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يمادرسحصفیاقح ةئق
تلالاو طلسف فنعلا
لكشت سرادملا يف فنعلاو زييمتلا لاكشأ عيمج لفطلا قوقح ةنجلو ةدحتملا ممألا تنادأ دقو
ةفاقثلاو ملعلاو ةيبرتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو
يف بابشلاو لافطألل يساسألا قحلا مامأ ةبقع
طلستلا ناسنإلا قوقح ةيضوفمو )وكسنويلا(
سرادملا يف فنعلاو .ديج ميلعت ىلع لوصحلا
نييلثملاو تايلثملا نم بالطلا دض فنعلاو
ةيملاع ةلكشم وه ةيميلعتلا تائيبلا نم اهريغو
ةيطمنلا بلاوقلا مهيلع قبطنت ال نيذلا بالطلاو ةيناسنجلا ةيوهلا يرياغمو يسنجلا هجوتلا يجودزمو
ديدشتب تاموكحلا تبلاطو ،سنجلا يئانثو
مهيف نمب ،ةدئاسلا ةيناسنجلاو ةيسنجلا
.ةراضلا ةسرامملا هذهل يدصتلل اهتاءارجإ
يسنجلا هجوتلا وجودزمو نويلثملاو تايلثملا
يف مه ،سنجلا وئانثو ةيناسنجلا ةيوهلا ورياغمو
.اريثك بعصأ عضو

؟سرادملا يف ةيناسنجلا ةيوهلا يرياغمو تايلثملاو نييلثملا ةيهارك ىلع مئاقلا فنعلا ام
نييلثملا ةيهارك ىلع مئاقلا فنعلا
ةيناسنجلا ةيوهلا يرياغمو تايلثملاو
مهروصتي وأ مه نيذلا بالطلا فدهتسي
نييلثملاو تايلثملا نم مهنأب نورخآلا
يرياغمو يسنجلا هجوتلا يجودزمو
فدهتسي امك .ةيناسنجلا ةيوهلا
قبطنت ال نيذلا نيرخآلا بالطلا
لثم ،عمتجملا تاعقوتو ريياعم مهيلع
هبشأ نورخآلا مهربتعي نيذلا نايتفلا
نهربتعي يئاللا تايتفلاو ثانإلاب
.روكذلاب هبشأ نورخآلا
ىلع مئاقلا فنعلا لمشيو
يرياغمو تايلثملاو نييلثملا ةيهارك
يدسجلا فنعلا ةيناسنجلا ةيوهلا
ىلعو .طلستلاو يسفنلاو يسنجلاو
عقي يذلا فنعلا لاكشأ نم هريغ رارغ
يف ثدحي نأ نكمي هنإف ،سرادملا يف
تارودو بعالملاو ةيساردلا لوصفلا
يفو سبالملا رييغت فرغو هايملا
ةكبش ىلعو ةسردملا ىلإ قيرطلا
فنعلا نم عونلا اذه نأ مغرو .تنرتنإلا
هنإف ،بالطلا نيب بلاغلا يف ثدحي
نيملعملا نيب عقي نأ اضيأ نكمي
نأ انايحأ نكمي فنعلا اذهو .بالطلاو

اميس ال ،سرادملا يفظوم فدهتسي
فنعلا بكتري نأ نكميو .نوسردملا
وأ سرادملا يفظومو بالطلا لبق نم
.ةيميلعتلا تاطلسلا
نييلثملاو تايلثملا نم بالطلاو
يرياغمو يسنجلا هجوتلا يجودزمو
رارمتساب نوغلبي ةيناسنجلا ةيوهلا
فنعلاو طلستلا ثداوح نم ربكأ ددع نع
.مهل نيرياغملا مهنارقأ عم ةنراقملاب
ةسارد تفشك ،لاثملا ليبس ىلعف
ضرعت لامتحا نأ ادنليزوين يف تدعأ
نييلثملاو تايلثملا نم بالطلا
يرياغمو يسنجلا هجوتلا يجودزمو
ربكأ طلستلل ةيناسنجلا ةيوهلا
ىلع هعوقو لامتحا نم تارم ثالثب
،ةيريغلا ةيسنجلا ةيوهلا يوذ نم مهنارقأ
يرياغملا بالطلا ضرعت لامتحا نأو
نم ربكأ طلستلل ةيناسنجلا ةيوهلا
يرياغملا ريغ بالطلا ىلع هعوقو لامتحا
لامتحاو .تارم سمخب ةيناسنجلا ةيوهلا
نيفظوملاو بالطلا دض فنعلا باكترا
ريياعملا مهيلع قبطنت ال نيذلا
نايتفلاو لاجرلا مهيف نمب ‘،ةيروكذلا’
يسنجلا هجوتلا وجودزمو نويلثملا

ةيوهلل تارياغملا تايتفلاو ءاسنلاو
ضرعت لامتحا نم ربكأ ،ةيناسنجلا
.هل مهريغ
مئاقلا فنعلا نأ نم مغرلا ىلعو
تايلثملاو نييلثملا ةيهارك ىلع
ام ةداع ةيناسنجلا ةيوهلا يرياغمو
تايتفلا نإف ،نابشو نايتف هبكتري
نم فنع لامعأ نبكتري اضيأ تاباشلاو
نيذلا نوغلابلاو بالطلاو .عونلا اذه
ةيهارك ىلع مئاقلا فنعلا نودهشي
ةيوهلا يرياغمو تايلثملاو نييلثملا
فقوم نوفقي ام اريثك ةيناسنجلا
ايئزج رمألا اذه ببس دوعيو .جرفتملا
يف رذجتم فنعلا نم عونلا اذه نأ ىلإ
ءازإ ةقيمعلا ةيفاقثلا تادقتعملا
ةروكذلاب ةلصتملا ةيناسنجلا راودألا
.ةثونألاو
ةيسردملا ةئيبلا نوكت نأ نكميو
تايلثملا نم بالطلل ةيداعم اضيأ
يسنجلا هجوتلا يجودزمو نييلثملاو
وحن ىلع ةيناسنجلا ةيوهلا يرياغمو
نيملعملا ةلثمألا لمشتو .ينمض
نأ نودكؤي نيذلا سرادملا يريدم وأ
ىلع بالطلل بسنأ عيضاوملا ضعب
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دض فنعلاو طلستلا
سرادملا يف سنجلا ييئانث
يسنجلا هجوتلا وأ سنجلا عون ساسأ
ريبعتلا وأ ةيناسنجلا ةيوهلا وأ
بلاوقلا نوززعي نيذلا وأ يناسنجلا
اذهو .ةيميلعتلا جهانملا يف ةيطمنلا
زيحتملا مهفلاو لماحتلا ززعي نأ نكمي
هجوتلا يجودزمو نييلثملاو تايلثملل
،ةيناسنجلا ةيوهلا يرياغمو يسنجلا
يرذجلا ببسلا نيذه نوكي ام ابلاغو
نييلثملا ةيهارك ىلع مئاقلا فنعلل
.ةيناسنجلا ةيوهلا يرياغمو تايلثملاو

يتلا رطاخملا نع ثوحبلا ةلق مغر
ثوحب لدت ،سنجلا ييئانث هجاوت
لافطألا نأ ىلع ايلارتسأ يف ترج
ةضرع اضيأ مه سنجلا ييئانث
يف فنعلاو طلستلا رطاخمل دايدزاب
.سرادملا
سنجلا ييئانث يلماح لافطألا نأ امك
يبط جالعل نوعضخي ام اريثك
،ةرركتمو ةيرورض ريغ ةيحارج تايلمعو
ةاناعملاو ملألا نم ريثكلا مهل ببست
تارتفب اذه طبتريو .ايسفنو ايندب
سرادملا نم ةرركتمو ةليوط بايغ
ميلعتلا مامتإ تالدعم ضافخناو
بالطلا ةماع عم ةنراقملاب يوناثلا

؟سرادملا يف فنعلاو طلستلا رثأ ام
نامألا مدعب روعشلا لامتحا نإ
ةطشنألا نم برهتلاو ةسردملا يف
فوفصلا نع بايغلاو ةيسردملا
وأ ةسردملا نع بيغتلاو ةيساردلا
جئاتنلا يندتو ايلك اهنع عاطقنالا
لافطألا ىدل نوكي ةيميداكألا
تائيب يف نوسردي نيذلا بابشلاو
نوناعي نيذلا وأ زييمتلا اهدوسي
نوربتعي مهنأل فنعلا وأ طلستلا
ايسنج نييلثملاو تايلثملا نم
ييئانث وأ يسنجلا هجوتلا يجودزمو
ىلعف .مهنارقأ ىدل هنم ربكأ سنجلا
يف ترج ةسارد تصلخ ،لاثملا ليبس
ةئاملا يف  70نأ ىلإ ةدحتملا تايالولا
نييلثملاو تايلثملا بالطلا نم
يرياغمو يسنجلا هجوتلا يجودزمو

نورعشي ال ةيناسنجلا ةيوهلا
تفشتكاو ،سرادملا يف نامألاب
نيصلا يف ترج ةيئاصقتسا ةسارد
نم نيبيجملا نم ةئاملا يف  59نأ
يجودزمو نييلثملاو تايلثملا
ةيوهلا يرياغمو يسنجلا هجوتلا
رثأ نارقألا طلست نأ اوركذ ةيناسنجلا
بالطلاو .يميداكألا مهئادأ ىلع ابلس
نوضرعم ةيناسنجلا ةيوهلا ورياغملا
،نيتنجرألا يفف .صاخ هجوب رطخلل
يف  45نأ  2007ماع ترج ةسارد ترهظأ
ةيوهلا يرياغملا بالطلا نم ةئاملا
،ةساردلا نع اوعطقنا ةيناسنجلا
مهيلع مهنارقأ طلست ببسب امإ
بناج نم مهداعبتسا ببسب وأ
ةسارد تدجوو .ةيسردملا تاطلسلا
يف  18نأ  2015ماع ترج ةيلارتسأ
تافصل نيلماحلا صاخشألا نم ةئاملا
مهميلعت اولمكي مل نيسنجلا
ةئاملا يف  2ةبسنب ةنراقم ،يوناثلا

.بالطلا ةماع نم
ضفخنت نيذلا بالطلاو
نوكرتي وأ يميداكألا مهزاجنإ ةبسن
،لقأ مهتالهؤم نوكت اركبم ةسردملا
.مهفيظوت صرف ىلع رثؤي هرودب اذهو
هل نوكي نأ نكمي فنعلا اذهو
ةيندبلا ةحصلا ىلع راض رثأ اضيأ
رطاخم ةدايز كلذ يف امب ،ةيسفنلاو
،يسفنلا داهجإلاو فوخلاو قلقلا
،تاذلا مارتحا يندتو ،ةقثلا نادقفو
يتاذلا ءاذيإلاو ءاوطنالا كلذكو
تاسارد لدتو .راحتنالاو بائتكالاو
ادنلوبو ادنلوهو اكيجلب يف ترج
لامتحا نأ ةدحتملا تايالولاو
ةلواحم وأ راحتنالا يف ريكفتلا
نيترم نيب حوارتي امب ربكأ راحتنالا
بابشلاو بالطلا ىدل تارم سمخو
يجودزمو نييلثملاو تايلثملا نم
ةيوهلا يرياغمو يسنجلا هجوتلا
.مهئارظنب ةنراقم ةيناسنجلا
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ميلعتلا عاطق ةباجتسا
ةيوهلا مارتحا نأشب سرادملا ىلع ةيهيجوت ئدابم
.ةيناسنجلا ةيوهلا يرياغم ةبلطلل ةيناسنجلا

طلستلل يبلسلا رثألاب ديازتم فارتعا كانه
نييلثملاو تايلثملا دض سرادملا يف فنعلاو
ةيوهلا يرياغمو يسنجلا هجوتلا يجودزمو
نادلبلا نم طقف اليلق اددع نأ مغرو .ةيناسنجلا
قطانملا عيمج يف لودلا نإف ،ةلماش ريبادت عضو
.تايدحتلا هذهل يدصتلل ريبادت ذختت

ةعطاقم يف ميلعتلا ةرادإ ترجأ ،ايبمولوك يفو
ىلع طلستلا نع ةيئاصقتسا ةسارد اتوغوب
ةطلام تدمتعاو .ةيوناثلا سرادملا يف نييلثملا
ةلاح ىلع اديدحت زكرت زييمتلل ةضهانم ةسايس
سنجلا يئانثو ةيناسنجلا ةيوهلا يرياغم بالطلا
.سرادملا يف

ملعتل يساردلا جهنملا لمشي ،ايبيمان يفف
نأشب ةشقانملاو ملعتلا ةيتايحلا تاراهملا
،نيبلفلا يفو .ةفلتخملا ةيسنجلا لويملا
نوناقل ةيذيفنتلا ةمظنألاو دعاوقلا نمضتت
طلستلا ىلإ تاراشإ نارقألا طلست ةحفاكم
.ةيناسنجلا ةيوهلاو يسنجلا هجوتلا ساسأ ىلع
ميلعتلا ةرازو تعزو ،ةدحتملا تايالولا يفو

ةيلمعلا تاءارجإلا

.
.
.

:لودلا
،سرادملا يف فنعلا راشتنال يجهنملا دصرلا
هجوتلا ساسأ ىلع مئاقلا فنعلا كلذ يف امب
يناسنجلا ريبعتلا/ةيناسنجلا ةيوهلاو يسنجلا
عاطق ريبادت مييقتو ،ةيسنجلا صئاصخلاو
.ميلعتلا
عاطقل ةلماش ةينطو تاسايس ذيفنتو عضو
نأ نامضو ،هل يدصتلاو فنعلا اذه عنمل ميلعتلا
ةلماش ةيميلعتلا داوملاو ةيساردلا جهانملا نوكت
.عيمجلل
مهريغو نيملعملل معدلاو بيردتلا ريفوت
سرادملا يف فنعلا عنمل سرادملا يفظوم نم
ةيهارك ىلع مئاقلا فنعلا كلذ يف امب ،هتجلاعمو
دض فنعلاو ةيناسنجلا ةيوهلا يرياغمو نييلثملا
نيسنجلا تافص يلماح بالطلا

.
.
.

اوثدحت نأ مكنكمي نورخآو كؤاقدصأو تنأ
:اضيأ اقرف
نييلثملاو تايلثملا نم مكنارقأ ىلإ اوعمتسا
ةيوهلا يرياغمو يسنجلا هجوتلا يجودزمو
ماملإلا اولواحو سنجلا يئانثو ةيناسنجلا
.اهنوهجاوي يتلا اياضقلاب
لاكشأ نم لكش يأ نورت امدنع ةحارصب اوملكت
دض ضيرعتلا وأ مئاتشلاو فنعلاو طلستلا
يسنجلا هجوتلا يجودزمو نييلثملاو تايلثملا
.سنجلا يئانثو ةيناسنجلا ةيوهلا يرياغمو
ةراشإلاو مارتحالا نع منت ةغل مادختسا نم اودكأت
رئامضلاو فاصوألا مادختساب صاخشألا ىلإ
اهنومدختسي يتلا ءامسألاو سنجلا عونو
.مهسفنأ فيرعتل
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:نوفظوملاو سرادملا

.
.
.
.

ةمعادو ةلماشو ةنمآ ةيسردملا ةئيبلا نأ نم دكأتلا
تايلثملا نم بالطلا مهيف نمب ،بالطلا عيمجل
يرياغمو يسنجلا هجوتلا يجودزمو نييلثملاو
.سنجلا يئانثو ةيناسنجلا ةيوهلا
مهرسأو بالطلل ةقيقدو ةيعوضوم تامولعم ةحاتإ
ريبعتلا/ةيناسنجلا ةيوهلاو يسنجلا هجوتلا نع
.ةيسنجلا صئاصخلاو يناسنجلا
نيسردملا ىلع ةمدخلا ءانثأ معدلاو بيردتلا ضرع
دض فنعلاو طلستلا عم لماعتلا ةيفيك نأشب
هجوتلا يجودزمو نييلثملاو تايلثملا نم بالطلا
يئانثو ةيناسنجلا ةيوهلا يرياغمو يسنجلا
.سنجلا
مئاتشلاو طلستلا تالاح ةجلاعمل تاءارجإ ذاختا
نييلثملاو تايلثملا نم بالطلا دض ضيرعتلاو
ةيوهلا يرياغمو يسنجلا هجوتلا يجودزمو
.سنجلا يئانثو ةيناسنجلا

.
.
.
.
.

نوضرعتي نيذلا بالطلل معدلا ميدقت
.مهرسأ ىلإ كلذكو ،طلستلل
ةيطمنلا تاروصتلا رشن مدع :ةنسحلا ةودقلا
نييلثملاو تايلثملا نع ةراضلاو ةيبلسلا
ةيوهلا يرياغمو يسنجلا هجوتلا يجودزمو
.سنجلا يئانثو ةيناسنجلا
عونو رئامضلا مادختساب صاخشألا ىلإ ةراشإلا
فيرعتل اهنولمعتسي يتلا ءامسألاو سنجلا
.مهسفنأ
ام صخشل يسنجلا هجوتلا ىلإ ةراشإلا مدع
تافصل لماحك هتيوه وأ ةيناسنجلا هتيوه وأ
.هتقفاوم نود كلذ نع فشكلا وأ نيسنجلا
ةيلحملا يندملا عمتجملا تامظنم عم تاكارش ةماقإ
دوهجلا دشحل عسوألا ةيسردملا طاسوألاو
دض زييمتلا ةحفاكمل ةددحم مايأب لافتحالا وأ
يسنجلا هجوتلا يجودزمو نييلثملاو تايلثملا
.سنجلا يئانثو ةيناسنجلا ةيوهلا يرياغمو

