
سالفالا باوبا ىلع نسناكس
ةلاطبلا ةبسن عفري انوروكو

 .لتاقلا انوروك سوريف راشتنا نم دحلا لجا نم ةديدج تاداشرا
 ددع زواجت ةلاطبلا ةبسن عافترا نم ةموكحلا رذحت تقو يف
 .صخش فالا ةسمخ سوريفلاب نيباصملا

)ناسين( ليربا نم لوالا
ديوسلا يف انوروكلا تايفو

 عافترا Folkhälsomyndigheten ةماعلا ةحصلا ةحلصم تلجس
 .ةلاح 239 ىلا لصو ديوسلا يف انوروك سوريفب تايفولا ددع يف
 ال ذا تاصوحفلا ءارجا بولسا قطانملا نم ديدعلا يف تايفشتسملا تريغ
 رثا اذهو .سوريفلا ضارعا نم نوناعي نم عيمج نم تانيع ذخا متي
 تاءاصحا تفقوت امك نيباصملل يقيقحلا مقرلا ىلع رشابم لكشب
.ةعاسلا رادم ىلع انوروك سوريفب تاباصالا

 ملاعلا يف تايفولا

 ثدحا يفو ،ملاعلا لوح انوروك سوريفب نيباصملا ددع عافترا رمتسي
 ددع غلب اميف .ايربخم ةدكؤم ةلاح 858892  ليجست مت تايئاصحا



 ثدحا يفو ،ملاعلا لوح انوروك سوريفب نيباصملا ددع عافترا رمتسي
 ددع غلب اميف .ايربخم ةدكؤم ةلاح 858892  ليجست مت تايئاصحا
 .اصخش 178100 ىلا نيفاعتملا ددع عفترا 42158 تايفولا

ةماع حئاصن
 مويلا Folkhälsomyndigheten ةماعلا ةحصلا ةحلصم تمدق
 نم تبلطو .انوروك ىودع راشتنا نم ةيامحلا ةيفيك نع ةديدج تاداشرا
 نودجاوتي نيذلا نئابزلا ددع نم دحلا قوستلا زكارمو ،ةيراجتلا لاحملا
 .هسفن تقولا يف رجتملا لخاد

 ءاوهلا يف  ةيضايرلا نيرامتلا ةسرامم ةيضايرلا يداونلا ىلع بجيو
 دحلا ىلا ةفاضا رخا راعشا ىتح تايرابملا ليجآتو ناكمالا ردق ،قلطلا
 .روهمجلا ددع نم

 بلطتت يتلا ةيونسلا اهتارمتؤم لجؤت نا ةيلهالا تايعمجلا ىلع بجي
 .دحاو ناكم يف اعامتجا

 بنجتو .راوزلاو نيفظوملا نيب ةفاسم ءاقبا نم دكآتلا لمعلا بابرا ىلع
 .نكما اذا لزنملا نم لمعلا ةرورض ىلا ةفاضا يرورض ريغلا رفسلا

 ةيمويلا تالحرلا ددع ليدعتو ماعلا لقنلا باكر ددع نم دحلا ةرورض
 .اماحدزا قلخي ال يك بلطلا مجح عم بسانتيل

 ةئملا يف 9 ىلا لصت دق ةلاطبلا ةبسن

 سما راهن يفحص رمتؤم لالخ نوسردنا انيلادغام لاملا ةريزو ترذح
 ومنلا يف اضافخنا دهشتس ملاعلا لود ةيبلاغ امك ديوسلا نا نم ءاثلثلا



 سما راهن يفحص رمتؤم لالخ نوسردنا انيلادغام لاملا ةريزو ترذح
 ومنلا يف اضافخنا دهشتس ملاعلا لود ةيبلاغ امك ديوسلا نا نم ءاثلثلا
  .انوروك سوريف راشتنا اهب ببست يتلا ةمزالا ببسب 2020 ماع يف
 لالخ ةئملا يف 9 ىلا ةلاطبلا ةبسن عفترت نا ةيديوسلا ةموكحلا عقوتت امك
 . 2008 ةنسل ةيلاملا ةمزالا لالخ هيلع ناك امم ىلعا وهو ،يلاحلا ماعلا
:تلاقو
 هذه رثؤتس .لبقتسملا يف ةبيصع ةلحرم هجاوتس ديوسلا نا دكؤملا نم”
 .”اعيج انيلع ةمزالا
 

نسناكس ةقيدح ذاقنال معد ةلمح

 سوقان ملوهكوتسا ةمصاعلا يف ةريهشلا نسناكس ةقيدح ىلع نوميقلا قد
 مهالا يحايسلا قفرملا هجاوي .ةداح ةيداصتقا ةمزا نم نيرذحم رطخلا
 قلطا هسفن راطالا يفو .لبقملا فيصلا لبق سالفالا رطخ ديوسلا يف
 ةميقب تاعربت عمج نم اونكمتو ةقيدحلا ذاقنال تاعربت ةلمح نويديوسلا
 .Mitti ةفيحص بسحب ،نورك نييالم ةثالث
 ةلمح نا نسربسكا ةفيحص ىلا نسناكسل ماعلا ريدملا ،ريمتارب ناوج لاق
 انا” لاقو هتداعس نع ربعو لبقتسملاب مهنامياو سانلا ةقث نع ربعت معدلا
 .”رثآتمو حرف … رثآتم


