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 تمذٌن

ذ٤ٖ ٝصجسز جُظكس / ٓؼٜذ ذكٞظ جُطـز٣س  جُششجًسضْ ئػذجد ٛزٙ جُٞغ٤وس ٖٓ خالٍ     

ٝجُٞصسجش جُٔؼ٤٘س ٝجُذػْ جُٔوذّ ٖٓ ٓ٘ظٔس جُظكس جُؼح٤ُٔس، ٝٓ٘ظٔس جألْٓ جُٔطكذز ُِطلُٞس 

 )ج٤ٗٞ٤ُغ٤ق( ٝجُوطحػحش جألخشٟ جُٔؼ٤٘س ذحُطـز٣س.

ـزجء ٝجُطـز٣س جُز٣ٖ ضر٘ٞج ٛزٙ جُٞؽ٤٘س ُِؿ٘س ُِججُشٌش ٓٞطٍٞ ُؿ٤ٔغ أػؼحء     

 جإلعطشجض٤ؿ٤س.

ًٔح ٗٞد جإلشحدز ذحُذًطٞس أ٣ٞخ جُؿٞجُذز ، ٓغطشحس جُطـز٣س جإله٢ٔ٤ِ ك٢ ٓ٘ظٔس جُظكس      

 جُؼح٤ُٔس ُذٝسٙ ك٢ ض٤غ٤ش ٛزج جُؼَٔ ٝجُٔشٞسز جُو٤ٔس جُط٢ هذٜٓح ُ٘ح ك٢ ٛزج جُؼَٔ.

ك٢  ٌٓطد ٓ٘ظٔس جُظكس جُؼح٤ُٔس ك٢ جُؼشجم ُِؿٜٞد جُكػ٤ػس ج٠ُٗطٞؾٚ ذحُشٌش جُؿض٣َ     

 ضٞك٤ش جُذػْ جٌُحَٓ ؽٞجٍ كطشز ئػذجد جإلعطشجض٤ؿ٤س.

ًٔح ٗشٌش ذشٌَ خحص ؽحهْ جُؼَٔ ك٢ ٌٓطد ج٤ٗٞ٤ُغ٤ق ك٢ جُؼشجم ُؿٜٞدْٛ جُو٤ٔس ك٢      

ئٗؿحص جإلعطشجض٤ؿ٤س ًؿضء ٖٓ ذشٗحٓؽ جُط٘غ٤ن ذ٤ٖ ٝصجسز جُظكس ٌٝٓطد ج٤ٗٞ٤ُغق ك٢ 

 جُؼشجم.
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 الوخلص التٌفٍذي

٣٘ط٢ٔ ئ٠ُ ٓؿٔٞػس جُذٍٝ ٓطٞعطس جُذخَ، ٝذحُطح٢ُ ُْ ٣ٌٖ  1990ًحٕ جُؼشجم هرَ ػحّ 

ضأ٤ٖٓ ضـز٣س عٞء جُطـز٣س ٖٓ جُظٞجٛش جُٔ٘طششز ك٢ جُٔؿطٔغ، ق٤ع ًحٗص جألعش هحدسز ػ٠ِ 

ًزُي ًحٗص جُخذٓحش جُظك٤س ٓإٓ٘س ٖٓ خالٍ شرٌس ٓضٝدز ذؿ٤ٔغ  ،ٓطٞجصٗس ذغُٜٞس

أدش جُر٠٘  1991ٌُٖٝ ٓ٘ز جٗذالع جُكشخ ػحّ  ،جُٔؼذجش ٝجإلٓذجدجش ٝجُطٞجهْ جُالصٓس

جُطكط٤س جُٔذٓشز ٝجُ٘وض ك٢ جُـزجء ٝضشد١ خذٓحش جُظشف جُظك٢ جُر٤ث٢ ٝجُوطحػحش 

 س ؿ٤ش جُلحػِس ئ٠ُ ضذٛٞس جُظشٝف جُظك٤س ذشٌَ ػحّ.جالؾطٔحػ٤س جالهطظحد٣

أظٜش ضو٤٤ْ جُكحُس جُطـز٣ٝس ك٢ جُؼشجم ػٖ ٝؾٞد ٓؼذالش ٓطٞعطس ٖٓ عٞء جُطـز٣س 

 ،ٝص٣حدز  جُٞصٕ ٝجُغٔ٘س ٝجُ٘وض ك٢ جُٔـز٣حش جُذه٤وس ك٢ ٓؿٔٞػحش عٌح٤ٗس ٓؼ٤٘س

ؽ ضذػ٤ْ جُطك٤ٖ ك٢ آخ ُٝٔكحسذس كوش جُذّ جُ٘حضؽ ػٖ ٗوض جُكذ٣ذ ٝجُل٤ُٞص ضْ ؽشـ ذشٗحٓ

، ذ٤٘ٔح ضطٞكش ٌٓٔالش ك٤طح٤ٖٓ أ ك٢ ٓشجًض جُشػح٣س جُظك٤س جأل٤ُٝس ٓ٘ز جُطغؼ٤٘حش ٖٓ 2006

 جُوشٕ جُٔحػ٢، ٝضْ جُؼَٔ ذرشٗحٓؽ ئػحكس ج٤ُٞد ُِِٔف.

ؽٞسش ٝصجسز جُظكس / ٓؼٜذ ذكٞظ جُطـز٣س جإلعطشجض٤ؿ٤س جُٞؽ٤٘س ُِطـز٣س ك٢ جُؼشجم 

ٖٓ ٓ٘ظٔس جُظكس جُؼح٤ُٔس ٝٓ٘ظٔس جألْٓ جُٔطكذز ُِطلُٞس،  ذذػْ 2021 - 2012ُألػٞجّ 

ٝذحُطؼحٕٝ ٓغ ػذد ٖٓ جُششًحء جُٔخطِل٤ٖ ك٢ جُٞصجسجش جُٔؼ٤٘س. ضغطخذّ ٝغ٤وس جإلعطشجض٤ؿ٤س 

جُوطحػحش رجش جُؼالهس  ػّٔٞ ٛزٙ ًٔشؾغ ُطٞك٤ش أعحط ع٤ِْ ُِطخط٤ؾ ٝجُط٘ظ٤ْ ٝئدجسز

 ذحُطـز٣س.

٤س ٛٞ ضكذ٣ذ ئؽحس ُكشذ جُٔٞجسد جُل٤٘س ٝجُرشش٣س ٝجُٔح٤ُس جُٜذف جُؼحّ ٖٓ ٛزٙ جإلعطشجض٤ؿ

 .ِٓكٞظجُٔطٞكشز ُؼٔحٕ ضكغٖ جُكحُس جُظك٤س ٝجُطـز٣ٝس ٌُحكس جكشجد جُٔؿطٔغ جُؼشجه٢ ذشٌَ 

ضظذش ٛزٙ جُٞغ٤وس ُغِغِس ٖٓ جُٔكظالش ٝجُٔإششجش ٝجُ٘شحؽحش جُٔطؼِوس ذحُطـز٣س ك٢ 

خطس جُؼَٔ، ًٔح أٜٗح قذدش ٓخطؾ آ٤ُس  ٓؿحالش ٝٓغط٣ٞحش ٓخطِلس، ٝض٘ظ٤ٜٔح ك٢ ئؽحس

 جُٔشجهرس ٝجُطؼحٕٝ ذ٤ٖ جُوطحػحش.
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 همذهت

٤ًِٞٓطش ٓشذؼحً، ٝضكذٙ ضش٤ًح ٖٓ  ٣435052ـط٢ جُؼشجم ٓغحقس ؾـشجك٤س ٓوذجسٛح     

جُشٔحٍ ٝج٣شجٕ ٖٓ جُششم ًٝال ٖٓ عٞس٣ح ٝجالسدٕ ٝجُغؼٞد٣س ٖٓ جُـشخ ٝج٣ٌُٞص  

جُؿ٘ٞخ. ٣طٌٕٞ جُؼشجم ٖٓ جسذغ ٓ٘حؽن ؾـشجك٤س ست٤غ٤س ٢ٛ  ٝجُخ٤ِؽ جُؼشذ٢ ٝجُغؼٞد٣س ٖٓ

%( . 10%( ٝجالسجػ٢ جُٔطٔٞؾس )39%( ٝجُظكشجء )30%( ٝجُغٍٜٞ )21جُؿرحٍ )

٣طشجٝـ ٓ٘حل جُؼشجم ٖٓ ؾٞ ذحسد ج٠ُ ذحسد ؾذجً  ك٢ جُشطحء، ٝقحس ج٠ُ قحس ؾذجً ٝؾحف ك٢ 

جد ؾحكس ػٔٞٓحً، ٝؾ٘ٞذٚ سؽد ؾذجً جُظ٤ق، ًٔح ٣طرح٣ٖ ٓ٘حل ٓ٘حؽوٚ جُؿـشجك٤س، ذك٤ع جٕ ذـذ

%( ٖٓ جسجػ٢ جُؼشجم 25ؼذ )ؼذ ٓؼطذٍ جُكشجسز ط٤لحً ٝذحسد ؾذجً شطحءجً. ض  ٝ شٔحٍ جُؼشجم ٣  

ٝ ٣ط٤ٔض ٓ٘حل جُؼشجم ذإٔ جٓطحسٙ ؿ٤ش ٓ٘طظٔس ق٤ع ضطشجٝـ ذ٤ٖ أهَ ٖٓ  طحُكس ُِضسجػس،

س١ جُشت٤ظ ك٢ جُؼشجم، ؼذ جُٔكحكظس ج٤ٌُحٕ جالدج٤ِٓٔطشع٣ٞ٘حً. ض   ٤ِٓ1000ٔطش ج٠ُ  100

وذس ػذد وغْ جُوؼحء ج٠ُ ٗٞجق٢. ٣  وغْ جُٔكحكظس ج٠ُ جهؼ٤س ٣ٝ  ٓكحكظس ٝض   18وغْ ج٠ُ ق٤ع ٣  

 61وذس ٓؼذٍ ًػحكس جُغٌحٕ خ (  ٣ٝ  ٤ِٓ2007ٕٞ ٗغٔس )ضٔٞص  29.6عٌحٕ جُؼشجم خ 

أشخحص ٤ٌُِِٞٓطش جُٔشذغ جُٞجقذ ك٢  9شخض ٤ٌُِِٞٓطش جُٔشذغ جُٞجقذ ٝضطشجٝـ ذ٤ٖ 

شخظحً ٤ٌُِِٞٓطش جُٔشذغ جُٞجقذ  1490ٓكحكظس جالٗرحس ك٢ جُظكشجء جُـشذ٤س ج٠ُ أًػش ٖٓ 

% هرَ كشع جُؼوٞذحش جالهطظحد٣س ػحّ 3.6وذس جُ٘ٔٞ جُغٌح٢ٗ خ ك٢ ٓكحكظس ذـذجد. ٣  

  .(1)2003% ػحّ 2.76ٝجٗخلغ جُٔؼذٍ ج٠ُ  1990

جألخشٟ ٝخحطس ك٢ ٓشقِط٢ ؼطرش جُطـز٣س ٓغأُس ضطٌحَٓ ٓغ جٌُػ٤ش ٖٓ جُوطحػحش ض      

جُطخط٤ؾ ٝجُط٘ل٤ز، كال ٣ؿد إٔ ٣طْ جُ٘ظش ئ٠ُ جُطـز٣س ػ٠ِ أٜٗح ٗشحؽ ٣طٞالٙ هطحع ٓ٘لشد، 

ٌُٖٝ ػ٠ِ جُؼٌظ ٣ؿد إٔ ضٌٕٞ ٛذكح ٛحٓح ُؿ٤ٔغ ٗشحؽحش جُرشجٓؽ جإلٗٔحت٤س. ٣طلش٠ عٞء 

، ك٢ جألعش جُطـز٣س ػ٠ِ جُٔغطٟٞ جُلشد١، ٌُٖٝ ٓغررحضٚ ضطٞجؾذ ك٢ جُؼذ٣ذ ٖٓ جُٔغط٣ٞحش

ؼطرش جألٜٓحش ٝجألؽلحٍ جُؼكح٣ح جُشت٤غ٤٤ٖ ٝجُٔؿطٔؼحش ٝجُٔغط٣ٞحش جُٞؽ٤٘س ٝجُذ٤ُٝس. ض  

ُغٞء جُطـز٣س ذغرد قؿْ عٞء جُطـز٣س ٝأغشٛح ػ٠ِ هذسز جألؽلحٍ ٝجُ٘غحء ػ٠ِ جُروحء، ق٤ع 

٣ٌٕٞ عٞء جُطـز٣س ٝقحالش ٝك٤حش جألؽلحٍ ٝجُ٘غحء ٗط٤ؿس عِغِس ؽ٣ِٞس ٖٓ جألقذجظ 

ء ػحٓال ٝجقذج كوؾ ٖٓ جُؼٞجَٓ ؼطرش ج٤ٌُٔحش جُط٢ ٣ط٘حُٜٝح جُٔشء ٖٓ جُـزجٝض   ،(2)جُٔطشجذطس 

جُط٢ ضإد١ ئ٠ُ عٞء جُطـز٣س ق٤ع ض ؼذ ٖٓ جُٔغررحش جُٔرحششز ُغٞء جُطـز٣س ئػحكس ج٠ُ 

جألٓشجع جُٔؼذ٣س، أٓح جُٔغررحش جٌُحٓ٘س ُٚ كططؼٖٔ جألٖٓ جُـزجت٢ ُذٟ جألعشز، ٝجُوذسز ػ٠ِ 

ُشػح٣س ٝجُر٤ثس جُٞطٍٞ ئ٠ُ جُخذٓحش جُظك٤س ٝجُر٤ثس جُظك٤س ٝػٞجَٓ أخشٟ ضطؼِن  ذح

  .(1)جالؾطٔحػ٤س

ضِؼد جُظكس ٝجُطـز٣س ٝجُغ٤حعس جُغٌح٤ٗس دٝسج ٛحٓح ك٢ جُط٤ٔ٘س جُرشش٣س ٝجالهطظحد٣س ٝك٢      

كركغد جُر٘ي جُذ٢ُٝ عحػذ ضكغٖ جُ٘ٔٞ جالهطظحد١ ك٢ ضكغ٤ٖ جُٔكظالش  ،جُكذ ٖٓ جُلوش

حش ًحك٤س ٖٓ جُـزجء ٝضرو٠ جُطـز٣س ػ٘ظشج ست٤غ٤ح ك٢ ػٔحٕ جألٖٓ، كطٞكش ٤ًٔ ،جُظك٤س
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ػشٝس١ ُِكلحظ ػ٠ِ ق٤حز جُ٘حط ذحػطرحسٙ أقذ جالقط٤حؾحش جألعحع٤س ُإلٗغحٕ ٝأقذ قوٞهٚ، 

 ٕ جُػشٝز ال ضإد١ ذشٌَ ضِوحت٢ ئ٠ُ جُوؼحء ػ٠ِئٌُٖٝ ٝذحُشؿْ ٖٓ رُي ضش٤ش جألدُس ئ٠ُ 

أٝ جُكذ ٖٓ جُ٘وض ك٢ جُٔـز٣حش جُذه٤وس ق٤ع  ُذٟ جألؽلحٍ ٘وض ك٢ جُطـز٣سجُ ُٝؿٞع ج

٣طضجٖٓ جٗطشحس ٗوض جُطـز٣س ٓغ ٓؼذالش ػح٤ُس ٖٓ جسضلحع جُٞصٕ ٝجُغٔ٘س جُٔلشؽس ٝجُغٌش١ 

  .(3)ٝأٓشجع جُوِد ٝجُششج٤٣ٖ ٝذؼغ أٗٞجع جُغشؽحٕ

٣شَٔ ذ٘حء ج١ ئعطشجض٤ؿ٤س ػ٠ِ ٓرذت٤ٖ ست٤غ٤٤ٖ ٛٔح ػشٝسز جالػطٔحد ػ٠ِ أكؼَ جألدُس      

جُؼ٤ِٔس ٝجُٞذحت٤س جُٔطٞكشز ٝػشٝسز ضر٢٘ جألعِٞخ جُطشحس٢ً هذس جإلٌٓحٕ ك٢ ئػذجد 

 .(4)جإلعطشجض٤ؿ٤س

ـزجء ٝجُطـز٣س ك٢ ٜٗح٣س عرؼ٤٘حش ٝؽ٤٘س ُِك٤ٔح ٣خض جُؼشجم، ذحُشؿْ ٖٓ ئٗشحء ُؿ٘س     

 جُوشٕ جُٔحػ٢، ئال أٗٚ ُْ ٣ٌٖ ٛ٘حى ئعطشجض٤ؿ٤س ُِطـز٣س ؽٞجٍ ٛزٙ جُلطشز، ذَ ًحٕ ٛ٘حى

 89ع٤حعحش ٝخطؾ ػَٔ خحطس ذحُطـز٣س كوؾ، ٝهذ جشحس هحٕٗٞ جُظكس جُؼحٓس ر١ جُشهْ  

ػ٠ِ ٓغإ٤ُٝس ٝصجسز جُظكس ك٢ ٝػغ جُغ٤حعحش جُطـز٣ٝس ذحُطؼحٕٝ ٓغ  1981ُغ٘س 

 .جُٞصجسجش جُٔؼ٤٘س
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الزاُي الْضع تحلٍل  

جُطغؼ٤٘حش ذغرد جُظشٝف جُط٢ ذذأش ٓشحًَ عٞء جُطـز٣س ضظٜش ك٢ جُؼشجم ك٢ ذذج٣س      

ٓشش ذٜح جُرالد )جُكشخ، جُؼوٞذحش جالهطظحد٣س ٝؿ٤شٛح ٖٓ جُؼٞجَٓ( ٝجُط٢ أدش ٓؿطٔؼس ئ٠ُ 

ًٝحٕ عٞء جُطـز٣س ٝجُ٘وض ك٢  ،جُؼذ٣ذ ٖٓ جُٔشحًَ جُظك٤س، ٖٝٓ ػٜٔ٘ح جُٔشحًَ جُطـز٣ٝس

٢ ضِي جُلطشز، ذحُشؿْ جُٔـز٣حش جُذه٤وس ٓػَ كوش جُذّ ٖٓ أْٛ جُٔشحًَ جُطـز٣ٝس جُط٢ ظٜشش ك

جُ٘حشة ػٖ جُكظحس جالهطظحد١  ءؼشجه٤س ٝهطٜح قحُٝص جُكذ ٖٓ جُؼدٕ جُكٌٞٓس جُئٖٓ 

 1990 ع٘سجُٔلشٝع ػ٠ِ جُرالد ذحالػطٔحد ػ٠ِ ٗظحّ جُرطحهس جُط٤٘٣ٞٔس جُط٢ ذذأ جُؼَٔ ذٜح 

ش ٝضذجس ٖٓ هرَ ٝصجسز جُطؿحسز ُؼٔحٕ إٔ ٣كظَ ًَ ٓٞجؽٖ ػ٠ِ قظس شٜش٣س ٖٓ جُرو٤ُٞح

ٝجألسص ٝجُك٤ِد )ٌُِرحس(، ٝضشج٤ًد ق٤ِد جألؽلحٍ، ٝجُكرٞخ، ٝص٣ص جُطٜٞ، ٝجُغٌش 

ٌُٖٝ ذحُشؿْ ٖٓ رُي ًشلص جُٔغٞقحش جُط٢ أؾش٣ص ك٢ جُطغؼ٤٘حش ػٖ  ،ٝأخ٤شج جُشح١

 .ع٘ٞجش 5ٝؾٞد ص٣حدز ك٢ ٓؼذالش جٗطشحس عٞء جُطـز٣س ذ٤ٖ جألؽلحٍ جُز٣ٖ ضوَ أػٔحسْٛ ػٖ 

ذحُطؼحٕٝ   (ج٤ٗٞ٤ُغ٤ق)ٓ٘ظٔس جألْٓ جُٔطكذز ُِطلُٞس ذ٤ٖ ٓغف أؾشضٚ  أ. سْء التغذٌت:     

 5% ٖٓ جألؽلحٍ جُز٣ٖ ضوَ أػٔحسْٛ ػٖ 11إٔ    (5)1996ٓغ ٓ٘ظٔحش أخشٟ ك٢ ع٘س 

ع٘ٞجش ٣ؼحٕٗٞ ٖٓ عٞء جُطـز٣س جُكحد )جُٜضجٍ(، ٝٛٞ ه٤حط ٗوض جُٞصٕ ك٤ٔح ٣طؼِن ذحُطٍٞ/ 

% ٖٓ ٛزٙ جُلثس ٣ؼحٕٗٞ ٖٓ ٗوض جُٞصٕ )ه٤حط ٗوض جُٞصٕ ذحُ٘غرس ُِؼٔش(، 23جُوحٓس، ٝإٔ 

 ،%32ُوحٓس ذحُ٘غرس ُِؼٔش( ئ٠ُ ذ٤٘ٔح ٝطَ ٓؼذٍ جإلطحذس ذحُطوضّ )ه٤حط ٗوض جُطٍٞ/ ج

ًٝشق ٓغف أؾش١ القوح جٗخلحع ك٢ ٛزٙ جُٔإششجش ق٤ع جٗخلغ عٞء جُطـز٣س جُكحد 

% ك٤ٔح جٗخلغ عٞء جُطـز٣س جُٔضٖٓ )جُطوضّ( 7.6% ٝٗوض جُٞصٕ ج٠ُ 4.8)جُٜضجٍ( ج٠ُ 

، ٝإٔ  *%(41% )25.1% ًٝحٗص ٓؼذالش جُشػحػس جُخحُظس ٖٓ جُػذ١ 21.4ج٠ُ 

%، ذ٤٘ٔح 30.6ء ك٢ ٓٔحسعس جُشػحػس ٖٓ جُػذ١ ك٢ جُٞهص جُٔ٘حعد ضظَ ئ٠ُ ٓؼذالش جُرذ

%، ٝجٗطشحس جٗخلحع جُٞصٕ ذ٤ٖ 51ضرِؾ ٓؼذالش ضوذ٣ْ جُطـز٣س جُط٤ِ٤ٌٔس ك٢ جُٞهص جُٔ٘حعد 

 .(6)*%(10.2% )14.8جُٔٞج٤ُذ جُؿذد ئ٠ُ 

ه٤وس، ٝ ضش٤ش ال ضطٞكش ذ٤حٗحش ٝؽ٤٘س قٍٞ ٗوض جُٔـز٣حش جُذ ة. الوغذٌبث الذلٍمت:     

ع٘س( ٣ظَ  49 - 15جُر٤حٗحش جُٔطٞكشز  ئ٠ُ ئٕ جٗطشحس كوش جُذّ ذ٤ٖ جُ٘غحء ك٢ عٖ جإلٗؿحخ )

. أٓح ك٤ٔح ٣طؼِن (7) % ُِ٘غحء جُٔشػؼحش25.8% ُِ٘غحء جُكٞجَٓ، 37.9ٝ%، 35.5ئ٠ُ 

ذحألؽلحٍ، ًشلص دسجعس ٓظـشز ٗ لزش ك٢ غالظ ٓكحكظحش )جُرظشز ٝذحذَ ٤ٟٗٝ٘ٞ( ك٢ ػحّ 

، ػٖ ئٕ ئٗطشحس كوش جُذّ ذ٤ٖ جألؽلحٍ جُز٣ٖ ضوَ أػٔحسْٛ ػٖ خٔظ ع٘ٞجش ٖٓ 2010

، ذ٤٘ٔح ٝطَ ٓؼذٍ  (8)%26.2جُٔشجؾؼ٤ٖ ج٠ُ ٓشجًض جُشػح٣س جُظك٤س جأل٤ُٝس ٣ظَ ئ٠ُ 

%، ) ضذ٠ٗ ٓغطٟٞ 13.8جُ٘وض ك٢ ك٤طح٤ٖٓ أ  ذ٤ٖ جألؽلحٍ ك٢ ٓشقِس ٓح هرَ جُٔذسعس ئ٠ُ 

أٓح جُ٘وض ك٢ ج٤ُٞد كحػطرش ٖٓ   (9)ٓح٣ٌشٍٝٓٞ/ ُطش( 0.70جُش٣ط٤ٍ٘ٞ ك٢ ٓظَ جُذّ ػٖ 

جُٔشحًَ جُظك٤س جُؼحٓس جُٜحٓس ك٢ غالظ ٓكحكظحش ٢ٛ )جُرظشز، ذـذجد، ٤ٟٗ٘ٞ(، ٝرُي ذ٘حءجً 
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 ضش٤ًض ج٤ُٞد ك٢ جالدسجسئٕ ٓطٞعؾ ذ٤٘ص  ق٤ع 2010ػ٠ِ ٗطحتؽ جُذسجعس جُط٢ ٗ لزش ػحّ 

% ٖٓ جُ٘غحء ك٢ ٤ٟٗ٘ٞ ٣ؼح٤ٖٗ ٖٓ ٤ٓ64.7ٌشٝؿشجّ/ ُطش ٝ 58.7ٛٞ جُؼ٤٘س ج٢ٌُِ  ُكؿْ

 .(10)%24.6% ٝذـذجد 24.7جُرظشز ك٢ ٗوض ٓؼطذٍ ك٢ ج٤ُٞد، غْ 

جُٔطؼِوس ذحألٓشجع ؿ٤ش  زسٞضشضرؾ ػٞجَٓ جُخط ج( السوٌت ّاألهزاض غٍز االًتمبلٍت:     

قذ ًر٤ش ذحعطٜالى جُـزجء، جالٗطوح٤ُس ٓػَ أٓشجع جُوِد ٝجُششج٤٣ٖ ٝجُغٌش١ ٝجُغشؽحٕ ئ٠ُ 

عٌش جُذّ   وذس  ٓؼذٍ جٗطشحس كشؽٝك٢ جُؼشجم ٣   ،ٝجألٗٔحؽ جُـزجت٤س ٝجُطـز٣س ٝأعِٞخ جُك٤حز

%، 37.5%، ٝجسضلحع ج٤ٌُُٞغطشٍٝ ك٢ جُذّ 10.4ذكٞج٢ُ  ع٘س 65 -25ذ٤ٖ جُلثس جُؼٔش٣س 

% ذ٤ٖ جُزًٞس ٝجإلٗحظ ػ٠ِ 31.4% 37.4ٝ%، ٝص٣حدز جُٞصٕ 40.4ٝئسضلحع ػـؾ جُذّ 

%(، 26.2%( ٜٓ٘ح ذ٤ٖ جُزًٞس )38.2جُطٞج٢ُ، ذ٤٘ٔح ًحٗص ٗغرس جُغٔ٘س أػ٠ِ ذ٤ٖ جإلٗحظ )

 .(11)% ٖٓ أكشجد ٛزٙ جُلثس ؿ٤ش ٗشط٤ٖ ذذ٤ٗحً 56.7ًٝحٕ 

% ٖٓ 11ٕ أ 2003 ع٘سأظٜشش ٗطحتؽ ٓغف جألٖٓ جُـزجت٢ جُز١ ٗلز  د( األهي الغذائً:     

٤ِٕٓٞ ٗغٔس ضوش٣رحً ك٢ ٓغطٟٞ كوش ٓذهغ ٝ ٓؼشػ٤ٖ  2.6جُغٌحٕ ك٢ جُؼشجم أ١ ٓح ٣وحذَ 

٤ِٕٓٞ ٗغٔس جخش٤٣ٖ ع٤ظركٕٞ ٓؼشػ٤ٖ ُؼذّ جألٖٓ  ٤ُ3.6ٌٞٗٞج ؿ٤ش ج٤ٖ٘ٓ ؿزجت٤حً، ٝإٔ 

 ع٘سجُـزجت٢ ك٢ قحٍ جُـحء ٗظحّ جُرطحهس جُط٤٘٣ٞٔس، ك٤ٔح جظٜشش ٗطحتؽ جُٔغف جُز١ ٗلز القوحً 

ٕ ٓح٣ض٣ذ ه٤ِالً ػ٠ِ جسذغ ٓال٤٣ٖ ٗغٔس )٣شٌِٕٞ أقٍٞ جألٖٓ جُـزجت٢ ك٢ جُؼشجم،  2006

٤ِٕٓٞ ٗغٔس  8.3ٕ أ% ٖٓ جُغٌحٕ( ْٛ ؿ٤ش آ٤ٖ٘ٓ ؿزجت٤حً، ًٔح أظٜش جُٔغف 15.4ٗغرس 

% ٖٓ جُغٌحٕ( ٓؼشػ٤ٖ ُؼذّ جألٖٓ جُـزجت٢ ك٢ قحٍ جُـحء 31.8آخش٤٣ٖ )٣شٌِٕٞ ٗغرس 

ضش٤ش جُر٤حٗحش جُكذ٣ػس قٍٞ جألٖٓ جُـزجت٢ ك٢ جُؼشجم ٖٓ ضوش٣ش ٗظحّ جُرطحهس جُط٤٘٣ٞٔس. 

% 3ٗغٔس ) 930,000ج٠ُ ئٕ قٞج٢ُ  2008 غ٘سُجُٜشحشس جُطك٤َِ جُشحَٓ ُألٖٓ جُـزجت٢ ٝ

% ٖٓ جُغٌحٕ( ٤ِٓ22ٕٞ ٗغٔس ) 6.4ٖٓ جُغٌحٕ( ْٛ ٖٓ ؿ٤ش ج٤٘ٓ٥ٖ ؿزجت٤حً، ٣ؼحف ج٤ُْٜ 

طكُٕٞٞ ج٠ُ عٌحٕ ؿ٤ش آ٤ٖ٘ٓ ٤٘٣ٞ٤س ٝذخالكٚ ع٣ؼطٔذٕٝ ذشٌَ ًحَٓ ػ٠ِ ٗظحّ جُرطحهس جُطٔ

 .(1)ؿزجت٤حً 

عالٓس جُـزجء، دجسز ئ٣طرن جُؼشجم ٗظحّ جُؿٜحش جُٔطؼذدز ك٤ٔح ٣خض  ٍ( سالهت الغذاء:     

ق٤ع ضٔػَ ٝصجسز جُظكس جُؿٜس جُو٤حد٣س ٖٓ خالٍ ُؿ٘س ٝؽ٤٘س ٖٓ جُخرشجء ضؼْ ٓٔػ٤ِٖ ٖٓ 

، ٓ٘ظٔس جُظكس جُؼح٤ُٔس هذٓص جُذػْ  2004 ع٘سجُٞصجسجش جُٔؼ٤٘س ذحُغالٓس جُـزجت٤س. ك٢ 

جُطو٢٘ ج٠ُ ٝصجسز جُظكس ٖٓ خالٍ ػوذ ٝسشس ػَٔ ٝؽ٤٘س قٍٞ عالٓس جُـزجء ك٢ جُؼشجم 

ؼٞس جُؿٜحش جُٔؼ٤٘س، ضْ خالٍ جُٞسشس جُٔزًٞسز سعْ ٓغٞدز ئعطشجض٤ؿ٤س عالٓس جُـزجء ٝذك

ك٢ جُؼشجم ٝخطس جُؼَٔ، ًٔح عحػذش ٓ٘ظٔس جُظكس جُؼح٤ُٔس ٝصجسز جُظكس ك٢ ض٘ل٤ز ذؼغ 

كؼح٤ُحش جُخطس جُٔزًٞسز ك٤ٔح ال٣ضجٍ جٌُػ٤ش ٖٓ جُلؼح٤ُحش ذكحؾس ُِط٘ل٤ز ٝخحطس جالٛذجف 

 :جُٔر٤٘س جدٗحٙرجش جُٔذٟ جُرؼ٤ذ 

 ٓشجؾؼس ٝضكذ٣ع جالٗظٔس ٝجُوٞج٤ٖٗ جُٔطؼِوس ذغالٓس جُـزجء. 
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 ضؼض٣ض ٓرحدٟء ػٔحٕ جُؿٞدز ُِغالٓس جُـزجت٤س. 

 ضر٢٘ جُٔرحدٟء جُطظ٤٘ؼس جُغ٤ِٔس ٝٗظحّ جُٜحعد ك٢ جُظ٘حػحش جُـزجت٤س. 

 ذ٘حء هذسجش جُؼح٤ِٖٓ ك٢ عالٓس جُـزجء ػ٠ِ ٓخطِق جُٔغط٣ٞحش. 

 ٢ ٓؿحٍ جُغالٓس جُـزجت٤سضؼض٣ض ٝدػْ جُركٞظ ك. 
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 الوٌِدٍت

ٓ٘ظٔس جُظكس ج٠ُ أسعِص ٝصجسز جُظكس ًطحذح سع٤ٔح  2009ًحٕٗٞ جألٍٝ  7ك٢      

جُؼح٤ُٔس ٝج٤ٗٞ٤ُغ٤ق ضطِد ك٤ٜح جُذػْ جُل٢٘ ٖٓ أؾَ ٝػغ ئعطشجض٤ؿ٤س ٝؽ٤٘س ُِطـز٣س ذ٘حء 

وذ ك٢ ػ٠ِ هشجس جُِؿ٘س جُٞؽ٤٘س ُِـزجء ٝجُطـز٣س ك٢  ضشش٣ٖ جُػح٢ٗ  18جالؾطٔحع جُز١ ػ 

، قؼش جالؾطٔحع ٓٔػِٕٞ ػٖ ٝصجسز جُظكس ٝٝصجسز جُضسجػس ٝٝصجسز جُطشذ٤س 2009

 .ٝٝصجسز جُطخط٤ؾ ٝٝصجسز جُطؿحسز ٝٝصجسز جُؼَٔ ٝجُشإٕٝ جالؾطٔحػ٤س

ٝ ذذػْ ٖٓ ج٤ٗٞ٤ُغ٤ق،  2011ضٔٞص  26 - 24ْ ٝسشس ػَٔ ك٢ جسذ٤َ ُِلطشز ضْ ض٘ظ٤    

ٖٓ جُٔٞظل٤ٖ جُشت٤غ٤٤ٖ ك٢ ٝصجسز جُظكس ٝجُٞصجسجش جُٔؼ٤٘س جألخشٟ  38 سٞكؼذ

)جُطشذ٤س، جُطؿحسز، جُطؼ٤ِْ جُؼح٢ُ، جُظ٘حػس، جُضسجػس(، ئػحكس ئ٠ُ ذشٗحٓؽ جالؿز٣س جُؼح٢ُٔ، 

ِضسجػس ٝجألؿز٣س. هحّ ذط٤غ٤ش جُٞسشس د. أ٣ٞخ جُؿٞجُذز، ٓغطشحس ُ جالْٓ جُٔطكذز ٝٓ٘ظٔس

٘ظٔس جُظكس جُؼح٤ُٔس، جُٔغإُٕٝٞ ك٢ ٌٓطد ٓ٘ظٔس جُظكس جُؼح٤ُٔس جُطـز٣س جإله٢ٔ٤ِ ك٢ ٓ

ك٢ جُؼشجم ٝٓغإُٝٞج جُظكس ٝجُطـز٣س ك٢ ج٤ٗٞ٤ُغ٤ق، ئػحكس ئ٠ُ جُؼح٤ِٖٓ ك٢ ٓؼٜذ ذكٞظ 

جُطـز٣س. ًحٕ جُ٘وحػ ٝجُؼَٔ جُؿٔحػ٢ ذٔ٘ط٠ٜ ج٤ُٜ٘ٔس ٝجُطش٤ًض، ٝضْ جػطٔحد جألعِٞخ 

٘ظٔس جُظكس جُؼح٤ُٔس جإله٤ٔ٤ِس ُِطـز٣س ُألػٞجّ جُطشحس٢ً ك٤ٚ ٝجالعطششحد ذحعطشجض٤ؿ٤س ٓ

ٝخطس جُط٤ٔ٘س جُٞؽ٤٘س ٝجإلعطشجض٤ؿ٤س جُٞؽ٤٘س ُِكذ ٖٓ جُلوش. ضٞطَ  2019 - 2011

جُٔشحسًٕٞ ك٢ ٜٗح٣س ج٤ُّٞ جُػحُع ئ٠ُ جُٔغٞدز جأل٤ُٝس ٖٓ ئعطشجض٤ؿ٤س جُطـز٣س جُٞؽ٤٘س 

جُٞػغ جُكح٢ُ ُِطـز٣س ك٢  . سجؾؼص ٝغ٤وس جإلعطشجض٤ؿ٤س جأل٤ُٝس2021 - 2012ُألػٞجّ 

جُرالد، ٝجُرشجٓؽ جُٔٞؾٞدز ك٢ جُؼشجم، ٝذ٘حء ػ٠ِ رُي ضْ ضكذ٣ذ جُٔؿحالش جإلعطشجض٤ؿ٤س 

جُؼشجم ُِغ٘ٞجش جُؼششز  قٌٞٓسٝضشض٤رٜح قغد جأل٣ُٞٝحش، ًٔح ضْ ضكذ٣ذ سؤ٣س  شخالجُِطذ

جُط٢ ٝطحتؽ ػ٠ِ جُ٘ جُٔؼطٔذزجإلدجسز ذحعِٞخ خطس جُؼَٔ ٝػغ (، 2021ٝ - 2012جُوحدٓس )

ضظذش ذشٌَ ؾ٤ذ ُوؼح٣ح جُ٘ٞع جالؾطٔحػ٢، ٝجألٗظٔس جُظك٤س، ٝخطس جالعطؿحذس ُِطٞجسب 

  .جُلثحش جُٜشسٝ

ٖٓ غْ ضش٤ٌَ ٝضْ جسعحٍ ٓغٞدز جإلعطشجض٤ؿ٤س جال٤ُٝس ج٠ُ جُٞصجسجش ٝجُٔ٘ظٔحش جُٔؼ٤٘س     

وذ ك٢ جسذ٤َ كش٣ن ػَٔ ُٞػغ جُٔغٞدز ذظ٤ـطٜح جُٜ٘حت٤س ٖٓ خالٍ جؾطٔحع ُٔذز ٤ٓٞ٣ٖ ػ  

ك٢ جؾطٔحع ػوذ ك٢ جإلعطشجض٤ؿ٤س ُٞغ٤وس جُٔشجؾؼس جُٜ٘حت٤س . ضٔص 17/11/2011-16ُِلطشز 

ك٤ٔح طحدهص جالٓحٗس جُؼحٓس ُٔؿِظ جُٞصسجء ػ٠ِ ٝغ٤وس  ،13/12/2011ٝصجسز جُظكس ك٢ 

 .2012جإلعطشجض٤ؿس ك٢ جألٍٝ ٖٓ ٤ٗغحٕ 
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  الغبٌت

 - 2012ؽٞجٍ دٝسز ق٤حضْٜ ك٢ جُلطشز ٓح ذ٤ٖ  ضكغ٤ٖ جُٞػغ جُـزجت٢ الكشجد جُٔؿطٔغ     

2021. 

 األُذاف

تعشٌش االلتشام السٍبسً ّالتعبّى بٍي المطبعبث بوب ٌتْافك هع خطت التٌوٍت . 1    

 .الْطٌٍت

 جُٔإششجش

  ٍِٞجُٔظحدهس ػ٠ِ جإلعطشجض٤ؿ٤س جُٞؽ٤٘س ُِطـز٣س ٝخطس جُؼَٔ ٝضر٢٘ جُكٌٞٓس ُٜح ذك

 .2012ػحّ 

  2013ُخطس جُؼَٔ جُٞؽ٤٘س ٖٓ هرَ جُكٌٞٓس ذكٍِٞ ػحّ ضخظ٤ض ٤ٓضج٤ٗس. 

 ./ التشزٌعبث ّتحذٌثِب / اإلستزاتٍدٍبث هزاخعت السٍبسبث. 2    

 جُٔإششجش

  ٓشجؾؼس جُغ٤حعحش جُطـز٣ٝس جُٔٞؾٞدز ٝجُوٞج٤ٖٗ ٝجُطشش٣ؼحش ٝضر٢٘ جُغ٤حعحش

 .2021ٝجُوٞج٤ٖٗ ٝجُطشش٣ؼحش ذكٍِٞ ػحّ 

  جُٔطؼِوس ذحُطـز٣س جُط٢ ٣طْ ٓشجؾؼطٜح ٝضر٤ٜ٘ح ٖٓ هرَ جُكٌٞٓسػذد جالضلحه٤حش جُذ٤ُٝس. 

دهح التعلٍن الوًٌِ حْل التغذٌت فً ًظبم التعلٍن العبلً فً العزاق بحلْل عبم . 3    

2016. 

 ػذد جُخش٣ؿ٤ٖ ك٢ ٓؿحٍ جُطـز٣س. 

 .سٌْاث 5الحذ هي اًتشبر الِشال ّالتمشم بٍي األطفبل الذٌي تمل أعوبرُن عي . 4    

  جُٔإششجش

  ٖج٠ُ 21.4ع٘ٞجش ٖٓ  5خلغ جٗطشحس جُطوضّ ذ٤ٖ جألؽلحٍ جُز٣ٖ ضوَ أػٔحسْٛ ػ %

 .2021% ذكٍِٞ ػحّ 10جهَ ٖٓ 

  ٖٓ ذكٍِٞ ػحّ 7% ج٠ُ جهَ ٖٓ 14.8خلغ جٗطشحس جٗخلحع جُٞصٕ ػ٘ذ جُٞالدز %

2016. 
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  ٖع٘ٞجش ػ٠ِ  5خلغ جٗطشحس ٗوض جُٞصٕ ذ٤ٖ جألؽلحٍ جُز٣ٖ ضوَ أػٔحسْٛ ػ

%ج٠ُ جهَ ٖٓ 7.6ٟ جُٞؽ٢٘ ٝك٢ جألهؼ٤س جُط٢ ضشضلغ ك٤ٜح ٛزٙ جُٔؼذالش ٖٓ جُٔغطٞ

 .2015% ذكٍِٞ 5

  ٖع٘ٞجش  ػ٠ِ جُٔغطٟٞ  5خلغ جٗطشحس جُٜضجٍ ذ٤ٖ جألؽلحٍ جُز٣ٖ ضوَ أػٔحسْٛ ػ

% 3ج٠ُ جهَ ٖٓ  %4.8ٖٓ ضشضلغ ك٤ٜح ٛزٙ جُٔؼذالش جُٞؽ٢٘ ٝك٢ جألهؼ٤س جُط٢ 

 .2016ذكٍِٞ 

  ذكٍِٞ 40% ج٠ُ جًػش ٖٓ 25.1جُخحُظس ٖٓ جُػذ١ ٖٓ ص٣حدز ٗغرس جُشػحػس %

2016. 

  ٖٓ  65%ج٠ُ جًػش 51ص٣حدز ٗغرس جدخحٍ جالؿز٣س جُط٤ِ٤ٌٔس  ك٢ جُٞهص جُٔ٘حعد %

 .2016ذكٍِٞ 

 .الحذ هي اًتشبر سٌبدة الْسى ّالسوٌت بٍي خوٍع الفئبث العوزٌت. 5    

 جُٔإششجش

  جُٞصٕ ٝجُغٔ٘س ذحُٔؼذالش جُطح٤ُس ص٣حدزخلغ جٗطشحس: 

 .2021% ذكٍِٞ 10% ج٠ُ جهَ ٖٓ 13.4جالؽلحٍ دٕٝ عٖ جُخحٓغس ٖٓ  ( أ

 .2021% ذكٍِٞ 15% ج٠ُ جهَ ٖٓ 26جالؽلحٍ ك٢ عٖ جُٔذسعس ٖٓ  ( خ

  .2021% ٖٓ خؾ جالعحط ذكٍِٞ 30ج٤ُحكؼ٤ٖ ذٔؼذٍ  ( ؼ

 .2021% ذكٍِٞ 50 %ج٠ُ جهَ 66ٖٓع٘س كأًػش( ٖٓ  25جٌُرحس) ( د

  .تْفٍز اإلرشبد التغذّي ّالوشْرة لوختلف هستٌْبث الودتوع. 6    

 جُٔإششجش

 ػذد جدُس جُٔشٞسز جُطـز٣ٝس جُط٢ ضْ جػذجدٛح. 

 ػذد ٓٞجد جُطٞػ٤س جُط٢ ضْ جػذجدٛح. 

 .الحذ هي اًتشبر الٌمص فً الوغذٌبث الذلٍمت. 7    

 جُٔإششجش

 خلغ جٗطشحس كوش جُذّ ذحُٔؼذالش جُطح٤ُس: 

 .2021% ذكٍِٞ 20% ج٠ُ جهَ ٖٓ 35جإلٗؿحخ ٖٓ جُ٘غحء ك٢ عٖ  ( أ

% ذكٍِٞ 20% ج٠ُ جهَ ٖٓ 26ع٘ٞجش ٖٓ  5جالؽلحٍ جُز٣ٖ ضوَ أػٔحسْٛ ػٖ  ( خ

2021. 
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 .2021% ٖٓ خؾ جالعحط ذكٍِٞ 30جالؽلحٍ ك٢ عٖ جُٔذسعس ذٔؼذٍ ؼ(      

  ٖجُطح٤ُس أ ذحُٔؼذالشخلغ جٗطشحس ٗوض ك٤طح٤ٓ: 

 .2016% ذكٍِٞ 10جهَ ٖٓ % ج٠ُ 13جألؽلحٍ دٕٝ عٖ جُٔذسعس ٖٓ  ( أ

 .2021% ٖٓ خؾ جالعحط ذكٍِٞ 50جُ٘غحء ك٢ عٖ جالٗؿحخ ذٔؼذٍ   ( خ

  ٍخلغ جٗطشحس جالػطشجذحش جُٔطؼِوس ذ٘وض ج٤ُٞد ذ٤ٖ جُ٘غحء ك٢ عٖ جإلٗؿحخ ٝأؽلح

 .2021% ٖٓ خؾ جالعحط ذكٍِٞ 50جُٔذجسط ذٔؼذٍ 

  ٍخؾ جالعحط ذك50ِخلغ جٗطشحس ضشٞٛحش جألٗرٞخ جُؼظر٢ ذٔؼذ ٖٓ % ٍٞ

2021. 

  خلغ جٗطشحس ٗوض ك٤طح٤ٖٓ د ذ٤ٖ جُ٘غحء ك٢ عٖ جإلٗؿحخ ٝجألؽلحٍ ضكص عٖ جُخٔظ

 .2021% ٖٓ خؾ جالعحط ذكٍِٞ 50ع٘ٞجش ذٔؼذٍ 

 .ضوبى هبهًٍْت الغذاء لدوٍع الفئبث العوزٌت فً خوٍع األّلبث. 8    

 جُٔإششجش

  ٍجالعحط % ٖٓ خؾ 50خلغ ٗغرس جالٓشجع جُٔ٘وُٞس ػٖ ؽش٣ن جُـزجء ذٔؼذ

 .2021ذكٍِٞ 

تْفز الغذاء األهي ّلذرة خوٍع الفئبث العوزٌت على الْصْل إلٍَ ّاستخذاهَ فً  .9    

 . خوٍع االّلبث

  ٍِٞ2012ئًٔحٍ ٝغ٤وس خطس جالعطؿحذس ٝجالعطؼذجد ك٢ قحالش جُطٞجسب ذك. 

 جُطٞعغ ذط٘ل٤ز ذشٗحٓؽ جُطـز٣س جُٔذسع٤س. 

 .ّالتزصذ ّاالستدببت تبًٌ ّتطٌْز خطت للوزالبت ّالتمٌْن. 10

 جُٔإششجش

  ٍِٞ2016ضط٣ٞش ٝض٘ل٤ز أٗظٔس جُطشطذ جُٞؽ٤٘س ذك. 

 جُطوحس٣ش جُذٝس٣س ػٖ ئعطشجض٤ؿ٤س جُطـز٣س ػ٠ِ ٓخطِق جُٔغط٣ٞحش. 

 ػذد جُركٞظ ٝجُٔغٞقحش ٝجُذسجعحش جُطـز٣ٝس جُط٢ ٗلزش. 
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 التذاخالث ّالٌشبطبث اإلستزاتٍدٍت

جُغ٤حع٢ ٝجُطؼحٕٝ ذ٤ٖ جُوطحػحش ذٔح ٣طٞجكن ٓغ خطس جُٜذف جألٍٝ: ضؼض٣ض جالُطضجّ     

 جُط٤ٔ٘س جُٞؽ٤٘س.

 .ئٗشحء آ٤ُحش ُِطؼحٕٝ ٝجُط٘غ٤ن ذ٤ٖ جُوطحػحش ػ٠ِ ؾ٤ٔغ جُٔغط٣ٞحش 

 .ًغد جُطأ٤٣ذ جُغ٤حع٢ ُالُطضجّ ذرشجٓؽ جُطـز٣س جُٞؽ٤٘س 

  ّ2013ضٞك٤ش جُٔٞجصٗحش جٌُحك٤س ُرشٗحٓؽ جُطـز٣س جُٞؽ٢٘ ذكٍِٞ ػح. 

  ٝهشجس جُؿٔؼ٤س جُؼح٤ُٔس ُِظكس جُؼح٤ُٔس  جاله٤ٔ٤ِسضر٢٘ ضٞط٤حش ئعطشجض٤ؿ٤س جُطـز٣س

 .23. 55قٍٞ ضـز٣س جألّ ٝجألؽلحٍ جُشػغ سهْ 

 / جإلعطشجض٤ؿ٤حش/ جُطشش٣ؼحش ٝضكذ٣ػٜح. جُٜذف جُػح٢ٗ: ٓشجؾؼس جُغ٤حعحش    

  ػ٠ِ ؾ٤ٔغ جُٔغط٣ٞحش ذشجٓؽ جُطـز٣سُِؼح٤ِٖٓ ك٢ ضؼض٣ض جُوذسجش جُل٤٘س ٝجإلدجس٣س. 

 .ٓشجؾؼس ع٤حعحش جُطـز٣س ٝجُـزجء ٝجُوٞج٤ٖٗ ٝجُطشش٣ؼحش ٝجألٗظٔس ٝجُطؼ٤ِٔحش 

 .ٓشجؾؼس ٝضكذ٣ع جُٔٞجطلحش جُـزجت٤س جُٞؽ٤٘س ُططٞجكن ٓغ ٓٞجطلحش دعطٞس جالؿز٣س 

 .ّض٘ل٤ز جُٔذٝٗس جُذ٤ُٝس ُطغ٣ٞن ذذجتَ ق٤ِد جأل 

 ًغد جُطأ٤٣ذ ٖٓ أؾَ جُٔذجسط جُظذ٣وس ُِطـز٣س. 

جُٜذف جُػحُع: دٓؽ جُطؼ٤ِْ ج٢ُٜ٘ٔ قٍٞ جُطـز٣س ك٢ ٗظحّ جُطؼ٤ِْ جُؼح٢ُ ك٢ جُؼشجم ذكٍِٞ      

 .2016ػحّ 

 .ٓشجؾؼس ٝضكذ٣ع ٓ٘حٛؽ جُطؼ٤ِْ جُخحطس ذحُطـز٣س 

 5جُٜذف جُشجذغ: جُكذ ٖٓ جٗطشحس جُٜضجٍ ٝجُطوضّ ذ٤ٖ جألؽلحٍ جُز٣ٖ ضوَ أػٔحسْٛ ػٖ     

 ع٘ٞجش.

 جُٔ٘حعرس ُطـز٣س جألؽلحٍ جُظـحس ٝ جُشػغ ك٢ جُٔإعغحش  ضؼض٣ض ٝدػْ جُٔٔحسعحش

 جُظك٤س ٝػ٠ِ ٓغطٟٞ جُٔؿطٔغ.

  ضؼض٣ض ٝضٞع٤غ جُٔغطشل٤حش جُظذ٣وس ُِطلَ ٝٓرحدسجش ٓشجًض جُشػح٣س جُظك٤س

 جأل٤ُٝس جُظذ٣وس ُألؽلحٍ جُظـحس.

  ٖػٔحٕ ٝؾٞد ضو٤٤ْ ضـز١ٝ ٝٓشجهرس ٓ٘حعرس ُ٘ٔٞ جألؽلحٍ جُز٣ٖ ضوَ أػٔحسْٛ ػ

ٞجش ك٢ ٓشجًض جُشػح٣س جُظك٤س جأل٤ُٝس ٝضطر٤ن جُٔؼح٤٣ش جُكذ٣ػس ُٔ٘ظٔس خٔظ ع٘

 جُظكس جُؼح٤ُٔس.

  ٖئؾشجء دسجعحش ٝذكٞظ ٝٓغٞقحش ُطو٤٤ْ جُكحُس جُطـز٣ٝس ُألؽلحٍ ٝجُ٘غحء ك٢ ع

 جإلٗؿحخ.
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  ضؼض٣ض ٝضٞع٤غ ٝقذجش جُطـز٣س ك٢ ٓشجًض جُشػح٣س جُظك٤س جأل٤ُٝس ٝخذٓحش سدٛحش

 ُٔغطشل٤حش.جُطأ٤َٛ جُطـز١ٝ ك٢ ج

 .ػٔحٕ جُطـز٣س جُٔ٘حعرس ُألّ ؽٞجٍ كطشز عٖ جإلٗؿحخ 

 جُلثحش جُؼٔش٣س. ؾ٤ٔغجُٜذف جُخحٓظ: جُكذ ٖٓ جٗطشحس ص٣حدز جُٞصٕ ٝجُغٔ٘س ذ٤ٖ     

 .ئػذجد ٝض٘ل٤ز ئدُس ٝؽ٤٘س ُِك٤ٔس جُوحتٔس ػ٠ِ جُـزجء ٝئُ٘شحؽ جُرذ٢ٗ 

  جُرذ٢ٗ ك٢ جُٔذجسط.ضشؿ٤غ ضر٢٘ ضٞكش جُخ٤حسجش جُظك٤س ُِـزجء ٝجُ٘شحؽ 

  ًغد جُطأ٤٣ذ ٖٓ أؾَ جُٔذجسط جُظذ٣وس ُِطـز٣س ٝضؼض٣ض جُطػو٤ق جُطـز١ٝ ٝخ٤حسجش

 جُـزجء جُظك٢ ك٢ جُكٞج٤ٗص جُٔذسع٤س.

 جُشػح٣س  جُظك٤س جأل٤ُٝس.  دٓؽ ئعطشجض٤ؿ٤س جُك٤ٔس ٝجُ٘شحؽ جُرذ٢ٗ ك٢ خذٓحش ٓشجًض 

 ٔخطِق ٓغط٣ٞحش جُٔؿطٔغ.جُٜذف جُغحدط: ضٞك٤ش جإلسشحد جُطـز١ٝ ٝجُٔشٞسز ُ    

 .ضكذ٣ذ ذ٤حٗحش خؾ جألعحط جُٔطؼِوس ذض٣حدز جُٞصٕ ٝجُغٔ٘س ذ٤ٖ جكشجد جُٔؿطٔغ 

 .ض٘ل٤ز دسجعحش ػٖ جُٔؼحسف ٝجُغ٤ًِٞحش ػٖ جُؼحدجش جُـزجت٤س جُظك٤س 

  ذ٘حء هذسجش جُؼح٤ِٖٓ ك٢ جُٔؿحٍ جُظك٢ ٝجألخظحت٤٤ٖ جالؾطٔحػ٤٤ٖ ك٢ ٓؿحٍ جإلسشحد

 جُطـز١ٝ.

  ٓٞجد جُطػو٤ق جُطـز١ٝ.جػذجد ٝضٞص٣غ 

  ذ٘حء هذسجش جُؼح٤ِٖٓ ك٢ جُٔؿحٍ جُظك٢ ك٢ ٓؿحٍ جإلسشحد جُطـز١ٝ ُِٔشػ٠

 جُشجهذ٣ٖ ٝجُٔشجؾؼ٤ٖ.

 جُٜذف جُغحذغ: جُكذ ٖٓ جٗطشحس جُ٘وض ك٢ جُٔـز٣حش جُذه٤وس.    

 .ضؼض٣ض جعطٜالى جالؿز٣س جُـ٤٘س ذحُٔـز٣حش جُذه٤وس ُؿ٤ٔغ جُلثحش جُؼٔش٣س 

 الؿز٣س جألعحع٤س ذحُٔـز٣حش جُذه٤وس جإلػحك٤س.سكغ ٓغطٟٞ ضذػ٤ْ ج 

 .ضؼض٣ض ذشجٓؽ ٌٓٔالش جُٔـز٣حش جُذه٤وس ُِٔؿٔٞػحش جُٔغطٜذكس 

  ٙئٗشحء هحػذز ذ٤حٗحش ٝؽ٤٘س قٍٞ أٗٔحؽ جعطٜالى جُٔـز٣حش جُذه٤وس ٝقحُس ٗوض ٛز

 جُٔـز٣حش.

 ٓشجؾؼس ٝضط٣ٞش جإلسشحدجش / جألٗظٔس ُطغ٣ٞن جُٔـز٣حش جُذه٤وس ٝجإلػالٕ ػٜ٘ح. 

 جُٜذف جُػحٖٓ: ػٔحٕ ٓح٤ٗٞٓس جُـزجء ُؿ٤ٔغ جُلثحش جُؼٔش٣س ك٢ ؾ٤ٔغ جألٝهحش.    

 .ٓشجؾؼس جالٗظٔس ٝجُوٞج٤ٖٗ ٝجُطؼ٤ِٔحش جُٔطؼِوس ذغالٓس جُـزجء 

 .ذ٘حء جُوذسجش ُِٔإعغحش جُٔؼ٤٘س ذغالٓس جُـزجء 
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  ضٞك٤ش جُطػو٤ق ٝقٔالش جُطٞػ٤س ُطػو٤ق جُ٘حط ذحُٔٔحسعحش جُؿ٤ذز قٍٞ ٓأ٤ٗٞٓس

 جُـزجء.

جُٜذف جُطحعغ: ضٞكش جُـزجء جألٖٓ ٝهذسز ؾ٤ٔغ جُلثحش جُؼٔش٣س ػ٠ِ جُٞطٍٞ ئ٤ُٚ      

 ٝجعطخذجٓٚ ك٢ ؾ٤ٔغ جالٝهحش.

 .ٓشجؾؼس ٝجطالـ ٓكط٣ٞحش ٗظحّ جُرطحهس جُط٤٘٣ٞٔس 

 .ضٞص٣غ عِس ؿزجت٤س ُِلثحش جُٜشس 

 .جالسضوحء ذرشٗحٓؽ جُطـز٣س جُٔذسع٤س 

 س ُكحالش جُطٞجسٟء ذحٗٞجػٜح جُٔخطِلس.ضؼض٣ض ٝضكغ٤ٖ جالعطؿحذس جُطـز٣ٝ 

 جُٜذف جُؼحشش: ضر٢٘ ٝضط٣ٞش خطس ُِٔشجهرس ٝجُطو٣ْٞ ٝجُطشطذ ٝجالعطؿحذس.     

 .جُٔشجؾؼس جُٔ٘طظٔس إلعطشجض٤ؿ٤س جُطـز٣س جُٞؽ٤٘س ٝجُطوحس٣ش جُذٝس٣س 

 .ضؼض٣ض ٝضٞع٤غ ٗظحّ جُشطذ جُطـز١ٝ 

 .ض٘ل٤ز جُركٞظ ٝجُذسجعحش ٝجُٔغٞقحش جُطـز٣ٝس 
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 خطت العول
 .2120 - 2102الغاٌة: تحسٌن الوضع الغذائً الفراد المجتمع طوال دورة حٌاتهم فً الفترة ما بٌن 

التحدٌات الرئٌسٌة 
التً تواجه الصحة 

 والتغذٌة

األهداف 
اإلستراتٌجٌة 
 )المحصالت(

 أسلوب التثبت المخرجات/ النشاطات مؤشرات المحصالت
نقطة 

 التنسٌق
 المالحظات الموازنة الشركاء اآلخرون

لسٌاسات، ا
اإلستراتٌجٌات، 

اإلرشادات، الحلول،
 والتنسٌق بٌن القطاعات

االلتزام .تعزٌز 0

السٌاسً والتعاون بٌن 
ٌتوافق القطاعات بما 

مع خطة التنمٌة 
 .الوطنٌة

المصادقة على اإلستراتٌجٌة  -
الوطنٌة للتغذٌة وخطة العمل 

وتبنً الحكومة لها بحلول عام 
2102. 

تخصٌص مٌزانٌة لخطة  -
العمل الوطنٌة من قبل 

 .2102الحكومة بحلول عام 

 

.إنشاء آلٌات للتعاون والتنسٌق بٌن 0

 القطاعات على جمٌع المستوٌات.
التأٌٌد السٌاسً لاللتزام  .كسب2

 ببرامج التغذٌة الوطنٌة.
.توفٌر الموازنات الكافٌة لبرنامج 2

 .2102التغذٌة الوطنً بحلول عام 
.تبنً توصٌات إستراتٌجٌة التغذٌة 4

وقرار الجمعٌة العالمٌة  االقلٌمٌة
للصحة العالمٌة حول تغذٌة األم 

 .22. 55واألطفال الرضع رقم 

تقارٌر وزارة 
و  الصحة

الوزارات 
 المعنٌة

 
تقارٌر المنظمات 

 الدولٌة

 وزارة الصحة 

البرلمان العراقً، مجلس الوزراء، 
وزارة الزراعة، وزارة المالٌة، وزارة 

التخطٌط، وزارة التجارة، وزارة 
الصناعة،وزارة العدل وكاالت األمم 
المتحدة، المنظمات غٌر الحكومٌة، 
 .مجالس المحافظات، القطاع الخاص

  

 

/  .مراجعة السٌاسات2

اإلستراتٌجٌات/ 
 التشرٌعات وتحدٌثها.

مراجعة السٌاسات التغذوٌة   -
الموجودة والقوانٌن 

والتشرٌعات وتبنً السٌاسات 
والقوانٌن والتشرٌعات بحلول 

 .2120عام 
عدد االتفاقٌات الدولٌة  -

المتعلقة بالتغذٌة التً ٌتم 
مراجعتها وتبنٌها من قبل 

 الحكومة.
 
 

.تعزٌز القدرات الفنٌة واإلدارٌة 0

على  برامج التغذٌةلعاملٌن فً ل
 .جمٌع المستوٌات

.مراجعة سٌاسات التغذٌة والغذاء 2

والقوانٌن والتشرٌعات واألنظمة 
 والتعلٌمات.

المواصفات .مراجعة وتحدٌث 2

لتتوافق مع  الغذائٌة الوطنٌة
 مواصفات دستور االغذٌة.

لتسوٌق .تنفٌذ المدونة الدولٌة 4

 بدائل حلٌب األم.
.كسب التأٌٌد من أجل المدارس 5

 الصدٌقة للتغذٌة.

تقارٌر وزارة 
الصحة و 
الوزارات 

 المعنٌة
 

تقارٌر المنظمات 
 الدولٌة

وزارة الصحة 
والوزارات 

المعنٌة 
 األخرى

البرلمان العراقً، مجلس الوزراء، 
وزارة الزراعة، وزارة المالٌة، وزارة 

التجارة، وزارة التخطٌط، وزارة 
الصناعة،وزارة العدل وكاالت األمم 
المتحدة، المنظمات غٌر الحكومٌة، 

 مجالس المحافظات، القطاع الخاص.

  

 

دمج التعلٌم المهنً .3

حول التغذٌة فً نظام 
التعلٌم العالً فً 

العراق بحلول عام 
2106. 

 
 
 
عدد الخرٌجٌن فً مجال  -

 التغذٌة.
 
 
 
 
 

 
مناهج التعلٌم مراجعة وتحدٌث 
 الخاصة بالتغذٌة.

 
 

تقارٌر وزارة 
الصحة، وزارة 

التعلٌم 
العالً،وزارة 

 التخطٌط

 وزارة الصحة
وزارة التعلٌم العالً، وزارة التخطٌط 

 .وكاالت األمم المتحدة
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 نقص التغذٌة

.الحد من انتشار 4

الهزال والتقزم بٌن 
األطفال الذٌن تقل 

 5أعمارهم عن 
 .سنوات

انتشار التقزم بٌن خفض  -
األطفال الذٌن تقل أعمارهم 

% 2014سنوات من  5عن 

% بحلول عام 01الى اقل من 

2120. 
خفض انتشار انخفاض  -

الوزن عند الوالدة من 
% 7% الى اقل من 0418

 .2106بحلول عام 
خفض انتشار نقص الوزن  -

بٌن األطفال الذٌن تقل 
سنوات على  5أعمارهم عن 

فً المستوى الوطنً و
األقضٌة التً ترتفع فٌها هذه 

%الى اقل 716المعدالت من 

 .2105% بحلول 5من 
خفض انتشار الهزال بٌن  -

األطفال الذٌن تقل أعمارهم 
سنوات  على المستوى  5عن 

الوطنً وفً األقضٌة التً 
من ترتفع فٌها هذه المعدالت 

% 2%الى اقل من 418

 .2106بحلول 
زٌادة نسبة الرضاعة   -

من  من الثدي الخالصة

% 41% الى اكثر من 2510

 .2106بحلول 
زٌادة نسبة ادخال االغذٌة  -

التكمٌلٌة  فً الوقت المناسب  
% 65%الى اكثر 50من 

 .2106بحلول 

ممارسات التعزٌز ودعم  .0
المناسبة لتغذٌة األطفال الصغار 

و الرضع فً المؤسسات 
 الصحٌة وعلى مستوى المجتمع.

المستشفٌات تعزٌز وتوسٌع  .2
الصدٌقة للطفل ومبادرات 

مراكز الرعاٌة الصحٌة األولٌة 
 الصدٌقة لألطفال الصغار.

ضمان وجود تقٌٌم تغذوي  .2
ومراقبة مناسبة لنمو األطفال 
الذٌن تقل أعمارهم عن خمس 

سنوات فً مراكز الرعاٌة 
الصحٌة األولٌة وتطبٌق المعاٌٌر 
 الحدٌثة لمنظمة الصحة العالمٌة.

سات وبحوث إجراء درا .4
ومسوحات لتقٌٌم الحالة التغذوٌة 

لألطفال والنساء فً سن 
 اإلنجاب.

تعزٌز وتوسٌع وحدات التغذٌة  .5
فً مراكز الرعاٌة الصحٌة 

األولٌة وخدمات ردهات التأهٌل 
 التغذوي فً المستشفٌات.

ضمان التغذٌة المناسبة لألم  .6
 طوال فترة سن اإلنجاب.

المراقبة 
المنتظمة للبرامج 

البٌانات وجمع 
بشكل روتٌنً 
من الدراسات 

المٌدانٌة 
الصغٌرة 

والمسوحات 
 الوطنٌة
وكاالت تقارٌر 

 األمم المتحدة.

 وزارة الصحة

وزارة المالٌة، وزارة التخطٌط، وزارة 
التعلٌم العالً، وزارة البلدٌات وزارة 

التجارة وكاالت األمم المتحدة، 
المنظمات غٌر الحكومٌة القطاع 

 الخاص.

  

 السٌطرة على السمنة

.الحد من انتشار 5

زٌادة الوزن والسمنة 
الفئات  جمٌعبٌن 

 العمرٌة.

الوزن  زٌادةخفض انتشار 
 والسمنة بالمعدالت التالٌة:

االطفال دون سن الخامسة  -
% الى اقل من 0214من 

 .2120% بحلول 01
االطفال فً سن المدرسة من  -

% 05% الى اقل من 26

 .2120بحلول 
% من 21الٌافعٌن بمعدل  -

 .2120خط االساس بحلول 
سنة فأكثر( من  25الكبار) -

إدلة وطنٌة للحمٌة وتنفٌذ .إعداد 0

 القائمة على الغذاء وإلنشاط البدنً.
.تشجٌع تبنً توفر الخٌارات 2

الصحٌة للغذاء والنشاط البدنً فً 
 المدارس.

المدارس  .كسب التأٌٌد من أجل2

الصدٌقة للتغذٌة وتعزٌز التثقٌف 
التغذوي وخٌارات الغذاء الصحً 

 فً الحوانٌت المدرسٌة.
.دمج إستراتٌجٌة الحمٌة والنشاط 4

البدنً فً خدمات مراكزالرعاٌة  

المسوحات 
الوطنٌة، 

الدراسات 
والتقارٌر 

المنتظمة لبرامج 
 التقوٌم وبٌاناته

تقارٌر وكاالت 
 ألمم المتحدة.ا

 وزارة الصحة 

وزارة التعلٌم العالً، وزارة التربٌة، 
وزارة التخطٌط، وزارة الزراعة، 

وزارة الصناعة، وزارة الشباب 
والرٌاضة، وزارة التجارة، وزارة 

البلدٌات، المنظمات غٌر الحكومٌة، 
اإلعالم، المجتمع المدنً، المنظمات 

الدولٌة مركز السٌطرة على األمراض 
 أطالنطا. –والوقاٌة منها 
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% 51 %الى اقل من66

 .2120بحلول 

 الصحٌة األولٌة. 
 

 

توفٌر اإلرشاد  .6

التغذوي والمشورة 
لمختلف مستوٌات 

 .المجتمع

عدد ادلة المشورة التغذوٌة  -
 التً تم اعدادها.

عدد مواد التوعٌة التً تم  -
 اعدادها.

 

تحدٌد بٌانات خط األساس  .0

المتعلقة بزٌادة الوزن والسمنة بٌن 
 افراد المجتمع.

.تنفٌذ دراسات عن المعارف 2

العادات الغذائٌة والسلوكٌات عن 
 الصحٌة.

.بناء قدرات العاملٌن فً المجال 2

الصحً واألخصائٌٌن االجتماعٌٌن 
 .فً مجال اإلرشاد التغذوي

.اعداد وتوزٌع مواد التثقٌف 4

 التغذوي.

بناء قدرات العاملٌن فً المجال .5

 الصحً فً مجال اإلرشاد التغذوي
 للمرضى الراقدٌن والمراجعٌن.

المسوحات 
 الوطنٌة

الدراسات 
المراقبة 

المنتظمة للبرامج 
وجمع البٌانات 
 بشكل روتٌنً 

وكاالت تقارٌر 
 األمم المتحدة.

 وزارة الصحة

وزارة التعلٌم العالً، وزارة المالٌة، 
وزارة التخطٌط، ، وزارة الشباب 

والرٌاضة، وزارة التجارة، ، المنظمات 
غٌر الحكومٌة، اإلعالم، المجتمع 

دولٌة، القطاع المدنً، المنظمات ال
  .الخاص

 
 
 
 
 
 
 

 

النقص فً المغذٌات 
 الدقٌقة

الحد من انتشار  .7

النقص فً المغذٌات 
 الدقٌقة.

خفض انتشار فقر الدم  -
 بالمعدالت التالٌة:

أ. النساء فً سن اإلنجاب من 

% 21% الى اقل من 25

 .2120بحلول 

ب. االطفال الذٌن تقل 
سنوات من  5أعمارهم عن 

% 21من % الى اقل 26

 .2120بحلول 
ج.االطفال فً سن المدرسة 

% من خط االساس 21بمعدل 

 .2120بحلول 
 نقص فٌتامٌن أ  انتشار خفض -

 التالٌة: بالمعدالت
أ. األطفال دون سن المدرسة 

% 01% الى اقل من 02من 

 .2106بحلول 
ب. النساء فً سن االنجاب 

% من خط االساس 51بمعدل 

 .2120بحلول 
انتشار االضطرابات خفض   -

المتعلقة بنقص الٌود بٌن النساء 
فً سن اإلنجاب وأطفال 

% من خط 51المدارس بمعدل 

 .2120االساس بحلول 
خفض انتشارتشوهات  -

.تعزٌز استهالك االغذٌة الغنٌة 0

بالمغذٌات الدقٌقة لجمٌع الفئات 
 العمرٌة.

.رفع مستوى تدعٌم االغذٌة 2

األساسٌة بالمغذٌات الدقٌقة 
 اإلضافٌة.

.تعزٌز برامج مكمالت المغذٌات 2

 الدقٌقة للمجموعات المستهدفة.
طنٌة حول .إنشاء قاعدة بٌانات و4

أنماط استهالك المغذٌات الدقٌقة 
 وحالة نقص هذه المغذٌات.

.مراجعة وتطوٌر اإلرشادات/ 5

األنظمة لتسوٌق المغذٌات الدقٌقة 
 واإلعالن عنها.

 

المسوحات 
 الوطنٌة 

 الدراسات
تقارٌر وبٌانات 
 مراقبة البرامج

تقارٌروكاالت  
 األمم المتحدة.

وزارة 
الصحة، 

وزارة 
الزراعة، 

 رة التجارةوزا
وزارة 

 الصناعة

وزارة التعلٌم العالً ،وزارة المالٌة، 
وزارة التخطٌط، وزارة الزراعة ، 

المنظمات غٌر الحكومٌة، وكاالت األمم 
المتحدة، القطاع الخاص، مركز 

 السٌطرة على االمراض والوقاٌة منها. 
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األنبوب العصبً بمعدل 
% من خط االساس بحلول 51

2120. 
خفض انتشار نقص فٌتامٌن  -

د بٌن النساء فً سن اإلنجاب 
واألطفال تحت سن الخمس 

% من خط 51سنوات بمعدل 

 .2120االساس بحلول 

 
 
 
 
 
 

 سالمة الغذاء
 
 
 
 
 
 
 
 

ضمان مامونٌة  .8

الفئات الغذاء لجمٌع 
العمرٌة فً جمٌع 

 األوقات.

خفض نسبة االمراض  -
المنقولة عن طرٌق الغذاء 

% من خط االساس 51بمعدل 

 .2120بحلول 
 

 والقوانٌن االنظمة مراجعة .0

 .الغذاء بسالمة المتعلقة والتعلٌمات

 المعنٌة للمؤسسات القدرات .بناء2

 .الغذاء بسالمة

 التوعٌة وحمالت التثقٌف توفٌر.2

 الجٌدة بالممارسات الناس لتثقٌف
 .الغذاء مأمونٌة حول

المسوحات 
 الوطنٌة 

 الدراسات
تقارٌر وبٌانات 
 مراقبة البرامج

تقارٌر وكاالت  
 األمم المتحدة.

 وزارة الصحة

وزارة التعلٌم العالً، وزارة التخطٌط ، 
وزارة التجارة، وزارة الزراعة، وزارة 

التربٌة، وزارة المالٌة، وزارة 
الصناعة، وزارة البلدٌات، المنظمات 

الدولٌة، االعالم، المجمع المدنً، 
 القطاع الخاص.

  

 
 االمن الغذائً

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

. توفر الغذاء األمن 9

وقدرة جمٌع الفئات 
العمرٌة على الوصول 

إلٌه واستخدامه فً 
 جمٌع االوقات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
إكمال وثٌقة خطة االستجابة   -

واالستعداد فً حاالت 
 .2102الطوارئ بحلول 

التوسع بتنفٌذ برنامج   -
 التغذٌة المدرسٌة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نظام محتوٌات واصالح .مراجعة0

 .التموٌنٌة البطاقة

 .الهشة للفئات غذائٌة سلة .توزٌع2

 التغذٌة ببرنامج .االرتقاء2

 .المدرسٌة

 االستجابة وتحسٌن .تعزٌز4

 الطوارىء لحاالت التغذوٌة
 .المختلفة بانواعها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
المسوحات 

 الوطنٌة
 الدراسات

تقارٌر وبٌانات 
 مراقبة البرامج
تقارٌروكاالت 
 األمم المتحدة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 وزارة الصحة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ة التجارة، وزارة الزراعة، وزارة روزا
التخطٌط،وزارة التربٌة، وزارة 

العمل والشؤون المالٌة،وزارة 
االجتماعٌة، الوكاالت الدولٌة، منظمات 

 المجمع المدنً ،القطاع الخاص.
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المراقبة والتقوٌم 

 والترصد

 
.تبنً وتطوٌر خطة 01

للمراقبة والتقوٌم 
 والترصد واالستجابة.

 
تطوٌر وتنفٌذ أنظمة   -

بحلول  الترصد الوطنٌة
2106. 

التقارٌر الدورٌة عن   -
إستراتٌجٌة التغذٌة على 

 مختلف المستوٌات.
والمسوحات  عدد البحوث -

والدراسات التغذوٌة التً 
 نفذت.

 
 إلستراتٌجٌة المنتظمة المراجعة.0

 الدورٌة والتقارٌر الوطنٌة التغذٌة
 الرصد نظام وتوسٌع تعزٌز.2

 .التغذوي
 والدراسات البحوث . تنفٌذ2

 .التغذوٌة والمسوحات
 

 
المسوحات 

 الوطنٌة
 الدراسات

تقارٌر وبٌانات 
 مراقبة البرامج
تقارٌروكاالت 
 األمم المتحدة.

 
 

 
 وزارة الصحة

 
ة التجارة، وزارة الزراعة، وزارة روزا

التخطٌط ،وزارة المالٌة،وزارة 
وزارة  وزارة التعلٌم العالً،التربٌة،

العمل والشؤون االجتماعٌة، الوكاالت 
 الدولٌة.
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 2012 -2011آلٍت التٌفٍذ 

  

ص
ضٔٞ

2
0
1
1

 

خ
آ

2
0
1
1

 

ٍ
أ٣ِٞ

2
0
1
1

 ٍ
ألٝ
ٖ ج
ش٣
ش
ض

2
0
1
1

 

٢
ٖ جُػحٗ

ش٣
ش
ض

2
0
1
1

 

 
ٍ
ألٝ
ٕ ج
ًحٗٞ

2
0
1
1

 

 ٢
ٕ جُػحٗ

ًحٗٞ
2
0
1
2

 

 ٕ
غح
٤ٗ

2
0
1
2

 

ضوذ٣ْ ٓغٞدز ئعطشجض٤ؿ٤س جُطـز٣س   0

ئ٠ُ جُٔغإ٤ُٖٝ جُٔؼ٤٤ٖ٘ ك٢ 

جُٞصجسجش ٝضكذ٣ذ ٜٗح٣س آخ جُٔٞػذ 

جُٜ٘حت٢ العطالّ ٓالقظحش 

 جُٞصجسجش

        

ز ٓشكوس ذٌطحخ ئسعحٍ جُٔغٞد 2

 ٝجُؿٜحش جُٞصجسجش سع٢ٔ ئ٠ُ

 جُٔؼ٤٘س

        

ٓشجؾؼس ٝئػذجد جُ٘غخس جُٜ٘حت٤س ٖٓ  2

ٓغٞدز جإلعطشجض٤ؿ٤س جُوحتٔس ػ٠ِ 

جُششًحء ٝ سأ١ جُٞصجسجش جُٔؼ٤٘س 

جالخش٣ٖ )ك٤٤ٖ٘ ٖٓ ٝصجسز جُظكس 

ٝذحُطؼحٕٝ ٓغ ٓ٘ظٔس جُظكس 

 جُؼح٤ُٔس ٝج٤ٗٞ٤ُغق(

        

ٓشحسًس ٓغٞدز جُ٘غخس جُٜ٘حت٤س ٖٓ  4

جإلعطشجض٤ؿ٤س ٓغ جُششًحء ٖٓ 

جُٔ٘ظٔحش جُذ٤ُٝس )ٓ٘ظٔس جُظكس 

 جُؼح٤ُٔس ٝج٤ٗٞ٤ُغق(

        

ئسعحٍ جُ٘غخس جُٜ٘حت٤س ٖٓ  5

جإلعطشجض٤ؿ٤س ج٠ُ جالٓحٗس جُؼحٓس 

ُٔؿِظ جُٞصسجء إلهشجسٛح ذكٍِٞ 

 2012ًحٕٗٞ جُػح٢ٗ 

        

جُٜ٘حت٤س ػ٠ِ ضر٢٘ جُطؼذ٣الش  6

ششٝؽ جإلعطشجض٤ؿ٤س جُٞجسدز ٖٓ 

جالٓحٗس جُؼحٓس ُٔؿِظ جُٞصسجء 

 ٖٝٓ غْ ئػذجد جُ٘غخس جُٜ٘حت٤س

        

جُٔظحدهس ٝئؽالم جإلعطشجض٤ؿ٤س  7

 جُٞؽ٤٘س ُِطـز٣س 
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 التغذّي ّالزصذ ّالتمٌْن الوزالبت

ٓؼِٞٓحش دٝس٣س قٍٞ ٝػغ جُطـز٣س ٝأٗٔحؽ ٓشحًِٜح، ٣ٞكش ٗظحّ جُٔشجهرس جُٞؽ٢٘      

ُٝط٤ٌٖٔ ط٘حع جُوشجس ٖٓ جضخحر جُوشجسجش جُٔ٘حعرس. ٣ؿد إٔ ٣طؼٖٔ ٗظحّ جُٔشجهرس جُٔػح٢ُ 

هحتٔس ذحُٔإششجش جُوحدسز ػ٠ِ جُطظذ١ ُألقذجظ جُٜٔٔس ٓػَ: جُٞصٕ ػ٘ذ جُٞالدز، جٗطشحس 

ُ٘وض ك٢ جُٔـز٣حش جُذه٤وس، ص٣حدز جُٞصٕ، عٞء جُطـز٣س جُ٘حضؽ ػٖ ٗوض جُطحهس جُرشٝض٤٘٤س، ج

٣ؿد إٔ ٣طْ جُطو٣ْٞ ذؼذ ضك٤َِ جُٔؼِٞٓحش  جُشػحػس ٖٓ جُػذ١ ٝٓٔحسعحش جُطـز٣س جُط٤ِ٤ٌٔس.

جُٔطحقس، ٝ ٣ؿد إٔ ٣طْ دٓؽ جُٔؼِٞٓحش جُؿذ٣ذز ػٖٔ ٗظحّ جُٔشجهرس، ٝال ٣ؿد إٔ ٣طٞس 

السؾحػ٤س ػ٠ِ ؾ٤ٔغ جُٔؿحالش ٗظحٓح ٓ٘لظال أٝ ٓٞجص٣ح، ٝإٔ ٣طْ ضٞص٣غ ضوحس٣ش جُطـز٣س ج

  .(2)ُطكغ٤ٖ ٗظحّ جُٔشجهرس

ئٕ جُر٤حٗحش جُٔأخٞرز ٖٓ ٗظحّ جُشطذ ضٌٕٞ ٓل٤ذز ذشٌَ خحص ك٢ جإلؾحذس ػٖ جألعثِس      

جُٔطؼِوس ذحُظكس جُؼحٓس ٝجُطـز٣س، ُٝزج كإ جُطخط٤ؾ ُ٘ظحّ سطذ ٣ؼٖٔ جُطٞجكش جُٔغطٔش 

ٝجعطٜذجف ؿح٣حش جُطو٤٤ْ جُـزجت٢ ػ٠ِ جُٔذٟ ٝجُػحذص ُر٤حٗحش ٝؽ٤٘س ع٤غحػذ ك٢ ضكو٤ن 

جُوظ٤ش )قحالش جُطٞجسب جُطـز٣ٝس(، ٝضو٤٤ْ أٗٔحؽ عٞء جُطـز٣س ٝجُؼٞجَٓ جُٔكذدز ٓغ ٓشٝس 

  .(12)(جُٞهص، )ص٣حدز جُٞصٕ/ جُغٔ٘س

٣طؼٖٔ ٗظحّ جُٔشجهرس ك٢ جُؼشجم ؾٔغ ٓؼِٞٓحش ػٖ جُطـز٣س ذشٌَ شٜش١ ٖٓ خالٍ      

ٝجُض٣حسش جالششجك٤س جُٔشًض٣س ٝجُطشك٤س ٝٗشحؽحش جُشطذ  جالعطٔحسجش جإلقظحت٤س،

جعطؿحذس ُطٞط٤حش جالؾطٔحع جُل٢٘  2010جُطـز١ٝ. ضْ ٝػغ ٗظحّ جُشطذ جُطـز١ٝ ٓ٘ز ػحّ 

إلٗشحء ٗظحّ ئه٢ٔ٤ِ ُِشطذ جُطـز١ٝ ٣شًض ػ٠ِ ٗوض جُٔـز٣حش جُذه٤وس ك٢ دٓشن، 

جُطـز٣س ك٢ ٝصجسز جُظكس ق٤ع هحّ ٓؼٜذ ذكٞظ  2009جُؿٜٔٞس٣س جُؼشذ٤س جُغٞس٣س ػحّ 

جٌُٔطد جإله٢ٔ٤ِ ُذٍٝ ششم قٞع  -ذاؾشجء جُشطذ ذحُطشحٝس ٓغ ٓ٘ظٔس جُظكس جُؼح٤ُٔس 

جُركش جألذ٤غ جُٔطٞعؾ ٝذذػْ ٖٓ ج٤ٗٞ٤ُغ٤ق، ٣طْ ػٖٔ ٛزج جُ٘ظحّ جخط٤حس ٓشًض ئ٠ُ غالظ 

ٓشجًض ُِشػح٣س جُظك٤س جأل٤ُٝس ك٢ أهؼ٤س ٓخطحسز ك٢ جُٔكحكظحش جُط٢ ئظٜشش ٛشحشس 

. (1)2008 غ٘سُ ٝ جُٜشحشسُألٖٓ جُـزجت٢ ذكغد ٓغف جُطك٤َِ جُشحَٓ ُألٖٓ جُـزجت٢ 

ع٘س(، جألؽلحٍ جُز٣ٖ ضوَ  49 - 15جُٔؿٔٞػحش جُٔغطٜذكس ٢ٛ جُ٘غحء ك٢ عٖ جإلٗؿحخ )

أػٔحسْٛ ػٖ خٔظ ع٘ٞجش ٝجألؽلحٍ ك٢ عٖ ٓح هرَ جُٔذسعس، ٣طؼٖٔ جُطشطذ ذ٤حٗحش قٍٞ 

حط ك٤طح٤ٖٓ أ ٝج٤ُٞد ك٢ جالدسجس، ئػحكس ئ٠ُ جُطو٤٤ْ جُطـز١ٝ ه٤حعحش جُؿغْ، ٝكوش جُذّ، ه٤

جُغش٣غ ُألعش ك٢ جُٔ٘حؽن جألًػش ضأغشج ذحُؿلحف. ضخشؼ ٛزٙ جُر٤حٗحش ذشٌِٜح جُٜ٘حت٢ ذؼذ إٔ 

 .ضؿٔغ ٖٓ ج٤ُٔذجٕ ٝضؼحُؽ ٝضكَِ
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الودتوعً ّالحشذ التٌسٍك آلٍبث  

جُٔطؼذدز ٝجػكح ػ٘ذ جُ٘ظش ئ٠ُ جُٔغررحش، ٣ظرف جسضرحؽ جُٔشحًَ جُطـز٣ٝس ذحُوطحػحش     

كل٢ ٓؼظْ جُكحالش ٣ٌٕٞ عٞء جُطـز٣س ٗط٤ؿس ُؼذّ ض٘حٍٝ ٤ًٔحش ًحك٤س ٖٓ جُـزجء ٝجُٔشع. 

ئٕ ػذّ ض٘حٍٝ ٤ًٔحش ًحك٤س ٖٓ جُـزجء ٣٘طؽ ػٖ ػذد ٖٓ جألعرحخ ٜٓ٘ح هظٞس ك٢ قحُس جألٖٓ 

ٝذحُٔػَ ٣ٌٖٔ ُِٔٞش  ،ّ ٝجُطلَجُـزجت٢ ػ٠ِ ٓغطٟٞ جألعشز ٝػذّ ًلح٣س جُشػح٣س جُظك٤س ُأل

ئٕ ٣٘طؽ ػٖ أ١ ٓغرد أٝ ٓؿٔٞػس ٓغررحش ٓػَ ػذّ جالعطلحدز ٖٓ جُخذٓحش جُظك٤س، ػذّ 

ًلح٣س ئٓذجدجش ج٤ُٔحٙ أٝ جُظشف جُظك٢، أٝ ضِٞظ جُـزجء ٝػذّ ًلح٣س جُشػح٣س جُٔوذٓس 

جُٔإغشجش ؼطرش جُطؼحٕٝ ذ٤ٖ جُوطحػحش أعحع٤ح، خحطس ٝإٔ جٌُػ٤ش ٖٓ ُٝزج ٣   ،ُألؽلحٍ

 .(13,2)جُشت٤غ٤س ػ٠ِ جُـزجء جُظك٢ ٝجُكحُس جُطـز٣ٝس ال ضوغ دجتٔح ػٖٔ جُوطحع جُظك٢

٣ـط٢ جُط٘غ٤ن ك٢ جُؼشجم ؾٞجٗد ٓطؼذدز ٖٓ خالٍ جُطؼحٕٝ ذ٤ٖ جُغِطحش جُطشش٣ؼ٤س،     

جُطو٤ظ ٝجُغ٤طشز جُ٘ٞػ٤س، ضؼض٣ض جالُطضجّ ذ٤ٖ جُوطحػحش جُك٤ٌٓٞس جُٔخطِلس جُٔشحسًس، 

جُخرشجش، ضرحدٍ جُٔؼِٞٓحش ٝجُٔغحػذز جُل٤٘س ٓغ جُوطحػحش جألخشٟ، ضؼض٣ض جُطؼحٕٝ ٓشحسًس 

ٝجُط٘غ٤ن ذشإٔ جُٞهح٣س ٖٓ جألٓشجع ؿ٤ش جالٗطوح٤ُس ٝٗشحؽحش جُغ٤طشز ػ٤ِٜح، جُط٘غ٤ن ٓغ 

جُرشجٓؽ جُظك٤س جألخشٟ، جُط٘غ٤ن ٓغ ٓ٘ظٔس جُظكس جُؼح٤ُٔس ٝج٤ٗٞ٤ُغ٤ق ٝجًُٞحالش جُذ٤ُٝس 

جُٔغحػذز ك٢ ذ٘حء هحػذز ذ٤حٗحش ػٖ جُ٘وض ك٢ جُٔـز٣حش جُذه٤وس ٝجُركع جألخشٟ ُطٞك٤ش 

 .ٝعرَ ٌٓحككطٜح ٝذ٘حء جُوذسجش ٝجُٔشجهرس ٝجُطشطذ

٣ٔػَ ضكذ٣ذ ٝضخظ٤ض جُٔٞجسد جُرشش٣س ٝجُٔح٤ُس جٌُحك٤س ػ٘ظش جعحط ك٢ ػٔحٕ جُط٘ل٤ز     

جُظكس جُؼح٤ُٔس  . ك٤ٔح ٣خض جُؼشجم، ُؼرص جُٔ٘ظٔحش جُذ٤ُٝس ًٔ٘ظٔس(4)جُ٘حؾف ُِخطس

ٛحٓح ك٢ ضٞك٤ش جُذػْ جُل٢٘ ٝجُٔح٢ُ ٓ٘ز  ٝذشٗحٓؽ جألؿز٣س جُؼح٢ُٔ ٝٓ٘ظٔس ج٤ٗٞ٤ُغق دٝسجً 

ضذػ٤ْ ؽك٤ٖ جُؤف ، ئػحكس ج٤ُٞد ُِِٔف،  :جُطغؼ٤٘حش ك٢ ض٘ل٤ز جُؼذ٣ذ ٖٓ جُرشجٓؽ جُطـز٣ٝس

حش جُطـز٣ٝس ضـز٣س جألّ ٝجُطلَ، ذشجٓؽ جُطـز٣س ك٢ جُٔذجسط، ذ٘حء جُوذسجش، ئؾشجء جُٔغٞق

ٝػالؼ عٞء جُطـز٣س جُكحد. ٝك٢ جُغ٘ٞجش جألخ٤شز هحٓص جُكٌٞٓس )جُٞصجسجش( ذطخظ٤ض 

جُٔٞجصٗس جُالصٓس ُط٘ل٤ز ٓؼظْ جُرشجٓؽ جُطـز٣ٝس جُٔطِٞذس ٗط٤ؿس ُطكشى ٓؼٜذ ذكٞظ جُطـز٣س 

ٌُغد جُطأ٤٣ذ ُظحُف هؼح٣ح جُطـز٣س، ٝؾٜٞد جُٔ٘ظٔحش جُذ٤ُٝس ػ٠ِ ٓخطِق ٓغط٣ٞحش ط٘غ 

 .جسجُوش

 

 

 

 



25 
 

 التْصٍبث

 ص٣حدز جالُطضجّ جُغ٤حع٢ ُِٞهح٣س ٖٓ عٞء جُطـز٣س ذؿ٤ٔغ أشٌحُٜح ٝجُكذ ٜٓ٘ح. .1

 ضخظ٤ض جُٔٞجسد جُٔح٤ُس ٝجُرشش٣س جُالصٓس ُِطظذ١ ُِؼدء جُٔضدٝؼ ُغٞء جُطـز٣س. .2

سكغ ٓغطٟٞ جُطذخالش جُٜحدكس ُطكغ٤ٖ جُٞػغ جُـزجت٢ ُؿ٤ٔغ جُلثحش جُؼٔش٣س خحطس  .3

ٝجُظـحس ذشٌَ ٓطٌحَٓ، ذٔح ك٢ رُي جُكٔح٣س ٝضؼض٣ض ٝدػْ جألؽلحٍ جُشػغ 

جُشػحػس ٖٓ جُػذ١ ٝضوذ٣ْ جُطؼحّ جُط٢ِ٤ٌٔ ك٢ جُٞهص جُٔ٘حعد ٝذشٌَ آٖٓ ًطذخالش 

ست٤غ٤س، ٝجُؼَٔ ػ٠ِ جُكذ ٖٓ عٞء جُطـز٣س جُكحد ٝػالؾٚ، ئػحكس ئ٠ُ جُغ٤طشز ػ٠ِ 

 جُ٘وض ك٢ جُل٤طح٤ٓ٘حش ٝجُٔؼحدٕ.

ُطشطذ جُخحطس ذحُطـز٣س ُطكغ٤ٖ جعطخذجّ جُٔإششجش جُٔطلن ضؼض٣ض أٗظٔس جُٔشجهرس ٝج .4

ػ٤ِٜح ٝئػذجد جُطوحس٣ش قُٜٞح ٖٓ أؾَ ٓشجهرس جُطوذّ ك٢ ضكو٤ن جألٛذجف جإلٗٔحت٤س 

 ُألُل٤س.

ضكغ٤ٖ أٗظٔس ج٤ُٔحٙ ٝجُظشف جُظك٢ ٝٓٔحسعحش جُ٘ظحكس جُشخظ٤س ٝجُؼحٓس ُكٔح٣س  .5

 جألؽلحٍ ٖٓ جألٓشجع جُغحس٣س ٝجالُطٜحذحش.

 ٣ش ٝجُٔشجهرس ٝجُٔشجؾؼس جُذٝس٣س إلعطشجض٤ؿ٤س جُطـز٣س جُٞؽ٤٘س. جُطوحس .6
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 الوالحك

 جُرشجٓؽ
ٓؼذٍ 

 جُطـط٤س
 جُٔٞجصٗحش

 ذشٗحٓؽ جُطـز٣س جُٔٞؾٚ

  ٝقذجش جُطـز٣س ك٢ ٓشجًض جُشػح٣س جُظك٤س

 جأل٤ُٝس

 ٓشجًض ئػحدز جُطأ٤َٛ جُطـز١ٝ 

 

25% 

90% 

ٓٞجصٗس ٝصجسز 

 جُظكس

 850,000 %23 ضذػ٤ْ ج٤ُٞد ُِِٔف$ 

 2,000,000 %100 ضذػ٤ْ ؽك٤ٖ جُؤف$ 

 500,000 %50 جُغ٤طشز ػ٠ِ ٗوض ك٤طح٤ٖٓ أ$ 

 2,000,000 %65 ٌٓٔالش قٔغ جُل٤ُٞي ٝجُكذ٣ذ$ 

 6,000,000,000 %100 ٗظحّ جُرطحهس جُط٤٘٣ٞٔس$ 

 6,000,000 %70 ذشٗحٓؽ جألٖٓ جُـزجت٢$ 
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 جُطٌشجس جُٔظحدس  جُر٤حٗحش جُٔإشش

ٓإششجش 

 جُظكس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جُشػحػس ٖٓ 

 جُػذ١

 

ٗغرس جُشػحػس 

 جُخحُظس ٖٓ جُػذ١

 جُر٤حٗحش جُذٝس٣س

جُٔغٞقحش 

 ٝجُذسجعحش

 ًَ شٜش

ٖٓ 

جُكٌٞٓس/ 

ضكِِٚ ٝصجسز 

 3جُظكس ًَ 

 أشٜش

ػذد جُٔغطشل٤حش جُط٢ 

ضكظَ ػ٠ِ شٜحدز 

ٓغطشل٠ طذ٣وس 

 ُألؽلحٍ

ٝصجسز جُظكس/ 

ذشٗحٓؽ 

جُشػحػس 

جُخحُظس ٖٓ 

 جُػذ١

 ع٣ٞ٘ح

جُؼالؼ جُٔطٌحَٓ 

ألٓشجع 

 جُطلُٞس

ػذد ٓشجًض جُشػح٣س 

جُظك٤س جأل٤ُٝس جُط٢ 

ضطرن جُؼالؼ جُٔطٌحَٓ 

 ألٓشجع جُطلُٞس

ٝصجسز جُظكس/ 

ذشٗحٓؽ جُؼالؼ 

جُٔطٌحَٓ 

ألٓشجع 

 جُطلُٞس

 ع٣ٞ٘ح

جُطكظ٤ٖ 

جُٔٞعغ ػذ 

 شَِ جألؽلحٍ

 ٓؼذٍ جُطـط٤س

 جُر٤حٗحش جُذٝس٣س

ضوحس٣ش ٝصجسز 

 جُظكس

ًَ شٜش ٖٓ 

 جُكٌٞٓس

سػح٣س جُٔٞج٤ُذ 

 جُؿذد

ٝك٤حش جألؽلحٍ ػ٘ذ 

 جُٞالدز

 

ٓؼذٍ ضـط٤س سػح٣س 

 جألؽلحٍ جُشػغ

 جُر٤حٗحش جُذٝس٣س

 

جُطوش٣ش جُغ١ٞ٘ 

 ُٞصجسز جُظكس

 

جُٔغٞقحش 

 ٝجُذسجعحش

ًَ شٜش ٖٓ 

 جُكٌٞٓس

 

ٝصجسز 

 جُظكس

جُشػح٣س خالٍ 

 جُكَٔ
 جُر٤حٗحش جُذٝس٣س ٓؼذٍ جُطـط٤س

ًَ شٜش ٖٓ 

 جُكٌٞٓس

 

ٝصجسز 

 جُظكس
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 جُطـز٣س

 جُطغؿ٤َ

 

 

جُذسجعحش 

 جُٔك٤ِس

 

ٗظحّ جُشطذ 

 جُطـز١ٝ

 

جُٔغٞقحش 

 جُٞؽ٤٘س

جُٔغف جُؼ٘وٞد١ 

جُٔطؼذدز 

 جُٔإششجش

جُطك٤َِ جُشحَٓ 

ُألٖٓ جُـزجت٢ 

 ٝجُلثحش جُٜشس

جُٔغف جُظك٢ 

ُألعشز ك٢ 

 جُؼشجم

 ٓغف جُؿلحف

ضو٤٤ْ جُٔـز٣حش 

جُذه٤وس 

 ٝجالعطؿحذس ُٜح

 

جألذكحظ 

ٝجُذسجعحش 

جألخشٟ ك٢ 

 جُٞصجسجش

 

ضو٤٤ْ جُٔالًحش 

 جُظك٤س

 

ضوحس٣ش جألْٓ 

جُٔطكذز 

ٝجُذسجعحش 

 ٝجُٔغٞقحش

ٖٓ شؼد جُطـز٣س ك٢ 

 دٝجتش جُظكس

 

جُطـز٣س،  ٓؼٜذ ذكٞظ

 شؼد جُطـز٣س

 

ٓشجًض جُشػح٣س 

جُظك٤س جأل٤ُٝس، 

 جُوطحػحش، جألؾضجء

 

 ٓؼٜذ ذكٞظ جُطـز٣س

 

 -ٝصجسز جُطخط٤ؾ 

جُؿٜحص جُٔشًض١ 

ُإلقظحء، ٝصجسز 

ٓؼٜذ ذكٞظ  -جُظكس 

 جُطـز٣س

 

 

 

 

 

 

 

 

 جُٞصجسز جُٔغإُٝس

 

 

 

 

ٓؼٜذ  -ٝصجسز جُظكس 

دسجعحش جُطـز٣س + 

شؼد جُطـز٣س ك٢ 

 دٝجتش جُظكس

 

 ًٝحالش جألْٓ جُٔطكذز

 

 ذشٌَ شٜش١

 

 

 ذكغد جُكحؾس

 

 

خطس ٝصجسز 

ٓؼٜذ  -جُظكس 

 ذكٞظ جُطـز٣س 

 

 ٣ؼطٔذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٓكذدزؿ٤ش 

 

 

 

 

ذكغد جُطذس٣د، 

 دٝس١

 

 

 

 ٣ؼطٔذ
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ص٣حسجش جُطو٤٤ْ 

 ج٤ُٔذج٢ٗ

 

 

جالؾطٔحػحش 

جُذٝس٣س 

ٝجُٔإضٔشجش 

 ٝجُ٘ذٝجش

 

ٓظحدس 

جُٔؼِٞٓحش 

 جألخشٟ

 

ٓؼٜذ  -ٝصجسز جُظكس 

ذكٞظ جُطـز٣س، شؼد 

 جُطـز٣س،دٝجتش جُظكس

 

ٓؼٜذ  -ٝصجسز جُظكس 

ذكٞظ جُطـز٣س+ دٝجتش 

 جُظكس

 

 

جُٞصجسجش، جُٔ٘ظٔحش 

ؿ٤ش جُك٤ٌٓٞس 

 ٝؿ٤شْٛ

 

دٝس٣س + ػ٘ذ 

 جُكحؾس

 

 

دٝس٣س، ٣ؼطٔذ 

 ػ٠ِ جُكحؾس

 

 

 

 ؿ٤ش ٓكذد

ٓإششجش 

 جُظكس

جٗخلحع جُٞصٕ 

 ػ٘ذ جُٞالدز

 

 

ٓؼذالش ٝك٤حش 

جألؽلحٍ ػ٘ذ 

 جُٞالدز

 

ٝالدز جألؾ٘س 

 ج٤ُٔطس

 

ٓؼذٍ ٝك٤حش 

 جألؽلحٍ جُشػغ

 

ٓؼذالش ٝك٤حش 

جألؽلحٍ ضكص 

 عٖ جُخحٓغس

 

ٓؼذالش ٝك٤حش 

 جألٜٓحش

 

 

 

 

طكس  -ٝصجسز جُظكس 

 -جألّ ٝجُطلَ 

 جإلقظحت٤حش

 

 

 

 جُٔغٞقحش جُٞؽ٤٘س

 

جُٔغف جُؼ٘وٞد١ ٓطؼذد 

 جُٔإششجش

 

جُطك٤َِ جُشحَٓ ُألٖٓ 

 جُـزجت٢ ٝجُلثحش جُٜشس

 

جُٔغف جُظك٢ ُألعشز 

 ك٢ جُؼشجم

 

 جُؿلحفٓغف 

 

ضو٤٤ْ جُٔـز٣حش جُذه٤وس 

 ٝجالعطؿحذس ُٜح

 

 

 جُطغؿ٤َ جُشٜش١

 

 ٣ؼطٔذ
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ئقظحت٤حش 

جألٓشجع ؿ٤ش 

 جالٗطوح٤ُس

ٓؼذٍ ضـط٤س 

خذٓحش 

 جُطكظ٤ٖ

 جألٖٓ جُـزجت٢

ٗغرس ؿ٤ش 

 جال٤ٖ٘ٓ ؿزجت٤حً 

 أعؼحس جألؿز٣س

 ٓإشش جُػشٝز

 ج٤ُٔحٙ ج٥ٓ٘س

 ٗٔؾ جألؿز٣س

ٝصجسز جُطخط٤ؾ/ 

ٝصجسز جُظكس/ ٝصجسز 

جُظكس/ ٝصجسز 

 جُطخط٤ؾ

 

 ؾٜحش أخشٟ

 

 جُٔغٞقحش جُٞؽ٤٘س

 دٝس٣س

 

 

 

 ٣ؼطٔذ ػ٠ِ جُكحُس

 

عالٓس 

 جألؿز٣س

 ج٤ُٔحز ج٥ٓ٘س

ضظش٣ق ٤ٓحٙ 

 جُٔؿحس١

 جُلكض جُظك٢

 جُطشش٣ؼحش

ٝصجسز جُظكس/ ٝصجسز 

جُٜؿشز/ ٝصجسز 

 جُطخط٤ؾ

 

 ؾٜحش أخشٟ

  ؿ٤ش ٓكذدز

جُؿحٗد 

جالهطظحد١ 

 جالؾطٔحػ٢

 جإلعٌحٕ

 جُذخَ

 جُٔٔطٌِحش

 جعطٜالى جُطؼحّ

 جُطؼ٤ِْ

 جُر٠٘ جُطكط٤س

ٝصجسز ٝصجسز جُظكس/ 

 جُطخط٤ؾ

 

 جُٔغٞقحش جُٞؽ٤٘س

 

جُطك٤َِ جُشحَٓ ُألٖٓ 

 جُـزجت٢ ٝجُلثحش جُٜشس

 

 

 

 

 

  ؿ٤ش ٓكذدز
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