
ناملربلا نودشاني ءاملع
ةيجيتارتسالل اهنادقفب ةماعلا ةحصلا نومهتيو

 .ملاعلا يف باصم ينويلملا ةبتع لتاقلا انوروك سوريف قرطي
 اهنادقفب ةماعلا ةحصلا ةحلصم نومهتي ديوسلا يف ءاملعو
 .انوروكلا ةحفاكمل ةحضاو ةيجيتارتسال

ديوسلا

 ديفوك سوريفب ةافو ةلاح 1033 ءاثلثلا مويلا راهن ىتح ديوسلا تلجس
 ةماعلا ةحصلا ةحلصم تالجس بسحب ،19

Folkhälsomyndigheten لجر 533و ةأرما 500 مهنيب نم 
.اماع نيعبسلا قوف مه نم ةئف نم يه ةقحاسلا ةيرثكالاو
 .ةلاح 114 نينثالا سما راهن ذنم تلجس يتلا تايفولا ددع نوكي اذهبو
 تجلس امك .اصخش 10948 ىلا انوروك سوريفب نيباصملا ددع لصوو
 ةزكرملا ةيانعلا رداغ مهضعب ،ةلاح 859 دالبلا يف ةزكرملا ةيانعلا ماسقا
 .مزاللا جالعلا ىقلتي لازي ال رخالا ضعبلا

 ملاعلا

 ينويلملا ىلا لوصولا نم 19 ديفوك / انوروك سوريفب نيباصملا ددع براق
 ةلاح 1925179 ىلا نيباصملا ددعل يمسرلا مقرلا لصو ذا صخش
 .اصحش 445023 ىلا سوريفلا ضارعا نم نيفاعتملا ددع عفترا امنيب
  .ةافو ةلاح 119699 لجسو



انوروكلا ةبراحم ةيجيتارتسا نودقتني ءاملع

 ةماعلا ةحصلا ةحلصم ةجيتارتسا املاع 22 دقتنا
Folkhälsomyndigheten انوروك سوريف راشتنا ةبراحمل. 

 سفن ىلا” هجتت ديوسلا يف تايفولا ددع نأف ءالؤه داقتعا بسحبو
 .”ايلاطيا هدهشت يذلا عافترالا
 نم نيبختنملا” نم ءاملعلا بلاط رتهين زنغاد ةفيحص هترشن يأر لاقم يفو
 ليبس دجوي ال” هنال لخدتلا ”ةيلعلا ةيلؤسملا مهديب نيذلا بعشلا لبق
 مهضراعي رينغيت شردنا ةئبوالا ةحفاكم ةحلصمل ماعلا ريدملا نا الا .”رخا
:يفحص رمتؤم يف لاقو .يأرلا
 ةجيتارتسا ىلا رقتفن اننا ءاعدالا عطاق لكشب يفنا نا ديرا الوا”
 .”انتيجيتارتسا انيدل عبطلاب نحن .طقف مهل بوسنم مالكلا اذهف .ةحضاو
:فاضاو
 عم قباطتت الو ةيحص ريغ اهنوسبتقي يتلا تايفولا ماقرا نا امك”
 تايفولا ددع لجست ايلاطيا يف تايفشتسملا نأف كلذل ةفاضا .انتايئاصحا
 كلذ يف ةيرهوجلا ءاطخالا نم ريثكلا كانه .طقف تايفشتسملا لخاد
 .”لاقملا

بناجالا نيب ىلعالا ةبسنلا

 ةيحض فلالا 19 ديفوك/انوروك سوريف تافعاضمب تايفولا ددع زواجت
 ،قارعلاو ،لاموصلا ديلاوم نم مه نم نا تايئاصحالا نيبتو .ديوسلا يف
 ماقرا بسحب ،سوريفلاب نيباصملا نيب نم ىلعالا ةبسنلا نولكشي ايروسو
 نارياو ادنلنف ديلاوم نم مه نم نا امك .ةماعلا ةحصلا ةحلصم
 نيباصملا نيب نم ةيلاع ليثمت ةبسن اضيا مهيدل ةقباسلا ايفالسوغويو
 .ناكسلا ةبسنب ةنراقم



 نيباصملا نيب نم ةيلاع ليثمت ةبسن اضيا مهيدل ةقباسلا ايفالسوغويو
 .ناكسلا ةبسنب ةنراقم
:لينغيت شردنا لاقو
 .”تائفلا كلت عضو روطت بثك نع بقارنس”

ةلاطبلا

 )راذا( سرام نم لوالا ذنم لمعلا نع لطاع 82000 نم رثكا لجس
 .2019 ماعلا نم اهسفن ةرتفلا عم ةنراقم ددعلا فعض وهو .يضاملا
 نيلماعلا نم مه نيررضتملا مظعمف ،ةيضاملا عيباسالا يف لاحلا ناك امكو
 راثالا نا الا .ةراجتلاو فيظوتلاو ،معاطملاو ،ةيقدنفلا تامدخلا لاجم يف
 يتلا ةعانصلا اهنم ،اضيا ىرخا تاعاطق ىلا رشتنت انوروك ةمزال ةيبلسلا
  .ريخالا عوبسالا يف ريبك لكشب تررضت

  


