
ةينقتب تانيجلا  ليدعت  ريرحتل / نوكي  نأ  نكمي  ةرم  لوأل 
ةيرشبلا ضارمألل  عسوأ  تاقيبطت  ربسيرك 

نكمي ربسيرك  ةينقتب  تانيجلا  ليدعت  ريرحت / نأ  رهظت  يلئاعلا  يناوشنلا  ءادلل  راقعل  ةحجان  ةركبم  ةبرجت 
؟ نوتغتنته ءاد  يف  تانيجلا  ليدعتل  كلذ  ينعي  اذام  .ناسنإلا  مسج  يف  نامأب  همادختسا 

 Dr Leora Fox ريرحت  2021 بآ 18 ، / سطسغأ  Daniel O’Reilly ملقب
زومت 21، / ويلوي يف  لصألا  يف  روشنم 

2021 
Dr Shaimaa Ibrahim Mohamed El ةمجرت

Jaafary

ةيمك ليلقتل   9 ساك - ربسيرك  ةينقتب  تانيجلا  ليدعت  ريرحت / ةمالس  رابتخا  يف  ةثيدح  ةيريرس  ةبرجت  تحجن 
اهل ةقالع  ةساردلا ال  هذه  نأ  نم  مغرلا  ىلع  .يلئاعلا  يناوشنلا  ءادلاب  نيباصملا  ىضرملا  يف  ماسلا  نيتوربلا 

نوتغنتنه ءاد  ىلع  راثآ  جئاتنلا  هذهل  نوكي  دقو  تانيجلا ، ليدعتل  اهعون  نم  ىلوألا  اهنأ  الإ  نوتغنتنه ، ءادب 
.ىرخألا غامدلا  تابارطضاو 

9- ساك ربسيرك 
وه نكلو  ةملك ، درجم  طقف  تسيل  ( 9- ساك ربسيرك   ) دعابتلا ةمظتنم  ةريصقلا  ةرظانتملا  ةيدوقنعلا  تاراركتلا 
هذه تناك  ماع 2014 . يف  هفاشتكا  ذنم  يملعلا  ملاعلا  يف  ةروث  ثدحأ  يذلا  تانيجلا  ليدعت  ريرحت / ماظن  مسأ 

لبون ةزئاج  ىلع  اتلصح  ثيح  هيتنيبراش ، ليوناميإو  رندود  رفينيج  ناتثحابلا  هيلإ  تلصوت  يذلا  فاشتكإلا  ةيمهأ  يه 
- ساك ربسيرك  ماطن  فدهتسي  .ةقومرملا  ةزئاجلا  ناتأرما  اهيف  مساقتت  يتلا  ىلوألا  ةرملا  يهو  ماع 2020 -  يف 

لمعت .يرهجم  صقمو  سإ  يب  يجلا  ماظن  لثم  لمعلا  لالخ  نم  د ن أ )  ) نوزلحلا جودزم  يوونلا  ضمحلا   9
دعب .عطق  ىلإ  جاتحي  يذلا  د ن أ )  ) يوونلا ضمحلا  فادهتسال  ليلدك  ر ن أ )  ) يزوبيرلا يوونلا  ضمحلا  نم  ةعطق 
كلذ دعب  نيثحابلل  اذه  حيتي  .نينوزلحلا  الك  قشو  نوزلحلا  جودزم  يوونلا  ضمحلا  كفب   9- ساك نيتورب  موقي  كلذ 

مدختسي .رومألا  ةئدهتل  ةيلخلل  ةيعيبطلا  يوونلا  ضمحلا  حالصإ  تايلآ  مادختساو  ةديدج  ةيثارو  تامولعم  لاخدإ 
يف ساك 9  ربسيرك  ماظنل  ةيرورضلا  تانوكملا  لاصيإل  ةينهدلا  ةيونانلا  تايئزجلا  ىمست  ايجولونكت  نوثحابلا 

100000  ) ًادج ةريغص  تارك  نع  ةرابع  ةيونانلا  تاميسجلاو  ةينهد ، تائيزج  ةطاسبب  يه  نوهدلا  .ينعملا  وضعلا 
نم ةعساو  ةعومجم  ميدقتو  لمح  ىلع  ةرداق  نوهدلا  نم  ةيرهجملا  تاركلا  هذه  ناسنإلا )! ةرعش  نم  رغصأ  ةرم 

مادختسا مت  لاثملا ،  ليبس  ىلع  .انماسجأ  نم  ةفلتخم  ءازجأ  ىلإ   9- ساك ربسيرك  ماظن  كلذ  يف  امب  تاجالعلا ،
.لاسرملا ىزويبرلا  ضمحلا  ىلإ  ةدنتسملا  انوروك  سوريف  تاحاقل  ميدقتل  حاجنب  كلت  ليصوتلا  ةقيرط 
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يب يجلا  ماظن  لثم  لمعلا  لالخ  نم  د ن أ )  ) نوزلحلا جودزم  يوونلا  ضمحلا   9- ساك ربسيرك  ماطن  فدهتسي 
.يرهجم صقمو  سإ 

نيتيريتسنارت يلئاعلا  يناوشنلا  ءادلا 
نع جتني  ( TTR  ) نيتيريتسنارت نيج  يف  ريغت  وأ  ةرفط  ببسب  ثدحي  ردان  يثارو  ضرم  وه  يلئاعلا  يناوشنلا  ءادلا 
اذإ .ةباصملا  ءاضعألا  ىلع  ًادامتعا  ضارعألا  فلتختو  ءاضعألا ، نم  ديدعلا  يف  ديوليمألا  نيتورب  مكارت  ةرفطلا  هذه 

يف ساسحإلا  نادقف  لثم  ضارعأ  نم  ىضرملا  يناعي  نأ  نكمي  يبصعلا ، زاهجلا  يف  غامدلا  ايالخ  ترثأت 
.فارطألا

ميظنت ىلع  دبكلا  ةردق  نادقف  ديوليمألا  تانيتورب  مكارت  نع  جتني  ثيح  .ضرملا  اذه  يف  ةباصإلا  عئاش  وضع  دبكلا 
ديحولا جالعلا  رايخك  دبكلا  عرز  ةيلمع  كرتي  امم  مدلا ، يف  ةيئاذغلا  رصانعلاو  ةيسيئرلا  ةينيمألا  ضامحألا  تايوتسم 
هذه جالعل  ةيكينيلكإ  ةيلاعف  ناريسيتاب )  ) ريصقلا ريغصلا / لخادتملا  يزوبيرلا  يوونلا  ضمحلا  جالع  رهُظي  .ًابيرقت 
.جالع لكل  رالود  نم 100000  رثكأ  فلكيو  ًايونس  ةددعتم  تاعرج  ناريسيتاب  بلطتي  ظحلا ، ءوسل  نكلو  ةلاحلا ،

.نيتيريتسنارت يلئاعلا  يناوشنلا  ءادلل  ةدحاو  ةرمل  اًجالع  نوكي  نأ  ىلع  ةردقلا  هيدل  ينيجلا  ليدعتلا  / ريرحتلا

جئاتنلا
ايليتنإ يتكرش  نم  معدب  نيتيريتسنارت ، يناوشنلا  ءادلا  ىضرم  يف  ةركبم  ةيريرس  ةسارد  جئاتن  تمدق 

ماظن مادختساب  ناسنإلا  مسج  لخاد  ةرم  لوأل  تانيجلا  ليدعت  / ريرحت حاجن  ىلع  ًاليلد  نورينيجيرو  سكتويباريث 
مد بارطضا  نم  نوناعي  نيذلا  ىضرملا  مد  بحس  نم  يتأي  ًاقباس  ينيجلا  ليدعتلا  حاجن  ناك  دقو  .ربسيرك 

مت نيتيريتسنارت  يناوشنلا  ءادلا  ةسارد  يف  .ضيرملا  ىلإ  مدلا  ةداعإ  لبق  ضيرملا  جراخ  ايالخلا  ريرحتو  يثارو ،
ىلوألا ، ةلحرملا  ةسارد  هذه  نأل  اًرظن  .لبق  نم  ًانكمم  نكي  مل  رمأ  وهو  دبكلا -  يف  مسجلا  لخاد  تانيجلا  ليدعت 

ةدوج رابتخا  ىدم  نم  ًالدب  ةقيرطلا  كلتب  نامأب  ربسيرك  ماظن  مادختسا  نكمي  ناك  اذإ  ام  وه  اهزيكرت  ناك  دقف 
هنع جتني  امم   TTR نيجل حجانلا  ليطعتلا  ىلإ  جئاتنلا  هذه  ريشت  كلذ ، عمو  ( . TTR) نيتيريتسنارت نيجل  هريرحت 

، اضيأ ةدعاو  جئاتنلا  تناك  دقف  ةيّمُسلاب  قلعتي  اميفو  لثملاب.مدلا  يف  راضلا   TTR نيتيريتسنارت نيتورب  ضافخنا 
ةساردلا ةنيع  مجح  نأل  اًرظن  .ةديدش  راثآ  ثدحت  مل  نكلو  ةفيفخلا ، ةيبناجلا  راثآلا  ضعب  نع  ىضرملا  غلبأ  ثيح 

.ةلمتحملا ةردانلا  راطخألا  ديدحتو  جئاتنلا  ديكأتل  تاساردلا  نم  ديزم  ىلإ  ةجاح  كانه  نوكتسف  ًادودحم ، ناك 

غامدلا ضارمأ  يف  ربسيركل  ةلمتحملا  تابقعلا 
ةيلاع تايوتسم  قيقحتو   9- ساك ربسيرك  تايلآ  ليصوت  نم  ًالك  نأ  لاعف  لكشب  هذه  ىلوألا  ةلحرملا  ةسارد  رهُظت 

ضارمألا فادهتسال  ربسيرك  ةيلآ  ليدعت  نوكي  نأ  بجي  ًايرظن  ً.انكمم  ًارمأ  رشبلا  ىدل  ليدعتلا  / ريرحتلا نم 
هذه يف  نوثحابلا  لعف  امك  دبكلا ، فادهتسا  نأ  فورعملا  نم  كلذ  عمو  .قيقحتلل  الباق  نوتغنتنه  ءاد  لثم  ةيثارولا 
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يف ةبوعص  ءاضعألا  رثكأ  دحأ  هنأ  ىلع  عساو  قاطن  ىلع  غامدلا  ىلإ  رظُني  امنيب  ًايبسن ، طيسب  ةساردلا ،
نم ىرخألا  داوملاو  يئاذغلا  ضيألا  جتاونو  مومسلا  نم  ديدعلا  ةيفصت  نع  لوؤسم  دبكلا  نأل  كلذو  .فادهتسالا 

ىومدلا زجاحلاب  يمحم  غامدلا  نإف  كلذ ، ريغ  ىلع  .هصاصتما  دبكلل  نكمي  جالع  ميمصت  نكمملا  نم  كلذل  مدلا ،
هذهل ةبسنلاب  هنأ  وه  رخآلا  قرفلا.غامدلا  ىلإ  لوخدلا  اهنكمي  يتلا  داوملل  ةياغلل  يئاقتنا  زجاح  وهو  ىغامدلا ، 

رخآلا بناجلا  ىلع  .ةيجالع  ةدئاف  ىلع  لوصحلل  دبكلا  ايالخ  عيمج  ليدعت  ىلإ  جاتحت  تنأ ال  ضارمألا ، نم  عاونألا 
.ليدعتلا بلطتت  اهيلع  ظافحلا  ديرن  ةيبصع  ةيلخ  لك  نإف  غامدلا ،  ضارمأب  قلعتياميف 

تايوتسم قيقحتو   9- ساك ربسيرك  تايلآ  ليصوت  نم  ًالك  نأ  لاعف  لكشب  هذه  ىلوألا  ةلحرملا  ةسارد  رهُظت  “
ً.انكمم ” ًارمأ  رشبلا  ىدل  ليدعتلا  / ريرحتلا نم  ةيلاع 

ءاد يف  ربسيركل  ةبسنلاب  ةمئاق  لازت  تايدحتلا ال 
نوتغنتنه

هذه نأل  ةصقلا  هذه  ةيطغت  مهملا  نم  هنأ  انرعش  دقف  نوتغنتنه ، ءاد  اهل بـ ةقالع  ةبرجتلا ال  هذه  نأ  نم  مغرلا  ىلع 
نامضل ةيقالخأ  تاداشرإ  اًرخؤم  ةيملاعلا  ةحصلا  ةمظنم  تردصأ  كلذ ، ىلع  ةوالع  .ةقوبسم  ريغو  ةريثم  جئاتنلا 

هذه ىلإ  تدأ  يتلاو  ءاربخلا  نيب  تاشقانملا  يف  لاثمك  نوتغنتنه  ءاد  ضرع  متو  تانيجلا ، ليدعت  لوح  ةنمآ  دودح 
لاعف نمآ و  ليدعت  قيقحتل  قرط  ىلع  هدعب  امو  نوتغنتنه  ءاد  لاجم  يف  نيثحابلا  نم  ديدعلا  لمعي  .تاداشرإلا 

.غامدلا ىلإ  فدهتسملا  ليصوتلا  كلذ  يف  امب  تانيجلل ،

ةبرجت نع  ةرابع  ةساردلا  هذه  تناك  .تانيجلا  ليدعت  نع  اهفرعن  ةريثك ال  ءايشأ  كانه  لازت  هنأ ال   ، انه لوقلا  ردجي 
ثيح ةياغلل ، ةدعاو  اهجئاتن  ربتعتو   9- ساك ربسيرك  جالع  ةيّمُس  رابتخال  يساسأ  لكشب  ةممصم  ىلوألا ، ةلحرملل 

نود ةيسيئرلا  ةلئسألا  ضعب  كانه  لازت  ال  كلذ ، عمو  .طقف  ةلدتعم  ىلإ  ةفيفخ  ةيبناج  راثآ  نع  ىضرملا  مظعم  غلبأ 
ضرملا ضارعأل  ىزغم  تاذ  تارييغت  ىلإ  TTR نيتيريتسنارت نيتورب  ضفخ  ىدؤيس  له  .ةساردلا  هذه  يف  ةباجإ 

؟ ضيرملا ىدل 

تانيج يف  ةدوصقم  ريغ  تاليدعت  ثودح  يف  ربسيرك  ةطساوب   TTR نيتيريتسنارت نيج  ليدعت  ببستيس  له 
؟ ةجرد يأ  ىلإو  نيأف  كلذك ، رمألا  ناك  اذإو  ىرخأ ؟

حرط لبق  ىرخأ  لحارم  ةدع  كانه  نوكتسو  ًالوأ ، ةمالسلا  عضت  ىلوألا  ةلحرملا  ةبرجت  نكل  ةعجشم ، جئاتنلا  هذه 
.قاوسألا يف  عونلا  اذه  نم  جالع 

رظنأ انب ، ةصاخلا  حاصفإلا  ةسايس  لوح  تامولعملا  نم  ديزمل  .حلاصملا  ... يف  براضت  يأ  نع  بّاتكلا  حّرصي  ال 
ةرركتملا ةلئسألا 

سوماقلا
" ةلاسرلا  " تائيزج ّلكشت  يتلا  يوونلا  ضمحلل  ةلثامملا  ةيئايميكلا  ةداملا  يزوبيرلا  يوونلا  ضمحلا 

.تانيتوربلا عينصت  دنع  تانيجلا ، نم  ةلماع  خسنك  ايالخلا  اهمدختست  يتلا 
لوح ةددحم  ةلئسأ  ىلع  ةباجإلل  ةممصم  نوكت  ةريبك  ةيانعب  اهل  طيطختلا  متي  براجت  ةيريرس  ةبرجت 

رشبلا ىلع  ام  راقع  ريثأت  ةيفيك 
اهلقنتو تامولعملا  نزخت  يتلا  غامدلا  ايالخ  ةيبصع  ةيلخ 

ةقيقد قرطب  يوونلا  ضمحلا  ليدعتل  ماظن  ربسيرك 
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