
                    

                
                                                       

                   
 

  
  

       
                     

                  
                   

                 
                 

                     
                      

                  
                 

                   
                  

              
   

              
               

  
                     

   
  

   
                  

                      
                  

         
  

              
  

                    
  

                   
                 

                     
   

  
                 

                
                 

   
  

                  
                 

                  

 باهرإلل يموقلا يراشتسالا ماظنلا

 ةرشن
.gov/advisoriesDHS 2:00 رياربف 07:رادصإلا خيرات|  يقرش تيقوتلاب ارهظ 2022

 يكيرمألا نطولل يباهرإلا ديدهتلا صخلم
 وأ ةبذاكلا تاياورلاب ةئيلملا تنرتنإلا ةئيب كلذ يف امب ، لماوع ةدع اهيذغت ةديازتم تاديدهت ةئيب يف ةدحتملا تايالولا لازت ال
 . ةيبنجأ تاهج اهمخضت وأ / و اهمدقت يتلا ةللضملاو ةئطاخلا تامولعملا نم ىرخأ لاكشأو ، ةرماؤملا تايرظنو ةللضملا
 ةقث ضيوقتو ةنتفلا عرزل يعمتجملا كاكتحالا مقافت ىلإ هذه ديدهتلا تاهج ىعست .يلحملا ديدهتلا لاجم يف ةلعافلا تاهجلاو
 نم اهريغو ةيعامجلا تامجهلا .فنعلا لامعأ مهلت نأ نكمي يتلاو ، تابارطضالا عيجشتل ةيموكحلا تاسسؤملا يف روهمجلا
 / و ةيجولويديإلا تادقتعملا زيزعت لجأ نم لمعت ةريغص تاعومجمو نودرفنم نومرجم اهبكتري يتلا ةهجوملا فنعلا لامعأ
 ريبك لكشب ريغتت مل ديازتملا ديدهتلا دهشم ءارو ةنماكلا فورظلا نأ نيح يف .ةمألل ا ًرمتسم ًاديدهت لكشت ةيصخشلا ملاظملا وأ

 راشتنا )1(:ديدهتلا ةئيب ديقعتو ؤبنتلا ىلع ةردقلا مدعو بلقتلا ةدايز ىلإ ةيلاتلا لماوعلا براقت ىدأ ، يضاملا ماعلا لالخ
 تاوعدلا )2( ؛ ةيكيرمألا ةموكحلا تاسسؤم يف روهمجلا ةقث ضوقت وأ ةنتفلا عرزت يتلا ةللضملا وأ ةبذاكلا تاياورلا
 تاسسؤملا ؛ ةيريهامجلا تاعمجتلاو ةلهسلا فادهألا ؛ ةدحتملا تايالولل ةيويحلا ةيتحتلا ةينبلا دض هجوملا فنعلل ةرمتسملا
 ، نييموكحلا نيفظوملاو قفارملا ؛ ةينيدلاو ةيقرعلا تايلقألا .يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم ؛ دجاسملاو دباعملاو سئانكلا لثم ، ةينيدلا
 تامظنملا تاوعد )3( و ؛ نيروصتملا نييجولويديألا نيضراعملاو ؛مالعالا لئاسو ؛ شيجلاو نوناقلا ذافنإ كلذ يف امب
 .ةريخألا ثادحألا ىلع ًءانب ةدحتملا تايالولا ىلع تامجه نشل ةيبنجألا ةيباهرإلا
 ةدملا
 يقرشلا تيقوتلاب ارهظ 2:00 ةعاسلا 2022 رياربف 07:رادصإلا
 يقرشلا تيقوتلاب ارهظ 4:00 ةعاسلا 2022 وينوي 07:ءاهتنإلا

 ىغلت 2022 رياربف 8 يف يهتنت نأ ررقملاو 2021 ربمفون 10 يف ةرداصلا باهرإلل يموقلا يراشتسالا ماظنلا ةرشن ***
 .اذه بجومب

 ةيفاضا ليصافت
 ةريغص ايالخ وأ نيدرفنملا مئارجلا يبكترم نم روهظلا يف ةدحتملا تايالولا ىلع باهرإلاب طبترملا يساسألا ديدهتلا رمتسي
 نيعم ىوتحم كالهتسا لالخ نم اهعرز متي ام اًبلاغ يتلا ةيلحملا وأ / و ةيبنجألا ملاظملا نم ةعومجم مهكرحت نيذلا دارفألا نم
 تمهاس ةرماؤملا تايرظنو ، ةللضملا وأ ةئطاخلا تاياورلاو ، ةفينعلا ةفرطتملا تايجولويديألا نيب براقتلا نإ .تنرتنإلا ربع
 .ةدحتملا تايالولا يف فنعلاب ديدهتلا ةدايز يف رمتستسو

 :يلي ام ةديازتملا ةيلاحلا ديدهتلا ةئيب يف مهاست يتلا ةيسيئرلا لماوعلا لمشت

 :ةيكيرمألا ةموكحلا تاسسؤم يف روهمجلا ةقث ضوقت وأ ةنتفلا عرزت يتلا ةللضملا وأ ةبذاكلا تاياورلا راشتنا )1(

 تاباختنالا ريوزتب قلعتي اميف ةللضملا وأ ةبذاكلا تاياورلل تنرتنإلا ربع قاطنلا عساو راشتنا كانه ، لاثملا ليبس ىلع 
 .2021 ماع لالخ ةفينعلا ةفرطتملا تامجهلا تاعوضوملا هذهب ةطبترملا ملاظملا تمهلأ . 19-ديفوك و ةدكؤملا ريغ

 ررضلا قاحلإل ةلواحم يف ةللضملا وأ ةبذاكلا تاياورلا هذه ميخضتب ، لازت الو ، ةثيبخلا ةيبنجألا ىوقلا تماق دقل 
 .ةدحتملا تايالولاب

 تاعمجتلاو ةلهسلا فادهألا ؛ ةدحتملا تايالولل ةيويحلا ةيتحتلا ةينبلا دض هجوملا فنعلل ةرمتسملا تاوعدلا )2(
 ةيقرعلا تايلقألا .يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم ؛ دجاسملاو دباعملاو سئانكلا لثم ، ةينيدلا تاسسؤملا ؛ ةيريهامجلا
 نيضراعملاو ؛مالعالا لئاسو ؛ شيجلاو نوناقلا ذافنإ كلذ يف امب ، نييموكحلا نيفظوملاو قفارملا ؛ ةينيدلاو
 :نيروصتملا نييجولويديألا

 ةللضملا وأ ةبذاكلا تاياورلا ميخضت يف يلحملا ديدهتلا لاجم يف ةلعافلا تاهجلاو ةيبنجألا ةيباهرإلا تامظنملا رمتست 
 نولعفي نيلعافلا ءالؤه ضعب .ةيموكحلا تاسسؤملا يف روهمجلا ةقث ضيوقتو ةنتفلا عرزل تنرتنإلا ىلع اًقبسم ةدوجوملا
 .هالعأ ةروكذملا تامظنملاو تاسسؤملاو دارفألاو تآشنملا دض فنع لامعأ ىلإ يدؤي دق امم ، تابارطضالا عيجشتل كلذ
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 باهرإلل يموقلا يراشتسالا ماظنلا

 ةرشن
.gov/advisoriesDHS 2:00 رياربف 07:رادصإلا خيرات|  يقرش تيقوتلاب ارهظ 2022

 يتلا ةمحدزملا نكامألا فادهتسا يف تايجولويديألاو ملاظملا نم ةعومجم نم نوحوتسملا نوفينعلا نوفرطتملا رمتسي 
 ، ةماعلا تاعمجتلاو ، روهمجلل اهيلإ لوصولا نكمي يتلاو ةيراجتلا قفارملا لثم ، ةلهس فادهأ اهنأ ىلع ًايديلقت اهيلإ رظنُي
 .ةدابعلا رودو ، ةلودلاو ةيموكحلا قفارملا ضعبو

 عفاودلا ساسأ ىلع فنعلاب رمتسملا ديدهتلا ىلع ءوضلا ساسكت ، ليفيلوك يف يدوهي سينك ىلع ريخألا موجهلا طلسي 
 .ةينيدلا تامظنملا دض تاديدهتلا نع ًالضف ، ةينيدلا وأ ةيقرعلا

 سئانكلاو قفارملاو تاعماجلاو تايلكلا نم اهريغو اًيخيرات دوسلا تاعماجلاو تايلكلل ةهجوملا تاديدهتلا 
 .فنعلل ةئبعتلل فرطتملا ديدهتلا يف ةلعافلا تاهجلا مهلت دقو قلقلا ببست ةيدوهيلا

 ىلإ لوصولا ةدايز اذه رفوي نأ نكمي ، ينطولا ديعصلا ىلع ضافخنالا يف 19-ديفوك دويق رارمتسا عم 
 ىلإ نوعلطتي نيذلا دارفألل ةديازتم اًصرف ةيريهامجلا تاعمجتلا نم ديازتملا ددعلاو ةيموكحلاو ةيراجتلا قفارملا
 مادختسا مت ، هسفن تقولا يفو. راذنإ قباس نودب وأ راذنإ قباس نود اًبلاغ ، كلذب مايقلل فنع لامعأ باكترا
 نييلحملا نيفينعلا نيفرطتملا لبق نم- عانقلا تاضيوفتو 19-ديفوك حاقل اميس ال- 19-ديفوك نم فيفختلا ريبادت
 ةيموكحلا تاسسؤملا فادهتسال نيفرطتملا ءالؤه ماهلإ يف اورمتسي نأ نكميو 2020 ماع ذنم فنعلا ريربتل
 .ريبادتلا كلتب طبترت يتلا ةيميداكألاو ةيحصلا ةياعرلاو

 ثادحإل ةليسوك ةدحتملا تايالولل ةيويحلا ةيتحتلا ةينبلا دض تامجهلا اًضيأ نويلحملا نوفينعلا نوفرطتملا ىأر 
 ءابرهكلل ةيويحلا ةيتحتلا ةينبلا ليطعت ىلإ ا ًرخؤم اوعلطت دقو ، ةيجولويديألا فادهألا زيزعتو ىضوفلا
 ايجولونكتلا لوح ةللضم وأ ةبذاك تاياور رشن قيرط نع كلذ يف امب ، ةدحتملا تايالولا يف تالاصتالاو
 .5G ةيولخلا

 ريوزت لوح ةللضملا وأ ةبذاكلا تاياورلا ىلع ًادر فنعلا ىلإ ةوعدلا نييلحملا نيفينعلا نيفرطتملا ضعب لصاو 
 اًصرف 2022 ماعل يفصنلا ديدجتلا تاباختنا تقبس يتلا رهشألا رفوت نأ نكمي. اهل ساسأ ال يتلا تاباختنالا
 ةيطارقميدلا تاسسؤملا دض هجوملا فنعلا ىلإ ةوعدلل دارفألا نم مهريغو نيفرطتملا ءالؤهل ةيفاضإ
 .تاباختنالا يف نيلماعلاو ةيباختنالا ثادحألاو بازحألا بتاكمو نييسايسلا نيحشرملاو

 باحسنالا دعب ناغفألا نينطاوملا نيطوت ةداعإو ءالجإ مادختسا ديدهتلا ةلعافلا تاهجلا نم ريغص ددع لواحي 
 دض تامجهلا ريربتو دمألا ةليوط ملاظملا مقافتل ةليسوك يضاملا ماعلا ناتسناغفأ نم يكيرمألا يركسعلا
 .نيرجاهملا

 :ةريخألا ثادحألا ىلع ًءانب ةدحتملا تايالولا ىلع تامجه نشل ةيبنجألا ةيباهرإلا تامظنملا تاوعد )3(

 دارفألا ماهلإ ةلواحمل تنرتنإلا ىلع ةياغلل يئرم دوجو ىلع ظافحلا يف ةيبنجألا ةيباهرإلا تامظنملا رمتست نأ حجرملا نم 
 .فينع طاشن يف طارخنالل ةدحتملا تايالولا يف نيميقملا

 يف يدوهي سينك ىلع 2022 رياني 15 موجه باقعأ يف ةدلقملا تامجهلا ةيبنجألا ةيباهرإلا تامظنملا راصنأ عجش 
 .ساسكت ، ليفيلوك

 ةئيبلا نم ةدافتسالل نوعسي دقو ، نييكيرمألاو ةدحتملا تايالولا فادهتسا ىلع نيمزاع بناجألا نويباهرإلا لظي 
 )شعاد( ماشلاو قارعلا يف ةيمالسإلا ةلودلا ميظنت ردصي دق. تامجه نشل طيطختلل جراخلا يف ةروطتملا ةينمألا
 يمشاهلا ميهاربإ وبأ شعاد ميعز ا ًرخؤم تلتق يتلا ةبرضلا ببسب ماقتنالل ةينلع تاوعد هل ةعباتلا لئاصفلا وأ
 .يشيرقلا

 بيجتسن فيك

 بسانملا تقولا يف تارابختسالاو تامولعملا لدابت يلارديفلا تاقيقحتلا بتكمو ينطولا نمألا ةرازو لصاوت 
 ىوتسم لك ربع انئاكرش عم تارابختسالاو تامولعملا لدابت لمشي اذهو. نكمم روهمج عسوأ عم ذيفنتلل ةلباقلاو
 عاطقلا نم ءاكرش عم تاديدهتلا نأشب ةرركتم تاطاحإ يرجن. صاخلا عاطقلا يفو ةموكحلا تايوتسم نم
 . ينمألا طيطختلا دوهج غالبإل كلذ يف امب ، يعماجلا مرحلاو نييميلقإلاو نييلبقلاو نييلحملاو ةيالولاو صاخلا
 ، فدهتسملا فنعلاو باهرإلا لاكشأ عيمج عنمو ديدحتل انئاكرش عم لمعلاب ةمزتلم ينطولا نمألا ةرازو لظت
 .ةنمآ انتاعمتجم ىلع ظافحلل نوناقلا ذافنإ دوهج معدو

 2 ةحفصلا | ارهظ 2:00| رياربف 07 رادصالا خيرات | باهرإلل يموقلا يراشتسالا ماظنلا ةرشن



                    

                
                                                       

                   
 

                
             

                 
    

               
                  

                 
         

                   
                    

      
                   

                
     

                   
                

               
                   

                   
           

 
  

     
 

       
  

                   
 

                 
    

                  
   

                   
    

               
  

     
  

         
                        

                   
     

                      
  

 باهرإلل يموقلا يراشتسالا ماظنلا

 ةرشن
.gov/advisoriesDHS 2:00 رياربف 07:رادصإلا خيرات|  يقرش تيقوتلاب ارهظ 2022

 جاتنإل باهرإلل اًصصخم ًاديدج اًيلحم اًعرف يلخادلا نمألا ةرازول عباتلا ليلحتلاو تارابختسالا بتكم أشنأ 
 ةرادإلا تعسو. ةلصلا تاذ تاديدهتلا ةهجاومل ةمزاللا بسانملا تقولا يفو ةميلسلا ةيتارابختسالا تامولعملا
 ةيصوصخلا ةيامح نامض عم ، فنعلا لامعأ عنمو مييقتل اهدوهج نم ءزجك تنرتنإلا ىلع طاشنلل اهمييقت
 .ةيندملا تايرحلاو ةيندملا قوقحلاو

 عنم يف ةدعاسملل تاودألاو دراوملاب تاعمتجملا دوزي تاكارشلاو ةياقولا جماربل ينطولا نمألا ةرازو زكرم 
 يف رالود نويلم 20 يلاوح تاكارشلاو ةياقولا جمارب تمدق ، 2021 ماع يف. فنعلا ىلإ فرطتلا نم دارفألا

 عم اضيأ تاكارشلاو ةياقولا جمارب كرتشا. باهرإلاو فدهتسملا فنعلا عنم ةحنم جمانرب لالخ نم حنم لكش
 .فنعلا عنم ةيفيك لوح يعولا ىوتسم عفرل ةيلحملا تاعمتجملا

 نمض "ةينطو ةيولوأ لاجم" هنأ ىلع يلحملا فينعلا فرطتلا يلخادلا نمألا ةرازو تفنص ، 2021 ماع يف 
 ةلصلا تاذ تاديدهتلا عنم ىلع لقألا ىلع رالود نويلم 77 قافنإ ىلإ ىدأ امم ، يلخادلا نمألا حنم جمانرب
 .اهل ةباجتسالاو اهنم ةيامحلاو اهل دادعتسالاو

 ةميقب ًاليومت ينطولا نمألا ةرازول عباتلا ةيحبرلا ريغ تامظنملل ةينمألا ةحنملا جمانرب مدق ، 2021 ماع يف 
 ةضرعملا ةيحبرلا ريغ تامظنملل ةيداملا ةينمألا تانيسحتلا نم اهريغو فادهألا زيزعت معدل رالود نويلم 180

 .ةيباهرإلا تامجهلا نم ريبك رطخل
 مييقتو ديدحتل ، بناجأ ءارظن كلذكو ، صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نم ءاكرش عم ينطولا نمألا ةرازو لمعت 

 ىلع ةرشتنملا ةرماؤملا تايرظنو ةللضملا وأ ةبذاكلا تاياورلا كلذ يف امب ، ةللضملاو ةئطاخلا تامولعملا
 .فنعلا مهلت نأ نكمي وأ ديؤت يتلا تنرتنإلا ىلع تاصنملا نم اهريغو يعامتجالا لصاوتلا لئاسو

•ماعلا نيعاطقلا نم ءاكرش عم ينطولا نمألا ةرازول ةعباتلا ةيتحتلا ةينبلا نمأو ينورتكلالا نمألا ةلاكو لمعت 
 انتينب دض رطاخملا فيفختل- ةدحتملا تايالولا يف ةيويحلا ةيتحتلا ةينبلا يلغشمو وكلام كلذ يف امب- صاخلاو
 .ينطولا ديعصلا ىلع يناربيسلا نمألا ةنورم ةدايزو ةيداملاو ةينورتكلإلا ةيتحتلا

 ةدعاسملا كنكمي فيك

 عالطا ىلع َقباو اًدعتسم نك

 دارفأ برقأو كطيحم نيودتب مق. رطخلل كضرعت دق يتلا فورظلاب ةيارد ىلع نكو ئراوطلا تالاحل ًادعتسم نك 
 .نمألا

 وأ ةبذاكلا تاياورلا ىلع فرعتلل ةيمالعإلاو ةيمقرلا ةيمألا وحم ىلع ظفاحو تنرتنإلا ىلع كتمالس ىلع ظفاح 
 .اهل ةنورملا ءانبو ةللضملا

 نامضو ، لضفأ لكشب سرادملاو ةدابعلا رودو تاكرشلا ةيامح ةيفيك ةفرعمل يلخادلا نمألا ةرازو دراوم ةعجارم 
 .ةماعلا تاعمجتلا ةمالس

 ةباجتسالاو ، نم ةيامحلاو عنمل ةلوذبملا دوهجلا نع الضف ، ةلمتحملا طشنلا رانلا قالطإ ثداوحل دادعتسالا ، 
 .تارجفتملا مادختسا نم فيفختلاو

 فنعلا ىلإ فرطتلا نم دارفألا عنم يف ةدعاسملل ةيعمتجملا دراوملا لوح ديزملا ىلع فرعت. 

 ةلمتحملا تاديدهتلا نع غالبإلا

 ةماعلا ةمالسلا يلوؤسمو ةيلحملا تاطلسلا ىلإ عامتسالا . 
•ىلإ ، تنرتنإلا ربع تاديدهتلا كلذ يف امب ، فنعلاب تاديدهتو هوبشم طاشن نع غلبأ ًائيش لق ، ام ًائيش تيأر اذإ 

 لصتا. يلحملا جامدنالا زكرم وأ ، يلارديفلا تاقيقحتلا بتكمل ةيناديملا بتاكملا وأ ، ةيلحملا نوناقلا ذافنإ تاطلس
 .ئراوطلا ةلاح يف 911 مقرب

 ةدعاسملا بلطاف ، نيرخآلا ىلع وأ هسفن ىلع ا ًرطخ لكشي دق وأ ةيسفن لكاشم نم يناعي اًصخش فرعت تنك اذإ. 
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 .911 مقرلاب لصتا وأ هوبشم طاشن يا نع نوناقلا ذيفنت تاطلس غلبأ- ًائيش لق ، ام ًائيش تيأر اذإ

 رفوتت .يلخادلا نمألا ةرازو لبق نم هعيزوت متي .يلخادلا نمألا تاديدهتو اياضق لوح تامولعم باهرإلل ينطولا يراشتسالا ماظنلا رفوي
 .Twitter.com/dhsgov:لومحملا فتاهلا تاثيدحت يقلتل . DHS.gov/advisories:ىلع تامولعملا نم ديزملا

 .كرويوين يف لقنلا ةئيه نم نذإب اهمادختسا مت اًئيش لقف ، ام اًئيش تيأر اذإ ةرابع
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