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ةمدقملا  

 

 معدب رارمتـــساب موقت ةـــسردم اهنأب ةيحـــصلا ةـــسردملا فـــصو نكمي
 ريرقت بـــــسحب كـلذو لـمعلاو ملعتلاو ةاـيحلل يحـــــص ناـكمك اـهتاردـق
 ةيــسردملا ةيحــصلا ةيعوتلا نأــشب ءاربخلا ةنجل ةيملاعلا ةحــصلا ةمظنم
 ،فينج )870( مقر ةينفلا ريراقتلا ةلـــسلـــس لالخ نم اهزيزعتو ةلماـــشلا

 ةحــــصلا كارــــشإب ةيحــــصلا ةــــسردملا موقت ،فدهلا اذهل ًاقيقحتو :1997
 دوهجلا يف ةــيلحملا تاــعمتجملا ةداــقو ءاــبآلاو نيملعملاو ميلعتلاو
 داجلا اهيعــــسو ،اهل ةحاتملا ريبادتلا ةفاك ينبتو ،ةحــــصلا زيزعتل ةيمارلا
 ةيــــسيئرلا جماربلا نم ةعومجمل اهدامتعاو ،ةحــــصلل ةمعاد ةئيب ريفوتل
 جماربلا نم دـيدـعلل اـهزيزعتو ،ةـيـــــسردـملا ةـيحـــــصلا ةـيبرتلاـب ةـــــصاـخلا
 ةمظنم نيناوقو تاءارجإو تاــسايــس ةيحــصلا ةــسردملا ذفنتو .تامدخلاو
 جهنم روطت ،ةريخألا ةرتفلا يفو ،حاـجنلل ةددـعتم ًاـــــصرف رفوتو ،ةـحـــــصلل
 ةــيـــــسفنلاو ةــيندــبلا( هــبناوج لــكب لــفطلا ىلع زكري ةــيلومـــــش رثكأ
 لـثم ةـقباـــــسلا جذاـمنلا نم لـمـــــشأو عـــــسوأ وهو )ةـينيدـلاو ةـيعاـمتجالاو
 مت 2030 ةكلمملا ةيؤر - لوحتلا جمانرب عمو .ةــــسردملاو لفطلا جذومن
 ةرازو يف ةـيجيتارتـــــسالا فادـهالاو ةـيؤرلا قيقحتو لوحتلل زكرم ءاـــــشنا
 يتلا تارداـبملا هذـه دـحأو .اـهققحت يتلا ةـيعرفلا فادـهألا كـلذـكو ،ةـحـــــصلا
 ."ةيحصلا سرادملا" اهققحت

 

 ريوطتب ةماعلا ةحــصلل ةرازولا ةلاكو يف ةلثمم ةحــصلا ةرازو تماق ثيح
 جذومنلا عمجي .سرادملا يف مهتحــــصو ةبلطلا ملعت نيــــسحتل جذومن
 :يلاحلا

 )هايملا ،ىنبملا ،فصقملا( ةسوسحملا اهبناوج ةفاكب ةسردملا  - 1
 .ةيونعملا كلذكو
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 .اهل رواجملاو ،يسردملا عمتجملا  - 2

  )ةيعامتجالاو ةيسفنلاو ةيندبلا( اهبناوج ةفاكب ةبلطلا ةحص  - 3

 يدؤي ،اهنيسحتو اهب مامتهالاو ةقباسلا بناوجلا ةفاك نيب لماكتلا
 ةقلعتملا ةيباجيإلا تايكولسلاو يعولاو ةفرعملاب ةبلطلا ديوزت ىلإ
 ةئيبلا نيسحتو يساردلا ليصحتلا ىوتسم عفر ديكأتلابو ،ةحصلاب
 .ةبلطلل ةيعامتجالاو ةيسفنلا

 ةسردملل رواجملا عمتجملاو ةرسألا ىلا نسحتلا كلذ دادتما نع ًالضف
 ةغلابم نودبو عمتجملا يف ةماعلا ةحصلا تارشؤم نسحت ىلا مث نمو
 ةكلمملا ةيؤرل يجيتارتسالا فدهلا يف ًاباجيا بصي هلك كلذ نإ انلق اذإ

  .)ةايحلا ةدوج( 2030

 ،بلاطلاب لماكلا مامتهالا ىلع لماشلا جمانربلا اذه لمع راطإ زكري
 يتلا ةرسألاو ةسردملا ىوتسم ىلع يلماكتو ينواعت جهن لالخ نم
 لبق نم اهمييقتو ميلعتلا ةرازو  يف ةيسردملا ةحصلا اهذيفنتب موقت
 نامألاو ةحصلاب عتمتي بلاط لك نوكي نأ نمضي امم ،ةحصلا ةرازو
 يف سيل حاجنلا قيقحتل يدحتلا لبقيو بهأتلاو لعافتلاو معدلاو
 الو ناطبارتم ةحصلاو ميلعتلا .ةايحلا تاراهم يف ىتح لب طقف ةساردلا
  .جمانربلا اذه روحم مه ةبلطلاو امهلصف نكمي
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فيراعتو ميهافم / لوألا لصفلا 	
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ةيحصلا ةسردملا فيرعت  

 

 اهتاردق ريوطتو نيسحت ىلا مئاد لكشب ىعست يتلا ةسردملا يه"
 "لمعلاو ملعتلا ىلع ةعجشم ةيحص ةئيب ريفوتل اهتاناكماو

 
 1996 ،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم

 

 

جمانربلا فادهأ  

 

 :ماعلا فدهلا

 لكشب عمتجملاو صاخ لكشب يسردملا عمتجملا تائفو ةبلطلا ةحص زيزعت
 .ماع

 

 :ةيليصفتلا فادهألا

 عمتجملا دارفأل ةيحصلا تاداعلاب ءاقترالاو تاراهملا ةيمنتو فراعملا باستكا -١
 .يسردملا

 .ةسردملاب ةحصلا زيزعت ةطشنأ يف ةلاعفلا ةكراشملل ةبلطلا زيفحتو طيشنت -٢

 .ةنمآو ةيحص ةيسردم ةئيب داجيإ -٣

 .ةفلتخملا سرادملا نيب طباورلا ةيوقت -٤

 .سرادملا يف نيلماعلا ةحصل لاعفلا زيزعتلا -٥

 .عمتجملاو يسردملا عمتجملا نيب نواعتلاو طباورلا قيثوت -٦
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سرادملا لالخ نم ةماعلا ةحصلا زيزعت تارربم  

 

 .ناكسلا نم %25 يلاوح نولثمي يسردملا نسلا يف ةبلطلا -١

 .ةسردملا يف هرمع نم بلاطلا هيضقي يذلا ليوطلا تقولا -٢

 .سرادملا لالخ نم ةئفلا هذه ىلإ لوصولا ةلوهس -٣

 هذه يف ةلماش ةيوعوت جمارب لالخ نم بالطلا ىلع يباجيإلا ريثأتلا  نكمي -٤
 .ةيرمعلا لحارملا

 ةيعامتجالا هتايفلخو هتاموقم لكب عمتجملا نم ءزج مه سرادملا ةبلط -٥
 .ةيحصلا لكاشملا سفن ًابلاغ نوناعيو ةيداصتقالاو

 ىلإ ةسردملا نم ةيحصلا مهتايكولسو مهفراعم لقن بالطلا ءالؤهل نكمي -٦
 .مهتاعمتجمو مهرسأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نيملعتم اونوكي نأ بجيو اوملعتي يكل ءاحصأ ةبلطلا نوكي نأ بجي
ءاحصأ اونوكي يكل  
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ةرشعلا تانوكملا / يناثلا لصفلا 	
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 نم يسردملا عمتجملا ءاضعأ هيف لمعي ناكم قلخ ىلإ ةرشعلا تانوكملا فدهت
 رومأ ءايلوأ ةحصو مهتحص زيزعتل رارمتسابو اعم نييرادإو نيملعمو ةبلط
 .ةبلطلا

 

  يحصلا فيقثتلا  -1

 

 رييغتو ةبلطلا ىدل يحصلا كولسلاو يعولا ءانب ةيادبو ساسألا رجح وه
  .ةئطاخلا تايكولسلا

 ليعفتو ةيساردلا جهانملا يف ةحاتملا ةيحصلا صرفلا نم ديدعلا رامثتسا لالخ نم
 يوتحت .يحلا يف ةيحصلا زكارملا عم نواعتلاب ةسردملا لخاد ةيحص تاطاشن
 رفوت يتلاو  اهل ططخملا ةيحصلا لئاسرلا نم ةعومجم ىلع ةيسردملا بتكلا
 ذاختال ةبلطلا اهجاتحي يتلا تاراهملاو تامولعملا باستكال ةيقيقحلا ةصرفلا
 ،نيبردمو نيلهؤم نيملعم لبق نم اهرامثتسا متي امدنع .ةديج ةيحص تارارق
 فقاوملاو ةفرعملا باستكا ىلع ةبلطلا دعاسي يحصلا ميلعتلا كلذ نإف
 ،ةيحصلا ةفرعملا قيقحتو ،ةحصلا زيزعت تارارق ذاختال اهيلإ نوجاتحي يتلا تاراهملاو
  .عيمجلا ةحص ززعت يتلا تايكولسلا دامتعاو

 عم مهلصاوت لالخ نم ةيحصلا تامولعملا ىلع لوصحلا اًضيأ بالطلل نكمي امك
 وأ تاقصلملا لالخ نمو  ،ةيسردملا ةدايعلل مهترايزو ةيسردملا ةحصلا قيرف
 نيبردملا نارقألاو ةلئاعلا عم تاثداحملا لالخ نم وأ ،ةحصلا ةرازو تانالعإو تاقيبطت
 .ةيسردملا ةحصلا ةعامج يف

 .ةيحصلا ةروشملا بلطو 937 ىلع لاصتالاب وأ
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 ءاذغلا ةمالسو ةيذغتلا -2

 

 هتبرجتو يحصلا ماعطلا ىلع فرعتلل ًاصرف ةبلطلل ةيسردملا ةيذغتلا ةئيب رفوت
 عم بنج ىلا ًابنج اهدوجوو ةرفوتملا ةيحصلا تابورشملاو ةمعطألا لالخ نم
 نع ةيحصلا لئاسرلاو ،ةيئاذغلا ةيعوتلا لالخ نمو ،فصقملا لخاد ىرخألا ةيذغألا
 نكمي .ةيجراخلاو ةيلخادلا ةسردملا ناردجو راوسأ ىلعو فصقملا يف ماعطلا
 يف نكامألا نم ةعونتم ةعومجم يف تابورشملاو ةمعطألا ىلإ لوصولا ةبلطلل
 لصفلا لخاد تآفاكملاو ،يتاذلا عيبلا تالآو فصقملا كلذ يف امب ،ةسردملا
 ةيحصلا ةيذغألا تاكرش ةكراشمو ،سرادملاب تالافتحالاو ،فصلا تالفحو ،يساردلا
 .)رومتلاو نابلألا لثم(

 ةئيهو فصاقملا ةحئال ريياعم يفوتست تابجو ةيسردملا ةيذغتلا تامدخ رفوت 
 ىلع دعاستو ،ةبلطلا عيمجل ةيئاذغلاو ةيحصلا تاجايتحالا يبلتو ،ءاودلاو ءاذغلا

 لاحملاو تالاقبلا( ةسردملا روس جراخ ةعابملا تابورشملاو ةمعطألا ةيبلت نامض
 .ةيسردملا ةيذغتلا ريياعم يف ةفيفخلا تابجولا )ةيراجتلا

 عيجشتو ،ةيحصلا تابورشملاو ةمعطألل جيورتلاو قيوستلاب سرادملا موقت امك
 مايقلاو ،لزنملا نم ةيحص تابجو راضحاو ةيسردملا تابجولا جمارب يف ةكراشملا
 ةفيظنلا برشلا هايم ىلع بالطلا لوصح نامضو ،لكألل يحصلا كولسلا راودأب
    .يساردلا مويلا لاوط ًاناجم
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 يندبلا طاشنلا -3

 

 نيطيشن اونوكيل ةبلطلل صرفلا نم ديدعلا رفوت ةئيب ءاشنإ سرادملل نكمي
 راطإلا وه لماش يسردم يندب طاشن جمانرب .يساردلا مويلا لاوط ايدسج
 طاشنلا سكعي. يسردملا بلاطلل يندبلا طاشنلاو ةيندبلا ةيبرتلل ينطولا
 .ايوق اقيسنت لماشلا يسردملا يندبلا

 :رصانع ةسمخ لالخ نم

  ةيندبلا ةيبرتلا -١

  صصحلا ءانثأ يندبلا طاشنلا  -٢

  اهدعبو ةسردملا لبق يندبلا طاشنلا -٣

  نيلماعلا ةكراشم -٤

  .عمتجملاو ةرسألا ةكراشم -٥

 ةدام يهو لماشلا يسردملا يندبلا طاشنلا ساسأ ةباثمب ةيندبلا ةيبرتلا نإ
 ريياعملا ىلإ دنتسي )يسارد لصف( لسلستم يسارد جهنمب زيمتت ةيميداكأ
   .ةيندبلا ةيبرتلل ةينطولا
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 ةيسردملا ةحصلا تامدخ  -4

 

 امب ،ةلمتحملاو ةيلعفلا ةيحصلا لكاشملا يف ةيسردملا ةحصلا تامدخ لخدتت
 ىلع لمعلاو ئراوطلا تالاح يف ةيبطلا ةياعرلاو ةيلوألا تافاعسإلا ميدقت كلذ يف
 وأ وبرلا لثم( ةنمزملا تالاحلا ةعباتمو ةرادإل طيطختلاو مييقتلاو اهرارقتسا
 .)اهريغو يركسلا

 عمتجملل ةيئاقولا تامدخلا ميدقتو ،ةماعلا ةحصلا زيزعت نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو 
 تاجرد ىلعأ ىلع ةظفاحملا ىلع مهدعاسي ام  بالطلا ميلعتو ،يسردملا
 لصاوتلا لالخ نم وأ مهئانبأ لالخ نم( نيدلاولا ميلعتو ةقايللاو ةيفاعلاو ةحصلا
 غالبإو مهتيفاعو مهتحص ىلع ةظفاحملل مهئانبأ هاجت مهيلع بجي ام )رشابملا
 وأ نوكس ةلحرم يف نوكت دق يتلاو بلاطلا اهب باصملا ضارمألا نع ةسردملا
 يتلا ضارمألا نم اهريغو يركسلاو وبرلاو عرصلا لثم تاجالعلاب ةرطيسلا تحت
 رضاحو بيرق بردُم وأ صتخُم نم لخدت ةعرسو ةيبط ةياعرو ةعباتم دوجو بلطتت
 ةيلوأ ةيحص ةياعر قيسنتو  تامدخ ريفوت ىلع لمعي قبس ام لك ؛ةسردملا لخاد

 ةسردملا يف فظوم وأ بلاط ةايح ذاقنا يف مهسُي دق عرسأ يبط لخدتو لضفأ
 .لهؤملا يحصلا دشرملا وا يحصلا قيرفلا لالخ نم

 دشرملاو ةيسردملا ةدايعلاو رئازلا يحصلا قيرفلا لالخ نم ةيحصلا تامدخلا طبرت 
 ةياعرلا يمدقمو عمتجملاو تالئاعلاو بالطلاو ةسردملا يفظوم نيب يحصلا
 نواعتتو .ةنمآلاو ةيحصلا ةيسردملا ةئيبلاو بالطلل ةيحصلا ةياعرلا ريفوتل  ةيحصلا
 ةدايزل يعمتجملاو يسردملا معدلا تامدخ عم ةيلعافب ةيسردملا ةحصلا تامدخ
 ضارمألا لثم ،ةيعامتجالاو ةيحصلا تاطوغضلا عم فيكتلا ىلع رسألاو بالطلا ةردق
 ةحص ىلع يبلسلا رثألا تاذ ةيداصتقالاو ةيعامتجالا لكاشملاو فورظلا وأ ةنمزملا
 ريفوتل ةوعدلاو اهيلع بلغتلاو تاطوغضلا هذه ةرادإ ىلع ةردقلاو ،بلاطلا
 .ةيميلعتلاو ةيحصلا مهتاجايتحا
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 ةحصلا قيرفو ،يحصلا دشرملا لثم نوبردمو نولهؤم تامدخلا كلت مدقي
 ،نييحصلا نيفقثملاو ،نانسألا ءابطأو ، ةيحصلا زكارملا عم نواعتلاب ةيسردملا
 رفاوت نم دبال تامدخلا هذه ميدقت يف لضفأ لكش ىلع لوصحللو ،ءابطألاو
 :امهو ةسردملا يف نيرصنع

  ةيسردملا ةدايعلا •
  يحصلا دشرملا •
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 ةيسحلا ةيسردملا ةئيبلا		  -٥

 

 ةيوهتلا لثم( ةسردملاب ةسوسحملا داوملا عم ةيحصلا ةيسردملا ةئيبلا لماعتتو
 ةيامحو )ةيعانطصالاو ةيعيبطلا ةءاضإلاو ءاضوضلاو ةرارحلا ةجردو ةبوطرلاو
 تاباصالا لثم( ةسردملا لوحو لخاد ةيداملا تاديدهتلا نم ىنبملا يمدختسُم
 ءاملا وأ ءاوهلا يف ةيئايميكلاو ةيجولويبلا تاثولملاو )ةيرورملا تاباصإلاو فنعلاو
 ملعتلا ضرغل تناك ولو ةسردملا ىلإ اهراضحإ متي يتلا كلت كلذكو ةبرتلا وأ
 .)ةرطخلا ةيميلعتلا داوملا لثم(

  :ةيلاتلا ةثالثلا رصانعلا ةيسحلا ةئيبلا لمشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هايملا  فصقملا
يسردملا

 ىنبملا
يسردملا

oبرشلا  

oفرصلا 

oةدكارلا  
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 داشرإلاو هيجوتلاو ةيسفنلا ةحصلا -٦

  

 ةحصلا معدت يتلا ةيجالعلا تالخدتلاو ةيئاقولا تاءارجإلاب تامدخلا هذه متهت
 ىلع مهتاردق ززعي امم ةبلطلا ىدل ةيفطاعلاو ةيعامتجالا ،ةيكولسلا ،ةيسفنلا
 مدقتل ةدعاسملا لماوعلا مهأ نم ةيسفنلا ةحصلاف ،لضفأ لكشب ملعتلا
 .ةبلطلا ىدل يملعلا ليصحتلا

 نسلا يف لحارملا عيمج يطغي لماش موهفمب تامدخلا هذه ميدقت يغبني
 بجي لب تاريثأتلاو ضارعألا روهظ دعب ةيجالعلا تالخدتلا ىلع رصتقي الو يسردملا
 لكاشملل تاصوحفلا لالخ نم اضيأو اهثودح لبق اركبم اهنم ةياقولاب ةردابملا
 يقلتل اهتلاحاو لكاشملا هذه مقافت لبق ةرهاظلا ريغ ةيعامتجالاو ةيسفنلا
 .بسانملا تقولا يف ةيجالعلا تامدخلا

 طقف يدرفلا ىوتسملا ىلع ةيوعوتلاو ةيئاقولا تامدخلا هذه رصتقت ال نا يغبنيو
   .ءاوس دح ىلع نيلماعلاو ةبلطلا نم ةعومجم لمشت نا بجي نكلو

 بناجلاك ىرخالا بناوجلا عم ةيسفنلا ةحصلا بناج لماكت بلطتت تامدخلا هذه
 ليصحتلا يندت ىلإ يدؤت دق يتلا تاقوعملا ةفرعمو يعامتجالاو يميلعتلا
 ىلع فرعتلا قيرط نع لثمألا لكشلاب اهميدقت نكمي امك ةبلطلا ىدل يساردلا
 وا بلاطلل ةيحصلا تاجايتحالا مييقتو اركبم ةيعامتجالاو ةيسفنلا لكاشملا
 نواعتلاب ةحاتملا دراوملا رامثتساو يبالطلا دشرملا رودل رثكأ ليعفتو فظوملا
  .ةلئاعلاو رواجملا يحصلا زكرملا عم اضيا

 ميدقتل داشرإلاو ةيسفنلا ةحصلا لاجم يف نيصتخم ىلا تامدخلا هذه جاتحت
 ةطيحملا ةئيبلا يف ةيعمتجملا دوهجلا ةمءاومو ةبلطلل ةيراشتسالا تامدخلا
   .لضفأ ملعت يلاتلابو لضفأ ةحص ةبلطلل نمضي امم اهنم ةدافتسالاو ةسردملاب
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 :مهو نيفرتحملا نيلهؤملا نم قيرف ةطساوب تامدخلا هذه مدقُت

  يسفنلا يئاصخألا •

  يبالطلا دشرملا •

 يعامتجالا يئاصخالا •

 ةحصلا ىلع اباجيا سكعني ثيحب ربكأ ةيلاعفو ةراهمب ةمدخلا ميدقت نمضي امم 
 .ةبلطلل ةيعامتجالاو ةيسفنلا

 

 )ةيونعملا ةيسردملا ةئيبلا( يفطاعلاو يعامتجالا خانملا -٧

 

 ةيعامتجالاو ةيسفنلا بناوجلا ىلإ يفطاعلاو يعامتجالا يسردملا خانملا ريشي
 يعامتجالا ةبلطلا ومنل ًامهم ًالماع دعت يتلاو ةيميلعتلا ةبلطلا ةبرجتل
 ةطشنألاب مهتكراشمو ةبلطلا طابترا ىلع رثؤت نا نكمملا نمو يفطاعلاو
 نيرخالا ةبلطلا نم مهلوح نم عم مهتاقالع ىلع اضياو ةيسردملا تايلاعفلاو
 دحأ وهو .عمتجملاو ةرسألا ىلا اضيا دتمتو ةسردملا يفظوم ةيقبو مهيملعمو
 ةحصلاو ميلعتلل ةمعادلاو ةنمآلا ةيونعملا ةيسردملا ةئيبلل ةيسيئرلا تانوكملا
  .يساردلا مهليصحتو مهئادا ىلع ًايباجيا سكعني امم

 ةئيب ىلإ يضفي ةسردملا لخاد يحصو رقتسم يفطاعو يعامتجا خانم دوجو نإ
 ةكراشم قيرط نع رمتسملا نسحتلل ةريبك ًاصرف رفويو ةيلاعف رثكأ ةيميلعت
 اهجراخو ةسردملا لخاد عوطتلاو ةماقملا ةفلتخملا تايلاعفلاو ةطشنألاب ةبلطلا
 يف ةيباجيالا ةكراشملا لثم مهيدل يعامتجالاو يفطاعلا بناجلا سملت يتلاو
 فيظنتك( ةيعمتجملا ةطشنألاو راثآلاو ملاعملا ةرايزو ةينطولا تابسانملا
 نم اهريغو نمحرلا فويض ةمدخ يف ةكراشملاو )خلإ .....تاهزنتملاو ئطاوشلا
 ىدل ةيفطاعلاو ةيعامتجالا بناوجلا يمنتو ززعت يتلا ةبسانملا ةديفملا ةطشنالا
  .ةبلطلا
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 نيلماعلا ةحص -٨

 

 ةحصلا زيزعت نإ .لمع عقاوم اضيأ اهنكلو ،ملعتلل نكامأ طقف تسيل سرادملا
 ةيحورلاو ةيلقعلاو ةيدسجلا :ةيلاتلا ةعبرألا يحاونلا لالخ نم ةسردملا يفظومل
 معديو ،ةبلطلا هاجت يفيظولا يميداكألا مهئادأ نم عفريو مهيمحي ةيعامتجالاو
  .يساردلا مهليصحتو مهحاجنو ةبلطلا ةحص

 تالفاحلا وقئاسو نويرادإلاو نوملعملا مهيف امب - ةيحصلا سرادملا وفظومف
 ةضرع لقأو ةيجاتنإ رثكأ مه - نودقاعتملاو سارحلاو فصقملا لامع وأ وفظومو
 ةيحص تاودُق ةباثمب مهف .مهيدل ةعبرألا يحاونلا ىلع زيكرتلا دنع بيغتلل
 .ةبلطلا ةحصب مهمامتها ىلع مهصرح نم ديزت نأ نكميو .ةبلطلل

 يتلا تارارقلاو تاسايسلاو جماربلا نم ةقسنم ةعومجم يه نيلماعلا ةحص"
 يندبلا طاشنلا صقن لثم( ةددعتملا رطخلا لماوع حفاكت لمع ةئيب معدت
 نوهدلا وأ مدلا طغض عافتراو يركسلا لثم( ضارمألاو )غبتلا يطاعتو ةنمسلاو
  ."نيفظوملا عيمجل ةمالسلاو ةحصلا تاجايتحا ةيبلتل )بائتكالاو

 قفو( ةيريخلاو ةيلهألاو ةيموكحلا ةيحصلا تامدخلا يمدقمل حامسلا نكمي
 ةيحصلا تامييقتلا كلذ يف امب ،ةيساسألا دراوملا ريفوت يف دعاست نأ )ةمظنألا
 سايقو مسجلا ةلتك باسحو ازنولفنإلا دض تاميعطتلاو هدح ىلع درف لكل
 نزولا ضفخل جماربلا بسنأ لوح شاقنلا تاسلجو هل ةضرُع رثكألا دارفألل يركسلا
 .مهنم جاتحي نمل مدلا طغضو نوهدلاو

 ةحصلا ززعت يتلاو نيفظوملاب ةصاخلا تاردابملاو جماربلا لمعل ةريثك صرف دجوت
 نم للقتو ،لمعلا تائيب نيسحتو ةيعامتجالاو ةيحورلاو ةيلقعلاو ةيدسجلا
 .ةيحصلا ةمدخلا ىلع لوصحلل مهبايغو نيفظوملا ناذئتسا
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 ةرسألا ةكراشم -٩

 

 يساردلا ليصحتلا ةيلمع نيسحتو معدل ًاعم ةسردملاو ةرسألا دارفأ لمعي
 لاجملا اذه يف سرادملا عم ةرسألا رود ربتعيو ،مهتحص زيزعتو مهلقصو ةبلطلل
 ةسردملا مقاط مزتلي .تالئاعلاو ةسردملا ةرادإ نم لكل ةكرتشم ةيلوؤسم
 تاذ قرطلا نم ةعونتم ةعومجمب تالئاعلا كراشتو ،باحرتلاب رعشت تالئاعلا لعجب
 لصاوت ىلع ظافحلاو ،بناوجلا نم اهريغ نم رثكأ يفطاعلاو يعامتجالا عباطلا
 .ةرسألل رمتسم

 مهتاراهم نيسحتو مهئانبأ ميلعتل لاعفلا معدلا ميدقتب تالئاعلا مزتلت
 .ةيحصلا مهتايكولسو

 ملعتلاو ةبلطلا ةحص ززعتو رسألاو ةسردملا يفظوم نيب ةقالعلا هذه لماكتت
 يفو ،ةسردملا جراخ جماربلا يفو ،ةسردملا يفو ،لزنملا يف - ةددعتم نكامأ يف
 طقف سيلو ءانبألا ةايح ربع ةرمتسم ةيرسألا ةكراشملا نوكت نأ بجيو ،عمتجملا
 .رمتسملا مازتلالا بلطتتو يسردملا نسلا يف

 اذهو ،ةرسألا ىلإ يحصلا يعولا لقنت يتلا جماربلاو تامدخلا لمشت ؛لباقملابو
 قيقحت لالخ نمو ، ةيسردملا ةحصلا قيرف عم هيف قيسنتلا نكمي نوكملا
 :ةيلاتلا رصانعلا

 .ةسردملاب ةيحصلا ةطشنألا معد يف ةرسألا ةمهاسم  .-١

 يداونلاو ةماعلا تارضاحملا ةماقإ يف ةسردملا تايناكمإ نم ةدافتسالا -٢
 .رسألل ةيفيصلا

 يرود لكشب اهدقعو ءابآلا سلاجم ليكشت -٣

 ةيئادتبالا ةلحرملا يف ًاصوصخو ءانبألل ةيحصلا ةيذغألا ريفوت -٤

 ىلإ نيلوحملا ةبلطلا ةعباتم يف يحصلا قيرفلا وأ ةسردملا عم نواعتلا -٥
 .كلذ تبثُي ام ميدقتو ةيحصلا تاهجلا
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 عمتجملا ةكراشم  -١٠

 

 ةصاخلا تاسسؤملاو تاكرشلاو يريخلاو يندملا عمتجملا تاسسؤم موقت
 ةطشنأ معدل عوطتلاو ،اهل ةيتاذلا دراوملا معدو سرادملا عم تاكارش ءاشنإب
  .ةحصلاب ةقلعتملا ةطشنألاو تاراهملا ءانبو ملعتلا

 ةسردملا وفظومو ةداق عمتجي امدنع مهتالئاعو اهبالطو ةسردملا ديفتست
 ىدل ةرفوتملا تامدخلاو دراوملاو ةبلطلاو ةسردملل ةيحصلا تاجايتحالا نوشقانيو
 ةيندملاو ةيفاقثلا تاسسؤملاو ةيراجتلا تاكرشلاو ةيعمتجملا تاسسؤملا
 تايلكلاو ةيحصلا تادايعلاو ةينيدلا تاسسؤملاو ةيعامتجالا تامدخلا تالاكوو
 مهتالئاعو ةبلطلاو سرادملل نكمي ثيح ىرخألا عمتجملا تاسسؤمو تاعماجلاو
 مايألاو تابسانملا ليعفت يف صرفلا زاهتنا لالخ نم عمتجملا يف ةمهاسملا
 .ةسردملا جراخ عمتجملا دارفأ عم ةسردملا وفظوم ةكراشمو ةيحصلا ةيملاعلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاهجلا ةكراشم
 يف ةيحصلا

 ةيوعوتلا اهجمارب
 قرطو ضارمألاب
 روضحو ةياقولا

 اهتايلاعف
 

 تايعمج ةيعوت
 ةيريخلا يركسلا

 عمتجملل
 عيزوتو يسردملا

 سايق ةزهجأ
 ىلع ركسلا

 ىضرملا

 ةيعمتجملا ةكراشملا ىلع ةلثمأ 
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ةيحصلا سرادملل يباجيإلا رثألا  

 

 نم كلذ عبتي امو ةيميلعتلاو ةيحصلا بناوجلا ىلع يباجيإ رثأ ةيحصلا سرادملل
  :ىلإ اهراثآ دتمتو عمتجملا يف ةيداصتقالاو ةيعامتجالا لماوعلا ىلع ةيبناج راثآ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

à ًاعم ميلعتلاو ةحصلا يف رامثتسا يه ةيحصلا سرادملاف. 

 

 

ةبلطلا

.ةيعامتجالاو ةيسفنلاو ةيندبلا مهتحص نيسحت  -
.ةيميلعتلا ةيلمعلا نم ىربكلا ةدافتسالا قيقحت  -
 يف اهيلع ةظفاحمللو رضاحلا يف مهتحص زيزعتو معدل ةصاخ تايكولسو تاراهم ملعت  -

 .لبقتسملا

نيلماعلا

 ةيوبرتلاو ةيميلعتلا مهتلاسر ءادأ نم مهنكمي امم ةيونعملاو ةيحصلا مهتلاح نيسحت  -
.ةءافكب

 ةرسألا
عمتجملاو

.ةماعلا ةحصلا نيسحت  -
.ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةلاحلا نيسحت  -
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 عجارملا

 

 يرهشل .ناميلس .د – ةحصلل ةززعملا سرادملا جمانربل يداشرالا ليلدلا •

 هؤالمزو

 ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ءاربخ ةنجل ريرقت – سرادملا لالخ نم ةحصلا زيزعت •

 يراصنالا حلاص .د -لماشلا يسردملا يحصلا زيزعتلاو ميلعتلا لوح

 زيزعتل يلودلا داحتالا -لمعلا ىلإ تانّيبلا نم - سرادملا يف ةحصلا زيزعت •

  ( ةيبرعلا ةخسنلا - )  IUHPEميلعتلاو ةحصلا

• file:///C:/Users/moaalmadani/Downloads/9789290617884-eng.pdf 

  ةحصلل ةززعملا سرادملا - كيفسابلا لود براجت

• https://www.warrenschools.com/district-

departmentsandservices/coordinated-school-health/eight-components-

of-coordinated-school-health 

•  https://www.cdc.gov/healthyschools/index.htm 

• https://www.cdc.gov/healthyyouth/wscc/ 

• https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/206847/Health_promo

ting_sch_ser.5_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

• https://www.who.int/health-promoting-schools/making-every-school-

health-promotion-school/en/ 
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• https://www.who.int/maternal_child_adolescent/adolescence/global-

standards-for-health-promoting-schools-who-unesco.pdf?ua=1 

(The global standards for HPS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 pg.  23 

 

 

 


