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 العاملي الغذائي األمن جلنة

 الدورة الثالثة واألربعون

 "إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية"

 2016أكتوبر/تشرين األول  21-17روما، إيطاليا، 

 اتـالتوصي –ربط أصحاب احليازات الصغرية باألسواق 

ا

 ةـمقدم -أواًل 
ا

الواه اااسألتاثل االوصاريريةاالحلقاسالتااأصحسباماطااشأنالملرخثىاترخنرياذه الوخثصقستاانخسئجالملنخاىالويفقعا-1

اتشااقعااإىلاوتهاا االملثجاثدةاالألدوا ااإىلاتراخناااكماساا،2015اح عايلنا/عثنقاثاايفالوةاسملياالورياهلئياالألزا ااجلنا االةاته

الجلاث اازا اازخحايماالاس ااإىلاتةقًسالوىان اوطاع احتةققايفاترسذماأنالوخثصقستاز اوُعيلد.الجلقاةالورقستستاولملمسمتست

.الواثل االورياهلئياالألزا ااتاقس اايفاكس اغهلءايفاوىحقالملطيدالإللمسلاوالمالوطثلق الوخثجقهق الخلطثطالوبىالنافقهاتنّفه

ا.1وتثجقهست،االاإنهساتنكمىهساتثصقستاز اوىان اخيىلألانخاستلملايفاجسءازساصقسغ الوخثصقستاذه اتةقااوطا

ا

يفاضمسنالألز الوريهلئياولوخريهع ايفالحلسضياولملرخةبل،امبسايفااأتستقًسادومًلا2عىةباأصحسبالحلقسالتالوصريريةا-2

ذوكااعسدةالإلنخسجالوريهلئيالوعاا اوخىبق الوطىبالوةسمليايفالملرخةبل.اوعشنكلاأصحسبالحلقسالتالوصريريةاجممثل ازخبسعن ا

الوةاعاااااللازاساانفراهاالوثقا ااويفايفالملسئ از اإمجسويالإلنخاسجالورياهلئي،ااا70ز الألفيلدالربالوبىالناولألقسوقم،اوعثفيونا

الألتاثل اازا االونكاثرياايفالوصاريريةاالحلقاسالتااأصاحسبااوعشاسم اا.لوخريهعا ااوتاثءاالورياهلئياالألزا االنةاال ااز اعةسنيازنهم
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وتىةاباا.اصاحق االاق ااكرابااتبلاتالمافثلئااوحتةققالألتثل اإىلاوىثصثلاحتاعستاأعضًساعثلجهثناوونكنهمالملرتلاط ،

لحلنكثزستادوملاأتستقسايفازةسجل الوةقثدالخلسص ااهماوتةظقمالحخمسلالوثصثلالملفقااإىلالألتثل الملثيثق اولجمل ع .اوز ا

ز اخعالاتثفريالوفثلئاالويتاتةاثدااا2030شأناذوكادلماجهثدالحلنكثزستالملبهوو اوعامتةسءاخبط الوخنمق الملرخالز اوةس ا

اصحسبالحلقسالتالوصريرية،اوحتةققالألز الوريهلئياولوخريهع اوىامقع.لى الألز الوريهلئياولوخريهع األ

ا

عخريّقيالملشهاالطاقخصاسد اولطاجخماسلياولوبقئاياولورقستايالواه ااااااأصحسبالحلقسالتالوصريريةايفاتقس ازخريري:اا-3

عةملايفاتقسقهازةظماأصحسبالحلقاسالتالوصاريريةاارايل اغاريازرابثق .اوعشانّكلاكالازا اترياريالملناسا،اولوخرياقريلتاااااااااااا

تفاس االواميثغيلفق اولوضريثلستالونسمج النهس،اولوخحّضي،اواعاسدةالنخشاسمالون للاستاولملشايدع ادلخىقاًساولوعاجائ ،اولماااااا

ذاه اااةا ااالملالخقلاوتريريالونظمالوريهلئق ،احتاعستاألصحسبالحلقسالتالوصريريةاوفيصًساهلمالى احااتثلء.اوقااتخقحا

وحتر الطاتخالز الطاجخمسلقا اااتنثععالواخل،تة ع اوا،لوخريقريلتاإزنكسنقستاوىنفسذاإىلاأتثل اجاعاةاأواذلتاققم األى 

.اوتشاملاذاه الوخحااعستالملداسليالملسوقا ،اولوشايوطاغاريااااااااضًساحتاعستاكابريةاونكنهساقااتطيحاأعولطاقخصسدع اولوبقئق ،او

لملنصف ،اولوثصثلالوفةىياإىلالألتثل ،اولوثصثلاإىلالألملضياولملثلمدالوطبقةق الألخيىاولتخدالزهسااشنكلازرخال .اوقاااا

بالحلقاسالتالوصاريرية،اااتنشأاحتاعستاأخيىاارببالمتفس اتنكسوقفالملةسزعاتاولملدسليالويتاتثلجهالوةاعااازا اأصاحسااا

.اوتشملالألتبسباوملءاذه الوخحااعست،ااتيعةًساتقمسالونرسء،افقمساعخةىقااسوثصثلاإىلالألتثل ايفالملانالويتاتشهاامنثًل طا

ضةفالوبنق الوخحخق اونظمازةىثزستالألتثل ،اولاا اكفاسءةالملااخعاتاوأتاثل الخلاازست،اوضاةفالملؤتراستاولأللايااااااااا

يفاخىاقااقئا ازثلتقا اااااذسزاسًااخحاعستاولوفيص،اتىةابالورقستاستالوةسزا اولطاتاخثمسملتادوملًاااالوخنظقمق .اويفاوجهاذه الو

األصحسبالحلقسالتالوصريرية.

ا

يفالملسئا ازا اأصاحسبالحلقاسالتاااااا80لألتثل الحملىق اولوثلنق اولإلقىقمق اولونظمالوريهلئقا :اعةمالاأكثايازا اااااا-4

زا ااا3يلوصريريةايفالوةس ايفاأتثل الألغهع الحملىق اولوثلنق .اوقااعرتلوحانطس اذه الألتثل الملخنثلا اوىريسعا ،الوايتاتةُبااااا

ااخعاهلسازةظمالملثلدالوريهلئق الملرخهىنك ايفالوةس ،از الورقس الحملىياإىلالوةساياوىحاوداوصثطااإىلالملرخثىالإلقىقمي،اوقاا

تخماإقسزخهسايفاتقسقستامعفق اأواشبهاحضيع اأواحضيع ،اأوالى الزخاالداذاه الوراقسقست،اوذاياتايتبطااشانكلازبسشاياااااااا

وجتهق ذاساوتاالوهلسادلخالاااااإنخسجهاسااسونظمالوريهلئق الحملىق اولوثلنق او/أوالإلقىقمق .اوذهلاعة اأنالألغهع الملةنق اعخما

ملضسف اذه ايفاخىقافيصالملاولملرسذم ايفالوخنمقا الحملىقا اولطاجخمسلقا اااالالوةقم ذه الونظم.اومينك اأناترسلاالمىقستا

ومينك اإقسزخهاساأعضاًساضام ااااولطاقخصسدع ،النازساعخماتالولاز لعسالوةقم الملضسف اضم الونظمالحملىق اولوثلنق اولإلقىقمق .ا

لتالوصاريرية،اودااازا ااااتيتقبستازنّظم اأوااشنكلاخمصصاأواغرياممساياعخاقحالمل عااازا المليونا األصاحسبالحلقاساااااااا

وظاسئفازخةاادةاتخدطا انطاس اتباسدلالوراىعاوخراخحا احقا ًلاااااااااوذيااتؤد االحلثلج الويتاتةققادخثهلماإىلالألتثل .

يفانظامامجاعااالا اذاه الألتاثل ااااغسوبًسازساعاخمالوخريسضايااا.اولى الويغماز اأذمقخهس،اوىخفسللالطاجخمسلياوتبسدلالملةسم 

الألدو الويتاترخنريااهسالورقستستالوةسز .الوبقسنستاممساعؤيياتىبًسالى اقسلاة

ا
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يفالوبىاالنالونسزقا .اوإذلاااالو مللقا اايفالملسئا ازا الوةاثةالوةسزىا ااااا43لملنظثمالجلنرسني:اتشنكلالونرسءازسازةاواهااا-5

اتحصى الونرسءالمل لملستالى انفسافيصالوثصاثلاإىلالملاثلمدالإلنخسجقا ازثالالويجاسل،افإناهااإزنكاسنه ااعاسدةاغاعاااااااااا

.اويفاكاثريازا الألحقاسن،اااا4يفالملئا اا17-12يفالملئ ،اومينك اخف ازةالانةصالوخريهع اانرب اا30-20ز لمله اانرب ا

أصحسبالحلقسالتالوصريريةافيصاأقلاوىثصثلاإىلالألتثل ،اوذوكانخقا اوةاةاققثداحمادة.اواسوخاسوي،ااز انكثناوىنرسءات

إىلالألتثل األصاحسبالحلقاسالتالوصاريرية،افضاعاالا اتةظاقماااااااز الوضيوم ازةسجل اذه الوةقثدااوضمسنالوثصثلالوةسدلا

لواومالويئقريالوه اتضطىعااهالمليأةااسوفةلايفاجمسلالألز الوريهلئياولوخريهع .اوتظهيالوةقثدالملفيوض الى اوصثلالونراسءاا

سجالونكفاس ،ااز اأصحسبالحلقسالتالوصريريةاإىلالألتثل اكنخقا اوضققالوثق ،اولورتكقا الملخنكايماوةمالالملايأةالىا اإنخااااااا

ولا اتنستبالملرؤووق اوىةملاغاريازاافث الألجاي،اولاا اتنكاسفؤافايصالوثصاثلاولطاتاخفسدةازا :الألصاثلالإلنخسجقا ،اااااااااااا

ولوخنكنثوثجقس،اولوخمثعل،اولوخةىقماولخلازستاذلتالوصى ،اولوخأيريالحملاودالى الوةيلملتااشأنالملراسئلالطاقخصاسدع ايفااا

أخيى.اوتةّيالإلجيلءلتالوفةسو ااضيومةاتة ع اولحارتل اواسعا اوإلماسلاحةاث ااااا،از اا اأزثمالحملىيالألتيةاولجملخمع

لإلنرسن،امبسايفاذوكالإللمسلالوخامجيياوىحقايفالوريهلءالونكس ايفاتقس الألز الوريهلئيالواثل ،ازا اأجالالملراسولةااا اااااا

الجلنر اومتنك المليأة.

ا

لوشبسب:امينك اوىنظمالو مللق اولوريهلئق اأناتشنكلاقطسلساذسزساوىشبسبالوهع اعرخنكشفثنافيصالوااخلاولوةمالاااا-6

أصحسبالحلقاسالتالوصاريريةالةباستايفالوثصاثلاإىلااااالوشبسباز ايفاكلاز الملنسلقالويعفق اولحلضيع .اومينك اأناعثلجها

وةاملت.اوإنالطاتخثمسمايفااملل الحلقسالتالوصريريةاولوبنق الألتثل انخقا اونةصالملثلمدالملسوق ،اولوفيص،اولملهسملت،اول

ااا لوخحخق اوألتثل اأزياأتستياوخثفرياأزثى انسجح اوتبلالق اقساى اوىخطبققاجلمقعالألجقسلالوةسدز .

ا

لألتثل الواووق :اعةملاأصحسبالحلقسالتالوصاريريةاأعضاًسايفاأتاثل الوخصااعي،اأواأنهاماعيغباثنايفالملشاسمك ااااااااا-7

ومينك اهله الألتثل اأناتثفياإزنكسنستاوخحةققاققم اأكرباولطاخنيلطازعاممساعخقحاأزسزهمافيصساوحتاعستاخسص .اافقهس،ا

لملشرتع الملؤترق الوةاسدمع الىا اتقراريالحلصاثلالىا الملاثلمدالملسوقا ،اواناسءاقااملتاأصاحسبالحلقاسالتالوصاريريةااااااااااااا

قااعثلجاهاأصاحسبالحلقاسالتالوصاريريةاأعضاًساحتااعستاااااااواوتامعبهم،اكا ءاز التخثمسملتهمالى الزخالداتىرى الوةقم .

أصاحسبالحلقاسالتااااقاااعنكاثنااواولملخطىبستالألخيىالملخةىة اارعاز الألغهع اوجثدتهاس.االملةسعريالملخفقالىقهسادووقسوخىبق ا

شيوطاوممسمتستاجمحف ايفاذه الألتثل .اومينك اأناعراهلالوخاامعباوتنمقا الوةااملتااشاأناااااااليض اوةةثداأولوصريريةا

اومينك وظسئفالألتثل ،اوحمثالألزق اوتةىقمالحلرسب،اوصثلاأصحسبالحلقسالتالوصريريةاإىلالألتثل اولتخةالدذماهلس.ا

تالوصريرية،اوذثاأزيامينك افهمهااشنكلاأناتؤييالألتثل الواووق الى الألز الوريهلئياولوخريهع الخلسص ااأصحسبالحلقسال

اأفضلاز اخعالامجعالوبقسنستاوحتىقىهس.

ا

وذاياليضا ااالى احاااتاثلء،ااااألغهع دالتشرت اوتثّمتشنّكلاأتياأصحسبالحلقسالتالوصريريةاجهستالوخريهع :اا-8

ومينك اوخطثمانظماتنثععالإلنخسجاأنادر اقامةاأصاحسبالحلقاسالتااااورثءالوخريهع ااربباجممثل ازخنّثل از الألتبسب.

يفانفسالوثق .اوعةا اأصحسبالحلقسالتالوصريريةالألغهع االوخريهو لوصريريةالى الملشسمك ايفالألتثل ،اوحتر اوضةهما

يفالحلفسظالى ااتستقًسأالويتاترسذمايفالونظمالوريهلئق الوصحق اولملخنثل اولملخثلان ،ااشنكلازرخال ،اومينك اأناتىةبادومًل
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ولنازساطااعرتلفقاوصثهلماإىلالألتثل ااةمىقستازعائما املنسووا الألغهعا اااالوةعاق اا ازرخهىنكيالإلنخسجالوريهلئياوزصسدم .ا

قبلالحلصسداواةا اوخت عنهساومبيلفقالونةلالملنستب ،اقااُتفةاالألغهع اوتظهايازشاسكلازخةّىةا اااسجلثدةاقاااتاؤييالىا اااااااا

اوألغهع .الونثلق الوخريهوع 

ا

لوشيلءالملؤتري:اتشنكلاايلزجالوشيلءالملؤترياأدلةازفقاةاوياطالملنخا ااهقنكلازانظماوىطىابالىا الملنخااستاااااا-9

لو مللق ،اممساقااعرسلااأصحسبالحلقسالتالوصريريةالى الوخدطاقطاوننخاسجاوتنثعةاه،اوتاثفريادخالامينكا الوخنباؤاااهااااااااا

يفاحسطاتالألازستاولون للستاولونكثلم الوطبقةق .اوجياباأناتنكاثنااااامج اأكرب،امبسايفاذوكاوتقى اوالماتبلالوةق ا

اذه الوربلزجاذسدف اوزنرة ااشنكلاجقااوأناتخبعاإجيلءلتاشفسف اوتشسمكق األصاحسبالحلقاسالتالوصاريريةاوزنظماستهم.اااا

لحلقاسالتااوقااعاؤد الوانةصايفالوطىاباولملاافثلست،اأواتةةقااالإلجايلءلتاأواصايلزخهساإىلاإقسزا احاثلج األصاحسبااااااااااا

ومينك اأناعرسلااإدزسجاأصاحسبالحلقاسالتالوصاريريةايفاتصامقماوتنفقاهااايلزجالوشايلءالوةسزا الىا ازةسجلا اااااااااااالوصريرية.

ولملراخهىنك الحملىاق ،اوحتةقاقازناسفعااااااز اأصحسبالحلقسالتالوصريريةالطاحخقسجستالخلسص اارقسقستاصريسمالملنخا 

ل اأصحسبالحلقسالتالوصريريةايفاوضاعاتيتقباستاتةسقاالتالوشايلءااااالجخمسلق اواقئق اولقخصسدع .اكمساأنهاز اخعالاإشي

اآخياوذثاضمسنالوخأكااز اأنهساتىيبالحخقسجستهم.اًسلملؤتري،افإناذنس اذاف

ا

االتوصيات

ا

يزيالوخثصقستالوخسوق اإىلازةسجل اأذمالوخحاعستاولوفيصاز اأجلاحتر افيصاوصاثلاأصاحسبالحلقاسالتااااتا-10

غارياأناهااازا اأجالالورقستاستالوةسزا ،اااااازثجه ااشنكلاأتستياإىلالحلنكثزستاوذيالملهكثمةاألعا .لوصريريةاإىلالألتثل ا

وإنالوخثصاقستالثلقا الوطاساعاوغاريااااااجيثااألصحسبالملصىح الآلخيع اأناعنّفهولالإلجيلءلتالملثصا ااهاساوزنسصايتهس.ااا

ا.رستهسزى ز اوعخة اتفرريذساوتطبقةهسامبساعخمسش ازعالونظمالوةسنثنق الوثلنق اوزؤت

ا

لويعفقاا اا–مجاعااقسناستاشااسزى ااشاأنالألتاثل المليتبطاا اااسونظمالوريهلئقا الحملىقاا اولوثلنقا او/أوالإلقىقمقا اااااااااا(1 

ناث ااوخحرا اقسلااةالألدوا اوىرقستاست،امباسايفاذواكالورا ،اواااااااا–ولحلضيع اولويتقم اوغريالويمسق الىا احاااتاثلءاااا

زناخظمازا اجثلنابانظامامجاعالوبقسناست،اوإتسحا اذاه اااااااااالجلنس،اولوبقسنستالملصنف اجرييلفقس،اوتضم اذواكاكاسناباا

ا5لملةىثزستاألصحسبالحلقسالتالوصريرية؛

ا

ألصاحسبالحلقاسالتالوصاريرية،اتاثفياأتاةسملالسدوا اوشافسف اتنكاسف الماالااااااااااتة عا ااقئا اأتاثل اأكثايامتنكقناسًاااااا(2 

اولتخثمسملتاأصحسبالحلقسالتالوصريريةااشنكلاكس ؛

ا

أصاحسبالحلقاسالتالوصاريريةاإىلالألتاثل اولملةىثزاستالا الألتاةسمالملفقااةااااااااادلماآوقستااأتةسمازةةثو اوثصثلاا(3 

ف األصحسباولوشفسف اويفالوثق الملنستب،از اخعالاتنكنثوثجقسالملةىثزستاولطاتصسطات،اونظمالملةىثزستال الألتثل الملنكّق

اع ؛لحلقسالتالوصريرية،اوخمنك الختسذاقيلملتازرخنريةااشأنازساعنبريياإنخسجهاواقةه،اوزخ اوأ

                                                
5
ا.إوقهمينك الطاتخنسدااعشنكلازىفالوبقسنستال اأصحسبالحلقسالتالوصريريةالخلسصامبنظم الألغهع اولو ملل ازثسطًا  
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ا

تة ع اوتثتقعانطس الوفيصالملخسح ،امبسايفاذوكاتنفقهاايلزجالوشيلءالملؤترياوىمؤترستالوةسزا ،اولملراسلالتاااا(4 

لوريهلئق اولوخريهع الملامتق ،احقثاعيتبطاأصحسبالحلقسالتالوصريريةااسوطىبالملنظمالى الملنخاستالوريهلئقا اولو مللقا ،ااا

وريهلئقا الآلزنا اولوصاحق اولملريهعا الملنخاا ازا اقبالاأصاحسبالحلقاسالتااااااااااوحقثامينك اوىمرخهىنك الوثصثلاإىلالملثلدال

ا  لوصريرية،امبسايفاذوكاخعالامجقعاحسطاتالألازستاولوصيللستالويتالسلاأزاذس؛

ا

تنطاث الىا اليلئاقازعائما ،امباسايفاذواكاوريا ااااااااشاسزى ااإجيلءلتالوشيلءاز اخعالاتشااقعالتفسقاستاااحتر اا(5 

األدلء،اوزافثلستازربة اوتيعة اوزنخظم ،اوكمقستاوألياازنق امينك الوخحنكمااهس؛زبرط ،اولإللفسءاز اكفسو احر ال

ا

وضعاتيتقبستازؤترق اوتيتقبستاخسص ااسورقستست،امبسايفاذوكالوشيلكستالملبخنكيةالويتاتخةىقاااأدلءاتىراى اااا(6 

وزنصافايفااافةسلهلمادوماالوةقم اولويتامتنك اأصحسبالحلقسالتالوصريرية،اوطااتقمسالونرسءاولوشبسباوزنظمستهم،اوقنكثن

اتصمقمالورتتقبستالوخةسقاع اوتنفقهذس؛

ا

تشاقعالطااخنكسمالملؤترياوحتر انظمالإلنخسجالو مللي.اوتة عايادمجا اتنظاقماأصاحسبالحلقاسالتالوصاريريةاااااااا(7 

اوخمنكقنهماز الطانازسجايفاتعاتلالوةقم اواعسدةادخىهمااطيعة اأفضل؛

ا

لألغهع الحملىق از اخعالاتشاقعالورىطستالملدخص الى الملشسمك ازاعامجقاعاااتة ع الملشسمك الوشسزى ايفانظماا(8 

ن،اوطااتاقمسالونراسءاااثناولملنخاااثلجلهستالوفسلى الملهخم ،امبسايفاذوكازنظمستاأصحسبالحلقاسالتالوصاريريةاولملراخهىنكااا

اولوشبسب؛

ا

إىلالملناسلقالويعفقا ااااوصاثهلساوإزنكسنقا االطاتخثمسمايفاآطاتاوزيلفقالوخاهقا اولوخدا ع ،اوحتراقنهس،اوتثلفيذاساااااا(9 

جثدةالألغهع اوتعازخهساوققمخهسالوخريهوع ،اولحلااز النةال الألز الورياهلئيالملاثمسياولوفسقااااااتثلفياواولحلضيع اوخحر 

ا؛ولملهاماز الألغهع 

ا

حتر الوثصثلاإىلالونظمالملسوقا الوشاسزى ،الملنكقفا اطاحخقسجاستاأصاحسبالحلقاسالتالوصاريرية،ااولوايتاتاثفيااااااااااا(10 

جممثل اولتة از الخلازستاولملنخاستالملسوق الملبخنكية،اولوخمثعلالملخنسذيالوصريي،اولوةنثلتالخلسصا اوىخراىقف،اومأ ااا

الملسلالوعاا اوباءالوةمىقست،اولوخأز ؛

ا

تطثعياأواحتر الوبن الوخحخق الخلسص ااأصحسبالحلقسالتالوصريرية،ازثلالواي ،اولمليلكا الوصاريريةالونطاس اااااا(11 

ولوخةبئ اولوخريىقف؛اولوبنق الوخحخق الويتاتياطالملنسلقالويعفق ااسملنسلقالحلضايع اولألتاثل اذلتالوصاى ،ازثالاااااوىخاهق ا

اوحتر الوثصثلاإىلالوطسق ؛ا؛لوطي الوفيلق ،اوأتثل الوبقعالملبسشي

ا

يالواه اعاثفي اااإدمل الوةقم الوبقئقا اولطاجخمسلقا اولطاقخصاسدع اوألغهعا الملنخاا ،اولطالارتل ااسوااومالويئقراااااااااا(12 

اأصحسبالحلقسالتالوصريريةايفالطاتخدال الملرخال اوىمثلمدالوطبقةق اوإدلمتهس؛
ا
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تة ع انهجازخنكسزى اوزخثلان اا الورقستستاولطاترتلتقاقستالوثلنق الألوتاع،امباسايفاذواكالوخااخعاتالوايتااااااا(13 

،اوخراهقلادلمهاسااالحلضاي اا-الويعفايالجلنس،اكخىكالملخةىة ااسوخنمقا الطاقخصاسدع الحملىقا اولوخدطاقطااااانث اترخها ا

اوألتثل المليتبط ااسونظمالوريهلئق الحملىق اولوثلنق اولإلقىقمق ؛

ا

لورتوعجاملنخاستاأصحسبالحلقسالتالوصريريةاذلتالخلصسئصالونثلق الحملادة،او عاسدةالوااخلاوتىبقا الىاباااااا(14 

اثوثجيالو مللي؛لملرخهىنك ازعالحلفسظالى الملمسمتستالوخةىقاع اولملةيف اولوخنث الوبق

ا

اوصاازستالألتاةسم،ااتقررياتنثععالإلنخسجاو عسدةالوةامةالى الوصمثدايفاوجهاتريّقيالملنسا،اولونكثلم الوطبقةقا ،ااا(15 

ا؛وخمنك الطاتخهعا الوريهلئيالألكثياتنّثلًساولحلااز الوخةىبستالملثمسق اوىمالخقلاولألغهع 

ا

ثوثجقاسالملبخنكايةالملنكقفا األصاحسبالحلقاسالتالوصاريرية،اونةالاااااااالطاتخثمسمايفاانسءالوةاملت،اولوبحاث ،اولوخنكناا(16 

خة ع الوةقم الملضسف ،اوتنثععالإلنخسج،اولوةمسو ،اوزصسدمالواخل،اممساعرسلاالى الوخاأز اضاااتةىباستااااولوخنكنثوثجقس،او

ا؛يأتةسمالملثلدالوريهلئق اولوخدفقفاز اآيسمالملدسلياولوصازستايفالواخلالو ملل

ا

لألغهع الملريهع اولوصحق الويتاقااتخقحاألصحسبالحلقسالتالوصاريريةافايصالوثصاثلاإىلاأتاثل اااااتشاقعاإنخسجاا(17 

اجاعاة؛

ا

 اأصحسبالحلقاسالتالوصاريريةازا الحلصاثلالىا ادخالاااااااتة ع اتعاتلالإلزالدلتالوريهلئق الوةصريةالويتامتنّكا(18 

اأفضلاز ازنخاستهم؛

ا

ولوشبسب،از اخعالاتة ع افيصاحصاثهلمالىا الألصاثلاااامتنك اأصحسبالحلقسالتالوصريرية،اطااتقمسالونرسءاا(19 

ولملثلمدالإلنخسجق اولملالخقلاوفيصالوةملاوحتنكمهمااهس،اوكهوكاز اخعالاتقرريالخلازستالإلمشسدع اولملسوقا اولملخةّىةا ااا

ا؛مالخلسص ،اوأدولتاإدلمةالملدسلياولإلجيلءلتالإلدلمع الملبرط الويتامتاتصمقمهساخصقصساطاحخقسجستهاسوخنمق الوخاسمع 

ا

تة ع الحلمسع الوصسمز اورعاز الألغهع از اخعالالوخةققمالوفةسلاوىمدسلي،اممساعاؤد اإىلانظامازيلقبا ازنستاب اااااا(20 

املدخىفازرخثعستاوتقسقستاوأمنسطالإلنخسجاولوخرثعق،ازعاتثفريالملةىثزستاوانسءالوةاملتاوخىبق اذه الطاحخقسجست؛

ا

وىشبسب،ازعالورتكق الى الإلمشسداإليايلءاممسمتاستاأصاحسبالحلقاسالتاااااالتخهال الوخةىقماولوخامعب،اخسص ا(21 

لوصريريةاوزةيفخهم،اوموحالملبسدمة،اولطااخنكسم،اولوخراثعقايفاتعاتالالوةقما اولأللماسلالو مللقا ،اوجةالالو مللا اأكثايااااااااا

اجسذاق اهلم؛

ا

،اوزنظماستهم،اولملؤتراستااادلماتنمق الإلنخاسج،اولوةااملتالإلدلمعا اولويعسدعا األصاحسبالحلقاسالتالوصاريريةاااااااا(22 

الوصريريةاولملخثتط الحلام،ازعاإععاءالذخمس اخسصاوىنرسءاولوشبسب؛

ا
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تة ع الوخةسوناا ااىالنالجلنثباولوخةسونالوثعايي،اوتة ع الوخةاسونااا الوشامسلاولجلناثباأعضاًس،اوخحرا اااااااا(23 

مبساعخمسش ازعاخط المالاأدعاساأاسااسااااإنخسجق اأصحسبالحلقسالتالوصريريةاوقامتهمالى الملشسمك ايفامجقعالألتثل ،ا

الوصسدمةال الملؤمتيالوثسوثاوخمثعلالوخنمق ؛

ا

تقررياقاملتاأصحسبالحلقسالتالوصريريةالى ااعسدةاقامتهمالىا الملراسوز اولواخحنكمايفااقئاخهمالطاقخصاسدع ،ااااااا(24 

ولملنظماستاااولجلمةقاستاولوشابنكستاايفاتعاتلالوةقم الوريهلئق ال اليعقالوةملالجلمسلياوإقسزا الوخةسونقاستاااوزشسمكخهما

ب،اولملراسولةايفاتاىطخهساااوتة ع ازشسمك الوفئستالويتاحتظ اتةىقاعًساانربامتثقلاأدن ،ازثلالونراسءاولوشابساالألخيى،ا

اوصنعالوةيلم.

ا

اةـعبتاامل

ا

مباسايفااُعشاعامجقعاأصحسبالملصىح ايفاجلن الألز الوريهلئيالوةسمليالى الواالثةاإىلالتباس اذاه الوخثصاقست،اااااا(25 

ذوكازنظم الألغهع اولو ملل ،اولوصناو الواووياوىخنمق الو مللقا ،اوايناسزجالألغهعا الوةاسملي،اووكاسطاتالألزامالملخحااةاااااااا

لألخيىاوأجه تهسالويئستق ،اولى الطامتةسءامبرخثىالواثليااشاأنهساونشايذس،اولورتوعاجاطالخمسدذاس،ااوتقراريالواخةىم،اااااااا

اعالالتخدالزهس؛ولختسذالإلجيلءلتاوتبسدلالخلربلتاز اخ

ا

وُعطىباز اأصحسبالملصىح اتقرريالملخساة ال اليعاقامتاماخسملا اوىداربلتايفااةا الجملاسطاتالويئقراق ااااااااا(26 

وتةققمهساوتة ع اتبسدهلس،ازثلالملنهاقستاجلمعالوبقسنستااشأنالألتثل اولوانظمالوريهلئقا الحملىقا اولوثلنقا اولإلقىقمقا اااااا

اشيلءالوةسز .ولواووق ؛اوتعاز الألغهع ؛اوايلزجالو

ا


