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 مقدمة
 فاي ساػا  تسعالت لسجا مختما  فاي التشسياة مجالل في أهسية األكثخ الذػاغل مغ الرحة مدألة أصبحت 

 التشسياة تحقنا  فاي تدااع التاي العػامال أهاع بانغ ماغ بػصافال وذلاظ الستخمفاة  أم الستقجماة السجتسعالت
 كاحلظ تعاج   لناافإ ل تااذا حاج فاي قيساة الراحة تسثال حانغ ففاي. ساػا  حاج عما  لتامؤشاخا وأحج  السدتجامة
 االجتسلعياة التشسياة عسمياة فاي ماسال   عشراخا   تسثال الراحية فللتشسياة. اإلنتلجياة ورفا  اإلنتلج لديلدة مفتلحل

 لإلندالن الراحية األوضال  وتصاػيخ تحدانغ دون  حكيكياة تشسية تحقن  السسكغ غنخ مغ إذ واالقترلدية 
 صاحيحة تشسياة بشال  عما  القالدر هاػ صاحيل   السكتسال اإلندالن نأ وذلاظ وهاجفال  التشسياة ناػاة  هاػ الاحؼ

 السخض في التحكع هػ الرحة مجلل في والخئيذ السبلشخ العلمل كلن مل إذا آخخ  جلنب مغ ومدتجامة؛
 لقصل  السبلشخ التحكع نصلق خلرج تق  والتي  الحلسسة العػامل مغ العجيج هشلك نفإ لسعللجته  والتصبنب
 واإلساكلن والخيفياة الحزاخية والحيالة والتعمايع الراحي والراخ  السيال  بقصلعالت ذلاظ ويقتاخن . الراحة
 .البنئة خلصةو  والدراعة والصلقة

إنَّ تست  الفخد والسجتس  برحة جنجة ضسلٌن لتشسية اقترلدية واجتسلعية شػيمة األمج  فلالستثسلر في 
تحقن  بعس تحدنغ صحة الدكلن سيسكغ مغ تسجيج حيلة أفخاد السجتس   وكحا نػعية حيلتاع  ومغ ثع 

التػازنلت االقترلدية واالجتسلعية التي يسكغ أن تتأثخ مغ خالل تفذي األمخاض وال سيَّسل السعجية مشال  
 .وكحا عجم تػفنخ السػارد السلدية والبذخية لمتكفل الرحي بللدكلن

 

 

 التنمية والتنمية المدتدامة
 مفههم التنمية:  -أولا 

 أن مفلد  البذخ  أكثخية لجػسلئج  ترػر هشلك كلن القجيع  والديلسي واالقترلدؼ االجتسلعي التلريخ في
 الداعلدة محاػر بحدابلنال الثاخوة  ماغ اإلندالن عمياه يحرال مل بسقجار يتحق  إنسل والسجتس  اإلندلن رفل 



 

 

 والثقلفاة  والعماع  فالألمغ  شانئل  فذانئل   يتالشا  السلضاي القاخن  ناليالت فاي باجأ التراػر هاحا أن إال .والتقاجم
 الجخيسة معجالت وارتفل  البنئي  التمػث ومكلفحة البنئة عم  والحفلظ العلمة  الذؤون  تقخيخ في والسذلركة
 القاخن  ماغ الخسدانشيلت مشترا  وفاي .بحتاة ملدياة حلجالت ليدات كماال األماخاض  ماغ وغنخهال والعشا  
 بل فحدب  السلدؼ الخفل  عم  يشرب يشبغي أال للتشسيةب قترلداال عمع اهتسلم نأب االعتقلد سلد السلضي 
 مػالباه  ويسالرس هلنئاة  حيالة يحيال أن لإلندالن تتاي  أعما  ثقلفياة مداتػيلت تحقنا  إلا  يستاج أن يشبغاي
 .قجراته ويصػر

 مفههم التنمية المدتدامة:  -ثانياا 

 

 سشة رسسي مرصم  أول وعجَّ   Gro Harlen Bruntlandقبل  مغ مخة ألول السدتجامة التشسية عخفت

 بقجرة اإلخالل دون  الحلضخ احتيلجلت تمبي التي التشسية تمظ" :أنال عم    بخونتالنج تقخيخ في 7987

 ".حتيلجلتاعا تمبية عم  السقبمة األجيلل
7 

 جتسلعيةواال قترلديةاال حتيلجلتاال ودمج القلدمة  األجيلل مدتقبل عم  الحفلظ عم  التعخيف هحا ركد

  2:القنػد وفكخة الحلجة مفاػم شيلته في التعخيف هحا ويحسل  .واحج تعخيف في والبنئية

 . األولػية لاع تعصي أن يشبغي التي لمفقخا   واألسلسية الخلصة االحتيلجلت  :الحلجة -

 .ةيوالسدتقبم الحللية حتيلجلتاال تمبية عم  األخنخة هح  ةوقجر   البنئية القنػد أؼ: القنػد  -

 التشسية" :لنابأ السدتجامة التشسية عخ  فقج  7981 سشة الصبيعة عم  لمحفلظ العللسي تحلداال تعخيف لمأ

 األمع مؤتسخ في السقخر الثللث السبجأ عخ  كسل .3"قترلدواال والسجتس  البنئة عتبلراال بعنغ تأخح التي

 إنجلز ضخورة" :لابأن السدتجامة التشسية 7992 سشة ريػديجلننخو في نعقجا الحؼ  والتشسية لمبنئة الستحجة

                                                           
7 Anne E.Egelston, Sustainable development: A history, édition Springer, New York, 

2172, p.83.   7)دراسة اليلس بػ معخا   عسلر عسلرؼ مغ أجل تشسية صحية مدتجامة في الجدائخ  مجمة البلحث  عجد
2175)  
2 Anthony Rosa et karen Dechetl et Mérylle Aubrun, Guide pratique du developpement 

durable, Afnor, 2115,p.71. دراسة المية حسلزية وعباػد زرقانغ  التشسياة الراحية السداتجامة ونتلئجاال عما  الساػرد(
(2175البذخؼ  جلمعة العخبي بغ مانجؼ   الجدائخ    

3 Corinne Gendron, Le développement durable compromis, Québec, 2115, p.766 



 

 

 وأشلر والسدتقبل  الحلضخ ألجيلل والبنئية التشسػية الحلجلت متدلو بذكل تتحق  حنث التشسية  في الح 

 جد ا   تسثل بل البنئة  حسلية عغ بسعدل يكػن  الأ يشبغي السدتجامة التشسية تحقن  أن الخاب  مبجئه في السؤتسخ

 4."التشسية عسمية مغ يتجدأ ال

 الصبيعية السػارد مجتدتخ التي التشسية تمظ"أنال  عم  السدتجامة التشسية Webster ويبدتخ قلمػس عخ 

 "استخجامال تخشنج ضخورة أؼ  كميل   أو جدئيل   تجمنخهل أو ستشدافاللب تدس ن أ دون 
 إدوارد عخفال كسل. 5

 بللخفللية االرتقل  إل  يؤدؼ الحؼ الشذلط ذلظ" ي:ه السدتجامة التشسية أن  Edward Barbier بلربنخ

 واإلسل ة األضخار مغ مسكغ قجر وبأقل الستلحة  الصبيعية السػارد عم  الحخص  م قجر أكبخ االجتسلعية

 شبيعي هػ فيسل وتجاخال  ا  تعقنج أكثخ لاكػن في التشسية غع تختم  السدتجامة التشسية بأن ويػض  البنئة  إل 

 6."لمتشسية جتسلعياو 

 :المدتدامة التنمية أبعاد -ثالثاا 

 إحخاز شأنه مغ عمنال التخكند فإن ومغ ثعَّ  بنشال  فيسل تتجاخل ومختمفة متعجدة بأبعلد السدتجامة التشسية تتسند

 والتكشػلػجية والبنئية والبذخية قترلديةاال األبعلد: في األبعلد هح  وتتسثل السدتجامة  التشسية تحقن  في تقجم

 7.والديلسية

 الدم  مغ حتيلجلتاعا تمبية خالل مغ األفخاد  معيذة مدتػػ  تحدنغ به يقرج: القترادي البعد -1

 عم  قترلدلال والسدتقبمية الخاهشة نعكلسلتاال حػل السدتجامة لمتشسية قترلدؼاال البعج ويتسحػر والخجملت 

. الصبيعية السػارد تػضيف مجلل في الرشلعية التقشيلت وتحدنغ وتسػيل ختيلرا مدألة يصخح إذ البنئة 
 تبجيج وإيقل  الصبيعية  السػارد مغ الفخدؼ ستاالكاال حرة يأتي: فيسل قترلدؼاال البعج حرخ يسكغ

 الستقجمة البمجان مدؤولية إل  إضلفة البنػلػجي  التشػ  تاجد التي ستاالكاال أنسلط بتغننخ الصبيعية السػارد

                                                           
  2111  الاجار الجولياة لالستذالرات الثقلفياة  7دوجالس مػسيذنت  مبلدغ التشسياة السداتجامة  تخجساة:  باال  شالهنغ  ط 4

 73ص
5 Beat Burgenmeier, Economie de développement durable, 2 ème édition, Bruxelles, 2115, 

p.38 
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 السمتقا  وأوراق بحاػث  -الجزائتا حالتة– المدتتدامة لمتنميتة ستتااييجيةاك األجنبتي ستتثما لا عساخ  ساجيخة وباغ دمحم باػهدة 7

 ساصيف  بجلمعاة التداننخ وعمػم قترلديةاال العمػم كمية لمسػارد الستلحة  ستخجاميةاال والكفل ة السدتجامة التشسية :حػل الجولي

 .299ص  2118 خيلبأ الجدائخ 



 

 

 تبعية وتقميز الرشلعية  الجول علت  عم  العللسي التمػث مذكالت تق  حنث معللجته  وعغ التمػث عغ

 حنث السعيذة  مدتػيلت في سختالسد التحدنغ ألغخاض الصبيعية السػارد تكخيذ يجب كسل الشلمية  البمجان

 ستعسلرؼ اال التلريخ عغ الشلجع والتخم  لمدكلن الدخي  والشسػ البنئة وتجهػر الفقخ بنغ وثيقة روابط هشلك

 السػارد  تػزي  في السدلواة  ومغ ثعَّ  السجاخنل  في التفلوت غم والحج الخأسسللية  لمقػػ  السصمقة والتبعية

 .العدكخؼ  اإلنفلق وتقميز

 التي والتفخقة والبصللة الفقخ رفس في السدتجامة التشسية فكخة تبخز السجلل هحا في الجتماعي: البعد -0

 الستجامةل كأسلس االجتسلعي البعج هشل ويتجم  والفقخا   األغشيل  بنغ الكبنخة والاػة السخأة  حقػق  مغ تحج

 ضبط) الجيسغخافي الشسػ تثبنت - ي:ه االجتسلعي البعج عشلصخ وأهع  االجتسلعي العجل شخي  عغ

 االجتسلعية العجالة تحقن  -الثقلفي التشػ  -الذعبية السذلركة -والتعميع الرحة -االجتسلعي الحخاك -(الدكلن

 .أخخػ  جاة مغ والسدتقبمي الحللي الجنل أفخاد بنغ ثع جاة مغ الحللي الجنل أفخاد بنغ

 التشسية عالقة لسعللجة جل  ألنه؛  كبنخة أهسية السدتجامة لمتشسية البنئي البعج يكتدي :البيئي البعد -3

 في يتسثل البعج فاحا. تتعجاهل أال يجب التي الحجود عمنال تقػم التي األسلسيلت وض  خالل مغ بللبنئة 

 اإليكػلػجية لمشطع يحجث قج مل وتػق  مدتجام  أسلس عم  األمثل واالستخجام الصبيعية السػارد عم  الحفلظ

 شخي  عغ التخبة إتال  عجميأتي:  فيسل البنئية األبعلد جسللإ ويسكغ والػقلية  لالحتيلط التشسية جخا  مغ

  السبجدة لالستخجاملت حج وض  أؼ السيل  صيلنة عم  العسل الشبلتي  الغصل  وتجمنخ السبنجات  استعسلل
 التشػ  في األرض ثخا  صشلعة أؼ البنػلػجية  األنػا  مالجئ وتقميز  السيل  شبكلت كفل ة وتحدنغ

 الصلقػية لمسػارد الخشنج واالستغالل الحخارؼ  االحتبلس مغ السشلخ وحسلية  السقبمة لألجيلل البنػلػجي

 .والسعجنية

 :اآلتية بلالعتبلرات األخح خالل مغ التكشػلػجية االستجامة تحقن  يسكغ  :التكنهلهجي البعد  4-

 لالحتبلس السدببة الغلزات انبعلثلت غم الحج عم  والعسل  الداجخة والتذخيعلت السحدشة بللتكشػلػجيلت األخح

 .األوزون  شبقة تجهػر وحسلية  الحخارؼ 

ل  بللغا  أثخ  الخاشج  الحكع مفاػم يبمػر  والحؼ السدتجامة  لمتشسية الديلسي البعج غيلبل إن :الدياسي البعد  5-
 هػ الديلسي فللبعج .السدتجامة التشسية تعن  برػرة والبنئية واالجتسلعية االقترلدية األخخػ  األبعلد كلفةفي 

 الديلساية الحيالة وإدارة  الخاشاج الحكاع مبالدغ تجدانج خاالل ماغ السداتجامة  التشسياة لتحقنا  األسلساية الخكنادة



 

 

 وتاػلي والسراجاقية  الثقاة وتشالمي القاخارات تخالذا فاي والذافلفية الجيسقخاشياة مختكادات ويزاسغ يخاعاي بذاكل

 .الستالحقة بأجيلله لمسجتس واالستقاللية  الديلدة



 

 

 التنمية المدتدامة الرحية
تقنيع التشسية الرحية  وأسذ ونعخض في هحا السبحث مفاػم التشسية السدتجامة الرحية  ومعلينخ 

 تحكيقال  أهجافال.

مفههم التنمية الرحية المدتدامة: -أولا   

 في تداع التي العػامل مغ بػصفال وذلظ التشسية  مجلل في أهسية األكثخ األمػر مغ الرحة أصبحت لقج

 تسثل حنغ ففيأصحل .  سكلن بجون  مدتجامة تشسية تحقن  يسكغ . فالتالمؤشخا وأحج السدتجامة التشسية

 .والثقلفي واالجتسلعي االقترلدؼ والخخل  لإلنتلجية ل  مفتلح كحلظ تعج   نالفإ  ذاتال حج في قيسة الرحة

 االهتسلملت صسيع في يق  البذخ" أن عم  والتشسية لمبنئة دؼ جلننخو ػري إعالن مغ األول السبجأ نز لقج

 يسكغ فال " 8 الصبيعة م  وئلم في ومشتجة صحية حيلة يحنػا أن لاع ويح  السدتجامة  بللتشسية الستعمقة

 وجػد دون  الدكلن صحة عم  الحفلظ يتعحر كسل السامكة  األمخاض تفذي م  السدتجامة التشسية تحقن 

  والبنئية.  والثقلفية واالجتسلعية االقترلدية الشلحية مغ مدتجامة تشسية

الرحية لسختم  الجول  والتي تعج  بسشدلة مؤشخات وقج تع تصػيخ عجد مغ السؤشخات لمتعخيف بللحللة 
 لكيلس التشسية الرحية السدتجامة في بمج مل  تذتسل أهع هح  السؤشخات عم  مل يأتي:

:  يتسثل في عجد الدشػات التي مغ الستػق  أن يحيلهل الصفل  العسخ الستػق  عشج الػالدةمتػسط  -7
 الدلئجة وقت والدته عم  مل هي عميه شػال حيلته.حجيث الػالدة  في حللة استسخار أنسلط الػفلة 

أل  معجل وفيلت الخض : أؼ عجد الػفيلت سشػيل  مغ الخض  الحيغ تقل أعسلرهع عغ سشة  لكل  -2
شفل يػلجون أحيل   والسعجل يعبخ عغ احتسلل الػفلة خالل الفتخة السحرػرة بنغ الػالدة واكتسلل 

 ي أل .الدشة األول  مغ العسخ بللزبط مزخوبل  ف

معجل وفيلت األشفلل دون سغ الخلمدة: يتسثل في متػسط العجد الدشػؼ لػفيلت األشفلل دون  -3
سغ الخلمدة لكل أل  يػلجون أحيل  خالل الدشػات الخسذ الدلبقة  والسعجل يعبخ عغ احتسلل 

في  الػفلة خالل الفتخة السحرػرة بنغ الػالدة واكتسلل الدشة الخلمدة مغ العسخ بللزبط مزخوبل  
 أل .

                                                           
 46  ص7992تقخيخ مؤتسخ األمع الستحجة لمبنئة والتشسية  ريػ دؼ جلننخو   8



 

 

نفلق عم  السدتذفيلت والسخاكد الرحية والعيلدات وخصط التأمنغ ندبة اإلنفلق الرحي: أؼ اإل -4
 جسللي.فلق الحكػمي أو الشلتج السحمي اإلنيع األسخة مشدػبل  إل  إجسللي اإلالرحي وتشط

الحرػل عم  الخجملت الرحية: وهػ الشدبة السئػية لمدكلن الحيغ يسكشاع الحرػل عم   -5
خجملت الرحية السحمية السالئسة سنخا  عم  األقجام أو بلستخجام وسلئل االنتقلل السحمية فيسل ال ال

 يديج عم  سلعة.

  الرحية:  التنمية يقييم معاييا -ثانياا 

 التي واألشخا  والسشطسلت السػارد مجسػ  " أنهب الرحي الشطلم العللسية  مشطسة الرحة عخفت

 األسلسي هجفه يكػن  مجاػد كل عغ عبلرة الرحي صحية. والشذلط بأنذصة الكيلم في تدلهع

 إشلر في أو العسػمية الرحة أو الفخدية الرحة إشلر في ذلظ كلن سػا  الرحة وتحدنغ حسلية

 القصلعلت متعجد
9
 كلفة عم  يحتػؼ  العللسية الرحة مشطسة تعخيف حدب الرحي . فللشطلم"

 خلصة  مأ عسػمية صحية مؤسدلت لنتأك سػا    الرحة  تحدنغ إل   تاج التي األنذصة

 .فخدية مأ جسلعية
 الرحي: السدتػػ  تحدنغ المعيا  األول: -

 وعلمل صحي؛ مدتػػ  أحدغ تسثل والتي  بللجػدة متعم  علمل: علممنغ إل  يشقدع الرحة تحدنغ فاج 

 في والجسلعلت األفخاد بنغ الفػارق  تقميز في درجة أقر  سثلت والتي  الرحة تػزي  في بللعجالة متعم 

 .الرحية الخجملت عم  الحرػل مجلل

  الرحي:  الشطلم استجلبة المعيا  الثاني:

 يسكغ والحؼ السخض  بلحتخام متعم  علمل: علممنغ إل  يرش  أن يسكغ االستجلبة لجرجة العلم فللسفاػم

 ببعس الستعمقة الجػانب ويخز  السخض  شخ  مغ األول  بللجرجة يكيع ألنه مػضػعي غنخ نهبأ وصفه
 بكيفية متعم  الثلني الرحي. والعلمل الشطلم زبلئغ بػصفاع بلستسخار السخض  يصخحال التي االنذغلالت

 والتي  الرحي الشطلم زبلئغ بػصفاع عتاوعلئال لمسخض  الستكخرة لالنذغلالت الرحي الشطلم استجلبة

 .الرحية السؤسدلت في مبلشخ بذكل مالحطتال يسكغ

                                                           
9 OMS: Rapport Mondial sur la Santé dans le Monde, Pour un système de Santé Plus 

Performant, Genève 2111, p.8. 



 

 

 

 :الرحي لمشطلم العلدل التسػيل المعيا  الثالث: -

 إذا علدل بذكل مسػلة تكػن  الرحية الخجملت أن " الذأن احاب العللسية الرحة مشطسة تقخيخ وجل  في

 عغ مدتقل بذكل العلئالت  لكلفة الغحائية نخغ والسرلريف الرحية السرلريف بنغ مدلواة  هشلك كلنت

 السللية السدلهسة فسعيلر .71"الرحي لمشطلم استخجاماع ومدتػيلت صحتاع ومدتػيلت دخػلاع مدتػيلت

 مدلهسة بنغ الرحية الخجملت عم  الحرػل في التػازن  عغ البحث شخي  عغ ل  اجتسلعي ل  هجف يعج   العلدلة

 مغ االستفلدة مغ السخض  قجرة عجم لتفلدؼ الجولة ومدلهسة  الفقنخة العلئالت ومدلهسة  السيدػرة العلئالت

 .كبنخة صحية لسذكالت يعخضاع قج مسل مللية ألسبلب الرحي الشطلم
 

 

 :يعزيز قد ة األنظمة الرحية عمى يهفيا الخدمات الرحية األساسية لمجميع  -ثالثاا 

إن تعديد قجرة األنطسة الرحية عم  تػفنخ الخجملت الرحية األسلسية لمجسي  عم  أسذ الكفل ة 
عم  هحا األسلس نجج االهتسلم الػاس  لتقلريخ السؤتسخات ومؤتسخات القسة ذات الرمة   وساػلة السشلل

 77:التي تعقجهل األمع الستحجة  والجورات االستثشلئية لمجسعية العلمة بسل يأتي

 تحدنغ وتصػيخ إدارة السػارد البذخية العلممة في خجملت القصل  الرحي. -7

شة عم  خجملت الرحة الكفؤة والخخيرة  تذسل تعديد إمكلنية الحرػل برػرة مشرفة ومحد -2
 الػقلية عم  كلفة مدتػيلت الشطلم الرحي  والحرػل عم  األدوية الزخورية بأسعلر ميدػرة.

دمج السذكالت الرحية في االستخاتيجيلت والديلسلت والبخامج الستعمقة بللقزل  عم  الفقخ وتحقن   -3
 التشسية السدتجامة.

وتصبن  نتلئج البحػث عمنال  خلصة  ػ القزليل الرحية ذات األولػية نحتػجيه الجاػد البحثية  -4
 القزليل التي تسذ الفئلت الدكلنية الزعيفة والسعخضة لإلصلبة بلألمخاض.

                                                           
71 OMS: Ibid,, p.85. 
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جيل تعديد تكلفؤ الفخص في الحرػل عم  خجملت الرحة والتعميع والتجريب والسعللجة والتكشػلػ  -5
 لرحة.الصبية واالهتسلم بلآلثلر الجلنبية لدػ  ا

تقجيع مدلعجات تقشية ومللية إل  البمجان الشلمية والبمجان التي تسخ اقترلديلتال بسخحمة انتقللية لتشفنح  -6
استخاتيجية الرحة لمجسي   بسل في ذلظ أنطسة السعمػملت الرحية وقػاعج البيلنلت الستكلممة عغ 

 تبشي تشسية صحية.

قنيع الخوابط بنغ الرحة والبنئة  وتدتفنج مغ إشالق مبلدرات دولية لبشل  القجرات  تدلعج في ت -7
السعلر  السكتدبة مغ أجل تانئة استجلبلت أكثخ فعللية إزا  األخصلر البنئية التي تاجد صحة 

 اإلندلن.

القصلعنغ إقلمة شخاكلت متعجدة السجلالت بنغ نقل ونذخ التكشػلػجيل بذخوط متف  عمنال  تذسل  -8
 لخجمة الرحية.العلم والخلص لتأمنغ الحرػل عم  ا

لتخفيس ندبة الػفيلت واإلصلبلت  ؛تعديد بخامج مشطسة العسل الجولية ومشطسة الرحة العللسية -9
واألمخاض الساشية  وربط الرحة الساشية بتحدنغ الرحة العلمة كػسنمة لتعديد الرحة العلمة 

 والتػعية الرحية.

 

 : الرحية المدتدامة التنمية أهداف - ابعاا 

 72السدتجامة هي:أهجا  التشسية 
 مػلاػد711111 لكال وفالة حللاة 71 ماغ أقال إلا  األماالت لػفيالت العللسياة الشدابة خفاس .7

 .2131علم  بحمػل حي

 علم بحمػل تفلديال يسكغ التي الخلمدة سغ دون  واألشفلل الخض  السػالنج لػفيلت حج وض  .2

 وفالة حللة 72 إل  األقل عم  الخض  السػالنج وفيلت خفس هج  بمػغ إل  البمجان جسي  بدعي  2131

 لكال وفالة حللاة 25 إلا  األقال عما  الخلمداة ساغ دون  األشفالل وفيالت وخفاس حاي  مػلػد 7111 لكل

 .حي مػلػد 7111

 التالب ومكلفحة الساسمة السجارية السشلش  ضخاوأم والسالريل والدل يجزاإل ألوبئة حج وض  .3

 .2131 علم بحمػل األخخػ  الدلرية ضخاواألم بللسيل  السشقػلة ضخاواألم الكبج

                                                           
 .2212، منظمة الصحة العالمية، 2232الصحة في خطة التنمية المستدامة لعام  12



 

 

 الػقلية خالل مغ الثمث بسقجار الدلرية غنخ ضخااألم عغ الشلجسة السبكخة الػفيلت تخفيس .4

 .2131 علم بحمػل العقمنتنغ والدالمة الرحة وتعديد  والعالج

 الكحاػل وتشالول اإلدمالن ماػاد تعالشي يذاسل بسال الساػاد  اساتعسلل إسال ة ماغ الػقلياة تعدياد .5

 .ذلظ وعالج بللرحة  يزخ نحػ عم 

 إلا  العاللسي السداتػػ  عما  الساخور حاػادث عاغ الشلجساة واإلصالبلت الػفيالت عاجد خفاس .6

 .2131 علم بحمػل الشر 

 ذلاظ فاي بسال واإلنجلبياة  الجشداية الراحة رعلياة خاجملت عما  الجسيا  حراػل ضاسلن .7

 فاي اإلنجلبياة الراحة وٕادمالج األسخة  بتشطيع الخلصة التػعية وأنذصة والسعمػملت األسخة تشطيع خجملت

 .2131 علم بحمػل الػششية مجخاوالب تيجيلتخااالست

 وٕامكلنية السللية  السخلشخ مغ الحسلية ذلظ في بسل الذلممة  الرحية التغصية تحقن  .8

 والمقلحلت األدوية عم  الجسي  حرػل وٕامكلنية الجنجة األسلسية الرحية الخعلية خجملت عم  الحرػل

 .التكمفة والسيدػرة والفعللة والسأمػنة الجّنجة األسلسية

 الخصخة الكيسيلئية لمسػاد التعّخض عغ الشلجسة ضخاواألم الػفيلت عجد مغ كبنخة بجرجة الحج .9

 .2131 علم بحمػل والتخبة والسل  الاػا  وتمّػث وتمػيث

 جسي  في التبغ مكلفحة بذأن العللسية الرحة لسشطسة اإلشلرية االتفلقية تشفنح تعديد .71

 .االقتزل  حدب البمجان 

 الدلرية وغنخ الدلرية ضابلألمخ  الخلصة واألدوية المقلحلت مجلل في والتصػيخ البحث دعع .77

 األسلسية والمقلحلت األدوية عم  الحرػل إمكلنية وتػفنخ األول  السقلم في الشلمية البمجان بال تتأثخ التي

 السمكية حقػق  مغ بللتجلرة السترمة بللجػانب الستعم  االتفلق بذأن الجوحة إلعالن وفقل   معقػلة  بأسعلر

 في تخد التي األحكلم مغ بللكلمل االستفلدة في الشلمية البمجان ح  يؤكج الحؼ العلمة  وبللرحة الفكخية

 لحسلية الالزمة السخونة بأوجه وتتعم  الفكخية السمكية حقػق  مغ بللتجلرة السترمة الجػانب بذأن االتفلق

 .األدوية عم  الجسي  حرػل إمكلنية أجل مغ العسل سيسل وال العسػمية  الرحة

 وتجريبال وتصػيخهل القصل  هحا في العلممة القػػ  وتػضيف الرحة قصل  في التسػيل زيلدة .72

 .كبنخة زيلدة الشلمية  الرغنخة الجدرية والجول نسػا   البمجان أقل في وبخلصة الشلمية  البمجان في واستبقلئال

 مغ والحج السبكخ اإلنحار مجلل في الشلمية  البمجان سيسل وال البمجان  جسي  تراقج تعديد .73

 .والعللسية الػششية الرحية السخلشخ وٕادارة السخلشخ



 

 

 

 

 لمرحة والقانهنية والبيئية والتقنية والجتماعية والقترادية الدياسية المحددات ثاأ

 :سه ية في الرحة في والافاهية
13

 

 :والقانهنية الدياسية محدداتال -1

 بللبماج والعاػدة اإلعسالر إعالدة عما  العسال باج  نإ حناث كلفاة؛ السحالور ما  الديلساي السحاػر ويتجاخل يختبط

 ساةئالسال الطاخو  وإيجالد خلرجياة جاالت ماغ اإلرهالب دعاع بػقا  إال يتحقا  ال والتصاػر التشسياة عجماة إلا 

 .البشل  عسمية في الػششية والفئلت القػػ  جسي  إلشخاك

 األثاخ باللغ السلضاية الدشػات خالل سػرية عم  السفخوضة الحخب لسخمفلت كلن :القترادية محدداتال- 0

 فاي االقترالدية الشلحياة ماغ واآلثالر السخمفالت تماظ وانعكدات الراحي  القصال  مشطػماة عسال واقا  عما 

 :التللية التحجيلت

 .سػرية عم  السفخوضة الجلنب األحلدية القدخية واإلجخا ات االقترلدؼ حرلرال -أ 

 ماغ كبناخ عاجد عسال تػقا  إلا  أدػ الاحؼ )التحتياة البشا ( التشسياة مقػمالت فاي الػاسا  الاجملر  -ب 

 .القصخ أرجل  مختم  في الرحية السؤسدلت

 مرالدر وضاع  الاػششي السالل سأر  ماغ جاد  وهجاخة االحتيلجلت واتدل  السللية السػارد محجودية  -ج 

 .لال السخصط الرحية الحنػية السذلري  مغ عجد تشفنح تسػيل

 وزارة جااػد فاي أثاخت كسال الرايلنة  قصا  تاػفخ وعاجم الصبياة التجانادات أساعلر فاي كبناخ ارتفال   -د 

 .وغنخهل والسدمشة والػبلئية والػراثية السشلعية األمخاض أدوية وبلقي المقلحلت لتأمنغ الرحة

 بللقصل  العلممة والكػادر عسػمل   الكفل ات وهجخة والاجخة الشلزحنغ عػدة متصمبلت وضخلمة الشدوح  -ه 

 .وخلرجال البمج داخل خرػصل   الرحي

 السيال  ( الداكلن الحتيلجالت الصبيعياة الساػارد كفلياة وعاجم اإلرهالب ضال فاي الغاحائي األماغ تحاجؼ  -و 

 .)والصلقة والغحا  
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 .السلئية السػارد مغ سػرية حرة عم  والتعجؼ الجفل  مػجلت ضل في السلئية السػارد تحجؼ  -ز 

 .2177 علم مشح سػرية لال تتعخض التي األزمة جخا  استقخار عجم بحللة الدكلن  -ح 

 .الفعمية اإلعللة معجل ارتفل   -ط 

 .الدكلنية والفئلت الذخائ  مختم  ولجػ أنػاعال بسختم  البصللة مذكمة تفلقع  -ؼ 

 .العسل سػق  إل  بللجخػل الخاغبنغ لجػ اإلحبلط مذكمة تشلمي  -ك 

 .األشفلل عسللة ضلهخة تشلمي  -ل 

 :الجتماعية المحددات -3

 تحجد والتي إشلرهل في األفخاد يعير التي االجتسلعية الطخو  في لمرحة االجتسلعية السحجدات تتسثل

 قج والتي لمسخلشخة فخدية عػامل كػنال مغ بجال    " االجتسلعية الخصػرة ضخو " عغ عبلرة فاي صحتاع 

 القمب أمخاض السثلل سبنل عم  مشال والتي مل  بسخض   اإلصلبة مخلشخ نقرلن أو زيلدة في إمل تتدبب

 عم  مزت علمل     /31/مغ أكثخ قبل الرحة لتعديد أوتلوا مؤتسخ أكج حنث الثلني الشسط سكخؼ  أو الػعلئية

 بنئلت إقلمة ضسلن خالل مغ وتحدنشاسل ورفلهنتاع صحتاع في التحكع زيلدة مغ الشلس تسكنغ ضخورة

 يذسل هشل البنئلت ومعش   والماػ والجراسة والعسل العير مغ فنال ويتسكشػن  أوفخ برحة تستعاع مدتجامة

 .السحيصة العػامل كلفة

 التػضياف الاػضيفي  واألماغ البصللاة التعمايع   اقترالدؼ :اآلتاي الشحاػ عم  السحجدات تمظ أهع عخض ويسكغ
 شابكة االجتسالعي  واالساتبعلد العشا  الدكغ  الغحائي  األمغ انعجام السبكخة  الصفػلة تشسية العسل  وضخو 

 .إلخ ...اإلعلقة الجشذ  الدكلن  حللة الرحية  الخجملت االجتسلعي  األملن

 :الرحة عم  السؤثخة سػرية في االجتسلعية الحيلة قصلعلت وأهع

 والتعميع التخبية عسمية أسلسي بذكل الرحة ووزارة التخبية ووزارة العللي التعميع وزارة مغ كل تتػل : التعميع– أ
 التػعية ونذخ السصمػبة السدتججة االخترلصلت ومػاكبة العسل سػق  حلجة وتمبية الساشي والتجريب

 .السجرسية والرحة الجراسية السشلهج خالل مغ وخلصة    الرحي والتثكيف

 األماخاض ذوؼ  الخلصاة  االحتيلجالت ذوؼ  األشفالل تعمايع بللراحة  العالقة ذات الساسة السجلالت أهع ومغ

 الراحية  غناخ الغحائياة العالدات التجخنغ :  مثل السجارس داخل الخصخ عػامل مكلفحةية   الشفد واألزملت

 .وغنخهل الكحػل  السخجرات  الصخقي  السخور بحػادث التػعية البجني  الشذلط قمة



 

 

 سيلسلت :خالل مغ أسلسي بذكل الرحي القصل  بعسل تختبط التي: والعسل االجتسلعية الذؤون  -ب

 بأعسجتال االجتسلعية الحسلية مشطػمة تأسيذ في بللسدلهسة الستسثمة الستكلممة االجتسلعية والحسلية الخعلية

 في الستخرز االجتسلعي واألملن رحيةلوا السعيذية التأمنشلت بخجملت الستخرز الزسلن الثالثة
 وذوؼ  واألحجاث  األيتلم ( مغ الاذة والفئلت الذاجا  وأسخ الػشغ وجخح  الفقنخة واألسخ األفخاد رعلية

 بخامج في والسدلهسة   ...) األسخية الخعلية وفلقجؼ السعشفنغ  واألشفلل   والشدل  الدغ  وكبلر علقة اإل

 هح  بلنخخاط تدس  تشسػية شخوط بتحقن  لخبصه إنتلجية بحهشية الفقنخة لمفئلت السػجه االجتسلعي الجعع

 مخاكد خالل مغ والساسذة الاذة لمفئلت الشػعية االجتسلعية الخجملت تقجيع إل  إضلفة بللتشسية. الفئلت

 .الدػرية السحلفطلت جسي  في والسشتذخة لمػزارة التلبعة االجتسلعية الخعلية ومعلهج

 السقاجرات كلمال تػضياف فاي السدالهسة فاي الستسثال العسال:  ساػق  وٕادارة سيلسالت ورساع التشساػؼ  الاجور -ج

 متشلهي والتسػيل الشذصة العسل سػق  وتػجالت األفخاد إنتلجية تعدز وبخامج استخاتيجيلت خالل مغ الػششية

 ما  مالراتاه ومػا ماة السسكاغ األعطساي بللحاج األفاخاد إنتلجياة لزاسلن العسال وفاخص والتذاغنل الراغخ

 بسختما  اإلنتلجياة والقصلعالت العسال ساػق  احتيلجالت ما  التعمايع مخخجالت ورباط العسال ساػق  احتيلجالت

 التشسية عسمية في السجتس  لذخائ  كلمل وانجملج تسكنغ عشال لنشتج والبنئية  واالجتسلعية االقترلدية أشكللال

 التسكانغ وخاجملت الخيفياة التشسياة باخامج خاالل ماغ الخياف فاي سيسل ال الفقنخة  الاذة الفئلت عم  التخكند م 

 السحلفطالت جسيا  فاي الخيفياة الراشلعلت ووحاجات الخيفياة التشسياة مخاكاد تقاجمال التاي األفاخاد قاجرات وبشال 

 .الدػرية

 ساػرية وتتستا  عسال  فاخص وخما  وششياة واردات تحقنا  فاي سال  ما دورا   الدايلحة قصال  يمعاب  :دايلحةلا -د

 متبالدل تفلعال ويػجاج .الجغخافاي ومػقعاال ومشلخاال وشاػاشئال وثقلفتاال بتخاثال مختبصة سيلحي جحب بسشلش 

 غما الدايلحة فاي سامبل   تاؤثخ الابالد فاي باال السختبصاة والسذاكالت الراحية فللقزاليل والدايلحة  الراحة بانغ
 ماغ لكال واردات وتاػفنخ الدايلحة تشسياة فاي تدااع الصبياة الدايلحة مقػملت فخاتػ  فإن أخخػ  جاة ومغ جاة 

 .والرحة الديلحة

 صاػرة وتقجيع سمػكيلتاع وتغننخ الشلس إل  السعخفة ونقل صحية رسلئل بث إن: الجيشية والذؤون  اإلعالم -ها
 ماغ الغللبياة ويداتجنب السختمفاة  االترالل وسالئل خاالل ماغ تعدياد  ياتع أن يجاب الحكػماة عسال عغ ةيحكيك

 ما  السدالهسة الاػزرات دور يباخز الدايلق هاحا وفاي واالجتسالعننغ  الاجيشننغ القالدة ماغ السذاػرة إلا  السجتسا 

 .)والتقلنة االترلالت وزارة – األوقل  وزارة – اإلعالم وزارة(  الرحية التػعية بث في الرحة وزارة



 

 

 :أتي ي مل عم  التخكند أسلسي وبذكل: االستخاتيجي والتعلون  الخلرجية العالقلت -و

 بأولػيلت وتعخيفاع الجول في الدػرية العخبية الجساػرية مسثمي خالل مغ العسل مشاجية تصػيخ -

  .استخاتيجي تعلون  تشفنح تسكنغ باج  الرحي  الرعنج عم  والحلجلت لعسلا

 .والرحية اإلندلنية قزليلنل عم  الجولية السحلفل كلفة في التأكنج -

 السعلر  ونقل واإلمكلنيلت الصلقلت كلفة مغ واالستفلدة الػشغ سق  تحت السغتخبنغ م  التػاصل -

 .الحجيثة والعمػم

 :ةالتكنهلهجي لمحدداتا -4

 ج  وتع .الستدلر  التكشػلػجي والتصػر الالئمة التغنخ بدخعة واالترلالت السعمػملت تكشػلػجيل قصل  يتر 
 الصب مجلل في قجمت فقج  الحللي عرخنل شاجهل التي التصػرات تمظ إحجػ الصبي السجلل في التكشػلػجيل

 عسمية تدتغخق  أن عغ فعػضل   عطيسة  تدايالت السخيس أو لمصبنب سػا  ومعجات أجادة مغ تحتػيه بسل

 الحلسػب شأن مغ ب إل  أن أص معجودة بجقلئ  حرخهل السسكغ مغ بلت وسلعلت  سلعلت التذخيز

 فعم  ثلنية  نلحية مغ عميه خف ي مل وكذ  نلحية  مغ الصبنب انتبل  يمفت أن يسكغ مل كل وتدجنل تجعيع

 خالل مغ وذلظ األول   تكػيشه مخاحل في أمه بصغ داخل الجشنغ رؤية السسكغ مغ أصب   السثلل سبنل

م   السسكغ ومغ التمفديػن  تذبه شلشة عم  الرػرة لتطاخ الرػتية  فػق  السػجلت عم  تعتسج شبية أجادة
 .لمجشنغ األم رحع داخل معقجة عسميلت إجخا  الالئل رالتصػ 

 وزارة تدع  حنث  .اإللكتخونية السخيس بصلقة سػرية في الحجيثة الصبية لالتكشػلػجي تصبيقلت أهع ومغ

 بلقي م  والتكلمل بطتخاال إلقلمة جلهجة سػرية في الرحي القصل  عسل تشطيع عغ مدؤولة وبرفتال الرحة

 أجل مغ السجني والسجتس  الحكػمية غنخ والجسعيلت والسشطسلت والخلصة العلمة الرحية الخجملت مقجمي

 واحج إلكتخوني شبي مم  بإنذل  القصخ في الرحي الشطلم في الخجملت لتكلمل مدتجامة إجخا ات اتخلذ

 نطلمل   لتػفخ الرحة وزارة قبل مغ الدعي هحا أهسية وتأتي. الصبية لمخجملت مدتخجم أو مخيس لكل

 فيه تتي  الرحية لمخعلية متدمدال   مدتقبميل  

 الرحية الخعلية خجملت ربط خالل مغ وذلظ أجدائه  وتكلمل الشطلم تخابط مدايل مغ االستفلدة لمسخيس

. الدػرية الجغخافية في الػاقعة الحكػمية وغنخ الحكػمية الرحية السخاف  جسي  في محػرهل السخيس ليكػن 



 

 

 مخضية حلالت ترلحبال مل علدة والتي السعقجة  الصبية الحلالت تفخضال التي التحجيلت لسػاجاة وأيزل  

 .واحجة مؤسدة مغ أكثخ في العالج تتصمب أخخػ 

 :البيئية محدداتال- 5

 وزارةو  والبنئة  السحمية اإلدارة وزارة مغ كل وتقػم البنئية  بللسذكالت ل  وثيق ل  ارتبلش الرحة قزليل تختبط

 األمثل بللتخصيط أسلسي بذكل الرحة  وزارةو  الدراعة  وزارةو  اإلقميسي  التخصيط هنئةو  السلئية  السػارد

 شبكلت صيلنةو  لمذخب  الرللحة السيل  إمجادات تػفنخو  استجامتال  وضسلن السلئية السػارد الستخجام

 فيزلنلت / الصبيعية لمكػارث التأهبو  مشال  اآلمغ والتخمز الشفليلت تخحنل تأمنغو  العلمة  السجلرؼ 

 .وغنخهل الدػق  ومخاقبة الغحا  سالمةو   /وغنخهل سنػل 

 تمػث مغ البنئية السشطػمة مكػنلت اختالل يؤدؼ حنث الرحية  لمتشسية ل  هلم ا  محجد البنئية الدالمة ج  وتع

 اإلسالالت :مثل سػا  حج عم  والسدمشة الدلرية األمخاض انتذلر إل  والاػا  والتخبة السيل  واستشدا 

 الصفنمية األمخاض اإلسالالت  عغ الشلجسة سشػات الخسذ دون  األشفلل ووفيلت األشفلل سالالتإ وخلصة  

 .وغنخهل الحلدة  التشفدية وااللتالبلت التشفدي الجالز أمخاض والخسجية 

 القػاننغ تمظ تصبن  مجػ لكغ وغشية  ماسة سػرية في البنئية بللدالمة العالقة ذات التذخيعية البنئة ج  تع كسل

 :مل يأتي نحكخ الحرخ  ال السثلل سبنل وعم . األكبخ التحجؼج  يع

 . سػرية في الػششي العسل وخصة البنئية االستخاتيجية  -

 2114 لعلم 77 رقع بللقلنػن  وتعجيالته 2112 لعلم / 51 / رقع البنئة حسلية  قلنػن   -

 2172 لعلم البنئة حسلية قلنػن   -

 .الكيسيلئية لمدالمة الػششي السختدع  -

 الدلمة الرشلعية – البمجية الشفليلت يتشلول الحؼ 2114 لعلم اإلدارية الػحجات وجسللية الشطلفة قلنػن   -
 فإنه الصبية  لمشفليلت ل  مشتج الرحي القصل  بحدبلنو  الخرػص وجه وعم    إلخ  ...الصبيةو  والخصخة

 العلمة الذبكة إل  شخحال قبل معللجتال الدلئمة الصبية الشفليلت مشتجي عم  يتػجب السخعية القػاننغ بسػجب

 نقصة عشج البمجية الشفليلت عغ فرمال الرمبة الصبية الشفليلت مشتجي عم  يتػجب كسل الرحي  لمرخ 

 .تخحنمال عغ السدؤولة الجاة إل  وتدميسال السشذأ



 

 

 إل  السصخوحة الرشلعي الرخ  وميل  والخؼ  الذخب ميل  لشػعية الػششية والسعلينخ السػاصفلت  -

 .وغنخهل آمغ بذكل استخجامال إلعلدة السعللجة والسيل  العلمة الذبكلت

 الدصحية السيل  تمػث مذلكل مغ لمتخفيف الخيفية السشلش  لتذسل الرحي الرخ  شبكلت تػسي  تع وقج

 لمتجسعلت الرحي الرخ  معللجة محصلت بشل  تع كسل الفشية  الحفخ استخجام مغ والتخفيف والجػفية

 وبحدب سػرية  في العلمة الرحة مدتػيلت عم  إيجلبل   انعكدت الجاػد تمظ كل .والستػسصة الكبنخة

 74يأتي: مل نحكخ  2119 علم في السشفح األسخؼ  الرحي السد 

 %. 89.7 نطيفة شخب ميل  لاع تتػفخ الحيغ لمدكلن السئػية الشدبة -

 %.98.6 صحي صخ  لاع تتػفخ الحيغ لمدكلن السئػية الشدبة -

  % 711 بنغ مل مػزعة  % 95 )إصحلح( صحية خجملت لاع تتػفخ الحيغ لمدكلن السئػية الشدبة -
 .ريف % 91 و حزخ

 الجالز أمخاض أن نالحع الػفلة أسبلبإل   وبللشدبة  2177 لعلم الرحة وزارة إحرل ات وبحدب

إل   بللشدبة ذاتال السختبة وتحتل حجوثل   األكثخ العذخة ألمخاضإل  ا بللشدبة." الثلنية السختبة تحتل التشفدي
 217775 .لعلم الرحة وزارة في السدجمة السخاضة إحرل ات تقخيخ

 أولػيلت ضل في وخلصة   الحكػمي السدتػػ  عم  البنئي العسل أولػية تخاجعت األزمة سشػات وخالل لكغ

 الخجملت عػدة تأمنغ أجل مغ اإلرهلبية األعسلل عغ الشلتجة األضخار تأهنل وٕاعلدة واألملن األمغ تحقن 

 السحمية اإلدارة وزارة م  البنئة لذؤون  الجولة وزارة دمج تع كسل .وغنخهل العسل  الستسخار الالزم األدن  بللحج

 .والبنئة السحمية اإلدارة وزارة لترب 

 

 :الرحي التمهيل سياسة
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 75/2/2121تست زيلرة السػق  بتلريخ 
 حاجوثل   األكثاخ األماخاض تقخياخ الراحة  وزارة فاي الاجولي والتعالون  التخصايط مجيخياة - السعمػمالت ونطاع اإلحرال  دائاخة 75

 . ICDلألمخاض  الجولي الترشيف فرػل حدب 2177 لعلم الدػرية العخبية ةجساػريال مذلفي في السدجمة



 

 

 الدعي عشج خلصة الرحية اإلدارات تػاجه التي الساسة التحجيلت مغ الرحي القصل  تسػيل استجامة ج  تع

 الحرػل عم  ا  قلدر  السجتس  في فخد كل يكػن  أن بال يقرج والتي الذلممة الرحية التغصية مفاػم ن صبتل

 ملدية ضلئقة ذلظ يدبب أن مغ الخػ  دون  عللية جػدة بجرجة يحتلجال التي الخجملت الرحية عم 

 .شجيجة

 :الذاممة الرحية التغطية يحقيق أجل من ومتكامل مدتدام صحي يمهيل نظام بناء :الاؤية

 الرحية الشطع تسػيل 2171 علم العللسية الرحة مشطسة عغ الرلدر بللرحة الخلص العللسي التقخيخ غ  بنَّ 

 السللية السػارد جس  هػ الذلممة الرحية التغصية تحقن  ل إ الدبنل نإ .الرحية التغصية ل إ الدبنل –

 .الستلحة السػارد استخجام كفل ة وتحدنغ السبلشخ الجف  عم  االعتسلد والحج مغ الكلفية

 مدتػػ  وانخفلض  الرخ  أسعلر وتقمبلت  سػرية عم  السفخوض االقترلدؼ والحرلر الذخسة الحخب

 يدتمدم الستدايجة تكمفتال وارتفل   الرحية الخجملت عم  الصمب وزيلدة الخاهشة السخحمة الفخد خالل دخل

 وتتسثل أهجا  هح  الديلسة يسل يأتي: تسػيل دائسة. مرلدر تأمنغ

 .الرحة لهزا ة المتاحة المها د استخدام كفاءة يحدين : 1الهدف

 مغ والحج الستلحة السػارد استخجام فعللية ورف  األدوية عم  الزخورؼ  غنخ الرحي نفلقاإل تقميز إن

 اعتسلدا   السقجمة الخجملت تحجيج خالل مغ الرحية السػارد استخجام كفل ة تحدنغ في والفدلد يداع الاجر

 أن يسكغ الكفل ة تحدنغو  .الخجملت هح  تقجيع وجػدة تكمفة بللحدبلن األخح م  الدكلنيةاالحتيلجلت  عم 

  الرحي. نفلقالإ إجسللي مغ% 74 -%72 تػفنخ مغ الجخل السشخفزة البمجان غسكّ  ي  

  :العمل إجااءات

 ترسيع بذأن السعمػملت عم  السبنشة القخارات واتخلذ الرحية الشفقلت تجف  بتتب  الستعمقة البيلنلت جس  -  

 .الذلممة الرحية نطع التغصية

 إدارة نطلم وتفعنل الاجر مغ الحج شخي  عغ السللية مػاردهل إدارة في السدتقمة العلمة الانئلت كفل ة رف  -  

 .والسللي اإلدارؼ  الفدلد أشكلل كلفة ومحلربة ومخاقبة السدتػدعلت 



 

 

 كل وعزػية الرحة وزارة بخئلسة فخي  تذكنل شخي  عغ الػششية الرحية الحدلبلت بيلنلت قلعجة بشل  - 

 .الرحية الخجملت تقجم التي األخخػ  الػزارات مغ ومسثمنغ الجولي والتعلون  التخصيط وهنئة السللية وزارة مغ

 .الصبية واألجادة لمسػاد السػحج االستجخار وتعديد االستخاتيجي الذخا  -   

تكلليفه وخمقه انقصلعالت لابعس الساػاد الصبياة والاشقز  السػحج نطخا  الرتفل ) م  التحفع عم  االستجخار 
   .في بعزال اآلخخ مسل أدػ لمتأخخ بتقجيع الخجملت الرحية ( 

 خالل مغ والسخخجلت السجخالت أسلس عم  التلبعة وجالتال الرحة لػزارة السخصػدة االعتسلدات تػزي   - 

 .السجخالت أسلس عم  االعتسلد مغ بجال   األدا   تقلريخ تقنيع

 .الذلممة الرحية التغصية لتحقن  الالزمة السللية السػارد زيلدة : 0 الهدف

 اإلجخا ات: 

 ووزارة السحمية اإلدارة ووزارة الديلحة وزارة( ة السعشي الجالت م  والتشدن  العالجية الديلحة تذجي  -  

 .لال الالزمة التدايالت لتقجيع) عالماإل

 .السحمي لمجوا  خلرجية أسػاق يجلدإو  السرجرة األدوية ندبة زيلدة -  

 تؤثخ ال لمجولة العلمة السػازنة شخي  عغ التسػيل نقز تدج وابتكلرية ججيجة تسػيل مرلدر عغ البحث -  

  .مشاع الفقخا  وخلصة الرحية الخعلية مغ السدتفنجيغ السخض  عم  هح  السرلدر

 المباشا  الدفع عمى العتماد من : الحد3الهدف

 تؤدؼ قج والتي السبلشخة السجفػعلت وتالفي الدكلن مدتػػ  عم  السخلشخ وتجسي  العلدل السدب  الجف  إن

 .الذلممة الرحية التغصية تحقن  في أسلسية مبلدغ هي الخجمة تقجيع مكلن في الفقخ وٕال   مللية كلرثة إل 

 :اإلجااءات

 .السلضية الفتخة خالل تصبيقه إليه آل ومل سػرية في الرحي التأمنغ لػاق  دراسة إجخا 
لنخة سػرية مغ األجخ الذاخؼ  251)التأمنغ الرحي السعسػل به لسػضفي الجولة والستسثل بحدع مبمغ 

سشلن : معللجة األ جخا ات الصبية مثلمغ العلممنغ لعجم شسػله لجسي  اإلوالحؼ عميه مالحطلت وشكلوػ 



 

 

شبل  والسذلفي والسخاكد الصبية الستعلقجة م  شخكلت السخبخية وعجم رضل األ ل بعس التحللنلم  عجم قبػ 
 .(ب الذخكلت بجف  السبللغ السدتحقةالتأمنغ الرحي عغ أدا  وأسمػ 

 مجروس اجتسلعي وضسلن صحي ضسلن شبكة إنذل  عم  والعسل االجتسلعية الذؤون  وزارة م  التعلون  - 
 .األزمة مغ والستأثخة الاذة لمفئلت

 إدارة شخكلت أدا  عم  فشيل   اإلشخا  مغ الرحة وزارة تسكغ التي القػاننغ إصجار التذخيعلت دراسة -  

 .الشفقلت الصبية

 /الخلص الرحي التأمنغ تفعنل / الرحي بللتأمنغ االشتخاك بزخورة السػاششنغ ثقة زيلدة عم  العسل - 

 .والتػعية التثكيف مغ خالل

 .شبية نفقلت إدارة شخكلت م  التعلقج عم  السدتقمة العلمة الانئلت تذجي    -
 


