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 موجز
 

، وخالل   جقعتتا ج 2019أوصتتجل ة ا ربنامج يف د روا ج ربندتتجراتتا وربنبعتتاملا ةبيف رباجسا د  جا    ربا  
، ةاحيفملث هذه ربالارتربتيجيا تقييم ربارتربتيجيا   ظما ربألغذملا وربنزاربعا )ربا ظما( واؤملا ج نلبمل د جمجل ربناغذملا

د موفما  تعتتتتتاملا ربن ج   ةبيف رباجسا ربابقورة، د روا ج ربندتتتتتجةبا وربنبعتتتتتاملا رباتتتتتاباةتتتتتجل ة ا ربنامج يفو وربناؤملا. 
لا عاملضتتتتا  جخطوط   ،2019 وقيف . ناؤملا وربالاتتتترتربتيجيا نبمل ربا ظما د جمجل ربناغذملا ا رب نل دتتتتحملا رب يف ا فصتتتت 
ة ا  صتتتجمليف ربأل ج  و لم ظما )ة ا ربنزاربعا وة ا  عتتت الل ربندتتتل  نربنلججن ربنف يا إ  ادتتتورة ربألو  قيف جل رب

 .2020 روارب ج رباقاا عقيفهج د عجم نل ظا في ج خالل وة ا ربنغجةجل(
 
غتذربسيتتا ةتمناتج  فيتتمج عي  ربن تتج  مل اف  عتج  نبمل تتج د جمتجل ربناغتتذملتا د  ظمتتا ربااؤملتا ام تتل ملُقرتح أن تو  

اما  ةجنقيفاة على ربنصتتتتتتمور أ جم ا مظم غذربسيا  دتتتتتتايفرب ا ةما صتتتتتتحا ربتمدتتتتتتجن وافجهيامج وتامنتيا  صتتتتتتحيا  
مليفف اتتاضتتطل  ملج ربا ظما ربنيت  اقرتح ا ربألمعتتطا رباج ربالاتترتربتيجيا ةدتتا ععتتا معتتجط  وتباض ربنصتتيف جل. 

 ةقيق ةس ماجسيف  داميفة  ا ربنوظجسف ربألاجايا نلم ظما.
 

  جتم  ةني واجالل ربأل م ربااحيفة وأعضتتتتتجم   ظما وةتتتتت  اؤملا  عتتتتترتاا وعملجرة ربناوعيا -1ربن ايجا .
ع ربخلجص اؤملا  عتتتتتتتتتتتتتترتاا نلاغذملا، وها تيفا  أ يا ربألاج  ربألغذملا وربنزاربعا وربجملام  ربايف  وربنقطج 

 ربنغذربسيا ربنصحيا د  ج خص ربناغذملا وربنصحا وربنا ميا. 
  تلقى أعضتتتتتتتتتتتتتتتجم ربا ظمتتا وربجملام  رباتتيف  وربنقطتتجع تونيتتيف ربابتتجاف وربألرنتتا وربتةال  ع  تتج -2ربن ايجتتا .

ربخلجص  بلو جل وإاشتتجرربل ةعتتمنن اتتيجاتتجل ربن ظم ربنغذربسيا وربامجااتتجل وربالاتتا مجاربل وربالةا جاربل 
 رباطلوةا نام ني أاج  غذربسيا صحيا د ايجق ج ربخلجص، وحول ايفيا تغري ربالحايجججل د رباداقبل. 

  أصتتحجا رباصتتلحا د ربنقطجعجل رباابيفرة توربفق ج د رب اربم ةعتتمنن  . ةىنربنيفعوة إ  ربحلوربا -3ربن ايجا
 أوجمج ربناآعا، وربتفقورب على ايفيا إررباة رباقجملضجل و بجةا ربجملجالل ربخلالفيا. 
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  تبزملز قيفاربل أعضتتتتتتتتتتجم ربا ظما وأصتتتتتتتتتتحجا رباصتتتتتتتتتتلحا ة جم ربنقيفاة ربخلجاجيا على ربنا فيذ -4ربن ايجا .
ربنبجايني وربتقليميني وربنوط يني ورب ليني، على صتتتتتتتتتتتتيجغا ربندتتتتتتتتتتتتيجاتتتتتتتتتتتتجل وربعامجر ربامجااتتتتتتتتتتتتجل وعملجرة 
 ربالاا مجاربل وتطبيق إجاربمربل  با اة د أحنجم ربن ظجم ربنغذربسا  ا أجل ةقيق أاج  غذربسيا صحيا. 

  ملف م عي  رباوظفني رباب يني رربخل ربا ظما وملقيف اون ربنا فيذ ة جم ربنقيفاة ربنيفربخليا على -5ربن ايجا .
رواهم د ةتتتتتتتتمجن قيجم ربن ظم ربنغذربسيا ةام ني أاج  غذربسيا صتتتتتتتتحيا، لج د  ن  د جمجل ربنامنه  

 نلطوربائ وة جم ربنقيفاة على ربنصمور، وملامابون ةجنقيفاة على ربادج ا د  ن .
 
 .عيفربرا فيذ قييف ربتنلجل نالارتربتيجيا ةع ل أاا د خطا ربنا فيذ ربنفب  باض ايُ و  
 

 مي ا توجيمج أي رباافدجاربل ةعمنن  ضمون هذه ربنو يقا إ :
 Máximo Torero Cullenربندييف 

 ربخلاربم ربالقاصجرملني اسيس
 ربنا ميا ربالقاصجرملا وربالجامجعيا إررباة

 +39 06 5705 0869 ربهلجتف:
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 معلومات أساسية -أواًل 
تايح ربناغذملا رب دتتتتتتتتتتتتتت  ا وربحيفة   ا أفضتتتتتتتتتتتتتتل فاص ربنا ميا د عجا ج ربنيوم. وملبرتف ربهليفف ربن ج   ا أهيفربف  -1

( لج د  ن  هزربل ربألطفجل 2 ا ربهليفف  2ربنا ميا ربادايفرب ا ةمن يا وة  هنجملا ةمي  أش جل اوم ربناغذملا، )رباقصيف 
اغذملجل ربنيفقيقا وربأل اربض غري ربابيفملا،  ا أجل ةقيق وتقز   م ومقص ربنوعن وربنوعن ربنزربسيف وربندتتتتتتتتتتتتتتم ا وربن وربقص د رب

ربألهيفربف ربالجامجعيا وربنبيئيا وربالقاصتتتتتجرملا. وتلري ربناغذملا روا رب اسيدتتتتتي ج د ربناقيفم على صتتتتتبييف ةقيق أهيفربف ربنا ميا 
، (2 ا ربهليفف  5و 3رباقصيفربن (، وتبزملز ربنزاربعا ربادايفرب ا )2 ا ربهليفف  1ربادايفرب ا، اجنقضجم على ربةوع )رباقصيف 

( وخفض مدتتتبا ربنوفيجل ربن فجاتتتيا 3 ا ربهليفف  4وختفيض ربنوفيجل رباب اة ربن جعا عا ربأل اربض غري ربابيفملا )رباقصتتتيف 
(، 1 ا ربهليفف  2و 1(، وربنقضتتتتتجم على ربنفقا )رباقصتتتتتيفربن 3 ا ربهليفف  2و 1ووفيجل رباوربنييف وربألطفجل )رباقصتتتتتيفربن 

( وربالاتقجم ةجادجوربة ةني ربة دني )ربهليفف 15و 14نبيونوجا وربنرتةا )ربهليففجن وربحليف   ا تغري ربا جخ و ا خدجاة ربنا وع رب
ملزربل ربنبج   امنخا رب  (. ون ا على ربناغم  ا ةبض ربناقيفم رب اع، ال8( وةقيق ربن مو ربالقاصتتتتتتتتجري ربنعتتتتتتتتج ل )ربهليفف 5

اتتتياطل  تضتتتجفا ج ور  عا ةقيق أهيفربف ربناغذملا. فإن ربناصتتتيفي ربن ج ل ندتتتوم ربناغذملا ةمنشتتت جنمج اجفا د ربادتتتاقبل
عي  أصتتتتتتتحجا رباصتتتتتتتلحا ربنذملا هلم أروربا مللروهنج. و يفف هذه ربالاتتتتتتترتربتيجيا إ  ةيفمليف روا ربا ظما و ج اتتتتتتتافبلمج 
ابجةا اتتتوم ربناغذملا ة جفا أشتتت جنمج، فاحق ق ةجناجه   ما ج رباام لا د ساف   دتتتاوملجل ربناغذملاس د اتتتيج  ربتجاربمربل 

 أصحجا رباصلحا د   ظو ا ربأل م ربااحيفة وخجاج ج.ربألخاى ربااحملذة حجني ج  ا قبل 
ربن مط ربنغذربسا أحيف ربنب جصتا ربحلج ا ربابجشتاة ربنيت ةيفر ربحلجنا ربناغذوملا. ففا حني توجيف عورب ل أخاى  ومي  ل -2

 ني عيفة هلج أ يا ج ربحلج ا د ةيفمليف ربحلجنا ربناغذوملا، اجنصتتتتتحا ربةييفة وربايجه ربن ظيفا وربنصتتتتتاف ربنصتتتتتحا وربنابليم وم
ربااأة، تعتت  ل ربألاج  ربنغذربسيا ربنصتتحيا ربنبمور ربنفقاي نلاغذملا ربةييفة ةجن دتتبا إ  جيل ربنيوم امج ناجيجل ربادتتاقبليا. 
ومللري ربن مط ربنغذربسا روا رب حيومل ج د  بجةا ربن وربقص وربنفوربسض وربالخاالالل د  ا جول ربن ج   ا ربنطجقا ورباغذملجل، 

فيحقق ةجناجه ربألااجن ربالجامجعيا وربالقاصتتجرملا وربنبيئيا ألهيفربف ربنا ميا ربادتتايفرب ا. ربنيت تضتتبف او ربتمدتتجن وتطواه، 
ونيدتتتتتتتتتتتتتتجل  ا تاايبا  وح يفة ملامننف    ج ربن مط ربنغذربسا ربنصتتتتتتتتتتتتتتحا ةجاطلق، لج أن ربألاج  ختالف ةجخاالف رباوربق  

إني ج ربألفاربر نبيش حيجة ربةغاربفيا وربندتتتتتتتتتتتتتتا وربحايجججل ربندتتتتتتتتتتتتتت جن و قجفا م، ون ا عيب ج   و ن  ا أغذملا  اج  
، عاض فاملق ربخلاربم 2017و من ون و  و ع و ا زن  ا حيث ربن ميا وربن وعيا. ود عجم  أي اط غذربسا اجف  صتتتتتتتحيا: 

 ا عاربعا واتتتتالاتتتتل  - 1افي  ربادتتتتاوى ربابأل ةجأل ا ربنغذربسا وربناغذملا أرنا  تعتتتتري إ  أن عي  ع جصتتتتا ربن ظم ربنغذربسيا
تدتتتاوج  عمال   بمق ج و  دتتتق ج نضتتتمجن جبل ربألاج  ربنغذربسيا  -ناوامليف ربألغذملا وةيئجل غذربسيا واتتتلو  ربادتتتا ل ني 

ربنصتتحيا  اجحا  واتت لا ربنوصتتول و من وما و قبونا  قجفي ج  ا ربةمي ، وأوصتتى ةجاتتاغالل ربنفاص ربااجحا د أحنجم ربن ظم 
 يف ربنغذربسيا وربناغذوملا. ربنغذربسيا  ا أجل ةدني ربن اجس

وجور  وربطا ةتتتتتتتتتتتتتتبف نيفى ربنبيفمليف  ا ربن ظم ربنغذربسيا  19-اعتتتتتتتتتتتتتتفجل ربالاتتتتتتتتتتتتتتاججةجل ةجسحا اوفييف  وقيف -3
ربابجصتتتاة، تا يفر ربأل ا ربنغذربسا وربناغذملا وربنصتتتحا واتتتبل ربابيعتتتا وتُفجقم ربنال دتتتجوربة. وتاضتتتما  وربطا ربنضتتتبف تل  

ما ربنغذربسيا رباا ج لا عجاي ج، حيث مي ا نفاربرى ربنيفول إغال  ةيفملجل  ابيفرة و بقيفة اتتيجاتتي ج د إررباة اتتالاتتل ربنقي

                                        
ربألحيجم  تاضتتتتما ربن ظم ربنغذربسيا اتتتتالاتتتتل ت يفربرربل ربألغذملا تبيفأ  ا ربنقطجع ربنزاربعا )إماج  رب جصتتتتيل وربن اوة ربحليوربميا وربحلاربجا ورباصتتتتجمليف وتاةيا  1

 رباجسيا( وربنبيئجل ربنغذربسيا )ربنيت ملابج ل ربادا ل ون في ج    ربن ظجم ربنغذربسا( والو  ربادا ل . 
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ربحليفور وفاض إقفجل ربخليف جل ربنغذربسيا وربحليف  ا حااا ربنا قل وربناججاة؛ وربناوصتتتتتتيا ةجنابجعيف ربةدتتتتتتيفي د ظل  ربحلججا 
زسا ندتتل  أاتتجاتتيا ربااوربصتتلا إ  رجااتتا ربألمعتتطا ربن  يفا ربنبمجنا اجحلصتتجر وربناوةتتي  وربن قل وربنادتتوملق ةجةملا وةجناج

اجنفجا ا وربخلضتتا وربنلحوم ربنطجعجا و عتتاقجل ربحللي ؛ وربالت جل على ربنييف ربنبج لا ربالقاا وربا ججاة، وهعتتجشتتا وةتت  
ج  19-رباوظفني ربنبتتج لني على رب اتتيفربر ربن ظتتجم ربنغتتذربسا؛ د علتتا أ وا. وعلى ربناغم  ا أن فريو  اوفيتتيف نيس  اةتتتتتتتتتتتتتتت 

ج  ا ربنرتايز على اتتتتتال ا ربألغذملا ةجعابجاهج جزم رب ال ملاجزأ   قوال  ةورباتتتتتطا ربألغذملا، فإن هذه ربة جسحا قيف عربرل أملضتتتتت 
 ا ةوملل ربن ظم ربنغذربسيا، وها تدتتتتتل ط ربنضتتتتتوم على ربنرتربةط ربنقجسم ةني اتتتتتال ا ربألغذملا وربناحيفملجل ربألواتتتتت  ربااصتتتتتلا 

 ةجنصحا وةجتصحجح. 
ج ربنضتتتتتتتوم ةعتتتتتتت ل أاا على ربناربةط ربنق 19-واتتتتتتتل طجل ججسحا اوفييف -4 جسم ةني ربأل اربض ربابيفملا واتتتتتتتوم أملضتتتتتتت 

ج غري  بيفملا اج  ا  ا صتتتتلا ةجناغذملا )ايفربم ربندتتتت  ا ورباتفجع ةتتتتغط ربنيفم  ربناغذملا. فإن ربألشتتتتحملجص ربنذملا ملبجمون أ اربةتتتت 
وأ اربض ربنقل ( أا ا عاةا  ا اوربهم الحامجل ربتصجةا ةآ جا صحيا حجرة وربنوفجة جاربم ربأل اربض ربابيفملا. امج أن 

ج ربنبيفوى ربنا فدتتتتتيا وربنابقييفربل  ربألطفجل مجقصتتتتتا ربناغذملا أا ا عاةتتتتتا نلمول جاربم ربنبيفوى ةعتتتتت ل عجم، وخصتتتتتوصتتتتت 
ربن جعا عا ربالنا جا ربناسوي. ومل بغا ا   اتتتتتتتتوم ربناغذملا وربأل اربض غري ربابيفملا رباابلقا ةجن مط ربنغذربسا أن مل ون جزم رب 

 ةبف ج. ال ملاجزأ  ا ة جم ربنقيفاة على ربنصمور، ال ايمج نيفى ربنعاربسح ربند جميا ربألا ا
حي مج تقاضتتتتا ربحلججا، ن ا  ورب ن أا ا  ا أي وقجل  ضتتتتى، تازربمليف ةتتتتاواة ةفيز ةدتتتتني ربن ظم ربنغذربسيا، -5

تصتتبح أا ا قيفاة على ربنصتتمور أ جم ربنصتتيف جل، فيمج تضتتما صتتحا ربألفاربر وافجه م. وملعتتامل ربأل ا على ربةا جاربل 
ربنبتتجنيتتا وربناقم تتا، وت  ونوجيتتجل اتتجملتتا ربنبتتج لني  ت ظيميتتا وربجامتتجعيتتا، وربةا تتجاربل ربناقتتجمتتا ربنبدتتتتتتتتتتتتتتيطتتا وربنا  ونوجيتتج

 وربادا ل ني وربألطاربف ربنبج لني د جمجل ربارتججع ربألغذملا وإعجرة توعملب ج وربناحمللص    ج.
وةتتجعابتتجا   ظمتتا ربألغتتذملتتا وربنزاربعتتا،   ظمتتا  نا م ربااحتتيفة تبىن د رباقتتجم ربألول ةتتجألغتتذملتتا وربنزاربعتتا، ف ا  -6

 بجةا اوم ربناغذملا ة جفا أش جنمج، و ن   ا خالل ةدني ربألاج  ربنغذربسيا وربن ظم تضطل  ةيفوا املجري على صبييف 
، ةيف ر ربا ظما 2019وةجالاتتتتتتتتتتا جر إ  ربناوصتتتتتتتتتتيجل ربنصتتتتتتتتتتجراة عا تقييم عمل ربا ظما د جمجل ربناغذملا نبجم  ربنغذربسيا.

على ربألغذملا وربن ظم ربنغذربسيا ربناحدي جل رباطبقا على عي  أش جل اوم ربناغذملا، وتعجب ج  ا خالل ربن  يف ربنقجسما 
وإن عمل ربا ظما د جمجل ربناغذملا  دتتتتتاقبال  اتتتتتياع ربنرتايز رباواتتتتت   على أشتتتتت جل اتتتتتوم  2.وربألاج  ربنغذربسيا ربنصتتتتتحيا

ح ربنيفوا ربناغذوي نلم ظما د ةقيق  ل ربادتتتتج ا ربام  ا نل ظم ربنغذربسيا د جمجل ربناغذملا، وملوةتتتت  ربناغذملا اجفا واتتتتيفصتتتت 
دايفرب ا. وتبمل ربا ظما عا عي  أةبجر ربن ظم ربنغذربسيا،  ا خالل خا ج د إماج  ربألغذملا وجت يزهج أهيفربف ربنا ميا ربا

وتوعملب ج وربناججاة ملج وتدتتتتتتتوملق ج وربناحمللص    ج، ود إماج  رب جصتتتتتتتيل وربن اوة ربحليوربميا وربحلاربجا ومظم رباصتتتتتتتجمليف وتاةيا 
 ه  نلطوربائ وة جم ربنقيفاة على ربنصمور وربناغذملا.ربألحيجم رباجسيا واالال ربنقيما واال ا ربألغذملا وربنامن

و ا خالل اتتتتتتتتلدتتتتتتتتلا  ا ربتجاربمربل ربنيفونيا، رعج أعضتتتتتتتتجم ربا ظما إ  ربنبمل ةعتتتتتتتت ل أاا على ربألاج   -7
، قجم ربالما ربنيفوه ربن ج  ربابأل ةجناغذملا ربنذي ربشتتتتتترتاجل ربا ظما د 2014ربنغذربسيا وربن ظم ربنغذربسيا ربنصتتتتتتحيا. ود عجم 

 ظما ربنصتتتتتتتتتتتتتتحا ربنبجايا، ةجعامجر إعالن او ج عا ربناغذملا وإطجا ربنبمل ربناجة  نمج،  برتف ج ةجناحيفي ربنذي عقيفه     

                                        
ص )ةجنلغا ربتم ليزملا(  119. تقييم رباتتتتتتتتتتتتتتترتربتيجيا   ظما ربألغذملا وربنزاربعا واؤملا ج نلبمل د جمجل ربناغذملا. او ج، 2019   ظما ربألغذملا وربنزاربعا  2
(www.fao.org/evaluation :ربناخصا )CC BY-NC-SA 3.0 IGO 
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ربعُاميف عقيف ربأل م  2016ود أةاملل ميدتتتتتتتتتتتتتتجن  3.توربج مج ربن ظم ربنغذربسيا ربحلجنيا  ا حيث توفري أاج  غذربسيا صتتتتتتتتتتتتتتحيا
. 25924 70ناغتذملتا( لوجت  ربنقاربا اقم ( )عقتيف ربنبمتل  ا أجتل رب2016-2025ربااحتيفة نلبمتل  ا أجتل ربناغتذملتا )

وملام  ل ربن عتتتتتتتتتتتتتتج  ربألول نامج يف ربنبمل د ةدتتتتتتتتتتتتتتني ربألاج  ربنغذربسيا  ا خالل ربن ظم ربنغذربسيا، و ن  ةقيجرة   ظما 
 ربألغذملا وربنزاربعا و  ظما ربنصحا ربنبجايا.

وتلري ربن ظم ربنغذربسيا عيفر رب  ا ربنوظجسف إ  ججم  ربناغذملا، وها ل جةا حماا جل ربقاصتتتتتتتتتتجرملا وةيئيا وربجامجعيا  -8
اسيدتتتيا نلاغيري ربناحومللا. وتعتتتمل والملا ربا ظما جوربم  ربقاصتتتجرملا )أي اتتتبل ربابيعتتتا وربنفقا د ربناملف وربناججاة(، وةيئيا 

م ربتمل ونوجيتتا وربنفتتجقتتيف وربا تتيفا  ا ربألغتتذملتتا( وربجامتتجعيتتا )أي ربنعتتتتتتتتتتتتتتمنن )أي ربناغريربل ربا تتجخيتتا وربنا وع ربنبيونوجا وربن ظ
ربة دتتتتج  وجمموعجل ربندتتتت جن ربألصتتتتليني وربنا جفل( نل ظم ربنغذربسيا، وها ال ج أ وا حيوملا نل ظم ربنصتتتتحيا وربناغذملا    

ربتيجيا ربناغذملا نيفى ونيفى إررباة تل  رباقجملضتتتجل، تضتتتما رباتتترت  تلبيا ج نوظجسف أخاى،  ج جيبل رباقجملضتتتجل أ ا رب حماو  ج.
 ربا ظما إملالم ربن وربتيف ربناغذوملا ربالهامجم وربألونوملا ربا جابني.

إ  ربنيفوا ربنقيجري ربنذي تلرملمج ربا ظما د جمجل ربألغذملا وربنزاربعا، وإ  رواهج د ربةوربم  ربالقاصتتتتتتتتجرملا  ومظا رب -9
ط ن قل ربابجاف وربادتتتتتتتتتجعيفة د جمجل ربندتتتتتتتتتيجاتتتتتتتتتجل  وربنبيئيا وربالجامجعيا نل ظم ربنغذربسيا، ووظجسف ج ربنبجايا د ربناواتتتتتتتتت 

وربنعتتتتتتتتتتتلون ربنف يا وة جم ربنقيفاربل، ف ا تاما  لوق  فامليف ألرربم روا قيجري د ت جول جوربم  ندتتتتتتتتتتتوم ربناغذملا ربااصتتتتتتتتتتتلا 
ةجألغذملا، ةجنابجون    شتتتتتتتتتتااجم عجايني ووط يني وحمليني. وربناحيفملجل على هذرب ربنصتتتتتتتتتتبييف ها ةيفملجل ااى وتافجقم 

ا ج يا وربارتربةطا على ربن ظم ربنغذربسيا،    ربنايفربعيجل ربنيت تاتب ج على ربناغذملا ازملجرة ربن مو ربندتت ج  جاربم ربنضتتغوطجل ربا
. 5وربنفقا ربايفق  وتغري ربا جخ ورباتتتتا زربف قجعيفة رباوربار وربن زربعجل وربن زوح وةتتتتبف ربنقيفاة على ربنصتتتتمور وربحلواما ربجملزأة

ج واتتتوف تغا م ج نضتتتمجن وةجنابجون    خمالف أصتتتحجا رباصتتتلحا د ربن ظم ربنغذربسي ا وربناغذملا، اتتتاحيفر ربا ظما فاصتتت 
أن جتبل ربن ظم ربنغذربسيا ربألاج  ربنغذربسيا ربنصتتتتحيا  اجحا  واتتتت لا ربا جل و من وما  و قبونا ربجامجعي ج نلجمي ، فيمج ةقق 

ج ربألااجن ربالقاصجرملا وربنبيئيا وربالجامجعيا نلا ميا ربادايفرب ا عا عي  أهيفربف ربنا ميا ربادايف ود هذرب ربتطجا،  رب ا.أملض 
 علي ج ربنبمل    ربنواجالل ربألخاى و   أصحجا رباصلحا ربااحملصصني د ربنبورب ل ربألخاى ربحلج ا ندوم ربناغذملا.

  

                                        
 .10. ربنفقاة إعالن او ج عا ربناغذملاربالما ربنيفوه ربن ج  ربابىن ةجناغذملا،  .2014وربنزاربعا   ظما ربنصحا ربنبجايا.  ربألغذملا   ظما  3
4  https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/259 
 Rome.  .challengesTrends and  –The future of food and agriculture .2017  ظمتتتتتتا ربألغتتتتتتذملتتتتتتا وربنزاربعتتتتتتا نا م ربااحتتتتتتيفة.   5
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 نطاق االستراتيجية -ثانًيا
ربالاتتتتتترتربتيجيا توجمج عمل ربا ظما نادتتتتتتحملري  يز ج ربنابجوميا  ا أجل ةدتتتتتتني ربناغذملا،  برتفا  ةجنيفوا  تصتتتتتتف -10

 ربااازي ربنذي مللرملمج ةدني ربناغذملا د ةقيق أهيفربف ربنا ميا ربادايفرب ا.
قبل  وإن  ربالاتتترتربتيجيا، إ  تدتتتا مل ربة ور رباجةتتتيا وربناربه ا ربالحوظا، ةيفر ربألمعتتتطا ربنوربج  ربختج هج  ا -11

ربا جت  ربنبجايا ورباييفربميا نلم ظما. وتا ا تل  ربألمعتتتتتتتتتتتتتطا إ  م ني إجاربمربل أهم   ا قبل أصتتتتتتتتتتتتتحجا رباصتتتتتتتتتتتتتلحا 
رباابيفرملا، لج د  ن  ربنواجالل ربحل و يا ربنيفونيا عا ربنبج ، وربألج زة ربتقليميا وأعضتتتتتتتجم ربا ظما وربحل و جل رب ليا 

  ظما على رباداوملجل اجفا.وربنقطجع ربخلجص وربجملام  ربايف  و وظفا ربا
على جممل عمل ربا ظما وخا ج د ربناغذملا ود إماج  رب جصتتتتتتتتتتتتتتيل وربن اوة ربحليوربميا  ربالاتتتتتتتتتتتتتترتربتيجياوت طبق  -12

وربحلاربجا ورباصتتتتتتتتتتتتتتجمليف وتاةيا ربألحيجم رباجسيا )سربنقطجعجل ربنزاربعياس( ربنيت مل  ربنقيفاة على ربنامن ري د ربألاج  ربنغذربسيا، 
جمجل ربنامنه  حلجالل ربنطوربائ وة جم ربنقيفاة على ربنصتتتتتتتتمور، وربا جخ وربنا وع ربنبيونوجا واتتتتتتتتال ا  فضتتتتتتتتال  عا ربنبمل د

ربألغذملا وربحلمجملا ربالجامجعيا وربناججاة وربتحصتتتتجمربل وربنعتتتتارباا وربنبلوم وربالةا جا وربجملجالل ربألخاى ربااصتتتتلا ةمنمعتتتتطا 
  هذه ربالارتربتيجيا وموربجت ج وتمن ريرب ج ربا عورة.

يف قجسم على ربن ظم، تا ا ربالاتتتترتربتيجيا إ  إفجرة ربألاج  ربنغذربسيا نلجمي ، وال اتتتتيمج اتتتت جن خالل هن و ا -13
ربناملف ربنذملا تباميف  بيعتتتتتتتتا م على إماج  رب جصتتتتتتتتيل وربحلاربجا و صتتتتتتتتجمليف ربأل ج  وتاةيا ربألحيجم رباجسيا وتاةيا رباجشتتتتتتتتيا 

 ربهلعتجشتا؛ وربندت جن ربنضتبفجم د ربنقاى وربايفن.وجت يز ربألغذملا وةيب ج ةجناجزسا؛ وربألشتحملجص ربنذملا ملبجمون ربن زربعجل و 
وتا ا ربالاتتتتتتتترتربتيجيا إ  رعم إعجرة تعتتتتتتتت يل ربن ظم ربنغذربسيا وتبا ض ربتمدتتتتتتتتجن نبورب ل رباحملجطاة ةتتتتتتتتما تل  ربن ظم 
نضتتتتتتمجن صتتتتتتحا ربألفاربر وافجه م، وتوف ا أاجط ج غذربسيا صتتتتتتحيا اتتتتتت لا ربا جل و يدتتتتتتواة ربن ما د ظل مقج  ربنضتتتتتتبف 

 .19- ج ربالااججةا ةجسحا اوفييفوربهلعجشا ربنيت اعفا
 

 المبادئ التوجيهية -ثالثًا
 إن ربا ظما، ةغيا ةقيق أهيفربف ج، تق ا ةمنن ربتهنجم ربنفبلا ندوم ربناغذملا ةمنش جنمج اجفا ملاطل   ج مللا:  -14

ج على قيجم ربن ظم ربنغذربسيا ةام ني أاج  غذربسيا  وجوا وةتتتتتتتتتت  ربن ج  د صتتتتتتتتتتل  ربن ظم ربنغذربسيا. (1) وحاصتتتتتتتتتت 
صتتتتتتتتتحيا، مل بغا تجاربمربل ربناحيفمليف أن تبيفأ ةف م  جهيا رب ااجل ربن ج  ا خلف ربندتتتتتتتتتلو  ربنغذربسا نل ج . 
ج أن تبزع ت قيف ربادتتا ل ني وقيفا م على ربناصتتاف، لج د  ن  عا جبل ربألاج   وعلى ربتجاربمربل أملضتت 

ا  واتتتت لا ربا جل و من وما و قبونا ربجامجعي ج د ربنبيئجل ربنغذربسيا. وتاوج  اجملا اتتتتبل ربنغذربسيا ربنصتتتتحيا  اجح
  بيعا ربألشحملجص ربنبج لني د ربن ظم ربنغذربسيا ورعم ج فضال  عا اجملا ورعم أاجط م ربنغذربسيا وتغذملا م.

 جي  ةتتتتتتتتتمجن ربتمصتتتتتتتتتجف، لج د  ن  على صتتتتتتتتتبييف ربنيفخل وموع ربة سعيفم تا  أحيف خلف ربناا .  (2)
وربنبا  د عي  ربادتتتاوملجل، امج جي  وةتتت  ربنفقاربم وربندتتت جن ربا معتتتني د صتتتيفرباة ربألونوملجل. ومل بغا 
م ني ربااأة د ربن ظم ربنغتتذربسيتتا، لتتج د  نتت  اقتتجستتيفة نلاغيري،    تفتتجري ربناتتمن ريربل ربندتتتتتتتتتتتتتتلبيتتا ربااصتتتتتتتتتتتتتتلتتا 

 ربة س.  ة وع
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 دتتتتتتايفرب ا   ا ربا ظوا ربالقاصتتتتتتجري وربنبيئا  مل بغا نل ظم ربنغذربسيا أن ت ون ربأل يا ربنقصتتتتتتوى نالاتتتتتتايفرب ا. (3)
وربالجامجعا. ومل بغا نل ظم ربنغذربسيا أن تدبى إ  أن تل ا ةع ل إجيجيب د ربنبيئا ربنطبيبيا، وتا يف    
تغري ربا جخ وختفف  ا وطمنتمج؛ وتيفعم اتتتتتتتتتتتتبل  بيعتتتتتتتتتتتتا ربا اجني وربنبج لني؛ وختف ض ربا يفا  ا ربألغذملا، 

ربنظاوف ربنزاربعيتتا ربتمل ونوجيتتا رب ليتتا وربألعاربف ربالجامتتجعيتتا ربن قتتجفيتتا  وم  ا أاتتجطتت ج غتتذربسيتتا  ا يفتتا   
 وربااطلبجل ربناغذوملا.

وإن ربحلق د غتتتذربم اتتتجف  ملاحقق . مل بغا نلج ور أن ةقق ربتعمتتتجل ربناتتتيفاجيا نلحق د غتتتذربم اتتتجف   (4)
ربت  جمجل سع يف ج  صل ال اجل ورب اأة وطفل، وحيفه أو ةجناضجفا    غريه، على غذربم اجف  أو على 

ربن فيلا ةجحلصتتتتتول عليمج،  ا ربن جحياني رباجرملا وربالقاصتتتتتجرملا ود ال ربألوقجل.س وهذرب ملبأل ستوربفا ربألغذملا 
ةجن ميا وربن وعيا ربن جفياني نالبيا ربالحايجججل ربناغذوملا نافاربر،  ا رون أي  وربر  ضا ة، وةع ل  قبول 

ذملا ةطا   دتتتتتتتتتتايفرب ا ال تابجاض    حقو  د  قجفا  بي  اس ]و[... سإ  جميا ربحلصتتتتتتتتتتول على تل  ربألغ
 6ربتمدجن ربألخاىس.

ه ج  ربن  ري  ا ربألمعتتتتتتتتتتتتطا حول ربنبج  ربنيت  يفف إ  ةدتتتتتتتتتتتتني ربن ظم  ربأل يا ربحليوملا نارنا وربنبحوث. (5)
ربنغذربسيا وربألاج  ربنغذربسيا،  ج ملوف ا أرنا  تاشتتيف إجاربمربل ربنبمل. ومل بغا نلممجااتتجل، لج في ج ربامجااتتجل 

طا  ا  بجاف ربندتتت جن رب ليني وربألصتتتليني، وربنيت تدتتتجهم أصتتتال د ربن ظم ربنغذربسيا فام  ا ربن ج  ربادتتتا ب
  ا ت جول أاج  غذربسيا صحيا، أن ةمى وتبزع.

ملدتتتتاوج  ةقيق ربازمليف  ا ربناغيري ربنالع ا على مطج  ورباتتتت ، وةتتتتما ربةيفول  .ربحلججا رباجاتتتتا إ  ربالةا جا (6)
ربنز أل رب يفر نا فيذ أهيفربف ربنا ميا ربادايفرب ا، أملض ج تبجيل وترية ربالةا جاربل ربنا  ونوجيا وربالجامجعيا على 

 ،19-حيف اتتتتتوربم وتواتتتتتي  مطجق ج، لج د  ن  د جمجل ربندتتتتتيجاتتتتتجل وربناموملل. ود أعقجا ججسحا اوفييف
معتتتمنل حججا  جاتتتا إ  إجيجر طا  جيفمليفة نلاف ري ةعتتتمنن رعم اتتتبل ربابيعتتتا و نيجل ربحلمجملا ربالجامجعيا 
و بج  تباض ربنبعتتتتا نبورب ل رباحملجطاة ةتتتتما ربن ظجم ربنغذربسا،  ا أجل ةتتتتمجن صتتتتحا وافجه ربتمدتتتتجن على 

 ربايدوا. ربنصمور،    ربحلفجظ على إتجحا ربألاج  ربنغذربسيا ربنصحيا وقيفاة ربنوصول إني ج واباهج
مظا رب إ  تبيفر ربة جل ربنفجعلا رباب يا د تغيري ربن ظم ربنغذربسيا،  ا ةتتتتتتتتتتتتاواة ربنبمل ةتتتتتتتتتتتتما شتتتتتتتتتتتتارباجل.  (7)

ربنضاواي ربنابج ل    أصحجا  صلحا  ابيفرملا ألجل تطبيق هذه ربالارتربتيجيا. عر على أن  ربنعارباجل 
 ربناغذملا ةجنقيفا ربنوربد.اا ون ةاواملا  أملض ج خجا  ربن ظم ربنغذربسيا  ا أجل ربناصيفي ندوم 

. مث ا ت وع د ربن ظم ربنغذربسيا وربألاج  ربنغذربسيا وجوا ت ييف ربتجاربمربل    ربندتتيجقجل ربتقليميا وربنقطاملا (8)
وت وع د ربحللول؛ وملابني  على عمل ربا ظما أن ملاشتتتتيف ربالحايجججل ربتقليميا وربنقطاملا    ربالاتتتتاججةا هلج 

ج وأن مي  ا ربال يا. ونلدتتتتتتتتتتيجقجل ربتقليميا وربنقطاملا تمن ريربل وتيفربعيجل عميقا ةعتتتتتتتتتتمنن ربتجاربمربل  أملضتتتتتتتتتت 
 ربنوربج  تطبيق ج.

  

                                        
 (1999ربنلج ا رباب يا ةجحلقو  ربالقاصجرملا وربالجامجعيا وربن قجفيا، )، 12ربنابليق ربنبجم   6
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 الرؤية والمهمة -رابًعا
تام ل اؤملا ربا ظما ةعمنن ربناغذملا د ةقيق عج  ملاب  فيمج ربن ج  أعبني أاجط ج غذربسيا صحيا  ا خالل مظم  -15

 غذربسيا  دايفرب ا ةما صحا ربتمدجن وافجهمج وقجراة على ربنصمور ةوجمج ربنصيف جل. 
ظما، وأصتتتتحجا رباصتتتتلحا وةقيق ج هلذه ربناؤملا، ملام ل ربنامن ري ربا عتتتتور هلذه ربالاتتتترتربتيجيا د قيجم أعضتتتتجم ربا  -16

ربن برية وربااواتتتتتتطا وربنصتتتتتتغرية ربنبج ا وربجملام  ربايف   ربالاتتتتتتدتتتتتتجلربنبجايني وربتقليميني وربنوط يني ورب ليني، لج د  ن  
وربنقطجع ربخلجص وربند جن ربألصليني ربنبج لني د إماج  وجت يز وتوعمل  وجتجاة وتدوملق وةي  وربناحمللص  ا إماج  رب جصيل 

يا وربحلاربجا ورباصتتتتجمليف وتاةيا ربألحيجم رباجسيا، ةا فيذ ربندتتتتيجاتتتتجل وربامجااتتتتجل وربالاتتتتا مجاربل وربالةا جاربل وربن اوة ربحليوربم
 )سربتجاربمربلس( مليفف ةمجن  ج مللا:

تامحوا ربنزاربعا واتتتتتالاتتتتتل إ يفربرربل ربألغذملا حول إماج  ربألغذملا وجت يزهج وتوعملب ج وربالجتجا ملج، وربخليف جل  ●
ربنغذربسيا ربنصحيا، لج د  ن   ا خالل عملجرة ربنا وع وخفض ربنفجقيف وربا يفا  ربنغذربسيا ربنيت تدجهم د ربألاج 

  ا ربألغذملا وتبزملز اال ا ربألغذملا.
قيجم ربنبيئجل ربنغذربسيا جببل ربألاج  ربنغذربسيا ربنصتتتتتتتتتتتحيا  اجحا واتتتتتتتتتتت لا ربنوصتتتتتتتتتتتول و من وما و قبونا ربجامجعي ج  ●

بجملري اتتتال ا ربألغذملا ورجااتتتا ج،  ل اة ةذن  و ادتتتقا    ربخلطو  ربناوجي يا ربنغذربسيا ربنقجسما على ربألرنا و 
 و عجبا ربةيل رباقبل  ا ربادا ل ني على ت مني ربألاج  ربنغذربسيا ربنصحيا. 7د الو  ربادا ل 

ومُا  ربادتتتا ل ني ةجنقيفاة على ربنوصتتتول، وةجابلو جل وربناحفيز وربت  جمجل ربنالع ا نلمطجنبا ةمناج  غذربسيا  ●
 ربادا ل ني  بلو جل أفضل و طجنبا م ةمناج  غذربسيا صحيا.صحيا وت جوهلج. وتلقا 

ةغيا ةقيق تل  ربنامن ريربل، تام ل   ما ربا ظما على صتتتبييف ربناغذملا د تبجيل ربتجاربمربل نضتتتمجن قيجم ربن ظم  -17
وتقج  ج ربنغذربسيا ةام ني توفري أاج  غذربسيا صتتتتتتتحيا ورباتتتتتتتا الا ج  ا أجل اف   دتتتتتتتاوملجل ربناغذملا عا تونييف ربابجاف 

 وربناوعيا ملج وة جم ربناوربفق ورعم تطوملا ربنديجاجل وربامجااجل وربالاا مجاربل وربالةا جاربل وتبزملز ربنقيفاة على ربنا فيذ.
 

 النتائج واألنشطة -خامًسا
ماجسيف حميفرة  داميفة  5ربناجنيا ناحقيق  15 ا أجل ربالاتقجم ل ما ج، اوف تضطل  ربا ظما ةجألمعطا ربنتتتتتتتتتتتت -18

 8 ا ربنوظجسف ربألاجايا نلم ظما.
. جتم  ةني واجالل ربأل م ربااحيفة وأعضتتتتتجم   ظما ربألغذملا وةتتتتت  اؤملا  عتتتتترتاا وعملجرة ربناوعيا -1ربن ايجا  -19

خص  وربنزاربعا وربجملام  ربايف  وربنقطجع ربخلجص اؤملا  عتتتترتاا نلاغذملا، وها تيفا  أ يا ربألاج  ربنغذربسيا ربنصتتتتحيا د  ج
خص ربناصتتتتيفي ندتتتتوم ربناغذملا، إ    ج مثا اؤملا عجايا  عتتتترتاا نااج  ربنغذربسيا ربنصتتتتحيا د ربناغذملا وربنصتتتتحا وربنا ميا.

                                        
ج ملب س اتتلو  ربادتتا ل  سعي  ربخليجاربل وربنقارباربل ربنيت ملاحملذهج ربادتتا ل ون ةعتتمنن  جهيا ربألغذملا ربنوربج  ربةايجع ج وختزمل  ج وةضتتريهج وط وه  7

 ا. 2017فاملق ربخلاربم ربنافي  رباداوى ربابأل ةجأل ا ربنغذربسا وربناغذملا،  وت جوهلج، وةعمنن ختصيص ربألغذملا ةما ربألااة.س
 .2021-2020جملس   ظما ربألغذملا وربنزاربعا، ربنابيفملالل د ةامج يف ربنبمل وربايزربميا نلفرتة   8

http://www.fao.org/3/mz825ar/mz825ar.pdf 
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ججم  عورب ل حج ا أخاى. وتاجلى أ يا ربألاج  ربنغذربسيا ربنصتتتتتحيا ةعتتتتتمنن ربناغذملا وربنصتتتتتحا وربنا ميا جتلي ج اج ال  د 
نقطاملا. وملقوم أصتتحجا رباصتتلحا ةا فيذ ربنارب يف حجني ج ةبل ربادتتا ل ني ربالتفجقجل ربنيفونيا  ربل ربنصتتلا وربتاشتتجرربل رب

 مليفااون ربألاج  ربنغذربسيا ربنصحيا وملطجنبون ملج. وةغيا ةقيق هذرب ربن جتيف، ااقوم ربا ظما لج مللا: 
ةجنيفوا ربنقيجري نلم ظما د جمجه ربألغذملا وربنزاربعا، وا ظما ربنصتتتتحا ربنبجايا د جمجل ربنصتتتتحا،  ربالعرتربف (1)

وا ظما ربأل م ربااحيفة نلطفونا )ربنيوميدف( د جمجل تغذملا ربألطفجل وربأل  جل، ونامج يف ربألغذملا ربنبجاا 
نابجون و ا خالل ربنيفوا د جمجل ربنامنه  نلطوربائ وربالاتتتتتتتتاججةا نلحجالل ربتمدتتتتتتتتجميا، وربنبمل د إطجا رب

ربنا دتتتتتيقا نلج ا ربأل م ربااحيفة ربنيفربسما رباب يا ةجناغذملا، ألجل تطوملا اؤملا نا م ربااحيفة ةعتتتتتمنن ربناغذملا، 
وربالعرتربف ةيفوا ربألاج  ربنغذربسيا ربنصتتتتتتتتتتتتتتحيا نلجمي ، إ  ججم  عورب ل أخاى حج ا، وةيفمليف خمالف 

ق أهيفربف إصتتالح   ظو ا ربأل م ربااحيفة ربتاجسيا، ربادتتلونيجل ربنقيجرملا احملالف ربنواجالل اجزم  ا ةقي
تبيفملل ربنيفعم نضتتتتتتتتمجن إتجحا ربناغذملا ربةييفة    ربحلمجملا ربنيفربسما نصتتتتتتتتحا  19-ود أعقجا ججسحا اوفييف

 ربألفاربر وافجه م نيفى تباة م نبورب ل رباحملجطاة ةما ربن ظم وربنبىن ربالجامجعيا رباطلوةا نلاغذملا ربةييفة.
ج  ربنغذربسيا ربنصحيا نلجمي ، وربتةال  عا رواهج د  بجةا اوم ربناغذملا، وربالاتقجم وربنرتومليف ربنفب جل ناا (2)

ةجنا ميا ربالقاصجرملا وربالجامجعيا، ةني ربنعااجم رباابيفري ربألطاربف وربحل و جل ربتقليميا وربنوط يا ورب ليا، 
ل على ربادتتتتتاوى وربنقطجع ربخلجص وربجملام  ربايف ، لج د  ن   ا خالل أمعتتتتتطا ربناوعيا وتطوملا إاشتتتتتجررب

 ربادا ل ني.  ربنقطاي تاضما ربتاشجر إ  ايفيا تبزملز ربنطل  على ربألاج  ربنغذربسيا نيفى
تلقى أعضتتتتتتتتتتتتتتجم ربا ظما وربجملام  ربايف  وربنقطجع ربخلجص  .تونييف ربابجاف وربألرنا وربتةال  ع  ج -2ربن ايجا  -20

 بلو جل وإاشتتجرربل ةعتتمنن اتتيجاتتجل ربن ظم ربنغذربسيا وربامجااتتجل وربالاتتا مجاربل وربالةا جاربل رباطلوةا نام ني أاج  
مل بغا ربختج  إجاربمربل عا ربنقطجعجل  غذربسيا صتتتحيا د اتتتيجق ج ربخلجص، وحول ايفيا تغري ربالحايجججل د ربادتتتاقبل.

ا جمجالل ربندتتتتيجاتتتتجل، لج د  ن  ربنزاربعا )أي إماج  رب جصتتتتيل وربن اوة ربحليوربميا وربحلاربجا ورباصتتتتجمليف وتاةيا ربألحيجم وع
رباجسيا( وربناججاة وربنا ميا ربناملفيا وإررباة رباوربار ربنطبيبيا وربنصتتتتتتتتحا. وناحقيق هذه ربن ايجا، مثا روا اسيدتتتتتتتتا نلابجون ةني 

وةغيا ةقيق  ا ةجنبحوث وربالةا جا، ناونييف ربألرنا وتواي  مطج  أفضل ربامجااجل.ربا ظما وغريهج  ا ربا ظمجل رباب ي
 هذه ربن ايجا، ااقوم ربا ظما لج مللا:

ت دتتتتتتتتيق ربنبيجمجل ورباقجمليس  ربل ربنصتتتتتتتتلا ةعتتتتتتتتمنن تاايبا ربألغذملا وربألاج  ربنغذربسيا وربأل ا ربنغذربسا وربن ظم  (3)
ربنغذربسيا وتصتتتتو اهج و عتتتتجااا ج؛ مجهي  عا اصتتتتيف ربالشتتتتاربل  ربل ربنصتتتتلا ألهيفربف ربنا ميا ربادتتتتايفرب ا  ا 

يفم رب اع ةججتجه ةقيق أجل إةال  صتتتتجمبا ربنقارباربل، وتوفري ربتاشتتتتجرربل ةعتتتتمنن ع  ربنبيجمجل وإ بجل ربناق
 أهيفربف ربنا ميا ربادايفرب ا.  قجصيف

وتوفري أروربل ومعتتتتتاهج نيفعم أصتتتتتحجا رباصتتتتتلحا د ةيفمليف ربنامن ريربل ربناغذوملا ن ظم م ربنغذربسيا وتقييم ج  (4)
وتعتتحمليصتت ج، وةيفمليف ربندتتيجاتتجل وربامجااتتجل وربالاتتا مجاربل وربالةا جاربل رباطلوةا د اتتيجقج م نضتتمجن 

 يا ةام ني أاج  غذربسيا صحيا رب ن ود رباداقبل.قيجم ربن ظم ربنغذربس
وتو يق وتعتتتجي  ربامجااتتتجل ربةييفة على  دتتتاوملجل  ابيفرة لج د  ن   بجاف ربندتتت جن ربألصتتتليني ربنيت  (5)

تلري روا رب د ةتتتمجن م ني ربن ظم ربنغذربسيا ألاج  غذربسيا صتتتحيا؛ وةجنابجون    ربنعتتتااجم، تواتتتي  مطج  
اصتتتيف ربنقوي ناونييف ربألرنا ةعتتت ل  اوربصتتتل. واتتتياضتتتما هذرب ربنبمل جتمي  أفضتتتل ربامجااتتتجل    رعم ربن
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ورارباتتتتا ج، وربالاتتتتاججةا نافعتتتتا وةجم إملبوال د  19-ربالاتتتتاججةجل وربنيفاو  ربادتتتتافجرة  ا ججسحا اوفييف
، وغري  ن   ا حجالل إقليميا وعجايا نافعتتتتتتا ربأل اربض حيوربميا رباصتتتتتتيفا وحجالل 2014غاا أفاملقيج 

ال  ربندتتتيجاتتتجل وربامجااتتتجل نب جم ربنقيفاة على ربنصتتتمور ةغيا ةتتتمجن إتجحا ربألاج  ربنطوربائ،  ا أجل إة
ربنغذربسيا ربنصتتتتتتتتحيا وربنقيفاة على ربنوصتتتتتتتتول إني ج و قبونيا اتتتتتتتتباهج    اجملا صتتتتتتتتحا ربألفاربر وافجه م حني 

 ملاباةون نبورب ل رباحملجطاة ةما ربن ظم ربنغذربسيا. 
ذربسيا ورجااتتتتتتتتج ج ورباتتتتتتتتا مجارب ج وربةا جارب ج، د ربألاج  وةيفمليف ربألرنا رباابلقا ةامن ري اتتتتتتتتيجاتتتتتتتتجل ربن ظم ربنغ (6)

 ربنغذربسيا ربنصحيا ورباقجملضجل رباامنتيا عا  ن ، وربتةال  ع  ج.
 
ةىن أصتتتتتحجا رباصتتتتتلحا د ربنقطجعجل رباابيفرة توربفق ج د رب اربم ةعتتتتتمنن أوجمج  ربنيفعوة إ  ربحلوربا. -3ربن ايجا  -21

إن ربنائجم ربا ظما    واجالل ربأل م ربااحيفة ربناآعا، وربتفقورب على ايفيا إررباة رباقجملضتتتتتتتتتتتتتتجل و بجةا ربجملجالل ربخلالفيا. 
جص وربنواط ربألاجرميا و لادجل وربنعااجم ربحل و يني ربنيفونيني رب خاملا وأعضجم ربا ظما وربجملام  ربايف  وربنقطجع ربخل

ا إجاربمربل ربنبمل عا رباقجملضجل ربابقيفة وربجملجالل ربخلالفيا، فيمج اا ع ت فيذ ربألهيفربف حي مج ُوجيف  ربنبحوث، قيف ملد 
ربناآعا وربناوربفق. ومللري ربحلوربا إ  إجاربمربل وشتتتتتتتتتارباجل وربةا جاربل جيفمليفة تضتتتتتتتتتم تبيفملل ربن ظم ربنغذربسيا  يث ت ون 

، فيمج تضتتما صتتحا ربألفاربر وافجه م حني ملاباةتتون نبورب ل رباحملجطاة ةتتما ربن ظجم ربنغذربسا. أا ا قيفاة على ربنصتتمور
وه ج  ف م  عتتتتتتتتتتتتتترت  أاا نلاغيريربل رباطلوةا  ا قبل ربنقطجع ربخلجص، لج ملعتتتتتتتتتتتتتتمل ربالةا جاربل وربابجراة ربحلا ة وفاص 

 ربألعمجل ربةيفمليفة. وةغيا ةقيق هذه ربن ايجا، ااقوم ربا ظما لج مللا:
ةيفمليف وةليل أوجمج ربناآعا ةني ربألاج  ربنغذربسيا ربنصتتتتتتتتتتتتتحيا وربنااجسز ربنبيئيا )أي تغري ربا جخ وربنا وع ربنبيونوجا  (7)

وتيفهوا ربنرتةا وربايجه( وربالقاصتتتتتجرملا )أي قيفاة ربازرباعني أصتتتتتحجا ربحليجعربل ربنصتتتتتغرية على ربالاتتتتتاماربا وربن مو 
ميا ربادتتايفرب ا، د اتتيج  ربناغريربل رباادتتجاعا د ربنعتتج ل( وربالجامجعيا )ربادتتجوربة ةني ربة دتتني( ألهيفربف ربنا 

 ربن ظم ربنغذربسيا، فضال  عا ربناوربةط ةجندال ا ربنغذربسيا وربايفربخل إ  ربنقيفاة على ربنصمور د فرتربل ربألع جل.
ورعوة ربة جل ربنفجعلا ربنبجايا وربتقليميا وربنوط يا إ  حوربا ةني أصحجا رباصلحا رباابيفرملا د ربجملجالل  (8)

،  لرملا روا ربة ا رب جمليفة  ربل رباصتتتتتتتتتتتتتيفربقيا، و برتفا ةجالخاالالل د توربعن ربنقوى مليفف تبزملز ربخلالفيا
 ربنف م رباعرت  د ربجملجالل ربخلالفيا وإررباة رباقجملضجل وختطا ربنبقبجل ربنيت ةول رون إحيفربث ربناغيري. 

 ت ظيم  عجامل  ربألعمجل    ربة جل د ربنقطجع ربخلجص ةطا   با اة تجيجر أهيفربف  عرتاا د وربنابجطا (9)
وربنفاص ربةيفمليفة ناعمجل وربناموملل وتبزملز تآعا ربنعتتتتتارباجل نام ني أاج  غذربسيا صتتتتتحيا، وربادتتتتتج ا د 
ةقيق عي  أهيفربف ربنا ميا ربادتتايفرب ا    إررباة ربألهيفربف ورباقجملضتتجل ةعتت ل   جاتت  رربسم ج ةني ربألاج  

 وربالجامجعيا ربألخاى. ربنغذربسيا ربنصحيا وةني ربألهيفربف ربنبيئيا وربالقاصجرملا
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تبزملز قيفاربل أعضتتتتتتجم ربا ظما وأصتتتتتتحجا رباصتتتتتتلحا ربنبجايني  ة جم ربنقيفاة ربخلجاجيا على ربنا فيذ. -4ربن ايجا  -22
وربتقليميني وربنوط يني ورب ليني، على صتتتتيجغا ربندتتتتيجاتتتتجل وربعامجر ربامجااتتتتجل وعملجرة ربالاتتتتا مجاربل وتطبيق إجاربمربل 

جل أرل ربادتتتتتتتتتتتجعيفة رباقيف ا  ا ربا ظما د جم  با اة د أحنجم ربن ظجم ربنغذربسا  ا أجل ةقيق أاج  غذربسيا صتتتتتتتتتتتحيا.
تبزملز قيفاربل أصتتتتتحجا رباصتتتتتلحا، إ  تطوملا اتتتتتيجاتتتتتجل ورباتتتتتا مجاربل ورجااتتتتتجل قجسما على ربألرنا وت فيذهج. وةغيا 

 ةقيق هذه ربن ايجا، ااقوم ربا ظما لج مللا:
ومعتتتتتتتتتتا  وربر نلايفامل  وإاشتتتتتتتتتتجرربل وأروربل قجسما على ربألرنا حول ةتتتتتتتتتتمجن قيجم ربندتتتتتتتتتتيجاتتتتتتتتتتجل  إتجحا (10)

وربالاتتتا مجاربل وربامجااتتتجل على رب ايفربر ربن ظم ربنغذربسيا ةام ني ربألاج  ربنغذربسيا ربنصتتتحيا؛ وايفيا ت ييف 
 فاةتتا ج أفضتتل ربامجااتتجل ربناربه ا لج في ج تل  ربا فذة اايفربةري ناحملفيف ربأل ا رباتتاججةا  نلضتتغوطجل ربنيت

على ربن ظجم ربنغذربسا، على مطج  ورباتتتتتتتتتتتتت  د ربندتتتتتتتتتتتتتيجقجل ربتقليميا وربنوط يا ورب ليا؛  19-ججسحا اوفييف
 وايفيا ةيفمليف ربألونوملجل.

وتوفري ربادجعيفة د جمجل ربنديجاجل وربنعلون ربنف يا إ  ربنعااجم ربحل و يني ةعمنن ايفيا ت فيذ ربنديجاجل  (11)
اربل، وتبظيم أوجمج ربناآعا وإررباة رباقجملضتتتتتتتتجل ةني ربألاج  ربنغذربسيا وربالاتتتتتتتتا مجاربل وربامجااتتتتتتتتجل وربالةا ج

ربنصتتحيا وربألهيفربف ربنبيئيا وربالقاصتتجرملا وربالجامجعيا ربألخاى، وةتتمجن قيفاة ربن ظم ربنغذربسيا على ربنصتتمور 
ةوجمج ربنصيف جل وم   ج  ا ربحلفجظ على إتجحا أاج  غذربسيا صحيا وربنقيفاة على ربنوصول إني ج واباهج 

 ةمجن صحا ربألفاربر وافجه م حني ملاباةون نبورب ل رباحملجطاة ةما ربن ظجم ربنغذربسا. ربايدوا   
وتبزملز قيفاربل ربجملام  ربايف  وربألواتتتج  ربألاجرمييا وربتاشتتتجر ربنزاربعا وربايفربا  على تطوملا أروربل تبليميا  (12)

ألاج  ربنغذربسيا وت فيذهج حول روا ربنزاربعا واتتتتالاتتتتل ربت يفربر وربنبيئجل ربنغذربسيا واتتتتلو  ربادتتتتا ل ني د رب
 ربنصحيا. 

ملف م عي  رباوظفني رباب يني رربخل ربا ظما وملقيف اون رواهم ة جم ربنقيفاة ربنيفربخليا على ربنا فيذ.  -5ربن ايجا  -23
د ةتتتتمجن قيجم ربن ظم ربنغذربسيا ةام ني أاج  غذربسيا صتتتتحيا، لج د  ن  د جمجل ربنامنه  نلطوربائ وة جم ربنقيفاة على 

مل يفا  هذرب ربا ظوا د ربناحملطيط ربالاتتتتتدتتتتتا نلم ظما ود  نيجل  ةجنقيفاة على ربادتتتتتج ا د  ن .ربنصتتتتتمور، وملامابون 
ربنا فيذ وربناصتتتتتتتتتتتتيف، وهو قييف ربنبحث ربنيفربسم  ا قبل ربألج زة ربناسجاتتتتتتتتتتتتيا وربنيفاتتتتتتتتتتتتاواملا رباب يا د ربا ظما. أ ج ربنوحيفربل 

رب     ةبضتتتت ج ربنببض عا أحنجم ربا ظما ربناسيدتتتتيا نلم ظما، وربنيت هلج روا حيوي على صتتتتبييف ربنا فيذ، فابمل ةجالشتتتترت 
ا ربنبمل ربابزع على رب ايفربر ربا ظما وتضتتتتتما ربالاتتتتتابجما جبمي  ربألقدتتتتتجم ربناسيدتتتتتيا في ج. وتصتتتتتبح جمجالل ربنبمل  وتيدتتتتت 
رباحملالفا ةتتتتما ربا ظما أا ا ربتدتتتتجق ج وتبجوم ج د  ج ةي  ج لج د  ن  على ربادتتتتاوى رباييفرب . وةغيا ةقيق هذرب ربن جتيف، 

 ربا ظما لج مللا: ااقوم
، وتببئا 4إ   1 ا جمجالل ربخلاة ربناسيدتتتتتتتتتيا رباطلوةا ألرربم روا قيجري د ةقيق ربن اجسيف  ا  ربالاتتتتتتتتتافجرة (13)

رباوربار وتوفري ربألروربل وربناتتيفاملتت  نام ني  وظفا ربا ظمتتا  ا ف م ربنتتيفوا ربحليوي هلتتذه ربألخرية د عملتتجرة 
اتتتتتوم ربناغذملا، وايفيا  دتتتتتج ا جمجالل عمل م د ةقيق  دتتتتتاوملجل ربناغذملا وربحللول رون عي  أشتتتتت جل 

 ربألاج  ربنغذربسيا ربنصحيا.
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وةتتمجن رعم م يل ج على ربادتتاوى ربنقطاي ألجل رعم ربناحليل ربنقطاي رباعتترت  نا م ربااحيفة، وعمليا  (14)
 ربل ربنصلا صيجغا إطجا ربنابجون ةعمنن ربنا ميا ربادايفرب ا نا م ربااحيفة،  ا أجل إةاربع عي  ربتجاربمربل 

د ربن ظم ربنغذربسيا ربن فيلا ةام ني ربألاج  ربنغذربسيا ربنصتتتتتتتتتتتتتتحيا، ورعم ربنبليفربن د ةقيق أهيفربف ربنا ميا 
 ربادايفرب ا.

وربناوفيق ةني خمالف ايجاج ج وربارتربتيجيج ج وةني ربناؤملا وربالارتربتيجيا نبمل ربا ظما د جمجل ربناغذملا، لج  (15)
( ورباتتتتتتترتربتيجيا تبميم ربنا و ع ربنبيونوجا عا ربنقطجعجل 2017 جخ )د  ن  رباتتتتتتترتربتيجيا ج ةعتتتتتتتمنن تغري  ربا

(، وربنبمل على ربنزاربعا ربتمل ونوجيا 2013( واتتتتتيجاتتتتتا ج ةعتتتتتمنن ربادتتتتتجوربة ةني ربة دتتتتتني )2019ربنزاربعيا )
(، وربنازرب ج ج ربناربه ا ربنيت قطبا ج د اتتيج  ربنب يف ربنيفوه ربخلجص ةجحلقو  ربالقاصتتجرملا وربالجامجعيا 2018)

 يا، وربتفجقيا ربنقضجم على عي  أش جل ربنامييز ةيف ربااأة فضال  عا إطجاهج ربالادا رباداقبلا.وربن قجف
 

 خطة التنفيذ -سادًسا
( أن وةتتتتت  خطا نلا فيذ اجن نيبور ةجن ف  على ربالاتتتتترتربتيجيا. 2012الحظ تقييم ربالاتتتتترتربتيجيا ربندتتتتتجةقا ) -24

ل ايفيا قيجم  وةجناجه فإن ةيفملث ربناؤملا وربالاتتتتتترتربتيجيا نبمل ربا ظما د جمجل ربناغذملا اتتتتتتياضتتتتتتما خطا نلا فيذ تفصتتتتتت 
 ج ربالارتربتيجيا.وةقيق   ما ربا ظما د جمجل ربناغذملا،  د   ج تصف  ربن اجسيفربا ظما ةإجنجع ربألمعطا رباطلوةا نبلو  

ج نلطل  ربنصتتتتتتجرا عا ة ا ربنامج يف وربنذي ملقضتتتتتتا ةضتتتتتتمجن  اربعجة  -25 واتتتتتتوف تدتتتتتتاجي  خطا ربنا فيذ أملضتتتتتت 
ربندتتتتتيجاتتتتتجل وربألونوملجل ربتقليميا د ختطيط ربألمعتتتتتطا وت فيذهج، ةقيق ج ا ما ربا ظما د جمجل ربناغذملا. وفضتتتتتال  عا 

 مظا رب إ  رب نيجل وهي ليا ربحلواما وربادلونيجل ةما ربا ظما. ن ، اوف ةيفر ايفيا ةقيق ماجسيف ربالارتربتيجيا، 
وربعرتربف ج ةجن طج  ربنورباتتتتت  نالاتتتتترتربتيجيا وةملا ربألمعتتتتتطا رباب يا د ت فيذهج، اتتتتتوف تقيفم هذه ربخلطا  وجز رب  -26

ربا جت   حميفر ربألونوملجل اج اتتاقوم ربا ظما ةمج. واتتيام تفصتتيل ربألمعتتطا ربخلجصتتا ة ل ةليف وربنوربج  ت فيذهج  ا قبل
عتتتتتتتتتتترت  وإطجا ربنابجون  ا أجل 

ُ
رباييفربميا نلم ظما،  ا خالل إطجا ربناجما ربنقطاملا ةجالاتتتتتتتتتتتا جر إ  ربناحليل ربنُقطاي ربا

 ربنا ميا ربادايفرب ا نا م ربااحيفة.
واوف تاربعا خطا ربنا فيذ أونوملجل ربناؤملا وربالارتربتيجيا نبمل ربا ظما د جمجل ربناغذملا، وربالةا جاربل وربنفاص  -27

 ربن جشتئا رباادتقا    تل  ربألونوملجل، فضتال  عا ربألونوملجل ربنيت ةيفرهج ربندتيجقجل ربتقليميا وربناحيفملجل ربنبجايا ربابجصتاة.
  واوف تاب  خطا ربنا فيذ اذن  ربالااباربض ربااواط ربألجل وإجاربمربل ةامج يف ربنبمل وربايزربميا.
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 وصف ربنببجاربل رباداحمليف ا د ربالارتربتيجيا -1ربالحق 
 

مججتا عا عيفم افجملا، أو عيفم توربعن، أو رباتتتتتتتتتتتتتتا ال  حجنا فيزملونوجيا غري طبيبيا  [1اوم ربناغذملا ]
 فا  نلمغذملجل ربن ليا و أو رباغذملجل ربنيفقيقا. وملعتتمل اتتوم ربناغذملا مقص ربناغذملا 

 أو ربناغذملا ربافاطا ةجتةجفا إ  ربن قص د رباغذملجل ربنيفقيقا.

ربنبيونوجا مايجا ربن قص ربناغذوي و أو اتتتتتتتتتوم رباتتتتتتتتتايبجا و أو اتتتتتتتتتوم ربالاتتتتتتتتتاحمليفربم  [1مقص ربناغذملا ]
 مقص ربنوعن نلمغذملجل ربادتتتتتتتتتتا ل ا، مايجا  نا اربض ربابيفملا رباا ااة. وهو ملعتتتتتتتتتتمل

(، أو ربن حول ربخلطري ربناقزمةجن دتتتتتتتتتتبا نبما ربنفار، أو ربنقصتتتتتتتتتتا ةجن دتتتتتتتتتتبا نبما ربنفار )
(، وربن قص د ربنفياج ي جل وربابجرن )اتتتتتتتتتتتتتوم ربناغذملا ربهلزربلةجن دتتتتتتتتتتتتتبا إ  طول ربنفار )

 ةجاغذملجل ربنيفقيقا(.

 دتتتتتتتتتتتتتتم ا نيفىوعن ربنزربسيف وربنربن
 5ربألطفتتجل ) تتج رون اتتتتتتتتتتتتتتا 

 [2ا وربل( ]

ربنوعن ربنزربسيف ها ربحلجنا ربنيت ت ون في ج ربالحناربفجل ربابيجاملا نلوعن  قجةل ربنطول أا ا 
ج إ   اواتتتط ربن مو ربااجبا ا ظما ربنصتتتحا ربنبجايا؛ وربندتتتم ا ها   ا راجاني قيجاتتت 

راججل  3ربحلجنا ربنيت ت ون في ج ربالحناربفجل ربابيجاملا نلوعن  قجةل ربنطول أا ا  ا 
    ظما ربنصحا ربنبجايا.قيجا ج إ   اواط  بجملري

حتتجالل ربن قص د رباغتتذملتتجل 
 [3ربنيفقيقا ]

ربن قص د ربنفياج ي جل و أو ربابجرن و أو ربنب جصتتتا ربن جراة ربنيت ت ون الع ا ة ميجل 
ج  صتتتتتغرية وةتتتتتاواملا نلبمل ربندتتتتتليم نل جسا ربحلا واوه ورباتتتتتاقالةمج. وها تباف أملضتتتتت 

رباظ ا ربخلجاجا نلعتتتتتتحملص )إ  ةجةوع ربادتتتتتتارت ألممج قيف ملصتتتتتتب  اعتتتتتتف ج ة جم على 
مي ا نإلمدتتتتتتتتتتتتتتتتجن أن ملبتتتج   ا ربن قص د رباغتتتذملتتتجل ربنتتتيفقيقتتتا    أن وعمتتتمج وطونتتتمج 

 طبيبيجن(.

حني مل ون وعن ربةدتتتتتتتم أعلى  ا  دتتتتتتتاوربه ربنطبيبا ةجن دتتتتتتتبا إ  ربنطول، و ج عجرة   [1ربنوعن ربنزربسيف وربندم ا ]
مايجا ربتفارب  د ربناغذملا. ةجن دتتتتتتتتتتتتتبا إ  ربنعتتتتتتتتتتتتتحملص ربنبجن  مل ون ربنوعن عربسيف رب ع يف ج 

ون ا  25مل ون  لشتتا االا ربةدتتم )ربنوعن ةجن يلوغاربم ربنطول ةجارت ربااة ( أا ا  ا 
 أو أا ا. 30ون  لشا االا ربةدم ، ومل ون ةيفمل  ج ع يف ج مل 30أقل  ا 

ها مايجا ربجامجع عورب ل وارب يا وفيزملونوجيا وةيئيا واتتتتتتتتتتتتتتلوايا. ربألموربع ربألاةبا  ا  [4ربأل اربض غري ربابيفملا ]
 ربأل اربض غري ربابيفملا ها أ اربض شتتتتتتتتتتتتتتاربملني ربنقل  )ربن وةجل ربنقلبيا أو ربندتتتتتتتتتتتتتت اجل

رربم ربمديفربر ربناساني رباز ا ( وربنداطجن وربأل اربض ربنا فديا رباز  ا )  ل  اض ربنيف جغيا
 وربناةو( ورربم ربند ا.
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ف على أممج جمموع ربنب جصتتتتتا وربألمعتتتتتطا رباا وعا ربنيت تلري  بج   ف وم سوصتتتتتفاس ملبا   [6[]5ربن ظم ربنغذربسيا ]
إ  إماج  ربألغذملا ورباتتتتتتا الا ج وربنبالقجل رباايفربخلا ةني هذه ربنب جصتتتتتتا وربألمعتتتتتتطا. 

فضتتتتتتال  عا علا  ا ربن وربتيف ربالجامجعيا  ها تون يف موربتيف على صتتتتتتبييف ربأل ا ربنغذربسا
ربالقاصتتتتتتتجرملا وربنبيئيا ربألخاى. وتا و ن  ا  ال ا ع جصتتتتتتتا ها: اتتتتتتتالاتتتتتتتل إ يفربرربل 

 ربألغذملا وةيئجل ربألغذملا والو  ربادا ل ني.

اتتتتتتتتتتلدتتتتتتتتتتلا إ يفربرربل ربألغذملا 
[6] 

تعتتتتتتتتتتتتتتمتل عي  ربألمعتتتتتتتتتتتتتتطتا ربنيت مل اقتل ربنغتذربم عاهتج،  ا  احلتا ربتماتج  إ   احلتا 
لج د  ن  ربتماج  وربناحملزملا وربناوعمل  وربناج يز وربناببئا وربنبي  ةجناجزسا ربالاتتتتتتتتا ال ، 

 وربنادوملق.

تبأل ربندتتتيج  رباجري وربالقاصتتتجري وربندتتتيجاتتتا وربالجامجعا ربن قجد ربنذي ملابجطى فيمج  [6ةيئجل ربألغذملا ]
ال  دا ل     ربن ظجم ربنغذربسا ةغيا ربحلصول على ربنغذربم وإعيفربره ورباا الامج. أ ج 

ربألاتتتتتجاتتتتتيا نلبيئا ربنغذربسيا وربنيت تل ا د ربخليجاربل ربنغذربسيا و قبونيا ربألغذملا ربنب جصتتتتتا 
وربألاج  ربنغذربسيا ف ا: ربنوصول رباجري وربالقاصجري إ  ربنغذربم )قاا ربادجفا وربندبا 
ربايدتتتتتتتتتتتتتتوا(؛ وربحلمالل ربنرتوجييتتا وربتعالمتتجل وربابلو تتجل رباابلقتتا ةتتجنغتتذربم؛ وجورة 

 ربألغذملا واال ا ج.

ملاع خيجاربل ربادا ل ني على  داوى ربألااة أو ربنفار، ةعمنن  جهيا ربنغذربم ربنوربج   [6ا ل  ]الو  رباد
د  ن   شتتتتتتتاربؤه وختزمل مج وإعيفربره وت جونمج، وةعتتتتتتتمنن توعمل  ربنغذربم ةتتتتتتتما ربألاتتتتتتتاة )لج

 توعملبمج  د  موع ربة س وتغذملا ربألطفجل(.

ربنفتتتتجقتتتتيف وربا تتتتيفا  ا ربنغتتتتذربم 
[7] 

د اميتتتا ربألغتتتذملتتتا أو جور تتتج مايجتتتا ربنقارباربل ربنفتتتجقتتتيف  ا ربألغتتتذملتتتا هو ربنرتربج  
وربتجاربمربل ربنيت ملاحملذهج  وا رو ربألغذملا د اتتتتتتتتلدتتتتتتتتلا ربت يفربرربل، ةجاتتتتتتتتا  جم جت جا 
ربناجزسا و قيف ا ربخليف جل ربنغذربسيا وربادتتتتتتتا ل ني. وربا يفا  ا ربألغذملا هو ربنرتربج  

جا ربناجزسا د اميا ربألغذملا أو جور ج مايجا ربنقارباربل وربتجاربمربل ربنيت ملاحملذهج جت  
 و قيف و ربخليف جل ربنغذربسيا وربادا ل ون.

 اميا ربألغذملا ربااوربفاة ربنقجةلا نالاا ال  خالل فرتة  اجبيا. [1توربفا ربألغذملا ]

ربنقيفاة على ربنوصول  جرمل ج وربقاصجرمل ج وربجامجعيج  إ  ربألغذملا على ربنصبييف ربنفاري أو  [1ربحلصول على ربألغذملا ]
 ربألااي.

 ابا ربنغذربم، ةجن دبا إ  ت لفا ربألطبما ربألخاى و أو رخل ربادا ل . [8نلغذربم ]دبا ربايدوا ربن
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ربألاج  ربنغذربسيا ربنصتتتتتتتتتتتتتتحيا ها تل  ربألاج  ربنغذربسيا ربنيت ت ون  ربل اميا وموعيا  [9ربألاج  ربنغذربسيا ربنصحيا ]
ربنبتتيف  اتتجفياني ناحقيق ربن مو وربناطوا ربأل  لني ةمي  ربألفاربر ونتتيفعم ربألرربم وربنافتتجه 

وربنبقلا وربالجامجعا د عي   اربحل ربحليجة. ف ا تدتتتتتتتتتتجعيف على ربتقجم شتتتتتتتتتتا اتتتتتتتتتتوم 
ربناغذملا جبمي  أشتتتتتتتتتتتتتت جنمج، لج د  ن  مقص ربناغذملا ومقص رباغذملجل ربنيفقيقا وربنوعن 
ربنزربستتيف وربندتتتتتتتتتتتتتتم تتا( واتتذنتت  ربأل اربض غري ربابتتيفملتتا،   تتل أ اربض ربندتتتتتتتتتتتتتت اي وربنقلتت  

يل رباضبو  نااج  ربنغذربسيا ربنصحيا وربند اجل ربنيف جغيا وربنداطجن. وخيالف ربناع 
ةجخاالف خصتتتتتتتتجسص ربألفاربر )  ل ربندتتتتتتتتا وموع ربة س وأاتتتتتتتتلوا ربحليجة و دتتتتتتتتاوى 
ربن عتتتتتتتتتتتج  ربنبيف (، وربندتتتتتتتتتتتيج  ربن قجد، وتوربفا ربألغذملا حملي ج وربنبجرربل ربنغذربسيا. وها 
ا  ا وعا و اوربعما و   ا ومل بغا أن تض  حيفور رب نلما جول  ا ربنيفهون رباعببا وربااحو ن

وربندتتت املجل رباضتتتجفا وربنصتتتورملوم. وتبيفأ ربامجااتتتجل ربنغذربسيا ربنصتتتحيا د وقجل  ب ا 
فجناةتتتتتتجعا ربنطبيبيا تبزع ربن مو ربنصتتتتتتحا وةدتتتتتتا ربناطوا ربترارباا وقيف  - ا ربحليجة 

 ت طوي على   جف  صحيا على ربايفى ربنطوملل.
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