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 املؤمتر
 

 الدورة السابعة والثالثون

 3122متوز /وولوو 3 - حزوران/وونوو 32روما، 

 حالة األغذوة والزراعة

م

مموجز

متطّقرات ماظقثقؼة ميفماألدقاقاألدعمتلؿعرضمػذه مإمار مواحملؾقة مؼقغققاظدوظقة معـذ مإظبماٌعؾقعاتماٌؿقّصرة حزؼرانم/دؿـادًا

مإظبمتأثرياتمو،م3122 مواٌرتػعةمظمدعاراألتؾػتماالغؿؾاه ماظـؿقماالضؿصاديماظضعقػمسؾكمعلؿقىألشذؼةموتؼّؾبماألدعار

ماظعامل ميف ماظؿغذؼة موغؼص ماىقع مو. ماظزراسقة مواظلؾع ماظغذائقة ماٌقاد مإغؿاج ماظقثقؼة مسؾكمتصػ مووارتفا وادؿفالطفا

م مسؾك ماألدقاق مضدرة مظؿقلني ماظضرورؼة ماظؿدابري موتـاضش مواإلضؾقؿل ماظعاٌل مأعاماٌلؿقؼني ماظلعرؼةمماظصؿقد اظؿؼؾؾات

ماالضؿصادؼةو معـ. ميفماظطؾعاتماألخرية ماٌزؼدمعـماٌعؾقعاتمايدؼـةمبشأنمدققماظلؾعموأدعارػا متقّضعموتؿقّصر ماتغشرة

م مأدعاألشذؼة، ماظعاٌقةوراصد ماألشذؼة موار ما، متقّضعات ماظعاملمغشرة ميف ماألشذؼة محاظة موتؼرؼر ماألشذؼة موحاظة حملاصقؾ

مم.ممممعقةمأخرىمصادرةمسـمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةوعـؿفاتمإسال

 املؤمتر  اإلجراءات املؼرتح اختاذها من جانب

 :اٌؤمترمعدسّقمإظب
م

 أخذماظعؾؿمبأنمعؤذرمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةمألدعارماٌقادماظغذائقةمػقمحاظقًامدونماٌلؿقؼاتماظيتمطانمسؾقفاميفم

 .3119-3118خاللمأزعةمأدعارماٌقادماظغذائقةميفماظػرتةم

 اظلقاداتممادؿفاباتحبقثمتلاسدمماألزعاتماظلعرؼةماظغذائقةمواٌاظقةماألخريةاٌلؿػادةمعـمماظدروسمعراجعة

مظؿؼّؾبم ماٌراصؼة ماٌكارر ماظؿكػقػمعـ مسؾك ماظعاٌلمموإدارتفاماألدعاراٌلؿؼؾؾقة ماظـظام مضدرة متعزؼز مخالل عـ

 .األذدمضعػًامعـماظصدعاتوغباؼةماظػؽاتمماظصؿقدظألشذؼةمسؾكم

 االتمععؾقعاتماظلققميفمذبماٌرتػعةمواٌؿؼؾؾةأدعارماٌقادماظغذائقةمادؿفابةمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةمإزاءماسؿؿادم

م.وبـاءماظؼدراتم،،موعشقرةماظلقاداتاوهؾقؾف
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 بوان احملتووات

 
ماظصػقة         مم

م4ممممممممممعؼّدعة-مأواًل

م4مممتؼّؾؾفازؼادةمارتػاعماألدعارموم:خريةميفماألدعارماظزراسقةاالواػاتماأل-مثاغقًا

م4ممممممقؾلماظدوظلمألدعارماألشذؼةاظرضؿماظدظم(أ)

م5ممممممارماظدوظقةمظؾلؾعماظزراسقةاألدعم(ب)

م7مممممماظؼؾؼمبشأنمتؼّؾبماألدعارمتزاؼدم(ج)

م9ممممممماألدعارماحملؾقةمظألشذؼةم(د)

م9ممممإدؿفابةمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةمالرتػاعماألدعارموتؼّؾؾفام(ػـ)

م:ممممممممغؼصماظؿغذؼةموأدؾابف-مـًاثاظ

م:ممممممماالواػاتميفمغؼصماظؿغذؼةم(أ)

م22ممممممعـماظغذائلمظؾؿأثرمباظصدعاتضابؾقةماألم(ب)

م25ممؿاجمإظبمعلاسدةميفمذبالماألشذؼةاياالتماظطارئةميفماظؾؾدانماظيتمهم(ج)

م27مممممممادؿفالطفامووارتفاإغؿاجماألشذؼةمو-مرابعًا

م27مممممم3112-3121واػاتماظعاٌقة،ماالم(أ)

م28مممممم3121-3111اػاتماإلضؾقؿقة،ماالوم(ب)

 37       مماالدؿـؿاجات-مخاعلًا

 
 
 

 
م         

م

 م
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 مؼّدمة-  أواًل

م

مكتلؿعرضمػذهماظقثقؼةماظؿطّقراتميفمادعارماٌقادماظغذائقةميفماألدقاقماظدوظقةمواحملؾقةموترّطزمبصقرةمخاصةمسؾ-م2

موتلؿكؾصماظدروسمعـماظؿفاربماألخريةاألمػذهماظؿؼّؾبميف مدعار ميفممتؿـاولوطذظؽ،م. اٌلؿقؼاتمواالواػاتماظلائدة

ميفماظعاملم موغؼصماظؿغذؼة ممؿطّقراتاظميفمزّؾذبالماىقع ماظعاٌلاظيتمذفدتفا مواالضؿصاد ماظزراسقة معؤخرًاماألدقاق ثؿم.

مواإلضؾقؿلمجقاغبماظقثقؼةمتصػ ماٌلؿقؼنيماظعاٌل مسؾك مووارتفا موادؿفالطفا ماظزراسقة مواظلؾع ماظغذائقة ماٌقاد .مإغؿاج

ؿعزؼزمضدرةماألدقاقمظواظؿدابريماظضرورؼةممتؼؾؾفا،زماؼضًامسؾكمتزاؼدماظؼؾؼمبشأنمارتػاعمأدعارماٌقادماظغذائقة،موتػاضؿموترّط

م.االضؿصادؼةاظصدعاتماظلعرؼةموسؾكمهّؿؾمػذهم

م

هاوزوادة تؼّلب ارتػاع األدعار: االجتاهات األخرية يف األدعار الزراعوة-  ًاثانو
1
 

 

 الدولوة األغذوةأدعار مؤذر   -لفأ

 

أنمػذاماظرتاجعمإمنامؼؾدومم2:72اظدوظقةمايؼقؼقةمعلارًامتراجعقًامرقؼؾماألعدمعـذمساممماألشذؼةماّتؾعتمأدعار-م3

ماأل ماظـاغقةتقّضػميفمبداؼة مظػقة ماألشذؼةميفوباظػعؾ،متراجعم. ماظلـقيمألدعار مواظزراسةميفماظػرتةمماٌؤذر ماألشذؼة عـظؿة

مساعلظػقةمحؿكمبؾغمذروتفمبشؽؾمحادمالرتػاعمذبددًاميفمبداؼةمػذهماألظؽـفمسادمإظبمام3111وم2:72اٌؿؿدةمبنيماظعاعنيم

،م:311اظغذائقةمسادتمإظبمعلؿقىمععؿدلميفمسامممظؾلؾعوسؾكماظرشؿمعـمأنماألدعارماظدوظقةم(.م2اظشؽؾم)م3119وم3118

ؼارغةمععماٌلؿقىماظذيمطاغتميفماٌائةمعم61وباتتماألدعارمايؼقؼقةماآلنمأسؾكمبـلؾةمم3121ارتػعتمذبددًاميفمساممصؼدم

م.ضؾؾمسشرمدـقاتمعـمذظؽسؾقفم

م

م-م4 صؼدمبؾغتمشريمعلؾقضة؛مماظعؼدماألخريوعـموجفةمغظرمتارطبقة،مملمتؽـماظؿطقراتميفماألدعارماظيتمذفدػا

مأنمؼؾدومسؾكمأغفم.2:86-2:84يفماظػرتةماظيتمحدثتم"مظألشذؼةمقةاألزعةماظعاٌ"مخاللمأدقاقماألشذؼةمعـاًلمذروةمحادةم

دعارمدؿؾؼكمأسؾكمتقّضػت،موتشريماظؿقضعاتمإظبمأنماألاغؿفت،مأومأضّؾفممضدحؼؾةمتراجعماألدعارمايؼقؼقةمظؾؿقادماظغذائقةم

مإظبماظلقاداتماظؼائؿةمواالواػاتممرقؾةماظعؼدماظؼادمعـماواػفاماظطقؼؾماألجؾم واصرتاضاتممظلؽاغقةاإلغؿاجقةمواغظرًا

م.ماالضؿصادماظؽّؾل

م

م

م

                                                 
ماٌزؼدمعـماٌعؾقعاتمسـمعؤذراتماألدعارمم1 ماظقثقؼة،موّصرتمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسة ماظقثقؼةم4وم3يفماظشؽؾنيماٌعروضةمعـذمصقاشةمػذه .معـمػذه

مؼ مظشفر ماٌـظؿة مإظبمأسداد ماظعقدة ماٌقادماظغذائقة،مبإعؽانماظؼّراء مبشأنمعؤذراتمأدعار ممشقظقة حزؼرانم/قغققوظالّرالعمسؾكمأحدثماٌعؾقعاتموأطـرػا

وعقادمرؼرمحاظةماألشذؼةميفماظعاملمغشرةمتقّضعاتماألشذؼة،مومراصدمأدعارماألشذؼةماظعاٌقة،موغشرةمتقّضعاتماحملاصقؾموحاظةماألشذؼة،موتؼعـمم3122

م.إسالعقةمأخرىمصادرةمسـماٌـظؿة
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م3121-2:72باظؼقؿةمايؼقؼقة،ممألدعارماألشذؼةماظلـقيمعؤذرمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسة:م2اظشؽؾم

م
معـظؿةماألشذؼةمواظزراسة:ماٌصدر

م

وُؼقَلبمعؤذرم.مظؾانمواظلؽرُحلبمبادؿكدامماألدعارماظدوظقةمظؾقؾقبمواظؾذورماظزؼؿقةمواظؾققمموعـؿفاتماأل:معالحظات

إظبممبفذاماٌؤذرويفمػذاماظشؽؾ،مجرىماظرجقعم.م1::2عـمسامماسؿؾارًامماألشذؼةعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةماظرمسلمألدعارم

م مبدؼؾةم2:71سام مأدعار مععؾقعات مبادؿكدام ماحملؾقةم. ماألدعار موظقس ماظدوظقة ماألدعار ميف ماظؿقّرطات ماٌؤذر وؼؼقس

باظؼقؿةمايؼقؼقةمماألشذؼةدعارمؿقدةمظؾؿعؾريمسـمعؤذرمأععاعؾماظـاتجماحملؾلماإلعباظلمظؾقالؼاتماٌموُؼلؿكَدم.مباظضرورة

م.موظقسمباظؼقؿةماإلمسقة

م

األدعار الدولوة للسلع الزراعوة- اء ب
2
 

 

م-م5 ماظشؽؾ مم3ؼؾّقـ مألدعار ماظشفري ماظرئقلقةاٌؤذر مباظلؾع ماٌؿعؾؼ مماألشذؼة مؼشؿؾفا ايؾقب،م)ماٌؤذراظيت

وأثـاءمأزعةم.مضؿـًام3122أؼارم/إظبمعاؼقم3118طاغقنماظـاغلم/ظؾػرتةماٌؿؿدةمعـمؼـاؼر(ماظلؽرم،اظؾققمماألظؾان،ماظزؼقت،

م مماألشذؼةأدعار ماظػرتة ميف محدثت م3119-3118اظيت ما، مأدعار معؤذر ميفمماألشذؼةرتػع مذروتف موبؾغ محاد بشؽؾ

م:311،مسادمإظبماالرتػاعمذبددًاميفمعـؿصػمسامم3119وبعدمأنمتراجعميفماظـصػماظـاغلمعـمسامم.م3119حزؼرانم/ؼقغقق

ملمؼرتػعمأطـرمعـمػذامايّدميفمماألشذؼةوسؾكماظرشؿمعـمأنمعؤذرمأدعارم.م3121يفماظـصػماظـاغلمعـمسامممذفدمصقرةثؿم

م.3119ؼرانمحز/،مصفقمعامزالمأسؾكمعـماظذروةماظيتموصؾمإظقفاميفمؼقغقق3122سامم

م

                                                 
2
ماىزءمم  غشرةمتقضعممعـمم3122حزؼرانم/،مويفمسددمؼقغققراصدمأدعارماظغذاءماظعاٌلعـمم3122أؼارم/اٌعؾقعاتماٌؿاحةميفمسددمعاؼقمإظبؼلؿـدمػذا

م.ياظةماألشذؼةميفماظعاملحزؼرانم/ويفمهدؼثمؼقغققتقضعاتماألشذؼةمحزؼرانمعـم/اظعاٌقةمويفمسددمؼقغققماألشذؼة
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م3122أؼارم/عاؼقم-3118طاغقنماظـاغلم/،مؼـاؼرألدعارماألشذؼةعؤذرمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةماظشفريم:م3اظشؽؾم

م
ماألشذؼة،محاظةماألشذؼةميفماظعامل،معؤذراتمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةمألدعارم3122عـظؿةماألشذؼةمواظزراسة،م:ماٌصدر

 home/en/-http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfsوػلمعؿقّصرةمسؾكم.م3122حزؼرانم/ظشفرمؼقغقق

م

مؼـاؼروحبؾق-م6 مذفر م/ل ماظـاغل م3122طاغقن موعـا، مواظزؼقت مايؾقب مأدعار مإظبمؿرتػعت مواظؾققم ماألظؾان فات

ماظذيمطا ماٌلؿقى مأغتمسؾقف مأزعة ميفمخالل متؼرؼؾًا مماألشذؼةدعار ماظلّؽمإنمبؾم3119-3118ظؾػرتة مأسؾكمدعر مطان ر

أومماخرىمسؾكمعلؿقاػاألظلؾعماوضدمادؿؿرمعؤذرمأدعارماظؾققمميفماالرتػاعميفمحنيمحاصظتمعؤذراتمأدعارم(.م4اظشؽؾم)

م.بشؽؾمعؾققزمؿــاءمعؤذرمأدعارماظلؽرماظذيمػؾطذفرماألخرية،مبادتمتراجعًامرػقػًاميفماألذفد

م

م3122أؼارم/عاؼقم-3111أؼارم/عاؼقم،ألدعارماألشذؼةعؤذراتمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةم:م4ظشؽؾما

م
ماٌصدر م: مألدعار مواظزراسة ماألشذؼة معؤذراتمعـظؿة ماظعامل، ميف ماألشذؼة محاظة مواظزراسة، ماألشذؼة ظشفرمماألشذؼةعـظؿة

 home/en/-http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfsوػلمعؿقّصرةمسؾكم.م3122حزؼرانم/ؼقغقق
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م

م-م7 مظووصؼًا ماظزراسقة ماظؿقضعات ماالضؿصاديمم:312-3121ـشرة ماٌقدان ميف مواظؿـؿقة ماظؿعاون معـظؿة مسـ اظصادرة

م مواظزراسة ماألشذؼة مع)وعـظؿة ماظؿعاون ماالضؿصاديـظؿة ميفماٌقدان مم-واظؿـؿقة مواظزراسة ماألشذؼة م(3121عـظؿة م، عـمصإن

.م:311-3111أنمتؽقنماألدعارمايؼقؼقةمظؾلؾعمخاللماظعؼدماٌؼؾؾمأسؾكميفماٌؿقدطممّمامطاغتمسؾقفميفماظػرتةمماٌـؿظر

اظطاضة،موازدؼادماظطؾبمعـمجاغبماظلؾعماظزراسقةماألسؾكماٌؿقضعةمارتػاعمتؽاظقػممأدعارموتؿضؿـماظعقاعؾماظؽاعـةموراء

م.إغؿاجماظقضقدمايققيمعـماٌقادماألوظقةماظزراسقةمتـاعلإضاصةمإظبمماظصاسدةاظؾؾدانماظـاعقةم

م

 تزاود الؼلق بشأن تؼّلب األدعار- وم ج

 

م- 8 مأدعار ميف ماٌػرط ماظؿؼّؾب مطؾريماظلؾعأّدى مضؾؼ مإظب ماألخرية ماظػرتة مخالل ماألدادقة متؼّؾؾاتموُت .اظغذائقة عؿرب

وتؽؿـمعاػقةمغظامماألدعارميفمأغفمحاٌامتصؾحم.مرؾقعقةموذررًامأدادقًامسؾكماظلقاءمظعؿؾماظلققماظؿـاصلقةممسةاألدعارم

ممّمامؼؤديمإظبمتراجعميفمادؿفالكمػذهماظلؾعةموزؼادةميفماالدؿـؿارميفمإغؿاجفا شريمأنم.مدؾعةمعامغادرة،مؼرتػعمدعرػا

م.أسؾكمؼةسدمماظقؼنيمؼقّظدمزباررمادؿـؿارمإذمأندعار،مػرطميفماألاٌؿؼّؾبميفمزؾماظاظؿػّؽؽمأمبؾدتطػاءةمغظامماألدعارم

م

م.ألعـماظغذائلمسؾكماٌدىماظؼصريمألغفامتؼّقضماظؼدرةماظشرائقةمظدىماٌلؿفؾؽنيباحاالتمارتػاعماألدعارمموتضر-م9

ؼرتّددماٌزارسقنمبؿؼّؾبماألدعارمإظبماشبػاضماالدؿـؿاراتماظزراسقةمإذممسدمماظقؼنيماٌرتؾطمضدمؼػضلوسالوةمسؾكمذظؽ،م

مإؼراداتمشريمأطقدةميفمدقاقمػؿعقاردبؿكصقصم ماألدعارمصإنموباظؿاظل،. مارتػاع مسـ ماظعرضماٌؿأتقة معػاسقؾمادؿفابة

مم.ميؽـمأنمتؿعطؾ

م

أنمزاػرةمذدةمتؼّؾبم(م2:86بدءًامعـمسامم)وؼّؿضحمعـماظؾقاغاتماٌؿعّؾؼةمبؿؼّؾبماألدعارمسؾكماعؿدادمصرتةمأرقلم-م:

مم،عؤخرًامحدثتطؿؾؽماظيتمم،األدعار ماظؿفاربماظلابؼة مسـ م)المدبؿؾػمطـريًا م5اظشؽؾ مظقلتم(. ماألعر، ويفمحؼقؼة

اظزراسة،موظؽـممثةمزباوفمعـمأنمؼؿػاضؿمتؼّؾبماألدعارمعـمحقثممصرتاتماظؿؼّؾبماظشدؼدميفماألدعارمأعرًامجدؼدًاميفمذبال

م.موغطاضفم،تقاتره،موحّدتف

 م
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م:311-2:68اظؿؼّؾبماظلـقيماظؿارطبلميفماألدعارماظدوظقةمظؾقؾقب،م:م5اظشؽؾم

 
ماٌصدر ماالضؿصادي: ماٌقدان ميف مواظؿـؿقة ماظؿعاون مم-عـظؿة مواظزراسة، ماألشذؼة م3121عـظؿة ماظؿقضعاتماظزراسقةم، غشرة

م.اظصادرةمسـمعـظؿةماظؿعاونمواظؿـؿقةميفماٌقدانماالضؿصاديموعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةم:3121-312

م

معالحظات م: مبؾعض ماظؿـؾؤ ممتغرياتميؽـ م)األدعار مماظؿغريعـؾ مأو ماألسؿال مودورات ماالواػقةاٌقمسل، ماظؿصرصات

ماألخرى م(. مععاِعؾ ماظشؽؾ ممتغريوؼؾّقـ مبعد مظؾؿـؾؤماٌؽقِّنمحذفاألدعار مماظؼابؾ ماٌرصقدة ماظؼقؿ مسؾكم)عـ ظالّرالع

ماظ مغشرةأؿػلريات، مامغظر ماٌقدان ميف مواظؿـؿقة ماظؿعاون مواظزراسةمالضؿصاديعـظؿة ماألشذؼة ،م68.صم،3121م،وعـظؿة

م.ظبمتؼّؾبمأطربعـماظصػرمإظبمتؼّؾبمعـكػضمبقـؿامتشريماظؼقؿماألسؾكمإموتشريماظؼقؿماظؼربقة(.م6اياذقةم

م

األدعار احمللوة لألغذوة- ال د
3
 

م

ممؼؾدومأنمشريمأغفم؛عـماألدقاقماظدوظقةمإظبماألدقاقماحملؾقةمتامأنماألدعارمالمتـؿؼؾمبشؽؾممودرماإلذارةمإظب-م21

م.ميفماألذفرماٌاضقةمإظبماألدعارماحملؾقةميفماظعدؼدمعـماظؾؾدانماٌلؿقردةاألدعارماظدوظقةماٌرتػعةمظؾقؾقبماغؿؼؾتم

م

ؿؾةمواٌػّرقميفمععؾقعاتمربّدثةمسـمأدعارمايؾقبمباىيفماٌـظؿةماٌؾؽرممواإلغذارماظعاٌلمظإلسالممـظاماظوؼقّصرم-م22

ماظـاعقة ماظؾؾدان معـ ماظعدؼد مأبرؼؾ. معـ/وؼشريمسدد ممراصدمغقلان مايؾقبمسادتممةاظعاٌقماألشذؼةأدعار مأدعار مأن إظب

مو مبؾدانمغاعقة ميفمسدة مظؾؼؾؼميفمبعضماألضاظقؿباتتمظالرتػاعمذبددًا متشّؽؾمعصدرًا عـم)ويفمخاللماظلـؿنيماألخريتنيم.

شريم.مأصرؼؼقاماىـقبقةويفمأصرؼؼقاماظغربقةممعـكػضةموعلؿؼرةاألدعارممطاغت،م(3122ذؾاطم/إظبمصرباؼرم:311ذؾاطم/صرباؼر

أدعارًامذفدتماظالتقـقةمواظؽارؼيب،ممأعرؼؽااظدولماٌلؿؼؾةموبعضماظؾؾدانميفممأضاظقؿمأخرى،ممبامصقفامآدقاموطؿـقظثمأن

                                                 
3
م.عـمراصدمأدعارماألشذؼةماظعاٌقةم3122غقلانم/ؼؿضّؿـمػذاماىزءمععؾقعاتمعؿقّصرةميفمسددمأبرؼؾم 
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مو م/عرتػعة ماظلـؿنيماألخريتنيمعؿصاسدةأو ميفمخالل مباىؿؾة مأو مظؾقؾقبمباٌػّرق ماهلـدم. معـؾ مآدقا، مبعضمبؾدان ويف

موبـغالدؼشموصق اظيتممؼؾة،مطاغتمأدعارمايؾقبمدونماظذرةيفمطقعـقظثماظدولماٌلؿبؾدانمسدؼدةموتمغام،مقوإغدوغقلقا

م.م3119بؾغؿفاميفمسامم

م

 الرتػاع األدعار وتؼّلبها منظمة األغذوة والزراعة ادتجابة- اء ه

 

عـماظـشاراتممبعدٍدعـظؿةمرائدةميفمعبعماٌعؾقعاتموهؾقؾفاموغشرػا،ممبصػؿفاضاعتمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسة،م-م23

م.وسقاضؾفماألشذؼةدعارمأبشأنمتؼّؾبم

م

دقاقماظزراسقةماظقرـقةمواظعاٌقةموتـشرماٌعؾقعاتمواظؿقاظقؾموتؼّؾبماألدعارميفماألماألشذؼةـظؿةمأدعارماٌترصدمو-م24

ماظشؾؽلبشأغفامعـمخاللمذبؿقسةمعـماظقدائط،ممبامصقفاماٌطؾقساتماظيتمتعؿؿدمسؾقفامػذهماظقثقؼةميفمعراجعفا،مواٌقضعم

موؾظ ماظؿؼـقة، مواظؽؿب ماظدوظقةؿـظؿة، مسالعقةواٌؼابالتماإلم،اٌـؿدؼات ماٌـؿفاتم. مأصؾقتمػذه ـؼطةماظماإلسالعقةوضد

بشؽؾمعؾاذرميفمخػضماظؿؼّؾبميفمموػلمتلاػؿمأؼضًا.معاٌقةمظالّرالعمسؾكماظؿطّقراتميفماألدقاقماظعاٌقةمظألشذؼةاظرجعقةماٌ

متعزؼزمذػاصقةماظلققموسربدقاقموايؽقعاتممبعؾقعاتمدضقؼةماألدعارمعـمخاللمتزوؼدماأل عـظؿةممهؾقالتازدادتمو.

م.وتؽـّػتميفمزّؾماظؿطّقراتماياظقةميفماألدقاقم3119-3118يفماظػرتةمماألشذؼةمواظزراسة

م

ظؿصّديمـظؿةمدظقاًلمظؾؿدابريماظضرورؼةمظقضعماظلقاداتمواظرباعجمسؾكماٌلؿقىماظؼطريمعـمأجؾمااٌوضدموضعتم-م25

ماألشذؼة مأدعار م4الرتػاع ماظدظقؾمو. مواظعققبؼؿـاولمػذا ماظؿدابريمماٌزاؼا مأغقاعمعـ معـمتعّرضمماهلادصةيفمثالثة إظبمايّد

ممبػاسقؾف متأثرػا موإظبمدبػقضمضابؾقة ماظدوظقة مإظبمتؼّؾبماألدعار ماظـاعقة م2:م)اظؾؾدان ماظؽؾلم( مباالضؿصاد اظؿدابريماٌّؿصؾة

م.اظؿدابريماآلؼؾةمإظبمدسؿماٌلؿفؾؽني(م4)اظؿدابريماآلؼؾةمإظبمدسؿماٌـؿفنيمو(م3)وباظؿفارة،م

 

مسؾكمذظؽ،م-م26 ممسؼدتماٌـظؿةوسالوة مسام ماظؿارؼخمعـ مم3122حؿكمػذا ميفمآدقا مصرسقة م31)عشاوراتمإضؾقؿقة

م(بؾدًا م(بؾدانم9)،موشربمأصرؼؼقا مبؾدانم9)،مومشالمأصرؼؼقا اٌؿقّضعمسؼدمعشاوراتمموعـم،(بؾدًام25)مياهلاداحملقطمو(

وضدم.مإضاصقةميفمآدقاماظقدطكمواظشرضقة،موعـطؼةماظؽارؼيب،موآدقاماظقدطك،موأعريطاماظقدطكمواىـقبقة،مواظشرقماألدغك

ماظـدوات مػذه مضدراتمصاغعلماظلقاداتم،حضر مبـاء ماألدقاقماظيتمطاغتمتفدفمإظب متؼؾّب مإظب معلؤوظقنمظالدؿفابة ،

اظزراسةمواٌاظقةمواظؿكطقطمإظبمجاغبمممـؾنيمسـمبرغاعجماألشذؼةماظعاٌل،مواظصـدوقماظدوظلمتمحؽقعققنمطؾارمعـموزارا

م.مآخرؼـمإمنائقنيمظؾؿـؿقةماظزراسقة،موصـدوقماظـؼدماظدوظل،مواظؾـؽماظدوظل،موعصارفماظؿـؿقةماإلضؾقؿقةموذرطاء

م

                                                 
4
:معؿقّصرمسؾكم.مةدظقؾمتدابريماظلقاداتمواظرباعجمسؾكماٌلؿقىماظؼطريمعـمأجؾماظؿصّديمالرتػاعمادعارماألشذؼ.م3122.عـظؿةماألشذؼةمواظزراسةم 

.http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/ISFP/revisedISFP_guide_web.pdfم
م

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/ISFP/revisedISFP_guide_web.pdf
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ماجؿ-م27 مواحدوُسِؼد مظققم معشرتك مادؿــائل مايمؿاع مظؾفؿاسة ماظدورات مبايؾقبمؽبني ماٌكؿصة ماظدوظقة قعقة

يفماٌؼّرماظرئقللمٌـظؿةماألشذؼةمواظزراسةمٌـاضشةمم3121أؼؾقلم/دؾؿؿربم35ؾفؿاسةمايؽقعقةماظدوظقةماٌكؿصةمباألرزميفموظ

مػقمطانمػدفمذظؽماالجؿؿاعو.م3121اٌكاوفمإزاءماالرتػاعماٌػاجكءميفماألدعارماظدوظقةمظؾؼؿحماظذيمبدأميفمعـؿصػمسامم

ماٌعؾقعاتمتشا معؤدلاتلممواظؿقؾقالترر مإرار موتقصري ماظرئقلقة مظؾقؾقب ماظعرضمواظطؾب ميف ماظؿقضعاتماألخرية بشأن

محقلممحقاديمؼلؿحمٌلؿقرديموعصّدريمايؾقب معـاضشاتمبـّاءة موضعماظلققموحقلمماالدؿفاباتإجراء مإزاء اٌالئؿة

م.علؿؼؾؾماالضؿصادماظعاٌلمظؾقؾقب

م

 وأدبابهنؼص التغذوة - ثالثًا

 

االجتاهات يف نؼص التغذوة-  ألف
5
 

م

مظؿؼدؼرات-م28 عؾققنمذكصميفمم36:إظبمسددمغاضصلماظؿغذؼةميفماظعاملممصؼدماشبػضعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةمموصؼًا

غؿقفةمظؿقّلـمآصاقماالضؿصادماظعاٌلمم،موذظؽعؾقارم2.134محقـؿاموصؾمإظبم:311بعدمأنمبؾغمذروتفميفمساممم3121سامم

وسؾكماظرشؿمعـمػذاماالشبػاضماحملؿقدميفماىقعميفماظعامل،مؼظّؾمسددم(.مأ6اظشؽؾم)واشبػاضمأدعارماظلؾعماظغذائقةم

م.م6يفماظؿارؼخماٌدوَّنأسؾكمسددمظـاضصلماظؿغذؼةمثاغلمميـؾممأغفمعؼؾقظة،محقثمشريغاضصلماظؿغذؼةمعرتػعًامبدرجةم

م

م-م29 مسام ميف محصؾ ماظذي ماالشبػاض ماظػرتةم3121وؼشّؽؾ معـذ مظقحظ ماظذي ماظصعقدي مظالواه ماسبلارًا

م8::6-2::2 إظبمم2:82-2:81ويفمحؼقؼةماألعر،موبعدمحدوثماشبػاضمعّطرد،موإنمطانمبطقؽًا،مخاللماظػرتةمعـم.

م م8::2-6::2اظػرتة مغاضصلماظؿغذؼةميفماظعامل،مذفدتماظلـقاتماظؿاظقة متدرصبقةميفمسدد مزؼادة وضدمتلارعماالواهم.

م ميفمسام محادًا مم3119اظصعقديمتلارسًا مأدعار مأزعة ماألشذؼةأثـاء مبشؽؾمعؾققزميفمدـةم. مغاضصلماظؿغذؼة وارتػعمسدد

م.بؾدانماألضاظقؿماظـاعقةماحملؾقةمظؽـريمعـماألدقاقيفمماألشذؼةغؿقفةمظألزعةماٌاظقةموالدؿؿرارماالرتػاعميفمأدعارمم:311

مم

،مإدؿؿرمػؾقطم:311وساممم8::2-6::2وسؾكماظرشؿمعـماظزؼادةميفماظعددماٌطؾؼمظـاضصلماظؿغذؼةمعامبنيماظػرتةم-م:2

،مثؿمسادتمػذهم8::2-6::2،موإنمطانمبؾطءمذدؼد،محؿكمبعدماظػرتةم7غلؾةماظلؽانمغاضصلماظؿغذؼةميفماظعاملماظـاعل

يفماٌائةمعـمم27طاغتمغلؾةمضدرػام،م3121ساممموحبؾقل(.مب6اظشؽؾم)م:311وم3119ساممماظـلؾةموارتػعتميفمطّؾمعـ

م،3119ساممماٌلفؾةيفماٌائةمم29مغلؾةوػقمعامذؽؾماشبػاضًامسـماظلؽانميفماظؾؾدانماظـاعقةمتعاغلمعـمغؼصماظؿغذؼة،م

                                                 
مم5 مسؾكميؽـ ماألشذؼةمماإلرالع معـظؿة متؼرؼر ماظعاٌلميف ماظغذائل ماألعـ مسؾك ماألزعة موأثر ميفماظعامل مغؼصماظؿغذؼة مظالواػاتميف متػصقاًل مأطـر هؾقؾ

م3121م.واظزراسة م. ماظعامل ميف ماظغذائل ماألعـ ماغعدام م3121حاظة ماٌؿؿدة: ماألزعات مزؾ ميف ماظغذائل ماألعـ مالغعدام ماظؿصدي مروعا. مسؾك. م:عؿقّصر

http://www.fao.org/publications/sofi/en/.مم
م.2:82-:2:7تعقدمتؼدؼراتمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةمإظبماظػرتةمم6
م.يفماٌائةمعـمغاضصلماظؿغذؼةميفماظعاملمؼعقشقنميفمبؾدانماألضاظقؿماظـاعقةم9:م7
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واظذيمؼؼضلمخبػضممعـماألػدافماإلمنائقةمظألظػقةم2شريمأغفامععمذظؽمأسؾكمعـماظغاؼةماظيتمحّددػاماهلدفماإلمنائلم

مم.يفماٌائةم21مبؼدارماظـصػمحبقثمتؾؾغمم3126وم1::2خاللماظػرتةمبنيمساعلممغلؾةمغاضصلماظؿغذؼة

م

م-م31 ماظعامل ميف ماظؿغذؼة مغاضصل مشاظؾقة مأن معـ ماظرشؿ مغلؿةمعؾققنم689)وسؾك مواحملقطم( مآدقا مإضؾقؿ ميف ؼعقشقن

وػلم)م3118-3116ويفماظػرتةم.م،مؼقجدمأسؾكمععدلماغؿشارمظـؼصماظؿغذؼةميفمأصرؼؼقامجـقبماظصقراءماظؽربىياهلاد

يفماٌائةميفمأصرؼؼقامجـقبمم41،مطانمععّدلماغؿشارمغؼصماظؿغذؼةم(أحدثمصرتةمتؿقاصرمسـفامععؾقعاتمطاعؾةمحلبمطّؾمبؾد

ماظؽربى،معؼارغةمععم ميفماٌائةمم27اظصقراء وضدمذفدتمأضاظقؿمأخرىمععّدالتماغؿشارم.ميواحملقطماهلاديفمإضؾقؿمآدقا

م.مأدغك

م

اظعددماإلعباظلمظـاضصلماظؿغذؼةميفماظعاملموغلؾةماظلؽانمغاضصلماظؿغذؼةميفماألضاظقؿماظـاعقة،معـم:مبم6أموم6اظشؽالنم

م3121حؿكمم2:82-:2:7

م
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ماٌصدر م: مواظزراسة ماألشذؼة معـظؿة م3121تؼرؼر م. ماظعامل ماظغذائلميف ماألعـ ماغعدام م3121حاظة ماألعـمغعداظؿصّديمال: ام

 http://www.fao.org/publications/sofi/en:معؿقّصرمأؼضًامسؾك.مإؼطاظقا-،مروعامزؾماألزعاتماٌؿؿدةاظغذائلميفم

 
ماظؾققثمم3121وم:311األرضامماًاصةمبلـيتم:معالحظات ػلمتؼدؼراتمٌـظؿةماألشذؼةمواظزراسةممبلاػؿةمعـمإدارة

ماألعريطقة ماظقالؼاتماٌؿقدة ميف ماظزراسة موزارة ميف ماالضؿصادؼة ماٌالحظاتماظػـقةم. ميف ماٌـففقة مسـ مطاعؾة متػاصقؾ وترد

 (fao.org/publications/SOFI/enwww.اٌؿاحةمسؾكماٌقضعم)

م

 الصدماتإزاء األمن الغذائي  هشاذة- اء ب

 

ماظصدعاتماظؽربىإزاءماألعـماظغذائلماظعاٌلممػشاذةظؼدمدّؾطتمأحداثماظلـقاتماظؼؾقؾةماٌاضقةماظضقءمسؾكم-م32

واألزعةماالضؿصادؼةماظيتمماألشذؼةصؼدمأّدتمأزعةمأدعارم.مطؽؾماالضؿصادماظعاٌلميفقةمأومٌيفماألدقاقماظزراسقةماظعامدقاء

تؾؿفامإظبماشبػاضماظؼدرةماظشرائقةمظدىمذرائحمطؾريةمعـماظلؽانميفمطـريمعـماظؾؾدانماظـاعقة،ممّمامأّدىمإظبمتؼؾقصمضدرةم

م.ايصقلمسؾكماظغذاءمتؼؾقصًامذدؼدًاموضّقضمباظؿاظلمأعـفاماظغذائلػذهماظشرائحمسؾكم

 

مغاضصلماظؿغذموجاء-م33 مأسداد مارتػاع مظم3119ؼةميفماظعاملميفمسام مصقرؼة مالرتػاعمايادميفمأطـؿقفة ماألشذؼةدعار

ايصقلمماظؼدرةمسؾكمتأثريمطؾريمسؾكم:311طؿامطانمظألزعةماٌاظقةموظالغؽؿاشماالضؿصاديميفمسامم(.م4وم2اظشؽؾنيممغظرأ)

وتشريم.م:311سؾكماظغذاءمبلؾبماالشبػاضميفماظدخؾ،ممّمامأّدىمإظبمزؼادةمحادةميفمعلؿقؼاتماظؿغذؼةميفماظعاملميفمسامم

متعادلماظؿؼدؼراتمإظبمأنمغصقبماظػردماظقاحدمعـمإعباظلماظـاتجماحملؾلمسؾكمصعقدماظعاملمضدمذفدماغؽؿاذًامعـمحقث

وسؾكماظرشؿمعـمأنماالضؿصاداتماٌؿؼّدعةمتأثرتمبشؽؾمأطربمعـماالضؿصاداتم(.م7اظشؽؾم)م:311اظؼدرةماظشرائقةميفمسامم

اظفميفماحملؾلمذفدمتراجعًامأومبؼلمسؾكمحمإاّلمأنمععدالتممنقمغصقبماظػردماظقاحدمعـمإعباظلماظـاتجيفماظؾؾدانماظـاعقة،م

،مورشؿمتراجعمبؼلمؾدانماظـاعقةميفمآدقامحقثأضّؾموضعًاميفماظؾطانمػذاماظؿغقريممسؾكمأن.معبقعماألضاظقؿماظـاعقةميفماظعامل

مأخرى مأضاظقؿ متشفده مطاغت ماظذي مباٌعّدل معؼارغة مغلؾقًا معرتػعًا ماظـؿق، م8ععّدل م. مسام مدسؿت3121وحبؾقل بقادرمم،

دادمغاضصلماظؿغذؼةميفماالغؿعاشميفماالضؿصادماظعاٌلمواظزؼاداتماٌؾققزةميفمععّدالتماظـؿقماالضؿصاديماالشبػاضميفمأس

تعادلم)عـمإعباظلماظـاتجماحملؾلماألضاظقؿماظـاعقة،مإرتػعمغصقبماظػردماظقاحدممصػل.مأسالهمامتتماإلذارةمإظقفماظعاملماظيت

وتؤطدمأرضامماظػصؾماألولم.م:311يفماٌائةميفمساممم8إظبمحقاظبمم:311يفماٌائةميفمساممم3عـمغلؾةمدونم(ماظؼدرةماظشرائقة

م.ماشادؿؿرارمػذاماالغؿعم3122عـمسامم

 

م

                                                 
معؿقّصرمسؾكم .ضاسدةمبقاغاتماآلصاقماالضؿصادؼةميفماظعامل.م3122صـدوقماظـؼدماظدوظل،مم8

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01/weodata/index.aspxوذبؿقساتماظؾؾدانمػلماجملؿقساتماٌعؿؿدةميفمصـدوقماظـؼدم.م

 .ماظدوظل

 

http://www.fao.org/publications/sofi/en
http://www.fao.org/publications/SOFI/en
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01/weodata/index.aspx
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ععدالتممنقمغصقبماظػردماظقاحدمعـمإعباظلماظـاتجماحملؾلميفمتعادلماظؼدرةماظشرائقةمحلبماإلضؾقؿ،م:م7اظشؽؾم
م3118-3122

م
مم .ضاسدةمبقاغاتماآلصاقماالضؿصادؼةميفماظعامل.م3122صـدوقماظـؼدماظدوظل،م:ماٌصدر

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01/weodata/index.aspxم.م

م

معالحظات ماظدوظل: ماظـؼد مصـدوق ميف ماجملؿقساتماٌعؿؿدة مػل مذبؿقساتماظؾؾدان مضؾؾموُحِل. معـ ماظعاٌل بماجملؿقع

م.م3122غقلانم/وتؿضؿـماألرضامماظؿؼدؼراتماألخريةماظصادرةميفمأبرؼؾ.ماظؽّؿاب

 م
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http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01/weodata/index.aspx
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 يف البلدان اليت حتتاج إىل مساعدة يف جمال األغذوة حاالت الطوارئ- جوم 

 

موحاالتم-م34 ماألعـماظغذائلمظألذكاصماظذؼـممعـمصعؾماإلغلانماظطقارئميؽـمظؾؽقارثماظطؾقعقة محاظة أنمتفّدد

ؼؿؿؿعقنمسادةمباألعـماظغذائلمطؿامضدمتزؼدػامدقءًامباظـلؾةمإظبمأوظؽؽماظذؼـمطاغقامسدميلماألعـماظغذائلمأصاًلمضؾؾمحاظةم

دغلموتلؿضقػمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسة،مباظؿعاونمععماظدولماألسضاء،موعـظؿاتمدوظقةمأخرى،مواجملؿؿعماٌ.ماظطقارىء

األشذؼةمواظزراسةموػقمؼرصدمبادؿؿرارمحاظةماظطؾبممسـواإلغذارماٌؾؽرممظإلسالموأررافمآخرؼـمذاتماظصؾة،ماظـظامماظعاٌلم

م.مواظعرضميفمذبالماألشذؼةميفماظعاملمطؿامؼقّصرماإلغذارماٌؾؽرمبشأنماألزعاتماظغذائقةمايادةميفمصرادىماظؾؾدان

م

ؼدمارتػعمسددمحاالتماظطقارىءميفماظؾؾدانماظيتمهؿاجمإظبمعلاسدةمشذائقةمعـذمعـؿصػمص،م8وطؿامؼؾّقـماظشؽؾم-م35

ماظـؿاغقـات ماالرتػاع،موظقسم. ماٌعؾقعاتطؾفوُؼعزىمجزءمعـمػذا وودرم.م،مإظبمتزاؼدمسددماظؾؾدانماظيتمبّؾغتمسـمػذه

وؼؾدومأنمتقاترمحاالتماظطقارىءم.مّقـةععمدـةواحدةمخاللممرقارئاإلذارةمإظبمأنمبعضماظؾؾدانمضدمتشفدمأطـرمعـمحاظةم

ماظـزاسات مإظب مُؼعزى مععظؿفا موأن مأصرؼؼقا، ميف مخاصة موبصقرة معـؿصػماظـؿاغقـات، معـذ مارتػع مضد ماإلغلان مصعؾ .معـ

وطانمإضؾقؿمأصرؼؼقام.موطذظؽ،مؼؾدومأنموتريةماظؽقارثماظيتمتؾدأمبشؽؾمعػاجكءمتّؿففمإظبماظؿصاسدمعـذمعـؿصػماظؿلعقـات

م.اظذيمذفدمأطربمسددمعـمحاالتماظطقارىءماظغذائقة،مؼؾقفمإضؾقؿمآدقامػقماإلضؾقؿ

م

م3121-2:93شذائقة،محلبماظـقعممسددمحاالتماظطقارىءميفماظؾؾدانماظيتمهؿاجمإظبمعلاسدة:م8اظشؽؾم

م
م

ماٌصدر م: مواظزراسة، ماألشذؼة م3122عـظؿة مس. ماٌعؾقعاتماٌػّصؾةظؾقصقل معـ ماٌزؼد معـظؿةمؾك متؼرؼر مُؼرجكمعراجعة ،

م.آذار،مروعا/،معارساحملاصقؾموحاظةماألشذؼةمتقضعات.م3122األشذؼةمواظزراسة،م
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تأثرياتماظصدعاتماالضؿصادؼةمسؾكماىقعمسـدعامتعقدماألدعارمإظبماالدؿؼرارممسؾكماظػقرػلمؿالمدبمومتاعًامعـؾؿا-م36

مرقؼؾةمبعدمأنمتؽقنموؼعقدماظـؿقماالضؿصاديمإظبماالغؿعاش،مصإنمآثارماألزع معدة اتمسؾكماألعـماظغذائلمضدمتلؿؿرمأؼضًا

مبأزعةمرقؼؾةماألعدمحاظةمباظغةماظصعقبة،متّؿلؿمباظؽقارثم.مجفقدماإلشاثةمواالغعاشمضدمبدأت وتقاجفماظؾؾدانماظيتممتّر

اؼةماظؼدرةماٌؤدلقةمسؾكماٌؿؽّررة،مورقلمعدةماألزعاتماظغذائقة،مواغفقارمدؾؾماٌعقشة،موسدممطػأوماظـزاساتم/واظطؾقعقةم

م.9اظؿصّديمظألزعات

م

إنتاج األغذوة وادتهالكها وجتارتها- رابعًا
10
 

 

3122-3121االجتاهات العاملوة، - ألف 
11
 

م

،مؼؾدومأنماألدقاقماظدوظقةمظؾؿقادماظغذائقةمواظلؾعماظزراسقةمضدمبدأتم3119،موبدءًامعـمسامم9طؿامؼؾّقـماظشؽؾم-م37

رؤماظـؿقماوتشريماٌؤذراتماظرئقلقةمظإلغؿاجمواالدؿفالكمواظؿفارةماٌؿأتقةمسـمتؼدؼراتمأّوظقةمإظبمتؾ.متشفدمبعضماظؿغّقرات

اظـؿقميفماظرضؿماظدظقؾلماظعاٌلمإلغؿاجماألشذؼةمم،متؾارأ3122لانمغق/برؼؾظؾؿؼدؼراتماظيتمطاغتمعؿاحةميفمأمووصؼًا.ماظعاٌل

،موذظؽمبعدمحدوثمزؼادتنيم3121يفماٌائةميفمساممم1،3وإظبمم:311مميفماٌائةميفمسام2،6إظبمسبقم(مؿةباألدعارماظـاب)

ثرتماظزراسةميفماظعاملمبصدعاتموضدمتأ.م3119ائةمتؼرؼؾًاميفمسامميفماٌم5،6وم3118يفماٌائةميفمساممم3،8عؾققزؿنيمبـلؾةم

يفمإغؿاجماظؾؾدمعـممىمإظبماشبػاضمػائؾ،مممامأّد3121عـاخقةمعـمضؾقؾماىػافماظذيمضربماالهادماظرودلميفمصقػم

ماألعريطقة موإظبمتراجعماحملاصقؾميفماظقالؼاتماٌؿقدة معـف، ماظؼؿحموصادراتف ميفمادؿفالكماٌقادم. ماظـؿق متؾارأ وطذظؽ،

يفماٌائةمدـقؼًا،مواشبػضمإظبمعلؿقىمعؿدٍنمجدًامم3،مبعدمأنمطانمؼؿزاؼدممبعدلمؼؿفاوزم3118اظغذائقةميفماظعاملميفمسامم

م3121ائةميفمسامميفماٌم2،3حؿكمبؾغم ماظقاحدمعـم. مظـصقبماظػرد مػاعشلمجدًا مؼشريمإظبممنق االدؿفالكماظعاٌلموػذا

وظؽـفمتراجعمعـذمذظؽمم3119يفماٌائةمدـقؼًامضؾؾمساممم7وم5أعاماظـؿقميفماظؿفارةمصؼدمتراوحمبنيم.م3121يفمسامممظألشذؼة

م.يفماٌائةم4وم3اينيمإظبمغلؾةمترتاوحمبنيم

م

م

                                                 
روعا،م.مزؾماألزعاتماٌؿؿدةاظؿصديمالغعدامماألعـماظغذائلميفم:م3121ألعـماظغذائلميفماظعاملمحاظةماغعدامما.م3121عـظؿةماألشذؼةمواظزراسة،مم9

 http://www.fao.org/publications/sofi/en عؿقّصرمسؾكم.مإؼطاظقا
.مأعاماالواػاتمصفلمإرذادؼةموخاضعةمظؾؼققد.مظؿؾكقصماظؾقاغاتماٌؿقّصرةماؿفالطفامووارتفؼلؿكدممػذاماىزءماألرضامماظدظقؾقةمإلغؿاجماألشذؼةموادم10

مإظبمأحفامماإلغؿاجمواالدؿفالكمواظؿفارةماٌرجقةمباألدعارماظـابؿةمبادؿكداممعؿقدطماألدعارماٌرجع قةماظدوظقةمأثـاءموُحلؾتماألرضامماظدظقؾقةمادؿـادًا

وادُؿؿدتماألرضامماظدظقؾقةمظالدؿفالكمعـمتؼدؼراتمادؿكدامماٌقادماظغذائقةم.مغؿاجماألسالفمواظؾذوراألرضامماظدظقؾقةمظإلوالمتشؿؾم.م3117-3115اظػرتةم

اظؼؿح،موايؾقبماًشـة،مواألرز،م:موعـمبنيماظلؾعماٌشؿقظة.ميفمحنيمأنماألرضامماظدظقؾقةمظصادراتمووارداتماألشذؼةمتشؿؾماظؿفارةمداخؾماألضؾقؿ

م.مم،مواظؾذورماظزؼؿقة،مواظزؼقتماظـؾاتقة،مواظؾققم،موعـؿفاتماظؾؾان(ظؾؾؾدانماظـاعقة)ظدّرغقاتمواىذورموا
عـظؿةماظؿعاونمواظؿـؿقةميفمماغظرظؾقصقلمسؾكماٌزؼدمعـماٌعؾقعاتمسـماالواػاتميفمإغؿاجماٌقادماألشذؼةمواظلؾعماظزراسقةموادؿفالطفامووارتفا،مم11

ماالضؿصادي ماألم-اٌقدان معـظؿة مواظزراسة، م3121شذؼة ماظزراسقة، ماظؿقضعات ماٌقدانمم:312-3121مغشرة ميف مواظؿـؿقة ماظؿعاون معـظؿة مسـ اظصادرة

م.واظعؿؾماٌؼدَّممػـامؼلؿكدممتؼـقاتماظـؿاذجمذاتفاماٌلؿكدعةميفماٌطؾقسةماٌذطقرة.ماالضؿصاديموعـظؿةماألشذؼةمواظزراسة

http://www.fao.org/publications/sofi/en
http://www.fao.org/publications/sofi/en
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م3121-3112وادؿفالطفامووارتفا،مماألشذؼةاظـؿقماظلـقيميفمإغؿاجم:م9اظشؽؾم

م
معـظؿةماألشذؼةمواظزراسة:ماٌصدر

م211=3117-3115هلبماظؿؼدؼراتمبادؿكدامماٌؤذراتمععم:معالحظة

م

 3121-3111االجتاهات اإلقلوموة،   -باء 

 

م-م38 ماظعاٌقة ماظيتمتشريمإظبمتـقعميفماالدؿفاباتمبنيماألضاظقؿممصقارقدبػلماظصقرة عفؿةميفماالواػاتماالضؾقؿقة

ماألخرية ماظلـقات ميف ماٌكؿؾػة مادؿفالكم. معـ ماظقاحد ماظػرد مغصقب ميف ماإلضؾقؿقة ماالواػات ماظؿاظل ماظؼلؿ وؼلؿعرض

ؼردمذطرمو.مشذؼةمسؾكماظصعقدماظقرين،مواالواػاتماظؽاعـةميفماإلغؿاجمواظقارداتمواظصادراتماظيتمهّددمتقّصرماألاألشذؼة

م.م12اجملؿقساتمحلبمترتقؾفاماىغرايفموظقسمحلبمترتقؾفاماألجبديمظغاؼاتماظؿقؾقؾ

م

ماظالتقـقةمواظؾقرماظؽارؼيبمأعرؼؽام

م

م-م39 مادؿفالك معـ ماظقاحد مظـصقبماظػرد ماظـاغل ماألدرع ماظـؿق مماألشذؼةُدفِّؾ مخالل ميف اظعشرملـقاتماظاألدادقة

اظـؿقميفمغصقبماظػردماظقاحدمعـماالدؿفالكممإالمأن(.م:اظشؽؾم)اظالتقـقةمواظؾقرماظؽارؼيبممأعرؼؽاماألخريةميفمعـطؼةم

م متؾارأ مسام م،3119عـذ م. مإضؾقؿ ماألضقىميفمإغؿاجممأعرؼؽاوطذظؽمذفد ماظؽارؼيبماظـؿق مواظؾقر يفماظعؼدمماألشذؼةاظالتقـقة

م3119وطاغتموربةماإلضؾقؿميفمخاللماألزعؿنيمزبؿؾطةمععمتراجعماإلغؿاجمبلؾبمسقاعؾمعرتؾطةمباظطؼسميفمسامم.ماألخري

وبػضؾماألداءماظؿصدؼريماظؼقيمعـم.مدّفؾتماظصادراتممنقًامعؾققزًاميفمػذهماظػرتةمطؿا.م3121وم:311يفمساعلممواغؿعاش

ماظؽارؼيبمحقثمتضامأعرؼؽاجاغبمبؾدانم مواظؾقر ماٌعين،متزاؼدتماظالتقـقة مصادراتماألشذؼةمخاللماظعؼد سػتمتؼرؼؾًا

                                                 
سـمماظصادرةم3131-3122غشرةماظؿقضعاتماظزراسقةمإنماجملؿقساتماإلضؾقؿقةماٌلؿكدعةميفمػذاماظؼلؿمػلماجملؿقساتمذاتفاماظيتمادؿكدعتميفمم12

م.عـظؿةماألشذؼةمواظزراسةم-عـظؿةماظؿـؿقةمواظؿعاونميفماٌقدانماالضؿصادي
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مإظبماألدقاقماظعاٌ مظؾغذاء مطؿّقرد ماإلضؾقؿ مقةأػؿقةمػذا معـماظرطقدمعـم. وععمذظؽ،مصؼدمساغتماظصادراتماظغذائقةمظإلضؾقؿ

م.موأثـاءماالغؽؿاشماالضؿصاديماألشذؼةدعارمأحقثمايفؿمأثـاءمأزعةم

م

مأعرؼؽاموإغؿاجفا،موحفؿماظقارداتمواظصادراتمإلضؾقؿمماألشذؼةعؤذراتمغصقبماظػردماظقاحدمعـمادؿفالكم:م:اظشؽؾم

م(211=3117-3115)م3121-3111ماظالتقـقةمواظؾقرماظؽارؼيب

م
معـظؿةماألشذؼةمواظزراسة:ماٌصدر

م

مؽاماظشؿاظقةؼأعر

م

بنيمساعلمماظشؿاظقةأعرؼؽاماألدادقةمراطدًامأومآخذًاميفماهلؾقطميفمماألشذؼةزّؾمغصقبماظػردماظقاحدمعـمادؿفالكم-م:3

ودّفؾماإلغؿاجمزؼادةمععؿدظةميفماظعؼدماٌذطقرمبػضؾماظـؿقماظذيمهؼؼميفماظقالؼاتماٌؿقدةم(.م21اظشؽؾم)م3121وم3111

بلبمعشاطؾمعرتؾطةمم3121وظؽـمسرفماإلغؿاجمتراجعًاميفمسامم.ماظؿـاصلقةاظؼدرةماألعريطقةمحقثمحّػزماشبػاضماظدوالرم

دماٌذطقرموظؽـميفماٌائةمخاللماظعؼم43عـمأعرؼؽاماظشؿاظقةمبـلؾةمبؾغتموضدمزادتمأحفامماظصادراتم.مباألحقالماىقؼة

ما مادؿكدام ماظـؿّقارتػاع معـ مايققيمحّد ماظقضقد مإلغؿاج ميؾقبماحملؾقة ماظػرتةم. مإرتػعتماظقارداتمخاللمػذه وطذظؽ،

مموظؽـفا مسام معـذ متراجعاًًً م3118تشفد ممّما مظؾدوالرمؼ، معـكػضة مضقؿة مزّؾ مظؾقارداتميف مغلؾقًا عؽسماظؿؽاظقػماٌرتػعة

م.األعرؼؽل

 م

60

70

80

90

100

110

120

130

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

اإلنتاج االستهالك من الواحد الفرد نصيب الواردات الصادرات



C 2011/2  17 

عؤذراتمغصقبماظػردماظقاحدمعـمادؿفالكماٌقادماظغذائقةموإغؿاجفا،موحفؿماظقارداتمواظصادراتمإلضؾقؿم:مم21اظشؽؾم

م(211=3117-3115)م3121-3111اظشؿاظقةممأعرؼؽا

م
معـظؿةماألشذؼةمواظزراسة:ماٌصدر

م

مأصرؼؼقامجـقبماظصقراءماظؽربى

م

رداتمصقؿامازدادتموام3117طانماإلغؿاجماظزراسلمعؿؼّؾؾًاميفمأصرؼؼقامجـقبماظصقراءماظؽربىموظؽـفمؼشفدمارتػاسًامعـذمسامم

؛موضدمؼؤديمػذاماظقضعم(22شؽؾماظ)بؼقتماظصادراتمراطدةمرشؿمتؼّؾؾفامخاللماظػرتةماٌذطقرةموم3118األشذؼةمخاللمسامم

ملمؼرتػعمغصقبممإذ.موظؽـمػذامملمضبدثميفماظقاضع.ماالدؿفالكمضدمارتػعمأؼضًاإظبماظؿقّضعمبأنمغصقبماظػردماظقاحدمعـم

ماألزعةمـواشبػضمبعدمذظؽمأثم3118وم3111دقىمبـلؾةمضؽقؾةمبنيمساعلمماظػردماظقاحدمعـماالدؿفالكميفماإلضؾقؿ اء

م مأدعار موأزعة ماألشذؼةاٌاظقة ماظلؽاغلماظذيمواوزم. مععّدلماظـؿق مأدؾابمعـمبقـفا ماظضعقػمإظبمسدة ماألداء وُؼعزىمػذا

ميفماإلضؾقؿ ماألشذؼة متقّصر مزؼادة مععّدل ماإلذمصإنموطذظؽ. ماٌؼؾؼ مصايفعـ مزاد ماألخري، ماظعؼد مخالل مأغف مإظب اظقارداتممارة

مجـقبماظ ماظـابؿة،مبأطـرمعـماظغذائقةمعـمأصرؼؼقا ماظؽربى،مباألدعار مم71صقراء ماتلاعمغطاقممؼعينيفماٌائة،ممّما ضؿـًا

م.اظؾؾدانمصقفمعقزاغقاتسؾكمماظضغقطزؼادةمويفمذظؽماإلضؾقؿمماألشذؼةاظعفزميفموارةم
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مأعرؼؽاموإغؿاجفا،موحفؿماظقارداتمواظصادراتمإلضؾقؿمماألشذؼةعؤذراتمغصقبماظػردماظقاحدمعـمادؿفالكم:م22ماظشؽؾ

م(211=3117-3115)م3121-3111ماظشؿاظقة

م
معـظؿةماألشذؼةمواظزراسة:ماٌصدر

م

مأصرؼؼقاماظشؿاظقةمواظشرقماألدغك

م

م3118ملمتلفؾمبؾدانمإضؾقؿمأصرؼؼقاماظشؿاظقةمواظشرقماألدغكممنقًاميفمغصقبماظػردماظقاحدمعـمادؿفالكماألشذؼةمعـذمسامم

مبلؾبمارتػاعماألدعار(23اظشؽؾم) متراجعتميفمسامم.م،مالمدقؿا بلؾبمم3121وضدمازدادتماظقاردتمخاللماظعؼدمإمنا

م مأدعار مسؿقعًاميفماظعاملماألشذؼةارتػاع مواألرز،م. ماظؼؿح، مزؼاداتميفمذراء مسـ وضدمنؿتماظزؼاداتميفموارداتماإلضؾقؿ

وطذظؽ،مارتػعتمصادراتماألشذؼةمبعدمأنم.موعـؿفاتماألظؾان(مجاجخاصةماظد)،مواظؾققمم(ألسالفظ)وايؾقبماًشـةم

مغلؾقًاميفماظلـقاتماألخرية،م.مطاغتممبلؿقىمعؿدٍنمجدًا األرضمواٌقاهمالمدقؿامبلؾبمضققدمعقاردموذفدماإلغؿاجمرطقدًا

م.ظؾؿقاصقؾمإمنامأؼضًامٌـؿفاتمايققاغاتباظـلؾةماظؿقّدع،مظقسمصؼطمماظيتمهدمعـ

م

وإغؿاجفا،موحفؿماظقارداتمواظصادراتمإلضؾقؿمأصرؼؼقامماألشذؼةعؤذراتمغصقبماظػردماظقاحدمعـمادؿفالكم:م23اظشؽؾم

م(211=3117-3115)م3121-3111ماظشؿاظقةمواظشرقماألدغك

م

عـظؿةم:ماٌصدر

ماألشذؼةمواظزراسة
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م-م41 مآخذًا مأو مراطدًا ماظقاحدمعـمادؿفالكماألشذؼة مغصقبماظػرد ماظغربقةمزّؾ باهلؾقط،ميفماظعؼدماألخري،ميفمأوروبا

ضؾقؿمأؼضًاماإلودّفؾم(.م24اظشؽؾم)علؿقىمعـماظؿّشؾعمعـماظلؾعماٌشؿقظةميفمػذاماظؿقؾقؾممسؿقعًامحقثمحؼؼماٌلؿفؾؽقن

ماألخري ماظعؼد ميف ماظزراسل محقثماإلغؿاج معـ ماألضاظقؿ مبنيمعبقع معـ ماألبطأ ماظـؿق ماظؾطلء. ماظـؿق مبنيمأدؾابمػذا موعـ

مواظيتمادُؿ ماألوروبل، مظالهاد ماٌشرتطة ماظزراسقة ماظلقادة مإصالح مدقؿا موال ماظلقادة، ماظدسؿماالصالحاتميف مصقفا ؾدل

مبؿلدؼداتم مظؾـقاتج معػصقظة"اٌؾاذر ماإلغؿاج" مسـ م. مأن متؼؾقصمتـاصلقةممارتػاعطؿا مطؾريميف مإظبمحّد مداػؿ ماظققرو ضقؿة

ماظؼطاع مؼؿزاؼدجمشريمأنمععظؿماألراضلمُتلؿكدممظإلغؿا. ،موالمدقؿامسؾكماإلغؿاجأطـرمصأطـرمتأثريماٌكاوفماظؾقؽقةممطؿا

هتمم3119وم3118وضدمارتػعماإلغؿاجميفمأوروباماظغربقةميفمساعلم.مويؿماًـزؼرمبصقرةمخاصة،ماٌـؿفاتمايققاغقة

م3121وم:311تراجعميفمساعلممظؽـفيفماالهادماألوروبل،ممودبػقػمعؿطؾؾاتموـقبماألراضلتأثريماألدعارماٌرتػعةم

وضدمتراجعتمصادراتماألشذؼةمعـمأوروباماظغربقةمغؿقفةمالرتػاعم.مواألحقالماىقؼةمشريماٌؤاتقةمغؿقفةمالشبػاضماألدعار

م.ميفمزّؾمتقّدعماالهادماألوروبلمضؿـماإلضؾقؿازدؼادماظؿفارةممبػعؾضقؿةماظققرو،مورمبام

م

وإغؿاجفا،موحفؿماظقارداتمواظصادراتمإلضؾقؿمأوروبامماألشذؼةـمادؿفالكمعؤذراتمغصقبماظػردماظقاحدمع:م24اظشؽؾم

م(211=3117-3115)م3121-3111ماظغربقة

م
معـظؿةماألشذؼةمواظزراسة:ماٌصدر

م

مأوروباماظشرضقةموآدقاماظقدطك

م

(.م25اظشؽؾم)ارتػعمغصقبماظػردماظقاحدمعـماالدؿفالكميفمأوروباماظشرضقةموآدقاماظقدطكمبشؽؾمرػقػميفماظعؼدماألخريم

.م:311وم3119اظذيمدّفؾمرباصقؾمادؿــائقةميفمساعلممذؼةممنقًامدرؼعًاميفمػذاماإلضؾقؿاظعؽس،مذفدمإغؿاجماألشسؾكمو

إظبماشبػاضمطؾريميفمعلؿقؼاتماإلغؿاجماحملصقظلميفماإلضؾقؿمبعدمم3121إمنامأّدىماىػافماظذيمتعّرضمظفماإلضؾقؿميفمسامم

شريممنقًامدرؼعًامجدًامسؽسماظـؿقميفمإغؿاجمايؾقب،مم3119وم3111وذفدماإلضؾقؿمبنيمساعلم.مأطـرمعـمسؼدمعـماظرطقد
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متراجعتماظصادراتممأن م3121افميفمساممبلؾبماىػبصقرةمحادة وطاغتمععّدالتمازدؼادماظقارداتمعؾققزةمخاللم.

م مبؽـريمعـماظـشاطماظؿصدؼريمعـماإلضؾقؿموظؽـفام:311-3111اظػرتة مباظقتريةم.مطاغتمأبطأ ماإلغؿاجميفماظـؿق مادؿؿّر وإذا

م.ماٌؿـاعقةذاتفا،مضدمؼصؾحماإلضؾقؿمعقّردًامعفؿًامظؾلؾعمإظبماألدقاقماظعاٌقةم

م

وإغؿاجفا،موحفؿماظقارداتمواظصادراتمإلضؾقؿمأوروبامماألشذؼةذراتمغصقبماظػردماظقاحدمعـمادؿفالكمعؤ:م25ماظشؽؾ

م(211=3117-3115)م3121-3111ماظشرضقةموآدقاماظقدطك

م
معـظؿةماألشذؼةمواظزراسة:ماٌصدر

م

مآدقا

م

،مغؿقفةمظـؿقماضؿصاديمضقيم(26اظشؽؾم)بشؽؾمعلؿؿّرميفمآدقاميفماظعؼدماألخريمماألشذؼةغصقبماظػردمعـمادؿفالكممازداد

يفماٌائةميفماظلـةمرقالماظعؼد،مضؾؾمأنمؼأخذمباظؿؾارؤميفمساعلمم5وم3وإلغؿاجمإضؾقؿلمعلؿداممازدادممبؿقّدطمؼرتاوحمبنيم

م3121وم:311 م. ماإلضؾقؿ مداخؾ معؾققزة مبصقرة ماظؿفارة مازدادت ماظصادراتمماألخرىماألضاظقؿموععوضد مارتػعت طؿا

مدر مؼعةواظقارداتمبقترية مارتػاع. مموطان مأدرع مآدقا مذفدهاظقارداتمعـ محقثمممما مآخر،محبقثمزادتمعـ مإضؾقؿ أي

متؼربمعـم مبـلؾة مبنيمساعلمم86ايفؿ معا ماظؾذورم3121وم3111يفماٌائةمخاللماظػرتة ماظقارداتمعـ ،مبػضؾمارتػاع

اإلضؾقؿمبلرسة،مالمدقؿامبػضؾمارتػعتماظصادراتمعـموطذظؽ،م.مانوعـؿفاتماألظؾم،بماًشـة،مواظؾققماظزؼؿقة،موايؾق

متّؿعتمبؼدرةمماألشذؼةوبشؽؾمسام،مؼؾدومأنمأرصدةم.مواظؾققمم،اظـؿقميفموارةمبعضماٌـؿفاتمطزؼتماظـكقؾ،مواألرز

عـماظصعبمادؿـؾاطمغلؾقةمسؾكمعؼاوعةماالرتػاساتمايادةميفماألدعارمواالغؽؿاشماالضؿصاديماظعاٌل،مسؾكماظرشؿمعـمأنم

م.ظرًامإظبمعلاحةمػذاماإلضؾقؿموتـقسفغادؿـؿاجاتمضقؼةم

م
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مقاوإغؿاجفا،موحفؿماظقارداتمواظصادراتمإلضؾقؿمآدماألشذؼةعؤذراتمغصقبماظػردماظقاحدمعـمادؿفالكم:م26اظشؽؾم

م(211=3117-3115)م3111-3121

 
معـظؿةماألشذؼةمواظزراسة:ماٌصدر

م

مأوضقاغقدقا

م

،مغؿقفةمٌلؿقىمسالم(27اظشؽؾم)زّؾمغصقبماظػردمعـمادؿفالكماألشذؼةمراطدًامأومآخذًاميفماهلؾقطميفمإضؾقؿمأوضقاغقدقام

إظبمحدمموبصقرةمخاصة،ميفمأدرتاظقاموغققزؼؾـداماظؾؿنيمهّددماالواػاتمصقفؿاماٌؿقدطماإلضؾقؿلماألشذؼةعـماظؿشّؾعمعـم

إظبمحدمعامسؾكمعدىممعؿؼؾؾةاظيتمطاغتممحفامماإلغؿاجمواظصادراتميفمػذاماإلضؾقؿػقماظرطقدميفمأماٌػاجئشريمأنم.معؾققز

ععمارتػاعماألدعارمعـذممارتػعمطّؾمعـماإلغؿاجمواظصادراتمسؾكمأن.م،موػقمعامؼرجعمسؿقعًامإظبمصرتاتماظطؼسماظللءاظعؼد

م م3117سام م. موطاغتمباظؿأطقد مبأطؿؾف ماظعؼد مخالل مدرؼعًا مذفدتماظقارداتممنقًا مطاٍفموضد متقّصر ميفمضؿان ذاتمأػؿقة

م.بغقةمتػاديماالشبػاضميفمغصقبماظػردماظقاحدمعـماالدؿفالكمظألشذؼة
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وإغؿاجفا،موحفؿماظقارداتمواظصادراتمإلضؾقؿمماألشذؼةعؤذراتمغصقبماظػردماظقاحدمعـمادؿفالكم:م27اظشؽؾم

م(211=3117-3115)م3121-3111مأوضقاغقدقا

م
مواظزراسةعـظؿةماألشذؼةم:ماٌصدر

م

 االدتنتاجات - خامسًا

 

م،،مواظيتمأسؼؾؿفاماألزعةماٌاظقةماظعاٌقةمواالغؽؿاشماالضؿصادي3119-3118يفمساعلمماألشذؼةدعارمأّدتمأزعةمأ-م42

دؼراتمإظبمأنمسددمغاضصلموتشريماظؿؼ.م:311إظبمدصعمسددمغاضصلماظؿغذؼةميفماظعاملمإظبمعلؿقؼاتمشريمعلؾقضةميفمسامم

مإ مم36:شبػضمإظبماظؿغذؼة ما3121عؾققنميفمسام ماشبػضتمأدعار ماظيتمطا،مسـدعا ماظغذائقةمعـماظذروة غتمبؾغؿفامٌقاد

م.وسـدعامبدأتماألحقالماالضؿصادؼةماظعاٌقةمتؿقلـ

م

ويفمبداؼةمم،3121وسادتمأدعارماظلؾعماظزراسقةمواٌقادماظغذائقةميفماظعاملمإظبماالرتػاعمذبددًاميفمعـؿصػمسامم-م43

.م3119حزؼرانم/،مطانماظرضؿماظدظقؾلمألدعارماٌقادماظغذائقةمأسؾكمعـماٌلؿقؼاتمايادةماٌرصقدةميفمؼقغقق3122ارمأؼ/عاؼق

ضؿصاديموعـظؿةماألشذؼةميفماٌقدانماالماظؿعاونمواظؿـؿقةسـمعـظؿةممةاظصادرم:312-3121ماظزراسقةمـشرةماظؿقضعاتظووصؼًام

أنمتؽقنمأدعارماظلؾعمباظؼقؿةمايؼقؼقةميفماظعؼدماٌؼؾؾمسـدمعلؿقؼاتمأسؾك،ميفماٌؿقدط،معـممصإنمعـماٌـؿظر،مواظزراسة

م.:311-3111اظػرتةمميفماٌلؿقؼاتماظيتمطاغتمضدمبؾغؿفا

م

مظألم-م44 ماظؿؼّؾبماٌؿزاؼد موؼشؽؾ ماظدوظقة ماظؼؾؼموتأثريهمظألشذؼةدعار مظؿػاضؿ مدؾؾًا ماظغذائل ماألعـ مسؾك مذأنم. وعـ

مؼزؼد مأن ماألدقاق ميف ماألطرب ماظلقاداتمواظشػاصقة معلؿقى مسؾك مبنيماظؾؾدان ماألدقاقممااظؿـلقؼ ميف ماألدعار مادؿؼرار عـ

م.حفرماظزاوؼةميفماىفقدماآلؼؾةمإظبمتػاديمأزعاتمعلؿؼؾؾقةماحملؾقةمواظدوظقةمسؾكماظلقاءموأنمؼشّؽال
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متذطرةمحادةوضدم-م45 بفشاذةمأوضاعماجملؿقساتماظلؽاغقةماحملروعةمعـماألعـمموّصرتمواربماظلـقاتماألخرية

واالغؽؿاشماالضؿصاديموبّقـتمطقػمميؽـمٌلؿقىمشريمعؼؾقلمأصاًلمعـماغعدامماألعـمماألشذؼةتؼّؾبمأدعارماظغذائلمإزاءم

وتؼّؾؾفامإظبمأػؿقةمماألشذؼةبادؿؿرارمارتػاعمأدعارمموتشريماظؿقضعات.ماظغذائلمأنمؼؿدػقرمبلرسةميفموجفمصدعاتممماثؾة

مواحملروعنيمعـماألعـماظغذائلأواًلمإغشاءمذؾؽاتمأعانموبراعجماجؿؿاسقةمعالئؿةميؿاؼةماظضعػاءم:ماظؿقّركمسؾكمجؾفؿني

رمحاجةمعادةمإظبموتظف.مؿقػقزماظؼدرةماإلغؿاجقةمظؾؾؾدانماظـاعقةععماظؼقامميفماظقضتمذاتفمبعـماآلثارماٌؾاذرةمظؾصدعات،م

ميفم مبقؽقًا معـمأجؾمايثمسؾكمزؼاداتمعلؿداعة ماظـاعقة ماظزراسةميفماظؾؾدان ماالدؿـؿاراتمبشؽؾمعؾققزميفمضطاع زؼادة

مم.ماظػؼرواظؿكػقػمعـمورأةمتعزؼزمعلاػؿةماظزراسةميفماظـؿقماالضؿصاديمععماإلغؿاجقة،م


