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 ايناركوأ ىلإ نييروسلا ةقزترملا لقنب ايسور رارمتسا لوح ةثيدح تاداهش

 وينوي/ناريزح نيب ايناركوأ ىلإ ايروس نم لتاقم 300 يلاوح لقن ةيلمع ةلادعلاو ةقيقحلا لجأل نويروس تدصر
 ةيوج تالحر ثالث نتم ىلع 2022 ربمتبس/لوليأو
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 تلصح دقو ،ايناركوأ ىلإ ايروس نم نيلسرملا ةقزترملا نيلتاقملا فلم "ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس" عباتت

 ربع مهلقن تايلمع رارمتسا دكؤت ةديدج تامولعم ىلع ربمفون/يناثلا نيرشت رهش نم يناثلا فصنلا لالخوً ارخؤم

 .ةيسورلا "رنغاف" ةكرش حلاصل لمعت ةيروس ةينمأ تاكرش

 رهش نيب تالحر ثالث نع لقي ال ام ،اهيلع تلصح يتلا ةثيدحلا تاداهشلا ىلإً ادانتساو ،"نويروس" تدصر دقو

 .لتاقم 300 وحن اهيف لُقن ،تئافلا ربمتبس/لوليأو وينوي/ناريزح

 تاوقلا عم لاتقلل ايروس يف ةلتاقم ةيبنجأ تايشيليم نم ةقزترم لقنب "رنغاف" ةكرش مايق "نويروس"ـل نيبت دقو اذه

 .ىرخألا ةّيلحملا تايشيليملا بناج ىلإ ،ايناركوأ يف ةيسورلا

 "دايصلا" ىعدت ةينمأ ةكرش تماق ثيح ،ايناركوأ ىلإ نيلسرملا نيلتاقملا تالئاع نم ددع عم "نويروس" تثدحت كلذك

 تبثت ةيمسر قاروأ وأ نيماثج يأ يلاهألا ميلست متي ملو .تاداهشلا بسحب .كانه اهئانبأ لتقمب تالئاعلا غالبإب

 .ةافولا

 ،ةينمأ تاكرش ربع ،2022 رياربف/طابش رخاوأ يف ايناركوأ دض ةيركسعلا اهتايلمع ءدب ذنم تدنج دق ايسور تناك

 نع ريراقت ةلسلس "نويروس" تدعأ نأ قبسو ،ايناركوأ يف لاتقلل ايروسو ايبيل نم مهتلقنو نييروسلا ةقزترملا تائم

 1.ثادحألا كلت

 :ايناركوأ ىلإ ايروس نم لتاقم 300 يلاوح لقن .1

 لقن نع ةيسورلا "رنغاف" ةكرش فقوتت مل ،ايناركوأ ىلع ايسور اهنشت يتلا ةيركسعلا تايلمعلاو كراعملا رارمتسا عم

 ىرخأو ،2022 ربمتبس/لوليأ 9 يف تعقو "نويروس" اهتدصر يتلا تالحرلا رخآ ناكو ،كانه لاتقلل نييروس ةقزترم

  .2022 وينوي/ناريزح 5 يف ىرخأو ،2022 ويلوي/زومت 7 يف

 نيرشت رهش ةياهن يف اهيلع تلصح ةثيدح تاداهش لالخ نم ،كلت ةثالثلا تالحرلا تامولعم ىلع "نويروس" تلصح

 .2022 ربمفون/يناثلا نيرشت ةيادبو ربوتكأ/لوألا

 رداصملا دحأ بسحب كلذو ،"ةيركسعلا نشويلا" تارئاط ةطساوب لتاقم 300 براقي ام ثالثلا تالحرلا لالخ لُقن

 – 25 ةقرف"ـل ةعباتلا ةيروسلا ةموكحلا تاوق نمض يناثلا فصلا نم طباض وهو ،"نويروس" مهعم تثدحت نيذلا

 :هثيدح يف لاق ثيح ،"ةصاخ ماهم تاوق

ً اصخش 70 تلقنو ،ةيقذاللا يف ةيركسعلا )ميميمح( ةدعاق نم وينوي/ناريزح 5 خيرات يف ةلحر تجرخ"

 45 ةدمل يبيردت ركسعمل اوعضخ دق اوناك ،ءاديوسلاو صمحو هامح نم مهمظعم ،نييروسلا نيلتاقملا نم

 ."صمح يف سلقرفلا ةيحان يف دياصلا ركسعم/ةدعاق يف مهبيردت متو ،)رنغاف( نم رصانع دي ىلعً اموي

 

 مهنيماثج داعت نلف كراعملا لالخ لتقلل اوضرعت ول مهنأب ءالؤه نيلتاقملا ةعومجم غالبإ مت دقف ردصملا بسحبو

 .ةلئاع لكل يكيرمأ رالود فلأ 25 ىلإ لصي يلام ضيوعت مهتالئاعل عفدُيسو ،ايروس ىلإ

 
 .2022 ویام/رایأ 17 :يف رشن .ةلادعلاو ةقیقحلا لجأ نم نویروس ."ایناركوأ ىلإ نیلتاقملا تائم لقنت ایسور :يروسلا شیجلا نم دونج مھنیب" 1
 .2022 سرام/راذآ 21 :يف رشن .ةلادعلاو ةقیقحلا لجأ نم نویروس ."رنغاف ربع ایسور ىلإ ایبیل نم نییروس نیلتاقم لقن تایلمع ءدب :ایناركوأ"
 .2022 سرام/راذآ 04 :يف رشن .ةلادعلاو ةقیقحلا لجأ نم نویروس ."ایناركوأ ىلع ةیسورلا برحلا يف لاتقلاب نیبغارلا ءامسأ لیجست ءدب :ایروس"
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 هتبسنً ازجع هل ببست ةباصإب باصي نمو ،ةكرعملا ةحاس يف ةيناديملا يفاشملا نمض مهتجلاعم متتسف ىحرجلا امأ

 .ايروس ىلإ ةدوعلا وأ ءوجل بلاطك ابوروأ ىلإ باهذلا نيب ريخيسف 52%

 ،ةيركسعلا "ميميمح" ةدعاق نم تقلطنا اهنأ هتاذ ردصملا دكأ دقف ،ويلوي/زومت 7 موي يف ةيناثلا ةلحرلا صوصخب امأ

 :ردصملا لاق .ةفلتخم تايسنج نم ةقزترم مهنيب ًالتاقم 145 تلقنو

 35و ،ةليقثلا ةيعفدملا ىلع تابيردتل اوعضخ دق اوناك ،دياصلا ركسعم نم يروس قزترم 30 لقن مت"

 عباتلا يروسلا سدقلا ءاول نمً ارصنع 80و ،ايروس يف طشنت يتلاو ةيناغفألا نويمطاف ايشيليم نم قزترم

 ."بلح نم يناريإلا يروثلا سرحلل

 80 نأ ،"25 ةقرفلا" نمض عوطتم لتاقم وهو ،"نويروس"ـل يناث ردصم لاق ،ربمتبس/لوليأ يف ةثلاثلا ةلحرلا نأشبو

 ءاوللا دئاق بقلي ،ردصملا بسحبو .ناريإ ربع ايسور ىلإ اولسرأ دق اوناك "25 ةقرفلل" عباتلا "16 ءاوللا" نم ًالتاقم

 .اتيفاص فير ديلاوم نم وهو ،"عبسلا"ـب 16

 كلذك .)رمنلا تاوق( "25 ةقرفلا" تايلمع دئاق فارشإ تحت تمت نيلتاقملا لقن ةيلمع نأً اضيأ ردصملا ركذ دقو اذه

 :هثيدح يف ردصملا لاق

 كلت يف اوبهذ نيذلا نيلتاقملا دحأ ينربخأ .16 ءاوللا نم ةاشملا صاصتخا نم لتاقم 80 رايتخا مت دقل"

 ةدعاقلا ىلإ ايسور ىلإ مهلقن مت مث نمو ،يناريإلا )ناهام( ناريط ربع ناريإ ىلإ ًالوأ مهلقن مت هنأ ةعفدلا

 كانه نمو ،)Miusynsk - Міусинськ - كسنيسويم( يفً اديدحتو ،ةيقرشلا ةقطنملا يف 104 ةيركسعلا

 يكيرمأ رالود 600 ىلع لتاقملا لصحيس ينغلب ام بسحب .روحملا كلذ ىلع لاتقلل لوبوتيليم ىلإ مهلقن مت

 ."ايروس يف ّملُستً ايرهش يكيرمأ رالود 800 ىلعً اضيأ لصحيسو ،ايسور يف اهملتسي ً،ايرهش

 

 اّهنأب ردصملا اهيلإ راشأ يتلا ةيسورلا ةدعاقلا رهُظت ،2021 ماع ةيعانطصالا رامقألا ةطساوب ةذوخأم ةروص - )1( مقر ةروص

 ةدلبلا مسا لمحتو )2014 ماعلا ذنم ايسور لبق نم ةلتحملا( ايناركوأ قرش يف عقت ةيسور ةيركسع ةدعاق يهو – )104( ةدعاقلا

 يتلا تاداهشلا ىلإً ادانتسا ."اكسفيلفابوفون" ةقطنم يف " Miusynsk /كسنيسويم" مساب فرُعت يتلا ةدعاقلا نم ةبيرقلا

 .ردصملا اهيلإ راشأ يتلا يه ،هذه ةيركسعلا ةدعاقلا ّنأ دقتُعي "نويروس" اهيلع تلصح
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 :"رادار تيالف" عقوم ىلع ناريطلا تالحر دصر .2

 ةلواحمب "نويروس" يف يمقرلا ققحتلا ريبخ ماق ،اهرداصم نم "نويروس" اهيلع تلصح يتلا تاداهشلا ةعطاقم دعب
 ىلإ تقباطت يتلا يهو ،ةيلاتلا ثالثلا تالحرلا تانايب ىلع رثعو FlightRadar24 عقوم ربع تالحرلا راسم ديدحت
 :دوهشلا تادافإ عم ريبك ّدح

ü ايسور ىلإ ايروس نم 2022 وينوي/ناريزح 5 موي ناريط ةلحر :ىلوألا ةلحرلا. 

ü ايسور ىلإ ايروس نم 2022 ويلوي/زومت 7 موي ناريط ةلحر :ةيناثلا ةلحرلا. 

ü 11 موي ناريط ةلحر )ب  .نارهط ىلإ ايروس نم 2022 ربمتبس/لوليأ 9 موي ناريط ةلحر )أ :ةثلاثلا ةلحرلا 
 ايسور ىلإ نارهط نم 2022 ربمتبس/لوليأ

 
 :ايسور ىلإ ايروس نم 2022 وينوي/ناريزح 5 موي ناريط ةلحر :ىلوألا ةلحرلا .2.1

 

 ىلإ ايروس نم ةهجتملا ةلحرلا راسم يف اتقلح نيتيسور نيترئاط ليجست "نويروس"ـل نيبت ثحبلا تايلمع لالخ نم

  .ايسور

 تيقوتلاب ليللا فصتنم يف تعلقأ RA-78840 ليجست مقر تلمح ،"Ilyushin Il-76" زارط نم ىلوألا تناك

 رحب قوف قلحت يهوً اقحال اهليجست ّمت .يقرشلا بونجلا ىلإ ةهجتم "ميميمح" نم )وينوي/ناريزح 5-4( يروسلا

  .)يسيئر يركسع يتسجول زكرم( كودزوم ةنيدم هاجتا يف ايسور ىلإ ربعتو نيوزق

 

 رحب قوف قلحت يهو ،RA-82038 ليجست مقر ،"Antonov An-124" زارط نم يهو ،ةيناثلا ةلحرلا ليجست ّمت

 ىلع اهناريط مكحب ً،اضيأ ايروس نم ترداغ اّهنأ "نويروس" دقتُعت ،يروسلا تيقوتلاب 4:00 ةعاسلا يلاوح يف نيوزق

 .ةقباسلا ةلحرلا طخ سفن

 

 يف ةرمو ،رياني/يناثلا نوناك يف ناترم( 2022 ماع يف تارم عست ايروس ىلإو نم RA-78840 ةرئاطلا قيلحت دصر مت

 تماق دقو اذه .)ربوتكأ/لوألا نيرشت يف ةرمو ،ويلوي/زومت يف ناترمو ،وينوي/ناريزح يف تارم ثالثو ،ليربأ/ناسين

 .)سرام/راذآ 28 يف( 2022 ماع يف ايروس ىلإو نم ىرخأ ةدكؤم ةدحاو ةلحرب RA-82038 ةرئاطلا
 



 

Page 6 of 12 
  

 ایناركوأ ىلإ نییروسلا ةقزترملا لقنب ایسور رارمتسا لوح ةثیدح تاداھش

 

www.stj-sy.org 

 
 امهدحأ نأ "نويروس" دقتعت يتلاو ،2022 وينوي/ناريزح 5 موي يتلحر رهُظت  Flightradar24 عقوم نم ةذوخأم ةروص - )2( مقر ةروص

 .ايسور هاجتاب نييروس ةقزترم/نيلتاقم تلمح لقألا ىلع
 

 

 

 :ايسور ىلإ ايروس نم 2022 ويلوي/زومت 7 موي ناريط ةلحر :ةيناثلا ةلحرلا .2.2
 
 7 خيرات يف وكسوم ىلإ "ميميمح" نم تعلقأ ،RA-86561 مقر ،"Ilyushin Il-62" زارط نم ةرئاط دصر مت

 يف تطبهو ،ايروس تيقوتبً اءاسم 18:07 ةعاسلا يف ةيوجلا "ميميمح" ةدعاق نم ةرئاطلا تعلقأ .2022 ويلوي/زومت

 يف ايروس ىلإو نم قلحت يهو ةرم رخآل ةرئاطلا هذه تلجس .)ويلوي/زومت 8 يف( ليلقب ليللا فصتنم دعب وكسوم

 .2021 ربمفون/يناثلا نيرشت 14
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 وزغ يف لاتقلا يف مهمادختسال نيلتاقملاب ةلمحم تناك اّهنأ نويروس دقتعت يتلاو ،2022 ويلوي/زومت 7 موي ةلحر - )3( مقر ةروص

 .ايناركوأ
 

 
 :ةثلاثلا ةلحرلا .2.3

 
 :نارهط ىلإ ايروس نم 2022 ربمتبس/لوليأ 9 موي ناريط ةلحر .2.3.1

 
 23:44 ةعاسلا بلح راطم نم MNJ-EP مقر ،ناهام ناريط ةكرشل ةعبات "0A30-Airbus" ةرئاط عالقإ ليجست مت
 يف ةرم( 2022 ماع يف تارم عست راسملا اذه يف ةرئاطلا هذه تقلح .نارهط ىلإ ةهجوتم ،ايروس تيقوتب
 .)ربمتبس/لوليأ يف تارم عبرأ ،ويلوي/زومت يف تارم عبرأ ،وينوي/ناريزح
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 نيلتاقم تلقأ اّهنأب ،اهيلع تلصح يتلا تاداهشلا ىلإً ادانتسا "نويروس" دقتعت يتلا تالحرلا ىدحإ مقر ةروص - )4( مقر ةروص

 .ايسور ىلإ مث ناريإ ىلإ ايروس نم نييروس

 
 :ايسور ىلإ نارهط نم 2022 ربمتبس/لوليأ 11 موي ناريط ةلحر .2.3.2

 
 ىلإ ةهجوتم نارهط راطم نم ،MMA-EP مقر ،"ناهام" ناريط ةكرشل ةعبات 0A34-Airbus ةرئاط عالقإ ليجست مت
 نيرشت رهش فصتنم ىتح ويام/رايأ رهش ذنم تارم ةرشع عبرأ راسملا اذه يف ةرئاطلا هذه تقلح .وكسوم
  2022 ماع ربمفون/يناثلا
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 مهلقن ّمت /نييروس نيلتاقم لقت تناك اّهنأ اهيلع تلصح يتلا تاداهشلا ىلإً ادانتسا "نويروس" دقتعت يتلا ةلحرلا - )5( مقر ةروص

 .ايسور لبق ناريإ ىلإ
 

 :ةقزترملا ىلتق ىلع ميتعتلا .3

 ،يناركوألا يسورلا عازنلا يف نيطرخنملا نييروسلا ةقزترملا ددعل ةيمسر هبش ىتح وأ ةيمسر تايئاصحإ يأ بايغ لظ يف

 فوفص يف ىلتقلا ددع ديكأت "نويروس" ىلع رذعت دقف ،ةكرعملا ضرأ ىلع رداصملا نم ةدراولا تامولعملا حش لظ يفو

 .مهسفنأ ةقزترملا يوذ نم وأ ةينمألا تاكرشلا ةهج نم ءاوس رمألا ىلع ريبكلا متكتلا ىلإ ةفاضإلاب اذه ،ةقزترملا

 يف ةرئادلا كراعملا يف كراشيو ،2022 سرام/راذآ رهش يف ايناركوأ ىلإ هلقن مت لتاقم ىلإ "نويروس" تثدحت ،نكلو

 لخاد ربمتبس/لوليأ 10 موي اولتق نمم ةقزترملا نم ةعبرأ ءامسأب ةمظنملا ردصملا دوز ً.ايلاح "نوسريخ" ميلقإ

 :هتداهش يف ردصملا لاق ."روسروكلا" اهمسا ةسسؤم

 ،دوروغليب لتم ،ةددعتم قطانم ىلع نيعزوم نييروسلا نيلتاقملا نألً افورعم سيل يلكلا ىلتقلا ددع"

 متت مل ،تيأر ام بسحب .كسنيتخاش كسنيماكو ،يكسفوماداكو ،يكسنيمزوكو ،يكسميركو ،اكفوخاكافونو

 بحس وأ ىلتقلا طوقس نع نالعإلا متي مل كلذك ،ايروس ىلإ ىلتق وأ ىحرج ءاوس نييروس نيلتاقم ةداعإ

 ."ةيسورلا تاباحسنالا دعبً اصوصخ ،تامولعملا هذه ىلع ظفحتو ريبك رتست كانه ةيادبلا ذنم .مهثثج
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 يف نيدجاوتملا مهقافر قيرط نع كلذو ،اهئانبأ لتقمب ،يمسر ريغ لكشبو ،ةقزترملا/نيلتاقملا تالئاع ضعب تملع

 .ةافولا ىلع يمسر تابثإ يأ تالئاعلا َقلتت مل نكلو ،مهتدنج يتلا ةينمألا ةكرشلا قيرط نعً اقحالو ،ايناركوأ

 ةيلاتقلا لامعألا يف ةكراشملل ًالوأ دّنُج دق ناكو )قشمد فير نم ردحني( ىلتقلا دحأ ةلئاع عم "نويروس" تثدحت

 رخاوأ يف ايناركوأ ىلإ ايبيل نم لتاقملا لُقن .2022 رياربف/طابش علطم يف ةيناثلا ةرملا ،نيترم هدقع ديدجت متو ،ايبيل يف

 نع ريخألا ةلئاع غالبإب لتاقملا ءاقدصأ دحأ ماق .رهشأ ةثالثل هيوذ عم هلاصتا عطقنا مث نمو ،2022 سرام/راذآ

 غالبإب "دايصلا" ةكرش تماقً اقحال .2022 وينوي/ناريزح رهش يف كلذو ،ةلماك ةعومجم عم كراعملا ىدحإ يف هنادقف

 ميلست وأ هيلع يمسر تابثإ يأ ءاطعإ وأ ةافولا خيرات ديدحت نود نكلو ،2022 ويلوي/زومت رهش علطم يف ةلئاعلا

 .بلدإ يف لُتق هنأ ىلع ءازعلا سلجم ةلئاعلا تماقأ .ةيصخشلا هتاقلعتم

 :يلي ام "نويروس" عم هثيدح يف ىفوتملا باشلا براقأ دحأ لاق

 لصح ليابوم زاهج مادختساب كلذو نيترم هتلئاع عم ثدحتلا نم نكمت ،ايناركوأ ىلإ باشلا لصو نأ دعب"

 لتاقم هنأو ،ريوصتلا وأ ليابوملا مادختسا نم نوعونمم مهنأ كاذنآ لاقو ،تاماحتقالا دحأ يف ةمينغك هيلع

 نمم نيرخآلا دونجلا يلاهأ لاؤسب انأدبف ،رهشأ ةثالث وحن انع هرابخأ تعطقنا .كيتسنود ةقطنم يف صانق

 لالخ ةعومجم عم دُقف دق يبيرق نأ كانه نابشلا دحأ نم ربخ انلصو ةرتف دعب .ايناركوأ ىلإ اولسرأ

 ىلتقلا ثثج بحسب نوموقي ال مهنأل كلذو ،هرسأ وأ هلتق مت دق ناك ام اذإ فورعملا ريغ نمو ،ماحتقالا

 ."عاطقلا كلذ يف

 :عباتو

 ةكرشلا انتغلبأ .اهئانبأ لتقمب انريغ تالئاع عبرأ تغلبأ دق تناكو ،دايصلا ةكرش عم لصاوتلاب كلذ دعب انمق"

 حتف باشلا ةلئاع تضفر ةيادبلا يف .ءازع سلجم حتف اندرأ لاحب ايناركوأ يف سيلو بلدإ يف هتوم يعدن نأ

 دايصلا ةكرش نأ اميسال ةثج وأ ةقرو انيدل سيل .يمسر تابثإ دجوي ال هنأل هتافو نالعإو ءازع سلجم

 ىلع فرعتلا ةبوعص ببسب كانه اهنفد متي اهبحس مت لاح يفو ،ثثجلا بحس بعصلا نم هنأ انتربخأ

 ."ليتقلا ةيوه

 :دهاشلا متخو

 ،اهلك تلُتقو ماغلأ لقح يف تلخد ةعومجم عم هدجاوت نع انتفرعم وه باشلا توم ىلع ديحولا ليلدلا"

 سفن وه اهبحس مت يتلا ثثجلا ددع نأ انوربخأ ام بسحبو .نيعوبسأ دعب عقوملا نم ثثجلا بحس متو

 ."ءالشأ اهمظعمو ةخسفتمو ةهوشم ثثجلا نأ الإ ،ةعومجملا رصانع ددع

 

 :ةينوناق ةرظن .4
 1989 ماعل مهبيردتو مهليومتو مهمادختساو ةقزترملا دينجت ةضهانمل ةيلودلا ةيقافتالا ىلإ 2008 ماع ايروس تمضنا

 ةيضق عم لماعتلا يف اهتابجاو صوصخب ةيساسألا ماكحألاب قلعتت يتلا اهداوم نم يأ ىلع ظفحتت ملو ،)ةيقافتالا(

 وأ اهتزهجأ نم يأب ًةلثمم موقت الأب ةيقافتالا نم 5 ةدامللً اقفو ةمَزلم ةيروسلا تاطلسلاف ،كلذ ىلع ًءانب .ةقزترملا
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 ،ةطشنألا هذه رظحب موقت نأ اهيلع امك ،مهبيردت وأ مهليومت وأ مهمادختسا وأ ةقزترملا دينجتب نييمسرلا اهيفظوم

 .ريطخ عباط تاذ مئارج اهرابتعاب ةطشنألا هذه ىلع ةبقاعمب اهبجاو ىلع ةوالع

 صخشلا فيرعت ناكرأ نأ حجرملا نمف ،ةقباسلا "نويروس" ريراقتو ريرقتلا اذه يف ةدراولا ليصافتلا ىلإ رظنلاب

 .ايناركوأو ايسور نيب لاتقلا تاهبج ىلإ نيلوقنملاو نيدنجملا ءالؤه ىلع قبطنت ةيقافتالا نم 1 ةداملا يف دراولا قزترملا

 اياعر نم اوسيل مهو ،)لوألا نكرلا( يناركوألا يسورلا يلودلا حلسملا عازنلا يف لاتقللً اصيصخ دارفألا ءالؤه دينجت متي

 تاوقلا يفً ادارفأ اوسيل مهنأ امك ،)ثلاثلا نكرلا( امهدحأ ةرطيسل عضاخ ميلقإ يف نوميقي الو نيتلودلا نم يأ

 نأ حضاولا نمف – سماخلاو يناثلا – نييقابلا نينكرلاب قلعتي اميف امأ .)عبارلا نكرلا( ةيناركوألا وأ ةيسورلا ةحلسملا

 نم مغرلا ىلع كلذو ،يدام عفاد وه مهدينجتب موقت يتلا ةهجلا عم دقاعتلل دارفألا ءالؤه لابقإل يساسألا عفادلا

 لبق نم دافيإك هريسفت نكمي ال طروتلا اذه نأ الإ ،ةيروسلا تاطلسلا يف ةيمسر ةفص نولثمي دارفأ/تاهج طروت

 .ةدهاعملا يف قزترملا فيرعت نم سماخلا نكرلا يف دراولا ىنعملاب ةيمسر ةفصب ةيروسلا تاطلسلا

 يف دراولا ينوناقلا بجاولا رهوج فلاخي ايروس نم دارفألا لقنو دينجت تايلمع ريسيتب ةيروسلا تاطلسلا مايق نإ

 كلت باكترال ريضحتلا عنملً ايلمع ةنكمملا ريبادتلا عيمج ذاختاب فارطألا لودلا مزلي يذلا ةيقافتالا نم )1(6 ةداملا

 ليومتو مادختساو دينجت :ةدهاعملا بلص يه ةداملا هذه يف اهيلإ راشملا مئارجلاو ،اهجراخ وأ اهميلقإ لخاد مئارجلا

 ةيئانجلا تاءارجإلا وأ سبحلا ريبادتً اروف ذختت نأ ةيروسلا تاطلسلا ىلع بجي ،كلذ ىلع ةوالع .ةقزترملا بيردتو

 مدع لاح يفو ،ةيقافتالا نم )1(10 ةداملاب ًالمع مئارجلا هذه باكترا مهيلإ بسُني نيذلا صاخشألا قحب ةبسانملا

  .ةيقافتالا نم 12 ةداملاب ًالمع ةينطولا اهنيناوقلً اقفو هتمكاحمب موقت نأ ايروس ىلع ،هميلست

 :تايصوت .5

 لقنو دينجت ةطشنأ ةفاك فقولً اروف كرحتلا ،يلودلا نوناقللً اقفو اهتابجومب ًالمع ،ةيروسلا تاطلسلا ىلع .1

 ريغ وأ – ةيسورلا ةموكحلاك – ةيمسر كلذب موقت يتلا ةهجلا تناك ءاوس ايروس نم ةقزترمك دارفألا

 .رنغاف ةعومجمك – ةيمسر

 يف اهيلع صوصنملا مئارجلا يف مهطروت تبثي نيذلا نييمسرلا نيلوؤسملا عيمج ةبساحم متت نأ بجي .2

 يلوؤسم اهنمو ،ةيروسلا تاطلسلل ةيئاضقلا ةيالولا قاطن يف ةدجاوتم ىرخأ تاهج يأ كلذكو ،ةيقافتالا

 .رنغاف ةعومجم

 قيقحتلاو ةرهاظلا هذه ىلع ءوضلا طيلستب ايروسب ةصاخلا ةيلودلا قيقحتلا ةنجل موقت نأ يرورضلا نم .3

 .اهلمع قاطن يف ةيسيئرلا ةيعيضاوملا رواحملا دحأ اهرابتعاو اهيف

 مهليومتو نيقزترملا دينجتو قازترالا مّرجت اهنأ الإ ،ةيقافتالا يفً افرط ةلود تسيل ايسور نأ نم مغرلا ىلع .4

 فدعب ةيسورلا تاطلسلا ىلع طغضلاو لصاوتلا فيثكت ةلصلا تاذ ةدحتملا ممألا تائيه ىلع .مهبيردتو

 .اهيلع نيمئاقلا ةبساحمو ةرهاظلا هذه عنم

 بلط كلذ نمض نمو ،ايروس يف ةرهاظلا هذهل هلوانت فيثكت ىلإ ةقزترملاب ينعملا لماعلا قيرفلا وعدن .5

 .اهتاريثأتو اهتاديقعتو ةرهاظلا هذه ليصفتل يونسلا ريرقتلا يف ةصاخ ماسقأ صيصختو ةيرطق ةرايز
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