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 نمط الحياة الصحية - 1

 :مقدمة

 تعريف الصحة: 

الصالالالالالحة لالالالالال  حالالالالالالة لبتمالالالالالال الحالالالالالالة البدنيالالالالالة و العقليالالالالالة ي النحسالالالالالية و ا  تما يالالالالالة و الروحيالالالالالة و ليسالالالالال  فقالالالالال  الخلالالالالالو مالالالالالن 
 األمراض.

و تعنالالالال  أن  ميالالالالع أ مالالالالزة ال سالالالالم تعمالالالالا بكحالالالالاءة و توافالالالالك  مقالالالالا للو الالالالا ف الحسالالالاليولو ية لكالالالالا منمالالالالا.  الصحححححة الةدنيححححة:
 و لذا ما نقصده عادة حين نقول "لذا الشخص يبدو بصحة  يدة".

تحقيالالالالك التالالالالوازن بالالالالين ا نسالالالالان و المحالالالالي  الالالالالذي يلالالالالي   يالالالال  وقدرتالالالال  علالالالال  التالالالالأقلم  الصحححححة العق/يححححة ة المفلححححية: تم ححححل
 نحس  و مع الغير و التعاما مع ال غوط  و األزمات.  مع

: كالالالالا لنسالالالالان لالالالالو ع الالالالو فالالالال  أسالالالالرة و فالالالال  م تمالالالالعب و الصالالالالحة ا  تما يالالالالة تأخالالالالذ فالالالال  ا عتمالالالالار الصحححححة ااعتما يححححة
الظالالالالالالالروا ا  تما يالالالالالالالة و ا قتصالالالالالالالادية و قالالالالالالالدرة الحالالالالالالالرد علالالالالالالال  التعالالالالالالالاي  و التحاعالالالالالالالا و التالالالالالالالأقلم و المشالالالالالالالاركة فالالالالالالال  النظالالالالالالالام 

 ع و فاعا ف  الم تمع.ا  تماع  و أن يكون 

تتمثالالالالالالا فالالالالالال  االالالالالالم  الالالالالالالنحا و التماسالالالالالالك الالالالالالالداخل  ل نسالالالالالالان و التزامالالالالالال  باألسالالالالالالا األخالقيالالالالالالة فالالالالالال   الصحححححححة الر  يححححححة: 
  ميع نواح  الحياة، و من ثم التمتمع بالراا عن الذات و راحة ال مير.

 :)Health spectrum(ملتويات الصحة 

ولالالالال  التالالالال  ينابالالالالك عليمالالالالا التعريالالالالف السالالالالابكب و  يو الالالالد لنسالالالالان مكتمالالالالا الصالالالالحة مالالالالن  ميالالالالع النالالالالواح   الصحححححة الم اليححححة
 و لكن لناك دا ما لدا ل رتقاء بالصحة ف  سبيا الوصول لل  الصحة المثالية.

و لالالالال  أن يكالالالالون الحالالالالرد خالالالالال  مالالالالن األمالالالالراض و لديالالالال  مخالالالالزون مالالالالن المقاومالالالالة بحيالالالال  يسالالالالتمر بالالالالدون  الصحححححة اايةابيححححة
 عند تعرا  لمؤثرات خار ية سواء بيولو ية أو نحسية أو ل تما ية.مشابا صحية 

و لالالالالال  أن يكالالالالالون الحالالالالالرد خالالالالالال  مالالالالالن األمالالالالالراض و لكالالالالالن   يسالالالالالتايع المقاومالالالالالة عنالالالالالد تعراالالالالال  لمالالالالالؤثرات  الصححححححة اللححححح/ةية
 خار ية و يقع فريسة للمرض.
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 و التحاليا. ولو الذي   يشكو من  الحرد و لكن يمكن لبتشاف  بواساة الكشف الاب  مرض غير ظاهر

و يالالالال  يعالالالالرا الحالالالالرد أنالالالال  مالالالالرين و يكالالالالون لالالالال  شالالالالكوة معينالالالالة سالالالالواء ل الالالالأ للالالالال  مقالالالالدم  الخدمالالالالة للحصالالالالول  مححححرض ظححححاهر
 عل  العالج أو لم يل أ.

 تعزيز الصحة:

العمليالالالالالالة التالالالالال  تمكالالالالالالن األشالالالالالخا  مالالالالالالن السالالالالاليارة علالالالالالال  صالالالالالحتمم وعواملمالالالالالالا الحاسالالالالالمة، بمالالالالالالا يترتالالالالال  عليالالالالالال  تحسالالالالالالين لالالالالالو 
  .صحتمم

ا رتقالالالالالاء بصالالالالالحة األفالالالالالراد فالالالالال  ات الالالالالاه الوصالالالالالول للالالالالال  الصالالالالالحة المثاليالالالالالة مالالالالالن خالالالالالالل اتمالالالالالا  ويمالالالالالدا تعزيالالالالالز الصالالالالالحة للالالالالال  
 النم  الصح  السليم و الذي يوفر مكونات الحياة الصحية.

                                

 

 

 

 

 

 ية:ساألساالرسائل 

نمالالالالالالال  الحيالالالالالالالاة الصالالالالالالالحية السالالالالالالالليم يقالالالالالالال  ا نسالالالالالالالان مالالالالالالالن األمالالالالالالالراض المعديالالالالالالالة و  يالالالالالالالر المعديالالالالالالالة و األمالالالالالالالراض 
العقليالالالالالالة والمشالالالالالالالابا النحسالالالالالالية، و يسالالالالالالالاعده علالالالالالال  التالالالالالالالأقلم مالالالالالالع ال الالالالالالالغوط و األزمالالالالالالات و التحاعالالالالالالالا ا ي الالالالالالالاب  

 مع الم تمع الذي يلي   ي  لذا:
 ي   الححاظ عل  السلوك السليم و األخالقيات 
    الححاظ عل  المنزل الصح  و صحة البيئة الم اورة و صحة البيئةي 
 ي   ا لتمام بالنظافة الشخصية 
  ا لتمام بالغذاء المتوازن للوقاية من أمراض نقص التغذية أو السمنة 

 
 الصحة المثالية
 الصحة ا ي ابية
 الصحة السلبية

 مرض  ير  الر
 مرض  الر

 

 تعزيز الصحة
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 ا لتمام  باللياقة البدنية و النشاط 
 حلالالالالالال  التو  صالالالالالالب ا لتمالالالالالالام بالسالالالالالالالمة النحسالالالالالالية و الالالالالالالتحكم فالالالالالال  ا نحعالالالالالالا ت و ت نالالالالالال  ال الالالالالالغ  الع

 با يمان
 ا بتعاد عن العنف ب ميع صوره 
  عالالالالالدم التالالالالالدخين ب ميالالالالالع صالالالالالوره بمالالالالالا فالالالالال  ذلالالالالالك التالالالالالدخين السالالالالاللب  ولنالالالالالاك فتالالالالالوة مصالالالالالرية و أخالالالالالرة

 أردنية بأن التدخين حرام
 )تحادي الممارسات ال ارة )ا دمان و الكحوليات 
 الوقاية من الحوادث و خاصة الحوادث المنزلية 
 ة مثالالالالالالالا التالالالالالالالاليم، الكشالالالالالالالف الممكرللمالالالالالالالراض، و التالالالالالالالردد علالالالالالالال  الخالالالالالالالدمات األخالالالالالالالذ بأسالالالالالالالالي  الوقايالالالالالالال

 الصحية و ا ستحادة من البرامج الصحية المتاحة
 التعليم أساس  لبناء الحرد و ا سرة و الم تمع 
 .التعليم لام  دا للحتاة و المرأة 
 حتيا ات تالالالالالالدبير شالالالالالالئون األسالالالالالالرة و ا قتصالالالالالالاد المنزلالالالالالال  و لدارة المالالالالالالوارد الماليالالالالالالة للسالالالالالالرة و تالالالالالالدبيرا 

فالالالالالالال  حالالالالالالالدود المالالالالالالالوارد المتاحالالالالالالالة مالالالالالالالع األخالالالالالالالذ فالالالالالالال  ا عتمالالالالالالالار األولويالالالالالالالات وو الالالالالالالود بنالالالالالالالد للاالالالالالالالوار  و 
 التر ي . 

  المعالالالالالالالد عالالالالالالالن المغالالالالالالالا ة فالالالالالالال  شالالالالالالالراء األثالالالالالالالاث أو األ مالالالالالالالزة المنزليالالالالالالالة أو أدوات للماالالالالالالالم  أوالحالالالالالالالر ب و
 الت    يحتا ما بالحعا أفراد األسرة الصغيرة الت  تبدأ حياتما.

 

 األخالقياتالل/وك الل/يم   

لتمالالالالالالالا  السالالالالالالاللوك السالالالالالالالليم فالالالالالالال   ميالالالالالالالع نالالالالالالالواح  الحيالالالالالالالاة يحقالالالالالالالك تعزيالالالالالالالز الصالالالالالالالحة و الوقايالالالالالالالة مالالالالالالالن األمالالالالالالالراض. و التحلالالالالالالال  
بالالالالالالالاألخالم القويمالالالالالالالة ركالالالالالالالن أساسالالالالالالال  لحسالالالالالالالن التعامالالالالالالالا، وراالالالالالالالاء ال الالالالالالالمير، و الراالالالالالالالا عالالالالالالالن الالالالالالالالذات و تحقيالالالالالالالك الصالالالالالالالحة 

 ا  تما ية و النحسية و الروحية.  

يشالالالالالالما السالالالالالاللوك السالالالالالالليم االالالالالالم  الحيالالالالالالاة الشخصالالالالالالية و اتمالالالالالالا  الممارسالالالالالالات التالالالالالال  تحقالالالالالالك نمالالالالالال  حيالالالالالالاة صالالالالالالح  )بمالالالالالالا لالالالالالالو 
مالالالالالالذكور فالالالالالال  لالالالالالالذا ال الالالالالالزء و فالالالالالال  األ الالالالالالزاء األخالالالالالالرة أي الالالالالالا(، و يشالالالالالالما أي الالالالالالا أخالقيالالالالالالات التعامالالالالالالا مالالالالالالع الغيالالالالالالر و مالالالالالالع 

 الم تمع و التمسك بتعاليم األديان واحترام القوانين. 
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ر مالالالالالن الممالالالالالارات الحياتيالالالالالة التالالالالال  تسالالالالالالم فالالالالال  تعزيالالالالالز قالالالالالدراتنا علالالالالال  التحاعالالالالالا السالالالالالليم نحتالالالالالاج  ميعالالالالالا أن يكالالالالالون عنالالالالالدنا قالالالالالد
مالالالالع الالالالالالنحا و الغيالالالالالر و اتخالالالالالاذ القالالالالالرارات السالالالالالليمة واالالالالالم  الالالالالالنحا و التمسالالالالالك باألخالقيالالالالالات و اتمالالالالالا  السالالالالاللوك القالالالالالويم فالالالالال  
بمالالالالالالالا  ميالالالالالالع منالالالالالالالاح  الحيالالالالالالاة. و مالالالالالالالن الممكالالالالالالن ابتسالالالالالالالار العديالالالالالالد مالالالالالالالن الممالالالالالالارات الحياتيالالالالالالالة  مالالالالالالن الت الالالالالالالارر التالالالالالال  يمالالالالالالالر 

ا نسالالالالان خالالالالالل مراحالالالالالا الحيالالالالاةب ولكالالالالن مالالالالالن المحيالالالالد تالالالالالدري  األسالالالالر و المدرسالالالالين لنقالالالالالا لالالالالذه الممالالالالارات للالالالالال  النشالالالالأ حتالالالالال  
نسالالالالالالاعدلم علالالالالالال  اتمالالالالالالا  نمالالالالالال  الحيالالالالالالاة الصالالالالالالح  و السالالالالالاللوكيات المن الالالالالالماة و ن نالالالالالالبمم الكثيالالالالالالر مالالالالالالن المخالالالالالالا ر التالالالالالال  قالالالالالالد 

 تقابلمم ف  الحياة، و نقيمم شر أنحسمم و شر اآلخرين.

 اتيةالمهارات الحي

ممالالالالالالارات الحيالالالالالالاة لالالالالالال  القالالالالالالدرة علالالالالالال  التالالالالالالأقلم و السالالالالالاللوكيات ا ي ابيالالالالالالة التالالالالالال  تمكالالالالالالن األفالالالالالالراد مالالالالالالن التعامالالالالالالا بحاعليالالالالالالة مالالالالالالع 
 متالمات و تحديات الحياة اليومية و تحقيك  ودة الحياة.

وتتمثالالالالالا ممالالالالالارات الحيالالالالالاة فالالالالال  الممالالالالالارات النحسالالالالالية ا  تما يالالالالالة و ممالالالالالارات العالقالالالالالات بالالالالالين األشالالالالالخا . قالالالالالد نحتالالالالالاج للالالالالال  
و لالالالالالذا  –لالالالالالذه الممالالالالالارات فالالالالال  موقالالالالالف محالالالالالدد، و قالالالالالد نحتالالالالالاج أن نسالالالالالتخدم أبثالالالالالر مالالالالالن ممالالالالالارة فالالالالال  مواقالالالالالف أخالالالالالرة  لحالالالالالدة

 لو المعتاد.

 تشمل المهارات الحياتية ما ي/ي: 

 التواصا و العالقات مع اآلخرين -
 الدعوة لكس  التأييد -
 التحاوض -
 التعا ف و تحمم مشاعر و  روا الغير -
 عما الحريك -
 صنع القرار -
 حا المشكالت -
 التحكير الناقد -
 التحكير ا بتكاري  -
 الوع  الذات  و معرفة الحقوم و موا ن القوة و ال عف -
 تقدير الذات و الثقة بالنحا -
 لدارة الذات و تحديد األلداا -
 لدارة الوق  -
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 لدارة المشاعر و امتصا  الغ   -
 التعاما مع ال غوط -
 التعاما مع الحزن و القلك -
 ا سترخاء -

 صحة الةيئة

مالالالالالا يحالالالالالي  با نسالالالالالان. وقالالالالالد عرفالالالالال  منظمالالالالالة الصالالالالالحة العالميالالالالالة صالالالالالحة البيئالالالالالة بأنمالالالالالا التالالالالالوازن المحالالالالالروض البيئالالالالالة لالالالالال  كالالالالالا 
حدوثالالالال  بالالالالالين ا نسالالالالالان ويالالالالالين مكونالالالالالات البيئالالالالالة مالالالالالن أ الالالالالا صالالالالالحة ورفا يالالالالالة ا نسالالالالالان. لالالالالالذه الصالالالالالحة والرفا يالالالالالة التالالالالال  تمتالالالالالد 

محمالالالالالوم البيئالالالالالة فالالالالال   للالالالالال  أبعالالالالالد مالالالالالن م الالالالالرد صالالالالالحت  البدنيالالالالالة لتشالالالالالما الصالالالالالحة الذلنيالالالالالة والنحسالالالالالية وا  تما يالالالالالة. كمالالالالالا يمتالالالالالد
 لذا التعريف من المكان الذي يلي   ي  ا نسان لل  مكونات البيئة الخار ية المحياة.

 تقع مسئولية تحقيك بيئة صحية عل  عاتك األفراد و األسرة و الم تمع و الدولة.  

الصالالالالالالح (، تشالالالالالالما مكونالالالالالالات البيئالالالالالالة مالالالالالالا يلالالالالالال : المالالالالالالاء، الح الالالالالالالت الصالالالالالاللمة )القمامالالالالالالة(، الح الالالالالالالت السالالالالالالا لة )الصالالالالالالرا 
 تلوث المواء، ال وااء، حرارة ال و، سالمة الغذاء، البيئة المنزلية.

تشالالالالالالالالالما: الميكرويالالالالالالالالات )المكتريالالالالالالالالالا و الحيروسالالالالالالالالالات( و  -والتالالالالالالالال  ينالالالالالالالالالتج عنمالالالالالالالالا مخالالالالالالالالالا ر أو أمالالالالالالالالراض  -ملوثالالالالالالالالات البيئالالالالالالالالالة 
للقالالالالالالالا  الاحيليالالالالالالالات، المالالالالالالالواد الكيماويالالالالالالالة و السالالالالالالالموم، المالالالالالالالوادد المسالالالالالالالبمة للحساسالالالالالالالية )بيماويالالالالالالالة أو  بيليالالالالالالالة مثالالالالالالالا حبالالالالالالالور ا

النماتيالالالالالالالالالالالالة و التالالالالالالالالالالالال  تالالالالالالالالالالالالزداد فالالالالالالالالالالالال  فصالالالالالالالالالالالالا الرييالالالالالالالالالالالالع(، المالالالالالالالالالالالالواد المسالالالالالالالالالالالالر نة، ا شالالالالالالالالالالالالعا ، ال واالالالالالالالالالالالالاء، ا شالالالالالالالالالالالالعاعات 
الكمرومغنا يسالالالالالية التالالالالال  قالالالالالد تصالالالالالدر مالالالالالن خاالالالالالوط ال الالالالالغ  العالالالالالال  للكمريالالالالالاء و مالالالالالن بعالالالالالن األ مالالالالالزة المنزليالالالالالة، المالالالالالواد 

 الت  تسب  ا ختنام، الحرارة

 الماء

النيالالالالالالا و األبالالالالالالالار العميقالالالالالالة )ولالالالالالالالذه تعتبالالالالالالر ميالالالالالالاه خاليالالالالالالالة نسالالالالالالبيا مالالالالالالالن مصالالالالالالادر الميالالالالالالاه ل سالالالالالالالتعمال اآلدمالالالالالال  تشالالالالالالالما ميالالالالالالاه 
الملوثالالالالالات( و األبالالالالالار السالالالالالاحية و التالالالالال  يمكالالالالالن الحصالالالالالول علالالالالال  ميالمالالالالالا بواسالالالالالاة الالممالالالالالات )و لالالالالالذه عراالالالالالة للتلالالالالالالوث 

 من ساح األرض أو من مراحين صرا الح الت(. 

لزراعالالالالال  أو للقالالالالالاء النحايالالالالالات أو مصالالالالالادر تلالالالالالوث مالالالالالاء النيالالالالالا تتمثالالالالالا فالالالالال  للقالالالالالاء مخلحالالالالالات المصالالالالالانع أو مخلحالالالالالات الصالالالالالرا ا
 سالالالالالاليا المواشالالالالالال  بالالالالالال  و  يالالالالالالر ذلالالالالالالك مالالالالالالن  الالالالالالرم التلويالالالالالال . وعلالالالالالال  الدولالالالالالالة متابعالالالالالالة تنحيالالالالالالذ قالالالالالالوانين منالالالالالالع التلالالالالالالوث و علالالالالالال  

 األفراد عدم تلوي  ماء النيا.
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قالالالالد يحالالالالالدث تلالالالالالوث لميالالالالاه الشالالالالالرر فالالالالال  المنالالالالازل فالالالالال  حالالالالالالة و الالالالالود خزانالالالالات فالالالالال  المنالالالالالازل الكبيالالالالرة و عالالالالالدم المحافظالالالالالة علالالالالال  
 حالة تخزين المياه لعدم لنتظام توافرلا مع عدم مراعاة النظافة التامة. نظافتماب أو ف 

بعالالالالالالن األمالالالالالالابن التالالالالالال    تتالالالالالالوافر فيمالالالالالالا ميالالالالالالاه الشالالالالالالرر بصالالالالالالورة منتظمالالالالالالة أو يكالالالالالالون السالالالالالالكان  يالالالالالالر رااالالالالالاليين عالالالالالالن ميالالالالالالاه 
 الصنابير المنزلية أو العمومية، يتم شراء المياه الت  قد تكون أصال من مصادر ملوثة.

حية التالالالال  تنشالالالالالأ مالالالالالن المالالالالاء لالالالالال  األمالالالالالراض التالالالال  تنتقالالالالالا بسالالالالالب  ملوثالالالالات  رثوميالالالالالة مثالالالالالا ا سالالالالالمال ألالالالالم المشالالالالالكالت الصالالالالال
و التيحالالالالالود و شالالالالاللا األ حالالالالالالب أو بسالالالالالب  المالالالالالواد الكيماويالالالالالة و التالالالالال  عالالالالالادة مالالالالالا يكالالالالالون لمالالالالالا تالالالالالأثير ترابمالالالالال  و تتسالالالالالب  فالالالالال  

 العديد من األمراض مثا الحشا الكلوي و السر ان.

السالالالالكان فالالالال  مصالالالالر لمالالالالا عالالالالن  ريالالالالك شالالالالمكة للميالالالالاة تصالالالالا للالالالال  كالالالالا منالالالالزل أو  تالالالالوفر الدولالالالالة ميالالالالاه الشالالالالرر الن يالالالالة لمعظالالالالم
 من خالل صنابير عمومية ف  بعن القرةب و يعتمد المعن اآلخر عل  مياه اآلبار.

علالالالال  األفالالالالراد الححالالالالاظ علالالالال  ميالالالالاه النيالالالالا و اآلبالالالالار مالالالالن التلالالالالوث، و الححالالالالاظ علالالالال  المالالالالاء داخالالالالا المنالالالالزل. فالالالال  أحالالالالوال قليلالالالالة 
 خاصة لل حال.قد ينصح بغل  ماء الشرر 

 المفايات ة المخ/فات الص/بة ة القمامة

 والصنا ية وا نتا ية. والزرا ية المنزلية النحايات ل  م ما مخلحات األنشاة ا نسانية

 :عدة أنوا  تختلف من حي  خاورتما ومنمالل   النحايات تنقسم

نحايالالالالالات المالالالالالدن و األمالالالالالابن السالالالالالكنية و المنالالالالالازل و األمالالالالالابن العامالالالالالة و الشالالالالالوار  )قالالالالالد تشالالالالالما أي الالالالالا نحايالالالالالات مالالالالالن  .1
مالالالالالالا تكالالالالالالون  يالالالالالالر خاالالالالالالرة، و لن  المستشالالالالالالويات أو المصالالالالالالانع الصالالالالالالغيرة داخالالالالالالا المالالالالالالدن(. نحايالالالالالالات المنالالالالالالازل عالالالالالالادة

بانالالالالالال  أحيانالالالالالالا تحتالالالالالالوي علالالالالالال  كميالالالالالالات صالالالالالالغيرة مالالالالالالن المالالالالالالواد الخاالالالالالالرة مثالالالالالالا األدويالالالالالالة، المبيالالالالالالدات الحشالالالالالالرية، مالالالالالالواد 
 التنظيف، المااريات، الدلانات، ...

نحايالالالالالالالالات القالالالالالالالالرة و تشالالالالالالالالما المخلحالالالالالالالالات الزرا يالالالالالالالالة )مثالالالالالالالالا قالالالالالالالال  األرز(، مخلحالالالالالالالالات الحيوانالالالالالالالالات، با االالالالالالالالافة للالالالالالالالال   .2
 مخلحات المنازل.

 لصنا ية تمع نو  الصناعةب و لذه تعتبر من المخلحات الخارة.المخلحات ا .3
مخلحالالالالالات المستشالالالالالويات و تعتبالالالالالر مالالالالالن المخلحالالالالالات الخاالالالالالرة، حيالالالالال  تحتالالالالالوي علالالالالال  ملوثالالالالالات بيولو يالالالالالة و لشالالالالالعا ية  .4

 و  يرلا.
  

http://www.eekn.net/tags/81840/posts
http://www.eekn.net/tags/81840/posts
http://www.eekn.net/tags/325922/posts
http://www.eekn.net/tags/325922/posts
http://www.eekn.net/tags/10842/posts
http://www.eekn.net/tags/10842/posts
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  (القمامة.) هما ع/ى المخ/فات الممزلية  سوف نركز

 التخ/ص من القمامة  

 يمكن باتما  م موعة من القواعد، وتت من ما يل :  

واالالالالع القمامالالالالة بالشالالالالكا الصالالالالحيح فالالالال  داخالالالالا وعالالالالاء خالالالالا ) باسالالالالك (، مصالالالالنو  مالالالالن مالالالالادة صالالالاللمة قويالالالالة قابلالالالالة  -
للتنظيالالالالالف، كالبالسالالالالالتيك أو الصالالالالالويح ومحكالالالالالم ا  الالالالالالم لمنالالالالالع وصالالالالالول الحشالالالالالرات لليالالالالال ب و يح الالالالالا واالالالالالع كالالالالاليا 

 .بالستيك أسود داخليا لنقا القمامة ب 
فالالالالال  األمالالالالالابن التالالالالال  بمالالالالالا تقسالالالالاليم القمامالالالالالة للالالالالال  نو يالالالالالات تتمالالالالالع التعليمالالالالالات باسالالالالالتخدام أبيالالالالالا  مالالالالالن ألالالالالالوان مختلحالالالالالة   -

 لحصا القمامة من المنمع و سمولة التعاما معما ف  لعادة تدوير القمامة .
الترتيالالالالال  مالالالالالع شالالالالالخص أو شالالالالالركة أو لدارة الحالالالالال  ل مالالالالالع القمامالالالالالة مالالالالالن المنالالالالالزل )أو المكتالالالالال ( فالالالالال  مواعيالالالالالد  يوميالالالالالة  -

 لنقلما بالسيارات المخصصة لمقال  الزيالة و التعاما معما و التخلص منما.محددة 
 عدم رم  القمامة خارج المنزل أو بالشوار . -
 ا بالغ عن مكان ب  ت ميع للقمامة وس  المنازل  زالت  و تنظيح  و تاميره. -
نظيحالالالالالة و ميلالالالالالة  نشالالالالر الالالالالالوع  بالالالالالين ألالالالالا الحالالالالال  ب الالالالالرورة المحافظالالالالالة علالالالال  نظافالالالالالة الشالالالالالوار  و مالالالالداخا العمالالالالالارات -

، حيالالالالالالالال  أن القالالالالالالالالاذورات و القمامالالالالالالالالة يسالالالالالالالالاعد علالالالالالالالال  لنتشالالالالالالالالار الالالالالالالالالروا ح الكريمالالالالالالالالة و نمالالالالالالالالو و تكالالالالالالالالاثر الحشالالالالالالالالرات و 
 الميكرويات الت  تنتقا بالمواء لل  داخا المنازل. 

عالالالالالالالدم لشالالالالالالالعال النيالالالالالالالران  فالالالالالالال  أة نحايالالالالالالالات أو مالالالالالالالواد  يالالالالالالالر مسالالالالالالالتخدمة لم الالالالالالالرد الالالالالالالالتخلص منمالالالالالالالا حيالالالالالالال  أن لالالالالالالالذه   -
حيالالالالالالال  لمكانيالالالالالالالة لنتشالالالالالالالار النيالالالالالالالران للمنالالالالالالالازل أو أسالالالالالالالالك الكمريالالالالالالالاء أو عالالالالالالالدم  الخاالالالالالالالوة بمالالالالالالالا خاالالالالالالالورة عاليالالالالالالالة مالالالالالالالن

السالالالالالالاليارة عليمالالالالالالالا و لنتشالالالالالالالار األدخنالالالالالالالة بكالالالالالالالا مالالالالالالالا تحملالالالالالالال  مالالالالالالالن االالالالالالالرر خصوصالالالالالالالا لذا كانالالالالالالال  المالالالالالالالواد المحترقالالالالالالالة  
 بالستيكية أو ع وية أو مواد خارة.

 الفضالت اللائ/ة ة الصرف الصحي

تعتبالالالالالالالر الح الالالالالالالالت السالالالالالالالا لة )البالالالالالالالول و البالالالالالالالراز( مالالالالالالالن أخاالالالالالالالر مصالالالالالالالادر األمالالالالالالالراض المعديالالالالالالالة. لنالالالالالالالاك نظامالالالالالالالان أساسالالالالالالاليان 
 للتخلص من الح الت السا لة: 

i.   نظالالالالالالام الم الالالالالالاري العموميالالالالالالة الالالالالالالذي تالالالالالالوفره الدولالالالالالالة، ويكالالالالالالون دور األسالالالالالالرة الححالالالالالالاظ علالالالالالال  نظافالالالالالالة الحمامالالالالالالات فالالالالالال
 دي بعد استخدام الحمام.عاة  سا األيالمنزل حت    تكون مرتعا للحشرات. و مرا 
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ii.  تلويالالالالال  الميالالالالالاه ال و يالالالالالة  –با االالالالالافة للالالالالال  توالالالالالالد الحشالالالالالرات  –نظالالالالالام المالالالالالراحين و البيالالالالالارات، و مالالالالالن خاورتمالالالالالا
خاصالالالالالالالة السالالالالالالالاحية )و التالالالالالالال  تحصالالالالالالالا عليمالالالالالالالا األسالالالالالالالرة فالالالالالالال  القريالالالالالالالة عالالالالالالالادة بواسالالالالالالالاة الارممالالالالالالالة اليدويالالالالالالالة( حالالالالالالالال 

 التحريغ الدوري للبيارات. ا عتماد عليما كمصدرللمياه. و ي   مراعاة اشترا ات السالمة ف 
 سالمة الغذاء

سالالالالالالالمة الغالالالالالالالذاء تعنالالالالالالال  خلالالالالالالالوه مالالالالالالالن أي مخالالالالالالالا ر تالالالالالالالؤدي للالالالالالالال  مشالالالالالالالابا صالالالالالالالحية عا لالالالالالالالة أو   لالالالالالالالة تنالالالالالالالتج عالالالالالالالن ملوثالالالالالالالات 
بيولو يالالالالالالالة )بكتيريالالالالالالالة أو فيروسالالالالالالالية أو حيليالالالالالالالات(، كيميا يالالالالالالالة أو مالالالالالالالواد مشالالالالالالالعة. وسالالالالالالالالمة الغالالالالالالالذاء مسالالالالالالالئولية مشالالالالالالالتركة بالالالالالالالين 

ا نتالالالالالالالالاج و التصالالالالالالالالنيع و التخالالالالالالالالزين و التالالالالالالالالداول حتالالالالالالالال  وصالالالالالالالالول  للالالالالالالالال   الدولالالالالالالالالة و المسالالالالالالالالتملكب فمالالالالالالالال  تبالالالالالالالالدأ مالالالالالالالالن مرحلالالالالالالالالة
 المستملك. 

 د ر الملته/ك في سالمة الغذاء الذي يتما له: 

 (.  يما يل  ملخص أللم النقاط2)را ع لذا المواو  بتحصيا أبثر ف  ال زء 

ن تكالالالالالون تخيالالالالالر مصالالالالالادر موثالالالالالوم بمالالالالالا عنالالالالالد شالالالالالراء الاعالالالالالامب يراعالالالالال  التأبالالالالالد مالالالالالن تالالالالالاري  صالالالالالالحية المعلمالالالالالات و أ -
 العلمة سليمة و ليا بما انتحاخ.

  سا الخ راوات والحابمة  يدا بماء اري، و نقعما ف  ماء م اا للي  خا.  -
 تغاية الاعام والححاظ علي  من الحشرات. -
الححالالالالالاظ علالالالالال  األبالالالالالا فالالالالال  الثال الالالالالة و الححالالالالالاظ علالالالالال  در الالالالالة التبريالالالالالد و تحالالالالالادي الحالالالالالتح المتكالالالالالرر للثال الالالالالةب يمكالالالالالن  -

 عما ثلج و تبريد ماء للشرر ف  كولمان. 
اللحالالالالالوم و الالالالالالدوا ن المثل الالالالالة   تتالالالالالرك فالالالالال  در الالالالالة حالالالالالرارة الغرفالالالالالة للالالالالالتخلص مالالالالالن الالالالالالثلج فمالالالالالذا يتسالالالالالب  فالالالالال  تكالالالالالاثر  -

و يالالالالتم تسالالالالالريع الالالالالتخلص مالالالالن الالالالالثلج بالمالالالالاء السالالالالاخن أو تركمالالالالا فالالالالال  الميكرويالالالالاتب لمالالالالا أن يالالالالتم الامالالالال  مماشالالالالرة، ا
 الثال ة لتتم العملية بم ء.

 الام  ال يد للحوم و الدوا ن و األسماك و البينب و  ل  اللبن  يدا. -
 الضوضاء ة الت/وث اللمعي 

وتقالالالالالالا  لالالالالالالو خلالالالالالالي  متنالالالالالالافر مالالالالالالن األصالالالالالالوات ذات اسالالالالالالتمرارية  يالالالالالالر مر الالالالالالور فيمالالالالالالا.  التلالالالالالالوث السالالالالالالمع  او ال واالالالالالالا  
لالالالالالالالالال  الوحالالالالالالالالالدة المعروفالالالالالالالالالة عالميالالالالالالالالالا  ل يالالالالالالالالالا  الصالالالالالالالالالوت وشالالالالالالالالالدة  والديسالالالالالالالالاليبا ال واالالالالالالالالالاء بمقالالالالالالالالالاييا مسالالالالالالالالالتوة الصالالالالالالالالالوت،

 .ال وااء

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%84
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كالالالالالون مسالالالالالتمرة لحتالالالالالرات  ويلالالالالالة أو قالالالالالد تكالالالالالون مالالالالالن خالالالالالارج المنالالالالالزل أو مالالالالالن داخلالالالالال ، كمالالالالالا يمكالالالالالن أن ت مصحححححادر الضوضحححححاء
 مؤقتة و قد تكون شديدة أو منخح ة ) مقا لم يا  ديسيبا(. من لذه المصادر:

وسالالالالالالالا ا النقالالالالالالالا المختلحالالالالالالالة كالسالالالالالالاليارات واألتوييسالالالالالالالات و المتوسالالالالالالاليكالت و يرلالالالالالالالا مالالالالالالالن وسالالالالالالالا ا النقالالالالالالالا التالالالالالالال  تمالالالالالالالل  -
صالالالالالالاح  النسالالالالالالمة األببالالالالالالر  الشالالالالالوار  بالمالالالالالالدن و الارقالالالالالالات و الاالالالالالالا رات بأنواعمالالالالالا المختلحالالالالالالة، ولالالالالالالذا المصالالالالالالدر يعالالالالالد

 .بين  يره
 .عمليات البناء وا نشاءات والخدمات العامة -
األ مالالالالالزة المنزليالالالالالة المختلحالالالالالة مالالالالالن راديالالالالالو وتلحزيالالالالالون ومسالالالالال الت و يرلالالالالالا مالالالالالن األ مالالالالالزة المختلحالالالالالة ولالالالالالذا المصالالالالالدر  -

 .تكمن خاورت  ف  أن  قري  منا ومعنا ف  حياتنا اليومية تقريم ا
المرتحعالالالالالالالالة الصالالالالالالالالادرة عالالالالالالالالن األشالالالالالالالالخا ،  واألصالالالالالالالالوات المنزليالالالالالالالالة اليوميالالالالالالالالة،وال الالالالالالالال يج الصالالالالالالالالادر عالالالالالالالالن األعمالالالالالالالالال  -

 وأصوات الموسيق  الصاخمة.
 .ال وااء النات ة عن صناعات مختلحة -
 لمنا ك السكنية.ال وااء النات ة عن الماعة ال ا لين ف  ا -
 ال وااء النات ة عن الكالر ال الة. -
مكبالالالالالرات الصالالالالالوت مالالالالالن بعالالالالالن المحالالالالالالت الت اريالالالالالة و أحيانالالالالالا مالالالالالن ال وامالالالالالع خاصالالالالالة فالالالالال  صالالالالالالة التالالالالالراويح فالالالالال   -

رم الالالالالان، وقالالالالالد يكالالالالالون لنالالالالالالاك مراالالالالال  أوكمالالالالالار سالالالالالالن يحتالالالالالا ون للالالالالال  الراحالالالالالةب كمالالالالالالا تسالالالالالتخدم مكبالالالالالرات الصالالالالالالوت 
 األفرا  و الححالت. بصورة ممالغ فيما ف  المناسمات ا  تما ية مثا

  :تختلف من شخص آلخر، ول  تعتمد عل  عدة عواما، منما اآلثار الماتةة عن الضوضاء

 .شدة الصوت ودر ت ، ويتناس  التأثير وشدة الخاورة  رديا  مع فترة التعرض -
 .حدة الصوت، األصوات الحادة أبثر تأثيرا  من الغليظة -
 .المسافة زاد التأثيرالمسافة من مصدر الصوت، كلما قل   -
 .ف ا ية الصوت، فالصوت المحا ئ أبثر تأثيرُا من ال  ة المستمرة -
نالالالالو  العمالالالالا الالالالالذي يزاولالالالال  ا نسالالالالان أثنالالالالاء تعراالالالال  لل واالالالالاء، مثالالالالا األعمالالالالال التالالالال  تحتالالالالاج لتركيالالالالز شالالالالديد  يالالالالر  -

 .األعمال العادية
 من هذه اآلثار: 

o  ،نالالالالالين، الصالالالالالدا أثالالالالالار بيولو يالالالالالة مثالالالالالا: التالالالالالأثير علالالالالال  حالالالالالدة السالالالالالمع خاصالالالالالة مالالالالالع  الالالالالول مالالالالالدة التعالالالالالرض   
 .لل نين ، أمراض التنحا المزمنة، التاور السلب األرم  ،ارتحا  اغ  الدم، األذن

o .ا اارابات السملية 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%B6%D8%BA%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%B6%D8%BA%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86
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o التميج وا نحعال. 
o  سلوك  ير ا تماع. 
o .العنف 
o  الذلنية و اليدوية.التأثير عل  قدرة ا نسان ا نتا ية ف  األعمال 
o .لرتحا  معدل الحوادث الممنية 

 طرق الحد من الضوضاء

 ال وااء سلوك شخص  و سلوك م تمع . لناك  رم للحد من ال وااء نذكر منما:
 عل  مستوة األفراد ي   أن نعود أنحسنا و أبناءنا عل  التكلم بصوت منخحن.  -
نشالالالالر الالالالالوع  وذلالالالالك عالالالالن  ريالالالالك وسالالالالا ا ا عالالالالالم المختلحالالالالة ببيالالالالان أخاالالالالار لالالالالذا التلالالالالوث علالالالال  الصالالالالحة المشالالالالرية  -

بحيالالالالالال  يالالالالالالدرك المالالالالالالرء أن الح الالالالالالاء الصالالالالالالوت  لالالالالالاليا ملكالالالالالالا شخصالالالالالاليا و أن علينالالالالالالا أن نخحالالالالالالن صالالالالالالوت التليحزيالالالالالالون 
 و الراديو وي أو التس يا. 

السالالالالالالالالاليارات ومراقمالالالالالالالالالة  ي الالالالالالالالال  لصالالالالالالالالالدار التشالالالالالالالالالريعات الالزمالالالالالالالالالة وتابيقمالالالالالالالالالا بحالالالالالالالالالزم لمنالالالالالالالالالع اسالالالالالالالالالتعمال منبمالالالالالالالالالات -
 محركاتما وإيقاا تلك المصدرة للصوات العالية )مثا بعن أنوا  الموتوسكا(.

بالالالالالالالالذلك لصالالالالالالالالدار قالالالالالالالالوانين تمنالالالالالالالالع اسالالالالالالالالتعمال مكبالالالالالالالالرات الصالالالالالالالالوت وأ مالالالالالالالالزة التسالالالالالالالال يا فالالالالالالالال  شالالالالالالالالوار  المدينالالالالالالالالة  -
 .والمقال  والمحالت العامة

 .ارورة اقامة حزام ش ري أخ ر حول الممان  الت  تحتاج للمدوء -
 سدادات قانية للعاملين بالمصانع الت  بما اوااء. استخدام -
ارتالالالالالالالالالداء سالالالالالالالالالدادات األذن عنالالالالالالالالالد اسالالالالالالالالالتخدام األدوات فالالالالالالالالال  الالالالالالالالالالور  والمصالالالالالالالالالانع أو اسالالالالالالالالالتخدام  لالالالالالالالالالة  الالالالالالالالالز العشالالالالالالالالال  أو  -

مابينالالالالالالات أخالالالالالالرة تسالالالالالالب  ال واالالالالالالاء. أي الالالالالالا  ي الالالالالال  ا صالالالالالالال  المسالالالالالالتمر للمكالالالالالالا ن التالالالالالال  تو الالالالالالد بالمصالالالالالالانع ويمالالالالالالذه 
واالالالالالالاء، مالالالالالالع تشالالالالالالديد المراقمالالالالالالة علالالالالالال  الصالالالالالالناعات وتعالالالالالالديا العمليالالالالالالات الخاالالالالالالوة مالالالالالالن الممكالالالالالالن أن يقلالالالالالالا أو ُيعالالالالالالدم ال 

 .للسيارة عل  ال وااء أثناء لصدار وت ديد رخص العما
 المظافة الشخصية

النظافالالالالالة سالالالالاللوك ح الالالالالاري و دينالالالالال ب و لالالالالال  تقالالالالال  ا نسالالالالالان مالالالالالن العديالالالالالد مالالالالالن األمالالالالالراض. و النظافالالالالالة تكالالالالالون نظافالالالالالة ذاتيالالالالالة 
 با اافة لل  نظافة المكان الذي نلي  أو نعما  ي . 
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بعتبالالالالر  سالالالالا األيالالالالدي ألالالالالم عناصالالالالر الوقايالالالالة مالالالالن األمالالالالراض. و ي الالالال  الموا مالالالالة علالالالال   سالالالالا األيالالالالدي بالمالالالالاء والصالالالالابون 
 ما ي    سلما بعد استخدام المرحاض، و قبا تناول الاعام أو ل عام الصغار.عدة مرات ف  اليوم، ك

ي الالالالال   سالالالالالا أيالالالالالدي الراالالالالالع و األ حالالالالالال عالالالالالدة مالالالالالرات فالالالالال  اليالالالالالوم ألن الاحالالالالالا عالالالالالادة ي الالالالالع يالالالالالده فالالالالال  فمالالالالال  و قالالالالالد تكالالالالالون 
 ملوثة من مصادر مختلحة. 

لحتيالالالالالالالات و يح الالالالالالالا ا سالالالالالالالتحمام يوميالالالالالالالا و خاصالالالالالالالة فالالالالالالال  فصالالالالالالالا الصالالالالالالاليف و حتالالالالالالال  فالالالالالالال  و الالالالالالالود الالالالالالالالدورة الشالالالالالالالمرية عنالالالالالالالد ا
 السيدات. و استخدام مزيالت العرم   يغن  عن ا ستحمام.

يعتبالالالالر الواالالالالوء خمالالالالا مالالالالرات يوميالالالالا مالالالالن  الالالالوالر النظافالالالالة المامالالالالة و ا ستنشالالالالاء ينظالالالالف األنالالالالف مالالالالن ال الالالالراثيم حيالالالال  أن 
لالالالالالالذا ال الالالالالالزء األمالالالالالالام  مالالالالالالن األنالالالالالالف يحمالالالالالالا العديالالالالالالد مالالالالالالن ال الالالالالالراثيم. و يراعالالالالالال  ت ويالالالالالالف القالالالالالالدمين  يالالالالالالدا حتالالالالالال    تصالالالالالالار 

 ت بين األصابع. بالحاريا

العنايالالالالة باألسالالالالنان لامالالالالة  الالالالدا منالالالالذ الصالالالالغر. و ي الالالال   سالالالالا األسالالالالنان علالالالال  األقالالالالا مالالالالرتين يوميالالالالا، بعالالالالد ا فاالالالالار و قبالالالالا 
النالالالالالوم. يراعالالالالالال  نظافالالالالالالة الحالالالالالالم و األسالالالالالنان بعالالالالالالدتناول أي  عالالالالالالام عالالالالالالن  ريالالالالالالك الم م الالالالالة بالمالالالالالالاء علالالالالالال  األقالالالالالالا. اسالالالالالالتخدام 

 زة للححاظ عل  األسنان. ريقة ممتا السواكالحرشاة ألم من استخدام المع ونب و 

بالنسالالالالالمة للراالالالالالع و حتالالالالال  قبالالالالالا  مالالالالالور األسالالالالالنان علالالالالال  األم أن تنظالالالالالف اللثالالالالالة باسالالالالالتخدام قاعالالالالالة قمالالالالالا  لينالالالالالة )أو شالالالالالا ( 
 مبللة بالماء لتنظيف لثة الاحا بعد الرااعة أو الاعام. 

لحالالالالالم خالالالالذ مالالالالن الممالالالالم  الالالالدا عالالالالدم اسالالالالتخدام أدوات الغيالالالالر مثالالالالا فرشالالالالة األسالالالالنان، أمالالالالوا  الحالقالالالالة )عنالالالالد الالالالالذلار للالالالال  ا
معالالالالالالالك المالالالالالالالو  الخالالالالالالالا  بالالالالالالالك أوأ لالالالالالالال  منالالالالالالال  اسالالالالالالالتعمال مالالالالالالالو   ديالالالالالالالد(، الحالالالالالالالوط، المالبالالالالالالالا، الكالالالالالالالور أو الملعقالالالالالالالة، ... 

 وي   أن نعود أبناءنا عل  ذلك منذ الاحولة.

 الغذاء المتوازن   الوقاية من أمراض نقص التغذية أ  اللممة 

لصالالالالالالالحة العالميالالالالالالالة لمناقالالالالالالالة الشالالالالالالالرم  يمالالالالالالالا يلالالالالالالال  توصالالالالالالاليات الححالالالالالالالاظ علالالالالالالال  التغذيالالالالالالالة الصالالالالالالالحية )مالالالالالالالأخوذة عالالالالالالالن منظمالالالالالالالة ا
 األوس (

الححالالالالالالالالاظ علالالالالالالالال  الالالالالالالالالوزن الصالالالالالالالالح  بتحقيالالالالالالالالك التالالالالالالالالوازن بالالالالالالالالين الااقالالالالالالالالة التالالالالالالالال  يحصالالالالالالالالا عليمالالالالالالالالا ال سالالالالالالالالم و الااقالالالالالالالالة  .1
 المستخدمة. )يراع  أن تبدأ الوقاية من السمنة منذ الاحولة الممكرة(
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 لحتحظ بنشا ك اليوم : )أنظر ال زء التال  الخا  باللياقة البدنية و النشاط( .2
مالالالالالن تنالالالالالاول الالالالالالدلون و الزيالالالالالوت و تحالالالالالادة الالالالالالدلون  يالالالالالر المشالالالالالمعة )مثالالالالالا الالالالالالدلون الحيوانيالالالالالة و السالالالالالمن( و  قلالالالالالا .3

اسالالالالتبدالما بالالالالالدلون الغيالالالالر مشالالالالمعة مالالالالالن الزيالالالالوت النماتيالالالالة ) يمالالالالا عالالالالدا زيالالالالال  النخيالالالالا( مثالالالالا زيالالالال   مالالالالاد الشالالالالالما، 
 زي  الذرة و زي  الزيتونب و عدم ا ستخدام المتكرر لزي  القل .

يات و األ عمالالالالالة و المشالالالالالرويات المحتويالالالالالة علالالالالال  السالالالالالكر و المشالالالالالرويات الغازيالالالالالة. عالالالالالود قلالالالالالا مالالالالالن تنالالالالالاول السالالالالالكر  .4
 أ حالك عل  تناول المشرويات بدون سكر أو سكر قليا  دا.

 قلا من تناول الملح وتحادة األ عمة المملحة لكا أفراد العا لة. .5
 (.2تناول  ذاء متنو  و متوازن من الم موعات الغذا ية )أنظر  زء  .6
 الحبور )خاصة الحبور الكاملة(. لعتمد عل   .7
 أبثر من تناول الحابمة المتنوعة و الخ ر يوميا. .8
 تناول المقوليات بانتظام و كذلك المكسرات  ير المملحة )مثا الحول السودان  و الحمص(. .9

 تناول األسماك مرتين أسبو يا. .10
 تناول اللبن و منت ات  يوميا. .11
 لشرر كمية كا ية من الماء يوميا. .12
 عل  نظافة و سالمة  عامك.حافظ  .13

 ال/ياقة الةدنية   المشاط

 الحالالالالالالة و السالالالالالن مالالالالالع يتناسالالالالال  بمالالالالالا األعمالالالالالار ل ميالالالالالع الصالالالالالحية الحيالالالالالاة نمالالالالال  مالالالالالن أساسالالالالال  عنصالالالالالر البالالالالالدن  النشالالالالالاط
 تعتبالالالالالالالر و  السالالالالالالالريعب المشالالالالالالال  و الالالالالالالالدرا ات ركالالالالالالالور الريااالالالالالالالية، األلعالالالالالالالار فالالالالالالال  البالالالالالالالدن  النشالالالالالالالاط يتمثالالالالالالالا الصالالالالالالالحية.
ُيعالالالالالد نقالالالالالص النشالالالالالاط البالالالالالدن  أحالالالالالد  و البالالالالالدن . النشالالالالالاط مالالالالالن  الالالالالزء للسالالالالاليدات منزليالالالالالةال األعمالالالالالال أو المايئالالالالالة التمشالالالالالية

عوامالالالالالا الخاالالالالالر الر يسالالالالالية للتعالالالالالرض للوفالالالالالالاة فالالالالال  العالالالالالالم ويالالالالالزداد لنتشالالالالالاره فالالالالالال  العديالالالالالد مالالالالالن البلالالالالالدان، لي الالالالاليف للالالالالالال  
 ع ء األمراض  ير السارية ) ير المعدية( وي ر بالصحة العامة ف  شت  أنحاء العالم. 

 : الكافي الممتظم الةدني المشاط فوائد

 يحّسن اللياقة الع لية ولياقة القل  وال ماز التنحس  وو ا ف األع اءب -
 يحّسن صحة العظام وصحة المحاصاب -
يحالالالالالد مالالالالالن مخالالالالالا ر ا صالالالالالابة بحالالالالالرط االالالالالغ  الالالالالالدم وأمالالالالالراض القلالالالالال  التا يالالالالالة والسالالالالالكتة الدما يالالالالالة وداء السالالالالالكري  -

 لقولون( وا بتئاربومختلف أنوا  السر انات )بما ف  ذلك سر ان الثدي وسر ان ا
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 يحد من مخا ر السقوط وا صابة بكسور الورك والحقراتب -
 .ُيعد اروريا  لتوازن الااقة والتحكم ف  الوزن  -

 المدة المقتر ة ل/مشاط الةدني

 تعتمد المدة عل  السن و حدة النشاط با اافة لل  و ود محددات صحية يقررلا الابي .

 تتراو  ما بين المعتدل و الحاد. يوميادقيقة  60سنة:  17 – 5المرحلة العمرية من  -
دقيقالالالالالالة نشالالالالالالاط حالالالالالالاد  75دقيقالالالالالالة أسالالالالالالبو يا نشالالالالالالاط معتالالالالالالدل أو  150سالالالالالالنة:  64 – 18المرحلالالالالالالة العمريالالالالالالة مالالالالالالن  -

دقيقالالالالالة علالالالالال  مالالالالالدار األسالالالالالبو ب با االالالالالافة للالالالالال  أنشالالالالالاة تقويالالالالالة  300اومالالالالالزيج بينممالالالالالا، و ممكالالالالالن زيادتمالالالالالا للالالالالال  
 الر يسية.الع الت 

دقيقالالالالالالة نشالالالالالالاط حالالالالالالاد  75دقيقالالالالالالة أسالالالالالالبو يا نشالالالالالالاط معتالالالالالالدل أو  150سالالالالالالنة فمالالالالالالا فالالالالالالوم:  65المرحلالالالالالالة العمريالالالالالالة  -
 اومزيج بينمما.

 دقيقة من النشاط المتوس  لل  الشديد معظم أيام األسبو . 60للححاظ عل  الوزن:  -
 )Stress(السالمة النحسية و التحكم ف  ا نحعا ت و ت ن  ال غ  النحس  

النحسالالالالالالية أحالالالالالالد المكونالالالالالالات المامالالالالالالة فالالالالالال  تعريالالالالالالف الصالالالالالالحة. و السالالالالالالالمة النحسالالالالالالية تحتالالالالالالاج لشالالالالالالحنة لي ابيالالالالالالة فالالالالالال  الصالالالالالالحة 
الحيالالالالالالاة، و لالالالالالال  مرتماالالالالالالة أي الالالالالالا بالصالالالالالالحة الروحيالالالالالالة و ا يمالالالالالالان بالالالالالالا  و الراالالالالالالا. و لنالالالالالالاك مقولالالالالالالة شالالالالالالميرة "لن السالالالالالالعادة 

 ف  الراا".  

منمالالالالا عالالالالدد كبيالالالالر  الالالالدا  مالالالالن األشالالالالخا ، وتنالالالالتج يعتبالالالالر ال الالالالغ  النحسالالالال  أو القلالالالالك والتالالالالوتر مالالالالن المشالالالالكالت التالالالال  يعالالالالان  
بصالالالالالالورة ر يسالالالالالالية عالالالالالالن تالالالالالالرابم ال الالالالالالغوط الحياتيالالالالالالة واألنشالالالالالالاة والممارسالالالالالالات اليوميالالالالالالة والمسالالالالالالؤوليات ا  تما يالالالالالالة والممنيالالالالالالة 

 واألباديمية و يرلا، مما يتسب  للشخص بنو  من ا رلام النحس  وا  ماد البدن  والتع  الروح .

سالالالالال ، و الالالالالالتحكم بالالالالال ، و لي الالالالالاد سالالالالالبا للحالالالالالد مالالالالالن مسالالالالالتويات  يالالالالالر االالالالالرورية أو التعامالالالالالا بشالالالالالكا فعالالالالالال مالالالالالع ال الالالالالغ  النح
 . ير صحية من  ل  من الممارات الحياتية المامة الت  يحتا ما ال ميع

التعالالالالرض لحتالالالالالرات  ويلالالالالة مالالالالالن القلالالالالك يالالالالالؤدي للالالالال  أعالالالالالراض ال الالالالغ  النحسالالالالال  التالالالال  تتمثالالالالالا فالالالال  تالالالالالوتر، عصالالالالبية، صالالالالالدا ، 
  م فالالالالالال  الع الالالالالالالت، لسالالالالالالمال، تبالالالالالالول متكالالالالالالرر، تعالالالالالال  ،  صالالالالالالدا  نصالالالالالالح ، دوخالالالالالالة، عسالالالالالالر ل الالالالالالم، حرقالالالالالالان فالالالالالال  المعالالالالالالدة،

 أرم و يرلا. 
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ي الالالالال  أن يكالالالالالون لنالالالالالاك تالالالالالوازن فالالالالال  الحيالالالالالاة بالالالالالين العمالالالالالا و التر يالالالالال  و ا سالالالالالترخاء، و حالالالالالدوث ال الالالالالغ  النحسالالالالال   لتفحححححادي
تنظالالالالاليم الوقالالالالالال ، كمالالالالالا ي الالالالالال  أن يأخالالالالالالذ ا نسالالالالالان قسالالالالالالاا مالالالالالالن الراحالالالالالة و النالالالالالالوم و أن يمالالالالالالار  التمالالالالالارين الريااالالالالالالية بشالالالالالالكا 

و يالالالالالالا حبالالالالالالذا لالالالالالالو كالالالالالالان فالالالالالال  المالالالالالالواء الالالالالالالالك، و أن يحصالالالالالالا علالالالالالال  أ الالالالالالازات مالالالالالالن العمالالالالالالا يق الالالالالاليما فالالالالالال  دوري و مسالالالالالالتمر 
 الراحة و ا ست مام. 

و للتغلالالالالالال  علالالالالالال  ال الالالالالالغ  النحسالالالالالال  علينالالالالالالا التمسالالالالالالك با يمالالالالالالان بالالالالالالا  و الراالالالالالالا بق الالالالالالا  ب مالالالالالالع التعالالالالالالرا علالالالالالال  األسالالالالالالمار 
التالالالالالال  تسالالالالالالب  لنالالالالالالا ال الالالالالالغ  العصالالالالالالب  و محاولالالالالالالة حلمالالالالالالا أو التالالالالالالأقلم معمالالالالالالا بمرونالالالالالالة و تالالالالالالروين الالالالالالالنحا علالالالالالال  أن تكالالالالالالون 

صالالالالالالدقاء الالالالالالذين يتحلالالالالالالون واقليالالالالالة و لكالالالالالن لي ابيالالالالالالة، و عالالالالالدم كبالالالالال  المشالالالالالالاعر و التعبيالالالالالر عالالالالالن الالالالالالالنحا و التحالالالالالدث مالالالالالع األ
 برو  لي ابية. 

 ا بتعاد عن العنف ب ميع صوره

لن التحلالالالال  بالالالالاألخالم الحميالالالالالدة و االالالالم  الالالالالالنحا سالالالالوا يالالالالالؤدي للالالالال  نبالالالالذ  ميالالالالالع أنالالالالوا  العنالالالالالف. و العنالالالالف االالالالالاريالمعنف 
بقالالالالالدر مالالالالالا لالالالالالو االالالالالار بمالالالالالن وقالالالالالع عليالالالالال  التعالالالالالديب وقالالالالالد يالالالالالؤدي للالالالالال  التسالالالالالب  فالالالالال  ليالالالالالذاء شالالالالالخص عزيالالالالالز أو للالالالالال  حالالالالالدوث 

يالالالالالر مقصالالالالالودة و تكالالالالالون نتا  مالالالالالا وخيمالالالالالة. علالالالالال  كالالالالالا منالالالالالا أن يتحلالالالالال  بالصالالالالالبر و الحكمالالالالالة و أن يتمالالالالالع  الالالالالرا م قالالالالالدتكون  
 (3تعاليم األديان السماوية الت  تنمانا عن ا عتداء عل  الغير باللحظ أو الحعا. )أنظر ال زء 

 عدم التدخين ب ميع صوره بما ف  ذلك التدخين السلب 

 الحالالرد علالال  واحالالد السالاللب  أثرلالالا ولكالالن السالالي ار، المايالال ، الشيشالالة، لتشالالما السالال ا ر، التالالدخين أشالالكال تتعالالدد
 .واألسرة
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 األثار الل/ةية ل/تدخين
 المالدخن الماديالةعل  األ مالاء للال  با االافة ال سالم، أع الاء مختلالف علال  مماشالرة ساللبية  ثالار للتالدخين 

 .وعا لت 
 مالن المتقدمالة المراحالا فال  نتا  ال  تظمالر مالا و الم الا وو ا حال ، ال سالم أع الاء مختلالف علال  التالدخين يالؤثر 

 والمخا رالصالحية النتالا ج يالدرك أن دون  والنشالاط واللالذة، بالصالحة، الشالار المالدخن يشالعر حيال  العمالر،
 .المستقبا ف  لما يتعرض قد الت 

  يل  ما ألمما الخايرة األمراض من بالعديد ا صابة ف  التدخين يتسب: 
 وال لاة الدما ية القلبية، والذبحة والسكتة الشرايين، وتصل  الدم، اغ  ارتحا  :القل  أمراض. 
 الموا يالالة، وا صالالابة القصالالمة والتمالالار العمالالا، علالال  الر الالة قالالدرة انخحالالاض :التنحسالال  ال مالالاز أمالالراض 

 .ا نحلونزا بوياء ا صابة فر  وزيادة الشا عة، التنحسية باألمراض
 وكالأن الغالامك أو الحالاتح األصالحر بالالاللون  اليالالد أصالابع اصالاماغ الت اعيالد، بثالالرة :ال لديالالة األمالراض 

 .بالتقرحات ينوالشحت اللثة لصابة ،)أسابيع من يدي  يغسا لم المدخن
 واللثة والشحتان، والخدود، اللسان، :واألسنان الحم أمراض. 
 العظام. لشاشة :والمحاصا العظام 
 ا نالاث الخصالوية عنالد تنالاقص الر الال، عنالد والعقالم ال نسالية القالدرة االعف :التناسالل  ال مالاز أمالراض 

 .والذكور
 والمعالالدة، والبنكريالالا ، والبلعالالوم، والحن الالرة، واللسالالان، والشالالحة، اللثالالة، سالالر ان :السالالر انية األمالالراض 

 المالدخنين لن .وسالنوات التالدخين بميالة زيالادة مالع السالر انية بالاألمراض ا صالابة نسالمة وتالزداد والالرحم.
 بالالاألمراض ممكالالر ا بةأبثرل صالالا معراالالون  العمالالر مالالن ممكالالرة مراحالالا فالال  التالالدخين يبالالدأون  الالالذين

 .السر انية
 واالالعف حاسالت  الالصالالقة، الابيالة العدسالات ي الالعون  للالالذين العالالين والمالالريء، والتمابالات المعالالدة قرحالة 

 .والتذوم  الشم
 السالاليارات،  حالالوادث ومنمالالا المختلحالالة الحالالوادث لمخالالا ر حولالال  ومالالن المالالدخن التالالدخين يعالالرض قالالد

 .المنزل أثاث وعل  والحدا ك، البنزين، محاات ف  الس ا ر أعقار رم  بسب  والحرا ك
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 :ع أك ر المرأة ع/ى التدخين مخاطر

 وا سمال والق ء، الغثيان، -
 البولية المسالك التمابات -
 الحما من المتوساة الحترة خالل الصدا  -
 ا  ماض أو الممكرة، الو دة أو الرحم، خارج الحما -
 النساء، عند التبوين يعيك التمغ ألن الحما صعوية -
 عالن ا قالال  فالور لابيعتممالا ولكنممالا يعالودان الر الالال، عنالد المنويالالة الحيوانالات حركالالة يعيالك بمالا -

 التدخين.
 

 ضيعالطفل  ع/ى التدخين مخاطر

 :الدم  يسب   ريك عن الكريون  أبسيد وثان  للي  النيكوتين، يصا لذ التدخين، ف  والدت  ال نين يشارك
 األوكسي ين من بمية فقدان -
 القل  دقات تسار  -
 ال نين وزن  تناقص -
 .الرايع الاحا لل  األم لبن خالل من النيكوتين ينتقا -
 ل أبثرعراة لم مدخنات أممات من المولودون  األ حال -

o الشعب  أوالريو األذن، التمار أو الموا ية، القصمة بالتمار ا صابة 
o با عاقات ا صابة 
o الوزن  نقص 
o الوفاة 

 عوام:ي/ي ما أهمها التدخين ع/ى الفرد تشّةع عدة عوامل هماك

 بمظمر المالغين الظمور ف  الر مة -
 المغامرة والت رية ف  الر مة -
 بالن ج الشعور -
 بالرفام التأثر -
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 المدخنين من ف  البي  األلا يكون  أن -
 أصدقاء مدخنين مرافقة -
 ل عالم السلب  الدور -
 خاصة والمرالقين األ حال عل  تؤثر الت  التدخين لعالنات -
 للمرالقين الس ا ر بيع تمنع الت  والقوانين ال واب   يار -
 العامة واألمابن ف  المدار ، التدخين تمنع الت  بالقوانين ا لتزام أوعدم  يار -
 لللا الرقاب  الدور  يار -
 القدوة  يار -

 
 نصائح عامة

 ل عا منزلك خال  من التدخين.  -
 لذا كن  مدخنا حاول ا قال  عن التدخين لتكون قدوة ألو دك. -
أسالالالالرتك مالالالالن  ثالالالالار التالالالالدخين الالالالالال رادي ي السالالالاللب  فمالالالالو االالالالار  الالالالدا علالالالال  األم الحامالالالالا و ال نالالالالالين و حالالالالافظ علالالالال   -

 األ حال.
بالالالالالن متيقظالالالالالالا لظالالالالالوالر بالالالالالالدء التالالالالالالدخين بالالالالالين األ حالالالالالالال و المالالالالالرالقين و عالالالالالالاملمم برفالالالالالالك و حكمالالالالالة لتحالالالالالالادي وقالالالالالالوعمم  -

 ف  لذه المشكلة.
و مالالالالالن حالالالالالك كالالالالالا فالالالالالرد أن يتمتالالالالالع قالالالالالانون الدولالالالالالة يمنالالالالالع التالالالالالدخين فالالالالال  األمالالالالالابن المغلقالالالالالة و وسالالالالالا ا المواصالالالالالالتب  -

ب الالالالالالو نقالالالالالال  خالالالالالالال  مالالالالالالن الالالالالالالدخانب أ لالالالالالال  مالالالالالالن أي فالالالالالالرد مالالالالالالدخن أن   يالالالالالالدخن فالالالالالال  و الالالالالالودك سالالالالالالواء كالالالالالالان داخالالالالالالا 
 األسرة أو خار ما.  

 
 ااقالع عن التدخين

 لناك قواعد أساسية ل قال  عن التدخين

ا رادة لتخالالالالالالاذ أسالالالالالابيع و مالالالالالالن الممكالالالالالن مالالالالالالع قالالالالالوة  4 – 3تاريخالالالالالا للتوقالالالالالالف واحترمالالالالال ، علالالالالالال  أ  يزيالالالالالد عالالالالالالن  حالالالالالدد .1
 قرار التوقف حا .

 بعد التوقف، لحذر أن تولع ولو سي ارة واحدة، ألن مخا ر ا نتكا  كبيرة. .2
 منح ة الس ا ر... تخلص من  ميع س ا رك، ومن و عاتك ومن .3
 س ا كا مساو  التدخين، وكا محاسن التوقف عن ، وأعد قراءتما باستمرار حت  تقوي عزيمتك. .4
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لصالالالالالالقة، علكالالالالالالة ي لمالالالالالالان الم الالالالالالغ، بخالالالالالالاخ...( ب شالالالالالالراا  بيالالالالالال ب  ) البالالالالالالدا ا النيكوتينيالالالالالالة يمكنالالالالالالك اسالالالالالالتعمال أحالالالالالالد .5
ألن لالالالالالالذا يحالالالالالالالد مالالالالالالالن أعالالالالالالراض التوقالالالالالالالف )الر مالالالالالالالة الشالالالالالالديدة فالالالالالالال  التالالالالالالالدخين، ا بتئالالالالالالار، القلالالالالالالالك، األرم، صالالالالالالالعوية 

 التركيز، ازدياد الوزن، وانحتا  شمية األبا( وي اعف بالتال  من فرصتك ف  التوقف عن التدخين.
 رين أ  يدخنوا بح ورك. وف  األسابيع األول ، ا تن  أمابن المدخنين.ا ل  من اآلخ .6
مالالالالالن أسالالالالالرتك و أصالالالالالدقا ك أو شالالالالالارك فالالالالال  المناقشالالالالالة مالالالالالع مالالالالالن ن حالالالالالوا قبلالالالالالك فالالالالال  ا قالالالالالال  عالالالالالن  المالالالالالؤازرة أ لالالالالال  .7

 التدخين.
ت نالالالالال  رتابالالالالالة الحيالالالالالاة السالالالالالابقة، وا تنالالالالال  األمالالالالالابن والعالالالالالادات )مثالالالالالا السالالالالالي ارة مالالالالالع فن الالالالالان القمالالالالالوة( واألشالالالالالخا   .8

 كن  ترافك لتدخن.الذين 
لذا شالالالالالعرت بر مالالالالالة ملحالالالالالة للسالالالالالي ارة، لل الالالالالأ ألنشالالالالالاة تلميالالالالالك عالالالالالن لالالالالالذه الر مالالالالالة الملحالالالالالة فالالالالال  التالالالالالدخين )الت الالالالالول،  .9

م الالالالالغ العلكالالالالالة ي اللمالالالالالان، شالالالالالرر المالالالالالاء(، لالالالالالذه الر مالالالالالة ال امحالالالالالة   تالالالالالدوم أبثالالالالالر مالالالالالن ثالثالالالالالة أو خمالالالالالا دقالالالالالا ك، 
 يكح  التري  حت  تن ل .

 عديدة. محاو ت وريماالتعود عل  حياة بال تدخين يستلزم وقتا،  .10
 

 تفادي الممارسات الضارة )اادمان   الكحوليات(

 قالد التال  تعا يمالا نوعمالا، ومراحالا بالاختالا و ثارلالا مخا رلالا، تختلالف التال  المخالدرات مالن عديالدة أنالوا  لنالاك
ا دمالالالان مالالالن المشالالالكالت اآلخالالالذة فالالال  ا زديالالالاد، خاصالالالة بالالالين الشالالالمار و المالالالرالقين. و ريمالالالا و  .ا دمالالالان للالالال  تصالالالا

 يكون تداول الكحوليات قليا نسبيا ف  الم تمع المصري. 

 د افع اادمان

 لما، وتحاديماب نذكر منما: ا نتماه والم تمع األسرة وعل  ل دمان، بثيرة وا تما ية نحسية دوافع لناك

 .والتحدي وا ستاال ، الت رية ح  -
 .الواقع من المرور ف  والر مة الشخصية، واعف المزاج، ااارابات أو القلك، أو ا بتئار، -
 .وا دمان الت رية عل  يش ع والمخدرات الكحول، يتعا ون  أصدقاء مرافقة -
 .والعما السمر عل  القدرة زيادة ف  الر مة -
 .عندلا التوقف ي   الت  للحدود لدراك دون  الملذات ف  ا نغما  ف  الر مة -
 .والمشابا وا اارار، التوتر، أ واء تسودلا الت  واألسرة أحدلما، أو الوالدين  يار -
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 يكتشالف متعالا   مالا وسالرعان وا سالتمتا ، ال نسالية، والقالدرة الر مالة يزيالد المخالدر بالأن الشالا ع ا عتقالاد -
 .الحرد قدرات عل  عكسي ا تأثير ا المواد لمذه أن المخدرات

 .وال يم السلاة و يار والماالة، الحراغ، -
 .رقابة دون  الشمار لدي المال ووفرة الزا د، الترا -
 .ا دمان تسب  الت  المواد لمعن والدعاية الترويج -
 

 مظاهر اادمان

 :وا دمان ا عتياد، مرحلة الحرد بدخول ينبئ التالية السلوكيات من أبثر أو ثالثة  مور

 للالال  بالالالحر  الشالالعور مالالن المالالزاجب فالال  المحالالا ئ التغيالالر مالالع الزا الالد، والنحسالال  العصالالب  التالالوتر -
 المخدرات.الكآبةوالحزن 

 .األصدقاء أو الريااة، أو بالموايات، ا لتمام وعدم وا بتئار، والعزلة، ا ناواء، -
 .الذابرة واعف التركيز، واعف والنسيان، البالدة، -
 .الو   وشحور والخمول، وال عف، المصر، وزو ان ن،يالعين احتقان -
 .الليا خالل واليقظة النمار، خالل النوم أو وااح، سب  دون  بالنعا  المستمر ا حسا  -
 .الوزن  وانخحاض للاعام، الشمية فقدان -
 .الصوت وتغير األ راا، ارتعا  -
 .بدن  م مود أقا بذل عند وا رلام التع  -
 .الكذر بثرة مع المنزل، من أمتعة وييع واختحاء النقود، )سرقة( فقدان -
 .األصدقاء أو بالعا لة ا حتكاك قلة مع المنزل، عن التغي  بثرة -
 .ال امعة أو المدرسة، أو العما، عن المبرر  ير التغي  -
 .والمالبا ال سم عل  روا ح أو بقع، أو عالمات، مالحظة -
 .وااحة  ير تصرفات لمم  دد أصدقاء عل  التعرا -
 .الوقار عن والمعد اآلخرين، مشاعر مراعاة عدم -
 لالف، سالرن ات ورم  شالمعة، :مثالا و الدت، لذا لمالا التنمال  ي ال  بالمالدمن خاصالة وأشالياء أدوات لنالاك -

 .المصدر أدوية م مولة أو حبور، أو مساحيك، الحقن، عند اليد لري  عرين مااط للحقن،
 مالدة لاالول نظالرا البالول، تحليالا  ريالك عالن ذلالك يالتم :الابيالة بالتحاليالا المخالدرات متعالا   علال  التعالرا -

 .البول ف   مورلا ويالتال  ال سم، داخا الحعالة المادة بقاء
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 األضرار الةلدية  المفلية  ااعتما ية لإلدمان
 .بثيرة وا تما ية ونحسية،  سدية، وأارار ا  ثار ا للمدمن يسب  المخدرات لدمان

 الةلدية اآلثار

 .الكبد وتليف التمار -
 .السر انية األمراض -
 .الدم وفقر الدموية، وال لاات القل ، التمابات -
 )والما نسيوم الكالسيوم، واألمال   الحيتامينات نقص -
 .المناعة نقص -
 الشمية. واعف القئ، مع الم م  ال ماز ااارار -
 .الذابرة فقدان لل  يؤدي مما الم  والتمار الدماغ، نزا -
 .الملوثة الحقن استخدام بسب   نسي ا، المنقولة واألمراض ا يدز، -

 
  الل/وكية المفلية اآلثار

 .الممكر والخرا التركيز، وعدم الذابرة، اعف -
 .والشكوك المراية، والغيرة العقلية، ا اارابات -
 . لد المتعا  ( تح  تدر حشرات بأن المث والحسية )الشعور والمصرية السملية الملوسات -
 .الذات وإيذاء ا نتحار، لمحاولة تؤدي قد الت  الخوا ونويات والقلك، ا بتئار، -
 .والعزلة والعصبية، العدوانية، زيادة -

  األسرية االعتما ية اآلثار

 الحالال  األبنالالاء ويحقالالد واألسالالرية، الزو يالالة المشالالابا تكثالالر حيالال  العا لالالة، فالال  وا االالارار التالالوتر -
 .األسرة داخا واألمان

 أو العمالا،عالن   ويلالة لحتالرات المالدمن ينقاالع أن يمكالن حيال  الالو يح ، أو الدراسال  األداء ترا الع -
 أو للسالرة، الواالع ا قتصالادي تالدلور للال  ويالؤدي العا لالة، علال  ذلالك ويالنعكا عملال ، مالن يحصالا
 .نما يا المدرسة وأخيرا ترك الدراس ، والتأخر والرسور المدرسة، عن المستمر التغي 

 المخالدر، ومرافقالة علال  الحصالول فال  ا لتمامالات تنحصالر لذ للمالدمن، ا  تما يالة العالقالات تالدن  -
 .فق  معما يتعا   الت  الم موعة
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فال   والشالركاء األصالدقاء، مالع المشالابا فتظمالر واآلخالرين، الم تمالع مالع الصالرا  للال  ا دمالان يقالود -
 .القانون  مع المشابا  ان  لل  البي ، وف  العما،

 .الس ن لعقوية ويتعرض الم تمع، وأنظمة قوانين المدمن يخالف قد -
 

 العالج من اادمان
 .والم تمع األسرة دعم وكذلك وإرادت ، المدمن ر مة توفرت لذا ا دمان من العالج يمكن

 :اادمان من العالج  مرا ل طرق 

 .العالج بدء عل  المدمن تش يع :أو 

 تكحال    مالن ال سالم المخالدرة المالادة لزالالة ألن التأليالا، وإعالادة العالالج، مواصاللة علال  المالدمن تشال يع :ثاني الا
 .للشحاء

 مرحلالة ا نسالحار خالالل أعالراض يتحمالا ولكال  المخالدرات، للال  ارتالداده لمنالع وإحا تال  المالرين دعالم :ثالث الا
 .العالج

 .للحياةالابيلية الر و  عل  المدمن لمساعدة المخدر، لتعا   الر يسية األسمار معرفة :رابع ا

 :اادمان آثار من ل/تخ/ص مخت/فة عالج أساليب إلى يحتاج قد المدمن

 .وإرشادات  نصا ح  عل  ويناء الابي ، لشراا تح  تؤخذ :باألد ية العالج -
 لشالراا  بيال  تحال  ا دمالان نحالو يت ال  الشالخص  علال  التال  األسالمار معال الة :المفلحي العحالج -

 .نحس 
 :عل  تساعده الت  الممارات المرين تعليم :الل/وكي العالج -

o  الكحول أو المخدرة، للمادة ا شتيام عل  التغل. 
o الذات وتأبيد ا رتخاء، ممارات ابتسار. 
o المخدرات أو الكحول، تناول لل  تؤدي أن يمكن الت  الظروا مع التعاما. 

الا بع المم الالزمالء مالن م موعالة يشالارك :الةمحاعي العحالج -  التعالاف  سالوي ا لمحاولالة بخبالراتمم، بع  
 .ا دمان من
للالال   العالالودة فالال  يتسالالب  قالالد ا تما يالة أو أسالرية، مشالكالت أي عالالج عالدم :االعتمحاعي العحالج -

 .التعا  
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 د ر األسرة

 المال مالة األسالرية الظالالروا وتالالوفير بالمتابعالالة، وذلالالك ا دمالالان، مالن أبنا مالا حمايالة فال  أساسال  دور للسالرة 
 سليمة تنشئة لتنشئتمم

 :ا دمان يتمثا ف  مشابا ف  الوقو  من األبناء حماية ف  األسرة دور

 .األبناء ألمور ومتابعتما ورعايتما، األسرة، انتماه -
 مشالابا األبنالاء وتحمالم مريحالة، عا ليالة أ الواء علال  والمحافظالة واألبنالاء، األسالرة بالين والصالراحة الثقالة -

 عالن لمالم ليعبالروا الحرصالة وإتاحالة للاليمم، وا صالغاء معمالم والتحالدث والصالداقة، المحمالة مالن  الو فال 
 .القلك أو الخوا، أو الحزن، مشاعر

 .وتحما المسؤولية بموا متما، با منما، بالمرور يكون    المشابا حا أن عل  األبناء تدري  -
 .والثقا ية وا  تما ية، والريااية، الكشوية، األنشاة لممارسة األبناء ومساعدة تو ي  -
 .ل مار أو اغ  دون  وسلوكياتمم تصرفاتمم ومتابعة األبناء، أصدقاء عل  التعرا -
 -الوالالالدين  ) الالالم منمالالا يعالالانون  التالال  النحسالالية المشالالابا علالال  للتغلالال  ودعممالالم األبنالالاء مسالالاندة -

 .للمخدرات الل وء دون  النحس  األلم عل  التغل  يمكنمم حت  ...( -الدراسة  ف  مشابا
 

 الوقاية من الحوادث 

الحالالالالالوادث مالالالالالن ألالالالالالم المشالالالالالابا التالالالالال  ينالالالالالتج عنمالالالالالا لصالالالالالابات قالالالالالد تالالالالالؤدي للالالالالال  لعاقالالالالالة مؤقتالالالالالة أو ممتالالالالالدة و قالالالالالد ينالالالالالتج عنمالالالالالا 
وفالالالالالاة.  ميالالالالالع أفالالالالالراد الم تمالالالالالع معراالالالالالون للحالالالالالوادث. الحالالالالالوادث قالالالالالد تحالالالالالدث خالالالالالارج أو داخالالالالالا المنالالالالالزلب و األبثالالالالالر عراالالالالالة 

المنالالالالالالزل(، و كمالالالالالالار السالالالالالالن لالالالالالالم األ حالالالالالالال )حالالالالالالوادث داخالالالالالالا المنالالالالالالزل(، و السالالالالالالن المدرسالالالالالال  و المالالالالالالرالقين )حالالالالالالوادث خالالالالالالارج 
 (. 3)حوادث داخا المنزل(، )أنظر ال زء 

. و لنالالالالاك أي الالالالا حالالالالوادث الاالالالالرم لمالالالالا أشالالالالكال متعالالالالددة مالالالالن ألممالالالالا و أبثرلالالالالا انتشالالالالارا فالالالال  مصالالالالر   ححححوادث خححححارج الممححححز 
 الحوادث ف  المصانع و المدار  و  يرلا من أمابن العما.

 الوقاية من  وادث الطرق تحتاج إلى:

 تحعيا القوانين و الرقابة الصارمة عل  المركمات و عل  قا دي السيارات و تغليظ العقويات.    -



 

 25 

نشالالالالالالر الالالالالالالوع  بالالالالالالين كافالالالالالالة أفالالالالالالراد الم تمالالالالالالع و خاصالالالالالالة الشالالالالالالمار بقواعالالالالالالد المالالالالالالرور المن الالالالالالماة، و ألميالالالالالالة ا لتالالالالالالزام  -
 بالتعليمات و بأسا السالمة أثناء ال يادة.

تتسالالالالالابك مالالالالالع السالالالالاليارات األخالالالالالري أو تحالالالالالاول لثمالالالالالات ممارتالالالالالك فالالالالال  ال يالالالالالادة مسالالالالالئولية و ليسالالالالال  وسالالالالاليلة تر يالالالالال ،    -
 ال يادة با تيان بحركات  ير من ماة، الحوادث تقع ف   رفة عين.

علالالالال  كافالالالالة مسالالالالتخدم  الاريالالالالك تالالالالوخ  الحالالالالذر، و عالالالالدم عبالالالالور الاريالالالالك لذا كانالالالال  ا شالالالالارة تعاالالالال  حالالالالك السالالالالير  -
تتسالالالالالب  فالالالالال  حادثالالالالالة حتالالالالال  و لالالالالالو لالالالالالم للسالالالالاليارات، وعالالالالالدم لفتالالالالالراض أن قا الالالالالد السالالالالاليارة سالالالالالوا يكالالالالالون حالالالالالذرا، فريمالالالالالا 

 تكن أن  المصار.
لمالالالالالا أشالالالالكال متعالالالالالددةب وي الالالال  أن يكالالالالون لالالالالالدي كالالالالا منالالالالالا الالالالالوع  باحتمالالالالال وقالالالالالو  حالالالالوادث داخالالالالالا   ححححوادث داخحححححل الممححححز 

المنالالالالالزل و اتخالالالالالاذ ل الالالالالراءات لحترازيالالالالالة لت نالالالالال  و قالالالالالو  لالالالالالذه الحالالالالالوادث.  يمالالالالالا يلالالالالال  أمثلالالالالالة لالالالالالمعن مالالالالالن لالالالالالذه الحالالالالالوادث و 
 بيوية الوقاية منما:

ي الالالالال  التأبالالالالد مالالالالالن عالالالالالدم و الالالالالود أسالالالالالالك كمريا يالالالالالة مكشالالالالالوفة، شالالالالالراء  هربحححححاء   األعهحححححزة الكهربائيحححححة: حححححوادث الك -
أصالالالالالالناا  يالالالالالالدة مالالالالالالن األ مالالالالالالزة الكمريا يالالالالالالة، عمالالالالالالا الصالالالالالاليانة الدوريالالالالالالة و الححالالالالالالاظ علالالالالالال  األ مالالالالالالزة بحالالالالالالالة  يالالالالالالدة، 

 فصا األ مزة من الكمرياء ف  حالة عدم ا ستخدام. 
شالالالالرة و قالالالالد ينالالالالتج عنالالالال  حرا الالالالك. للوقايالالالالة مالالالالن لالالالالذه المخالالالالا ر : تسالالالالرر الغالالالالاز قالالالالد يسالالالالب  الوفالالالالاة مما ححححوادث الغححححاز -

 ي   مراعاة ما يل :
o  فالالالالال  حالالالالالالة و الالالالالود أنبويالالالالالة ي الالالالالال  التأبالالالالالد مالالالالالن سالالالالالالمتما و سالالالالالالمة المالالالالالالنظم و ححظمالالالالالا فالالالالال  مكالالالالالان  يالالالالالالد

 التموية و بعيدة عن مصادر األشعال.
o  ن فالالالالال  حالالالالالالة اسالالالالالتعمال السالالالالالخانات التالالالالال  تعمالالالالالا بالغالالالالالاز ي الالالالال  التأبالالالالالد مالالالالالن سالالالالالالمة السالالالالالخان، و أن يكالالالالالو

 المكان  يد التموية وخاصة الحمامات عند ا ستحمام بالماء الساخن.
o عند تشغيا الموقد أو الحرن يشعا أو  عود الثقار ومن ثم يحتح الموقد. 
o .عند انتماء استخدام الموقد تأبد من  لك المحتا  و مصدر الغاز 
o  ،لذا شالالالالالالعرت برا حالالالالالالة  الالالالالالاز قالالالالالالم بالالالالالال  الم مصالالالالالالدر الغالالالالالالاز، و تمويالالالالالالة المكالالالالالالان بحالالالالالالتح النوافالالالالالالذ و الشالالالالالالمابيك

و  تقالالالالالالالم بتشالالالالالالالغيا مالالالالالالالراو  الشالالالالالالالح  أو لشالالالالالالالعال أعالالالالالالالواد الثقالالالالالالالار أو ل حالالالالالالالاء أي مصالالالالالالالادر اشالالالالالالالتعال قريمالالالالالالالة، 
 و عة أو كشاا أو محمول أو فتح بار الثال ة لت ن  حدوث انح ار.
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قالالالالالد يحالالالالالدث سالالالالالقوط مالالالالالن الشالالالالالرفات أو الشالالالالالمابيك، أو يحالالالالالدث تعثالالالالالر فالالالالال  :  حححححوادث اللحححححقوط  التع حححححر  االنحححححزالق -
قاالالالالع ممعثالالالالالرة علالالالالال  األرض أو أسالالالالالك توصالالالالاليا كمريالالالالالاء مالالالالالن  يشالالالالة بعيالالالالالدة، كمالالالالالا يمكالالالالن حالالالالالدوث لنالالالالالز م بسالالالالالب  
األرض المبللالالالالالالة بالميالالالالالالاه )و الصالالالالالالابون( خاصالالالالالالة فالالالالالال  الحمامالالالالالالاتب و لالالالالالالذه الحالالالالالالوادث لالالالالالال  مالالالالالالن األبثالالالالالالر انتشالالالالالالارا 

 وقاية منما يراع  ما يل :خاصة بين األ حال و كمار السن. لل
o .واع حوا ز مناسمة للشرفات و النوافذ 
o .عدم و ود اشياء ممعثرة او أسالك ممتدة عل  األرض 
o  فالالالالالالالالر  أرض الحمالالالالالالالالام بغاالالالالالالالالاء مصالالالالالالالالنو  مالالالالالالالالن الماالالالالالالالالاط أو البالسالالالالالالالالتيك الخشالالالالالالالالن، تزويالالالالالالالالد قالالالالالالالالا  المالالالالالالالالانيو

 .بمساط من المااط عند ا ستحمام
o ابات خاصالالالالالالة يسالالالالالالتعين بمالالالالالالا المسالالالالالالتحم أثنالالالالالالاء ي الالالالال  أن يكالالالالالالون بالالالالالالالقرر مالالالالالالن المغسالالالالالاللة أو الحالالالالالالوض مسالالالالالال

 النموض أو التحرك.
o .عدم ترك األرض مبللة 

تتعالالالالالدد أسالالالالالمار الحرا الالالالالك و قالالالالالد تختلالالالالالف بالالالالالين المالالالالالدن و القالالالالالرة. تخالالالالالزين القالالالالال  علالالالالال  أسالالالالالاح المنالالالالالازل  الحرائححححح : -
فالالالالالال  القالالالالالالرة قالالالالالالد يتسالالالالالالب  فالالالالالال  انتشالالالالالالار الحرا الالالالالالك فالالالالالال  عالالالالالالدد كبيالالالالالالر مالالالالالالن المنالالالالالالازلب لعالالالالالال  األ حالالالالالالال بالكبريالالالالالال  أو 

لالالالالالالدفايات و نسالالالالالاليان المكالالالالالالواة فتالالالالالالرة  ويلالالالالالالة دون اسالالالالالالتخدام، ا سالالالالالالتخدام الغيالالالالالالر  مالالالالالالن للمواقالالالالالالد، و قالالالالالالد الو عالالالالالالات، ا
 يكون عق  سي ارة لم يتم ل حاءه قبا للقا  . و للوقاية من الحرا ك:

o .اليقظة ألسمار الحرا ك و ت نبما 
o .و ود  حاية حريك صالحة ل ستعمال و تدري   ميع أفراد المنزل عل  كيوية استعمالما 

لنالالالالالاك العديالالالالالد مالالالالالن المالالالالالواد الكيماويالالالالالة التالالالالال  تو الالالالالد بالالالالالالمنزل و تسالالالالالتخدم أل الالالالالراض   حححححوادث التلحححححمم الممزليحححححة: -
متعالالالالالالالالددة فالالالالالالالال  المنالالالالالالالالزل، علالالالالالالالال  سالالالالالالالالبيا المثالالالالالالالالال   الحصالالالالالالالالر: األدويالالالالالالالالة، المبيالالالالالالالالدات المسالالالالالالالالتخدمة للق الالالالالالالالاء علالالالالالالالال  

المنزليالالالالالالة الحشالالالالالالرات و القالالالالالالوارض، المنظحالالالالالالات و المالالالالالالواد الكاويالالالالالالة، المامالالالالالالرات،... للوقايالالالالالالة مالالالالالالن حالالالالالالوادث التسالالالالالالمم 
 نتمع ا رشادات التالية:

o لححظ الكيماويات المستخدمة بالمنزل ف  مكان   يرالا و  يصا اليما ا  حال. 
o  لححالالالالالالظ المبيالالالالالالدات الحشالالالالالالرية وسالالالالالالم الحالالالالالالار فالالالالالال  أدراج مغلقالالالالالالة أوحقا الالالالالال  مغلقالالالالالالة أوأدراج مرتحعالالالالالالة وإححظمالالالالالالا

 .ف  عبواتما ا صلية
o وات باحكالالالالام دا مالالالالا ) الاحالالالالا الالالالالذة ي الالالالد عبالالالالالوة   تنالالالالز  سالالالالدادات العبالالالالوات واحالالالالالالر  علالالالال  ا الالالالالم العبالالالال

محتوحالالالالة قالالالالد يشالالالالرر محتوياتمالالالالا قبالالالالا أن يالالالالتمكن أحالالالالد مالالالالن منعالالالال  وقالالالالد يحالالالالاول الاحالالالالا فالالالالتح عبالالالالوة مغلقالالالالة، 
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ولكالالالالالن لالالالالالذا سيسالالالالالتغرم وقتالالالالالا وسالالالالاليكون صالالالالاللما علالالالالال  الاحالالالالالا وحينالالالالالذاك سالالالالاليراه أحالالالالالد الكمالالالالالار ويمنعالالالالال  قبالالالالالا 
 أن يتمكن من فتحما(.

o  المنزليالالالالالالالة علالالالالالالال  ا رض أو تحالالالالالال  حالالالالالالالوض الماالالالالالالالم  أو  فالالالالالالال    تتالالالالالالرك عبالالالالالالالوات المبيالالالالالالالدات والمنظحالالالالالالات
 .أدراج منخح ة يمكن لل حال الوصول اليما

o  تتالالالالالالالرك المبيالالالالالالالدات بالالالالالالالالقرر مالالالالالالالن األ عمالالالالالالالة والمشالالالالالالالرويات ) فقالالالالالالالد يعتقالالالالالالالد الاحالالالالالالالا أنمالالالالالالالا شالالالالالالاليئ يؤكالالالالالالالا أو 
يشالالالالررب وريمالالالالا يتنالالالالاول شالالالالخص بالالالالالغ محتويالالالالات عبالالالالوة مالالالالا بالالالالدون أن يعالالالالرا مالالالالا يو الالالالد فعالالالالال بمالالالالا( وقالالالالالد 

 .م ويحدث التسمم لتناول الاعام الملوث بماتصا ال  الاعا
o  تحالالالالالالالالالتحظ بالمبيالالالالالالالالالدات فالالالالالالالالال  ز ا الالالالالالالالالات ميالالالالالالالالالاه الشالالالالالالالالالرر أو الميالالالالالالالالالاه الغازيالالالالالالالالالة، أو األقالالالالالالالالالدا  أو العبالالالالالالالالالوات  

 .المستخدمة عادة لححظ ا  عمة والمشرويات
o تحتحظ بمقايا المواد الكيميا ية والعبوات الحار ة الت    تحتا ما  . 
o و تأبالالالالالالالد مالالالالالالالن معرفالالالالالالالة كيويالالالالالالالة ا سالالالالالالالتعمال اآلمالالالالالالالن السالالالالالالالليم والكميالالالالالالالة  تأبالالالالالالالد مالالالالالالالن قالالالالالالالراءة بااقالالالالالالالة العبالالالالالالالوة

 .المحروض استعمالما
o     احالالالالالالالالالتحظ بالالالالالالالالالالعبوة فالالالالالالالالال  يالالالالالالالالالدك أثنالالالالالالالالالاء اسالالالالالالالالالتخدامما وإذا تركتمالالالالالالالالالا االالالالالالالالالعما فالالالالالالالالال  مكالالالالالالالالالان يمكنالالالالالالالالالك ر يتمالالالالالالالالالا

 .باستمرار ويعيده عن ا  حال خوفا من تناول محتوياتما أوانسكابما عل   سم  و عيني 
o يالالالالالدات التالالالالال  تنسالالالالالك  علالالالالال  األراالالالالاليات وإحالالالالالر  علالالالالال   حالالالالالاا و نظافالالالالالة داوم علالالالالال  تنظيالالالالالف بقايالالالالالا المب

 . العبوة فور ا نتماء من ا ستخدام
o  اححالالالالالظ العبالالالالالوة بالمكالالالالالان اآلمالالالالالن والمعالالالالالروا لالالالالالديك ألن و ودلالالالالالا خالالالالالارج مكالالالالالان ححظمالالالالالا المعتالالالالالاد  يمكالالالالالن

 .األ حال من الوصول اليما
o  حالاحذر من ر  المبيدات المنزلية عل  الاعام أوالشرار أوعل  لع  األ. 
o  حالالالالالالالافظ علالالالالالالال  نظافالالالالالالالة األراالالالالالالاليات والحالالالالالالالوا   ورمالالالالالالالم الثقالالالالالالالور والشالالالالالالالقوم للحالالالالالالالد مالالالالالالالن توا الالالالالالالد الحشالالالالالالالرات

 .والقوارض بالمنزل
o لستخدم سلة قمامة مغااة ك    يتمكن األ حال من لخراج محتوياتما. 
o  تعاقالالالالالد مالالالالالع ال مالالالالالات المحليالالالالالة المسالالالالالئولة عالالالالالن  مالالالالالع القمامالالالالالة بمناقتالالالالالك و  تلقالالالالال  القمامالالالالالة حالالالالالول المنالالالالالزل

 .ان  خرأو ف  أة مك
o    تثقالالالالال  أو تسالالالالالخن أو تحالالالالالرم العبالالالالالوات الم الالالالالغو ة . وإذا كانالالالالال  المحليالالالالالات تقالالالالالوم بحالالالالالرم القمامالالالالالة  

 .ت ع لذه العبوات بالقمامة با ي   التخلص منما بالدفن
o  عالالالالالالدم واالالالالالالع الكيروسالالالالالالين )ال الالالالالالاز(، البوتاسالالالالالالا الكاويالالالالالالة، مسالالالالالالاحيك التنظيالالالالالالف والمامالالالالالالرات فالالالالالال  أمالالالالالالابن

ا رض مالالالالالالثال( كالالالالالالذلك عالالالالالالدم واالالالالالالع السالالالالالالوا ا الخايالالالالالالرة  يسالالالالالالما علالالالالالال  ا  حالالالالالالال الوصالالالالالالول اليمالالالالالالا )علالالالالالال 
 .مثا البوتاسا الكاوية ف  ز ا ات مثا الكوكابو  أو ف  أبوار الشرار
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o  األدويالالالالالة )سالالالالالواء األقالالالالالرا  أو الحقالالالالالن أو الشالالالالالرار( التالالالالال  انتمالالالالال  تالالالالالاري  صالالالالالالحيتما  بالالالالالد مالالالالالن الالالالالالتخلص
 .منما ب لقا ما ف  دورة المياه أو لعدامما

o من التأبد من اسم  عل  الز ا ة و ريقة استعمال  قبا استعمال أة دواء  بد. 
o    .علالالالالالال  ا ممالالالالالالات تعلالالالالالاليم أو دلالالالالالالن فالالالالالال  سالالالالالالن ممكالالالالالالرة عالالالالالالدم لمالالالالالالا أواللعالالالالالال  بالالالالالال ة دواء أومالالالالالالادة كيماويالالالالالالة

وعالالالالالالدم أعاالالالالالالالاء الاحالالالالالالالا األدويالالالالالالالة علالالالالالال  انمالالالالالالالا حلالالالالالالالوة بالالالالالالالا ي الالالالالال  أن يالالالالالالالتعلم الاحالالالالالالالا أن ا دويالالالالالالالة أدويالالالالالالالة 
 .ذلا ف  أة وق  يشاءللعالج وتؤخذ وق  الحا ة اليما فق  وليس  كحلوة يأخ

o ي   ا حتحاظ بأدوات الت ميا بعيدا عن متناول ا  حال. 
o  ي الالالالال  التأبالالالالالد مالالالالالن ل الالالالالالم محالالالالالما أنبويالالالالالة البوتا الالالالالاز  يالالالالالدا بعالالالالالد كالالالالالا اسالالالالالتعمال وي الالالالال  تمويالالالالالة المكالالالالالان

 .المتوا د ب  األنبوية
o  لذا كانالالالالالالالال  لنالالالالالالالالاك االالالالالالالالرورة فالالالالالالالالتححظ لالالالالالالالالذه الكيماويالالالالالالالالات فالالالالالالالال  عبواتمالالالالالالالالا األصالالالالالالالاللية دون نالالالالالالالالز  بااقتمالالالالالالالالا

 .ف  دوالي  مغلقة خاصة بما وتواع
o  تححالالالالالظ األدويالالالالالة ال الالالالالرورية فالالالالال  مكالالالالالان بعيالالالالالد عالالالالالن متنالالالالالاول األ حالالالالالال وفالالالالال  دواليالالالالال  مغلقالالالالالة خاصالالالالالة بمالالالالالا

 .والتأبد دوريا من تاري  نماية صالحيتما واحتحا ما بخواصما الابيلية
o  .ا حتحالالالالالالاظ بأرقالالالالالالام وعنالالالالالالاويين مرابالالالالالالز ا سالالالالالالعاا والسالالالالالالموم والمستشالالالالالالويات والن الالالالالالدة فالالالالالال  مكالالالالالالان  الالالالالالالر

 .123حون ا سعاا عل  مستوة ال ممورية تلي
 

 األخذ بأساليب ااستفادة من الخدمات الصحية المتا ة

لتمالالالالالا  نمالالالالال  الحيالالالالالاة الصالالالالالحية يسالالالالالالم فالالالالال  ا رتقالالالالالاء بالصالالالالالحة و الوقايالالالالالة مالالالالالن األمالالالالالراضب ولكالالالالالن   بالالالالالد مالالالالالن الل الالالالالوء للالالالالال  
للمالالالالالالالالراض و الحصالالالالالالالالول المؤسسالالالالالالالالات الصالالالالالالالالحية للحصالالالالالالالالول علالالالالالالالال  خالالالالالالالالدمات تعزيزيالالالالالالالالة و وقا يالالالالالالالالة و ل بتشالالالالالالالالاا الممكالالالالالالالالر 

 عل  العالج المناس  حت  يتم الشحاء. من لذه الخدمات:

التاليمالالالالالات المقالالالالالررة )مثالالالالالا تالالالالالاليم األ حالالالالالال( أو الوا مالالالالالة )مثالالالالالا تالالالالالاليم ا نحلالالالالالونزا الموسالالالالالمية( أو التالالالالال  تسالالالالالت د  -
  مقا لتعليمات وزارة الصحة.

تمسالالالالالالك بحقالالالالالالك فالالالالالال  ل الالالالالالراء للتالالالالالالزام ال ديالالالالالالة فالالالالالال  الكشالالالالالالف قبالالالالالالا الالالالالالالزواج، و لعاالالالالالالاء المعلومالالالالالالات الصالالالالالالحيحة، و ال -
الكشالالالالالالالالالف الابالالالالالالالالال  و التحاليالالالالالالالالالا و معرفالالالالالالالالالة نتا  مالالالالالالالالالا و الحصالالالالالالالالالول علالالالالالالالالال  تاليمالالالالالالالالالات قبالالالالالالالالالا الالالالالالالالالالزواج   و علالالالالالالالالال  

 المعلومات الكا ية و المشورة. كذلك الحصول عل  العالج ألي مشكلة مراية مكتشحة.
ات الحريالالالالالالك التالالالالالالردد علالالالالالال  خالالالالالالدمات رعايالالالالالالة الحمالالالالالالا ممكالالالالالالراب و ا لتالالالالالالزام بعالالالالالالدد المالالالالالالرات و توقيتمالالالالالالا و اتمالالالالالالا  لرشالالالالالالاد -

 الصح .
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 لختيارالمكان المناس  و مقدم الخدمة الكفء لتوفير الو دة اآلمنة. -
أخالالالالذ المولالالالالود للالالالال  الوحالالالالدة الصالالالالحية فالالالال  األيالالالالام األولالالالال  ألخالالالالذ عينالالالالة دم مالالالالن القالالالالدم و للحصالالالالول علالالالال  ال رعالالالالات  -

 الصحرية من التاليم.
ام بعالالالالالدد المالالالالالرات و التوقيتالالالالالات التالالالالالردد بالاحالالالالالا علالالالالال  خالالالالالدمات رعايالالالالالة الاحالالالالالا للسالالالالالنوات الخمالالالالالا األولالالالالال  و ا لتالالالالالز  -

و التاليمالالالالالالاتب وأ لالالالالالال  ا  الالالالالالال  علالالالالالال  منحنالالالالالال  نمالالالالالالو الاحالالالالالالا و تأبالالالالالالد مالالالالالالن أن نمالالالالالالوه و تاالالالالالالوره يالالالالالالتم بصالالالالالالورة 
 بيليالالالالالةب انتمالالالالال  لرسالالالالالا ا التث يالالالالالف الصالالالالالح  و اسالالالالالأل عمالالالالالا ي الالالالال  أن تعرفالالالالال  فالالالالال  كالالالالالا شالالالالالئون صالالالالالحة و تغذيالالالالالة 

 الاحا و تححيز تاوره.
ة مالالالالالالرض الاحالالالالالالا، و   تسالالالالالالتخدم وصالالالالالالحات أو أدويالالالالالالة   تتالالالالالالأخر عالالالالالالن التو الالالالالال  للالالالالالال  الوحالالالالالالدة الصالالالالالالحية فالالالالالال  حالالالالالالال -

 من مرض مشاب  لاحا  خر أو مرض سابك للاحا. 
 تابع صحة و تاليمات  حلك مع الصحة المدرسية. -
لذا كنالالالالال  تعمالالالالالا فالالالالال  لحالالالالالدي الصالالالالالناعات التالالالالال  تتالالالالالال  ل الالالالالراءات وقا يالالالالالة محالالالالالددة، للتالالالالالزم بمالالالالالذه ا  الالالالالراءات و    -

 تتماون فيماب و التزم بمواعيد الكشف الدوري. 
 تو   لل  الابي  فور شعورك بأعراض  ير  بيلية و التزم بالعالج و التعليمات. -
ة المراالالالالالالالالية لذا كنالالالالالالالال  تعالالالالالالالالان  مالالالالالالالالن أي مالالالالالالالالن بالالالالالالالالادر بالكشالالالالالالالالف الالالالالالالالالدوري المقالالالالالالالالرر لمرحلتالالالالالالالالك العمريالالالالالالالالة أو للحالالالالالالالالال -

األمالالالالالالالراض المزمنالالالالالالالةب و   تتمالالالالالالالاون فالالالالالالال  العالالالالالالالالج و المتابعالالالالالالالة و التأبالالالالالالالد مالالالالالالالن السالالالالالالاليارة علالالالالالالال  المالالالالالالالرض )مثالالالالالالالا 
 السكر أوارتحا  اغ  الدم ...(.

 التع/يم

التعلالالالالاليم حالالالالالك مالالالالالن حقالالالالالوم ا نسالالالالالان. ولالالالالالو أسالالالالالا  لبنالالالالالاء المشالالالالالر. والتعلالالالالاليم و الصالالالالالحة لمالالالالالا اللبنتالالالالالان األساسالالالالاليتان لتاالالالالالور 
 تمعالالالالالات و الق الالالالالالاء علالالالالال  الحقالالالالالالر و التخلالالالالالالف. والتعلالالالالاليم لالالالالالالام  الالالالالالدا للحالالالالالرد و الم تمالالالالالالع. و مالالالالالالن المسالالالالاللم بالالالالالال  أن علالالالالالال  الم

الدولالالالالالالة تالالالالالالوفير فالالالالالالر  التعلالالالالالاليم ال يالالالالالالد ل ميالالالالالالع أفالالالالالالراد الم تمالالالالالالع، و لكالالالالالالن الزيالالالالالالادة السالالالالالالكانية الغيالالالالالالر من الالالالالالماة تقلالالالالالالا مالالالالالالن 
قالالالالالدر مناسالالالالال  مالالالالالن فالالالالالر  الحصالالالالالول علالالالالال  لالالالالالذا الحالالالالالك، و مالالالالالن ثالالالالالم فلالالالالاليا كالالالالالا مالالالالالن يلتحالالالالالك بالمدرسالالالالالة يحصالالالالالا علالالالالال  

 التعليم. 

 :أهمية التع/يم ل/فرد 

 محو أمية القراءة و الكتابة. -
 الحصول عل  معلومات  ديدة  من مصادر  و ثقافات متنوعة  حس  دراست  و قراءات ، -
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 مما يزيد من المقدرة عل  التحكير السليم و ا بتكار.
 الخرافات .بناء و تنمية الشخصية السوية ونبذ األفكار القديمة و  -
 المقدرة عل  تاوير الذات  ثقا يا و ل تما يا و ماليا . -
 .المسالمة ف  نمو تنمية  األسرة و الم تمع  -

 أهمية التع/يم لمةتمع :

 تنمية  أفراد و  ماعات الم تمع  -
 زيادة التواصا ا  تماع  و الثقاف  بين أفراد الم تمع. -
 تنمية الموارد المشرية  بالم تمع . -
معالالالالالد ت الزيالالالالالادة السالالالالالكانية باريقالالالالالة  يالالالالالر مماشالالالالالرة  رتمالالالالالاط زيالالالالالادة السالالالالالكان بال مالالالالالا و تالالالالالدن  المسالالالالالتوة  خحالالالالالن  -

 التعليم .
 تحسن الحالة الصحية  للم تمع و أفراده  رتحا  الوع  الصح . -
 خحن معد ت العنف و ال ريمة و التارا. -
 تحسن واع الاحولة و ا لتمام بما. -
 تحسن واع المرأة . -

 ل/مرأة:أهمية التع/يم 

 المرأة المتعلمة تكون 

أقالالالالالا تعراالالالالالا  حتمالالالالالا ت الالالالالالزواج الممكالالالالالر، و أبثالالالالالر معرفالالالالالة بالسالالالالاللوك الصالالالالالح  السالالالالالليم، و رعايالالالالالة نحسالالالالالما أثنالالالالالاء  -
 الحما و الو دة. 

الحتالالالالالالاة المتعلمالالالالالالة لالالالالالالالديما فرصالالالالالالة أببالالالالالالالر لحيالالالالالالاة صالالالالالالالحية و ا تما يالالالالالالة أف الالالالالالالا و للمالالالالالالرور بأمالالالالالالالان فالالالالالال  المسالالالالالالالتقبا  -
 بمراحا الحما و الو دة، و و دة أ حال أصحاء، 

 .الحياة أمور مع والتعاما المشكالت، موا مة ف  و ي ا أبثر -
 .اتخاذلا  الوا  ويا  راءات أ حالما، أو لنحسما سواء الصحية، بالمشابا علما أبثر -
ا استخدام ا أبثر -  .المتوفرة الصحية الخدمات عل  وتردد 
 .وخار   المنزل داخا السليمة الصحية السلوكيات اتما  عل  قدرة أبثر -
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 األسرة. مستوة  عل  القرارات اتخاذ ف  تأثيرا أبثر -
 .وسعيدة متعلمة أسرة تنشئة عل  قدرة أبثر -
ا أبثالالر - التنميالالة ا قتصالالادية  ع لالالة ودفالالع للسالالرة، لاالالاف  دخالالا علالال  والحصالالول للعمالالا، اسالالتعداد 

 .وا  تما ية
 .الو دات بين المماعدة عل  حرصا أبثر -
 الرعايالة مراحلال ، وتالوفير  ميالع واسالتكمال التعلاليم فال  فرصالتما الحتالاة لعاالاء ألميالة تالدرك أن األسالرة علال  لالذلك
 .والعقلية والنحسية، صحتما ال سدية، باما ف  ول  للمستقبا لعدادلا ل مان وذلك لما والمتكاملة الشاملة

األ حالالالالال مسالالالالئولية وعلالالالال  األسالالالالرة ا لتمالالالالام ب لحالالالالام كالالالالا مالالالالن الولالالالالد و البنالالالال  فالالالال  التعلالالالاليم، و العمالالالالا علالالالال  عالالالالدم تسالالالالريمم 
منالالالالال  للعمالالالالالا أو للالالالالالزواج. وعلالالالالال  األسالالالالالرة أن تن الالالالال  فقالالالالال  العالالالالالدد الالالالالالذي تسالالالالالتايع أن تالالالالالوفر لالالالالال  فالالالالالر  الحيالالالالالاة الكريمالالالالالة و 

 لنحس  و م تمع . الرعاية حت  يصمح فردا نافعا
 

 تدبير شئون األسرة   ااقتصاد الممزلي

المنالالالالالالزل مملكالالالالالالة الالالالالالالزوج و الزو الالالالالالة حيالالالالالال  يو الالالالالالد السالالالالالالكن و المالالالالالالودة و الرحمالالالالالالة. و مالالالالالالن مرحلالالالالالالة ا عالالالالالالداد للالالالالالالزواج ي الالالالالال  
التخاالالالالالالي   ألن يكالالالالالالون المنالالالالالالزل مريحالالالالالالا ومناسالالالالالالما مالالالالالالن الناحيالالالالالالة المليشالالالالالالية و الناحيالالالالالالة ا قتصالالالالالالادية والصالالالالالالحية و البيئيالالالالالالة 

ليلالالالالالي  أفالالالالالراد األسالالالالالرة حيالالالالالاة يسالالالالالودلا  التعالالالالالاون وا حتالالالالالرام المتمالالالالالادل و المشالالالالالاركة فالالالالال  الححالالالالالاظ علالالالالال   لالالالالالذا  وا  تما يالالالالالة
الكيالالالالالان األسالالالالالرة و كيانالالالالال  المعنالالالالالوة و المالالالالالادة. و ي الالالالال  المعالالالالالد عالالالالالن المغالالالالالا ة فالالالالال  شالالالالالراء األثالالالالالاث أو األ مالالالالالزة المنزليالالالالالة 

يرة التالالالالالال  تبالالالالالالدأ حياتمالالالالالالا و بالالالالالالد  مالالالالالالن أن أو أدوات للماالالالالالالم  أوالحالالالالالالر ب و التالالالالالال    يحتا مالالالالالالا بالحعالالالالالالا أفالالالالالالراد األسالالالالالالرة الصالالالالالالغ
تكالالالالالون مو حالالالالالة لالالالالالراحتمم يكونالالالالالوا لالالالالالم مممومالالالالالون ب ي الالالالالاد مكالالالالالان يتسالالالالالع لمالالالالالا أوللححالالالالالاظ عليمالالالالالا و صالالالالاليانتما. لالالالالالذه المحالالالالالا يم 
الخا ئالالالالالة مو الالالالالودة للسالالالالالف فالالالالال  الم تمعالالالالالات األبثالالالالالر فقالالالالالرا والتالالالالال  تصالالالالالر علالالالالال  شالالالالالراء أشالالالالالياء   يحتا ونمالالالالالاب و كثيالالالالالرا مالالالالالا 

فالالالالال  حالالالالالما األممالالالالالات ي الغارمالالالالالات. با االالالالالافة فالالالالال ن األسالالالالالرة ال ديالالالالالدة تبالالالالالدأ حياتمالالالالالا تشالالالالالتري ب يصالالالالالا ت أمانالالالالالة و تتسالالالالالب  
 بالديون و من ثم   تنعم با ستقرار و السعادة الت  يتمنالا لمم ال ميع.

قالالالالد يبالالالالدأ تعلالالالالم ا قتصالالالالاد المنزلالالالال  أثنالالالالاء الدراسالالالالة ا عداديالالالالالة و مالالالالا بعالالالالدلا. و لالالالالو لالالالالام لكالالالالا مالالالالن الولالالالالد و البنالالالالال ب و لن 
 يح ا التركيز عليما ألحد ال نسين أبثر من اآلخر. بان لناك مواوعات 
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مواالالالالالالالوعات ا قتصالالالالالالالاد المنزلالالالالالالال  و تالالالالالالالدبير شالالالالالالالئون األسالالالالالالالرة ي الالالالالالال  أن تالالالالالالالدر  أي الالالالالالالا للمقبلالالالالالالالين علالالالالالالال  الالالالالالالالزواج )أنظالالالالالالالر 
 (ب و من الممكن أن يتم ذلك ف  بيوت الشمار، نوادي المرأة، بيوت الثقافة، ...3المشورة قبا الزواج  زء 

 تشمل الموضوعات
 زواج الصح  ي السليم.أسا ال -
 المسكن: تأثيث  و ت ميزه و أدوات . -
لدارة المالالالالوارد الماليالالالالالة للسالالالالالرة و كيويالالالالة تالالالالالدبيرا حتيا ات فالالالالال  حالالالالدود المالالالالالوارد المتاحالالالالالة مالالالالع األخالالالالالذ فالالالالال  ا عتمالالالالالار  -

 األولويات وو ود بند للاوار  و التر ي . 
 التخاي  للحما ف  الوق  المناس  و حس  ا مكانيات المتاحة. -
 ة السليمة للسرة بما يتناس  مع الدخا.التغذي -
 الصيانة المنزلية المسياة و السمابة. -
حيابالالالالالة المالبالالالالالا و أشالالالالالغال التريكالالالالالو و الكيروشالالالالالي  )للحتيالالالالالات( للتالالالالالوفير فالالالالال  المصالالالالالروا، و قالالالالالد تصالالالالالمح مصالالالالالدر  -

 دخا.   
 

 

 


