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 ً احومط رثكأ نيدوقفم ةيلآب بلاطت ةّيروس تامظنم

 مهتالئاعو يرسقلا ءافتخالا اياحضل سوملم رييغت ثادحإل ةردقلاب عتمتت نأ ةحرتقملا ةيلآلا ىلع
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 عمتجملا تامظنمو تالئاعلا طباور نم ةديازتملا تابلاطملاو بقرتلا نم رهشأ دعبو ،يضاملا سطسغأ/بآ رخاوأ يف

 ةسسؤمل نيتلمتحملا ةيالولاو ةيلكيهلا لصفي اًريرقت ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةدحتملا ممألا ةيضوفم تردصأ ،يندملا

 راثآلا نع ةلماش ةحمل ريرقتلا مدقي امنيبو .ايروس لخاد نيفتخملاو نيدوقفملا صاخشألا نع ثحبلاب ةفلكم ةحرتقم

 نوحفاكي نيذلا نيدوقفملا تالئاعل اًمهم اًمعد حرتقيو ،نييروسلا ىلع نيفتخملاو نيدوقفملا صاخشألا ةمزأل ةميخولا

 .ةمزألا قاطن ةجلاعم لجأ نم ةيافكلا هيف امب تاعقوتلا يبلت ال ةحرتقملا ةيلآلا نإف ،اًينوناقو ًايداصتقا

 ةفاضإلاب ،ريرقتلا يف ةحورطملا راكفألا ضعب نم ةدافتسالا نم ءاضعألا لودلا نكمتت نأ هاندأ ةعقوملا تامظنملا لمأت

 رثكأ ةيلآل ةيسايسلا ةدارإلا ءانب لجأ نم ،ةلادعلاو ةقيقحلا قاثيم تالئاع ةعومجم اهتردصأ يتلا ةيلصألا ةقرولا ىلإ

 .مهتالئاعو يرسقلا ءافتخالا اياحضل سوملم رييغت ثادحإل ةردقلاب عتمتت اًحومط

 ةيسايسلا ةدارإلا ةلكشم

 نيفتخملاو نيدوقفملا نع ثحبلا يف "تايدحتلاو تارغثلا" نم ديدعلا ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةيضوفملا ريرقت دّدحي

 ريرقتلا يف ةحرتقملا لولحلا نإو ."ٍفاك لكشب ةلغتسملا ريغو ةأزجملا تامولعملا"و "قيسنتلا ةيافك مدع" اهنمو

 ءارجإ"و قيسنت اهنكمي ةدحاو ةئيه دوجو ىلإ ةجاحلا ىلع ءوضلا ّطلستو اهديدحت مت يتلا تارغثلا هذهل بيجتست

 يفو ،ديكأتلاب ٍّامهم ليبقلا اذه نم قيسنتلا ربتُعيو .نيدوقفملا نع ثحبلل ةمزاللا "ةطشنألا نم ةلماك ةعومجم

 .ةيساسألا ةجاحلا وه ةيزكرم ةئيه دوجو نوكي دق ،عازنلا دعب ام تاقايس ضعب

 ىلع روثعلا مامأ يسيئرلا قئاعلا نإو .ةيروسلا ةموكحلا مهتلقتعا ايروس يف يرسقلا ءافتخالا اياحض ةيبلاغ نأ ريغ

 زكرت نأ بجي .ةيروسلا ةموكحلا اهعضت يتلا ليقارعلاو ةرمتسملا مئارجلا لب ،قيسنت ةلأسم سيل دارفألا ءالؤه

 ةموكحلا بلج فدهب ةيسايسلا ةدارإلا ءانب ىلع يلودلا عمتجملا لبق نم نيدوقفملا نع ثحبلل ةددجتملا دوهجلا

 اذه لهاجت لالخ نم هنإ ذإ .ةدودحم ةقيرطب كلذ ناك ول ىتح ،فلملا اذه يف تاضوافملا ةلواط ىلإ ةيروسلا

 .قايسلا اذهل ةبسانم ةيلآ مدقي ال ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةيضوفملا ريرقت نإف ،لاعف لكشب يساسألا يدحتلا

 قيسنتلا لثم ،دوصقم لكشب لمعلا تالاجم تايولوأ تددح دق ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةيضوفملا نأ حجرملا نم

 كلذب لهاجتي ريرقتلا نأ ريغ .يلاحلا خانملا لظ يف اهقيقحت لهسلا نم هنأ ودبي يتلاو ،يندملا عمتجملا تامظنم نيب

 تحرتقاو .ةيروسلا نوجسلا يف نيزجتحم اولاز ام نيذلا نيلقتعملا نع نمآلا جارفإلا يهو الأ ،اًحاحلإ رثكألا ةيضقلا

 نم ،كلذل ةجيتنو ،ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا لالخ نم اهؤاشنإ متي ةيلآ ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةيضوفملا

 نم لك اهتهجاو يتلا تايدحتلا تاذ كلذب هجاوتل ،ةيروسلا يضارألا ىلإ لوصولا قح اهحنم متي نل هنأ دكؤملا هبش

 هذهل نوكي نلو .)COI( ايروسب ةينعملا ةلقتسملا ةيلودلا قيقحتلا ةنجلو )IIIM( ةلقتسملاو ةدياحملا ةيلودلا ةيلآلا

 وأ ،ةيروسلا ةموكحلا ىدل لاقتعالا تالجس ىلإ لوصولا وأ ،اًيلاح نيلقتعملاب تالئاعلا طبر ةداعإ ىلع ةردقلا ةيلآلا

 لاقتعا زكرم ىلإ رمتسملا يلودلا لوصولا نإ .ةيعامجلا رباقملا يف يعرشلا بطلا تاقيقحت لالخ نم تايفولا ديكأت

 يأ هقيقحت نم نكمتتس امم ارًيثأت رثكأ نوكيس ،هلخاد نيلقتعملا نع جارفإلا نامض نع كيهان ،دحاو يركسع

 نأ بجي ،كلذل ةجيتن .ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةيضوفملا ريرقت يف حرتقملا قفو ،دالبلا جراخ نم لمعت ةسسؤم

 .ةبوعص رثكألا ةمهملا يه هذه تناك ول ىتح ،دهج يأ ميمص يف نيلقتعملا ةمزأ لحل ةيسايسلا ةدارإلا ءانب نوكي
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 :اًحومط رثكأ ةبراقم

 بجي .تالئاعلا لمش ملو نيفتخملاو نيدوقفملا ريصم ديدحتل ةرفاضتملا ةيلودلا دوهجلا هاندأ ةعقوملا تامظنملا معدت

 ،فارطألا دحأ رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللا اهيف نوكت ةلقتسم ةيلآ لالخ نم ،ءاضعألا لودلا دوهجلا هذه دوقت نأ

 ماعلا راطإلا ىلإ دنتست نأ نكمي ةيلآلا هذه لثم نأ نيح يف .ةيسايسلا ةدارإلا هب حمست امبسح لمعلا ءادأل لخدتتو

 مّلو ةيروسلا لاقتعالا زكارم ىلإ لوصولل ةيولوألا يطعت نأ يغبني ،ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةيضوفملا هرفوت يذلا

ماعلا بجومب ثدح امك ،جارفإلا ثدحي امدنعو .تالئاعلا لمش وفعلا   ،ماعلا اذه نم ويام/رايأ يف ردص يذلا موسرم 

 ىلع تالئاعلا غالبإ اهبجومب متي ،ةيناسنإ جارفإ تايلمع نامضل ةموكحلا عم قّسنت نأ نكمي ةيلآلا هذه لثم نإف

 .مهيوذب مهلمش ملو مهعقوم ديدحت لجأ نم مهنع جرفملا نيلقتعملل ةدعاسملا ميدقتو روفلا

 ةماعلا ةيعمجلا لالخ نم ةيلآ ءاشنإ ىلع لمعلا يلودلا عمتجملا ىلع بجي ،فادهألا هذه ىلإ لوصولا لجأ نم

 عم تاشاقنلا ءدب يه ىلوألا ةوطخلا نوكت نأ بجي ،اذل .اهحاجنإل ةيسايسلا ةدارإلا ءانب ىلع لمعلا عم يزاوتلاب

 ءاشنإل اًعم لمعلا ةحلصملا باحصأل نكمي ،تاشاقنلا هذه لالخ نمو .اهيلع ريثأت مهل نمو ةيروسلا ةموكحلا ءافلح

 نيدوقفملا صاخشألا عقوم ديدحتل مزاللا لوصولا قلخت نأ اهنأش نم ،ةلقتسم ةيلآ لمشي امبرو ،نواعتلل راطإ

 .نيلقتعملا نع جارفإللو نيفتخملاو

 رادصإ ىلإ ةدحتملا ممألل ةثلاثلا ةنجللا يف ءاضعألا لودلا هاندأ ةعقوملا تامظنملا وعدت ،ةيلمعلا هذه يف ىلوأ ةوطخك

 لمع راطإ ءاشنإ لجأ نم لمعلل صاخ ثوعبم ضيوفت ىلإ ماعلا نيمألا وعديو ريرقتلاب بحري فيرخلا اذه رارق

 .ايروس يف نيفتخملاو نيدوقفملا نع ثحبلل اهئافلحو ةيروسلا ةموكحلا عم رواشتلاب يذيفنت

 :ةيلاتلا تاوطخلا يف رظنلا يلودلا عمتجملا ىلع بجي ،ةيروسلا ةموكحلل ًالوبق رثكأ دوهجلا هذه لعج لجأ نم

 زفاوح ميدقتو 2254 رارقلاو ةيسايسلا تاضوافملا نع نيفطتخملاو نيدوقفملاو نيلقتعملا ةيضق لصف •

 .نيدوقفملا ريصم فشكو نيلقتعملا نع جارفإلا ىلع عّجشت ةسوملمو ةيقيقح

 فلم ثحبو عازنلا فارطأ عيمج كارشإ نامضو ،ةيلآلا لمع نمض اهلمكأب دالبلا لومش ىلع زيكرتلا •

  .فارطألا عيمج ىدل نيلقتعملاو نيدوقفملا

 نيذلا ةيروسلا ةموكحلل نيرخآلا ءافلحلاو ايكرتو ناريإو رئازجلاو تارامإلا لثم لود عم لصاوتلا •

 متي الأ يرورضلا نم .يسايس ليهأت ةداعإ وأ يداصتقالا معدلا ضعب ىلع ايروس لوصح نم نوديفتسيس

 .يرسقلا ءافتخالا تالاح نم ديزملا فقو نّمضتي ،سوملمو يقيقح رييغت لباقم الإ زفاوح يأ ميدقت

 .ةلءاسملا فلم يف ةمئاقلا دوهجلا ةيلآلا رركت ال ثيحب ،ةيلآلل يناسنإ ضيوفت دوجو نامض •

 صاخشألا ةمزأل لوهملا مجحلا ىلع ليلد ريخ وه ايروس يف نيفتخملاو نيدوقفملا نع ثحبلل اهتاذب ةمئاق ةيلآ حارتقا نإ

 نود ةيلآ ءاشنإ نأ ريغ .للم وأ للك نود تالئاعلا اهب موقت يتلا ةرصانملا دوهجو ايروس يف نيفتخملاو نيدوقفملا

 امنيب ،لبقتسملا يف فلملا اذه لهاجتو حاجنلا ءاعّدا ءاضعألا لودلل حيتي نأ هنأش نم رييغتلا ثادحإ ىلع ةردقلا

 .كلذ نم رثكأ نودوقفملا اهوذو ةيروسلا تالئاعلا قحتست .نيلقتعملاو تالئاعلا ةاناعم رمتست

 ةخسن قلخت نأ اهنأش نم ةلماش ةطخ عضول ءاضعألا لودلل ةصرف ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةيضوفملا ريرقت لثمي

 صاخشألل اًسوملم اًمدقت ةياهنلا يف ققحت نأ نكمي يتلاو ،ةزكرم ةيسايس دوهجب ةموعدم ،ةحرتقملا ةيلآلا نم

 .مهتالئاعو نيدوقفملا
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 :ةعقوملا طباورلاو تامظنملا

 ةلءاسملاو ةلادعلل يروسلا زكرملا

 ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس

 ةايحلا لجأ نم ةلادعلا

 ناسنإلا قوقحو ةلادعلل ومانروأ

 اياحضلل "رزآت" ةطبار
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