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 مؤمتر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي
 ألفريقيا

 الدورة احلادية والثالثون

 2020مارس/ آذار  27-23شالالت فيكتوراي، زمبابوي، 

  حملة عامة عن برامج األهداف االسرتاتيجية ملنظمة األغذية والزراعة
 
 نبمطهلوطي لث يطخسةبدعطة لضهطإلبعذطاطالهطية للهطديقاذيةهط)ي طاله(طيخلعصطابقطبعئج،طد ع ضطي عبمبي تطط-1

طاةي انهط يةهنبي طيارتنتي عمعهطاننطيهنبي طيق ئعععهطيقيتطميكن طي ط نر  طةجن طقنعنقط بنعذطيقطبنعئجطيملنعقطدي عنبناج ،طد ان  
طيقبطلعهطي عببياهطد نبمطحملهطةعاهطة طيقربياجطيارتتي عمعه.

ط
 إطار منظمة األغذية والزراعة اخلاص ابلنتائج

 
،طإببننعذطيرتننتي عم طل عننب ط1،طباندننعطقجط ننةصطيةرتعرتننعهطقجلطالننه2010لعتشننبطةلنننطي طالننهط ثلجننا،طاطننلطةننعمطط-2

دحينبغطيإلبنعذطيارتنتي عم طيةهنبي ط قفتيط تيدحطب طة  طرتطةي تطدمخسطة  يطرتطهطدجي يطيرتبع يضاطثننطيذبننطرتنطةي ت.
يارتتي عمعهطدي خ جع تطي ط ةغيطابقطعناهط  طيةةضنع طديمبلننطيقنبدقطبنبةاطان طي طالنه،طمنعطلعنعهاطهطقنعنقطيةهنبي ط

ططيقعع عهطيقرال هطقألةضع ،طده :
ط

ملطحي ننننط عنناطيقطنننع طيقنضننع طةجننن طياننةةطديمعنننبيمطيةانن طيقلنننليئ طدرتننة طيقبلللنننهطقجعلنننط نننبذجيعدعطةجنن طبطنننع طةننعط()ي
طدحاننن طدالنننليبطلجنننوطيهبععجنننعااطيقبللدلنننهطدي دير ننناطقععع نننةيطهعنننعديطاجرهنننعططه مجعننننطيةدرنننع تطةجننن ط نننلي طثنننع يب

طديق نه؛ يقط عط
ديقنضننع طةجنن طيقفننن طدغ نننطيقبنننبمطيارب ننعغيطدياجبلننعة طقجملعننن،طبنناوغيط مبننعيطية للننه،طدقعنن طيقبطلعننهطط)ب(ط

ط يق لفعهطدرتانطي عع هطي عببياه؛
                                                      

طيقةيذغطهطياا طيقرعينط"ديد"طا طيقط ةصطيةرتعرتعه.ط10/2009ر يذطي رمت طذراططط1
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ديإلغيذيطديارتنننبخبيمطي عنننببياع طقجلنننةيذغطيقساعععنننه،طمنننعطهط قنننوطيةذيضننن ،طدي عنننعو،طدي نننةي ،طدي طنننع ،طدي نننةيذغطط)ي(ط
 يقةذي عه،طق عحلطيجععلطيملعض طدي عبنان.

 
دلعنننننبطبط بنننننعذطي طالنننننهطيخلنننننعصطابقطبنننننعئجط  ط نننننة يط"رتجعنننننجهطيقطبنننننعئج"طيقنننننليطلننننن ب طبننننن طيةهنننننبي طديقطنننننةي جطط-3

طعهاط ال هطاعبةو تطا طيقطبعئجطهطقنعقطيةهبي طيقعع عهطقألةضع :د ع .2دي خ جع ت
 
دلبةرنطقنن  عط قب غطيةهبي طيارتتي عمعهطيقطةي جطي بعجنهطابقبطلعهطهطيقاجبي طديةرعقعاطدةج طي عبةىطيقعع  .ط(ي)ط

ط.ةج طابىط بعذطزاينطبةلنطيةجنطا طرانطيةةضع طمععمهع تطا طي طاله
بلننن ي تطهطيقاع نننهطيقبلكعطعنننهطيقنس لنننهطيدطيإلرجعلعنننهطيدطيقعع عنننه،طدهطيقننننبذي تطي بعهنننهطقبننعنننقط  نننلطيقطنننةي جطيقط(ب)ط

ط هب طيرتتي عم طحمبغ.
دهننن ط نننطماطةننن ط طفعنننلط نننبخال تطي طالنننهطةجننن ط   نننكنطي خ جنننع تطاعنننعمهع تطي طالنننهطي اعشننن يطهطيقطنننةي ج.ط)ي(ط

طععغلهطدي ةيذغطا طخعذيطي عايمعهطةج طيقعةي .ي عبةو تطيقنس لهطديإلرجعلعهطديقعع عه،طابرتبخبيمطي ةيذغطيق
ط
ط:ديةهبي طيارتتي عمعهطقجلطالهطه طةج طيقطنةطيقبعقط-4
ط

:طي عننعمههطهطيقنضننع طةجنن طياننةةطديمعننبيمطيةانن طيقلننليئ طدمجعنننطيشننكعلطرتننة طيقبلللننهط1ب طيارتننتي عم طي ننط(ي)ط
ا طيهبي طيقبطلعهطي عببياهطةج طاعبةىطي ب طيارتتي عم طقببانطط3دط2لعبع طخبلعهطارش ي تطقج ب  ط

ط.يشكعقاطيقبنبمطيحمل زطهطجمعلطيملبطا طيمعبيمطيةا طيقلليئ طدرتة طيقبلللهطجبلعن
:طجعننطيقاذيةنهطديقلنعاب تطدا نعلبطيةأنعرطيثرن ط مبعجعنهطديرتنببياهطلعنبع طاب نينطة ن ط2ي ب طيارتتي عم طط(ب)ط

اننن طيهنننبي طيقبطلعنننهطي عنننببياهطقبباننننطيقبننننبمطيحملننن زطةجننن ط نننععبطط15دط14دط6دط2ارشننن ديطا  اسدنننعطابةهنننبي ط
 طديحملع اننهطةجنن طي ننةيذغطيقةذي عننه.طد ضننع هط  ط قننو،طيإلمبعجعننهطي عننببياهطد ننبهةذطيقاع ننهطديقبكعننلطانننط لنن طي طننعط

ط.ةج طاعبةىطيقطةي جط15دط14دط13رتعم يط بانطيذبنطارش ي تطقألهبي ط
ط10دط8دط2دط1:طيملب طا طيقفن طهطيق لنلطلعنبع طببعنعهطارشن ي تطخع نهطابةهنبي ط3ي ب طيارتتي عم طط(ي)ط

ط8دط5دط1تي عم طدرتناعهطارشن ي تط)قألهنبي طا طيهبي طيقبطلعنهطي عنببياهطةجن طاعنبةىطي نب طيارتنط13د
(طةجننن طاعنننبةىطيقطنننةي جطقنعنننع طاعنننبةىطيقفنننن طديقة نننةلط  طي نننةيذغطيامبعجعنننهطديقنننبخن،طدا نننعغذطغخننننط14د

ط.د  صطةلنطائنه،طدي ععدييطب طياطع 
ةهنننبي ط:طمتكننن طماننناطزذيةعننهطد ليئعنننهطيثرننن طتنننةادطدثفننع يطلعنننبع ط ذبعنننهطارشننن ي تط4ي ننب طيارتنننتي عم طط(غ)ط

ةج طاعنبةىطي نب طيارتنتي عم طقبباننطيقبنعنعطع تطةجن ط نععبطثفنع يطيقنطااطط17دط12دط2يقبطلعهطي عببياهط
يقلليئعننهطدتةقعب ننع؛ط علننعطل عننبعع طمرشنن طخننعصط هننبي طيقبطلعننهطي عننببياهطابعجننقطابق ننعبط نن طيقنننعمةينطغد ط

ط. بالغطدغد ط طاعاطةج طاعبةىطي خ جع ت

                                                      
ط.C 2019/3هطيقة عنهطط26  طط22يما طيقفن ي تطا ططط2
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:طزوغيطربذيطرتانطيقععشطةج طانعداهطيقب بلبي تطديةزاع تطلعبع طببععهطارش ي تط5ي ب طيارتتي عم طط(ه)ط
قببانطيقبنععطع تطهطيقنبذيطط16دط15دط13دط11دط2دط1ةج طاعبةىطي ب طيارتتي عم طخع هطابةهبي ط

ةج طيق لةغطديةا طيقلليئ طدةبغطيةشخعصطي بض ذل طا طيقكةيذث،طابإلضع هط  طيذبعهطارش ي تط بهط
طةج طاعبةىطيقطةي جطقببانط بيب طيملبطا طي خعب طةج طي عبةل طيقنس يطديةرت ي.ط13دط5يقبطلعهطي عببياهط

 املستجدات الرئيسية - اثنًيا
يإلبننعذطيارتننتي عم ط ،طدةجنن طهننليطيقطنننة،ط ننا طيرتننبع يض3نطرتننطةي تلننباطيرتننبع يضطيإلبننعذطيارتننتي عم طثنننطيذبننط-5

 2021.4ةج طي ط ع ضطيقة عنهطيخلبعاعهطةج طارمت طي طالهطهطغدذ ناطيقرعمعنهطديةذبعن طهطةنعمطط2020ي نانطرتعابيطهطةعمط

،طد عالناطيدجناطيقبن زذط2030درتب لنطجمعا تطيقتثعاطهطيرتبع يضطيإلبعذطيارتتي عم طاةي اهط بعذطيقطبعئجطاننطخسنهطةنعمط
يطبعب،ط طبجةذيطيمعا تطيإلرجعلعهطديقعع عهط ي تطيةدقةله.دطيارتتي عم طديق  يثع تطا طخاللطحقعع تطارنطااعغذيطيقعلنطلبد

 
ط.5درننننبطيرننننتحطيمجننننسطديرنننن ،طهطغدذ نننناطيقرعقرننننهطديقعننننب طبعننننبطي عئننننه،طةننننبيطااننننعغذي تطقجبعالنننناطي ررتعنننن طقجلطالننننهط-6

طيابلبيطه طةج طيقطنةطيقبعق:ديقبعبلال تطدي اعغذي تط
 
طا طط(ي)ط   طااعغذيطيقعلنطلبديطبعبطه طااعغذيطرعئلهطةج طيةغقهط نةغهعطدأتخلطبااعهعطيقاجبي ،طده طاب ط  طيملب 

يقفن طي برنطديقنضع طةج طياةةطدقع طيقبلللهطدزوغيطيإلمبعجعهطيقاذيةعهطداعبةو تطي عع هطهطي طعبقطيق لفعهط
طدمترنطخ طيارب عغيطيقعع  ، طهطيقطلة طي عببياهدي ععمهه ط)هب طيقبطلعه طيقفن  طةج  طقجنضع  طج ل ه ط(1طسةي

د نةمطي اعغذي،طابارتبععمهطط(.2ديقنضع طةج طياةةطدةج طمجعنطيشكعلطرتة طيقبلللهط)هب طيقبطلعهطي عببياهط
طيقف صط طي ضن طببنبلب طي كعمعه، طيال ي عه طيقطلع ي طددضن ط قوطةلجعع تطيقبنجعن طه طمع  غدي تطابسةذي،

غيطي بيخعنطديملبطا طيدجاطةبمطي ععدييطداةيب طيقضعلطقبىطرتكع طيق للطيقلل طميرجة طيقعةيغطي بعههطقاو
طيقععمل.ةي ط ن ي  طا  طديقبةاط ةاا طاعبةىطيقنبذي تطيقةبطعه ط ع ع طيقيتطلكة  طقجاجبي  طيةدقةله طي اعغذي د عطب

يدطيقيتطه طا ط طنطيإلمعع ،ططيقبدقطيةضعلطيدطهعثطيقبنبو تطيقب لعجعه،طمعطهط قوطيةزاع تطيقساعععه
ده ط علنطا طخاللطب لنهط"يقبة عق"،ط  طجتلنطيقاجبي طي عحنهطديقاجبي طي عبفعبيطاعدعطد ععةبططه طيةثرب.

طيارتبرلعذ. طيقرل ي تطهطجمعل طاعبةو تطذئعععه،ططةج طقبلب طةربطمخعه ط  طش يثع تطرةله طي اعغذي د عبطب
ط) طط(1ده : طيقبدق طيملكةا  ط)يقبععد  طيةب ي ؛ طقبعبغله طابعطع طيرتعرتع طلبعح دي طالع تطيقبدقعه؛طط(2يقلي

طط6(طديمبلنطي بين.5(طدي ررتعع تطيةثعغميعهطدياعاعع ت؛ط)4ديقنسعةطيخلعص؛ط)ط(3)

                                                      
ئج"،طيقطبننعيقط نةصطيةرتعرتنعه،طيانا طيقرنعينط"ديد".ط" طفعنلطخسنهطيقعلننطيقفةذلنهطخب نةصط  نالحطةلجعنع تط ةنبيغطيقنربياجطدي عايمعنهطديق  نبطي عنبطبط  ططط3

ط.()ي(1يقفن يط
،طاعجةاننع تطاف ننجهطةنن طيقعلجعننهطيخلع ننهطابقب ننعدذطب نن  ط2019يق ننعغذيطهطمة لرب/  نن ل طيقرننعينطط1،طاننلث يطي عجةاننع تطذرنناطCL 163/4 نننبمطيقة عنننهططط4

طدضنطيإلبعذطيارتتي عم طيابلب.
ط.CL 163/REPهطيقة عنهطط8  طط6يقفن ي تطا ططط5
يطبعب.2019يق عغذيطهطمة لرب/   ل طيقرعينطط1 يطي عجةاع تطذراط،طالثCL 163/6 نبمطيقة عنهططط6 ط،طي البطا طيقبفع عنطة طااعذغيطيقعلنطلبد
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يطديقاجبي طيقطعاعهط  طيقععهجعهط  ط طععقطرتعاعغذطاكبًطاعينطابقبدلطيااذلهطيق ل يطيقطعاعهطديرنطيقاجبي ط ةدطط(ب)ط
طيملكةاع تطيقةبطعهطببةاطا طي طالهطقضلع طقنعقطيةهبي طيقعع عهط فععنطيق ط ؤلهطيارتتي عمعهطيقيتط  أ ع

طديهبي طي طالهطهطجملةةهطيقبدلطهلو.
درتعرغيط م ع طاكبًطجبلبطقالببكعذط  طاةي جهطيقط ةضطب دحطياببكعذطهطي طالهطد عالاهع،طمعطهط قوطط(ي)ط

دا طيةمهعهطمكع ط رت يةط  يطيقبععد طدياببكعذطهطيقبساعقطا طخاللطيق رلطه.يقلهطعهطي ابك يطدياببكعذطهط ع
طقاجةغطيهبي طيقبطلعهطي عببياهطديارتبفعغيط د  يطياببكعذي تطيقطعجنهطيقيتطخضعتطقجبنععاطد ةرتعنطمسعر ع

طيقبللله. طا طياةةطديقفن طدرتة  طقجة ةلط  طةعملطخعليب طا ا طيقف صطي عبمبي  طخاللطداب طي طاله،
ط  طي ط طي كبًطيابلبطقالببكعذطب ائرتهطثا طيقعجلع ، طهط قوطا طخاللط م ع  طمع يقتثعاطةج طياببكعذ،
طيقعععقط بعن عط طةج  طرعئله طدهجةل طمبعئجطاجلةرته طة  ط عف  طدتةادطدا دمه، طيمفبعهدع طيثر  طاطاله ط  كة 

طةةضعئ عطد علنطهطذدحطا طيقبععد طي رل طانطش ثعئ ع.
طط(غ)ط طببعع رتبنةم طيقاعةقةج  طابقبطةة طاعطعه طجبلبي طيقاعةقةج ططجملةةه طيقبطةة طقبعلعا طي طاله طيرتتي عمعه  طفعل

(طد علعاطيقبطةةطيقاعةقةج ط2(طغةاطيةةضع ؛ط)1خمبجلطيقنسعةع تطيقاذيةعه،طد طععناطدغةلاطة طب لقط)طةرب
ط) طديةم سه؛ طديقربياج طيقعععرتع ت طيقبط3ةرب طببدذ طياةتي  ط   طديقبةةي طيقطااط( طدخباع ت طيقاعةقةج  ةة

ط(طد عالاط طععقطةلنطي طالهطهطجمعلطيقبطةةطيقاعةقةج .4يإللكةقةجعهطقأل للهطديقاذيةه؛ط)

 املواءمة مع أهداف التنمية املستدامة
يقعنععقطيقنليطرتنبعلنط عناطي طالنهطدبجنبيضعطيةةضنع طان طيجننطقنعنقطط2030دقبغطخسنهطيقبطلعنهطي عنببياهطقعنعمطط-7

دمان ديط  طي طية للنهطديقاذيةنهطمهنعطافبنعحطيملنن طقبطفعنلطخسنهطةنعمط ي طيقبطلعهطي عببياهطدبجنةغطيقلنعو تطيقنس لنهطيحملنبغي.يهب
ط2030،ط ا طي طالهطهطاةرنطجع بطخية  عطي ط رغيطغدذطي عع  ط ععةبيطيقاجبي طثع هطةج طقنعقطيهبي طخسهطةنعمط2030

ط)يقنضع طةج طياةةطدمجعنطيشكعلطرتة طيقبللله(.ط2دي ب طط)يقنضع طةج طيقفن (ط1داطرتعلعطهب طيقبطلعهطي عببياهط
 
،طب لنننهط فكنن ط بمننعدزطي ننةيذغطيقننيتطمتبجك ننعط2030د عبلننبطي طالننهطياب ،طابةباننعذط قننوطيهننبطقننبو تطخسننهطةننعمطط-8

 ع تطيقفعةجنهطهطجمنعلطيقبطلعنه،ط ع  هطثعلطميكط عطقفعاطةلنطيابخ ل طةج طحنةطيثر ط ععقعهطدبطع طش يثع تطيرتعرتعهطانطيا
د  طي طالننهطاننبةةيطياب طيلضننعدط  ط مننعطهط قننوطيقةثننعا تطيقننيتط ةجننبطانعذهننعطهطذداننعطددثننعا تطيةانناطي بنننبيطيةخنن ى.

اععةبيطيملكةاع تطدي ررتعع تطيإلرجعلعهطديقعع عهطةج طيقبععانطانط عنعبطيخلسهطيابلنبيطان طخناللط اعنع طي  نعمطي عن نبيط
طاعطقطفع عط  طا عثنطاطف جهطميك طهج  ع.يقيتطهبغ

 
ان بديطا طانع بطيهبي طيقبطلعهطي عنببياهطيقنيتط  ننع طان طخناللطط36دب كنطةعم،طرتعععهاطةلنطي طالهطهطط-9

ارشنننن ديط  لنننننبديطةهننننبي طيقبطلعنننننهطي عنننننببياهط45
ط،طيغذجننننتطضنننننل ط بننننعذطمبنننننعئجطيةهنننننبي طيارتننننتي عمعهطقجلطالنننننهطقجفنننننتي7

ط.1ي طالهطةج طيقطنةطي ةجاطهطيق كنطهطط2018-2021
طط

                                                      
يطةربطخمبجلطيةهبي طيارتتي عمعه،طهطه طل عبخبمطي طع طاط عطا   .ط45ل عبخبمطاعطجملةةاططط7 طارش ديط  لبد
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ط7ط3طي نب طيارتننتي عم 

طارش ي ت
ط5طي نننننننب طيارتنننننننتي عم 

 ديهبطارش 

ط1طي ننننننب طيارتنننننننتي عم 
طارش ي تط4

ط2طي ننننننب طيارتنننننننتي عم 
طارش ي تط4

ط3طي ننننننب طيارتنننننننتي عم 
طططارش طديهب

ط4طي ننننننب طيارتنننننننتي عم 
ططارش ي طي طع 

ط5طي ننننننب طيارتنننننننتي عم 
 طارش ي تط4

ط1طي نننننننننب طيارتنننننننننتي عم 
طططارش طديهب

 

ط3طي ب طيارتتي عم 
ططارش ي طي طع 

ط5طي ب طيارتتي عم 
 طارش ي طي طع 

ط2طي ب طيارتتي عم 
 طارش ي طي طع 

ط3طي نننننننب طيارتنننننننتي عم 
 ارش ي تط3

ط3طي نننننب طيارتنننننتي عم 
 ارش طديهب

       

       
ط5طي ب طيارتتي عم 

 ارش طديهب

ط4طي ب طيارتتي عم 
 ارش طديهب

ط2طي نننننننننب طيارتنننننننننتي عم 
طارش طديهب

ط3طي ننننننننب طيارتنننننننننتي عم 
طارش طديهب

ط5طي ننننننننب طيارتنننننننننتي عم 
 ارش ي تط3

ط2طي ننننننب طيارتننننننتي عم 
طارش ي تط3

ط3طيارتننننننتي عم ي ننننننب ط
طارش طديهب

ط4طي ننننننب طيارتننننننتي عم 
 ارش طديهب

ط2طي ننننننب طيارتننننننتي عم 
طارش ي تط6

ط5طي ننننننب طيارتننننننتي عم 
 ارش طديهب

ط5طي نننننننب طيارتنننننننتي عم 
 ارش طديهب

ط4طي ننننب طيارتننننتي عم 
 ارش طديهب

ط2021-2018انع بطدارش ي تطيهبي طيقبطلعهطي عببياهطي بذجهطهط بعذطمبعئجطيةهبي طيارتتي عمعهطقجفتيطط:1يق كنط
ط

 الربامج االسرتاتيجية
طثنطب اناجطيرتتي عم .طط  غطيغانوطيمعا تطيق ئعععهطقجتثعاطيقربيجم طقت

 
  طذب طيقعععرتع تطديقربياجطديارتبرلعذي تطةج طحنةطي ضنطا طيجننطيإلرتن يةطهطط1ل ب طيقرباناجطيارتتي عم طط-10

قع طيقبلللهطديةا طيقلليئ طا طخاللطيقبطلعهطيقاذيةعنهطديق لفعنهطي عنببياهطدي  يةعنهطقجبلللنه.طدلبلرننطحمنةذطيقتثعناطيق ئععن ط
انن طيةغق نهطب نن  طاعننعمههطيقنطااطيقاذيةعننهطديقلليئعننهطثنبدي نط خبجننلطيشننكعلططةجن طخجننقط  ناطا ننترطيدضننحطدرعةنبيطي ضننن

رتننة طيقبلللننه،طمننعطهط قننوطيقابيمننهطديةانن يضطي ااطننهطي ب ننجهطابقننطل طيقلننليئ ،طابإلضننع هط  طيذ اعب ننعطابقننبدي نطيقكعاطننهطدذي ط
ط ل طي طع طديقبطةةطيقاعةقةج .

 
خمبجننلطيقنسعةننع ت،طانننط شنن يرطي نننعبط ةجنن طبطننع ط كعانننطيثننربطدهننةيذطيرننةىطةننربط2يارتننتي عم طدل ثنناطيقننرباناجطط-11

ي  جنهطقاوغيطيإلمبعيطديإلمبعجعهطةج طحنةطاعببيم،طداةيج هط لن طي طنع ،طديقبطنةةطيقاعةقنةج ،طد غيذيطي نةيذغطيقساعععنه،طد نبهةذط
طعقطي ععدييطب طياطع طديقطااطيقلليئعهطي  يةعهطقجبللله.يقاع هطهطرسعةع تطيقاذيةهطديمل يجهطدا علبطيةأعرطهطرتع

ط
 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/poverty/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/hunger/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/health/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/gender-equality/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/water-and-sanitation/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/economic-growth/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/inequality/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/cities/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-consumption-production/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/climate-change/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/oceans/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/biodiversity/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/peace-justice/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/globalpartnerships/
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ي اعةطضجطديرتننطدابعنبغطيقنسعةنع تطقجننبطان طيقفنن طداععانهطغدذطيقاذيةنهطدي نةيذغطط3دلبةاطيقرباناجطيارتتي عم طط-12
 تطديارتنتي عمعع تطد عع طي طاله،طا طخاللطيقتثعاطي عبل طةج طيقعععرتع يقساعععهطديقنسعةع تطيةخ ىطهطجمعلطيقبطلعه.

ي طع ننن يطقجفنننن ي طةجننن طي عنننبةل طيقنسننن يطديإلرجعلننن ،ط  طيقة نننةلط  طيشنننب طيقطنننع ط نننن دي،طمنننعطهط قنننوطيق نننعةبطية نننجعهط
ديملةةع تطي  ل  هطيةخ ىطا طخناللطيرتنب بي طجملةةنهطخمبجفنهطان طرتنانطيقعنعشطداععانهطيقعةياننطي  نتثهطيقنيتط عنعهاط

طهطيقفن .
 

قنعقطي النبطان طيا عنعقطهطيقنط جطي باننط زي ط سنةل طيقنطااطيقاذيةعنهطديقلليئعنهطان طط4يارتتي عم ططدلبةاطيقرباناجط-13
خنناللطااننعغذي تطا ننللهطانن طيجنننطاةيج ننهطقننبو تطحمننبغيطهطيقننطااطيقلليئعننه،طمننعطهط قننوط عالنناطيقبمننعذيطديارتننبرلعذي ت؛ط

خاللط سةل طرتجعجهطيقنعله؛طديملبطان طيقفعرنبطدي  نبذطان ططد بةعاطيقطااطيقلليئعهطهطي طعبقطيملض له؛طدةلعقهطيق اعبطا 
ية لله؛طديرتبخبيمطضجط" نهطديهبي"ط ععاهطاع قهطياب ع تطديةان يضطيملعةيمعنهطيقعنعب يطقجننبدغطديقب بلنبطي بايلنبطيقطنعجاط

طة طانعداهطاضعغي تطي عك داب ت.
 

قج باع تطدي خعب طيقساعععهطديةخسعذطيقيتطابغطرتجعجهطابرتباعقطيةمةيةطيق ئعععهطط5دلنةمطيقرباناجطيارتتي عم طط-14
ية للهطديقطايةع تطديةزاع تطي لببيطداةيج ب ع،طمتعشعدعطانطياقباياع تطيقعععرتع عهطيقعع عه،طانطيقتثعاطةجن طجمنعا تطذئععنعهط

 تطيقاجننننبي طرتنننناعهطقعننننب طيقرلنننن ي تطي  ننننعذط قع ننننعطهطيقبننننبخال تطهطهننننعا تطيقضننننعلطديارتننننبمعبهطةجنننن طحنننننةطي ضنننننطقسجاننننع
طديمبلعع تطيحملجعه.


