
 

 

 

 ةبلاطملل عراوشلا ىلإ يروسلا بعشلا هيف َجرخ يذلا مويلل ةرشاعلا ةيونسلا ىركذلا ماعلا اذه سرام/راذآ نم رشع سماخلا فداص

 ،ةيضاملا ةرشعلا ماوعألا لالخ .اًدج ةملؤم تناك جئاتنلا َّنأ اّلإ .دسألا ماظن دي ىلع عمقلا نم دوقعل ّدح عضو ىلإ ةوعدلاو هقوقحب

 ةجيتن مهنم فالآلا تائم َلِتُقو ،يعاَمَجلا حوزنلاو ،بيذعتلاو ،ةيفُّسعتلا تالاقتعالاو ،تاراصحلا نم ةليوط تاونسل نويروسلا َضَّرعت

 مهتايّرحو مهتايح لاطت يتلا تاديدهتلاو برحلا فنع نم اًبره رارفلا ىلع نييالملا ربجُأ ،يلاتلاب .رئاجلاو يئاوشعلا يّوجلا فصقلا

 نع اًثحب ابوروأو ةرواجملا نادلبلا ىلإ نوريثكلا أجل .ةلودلل ةعباتلا ريغ ىرخألا تاهجلاو اهئافلحو ةيروسلا ةينمألا ةزهجألا دي ىلع

 لمألا َصيصب نآلا دِّدهُت كرامندلا َّنكل .مهيوذلو مهسفنأل نامألا ريفوت لمأ ىلع ناسنإلا قوقحو نمآلا شيعلا يف مهقوقح نمضي ٍذالم

  .ريبك ٍءانع َدعب َقَّقحت يذلا اذه

 تحبصأ نيّرافلا ةدوع َّنأ ىلع ديكأتلا ىلإ ضعبلا عفدي ام ،ىلوألا ةجردلاب دالبلا لامش يف نآلا ايروس يف ةيركسعلا كراعملا زّكرتت

 نآلا يدادبتسالا هماظنو دسألا راّشب رطيسُي .اهِلاح ىلع تلاز ام رومألا َّنأل ةقيقحلا نع دعبلا ّلك ةديعب ةيضرفلا هذه َّنكلو .اًمامت ةنمآ

 نيحزانلاو نيئجاللا ّلكف .بعشلاو ةموكحلا ىلع ةقلطملا هتطلس ةسراممل فيوختلاو ةّوقلا بولسأ مدختسي َلاز امو ،دلبلا قطانم مظعم ىلع

 اذإ ةقحالملا نم ةرَّربُم فواخم يلاتلاب مهيدلو ،"نييباهرإلا" ةناخ نمض ماظنلا لَبِق نم نوفَّنصُي ،نويداعلا نونطاوملا ىّتحو ،ايروس نم

 َناك وهو ،٢٠١٧ ربوتكأ/لّوألا نيرشت يف ،نيدلا رهز ماصع هب ىلدأ يذلا حيرصتلا ليلدِب ،اًنلع فواخملا هذه ماظنلا َدَّكأ دقو .اوداع

 ،ةلودلا كتحماس اذإ -ىّتح- .دوعت اّلأ كيلإ لّسوتأ ،رخآ دلب ىلإ ايروس نم ّرف نمو بره -ىلإ-" :كاذنآ يروسلا شيجلا يف اًريبك اًدئاق

 ."ًادبأ اودوعت ال مكنم يل ةحيصن .حماسن نلو ىسنن نل ًادهع نحنف

 فقاوم ةيدنكلاو ةيدنلوهلا ناتموكحلا تذخّتا ،لاثملا ليبس ىلع ،ةيضاملا ةليلقلا رهشألا يف .قئاقحلا هذهب ةديدع ةيبنجأ ٌتاموكح فرتعت

 ةبساحم ىلإ ىعست اهّنأ ةيدنلوهلا ةموكحلا تنلعأ ،٢٠٢٠ ربمتبس/لوليأ يفو .ايروس يف ةّرمتسملا ناسنإلا قوقح تاكاهتنا ّدض ةمزاح

 ىلعأ مامأ ىوعد عفر ىلإ فاطملا ةياهن يف يّدؤت دق ٍةيلآ َنمض ،"ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا" نع يلودلا نوناقلا بجومب ايروس

 ممألا ةيقافّتا بجومب ،ةيمسر تاضوافم ءارجإ تبلط" ادنك َّنأ رهشلا اذه يدنكلا ةيجراخلا ريزو َنلعأ ،كلذك .ةدحّتملا ممألا ىدل ةمكحم

 ذنم يروسلا بعشلا ّقحب تَبِكُترا يتلاو ىصحُت الو ّدعُت ال يتلا ناسنإلا قوقح تاكاهتنا ىلع ايروس ةبساحمل ،بيذعتلا ةضهانمل ةدحّتملا

 رارغ ىلع ،بيذعتلاو لاقتعالاو فيقوتلل ضُّرعتلا ةيشخ اًيموي نويروسلا هشيعي يذلا ّرمتسملا فوخلاب تاردابملا هذه ّرِقُت ."٢٠١١ ماعلا

  1.عازنلا نم تاونس ١٠ رادم ىلع يروس ٠٠٠,١٠٠ هيلإ َلآ يذلا ريصملا

 ءاغلإل ةرفاس ٍةلمحب اًرّخؤم ترشابو "ةنمآ" تتاب ايروس نم ءازجأ كانه هَّنأ كرامندلا تنلعأ ،٢٠١٩ ماعلا ذنم ،خراص ٍضقانت يف ،ْنكلو

 نوناقلا نم ٧.٣ مسقلا( دئاسلا ماعلا فنعلا ببسب طقف اوّرف مهّنأ اورِبُتعا نيذلا نييروسلل ةحونمملا ةتّقؤملا ةماقإلا حيراصت ديدمت ضفر وأ

 ةيناسنإاللا ةلماعملا بورض نم هريغ وأ بيذعتلا وأ مادعإلا ةبوقع نع مجان يدرف رطخ ىلإ اًدانتسا سيلو ،)بناجألاب ينعملا يكرامندلا

                                                             
 ةّلقتسملا ةدياحملا ةيلودلا ةيلآلاو ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلاب ةّينعملا ةّلقتسملا ةيلودلا قيقحتلا ةنجل لَبِق نم اًلماش اًقيثوت تاكاهتنالا قيثوت ّمت1
 ةيروهمجلا يف ةبكترملا يلودلا نوناقلا فينصت قفو ةروطخ ّدشألا مئارجلا نع نيلوؤسملا صاخشألل ةيئاضقلا ةقحالملاو قيقحتلا يف ةدعاسملل
  .2011 سرام/راذآ ذنم ةيروسلا ةيبرعلا
 



 

 ١٨٩ يلاوحل ةمَّدقُملا تابلطلا تَضِفُر ،يضاملا رهشلا يفو .)بناجألاب ينعملا يكرامندلا نوناقلا نم ٧.٢ مسقلا( ةدوعلا دنع ةنيهملا وأ

 اًريصم نورظتني كرامندلا يف رخآ يروس ٥٠٠ ىلاوح ةّمثو .مهلبقتسم اونّمأو اوّرقتسا مهَّنأ اودقتعا نأ دعب كانه ذالملا اودجَو اًيروس

 مهتماقإ اودقف نيذلا صاخشألا رابجإ نكمي ْنكلو ،ةدوعلا نوضفري نيذلا دارفألا ليحرت عيطتست ال كرامندلا َّنأ نم مغرلا ىلع .اًهباشم

 اونواعتي مل اذإ" ةيدقنلا مهتاصّصخم اورسخي نأ نكمملا نمو ،مهيوذ نع نيلصفنم ،ةدوعلا زكارم ـب ىَّمسُي ام يف ثوكملا ىلع ةتّقؤملا

 ."مهترداغم دنع

 ةيلودلا ةيامحلا ناكرأ نم نكرب ةحاطإلاب دِّدهُت ةرهاظلا هذهف .نيئجاللا فيضتست يتلا ىرخألا نادلبلل ةريطخ ًةقباس كرامندلا رارق لِّكشُي

 وأ ةيساقلا ةبوقعلا وأ ةلماعملا وأ بيذعتلا هيف هجاوي دق دلب ىلإ صخش ّيأ ةداعإ مدع نمضي يذلا ،ةيرسقلا ةداعإلا مدع أدبم :نيئجاّلل

 مدعب اهمازتلا كهتنت ال اهَّنأ ةيكرامندلا ةموكحلا يعّدت ،هلعفت ام ءافخإلو .اهربج نكمي ال ىرخأ رارضأ ّيأ وأ ،ةنيهملا وأ ةيناسنإاللا

 .ليحرتلا تامّيخم ىلإ نولَقنُي اّلإو ايروس ىلإ اًعوط اودوعي نأ مهقئاثو ديدجت ّمتي مل نيذلا نييروسلا نم طقف بلطتو ةيرسقلا ةداعإلا

 دّيسلا اهنطاوم َلغش ثيح ١٩٥١ ماعلا يف نيئجاللا ةيقافّتا تغاص يتلا ةيساسألا نيرشعلاو ّتسلا لودلا نيب نم َناك ٍدلب نم كلذ يتأيو

 .رمتؤملا سيئر بصنم نسرال دونك

 نم سيلف يلاتلابو ،هيلع ةرطيسملا ىوقلا نع رظنلا ضغب انمآ اناكم هرابتعا نكمي ايروس يف ناكم دجوي ال هنا دحأ ىلع ىفخي ال

 ةموكحلا دِشانُن ،هيلعو .دسألا ماظن قطانم نع الضف ايروس يف ةقطنم يا ىلا نييروسلا عاجرا ىلع لمعلا يقالخألا وأ يقطنملا

 ريثكلا ىناع نأ َقبس ٍبعش هاجت يناسنإلا اهبجاو يف رظنت نأ ،نيئجاللا فيضتست يتلا نادلبلا عيمجو ،يلودلا عمتجملاو ،ةيكرامندلا

  .هتالئاعل نامألاو نمألا ريفوتل اًدهاج ىعسيو ةيضاملا رشعلا تاونسلا لالخ

  :»ةقيقحلا روسج« عورشم ىلع نوعّقوملا

 ةيلاقتنالا ةلادعلل يلودلا زكرملا •

 ةيطارقميدلاو يندملا عمتجملا زكرم •

  لئادب ةسّسؤم •

  ايروس يف يطارقميدلا لاقتنالا معدل يلاتلا مويلا •

  ةيمنتلا لجأ نم نآلا ءاسنلا •

 يتلود •

  ةلادعلل يروسلا دهعملا •

 ايروس يف تاكاهتنالا قيثوت زكرم •

 ناسنإلا قوقح لجأ نم ءاّبطأو نوماحم •

 اذه .تاونس عبرأ ذنم ًاعم ةكارش يف لمعت يتلا يندملا عمتجملا تامظنم نم عستل ةكرتشملا دوهجلا جاتن وه ةق*قحلا روسج عورشم

 ،نييروسلا اياحضلا ةنحم لوح يعولا ىوتسم عفر ىلإ فدهت تاردابمو تاجتنم ةدع نم دحاوو ةعومجملل يناثلا يسيئرلا عورشملا وه

 طاقن نم ةديرف ةعومجمو ةفلتخم ةيواز ةعومجملل ةمظنم لك مدقت .اهب اورم يتلا مئارجلل ةلماشلا ةلادعلاو ،مهقوقح زيزعتل مهلملا لمعلاو

 .نييروسلا دض بكترُت يتلا قاطنلا ةعساولا ناسنإلا قوقح تاكاهتنا ةهجاوم يف ةلادعلا زيزعت ىلع زكرت اعيمج اهنكل ،ةوقلا

 


