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جلنة األمن الغذائي العاملي
الدورة الثالثة واألربعون
"إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية"
روما ،إيطاليا 21-17 ،أكتوبر/تشرين األول 2016

ربط أصحاب احليازات الصغرية باألسواق – التوصيـات
ا

أو ًال  -مقدمـة

ا

 -1اترخنرياذه الوخثصقستاانخسئجالملنخاىالويفقعالملرخثىااشأناماطاأصحسبالحلقاسالتاالوصاريريةاااسألتاثل االواه اا
لةاتهاجلنا االألزا االورياهلئياالوةاسملياايفاعثنقاثا/ح عايلناا،2015اكماسااتراخن ااإىلالألدوا االملثجاثدةااوتهاا ااإىلاتشااقعاا
لورقستستاولملمسمتستالجلقاة.اوعُيلداز الوخثصقستاأناترسذمايفاحتةققاوطاع الوىان اتةقسًاإىلالاس اازخحايماازا االجلاث اا
تنفّهافقهالوبىالنالخلطثطالوخثجقهق الوطثلق اوالمالإللمسلالملطيداوىحقايفاغهلءاكس ايفاتاقس االألزا االورياهلئياالواثل ا.ا
وطااتةقااذه الوخثصقستاصقسغ ازساجسءايفالملنخاستالألخيىاوىان از اتثصقستاوتثجقهست،االاإنهساتنكمىهس .1ا
ا

 -2اعىةباأصحسبالحلقسالتالوصريرية2ادوملًاأتستقسًايفاضمسنالألز الوريهلئياولوخريهع ايفالحلسضياولملرخةبل،امبسايفا
ذوكااعسدةالإلنخسجالوريهلئيالوعاا اوخىبق الوطىبالوةسمليايفالملرخةبل.اوعشنكلاأصحسبالحلقسالتالوصريريةاجممثل ازخبسعن ا
ز الألفيلدالربالوبىالناولألقسوقم،اوعثفيونا70ايفالملسئ از اإمجسويالإلنخاسجالورياهلئي،ااويفالوثقا اانفراهاازاساااللالوةاعا اا
زنهماعةسنياز النةاالاالألزا االورياهلئيااوتاثءاالوخريهعا ا .اوعشاسم ااأصاحسباالحلقاسالتاالوصاريريةاايفالونكاثرياازا االألتاثل اا
 1زثلالخلطثطالوخثجقهق الوطثلق ااشأن الحلثكم الملرؤوو احلقساة الألملضي اوزصسعا الألمسس اولوريساست ايف اتقس الألز الوريهلئي الوثل  ،اولملبسدئا
لخلسص ااسطاتخثمسملت الملرؤوو ايف الو ملل اونظم الألغهع  ،اوإلسم الوةمل ااشأن الألز الوريهلئي اولوخريهع ايف اظل الألازست الملمخاة ،اوتةيعي افيعق الخلربلءا
لويفقعالملرخثىالملة ااسألز الوريهلئياولوخريهع اوزسانخجالنهاز اتثصقستازخفقالىقهسايفاجمسلالورقستستااشأنالطاتخثمسمايفااملل اأصحسبالحلقسالتا
لوصريريةاوخحةققالألز الوريهلئياولوخريهع .
 2أصحسبالحلقسالتالوصريرية،امب افهمالمل لملاثنالألتايعاثنازا االويجاسلااولونراسء،ااوصاريسماالملناخا ااولجملهّا ع ااولويلاسة،ااولحليفقاثن،اوصاقسداوا
لألمسس ،اولجملخمةستالحملىق الويتاتةخماااشنكلاكبريالى الوريساست،اولورنكسنالألصىقثن،اولوةمسلالو مللقثن .ا

مينك الطالعا الى اذه الوثيقة ااستخدال امز الطاتخاسا الوريعة ا )RQ؛ ا
وذه اذيازبسدمةاز ازنظم الألغهع اولو ملل اوىخةىقلاإىلاأدن احااز اأييذسالوبقئياوتشاقعالتصسطاتاأكثيازيللسةاوىبقئ  .ا
ومينك الطالعا الى اويسئقاأخيىالى ازثقعالملنظم ا.www.fao.org
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لملرتلاط ،اوونكنهماعثلجهثناأعضسًاحتاعستاوىثصثلاإىلالألتثل اوحتةققافثلئااتالماتبلاكراباالاق ااصاحق ا.اوتىةابا
لحلنكثزستادوملاأتستقسايفازةسجل الوةقثدالخلسص ااهماوتةظقمالحخمسلالوثصثلالملفقااإىلالألتثل الملثيثق اولجمل ع .اوز ا
شأناذوكادلماجهثدالحلنكثزستالملبهوو اوعامتةسءاخبط الوخنمق الملرخالز اوةس ا2030از اخعالاتثفريالوفثلئاالويتاتةاثدا
لى الألز الوريهلئياولوخريهع األصحسبالحلقسالتالوصريرية،اوحتةققالألز الوريهلئياولوخريهع اوىامقع .ا
ا

 -3اأصحسبالحلقسالتالوصريريةايفاتقس ازخريري:اعخريقّيالملشهاالطاقخصاسد اولطاجخماسلياولوبقئاياولورقستايالواه ا
عةملايفاتقسقهازةظماأصحسبالحلقاسالتالوصاريريةاارايل اغاريازرابثق .اوعشانكّلاكالازا اترياريالملناسا،اولوخرياقريلتا
لواميثغيلفق اولوضريثلستالونسمج النهس،اولوخحضّي،اواعاسدةالنخشاسمالون للاستاولملشايدع ادلخىقاسًاولوعاجائ ،اولماتفاس ا
لملالخقلاوتريريالونظمالوريهلئق ،احتاعستاألصحسبالحلقسالتالوصريريةاوفيصسًاهلمالى احااتثلء.اوقااتخقحاااةا اذاه ا
لوخريقريلتاإزنكسنقستاوىنفسذاإىلاأتثل اجاعاةاأواذلتاققم األى ،اوتة ع اتنثععالواخل،اوحتر الطاتخالز الطاجخمسلقا ا
ولطاقخصسدع اولوبقئق ،اوونكنهساقااتطيحاأعضسًاحتاعستاكابريةا .اوتشاملاذاه الوخحااعستالملداسليالملسوقا ،اولوشايوطاغاريا
لملنصف ،اولوثصثلالوفةىياإىلالألتثل ،اولوثصثلاإىلالألملضياولملثلمدالوطبقةق الألخيىاولتخدالزهسااشنكلازرخال .اوقااا
تنشأاحتاعستاأخيىاارببالمتفس اتنكسوقفالملةسزعاتاولملدسليالويتاتثلجهالوةاعااازا اأصاحسابالحلقاسالتالوصاريرية،ا
طا تقمسالونرسء،افقمساعخةىقااسوثصثلاإىلالألتثل ايفالملانالويتاتشهاامنثلًاتيعةسً.اوتشملالألتبسباوملءاذه الوخحااعست،ا
ضةفالوبنق الوخحخق اونظمازةىثزستالألتثل ،اولاا اكفاسءةالملااخعاتاوأتاثل الخلاازست،اوضاةفالملؤتراستاولأللايا
لوخنظقمق .اويفاوجهاذه الوخحاعستاولوفيص،اتىةابالورقستاستالوةسزا اولطاتاخثمسملتادوملًااذسزاسًاايفاخىاقااقئا ازثلتقا ا
ألصحسبالحلقسالتالوصريرية .ا
ا

 -4الألتثل الحملىق اولوثلنق اولإلقىقمق اولونظمالوريهلئقا :اعةمالاأكثايازا ا80ايفالملسئا ازا اأصاحسبالحلقاسالتا
لوصريريةايفالوةس ايفاأتثل الألغهع الحملىق اولوثلنق .اوقااعرتلوحانطس اذه الألتثل الملخنثلا اوىريسعا ،الوايتاتةبُاي3ازا ا
خعاهلسازةظمالملثلدالوريهلئق الملرخهىنك ايفالوةس ،از الورقس الحملىياإىلالوةساياوىحاوداوصثطااإىلالملرخثىالإلقىقمي،اوقااا
تخماإقسزخهسايفاتقسقستامعفق اأواشبهاحضيع اأواحضيع ،اأوالى الزخاالداذاه الوراقسقست،اوذاياتايتبطااشانكلازبسشايا
اسونظمالوريهلئق الحملىق اولوثلنق او/أوالإلقىقمق .اوذهلاعة اأنالألغهع الملةنق اعخماإنخسجهاسااوجتهق ذاساوتاالوهلسادلخالا
ذه الونظم.اومينك اأناترسلاالمىقستالوةقم الملضسف اذه ايفاخىقافيصالملاولملرسذم ايفالوخنمقا الحملىقا اولطاجخمسلقا ا
ولطاقخصسدع ،النازساعخماتالولاز لعسالوةقم الملضسف اضم الونظمالحملىق اولوثلنق اولإلقىقمق .اومينك اإقسزخهاساأعضاسًاضام ا
تيتقبستازنظّم اأوااشنكلاخمصصاأواغرياممساياعخاقحالمل عااازا المليونا األصاحسبالحلقاسالتالوصاريرية،اودااازا ا
لحلثلج الويتاتةققادخثهلماإىلالألتثل .اوذيااتؤد ا وظاسئفازخةاادةاتخدطا انطاس اتباسدلالوراىعاوخراخحا احقا ًلا
وىخفسللالطاجخمسلياوتبسدلالملةسم .اولى الويغماز اأذمقخهس،اغسوبسًازساعاخمالوخريسضايالا اذاه الألتاثل ايفانظامامجاعا
لوبقسنستاممساعؤيياتىبسًالى اقسلاةالألدو الويتاترخنريااهسالورقستستالوةسز  .ا
ا

3

 ،P ,odirodO D.وJ iiO C.؛ او اF rdO L.؛ اوQrodflrO F.؛ اوFeeding humanity through global food trade, .2014 ،S oodorO V.

Earth's Futureا إلةس الوبشيع از اخعالاجتسمةالألغهع الوةسملق ،ازرخةبلالألمض،ا2ا،الوصفحستا.)469-458
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 -5الملنظثمالجلنرسني:اتشنكلالونرسءازسازةاواها43ايفالملسئا ازا الوةاثةالوةسزىا االو مللقا اايفالوبىاالنالونسزقا .اوإذلا
حصى الونرسءالمل لملستالى انفسافيصالوثصاثلاإىلالملاثلمدالإلنخسجقا ازثالالويجاسل،افإناهااإزنكاسنه ااعاسدةاغاعااتا
ز لمله اانرب ا30-20ايفالملئ ،اومينك اخف ازةالانةصالوخريهع اانرب ا17-12ايفالملئا ا.4اويفاكاثريازا الألحقاسن،ا
تنكثناوىنرسءاز اأصحسبالحلقسالتالوصريريةافيصاأقلاوىثصثلاإىلالألتثل ،اوذوكانخقا اوةاةاققثداحمادة.اواسوخاسوي،ا
ز الوضيوم ازةسجل اذه الوةقثدااوضمسنالوثصثلالوةسدلاإىلالألتثل األصاحسبالحلقاسالتالوصاريرية،افضاعاالا اتةظاقما
لواومالويئقريالوه اتضطىعااهالمليأةااسوفةلايفاجمسلالألز الوريهلئياولوخريهع .اوتظهيالوةقثدالملفيوض الى اوصثلالونراسءا
ز اأصحسبالحلقسالتالوصريريةاإىلالألتثل اكنخقا اوضققالوثق ،اولورتكقا الملخنكايماوةمالالملايأةالىا اإنخاسجالونكفاس ،ا
ولا اتنستبالملرؤووق اوىةملاغاريازاافث الألجاي،اولاا اتنكاسفؤافايصالوثصاثلاولطاتاخفسدةازا :الألصاثلالإلنخسجقا ،ا
ولوخنكنثوثجقس،اولوخمثعل،اولوخةىقماولخلازستاذلتالوصى ،اولوخأيريالحملاودالى الوةيلملتااشأنالملراسئلالطاقخصاسدع ايفا
لألتيةاولجملخمعالحملىي،از اا اأزثماأخيى.اوتةيّالإلجيلءلتالوفةسو ااضيومةاتة ع اولحارتل اواسعا اوإلماسلاحةاث ا
لإلنرسن،امبسايفاذوكالإللمسلالوخامجيياوىحقايفالوريهلءالونكس ايفاتقس الألز الوريهلئيالواثل ،ازا اأجالالملراسولةااا ا
لجلنر اومتنك المليأة .ا
ا

 -6الوشبسب:امينك اوىنظمالو مللق اولوريهلئق اأناتشنكلاقطسلساذسزساوىشبسبالوهع اعرخنكشفثنافيصالوااخلاولوةمالا
يفاكلاز الملنسلقالويعفق اولحلضيع .اومينك اأناعثلجهالوشبسباز اأصحسبالحلقاسالتالوصاريريةالةباستايفالوثصاثلاإىلا
لألتثل انخقا اونةصالملثلمدالملسوق ،اولوفيص،اولملهسملت،اولوةاملت.اوإنالطاتخثمسمايفااملل الحلقسالتالوصريريةاولوبنق ا
لوخحخق اوألتثل اأزياأتستياوخثفرياأزثى انسجح اوتبلالق اقساى اوىخطبققاجلمقعالألجقسلالوةسدز  .اا ا
ا

 -7ا لألتثل الواووق :اعةملاأصحسبالحلقسالتالوصاريريةاأعضاسًايفاأتاثل الوخصااعي،اأواأنهاماعيغباثنايفالملشاسمك ا
فقهس،اممساعخقحاأزسزهمافيصساوحتاعستاخسص .ااومينك اهله الألتثل اأناتثفياإزنكسنستاوخحةققاققم اأكرباولطاخنيلطازعا
لملشرتع الملؤترق الوةاسدمع الىا اتقراريالحلصاثلالىا الملاثلمدالملسوقا ،اواناسءاقااملتاأصاحسبالحلقاسالتالوصاريريةا
وتامعبهم،اكا ءاز التخثمسملتهمالى الزخالداتىرى الوةقم .اوقااعثلجاهاأصاحسبالحلقاسالتالوصاريريةاأعضاسًاحتااعستا
وخىبق الملةسعريالملخفقالىقهسادووقساولملخطىبستالألخيىالملخةىة اارعاز الألغهع اوجثدتهاس.ااوقاااعنكاثنااأصاحسبالحلقاسالتا
لوصريريةاليض اوةةثداأواشيوطاوممسمتستاجمحف ايفاذه الألتثل .اومينك اأناعراهلالوخاامعباوتنمقا الوةااملتااشاأنا
وظسئفالألتثل ،اوحمثالألزق اوتةىقمالحلرسب،اوصثلاأصحسبالحلقسالتالوصريريةاإىلالألتثل اولتخةالدذماهلس.اومينك ا
أناتؤييالألتثل الواووق الى الألز الوريهلئياولوخريهع الخلسص ااأصحسبالحلقسالتالوصريرية،اوذثاأزيامينك افهمهااشنكلا
أفضلاز اخعالامجعالوبقسنستاوحتىقىهس .ا
ا

 -8الوخريهع :اتشنكّلاأتياأصحسبالحلقسالتالوصريريةاجهستاتشرت اوتثمّدالألغهع الى احاااتاثلء،اوذاياليضا ا
ورثءالوخريهع ااربباجممثل ازخنثّل از الألتبسب.اومينك اوخطثمانظماتنثععالإلنخسجاأنادر اقامةاأصاحسبالحلقاسالتا
لوصريريةالى الملشسمك ايفالألتثل ،اوحتر اوضةهمالوخريهو ايفانفسالوثق .اوعةا اأصحسبالحلقسالتالوصريريةالألغهع ا
لويتاترسذمايفالونظمالوريهلئق الوصحق اولملخنثل اولملخثلان ،ااشنكلازرخال ،اومينك اأناتىةبادوملًاأتستقسًايفالحلفسظالى ا
4

زنظم الألغهع اولو ملل ،ا.2011احسو الألغهع اولو ملل ا،المليأةايفاجمسلالو ملل :اتاالوفاثةاا الجلنر .ازنظم الألغهع اولو ملل ،اموزس .ا
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لوةعاق اا ازرخهىنكيالإلنخسجالوريهلئياوزصسدم .اولنازساطااعرتلفقاوصثهلماإىلالألتثل ااةمىقستازعائما املنسووا الألغهعا ا
قبلالحلصسداواةا اوخت عنهساومبيلفقالونةلالملنستب ،اقااتُفةاالألغهع اوتظهايازشاسكلازخةىّةا اااسجلثدةاقاااتاؤييالىا ا
لونثلق الوخريهوع اوألغهع  .ا
ا

 -9الوشيلءالملؤتري:اتشنكلاايلزجالوشيلءالملؤترياأدلةازفقاةاوياطالملنخا ااهقنكلازانظماوىطىابالىا الملنخااستا
لو مللق ،اممساقااعرسلااأصحسبالحلقسالتالوصريريةالى الوخدطاقطاوننخاسجاوتنثعةاه،اوتاثفريادخالامينكا الوخنباؤاااها
اامج اأكرب،امبسايفاذوكاوتقى اوالماتبلالوةق ايفاحسطاتالألازستاولون للستاولونكثلم الوطبقةق .اوجياباأناتنكاثنا
ذه الوربلزجاذسدف اوزنرة ااشنكلاجقااوأناتخبعاإجيلءلتاشفسف اوتشسمكق األصاحسبالحلقاسالتالوصاريريةاوزنظماستهم.اا
وقااعاؤد الوانةصايفالوطىاباولملاافثلست،اأواتةةقااالإلجايلءلتاأواصايلزخهساإىلاإقسزا احاثلج األصاحسبالحلقاسالتا
لوصريرية.ا ومينك اأناعرسلااإدزسجاأصاحسبالحلقاسالتالوصاريريةايفاتصامقماوتنفقاهااايلزجالوشايلءالوةسزا الىا ازةسجلا ا
لطاحخقسجستالخلسص اارقسقستاصريسمالملنخا از اأصحسبالحلقسالتالوصريريةاولملراخهىنك الحملىاق ،اوحتةقاقازناسفعا
لجخمسلق اواقئق اولقخصسدع .اكمساأنهاز اخعالاإشيل اأصحسبالحلقسالتالوصريريةايفاوضاعاتيتقباستاتةسقاالتالوشايلءا
لملؤتري،افإناذنس اذاف ًساآخياوذثاضمسنالوخأكااز اأنهساتىيبالحخقسجستهم .ا
ا

التوصيات

ا

ا

 -10اتيزيالوخثصقستالوخسوق اإىلازةسجل اأذمالوخحاعستاولوفيصاز اأجلاحتر افيصاوصاثلاأصاحسبالحلقاسالتا
لوصريريةاإىلالألتثل الملهكثمةاألعا .اوذيازثجه ااشنكلاأتستياإىلالحلنكثزستازا اأجالالورقستاستالوةسزا ،اغارياأناها
جيثااألصحسبالملصىح الآلخيع اأناعنفّهولالإلجيلءلتالملثصا ااهاساوزنسصايتهس.ااوإنالوخثصاقستالثلقا الوطاساعاوغاريا
زى ز اوعخة اتفرريذساوتطبقةهسامبساعخمسش ازعالونظمالوةسنثنق الوثلنق اوزؤترستهس .ا
ا

 )1ا مجاعااقسناستاشااسزى ااشاأنالألتاثل المليتبطا اااسونظمالوريهلئقا الحملىقا اولوثلنقا او/أوالإلقىقمقا ا–الويعفقا ا
ولحلضيع اولويتقم اوغريالويمسق الىا احاااتاثلءا–ا وخحرا اقسلااةالألدوا اوىرقستاست،امباسايفاذواكالورا ،اواناث ا
لجلنس،اولوبقسنستالملصنف اجرييلفقس،اوتضم اذواكاكاسناباا زناخظمازا اجثلنابانظامامجاعالوبقسناست،اوإتسحا اذاه ا
لملةىثزستاألصحسبالحلقسالتالوصريرية؛ 5ا
ا

 )2اتة عا ااقئا اأتاثل اأكثايامتنكقناسًاا ألصاحسبالحلقاسالتالوصاريرية،اتاثفياأتاةسملالسدوا اوشافسف اتنكاسف الماالا
ولتخثمسملتاأصحسبالحلقسالتالوصريريةااشنكلاكس ؛ ا
ا

 )3ادلماآوقستااأتةسمازةةثو اوثصثلا أصاحسبالحلقاسالتالوصاريريةاإىلالألتاثل اولملةىثزاستالا الألتاةسمالملفقااةا
ولوشفسف اويفالوثق الملنستب،از اخعالاتنكنثوثجقسالملةىثزستاولطاتصسطات،اونظمالملةىثزستال الألتثل الملنكقّف األصحسبا
لحلقسالتالوصريرية،اوخمنك الختسذاقيلملتازرخنريةااشأنازساعنبريياإنخسجهاواقةه،اوزخ اوأع ؛ ا
5

عشنكلازىفالوبقسنستال اأصحسبالحلقسالتالوصريريةالخلسصامبنظم الألغهع اولو ملل ازثسطاًامينك الطاتخنسداإوقه .ا
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ا

 )4اتة ع اوتثتقعانطس الوفيصالملخسح ،امبسايفاذوكاتنفقهاايلزجالوشيلءالملؤترياوىمؤترستالوةسزا ،اولملراسلالتا
لوريهلئق اولوخريهع الملامتق ،احقثاعيتبطاأصحسبالحلقسالتالوصريريةااسوطىبالملنظمالى الملنخاستالوريهلئقا اولو مللقا ،ا
وحقثامينك اوىمرخهىنك الوثصثلاإىلالملثلدال وريهلئقا الآلزنا اولوصاحق اولملريهعا الملنخاا ازا اقبالاأصاحسبالحلقاسالتا
لوصريرية،امبسايفاذوكاخعالامجقعاحسطاتالألازستاولوصيللستالويتالسلاأزاذس؛ ا
ا

 )5احتر اإجيلءلتالوشيلءاز اخعالاتشااقعالتفسقاستاشاسزى ا تنطاث الىا اليلئاقازعائما ،امباسايفاذواكاوريا ا
زبرط ،اولإللفسءاز اكفسو احر الألدلء،اوزافثلستازربة اوتيعة اوزنخظم ،اوكمقستاوألياازنق امينك الوخحنكمااهس؛ ا
ا

 )6اوضعاتيتقبستازؤترق اوتيتقبستاخسص ااسورقستست،امبسايفاذوكالوشيلكستالملبخنكيةالويتاتخةىقاااأدلءاتىراى ا
لوةقم اولويتامتنك اأصحسبالحلقسالتالوصريرية،اوطااتقمسالونرسءاولوشبسباوزنظمستهم،اوقنكثناهلمادومافةسلاوزنصافايفا
تصمقمالورتتقبستالوخةسقاع اوتنفقهذس؛ ا
ا

 )7اتشاقعالطااخنكسمالملؤترياوحتر انظمالإلنخسجالو مللي.اوتة عايادمجا اتنظاقماأصاحسبالحلقاسالتالوصاريريةا
وخمنكقنهماز الطانازسجايفاتعاتلالوةقم اواعسدةادخىهمااطيعة اأفضل؛ ا
ا

 )8اتة ع الملشسمك الوشسزى ايفانظمالألغهع الحملىق از اخعالاتشاقعالورىطستالملدخص الى الملشسمك ازاعامجقاعا
لجلهستالوفسلى الملهخم ،امبسايفاذوكازنظمستاأصحسبالحلقاسالتالوصاريريةاولملراخهىنكاثناولملنخااثن،اوطااتاقمسالونراسءا
ولوشبسب؛ ا
ا

 )9الطاتخثمسمايفاآطاتاوزيلفقالوخاهقا اولوخدا ع ،اوحتراقنهس،اوتثلفيذاساوإزنكسنقا اوصاثهلسااإىلالملناسلقالويعفقا ا
ولحلضيع اوخحر اتثلفياوجثدةالألغهع اوتعازخهساوققمخهسالوخريهوع ،اولحلااز النةال الألز الورياهلئيالملاثمسياولوفسقااا
ولملهاماز الألغهع ؛ ا
ا

 )10ا حتر الوثصثلاإىلالونظمالملسوقا الوشاسزى ،الملنكقفا اطاحخقسجاستاأصاحسبالحلقاسالتالوصاريرية،ااولوايتاتاثفيا
جممثل اولتة از الخلازستاولملنخاستالملسوق الملبخنكية،اولوخمثعلالملخنسذيالوصريي،اولوةنثلتالخلسصا اوىخراىقف،اومأ ا
لملسلالوعاا اوباءالوةمىقست،اولوخأز ؛ ا
ا

 )11اتطثعياأواحتر الوبن الوخحخق الخلسص ااأصحسبالحلقسالتالوصريرية،ازثلالواي ،اولمليلكا الوصاريريةالونطاس ا
وىخاهق ا ولوخةبئ اولوخريىقف؛اولوبنق الوخحخق الويتاتياطالملنسلقالويعفق ااسملنسلقالحلضايع اولألتاثل اذلتالوصاى ،ازثالا
لوطي الوفيلق ،اوأتثل الوبقعالملبسشي؛اوحتر الوثصثلاإىلالوطسق ؛ ا
ا

 )12ا إدمل الوةقم الوبقئقا اولطاجخمسلقا اولطاقخصاسدع اوألغهعا الملنخاا ،اولطالارتل ااسوااومالويئقرايالواه اعاثفي ا
أصحسبالحلقسالتالوصريريةايفالطاتخدال الملرخال اوىمثلمدالوطبقةق اوإدلمتهس؛ ا
ا
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 )13اتة ع انهجازخنكسزى اوزخثلان اا الورقستستاولطاترتلتقاقستالوثلنق الألوتاع،امباسايفاذواكالوخااخعاتالوايتا
ترخها انث الجلنس،اكخىكالملخةىة ااسوخنمقا الطاقخصاسدع الحملىقا اولوخدطاقطالويعفاياا-الحلضاي ا،اوخراهقلادلمهاسا
وألتثل المليتبط ااسونظمالوريهلئق الحملىق اولوثلنق اولإلقىقمق ؛ ا
ا

 )14الورتوعجاملنخاستاأصحسبالحلقسالتالوصريريةاذلتالخلصسئصالونثلق الحملادة،او عاسدةالوااخلاوتىبقا الىابا
لملرخهىنك ازعالحلفسظالى الملمسمتستالوخةىقاع اولملةيف اولوخنث الوبقثوثجيالو مللي؛ ا
ا

 )15اتقررياتنثععالإلنخسجاو عسدةالوةامةالى الوصمثدايفاوجهاتريقّيالملنسا،اولونكثلم الوطبقةقا ،اوصاازستالألتاةسم،اا
وخمنك الطاتخهعا الوريهلئيالألكثياتنثّلسًاولحلااز الوخةىبستالملثمسق اوىمالخقلاولألغهع ؛ ا
ا

 )16الطاتخثمسمايفاانسءالوةاملت،اولوبحاث ،اولوخنكنا ثوثجقاسالملبخنكايةالملنكقفا األصاحسبالحلقاسالتالوصاريرية،اونةالا
لوخنكنثوثجقس،اووخة ع الوةقم الملضسف ،اوتنثععالإلنخسج،اولوةمسو ،اوزصسدمالواخل،اممساعرسلاالى الوخاأز اضاااتةىباستا
أتةسمالملثلدالوريهلئق اولوخدفقفاز اآيسمالملدسلياولوصازستايفالواخلالو مللي؛ ا
ا

 )17اتشاقعاإنخسجالألغهع الملريهع اولوصحق الويتاقااتخقحاألصحسبالحلقسالتالوصاريريةافايصالوثصاثلاإىلاأتاثل ا
جاعاة؛ ا
ا

 )18اتة ع اتعاتلالإلزالدلتالوريهلئق الوةصريةالويتامتنكّ اأصحسبالحلقاسالتالوصاريريةازا الحلصاثلالىا ادخالا
أفضلاز ازنخاستهم؛ ا
ا
 )19امتنك اأصحسبالحلقسالتالوصريرية،اطااتقمسالونرسءاولوشبسب،از اخعالاتة ع افيصاحصاثهلمالىا الألصاثلا
ولملثلمدالإلنخسجق اولملالخقلاوفيصالوةملاوحتنكمهمااهس،اوكهوكاز اخعالاتقرريالخلازستالإلمشسدع اولملسوقا اولملخةىّةا ا
اسوخنمق الوخاسمع ،اوأدولتاإدلمةالملدسلياولإلجيلءلتالإلدلمع الملبرط الويتامتاتصمقمهساخصقصساطاحخقسجستهمالخلسص ؛ ا
ا

 )20اتة ع الحلمسع الوصسمز اورعاز الألغهع از اخعالالوخةققمالوفةسلاوىمدسلي،اممساعاؤد اإىلانظامازيلقبا ازنستاب ا
ملدخىفازرخثعستاوتقسقستاوأمنسطالإلنخسجاولوخرثعق،ازعاتثفريالملةىثزستاوانسءالوةاملتاوخىبق اذه الطاحخقسجست؛ ا
ا

 )21التخهال الوخةىقماولوخامعب،اخسص اوىشبسب،ازعالورتكق الى الإلمشسداإليايلءاممسمتاستاأصاحسبالحلقاسالتا
لوصريريةاوزةيفخهم،اوموحالملبسدمة،اولطااخنكسم،اولوخراثعقايفاتعاتالالوةقما اولأللماسلالو مللقا ،اوجةالالو مللا اأكثايا
جسذاق اهلم؛ ا
ا

 )22ا دلماتنمق الإلنخاسج،اولوةااملتالإلدلمعا اولويعسدعا األصاحسبالحلقاسالتالوصاريريةا،اوزنظماستهم،اولملؤتراستا
لوصريريةاولملخثتط الحلام،ازعاإععاءالذخمس اخسصاوىنرسءاولوشبسب؛ ا
ا
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 )23اتة ع الوخةسوناا ااىالنالجلنثباولوخةسونالوثعايي،اوتة ع الوخةاسونااا الوشامسلاولجلناثباأعضاسً،اوخحرا ا
إنخسجق اأصحسبالحلقسالتالوصريريةاوقامتهمالى الملشسمك ايفامجقعالألتثل ،امبساعخمسش ازعاخط المالاأدعاساأاسااسا
لوصسدمةال الملؤمتيالوثسوثاوخمثعلالوخنمق ؛ ا
ا

 )24اتقررياقاملتاأصحسبالحلقسالتالوصريريةالى ااعسدةاقامتهمالىا الملراسوز اولواخحنكمايفااقئاخهمالطاقخصاسدع ،ا
وزشسمكخهمايفاتعاتلالوةقم الوريهلئق ال اليعقالوةملالجلمسلياوإقسزا الوخةسونقاستاولجلمةقاستاولوشابنكستااولملنظماستا
لألخيى،اوتة ع ازشسمك الوفئستالويتاحتظ اتةىقاعسًاانربامتثقلاأدن ،ازثلالونراسءاولوشابساب،اولملراسولةايفاتاىطخهسا
وصنعالوةيلم .ا
ا

املتابعـة

ا

ا

 )25اعُشاعامجقعاأصحسبالملصىح ايفاجلن الألز الوريهلئيالوةسمليالى الواالثةاإىلالتباس اذاه الوخثصاقست،امباسايفا
ذوكازنظم الألغهع اولو ملل ،اولوصناو الواووياوىخنمق الو مللقا ،اوايناسزجالألغهعا الوةاسملي،اووكاسطاتالألزامالملخحااةا
لألخيىاوأجه تهسالويئستق ،اولى الطامتةسءامبرخثىالواثليااشاأنهساونشايذس،اولورتوعاجاطالخمسدذاس،ااوتقراريالواخةىم،ا
ولختسذالإلجيلءلتاوتبسدلالخلربلتاز اخعالالتخدالزهس؛ ا
ا

 )26ا وعُطىباز اأصحسبالملصىح اتقرريالملخساة ال اليعاقامتاماخسملا اوىداربلتايفااةا الجملاسطاتالويئقراق ا
وتةققمهساوتة ع اتبسدهلس،ازثلالملنهاقستاجلمعالوبقسنستااشأنالألتثل اولوانظمالوريهلئقا الحملىقا اولوثلنقا اولإلقىقمقا ا
ولواووق ؛اوتعاز الألغهع ؛اوايلزجالوشيلءالوةسز  .ا
ا

