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 ةيتاوملا ةئيبلا راشتنا لظ يف ،اهعافترا ايروس يقرش لامش قطانمب اريلوكلا ضرمب تايفولاو تاباصإلا دادعأ لصاُوت

 .ةرواجملا لودلاو ايروسل ريطخ ديدهت نم هلّكشي تاب ام طسو ،هئاوتحال ةحاتملا تاناكمإلا فعضو ،ضرملا اذهل

 تاباصإلا دادعأ تزفق ،يضاملا سطسغأ/بآ رهش يف تارفلا رهنل ةيذاحملا قطانملا يف ىلوألا تاباصإلا روهظ ذنمو

 ريد ،بلح اهنم تاظفاحم رشع نع لقي ال ام يف اريلوكلا راشتناً ايربخم دّكأتو ،فلألا ةطقن زواجتتل تارشعلا نم

 .قشمد ،ةيقذاللا ،ةقرلا ،ةكسحلا ،روزلا

 ةدحتملا ممألا ّتثحو ،هيلع ةرطيسلا نادقف نم ريذحتلا ىلإ ةيممأ تامظنم ءابولل يدعاصتلا ىحنملا اذه اعد

 ىلإ قئاوع نود مادتسملا لوصولا نامضو ،هيشفت ءاوتحال ةلجاع تاءارجإ ذاختا ةرورض ىلع ةينعملا فارطألا

 .ةررضتملا تاعمتجملا

 فلأ 15 نم رثكأ نع غالبإلا مت هنإ يلاحلا ربوتكأ/لوألا نيرشت نم عباسلا يف ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم تحرص امك

 ً.اصخش 60 نع لقي ال ام ةافو نع ترفسأ ،ايروس مومع يف اريلوكلاب اهتباصإب هبتشم ةلاح

 نيرشت نم 22 موي ةروشنملا ،ايروس يف "EWARN ةئبوألل ةباجتسالاو ركبملا راذنإلا جمانرب" تايئاصحإ تراشأو اذه

 ،ةباصإ 83154 ىلإ ايروس يقرش لامش قطانم يف اريلوكلاب تاباصإلا دادعأ يلامجإ لوصو ىلإ ،يلاحلا ربوتكأ/لوألا

 روزلا ريدو ةروثلاو ةقرلا ندمب تالاحلا هذه تعزوتو ،ةقطنملا يف ضرملا راشتنا ءدب ذنمً اصخش 28 مهنم يفوت

 .لامكوبلاو نيدايملاو

 ،ةباصإ 408 نيعلا سأرو ضيبأ لت يتقطنمب ةكسحلا ةظفاحم فير يف تاباصإلا دادعأ تغلب دقف ىرخأ ةهج نمو

 ليجست عم ،ةباصإ 2272 ىلإ مهتاباصإب هبتشملا دادعأ تعفترا دقف ايروس يبرغ لامش يف امأ .ةافو يتلاح ليجست عم

 .ةافو يتلاح

 ةتبثملا تاباصإلل يمكارتلا يلامجإلا ددعلا نإ ربوتكأ/لوألا نيرشت نم 22 يف ةيروسلا ةحصلا ةرازو تلاق اهبناج نم

 ثيح ،بلح ةظفاحم يف اهنم ربكألا ددعلا ،دالبلا يف 14 يلامجإ نم ةظفاحم 13 ىلع ةعزوم ةباصإ 942 غلب اريلوكلاب

 بلط يف رّخأتلا نع ةجتان تايفولا مظعم" نأ ىلإ ةريشم ،بلح يف 37 اهنم ةافو ةلاح 44 ليجست ةرازولا تنلعأ

 ."ةنمزم ضارمأ نم نوناعي صاخشأل وأ ةركبملا ةيبطلا ةروشملا

 365و فالآ ةسمخ نع ديزي ام ،يضاملا ربمتبس /لوليأ نم 27 يف ،ايروس قرشو لامشل ةيتاذلا ةرادإلا تلّجس اهرودب

 .اريلوكلا ضرمب اهتباصإب هبتشا ةلاح

 اريلوكلاب ةدّكؤملا تاباصإلا ددع نأ ،"افآ جور" ةيئاضفل حيرصت يف ،ىفطصم ناوج ،ةحصلا ةئيهل كراشملا سيئرلا نّيبو

 .قطانملا مومع يف تالاح 105 ىلإ عفترا

 :ايروس يقرش لامش اريلوكلا يشفتل ةقفارملا فورظلا .1

 ،ايروس قرشو لامش قطانمب يبطلا لاجملاب نيلماعو نيباصم عم "ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس" تلصاوت

 .ضرملا نم دحلاو تاباصإلا باعيتسال ةيبطلا تاسسؤملا ةيزهاج ىدمو ،اهبابسأو ،اريلوكلا راشتنا عقاو ىلع فوقولل

 نمً ادرف 11 عم ،اريلوكلا ضرمب بيُصأ ثيح ً،اماع 20 رمعلا نم غلابلاو ،"م .مساج" حزانلا ناك نيباصملا ءالؤه دحأ

 ةكسحلا فير يف رمت لت فيرب فيكلا مأ ةيرق نم مهحوزن دعب "هيناك يرس/عئالطلا" ميخم يف نيميقملا نم هتلئاع

 .يلامشلا
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 :"نويروس" ـل هتداهش يف مساج لاق

 عمسلا يف فعضو ةدعملا يف داح ملأو ديدش لاهسإ اهقفار ةبيرغ ضارعأب ُترعش سطسغأ/بآ 1 خيراتب"

 ىلإ يليوحتب مقي مل هّنكل ميخملا يف )يفاعسإلا( يدركلا رمحألا لالهلا زكرم روفلا ىلع ُتعجار ،ةيؤرلاو

 ةعجارم ىلإ تررطضاف ربكأ لكشب اهتدح دادزت ضارعألا تناك كلذ ءانثأ يفو ،ةكسحلا ةنيدمب ماعلا ىفشملا

 ."ةريبك ةيدام فيلاكت عفدو صتخم بيبط

 :فاضأو

 ،اريلوكلا ضرمل يه ضارعألا كلت ّنأ نّيبت ليلاحتلا نم ديدعلا ءارجإو ةكسحلا يف صاخ بيبط ةعجارم دعب"

 هايملا دافن دعب ةّصاخ جيراهص نم ميخملا يف اهيرتشن انك يتلا برشلا هايم قيرط نع هب ُتبصأ يننأ ودبيو

 ".برشلل ةحلاص نوكت ام ةداع يتلاو ،ةيناسنإلا تامظنملا انل اهنمؤت يتلا

 :هثيدح مساج عباتو

 عضخت الو برشلل ةحلاص ريغ ،دارفألا ضعب لبق نم ةصاخلا/جيراهصلا ربع ميخملا لخدت يتلا هايملا ّنإ"

 ."يخأو يتدلاو مهنيب اهدحو انتلئاع نمً اصخش 11 ةباصإ ىلإ تدأ دقو ،ةيحص ةبقارم يأل

 ملأب ةلثمتم ضارعأ عم قفارت يذلاو ،"هيناك يرس/ عئالطلا" ميخم يف ىرخألا يه اريلوكلا ضرمب " ع .ةفينم" تبيُصأ

  :"نويروس" ـل اهتداهش يف ةفينم تلاق .رظنلا يف فعضو ديدش لاهسإو ءايقإو ةدعملا يف

 لالهلا زكرم روفلا ىلع ُتعجار ،يتدعم يف داح ملأ رثإ ىلع يمون نم ُتظقيتسا سطسغأ/بآ 7 خيراتب"

 تاليوحت دوجو مدع ةعيرذب ىفشملا ىلإ ةيبط ةليوحت يئاطعإ نع عنتما هنكل ميخملا يف يدركلا رمحألا

 ةكسحلا ةنيدم يف صتخم ةيمضه بيبط ُتدصقف ربكأ لكشب ةيحصلا يتلاح تروهدت كلذ دعبو ،ةيبط

 ةمزاللا ليلاحتلا ءارجإو يتلاح صيخشت دعب .جالعلا فيلاكت ريفوت ةبوعصو ،ةيداصتقالا انعاضوأ يدرت مغر

 ."ةثولملا هايملا قيرط نع ضرملا يل لقتنا دقو ،اريلوكلاب ةباصم يننأب بيبطلا ينربخأ

 :اهثيدح تعباتو

 ،ةصاخلا ليلاحتلا ءارجإو يجالع فيلاكت ةيطغتل ةيروس ةريل نييالم ةعبس غلبم ةنادتسا ىلإ ينبا ّرطضا"

 ."لماك لكشب يتيفاع تيدرتسا نأ ىلإ ةبقارملا تحت مايأ ةعبس ةدمل ىفشملا يف تيقب ذإ

 هب تبيصأ يذلا مويلا سفن يفً اضيأ اريلوكلاب ةباصإلا ىودعلً اماع15 رمعلا نم ةغلابلا ةفينم ةنبا تضرعت امك

 ةيبطلا تامدخلا ةفينم تفصوو ،اهريبعت بسحب ،ةلئاعلا اهب تّرم ةياغلل ةبعص ةيداصتقا فورظ طسو ،اهتدلاو

 ً.ادج ةئيسلاب ميخملا يف ةرفوتملا

 بتكملا لماعت ةقيرط نع "نويروس" ـل ثدحت ،ناحرف روالد ،"هيناك يرس/ عئالطلا" ميخم يف ةحصلا بتكم ريدم

 مت يضاملا رهشلا لالخ اريلوكلا ضرم روهظ ءدب ذنمو هنأ ىلإ راشأو ،ميخملا يف اريلوكلاب ةباصإلا تالاح راشتنا عم

 :"نويروس"ـل ناحرف حضوأ كلذك .ميخملا لخاد ضرملاب ةباصإلاب هابتشا ةلاح 15 وحن ليجست

 لالهلا نيب ةكرتشم تايلمع ةفرغ قيرط نع ميخملا يف اريلوكلاب ةباصإلاب هابتشالا تالاح عم لماعتلا متي"

 ."ةكسحلا ةنيدم طسو ةمكحلا ىفشم يف ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم رقمو يدركلا رمحألا
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  :فاضأو

 مهل جالعلا ميدقت متي ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم فارشإ تحتو ،ةمكحلا ىفشم ىلإ تالاحلا فاعسإ متي"

 ."ضرملا نم يفاعتلا دعب ميخملا ىلإ مهتداعإ مث نمو

 :ناحرف لاق ضرملا نم ةياقولل ةعّبتملا تاءارجإلا لوحو

 قرف قيرط نع هينطاق نيب ةيعوتلا رشنو ،راضخلا ةصاخب ةيذغألاو هايملا ةبقارم يف نمكي ميخملا يف انرود"

 يساسألا ردصملا ربتعت اهنوك بثك نع هايملا بقارتو يرود لكشب ميخملا يف لوجتت ةيحصلا ةفاقثلاب ىنُعت

 ناكسلا ءوجل ىلإ ىدأ ام ةكسحلا ةنيدم نع )كولع( ةطحم رابآ هايم ايكرت تعطق نأ دعب اميس ال ،ىودعلل

 ."ردصملا ةفورعم ريغ هايم برشو لامعتسا ىلإ

 تامدخلا يف ٍّداح ٍصقن نم ،"هيناك يرس/ عئالطلا"و "يناك وشاو" اميخم يناعي ،"نويروس" هيلإ تلصوت ام بسحبو

 فقيو ،نيحزانلا نيب ةيراسلا ضارمأللً اريبكً اراشتنا ناميخملا دهشيو .امهب يممألا فارتعالا بايغ ةجيتن ةيبطلا

 .جالعلا ىلع لوصحلا فدهب ،يدركلا رمحألا لالهلل ةيبطلا ةطقنلا مامأً ايموي ىضرملا تارشع

 :ةيبطلا زكارملا اهتشاع بهأتلا نم ةلاح طسو روزلا ريد يف تاباصإلا تارشع .2

 ةقطنم نم ردحنتو ً،اماع 19 رمعلا نم غلبت( س .نيمساي ىعدت ،تاباصملا ىدحإ ةرسأ عم "نويروس" تلصاوت

 :"نويروس"ـل لاق يذلا نيمساي قيقش "دمحأ" عم ثدحتلا نم تنكمتو ،)يبرغلا روزلا ريد فيرب ناصحلا

 ىلع ّرثأ ام نيديدش ءايعإو لاهسإب تأدبو ،يتقيقش ىلع ضرملا ضارعأ ترهظ ربمتبس/لوليأ 28 خيراتب"

  ."ملألا ةدش نم تراهنا يتلا اهاوقو اهتكرح

  :فاضأو

 نّيبت ليلاحتلا ءارجإو يبطلا فشكلا دعبو ،لماعملا ةقطنم يف نئاكلا ةنيدملا ىفشم ىلإ اهفاعسإب انمق"

 مزاللا جالعلا اهلالخ ءابطألا اهل مّدق مايأ ةثالث ةدمل ىفشملا يف تثكمو ،اريلوكلا ضرم ضارعأ نم يناعت اهنأ

 تدكأ ةديدج ليلاحت ءارجإو رطخلا ةلحرم اهزواجت دعبو ،ءافشلل تلثامت نأ ىلإ ةيحصلا اهتلاح ةبقارم عم

  ."ىفشملا نم تجرخ اهءافش

 ال يتلاو ،تارفلا رهن نم لزانملا ىلإ ةمداقلا هايملا ثّولتو خانملا ريغت" ىلإ اريلوكلاب هتقيقش ةباصإ ببس دمحأ عجرأ

 ."ةبقارم وأ ةيحص ةيفصتل عضخت

 نم ةردحنملا "ةجيجرلا" ةلئاع ةراسخ يف ببسلا تناكو ،تالاحلا نم ديدعلا يف توملا ىلإ اريلوكلاب ةباصإلا تّدأ

 ً.اماع نينامثلا يذ نيسح مهَدلاو يبرغلا روزلا ريد فيرب ةبزعلا ةيرق

 :اهدلاو عم ثدح ام فصو يف "نويروس" ـل "ةيمس" هتنبا تلاق

 نايثغو ةدعملا يف داح صغم اهقفار .ئجافم ٍلكشب ربمتبس/لوليأ 9و 8 يف يدلاو ىلع ضرملا ضارعأ ترهظ"

 نم ةيودألا ضعبو تاموريس هل انيرتشاو داح ممستب بيصأ دق يدلاو نأ اندقتعا .هيمدق يف نهوو ملأو

 انررطضا عوبسأ دعبو ً.ايجيردت ءوست هتلاح تذخأوً اعفن ِدجت مل اهنكل ،ةيرقلا يف ةدوجوملا ةيلديصلا

  .")فصنو ةعاس(ً ارتموليك 50 ةفاسم انع دعبي يذلا يبرغلا روزلاريد فيرب ةرسكلا ىفشم ىلإ هفاعسإل
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  :تفاضأو

 تاباصإلا ةرثكل بولطملا لكشلابً ارفوتم نكي مل جالعلا نكل ،ىفشملا يف ةيبط ةبقارمل يدلاو عضخ"

 جراخ نم اهريغو تاموريسلاو ليجالفلاو لاهسإلل ةداضملا ربإلاب ةلثمتملا ةيودألا ءارشب موقن انكو ،ةدوجوملا

 نم نيموي دعب هتايح دقفو ضرملا هيلع رطيس دقف ،هذاقنإ نم ءابطألا نكمتي مل كلذ مغرو نكل ،ىفشملا

  ."ىفشملا يف هدوجو

 ام قفو ،ىلوألا ةجردلاب تارفلا رهن هايم ثولت ىلإ هتايحب ىدوأ يذلا ضرملاب نيسح ةباصإ ببس ءابطألا عجرأو

 ."نويروس" ـل "ةيمس" هتنبا تدكأ

 :روزلا ريدب ةيبطلا رداوكلا صقن .3

 ريبكلا راشتنالا نع "نويروس" ـل ثدحت )همسا نع فشكلا مدع لّضف( روزلا ريدب "ةرسكلا" ىفشم يف يبط ردصم

 اذهب لاقو .ديدش صقن نم يناعت يتلا ةيبطلا رداوكلا قهرأ ام وهو ،يضاملا لوليأ علطم ذنم ةظفاحملاب اريلوكلل

 :ددصلا

 عباط تاذ اريلوكلا نأ امبف ً.ادجً اقهرم ىفشملا يف اريلوكلاب ةباصإ لوأ فاشتكا دعب لوألا عوبسألا ناك"

 ىودعلل فيثك راشتنا فاشتكا مت مايأ ةثالث لالخو ،"ةرسكلا" ةقطنم يف عيرس لكشب ضرملا َرشتنا ،يئابو

 ."روزلا ريدل يبرغلا طخلا لوط ىلع سانلا نيب

 امك .اريلوكلاب ثّولم رهنلا نأ انل نّيبتو ،ضرملا راشتنا نم مايأ ةعبس رادم ىلع تارفلا رهن نم تانيع انذخأ" فاضأو

 يذلا رمألا ،ةيباجيإ جئاتنلا عيمج نأ نيبتو ،"ةوعصلا"و "ةنينجلا"و "ةرسكلا" ىرق يف برشلا لهانم نم تانيع انذخأ

 ."ضرملا راشتنا ءارو فقت ةثولملا هايملا نأ دكؤي

 نم ئراطو عيرس لخدت دوجو ىلإ يبطلا ردصملا راشأ ةقطنملا يف ءابولا نم دحلل ةذختملا تاءارجإلا صخي اميفو

 لاكيديم" ةمظنم هتمدق ربكألا معدلا نأ ىلإً اتفال ،فثكم لكشب )تاموريس( معدلا تمدق ةيلود ةيبط تامظنم لبق

 .اريلوكلا ىضرمبً اصاخً اريرس 30 تنّمأ يتلاو "لانويشانرتنإ فيلير

 ،ةنجلل كرتشملا سيئرلا ماق ذإ ،ردصمللً اقفو ،اريلوكلا راشتنال ةعيرس ةباجتسا "روزلا ريد يف ةحصلا ةنجل" تدبأ امك

 يتلا ةيودألاب اهدفر ىلع لمعلا بناج ىلإ ،ةيحصلا زكارملاو ةرسكلا ىفشمل ةيموي تارايزب ،ملاسلا دمحم روتكدلا

 لجأ نم ةيراهنو ةيليل تابوانم لكش ىلع ةقطنملا يف ةرشتنملا تافصوتسملا ماود لعجو ،ضرملا ةحفاكم ىلع دعاست

 .يلاهألا ىلع ةفلكتلا فيفختو ىضرملا لابقتسا

 ةرورض ىلع دكأ هنكل ،ةديج تالاحلا باعيتسا ىلع ةيحصلا زكارملاو ةقطنملا يفاشم ةردق نأ يبطلا ردصملا ربتعاو

 .ضارمألا هذه لثمل زكارم صيصختو ةديدج رداوكب ةيبطلا مقاوطلا دفر

 نأ ذإ ماعطلل ديجلا خبطلاو ،ةيصخشلا ةفاظنلا ةيمهأ ىلع يبطلا ردصملا دكأ ،اريلوكلا نم ةياقولا تاءارجإ نعو

 بنجت عم ،هايملا ميقعتب ةصاخلا ةحيحصلا تاءارجإلا عاّبتا بناج ىلإ ،ايريتكبلا ىلع يضقت ةيلاعلا ةرارحلا ةجرد

  .ممستلا ىلإ يدؤي دق يذلا رمألا رولكلا نم ةريبك تايمك ةفاضإ
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 :جالعلاو ةياقولا تاءارجإ .4

 ـل ثدحت يلشماقلا فيرب "ةيناطحقلا" ةنيدم يف ميقملا ،"وللهلا هللادبع" ،ةيلخادلا ضارمألا يف صتخملا بيبطلا

 .جالعلاو ةياقولا قرطو اريلوكلا ضرم راشتنا بابسأ نع "نويروس"

 ةثولملا  هايملا قيرط نع امإ دحاو اهردصمف ةيعامج نوكت ىودعلا نأل ةحئاج لكش ىلع ًةداع يتأت" اريلوكلا نأ نّيبو

  ."ةيذغألاو راضخلا وأ

 هايملا ثولت كلذكو ،يحصلا فرصلا هايمب ةيذغألا ثولت ضرملا راشتنال يدؤت يتلا بابسألا رثكأ نم" هنأ حضوأو

 -مويلا يف ةرم 30 ىلإ لصي دق- باصملا ىدل داحو ديدش لاهسإب ببستي ام وهو ،هايملا هذهب طلتخت يتلا ةيفوجلا

  ."فافجلل هضرعت ىلإ يدؤي يذلا رمألا

 ةميلسلا ةقيرطلاب هجالع مت ام اذإ هيلع ةرطيسلا نكميو ،دجتسمب سيلو ميدق ضرم اريلوكلا نأ بيبطلا راشأ

 .رمتسم لكشب ةمعطألا ميقعتو يديألا لسغ بناج ىلإ ،هل ةفوصوملا ةيودألا ذخأ ىلع ضيرملا ةموادمو

 :هتبوذع دقف "تارفلا" .5

 هبوسنم عجارتو رهنلا هايم راسحنا ةجيتن" تارفلا رهن هايم يف اريلوكلا نع ةلوؤسملا ايريتكبلا دوجو ليلاحتلا ترهظأ 

 قفو ،"ميثارجلاب ههايمب ةيورملا تاوارضخلا ثولت نع ًالضف ،تاعقنتسم ىلإ قطانملا نم ريثك يف هلوحتو ريبك لكشب

 نم 21 يف هدقع يفحص رمتؤم لالخ "ىفطصم ناوج" ةيتاذلا ةرادإلل ةعباتلا ةحصلا ةئيهل كرتشملا سيئرلا حّرص ام

 .يضاملا ربمتبس/لوليأ

 ،ايروس هغولب لبق تارفلا رهن ىرجم ىلع اهتأشنأ يتلا دودسلا يف داتعملا نم ربكأ تايمك ةيكرتلا تاطلسلا زجتحتو

 ّبصت يتلا يحصلا فرصلا هايم ببسب اهثولت ةبسن ةدايزب بّبست هرودب اذهو ،ههايم ةرازغ عجارت نم مقاف ام

 .طفنلا رابآب ةينغلا قطانملا يف يطفنلا ثولتلاو ،هيف

 هايم بوسنم عجارت ىلإ ،يخانملا رّيغتلا نع ةمجانلا ةرارحلا تاجرد عافتراو فافجلا اهنيب نم ةدع لماوع تّدأ امك

 .ةريزغلا راطمألا لوطه دنعً ايونس ضيفي ناك امدعب ،هتايوتسم ىندأ ىلإ لصيل رهنلا

 ،برشلا هايم ىلع لوصحلل سيئر ردصمك تارفلا رهن ىلع ايروس يف ةمسن نييالم ةسمخ نم رثكأ دمتعي هثولت مغرو

 .ةدحتملا ممألا تاريدقت قفو

 ،يحصلا فرصلاو برشلا هايمل ةيتحتلا ىنبلا ريمدت ىلإ نمزلا نم دقع نع ديزي ام ذنم رمتسملا يروسلا عازنلا ىدأ

 ،ةدحتملا ممألا بسحب ،هايملا تانازخ ثلثو ،خضلا تاطحم فصنو ،هايملا ةجلاعم تاطحم ددع يثلث وحن ررضت ذإ

 تاموقم ىندأل ةعضاخ ريغ لولحو ،ةفاظنلا تاسرامم رييغت لثم ةيبلس فّيكت تايلآ ىلإ ءوجللا ىلع يلاهألا ربجأ ام

 .ةباقرلاو نامألا
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