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 يذيفنتلا صklملا

 

 ةيامح NOع ايقKرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم => لل1 نودو ٍّدجب ا23ا1رشو تامو()'ا لمع"

 ديدعلا ذقنت نأ اd3أش نم ةماbلا دوab'ا هذ^ ّنأ ثيح ،دجتسملا انورو1 سوTVف نم نTنطاوملا

الإ ،حاورألا نم
ّ

 رسألا نم ديدعلا ةاناعم pOإ ا^رودب يّدؤت ضرملا لاقتنا ءاطبإل ةمزاللا TVبادتلا ّنأ 

 لخد NOع ةقلقم تايعادتو راثآ صوصz'ا ھجو NOع اbل انورو1 ةحئاج ّنأل كلذ ةفعضتسملا

   .سرادملاو ةي)�لا تامدz'او ةيئاذغلا تادادمإلا لسالسو رسألا

 

اثيدح ردص يذلا 20201 ماعل ةيئاذغلا تامزألا لوح يملاعلا رKرقتلا ز�Vُي
ً

 TVثأت ةروطخ ىدم 

الصأ ھجاوت ��لا نادلبلا NOع ةحئاa'ا
ً

 NOع TVبك ��لس TVٌثأت اbل نو(ي نأ لمتحKُو ،ةيئاذغ ٍتامزأ 

 وأ ةديدج ةيئاذغ تامزأ قلخ =pاتلا�و ،ھعونتو هرفاوت ةTVتوو لافطألل صص�zا ءاذغلا ةيمك

  .ةمئاقلا تامزألا مقافت

 

 جمانر�و فس نويلاو ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم مضت ��لا ،ةيذغتلل ةدحتملا ممألا ةكبش ع�اتتو اذ^

 ةKوذغتلا ةلا)'ا NOع انورو1 ةحئاج تايعادت بثك نع ،ةيملاعلا ة)�لا ةمظنمو يملاعلا ةيذغألا

ارّرضت V¥كألا صاz¤ألل
ً

 لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم => نTفعضتسملاو ءارقفلا اميس الو ،

   .ي¦رعلا ملاعلاو طسوتملا رحبلا قرشو ايقKرفأ

 

اقفوو
ً

 صقن نم 2ةقطنملا هذ^ => صz¤ نويلم 110 ةبارق ى¨اع دقف ،تاريدقتلا ثدحأل 

الضف ،ةيذغتلا
ً

 20و لازbلا نم ةسماz'ا نس نود لفط نويلم 7.6 وحنب رّدقي ام ةاناعم نع 

   .ةرومعملا نم ةعقبلا هذ^ => نزولا ةداKز نم لفط نويلم 5.4و مزقتلا نم لفط نويلم

 

الصأ رسألا نم ديدعلا ھجاوت ��لا تا�وعصلا مقافت pOإ يّدؤي =pا)'ا عضولا ّنإ
ً

 رفاوت ثيح نم 

 .ةرّس ُم ةفل(تب ا³3لإ لوصولا ةينا(م²و ةيذغملاو ةنمآلا ةيذغألا نم لضفأ عاونأ

 

نإف ان^ نمو
ّ

 نم مTV̂غو ةحناملا تاab'او ةيلودلا ةيمنتلا لاجم => ءا1رشلاو تامو()'ا دشانن ان

 لوصولا ةينا(م²و ةيذغملاو ةنومأملا ةيذغألا رفاوتب ةقلعتملا اياضقلا ةa'اعم pOإ نأشلا با)µأ

 عضولا ةيام)' ةKروف تاءارجإ ذاختا ةرورضو ،نيTVثكلا قلق TVثت ��لاو ةرّس ُم ٍةفل(تب ا³3لإ

افعض V¥كألا رسألل ي¸اذغلا
ً

 �Vع راغصلا لافطألاو تاعضرملاو لماو)'ا صوصz'ا ھجو NOعو ،
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 2020-crises-food-report 
 برغملاو اينات'رومو ايwيلو نانبلو ت'وuلاو ندرألاو قارعلاو ناريqو يpوبيجو رمقلا رزجو ن'رحبلاو رئازjkاو ناتسhاغفأ :ةيلاتلا نادلبلا ةقطنملا هذa مضت 2

 نميلاو ةدحتملا ةيzرعلا تارامإلاو سhوتو ا'روسو نادوسلاو لاموصلاو ةيدوعسلا ةيzرعلا ةكلمملاو رطقو ن|طسلفو ناتسكاzو نامعو



 تاءارجإلا لمش"و .اº3حفا(مو ىودعلا نم ةياقولا TVبادت ذيفنت ھتاذ تقولا =>و ،ةقطنملا لود

 :=Nي ام ةمزاللا ةيس ئرلا

 

 34صلا ي+اذغلا ماظنلاو ي+اذغلا نمألا .1

 .ةنومأملاو ةيذغملا ةمعطألا رفاوتو ي¸اذغلا دادمإلا لسالس ةKرارمتسا نامض •

 .ةتقؤملا ةيدايتعالا لامعألاو ةعارزلا NOع دمتع" ��لا تائفلا ش ع لُبسو ليخادم ةيامح •

 ةردق نامض => ةدعاسملل ةيعمت�aا جما�Vلاو ةيعامتجالا ةيام)'ا ططخ معدو ءاش¨إ •

 انورو1 ةحئاج ءاّرج قالغإلا تايلمع ب¿س� مbفئاظو اودقف نيذلاو افعض V¥كألا تائفلا

  .ةيذغمو ةنمآو ةيفا1 ةيذغأ NOع لوص)'ا NOع

 نم ّد)'او نمآو =Âص ي¸اذغ ماظن NOع ظاف)'ا ةيم^أ لوح ة)Àاو لئاسر لاصيإ •

  .ةنمسلاو نزولا ةداKز => م^اس" ��لا ةمعطألا كالº3سا

  .ةنمزم ٍضارمأب نTباصملاو نسلا رابكو تاعضرملاو لماو)Äل ةصاz'ا تاجايتحالا ةاعارم •

 

  راغصلا لافطألاو عضرلاو مألا ةيذغ6 .2

 لماو)Äل ةيساسألا ةيذغتلا تامدخ ميدقت ةي)�لا تامدz'ا لصاوت نأ =ÆبÅي •

  .ÈÉÊرملا لافطألاو ةدالولا �Çيدح لافطألاو تاعضرملاو

 ةعاضرلاب مايقلل تاbمألل بسانملا معدلا كلذك ةي)�لا تامدz'ا مّدقت نأ =ÆبÅي •

 لوح ةقيقد تامولعم لاصي²و ،دجتسملا انورو1 سوTVفب تاباصملا كلذ => امب ،ةيعيبطلا

  .راغصلا لافطألاو عضرلاو مألا ةيذغ"

 

 لازDلا ةرادإ .3

 ي"اوللا تاbمألاو لازÌ3 نTباصملا لافطألا جالعل ةاي)Äل ةذقنملا تامدz'ا ميدقت ةلصاوم •

ÍناعTا فييكتو ،ةيذغتلا صقن نم ن'zز بلطتت ثيحب تامدKزمو لقأ جالع تاراKاد
ً

 نم 

  .لزانملا pOإ تادادمإلا

 ةينا(سلا تائفلا نم مTV̂غو نTفعضتسملا لافطألا ىدل لازbلا نم ةياقولا TVبادت ذيفنت •

  .ÈÉÊرملاو نسلا رابك كلذ => امب ،ةفاحنلا رطz' ةضّرعملا

 

 ةقيقدلا تايذغملا تالمكم .4

 نكمأ امثيح ا³3لع ةرطيسلاو ةقيقدلا تايذغملا صقن نم ةياقولا جمارب ذيفنت ةلصاوم •

 نكمُي نكل ،راغصلا لافطألاو لماو)'ا ءاسÅلل ةيÅيتورلا تامدz'ا ميدقت لالخ نم كلذ

 صارقأو أ نTماتيف تالمكم لثم( اbل طط�zا ةقيقدلا تايذغملا تالمح ليجأت وأ قيلع"

اتقؤم )ناديدلا نم صلختلا
ً

 فورظلا حمس" نأ درجمب ةصرف برقأ => اbقالطإ ةداع²و 

  .كلذب



   ةيسردملا ةيذغتلاو ءاذغلا .5

 لافطألاو رومألا ءايلوأو سرادملا يفظومل داشرإلاو ھيجوتلا ميدقت سرادملا قالغإ ءانثأ =ÆبÅي •

 نس => لافطألل ي¨دبلا طاشÅلاو ةفاظنلاو ةي)�لاو ةنمآلا ةيئاذغلا مظنلا ةيم^أ نأش�

 .ةسردملا

 ةدعاسمل لزانملا pOإ ةيئاذغلا داوملا لاصي²و ةيدقنلا تالاو)'ا لثم ةليدب قرط فاشكتسا •

 .سرادملا قالغإ ةÓVف لالخ اbلافطأل ةيذغم تابجو NOع لوص)'ا NOع ةTVقفلا رسألا

 => نTلماعلا عيÕa"و ةيسردملا تابجولا جمارب فانÔتسا سرادملا حتف ةداعإ دنع =ÆبÅي •

  .م^رومأ ءايلوأو لافطألا ىدل اbل جKوÓVلاو تابجولا كلت زKزع" NOع سرادملا

 

 ةيذغتلا ةدوج ةبقارم .6

ثحن انّنإ •
ّ

 مادختساب ةيذغتلا ةدوج ةبقارمو ي¸اذغلا نمألل صّصخم ماظن ءاش¨إ NOع 

 ةيذغألا قوس ةيلاعف دصرل تنÓVنإلا ةكبش �Vع تاحوسم وأ لوم)�ا فتاbلا تاقيبطت

  .داع�ألا دّدعتم رقفلاو ءاذغلا كالº3سا طامنأو فيكتلا تايلآو

• Íارمأ بسانملا تقولا => ةيذغتلاو ي¸اذغلا نمألا لوح تامولعملا ثيدحتو عمج ّدع
ً

 غلاب 

اضيأ نكلو رطÄzل ةضّرعملا ةينا(سلا تائفلا ديدحتل طقف س ل ةيم^ألا
ً

 ةa'اعمو دصرل 

  .ةفعضتسملا تائفلل ةKوذغتلا ةلا)'ا NOع ��لس TVثأت اbل نو(ي نأ لمت)�ا نم ��لا لماوعلا

 

Íُإ راشpO نأ
ّ

 دجتسملا انورو1 سوTVفل =pا)'ا مbفلا NOع ًءانب نايبلا اذ^ دادعإ ىرج دق ھ

 ٍل(ش� ھيف ةدراولا تاداشرإلاو حئاصنلا ثيدحت مت سو ،يدسa'ا دعابتلاب ةقلعتملا تايصوتلاو

 لاجم => ةلاّعف معد جمارب ميدقت ةيفيكل انمbف ةرولب لصاونسو ةديدج ةلدأ ترbظ امل1 يرود

ازجوم كان^ ّنأ امك .انورو1 ةحئاج قايس نمض ةيذغتلا
ً

اليصفت V¥كأ 
ً

 مضي نايبلا اذÌ3 طبترم 

 نم ةعومجمو ةي)�لا ةيئاذغلا مظنلا لوح رداصمو درسمو ةيذغتلاب ةقلعتملا ةتسلا تالا�aا

 .عجارملا

 

 => ءاضعألا لودلا ةفا1 ةدايق معدب ،ع¦رألا ةدحتملا ممألا تالا1ول نويميلقإلا ءاردملا ،نحن موقنس

 .اØ3م =>اعتلاو ةيذغتلا عاطق NOع انورو1 ةحئاج تايعادتل ةباجتسالل ةقطنملا

  

 ناب ش ديت

  ايقKرفإ لامشو طسوألا قرشلا => �Ùيلقإلا فس نويلا ريدم

 

 دمحأ دلو مالسلا دبع

   ايقKرفأ لامشو ى¨دألا قرشلا => ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنمل �Ùيلقإلا لثمملاو دعاسملا ماعلا ريدملا

 



 يدا^ دنbم

 قرشو ىطسولا ايسآو ايقKرفأ لامشو طسوألا قرشلا => يملاعلا ةيذغألا جمان�Vل �Ùيلقإلا ريدملا

  ا�وروأ

  

 يرذنملا دمحأ

  طسوتملا قرش ميلقإ => ةيملاعلا ة)�لا ةمظنمل �Ùيلقإلا ريدملا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ك()شملا stمألا نايبلا اذqل بحاصم زجوم

  انوروك ةحئاج ّلظ UV ةيذغتلا لوح

 

   zVص يyاذغ ماظن vwإ لوصولا

 

 طسوألا قرشلا ةقطنم => رسألا ةايح NOع TVبك ٍل(ش� رثؤي دجتسملا انورو1 سوTVف �ÚÉفت ّنإ

 وأ مbفئاظو سانلا نم TVثكلا دقف ثيح ،ي¦رعلا ملاعلاو طسوتملا رحبلا قرشو ايقKرفإ لامشو

 ءارشل رسألا ضع� حفا(ت امن ب ،ةيسردم ٍتابجو NOع نولصحي لافطألا دعÍ ملو ،مbقزر رداصم

 يّدؤي دقو لÜÝملا => تقولا نم دKزملا ءاضق pOإ TVثكلا رطضKو ،ةمعطألا نم ةمظتنم ةعومجم

 ةأبعملا ةمعطألا كالº3سا ةداKز عم ،ةعونتملا TVغ ةيئاذغلا ةمظنألا وحن ٍلوحت ثادحإ pOإ كلذ

اقبسم ةa'اعملاو
ً

 تاورضz'او ھكاوفلا كلذ => امب ،ةيذغملا ةمعطألا كالº3سا نم ليلقتلاو 

الصأ بعصلا عضولا مقافت pOإ ةيلا)'ا فورظلا هذ^ يّدؤت دقو .ةلما(تملا ةجزاطلا
ً

 ھbجاوت يذلا 

طعتت يذلا تقولا => ،ةدوa'ا ةيلاع ةيئاذغ تابجو NOع لوص)'ا => رسألا نم ديدعلا
ّ

 ھيف ل

 لا�aاو دود)'ا قالغ²و لاوجتلا رظحو قالغإلا تايلمع ءاّرج دKروتلا لسالسو ءاذغلا ةمظنأ

  .ةكر)'او لقنتلا NOع ةضورفملا دويقلاو يوa'ا

 

 ھكاوفلاو تايلوقبلاو ةلما(لا بوب)'ا كلذ => امب ،يذغمو عونتمو نزاوتم ي¸اذغ ماظن عابتا ّنإ

ةلأسم ،ي¨اوي)'ا ردصملا تاذ ةمعطألاو تاورضz'او
ٌ

 ةي^افرلاو ة)�لا زKزعتل ةKويحو ةما^ 

لطتت ،كلذ قيقحتلو .يوق ةعانم ماظن NOع ظاف)'ا => ةدعاسمللو ةKوذغتلا
ّ

 ةيئاذغلا مظنلا ب

 ى¨دأ pOإ ماعطلا رد^ نم ليلقتلاو ةيفا(لا ةيذغألا TVفوت => دKروتلا لسالس رمتس" نأو معدلا

 ءاذغ NOع لوص)'ا مØ3كمُي ،رطÄzل ةضّرعملا ةينا(سلا تائفلا اميس الو ،عيمa'ا ّنأ نامضو دح

 لوح ة)Àاو لئاسر لاصيإ نا(مب ةيم^ألا نم اذل .ةيفا1 ٍتايمك�و ةلوقعم ٍراعسأ�و نمآو ديج

 ةنمسلاو نزولا ةداKز => م^اس" ��لا ةمعطألا نم د)'ا ةرورضو =Âص ي¸اذغ ماظن عابتا ةيم^أ

 ىدملا NOع ة)�لا لالتعاو نانسألا ل1اشمو ةKراسلا TVغ ضارمألاب ةباصإلا رطخ نم دKزتو

  :=Nي ام تايصوتلا وأ لئاسرلا كلت لمش"و ،لKوطلا

 

 NOع ةيفKرلاو ةKرض)'ا قطانملا => ةيذغملا ةمعطألا a`إ لوصولل ةفعضتسملا تائفلا معد .1

 اd3ادقف ب¿س� ةيذغملا ةمعطألا ءارش عيطتس" ال ��لا رسألا لمشÍ اذ̂و ،ءاوس ٍدح

 ةيعامتجالا ةيام)'ا جمارب لالخ نم معدلا ميدقت نكمKُو .اbش ع ةمقل وأ/و اbفئاظول

الضف ،ةيعمت�aاو
ً

 نTح => ،ةقيقدلا تايذغملاب ةمعدملا ةيئاذغلا داوملا TVفوت ةلصاوم نع 

 – تاKركسلاو حالمألاو نو^دلا نم ةيلاع ةبس¨ NOع يوتحت ��لا ةمعطألا لوانت بّنجت بجي

    .اÌ3 ع�Vتلا متي ��لا ةمعطألا كلذ => امب



 تا(بش TVفوت لالخ نم ردbلاو دقفلا نم ليلقتلاو ي+اذغلا دادمإلا لسالس ةكرح معد .2

 ةيداصتقالا تابارطضالا ّلظ => دومصلاو ةاجنلا NOع ةيئاذغلا داوملا يدّروم ةدعاسمل نامأ

 ليصا)�ا رئاسخ نم ّد)'ا => ةم^اسملاو ةيجاتنإلا زKزعتل رامثàسالا معدو ،ةيلا)'ا

 دويقلا ةلازإ بناج pOإ ،ةيئاذغلا داوملا نم نوز�zا زKزع" فدÌ3 داص)'ا دع� نKزختلاو

  .قاوسألا pOإ لوصولا نم راجتلا راغص نTكمتل ةيل)�ا ةراجتلا NOع ةعنطصملا

 ةصاخو ،عيمÄaل 34ص ي+اذغ ماظن maع ظافjkا ةيفيك لوح ةقيقد تامولعم hiفوت .3

 تامولعملا هذbل جKوÓVلا =ÆبKÅو ،ÈÉÊرملاو نسلا رابكو تاعضرملاو لماو)'او لافطألا

 ّنأ ثيح ،طئاسولا ةدّدعتملا تاونقلا NOع TÝكÓVلا عم ،عساو ٍقاطن NOع ا̂رش̈و ا̂زKزع"و

 ةيئاذغلا تاداشرإلاو ةيملاعلا ة)�لا ةمظنم تايصوت NOع ًءانب =Âص ي¸اذغ ماظن عابتا

ةقKرط ّدعÍ ةينطولا
ً

 ماظنلاو .لKوطلا ىدملا NOع ة)�لا زKزع"و مسa'ا ةعانم ةKوقتل ةما^ 

 كلذ => امب ،ديج ٍل(ش� ةعونتمو ةنزاوتمو ةيذغم ةمعطأ لوانت �âعÂ= Íصلا ي¸اذغلا

املع ،ي¨اوي)'ا ردصملا تاذ ةمعطألاو تاورضz'او ھكاوفلاو تايلوقبلاو ةلما(لا بوب)'ا
ً

 

نأ
ّ

ةمعطأ ّنأ NOع ليلد دجوي ال ھ
ً

 دض �Ùحت نأ نكمُي ةدّدحم ةيئاذغ تالمكم وأ ةنيعم 

 زاbج قلخ => م^اس" نأ ةقيقدلا تايذغملا ضعبل نكمُي نكل ،دجتسملا انورو1 سوTVف

 ّنأ نTح => ،)هاندأ ةقيقدلا تايذغملا تالمكمب صاz'ا مسقلا رظنا( لاّعفو يوق =ãانم

 دعاسÍ تاKركسلاو حالمألاو نو^دلا نم ةيلاع ةبس¨ NOع يوتحت ��لا ةمعطألا لوانت بّنجت

 ضارمألاب ةباصإلا رطخ نم ليلقتلاو نزولا ةداKز عنمو =Âص ي¸اذغ ماظن NOع ظاف)'ا NOع

 .ةKراسلا TVغ

نأ maع نآلا tuح ليلد كانr سpل .4
ّ

 ق�رط نع لقت~ي نأ نكمُي انوروكل ب}سملا سوhiفلا 

 ھكاوفلاو ةيساسألا ةيئاذغلا علسلا لوانت نمآلا نم نكل ،ھفيلغ6 ةيلآ وأ ماعطلا

 TVبادت ذيفنت ءانثأ ضيبلاو كامسألاو مو)Äلاو تايلوقبلاو نابلألا تاجتنمو تاورضz'او

  .ةيئاذغلا ةفاظنلا ئدابمو ةيدايتعالا ةيئاذغلا ةمالسلا

 نيديلا لسغ كلذ => امب ،ةيذغألاب قلعتي اميف ةيص��لا ةفاظنلا hiياعم ز�زع6 .5

   .ھلوانتو ماعطلا دادعإ لبق نوباصلاب

 ةيفاعلا maع ظاف�kل ةما�i rتعt� 6لا ةيسpئرلا ةايjkا طمن لماوع نع غالبإلاو ز�زع6 .6

 => طارفإلاو نTخدتلا بّنجت لماوعلا كلت لمش"و ،=Âصلا ةعانملا ماظن ةKوقتو ةيندبلا

 سولa'ا ةV¥ك نم ّد)'او نا(مإلا ردق ماظتناب ةضاKرلا ةسراممو تايلوحكلا برش

  .مونلا نم ٍفا1 ٍطسق NOع لوص)'او

    انورو1 ةحئاج ءانثأ نTغلابلل ةKوذغ" حئاصن :NOع عالطالا åOرُي ،تامولعملا نم ٍدKزمل .7
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  .ةقيثولا هذÌ3 ةقفرملا رداصملاو درسملا NOع عالطالا كلذك åOرُي

 



 لافطألا راغصو عضرلاو مألا ةيذغ}

 

 ةKوذغتلا مº3لاح NOع ةّمج رطاخم تاعضرملاو لماو)'او راغصلا لافطألاو عضرلا ھجاوي

 ةيساسألا ةKوذغتلاو ةي)�لا تامدz'ا pOإ لوصولا ةينا(مإ NOع دويق ضرف دنع مº3ي^افرو

 pOإ لوصولاو ةرسألا لخد NOع انورو1 ةحئاج TVثأت ّنأ ثيح ،ةلوقعم ٍراعسأب ةيذغملا ةيذغألاو

 مألا ةيذغتل بسانملا معدلا ّنإف ان^ نمو ،صاخ ٍل(ش� قلقلا TVثُي ةي)�لا تامدz'او قاوسألا

 ھئامنو ھت)µو لفطلا ةيذغ" �ÙحKو حاورألا ذقني بسانملا تقولا =>و لافطألا راغصو عضرلاو

 NOع مألا لوصح نامضل ة)Äم ةجاح صوصz'ا ھجو NOع كان^ ّنأ امك ،ماع ٍل(ش� مألا ديفKُو

 .ةيعيبطلا ةعاضرلا نأش� لما(تم معدو ةقيقد حئاصن

 ةيذغ6 معدو ز�زع6و ةيامح a`إ ةيمارلا تامد��ل ة�ولوألا يطع6 نأ تاموكjkا maع �4ب~ي .1

ارصنع ا̂رابتعاب ،ةيعيبطلا ةعاضرلا كلذ => امب ،لافطألا راغصو عضرلا
ً

اما^ 
ً

 <= 

 ةباجتسالا هذ^ فييكت بجKو ،دجتسملا انورو1 سوTVفل ةKوذغتلاو ةي)�لا ةباجتسالا

اقفو
ً

 زجوم رظنا( دلب ّل1 نم ةفلتخم ءازجأ لخادو نادلبلا => سوTVفلا تاّدجتسمل 

 لوح ةيملاعلا ةيذغتلا ةعومجم/ةيذغتلاب ةينعملا ةيملاعلا ةينفلا ةدعاسملا ةيلآ/فس نويلا

   3.)انورو1 سوTVف قايس => لافطألا راغصو عضرلا ةيذغ"

 سوhiفب ا��باصإ لاح tu �4ح ا��لصاومو ةيعيبطلا ةعاضرلا �4 ءدبلا مألا maع �4ب~ي .2

اقفو ،دجتسملا انوروك
ً

 انورو1 سوTVف نأش� ةيملاعلا ة)�لا ةمظنم حئاصنو تاداشرإل 

 سوTVفب ةباصملا مألا معد بجKو .)مسقلا اذ^ ةياd3 => طبارلا رظنا( ةيعيبطلا ةعاضرلاو

 ھعم دجاوتلاو اbلفط دلa' ا^دلج ةسمالمو نمآ ٍل(ش� ةيعيبطلا ةعاضرلاب مايقلل انورو1

 هذ^ دنàس"و .نمآ ٍوحن NOع اbلفطل ھماعط²و اØ3بل Àü كلذك اbل نكمKُو ،ةفرغلا سفن =>

 سوTVف ّنأ NOع دياÓÝملا ليلدلاو ةيعيبطلا ةعاضرلل ا³3لع فراعتملا دئاوفلا NOع حئاصنلا

ثمتي �ýÉ ئرلا رطz'ا ّنأ نTح => ،مالا ن�ل => دجاوتي ال دجتسملا انورو1
ّ

 لاقتنا => ل

 قلعتي اميف اّمأ .�ýÉفنتلا ذاذرلا �Vع قيثولا لاصتالا لالخ نم لفطلا pOإ مألا نم سوTVفلا

 ةصاz'ا تالو1وتو�Vلا زّزع" نأ بجيف ،اº3باصإ لمت)�ا وأ ةباصملا ةياعرلا ةمّدقم وأ مألاب

 ةيسفنتلا ةفاظنلا تاسرامم ةياعرلا تامّدقمو تاbمألل ةbجوملا لئاسرلاو تايفشàسملاب

 ھجولا عانق ءادترا كلذ => امب ،راغصلا لافطألاو عضرلا ماعطإ دنع ىودعلا لاقتنا عنمل

 مصو مدع بناج pOإ ،تاودألاو حطسألل �âيتورلا ميقعتلاو فيظنتلاو نيديلا لسغ راركتو

   .سوTVفلاب نº3باصإ لمت)�ا ةياعرلا تامّدقمو تاbمألا

 وأ ةيعيبطلا ةعاضرلا maع ةرداق hiغ وأ ةياغلل ةض�رم مألا ا��ف نوكت �tلا تالاjkا �4 .3

فوت لاح => ھب ع�Vتلا ّمت يذلا ن�للاب اbعيضر دKوزت بجي ،ا��بل ��
ّ

 صحفلا تاءارجإ تر

 ةي)�لا تآشÅملا NOع =ÆبKÅو ،مألا ن�لل بسانم ليدب لالخ نم وأ ،ةبسانملا ةÓVس¿لاو
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 ھميدقتو نامأب بيل)'ا TVضحت ةيفيك ةياعرلا تامّدقمو تاbمألا ميلع" ا³3فظومو

  .بو(لا مادختساب

 ةيملاعلا ة)�لا ةيعمج تارارقو مألا ن�ل لئادب ق�وس�ل ةيلودلا ةنودملاب لما�لا ما��لالا .4

 ة)�لا ةمظنم تاداشر²و 69.9 مقر ةيملاعلا ة)�لا ةيعمج رارق كلذ => امب( ةقحاللا

 ةفا1 => )لافطألا راغصو عضرلا ةيذغأل مئالملا TVغ جKوÓVلا ءاd3إب ةلصلا تاذ ةيملاعلا

 تاودأو ةيليمكتلا ةيذغألاو مألا ن�ل لئادبل تاع�Vت نع ثحبلا بجي الو ،تاقايسلا

 وأ فدº3سملا عÿزوتلا لجأ نم اbلوبق وأ ،ةعاضرلا تاملحو تاجاجز كلذ => امب ،ةيذغتلا

 ةداKز pOإ يدؤت ةعنصملا تا1رشلا نم ةمّدقملا تاع�Vتلا كلت ّنأ دجو ثيح ،لماشلا

 كلت مادختسا ا³3ف نو(ي ��لا تالا)'ا => اّمأ .ةيعيبطلا ةعاضرلا ليلقتو لئادبلا مادختسا

ا�ولطم لئادبلا
ً

اقفو اbمادختساو اbعÿزوتو ا̂ؤارش بجيف ،
ً

  .ةمراص TVياعمل 

 سوhiفب م��باصإ لمتحي وأ دكؤم ٍل�ش� نhباصملا راغصلا لافطألا وأ عضرلل ةبس~لاب .5

 "�نلا ميدقت =Âصلا عاطقلا => نTلماعلا NOع بجيف ،رخآ ضرم يأ وأ دجتسملا انوروك

 NOع رbشأ ةتس م̂رامعأ نمل ةبسÅلاب اّمأ .ةيعيبطلا ةعاضرلا ةلصاوم ةرورضب تاbمألل

 دKزملا ميدقت ةرورضب ةياعرلا تامّدقمو تاbمألا "�ن كلذك نTلماعلا NOع بجيف ،لقألا

ةصاخ ،لفطلل ةعونتملا ةمعطألا نم
ً

  .ة^اقنلاو =>اعتلا ةÓVف لالخ 

ارDش 23و 6 نhب مrرامعأ حوا�iت نيذلا راغصلا لافطألاو عضرلاب قلعتي اميف اّمأ .6
ً

 بجي ،

 ةمظنألا ةيم^أ NOع ةياعرلا تامّدقمو تاbمألل =Âصلا عاطقلا => نTلماعلا ةحيصن دكؤت نأ

 ءانثأ نا(مإلا ردق ةعونتمو ةنزاوتم نو(ت نأ =ÆبÅي ��لاو رمعلل ةبسانملا ةي)�لا ةيئاذغلا

  .اbعم لماعتلاو ةيذغألل نمآلا TVضحتلا بناج pOإ ،ةيليمكتلا ةيذغتلا ةÓVف

 TVفوتك ةيذغتلا تامدخ ميدقت ةلصاوم بجي ،تاعضرملاو لماوjkا ءاس~لل ةبس~لاب .7

 مسقلا رظنا( ةدّدعتملا ةقيقدلا تايذغملا تالمكم وأ كيلوفلا ضمحو ديد)'ا صارقأ

الضف ،)هاندأ ةقيقدلا تايذغملا تالمكمب صاz'ا
ً

 نأش� ةKوذغتلا تاراشàسالا ةلصاوم نع 

 ،ةدالولا لبق ام ةياعرلا ميدقت متي ثيح ةيعيبطلا ةعاضرلا حئاصنو مألل ي¸اذغلا ماظنلا

(ش" نأ بجKو ،ىودعلا ةحفا(مل ةمئالملا TVبادتلا ذاختا عم
ّ

 ةيعامتجالا ةيام)'ا TVبادت ل

 م̂رامعأ حواÓVت نيذلا لافطألاو تاbمألل ةبسÅلاب ةKولوأ ةيئاذغلا ةمظنألا ةيامحب ةصاz'ا

  .رbش 23و 6 نTب

 مظنلاو ةيذغتلا نأش� ¥¤نلاو ةروشملا ميدقتل ةليدب تايجيتا�iسا ذيفنت �4ب~ي .8

 ةكر)'ا NOع ةضورفملا دويقلا قيع" امثيح لافطألا راغصو عضرلاو مألا ةيذغ6و ةيئاذغلا

 ،لافطألا تادايعو حيقلتلاو ةدالولا لبق ام ةياعرلا لثم ةيÅيتورلا تامدz'ا ميدقت لقنتلاو

  .تنÓVنإلاو فتاbلا �Vع ةراشàسالا كلذ => امب

 :NOع  عالطالا åOرُي ،ةفدº3سملا قطانملاب ةلصلا تاذ تاداشرإلا نم ٍدKزمل .9

 انورو1 ةحئاج لالخ ةيعيبطلا ةعاضرلا نأش� حئاصن •
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   انورو1 ةحئاج لالخ راغصلا لافطألاو عضرلا ةيذغ" •
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   انوروك ةحئاج ّلظ UV لازqلا ةرادإ

 

 ءاطعإ =ÆبÅي اذل ،لازbلاب لافطألا رثأت ةيلباق نم دجتسملا انورو1 سوTVف ةمزأ دKزت نأ لمتحي

ابنج ،ةفاحن ن3%دل ي"اوللا تاbمألاو لاز^ م3%دل نيذلا لافطألا ةa'اعم تامدz' ةKولوألا
ً

 pOإ 

 امب ،ةفاحنلا رطz' ةضّرعملا ىرخألا ةينا(سلا تائفلاو رطÄzل نTضّرعملا لافطألا ةيامح عم بنج

 قفارملا => تانا(مإلاو تاردقلا لاجم => تايّدحتلا نم مغرلا NOع ،ÈÉÊرملاو نسلا رابك كلذ =>

 ةيلاتلا تاءارجإلاب ÉÊ&وKُو .ةيساسألا مزاوللاو نTفظوملا ةكرح NOع ةضورفملا دويقلاو ةي)�لا

    :مألا ةفاحنو لافطألا لاز^ ةراد²و عنمل

 بيلح لوانàي نم ءاوس ،لافطألا ةفا�ل ةنمآلاو ةمئالملا ةيذغتلا معدو ز�زع6و ةيامح .1

 رظنا( مألل ةKوقلا ةفاظنلا TVياعم قيبطت بناج pOإ ضرملا دع¦و ءانثأ ،ھلوانàي ال وأ يدثلا

 .)هالعأ تاداشرإلا

 نTيلخادلا ÈÉÊرملا ربانع => ا�© u¨§وملا ةمالسلاو ةفاظنلا hiبادتب مراصلا ديقتلا نامض .2

 NOع ،ةيبط ٍتافعاضم نم نوناعÿو ديدش لاز^ م3%دل نيذلا لافطألل جالعلا مّدقت ��لا

 دعابتلاو =Âصلا لا�aا => نTلماعلا نم ديدعلاب لاصتالا نم ّد)'ا قKرط نع لاثملا لي¿س

 تاbمألل ةيلئاعلا تاراKزلا دييقت كلذكو ةّرسألا نTب لقألا NOع نيÓVم رادقمب يداملا

 .ةيلوألا ةياعرلا تامّدقمو

ثكملا قبسملا ديدحتلا .3
ّ

 ةمعطألاو 100 ةغيصلا/75 ةغيصلا ( ةيساسألا ة�وذغتلا علسلل ف

 ةمعّدملا ةطول�zا ةمعطألاو ةيلÜÝملا ةشاعإلا صصحو مادختسالل ةز^اa'ا ةيجالعلا

 ةي)�لا قفارملا ىوتسم NOعو �âطولا ىوتسملا NOع ةيÅيتورلا ةيبطلا تادادمإلاو )اTV̂غو

ابسحت ةيعمت�aاو
ً

  .دKروتلا ةلسلس => تابارطضا ّيأل 

 نوناعÍُ الو لاز^ م3%دل نيذلا لافطألل رDشلا �4 ةدحاو ةرا�زل ةع�اتملا تارا�ز نم ليلقتلا .4

 ّمت لاح =>( ةيئاذغلا علسلا نم ةيلÜÝملا ةشاعإلا صصح ةداKز قKرط نع تافعاضم ّيأ نم

 .)ةدحاولا ةرملا => عيباسأ pO 8إ لصي ام pOإ يفكت مزاول عÿزوت بجي ،تامدz'ا عيمج قيلع"

 => ةدقعملا TVغ لازbلا تالاحب ةقلعتملا تاجالعلا ةفا1 ميدقت كلذ نكمأ امثيح =ÆبÅي امك

 اTV̂غ وأ ةيعمت�aا ة)�لا عاطق => نTلماعلا �Vع )نسلا رابكو تاbمألاو لافطألل( عمت�aا

  .عقاوملاو نكامألا ةفا1 => ظاظتكالا نم د)'ا TVبادت ةاعارم عم ،ةيعمت�aا تاصنملا نم

 لافطألا ةيامح بجي ،ي+اذغلا نمألا مادعا نم ةلاح ا��ف دوسt� 6لا تاقايسلا �4 .5

 ةداKز قKرط نع لازDلا نم تافعضتسملا تاعضرملاو لماوjkا ءاس~لاو نhفعضتسملا

 ةيناثلا نس نود لافطألل اميس ال ،ةصاz'او ةمعّدملا ةيذغملا ةيذغألل ي¸اقولا عÿزوتلا

 ،تاعضرملاو لماو)'ا ءاسÅلل ةبسÅلاب كلذكو ،لÜÝملا => ةمّدقملا ةيليمكتلا ةمعطألا ميعدتل

 => هالعأ رو1ذم و^ امك( ةمئاقلا ةيعامتجالا ةيام)'ا ةمظنأو رسألا نTب طباورلا زKزع"و

  .)=Âص ي¸اذغ ماظن pOإ لوصولاب صاz'ا مسقلا



 لافطألاو ءاس�لل ةقيقدلا تايذغملا تالمكم

 

 بعلت اdّ3أ امك ،نTميلسلا روطتلاو ومنلل ةKرورض نداعمو تانيماتيف نم ةقيقدلا تايذغملا �Vتع"

ارود
ً

اKويح 
ً

 =Âصلا ي¸اذغلا ماظنلا ّدعÿو ،ةعانملا زاbج ميعدت لالخ نم ضارمألا نم ةياقولا => 

اردصم )هالعأ مسقلا رظنا(
ً

اديج 
ً

 ٍتالخدت ذيفنت pOإ ةجاح كان^ كلذ عمو .نداعملاو تانيماتيفلل 

 .ةقيقدلا تايذغملا صقن رطz' ةضّرعملا تائفلل ةقيقدلا تايذغملا تالمكم ميدقت لثم ةيفاضإ

 

 ديدعلا => اÌ3 فÓVعملاو ا³3لع فراعتملا ةماعلا ة)�لا تالكشم نم ةقيقدلا تايذغملا صقن �Vتعÿو

 ،ي¦رعلا نطولاو طسوتملا ضيبألا رحبلا قرشو ايقKرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم نادلب نم

اعويش V¥كألا كيلوفلا ضمحو ديد)'او أ نTماتيفو دويلا صقن ّدعÍ ثيح
ً

(ش"و ،
ّ

اديد3' ل
ً

اTVبك 
ً

 

 ،تامزألا تاقوأ لالخو .ÈÉÊرملاو نسلا رابكو لماو)'ا ءاسÅلاو لافطألا ة)µ اميس ال ،ة)�لل

 لوص)'ا ةيافك مدع ءاّرج ةقيقدلا تايذغملا صقنل ةضرع V¥كأ ةفعصتسملا تائفلا نو(ت دق

 تايذغملا قيحاسمو أ نTماتيفو لماو)'ا ءاسÅلل ةيدايتعالا ةيئاذغلا تالمكملا جمارب فقوتو ا³3لع

   :انورو1 ةمزأ قايس => =Nي امب ÉÊ&وُي اذل .راغصلا لافطألل ةدّدعتملا ةقيقدلا

 نكمأ امثيح ھتحفا�مو ةقيقدلا تايذغملا صقن نم ةياقولا جمارب ذيفنت ةلصاوم .1

 تاعضرملاو لماو)'ا ءاسÅلل ةقيقدلا تايذغملا تالمكم كلذ => امب ،�âطولا قايسلا بسحب

 قيحاسمو أ نTماتيفو ،=pاوتلا NOع ا^دع¦و ةدالولا لبق ام ةياعرلا NOع نلصحي ي"اوللا

 كلذكو ،كلذب ةصاz'ا تادايعلا وأ حيقلتلا تاراKز نمض لافطألل ةقيقدلا تايذغملا

 =ÆبÅي ،نكمأ امثيحو كلذ بناج pOإ .ةي)�لا قفارملا pOإ مbbجوت لالخ ÈÉÊرملا لافطألا

 نم ليلقتلل ءاسÅلا وأ لافطألا NOع ةقيقدلا تايذغملا نم ةيفاضإ تاعومجم عÿزوت

 دعاوقلاب ةقيقدلا تايذغملل �âيتورلا عÿزوتلا تايلمع ةلصاوم رارق دشÓVسÍ نأو ،م3'اراKز

 ةلا)'او ةلا)'او =Âصلا ماظنلاب طبترملا قايسلاو يدسa'ا دعابتلاب ةصاz'ا ةيل)�ا

ايلحم سوTVفلا لاقتنال ةعقوتملا
ً

 وأ ةقرفتم تالاح وأ تالاح تس ل اdّ3أ NOع ةفنصملا( 

 ةينا(سلا ةبيكÓVلا لثم لماوعو ،)=N)�ا عمت�aا => دارفأ نم تلقتنا تالاح وأ ديقانع

اضيأ حئاصنلا هذ^ قبطنتو ،ةرa)لا طامنأو
ً

 نأش� ةيملاعلا ة)�لا ةمظنم تاداشرإ NOع 

 تالمكم دKروت لسالس NOع ظاف)'ا ةرورض عم ،�âيتورلا  حيقلتلاب ةقلعتملا تارابتعالا

  .=pا)'ا قايسلا نمض اbجامد²و ةقيقدلا تايذغملا

 م��لع رDظت نيذلا u¨±رملا ةياعرو جالعل نكمأ امثيح ھت�رارمتساو معدلا maع ظافjkا .2

 ،ةي)�لا ةياعرلا قفارم => ةقيقدلا تايذغملا صقنل ة�ر�رسلا ضارعألاو تامالعلا

 صارقأ ميدقت ةلثمألا لمش"و ،ةKوي)'او ةجر)'ا تالخدتلا قاطن => لخدي كلذ ّنأ ثيح

 مدلا طغض عافتراب تاباصملا ءاسÅلل مويسلا(لاو مدلا رقفب تاباصملا تاbمألل ديد)'ا

  .لم)'ا ةÓVف ءانثأ



 ّلظ => تامدz'ا ميدقت نكمملا نم نا1 اذإ ةليدب ع´زوت قرط دامتعا => TVكفتلا مزلي دق .3

 ىودعلا ةحفا(مل ةمئالملا تاطايتحالاو يدسa'ا دعابتلا TVبادت ةاعارم عم ،ةنمآ ٍفورظ

  .تاطايتحالا كلتب ةصاz'ا ةمزاللا تادادمإلا دوجو كلذكو

 أ نhماتيف تالمكم لثم( اDل طط�µا ةقيقدلا تايذغملا تالمح ليجأت وأ قيلع6 بجي .4

الدب TVكفتلاو ،تقؤم ٍل�ش� )ناديدلا نم صلختلا صارقأو
ً

 تالمكم عÿزوت => كلذ نم 

ابنج أ نTماتيف
ً

 لثم( ةلصاوتم لازت ال ��لا ةيÅيتورلا ةي)�لا تامدz'ا عم بنج pOإ 

  .)اTV̂غو دا)'ا ةيذغتلا ءوس تالاح صحفو �âيتورلا حيقلتلا

 أ نhماتيف تالمكمل 4¼ام«jا ع´زوتلا تايلمع فيثكتو ةداعإل ططخت نأ نادلبلل �4ب~ي .5

 وأ/و تالمح ّنأب ةينطولا تاطلسلا تأتراو كلذب فورظلا حمس" نأ درجمب ةصرف برقأ =>

املع ،اbفانÔتسا نكمُي أ نTماتيف تالمكمل �âيتورلا عÿزوتلا تايلمع
ً

نأ 
ّ

ايلاح دجوي ال ھ
ً

 يأ 

نأ maع ليلد
ّ

 انوروك سوhiف جالع �4 ةلاّعف أ نhماتيف تالمكم نم ةيلاع ٍتاعرج 

  .نTغلابلا وأ لافطألا ىدل ھتدش نم ّد)'ا وأ دجتسملا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ةيسردملا ةPQلاو ةيذغتلا جمارب

 

اتقؤم سرادملا قالغإب ةلود 180 نم V¥كأ تامو(ح تماق
ً

 Ì3نا نم ليلقتلا فدàف راشTVسو 

 نم V¥كأ كلذ => امب ،ملاعلا لوح بالطلا نم %80 نم دKزي ام NOع رثأ اّمم ،دجتسملا انورو1

 رثؤي ال سرادملا قالغإ ّنأ ثيح ،ايقKرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم => ةبلاطو بلاط نويلم

نإ لب ،طقف لافطألا ميلع" NOع
ّ

 ديج ٍل(ش� ةيمحم ةيسردم ٍةئ ب نمض دجاوتلا نع م^دعبُي ھ

 تابجولا كلذ => امب ،ةيساسألا ةيسردملا ةيذغتلاو ة)�لا تامدخ pOإ لوصولا نم مbعنمKو

املع ،ةيذغملا ةيسردملا
ً

 اميس ال ،م̂رسأو لافطألل نامأ ةكبش ةباثمب �Vتع" ةيسردملا ةيذغتلا ّنأ 

اردصمو ،ي¸اذغلا نمألا مادع¨ا لاح =>
ً

 نأ اÌ3ايغل نكمKُو ا³3لإ ةجا)'ا دتش" ��لا ةيذغملا ةيذغألل 

  .مº3يذغ"و لافطألا ة)�ب ّرضي

 

 ايقKرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم => ةبلاطو بلاط نويلم 417,520,796 ّنأ هركذ ريدa'ا

ايلاح نومرحُي
ً

(ش" ��لا ،ةيسردملا تابجولا نم 
ّ

 ثيح ،مويلا => ةيس ئرلا ةبجولا مØ3م ديدعلل ل

ثمت
ّ

 ّنإف =pاتلاوب ،ةTVقفلا رسألا نم ديدعلل يرbشلا لخدلا نم p= 10%اوح ةيسردملا تابجولا ل

 ةيذغ"و ة)µ ةيامح لجأ نمو اذل .ا³3لع يداصتقالا ءبعلا نم TVبك ٍل(ش� دKزي سرادملا قالغإ

 تارازولا نTب ةكÓVشم دوbج لذب مزلي ،ةيلا)'ا انورو1 ةمزأ لالخ ةسردملا نس => لافطألا

 NOع عالطالا نكمKُو ،طسوتملاو TVصقلا ىدملا NOع ءا1رشلاو ةحناملا تاab'او ةيس ئرلا ةيمو()'ا

 ةيذغألا ةمظنم نTب ةكÓVشملا تا³3جوتلاو تاداشرإلا لالخ نم نأشلا اذ^ => ليصافتلا نم ٍدKزم

 قالغإ ءاّرج اÉÊ Ì3&وملا تاءارجإلا نع اّمأ  .يملاعلا ةيذغألا جمانر�و فس نويلاو ةعارزلاو

 :ي"آلا1 �+ف ،سرادملا

 ماظنلا ةيم^أ لوح لافطألاو رومألا ءايلوأو ةيسÿردتلا تائيbلل لئاسرلاو تامولعملا hiفوت .1

 هذ^ نو(ت نأ NOع ،ةسردملا نس => لافطألل ي¨دبلا طاشÅلاو ةفاظنلاو نمآلا =Âصلا

 نم ةياقولا لبس� ةقلعتم لئاسرب اbط�ر نكمKُو مbفلا ةلbسو لوصولا ةلbس تامولعملا

   .دجتسملا انورو1 سوTVف

انكمم كلذ نا1 امثيحو سرادملا قالغإ ّلظ => =ÆبÅي .2
ً

 تابجولا ميدقت => رامثàسالا ةلصاوم 

 ماعطلا ميدقت ةمظنأ كلذ => امب ،ةدّدعتم تارايخ لالخ نم ةليدب قرط �iع ةيسردملا

 ةيام)'ا تانامض TVفوت عم ،ةيدقنلا تالاو)'ا وأ ةناعإلا مئاسقو ةيلÜÝملا ةشاعإلا صصحو

 رمتسملا لوصولا ةينا(مإ لافطألل رفوي نأ ھنأش نم كلذ ّنأ ثيح ،ىودعلا نم ةيسايقلا

 ميدقت => رارمتسالا نا(مإلاب نكي مل لاح =>و .مويلا => لقألا NOع ةدحاو ةيذغم ةبجو pOإ

 ةسردملا نس => لافطألا فادº3سا => رظنلا ٍذئدنع ةمو()'ا NOع بجي ،ةيسردملا تابجولا

 تاصنملاب ةناعتسالا نادلبلل نكمKُو ،ىرخألا =ãامتجالا نامألا ةكبش جمارب لالخ نم

 
 :يملاعلا ةيذغألا جمان¥¤ب صا¢jا تاليلحتلا مداخ نم تانايبلا 4

 https://analytics.wfp.org/#/views/COVID19-Dashboard NewVisuals/ChildrenMissingoutonSchoolMeals?:iid=1 



 ثبل ىرخألا ةيمالعإلا تاونقلا نم اTV̂غو ةيعاذإلا تا(بشلاو ةلقنتملاو ةينوÓVكلإلا

  .ماعطلا عÿزوت ةKرارمتسا لوح لئاسرلا

 

 :سرادملا حتف ةداعإل طيطختلا متي امدنع اÉÊ Ì3&وملا تاءارجإلا

 => ةدوجوملا تاوجفلا دسل دراوملا دشحو مييقت ءارجإ سرادملا حتف ةداعإ لبق =ÆبÅي .1

 ثيدحت NOع لمعلاو �,يبلا حا)µإلاو ةفاظنلاو هايملاب ةصاz'ا تادادمإلاو ةيتحتلا ةيÅبلا

 .ةيذغألا ةمالسو ةيسردملا ة)�لاب ةقلعتملا ةيلا)'ا تاداشرإلاو تالو1وتو�Vلا

" يذلا تقولا => =ÆبÅي .2
ُ

 ةدي«jا ةيذغتلاب ةقلعتملا لئاسرلا ز�زع6 سرادملا ھيف فنأتس

 بناج pOإ ،طشÅلا ش علاو ةي)�لا ل1ألا تاسراممو ةي)�لا ةيئاذغلا مظنلا دئاوفو

 رومألا ءايلوأو نTفظوملاو سرادملا لافطأ نTب ةميكjkا ةفاظنلا تاسراممو تايكولس

  .ةيل)�ا تاعمت�aاو

 ةداعإ دنع سرادملا a`إ م�Àطقتس6 نأ ا�¿أش نم لافطألل ةمّدقملا ةيئاذغلا تابجولا .3

لعملا دادع²و ةطخ عضو بجي اذل ،اbحتف
ّ

 ميدقت فانÔتسال سرادملا يفظوم نم مTV̂غو نTم

الضف ،ةKوذغتلاو ةي)�لا تامدz'او ماعطلا تابجو
ً

 مbلافطأو رومألا ءايلوأ عيÕa" نع 

اددجم مامضنالا NOع
ً

  .ةيسردملا ةيذغتلاو ة)�لا تامدخ نم ةدافتسالاو ةسردملا pOإ 

 رفوت نامأ ةكبشك ةيسردملا تابجولا جمارب ةيطغ6 عيسوت ةينا�مإ مييقت maع لمعلا .4

الKوحت
ً

 راثآلا ضع� نع اbضKوعتل ةيل)�ا تاعمت�aاو رسألا "'اصل لخدلل رشابم TVغ 

   .انورو1 ةحئاج ءاّرج ي¸اذغلا نمألاو داصتقالاب ةطبترملاو اÌ3 تق)' ��لا ةيبلسلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  انوروك ةحئاج ّلظ UV ةيذغتلا مييقتو ةبقارم

  

ارمأ ّدع" بسانملا تقولا => ا3-يدحتو ةيذغتلاو ي¸اذغلا نمألاب ةقلعتملا تامولعملا عمج ةيلمع ّنإ
ً

 

 ةضّرعملا ةينا(سلا تائفلا ديدحت لجأ نم انورو1 ةحئاTV 'aغتملا قايسلا ّلظ => ةيم^ألا غلاب

نأ ثيح ،اbسكعو ا³3ف TVثأتلا ةينا(م²و دارفألا ةيذغتب ّرضت ��لا لماوعلا دصرو رطÄzل
ّ

 نم ھ

" نأ لمت)�ا
ُ

 اميس ال ،ىرخألا ةيساسألا تاجايتحالاو ةيذغملا ةمعطألا pOإ لوصولا ةحئاa'ا قيع

ايعامتجا ةمور)�ا تائفلا نTب
ً

ايداصتقاو 
ً

 قاوسألا قالغ²و ةكر)'ا NOع ةضورفملا دويقلا ءاّرج ،

 يّدؤت دقو ،ةفاظنلاو ةي)�لا تامدz'ا pOإ لوصولا ةيدودحمو ةيساسألا علسلا راعسأ عافتراو

 ةيندتم ةيئاذغ ةميق تاذ ةمعطأ لوانت NOع سانلا رابجإ pOإ كلذك قاوسألا => تابارطضالا

 ةي)�لا قفارملا قالغإ لعفب ةيÅيتورلا ةيذغتلا ةبقارم ةمظنأ لطعتت دقو ،�Vكأ ٍل(ش� ةa'اعُمو

 نو(يس ،قايسلا اذ^ ّلظ =>و .ةحئاÄaل ةباجتسالا لجأ نم نTفظوملا لKوحتو ةيعوتلا تامدخو

 تاحوسملا لالخ نم ةيذغتلا ةبقارمو ي¸اذغلا نمألل صّصخم ماظن دادعإ نا(مب ةيم^ألا نم

 ةقلعتملا ةطش¨ألا قيسÅت نامض ّنأ نTح => ،تنÓVنإلا وأ لوم)�ا فتاbلا �Vع يأرلا تاعالطتساو

ارمأ نو(يس ةيذغتلا تاناي¿ب
ً

 ،=ãاسملاو دوab'ا فلتخم => ةيجاودزالا بنجتل ةيم^ألا غلاب 

احاتم ةلصلا تاذ ةيذغتلا تامولعمو تانايب pOإ لوصولا نو(ي نأ =ÆبÅي =pاتلا�و
ً

 ةفا(ل ةلوbس� 

  .نأشلا با)µأ

 

 :ةيلاتلا تالا�aا ةبقارملا ةيلمع لمش" نأ =ÆبÅي

 ةحاتملا ةيليمكتلا ةمعطألا ام�ر كلذ => امب( ءاذغلا رفاوت كلذ => امب ،قاوسألا لمع .1

اKراجت
ً

 راعسأ عبàت بناج pOإ ،ةئزجتلا راجت عم تالباقملا ءارجإ لالخ نم راعسألا تابلقتو )

 ،ةيلاعلا ةيئاذغلا ةميقلا تاذ علسلا اميس الو ،ةيساسألا ةيئاذغلا علسلل ةيئاذغلا داوملا

ارمأ ّدعÍ يذلاو
ً

ايساسأ 
ً

 مييقتو ةفل(تلا روس م ماعطلا نا1 اذإ ام ديدحت لجأ نم 

  .ءاوس ٍدح NOع دارفألاو رسألل ي¸اذغلا نمألل ةماعلا تاعقوتلا

 ةيئاذغلا م3'اجايتحا ةيبلتل سانلا ا^ان¿تي ��لا فيكتلا تايلآ =. ام :فيكتلا تايلآ .2

 ىوتسم NOع كلذ عبàت نكمُي .تقولا رورمب TVغتت نأ تايلآلا هذbل نكمُي فيكو ،ةيمويلا

 لُبس فيكت ةيجيتاÓVسا رشؤم وأ ضف�zا فيكتلا ةيجيتاÓVسا رشؤم لالخ نم ةرسألا

   .ش علا

 => ةلمت)�ا تاTVغتلاو ي"أي نيأ نمو دارفألا ھل1أي ام :ماعطلا كال��سا تاrاجتاو طامنأ .3

 NOع ةKرايعملا تارشؤملا نم ديدعلا مادختساب كلذ عبàت نكمُي .تقولا رورمب لا�aا اذ^

 ،ةيش عملا رسألل ي¸اذغلا عونتلا ةجردو ةيذغألا كالº3سا ةجرد كلذ => امب ،ةرسألا ىوتسم

 نم ى¨دألا د)'او ءاسÅلل ي¸اذغلا عونتلا نم ى¨دألا د)'ا لالخ نم يدرفلا ىوتسملا NOعو



الضف ،ةيناثلا نس نود لافطألل ةلوبقملا ةيئاذغلا ةمظنألا
ً

 ةعاضرلا تاسرامم نع 

 .تارشؤملا هذbل ةKرايعملا تافKرعتلا ثدحأ مادختساب كلذو ةيعيبطلا

 pOإ رسألا لوصو لوح تامولعم لا«µا اذr رفوي ثيح :)نامرjkا( داع�ألا دّدعتم رقفلا .4

 نود لوحت ��لا قئاوعلا لمشÿو ،ءاذغلاو ميلعتلاو ة)�لا كلذ => امب ،ةيساسألا تامدz'ا

  .ىرخأ ٍرومأ نTب نم لخدلا صقن pOإ ةفاضإلاب ا³3لإ يداملا لوصولا

 =Âصلا ي¸اذغلا ماظنلا ةفل(تب ةقلعتملا اياضقلا كلذ لمشÍ دق :ةيفاضإ تارابتعا .5

 NOع مئاقلا فنعلاو ةيام)'او ةيسردملا تابجولاو ةKوذغتلاو ةي)�لا تامدz'ا عاطقناو

  .ةيذغتلا عاطق NOع رثؤت دق ��لا ي¨اسaÅ'ا عونلا

 

 صيصخت pOإ نادلبلا جاتحتس ،يدسa'ا دعابتلاب ةقلعتم TVبادت دوجو pOإ ةجا)'ا ّلظ =>و

 ةاعارم نا(مإلا�و ،ا^ذيفنت ا³3لع يوطني ��لا ةماعلا ة)�لا رطاخم ليلقتل ةي)/ملا ميماصتلا

 تانايبلا ليلحتو ةعجارمو )تنÓVنإلا وأ لوم)�ا فتاbلا لالخ نم( دعُ� نع تاحوسملا ءارجإ

   .نآلا �Êح ع¸اش ٍل(ش� ةحÓVقملا تا�راقملا ةباثمب =. ��لا ةKوناثلا

 

 لاصتالا تاqج

 

 ديعصلا NOع ةيذغتلا يراشàسم عم لصاوتلا åOرُي ،تاراسفتسالا وأ تامولعملا نم ٍدKزمل

 :�Ùيلقإلا

 

 ةقطنم => ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم

 )ةر^اقلا( ايقKرفأ لامشو طسوألا قرشلا

Tamara Nanitashvili 

Tamara.Nanitashvili@fao.org 

Nomindelger Bayasgalanbat  

Nomindelger.Bayasgalanbat@fao.org  

 ةقطنم => فس نويلل �Ùيلقإلا بتكملا

  )ناّمع( ايقKرفأ لامشو طسوألا قرشلا

Vilma Tyler vtyler@unicef.org  

 

 طسوألا قرشلل يملاعلا ةيذغألا جمانرب

 :)ةر^اقلا( ايقKرفأ لامشو

Nitesh Patel nitesh.patel@wfp.org  

 طسوتملا قرشل ةيملاعلا ة)�لا ةمظنم

 :)ةر^اقلا(

ةدلاوa'ا بويأ  

aljawaldeha@who.int  

  

  

 

 



 :قkQملا

 ةيPQلا ةيئاذغلا ةمظنألاو ءاذغلا �wع لوص�Qا لوح ىرخأ رداصمو درسم

 ءاذغلا ةمالسو ةيPQلا (�غ ةيذغألاو

 

 ةينا(مإ تاقوألا عيمج =>و سانلا ةفا(ل رفوتت امدنع ثدحي عضو و^  ي+اذغلا نمألا

ذغمو نومأمو ٍفا1 ءاذغ pOإ يداصتقالاو =ãامتجالاو يداملا لوصولا
ّ

 ي

 .ةي)µو ةطش¨ ٍةاي)' ةيئاذغلا م3'اليضفتو ةيئاذغلا م3'اجايتحا ��لي

 www.fao.org/3/y4671e/y4671e06.htm  :رظنا

  اbفقوت مدعو ا³3لإ لوصولا ةينا(م²و ءاذغلا تادادمإ NOع ظاف)'ا  ءاذغلا a`إ لوصولا

 لالخ نم كلذو ،دجتسملا انورو1 سوTVف �ÚÉفت ب¿س� لما(لاب

 :ةيلاتلا ةماbلا تاءارجإلا

 نTعرازملا راغص معد قKرط نع ةرقتسملا ةيئاذغلا تادادمإلا نامض .1

 ةيذغملا ةيذغألل ��سجوللا قKوسàلاو عÿزوتلاو ةيجاتنإلا زKزعتل

 NOع TÝكÓVلا عم ،ةيذغملا ةيذغألل دKروتلا ةلسلس ةمالس نامضو

  .دالبلا نم ةفلتخم قطانم => ةيس ئرلا ةيàسجوللا قئاوعلا

افعض تائفلا Äiكأل ةيذغم ةيذغأ hiفوت .2
ً

 تادعاسملا لالخ نم 

 قطانملا => ةيعمت�aا جما�Vلا وأ ةيعامتجالا ةيام)'ا وأ ةيئاذغلا

  .ءاوس ٍدح NOع ةKرض)'او ةيفKرلا

 داوملل يراجتلا لدابتلاب ةطبترملا تاراي��ل ة�روفلا ةعجارملا .3

 ةيذغألا دKروت NOع ةلمت)�ا ا3'اTVثأتو بئارضلا ةسايسو ةيئاذغلا

 يراجتلا لدابتلا ةKرارمتسال ةيتاوم ةئ ب قلخ NOع لمعلاو ،ةيذغملا

 لسالس NOع هرطخو دجتسملا انورو1 سوTVف :رظنا .ةيئاذغلا داوملل

 ؟ةباجتسالا ةيلآ =. ام :ي¸اذغلا دادمإلا

 /card/en/c/ca8388enwww.fao.org/documents 

 :نم =Âصلا ي¸اذغلا ماظنلا نو(تي  34صلا ي+اذغلا ماظنلا

 نم ةيئاذغلا تاعوم«µا ةفاÅ نم ةمعطألا نم ةعونتم ةعومجم .1

 .ةيس ئرلا ةيئاذغلا رصانعلا نم ةيفا1 تايمك لوانت نامض لجأ

 نداعملاو تانيماتيفلا رفوت ��لا تاورض�jاو ھكاوفلا نم hiثكلا .2

ايجولويب ةطشÅلا تابكرملاو فايلألا كلذكو ةيساسألا
ً

.  

 ةعبشم TVغ نو(ت نأ لضفKُو تو�زلاو نوrدلا نم ةلدتعم تايمك .3

 .ةلما(لا بوب)'او كامسألاو تارسكملا1



 ماعطلا لعجت ��لاو ،حالمألاو تا�ركسلا نم ةدودحم تايمك .4

اغاسàسم
ً

 ّرضي اØ3م راثكإلا ّنكل ةTVغص ٍتايمكب اbمادختسا دنع 

 .ة)�لاب

  .مسa'ا ة�وطر NOع ظاف)Äل ءاملا نم hiثكلا .5

 .ةيساسألا ةKوقملا لباوتلاو ةيذغألا .6

 :رظنا

• http://applications.emro.who.int/docs/9789290222996-eng.pdf?ua=1  

• www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-

19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance/food-and-nutrition-tips-

during-self-quarantine  

• https://www.who.int/behealthy/healthy-diet  

• www.fao.org/nutrition/education/food-dietary-guidelines/en/  

• http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca8380en  

• https://www.who.int/nutrition/publications/micronutrients/9241594012/en/  

• http://applications.emro.who.int/docs/EMROPUB_2019_en_23536.pdf?ua=1 

 

 �tلا ةمعطألا

 maع يوتحت

 نم ةيلاع ةبس

 نوrدلا

 حالمألاو

   تا�ركسلاو

 ةلوحتملاو ةعبشملا نو^دلا نم ةيلاع ةبس¨ NOع يوتحت ��لا ةمعطألا كالº3سا

 TVغ ضارمألاو نزولا عافترا رطاخم نم دKزي حالمألا وأ/و ةر)'ا تاKركسلاو

 ةعنصملا ةيذغألا كلذ => امب ،مدلا طغض عافتراو يركسلا ضرم لثم ةKراسلا

 ال نكل ،�âطولا قايسلا قفو ةفلت�zا عاونألا نم TVثكلا اTV̂غو ةa'اعملاو

 ھيجوت => ةيلاتلا تامولعملا رداصم دعاس" دق .اÌ3 ةلماش ةمئاق ميدقت نكمُي

  :ةمعطألا كلتب ةقلعتملا تارارقلا

 http://applications.emro.who.int/docs/9789290222996-

eng.pdf؟ua=1  

 :طسوتملا قرشل ا̂رKوطت ّمت ��لا ةيئاذغلا حمالملا

http://applications.emro.who.int/dsaf/EMROPUB_2017_en_19632.

pdf؟ua=1  

  :طسوتملا قرش => يركسلاو ةنمسلا نم ةياقولل ةحÓVقملا تاسايسلا تاKولوأ

https://extranet.who.int/iris/restricted/bitstream/10665/259519/1

/emropub_2017_20141.pdf؟ua=1  

https://www.who.int/nutrition/topics/profiling/en/  

 يمويلا كالº3سالا لوح ةروشملا مّدقت ��لا ةيئاذغلا ةي��جوتلا ئدابملا

 ليلقتو ةي)�لا ةيئاذغلا مظنلا => ةم^اسملل ةيئاذغلا تاعوم�aاو ةيذغألل



 pOإ ،ي¸اذغلا ماظنلاب ةلصلا تاذ ةKراسلا TVغ ضارمألاو ةيذغتلا ءوس رطاخم

 .ةTVغص ٍتايمكب اbلوانت =ÆبÅي ��لا بارشلاو ماعطلا عاونأ اbحاÓVقا بناج

www.fao.org/nutrition/education/food-dietary-guidelines/en/  

http://www.emro.who.int/dsaf/emropub_2011_1274.pdf?ua=1  
 

 

 

 


