخ لُشٔس الداختٕخ   زمب ٌ).
 

ه لاُففٕه اصىإه لاه ٔبم  المذب ت  ساب لتزفزٕش   ٔق   د  ك أب  ر  لىٍاب  ا -5المب ح

 ( له ٌري الزاتٕمبد .4المُففٕه المازمدٔه َ قب  دمبأل المب ح ا
 

ٔذد  لدٔس ا له الابأل للٕخ لمبزظخ ك سا  ا له الابأل ئ سا اد الزفزٕش َاالغ ح  -6المب ح

 َضجط الم بلفبد .
 

ٔزااُلّ لُففااُ َشازح الداختٕااخ الممتفااُن ثاابلزفزٕش َك ااسا  ا لااه الااابأل لسااجااخ  -7المااب ح

ا لزاااصاأل ثاااأَالس الاااد ب  الصاااب زح  اااه زئااإط الاااُشزا  َالج غااابد َالزاتٕمااابد 

َالقااسازاد الصااب زح ثمقزأااّ كْ لىٍااب َالمزاتقااخ ثااا سا اد الُابٔااخ لااه رفباآ 

 -َثب  رُزَوب َلىٍب:

 مد  اخ  المىبأح .الزقٕد ثبلاد  المعمُح ثً لتزج -ك 
( لزاس 3.7الزقٕد ثمعب بد الزجب د الجعادْ ثإه ا  ا ب  ثماب   ٔقا   اه ا -ة 

 َوصف ثمب  ٓ ذلك الابلتُن  ٓ المىبأح .
ا لزااصاأل ثُضااد الممبلاابد ثذٕااش رتياآ الفاا) َا وااف لاااب كصىااب  الزُا ااد  اآ  -ج 

 المىبأح.
 رقٕد المىبرد ثأَابد االغ ح المقسزح.  -  

 المىبرد َا   ب  ثقسازاد الذيس الببل  َالاصل .رقٕد   -ٌـ
 

ٔااز) رذسٔااس الم بلفاابد َئ ااسا  االغ ااابد َ اان الىمااُذج المازمااد لااه َشٔااس   -ك-8المااب ح

 -الداختٕخ َرمب ٔتٓ:
 -ومُذج الم بلفخ َ/كَ االغ ح لتمىبرد الرْ ٔزأمه لبٔتٓ: -3

الصب زح  ىٍب الم بلفخ َزا) الم بلفخ َالسا) الُلىٓ لتمىبأح اظ) الجٍخ 

َا ظ) الزجبزْ َ ىُان المىبأح َاظ) لبلمٍب كَ المفُت ثبلزُإد  ىٍب 

َربزٔر رذسٔس الم بلفخ كَ االغ ح َواُ  الم بلفاخ َاظا) َرُإاد لذاسز 

 َ/كَ لذسزْ ضجط الم بلفخ .



6367 
 

 6367 

 -ه لب ٔتٓ:ومُذج الم بلفخ لأل  ب  اليجٕإٕه الرْ ٔزأم  -4
اظااا) الجٍاااخ الصاااب زح  ىٍاااب الم بلفاااخ َزاااا) الم بلفاااخ َاظااا) البااا ص  

الم بلف له ازثاخ لقابلد َزاماً الاُلىٓ كَ زاا) الُصٕقاخ السظامٕخ لتٕاس 

ا ز وٓ َ ىُان الم ابلف َزاا) ٌبرفاً ئن َ اد َرابزٔر رذسٔاس الم بلفاخ 

 َوُ  الم بلفخ َاظ) َرُإد لذسز َ/اَ لذسزْ ضجط الم بلفخ.
 

   ٔز) رذسٔس الم بلفخ  تّ ص س وعر َٔعت) الم بلف وع خ لىٍب. - ة
رذاابل الم بلفاابد الزاآ ٔااز) رذسٔسٌااب ئلااّ المااد ٓ الااابأل  اآ لذممااخ الجدأااخ   -ج

 الم زصخ َذلك ثبليسح الزقتٕدٔخ كَ االلمزسَوٕخ.

 
ٔااز) رصَٔااد َشازح الصااىب خ َالزجاابزح َالزماأُه ثزقاابزٔس ُٔلٕااخ رجاإه ك اادا     -7المااب ح

 الم بلفبد الزٓ ر) رذسٔسٌب لأل  ب  َالمىبرد . 

 
 تـــــــــــــــــــــوصيش الذاخلي

 ت ــــــــــــيىعف احلالدلتىفيق 
  


