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نييروسلا نيئجاللا لافطألا ميلعت
ميلعتل هب مايقلا ةفيضملا لودلاو نيحناملا ىلع نيعتي ام
نيئجاللا نييروسلا لافطألا



،نييروسلا لافطألا ميلعت ىلع ريبك لكشب برحلا ترثأ
،داح لكشب سرادملاب قاحتلالا تالدعم تعجارت دقف
نيذلا لافطألا نيب اضيأ نكلو ايروس يف طقف سيل

ندرألاو نانبلو ايكرت نم لك تذختا .رارفلاب اوذال
ىلع نييروسلا لافطألا لوصح نامضل ةماه تاوطخ
نس يف ئجال نويلم5.1 نم رثكأ نكلو ،ميلعتلا
يأ ىلع اولصحي مل ةثالثلا نادلبلا هذه يف ةساردلا
.يضاملا ماعلا يمسر ميلعت

ةايح ةيامحل تّرف اهنإ ”شتوو ستيار نمويه“ ـل ةئجال ةيروس تالئاع تلاق
كبملا جاوزلا بسن تعفترا .رطخ يف تاب لافطألا ءالؤه لبقتسم نكلو ،اهلافطأ

ّ
ر

ءاقب ةرتف تلاط املكو ،نيئجاللا نييروسلا لافطألا نيب داح لكشب لافطألا لمعو
.ميلعت ىلع لوصحلاو اهيلإ مهتدوع صرف تصلقت املك ،ةسردملا جراخ لافطألا
نييروسلا نيئجاللا لعجت يتلا ةيساسألا لماوعلا نم ةيميلعتلا صرفلا صقن
1.ابوروأ ىلإ رارفلا يف نوبغري

امود تناك ةيروسلا ةمزألل ةباجتسالا راطإ يف نوحناملا اهمدقي يتلا تاليومتلا
ءانبو ،باعيتسالا ىلع سرادملا ةردق ةدايز نم ةفيضملا نادلبلا نيكمتل ةيساسأ
لافطألل ةهجوم جمارب دادعإو ،مهبيردتو نيسّردملا فيظوتو ،اهميمرتو سرادملا
يف رمتؤم يف نوحناملا دهعت ،6102 طابش/رياربف يف .ةساردلا نع نيعطقنملا
قيقحتل تاونس ةدع ىلع دتمت تادعاسم لكش يف رالود رايلم11 نم رثكأب ندنل
يف نيئجالل ةفيضملا نادلبلا يف ةلماك قاحتلا ةبسن ىلإ لوصولا لثم فادهأ
ةمظنم تركذ .ةمولعم ريغ مويلا ىلع تلازام تفرُص يتلا غلابملا نكلو7102.2
ريرقت يف ،ميلعتلا ىلع زكرُت ةيموكح ريغ ةمظنم ،(dlrowriehT) ”مهملاع“
ريياعم طسبأب ىتح اومزتلي مل نيحناملا بلغأ“ نأ بآ/سطسغأ يف هتردصأ
3.”ةيفافشلا

ماعلل دّيجلا طيطختلا ليهستل ةعرسلا هجو ىلع مهتادهعتب مازتلالا نيحناملا ىلع
 .سرادملاب نيئجاللا لافطألا قاحتلا نامضو – هدعب امو – لبقملا يساردلا

ستيار نمويه اهتقثو يتلا تاسايسلا عجارُتل ةفيضملا لودلا معد اضيأ مهيلع
ليبق نم تاسرامملا4.سرادملاب قاحتلالا نم لافطألا عنمت يتلاو شتوو
مهنيكمت نود – ينوناق عضو ىلع وأ ةيموكح قئاثو ىلع نيئجاللا لوصح طارتشا

،ينوناق لكشب لمعلا نم ءارقفلا نيئجاللا مرحت – عقاولا ضرأ ىلع كلذ نم
.ميلعتلا يف مهقح ضّوقتو

نيئجاللا لافطألا ةدعاسمل ةيمهألا غلاب رمأ ميلعتلا ضرتعت يتلا زجاوحلا ةلازإ
،ةفيضملا لودلا يف ةمهاسملاو مهقوقحب عتمتلاو برحلا راثآ نم يفاعتلا ىلع
لافطألا ددع دادزي ،عازنلا ءدب ذنم ماع لك نكلو .ايروس ءانب ةداعإ مث نمو
ىفنملا يف ئجال نويلم7.6 نم رثكأ دجوي ،ايملاع .سرادملا جراخ نييروسلا
ةلوفطلا ةلحرم زواجتت ةرتف يهو ،اماع02 نم رثكأ ذنم تبشن تامزأ ببسب
02 يف امابوأ سيئرلا اهمظني يتلا نيئجاللا لوح ةداقلا ةمق ىعست5.اهلمكأب

لافطألا ددع نكلو ،سرادملاب ئجال لفط نويلم قاحلإب دهعتلا ىلإ لوليأ/ربمتبس
ىلع ادامتعا6.نويلم5.3 زواجتي ملاعلا لوح ةساردلا نم نيمورحملا نيئجاللا
دّدحت ،ندرألاو نانبلو ايكرت يف شتوو ستيار نمويه اهترجأ ةضيفتسم ثوحب

ذاقنإل اهعابتا ةفيضملا لودلاو نيحناملا ىلع نيعتي يتلا تاوطخلا ةقيثولا هذه
.عايضلا نم يروس ليج

7102 لوليأ/ربمتبس 2

نيئجاللا نييروسلا لافطألا ميلعتل هب مايقلا ةفيضملا لودلاو نيحناملا ىلع نيعتي امنييروسلا نيئجاللا لافطألا ميلعت

شتوو ستيار نمويه

،(اماع31) نيفرب ،(اماع11) نيف ،(اماع11) دمحم نويروسلا ةوخألا
نيرشت/ربمفون ذنم نوشيعي ثيح ،ايكرت برغ يف مهتيب يف نوسلجي
لامعأب نوموقي وأ نويزفلتلا ةدهاشم يف مهتقو نوضمي .3102 يناثلا

ةلئاعلا نإ مهتدلاو لوقت .لمعلا نم مهلهأ ةدوع نورظتني امنيب ةيلزنم
.”ايكرت نم برهلا ةدشب لواحتو ةسئاي“
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7102 لوليأ/ربمتبس 4

نيئجاللا نييروسلا لافطألا ميلعتل هب مايقلا ةفيضملا لودلاو نيحناملا ىلع نيعتي امنييروسلا نيئجاللا لافطألا ميلعت

شتوو ستيار نمويه

ايكرت
نع الضف ،اناجم ةيموكحلا سرادملاب قاحتلالاب نييروسلا لافطألل ايكرت حمست
دمتعتو نييروس نيسّردم فظوُت ”ةتقؤم ميلعت زكارم“ ـل ةيبرتلا ةرازو صيصخت
”ةلوفطلل ةدحتملا ممألا قودنص“ دافأ .ةلّدعُم ةيموكح ةيروس جمارب
002 ميمرتو ،5102 يف ايكرت يف ةديدج سرادم7 ءاشنإ مت هنأ (فسينويلا)

رثكأ لوصح نع الضف ،”عوطتم“ يروس سّردم0078 فيظوتو ،ىرخأ ةسردم
عافترا ىلإ ىدأ ام،لقنلا تامدخ يف تادعاسم ىلع يروس لفط فالآ01 نم
يتلا ةنسلاب ةنراقم ةئاملاب03 ةبسنب سرادملاب نيقحتلملا لافطألا ددع

7.اهتقبس

لافطألا ددع نإ ناسين/ليربأ يف ةيبرتلا ريزو لاق ،تاوطخلا هذه مغر
زكارمو ةيمسرلا سرادملا يف ميلعت ىلع نولصحي نيذلا نيئجاللا نييروسلا
ةقيقح يف نكل8.ةساردلا نس يف افلأ657 لصأ نم افلأ523 زواجتي مل ميلعتلا
،كلذ نم ىلعأ ميلعت ىلع نولصحي ال نيذلا لافطألا ددع نوكي امبر رمألا
يروس لفط فلأ039 نم رثكأ دوجو دكؤت ايكرت يف ليجستلاب ةصاخلا تانايبلاف
يف لافطألا مدقت املك ليجستلا بسن يف داح عجارت عم ،اماع71-5 نس يف
9.رمعلا

ةياهن لبق نييروسلا لافطألا عيمج ليجست ىلإ كارتألا نولوؤسملا ىعسي
،ةحومط ةياغلا ودبت01.فدهلا اذه قيقحتل لمعلا يف نورمتسم مهو ،7102
ال ةسردملا نس يف نييروسلا لافطألل يلامجإلا ددعلاف ،ققحتلل ةلباق اهنكلو
ةيموكحلا سرادملا يف لجسم لفط نويلم4.61 لصأ نم ةئاملاب5 زواجتي
ذاختا ىلع ايكرت ةدعاسم نيحناملا ىلع11.(5102-4102 تانايب بسحب) ةيكرتلا
 :ةيلاتلا تاوطخلا

ميلعتلا مامأ ازجاح سيل ةيوهلا قئاثو مادعنا نأ دكأتلا

لافطألا ىلع ضرفت ال يهف ،ليجستلا لاجم يف ةيخس ةسايس ايكرت جهتنت
رادصتسا مهيلع ضرفت لباقملا يف اهنكلو .ةماقإلا راهظإ نيئجاللا نييروسلا
ةيروسلا تالئاعلا عيمج تناك ،5102 يف .ةيكرتلا تاطلسلا نم ةيوه تاقاطب
نود تاقاطبلا هذه ىلع تلصح دق ابيرقت شتوو ستيار نمويه اهتلباق يتلا

6102 راذآ/سرام يف تدمتعا ةيكرتلا تاطلسلا نكلو .ركذُت تاريخأت وأ تابوعص
تارتف رظتنت تراص اهنإ ةيروسلا تالئاعلا تلاقف ،”ليجستلل قباسلا زرفلا“ ءارجإ
سرادملا وريدم ضفر امك21.تاقاطبلا هذه ىلع لوصحلل رهشأ6 زواجتت
نإو ىتح ،نييروسلا لافطألا ليجستب حامسلا قطانملا ضعب يف ةيموكحلا
:ةيكرتلا تاطلسلا ىلع .ىرخأ قئاثو نويرادإلا ضرفو ،ةيوهلا تاقاطب اورهظأ

،ءانثألا يفو .اروف ةيوهلا تاقاطب تابلط يف لصاحلا مكارتلا ةجلاعم•
.سرادملاب ليجستلل ةيوهلا ضوع ىرخأ قئاثو راهظإب نييروسلل حامسلا

.يلحملا ىوتسملا ىلع ميلعتلا لاجم يف ةيكرتلا تاسايسلا ذيفنت•

عاطقنالا بابسأو ميلعتلا ىلع ةعجشملا ريغ لماوعلا ةجلاعم

،ةيموكح ةيكرت سرادمب نوقحتلي نيذلا نييروسلا لافطألا بلغأل ةبسنلاب
،مهيلع ةبيرغو ةديدج سيردتلا ةغل ربتعت ،يضاملا ماعلا افلأ57 غلب مهددعو
يف نولجسملا لافطألا .ةدودحم ةفثكملا ةغللا ميلعت جمارب ىلإ لوخدلا صرفو
،ةيكرتلاب سوردلا مهف نوعيطتسي ال دق ،ديدحتلا هجو ىلع ،ىلعأ تايوتسم
ريفوت نوعيطتسي ال لافطألا نم اريبك اددع نأ امك .ةساردلا نع نوعطقنيف
يف ايكرت تقلطنا .زييمتلاو شرحتلا هجاوي مهضعبو ،يسردملا لقنلا فيراصم
نيحناملا ىلع .ديزملا لعف اهيلع نيعتي نكلو ،تاقّوعملا هذه ضعب ةجلاعم
:ىلع ايكرت ةدعاسم

لعتلا جماربو يوغللا معدلا جماربب نييروسلا لافطألا قاحتلا بسن ةدايز•
ّ

م
.فثكملا

بتاور ىلع نولصحي نيذلا ”نيعوطتملا“ نييروسلا نيسّردملا ددع ةدايز•
طيطختلاو – ريصقلا ىدملا ىلع – ”ةتقؤملا ميلعتلا زكارم“ يف سيردتلل
يف نييروسلا بالطلا عيمج جامدإل ايكرت هتمسر يذلا فدهلا غولبل

.ةيكرتلا ةيموكحلا سرادملا ةموظنم

 .ةمّعدملا يسردملا لقنلا تامدخ ةدايز•

لمع صرف ةدايزب ةساردلا نع عاطقنالاو لافطألا لمع صيلقت
نيغلابلا

كمُي اراسم تصصخ اهنأل ةفيضملا نادلبلا ةيقبب ةنراقم ةدئار ايكرت
ّ

نييروسلا ن
ىلع تحيتأ يتلا لمعلا حيراصت ددع نكلو .لمع حيراصت ىلع لوصحلا نم
باحصأ نأل ،نييروسلا نيئجاللا نم ةئاملاب1 نم لقأ لمشت عقاولا ضرأ
رطضي ام اريثك31.مهل رجألا نم ىندأ ّدح عفدبو مهتلافكب نوبلاطم لمعلا
مهنأ مغر ،مهرسأ لخد نيسحتل ميلعتلا نع عاطقنالا ىلإ نويروسلا لافطألا
ىلإ نييروسلا لامعلا لوصو نيسحت41.نييروسلا نيغلابلا نم لقأ نوضاقتي

كلذ يف امب ،لافطألا لمعل ةيلاعلا بسنلا ضيفخت هنأش نم لمعلا يف ةيامح
.ةئجاللا ةيروسلا رسألا نيب ،ةرطخلا لامعألا

ىلع لوصحلل تابلط ميدقتب نيئجالل حامسلل نيناوقلا ليدعت ايكرت ىلع•
.لمعلا بحاص ةلافك طارتشا لدب ،رشابم لكشب لمع حيراصت

عيسوت ةيناكمإ يف رظنلا ،ةيكرتلا ةموكحلا عم لمعلاب ،نيحناملا ىلع•
لافطألا ىلع طغضلا فيفختل لخدلا قلخ جماربلو رسألل هجوملا معدلا
.لمعلا لجأ نم ةساردلا نع اوعطقني ال يك نييروسلا

عبارلا فصلا مامتإ دعب اهيلع تزاح يتلا ةداهشلا لمحت (اماع41) ناور
نأ لبق ةيسارد تاونس4 ابيرقت تعاضأ .ميلعتلل تقؤم يروس زكرم يف
.5102 يناثلا نوناك/رياني يف لجستت
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نانبل
ءوجل بلاط نويلم – ةمسن نويلم5.4 ـب هناكس ددع رّدقُي يذلا – نانبل يف دجوي

عومجم نم رثكأ ،ةساردلا نس يف ابيرقت لفط فلأ005 مهنم ،لّجسم يروس
،نيحناملا نم معدب .ةيموكحلا سرادملا يف نيلجسملا نيينانبللا لافطألا

يف نييروسلا لافطألل ناكم فلأ002 يضاملا ماعلا ةينانبللا تاطلسلا تصصخ
يف رهظلا دعب ”يناثلا ماودلا“ يف الوصف تحتفو ،ةيناجملا ةيموكحلا سرادملا
نييروسلا لافطألا ددع نكلو .قاحتلالا صرف ةدايزل ةيموكح ةسردم832
نورخآ افلأ78 قحتلا امنيب ،افلأ851 زواجتي مل ةيموكحلا سرادملاب نيقحتلملا
ماظن جراخ لقألا ىلع يروس لفط فلأ052 يقب .ةصاخ هبشو ةصاخ سرادمب
يتلا ةصاخلا هبش وأ ةصاخلا وأ ةيموكحلا سرادملا جراخ يأ) يمسرلا ميلعتلا
نانبل مسر51.ةيوناثلا ةلحرملا نس يف مهنم ةئاملاب59 ،(ةموكحلا اهب فرتعت

جماربب افلأ022و يمسرلا ميلعتلاب ”ينانبل ريغ“ لفط فلأ032 قاحلإل افده
ةدعاسم نيحناملا ىلع .7102-6102 يساردلا ماعلا لالخ يمسرلا ريغ ميلعتلا
:ميلعت ىلع نييروسلا لافطألا لوصح نامضل تاوطخلا هذه قيقحت ىلع نانبل

نع مهعاطقناو لافطألا لمع صيلقتل ةماقإلا طورش نم ءافعالا
ةساردلا

نيئجاللا ىلع ةديدج ةماقإ طورش نانبل ضرف ،5102 يناثلا نوناك/رياني يف
ديدجتل ةيونس موسر عفدب ربكأ وأ51 نس يف مه نم لك مازلإب ،نييروسلا
ممألا ةيضوفم“ ىدل نيلجسملا ريغو ،دحاولا صخشلل رالود002 اهتميق ةماقإلا
دالبلا يف ءاقبلل ينانبل ليفك نع ةرداص ةلافك راهظإب ”نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا
نم اونكمتي مل نييروسلا نيئجاللا يثلث نأ ىلإ تاريدقتلا ريشت .ينوناق لكشب
لافطألا قاحتلا ىلع ةيبلس تاساكعنا يف ببست ام ،ينوناقلا مهعضو ديدجت
.ميلعتلاب

ضرفت ال – نيحناملا نم ةموعدملا – ميلعتلا لاجم يف ةيخسلا نانبل ةسايس
ضعب نكلو .سرادملاب ليجستلل ةماقإ ىلع لوصحلا نييروسلا لافطألا ىلع
ريغ ىرخألا قئاثولا نم ددع ىلإ ةفاضإ ،كلذ اوطرتشا سرادملا يريدم
.اهليصحت نييروسلا نم ريثكلا عيطتسي ال يتلاو يمسر لكشب ةضورفملا

ريغ نوئجاللا هجاوي .نيئجاللا رقف مقافت يف اضيأ ببستت ةماقإلا طورش
رفسلا ىلع مهتردق نم ّدحي ام ،لاقتعالا رطخ لوعفملا ةيراس ةماقإل نيلماحلا
ةيروسلا رسألا نم ةئاملاب07 تناك ،5102 يف .يمسر ريغ لمع نع ثحبلل
،ايموي دحاولا صخشلل رالود48.3 ـب نانبل يف رّدقملا رقفلا طخ تحت شيعت
ريفوت اضيأ نوعيطتسي ال ءارقفلا نوئجاللا .ةقحتسم نويد اهل اهنم ةئاملاب98و
مهتايجاح ديدستل لافطألا لمع ىلع نودمتعي وأ يسردملا لقنلا فيراصم
رطخ نوهجاويو ةساردلا نع نولماعلا لافطألا عطقني ام اريثكو ،ةيساسألا
نيلماحلا ريغ ءايلوألا ىشخي امك .ريطخلا لمعلاو فنعلاو لاقتعالاو لالغتسالا

 .شيتفت طاقنب رورملا اهيلإ لوصولا بلطتي سرادمب مهلافطأ قاحلا نم ةماقإل

طرش نم نيئجاللا ءافعإ ماعلا نمألاو ةيلخادلا ةرازو ىلع•
َ

ةماقإلا موسر ّي
.لجاع لكشب لقنتلا ةيرح نامضو ،ةلافكلاو

،ربكأ وأ51 نس يف لافطألا نيكمت نامض ةينانبللا تارازولا ىلع ،اهنيح ىلإ•
ليجستلاو لقنتلا نم ،ةيعرشلا ةماقإلا نادقفب رشابم لكشب نيرثأتملاو
.سرادملاب

لمشي امب ،اروف ةيروسلا رسألا معدل هجوملا ليومتلا ةدايز نيحناملا ىلع•
لقنلا فيراصم ريفوت ىلع نيئجاللا ةدعاسمو ،لخدلل نماضلا لمعلا
.يسردملا

ليجستلا ةسايسب ةيسردملا تارادإلا عيمج مازتلا نامض ةيبرتلا ةرازو ىلع•
ةبساحمو ،تازواجتلا نع غيلبتلا نم نيئجاللا نيكمت عم ،ةيمسرلا
.نيزواجتملا
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عاطقنالا بابسأو ميلعتلا ىلع ةعجشملا ريغ لماوعلا ةجلاعم

وأ ةيزيلغنإلا ةغللا ةينانبللا ةيموكحلا سرادملا دمتعت ،عباسلا فصلا نم ةيادب
ريثكلل ةبسنلاب ةداتعم ريغ تاغل يهو ،يحابصلا ماودلا لوصف سيردتل ةيسنرفلا

بلغأ سّردُت نأ ضرتفُيف ،ةيئاسملا تارتفلا يف امأ .نييروسلا لافطألا نم
،ةيسنرفلا وأ ةيزيلغنإلاب سّردُت يتلا تايضايرلاو مولعلا ءانثتساب ،ةيبرعلاب لوصفلا
دجوت ال .نيتغللا نيتاهب لوصفلا هذه عيمج نوسّردُي نيسّردملا ضعب نكلو
ثارتكا مدع نع تالئاعلا تثدحت .ةيوناثلا ةلحرملا يف ةيبرعلاب سيردت تارتف
 .سرادملا ضعب يف ةيسردم بتك دوجو مدعو ،نيسّردملا

نييرادإلاو نيملعملا لبق نم يندبلا باقعلا ةرهاظ يشفت ةيروس تالئاع تفصو
امك .تاونس5 انايحأ مهرامعأ زواجتت ال نيذلا ،لافطألا قح يف تالفاحلا يقئاسو
لخادو ةسردملا ىلإ مهقيرط يف تاقياضملاو زييمتلاو شّرحتلا لافطألا هجاوي
مل ،تالاحلا ضعب يف .نييرادإلاو نيملعملا لبق نم فاك لخدت نود لوصفلا
ةجيتنو .سرادملا يف هايملا تارود مادختساب نييروس لافطأل نوملعملا حمسي
نم مهئانبأ بحس ىلع يلاهألا ضعب ربجأ وأ ةساردلا نع لافطأ عطقنا ،هلك كلذل
 .سرادملا

ةصاخو ،يوغل معد جمارب ريفوت – نيحناملا ةدعاسمب – ةيبرتلا ةرازو ىلع•
.ةيوناثلا ةلحرملا وأ ةطسوتملا ةلحرملا نس يف لافطألل

ةبساحمو ،ةيموكحلا سرادملا يف يندبلا باقعلا رظح ذيفنت ةرازولا ىلع•
ةعيرس تاقيقحت حتف نمضي امب ةيامحلا تايلآ زيزعتو ،نيطروتملا نيملعملا
 .اهتجلاعمو ،زييمتلاو ةقياضملاو يندبلا باقعلا معازم يف

فيظوت ةدايزو ،نيملعملا بيردت نيسحت – نيحناملا نم معدب – ةرازولا ىلع•
.نيلهؤملا نييروسلا نيسّردملا

يمسرلا ريغ ميلعتلا يف ةيموكحلا ريغ تامظنملا رود حيضوت

لافطألا دمتعي ،ةديعب وأ ةئلتمم ةيموكحلا سرادملا اهيف نوكت يتلا تالاحلا يف
فالتخاب زيمتت جماربلا هذه نكلو .يمسرلا ريغ ميلعتلا ىلع بلاغلا يف نويروسلا
.يمسرلا ميلعتلا ىلإ يضفُي راسم اهيف سيل اهنم ريثكلاو ،ةدوجلا تاجرد يف ريبك
فرشت يتلا ةيمسرلا ريغ سرادملل هجوملا معدلا ةيبرتلا ةرازو تبحس ،5102 يف
تبلطو،ةيمسرلا ريغ سرادملا ضعب قالغإب ترمأو ،ةيموكح ريغ تامظنم اهيلع
.مهقطانم يف سرادملا نم عونلا اذه نع غيلبتلا ةيموكحلا سرادملا يريدم نم
نكلو ،7102-6102 ماعلل يمسرلا ريغ ميلعتلاب اصاخ اراطإ ارخؤم ةرازولا تدمتعا
نيعطقنملا لافطألا ىلإ لوصولا يف ةيموكحلا ريغ تاعومجملا هبعلتس يذلا رودلا
.حضاو ريغ ىقبي ةساردلا نع

ةينانبللا ةموكحلا ىلع ،يمسرلا ميلعتلاب لافطألا عيمج قاحلإ راظتنا يف•
ريفوت يف ةكيرش اهتفصب لجاع لكشب ةيموكحلا ريغ تاعومجملا رود حيضوت
.6102 ماعلل يمسرلا ريغ ميلعتلاب صاخلا راطإلا قيبطتو ،ميلعتلا
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قشمد يحاوض نم هلوصو ذنم نانبل يف ةسردملا ىلإ بهذي مل (ماوعأ01) رازن
.هترسأ ةلاعإل موي لك نانبل لبج يف عراشلا يف ةكلعلا عيبي .1102 ماع
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ندرألا
ةيساردلا ةنسلا يف ميلعت ىلع اولصحي مل نيذلا نييروسلا لافطألا ددع غلب
بجومب .ةساردلا نس يف افلأ522 لصأ نم،افلأ08 يلاوح ندرألا يف ةيضاملا
قوملا ”ندرألا دقع“

ّ
نوحناملا دهعت ،طابش/رياربف يف نيحناملاو ندرألا نيب ع

ىلع ندرألا ةدعاسمل تاونس3 دادتما ىلع ايونس رالود نويلم007 فرصب
5.18 هتميق يفاضإ غلبمب رايأ/ويام يف اودهعت مث ،نييروسلا نيئجاللا ةفاضتسا

ىلإ ندرألا فدهي ،دقعلا بجومب61.ميلعتلا ىلإ لوصولا نيسحتل رالود نويلم
لصي امو ،6102 فيرخ يف يمسرلا ميلعتلاب يفاضإ يروس لفط فلأ05 ليجست
ةياهن يف مهنكمتس ةدمتعم ةفثكم جماربب اماع21و8 نيب لفط فلأ52 ىلإ
ةدعاسمل هجوملا ليومتلا ةدايز .ةيموكحلا سرادملاب قاحتلالا نم فاطملا
.ريبك لكشب ميلعتلا ىلإ لوصولا نيسحت هنأش نم ططخلا هذه ذيفنت ىلع ندرألا

يف رارمتسالل ندرألا عم لمعلاو ،لجاع لكشب مهتادهعت ذيفنت نيحناملا ىلع
:ىرخألا زجاوحلا ةجلاعمو تاحالصإلا عيسوت

ميلعتلا مامأ ازجاح قئاثولا مادعنا لكشي الأ نامض

نيئجاللا تاميخم جراخ نوشيعي ئجال فلأ025 يلاوح ىلع ندرألا ضرفي
ةبولطم قئاثولا هذه .”ةمدخلا قئاثو“ ىلع لوصحلل ةيلخادلا ةرازو ىدل ليجستلا
ليجستو ةمّعدملا ةيبطلا ةياعرلا ىلع نييروسلا نيئجاللا لوصحل يمسر لكشب
71.ليجستلا اهيف مت يتلا ةقطنملا يف طقف ةحلاص يهو ،سرادملا يف لافطألا
يف نيناوقلا تريغت نأ دعب نيئجاللا تاميخم اورداغ نيذلا – نيئجاللا فالآ تاب
ندرألا يف نييروسلا لافطألا نم ةئاملاب04 ىلإ03 ـب رّدقُي امو ،4102 زومت/ويلوي
ةفاضإ .ةمدخلا قئاثو ىلع لوصحلل نيلهؤم ريغ – داليم تاداهش نولمحي ال نمم

يف نييروسلا عيمج ىلع5102 طابش/رياربف ذنم ندرألا ضرف ،كلذ ىلإ
ضرف هنكلو ،ةديدج ةمدخ قئاثو ىلع لوصحلا ةفيضملا ةيلحملا تاعمتجملا

فلأ002 يلاوح لازام ،6102 ناسين/ليربأ علطم ىتح .اهليصحتل ةبعص اطورش
ةيموكحلا سرادملا ةيبرتلا ةرازو ترمأ ،ةيباجيإ ةوطخ يف .كلذ اولعفي مل يروس
لصفلا يف ليجستلاب ةمدخلا قئاثو نولمحي ال نيذلا نييروسلا لافطألل حامسلاب
لبق قئاثولا ىلع لوصحلا مث ،6102 لوليأ/ربمتبس يف (فيرخلا) لوألا يساردلا
مهل حمسُيس ناك نإ حضاولا ريغ نمف ،كلذ نم اونكمتي مل نإو ’.لصفلا ةياهن
.(عيبرلا) يناثلا لصفلا يف ليجستلاب

لافطألا ليجست ضفر مدع نامضل ةنورمب لماعتلا يف رارمتسالا ندرألا ىلع
،داليم تاداهش وأ ةمدخ تاقاطب ىلع لوصحلا اوعيطتسي مل نيذلا نييروسلا
.ىرخأ ةيوه قئاثو ميدقتب مهل حامسلاو
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نيرشت/ربوتكأ02 ،ندرألا يلامش يرتعزلا ميخمب ةسردم يف نويروس لافطأ
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ءاغلإو ،لمعلا حيراصت ىلع لوصحلا ليهست يف رارمتسالا
ةبسانتملا ريغ تابوقعلا

ندرألا يف رّدقملا رقفلا طخ تحت نييروسلا نيئجاللا نم ةئاملاب68 يلاوح شيعي
لخ .ايرهش دحاولا صخشلل (رالود59) ايندرأ ارانيد86 ـب

ُ
ةدحتملا ممألل مييقت ص

ندرألا يف ةساردلا نس يف نييروسلا لافطألا نم ةئاملاب79 نأ ىلإ5102 ماع
،ريصق تقو ىتح .ةيلاملا بعاصملا ببسب ميلعتلا نع عاطقنالا رطخ نوهجاوي
ضرفو ،لمع حيراصت ىلع لوصحلا نييروسلا نيئجالل ليحتسملا هبش نم ناك
هذه تلمش .حيراصت نود نولمعي مهو مهيلع ضبق نم لك ىلع تابوقع ندرألا
،نيئجاللا تاميخم ىلإ ةيرسقلا ةداعإلاو ةيلاملا تامارغلاو لاقتعالا تابوقعلا
نع عاطقنالا رطخ نويروسلا لافطألا هجاوي91.ليحرتلا تالاحلا ضعب يفو
.لاقتعالا ىلإ مهوليعم ضرعتي امدنع لمع نع ثحبلل ةساردلا

.لمعلا حيراصت ىلع لوصحلا ليهستل ةيباجيإلا تاوطخلا نم ةلسلس ندرألا ذختا
فلأ002 ىلإ لصي امل حيراصت رادصإب ندرألا دهعت،6102 طابش/رياربف يف

يبنجألا رامثتسالا ةدايز اهنيب نم لماوع ىلع فقوتت ططخلا هذه نكلو ،يروس
ندرألا حمس ،ناسين/ليربأ يف02.ةيبوروألا قاوسألا ىلإ تارداصلاو صاخلا
مث،موسر يأ عفد نود لمع حيراصت ىلع لوصحلل رهشأ3 ةلهمب نييروسلل

ّدحلاو لمع حيرصت فلأ02 نم رثكأ رادصإب حمس ام ،ىرخأ رهشأ ةثالثب اهددم
ىلإ مهلقنو ينوناق ريغ لكشب نولمعي نيذلا نييروسلا لاقتعا تايلمع نم
نأل لمعلا حيراصتل نورقتفي نييروسلا بلغأ لازام ،كلذ مغر12.نيئجاللا تاميخم

ابغار نوكي ال امبر يذلا ،لمعلا بحاص ةلافك ىلع لوصحلا لمشت اهليصحت طورش
ال نيذلا نويروسلا امأ .رجألل ىندألا دحلاب مازتلالا وأ دقعلا ىلع عيقوتلا يف
.لمعلا حيراصت بلطل نيلهؤم ريغ مهف ،ةمدخ قئاثو نولمحي

ةيامحلا تاءارجإ ىلإ نييروسلا لوصو ليهست يف رارمتسالا ندرألا ىلع•
.ةيمسرلا لمعلا قوسو

نيسحتل ةعرسلا هجو ىلع اهب اودهعت يتلا لاومألا فرص نيحناملا ىلع•
.نييروسلا لمعب قلعتت ةحضاو فادهأ عضوو ،لمعلا ىلإ نييروسلا لوصو

ةبسانتم ريغ تابوقع ضرفت يتلا تاسايسلا نع دبألا ىلإ يلختلا ندرألا ىلع•
يف قيقحتلاو ،حيراصت نود نولمعي مهو مهيلع ضبقُي نيذلا نييروسلا ىلع
.ةموعزملا ةينوناقلا ريغ ليحرتلا تايلمع

ريغ ميلعتلا ىلإ لوصولا نيسحتو عاطقنالا بابسأ ةجلاعم
يوناثلا ميلعتلاو يمسرلا

لافطألا تائم بّرست يف نارقألا تاقياضمو سرادملا يف يندبلا باقعلا ببستي
نإ اولاق نييروس ءايلوأ شتوو ستيار نمويه تلباق22.ةنس لك نييروسلا
بيردت يأ اوقلتي مل نييندرأ نيسّردمو ،سرادملا يف ائيش اوملعتي مل مهءانبأ
.ابلاط05 نم رثكأ اهيف الوصف اوهجاوو

نوعطقني نيذلا لافطألا عيمج عنمت ةيروسلا ةمزألل ةقباسلا ةيندرألا نيناوقلا
،نيحناملا نم معدب .ةيموكحلا سرادملاب قاحتلالا نم تاونس3 نم رثكأل
52 يلاوحل هجوم6102 فيرخ يف يمسر ريغو دمتعم جمانرب عضول ندرألا ططخي
ةبسنلاب .”تاونس ثالثلا ةدعاق“ مهيلع قبطنت نمم ةنس21و8 نيب يروس فلأ
مهل مّدقتل ةيموكح ريغ ةمظنم ةيبرتلا ةرازو تدمتعا ،ربكأ وأ31 نس يف لافطألل
عيسوت ىلع ةمظنملا هذه نودعاسي نيحناملا نأ مغرو .يمسر ريغ اميلعت
ىوس هنم دفتسي ملو ،ادودحم لازام جمانربلا اذه ىلإ لوصولا نأ الإ ،اهجمانرب
.يروسلا عازنلا ةيادب ذنم نييروسلا لافطألا نم فالآ ةعضب

مهنم ريثكلا نأل ،ميلعت ىلع لوصحلل ربكأ معد ىلإ نورخآلا لافطألا جاتحي
جراخ تاونس اوضمأو ،ركبملا جاوزلا رطخل نوضرعم مه وأ لمعلا طغض نوهجاوي
ددع غلبي مل ،ندرألا يف ةنس71و61 نيب يروس لفط فلأ52 نيب نم .ةسردملا
ةريبك صرف رفوتت مل .لفط0045 يضاملا ماعلا ةيوناث سرادمب اوقحتلا نيذلا
ىلع بلطلا لازامو ،ينهملاو ينقتلا بيردتلا جمارب ىلإ لوخدلل بابشلاو لافطألل

.تاراهم ىلإ جاتحت ال ةحاتملا لامعألا نأل اليئض جماربلا هذه

.سرادملا يف يندبلا باقعلا رظح ليعفت ةيبرتلا ةرازو ىلع•

،نيسّردملا بيردت ةدوج نيسحت – نيحناملا نم معدب – ندرألا ىلع•
.نيلهؤملا نييروسلا نيسّردملا تاراهم لالغتساو

لافطألل يمسرلا ريغ ميلعتلا قاطن عيسوت بناجألا نيحناملاو ندرألا ىلع•
يوناثلا ميلعتلا ىلإ نييروسلا لافطألا لوصو عيسوتو ،ةنس31 قوف
 .ينهملا بيردتلاو
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،نامع يف اهتبوطخ متاخ رهظت ،ايروس ،ةطوغلا نم اماع51 اهرمع ةاتف
جاوزلا تالدعم تدادزا .عباسلا فصلا يف ةساردلا تكرت ثيح ،ندرألا
.1102 ذنم ندرألا يف تايروسلا تائجاللا تايتفلا نيب فاعضأ4 ركبملا
.ادج ريغص جاوزلا دعب ةساردلا نعباتي يتاوللا تايتفلا ددع
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ةظوفحم قوقحلا عيمج

ءاطشنلاو اياحضلا بناج ىلإ فقن اننإ .ملاعلا بوعش فلتخمب ةصاخلا ناسنإلا قوقح ةيامحل اھدوھج شتوو ستيار نمويھ سركت
ققحن .ةلادعلل ةانجلا ميدقتو ،بورحلا ءانثأ يناسنإاللا لماعتلا نم دارفألا ةيامحو ،ةيسايسلا قوقحلا ةلافكو ،زييمتلا عنم ىلع لمعنو
تاسرامملا نع اوفكي يك ةطلسلا باحصأو تاموكحلا هجاون امك .ةيلوؤسملا نيكهتنملا لمحنو ناسنإلا قوقح تاكاهتنا فشكنو
.عيمجلل ناسنإلا قوقح ةلافك ةدناسم ىلإ يلودلا عمتجملاو ريهامجلا وعدنو .ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلا اومرتحيو ةئيسملا

وغاكيشو لسكوربو نيلربو توريبو مادرتسمأ يف بتاكمو ،ةلود04 نم رثكأ يف نيلماع اھل ةيلود ةمظنم شتوو ستيار نمويھ
سنوتو وتنروتو ويكوطو وكسسنارف ناسو سيرابو كرويوينو يبورينو وكسومو سلجنأ سولو ندنلو غربسناهوجو اموغو فينجو
ra/gro.wrh.www//:sptth انعقوم ةرايز ىجرُي ،تامولعملا نم ديزمل .خرويزو نطنشاوو
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