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شىس وجلدًس
بن مؿاعاث الىٓم الٛظاثُت للجمهىعٍت الُمىُت َى جخىٍج اللتزام الخ٩ىمت ل٣مت ال ُىٓم الٛظاثُت لألمم اإلاخدضة  ،2021وهي هخاج
ّ
الٟىُت في الُمً ،التي ٖ٣ضث زال ٫الٟترة مً هىٞمبرً - 2021ىلُى
مؼٍج مً البدث ومغاحٗت الؿُاؾاث والخىاعاث الىَىُت
 2022و٢ض جم جىُٓم الخىاعاث وبٖضاص مسغحاتها مً ٢بل الؿ٨غجاعٍت الخيؿُُ٣ت لغ ٘ٞمؿخىي الخٛظًت في الُمً – وػاعة
الخسُُِ والخٗاون الضولي ،وبضٖم مً الكغ٧اء في و٧االث ألامم اإلاخدضة (الُىهِؿُ ،٠ومىٓمت الصخت الٗاإلاُت ،ومىٓمت ألاٚظًت
والؼعاٖت ،وبغهامج الٛظاء الٗالمي)؛ و٦ظل ٪بخىحُه مً م٨خب اإلايؿ٣حن لألمم اإلاخدضة.
لم جَ ً٨ظٍ الٗملُت مم٨ىت لىال زبرة والتزام حمُ٘ ؤولئ ٪الظًً قاع٧ىا في الخىاعاث مً حمُ٘ الُ٣اٖاث الخ٩ىمُت والكغ٧اء
مً ألامم واإلاخدضة ومىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي والُ٣إ الخام.

ملخظ جىفُري
مىُت َى جخىٍج اللتزام الخ٩ىمت ل٣مت ُ
ّ
جمهىعٍت الُ ّ
الىٓم الٛظاثُت لألمم اإلاخدضة  2021وهي هخاج
بن مؿاعاث الىٓم الٛظاثُت لل
مؼٍج مً البدث وبؾتراجُجُت ومغاحٗت الؿُاؾاث والخىاعاث الىَىُت ل٣مت هٓم ألاٚظًت الخابٗت لألمم اإلاخدضة في الُمً التي
ٖ٣ضث زال ٫الٟترة مً هىٞمبرً - 2021ىلُى  ،2022وجغ٦ؼ الخىاعاث ٖلى ؤَم الُ٣اٖاث الخُىٍت مً الؼعاٖت والثروة الؿمُ٨ت
والهىاٖت والخٗلُم والخماًت الاحخماُٖت واإلاُاٍ والبِئت والصخت.
بط ٌٗض الُ٣إ الؿم٩ي مً الُ٣اٖاث الىاٖضة التي ٌٗىٖ ٫ليها اإلاؿاَمت في جدغٍ ٪الا٢خهاص الىَجي وحٗؼٍؼ ألامً الٛظاجي وع٘ٞ
مؿخىي الخٛظًت في الُمً ،وحؿعى الخ٩ىمت لخىُٟظ خؼمت مً ألالىٍاث التي جم جًمُنها في بَاع زُت بؾتراجُجُت حؿخىٖب ٧ل
اإلاغاخل ً
بضء بمغخلت الهمىص والخٗافي لخىؾُ٘ ٞغم الٗمل والضزل ل٩اٞت الهُاصًً للىنى ٫بلى عػ ١مؿخضام ًم٨نهم مً
الخٗافي لخىٞحر مؿخلؼماث النهىى ،هدى جىُٟظ مغاخل ؤزغي بؾتراجُجُت حؿتهض ٝبٖاصة البجى الخدخُت وجيكُِ الضوعة
الا٢خهاصًت ،ولخىٞحر ؾبل الِٗل للؿ٩ان في الؿىاخل مً ؤحل حٗلهم ؤ٢ل ٖغيه وؤ٦ثر ٢ضعة ٖلى م٣اومت الهضماث
الا٢خهاصًت.
وفي اإلاجا ٫الؼعاعي ،حؿعى الخ٩ىمت الى ػٍاصة مٗضالث الىمى الؼعاعي لخد ٤ُ٣ألامً الٛظاجي و الخٛظوي ومداعبت ال٣ٟغ مً زال٫
بهخاج ؾل٘ ٚظاثُت لالؾتهال ٥والدؿىٍ ٤و جدؿحن و جىىَ٘ مهاصع الخٛظًت و ػٍاصة الاٖخماص ٖلى اإلاىاعص الٛظاثُت و جدؿحن الضزل
وٞغم الخهىٖ ٫لى ؤٚظًت و جدؿحن الٗال٢ت بحن اإلاؿتهل٨حن ومهاصع ألاٚظًت.
ؤما في ُ٢إ الخٗلُم والخماًت الاحخماُٖت ،جداو ٫الخ٩ىمت الاؾخجابت للخاحاث اإلالخت والُاعثت واإلاؿخجضة ٖلى الؿاخت
الا٢خهاصًت والاحخماُٖت ٖبر خؼمت مً الؿُاؾاث وؤلاحغاءاث الُٟ٨لت بخىٞحر الخلى ٫والخضزالث اإلاىاؾبت ،بط جيخهج ؾُاؾاث
تهض ٝلصماج مجمىٖت مً البرامج اإلاغاُٖت للخٛظًت ،منها "حٗؼٍؼ الجاهب الخىٖىي والخشُٟ٣ي ،جُىٍغ اإلاىاهج لخدمل عؾاثل جغ٘ٞ
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مً مؿخىي الىعي بإَمُت الخٛظًت ،و٦ظا ج٣ضًم الخىاٞؼ الخٛظوٍت"٦ ،ما حؿعى ػواعة التربي والخٗلُم لخىؾُ٘ هُا ١الخٛظًت في
اإلاضاعؽ مً زال ٫جىؾُ٘ ج٣ضًم الىحباث اإلاضعؾُت بلى حىاع جىػَ٘ البؿ٩ىٍذ للُالب وجىٞحر اإلا٨مالث الٛظاثُت للٟخُاث
ّ
ّ
الصخُت في اإلاضاعؽ والخض مً بهدكاع
الصخُت في اإلاضاعؽ وجىٞحر اإلاُاٍ آلامىت والبِئت
الُاٗٞاث .بالياٞت بلى بٖاصة جإَُل اإلاغا٤ٞ
ألامغاى.
ّ
الهخي ،حٗمل الخ٩ىمت بالخيؿُ ٤م٘ اإلاىٓماث الضولُت والُىُٖت الٗاملت في
ومً ؤحل ػٍاصة جضزالث اإلاُاٍ والىٓاٞت والهغٝ
َظا اإلاجا ٫لخىٞحر الضٖم الالػم إلااؾؿاث اإلاُاٍ والهغ ٝالهخي للخغوج مً ؤػمت الىي٘ الغاًَ مً ؤحل جىٞحر الضٖم لدكُٛل
ّ
الهخي وبًها ٫اإلاُاٍ آلامىت للمكتر٦حن.
ونُاهت مىٓىمت اإلاُاٍ والهغٝ
ّ
ّ
الهخي لدكمل ٧اٞت الٟئاث
بالصخت الٗامتً ،ا٦ض الٟىُىن ٖلى يغوعة جىؾُ٘ هُا ١جضزالث الخٛظًت في الُ٣إ
وُٞما ًخٗل٤
الهكت مً زال ٫حٗؼٍؼ جضزالث الخٛظًت في اإلاؿدكُٟاث ٖبر جىٞحر بزخهاص ي الخٛظًت ،والغ٢ابت ٖلى اإلاُابش في اإلاؿدكُٟاث؛
ّ
الهخي ٖلى عبِ الخٛظًت بالبرجى٧ىالث
و٦ظل ٪جىٞحر الخٛظًت الٗالحُت وألاهبىبُت واإلا٨مالث الٛظاثُت للمغض ى وبىاء ٢ضعاث ال٩اصع
الٗالحُت ،في خحن جخىحه الىػاعة هدى حٗؼٍؼ جضزالث الؿالمت الٛظاثُت والغ٢ابت ٖلى ٚظاء ألاَٟا ٫وحٗؼٍؼ جضزالث صخت البِئت.
وزال ٫الٟترة مً هىٞمبرً - 2021ىلُى  ، 2022هٓمذ الؿ٨غجاعٍت الخيؿُُ٣ت لغ ٘ٞمؿخىي الخٛظًت في الُمً ٖضص مً وعف
ّ
الٗاإلاُت ،ومىٓمت ألاٚظًت والؼعاٖت
الٗمل والل٣اءاث اإلاىؾٗت للخىاعاث الىَىُت للىٓم الٛظاثُت بضٖم مً مىٓمت الصخت
(الٟاو) وبغهامج الٛظاء الٗالمي ،قملذ اإلاؿاع ألاو " ٫يمان الخهىٖ ٫لى ؤٚظًت مٛظًت آمىت للجمُ٘" واإلاؿاع الشاوي" الخدى٫
هدى ؤهماٍ الاؾتهال ٥الصخُت واإلاؿخضامت" واإلاؿاع الخامـ" بىاء ال٣ضعة ٖلى الهمىص في وحه مىاًَ الًٗ ٠والهضماث
والًٛىٍ" مً مؿاعاث الىٓم الٛظاثُت.
ٖمل ٞغٍ ٤جىٓم الخىاعاث ٖلى صٖم اإلاكاع٦حن زال ٫الل٣اءاث الخىاعٍت ٖلى بًجاص خلىٖ ٫ملُت جخىاءم م٘ مخُلباث الؿُا١
الغاًَ في البالص ،م٘ ألازظ في الاٖخباع الٟغم الغاَىت واإلاؿخ٣بلُت لضٖم مغوهت الىٓم الٛظاثُت في الُمً ،وع٦ؼث الخىاعاث في
ُ
مجملها ٖلى اإلاداوع الخالُت :بىاء ألاهٓمت الىَىُت ،مً زال ٫حٗؼٍؼ البيُت الخدخُت واإلاٗلىماث والخىانل والخيؿُ ٤والخٗلم؛
ّ
والهخي ،وزانت للٟئاث ألا٦ثر ٖغيت للخُغ مشل اليؿاء
والً٣اء ٖلى الجىٕ في الُمً؛ وحٗؼٍؼ الىنى ٫بلى الٛظاء اإلاٛظي
(ألامهاث والُاٗٞاث) وألاَٟا ٫و٦باع الؿً؛ وحٗؼٍؼ ؾالمت الٛظاءٖ ،لى َى ٫ؾالؾل الُ٣مت للىٓم الٛظاثُت (مً البظعة بلى
اإلااثضة)؛ وصٖم الؿُاؾاث الٗامت وؤلاؾتراجُجُاث الىَىُت لخٗؼٍؼ الخضزالث والغ٢ابت ٖلى الٛظاء (مً ؤلاهخاج بلى الاؾتهال)٥؛
وحٗؼٍؼ الخ٩امل والخيؿُ ٤الٟٗاٖ ٫بر الكغا٧اث ؤلاؾتراجُجُت بحن الخ٩ىمت واإلاجخم٘ والكغ٧اء الضولُحن لبىاء هٓم ٚظاثُت
ّ
ّ
الصخُت.
الهخي واإلاٛظي ،وحُٛحر الؿلى ٥واإلاماعؾاث اإلاٗؼػة للخٛظًت
مؿخضامت؛ و٦ظل ٪ع ٘ٞالُلب ٖلى الٛظاء
ً
وفي خحن جغؾم مسغحاث خىاعاث الىٓم الٛظاثُت في الُمً مالمذ للمؿخ٣بل ال٣غٍب في البالص؛ بال ؤجها ؤًًا جاؾـ للخضزالث
ؤلاؾتراجُجُت التي مً قإجها جدؿحن مؿخىي ألامً الٛظاجي والخٛظًت و٦ظل ٪يمان الا٦خٟاء الظاحي مً الٛظاء الظي ًمشل زُىة
َامت هدى حٗؼٍؼ ألامً والاؾخ٣غاع والاػصَاع في البالص.
جخسظ َظٍ اإلاسغحاث ق٩ل مجمىٖاث الٗمل الىَىُت ،التي جخ٨خل يمً مجمىٖاث وَىُت َاصٞت؛ بط جدمل ٧ل مجمىٖت ٖلى
ّ
الصخُت واإلاؿخضامت٦ ،ما جمشل َظٍ اإلاجمىٖاث الىَىُت هىاة للخىانل والكغا٧اث
ٖاج٣ها مهمت الخُٛحر هدى جىٞغ الىٓم الٛظاثُت
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الٗاإلاُت وؤلا٢لُمُت م٘ اإلاؿاعاث الكبيهت وطاث الهلت .بن َظٍ اإلاجمىٖاث الىَىُت هي ولُضة الخاحت اإلالخت ٖلى اإلاؿخىي
الىَجي ،وجغ٦ؼ َظٍ اإلاجمىٖاث ٖلى اؾتهضا ٝاإلاجاالث ألاؾاؾُت الخالُت )1( :الاؾدشماعاث الؼعاُٖت والؿمُ٨ت "التر٦حز ٖلى
جدؿحن الىنى ٫والىٞغة والخض مً اوٗضام ألامً الٛظاجي" و( )2الخىمُت الا٢خهاصًت "التر٦حز ٖلى ػٍاصة الاؾدشماع وؤلاهخاحُت م٘
ً
الاؾخٟاصة مً مهاصع الخمىٍل اإلاخىىٖت" و( )3جم٨حن الٟئاث ألا٦ثر يٟٗا (اإلاغؤة والُٟل) "بْهاع جإزحر جدؿحن صخت اإلاغؤة
والُٟل وحٗلُمهما ومكاع٦تهما في الا٢خهاص واإلاجخم٘ ٖلى اإلاضي البُٗض" و( )4الكغا٧اث الخىمىٍت ؤلاؾتراجُجُت "قغا٧اث ٗٞالت
بحن الُ٣اٖاث اإلاخٗضصة ،الٗام والخام واإلاجخم٘ والكغ٧اء الضولُحن في جُىٍغ البيُت الخدخُت" و( )5ال٣ضعاث البكغٍت "مٗالجت
الخىمُت البكغٍت ،وال ؾُما صخت الؿ٩ان والخٗلُم" و( )6الجىصة "ؾالمت الٛظاء مً البظعة بلى اإلااثضة".
ً
ً
ً
٦ما خضصث َظٍ الخىاعاث ٖضصا مً اإلاىيىٖاث طاث ألاولىٍت التيٖ ،ىض الٗمل ٖليها ،ؾدك٩ل مؿاعا جدىلُا هدى هٓام ٚظاجي
مؿخضام ومغن ومىه.٠
ُٞما ًلي ون ٠مىحؼ للمىايُ٘ طاث ألاولىٍت التي اهبش٣ذ ًٖ الخىاعاث الىَىُت للىٓم الٛظاثُت في الُمً ،والتي اجسظث ق٩ل
ّ
الىَىُت ٖلى يغوعة جإؾِؿها ٦ألُاث للمىانغة واإلاخابٗت والخىُٟظ.
مجمىٖت ٖمل وَىُت التي اج ٤ٟاإلاكاع٧ىن في الخىاعاث

اإلاىغىع ذو ألاولىٍت  :1جىطُع هطاق الحماًت الاجخماعُت
 1.1مجمىعت العمل الىطىُت آللُاث الحماًت الاجخماعُت واللػاء على الجىع
 1.2مجمىعت العمل الىطىُت للخبز اإلاسهب اإلادعىم
 1.3مجمىعت العمل الىطىُت للطىاعاث الغرائُت اإلادلُت
 1.4مجمىعت الاكخطاد والخدبحر اإلاجزلي

اإلاىغىع ذو ألاولىٍت  :2جىطُع هطاق وجىدة اإلاىخجاث الصزاعُت والظمىُت
 2.1مجمىعت العمل الىطىُت لخدلُم الاهخفاء الراحي مً الغراء
 2.2مجمىعت العمل الىطىُت لصٍادة ؤلاهخاج الصزاعي اإلادلي
 2.3مجمىعت العمل الىطىُت لدعم البِئت الاطدثمازٍت الصزاعُت والظمىُت
 2.4مجمىعت العمل الىطىُت للدعم الحىىمي للطُاد
 2.5مجمىعت العمل الىطىُت لدعم الصزاعت الخياملُت اإلاجزلُت
 2.6مجمىعت العمل الىطىُت للحماًت مً أغساز اللاث
 2.7مجمىعت العمل الىطىُت للمُاٍ والبِئت
 2.8مجمىعت العمل الىطىُت لالبخياز مً أجل الغراء

3

مسارات ال ُّنظم الغذائ ّية :نحو نظم غذائية مستدامة

SUN-Yemen

اإلاىغىع ذو ألاولىٍت  :3جىفحر الخغرًت مدي الحُاة والخثلُف الطحي وشٍادة الىعي
 3.1مجمىعت العمل الىطىُت للخغرًت اإلادزطُت
 3.2مجمىعت العمل الىطىُت للخغرًت في اإلاظدشفُاث واإلاسافم الصحُت
 3.3مجمىعت العمل الىطىُت للخىعُت بالخغرًت الصحُت
ّ
الطحي لألطفاٌ
 3.4مجمىعت العمل الىطىُت للغراء

اإلاىغىع ذو ألاولىٍت  :4غمان طالمت ألاغرًت مً مىظىز مخعدد اللطاعاث
 4.1مجمىعت عمل الظالمت الغرائُت ( طالمت الغراء )
 4.2مجمىعت العمل الىطىُت إلاساكبت واطخخدام اإلابُداث وألاطمدة الصزاعُت وجأثحراتها
 4.3مجمىعت العمل الىطىُت للحد مً ظاَسة فلد وَدز الغراء

اإلاىغىع ذو ألاولىٍت  :5الخمىٍل اإلاظخدام وحعصٍص الىفاءة والفاعلُت
 – 5.1مجمىعت عمل حعصٍص الخمىٍل للمظاَمت في الخىمُت الشاملت

اإلاىغىع ذو ألاولىٍت  :6زفع الجاَصٍت ال ّ
ىطىُت للخدىالث ؤلاًجابُت والاطخجابت لحاالث الطىازئ والطدماث
ّ
الىطىُت إلاىاجهت خاالث الطىازئ والطدماث
 - 6.1مجمىعت عمل بىاء اللدزاث

اإلاىغىع ذو ألاولىٍت  :7بىاء حعاون وشساواث ئطتراجُجُت عبر اللطاعاث وأصحاب اإلاطلحت اإلاخعددًً
 - 7.1مىخدًاث خىازاث طُاطاث الغراء (طىسجازٍت ألامً الغرائي)
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هظسة عامت هظسة عامت
ج ٘٣الُمً في الُغ ٝالجىىبي مً قبه الجؼٍغة الٗغبُت .وجخ٩ىن مً زمـ مىاَ ٤عثِؿُت :ؾهل ؾاخلي  ،واإلاغجٟٗاث الٛغبُت،
والجبا ٫الىؾُى ،واإلاغجٟٗاث الكغُ٢ت ،اإلاىُ٣ت الكغُ٢ت ،واإلاىاَ ٤الصخغاوٍت الكمالُت الكغُ٢ت ،وٍىٗ٨ـ َظا الخىىٕ
الضًمىٚغافي في الُمً ٖلى جىىٕ ٞغم ومجاالث الخىمُت الا٢خهاصًت والاحخماُٖت والش٣اُٞت ب٩ل مداوعَا اإلاخٗضصة.
الا ان الىي٘ الاحخماعي والا٢خهاصي ًخمحز بال٣ٟغ الكامل ،واعجٟإ مٗض ٫الىمى الؿ٩اوي والخضماث الٗامت ٚحر ال٩اُٞت في ْل
الخغب والٗضوان والخهاع الا٢خهاصي الظي ؾاَم في ػٍاصة اوٗضام ألامً الٛظاجي والخٛظوي ،وجخالذ ألاػماث ؤلاوؿاهُت والخىمىٍت،
ً
خالُاٌٗ ،خمض ما ً٣ضع بىدى  20.7ملُىن شخو ٖلى اإلاؿاٖضاث ؤلاوؿاهُت؛ وبالخاليٌ ،ك٩ل الُمً ؤ٦بر ؤػمت بوؿاهُت ٖلى
مؿخىي الٗالم .و٢ض اخخلذ البالص اإلاغجبت  178مً ؤنل  188صولت في الخهيُ ٠الٗالمي إلااقغ الخىمُت البكغٍت.
ال جؼا ٫مؿخىٍاث اوٗضام ألامً الٛظاجي في الُمً مغجٟٗت ،خُث ٌٗاوي ؤ٦ثر مً هه ٠ؾ٩ان الُمً ( )% 54مً مؿخىٍاث خاصة
مً اوٗضام ألامً الٛظاجي .وحٗخبر ألاؾغ في اإلاىاَ ٤الغٍُٟت ،والؿ٩ان الىاػخحن ،وألاؾغ الهٛحرة ؤو التي حُٗلها وؿاء ،وألاؾغ التي
ً
لضحها ؤعباب ؤؾغ ؤمُحن مً ؤ٦ثر الٟئاث جًغعا .وَٗؼي اوٗضام ألامً الٛظاجي بلى اعجٟإ ؤؾٗاع اإلاىاص الٛظاثُت والبُالت وحُٗل
ؾبل الِٗل ،والتي جٟا٢مذ بؿبب ألاػمت الا٢خهاصًت.
بِىما ًم ً٨للؼعاٖت اإلادلُت وؤلاهخاج الخُىاوي وألاؾما ٥اإلاؿاَمت في جدؿً الىي٘ ،بط ٌُٛي ؤلاهخاج اإلادلي الٟٗلي للُمً خىالي
 25بلى  30في اإلااثت مً اخخُاحاتها الٛظاثُت الٟٗلُت ،وَىا ٥اٖخماص ٦بحر ٖلى الىاعصاث خُثٖ ،لى ؾبُل اإلاشاً ،٫خم اؾخحراص
 %90مً ال٣مذ اإلاؿتهل٦ .٪ما ؤن للخم٨حن الاحخماعي والا٢خهاصي للمغؤة جإزحر ٢ىي ٖلى عٞاَُت ألاؾغة والُٟل.
مً هاخُت ؤزغي ،جخىٞغ بؾتراجُجُاث وَىُت -بالياٞت بلى ٖضص مً الؿُاؾاث والخُِ الُ٣اُٖت  -التي حؿتهض ٝألامً الٛظاجي
والؼعاٖت ومهاًض ألاؾما ٥واإلاُاٍ والهغ ٝالهخي والصخت الٗامت–إلاٗالجت ألاؾباب ال٩امىت وعاء اوٗضم ألامً الٛظاجي .في خحن
ٌٌؿهم الكغ٧اء الضولُىن في الخض مً الخضَىع في الىي٘ الخٛظوي مً زال ٫آلُاث اإلاجمىٖاث ؤلاوؿاهُت .بال ؤن َىا ٥خاحت ملخت
لًجاص ههج مترابِ (مخٗضص ألاهٓمت ،ومخٗضص الُ٣اٖاث ،ومخٗضص اإلاؿخىٍاث ،ومخٗضص ؤصخاب اإلاهلخت)؛ وههج مؼصوج اإلاؿاع
ًغبِ الاؾخجابت لخاالث الُىاعت بالخىمُت اإلاؿخضامت؛ ًًمً ملُ٨ت مدلُت ووَىُتلهظا الىهج.
وٍالخٔ الخضَىع الخُحر للىي٘ مً زال ٫م٣اعهت الخ٣اعٍغ ًٖ الىي٘ في الُمً؛ بط ٌكحر ج٣غٍغ بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي بلى ؤن
َٟل ًمجي صون ؾً الخامؿت ًمىث ٧ل حؿ٘ ص٢اث ٤زال ٫الٗام  ،2021بِىما اعجٟٗذ مً ٧ل  12ص٣ُ٢ت في الخ٣غٍغ الؿاب ٤لٗام
" 2019جُُ٣م جإزحر الخغب ٖلى الخىمُت في الُمً"٦ .1ما ًخى ٘٢ان ٌٗاوي خىالي  2.2ملُىن َٟل جدذ ؾً الخامؿت في الُمً مً

1
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ؾىء الخٛظًت الىزُم زال ٫الٗام الخالي مً بحن َاالء الاَٟا 538، ٫ؤلَٟ ٠ل ٢ض ًمىجىن بطا لم ًخل٣ىا الٗالج بهىعة ٖاحلت.
وحكحر َظٍ الاع٢ام الى جهاٖض مٗضالث ؾىء الخٛظًت الخاص الىزُم في الُمً مىظ بضاًت الخغب ٖام .2015

مفخاح الخسٍطت

 .1ملبىٌ

 .4خسج

 .2اهراز

 .5خسج للغاًت

 .3خطس

الخطيُف اإلاسخلي اإلاخيامل لظىء
الخغرًت الحاد  -مازض 2022
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الىظم الغرائُت في الُمً

ألاطعمت الصزكاء
الظُاق الساًَ
ٌٗض الُ٣إ الؿم٩ي مً الُ٣اٖاث الىاٖضة التي ٌٗىٖ ٫ليها اإلاؿاَمت في جدغٍ ٪الا٢خهاص الىَجي وحٗؼٍؼ ألامً الٛظاجي وع٘ٞ
ً
ً
مؿخىي الخٛظًت في الُمً ،بط جمخل ٪الُمً قغٍُا ؾاخلُا ًمخض َىله بلى ٦ 2500م ج٣غٍبا ٌكغٖ ٝلى  10مدآٞاث ؾاخلُت
منها  3مدآٞاث ٖلى ؾىاخل البدغ ألاخمغ وهي ”حجت الخضًضة وحٗؼ“ والبُ٣ت ٖلى ؾىاخل زلُج ٖضن والبدغ الٗغبي وهي ”لدج،
وٖضن ،وؤبحن ،وقبىة ،وخًغمىث ،واإلاهغة واعزبُل ؾُ٣غي“ ٦ .ما جمخل ٪الُمً ؤ٦ثر مً  150حؼٍغة ج ٘٣مٗٓمها في البدغ
ألاخمغ ،ومً َىا ًإحي الخىىٕ البُئي واإلاِٗش ي للثروة الؿمُ٨ت الُمىُت الؿُدُت مىه وال٣اُٖت و٦ظل ٪ألاخُاء البدغٍت ٖلى
امخضاص الكغٍِ الؿاخلي وقىاَئ الجؼع ،وحكحر هخاثج الضعاؾاث وألابدار الؿمُ٨ت بلى وحىص  400- 350هىٕ مً ألاؾما٥
ً
وألاخُاء البدغٍت ألازغي ،لم ٌؿخٛل منها بال  60هىٖا جمشل  %17-15مً بحمالي ؤهىإ ألاؾما ٥اإلاخىاحضة في اإلاُاٍ الُمىُت٦ .ما
ً
ؤ٦ضث جل ٪الضعاؾاث ؤن ال٣ضعة ؤلاهخاحُت لهظٍ الؿىاخل ًهل الى خىالي  400-350ؤل ًَ ٠ؾىىٍا في خحن ال ًخجاوػ الاؾخٛال٫
ً
ً
الٟٗلي  200ؤل ًَ ٠ؾىىٍا ،وبالخالي ال ًؼاَ ٫ىاٞ ٥غنا اؾدشماعٍت ٦شحرة ومخٗضصة ؾىاء في مجا ٫انُُاص ألاؾما ٥ؤو حؿىٍ٣ها
وجهضًغَا ؤو في الهىاٖاث ألامامُت والخلُٟت مً الاؾدشماع في مجا ٫الخسؼًٍ والخبرًض والخٗلُب ونىاٖت الؿ ًٟوال٣ىاعب وقبا٥
الهُض.
وفي بَاع زُت الخٛظًت مخٗضة الُ٣اٖاث الهاصٞت الى ع ٘ٞمؿخىي الخٛظًت في الُمً ،والتي جخبىاَا ؾ٨غجاعٍت ع ٘ٞمؿخىي الخٛظًت
(  ،)SUN Yemenؾٗذ وػاعة الثروة الؿمُ٨ت الى بٖضاص جهىع مخ٩امل حهض ٝالى حٗؼٍؼ حاهب الخٛظًت مً زال ٫خؼمت مً
الخضزالث والاوكُت اإلاضعوؾت ،والتي ؤقغٖ ٝلى بٖضاصَا زبراء مدلُحن وصولُحن في مجا ٫الخٛظًت َضٞذ في مجملها بلى:
 .1ع ٘ٞمؿخىي الىعي بإَمُت اؾتهال ٥ألاؾماٛ٦ ٥ظاء ٌؿاَم في الخض مً ؾىء الخٛظًت؛
 .2الخىؾ٘ في حؿىٍ ٤ألاؾما ٥ومىخجاتها وحُُٛت اإلاىاَ ٤التي ال جهلها اإلاىخجاث الؿمُ٨ت؛
 .3يمان الجىصة الؿمُ٨ت مً زال ٫ع ٘ٞال٣ضعاث في ٧اٞت اإلاغاخل ”بهخاج ،جدًحر ،حؿىٍ“٤؛
 .4حٗؼٍؼ ؾبل ٦ؿب الِٗل في اإلاجخمٗاث الؿاخلُت وصٖم اإلاغؤة الؿاخلُت مً زال ٫خؼمت مً اإلاكاعَ٘ الهٛحرة التي
حؿهم في ػٍاصة الضزل وجدؿحن ؾبل الِٗل لألؾغ؛
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 .5حٗؼٍؼ صوع ألابدار الؿمُ٨ت بهض ٝالخٟاّ ٖلى اإلاسؼون الؿم٩ي واؾخضامخه؛
 .6ػٍاصة الاهخاج الؿم٩ي مً زال ٫جبجي مكاعَ٘ الاؾتزعإ الؿم٩ي وحصجُ٘ الخىؾ٘ في َظا اإلاجا٫؛
 .7ج٣ضًم بغامج حٛظًت لكغٍدت نٛاع الهُاصًً اإلاىخجحن بهض ٝع ٘ٞمؿخىي الىعي الخٛظوي في اإلاجخمٗاث الؿاخلُت؛
 .8حصجُ٘ ُ٢إ ألاٖما ٫وزانت اإلايكأث الهٛحرة واإلاخىؾُت لالؾدشماع في اإلاجا ٫الؿم٩ي.
جىٞغث للُ٣إ الؿم٩ي زال ٫الؿىىاث اإلاايُت ال٨شحر مً ؤلام٩اهُاث اإلااصًت والخىُْٟاث الاؾدشماعٍت ،اوٗ٨ؿذ َظٍ ؤلام٩اهُاث
في الؼٍاصة اإلالخىْت في ؤلاهخاج ،و٢ض اجسظث ؤلاحغاءاث الُٟ٨لت بخدضًض وجُىٍغ الخضماث الؿاخلُت بجمُ٘ م٩ىهاتها باٖخباعَا
اإلاغج٨ؼ ألاؾاس ي لخُىٍغ ٖملُاث ؤلاهخاج بك٩لُه الخ٣لُضي والخجاعي.
وهدُجت للخُىع اإلالخىّ في ؤلاهخاج الؿم٩ي ٣ٞض اعجٟٗذ وؿبت اؾخٛال ٫اإلاسؼون الؿم٩ي اإلاخاح انُُاصٍ مً  %19الى %57.5
ٖام 2006م  .وجخإزغ مٗضالث اؾتهال ٥الٟغص بشالزت ٖىانغ ؤؾاؾُت وهي (ؤلاهخاج والهاصعاث والىمى الؿ٩اوي) ،وقهضث الُمً
ً
جُىعا في ؤلاهخاج والهاصعاث واهسٟاى مٗض ٫الىمى الؿ٩اوي مً (  )%3.7بلى ( .) %3.1
حؿدىض ٧اٞت ال٣ىاهحن ألاؾاؾُت اإلاُب٣ت في الُمً بال٣ىاٖض الصخُت ؤزىاء جضاو ٫وجدًحر ألاؾما ٥واإلاىخجاث الؿمُ٨ت للمىخجاث
الُاػحت و٦ظا ألاؾما ٥اإلاجمضة واإلاٗلباث الؿمُ٨ت وألاؾما ٥اإلاجٟٟت واإلاملخت واإلاضزىت بلى ٢ىاهحن وؤهٓمت مىٓمت ألاٚظًت
ً
والؼعاٖت الخابٗت لألمم اإلاخدضة (  ) FAOوؤًًا بلى ٢ىاٖض مىٓمت الصخت الٗاإلاُت ( ) WHO؛ بال ؤن َىا٢ ٥هىع مً هاخُت
ً
الخُبُ ٤و٣ٞا للمىانٟاث واإلا٣اًِـ والغ٢ابت ٖلى بهٟاط َظٍ ال٣ىاهحن.
وم٘ جُىع وكاٍ الهاصعاث الؿمُ٨ت الُمىُت بلى الخاعج ٧ان ال بض مً مىا٦بت َظا الخُىع في جلبُت الاقتراَاث للضو ٫اإلاهضع
ً
بليها وزانت اإلاجمىٖت ألاوعوبُت ،بط ؤن اإلاىانٟاث واإلا٣اًِـ الُمىُت هي هٟـ اإلاىانٟاث واإلا٣اًِـ ألاوعوبُت وجُب ٤خالُا ٧اٞت
ؤلاحغاءاث التي وا٣ٞذ ٖليها اإلاٟىيُت ألاوعوبُت والتي ؤقغٞذ ٖلى جضعٍب وجإَُل ال٩ىاصع الُمىُت في جُبَُ ٤ظٍ الاقتراَاث مً
زال ٫الُ٣ام بالٗضًض مً الضوعاث الخضعٍبُت ل٩ىاصع الىػاعة و٦ظا الٟىُحن في ماؾؿاث ومهاو٘ ومٗامل الُ٣إ الخام في ٧ل ما
ًخٗل ٤بالكغوٍ الصخُت لهخاج وحؿىٍ ٤اإلاىخجاث الؿمُ٨ت وقغوٍ مغا٢بتها.
ً
ً
جلٗب ألاٚظًت التي جيخجها البِئت اإلااثُت صوعا زانا في الخٛظًت بهٟتها مهضعا ألخماى ؤومُٛا–  3الضَىُت الُىٍلت الؿلؿلت،
وهي خمٌ اً٩ىؾابيخاهىٍ ) EPA ( ٪وخمٌ صو٧ىؾاَا ٦ؿُاهُى ،) DHA ( ٥اإلاهمان للىمى ألامشل للمش والجهاػ الٗهبي لألَٟا.٫
وبالخاليً ،دؿم اؾتهال ٥ألاؾما ٥بإَمُت زانت زالٞ ٫ترة الخمل وؤو ٫ؾيخحن مً الخُاة (مغخلت ألالً ٠ىم) بِىما جىٞغ الٗضًض
ً
مً الؼٍىث الىباجُت مهضعا بضًال لألخماى الضَىُت ؤومُٛا– .3
ً
وٍغ٦ؼ ؤلاَخمام اإلاتزاًض ٖلى اإلاىخجاث الؿمُ٨ت باٖخباعَا مهضعا للمٛظًاث الض٣ُ٢ت مشل الُٟخامُىاث واإلاٗاصن .وٍصر َظا بك٩ل
ُ
زام باليؿبت لألهىإ الهٛحرة الدجم التي جا٧ل ٧املت م٘ عؤؾها وٖٓامها ،والتي ٢ض ج٩ىن مهضع ممخاػ للٗضًض مً اإلاٗاصن
ألاؾاؾُت مشل الُىص ،والؿُلُيُىم ،والؼه ،٪والخضًض ،وال٩لؿُىم ،والٟىؾٟىع ،والبىجاؾُىم ،و٦ظل ٪الُٟخامُىاث مشل ُٞخامحن
ؤل ٠وصا ،٫وٖضة ُٞخامُىاث مً اإلاجمىٖت باء.
مً َىاً ،مشل ؤلاهخاج الؿم٩ي ع٦حزة ؤؾاؾُت لؿض الٟجىة الٛظاثُت في بهخاج البروجحن الخُىاوي ،وؤنبذ الاَخمام بدىىٕ مهاصع
ؤلاهخاج الؿم٩ي يغوعة ملخت وخخمُت ،باٖخباعٍ ؤخض اإلاهاصع اإلاخجضصة بطا ؤخؿً اؾخسضامها واإلادآٞت ٖليها ،لًمان مؿاَمتها
في جىٞحر ألامً الٛظاجي و الخُىع الا٢خهاصي والاحخماعي للؿ٩ان في الُمً.
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الاطتززاع الظميي في الُمً
ًإحي الاَخمام بةوكاء اإلاؼاعٕ الؿمُ٨ت ٦مهضع آزغ لخٗؼٍؼ ؤلاهخاج مً اإلاهاصع الُبُُٗت والخض مً الانُُاص الجاثغ والخٟاّ ٖلى
اإلاسؼون الؿم٩ي .ل٣ض زبذ بالٟٗل ؤن وخضة اإلاؿاخت مً اإلاؼاعٕ الؿمُ٨ت جيخج ؤ٦ثر مً ٖكغة ؤيٗا ٝمشُلتها مً اإلاهاثض
الُبُُٗت مما ٌصج٘ ٖلى الاججاٍ بجضًت هدى َظا الىىٕ مً الاؾدشماع في الُ٣إ الؿم٩ي.
والُمً بخضي الضو ٫التي حٗى ٫بك٩ل ٦بحر ٖلى الثروة الؿمُ٨ت باٖخباعَا عاٞضا مهما مً عواٞض الضزل ال٣ىمي بٗض الى .ِٟلظل٪
جدغم الخ٩ىمت ٖلى الخٟاّ ٖلى اإلاسؼون الؿم٩ي مً زال ٫جغقُض ٖملُاث الانُُاص ،وجُىٍغ حاهب الاؾتزعإ الؿم٩ي
لؼٍاصة ؤلاهخاج والخٟاّ ٖلى الخىاػن البُئي لهظٍ الثروة و جُىٍغ الُ٣إ بما ٌٗؼػ الخىمُت اإلاؿخضامت وعٞض الا٢خهاص الىَجي و
حٗؼٍؼ الخٛظًت و جىٞحر ٞغم ٖمل و الخس ٠ُٟمً مؿخىي ال٣ٟغ والبُالت .والؾخضامت الثروة الؿمُ٨ت البض مً بصزا ٫الاؾتزعإ
الؿم٩ي ٦م٩ىن ؤؾاس ي في الخىمُت اإلاؿخضامت للمىاعص الؿمُ٨ت.
وجمخل ٪الُمً مىا٦ ٘٢بحرة ٖلى َى ٫الكغٍِ الؿاخلي نالخت لالؾتزعإ الؿم٩ي ،وبالغٚم مً ؤن الاؾدشماع في ب٢امت مكاعَ٘
الاؾتزعإ الؿمُ٨ت في الُمً مدضوصة ،بال ؤجها حٗض ججاعب هاجخت وطو حضوي ا٢خهاصًت واضخت.
وحؿعى الخ٩ىمت لخُىٍغ الاؾتزعإ الؿم٩ي مً زال ٫اؾخدضار ؤلاَاع اإلااؾس ي لصاعة وجىُٓم وجىؾُ٘ ب٢امت مكاعَ٘ الاؾتزعإ
إلاا ؾُترجب ٖلُه مً صوع ٦بحر في ػٍاصة الاهخاج الؿم٩ي واإلاؿاَمت في حٗؼٍؼ وع ٘ٞمؿخىي الخٛظًت.

ّ
الظمىُت
الجمعُاث والخعاوهُاث
في الُمًٌ ،ك٩ل الٗمل الخٗاووي للٗاملحن في مجا ٫الهُض البدغي خاحت ملخت ،وطل ٪لُبُٗت مساَغ اإلاهىت .وإلاا جمشله
الجمُٗاث الخٗاوهُت الؿمُ٨ت مً ؤَغ ماؾؿُت حؿاَم في جىمُت الهُض الخ٣لُضي وبصاعة البيُت الخدخُت وزضمت الهُاصًً وػٍاصة
ً
الاهخاج والدؿىٍ ٤الؿم٩ي واإلاؿاَمت في جىمُت اإلاجخمٗاث اإلادلُت الؿاخلُت .هٓغا إلاا ج٣ضمه مً حؿهُالث ،مشل جىٞحر ؤصواث
ومٗضاث الهُض ،وزضماث الهُاهت وحؿىٍ ٤الاؾما .٥وج٣ىم الجمُٗاث الؿمُ٨ت بضوع مهم في مجا ٫الغ٢ابت والخٟخِل البدغي
مً زال ٫حكُ٨ل اللجان البدغٍت مً الهُاصًً للى٢ىٖ ٝلى الً٣اًا اإلاخهلت بالخٟاّ ٖلى البِئت وخماًت الثروة ومىاعصَا مً
ً
ً
ألايغاع واإلاسالٟاث ،بياٞت بلى ألاٖغا ٝواللىاثذ اإلادلُت اإلاخبٗت لضي الهُاصًً والتي ًد ٤٣الخُ٣ض بها ويٗا بًجابُا ججاٍ
ً
اإلاؿاءلت .و٢ض قهض الٗمل الخٗاووي الؿم٩ي همىا ملخىْا ،خُث اهدكغث الجمُٗاث الخٗاوهُت الؿمُ٨ت ٖلى َى ٫الكغٍِ
الؿاخلي والجؼع الُمىُت وجؼاًض ٖضصَا مً (  15حمُٗت ؾمُ٨ت ) ٖام 1990م الى (135حمُٗت ) ختى الٗام 2017م ،وجؼاًض ٖضص
الهُاصًً اإلاىدؿبحن للجمُٗاث الخٗاوهُت الؿمُ٨ت لُهل ٖضصَم الى ( 76ال ٠نُاص ).
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الاغساز التي لحلذ باللطاع الظميي هدُجت الطخمساز الحسب والطساع في الُمً
ٌٗض الُ٣إ الؿم٩ي مً ؤ٦ثر الُ٣اٖاث الا٢خهاصًت التي جإزغث بك٩ل ٦بحر هدُجت للخغب والهغإ في الُمً ،والتي ال٣ذ بٓاللها
ٖلى ٧اَل الُ٣إ واؾتهضٞذ ٧ل البجى الخدخُت بك٩ل ٖام ومىاوئ ومغا٦ؼ ؤلاهؼا ٫والخهضًغ ٖلى وحه الخهىم ٖلى َى٫
الكغٍِ الؿاخلي الٛغبي للبدغ الاخمغ .خُث جم جضمحر مىا ٘٢الهؼا ٫الاؾما ٥باؾتهضا ٝمباقغ؛ و حُُٗل اإلاٗامل اإلاؿاٖضة
واإلاجمٗاث الؿمُ٨ت .بياٞت بلى مدانغة الهُاصًً واؾتهضا٢ ٝىاعبهم ومىٗهم مً الخغوج للهُض؛ وبٚال ١مىاٞظ الخهضًغ،
ً
ألامغ الظي ٦بضَم زؿاثغ ٦بحرة ،هٓغا العجٟإ ج٩الُ ٠عخالث الانُُاص وجضوي ألاؾٗاع٦ .ما زؿغ خىالي  37ؤل ٠نُاص ؤٖمالهم
ُ
وه ّجغ الٗضًض مً الؿ٩ان مً ٢غاَم الؿاخلُت ومىٗهم مً الجزو ٫بلى البدغ ومهاصعة ؤصواتهم ،مما َضص ؾبل الِٗل في مىاَ٣هم
وؤنبذ ؾ٩ان الؿىاخل بما هاػخحن ؤو ٖاَلحن ًٖ الٗملَ .ظا بالياٞت بلى اهُ٣إ الخمىٍل اإلادلي ألوكُت الُ٣إ الؿم٩ي .مما
ؤلخ ٤زؿاثغ ٦بحرة باال٢خهاص الىَجي ٧ىن الُ٣إ الؿم٩ي ٌٗض الغ٦حزة الشاهُت بٗض الُ٣إ الىُٟي بالياٞت الى ال٩ىاعر
الُبُُٗت التي حٗغيذ لها ؤٚلب اإلاىا ٘٢الؿمُ٨ت في اإلادآٞاث الكغُ٢ت وؤعزبُل ؾُ٣غي هدُجت للخٛحر اإلاىادي والظي هجم ٖىه
ج٨غاع الٗىان ٠وألاٖانحر في ٞتراث مخ٣اعبت.

جهىد الحىىمت في حعصٍص طبل العِش في اإلاىاطم الظاخلُت
اعجٟٗذ صعحت اإلاساَغ في اإلاىاَ ٤الؿاخلُت بلى مغخلت الُىاعت ،وحؿعى الخ٩ىمت لخىُٟظ خؼمت مً ألالىٍاث التي جم جًمُنها في
بَاع زُت بؾتراجُجُت حؿخىٖب ٧ل اإلاغاخل ً
بضء بمغخلت الهمىص والخٗافي لخىؾُ٘ ٞغم الٗمل والضزل ل٩اٞت الهُاصًً
للىنى ٫بلى عػ ١مؿخضام ًم٨نهم مً الخٗافي لخىٞحر مؿخلؼماث النهىى؛ هدى جىُٟظ مغاخل ؤزغي اؾتراجُجُت حؿتهض ٝبٖاصة
البجى الخدخُت وجيكُِ الضوعة الا٢خهاصًت ،ولخىٞحر ؾبل الِٗل للؿ٩ان في الؿىاخل مً ؤحل حٗلهم ؤ٢ل ٖغيه وؤ٦ثر ٢ضعة
ٖلى م٣اومت الهضماث الا٢خهاصًت بدُث حكمل الخضزالث :
 حٗىٌٍ الهُاصًً اإلاخًغعًٍ وصٖمهم بامخال ٥ؤصواث الهُض مشل الكبا ٥وال٣ىاعب وبنالح ما جًغع منها؛
ً
 مؿاٖضة ألاؾغ ألاقض جًغعا في الؿىاخل بما ٞيها اإلاغؤة الؿاخلُت؛
 صٖم ؾبل اإلاِٗكت اإلاغجبُت بالضزل واهخاج الٛظاء؛
 ػٍاصة صٖم بغامج ألاقٛا ٫الٗامت لدكُٛل الكباب في البجي الخدخُت وجُىٍغ مهاعاتهم في اؾخسضام اإلاٗضاث الخضًشت والخٟٔ
والخبرًض والى٣ل والدؿىٍ٤؛
 الخٗاون م٘ اإلاىٓماث الضولُت لخجاوػ ؤػمت الخمىٍل ،والتي ما جؼا ٫بداحت لغ ٘ٞمؿخىي الخيؿُ ٤والخٗاون والكغا٦ت،
وجمشل زُت الخٛظًت مخٗضصة الُ٣اٖاث ؤخض ؤَم آلالُاث التي جبىتها الخ٩ىمت لخكض الخمىٍل وبىاء ٢ضعاث الُ٣إ
الؿم٩ي.
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ألاطعمت الخػساء
جيخهج البلضان اإلاىُىٍت جدذ خغ٦ت ع ٘ٞمؿخىي الخٛظًت )ُ (SUN Movement
الىٓم الٛظاثُت ٦مٟهىم حضًض لخٗؼٍؼ الخٛظًت
وجىىٕ مهاصعَا ،وتهض ٝمً زال ٫الُ٣إ الؼعاعي الى ػٍاصة اؾهاماجه في الخٛظًت الى ؤ٢ص ى خض مم ،ً٨وجدغٍ ٪الُ٣اٖاث
ال٩امىت لخُٟٗلها في ػٍاصة بهخاج اإلادانُل والؿل٘ الؼعاُٖت بما ٌٗؼػ الخٛظًت والصخت في صٖم ؾبل مِٗكت الؿ٩ان في ٧اٞت
ً
اإلاىاَ ٤وزهىنا الغٍُٟت منها ،ووكغ الىعي الخٛظوي في ؤوؾاٍ اإلاؼاعٖحن وألاؾغ ال٣ٟحرة بما ًدؿً حٛظًت ؤٞغاصَا بمً ٞيهم
الٟئاث ألايٗ٧ ٠اليؿاء وألاَٟا.٫
ً
وفي الُمًً ،مشل جغاح٘ ؤلاهخاج الؼعاعي والظي بل ٜمٗض ٫الىمى ُٞه  2ِ٣ٞ %1.9م٘ همى ؾ٩اوي ً٣ضع ( 3)%2.8زُغا ٖلى
الاؾخ٣غاع الا٢خهاصي في الُمً ،الظي ٌكحر لىحىص ٞجىٍ بحن الىمى الؿ٩اوي والؼعاعي ،وٍمشل اهسٟاى الىمى في َظا الُ٣إ
ً
ماقغا إلاساَغ ا٢خهاصًت واهدكاع لل٣ٟغ واإلاجاٖت بحن الؿ٩ان.
وفي َظا الهضص حؿعى الخ٩ىمت الى ػٍاصة مٗضالث الىمى الؼعاعي لخد ٤ُ٣ألامً الٛظاجي و الخٛظوي ومداعبت ال٣ٟغ مً زال ٫بهخاج
ؾل٘ ٚظاثُت لالؾتهال ٥والدؿىٍ ٤و جدؿحن و جىىَ٘ مهاصع الخٛظًت و ػٍاصة الاٖخماص ٖلى اإلاىاعص الٛظاثُت و جدؿحن الضزل وٞغم
الخهىٖ ٫لى ؤٚظًت و جدؿحن الٗال٢ت بحن اإلاؿتهل٨حن ومهاصع ألاٚظًت.
و جدضص الاؾتراجُجُت الىَىُت للُ٣إ الؼعاعي  2016-2012اإلاكا٧ل الغثِؿُت التي جىاحه الُ٣إ الؼعاعي في الُمً :بالهخاحُت
ّ
اإلاىسًٟت؛ وج٣لو الاؾدشماعاث الٗامت؛ ويٗ ٠جم٨حن اإلاغؤة الغٍُٟت ،التي حٗخمض ٖليها مٗٓم مخُلباث بصاعة ألاؾغة والصخت
الجهاػ اإلاغ٦ؼي لالخهاء ()2020
خالت ؾ٩ان الُمً  ، 2021اإلاجلـ الىَجي للؿ٩ان
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والخٛظًت .وحكحر الاؾتراجُجُت الى ان َظٍ الٗىامل الشالزت جدؿبب باػصًاص مٗضالث ال٣ٟغ ،واوٗضام ألامً الٛظاجي وؾىء الخٛظًت في
ّ
الخٗغى لهضماث اعجٟإ ألاؾٗاع في
اإلاىاَ ٤الغٍُٟت ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي٦ ،ما جاصي لالٖخماص ٖلى واعصاث الٛظاء ،وبالخالي
الاؾىا ١الخاعحُت وجظبظب الٗغى ٖلى اإلاؿخىي الٗام.
وٍخُلب ألامغ جىمُت مؿخضامت للُ٣إ الؼعاعيٖ ،بر ع ٘ٞمؿخىي الاؾدشماع والضٖم الدكغَعي وال٣اهىوي لخد ٤ُ٣مٗضالث جدؿ ٤م٘
الىمى الؿ٩اوي لخُُٛت الاخخُاحاث اإلاتزاًضة وجس ٌُٟاإلاؿخىعص مً الٛظاء و الىنى ٫إلاؿخىٍاث اًٞل مً الامً الٛظاجي
والخٛظوي والىمى الؼعاعي اإلاؿخضام.
٦ما ًخُلب ألامغ حٗؼٍؼ ٢ضعاث اإلاؼاعٖحن في اإلاىاَ ٤الغٍُٟت ٖلى الهمىص وحسخحر مىاعصَم لؼعاٖت مجمىٖت مخىىٖت مً اإلادانُل
ً
والؿل٘ بما ٞيها الخبىب و الٟىا٦ت والخًاع وجغبُت الخُىاهاث ،بضال مً التر٦حز بك٩ل خهغي ٖلى ػعاٖت اإلادانُل الغَُٗت لبُٗها
في الاؾىا.١
َظا بالياٞت لضٖم وجدؿحن ؾبل اإلاِٗكت والىنى ٫بلى الٛظاء ال٩افي واإلاؿخمغ بما ًدؿً الىي٘ الا٢خهاصي لألؾغ واإلاجخمٗاث
ً
ٖلى خض ؾىاء باٖخباع الؼعاٖت هي اإلاهضع الغثِس ي للضزل ل٨شحر مً ألاؾغ زهىنا في اإلاىاَ ٤الغٍُٟت وبما ًم٨نها مً حُُٛت
اخخُاحاتها مً اإلاىاعص الٛظاثُت الٛحر مىخجت لضحهم ،الى حاهب ال٣ضعة ٖلى الىنى ٫الى الغٖاًت الصخُت والخٗلُم واإلاُاٍ الىُٟٓت
اإلاإمىهت.

أَمُت اللطاع الصزاعي في الاكخطاد الىطىـي:
الؼعاٖت في الُمً لِؿذ ُ٢اٖا ا٢خهاصًا  ِ٣ٞول٨نها ؤؾلىب خُاٍ لها وْاث ٠ا٢خهاصًت واحخماُٖه وبُئُت ٦ما ؤن الُ٣إ
الؼعاعي ٌٗض الُ٣إ ؤلاهخاجي ألاَم بحن مسخل ٠الُ٣اٖاث الا٢خهاصًت خالُا وٖلى اإلاضي الُىٍل وٍخطر طل ٪مً زال٫
مؿاَمخه بدىالي  4 %17.6مً ؤحمالي الىاجج اإلادلي ٦إ٦بر ُ٢اٖاث الا٢خهاص ال٣ىمي ،وبطا ما ؤيُ ٠بلُه مؿاَمت الُ٣اٖاث
الا٢خهاصًت ألازغي اإلاغجبُت بإوكُت ػعاُٖت مشل (الى٣ل ،الخجاعة ،الخهيُ٘ ،الخ) ٞإن ؤَمُت َظا الُ٣إ ؾتزصاص مً زال٫
آلاحي:
 اعجباٍ خىالي  5 %73.5مً الؿ٩ان بالُ٣إ الؼعاعي العجباٍ مِٗكتهم في الغٍ ٠ؾىاء ٧اهىا ٌٗملىن في الؼعاٖت بك٩ل
مباقغ ؤو ٌٗملىن في الخضماث والخغ ٝوالهىاٖاث التي جسضم ؾ٩ان الغٍ ٠والخًغ ٖلى خض ؾىاء؛
 حكُٛله أل٦ثر مً هه٢ ٠ىة الٗمل في البالص ؤي بدىالي  5 %52مً ال٣ىي الٗاملت ,ل٩ىن َظا الُ٣إ ألا٦ثر اؾدُٗابا
وجىٞحرا لٟغم الٗمل واخخىاءٍ لل٣ىي الٗاملت بخىٞحر ٞغم ٖمل ليؿبت ٦بحرة مً الٗمالت اإلادلُت؛
 جىٞحرٍ حؼء ٦بحر مً اخخُاحاث الؿ٩ان الٛظاثُت ،وفي ْل مٗض ٫الىمى الؿ٩اوي  %2.8ؾىىٍا  3الظي ًدخم ٖلى الخ٩ىمت
بدىمُت َظا الُ٣إ بمٗضالث ا٦بر مً مٗضالث همى الؿ٩ان لخُُٛت الاخخُاحاث اإلاتزاًضة للؿ٩ان وجس ٌُٟاإلاؿخىعص مً
الجهاػ اإلاغ٦ؼي لإلخهاء ()2019
الاؾتراجُجُت الىَىُت للُ٣إ الؼعاعي 2016-2012
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الٛظاء خالُا؛
ٌ ؿاَم الُ٣إ الؼعاعي بدىالي  4 %17.6مً ؤحمالي الىاجج اإلادلي؛ وجبل( ٜاإلاؿاخت الهالخت للؼعاٖت  1.452ملُىن َ٨خاع)
واحمالي اإلاؿاخت ال٩لُت هدى  1.609ملُىن َ٨خاع .6
ً خدمل الُ٣إ الؼعاعي مؿاولُت ٦بحرة في الخٟاّ ٖلى البِئت والخىاػن البُئي مً زال ٫ػٍاصة اإلاؿاخت الخًغاء وخماًتها،
واؾخٛال ٫ونُاهت اإلاىاعص الُبُُٗت التي جضَىعث وػاصث مً عٗ٢ت مؿاخت الجٟا ٝوالخصخغ و٣ٞضان ٖىانغ الخهىبت في
التربت؛
ٌٗ خبر الُ٣إ الؼعاعي ٖامل اؾخ٣غاع وؿبي للؿ٩ان وٖامل مدض للهجغة الضازلُت وٖامل ج٣لُو إلاٗضالث اإلاكا٧ل
الاحخماُٖت والا٢خهاصًت ( الجغٍمت والاهدغا )ٝواؾخٛال٢ ٫ضعاث وَا٢اث زال٢ت؛
ٌ ك٩ل حؼء ٦بحرا مً الهاصعاث الٛحر هُُٟت.
بن للىمى الؼعاعي آزاع اًجابُت للخض مً ال٣ٟغ ومؿخىي ألامً الٛظاجي مً زال:٫
 جىٞحر الُٗام ال٩افي واإلاخىىٕ ،وجد ٤ُ٣صزل ؤٖلى.
 الخض مً ال٣ٟغ وخضور اإلاجاٖاث وخاالث ؾىء الخٛظًت،
 زلٞ ٤غم ٖمل لكغٍدت ٦بحرة مً الٗمالت،
 اإلادآٞت ٖلى الخىىٕ البُىلىجي.
 اإلاؿاَمت في جلبُت الاخخُاحاث الاوؿاهُت ،واإلاخُلباث الاؾاؾُت للهمىص الغٍٟي وحٗؼٍؼ ؾبل اإلاِٗكت ،وٍىٗ٨ـ طل ٪في
جدؿحن اإلاؿخىي اإلاِٗش ي والخٛظوي لألؾغ وج٣لُل وؿبت ال٣ٟغ.
 ػٍاصة اإلاؿاَمت في الىاجج اإلادلي
 جىٞحر اإلاىاص الخام مً اإلاىخجاث الؼعاُٖت اإلادلُت بما ٌٗؼػ جُىٍغ الهىاٖاث الٛظاثُت ،والخض مً اؾخحراص اإلاهىىٖاث
الٛظاثُت وحصجُ٘ اؾخسضام اإلاىخجاث اإلادلُت.
وٍخمشل صوع الُ٣إ الؼعاعي في زُت الخٛظًت مخٗضصة الُ٣اٖاث  ،2023/2021في ػٍاصة مؿخىي الاهخاحُت للمدانُل الغثِؿُت
ً
ً
(الخبىب ،الخًغواث ،الٟىا٦ه) ،وحٗؼٍؼ مهاصع الضزل لألؾغ الؼعاُٖت اإلاىخجت ،وجدؿحن حىصة ألاٚظًت اإلاؿتهل٨ت هىٖا و٦ما.
والتي ؾِؿخُٟض منها نٛاع اإلاؼاعٖىن في مسخل ٠مدآٞاث الجمهىعٍت .واخخىث الخُت ٖلى ؾخت اَضا ٝمباقغة جىُىي جدذ
٧ل َض ٝمجمىٖت مً الاوكُت اإلاسخلٟت لخدَ ٤ُ٣ظٍ الاَضا.ٝ

اإلاسأة السٍفُت وجأثسَا بظىء الخغرًت
جدٓى اإلاغؤة الغٍُٟت باَخمام وَجي زام ًىُل ٤مً ٧ىجها التي جخدمل مٗٓم ؤٖباء الٗمل في اإلاجز٦ ٫ما ان لها صوعا مهما في
الٗمل الؼعاعي بكُ٣ه الىباحي والخُىاوي ،خُث ج٣ىم بإوكُت واؾٗت الىُا ١حكمل بهخاج الٛظاء والخهيُ٘ الٛظاجي والدؿىٍ.٤
وهي ا٦ثر جإز ًغا بيخاثج ه٣و الخٛظًت ؤو اوٗضام ألامً الٛظاجي ،وحكحر الاؾخ٣هاءاث الى ان َىاّ ٥
جدضًاث ّ
َامت جىاحهها اليؿاء
ؤلاخهاء الؼعاعي 2019
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الغٍُٟاث في مجا ٫الؼعاٖت منها:
ٖ ضم جىٞغ مُاٍ الكغب ال٩اُٞت ،ونٗىبت الخهىٖ ٫لى مُاٍ الغ ّي.
ٖ ضم ج٣ضًم زضماث ؤلاعقاص الؼعاعي والخضماث ألازغي باإلاؿخىي اإلاُلىب لليؿاء الغٍُٟاث ،ومدضوصًت الخضعٍب.
 مدضوصًت الخمىٍالث وألاوكُت الخ٩ىمُت لبرامج جىمُت اإلاغؤة الغٍُٟت.
 نٗىبت خهى ٫اليؿاء ٖلى ٢غوى مِؿغة مً اللىاحي لضحهً ملُ٨ت عؾمُت ل ُ٘٣ؤعى.
 الٗاصاث والخ٣الُض الاحخماُٖت الؿاثضة والتي ّ
جدض مً مكاع٦ت اليؿاء في اإلاكاعَ٘ ،والجمُٗاث ،والخٗاوهُاث الخىمىٍت.
 مدضوصًت الضعاؾاث والبدىر والبُاهاث اإلاخٗل٣ت بضوع اإلاغؤة الغٍُٟت في الؼعاٖت.
اطا ٞهىا ٥خاحت بلى جم٨حن اإلاغؤة الغٍُٟت بك٩ل ًاَلها للمكاع٦ت بك٩ل ؤ٦ثر ٗٞالُت خى ٫الً٣اًا التي جازغ ٖلى خُاتها زهىنا
في الجاهب الخٛظوي ،وَىا ٥خاحت للخىُٖت بضوع الىىٕ الاحخماعي في ٖملُاث اإلاكاع٦ت الٟٗالت في اإلاجخم٘ بما ًد ٤٣الا٦خٟاء
الخٛظوي ألاؾغي واإلاجخمعي ٖلى مسخل ٠اإلاؿخىٍاث.

ممحزاث الاطدثماز في اللطاع الصزاعي:
 جىٞغ عٗ٢ت ػعاُٖت نالخت للؼعاٖت ،بمؿاخت نالخت للؼعاٖت ج٣ضع  1.5ملُىن َ٨خاع .6
 جدؿً مٗضالث الهُى ٫اإلاُغي الؿىىي في ْل الخٛحراث اإلاىازُت وٍىٞغ َظا الخدؿً ٦مُاث مُاٍ بياُٞت للغي حصج٘
ٖلى حظب الاؾدشماع بلى َظا الُ٣إ الهام.
 وحىص جىــىٕ مىــادي ٦بُــغ ًــىٞغ ٞــغم مالثمــت لخىــىٕ اإلاــكاعَ٘ الؼعاُٖــت (الىباحي والخُىاوي).
 جىاٞغ اإلاىاص ألاولُت ب٨مُاث ٦بحرة لُ٣ام اإلاكاعَ٘ الؼعاُٖت.
 وحىص ٧اصع ٞجي ػعاعي مضعب وماَل لهجاح اإلاكاعَ٘ الؼعاُٖت.
 امخال٦ ٥شحر مً اإلاىخجاث الؼعاُٖت الُمىُت للمحزة اليؿبُت الخىاٞؿُت.
 جخىاٞغ في الُمً ألاًضي الٗاملت اإلاخمحزة بمهاعاتها الٗالُت و٢ضعتها الخىاٞؿُت وعزو ٧لٟتها.
 الخدؿً اإلاؿخمغ في زضماث ؤلاعقاص الؼعاعي والى٢اًت وصخت الخُىان.
 الاَخمام ال٨بحر الظي جىلُه الخ٩ىمت بالُ٣إ الؼعاعي ؾىاء مً خُث جىحهها الؾخهالح ألاعاض ي الؼعاُٖت ؤو الدؿهُالث
الاثخماهُت والدؿىٍُ٣ت اإلا٣ضمت للمؼاعٖحن وللمؿدشمغًٍ في َظا الُ٣إ.
 الخىحه ا لجاص للخ٩ىمت لغ ٘ٞوؿب الا٦خٟاء الظاحي في بٌٗ اإلاىخجاث الهامت ،ولخد ٤ُ٣طل ٪ؤ٢امذ الخ٩ىمت ٖضة
مكاعَ٘ وزضماث ماؾؿُت لؼٍاصة الاؾدشماعاث الؼعاُٖت في بهخاج جل ٪اإلادانُل.
 اإلاىاٞؿت في الُ٣إ الؼعاعي مىسًٟت وؿبُا.
واخخىث خطت الخغرًت مخعددة اللطاعاث على طخت اَداف جػم مجمىعت مً الاوشطت اإلاخخلفت ،وهي:
 .1ع٢ ٘ٞضعاث ال٩اصع الؼعاعي الظًً ً٣ضمىن زضماث ػعاُٖت خؿاؾت للخٛظًت؛

15

مسارات ال ُّنظم الغذائ ّية :نحو نظم غذائية مستدامة

SUN-Yemen

 .2ػٍاصة ؤلاهخاحُت وجدؿحن حىصة وجىىٕ اإلادانُل الؼعاُٖت؛
 .3ػٍاصة ؤلاهخاحُت وجدؿحن صخت وحىصة الثروة الخُىاهُت؛
 .4عٟ٦ ٘ٞاءة الغي اإلاؿخضام وبصاعة اإلاُاٍ ٖلى مؿخىي اإلاؼعٖت؛
 .5صٖم وع ٘ٞمؿخىي بهخاج ألاٚظًت اإلادضوص الىُا ١وٖملُت ججهحزَا وججاعة الخجؼثت؛
 .6ػٍاصة مؿخىي الٟهم والىعي خى ٫مماعؾاث الخٛظًت الجُضة وؾالمت ألاٚظًت والىٓاٞت.

الاثاز الصحُت والاجخماعُت لللاث خطىضا ً على الفئاث ألاغعف ” اليظاء والاطفاٌ“
ًازغ ال٣اث ٖلى الصخت بإق٩ا ٫مخٗضصة خُث ٌٗمل ٖلى ع ٘ٞالً ِٛواهسٟاى وػن اإلاىالُض والغي٘ ٖىض جىاو ٫اإلاغؤة الخامل
لل٣اث؛ وَى اخض مؿبباث الؿغَان هدُجت الاؾخسضام اإلاٟغٍ للمبُضاث اإلاخٗضصة اط ٌٗخبر اؾخٗما ٫اإلابُضاث الخكغٍت والُٟغٍت
ً
قاج٘ حضا في بهخاج ال٣اث ،وال ًخم اؾخسضام جل ٪اإلابُضاث و٣ٞا للمٗاًحر الٗاإلاُت اإلاؿمىح باؾخسضامها في اإلاىخجاث الؼعاُٖت٦ ،ما
اهه ٌؿخجز ٝمحزاهُت ألاؾغة ومًُٗت للى٢ذ.
ػاصث اإلاؿاخت اإلاؼعوٖت بال٣اث ا٦ثر مً  6 13يٟٗا زال ٫الشالزت ٖ٣ىص اإلاايُت ،مما ؤصي بلى جىا٢و اإلاؿاخاث اإلاؼعوٖت بالؿل٘
الٛظاثُت والخهضًغٍت مشل البن والٟىا٦ه والخًغ والظعة الغُٗٞتٟٞ ،ي ٖام  2019بلٛذ اإلاؿاخت اإلاؼعوٖت بال٣اث هدى  167ؤل٠
َ٨خاع  6بما ًمشل  %15مً بحمالي اإلاؿاخت اإلادهىلُت  6و  %28مً اإلاؿاخت اإلاغوٍت  6وَؿتهل ٪ال٣اث ٦مُاث َاثلت مً اإلاُاٍ
اإلادضوصة ،مما ً٣لل مً ال٨مُاث اإلاخاخت للمدانُل ؤلاؾت راجُجُت والؿل٘ طاث الُ٣مت الٗالُت والتي حؿهم في جىٞحر الى٣ض ألاحىبي
وجدؿحن ْغو ٝألامً الٛظاجي في البالص خُث ٌؿتهل ٪ال٣اث  %23مً بحمالي اؾتهال ٥اإلاُاٍ  7و  %25مً اؾتهال ٥اإلاُاٍ في
الؼعاٖت٦ . 7ما ان الاؾتهال ٥اإلاتزاًض لل٣اث ٌؿاَم بك٩ل ٦بحر في حٗمُ ٤مك٩لت ال٣ٟغ واوٗضام ألامً الٛظاجي والخٛظوي واخض
اإلاؿبباث الغثِؿُت الهدكاع ؾىء الخٛظًت في اوؾاٍ اإلاجخم٘ الُمجي.
ان اهدكاع اؾتهال ٥ال٣اث ٌك٩ل ْاَغٍ زُحرة زهىنا ٖلى مؿخىي ألاؾغ الٛحر مامىت ٚظاثُا .وز ٌٟالُلب ٖلُه َى الخدضي
ألانٗب الظي ًىاحه الُمً العجباَه الىزُ ٤باألبٗاص الاحخماُٖت ٦ما ان حصجُ٘ اإلادانُل البضًلت لل٣اث ًخُلب مجهىصاث ٦بحرة
لخدؿحن عبدُت وجىاٞؿُت جل ٪اإلادانُل ،وفي ؾبُل مىاحهت َظٍ الخدضًاث ٌؿخلؼم بوكاء هٓام ماؾس ي للخٗامل الكامل م٘ ٧ل
اإلاىيىٖاث اإلاٗ٣ضة واإلادكاب٨ت لل٣اث في اإلاضي ال٣هحر والبُٗض.

اَم اإلاشاول واإلاعىكاث التي جىاجه اللطاع الصزاعي :
خضصث ؤلاؾتراجُجُت الىَىُت للُ٣إ الؼعاعي  2016-2012اإلاكا٧ل الغثِؿُت التي جىاحه الُ٣إ الؼعاعي في الُمً ُٞما ًلي:
 بهخاحُت مىسًٟت "ٖلى الغٚم مً الخدؿِىاث ألازحرة في ٟ٦اءة اؾخسضام اإلاُاٍ".
ّ
 ج٣لو الاؾدشماعاث الٗامت "بما في طل ٪الاؾدشماعاث في الخضماث والبدىر وؤلاعقاص الؼعاعي".
 حٗؼٍؼ صوع اإلاغؤة الغٍُٟت "٧ىجها ج٣ىم بشالزت ؤعبإ الٗمل الؼعاعي وبجمُ٘ مخُلباث بصاعة ألاؾغة والصخت والخٛظًت".
صعاؾاث ؾاب٣ت
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وحكحر الاؾتراجُجُت الى ان َظٍ الٗىامل الشالزت جدؿبب باػصًاص مٗضالث ال٣ٟغ ،واوٗضام ألامً الٛظاجي وؾىء الخٛظًت في اإلاىاَ٤
ّ
الخٗغى لهضماث اعجٟإ ألاؾٗاع في الاؾىا ١الخاعحُت
الغٍُٟت ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي ،والاٖخماص ٖلى واعصاث الٛظاء وبالخالي
وجظبظب الٗغى ٖلى اإلاؿخىي الٗام .ومً اإلاكا٧ل واإلاٗى٢اث الازغي:
 يٗ ٠اإلاىاػهت اإلاٗخمضة للُ٣إ الؼعاعي.
 شخت اإلاىاعص الُبُُٗت ٧اإلاُاٍ و٢لت اإلاؿاخت الهالخت للؼعاٖت لٗضة اؾباب مشل الؼخ ٠الصخغاوي والجٟا. ٝ
 الخٛحراث اإلاىازُت ازغث بك٩ل ٦بحر ٖلى الاهخاج الؼعاعي بك٩ل مباقغ زال ٫آلاوهت الازحرة.
 جٟخذ الخُاػاث الؼعاُٖت وَظٍ اإلاك٩لت ٌٗاوي منها الُ٣إ الؼعاعي في ٚالبُت الضو ٫الىامُت.
 ػٍاصة اإلاؿاخت اإلاؼعوٖت بال٣اث ٖلى خؿاب اإلادانُل الٛظاثُت الازغي.
 يٗ ٠الخضعٍب والخإَُل لل٩اصع الٟجي الؼعاعي.
ان مىاحهت َظٍ الخدضًاث الخىمىٍت اإلاخٗل٣ت بالُ٣إ الؼعاعي وبالهخاج الٛظاجي في الُمً جدخم جىحه ؾُاس ي خ٣ُ٣ي و جًاٞغ
الجهىص الغؾمُت واإلاىٓماث الضولُت والُ٣إ الخام في الُمً الى بظ ٫اإلاؼٍض مً الجهىص لضٖم و خماًت َظا الُ٣إ و٧اٞت
اإلاغجبُحن به ،للىنى ٫إلاؿخىٍاث اًٞل مً الامً الٛظاجي والخٛظوي والىمى الؼعاعي اإلاؿخضام.

كطاع الخعلُم والحماًت الاجخماعُت
خدماث الخعلُم
ؤولذ الخ٩ىمت الُمىُت ؤولىٍت ٖالُت لؼٍاصة الالخدا ١بالخٗلُم ،وزانت الخدا ١الٟخُاث باإلاضاعؽ في اإلاىاَ ٤الغٍُٟت ،خُث حكحر
الاخهاثُاث الخ٣ضًغٍت للٗام  2022 /2021الى وحىص ؤ٦ثر مً  6.5ملُىن َالب وَالبت ملخد٣ىن بالخٗلُم في ٖمىم الجمهىعٍت
خُث بلٖ ٜضص الُالب اإلالخد٣ىن بالخٗلم ألاؾاس ي  5,689زمؿت ملُىن وؾخماثت وحؿٗت وزماهىن الَ ٠الب وَالبت منهم
 3,116زالزت ملُىن وماثت وؾخت ٖكغ الَ ٠الب ( ط٧ىع ) و 2,574ازىان ملُىن وزمؿماثت وؤعبٗت وؾبٗىن الَ ٠البت ( بهار )،
ُٞما بل ٜالُالب اإلالخد٣ىن بالخٗلُم الشاهىي ؤ٦ثر مً  882زماهماثت وازىان وزماهىن الَ ٠الب وَالبت منهم  508زمؿماثت
وزماهُت الَ ٠الب ( ط٧ىع ) و  373زالزماثت وزالزت وؾبٗىن الَ ٠البت ( بهار ).
وٍخىػٕ الُالب ٖلى  17487مضعؾت في ٖمىم الجمهىعٍت ،خُث ًبل ٜاحمالي ٖضص مضاعؽ الخٗلُم ألاؾاس ي  17814مضعؾت منها
 802مضعؾت للظ٧ىع و  647مضعؾت لإلهار و  11365مضعؾت مسخلُت ( ط٧ىع واهار )ُٞ ،ما بلٖ ٜضص اإلاضاعؽ ألاؾاؾُت الشاهىٍت
 4300مضعؾت منها  438مضعؾت للظ٧ىع و  560مضعؾت لإلهار و  3302مضعؾت مسخلُت ( ط٧ىع واهار ) ،بِىما بلٖ ٜضص اإلاضاعؽ
الشاهىٍت اإلاؿخ٣لت  373مضعؾت منها  151مضعؾت للظ٧ىع و  62مضعؾت لإلهار و  160مضعؾت مسخلُت ( ط٧ىع واهار ).
جداو ٫الخ٩ىمت الاؾخجابت للخاحاث اإلالخت والُاعثت واإلاؿخجضة ٖلى الؿاخت الا٢خهاصًت والاحخماُٖت ٖبر خؼمت مً الؿُاؾاث
وؤلاحغاءاث الُٟ٨لت بخىٞحر الخلى ٫والخضزالث اإلاىاؾبت .بط جيخهج ؾُاؾاث تهض ٝلصماج مجمىٖت مً البرامج اإلاغاُٖت للخٛظًت،
منها :حٗؼٍؼ الجاهب الخىٖىي والخشُٟ٣ي ،جُىٍغ اإلاىاهج لخدمل عؾاثل جغ ٘ٞمً مؿخىي الخٛظًت ،و٦ظا ج٣ضًم الخىاٞؼ الخٛظوٍت.
٦ما حٗمل الخ٩ىمت في يىء ؾُاؾاتها واؾتراجُجُاتها وزُُها الخمؿُت والؿىىٍت ٖلى جىٞحر الخىاٞؼ مً زال ٫جىُٟظ الٗضًض مً
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ألاوكُت لجاخت الٟغم لاللخدا ١بالخٗلُم بهىعة ٖامت ،وصٖم حٗلُم الٟخُاث ٖلى وحه الخهىم ،لدصجُٗهً ٖلى الالخدا١
بالخٗلُم والاؾخمغاع ُٞه .ومً َظٍ ألاوكُت مكغوٕ الخٛظًت والخام بضٖم حٗلُم الٟخاة في اإلاىاَ ٤الغٍُٟت وال٣ٟحرة.
وَٗخبر مكغوٕ الخٛظًت بخضي مكاعَ٘ صٖم حٗلُم الٟخاة في اإلاىاَ ٤الغٍُٟت وال٣ٟحرة في مدآٞاث الجمهىعٍت ،لؿض الٟجىة في
الخٗلُم بحن الجيؿحن (ط٧ىع ،بهار) ،والخض مً الدؿغب ٖبر نغ ٝمىاص ٚظاثُت للُالباث ،لدصجُ٘ ألاؾغ ٖلى الض ٘ٞبالٟخُاث بلى
الخٗلم ،وحؿاَم في الخس ٠ُٟمً ال٣ٟغ ٖمىما وألامً الٛظاجي بهىعة زانت .؛ ٦ما حؿعى الىػاعة لخىؾُ٘ هُا ١الخٛظًت في
اإلاضاعؽ مً زال ٫جىؾُ٘ ج٣ضًم الىحباث اإلاضعؾُت بلى حاهب جىػَ٘ البؿ٩ىٍذ للُالب وجىٞحر اإلا٨مالث الٛظاثُت للٟخُاث
ّ
ّ
الصخُت في اإلاضاعؽ والخض مً بوكاع
الصخُت في اإلاضاعؽ وجىٞحر اإلاُاٍ آلامىت والبِئت
الُاٗٞاث .بالياٞت بلى بٖاصة جإَُل اإلاغا٤ٞ
ألامغاى .وحكمل زُت الخٛظًت مخٗضصة الُ٣اٖاث الخضزالث الخالُت:
 جىطُع هطاق جدخالث الحماًت الاجخماعُت :التي جمشل ؤخض ؤَم ع٧اثؼ جضزالث الخُت الُ٣اُٖت وزُت مجابهت َؼا٫
ألاَٟا ،٫بط حكمل الخدىٍالث الى٣ضًت اإلاكغوَت ،وج٣ضًم خىاٞؼ ه٣ضًت مكغوَت ألؾغ الُالباث ،وهمىطج مخ٩امل للمؿاٖضة
والخم٨حن الاحخماعي والا٢خهاصي ،و٢ؿاثم ه٣ضًت لألؾغة حؿتهضً 1000 ٝىم (ٞترة الخمل والغياٖت لألم)؛ وجىٞحر وجىؾُ٘
ً
هُا ١بغهامج الخٛظًت الخ٨مُلي الكامل؛ و٦ظل ٪اإلاؿاٖضة الٛظاثُت الٗامت بالؿال ٫الٛظاثُت للٟئاث ألاقض يٟٗا؛ ومكغوٕ
ال٣ؿاثم الى٣ضًت الظي ٌؿتهض ٝبك٩ل زام جدؿحن الاؾتهال ٥الٛظاجي للٟىا٦ه والخًغواث ٖلى مؿخىي ألاؾغة؛
والخدىٍالث الى٣ضًت اإلاكغوَت للخٛظًت ()CCT؛ والاؾخجابت الُاعثت لألػمت في الُمً ( )YECRPإلاى٘ اإلاجاٖت ( -اإلاىذ اإلاالُت
واإلاؿاٖضاث الٟىُت).


جىطُع هطاق جدخالث الخغرًت في اإلادازض :التي حكمل بوكاء مُابش صخُت للىحباث اإلاضعؾُت؛ وجغمُم اإلاغا ٤ٞالصخُت في
اإلاضاعؽ وجؼوٍضَا باإلاُاٍ ومؿخلؼماث الىٓاٞت ،و٦ظل ٪جىٞحر اإلاُاٍ الهالخت للكغب؛ بالياٞت للخضزالث الغامُت لخدؿحن
حٛظًت الٟخُاث وحُٛحر الؿلى ٥ؤلاًجابي هدى الخٛظًت الصخُت ٖبر اؾتهضا ٝمجالـ ألاباء وألامهاث واإلاجخم٘ اإلادُِ
باإلاضعؾت .وجخلخو ؤوكُت اإلاؿتهضٞت في الخُت ُٞما ًلي:
 جىٞحر م٨مالث اإلاٛظًاث الض٣ُ٢ت للُالب ،ومنها الخضًض والٟىالث؛
 الخسلو مً الضًضان للُالب ،وجىٞحر ألاصوٍت لٗالج صاء البلهاعؾُاث؛
 ج٣ضًم البؿ٩ىٍذ الُىمي للُالب؛
 ج٣ضًم الىحبت اإلاضعؾُت الُىمُت للُالب والٗاملحن في اإلاضعؾت؛
 جىٞحر خُ٣بت الىٓاٞت للُالب (بىحن وبىاث)؛
 جغمُم وػٍاصة ٦مُت وهىُٖت مغا ٤ٞالهغ ٝالهخي في اإلاضاعؽ وجىٞحر زؼاهاث اإلاُاٍ؛
 جىٞحر اإلاُاٍ الهالخت للكغب الىُٟٓت للمضاعؽ اإلاؿتهضٞت مً زال ٫اإلاٗالجت بال٩لىع وجىٞحر زؼاهاث مُاٍ الكغب؛
 جُىٍغ وَباٖت وجىػَ٘ اإلاىاص الخٗلُمُت خى ٫الصخت والخٛظًت لخدؿحن ٢ضعة الٗاملحن في مجا ٫الصخت اإلاضعؾُت
واإلاخُىٖحن؛
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 جضعٍب اإلاكغٞحن الصخُحن ٖلى الخىحُه لخىمُت ٢ضعاث الٗاملحن الصخُحن باإلاضاعؽ في جدؿحن الخالت الخٛظوٍت
والصخُت لألمهاث وألاَٟا٫؛
 الخىُٖت اإلاجخمُٗت لخدؿحن الخالت الخٛظوٍت والصخُت لألمهاث وألاَٟا ٫لٟغ ١الخىانل اإلاجخمعي ٖبر اإلاضاعؽ ٖلى
مؿخىي اإلادآٞاث واإلاضًغٍاث؛
 جضعٍب ٞغ ١الخىُٖت اإلاجخمُٗت وممشلي اإلاضاعؽ ٖلى مؿخىي اإلاغا٦ؼ اإلاغ٦ؼٍت واإلادآٞاث واإلاضًغٍاث ٖلى جىُٖت اإلاجخم٘
بالخٛظًت والصخت لٟغ ١الخىُٖت وممشلي اإلاضاعؽ؛
 بٖضاص وجىُٟظ بغامج جىُٖت زانت باإلاىاَ ٤اإلاهابت باألمغاى اإلاٗضًت مشل ال٩ىلحرا واإلاالعٍا وخمى الًىٖ ٪بر اإلاضاعؽ؛
 جُىٍغ وَباٖت ووكغ اإلاىاص الٛظاثُت والخش ٠ُ٣الهخي/الخىُٖت للمجخم٘؛
 بوكاء مجالـ ؤولُاء ألامىع لؼٍاصة مكاع٦ت اإلاجخم٘ ٖلى هُا ١ؤوؾ٘ وزضماث الخىُٖت مً ؤحل الضٖم التربىي والىٟس ي
والاحخماعي للُالب؛
 ج٣ضًم الضٖم الٟجي واإلاالي لخٗلُم الٟخُاث وػٍاصة الالخدا١؛
 خىاٞؼ ه٣ضًت مكغوَت ألؾغ الُالباث؛
 جىُْ ٠وجضعٍب مٗلماث عٍُٟاث في اإلاىاَ ٤طاث ألاولىٍت.

شٍادة جدخالث اإلاُاٍ والىظافت والطسف الطحي
حٗمل الخ٩ىمت بالخيؿُ ٤م٘ اإلاىٓماث الضولُت والُىُٖت الٗاملت في َظا اإلاجا ٫لخىٞحر الضٖم الالػم إلااؾؿاث اإلاُاٍ والهغٝ
الهخي للخغوج مً العجؼ الظي ؤنابها بؿبب يٗ ٠ؤلاًغاصاث الىاججت ًٖ ٖضم ٢ضعة اإلاكتر٦حن في حؿضًض مضًىهُاتهم في ْل
جضَىع اوياٖهم الا٢خهاصًت ،والىاججت ًٖ العجؼ في ص ٘ٞعواجبهم ،واعجٟإ ؤؾٗاع اإلاىاص الاؾتهالُ٦ت الُىمُت ،وٖضم ٢ضعة الضولت
في جىٞحر الضٖم اإلاالي لدكُٛل ونُاهت مىٓىمت اإلاُاٍ والهغ ٝالهخي وبًها ٫اإلاُاٍ للمكتر٦حن .وبؿبب جى ٠٢مدُاث ال٨هغباء
الخ٩ىمُت ًٖ الٗمل زال ٫الٟترة اإلاايُت ألامغ الظي ؤٖاٖ ١ملُت ضخ اإلاُاٍ بلى اإلاىاػ ٫وحؿبب بٗضم خهى ٫اإلاكتر٦حن ٖلى
ً
زضماث اإلاُاٍ والهغ ٝالهخي ٧ىجها حٗخمض ٧لُا في ضخ اإلاُاٍ ٖلى مىٓىمت الكب٨ت الىَىُت لل٨هغباء.
وحكمل جضزالث زُت الخٛظًت مخٗضصة الُ٣اٖاث ما ًلي:
 جدؿحن ٢ضعة ُ٢إ اإلاُاٍ والهغ ٝالهخي والىٓاٞت ٖلى الخيؿُ ٤مخٗضص الُ٣اٖاث والاؾخجابت للُىاعت؛
 ػٍاصة جىاٞغ اإلاُاٍ الهالخت للكغب م٘ بُٖاء ألاولىٍت للؿ٩ان اإلاٗغيحن لؿىء الخٛظًت؛
 جإ٦ض مً بحغاء ازخباع اإلاُاٍ باهخٓام؛
 جدؿحن الىعي واإلاماعؾاث الصخُت للمجخمٗاث م٘ التر٦حز ٖلى اليؿاء؛
 صٖم الدكُٛل اإلاؿخمغ لىٓام مٗلىماث بصاعة اإلاىاعص اإلااثُت؛





جىٞحر اإلاُاٍ الهالخت للكغب للىاػخحن لـ  3مالًحن هاػح؛
ً
بٖاصة جإَُل ونالث  /زُىٍ قب٨ت اإلاُاٍ التي جًغعث حؼثُا مً حغاء الخغب؛
ً
صازلُا ()IDPs؛
ػٍاصة الىنى ٫بلى زضماث الهغ ٝالهخي آلامىت للىاػخحن
ػٍاصة الىنى ٫بلى الهغ ٝالهخي اإلادؿً والبِئاث آلامىت والصخُت بِئاث ،بما في طل ٪جدؿحن بصاعة الىٟاًاث والبِئاث
الؿاخلُت والبدغٍت؛
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 مغا٢بت حىصة مدُت مٗالجت مُاٍ الهغ ٝالهخي ًٖ َغٍ ٤ازخباع ٚالث مدُاث الهغ ٝالهخي وجُُ٣م مضي مالءمت
اؾخسضاماتها ؤو الخسلو منها بإمان؛
ً
 بوكاء وخضاث مٗالجت مُاٍ الهغ ٝالهخي للمؿدكُٟاث والىخضاث الصخُت بُغٍ٣ت ٖلمُت ؾلُمت بُئُا ٢بل جهغٍٟها بلى
قب٨ت الهغ ٝالهخي؛
 بحغاء ازخباعاث حىصة مُاٍ الكغب اإلاىخٓمت للجهاث الٟاٖلت في الُ٣اٖحن الٗام والخام التي جىٞغ مُاٍ الكغب وعبِ
الازخباع باآللُاث (خؿب ألاوكُت ألازغي) إلاٗالجت مساو ٝحىصة اإلاُاٍ؛
ً
خغماها
 جضعٍب للٟغ ١اإلاُضاهُت في مجا ٫ال٩لىعة وؤلاصخاح البُئي والخىُٖت اإلاجخمُٗت م٘ التر٦حز ٖلى اإلاىاَ ٤الغٍُٟت ألا٦ثر
مً زضماث اإلاُاٍ والهغ ٝالهخي ،م٘ التر٦حز ٖلى جضعٍب اليؿاء.
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خىازاث الىظم الغرائُت في الُمً

خىازاث الىظم الغرائُت في الُمً
زال ٫الٟترة هىٞمبر 2021م – ًىلُى  ،2022هٓمذ الؿ٨غجاعٍت الخيؿُُ٣ت لغ ٘ٞمؿخىي الخٛظًت في الُمً ٖضص مً وعف الٗمل
والل٣اءاث اإلاىؾٗت للخىاعاث الىَىُت للىٓم الٛظاثُت قملذ اإلاؿاع ألاو ٫والشاوي والخامـ مً مؿاعاث الىٓم الٛظاثُت؛ والتي
ّ
صخُت ومؿخضامت ،وجىٞغ الٛظاء الهخي للجمُ٘ في ٧ل ألاو٢اث ،و٦ظل ٪نمىص الىٓم
جغ٦ؼ ٖلى الخدى ٫هدى ؤهماٍ اؾتهال٥
الٛظاثُت في وحه ألاػماث .وٖمل ٞغٍ ٤جىٓم الخىاعاث ٖلى صٖم اإلاكاع٦حن زال ٫الل٣اءاث الخىاعٍت ٖلى بًجاص خلىٖ ٫ملُت
جخىاءم م٘ مخُلباث الؿُا ١الغاًَ في البالص ،م٘ ألازظ في الاٖخباع الٟغم الغاَىت واإلاؿخ٣بلُت لضٖم مغوهت الىٓم الٛظاثُت في
الُمً .و٢ض ع٦ؼث الخلى ٫اإلا٣ترخت ٖلى:
 حٗؼٍؼ الخيؿُ ٤والكغا٦ت مً ؤحل جدؿحن الىٓم الٛظاثُت والخس ٠ُٟمً ؤػمت الٛظاء الغاَىت في البالص؛
 مٗالجت ؤوحه ٖضم اإلاؿاواة في الىنى ٫بلى الٛظاء واؾخسضام اإلاىاعص واإلاٗغٞت وألانى ٫والخ٨ىىلىحُا وألاؾىا / ١ؾالؾل
الُ٣مت؛
 حٗؼٍؼ ٢ضعاث ومىاعص اإلاؼاعٖحن والهُاصًً واليؿاء والكباب واإلااؾؿاث مخىاَُت الهٛغ والهٛحرة واإلاخىؾُت للمكاع٦ت
بٟٗالُت ٖلى َى ٫ؾلؿلت الىٓام الٛظاجي؛ مً ؤلاهخاج بلى الاؾتهال ،٥وجؼوٍضَم باألصواث والخ٣ىُاث والخضماث الاؾدكاعٍت
الالػمت وحٗؼٍؼ مكاع٦تهم م٘ الُ٣إ الخام؛
 بصاعة اإلاساَغ ٖلى حمُ٘ اإلاؿخىٍاث  -الٟغص واإلاجخم٘ والخ٩ىمت وألاهٓمت؛
 جيؿُ ٤الؿُاؾاث والبرامج والاؾدشماعاث (بما في طل ٪اإلاٗىهت) بحن حمُ٘ ؤصخاب اإلاهلخت ،بُ٣اصة الخ٩ىماث؛
 اؾخ٨كا ٝالخمىٍل اإلاسخلِ والكغا٧اث بحن الُ٣اٖحن الٗام والخام ( )PPPلخكض الخمىٍل للمباصعاث التي حٗاوي مً ه٣و
اإلاىاعص لخضار حُٛحر بًجابي في الىٓم الٛظاثُت؛
ّ
الصخُت ٖلى َى ٫زِ ؾالؾل الُ٣مت ،مً ؤلاهخاج بلى الاؾتهال٥؛
 حُٛحر الؿلى ٥واإلاماعؾاث ٚحر
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 الخٗغٖ ٝلى اإلاماعؾاث الؼعاُٖت الًاعة مشل ؤلاٞغاٍ في اؾخسضام ألاؾمضة واإلابُضاث والغي اإلاٟغٍ التي حؿهم في جضَىع
التربت و٢لىٍت التربت والخٗغٍت وتهضص الىٓم الٛظاثُت اإلاؿخضامت.
واهذ الحىازاث جسهص في مجملها على اإلاداوز الخالُت:
ُ
 .1بىاء ألاهظمت الغرائُت الىطىُت ،مً زال ٫حٗؼٍؼ البيُت الخدخُت واإلاٗلىماث والخىانل والخيؿُ ٤والخٗلم؛
 .2اللػاء على الجىع في الُمً ،مً زال ٫الخض مً مؿخىٍاث بوٗضام ألامً الٛظاجي وع ٘ٞمؿخىي الضزل؛
ّ
والطحي ،وزانت للٟئاث ألا٦ثر ٖغيت للخُغ مشل اليؿاء (ألامهاث والُاٗٞاث) وألاَٟا ٫و٦باع
 .3الىضىٌ ئلى الغراء اإلاغري
الؿً؛
 .4طالمت الغراءٖ ،لى َى ٫ؾالؾل الُ٣مت للىٓم الٛظاثُت (مً البظعة بلى اإلااثضة)؛
 .5الظُاطاث العامت وؤلاطتراجُجُاث الىطىُت لخٗؼٍؼ الخضزالث والغ٢ابت ٖلى الٛظاء (مً ؤلاهخاج بلى الاؾتهال)٥؛
 .6الخيامل والخيظُم الفعاٌ عبر الشساواث ؤلاطتراجُجُت بحن الخ٩ىمت واإلاجخم٘ والكغ٧اء الضولُحن لبىاء هٓم ٚظاثُت
مؿخضامت؛
ّ
ّ
صخُت.
الطحي واإلاغري ،وحُٛحر الؿلى ٥واإلاماعؾاث هدى حٛظًت
 .7زفع الطلب على الغراء

زؤٍت مظخلبلُت لىظم غرائُت مظخدامت في الُمً بدلىٌ عام 2030

ً
جغؾم مسغحاث خىاعاث الىٓم الٛظاثُت في الُمً مالمذ للمؿخ٣بل ال٣غٍب في البالص؛ بال ؤجها ؤًًا جاؾـ للخضزالث
ؤلاؾتراجُجُت التي مً قإجها جدؿحن مؿخىي ألامً الٛظاجي والخٛظًت و٦ظل ٪يمان الا٦خٟاء الظاحي مً الٛظاء الظي ًمشل زُىة
َامت هدى حٗؼٍؼ ألامً والاؾخ٣غاع والاػصَاع في البالص.
جخسظ َظٍ اإلاسغحاث ق٩ل مجمىٖاث الٗمل الىَىُت ،التي جخ٨خل يمً مجمىٖاث وَىُت َاصٞت؛ بط جدمل ٧ل مجمىٖت ٖلى
ّ
الصخُت واإلاؿخضامت٦ ،ما جمشل َظٍ اإلاجمىٖاث الىَىُت هىاة للخىانل والكغا٧اث
ٖاج٣ها مهمت الخُٛحر هدى جىٞغ الىٓم الٛظاثُت
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الٗاإلاُت وؤلا٢لُمُت م٘ اإلاؿاعاث الكبيهت وطاث الهلت .بن َظٍ اإلاجمىٖاث الىَىُت هي ولُضة الخاحت اإلالخت ٖلى اإلاؿخىي
الىَجي ،وجمخاش َرٍ اإلاجمىعاث بما ًلي:
 .1حٗمل مجمىٖاث الٗمل الىَىُت ٖلى جدضًض الٟجىاث والهٗىباث مً ؤحل بًجاص مؿاعاث الخلى ٫اإلاىاؾبت والٟ٨اة
ّ
والٟٗالت؛
 .2حك٩ل مغ٦ؼ للخض مً الخضزالث والؿُاؾاث اإلاجؼثت وٚحر اإلاخ٩املت؛
 .3جمشل مىهاث لخىاعاث الىٓم الىَىُت في اإلاجاالث اإلاىايُُٗت طاث الهلت؛
 .4مىهت ل٩اٞت الكغ٧اء وؤصخاب اإلاهلخت مً الخ٩ىمت واإلاجخم٘ اإلاضوي والُ٣إ الخام والكغ٧اء الضولُحن؛
 .5حؿهم َظٍ اإلاىهاث في ججاوػ بق٩الُاث الخيؿُ ٤اإلاخٗل٣ت بالىي٘ الغاًَ في البالص الىاحم ًٖ ؤلاه٣ؿام الؿُاس ي وحٗضص
الؿلُاث  ،بط جمشل َظٍ اإلاجمىٖاث مىهاث ّ
ٞىُت وَىُت تهض ٝلخضمت الىاؽ في ٧ل ؤعحاء البالص؛
ً
وجيؿُ٣ا َاثلحن لخد ٤ُ٣ؤ٢ص ى ٢ضع مً الٟ٨اءة
 .6جيؿُ ٤حهىص الخٗافي الضولُت والىَىُت واإلادلُت .بط ًخُلب الخٗافي مىاعص
والٟاٖلُت.
 .7حٗؼػ الاؾدشماعاث في صخت ؤلاوؿان والخٗلُم مً ؤحل الخىمُت اإلاؿخضامت َىٍلت ألاحل؛ بط ؤن التر٦حز ٖلى بىاء ال٣ضعاث
البكغٍت ًم ً٨ؤن ًبضؤ في حٗىٌٍ َظٍ الخؿاعة التي ُمىِذ بها البالص زال ٫الٗ٣ض الؿاب ،٤وٍاصي بلى جدؿِىاث ٦بحرة في
اإلاؿخ٣بل؛
 .8جىؾُ٘ هُا ١الاؾدشماع في جم٨حن اإلاغؤة في بغامج الخٛظًت وم٩اٞدت ال٣ٟغ والا٢خهاص الاؾغي مً زال ٫الاهخٗاف الكامل؛
 .9جىؾُ٘ هُا ١الاؾدشماع في جم٨حن الكباب لَال ١بم٩اهاتهم وحصجُٗهم والاؾخجابت لخُلٗاتهم وَمىخهم ولِـ ِ٣ٞ
الا٦خٟاء بالىٓغ بلى الاخخُاحاث اإلالخت لهم؛
 .10التر٦حز ٖلى ألامً الٛظاجي في ْل الُ٣ىص الؼعاُٖت في الُمً ،م٘ جؼاًض ٖضص الؿ٩ان والٗضًض مً الخدضًاث الجٛغاُٞت،
خُث ٌٗخمض الُمً ٖلى الىاعصاث مً ؤحل الٛظاء بك٩ل ٦بحر؛
 .11جىؾُ٘ هُا ١الاؾخٟاصة مً الُ٣إ الخام لًمان الىمى والخىُْ ٠والخمىٍل؛ زانت في ْل مدضوصًت اإلاىاعص الخ٩ىمُت،
ؾُ٩ىن للُ٣إ الخام واإلاجخم٘ اإلاضوي ؤَمُت زانت في صٖم الخٗافي بٗض الخغب والهغإ؛
 .12اجساط ههج مخ٩امل للخٗافي بٗض الخغب والهغإً ،غ٦ؼ ٖلى جُىٍغ ألاهٓمت باجبإ ههج ج٩املي لخضار حُٛحر مؿخضام.
ومً هاخُت أخسي جسهص مجمىعاث العمل على اطتهداف اإلاجاالث ألاطاطُت الخالُت:
 .1الاطدثمازاث الصزاعُت والظمىُت :التر٦حز ٖلى جدؿحن الىنى ٫والىٞغة والخض مً اوٗضام ألامً الٛظاجي؛
 .2الخىمُت الاكخطادًت :التر٦حز ٖلى ػٍاصة الاؾدشماع وؤلاهخاحُت م٘ الاؾخٟاصة مً مهاصع الخمىٍل اإلاخىىٖت؛
ً
 .3جمىحن الفئاث ألاهثر غعفا (اإلاسأة والطفل) :بْهاع جإزحر جدؿحن صخت اإلاغؤة والُٟل وحٗلُمهما ومكاع٦تهما في الا٢خهاص
واإلاجخم٘ ٖلى اإلاضي البُٗض؛
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 .4الشساواث الخىمىٍت ؤلاطتراجُجُت :ؾُاؾاث قٟاٞت وٗٞالُت خ٩ىمُت وقغا٧اث ٗٞالت بحن الُ٣اٖاث اإلاخٗضصة "الٗام والخام
واإلاجخم٘ والكغ٧اء الضولُحن في جُىٍغ البيُت الخدخُت".
 .5اللدزاث البشسٍت :وي٘ الؿُاؾاث واإلاٗالجاث اإلاازغة ٖلى الخىمُت البكغٍت ،وال ؾُما صخت الؿ٩ان والخٗلُم؛
 .6الجىدة :ؾالمت الٛظاء مً البظعة بلى اإلااثضة " ؾالؾل الُ٣مت لإلمضاصاث الٛظاثُت ".

اإلاىاغُع ذاث ألاولىٍت
ّ
والصخت وؾالمت
ع٦ؼث الخىاعاث الىَىُت للىٓم الٛظاثُت في مجملها ٖلى "ألاَٗمت الؼع٢اء؛ وألاَٗمت الخًغاء؛ والخٛظًت
ً
الٛظاء ،والهمىص في خاالث ألاػماث" وخضصث َظٍ الخىاعاث ٖضصا مً اإلاىيىٖاث طاث ألاولىٍت التيٖ ،ىض الٗمل ٖليها ،ؾدك٩ل
ً
ً
مؿاعا جدىلُا هدى هٓام ٚظاجي مؿخضام ومغن ومىه ،٠وُٞما ًلي ون ٠مىحؼ للمىايُ٘ طاث ألاولىٍت التي اهبش٣ذ ًٖ
الخىاعاث الىَىُت لىٓم الٛظاء في الُمً ،والتي اجسظث ق٩ل مجمىٖت مً مجمىٖاث الٗمل التي اج ٤ٟاإلاكاع٧ىن في الخىاعاث
ّ
الىَىُت ٖلى يغوعة جإؾِؿها ٦ألُاث للمىانغة واإلاخابٗت والخىُٟظ.
ل٣ض جم ا٢تراح مجمىٖاث الٗمل مً زال ٫اإلاكاع٦حن في خىاعاث الىٓم الٛظاثُت .بط ٖملذ الؿ٨غجاعٍت ٖلى بٖضاص ؤصواث ٖمل
ّ
للمجمىٖاث إلاؿاٖضة الٟغ١
الٟىُت ٖلى الٗمل بك٩ل حماعي ٞاٖل ،وويٗذ ؤصواث الٗمل ؤلاَاع الٗام للمسغحاث ،مً زال٫
حصجُ٘ اإلاكاع٦حن ٖلى جدضًض الٛاًاث وألاَضا ٝوالؿُاؾاث الٗامت إلاجمىٖاث الٗمل؛ و٦ظل ٪وي٘ جهىع مسخهغ خى٫
الؿُا ١الغاًَ وؤلاَاع اإلاىُ٣ي واإلاسغحاث اإلاخىٗ٢ت إلاجمىٖاث الٗمل الىَىُت .وُٞما ًلي مسغحاث مجمىٖاث ٖمل اإلاكاع٦حن
خى ٫جهىعاتهم إلاجمىٖاث الٗمل الىَىُت.
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اإلاىغىع

ذو ألاولىٍت

1

جىطُع هطاق

الحماًت الاجخماعُت
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1

1.1
الظُاق الىطني اإلاخعلم بمجمىعت العمل:
حؿبب الخغب والخهاع في جضَىع الىي٘ الا٢خهاص واعجٟإ وؿبت ال٣ٟغ والبُالت ٦ما حؿبب في اعجٟإ وؿبت ألاؾغ التي حٗخمض ٖلى
اإلاغؤة ٦مُٗل ،و٦ظل ٪ػٍاصة ؤٖضاص حغحى الخغب واإلاٗا٢حن و ػٍاص ٦بحرة في ٖضص الىاػخحن في ْل يٗ ٠الاؾدشماع في قتى اإلاجاالث
وزانت في الاهخاج الؼعاعي والؿم٩ي بالياٞت الى الخٛحراث اإلاىازُت في مٗٓم مدآٞاث الجمهىعٍت وؤزغَا ٖلى الؼعاٖت
والانُُاص.
بن ُٚاب الٗضالت الاحخماُٖت وٖضم الالتزام بمباصت الخماًت الاحخماُٖت (الىنى ٫الى اإلاىاعص الٛظاثُت ) حؿبب في اجهُاع الٟئاث
ً
ألا٦ثر يٟٗا وتهمِكا و٦ظا الٟئاث مً طوي الاخخُاحاث الخانت و اإلاٗا٢حن بالياٞت الى يٗ ٠جىٞغ الخضماث التي حُٛي
اخخُاحاث اإلاىاَىحن بالخض ألاصوى مشل(اوٗضام الغواجب) ،اياٞت الى طلٖ ٪ضم حصجُ٘ الخغ ٝواإلاهً الهٛحرة اإلاضعة للضزل في ْل
ٖضم وحىص مكاعَ٘ اؾدشماعٍت لضٖم ٞئت ال٣ٟغاء.
اإلابرزاث:
 مٗٓم اإلاكغوٖاث في الى٢ذ الغاًَ اٚازُت وٚحر جىمىٍت وٚحر مؿخضامت؛
 جضَىع ُ٢مت الٗملت اإلادلُت ،وؤزغَا ٖلى اإلاؿخىي اإلاِٗش ي للٟئاث الًُٟٗت والهكت؛
 يٗ ٠الاؾدشماع في اإلاىاعص اإلادلُت بؿبب يٗ ٠ال٣ضعة ٖلى الىنى ٫الى اإلاىاعص الٛظاثُت.
 يٗ ٠الاحىع وجضوي مؿخىي صزل الٟغص؛
٢ لت اإلابال ٜاإلامىىخت لظوي الاخخُاحاث الخانت بما ٌُٛي اخخُاحاتهم؛
 جضوي مؿخىي مسغحاث الخٗلُم؛
ُٚ اب الخيؿُ ٤لخضار قغا٦ت ٞاٖلت و٧اُٞت بحن اصخاب اإلاهلخت(الجهاث الخ٩ىمُت والُ٣إ الخام واإلاىٓماث الضولُت)
الحلىٌ اإلالترخت:
الحماًت الاجخماعُت على اإلاظخىي الظُاس ي والدشسَعي
 بٖاصة الىٓغ في ؤحىع الٗاملحن بالُ٣إ الٗام واإلاسخلِ؛
 الؿعي لخد ٤ُ٣الؿالم واً٣ا ٝالخغب وع ٘ٞالخهاع الا٢خهاصي؛
الحماًت الاجخماعُت الحظاطت للخغرًت
ّ
الهخي ،وجىٟظ مً
 بًجاص جضزالث بمحزاهُاث ٧اُٞت مضٖىمت بؿُاؾاث ٖامت حٗؼػ ع٢ ٘ٞضعة اإلاىاَىحن ٖلى الىنى ٫للٛظاء
زال ٫ؤهٓمت وآلُاث مخىىٖت.
الحماًت الاجخماعُت على اإلاظخىي الخعلُمي والثلافي
 بىاء ٢ضعاث ؤلاصاعاث واإلا٩اجب وال٩اصع الخٗلُمي والخىُٖت بإَمُت بصماج م٩ىن الٛظاء يمً اإلاىاهج؛
 الٗمل ٖلى عٟ٦ ٘ٞاءة مسغحاث الخٗلُم وجإَُلها؛
 جُٟٗل صوع ٞغ ١الخىحُه في ُ٢إ الخٗلُم ُٞما ًخٗل ٤بخضزالث الخماًت الاحخماُٖت التي حؿتهض ٝالٛظاء؛
 جىٞحر الخضماث الاحخماُٖت وحؿهُل الىنى ٫اليها لخهبذ في مخىاو ٫الجمُ٘.
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الحماًت الاجخماعُت على اإلاظخىي الاكخطادي
 جىٞحر ٢ؿاثم قغاثُت بدُث حؿخُُ٘ ألاؾغة اإلاؿتهضٞت قغاء ؾلت الخًاع والٟا٦هت اإلاخىىٖت وبؿٗغ مضٖىم لخد ٤ُ٣الخىىٕ
الٛظاجي في الىحباث؛
 الخٟاّ ٖلى اؾخ٣غاع الٗملت اإلادلُت والخض مً جضَىع ُ٢متها؛
 جىحُه وحؿهُل الاؾدشماعاث باججاٍ صٖم ألاؾغ اإلاىخجت؛
 جُٟٗل وصٖم الكغا٧اث بحن الُ٣إ الخام وبُ٣ت الُ٣اٖاث لخل ٤مكاعَ٘ اؾدشماعٍت؛
 مٗالجت مكا٧ل حؿىٍ ٤اإلاىخجاث الؼعاُٖت (ٚؿل وحٗبئت وحٛلُ)٠؛
 جدؿحن ٟ٦اءة الخدىٍالث الاحخماُٖت لضٖم الٟئاث التي حٗاوي مً اوٗضام ألامً الٛظاجي ومغاحٗت الضٖم ال٣اثم؛
 زلٞ ٤غم ٖمل حضًضة وجىمُت مىحهت لضٖم الٛظاء زانت في الُ٣اٖاث الىاٖضة؛
 جىُٟظ بغامج ؾبل ٦ؿب الِٗل؛
 جُٟٗل صوع الجمُٗاث الؿمُ٨ت والؼعاُٖت وٞخذ اؾىا ١حضًضة؛
 ػٍاصة الخمىٍل اإلاسهو لبرامج الخماًت الاحخماُٖت ( بغامج الىنى ٫الى الٛظاء وم٩اٞدت الجىٕ )مً زال ٫مهاصع مدلُت ٖبر
اؾخ٨كا ٝاإلاهاصع اإلام٨ىت؛
الحماًت الاجخماعُت على اإلاظخىي الطحي
 جُٟٗل الخإمحن الهخي ل٩ل ٞئاث اإلاجخم٘ مً زال ٫اؾخ٨كا ٝالٟغم بالكغا٦ت م٘ الُ٣إ الخام واإلاجخم٘؛
 التر٦حز ٖلى جىٞحر مخُلباث واخخُاحاث اإلاٗا٢حن وطوي الاخخُاحاث الخانت؛
الحماًت الاجخماعُت على اإلاظخىي الصزاعي والظميي
 جدؿحن حىصة الاهخاج اإلادلي؛
 الخٟاّ ٖلى اإلاىاعص الؿمُ٨ت؛
 الخٟاّ ٖلى البظوع اإلادلُت والخض مً اؾخحراص البظوع اإلادؿىت والاؾمضة الُ٨ماوٍت الًاعة والغ٢ابت ٖلى الانُُاص الٗكىاجي؛
 جىٞحر الٟغم واإلاؿاٖضاث في الجاهب الؼعاعي والؿم٩ي وجإَُل اإلاؼاعٖحن والهُاصًً مً ؤحل جىمُت وججىٍض الاهخاج؛
 الغ٢ابت ٖلى الجماع ٥وج٣ضًم الدؿهُالث للمؼاعٖحن والهُاصًً ،والاٖٟاءاث الجمغُ٦ت؛
 ج٣ىحن الخٟغ الٗكىاجي واؾخسضام اهٓمت الغي الخضًشت ومى٘ اَضاع للمُاٍ والخٟاّ ٖلى مىاعص اإلاُاٍ الجىُٞت؛
 الخٟاّ ٖلى اإلاؿاخاث والخُاػاث الؼعاُٖت وٖضم جدىٍلها الى مسُُاث ؾ٨ىُت او ٚحرَا؛
الحماًت الاجخماعُت على اإلاظخىي السكابي
 مخابٗت وجُُ٣م اصاء اإلاىٓماث ،ومخابٗت جىُٟظ مغاخل ومغا ٤ٞاإلاكاعَ٘ طاث الهلت بالىنى ٫الى الٛظاء؛
 حٗؼٍؼ ؤهٓمت اإلاٗلىماث طاث الهلت ٖلى ٧اٞت اإلاؿخىٍاث؛
ئعادة الىظس في خط الفلس وشبياث ألامان الاجخماعي لدعم اللدزة على جدمل جيلفت الىظم الغرائُت الصحُت مً خالٌ
الاَخمام باإلاجاالث الاطتراجُجُت الخالُت:
 ػٍاصة الخمىٍل اإلاسهو للخماًت الاحخماُٖت ( بغامج الىنى ٫الى الٛظاء وم٩اٞدت ال٣ٟغ )؛


اإلاؼٍض مً الاؾدشماعاث في ؤهٓمت الىنى ٫الى الٛظاء ٖلى َى ٫ؾالؾل الُ٣مت؛
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 حٗل ألاهٓمت ؤ٦ثر ٢ضعة ٖلى الخ.٠ُ٨
الغاًت العامت

آلُاث وطىُت فاعلت إلاىظىمت الحماًت الاجخماعُت في الُمً.
ألاَداف الخفطُلُت
 .1ع ٘ٞحاَؼٍت ُ٢إ الخماًت الاحخماُٖت لجمُ٘ الُ٣اٖاث في الُمً؛
 .2حٗؼٍؼ ال٣ضعاث والؿُاؾاث والخُِ إلاباصت الخماًت الاحخماُٖت في حمُ٘ الُ٣اٖاث" بغامج الىنى ٫آلامً للٛظاءوم٩اٞدت
ال٣ٟغ"
 .3ػٍاصة التر٦حز ٖلى بىاء ال٣ضعاث للٟئاث الًُٟٗت؛
 .4ع ٘ٞالىعي اإلاجخمعي بإَمُت الامً الٛظاجي وؾالمت الٛظاء.
 .5ػٍاصة الىعي بمباصت الٗضالت الاحخماُٖتُٞ ،ما ًخٗل ٤ب٨ؿب الِٗل والىنى ٫الى وجامحن الٛظاء وم٩اٞدت ال٣ٟغ.
ؤلاجساءاث الخىفُرًت
 .1جُىٍغ ؤلاؾتراجُجُت الىَىُت للخماًت الاحخماُٖت للً٣اء ٖلى الجىٕ؛
 .2صٖم مكاعَ٘ الخىمُت وحٗؼٍؼ البيُت الخدخُت ل٩ل الُ٣اٖاث طاث الٗال٢ت؛
 .3مُالبت الجهاث طاث ال٣غاع بدىُٟظ مبضؤ الٗضالت في الىنى ٫الى الٛظاء يمً ألاَغ ال٣اهىهُت وألالتزام بخُبُ ٤ال٣ىاهحن
الضولُت مشل ٢اهىن خ٣ى ١الاوؿان وجُبُ ٤الٗضالت الاحخماُٖت؛
 .4جىُٟظ مكاعَ٘ مضعة للضزل يمً بغامج وؤوكُت م٩اٞدت ال٣ٟغ وحؿهُل الىنى ٫الى الٛظاء؛
 .5بٖاصة ٞخذ ه٣اٍ بُ٘ ومىاٞظ للُ٣إ الٗام مشل (اإلااؾؿت ألا٢خهاصًت) والجمُٗاث الاؾتهالُ٦ت؛
 .6جم٨حن ألاؾغ الًُٟٗت والهكت وصٖمهم باإلاكاعَ٘ الهٛحرة طاث الُاب٘ اإلاؿخضام؛
 .7حٗؼٍؼ الخيؿُ ٤بحن آلالُاث الىَىُت للخماًت الاحخماُٖت ُٞما بُنها؛
 .8جُٟٗل ؤلاؾتراجُجُت الىَىُت لخىُٓم ؾالمت الٛظاء؛
 .9جىحُه اؾدشماعاث الُ٣إ الخام لوكاء مهاو٘ ألاٚظًت طاث الُ٣مت الٛظاثُت الٗالُت بدؿب مخُلباث اإلاؿتهل ٪والؿى١
اإلادلُت؛
 .10جُٟٗل وجم٨حن الضوع الغ٢ابي لهُئت اإلاىانٟاث واإلا٣اًِـ ويبِ الجىصة
 .11اوكاء قغ٧اث مؿاَمت مدضوصة لإلؾدشماع في الجىاهب اإلاخٗل٣ت باألمً الٛظاجي والخٛظًت؛
 .12مىذ الدؿهُالث الالػمت للُ٣إ الخام لإلؾدشماع ٖلى َى ٫ؾالؾل الُ٣مُت لإلمضاص الٛظاجي.
 .13جدضًث ٢اٖضة البُاهاث لهىضو ١الغٖاًت الاحخماُٖت؛
 .14بًجاص مكاعَ٘ نٛحرة مضعة للضزل لألؾغ ال٣ٟحرة؛
 .15بًجاص ماؾؿاث حؿخىٖب الكباب واليؿاء باالؾخٟاصة مً مسغحاث الخٗلُم.
 .16جُٟٗل صوع اإلاجخم٘ وحٗؼٍؼ الخماًت الاحخماُٖت اإلاخٗل٣ت بالىنى ٫بلى الٛظاء وؤلا٦خٟاء ألاؾغي.
آلُاث الخيظُم
 .1جإؾِـ مجمىٖت ٖمل الخماًت الاحخماُٖت ،والظي جغ٦ؼ ٖلى حٗؼٍؼ آلُاث الخيؿُ ٤والخىانل مً زال:٫
 بًجاص مؿاخت مكتر٦ت لظوي اإلاهلخت (الخ٩ىمت ،الؿلُت اإلادلُت ،الُ٣إ الخام ،اإلاجخم٘ اإلاضوي ،واإلاىاَىحن) في جىُٟظ
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مباصي وُ٢م الخماًت الاحخماُٖت اإلاخٗل٣ت بم٩اٞدت ال٣ٟغ ،وجإمحن جىٞحر الٛظاء وجم٨حن الجمُ٘ مً الىنى ٫بلُه.
 ه٣ل الخجاعب الىاجخت وجىَُنها.
الجهاث اإلاعىُت (الخىفُر ،الخيظُم ،الخمىٍل)
الخ٩ىمت (وػاعة الخجاعة والهىاٖت الثروة الؿمُ٨ت ،الكئىن الاحخماُٖت والٗمل ،وػاعة الصخت ،وػاعة التربُت والخٗلُمَُ ،ئت
اإلاىانٟاث واإلا٣اًِـ ،اللجىت الىَىُت للمغؤة ،اإلاجلـ ألاٖلى لألمىمت والُٟىلت ،نىضو ١عٖاًت اإلاٗا٢حن ،ونىضو ١الغٖاًت
الاحخماُٖت ،الهىضو ١الاحخماعي للخىمُت ،اللجىت الىَىُت لؿالمت الٛظاء).
(الجهاث الخيؿُُ٣ت الخ٩ىمُت اإلاغ٦ؼٍت  ،والُ٣إ الخام (الاجداص الٗام للٛغ ٝالخجاعٍت والهىاُٖت).
اإلاجخم٘ اإلاضوي وحمُٗت خماًت اإلاؿتهل ،٪الاجداص الخٗاووي الؼعاعي والاجداصاث الىَىُت الازغي اإلاٗىُت.
الىخائج اإلاخىكعت مً مجمىعت العمل
 .1ؾُاؾاث مىهٟت للٟئاث الًُٟٗت؛
 .2ؾُاؾاث خ٩ىمُت ومجخمُٗت ؤ٦ثر جيؿُ٣ا وويىخا؛
 .3جدضًض ألاصواع واإلاؿئىلُاث ٖلى الجهاث الضازلت في جىُٓم ألامً الٛظاجي وؾالمخه؛
 .4وحىص ع٢ابت عؾمُت ومجخمُٗت ٗٞالت؛
 .5الخس ٠ُٟمً ال٣ٟغ والجىٕ بحن الٟئاث الًُٟٗت؛
 .6وحىص وعي ؤ٦ثر ٞاٖلُت بحن مسخلٞ ٠ئاث اإلاجخم٘.

1.1
الظُاق الىطني اإلاخعلم بمجمىعت العمل:
ٌٗغ ٝالخبز الىَجي او الض ٤ُ٢اإلاغ٦ب باهه زلُت مً الخبىب اإلادلُت جدخىي ٖلى (وؿبت :ال٣مذ ،%50الظعة  ،%20الكٗحر ،%10
الظعة الكامُت  ،%5ومً بُ٣ت الب٣ىلُاث ما ً٨مل  )%50و٢ض جسخل ٠جل ٪اليؿب بازخال ٝعٚباث اإلاؿتهل٨حن م٘ ألازظ بيخاثج
الضعاؾاث وألابدار الخضًشت.
وَٗخبر ع ٠ُٚالخبز اإلاغ٦ب مً البرامج طاث ألاولىٍت ٖلى الؿاخت الُمىُت ،وٍجب ان ً٩ىن ٖلى عؤؽ البرامج الؿُاصًت للبلض التي
ًجب ان ًخبىاَا نىإ ال٣غاع في الُمً ،بما ًد ٤٣ؤلا٦خٟاء الظاحي وألامً الٛظاجي ،في ْل الخغب والخهاع الا٢خهاصي الظي
جىاحهه الُمً
ٖلما بان َىاٖ ٥ضص مً اإلاداوالث الٟغصًت او الجماُٖت التي جخبىاَا بٌٗ اإلااؾؿاث /مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي ( بغامج الخم٨حن
الا٢خهاصي) في يغوعة بؾتهال ٥الخبىب الىَىُت ؤو بصزالها يمً الترُ٦بت ألاؾاؾُت في الخبز ( الض ٤ُ٢اإلاغ٦ب)  ،ل ً٨لألؾ٠
انُضمذ ٧ل جل ٪اإلاداوالث بًٗ ٠الىعي في اإلاجخم٘ بإَمُت الض ٤ُ٢اإلاغ٦ب التي حٗخمض ٖليها ؤباءها وؤحضاصها مىظ ٢ضًم الؼمً .
وٍى٦ض لىا الخاعٍش ان الُمً ٧ان مهضعا لل٣مذ للٗالم٦ ،ما جا٦ض الكىاَض ان اإلاٗمغًٍ الُمىُحن ال ٌٗغٞىن ا٧ل الض ٤ُ٢ألابٌُ
الخالو والظي اؾماٍ ٖلماء الخٛظًت بالؿم ألابٌُ ،والظي ٌؿخسلو مً ال٣مذ م٘ بياٞاث ُ٦مُاثُت زُحرة ٖلى حؿم
ؤلاوؿان جاصي الى ٖضص مً ألامغاى التي لم ٌٗغٞها الُمىُحن مً ؾاب.٤
لظلً ٪جب بٖخماص اإلاؿتهلٖ ٪لى الض ٤ُ٢اإلاغ٦ب وبًهاله الى ٧ل مجز ٫في الُمً والى ٧ل شخو ًغٍض ان ًداٖ ٔٞلى صخخه.
ججضع ؤلاقاعة الى ان الض ٤ُ٢اإلاغ٦ب ًضزل في ٧ل ما جيخجه عبت ألاؾغة مً معجىاث وخلىٍاث بإهىاٖها وجؼٍضَا حىصة وُ٢مت ٚظاثُت.
ٖلما بان بٖخماص البلض ٖلى الض ٤ُ٢اإلاغ٦ب ؾىً ٝىٞغ ٖلى الُمً في ٞاجىعة الاؾخحراص والتي حٗاص ٫زالزت مالًحن ًَ مً ال٣مذ ؤي
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ً
ما ُ٢مخه  2ملُاع صوالع ؾىىٍا مً اإلاا ٫الٗام اإلا٣خُ٘ للمؼاعٕ ألامغٍ٩ي او ألاؾترالي او ال٨ىضي او الغوس ي او ٚحرَم ،وؤن ً٩ىن َظا
اإلابل ٜللمؼاعٕ الُمجي الظي ؾى٩ً ٝىن الٗامل الغثِس ي لدصجُ٘ ػعاٖت ؤ٦ثر إلادانُل الخبىب البلضي وحكُٛل ٖضص ؤ٦بر مً الاًضي
الٗاملت الىَىُت وؤلاهخاج الُمجي.
٦ما ًا٦ض مسخهىن ان نىاٖت الخبز جإحي اهُال٢ا مً ؤَمُت الخبز اإلاهىىٕ مً ال٣مذ اإلاغ٦ب باٖخباعٍ ؾُض اإلااثضة في الىحباث
الُىمُت الٛظاثُت في الُمًًٞ .ال ًٖ ٧ىهه اإلاهضع الغثِس ي لُا٢ت اإلاؿتهل ٪مىىَحن باإلاغصوص الا٢خهاصي ٖلى البلض بؿبب ٞاجىعة
الاؾخحراص مً ماصة ال٣مذ.
خُث ًدخىي الخبز اإلاغ٦ب ٖلى مىاص الخضًض والٟؿٟىع والبىجاؾُىم والؼه.٪
ً
٦ما ًجب الاؾخٟاصة مً ججاعب البلضان الؿبا٢ت الى اؾخسضام الخ٣اهت في نىاٖت ع ٠ُٚالخبز اإلاغ٦ب لخلبُت الاخخُاج مىه زهىنا
في ؤو٢اث الاػماث وال٩ىاعر منها حمهىعٍت مهغ الٗغبُت ،والٗغا ،١اإلا٨ؿُ.٪
الغاًت مً مجمىعت العمل

خبز آمً ومغري للجمُع
ألاَداف الخفطُلُت
 .1صٖم بوكاء اإلاسابؼ وألاٞغان ال٨بحرة الٗاملت بالض ٤ُ٢اإلاغ٦ب للىنى ٫لخبز ؤمً ومٛظي للجمُ٘؛
 .2ػٍاصة الىعي اإلاجخمعي ٖبر وؾاثل ؤلاٖالم اإلاسخلٟت ووؾاثل الخىانل الاحخماعي بإَمُت وٞاثضة الض ٤ُ٢اإلاغ٦ب؛
 .3يمان ألالتزام بالقتراَاث الٟىُت والصخُت لهخاج زبز نخي ٚظاثُا ومضٖىم؛
 .4صٖم ؤلاهخاج اإلادلي للخبىب ٖبر ألاؾخٟاصة مً اإلاىذ واإلاؿاٖضاث الخاعحُت وبُٖاء ؤلاهخاج اإلادلي مً الخبىب ألاولىٍت اإلاُل٣ت.
ؤلاجساءاث الخىفُرًت
 .1بٖاصة جإَُل اإلاسابؼ وألاٞغان مً ؤحل الخدى ٫لؾخسضام الض ٤ُ٢اإلاغ٦ب؛
 .2صٖم بوكاء مسابؼ همىطحُت لهخاج الخبز اإلاغ٦ب؛
 .3بٖاصة جُٟٗل صوع اإلااؾؿت الا٢خهاصًت الُمىُت في بهخاج الخبز اإلاغ٦ب اإلاضٖىم وبؾخٗاصة صوعَا في جىٞحر زضمت اهخاج الخبز؛
 .4بٖضاص بغامج جىٖىٍت وبغوقىعاث وصوعاث جشُُٟ٣ت وبصعاج الخىُٖت في اإلاىاهج الضعاؾُت خى ٫بٖضاص وؤَمُت الض ٤ُ٢اإلاغ٦ب؛
 .5حٗؼٍؼ بغامج الخىُٖت اإلا٨شٟت ٖبر وؾاثل ألاٖالم اإلاسخلٟت وبغامج الخىانل الاحخماعي و٦ظا بقغا ٥اإلاخُىٖاث واإلاازغًٍ في
اإلاجخم٘؛
 .6صٖم جهيُ٘ وبهخاج ٧اٞت ؤهىإ الض ٤ُ٢اإلاغ٦ب؛
 .7جُٟٗل ألاحهؼة الغ٢ابُت ٖلى ؤلاهخاج واإلاىخج وبٖخماص اإلاىانٟاث الُمىُت اإلاٗخمضة اإلاخًمىت لإلقتراَاث الٟىُت والصخُت للخبز
اإلاغ٦ب اإلاضٖىم؛
 .8جىحُه اإلااهدحن هدى صٖم اإلاىخجحن واإلاهىٗحن للض ٤ُ٢اإلاغ٦ب؛
 .9التر٦حز ٖلى حؿلُِ الًىء ٖلى اإلاكا٧ل الصخُت الىاحمت ًٖ بؾخسضام الض ٤ُ٢ألابٌُ الخالو في نىاٖت الخبز وؤؾخُ٣اب
الخمىٍالث الالػمت ولض ١ها٢ىؽ الخُغ بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ خى ٫ؤيغاع بؾتهال ٥الض ٤ُ٢ألابٌُ الخالو؛
 .10صٖم اإلاىخجحن للخبىب اإلادلُت ب٩اٞت مؿخلؼماث ؤلاهخاج مشل الخغازاث ومىٓىماث الُا٢ت الهضً٣ت للبِئت والبظوع اإلادؿىت
وٚحرَا؛
 .11ه٣ل وجىَحن الخجاعب الىاجخت في مجا ٫بهخاج وجهيُ٘ الض ٤ُ٢اإلاغ٦ب؛
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 .12جُبُ ٤اإلاىانٟاث الُ٣اؾُت اإلاٗخمضة والتي جخًمً ؤلاقتراَاث الٟىُت والصخُت لٖضاص الخبز اإلاغ٦ب؛
 .13بنضاع حكغَٗاث جلؼم اإلاجخم٘ بالخدى ٫للىٓم الٛظاثُت ألامىت وٖلى وحه الخهىم الض ٤ُ٢اإلاغ٦ب؛
آلُاث الخيظُم
 .1ب٢امت وعف ٖمل حٗغٍُٟت في مجا ٫جهيُ٘ واؾخسضام الض ٤ُ٢اإلاغ٦ب ٌكاعٞ ٥يها ٧اٞت ؤصخاب اإلاهلخت؛
 .2بًجاص وؤٖخماص آلُاث مخابٗه وع٢ابت لًمان الخدى ٫للىٓم الٛظاثُت ألامىه؛
 .3جبجي آلُاث مؿخضامه لًمان الخدى ٫هدى ز٣اٞت اؾخسضام وبؾتهال ٥الض ٤ُ٢اإلاغ٦ب؛
 .4بىاء الكغا٧اث ؤلاؾتراجُجُت بحن الخ٩ىمت وألامم اإلاخدضة ومىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي اإلادلُت والُ٣إ الخام في مجا ٫الخدى٫
للىٓم الٛظاثُت آلامىت.
 .5جدضًض بَاع اإلاؿاءلت اإلاكتر ٥وألاصواع واإلاؿاولُاث وآلُاث الٗمل الظي ًخىػٕ مً اإلاؿخىي اإلاغ٦ؼي بلى اإلادآٞاث واإلاضًغٍاث،
وحٗؼٍؼ صوع مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي اإلادلُت (في اإلاضًغٍاث) وحصجُ٘ الُ٣إ الخام ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي.
الجهاث اإلاعىُت (الخىفُر ،الخيظُم ،الخمىٍل)
وػاعة الخجاعة والهىاٖت -الؿلُت اإلادلُت -وػاعة الؼعاٖت -اللجىت الؼعاُٖت والؿمُ٨ت الٗلُا – الجهاث الخيؿُُ٣ت الخ٩ىمُت
اإلاغ٦ؼٍت  -حمُٗت خماًت اإلاؿتهل- ٪اإلاىٓماث الضولُت اإلاٗىُت باألمغ -مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي-قغ٦ت الى-ِٟوػاعة الصختَُ-ئت
اإلاىانٟاث واإلا٣اًِـ-الكغا٦ت اإلاجخمُٗت -الُ٣إ الخام – بى ٪الُٗام -الؿ٨غجاعٍت الخيؿُُ٣ت لغ ٘ٞمؿخىي الخٛظًت في الُمً
 –SUNوالجهاث طاث الٗال٢ت- .وػاعة التربُت والخٗلُم.
الىخائج اإلاخىكعت مً مجمىعت العمل
 .1جىٞحر زبز آمً ومٛظي ومضٖىم للجمُ٘؛
 .2ػٍاصة الُلب وؤلاؾتهال ٥اإلاخىىٕ للض ٤ُ٢اإلاغ٦ب.

1.1
الظُاق الىطني اإلاخعلم بمجمىعت العمل
الىغع الساًَ
ٌٗاوي ُ٢إ الهىاٖت ٖمىما في الُمً ٖضصا مً الهٗىباث بؿبب ألاويإ الا٢خهاصًت والؿُاؾُت وألامىُت التي مغث بها البالص
خُث لم ًدٓى َظا الُ٣إ باَخمام ٧ا ٝزال ٫الٟترة الؿاب٣ت خُث ٌؿاَم َظا الُ٣إ بيؿبت  %5مً الىاجج ؤلاحمالي اإلادلي
وٍمشل ُ٢إ الهىاٖاث الٛظاثُت الجؼء ألا٦بر مً احمالي اهخاج الهىاٖاث الخدىٍلُت ،وٖلى الغٚم مً جىٞغ ٖضص ٦بحر مً اإلاىخجاث
الٛظاثُت الا اهه ال ًىحض ا٦خٟاء طاحي في َظٍ اإلاىخجاث بالياٞت الى ان مٗٓمها ال جخىٞغ ُٞه اإلاىانٟاث الصخُت اإلاُلىبت.
ًخمخ٘ ُ٢إ الهىاٖاث الٛظاثُت ب٣ضع ٦بحر ًٖ ٚحرٍ مً الهىاٖاث ألازغي التي حٗمل ٖلى جدُ٢ ٤ُ٣مت مًاٞت؛ وحؿهم بك٩ل
٦بحر وٞاٖل في جإمحن الٛظاء ،و٢ضع ا٦بر في الا٦خٟاء الظاحي مً اإلاىخجاث الٛظاثُتًٞ .ال ًٖ مؿاَمخه في جد ٤ُ٣ألامً الٛظاجي
وحُُٛت حؼء ٦بحر مً اخخُاحاث الؿى ١اإلادلي بٗضص ٦بحر مً اإلاىخجاث٦ ،ما ان جُىع ُ٢إ الهىاٖاث الٛظاثُت ًغجبِ بخُىع
ُ٢اٖاث بهخاحُت ؤزغي ؤَمها الؼعاٖت والثروة الؿمُ٨ت ُ٣٦اٖحن واٖضًً َامحن ًمشالن اإلاهضع ألاؾاس ي للمىاعص ألاولُت اإلاالػمت
لهخاج مٗٓم الهىاٖاث الٛظاثُت .وٍخًمً اإلا٣ترح الخالي ٖضص مً ألاَضا ٝالغامُت الى جُىٍغ ؤلاهخاج الٛظاجي اإلادلي وحصجُ٘ جىٞحر
مىخجاث ٚظاثُت مىاٞؿت حؿاَم في ع ٘ٞمؿخىي الخٛظًت في الُمً وحُٛحر ؤهماٍ الاؾتهال ٥باالؾخٟاصة مً ججاعب ؤزغي ٖملذ ٖلى
جُىٍغ مباصعاث وابخ٩اعاث إلاسخل ٠الهىاٖاث الٛظاثُت ٧ان لها صوع باعػ في حٗؼٍؼ حٛظًت ألامىمت والُٟىلت والخض مً مساَغ ؾىء
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الخٛظًت .وٖلى ؾبُل اإلاشا ،٫الهىاٖاث اإلاخٗل٣ت باإلاىخجاث البدغٍت ٦ض ٤ُ٢الؿم ٪ووٍٟغ الؿم ٪التي ًخم جدًحرَا مً ألاؾما٥
الهٛحرة وزانت ان البُاهاث ؤلاخهاثُت الؿمُ٨ت حكحر بلى ؤن لضي الُمً مسؼون ؾم٩ي ٦بحر مً نٛاع ألاؾما ٥والتي ؤَمها
ؤؾما ٥الؿاعصًً التي ً٣اعب ٦مُتها الؿىىٍت ؤلاهخاحُت 60ال ًَ ٠وال ًخم اؾخٛاللها لخدىليها يمً بغامج الهىاٖاث الٛظاثُت
٦مىخج ٚظاجي ٌؿاَم في ع ٘ٞمؿخىي الخٛظًت في الُمً ،وما ًخم خالُا َى نُضَا وججُٟٟها وجهضًغَا ٛ٦ظاء لإلبل للضو ٫اإلاجاوعة
.
اإلابرزاث
ٖ ضم ٟ٦اًت الخهيُ٘ الٛظاجي اإلادلي الؼعاعي والؿم٩ي؛
 الاٖخماص ٖلى اؾخحراص مٗٓم الهىاٖاث الٛظاثُت مً الخاعج؛


الهىاٖاث الٛظاثُت اإلاؿخىعصة حىصتها وُ٢متها الٛظاثُت مىسًٟت وؤ٦ثر ٖغيت للخلىر؛

 اعجٟإ ماقغاث ؾىء الخٛظًت؛
ٖ ضم الاؾخٟاصة اإلاشلى مً الىٞغ مً ؤلاهخاج الؼعاعي؛
 اعجٟإ ؤؾٗاع الهىاٖاث الٛظاثُت اإلاؿخىعصة؛
الفسص:
 وحىص ٢ىاهحن لالؾدشماع؛
 وٞغة اإلادانُل الؼعاُٖت في مىاؾم الؼعاٖت؛
الغاًت العامت

هدى الاهخفاء الراحي مً الطىاعاث الغرائُت اإلادلُت (صحُت وآمىت)؛
ألاَداف الخفطُلُت
 .1حصجُ٘ الاؾدشماع في مجا ٫الهىاٖاث الٛظاثُت اإلادلُت؛
 .2حصجُ٘ بوكاء نىاٖاث ٚظاثُت حضًضة؛
 .3اإلاؿاَمت في جد ٤ُ٣الا٦خٟاء الظاحي مً اإلاىخجاث الٛظاثُت اإلادلُت؛
 .4صٖم ؤلاهخاج الٛظاجي اإلادلي بةياٞت اإلاٛظًاث الض٣ُ٢ت؛
 .5جُىٍغ وصٖم اإلاكغوٖاث الهٛحرة واإلاخىؾُت للهىاٖاث الٛظاثُت؛
 .6ج٣لُل اإلاساَغ اإلاى٣ىلت ٖبر الٛظاء؛
 .7جُىٍغ ؾلؿلت الامضاصاث للهىاٖاث الٛظاثُت مً اإلاىخج ختى اإلاؿتهل.٪
 .1ؤلاجساءاث الخىفُرًت
 .1جُُ٣م الىي٘ الغاًَ لىا ٘٢الهىاٖاث الٛظاثُت اإلادلُت واؾخ٨كا ٝالٟغم؛
 .2ؤوكاء قغ٧اث مؿاَمت وَىُت في مجا ٫الهىاٖاث الٛظاثُت اإلادلُت؛
 .3ب٢امت هضواث ووعف ٖمل حٗغٍُٟت خى ٫ؤَمُت وحضوي الاؾدشماع في مجا ٫بهخاج الٛظاء؛
 .4ه٣ل الخجاعب والخبراث الضولُت في مسخل ٠مجاالث الهىاٖاث الٛظاثُت؛
 .5بىاء ال٣ضعاث الٟىُت ألصخاب اإلاكاعَ٘ الهٛحرة واإلاخىؾُت وألانٛغ مً الجيؿحن في مجا ٫الهىاٖاث الٛظاثُت؛
 .6بىاء ٢ضعاث ألاؾغ اإلاىخجت في مجا ٫الخهيُ٘ الٛظاجي اإلاجزلي؛
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 .7جُٟٗل وجدضًث الدكغَٗاث اإلاخٗل٣ت بالٛظاء والؿالمت الٛظاثُت.
آلُاث الخيظُم
 .1حٗؼٍؼ الخيؿُ ٤بحن الجاهب الخ٩ىمي ومىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي والُ٣إ الخام مً ؤحل صٖم صوع الاؾدشماع في الهىاٖاث
الٛظاثُت؛
 .2صٖم الخهيُ٘ الٛظاجي اإلادلي الؼعاعي والؿم٩ي بالخيؿُ ٤م٘ وػاعة الهىاٖت وػاعة الؼعاٖت والخجاعة والهُئت الٗامت
للمىانٟاث واإلا٣اًِـ ووي٘ الًىابِ والاقتراَاث الصخُت في الهىاٖاث الٛظاثُت؛
 .3بٖضاص م٣ترخاث مكاعَ٘ الهىاٖاث اإلادلُت والتي ًم ً٨صٖمها وجمىٍلها مً اإلااهدحن والغ ٘ٞبها الى اإلاجلـ للبدث ًٖ جمىٍل؛
 .4حٗؼٍؼ الىعي بإَمُت ججىٍض وجُىٍغ اإلاىخجاث الٛظاجي اإلادلي؛
 .5بٖضاص م٣ترخاث والغ ٘ٞبها للمجلـ ألاٖلى لصاعة وجيؿُ ٤الكاون ؤلاوؿاهُت والخٗاون الضولي بكإن الخيؿُ ٤م٘ اإلاىٓماث
الضولُت الٗاملت في مجا ٫الخٛظًت لى٣ل الخجاعب والخبراث الغاثضة في مجا ٫الهىاٖاث الٛظاثُت؛
 .6صٖم حهىص الجهاث الخيؿُُ٣ت الخ٩ىمُت (اإلاجلـ ألاٖلى لصاعة وجيؿُ ٤الكاون ؤلاوؿاهُت والخٗاون الضولي (نىٗاء) ووػاعة
الخسُُِ والخٗاون الضولي (ٖضن) ) بكإن الخيؿُ ٤م٘ اإلااؾؿاث الخمىٍلُت والضولُت بدؿهُل وجبؿُِ بحغاءاث الخمىٍل
والاثخمان؛
 .7حٗؼٍؼ حهىص اإلاىانغة لهخاج الهىاٖاث الٛظاثُت اإلادلُت الصخُت وآلامىت مً مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي طاث الٗال٢ت واإلاىٓماث
الضولُت بالخيؿُ ٤م٘ الجهاث الخيؿُُ٣ت الخ٩ىمُت (اإلاجلـ ألاٖلى لصاعة وجيؿُ ٤الكاون ؤلاوؿاهُت والخٗاون الضولي (نىٗاء)
ووػاعة الخسُُِ والخٗاون الضولي (ٖضن) )؛
 .8ؤوكاء مجمىٖاث ؤههاع اإلاىخج وخماًت اإلاؿتهل ٪والجهاث الخ٩ىمُت اإلاٗىُت.
الجهاث اإلاعىُت (الخىفُر ،الخيظُم ،الخمىٍل)
جيؿُ ٤الخمىٍل الخاعجي :الجهاث الخيؿُُ٣ت الخ٩ىمُت اإلاغ٦ؼٍت
الجهاث اإلاٗىُت :وػاعة الهىاٖت والخجاعة ،الهُئت الٗامت لالؾدشماع ،وػاعة الؼعاٖت والغي ،وػاعة الثروة الؿمُ٨ت ،مهلخت الًغاثب
والجماع ،٥الهُئت الٗامت للمىانٟاث واإلا٣اًِـ ،الٛغٞت الخجاعٍت ،الكاون ال٣اهىهُت ،وػاعة التربُت والخٗلُم ،وػاعة الاٖالم،
اإلاىٓماث الضولُت ،الهىضو ١الاحخماعي للخىمُت (نىضو ١جىمُت اإلاكاعَ٘ الهٛحرة والانٛغ ،حمُٗت خماًت اإلاؿتهل ،٪مىٓماث
اإلاجخم٘ اإلاضوي طاث الٗال٢ت.
الىخائج اإلاخىكعت مً مجمىعت العمل
 .1جد ٤ُ٣ا٦خٟاء طاحي مً الهىاٖاث الٛظاثُت؛
 .2عٞض الؿى ١اإلادلي بمىخجاث ٚظاثُت صخُت وآمىت؛
 .3الاؾخٟاصة مً وٞغة اإلاىخجاث اإلادلُت في مىاؾم ؤلاهخاج لًجاص مىخجاث نىاُٖت حٛظوٍت مدلُت؛
 .4حُٛحر همِ الاؾتهال ٥الٛظاجي للمجخم٘؛
 .5ع ٘ٞمؿخىي الخٛظًت في البلض؛
 .6الاٖخماص ٖلى الظاث(الاؾخ٣اللُت) في ؤهخاج وجهيُ٘ الٛظاء؛
 .7ؤلاؾهام في جد ٤ُ٣ألامً الٛظاجي؛
 .8صٖم الا٢خهاص الىَجي.
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1.1
الغاًت العامت

مجخمع اكخطادي مىخج ومسشد اطتهالهه
ألاَداف الخفطُلُت
 .1حٗؼٍؼ ٢ضعاث ؤٞغاص إلاجخم٘ في الخضابحر الٛظاثُت (بهخاج – خ – ٟٔؤٖاصة جضوٍغ)؛
 .2بًجاص ٞغم ٖمل للمجخم٘ اإلادلي لخدؿحن الضزل وجد ٤ُ٣الا٦خٟاء الظاحي؛
 .3الدصجُ٘ ٖلى ؤوكاء الخضاث ٤الؼعاُٖت واإلاجزلُت وع ٘ٞالخىُٖت الؼعاُٖت؛
 .4جضعٍب وبىاء ال٣ضعاث ٖلى جضوٍغ اإلاسلٟاث اإلاجزلُت والاؾخٟاصة منها؛
 .5خث وحصجُ٘ مىاٞظ الدؿىٍ ٤الؾدُٗاب مىخجاث الا٢خهاص والخضبحر اإلاجزلي؛
ؤلاجساءاث الخىفُرًت
 .1بؾخدضار ههىم في مجا ٫الخىُٖت باال٢خهاص والخضبحر اإلاجزلي؛
 .2بؾدُٗاب بغامج الا٢خهاص والخضبحر اإلاجزلي في مىاهج اإلاضاعؽ ومغا٦ؼ مدى ألامُت واإلاجخم٘ اإلادلي؛
 .3بٖضاص صلُل جضعٍبي مبؿِ إلاا بخٗل ٤بالجاهب الٗملي في الا٢خهاص والخضبحر اإلاجزلي؛
 .4جُٟٗل وؾاثل الخىانل الاحخماعي مً زال ٫ع ٘ٞالىعي باإلاؿخىي الهخي والخٛظوي واإلاينهي لألؾغة؛
 .5الخىُٖت بإَمُت بؾدبضا ٫ؤشجاع الؼٍىت بالؼعاٖت الٛظاثُت والدصجُ٘ ٖلى طل ٪بمىذ الجىاثؼ في الاًام الٗاإلاُت (الدصجحر،
الٛظاء)؛
 .6الاؾخٟاصة مً الخجاعب الىاجخت في مجا ٫الا٢خهاص والخضبحر اإلاجزلي؛
 .7الدصجُ٘ ٖلى الاؾخٟاصة في الىٞغة الؼعاُٖت في مىاؾم ؤلاهخاج؛
آلُاث الخيظُم
 .1ه٣ل الخجاعب الىاجخت في مجا ٫الا٢خهاص والخضبحر اإلاجزلي وجىَُنها؛
 .2جإؾِـ مجمىٖت ٖمل لضلُل (٦خاب) الا٢خهاص والخضبحر اإلاجزلي بالكغا٦ت م٘ الىػاعاث اإلاٗىُت والجهاث طاث الٗال٢ت؛
الجهاث اإلاعىُت (الخىفُر ،الخيظُم ،الخمىٍل)
الخيؿُ ٤الخاعجي :الجهاث الخيؿُُ٣ت الخ٩ىمُت اإلاغ٦ؼٍت
الجهاث اإلاٗىُت :وػاعة التربُت والخٗلُم ،وػاعة الصخت الٗامت والؿ٩ان ،وػاعة الؼعاٖت والغي ،وػاعة الثروة الؿمُ٨ت ،وػاعة
الهىاٖت ،وػاعة اإلاُاٍ ،وػاعة الخسُُِ (ؾ٨غجاعٍت الخٛظًت) ،الهىضو ١الاحخماعي للخىمُت ،وػاعة الاصاعة اإلادلُت ،اإلاىٓماث الضولُت
واإلادلُت.
الىخائج اإلاخىكعت مً مجمىعت العمل
 .1جد ٤ُ٣ا٦خٟاء طاحي لألؾغة؛
 .2بًجاص بضاثل ؤ٢ل ٧لٟت وآمىت وصخُت.
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اإلاىغىع
ذو ألاولىٍت

2
جىطُع هطاق وجىدة
اإلاىخجاث الصزاعُت
والظمىُت
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1.1
الظُاق الىطني اإلاخعلم بمجمىعت العمل:
جخٗغى الُمً لجمله مً الاػماث وال٩ىاعر الُبُُٗت والخدضًاث ابغػَا الٟجىة ال٨بحرة بحن ؤلاهخاج اإلادلي للؿل٘ الٛظاثُت
والاؾخحراص خُث جا٦ض الاخهاثُاث الغؾمُت ؤن الُمً ٌؿخىعص  3ملُىن وهه ٠اإلالُىن ًَ مً الخبىب ؾىىٍا ب٩لٟت جؼٍض ًٖ
ملُاعي صوالع,وٍمشل ال٣مذ وؿبت  %40مً اإلاىخجاث اإلاؿخىعصة و %37مً اإلاىاص الٛظاثُت والهىاُٖت ،وجمشل وؿبت اؾخحراص
الب٣ىلُاث ُٞ %10ما بلٛذ ألانىا ٝاإلاؿخىعصة  896نى ٠ما ًمشل  %90مً الاخخُاحاث الؼعاُٖت واوٗضام ألامً الٛظاجي
والىي٘ ألامجي واعجٟإ مؿخىي ال٣ٟغ وػٍاصة مٗض ٫الىمى الؿ٩اوي ومدضوصًت اإلاىاعص  ،وإلاىاحهت جل ٪الخدضًاث مً زال ٫جس٠ُٟ
ال٣ٟغ وجدؿحن ألامً الٛظاجي بؼٍاصة الاهخاج اإلادلي مً الٛظاء وحٗؼٍؼ الجهىص اإلابظولت للمؿاَمت في م٩اٞدت ال٣ٟغ في اإلاجخمٗاث
الغٍُٟت ويمان اؾخضامت اإلاىاعص الُبُُٗت واإلادآٞت ٖلى البِئت وجدؿحن ٟ٦اءة الدؿىٍ ٤وزٞ ٌٟا٢ض ما بٗض الخهاص وجىمُت
ال٣ضعاث الخهضًغٍت في مجا ٫الٟىا٦ه والخًاع الا ان َىا ٥بق٩الُت جخمشل في شخت اإلاىاعص اإلااثُت ومدضوصًتها وجضَىع ألاعاض ي
الؼعاُٖت وجصخغَا ،بلى حاهب جدضًاث بصاعة مؿا ِ٢اإلاُاٍ وجدؿحن الُٛاء الىباحي وحٛظًت اإلاُاٍ الجىُٞت و التى مً قإجها
الخٟاّ ٖلى ألاعاض ي الؼعاُٖت ٧ل َظا ًجٗلىا هً٘ َظٍ اإلابرعاث للخىحه في ػٍاصة الغٗ٢ت الؼعاُٖت واؾخهالح ألاعاض ي وبصاعة
اؾخسضام اإلاُاٍ بالخ٣ىُت الغي الخضًشت وجىؾُ٘ مهاًض اإلاُاٍ والاؾخٟاصة مً مُاٍ الهغ ٝالهخي اإلاٗالج للؼعاٖت وجُىٍغ البظوع
اإلا٣اومت للجٟا ٝوآلاٞاث الىباجُت  ،ووي٘ ألاولىٍاث وجدضًض الؿل٘ الٛظاثُت طاث ألاولىٍت الؾخُ٣اب عئوؽ ألامىا ٫اإلادلُت
وألاحىبُت لالؾدشماع في اهخاحها وفي الخهيُ٘ الٛظاجي في قُ٣ت الىباحي والخُىاوي والؿم٩ي بهض ٝاإلاؿاَمت في جد ٤ُ٣الامً
الٛظاجي للىنى ٫لال٦خٟاء الظاحي وج٣لُل ٞاجىعة الاؾخحراص مً الخبىب الٛظاثُت وألاٖال، ٝو٦ظا حٗؼٍؼ الثروة الخُىاهُت وجىمُت
مىاعصَا وجُىٍغ ؤلاهخاج والاَخمام بالصخت الخُىاهُت ،و صٖم صوع اإلاغؤة وألاؾغة في الُ٣إ الؼعاعي ٧ىجها ج٣ىم بإوكُت ػعاُٖت
واؾٗت الىُا ١حكمل اهخاج الٛظاء والخهيُ٘ الٛظاجي والخجهحز لدؿىٍ٣ه .وجدؿحن الٟغم اإلااصًت والا٢خهاصًت للىاؽ ٧اٞت في
الخهى ، ٫في حمُ٘ ألاو٢اث ٖلى ؤٚظًت ٧اُٞت وؾلُمت وواُٞت حٛظوٍا ٌؿخٟاص منها اؾخٟاصة ٗٞالت .
الغاًت العامت
هدى جدلُم الاهخفاء الراحي مً الغراء
ألاَداف الخفطُلُت
 .1جدضًض ألاولىٍاث للؿل٘ الٛظاثُت طاث ألاَمُت والتي ًم ً٨الخىؾ٘ في بهخاحها آزظًً في الاٖخباع اإلاىار واإلاُاٍ وألاعى والبِئت؛
 .2بٖضاص /جدضًث بؾتراجُجُت وَىُت لال٦خٟاء الظاحي؛
 .3حصجُ٘ الُ٣إ الخام لالؾدشماع في ؤلاهخاج الؼعاعي بكُ٣ه (الىباحي والخُىاوي)؛
 .4ج٣ضًم الدؿهُالث الالػمت لدصجُ٘ ؤلاهخاج الؼعاعي والؿم٩ي بما ٌؿاَم في جد ٤ُ٣الا٦خٟاء الظاحي؛
 .5جدؿحن بصاعة واؾخسضام اإلاُاٍ؛
 .6بهخاج ٚظاء بجىصة ٖالُت وج٩لٟت ؤ٢ل لخم٨حن ٖمىم اإلاؿتهل٨حن مً الخهىٖ ٫لُه؛
 .7بقغا ٥اإلاجخم٘ اإلادلي باإلاؿاَمت للىنى ٫لال٦خٟاء الظاحي؛
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 .8عٟ٦ ٘ٞاءة ؤلاهخاج الؼعاعي مً زال ٫جبجي الُغ ١الخضًشت في الغي واإلاضزالث الؼعاُٖت؛
 .9اإلاىانغة لخسهُو محزاهُاث ٧اُٞت لضٖم مكاعَ٘ الا٦خٟاء الظاحي؛
 .10جُٟٗل الضوع ال٣اهىوي والغ٢ابي لدصجُ٘ الؼعاٖت والخهيُ٘ والخسؼًٍ؛
 .11جبجي ؾُاؾت مىحهت لضٖم مكاعَ٘ الا٦خٟاء الظاحي والىنى ٫بلى الٛظاء وخكض اإلاىاعص الىَىُت والخاعحُت؛
 .12وكغ ز٣اٞت الا٦خٟاء الظاحي ٖلى حمُ٘ اإلاؿخىٍاث الىَجي اإلاجخمعي ألاؾغي؛
 .13اٖضاص بغامج /مكاعَ٘ /ؤصلت إلاؿاٖضة الاؾغ في جد ٤ُ٣الا٦خٟاء الظاحي مً زال ٫الخضاث ٤اإلاجزلُت ،الخهيُ٘ ،الخج٠ُٟ؛
 .14جًمحن ز٣اٞت الا٦خٟاء الظاحي في اإلاىاهج الضعاؾُت ٖلى حمُ٘ اإلاغاخل الخٗلُمُت؛
 .15جبجي واٖضاص بغامج بىاء ال٣ضعاث في مجا ٫الخهيُ٘ الٛظاجي وحٗلها في مخىاو ٫الجمُ٘.
ؤلاجساءاث الخىفُرًت
 .1جدضًث وجُىٍغ ال٣ىاهحن والدكغَٗاث بما ًًمً خماًت وحصجُ٘ عؤؽ اإلاا ٫الىَجي وألاحىبي باالؾدشماع في ؤلاهخاج الؼعاعي
بكُ٣ت الىباحي والخُىاوي للمؿاَمت بخد ٤ُ٣الا٦خٟاء الظاحي؛
ٖ .2لى وػاعة الؼعاٖت والهُئت الٗامت لالؾدشماع والجهاث طاث الٗال٢ت وي٘ ٢اثمت ؤو زاعَت ػعاُٖت مخًمىت الؿل٘ طاث ألاولىٍت
ومىاَ ٤ػعاٖتها وألاعاض ي ال٣ابلت للؼعاٖت واإلاؼاًا والٟغم الاؾدشماعٍت؛
 .3ؤوكاء ماؾؿاث مؿاَمت ٖامت ٌؿاَم ٞيها ٧اٞت الُ٣اٖاث الخ٩ىمُت والُ٣إ الخام ونٛاع اإلاؼاعٖحن والجمُٗاث
ؤلاهخاحُت وجىحه إلاجاالث ؤلاهخاج الؼعاعي بكُ٣ت الىباحي والخُىاوي؛
 .4جىٞحر الخمىٍل الالػم مً زال ٫الدؿهُالث وال٣غوى اإلاِؿغة للمىخجحن واإلاغبُحن للمؿاَمت بخد ٤ُ٣الا٦خٟاء الظاحي الىباحي
والخُىاوي؛
 .5مىانلت الجهىص في الاؾخٟاصة مً هخاثج ألابدار والضعاؾاث لخُىٍغ البظوع بما ًاصي الى بهخاج ؾالالث هباجُت م٣اومت للجٟاٝ
والامغاى؛
 .6الاؾخٟاصة مً ج٨ىىلىحُا الظ٧اء الهىاعي إلا٩اٞدت آلاٞاث والامغاى الىباجُت؛
 .7بؾخسضام ؤؾالُب الغي الخضًشت في الؼعاٖت لترقُض بؾخسضام اإلاُاٍ؛
 .8الاؾخٟاصة مً مُاٍ الهغ ٝالهخي اإلاٗالج في الؼعاٖت؛
 .9جىٞحر اإلاىذ والٟغم مً الخ٩ىمت والكغ٧اء لهٛاع اإلاؼاعٖحن والهُاصًً لؼٍاصة ؤلاهخاج بما ٌؿاَم بخد ٤ُ٣الا٦خٟاء الظاحي
الؼعاعي والؿم٩ي؛
 .10وكغ ؤًٞل اإلاماعؾاث الٗلمُت والخ٣ىُت الٟٗالت في ػٍاصة ؤلاهخاج الؼعاعي والؿم٩ي؛
 .11ب٢امت خمالث خكض ومىانغة للماهدحن والجهاث طاث الٗال٢ت لخبجي جمىٍل مكاعَ٘ جد ٤ُ٣الا٦خٟاء الظاحي مً الٛظاء؛
 .12ب٢امت وعف ٖمل وبغامج جضعٍبُت وجىٖىٍت للمؼاعٖحن ٖلى مؿخىي اإلاضًغٍاث؛
 .13جبجي وصٖم اإلاكاعَ٘ الهٛحرة واإلاخىؾُت لألؾغ اإلاىخجت لًمان مؿاَمتها بخد ٤ُ٣الا٦خٟاء الظاحي الٛظاجي؛
 .14يمان حؿىٍ ٤مىخجاث اإلاؼاعٖحن اإلادلُت مً زال ٫وي٘ ؾُاؾاث جىاػهُه جد ٟٔللمىخج اؾخمغاع ؤلاهخاج و٢ضعة اإلاؿتهلٖ ٪لى
الكغاء؛
 .15جىُٟظ الخمالث الخىٖىٍت اإلاؿخمغة اإلاىحهت ل٩اٞت الُ٣اٖاث ناوعي الؿُاؾاث والجهاث الخىُٟظًت والُ٣إ الخام واإلاجخم٘
اإلادلي والاجداصاث والجمُٗاث وخكض ٧اٞت الجهىص للمؿاَمت بخد ٤ُ٣الا٦خٟاء الظاحي الٛظاجي؛
 .16حٗؼٍؼ ؤوكُت ؾبل الِٗل ونىال بلى الا٦خٟاء الظاحي مً الٛظاء؛
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 .17جُٟٗل نىاصً ٤حصجُ٘ وصٖم ؤلاهخاج الؼعاعي والؿم٩ي؛
 .18جُٟٗل ٢اهىن خماًت الثروة الخُىاهُت؛
 .1الخىُٖت بمساَغ الغي للخًغ والٟىا٦ه بمُاٍ الهغ ٝالهخي وجإزحرَا ٖلى اإلاؿتهل ٪والبِئت.
آلُاث الخيظُم
 .1اوكاء لجان جيؿُُ٣ت ٖلى مؿخىي الىػاعاث والُ٣اٖاث اإلاسخلٟت الخ٩ىمي الخام ومىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي واإلااؾؿاث طاث
الٗال٢ت ٖلى مؿخىي الٗانمت واإلادآٞاث واإلاضًغٍاث وال٣غي للخيؿُُٞ ٤ما بُنها لخد ٤ُ٣ألاَضا ٝوالالُاث واإلاىانغة
واإلاخابٗت والخُُ٣م؛
 .2اوكاء لجان مجخمُٗت لال٦خٟاء الظاحي ٖبر م٩اجب الؼعاٖت لخ٣ضًم الضٖم الٟجي وؤلاعقاصيٖ ،لى مؿخىي ال٣غي -الٗؼ-٫
اإلاضًغٍاث -لخيؿُ ٤مكاعَ٘  /جىحهاث الا٦خٟاء الظاحي الٛظاجي ،ع ٘ٞالىعي ،اإلاىانغة ،اإلاخابٗت والخُُ٣م؛
 .3بٖضاص الخ٣اعٍغ الضوعٍت ًٖ مؿخىي الخىُٟظ وجًمُنها الخدضًاث واإلاكا٧ل واإلاٗى٢اث لغٗٞها للجهاث اإلاسخهت لًجاص الىؾاثل
واإلاٗالجاث والُغ ١لخلها والىنى ٫لألَضاٝ؛
 .4ب٢امت اإلااجمغاث والىضواث ووعف الٗمل لخدضًض ألاولُاث وجُ٣م مؿخىي الخىُٟظ إلاكاعَ٘ وبغامج الا٦خٟاء الظاحي مً الٛظاء؛
الجهاث اإلاعىُت (الخىفُر ،الخيظُم ،الخمىٍل)
 .1الخىُٟظ:
 عثاؾت الجمهىعٍت – عثاؾت الىػعاء -اإلاجلـ الؿُاس ي ألاٖلى – مجلـ الىىاب – اللجىت الا٢خهاصًت الٗلُا -اإلا٨خب الخىُٟظي
للغئٍت الىَىُت -اللجىت الؼعاُٖت  -وػاعة الؼعاٖت – وػاعة الثروة الؿمُ٨ت – وػاعة اإلاُاٍ – وػاعة التربُت والخٗلُم  -الكاون
الاحخماُٖت – وػاعة الهىاٖت والخجاعة -وػاعة الاٖالم – الهُئت الٗامت لالؾدشماع -الاجداص الٗام للٛغ ٝالخجاعٍت الهىاٖت -
الاجداص الخٗاووي الؼعاعي – نىضو ١حصجُ٘ ؤلاهخاج الؼعاعي والؿم٩ي – الجمُٗت الُمىُت لخماًت اإلاؿتهل٪؛
 .2الخيؿُ:٤
 الجهاث الخيؿُُ٣ت الخ٩ىمُت اإلاغ٦ؼٍت – الؿ٨غجاعٍت الخىُٟظًت لألمً الٛظاجي-ؾ٨غجاعٍت ع ٘ٞمؿخىي الخٛظًت.
 .3الخمىٍل:
الخ٩ىمت ممشلت بىػاعة اإلاالُت والىػاعاث طاث الٗال٢ت  - -الُ٣إ الخام  -الضو ٫اإلااهدت  -اإلاىٓماث والهىاصً ٤اإلادلُت والٗغبُت
والضولُت – اإلاىٓماث اإلااهدت اإلاسخلٟت.
الىخائج اإلاخىكعت مً مجمىعت العمل
 .1ج٣لُل الٟجىة بحن ؤلاهخاج والاؾتهال ٥مً الؿل٘ الٛظاثُت؛
 .2ػٍاصة الغٗ٢ت الؼعاُٖت وؤوكاء الخ٣ى ٫الؼعاُٖت الٗمال٢ت؛
 .3خهى ٫اإلاؿتهل٨حن ٖلى ٚظاء بإؾٗاع مٗ٣ىلت؛
 .4بقغا ٥ألاؾغ واإلاجخم٘ اإلادلي بالخىحه للؼعاٖت للمؿاَمت بخد ٤ُ٣الا٦خٟاء الظاحي؛
 .5بًجاص ٞغم ٖمل للكباب لخدؿحن الضزل والخض مً البُالت.
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2.2
الظُاق الىطني اإلاخعلم بمجمىعت العمل:
ٌؿاَم الُ٣إ الؼعاعي بإ٦ثر  %17.5مً ؤحمالي الىاجج اإلادلي وٍغجبِ به خىالي  %73.5مً الؿ٩ان إلاِٗكتهم في الغٍ ٠ؾىاء ٧اهىا
ٌٗملىن في الؼعاٖت بك٩ل مباقغ ؤو ٌٗملىن في الخضماث والخغ ٝوالهىاٖاث التي جسضم ؾ٩ان الغٍ ٠والخًغ ٖلى خض ؾىاء،
٦ما ٌكٛل ما ًؼٍض ًٖ  %54مً ال٣ىي الٗاملت في البالص٧ ,ىن َظا الُ٣إ ألا٦ثر اؾدُٗابا وجىٞحرا لٟغم الٗمل واخخىاء لل٣ىي
الٗاملت بخىٞحرٍ ٞغم ٖمل ليؿبت مً الٗمالت وجىٞحرٍ لجؼء ٦بحر مً اخخُاحاث الؿ٩ان الٛظاثُت.
وحٗخبر الُمً مً ؤ٦ثر الضو ٫التي جٟخ٣غ بلى ألامً الٛظاجي في الٗالم .خُث بلٛذ وؿبت الُمىُحن الظًً ال ًمل٩ىن ٚظاء ٧اُٞا بىاء
ٖلى ج٣ضًغاث اممُت خىالي  %49وَى ما ً٣غب مً هه ٠بحمالي ٖضص الؿ٩ان٦ .ما بن ؤ٦ثر مً  %60مً ألاَٟا ٫الُمىُحن ٌٗاهىن
مً الخ٣ؼم .وجغجبِ ْاَغة الخ٣ؼم باإلاىاَ ٤الغٍُٟت خُث ٌٗاوي َٟلحن مً ٧ل زالزت ؤَٟا ٫مً الخ٣ؼم في َظٍ اإلاىاَ٦ .٤ما ؤن
الخ٣ؼم الخاص (الظي حهضص الخُاة) ًازغ ٖلى زلث ألاَٟا ٫في الُمً.
وٖلى مؿخىي الا٢خهاص ال٨ليٌٗ ،خمض الُمً بهىعة ٦بحرة ٖلى اؾخحراص الٛظاء والظي ًمشل هدى  %93مً بحمالي اؾتهال ٥ال٣مذ.
٦ما ؤن البالص جخإزغ بالهضماث الخاعحُت التي جاصي بلى ػٍاصة خاصة في ؤؾٗاع الٛظاء ويٛىَاث ٖلى محزان اإلاضٞىٖاث٦ .ما ؤن
ألاخضار الازحرة ٢ض ػاصث مك٩لت الٛظاء اإلاخضَىعة ؤنال  ،و٢ض ؤصي طل ٪بلى جىا٢و الا٢خهاص بمٗض %11 ٫و٢ض جل٣ى الُ٣إ
الؼعاعي يغبت مىحٗت خُث جىا٢هذ وؿبت الاهسٟاى بمٗضالث جٟى %16 ١بؿبب ه٣و اإلاضزالث وٖغ٢لت ألاؾىا. ١
وحٗتر ٝالاؾتراجُجُت الىَىُت للُ٣إ الؼعاعي( )2016-2012بان الُمً ال ًىاحه الخدضًاث  ِ٣ٞولً ً٨مخل ٪ال٣ىة والتي جخمشل
في جىىٕ مىادي ٌؿمذ بةهخاج الٗضًض مً اإلاىخجاث الؼعاُٖت و جاعٍش َىٍل مً الٟالخت والؼعاٖت في بُاث نٗبت وبجي جدخُت ٢ىٍت.
٧ل َظٍ الٗىامل حؿاَم في الُ٣إ الؼعاعي والا٢خهاص الغٍٟي بك٩ل ٖام .والبض مً ال٣ى ٫اهه ًم ً٨جد ٤ُ٣هجاخاث ملمىؾت في
ػٍاصة ؤلاهخاحُت ختى وان ٧اهذ مُٗ٣اث اإلاىاعص ٢ض ج٩ىن ٖىامل مدضصٍ لهظٍ الىجاخاث .وبخىٞغ الاؾدشماعاث ؤلاياُٞت في الُ٣إ
ً ،م ً٨جدَ ٤ُ٣ظٍ الىجاخاث لِـ  ِ٣ٞا٢خهاصًا وبهما احخماُٖا م٘ اؾخضامت اؾخسضام اإلاىاعص الصخُدت في البالص .ولخد٤ُ٣
َظٍ الىجاخاث البض مً بًجاص قغا٦ت حضًضة و٢ىٍت بحن اإلاؼاعٖحن  ،الُ٣إ الخام  ،الخ٩ىمت و قغ٧اء الخىمُت.
الغاًت العامت

مداضُل ذاث همُت وجىدة عالُت
ألاَداف الخفطُلُت
 .1جىٞحر البيُت الخدخُت؛
ً
ً
 .2ػٍاصة ؤلاهخاج الؼعاعي ٦ما وهىٖا؛
 .3جىٞحر ألاهىإ اإلاسخلٟت مً البظوع اإلادؿىت وجدؿحن ألانىا ٝاإلادلُت وحصجُ٘ بؾخسضام البظوع اإلادؿىت اإلادلُت؛
 .4بىاء ٢ضعاث اإلاؼاعٖحن؛ وجإَُل وجىمُت الخبراث البكغٍت في اإلاجاالث طاث الٗال٢ت؛
 .5بىاء الكغا٧اث اإلاجخمُٗت الؼعاُٖت؛
ؤلاجساءاث الخىفُرًت
ً
 .1ػٍاصة وؿبت ألاعاض ي اإلاؼعوٖت بيؿبت  %5ؾىىٍا مً احمالي الاعاض ي الهالخت للؼعاٖت؛
 .2جىٞحر اإلاؿخلؼماث الؼعاُٖت (الخ٣ىُت الؼعاُٖت – البظوع اإلادؿىت – ؤؾمضة )..........-؛
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 .3ػٍاصة بهخاحُت اإلادانُل في وخضة اإلاؿاخت (َ٨خاع)؛
 .4جدؿحن الغي بالؿُى ٫والخىؾ٘ في بؾخسضام وؾاثل الغي الخضًث؛
 .5حصجُ٘ الاؾخسضام ألامشل لألؾمضة واإلابُضاث ألامىت؛
 .6صٖم ؾالؾل الُ٣مت مً زالٞ( ٫خذ ؤؾىا – ١الُغ ١الغٍُٟت )..... -؛
 .7بهخاج وجىٞحر البظوع اإلادؿىت اإلادلُت للخبىب وج٣اوي البُاَـ والكخالث ٖالُت الجىصة والخالُت مً ألامغاى واإلاالثمت
إلاسخل ٠اإلاىاَ ٤البُئُت؛
 .8اؾخمغاع َُئت البدىر الؼعاُٖت في جىُٟظ البدىر الخُبُُ٣ت اإلاىحهت لخل اإلاك٨الث التي ًىاحها اإلاؼاعٕ الُمجي وعبُها بالعقاص
الؼعاعي و٦ظا جدؿحن ألانىا ٝاإلادلُت وبصزا ٫ألانىا ٝالجضًضة وحٗمُمها؛
 .9اؾخمغاع زضماث ؤلاعقاص والخضعٍب وؤلاٖالم الؼعاعي وعٟ٦ ٘ٞاءجه لخىنُل ألاؾالُب الؼعاُٖت الخضًشت بلى اإلاؼاعٖحن وه٣ل
اإلاك٨الث التي جىاحه اإلاؼاعٖحن بلى البدىر الؼعاُٖت؛
ً
 .10حصجُ٘ الدؿىٍ ٤الؼعاعي وحصجُ٘ الكغ٧اث والجمُٗاث الدؿىٍُ٣ت ؾىاء للؿى ١اإلادلُت ؤو الخاعحُت؛
 .11جإَُل وجضعٍب اإلاؼاعٖحن والٟىُحن الؼعاُٖحن؛
 .12ؤوكاء مغا٦ؼ جضعٍبُت مخسههت؛
 .13ج٩ىًٍ حمُٗاث ػعاُٖت مجخمُٗت؛
 .14الاؾخٟاصة مً الضٖم الخاعجي وجىحُه ؤوكُت اإلاىٓماث الضولُت هدى الخىمُت اإلاؿخضامت.
 .15جإَُل البجى الخدخُت للُ٣إ الؼعاعي؛
 .16صٖم الاجمان الؼعاعي.
آلُاث الخيظُم
 .1الاجٟاُ٢اث بحن وػاعة الؼعاٖت والغي واللجىت الؼعاُٖت والؿمُ٨ت الٗلُا والجهاث طاث الٗال٢ت؛
ً
 .2اقغا ٥الجاهب الخ٩ىمي ممشال بىػاعة الؼعاٖت والغي والثروة الؿمُ٨ت في جدضًض الخضزالث اإلاُلىبت مً مكاعَ٘ الخىمُت؛
 .3جىٞحر الضٖم الالػم (الخ٩ىمي– الُ٣إ لخام– اإلااهدحن والضاٖمحن)؛
 .4جىُٟظ اإلاكاعَ٘ وألاوكُت الخىمىٍت الؼعاُٖت؛
 .5اإلاكاع٦ت اإلاجخمُٗت والٗمل الخٗاووي الؼعاعي؛
الجهاث اإلاعىُت (الخىفُر ،الخيظُم ،الخمىٍل)
 .1الجهت اإلاىٟظة :وػاعة الؼعاٖت والغي – اللجىت الؼعاُٖت والؿمُ٨ت الٗلُا – الاجداص الخٗاووي الؼعاعي .... -
 .2الجهت اإلايؿ٣ت:الجهاث الخيؿُُ٣ت الخ٩ىمُت اإلاغ٦ؼٍت – وػاعة اإلاُاٍ والبِئت – وػاعة الثروة الؿمُ٨ت  -وػاعة ؤلاصاعة اإلادلُت ..
 .3الجهت اإلامىلت :وػاعة اإلاالُت – اإلااهدحن والضاٖمحن – الُ٣إ الخام – اإلاكاع٦ت اإلاجخمُٗت – اإلاجالـ اإلادلُت.
الىخائج اإلاخىكعت مً مجمىعت العمل
 .1وحىص البيُت الخدخُت اإلاىاؾبت؛
 .2الىنى ٫الامً الى الا٦خٟاء الظاحي؛
 .3بؾخسضام البظوع اإلادؿىت اإلادلُت ٖالُت الجىصة؛
 .4مؼاعٖحن ماَلحن ومضعبحن؛
 .5مكاع٦ت اإلاجخم٘ في ؤلاهخاج الؼعاعي.
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1.1
الظُاق الىطني اإلاخعلم بمجمىعت العمل:
جخمخ٘ الجمهىعٍت الُمىُت ببِئت ا٢خهاصًت واٖضة الؾخُ٣اب الٗضًض مً الاؾدشماعاث في الُ٣إ الؼعاعي والُ٣إ الؿم٩ي والظي
ٌٗضان اخض اإلاغج٨ؼاث ألاؾاؾُت للخىىٕ الا٢خهاصي وحٗمل وػاعة الؼعاٖت ووػاعة الثروة الؿمُ٨ت واللجىت الؼعاُٖت الٗلُا ٖلى
النهىى باالؾدشماعاث في الُ٣اٖحن الؼعاعي والؿم٩ي وطل ٪ألَمُتهما في اإلاؿاَمت في الضزل ال٣ىمي وحكُٛل الاًضي الٗاملت
الىَىُت وجىُْ ٠جُبُ٣اث الخ٨ىىلىحُا الخضًشت ٦ما جبيذ مؿاعاث حضًضة لخٗؼٍؼ الاؾدشماع اث الؼعاُٖت والؿمُ٨ت مً زال٫
الاَخمام باإلااؾؿاث الهٛحر واإلاخىؾُت بالياٞت الى الاقغاٖ ٝلى جُٟٗل الٗال٢ت بحن الُ٣اٖحن الخ٩ىمي والخام في اؾخدضار
اإلاكغوٖاث الاؾدشماعٍت ال٨بحرة والتي ٌٗىٖ ٫ليها في ػٍاصة ؤلاهخاج اإلادلي للٛظاء وع ٘ٞوؿب الا٦خٟاء الظاحي وحٗؼٍؼ مىٓىمت الامً
الٛظاجي.
وحؿعى الىػاعجحن واللجىت الؼعاُٖت والؿمُ٨ت الٗلُا مً زال ٫التروٍج للُ٣اٖحن والؼعاعي والؿم٩ي ٦سُاع اؾدشماعي واٖض ومهم
بياٞت الى ج٣ضًم الضٖم الٟجي واإلااصي والٗمل ٖلى جىٞحر الخىاٞؼ والدؿهُالث الالػمت التي حؿاٖض ٖلى حظب اإلاؿدشمغًٍ ومً اَم
البرامج الاؾدشماعٍت ج٣ىصَا الىػاعجحن حىبا الى حىب م٘ الُ٣إ الخام هي الاؾدشماع في :
 -1مجم٘ الهىاٖاث الٛظاثُت الؼعاُٖت
 -2مجم٘ الهىاٖاث الؿمُ٨ت مىاوي الهُض في الخضًضة والخىبت
 -3الاؾدشماع في مجا ٫الخضماث اإلا٣ضمت بمىاوي الهُض البدغٍت
 -4الاؾدشماع في مجا ٫الدؿىٍ ٤وألاؾىا ١الؿمُ٨ت والؼعاُٖت وألاوكُت اإلاغجبُت بهما
 -5الاؾدشماع في مجا ٫الاؾتزعإ الؿم٩ي
اإلا٣ىماث الاؾدشماعٍت في الُ٣إ الؿم٩ي ٦شحرة ومخىىٖت خُث ًىحض جىىٕ بُىلىجي ٖلى َى٦ 2500 ٫م مً الؿىاخل بيُت ؤؾاؾُت
بمؿخىي ٖالميُ٢ ،إ ؾم٩ي جىاٞس ي ٖلى اإلاؿخىي الٗالميُ٢ ،إ جهيُ٘ ؾم٩ي ٖالي الجىصة ،مى ٘٢اؾتراجُجي ٢غٍب مً ؤؾىا١
الخهضًغ الغثِؿُت ،بِئت نضً٣ت للمؿدشمغ م٘ مجمىٖت حظابت مً الخىاٞؼ.
ً
ٌك٩ل الُ٣إ الؼعاعي والؿم٩ي ٖىهغان مهمان بل وعثِؿُا جغج٨ؼ ٖليها الضو ٫يمً حهىصَا لخد ٤ُ٣الامً الٛظاجي ,ومً َظا
ً
اإلاىُل ٤حاء اَخما الُ٣اصاث في الُمً بهظًً الُ٣اٖحن ٖبر الخإُ٦ض ٖلى يغوعة النهىى بهما و٣ٞا الؾتراجُجُت بُٗضة اإلاضي.
ً
جمشل الثروة الؿمُ٨ت ؤخض اإلاهاصع الُبُُٗت اإلاخجضصة في الضولت ،خُث جدؿم ب٣ضعتها ٖلى ججضًض هٟؿها ٖاما بٗض ٖام ًٖ َغٍ٤
ً
عثِؿا لٗضص ٦بحر مً الؿ٩انّ ،
ٖملُت الخ٩ازغ بك٩ل َبُعي٦ ،ما حك٩ل مىاعص َظٍ الثروة ً
وحٗض الثروة الؿمُ٨ت بخضي الغ٧اثؼ
ٚظاء
ألاؾاؾُت في حٗؼٍؼ ألامً الٛظاجي ٖلى مؿخىي الضولت جمخل ٪الُمً قغٍُا ؾاخلُا ًبلَ ٜىله خىالي٦ 2500م ًّ
ٚىُا باألؾما ٥وألاخُاء
البدغٍتً ،بضؤ مً خضوص ٖمان ٖلى البدغ الٗغبي وختى جهاًت الخضوص الُمىُت الؿٗىصًت ٖلى البدغ ألاخمغ٦.ما جمخل ٪الُمً ؤ٦ثر مً
182حؼٍغة وهٓغا لهظٍ اإلاحزة التي ٢ض ال جىحض في ؤي بلض آزغٞ ،ةن الثروة الؿمُ٨ت ّ
ومهضعا ًّ
ً
مهما
حٗض ؤَم الثرواث الُبُُٗت اإلاخجضصة،
ّ
للضزل ال٣ىمي؛ خُث ٌؿاَم الُ٣إ الؿم٩ي في الىاجج اإلادلي مابحن ( ،)1-2%وق٩ل زاوي ؤ٦بر مهضع لإلًغاصاث اإلاهضعة بٗض الى. ِٟ
جؼزغ الؿىاخل الُمىُت بخىاٞغ هدى  400هىٕ مً ؤهىإ ألاؾما ٥وألاخُاء البدغٍت ألازغي ،وَكخٛل في الُ٣إ الؿم٩ي خىالي هه٠
ملُىن وؿمت ٌُٗلىن ٢غابت  1.7ملُىن وؿمت .حكحر الخ٣ضًغاث بلى ؤن بهخاج الُمً مً ألاؾما ٥وألاخُاء البدغٍت ًبل ٜؾىىٍا خىالي 200
ؤل٢ ًَ ٠بل الخغب والٗضوان ٖلى الُمً ،خُث ًخم جهضًغ مابحن 30%-50%مً َظا ؤلاهخاج بٗاثضاث ج٣ضع بدىالي  300ملُىن صوال.
وٖلى الغٚم مً ؤَمُت الثروة الؿمُ٨ت التي ّ
ً
ومهضعا ًّ
ً
وعثِؿا؛ لخىٞحر البروجحن
مهما
حٗض زغوة صاثمت ال جىًب ،و٢لُلت الخ٩الُ،٠
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الٛظاجي لالؾتهال ٥اإلادلي بال ؤهه لم ًخم اؾخٛالَ ٫ظٍ الثروة اإلاهمت بالك٩ل اإلاُلىب زال ٫الٗ٣ىص اإلاايُت؛ خُث ٧اهذ ٖغيت للنهب
والخضمحر مً ٢بل مجمىٖت مً الىاٞظًً في الضولت ،والظًً ًٚىا الُغ ًٖ ٝجهغٞاث ومماعؾاث ؾ ًٟالهُض الخاعحُت التي ج٣ىم
باالنُُاص الٗكىاجي والجاثغ في اإلاُاٍ ؤلا٢لُمُت الُمىُت صون عُ٢ب ؤو خؿِب
ً
وجد ٤ُ٣لغئٍت الضولت حؿعي وػاعحي الؼعاٖت والغي ووػاعة الثروة الؿمُ٨ت لُغح اإلاباصعاث اإلاسخلٟت التي مً قإجها ؤن ج٩ىن ٖىها
الػصَاع وجُىٍغ َظًً الُ٣اٖحن ،وحُٗٓم مؿاَمتهما في عٞض ألامً الٛظاجي.
ٗٞلى نُٗض الُ٣إ الؼعاعي والُ٣إ الؿم٩ي َغخذ وػاعة الؼعاٖت والغي ووػاعة الثروة الؿمُ٨ت حملت مً اإلاباصعاث الغامُت
لخىمُت َظًً الُ٣اٖحن مً بُنها
 .1جُىٍغ اإلاسخبراث الؼعاُٖت واإلاسخبراث الؿمُ٨ت (بٛغى جُىٍغ حىصة اإلاىخجاث الؼعاُٖت والؿمُ٨ت).
 .2جىٞحر الضٖم للمؼاعٖحن والهُاصًً.
 .3ج٣ضًم الخضماث الاعقاصًت وحٗؼٍؼ الاؾدشماع الؼعاعي والؿم٩ي.
 .4جىٞحر ؤؾىا ١همىطحُت لدؿىٍ ٤اإلاىخجاث الؼعاُٖت والاخُاء اإلااثُت.
 .5اإلادآٞت ٖلى البِئت البدغٍت مً الخلىر
وفي الُ٣إ الؼعاعي والُ٣إ الؿم٩ي حٗمل الىػاعجحن م٘ اللجىت الؼعاُٖت والؿمُ٨ت الٗلُا ٖلى اجاخت اإلاجا ٫امام الُ٣إ الخام
لالؾدشماع في مكاعَ٘ الاؾتزعإ الؿم٩ي و٦ظا اوكاء مٗامل جدًحر ألاؾما ٥واإلاهاو٘ الخدىٍلُت (٦مهاو٘ اهخاج الخىهت ،
والهىاٖاث الضواثُت مً اإلاىخجاث الؿمُ٨ت  ،ومهاو٘ جضوٍغ اإلاسلٟاث (الاٖال )ٝوحٗمل الىػاعة ٖلى حصجُ٘ اإلاباصعاث اإلاجخمُٗت
ً
(الجمُٗاث  ،اإلاغؤة الؿاخلُت ) ؤن َظٍ الجهىص ،وما وؿعى بلُه مؿخ٣بال ًإحي لُهب في اججاٍ جد ٤ُ٣جُلٗاث ُ٢اصة الىػاعجحن بخٗؼٍؼ

مكاع٦ت الؼعاٖت والثروة الؿمُ٨ت في جد ٤ُ٣الخىمُت الكاملت اإلاؿخضامت.
الغاًت العامت

بِئت اطدثمازٍت مشجعت للمظدثمسًٍ واإلاصازعحن والطُادًً.
ألاَداف الخفطُلُت
 .1النهىى باأل٢خهاص الىَجي في اإلاجا ٫الؼعاعي والؿم٩ي؛
 .2جىحُه الاؾدشماعاث اإلادلُت والخاعحُت في اإلاجا ٫الؼعاعي والؿم٩ي والهىاٖاث الٛظاثُت؛
 .3جُٟٗل وجدضًث اللىاثذ والدكغَٗاث في الاؾدشماع الؼعاعي والؿم٩ي؛
 .4ؤوكاء ٢اٖضة بُاهاث بالٟغم الاؾدشماعٍت.
ؤلاجساءاث الخىفُرًت
 .1ج٣ضًم ٧اٞت الدؿهُالث والخىاٞؼ (٢اهىهُت وحكغَُٗت وبصاعٍت) مً احل تهُئت بِئت اؾدشماعٍت آمىت.
 .2التروٍج لالؾدشماع الؼعاعي والؿم٩ي؛
 .3جىُٟظ اإلاكاعَ٘ الاؾدشماعٍت اإلاؿخضامت؛
 .4جىُٟظ الدكغَٗاث وجبؿُِ ؤلاحغاءاث؛
 .5حم٘ البُاهاث واإلااقغاث خى ٫الٟغم الاؾدشماعٍت في اإلاجا ٫الؼعاعي والؿم٩ي؛
 .6بنضاع ألاصلت اإلاؿاَمت في حظب الاؾدشماع؛
 .7خهغ اإلاٗامالث في الىاٞظة الىاخضة؛
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 .8بٖاصة جإَُل مغا٦ؼ البدىر الؼعاُٖت والؿمُ٨ت؛
 .9بٖاصة جإَُل مغا٦ؼ الخضعٍب الؼعاُٖت والؿمُ٨ت وجُىٍغ مىاهج الخٗلُم؛
 .10جُىٍغ ػعاٖت ال٣مذ وؤهىإ الخبىب اإلادلُت ألازغي (الضزً ،الكٗحر ،الظعة ،والظعة الغُٗٞت..الخ) مً زال ٫اؾخسضام البظوع
الىَىُت اإلادؿىت اإلادلُت؛
 .11بنضاع زاعَت ع٢مُت باإلاىاَ ٤الاؾدشماعٍت الؼعاُٖت والؿمُ٨ت؛
آلُاث الخيظُم
٣ٖ .1ض ماجمغ وَجي لخدضًض ؤولىٍاث الاخخُاحاث الاؾدشماعٍت الؼعاُٖت والؿمُ٨ت؛
٣ٖ .2ض قغ٧اث اؾدشماعٍت م٘ الُ٣إ اإلادلي والخاعجي؛
٣ٖ .3ض بحخماٖاث ووعف ٖمل مسههت؛
 .4الاؾخٟاصة مً زبراث وججاعب الازغًٍ (الضو ٫الٗغبُت).
الجهاث اإلاعىُت (الخىفُر ،الخيظُم ،الخمىٍل)
 .1الجهت اإلاىٟظة:
وػاعة الؼعاٖت والغي – وػاعة الثروة الؿمُ٨ت  -اللجىت الؼعاُٖت والؿمُ٨ت الٗلُا – الهُئت الٗام لالؾدشماع  -الاجداص الخٗاووي
الؼعاعي  -وػاعة الهىاٖت والخجاعة – الُ٣إ الخام....
 .2الجهت اإلايؿ٣ت:
الجهاث الخيؿُُ٣ت الخ٩ىمُت اإلاغ٦ؼٍت – وػاعة ؤلاصاعة اإلادلُت ....
 .3الجهت اإلامىلت:
اإلاؿدشمغًٍ – الُ٣إ الخام – اإلاكاع٦ت اإلاجخمُٗت .....
الىخائج اإلاخىكعت مً مجمىعت العمل
 .1بِئت مىاؾبت لالؾدشماع؛
 .2ونى ٫ؤمً بلى الا٦خٟاء الظاحي الؼععي والؿم٩ي؛
 .3جىٞغ ٞغم ٖمل وز ٌٟوؿبت البُالت؛
 .4ا٢خهاص مخىىٕ اإلاهاصع (اوكاء اإلاٗامل واإلاهاو٘ الخدىٍلُت – الهىاُٖت الضواثُت – جضوٍغ اإلاسلٟاث الؼعاُٖت والؿمُ٨ت -
اوكاء ألاؾىا ١الىمىطحُت الؼعاُٖت والؿمُ٨ت ).......؛
 .5الاؾخضامت الا٢خهاصًت وػٍاصة الهاصعاث الؼعاُٖت والؿمُ٨ت.
مجمىعت عمل مسجبطت
حٗؼٍؼ آلُاث الدؿىٍ ٤للمىخجاث الؼعاُٖت والؿمُ٨ت
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1.1
الظُاق الىطني اإلاخعلم بمجمىعت العمل:
الىغع الساًَ
ًمشل ٖضص الهُاصًً في الجمهىعٍت الُمىُت ما ً٣اعب مً  130ال ٠نُاص  ،وحٗخبر قغٍدت الهُاصًً مً ا٦ثر الكغاثذ ٣ٞغا ،و٢ض
اعج ٟ٘مٗض ٫ال٣ٟغ بحن الهُاصًً هدُجت الٗضوان ،وحٗض الخؿاثغ التي ج٨بضَا الهُاص بما ًؼٍض ًٖ "  6.2ملُىن عٍا "٫زؿاثغ
٢ىاعب ومٗضاث انُُاص (جضمحر ٢ 250اعب جضمحرا ٧لُا) ،وبمغوع الى٢ذ٣ٞ ،ض  271نُاصا ؤعواخهم ألجهم ٖل٣ىا وؾِ الىحران ؤو
٧اهىا ضخاًا لأللٛام ؤو الٛاعاث الجىٍت وجًغع  40000نُاص بالجزوح بدشا ًٖ م٩ان آمً لهم وألؾغَم و٣ٞضوا مهضع صزلهم ،
وجم جضمحر  11مغ٦ؼ بهؼا ٫ؾم٩ي بك٩ل ٧امل بالياٞت إلاُىاجي مُضي والخُمت ألامغ الظي ؤصي بلى جى ٠٢ؤ٦ثر مً 5ؤل٢ ٠اعب ًٖ
الٗمل"1" ،
و٢ض ق٩ل اوٗضام او اعجٟإ ؤؾٗاع اإلاكخ٣اث الىُُٟت في آلاوهت ألازحرة نٗىبت ؤزغي مما ؤصي لخىٖ ٠٢ملُت الانُُاص ،هاًَُٖ ٪
ألاٖانحر التي ٢ض جاصي ؤخُاها الى جضمحر مٗضاث الهُض وال٣ىاعب.
وَٗخبر الخى٣ل بحن اإلادآٞاث مً اإلاُٗ٣اث التي ال حؿمذ بى٣ل ألاؾما ٥بُغٍ٣ت ؾلُمت وبجىصة ٖالُت.
اإلابرزاث
 .1الاٖانحر والٛاعاث والالٛام البدغٍت التي صمغث مٗضاث الانُُاص وال٣ىاعب؛
 .2اعجٟإ ؤؾٗاع مضزالث الاهخاج الؿم٩ي؛
 .3وحىص مغا٦ؼ بهؼا ٫وؾاخاث خغاج بداحت الى بٖاصة نُاهت وجإَُل؛
 .4اؾخسضام ٢ىاعب نُض ٢ضًمت وبإحجام نٛحرة ال حؿخىٖب مجمضاث الاؾما ٥بالخالي ال جاصي الى خ ٟٔألاؾما ٥وال
حؿاٖض ٖلى ؤلابداع الى ؤما ً٦بُٗضة
 .5نٗىبت ه٣ل اإلاىخجاث الؿمُ٨ت هدُجت اوٗضام او اعجٟإ اإلاكخ٣اث الىُُٟت مما ًاصي الى اهسٟاى ال٣ضعة الكغاثُت
 .6نٗىبت الخيؿُ ٤لضي الجهاث طاث الٗال٢ت مما حؿبب في جذجُم الضٖم وٖؼو ٝمٗٓم الجهاث اإلااهدت في ج٣ضًم
مكاعَ٘ لضٖم الهُاصًً.
الفسص
 .1حصجُ٘ الهىاٖاث الٛظاثُت الؿمُ٨ت؛
 .2جدؿحن ؾبل الِٗل لخدؿحن صزل الهُاص؛
 .3بٖاصة جإَُل مغا٦ؼ الاهؼا ٫وؾاخاث الخغاج؛
 .4الغبِ الكب٩ي في مغا٦ؼ الاهؼا٫
الحلىٌ
 .1صعاؾت اإلاسؼون الؿم٩ي وبحغاء صعاؾاث لألبدار الؿمُ٨ت؛
 .2جُٟٗل الدكغَٗاث ال٣اهىهُت واللىاثذ لخدؿحن ألاصاء وخماًت الثروة الؿمُ٨ت؛
 .3جُٟٗل وكاٍ مغا٦ؼ الاهؼا ٫وؾاخاث الخغاج الىمىطحُت التي حكمل (مهاو٘ زلج ،مساػن خ ،ٟٔمدُاث و٢ىص ،مسخبراث
الجىصة )،،،،
 .4الخض مً الٟا٢ض مً ألاؾما ٥مً زال ٫جىٞحر وؾاثل الى٣ل والخسؼًٍ اإلاىاؾبت؛
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 .5صٖم الهُاص ب٣ىاعب نُض مدؿىت؛
 .6صٖم وجىٞحر اإلاكخ٣اث الىُُٟت اإلاؿخسضمت ل٣ىاعب الهُض؛
 .7بىاء ٢ضعاث الهُاصًً واإلاغؤة الؿاخلُت؛
اإلاساجع
ج٣غٍغ الىي٘ الغاًَ""2020
الغاًت العامت

طبل عِش مظخدامت للطُادًً.
ألاَداف الخفطُلُت
 .1جدؿحن ؾبل الِٗل للهُاص؛
 .2ع ٘ٞمؿخىي الخيؿُ ٤بحن الىػاعة والاجداص الخٗاووي الؿم٩ي والجمُٗاث الؿمُ٨ت؛
 .3ع ٘ٞمؿخىي الخضماث الدؿىٍُ٣ت لألؾما٥؛
 .4ع ٘ٞمؿخىي الجىصة للمىخجاث الؿمُ٨ت في مغا٦ؼ ؤلاهؼا ٫وألاؾىا( ١الخضاو ٫آلامً للمىخجاث الؿمُ٨ت)؛
 .5جُٟٗل صوع الغ٢ابت البدغٍت؛
 .6جدؿحن وجدضًث وؾاثل مٗضاث الهُض؛
 .7الخٟاّ ٖلى البِئت البدغٍت واؾخضامت اإلاسؼون؛
 .8جُىٍغ وجدضًث الدكغَٗاث الؿمُ٨ت واللىاثذ اإلاىٓمت للُ٣إ الؿم٩ي؛
 .9خماًت الهُاص مً ؤلاؾتهضاٞاث والاٖخضاءاث وؤلاهتها٧اث؛
 .10صٖم اإلاغؤة الؿاخلُت مً زال ٫جدضًض ال٣ضعاث ال٩امىت وصٖمها (جضعٍب وجإَُل ،ع ٘ٞالىعي ،جمىٍل).
ؤلاجساءاث الخىفُرًت
 .1الخىانل م٘ الجهاث طاث الٗال٢ت لضٖم الهُاص (مٗضاث انُُاص ،مدغ٧اث ،مؿخلؼماث ؤلاهخاج" قبا٢ ،٥ىاعب ،و٢ىص،
نىاصً ٤زلج ،ؾترة الىجاة")؛
 .2البدث ًٖ حهاث جمىٍلُت مدلُت ،ؤو زاعحُت بالخيؿُ ٤م٘ اإلاجلـ ألاٖلى؛
 .3بىاء ٢ضعاث الجمُٗاث والهُاصًً لضٖم الٗمل الخٗاووي في اإلاجخمٗاث الؿاخلُت؛
 .4بحغاء الضعاؾاث والبدىر في الُ٣إ الؿم٩ي (اإلاسؼون الؿم٩ي ،البِئاث البدغٍت)؛
 .5ؤوكاء ٚغٞت ٖملُاث مكتر٦ت م٘ الجهاث طاث الٗال٢ت لدؿهُل وخل مكا٧ل الهُاصًً (زٟغ الؿىاخل ،اإلاجلـ ألاٖلى
لخيؿُ ٤الكئىن ؤلاوؿاهُت ،وػاعة اإلاُاٍ والبِئت ،الهُئت الٗامت للكئىن البدغٍت ،اللجىت الؼعاُٖت الؿمُ٨ت الٗلُا)؛
 .6بوكاء مٗامل جهيُ٘ ونُاهت لل٣ىاعب ومٗضاث الانُُاص؛
 .7جُٟٗل صوع مسخبراث الجىصة واإلاغا٦ؼ البدشُت؛
 .8بصزا ٫ج٣ىُت الاؾتزعإ الؿم٩ي (الهُاص – الجمُٗاث الؿمُ٨ت)؛
 .9جُٟٗل الدكغَٗاث الؿمُ٨ت واللىاثذ اإلاىٓمت للُ٣إ الؿم٩ي؛
 .10جُٟٗل صوع اإلاباصعاث اإلاجخمُٗت في اإلاجخمٗاث الؿاخلُت؛
 .11جُٟٗل صوع اإلاغؤة الؿاخلُت في ٖملُت ؤلاهخاج الؿم٩ي واإلاكاعَ٘ الهٛحرة وألانٛغ؛ جدضًض ال٣ضعاث ال٩امىت وصٖمها (جضعٍب
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وجإَُل ،ع ٘ٞالىعي ،جمىٍل)؛
 .12جُٟٗل ٖملُت الغبِ الكب٩ي إلاغا٦ؼ ؤلاهؼا٫؛
 .13الخىؾ٘ في بوكاء ألاؾىا ١في اإلادآٞاث ٚحر الؿاخلُت؛
 .14بصزا ٫ج٣ىُت ألاؾدكٗاع ًٖ بٗض وحصجُ٘ وجضعٍب الهُاصًً ٖلى اؾخسضامها للىنى ٫الى ججمٗاث ألاؾما ٥بؿهىلت؛
 .15حٗؼٍؼ آلُت الخيؿُ ٤مً ؤحل جىُٟظ اإلاكاعَ٘ اإلاىحهت لضٖم ؾبل الِٗل للهُاصًً.
آلُاث الخيظُم
 .1حكُ٨ل ٞغٍ ٤مً طوي الازخهام الؾخ٨ما ٫واؾخضامت الضٖم الخ٩ىمي للهُاص؛
 .2عبِ الضٖم الخ٩ىمي للهُاص بالخُت الُ٣اُٖت؛
 .3جُٟٗل الدكغَٗاث واللىاثذ ال٣اهىهُت اإلاىٓمت لٗملُاث الانُُاص.
الجهاث اإلاعىُت (الخىفُر ،الخيظُم ،الخمىٍل)
 .1الخىُٟظ:
وػاعة الثروة الؿمُ٨ت ،زٟغ الؿىاخل ،الؿلُت اإلادلُت في اإلادآٞت ،الاجداص الخٗاووي الؿم٩ي ،الجمُٗاث الخٗاوهُت ،وػاعة ؤلاصاعة
اإلادلُت (ؤلاصاعة الٗامت للجؼع) ،وػاعة الى٣ل ،وػاعة التربُت والخٗلُم ،وػاعة اإلاُاٍ والبِئت ،وػاعة ال٨هغباء،
 .2الخيؿُ:٤
الجهاث الخيؿُُ٣ت الخ٩ىمُت اإلاغ٦ؼٍت  ،الهُئت الٗامت للكئىن البدغٍت ،اللجىت الؼعاُٖت الؿمُ٨ت الٗلُا ،وػاعة الاٖالم،
الؿ٨غجاعٍت الخيؿُُ٣ت لغ ٘ٞمؿخىي الخٛظًت ،وػاعة الهىاٖت والخجاعة ،وػاعة الى ،ِٟالُ٣إ الخام.
 .3الخمىٍل:
وػاعة اإلاالُت ،بى ٪الدؿلُ ٠الخٗاووي الؼعاعي ،نىضو ١حصجُ٘ ؤلاهخاج الؼعاعي والؿم٩يَُ ،ئت الؼ٧اة ،الجهاث اإلااهدت والضاٖمت،
الُ٣إ الخام ،اإلاجخمٗاث اإلادلُت.
الىخائج اإلاخىكعت مً مجمىعت العمل
 .1الضٖم اإلاؿخضام لخدؿحن ؾبل ِٖل الهُاص؛
 .2وٞغة اإلاىخجاث الؿمُ٨ت بجىصة ٖالُت؛
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1.2
الظُاق الىطني اإلاخعلم بمجمىعت العمل:

جط ـ ــىف ال ـ ــُمً م ـ ــً غ ـ ــمً البل ـ ــدان العش ـ ــسة ف ـ ــي الع ـ ــالم الت ـ ــي حع ـ ــاوي م ـ ــً أعل ـ ــى مع ـ ــدالث اوع ـ ــدام ألام ـ ــً الغ ـ ــرائي ،وه ـ ــي
جىاجه آلان أشمت غرائُت لم ٌظبم لها مثُل.
والُـ ـ ــىمٌ ،ك ـ ــ٩ل الخ ـ ــغب واوٗ ـ ـ ــضام ألام ـ ــً اإلا ـ ــضوي اإلادغ ٧ـ ــاث الغثِؿـ ـ ــُت الوٗ ـ ــضام ألام ـ ــً ال ٛـ ـ ــظاجي ًترج ـ ـ ــب ٖليه ـ ــا آز ـ ــاع م ـ ـ ــضمغة ٖلـ ـ ــى
مهـ ـ ــاصع ال ـ ـ ــغػ ١والىي ـ ـ ــ٘ الٛـ ـ ــظاجي .وج ُٟـ ـ ــض ج ٣ـ ـ ــاعٍغ الخه ـ ـ ــيُ ٠اإلاخ٩امـ ـ ــل إلاغاخ ـ ـ ــل ألام ـ ـ ــً ال ٛـ ـ ــظاجي فـ ـ ــي م ـ ـ ــاعؽ 2017م ٖ ـ ـ ــً ج ـ ـ ــضَىع
ٖ ـ ــام ف ـ ــي خال ـ ــت ألام ـ ــً ال ٛـ ــظاجي والخٛظً ـ ــت ،م ـ ــ٘ ػٍ ـ ــاصة ف ـ ــي بحم ـ ــالي ٖ ـ ــضص الؿ ـ ــ٩ان ال ـ ــظًً ٌٗ ـ ــاهىن م ـ ــً اوٗ ـ ــضام ألام ـ ــً ال ٛـ ــظاجي ف ـ ــي
ال ـ ــُمً م ـ ــً  14بل ـ ــى  17ملُ ـ ــىن ش ـ ــخو ب ـ ــحن ق ـ ــهغي ًىهُ ـ ــى وصٌؿ ـ ــمبر م ـ ــً ٖ ـ ــام 2016م8.وَ ـ ــظا الٗ ـ ــضص ٌك ـ ــ٩ل  60ف ـ ــي اإلااث ـ ــت م ـ ــً
ً
الؿـ ـ ــ٩ان م٣اعهـ ـ ــت بيؿـ ـ ــبت  41ف ـ ــي اإلااثـ ـ ــت زـ ـ ــال ٫الٟت ـ ــرة الت ـ ــي ؾ ـ ــب٣ذ اه ـ ــضالٕ الخ ـ ــغب ٖ .ـ ــالوة ٖلـ ـ ــى طلـ ـ ــَ ،٪ىـ ـ ــا ٥خـ ـ ــىالي  7مالً ـ ــحن
ً
ًمج ـ ـ ــي خالُ ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي اإلاغخلـ ـ ــت الغابٗ ـ ـ ــت م ـ ـ ــً الخه ـ ـ ــيُ ٠اإلاغخلـ ـ ــي اإلاخ٩امـ ـ ــل لألمـ ـ ــً ال ٛـ ـ ــظاجي (الُ ـ ـ ــىاعت) و 10.2ملُ ـ ـ ــىن ش ـ ـ ــخو ف ـ ـ ــي
اإلاغخل ـ ــت الشالش ـ ــت (ألاػم ـ ــت)٦.ما ًمش ـ ــل ؾ ـ ــىء الخٛظً ـ ــت مك ـ ــ٩لت زُح ـ ــرة ف ـ ــي ال ـ ــُمً مى ـ ــظ ٞت ـ ــرة َىٍل ـ ــت ،ف ـ ــي خ ـ ــحن ٌٗخب ـ ــر ؾ ـ ــىء الخٛظً ـ ــت
الخ ـ ــاص هدُج ـ ــت عثِؿ ـ ــُت الوٗ ـ ــضام ألام ـ ــً ال ٛـ ــظاجي الك ـ ــضًض ،خُ ـ ــث بل ـ ــ ٜمؿ ـ ــخىٍاث مشحـ ــرة لل٣ل ـ ــٞ .٤الىيـ ــ٘ ال ٛـ ــظاجي ف ـ ــي ؤ٦ثـ ــر مـ ــً 11
ً
ً
مدآٞت زُحرا ؤو خغحا م٘ مٗض ٫ؾىء الخٛظًت الخاص الٗالمي.
ً
ً
حعخبـ ــر الصزاعـ ــت مطـ ــدزا زئِظ ـ ــُا للـ ــدخل فـ ــي ال ـ ــُمً٣ٞ .بـ ــل اهـ ــضالٕ الخـ ــغب٧ ،ـ ــان الُ٣ـ ــإ الؼعاعـ ــي ًـ ــىٞغ ٞـ ــغم ٖمـ ــل أل٦ثـ ــر مـ ــً
هه ـ ــ ٠ال ٣ـ ــىي الٗامل ـ ــت ف ـ ــي ال ـ ــبالص ( ،)%54و ٧ـ ــان اإلاه ـ ــضع الغثِسـ ـ ـ ي لل ـ ــضزل إلا ـ ــا وؿ ـ ــبخه  %73م ـ ــً الؿ ـ ــ٩ان ؾ ـ ــىاء بك ـ ــ٩ل مباق ـ ــغ
ؤو ٚح ـ ـ ـ ــر مباق ـ ـ ـ ــغ ٖب ـ ـ ـ ــر الخ ـ ـ ـ ــضماث واله ـ ـ ـ ــىاٖاث اإلاغجبُ ـ ـ ـ ــت باال٢خه ـ ـ ـ ــاص الؼعاع ـ ـ ـ ــي .بي ـ ـ ـ ــاٞت ل ـ ـ ـ ــظل ٧ ،٪ـ ـ ـ ــان ال ُ٣ـ ـ ـ ــإ الؼعاع ـ ـ ـ ــي ًخمخ ـ ـ ـ ــ٘
ب ةم٩اهُ ـ ــاث و ٞـ ــغم حُ ـ ــضة ٟٞ :ـ ــي ال ـ ــُمًٖ ،ل ـ ــى ٖ ٨ـ ـــ م ـ ــا ًد ـ ــضر ف ـ ــي مٗٓ ـ ــم ؤهد ـ ــاء الٗ ـ ــالمٌ ،ك ـ ــهض الاٖخم ـ ــاص الا٢خه ـ ــاصي ٖل ـ ــى
ً
ً
الؼعاٖ ـ ـ ــت جؼاً ـ ـ ــضا ملخىْ ـ ـ ــا بؿ ـ ـ ــبب ع ٧ـ ـ ــىص ال ٟـ ـ ــغم ف ـ ـ ــي ال ُ٣ـ ـ ــإ اله ـ ـ ــىاعي و ُ٢ـ ـ ــإ الخ ـ ـ ــضماث مى ـ ـ ــظ ٖ ـ ـ ــام 2000م .وجتر ٦ـ ـ ــؼ الـ ـ ــىٓم
الؼعاُٖـ ـ ــت الغثِؿ ـ ـ ــُت ف ـ ـ ــي اإلاغج ٟٗـ ـ ــاث الجبلُ ـ ـ ــت اإلاٗخم ـ ـ ــضة ٖل ـ ـ ــى مُـ ـ ــاٍ ألامُ ـ ـ ــاع الت ـ ـ ــي جخمح ـ ـ ــز باإلا ـ ـ ــضعحاث الؼعاُٖ ـ ـ ــت اإلاك ـ ـ ــهىعة بؼعاٖ ـ ـ ــت
ال ـ ــبن والٟىا ٦ـ ــه والخب ـ ــىب بي ـ ــاٞت بل ـ ــى ال ٣ـ ــاث9،وؤلاهخ ـ ــاج الخُ ـ ــىاوي ال ـ ــىٞحر ،و ٦ـ ــظل ٪الؿ ـ ــهى ٫الت ـ ــي جىدك ـ ــغ ٞيه ـ ــا البؿ ـ ــدىت اإلاغوٍ ـ ــت
ً
واإلادان ـ ـ ــُل الخ٣لُ ـ ـ ــت٦ .م ـ ـ ــا ان مى ـ ـ ــاَ ٤الؼعاٖ ـ ـ ــت الجبلُ ـ ـ ــت ال٣ٟح ـ ـ ــرة ف ـ ـ ــي اإلاغج ٟٗـ ـ ــاث حك ـ ـ ــ٩ل جد ـ ـ ــضًا،خُث ٌٗ ـ ـ ــِل زلش ـ ـ ــا الُمىُ ـ ـ ــحن
الـ ـ ــظًً ٌٗـ ـ ــاهىن مـ ـ ــً اوٗـ ـ ــضام ألامـ ـ ــً الٛـ ـ ــظاجي فـ ـ ــي مىـ ـ ــاَ ٤اإلاغجٟٗـ ـ ــاث التـ ـ ــي حٗخمـ ـ ــض فـ ـ ــي الـ ـ ــغي ٖلـ ـ ــى مُـ ـ ــاٍ ألامُـ ـ ــاع٦ .م ـ ـ ـا ؤن وؿ ـ ــبت
ً
%75مً ؤلاهخاج الؼعاعي جإحي مً جل ٪اإلاغجٟٗاث التي حٗخبر مىَىا إلاا وؿبخه  %60مً الؿ٩ان.
ً
ٌعخمـ ــد الـ ــُمً بشـ ــيل وامـ ــل جلسٍبـ ــا علـ ــى الـ ــىازداث لخلبُـ ــت الطلـ ــب اإلادلـ ــي علـ ــى الظـ ــلع ألاطاطـ ــُت .وٍـ ــخم اؾـ ــخحراص هدـ ــى  80فـ ــي
اإلااث ـ ــت م ـ ــً ألاٚظًـ ـ ــت اإلاؿ ـ ــتهل٨ت فـ ـ ــي خ ـ ــحن ؤن ؤلاهخـ ـ ــاج الؼعاع ـ ــي اإلادلـ ـ ــي ال ًمش ـ ــل ؾـ ـ ــىي  20ف ـ ــي اإلااثـ ـ ــت م ـ ــً بحمـ ـ ــالي اإلا ـ ــىاص الٛظاثُ ـ ــت
اإلاخـ ــىٞغة ألاٚظًـ ــتً .خ٩ـ ــىن الٛـ ــظاء اإلاؿـ ــخىعص مـ ــً اإلاـ ــىاص الٛظاثُـ ــت ألاؾاؾـ ــُت مشـ ــل ال٣مـ ــذ وألاعػ والؼٍـ ــذ والؿـ ــ٨غ والخلُـ ــب .وبلـ ــٜ
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بحم ـ ـ ــالي ال ـ ـ ــىاعصاث الٛظاثُ ـ ـ ــت  4.1ملُ ـ ـ ــىن َ ـ ـ ــً مت ـ ـ ــري ف ـ ـ ــي ٖ ـ ـ ــام 2016مبُ٣مـ ـ ــت بحمالُـ ـ ــت بلٛـ ـ ــذ  3.7ملُـ ـ ــاع صوالع ؤمغٍ٩ـ ـ ــي .وجمخلـ ـ ــ٪
ال ـ ـ ــُمً الا٦خ ٟـ ـ ــاء ال ـ ـ ــظاحي ف ـ ـ ــي بٗ ـ ـ ــٌ الخب ـ ـ ــىب (ال ـ ـ ــظعة الغ ُٗٞـ ـ ــت وال ـ ـ ــضزً والك ـ ـ ــٗحر وال٣م ـ ـ ــذ) بِىم ـ ـ ــا حؿ ـ ـ ــخىعص  85فـ ـ ــي اإلااث ـ ـ ــت مـ ـ ــً
ال٣مـ ــذ .وجمش ـ ــل ػعاٖـ ــت الخب ـ ــىب وال٣ـ ــاث والٗلـ ــ 80 ٠ف ـ ــي اإلائ ـ ــت م ـ ــً بحمـ ــالي اؾ ـ ــخسضام ألاعاض ـ ـ ي اله ـ ــالخت للؼعاٖ ـ ــت ف ـ ــي خ ـ ــحن ال
ً
ًمش ـ ـ ــل ال٣م ـ ـ ــذ ؾ ـ ـ ــىي  ٣ٞ %16ـ ـ ــِ م ـ ـ ــً اإلاؿ ـ ـ ــاخت اإلاؼعوٖ ـ ـ ــت للخبـ ـ ـ ــىب .وٍخ ـ ـ ــإل ٠ؤلاهخ ـ ـ ــاج اإلادل ـ ـ ــي ؤًً ـ ـ ــا م ـ ـ ــً اللخ ـ ـ ــىم والٟىا٦ـ ـ ـ ــه
والخًغاواث.

ً
أدي الحسب ئلى حعطُل ؤلاهخاج الصزاعي وألاطىاق والىلل والخىشَع بشيل هبحرٗٞ .لى الغٚم مً ؤن ؤلاهخاحُت ٧اهذ صاثما
ً
مىسًٟت ،بال ؤن الىي٘ اػصاص ً
ؾىء هدُجت للهغإ .وفي ٖام 2016م ،بل ٜبحمالي الٗغى مً ألاٚظًت اإلاؼعوٖت مدلُا  62في اإلااثت
ً
مً مؿخىٍاث ما ٢بل ألاػمت ،وٍغح٘ طل ٪ؤؾاؾا بلى اهسٟاى اإلاؿاخت اإلاؼعوٖت ،مما ؤصي بلى ج٣لُل جىاٞغ ألاٚظًت ومسؼون ألاؾغ
مً اإلاىاص الٛظاثُت .و٢بل الخغب٧ ،ان الُ٣إ ًمشل اإلاهضع الغثِس ي لؿبل الِٗل لشلثي الؿ٩ان في الُمً .و٢ض ؤصث ألاػمت بلى

ز ٌٟألاوكُت الخ٣لُت وحُٗلذ ؾبل الِٗل بك٩ل ٦بحر في ُ٢إ الؼعاٖت .وباٖخباعَا الُ٣إ الغثِس ي في الُمً مً خُث ٞغم
ً
ً
الٗمل التي جىٞغَاٞ ،ةن الؼعاٖت هي ؤًًا ؤ٦ثر الُ٣اٖاث جًغعا مً ألاػمت خُث ٣ٞضث ما ً٣غب مً  50في اإلااثت مً الٗاملحن في
ً
َظا الُ٣إ .ومً اإلاغجر ؤن ً٩ىن لهظا الاهسٟاى الخاص في الٗمالت ؤزغا ؾلبُا َىٍل ألاحل ٖلى ال٣ىي الٗاملت في الؼعاٖت.
اإلاغاح٘:
 م٨خب جيؿُ ٤الكاون ؤلاوؿاهُت (ؤوحكا)
ج٣غٍغ ع٢م  PIDISDSA21351مغخلت الخُُ٣م اإلاؿب/ ٤جاعٍش ؤلاٖضاص/جاعٍش الخدضًثً 29 :ىهُى 2017م

الغاًت العامت

شزاعت جياملُت مظاَمت في جدلُم الخىىع الغرائي.
ألاَداف الخفطُلُت
 .1ػٍاصة جىىٕ الٛظاء الىباحي والؿم٩ي؛
 .2الخض مً ؾىء الخٛظًت في اإلاىاَ ٤اإلاؿتهضٞت؛
 .3حؿهُل ونى ٫مىخجاث ألاؾما ٥للمىاَ ٤البُٗضة ًٖ مغا٦ؼ حؿى ١ألاؾما٥؛
 .4جدؿحن ؤلاهخاحُت للمدانُل الىباجُت؛
 .5حٗؼٍؼ الىعي بإَمُت الخىىٕ الٛظاجي اإلاخ٩امل؛
 .6جغقُض الاؾخسضام لألؾمضة واإلابُضاث الُ٨ماثُت.
ؤلاجساءاث الخىفُرًت
 .1الخىعُت باإلاىخجاث الطالحت لالطخخدام في أخىاع جسبُت ألاطمان والحدائم اإلاجزلُت:
 1.1وكغ مٟاَُم الؼعاُٖت الخ٩املُت (ؤ٧ىا) ،اإلاٗخمضة ٖلى جغبُت ألاؾما ٥في ألاخىاى اإلااثُت واؾخسضام ًٞالتها في حؿمُض
وجدؿحن مىخجاث الخضاث ٤اإلاجزلُت وػعاٖت الؿُىح.
 1.2جىٞحر ؤهىإ ألاؾما ٥والبٌُ الخام بالتربُت في ألاخىاى مً ألاهىإ النهغٍت الهالخت لالؾخسضام الخٛظوي ،ال٣ابلت
للخ٩ازغ والخ ٠ُ٨م٘ البِئت اإلادلُت.
 1.3جضعٍب اإلاؿتهضٞحن ٖلى َغٍ٣ت بٖضاص التربت الؼعاُٖت الهالخت للخضاث ٤اإلاجزلُت وألانو اإلاىاؾبت لؼعاٖت الؿُىح
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بدُث ج٩ىن بيؿبت ( 3/1عملَ 3/1-حن 3/1-وكاعة زكب وؾماص "بِخمىؽ") ،والخىُٖت بإؾالُب عٖاًتها وو٢اًتها.
 1.4ازخُاع ألانىا ٝمً البظوع اإلاخىىٖت اإلاىاؾبت الهالخت للؼعاٖت اإلاجزلُت ،والخٗغٍ ٠بٟىاثضَا الٛظاثُت والصخُت مشل
(ال٨ؼبغة  -الب٣ضووـ – الخـ – الُماَم – الجغححر -الخلبت ،والٟىا٦ه في خالت وحىص مؿاخاث مىاؾبت...الخ)
 1.5جىٞحر البظوع والكخالث اإلاىاؾبت والهالخت للؼعاٖت اإلاجزلُت وزانت اإلاؿخيبُت ٖبر مغا٦ؼ البدىر وحمُٗاث بهخاج البظوع
والكخالث.
 1.6جضعٍب وبعقاص اإلاؿتهضٞحن بىؾاثل وؤؾالُب الؼعاٖت الخضاث ٤اإلاجزلُت وػعاٖت ألاؾُذ وجىٞحر ؤصلت بعقاصًت جىضر
ؤؾالُب الغي ومىاُ٢خه وو٢اًت اإلاؼعوٖاث.
- 1.7جضعٍب خى ٫جىُٓ ٠ألاخىاى وحٛحر اإلاُاٍ وجىُ٣تها وجبضًلها زال 3-1 ٫ؤقهغ لخٟاصي همى الُدالب ،وج٣لُو الغئٍت
الُبُُٗت لألؾما ٥التربُت وٍخم طل ٪باؾخسضام الٟلترة الُبُُٗت ،ؤو بىاؾُت ؤؾما ٥الؼبا ٫الظي ًخٛظي ٖلى اإلاسلٟاث
والكىاثب ،و٦ظل ٪حٗغٍ ٠اإلاؿتهضٞحن اؾخسضام مسلٟاث ألاؾما ٥في حؿمُض وجدؿحن الؼعاٖت اإلاجزلُت.
 1.8جىُٖت اإلاجخم٘ بةٖضاص الؿماص الًٗىي (ال٩ىمبىؾذ) مً مسلٟاث ألاوعا ١وب٣اًا ألاَٗمت وٚباع اإلاىاػ.٫
 1.9بٖاصة جضوٍغ ب٣اًا الُٗام لتربُت الخُىاهاث والضواحً اإلاجزلُت ،بٗض جُُٗ٣ها ،ؤو ججُٟٟها وَدنها.
 1.10حصجُ٘ اإلاجخم٘ ٖلى ب٢امت مجمىٖاث وحمُٗاث حٗاوهُت بهخاحُت جتراوح ٖضصَا ما بحن  5بلى  31ؤو ؤ٦ثر بدؿب ال٣اهىن
وبم٩اهُت الٗمل اإلاجخمعي وجِؿحر جباص ٫الخبراث وحؿىٍ ٤اإلاىخجاث وجدؿحن ؾبل الِٗل.
 1.11جىُٖت اإلاجخم٘ بإَمُت الخىىٕ الٛظاجي في اإلااثضة وبصزا ٫ألاَٗمت الصخُت ٦إؾلىب وهمِ خُاة مشل (اللُمىن  -الخحن -
الؿمؿم -الٗؿل  -الخلُب ومكخ٣اجه ا لخًغواث بإهىاٖها الٟىا٦ه  -اإلاغبُاث -اإلاسلالث – ألاؾما ٥وزانت طاث
الُ٣مت الٛظاثُت الٗالُت وألاؾٗاع اإلاىاؾبت مشل الؿلمىن – الباٚت  -اللخم).
 .2الحد مً طىء الخغرًت في اإلاىاطم اإلاظتهدفت
 2.1عٞض عباث البُىث بإ٩ٞاع وزبراث في الهىاٖت اإلاجزلُت الٛظاثُت مشل ٖمل اإلاغبُاث واإلاسلالث وألاحبان ،و٦ظل ٪ؤؾالُب
الخج ٠ُٟوالخ ٟٔوالخسؼًٍ ،والخىىٕ في َغ ١بٖضاص الُٗام الهخي.
 2.2عبِ اإلاكاعَ٘ الهاصٞت الى الخض مً ؾىء الخٛظًت بدصجُ٘ ؤوكُت الهىاٖت الخدىٍلُت الٛظاثُت مشل الُماَم ،ال٩ىؾا،
الُُ٣حن وجدؿحن حىصة اإلاىخجاث.
 2.3جىُٖت اإلاجخم٘ بإهىإ الٛظاء الهخي آلامً ،والخ٣لُل مً اؾخسضام الؼٍىث اإلاهضعج وألاحبان والؼبضة الهىاُٖت واإلاٗلباث
الخاعحُت واللخىم اإلاهىٗت واإلاٗلبت ،والى٣اه ٤بال بدالت الًغوعة ال٣هىي.
 2.4بٖضاص الضعاؾاث لخٗضًل الىمِ الٛظاجي باالٖخماص ٖلى اإلاىخجاث اإلادلُت اإلاٛظًت ،ووي٘ وؿب لصزا ٫اإلا٩ىهاث اإلاسخلٟت
في اإلا٩ىهاث الٛظاثُت (بدُث جدخىي ٖلى زلُِ مخجاوـ مً ال٣مذ والظعة "الكامُت-البًُاء-الخمغاء" الؿضع (الضوم).
 2.5الخىُٖت بمساَغ الٗاصاث الخٛظوٍت الٛحر صخُت مشل ؤلاٞغاٍ في جىاو ٫الؿ٨غ الهىاعي واإلالر ،الىحباث الؿغَٗت ..الخ.
 .3حظهُل وضىٌ مىخجاث ألاطمان للمىاطم البعُدة عً مساهص حظىٍم ألاطمان
 3.1حٗلُم اإلاؿتهضٞحن بُغ ١جج ٠ُٟألاؾما ٥وخٟٓها في البُىث.
 3.2حصجُ٘ اإلاىاَىحن ٖلى خُاػة وؾاثل خ ٟٔوجبرًض وه٣ل ألاؾماُٞ ٥ما بحن مىاَ ٤الانُُاص والاؾتهال( ٥الترمـ/
الخآٞاث).
 3.3جىُٖت اإلاؿى٢حن باألؾالُب والىؾاثل اإلاىاؾبت لخ ٟٔوجبرًض وه٣ل ألاؾما ٥باؾخسضام الشلج اإلابروف ،والخآٞاث.
 .4جدظحن ئهخاجُت اإلاداضُل الىباجُت:
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 4.1اؾخيباٍ البظوع اإلادلُت اإلاىاؾبت واإلادؿىت بالخيؿُ ٤م٘ َُئت البدىر وؤلاعقاص ومغا٦ؼ البدث والضعاؾاث واإلاؼاعٖحن طو
الخبرة اإلا٨دؿبت.
 4.2بصزا ٫ؤهىإ مً ألانىا ٝالٛظاثُت الجضًضة والجُضة واإلاٛظًت وجىٞحر البظوع والكخالث اإلاىاؾبت لها مشل (اإلاىعٍىجا -
ال٨ؿاٞا).
 4.3جىُٖت اإلاجخم٘ بإَمُت ؤلاهخساب الُبُعي لبظوع اإلاىخجاث اإلاسخلٟت مً بِئاث مسخلٟت.
 4.4الخىُٖت بإؾالُب البظاع والغي للمؼعوٖاث ومىاُ٢تها.
 .5حعصٍص الىعي بأَمُت الخىىع الغرائي اإلاخيامل:
 5.1ب٢امت مضاعؽ خ٣لُت لخىُٖت اإلاىاَىحن بإَمُت الخىىٕ الٛظاجي اإلاخ٩امل خؿب اإلاىاؾم واإلاخٛحراث اإلاىازُت.
 5.2الخىُٖت بإهىإ ألاٚظًت اإلاالثمت في اإلاىاَ ٤البُئُت اإلاسخلٟت.
 5.3وكغ الخ٣الُض اإلادلُت لٖضاص ألاٚظًت الىباجُت والخُىاهُت وألاؾما ،٥واؾخسضاماث الؼٍىث الُبُُٗت في اإلاُابش اإلاجزلُت
مشل ػٍذ الؿمؿم وػٍذ الؼٍخىن.
 5.4حصجُ٘ ب٢امت هماطج عاثضة للخضاث ٤اإلاجزلُت وػعاٖت ألاؾُذ في اهخاج الٛظاء وجدضًض ب٢امتها في الخجمٗاث الؿ٩اهُت
الغٍُٟت والخًغٍت.
 5.5حصجُ٘ ٖملُت خهاص اإلاُاٍ مً ؤؾُذ اإلاىاػ ٫واإلايكأث وبٖاصة اؾخسضامها ألٚغاى الكغب وعي اإلاؼعوٖاث.
 .6جسشُد الاطخخدام لألطمدة واإلابُداث الىُمُائُت:
 6.1ؤلاصاعة الغقُضة الؾخسضام اإلابُضاث وألاؾمضة الُ٨ماثُت ،مً خُث جىٞحر اإلاىخجاث اإلاغزهت والؿلُمت وألامىت بُئُا
وصخُا ،والخىُٖت بإؾالُب ومٗاًحر اؾخسضامها.
 6.2حٗاون اإلاجخم٘ والجهاث الغؾمُت في م٩اٞدت التهغٍب لألؾمضة واإلابُضاث اإلاٛكىقت ٚحر اإلاغزهت واإلاسالٟت
للمىانٟاث الُ٣اؾُت اإلاٗخمضة في بالصها .
 6.3حصجُ٘ اؾخسضام اإلابُضاث الخكغٍت اإلاخىٞغة في البِئت اإلادلُت مشل الىُم (اإلاغٍمغٍ) ،وػٍذ الخغوٕ وجضعٍب اإلاؿتهضٞحن
بُغ ١اؾخسالنها واؾخسضامها.
 6.4حصجُ٘ اؾخسضام ألاٖضاء الخُىٍت مشل ؤبىلُٗض ووكغَا إلا٣اومت الخكغاث الًاعة ٧اإلاً ألاؾىص الىاؾ٘ الاهدكاع في
الخمًُاث والٗىب وبٌٗ اللىػٍاث.
آلُاث الخيظُم
 .1بٖضاص بغوقىعاث ووكغاث حٗغٍُٟت بالؼعاٖت الخ٩املُت ووكغَا في اإلاجخمٗاث اإلاؿتهضٞت.
 .2حم٘ اإلاٗلىماث والخبراث اإلادلُت اإلا٨دؿبت في الؼعاٖت والٛظاء وجِؿحر جضاولها لضي ألاؾغ الغٍُٟت والخًغٍت.
 .3جضاو ٫ووكغ اإلاٗاع ٝالخضًشت ًٖ الؼعاٖت الخ٩املُت في البلضان اإلاخ٣ضمت.
 .4ب٢امت صوعاث جضعٍبُت ووعف ٖمل ومضاعؽ خ٣لُت لتروٍج الخُبُ٣اث الخضًشت لتربُت ؤؾما ٥ألاخىاى والؼعاٖت اإلاجزلُت.
الجهاث اإلاعىُت (الخىفُر ،الخيظُم ،الخمىٍل)
الخىفُر:
 ألاؾغ الغٍُٟت والخًغٍت اإلادضوصة واإلاخىؾُت الضزل ،و٦ظا اإلاِؿىعة طاث الاَخمام بالؼعاٖت الخ٩املُت بمحزاتها الخٛظوٍت
والصخُت.
 اإلاجمىٖاث والجمُٗاث الخٗاوهُت.
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الخيظُم:
 الجهاث الخيؿُُ٣ت الخ٩ىمُت اإلاغ٦ؼٍت؛
 وػاعة الؼعاٖت والغي ،وػاعة الثروة الؿمُ٨ت ،ؤلاجداص الخٗاووي الؼعاعي ،ؤلاجداص الخٗاووي الؿم٩ي ،الؿ٨غجاعٍت الخيؿُُ٣ت
 ،SUNالؿلُت اإلادلُت ،مىٓمت ألاٚظًت والؼعاٖت لألمم اإلاخدضة  ،FAOبغهامج الٛظاء الٗالميWFP
الخمىٍل:
 نىضو ١حصجُ٘ ؤلاهخاج الؼعاعي والؿم٩ي ،الهىضو ١الاحخماعي للخىمُت ،بى ٪الدؿلُ ٠الخٗاووي والؼعاعي
 اإلااؾؿاث الخمىٍلُت اإلادلُت والخاعحُت طاث الاَخمام والهلت بالٛظاء وجىمُت اإلاجخم٘ ،الهباث والخبرٖاث الخحرًت.
الىخائج اإلاخىكعت مً مجمىعت العمل
 .1اهدكاع الؼعاٖت الخ٩املُت في اإلاجخمٗاث اإلاؿتهضٞت.
 .2جدؿً اإلاؿخىي اإلاِٗش ي لألؾغ مدضوصة الضزل.
 .3جىٞغ ٚظاء نخي آمً لألؾغ الغٍُٟت والخًغٍت.
 .4جدؿً ٢ضعاث اإلاىاَىحن في جىٞحر الٛظاء مً ؤوكُت جغبُت ألاؾما ٥وب٢امت الخضاث ٤اإلاجزلُت وػعاٖت ألاؾُذ.
2.6

الظُاق الىطني اإلاخعلم بمجمىعت العمل:
ًمشل الخهاٖض اإلاؿخمغ واإلاتزاًض في بهخاج ال٣اث ؤخض ؤ٦بر الخدضًاث التي جىاحه الُمً خالُاٞ ،هى ًدؿبب في مكا٧ل احخماُٖت
وا٢خهاصًت حمت مً ؤَمها:
ٌ ؿبب الٗضًض مً اإلاكا٧ل الصخُت والاحخماُٖت.
 السخب اإلاتزاًض للمُاٍ الجىُٞت بمؿخىٍاث جٟى ١مٗضالث الخٗىٌٍ.
 ال ٌصج٘ ٖلى بهخاج الؿل٘ الٛظاثُت والخهضًغٍت الغثِؿُت.
وإلاىاحهت َظٍ الخدضًاث ومىظ ٖام ٢ 1999امذ الخ٩ىمت بمجمىٖت مً الؿُاؾاث وؤلاحغاءاث في اإلاضي ال٣هحر والُىٍل للؿُُغة
ٖلى بهخاج واؾتهال ٥ال٣اث ،وبالغٚم مً بٌٗ الىجاخاث التي جد٣٣ذ بال ؤن الاججاَاث الٗامت لالؾتهال ٥وؤلاهخاج ْلذ في
جهاٖض.
ً
ج٣ضع اإلاؿاخت اإلاؼعوٖت بال٣اث بم٣ضاع 170ؤل٨َ ٠خاع ج٣غٍبا وبما جمشل مؿاخت ال٣اث ما وؿبخه خىالي  %14مً بحمالي اإلاؿاخت
اإلاؼعوٖت ،خُث جؼاًضث اإلاؿاخت في الٟترة بحن ٖام  1970وٖام  2021مً  8ؤل٨َ ٠خاع الي هدى  170ؤل٨َ ٠خاع ٖلى الخىالي.
وٍغح٘ َظا الخىؾ٘ في اهخاج ال٣اث بلى َبُٗخه اإلاغبدت م٣اعهت باإلادانُل ألازغي.
٦ما ٌؿاَم حٗاَى ال٣اث بضعحت ٦بحرة في ْهىع خالت مً ٖضم ألامً الٛظاجي بحن ألاؾغ والاهتهاء بلى ال٣ٟغ وؾىء الخٛظًت ،خُث
ً
ًاصي حٗىص ألاٞغاص ٖلى مً ٜال٣اث ًىمُا بلى ا٢خُإ حؼء مً اإلاىاعص اإلادضوصة لألؾغة ،وبالخالي جىا٢و الجؼء اإلاسهو للٛظاء،
وحؿخضعى َظٍ الٓاَغة ٦شحر مً الاَخمام في الى٢ذ الخالي بؿبب جؼاًض ٖضص ألاٞغاص الظًً ٌؿتهل٩ىن ال٣اث صازل ألاؾغة ،بما
ٌكمل اليؿاء والكباب وألاَٟا.٫
ً ً
ؤًًا ًدخل ال٣اث حؼءا َاما مً الا٢خهاص الغٍٟي ول٨ىه في الى٢ذ هٟؿه ًازغ ؾلبا ٖلى ألامً الٛظاجي وَؿاَم في ػٍاصة ال٣ٟغ ٦ما
ؤهه ًمشل ٖبئا ٦بحرا ٖلى اإلاىاعص اإلااثُت الصخُدت في البلض.
ً
خُث حٗخبر اإلاُاٍ مىعصا قضًض الىضعةٟٞ ،ي ٖام  1995جم ج٣ضًغ اإلاىاعص اإلااثُت الؿىىٍت مً اإلاُاٍ اإلاخجضصة ٖىض  2.5ملُاع متر
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مٗ٨ب ،منها ملُاع متر مٗ٨ب مُاٍ ؾُدُت و 1.5ملُاع متر مٗ٨ب مُاٍ حىُٞت .ؤما اؾتهال ٥اإلاُاٍ ُٞبل ٜخىالي  3.5ملُاع متر مٗ٨ب،
مما ٌٗجى وحىص عجؼ ماجي ً٣ضع بدىالي  1ملُاع متر مٗ٨ب ،وجتزاًض خضة اإلاك٩لت بالخىؾ٘ في اهخاج ال٣اث بؿبب اٖخماصٍ ال٨بحر ٖلى
اإلاُاٍ الجىُٞت التي حك٩ل  %80مً الاهخاج .وجىضر الخ٣ضًغاث ؤن اهخاج ال٣اث ٌؿتهل %22.5 ٪مً بحمالي اؾخسضاماث اإلاُاٍ،
وخىالي  %25مً بحمالي اؾخسضاماث ُ٢إ الؼعاٖت .ولٗل ؤخض ألابٗاص الخغحت في الخىؾ٘ في اهخاج واؾتهال ٥ال٣اث ًخمشل في
السخب اإلاتزاًض مً اإلاُاٍ الجىُٞت هدُجت ؤلاٞغاٍ في ضخ اإلاُاٍ إلاىاحهت الخىؾ٘ اإلاؿخمغ في مؿاخاث ال٣اث٦ ،ما بزغ الاؾخسضام
الٛحر آمً للمبُضاث في ػعاٖت ال٣اث ٖلى يهىع ؤزاع صخُت ؾلبُت ،مما ؤصي بلى اعجٟإ وؿبت ألامغاى الؿغَاهُت لضي مؿتهل٨حن
ال٣اث واإلاخٗاملحن في ػعاٖخه.
بن الخهضي إلاكا٧ل ال٣اث وبً٣ا ٝاججاَاجه اإلاتزاًضة في ؤلاهخاج والاؾتهالً ٥مشل جدضًا ٦بحرا٣ٞ ،ض جمذ مجهىصاث ٦شحرة للؿُُغة
ٖلُه ،ول ً٨اؾخمغ ؤلاهخاج والاؾتهال ٥في الخهاٖض .وَٗىص طل ٪للغبدُت ال٨بحرة التي ًد٣٣ها ال٣اث للمىخجحن اياٞت بلى جمخٗه
بىٓام حؿىٍ٣ي ٗٞاً ٫دؿم ب٣هغ ٢ىىاث الدؿىٍ ٤وبٗاثض مجؼي ل٩ل ؤَغا ٝؾلؿت الؿلٗت ،وَظا الٗاثض ًخٟىٖ ١لى مشُله مً
٧ل اإلادانُل اإلاىاٞؿت.
الغاًت العامت

ًمً بال كاث
ألاَداف الخفطُلُت
 .1الخض مً ػعاٖت وجىاو ٫ال٣اث؛
 .2الخ٣لُل مً ألامغاى الىاججت ًٖ حٛاَي ال٣اث؛
 .3حٗؼٍؼ الاهخاج الؼعاعي للمدانُل ألازغي لخٗؼٍؼ الا٦خٟاء الظاحي؛
 .4الخض مً اؾخجزا ٝاؾخسضام اإلاُاٍ اإلاؿخسضمت في ػعاٖت ال٣اث.
ؤلاجساءاث الخىفُرًت
 .1جدٟحز وحصجُ٘ مؼاععي ال٣اث بؼعاٖت مدانُل بضًلت طاث مغصوص ا٢خهاصي ٖالي؛
 .2جُٟٗل وجدضًث ال٣ىاهحن اإلاخٗل٣ت بالخض مً ػعاٖت ال٣اث؛
 .3الاؾخٟاصة مً مسغحاث ماجمغاث ال٣اث والضعاؾاث الؿاب٣ت اإلاخٗل٣ت بالخض مً ػعاٖت ال٣اث؛
 .4الاؾخٟاصة مً الضعاؾاث اإلاخٗل٣ت بالخض مً ػعاُٖت وجىاو ٫ال٣اث؛
 .5بٖضاص ووكغ بغامج جىٖىٍت بعقاصًت م٨شٟت ًٖ ؤيغاع ال٣اث ٖلى الصخت واإلاجخم٘ وبهها ٖبر وؾاثل ألاٖالم وزُباء اإلاؿاحض؛
 .6بصعاج مىايُ٘ ؤيغاع ال٣اث في اإلاىاهج الضعاؾُت؛
 .7ع ٘ٞالًغاثب ٖلى ال٣اث؛
 .8بزغاج ؤؾىا ١ال٣اث مً اإلاضن الغثِؿُت؛
 .9مى٘ اؾخهالح ؤعاض ي حضًضة لؼعاٖت ال٣اث؛
 .10جىٞحر بضاثل مىاؾبت ٧الىىاصي الغٍايُت واإلاخجزَاث ومى٘ جىاو ٫ال٣اث ٞيها؛
 .11صٖم وحصجُ٘ اؾخسضام ج٣ىُاث الغي الخضًث؛
 .12صٖم مغ٦ؼ ال٣اث الخاب٘ لىػاعة الؼعاٖت والغي للُ٣ام بمهامه.
آلُاث الخيظُم
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 .1الجهاث اإلاٗىُت مً الخ٩ىمت؛
 .2اؾخسضام وؾاثل الخىانل الاحخماعي لدؿهُل وجُٟٗل الاحغاءاث الخىُٟظًت.
الجهاث اإلاعىُت (الخىفُر ،الخيظُم ،الخمىٍل)
 وػاعة الؼعاٖت والغي ،وػاعة الصخت والؿ٩ان ،وػاعة الاٖالم ،وػاعة الضازلُت ،وػاعة اإلاالُت ،وػاعة الكاون ال٣اهىهُت ،وػاعة
الاو٢ا ،ٝوػاعة التربُت والخٗلُم ،وػاعة اإلاُاٍ والبِئت ،مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي.
 الجهاث الخيؿُُ٣ت الخ٩ىمُت اإلاغ٦ؼٍت –
الىخائج اإلاخىكعت مً مجمىعت العمل
 .1مجخم٘ نخي زالي مً ال٣اث؛
 .2اهدؿاع الغٗ٢ت الؼعاُٖت اإلاؼعوٖت بال٣اث؛
 .3جغاح٘ وؿبت مخٗاَي ال٣اث؛
 .4ػٍاصة الىٞىعاث اإلااثُت.

2.7
الظُاق الىطني اإلاخعلم بمجمىعت العمل:

بن الخٟاّ ٖلى البِئت ًجب ؤن ًيب٘ مً واػٕ صازلي ٖىض ؤلاوؿانّ ،
وٍىمى َظا الىاػٕ بيكغ الىعي اإلاجخمعي والٗالمي بإَمُت
الخٟاّ ٖلى البِئت مً الخلىر (جلىر اإلاُاٍ وجلىر التربت وجلىر الهىاء) وَؿبب جلىر اإلاُاٍ واه٣غاى ال٩اثىاث وألاخُاء اإلااثُت ؤو
بنابتها بإمغاى ٚغٍبت جيخ٣ل بلى ؤلاوؿان هدُجت جهغٍ ٠مُاٍ اإلاجاعي (الهغ ٝالهخي( واإلايكأث الهىاُٖت واإلاكخ٣اث الىُُٟت
وم٨باث الىٟاًاث والىٟاًاث الؿاثلت مً مدُاث مٗالجت مُاٍ ؤو اإلاجاعي اإلادؿغبت ؤو مدُاث حٗبئت البجزًً٦ .ما ّ
حٗض الخغوب في
الٗهغ الخضًث مً ّ
ؤَم ؤؾباب الخلىر.
وٍازغ الخلىر ٖلى التربت ومضي نالخُتها للؼعاٖتٞ ،اإلاُاٍ اإلالىزت جًغ التربت ،و٦ظل ٪الهىاء الظي ًدخىي ٖلى ؤبسغة وٚاػاث ياعة ؤو
ؾامت٦ ،ما ؤن الؿماح ّ
بخىؾ٘ ألابيُت واإلاهاو٘ ٖلى خؿاب ألاعاض ي الهالخت للؼعاٖت ما ًاصي بلى زؿاعة ٦بحرة لخل ٪التربت ،وال
ًم ً٨بَما ٫ؾبب مهم لخلىر التربت وَى اؾخسضام اإلابُضاث الخكغٍت وألاؾمضة الُ٨مُاثُت والهغمىهاث ،ال ؾُما ٚحر الخايٗت
ّ
ّ
مسخهحن ػعاُٖحن ؤو ُ٦مُاثُحن ،وبالُب٘ ًىٗ٨ـ ألازغ الس يء لهظٍ اإلاىاص ٖلى صخت ال٩اثىاث التي جخٛظي
للغ٢ابت ؤو الخُُ٣م مً
ٖلى َظٍ الىباجاثّ ،
وؤَمها ؤلاوؿان واإلااقُت والخُىاهاث ألالُٟت الىباجُت ،وَظا ما ًٟؿغ جؼاًض ؤٖضاص اإلاهابحن باألمغاى والاوبئت
وٖلى ؾبُل اإلاشا ٫مغى الؿغَان بإهىاٖه اإلاسخلٟت.
ان ّ
جلىر البِئت ٧اعزت ًجب بً٣اٞها مً زال ٫جىامى الىعي بإَمُت و٧ ٠٢اعزت الخلىر البُئي ،ال ؾُما بٗض اػصًاص اإلاك٨الث الىاججت
ًٖ َظا الخلىر مً حٛحر صعحت خغاعة ألاعى وجىا٢و الُٛاء الىباحي واه٣غاى بٌٗ ال٩اثىاث ،وجلىر اإلاسؼون اإلااجي ،وٍجب ؤن
ًٓهغ الىعي في مماعؾت الىاؽ لخُاتهم الُىمُت وحُٛحر همِ خُاتهم واؾتهال٦هم .وٍجب حٗؼٍؼ الغ٢ابت ٖلى اإلاهاو٘ والؿُاعاث،
بالياٞت بلى ج٣لُل جلىر الهىاء بخُىٍغ وؾاثل الخسلو مً الىٟاًاث ومنها الٟغػ وبٖاصة الخضوٍغ .بالياٞت بلى حصجُ٘ الؼعاٖت
واؾدشماع ألاعاض ي الهالخت للؼعاٖت والخض مً  ُ٘٢ألاشجاع (الاخخُاب) ،والؿُُغة ٖلى الؼخ ٠الٗمغاوي.
وحٗض الُمً واخضة مً ؤ٦ثر الضو ٫الٗغبُت التي جىاحه ؤػمت مُاٍ زاه٣تٞ ،مىاعص اإلاُاٍ الٗظبت جخًاء ٫بؿبب الطخ اإلاٟغٍ مً
اإلاُاٍ الجىُٞت .وٍتزاًض الُلب ٖلى اإلاُاٍ بٟٗل الاؾتهال ٥اإلاغج ٟ٘للٟغص ،والاؾخسضام اإلاٟغٍ وؾىء بصاعة اإلاىاعص اإلااثُت والىمى

53

مسارات ال ُّنظم الغذائ ّية :نحو نظم غذائية مستدامة

SUN-Yemen

الؿ٩اوي الؿغَ٘ ،وٍخى ٘٢ؤن ًخًاٖ ٠بلى  48ملُىن بدلى ٫الٗام 2037م .وفي ٖام ّ ،2011
٢ضعث اإلاؿىخاث ؤن  4.5ملُىن َٟل
ٌِٗكىن في مىاػ ٫ال ًخىٞغ ٞيها مهضع مُاٍ مدؿً وؤن ؤ٦ثر مً  5.5ملُىن َٟل ال جخىٞغ ٖىضَم زضماث نغ ٝنخي مالثمت ُٞما
ٌٗاوي خىالي هه ٠ألاَٟا ٫جدذ ؾً الخامؿت مً ؾىء الخٛظًت اإلاؼمىت .ومً ؤؾباب ؤػمت اإلاُاٍ في الُمً ،منها الىمى الؿ٩اوي
ً
ً
ّ
ؾىىٍا ،الظي ٌٗخبر مً ؤٖلى ّ
ّ
اإلاٗضالث ٖاإلاُا ،زم السخب الجاثغ وجضوي ٟ٦اءة الغ ّي وؾىء الاؾخسضام وؤلاصاعة
بمٗض 3 ٫في اإلائت
ً
وٖضم جُبُ ٤ال٣ىاهحن ،بياٞت بلى جإزحر الخٛحراث اإلاىازُت ،وؤن ٦مُت اإلاُاٍ اإلاؿخسضمت خالُا في الُ٣إ الؼعاعي جهل الى ،%90
منها  %40الى  %60تهضع لغ ّي ال٣اثً ،ليها الاؾخسضام اإلاجزلي بيؿبت  %7الى  ،%9والاؾخسضام الهىاعي بيؿبت ٦ ،%2ما جسخل٠
ً
زؼان بلى آزغ .وؤن الُمً ّ
٦مُت الخٛظًت والسخب مً خىى بلى آزغ ومً ّ
ًخمحز بمىار حا ٝبلى قبه حا ،ٝوَٗاوي شخا في اإلاُاٍ
الؿُدُت٦ ،ما ًخمحز بىضعة ألامُاع.
ً
ً
ً
ً
ّ
وَٗخبر ههِب الُمجي مً اإلاُاٍ ؾىىٍا َى ألا٢ل ٖاإلاُا ،خُث ً٣ضع ان مخىؾِ ههِب الٟغص الُمجي مً اإلاُاٍ ًبل 120 ٜمترا مٗ٨با
ً
ً
ؾىىٍا  ،وَى ما ٌٗاص ٫ج٣غٍبا  %2مً اإلاٗض ٫الٗالمي ،الظي ًبل 7500 ٜمتر مٗ٨ب ،و 14في اإلائت م٣اعهت بمٗض ٫مىُ٣ت الكغ١
ً
ً
ً
ٖلما ؤن ّ
الخض ألاصوى ل٨مُت اإلاُاٍ الًغوعٍت للٛظاء والكغب َى  1600متر مٗ٨ب ؾىىٍا،
ألاوؾِ وقما ٫ؤٞغٍُ٣ا البال 850 ٜمترا،
ً
ً
ً
 ،وفي ْل الىي٘ الخالي مً اإلاخى ٘٢ؤن ًىس ٌٟههِب الٟغص لُهل بلى  55مترا مٗ٨با للٟغص ؾىىٍا ،وَىا ٥ج٣ضًغاث ان ٦مُت
ً
ؾىىٍا ،بِىما ًبلّ ٜ
ّ
مٗض ٫السخب مً اإلاُاٍ الجىُٞت  3,4بلُىن متر مٗ٨ب ،ما
اإلاخجضصة في الُمً جبل 2,5 ٜبلُىن متر مٗ٨ب
اإلاُاٍ
ً
ٌٗجي ّ
مٗض ٫اؾخجزا ٝؾىىٍا مً اإلاسؼون الجىفي ٢ضعٍ  900ملُىن متر مٗ٨ب.
وهدُجت للىي٘ اإلااجي الخغج في البالص اجسظث وؤٖضث الخ٩ىمت بحغاءاث مىه اؾتراجُجُاث وحكغَٗاث وؾُاؾاث ولىاثذ لُ٣اعي
البِئت واإلاُاٍ والٗمل ٖلى جىٟظَا ومنها نضع ٢اهىن ع٢م ( )26لؿىت 1995م بكـإن خماًت البِئـت وٍخم حٗضًله ٖام 2022م ،و٢اهىن
اإلاُاٍ في 31ؤٚؿُـ 2002م ،وٍخم حٗضًله مً ٢بل البرإلاان في صٌؿمبر 2006م والٗمل حاعي مً ٢بل الهُئت الٗامت للمىاعص اإلااثُت
والجهاث اإلاٗىُت لصزا ٫حٗضًالث جالثم اإلاخٛحراث ٖام 2022م .وجىُٟظ جُبُ ٤ؤخ٩ام َظا ال٣ىاهحن والدكغَٗاث واللىاثذ منها الثدت
الخٟغ الٗكىاجي وٚحرَا للٗمل ٖلى الخٟاّ ٖلى اإلاُاٍ ،وبصزا ٫جىُ٣ت اإلاُاٍ وبٖاصة اؾخسضام مُاٍ ألامُاع واإلاُاٍ الٗاصمت وٟ٦اءة
الغي وج٣ىُاث الهُاهت في الُمً ،وزانت في الُ٣إ الؼعاٖت وبىاء الؿضوص وميكأث خهاص اإلاُاٍ وحم٘ مُاٍ الًُٟاهاث.
الغاًت العامت

مُاٍ آمىت وبِئت هظُفت ومظخدامت.
ألاَداف الخفطُلُت
 .1جىٞحر مُاٍ وبصخاح بُئي آمً في (الخًغ والغٍ)٠؛
 .2جىمُت مهاصع اإلاُاٍ؛
 .3الخض مً اؾخجزا ٝاإلاُاٍ وجلىثها؛
 .4الخٟاّ ٖلى البِئت مً الخلىر.
ؤلاجساءاث الخىفُرًت
 .1حٗؼٍؼ الىعي في اإلاجخم٘ ألَمُت الخٟاّ ٖلى اإلاُاٍ والبِئت؛
 .2جُٟٗل ال٣ىاهحن والدكغَٗاث (٢اهىن اإلاُاٍ – ٢اهىن البِئت – الثدت الخض مً الخٟغ الٗكىاجي)؛
 .3الخيؿُ ٤م٘ الجهاث الخيؿُُ٣ت الخ٩ىمُت (اإلاجلـ ألاٖلى لصاعة وجيؿُ ٤الكاون ؤلاوؿاهُت والخٗاون الضولي (نىٗاء) ووػاعة
الخسُُِ والخٗاون الضولي (ٖضن) ) مً ؤحل صٖم جىٞحر الخمىٍالث لخىُٟظ مكاعَ٘ اإلاُاٍ والبِئت؛

54

مسارات ال ُّنظم الغذائ ّية :نحو نظم غذائية مستدامة

SUN-Yemen

 .4جىؾُ٘ ونُاهت قب٩اث اإلاُاٍ والهغ ٝالهخي؛
 .5حصجُ٘ وصٖم اإلاباصعاث اإلاجخمُٗت؛
 .6حصجُ٘ الاؾدشماع في مجا ٫اإلاُاٍ والبِئت؛
 .7الُ٣ام بخُُ٣م الىي٘ الغاًَ؛
 .8حٛظًت اإلاُاٍ الجىُٞت (ؾضوص – ٦غٞاهاث – حىاحؼ ماثُت )....-؛
 .9حصجُ٘ خهاص اإلاُاٍ؛
 .10الخض مً اؾخسضام اإلاُاٍ الجىُٞت في عاي ال٣اث؛
 .11جُبُ ٤الٗ٣ىباث اإلاخٗل٣ت باإلاسالٟاث في آلُاث اؾخسضام اإلاُاٍ بك٩ل ٖام؛
 .12اؾخسضام وؾاثل خضًشت للخٟاّ ٖلى اإلاُاٍ (الؼاعٖت ).......؛
 .13حٗؼٍؼ الغ٢ابت ٖلى مهاصع مُاٍ الكغب (آباع  -مهاو٘ اإلاُاٍ  -مدُاث ال٩ىزغ)؛
 .14الغ٢ابت وٖمل آلُاث جدض مً َضع اإلاُاٍ هدُجت اؾخسضام الُا٢ت الكمؿُت الٛحر م٩لٟت؛
 .15مٗالجت اإلاُاٍ الٗاصمت (مدُاث اإلاٗالجت) وبٖاصة اؾخسضامها؛
 .16الغنض البُئي لخماًت البِئت مً الخلىر؛
 .17الخيؿُ ٤م٘ وؾاثل ألاٖالم اإلاسخلٟت لخبجي الخىُٖت بً٣اًا اإلاُاٍ والبِئت؛
 .18جُٟٗل صوع ؤههاع خماًت البِئت؛
 .19بصعاج الىعي اإلااجي والبُئي في اإلاىاهج الضعاؾُت.
آلُاث الخيظُم
 .1الجهاث اإلاٗىُت (وػاعة اإلاُاٍ)؛
 .2جُٟٗل لجان مؿخسضمي اإلاُاٍ؛
 .3الاؾخٟاصة مً ججاعب الازغًٍ.
الجهاث اإلاعىُت (الخىفُر ،الخيظُم ،الخمىٍل)
جيؿُ ٤الخمىٍل الخاعجي :الجهاث الخيؿُُ٣ت الخ٩ىمُت اإلاغ٦ؼٍت  ،الخيؿُ ٤م٘ الؿلُاث اإلادلُت اإلاٗىُت؛
 .1الخىُٟظ :وػاعة اإلاُاٍ والبِئت (الهُئاث واإلااؾؿاث الخابٗت لها).
 .2الخيؿُ ٤م٘( :وػاعة الثروة الؿمُ٨ت – وػاعة الؼعاٖت والغي – وػاعة الضازلُت – وػاعة الؿلُت اإلادلُت ).... -
الخمىٍل اإلادلي :ؤ الخيؿُ ٤م٘ وػاعة اإلاالُت الُ٣إ الخام والاؾدشماعي – اإلاكاع٧اث اإلاجخمُٗت.
الىخائج اإلاخىكعت مً مجمىعت العمل
 .1الاؾخسضام ألامشل للمُاٍ؛
 .2الخض مً الخلىر اإلااجي والبُئي؛
 .3ػٍاصة الىعي اإلاجخمعي ألَمُت اإلاُاٍ والبِئت؛
2.8

الظُاق الىطني اإلاخعلم مجمىعت العمل
الىغع الساًَ:
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جضَىع وي٘ ألامً الٛظاجي الخاص وؾىء الخٛظًت في الُمً بك٩ل ؤ٦بر ٖام  2022,وفي وحىص 17.4ملُىن شخو في اإلاغخلت الشالشت وؤٖلى
مً الخهيُ ٠اإلاغخل اإلاخ٩امل( بداحت بلى مؿاٖضة ٞىعٍت ،وؾحرج ٟ٘الٗضص بلى 19.0ملُىن مً بضاًت ًىهُى بلى جهاًت الٗام ..مهضع
ال٣ل ٤ألا٦بر َى ؤن  31,000شخو ًىاحهىن مؿخىٍاث الجىٕ الكضًض آلان ،وٍغج ٟ٘بلى  161,000بدلىً ٫ىهُى .بالياٞت بلى طل٪
خىالي 2.2ملُىن َٟل صون ؾً الخامؿت ،منهم ٌٗ 538,000اهىن مً ؾىء الخٛظًت الخاص والىزُم .ومً اإلاخى ٘٢ؤن حٗاوي خىالي 1.3
ملُىن امغؤة خامل ومغيٗت مً ؾىء الخٛظًت الخاص زالٖ ٫ام ٦ 2022.ما جغج ٟ٘قضة الخُىعة بك٩ل ٦بحر في ٞترة الخى ٘٢باليؿبت إلال
مً ألامً الٛظاجي وؾىء الخٛظًت الخاص ،خُث اهخ٣لذ  86مضًغٍت بلى مغاخل ؤٖلى مً مغاخل الخهيُ ٠اإلاغخلي اإلاخ٩امل.
اإلابرزاث:
 اعجٟإ ؤؾٗاع الٛظاء في ْل اهسٟاى مهاصع الضزل وٞغم الٗمل الظي ًضوعٍ ؾاَم في جضَىع الىٓام الٛظاجي مً هاخُت ال٨مُت
والجىصة.
 جٟا٢م ألاػمت الا٢خهاصًت ،لجإث بٌٗ ألاؾغ بلى آلُاث الخ ٠ُ٨في ْل جأ٧ل ؾبل ٦ؿب ِٖكهم وؤجبإ اؾتراجُجُاث ألاػمت )
بك٩ل ؤؾاس ي الاٖخماص الٗالي ٖلى اإلاٗىهت( .
الطعىباث:
 الهغإ والٗضوان وجبٗاجه منها الخهاع والُ٣ىص اإلاٟغويت ٖلى جسلُو البًاج٘ في اإلاُىاء بلى ه٣و خاص في الى٢ىص وبالخالي ػٍاصة
ؤزغي في ؤؾٗاع اإلاىاص الٛظاثُت
 الجزوح ٦إزغ مً آزاع الهغإ والٗضوان )ًبلٖ ٜضص الىاػخحن خىالي  4.3ملُىن( وآزاع ازغي ٦خهاٖض الايُغاباث اإلاضهُت واإلاغجبُت
بالخضَىع الا٢خهاصي وه٣و واوٗضام الخضماث الٗامت.
 الهضماث الا٢خهاصًت مهضع اؾدىٟاط الاخخُاَاث ألاحىبُت ،وؾٗغ الهغ ٝقضًض الخ٣لب بما ًترجب ٖلى طل ٪مً آزاع في زلخت
ال٣ىة الكغاثُت حغاء جضَىع ؾٗغ الغٍا ٫الُمجي ،وما ٢ض ًترجب ٖلُه مً نغإ عوؾُا وؤ٦غاهُا الظي ؾُازغ ٖلى الاؾخحراص بالظاث
واعصاث الُمً مً الخبىب مً َظًً البلضًً واإلا٣ضعة بدىالي .%40
 اهسٟاى جمىٍل اإلاؿاٖضاث ؤلاوؿاهُت.
 اهسٟاى الىنى ٫الى الخضماث ألاؾاؾُت )الىنى ٫مدضوص)
 ألازُاع الُبُُٗت )ٞمً اإلاخى ٘٢خضور مؼٍج مً خاالث الجٟا ٝوالًُٟاهاث وألاٖانحر َظا الٗام(
الفسص:
ً ضٖم بغهامج ألاٚظًت الٗالمي  3.3ملُىن َٟل وؤم با ّ
إلا٨مالث الٛظاثُت إلاٗالجت ومى٘ ؾىء الخٛظًت ،وٍ٣ضم الىحباث الخُٟٟت في
اإلاضعؾت بلى  1.55ملُىن َٟل – لخٗؼٍؼ حٛظًتهم وحصجُٗهم ٖلى الب٣اء في اإلاضعؾت.
 التزاماث الُمً في ٢مت الخٛظًت مً ؤحل الىمى( 2021حٗمُم الخٛظًت في خؼمت زضماث الصخت والخٛظًت ألاؾاؾُت لخد٤ُ٣
الخُُٛت الصخُت الكاملت).
 صٖم مٛحراث اللٗبت لخدؿحن ؤهٓمت الٛظاء.
الحلىٌ:
 الٗمل ٖلى حٗؼٍؼ الاؾخ٣غاع الا٢خهاصي.
 ج٣ضًم اإلاؿاٖضة ؤلاوؿاهُت اإلاى٣ظة للخُاة.
 ج٣ضًم صٖم ؾبل ٦ؿب الِٗل وجىىَ٘ الخضزالث.
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 جدؿحن البرمجت بحن الُ٣اٖاث )ألامً الٛظاجي ,الخٛظًت ,الصخت ,ؤلاصخاح البُئي)
 حٗؼٍؼ ؤهٓمت اإلاغا٢بت وؤلاهظاع اإلاب٨غ )عنض ٖىامل الخُغ واإلادغ٧اث الغثِؿُت الوٗضام ألامً الٛظاجي(
الغاًت العامت

هظم غرائُت ،أهثر ئهخاجا ،وأمىا واطخدامت.
ألاَداف الخفطُلُت
 .1جدٟحز الخ٨ٟحر ؤلابضاعي لهخاج الٛظاء الهخي؛
 .2حٗؼٍؼ مؿاَمت اإلابضٖحن باإلاؿئىلُت الاحخماُٖت؛
 .3صٖم ألا٩ٞاع ؤلابضاُٖت وع ٘ٞالىعي الاحخماعي هدى ألاهٓمت الٛظاثُت.
ؤلاجساءاث الخىفُرًت
 .1حصجُ٘ اإلاؿاب٣اث الٗلمُت والدؿىٍ ٤لها ٖبر مىا ٘٢الخىانل الاحخماعي ووؾاثل ؤلاٖالم اإلادلُت ،وؤلاٖالم التربىي؛
 .2عٖاًت اإلاؿاب٣ت مً ٢بل حهاث مٗىُت صاٖمت وجبجي الابخ٩اعاث الٟاثؼة لإلهخاج وجىػَٗها ٖلى اإلاؿخُٟضًً؛
 .3مخابٗت ٞاٖلُت اإلاىخج وهخاثجه ٖلى البِئت اإلاؿتهضٞت.
آلُاث الخيظُم
ٖ .1مل مى ٘٢ال٨ترووي ونٟداث عؾمُت ٖلى مىا ٘٢الخىانل الاحخماعي ،مً ؤحل ٖمل اإلاؿاب٣اث الٗلمُت والكبابُت؛
 .2جل٣ي ألا٩ٞاع ؤلابضاُٖت الخانت بإوكُت اإلاجمىٖت؛
 .3الخهىٖ ٫لى الخٛظًت الغاحٗت مً ٢بل الٟئاث اإلاؿتهضٞت.
الجهاث اإلاعىُت (الخىفُر ،الخيظُم ،الخمىٍل)
الهُئت الٗامت للٗلىم والابخ٩اع .وػاعة الخسُُِ والخىمُت؛ وػاعة التربُت والخٗلُم؛ وػاعة الهىاٖت والخجاعة؛ وػاعة الؼعاٖت والغي؛
وػاعة الثروة الؿمُ٨ت؛
الىخائج اإلاخىكعت مً مجمىعت العمل
حصجُ٘ اإلابضٖحن واإلابخ٨غًٍ وجدىٍل جل ٪ألا٩ٞاع هدى الىٓم الٛظاثُت.
هماذج عمل جدبع اإلاجمىعت
 همىطج ( )1مدا٧اة اإلاؼعٖت الهٛحرة "الا٦خٟاء الظاحي"
 همىطج ( )2الابخ٩اع مً احل الٛظاء (الٟا٢ض واإلاهضع)
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اإلاىغىع
ذو ألاولىٍت

3
جىفحر الخغرًت مدي

الحُاة والخثلُف
الطحي وشٍادة الىعي
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1.1
الظُاق الىطني اإلاخعلم بمجمىعت العمل:
ٖىض ونى ٫ألاَٟا ٫الى ؾً الخامؿت جبضؤ حؿامهم بالىمى بؿغٖت وٚالبا ما ًهبدىا ؤ٦ثر وكُا وخغ٦ت وبالخالي ًدخاحىا الى
هٓام ٚظاجي ًىٞغ ٦مُت ٧اُٞت مً الُا٢ت وٍىٞغ حمُ٘ الٗىانغ الٛظاثُت الالػمت لىمى بك٩ل ؾلُم  ،ول ً٨في بٌٗ الاخُان ٢ض
ج٩ىن قهُت الاَٟاٖ ٫ىض صزى ٫اإلاضاعؽ ؤ٢ل مً الالػم ،لظلً ٪يبغي ؤن ًدهل َاالء ألاَٟاٖ ٫لى هٓام ٚظاجي ملئ بالٗىانغ
الٛظاثُت الهام لًمان جلبُت مخُلباث الجؿم في َظٍ اإلاغخلت  ،وبالياٞت الى طلٞ ٪ةن الخٛظًت الؿلُمت لُالب اإلاضاعؽ ًم ً٨ؤن
حؿاٖض في الى٢اًت مً بٌٗ ألامغاى مشل الؿمىت وؾىء الخٛظًت التي ًم ً٨ؤن حؿبب نٗىبت الخٗلم ويٗ ٠الىمى والخٗب
والضواع والًٗ ٠واهسٟاى وػن الجؿم والخهىٖ ٫لى الؿٗغاث الخغاعٍت الالػمت مً البروجِىاث وال٨غبىَُضعاث والتي حٗخبر
اإلاهضع الغثِس ي للُا٢ت لُالب اإلاضاعؽ زانت في َظٍ اإلاغخلت الهامت والتي حٗمل ٖلى حٛظًت اإلاش وامضاصٍ ب٨مُاث ٧اُٞت مً
الجل٩ىػ و٦ظل ٪ؤمضاص الجؿم بالضَىن التي حٗخبر مهمت بك٩ل ٦بحر لىمى الُٟل ؤلاصعا٧ي وزانت ؤخماى ؤومُجا  3الضَىُت
بالياٞت بلى الُٟخامُىاث واإلاٗاصن والتي جدخىي ٖلى ال٩الؿُىم والخضًض وخهىلهم ٖلى الٛظاء الهخي.
ًدخاج َالب اإلاضاعؽ مً ٖمغ ( 12-6ؾىت) الى جىاو ٫ؤَٗمت صخُت بالياٞت الى وحباث زُٟٟت مٛظًت لخلبُت اخخُاحاث الجؿم
ويمان زباث مٗض ٫الىمى ،وٍجب الخىبُه الى ؤَمُت وحبت الُٟىع لألَٟا ٫لؼٍاصة جغ٦حزَم واؾدُٗابهم ؤزىاء الضعاؾت٦ ،ما ًجب
ؤن حكخمل الخٛظًت الؿلُمت لُالب اإلاضاعؽ ٖلى ٖىانغ الُٗام ألاؾاؾُت التي ًدخاحها الجؿم٦ ،ما ًدخاج َالب اإلاضاعؽ الى
بٌٗ الُٟخامُىاث واإلاٗاصن والٗىانغ الٛظاثُت اإلاهمت لألَٟا ٫بما في طل ٪ال٩الؿُىم واإلاكغوباث اإلاضٖمت بال٩الؿُىم والخضًض.
حك٩ل الىحباث اإلاضعؾُت قب٨ت ؤمان اؾاؾُت حؿاٖض في يمان خهى ٫حمُ٘ الُالب ٖلى الخٗلُم والغٖاًت الصخُت والخٛظًت،
٦ما ؤزبدذ الضعاؾاث ؤن اؾدشماع صوالع واخض في بغامج الىحباث اإلاضعؾُت له ٖاثض ا٢خهاصي ًتراوح ما بحن ( )10 -3صوالع بٟٗل
جدؿً الصخت والخٗلُم والاهخاحُت.
حؿاٖض الىحباث اإلاضعؾُت ألاؾغ ٖلى صٖم حٗلُم ؤبىائها وخماًت ؤمنها الٛظاجي في الى٢ذ هٟؿه ٦ ،ما حؿاٖض ٖلى ٦ؿغ خل٣اث
الجىٕ وال٣ٟغ اإلاخىاعزت بحن الاحُا ٫التي حٗاوي مىه اإلاىاَ ٤ألا٦ثر ٣ٞغا ًٖ َغٍ ٤مؿاٖضة ألاَٟا ٫في ؤن ًهبدىا بالٛحن ؤصخاء
ومىخجحن  ،وٍم ً٨ؤن حؿتهض ٝبغامج الىحباث اإلاضعؾُت طو الاخخُاحاث الخانت والاًخام واإلاٗا٢حن ٦ ،ما حٗل الىحباث اإلاضعؾُت
ٖلى حٗؼٍؼ الخٗلُم مً زال ٫اػالت الخىاحؼ التي جدى ٫صون الىنى ٫الى الهٟى ٝاإلاضعؾُت والخٗلم  ،وحؿمذ الىحبت اإلاضعؾُت
الُىمُت لألَٟا ٫بالتر٦حز ٖلى صعاؾتهم بضال مً ؤمٗائهم الخاوٍت وحؿهم في ع ٘ٞمٗضالث الالخدا ١واإلاىاْبت وبب٣ائهم في اإلاضاعؽ
ً
وجغ ٘ٞمً مٗضالث الخسغج وجدؿً ال٣ضعاث اإلاٗغُٞت٦ ،ما حؿاٖض الىحباث اإلاضعؾُت ؤًًا ٖلى بب٣اء الاَٟا ٫في اإلاضاعؽ ؤزىاء
خاالث الُىاعت ؤو ألاػماث اإلامخضة  ،واؾخٗاصة قٗىعَم باالؾخ٣غاع ويمان ٖضم خغماجهم مً الخٗلُم.
اإلابرزاث:
 .1اعجٟإ ماقغاث ؾىء الخٛظًت لضي ألاَٟا ٫وَالب اإلاضاعؽ؛
 .2اعجٟإ اؾٗاع الٛظاء في ْل اهسٟاى مهاصع الضزل وٞغم الٗمل الظي ؾاٖض في جضَىع الىٓام الٛظاجي؛
 .3اهسٟاى اإلاؿاٖضاث الاوؿاهُت اإلا٣ضمت مً اإلاىٓماث الضولُت؛
 .4جضَىع الىي٘ الا٢خهاصي اإلاؿخمغ؛
٣ٞ .5ضان ال٨شحر مً ألاؾغ إلاهاصع الضزل.
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الفسص:
.1
.2
.3
.4
.5

ًضٖم بغهامج الاٚظًت الٗالمي بخ٣ضًم وحباث مضعؾُت ًىمُت لُالب اإلاضاعؽ.؛
وحىص مىٓماث مدلُت وصولُت صاٖمت؛
وحىص ٞغم اؾدشماعٍت مدلُت لضٖم الخٛظًت اإلاضعؾُت؛
وحىص مباصعاث مجخمُٗت لضٖم الخٛظًت اإلاضعؾُت؛
التزام الُمً في ٢مت الخٛظًت مً ؤحل الىمى.

الحلىٌ:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
الغاًت العامت

بجهاء الخغب والخهاع والٗمل ٖلى حٗؼٍؼ الاؾخ٣غاع الا٢خهاصي؛
ج٣ضًم اإلاؿاٖضاث الاوؿاهُت اإلاى٣ظة للخُاة؛
حصجُ٘ وحٗؼٍؼ صوع الُ٣إ الخام في الاؾدشماع في مجا ٫الخٛظًت اإلاضعؾُت؛
عٖ ٘ٞضص اإلاضاعؽ والُالب اإلاؿخُٟضًً مً الىحبت اإلاضعؾُت اإلا٣ضمت مً بغهامج الاٚظًت الٗالمي؛
صٖم َالب وَالباث اإلاىاَ ٤الغٍُٟت الىاثبت وال٣ٟحرة بخ٣ضًم مىاص ٚظاثُت حاٞت لخس ٠ُٟمً ال٣ٟغ؛
حصجُ٘ وجُٟٗل اإلاباصعاث اإلادلُت اإلاجخمُٗت بخ٣ضًم وحباث ٚظاثُت صخُت لُلبت اإلاضاعؽ؛
ع ٘ٞمؿخىي الخٛظًت والصخت في البلض.

حعصٍص الىغع الخغروي والطحي لطالب اإلادازض واليادز الخعلُمي اإلادزس ي.
ألاَداف الخفطُلُت
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

بصعاج ُ٢إ الخٛظًت اإلاضعؾُت يمً الالثدت الخىُٟظًت بىػاعة التربُت والخٗلُم ،وجبجي مىهجُت اإلاضاعؽ الهضً٣ت للخٛظًت؛
بوكاء مُابش مضعؾُت صخُت همىطحُت في اإلاضاعؽ؛
حٗؼٍؼ الٗمل ٖلى جىحُه الضٖم اإلا٣ضم مً اإلااهدحن لخٛظًت اإلاضعؾُت؛
حصجُ٘ جىؾُ٘ وجُٟٗل صوع الُ٣إ الخام ومىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي والجهاث طاث الٗال٢ت؛
جُٟٗل صوع اإلاكغٞحن الصخُحن واإلاجالـ الُالبُت الصخُت في اإلاضاعؽ؛
ع ٘ٞالىعي بإَمُت الخٛظًت الصخُت الجُضة لضي َلبت اإلاضاعؽ؛
بوكاء مساػ ن لخؼن اإلاىاص الٛظاثُت و ٤ٞاإلاٗاًحر الصخُت؛
ً
بوكاء اإلا٣ان ٠اإلاضعؾُت الىمىطحُت و٣ٞا ألؾـ ومٗاًحر الصخت اإلاضعؾُت بالخيؿُ ٤م٘ الجهاث طاث الٗال٢ت؛
صٖم وحصجُ٘ اإلاباصعاث اإلاكتر٦ت مً الُ٣اٖاث اإلاسخلٟت للٗمل يمً الخٛظًت اإلاضعؾُت؛
جىحُه صٖم اإلااهدحن في الخٗلُم هدى حٗؼٍؼ مىهجُت اإلاضاعؽ الهضً٣ت للخٛظًت مً زال ٫الخيؿُ ٤والدكاوع م٘ ؤلاصاعة الٗامت
للخٛظًت اإلاضعؾُت وبصزا ٫اإلاكغوٕ يمً زُت الاؾخجابت ؤلاوؿاهُت ال٣اصمت؛
صٖم ألالُاث اإلاؿخضامت للخٛظًت اإلاضعؾُت؛
الخض مً ؤمغاى الؿمىت وؾىء الخٛظًت التي حؿبب نٗىبت الخٗلم ويٗ ٠الىمى؛
جىٞحر بِئت صخُت حُضة في اإلاضاعؽ (اإلاُاٍ والىٓاٞت والهغ ٝالهخي).
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ؤلاجساءاث الخىفُرًت
 .1ج٣ضًم وحباث صخُت مٛظًت للُلبت وال٩اصع الخٗلُمي في اإلاضعؾت؛
 .2جُٟٗل صوع الصخت اإلاضعؾُت في اإلاضاعؽ (اإلاكغ ٝالهخي ،اإلاجالـ الُالبُت الصخُت)؛
 .3الخىُٖت بإَمُت الخٛظًت الصخُت الجُضة لُلبت اإلاضاعؽ ٖبر وؾاثل ؤلاٖالم اإلاسخلٟت ،واإلاكغٞحن الصخُحن ومجالـ آلاباء
وألامهاث في اإلاضاعؽ؛
 .4بٖضاص صلُل بعقاصي في مجا ٫الخٛظًت والصخت اإلاضعؾُت (مً زال ٫جبجي وجىَحن مىهجُت وؤصلت اإلاضاعؽ الهضً٣ت للخٛظًت)؛
 .5بٖضاص صلُل الخش ٠ُ٣الخٛظوي والهخي؛
 .6بٖضاص صلُل اإلاكغ ٝالهخي؛
 .7الٗمل ٖلى جُبُ ٤وجىُٟظ بغهامج مل ٠الُالب الهخي بالخيؿُ ٤م٘ وػاعة الصخت؛
 .8ججهحز مغا٦ؼ الخىُٖت ليكغ الىعي الهخي والخٛظوي لُلبت صازل اإلاضاعؽ؛
 .9جضعٍب اإلاكغٞحن الصخُحن في مجا ٫الصخت اإلاضعؾُت لخدؿحن الخالت الخٛظوٍت والصخُت لضي الُلبت في اإلاضاعؽ؛
 .10جضعٍب مجالـ آلاباء والامهاث واإلاجخم٘ اإلادلي اإلادُِ باإلاضعؾت خى ٫الىعي الٛظاجي والهخي؛
 .11جُٟٗل اإلاباصعاث اإلاجخمُٗت لخٗؼٍؼ اإلاضعاؽ بالىحباث الٛظاثُت الصخُت؛
 .12جُٟٗل صوع الُ٣إ الخام واإلاكاع٦ت اإلاجخمُٗت لضٖم وجمىٍل الىحباث الٛظاثُت الصخُت في اإلاضاعؽ؛
 .13جًمحن مٟاَُم الخٛظًت والصخت الجُضة يمً اإلاىهج الضعاس ي؛
 .14جًمحن مٟاَُم ومباصت خماًت اإلاؿتهل ٪يمً اإلاىهج الضعاس ي؛
 .15جؼوٍض الُالب الظًً ٌٗاهىن مً ؾىء الخٛظًت باإلا٨مالث الٛظاثُت؛
 .16صٖم وحصجُ٘ ؤلاهخاج الٛظاجي اإلادلي بخ٣ضًم وحباث ٚظاثُت صخُت ؾلُمت مً زال ٫الخٗا٢ض م٘ قغ٧اث جهيُ٘ مدلُت
مخسههت جخٗهض بةًهالها الى اإلاضاعؽ؛
 .17بٖاصة جإَُل اإلا٣ان ٠في اإلاضاعؽ لخ٣ضًم وحباث ٚظاثُت صخُت؛
 .18صٖم اإلاكغٞحن الصخُحن في اإلاضاعؽ بإصواث اإلاخابٗت والخُُ٣م إلاؿخىي ؤصاء اإلا٣ان ٠بخ٣ضًم وحباث ٚظاثُت صخُت وؾلُمت؛
 .19جُٟٗل الثدت اإلا٣ان ٠اإلاضعؾُت؛
 .20جىٞحر اإلاُاٍ ومغا ٤ٞالهغ ٝالهخي للمضاعؽ؛
 .21جىٞحر مؿاخاث زًغاء وحصجحر مدُِ اإلاضعؾت بالخيؿُ ٤م٘ وػاعة الؼعاٖت؛
 .22جُٟٗل صوع اإلاخابٗت والغ٢ابت والخُُ٣م.
آلُاث الخيظُم
.1
.2
.3
.4

الدكبُ ٪والخيؿُ ٤م٘ الجهاث طاث الٗال٢ت؛
الخيؿُ ٤م٘ مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي واإلاىٓماث الضولُت بالخٗاون م٘ الجهاث الخيؿُُ٣ت الخ٩ىمُت اإلاغ٦ؼٍت ؛
بقغا ٥الجهاث طاث الٗال٢ت في ألاوكُت لدؿهُل جىُٟظ ألاوكُت؛
بوكاء لجىت جيؿُ ٤مكتر٦ت مً الجهاث طاث الٗال٢ت.
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الجهاث اإلاعىُت (الخىفُر ،الخيظُم ،الخمىٍل)
وػاعة التربُت والخٗلُم بالخٗاون والخيؿُ ٤م٘ الُ٣اٖاث الخ٩ىمُت والجهاث الازغي طاث الٗال٢ت ،الجهاث الخيؿُُ٣ت الخ٩ىمُت
اإلاغ٦ؼٍت  ،اإلاىٓماث الضولُت ،اإلااهدحن ،مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي ،الُ٣إ الخام.
الىخائج اإلاخىكعت مً مجمىعت العمل
 .1حٛظًت مضعؾُت مؿخضامت وهٓام نخي مؿخضام لُلبت اإلاضاعؽ؛
 .2جىٞغ وحباث ٚظاثُت صخُت لُلبت اإلاضاعؽ؛
 .3الىعي ال٩افي لضي الُلبت بإَمُت الخٛظًت الصخُت الؿلُمت؛
 .4اعجٟإ صوع اإلاكاع٦ت اإلاجخمُٗت صازل اإلاضاعؽ؛
 .5اإلاباصعاث اإلاجخمُٗت ٗٞلذ وؾاَمذ بخ٣ضًم الخٛظًت الصخُت الجُضة لُلبت اإلاضاعؽ؛
 .6صوع ٞاٖل للمكغٞحن الصخُحن في اإلاضاعؽ؛
 .7وحىص ع٢ابت ٞاٖلت ٖلى اإلا٣ان ٠اإلاضعؾُت؛
 .8اهسٟاى مٗض ٫اإلامغايت لضي َلبت اإلاضاعؽ.

1.1
الظُاق الىطني اإلاخعلم بمجمىعت العمل:

ً
ً
جلٗب الخٛظًت صوعا ؤؾاؾُا في صخت ؤلاوؿان في مسخل ٠مغاخل خُاجه ،خُث ًالخٔ ألاَباء او ؤزهاثُحن حٛظًت الظًً ًغا٢بىن
ً
صخت مغياَم بك٩ل مؿخمغ جدؿىا في صخت اإلاغض ى هدُجت حُٛحر هٓام الخٛظًت الخام بهم وجىاو ٫ألاٚظًت الصخُت ،والٛظاء
مشله مشل الضواء؛ ال ً٣اوم اإلاغى  ِ٣ٞبل ً٣ىي حهاػ اإلاىاٖت وٍ٣لل مً ٞغم ؤلانابت ألامغاى الكاجٗت في ٖهغها الخالي ،مشل
ؤمغاى ال٣لب والؿغَاهاث والؿ٨غ.
وج٣ضًم الغٖاًت الخٛظوٍت الصخُت اإلاخ٩املت ،وطاث الجىصة الٗالُت مً زال ٫ج٣ضًم وحباث ٚظاثُت مخىاػهت خؿب ألاؾـ
الصخُت ،حٗمل ٖلى جلبُت اخخُاحاث اإلاغض ى والٗاملحن ،وجىٞحر ٧اٞت اهىإ الاٚظًت اإلاغاص اٖضاصَا ،وج٣ضًم الخش ٠ُ٣والىهاثذ
الخٛظوٍت ل٩اٞت اإلاغض ى.
ً
بن الخٛظًت في حمُ٘ اإلاؿدكُٟاث جخًمً قغوٍ ومٗاًحر لخضماث الخٛظًت الصخُت ،وَٗض الٛظاء ٖامل و٢اجي وٖالجي ٖلى خض
ؾىاء ،وحٗض الخٛظًت اخضي ٖىانغ الخضماث الصخُت التي ًخم ج٣ضًمها باإلاؿدكٟى ،لخدؿحن الخالت الصخُت للمغٌٍ ،وجؼوٍضٍ
بالٗىانغ الٛظاثُت الغثِؿُت الًغوعٍت لؿالمت وصخت حؿمه ،.مً زال ٫جُبُ ٤اإلاٗاًحر الصخُت مخُلب يغوعي للخٟاّ ٖلى
ؾالمت وحىصة الاَٗمت اإلا٣ضمت باإلاؿدكُٟاث ،وج٣ضًم الٛظاء بىاء ٖلى الخالت الصخُت للمغض ىً ،خم ج٣ضًم ألاٚظًت وألاَٗمت
خؿب خالت ٧ل مغٌٍٞ ،الٛظاء اإلا٣ضم إلاغض ى الؿ٨غ ًسخل ًٖ ٠الٛظاء اإلا٣ضم إلاغض ى ال٣لبٞ ،مشال ألاَٗمت الٛىُت بالؿ٨غٍاث
واليكىٍاث ج٣ضم بك٩ل ٢لُل إلاغض ى الؿ٨غ.
الغاًت العامت

حغرًت صحُت مالئمت لحالت اإلاسض ى والعاملحن في جمُع اإلاظدشفُاث الحىىمُت والخاضت في ئطاز
البروجىهىالث واإلاعاًحر اإلاعخمدة.
ألاَداف الخفطُلُت
 .1جىٞغ وجُبُ ٤لىاثذ جىُٓمُت وؤصلت ملؼمت لجمُ٘ اإلاؿدكُٟاث الٗامت والخانت بخُبُ ٤ألاصلت الىَىُت الخٛظوٍت باالؾخٟاصة
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مً البروجى٧ىالث الٗاإلاُت بهظا الكإن بنهاًت  ٌ1444اإلاىا2023 ٤ٞ
 .2جُٟٗل صوع ؤلاقغا ٝوالغ٢ابت ٖلى اإلاؿدكُٟاث واإلاغا ٤ٞالصخُت في جُبُ ٤البرجى٧ىالث الخٛظوٍت؛
 .3حٗؼٍؼ الىعي الخٛظوي صازل اإلاؿدكُٟاث واإلاغا ٤ٞالصخُت؛
 .4ع ٘ٞال٣ضعاث اإلااؾؿُت للمؿدكُٟاث واإلاغا ٤ٞالصخُت في جىٞحر حٛظًت صخُت ؤمىت بدلى ٌ1445 ٫اإلاىا2025 ٤ٞم؛
ؤلاجساءاث الخىفُرًت
 .1جىفس وجطبُم اللىاهحن واللىائذ الخىظُمُت وألادلت اإلالصمت لجمُع اإلاظدشفُاث العامت والخاضت بخطبُم البروجىهىالث
الخغروٍت بنهاًت  ٌ1444اإلاىافم :2023
 حكُ٨ل ٞغٍ ٤مخسهو لٖضاص اللىاثذ الخىُٓمُت والبروج٩ىالث وجهيُٟاتها اإلاسخلٟت؛
 حٗؼٍؼ صوع بصاعة الخٛظًت بىػاعة الصخت مً زال ٫صٖم الضوع الغ٢ابي وؤلاقغا ٝاإلاباقغ واإلاخابٗت اإلاؿخمغة ٖلى الخٛظًت في
اإلاؿدكُٟاث:
 جُبُ ٤البروج٩ىالث الخٛظوٍت في اإلاؿدكُٟاث واإلاغا ٤ٞالصخُت؛
 حم٘ البُاهاث ًٖ خالت اإلاؿدكُٟاث الخٛظوٍت؛
 جدلُل الىي٘ الغاًَ للمؿدكُٟاث؛
 بٖضاص اإلاؿىصة ألاولُت الىي٘ الغاًَ للمؿدكُٟاث؛
ٖ غى اإلاؿىصة ألاولُت ٖلى اإلاؿاولحن واإلاىا٣ٞت ٖليها وبٖخماصَا؛
 ؤلانضاع النهاجي وٖمل وعف الٗمل م٘ الجهاث طاث الٗال٢ت والازهاثُحن الٖخماصَا وب٢غاعَا؛
 مخابٗت الجهاث اإلاٗىُت لٖخماصَا؛
 .2جفعُل دوز ؤلاشساف والسكابت على اإلاظدشفُاث واإلاسافم الصحُت في جطبُم البرجىهىالث الخغروٍت:
 حُٗحن مسخهحن إلاخابٗت ومغا٢بت الىنٟاث الخٛظوٍت للمغض ى بدؿب الاعقاصاث الُبُت اإلاخىاؾبت وهىٕ اإلاغى.؛
 الجزو ٫اإلاُضاوي لخُُ٣م ومغا٢بت الىي٘ الخٛظوي صازل اإلاؿدكُٟاث؛
 بٖضاص ج٣اعٍغ اإلاغا٢بت الُىمُت وعٗٞها للمٗىُحن؛
 ؤزظ ؤلاحغاءاث الالػمت بىاء ٖلى الخ٣اعٍغ؛
ٖ مل الؼٍاعاث اإلاُضاهُت للمؿدكُٟاث لإلقغا ٝوالغ٢ابت إلاخابٗت وجُُ٣م الىي٘ الخٛظوي؛
 مخابٗت جىنُاث الخ٣اعٍغ مً اإلاؿدكُٟاث وج٣اعٍغ الؼٍاعاث اإلاُضاهُت ومٗغٞت مضي الٗمل بها؛
 .3حعصٍص الىعي الخغروي داخل اإلاظدشفُاث واإلاسافم الصحُت:
 حٗؼٍؼ صوع اإلاغ٦ؼ الىَجي لإلٖالم والش ٠ُ٣الهخي الخاب٘ للىػاعة لخىُٟظ ؤوكُتهم الخىُٖت في مجا ٫الخٛظًت وع ٘ٞاإلاىاٖت،
وجُٟٗل صوعَم ٖلى الىحه ألا٦مل.
 بٖضاص وجىُٟظ بغامج بٖالمُت جىٖىٍت مغثُت ومؿمىٖت وم٣غوءة؛
 جىػَ٘ البروقىعاث الاعقاصًت والخىٖىٍت في اإلاؿدكُٟاث وللمغض ى واإلاغا٣ٞحن؛
 جىٞحر قاقاث ٖغى جىٖىٍت ٖىض ناالث الاهخٓاع في اإلاؿدكُٟاث الٗامت؛
 الاؾخٟاصة مً اإلاكاع٦ت اإلاجخمُٗت في وكغ الىعي بحن ٞئاث اإلاجخم٘ اإلاسخل٠؛
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٣ٖ ض حلؿاث جىٖىٍت حٛظوٍت صازل اإلاؿدكُٟاث للمغا٣ٞحن واإلاغض ى؛
 بلؼام الٗاملحن بخ٣ضًم اإلاكىعاث الخٛظوٍت اإلاسخهغة ٖىض ج٣ضًم الغٖاًت الُبُت للمغض ى ومغا٣ٞيهم؛
 .4زفع اللدزاث اإلاإطظُت للمظدشفُاث واإلاسافم الصحُت في جىفحر حغرًت صحُت أمىت بدلىٌ  ٌ1445اإلاىافم 2025م:
 بنضاع حٗمُم بٖاصة جإَُل اإلاُبش و ٤ٞاإلاىانٟاث والاقتراَاث الصخُت؛
 جُٟٗل الخٗمُم بخىٞحر ؤزهاجي حٛظًت ٖالحُت؛
 بوكاء ٢ؿم للخٛظًت الٗالحُت في اإلاؿدكُٟاث؛
 جإَُل وجضعٍب ال٩اصع الٗامل في اإلاؿدكُٟاث واإلاغا ٤ٞالصخُت ٖلى البروجى٧ىالث وألاصلت الىَىُت اإلاخٗل٣ت بالخٛظًت
الٗالحُت؛
 اؾدُٗاب زغٍجي الجامٗاث اإلاخسههت بالخٛظًت وبالخٛظًت الٗالحُت في اإلاؿدكُٟاث واإلاغا ٤ٞالصخُت؛
 جإؾِـ هٓام مٗلىماث للخٛظًت في اإلاؿدكُٟاث واإلاغا ٤ٞالصخُت بما في طل٢ ٪ىاٖض البُاهاث وألاصلت ؤلاعقاصًت وؤصواث
ووؾاثل اإلاٗالجت ؤلال٨تروهُت للبُاهاث و ٤ٞالبروج٩ىالث اإلاٗخمض؛
 جدؿحن اإلاىاػهت الدكُٛلُت الخانت بالخٛظًت في اإلاؿدكُٟاث الٗامت واإلاغا ٤ٞالصخُت؛
ٞ خذ مؿا ١في جضعَـ وجضعٍب الخٛظًت الٗالحُت في الجامٗاث الخ٩ىمُت؛
آلُاث الخيظُم
آلُت الخيؿُ ٤بحن الجهاث اإلاٗىُت طاث الٗال٢ت لخىٞحر زضماث الخٛظًت في اإلاؿدكُٟاث واإلاغا ٤ٞالصخُت (وػاعة الؼعاٖت – وػاع
الثروة الؿمُ٨ت -الكاون ال٣اهىهُت  )....... -مً زال ٫الاحخماٖاث واإلاظ٦غاث ...
الجهاث اإلاعىُت (الخىفُر ،الخيظُم ،الخمىٍل)
 .1الخىُٟظ:
وػاعة الصخت؛
 .2الخيؿُ:٤
الجهاث الخيؿُُ٣ت الخ٩ىمُت اإلاغ٦ؼٍت  ،والجهاث طاث الٗال٢ت ٖلى مؿخىي الؿلُاث اإلادلُت؛
 .3الخمىٍل:
وػاعة اإلاالُت – اإلااهدحن واإلامىلحن – الُ٣إ الخام.
الىخائج اإلاخىكعت مً مجمىعت العمل
 .1اإلاؿاَمت في ز ٌٟالاؾتهال ٥لألصوٍت واإلاؿخلؼماث الُبُت صازل اإلاؿدكُٟاث واإلاغا ٤ٞالصخُت؛
 .2اإلاؿاَمت في ج٣لُل مٗض ٫قٛل ألاؾغة في اإلاؿدكُٟاث؛
 .3ز ٌٟمٗض ٫اإلامغايت والىُٞاث زانت ألامهاث وألاَٟا ٫خضًثي الىالصة في اإلاؿدكُٟاث واإلاغا ٤ٞالصخُت؛
 .4جىٞحر لىاثذ جىُٓمُت وؤصلت حٛظوٍت مٟٗله في اإلاؿدكُٟاث الٗامت والخانت؛
 .5جىٞغ بصاعة ٢ /ؿم الخٛظًت في اإلاؿدكُٟاث اإلاغحُٗت؛
 .6جىٞغ ؤزهاجي حٛظًت ٖالحُت في اإلاؿدكُٟاث اإلاغحُٗت.
3.3
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الظُاق الىطني اإلاخعلم بمجمىعت العمل

مجمىٖت ّ
ّ
ّ
الصخُت ٖلى جىاو٫
الٛظاثُت التي ًدخاحها الجؿم للخٟاّ
ٖت مً ألاَٗمت اإلادخىٍت ٖلى الٗىانغ
حٗخمض الخٛظًت
مخىى ٍ
ٍ
ّ
الصخت ،والكٗىع بالغاخت ،والخهىٖ ٫لى الُا٢ت ،وحكمل َظٍ الٗىانغ :البروجِىاث ،وال٨غبىَُضعاث ،والضَىن ،واإلااء،
ٖلى
ً
ً
ً
ً
مهما لجمُ٘ ٞئاث اإلاجخم٘ ،خُث ّ
والُٟخامُىاث ،واإلاٗاصنّ ،
ُ
وحٗض الخىُٖت بإَمُت الخٛظًت ؤمغا ّ
الٛظاء الهخي وؾُلت ممخاػة
ٌٗض
للخٟاّ ٖلى ّ
٢ىة الاوؿان وصخخه الىٟؿُت والجؿضًت ،وطلٖ ٪ىض ا٢تراهه باليكاٍ البضوي ال٩افي ،والخٟاّ ٖلى الىػن الهخي.
٦ما ٌؿاٖض اجبإ هٓام ٚظاجي نخي َىا ٫الٗمغ ٖلى ج٣لُل زُغ ؤلانابت بؿىء الخٛظًت بجمُ٘ ؤق٩الها ،وج٣لُل زُغ ؤلانابت
الصخُت ٚحر اإلاُٗضًت ،وٍجضع الظ٦غ ّ
ّ
ؤن الىٓام الٛظاجي اإلاخىىٕ واإلاخىاػن والهخي ًسخل ٠بحن
بمجمىٖت مً ألامغاى والخاالث
ٍ
ً
شخو وآزغ؛ اٖخماصا ٖلى الخهاثو الٟغصًت ،مشل :الٗمغ ،والجيـ ،وهمِ الخُاة ،ومؿخىي اليكاٍ البضوي ،واإلاؿخىي
ٍ
ًّ
الش٣افي ،وألاَٗمت اإلاخىٞغة مدلُا ،والٗاصاث الٛظاثُت ،وبك٩ل ٖام ٞةن اإلاباصت ألاؾاؾُت للىٓام الٛظاجي الهخي واخضة.
الغاًت العامت

ممازطاث غرائُت صحُت مثلى ليافت فئاث اإلاجخمع.
ألاَداف الخفطُلُت
 .1جُىٍغ واؾخدضار ال٣ىاهحن اإلادلُت طاث الهلت؛
 .2ع ٘ٞمؿخىي الىعي باإلاماعؾاث الٛظاثُت واهماٍ الاؾتهالُ٦ت الؿلُمت والبضاثل اإلادلُت الصخُت اإلاخاخت؛
 .3حصجُ٘ جىُٟظ الضعاؾاث والبدىر لخهيُ ٠اإلاماعؾاث الخٛظوٍت الصخُت اإلاخىاعزت في اإلاجخم٘ الُمجي ووكغ مسغحاتها.
ؤلاجساءاث الخىفُرًت
 .1مغاحٗت ال٣ىاهحن اإلادلُت؛
 .2الاؾخٟاصة مً الخجاعب ؤلا٢لُمُت والضولُت اإلاكابهت؛
 .3وي٘ ؾُاؾت بٖالمُت مىخضة لخبجي الخىحهاث الخ٩ىمُت؛
 .4خملت صٖم ومىانغة لخبجي الخُٛحر الؿلى٧ي في ؤهماٍ الخٛظًت؛
 .5خمالث جىُٖت باألهماٍ الاؾتهالُ٦ت الٛظاثُت الصخُت الؿلُمت وجمُحزَا مً جلٚ ٪حر الؿلُمت؛
 .6جىُٟظ بغامج جىُٖت مىحهت للٟئاث اإلاؿتهضٞت (ؤمهاث ٞ-خُاث -عحا-٫ؤَٟا... ٫الخ)؛
 .7جُٟٗل صوع بغهامج الخش ٠ُ٣الهخي (جىؾُ٘ هُا٢ ١ىىاث الخش ٠ُ٣الهخي)؛
 .8جدضًض الٟجىاث في ألاهماٍ الاؾتهالُ٦ت وصعاؾت الُاث مٗالجتها ووكغَا؛
 .9بوكاء مغ٦ؼ بدثي مخسهو للٛظاء الهخي واإلاؿخضام؛
 .10جسهُو بغامج جىُٖت في اإلاجاالث الخالُت :الغياٖت الُبُُٗت ،الخٛظًت الخ٨مُلُت ،الاخخُاحاث الخٛظوٍت للٟئاث اإلاسخلٟت مً
اإلاجخم٘ مشل الُاٗٞاث ،ألامهاث الخىامل واإلاغيٗاث٦ ،باع الؿً ،مغض ى ألامغاى اإلاؼمىت(الؿ٨غي ،الً )ِٛالؿغَان،
الؿُلُا ٥وهدىٍ؛
 .11الخض مً الهضع والٟا٢ض في الُٗام ٖلى مؿخىي الاؾغة؛
 .12مىانغة الً٣اًا اإلاخٗل٣ت بلىاثذ وؾُاؾاث التروٍج الخجاعي لأللبان الهىاُٖت واإلاىاص الخٛظوٍت وبضاثل لبن ألام.
 .13التر٦حز ٖلى الخىُٖت بمٟاَُم الغياٖت الُبُُٗت والخٛظًت الخ٨مُلُت؛
 .14حؿلُِ الًىء ٖلى ؤَم الٟجىاث في همِ اؾتهال ٥الٛظاء ٖبر الُ٣اٖاث اإلاسخلٟت طاث الهلت ال٢تراح البضاثل؛
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 .15خمالث جىُٖت مىحهت ٖبر الىؾاثل اإلاسخلٟت الخضًشت خى ٫مٗاًحر وؾالمت الٛظاء:
 .16التروٍج والخىُٖت خى ٫الٛظاء الخ٣لُضي وحٗؼٍؼ الهىٍت الٛظاثُت الىَىُت (بمسخل ٠ؤهماَها في ٧اٞت اإلادآٞاث الُمىُت)
ّ
الصخُت مً اإلاضزالث اإلادلُت؛
وٞىاثضَا
 .17الخٗغٍ ٠بإَمُت الٛظاء اإلاضٖم وألاٚظًت طاث الُ٣مت الٛظاثُت الٗالُت؛
 .18التر٦حز ٖلى هىُٖت اإلاىخج واإلادخىي ٖبر اإلاله٣اث الخجاعٍت والخٗلُماث ٖليها؛
 .19الخىُٖت باالخخُاحاث الٛظاثُت لبٌٗ الخاالث الخانت واإلاغجبُت بالخدؿحن مً بٌٗ اإلاىاص الٛظاثُت؛
 .20بوكاء نٟدت للغ٢ابت اإلاجخمُٗت ٖلى الٛظاء.
آلُاث الخيظُم
 .1حكُ٨ل ٞغٍ٢ ٤اهىوي مسخو؛
 .2وي٘ الؿُاؾاث والبرامج لخُىٍغ ال٣ىاهحن اإلادلُت؛
ٖ .3مل الجلؿاث واإلا٣ابالث ووعف الٗمل لهىإ ال٣غاع؛
 .4بهخاج مىاص بٖالمُت مخىىٖت (مغثُت /مؿمىٖت /م٣غوءة /وٚحرَا)؛
 .5بقغا ٥اإلاضعؾحن واإلاازغًٍ وبقغا٦هم في ٖملُاث الخىُٖت وجضعٍبهم؛
 .6جُٟٗل صوع الغ٢ابت اإلاجخمُٗت؛
 .7اؾخسضام وؾاثل الخىانل الاحخماعي؛
 .8التر٦حز ٖلى هىُٖت اإلاىخج واإلادخىي ٖبر اإلاله٣اث الخجاعٍت وٖمل الخٗلُماث ٖليها؛
 .9حصجُ٘ وصٖم َلبت الجامٗاث ٖلى بحغاء البدىر اإلاخٗل٣ت بالخىُٖت والخٛظًت وزانت في مغاخل اإلااحؿخحر والض٦خىعاٍ.
الجهاث اإلاعىُت (الخىفُر ،الخيظُم ،الخمىٍل)
 الخ٩ىمت (حمُ٘ الىػاعاث والهُئاث اإلاسخهت طاث الهلت) ومجلـ الىىاب؛
 الُ٣إ الخام (الٛغٞت الخجاعٍت /بى ٪الٛظاء /اإلاهاو٘ الٛظاثُت)؛
 مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي طاث الهلت بالٛظاء مدلُت وصولُت.
الىخائج اإلاخىكعت مً مجمىعت العمل
٢ .1ىاهحن مدلُت خضًشت جلبي الاخخُاج وحٗالج الٟجىاث؛
 .2مجخم٘ واعي باألهماٍ الخٛظوٍت الصخُت؛
 .3جس ٠ُٟوؿب ؾىء الخٛظًت.
1.1

الظُاق الىطني اإلاخعلم مجمىعت العمل
ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي ٌٗاوي ٖلى ألا٢ل َٟل واخض مً بحن ٧ل  3ؤَٟا ٫صون ؾً الخامؿت مً ؾىء الخٛظًت بإق٩اله اإلاخٗضصة
ً
ويىخا الخ٣ؼم ،والهؼا ،٫وػٍاصة الىػن .وٖلى اإلاؿخىي الٗالميٌٗ ،اوي َٟل واخض ٖلى ألا٢ل مً ٧ل َٟلحن صون ؾً
ألا٦ثر
الخامؿت مً الجىٕ اإلاؿختر بؿبب ه٣و الُٟخامُىاث واإلاٛظًاث ألاؾاؾُت ألازغي ،ال ًؼا ٫ه٣و الخٛظًت ٌؿبب زؿاثغ ٞاصخت.
وفي ٖام ٧ ،2018ان ما ً٣غب مً  200ملُىن َٟل صون ؾً الخامؿت ٌٗاهىن مً الخ٣ؼم ؤو الهؼا ٫بِىما ٌٗاوي  340ملُىن ٖلى

66

مسارات ال ُّنظم الغذائ ّية :نحو نظم غذائية مستدامة

SUN-Yemen

ألا٢ل مً الجىٕ اإلاؿختر وفي اإلاجخمٗاث الهكت ًخدمل ألاَٟا ٫والكباب الٗبء الا٦بر مً آزاع ال٣ٟغ والاق٩ا ٫اإلاسخلٟت لؿىء
الخٛظًت ،مما ًاصي بلى بصامت ال٣ٟغ ٖبر ألاحُا ،٫بن الؿبب الغثِس ي في الٗبء الشالسي لؿىء الخٛظًت َى الجىصة اإلاخضهُت ألهماٍ
الخٛظًت الخانت باألَٟا 2 :٫مً ٧ل  3ؤَٟا ٫ال ًدهلىن ٖلى الخض الاصوى مً الخىىٕ الٛظاجي ،اإلاىص ي به والالػم للىمى والىماء
ً
بهىعة صخُدتً -غي٘ َٟالن  ِ٣ٞمً ٧ل  5ؤَٟا ٫صون ؾً ؾخت ؤقهغ عياٖت َبُُٗت بك٩ل خهغيٖ ،لى الىدى اإلاىص ى به.
ً
ًم ً٨للغياٖت الُبُُٗت ؤن جى٣ظ خُاة  820ؤلَٟ ٠ل ؾىىٍا في مسخل ٠ؤهداء الٗالم .ؤهماٍ الخٛظًت ال٣ٟحرة في مغخلت الُٟىلت
ً
اإلاب٨غة حؿبب ؾىء الخٛظًتٞ :يؿبت  % 44مً ألاَٟا ٫بإٖماع بحن  6ؤقهغ و  23قهغا ال ًدهلىن ٖلى ٞىا٦ه ؤو زًغواث وال
ًخٛظي ٖ%59لى البٌُ ،وال مىخجاث ألالبان ،وال ألاؾما ،٥وال اللخىمٌ .ؿتهل ٪الٗضًض مً اإلاغاَ٣حن الظًً ًضعؾىن في اإلاضاعؽ
ً
ؤَٗمت ُم ّ
هىٗت بضعحت ٦بحرة % 42 ،منهم ٌكغبىن اإلاكغوباث الٛاػٍت مغة واخضة ٖلى ألا٢ل ًىمُا و ً % 46دىاولىن الىحباث
الؿغَٗت مغة واخضة ٖلى ألا٢ل في ألاؾبىٕ .ال ًإ٧ل مالًحن ألاَٟا ٫بال وؿبت يئُلت مما ال ًدخاحىن بلُه٦ ،ما ًدىاو ٫مالًحن
ّ
ألاَٟا٦ ٫مُاث ػاثضة مما ال ًدخاحىن بلُه ،ؤضخذ ؤهماٍ الخٛظًت الؿِئت جمشل آلان ٖامل الخُغ الغثِس ي في الٗبء الٗالمي
لألمغاى.
وفي الُمً حٗخبر اإلاماعؾاث الخاَئت في حٛظًت الغي٘ ونٛاع ألاَٟا ٫مً ؤؾباب ع ٘ٞمؿخىٍاث ؾىء الخٛظًت والتي هي مً اٖلى
اإلاٗضالث في الٗالم ،اَهغث هخاثج اإلاسر الضًمىٚغافي الُمجي لصخت الاؾغة ٖام  2013ان خىالي  %39مً ألاَٟا ٫صون ؾً
الخامؿت ٌٗاهىن مً ه٣و الىػن وٌٗ %47اهىن مً الخ٣ؼم وٌٗ %16اهىن مً الهؼا ٫واإلاىالُض ها٢ص ي الىػن  %47وان 10.3
ً%غيٗىن عياٖت َبُُٗت زالهت .و %64مً ألاَٟا ٫بٗمغ  9-6اقهغ ًسهلىن ٖلى حٛظًت ج٨مُلُت.
*اإلاغح٘ خالت ؤَٟا ٫الٗالم لٗام 2019م-الُىهِؿ٠
اإلابرزاث:
 .1اإلاماعؾاث الخاَئت في اإلاجخم٘ خى  ٫حٛظًت ألاَٟا ٫الغي٘ ونٛاع ألاَٟا ٫والامهاث؛
 .2ال٨شحر مً ألاَٟا ٫وال٨باع ال ًدهلىن ٖلى ؤهماٍ الخٛظًت الجُضة التي ًدخاحىجها مما ًًٗ٢ ٠ضعتهم ٖلى الىمى وٖلى الخٗلم؛
 .3الىٓم الٛظاثُت الٛحر صخُت مهضعا عثِؿُا ألمغاى ؾىء الخٛظًت وجضَىع البِئت .ولها ازاع حاهبُت مشل امغاى الؿ٨غ واعجٟإ
ي ِٛالضم وامغاى ال٣لب وايُغاباث الخمشُل الٛظاجي واق٩ا ٫مُٗىت مً الؿغَان.
الفسص:
 .1وحىص اَخمام وصٖم وعٖاًت وحؿهُالث مً الضولت.
 .2بم٩اهُت الخهىٖ ٫لى الضٖم ألاؾغي وبغامج م٩اٞدت ال٣ٟغ.
الغاًت العامت

غراء ضحي ومغري وآمً لألطفاٌ بطىزة مظخدامت وبأطعاز مىاطبت.
ألاَداف الخفطُلُت
 .1ؤن جً٘ الؿُاؾت الٛظاثُت الىَىُت حٛظًت ألاَٟا ٫في نمُم ٖملها الن اخخُاحاتهم الٛظاثُت ٞغٍضة مً هىٖها ،وجلبُت
اخخُاحاتهم ؤمغ بال ٜألاَمُت لخد ٤ُ٣الخىمُت اإلاؿخضامت؛
 .2ع ٘ٞمؿخىي الىعي الخٛظوي والهخي في اإلاجخم٘ خى ٫جىاو ٫الاَٟا ٫الٛظاء الهخي وألامً واإلاٛظي ومساَغ الٛظاء ٚحر
الهخي وٚحر اإلاٛظي؛
 .3حٗؼٍؼ مماعؾاث الخٛظًت الصخُدت للخٛظًت الخ٨مُلُت للغي٘ ونٛاع ألاَٟا٫؛
 .4حٗؼٍؼ صوع الغ٢ابت الٛظاثُت والصخُت ٖلى ؤٚظًت ألاَٟا( ٫الجٗالت)؛
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 .5بًجاص هٓم حكغَُٗت ومىانٟاث جًمً بهخاج واؾخحراص ؤٚظًت صخُت وؤمىت ومٛظًت لألَٟا ٫وجدض ؤو جمى٘ مً ج٣لُل الُلب
ٖلى ألاَٗمت ٚحر الصخُت؛
 .6حصجُ٘ اهخاج وجىاو ٫ؤٚظًت صخُت وامىت لألَٟا ٫باؾخسضام البضاثل الُبُُٗت اإلادلُت.
ؤلاجساءاث الخىفُرًت
 .1الخش ٠ُ٣والخىُٖت ٖبر اإلاىاهج الضعاؾُت ووؾاثل ؤلاٖالم اإلاسخلٟت ومىهاث الخىانل ؤلاحخماعي وزُباء اإلاؿاحض؛
 .2صٖم وخماًت الغياٖت الُبُُٗت ٖلى مؿخىي اإلاغا ٤ٞالصخُت واإلاجخم٘؛
 .3ج٣ضًم اإلاكىعة الٛظاثُت في مغا ٤ٞالغٖاًت الصخُت ألاولُت؛
 .4جُٟٗل الغ٢ابت ٖلى الضٖاًت وؤلاٖالن ألٚظًت ألاَٟا٫؛
 .5الاؾخٟاصة مً اإلاماعؾاث الخٛظوٍت الؿلُمت والجُضة مً اإلاىعور الكٗبي؛
 .6التر٦حز ٖلى حٗلُم وجىُٖت الٟخاة في ٧ل اإلاغاخل الضعاؾُت بإَمُت وٞىاثض الغياٖت الُبُُٗت وجىاو ٫الٛظاء الؿلُم والخٛظوي
وألامً لألم والُٟل (الخٛظًت الخ٨مُلُت لألَٟا ٫ما بحن  6ؤقهغ بلى الٗامحن)؛
 .7جُٟٗل صوع اللجىت الىَىُت لؿالمت الٛظاء ُٞما ًخٗل ٤بمىانٟاث ويىابِ اهخاج واؾخحراص ؤٚظًت مٛظًت وصخُت وامىت
لألَٟا ٫وجدض او جمى٘ مً ج٣لُل الُلب ٖلى ألاَٗمت الٛحر صخُت؛
 .8حصجُ٘ ؤلاهخاج اإلادلي الٛظاجي؛
 .9بٚىاء ألاٚظًت باإلاٛظًاث الض٣ُ٢ت مشل (حٗؼٍؼ الؼٍذ الىباحي بُٟخامحن ؤ ،وجضُٖم الض ٤ُ٢بالخضًض ) .. ،
 .10ع٢ ٘ٞضعاث الٗاملحن في الجهاث الغ٢ابُت وصٖمهم باألحهؼة الخانت بالٟدو واإلاُاب٣ت؛
 .11بلؼام اإلاىخجحن واإلاهىٗحن واإلاىعصًً الى جبجي بحغاءاث صخُدت وٞاٖلت لخىٞحر ؤٚظًت ومؿخلؼماث بهخاج بهىعة مؿخضامت
وؤؾٗاع مٗ٣ىلت؛
 .12جدؿحن الخىانل وجباص ٫اإلاٗلىماث بحن الجهاث طاث الٗال٢ت وحكُ٨ل ٞغٖ ١مل مكتر٦ت لخد ٤ُ٣الغ٢ابت الٟاٖلت واإلاؿاٖضة
لخد ٤ُ٣ألاَضاٝ؛
 .13الخىاٞؼ للكغ٧اث ؤو اإلاىخجحن ؤو اإلاىعصًً ألٚظًت ألاَٟا ٫الصخُت وبإؾٗاع مٗ٣ىلت.
آلُاث الخيظُم
٣ٖ .1ض الاحخماٖاث الضوعٍت بحن الجهاث طاث الٗال٢ت؛
 .2ؤوكاء ٚغٞت ٖملُاث مكتر٦ت مً الجهاث طاث الٗال٢ت.
الجهاث اإلاعىُت (الخىفُر ،الخيظُم ،الخمىٍل)
وػاعة الصخت الٗامت والؿ٩ان ،وػاعة الثروة الؿمُ٨ت ،الاجداص الٗام للٛغ ٝالخجاعٍت والهىاُٖت ،اللجىت الؼعاُٖت والؿمُ٨ت
الٗلُا ،وػاعة الؼعاٖت والغي ،وػاعة الهىاٖت والخجاعة ،الهُئت الُمىُت للمىانٟاث واإلا٣اًِـ ،وػاعة اإلاُاٍ ،حمُٗت خماًت اإلاؿتهل،٪
مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي (الجمُٗاث الخٗاوهُت) ،الجهاث الخيؿُُ٣ت الخ٩ىمُت اإلاغ٦ؼٍت والجهاث اإلااهدتَُ- .ئت الاؾدشماع.
الىخائج اإلاخىكعت مً مجمىعت العمل
 .1ػٍاصة جىاو ٫ألاٚظًت الصخُت وج٣لُل الُلب ٖلى ألاٚظًت ٚحر الصخُت؛
ٚ .2ظاء وحٗالت صخُت ومٛظًت وامىت ألَٟا ٫ؤصخاء.
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اإلاىغىع

ذو ألاولىٍت

4

غمان طالمت

ألاغرًت مً مىظىز
مخعدد اللطاعاث
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4
1.1
الؿالمت الٛظاثُت هي مؿخىي الخُىعة التي ٌك٩لها الٛظاء ٖلى صخت ألاٞغاص ،لظل٩ٞ ٪لما ٢لذ اخخماالث اإلاساَغ الىاحمت ًٖ
ً
الٛظاء ٌٗخبر الٛظاء ؤ٦ثر ؤمىا ،وَظا الظي ٌٗمل الجمُ٘ لخد٣ُ٣ه لًمان ؾالمت اإلاؿتهل.٪
خُث ًدؿبب الٛظاء اإلالىر بالجغازُم ؤو الٟحروؾاث ؤو الُُٟلُاث ؤو اإلاىاص الُ٨مُاثُت في ؤ٦ثر مً  200مً ألامغاى اإلاىحىصة ،وهي
جتراوح بحن ؤلاؾها ٫وؤهىإ مسخلٟت مً الؿغَان .وَىا ٥ؤزُاع حضًضة جيكإ َىا ٫الى٢ذ ًم ً٨ؤن تهضص ؾالمت الٛظاء .وباث مً
الهٗب الخد٨م في مؿبباث ألامغاى واإلالىزاث بٗض ؤن جدؿغب بلى بمضاصاجىا الٛظاثُت هٓغا إلاا ًدضر مً حٛحراث في َغٍ٣ت بهخاج
ألاٚظًت وجىػَٗها واؾتهال٦ها ،وْهىع حغازُم م٣اومت للمًاصاث الخُىٍت ،وجؼاًض ألاؾٟاع واإلاباصالث الخجاعٍت .وحٗض مك٩لت ٖضم
ؾالمت ألاٚظًت بلى خض بُٗض مك٩لت ٖاإلاُت ٢لُال ما ًخم الخٗغٍ ٠بها و٦شحرا ما ًخم بٟٚالها .وم٘ جمضص الؿلؿلت الٛظاثُت خى٫
الٗالم ،ؤنبدذ الخاحت بلى حٗؼٍؼ هٓم ؾالمت ألاٚظًت صازل البلضان وُٞما بُنها ؤ٦ثر بلخاخا .بهض ٝجدؿحن ؾالمت ألاٚظًت مً
اإلاؼعٖت بلى اإلااثضة وفي ٧ل خل٣اث َظٍ الؿلؿلت الٛظاثُت .وٍ٨دس ي بهخاج ألاٚظًت آلامىت ؤَمُت لىمى الا٢خهاص ٞ ،هى ٌٗؼػ الخجاعة
والؿُاخت وٍضٖم ألامً الٛظاجي والخىمُت اإلاؿخضامت .وج٨دس ي ؾالمت ألاٚظًت ؤَمُت ؤًًا في مجا ٫الخٗلُم ٞ ،األَٟا ٫اإلاغض ى
ًخُٛبىن ًٖ اإلاضعؾت ،واإلاضعؾت هي اإلا٩ان الظي ًم ً٨ؤن ًخٗلم ُٞه الجُل اإلا٣بل مً اإلاؿتهل٨حن اإلاماعؾاث ألاؾاؾُت في مجا٫
ؾالمت ألاٚظًت .م٘ اؾخمغاع الىمى الؿ٩اوي بالُمً وجؼاًض خالت ال٣ٟغ والجىٕ ؤنبدذ الخاحت ماؾت الى بظ ٫اإلاؼٍض مً الجهىص مً
ؤحل جدؿحن حىصة وؾالمت ألاٚظًت بهض ٝخهى٧ ٫ل ٞغص في اإلاجخم٘ ٖلى ٚظاء آمً ومؿخضام .ومً َظا اإلاىُل ٤ال بض مً جٓاٞغ
٧اٞت الجهىص مً ٢بل الجهاث اإلاٗىُت للٗمل ٖلى بًجاص هٓم ٚظاثُت ٗٞالت وؾلُمت.
الغاًت العامت

غراء آمً ومظخدام
ألاَداف الخفطُلُت
 .1الخيؿُ ٤بحن الجهاث والُ٣اٖاث اإلاسخلٟت طاث الهلت بالٛظاء؛
 .2مخابٗت جُٟٗل مٗاًحر ؾالمت الٛظاء؛
 .3حٗؼٍؼ ال٣ضعاث اإلااؾؿُت والخىُٓمُت والٟىُت للجهاث اإلاٗىُت بؿالمت الٛظاء؛
 .4بىاء هٓام مٗلىماحي وَجي.
ؤلاجساءاث الخىفُرًت
 .1جُٟٗل اللجىت الىَىُت لخىُٓم ؾالمت الٛظاء (ال٩ىص٦ـ) م٘ يمان خُاصتها؛
 .2جُٟٗل واوكاء ٢ىىاث الاجها ٫بحن الجهاث طاث الٗال٢ت؛
 .3حكُ٨ل اللجان الٟىُت اإلاىبش٣ت مً اللجىت بدُث جمشل ٧اٞت الجهاث طاث الٗال٢ت؛
 .4ج٣ضًم م٣ترح بمكغوٕ ٢اهىن الٛظاء؛
 .5مخابٗت وجُ٣م التزام الجهاث بدىُٟظ اإلاهام اإلاى٧لت اليها ُٞما ًخٗل ٤بؿالمت الٛظاء؛
٣ٖ .6ض الىعف والضوعاث الخضعٍبُت لغ ٘ٞال٣ضعاث اإلااؾؿُت والخىُٓمُت والٟىُت للجهاث اإلاٗىُت بؿالمت الٛظاء؛
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 .7احغاء الضعاؾاث والبدىر م٘ الاؾخٟاصة مً مغا٦ؼ البدىر والجامٗاث واإلااؾؿاث الخٗلُمُت؛
 .8اوكاء ٢اٖضة بُاهاث جًم ٧ل اإلاىانٟاث واإلاٗاًحر الضولُت لؿالمت الٛظاء وجدضًهها؛
 .9صمج ؾُاؾاث ؾالمت الٛظاء في الخىمُت اإلاؿخضامت.
آلُاث الخيظُم
 .1اهخٓام الاحخماٖاث الضوعٍت للجىه؛
ٖ .2مل وعف ٖمل للخكض واإلاىانغة؛
 .3ب٢امت البرامج ووعف الٗمل الخىٖىٍت؛
 .4ب٢امت البرامج والضوعاث الخضعٍبُت للجهاث اإلاٗىُت؛
 .5الخُُ٣م الضوعي لؿالمت الٛظاء؛
 .6الخيؿُ ٤م٘ حمُ٘ الجهاث الضاٖمت واإلااهدت.
الجهاث اإلاعىُت (الخىفُر ،الخيظُم ،الخمىٍل)
وػاعة الخجاعة والهىاٖت وػاعة الصخت ،وػاعة الؼعاٖت الغي وػاعة الثروة الؿمُ٨ت ،وػاعة اإلاُاٍ والبِئت الهُئت الُمىُت للمىانٟاث
واإلا٣اًِـ ،الاجداص الٗام للٛغاٞت الخجاعٍت حمُٗت الهىاُٖحن الُمىُحن ،حمُٗت خماًت اإلاؿتهل ٪مغا٦ؼ البدث الٗلمي وألا٧اصًمي،
اإلاجلـ ألاٖلى الصاعة وجيؿُ ٤الكئىن الاوؿاهُت
ؾ٨غجاعٍت اللجىت الىَىُت
وػاعة اإلاالُت ،مىٓمت الٟاو ،مىٓمت الصخت الٗاإلاُت ،بغهامج الٛظاء الٗالمي
الىخائج اإلاخىكعت مً مجمىعت العمل
 .1جُٟٗل صوع اللجىت الىَىُت لخىُٓم ؾالمت الٛظاء (ال٩ىص٦ـ) .
 .2جدؿحن مؿخىي الصخت الٗامت؛
 .3خهى ٫اإلاؿتهل٨حن ٖلى ٚظاء آمً ومؿخضام؛
 .4ج٣لُل ٞاجىعة ج٩الُ ٠الٗالج لٗمىم اإلاؿتهل٨حن.

4.2
الظُاق الىطني اإلاخعلم مجمىعت العمل
في الؿىىاث ألازحرة في الُمً ،اعجٟٗذ ٦مُت اؾخسضام اإلابُضاث والاؾمضة الىباجُت ٖلى اإلادانُل الؼعاُٖت ٦ ،ما حؿببذ
اإلاماعؾاث الخاَئت والٗكىاثُت مً ٢بل اإلاؼاعٖحن ،هدُجت ل٣لت الىعي ،ويٗ ٠الغ٢ابت ،وجؼاًض ألانىا ٝاإلاهغبت ،وجضوي الخبراث
لضي مدالث بُ٘ اإلابُضاث بخٟا٢م ألايغاع الصخُت ٖلى الؿ٩ان زهىنا ٖلى صخت اليؿاء الخىامل واإلاىالُض بؿبب ُ
الؿمُت
اإلاؼمىت هدُجت جغا٦م اإلابُض لؿىىاث ٖضًضةٞ ،خٓهغ زالَ ٫ظٍ اإلاغخلت الامغاى والدكىَاث في ألاحىت.
في مُل٘ الشماهِىاث بضؤث وػاعة الؼعاٖت الُمىُت بدىُٓم ٖملُت مغا٢بت اإلابُضاث والاؾمضة الىباجُت وجضاولها ،مً زال ٫اوكاء
ؤلاصاعة الٗامت لى٢اًت الىباجاث.
ً
ؤنضع الُمً ٖضصا مً ال٣ىاهحن والدكغَٗاث اإلاخٗل٣ت بى٢اًت الىباث ،منها ٢اهىن الدجغ الىباحي ع٢م ( )32لؿىت ٦ ،1999ما نضع
٢اهىن جىُٓم جضاو ٫مبُضاث آلاٞاث الىباجُت ع٢م ( )25لؿىت  .1999وال٣اهىن ع٢م ( )7لؿىت  2011لخٗضًالث الدجغ الىباحي.
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٦ما نضع ال٣اهىن ع٢م ( )26لؿىت  1995بكإن خماًت البِئت والظي جىو في مىاصٍ ٖلى “ٖضم اؾخسضام ؤي مبُض بال بترزُو
مؿب ٤وان ج٩ىن مساػن ومدالث بُ٘ اإلابُضاث بُٗضة ًٖ ألاخُاء الؿ٨ىُت .وخٓغ جضاو ٫اإلاىاص الؿامت والىٟاًاث الخُغة بال
بترزُو”.
َضٞذ جل ٪الدكغَٗاث بلى خماًت البِئت والاوؿان مً اإلاىاص الُ٨ماوٍت والؿامت التي ٢ض جهِب ال٩اثىاث الخُت والبكغ ،في
اإلادُِ الجٛغافي بالًغع.
ناص٢ذ الُمً ٖلى ٖضص مً اإلاٗاَضاث الضولُت طاث الهلت باإلابُضاث ،منها :اجٟاُ٢ت عوجغصام  PICاإلاخٗل٣ت بخُبُ ٤بحغاء اإلاىا٣ٞت
اإلاؿب٣ت ًٖ ٖلم ٖلى اإلاىاص الُ٨مُاثُت واإلابُضاث في الخجاعة الضولُت .واجٟاُ٢ت باػ ٫لى٣ل الىٟاًاث الخُغة ٖبر الخضوص.
٦ما ناص٢ذ الُمً ٖلى الاجٟاُ٢ت الضولُت لى٢اًت الىباجاث  ،IPPCواجٟاُ٢ت ؾخى٦هىلم للملىزاث الًٗىٍت الشابخت .POPS
وبغوجى٧ى ٫مىهترًا ٫للمىاص اإلاىٟظة لُب٣ت ألاوػون.
وفي ج٣غٍغ عؾمي لىػاعة الؼعاٖت ،ؤقاع ؤن ٦مُاث اإلابُضاث اإلاهغبت واإلاىاص قضًضة الخُىعة التي صزلذ البالص بالٟترة مً ماعؽ
 ،2012وختى ماعؽ  ،2013بلٛذ خىالي ُ٦ 61,221لى حغام/لتر.
ً
وحكحر وزُ٣ت مً ؤلاصاعة الٗامت لى٢اًت الىباث بىػاعة الؼعاٖت ،بإن ٢اثمت اإلابُضاث اإلامىىٖت في الُمً ،بلٛذ خىالي  196مبُضا
ً
ممىىٖا ختى  .2017في خحن بلٛذ اإلابُضاث اإلاُ٣ضة بكضة خىالي  154اؾم.
في ْل طل٧ ٪له ،وم٘ يٗ ٠الغ٢ابت وٖضم هٟاط ال٣ىاهحن ،وجًاعب اإلاهالر ،وجضوي الىٓام الهخي في الُمً ،جتزاًض زُىعة
اإلابُضاث ٖلى الصخت الٗامت ،في بلض ٌٗاوي مً ؤػمت ٚظاثُت خاصة ،في ْل جٟا٢م الاػمت ؤلاوؿاهُت.
الغاًت العامت

غراء ضحي ،ومجخمع مثمس ،وبِئت آمىت.
ألاَداف الخفطُلُت
 .1مغاحٗت ؾُاؾاث اؾخسضام اإلابُضاث وألاؾمضة؛
 .2جىُٓم جضاو ٫اإلابُضاث وألاؾمضة؛
 .3حٗؼٍؼ الغ٢ابت ٖلى اؾخسضام اإلابُضاث وألاؾمضة الؼعاُٖت؛
 .4ع ٘ٞالىعي اإلاجخمعي بسُىعة ٖكىاثُت اؾخسضام اإلابُضاث وألاؾمضة الُ٨ماوٍت؛
 .5حصجُ٘ الاؾدشماع في الهىاٖت اإلادلُت للمبُضاث وألاؾمضة الًٗىٍت آلامىت؛
 .6حصجُ٘ اإلا٩اٞدت الخُىٍت للىباث.
ؤلاجساءاث الخىفُرًت
 .1جُٟٗل وجدضًث ٢اهىن اإلابُضاث و٢اهىن البظوع واإلاسهباث الؼعاُٖت؛
 .2حٗؼٍؼ اإلاسخبراث باألحهؼة الخضًشت؛
 .3جىٞحر ؤصلت بعقاصًت؛
 .4صٖم بغهامج بدىر الى٢اًت مً ألاوبئت وآلاٞاث الؼعاُٖت؛
 .5جُٟٗل بحغاءاث الدجغ الؼعاعي؛
 .6جىُٟظ خمالث الغ٢ابت والخٟخِل ٖلى مدالث بُ٘ اإلابُضاث وألاؾمضة؛
 .7جىُٟظ الخمالث ال٣ىمُت إلا٩اٞدت آلاٞاث اإلاهاحغة واإلاؿخىَىت؛
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 .8جضعٍب وبىاء ٢ضعاث اإلاؼاعٖحن في اؾخسضام اإلابُضاث وألاؾمضة الؼعاُٖت؛
 .9جُٟٗل الجهاث الخ٩ىمُت واإلاجخمُٗت في الغ٢ابت ٖلى اؾخسضام اإلابُضاث وألاؾمضة؛
 .10بنضاع حكغَ٘ إلاٗا٢بت مؿخسضمي اإلابُضاث وألاؾمضة اإلاهغبت؛
 .11بحغاء الٟدىناث الضوعٍت الالػمت للمدانُل الؼعاُٖت؛
 .12جىُٟظ بغامج جىٖىٍت ٖبر وؾاثل الاٖالم اإلاسخلٟت؛
 .13حٗؼٍؼ الخيؿُ ٤بحن الجهاث طاث الٗال٢ت؛
 .14حصجُ٘ الاؾدشماع في الهىاٖت اإلادلُت للمبُضاث وألاؾمضة الًٗىٍت آلامىت؛
 .15التروٍج لألؾالُب /البضاثل اإلادلُت مً مىخجاث اإلابُضاث وألاؾمضة الًٗىٍت؛
 .16حكضًض الغ٢ابت في اإلاىاٞظ الجمغُ٦ت وم٩اٞدت التهغٍب.
آلُاث الخيظُم
 .1حكُ٨ل ٞغٍ ٤مكتر ٥مً الجاهب الخ٩ىمي ومىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي والُ٣إ الخام مً احل حٗؼٍؼ الٗمل الغ٢ابي ٖلى
اإلابُضاث وألاؾمضة الؼعاُٖت ،ووكغ الىعي في ؤوؾاٍ اإلاجخم٘ والؼاعٖحن بإيغاع اإلابُضاث ٖبر مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي.
 .2حكُ٨ل لجىت مكتر٦ت مً الجهاث الغؾمُت طاث الٗال٢ت لخدضًث ال٣ىاهحن والًىابِ والاقتراَاث لخىُٓم جضاو ٫اإلابُضاث
وألاؾمضة؛
ٖ .3مل الُاث جىٓم ٖمل اللجان اإلاك٩لت.
الجهاث اإلاعىُت (الخىفُر ،الخيظُم ،الخمىٍل)
مجلـ الىىاب ،عثاؾت الىػعاء ،وػاعة الؼعاٖت والغي ،اللجىت الؼعاُٖت والؿمُ٨ت الٗلُا ،وػاعة اإلاُاٍ والبِئت ،وػاعة الضازلُت ،وػاعة
الٗض ،٫الهُئت الٗامت لخماًت البِئت ،الهُئت الُمىُت للمىانٟاث واإلا٣اًِـ.
الىخائج اإلاخىكعت مً مجمىعت العمل
 .1مدانُل ٚظاثُت زالُت مً الازغ اإلاخب٣ي للمبُضاث وألاؾمضة؛
ٚ .2ظاء آمً للمؿتهل٪؛
 .3بهخاج ػعاعي ٖالي ومؿخضام؛
 .4اهسٟاى وؿبت الامغاى (زانت الاوعام الخبِشت).

1.1
الظُاق الىطني اإلاخعلم مجمىعت العمل
حؿىص الٗضًض مً الضو ٫الٗغبُت والىامُت ٖلى خض ؾىاء ْاَغة ٣ٞض و َضع الٛظاء وبجال ٝالُٗام صون اؾتهال٦ه .في و٢ذ ال ًؼا٫
مىاًَ بٌٗ َظٍ الضو ٫ومنها الُمً ٌٗاهىن مً الجىٕ وال٣ٟغ والٟا٢ت.
٣ٞض وكغث مىٓمت ألاٚظًت والؼعاٖت ( الٟاو) في اخضر ج٣اعٍغَا ؤن  %30مً ؤلاهخاج الٗالمي مً الٛظاء ( ؤي هدى%1,3ملُاع ًَ)
ً٣ٟض وحهضع ؾىىٍا ٢بل ؤن ًهل بلى ماثضة اإلاؿتهل.٪
وؤيا ٝالخ٣غٍغ ؤن َظٍ ال٨مُت اإلاهضعة مً الٛظاء جٟ٨ي لَٗام الجىعى ٖبر الٗالم.
وٖؼث اإلاىٓمت ٣ٞض وَضع جل ٪ال٨مُت مً الٛظاء في الضو ٫الٗغبُت والىامُت و٦ظا الضو ٫الٛىُت حٗىص الى ألازُاء في الخسؼًٍ
والى٣ل وآلُاث الخٗامل مٗه في الخٗبئت والىػن ,بياٞت بلى بٌٗ الٗاصاث والخ٣الُض وختى الُ٣ىؽ اإلاغجبُت باؾخٗما ٫ألاٚظًت
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واؾتهال٦ها والُغ ١الخ٣لُضًت في ؤٖضاص الُٗام و وؾاثل اٖضاصٍ الٛحر ص٣ُ٢ت والخبراث التي ج٣ىم ٖلى الخ٣ضًغ الٗكىاجي في
ألاٖضاص.
وبىاء ٖلُه ٞان الخض مً ٣ٞض وَضع الٛظاء ً٣لل مً ال٣ٟغ والجىٕ وٍداعب حٛحر اإلاىار .خُث ً٣لل الًغع.
م٘ ألازظ في الاٖخباع ؤن ٣ٞض الٛظاء وَضعٍ مؿئىالن ًٖ خىالي %7مً اهبٗازاث الٛاػاث الضُٞىت ٖلى الهُٗض الٗالمي .وما
ً٣اعب %30مً ألاعاض ي الؼعاُٖت في الٗالم حؿخسضم في ؤهخاج ٚظاء ال ٌؿتهلٟٞ .٪ي حمُ٘ ؤهداء الٗالم ه٣ٟض ًىمُا ؤَىان مً
ألاٚظًت الهالخت لالؾتهال .٥ؤو تهضعٟٞ .ي اإلاغخلت اإلامخضة بحن الخهاص وججاعة الخجؼثت وخضَا ً٣ٟض هدى %14مً مجمل ألاٚظًت
اإلاىخجت ٖاإلاُا٦ .ما تهضع ٦مُاث ضخمت مً الٛظاء ٖلى مؿخىي ججاعة الخجؼثت ؤو الاؾتهال.٥
وجإحي الُمً يمً الضو ٫الٗغبُت ألا٦ثر َضعا للٛظاء بط حكحر ؤلاخهاثُاث ؤن ٦مُت اإلاهضع مً الٛظاء في الُمً ًبل3 ٜملُىن
وماثخحن ؤل ، ًَ ٠ؤما ما ًسو الٟا٢ض مً الٛظاء في الُ٣اٖحن الؼعاعي والؿم٩ي و٣ٞا للضعاؾاث الخانت بخُُ٣م الٟا٢ض مً
الٛظاء في َظًً الُ٣اٖحن ؤن وؿبت الٟا٢ض مً الٛظاء ٖلى َى ٫مغاخل ؾالؾل الُ٣مت بلٛذ  ، %30وحٗض َظا َظٍ اليؿبت
ٖالُت حضا م٣اعهت ب٨مُت ؤلاهخاج وزانت م٘ جضَىع ؤلاهخاج الؿم٩ي والؼعاعي ،مما ٌؿخضعي ٖمل بحغاءاث وجضزالث هىُٖت
للخل٣اث اإلا٣ٟىصة لؿالؾل الُ٣مت ٖلى َى ٫مغاخل ؤلاهخاج الؿم٩ي والؼعاعي .وَك٩ل ز ٌٟالٟا٢ض واإلاهضوع مً الٛظاء يغوعة
ؤؾاؾُت في ٖالم ًهاب ُٞه اإلاالًحن مً البكغ باإلاجاٖت ٧ل ًىمٗٞ .ىضما ه٣لل مً اإلاهضع ٞىدً هدترم ٨ٞغة ؤن الٛظاء لِـ
جدهُل خانل للمالًحن مً البكغ الظًً ٌٗاهىن مً الجىٕ بهىعة ًىمُت.
وٍيبغي ٖلُىا حمُٗا ؤن وٛحر مً ٖاصاجىا ٧ي ال ًهبذ ٣ٞض وَضع الٛظاء همِ ِٖل مٗخاص ,والبض مً َامل في ؤلاَضاع والاهضزاع
الا٢خهاصي وما ًاصي بلى ٣ٞضان ٦مُت ٦بحرة مً الٛظاء بضء مً مهضع بهخاحه وػعاٖخه وختى بٖضاصٍ وج٣ضًمه للماثضة وما بٗضَا
مما ًخُلب ألامغ الى الخضزل الٗملي والٗلمي لًبِ َظا الهامل مً زال ٫حملت مً مٗالجاث وزُىاث وحٛحر اللٗبت .
ومً ؤَم الٟغم والخلى ٫اإلاخاخت للخٛلب ٖلى اإلاك٩لت :
 جُىٍغ ؾالؾل الُ٣مت للمىخجاث الٛظاثُت؛
 اٖخماص همِ ٚظاجي ؤ٦ثر صخت واؾخضامت؛
 الخغم ٖلى قغاء الخاحت الًغوعٍت  ِ٣ٞمً الٛظاء؛
 جدؿحن ٖملُت الخسؼًٍ لألٚظًت؛
٢ غاءة اإلاٗلىماث اإلاضوهت ٖلى ٖبىة ألاٚظًت بدغم؛
 جس ٠ُٟاؾتهال ٥الٛظاء ب٨مُاث ا٢ل.
 الاؾخٟاصة مً ب٣اًا الٛظاء
الغاًت العامت

جخفُؼ الفاكد واإلاهدز مً الغراء على طىٌ طالطل اللُمت.
ألاَداف الخفطُلُت
 .1جُٟٗل الضوع الغ٢ابي والًىابِ /الٗ٣ىباث الخانت بالخض مً ْاَغة الٟا٢ض واإلاهضع في الٛظاء؛
 .2اؾخدضار لىاثذ ويىابِ زانت بالخض مً ْاَغة الٟا٢ض واإلاهضع في الٛظاءٖ ،لى َى ٫ؾالؾل الُ٣مت.
 .3جبجي ؾُاؾاث ٖامت لإلعقاص ،وع ٘ٞالىعي اإلاجخمعي بإَمُت الخض مً ٣ٞض وَضع الٛظاء؛
 .4ؾض الٟجىاث في الخل٣اث اإلا٣ٟىصة ٖلى َى ٫ؾلؿلت الُ٣مت لهخاج الٛظاء.
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ؤلاجساءاث الخىفُرًت
 .1حؿلُِ الًىء بك٩ل ٦بحر ٖلى ًُ٢ت َضع الُٗام مً ٢بل ؤلاٖالم واإلاىابغ وفي اإلاىاؾباث ووؾاثل الخىانل الاحخماعي ٓ٦اَغة
اؾغا ٝمىهي ٖنها في الضًً ؤلاؾالمي الخىُ.٠
 .2خث الجهاث الخ٩ىمُت واإلاجخمُٗت ٖلى جُٟٗل وجُبُ ٤اإلاىٓىمت ال٣اهىهُت والدكغَُٗت اإلاخٗل٣ت بالخض مً ْاَغة ٣ٞض وَضع
الٛظاء؛
 .3ج٣ضًم الغئي واإلا٣ترخاث البىاءة الؾخ٨ما ٫الى٣و في ال٣ىاهحن والدكغَٗاث طاث الهلت بالخض مً ْاَغة الٟا٢ض واإلاهضع مً
الٛظاء؛
 .4اٖخماص زُت جىٖىٍت بٖالمُت حؿتهض ٝم٩ىهاث وؤٞغاص اإلاجخم٘ (الاؾغة ،اإلاضعؾت ،الجامٗاث ،اإلاؿاحض واإلاىخضًاث)؛
 .5بلؼام اإلاىخجحن واإلاؿخىعصًً في ٖمل عؾاثل جىٖىٍت ًٖ جغقض الاؾتهال ٥والخض مً ْاَغة الٟا٢ض واإلاهضع في الٛظاء؛
 .6بٖضاص ؤصلت بعقاصًت ووؾاثل جىٖىٍت للمىخجحن بإَمُت الخٟاّ ٖلى اإلاىاعص وج٣لُل الٟا٢ض؛
٣ٖ .7ض هضواث ووعف ٖمل وبغامج جضعٍب حؿاَم في ع ٘ٞالىعي للمىخجحن للٛظاء بإَمُت الخٟاّ ٖلى اإلاىاعص الٛظاثُت والخض مً
الٟا٢ض؛
 .8ب٢امت خمالث جىٖىٍت م٨شٟت في مسخل ٠وؾاثل ؤلاٖالم (اإلاغثُت ،واإلاؿمىٖت ،واإلا٣غوءة ،ومىهاث الخىانل الاحخماعي ومىابغ
اإلاؿاحض واإلاىخضًاث)؛
 .9جبجي وحصجُ٘ اإلاباصعاث واإلاكاع٧اث اإلاجخمُٗت طاث الٗال٢ت بالخٟاّ ٖلى الٛظاء وجس ٌُٟالٟا٢ض واإلاهضع مىه؛
 .10اؾخسضام الخ٣ىُاث الخضًشت في الخٟاّ ٖلى الٛظاء وجس ٌُٟالٟا٢ض واإلاهضع؛
 .11الاؾخٟاصة مً الخجاعب الىاجخت في البلضان ألازغي في مجا ٫الخض مً ٣ٞض وَضع الٛظاء؛
 .12بٖضاص البدىر والضعاؾاث الخُُ٣مُت لٓاَغة الٟا٢ض واإلاهضع مً الٛظاء ٖلى َى ٫ؾالؾل الُ٣مت؛
 .13حصجُ٘ الضعاؾاث والبدىر الجامُٗت طاث الٗال٢ت بالخض مً الهضع والٟا٢ض في الٛظاء؛
 .14بصزا ٫بغامج الخض مً ٣ٞض وَضع الٛظاء يمً اإلاىاهج الضعاؾُت في اإلاغاخل اإلاسخلٟت؛
 .15جًمحن الخُِ اإلا٣ضمت مً ٢بل الىػاعاث والجهاث اإلاٗىُت للخضزالث التي حؿاَم في ؾض الٟجىة ٖلى َى ٫ؾالؾل الٛظاء؛
ٞ .16غػ وجضوٍغ الٟا٢ض واإلاهض عمً الٛظاء و٦ظل ٪اإلاسلٟاث لالؾخٟاصة منها ٦ؿماص ًٖىي؛
 .17جُىٍغ ال٣ضعاث ٖبر الخٗلُم والخضعٍب والخضماث ؤلاعقاصًت اإلا٣ضمت للمؼاعٖحن والجهاث الٟاٖلت ٖلى َى ٫الؿلؿلت الٛظاثُت.
آلُاث الخيظُم
 .1بوكاء وحكُ٨ل ٞغ ١ع٢ابت خ٩ىمُت ومجخمُٗت لخُٟٗل بغامج الخض مً ْاَغة ال٣ٟض واإلاهضع في الٛظاء؛
 .2يغوعة جيؿُ ٤ومكاع٦ت حمُ٘ الجهاث الخ٩ىمُت واإلاضهُت طاث الهلت بٛغى جُٟٗل بغاج الخض مً ْاَغة ٣ٞض وَضع الٛظاء.
الجهاث اإلاعىُت (الخىفُر ،الخيظُم ،الخمىٍل)
وػاعة الؼعاٖت والغي ،وػاعة الثروة الؿمُ٨ت ،وػاعة الهىاٖت والخجاعة ،وػاعة الضازلُت ،وػاعة ألاو٢ا ٝوؤلاعقاص ،وػاعة اإلاُاٍ
والبِئت ،الجهاث الخيؿُُ٣ت الخ٩ىمُت اإلاغ٦ؼٍت  ،مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي ،الؿ٨غجاعٍت الخىُٟظًت لغ ٘ٞمؿخىي الخٛظًت في الُمً،
مىٓماث ألامم اإلاخدضة طاث الٗال٢ت واإلااهدحن ،الهُئت الٗامت للمىانٟاث واإلا٣اًِـ.
الىخائج اإلاخىكعت مً مجمىعت العمل
الخض مً ْاَغة اإلاهضع وجس ٌُٟالٟا٢ض في الٛظاء ونىال الى همِ ٚظاجي نخي ومؿخضام.
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اإلاىغىع

ذو ألاولىٍت

5
الخمىٍل اإلاظخدام

وحعصٍص الىفاءة
والفاعلُت
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2.1
الظُاق الىطني اإلاخعلم مجمىعت العمل
ألاطاض اإلاىطلي:
في 2022م ،جضَىع وي٘ بوٗضام ألامً الٛظاجي الخاص وؾىء الخٛظًت بهىعة ؤ٦بر في الُمً .ؤقاع آزغ جدلُل للخهيُ ٠اإلاغخلي
اإلاخ٩امل الوٗضام ألامً الٛظاجي الظي ؤنضع في ماعؽ 2022م ؤهه مً اإلادخمل ؤن ًىاحه ما ً٣ضع بىدى  19ملُىن شخو اوٗضام
ألامً الٛظاجي الخاص في الىه ٠الشاوي مً الٗام ،م٘ جى ٘٢ؤن ٌٗاوي هدى  161,000مً ْغو ٝحكبه اإلاجاٖت .ال ًؼا ٫زُغ ؾىء
الخٛظًت ًلىح في ألا ،٤ٞخُث ٌٗاوي هدى  2.2ملُىن َٟل صون الخامؿت مً الٗمغ مً ؾىء الخٛظًت الخاص ،مً بُنهم ؤ٦ثر مً
هه ٠ملُىن َٟل ٌٗاهىن مً مؿخىٍاث خاصة " 10جؼامً َظا م٘ حٗثر جىُٟظ البرامج وألاوكُت الخ٩ىمُت بؿبب ألايغاع التي لخ٣تها
هدُجت الخغب وألاػماث التي هخجذ ًٖ الهغإ ،يٗ ٠ألاصاء الخ٩ىمي في جىُٟظ الخُِ والبرامج واإلاكاعَ٘ الخىمىٍت ٧ان ألؾباب
ًٖ ٘٣لى عؤؾها شخت الخمىٍلً ،إحي الخيبه ألَمُت بُٖاء ؤولىٍت للخمىٍل في و٢ذ خغج "خُث ػاص ٖضص ألاشخام طوي الاخخُاج بما
ً٣غب مً  3مالًحن ًٖ ٖام 2021م" ،11في الى٢ذ ً التي جىاحه ُٞه اإلاىٓماث ؤلاوؿاهُت ه٣ها خاصا في الخمىٍل وهي التي ٖملذ ولى
ً
حؼثُا ٖلى الاؾخجابت الُاعثت وجلبُت الاخخُاحاث الٗاحلت مً الٛظاء والخٛظًت والصخت واإلاُاٍ والهغ ٝالهخي والىٓاٞت زال٫
الؿىىاث اإلاايُتٓٞ ،هىع مجمىٖت ٖمل وَىُت للخمىٍل باث ؤمغا في ٚاًت ألاَمُت ،اإلاجمىٖت لِؿذ ٚاًتها احخظاب الخمىٍل
الخاعجي واإلاىذ وؤن ٧ان َظا ما ؾُ٩ىن ٖملها ً
ما٢خا بلى حاهب ٖملها ألاؾاس ي اإلاخمشل في جإؾِـ هىاة إلاجمىٖت حٗمل ٖلى جىُٓم
الخمىٍل اإلادلي ،وججىٍض بصاعة اإلاىاعص اإلادلُت لخد ٤ُ٣الخىمُت الكاملت للىنى ٫بلى الا٦خٟاء الظاحي .م٘ ؤًماهىا ؤهه مً ٚحر اإلامً٨
جد ٤ُ٣الخىمُت الكاملت بال مً زال ٫مجمىٖت واؾٗت مً اإلاىاعص اإلاالُت اإلا٣ضمت ٖبر مجمىٖت مً ال٣ىىاث التي جغبِ بحن الكغ٧اء
اإلام٨ىحن ،وفي خحن ؤن الخ٩ىمت لها ؤصواث عثِؿُت جدخ ٟٔباإلاىاعص اإلاالُت جدذ جىحيهها ومغا٢بتها وحؿخسضمها للٗب صوع جدٟحزي
لؿض الشٛغاث؛ بال ؤن ٚالبُت اإلاىاعص اإلاالُت التي حؿاَم في الخىمُت ال جسً٘ لؿُُغتها اإلاباقغة ،ولهظا جإحي مجمىٖت الخمىٍل لخً٘
ألاؾاؽ لخل ٤هىاة تهخم بًمان ججمُ٘ اإلاىاعص ال٩اُٞت مً ٧اٞت ال٣ىىاث لخد ٤ُ٣الخىمُت ،بما ال ًسل بهىن اإلاىاعص اإلادلُت
ً
واؾخسضامها بك٩ل مؿخضام والخ٣اؾم الٗاص ٫للمىا ٘ٞالىاججت ٖنها .علما بأن مخسجاث َرٍ اإلاجمىعت هي ملترخاث طِخم
جلدًمها للمجلع ألاعلى إلدازة وجيظُم الشإون ؤلاوظاهُت والخعاون الدولي (ضىعاء) ووشازة الخخطُط والخعاون الدولي (عدن)
بشأن كػاًا اإلاظاعداث ،وحعصٍص كدزاث الجهاث الخيظُلُت للُادة الخغُحر في َرا الشأن اإلادىزي.
اإلابرزاث:
 جضَىع الىي٘ الا٢خهاصي وآزغ طلٖ ٪لى الٗضًض مً الُ٣اٖاث الخُىٍت،
 الخضَىع اإلاؿخمغ في ُ٢مت الٗملت الىَىُت م٣ابل الٗمالث ألاحىبُت واجهُاع ؤعنضة اإلاالُت الٗامت وج٣لو ؤلاًغاصاث
الخ٩ىمُت،
 حٗلُ ٤الضٖم ؤلاهماجي اإلا٣ضم مً اإلااهدحن،
 اهدكاع ال٣ٟغ والجىٕ لُمشل ؤؾىؤ ؤػمت بوؿاهُت في الٗالم ،و٣ٞا للُىهِؿٌُ ،٠كهض الُمً ؤ٦بر ؤػمت بوؿاهُت في الٗالم ،بط
ًدخاج ؤ٦ثر مً  24ملُىن شخو – خىالي  %80مً الؿ٩ان – إلاؿاٖضة اوؿاهُت ،منهم  8.4ملُىن بوؿان مٗغيحن
10

تقرير آخر المستجدات اإلوسبوية الصبدر مه مكتب األمم المتحدة لتىسيق الشئون اإلوسبوية العدد/ 41ابريل1411م
11
لىفس المرجع
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لخُغ اإلاجاٖت،
٣ٞ ضان ال٨شحر مً ألاؾغ إلاهاصع الضزل،
 حٗلُ ٤مٗٓم الخضماث الٗامت مشل الخهىٖ ٫لى مُاٍ الكغب ،والغٖاًت الصخُت اإلاىاؾبت،
الفسص:
 وحىص اَخمام صولي وب٢لُمي في صٖم الخٗافي الا٢خهاصي في الُمً،
 وحىص مىذ وجمىٍل صولي،
 جىىٕ اإلاىاعص اإلادلُت ووٞغتها،
 وحىص ٢ىي بكغٍت،
 وحىص ٞغم اؾدشماعٍت،
الحلىٌ:
 ؤن حٗؼػ الجهاث الخيؿُُ٣ت الخ٩ىمُت (اإلاجلـ ألاٖلى لصاعة وجيؿُ ٤الكاون ؤلاوؿاهُت والخٗاون الضولي (نىٗاء) ووػاعة
الخسُُِ والخٗاون الضولي (ٖضن) ) الٗمل ٖلى مىاءمت اإلاىاعص الضولُت م٘ ؤَضا ٝالخىمُت اإلاؿخضامت،









حٗؼٍؼ مهاصع الخمىٍالث اإلادلُت للمؿاَمت في الخىمُت بيؿبت  % 20زال ٫الٗكغ الؿىىاث ال٣اصمت،
حٗؼٍؼ صوع الُ٣إ الخام في الخىمُت،
ؤن حٗؼػ الجهاث الخيؿُُ٣ت الخ٩ىمُت (اإلاجلـ ألاٖلى لصاعة وجيؿُ ٤الكاون ؤلاوؿاهُت والخٗاون الضولي (نىٗاء) ووػاعة
الخسُُِ والخٗاون الضولي (ٖضن) ) بًجاص مهاصع جمىٍل زاعحُت حضًضة بيؿبت  %10زال ٫الٗكغ ؾىىاث ال٣اصمت،
ؤن حٗؼػ الجهاث الخيؿُُ٣ت الخ٩ىمُت (اإلاجلـ ألاٖلى لصاعة وجيؿُ ٤الكاون ؤلاوؿاهُت والخٗاون الضولي (نىٗاء) ووػاعة
الخسُُِ والخٗاون الضولي (ٖضن) ) بٖضاص زُت وَىُت للخمىٍالث الخاعحُت والتي ؾدؿاَم في جد ٤ُ٣جىمُت قاملت بما
ًخىا ٤ٞم٘ ألاولىٍاث الىَىُت،
ؤن ٌٗؼػ اإلاغ٦ؼ الىَجي لبىاء ال٣ضعاث وصٖم اجساص ال٣غاع بىاء ال٣ضعاث الىَىُت في الُ٣اٖاث لغ ٘ٞمؿخىي اؾدُٗاب
الخمىٍالث وخكض اإلاىاعص بالخيؿُ ٤م٘ الجهاث الخيؿُُ٣ت الخ٩ىمُت (اإلاجلـ ألاٖلى لصاعة وجيؿُ ٤الكاون ؤلاوؿاهُت
والخٗاون الضولي (نىٗاء) ووػاعة الخسُُِ والخٗاون الضولي (ٖضن) ) ُٞما ًسو الخمىٍل الخاعجي،
حٗؼٍؼ صوع اإلاؿاولُت اإلاجخمُٗت واإلاكاع٦ت الاحخماُٖت في الخىمُت اإلادلُت،

 الؿعي لخل ٤بِئت آمىت لالؾدشماع في الُمً.
 جد ٤ُ٣الٗضالت في الىنى ٫بلى واؾخسضام اإلاىاعص واإلاٗغٞت وألانى ٫والخ٨ىىلىحُا وألاؾىا / ١ؾالؾل الُ٣مت،
ألاَداف الاطتراجُجُت:
 حٗؼٍؼ ال٣ضعة الىَىُت ٖلى جىٞحر الخمىٍل لخد ٤ُ٣الخىمُت الكاملت،
ٌُٗ ي الخمىٍل ألاولىٍت لخىُٟظ الخُِ والبرامج التي جد ٤٣الخىمُت الكاملت والتي جهىن اإلاىاعص اإلادلُت بخٗضصَا
وبمسخل ٠ؤهىاٖها وحؿخسضمها ٖلى هدى مؿخضام ،وجىػَٗها بك٩ل ٖاص.٫
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الغاًت العامت

جمىٍل مظخدام لخدلُم جىمُت شاملت.
ألاَداف الخفطُلُت
 .1حٗؼٍؼ مىاءمت اإلاىاعص الضولُت واإلاىاعص اإلادلُت (اإلاىاعص الٗامت والخانت) م٘ ؤَضا ٝالخىمُت اإلاؿخضامت،
 .2حٗؼٍؼ مهاصع الخمىٍل اإلادلُت للمؿاَمت في الخىمُت بيؿبت  % 20زال ٫الٗكغ الؿىىاث ال٣اصمت؛
 .3حٗؼٍؼ صوع الُ٣إ الخام في الخىمُت؛
 .4صٖم حهىص الجهاث الخيؿُُ٣ت الخ٩ىمُت (اإلاجلـ ألاٖلى لصاعة وجيؿُ ٤الكاون ؤلاوؿاهُت والخٗاون الضولي (نىٗاء) ووػاعة
الخسُُِ والخٗاون الضولي (ٖضن) ) في جىٞحر مهاصع جمىٍل زاعحُت حضًضة بيؿبت  %10زال ٫الٗكغ ؾىىاث ال٣اصمت؛
 .5حٗؼٍؼ ال٣ضعاث الىَىُت لخد ٤ُ٣جىمُت قاملت بما ًخىا ٤ٞم٘ ألاولىٍاث الىَىُت؛
 .6بىاء ٢ضعاث وَىُت لخكض الخمىٍل؛
 .7حٗؼٍؼ صوع اإلاؿاولُت اإلاجخمُٗت واإلاكاع٦ت ؤلاحخماُٖت في الخىمُت اإلادلُت؛
 .8الؿعي لخل ٤بِئت آمىت لالؾدشماع في الُمً؛
 .9جد ٤ُ٣الٗضالت في الىنى ٫بلى واؾخسضام اإلاىاعص واإلاٗغٞت وألانى ٫والخ٨ىىلىحُا وألاؾىا / ١ؾالؾل الُ٣مت.
ؤلاجساءاث الخىفُرًت
ً
أوال :في جاهب الظُاطاث:
 .1وي٘ ؾُاؾاث وبغامج خكض الخمىٍل؛
 .2وي٘ مٗاًحر للؿُاؾاث طاث الهلت للخهىٖ ٫لى الخمىٍل في بَاع اإلادآٞت ٖلى اإلاىاعص اإلادلُت؛
 .3جدضًض اإلاىحهاث الٗامت والىَىُت للخمىٍل ،ووي٘ الؿُاؾاث اإلاىٓمت لها؛
 .4بٖضاص وع٢ت ٖمل ًٖ وي٘ اإلااؾؿاث اإلاالُت في ْل الخغب وألاػماث الؿُاؾُت؛
 .5اٖضاص ؤوعا ١ؾُاؾاث جخًمً مىحهاث بعقاصًت ٖامت لٗمل زُت وَىُت للخمىٍل اإلادلي؛
 .6جُٟٗل وجُىٍغ الؿُاؾاث وآلالُاث الىَىُت اإلاٗىُت بالخمىٍل واإلادلي  /والخمىٍل الخاعجي بالخيؿُ ٤م٘ الجهاث الخيؿُُ٣ت
الخ٩ىمُت اإلاغ٦ؼٍت ؛
 .7جدضًث وجُٟٗل اإلاىٓىمت الدكغَُٗت للمؿاَمت في حٗؼٍؼ الخىحهاث الىَىُت للخمىٍل ،مشل (ٞهل اػصواحُت اإلاهام والىْاث،٠
ج٣ضًم الدؿهُالث للمؿدشمغًٍ ،الخض مً ؤلاحغاءاث البحرو٢غاَُت (ؤلاحغاءاث ؤلاصاعٍت الغوجُيُت الغجِبت...الخ)؛
 .8جُٟٗل آلُت اإلاؿاءلت لخٗؼٍؼ ألاهٓمت اإلاالُت الخ٩ىمُت؛
 .9جُٟٗل صوع الجهاث الغ٢ابُت( ،مشل الجهاػ اإلاغ٦ؼي للغ٢ابت واإلاداؾبت ،وَُئت م٩اٞدت الٟؿاص ومىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي .الخ)؛
 .10جإؾِـ قب٨ت مىانغة للض ٘ٞبالخمىٍل اإلادلي ،والخيؿُ ٤م٘ الجهاث الخيؿُُ٣ت الخ٩ىمُت اإلاغ٦ؼٍت ُٞما ًسو الخمىٍالث
الخاعحُت هدى جد ٤ُ٣الخىمُت اإلاؿخضامت؛
 .11صعاؾت الخجاعب اإلادلُت وؤلا٢لُمُت والضولُت الؿاب٣ت في الخمىٍل م٘ مغاٖاة زهىنُاث ؾُا ١البِئت اإلادلُت بالخيؿُ ٤م٘
الجهاث الخيؿُُ٣ت الخ٩ىمُت اإلاغ٦ؼٍت ؛
 .12اؾخ٨كا ٝالخمىٍل اإلاسخلِ والكغا٧اث بحن الُ٣اٖحن الٗام والخام ( )PPPsلخٗبئت الخمىٍل للمباصعاث التي حٗاوي مً ه٣و
اإلاىاعص؛
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 .13يمان الىٟاط اإلادؿاوي واإلاىاؾب للخضماث ألاؾاؾُت ،وحٗؼٍؼ خ٨م ال٣اهىن والخىمُت الا٢خهاصًت الٗاصلت؛
 .14خى٦مت البرامج وآلُاث وجغجِباث الخمىٍل؛
 .15نُاٚت مباصت حكُٛلُت لصاعة ألازغ في نُاٚت مُٗاع مكتر ٥لالؾدشماعاث التي حؿتهض ٝجد ٤ُ٣ؤزغ احخماعي ؤو ا٢خهاصي ؤو
بُئي بًجابي ٢ابل للُ٣اؽ؛
 .16صعاؾت اإلاىاعص واإلاىخجاث الغثِؿُت واؾتراجُجُاث الاؾدشماع واإلاساَغ؛
ً
ثاهُا في جاهب الخخطُط الدشازوي:
 .1صٖم بٖضاص زُت وَىُت للخمىٍل بالكغا٦ت م٘ الخ٩ىمت والُ٣إ الخام واإلاجخم٘ اإلاضوي؛
 .2جىٞحر بَاع للخىاع م٘ اإلاجخمٗاث اإلادلُت لبىاء الش٣ت وصٖم جىحهاث الكغا٦ت م٘ الخ٩ىمت.
ً
ثالثا :في جاهب بىاء اللدزاث:
 .1جُُ٣م ٢ضعة اإلااؾؿاث الخ٩ىمُت ٖلى اؾدُٗاب اإلاىذ والخمىٍل بالخيؿُ ٤م٘ الجهاث الخيؿُُ٣ت الخ٩ىمُت اإلاغ٦ؼٍت ؛
 .2جدلُل الاخخُاحاث وجدضًض الٟجىة في الخمىٍل بالخيؿُ ٤م٘ الجهاث الخيؿُُ٣ت الخ٩ىمُت اإلاغ٦ؼٍت ؛
 .3جُُ٣م ٧اٞت اإلاهاصع اإلادخملت للخمىٍل بالخيؿُ ٤م٘ الجهاث الخيؿُُ٣ت الخ٩ىمُت اإلاغ٦ؼٍت ؛
 .4ج٣ضًغ الخ٩لٟت الخ٣ضًغٍت لخد ٤ُ٣ألاَضا ٝؤلاؾتراجُجُت وجُُ٣م مؿاَمت ألاَغا ٝالٟاٖلت؛
٣ٖ .5ض صوعاث جضعٍبُت للٟغ ١التي ًخم حكُ٨لها ٖلى مؿخىي اإلااؾؿاث والجهاث طاث الٗال٢ت بالخيؿُ ٤الجهاث الخيؿُُ٣ت
الخ٩ىمُت اإلاغ٦ؼٍت ؛
 .6جضعٍب الجهاث الخ٩ىمُت اإلاٗىُت ٖلى بٖضاص صعاؾاث ووزاث ٤اإلاىاٞؿت إلاكاعَ٘ الكغا٦ت م٘ الُ٣إ الخام؛
 .7جدضًث ؤهٓمت وبغامج الُ٣إ الٗام للضولت للخدى ٫هدى خ٩ىمت بل٨تروهُت؛
 .8جدضًث الىٓام اإلاالي للماؾؿاث الخ٩ىمُت بما ًخالءم م٘ اإلاخٛحراث واإلاخُلباث؛
٣ٖ .9ض صوعاث جضعٍبُت للمؼاعٖحن واليؿاء والكباب واإلااؾؿاث مخىاَُت الهٛغ والهٛحرة واإلاخىؾُت للمكاع٦ت بٟٗالُت ٖلى
َى ٫الىٓام الٛظاجي بإ٦مله مً ؤلاهخاج بلى الاؾتهال٥؛
 .10جؼوٍض اإلاؼاعٖحن واليؿاء والكباب واإلااؾؿاث مخىاَُت الهٛغ والهٛحرة واإلاخىؾُت باألصواث والخ٣ىُاث والخضماث الاؾدكاعٍت
الالػمت لخٗؼٍؼ مكاع٦تهم م٘ الُ٣إ الخام؛
 .11بصماج بنالح الُ٣إ ألامجي والؿل ٪الً٣اجي في ٖملُت الخمىٍل ٖبر جسهُو مىاعص ٧اُٞت لالؾخجابت الٟٗالت ألي جدضًاث
ؤمىُت حٗغ٢ل ؤي ؤوكُت ؤو بغامج جىمىٍت ،وبػالت الخىاحؼ ؤمام الىنى ٫بلى الخضماث؛
 .12بٖضاص بغامج مكاعَ٘ صٖم الٟئاث اإلاىخجت واإلاكاعَ٘ الهٛحرة والخٗاوهُاث؛
 .13جُىٍغ مجمىٖت مً اإلاباصعاث لخٗبئت ألامىا ٫مً مهاصع وآلُاث مبخ٨غة؛
ً
زابعا في جاهب الخيظُم:
 .1جيؿُ ٤الؿُاؾاث والبرامج والاؾدشماعاث بحن حمُ٘ ؤصخاب اإلاهلخت وفي م٣ضمتهم الخ٩ىمت؛
 .2حٗؼٍؼ صوع الجهاث الخيؿُُ٣ت الخ٩ىمُت اإلاغ٦ؼٍت بالخيؿُ ٤والخٗاون م٘ اإلااهدحن واإلامىلحن والٗمل بك٩ل وزُ ٤لخدٞ ٤ُ٣هم
مكتر ٥لألولىٍاث والاخخُاحاث؛
 .3حٗؼٍؼ الغوابِ بحن مسخل ٠مهاصع الخمىٍل والكغ٧اء طو الٗال٢ت مً زال ٫الخٗاون في الخسُُِ وٞغم الاهٟا ١اإلاكتر٥
بالخيؿُ ٤م٘ الجهاث الخيؿُُ٣ت الخ٩ىمُت اإلاغ٦ؼٍت ؛
ً
خامظا في جاهب الشساواث:
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جىٞحر بغامج لخم٨حن اليؿاء والكباب والٟئاث الًُٟٗت ،ا٢خهاصًا واحخماُٖا مً زال ٫الخضعٍب اإلاينهي وجىٞحر ٢غوى مِؿغة
لهم ل٢امت مكاعَ٘ نٛحرة؛
وي٘ مباصعاث ا٢خهاصًت لقغا ٥اإلاغؤة والكباب والٟئاث الًُٟٗت في ال٣ىي الٗاملت مصخىبت بجهىص َىٍلت ألامض إلاٗالجت
الهُا٧ل الاحخماُٖت والا٢خهاصًت واإلاٗاًحر الش٣اُٞت الخ٣لُضًت التي ُ٢ضث مكاع٦تهم في ال٣ىي الٗاملت؛
ػٍاصة صٖم الكغ٧اء الخالُحن والجضص مً زال ٫الكغا٦ت والخٗاون في الخسُُِ،
بٖضاص مكغوٖاث لخلٞ ٤غم اؾدشماعٍت؛
الاؾدشماع في الكغ٧اث مً زال ٫ال٣غوى والاؾدشماعاث في ؤؾهم عؤؽ اإلاا٫؛
حٗبئت عؤؽ اإلاا ٫مً اإلا٣غيحن واإلاؿدشمغًٍ آلازغًٍ مً زال ٫اإلاكاع٦ت في ج٣ضًم ال٣غوى؛
الض ٘ٞبالخ٩ىمت لدصجُ٘ الاؾدشماع الخام وجدؿحن مىار الاؾدشماع؛
تهُئت ؤؾىا ١حضًضة في مىاَ ٤ال جىحض ٞيها ؤؾىا.١

آلُاث الخيظُم
 .1حٗؼٍؼ صوع الجهاث الخيؿُُ٣ت الخ٩ىمُت اإلاغ٦ؼٍت إلاغاحٗت آلُاث الخمىٍل الخالُت والخىا ٤ٞم٘ اإلااهدحن ومىٓماث ألامم اإلاخدضة
خى ٫آلُت حضًضة جدىاؾب م٘ جىحهاث الخ٩ىمت لخىُٟظ ؤحىضتها الخىمىٍت وبغامجها مخٗضصة الؿىىاث ،وبقغا ٥الجهاث
الخ٩ىمُت والُ٣إ الخام والجهاث طاث الٗال٢ت اإلاسخلٟت؛
 .2الاؾخٟاصة مً جدلُل الاخخُاحاث والٟجىاث الخمىٍلُت التي جهضعَا الجهاث الخيؿُُ٣ت الخ٩ىمُت اإلاغ٦ؼٍت ؛
٣ٖ .3ض وعف ٖمل ول٣اءاث حكاوعٍت م٘ ممشلي الجهاث الخ٩ىمُت ،الكغ٧اء الخىمىٍحن والضولُحن وؤصخاب اإلاهلخت والجهاث
طاث الٗال٢ت لخٗؼٍؼ وبىاء الش٣ت وجُىٍغ آلُاث الخمىٍل واؾخ٨كا ٝآلالُاث الىاٖضة والابخ٩اعٍت اإلام٨ىت.
(جمشل مسغحاث مجمىٖت الٗمل َظٍ جىنُاث لضٖم صوع الجهاث الخيؿُُ٣ت الخ٩ىمُت (اإلاجلـ ألاٖلى لصاعة وجيؿُ ٤الكاون
ؤلاوؿاهُت والخٗاون الضولي (نىٗاء) ووػاعة الخسُُِ والخٗاون الضولي (ٖضن) ) ُٞما ًخٗل ٤باألخخُاحاث الخمىٍلُت مً الجهاث
اإلااهدت).
وصوع الُ٣اٖاث الخىُٟظًت مً الخ٩ىمت ،والُ٣إ الخام ،واإلاجخم٘ اإلاضوي ،واإلاؼاعٖحن والهُاصًً والجهاث الٟاٖلت ألازغي ،مً
جإمحن الخمىٍل اإلادلي لخد ٤ُ٣جىمُت قاملت ومؿخضامت بُغٍ٣ت ميؿ٣ت وٗٞالت).
الجهاث اإلاعىُت (الخىفُر ،الخيظُم ،الخمىٍل)
 .1الخىفُر:
الجهاث الخيؿُُ٣ت الخ٩ىمُت اإلاغ٦ؼٍت ،
الخ٩ىمت (حمُ٘ الىػاعاث والهُئاث اإلاسخهت ،طاث اإلاهلخت)،
الُ٣إ الخام،
اإلااؾؿاث ألا٧اصًمُت وماؾؿاث الضعاؾاث والبدىر ،ومٗاَض الخضعٍب الٟجي واإلاينهي (الٗامت والخانت)،
وؾاثل الاٖالم.
 .2الخيظُم:
الجهاث الخيؿُُ٣ت الخ٩ىمُت اإلاغ٦ؼٍت ،
وػاعة اإلاالُت والخسُُِ وؤلاصاعة اإلادلُت
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 .3الخمىٍل:
الخ٩ىمت،
الُ٣إ الخام،
اإلاجخم٘،
اإلااهدىن،
و٧االث ألامم اإلاخدضة،
الىخائج اإلاخىكعت مً مجمىعت العمل
 .1مىاءمت اإلاىاعص الضولُت واإلاىاعص الىَىُت واإلاىاعص الٗامت والخانت م٘ ؤَضا ٝالخىمُت اإلاؿخضامت؛
 .2جىٞغ وجىىٕ مهاصع جمىٍل مدلُت صاثمت (مهاصع جمىٍل مدلُت مخىىٖت ومؿخضامت)؛
 .3صوع ٞاٖل للُ٣إ الخام في الخىمُت الا٢خهاصًت بيؿبت  % 20زال ٫الٗكغ ٖكغ ؾىىاث؛
 .4مهاصع جمىٍل زاعحُت جىٞغث بيؿبت  %10زال ٫الٗكغ الؿىىاث مً الخُت؛
 .5زُت ومىحهاث وَىُت للخمىٍل جم بٖضاصَا والخىاٖ ٤ٞليها بك٩ل حكاع٧ي؛
٢ .6ضعاث وَىُت ماَلت ولضحها زبرة في خكض الخمىٍالث حٗمل لخىُٟظ الخُت الىَىُت للخمىٍل؛
 .7اإلاؿاولُت اإلاجخمُٗت واإلاكاع٦ت ؤلاحخماُٖت في الخىمُت اإلادلُت ٞاٖلت؛
 .8وحىص بِئت آمىت لالؾدشماع في الُمً.
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اإلاىغىع
ذو ألاولىٍت

6
زفع الجاَصٍت الىطىُت
للخدىالث ؤلاًجابُت
والاطخجابت لحاالث
الطىازئ والطدماث
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6
3 1
جدؿبب ألاػماث والُىاعت في بخضار جدىالث في ؾبل الِٗل واإلاماعؾاث والؿلى ٥و٦ظل ٪اإلاٗغٞت٢ .ض ج٩ىن َظٍ الخدىالث
بًجابُت و٢ض ج٩ىن ؾلبُت .في خحن جدضر َظٍ الخدىالث في مجغي َبُعي صون جضزل الضولت في مؿاعاتهاَ .ىا ًإحي ؤَمُت التر٦حز
ٖلى الخد٨م في َظٍ الخدىالث ٖبر الخبراء الىَىُحن مً ؤحل صٖم الخدىالث ؤلاًجابُت والخض مً الخدىالث الؿلبُت مً زال٫
الخيبىء اإلابجي ٖلى ألاصلت واإلاماعؾاث ومً زم عؾم الؿُاؾاث التي مً قإجها جىحُه َظٍ الخدىالث والاؾخٟاصة مً ألاػماث
ً
والُىاعت باٖخباع ؤن الٟغم حؼءا منها.
الغاًت العامت

هدى كدزاث وطىُت كادزة على مىاجهت الطىازئ وألاشماث وحعصٍص الخدىالث ؤلاًجابُت
ألاَداف الخفطُلُت
ع ٘ٞال٣ضعاث الىَىُت في اإلاجاالث الخالُت:
 -1ال٣ضعة ٖلى الخدى٫؛
 -2ال٣ضعة ٖلى الخيبا؛
 -3ال٣ضعة ٖلى الاؾدُٗاب؛
 -4ال٣ضعة ٖلى الخ٠ُُ٨؛
 -5ال٣ضعة ٖلى الى٢اًت.

اللدزة على الخيبإ
الالُت
 حٗؼٍؼ ال٣ضعاث الىَىُت للُىاعت وألامً الٛظاجي واوكاء عبِ قب٩ي ل٩اٞت مغا٦ؼ اإلاغا٢بت في ٧اٞت الُ٣اٖاث وعٞضَا بسبراث
مدلُت ماَلت لخدلُل حىاهب اإلاساَغ والخيبا بها.
 البىاء اإلااؾس ي (البجى الخدخُت ،ألاحهؼة وألاصواث واإلاٗضاث اإلاُلىبت ،وجإَُل وجضعٍب الٟغ ١الٗاملت في الغنض واإلاخابٗت
والخدلُل في ٧اٞت اإلاجاالث)
 جُىٍغ الُاث الُىاعت في ٧اٞت الُ٣اٖاث طاث الٗال٢ت بالٛظاء ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫في الُ٣إ الؼعاعي (مغ٦ؼ الترنض الىباجي،
مغ٦ؼ الجغاص الصخغاوي ،هٓام ؤلاهظاع اإلاب٨غ لل٩ىاعر الُبُُٗت)
 بٖاصة جإَُل ما صمغٍ الٗضوان مً البيُت الخدخُت في مغا٦ؼ الغنض والخيبا (مغ٦ؼ الغنض الؼلؼالي والؿم٩ي)
 الاؾخٟاصة مً البُاهاث الؿاب٣ت وجىٞحر ٢اٖضة بُاهاث خضًشت لؿلؿت ػمىُت ٧اُٞت لٛغى الخدلُل والخيبا
 وي٘ الُت جىانل وجيؿُ ٤بحن الجهاث طاث الٗال٢ت وعبُها م٘ اإلاغ٦ؼ الغثِس ي (لجىت الُىاعت) والاؾخٟاصة مً الخٛظًت
الغاحٗت اإلاىخٓمت الجساط ؤلاحغاءاث والخضابحر الالػمت لخاالث الُىاعت وألاػماث
 مؿاَمت اإلاجخم٘ اإلادلي في ٖملُت الخيبا والغنض و٦ظا الاؾخٟاصة مً زبراث اإلاجخم٘ الؿاب٣ت اإلاخىاعزت في ؤلابال،ٙ
 الاؾخٟاصة مً زبراث وججاعب اإلاجخمٗاث ألازغي.
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الشسواء /الجهاث اإلاعىُت (الخىفُر ،الخيظُم ،الخمىٍل)
الجهاث اإلاظإولت:
الجهاث الخيؿُُ٣ت الخ٩ىمُت (اإلاجلـ ألاٖلى لصاعة وجيؿُ ٤الكاون ؤلاوؿاهُت والخٗاون الضولي (نىٗاء) ووػاعة الخسُُِ
والخٗاون الضولي (ٖضن) ،ووػاعة الخسُُِ والخىمُت (نىٗاء) ،ألاحهؼة ألامىُت ،الُ٣إ الؼعاعي ،الُ٣إ الؿم٩يُ٢ ،إ الخٗلُم،
الُ٣إ الهخي ،اإلاُاٍ والبِئت ،ألاعناص الجىيُ٢ ،إ الهىاٖت والخجاعةُ٢ ،إ الاٖالم والش٣اٞت ،اإلاجخمٗاث اإلادلُت
الجهاث الداعمت:
وػاعة اإلاالُت ،اجداص الٛغ ٝالخجاعٍت ،الاجداص الخٗاووي الؼعاعي ،نىضو ١حصجُ٘ ؤلاهخاج الؼعاعي والؿم٩ي ،بى ٪الدؿلُ ٠الؼعاعي،
اإلاجلـ ألاٖلى لخيؿُ ٤الكاون ؤلاوؿاهُت والخٗاون الضولي ،اإلاىٓماث ألاممُت ،واإلاىٓماث اإلادلُت،

اللدزة على الىكاًت
آلالُت
هلظ اإلاُاٍ والجفاف:
 اوكاء مكاعَ٘ خهاص اإلاُاٍ (الؿضوص والخىاحؼ اإلااثُت و ).....لخٛظًت اإلاُاٍ الجىُٞت
 جغقُض اؾتهال ٥اإلاُاٍ (اؾخسضام الىؾاثل الخضًشت في الغي ).........
 الٗمل ٖلى خماًت اإلاُاٍ الجىُٞت مً الاؾخجزا ٝوالخلىر (جُبُ ٤الدكغَٗاث واللىاثذ للخض مً الخٟغ الٗكىاجي – الخض
مً حؿغٍب اإلاُاٍ اإلالىزت )......... -
الخغحراث اإلاىاخُت
 حٗؼٍؼ ال٣ضعاث الىَىُت إلاىاحهت خاالث الُىاعت وال٩ىاعر
 حٗؼٍؼ ٢ضعاث اإلاجخم٘ للخىاثم م٘ اإلاخٛحراث اإلاىازُت
 الخىُٖت اإلاؿب٣ت لخضور ال٩اعزت
 ؤلاهظاع اإلاب٨غ لخضور ال٩ىاعر
 ججهحز ٞغ ١اه٣اط ومىاحهت واؾخجابت ؾغَٗت
الشسواء /الجهاث اإلاعىُت (الخىفُر ،الخيظُم ،الخمىٍل)
الجهاث اإلاظإولت:
الجهاث الخيؿُُ٣ت الخ٩ىمُت (اإلاجلـ ألاٖلى لصاعة وجيؿُ ٤الكاون ؤلاوؿاهُت والخٗاون الضولي (نىٗاء) ووػاعة الخسُُِ
والخٗاون الضولي (ٖضن) ) ،اللجىت الىَىُت الٗلُا للُىاعت – وػاعة الى٣ل (الهُئت الٗامت لألعناص) – وػاعة الاٖالم – وػاعة
الاجهاالث – وػاعة اإلاُاٍ والبِئت  -وػاعة الضازلُت – وػاعة الصخت – وػاعة الضٞإ – وػاعة ؤلاصاعة اإلادلُت -
الجهاث الداعمت:
وػاعة اإلاالُت – اإلامىلحن واإلااهدحن  -اإلاىٓماث اإلاخسههت  -الُ٣إ الخام

اللدزة على الاطدُعاب
آلالُت
 -بصاعة ٖملُاث ومخابٗت جهب ٞيها حمُ٘ البُاهاث والُاث الاؾخجابت والخٛظًت الغاحٗت لخل ٪الالُاث.
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 حٗؼٍؼ ٢ضعاث الُ٣اٖاث اإلاٗىُت وجضعٍبها الؾدُٗاب ألاػمت.الغسع مً الالُت:
 الاؾخجابت للُاعت بىاء ٖلى الخٗغٍ ٠الُ٣اس ي للُاعت إلاى٘ اَضاع اإلاىاعص وحكدذ الجهىص إلاىاحهت الُاعت والخس ٠ُٟمً الازغ
الؿلبي الظي ٢ض ًىجم ٖىه.
 جدضًض ألاولىٍاث وجدضًث ٢اثمت البُاهاث.
 وي٘ زُِ الاؾخجابت الُاعثت ووي٘ اصلت اعقاصًت آللُت الخٗامل م٘ الُاعت بدؿب الُ٣إ وهىٕ الُاعت وازخهام
الجهت اإلاٗىُت.
 جىُٟظ زُِ الاؾخجابت الُاعثت ٖلى مؿخىي الُ٣اٖاث اإلاسخلٟت.
 الخدضًث اإلاؿخمغ لخُِ الُىاعت وألاػماث إلاا ٌؿخجض وَؿخدضر ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي واإلاؿخىي الا٢لُمي واإلاؿخىي اإلادلي.
 بىاء ال٣ضعاث والخضعٍب اإلاؿخمغ ٖلى ٧اٞت اإلاؿخىٍاث مً نىإ ال٣غاع و اإلاؿخىي الٟجي والخ٣جي.
 الخىُٖت اإلاؿخمغة باألػمت وؾبل الى٢اًت والخس ٠ُٟمً آزاعَا بإخضر الُغ ١والخ٣ىُاث لًمان الاؾدُٗاب ال٩امل للُاعت
 جُٟٗل الُت الاجها ٫والخىانل بحن مسخلٞ ٠غ ١مىاحهت الُىاعت.
 هٓام ع٢ابت وجُُ٣م للخُِ وٖملُاث الخضزل والُت اؾخسضام اإلاىاعص بٟ٨اءة وٞاٖلُت
 اإلاكاع٦ت اإلاجخمُٗت في عؾم الخُِ وجىُٟظَا بىاء ٖلى مٗغٞتهم ببٌٗ الاػماث الُاعثت التي ٢ض ج٩ىن مىؾمُت والخىػَ٘
الٗاص ٫للمىاعص اإلاخاخت ازىاء الاػمت.
 جىُٟظ خمالث اٖالمُت ٖبر وؾاثل الاٖالم اإلاسخلٟت (مغثُت ،مؿمىٖت ،وم٣غوءة) والاٖالم التربىي لخل ٤وعي مجخمعي بُغ١
والُاث حؿاَم في مىاحهت الاػمت.
 الاؾخٟاصة مً ٢هو الىجاح في الضو ٫التي واحهذ اػماث مكابهت.
 جُٟٗل ونُاهت للمىاعص اإلاُٗلت واؾخسضامها لالؾخٟاصة منها بضال مً اؾخدضار مىاعص حضًضة.
الشسواء /الجهاث اإلاعىُت (الخىفُر ،الخيظُم ،الخمىٍل)
الجهاث اإلاظإولت:
ـ الجهاث الخيؿُُ٣ت الخ٩ىمُت اإلاغ٦ؼٍت
ـ ـ مجلـ الىػعاء
ـ ـ وػاعة الصخت
ـ ـ وػاعة التربُت والخٗلُم
ـ ـ وػاعة ألاقٛا ٫الٗامت
ـ ـ وػاعة الكاون الاحخماُٖت
ـ ـ وػاعة الخجاعة والهىاٖت.
ـ ـ وػاعٖت ؤلاٖالم.
ـ ـ الهُئت الٗامت للمىانٟاث واإلا٣اًِـ ويبِ الجىصة
ـ ـ مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي اإلادلُت
الجهاث الداعمت:

86

مسارات ال ُّنظم الغذائ ّية :نحو نظم غذائية مستدامة

-

SUN-Yemen

مىٓماث ألامم اإلاخدضة واإلاىٓماث الضولُت
مىٓماث صولُت ازغي مهخمت
مىٓماث مجخم٘ مضوي مدلُت
الُ٣إ الخام
الكغٍدت اإلاجخمُٗت اإلاؿتهضٞت

اللدزة على الخىُف على اإلاخاطس الىاشئت
آلالُت
الاشماث اإلاالُت
 ع ٘ٞالىعي بإَمُت اإلاكاع٦ت اإلاجخمُٗت
 جُٟٗل اإلاباصعاث اإلاجخمُٗت
 جغقُض وبصاعة اإلاىاعص اإلاالُت
 جىحُه الاؾدشماع اث اإلادلُت
 بًجاص آلُت مجخمُٗت للخكض والخمىٍل اإلاجخمعي
 جسهُو مىاعص مً الؼ٧اة
 ع ٘ٞالىعي بإَمُت الخ٩اٞل الاحخماعي
 جُبُ ٤مباصت الخى٦مت في ماؾؿاث الضولت اإلاالُت والاًغاصًت
 بًجاص آلُت لخكض اإلاىاعص ٖلى اإلاؿخىي الىَجي
الشسواء /الجهاث اإلاعىُت (الخىفُر ،الخيظُم ،الخمىٍل)
الجهاث اإلاظإولت:
الجهاث الخيؿُُ٣ت الخ٩ىمُت اإلاغ٦ؼٍت
وػاعة اإلاالُت  -البى ٪اإلاغ٦ؼي –
الهُئت الٗامت للؼ٧اة –
الهُئت الٗامت إلا٩اٞدت الٟؿاص –
الجهاث الداعمت:
اإلاىٓماث الضولُت والاممُت واإلادلُت ،الُ٣إ الخام ،مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي
آلالُت
ألاشمت اللىجظدُت في طالطل الامداد
 جُُ٣م الىي٘ الخالي لؿالؾل الامضاص
 وي٘ زُت َاعثت لخُُٛت الٟجىاث اإلا٣ٟىصة ٖلى َى ٫ؾلؿلت الامضاص
 حصجُ٘ الُ٣إ الخام ووي٘ اإلاؼاًا الدصجُُٗت له لؿض الٟجىة اإلا٣ٟىصة
 حصجُ٘ اإلاباصعاث اإلادلُت لؿض ٞجىة الامضاص
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٦ ؿغ الاخخ٩اع اما ًسو ؤلامضاصاث اللىحؿدُت والخمىٍلُت
الشسواء /الجهاث اإلاعىُت (الخىفُر ،الخيظُم ،الخمىٍل)
الجهاث اإلاظإولت:
الجهاث الخيؿُُ٣ت الخ٩ىمُت اإلاغ٦ؼٍت
وػاعة الهىاٖت والخجاعة  -وػاعة الى٣ل
اإلاىانٟاث واإلا٣اًِـ
الجهاث الداعمت:
الُ٣إ الخام ،اإلاىٓماث الضولُت والاممُت ،مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي ،الؿلُت اإلادلُت،
آلالُت
جىكف طبل العِش
 بىاء ٢ضعاث اإلاجخم٘ في مكاعَ٘ عٍاصة الاٖما٫
 بَال ١مباصعاث مجخمُٗت في جإؾِـ مكاعَ٘ نٛحرة وؤنٛغ
 بغامج الخلمظة اإلاهىُت
 حصجُ٘ اإلاباصعاث اإلاخٗل٣ت بالهىاٖاث الٛظاثُت الؼعاُٖت والؿمُ٨ت
 جإَُل وجضعٍب الاؾغ في ب٢امت مكاعَ٘ مهىُت وخغُٞت
 جىٞحر مضزالث ؤلاهخاج الؼعاعي والخُىاوي والؿم٩ي لألؾغ الغٍُٟت
 ب٢امت اإلاٗاعى وألاؾىا ١اإلادلُت للمىخجاث الاؾغ
الشسواء /الجهاث اإلاعىُت (الخىفُر ،الخيظُم ،الخمىٍل)
الجهاث اإلاظإولت:
الجهاث الخيؿُُ٣ت الخ٩ىمُت اإلاغ٦ؼٍت
وػاعة الؼعاٖت والغي  -وػاعة الهىاٖت والخجاعة  -وػاعة الثروة الؿمُ٨ت
وػاعة الكاون الاحخماُٖت والٗمل
الهىضو ١الاحخماعي للخىمُت
الجهاث الداعمت:
اإلاىٓماث الضولُت والاممُت
الهُئت الٗامت للؼ٧اة
نىضو ١حصجُ٘ ؤلاهخاج الؼعاعي والؿم٩ي
الهىاصً ٤واإلااؾؿاث والبىى ٥الخمىٍلُت

ً
مظخداما
اللدزة على الخدىٌ في الحاالث التي لم ٌعد فيها الىظام الغرائي الحالي
آلالُت
الىضف:
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ال٩ىاعر بكتى مؿمُاتها ًيخج ٖنها جدىالث ؾلبُت او بًجابُت ،وال ًم ً٨مً زال ٫الىٓغة الٗامت لخل ٪الخدىالث مٗغٞت مضي جإزحرَا
وحٗاعيها م٘ ألاؾـ الا٢خهاصًت والاحخماُٖت والبُئُت لألمً الٛظاجي والخٛظًت لألحُا ٫الخالُت واإلا٣بلت.
الخدلُل:
 حٗظع هٟاط بٌٗ ال٣ىاهحن والدكغَٗاث والخضابحر ال٣اهىهُت
 جضازل في اإلاهام والازخهاناث في بٌٗ الجهاث الخ٩ىمُت.
 ا٦دؿاب اإلاجخم٘ وعي مٛاًغ مما ًاصي الى جدىالث ؾلبُت في اإلاجخم٘ (جٚ ٠ُ٨حر مسُِ له).
 شخت اإلاىاعص اإلاالُت ؤو اوٗضامها
ّ
آلالُت:
 بًجاص آلُت لخُُ٣م اإلاساَغ.
 بًجاص آلُت لغنض وجدب٘ اإلاك٨الث (الخدىالث اإلاهاخبت لألػماث)
 بًجاص آلُت اؾدباُ٢ت (لخدلُل الخدىالث) للخض مً الخدىالث الؿلبُت الىاججت ًٖ ألاػماث
 الاَالٕ ٖلى الخجاعب اإلاكابهت ؾىاء ؤ٧اهذ وَىُت ؤو ب٢لُمُت ؤو صولُت والاؾخٟاصة منها بما ال ًخٗاعى م٘ ألاؾـ الىَىُت،
 بًجاص آلُت عنض ومخابٗت الخدىالث في اإلاماعؾاث الخالُت وفي الؿلى ٥ؾىاء الؿلى ٥الٟغصي ؤو الجماعي ؤو اإلااؾس ي
 بًجاص آلُت لخُُ٣م الخدىالث الىاججت ًٖ ألاػماث
 بًجاص آلُت للخىانل والدكبُ ٪خى ٫الخدىالث ال٩امىت.
 الخىُٖت بالخدىالث الؿلبُت وٖمل مىانغة للخدىالث ؤلاًجابُت لخضٖم الخدىالث وصٖم الخُٛحر،
مثاٌ :اهخفاع اإلاخصون الظميي
الخدلُل :ؤصي اهسٟاى ؤلاهخاج الؿم٩ي الى الخإزحر ٖلى الىٓام الٛظاجي في اإلاجخم٘
آلُت الخدىٌ:
 الاؾتزعإ الؿم٩ي في اإلاىاَ ٤الؿاخلُت واإلاُاٍ الٗظبت والؿضوص
 جىُٖت الهُاصًً واإلاجخم٘ بإَمُت الخٟاّ ٖلى الثروة الؿمُ٨ت واإلاسؼون الؿم٩ي والبِئت البدغٍت
ٖ مل صعاؾاث جُُ٣م اإلاسؼون الؿم٩ي وُُٟ٦ت الخٟاّ ٖلُه ووي٘ الدكغَٗاث ال٣اهىهُت لظل.٪
 جُٟٗل آلُت الُىاعت.
الخدىٌ ؤلاًجابي:
 الخٟاّ ٖلى اإلاسؼون الؿم٩ي وجىمُخه
 ػٍاصة خهت الٟغص مً الٛظاء الؿم٩ي
 زلٞ ٤غم ٖمل في اإلاىاَ ٤الؿاخلُت
 الخىؾ٘ في جىػَ٘ اإلاىخجاث الؿمُ٨ت للمىاَٚ ٤حر الؿاخلُت
 جدى ٫ملخىّ في وكاٍ ألاؾغ اإلاىخجت
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الخدىالث الظلبُت:
 اؾخجزا ٝاإلاسؼون الؿم٩ي،
 وجضمحر البِئت البدغٍت،
 الانُُاص الجاثغ،
 اؾخسضام وؾاثل انُُاص ياعة بالبِئت البدغٍت ٖلى اإلاضي البُٗض،
 جلىر البِئت

أمثلت للخدىالث:
 الخىجه هدى الصزاعت (العىدة للسٍف في بعؼ اإلاىاطم بظبب جىكف السواجب) الخىجه هدى الطىاعاث اإلادلُت اإلاجزلُت (معامل مجزلُت لليظاء – مطاوع مدلُت للشباب في مجاٌ اإلاىخجاث اإلادلُت).. ئخُاء الهىٍت الخغروٍت مً خالٌ اهدشاز اطخخدام الدخً والرزة في الحلىٍاث والىعً وجىطُع هطاق بُع اإلاىخجاثاإلادلُت منها
الشسواء /الجهاث اإلاعىُت (الخىفُر ،الخيظُم ،الخمىٍل)
الجهاث اإلاظإولت:
الجهاث الخيؿُُ٣ت الخ٩ىمُت اإلاغ٦ؼٍت
الخ٩ىمت والىػاعاث والجهاث طاث الٗال٢ت
الجهاث الداعمت:
 اإلاىٓماث الاوؿاهُت الٗاملت في اإلاجا ٫ؤلاٚاسي والاوؿاوي والخىمىي مشل الٟاو وؤلاًٟاص
 نىضو ١حصجُ٘ ؤلاهخاج الؼعاعي والؿم٩ي
 اللجىت الؼعاُٖت والؿمُ٨ت الٗلُا،
 الجمُٗاث الخٗاوهُت الؿمُ٨ت اإلادلُت.
 الُ٣إ الخام
 اللجىت الا٢خهاصًت الٗلُا
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