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 ثش ػالٜٚ سٚص ایٗ اص ٞذف .اػت ا٘ؼِٛیٗ وبؿف ثب٘تیً دوتش تِٛذ ػبِشٚص دیبثت، جٟب٘ی سٚص( ٔبٜ آثبٖ 23) ٘ٛأجش 14

 .اػت دیبثت ثیٕبسی إٞیت ثب د٘یب ثیـتش ٞشچٝ وشدٖ آٌبٜ ثضسي، دا٘ـٕٙذ ایٗ ثضسٌذاؿت

 ٔی ثشٌضاس ٚ سیضی ثش٘بٔٝ جٟبٖ ػشاػش دس اػعبیؾ ٚ بثتدی جٟب٘ی فذساػیٖٛ تٛػػ( WDD) دیبثت جٟب٘ی سٚص ٔشاػٓ

 ٍ٘شا٘ی ثٝ پبػخ دس جٟب٘ی ثٟذاؿت ػبصٔبٖ ٚ دیبثت جٟب٘ی فذساػیٖٛ ٚػیّٝ ثٝ 1991ػبَ دس دیبثت جٟب٘ی سٚص. ؿٛد

ُّ دس ٔجٕغ ػٕٛٔی ػبصٔبٖ ٔ 2006دس ثیؼتٓ دػبٔجش  .ٌشدیذ ایجبد داسد ػالٔتی ثش دیبثت وٝ خؽشاتی ٔٛسد دس فضایٙذٜ

ثب ایٗ ػٙٛاٖ دس جٟبٖ ؿٙبختٝ ؿذ  2007ٔتحذ ایٗ سٚص ثٝ ػٙٛاٖ یىی اص سٚصٞبی ػبصٔبٖ ُّٔ ٔتحذ لشاس ٌشفت ٚ اص ػبَ 

اجالع ٕٞچٙیٗ دیبثت ثٝ ػٙٛاٖ یىی اص ثیٕبسی ٞبی غیش ٚاٌیش پش ٞضیٙٝ ثب ػٛاسض ثبال ٔٛسد تٛجٝ لشاس ٌشفت. دس ایٗ 

 .ثبؿذ ٔی "دیبثت ٍسًدگی سبلن "، 2016 تب 2014 ػبَ اص دیبثت جٟب٘ی فذساػیٖٛ ٞذف

 دس سا دیبثت وٙتشَ خٛدؿبٖ ثبیذ دیبثت ثٝ ٔجتال افشاد وٝ ثٛد ٟٔٓ پیبْ ایٗ ا٘تمبَ ثشای ٞب تالؽ تٕبٔی دس ػبَ ٌزؿتٝ

ٚ ا٘جٕٗ ٞبی  ٌبثشیه ٔثُ آٔٛصؿی ٞبی ا٘جٕٗ ٞبی فؼبِیت ٌؼتشؽ ثب ٍٔش ٘یؼت، پزیش أىبٖ ایٗ ٚ ثٍیش٘ذ دػت

 دیٍش.

 وٙتشَ چٍٍٛ٘ی صٔیٙٝ دس الصْ آٌبٞی اٌش ٚ اػت افضایؾ حبَ دس جٟبٖ تٕبٔی دس ػشػت ثٝ دیبثت ثٝ ٔجتال افشاد تؼذاد

 .ؿذ خٛاٞذ ایجبد ػبَ چٙذ اص ثؼذ دیبثت ٔذت ثّٙذ ػٛاسض ٔتبػفب٘ٝ ٘ـٛد، دادٜ افشاد ایٗ ثٝ خٖٛ، لٙذ

 ٌشأی ٔٙؽمٝ ٚ وـٛس 160 اص ثیؾ دس دیبثت یجٟب٘ فذساػیٖٛ ا٘جٕٗ 200 ٚػیّٝ ثٝ د٘یب تٕبْ دس دیبثت جٟب٘ی سٚص

 .ؿٛد ٔی داؿتٝ

 دیبثت ص٘ذٌی، سٚؽ ٚ دیبثت ثـش، حمٛق ٚ دیبثت چٖٛ ٔٛظٛػبتی پیشأٖٛ سا جٟب٘ی سٚص فذساػیٖٛ، ٌزؿتٝ ٞبی ػبَ دس

 وشدٜ ٌضاسثش پیـٍیشی ٚ آٔٛصؽ دیبثت، ٚ ثبِغیٗ ٚ وٛدوبٖ دس دیبثت ای، تغزیٝ ٔالحظبت ٚ دیبثت دیبثت، ٞبی ٞضیٙٝ ٚ

 .اػت

 آثی سً٘ ٚ اػت ػالٔتی ٚ ص٘ذٌی ٘ـب٘ٝ ٞب فشًٞٙ ٔیبٖ دس حّمٝ. ؿٛد ٔی ٔؼشفی آثی ی حّمٝ یه ثب دیبثت جٟب٘ی سٚص

 .وٙذ ٔی ٔتحذ سا ٞب ّٔت تٕبْ وٝ اػت آػٕبٖ ٞبیی آثی ٕ٘بیٙذٜ

 .اػت ثتدیب جٟب٘ی ؿیٛع ثشاثش دس د٘یب ػشاػش دس دیبثت ٞبی ا٘جٕٗ اتحبد دٞٙذٜ ٘ـبٖ آثی حّمٝ

دس ایٗ سٚص سٚیذاد ٞبی ٚسصؿی، ػّٕی، اؼالع سػب٘ی، ٕ٘بیـٍبٜ ٞبی تصٛیشی، وبسٌبٜ ٞبی آٔٛصؿی، دس جٛأغ، ٔذاسع، 

 ٔحیػ ٞبی وبس ثشای الـبس ٔختّف ثشٌضاس ٔی ؿٛد.

س ػبَ ػبِٝ آٔٛصؽ ٚ پیـٍیشی اص دیبثت ثٛد. ػٙٛا٘ی وٝ د 5آخشیٗ ػبَ اص وٕپیٗ  2013ػبِشٚص جٟب٘ی دیبثت دس ػبَ 

 ثب ٞذف ثٟجٛد آٌبٞی فشدی ٚ ػٕٛٔی اص دیبثت ثش ایٗ وٕپیٗ ٟ٘بدٜ ؿذ. 2009

تب ثب تشغیت ا٘جٕٗ ٞب ٚ ٟ٘بد ٞبی فؼبَ دس صٔیٙٝ دیبثت، ثٝ ٌؼتشؽ آٔٛصؽ ٞبی  وشدتالؽ  2013ایٗ وٕپیٗ دس ػبَ 

ؼجت ثٝ دیبثت ثٝ ػٙٛاٖ یه دیبثت ٚ پیغبْ ٞبی ثٟذاؿتی پیشأٖٛ پیـٍیشی اص دیبثت، ٚ ٘یض افضایؾ آٌبٞی ػٕٛٔی ٘

 تٟذیذ جذی ػالٔت ٚ پیبٔذ ٞبی ثّٙذ ٔذت آٖ ثش ٘ؼُ ٞبی آیٙذٜ ثپشداصد.

دیابت جهانی روز در مورد  



وٝ الذأبت ٞش چٙذ وٛچه اص ٞش ٘مؽٝ اص جٟبٖ ٔی تٛا٘ٙذ ثب پیٛػتٗ ثٝ  داؿتٕٞچٙیٗ ایٗ وٕپیٗ ثش ایٗ ٟٔٓ تبویذ 

تٕبْ افشاد ٔجتال ثٝ دیبثت ٚ وؼب٘ی وٝ دس ٔؼشض  ٞٓ ثٝ یه حشوت ثضسي ٚ جٟب٘ی ثیب٘جبٔٙذ؛ حشوتی وٝ ثی تشدیذ ثشای

 اثتال لشاس داس٘ذ ػٛدٔٙذ خٛاٞذ ثٛد.

 اػت.  "ص٘ذٌی ػبِٓ ٚ دیبثت"( وٝ 2016تب  2014ػبَ ) 3ؿؼبس أؼبَ ػبِشٚص جٟب٘ی دیبثت ثب تٛجٝ ثٝ ؿؼبس 

 ا٘تخبة ؿذٜ اػت. "ؿشٚع تغزیٝ ػبِٓ ثب صجحب٘ٝ"

 

 

 وّیذیوٝ ایٗ پٛػتش ٕٞشاٜ ثب پیبْ اػت دس ٘ظش ٌشفتٝ  أؼبَا ثشای سٚص جٟب٘ی پٛػتش س یهفذساػیٖٛ جٟب٘ی دیبثت 

 ٔی ثبؿذ، ٕ٘ٛ٘ٝ ایٗ پٛػتش دس ریُ لبثُ ٔالحظٝ ٔی ثبؿذ:« ؿشٚع تغزیٝ ػبِٓ ثب صجحب٘ٝ»

  

 پوسترها و پیام های کلیدی



بْ سٚص ای ثٝ ثحث تغزیٝ ػبِٓ ٕ٘ٛدٜ ٚ پی (، ثٝ ٔٙبػجت سٚص جٟب٘ی دیبثت، تٛجٝ ٚیظIDFٜفذساػیٖٛ جٟب٘ی دیبثت ) 

تؼییٗ وشدٜ اػت. ایٗ وبس ثٝ ثٟب٘ٝ تبویذ ثش إٞیت تغزیٝ ػبِٓ  «شزٍع تغذیِ سبلن ثب صجحبًِ»جٟب٘ی دیبثت أؼبَ سا 

ؿٛد  دس پیـٍیشی اص دیبثت ٘ٛع دٚ ٚ ػٛاسض جذی دیبثت صٛست ٌشفتٝ اػت. تغزیٝ ػبِٓ، ثب ٔصشف صجحب٘ٝ ػبِٓ آغبص ٔی

 ٚ وٙتشَ لٙذ خٖٛ افشاد دیبثتی وٕه ٕ٘بیذ.تٛا٘ذ ثٝ وٙتشَ ٚصٖ تٕبْ افشاد  وٝ ٔی

ثشای تٕبْ افشاد اص إٞیت ثبالیی ثشخٛسداس اػت. سػبیت تؼبدَ  ٘ٝ تٟٙب ثشای افشاد ٔجتال ثٝ دیبثت، ثّىٝتغذیِ سبلن، 

 ٞبی غزایی ٔختّف ثشای وٙتشَ دیبثت حبئض إٞیت اػت. ٔٙبػت دس ٔصشف ٌشٜٚ

 ٞؼتٙذ: ٔٛاد غزایی، حبٚی ػٝ ٔبدٜ ٔغزی اصّی صیش

 ٞب وشثٛٞیذسات 

 ٗٞب پشٚتئی 

 ٞب چشثی 

 آیٙذ.  ایٗ ػٝ ٔبدٜ ٔغزی، ٔٙجغ اصّی تبٔیٗ ا٘شطی ثذٖ ثٝ حؼبة ٔی

 ا٘ذ اص: ٞب ػجبست ، ٌّٛوض ٚ ٘ـبػتٝ ٔٛجٛد دس ٔٛاد غزایی ٞؼتٙذ. ا٘ٛاع وشثٛٞیذساتّب کزثَّیدرات

 ٖٞب، ثش٘ج، ٔبوبسٚ٘ی ٘ب 

 ٜٛٞب ٔی 

 هِجٙیبت ؿبُٔ ؿیش، ٔبػت، دٚؽ ٚ وـ 

 ٝصٔیٙی ای ٔب٘ٙذ ػیت ػجضیجبت ٘ـبػت 

 حجٛثبت 

 ٞب ؿیشیٙی 

ٞب ٔؼتمیٕب ثش ػؽح لٙذ خٖٛ اثش داؿتٝ ٚ ثبیذ ثیٗ ٔیضاٖ وشثٛٞیذسات دسیبفتی، ػؽح فؼبِیت ٚ ٔیضاٖ  وشثٛٞیذسات

ثٝ ایٗ ٌشدد. ثشای دػتیبثی  ا٘ؼِٛیٗ دسیبفتی تؼبدَ ثشلشاس ثبؿذ. ایٗ تؼبدَ ثبػث حفظ لٙذ خٖٛ دس ٔحذٚدٜ وٙتشَ ٔی

 تؼبدَ ثبیذ ثٝ ٔیضاٖ، ٘ٛع ٚ صٔبٖ ٔصشف ٔٛاد غزایی حبٚی وشثٛٞیذسات دس ؼَٛ سٚص تٛجٝ ٕ٘ٛد.

ٞبی ػبِٓ ٌشٜٚ وشثٛٞیذسات ؿبُٔ ٔٛاسدی اص ایٗ ٌشٜٚ اػت وٝ حبٚی چشثی ٚ ؿىش افضٚدٜ وٓ ٚ فیجش ثبال ثبؿذ،  ا٘تخبة

چشة ٚ  ای، ؿیش ٚ ٔبػت وٓ جبت، ػجضیجبت ٘ـبػتٝ ٔیٜٛ ای، داس، ثش٘ج لٟٜٛ داس، ٔبوبسٚ٘ی ػجٛع ٞبی ػجٛع ٔب٘ٙذ ٘بٖ

 ثبؿذ. حجٛثبتی ٘ظیش ػذع ٚ ِٛثیب ٔی



الصْ ثٝ روش اػت، ثشخالف تصٛس سایج وٝ افشاد دیبثتی ٘جبیذ ثٝ ٞیچ ٚجٝ اص لٙذ ٚ ؿىش اػتفبدٜ ٕ٘بیٙذ، ٔصشف ٔمبدیش وٓ 

 تال ثٝ دیبثت ثالٔب٘غ اػت.لٙذ ٚ ؿىش ثٝ ػٙٛاٖ ثخـی اص یه سطیٓ غزایی ػبِٓ، ثشای افشاد ٔج

ٞب  ٞب، ظشٚسی اػت. ٌشٜٚ پشٚتئیٗ ٔبدٜ ٔغزی اػت وٝ ثشای ػبخت ٚ حفظ تٛدٜ ػعال٘ی ثذٖ، پٛػت ٚ ػَّٛ پزٍتئیي

 ثبؿذ: تبثیش ٔؼتمیٕی ثش لٙذ خٖٛ ٘ذاؿتٝ ٚ ؿبُٔ ٔٛاسد صیش ٔی

 ا٘ٛاع ٌٛؿت ػفیذ ٚ لشٔض 

 ٖتخٓ ٔشؽ ٚ ٔبویب 

 ؿیش ٚ پٙیش 

 حجٛثبت 

ٕ٘بیٙذ. ٞعٓ چشثی  ٞب ثٛدٜ، ٚ ٕٞچٙیٗ ثٝ ػالٔت پٛػت وٕه ٔی ، ٔٙجغ ا٘شطی ٚ ثشخی اص ٚیتبٔیّٗب يّب ٍ رٍغ چزثی

ٞب  ٞب ٚ سٚغٗ تش ثٛدٜ ٚ تبثیش ٔؼتمیٕی ثش لٙذ خٖٛ ٘ذاسد. ا٘ٛاع ٔختّف چشثی ٞب ؼٛال٘ی ٞب ٚ پشٚتئیٗ اص ٞعٓ وشثٛٞیذسات

 ا٘ذ اص: ػجبست

 ٗٞبی غیشاؿجبع ثب یه پیٛ٘ذ دٌٚب٘ٝ سٚغ 

 ٞبی غیشاؿجبع ثب چٙذ پیٛ٘ذ دٌٚب٘ٝ ٚغٗس 

 ٞبی اؿجبع چشثی 

 ٞبی تشا٘غ چشثی 

ٞب ٚ ٔبٞی  دا٘ٝ ٞبی ٌیبٞی، ٔب٘ٙذ سٚغٗ وب٘ٛال، سٚغٗ صیتٖٛ، ٔغض دٌٚب٘ٝ دس سٚغٗ یب چٙذ پیٛ٘ذ یه ثب غیشاؿجبع ٞبی سٚغٗ

 آیٙذ. ٞب ثٝ حؼبة ٔی ٞب ٚ سٚغٗ تشیٗ ا٘تخبة اص ٌشٜٚ چشثی ٞب ػبِٓ ٚجٛد داسد. ایٗ سٚغٗ

ٞبی تشا٘غ دس  ٞبی جبٔذ دس ٔٙبثغ حیٛا٘ی ٔب٘ٙذ وشٜ ٚ ِجٙیبت پشچشة ٚ ٕٞچٙیٗ غزای فٛسی ٚجٛد داس٘ذ. چشثی سٚغٗ

تشیٗ ا٘تخبة اص ایٗ ٌشٜٚ ؿٙبختٝ  ٞب، ثٝ ػٙٛاٖ ٘بػبِٓ ؿٛ٘ذ؛ ایٗ دٚ دػتٝ اص چشثی ٞبی ٘جبتی جبٔذ یبفت ٔی سٚغٗ

 ؿٛ٘ذ. ٔی

 ٞبی غزایی ػبِٓ ؿبُٔ ٔٛاسد صیش اػت: ٘ىتٝ وّیذی دس ا٘تخبة

 دسیبفت چشثی وٕتش 

 دسیبفت ؿىش وٕتش 

 دسیبفت ٕ٘ه وٕتش 

 دسیبفت فیجش ثیـتش 

 ٓپیشٚی اص یه ثش٘بٔٝ غزایی ٔٙظ 



 ثشای وٙتشَ لٙذ ثبیذ ثٝ ٔٛاسد صیش تٛجٝ ٕ٘ٛد:

 ٔصشف ػٝ ٚػذٜ اصّی ٚ دٚ تب ػٝ ٔیبٖ ٚػذٜ دس سٚص 

 ٜٞبی غزایی ػذْ حزف ٚػذ 

 ٝ٘ٔصشف صجحب 

پیشٚی اص یه سطیٓ غزایی ػبِٓ ثٝ وٙتشَ لٙذ خٖٛ، چشثی خٖٛ ٚ ٚصٖ تغزیٝ وٕه ٕ٘بیذ. تغزیٝ ػبِٓ ثٝ ٔؼٙبی تؼبدَ 

ٞب تٛجٝ ٕ٘ٛد.  ٞبی غزایی ٔختّف اػت. ثٝ ایٗ ٔٙظٛس ثبیذ ثٝ ٔیضاٖ ٔصشف ٔٙبػت ٞش یه اص ایٗ ٌشٜٚ ثیٗ ٔصشف ٌشٜٚ

 ٞبی غزایی ٔختّف، اػتفبدٜ اص ؿیٜٛ ثـمبة اػت.  ی ثشلشاسی ایٗ تؼبدَ ثیٗ ٌشٜٚٞبی آػبٖ ثشا یىی اص ؿیٜٛ

ٞبی اصّی یه چٟبسْ ثـمبة پّٛخٛسی سا ثب ٔٙبثغ وشثٛٞیذسات، یه چٟبسْ دیٍش سا  ؿٛد دس ٚػذٜ دس ایٗ ؿیٜٛ تٛصیٝ ٔی

یذ؛ ٕٞچٙیٗ اص یىی اص ٔٙبثغ ِجٙیبت ٔب٘ٙذ ای پش ٕ٘بی ٔب٘ذٜ آ٘شا ثب ٔٙبثغ ػجضیجبت غیش٘ـبػتٝ ثب ٔٙبثغ پشٚتئیٗ ٚ ٘صف ثبلی

 چشة یب یه پیبِٝ ٔبػت ٘یض اػتفبدٜ ٕ٘بییذ. یه ِیٛاٖ ؿیش وٓ

 

  



 

 

وٝ ایٗ پٛػتشٞب ٕٞشاٜ ثب پیبْ ٞبی  ثٛددس ٘ظش ٌشفتٝ  2013فذساػیٖٛ جٟب٘ی دیبثت چٟبس پٛػتش سا ثشای سٚص جٟب٘ی 

 وّیذی آٖ ٞب ثٝ ؿشح ریُ ٔی ثبؿذ:

هیلیَى  328تؼذاد افشاد ٔجتال ثٝ دیبثت ثشاثش  2013دس ػبَ شَر پزجوعیت جْبى است. دیبثت سَهیي ک .1

٘فش افضایؾ یبثذ. ایٗ دس حبِی اػت وٝ هیلیَى  598ایٗ تؼذاد ثٝ  8035٘فش ثٛد ٚ تخٕیٗ صدٜ ٔی ؿٛد تب ػبَ 

ٗ افشاد دس وـٛسٞبی تٛػؼٝ اص ای% 20تؼذاد افشاد ٔجتال ثٝ دیبثت ٘ٛع دٚ دس تٕبْ وـٛسٞب دس حبَ افضایؾ ثٛدٜ ٚ 

ػبَ ػٗ داس٘ذ ٚ ٌفتٙی اػت ػبال٘ٝ  50تب  40٘یبفتٝ ٚ فمیش ص٘ذٌی ٔی وٙٙذ. ثخؾ اػظٓ افشاد ٔجتال ثٝ دیبثت 

آ٘ىٝ ؿؾ وـٛس اص دٜ وـٛس داسای  تٛجٝٞضاس وٛدن ثٝ دیبثت ٘ٛع یه ٔجتال ٔی ؿٛ٘ذ. ٘ىتٝ جبِت  78

 37تب  23دس ایٗ وـٛسٞب ثیٗ  ٘ٝ ٚ ؿٕبَ آفشیمب لشاس داس٘ذ.ٔیبسدس ٔٙؽمٝ خبٚ ؿیٛع دیبثت، ٔیضاٖ ثیـتشیٗ

دسصذ  2/8ثٝ ؼٛس ٔتٛػػ حذٚد  2013ػبِٝ( ثٝ دیبثت دس جٟبٖ دس ػبَ  79تب  30دسصذ ٔیضاٖ اثتالی ثبِیٙی )

 ٌضاسؽ ؿذٜ اػت.

اص دٜ دسصذ اص ٘ضدیه ثٝ ٘یٕی اص دیبثتی ٞبی جٟبٖ دس ػٝ وـٛس چیٗ، ٞٙذ ٚ آٔشیىب ص٘ذٌی ٔی وٙٙذ ٚ وٕی ثیـتش 

  وـٛس ثشصیُ، سٚػیٝ، ٔىضیه، ا٘ذٚ٘ضی، إِٓبٖ، ٔصش ٚ طاپٗ ػبوٗ ٔی ثبؿذ. 7ٔجتالیبٖ دس 

  

یپوسترها و پیام های کلید  



ثش  آیب شوب ّن در هعزض خطز ّستید؟ اس ّز دٍ فزد دیبثتی یک ًفز اس دیبثت خَد ثی اطالع است؛  .2

اص افشاد دیبثتی دس ػشاػش  %46٘فش، یؼٙی چیضی دس حذٚد  هیلیَى 323اػبع ثشآٚسد فذساػیٖٛ جٟب٘ی دیبثت 

جٟبٖ، اص دیبثت خٛد ثی اؼالع ٞؼتٙذ؛ ثخؾ اػظٓ ایٗ ٌشٜٚ سا افشاد ٔجتال ثٝ دیبثت ٘ٛع دٚ تـىیُ ٔی دٞٙذ. 

ایٗ دس حبِی اػت وٝ ٞش چٝ تـخیص ٚ وٙتشَ دیبثت صٚدتش صٛست ٌیشد، احتٕبَ ثشٚص ػٛاسض خؽش٘بن ٚ پش 

د دلیك افشاد دیبثتی دس ٞیچ وـٛسی ٔـخص ٘یؼت، حتی دس ٞضیٙٝ آٖ وبٞؾ ٔی یبثذ. ٔتبػفب٘ٝ تؼذا

 وـٛسٞبی تٛػؼٝ یبفتٝ ٚ ثشٚتٕٙذ ٘یض حذٚد یه ػْٛ افشاد ٔجتال ثٝ دیبثت تـخیص دادٜ ٘ـذٜ ا٘ذ.

 



خؽش ثشٚص ثشخی اص ثیٕبسی ٞب ٚ ٔـىالت جذی ػالٔتی دس افشاد ٔجتال ثٝ دیبثت  عَارض دیبثت را ثشٌبسید. .3

ػشٚق ؿجىیٝ  آػیت ػشٚلی،-بالی لٙذ خٖٛ ٔی تٛا٘ذ ثٝ ٔشٚس ثبػث ثشٚص ٔـىالت لّجیثبالتش اػت. ػؽٛح ث

چـٓ، ثیٕبسی وّیٛی، آػیت اػصبة ٚ ٔـىالت دٞبٖ ٚ د٘ذاٖ ٌشدد. ػالٜٚ ثش ایٗ خؽش ثشٚص ػفٛ٘ت دس افشاد 

ت ػبُٔ اصّی دیبثتی ٘ؼجت ثٝ افشاد غیش دیبثتی، ثبالتش اػت. تمشیجب دس تٕبْ وـٛسٞبی ثشٚتٕٙذ جٟبٖ، دیبث

ػشٚلی، ٘بثیٙبیی، ٘بسػبیی وّیٛی ٚ لؽغ پب اػت. ٞش چٙذ الصْ ثٝ روش اػت وٝ ؼجك ٔؽبِؼبت -ثیٕبسی ٞبی لّجی

صٚدٍٞٙبْ ٚ وٙتشَ دلیك لٙذ خٖٛ ٔی تٛاٖ اص ثشٚص ػٛاسض یبد ؿذٜ پیـٍیشی ٕ٘ٛد یب اص ا٘جبْ ؿذٜ، ثب تـخیص 

   ؿذت آٖ ٞب وبػت.



)ٔؽبِؼٝ جٟب٘ی ٍ٘شؽ، خٛاػتٝ ٞب  DAWNیبفتٝ ٞبی تحمیك  . .4 قبئل ًشَیدًسجت ثِ افزاد دیبثتی تجعیض 

٘فش احؼبع ٔی وٙذ ثٝ دِیُ اثتال ثٝ دیبثت  1فشد دیبثتی،  5ٚ ٘یبصٞبی افشاد دیبثتی( ٘ـبٖ دادٜ اػت وٝ اص ٞش 

سٚی ٔٛسد تجؼیط ٚالغ ؿذٜ ٚ حٕبیت وبفی سا اص ؼشف جبٔؼٝ دسیبفت ٕ٘ٙٛدٜ اػت. ٘تبیج ایٗ تحمیك وٝ ثش 

وـٛس جٟبٖ ا٘جبْ ؿذٜ، ٕٞچٙیٗ ٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ تجشثٝ ٔٛسد تجؼیط  17ٞضاس فشد دیبثتی دس  15ثیؾ اص 

لشاس ٌشفتٗ ثٝ دِیُ اثتال ثٝ دیبثت، ثب اػتشع ٞبی سٚحی ٔشتجػ اػت. ثٙب ثش یبفتٝ ٞبی ػبیش ٔؽبِؼبت صٛست 

َ لٙذ خٖٛ صٛست ٌشفتٝ، احؼبع ٔٛسد ٌشفتٝ دس ایٗ صٔیٙٝ، ثب ٚجٛد تٕبْ پیـشفت ٞبیی وٝ دس صٔیٙٝ وٙتش

 تجؼیط ٚالغ ؿذٖ ثش وٙتشَ لٙذ خٖٛ ٚ ویفیت ص٘ذٌی افشاد دیبثتی تبثیش ٔٙفی ثش جبی ٔی ٌزاسد.

  



  

 ایٗ پیبْ ٞب ثب ػٝ پٛػتش ٕٞشاٜ ٔی ثبؿذ وٝ ثٝ ؿشح ریُ ٔی ثبؿٙذ:

 دیبثت، عالئن ّشدار دٌّدُ. .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیام های آموزش پیشگیری اولیه برای عموم



 

  را کبّ  دّید.دیبثت، خطز اثتال .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دیبثت، عَاهل خطز .3

  



 

 

 

اف ریُ سا بغ پش تشدد تؼجیٝ خٛاٞذ ؿذ وٝ اٞذثشای اؼالع سػب٘ی ثٝ ػْٕٛ جبٔؼٝ، ویٛػه ٞبیی دس ػشاػش ؿٟش، دس ٘م

 د٘جبَ ٔی ٕ٘بیٙذ:

ُ پیـٍیشی ٔؼشفی ٕ٘بییٓ وٝ دیبثت سا ثٝ ػٙٛاٖ یه ػبسظٝ ی جذی، خؽش٘بن، سٚ ثٝ سؿذ ٚ پش ػبسظٝ أب لبث .1

 آیٙذٜ ثـش سا تٟذیذ ٔی وٙذ.

ثی ثب ػالئٓ ٞـذاس دٞٙذٜ دیبثت افشاد سا آؿٙب ٔی ػبصیٓ دس ػیٗ اؿبسٜ ثٝ ایٙىٝ ثضسٌتشیٗ ػالٔت دیبثت،  .2

 اػت. عالهتی

 اؿبسٜ ثٝ ایٙىٝ آیب فشد ٔشاجؼٝ وٙٙذٜ دس ٔؼشض خؽش اثتال ثٝ دیبثت ٞؼتٙذ یب خیش؟ .3

 تٝ جّت ٔی ٕ٘بییٓ وٝ آیب دیبثت لبثُ پیـٍیشی اػت یب خیش؟ چٍٍٛ٘ی پیـٍیشی اص آٖ؟تٛجٝ سا ثٝ ایٗ ٘ى .4

  

 اهداف اطالع رسانی برای عموم



 

 

 ثٙذی فذساػیٖٛ ثیٗ إِّّی دیبثت ٔی ثبؿذ ثش اػبع تمؼیٓایٗ جذَٚ 

 

 هٌطقِ
 جْبى

غزة 

اقیبًَس 

 آرام

آسیبی 

جٌَة 

 شزقی

 ارٍپب

خبٍرهیبًِ 

ٍ شوبل 

 آفزیقب

 آفزیقب

آهزیکبی 

شوبلی ٍ 

 کبرائیت

بی آهزیک

جٌَثی ٍ 

 عٌَاى آهبر هزکشی

تعداد هجتالیبى 

ثِ دیبثت 

 )هیلیَى ًفز(

382 138 72 56 35 20 37 24 

شیَع ثیوبری 

در ثبلغیي 

 )درصد(

8.2 8 8.5 7.5 11 6 10 8 

درصد 

تَلدّبی سًدُ 

هزثَط ثِ 

 دیبثت حبهلگی

17 12 25 13 17 14.5 10 11 

درصد هزگ 

سبل در  00سیز 

 اثز دیبثت

47 44 55 28 50 76 38 44 

ّشیٌِ سبلیبًِ 

درهبى دیبثت 

در ثبلغیي 

 )هیلیبرد دالر(

768 88 48 147 148 48 263 26 

درصد افشای  

دیبثت تب سبل 

8035 

55% 46% 70.6% 22.4% 96.2% 109.1% 37.3% 59.8% 
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عمده


