
 

 

 

 

                  

 

 

   

                       

                    

                      

         

                       

                    

                    

            

                        

             

                   

                        

                     

                    

                  

  

                     

                   

                     

          

                      

                      

ةياعرلل معألا عاطقلاو ةحصلا عاطق يف هميمعتل اًطرش ميعطتلا لعج نأشب رظنلا تاهجو ىلع فوقولا لجأ نم رواشتلا

 ةيعامتجالا

 رواشتلا فده

 نيلماعلا ميعطت بوجوب ةمئاقلا ةينوناقلا طورشلا يف عسوتلا ةموكحلا ىلع ناك اذإ ام لوح رظنلا تاهجو ىلع فوقولا وه رواشتلا اذه نم فدهلا

 حبصيو ،ةياعرلاو ةحصلا لاجم يف ىرخألا لمعلا تائيب يطغيل ،)19-ديفوك( انوروك سوريف دض حاقلب نينسملا ةياعر رود يف نيعوطتملا وأ

ًً ةليسوك ميعطتلا ميمعتل اطرش رخآلا وه حبصيل ازنولفنإلا دض ميعطتلاب ينوناق طرش ضرف ةموكحلا ىلع ناك اذإ كلذكو ؛ميعطتلا ميمعتل اطرش

 .ًايحص ةفيعضلا تائفلا ةيامحل

 سوريفو19-ديفوك- 14a لصفلا قاطنلا اذه تحت جردنتس يتلا تائفلاب قلعتي اميف ةموكحلا اهارت يتلا ةيادبلا ةطقن رضخألا باتكلا يف دري

 يف نيلماعلل هريفوت بجي ميعطتلا نأب ةحضاو ةروشم مدقي ازنولفنإلا: 19 لصفلا و2 عونلا ةديدشلا ةداحلا ةيسفنتلا ةمزالتملاب طبترملا انوروك

 دق نيذلا دارفألا ةيامح يف ماهسإلاو ،ةيعامتجالاو ةيحصلا ةياعرلا تآشنم يف ىودعلا ليلقتو مهتيامح :لجأ نم ةيعامتجالاو ةيحصلا ةياعرلا لاجم

 .ةياعرلا مدقت يتلا تامدخلا ليطعت بنجتو ،يلاثملا نود ميعطتلل مهتباجتسا ىوتسم نوكي

وأ رشابملا جالعلا ماهم يلوتل اوعَّزوي نيذلا لك ميعطت نامض لجأ نم ،ةيميظنتلا دعاوقلا رييغت لالخ نم ،هلاخدإ ىرج اذإ ،طرشلا اذه لثم ذَّفنيس

).CQC(ةياعرلا ةدوجب ةينعملا ةئيهلا اهمظنت يتلا ةطشنألا نم اًءزج اهرابتعاب ةيصخشلا ةياعرلا

 حاقللا ىلع لوصحلا يف ددرتلا نأ حضاولا نمف ،اهلامعتساب صيخرتلا لبق ةمراصلا ةمالسلا ريبادتل ازنولفنإلاو19-ديفوك تاحاقل عوضخ مغر

 رارمتسا لامتحا نم رطاخم كانهف ،مث نمو .انعمتجم نم ةنيعم تائف نيب رثكأ رشتنمو ،سانلا ضعب قلق ىلعًايقيقحًاثعاب هفصوب مئاق رمأ وه

 هرودب يدؤيس اذه .هميمعت طورش َىفوتُست نل يلاتلابو ،حاقللا ىلع لوصحلا مدع ريرقت يف ةيعامتجالاو ةيحصلا ةياعرلا لاجم يف نيلماعلا ضعب

 ةينوناقلا تارييغتلل ليدبلا رايخلا ىقبي .نيعاطقلا نيذه يف نيلماعلا ددع صقن ببسب ةيحصلاو ةيعامتجالا ةياعرلا يعاطق ىلع طوغضلا ةدايز ىلإ

 .هاندأ أ قفرملا يف حضوم وه امك حاقللا ىلع لوصحلا عيجشتل ةينوناقلا ريغ ريبادتلا ىلع دامتعالا يف رارمتسالا

 يساسألا قايسلا

 ةلماعلا ىوقلا ةيامح وه ةياعرلا عاطقو ةينطولا ةيحصلا تامدخلا زاهجو ةموكحلا هب تنتعا يذلا انوروك ةحئاج ءانثأ يف يسيئرلا مامتهالا ناك

 رود يف ايحص ءافعضلا صاخشألل مهتامدخ نومدقي ةيعامتجالاو ةيحصلا ةياعرلا يف نولماعلا ناك ءاوسو .تامدخلا نم نيديفتسملاو ىضرملاو

 بنجتب ىلوألا مهتيلوؤسم لمحت نولبقي مهنإف ،ةرسألا تادايع يف وأ ،تايفشتسملا يف وأ ،تامدخلا نم نيديفتسملا تويب يف وأ ،نينسملا ةياعر

 .مهل ةياعرلا نومدقي نيذلا صاخشألل هثودح عنم نكمي يذلا ررضلا

 ىلإ 2002 يف %14 نم ةيحصلا تامدخلا يف ميعطتلا تالدعم عم ةدايز ازنولفنإلا حاقل ىلع لوصحلا ىلع يعوطلا لابقإلا دهش ،ةحئاجلا لبق

 ىلع ةينطولا ماقرألا هذه تطغ كلذ مغر .نينسملا ةياعر رود يف% 33 براقي امب ةيحصلا ةياعرلا تامدخ يفو ،ةيضاملا ةنسلا يف% 76



 

                      

                   

                        

                

                    

              

                     

                      

                      

                    

                      

     

                     

                       

                    

     

                      

                     

       

  

                         

                   

                   

                      

                     

                   

                    

                     

                     

                    

                        

                      

                      

       

 ىرج اذإ حضاو ريغ رمألا لازي الو .تايفشتسملا ضعب يف% 53ىلإ اهتبسن تضفخنا ثيح ،نكامألا ضعب يف اًريثك فعضأ ميعطت تالدعم

 .مهئاقدصأو مهرسأو نينسملا ةياعر رود يف نيميقملاو ىضرملا ىلإ نيمعطملا نيفظوملا نم ةيفاضإلا ةيامحلا ريفوت

 رودو تايفشتسملا نم لك ىلع19-ديفوك ةحئاج رثأ نإف ،رومألا هيلع يرجت ام هرابتعاب يضاملا يف ضعبلا نمًالوبقم اًرمأ اذه ناك نيح يفو

 .ةيدايتعالا ةدعاقلا هنأ ىلع هلوبق يف رارمتسالا بجي عضولا اذه ناك اذإ لؤاستلل وعدي نينسملا ةياعر

ُ  باهتلا حاقل ىلع تامدخلا يمدقم لوصح طرتشت ،ةينهملا ةحصلاو ،لمعلا ناكم يف ةمالسلاو ةحصلاب ةينعم تاسايس لعفلاب تدعأ ،ةحئاجلا لبق

 .نيمعطم اونوكي مل اذإ مهنم ىودعلل ضيرملا ضرعت دق تاءارجإب نوموقي نمم ،ب دبكلا

 دادعأ عافترا اذه نع جتن .حاقللا ىلع لوصحلا لبس نيكمتل ةميدتسمو ةلئاه دوهج تلُذب ،19-ديفوك تاحاقل ريضحت دعب ،ةحئاجلا ءانثأ يفو

 دادعأ يف نيابت كانه لازي ال ،كلذ عمو .ةيعامتجالاو ةيحصلا ةياعرلا عاطق يف نيفظوملا مهيف نمب ،ناكسلا نم19-ديفوك حاقل ىلع نيلصاحلا

% 97 ىلإ% 83 نم حاقللا ىلع نيلصاحلا تالدعم نيابتت نأ نكمي ،ةينطولا ةيحصلا تامدخلا ميدقت تائيه يف- ةياعرلاو ةحصلا يف نيلماعلا

 يمدقم نم% 75و ،ةيلزنملا ةياعرلا يمدقم نم% 81 لصح ،ةيعامتجالا ةياعرلا عاطق يف ).نيتعرجلل% 94 ىلإ%78( ىلوألا ةعرجلل

 عالطالل ؟حاقللا ىلع نيلصاحلا دادعأ مسق ىلإ رظنا ).سطسغأ 19نم اًرابتعا( حاقللا نم ىلوألا ةعرجلا ىلع ىرخألا لمعلا نكامأ يف ةياعرلا

 .تانايبلا نم ديزم ىلع

اًضورفم نوكيس ، 2021 ربمفون 11نم اًرابتعا نأ ينعي امب ،ذافنلا زيح لعفلاب ةيميظنتلا دعاوقلا تلخد ،حاقللا ىلع نيلصاحلا دادعأ ةدايزل

 يف ةحلصملا باحصأ نم ددع اعد .هنم مهئافعإ وأ19-ديفوك حاقلب مهميعطت عضو تابثإ نينسملا ةياعر رود يف نيعوطتملا وأ نيلماعلا لك ىلع

 رطاخملل ةضرع رثكألا تائفلا ةيامحل ،ةيعامتجالاو ةيحصلا ةياعرلا يعاطق يف نيلماعلا عيمج عم لماعتلا يف ةاواسملا ىلإ ةيحصلا ةياعرلا لاجم

 .ناكمو قايس يأ يف

 ةيناكمإ يفاًضيأ رظنت يهف ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو ،ىرخأ ةيبوروأ نادلب ىلإ ةفاضإلاب ،ةيضقلا هذه يف ةقدلا نيعب اهدحو ةموكحلا رظنت الو

 ةياعرلاو ةحصلا يف نيلماعلا لوصح نأ ةيسنرفلا ةموكحلا تنلعأ ،لاثملا ليبس ىلع .مازلإلا اذه ذيفنتو حاقللا ىلع لوصحلاب نيددحم نيلماع مازلإ

 .ربمتبس نم يمازلإ19-ديفوك حاقل ىلع

 يبطلا ببسلا

 نأ هيف عقوتي ةدحتملا ةكلمملا يف ءاتش لوأ نوكيس 2022 ىلإ 2021 ءاتش نأ ىلإ نيصحتلاو ميعطتلاب ةينعملا ةكرتشملا ةنجللا تراشأ

 سوريف اهيف امب ،ىرخألا يسفنتلا زاهجلا تاسوريف عم نمازتلاب 2 عونلا ةديدشلا ةداحلا ةيسفنتلا ةمزالتملاب طبترملا انوروك سوريف رشتني

 ةداحلا ةيسفنتلا ةمزالتملاب طبترمل انوروك سوريفو ةيمسوملا ازنولفنإلا سوريف ديزي دق ةحئاجلا لبق عاضوألا ىلإ دوعن امدنع .يمسوملا ازنولفنألا

 نم ىودعلا تاجوم عوقو نمازت اذإ اميسال , ةلئاه ةدايز ةينطولا ةيحصلا تامدخلا اههجاوت يتلا "ءاتشلا طوغض" ةأطو نم 2 عونلا ةديدشلا

 نم رطاخملل نيضرعملا صاخشألا ةيامحل ةيمهألا يف ةياغ ةوطخ وه19-ديفوكو ازنولفنإلا سوريف نم لك دض ميعطتلا نإف اذل .نيسوريفلا

 .ةلبقملا تاونسلا يفو ،ماعلا اذه صراقلا ءاتشلا نم ةيعامتجالاو ةيحصلا ةياعرلل لمشألا ماظنلا ةيامح اذكو ، ىودعلا تاعبت

 اميف ،ةماعلا ةحصلل ارتلجنا ةئيهو يحصلا نمألل ةدحتملا ةكلمملا ةئيه عم نولمعي نيذلا ،ةيعامتجالاو ةيحصلا ةياعرلا ةرازو يف نولوؤسملا رظن

 ىلع نيلصاحلاو ىضرملا ةيامح لجأ نم ،ازنولفنإلاو19-ديفوك يسوريف دض حاقللا ىلعنيلصاحلا تالدعم نم ىندألا دحلا ديدحت ًانكمم ناك اذإ

% 90و نيلماعلل% 80 ةبسنب19-ديفوك حاقل ىلع نيلصاحلا دادعأ لدعم جهنلا اذه ددحي .نينسملا ةياعر رود يف عبتملا جهنلابًةنراقم ،ةياعرلا

 عمو .ةقلغملا نكامألا نم اهفصوب نينسملا ةياعر رودل اًصيصخ ةعوضوم سيياقم ىلع مئاق جذومن نم ةاحوتسملا تايصوتلا نم ناكو ،نيميقملل

 نأل ،صاخشألا لزانم وأ ،نانسألا تادايع وأ ،ةرسألا تادايع وأ ،تايفشتسملا لثم نكامأ يف لثامم جهن عابتاًانكمم نوكي نل هنأ ىرن نحنف ،كلذ

 فورعمو .اهيف سانلا طالتخا لدعم كلذكو ،ةلئاه ةدايز نينسملا ةياعر رود يف اهتكرح نع ديزت نكامألا هذه نم اهجورخو سانلا لوخد ةكرح

 يأل ةرركتم ةعجارم لمع يرورضلا نم نوكي دق ،هيلعو ؛نكامألا لك يف ريغلا اوبيصيو اوباصي نأ نكمي ميعطتلا ىلع نيلصاحلا نأ نآلا

 .لبقتسملا يف حاقللا ىلع نيلصاحلل تالدعم
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(1) رابتعالا يف اهذخأ بجي رطاخملل تالاجم ةثالث كانه،كلذ نع اًضوع  نيذلاو نكامألا هذه ىلإ نولخدي نيذلا دادعأ وهو( تالماعتلا رطاخم :

ةباصإ ةيلباق رطاخم )2( ؛)نينسملا ةياعر رود لثم- ربكأ ةروصب "ةقلغملا نكامألا"نم اهريغبًةنراقم ةرسألا ةدايع ، ً

 ؛دارفألا

 الثم ،اهنم نوجرخي

 ).نانسألا تادايع يف تايلمعلا لاثملا ليبس ىلع( ىلعأ اهيف رطاخملل ضرعتلا ةجرد تايلمع اهيف متي يتلا نكامألا رطاخم (3)

 يف ةاواسملل ةيوق ةيملع ةجح دوجو ىلإ قباسلا يف ئراوطلا تالاحل يراشتسالا يملعلا قيرفلل عباتلا ةيحصلا ةياعرلاب لماعلا قيرفلا راشأ امك

 نم ،نينسملا ةياعر رودو اهيف نيميقملا ىضرملا لبقتست يتلا ةينطولا ةيحصلا تامدخلا نكامأ نيب معدلاو ميعطتلا ميدقتب قلعتي اميفةعبتملا جُُهنلا

 .امهيلك يف فايطألا عيمج نم نيلماعلاو ىضرملا وأ نيميقملا نيب ةلخادتملاو ةبيرقلا تاقالعلا يف هباشتلا ثيح

-19 ديفوك حاقل

19-  ديفوك حاقلب ميعطتلا جمانرب نأ ىلإ ةماعلا ةحصلل ارتلجنا ةئيه نع ةرداصلا ليلاحتلا ريشت

 109,500و 102,500 نيب امو ،تايفشتسملاب ةلاح 82,1000 نم رثكأو ،صخش نويلم 24.4و 23.8
 نيب ام حاورتي ددعل ةرشابم ةروصب ىودعلا عنم

 .ةافو ةلاح

 رزياف يحاقل نم لك ةيلاعف ىلإ تايفولا ددعو ،ميعطتلا تانايبو ،ةيلحملا تاعمتجملا يف-19 ديفوك تارابتخا تانايب طبرت يتلا تاساردلا ريشتو

 نم ةدحاو ةعرج دعب )افلأ ةلالس-19 ( ديفوك نم ةافولا تالاح عنم يف 85% ىلإ 70 نيب ام حوارتت ةبسنب اكنيزارتسأ دروفسكأو كتنوياب

 ،%99و 95 نيب ام حوارتت اهتبسن تناكف ،كتنوياب رزياف حاقل نم نيتعرج ىلع لوصحلا دعب ةافولا تالاح عنم يف حاقللا ةيلاعف امأ . 2,1 حاقللا

 .%99و 75 نيب ام حوارتت ةبسنلا تناك اكنيزارتسأ دروفسكأ حاقل نمو

 يف نيميقملاو ،ةيحصلا ةياعرلا يف نيلماعلا نيب-19 ديفوك نم افلأ ةلالس نم ىودعلا دض تاحاقللا ةيلاعف نأشب تامولعم تاساردلا نآلا تركذ

حاقلو ،%70و 55 نيب ام ىودعلا عنم يف ةيريدقتلا ةيلاعفلا حوارتت ،كيتنوياب رزياف حاقلب قلعتي اميف  .ةماع ةفصب ناكسلاو ،نينسملا ةياعر رود

 65نيب ام ىودعلا عنم يف حاقللا ةيلاعفَّردقت ،نيحاقللا دحأ نم نيتعرجلا لوانت عمو .70%6,5,4,3و 60 نيب ام اكنيزارتسأ دروفسكأ
 . 3,4%90و

 ديفوك ضارعأ فيفخت يف اكنيزارتسأ دروفسكأو كتنوياب
" .Lopez Bernal J, Andrews N, Gower C, Robertson C, Stowe J, Tessier E and others 1 

يفًانس ربكألا تائفلا نيب تايفولا ددعو تايفشتسملا يف تالاحلا ددع ليلقتو ،-19
 ةيبلس اهرابتخا ةجيتن تالاح ةبقارم ةسارد :ارتلجنا

 رزياف يحاقل ةيلاعف

British Medical Journal 2021: volume 373, n1,088 ". 
" .Lopez Bernal J, Andrews N, Gower C, Stowe J, Tessier E, Simmons R, and others 2 حاقل ةيلاعف 

BNT162b2 mRNA ةيدادغلا تاسوريفلا تالقان حاقلو ChAdOx1 نم 2021 تادوسم-19". ديفوكب ةباصإلا دعب تايفولا تالاح ىلع 
 ةماعلا ةحصلل ارتلجنا ةئيه

" .Pritchard E, Matthews PC, Stoesser N, Eyre DW, Gethings O, Vihta K-D, and others 3 ىلع حاقللا رثأ 
 ةكلمملا حسم نم ةدمتسم ةيناكس ةسارد :ةيلحملا تاعمتجملا يف 2 عونلا ةديدشلا ةداحلا ةيسفنتلا ةمزالتملاب طبترملا انوروك سوريف تالاح
-medRxiv 2021 ."19: 2021.04.22.21255913 ديفوك نم ىودعلا نأشب ةدحتملا

" .Hall VJ, Foulkes S, Saei A, Andrews N, Oguti B, Charlett A and others 4 يف نيلماعلا نيب-19 ديفوك حاقل ةيطغت 
 زكارم نيب ةكرتشم ةيعالطتسا ةيوئف ةسارد (SIREN): ىودعلا عنم يف BNT162b2 mRNA حاقل ةيلاعفو ،ارتلجنا يف ةيحصلا ةياعرلا
Lancet ."ةددعتم 202 

" .Shrotri M, Krutikov M, Palmer T, Giddings R, Azmi B, Subbarao S and others 5 حاقل نم ىلوألا ةعرجلا ةيلاعف 
ChAdOx1 nCoV-19 وBNT162b2 نيميقملا نيب 2 عونلا ةديدشلا ةداحلا ةيسفنتلا ةمزالتملاب طبترملا انوروك سوريف نم ىودعلا دض 

 2021 ةيدعملا ضارمألل تيسنال ةلجم ."ةيعالطتسا ةيوئف ةسارد (VIVALDI): ارتلجنا يف لجألا ةليوطلا ةماقإلل ةياعرلا تآشنم يف
" .Menni C, Klaser K, May A, Polidori L, Capdevila J, Louca P and others 6 ىودعلاو حاقللا نم ةيبناجلا ضارعألا 

 يف ديفوك ضارعأ ةساردب صاخلا قيبطتلا يمدختسم نيب حاقللا لوانت دعب ،2 عونلا ةديدشلا ةداحلا ةيسفنتلا ةمزالتملاب طبترملا انوروك سوريفب
 2021 ةيدعملا ضارمألل تيسنال ةلجم ."ةيعالطتسا ةنراقم ةسارد :ةدحتملا ةكلمملا
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 ةيلاعفو ،ضارعأب ةبوحصملا ضارمألا دضتاحاقللا ةيلاعف يف طقف اًطيسبًاقرف تاساردلا تركذ ،-19 ديفوك نم روحتملا اتلد سوريفب قلعتي اميف

 . 8,7 اكنيزارتسأ دروفسكأ وأ كيتنوياب رزياف حاقل نم نيتعرجلا لوانت دعب تايفشتسملا تالاح عنم يف ةلثامملا تاحاقللا

 حاقللا نإف ،مث نمو ؛هلقن سوريفلاب نيباصملا ريغ دارفألل نكمي ال .ىودعلا عنم يف تاحاقللا ةيلاعف ىلع لئالدلا تاسارد ةدع تمدق ،هركذ مدقت امك

 .ىودعلا عنم يف اضيأ لاعف

 ىلع مهلوصح مغر سوريفلاب نيباصملا دارفألا قيرط نع ىودعلا للقت ةيفاضإ دئاوف اضيأ كانه نوكي دق ،سوريفلاب ةباصإلا عنم ىلإ ةفاضإلاب
ُ  تالاح نأ ،ةدحاولا ةرسألا يف سوريفلا لقن نأشب ،ارتلجنا يف تيرجأ ةسارد تدجو هرثانت ىوتسم وأ سوريفلا رثانت ةرتف ضافخنا ببسب ،حاقللا

 ديفوك نم روحتملا اتلد سوريفب نيباصملا ةرسألا دارفأ ةطلاخم

 . 50%9و 35

 نيب ام ةبسنب ةدكؤملا ةباصإلا رطاخم نم تللق ةدحاو ةعرج اولوانت نيذلا-19

 ازناولفنإلا حاقل

اهنأبًايبط ةددحملا تائفلل ةرشابملا ةيامحلا قيقحتل ازناولفنإلا حاقل ىلع لوصحلاب ةدحتملا ةكلمملا يصوت ،يضاملا نرقلا نم تاينيتسلا رخاوأ ذنم

 مساوملا يف ارتلجنا يف ةردقملا تايفولا ددع طسوتم ناك .ازناولفنإلا سوريفب ةباصإلا نم ةافولاو ،ضارمأب ةباصإلا رطاخمب ىلعأ ةجردب ةضرعم

 نم مسوملا يف ةافو ةلاح 4,000 نيب ام حوارتت تايفولا هذهو .ةنسلا يف ةافو ةلاح 11,000 نم ىلعأ ،2020 ىلإ 2015 نم ،ةسمخلا

 2018. ىلإ 2017 نم مسوملا يف ةافو ةلاح 22,000 نم رثكأو ، 2019 ىلإ 2018

 .رطاخملل ةضرعملا تائفلا تحت جردنت ال يتلا تائفلابًةنراقمًافعض 11 ازناولفنإلا نم اهتافو حيجرت دادزي رطاخملل ةضرعملا تائفلا كلت

 نأ نكمي ازناولفنإلاب تاباصإلا نم 50% ىلإ 30 نم براقت ةبسن نأ ةيحصلا ةياعرلا يف نيلماعلا يف ةداضملا ماسجألا يف تاساردلا ترهظأ

 .ًايحص ءافعضلا صاخشألا ةحص ىلع ةريبك رطاخم ببست ازناولفنإلا وأ-19 ديفوكب ةباصإلا . 10ضارعأ الب نوكت

 ديزيو ،طقف-19 ديفوكب نيباصملا صاخشألا ةافو لامتحا يفعض لدعمب ديزي-19 ديفوكو ازناولفنإلا نم لكب نيباصملا صاخشألا ةافو لامتحا

 . 11نيسوريفلا نم يأب نيباصملا ريغ صاخشألا ةافو لامتحا فاعضأ 6 لدعمب

 نيب ةيلاعفلا ةبسن ةداعلا يف غلبتو- هميعطت دارملا درفلا نسو ،حاقللا عونو ،ةرشتنملا تالالسلاو ،حاقللا نيوكت ىلع ازناولفنإلا حاقل ةيلاعف دمتعت

 70%. ىلإ 30 نيب ام ءاحصألا نيغلابلا

 .اضيأ ىودعلا عنُمتس ةباصإلا تعنُم اذإ ،-19 ديفوك حاقل عم لاحلا وه امكو

" .Lopez Bernal J, Andrews N, Gower C, Gallagher E, Simmons R, Thelwall S and others 7 تاحاقل ةيلاعف 
 2021 بطلل دنالجنيإ وين ةلجم B.1.617.2." روحتملا اتلد دض-19 ديفوك

" .Stowe J, Andrews N, Gower C, Gallagher E, Utsi L, Simmons R and others 8 اتلد دض-19 ديفوك تاحاقل ةيلاعف 
 ( B.1.617.2)." 2021 روحتملا

" .Harris RJ, Hall JA, Zaidi A, Andrews NJ, Dunbar JK, Dabrera G 9 ةدحاولا ةرسألا دارفأ نيب ىودعلا ىلع حاقللا رثأ 
 ةينطولا ةيحصلا تامدخلا زاهج نم نذإب هعيزوتو هعبط ديعأ ."ارتلجنا يف 2 عونلا ةديدشلا ةداحلا ةيسفنتلا ةمزالتملاب طبترملا انوروك سوريفب
 .ارتلجنإب

.Wilde JA, McMillan JA, Serwint J et al 10 رجت (1999): ةيحصلا ةياعرلا يف نيلماعلا نيب ازناولفنإلا حاقل ةيلاعف 

" Lopez Bernal إلاو-2 ديفوك سراس سوريف نيب تالعافتلا 

 .ةيئاوشع ةب
1-1 :JAMA 281 

J Stowe, E Tessier, H Zhao, R Guy, B Muller-Pebody, M Zambon, N Andrews, M Ramsay, J 11 

"ضرملا ةروطخ ةجرد ىلع ةكرتشملا ةباصإلا رثأو ،ازناولفن  رابتخا ميمصت :
 2021 ويام 3ةئبوألا ملعل ةيلودلا ةلجملا "يبلس
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 حاقللا ىلع نيلصاحلا ددع

 مهم ميعطتلا تايوتسم يف نيابتلاو ةيعامتجالاو ةيحصلا ةياعرلا يف نيلماعلا نم حاقللا ىلع نيلصاحلا ددعب ةصاخلا تامولعملا مسقلا اذه حضوي

 .ىرخأ تاءارجإ ذاختاًايرورض ناك ول اميف ةموكحلا رظنت يك همهف

-19 ديفوك حاقل

 ةيعامتجالا ةياعرلا

 نيلصاحلا ةبسن تناك ،2021 سطسغأ 19نم اًرابتعاو .حاقللا ىلع ارتلجنا يف ةيحصلا ةياعرلا يف لماع نويلم 1.2 نع ديزي ام نآلا لصح

 ندنل يف تضفخنا اهنأ مغر ، 91% نيصحتلاو ميعطتلل ةكرتشملا ةنجللا اهتددح يتلا ىلوألا ةئفلا يف ميعطتلل نيلهؤملا نيفظوملا نيب حاقللا ىلع

رود يف ًانس رغصألا نيفظوملا نيب 87% ةبسنلا تناك ،نيصحتلاو ميعطتلل ةكرتشملا ةنجللا اهتددح يتلا ةيناثلا ةئفلاب قلعتي اميف 89%. ىلإ

 نم ىلوألا ةعرجلا ىلع ىرخألا لمعلا نكامأ يف ةياعرلا يمدقم نم 75% و ةيلزنملا ةياعرلا يمدقم نم 81% لصح ثيح. ،نينسملا ةياعر

 رغصألا نيلماعلا نم 86% ىلوألا ةعرجلا ىلع لصح ثيح ،يميلقإلا ىوتسملا ىلع نيابتلا ضعب كانه نكلو ).سطسغأ 19نم اًرابتعا( حاقللا

 .ىرخألا لمعلا نكامأ يف ةياعرلا يمدقم نم 69% و ،ةيلزنملا ةياعرلا يمدقم نم 73%و ،ندنل يف نينسملا ةياعر رود يف ًانس

 ةيحصلا ةياعرلا

 ،ينطولا ىوتسملا ىلع ) 92% يلامجإ لكشب( لقألا ىلع ةدحاو ةعرج ىلع اولصح نيذلا ةينطولا ةيحصلا تامدخلا ةئيه يف نيلماعلا ةبسن براقت

 ادع اميف ،قطانملا لك يف 90% نع ىلوألا ةعرجلا ىلع نيلصاحلا نيلماعلا ةبسن ديزت 88%. نيتعرجلا ىلع اولصح نيذلا ةبسن تلصو ثيح

 2021. سطسغأ 29 ىتح حاقللا ىلع نيلصاحلا دادعأ يطغت يتلا ، 2021 سطسغأ 31نم اًرابتعا تانايبلا لك 86%. تناك يتلا ندنل

 نيابتت تالدعملا نأ ةينطولا ةيحصلا تامدخلا زاهج تانايب حضوت ثيح ،ةينطولا ةيحصلا تامدخلا ميدقت تائيه يف نيلماعلا دادعأ يف نيابت كانه

 نع ديزي ىلوألا ةعرجلا ىلع نيلصاحلا ددع ).نيتعرجلل 94% ىلإ (78% ىلوألا ةعرجلل 97% ىلإ 83% نيب ام ،ىرخأ ىلإ ةئيه نم

 ىلع نيلصاحلا دادعأ يطغت يتلا ، 2021 ربمتبس 2نم اًرابتعا تانايبلا لك .ةينطولا ةيحصلا تامدخلا تائيه عابرأ ةثالث نم رثكأ يف %90

 2021. سطسغأ 31 ىتح حاقللا

 ،يميلقإلا ىوتسملا ىلع ةلئاه ةجردب ربكأ نيابت عم 87% ةيلوألا ةياعرلا يف نيلماعلا نيب حاقللا نم ىلوألا ةعرجلا ىلع نيلصاحلا ةبسن غلبت

 يتلا ، 2021 سطسغأ 10نم اًرابتعا تانايبلا لك .دالبلا نم يبرغلا بونجلا يف 94% ىلإ ارتلجنا قرش يف 76% نيب ام حوارتت تيح

 ىتح حاقللا ىلع نيلصاحلا دادعأ يطغت

 ازناولفنإلا حاقل

 ةيحصلا ةياعرلا

 2021. سطسغأ 31

 76.8% غلبتل 2003 ىلإ 2002 نم مسوملا يف %14
 .دالبلا ىوتسم ىلع ةريبك نيابتلا تايوتسم لازت ال

 نم ةيحصلا ةياعرلا يف نيلماعلا نيب ازناولفنإلا حاقل ىلع نيلصاحلا ةبسن تعفترا

 نم مسوملا يف 2021: ىلإ 2020.ةيضاملا ةنسلا يف

 ثيح ، 100% ىلإ 53% نيب ام ةينطولا ةيحصلا تامدخلا تائيه يف ةيمسوملا ازناولفنإلا حاقل ىلع نيلصاحلا ةبسن تحوارت 

 100%. ةبسن ةدحاو ةئيه تققح

 75% اهتبسن تغلب حاقللا ىلع نيلصاحلل تالدعم )ةئيه 217 نم (129 ةينطولا ةيحصلا تامدخلا تائيه نم 59.4% تققح 
 رثكأ وأ
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اهتعمج( لقتسملا عاطقلا يف ةيحصلا ةياعرلا يمدقمو ةرسألا تادايع يف ةيمسوملا ازناولفنإلا حاقل ىلع نيلصاحلا بسن تحوارت  
 نيلصاحلا ددع نمةدايع نيب نم يلامجإ ىلإ نيب ام ) 60.8% 92.6%. 32) %76.2 42 ) تاريغتلاو ةمادتسالا تاكارش

 ىلعأ وأ 75% ةبسنب تاريغتلاو ةمادتسالا تاكارش اهتركذ امبسح حاقللا ىلع

ثيح ،ةرسألا ةدايع يف نيلهؤملا نيضرمملا نم ارتلجنا يف نيلماعلا نيب ةيمسوملا ازناولفنإلا حاقل ىلع نيلصاحلل ةبسن ىلعأ تققحت  
 تادايعلا يف نيلماعلا نيب ةبسن لقأ تناكو 84.8%. 75% . تغلب

 ةيعامتجالا ةياعرلا

Capacityتانايبلا ةصنملًاقفو Tracker ، ةياعر رود يف ةيعامتجالا ةياعرلا يف نيلماعلا نيب ازناولفنإلا حاقل ىلع نيلصاحلا ةبسن تناك 

ةبسنبًةنراقم اًريثك لقأ ةبسن يهو- فيظوتلا تاكرش ربع نيفظوملل% 36وًةرشابم نيفظوملل% 48- يضاملا ماعلا% 33 يلاوح نينسملا

 ".هنع نلعم ريغ" وأ "فورعم ريغ" هنأ ،ازناولفنإلا نم نيصحتلاب صاخ عضو مهل نيذلا صاخشألا ماقرألا هذه دعبتست.19-ديفوك حاقل

ىلع ،ةيعامتجالاو ةيحصلا ةياعرلا يعاطق يف حاقللا ىلع نيلصاحلا ددع ةدايزل تذُّختا يتلا تاءارجإلا نع ىرخأ ليصافت أ قفرملا نمضتي

 .ازناولفنإلاو19-ديفوك يجمانرب الك ىوتسم

 تاسايسلا نم ضرغلا لوح رظنلا تاهجو

 نيلماعلا ميعطت بوجوب ةمئاقلا ةينوناقلا طورشلا يف عسوتلا ةموكحلا ىلع ناك اذإ ام لوح رظنلا تاهجو ىلع فوقولا وه رواشتلا اذه نم فدهلا

،ميعطتلا ميمعتل اًطرش حبصيل ،ةياعرلاو ةحصلا لاجم يف ىرخألا تائيبلا يطغيل19-ديفوك ةحفاكم حاقلب نينسملا ةياعر رود يف نيعوطتملا وأ

ةفيعضلا تائفلا ةيامحل ةليسوك ميعطتلا ميمعتل اطرش رخآلا وه حبصيل ازنولفنإلا دض ميعطتلاب ينوناق طرش ضرف ةموكحلا ىلع ناك اذإ كلذكو ً

 .ايحص

 اهيف لصحي يتلا نكامألا يف19-ديفوكو ازناولفنإلا سوريف لقن عنمل ةادأ وه حاقللا نأ ىلإ ئراوطلا تالاحل يراشتسالا يملعلا قيرفلا راشأ

ةياعرلا لاكشأ نم لكش ىلعًايحص ءافعضلا صاخشألا

 و ازناولفنإلا حاقل ىلع نيلصاحلا نيلماعلا ددع داز املك .ىودعلا رطاخم هرودب للقي ام وهو سوريفلاب ةباصإلا رطاخم ميعطتلا للقي ،هركذ مدقت امك

 ..مهؤالمزو مه ةيامحلاب نولماعلا عتمتيسو ؛ةياعرلا مهل نومدقي نيذلا ًايحص ءافعضلا ةيامح لامتحا دادزا ،19-ديفوك

ً

 يف مايأ7( ضرملا ببسب بايغلا تالاح ددع ناك, 2021سطسغأ 4 نم ارابتعا .ةيعامتجالاو ةيحصلا ةياعرلل ةجاحب حجرألا ىلع ًايحص

 نيذلا مهيف نمب ،19-ديفوكب ةقلعتم بابسأل ًابئاغ ناك فظوم 18,000 اهنيب نم ،ةينطولا ةيحصلا تامدخلا تائيه يف 72,696)طسوتملا

 يف( ةحئاجلا لبق% 4.1هتبسن لدعمبًةنراقم ،% 5.6 يلاوح تناك نيبئاغلا نيفظوملا ةبسن نأ اذه حضويو .لزنملا يف فاكتعالل اورطضا

%. 12 نع تداز ثيح اهتورذ ىلإ بايغلا ةبسن تلصو ، 2020 ليربأ يف ،19-ديفوك نم ىلوألا ةجوملا يف). 2019 سطسغأ

 ءافعضلا اهيف نوكي تاقوأ يف ،ضرملا ببسب لمعلا نع بايغلا تالاح حاقللا ىلع نيلصاحلا نم ريبكلا ددعلا للقي نأ حجرملا نم ،كلذ ىلإ ةفاضإ
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 ىلع نيمئاقلا صاخشألا نيب ازناولفنإلاو19-ديفوك دض ميعطتلا عضو صوصخب هلضفت امل فصو لضفأ ربتعُي ةيلاتلا ءارآلا نم يأ 1س

 ؟كئاقدصأ ةياعر وأ كترسأ دارفأ ةياعر وأ ،كتياعر

 .ازناولفنإلا دض ميعطتلاو19-ديفوك دض ميعطتلل ةلصفنم ةباجإ ميدقت ىَجُري

 

 

 

 

 

 

 ىلع نيمئاقلا صاخشألا نيب ازناولفنإلاو19-ديفوك دض ميعطتلاب مازلإلا صوصخب هلضفت امل فصو لضفأ ربتُعي ةيلاتلا ءارآلا نم يأ-2س

 ؟كئاقدصأ ةياعر وأ كترسأ دارفأ ةياعر وأ ،كتياعر

 .ازناولفنإلا دض ميعطتلاو19-ديفوك دض ميعطتلل ةلصفنم ةباجإ ميدقت ىَجُري

 

 

 

 

 

 

 وأ ةيحصلا ةياعرلا تامدخ لبقتسملا يف جاتحت دقف ،كرظن ةهجو ىلع عالطالاب اضيأ بحرن نحنف ،نييلاحلا ىضرملا وأ نيديفتسملا نم نكت مل اذإ

 .ةيعامتجالا

 اونوكي دق نيذلا صاخشألا نيب ازناولفنإلاو19-ديفوك دض ميعطتلا عضو صوصخب هلضفت امل فصو لضفأ ربتُعي ةيلاتلا ءارآلا نم يأ-3س
 ؟كتياعر ىلع نيمئاق

 .ازناولفنإلا دض ميعطتلاو19-ديفوك دض ميعطتلل ةلصفنم ةباجإ ميدقت ىَجُري

 

 

 

 

 

 

 نيمعطم اونوكي نأ يرورضلا نم ىرأ

 نيمعطم اونوكي نأ لضفأ

 نيعضولا نيب ليضفت يدل سيل

 نيمعطم اونوكي الأ لضفأ

 نيمعطم اونوكي الأ يرورضلا نم ىرأ

 فرعأ ال

 نيمعطم اونوكي نأب مهمازلإ يرورضلا نم ىرأ

ًايمازلإ انميعطت نوكي نأ لضفأ

 نيعضولا نيب ليضفت يدل سيل

ًايمازلإ انميعطت نوكي نأ لضفأ ال

 نيمعطم اونوكي نأب مهمازلإ مدع يرورضلا نم ىرأ

 فرعأ ال

 نيمعطم اونوكي نأ يرورضلا نم ىرأ

 نيمعطم اونوكي نأ لضفأ

 نيعضولا نيب ليضفت يدل سيل

 نيمعطم اونوكي الأ لضفأ

 نيمعطم اونوكي الأ يرورضلا نم ىرأ

 فرعأ ال
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 اونوكي دق نيذلا صاخشألا نيب ازناولفنإلاو19-ديفوك دض ميعطتلاب مازلإلا صوصخب هلضفت امل فصو لضفأ ربتُعي ةيلاتلا ءارآلا نم يأ-4س

 ؟كتياعر ىلع نيمئاق

 .ازناولفنإلا دض ميعطتلاو19-ديفوك دض ميعطتلل ةلصفنم ةباجإ ميدقت ىَجُري

 

 

 

 

 

 

 ؟تامدخلا نم نيديفتسم وأ ىضرم ىلإ ةيعامتجا وأ/و ةيحص ةياعر مدقت له-5س

 معن 

 ال 

 فرعأ ال 

 ؟تامدخلا نم نيديفتسم وأ ىضرم ىلإ ةيعامتجا وأ/و ةيحص ةياعر نومدقي نيذلل لاؤسلا اذه

 نيذلا كئالمزو كل ةبسنلاب ازناولفنإلاو19-ديفوك دض ميعطتلا عضو صوصخب هلضفت امل فصو لضفأ ربتعُي ةيلاتلا ءارآلا نم يأ-6س
 ؟تامدخلا نم نيديفتسملا ىلإ ةياعرلا نومدقي

 .ازناولفنإلا دض ميعطتلاو19-ديفوك دض ميعطتلل ةلصفنم ةباجإ ميدقت ىَجُري

 

 

 

 

 

 

 نيمعطم اونوكي نأب مازلإلا يرورضلا نم ىرأ

ًايمازلإ مهميعطت نوكي نأ لضفأ

 نيعضولا نيب ليضفت يدل سيل

ًايمازلإ مهميعطت نوكي نأ لضفأ ال

 ميعطتلاب مازلإلا مدع يرورضلا نم ىرأ

 فرعأ ال

 نيمعطم نوكن نأ يرورضلا نم ىرأ

 نيمعطم نوكن الأ لضفأ

 نيعضولا نيب ليضفت يدل سيل

 نيمعطم نوكن الأ لضفأ

 نيمعطم نوكن الأ يرورضلا نم ىرأ

 فرعأ ال

8 



 

              

                     

         

 
          

       

       

      

        

       

   

 
 

          

                    

     

                      

                    

             

                      

                  

                

                     

                     

    

                     

                    

               

                        

                       

     

      

   

 تامدخلا نم نيديفتسم وأ ىضرم ىلإ ةيعامتجا وأ/و ةيحص ةياعر نومدقي نيذلل لاؤسلا اذه

 نيذلا كئالمزو كل ةبسنلاب ازناولفنإلاو19-ديفوك دض ميعطتلاب مازلإلا صوصخب هلضفت امل فصو لضفأ ربتعُي ةيلاتلا ءارآلا نم يأ 7س

 ؟ةياعرلا تامدخ نم نيديفتسملا ىلإ ةياعرلا نومدقي

 .ازناولفنإلا دض ميعطتلاو19-ديفوك دض ميعطتلل ةلصفنم ةباجإ ميدقت ىَجُري

 

 

 

 

 

 

؟حاقللا ىلع لصحي نأ هنم بلطُي نأ بجي صاخشألا يأ

 لمعل اطرش هرابتعاب ،ميعطتلاب ةصاخلا ةينوناقلا طورشلا نم طرش قيبطت ةيفيك ةموكحلا حضوت نأ رواشتلا ةيلمع يف ةمهملا بناوجلا نم

 .هقيبطت بجي نم ىلعو ،نيفظوملا

 ةديدشلا ةداحلا ةيسفنتلا ةمزالتملاب طبترملا انوروك سوريفو19-ديفوك- 14a لصفلا ةموكحلا اهارت يتلا ةيادبلا ةطقن رضخألا باتكلا يف دري

 يف نوكرتشيو ةرركتم ةروصب ءالمعلا وأ ىضرملا نولباقي نيذلا ،ةيعامتجالاو ةيحصلا ةياعرلا يف نوفظوملا- ازناوفلنإلا: 19 لصفلا و2 عونلا

 .ةيعمتجملا تاقايسلا يف وأ ،ةيلوألا وأ ةيوناثلا ةياعرلا يف ءاوس ،ةرشابم ةروصب مهتياعر

 ةيحصلا ةياعرلا نوناق يف ليدعت لالخ نم ينوناق ىوتسم ىلع طورشلا عضو يف ةموكحلا جهن نوكيس ،رواشتلا يف ةدراولا تاباجإلا ةاعارم عم

 ةياعر رودل ةيميظنتلا دعاوقلاب صاخلا جهنلا سفن ىلع. 2014 ماعل ةيميظنتلا دعاوقلا )ميظنتلل ةعضاخلا ةطشنألا( 2008 ماعل ةيعامتجالاو

(ميظنتلل ةعضاخلا ةطشنألا( 2008 ماعل ةيعامتجالاو ةيحصلا ةياعرلا نوناق( نينسملا  ماعل ةيميظنتلا دعاوقلا )انوروك سوريف )ليدعت)

 ةياعرلا ةمالس نم اءزج كلذ رابتعاب ،ةياعرلا يمدقم ىلع طرتشت يتلا 2014 ماعل ةيلاحلا دعاوقلا نمض طرشلا جاردإ ديرن ،) 2021

 ريياعملا ،3 ءزجلا(ةيحصلا ةياعرلاب لصتي ام كلذ يف امب ،اهيلع ءاضقلاو اهفاشتكاو اهعنمو ىودعلا راشتنا رطاخم اوّمِيقي نأ ،جالعلاو

). 12 ةدعاقلا ،ةيساسألا

 نماًءزج اهرابتعاب ،ةيصخشلا ةياعرلا وأ رشابملا جالعلا ماهم يلوتل اوعَّزوي نيذلا ىلع حاقللا ىلع لوصحلا طرش قبطنيس ،جهنلا اذه ىلع

ةياعرلا نكامأ يف نيلماعلاوًايحص ءافعضلل ةيامحلا حاقللا ةيطغت ققحت نأ اذه نمضيسو .ةياعرلا ةدوجب ةينعملا ةئيهلا اهمظنت يتلا ةطشنألا

 .دارفألا تويبو ةرسألا تادايعو تايفشتسملا ،هيلع رصتقي ال نكلو كلذ يف امب ،ةيعامتجالاو ةيحصلا

 فدهلا نأ امك .صاخلا وأ ماعلا عاطقلا نم ةلومم تناك ءاوس ،ةياعرلا ةدوجب ةينعملا ةئيهلا اهمظنت يتلا ةطشنألا ىلع ،مُدق اذإ ،طرشلا اذه قبطنيس

 ىرخأةهج عم نيدقاعتملا وأ ،فيظوتلا تاكرش ربع نيلماعلاًالثم لالخ نم ،ميظنتلل عضاخ طاشن ميدقت دنع ،ةاواسملا مدق ىلع طرشلا قيبطت وه

 .تامدخ ميدقتل

 :ةيلاتلا ةطشنألا ةدوجلاب ةينعملا ةئيهلا مظنت

 ميعطتلاب مازلإلا يرورضلا نم ىرأ

ًايمازلإ ميعطتلا نوكي نأ لضفأ

 نيعضولا نيب ليضفت يدل سيل

ًايمازلإ ميعطتلا نوكي نأ لضفأ ال

 ميعطتلاب مازلإلا مدع يرورضلا نم ىرأ

 فرعأ ال
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 ةيصخشلا ةياعرلا



 

         

           

        

            

   

     

        

         

      

     

    

   

     

 
                      

                       

     

                       

                   

                     

                       

           

                        

                   

                       

                      

                  

                    

               

                      

                    

                      

                 

 

 

 

 ةيصخشلا ةياعرلا وأ ضيرمتلل نيجاتحملا صاخشألا نكس نكامأ

 ريقاقعلا يطاعت ءوس نم جالعلل نيجاتحملا صاخشألا نكس نكامأ

 تاباصإلا وأ ،تابارطضالا وأ ،ضارمألا نم جالعلا

 ماعل ةيسفنلا ةحصلا نوناق بجومب نيزجتحملل يبط جالع وأ مييقت

 ةيحارجلا تايلمعلا

 صحفلاو صيخشتلا تاءارجإ

 مدلا نم ةقتشملا تاجتنملاو مدلا ريفوت ةرادإ

دُعب نع ةمدقملا ةيبطلا ةروشملاو مييقتلاو ،لقنلا تامدخ

 تالباقلا تامدخو ةمومألاو لمحلا تامدخ

 لمحلا نم صلختلا تالاح

 سيسختلا تادايع تامدخ

 ضيرمتلا ةياعر

 ةرسألا ميظنت تامدخ

1983  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةطشنألا نم اءزج اهرابتعاب ،ةيصخشلا ةياعرلا وأ ،رشابملا جالعلل ماهم يلوتل عزوي صخش يأ داعبتسا بجي ناك ول اميف كرظن تاهجوب بجرن

ميدقتو مييقتلا لمعًالثم ،ًايحص فيعض صخش عم رشابملا لاصتالا مدع نوكي دق هقاطن نع جرخي يذلا طاشنلا .ةدوجلاب ةينعملا ةئيهلا اهمظنت يتلا

 .دُعب نع ةيبطلا ةروشملا

 اهمظنت يتلا ةطشنألا ضعب عاضخإ بجي ناك ول اميف كلذك رظنن .ةيصخشلا ةياعرلا وأ رشابملا جالعلا ماهم يلوتل اوعَّزوي نيذلا جهنلا اذه يطغيس

 ةيفاضإلا ةياعرلل ةلجسملا تامدخلاو ،ةياعرلا رودو ،تاركسملاو تاردخملا نم يفاعتلل نيميقملل تامدخ :ًالثم( طرشلا اذهل ةدوجلاب ةينعملا ةئيهلا

يلوتل نيفظوملا عيزوتل اًطرش لعفلاب انمدق .نينسملا ةياعر رود يف لمعلا ةعيبطلٍفاك ردقب ةلثامم ةلاحلا هذه يف نوكتسو ).ةمعدملا ةشيعملاو

 يأ كانه ناك ول اميف كرظن تاهجوب بحرن نحنف اذل .حاقللا ىلع لوصحلاب اهيف نيعوطتملا وأ نيلماعلا مزلي ،نينسملا تويب يف ةياعرلا ماهم

 .جهنلا سفن هيف عَّبُتي نأ بجي ددحم ناكم وأ قايس

 اوروزي نأ ىلع لجسملا صخشلا عم اوقفاو نيذلا ةرسألا دارفأ وأ ءاقدصألا مهو-"ةيساسألا ةياعرلا يمدقم" رود يف ةقدلا نيعب رظنلا ديرن امك

 ضرف نأشب قباسلا رواشتلل ةباجتسالا يف ةعوضوملا تاسايسلا جهتنن نأ انفدهو .ةيحصلا ةياعرلا هل اومدقيو ةمظتنم ةروصب ينعملا صخشلا

.نييساسألا ةياعرلا يمدقم ىلع ةسايسلا هذه ضرفن ال ،مث نمو ؛نينسملا ةياعر رود يف ماهم يلوتل اوعزوي نيذلا نيلماعلا ىلع اطرش ميعطتلا ً

 .مهتويب يف وأ ،ةيعامتجالاو ةيحصلا ةياعرلا نكامأ يف صاخشألا نوروزي نيذلا ةرسألا دارفأ وأ ءاقدصألا ىلع ةسايسلا هذه ضرفن نأ يونن ال

19-ديفوك يحاقل نم لك ىلع لوصحلل نيلهؤملاو ،ةيعامتجالاو ةيحصلا ةياعرلا نكامأ نوروزي نيذلا ةرسألا دارفأو ءاقدصألا ةوقب عجشنو
 اهتبراحمو ىودعلا نم ةياقولل عبتملا جهنلا يف ةنمضتملا ةروشملاب نومزتلي نورئازلا مادام نكلو ،نكمم تقو برقأ يف كلذب مايقلاب ،ازناولفنإلاو

)IPC(ةرسألا دارفأ نم نيرئازلا ىلع طرشلا ضرفن نأ حرتقن ال ،ددحم ناكم يف. 

ً

 ةيصخشلا ةياعرلا نومدقي ال مهنكلو ميظنتلل ةعضاخ ةمدخ يف دارفألا ءالؤه لمعي دق .ةحرتقملا ةسايسلا قاطن يف ،ةيصخشلا ةياعرلاو جالعلا

 نورضحي نيذلا لثم ،نيفظوملا نم ةريبك ةعومجم اذه نمضتي نأ نكميو .دارفألا نم درفل ةددحملا ةياعرلا نم ءزجك رشابملا جالعلا وأ ةرشابملا

 .ةرادإلاو لابقتسالا يفظوم وأ ،)نولامح( يساركلا وأ ةرسألا ىلع ءالمعلا وأ ىضرملا نوكرحي نيذلاو ،اهنومدقيو ماعطلا تابجو

 يف ةرشابم ماهم نولوتي ال مهنكلو نيعزوم ،نيرخآ نيعوطتم وأ نيصصختم نيمضت بجي ناك ول اميف مكرظن تاهجوب بحرن ،كلذ ىلإ ةفاضإ
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 ،ةيصخشلا ةياعرلا وأ جالعلا يف ةرشابم ماهم يلوتل نيعزوملا ىلع نيعتي :طرشلا يف كيأرل فصو لضفأ ربتُعت ةيلاتلا ءارآلا نم يأ-8س

 اولصحي نأ ،)ينعملا صخشلا تيب كلذ يف امب( ةيعامتجالا وأ ةيحصلا ةياعرلا نكامأ يف ةدوجلاب ةينعملا ةئيهلا اهمظنت يتلا ةطشنألا نم ءزجك

 ؟ازناولفنإلاو19-ديفوك يحاقل ىلع

 ةياعرلا نكامأو ةيحصلا ةياعرلا نكامأل ةلصفنم ةباجإ مدقت دق .ازناولفنإلا دض ميعطتلاو19-ديفوك دض ميعطتلل ةلصفنم ةباجإ ميدقت ىَجُري

 .ةيعامتجالا

 

 

 

 

 

 

 .كتباجإ دكؤت يتلا ليصافتلا ركذ ىَجُري

 ةطشنألا نم ءزجك ،ةيصخشلا ةياعرلا وأ جالعلا يف ةرشابم ريغ ماهم يلوتل نيعزوملا وأ نيرئازلا صاخشألا ضعب كانه نأ دقتعت له-9س
 طرش قاطن يف مهنيمضت بجي نيذلا ،)ينعملا صخشلا تيب اهيف امب( ةيعامتجالا وأ ةيحصلا ةياعرلا نكامأ يف ةدوجلاب ةينعملا ةئيهلا اهمظنت يتلا
 ؟ازناولفنإلاو19-ديفوك حاقل ىلع لوصحلاب مازلإلا

 

 

 

 لك ىلع ةمالع عض( ؟ازناولفنإلاو19-ديفوك حاقل ىلع لوصحلاب مازلإلا طرش قاطن يف مهنيمضت بجي مهنأ دقتعت صاخشألا يأ- 10 س
 ) ةقبطنملا تاباجإلا

 .ازناولفنإلا دض ميعطتلاو19-ديفوك دض ميعطتلل ةلصفنم ةباجإ ميدقت ىَجُري

يساركلاو ةرسألا ىلع ىضرملا لقن( ) نولامحلا  

نويرادإلا نوفظوملا  

ةفاظنلا لامع  

نوعوطتملا  

اهديدحت ىَ يُ ( ) ىرخأ رومأ جر  

فرعأ ال  

 نم ءزجك ،ةيصخشلا ةياعرلا وأ جالعلا يف ةرشابم ماهم يلوتل نيعزوم صاخشأ كانه له ،ازناولفنإلاو19-ديفوك يحاقلب قلعتي اميف- 10س
 ؟ةسايسلا هذه قاطن يف مهنيمضت مدع بجي ،ةيعامتجالا وأ ةيحصلا ةياعرلا نكامأ يف ةدوجلاب ةينعملا ةئيهلا اهمظنت يتلا ةطشنألا

 .ازناولفنإلا دض ميعطتلاو19-ديفوك دض ميعطتلل ةلصفنم ةباجإ ميدقت ىَجُري

 ديؤأ

 ءيشلا ضعب ديؤأ

 كاذ الو اذه ال

 ءيشلا ضعب ديؤأ ال

 ديؤأ ال

 فرعأ ال

 معن

 ال

 فرعأ ال
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معن  

ال  

فرعأ ال  

كتباجإ حرش ىَجُري

 نيلماعلا لك مازلإ وهو( نينسملا ةياعر رود يف عبتملا كلذل لثامم جهن عابتا بجي ةيعامتجالاو ةيحصلا ةياعرلل ىرخأ نكامأ يأ كانه له-12س
 ؟)هنم ءافعإلا وأ19-ديفوك حاقل ىلع لوصحلاب نينسملا ةياعر رود يف نيعوطتملا وأ

 

 

 

ديدحتلا ىَجُري ،معن ريغب ةباجإلا تناك اذإ .ةيلاتلا ةمئاقلا نم ناكملا رايتخا ىَجُري ،معن ةباجإلا تناك اذإ- 13س

 

 

 

 

 

 18 نس نود صاخشألا

 نس يف تائفلا تناكو ،حاقللا ىلع لوصحلل ةلهؤم رشع ةسداسلا نس نود تائفلا نكت مل ،19-ديفوك دض ميعطتلا جمانرب نم ىلوألا ةلحرملا يف

 ىلعأ رطاخمل ةضرع مهسفنأ اوناك اذإ( نيغلابلا جمانربل ىلوألا ةلحرملا ريياعم اهيلع قبطنت تناك اذإ هيلع لوصحلل طقف ةلهؤم ةنس 17 ىلإ 16

يعاطق يف نولماعلا ،لاثملا ليبس ىلع ؛ًايحص ءافعضلل ىودعلا لقن رطاخم ديزت راودأب نوموقي وأ ،19-ديفوك ببسب ةريطخ جئاتن اهنع جتني

 ةلحرملا ريياعم اهيلع قبطنت يتلا ،ةنس 17 ىلإ 16 نم ةيرمعلا ةئفلا تناك ).رجأ ريغبو رجأب( ةياعرلا ومدقمو ةيعامتجالا وأ ةيحصلا ةياعرلا

19-ديفوك ببسب ةريطخ جئاتن ثودح رطاخم لصتت .نيغلابلل ةصصخملا )نيتعرجلا( ةلماكلا حاقللا ةعومجم ىلع لوصحلا اهيلع ضرُعي ،ىلوألا
 نيب حاقللا لامعتساب ةصاخلا تانايبلا لازت ال ثيح .ةريبك ةجردب رطاخملا هذه لقت اًماع 18نس نود ةيرمعلا تائفلا مظعملو ،ًايوقًالاصتا نسلاب

 ميعطتب نيصحتلاو ميعطتلاب ةينعملا ةكرتشملا ةنجللا حصنت مل ،ماعلا اذه نم رياربف يف ىلوألا اهلحارم يف اماع 18 نس نود ةيرمعلا تائفلا

 .جمانربلا نم ةيناثلا ةلحرملا ءانثأ يف اماع 18 نس نود ةيحصلا ةيرمعلا تائفلا

 رطاخملا رابتعالا يف ذخألا عم .اماع 17و 16 نيب ام ةيرمعلا تائفلاب ةقلعتملا رطاخملاو دئاوفلا نم لك لوح رثكأ لئالد ترهظ ،نيحلا كلذ ذنم

 تردصأ روكذلا اميسالو انس رغصألا ةيرمعلا تائفلا يف كيتنوياب رزياف حاقلل يبناج ضرعك ،روماتلا باهتلا وأ بلقلا ةلضع باهتلا نم ةردانلا

 متيس . اماع 17 ىلإ 16 نس نم ةيقابلا ةيحصلا ةيرمعلا تائفلا لكل ةيلوألا ةعرجلا ميدقتب ةحيصن نيصحتلاو ميعطتلاب ةينعملا ةكرتشملا ةنجللا

 ةينعملا ةكرتشملا ةنجللا لعفلاب تحصن ،ازناولفنإلاب قلعتي اميف .ةيناثلا ةعرجلا ءاطعإب يصوت فوسف ،ةيضار ةنجللا تناك اذإو ،اذه رثأ ةعجارم

 ىلإ 16نس نم ًايحص ةفيعضلا ةيرمعلا تائفللو ،اهقوف امف 50 نس نم وأ ، 15 ىلإ 2 نس نم ةيرمعلا تائفلا لك ميعطتب نيصحتلاو ميعطتلاب

 .اماع 49

 معن

 ال

 يأر يدنع سيل

 ةياعرلا رود

 تاركسملاو تاردخملا يطاعت نم يفاعتلل نيميقملل تامدخ ميدقت نكامأ

 ةموعدملا ةشيعملاو ةيفاضإلا ةياعرلل ةلجسملا تامدخلا ميدقت نكامأ

 ةكرتشملا ةشيعملل ةلجسملا تامدخلا ميدقت نكامأ

 ىرخأ نكامأ

 نس نم ةيرمعلا تائفلا ىلع ازناولفنإلاو19-ديفوك دض ميعطتلا طرش نيمضتًايرورض ناك اذإ اميف ةقدلا نيعب ةموكحلا رظنتس ،كلذ ىلع

 ةينعملا ةئيهلا اهمظنت يتلا ةطشنألا نم اءزج اهرابتعاب ،ةيصخشلا ةياعرلا وأ جالعلا يف ةرشابم ماهم يلوتل نوعزوي نيذلا اماع 17 ىلإ
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 كلذو ،اماع 18 نس نود ةيرمعلا تائفلا يفعت يتلا ،نينسملا ةياعر رودل ةيميظنتلا دعاوقلا ليدعت بجي ناك اذإ اميف رظنلا اذه نمضتيو .ةدوجلاب

 لوصحلل لهؤت يتلا ةيرمعلا تائفلا ديدحت نأشب ةموكحلا ررقتس .ةيعامتجالاو ةيحصلا ةياعرلا يعاطق ىوتسم ىلع قستم دحاو جهن عابتا نامضل

 .نيصحتلاو ميعطتلاب ةينعملا ةكرتشملا ةنجللا نم ةروشملا ىلعًءانب19-ديفوك حاقل ىلع

 يف ةرشابم اماهم نولوتي نيذلا ،اماع 18 نس نود ةيرمعلا تائفلا ىلع نيعتي :طرشلا يف كيأرل فصو لضفأ ربتُعت ةيلاتلا ءارآلا نم يأ- 14س

 تيب كلذ يف امب( ةيعامتجالا وأ ةيحصلا ةياعرلا نكامأ يف ةدوجلاب ةينعملا ةئيهلا اهمظنت يتلا ةطشنألا نم ءزجك ،ةيصخشلا ةياعرلا وأ جالعلا

 ؟ازناولفنإلاو19-ديفوك يحاقل ىلع اولصحي نأ ،)ينعملا صخشلا

 ةياعرلا نكامأو ةيحصلا ةياعرلا نكامأل ةلصفنم ةباجإ مدقت دق .ازناولفنإلا دض ميعطتلاو19-ديفوك دض ميعطتلل ةلصفنم ةباجإ ميدقت ىَجُري

 .ةيعامتجالا

 

 

 

 

 

 

 .كتباجإ دكؤت يتلا ليصافتلا ركذ ىَجُري

 تاءافعإلا

 تاءافعإ ةينوناق طورش يأ نمضتت دق ،كلذل .ازناولفنإلا وأ/و 19-ديفوك حاقل ىلع مهلوصح صاخشألا ضعب بساني ال ،ةيبطلا ةروشملا قفو

 ;رخألا باتكلا نم 14a لصفلا:19-ديفوك( ةيدعملا ضارمألا دض نيصحتلاب ينعملا رضخألا باتكلا يف درو ام عم ىشامتت ةيبط بابسأل

طرشلا نم دارفألاَىفعُيس .نيصحتلاو ميعطتلاب ةينعملا ةكرتشملا ةنجللا نع ةيبط ةروشم نم درو امو )رضخألا باتكلا نم 19 لصفلا :ازناولفنإلا

 ،) 17.ص- 19 لصفلا :ازناولفنإلا ؛ 14a لصفلا:19-ديفوك( هتمئاق يف رضخألا باتكلا هركذ ام ضرع وأ ةيساسح نم نوناعي اوناك اذإ

 ضرع وأ ةيساسح نم دارفألا ضعب يناعي دق .ةيساسح يف ببست حاقللا تانوكم دحأل قباس لعف درًالثم ،حاقللا ءاطعإ مدعل ًاببس كلذ رابتعا ىلع

 .مهؤافعإ بجي ناك ول اميف صصختملا يبطلا يأرلا ىلإ ءوجللاب نيصحتلاو ميعطتلاب ةينعملا ةكرتشملا ةنجللا وأ رضخألا باتكلا حصني ام

تَّثدح.19-ديفوك دض نهميعطتبقلعتي اميف لماوحلا ةمالس ىلع قلقلا ىلع ةثعاب تاراشإ يأ نآلا ىتح ركُذت مل ،يلودلاو ينطولا نييوتسملا ىلع

 ريغ ميعطت تقو سفن يف نهميعطت بجي لماوحلا نأ ىلإ نآلا ريشت يهو ،ليربأ 19 يف اهتروشم نيصحتلاو ميعطتلاب ةينعملا ةكرتشملا ةنجللا

 ..نيلضفملاامهرابتعاب ،انردومو رزياف يحاقلب ،رطاخملل ةضرعملا تائفلا يف ايبط نهفينصتو نهرامعأ ىلعًءانب ،لماوحلا

 ديؤأ

 ديؤأ ال

 كاذ الو اذه ال

 ءيشلا ضعب ديؤأ ال

 ديؤأ ال

 فرعأ ال
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 رضخألا باتكلا ركذي ،ازناولفنإلا حاقلب قلعتي اميف

. 

) 17.ص ،ازنولفنإلا هعوضومو 19 لصفلا يف(

 ميعطتلا رطاخم نم ىلعأ ازناولفنإلا ببسب ةريطخ ضارمأل ضرعتلا رطاخم

 نإ ثيح لماوحلل هؤاطعإ بجي حاقللا نأ

 ازناولفنإلا دض لماوحلا ميعطت نأ تاساردلا نم ددع نيبي امك

 . 15,14,13,12 هتايح نم ىلوألا رهشألا يف ديلولل ازناولفنإلا دض ةيبلس ةعانمب مهدوزي

ايلعف ذفنملا جهنلا ىلعًءانب ،ازناولفنإلا وأ/و 19-ديفوك دضميعطتلا نمًايبط مهئافعإ تابثإل سانلا ىلع ةأطو فخألا قيرطلا يف ةموكحلا رظنتس

"قحال مسق يف عوضوملا اذه نع ةلئسأ درت .نينسملا ةياعر رودب قلعتي اميف  "ذيفنتلاب ةقلعتملا تارابتعالا:

 مئالملا تقولا يف-19 ديفوك وأ/و ازناولفنإلا حاقل ىلع مهلوصح نم ميعطتلل نيلهؤملا نيلماعلا ةريبك بقاوع تعنم اذإ ،ةعجارملل ةسايسلا عضختس

 .ةينطولا ةيبطلا تاداشرإلا يف تاريغت وأ حاقللاب دادمإلا يف لكاشم ببسب ،لاثملا ليبس ىلع ؛ةلهس ةقيرطبو

 ؟ةيبطلا بابسألا ىلع رصتقي نأ بجي ازناولفنإلاو-19 ديفوك دض ميعطتلا نم ءافعإلا نأ ىلع قفاوت ال وأ قفاوت له- 15 س

 .ازناولفنإلا دض ميعطتلاو-19ديفوك دض ميعطتلل ةلصفنم ةباجإ ميدقت ىَجُري

 

 

 

 

 

 

 ةدشب قفاوأ

 ام دحل قفاوأ

 ضرتعأ الو قفاوأ ال

 ام دحل قفاوأ ال

 ةدشب ضرتعأ

 فرعأ ال

 ؟طرشلا اذه نم صخشلا ءافعإبجي ،دجُو نإ ،رخآ ساسأ يأ ىلع- 16 س

 ةلمتحملا راثآلا تارابتعا

 ةاواسملاب ةقلعتملا راثآلا

ً-19 ديفوك دض ميعطتلا ضرف نأ ىلإ ماعلا عاطقلا يف ةاواسملا بجاول ةيلوألا انتاليلحت ريشت ةيحصلا ةياعرلا يف لمعلل اطرش ،ازناولفنإلاو

 ةماعلا تاسرامملاو ةلماعلا ىوقلل ةينطولا ةيحصلا تامدخلا زاهج تانايب ىلع ءانب تاليلحتلا موقت .ةددحم تائف ىلع رثؤي دق ،ةيعامتجالاو

 ،)اهعيمج سيل نكلو( نيلماعلا نم ةررضتملا تائفلا مظعم ةلماعلا ىوقلا نع ةحاتملا تانايبلا لثمت نيح يف NHS Digital16. نع ةرداصلا

.Benowitz I, Esposito DB, Gracey KD et al 12 عد ب)2010( ىفشتسملا نهلوخد تالاح ازناولفنإلا دض لماوحلا ميعطت للقي 
 .اهب نهدالوأ ةباصإ ببسب ةدالولا

.Eick AA, Uyeki TM, Klimov A et al 13 
-1355. ايبط ةيدعملا ضارمألا 61 51 

 Arch (2010) نيدولوملا ىلع سوريفلاب ةباصإلا رثأو ازناولفنإلا حاقلب تاهمألا ميعطت
.104-11 165 .Pediatr Adolesc Med 

.Poehling KA, Szilagyi, PG, Staat, MA et al 14 تايفشتسملا نيدولوملا لوخد تالاح ىلع ازناولفنإلا دض تاهمألا نيصحت رثأ 
.2011 Jun .Epub Feb 23 .S141-8 [.6 Suppl 1] :Am J Obstet Gynecol 204 (2011) 

(Zaman K, Roy E , Arifeen SE et al (2008 15 N Engl 
.1555-64 :J Med 359 

 نع ةرداص ،ةينطولا ةيحصلا تامدخلا يف ةلماعلا ىوقلا تانايب عجارم نع تانايب

نيدولوملاو تاهمألا ىلع هرثأو ازناولفنإلا دض تاهمألا نيصحت ةيلاعف

NHS Digital 

. 

 يف نيفظوملل ةيرهشلا دادعألا حضوت ،
 ءانثتساب( ارتلجنا يف ةيبطلا فيلكتلا قرفو زاهجلا تائيه يف ،ةماعلا ةحصلا تامدخ زاهجل ةعباتلا ةيعمتجملا ةيحصلا تامدخلاو تايفشتسملا
 ةرسألا ءابطأ لوح ،NHS Digital نع ةرداص ،ةرسألا ةدايع يف ةلماعلا ىوقلا تانايب عجارم تانايب ).ةيلوألا ةياعرلا يف نيفظوملا
 .ارتلجنا يف ةرسألا تادايع يف نيلماعلا ،ةيبطلا ريغ لامعألا/ةرادإلا يفو ةرشابملا ىضرملا ةياعر يف نيفظوملاو نيضرمملاو
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 يف دري .نيلماعلا نم ةررضتملا تائفلل ةلماكلا ةمئاقلا نوكم نع اًريبكًافالتخا فلتخي هاندأ ةروكذملا ةلماعلا ىوقلا نيوكت نأ ىلإ ريشت ةلدأ دجوت ال

 .اهتيامح بجاولا صئاصخلا تاذ تائفلا ىلع راثآلاب ةينعم تارابتعاو رثكأ ليصافت ج قفرملا

Wةيامح يف ةدعاسملا وه انفده .اهذيفنت ىرج ول ،ةديدجلا ةسايسلا هذه ببسب اهريغ نع فلتخم لكشب ةئف رثأتت الأ نامض ىلع نوصيرح نحنن 

19-ديفوك ىودع نم ةلمتحملا ةراضلا جئاتنلا نم ،ةيعامتجالاو ةيحصلا ةياعرلا نكامأ يف معدلاو ةياعرلا تامدخ نم نيديفتسملاو نيلماعلا
 .ازناولفنإلاو

 ضعب يفازناولفنإلا وأ 19-ديفوك نم ىودعلا جئاتن ىلع ةصاخ ةدئاف هل رثأ ،لمعلا طورش نم اًطرش حبصي امدنع ،ميعطتلل نوكي نأ حجرملا نم

 .مهميعطت مدع ةلاح يف اهب نوباصي دق يتلا ىودعلا نم ةيامحلا ةجيتن حاقللا ىلع نيلصاحلا ددع ضفخني ثيح ،نيلماعلا تائف

ً اقاطن عسوألا رثألا

 رابتعالا يف اذه ذخأيسو .تاعيرشتلا يف رييغت يأل ةيميظنتلا راثآلا يف ةقدلا نيعب رظنن نأ ديرن ،ماعلا عاطقلا يف ةاواسملل مييقت لمع ىلإ ةفاضإلاب

 .تاكرشلا ىلع فيلاكتلا اذكو ،ةسايسلل معألا دئاوفلاو فيلاكتلا

 مهتردق مدع ةسايسلا ذيفنت نع جتني دق ،لاوحألا هذه يف .مهل ًايبط اًمئالم ناك ول ىتح ،ميعطتلا مدع راتخي دق نيلماعلا دارفأ ضعب نأ ررقملا نم

تايوتسم ىلع نكمملا رثألا لوح رواشتلا اذه يفًالاؤس حرطن .لمعلا كرت اوراتخي نأ وأ ،ةيعامتجالاو ةيحصلا ةياعرلا نكامأ يف لمعلا ىلع

 ةلكشم اذه نوكي دقو .ميعطتلا ىلع ةيعامتجالاو ةيحصلا ةياعرلا يف ةلماعلا ىوقلا كرت- لاكشألا نم لكش يأب-نيلماعلا دارفأ لَّضف اذإ ،ةلامعلا

 .بعصأ فيظوتلا صرف نوكت وأ ،حاقللا ىلع نيلصاحلا ددع ضفخني ثيح ةيلحملا نكامألا ضعب يف ةصاخ

معدلاَّمدقيسو .لمعلا نوناق بقاوعو دارفألا ىلع عقوتملا رثألا لوح لمعلا باحصأ عم ةرشابم ةشقانم لمع ىلإ فدهن ،رواشتلا ةرتف ءانثأ يف

 ةيليغشت تاداشرإ ردصتس ،ةسايسلا ذيفنت ىرج اذإ .ةدوجلا ةيلاعلا ةنمآلا ةياعرلا ريفوتب لخت ال ةقيرطب رمألا اذه عم لماعتلل تامدخلا يمدقمل

 .نيلماعلا دارفأو نيريدملل اهذيفنت تاعبت ديدحتل تامدخلا يمدقمل

 ميعطتلا ىلع نيلصاحلا ددع ةدايزل ليدب جهن

19-ديفوكدض ميعطتلا ىلع لابقإلا عيجشتل ةينوناقلا ريغ ريبادتلا ىلع دامتعالا يف رارمتسالا وه ليدبلا رايخلا نوكي دق ،لبق نم ركُذ امل اقفو
 .أ قفرملا يف ازناولفنإلاو19-ديفوك حاقل نم لك ىلع نيلصاحلا ددع ةدايزل ةذختملا ريبادتلل صخلم دري .ازناولفنإلاو

 يصخشلا رايتخالا ةصرف صاخشألل حيتتس اضيأو ،ةلامعلا تايوتسم ىلع ةلمتحملا راثآلا رطاخم بنجت يه جهنلا اذه قيبطت ةدئاف نوكتس

ماهم يلوتل نوعزوي نيذلا لك ميعطتب ةينعملا ةسايسلا نم فدهلا ققحي ال جهنلا اذه لثم نأ يف اًمئاق رطخلا لظي ،كلذ عم .ميعطتلا صوصخب

 .مهتياعر نوقلتي نيذلا صاخشألا ةيامح لجأ نم ،جالعلاو ةياعرلا يف ةرشابم

 ريغ تاءارجإلاو اقاطن عسوأ راثآ نم اهريغو ،ةاواسملاب قلعتي اميف ةلمتحملا راثآلاب ةصاخلا هاندأ ةلئسألا لوح كرظن تاهجوب بحرن نحن

 .جالعلاو ةياعرلا يمدقم نيب حاقللا ىلع نيلصاحلا دادعأ ةدايزل اهذاختا نكمي يتلا ىرخألا ةينوناقلا
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-ديفوك دض ميعطتلا نم صاخ لكشب ديفتست دق ،اهتيامح بولطملا صئاصخلا تاذ تائفلا لثم ،صاخشألا نم ةددحم تائف يأ كانه له- 17س

 ؟ةيعامتجالاو ةيحصلا ةياعرلا يف لمعلل طرش هنأ رابتعا ىلع ،ازناولفنإلاو 19

 

 

 

؟ببسلا امو ًايباجيإ اًرثأ رثأتت دق ةددحملا تائفلا يأ- 18 س

19-ديفوك دض ميعطتلا نم ايبلس ارثأ رثأتت دق ،اهتيامح بولطملا صئاصخلا تاذ تائفلا لثم ،صاخشألا نم ةددحم تائف يأ كانه له- 19س
 ؟ةيعامتجالاو ةيحصلا ةياعرلا يف لمعلل طرش هنأ رابتعا ىلع ،ازناولفنإلاو

 

 

 

؟ببسلا امو ًايبلس اًرثأ رثأتت دق ةددحملا تائفلا يأ-2 س

 .ةياعرلاو ةحصلا لاجم يف روهمجلا عم رشابم لكشب نيلماعلا ريدت يتلا تائفلل ةددحم ةلئسألا هذه

 ؟كلعف در نوكي نأ عقوتت اذام ،ميعطتلا طرشل نوعضاخ مهنأ مغر ،ميعطتلا ىلع نيلماعلا لابقإ مدع تالاح يف ريكفتلاب- 21س

 حاقللا ىلع نيلصاحلا ريغ نيلماعلا ىلع لمعلا عيزوت ديعأ

 حاقللا ىلع نيلصاحلا ريغ نيفظوملا لمع يهنأ

 )اهركذ ىَجرُي( ىرخأ رومأ

 يتلاح ىلع قبطني ال

 

 

 

 

 

 

 

 معن

 ال

 دكأتم ريغ

 معن

 ال

 دكأتم ريغ

 ؟نامأب تامدخلا ميدقت ىلع كتسسؤم ةردق ىلع ميعطتلا ةسايس طرش رثأ نم قلقلل ثعاوب يأ كيدل له- 22س

 معن

 ال

 فرعأ ال
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 ) ةقبطنملا تاباجإلا لك ىلع ةمالع عض( ؟كتسسؤم ىلع ميعطتلا ةسايس طرش رثأ نم قلقلا ىلع ثعبت ةيلاتلا رومألا يأ- 22س

 ةيلاحلا ةفيظولا كرتيو حاقللا نيفظوملا ضعب ضفري دق

 ةيصخشلامهتادقتعم عم تضراعت اذإ ،ةسايسلا ىلع اًجاجتحا لمعلا نيفظوملا ضعب كرتي دق

 مهتايونعم ىلع ابلس رثؤي امم ،طرشلا ذيفنتب مهمازلإ ىلع نوقابلا نوفظوملا قنحي دق

 لمعلا بحاص دض ءاضقلاب جاجتحالا ىلإ نوفظوملا ىعسي دق

 ةليدب ةبردم ةلامع رفوتت

 لجألا ةريصقلا ةلامعلا ةفلكت ةيطغت

 ددج نيمئاد نيفظوم نييعت ةفلكت

 ددج نيمئاد نيفظوم نييعتل دفنتسملا تقولا

 ددج نيفظوم بيردتل دفنتسملا تقولا

 )اهركذ ىَجرُي( ىرخأ رومأ

 فرعأ ال

ً لمتحملا رثألاىوتسملاريدقت ضرعا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ةيحصلا ةياعرلا يف ةلماعلا ىوقلا ىلع ميعطتلا طرش ةسايس قيبطت نم يبلس رثأ يأ للقي دق ،دجُو نإ ،ءيش دوجوب نظت له- 25 س
 ) ةقبطنملا تاباجإلا لك ىلع ةمالع عض( ؟ةيعامتجالاو

حاقللا ىلإ لوصولا ةلوهس  

ةث َّ دحملا تامولعملا ىلإ لوصولا ةلوهس  

نييل حملا ميعطتلا راصنأ نم مدقملا معدلا  

فرعأ ال  

ءيش ال  

َ يُ ( ) نورخآ نوفظوم مهركذ ىجر  

- 24 س

 ديدش رثأ

 ريبك رثأ

 لدتعم رثأ

 ريغص رثأ

ركُذيالرثأ

 فرعأ ال
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 ةقبطنملا تاباجإلا لك ىلع ةمالع عض(؟ميعطتلا طرش ةسايسل ةجيتن اهنم ديفتست دق كتسسؤم نأ دقتعت ،تدجُو نإ ،رومألا هذه نم يأ- 26س
( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةلمتحملا ةدئافلا ىوت 27 س

 ءالمعلا وأ ىضرملا ةافو وأ ضرم لدعم نم دحلا

 راشتنالا عنم

 ضرملا ببسب نيفظوملا بايغ تايوتسم ضفخ

 ةيباجيإ19-ديفوك سوريفل هرابتخا ةجيتن صخشل مهتطلاخم دعب تيبلا يف نيفكتعملا نيفظوملا ددع ضفخ

 ضرملا ببسب نيبئاغلا نيفظوملا لحم اولحي نأ بولطملا فيظوتلا تاكرش وأ بتاكم نم نيفظوملا ددع ضفخ نم فيلاكتلا ريفوت

 ضرملا ببسب نيفظوملا بايغ ةيطغتل نيفظوملا نم لقأ ددع ىلع لوصحلل مزاللا تقولا ريفوت

 ةرسألا دارفأ وأ ءاقدصألا ىلإ سوريفلا لقن وأ/و 19-ديفوكب ةباصإلا نم نيفظوملا قلق فيفخت

 ةياعرلا نوقلتي نيذلل ءاقدصألاو ةرسألا دارفأ قلق فيفخت

 ءيش ال

 )اهركذ ىَجرُي( ىرخأ ةليسو

 فرعأ ال

ً سمل اريدقت ضرعا-

 

 

 

 

 

 

 ةياغلل ةريبك ةدئاف

 ةريبك ةدئاف

 ةطسوتم ةدئاف

 ةريغص ةدئاف

ركُذت ال ةدئاف

 فرعأ ال

 ةياعرلا ومدقم اهب مزتلي نأ بجي يتلا ىرخألا ةينوناقلا طورشلا عم ضراعت يأ يف ببستت نأ نكمي ميعطتلا طرش ةسايس نأ دقتعت له- 28 س
 ؟ةيعامتجالا وأ ةيحصلا

 

 

 

 

 معن

 ال

 فرعأ ال

 يتلاح ىلع قبطني ال

  

 .ميعطتلا طرش اهعم ضراعتي نأ نكمي يتلا ىرخألا ةينوناقلا طورشلا نع ىرخأ ليصافت ضرعا- 29 س

ل ةادل  اوددرت نيذلا كفظوم كفتلا ؟معطتلا مهلوبق إ تدأاةلاعفلا تاءارجإلاو تاوطخلا ام ،معطتلاا - 30 س
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 ذيفنتلاب ةقلعتملا تارابتعالا

 ةرادإل ةمدخلا مدقم هنيعي يذلا لجسملا ريدملا وأ ةمدخلا مدقم امإ وه ،ميظنتلل عضاخ طاشنب قلعتي اميف لجسملا صخشلا- مسقلا اذه ضارغأل

 اصخش هفصوب ،لجسملا ريدملا .ةيمويلا ميظنتلل ةعضاخلا ةطشنألا نع لوؤسم ريغ ةمدخلا مدقم نوكي ثيح ،هنع ةباينلاب ميظنتلل عضاخلا طاشنلا

 .بصنملا كلذب قلعتي اميف ةينوناق تايلوؤسمب علطضي ،الجسم

 نوناق ىلع ليدعت لاخدإب ينوناق ىوتسم ىلع طورشلا عضو يف ةموكحلا جهن نوكيس ،رواشتلا اذهل ةجيتن اهعمج مت يتلا رظنلا تاهجو ةاعارم عم

. 2014 ماعل ةيميظنتلا دعاوقلا )ميظنتلل ةعضاخلا ةطشنألا( 2008 ماعل ةيعامتجالاو ةيحصلا ةياعرلا

 يتلا( 12 ةدعاقلا حجرألا ىلعو ،ةيميظنتلا دعاوقلا نم 3 ءزجلا يف ةيساسألا ريياعملا يف اديدج امكح هرابتعاب طرشلا ليدعتلا اذه لثم نمضتيس

 رطاخم مييقت ،جالعلاو ةياعرلا ةمالس نم ءزجك ،تامدخلا مدقم ىلع طرتشت يتلا ،) h)(2)12 ةدعاقلا ممتيل )جالعلاو ةياعرلا ةمالسب قلعتت

عنمب ةينعملا تاسرامملا ةدعاق ثَّدُحتس امك .ةيحصلا ةياعرلاب ةطبترملا رطاخملا كلذ يف امب ،اهراشتنا ةبراحمو اهنع فشكلاو اهعنمو ىودعلا

 ةيعامتجالاو ةيحصلا ةياعرلا نوناق نم 21 مسقلا بجومب ةدعاقلا هذه ةحصلا ريزو ردصأ .اهب صاخلا يداشرإلا ليلدلاو ،اهتبراحمو ىودعلا

 تاليدعت عورشم ردص .ةيميظنتلا دعاوقلا نم 12 ةدعاقلا بجومب مهتابجاول لاثتمالا دنع تامدخلا ومدقم هيعاري نأ بجي يذلا ، 2008 ماعل

 .ةيلاتلا ةلئسألا ىلع ةباجإلاب رمألا اذه لوح كرظن تاهجوب بحرن ).ب قفرملا رظنا( رواشتلا اذه عم تاسرامملا دعاوق

 نيذلا نأ تبثي امم دكأتلا ةيلوؤسم )لجسملا ريدملا وأ ةمدخلا مدقم وهو( ةدوجلاب ةينعملا ةئيهلا ىدل لجسملا صخشلا لمحتيس ،جهنلا اذه ىلع

 ىلع اولصح ،ةياعرلا ةدوجب ةينعملا ةئيهلا اهمظنت يتلا ةطشنألا نم اًءزج اهرابتعاب ،ةيصخشلا ةياعرلا وأ رشابملا جالعلا ماهم يلوتل اوعَّزوي

 .ميعطتلا ىلع اولصح مهنأ تبثي ام لجسملا صخشلا ىلإ اومدقي نأ بجي نيلماعلا نأ ينعي اذهو .هنم ءافعإ ىلع وأ حاقللا

 الثم اذه مزلتسي دقو .ميعطتلا ىلع مهلوصح تبثي ام لجسملا صخشلا ىلإ صاخشألا اهب مدقي نأ نكمي ةقيرط لضفأ يف ةقدلا نيعب ةموكحلا رظنت

 دعاوقلا ذيفنت نم ةدافتسملا سوردلا دعاستس )ةعوبطم ةداهش نم ةخسن( ةيمقر ريغ لئاسو ربع وأ ،لومحملا قيبطت ىلع ميعطتلا عضو ضرع

 .ةيعامتجالاو ةيحصلا ةياعرلل ىرخأ نكامأ يف اهذيفنت دادعإ ىلع نينسملا ةياعر رود يف19-ديفوكب ةينعملا ةيميظنتلا

 .ذافنلا زيح ةديدجلا ةيميظنتلا دعاوقلا لوخد لبق ةمئالملا حامسلا ةرتف ديدحت يف ةموكحلا رظنت امك

 .ةيفيظولا ةحصلا تالجس وأ نيلماعلا دارفألا فيظوت تالجس نم ءزجك ،تاميعطتلاب الجس ظفحي نأ لجسملا صخشلا نم عقوتن

 نم ةيلاع تايوتسم ميعطت يرورضلا نم ،كلذ عمو .ةينوناقلا تاميظنتلل عضاخلا ريغ عاطقلايف لمعلل اًطرش ميعطتلا لعج يف ةين يأ انيدل سيل

 ةريطخ ضارمأب مهتباصإ رطاخم دادزت دق ةياعرلا تامدخ نم نيديفتسملا نم ريبك ددع دوجول ارظن ،نيمعطملا تامدخلا هذه يف نيلماعلا دادعأ

 عاطقلا يف نيفظوملا ةموكحلا اهب عجشت نأ نكمي يتلا ةيفيكلاب قلعتي اميف كرظن تاهجوب بحرن اذل .ازناولفنإلا وأ19-ديفوك نم ىودعلل ةجيتن

 .ميعطتلا ىلع ةيميظنتلا دعاوقلل عضاخلا ريغ

 ليلد دادعإل ةيعامتجالاو ةيحصلا ةياعرلا يعاطق ىوتسم ىلع انئاكرش عم لمعنس ،رواشتلا دعب ةسايسلا هذه ذيفنت يف اًمدق ةموكحلا يضم ةلاح يف

 .ذيفنتلا ريسيتل يليغشت يداشرإ

 ةطلتخملا تاعرجلاو ةطشنملا تاعرجلا

 نم ةلماكلا ةعومجملا ىلع اولصحي نأ اهيف نيلماعلا لك ىلع نينسملا ةياعر رود يف لمعلا نم ءزجك ميعطتلاب ةقلعتملا ةيميظنتلا دعاوقلا طرتشت

 يف .ءافعإلا تالاح ءانثتساب ،رداصلا صيخرتلا يف ةيحصلا ةياعرلاو ةيئاودلا تاجتنملل ةيميظنتلا ةئيهلا هتددح امبسح ،19-ديفوك حاقل تاعرج

 ةروشم نيصحتلاو ميعطتلاب ةينعملا ةكرتشملا ةئيهلا مدقت مل ثيح ،ةطشنم ةعرج ةلماكلا ةعومجملا نمضتت مل ،ةيميظنتلا دعاوقلا هذه دادعإ تقو

-ديفوك حاقل نم ةطشنم تاعرج نأشب ةئيهلا نع ةرداصلا ةتقؤملا ةروشملاو .تقولا كلذ يف19-ديفوك حاقل نم ةطشنملا ةلمتحملا تاعرجلا نأشب
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-ديفوك رطاخمل ةضرع رثكألا ءالؤهل ةيامحلا ميظعت لجأ نم 2021 ربمتبس نم أدبي نأ بجي ةلمتحم ةطشنم تاعرجل جمانرب يأ نأ يه 19

 تاعرجلل جمانرب يأ نأشب نيصحتلاو ميعطتلاب ةينعملا ةكرتشملا ةئيهلا نع ةيئاهنلا ةروشملا بيرقلا يف ردصتسو .ءاتشلا مسوم لابقتسا عم 19

 .ةلماكلا ةعومجملا طرش عم ،ةيساسألا تاعرجلا لودج ىلإ ةفاضإلاب ،ةطشنم ةعرج يأ جاردإ يف ةموكحلا رظنتس ،ةروشملا هذه دعب .ةطشنملا

 يعاطق ىوتسم ىلع قستم دحاو جهن عابتا نامضل كلذو ،نينسملا ةياعر رودل ةيميظنتلا دعاوقلا ليدعت بجي ناك اذإ اميف ةموكحلا رظنتس امك

 .نيصحتلاو ميعطتلاب ةينعملا ةكرتشملا ةنجللا ةروشمل يئاهن رارق يأ عضخي .اهعونو تاحاقللا ددعب قلعتي اميف ،ةيعامتجالاو ةيحصلا ةياعرلا

 اذإ وأ19-ديفوك حاقل نم ةطلتخم تاعرج يف لثمتملا صاخشألا هيلع لصح يذلا ميعطتلاب نينسملا ةياعر رودب ةقلعتملا طورشلا ايلاح فرتعت ال

 ناك اذإ اميف ةقدلا نيعب ةموكحلا رظنتس .ةيحصلا ةياعرلاو ةيئاودلا تاجتنملل ةيميظنتلا ةئيهلا نم دمتعم ريغ حاقل نم ةلماك ةعومجم ىلع اولصح

 ةروشم ىلع لوصحلا كلذ يف امب ،ةطلتخملا تاعرجلا لاكشأ يأ ةلاحلا هذه يفو ،ةيلبقتسملا طورشلا يف ال مأ ةطلتخملا تاعرجلا نيمضت بجي

 يف جراخلا يف مدقملا وأ ةيميظنتلا دعاوقلل عضاخلا ريغ حاقللا نيمضت بجي ناك اذإ اميف ةقدلا نيعب ةموكحلا رظنتس امك .ةماعلا ةحصلا نأشب

 .ةماعلا ةحصلا نأشب ةروشم ىلع لوصحلا كلذ يف امب ،ةيلبقتسملا طورشلا

 ةياعرلا ةدوجب ةينعملا ةئيهلا رود

 .ةبسانملا تالاحلا يف ةلصلا تاذ تاءارجإلا ذاختاو ذيفنتلا ةباقر ةدوجلاب ةينعملا ةنجللا رود نوكيس ،هركذ مدقتملا جهنلا لظ يف

19-ديفوك يحاقلب ميعطتلا ىلع اولصح مظنم طاشن يف نيلماعلا نأ تبثي ام لجسملا صخشلا مدقي نأ بجي ،شيتفتلا دنعو ليجستلا تقو يف
 .ةيحصلا ةياعرلاو ةيئاودلا تاجتنملل ةيميظنتلا ةئيهلا نم نيدمتعملا ازناولفنإلاو

 ةلدألا لك يف رظنلا عم ،ذيفنتلا نم دكأتلل ايبسنو رطاخملا ىلع امئاق اجهن ةدوجلاب ةينعملا ةئيهلا ذختت دق ،عرشملا نوناقلل لاثتمالا مدع ةلاح يف

 ةيندم تايحالصب ةدوجلاب ةينعملا ةئيهلا عتمتت .نوناقلا ذافنإ يف اهتاسايس عم ىشامتي امب ققحت دق ةماعلا ةحلصملا رابتخا ناك اذإ اميفو ةددحملا

 .نيلجسملا نيريدملا وأ تامدخلا يمدقم دض يئانجلا ذافنإلاب مايقلا امئالم نوكي دق ،رطخألا تالاحلا يفو ،نوناقلا ذافنإ نامضل

 رارق وأ حارتقاب ةركذم رادصإو ،ةيريذحت ةركذم :يلي ام ةدوجلاب ةينعملا ةنجللا همدختست نأ نكمي يذلا اًيندم نوناقلا ذافنإل ةحاتملا تارايخلا نم

 يروفلا ءاغلإلل ةمكحملل بلط ميدقتو ،هئاغلإ وأ ليجستلا فاقيإب رارق وأ حارتقاب ركذم رادصإو ،ليجستلا طورش فذح وأ رييغتو ،هضرف بولطم

 نمكي ثيح اهرييغت وأ ليجستلا طورش فاقيإ رارقب ةلجاع ةركذم رادصإو ،هتحص وأ ،ام صخش ةايح ىلع ةديدش رطاخم نمكت ثيح ليجستلل

 .ام صخش ىلع ررض عوقوب رطخ

مدقمل اًطرش اذه نمضتيو .ةمالسلا نم راطإ يف جالعلاو ةياعرلا ريفوتب نيلجسملا نيريدملاو تامدخلا يمدقم ىلع اًطرش 12 ةدعاقلا ضرفت

اًمتتم اذهو .ةيحصلا ةياعرلاب ةقلعتملا كلت كلذ يف امب ،اهتبراحمو اهنع فشكلاو اهعنمو ىودعلا راشتنا رطاخم مييقتل لجسملا ريدملا وأ ةمدخلا

 ماعل ةيعامتجالاو ةيحصلا ةياعرلا نوناق نم 21 مسقلا بجومب ،اهتبراحمو ىودعلا نم ةياقولاب ةينعملا ،ةحصلا ريزو نع ةرداصلا دعاوقلل

 ناكو هيلع ررض عوقوب ريبك رطخ وأ هبنجت نكمي ناكو ،ةمدخلا نم ديفتسملا ىلع ررض هنع جتنيو 12 ةدعاقلل كاهتنا عقي ثيح. 2008

 .ةيئانج تاءارجإ ذاختا اهيلع ناك اذإ اميف ةدوجلاب ةينعملا ةنجللا رظنتسو ،ةيانج باكترابًابنذم لجسملا ريدملا وأ ةمدخلا مدقم نوكي دق ،هبنجت نكمي

 هينج 4,000 ةمدخلا مدقمل وأ ينيلرتسا هينج£ 2,000 عفد يه لجسملا ريدملا هبكترا يذلا مرجلاب قلعتي اميف ةددحملا ىوصقلا ةبوقعلا

 .ةيميظنتلا دعاوقلا كاهتنا عنمل ةبحاولا ةيانعلا ىدأو ةلوقعملا تاوطخلا لك ذختا هنأ تابثإب هسفن نع عافدلا لجسملا صخشلا قح نمو .ينيلرتسا
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 .تامدخلا نم نيديفتسملاو ىضرملا ىلإ ةياعرلاو ةحصلا تامدخ نومدقي نيذلل صصخم يلاتلا لاؤسلا

 ؟امهنم يفعم كنأ وأ ،ازناولفنإلاو19-ديفوك يحاقل ىلع تلصح كنأ نيبت نأ لضفت فيك-31 س

لومحملا قيبطت  

بوتكم يصخش رارقإ  

فرعأ ال  

َ يُ ( ) ىرخأ ةليسو اهركذ ىجر  

 نيريدملا لعف در مهف ديرن ثيحً،ةرشابم روهمجلاب نيكتحملا ةيعامتجالاو ةيحصلا ةياعرلا يف نيلماعلا نوريدي نيذلا ىلإ صصخم لاؤسلا اذه
 .حاقللا ىلع نيفظوملا لوصح مدع ىلع

 نويفعم مهنأ وأ ،ازناولفنإلاو19-ديفوك يحاقل ىلع لوصح مهنأ تابثإ ىلع نيرداق اونوكي نأ بجي لمعلل مهعزوت نيذلا صاخشألا- 32س
 ؟كلذب مهمايقل اهلضفت يتلا ةقيرطلا ام .امهنم

لومحملا قيبطت  

بوتكم يصخش رارقإ  

فرعأ ال  

َ يُ ( ) ىرخأ ةليسو اهركذ ىجر  

 ؟ازناولفنإلاو19-ديفوك يحاقل لوانت ىلع ميظنتلل ةعضاخ ريغ ةطشنأ يف نيلماعلا عيجشتل هلمع ةموكحلا عيطتست دق اذام- 33س

 رايعملا- تاسرامملا دعاوق ىلع ةحرتقملا ةفاضإلا- ب قفرملا صوصخب كيدل نوكت دق تاقيلعت يأب بحرن- 34س 10

 .رواشتلا اذه صوصخب كيدل نوكت دق ةيفاضإ تاقيلعت يأب بحرن-35س
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 )ج( قفرملا

 ةيعامتجالاو ةيحصلا ةياعرلا يعاطق يف19-ديفوك دض ميعطتلا ىلع لابقإلا عيجشتل ةموكحلا هتلعف ام

 لوصحلا لبس نيسحتل ةمزاللا تاءارجإلا كلذ يف امب ،حاقللا ىلع نيلصاحلا دادعأ عفرل يراجلا لمعلا جمانرب لوح تامولعملا نم ديزملا دري

-ديفوك حاقل ىلع نيلصاحلا دادعأ ةدايزل ةدحتملا ةكلمملا ةطخ يف ،هيلع لوصحلا يف نوددرتملا اهب رعشي دق يتلا قلقلا ثعاوب ةجلاعملو ،هيلع

). 2021 رياربف 13 يف ةروشنم( 19

 ةيعامتجالا ةياعرلا

 جمارب انمدق ،حاقللا يف ةلماعلا ىوقلا ةقث ءانب لجأ نم ةيعامتجالا ةياعرلا يف نيلماعلا نيب ميعطتلا ىلع لابقإلا معد فدهتسي لمع جمانرب مدقن

 :يلي ام نمضتت ةفثكم لصاوت

قاطن ىلع اهرشن ىرجيعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع اهرشن نكمي داومو ،تارشنو ،ويديف عطاقمو ،تاقصلم( ) ةيليصفت لصاوت داوم  

 تاونقلا نم ةعونتم ةعومجم

ديعاوم زجح عيجشتو حاقللا يف ةقثلا ءانبل ،ةيمقر نالعإ لئاسوب ،ةيعامتجالا ةياعرلا يف نيلماعلا فدهتست رجألا ةعوفدم ةينالعإ ةلمح  

 .ةينطولا زجحلا تامدخ عم ميعطتلا

لصاوت داومو ،تاداشرإو ،تاباجإو ةلئسأ( ) ةحلصملا باحصأل تاودأ ةعومجم  

ةقثلا زيزعت لجأ نم ،حاقللا ىلع لعفلاب اولصح نيذلا نينسملا ةياعر رود يف نيلماعلاو ةداقلاو نيرثؤملا ىلإ ءوجللاب ةيباجيإلا لئاسرلا هيجوت  

 .ةئطاخلا تامولعملا عم لماعتلاو

حاقللا نع ىوتحم دادعإ يف ةكراشملاب اهمامتها نع تبرعأ يتلا ةفلتخملا ةينيدلا تائفلل ةهجوم ةيفحص تانايبو ،ةفلتخم تاغلب ىوتحم ميدقت  

نم مهقلق يعاودو نيلماعلا ةلئسأ ىلع نويبطلا ءاربخلا اهيف بيجي تاودن كلذ يف امب ،ةيعامتجالا ةياعرلا يف نيلماعلل تنرتنإلا ربع تاودن  

 حاقللا

 نم ،ينطولاو يميلقإلاو يلحملا ىوتسملا ىلع اهيف اًمدق يضملاو ةمزاللا تاءارجإلا ديدحتل ةحلصملا باحصأو ءاكرشلا عم بيرقلا لمعلا لصاون

 .ةيعامتجالا ةياعرلا يف نولمعي نيذلا نيغلابلا نيفظوملا نيب ميعطتلا ىلع لابقإلا ةدايز لجأ

 ةيحصلا ةياعرلا

 ،ةرشابم ةروصب مهقلق يعاودو يف ةلماعلا ىوقلا ةلئسأ عامسل ،تانايبلا لوح زكرمتت ةكراشم ةيجيتارتسا ةينطولا ةيحصلا تامدخلا زاهج جهتنا

 نمضتت .حاقللا ىلع لوصحلا نأشب رينتسم رارق ذاختا نم ةلماعلا ىوقلا دارفأ نم درف لك نيكمت نامض لجأ نم معاد بولسأب لصاوتلا فادهتساو

 :يلي ام ميعطتلا ىلع لابقإلا ةدايزل تذُّختا يتلا ةددحملا تاوطخلا

  :قلقلا ثعاوب ةجلاعمو تامولعملا ضرعل ،اهيف قوثوم لئاسرلا ميدقت رداصمب ةناعتسالا

،نيفظوملا نيب لصاوتلا تاردابمو ،ةيلحملا ةيبطلا تادايقلاب ةناعتسالاب ،تامدخلا يمدقمل تنرتنإلا ربع تايلحملا تاعامتجا ميدقت  

 قلقلا ثعاوب ىلع درلل نيدشرمو

،عوضوملاب ةطيحملا تافارخلا نم صلختلا لجأ نم ،ةيرشبلا دراوملا يريدمل اهيلع درلاو ةعئاشلا ةلئسألا حرطو ةكراشم تاسلج  

 حاقللا عيزوت ةلأسمل دالبلا ىوتسم ىلع ىربكلا تائيهلل نيلثمملا ةيرشبلا دراوملا يريدم نم كراشم 100 مهف زيزعتو
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ةيليثمتلا تائيهلاو ،تاباقنلاو ،نيثحابلا دوقي يذلا ةيقرعلا تايلقألل يبطلا يراشتسالا قيرفلاو ،ةيرشبلا دراوملا نع يسيئرلا لوؤسملا  

 .ميعطتلا ىلع لابقإلا زيزعتل نييلحملا اهناكس عم ةلماعلا ةيوضعلا عم- ةلصلا تاذ لئاسرلل ةززعملا

 اهب يتلا ىربكلا تامظنملاو تائيهلا نم نولثمم- ةيرشبلا دراوملا نع يسيئرلا لوؤسملل عباتلا قفارملاو تآشنملل يعجرملا قيرفلا

 اهقفارمو ةينطولا ةيحصلا تامدخلا تآشنم يف لمعي فظوم 185,000 نم رثكأ

 زاهج يف تانايدلا نم% 90 نم رثكأ لثمي- ةيرشبلا دراوملل يسيئرلا لوؤسملل عباتلا ةيناحورلاو ةينيدلاو ةيوعرلا تادايقلا قيرف

 .فظوم 200,000 نع ديزي ام فظوت يتلا تامظنملل نيلثممو ،ينطولا ةحصلا تامدخ

 ةداقلا ءالؤه عمتجا .ًايميداكأو اًيبطو ًايعمتجمو ًاينيد اًرثؤمًادئاق 30 نم رثكأ اهب قرف- نييبيراكلا ةقرافألاو نيملسملل ةريصبلا قيرف

ربكأ نم ةيوضع قيرفلا نَّمض .كراشم 100,000 نع ديزي ام مهعم لصاوت ثيح ،تنرتنإلا ربع عامتجا 100 نع ديزي اميف

 دالبلا يف ةيلاموص ةيليثمت ةئيه ربكأو ،ةيحصلا ةياعرلا يف نيملسملا نيلماعلل ةيليثمت ةئيه ربكأو ،ةملسم ةينويزفلت تاكبش 3

 نم صلختلل ويديفلاب لامعأ جاتنإ .لمحلاو ةبوصخلا ىلع زكرت ،اهيلع درلاو ةعئاشلا ةلئسألا حرطل ندنل قاطن ىلع تاسلج 5

 ةبوصخلاو حاقللا يف ةصصختم ةيبط تادايقو تالباقلا لامعأ ىلع يسيئرلا لوؤسملا نم ،عوضوملاب ةطيحملا تافارخلا

 

 

 

 

  :ةمعادلا تاراوحلا

 دراوملا تادايقو تائيهلاب نييذيفنتلا ءاسؤرلا عيمج ىلإ )ةينطولا ةيحصلا تامدخلا( ةيرشبلا دراوملا نع يسيئرلا لوؤسملا بتك

 وأ( رشابملا ريدملا عم يدرفلا راوحلل ةينطولا ةيحصلا تامدخلاب نيفظوملا عيمجل ةصرفلا ةحاتإ نم اودكأتي نأ مهنم بلطيل ،ةيرشبلا

تحضوأ يتلا ةيلوألا ةياعرلا نم ملعتلا ىلع اًمئاق اذه ناك .ميعطتلا ىلع لابقإلا نم ةددحملا مهقلق يعاود عم لماعتلل )ةقث يذ صخش

 .تاراوحلا هذه نم% 70 ةبسنب ميعطتلل لوألا مهضفر رييغت ةيناكمإ ةئيهت هنأش نم ةمزاللا تامولعملل نمضتملا يدرفلا راوحلا نأ

%. 10 نم رثكأب قطانملا لك ىوتسم ىلع تاراوحلا هذه دعب لابقإلا ةبسن تدادزا ثيح

 

  :ندنل اهرقم يتلا تائيهلا كلذ يف امب تائيهلا اهتذختا يتلا ةظوحلملا تاوطخلا يلي اميف

 ،ميعطتلا نع نيفورعملا نيعفادملا نم مهرابتعاب فرصتلاو تقولا ريفوتل- ةئيه لك يف حضاو قايس يف "ميعطتلا راصنأ" ديدحت

 اهيف نيلماعلا ةرادإلا يف قلقلل يعاود مهيدل نيذلا عم لصولا ةزمه اونوكيلو

 نم ةيبطلا تامولعملا نومدقي نيذلا مهيف قوثوملا صاخشألا- ةمدخلا ميدقت زكرم يف ةقمعتملا ةيبطلا تامولعملل ةطقن ةدوجو نامض

 يدرفلا راوحلا نأ ةيلوألا ةياعرلا نم ملعتلا نم انتبرجت حضوت .رارقلا يف ةقثلا ىلإ ددرتلا نم نيفظوملا عضو رييغتل ةيويحلا رومألا

 تالاحلا نم% 70 ةبسنب لوبق ىلإ ددرتلا لوحي نأ نكمي يبط صصختم عم

 ميعطتلا تايجيتارتسا نأشب ملعتلاو ،اهؤادأ لقي يتلا اهتاليثم عم ديجلا ءادألا تاذ تائيهلا نيب تاسرامملا لضفأ لدابت- ةقفرلا

رهش ءانثأ يف اًصوصخ اًحجان اذه ناك .ميعطتلا ميمعت ةلمح يف نيينيدلا ةداقلا كارشإ يف تائيهلا رمتست- نيينيدلا ةداقلاب ةناعتسالا

 لمعلا نكامأل ةينطولا انتارابتعا مادختساب ميعطتلا نع عافدلا يف ةدعاسملل تائيهلا ةمئأب ةناعتسالل ةصاخ ةصرف ناك يذلا ،ناضمر

 ناضمر رهشل

 ىلوألا تاعاسلاو ليللا يف نيلماعلا نيفظوملا مدخت يتلا ميعطتلا زكارم- اهيلإ لوصولا ةلوهسو ميعطتلا زكارمل ةنرملا تاقوألا ةئيهت

 تقو يف ميعطتلل ،تايلديصلا لثم ،ةليدب ميعطت نكامأ يف ةيوهلا تابثإ قئاثو ميدقتل نيفظوملا ىلإ ةرمتسملا لئاسرلا هيجوت .راهنلا نم

 .نيمئالم ناكمو
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 ،اههباشي امو ةأرملا تاكبشو ،ةيقرعلا تايلقألاو نييويسآلاو دوسلا تاعمتجم ةكراشمو تامظنملا معد- نيفظوملا تاكبش مادختسا

 نيفظوملا روضح عيجشتو

 ةصرفلا ئيهي امب ،ندنل ىوتسم ىلع نيلماعلا دارفأ اهرضح- اهيلع درلاو ةبوصخلا نأشب ةعئاشلا ةلئسألل تنرتنإلا ىلع تايلعاف

 نيلماعلا دارفأ نم ثانإلاو روكذلا نيب ةبوصخلا ىلع حاقللا رثأ نم مهقلق يعاودو تاراسفتسالا حرطل ءالمزلل

 

 

 ازناولفنإلا دض ميعطتلا ىلع لابقإلا عيجشتل ةموكحلا هتلعف ام

 ةيعامتجالا ةياعرلا يف نولماعلا

 تامدخلا ربع حاقللًالمكم اًضرع ماع لك ةموكحلا لومت ،ازناولفنإلا حاقل ىلع لوصحلا ىلع ةيعامتجالا ةياعرلا يف نيلماعلا لك ةردقل اًنامض

 ال نيذلا ،ةيعامتجالا ةياعرلا لاجم يف نيغلابلا نيلماعلا لكل ،تايلديصلا وأ ةرسألا تادايع يف يناجملا حاقللا ريفوت ةلافكل ،ةينطولا ةيحصلا

 نيغلابلا نيلماعلا لكل حاقللا% 100 ةموكحلا ترفو ، 2021 ىلإ 2020 مسوم يف .مهلمع نكامأ لالخ نم حاقللا ىلع لوصحلا ىلع نوردقي

 ةدايزل ةموكحلا اهتذختا يتلا ىرخألا تاوطخلا نمضتت .ةينهملا ةحصلا جماربل نيعبات اوناك اذإ رظنلا فرصب ،ةيعامتجالا ةياعرلا لاجم يف

 :يلي ام ميعطتلا ىلع لابقإلا

ً ةيوهلا ديدحت قئاثو بلط ،الثم ،ميعطتلا مامأ زجاوحلا ةلازإ  

تقولا عاطقتسال مهرارطضا مدع ينعي ام وهو ،مهلمع ناكم يف ةيعامتجالا ةياعرلا لاجم يف نيغلابلا نيفظوملا ميعطت نم ةلدايصلا نيكمت  

 .حاقللا ىلع لوصحلل لاقتنالا وأ ،لمعلا نم

ربع اهرشن ىرج يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع اهرشن نكمي داومو ،تارشنو ،ويديف عطاقمو ،تاقصلم( ) ةيليصفت لصاوت داوم ميدقت  

 ةيحصلا ةياعرلا ةرازوو ةيعامتجالا ةياعرلا يف نيلماعلا نيغلابلا نيفظوملل تاونقو ،ةيعوبسألا تارشنلاو ، App CARE قيبطت

 .ةيعامتجالاو

حاقللا يف ةقثلا ءانبل ،ةيمقر نالعإ لئاسوب ،ةيعامتجالا ةياعرلا يف نيلماعلا فدهتست رجألا ةعوفدم ةينالعإ ةلمح  

اءزج كلذ رابتعاب ،نيفظوملا ىلإ ازناولفنإلا تاحاقل ءاطعإلنولجسملا نوضرمملا مهيف نمب( ) ةيحصلا ةياعرلا يف نيصصختملا مايق ريسيت  

 ةيلحملا ةطلسلا وأ ةينطولا ةيحصلا تامدخلا زاهجل ةينهملا ةحصلا جمانرب نم

 ةيحصلا ةياعرلا يف نولماعلا

 :اهراطإ يف لابقإلا تالدعم ديدحتو اهيصقت ىرج امدنع يباجيإلا اهرثأ تتبثأ ةديدع تالخدت تمت ، 2011 ذنم

ميعطتلا ىلع نيلصاحلا دادعأ عم لماعتلل جمانرب نم ءزج يف ،ةينطولا ةيحصلا تامدخلا وفظوم مدق ، ىلإ 2011 2012 مسوم يف  
( ) ةلمح ،ةضفخنملا  لابقإ ةدايز عيجشتل ، ةيعامتجالاو ةيحصلا ةياعرلا ةرازو نآلا اهمساو ةحصلا ةرازو اهتلومو ،ازناولفنإلا ةبراحم" "

 ةئيه ىلإ ةيقيوستلا ةلمحلا ةيلوؤسم تلقتنا ، ىلإ نم مسوملا يف . 2019 2020 ازناولفنإلا دض ميعطتلا ىلع ةيحصلا ةياعرلا يف نيلماعلا

 ةينطولا ةيحصلا تامدخلا نيسحت ةئيهو ارتلجنا يف ةينطولا ةيحصلا تامدخلا زاهجو ، NHSEI PHE. ةماعلا ةحصلل ارتلجنا

ُ لجأ نم فيلكتلا جمانرب دعأو نم ةحومط ةطخ ةيعامتجالاو ةيحصلا ةياعرلا ةرازو تددح ، ىلإ 2013 2014 75% نم مسوملا يف  
 CQUIN راكتبالا ةدوجلا
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  "ةكراشملا مدع" جذومن نوفظوملا لمكي نأ بجي ناك ، 2019 ىلإ 2018 نم مسوملا يف

ماظن ةينطولا ةيحصلا تامدخلا نيسحت ةئيهو ارتلجنا يف ةينطولا ةيحصلا تامدخلا زاهج مدق ، ىلإ 2019 2020 نم مسوملا يف  

 ضفخنملا ءادألا تاذ اهتاليثمب عفترملا ءادألا تاذ تائيهلا طبري امب ةقفرلا" "

ةعونتم ةفدهتسم تائف كارشإل ةددحم دراوم  

،زاهجلل ةعباتلا تائيهلا يف نييذيفنتلا ءاسؤرلا ىلإ ،ارتلجنا يف ةينطولا ةيحصلا تامدخلا زاهج يف نييبطلا نيصصختملا رابك نم باطخ  

 هيلع مهلابقإ عيجشتو ازناولفنإلا دض نيفظوملا ميعطت ةيمهأ ىلع ديكأتلل

ً الابقإ تدهش يتلا تائيهلا نم ةيسيئرلا ملعتلا تاربخو تاسرامملا لضفأ لدابتو ،ةيحصلا ةياعرلا يف نيلماعلا ميعطتل ةلاحلا تاسارد عمج  

ًا  يلاع

ةحلصملا باحصأو ،يعامتجالا لصاوتلا لئاسو تاونقو ،تارشنلا قيرط نع ،ةيسيئر تالمح لئاسر رشن  

،ًاقيقدًادصر ميعطتلا ىلع ةيحصلا ةياعرلا يف نيلماعلا لابقإ مجح ارتلجنا يف ةينطولا ةيحصلا تامدخلا زاهج دصر ،تالخدتلا هذه ىلإ ةفاضإلاب

 .قلقلا ىلع ةثعابلا تالاجملا ىلإ ةراشإلاو تائيهلا يف مدقتلا ضارعتسال قطانملا يف ةمظتنم ةكراشم تاعامتجا تدقُعو
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 رايعملا- تاسرامملا دعاوق ىلع ةحرتقملا ةفاضإلا- ب قفرملا 10

 ميظنتلل ةعضاخلا ةطشنألا ومدقم

 ىلع ،ازناولفنإلاو19-ديفوك دض ميعطتلاب قلعتي اميف تاءارجإو تاسايس عضو نم اودكأتي نأ بجي 17نولجسملا ميظنتلل ةعضاخلا ةطشنألا ومدقم

 :لاثملا ليبس

 نيعتي ،ةدوجلاب ةينعملا ةئيهلا ةمظنت يذلا طاشنلا نم اءزج اهرابتعاب ،ةيصخشلا ةياعرلا وأ جالعلا يف ةرشابم ماهم يلوتل نوعزوملا نولماعلاو

 ةيميظنتلا ةئيهلا نم نيدمتعملا ازناولفنإلاو19-ديفوك يحاقل نم ةبولطملا تاعرجلا ىلع اولصح هنأ تبثي ام لجسملا صخشلا ىلإ ميدقت مهيلع

 ميعطتلا نم مهعنمت ةيبط بابسأ ةدوجو تبثي ام ميدقت نوعيطتسي نيذلا نولماعلا :يلي ام ءانثتساب ،ةددحملا حامسلا ةرتف راطإ يف ةيئاودلا تاجتنملل

 .ةيدعملا ضارمألا دض نيصحتلاب ينعملا رضخألا باتكلا عم ىشامتي امب ،نيصخرملا نيحاقللا يأ نم

 ذاختاو رطاخملا مييقت مامتإ )ةيلوؤسملا يف مهلداعي نم وأ( نيلجسملا نيريدملا ىلع ،ةيبط بابسأل ميعطتلا ىلع نيرداقلا ريغ نيلماعلاب قلعتي اميف

 .رطاخملا فيفختل ةبسانملا تاءارجإلا

 :يلي ام تابثإ ىلع اًرداق نوكي نأ لجسملا ةمدخلا مدقم ىلع

لجسملا ريدملا ةفرعمب نمآ ناكم يف لجسلا اذه ظفح ُ يف هلداعي نم وأ( يس اهيلإ ةراشإلا قبس يتلا ةلدألا ميدقت دكؤي لجس دوجو  
ً ) 2018 ةيلوؤسملا ماعل تانايبلا ةيامح نوناقل الاثتما

  12 ةيميظنتلا ةدعاقلا عم ىشامتي امب نيلماعلل ميعطتلا ةيلهأل ةمظتنملا ةعجارملا
حاقللاب قلعتي اميف نيلماعلل نيمئالملا فيقثتلاو معدلا دوجو  
حاقللا ىلع لوصحلل مئالملا معدلاب نيلماعلا ديوزت  

 )ج( قفرملا

 ةاواسملاب ةقلعتملا راثآلا

يف لمعلل اًطرش ازناولفنإلاو19-ديفوك دض ميعطتلا COVID-19 ضرف نأ ىلإ ماعلا عاطقلا يف ةاواسملا بجاول ةيلوألا انتاليلحت ريشت

 ..ةددحم تائف ىلع رثؤي دق ةيعامتجالاو ةيحصلا ةياعرلا

 ةيحصلا ةياعرلا يف ةلماعلا ىوقلا

NHS نع ةرداصلا ةماعلا تاسرامملاو ةلماعلا ىوقلل ةينطولا ةيحصلا تامدخلا زاهج تانايب ىلع ءانب تاليلحتلا موقت Digita18 .نيح يف 

 ةلماعلا ىوقلا نيوكت نأ ىلإ ريشت ةلدأ دجوت ال ،)اهعيمج سيل نكلو( نيلماعلا نم ةررضتملا تائفلا مظعم ةلماعلا ىوقلا نع ةحاتملا تانايبلا لثمت

 .نيلماعلا نم ةررضتملا تائفلل ةلماكلا ةمئاقلا نوكم نع اًريبكًافالتخا فلتخي هاندأ ةروكذملا

 الأ بجي نينسملا ةياعر رود يف ةيصخشلا ةياعرلا وأ ضيرمتلل نيجاتحملا صاخشألل نكسلا ريفوتل ،نولجسملا ميظنتلل عضاخلا طاشنلا ومدقم 17
 يتلا دعاوقلا نم مسقلا ىلإ عوجرلا مهيلع بجي نكلو.19-ديفوك ميعطتب ةصاخلا طورشلاب قلعتي هنأ ماد ام دعاوقلا نم مسقلا اذه ىلإ اوعجري
.نينسملا ةياعر رود يف19-ديفوك دض ميعطتلاب قلعتي اميف مهيلع ةضورفملا طورشلا عم ةصاخ لماعتت ً

NHS نع ةرداص ،ةينطولا ةيحصلا تامدخلا يف ةلماعلا ىوقلا تانايب عجارم نع تانايب 18 Digital ، يف نيفظوملل ةيرهشلا دادعألا حضوت 
( ارتلجنا يف ةيبطلا فيلكتلا قرفو زاهجلا تائيه يف ،ةماعلا ةحصلا تامدخ زاهجل ةعباتلا ةيعمتجملا ةيحصلا تامدخلاو تايفشتسملا  ءانثتساب(
NHS نع ةرداص ،ةرسألا ةدايع يف ةلماعلا ىوقلا تانايب عجارم تانايب ).ةيلوألا ةياعرلا يف نيفظوملا Digital ، ةرسألا ءابطأ لوح 
 ..ارتلجنا يف ةرسألا تادايع يف نيلماعلا ،ةيبطلا ريغ لامعألا/ةرادإلا يفو ةرشابملا ىضرملا ةياعر يف نيفظوملاو نيضرمملاو
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 عونلا

 وينوي ىلإ ويام نم تانايبلا حضوت . ةرسألا تادايع يف %80و ةينطولا ةيحصلا تامدخلا يف ةلماعلا ىوقلا نم% 75 نع ديزي ام ةأرملا لثمت

 ىرخأ ةلدأ ةراشإ مغر(%)4( ءاسنلاو لاجرلا نيب هتبسن ةيواستم19-ديفوك حاقل لوانت يف ددرتلا نأ ةينطولا تايئاصحإلا بتكم نع ةرداصلا

 نهتردق ىلع رثؤت دق ربكأ ةياعر تايلوؤسم نهيلوتل الثم( حاقللا ىلإ لوصولل تابقع ءاسنلا هجاوت دق ).لاجرلا نيب لقأ ةبسنب حاقللا ضفر ىلإ

 ةسايسلا هذه ذيفنت لاح يف ،ميعطتلا ىلإ لوصولا لكاشم فيفختل ةيلاعف قرطلا لضفأ يف رظنُيس )ميعطتلا زكارم ىلإ لاقتنالا ىلع

 ةيسنجلا لويملا

 ،%1ةيسنجلا لويملا يجودزمو ،ةينطولا ةيحصلا تامدخلا يف ةلماعلا ىوقلا نم ًابيرقت% 70 رخآلا سنجلل لويملا يوذ نيلماعلا ةبسن غلبت

(2 نييلثملاو  ءانثتساب( نيفظوملا تائف لك قاطن ىلع ةتباث ماع لكشب بسنلا هذه ىقبت ).ةيسنجلا مهلويم نع نيفظوملا نم% 18 حصفي ال%

 ددرتلا عويش ىدم نع تانايب دجوت ال ).ةيسنجلا لويملا يجودزمو نييلثملا دادعأ ايبسن ولعت ثيح ،فاعسإلا معد يفظومو فاعسإلا يف نيلماعلا

 ةياعرلا يف نيصصختملا ىلإ ةيسنجلا مهلويم نع حاصفإلا ىلع نيربجم ريغ دارفألا نأل اًرظن .ةيسنجلا لويملا بسح ةفنصم حاقللا لوانت يف

 .اهذيفنت ىرج اذإ ،تائفلا كلتل ةلكشم ةسايسلا هذهل يلكلا رثألا ديدجن نوكيسف ،ةيحصلا

 سنجلا رييغت ةداعإ

 نأب ديفت ةلدأ دجوي ال امك .ةيحصلا ةياعرلا يف ةلماعلا ىوقلا يف يسنج عون يأب نيمزتلملا ريغ وأ ايسنج نيلوحتملا ددع نع تانايب يأ انيدل سيل

 لكاشملا ضعب هجاوت ةيمحم صئاصخب عتمتت يتلا تائفلا نأب ديفت ريراقت كانه ،كلذ عم .ميعطتلا نأشب اهريغ نع ربكأ ةروصب ددرتت تائفلا هذه

 نأ حجري ال دق ،كلذل ةجيتن .يبطلا جالعلل لوصولا نع ايسنج نيلوحتملا صاخشألا ينثي دق ام وهو ةيحصلا ةياعرلا ىلإ لوصولا ديرت امدنع

 نييلثملا تائفل ةموكحلا لمع ةطخ ذيفنتو .ميعطتلل مهوعدت يتلا لئاسرلل اوبيجتسي الأ حجرألا ىلع وأ ،ةرسألا تادايع يف نيلجسم اونوكي

 ىلع اهلوصحب قلعتي اميف تائفلا كلتل عاضوألا نيسحت نامض ىلإ ىعست ةيناسنجلا ةيوهلا يرياغمو ايسنج نيلوحتملاو يسنجلا ليملا يجودزمو

 بايغ ببسب نكلو ).لمعلا نكامأ يف اهئاطعإب الثم( تاحاقللا ىلع لوصحلا ةلوهس ةسايسلا ذيفنت لفكيس .ةماعلا ةحصلا تامدخو ةيحصلا ةياعرلا

 .تائفلا هذه نأشب ةلكشم ةسايسلل يلكلا رثألا ديدحت نوكيس ،تانايبلا

 ةقاعإلا

 عضو نع نوحصفي ال مهنم% 10 نأ مغر(%4 يلاوح ةينطولا ةيحصلا تامدخلا يف ةلماعلا ىوقلا نيب نم ةقاعإلا يوذ نيفظوملا ةبسن ردقت

 يباجيإ رثأ اهل ةسايسلا هذه نوكتس نكلو .ةسايسلا هذه نم نييفعم اونوكيس مهميعطت مدعل يبط ببسو ةقاعإ مهيدل نيذلا نوفظوملاو).)مهتقاعإ

 نيفظوملا ضعب يناعي دق .ةيفاضإ ةياقو مهل نورفوي مث نمو نيمعطملا مهئالمز ددع داز اذإ ،ميعطتلا نم نييفعملا ةقاعإلا يوذ نيفظوملا ىلع

بايغًالثم ،ةسايسلا هذه ذيفنت لبق حاقللا ىلع مهلوصح مدعل حجرألا ةجيتنلا نوكي دق ام وهو ،ميعطتلا ىلع لوصحلا لكاشم نم ةقاعإلا يوذ

،حاقللا ىلع لوصحلا لكاشم فيفختل ةيلاعف قرطلا لضفأ ىلإ رظُنيس .ميعطتلا زكارمل لاقتنالا ةبوعص وأ ،اهيلع عالطالا نكمي غيصب تامولعملا

 .غيصلا نم ةعونتم ةعومجمب تامولعملاو تاداشرإلا لك ةحاتإ نامض كلذ يف امب

 رمعلا

 يلاوح ، 54 ىلإ 45 نمو ، 44 ىلإ 35 نمو ، 34 ىلإ 25 نم ةيرمعلا تائفلا ةبسن حوارتت ،ةينطولا ةيحصلا تامدخلا يف ةلماعلا ىوقلا يف

وفظومو فاعسإلا لاجر نوكي ام اًبلاغ .اهقوف امف 65 نس يف نيفظوملل%2و ،%6 يلاوح 25 نس نود نيفظوملا ةبسن غلبتو .ةئف لكل% 25

،ةسايسلا تذفُن اذإ .ةينطولا ةيحصلا تامدخلل ةيساسألا ةينبلا معد يف ةينعملا راودألاب انس ربكألا موقي ثيح ،انس رغصألا ةيرمعلا ةئفلا نم مهمعد

 بتكم تانايب حضوت .نسلا ربك عم ىودعلا نم رطاخملا لماع ديزي ثيح ،انس ربكألا نيفظوملا ىلع ديفم رثأ اهل نوكي نأ حجرملا نمف

 نيب%9– انس رغصألا ةيرمعلا تائفلا نيب ديزت ةماعلا ةيناكسلا ةدعاقلا يف19-ديفوك دض ميعطتلا يف ددرتلا تايوتسم نأ ةينطولا تايئاصحإلا

 نأ نكمملا نمو .ةماعلا ةيناكسلا ةدعاقلا نيب%4ةبسنبًةنراقم ، 25 ىلإ 22 نم ةيرمعلا ةئفلا نيب% 10و،21 ىلإ 18 نم ةيرمعلا ةئفلا

ةموكحلا لصاوتس ،ذَّفنت مل مأ ةسايسلا هذه تذُفن ءاوس .ىودعلا نم ةرضملا جئاتنلا وأ ةافولل لقأ رطاخمل ةضرع مهنأ مهروعش ببسب كلذ نوكي

 .ةيصخشلا دئاوفلا ىلإ ةفاضإلاب اذه ،ةرسألا دارفأو ىضرملاو مهئالمز نيب ،بابشلا لابقإ عيجشتل ،ميعطتلا نم ةلمتحملا دئاوفلا زاربإ

 دقتعملاو ةنايدلا

 ،نيدحلملا ةبسن% 12 اهدعبو ،% 43 ةبسن( ةينطولا ةيحصلا تامدخلا يف ةلماعلا ىوقلا نيب ينيدلا دقتعملا اراشتنا رثكألا ةنايدلا يه ةيحيسملا

 نيغلابلا نيب ىلعأ تناك ميعطتلا نم ددرتلا بسن نأ ةينطولا تايئاصحإلا بتكمل ةريخألا تانايبلا حضوت .ةلثمملا ىرخألا تادقتعملا ةيبلاغو
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 ةنراقملا دنع حضاو ايئاصحإ فالتخا دجوي مل .%)3(نييحيسملا نيغلابلابًةنراقم ،%)11( ىرخأ ةنايد نوقنتعي نيذلا وأ ،%)15( نيملسملا

هذه تذُفن اذإ .ينيد ريغ مأ اينيد ادقتعم ناك ءاوس ،مهتادقتعمب لصتم أدبمك ميعطتلا سانلا نم ددع ضراعي دق ةيقبتملا ةينيدلا تاعامجلا يأب

 طرشلاب مازتلالا ىلع نيرداق ريغ نونوكيس هضفرب وأ ،هنوديري ال ميعطتلا ىلع نوروبجم مهنأب تادقتعم مهل نيذلا رعشي نأ حجري دق ،ةسايسلا

 .مهفئاظو نادقف ىلإ ةياهنلا يف يدؤي دق يذلا ينوناقلا

-ديفوك يحاقل ىلع لابقإلا ةدايزل ةموكحلا هتلعف ام نأشب أ قفرملا رظنا .ةينيدلا تاعامجلا ةكراشم نمضت تاوطخ ذختت لازت الو ،ةموكحلا ذختتو

 .ةفلتخملا تائفلا نيب ازناولفنإلاو 19

 ةمومألاو لمحلا

 ةيناكسلا ةدعاقلاب ةنراقم رثكأ ةروصب عقت يتلا ءايشألا نم ةدالولاو لمحلا نإف ،ثانإلا سنج اهدوسي ةيحصلا ةياعرلا يف ةلماعلا ىوقلا تناك امل

 ةنجللا تَّثدح 2021 ليربأ يفف,رواشتلا اذه يف هركذ مدقت امك ).تاءافعإلا" مسق رظنا(ازناولفنإلا حاقل لوانتل لماوحلل ةيولوألا يطُعت .ةماعلا

 تقولا سفن يف19-ديفوك حاقل نهؤاطعإ بجي لماوحلا نأ ديفي امب لمحلا ءانثأ يف ميعطتلا نأشب اهتروشم نيصحتلاو ميعطتلاب ةينعملا ةكرتشملا

 مل ،قباسلا يف اذهو ،ةعاضرلا ءانثأ يف ميعطتلا ىلع عيجشتلا نم مغرلا ىلعو .رطاخملل ةضرعملا ةئفلا وأ ةيرمعلا ةئفلا سفن هيف هلوانتت يذلا

ىوقلا نيب نم تاعضرملاو لماوحلا دجن نأ اًحيجرت لقأ نوكي دق ،كلذل ةجيتن .لمحلا ءانثأ يف ينيتورلا ميعطتلا نأشب ةروشم ردصت

 يف تالباقلا طاشن نع يسيئرلا لوؤسملا باهأ ، 2021 ويلوي يف نكلو.19-ديفوك حاقل ىلع نلصح دق ةيحصلا ةياعرلا يف ةلماعلا

 ، 19-ديفوك حاقل لوانتب ةدالولاو ءاسنلا ءابطأل يكلملا دهعملاو تالباقلل يكلملا دهعملا كلذك ىصوأو حاقللا ىلع نلصحي نأ لماوحلاب ارتلجنا

 .ةريطخلا تاباصإلا دض لماوحلا نع عافدلل ةليسو لضفأ هرابتعاب

 ةيندملا ةكارشلاو جاوزلا

 وأ ةيجوزلا ةلاحلا ىلعًءانب ،أوسأ وأ لضفأ رثأ هل نوكيس لمعلل اًطرش ازناولفنإلاو19-ديفوك دض ميعطتلا ضرف نأ ىلع ليلد يأ ايلاح انيدل سيل

 .ةكارشلا

 رصنعلا

 .ةرسألا تادايع يف ةلماعلا ىوقلا نيب% 15 نم رثكأوةينطولا ةيحصلا تامدخلا يف ةلماعلا ىوقلانم% 20 نم رثكأ ةيقرعلا تايلقألا ةبسن غلبت

 ةيمسوملا ازناولفنألا حاقل الثم ،معأ ةروصب حاقللا لوانت يف اددرت رثكأ نوكت دق ةيقرعلا تايلقألانأب ديفت ىرخألا ميعطتلا جمارب نم ةلدأ كانهو

 نلو( ناسلا ىوتسم ع ددلا ةس تضفخنا دقف ،ةحئاجلا ةف نم ةركم ةلحرم هاجتالااذ ةظحالم مغر .ةيوئرلا تاروكملا حاقلو

 نييناطيربلا نيغلابلا نأ ىلإ) 2021 وينوي ىلإ ويام( ةينطولا تايئاصحإلا بتكم نع تردص ثدحأ ليلاحت ريشت..)ةواسم غ راشنا بسب

 اهعافترا مغر- حاقللا ةيطغت ةبسن نأ ىرخأ ثوحب حضوتو.%)4( ضيبلا نيغلابلابًةنراقم%)18( حاقللا لوانت يف رثكأ نوددرتي اوناك دوسلا

 ).ميعطتلا ميمعت عم ىشامتي امبو نسلا بسحَّلدعم(ضيبلابًةنراقم ،نييوايسآلا نيب ربكأو ،دوسلا نيب لقأ تناك%)72.9(

 ةيلاعف يف ةقثلا تايوتسم ضافخنا لثم ،ىرخأ لكاشم نمضتتو19-ديفوك ثودح ىلع ةقباس ميعطتلا ىلع لابقإلا ىلع ةرثؤملا لماوعلا تناك

ىلع لابقإلا عيجشتل تاونقلا ددعتم اًجهن ةموكحلا تذختاو .يداصتقالا يعامتجالا عضولاو ،هيلع لوصحلا مامأ زجاوحلاو ،هتمالس ىدمو حاقللا

 ةفاضإلاب .ةفلتخملا تائفلا نيب ازناولفنإلاو19-ديفوك يحاقل ىلع لابقإلا ةدايزل ةموكحلا هتلعف ام نأشب أ قفرملا رظنا ةيقرعلا تايلقألا نيب ميعطتلا

 تاسلج نم ةلسلس دقعل ةصصختملا تائيهلا عم لمعلا)1 ):هيلع رصتقت مل اهنكلو( يلي ام تاردابملا تنمضت ،اهركذ مدقتملا تاءارجإلا ىلإ

)2 ،مهتاعمتجم عم اياون ءارفسك لماعتلل ،ةيعمتجملاو ةينيدلا تادايقلاو ،ةيقرعلا تايلقألا نم ةيحصلا ةياعرلا يف نيصصختملل ةريدتسملا ةدئاملا
 اورهظ نيذلا ،ريهاشملاو ةيقرعلا تايلقألا نم ةيحصلا ةياعرلا يصصختم نيب ةقثلا ىظحت تايصخش اهنع ربعي ةيباتكلا تايوتحملا نم مزح دادعإ

 .ةيمقرلا تايوتحملاو مالعإلا لئاسو ىلع

 لوصأ نم نيردحنملا صاخشألا نأ ودبي ذإ.19-ديفوك نم ةافولل ىلعأ رطاخمل نوضرعتي ةيقرعلا تايلقألا نم دارفألا نأ ىلإ ةيلاحلا ةلدألا ريشت

 فورعملا ةحصلا يف ةاواسملا مدع لاكشأ نوكت نأ حجرملا نم ،ارتلجنا يف .رطاخملا تايوتسم ىلعأل نوضرعم ءادوس ةيبيراك وأ ءادوس ةيقيرفأ

 ةيقرعلا تايلقألاو ةيويسآلاو ءادوسلا تائفلا ثددحت دقو.19-ديفوكنم ةافولاو ىودعلا لاقتنا رطاخم ةدايزلًاببس ،ةيقرعلا تايلقألا ىلع رثؤت اهنأ

ىلع صاخ لكشب ديفم رثأ هل نوكي نأ حجرملا نم لمعلل اًطرش19-ديفوك دض ميعطتلا لعج نإف ،كلذل .حاقللا ىلع لوصحلل اًحيجرت لقألا اهنأب
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 ال دق يذلا ،ميعطتلاب سوريفلا نم ةيامحلا ىلع مهلوصح لالخ نم تايلقألا هذه نم نيفظوملا ضعب نيب19-ديفوك نم ىودعلاو ةباصإلا جئاتن

 .طرشلا اذه دوجو مدع ةلاح يف هيلع نولبقي

ً  .ةماعلا ةيناكسلا ةدعاقلاب ةنراقم ازناولفنإلاب ةباصإلا رطاخمل ةضرع رثكأ مه ةيحصلا ةياعرلا يف نيلماعلا نإف ،رواشتلا اذه يف هركذ قبس امك

 ،)كلذ هباش امو ،لجألا ةليوط ةيبط عاضوأ دوجو مدعل( ازناولفنإلا دض ميعطتلا تايولوأ يف نوعضوي ال نيذلا صاخشألا نأ ىلإ ةلدألا ريشت امك

 ريشتو .ءاضيبلا ةيناطيربلا تائفلاب مهتنراقمب ،ةطلتخملا تايقرعلاو ،ايسآ بونج نم نيردحنملاو ،دوسلا تائف نيب ازناولفنإلاب ةباصإلا بسن دادزت

نأ حجرملا نم لمعلل اطرش ازناولفنإلا دض ميعطتلا ضرف نأ ىلإ ،ةيلاعلا ةباصإلا تالدعم نع جتنت يتلا ،لمعلا نع بايغلاو ضارمألا يف ةدايزلا ً

 .ةيقرعلا تايلقألا نم نيفظوملا نيب ازناولفنإلا نم ىودعلا جئاتن ىلع ديفم رثأ هل نوكي

 ةيعامتجالا ةياعرلا يف ةلماعلا ىوقلا

 عونلا

 مسوم يف ةيعامتجالا ةياعرلا يف نيلماعلا نيغلابلا نم ةلماعلا ىوقلا لمشت .لاجرلا ددع نع ةيعامتجالا ةياعرلل ةلماعلا ىوقلا يف ءاسنلا ددع ديزي

 يتلا ةسايسلاب ،لاجرلا نع ءاسنلا نم ربكأ ددع رثأتيس ،كلذل ةجيتن .روكذلا نم% 18 ةبسنو ،ثانإلا نم% 82 ةبسن 2020 ىلإ 2019

 رثؤت دق ربكأ ةياعر تايلوؤسم نهيلوتل الثم( حاقللا ىلإ لوصولل تابقع ءاسنلا هجاوت دق .نينسملا ةياعر رود يف19-ديفوك دض ميعطتلا طرتشت

 .ةسايسلا هذه ذيفنت لاح يف ،ميعطتلا ىلإ لوصولا لكاشم فيفختل ةيلاعف قرطلا لضفأ يف رظنُيس ).ميعطتلا زكارم ىلإ لاقتنالا ىلع نهتردق ىلع

 ةهجاوم رطاخمل ةبسانتم ريغ ةروصب ءاسنلا ضرعي نأ ةيعامتجالا ةياعرلا عاطق يف نيغلابلا نيب لمعلل اطرش ميعطتلا ضرف رثأ نوكي دق

 .نهفئاظو نهنادقف لامتحاو ،لمعلا يف ةيبيدأتلا تاءارجإلا

 ةيسنجلا لويملا

(ةيسنجلا لويملاب قلعتي امو ةيعامتجالا ةياعرلا لاجم يف نيغلابلا نم ةلماعلا ىوقلا ةيفارغميد لوح ةلدأ دجوت ال  نيب "ةيسنجلا لويملا" مسقلا رظنا.

 ).تائفلا هذهل ةاعارملا نم معأ لاكشأ ديدحتل ةيحصلا ةياعرلا يف ةلماعلا ىوقلا

 سنجلا رييغت ةداعإ

(ةيعامتجالا ةياعرلا يف ةلماعلا ىوقلا نيب يسنجلا عونلاب نيمزتلملا ريغ صاخشألا وأ ايسنج نيلوحتملا ددع نع تانايب انيدل سيل  مسقلا رظنا.

 ).تائفلا هذهل ةاعارملا نم معأ لاكشأ ديدحتل ةيحصلا ةياعرلا يف ةلماعلا ىوقلا نيب "سنجلا رييغت"

 ةقاعإلا

% 22 نأ لمعلا ةوق حسم ركذي%. 18 ارتلجنا يف ناكسلا نم نيقاعملا ةبسن لصت ،لمعلا ةوق حسم ىلعًءانبو ،ةياعرلاو تاراهملا ريرقتل اقفو

 حضوت نكلو. 1995 ماعل تاقاعإلا دض زييمتلا ةحفاكم نوناق يف دراولا فيرعتلل اقفو ،نيقاعملا نم ةيعامتجالا ةياعرلا فئاظو يف نيلماعلا نم

 ةقاعإلا" ىمسملا لمعلا ةوق حسمل ئفاكملا ذخأت اهنأل نيلماعلا نيب نيقاعملا نم%2 ،لمعلا باحصأ قيرط نع ةمدقملا ،ةياعرلاو تاراهملا تانايب

 رثأ ةسايسلا هذهل نوكيسف ،19-ديفوك حاقل ىلع لوصحلا نم مهتقاعإ مهعنمت نيذلا نيفظوملا ةبسن لوح تانايبلا بايغ مغر ".لمعلل ةددحملا

 .ةيامحلا نم اًردق مهل نورفوي مث نمو حاقللا ىلع مهئالمز نم ربكأ ددع لصح اذإ مهيلع يباجيإ

 رمعلا

 ؛اماع 25 نود مهنس مهنم%9- ةنس 44 وه ةيعامتجالا ةياعرلا يف نيلماعلا نيغلابلا نيب رمعلا طسوتم نأ ىلإ ةياعرلاو تاراهملا تانايب ريشت

 نم نيغلابلا نم% 15 يلاوح نيثالثلا نس نود ءاسنلا ةبسن نوكت نأ عقوتن .اماع 55 نع مهنس ديزي% 27و؛ 54و 25 نيب ام مهنس %65و

 .ةسايسلا هذه نم ربكأ ةروصب رثأتت دق مث نمو ،حاقللا لوانت يف ةددرتم ةئفلا هذه نوكت دقو .ةيعامتجالا ةياعرلا يف ةلماعلا ىوقلا

 ةياعرلا يف نيلماعلا نيغلابلا عم لصاوتلا لئاسو تفدُهتسا ،ةيبلسلا راثآلا ليلقت مث نمو ،ميعطتلا ىلع يعوطلا لابقإلا ىلع بابشلا عيجشتل

 ،تامدخلا نم نيديفتسملاو ،مهئالمز ىلإ حاقللا ىلع لوصحلا نم ةلمتحملا دئاوفلا اوزربأ دقو .ةددحملا نيفظوملا قلق ثعاوب عم لماعتلل ةيعامتجالا

 لضفأ لدابتل تانودملاو ،نينسملا ةياعر رود يف نيلماعلا نم ويديفلا عطاقم لصاوتلا نم لاكشألا هذه تنمضت .مهرسأ دارفأل اذكو ،ىضرملاو
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 نم اءزج نوضرعي صاخشأل ويديفلا عطاقمو ،مهددرت ىلع اوبلغت نيذلا نيفظوملا صصقو ،ميعطتلا ىلع نيفظوملا لابقإ عيجشتل ،تاسرامملا

 .نيمعطملا نيفظوملا نم مهتبرجت

 دقتعملاو ةنايدلا

 رظنا(.19-ديفوك دض ميعطتلا يف ددرتت اهلعجت تادقتعم وأ ةددحم ةنايد اهل يتلا ةيعامتجالا ةياعرلا يف ةلماعلا ىوقلا ماقرأ نع تانايب انيدل سيل

 .ةاواسملا نوناق بجومب ةيمحملا ةئفلا هذهل ةاعارملا نم معأ لاكشأ ديدحتل ةيحصلا ةياعرلا يف ةلماعلا ىوقلا نيب "دقتعملا وأ ةنايدلا" مسقلا

 ةيندملا ةكارشلاو جاوزلا

 ةيندملا ةكارشلاو جاوزلا

 ةمومألاو لمحلا

 ةياعرلا يف ةلماعلا ىوقلا نيب "ةمومألاو لمحلا" مسقلا رظنا(.ةيعامتجالا ةياعرلا يف ةلماعلا ىوقلا ىلع ءاسنلا ةبسن دوست ،هركذ قبس امك

 ).تائفلا هذهل ةاعارملا نم معأ لاكشأ ديدحتل ةيحصلا

 رصنعلا

 ةلماعلا ىوقلا نم دارفأ 5 نيب نم .ةياعرلا عاطق ىوتسم ىلع تايقرعلا نم ةعونتم ةعومجم ةياعرلاو تاراهملا نم ةلماعلا ىوقلا تانايب حضوت

 دجوي ثيح ،ارتلجنا يف ةلماشلا ةيناكسلا ةدعاقلا نم ىلعأ ةبسن يهو ،ىرخأ ةيقرع ةيلقأ نم وأ يويسآ وأ دوسأ درف دجوي ،ةيعامتجالا ةياعرلا يف

% 12 دوسلا نييبيراكلاو ةقرافألا نيفظوملا ةبسن لصت .ناكسلا ىوتسم ىلع دارفأ 7 نيب نم ،ىرخأ ةيقرع ةيلقأ نم وأ يويسآ وأ دوسأ دحاو درف

 .يلكلا ناكسلا ددع نم%3ةبسنبًةنراقم ،ةيعامتجالا ةياعرلا يف ةلماعلا ىوقلا يف نيغلابلا نم

ةيفاقثلا ةيحانلا نم ةمئالملا داوملا ريفوت نامضب ،لمعلل اًطرش19-ديفوك دض ميعطتلا ضرف اهيف ببستي دق يتلا ،راثآلا ضعب نم فيفختلا نكمي

 ةداقلا عم ةكارش يف لمعلاو ،تائفلا هذهل ةفدهتسملا لصاوتلا لاكشأ دعاست امك .ةيعامتجالا ةياعرلا نكامأ يف19-ديفوك حاقل لوح ةيوغللاو

 ةدايزو ةقثلا ءانب يف دعاست ،حاقللا ىلع اولصح نيذلا ةيقرعلا تايلقألا نم ةيعامتجالا ةياعرلا يف نيلماعلل ةيصخشلا صصقلا لدابتو ،نييعمتجملا

 ةئفلا هذه ىلع ريبك رثأ اهل نوكي نأ حجرملا نمو .ةقثلا مدع لثم ،لكاشملا ةدح نم ةسايسلا هذه ديزت نأ رطخ لظي نكلو .ميعطتلا ىلع لابقإلا

 .لكاشملا ةدح نم ففخت يتلا لماوعلا نع رظنلا فرصب

 لابقإلا ةبسن ىلع ةسايسلا رثأ ةقدلا نيعب عباتنسو ،رواشتلا اذهل انتباجتسا نم اءزج هرابتعاب ،ماعلا عاطقلا يف ةاواسملل انمييقت رادصإ يونن نحنو

 .اهذيفنت لاح يف ،ميعطتلا ىلع
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