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 حماية وأمن المؤسسة
  النصوص المرجعية

 مقدمة

لمؤسسة التربوية ملكية عامة تتطلب من الجميع الحفاظ على حمايتها والسهر ا

لبالد أين  على أمن من فيها وما فيها خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها ا

لتي أصبحت الملكية العامة مستهدفة بطريقة أو بأخرى وباألخص المؤسسات التعليم ية ا

  .حساساهي أكثر استهدافا لكونها ميدانا 

ع  وعلى هذا األساس فإن موضوع حماية وأمن المؤسسات هو محل اهتمام جمي

 ذلك،السلطات وما يدل على ذلك هو ما صدر من نصوص وتعليمات وتدابير تدعو إلى 

لتي تركز على حماية و   .  أمن المؤسسات لغاية يومنا هذاوقد استمر صدور النصوص ا

 الحماية .1

 في وقايتهاتتمثل حماية المؤسسة في جملة من التدابير التي من شأنها أن تساهم 

  .الظروفوالمحافظة عليها والدفاع عنها بصفة دائمة وفي كل 

 .  املنظم للتربية والتكوين16/04/1976 بتاريخ 76/35األمر  •
 .  املتعلق حبماية مؤسسات التربية والتكوين28/05/1991يخ  بتار91/167املرسوم  •
 املتعلق بنظام اجلماعة التربوية يف املؤسسات التعليمية 26/11/1991 بتاريخ 778القرار  •

 .  والتكوينية
  ). 1995 لسنة 55اجلريدة الرمسية رقم  ( 25/09/1995 بتاريخ 24 – 95األمرية  •
 الذي حيدد شروط تطبيق 04/05/1996رخ يف  املؤ96/158املرسوم التنفيذي رقم  •

 املؤرخ يف95/24أحكام األمن الداخلي يف املؤسسة املنصوص عليها يف األمر رقم 
25/09/1995 . 

 .  حتت موضوع محاية األمالك العمومية25/07/1996تعليمة رئيس احلكومة بتاريخ  •
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 الصادرة 24 -95وللحديث عن حماية المؤسسات البد من الرجوع إلى أمرية 

مالك العمومية وأمن األشخاص  التي تحدد كيفية حماية األ1995 سبتمبر 25بتاريخ 

لخامسة اللتين تؤكدان على ديمومة حماية المؤسسات وضرورة  والسيما المادتين الرابعة وا

اتخاذ كل التدابير التي من شأنها أن تساهم في وقاية المؤسسة والمحافظة عليها والدفاع 

ضى األمر لصد عنها وهنا يجدر بنا أن نذكر بأنه يسمح استعمال القوة والسالح إذا اقت

األخطار كيفما كان نوعها والسيما التخريب واألعمال العدوانية ولتحقيق ذلك البد من 

م فيه تقييم األخطار والتهديدات المحتملة ويوفر الوسائل  م ومخطط أمن داخلي بت إعداد نظا

 . الكفيلة لمواجهتها

ن تقع مسؤولية أمن المؤسسة على رئيسها الذي يمكنه أن يستعين في هذ ا الشأ

  .الداخليبمعاونين مؤهلين وأن يقيم هيكال تنظيميا لألمن 

ة تؤكد المادة الحادية عشرة من األمرية على أن  مسؤولية السلطات السلمي

ال تعفيها مسؤولية والوصية لتنسيق والرقابة  م المدير السيما في مجال المساهمة وا  وتقيي

من ويجب على  األ اختصاص مصالح منة األمالك العموميالمقررة وتبقى حمايةالتدابير 

 على رئيس  ويتعيناألمن الداخليهذه األخيرة أن تقدم يد المساعدة للمؤسسات في مجال 

المؤسسة أن يطبق جميع األحكام واإلجراءات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في 

  .مؤسستهمجال حماية األمالك وأمن األشخاص داخل 

 وسائل الحماية .2

ت تتخ ذ كل مؤسسة تدابير خاصة بها ويمكن التعاون مع مصالح األمن والسلطا

لتدابيرالمحلية في هذا الشأن وفيما يلي بعض هذه    :ا

 . تتكفل المؤسسة بحماية نفسها بمواردها الخاصة  -أ 

 . تكوين وحدات أمنية مالئمة لغرض حماية المنشآت واألشغال والتجهيزات  -ب 

تعمالها وضبطها بكيفية تضمن الحماية المثلى تقييم الوسائل التي يتطلب اس  -ج 

 . والمستمرة لألمالك
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يمكن لرئيس المؤسسة أن يطلب مساعدات من مصالح األمن العمومي عند   -د 

 . الضرورة

لتربية على  ) أعوان األمن والوقاية (تعيين القائمين باألمن الداخلي تعمل مديرية ا

 أن تقدم دعمها اإلمدادي كلما كانت لحماية المؤسسة وفقا للتشريع المعمول به ويجب

 .  وسائل المؤسسة غير كافية لضمان أمنها الداخلي وحمايتها

د  يقوم المستخدمون المكلفون باألمن برقابة دخول األشخاص والقيام بالتفتيش عن

 من األمرية السابقة الذكر أن للوالي صالحيات تحميل 26الضرورة وتؤكد المادة 

لتالي اتخاذ العقوبات التأديبية السلطات السلمية مسؤو لية تطبيق المخطط األمني الداخلي وبا

نه يمكن أن يتعرض رئيس المؤسسة  بأ27 وتضيف المادة واإلخالل،في حالة اإلهمال 

لبدنية لألشخاص أو و مستخدمي األمن للمتابعة القضائية في حالة وقوع مساس بالسالمة ا

 .همالهم أو إخاللهموقوع تخريب لألمالك العمومية من جراء إ

  األمنية في المؤسسات التربويةتاالحتياطيا .3

إن مدير المؤسسة باعتباره المسؤول األول عن المؤسسة فإنه مطالب بان يعمل على 

 الكاملة وهو مدعو إلى مراعاة بتحقيق الحمايةتوفير الشروط واإلجراءات الكفيلة 

ذ المتغيرات وأخذها في الحسبان مهما تغيرت الظروف و المالبسات وعليه فإنه ملزم باتخا

لتي  التدابير االحتياطية التي براها فعالة بعد أن يقوم بدراسة معمقة لمختلف الجوانب ا

 . ترتبط من قريب أو من بعيد بأمن المؤسسة

 اإلحتياطات األمنية العامة 1.3

 حماية المؤسسة بسور خارجي 1.1.3

ب العناصر األجنبية عن يفترض أن يكون هذا السور متينا وعاليا بحيث يمنع تسر

 . المؤسسة
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 تحصين األبواب والنوافذ 2.1.3

ة  نعني هنا خاصة األبواب الخارجية للمؤسسة بحيث يجب تحصينها بأبواب حديدي

 – المخابر –المخازن : خاصة المرافق التالية(وكذلك يجب حماية النوافذ بشبابيك أمنية 

 )  المكتبة–الورشات 

 مخارج النجدة  3.1.3

مخارج في جميع المرافق واسعة بحيث يسهل عمل تصريف يجب أن تكون ال

لة    .الطوارئاألشخاص في حا

 النظافة 4.1.3

يجب االهتمام الكامل بنظافة جميع محالت المؤسسة ومحيطها لتفادي األمراض 

 . واألوبئة

  الصيانة والوقاية 5.1.3

العمل الدائم على إصالح ما يصيب مرافق المؤسسة من تلف مهما كان نوعه 

 .عه وامتداده وبالتالي نجتنب كل خطر محتمل عنهلتفادي توس

 إعداد مخطط للمؤسسة 6.1.3

إعداد مخطط للمؤسسة ووضعه في مكان بارز ومكشوف لتسهيل االستفادة منه 

 . أثناء عمليات التدخل والنجدة لحماية األشخاص والممتلكات

 مخطط قارورات اإلطفاء 7.1.3

 اإلطفاء في مختلف باالستعانة بمصالح الحماية المدنية يجب وضع قارورات

 . محالت المؤسسة والحرص على ضمان صالحية هذه القارورات بصفة دائمة ومراقبتها

 تركيب وسائل اإلنذار وطلب النجدة 8.1.3

مع األخذ بعين االعتبار أن تكون أزرار التحكم فيها في متناول الحراس وفق 

 . خطة متفق عليها مسبقا
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 إجراء حصص تدريبية للعمال والموظفين 9.1.3

ل خاص ة العمال المكلفين بالحراسة لتمكينهم من االستعداد الجيد الستعمال وسائ

 . النجدة أو مكافحة الحرائق

 تعليق أرقام الهاتف 10.1.3

 .  المستشفى– األمن الوطني –الحماية المدنية : بغرفة الحجابة والخاصة ب

 توفير العلب الصيدلية 11.1.3

عافات األولية فقط كما حيث يجب أن تحتوي على األدوية والوسائل الخاصة باإلس

 – المرقد – المطبخ – االستشارة التربوية –المخابر : يجب أن تتوفر في المرافق التالية

 . الورشة

 وضع آلية محكمة 12.1.3

ة  لنفسية المناسب تضمن حراسة المؤسسة من طرف عناصر تتمتع باللياقة البدنية وا

 . لمهاهم

 منع كتابة العبارات اإلشهارية 13.1.3

لمؤسسة وخاصة السياسية منها لتجنب الحساسيات واإلثارة على مختلف جدران ا

 . مما قد يجلب أضرارا مختلفة للمؤسسة

 التصريح الفوري للضمان االجتماعي 14.1.3

لتعليم التقني المعنية  ذ شعب ا بأي موظف يباشر عمله بالمؤسسة وكذلك بالنسبة لتالمي

 . بهذا اإلجراء

 التأمين الرسمي 15.1.3

 ). لغاية بيداغوجية أو ترفيهية( مؤسسة ألي خروج منظم للتالميذ من ال

 ضمان المراقبة الصحية المنصوص عليها في النصوص الرسمية 16.1.3

لكل من التالميذ والعمال وذلك بالفحص الدوري لهم لتفادي انتقال األمراض 

 . وانتشارها
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 اإلحتياطات األمنية الخاصة 2.2

اتخاذها ببعض باإلضافة إلى التدابير التي سبق ذكرها فهناك إحتياطات يتعين 

 :المرافق نظرا لخصوصيتها وهي

 المخبر 1.2.3

 . منع دخول أي شخص إلى المخابر إال بحضور األساتذة -

لتالميذ بهذا المرفق إال بحضور األساتذة -  . عدم ترك ا

 . إلزام من يعمل داخل المخبر بارتداء المئزر -

ى ضرورة وجود وسائل مكافحة الحرائق بالمخبر ويتعين هنا إضافة وسيلة أخر -

وذلك بغرض لفها على أي شخص قد يتعرض " باش" وهي قطعة من القماش المقوى 

 . للحريق

لتجارب -  . فتح النوافذ المخصصة للتهوية بصفة دائمة وخاصة أثناء ا

 الورشات 2.2.3

باإلضافة إلى االحتياطات المذكورة بشأن المخابر والتي تبقى مطلوبة في الورشات 

 : يمكننا أن نضيف اإلحترازات التالية

 .  تعليق الالفتات المنبهة بأخطار آالت وتجهيزات الورشة -

 .  إغالق المأزر قبل الشروع في العمل على أي آلة -

 لبس األحذية المناسبة والكفيلة بحماية األشخاص من التيار الكهربائي واألخطار  -

 . األخرى

 . مراقبة اآلالت قبل تشغيلها -

 . لمختص تنظيف وصيانة هذه اآلالت من قبل التقني ا -

لتقني المختص -  . الفحص الدوري للتجهيزات واآلالت من قبل ا
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 المطبخ 3.2.3

نظرا لحساسية هذا المحل بحيث يعتبر وسطا سهال النتشار أي داء أو مرض فإنه يجب 

لية  : الحرص على تحقيق الشروط التا

 أوانيه وكذلك العناصر البشرية التي تشتغللنظافة الجيدة لمرافقه ووسائله وتحقيق ا -

 . به

 .  المراقبة الجيدة والمستمرة للمواد الموجهة لالستهالك قبل استعمالها -

ليومية لسالمة األنابيب  - التأكد بصورة دائمة من غلق حنفيات الغاز والمراقبة ا

 . لتجنب كل التسربات

 ساعة كما تنص على ذلك التعليمات المتعلقة بهذا 24االحتفاظ بالطبق الشاهد لمدة  -

 . الموضوع

 راقدالم 4.2.3

 . العناية بنظافتها بصورة جيدة ويومية -

لتهوية الكافية -  . فتح النوافذ يوميا لضمان ا

 . منع التدخين بالمراقد -

 . احترام طاقة استيعاب كل مرقد -

 الخاتمة

إن المراقبة والنظافة والصيانة اليومية لمختلف مرافق المؤسسة ولتجهيزاتها 

نها تضمن سالمة األشخاص والممتلكات وهو وخاصة ما يتعلق بالشبكة الكهربائية الشك أ

لتالي السير العادي  األمر الذي من شأنه أن يضمن السير الحسن لمرافق المؤسسة وبا

 . لألنشطة

ى  البشري دور فعال في هأن للعنصروفي األخير نؤكد  ذا الموضوع ونذكر عل

 :  يليالخصوص ما

 . توفر الوئام بين مختلف األطراف داخل المؤسسة -
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 . اع الجميع بفعالية الدور الذي يؤدونه مما يدفعهم على العمل بكيفية أفضلاقتن -

كل أعضاء الفريق اإلداري معنيون بتسيير شؤون المؤسسة تحت إشراف رئيسها  -

 . الذي يتعين عليه اإلشراف على مجمل األنشطة التي تجري بالمؤسسة

وفي الخالصة نستطيع أن نقول بأنه يجب أن تكون كل أعمال وأنشطة المؤسسة 

 . مبرمجة ومخططا لها بمشاركة وتظافر وتكامل الجميع لضمان السير األحسن لها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moussaoui
Line
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 النظافة والصحة المدرسية

 النصوص المرجعية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المقدمة

 بين االنشغاالت األساسية وتشكل تعتبر النظافة والصحة في الوسط المدرسي من

لدى كل من يهمه األمر اهتمام الساعة في عصرنا هذا الذي يتميز بالتطور التكنولوجي 

 فالنظافة بمفهومها العام هي وسيلة من .اإلنسانوما ينجر عنه من آثار سيئة على حياة 

النظافة " ة وسائل الحماية والوقاية لألشخاص وأسلوب حضاري منبثق من ثقافتنا األصلي

أما الصحة حسب التعريف الذي وضعته لجنة مكونة من خبراء اإلدارة " من اإليمان

  :هيالصحية العالمية 

العلم والفن الهادفان إلى صد عائلة المرض والوقاية منه والعمل على إطالة فترة " 

تحسين  لالمنظمة،الحياة قدر المستطاع ورفع مستوى الصحة والكفاية، نتيجة للمجهودات 

 وتعليم األفراد أصول الصحة المعدية،صحة البيئة والتحكم في انتشار األمراض 

لتمريض، وتنظيم الخدمات الطبية الشخصية،  منه، الكتشاف المرض في بوادره والوقاية وا

 .  املتعلق حبماية وترقية الصحة1985-02-16 املؤرخ يف 05-85القانون رقم  •
يف 495املنشور الوزاري املشترك رقم  • إلجراءات واملتعلق با1983-11-21 املؤرخ 

واجب اختاذها يف جمال النظافة باملؤسسات املدرسية  . الوقائية ال
 املتعلق باألمراض اليت1985-01-22 املؤرخ يف 05املنشور الوزاري املشترك رقم  •

 .  تكتشف يف الوسط املدرسي
وزاري املشترك رقم  •  املتعلق بتنسيق نشاطات 1989-11-27 املؤرخ يف 175املنشور ال

 . حية يف الوسط املدرسياحلماية الص
 واملتضمن خمطط إعادة 1994-04-06 املؤرخ يف 01املنشور الوزاري املشترك رقم  •

 . تنظيم الصحة املدرسية
 .  الصادر عن املركز الوطين للوثائق التربوية1998الكتاب السنوي  •
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 معيشي باعث على االجتماعي حتى يتمكن كل فرد من االرتقاء إلة مستوى وتنمية الجهاز

   ".العمراطن حقوقه الطبيعية والصحة وطول الصحة وحتى يمنح كل مو

الصحة هي الكمال الجسمي والعقلي واالجتماعي وليست مجرد غياب المرض أو 

 والتمتع بأعلى مستوى صحي حق من حقوق اإلنسان األساسية دون تمييز العاهات،

 وتقع مسؤولية توفيرها لجميع اقتصادي،عنصري أو ديني أو سياسي أو اجتماعي أو 

  .الدولةاطنين على عاتق المو

 أهمية النظافة والصحة في الوسط المدرسي .1

ذ  الوسط المناسب ) أكثر من ربع سكان الوطن ( تعتبر المدرسة بحكم عدد التالمي

 باستطاعتها أن تغطي وتمس شريحة واسعة من وترقيتها،والمالئم لتقديم حماية صحية 

لتي هي أشد حاجة  سن المدرسة أو قبل هذا الفي واألطفال المجتمع، سن يشكلون الفئة ا

  .صحتهمللعناية بهم من حيث النظافة ورعاية 

ومن هذا المنطلق بدأت الصحة المدرسية تعرف اهتماما بالغا في سنوات 

الثمانينات حيث شهدنا خالل هذه الفترة صدور نصوص ومناشير عديدة انطالقا من 

م  د  ا1985 فبراير 16 المؤرخ في 05 -85القانون رق لمتعلق بحماية الصحة وترقيتها وق

 ). 7(خصص هذا القانون جانبا خاصا للحماية الصحية في الوسط التربوي في بابه السابع 

لتالميذ والمعلمين في  تستهدف الحماية الصحية في الوسط التربوي التكفل بصحة ا

أو طالب وسطهم التربوي والمدرسي والمهني من خالل مراقبة الحالة الصحية لكل تلميذ 

أو معلم أو أي شخص آخر على اتصال مباشر أو غير مباشر بهم من جهة ومن خالل 

أنشطة التربية الصحية ومراقبة مدى نقاوة المحالت والملحقات التابعة للمؤسسة التعليمية 

 .  أو التكوينية من جهة أخرى

  :يليما يلفت االنتباه نلخصه فيما 

لتالميذ ومراقبة حال -  . تهم الصحيةالتكفل بصحة ا

 . مراقبة مدى نقاوة المحالت والملحقات -
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لنتطرق بعد ذلك لإلجراءات الضرورية التي يجب اتخاذها قصد تجسيدها وتحقيقها في 

 . الميدان

 اإلجراءات في مجال النظافة والصحة  .2

 في مجال النظافة  1.2

 عن 495 تحت رقم 1983-11-21إن أول منشور وزاري مشترك صدر في 

لتقني وزارة الصحة  والداخلية والتربية والتعليم األساسي وكتابة الدولة للتعليم الثانوي وا

لنظافة بالمؤسسات المدرسية ذها في مجال ا هذا . يحدد اإلجراءات الوقائية الواجب اتخا

م جدا وإجراءاته مازالت سارية المفعول حيث ساعد كثيرا على إيقاظ وعي  المنشور ها

لتلميذ بوسطه المدرسي الذي يتربى فيه وذلك بواسطة المربي المعلم بالقصية الصحي ة ل

الوقاية والمحافظة عليها وتكريس العادات الحسنة لدى التلميذ والمتعاملين معه في 

المدرسة والقيام بعمليات يومية تتناول تنظيف المحالت وتوابعها وتهويتها وتوفير اإلنارة 

ئة واالعتناء بالساحات وأماكن اللعب الطبيعية بها وكذا اإلنارة الإلصطناعية والتدف

 . والمرافق الصحية كالمغاسل والمراحيض

وبالنسبة للمؤسسات التي تتمتع بالنظام الداخلي فيجب ضمان أفضل الشروط 

ة  لحيا توفير الماء والكهرباء والتدفئة (إلقامة مناسبة بالداخلية للتالميذ كضمان شروط ا

 ). مغاسل والبياضةوخاصة وظيفية المرشات والمراحيض وال

لتي يمكن أن تكون  أما فيما يخص المطعم والمطبخ والمخازن والمواد الغذائية وا

  :فيمصدر خطورة على صحة التالميذ فيجب اتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة المتمثلة 

 . نظافة المطبخ والمطعم يوميا بالماء واستعمال المواد المطهرة -

ببالغ من األهمية باستعمال الماء الساخن والجافيل وتنشيفها االهتمام بتنظيف األواني  -

 . واستعمال األواني الزجاجية
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التأكد من جودة المواد الغذائية التي تتسلمها المؤسسة وخاصة عندما يتعلق األمر  -

بمادة اللحوم بكل أنواعها وبالبيض وكذا التأكد من مدى صالحية المواد الغذائية 

 .ب احترام شروط التخزين التبريد هذا إلى جانالمعلبة،

 في مجال الصحة 2.2

األمر يتعلق هنا بالحالة الصحية للتلميذ ومتابعتها العالجية والطبية عن طريق  

وحدات الكشف والمتابعة التي أنشأت في إطار التنظيم الجديد للصحة المدرسية على 

 1994-04-06 المؤرخ في 01أساس تعليمات المنشور الوزاري المشترك رقم 

 . المتضمن مخطط إعادة تنظيم الصحة المدرسية

م  لجديد كان نتيجة المالحظات العديدة التي وجهت مرارا للنظام القدي إن التنظيم ا

الذي كان يعاني من نقص الفعالية في أنشطة الصحة المدرسية التي كثيرا ما تختصر على 

ية منتظمة  تجري ضمن شروط سيئة وفي غياب فحوص عملسريعة،فحوص منتظمة 

ولمعالجة الوضع شرع تدريجيا في إعداد وتنفيذ برنامج تصحيح يرتكز على تحسين 

 . نموذجية الخدمات ومستوى التغطية الصحية في الوسط المدرسي

ق  عالوة عن اإلجراءات المتعلقة بتوفير شروط النظافة التي تساعد كثيرا في خل

لتي تضمن للتلميذ النمو الصح د المتكامل،يح بيئة صحية سليمة وا م الجدي  ويرتكز النظا

ليةللصحة المدرسية على اإلجراءات    :التا

توفير المحالت وكل الوسائل المادية والبشرية تكون متطابقة مع أهمية الجمهور  -

المدرسي الواجب تغطيته صحيا واستعمالها حسب المعايير التي اقترحتها اللجنة 

 . يةالوطنية التقنية للصحة المدرسية والجامع

لنظام الصحي الجديد -  . إشراك كل القطاعات المعنية في تجسيد ا

 . تحسين شروط ومضمون الفحص الطبي المنظم الخاص بكشف األمراض -

  .بهاوضع متابعة دقيقة لألمراض المكتشفة بهدف تحسين التكفل  -
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 واالجتماعية،تشخيص مدقق للحالة الصحية للتالميذ وكذا الحاالت النفسية والتربوية  -

 .  والعمل على معالجتها

 . التكفل بالتالميذ المصابين بالعاهات والتالميذ ذوي المشاكل والمعوقات -

لتالميذترقية التربية الصحية في أوساط  -   .ا

 . إنشاء مجلس الصحة المدرسية على مستوى المؤسسة -

 . مسك سجل الصحة المدرسية -

 . فتح ملف صحي خاص لكل التالميذ -

 الخاتمة 

م القديم الذي كان إن التنظيم ا لجديد للصحة المدرسية الذي جاء لتصحيح النظا

 1994يعاني من نقائص وعدم الفعالية والذي دخل حيز التطبيق تدريجيا ابتداء من سنة 

يحمل معه اآلمال واالطمئنان إذا ما تضافرت الجهود من طرف كل األطراف المعنية 

ال شك أن الرعاية الصحية في الوسط و. لتجسيده فعليا في أرض الواقع وتحقيق أهدافه

المدرسي والتي تمس شريحة واسعة متكونة من أطفال هم في أشد حاجة للرعاية الصحية 

 .  تكون أكثر إنتاجا ونجاحا
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