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 هقىة ادلوارد الوراثقة لألغذوة والزراعة

 من جدول األعؿال ادلؤؼت 8اليـد 

 احلقوانقةمجاعة العؿل الػـقة احلؽومقة الدولقة ادلعـقة بادلوارد الوراثقة 

 لألغذوة والزراعة
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 احملًووات

ماظػؼرات

م4-1 ............................................................................................................. عؼّدعة

م13-5م..........................................................................................ماألداسماٌـطؼي

م15-14م...................................................................................ماظؿوجقفاتماٌؾؿؿلة

اظؿـوّوعماظؾقوظووجيميفماظلقادواتمواظو اعجممممممظؿعؿقممعػفووممعشروعماًطوطماظؿوجقفقةم :اٌرصقماألول

   .وخططماظعؿلماظورـقةمواإلضؾقؿقةماٌؿعّؾؼةمباظؿغذؼة
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 مؼدمة- أواًل

م

سؾوىمأػؿقوةمممماظضوو مميفمدورتفواماظعادؼوةماظرابعوةمسشورةمممم(ماهلقؽة)دّؾطتمػقؽةماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةم-م1

تضوطؾعمبوهماظؿغذؼوةمالم ظوىمباظؾقوثمواظؿؼودؼرممممممممضودمأنماظودورماظوذيمممماظؿـّوعماظؾقوظوجيمظألشذؼةمواظؿغذؼةموأذوارتمإىلم

معواصوؾةمورؾؾوتمعونماٌـظؿوةممممماظؿوسقةيفمجمالم(ماظػاو)ورّحؾتمباظؿؼدمماظذيمأحرزتهمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةم.مماظؽاصقني

وأسربوتماهلقؽوةمممم.واظؿغذؼةّوعماظؾقوظوجيمظألشذؼةماٌؾادرةماظشاعؾةمبشأنماظؿـاظذيمتضطؾعمبهمسؾىمعلؿوىمدورػاماظؼقاديم

،مويفمدوقا مػوذهماٌؾوادرة،مسؾوىمممممظألشذؼوةمممؿل،معنموجفةمغظرماظؿـّوعماظؾقوظوجيؿظؽونماٌواردماظوراثقةمتشمسنمارتقاحفا

ؾـؾاتواتممظعونماٌغوذّؼاتمممؿووىمماحملأنمهلنيماٌعؾوعاتمبشأنمموأذارتمإىلأغواعموأصـافمعفؿؾةموشريمعلؿغؾةمباظؽاعل،م

م.لمأعاممصرصمجدؼدةميفماألدوا ااجملمؼػلحوايقواغاتمضدم

م

أػؿقوةمربوطمممعدرطوًةمماظؿغذؼوة،مماظؿـّوعماظؾقوظوجيموبؿؾفاماًاصماٌـظؿةمأنمتلؿؿرميفمتطوؼرمسمإىلورؾؾتماهلقؽةم-م2

وذودّدتمم.معونمجفوةمأخورىممممبؿغذؼةماإلغلانموضطاسيماظصّقةمواظزراسوةممعنمجفةمعماظؾقوظوجيمظألشذؼةموضطاعماظؾقؽةـواظؿ

م.إىلمتعزؼزماظؿعاونمععماٌـظؿاتمواٌـؿدؼاتمذاتماظصؾةمظؾقؤولمدونمازدواجقةماظعؿلسؾىماياجةم

م

ذاتماظصوؾةموأنمتزؼودمعونممممماظؿغذوؼوةمعماظؾقوظووجيميفماألغشوطةممماظػاومأنمتلؿؿرميفمإدراجماظؿـومإىلورؾؾتماهلقؽةم-م3

مظؿعؿوقممعػفوومممعشروعماًطوطماظؿوجقفقةمورؾؾتمعنماظػاومأنمتضعم.ماظؿغذؼةميفمإرارمسؿؾفامسؾىماظؿـّوعماظؾقوظوجيمإدراج

(.معشروعماًطوطماظؿوجقفقوةم)اظؿـّوعماظؾقوظوجيميفماظلقاداتمواظ اعجموخططماظعؿلماظورـقةمواإلضؾقؿقةماٌؿعّؾؼةمباظؿغذؼةم

ورؾؾتمعنممجاساتماظعؿلماظػـقةمايؽوعقةماظدوظقةمأنمتلؿعرضمعشروعماًطووطماظؿوجقفقوةموتؼودؼمماظؿوصوقاتمظؿـظورمممممم

م.اهلقؽةمخاللمدورتفاماظعادؼةماًاعلةمسشرةصقفام

م

م.حملةمساعةمدرؼعةمسنمعشروعماًطوطماظؿوجقفقةماظواردةميفماٌرصقماألّولمأنمتعطيمػذهماظوثقؼةموعنمذأن-م4

م

 األساس ادلـطؼي- ثانقًا

م

عونماٌغوذؼاتموشوريممممماالحؿقاجواتماظضورورؼةمممضوادرةمسؾوىمتؾؾقوةممممّثةمإدراكمألػؿقةماظؿؿؿعمبـظممشذائقةمعؿـّوسةم-م5

اىودةميفماظـظمماظغذائقةمعاثلمأعامماظؽوـريمعونممممبؾوغمػذاماٌلؿوىمعنهّديممشريمأنم،اٌغذؼاتمظؾقػازمسؾىمحقاةمصّققة

وضدمؼلاسدمسؾىماظوضاؼةمعونمممواالدؿؿرارمبشؽلمصقيؿـؿقةماظـؿومواظيفمهؼققممةاظغذائقاظـظممتـّوعموؼلاػممتعزؼزم.مماظـاس

م.ؼةمسؾىمشرارماظلؽريموأعراضماظؼؾبموبعضمأغواعمعنماظلرراناألعراضمشريماٌعد

م

فمبعوضممدوتلوؿفم.موتؼّرماظػاومبضرورةماسؿؿادمغفجمعؿعددماظؼطاساتموجمؿوسةمعنماظؿدخالتمظؿقلونيماظؿغذؼوةمم-م6

عونممتدسقمماٌؿـواولمعونماٌغوذؼاتمممماظؿدخالتماًاصةمباظؿغذؼةماألدؾابماٌؾاذرةمظلو ماظؿغذؼةموتعاجلمأسراضفامعنمخاللم

وتفودفمم(.مبادوؿــا ماألدوؾابماألدادوقةممم)ةمخاللمرر مسّدة،ممبامؼعززماظرضاسةموؼعاجلماألدؾابماٌؾاذورةمظوـؼاماظؿغذؼوممم
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تدخالتمأخرىمإىلمهلنيماظـظمماظغذائقةمواظوضاؼةمعنمدو ماظؿغذؼةمعنمخاللمدقاداتموبراعجمتؿوقحمظؾفؿقوعمإعوداداتمممم

تعزؼزمإغؿاجمجاغبماظدسوةموتوسقةماظرأيماظعاممبفدفميصولمسؾقفامإىلماظيتمميؽنماصققةمواٌلؿداعةماألشذؼةماظلؾقؿةمواظ

اظرصاػقةماظؿغذوؼوةممماظؿدخالتمظؿقؼققمباظعدؼدمعنوعنماظضروريماظؼقامم.مظؿقلنيمتـّوعماظـظمماظغذائقةاألشذؼةموادؿفالطفام

ضوؿانممظراعقوةمإىلمععاىوةمدوو ماظؿغذؼوةمإمجوااًل،م وبمممممممويفمحنيمؼؿوّظىمضطاعماظصقةمضقوادةماىفوودماممم.بشؽلمعلؿدام

يفموذظو مم،ممبورورماظوزعنممشعوبمبؿغذؼةمجقودةمماظمأداسممتؿعاظوصولمإىلماألشذؼةماٌغذؼةمواظؿـّوعميفماظـظمماظغذائقة،مصفيم

ظؿـوّوعممامتعؿوقممعػفووممموميؽونمم.ماألشذؼةمواظزراسة،موشاظؾًامباظؿعاونمععمضطاعماظصوقةموشريػوامعونماظؼطاسواتممممميإرارمضطاس

م.اظؾقوظوجيمظؿقلنيماألعنماظغذائيمواظؿغذويميفمدقا ممجؾةمعنماظلقاداتمواظ اعجماٌؿعّؾؼةمباظؿغذؼة

م

ؼةمباظؿغذؼوةمواظراعقوةمممومتمتطوؼرمعشروعماًطوطماظؿوجقفقةمإثرمادؿعراضمظؾلقاداتمواظ اعجمواإلجرا اتماٌؿعّؾ-م7

ومتم.ماظؿـّوعماظؾقوظوجيميفمعـلمػذهماٌلاسيتعؿقممعػفومماثؾةمأعامم،مبفدفمهدؼدماظػرصموععاىةماظؼقودماٌإىلمهلقـفا

ؿعزؼزماظؿـّوعماظؾقوظوجيموهلنيماظؿغذؼةميفمأضاظقممخمؿؾػةمعونممظؾؿفاربماظؼطرؼةماًاصةمبماظؼقاممأؼضًامبادؿعراضمعؽؿيب

م.عشروعماًطوطماظؿوجقفقةظوضعماظعاملمهضريًام

م

اظؿـوّوعمممؿعؿوقممعػفوومممعؿعّؾؼوةمبمإىلمهؾقلمظؿفواربمحصوؾتمحوولماظعواملمومممماظؿوجقفقةموؼلؿـدمعشروعماًطوطم-م8

معاظؿـووممادوؿكدامممزؼوادةممسؾوىمموسؾىماظرشممعنمأنماظؿفاربمعامزاظتمحمدودة،مػيمتشوّفعم.ماظؾقوظوجيميفمبراعجماظؿغذؼة

وترتؽوزمم.مّؾؼوةمباظؿغذؼوةمماظؿؼؾقدؼوةميفماظو اعجماظورـقوةمواإلضؾقؿقوةماٌؿعمممم/اظوـظمماظغذائقوةماحملؾقوةممممضؿنشذؼةماظؾقوظوجيمظأل

األشذؼةماٌؿـّوسةمبقوظوجقًاممدّظةماظيتمُت زمعـاصعمادؿكداماظ اعجمسؾىماألتمواإلجرا اتماظيتمُتـّػذمضؿنمػذهماالدرتاتقفقا

إىلمتـػقوذماألغشوطةماظويتممممماظؿـػقذ،ممبوامؼرعويمم(مأ):متماظواردةميفمعامؼؾياظؿدخالبماظؼقاموؼؿمم.مٌعاىةمضضاؼامدو ماظؿغذؼة

وخمؿؾو مأصوقابممممساعوةماظـواسممإىلمتعزؼوزموسويمممماظؿوسقوة،ممبوامؼرعويممم(مب)وعماظؾقوظوجيميفمبراعجماظؿغذؼة؛ماظؿـمجتدر

دمحاجوةمٌؿابعوةممماإلذارةمإىلموجوومموودر.ماٌصؾقةمبشأنمأػؿقةماألشذؼةماٌؿـّوسةمبقوظوجقًاميفمععاىةمضضاؼامدو ماظؿغذؼة

اظؾقاغواتمذاتماظصوؾةمومجعفوامممممإغؿواجمعونمخواللمممماظؿغذؼوةممباظـلوؾةمإىلماظؼائممسؾىماألدظةماظؿـّوعماظؾقوظوجيمأداسمتعزؼزم

م.وغشرػاموهؾقؾفا

م

سددمعنماظ اعجماٌؿعّؾؼةمباظؿغذؼةميفمإزفارمأغهمعنماٌؿؽنمحشدماألشذؼوةماٌؿـّوسوةمبقوظوجقوًاماظوواردةمعونمممممممونح-م9

وسؾوىمدوؾقلممم.مؿغذويمضؿنماجملؿؿعاتماحملؾقوةماظؿؼؾقدؼةموادؿكداعفامظؿقؼققماألعنماظغذائيمواظ/اظـظمماظغذائقةماحملؾّقة

اٌـؿفوةمم اعجماظؿغذؼةماٌدردقةمظزؼادةماظطؾبمسؾىماألشذؼةماظطازجوةممبماًاصةماظشرا ماٌـال،معنماٌؿؽنمادؿكداممدقادة

شذؼووةمظألوضوودمتشووددمبووراعجماظؿغذؼووةماظؿؽؿقؾقووةمسؾووىمأػؿقووةماالرتؼووا مبوواظؿـّوعماظؾقوظوووجيمممم.حمؾقووًاموظؿـوؼووعمعصووادرػا

اظويتمتضوطؾعمبودورمحقوويميفمهؼقوقماألعونممممممممقوةمزظاٌـوباٌـل،مضدمترّطزماظو اعجماٌؿعّؾؼوةمبايودائقمممم.مماظؿؼؾقدؼة/احملؾقة

وضدمؼلاسدمهلونيماألصوـافممم.ماظؽاعلمبؿـّوسفاادؿكدامماٌواردماٌؿاحةمحمؾقًامواظؿغذويمظألدرمسؾىماياجةمإىلمماظغذائي

أخوريًا،مضودممم.مسؾىمزؼادةمإغؿاجماألصـافمشريماٌلؿغّؾةمباظؽاعلم،اظصؾةمأومآظقاتماظؿلوؼقاظؿؼؾقدؼةمأوماظؿؽـوظوجقاتمذاتم

تلاسدممحالتماظؿوسقةموايؿالتماإلسالعقةماٌلؿفؾؽنيمسؾىمصفمماظؼقؿةماظؿغذوؼةمهلذهماألشذؼةموباظؿواظيماٌلواسدةمسؾوىمممم
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وتدسمماظػاومعشوارؼعميفمم.ماجفامسؾىمغطا موادععنماٌغذؼاتموزؼادةمإغؿمذاتماحملؿوىماألصضلزؼادةماظطؾبمسؾىماألشذؼةم

م.مػذهماألصؽارمتـّػذسددمعنماظؾؾدانماظيتم

م

وؼرعيمعشروعماًطوطماظؿوجقفقةمإىلماظؿشدؼدمسؾىماظدورماظذيمؼضطؾعمبهماظؿـوّوعماظؾقوظووجيمظؾؿوواردماظـؾاتقوةممممم-م11

ٌعاىوةمدوو ممم(مقةموايقواغقوةماٌلوؿكدعةمطأشذؼوةمممتـّوعماألصـافمواألغواعمواألغواعماظػرسقةمواظلالالتماظـؾات)وايقواغقةم

م.ماظؿغذؼةميفممجقعمأذؽاظه

م

ؼقواممبؾقووثموهاظقولمعؿعّؾؼوةمباظؼقؿوةماظؿغذوؼوةمظؾـؾاتواتمممممممموؼؿضؿنمعشوروعماًطووطماظؿوجقفقوةمتوصوقاتمظؾمممم-م11

ـظمماظغذائقةماظؿؼؾقدؼوةمموؼؼّرمعشروعماًطوطماظؿوجقفقةمبأنماظ.موايقواغاتماظيتمملمتلؿغلمبشؽلمطاعلميفماظـظمماظغذائقة

ويفمحاالتمأخورى،مضودمتشوّؽلماظؿصوّوراتماظـؼاصقوةمممممم.مالدؿكداممتشؽقؾةمأودعمعنماظـؾاتاتموايقواغاتمضدمتشّؽلمعوارَد

بفودفمزؼوادةمممواظؿعؾوقمممماظؿوسقوةمسوائقمأعاممزؼادةمادؿكدامماظؿـّوعماظؾقوظوجيمظألشذؼةموضدمتدسوماياجةمإىلمبذلمجفوودمم

عـولمممةعماٌؤدلوقماوضوماألمحوولموضدمتؿؿقورمزؼادةمعلاػؿةماظؿـوّوعماظؾقوظووجيميفمبوراعجماظؿغذؼوةمممممم.شذؼةادؿفالكمػذهماأل

ودوقؽونمعونماظضوروريمباظؿواظيمهلونيمرور ماإلغؿواجمممممممم.متؼدؼرمػذهماألشذؼوةممطقػقةرػالموأدرػمماٌدارسمحقثمؼؿعّؾمماأل

ألشذؼةمومتؽنيمػذهماٌـؿفواتمعونمأنمتؽوونممممواظؿففقزمإىلمجاغبمممارداتماظؿلوؼقمظؿعزؼزمادؿكدامماظؿـّوعماظؾقوظوجيمظ

م.وؼؿضؿنمعشروعماًطوطماظؿوجقفقةمتوصقاتمدقادقةمظؿقلريمإغؿاجماظؿـّوعماظؾقوظوجيمظألشذؼةموادؿفالطه.متـاصلقة

م

ىلمادوؿكدامماظؿـوّوعماظؾقوظووجيممممرتوؼجمظإلجورا اتماهلادصوةمإممطوطماظؿوجقفقةمإىلمتوصريمأداةمظؾوؼرعيمعشروعماً-م12

ودقلاػممادوؿكدامممم.اظعاملمحولمظؾلؽاناظؿغذوؼةملمأط مبغقةمععاىةمخمؿؾ مأذؽالمدو ماظؿغذؼةموهلنيماياظةمبشؽ

.ماظغذائقةموضدمؼصؾحمسـصرًامأدادقًامظؿقػقزمغظممشذائقةمضادرةمسؾىماظصؿودمبصورةمأطو مممػذهماألشذؼةميفمتعزؼزمتـّوعماظـظ

ذرطائفامسؾىماظؿكطقطمظالدورتاتقفقاتماظؿغذوؼوةماظويتمتلوؿكدممغطوا مممممموضدمؼلاسدمعشروعماًطوطماظؿوجقفقةماٌـظؿةمو

م.أودعمعنماألشذؼةماظـؾاتقةموايقواغقة

م

األشذؼوةمممسونمسؾوىماظؾقاغواتماٌؿوواصرةمممممدوقعّولمسؾوىماٌلوؿوىماظوور مممممإالمأنمتـػقذمعشروعماًطوطماظؿوجقفقة-م13

ماظلقاداتمواظ اعجماظزراسقوةماظؼائؿوةمواٌؿعّؾؼوةمعوـاًلمبؿوواصرممممممإعؽاغقاتمتغقريموسنلؿفؾ محمؾقًاماٌؿـّوسةمبقوظوجقًاماظيتمُت

م.ماظؿلوؼقموإجرا اتمنياظؾذورمواظدسممواظدسوةمورؾبماٌلؿفؾؽ

م

 الًوجقفات ادلؾًؿسة- ثالًٌا

م

اظؿـووّوعماظؾقوظوووجيميفمؿعؿووقممعػفوووممضوودمترشووبمجمؿوسووةماظعؿوولميفمادووؿعراضمعشووروعماًطوووطماظؿوجقفقووةمظ-م14

ممم.ويفماظؿؼّدممبؿوصقةمإىلماهلقؽةمبغقةمإضرارػااظلقاداتمواظ اعجموخططماظعؿلماظورـقةمواإلضؾقؿقةماٌؿعّؾؼةمباظؿغذؼةم
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م:مامؼؾيضدمترشبمجمؿوسةماظعؿلميفمأنمتوصيماهلقؽةممبو-م15
م

اظؿـوّوعماظؾقوظووجيميفماظلقادواتمواظو اعجممممممؿعؿوقممعػفوومممًطووطماظؿوجقفقوةمظممااظػاومغشرممإىلتطؾبمأنمم(1)

ماظووسيممتعزؼوزمموخططماظعؿلماظورـقةمواإلضؾقؿقةماٌؿعّؾؼةمباظؿغذؼةموتوزؼعفامسؾوىمغطوا موادوعمإىلمجاغوبمممم

م.مبأػؿقةمتـػقذػامعنمضؾلمصاغعيماظؼرارموأصقابماٌصؾقةمذاتماظصؾة
م

قةمواظدوظقةمأومتدسقؿفامبفدفمتقلريمإدراجماظػاومأنمتدسممتطوؼرماظلقاداتمواظ اعجماظورـمإىلتطؾبمأنموم(2)

م.ماٌرتؾطةمباظؿغذؼةماظؿغذوؼةموتؾ ماظؿـّوعماظؾقوظوجيميفماظلقاداتمواظ اعجمواظؿدخالت
م

ظؿقلوريممماٌووادمصـقةمتػقدماظؿوسقةموأنمتطؾبمعنماٌـظؿةمتطوؼرمعـلمػذهممعوادتشددمسؾىماياجةمإىلمأنموم(3)

اظؿـّوعماظؾقوظوجيميفماظلقاداتمواظ اعجموخطوطماظعؿولماظورـقوةممممظؿعؿقممعػفوممتـػقذماًطوطماظؿوجقفقةم

م:واإلضؾقؿقةماٌؿعّؾؼةمباظؿغذؼة
م

ماظػواومعواصؾةمهدؼثمضاسدةمبقاغاتمترطقؾوةماألشذؼوةمألشوراضماظؿـووعماظؾقوظووجيماٌشورتطةمبونيممممممممم(أ)

مواظشؾؽةماظدوظقةمظـظمماظؾقاغاتماًاصةمباألشذؼةمبصورةمدورؼة؛
م

اظؼدراتميفمعراطزماظؾقاغاتماإلضؾقؿقةماظؿابعةمظؾشوؾؽةماظدوظقوةمظوـظمماظؾقاغواتماظغذائقوة،معونممممممممـؿقةتم(ب)

ظؿـووعماظؾقوظووجيممماظؾقاغاتماٌؿعؾؼةمباٌغذؼاتمألشراضمامإغؿاجأجلمتدرؼبماظلؾطاتماٌلؤوظةمسؾىم

مظألشذؼةمووؿقعفا؛م
م

بقاغواتمسونمممإغؿواجممظالدؿفالكماظغذائيمعنمأجلممسؿؾقاتمعلحعلاسدةماظؾؾدانماظيتموريمباظػعلمم(ج)

مم.عـؿظماالدؿفالكماظغذائيمظؾؿـوعماظؾقوظوجيمبشؽلم
م

م.مدسمماظؾقوثمواظؿدخالتميفماجملاالتماظرئقلقةمذاتماظصؾةتماظؿؿوؼلمعـظؿاموأنمتـاذدم(4)
م

وخطووطمتوجقفقوةمظؿعودؼلماألدواظقبماظؼائؿوةممممممجدؼودةمماٌـظؿةمادؿقداثمأدواظقبمعلوحممممإىلموأنمتطؾبم(5)

هلنيممجعماٌعؾوعاتمبشأنمدورماظؿـّوعماظؾقوظوجيمظألشذؼةميفمهؼققماألعنمظالدؿفالكماظغذائيمبفدفم

بقاغواتمممإغؿواجماظغذائيمواظؿغذؼة،موعلاسدةماظؾؾدانماظيتموريمباظػعلمعلوحامظالدؿفالكماظغذائيمسؾوىمم

م.عـؿظمعماظؾقوظوجيمبشؽلمظؿـوشراضماسنماالدؿفالكماظغذائيمأل

 م
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مادلرػق األول

الًـّوع اليقولوجي يف السقاسات  لًعؿقم مػفوممشروع اخلطوط الًوجقفقة 

 والربامج وخطط العؿل الوطـقة واإلؼؾقؿقة ادلًعّؾؼة بالًغذوة

م

ماهلدف

طاألصوـافمواظلوالالتماٌؿعوددةمظؾـؾاتواتممممم)ؼؽؿنماهلدفمعنماًطوطماظؿوجقفقوةميفمتعزؼوزمعلواػؿةماظؿـوّوعماظؾقوظووجيمممممم

م.مٌعاىةمدو ماظؿغذؼةميفممجقعمأذؽاظه(موايقواغاتماٌلؿكدعةمطأشذؼة

م

 ادليادئ

تمواظ اعجماظؿغذوؼةموتؾ ماٌؿعّؾؼةموعنمذأنماًطوطماظؿوجقفقةمأنمتلاسدماظؾؾدانمسؾىمدعجماظؿـّوعماظؾقوظوجيميفماظلقادا

ويفمبعضماياالت،مضدمتؼرتحماألغشطةماحملددةميفماًطوطماظؿوجقفقةمحؾوواًلمبدؼؾوةمظؾقؾوولماظؼائؿوةمبفودفمممممم.مباظؿغذؼة

يفمودوؿدسمماًطووطماظؿوجقفقوةماظؾؾودانممممم.مععاىةمضضاؼامحمددةمعؿعّؾؼةمبلو ماظؿغذؼةمسؾىماٌلوؿوؼنيماحملؾويمواظوور ممم

اظوسيمواظؼدرةمسؾىمدعجماظؿـّوعماظؾقوظوجيميفماظلقاداتمواظ اعجماظؿغذوؼةموتؾ ماٌؿعّؾؼةمباظؿغذؼةمإىلمجاغوبممتعزؼزممجمال

متوجقفوواتمظرصوودماظػعاظقووةممأؼضووًامموؼووؿّممتوووصريم.مؾؼقوواممباظؿـػقووذمسؾووىمدمووومغوواجحمممظتطوووؼرماظشووراطاتماظضوورورؼةممم

م.مبشؽلمعـادب

م

 الًـػقذ

اظلقاداتمواظ اعجماظعاعؾنيمسؾوىماالدورتاتقفقاتماٌؿعوددةماظؼطاسواتمظألعونممممممإنماًطوطماظؿوجقفقةمعوّجفةمإىلمصاغعيم

اظؿـػقذماظـاجحمظؾكطووطماظؿوجقفقوةمسؾوىموجوودمعـّصواتمظؾؿـلوققمبونيمأصوقابماٌصوؾقةممممممممممموؼرتؽز.ماظغذائيمواظؿغذوي

ألعومماٌؿقودةموعـظؿواتمممم،موعـظؿواتمامواٌاظقوةمواظؿعؾوقممواظؿـؿقوةماظرؼػقوةمممماٌؿعددؼنممباميفمذظ موزاراتماظصقةمواظزراسوةمم

م.ماجملؿؿعماٌدغيمواظؼطاعماًاص،موسؾىمعدىمتدسقممػذهماٌـصات

م

م:وُتفزَّ ماًطوطماظؿوجقفقةمإىلمثالثةمسـاصرمأدادقةموػي
م

ػوائودمادوؿكدامماألشذؼوةماٌؿـّوسوةمبقوظوجقوًامٌعاىوةمدوو ممممممممباًاصةمممبامؼرعيمإىلمبـا ماألدّظةم،اظؾقوث-مأظ 

ماالحؿقاجاتماظؿغذوؼةماظؼطرؼةماحملددةموصرصمتؾؾقؿفامعنمخاللماظؿـّوعماظؾقوظوجي؛ماظؿغذؼةموإىلمتؼققمم
م

اظؿـػقذ،ممبامؼرعيمإىلمتـػقذماألغشطةماظويتمعونمذوأغفامدعوجماظؿـوّوعماظؾقوظووجيميفماظلقادواتمواظو اعجممممممممم-مبا 

ماظؿغذوؼةموتؾ ماٌؿعّؾؼةمباظؿغذؼة،
م

ساعةماظـاسموخمؿؾ مأصقابماٌصؾقةمبشوأنمأػؿقوةماألشذؼوةممممظدىموسيماظاظؿوسقة،ممبامؼرعيمإىلمتعزؼزم-مجقم

م.ماٌؿـّوسةمبقوظوجقًاميفمععاىةمدو ماظؿغذؼة
م
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ماظؾقوثم:أظ 

م

م.مدسمماظؾقوثماٌؿعّؾؼةمباحملؿوىمعنماٌغذؼاتمٌكؿؾ ماظلالالتمواألصـافم(1)
م

اظؾقاغواتماٌوجوودةممممضواسودماظشراطاتمسؾىماٌلؿوؼنيماظوور مواظودوظي،موادوؿكدامممممموؼشؿلمذظ مإضاعةم(أ)

،مواٌؤظػواتمم(اٌشرتطةمبنيماظػاومواظشؾؽةماظدوظقةمظـظمماظؾقاغاتماًاصةمباألشذؼةمضاسدةماظؾقاغاتعـلم)

معلوؿوىممإلزفارماألثرماظذيم رزهماظؿـّوعماظؾقوظوجيمسؾوىممفاوهؾقؾاظؾقاغاتماىدؼدةمموإغؿاجظعؾؿقة،ما

م.اظوضاؼةمعنمدو ماظؿغذؼةموععاىؿه
م

سؿؾقوةمهدؼودماظؼضواؼاماألدادوقةمممممم،مسؾىماٌلؿوؼنيماحملؾويمواظؼطوري،ممسؾىماظؾقوثمأنمتدسموؼؿعّقنمم(ب)

اٌؿعّؾؼةمبلو ماظؿغذؼة،مواٌؿؽنمععاىؿفامسنمررؼقماظلقاداتمواظ اعجماظؿغذوؼةموتؾ ماٌؿعّؾؼةمباظؿغذؼةم

اٌرّجحمادوؿكداعفامممأوماألصـافماظيتمعن/واٌرتؾطةمباظؿـّوعماظؾقوظوجي،مإىلمجاغبماألغواعمواظلالالتمو

م.ٌعاىةمػذهماظؼضاؼا
م

اظؼطاسواتماٌكؿؾػوةميفماظؾقووثماٌؿعّؾؼوةمبواٌقزاتماظؿغذوؼوةمواظصوققةمظؾؿـوّوعماظؾقوظووجيممممممممممادؿـؿارمتشفقعمم(2)

م.ماٌزؼدمعنماٌعؾوعاتماىدؼدةمإغؿاجظألشذؼة،ممباميفمذظ ماظؼطاعماًاصموصـاساتماألشذؼةمبفدفم
م

مضواسودماإلضؾقؿقوةماٌؿعّؾؼوةمبؿـؿقوةممممماظدوراتماظدرادوقةماظؿعاونمععماألجفزةماإلضؾقؿقةمواظدوظقةميفمجمالممتوؼلمم(3)

ؿـوعماظؾقوظوجيموتـظقؿفامصضاًلمسنمدعوجماظؿـوّوعماظؾقوظووجيمظألشذؼوةميفمسؿؾقواتممممممظؾبقاغاتمترطقؾةماألشذؼةم

م.مادؿفالكماألشذؼةبماٌلحماٌؿعّؾؼة
م

قوةمهدؼودمدوؾلممممةمبواظؿـّوعماظؾقوظووجيمظألشذؼوةمبغممماحملؾّقةمظدرادةمتطّورمغظمماألدوا ماٌرتؾطومدسمماظؾقوثمم(4)

م.اظرتوؼجمظألشذؼةماٌؿـّوسةمبقوظوجقًاميفمصػوفماٌلؿفؾؽني
م

دسؿًامظوجوودماظؿـوّوعماظؾوؼوظووجيمظألشذؼوةمحؿوىميفماألدووا مذاتمدرجواتماظؿـواصسممممممممممواظـظمإغشا ماآلظقاتمم(5)

م.اظعاظقة

م

مؿـػقذماظم:با 

م

سونماألشذؼوةمممماظقواصعنيماٌزارعماٌدردقةموتعزؼزػوامبصوػؿفامحموّركمظؿعؾوقمممممم/دسمماٌؾادراتمسؾىمشرارمايدائقم(1)

م.ماٌؿـّوسةمبقوظوجقًاممباميفمذظ ماظـظرميفمإضػا ماظطابعماٌؤدليمسؾقفامظضؿانمبؼائفاموادؿداعؿفا
م

ماظوراثقووةموعصووارفماظؿـووّوعماظؾقوظوووجيمظألشذؼووةمممدسووممخوودعاتماإلرذووادماظرؼػقووةمإلغشووا مغظوومماٌووواردمممممم(2)

،مباظؿعاونمععماظؾاحـنيموصوغارماٌوزارسنيماظوورـقنيمصضواًلممممم(أسالهم(ب(م1م-أظ طؿاموردميفماظػؼرةماظػرسقةم)

م.مسنماجملؿؿعاتماحملؾقة
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ظووجيممظؿـووعماظؾقوظووجيمظألشذؼوةمبغقوةممتؽونيماظؿـوّوعماظؾقوممممممشوراضمامألدووا مماألدادقةمظألؾـىماظدسممإغشا مم(3)

م.مظؾلؽانبلفوظةممصولمإىلماألدوا موباظؿاظيمإتاحؿهاحملؾيمظألشذؼةمعنماظو
م

شذؼوةمعونمخواللمإتاحوةمممممؿاجماظؿـّوعماظؾقوظوجيماحملؾيمظألتوصريماظدسممظؿعزؼزمضدراتمصغارماٌـؿفنيمسؾىمإغم(4)

م.اظؼروضماٌقّلرةمواظدسمماظػ مإىلمجاغبمتؽـوظوجقاتماإلغؿاجمظؾؿزارسني
م

ظزراسوةماظػواطوهمممايدائقمخؾ ماٌـازلمواألراضيماحملقطةمبفوامممصالحةإلسادةمإدخالمماآلظقاتموإغشا مهدؼدم(5)

اٌـزظقوةمعوعمعوزارعماأل واكموإدارةمممممماظزراسوةمأعؽن،مدعوجمموحقـؿام،مواظرتوؼجمهلااظؿؼؾقدؼةم/واًضرماحملؾقة

صوـافمذاتماظؼقؿوةمممغصوبماألم/بوذورمريموعنمخاللمخدعاتماإلرذادماظرؼػي،مضؿانمتووصم.مايقواغاتماظصغرية

م(.أساله(مب(م1م-طؿاموردميفماظػؼرةماظػرسقةمأظ )اظؿغذوؼةماظعاظقةم
م

توواصرماظؾوذورموبشوؽلممممماظؿؼؾقدؼةمبشؽلمخواص،معوعمضوؿانممم/تعزؼزماظزراسةمايضرؼةموإغؿاجماًضرماحملؾقةم(6)

م.ؾؿفؿوساتمواألصرادماٌعـقنيعقّلرمظ
م

وؼنيماظور مشذؼةميفماظلقاداتمواظ اعجماظزراسقةماظوادعةماظـطا مسؾىماٌلؿتعزؼزمدعجماظؿـّوعماظؾقوظوجيمظألم(7)

م.معـؿفيماظؾذورمعـلاظؼطاعماًاصمواظدوظي،ممباميفمذظ ماٌعـقنيميفم
م

عـولمترطقؾوةماألشذؼوة،مواًطووطماظؿوجقفقوةمممممم)اظؿـّوعماظؾقوظوجيميفماألغشطةماٌؿصؾةمباظؿغذؼوةمممإدراجتعزؼزمم(8)

وتطوؼرماظلقادواتممائقةمواظؼائؿةمسؾىماألشذؼة،مواظرتبقةماظؿغذوؼة،موتؼققمماظـظمماظغذائقةماًاصةمباظـظمماظغذ

،مواغؿؼا ماظؾذورموإغؿاجفوا،مواإلغؿواجماظوادوعمممماظلالالتتربقةموعـلماظؾقوثم)،موباظزراسةم(اًاصةمباظؿغذؼة

م(.ماظـطا 
م

م.ؽاصقةمدو ماظؿغذؼةوظوجيمٌوباالرتؽازمسؾىماظؿـّوعماظؾقتعزؼزماظـفجماظؼائؿةمسؾىماألشذؼةمم(9)

م

ماظؿوسقةم:جقم

م

اظويتمتو زماٌقوزاتممممموبوراعجماظؿؾػوزةممم،"اسرفمعامتأطولم"مهتمسـوانبراعجمحوارؼةمإذاسقةممادؿقداثدسممم(1)

 ماألشذؼوةماٌؿـّوسوةمبقوظوجقوًامممممبواميفمذظومممادؿفالكماألشذؼوةماٌؿـّوسوةممذوؼةماظيتمؼـطويمسؾقفاماظصققةمواظؿغ

م.يفماظوجؾاتماٌعّدةمؼوعقًاعؽاغقةمادؿكداعفاموإ
م

اظعؿلماظلقادقةماًاصةمباظدسوة،موعـاضشاتمحوولممسؾىمعراحلمدورؼة،مدسممتـظقمماٌؾادراتمعـلمحؾؼاتموم(2)

ائداتماٌلؿدؼرةمواجؿؿاساتمأصقابماٌصؾقةمبغقةمتعزؼوزموسويماظؼطواعماظعوامموصواغعيماظؼوراراتمبشوأنمممممممماٌ

باإلضواصةمإىلمذظو ،متشوّؽلماظؼطاسواتمممممم.األعونماظغوذائيمواظؿغوذويممميفمضوؿانممأػؿقةماألشذؼةماٌؿـّوسةمودورػام

مٌـولمػوذهماٌؾوادراتماظراعقوةمإىلمممممعفؿوةمماـؿقةماظرؼػقوةمواٌاظقوةمأػوداصممماٌرتؾطةمباظزراسةمواظصقةمواظؿعؾقممواظؿ

م.مؼزماظوسيزتع
م
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اونمعوعمذورطا ماظػواوممممباظؿعوممتعزؼزماظؿـّوعماظؾقوظوجيمظألشذؼوةمتـظقممحؾؼاتمسؿلمورـقةموإضؾقؿقةمتفدفمإىلمم(3)

م.اًاصةمبفممواىؿعقاتسؾىمشرارماىاععاتموعؤدلاتماظؾقوثموجمؿوساتمصغارماٌزارسنيم
م

ؿودرؼسماظؿـوّوعمممارسماالبؿدائقوةمإلدراجمعوـفجمظممظرتبقةماظؿغذوؼةميفماٌودمامعـفجنمععماظػاومظؿودقعمغطا ماظؿعاوم(4)

اظؿؼؾقدؼووةممبوواميفمذظوو معووواردماألشذؼووةماٌائقووةم/اظووـظمماظغذائقووةماحملؾقووةماظؼووائممسؾووىاظؾقوظوووجيمظألشذؼووةم

اظؿـوّوعمممٌقوزاتمصضاًلمسونممحاؼوةماظصوقةمواظرتوؼوجممممم،مواظؿغذؼةمادؿكداعاتفاميفماظـظمماظغذائقةووايقواغقة،م

م.اظؾقوظوجي
م

ـوّوعماظؾقوظووجيمممصوورمسونمخمؿؾو مأذوؽالماظؿممممموضعتعزؼزموتشفقعمعؾقؿقةمظألرػالموساعةماظـاس،موطأداةمتم(5)

ردواالتمضصوريةمودوفؾةممممإضواصةمماظؽؿبماٌدردقةمواٌصـػاتموطؿبماظؿؿارؼنمععممأشؾػةاحملؾيمظألشذؼةمسؾىم

بفودفمممذوؼفومماالدؿقعابمبشأنمعقزاتفاماظؿغذوؼةمواظصققة،موتـظقممدوراتمسؿؾقةمظؾطؾخمواظؿذّو مظألرػالمو

م.مظطعاماألطلموهضريمامتعزؼزماغدعاجماظؿـوعماظؾقوظوجيميفمأداظقب
م

اظصوقةمواظؾقؽوةمعونمخواللمممممؾؿقوةماًاصوةمباظؿغذؼوةمواظزراسوةموممممغشرمغؿائجماظؾقووثمضوؿنماجملؿؿعواتماظعمممم(6)

م.سؾىمدؾقلماٌـالماٌؼاالتماظعؾؿقةمواظوثائقماظؿوجقفقةاٌؤمتراتمواٌواضعماالظؽرتوغقةمو


