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ذعؽتبذاظتؼققمذيفذعـظؿةذاألشذؼةذواظزراسة

م

م

ذوسؿؾفاذيفذجمالذاظتغذؼةذعـظؿةذاألشذؼةذواظزراسةتؼققمذدورذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذاظتؼرؼرذاظـفائي

م
م3122حزؼرانم/روعو،مؼقغقق
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ذاحملتوؼاتبقانذ

مممم

ذ8ذ........................................................ذذذؽرذوتؼدؼر

ذ9ذ....................................................ذذتؽوؼنذصرؼقذاظتؼققم

ذ:ذ..........................................................ذذاظتعارؼف

ذ;ذ...............................................ذذزدؼدذجماالتذسؿلذاطـظؿة

ذ11ذ......................................................ذذوجزذاظتـػقذياط

ذ46ذ.............................................ذذععؾوعاتذأدادقةذ-أوالذ

ذ46ذ................................................ذذاطؼدعةذ-أظفذ

م35م...................................ممععؾقعوتمأدودقيمسـماظؿؼققؿم-م2

م35م...........................................ممػقؽؾماظؿؼرؼرم-م3

ذ47ذ..................................ذذاظغرضذعنذاظتؼققمذوعـفجقتهذ-بـاءذ

م36م..........................................مماظغرضمواظـطوقم-م2

م38م..............................................مماٌـففقيم-م3

م39م..................................مماظعؼؾوتماظيتماسرتضًماظؿؼققؿم-م4

ذ;4ذ...................................ذذيفذجمالذاظتغذؼةسؿلذاطـظؿةذذ-جقمذ

ذ57ذ...................................................ذذاظـتائجذ-ثاغقاذ

ذ57ذ................ذذوالؼةذاطـظؿةذيفذجمالذاظتغذؼةذوعواردػاذاطؽردةذهلذاذاجملالذ-أظفذ

م46م..................................مموالؼيماٌـظؿيمؼبمذبولماظؿغذؼيم-م2

م47م.................................مماألوظقؼوتماالدرتاتقفقيمظؾؿـظؿيم-م3

م52م..................................ممعقاردماٌـظؿيمؼبمذبولماظؿغذؼيم-م4

م:5م..........................................مماظـؿوئٍماظرئقلقيم-م5

ذ75ذ..........................ذذاظتؼققمذاظشاعلذظدورذاطـظؿةذيفذجمالذاظتغذؼةذ-بـاءذ

م61م............مم3121-3115اظؿقدؼوتماظعوٌقيمواإلضؾقؿقيمؼبمذبولماظؿغذؼيمؼبماظػرتةمم-م2

م64م..................مم3121-3115اظؿطقراتمؼبمػقؽؾماظؿغذؼيماظدوظلمؼبماظػرتةمم-م3

م69م...............ممعقضػماٌـظؿيمودورػومؼبمجدولماألسؿولماظدوظلمؼبمذبولماظؿغذؼيم-م4

ماظيتمتؼقممبفومؼبمذبولواظؿقجقفممأغشطيماظدسقةومؿـظؿيؾيمظؼقودظدورماظام-م5

م......................................مميمبوظؿغذؼيصؾاظؼضوؼوماٌؿ

م

م72

م75م..........................................مماظـؿوئٍماظرئقلقيم-م6
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ذ87ذ.................ذذترطقبةذاألشذؼةذواالحتقاجاتذعنذاطغذؼاتذواطشورةذاظعؾؿقةذ-جقمذ

م76م............................مم3121-3115اظـقاتٍماظرئقلقيمؼبماظػرتةمم-م2

م77م.................................ممظؾؾؾدانماألسضوءمواٌـظؿياألػؿقيمم-م3

م79م............................ممصعوظقيماٌشقرةماظعؾؿقيماظيتمتؼدعفوماٌـظؿيم-م4

م81م....................................مماظظفقرمواظـشرمواالدؿكدامم-م5

م82م..........................................مماظـؿوئٍماظرئقلقيم-م6

ذ94ذ.............................ذذاإلحصاءاتذوغظمذاطعؾوعاتذواظتؼققؿاتذ-دالذ

م83م..........................مم3121-3115اإلنوزاتماظرئقلقيمؼبماظػرتةمم-م2

م83م..........................ممظؾؿـظؿيمواٌلؿعؿؾنيماآلخرؼـماألػؿقيمبوظـلؾيم-م3

م85م.....................................ممتعزؼزمأػؿقيماإلحصوءاتم-م4

م87م.................................مماىقدةماظؿؼـقيمودفقظيماظقصقلم-م5

م:8م.........................................مماالبؿؽورمواظؿؽقػم-م6

م91م..........................................مماظـؿوئٍماظرئقلقيم-م7

ذ4:ذ..................................ذذإدعاجذاظتغذؼةذيفذبراعجذاطـظؿةذ-ػـاءذ

م93م...........................مم3121-3115اظؿطقراتماظرئقلقيمؼبماظػرتةمم-م2

م93م......................................ممبوظـلؾيمظؾلقوقماألػؿقيم-م3

م98م...........................................ممصعوظقيماظرباعٍم-م4

م2:م.........................................مماالبؿؽورمواظؿؽقػم-م5

م3:م..........................................مماالدؿداعيمواألثرم-م6

م4:م..........................................مماظـؿوئٍماظرئقلقيم-م7

ذ7;ذ.......................ذذأغشطةذاظدسوةذوتؼدؼمذاطداسدةذيفذجمالذاظدقاداتذ-واوذ

م6:م.........مم3121-3115أغشطيماظدسقةموتؼدؼؿماٌلوسدةمؼبمذبولماظلقودوتمؼبماظػرتةمم-م2

م8:م...................ممأػؿقيمأغشطيماظدسقةموتؼدؼؿماٌلوسدةمؼبمذبولماظلقودوتم-م3

م::م...........................ممصعوظقيماٌلوسدةماٌؼدعيمؼبمذبولماظلقودوتم-م4

م212م..........................................مماالدؿداعيمواألثرم-م5

م213م..........................................مماظـؿوئٍماظرئقلقيم-م6

ذ155ذ...........................................ذذاظعؿلذاطعقاريذ-زايذ

م214م.............................مم3121-3115اظعؿؾماٌعقوريمؼبماظػرتةمم-م2

م214م............................ممظؾؿـظؿيمواظؾؾدانماألسضوءاألػؿقيمبوظـلؾيمم-م3

م:21م....................................ممتصؿقؿماٌـؿفوتموجقدتفوم-م4

م222م...............................مماظظفقرموغشرماٌعؾقعوتمواالدؿكدامم-م5

م223م..........................................مماظـؿوئٍماظرئقلقيم-م6
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ذ116ذ.............................ذذاظؼضاؼاذاشـداغقةذواإلدعاجذاالجتؿاسيذ-حاءذ

م225م............................ممتعؿقؿماٌـظقرماىـلوغلمؼبماظعؿؾماظؿغذويم-م2

م226م...............................ممسلمؼبمايلؾونأخذماإلدعوجماالجؿؿوم-م3

ذ118ذ........................................................................ذذاظتعاونذواظشراطاتذ-راءذ

م227م.........................................مماظشراطوتماظدوظقيم-م2

م228م.................................مماظشراطوتمسؾكماٌلؿقىماإلضؾقؿلم-م3

م229م.................................مماظشراطوتمسؾكماٌلؿقىماظؼطريم-م4

م234م..........................................مماظـؿوئٍماظرئقلقيم-م5

ذ146ذ........................................ذذاظرتتقباتذاطمددقةذ-ؼـاءذ

م235م..........................................مماهلقؽؾماٌمدللم-م2

م236م...............مماظؿغذؼيمؼبمذبولمقيوغبوؼيماٌلؿفؾؽمطففيمتـلقؼذعؾيماظؿغذؼيمم-م3

م237م.............................مماظؿغذؼيمؼبمذبولاٌـظؿيممداخؾاظؿعوونمم-م4

م238م.......................مماظصالتمبنيماهلقوطؾماٌرطزؼيمواظالعرطزؼيمؼبماظػووم-م5

م239م..........................................مماظـؿوئٍماظرئقلقيم-م6

ذ;14ذ................................................ذذاالدتـتاجاتذ-ثاظثاذ

م:23م..............مم(4ومم3ومم2ظؿقصقوتما)عؽوغيماظؿغذؼيمؼبمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمم-م2

معقضػمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمؼبمجدولماألسؿولماظدوظلماٌؿعؾؼمبوظؿغذؼيم-م3

م.....................................مم(25موم3موم2اظؿقصقوتم)
م

م241

م242م...................مم(عبقعماظؿقصقوت)اٌقزةماظـلؾقيمٌـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمم-م4

م243م..................................ممسؿؾماٌـظؿيمؼبمذبولماظؿغذؼيم-م5

م246مم...........................م(22وم21وم:تماظؿقصقو)اظشؽؾماظؿـظقؿلمم-م6

ذ158ذ..................................................ذذاظتوصقاتذ-رابعاذ

م247م.....................................ممعقضػماٌـظؿيمعـماظؿغذؼيم-م2

م249م.................................ممذبوالتماظرتطقزماٌؿعؾؼيمبوظؿغذؼيم-م3

م251مم.......................................................................ماإلرورماالدرتاتقفلم-م4

م251مم.......................................................................ماظرتتقؾوتماٌمدلقيم-م5

م252م........................................مماظؿعوونمواظشراطوتم-م6

م253م..............................................مماظؿقاصؾم-م7

م
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ذاطالحق

م

مبوظؿؼققؿماٌؿعؾؼيمقؿظؾؿػوػمعذطرةم:2ماٌؾقؼ

ماظؿؼققؿمسـمأوظبمتؼرؼرم:3ماٌؾقؼ

ماظؿؼققؿمعصػقصيم:4ماٌؾقؼ

ماظؿؼققؿمعـففقيم:5ماٌؾقؼ

ماألسضوءماظؾؾدانمآراءمالدؿؼصوءماٌردؾماالدؿؾقونم:6ماٌؾقؼ

ماٌـظؿيمعقزػلمآراءمالدؿؼصوءماٌردؾماالدؿؾقونم:7ماٌؾقؼ

ماٌغذؼوتمعـمواالحؿقوجوتماألشذؼيمبرتطقؾيماٌكؿصنيماظشلنمأصقوبمآراءمالدؿؼصوءماٌردؾماالدؿؾقونم:8ماٌؾقؼ

مبوظؿغذؼيماٌؿصؾيمظؾؿـظؿيماٌقداغقيمظؾرباعٍماظرئقلققنماٌوسبقنم:9ماٌؾقؼ

مم3121-3115ماظػرتةمؼبماٌـػذةمبوظؿغذؼيمعؿصؾيمسـوصرمتضؿماظيتماٌـظؿيمٌشورؼعمحصرم::ماٌؾقؼ

مماظؿؼققؿمأثـوءمعؼوبالتمععفؿمأجرؼًماظذؼـماحملوورؼـمبلمسوءمضوئؿيم:21ماٌؾقؼ

ممبوظؿغذؼيماٌؿصؾيمظؾؿـظؿيماٌعقورؼيمظؾؿـؿفوتمحصرم:22ماٌؾقؼ

 اًرباءمصرؼؼمتؼرؼرم:23ماٌؾقؼ

م
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ذذؽرذوتؼدؼر

م

واٌعؾقعوتماٌؼدعنيمعنـماظعدؼندممممذؽؾمػذاماظؿؼققؿمسؿؾقيمرقؼؾيموذوضي،مطونمدقلؿققؾماظؼقوممبفومبدونماظدسؿم

وصرضماظؿؼققؿمعطوظىمػوئؾيمسؾكمذعؾيماظؿغذؼيموغبوؼيماٌلنؿفؾؽمؼبمم.مؼبمعؼرماٌـظؿيموؼبماٌؽوتىماٌقداغقيعـماظعوعؾنيم

قنيمعؾـقنيمسؾنكمسؾنؿموالمبؽنؾمممممموضًمطونمؼعؿؾمصقفمصرؼؼماظؿغذؼيمبلضؾمعـمروضؿف،موضبظكماظؿزاعنفمبنلنمتؽنقنماظعؿؾممم

م.تؼدؼر

م

ؼطرؼيمظؾؿـظؿيمواٌقزػنيماٌقداغقنيماظنذؼـمؼلنروامسؿنؾمممموؼقدمصرؼؼماظؿؼققؿمأنمؼقجفمذؽرامخوصومإظبماٌؽوتىماظم

اظؾعـننوتماظؼطرؼننيماٌقصنندةمإظبمبننـغالدؼش،موبقظقػقننو،موعبفقرؼننيمالوماظدبؼرارقننيماظشننعؾقي،مواظصننقعول،موطؿؾقدؼننو،م

ودموادنؿػم.موطقظقعؾقو،موطقـقو،موعالوي،موعقزاعؾقؼ،موػـدوراس،مصضالمسـماظؾعـنؿنيماإلضؾقؿقنؿنيمإظبمتوؼؾـندمواظلنـغولمممم

صرؼؼماظؿؼقنقؿمطنـ امأثـنوءمتؾنؽماظؾعـنوتمعنـماظقضنً،مووجفنوتماظـظنرمواظؾقوغنوتماظنيتمتؾودهلنومععنفماٌلنموظقنمؼبممممممممممممممم

وادنؿػودمصرؼنؼماظؿؼقنقؿمممم.مايؽقعوتماظقرـقيموذرطوءماظؿـؿقيمواألصرادمؼبماجملؿؿعوتماحملؾقيماظيتمزارػنومصرؼنؼماظؿؼقنقؿممم

ؾيمؼبماجملؿؿعماظدوظلماٌعـقيمبوظؿغذؼي؛موطوغنًمعالحظوتفنوموآراؤػنوممممأؼضومبشؽؾمطؾ معـمآراءماألررالماظرئقلقيماظػوس

م.عػقدةمبقجفمخوص

م

وؼقدمصرؼؼماظؿؼققؿمؼبماًؿوممأنمؼعربمسـمتؼدؼرهمٌومضدعفمصرؼنؼماًنرباءمعنـمتقجقفنوتمعدرودنيمجقنداموؼبمممممممم

ؼبمعؽؿنىماظؿؼقنقؿممممNadine Monnichonاظنذيمضدعؿنفممممحقـفومؼبمعرحؾيمحومسيمعـماظعؿؾقي،موظؾدسؿماظذيمملمؼػنرتم

م.اظدسؿماإلداريمظؾعؿؾقيمبلطؿؾفومبؿقص ػو

م
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ذتؽوؼنذصرؼقذاظتؼققم

ذ

ذرئقسذصرؼقذاظتؼققم

Nigel Nicholson 

 

ذصرؼقذاظتؼققمذواطشارطون

Friederike Bellin-Sesay 
Hettie Schonfeldt 

Tim Frankenberger  
Alison Gardner 

Cristina Lopriore 
Margarita Lovon-Castro 

Wambui Kogi-Makau 

 

ذعؽتبذاظتؼققمذيفذاطـظؿة

Rachel Sauvinet-Bedouin  
Carlotta de Vivanco 
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ذاظتعارؼف

م

ذاألعنذاظغذائي

ؼؿلتكماألعـماظغذائلمسـدعومؼؿقاصرمىؿقعماظـوس،مؼبمطؾماألوضوت،ماظػرصماٌودؼيمواالجؿؿوسقنيمواالضؿصنودؼيمظؾقصنقلمممم

)مؿقوجوتفؿماظؿغذوؼيموأذواضفؿ،موتؽػؾمهلؿمحقنوةمعقصنقرةماظصنقيمواظـشنوطمممممسؾكمأشذؼيمطوصقيمودؾقؿيموعغذؼيمتؾيبماح

م(.:311تشرؼـماظـوغلم/عممترماظؼؿيماظعوٌلمحقلماألعـماظغذائل،مروعو،مغقصؿرب

م

سؾنكمسبنقمعالئنؿمبؾقؽنيمصنققيممممممميؼؿقؼؼمسـدعومؼؼرتنمايصقلمبشؽؾمعلعقنمسؾكمغظوممشذائلمعغنذمماألعنذاظتغذويذ

م.اصقنيمظضؿونمحقوةمعقصقرةماظصقيمواظـشوطمظؽؾمأصرادماألدرةوخبدعوتمورسوؼيمصققيمو

م

ؼػفؿمسودةمسؾكمأغفمإحلوسمش معرؼحمأومعمملمؼـؿٍمسـمسدممطػوؼيمادؿفالكماألشذؼي،موبوظؿقدؼندمسندممطػوؼنيمممماشوعذ

إظبمدنقءمموبؽـمأنمؼنمديماىنقعممم.موؼشورمإظبماىقع،مسؾؿقو،مسؾكمأغفمايرعونمعـماألشذؼي.مادؿفالكماظطوضيماظغذائقي

م.اظؿغذؼي

م

ذاشوعذاطدترت

ػقمايوظيماظيتمؼؾيبمخالهلوماظـوسماحؿقوجوتفؿمعـماظطوضيماظربوتقـقي،موظؽـمظقسماحؿقوجوتفؿمعنـماٌغنذؼوتماظدضقؼنيمممم

م.أومغؿقفيمعرضمعزعـ/بلؾىمضؾيماظؿـقعماظغذائلمو

م

ؼـمؼؽنقنمادنؿفالطفؿمظؾطوضنيممممػقمعؼقوسماىنقعماظنذيمعبعؿنفماٌـظؿنيموؼشن مإظبمغلنؾيماظلنؽونماظنذمممممممممغؼصذاظتغذؼةذ

م.وؼشورمإظبمعـمؼعوغقنمعـمغؼصماظؿغذؼيمسؾكمأغفؿمغوضصقماظؿغذؼي.ماظغذائقيمأضؾمعـمسؿؾيمربددةمدؾػو

م

م-ؼشنن مإظبمحوظننيمصلنققظقجقيمشنن مرؾقعقننيمغوعبننيمسننـمسندممطػوؼننيماٌؿـننوولمعننـماٌغننذؼوتماظؽؾقننيممم.دـوءذاظتغذؼــةذ

وتشؿؾمايوظنيمعبقنعممم.متماظدضقؼي،مأوماإلصراطمأومسدمماظؿقازنمؼبمتـووهلوواٌغذؼوم-اظؽربقػقدراتمواظربوتقـوتمواظدػقن

أوم/غؼننصماظربوتقـننوتمواظؽربقػقنندراتمواظنندػقنمو)مغؼــصذاظتغذؼــةذاالسبراصننوتمسننـماظؿغذؼننيماظقاصقننيماظننيتمتشننؿؾم

اٌضنولمبنوالضرتانممممزؼودةمعرطؾوتمشذائقيمععقـيمطوظدػقنماٌشؾعيمواظلؽر)ماإلصراطذيفذاظتغذؼةذ،مو(اظػقؿوعقـوتمواٌعودن

وؼبمطنـ مم.مظؾؿغذؼوتماألدودقيمطوظػقؿوعقـوتمواٌعنودنم(ماإلصراطأوم)حاالتذاظـؼصذاظـوسيذ،مو(بوشبػوضماظـشوطماظؾدغل

وػنلمم،مؼبماظؿغذؼيمبشؽؾمعؿزاعـمبنيمصؽوتمدنؽوغقيمزبؿؾػنيمممواإلصراطعـماظؾؾدانماظـوعقيمهدثمحوالتمغؼصماظؿغذؼيم

وؼـؿٍمسـمدقءماظؿغذؼيممننقمػزؼنؾمظؾرضنعموزؼنودةماالسنؿاللمممممم.مظلقءماظؿغذؼي"ماظثـائيذاظعبء"زوػرةمؼشورمإظقفومبلغفوم

م.واظقصقوتمبنيماظؽؾورمواألرػولمسؾكمحدمدقاء

م
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ؼؼوسممبؼورغيموزنماظطػؾمعؼوبؾماظعؿرمبقزنمأرػولمذبؿقسنيمعرجعقنيمعنـماظلنؽونمصنـمضبصنؾقنمسؾنكمممممممممذغؼصذاظوزن

م.تغذؼيمجقدةموأصقوء

م

ظؼوعيمبوٌؼورغيمبوظعؿر؛موػقمعمذرمسؾنكمدنقءماظؿغذؼنيماٌنزعـموضبلنىممبؼورغنيمرنقلمضوعنيمممممممممضصرمامؼعؽسموضفذاظـؿوذ

م.اظطػؾمعؼوبؾماظعؿرمبلرػولمذبؿقسيمعرجعقيمعـماظلؽونمضبصؾقنمسؾكمتغذؼيمجقدةموأصقوء

م

وؼؼنوسمم.مأوماٌنرضم/ؼعؽسمحوظيمحدؼـيمبوظغيماظشدةمتمديمإظبمصؼدانمطؾ مؼبماظقزن،موترتؾطمسنودةمبنوىقعموممماهلزالذ

ؾنكمتغذؼنيمجقندةممممظؾطػؾمبلرػنولمذبؿقسنيمعرجعقنيمعنـماظلنؽونمضبصنؾقنمسممممممماظؼوعياهلزالممبؼورغيماظقزنمعؼوبؾمرقلم

م.ؼؾبلؿكدممظؿؼققؿمذدةمحوالتماظطقارئمغظرامالرتؾورفماظؼقيمبزؼودةماظقصقوتموشوظؾومعو.موأصقوء

م

ؿفالكمواألعـماظغذائل،مواظصنقي،مواظؿعؾنقؿ،مممؼشؿؾمأبعودامزبؿؾػيمظؾفقعمتؿصؾمبؼدراتماظؾشرممبومؼبمذظؽماالدماظػؼرذ

م(.عـظؿيماظؿعوونمواظؿـؿقيمؼبماٌقدانماالضؿصودي)وايؼقق،مواظؿعؾ مسـماظرأي،مواألعـ،مواظؽراعي،مواظعؿؾماظالئؼم

م

ذزدؼدذجماالتذسؿلذاطـظؿة

م

ذاظعؿلذاطعقاري

وؿقنعمووفقنزماظؾقوغنوتمممم(م2:م)سلمعـنؾمؼش مإظبماًدعوتمش ماٌؾوذرةماظيتمتؼدعفوماٌـظؿيمألسضوئفومبشؽؾمعبنوم

وإغشنوءموإدارةمأغظؿنيماٌعؾقعنوتماظنيتمتؿنقحمأغظؿنيمسوٌقنيمظؾرصندممممممممم(م3)اإلحصوئقيمبشلنماظؿغذؼيمواألشذؼيمواظزراسي؛م

وتقص ماٌعؾقعوتماظنيتمتلنوسدمؼبمهدؼندمعػنوػقؿمعشنرتطيموتعزؼنزممممممم(م4)واإلغذارمصقؿومؼؿصؾمبوألعـماظغذائلمواظؿغذؼي؛م

وتقثقنؼموغشنرماٌؿوردنوتماىقندةمسنـمررؼنؼممممممم(م5)رلماٌؿعؾؼيممبلوئؾماظؿغذؼيمواألشذؼيمواظزراسيموصفؿفنو؛ممإدارةماٌعو

ووضنعمضقاسندموععنوؼ موعؼنوؼقسموأرنرمسؿنؾمضوغقغقنيمصقؿنومؼؿصنؾمبوظؿغذؼنيمواألشذؼنيمممممممممممم(م6)ذؾؽوتمتؾودلماٌعرصني؛مم

م.واظعؿؾماظعوٌلماإلسالعلمؼبمذبولماظدسقة(م7)واظزراسي؛م

م

ذغقؾياظعؿلذاظتش

ؼش مإظبماًدعوتماظيتمتؼدعفوماٌـظؿيمعؾوذرةمإظبماظؾؾدانماألسضوءمطؾمسؾكمحدهموإظبمعـظؿوتفوماإلضؾقؿقنيمأوماإلضؾقؿقنيممم

:موتشؿؾماألغشطيماظؿشغقؾقيماظـؿطقنيم.موؼبماٌؿورديماظعؿؾقي،متطؾؼماألغشطيماظؿشغقؾقيماٌعوؼ مواظـفٍماٌعقورؼي.ماظػرسقي

كماٌلؿقىماٌقنداغل؛مواظؿندخالتمسؾنكماٌلنؿقىماألدنريمواجملؿؿعنل؛موبـنوءماظؼندراتمممممممممعبعماٌعؾقعوتموهؾقؾفومسؾ

.وتعزؼنننننننزماًننننننندعوتمواٌمدلنننننننوت؛مواٌلنننننننوسدةمؼبمذبنننننننولماظلقودنننننننوتموأغشنننننننطيماظننننننندسقة
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ذاظدورذاإلذرايف

م:ضنؿونماظؿقجقفمواظدسؿماظذيمؼـؾغلمأنمتمدؼفماٌـظؿنيمؼبمذبنوالتماظزراسنيمواألعنـماظغنذائلمواظؿغذؼنيمظمممممممؼش مإظبمدور

إعؽوغقيمايصقلمسؾكماٌعورلماٌؿصؾيمبوظؿؼدؼراتمواإلحصوءاتمواظؿقؾقالتمواألدظيمواٌؿوردوتماىقندةمواٌؾنودئممم(م2)

واالعؿـنولمظؾؼقاسندممم(م3)اظؿقجقفقيمواظؿؼققؿوتموتؾودهلومبػعوظقيمبنيمايؽقعوتمواىفوتمش مايؽقعقيمسؾكماظلقاء؛م

وتؽػننؾموزقػننيمػننذاماظنندورمأنمتؽننقنماظلقودننوتم.مـقننيمواإلضؾقؿقننيمواظدوظقننيواٌعننوؼ ماٌقضننقسيمسؾننكماٌلننؿقؼوتماظقر

واالدرتاتقفقوتموخططماظعؿؾمعلؿـ ةموعؿقاصؼيموأنمتلنؿػقدمعنـموربنيموعلنوػؿوتماىفنوتماظػوسؾنيمسنربمعبقنعممممممممم

م.اظؼطوسوتمذاتماظصؾي

م

ذترطقبةذاألشذؼة

األشذؼيمعـمش ماٌغنذؼوتمواٌؾقثنوتماظـشنطيمممممتشؿؾمإسدادمووؿقعموغشرموادؿكداممبقوغوتمبشلنماٌغذؼوت،موربؿقى

بققظقجقو،موتقصرماٌعؾقعوتماألدودقيماظالزعيمظؿؼققؿماظـظؿماظغذائقيموهدؼدماالحؿقوجوتمعـماٌغنذؼوتمووضنعمعؾنودئمممم

م.تقجقفقيمظؾـظؿماظغذائقيموظؽـ معـماألغشطيماألخرىماٌؿصؾيمبوظؿغذؼي

م

ذاالحتقاجاتذعنذاطغذؼات

اظالزعنيمظؿؾؾقنيماحؿقوجنوتماألصنرادمؼبممممم(ماظطوضنيمواظربوتقـنوتمواٌعنودنمواظػقؿوعقـنوتمممم)عـماٌغنذؼوتممػلماٌؼدارماألدغكم

م.اظؿؽوثرمأوماظرضوسيمأوماظعؿؾماظـؿقمأومعراحؾمحقوتفؿمعـمأجؾماظؾؼوءماألدودلمأو

م

م(عـمعـظقرمضوئؿمسؾكماألشذؼي)مماظتثؼقفذاظتغذوي

اظطنقسلمظلنؾقطقوتمظلطنؾموشن مذظنؽمعنـماظلنؾقطقوتممممممممماإلتؾوعؾمػقمأيمذبؿقسيمعـمصوردوتماظؿقسقيماٌعدةمظؿلفق

 1.اٌؿصؾيمبوظؿغذؼيماظيتمتػضلمإظبماظؿؿؿعمبوظصقيمواظلالعي

                                                           
م.:2:7ماألعرؼؽقي،مغذؼياظؿمعبعقيمم1
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ذاطوجزذاظتـػقذي
م

مععؾقعوتمأدودقي
م

ذعؼدعة

م

ذؽؾًمسؾكماظدواممزؼودةمعلؿقؼوتماظؿغذؼيموعبعموهؾقؾموغشنرماٌعؾقعنوتمبشنلنماظؿغذؼنيمػندصومرئقلنقوممممممم -م2

وععمذظؽ،مصؼدمتؾوؼـًمعؽوغيماظؿغذؼيمودورػنومؼبمأغشنطيممم(.ماظػوو)يمٌـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمظلعؿماٌؿقدةمووالؼيمعػقض

وععمتزاؼدماالػؿؿومممبؽوصقنيماىنقعممم.ماٌـظؿيمسؿقعو،موضقدتمدبػقضوتماٌقزاغقيمػذاماظدورمبشدةمؼبماظلـقاتماألخ ة

سؿولماظدوظل،مأصدرتمىـيماظرباعٍمتؽؾقػومبنجراءمتؼققؿمظندورمموزؼودةمبروزماظعىءماظــوئلمظلقءماظؿغذؼيمسؾكمجدولماأل

وؼشنؿؾماظؿؼقنقؿممم.م3121غقلنونمم/اٌعؼقدةمؼبمأبرؼنؾمم214اٌـظؿيموسؿؾفومؼبمذبولماظؿغذؼي،موعـقؿفماألوظقؼيمؼبمدورتفوم

م.ألشذؼيبودؿــوءماظعؿؾمبشلنماظددؿقرماظغذائلمودالعيمام3115عبقعمأسؿولماٌـظؿيمؼبمذبولماظؿغذؼيمعـذمسومم

م

بؾندامؼبممم22وزارماظػرؼنؼمسقـنيمعنـمممم.م3122مأؼنورم/إظبمعنوؼقمم3121طوغقنماألولم/وأجريماظؿؼققؿمعـمدؼلؿرب -م3

دقومحقٌمأجرؼنًمظؼنوءاتمعنعمروئػنيموادنعيمعنـمأصنقوبماظشنلن،موجنرىمادنؿعراضمممممممممممآأعرؼؽوماظالتقـقيموأصرؼؼقومو

ؼي،موادؿؼصنوءاتمآلراءمعنقزػلماٌـظؿنيمواظؾؾندانمممممومشؾًماألدواتماألخرىموؿقعماظؿؼققؿنوتماظلنوبمم.معشورؼعماٌـظؿي

األسضوء،موعؼوبالتمععمربوورؼـمعـمجفوتمدوظقيمصوسؾيمسوعؾنيمؼبمذبنولماظؿغذؼني،موادنؿعراضماٌـؿفنوتماٌعقورؼنيممممممم

م.ظؾؿـظؿيماٌؿصؾيمبوظؿغذؼي

م

دظنيمظؾقوظنيماظراػـنيمممموؼعدمػذاماظؿؼققؿممبـوبيمأداةمظؾؿلوءظيمواظؿعؾؿمعـمخاللمتقص همهؾقالمضوئؿنومسؾنكماألمم -م4

وػقمتؼققؿمادؿشراؼبموتؼقبلمؼؼدممتقجقفوتموتقصقوتمظؿقلنيمجدوىموصعوظقيمسؿنؾمم.مظعؿؾماٌـظؿيمؼبمذبولماظؿغذؼي

م.اٌـظؿيمؼبمذبولماظؿغذؼيموتقضقحمدورماٌـظؿيمؼبماهلقؽؾماظدوظل
م

مسؿؾماٌـظؿيمؼبمذبولماظؿغذؼي
م
عشنقرةمسؾؿقنيمتشنؿؾمترطقؾنيممممم(م2:م)اظؿغذؼنيمسؾنكمأغنفممممألشراضماظؿقؾقؾ،مصؾبـػمسؿؾماٌـظؿنيمؼبمذبنولمم -م5

وإدعوجماظؿغذؼيمؼبماظنرباعٍمم(م4)واٌعؾقعوتمواظؿؼققؿمواظؿقؾقؾمواإلحصوءات؛م(م3)األشذؼيمواالحؿقوجوتمعـماٌغذؼوت؛م

واظعؿننؾم(م6)واٌلننوسدةمؼبمذبننولماظلقودننوت؛م(م5)اٌقداغقننيممبننومؼبمذظننؽماظؿـؼقننػماظؿغننذويموتغذؼننيماجملؿؿعننوت؛م

وتضطؾعمبفذاماظعؿؾمسؾكمسبقمرئقللمذعؾيماظؿغذؼيموغبوؼيماٌلؿفؾؽمؼبمإدارةماظزراسيموغبوؼنيماٌلنؿفؾؽ،ممم.مقورياٌع

.وػننننلماظقحنننندةماألدودننننقيماٌلننننموظيمسننننـماظؿغذؼنننني،موتشننننوركمأؼضننننومإداراتمأخننننرىمبؼنننندرمأضننننؾمممممم
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ذاظـتائج
م

موالؼيموعقاردماٌـظؿيمؼبمذبولماظؿغذؼي
م
.مبؾمإغفومعوزاظًموطوغًمدائؿنومربنقرموالؼنيماٌـظؿنيمممم،مأمعـمسؿؾماٌـظؿياظؿغذؼيمظقلًمصؼطمجزءامالمؼؿفز -م6

م.وملمتؽـمؼبمأيموضًمأطـرمأػؿقيمعـموضؿـومايوضرماظذيمتزاؼدمصقفمإدراكماظعوملمظمثورماظعوٌقيمظلقءماظؿغذؼي

م

عنومظشنقاشؾمممظؾؿـظؿي،ماظيتمتغطنلمصنرتةماظؿؼقنقؿ،ماػؿؿوعنومسوممممماألررذاالدرتاتقجقةوععمذظؽ،مصؾقـؿومتقظلم -م7

ٌممممممممممممم ماظؿغذؼيمضؿـماألػندال،موتعنرتلمبلنقءماظؿغذؼنيمبقصنػفمعلنلظيمضوئؿنيمبنذاتفو،مصنغفنومهؾنؾماظؿغذؼنيممعنـمحقن

،موالمتؾبدرؽبجماظؿغذؼيمطؿفؿقسيمعلؿؼؾيمإظبمحدممطؾ مؼبماألغشطيمإالمداخؾمػندلمواحند،معنعماظرتطقنزممممم"غؼصماظؿغذؼي"

وظقلنًمػـنوكمتؼرؼؾنومأؼنيمإذنورةمإظبماظؿغذؼنيمؼبماألػندالمممممممم.مسؾكماظػؽوتماظضعقػيمبدالمعـماسؿؿودمغفنٍمأطـنرمتؽنوعالممم

االدرتاتقفقيماألخرىموالماظطرؼؼيماظيتمدؿلفؿمبفوماألػدالمؼبمهلنيماظؿغذؼيموصؼومظؾؿشورمإظقنفمصقفنو،موظنذظؽمصنننممممم

وظنقسمػـنوكمبوظؿنوظلمدنقىمضندرمضنؽقؾمظؾغوؼنيمعنـماظؿـلنقؼمبننيممممممممممم".ماظؿؼقضنعم"اظؿغذؼيمتعوغلمداخؾماٌـظؿيمعنـمأثنرمم

وؼعؽنسمػنذاماغعنداممرؤؼنيماٌـظؿنيمصقؿنومؼؿعؾنؼمبندورػومؼبمذبنولماظؿغذؼني،ممممممممممم.مجملوالتماظؿؼـقيمصقؿومؼؿصؾمبوظؿغذؼنيما

م.وؼعرضمبشؽؾمعشقهماٌلوػؿيماظيتمؼـؾغلمأنمتمدؼفوماظؿغذؼيمسؾكمغطوقماٌـظؿي

م

ٍمأنمزبصصنوتمعقزاغقنيمممماطواردذاطاظقةوؼقضحمادؿعراضم -م8 يمظعؿنؾمذنعؾيممماظعنوديمظؾؿـظؿنيماٌؽردنمممماظربغنوع

طوغنًمبودنؿؿرارمأدغنكمعنـممممم(مبودؿــوءماظددؿقرماظغنذائلمودنالعيماألشذؼنيممم)اظؿغذؼيموغبوؼيماٌلؿفؾؽمؼبمذبولماظؿغذؼيم

غلؾيمواحدمؼبماٌوئيمأثـوءمصرتةماظؿؼقنقؿ،موػنلمغلنؾيمعـكػضنيمبشنؽؾمشن معؼؾنقلمعؼورغنًيمبقالؼنيماٌـظؿنيمؼبمذبنولمممممممممممم

اٌؽرديمظشعؾيماظؿغذؼيموغبوؼيماٌلؿفؾؽمأثـوءماظػرتةمغػلنفومغؼصنونمثنالثممممماطواردذاظبشرؼةوؼؾنيمادؿعراضم.ماظؿغذؼي

وععمذظنؽ،مصبنقزممم(.م8إظبمم9عـم)ووزقػيمواحدةمسؾكماٌلؿقىماظالعرطزيم(م25إظبمم28عـم)وزوئػمسؾكمعلؿقىماٌؼرم

مومعنعماظؿغذؼني،ممسؾكماٌلؿقىماظالعرطزيممإعومتؽرؼسماظقزنوئػممتوعنومظؾددنؿقرماظغنذائلمودنالعيماألشذؼنيمأومتؼومسفنممممممم

ظذامصننماظطوضيمربدودةمظؾغوؼيموش مطوصقنيمحؿنكمظندسؿموتـلنقؼماٌنقاردماحملندودةماٌكصصنيمألغشنطيماظؿغذؼنيمسؾنكممممممممممم

م.اٌلؿقىماٌقداغل
م

متؼققؿمذوعؾمظدورماٌـظؿيمؼبمذبولماظؿغذؼي
م
ي،موبعنضماٌـنورؼمممعوزاظًماظؿقدؼوتماظعوٌقيمواإلضؾقؿقيماظيتمتنمثرمسؾنكماظؿغذؼنيمؼبماظعنوملماظـنوعلمضنكؿمممممم-مم9

وؼؾزممأطـرمعـمأيموضًمعضكمبؾقرةمصفؿمجقدمجملؿقسيماظعقاعؾماٌمدؼنيمإظبمم.معؼصرةمؼبمبؾقغماألػدالماإلمنوئقيمظلظػقي

وضدمأدتماألبعودماٌؿعددةماظؼطوسنوتمظؾؿغذؼنيموضنرورةمععوىؿفنومسنـمررؼنؼمحؾنقلمممممممم.مادؿؿرارمعلؿقؼوتمغؼصماظؿغذؼي

عنـمخناللماهلقؽنؾماظندوظلمممممماظػوسؾنيمإظبمزؼنودةمأػؿقنيمهؼقنؼمتقاصنؼمؼبماآلراءمممممصقرؼيمورقؼؾيماألجؾموتعنددماىفنوتممم

م.ظؾؿغذؼي

م
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ٌقاجفنيمذبؿقسنيموادنعيمعنـممممم"مخطيمظُؾعؾنيم"وظلدػ،ماصؿؼدمػذاماهلقؽؾمٌدةمرقؼؾيمأؼيمرؤؼيمعبوسقيمأوم-مم:

لماظؿغذؼنيموتنلعنيمممؼبمذبنوم"مدورػنوم"وبوظؿوظل،محدثًمعـوصليمبنيمجفوتمزبؿؾػيمتلنعكمإلبنرازممم.ماألدؾوبماألدودقي

وسؽنسماًؾنؾمؼبمأداءمػنذهماألودنوطموسندممتصندرماظؿغذؼنيمممممممم.معقاردمعـماظؿؿقؼؾماظدوظلماحملدودمظؾغوؼيماٌؿوحمظؾؿغذؼنيم

م.ظؾلوحيمضدرامعـمسدمماظػفؿمظـؼصماظؿغذؼيمؼبمحدمذاتف

م

األعنؿماٌؿقندةمبشنلنممممآظقيمرئقلقيمظؿـلقؼمسؿؾمعـظقعيممشـةذاألعمذاطتحدةذاظدائؿةذاطعـقةذباظتغذؼةوتعدم-مم21

وضدمضبوجٍمطـ ونمبلغفومملمتؾذلمعومؼؽػلمظرتذقدموتـلقؼمأدوارمطؾماألرنرالمم.ماظؿغذؼيمواظؼقوممبدورماظؼقودةمظمخرؼـ

وؼبماظقضًمغػلف،مخدعًماظؾفـيمسددامعؿزاؼدامعـماألررالماظػوسؾيماظصوسدةمسؾنكماظلنوحيممم.ماظرئقلقيمؼبماألعؿماٌؿقدة

وتنرأسمعـظؿنيماألشذؼنيمممم.مفوماظؼطنوعماًنوصموعمدلنوتمخ ؼنيمطنؾ ةمعـنؾمعمدلنيمشقنؿسممممممممبقـماظعوٌقيمظؾؿغذؼيمعـ

واظزراسيمحوظقومىـيماألعؿماٌؿقدةماظدائؿيماٌعـقيمبوظؿغذؼي،موتؼقدمسؿؾقيمإصالحممظؿقدؼدمدورمأطـنرمعصنداضقيموصعوظقنيمممم

،مظؽـمسؿؾقيماإلصالحمايوظقيمتلنؿفدلممشـةذاألعنذاظغذائيذاظعاطيوملمهؿؾماظؿغذؼيمعؽوغيمبورزةمؼبم.مظؾفـيماظدائؿي

م.”اٌـربماظلقودلماظرئقللمظلعؿماٌؿقدةماظذيمؼعـكمبوألعـماظغذائلمواظؿغذؼي“جعؾفوم

م

رشنؿمعنوماطؿلنؾؿفمػنذهمايرطنيممممممماالرتؼاءذمبدتوىذاظتغذؼةوتلرجحمدورمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمؼبمحرطيم-مم22

غففومدصوسقومػودئنومونوهماٌؾنودرةموملمتؽنـمػـنوكمعقاصؼنيمرمسقنيمأوممممممممصؽـ امعوماسؿؿدتماٌـظؿيم.ماآلنمعـمزخؿمدوظل

وملمبـنعمػنذامبعنضمعنقزػلماٌـظؿنيماٌؾؿنزعنيمعنـمدسنؿممممممممم.ماتصوالتمداخؾقيمعـمجوغىماإلدارةماظعؾقومبشلنمعشورطؿفو

معنـمػنذامبعندممممموؼؿصؾمطنـ م(.ماٌوسبنيماظــوئقنيمالمدقؿو)ماٌؾودرةمبـشوط،مظؽـفمخؾؼمارتؾوطوموضؾؼومبنيمأودوطمأخرىم

هؾلماٌـظؿيممبومؼؾزممعـمصفؿموعقضػموثؼيمظؾؿعوعؾمععماظؿطقراتمسؾكمجدولماألسؿولماظدوظلمظؾؿغذؼنيمخبناللمتؾنؽمممم

م.اظيتمتؿقظبمصقفومضقودةمجدولماألسؿول

م

وؼـؼصماٌـظؿيمدورمضقوديمؼبمذبولماظؿغذؼيمداخؾماإلدارةماظعؾقو،موظقسمظدؼفومرؤؼيمواووهمواضقونمسؾنكمم-مم23

اٌلؿقىمرشؿماىفقدماظيتمؼؾذهلومصرؼؼماظؿغذؼيمظؿقدؼدماٌزاؼوماظـلؾقيمظؾؿـظؿيموتقضقحماظؼضنوؼومذاتماألوظقؼنيمؼبممممػذا

،مظؽنـمبندونممماألعنـماظغنذائلمواظؿغنذويمممودودتمؼبماآلوغيماألخ ةمعقاصؼيمضؿـقيمسؾكمادؿكداممسؾنورةمم.مذبولماظؿغذؼي

قضػمبشؽؾمطؾ مؼبمغشوطماظدسقةماظذيمتؼقممبنفماٌـظؿنيمؼبمذبنولمممموؼـعؽسمػذاماٌ.متقضقحماظؿػؽ ماٌػوػقؿلموراءمذظؽ

م.اظؿغذؼي،موػقمغشوطمزبصصموعؾينمسؾكمتقاصرماظػرص،موالمؼلفؿمؼبمأيمادرتاتقفقيمواضقي

م

وؼؿعنيمسؾكماٌـظؿيماآلنمأنمتضطؾعمبدورمضقوديمأضقىموأنمتقضح،مبوظؿعوونمععماآلخرؼـ،مطقػمبؽنـمأنمم-مم24

سؾكماظزراسيمواألشذؼيمؼبماظؿصديمظؾفقعممودقءماظؿغذؼني،معنعمأخنذمؼبمايلنؾونماظعنىءماظــنوئلمممممممتلفؿماظؾـبفٍماظؼوئؿيم

وؼؿعنيمأنمتؽقنماٌـظؿيمررصومأطـرمادؿـورةموعصنداضقيموتنلث امؼبمعـوضشنوتماظؿـؿقنيممممم.مظلقءماظؿغذؼيمواإلصراطمؼبماظؿغذؼي

م.ؾقؿؿنيمسؾكمأرضماظقاضعاظدوظقيماظيتمتؿـوولماظؿغذؼيمبقـؿومتؼدممععرصيموعشقرةمتؼـقؿنيمد

م

م
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مترطقؾيماألشذؼيمواالحؿقوجوتمعـماٌغذؼوتمواٌشقرةماظعؾؿقي
م

إنمتقظقدمععؾقعوتمدضقؼيموعقثققمبفوموهؾقؾمترطقؾيماألشذؼيمواٌغذؼوتمواٌؿـوولمعـماظطوضيماظغذائقيمؼنقصرمم-مم25

قحماألدنرموغظنؿماظؿغذؼني،موعلنقحمغظنؿمممممممبومؼبمذظؽمعقازغوتماألشذؼني،موعلنمم)مسـوصرمظؿؼققؿماألعـماظغذائلمواظؿغذويم

اظؿعنوونماظنؿؼينمممموحظنلم.ماٌـظؿنيمسؾنكمغطنوقمسنوٌلمممممتطؾؼفاظذيممعمذرمغؼصماظؿغذؼيوؼمثرمحبلؿممؼبموضعم(ماظؿغذؼي

اٌوضنقيممم71ماظقثقؼمبشلنماحؿقوجوتماظؾشرمعـماٌغذؼوتمبنيماظػووموعـظؿيماظصنقيماظعوٌقنيمسؾنكمعندىماظلنـقاتماظننمممممم

م.اظـلؾقيمظؾؿـظؿيمؼبمهدؼدمترطقؾيماألشذؼيمتلؿؾزممعزؼدامعـماالػؿؿومبوألػؿقي،مظؽـماٌقزةم
م

واظعدؼدمعـمجداولمترطقؾيماألشذؼيمؼبماظؾؾدانماظـوعقي،محقٌمتؿلؿمػذهماظؿؼققؿنوتمبلضصنكمأػؿقني،متعؿنربممممم-مم26

صقيمظؿقظقندمبقوغنوتممموضدمبؾبـقًمضدراتمش مطو(.متضؿماألشذؼيماحملؾقي)مجداولمبوظقيموظقلًمؼبماظلقوقممبومصقفماظؽػوؼيم

وعـماظضروريمأنمتؾؾقرماٌـظؿيمصفؿومأصضؾمبؽنـ مٌنوممم.مجدؼدةمودسؿمتصـقػموإدارةمتؾؽماظؾقوغوتمسؾكمعلؿقىماٌقدان

ؼطؾؾفماٌلؿعؿؾقنماظـفوئققنمؼبماجملوالتماظيتمتؽنقنمصقفنوماالحؿقوجنوتمسؾنكمأذندمعنومؼؽنقن،مبندالمعنـماظلنعلمإظبممممممممممم

م.هؼقؼمعصوحلمأودوطمسؾؿقيمأضقؼ
م
مؿغذؼيمؼبماإلحصوءاتموغظؿماٌعؾقعوتمواظؿؼققؿوتاظ
م

ذاإلحصاءات
م

تؿؿؿعماٌـظؿيممبؽوغيمصرؼدةممتؽـفومعـمعبعموغشرمإحصوءاتموععؾقعنوتمسنـماظزراسنيمواألشذؼنيمواظؿغذؼنيمممممم-مم27

وتعؿربمعفؿيماٌـظؿيمؼبمرصندماظؿؼندمماحملنرزمسؾنكماظصنعقدماظعنوٌلمسبنقمايندمعنـماىنقعمؼبممممممممممم.مبوسؿؾورػومدؾعيمسوعي

وتؿؿـنؾمم.مسؾكمأدنوسمضطنري،معفؿنيمأدودنقيمؼبمػنذاماظصنددمممممممصماظؿغذؼيغؼاظعومل،مسـمررؼؼموضعمتؼدؼراتمالغؿشورم

اظذيموضعؿفماٌـظؿيمؼبمأغفمالمؼش مإظبمتقزؼعماىقعمداخنؾماظؾؾند؛موتؿؿـنؾمأؼضنومؼبممممممعمذرمغؼصماظؿغذؼيأوجفمضصقرم

وتماظدضقؼي،مػقمأػؿمعمذنرمظؾفنقع؛موتؿؿـنؾمطنذظؽمؼبممممماالصرتاضماظؼوئؾمبلنمغؼصماظطوضيماظغذائقي،موظقسمغؼصماٌغذؼ

وؼؿؿـؾمأحدمعصودرماظؼؾؼماظرئقلنقيمؼبمأنماٌـظؿنيممم.ماالسؿؿودمسؾكمعقازغوتماألشذؼيمؼبموؿقعمإعداداتماظطوضيماظغذائقي

ؿؼندؼؿممظؾـنوءماظؼندراتماظقرـقنيماظؽوصقنيمظمممم،مالممتؾؽماٌقاردماظالزعيمؼبمذبولماألعـماظغذائل،موخوصيمؼبمذبنولماظؿغذؼنيمم

عصدرامعقثقضومظؾؿعؾقعوتمشن مم"بؽـمأنمتلؿؿرماظـؼيمؼبمعؽوغيماٌـظؿيمبوسؿؾورػومموال.ماإلحصوءاتمواظؿقؾقالتماٌطؾقبي

بدونمتطقؼرمػذهماظؼدراتموضقودةمسؿؾقيمعشووراتموادعيمبنيمأصقوبماظشلنمإلسودةمتعرؼػماٌمذنراتماظنيتممم"ماٌـقوزة

م.منوئقيمظلظػقيتعزىمإظبماىقعمؼبماظعوملمواألػدالماإل
م

ذغظمذاطعؾوعات
م

ؼعؿربماظدسؿماظذيمتؼدعفماٌـظؿيمظـظؿماٌعؾقعوتمسـماألعـماظغذائلمواظؿغذويمعفؿنومظؾغوؼني،مإالمأنماظرتطقنزمممم-مم28

وأذنورماظعدؼندممم.معوزالمعـصؾومسؾكمعبعمععؾقعوتمبشلنمتقاصرماألشذؼيموايصقلمسؾقفومأطـرمعـمععؾقعوتمسنـماظؿغذؼنيمم

برغنوعٍماألشذؼنيماظعنوٌلمإظبمأنمممم/ذؼـممشؾؿفؿمادؿؼصوءاتماظؿؼققؿماٌشرتكمٌـظؿيماألشذؼيمواظزراسيعـمأصقوبماظشلنماظ

ومثيمادؿــوءاتمظنذظؽمم.مغظؿماٌعؾقعوتمسـماألعـماظغذائلمواظؿغذؼيمملمتؿـوولمبشؽؾمطولماظؿغذؼيمواظشقاشؾماىـلوغقي

ةمهؾقنؾماألعنـماظغنذائلمواظؿغذؼنيمؼبماظصنقعول،ماظنيتمممممممػلماألعوغيماظػـقيمظلعـماظغذائلمواظؿغذؼيمؼبمعقزاعؾقؼ،مووحندم

وضدمبندأتموحندةمهؾقنؾمممم.موطالػؿومؼقظدمععؾقعوتموهؾقالتمسـماظؿغذؼيمسؾكمأدوسمعـؿظؿ.مُأغشؽًمعـذموضًمرقؼؾ

األعـماظغذائلمواظؿغذؼيمؼبمإسدادماظؿصـقػماٌؿؽوعؾمٌراحؾماألعـماظغذائلماظنذيمؼضنؿمعمذنراتمسنـماظؿغذؼني،مواظنذيممممممم

م.آلنمظقصؾحمعؾودرةمسوٌقيمتدسؿفومعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمبوظؿعوونمععماظعدؼدمعـماظشرطوءماآلخرؼـتطقرما
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م

واإلغنذارماٌؾؽنرمسنـماألشذؼنيمواظزراسني،موعـؿفنوتمعـنؾممممممممموهظكمغظؿمعنـمضؾقنؾماظـظنومماظعنوٌلمظ سنالمممممم-مم29

اظغذائلمؼبماظعوملمبوظؿؼدؼرماظؿنوممواالدنؿكداممممإحصوءاتماظػوو،موغشرةمتقضعوتماألشذؼي،مواظؿؼرؼرمسـمحوظيماغعدامماألعـم

عـمجوغىمايؽقعوتمواىفوتماٌوسبنيمووطنوالتماألعنؿماٌؿقندةمواٌـظؿنوتمشن مايؽقعقنيماظدوظقني،موتؿنقحمصرصنوممممممممممم

وظؽـمػـوكمعطوظؾنوتمبؿقلن ماظقصنقلمممم.محؼقؼقيمظؾؼقوم،مسؾكمسبقمأطـرمصعوظقي،مبندراجمبقوغوتموهؾقالتمسـماظؿغذؼي

م.ظؿمواٌـؿفوت،موبعرضماٌعؾقعوتمؼبمصقرةمعقجزةإظبمػذهماظـ
م

ذتؼققؿاتذاظتغذؼة
م

ؼلؿؾزممبـوءماألدظيمسؾكموجقدمسالضيمبنيماظزراسيمواظؿغذؼيمتقاصرمعمذراتمتؼقسمعؾوذرةمادؿفالكماألشذؼنيمم-مم:2

ائلمظلدنرمموالسؿؿنودمواظؿقؼنؼمعنـمدنالعيمدظقنؾماظؿـنقعماظغنذائلموعؼقنوسماغعندامماألعنـماظغنذممممممممممم.موتـقعماظـظؿماظغذائقي

وحصقهلومسؾكماألشذؼي،متطؾؼماٌـظؿيمتؽـقظقجقنومبلنقطيمغلنؾقوموأدواتمدنفؾيماظػفنؿمظؿؼقنقؿمأثنرماظؿندخالتمسؾنكمممممممممم

وععمذظؽ،مصؾؿمؼلخنذمإالمسنددمضؾقنؾمعنـماظؿؼققؿنوتماظنيتمدسؿؿفنوماٌـظؿني،مواظنيتمممممممممم.ماىقدةماظؿغذوؼيمظؾـظؿماظغذائقي

وسنالوةمسؾنكمذظنؽ،مملمتندعٍممممم.مؼبمحلؾوغفماالسؿؾوراتماظؿغذوؼنيمحظقًمبوسرتالموادعماظـطوقمٌصداضقؿفوموحقودػو،م

اٌـظؿيمبشؽؾمطولمتؾؽماظؿداب مؼبمأغظؿيمرصدموتؼققؿماٌشورؼعمذاتماظصؾيمبوظؿغذؼيمسؾكمسبقمبؽـفنومعنـمتؼقنقؿمأيمممم

ؾؾماظنيتمموبـؾمػذامأحدمأوجفماظؼصقرماظؽربىمؼبمعلوػؿيماٌـظؿيمؼبمهلنيمصفنؿماظلنمم.مأثرمععؼقلمسؾكمغقاتٍماظؿغذؼي

م.بؽـمبفومظؾـفٍماظؼوئؿيمسؾكماألشذؼيمواظزراسيمأنمهلـماظؿغذؼي
م

مإدعوجماظؿغذؼيمؼبمبراعٍماٌـظؿي
م

بندءمونوربمظؿقلننيماٌؿوردنوتمؼبمعشنورؼعمممممم(م2:م)مشؾًماظؿطقراتماظيتمذفدتفومصرتةماظؿؼققؿمعنومؼؾنلمم-مم31

ذويمؼبمعدارسمتدرؼىماٌزارسنيموعندارسمتندرؼىممموإدعوجماظؿـؼقػماظؿغ(م3)األعـماظغذائلمظلدرموتغذؼيماجملؿؿعوت؛م

موزؼنننودةماظرتطقنننزمسؾنننكماظؾلنننؿـيمؼبماٌـنننورؼمايضنننرؼيممم(م4)اٌنننزارسنيماٌؾؿننندئنيمسؾنننكماظزراسنننيموايقنننوة؛مممم

واألعنـماظغنذائلمواظؿغنذويمظلصنرادماظنذؼـمؼعنوغقنمعنـمصن وسمغؼنصماٌـوسنيممممممممممم(م5)؛م(عشورؼعمتقص ماألشذؼيمظؾؿندنم)

وؼشؽؾماظؿـؼقػماظؿغذويموتغنق ماظلنؾقكممم.مًمبعضمػذهماألسؿولمعؾؿؽرةموصعوظيموعمثرةمظؾغوؼيوضدمطوغ.ماإلؼدز/اظؾشرؼي

م.جقػرمػذاماظعؿؾ
م

ورشؿمارتؾوطمػذهماألغشطيمؼبمطـ معـماألحقونمبوظلنقوق،مصنغفنوممتقنؾمإظبمأنمتؽنقنمصنغ ةمايفنؿمجندامممممممم-مم32

.مولمأطـرمصومتؿقددموصؼومألوظقؼوتمادنرتاتقفقيموزبصصيموتؿقددمبؼدرمأطربموصؼومظػرصماظؿؿقؼؾموصرادىمجداولماألسؿ

وغظرامظعدممإجراءمأيمهؾقالتمعـموضًمآلخرمظـؼصماظؿغذؼي،مصالمتؾبدعٍمطـ معـماظؿدخالتماٌؿعؾؼيمبوظؿغذؼنيمبشنؽؾممم

م.ٌشننورؼعماظزراسننيمواألعننـماظغننذائلماظعودؼننيمم"ممإضننوصوت"جقنندمؼبماظؿصننؿقؿماألصننؾلمظؾؿشننورؼعموتظفننرمبوسؿؾورػننوممم

لقدماصرتاضمؼبماظؼطوعماظزراسلمبلنمزؼودةمإغؿوجماألشذؼيمدقلمضبؾماظشنقاشؾماظؿغذوؼنيمبندونمصفنؿمطنولمممممموشوظؾومعومؼ

م.ظؾؽقػقيماظيتمدقؿصندىمبفنومتـنقعمػنذاماإلغؿنوجمظلنقءماظؿغذؼنيموغؼنصماٌغنذؼوتماظدضقؼنيمبننيماظلنؽونماٌلنؿفدصنيممممممممممممم

ٌلوػؿيماظنيتمتلنفؿمبفنوماظنـفٍماظؼوئؿنيمممممموصبىمسؿؾماٌزؼدمظزؼودةماظقسلمداخؾماٌـظؿيموايؽقعوتمسؾكمحدمدقاءمبو

م.سؾكماظزراسيمواألشذؼيمؼبمغقاتٍماظؿغذؼي

م
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وعـمبنيمأوجفماظؼصقرماظرئقلقيمظؾؿشورؼعماالسؿؿودمسؾكماظؿؿقؼؾماًنورجلماظؼصن ماظندورة،موسندممطػوؼنيمممممم-مم33

إظبمم23ؿصنؾيمبوظؿغذؼنيمعنومبننيممممموؼبماٌعؿود،مترتاوحمصرتةمبؼوءماٌشنورؼعماٌم.ماظدسؿماظؿؼين،موغؼصماظؿعوونمبنيماٌشورؼع

وػذهمصرتةمش مطوصقيمإلجراءمادؿؼصوءاتمأدودنقي،مم.مذفرا،موؼؽقنمطـ معـفومورؼؾقومأومرائداموشوظؾومعومالمؼلؿؿرم35

واالضطالعمبؾققثمتؼقبقي،موتـؿقيماظؿقسقيماجملؿؿعقي،موإحداثمتغن مؼبماظلنؾقك،موإجنراءمسؿؾقنوتمرصندموتؼقنقؿممممممم

وبوظؿوظل،مصننمضؾقالمعـماٌشورؼعمؼنؾنيمبشنؽؾمطنولماظطرؼؼنيماظنيتمممممم.موجوتمواظدروسماٌلؿػودةدورؼي،موتقثقؼماالدؿـؿ

دؿلفؿمبفومضوسدةماألدظيمواظدروسماٌلؿػودةمعـماٌشورؼعمؼبماظؿدخالتماألخرىمظؾؿـظؿيمواظشنرطوءمعنـمأجنؾماٌلنوسدةممممم

م.أيمضدرمعـماالدؿداعيموملمضبؼؼمدقىمسددمضؾقؾمعـفو.مؼبمذبولماظلقودوتمأومؼبماألػدالماٌعقورؼي

م

وسالوةمسؾكمذظؽ،موغظرامالغعداممأيمضدرةمتؼـقيمهلوموزغفومتؼرؼؾومسؾكماٌلؿقىماإلضؾقؿل،ماغصىماالسؿؿنودمم-مم34

ٍم"بؼدرمطؾ مسؾكماظدسؿماظؿؼينماٌؼدممعـمعلؿقىماٌؼر،موػقمأعرمشن مواضعنلمموشن مطنولمبنوظـظرمإظبمممممم اٌشنورؼعمم"معنزؼ

وغؿقفنيمم.ملقيماظـالثمؼبمأصرؼؼقو،موآدقومواحملقطماهلودئ،موأعرؼؽوماظالتقـقيمواظؾقرماظؽنورؼيبماٌؿـوثرةمؼبماٌـورؼماظرئق

ظذظؽمهظكمبعضماٌشورؼعمبؼدرمأطربمعـماالػؿؿوممسـمش ػوموتؿؿماظؿضققيمبوٌعوؼ ماظؿؼـقي،موؼـعندممتؼرؼؾنوماظؿعنوونمممم

لؿقىماظقرينمأوماإلضؾقؿلمربدودةمجندامعنومملمتؽنـممممواظؼدرةمسؾكماظؿقاصؾمواظدسقةمبشلنماظؿغذؼيمسؾكماٌ.مبنيماٌشورؼع

وؼػلرمػذامجزئقومدؾىماظؿدػقرماظؽنؾ مظندورماٌـظؿنيمممم.مػذهمغقيمصرضبيمظؾؿشورؼعمتؼرتنمبؿكصقصمعقاردمظؾؼقوممبذظؽ

م.طففيمرئقلقيمصوسؾيمؼبمذبولماظؿغذؼي،مخصقصومؼبمأعرؼؽوماظالتقـقي
م

متأغشطيماظدسقةموتؼدؼؿماٌلوسدةمؼبمذبولماظلقودو
م

عـماىقاغىماظرئقلقيمؼبمسؿؾماٌـظؿنيمتؼندؼؿماٌلنوسدةماظؿؼـقنيمؼبمذبنولماظلقودنوت،مأدودنومؼبمضطنوسلممممممممم-مم35

اظزراسيمواألعـماظغذائل،مبوالسؿؿودمسؾنكمحبنقثماظعؿؾقنوتموخنرباتماظنرباعٍمواظصنالتمبنـظؿماٌعؾقعنوتمسنـماألعنـممممممممممم

وتؼندؼؿماٌلنوسدةماظؿؼـقنيمدسؿنومظؾلقودنوتمممممممؼبماظغنذاءممظؾقؼوضدمطونمسؿؾماٌـظؿيمؼبمذبولماظدسقةمم.ماظغذائلمواظؿغذؼي

م.واظؿشرؼعوتمؼبمذبولماألعـماظغذائلمواظؿغذويمصعوالمؼبمعبقعمأسبوءمعـطؼيمأعرؼؽوماظالتقـقيمواظؾقرماظؽورؼيب

م

صػنلمم.موؼبمأعوطـمأخرى،مطونمسؿؾماٌـظؿيمؼبمذبنولماظندسقةمعنـمخناللماظشنؾؽوتماإلضؾقؿقنيمأضنؾمتنلث امممممممم-مم36

دعًمذعؾيماظؿغذؼيموغبوؼيماٌلؿفؾؽماٌلوسدةماظؿؼـقيمظدسؿماظلقودوتماظقرـقيمظؾؿغذؼيموعومؼؿصنؾمبفنومعنـممممأصرؼؼقو،مض

وؼبمآدنقو،متؾوؼـنًماٌلنوسدةمممم.مدبطقطمظؾعؿؾمؼبمإثققبقوموأوشـداموطقـقوموظقلقتقموعالويموعقزاعؾقؼممبدرجوتمزبؿؾػنيم

ورؼعمواظلقودنيماظعوعنيماظقرـقنيمظؾؿغذؼنيمؼبمعبفقرؼنيمالومممممماظؿؼـقيماظيتمضدعؿفوماظشعؾيمإلطؿولماظؿؼرؼرمسنـمتـػقنذماٌشنممم

وظؽـ،مؼبمبـغالدؼش،مدسؿًماٌـظؿيموضعماظلقوديماظعوعنيمم.ماظدبؼرارقيماظشعؾقيموخطيماظعؿؾماظقرـقيمؼبمػذاماجملول

موخطنيمظالدنؿـؿورمؼبماظزراسنيمممم3126-3119اظيتمأسؼؾفوموضعمخطيمسؿؾمورـقيمظؾػنرتةممم3117اظغذائقيماظقرـقيمظعومم

وؼبمأصغوغلنؿون،ممضندعًماٌـظؿنيمعلنوسدةمتؼـقنيمظؾقؽقعنيممممممم.مواألعـماظغذائلمواظؿغذؼي،موطونمظذظؽمتلث مجقندمظؾغوؼنيمم

م.إلدعوجماألعـماظغذائلمواظؿغذؼيمواألػدالماىـلوغقيمؼبمدقودوتمايؽقعيموادرتاتقفقوتفو

م
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رنرالماظرئقلنقيماظػوسؾنيمعنـممممموؼعرتلمطـ معـمأصقوبماظشلنمبلنمظدىماٌـظؿنيماظؼندرةمسؾنكموؿقنعماألمممم-مم37

وحؼؼًماٌـظؿيمذظؽمبػعوظقيمطنؾ ةمؼبمأصغوغلنؿون،موبنـغالدؼش،موعنالويموعقزاعؾقنؼمصضنالمسنـمممممممم.مزبؿؾػماظؼطوسوت

وحظقنًممأؼضنومبوألػؿقنيمضنرورةمتؼقنقؿموبـنوءممممممم.ماظالتقـقيمدسؿومظقضعمدقودوتمظلعـماظغذائلمواظؿغذؼنيممأعرؼؽوبؾدانم

ػقذؼيمسؾكمطؾماٌلؿقؼوتمدسؿومظؾؿـػقذماظػعولمظؾلقودوت،ماظذيموؾكمبشنؽؾمجقندممماظؼدراتمؼبمزبؿؾػماظقزاراتماظؿـ

وؼبمأعرؼؽنوماظالتقـقني،مملمتندعٍمبشنؽؾمجقندماسؿؾنوراتممممممم.مؼبماٌشورؼعمؼبمعبفقرؼيمالوماظدبؼرارقيماظشنعؾقيموعنالويمم

م.ؾكمػذاماٌلؿقىاظؿغذؼيمسؾكماٌلؿقؼوتماظؼطرؼيماظػرسقيمبلؾىمسدممطػوؼيماالػؿؿوممبوظؿقسقيمواظؼدراتمس
م

مشنؾماىفنوتممم)إزاءماٌلنوسدةمؼبمذبنولماظلقودنوتمممم"مذنوعالم"وؼبمبعضماظؾؾدان،ماتؾعنًماٌـظؿنيمغففنومممم-مم38

،مصنومجعنؾماظعؿنؾمأطـنرممممم(ش مايؽقعقيـظؿوتماٌاٌوسبي،موذرطوءماألعؿماٌؿقدةماآلخرؼـ،مواٌمدلوتماألطودبقي،مو

سؾنكماٌلنؿقىماٌقنداغلمبننيماىفنوتمممممم"مصراسوتمسؾنكماظـػنقذمم"دارتموؼبمحوالتمأخرى،م.متلث اموصعوظقيمبؼدرمطؾ 

م.اظدوظقيماظعوعؾيمؼبمذبولماظؿغذؼي،ماألعرماظذيمطونمضورامظؾغوؼيمسؾكموجفماًصقصمبوىفقدماظيتمتؾذهلومايؽقعوت
م

ماظعؿؾماٌعقوري
م

ؾنودئمتقجقفقنيموأدظني؛ممممأسدتماٌـظؿيمطؿًومطؾ امعـماٌـؿفوتماٌعقورؼيماظنيتمتؿصنؾمبوظؿغذؼني،ممشؾنًمعمممم-مم39

ووثوئؼمظؿؾودلماٌعورلموأصضؾماٌؿوردوتمواظدروسماٌلؿػودة؛موتقجقفوتمؼبمذبولماظلقودنوتموادنرتاتقفقوتموأرنرامممم

م.وملمؼؾزغمإالمسددمضؾقؾمعـماٌقاضقعماحملقرؼيماٌشرتطي،موظقسمعـماظقاضحمطقػمحؾبددتمأوظقؼوتفو.مضوغقغقي
م

سبقمضراءمعـماٌقزػنيمايؽقعقنيمعـماظؾؾدانماألسضنوء،مبقندمأغفنومالمتؾبعندممممموتقجفمععظؿماٌـؿفوتماٌعقورؼيم-مم:3

وبدالمعـمذظؽمتعدمادؿفوبيمظلوظقؼوتمايوظقيمظقطوالتماألعـماظغذائلماظعوٌقيمأوماٌقاضقعماظرئقلنقيمم.مبـوًءمسؾكماظطؾى

سؿقعنومبوظـلنؾيمظقاضنعلماظلقودنوتممممموتؿؾعماظعدؼدمعـماظقثوئؼمصقغيمأطودبقيموعطقظي،موػقمأعرمش معالئؿم.مؼبماٌـظؿي

وأصؾقًماٌقجزاتماظؼطرؼيمسـماظؿغذؼني،مماظنيتمأسندتفومممم.مسؾكمردوئؾمرئقلقيمعالاإلرايؽقعقنيماظذؼـمؼؿطؾعقنمإظبم

اٌـظؿيمؼبمأواخرماظؿلعقـوتمواظيتمؼـؾغلمأنمتشؽؾمعقادمعرجعقيمعفؿي،مضدبًيمإظبمحدمطؾ محوظقوموعـمثؿمصفنلمشن ممم

م.ععروصي
م

دتمبعضماظؽؿقؾوتمواٌؾودئماظؿقجقفقيماٌؿؿوزةمعـمأجنؾماٌؿوردننيمادنؿـودامإظبماًنرباتماٌقداغقني؛مممممموُأس-مم41

وتقجدمؼبماظػؽيمغػلفومأدواتمهدؼندماظؿـنقعماظغنذائلمسؾنكممممم.موهظكمبؿؼدؼرمطؾ معـمجوغىماظؼؾيماظيتمارؾعًمسؾقفو

وماظؿؼرؼرماظلـقيمسـمحوظيماغعدامماألعنـماظغنذائلمممظؽـماٌعرولمعـفومػقماٌـشقراتماظرئقلقي،موأبرزػ.ماٌلؿقىماألدري

م.ؼبماظعوملماظذيمضبظكمبدسوؼيموؼقزعمسؾكمغطوقموادع
م

وعـماألدوارماظرئقلقيمظؾؿـظؿيمتقضقحمأػؿقيماظصؾيمبنيماظؿغذؼنيمواظزراسني،مظؽنـمعـؿفنوتمععقورؼنيمضؾقؾنيممممممم-مم42

واٌؿوردوتماظزراسقنيمؼبمهلننيماظؿغذؼنيمسؾنكممممممتؼدممبراػنيمطوصقيموواضقيمسؾكماظطرؼؼيماظيتمتلفؿمبفوماالدؿـؿورات

وإجنراءمحبنٌممم.مورشؿمأغفمصبريمتلطقدمأػؿقيمػذهماظصالت،مصـودرامعومؼشورمإظبمعومؼصُؾحموعومالمؼصؾح.معلؿقىماألدرة

عـمػذاماظؼؾقؾ،مػقمعومتلعؾبؾمايؽقعوتمواىفوتماٌوسبيمواظقطوالتماظدوظقيماألخرىماظعوعؾيمؼبمذبنولمعؽوصقنيماظػؼنرمممم

م.بفمبوالضطالعنمتؼقمماٌـظؿيمؼبمأ
م
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وتذػىمادؿـؿوراتمطؾ ةمإظبماٌـؿفوتماٌعقورؼيمإالمأغفمالمتقجدمادرتاتقفقيمواضقيمظرتوصبفومأومغشنرػو،مم-مم43

وظقسمػـوكمدقىمبراػنيمضؾقؾيمجندامسؾنكمأنمايؽقعنوتماظقرـقنيمتلنؿكدمماٌـؿفنوتمأومأنماٌمدلنوتماألطودبقنيممممممممم

سؾكمذظؽ،مصؿـماظصعىمظؾغوؼيمتؿؾعمأوماظعـقرمسؾكمعـؿفوتمععقورؼيمععقـيمسؾنكمعقضنعمممموسالوة.مواظؾقـقيمتلؿعنيمبفو

 م.بفوماظؼودرونمسؾكمتـزؼؾفوماٌـظؿيمسؾكماإلغرتغًمظقلؿػقد
م

ماإلدعوجماىـلوغلمواالجؿؿوسل
م

بقدمأنممثنيمممؼعدمسؿؾماٌـظؿيماٌؿعؾؼمبوظؿغذؼيمصعوالمظؾغوؼيمصقؿومؼؿصؾممبشورطيماٌرأةمسؾكمعلؿقىماظؼوسدة،-مم44

مسيمعشرتطيموػلمأغفمالمؼلؿـدمإظبمأيمهؾقؾمجـلوغلموعـمثؿمالمتمخذماظؼضوؼوماىـلوغقيمؼبماالسؿؾورمبوظؼندرماظؽنوؼبممم

ووجدماظؿؼققؿمأنمعقزػلماٌشورؼعمبشؽؾمسوممؼػفؿقنماٌػفقمماىـلنوغلمصفؿنومخورؽنومأومممم.مؼبمتصؿقؿماٌشورؼعموتـػقذػو

تدسؿمبوظػعؾماألدوارماإلنوبقيمظؾؿنرأة،مم(معـال)عـمأغشطيماظؿدرؼىمؼبمذبولماظؿغذؼيمصؼدمطوغًماظؽـ م.مؼلقؽقنمتػل ه

م.اظقضًمبنيماىـلنيمسؾكمعلؿقىماألدرة/وملمتقلماالػؿؿومماظؽوؼبمإظبمتقزؼعماٌفوم
م

موودرماإلذورةمإظبمأنمبعضمعشورؼعماٌـظؿنيماٌؿعؾؼنيمبوظؿغذؼنيمؼبمأعرؼؽنوماظالتقـقنيمطوغنًمصعوظنيمجندامؼبمممممممم-مم45

ومشؾًمعشنروسوتمأخنرىمؼبمذنرقمأصرؼؼقنومواىـنقبمممممم.مإدعوجمذبؿؿعوتماظشعقبماألصؾقيموأخذمأشذؼؿفؿمؼبماالسؿؾور

م.اإلؼدز/األصرؼؼلمبوظؿقدؼدمأغودومؼعوغقنمعـمص وسمغؼصماٌـوسيماظؾشرؼي
م

ماظشراطوت
م

خناللموزاراتماظزراسنيممممتؿؿؿعماٌـظؿيممبقزةمغلؾقيمواضقيموػلمسالضؿفوماظطقؼؾيمععماظؾؾدانماألسضوء،معـ-مم46

وؼؿؿـنؾمسـصنرممم.مؼبماٌعؿود،مصومؼؿقحمضـوةمصعوظيمبؽـمسـمررؼؼفومإثورةمذقاشؾماظؿغذؼيمععمايؽقعوتمواظرتطقزمسؾقفنوم

رئقللمؼبمبرغوعٍمإصالحماألعؿماٌؿقدةمؼبمزؼودةمإذراكمذرطوءماألعؿماٌؿقندةمؼبماظربذبنيماٌشنرتطيمصنومؼؿنقحماظػرصنيممممممم

وضدماطؿؿؾمػذاماظـفٍممإظبمحدمعومبنغشوءمآظقيمودؼدمجفنقدمعؽوصقنيممم.ملمغفٍمعؿعددماظؼطوسوتظؿـوولماظؿغذؼيمعـمخال

أعوماالونوهماظلنوئدمسؾنكماٌلنؿقىماٌقنداغلمصؿؿـنؾمؼبمأنماٌـظؿنيمتؼنقممبقزقػنيمممممممممم.ماىقعمبنيماألرػولمؼبمبعضماظؾؾدان

صؾقسمػـوكمدقىمأعـؾنيمضؾقؾنيمسؾنكمسؿنؾممممم.م،ماظذيمدقعؽسمعقزتفوماظـلؾقي"اإلذراؼب"تـػقذؼيمأطـرمعـمضقوعفومبوظدورم

اٌـظؿيمبشؽؾمادرتاتقفلمععمدوئرمذرطوءماألعؿماٌؿقدةمأوماٌـظؿوتماظؾقـقيمؼبمتؼندؼؿماٌلنوسدةمؼبمذبنولماظلقودنوتممممم

وملمتؼنؿماٌـظؿنيمأؼضنومبنضوعنيمذنراطوتمصعوظنيمعنعماٌـظؿنوتمشن مممممممممم.مسؾكمأيمعلؿقىمرشؿماظػرصماٌؿوحيمظؾؼقوممبذظؽ

جؾمتعزؼزماألبعودماظؿشغقؾقيمظعؿؾفومسؾكماٌلؿقىماجملؿؿعلموتقظقدمأدظيموععنورلمأودنعمسنـماٌلنوػؿيمممممايؽقعقيمعـمأ

م.اظيتمبؽـمأنمتؼدعفوماظؾبفٍماظؼوئؿيمسؾكماألشذؼيمظؾؿغذؼي
م

ماظرتتقؾوتماٌمدلقي
م

روئػيموادعيممتؿؿؿعمذعؾيماظؿغذؼيموغبوؼيماٌلؿفؾؽمبؼدرةمربدودةموتؼقممبدورمضقوديمضؽقؾمظؾغوؼيمإلنوز-مم47

متـؾماظشعؾيمعرطزمتـلقؼمضقؼوموعؿؿودؽومؼبمذبولماظؿغذؼنيمرشنؿماىفنقدماظنيتمؼؾنذهلومسنددمعنـممممممممموال.معـماٌلموظقوت

وتقجدمطـ معـماٌؾودراتماالدرتاتقفقيمداخؾماٌـظؿيماظنيتمؼـؾغنلمظؾشنعؾيمأنمتنـ معنـمممممم.معقزػقفوماجملؿفدؼـمظؾغوؼي

والتماإلحصنوءاتموغظنؿماٌعؾقعنوتمواظؿكطنقطماالدنرتاتقفلمواٌلنوسدةمؼبمممممممخالهلومذقاشؾمبشلنماظؿغذؼيمخوصيمؼبمذب

وأضرمغؼنؾمذنعؾيماظؿغذؼنيموغبوؼنيماٌلنؿفؾؽمإظبمممممم.مذبولماظلقودوت،مظؽـفومالمتعؿؾمبشؽؾمطولمالشؿـوممػذهماظػرص

م.التبوٌلوػؿيماظيتمبؽـمأنمتؼدعفوماظؿغذؼيمؼبمػذهماجملوم3117إدارةماظزراسيموغبوؼيماٌلؿفؾؽمعـذمسومم
م
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وسالوةمسؾكمذظؽ،مصرشؿماالسرتالمبوظصالتماىقػرؼيماظؼوئؿيمبنيمدالعيماألشذؼيمواظؿغذؼي،موجندماظؿؼقنقؿممم-مم48

وصنرلمػنذاممم.مأنماىؿعمبنيماظددؿقرماظغذائلمودالعيماألشذؼيمواظؿغذؼنيمملمؼرتجنؿمإظبمروابنطمأضنقىموطقنونمعؿؿودنؽمممممم

قاعؾماظيتمتمثرمؼبماظؿغذؼيماظؾشرؼيموذؽؾمسوئؼومأعومموضعمغفنٍمماالغؿؾوهمبشؽؾمرئقللمسـمبؾقرةمصفؿمعؿعددماألبعودمظؾع

م.عؿعددماظؿكصصوتمٌعوىيمدقءماظؿغذؼي
م

ذادتـتاجاتذوتوصقات
م

موسنالوةمسؾنكمذظنؽ،مصنغفنومممم.مظؿزاممعمدللمعؽرسمظؾؿغذؼيمؼبموالؼؿفوماألصنؾقيماتػؿؼرماٌـظؿيمإظبمرؤؼيموإظبم-مم49

قلنقنيمؼبمععوىنيمذنقاشؾماظؿغذؼنيماٌؿزاؼندةمسؾنكمغطنوقماظعنوملمعنـممممممممممالمترضكمإظبمعلؿقىمتطؾعوتمأصقوبماظشلنماظرئ

وتؿلؿماٌـظؿيممبقزةمجؾقيمطؿـظؿيمظؾؿعورلماٌقثنققمبفنو،متؿنقحمهلنوممممم.معـظقرماظؿدخالتماظؼوئؿيمسؾكماظزراسيمواألشذؼي

حصنوءات؛موتؿلنؿمممؼبمهلنيمصفؿماظؿغذؼيمعـمخاللمتؼدؼؿماٌشقرةماظعؾؿقيمواظؿؼققؿوتموأغظؿنيماٌعؾقعنوتمواإلممماإلدفوم

بوٌقزةماظـلؾقيماٌلؿؿدةمعـمسالضوتفوماظؼوئؿيمعـذمصرتةمرقؼؾيمحبؽقعوتماظؾؾدانماألسضوءمعـمأجؾمتعؿقؿمػذاماظػفنؿمسنـممم

وؼعؿؼدمصرؼؼماظؿؼققؿماسؿؼنودامضقؼنومبلغنفمعنومملمتؼنؿماٌـظؿنيمبوظؿصنديمممممممم.مررؼؼمدقودوتموبراعٍماظزراسيمواألعـماظغذائل

سؾكمجدولمأسؿوهلو،موتقضحمطقػمبؽـمأنمهدثمعلنوػؿؿفومتغنق امؼبمذبنولماظؿغذؼنيمممممظؿقديموضعماظؿغذؼيمسوظقوم

م.تماظؿوظقيوعـمػذاماٌـطؾؼمؼؼدمماظؿؼققؿماظؿقصقو.ماظعوٌقي،مصلؿػؼدماٌـظؿيمأػؿقؿفوموتلث ػومسؾكمحدمدقاء
م

معقضػماٌـظؿيمعـماظؿغذؼي
م

ذ مظؾؿطؾنقبمموصؼنومماٌـظؿنيممسنربمماظتغذؼـةذذسؾـىذذاظؼـويذذظرتطقزبامتؾؿزممأنمظؾؿـظؿيماظعؾقوماإلدارةمسؾكمؼؿعنيم:1اظتوصقة

مذبنوالتممدنؿيمموػـنوكم.ماالظؿزاممػذا"معـوصرة"مظؾؿعرصيماظعومماٌدؼرمغوئىمؼؿقظبمأنموؼـؾغل.مإظقفوماٌقطقظيماظقالؼيمحبؽؿ

رمسؾنكممدؼوروتماٌـظؿنيمسنـماظؼضنوؼوماظرئقلنقيمظلشذؼنيمواظزراسنيماظنيتمدنؿمثممممممممإ(م2:م)سوجالماػؿؿوعومتلؿؾزممأدودقي

وتعزؼنزماٌشنورطيمؼبمبرغنوعٍماظؿـؿقنيممممم(م3)األرجحمسؾكمدقءماظؿغذؼيمخاللماظعؼنقدماٌؼؾؾني،مواالظؿنزاممبوظؿصنديمهلنو؛مممممم

وتردقخماظؿغذؼنيمبقصنػفوممم(م5)وتعؿقؿماظؿغذؼيمؼبمعبقعمعراحؾمدورةماظؿكطقطمؼبماٌـظؿي؛م(م4)اظدوظلمبشلنماظؿغذؼي؛م

وتدسقؿماظصالتماٌمدلقيمبننيماظؿغذؼنيمواٌعؾقعنوتمواإلحصنوءاتممممم(م6)مداخؾماإلرورماإلدرتاتقفل؛مذبولمترطقزمعمثر

وضؿونمهؼقؼماٌـظؿيمإننوزاتمعؾؿقدنيمؼبمذبنولماظؿصنديمظنـؼصماظؿغذؼنيمسؾنكمممممممم(م7)واظعؿؾمؼبمذبولماظلقودوت؛م

م.اٌلؿقىماظؼطري

م

تعؽنسممماٌراسقنيمظؾؿغذؼنيمممٌلوػؿوتماٌـظؿيمؼبماظؿـؿقيماظزراسقيمرؤؼةذوادرتاتقجقةؼـؾغلموضعموصقوشيمم:4اظتوصقةذ

رماظرئقلنقيمهلنذهممموؼـؾغنلمأنمتشنؿؾماظعـوصنممم.ماظؿزامماٌـظؿيممبعوىيمغؼصماظؿغذؼيمواإلصراطمؼبماظؿغذؼيمسؾكمحدمدنقاءم

تؿنقاصرمممبؾندانمربقرؼنيمموهدؼندمم(م3)؛مظلعـماظغذائلمواظؿغنذويمإرورامعػوػقؿقومعؿػؼومسؾقفم(م2:م)ؼؾلماإلدرتاتقفقيمعو

وهؾقالتمدنؾؾقيمم(م4)ػقذمتدخالتمصقفوموؼؿقاصرمصقفوماظؿزاممضطريمبوظؿصديمظلقءماظؿغذؼي؛مضدراتمداخؾماٌـظؿيمظؿـ

وإدعنوجمهؾنقالتمظؾقوظنيمسنـممممم(م5)تلنؿـ مبفنومأرنرماظربذبنيماظؼطرؼني؛ممممممماظؾؾندانماحملقرؼنيممظلقءماظؿغذؼيمؼبمعبقعم

واظصنالتماظؼوئؿنيمبننيمممم(م6)ؼطرؼني؛مماظؿدخالتمذاتماظصؾيمبوظؿغذؼيماظيتمتـػذمؼبماظؾؾدانماحملقرؼيمؼبمأررماظربذبيماظ

وادنرتاتقفقيمظالتصنوالتمعنـمأجنؾماظؿقسقنيمبودنرتاتقفقيمممممممم(7)ؾماٌعقوريمؼبمذبنولماظؿغذؼني؛ممماظرباعٍماٌقداغقيمواظعؿ

م.وادرتاتقفقيمظؾدسقة(م8)اٌـظؿيمؼبمداخؾفوموخورجفومسؾكمحدمدقاء؛م
م
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مذبوالتماظرتطقزماٌؿعؾؼيمبوظؿغذؼي
م

ظؿيمعـمترطقزمسؿؾفومؼبمذبولماظؿغذؼيمسؾكمأداءمأغشنطيمتؿعؾنؼمبوظؿغذؼنيمهدؼندامسؾنكممممممؼـؾغلمأنمتؼؾؾماٌـ-مم:4

ـمماٌعنوؼ ممووضنعم"ماإلذنرالم"اٌلؿقىماجملؿؿعل،موأنمتـققمأطـرمسبقماظؼقوممبدورم مووضنعمموتقجقنفممتشنؽقؾممأجنؾممعن

ؿومؼؾلمذبنوالتماظرتطقنزممموصق.مربلـيمتغذوؼيمغقاتٍموهؼقؼمظؿـػقذماآلخرؼـماظؿـؿقيموذرطوءمظؾقؽقعوتموععوؼ مضقاسد

م:اظرئقلقي
م

مبـوءماألدظيموربطماألشذؼيمواظزراسيمبـقاتٍماظؿغذؼيم:5اظتوصقةذ
م

 ـمترطزماٌـظؿيمؼبمسؿؾفوماٌعقوريمسؾكمإسدادمأدواتموأدوظقىموعؾودئمتقجقفقيمإلجراءمادؿؼصوءاتم مسن

ماظلنقوضنيماظرؼػنلمممؼبمبوظؿغذؼنيمماٌؿصنؾيمماٌمذنراتممذظنؽممؼبممبنوممورصندػومموتؼققؿوتفوماألشذؼيمادؿفالك

م.وايضريمسؾكمحدمدقاء
م

 بوٌؿوردوتماىقندةمواظندروسماٌلنؿػودةماٌلؿكؾصنيمعنـماظعؿنؾممممممم"مطؿرطزمظؿؾودلماٌعرصي"تعؿؾماٌـظؿيم

اظذيمتؼقممبفمروئػيموادعيمعـمايؽقعوتموذرطوءماظؿـؿقيموؼشؿؾمأدظنيمسؾنكمممماٌراسلمظؾؿغذؼياإلمنوئلم

م.لماظزراسيمواألعـماظغذائلمسؾكماظؿغذؼياألثرماٌرتتىمسؾكماظؿدخالتمؼبمذبو
م

متعزؼزمهؾقؾماظؿغذؼيمؼبماإلحصوءاتمواٌعؾقعوتم:6اظتوصقةذ
م

 هندؼٌمحلنوبوتمغؼنصماظؿغذؼني،مووضنعمعمذنراتمبؽنـمأنمتلنؿكدممؼبمرصندماووػنوتممممممممممممؼنؿعنيم

ومادؿفالكماألشذؼي،موؼؾبػؿحماظؾوبمإلجراءمعـوضشوتمأودعمظؾققارماظندائرمسنـماظؽقػقنيماظنيتمبؽنـمبفنمممممم

م.ٌمذرمغؼصماظؿغذؼيمأنمؼعؽسمبشؽؾمأصضؾمغؼصماٌغذؼوتماظدضقؼي
م

 ؼؾبؾقؼمصـؾقنمظػرؼؼماظؿغذؼيمبوظؾفـيماظؿقجقفقيمظـظؿماٌعؾقعنوتمسنـماألعنـماظغنذائلمواظؿغذؼنيمإلضوعنيممممممم

وحندةماظندسؿماظعنوٌلمظؾؿصنـقػماٌؿؽوعنؾمٌراحنؾماألعنـماظغنذائلموايوظنيمممممممممممسالضنوتمسؿنؾمضقؼنيمعنعمممم

م.اإلغلوغقي
م

مظؾؾؾدانماحملقرؼيمتعؿقؿماظؿغذؼيمؼبمصؿقؿماظؿدخالتمؼبمذبولماظزراسيمواألعـماظغذائلموإسطوءمأوظقؼيم:7ةذاظتوصق
م

 تؾبعدمأررمظؾربذبيماظؼطرؼي،مؼبماظؾؾدانماحملقرؼي،متندورمحنقلمأػندالماظؿغذؼنيماٌعؾـنيمواٌلنؿؿدةمعنـمممممممم

م.اظؿقؾقالتماظلؾؾقيمواظؿدخالتماظرباذبقيماٌرتؾطيمبقضقحمبفذهماألػدال
م

 مبنومؼبمذظنؽمغظنؿماٌعؾقعنوتمسنـماألعنـماظغنذائلمممممممم)تعؿؿماظؿغذؼيمؼبمعشورؼعماظزراسنيمواألعنـماظغنذائلمممم

ومتؿدماٌشورؼعمصرتةمزعـقيمتؽػلمظؿؼقنقؿمم.ماظؾؾدانماحملقرؼيؼبم(مواظؿغذؼيمواٌلوسدةمؼبمذبولماظلقودوت

م.ظيمسـمأػؿقيموصعوظقيماظؿدخالتاألثرمسؾكماظؿغذؼي،مصومبؽـمعـمتقظقدمأد
م

 تؾنيمبقضقحماٌشورؼعماظيتمسؾبؿؿًمؼبمصؿقؿفوماظؿغذؼيماظطرؼؼيماظنيتمتلخنذمبفنومؼبمحلنؾوغفوماظؼضنوؼومممممم

مواإلدعننوج،م(عننعماظرتطقننزمسؾننكمسبننقمخننوصمسؾننكماٌراػؼننوتمواظـلننوءمؼبمدننـماإلنننوب)اىـلننوغقيم

م.،موتغ ماٌـوخ،مودؾؾمربطفومبوظعـوصرماألخرىمظعؿؾماٌـظؿيمؼبمذبولماظؿغذؼياالجؿؿوسل
م
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مإدعوجماظؿغذؼيمؼبماظعؿؾمؼبمذبولماظلقودوتم:8ظتوصقةذا
م

 ؼضعمصرؼؼماظلقودوتمواظؿغذؼيمعؾودئمتقجقفقيمععقورؼيمإلدعوجماظؿغذؼيمؼبمدقودنوتماظزراسنيمواألعنـمممم

م.اظغذائلمسؾكمعلؿقؼوتمزبؿؾػي
م

 ؿػودةماٌؿقظدةمسـماٌؿوردوتماىقندةمواظندروسماٌلنممم"ماٌعرصي"ؼؽػؾمصرؼؼماظلقودوتمواظؿغذؼيمأنمتلفؿم

م.عـماظعؿؾماإلمنوئلماٌراسلمظؾؿغذؼيمؼبماظعؿؾمؼبمذبولماظلقودوت
م

 مذنعؾيمتؼدؼؿماٌلوسدةمؼبمذبولماظلقودنوتماظنذيممأغشنلتفمممم"مجفوز"ؼشوركمصرؼؼماظؿغذؼيمؼبماٌـظؿيمؼبم

وؼلنفؿمؼبموضنعمعؾنودئمتقجقفقنيمألرنرماظربذبنيماظؼطرؼنيموؼشنوركممممممممممواظرباعٍماظلقودوتمإسدادمدسؿ

م.وسوتماٌؿعؾؼيمبوظلقودوتماظيتمتقلرػوماٌـظؿيبـشوطمؼبماالجؿؿ
م

ماظرتطقزمسؾكمترطقؾيماألشذؼيمواٌشقرةماظعؾؿقيمذاتماظصؾيم:9اظتوصقةذ
م

 تؾينماٌـظؿيماظؼدراتمسؾكماٌلؿقؼنيماإلضؾقؿنلمواإلضؾقؿنلماظػرسنل،موتشنفعماظؿعنوونماإلضؾقؿنلمظندسؿمممممممم

وغوتماٌؿعؾؼيمبرتطقؾيماألشذؼنيماظنيتمؼطؾؾفنوممممؼبمعبعموهؾقؾماظؾق(ماظؾؾدانماحملقرؼيمالمدقؿوم)اظؾؾدانم

م.علؿعؿؾقنمغفوئققنمظضؿونمأنمتلخذماظؿدخالتمؼبمذبولماظلقودوتمواظرباعٍماظؿغذؼيمؼبمحلؾوغفو
م

 تؿقظبماٌـظؿيموزقػيماظقدؼعماظدوظلمظؾؾقوغوت،موتقصرمعراضؾيمىقدةمتؾؽماظؾقوغوتماظيتمؼـؾغلمأنمتؽنقنمم

م.عماٌلؿعؿؾنيماحملؿؿؾنيمبلفقظيجوػزةمبدورػومظؽلمؼطّؾعمسؾقفومعبق
م

 ؼـؾغل،مداخؾماٌـظؿي،مأنمؼؾنيماظعؿؾماٌعقوريمؼبمذبولمترطقؾيماألشذؼيمبوٌـولماظعؿؾنلماظؼقؿنيماظنيتمممم

م.ؼضقػفومإظبماظؿؼققؿوتمواإلحصوءاتمواٌلوسدةمؼبمذبولماظلقودوت

م

ماإلرورماالدرتاتقفل

م

ؼبماألجنؾماظػنقري،ممم(م2:م)وئؼماظؿكطنقطمواظربذبنيمسنـمررؼنؼممممتعؿؿماظؿغذؼيمؼبماألررماالدنرتاتقفقيمووثنممم::اظتوصقةذ

اظؿقدؼدماٌـؿظؿمظـؿوئٍمععقـيمعشرتطيمظؾقحداتمتربطماظؿغذؼيمبوجملوالتماألخرىمظعؿؾماٌـظؿيموسؾكموجنفماًصنقصممم

وسؾنكماألجنؾممم(م3)اإلحصنوءاتمواظؿؼققؿنوتمواظلقودنوتموبرذبنيماألعنـماظغنذائل؛ممممممم(موظؽـمظقسمسؾكمدؾقؾمايصنرم)

عراسوةمضرورةمتعزؼزماظصالتمبنيماألػدالماالدرتاتقفقيمواظـؿنوئٍماظؿـظقؿقنيمؼبمإرنورماهلندلماظعنوٌلماألولممممممم،اٌؿقدط

اٌؿعؾؼمبوألعـماظغذائلمواظؿغذويموذظؽمأثـوءماٌراجعيماٌؼؾؾنيمظ رنورماإلدنرتاتقفلموصنقوشيماًطنيماٌؿقدنطيماألجنؾمممممممم

.3126-3125وبرغننننننننننننوعٍماظعؿننننننننننننؾمواٌقزاغقننننننننننننيمظؾػننننننننننننرتةممممم3128-3125ظؾػننننننننننننرتةم
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ماظرتتقؾوتماٌمدلقي
م

دقمديمصرؼؼماظؿغذؼيمدورامأطربمؼبماظعؿؾماٌعقنوريمؼبماٌؼنرمًدعنيماظشنعىمواإلداراتماألخنرىمؼبمإسندادممممممم-مم51

وسؾنكماٌلنؿقىماظالعرطنزي،مدنقؼؾمترطقنزمممممم.ماٌراسقيمظؾؿغذؼياظؿـؿقيمموإتؾوعوهؾقؾمععؾقعوتماألعـماظغذائلمواظؿغذويم

وبؿؼدؼؿماٌلوسدةماظؿؼـقيمٌكؿؾػماظؼطوسنوتموذنرطوءممم"مإذراؼب"دخالتمودؿضطؾعمبؼدرمأطربمبدورماٌـظؿيمسؾكمتـػقذماظؿ

م:وؼـؾغلمأنموريماٌـظؿيمتغق اتمسؾكمترتقؾوتفوماٌمدلقيمؼبمذبولماظؿغذؼيمعـمبقـفو.ماظؿـؿقي
م

ضنؿـمم(مغبوؼنيماظؿغذؼنيممؼبمذنعؾيماظؿغذؼنيمومم)ؼػصؾمسـصنرماظؿغذؼنيممم(:م3124طوغقنماظـوغلم/حبؾقلمؼـوؼرم)م;اظتوصقةذ

ذنعؾيماظؿغذؼنيموغبوؼنيماٌلنؿفؾؽممممم)ذعؾيماظؿغذؼيموغبوؼنيماٌلنؿفؾؽمحوظقنومسنـمدنالعيماألشذؼنيمواظددنؿقرماظغنذائلممممممممم

وضبنددمظنفمعقضنعمؼبماٌمدلنيمواضنحماٌعنوملموؼؽنرسمظنفمعقزػنقنمألداءموزقػنيمتؼندؼؿماًندعوتممممممممممممم(مواظددؿقرماظغذائل

ؼؼدمماٌلنوسدةماظؿؼـقنيمواظؿقجقنفماٌعقنوريممممم"مطؿؼدممخدعوت"يماىدؼدموصبىمأنمؼعؿؾمطقونماظؿغذؼ.مظؼطوسوتمعؿعددة

وعـمذلنمرجقعمسـصرماظؿغذؼيمإظبمإدارةماظؿـؿقيماالضؿصودؼيمواالجؿؿوسقنيمأنمم.مظؾكدعوتماألخرىمذاتماظصؾيمؼبماٌـظؿي

أعنقرمهلنومرنوبعمممممبؽخملـموؼعززماظصالتمبوٌعؾقعوتمواظؿؼققؿوتمواإلحصنوءاتمواظلقودنوتمواظؼضنوؼوماىـلنوغقي،موػنلممممم

م.ادرتاتقفلمبؼدرمأطربمبوظـلؾيمظؾعؿؾمؼبمذبولماظؿغذؼي
م

تؿقددماظؿشؽقؾيماظؿؼـقيمظػرؼؼماظؿغذؼيماىدؼدموصؼومألوظقؼوتمرؤؼنيمم(:م3124طوغقنماظـوغلم/حبؾقلمؼـوؼر)م15اظتوصقةذ

ؾغنلمأنمؼؿؿؿنعمعقزػنقمممموؼـ.مودقؿقظبمرئوديماظػرؼؼمعدؼرمضقيمظؾؿغذؼي،مضبظنكمبنوسرتالمدوظنلممم.موادرتاتقفقيماظؿغذؼي

ترطقؾنيمم(م2:م)ودنؿؾزممطػنوءاتمؼبمعنومؼؾنلمممم.مصرؼؼماظؿغذؼيمبوًربةمواٌعرصنيماظالزعنؿنيمظؾؿػوسنؾمبػعوظقنيمسنربماٌـظؿنيمممممم

م.دقودوتماظؿغذؼيمواظدسقة(م5)ععؾقعوتموإحصوءاتماظؿغذؼي؛م(م4)ضقودوتموتؼدؼراتماظؿغذؼي،م(م3)األشذؼي،م
م

علنؿؼؾيمسنـموزنوئػمدنالعيممممم)صبريمإغشوءموزوئػمعقزػلمتغذؼنيمم(:م3124لمطوغقنماظـوغ/حبؾقلمؼـوؼر)م11اظتوصقةذ

ودنقؿقحمػنذاماظػرؼنؼمدسؿنومتؼـقنومممممم.مؼبمذبولماظؿغذؼيمبؾدانمربقرؼيؼبماألضوظقؿمواألضوظقؿماظػرسقيمحقٌمتقجدم(ماألشذؼي

اظـنقاتٍماٌؿعؾؼنيمممؼبموضعمأررماظربذبيماظؼطرؼيماظيتمتشنؿؾمعشنورؼعماظزراسنيمواألعنـماظغنذائلمذاتمممممممظؾؾؾدانماحملقرؼي

وؼـؾغلماظؿؿوسماظػرصمظؿـووبماٌقزػنيمبنيماٌؼرمواٌؽوتنىماإلضؾقؿقنيمواإلضؾقؿقنيماظػرسقنيمواظؼطرؼنيمظؿعزؼنزممممممم.مبوظؿغذؼي

م.هلنيماظؿعوونمواظؿصديمبػعوظقيمأطربمظؾشقاشؾماٌقداغقيمسؾكمعبقعماٌلؿقؼوت
م

وػنوتماٌقزاغقنيماألدودنقيمظؾؿـظؿنيمخناللماظلنـؿنيمممممممسؾكمضقءماو(:م3124طوغقنماظـوغلم/حبؾقلمؼـوؼر)م14اظتوصقةذ

اٌوضقؿني،مؼؿؾنيمأنموزوئػماظؿغذؼيممتقلمسؾكماٌلؿقىماظؼطريمعـمخاللمدسؿمعنـمخنورجماٌقزاغقنيموبوظؿنوظلمصبنىمممممم

تعزؼنزماظؿغذؼنيمىعؾنفومهؿنؾممممم(م2:م)ودقؿؿـؾماظدورماظرئقللمٌنقزػلماظؿغذؼنيمؼبمعنومؼؾنلمممم.متعؾؽيمعقاردمهلذاماظغرض

مظقننيمسؾننكمجنندولمأسؿننولمايؽقعننوتموذننرطوءماظؿـؿقننيمعننـمخنناللماظشننؾؽوتماظؼوئؿننيمأوماىدؼنندة؛مممممممممعؽوغننيمسو

موتؼدؼؿمعلوسدةمتؼـقيموتقجقفوتمبشلنماظـفٍماظؼوئؿيمسؾكماألشذؼيمإزاءماظؿغذؼيمؼبماظلقودوتمواظنرباعٍماظقرـقني؛مم(م3)

م.ألعـماظغذائلواٌلوسدةمؼبمتعؿقؿماظؿغذؼيمؼبمصؿقؿمسؿؾماٌـظؿيماٌؿعؾؼمبوظزراسيموا(م4)
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ماظؿعوونمواظشراطوت
م

ؼنؿعنيمسؾنكماٌـظؿنيمأنمهؼنؼماالتلنوقمبننيمترتقؾوتفنوماظؿعووغقنيممممممممم(:م3124طوغقنماظـوغلم/حبؾقلمؼـوؼر)م15اظتوصقةذ

م:ودقشؿؾمػذامبوظؿقدؼد.ماظؼوئؿي،موتؼقؿمذراطوتمضقؼيمعؿعددةماظؼطوسوتمظؿقؼقؼمغقاوفوماحملددةمؼبمذبولماظؿغذؼي
م

 وظؿدرؼٍمسـمدورػوماظؼقوديمؼبمعشووراتماًرباءماٌؿعؾؼيمبوالحؿقوجنوتمعنـماٌغنذؼوتممممتؿكؾكماٌـظؿيمب

سؾكمأنمتقاصؾماالحؿػوزمبؿعوونمتؼينموثقؼمعنعمعـظؿنيماظصنقيمممم(مبوظؿشوورمععمعـظؿيماظصقيماظعوٌقي)

م.اظعوٌقيمحقلماٌشقرةماظعؾؿقيماٌؿعؾؼيمبرتطقؾيماألشذؼيمواالحؿقوجوتمعـماٌغذؼوت
م

 ؿيمهوظػوتمادرتاتقفقيمأخرىمظؿقؼؼمبؼدرمأطربمعـماظػعوظقيمغقاتٍماظؿغذؼيمخوصيمؼبمعقندانممتؼقؿماٌـظ

عنعمعـظؿنيماظصنقيماظعوٌقني،موعـظؿنيماألعنؿماٌؿقندةمممممممممالمدنقؿوم)متؼدؼؿماٌلوسدةمؼبمذبولماظلقودنوتمم

بوظؿعنوونممبـوءمسؾكماظـؿقذجمماٌعندمم(م،مواٌعفدماظدوظلمظؾققثماظلقودوتماظغذائقي(اظققغقلقػ)ظؾطػقظيم

م.ععممبرغوعٍماألشذؼيماظعوٌلمبشلنمغظؿماٌعؾقعوتمسـماألعـماظغذائلمواظؿغذؼي
م

 تلؿػقدماٌـظؿيمعـمعقزتفوماظـلؾقيمؼبماظعؿؾمبوظؿعوونمععمايؽقعوت،مخوصيموزاراتماظزراسي،موتغؿنـؿمم

ؼبممظؾؿغذؼنيممظؾؿـؿقنيماٌراسقنيمماظػرصيمظؿعزؼزمواالدؿػودةمعـماظنـفٍموعـنوػٍماظعؿنؾماٌؿعنددةماظؼطوسنوتمممممم

م.بؾدانمربقرؼي
م

ماظؿقاصؾ
م

ؼـؾغلمأنمتشوركماٌـظؿيمبشؽؾمبـوءمؼبماظشؾؽوتماٌؿصؾيمبوظؿغذؼيمسؾنكمعبقنعماٌلنؿقؼوتموأنمممم(:مصقرا)مم16اظتوصقةذ

م:ؼؾلمودقشؿؾمػذامبوظؿقدؼدمعو.متؼقممبدورمأبرزمؼبمذبولماظؿغذؼي
م

 ؾيمبوظؿغذؼنيموتلنوػؿمبػعوظقنيمؼبماًطنطمممممتلفؿمماٌـظؿيمسؾكمعبقعماٌلؿقؼوتمؼبمآظقوتماظؿـلقؼماٌؿص

مبومؼبمذظؽمغظومماجملؿقسوتمداخؾماظؾفـيماظدائؿيماٌشنرتطيمبننيماظقطنوالتموآظقنيمودؼندمممممم)ماظقرـقيم

عقلرةمبذظؽمعشورطيمأودعمغطوضومعنعماظشنرطوءمؼبممم(ماالضؿضوءجفقدمعؽوصقيماىقعمبنيماألرػولمحلىم

م.ذبولماظؿغذؼي
م

 ٌـظؿيمؼبمذبولماظؿغذؼيمؼبماظؾفـيماظدائؿيمٌـظقعيماألعؿماٌؿقدةماٌعـقنيممؼؿعنيمعقاصؾيموتعزؼزمعلوػؿيما

بوظؿغذؼيموىـيماألعـماظغذائلماظعوٌل،مسؾكمأنمؼـفحمإصالحمىـنيماألعنـماظغنذائلماظعنوٌلمؼبمغفوؼنيمممممم

م.اٌطولمؼبمجعؾمػذهماظؾفـيماهلقؽيماظؿـلقؼقيمظؾؿغذؼيمؼبمعـظقعيماألعؿماٌؿقدة
م

 زامماٌـظؿيمونوهمخرؼطنيماظطرؼنؼمظالرتؼنوءممبلنؿقىماظؿغذؼنيماظؿزاعنومسؾنكمغطنوقممممممممممؼـؾغلمأنمؼؽقنماظؿ

اٌمدليمبلطؿؾفو،موؼـؾغلمتقضقحمدؾؾمعشورطيماٌـظؿيمؼبمصرضفومظؾؿفؿوتموتؼدؼؿمععؾقعنوتمسنـمػنذهمممم

م.اٌشورطيمداخؾقوموخورجقومظؿفـىمعزؼدمعـماالرتؾوك
م

 وعـظؿيماظصنقيماظعوٌقنيمممميمواظزراسيمظلعؿماٌؿقدةعـظؿيماألشذؼؼـؾغلمأنمهظكماٌؾودرةماٌشرتطيمبنيم

بلػؿقيمواضقيمبوظـلؾيمظؾففوتماألخنرىمؼبمعـظقعنيماألعنؿممممم31+مظعؼدماٌممترماظدوظلماٌعينمبوظؿغذؼيم

 اٌؿقدةموأنمتشؿؾمحرطيمخرؼطيماظطرؼؼمظالرتؼوءممبلؿقىماظؿغذؼي



PC 108/6 24 

 

 

ذأدادقةذععؾوعاتذ–ذأوال
م

ذاطؼدعةذ–ذأظف
م

ذاظتؼققمذسنذأدادقةذععؾوعات-ذذ1
م
مرئقلنقوممػندصومماظندوامممسؾنكممذنؽؾمموغشرػوموهؾقؾفوماظؿغذؼيمسـ ععؾقعوتموعبعماظؿغذؼيمعلؿقؼوتمرصعمإن-مم2

مؼبمودورػنومماظؿغذؼنيممعؽوغنيممأنمإال.مإظقفنوممعقطقظنيممووالؼنيمم،(اظػنووم)ماٌؿقندةممظلعؿمواظزراسيماألشذؼيمعـظؿيمأػدالمعـ

ـمماجملنولممهلذاماألسضوءمواظؾؾدانمظؾؿـظؿيماظعؾقوماإلدارةمتعطقفومظيتاماألوظقؼيمحلىموؼؿطقرمؼؿؾوؼـمسؿقعو،ماألغشطي معن

م.اٌقزاغقنيممبؿكػقضنوتممذندؼداممتنلثراممظؾؿغذؼنيمماٌؽردنيمماٌنقاردممتنلثرتممظؾؿـظؿي،مايدؼٌماظؿورؼخموؼب.ماظعؿؾمذبوالت

مدنقومآومأصرؼؼقنوممؼبم،األغشطيمعـموادعمغطوقمسؾكموؾبزسًماظشقققيماٌقاردمأنمإالماظعؿؾ،مبرغوعٍمادؿؿرمصؼدمذظؽ،موعع

م.ماألدوسمؼبماظالتقـقيموأعرؼؽو

م

مدرادنيممإجنراءمم3118وم3116مسنوعلممبننيمماظػرتةمؼبمُأجريماظذيمظؾؿـظؿيماٌلؿؼؾماًورجلماظؿؼققؿمورؾى-مم3

ماظؿغذؼنيممذبنولممؼبماٌـظؿنيممظعؿنؾممربنددةممأوظقؼنوتممبشنلنممتقصقوتماظؿؼققؿموأصدر.ماظؿغذؼيمذبولمؼبماٌـظؿيمسؿؾمسـ

مذبنولممؼبماظؿـؼقنػممعـنؾممظؾؿـظؿنيممبوظـلنؾيممدغقنوممأوظقؼنيممذاتماسؿربػنوممذبنوالتمموحدد.ماٌقاردمضققدمسؿؾوراالمؼبمآخذًا

ماًنورجلمماظؿؼقنقؿممأنمورشنؿم.مبفنوممتضنطؾعممأخنرىممدوظقيمجفوتمألنمغظرام2األشذؼيموترطقؾيماٌـزظقيمواظؾلؿـيماظؿغذؼي

ماٌـظؿنيممسؿنؾممبودنؿــوءممصنغنفمموظذظؽ.مطؾ مبعؿؼمؼياظؿغذمذبولمؼبماظعؿؾمؼلؿعرضمملمصنغفمظؾغوؼي،مذوعالمطونماٌلؿؼؾ

م.اآلنمحؿكمذوعؾمظؿؼققؿماظؿغذؼيمذبولمؼبمسؿؾفومطبضعمملم،3األشذؼيمودالعيماظغذائلمبوظددؿقرماٌؿعؾؼ

م

"ماظــنوئلمماظعنىءم"مأػؿقنيمموزؼنودةمماىقعمضدمبويربمؼؿعؾؼمصقؿوماظلوئدةماظؼؾؼمألوجفماٌلؿؿرماظؿزاؼدموععم–م4

موسؿؾنفومماٌـظؿيمدورموتقضقحمصفؿمظؿقلنيماظقضًموحونمعفقًلماظقضعمأصؾحم،اظدوظلماألسؿولمجدولمكسؾماظؿغذؼيمظلقء

ماخؿنورتمموضندم.مبنذظؽممظؾؼقنومممآخرمعربراماٌؼؾؾيماظلـقاتمؼبماٌـظؿيمإلصالحماٌؾذوظيماٌلوسلموتشؽؾ.ماظؿغذؼيمذبولمؼب

م.مأوظقؼيمظفمأعرامبوسؿؾورهماظؿؼققؿمػذام3121مأؼور/عوؼقمؼبماٌعؼقدةم214مدورتفومؼبماٌـظؿيمؼبماظرباعٍمىـي
م

ذاظتؼرؼرذػقؽل-ذذ4
م

ماٌقضنعممصفنؿممألنم،واظزراسـةذذاألشذؼةذعـظؿةذداخلذاظتغذؼةذمبؽاغةماظؿؼرؼرمإظقفومخؾصماظيتماظـؿوئٍمتؾدأ-مم5

مثنؿم.مظؿؼقنقؿمامسؿؾقنيممظؾؼقنيممبوظـلنؾيممحومسنيممأػؿقنيممظفماٌـظؿيمداخؾمهلوماٌؿـقحيمواألوظقؼيماظؿغذؼيمصقف"متؼػ"ماظذي

مػقؽنؾممؼبمواإلضؾقؿقنيمماظعوٌقنيممواظؿطنقراتممظؾؿقدؼوتمخوصيمإذورةمععماظتغذؼةذجمالذيفذاطـظؿةذظدورذسامذتؼققممػـوك

مطنؾ اممغؼوذنوممأثنورممذبنولممػنذاممطنونممصؼندم.مظؾؿؼقنقؿمماًوضعيماظػرتةموػلم،3121-3115ماظػرتةمخاللماظدوظلماظؿغذؼي

.مظؾؿغذؼننننيماظنننندوظلماألسؿننننولمجنننندولمتـػقننننذمؼبماٌشننننورطيماىفننننوتمعننننعماظؿؼقننننقؿمسؿؾقننننيمخننننالل

                                                           
م.3119مظؾؿـظؿي،ماٌلؿؼؾماًورجلماظؿؼققؿمسـماظصودرةم29-4ماظؿقصقيمم2
م.3113مسوممؼبمخورجلمظؿؼققؿماألشذؼيمودالعيماظغذائلماظددؿقرمبشلنماٌـظؿيمبفمتؼقمماظذيماظعؿؾمخضعمم3
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م.اظؿغذؼننيمذبننولمؼبماٌـظؿننيمظعؿننؾ"ماظؿؼـقننيماجملننوالت"ممزايمإظبمجننقؿم–مثوغقننومعننـماألضلننوممومتـننؾ-مم6

ـممظؿقدؼندممبلقطيمررؼؼيممثيمظقسمظؾؿؼققؿ،ماألوظقيماٌرحؾيمؼبماطؿشػـوهمٌومووصؼو مغطنوقممؼبمتندخؾمماظنيتمماظؿؼـقنيمماٌقنودؼ

ذاألشذؼـةذذبرتطقبـةذماٌؿعؾؼنيمماألدودنقيمماظؾقوغنوتممؼقظدماظذي"ماظعؾؿلماظعؿؾ"مؼبمأوالماظـظرمعـطؼمـواتؾعموظذظؽماظؿغذؼي،

موغظـمذذاظتؼققؿـاتذمؼبمبوظؿغذؼنيمماٌؿعؾؼنيممواظشنقاشؾمماظعؾؿقنيمماٌعرصنيممػذهمإدفوممررؼؼيمثؿم؛اطغذؼاتذعنذواالحتقاجات

ذبـراعجذذيفذاظتغذؼـةذذإدعـاجذمؼؿـنوولمماظنذيمماظؼلنؿمموؼشنؿؾم.ماظربذبنيممؼبماٌؼوبنؾممؼبمدؿػقدماظيتمواإلحصاءاتذاطعؾوعات

ـممأوماظزراسنيممعشورؼعمخاللمعـمبدسؿفومهظكمأوماٌـظؿيمحوظقومبدأتفوماظيتماظؿدخالت،معـموادعومغطوضوماطـظؿة ماألعن

ماٌـوسنيممغؼنصمموصن وسممواظؿغذؼنيمماٌؿؽوعؾني،ممواظؾلنؿـيمماظؿغذؼني،ممذبنولممؼبماظؿـؼقنػمماظؿدخالتمػذهموتشؿؾ.ماظغذائل

مواظندسقةمماظدقادـاتذذجمـالذذيفذاطدـاسدةذمطنؾ ممحدمإظبموتـؾـؼ.ماجملؿؿعموتغذؼيمظلدرماظغذائلمواألعـماإلؼدز،/اظؾشرؼي

ـمموادنعوممغطوضوماطعقارؼةذاطـتجاتمومتـؾ.ماٌـظؿيمسؿؾموبراعٍماٌعؾقعوتموغظؿماظعؾؿقيماٌشقرةمعـ ٍممعن ماٌلنؿؿدةمماظـنقات

ماجملنوالتم"مػذهمعـمذبولمطؾموؼب".ماظؿـػقذؼي"مظلغشطيمعؽؿؾيمعيسومبصػيمتعؿربمواظيتماظلوبؼيماظؿؼـقيماجملوالتمعـ

محلنىمماٌصوشيماٌعوؼ معصػقصيمؼبماحملددةماالدؿؼصوءمذبوالتمعـمذبولمبؽؾمتؿعؾؼمععؾقعوتماظؿؼققؿمؼؼدمم،"اظؿؼـقي

م.ماالضؿصوديماٌقدانمؼبمواظؿـؿقيماظؿعوونمعـظؿيمؼبماإلمنوئقيماٌلوسدةمىـيمععوؼ 

م

ماالجتؿـاسيذذواإلدعـاجذذاشـدـ ذذبـ ذذاطدـاواةذمػنقممظؾؿؼقنقؿممبوظـلنؾيممحومسيمأػؿقيمظفمذوعؾمضقععقمومثي-مم7

مظؿػعقنؾممصعوظنيممودقؾيمؼعدماظؿغذؼيمظلقءماظؿصديممأنمسؾكمسالوةماظؿغذؼي،مهلنيمهؼقؼمؼبمأدودقؿونمعللظؿونمألغفؿو

مجفنوتممعنعممخالهلومعـماٌـظؿيمتؿعوونماظيتماظشراطاتماظـفوؼيمؼبموُضقؿً.ماالجؿؿوسلمواإلدعوجماىـلنيمبنيماٌلوواة

مجملنوالتمموصؼنومماٌـظؿنيممداخؾمزبؿؾػيمعلؿقؼوتمسؾكمبوظؿغذؼيماٌؿعؾؼيماطمددقةذواظرتتقباتماظؿغذؼيمذبولمؼبمأخرى

م.اظؿؼققؿمعصػقصيمؼبماحملددةماالدؿػلورات

م

م،(صؽنوتممأربنعممؼبماٌرتؾي)مٌـظؿيامغطوقمسؾكماٌـػذةماألدودقيمظؾقزوئػموصؼومظؾؿؼرؼرماظعوعيماظـتائجموُأسدت-مم8

موتؿؾعفنوم.م4 (واظؼطنريممواإلضؾقؿنلمماظعنوٌلم)ماٌلنؿقؼوتممعبقنعممسؾنكمموتطؾنؼمماظؿغذؼنيممذبنولممؼبماٌـظؿيمسؿؾممتقزماظيت

م.ماظرئقلقيماالدؿـؿوجوتمعـماظـوبعيماظؿقصقوت
م

ذوعـفجقتهذاظتؼققمذعنذاظغرضذ-ذباء
م

ذواظـطاقذاظغرض-ذذ1
م
مصنننمماآلن،مإظبماٌـظؿنيممتؼققؿوتمؼبمتغطقؿفمورممل"ماظؾشرؼيمبوظؿغذؼي"ماٌؿصؾملاظربغوذبماجملولمألنمغظرا-مم9

ـمماٌلنوءظيم(م2:م)سـممبعؾقعوتماألسضوءمواظدولمظؾؿـظؿيماظعؾقوماإلدارةمتزوؼدمػقماظؿؼققؿمػذامعـماظغرض ماٌـظؿنيممأداءمسن

مؼبموسؿؾنفومماٌـظؿنيممدورمبشلنملؿػودةاٌمواظدروسمرادكيمأدظيمأدوسمسؾكماٌقضقسيمواظؿقصقوتم(3)ماظـلؾقي؛موعقزتفو

م.وتؼقبقومادؿشراصقوماظؿؼققؿمؼعدماظصدد،مػذاموؼب.ماٌلؿؼؾؾمؼبماظؿغذؼيمذبول

م

                                                           
م.:312-3121مظؾػرتةمظؾؿـظؿيماالدرتاتقفلماإلرورمإظبماظرئقلقيماظقزوئػمػذهمتلؿـدمم4
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مبوظددنؿقرمماٌؿعؾنؼمماظعؿنؾممبودنؿــوءمم3115مسنومممعـنذمماظؿغذؼيمذبولمؼبماٌـظؿيمأسؿولمعبقعماظؿؼققؿموؼشؿؾ-مم:

م.مدوبؼيمتؼققؿوتمؼبمجقدمؾبشؽمتـووهلؿومجرىمفألغمغظراماألشذؼيمودالعيماظغذائل

م

ـممسؾنورةممػنقممبوظؿغذؼنيمماٌؿصنؾمماظعؿنؾممصننمظؾؿؼققؿمووصؼو-مم21 ٍممأو/ومعؾنودرةممأيمسن مؼلنؿفدصونممأومعنقجفنيممعـنؿ

ـممعنقاردممأومعقاردمعـماظربغوعٍماظعنوديم)ماظؿؿقؼؾمعصدرمسـماظـظرمبغضماظؿغذؼي،مذقاشؾمبوظؿقدؼد م(اٌقزاغقنيممخنورجممعن

مذنقاشؾممإظبمعقجنفممش معـؿٍمأومعؾودرةمأيماظؿؼققؿمؼؼقؿمومل.م(اظؾؾدمؼبماظؿؿـقؾمأومضؾقؿلإمعؽؿىمأوماٌؼر)مإدارتفوموعؽون

م.بوظؿقدؼدمؼلؿفدصفومأوماظؿغذؼي

م

ـمم4-3ماظؼلنؿممؼبماحملنددةمماظؿؼـقنيمماجملنوالتممؼبماٌـػنذةمماألسؿنولممعبقنعمماظؿؼقنقؿممؼضؿماظصدد،مػذاموؼب-مم22 معن

ماٌلنؿفؾؽمموغبوؼنيمماظؿغذؼنيممذنعؾيممسؿؾموؼضؿ.مأدغوهمواٌقجزة(م3121ماظـوغلمتشرؼـ/غقصؿربم26ماٌمرخ)ماألوظلماظؿؼرؼر

م.ماألخرىماظشعىمبفمتؼقمماظذيمبوظؿغذؼيماٌؿصؾمواظعؿؾ

م

ذاظشعبذواإلحصاءاتذواظتحؾقلذواظتؼققمذاطعؾوعات

 ماظزراسقيماظؿـؿقيماضؿصوداتمذعؾي/اٌلؿفؾؽموغبوؼيماظؿغذؼيمذعؾيماظؿغذؼيمتؼققؿ

 مسؿؾقنوتممذنعؾيم/اظزراسقنيمماظؿـؿقنيمماضؿصنوداتممذنعؾيم/اٌلنؿفؾؽمموغبوؼيماظؿغذؼيمذعؾيماظغذائلمعـواألماظؿغذؼيمععؾقعوتمغظؿ

ماظغذائلمظلعـماٌؿؽوعؾماظدسؿمدائرة/اظؿلػقؾموإسودةماظطقارئ

 مماإلحصوءاتمذعؾي/اٌلؿفؾؽموغبوؼيماظؿغذؼيمذعؾيمواظؾقوغوتماإلحصوءات

مذاظؼاغوغقةذواألررذواالدرتاتقجقاتذاظدقادات

 مواالدنننننننننننرتاتقفقوتمودنننننننننننوتاظلق

م(واظعوٌقيمواإلضؾقؿقيماظؼطرؼي)

ماظنندسؿمدائننرة/اظزراسقننيماظؿـؿقننيماضؿصننوداتمذننعؾي/اٌلننؿفؾؽموغبوؼننيماظؿغذؼننيمذننعؾي

ماظغذائلمظلعـماٌؿؽوعؾ

 ماظؼضنوؼوممذنعؾيم/اظزراسقنيمماظؿـؿقنيمماضؿصنوداتممذنعؾيم/اٌلنؿفؾؽمموغبوؼنيمماظؿغذؼيمذعؾيماظدسقة

ماظغذائلمظلعـماٌؿؽوعؾماظدسؿمدائرة/اظرؼػقيماٌـورؼمؼبماظعؿوظياظؿؽوصممووماىـلوغقي

 ماظزراسقيماظؿـؿقيماضؿصوداتمذعؾيماظغذاءمؼبمايؼ

مذاظعؾؿقةذاطشورة

 مماظـؾوتوتمووضوؼيماظـؾوتلماإلغؿوجمذعؾي/اٌلؿفؾؽموغبوؼيماظؿغذؼيمذعؾيماألشذؼيمترطقؾي

 ماٌلؿفؾؽموغبوؼيماظؿغذؼيمذعؾيماٌغذؼوتمعـماالحؿقوجوت

مذاظتغذؼةذراعجب

 مووماىـلوغقيماظؼضوؼومذعؾي/اٌلؿفؾؽموغبوؼيماظؿغذؼيمذعؾيماجملؿؿعوتموتغذؼيمظلدرماظغذائلماألعـ ماٌـنورؼممؼبماظعؿوظنيماظؿؽوصم

ماظغذائلمظلعـماٌؿؽوعؾماظدسؿمدائرة/اظؿلػقؾموإسودةماظطقارئمسؿؾقوتمذعؾي/اظرؼػقي

 ـمماٌؿؽوعنؾمماظدسؿمدائرة/اٌلؿفؾؽموغبوؼيماظؿغذؼيمذعؾيماظؿغذويماظؿـؼقػ مسؿؾقنوتممذنعؾيم/اظغنذائلممظلعن

ماظؿلػقؾموإسودةماظطقارئ

 ماظندسؿممدائنرةم/اظـؾوتنوتممووضوؼنيمماظـؾنوتلمماإلغؿوجمذعؾي/اٌلؿفؾؽموغبوؼيماظؿغذؼيمذعؾيماٌؿؽوعؾيماظؾلؿـي

مماظؿلػقؾموإسودةماظطقارئمسؿؾقوتمذعؾي/اظغذائلمظلعـماٌؿؽوعؾ

 ماٌـوسنننننيمغؼنننننصموصننننن وسماظؿغذؼننننني

ماإلؼدز/ظؾشرؼيا

مووماىـلوغقيماظؼضوؼومذعؾي/اٌلؿفؾؽموغبوؼيماظؿغذؼيمذعؾي ماٌـنورؼممؼبماظعؿوظنيماظؿؽوصم

ماظغذائلمظلعـماٌؿؽوعؾماظدسؿمدائرة/اظؿلػقؾموإسودةماظطقارئمسؿؾقوتمذعؾي/اظرؼػقي

م
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ذاطـفجقة-ذذ4
م

ـمماظغنرضممهنددممبنوظؿؼققؿممياٌؿعؾؼنممظؾؿػـاػقمذذعـذطرةذماٌـظؿنيممؼبماظؿؼققؿمعؽؿىمأسدماظؾداؼي،مؼب-مم23 ماظعؿؾقنيممعن

مؼؾبلرتذندممعرجعقيمووثقؼيمطدظقؾمأدودومظقكدممأوظيذتؼرؼرمبقضعماظػرؼؼمضوئدمضقوممؼبماظؿوظقيماًطقةمومتـؾً.موغطوضفو

مبنفممتؼنقممماظنذيممواظؿـػقنذيمماٌعقنوريممظؾعؿنؾممأطنربممبؼدرمتػصقؾلموصػمتؼدؼؿمؼبماظؿؼرؼرمودوسد.ماظؿؼققؿمإجراءمؼبمبفؿو

مسننوعلمبنننيماظػننرتةمؼبماٌـػننذةمبوظؿغذؼننيماٌؿصننؾيمظؾؿشننورؼعمخرؼطننيمظقضننعمسؿؾقننيمومشننؾماظؿغذؼننيمذبننولمؼبماٌـظؿنني

ماظرئقلنقي،مماظؿـلنقؼمموآظقنوتمماظػوسؾيماظدوظقيماىفوتمععمواظصالتماٌمدلقيماظرتتقؾوتمأؼضوموحدد.م3121موم3115

م.ماظؿقاظلمسؾكم3مواٌؾقؼم2ماٌؾقؼمرػؿوبوسؿؾوماظؿؼرؼرمبفذامعرصؼؿونمواظقثقؼؿون.ماظؿؼققؿمعـففقيموراءمواٌـطؼ

م

ٌممأسندتمماظنيتمماظتؼققمذعصػوصةمظلاألوماظؿؼرؼرمضؿفوماظيتماهلوعيماظعـوصرمبنيموعـ-مم24 مذبنوالتممتشنؿؾممحبقن

مواظػعوظقنيممواظؽػنوءةمماألػؿقنيممععنوؼ ممتطؾقنؼممعنعمماظؿغذؼنيممذبنولممؼبموسؿؾنفومماٌـظؿنيممبدورماٌؿعؾؼيماظرئقلقيماالدؿؼصوء

موصؼنومماظؿغذؼنيممذبنولممؼبماٌـظؿيمسؿؾمصـػماٌصػقصي،موؼب.مواالدؿداعيمواألثرماالجؿؿوسلمواإلدعوجمغقياىـلومواظؼضوؼو

مواٌلنوسدةممواظؿـػقنذم(م4)مواٌعنوؼ ؛ممواظلقودنوتم(م3)مواٌعرصني؛مماٌعؾقعنوتم(م2:م)ؼؾلممبومتؿعؾؼمرئقلقيموزوئػمألربع

مبفنذاممعرصؼنيممواٌصنػقصيم.مومتقؼؾنفومموعقاردػنوممظؾؿـظؿنيمماظؿـظقؿلماهلقؽؾمسـمصضالمواٌشورطي؛مواظؿقاصؾ(م5)ماظؿؼـقي؛

م.4ماٌؾقؼمؼبماظؿؼرؼر

م

موذظنؽممبوظؿغذؼنيمماٌكؿصننيمماٌـظؿني،ممعؼنرممؼبماٌقزػنيمطؾورمععمظقجفموجفومعؼابالتماظؿؼققؿمصرؼؼموأجرى-مم25

ًم.ماظنؿؼينممواظؿعوونمواالجؿؿوسقي؛ماالضؿصودؼيمواظؿـؿقيماٌلؿفؾؽ؛موغبوؼيماظزراسيمإداراتمؼبمأدودو معؼنوبالتمموأجرؼن

ماظرصقنعمماظعؿنؾممصرؼنؼم)ماظؿـلنقؼمموػقؽنوتمماألخنرى،مماٌؿقندةمماألعنؿممعـظؿوتمععماٌؼرمعلؿقىمسؾكمظقجفموجفومأخرى

ماٌؿفنددةمماىفنقدمموآظقنيممبوظؿغذؼني،مماٌعـقنيمماظدائؿيماٌؿقدةماألعؿموىـيماظعوٌقي،ماظغذائلماألعـمبلزعيماٌعينماٌلؿقى

مواظؾقـقنيمماألطودبقنيممواٌعوػندمماظدوظقنيممايؽقعقنيممشن ممواٌـظؿنوتمماٌوسبنيممواىفنوتمم،(األرػولمبنيماىقعمٌؽوصقي

ـممعؼوبالتمأجرؼًمايوالت،مبعضموؼب.ماظشؿوظقيموأعرؼؽومأوروبومؼبماٌقجقدة م21ماٌؾقنؼممؼبموؼنردم.ماهلنوتػممررؼنؼممسن

م.واًورجقني(ماٌـظؿيمعـ)ماظداخؾقنيماحملوورؼـمبلمسوءمضوئؿيماظؿؼرؼرمػذامعـ

م

مأصرؼؼقنومموإظبم،(وػـندوراسمموطقظقعؾقو،مبقظقػقو،)ماظالتقـقيمأعرؼؽومإظبمعقداغقةذبعثاتذؼبماظؿؼققؿمصرؼؼموصدُأو-مم26

مالوموعبفقرؼننيموتوؼؾـنند،مبننـغالدؼش،)مآدننقوموإظب(موعقزاعؾقننؼموعننالوي،م،(اظصننقعولمأجننؾمعننـ)موطقـقننوماظلننـغول،)

معـظؿنيممعنقزػلممعنعممبعقـفنومموبؾندانمممبـنورؼممؿعؾنؼمتمأخنرىممعؼنوبالتممأجرؼًمحقٌ(موطؿؾقدؼوماظشعؾقي،ماظدبؼرارقي

مذظنؽممؼبممبو)ماظؿـؿقيمؼبماظشرطوءمودوئرماٌوسبيمواىفوتموايؽقعوتماألخرىماٌؿقدةماألعؿموعـظؿوتمواظزراسيماألشذؼي

مععؼنقلم"محفنؿم"متـػقنذممصقفومصبرىماظيتماظؾؾدانمواخؿ ت(.مواظؾقـقيماألطودبقيمواٌمدلوتمايؽقعقيمش ماٌـظؿوت

مضؾنؾمماظصنؾيممذاتمظؾقثنوئؼممعؽنؿيبممتؼقنقؿمموُأجنريممعمخرا،متؼققؿفومصبرمملماظيتمبوظؿغذؼي،ماٌؿصؾيماٌـظؿيمعشورؼعمعـ

مظؾقصنقلمموطقـقنوممواظلنـغولممتوؼؾـندممواخؿ ت.مأعؽـمحقـؿوماٌقدانمؼبمظؾؿشورؼعمزؼوراتموغظؿً.ماظؾعـوتمإظلماظؿقجف

م.ماظؾعـوتمهػذمأثـوءمزؼورتفومورمملماظيتمظؾؿـظؿيمإلضؾقؿقياماٌؽوتىمععمػوتػقيمعؼوبالتموأجرؼً.مإضؾقؿلمعـظقرمسؾك
م
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متؼققؿنوتممهؾقنؾمموجنرىممألػؿقؿنف،ممغظنراممأصغاغدتانمؼبمبوظؿغذؼيماٌؿصؾمظؾعؿؾمعؽتيبذادتعراضموأجري-مم27

ًممسؿقعقةذتؼققؿاتموأجرؼًماظؿؼققؿ،مػذامععمعؿزاعـمبشؽؾمأجرؼًماظيتماٌشورؼع مدنوبؼوممتؼققؿقنوممتؼرؼنرامم41ممشؾن

ـممأطنربممحفنؿممالدؿكالصمبوظؿغذؼيمصؾيمهلوم3115مسوممعـذمأسدتماٌقاضقعقيمواجملوالتمواٌشورؼعماٌـظؿيمٍظرباع معن

م.ماألدظي

م

مبؾندا؛م2:3مسنددػومماظؾنوظغمماٌـظؿنيممؼبماألسضنوءممظؾؾؾندانمماظندائؿنيمماٌؿنـؾنيم(م2:م)مشنالممادؿؼصوءانموأجري-مم28

مذبنولممؼبمتمدؼنفممأنمظؾؿـظؿنيممؼـؾغنلمماظنذيمماظندورممبشلنمآراءػؿماالدؿؼصوءانمورؾىماٌـظؿي،مؼبماظػـقنيمواٌقزػني(م3)

ـمموادنؿكداعفومماظؾقوغوتمأػؿقيمسـمإضوؼبمادؿؼصوءموأجري.ماظؿغذؼي ـممواالحؿقوجنوتمماظؿغذؼنيممترطقؾنيممسن ماٌغنذؼوتممعن

مصنيماًومؾقوغنوتماظمظنـظؿمماظدوظقنيممواظشنؾؽيمماألشذؼنيممبقوغنوتمماظدوظلمظؼقاسندممممتراٌوماظغذائلماظددؿقرمىونمإظبمعقجف

م6ماٌالحنؼممؼبماالدؿؼصنوءاتممػنذهممؼبماآلراءمالدؿؼصنوءمماٌقجفماالدؿؾقونموؼرد.ماظؿغذؼيمظعؾقمماظدوظلمواالهودمألشذؼيبو

م.ماظؿقاظلمسؾكم8وم7و

م

ًممعدـتؼؾةذذدراداٍتماظؿؼققؿمصرؼؼموأجرى-مم29 مواٌنقاردمماالدنرتاتقفلمماظؿكطنقطم(م2:م)ؼؾنلممعنوممخصقصنوممتـووظن

مؼبممبنومماظؿغذؼنيممذبنولممؼبماٌعقنوريمماٌـظؿنيممسؿنؾمموصوئندةمموجقدةموأػؿقي(م3)ماظؿغذؼي؛مذبولمؼبماٌـظؿيمظعؿؾماٌؽردي

ـممواالحؿقوجنوتمماألشذؼنيممبرتطقؾنيمماٌؿعؾؼماظعؿؾمذظؽ موادنؿعراضم(م4)م؛(علنؿؼؾيممبصنقرةممأجنريمماظنذيم)ماٌغنذؼوتممعن

مظلشذؼنيمماٌـظؿيمبراعٍمؼبمياظؿغذؼمإلدعوجموادؿعراض(م5)موإحصوءاتفو؛مظؾؿعؾقعوتموغظؿفوماٌـظؿيمتؼققؿوتمؼبمظؾؿغذؼي

مؼبموتنردم.ماظلقودنوتممذبنولممؼبمواٌلنوسدةممبوظندسقةممؼؿعؾنؼممصقؿنومماظؿغذؼنيممذبولمؼبماٌـظؿيمسؿؾموغطوق(م6)مواظزراسي؛

معنذطراتممذظؽمؼبممبوماظلقودوتمذبولمؼبماٌؼدعيمواٌلوسدةمبوظدسقةماٌؿعؾؼيمظؾدرادوتمضوئؿيماظؿؼرؼرمهلذاماظرابعماٌؾقؼ

م.مإضؾقؿقيموؿقعقيموتؼورؼرمضطرؼي

م

مٌعنرصؿفؿمماخؿقنورػؿمممتمخورجقنيمخرباءمدؾعيمضؿمروعومؼبماٌـظؿيمؼبمظؾخرباءذظػرؼقماجؿؿوعمسؾبؼدموأخ ا،-مم:2

مغؿننوئٍمأػؿقننيماظػرؼننؼموادننؿعرض.ماظؾقننٌمضقنندماٌقضننقعمبشننلنمصرؼنندةمغظننرمبقجفننيمومتننؿعفؿماظقادننعؿنيموخننربتفؿ

مصقؿنوممتقجقفوتنفمموضندمممظؾؿـظؿنيمماظعؾقنومماإلدارةمععمعلؿؼؾيمبصػيمووروتشماظؿؼققؿ،متؼرؼرمعلقدةموتقصقوتموادؿـؿوجوت

م.ماظؿؼرؼرمهلذام23ماٌؾقؼمؼبماًرباءمصرؼؼمعالحظوتموترد.ماظـفوئقيمصقغؿفمؼبماظؿؼرؼرمبقضعمؼؿصؾ
م

ذاظتؼققمذاسرتضتذاظيتذاظعؼبات-ذذ5
م

م:ماظؿؼققؿمإجراءمصودصًماظيتمواظؿقدؼوتماظؼققدمؼؾلمعومؼب-مم31
م

 ماظننؿغ مدائؿننيمأسؿننولمجننداولمووجننقدماظدوظقنني،ماظلننوحيمداخننؾماظشننلنمأصننقوبمسننددمضننكوعي

مأعنقرمموػنلمماظؿغذؼني،ممبشنلنمماظعوٌلماظـؼوشمواووهمػقوطؾمسؾكمتمثر(ماظؿؼققؿمػذامإجراءمأثـوءمحؿك)

م؛وعلؿؼالمسؾؿمسؾكمضوئؿوماٌؿكذماٌقضػمؼؽقنمأنمظضؿونمجقدمبشؽؾمصفؿفوماظػرؼؼمسؾكمتعني
م
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 ماظعؿنؾمموحؾؼنوتممواٌنممتراتمماظدرادنقيممظؾقؾؼنوتمماٌـظؿنيمميضنقرمماٌـففنلممأوماظؽنوؼبمماظؿقثقنؼممسدم

ـمماظـؼوشمؼبمبدضيماٌـظؿيمعلوػؿيمتؼدؼرمعـماظؿؼققؿمصرؼؼمبؽـمسبقمسؾكمبوظؿغذؼيماٌؿصؾيماظدوظقي مسن

م؛(اإلضؾقؿلماظصعقدمسؾكمايوالتمبعضموؼب)ماظعوٌلماظصعقدمسؾكماظدائرماظؿغذؼي
م

 مإجنراءممعـمبؽـمسبقمسؾكمحقـفومؼبماٌقزػنيمعدخالتمظؿلفقؾمظؾؿمدليمايوظلماظـظوممطػوؼيمسدم

م؛اٌـظؿيمظؽػوءةموعقضقسلمصعؾلمتؼققؿ
م

 مظؾقصنقلممصقفنومماألسضنوءمماظؾؾدانمعـماٌؼدعيماحملددةماظطؾؾوتمظؿلفقؾماٌـظؿيمظدىمغظومموجقدمسدم

مإضؾقؿنل،ممأومسنوٌلممعلنؿقىممسؾنكممتصنوغمماإلضؾقؿقنيمموعممتراتفنومماٌـظؿيمىونمصؿؼورؼر:معلوسدةمسؾك

مبؼندرممتػصنقؾلممهؾقؾنلممعلنؿقىممسؾنكمماألداءمظؿؼقنقؿممعـودىمش مسوعومعؼقودومإالممتـؾمأنمبؽـموال

م؛أطرب
م

 ـم"ماظؿغنذويمماظعؿنؾم"مبؿؿققنزممخنوص،ممبشؽؾماظؼقوم،مؼبماظؿؼققؿمصرؼؼمصودصفوماظيتماظؿقدؼوت مأيمسن

متنـصممالمعشنورؼعممسـوصنرممحندمأمتؽقنمأنمبؽـماظؿغذؼيمذقاشؾمألنمغظراماٌـظؿي،مبفمتؼقممآخرمسؿؾ

مسؾقفنوممعـصنقصم(مذنققسومماألطـنرمماألعنرمموػنقم)مأومأػداصنف،ممأوماٌشروعمشرضمؼبمصراحيماظؿغذؼيمسؾك

م؛اظـؿوئٍمػذهمظؿقؼقؼمأغشطيمؼؿضؿـمالماٌشروعمظؽـماٌشروع،مأػدالمؼبمصراحي
م

 ًموسندمممغلنؾقو،ممةصغ مأغشطيمرؤؼي/ظزؼورةمطـ امدػرامادؿؾزممصوماظعوملمأرجوءمؼبماٌـظؿيمسؿؾمتشؿ

م؛عؿعددةمألضلوممصـؾيمعشورؼعمظرؤؼيماظالزمماظقضًمطػوؼي
م

 ؟اظؿؼققؿمأثـوءماظػرؼؼمضؿـماألدودقنيماٌقزػنيمعـماثـنيممشؾًمتغق ات 
م

ذاظتغذؼةذجمالذيفذاطـظؿةذسؿلذ-ذجقم
م

ـممسنددممبقادنطيمماظؿغذؼنيممذبولمؼبماٌـظؿيمبفمتؼقمماظذيماظعؿؾمؼـػذم-م32 .ماٌـظؿنيممخنؾمدامواظشنعىمماإلداراتمعن

مإظبمعؼلنؿيمموػنلم.ماٌلنؿفؾؽمموغبوؼنيمماظؿغذؼنيممذعؾيمػلمبوظؿغذؼيماٌؿصؾماظعؿؾمأشؾؾقيمسـماٌلموظيماظرئقلقيمواظقحدة

ماظغنذائلممواظددؿقرماألشذؼيموعراضؾيماألشذؼيمبلالعيماٌؿصؾيمبوألسؿولماٌؿعؾؼيماٌلوئؾمعـفومأربعمتؿـوولمذبؿقسوتمدؾع

ذعـنذذواالحتقاجـاتذذاظتغذؼـةذذتؼقـقمذذجمؿوسـةذ(م2:م)األخنرىمماظنـالثمماجملؿقسنوتممضنؿموت(.ماظؿؼقنقؿممػذامؼغطقفوموال)

موغظنؿمماٌغنذؼوتممعـمواالحؿقوجوتماألشذؼيمترطقؾيمسـمعلموظيموػل(ماٌؼرمؼب)مصـقنيمعقزػنيمأربعيمتضؿماظيتذاطغذؼات

(ماٌؼنرممؼب)مصـنقنيممنيعنقزػممأربعنيممعـموتؿلظػم،اطدتفؾكذوتوسقةذاظغذائيذاظتثؼقفذوجمؿوسة(م3)ماظؿغذؼي؛مععؾقعوت

ماظؿغذؼنني؛مذبننولمؼبمواظنندسقةماظغننذائلمواظؿـؼقننػماجملؿؿعننوتموتغذؼننيمظلدننرماظغننذائلماألعننـمسننـمعلننموظيموػننل

ـمموتؿلظػمودقاداتهذاظتغذويذاألعنذوجمؿوسة(م4) ـممعلنموظيمموػنلم(ماٌؼنرممؼب)مصـنقنيممعنقزػنيممثالثنيممعن مدقودنوتممسن

معقزػنومماٌلنؿفؾؽمموغبوؼيماظؿغذؼيمذعؾيموتضؿ.موخورجفوماٌـظؿيمداخؾماجملولمػذامؼبمواظدسقةماظؿغذؼيموادرتاتقفقوت

ماٌـصنىممػنذاممعنمخراممذؾبنغؾمموضد(.محوظقومخولمعـصىموػق)ماظشعؾيمعدؼرمظدسؿماٌمدليمداخؾماظؿعوونمسـمعلموالمصـقو

.ماظننننننننـالثماظؿغذؼننننننننيمذبؿقسننننننننوتمسؾننننننننكماإلذننننننننرالموؼؿننننننننقظب،م2-عنننننننندؼرمبرتؾنننننننني
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ماٌؿصنؾمماظعؿنؾممؼبمتشنوركمماظيتمواإلداراتماظشعىمعـمسددمػـوكم،اٌلؿفؾؽموغبوؼيماظؿغذؼيمذعؾيموخورجم-م33

موصنقيممايقنقاغلمماإلغؿنوجممذنعؾيممظؾغوؼيمربدودمحدمإظبموتشؿؾ.معلؿؼؾيمبصقرةمأوماظشعؾيمععمتعوونمؼبمإعومبوظؿغذؼي،

مواظطوضنيممـنوخماٌمذعؾيموأؼضو.ماإلدارةمغػسمعـموعبقعفوماظزراسقي،مواظصـوسوتماظرؼػقيماألدودقيماظؾـقيموذعؾيمايققان

معندخالتممتلنؿؾزممماظنيتممبوٌشنورؼعمماألدنوسممؼبمػذاموؼؿصؾ.مواظؾقؽيماظطؾقعقيماٌقاردمبندارةماٌعـقيماإلدارةمؼبموايقوزة

م.واظؾلؿوغقيموايضرؼيماظرؼػقيماٌشورؼعمذظؽمؼبممبومزراسقي

م

ماظؿـؿقنيممإدارةمؼبمإلحصنوءماموذعؾيماظزراسقيماظؿـؿقيماضؿصوداتمذعؾيمظؾؿغذؼيمبوظـلؾيمخوصيمبلػؿقيموهظكم-م34

ـمماٌؿعؾؼيماٌعؾقعوتموغظؿماظؿغذؼيمبؿؼققؿمؼؿصؾمصقؿومواالجؿؿوسقيماالضؿصودؼي مواإلحصنوءات،ممواظؿغنذويمماظغنذائلممبنوألع

ماظؿغذؼنيممذنعؾيممطوغًم،3116مسومموحؿك.ماظعوملمؼبماظغذائلماألعـماغعداممحوظيمعـؾماظرئقلقيماٌـشقراتمؼبمتلفؿماظيت

ماالضؿصننودؼيماظؿـؿقننيمإدارةمضننؿـ(مواظؿغذؼننيماألشذؼننيمذننعؾيماينننيمذظننؽمؼبمتلننؿكمطوغننًمظننيتا)ماٌلننؿفؾؽموغبوؼنني

م.مواالجؿؿوسقي

م

متؼندؼؿممذبولمؼبمسؿؾفومبلؾىماظرباعٍ،موإسدادماظلقودوتموضعمذعؾي(م2)ماألػؿقيمذاتماىفوتمبنيموعـ-مم35

ـمموعلنموظقؿفومماالدرتاتقفلمواظؿكطقطماظلقودوتموضعمؼبماٌلوسدة ٍممسن ـمماظقرـقنيمماظنرباع موذنعؾيم(م3)ماظغنذائل؛ممظلعن

ـممطؾ ةمغلؾيمأدذبًماظؿؼققؿ،مصرتةموأثـوء.ماظؿؼينماظؿعوونمإلدارةماظؿوبعيماظؿلػقؾموإسودةماظطقارئمسؿؾقوت ماٌشنورؼعممعن

موإسنودةمماظطنقارئممسؿؾقنوتممذعؾيمعـمتؼينمبدسؿمهظكماظيتماظغذائلمظلعـماظقرـقيماظرباعٍمخاللمعـمبوظؿغذؼيماٌؿصؾي

م.ماظؾؾدانمعـمطؾ مسددمؼبماظشعؾيمتدؼرػوماظيتمواظؿلػقؾماظطقارئمظعؿؾقوتماٌؼدعيماٌلوسدةموضؿـمؾ،اظؿلػق

م

متؼندؼؿم(م2:م)اظؿنوظلمماظـقنقممسؾنكممصؽنوتممإظبماظؿغذؼنيممذبنولممؼبماٌـظؿنيممسؿؾمصـػماظؿقؾقؾ،مػذاموظغرض-مم36

ـممواالحؿقوجنوتمماألشذؼنيممترطقؾنيممعـفنوممأعقرمبشلنماظعؾؿقيماٌشقرة مواظؿقؾقنؾممواظؿؼقنقؿممواٌعؾقعنوتم(م3)مت؛اٌغنذؼوممعن

ماجملؿؿعقنني؛مواظؿغذؼننيماظؿغننذويماظؿـؼقننػمذظننؽمؼبممبننوماٌقداغقننيماظننرباعٍمؼبماظؿغذؼننيموإدعننوج(م4)م؛واإلحصننوءات

م.اٌعقوريمواظعؿؾ(م6)ماظلقودوت؛مذبولمؼبمواٌلوسدة(م5)
م

ماظعؾؿقةذاطشورة
م

ماظعؾؿقني،مماٌشقرةمبؿؼدؼؿماٌؿعؾؼماظعؿؾمععظؿماٌغذؼوتمعـمواالحؿقوجوتماظؿغذؼيمتؼققؿمذبؿقسيمصرؼؼمؼمدي-مم37

ـممواالحؿقوجوتماألشذؼيمبرتطقؾيماٌؿعؾؼيماألسؿولمعبقعمفسؿؾموؼشؿؾ متعؿنربمماألشذؼنيممترطقؾنيممذبنولمموؼب.ماٌغنذؼوتممعن

ـمميوطوظنممأيمداخنؾمماٌقدانمػذامؼبمتعؿؾماظيتماظقحقدةماجملؿقسيماٌغذؼوتمعـمواالحؿقوجوتماظؿغذؼيمتؼققؿمذبؿقسي معن

محوظقنوممتؼندمممبقـؿنومماظرئقلنقي،مماألشذؼنيممألصنـولمماألشذؼنيممترطقؾيمجداولماألصؾمؼبمأسدتموضد.ماٌؿقدةماألعؿموطوالت

مأعوغنيمماظشنعؾيمموتلؿضنقػم.مواىنداولمماظؾقوغنوتممإغؿنوجممسؾنكممضدراتفومظؾـوءماإلضؾقؿلماٌلؿقىموسؾكماظؾؾدانمإظبمعلوسدة

ماآلنموتشنرلمم،2:95مسنومممؼبمإغشوئفومعـذمطؾ مبشؽؾماظشعؾيممنًموضدم.األشذؼيمبقوغوتمبـظؿماٌعـقيماظدوظقيماظشؾؽي

.ماألشذؼننيمترطقؾننيمسننـمبقوغننوتموتـشننرموتصننـػمتقظنندماظننيتماإلضؾقؿقنني،ماظؾقوغننوتمعراطننزمعننـمسوٌقننيمذننؾؽيمسؾننك
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ـمماالحؿقوجوتمذبولموؼشؿؾ-مم38 موتـظنقؿممتدرؼؾقني،ممعنقادمموإسندادمموعـففقنوت،ممعمذنراتمموضنعمماٌغنذؼوتممعن

ماٌنممتراتممؼبماظشنعؾيممتشنوركممطؾقفؿنو،مماجملنوظنيمموؼب.ماظعوٌقنيمماظصنقيممعـظؿنيممععمبوظؿعوونمظؾكرباءميدورؼمعشوورات

مذاتماظغنذائلمماظددؿقرماجؿؿوسوتمؼبماٌـظؿيمأعوغيمبقصػفوموتعؿؾماٌلؿقؼوتمعبقعمسؾكماظعؿؾموحؾؼوتمواالجؿؿوسوت

م.اظصؾي

م

ـممسنددممؼبمأؼضنومماجملؿقسنيمموركتشمأساله،مإظقفؿوماٌشورماألطربماظؼطوسنيمجوغىموإظب-مم39 ماٌؿصنؾيمماٌؾنودراتممعن

معنعممبوظؿعنوونمماألشذؼنيمموادنؿفالكمماألشذؼنيممترطقؾيمسـمعمذراتموأسدت.ماٌلؿداعيماظغذائقيمواظـظؿماظؾققظقجلمبوظؿـقع

ماٌنممتراتممؼبماظؾققظنقجلمماظؿـنقعممعقضنقعمموتعنززم(مBioversity International)ماظؾققظنقجلممظؾؿـنقعمماظدوظقنيمماٌـظؿي

م.وظقياظد
م

ذواإلحصاءاتذواظتحؾقلذواظتؼققمذاطعؾوعات
م

ماظغننذائلمواألعننـماظؿغذؼننيمععؾقعننوتموغظننؿماظؿغذؼننيمتؼقننقؿمذبننوالتمؼبماٌؾننذولماظعؿننؾماظػؽننيمػننذهمتشننؿؾ-ذذ:3

مػؿنومماظؿغذؼنيممععؾقعنوتمموغظنؿمماظؿغذؼنيمموتؼققؿوت.مبوظؿغذؼيماٌؿصؾيمواظؾقوغوتمواإلحصوءات(ماٌؾؽرماإلغذارمذظؽمؼبممبو)

م.ماظداخؾلماظؿعوونمعـمسوظقيمعلؿقؼوتمؼلؿؾزعونمذبوالن

م

موععنوؼ ممرنرقمموضنعممؼبماٌلنؿفؾؽمموغبوؼنيمماظؿغذؼيمذعؾيمدورممتـؾمأساله،مإظقفوماٌشورماجملوالتمػذهموؼب-مم41

ماظؾشننرؼيمواظطوضننيمظلشذؼنني،ماظطوضننيمربؿننقىمعـننؾ)مبوظؾقوغننوتماًصننقصموجننفمسؾننكمتؿصننؾمتقجقفقننيموعؾننودئ

ماالضؿصننودؼيماظؿـؿقننيمإدارةموتؾبنندذبفوماظشننعؾيمتعنندػومبقوغننوتموػننلم،(ذظننؽمشنن موعننوم،اٌغننذؼوتمعننـمواالحؿقوجننوت

ـمماظؼطرؼنيمماٌنقجزاتمماظرئقلقيماٌؾودراتموتشؿؾ.مواظزراسيماألشذؼيمعـظؿيمإحصوءاتمبقوغوتمضقاسدمؼبمواالجؿؿوسقي مسن

ماٌؿصنؾيممواظؾقوغنوتمماظصؾي،مذاتماًرائطموردؿماظؿغذؼيمظـؼصمواظؿعرضماظغذائلماألعـماغعداممععؾقعوتموغظؿماظؿغذؼي،

مذنعؾيممتعؿنربممايوظل،ماظقضًموؼب.ماظصقعولمؼبماظؿغذؼيموهؾقؾماظغذائلماألعـموحدةموؼبماٌـظؿيمإحصوءاتمؼبمبوظؿغذؼي

ماظقطنوالتممبننيمماظعؿنؾممظؿـلنقؼممأؼضنومموتنروجمماٌؾنودراتممػنذهممتؼنقدمماظنيتمماظرائندةمماظقحندةمماظزراسقيماظؿـؿقيماضؿصودات

م.5اظشرؼؽي
م

ـمذاظصـؾةذذذاتذاضـرائ ذذوردـمذذاظتغذؼـةذذظـؼصذواظتعرضذاظغذائيذاألعنذاغعدامذععؾوعاتذغظممؾودرةعمادبذت مدسنؿممأجنؾممعن

مودضنيممعقثقضقنيممأطـرمظؾؿعؾقعوتمعصدرمخاللمعـمواظعوٌقيمواإلضؾقؿقيمواظؼطرؼيماظؼطرؼيمدونماٌلؿقؼوتمسؾكماظلقودوتمواضعل

ماظػفنؿمموهلننيممظنف،مماٌعرضنيمماظلنؽونمموظػؽوتماظغذائلماألعـمالغعداممأدقمتقصقػمإجراءمعـماظؾؾدانماٌؾودرةمومتؽـ.موتقضقؿو

مظصنقوشيممظؾدسقةموهؾقؾفوماألدظيمسؾكمضوئؿيمععؾقعوتموادؿكدامماألدودقي،مألدؾوبفمعؿعددةمظؼطوسوتمذوعؾمهؾقؾمخاللمعـ

م.واظؿغذؼيماظغذائلماألعـمتعززموبراعٍمدقودوتموتـػقذ
م

م

                                                           
ماغعندامممععؾقعنوتممغظنؿممسؿؾمإدعوجمحوظقومصبريماظغذائل،مواألعـماٌعؾقعوتمبـظؿماٌؿعؾؼماظعوٌلماألشذؼيمبرغوعٍ/ظؾػووماٌشرتكماًورجلماظؿؼققؿمبعدمم5

ٍم/ظؾػنوومماىدؼندةمماٌشنرتطيمماالدنرتاتقفقيممؼبماظصنؾيممذاتماًنرائطمموردؿماظؿغذؼيمظـؼصمواظؿعرضماظغذائلماألعـ مغظنؿممبشنلنمممواظزراسنيمماألشذؼنيممبرغنوع

م3122مسوممعـمالحؼموضًمؼبماٌـظؿؿونمدؿؼرػوماظيتمواظؿغذويماظغذائلمبوألعـمؼياٌؿعؾماٌعؾقعوت
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ٌممعنمخراممجنرىمماظنيتمماٌقجزاتموػلماظؿغذؼي،مسـمرؼيضطمعقجزاتمإسدادمحوظقوموصبري-مم42 مذنؽؾفو،ممهندؼ

مؼؿصنؾممصقؿنومماظنذطرمماظلنوظػيمماٌعؾقعنوتممظنـظؿمماٌػوػقؿلماإلرورماٌقجزاتموتؿؾع.مربؾقنيمعلؿشورؼـمعـممبلوسدةموذظؽ

موظؾؿمدلنوتممقندةماٌؿماألعنؿممظقطنوالتمماظعوٌقيماظؾقوغوتمضقاسدمعـماٌلؿؿدةماظؾقوغوتموتلؿكدممواظؿغذؼيماظغذائلمبوألعـ

مبوظشنؽؾممعـفنوممربدودامسددامإالمتـؼقحمصبرمملماظؿغذؼيمسـمطوعالمضطرؼومعقجزام83مؼقجدمايوظل،ماظقضًموؼب.ماظقرـقي

م.اىدؼد

م

موتعندم.اظؿغذؼنيممغؼنصمممبمذنرمماإلحصنوءممذنعؾيممبنفممتؼنقممماظذيمبوظؿغذؼيماٌؿصؾماظعؿؾمعـمطؾ مجزءموؼؿعؾؼ-مم43

مؼؿعنذرممعنوممشوظؾنوممعؽؾػنيممصورديمتعدماظيتماألشذؼيمادؿفالكمسـمظؾؾقوغوتمبدؼالمظؽبذموتؼدمماألشذؼي،معقازغوتماظؾؾدان

م".اظعوملمؼبماظغذائلماألعـماغعداممحوظي"ماظلـقيماٌـشقرمأجؾمعـمبقوغوتموؿقعمأؼضوماظشعؾيموتؿقظب.مبفوماظؼقوم

م

ماظغنذائل،مماظـظنوممموتوتؼققؿنمماظغنذائل،مماٌؿـنوولممعؼندارممضقنوسممأؼضنومماجملؿقسنيممػنذهممضؿـماظعؿؾموؼؿـوول-مم44

ـمماألشذؼيمترطقؾيمسـمعمذراتموضعًموضد.ماألشذؼيموتـقعماظدضقؼي،ماٌغذؼوتموغؼصماظطوضي،معـماظؾشرمواحؿقوجوت معن

مأطودبقنيممعنعممذنراطيممؼبماألشذؼنيممسؾنكمموايصنقلممظلدرماظغذائلماألعـماغعدامموعمذرماظغذائلماظـظوممتـقعمدظقؾمضؾقؾ

موتعؿنؾم(.ماظدوظقنيممظؾؿـؿقنيمماألعرؼؽقيماظقطوظيمعـمبدسؿ)مواظؿغذؼيماألشذؼيمذبولمؼبمؿؼـقياظماٌلوسدةمتؼدؼؿ/اظؿعؾقؿمتطقؼر

ماظؾشنريمماىلؿمضقودوتمذبولمؼبماًصقص،موجفمسؾكماٌغذؼوت،معـمواالحؿقوجوتماظؿغذؼيمتؼققؿموذبؿقسيماٌـظؿي

م.ءاألسضوماظدولمإظبماٌقضقعمػذامسـمعشقرةموتؼدؼؿماظـؿقموضػمسـمخرؼطيموضعمخاللمعـ
م

ذاطقداغقةذاظرباعجذيفذاظتغذؼةذإدعاج
م

مظلدنرمماظغنذائلمماألعـ:ماظعؿؾمذبوالتموتضؿ.ماٌـظؿيمإداراتمسربممتؿدمعؿـقسيمأغشطيماجملؿقسيمهػذمتضؿم-م45

م.اإلؼدز/اظؾشرؼيماٌـوسيمغؼصموص وسمواظؿغذؼيماٌؿؽوعؾي؛مواظؾلؿـيماظؿغذوي؛مواظؿـؼقػماجملؿؿعوت؛موتغذؼي

م

ـمماجملؿؿعنوتمموتغذؼنيممظلدرماظغذائلمبوألعـماٌؿعؾؼماظعؿؾموؼـػذم-م46 ٍممضنؿ ـمموادنعممعنزؼ ماٌقداغقنيمماألغشنطيممعن

.مبوظؿغذؼنيمماٌؿصنؾيمماٌشنورؼعممؼبماظرئقللماظعؿؾمذبولمػذامؼعدمظؾطقارئ،ماٌقداغلماٌـظؿيمبرغوعٍموؼب.ماٌعقوريمواظعؿؾ

مذظنؽممؼبممبنوم)ماألسضنوءممظؾؾؾندانمماظنؿؼينمماظندسؿممؿتؼندؼممبوظؿغذؼنيمماٌؿصنؾمماظعؿؾمذبولمؼبماٌؾذوظيماألغشطيمأغقاعموتشؿؾ

م.اظدسقةموأغشطيموعرجعقي،متدرؼؾقيمعقادمووضعم،(اإلغلوغلماجملولمؼبماظشرطوء

م

مبنوظؿـؼقػمماٌؿصنؾمماظعؿؾمؼبمعؽـػمبشؽؾماٌغذؼوتمعـمواالحؿقوجوتماظؿغذؼيمتؼققؿمذبؿقسيمأؼضوموتشوركم-م47

متقجقفقنيممعؾنودئممووضنعممواظؿغذؼني؛مماألشذؼنيممذبنولممؼبماظؼندراتمموبـنوءمماظنؿؼين؛مماظندسؿم:ماألغشطيموتشؿؾ.ماظؿغذوي

ماٌؿعؾؼنيمماألسؿنولمموبعنضمماظصنققي؛مماظغذائقنيممبنوظـظؿمماظؿقسقنيمموزؼنودةمماظؿغذؼنيممظؿقلنيمتروجمعرجعقيموعقادموأدوات

ـممععقنوري،ممسؿنؾممػقماجملول،مػذامؼبمواظعؿؾ.مبوظدسقة ـممسنددممخناللممعن ٍمماظؿقجقفقنيممواٌؾنودئمماٌـشنقراتممعن مواٌـنوػ

م.ماظؽورؼيبمواظؾقرماظالتقـقيمأعرؼؽومعـطؼيمؼبموخوصيماٌقداغلماظربغوعٍمررؼؼمسـمأؼضوموؼـػذمعؾقؿقي،اظؿ

م
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ماظـؾنوتلمماإلغؿوجمذعؾيمععمتعوونمؼبمايضرؼيموذؾفمايضرؼيماظؾلؿـيمؼبماٌـظؿيمبفمتؼقمماظذيماظعؿؾموؼـػذم-م48

مواظطوضنيمماٌـنوخمموذنعؾيمماظؿلػقؾ،موإسودةماظطقارئمقوتسؿؾموذعؾيماٌلؿفؾؽ،موغبوؼيماظؿغذؼيموذعؾيماظـؾوتوت،مووضوؼي

مبشنؽؾممُرؾنؼمماظذيماٌزارسني،متدرؼىمعدارسمغفٍمبنتؾوعماظـؾوتوتمووضوؼيماظـؾوتلماإلغؿوجمذعؾيموبؼقوم.ماظؿلػقؾموإسودة

مؼبمدناٌنمموإداراتمايؽقعنوتمماظشنعؾيممبفنوممتضنطؾعمماظنيتمماٌشنورؼعممدسؿًماظالتقـقي،موأعرؼؽومأصرؼؼقومؼبمعدنمؼبمرائد

ـممادنؿػودةممأضصكمهؼقؼ ماإلغؿنوجمموغظنؿممايضنرؼي،مموذنؾفممايضنرؼيمماظؾلنؿـيممظندسؿمماٌمدلنقيممواألرنرمماظلقودنوتممعن

ـممواغؾـنؼم.مظؾؾلؿـيماٌضوصيماظؼقؿيمدؾلؾيموظؿعزؼزمواظؿلقؼؼ، ـمموطنذظؽمماٌشنورؼع،ممػنذهممسن ماألشذؼنيم"متنقص ممعؾنودرةممسن

م.بوظؿغذؼيمعؿصؾيمسـوصرمتضؿماٌـشقراتمعـمسددم،"ظؾؿدن

م

موؼشؿؾ.ماظطقارئمحوالتمؼبمبوظؿغذؼيمؼؿصؾمصقؿوماٌقدان،مؼبموخوصيمأؼضو،ماظعؿؾمعـمضدراماٌـظؿيموتمديم-م49

مسـماظؿلػىموهلنيماظطقارئمحوالتمؼبمبوظؿغذؼيماٌؿصؾيماٌلوسدةموتؼدؼؿماٌؾؽرماإلغذارمسؾك،مؼؼؿصرمالمظؽـفمػذا،

م.اٌلؿداعيماظغذائلماألعـمدقودوتمررؼؼ

م

مأشذؼنيممسؾنكممايصنقلممؼبمصنردممطنؾممحؼم7::2مسوممؼبمظلشذؼيماظعوٌلماظؼؿيمعممترمجدؼدمعـمأطدمأنموبعدم-م:4

ـمماظؿقنررممؼبمصنردممظؽنؾمماألدودنلممواينؼممطوصقنيممأشذؼنيممسؾنكممايصنقلممؼبمايؼمععمؼؿطوبؼماظذيموعغذؼي،معلعقغي معن

موأدواتمعـففقنوتممإسندادممصبريماٌـظؿي،مإرورمؼبماٌـػذةماٌؾودراتمبنيموعـ.ماٌؾودراتمعـمسددمإسدادمجرىماىقع،

مواظرصندممبوظؿشنرؼعممؼؿصنؾممصقؿنوممتقجقفنوممتؼندمممعؿعنددةممعـففقنيممأدواتموؿقعموصبري.مأسالهمذؾبطرمعومهؼؼمظضؿون

موتؼنقدم.ماظزراسقنيمماظؿـؿقيماضؿصوداتموذعؾيماٌلؿفؾؽموغبوؼيماظؿغذؼيمذعؾيمعـممبشورطيماٌقزاغقوتمووضعمواظؿؼققؿوت

ـمماظزراسقنيمماظؿـؿقنيمماضؿصنوداتممذعؾيماظغذاءمؼبمايؼمذبولمؼبماٌـظؿيمبفمتؼقمماظذيماظعؿؾ مظؿعزؼنزمماظعنوممماظلنقوقممضنؿ

م.ماظغذائلماألعـمحقطؿي

م

ٍممبقضنعمماظزراسقنيممواظصنـوسوتمماظرؼػقنيمماألدودنقيمماظؾـقنيممذنعؾيممؼبمبوظؿغذؼنيمماٌؿصنؾمماظعؿنؾمموؼؿعؾؼم-م51 مبنراع

ماألدودنقيمماظؾـقنيمموذنعؾيمماٌلنؿفؾؽمموغبوؼنيممؿغذؼنيماظمذنعؾيممبننيممضوئؿمتعوونمحوظقوموػـوك.مواظؿغذؼيماألظؾونمصـوسوت

ماظؿغذؼنيممؼبماألظؾنونمموعـؿفوتماألظؾون"معـشقرمإسدادمؼبماظزراسقيماظؿـؿقيماضؿصوداتموذعؾيماظزراسقيمواظصـوسوتماظرؼػقي

م".ماظؾشرؼي
م

ذاظدقاداتذجمالذيفذاطداسدةذتؼدؼم
م

مسؾنكممبوظندسقةمماٌؿصنؾممواظعؿنؾممادنرتاتقفقوتفوموماظؿغذؼنيممبلقودنوتمماٌؿعؾؼيماجملوالتماجملؿقسيمػذهمتضؿذ-م52

مصضنالمماظؿغذؼنيمموادرتاتقفقوتمدقودوتموتؼقم.ماظغذاءمؼبمبويؼماٌؿصؾيمواألغشطيمواظعوٌل،مواإلضؾقؿلماظؼطريماٌلؿقى

ـممدقودوتموضعمبؿدسقؿماظدسقةمأغشطيمسـ مذنقاشؾممإدعنوجممإظبمأسنؿممبشنؽؾمماظعؿنؾمموؼفندلم.مواظؿغنذويمماظغنذائلممظلعن

م.اظعوعيماظلقوديمسؿؾوراتامضؿـماظؿغذؼي

م
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ـممجملؿقسيماظؿوبعماظػرؼؼمؼروجماٌـظؿي،موداخؾم-م53 مسؿنؾممصنؿقؿممؼبماظؿغذؼنيممظؿعؿنقؿممودقودنوتفمماظؿغنذويمماألعن

ماظؿغذؼنيممدورمؼظنؾممأنمضؿونموطذظؽمبوظػفؿ،ماظؿغذؼيمعللظيمؼبماظـظرمضرورةمهظكمأنمضؿونمؼبمػدصفموؼؿؿـؾ.ماٌـظؿي

"مواظؿغنذويمماظغذائلماألعـ"مسؾورةمالدؿكدامماظرتوؼٍمؼبمعمخراماجملؿقسيموأخذت.مزابور(مبوظعؽسمواظعؽس)ماظزراسيمؼب

ماظرئقلنقيممواظردوظي.مجوغؾقومأعرامتؽقنموأالمضؿـقوموظقسمصرضبوماظؿغذؼيمإظبمايوجيمسـماظؿعؾ مؼؽقنمأنمسؾكمظؾؿشدؼد

ـممذبؿقسنيممأؼضنومموتندسؿم.مظؿغذؼنيمامظؿنلعنيممؼؽػلمالماظغذائلماألعـمأنمػلماظصددمػذامؼبماألعرمسؾقفومؼـطقيماظيت ماألعن

مػنذهمموظؾؾنقغم.مواظعنوٌلممواإلضؾقؿنلمماظؼطنريمماٌلنؿقىممسؾنكممواظؿغذؼنيمماظغذائلمظلعـمدقودوتموضعمودقودوتفماظؿغذوي

مؼبمعلنوسدةممسؾنكمماظؾؾندانمموهصنؾم.موتـػقنذػوممادنرتاتقفقيمموظقضنعمماظلقودوتمظدسؿمتقجقفقيمعؾودئموضعًماظغوؼي،

ماظؼؿنيممعنممترممسؿنؾممخطنطمماًصنقص،مموجنفمموسؾنكمماًطط،مػذهمتـػقذموؼبمظؿغذؼيامذبولمؼبمورـقيمسؿؾمخططموضع

م.ظلشذؼيماظعوٌل

م

مدنؾقؾممصعؾك.ماظلقودوتمذبولمؼبمعلوسدةمبؿؼدؼؿمعؿصؾيمأبعودامبوظؿغذؼيماٌعـقيماألخرىماجملؿقسوتموتضؿ-مم54

مسؿنؾممصنؿقؿممؼبمبوظؿغذؼنيمماٌؿعؾؼنيممؾاظشقاشمتعؿقؿمإظبماٌغذؼوتمعـمواالحؿقوجوتماظؿغذؼيمتؼققؿمذبؿقسيمتلعكماٌـول،

ٍممؼبماظؾققظقجلمظؾؿـقعماٌلؿداممظالدؿكدامموتروجمواظزراسي،مظلشذؼيماظقراثقيمبوٌقاردماٌعـقيماهلقؽي متلنفؿمماظنيتمماظنرباع

م.ماظغذائلماألعـمؼب
م

ماطعقاريذاظعؿل
م

ماظعؿؾقنوتممؼبمواٌلنوػؿوتممؾقوغنوتماظموضقاسندممواألدظيماظؿقجقفقيمواٌؾودئماٌـشقراتماٌعقورؼيماظـقاتٍمتشؿؾ-مم55

مظؾكنرباءممواجؿؿوسنوتمموعشنووراتممسؿنؾمموحؾؼنوتممعنممتراتممحضقرمعؽـػمبشؽؾمجرىماظؿؼققؿ،مصرتةموخالل.ماظعوٌقي

م.مبوظؿغذؼيماٌؿصؾيماٌقاضقعمعـموادعومغطوضوممشؾً

م

ماظعؾؿقنيمماٌشنقرةممسنيمذبؿقموتعد.ماٌعقوريمظؾعؿؾماظغوظىماظطوبعمطبؿؾػمأساله،ماٌذطقرةمظؾؿفؿقسوتمووصؼو-مم56

ماظعوٌقنيمماظعؿؾقنوتممؼبمواٌلوػؿوتماظؾقوغوتموضقاسدمواألدظيماظؿقجقفقيمواٌؾودئماٌـؿفوتمأغقاعمحقٌمعـمعروغيمأطـرػو

مذبؿقسنيمموؼب.مداخؾقنوممتعندمماظنيتمماظقحقندةمماظعؾؿقنيمماجملؾنيمموػنلمموهؾقؾفو،ماألشذؼيمعؽقغوتمذبؾيمعـشقرمسـمصضال

موضقاسندمماظؾقوغنوت،ممظؿفؿقنعمموأدظنيممتقجقفقنيممعؾنودئمماٌـؿفنوتممتشنؿؾممواإلحصنوءات،ممواظؿقؾقنؾممواظؿؼققؿماٌعؾقعوت

مػـنوكمماٌقداغقيماظرباعٍمؼبماظؿغذؼيمإدعوجمإرورموؼب.ماٌذطقرةماظؾقوغوتمسـماٌـؾـؼيماٌـشقراتمعـموسددامذاتفو،ماظؾقوغوت

ـممربندودممضندرممأومعـشنقراتممععظؿفنومماٌعقورؼي،مظؾؿقادمعؿـقعمغطوق مذبنولممؼؿصندرػوم)مواألدظنيممقجقفقنيماظؿماٌؾنودئممعن

ماٌؼنومممؼبماٌعقنوريمماظعؿنؾممؼشؿؾماظؼوغقغقي،مواألررمواالدرتاتقفقوتماظلقودوتمذبؿقسيمؼبموأخ ا(.ماظؿغذويماظؿـؼقػ

موطننذظؽماظقرـقننيماظلقودننوتمؼبماظؿغذؼننيمذننقاشؾمإدعننوجمؼبماظلقودننوتمواضننعلمظنندسؿموأدظننيمتقجقفقننيمعؾننودئماألول

م.ماظدسقةمعقادمأوماٌلؿػودةماظدروسوماظـفوحمضصصمتعرضمعـشقرات

م

م.م22ماٌؾقؼمؼبماٌعقورؼيمواٌـؿفوتم:ماٌؾقؼمؼبمبوظؿغذؼيماٌؿصؾيمظؾؿشورؼعمطوعؾيمضوئؿيموترد-مم57
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ذاظـتائجذ–ذثاغقًا
م

ذاجملالذهلذاذاطؽردةذوعواردػاذاظتغذؼةذجمالذيفذاطـظؿةذوالؼةذ-ذأظف
م

ذاظتغذؼةذجمالذيفذاطـظؿةذوالؼةذ-ذ1

م

ـمماغؾـنؼمماظنذيمماظـفوئلماٌـؿٍمطوغًماظيتمواظزراسي،ماألشذؼيمعـظؿيمأصقلمإظبماظعقدةمشؽؾتم-م58 ـممدؾلنؾيممسن معن

معنممترممضنررمم،2:52مسنومممصػل.ماظؿؼرؼرمهلذامعـودؾيماغطالقمغؼطيماظـوغقي،ماظعوٌقيمايربمأثـوءمسؼدتماظيتماٌممترات

مإظبمتلنعكممأنمظؾندبؼرارقوتممؼـؾغلمأغفمعـدوب،م11:محضرهماظذيماظدصوع،مًدعيماظؿغذؼيمظؿلك ماٌؿقدةماظقالؼوت

ـمماألزل،معـنذمماظؾشنرممسرصنفمماظذيماظؾنيماىقعمصؼطمظقس"ماىقع،مضفرمػدلمهؼقؼ ماظنذيمماٌلنؿرتمماىنقعممأؼضنومموظؽن

م2:53مسنومممؼبمFranklin D. Rooseveltماظنرئقسممدسنقةممعنعممومتوذنقوم".ماظؿغذؼنيممسـمايدؼـيماٌعورلمسـفمطشػً

ٍم"مإغشنوءمماالدنرتاظلمماالضؿصوديمFrank McDougalماضرتحم،األربعمايرؼوتمإظب ـممظؾؿقنررمماٌؿقندةمماألعنؿممبرغنوع معن

مإغشنوؤػومماٌؼنرتحمماٌؿقدةماألعؿمعـظقعيمتعوىفوماضؿصودؼيمعشؽؾيمأولماظغذاءمجعؾمسؾكماظرئقسموحٌ"ماظغذاءمإظبماظعقز

م.أوزارػومايربمتضعمسـدعو

م

مأؼنورم/عنوؼقممؼبذبػرجقـقنوممدنربؼـغزممػنقتممؼبمواظزراسنيممظلشذؼنيممدةاٌؿقنمماألعنؿممعممترمروزصؾًماظرئقسموسؼد-مم59

ًممواظزراسيمظلشذؼيمعمضؿيمػقؽيموُأغشؽً.م2:54محزؼران/وؼقغقق ماألشذؼنيممٌـظؿنيممددنؿقرممعلنقدةمموضنعمممبفؿنيمموطؾػن

مممتر،اٌنممغفوؼنيمموؼب.م2:56ماألولمتشرؼـ/أطؿقبرمؼبمطقؼؾؽمؼبمظؾؿـظؿيمعممترمأولمظعؼدماظطرؼؼمبذظؽمصفدةمواظزراسي،

ًم ـمماٌـظؿنيممتلظػن ماظؿغذؼني،ممؼبمأخصنوئلمموػنقممSir John Boyd Orrمهلنوممرئنقسممأولموطنونم،مسضنقاممدوظنيمم53معن

م.6دالالتمعـمذظؽمسؾقفمؼـطقيمعومعع

م

ـمماالغؿفنوءمممتماظذيمواظزراسي،ماألشذؼيمعـظؿيمددؿقرمدؼؾوجيموتـص-مم:5 مسنومممؼبماظـفوئقنيممصنقغؿفممؼبموضنعفممعن

ــ مسؾننكم،2:58 ــذعدــتوؼاتذرص م.2ماٌننودةمؼبماحملننددماألسضننوءمظؾنندولماألولماهلنندلمبوسؿؾننورهمواطعقشــةذةاظتغذؼ

موهؾقنؾممجبؿنعمماٌـظؿنيممتؼنقمممأنمؼنؿعنيممأغفمسؾكمظؾؿـظؿيماألدودقيماظقزوئػمضؿـماظددؿقرمؼـصمذظؽ،مسؾكموسالوة

مصقؿنوممواظدوظقنيمماظقرـقنيمماإلجراءاتمبودبوذمواظؿقصقيمتعزؼزمومواظزراسيمواظؿغذؼيمبوظغذاءماٌؿعؾؼيماٌعؾقعوتموغشرموتػل 

مإظبمأؼضنومموؼشن م.مواظزراسنيممواألشذؼيمبوظؿغذؼيماٌؿعؾؼيمواالضؿصودؼيمواالجؿؿوسقيمواظؿؽـقظقجقيماظعؾؿقيمبوظؾققثمؼؿعؾؼ

مواظغذائقننيماظزراسقننيمبننوظعؾقمماظعوعننيماٌعرصننيمواغؿشننور،مواظزراسننيمواظؿغذؼننيمبوظغننذاءماٌؿعؾؼننيمواإلدارةماظؿعؾننقؿمهلننني

م.مواٌؿوردي

م

                                                           
-http://www.nationsencyclopedia.com/United-Nations-Related-Agencies/The-Food-and-Agricultureمم6

Organization-of-the-United-Nations-FAO-CREATION.html
م
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ذأحـوالذذوزدـ ذذاظزراسقةذاإلغتاجقةذوزد ذ7اظتغذؼةذعدتوؼاتذرص مؼبمظؾؿـظؿيماٌؼررةماظقالؼيموتؿؿـؾ-مم61

م.اظعاطيذاالضتصادذمنوذيفذواإلدفامذاظرؼفذدؽان

م

ماظؾؾندانممأطندتمم،7::2مسنومممؼبمظلشذؼيماظعوٌلماظؼؿيمعممترماغعؼودموسؼىمذظؽ،مبعدمسوعوم61معدىموسؾك-مم62

معبقنعممحصنقلمم"مؼؾنلمممبنومماٌؿعؾنؼمماظرئقلنلمماٌؾندأمذ4517-4555ذظؾػرتةذاالدرتاتقجيذاإلرارمؼبمظؿياٌـمؼبماألسضوء

موعغذؼيمودؾقؿيمطوصقيمأشذؼيمسؾكماألوضوتمعبقعمؼبماظـوس ـممسنددممخػنضممظضنؿونم، ـمماظؿغذؼنيممغؼنصممؼعنوغقنممعن ماٌنزع

معنممترممؼبماهلندلممػذامؼبماظقاردملاظغذائماألعـمتعرؼػمذظؽمبعدموسؾبدلم".3126مسوممؼؿفووزمالمعقسدمؼبماظـصػممبؼدار

ـم/غنقصؿربمم29مإظبم27معـماظػرتةمؼبمروعومؼبماٌعؼقدماظغذائلماألعـمحقلماظعوٌلماظؼؿي مؼعؽنسممظؽنلمم:311ماظـنوغلممتشنرؼ

ماألوضنوتممعبقنعممؼبمطوصيماظؾشرمؼؿؿؿعمسـدعومؼؿقؼؼماظغذائلماألعـ:م"واظؿغذؼيماظغذائلماألعـمإزاءمأطربمبؼدرمطؾقومغففو

ماظؿغذوؼنيممحوجنوتفؿممتؾنيبمموعغذؼنيممودنؾقؿيممطوصقنيممأشذؼنيممسؾنكممواالضؿصنودؼي،ممواالجؿؿوسقنيمماٌودؼي،مايصقلمبػرص

م".واظصقيماظـشوطمعقصقرةمحقوةمؼعقشقامطلماظغذائقيمأذواضفؿموتـودى

م

ًمموحؿكماٌؿقدةماألعؿمعـظؿوتمعـمطؿـظؿيماٌـظؿيمأغشؽًمسـدعوماظؾداؼي،معـذموواضحم-مم64 مأنمايوضنر،مماظقضن

ـممأداديمجزءمغفوإمبؾماٌـظؿي،مسؿؾمعـمؼؿفزأمالمجزءمذبردمتؽـمملماظؿغذؼي ًم.ماٌـظؿنيمموالؼنيممعن مؼبم1:مردودموطوغن

مأنمإظبمتشن ممإصبوبقنيممردوداماظؿؼقنقؿممأجنراهمماظنذيمماألسضنوءمماظؾؾندانممآراءمادؿؼصنوءممسؾنكممردتماظنيتمماظؾؾدانمعـماٌوئي

ـممعضلموضًمأيمؼبمأػؿقيمأطـرمقالؼياظمػذهمتؽـمومل.ماٌـظؿيموالؼيمعـمأدودقومجزءامتشؽؾماظؿغذؼي ،ماينوظلمموضؿـنوممعن

ًممأيمؼبمأػؿقنيممأطـنرمماظصنددممػنذاممؼبمدورػومؼؽـموملماظؿغذؼي،مظلقءماظعوٌقيمظؾعقاضىمإدراطومأطـرمأصؾحماظعوملمألن موضن

م.مايوظلماظقضًمعـمعضك

م

ذاظتغذؼةذجمالذيفذظؾؿـظؿةذاالدرتاتقجقةذاألوظوؼات-ذذ4
م

معؼدعي
م

متـػقنذمموبندأممواظؿكطقطقنيمماالدنرتاتقفقيممظطرضفنوممرئقلنقيممإصالحمبعؿؾقيماٌـظؿيمعرتمققؿ،اظؿؼمصرتةمخالل-مم65

مإظبمجدؼدةموػرعقيمدبطقطقيموثوئؼممشؾ)ماظـؿوئٍمسؾكمعلؿـدمإظبمإرور ٍممعلؿـدة (ماظصنددممػنذاممؼبمجدؼندةممودورةماظـؿنوئ

ماإلرنورممإظبماظؿؼقنقؿممؼرجنعممض،االدنؿعراممضقندمماظػنرتةممألشؾؾقنيمموبوظـلنؾيم.م3222-3121مايوظقنيمماظلـؿنيمصرتةمخالل

ـممظنف،ممطؿرجع"ماظؼدؼؿ"مواظؿكطقطلماالدرتاتقفلماظـؿقذجمإظبماٌلؿـدم3126-3111مظؾػرتةماالدرتاتقفل مبوظـلنؾيممظؽن

.م:312-3121مظؾػنننننرتةماالدنننننرتاتقفلماإلرنننننورمإظبماظرجنننننقعمصبنننننريمواٌؼؾؾننننني،مايوظقنننننيمظلغشنننننطي

                                                           
مؼشنفدمماينوظلمماظقضًمظؽـ.ماظقزنمبـؼصماػؿؿوعومأطـرماظعوملمصقفمطونموضًمإظبمترجعماآلنموالؼؿفومصننماظؿغذؼي،مظـؼصماظصدارةماٌـظؿيمتعطلمبقـؿوممم7

م.اظؿغذؼيمؼبماظـؼصمعشؽؾيمتػققماألسدادمألنمغظرامواظلؿـي،ماظقزنمؼبماظزؼودةمإزاءمغػلفماظقضًمؼبمعؿزاؼدامضؾؼو
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مؼبمرمسقنوممبدأماظذيماٌـظؿيمؼبماظؼطرؼيماظربذبيمإرورمداثادؿقمػقماظؿؼققؿ،مصرتةمؼبمحدثمآخرمتطقرمومثي-مم66

م3121مسنومممؼبمتؼقنقؿمموأجنرىم.ماألجنؾمماٌؿقدطيماظؼطرؼيماألوظقؼوتمألررماظؿقجقفقيماٌؾودئمصدرتمسـدعوم3117مسوم

ٍممصعوظقنيممظزؼنودةمموعػقندةممضنرورؼيممأداةمتعندمماألجؾماٌؿقدطيماظؼطرؼيماألوظقؼوتمأررمأنموجد مؿـظؿنيمظؾماٌقداغقنيمماظنرباع

ًممواٌلنوءظي،ممواظربذبنيممظؾؿكطنقطمماىدؼدماٌـظؿيمغظوممؼبمرئقلقوموسـصرا متؾوؼـنومماٌنذطقرةمماألرنرمموأثنرممجنقدةمموتؾوؼـن

متقجقفقنيممٌؾنودئمماظـفوئقنيمماظؾؿلنوتمموضنعممحوظقنومموصبنريم.ماٌلؿصقبيماٌعوؼ مايوالتمعـمطـ مؼبمتؾىموملمطؾ ا،

م".اظؼطرؼيماظربذبيمأرر"متلؿقؿفمأسقدتمٌومجدؼدة

م

مادنرتاتقفقوتممبقضنعممعطوظؾنيممظؾؿـظؿنيمماإلضؾقؿقنيمماٌؽوتنىممتؽـمملم،3121مسوممغفوؼيمحؿكمصنغفموأخ ا،-مم67

مإظبماإلدارةممنقذجموؼب.مإضؾقؿقي ماإلضؾقؿنلمماٌلؿقىمسؾكمأوظقؼوتمبؿقدؼدمواظربذبيماظؿكطقطمدورةمتؾدأماظـؿوئٍ،ماٌلؿـدة

موتلنؿكدمم.ماإلضؾقؿقنيمماٌنممتراتممؼبمعـوضشنؿفومموونريمماٌـظؿني،ممإدارةمهنددػومماإلضؾقؿقنيممظلوظقؼنوتممأرنرممررؼؼمسـ

ـمماٌؼدعيماظؿقجقفوت ٍممإلسندادمماألوظقؼنوتممظؿقدؼندمماظرئقلنقيمماٌندخالتممطلحندمماظرئقلنقيمماٌنممتراتممعن ماظعؿنؾممبرغنوع

م.ماالدؿعراضمػذامعـمجزءامظذظؽمتؽـموملماإلسدادمضقدماظقثوئؼمػذهمتزالموال.مواٌقزاغقي
م

ماظرئقلقيماظـؿوئٍ
م

ذ;455-4556ذظؾػرتةذاألجلذاطتودطةذواضطةذاالدرتاتقجيذاإلرار

م

ـمم3126-3111مظؾػنرتةمماالدننرتاتقفلماإلرنورممؼؿكنذم-مم68 مغؼطننيم7::2مظعنومممظلشذؼننيماظعنوٌلمماظؼؿنيممعننممترمعن

ـممبعددمؼؾبقددمظؾفقع،ماالغؿشورمووادعمعؼؾقلمش معلؿقىموجقدمبنضرارموؼؾدأمعرجعقي، ـممؼعنوغقنممعن ماظؿغذؼنيممغؼنصممعن

م.ماظغذائلماألعـمبوغعداممؾطوؼرت

م

مؼبمواظػؼنرمماظغنذائلمماألعـماغعداممإظبمإذوراتمتردمذظؽمعـمبدالمو".ماظؿغذؼي"مظعؾورةمذطرمؼردمملم،8اٌفؿيموؼب-مم69

ًم.ماظطؾقعقنيمماٌنقاردممضوسدةموتعزؼزموحػظموتقاصرػو،معلؿداممبشؽؾماألشذؼيمتقص مسؾكمخوصمترطقزمععماظرؼػ، موحؾبؾؾن

ماإلرنورممؼبماظرتطقنزممبوظؿنوظلمموأوظلم،"اظؿغذؼيمغؼص"محقٌمعـماظؿغذؼيمعلوئؾماألػدال،مأوماٌفؿيمؼبمدقاءمطؾ ،مبؼدر

م.اٌلوواةموسدمماظؿغذؼيمٌلوئؾماظؿصديمؼبماألشذؼيمإعداداتمهلنيمظدورماالدرتاتقفل

م

:مظنػمأمادنرتاتقفقؿفوممتعندممادنرتاتقفقو،ممػندصومم23متشنؿؾمماظنيتمماًؿنسمماٌـظؿنيممادرتاتقفقوتمإرورموؼب-مم:6

ـممايندممؼبماٌلوػؿي ـمماغعندامممعن ماهلندلمموؼعندم.مبوظؿغذؼنيمماٌؿعؾنؼمماهلندلممإظبمأضربفنومذاظرؼنػممؼبمواظػؼنرمماظغنذائلمماألعن

ماٌنقارد،ممسؾنكممظؾقصنقلممإغصنوصوممأطـنرمموصرصماظرؼػمؼبماظعقشمظؽلىمعلؿداعيمدؾؾمإتوحي:م3م–مأظػماالدرتاتقفل

مادبنوذممبضنرورةمموؼؼنرم.م9"اظؿغذؼنيممدنقءم"و"ماظؿغذؼنيممغؼص"مإظبماظؿصديمإظبمصراحيمتفدلماظيتماظقحقدةماالدرتاتقفقي

موؼب.ماجؿؿوسقنوممواحملروعنيمماظػؼن ةمماظػؽنوتممبنيموعقاصؾؿفومتغذوؼيمهلقـوتمهؼقؼمإظبمعؾوذرةمتفدلمخوصيمتداب 

م.ماالدرتاتقفلماهلدلمػذامإرورمؼبمؼـػذماظؿغذؼيمذبولمؼبماٌـظؿيمسؿؾمأشؾؾقيمصننماظقاضع،
م

                                                           
م.االدرتاتقفلماإلرورمؼبم35ماظػؼرةممم8
م.عـماظـلكيماإلغؽؾقزؼيم24ماظصػقيماالدرتاتقفل،ماإلرورمعـم53ماظػؼرةممم9
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.ماظؿغذؼنيمموأػندالمماألغشنطيممبنيمظؾعالضيمآخرمادرتاتقفلمػدلمأيمؼبمواضحمبشؽؾمذورةإمأومذطرمؼردمومل-مم71

ـممعلنؿؼؾيممذبؿقسنيممأغفننومسؾنكمماظؿغذؼنيمموتؾبعوعنؾم ماإلرننورمؼعؽنسمموال.ماظضنعقػيمماظػؽننوتمسؾنكممترطنزمماظنيتمماألغشننطيمعن

مذظنؽ،ممسؾكموسالوة.مواألشذؼيماظزراسيمإزاءماظؿغذؼيمؼراسلمغفٍمأومعؿؽوعؾمغفٍمأيم3126-3111مظؾػرتةماالدرتاتقفل

مؼؼندمممأنموبندونممبقضنقح،ممضبنددػوممأنمبدونمواظؿغذؼيماألشذؼيمذبولمؼبمغلؾقيممبقزاتمتؿؿؿعماٌـظؿيمأنمؼػرتضمصنغف

م.معؼـعيمعـطؼقيمأدؾوبو

م
م

ذ4517ذ-4555ذظؾػرتةذاالدرتاتقجيذاإلرارذيفذاطدرجةذظؾؿـظؿةذاظـدبقةماطؿقزات

م
ـممحرجنيممطؿؾنيممتقاصرم• ماظؼطنري،مماٌلنؿقىممسؾنكممظؾؿغذؼنيممواظؿكطنقطمماظلقودنوتممإسندادممتذبنوالممؼبماًنرباءممعن

مبفو؛معؿعؾؼيمبراعٍمووضعمظؾؿغذؼي،متؼققؿوتموإجراء

ـممبؽـفنوممجقدمبقضعماٌـظؿيممتؿعم• ـممتلنؿػقدممأعنونممظشنؾؽيممورنرقممعػنوػقؿمموتؽققنػممتطنقؼرممعن ٍممعن معؿعنددممغفن

مواظؼوغقغقي؛مـقياظؿؼموطذظؽمواالضؿصودؼيماالجؿؿوسقيماظػـقيماًرباتمصبؿِّعماظؿكصصوت

معقاجفؿف؛مؼبمواظضعػماظغذائلماألعـمالغعداممتؼدؼراتمووضعمورصدمضقوسمذبولمؼبمضقؼيمبؼدراتماظؿؿؿعم•

ماألدننريماٌلننؿقؼنيمسؾننكمظؾؿغذؼننيماألشذؼننيمسؾننكماظؼوئؿننيماظؿقلننقـوتمتعزؼننزمؼبمرقؼؾننيمخبننربةماٌـظؿننيممتؿننعم•

م.واجملؿؿعل
م
م

ٍمم:311-3115مظؾػنرتةممجنؾماألماٌؿقدنطيمماًطيمادؿعراضموؼظفر-ذذ72 مذبنولممؼبماٌـظؿنيممصعؿنؾم.مصوثؾنيممغؿنوئ

م3-أظنػمماهلندلممػقمواحدمادرتاتقفلمػدلمؼبمطؾ محدمإظبمطوعـماظؿغذؼي ٍمموؼب، ماظؿغذؼنيمم2-3-3مػنقممواحندممبرغنوع

م.ماألخرىماظرباعٍمععمربدودةمبصالتمودالعؿفو،ماألشذؼيموجقدة

م

ٍممإرنورممؼبماألوظقؼنوتممبشنلنممربنددةممشن مماألجؾماٌؿقدطيماًطيموزؾً-مم73 ماألدودنلمماظؿقجنفم:م"ألنماظربغنوع

مإسطنوءممعنعمماظغذائقي،ماحؿقوجوتفؿمتؾيبمودؾقؿي طوصقيمأشذؼيمسؾكماظلؽونمعبقعمحصقلمتشفقعمػقم2-3-3مظؾربغوعٍ

 األجنؾمماٌؿقدنطيمماًطنيممعـذمجقػريمتغ محدوثماظؼوئؿماهلقؽؾمؼشفدمومل.مودالعؿفو األشذؼيمجقدةمظضؿونماألوظقؼي

مدنالعيممذبنوالتممؼبماظغنذائلممبوظددنؿقرمماٌؿصنؾيم واظؼضوؼوماظغذائقيماٌقاصػوتمسؾكمؼرطزماظربغوعٍمؼظؾمودقل.ماظلوبؼي

ـمماظغذائقني،م واظؿقسقيماظغذائقيمواٌعؾقعوتماألشذؼي،  عنعمماظغذائقني،ممواظؿندخالتمماألدنرةممعلنؿقىممسؾنكمماظغنذائلممواألعن

م".اظُؼطرؼيماظلقودوتمؼبماظؿغذؼيمجبقاغىماظقاجىماالػؿؿوم

م

ًم-مم74 مادننؿعراضموؼنؾنيم.م3118-3113مظؾػنرتةمماألجنؾمماٌؿقدنطيمماًطنيممؼبماألوظبمظؾؿنرةممعمذنراتمموادنؿقدث

ـممضندرممأيمؼعؽنسممعنومماٌقضقسلماٌلؿقىمسؾكماٌمذراتمبنيمعـمؼقجدمالمأغفماٌمذراتمىؿقعمعـففل ـممعن مؼبماظؿقلن

.مبوظؿغذؼنننننيمؾتؿصنننننماظنننننيتماظربغوذبقنننننيماظؽقوغنننننوتمؼبمإالمظؾؿغذؼنننننيمذطنننننرمؼنننننردمملموأغنننننفماظؿغذؼننننني،
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ذ4515ذسامذعـذذاظـتائجذسؾىذاظؼائمذواإلرارذاالدرتاتقجيذاظتخطق 

م

ماظؿغذؼنيممبلنقءممفبوسرتاصنمماظلنوبؼمماإلرنورممسـمػوعومهقالم:312-3121مظؾػرتةماالدرتاتقفلماإلرورمؼعؽسم-مم75

ماألشذؼنيممصقنفممتلنوػؿممي،اظؿغذؼنممودنقءمماىقعمعـمعؿقررمسوملمؼبماٌـظؿيمرؤؼيمتؿؿـؾ:م"مرؤؼؿفمؼبمبذاتفومضوئؿيمطؿللظي

ماالضؿصنودؼيمماظـقاحلمعـمعلؿداعيمبطرؼؼيمصؼرا،ماألطـرماظػؽوتموخصقصوماظؽوصي،مععقشيمعلؿقؼوتمهلنيمؼبمواظزراسي

مم."واظؾقؽقيمواالجؿؿوسقي

م

ـممجزءامؼشؽؾماىقعمسؾكماظؼضوءمؼزالموال-مم76 ـممأمشنؾممتعرؼنػممعنعممظؾؿـظؿنيمماألولماهلندلممعن ماظغنذائلممظلعن

متؾنيبمموعغذؼنيممودنؾقؿيممطوصقنيممبلشذؼنيمماألوضنوتممعبقنعممؼبمطوصنيمماظؾشرمصقفممؼؿؿؿعمسوملمضقوممضؿون.ؼمػ..":مواظؿغذؼي

ماظؾشننرؼيمواظؿغذؼنني".مواظصننقيماظـشننوطمعقصننقرةمحقننوةمؼعقشننقامطننلماظغذائقننيمأذواضفننؿموتـودننىماظؿغذوؼننيمحوجننوتفؿ

ـممهلني:محوءمتقفلاالدرتاماهلدلمؼبمعقجقدة(ماٌلؿفؾؽموغبوؼيماظؿغذؼيمذعؾيمسؿؾمأشؾؾفومؼبموػل) ماظغنذائلمماألعن

م(.ماظغذائلمواظددؿقرماألشذؼيمدالعي)م3موم2مدالم-االدرتاتقفلماهلدلمؼبماٌلوػؿيمبؾعضم،واظؿغذؼي

م

مؼبمتظفنرممأالماظؿغذؼنيممطنودتممواألػندال،ممواظرؤؼيماألدودقي،مبوٌعؾقعوتماٌؿعؾؼماظؼلؿمصؾكاللمذظؽ،موعع-مم77

ماالدنرتاتقفقنيمماهلندصنيممصنننمماظقاضنع،مموؼب.مبوظؿغذؼنيممصراحيمؼؿصؾماظذيموء،حم-االدرتاتقفلماهلدلمؼبمإالماظقثقؼي

ماظؿـظقؿقنيممغؿوئففؿنوممؼربطنونمماظؾنذانممأوماظؿغذؼنيممبفندلممصنرضبيممصنؾيممسؾنكممؼـصنونمماظؾذانماظقحقدانمػؿوموروءمجقؿ

م.اظؾشرؼيمبوظؿغذؼي

م

مصنننممظؾؿـظؿني،ممأدودنقيممالؼنيمومبوسؿؾورػنومماظؿغذؼنيممدنقءممعؽوصقنيممسؾنكممجدؼدمعـمُأطدموبقـؿومثوغقي،موعرة-مم78

ماإلرننورموؼعؽننس.مصننرضبيمظقلننً(محننوءمخبننالل)ماالدننرتاتقفقيمواألػنندالمظؾؿـظؿننيماألولماهلنندلمبنننيماظصننالت

مواضنحمممتودنؽممأومصنالتممأيمبنالممأومربندودةممبصنالتمماٌـظؿيمظعؿؾمرأدقومغففوم:312-3121مظؾػرتةماالدرتاتقفل

م.ياظؿغذؼمبفدلمؼؿصؾمصقؿوماالدرتاتقفقيماألػدالمبني

م

"مبوظؿغذؼنيم"مهدؼندامماٌؿعؾؼنيمماظـؿقفنيممعـفومتـظقؿقي،مغؿوئٍمػبسمحقلمحوءم-االدرتاتقفلماهلدلموبؾبين-مم79

متعنزززم:م4م-حنوءمماهلندلمموػنقمماألسضنوء،ممظؾؾؾدانمواظزراسيماألشذؼيمدقودوتمؼبماظؿغذؼيمذقاشؾمإدعوجمإظبمتفدلماظيت

موؼب.مواظزراسنيمماألشذؼنيممذبنوظلممؼبمربددةمتغذوؼيمذقاشؾمععوىيمسؾكماآلخرؼـماظشلنموأصقوبماألسضوءماظؾؾدانمضدرة

مسؾنكمماظؿغذؼنيممذبنولممؼبماٌـظؿنيممسؿنؾممبرتطقنزمماٌلنؿؼؾمماًنورجلممظؾؿؼقنقؿممادنؿفوبيممجوءم4-حوءماهلدلمصننماظقاضع

ـمماالحؿقوجنوتممبودنؿــوءم(ماظلقودنوتممسؾنكممأدودومؼرطزماظذي)ماظؿغذؼيمذبولمؼبماظعؿؾمظىمؼشؽؾموػق.ماظلقودوت معن

م.اظغذائلماظـظومموتؼققؿماٌغذؼوت
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ماهلنندلمعـفننومؼعننوغلماظننيتمبوظؿفزئننيماظرطقننزةمػننذهمحننقلماظعؿننؾمتـلننقؼمسننـماٌلننمولماظػرؼننؼمواسننرتل-مم:7

م-االدنرتاتقفلمماهلدلمصننمظؾؿـظؿي،مسؿقعوماالدرتاتقفلماإلرورمداخؾمأػؿقؿفمعـماظرشؿمصعؾكم:م"حوءم-االدرتاتقفل

ٍممػبنسممعـمؼضؿفممبو"مطؾ محدمإظبمذبزأمطؽؾ،محوء، موؼؿلنؿم.اظقحنداتممعلنؿقىممسؾنكممغؿقفنيمم78ومتـظقؿقنيممغؿنوئ

مبوهلندلمماٌكنؿصممظؾػرؼنؼممععؿؽنػمموغؾبظنؿم.مبوظضنعػممبقـفنومماظؼوئؿنيممواظصنالتمماًؿنسمماظؿـظقؿقيماظـؿوئٍموراءماٌـطؼ

ماٌؿعنددممواظعؿنؾمماظصنالتممتندسقؿممإظبمظؾقوجنيمماظؿصنديممحملووظنيمم3121ماظـنوغلممتشرؼـ/غقصؿربمؼبمحوءم-االدرتاتقفل

ٍمماظقحداتمغؿوئٍمتقحقدمصرصمهدؼدمررؼؼمسـماٌذطقر،ماظػرؼؼمبنيموتاظؿكصص مصقؿنومماٌؿؼومسنيممأوماٌشنرتطيممواظـؿنوئ

ـممعزؼندممتعزؼنزممؼبممتوعنوممحومسنوممؼؽـمصؾؿمبوظــوء،محظلماٌعؿؽػمأنمورشؿ.ماظشعىمبني مداخنؾممواظؿؿودنؽمماظؿـلنقؼممعن

م.محوءم-االدرتاتقفلماهلدل

م

ـمم،3124-3121مظؾػنرتةمماألجنؾمماٌؿقدنطيمماًطنيممسـمؼياٌـؾـمبوألوظقؼوتمؼؿعؾؼموصقؿو-مم81 معالحظنيمماٌفنؿممعن

مؼعؽنسمماظنذيمماالدنرتاتقفلممبوهلندلممؼؿصؾمصقؿو"(ماظرتطقزمإغفوء"معـمؼصوحؾفموعو)ماظربغوذبلمبوظرتطقزماٌؿعؾؼماظلرد

مسؾنكمماظرتطقزمفوءإغمععمصقفوماظؿغذؼيموإدعوجماظلقودوتمذبولمؼبماظعؿؾمسؾكمبوظرتطقزماٌلؿؼؾماًورجلماظؿؼققؿمتقصقي

م.ماظؼطريماٌلؿقىمسؾكماٌشورؼعمأغشطي

م
م

م4511-4515ذظؾػرتةذواطقزاغقةذاظعؿلذوبرغاعجذ4515-4515ذظؾػرتةذاألجلذاطتودطةذاضطةذعنذعدتخرج
م

ماألوظقؼنيممدنؿقظبمم،3122-3121ماظػرتةموخالل.موطولموحوءمزايماالدرتاتقفقيماألػدالمبنيموثقؼمارتؾوطمػـوك-م214

ًمماظنيتم)مواإلحصنوءاتمماظرؼػقني؛ممواظؿـؿقيمايوئزؼـ؛مبصغور:معؾؼاٌؿمظؾعؿؾ ـممأغشنؽ م؛(جدؼندةمموزنوئػممأربنعممأجؾنفوممعن

ـممدنقوقممؼبماظؽنوؼبمماظغنذاءممؼبمظؾقنؼمماظؿندرصبلمماظؿقؼقؼمظدسؿماظطقسقيماظؿقجقفقيماٌؾودئموتـػقذ موتؿؽوعنؾم.ماظنقرينمماألعن

م.اظغذائلماألعـمدقوديمععمأطربمبؼدرماظؿغذؼيمدقوديمحوظقو
م

ماألدودنقيممبوظلنؾعمماٌؿعؾنؼمماظعؿنؾممؼبماظؿكػقضنوتممبعنضمماألوظقؼنيممذاتماظعؿنؾممذبنوالتممؼبماظزؼنوداتممودؿؼوبؾ-م215

مبـنوءممسؾكماظرتطقزمععماظقرينماٌلؿقىمسؾكماألشذؼيمعؽقغوتمذبولمؼبمظؾعؿؾماٌقصرماظدسؿموأظغل.ماالدؿشراصقيمواظدرادوت

مظصنوحلمماظؼطنريمماٌلنؿقىممسؾنكمماٌشنورؼعممأغشنطيممسؾنكممظرتطقزامإغفوءمأؼضومودقفري.ماجملولمذظؽمؼبماإلضؾقؿقيماظؼدرات

ـمماظؿـػقنذممذنرطوءممععماظؿعوونموزؼودةمأسؾكمعلؿقىمسؾكماالدرتاتقفقيماظلقودوتمذبولمؼبماظعؿؾ مأضنقىمموجنقدممهلنؿمماظنذؼ

م(.اٌدغلمواجملؿؿعمظؾطػقظي،ماٌؿقدةماألعؿموعـظؿيماظعوٌل،ماألشذؼيمبرغوعٍ)ماظؼطريماٌلؿقىمسؾك
م
م

ذاظؼطريذاطدتوىذسؾىذظتغذؼةاذبرجمة
م

ـممطفزءموذظؽماٌصوشيمأوماطؿؿؾًماظيتماألجؾماٌؿقدطيماظؼطرؼيماألوظقؼوتمألررمعؽؿيبمادؿعراضمُأجري-مم82 معن

ـمموطنونم.ماظؼلنؿممػذامعـمدوبؼموضًمؼبمإظقفماٌشورمظؾؿـظؿيماظؼطرؼيماظربذبيمتؼققؿ معندىمماٌلؿعرضنيمماىقاغنىممبننيممعن

مايؽقعقنيمماألوظقؼنوتممظندسؿممتؼـقنيممعلنوسدةممصقفنوممتؼندممماظيتماالدرتاتقفقيمألوظقؼوتامذبوالتمهدؼدمؼبماألررمنوح

م.اظؼطرؼي
م
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مأرنراممأسدتماظيتماألضؾمسؾكماظؾؾدانمرؾببعمؼبمادرتاتقفقيمأوظقؼيمبوسؿؾورػومحؾبددتماظؿغذؼيمأنماظؿؼققؿمووجد-مم83

مأغفنوممسؾنكممإظقفومؼـظرماظؿغذؼيمأنمإظبمتش مذاتفومحدمؼبمظؾغوؼيمػوعيمغؿقفيموػذه.ماألجؾماٌؿقدطيماظؼطرؼيمظلوظقؼوت

م.ماظؾؾدانمداخؾمرئقللمإمنوئلمهد

م

مظلنقءمماألدودنقيممظلدنؾوبممطوصقنوممهؾنقالمماٌـظؿنيممأجنرتممػنؾممػنلمماٌراجعنيممػذهمؼبمإظقفوماٌشورمواٌللظي-مم84

ماألوظقؼنوتممأررموتش م.اظؼطريماٌلؿقىمسؾكماظشقاشؾمظؿؾؽمبػوسؾقيمظؾؿصديماٌـودؾيماالدرتاتقفقوتموحددتماظؿغذؼي

ـممضؾقؾمسددمؼبماظؿغذؼيمُأدرجًمصؾقـؿو.ماظـؼقضمإظبماظؼطريماظؿؼققؿمعـمطفزءمروجعًماظيتماألجؾماٌؿقدطيماظؼطرؼي معن

مصنؾؿفوممصنراحيممضبنددمموملمضنعقػمماألدودنقيمماألدنؾوبممهؾقنؾممطنونممصؼندمماألجنؾ،مماٌؿقدطيماظؼطرؼيماألوظقؼوتمأرر

مؼبماألجنؾمماٌؿقدنطيمماظؼطرؼنيمماألوظقؼنوتممأرنرممإسدادمأنمإظبماظػرؼؼمخؾصمؽ،ذظمسؾكموسالوة.ماألخرىماظعؿؾممبفوالت

ـممعؼدعنيممعندخالتممعـمؼلؿػدمملمزارػوماظيتماظؾؾدان ـممطنوغقاممدنقاءمماظؿغذؼني،ممأخصنوئلممعن موغبوؼنيمماظؿغذؼنيممذنعؾيممعن

مذطنرممؼنردممملموأخن اًم.ماظؾؾدانمؼبمظؾؿـظؿيماظؿوبعنيماظؿغذؼيمأخصوئلمعـمبوظضرورةمأوماإلضؾقؿقيماٌؽوتىمعـمأوماٌلؿفؾؽ

م.ماظؿغذؼيمسـماظؼطرؼيماٌقجزاتمإظبماظقثوئؼمػذهمؼب

م

ماظربذبنيمموواضنعمماألجنؾمماٌؿقدنطيمماظؼطرؼنيمماألوظقؼنوتممأرنرممبننيم"ماغػصنومم"موجنقدمماحؿؿولمذظؽمسـموغؿٍ-مم85

مذبنولممؼبمواظؿندخالتمماظشنقاشؾمموصنقوشيممهدؼندممؼبمظؾغوؼيمضعقػومطونماألررمػذهمبعضمأنماظؿؼققؿموجدمصؼد.ماظؼطرؼي

ٍممتؼقمماظعؿؾقيماٌؿورديمؼبموظؽـماظغذائل،مظلعـماظؾعدمهلذامدؿؿصدىماظيتماظؿغذؼي مظؾغوؼنيمماهلنوممماظعؿنؾممبنؾعضمماظنرباع

(.مذظنؽممسؾنكممعـنوظنيمموبنـغالدؼشمماظصنقعولمموتعندم)مودقودنوتفومموهؾقالتفوموععؾقعوتفوماظؿغذؼيمتؼققؿوتمؼبمواالبؿؽوري

مسؿؾقنيممأعـؾيمبدونمظؽـماألجؾ،ماٌؿقدطيماظؼطرؼيماألوظقؼوتمأررمأػدالمؼبمياظؿغذؼمإلدعوجمجقدةممنوذجمػـوكموبوٌـؾ،

م.ماظعؿؾمبرغوعٍمؼبماظػفؿمػذامتقضح
م

ذاظتغذؼةذجمالذيفذاطـظؿةذعواردم-ذ5
م

ذظؾربغاعجذاظعاديذاطاظقةذاطوارد
م

ذعؼدعة
م

ـمماٌؿقظنيممظؾؿـظؿنيمماألدودنقيمماٌقزاغقنيممتشنؽؾممعقاردماظربغنوعٍماظعنوديمممإن-مم86 مظؾؾؾندانمماٌؼنررةممرتاطوتاالذنممعن

ماظلننـؿنيمصننرتاتمؼبم10اظؿغذؼننيممبقؿننقىماٌؿصننؾيماظربغوذبقننيمظؾؽقوغننوتماٌكصصننيماٌننقاردماظؿؼقننقؿموراجننع.ماألسضننوء

مطؾنفو،ممؼؽـمملمإنمبوظؿغذؼي،ماٌؿصؾيماألغشطيمععظؿمدقلؿقسىموػذا.م:311-3119وم3118-3117وم3115-3116

م.ماظعوديماظربغوعٍممبقاردماٌرتؾطي
م

                                                           
موذظنؽممبوظؿغذؼنيمماٌؿصنؾيمماظربغوذبقنيمماظؽقوغنوتممضؿـماظؿؼـقيماٌلوسدةمتؼدمماظيتماظربغوذبقيماظؽقوغوتمتؾبدرجمملماظـالث،ماظلـؿنيمصرتاتمعبقعمؼبممم10

ماظؿغذؼيمذعؾيممبفؿقعماٌؿعؾؼيماألرضوممؼبموأدرجً.ماظغذائلماظددؿقرمأوماألشذؼيمدالعيمأومبوظؿغذؼيماٌؿعؾؼيمظلغشطيماٌقجفيماٌؾوظغمبنيماظؿؿققزمظصعقبي

م.اٌلؿفؾؽموغبوؼي
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مقنيماظربغوذبماٌنقاردممذبؿنقعم(م2:م)ايلنؾونممؼبماظؿؼقنقؿممأخنذمم،اظعـاديذذاظربغـاعجذذعـواردذمادنؿعراضمموسـد-مم87

معؾوذنرممدسنؿممؼبماٌؼدعنيمماًورجقنيممواإلؼنراداتمماألسضنوءمماظندولممسؾنكمماٌؼنررةمماالذرتاطوتمتشؿؾماظيتمظؾؿـظؿيمياظعودؼ

ماظعودي مواظددنؿقرمماألشذؼيمظلالعيماٌؽرديماٌقاردمذظؽمؼبممبو)ماٌلؿفؾؽموغبوؼيماظؿغذؼيمذعؾيموذبؿقعم(3)م؛ظؾربغوعٍ

ماظربغوذبقنيممظؾؽقوغنوتمماٌكصصنيممظلعنقالمماٌـوزرةمظؾؿغذؼيماٌؽرديمواٌقارد(م4)م؛(اظؿؼققؿمهلذاماًوضعنيمش ماظغذائل

مظلعنقالممةاٌـنوزرمماٌلنؿفؾؽمموغبوؼنيمماظؿغذؼنيممظشنعؾيمماٌؽرديماظؿغذؼيموعقاردم(5)مبلدرػو؛ماٌـظؿيمؼبمبوظؿغذؼيماٌؿصؾي

ـمماٌكصصنيم(ماظغنذائلممواظددؿقرماألشذؼيمبلالعيماٌؿعؾؼيمتؾؽمبودؿــوء) مؼبماٌلنؿفؾؽمموغبوؼنيمماظؿغذؼنيممذنعؾيممأجنؾممعن

م.ذاتفماظربغوذبلماظؽقون

م

ذ4559-4558ذوذ4557-4556ذظؾػـــرتاتذواطقزاغقـــاتذاظعؿـــلذبـــراعجذيفذباظتغذؼـــةذاطعـقـــةذاظربغاجمقـــةذاظؽقاغــاتذ

م;455-:455ذو
م

م:ػلم3116-3115مظؾػرتةمقزاغقياٌوماظعؿؾمبرغوعٍمؼبمبوظؿغذؼيماٌؿصؾيمغوذبقياظربماظؽقوغوت
م

 220A1ماظلقودننوتمتقجقننفمظؿقلنننيماألشذؼننيمظننـؼصمواظؿعننرضماظغننذائلماألعننـمبوغعنندامماًوصننيماٌعؾقعننوتذ

م(اظصؾيمذاتماًرائطموردؿماألشذؼيمظـؼصمواظؿعرضماظغذائلماألعـماغعداممسـماٌعؾقعوتمغظؿ)

 221A2ماٌلؿداعيماظؿـؿقيمظؿقؼقؼماظؿغذؼيمهلنيم

 221A4ماألدرةمعلؿقىمسؾكمواظؿغذؼيماظغذائلمبوألعـمظؾـفقضماجملؿؿعقيماظؿداب م

 221A5مواظؿدرؼىمواالتصوالتمواظؿغذوؼيماظغذائقيماظؿقسقيم

 221A6ماظطقارئمحوالتمؼبماألدريماظغذائلمواألعـماظؿغذؼيم

 221P1موجقدتفوماألشذؼيمدالعيمألشراضمذوياظؿغمواظؿؼققؿماٌغذؼوتمعـماالحؿقوجوتم
م

م::311-3119موم3118-3117مظؾػرتتنيمواٌقزاغقيماظعؿؾمبرغوذبلمؼبمبوظؿغذؼيماٌؿصؾيماظربغوذبقيماظؽقوغوت

م
 2DA05ماألدرةمعلؿقىمسؾكماٌعقشيمودؾؾمواظؿغذؼيماظغذائلماألعـم

 2DA06ماٌلؿفؾؽموسكموزؼودةمواظؿغذوؼيماظغذائقيماظؿقسقيم

 2DP02ماٌؿغ ماظغذائلماالضؿصودمؼبماظؿغذويمواظؿؼققؿماٌغذؼوتمعـموجوتاالحؿقم

 3BA01اظصؾيمذاتماًرائطموردؿماألشذؼيمظـؼصمواظؿعرضماظغذائلماألعـماغعداممععؾقعوتمغظومم 

م
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مرئقلقيمغؿوئٍ
م

ذ(األعرؼؽقةذاظدوالراتذبكالف)ذعواردذاظربغاعجذاظعاديذظؾؿـظؿةذاطخصصةذظؾتغذؼة:ذ1ذاشدول
م

 

م;455/:455ػرتةذظؾقزاغقةذاطبرغاعجذاظعؿلذوم4558/4559ػرتةذظؾقزاغقةذاطبرغاعجذاظعؿلذوذ4556/4557ػرتةذظؾقزاغقةذاطجذاظعؿلذوبرغاع 

 األرضامذاظػعؾقة اطقزاغقة األرضامذاظػعؾقة اطقزاغقة األرضامذاظػعؾقة اطقزاغقة 

 1,038,103$ 1,033,253$ 877,816$ 856,831$ 829,761$ 830,627$ ذبؿقعمعقاردماٌـظؿي

اٌؿعؾؼنننننيمماٌنننننقارد

 12,051$ 11,966$ 10,870$ 10,046$ 11,062$ 10,850$ بوظؿغذؼي

 1.16 1.16 1.24 1.17 1.33 1.31 ؼبماٌوئي

       

ذبؿنقعمعننقاردمذننعؾيمم

اظؿغذؼننننيموغبوؼننننيمم

 23,190$ 22,052$ 20,186$ 18,598$ 19,726$ 19,061$ اٌلؿفؾؽ

عقاردمذنعؾيماظؿغذؼنيممم

غبوؼنننيماٌلنننؿفؾؽممو

 5,940$ 5,743$ 5,547$ 4,951$ 5,749$ 5,373$ اٌؿعؾؼيمبوظؿغذؼي

 25.61 26.04 27.48 26.62 29.14 28.19 ؼبماٌوئي

       

 1,038,103$ 1,033,253$ 877,816$ 856,831$ 829,761$ 830,627$ ذبؿقعمعقاردماٌـظؿي

عقاردمذنعؾيماظؿغذؼنيممم

وغبوؼنننيماٌلنننؿفؾؽمم

 5,940$ 5,743$ 5,547$ 4,951$ 5,749$ 5,373$ ظؿغذؼياٌؿعؾؼيمبو

 0.57 0.56 0.63 0.58 0.69 0.65 ؼبماٌوئي

م

ـمماٌوئيمؼبم2.4محقاظلمعـمغؼصًمظؾؿغذؼيماٌكصصيماٌـظؿيمعقاردمأنمأسالهماظقاردماىدولمؼؾني-مم88 مذبؿنقعممعن

مسؾنكمماظػعؾقنيمماظـػؼنوتمموجووزت.ماظلـؿنيمرتاتصمعـماظـالثماظػرتاتمعدىمسؾكماٌوئيمؼبم2.26مسبقمإظبماٌـظؿيمعقارد

معندىممسؾنكمماٌلنؿفؾؽمموغبوؼنيمماظؿغذؼنيممذنعؾيممعنقاردممذبؿنقعمموطنونم.ماٌوئنيممؼبم1.2محبقاظلماٌقزاغقيمؼبماٌدرجماظدوام

ـمماٌكصصيماظـلؾيموطوغً.ماٌـظؿيمذبؿقعمعـماٌوئيمؼبم3مغلؾيمعـمبؼؾقؾمأسؾكماظلـؿنيمصرتاتمعـماظـالثماظػرتات معن

ـمماظنـالثمماظػرتاتمعدىمسؾكمعلؿؿرمغؼصونموحدثماٌوئيمؼبم41معـمضؾقالمأضؾمظؾؿغذؼيماظشعؾيمقاردعمذبؿقع مصنرتاتممعن

ًممصؼندمماٌـظؿنيممعقاردمذبؿقعمعـمطـلؾيمظؾؿغذؼيماظشعؾيمطردؿفوماظيتماٌقاردمأعو.ماظلـؿني ـممأضنؾمماظندوامممسؾنكممطوغن معن

م.م3118-3117موم3116-3115ماظػرتتنيمبنيمغؼصونمأضكؿموحدثماٌوئيمؼبم1.81مغلؾي
م

ذ(األعرؼؽقةذاظدوالراتذبكالف)ذاطختؾػةذاطدتوؼاتذسؾىذاظعاديذاظربغاعجذعواردذتوزؼ :ذ4ذاشدول
م
 ;455/:455ػرتةذظؾقزاغقةذاطبرغاعجذاظعؿلذو 4558/4559ػرتةذظؾقزاغقةذاطبرغاعجذاظعؿلذو 4556/4557ػرتةذظؾقزاغقةذاطبرغاعجذاظعؿلذو 

 

اٌقزاغقنننننننيم

بوظننندوالراتم

 عرؼؽقياأل

ماألرضننننننننوم عـماجملؿقع%م

ماظػعؾقنننننننني

مبوظننندوالرات

 األعرؼؽقي

معنننننننننـ%م

 اجملؿقع

اٌقزاغقننننننننيم

بوظنننندوالراتم

 األعرؼؽقي

عننننننـم%م

 اجملؿقع

ماألرضننننننننوم

ماظػعؾقنننننننني

مبوظننندوالرات

 األعرؼؽقي

ـم%م معنننن

 اجملؿقع

اٌقزاغقننننننننيم

بوظنننندوالراتم

 األعرؼؽقي

عننننننـم%م

 اجملؿقع

ماألرضنننننننننوم

ماظػعؾقنننننننني

مبوظننندوالرات

 األعرؼؽقي

معنننننـ%م

 قعاجملؿ

 79 9,529 75 9,017 77 8,377 76 7,663 %78 8,646 77 8,299ماٌؼر

ماإلضؾقؿقيم اٌؽوتى

مواإلضؾقؿقيماظػرسقي
2,517 23 2,416 22% 2,383 24 2,493 23 2,949 25 2,522 21 

  12,051  11,966  10,870  10,046  11,062  10,816مذبؿقعماظؿغذؼي

م
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مسؾنكمماظػرسقنيمماإلضؾقؿقنيم/اإلضؾقؿقنيممواٌؽوتنىمماٌـظؿنيممعؼنرممبننيمماظؿغذؼنيممدعنقارممتقزؼعمأسالهماىدولمؼؾني-مم89

معنعمماظالعرطزؼنيممواٌؽوتنىمماٌؼنرممبننيمماٌنقاردممتقزؼنعمماتلنؼمماظلنـؿني،ممصنرتاتممعـماظـالثماظػرتاتمعدىموسؾك.ماظلقاء

.ماظالعرطنزيممقىظؾؿلنؿمماٌوئنيممؼبم36محنقاظلمموغلنؾيمماٌرطنزيممظؾؿلؿقىماٌقاردمعـماٌوئيمؼبم86محقاظلمغلؾيمدبصقص

ًمماظػعؾقي،ماظـػؼوتمحقٌموعـ.ماٌرطزيماٌلؿقىمسؾكماٌقزػنيمعالكمضدراتمؼبمطؾ ًامرتػوسًواماظؿقزؼعمػذاموؼعؽس معوظن

م.ماظالعرطزؼيمظؾؿؽوتىموظقسماٌؼرمظصوحلماظؿػووتوت
م

ذباظتغذؼةذاطتصؾةذاظعؿلذجماالتذحدبذاظعاديذاظربغاعجذواردعذتوزؼ :ذ5ذاشدول
م

 ;455/:455ذظؾػرتةذوعقزاغقةذاظعؿلذبرغاعج 4558/4559ػرتةذظؾقزاغقةذاطبرغاعجذاظعؿلذو 4556/4557ػرتةذظؾقزاغقةذاطلذوبرغاعجذاظعؿ 

 

اٌقزاغقننننننننيم

بوظنننندوالراتم

 األعرؼؽقي

عننننننـم%م

 اجملؿقع

ماألرضنننننننوم

ماظػعؾقنننننني

مبوظدوالرات

 األعرؼؽقي

معننننننـ%م

 اجملؿقع

اٌقزاغقننننننننيم

بوظنننندوالراتم

 األعرؼؽقي

عننننننـم%م

 اجملؿقع

مماألرضننننننننو

ماظػعؾقنننننننني

مبوظننندوالرات

 األعرؼؽقي

معنننننـ%م

 اجملؿقع

اٌقزاغقننننننننيم

بوظنننندوالراتم

 األعرؼؽقي

عننننننـم%م

 اجملؿقع

ماألرضنننننننننوم

ماظػعؾقننننننننني

مبوظنننندوالرات

 األعرؼؽقي

معنننننننننـ%م

 اجملؿقع

ماظغنذائلمماألعـماغعداممععؾقعوت

موردنؿمماألشذؼيمظـؼصمواظؿعرض

 خرائطفو

4,384 40 4,074 37 4,294 43 4,123 38 5,298 44 5,126 43 

 16 1,923 16 1,858 16 1,781 15 1,459 14 1,558 13 1,437 اظؿغذوؼيماظؿقسقي

ماٌعقشنيممودنؾؾمماظغنذائلمماألعـ

 ماألدرةمعلؿقىمسؾك
3,599 33 3,795 34 2,822 28 3,169 29 2,855 24 2,937 24 

 17 2,065 16 1,955 17 1,797 15 1,471 15 1,635 13 1,430 اظعؾؿقيماٌشقرة

  12,051  11,966  10,870  10,046  11,062  10,850 ةاظتغذؼذجمؿوع

م
مذبنولممؼبماظقادنعيمماظعؿنؾممذبنوالتممحلنىمماٌؼلنؿيممظؾؿغذؼنيمماٌكصصنيمماٌقاردمأسالهماظقاردماىدولمؼؾني-مم:8

ـمماظنـالثمماظػنرتاتممعبقنعمموؼب.م11اظربغوذبقنيمماظؽقوغنوتممحلنىممظؿصنـقػفومموصؼوماظؿغذؼي ًمماظلنـؿنيممصنرتاتممعن محصنؾ

ـممحصيمأضكؿمسؾكماظصؾيمذاتماًرائطموردؿماألشذؼيمظـؼصمواظؿعرضماظغذائلماألعـماغعداممععؾقعوت ماظنيتمماٌنقاردممعن

ـمموػنقمماظعؿنؾممذبنوالتممأضكؿمثوغلمأعوماٌوئي؛مؼبم55موم51مغلؾيتمبنيمتراوحً مسؾنكمماٌعقشنيممودنؾؾمماظغنذائلمماألعن

ًممظنيتماماظؿؼققؿمصرتةمأثـوءماٌقاردمعـمضدرمأػؿمسؾكمأؼضومحصؾمصؼدماألدريماٌلؿقى مؼبم35مإظبم44مغلنؾيممبننيممتراوحن

ـممعؿلنووممعلنؿقىممسؾنكمماظعؾؿقنيممواٌشقرةماظغذائلمبوظؿـؼقػماٌؿعؾؼونماجملوالنموحصؾ.ماٌقزاغقيمضقؿمحقٌمعـماٌوئي معن

مزؼنودةمماظصنؾيممذاتماًنرائطمموردؿماألشذؼيمظـؼصمواظؿعرضماظغذائلماألعـماغعداممععؾقعوتمعـؾمعـؾفؿوموذفداماٌقارد،

م.مواألرضومماظـلؾيمحقٌمعـمقارداٌمؼبمصعؾقي
م

ذاطقداغقةذظؾرباعجذاطاظقةذاطوارد
م

مواظؿقزؼنعمماٌقزاغقيمحقٌمعـموذظؽمبوظؿغذؼيماٌؿصؾيمظؾؿـظؿيماٌقداغقيمظؾرباعٍمأؼضومادؿعراضًوماظؿؼققؿمأجرى-مم91

مذبؿنقعممعقزاغقنوتممسؾنكممؿضنوئممأدغوهماظقاردماظؿقؾقؾمأنمعـماظؿقذؼرمؼؿعنيمأغفمإال.ماٌوسبيماىفوتموحلىماإلضؾقؿل،

ماظؿقؾقنؾممػذامصننموظذظؽمبوظؿغذؼيمعؾوذراماتصوالماٌشورؼعمؼبمضؾقؾيمسـوصرمأومأغشطيمإالمتؿصؾمالماٌعؿود،موؼب.ماٌشورؼع

مإظبمإذنورةممبوظػعنؾمممتـنؾمموظؽـفنوم.مظؾؿغذؼنيمماٌـظؿنيممتؽردنفومماظيت(ماٌقزاغقيمحقٌمعـ)ماٌقداغقيماظرباعٍمغلؾيمؼبمؼؾوظغ

م.مبوظؿغذؼيمعؿعؾؼيمسـوصرمأومأغشطيمتؿضؿـماظيتمظؾؿـظؿيماٌقداغقيماظرباعٍمغلؾي
م

                                                           
م.األدريماٌلؿقىمسؾكماٌعقشيمودؾؾماظغذائلماألعـمبـدمهًم221A6موم22A4ومم221A2ماظربغوذبقيماظؽقوغوتمعبعًم،3115/3116ماظػرتةمؼبمم11
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ذذباظتغذؼةذاطتصؾةذاطقداغقةذاظرباعجذعقزاغقةذزؾقل:ذ6ذاشدول

م
 

ذيفذاطشــــــارؼ ذغـــــوعذ

 4515-4556ذاظػرتة

 

ذاطقزاغقـــةذجمؿـــوع

ذباظـــــــــــدوالرات)

 (األعرؼؽقة

 

ذعقزاغقـــــةذعـــــن%ذ

ــ  ــارؼ ذمجقــ ذاطشــ

 باظتغذؼةذاطتصؾة

 

 اطشارؼ ذسدد

 

ــن%ذ ــددذعـــــ ذســـــ

ذاطتصــــؾةذاطشـــارؼ ذ

 باظتغذؼة

 

ذذاطقزاغقــــةذعتودــــ 

ذباظـــــــــــدوالرات)

 (األعرؼؽقة

ذاطتصـؾةذذاطشارؼ ذق مج

 باظتغذؼة

231,381,308  134  1,726,726 

ماظؿؼينماظؿعوونمعشورؼع

مبوظؿغذؼيماٌؿصؾي
181,232,613 78.3 110 82.1 1,647,569 

ماظطننننقارئمعشننننورؼع

مبوظؿغذؼيماٌؿصؾي
50,148,695 21.7 24 17.9 2,089,529 

ماظؿعوونمبرغوعٍمعشورؼع

مبوظؿغذؼيماٌؿصؾيماظؿؼين
7,947,197 3.4 34 25.4 233,741 

ماظؿؼينماظؿعوونمعشورؼع

ماٌؿقظيمبوظؿغذؼيماٌؿصؾي

ماٌقزاغقيمخورجمعـ

173,285,416 74.9 76 56.7 2,280,071 

ماٌؿصنننننؾيماٌشنننننورؼع

موننووزماظننيتمبوظؿغذؼنني

مدوالرملعؾققغمفوؿعقزاغق

178,232,436 77.0 34 25.4 5,242,130 

ماظؿؼينماظؿعوونمعشورؼع

ماظنيتممبوظؿغذؼنيمماٌؿصؾي

معقزاغقؿفنننننومونننننووز

مدوالرمعؾققغل

140,078,814 60.5 29 21.6 4,830,304 

ماٌؿصؾيماظطقارئمعشورؼع

موننووزماظننيتمبوظؿغذؼنني

 دوالرمعؾققغلمعقزاغقؿفو

38,153,622 16.5 5 3.7 7,630,724 

م

متؾؾنغمممبقزاغقنيممبوظؿغذؼنيممعؿصالمعشروسوم245مػـوكمطونمدـقات،م7ممتؿدماظيتمبوظؿؼققؿماٌشؿقظيماظػرتةمخالل-مم92

م12اظننؿؼينماظؿعننوونممبشننورؼعمعـفننوماٌوئننيمؼبم93مغلننؾيمتعؾؼننًماٌشننورؼع،مػننذهموعننـ.مدوالرمعؾقننقنم342مسؿقعننو

ـمموطنونم.ماظطنقارئممعؾنودراتممغطوقمؼبمتؼعمعـفوماٌوئيمؼبم29مو مونووزمممبقزاغقنيم(ماٌوئنيممؼبم36)معشنروسومم45مبقـفنوممعن

م.سؿقعوماٌقزاغقيمعـماٌوئيمؼبم88معـؾًمدوالرمعؾققغل

                                                           
مظؾؿـظؿنيمماظعنوديممواظربغوعٍماٌوسبنيمعـماٌؿقلماظؿؼينماظؿعوونموتشؿؾم،"ظؾطقارئ"مطؿشورؼعماٌصـػيمش ماٌشورؼعمتؾؽمػلماظؿؼينماظؿعوونمعشورؼعممم12

م(.ظؾرباعٍماًوصماظؿؿقؼؾموبعضماظؿؼينماظؿعوونمبراعٍمتضؿماظيت)
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ذ13ظؾؿـظؿةذاطقداغقةذاظرباعجذمبجؿوعذباطؼارغةذباظتغذؼةذاطتصؾةذاطقداغقةذاظرباعج:ذ7ذاشدول
م

 

 4515-4556ذاظػرتةذيفذاطشارؼ ذغوع

 

ــةذجمؿــــــــوع ذاطقزاغقــــــ

 (األعرؼؽقةذباظدوالرات)

 

ذمجقــــ ذعقزاغقــــةذعــــن%ذ

 باظتغذؼةذاطتصؾةذاطشارؼ 

 

ــن%ذ ــةذعـ ــوعذعقزاغقـ ذجمؿـ

 اطشارؼ 

 - - 2,343,906,629 اٌـظؿيمعشورؼعمذبؿقع

 - - 1,251,497,954 ظؾؿـظؿيماظؿؼينماظؿعوونمعشورؼعمذبؿقع

 - - 1,092,408,675 ظؾؿـظؿيماظطقارئمعشورؼعمذبؿقع

 - - 179,801,322 اظؿؼينماظؿعوونمبراعٍمعشورؼعمذبؿقع

 10  231,381,308 مبوظؿغذؼيماٌؿصؾيماٌشورؼعمعبقع

 14.5 78.3 181,232,613 مبوظؿغذؼيماٌؿصؾيماظؿؼينماظؿعوونمعشورؼع

 4.6 21.7 50,148,695 مبوظؿغذؼيماٌؿصؾيماظطقارئمعشورؼع

 4.4 3.4 7,947,197 بوظؿغذؼيماٌؿصؾيماظؿؼينماظؿعوونمبراعٍمعشورؼع

م

ٍمممبفؿنقعممبوٌؼورغنيممبوظؿغذؼنيمماٌؿصنؾيممظؾؿـظؿنيمماٌقداغقنيمماظرباعٍمسؾكماٌؾؼوةماظـظرةموتؾني-مم93 ماٌقداغقنيمماظنرباع

ـمماٌوئنيممؼبم21مغلنؾيممسؾنكممضوصرمبوظؿغذؼيماٌؿصؾماظعؿؾمأنم14ظؾؿـظؿي ماظطنقارئممعشنورؼعممحصنيممنإمبنؾم.ماجملؿنقعممعن

مؼمخنذممأنمؼـؾغنلممأخرى،موعرة(.ماٌوئيمؼبم6معـمدغلأمعـفؿومطؾ)مأضؾمبوظؿغذؼيماٌؿصؾيماظؿؼينماظؿعوونمبراعٍموعشورؼع

ماٌؿصنؾممظؾعؿنؾمماحملندودمماظؿقاجندممسؾكماألعـؾيمعـمعزؼدامإالمؼؼدممظـماظذيماظؾداؼي،مؼبمإظقفماٌشورماظؿقذؼرمايلؾونمؼب

م.مظؾؿـظؿيماٌقداغقيماظرباعٍمؼبمبوظؿغذؼي

م

ذؼةباظتغذذاطتصؾةذاطقداغقةذظؾرباعجذاإلضؾقؿيذاظتوزؼ :ذ8ذاشدول
م

 
 اطشارؼ ذغوع

 
ذاطقزاغقـةذذجمؿوع

ذباظـــــــدوالرات)

 (األعرؼؽقة

 
ذمجقـ ذذطقزاغقة%ذ

ذاطتصــؾةذاطشــارؼ 

 باظتغذؼة

 
 اطشارؼ ذسدد

 
ذاطشـارؼ ذذظعدد%ذ

 باظتغذؼةذاطتصؾة

 
ذاطــــــــــــا ون

ــقون ذاظرئقدـــــــ

ذحدـــــــــــــب)

 (اطقزاغقة

 
ذاطــــــــــــا ون

ــقون ذاظرئقدـــــــ

ذســــددذحدــــب)

 (اطشارؼ 

 اظػوو بؾفقؽو 44.8 60 41.8 96,626,464 أصرؼؼقو

 دؾوغقوإ األوروبلماالهود 20.1 27 27.3 63,107,972 اهلودئمواحملقطمدقوآ

 - - 0.7 1 0.3 782,170 اظقدطكمدقوآومأوروبو

مواظؾقننرماظالتقـقننيمأعرؼؽننو

 اظؽورؼيب
 اظػوو إدؾوغقو 24.6 33 24.1 55,736,279

 اظػوو إدؾوغقو 3.7 5 1.1 2,652,507 األدغكماظشرق

 - أٌوغقو 3.0 4 3.4 7,801,582 قياألضوظقؿ

 بؾفقؽو بؾفقؽو 3.0 4 2.0 4,674,334 اظعوٌقي

م

                                                           
م.صؽيمطؾمذبؿقعمأدوسمسؾكماٌـػذةماٌشورؼعمجملؿقعماٌؽقؼيماظـلىمم13
م.غظوممععؾقعوتمإدارةماظرباعٍماٌقداغقي يماظرباعٍماٌقداغقيمظؾؿـظؿيمإظبمتؼورؼرمتـػقذؼلؿـدمذبؿقعمأرضوممعقزاغقمم14
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مواحملنقطممآدنقوممإظبمثنؿممأصرؼؼقو،مإظب(ماٌوئيمؼبم56محقاظل)ماٌشورؼعمإظبماٌؼدمماظؿؿقؼؾمعـمغلؾيمأسؾكمتؽرس-مم94

ـممبوظؽنودممأضنؾم)ماظؽنورؼيبممرواظؾقنمماظالتقـقيمأعرؼؽوموبعدػوم،(اٌوئيمؼبم38مغلؾيمعـمبوظؽودمأسؾك)ماهلودئ م36مغلنؾيممعن

م.مبوظؿغذؼيماٌؿصؾيماٌشورؼعمأجؾمعـماٌقاردمعـمتذطرمالمغلىمإالمهلومتقصرمصالماألخرى،ماٌـورؼمأعو(.ماٌوئيمؼب

م

ـممصؼنطمماٌوئنيممؼبم7مغلؾيمإالمتصؾموال.ماٌقزاغقيمخورجمعـمعقاردمعـمظؾؿـظؿيماٌقداغقيماظرباعٍمأدودوموتؾبدسؽبؿ-مم95 معن

ـمماظقرـقنيممواظرباعٍماظؿؼينماظؿعوونمبراعٍمررؼؼمسـماٌقداغلماٌلؿقىمإظبمظؾؿـظؿيماظعوديماظربغوعٍمقيقزاغع ماظغنذائل،ممظلعن

ـمماٌقصرماظدسؿمعـماٌوئيمؼبم5:مغلؾيمدبصصمبقـؿو مظؾؿنوسبنيممأوظنلممهؾقنؾمموؼب.ماٌقداغقنيممظؾعؿؾقنوتمماٌقزاغقنيممخنورجممعن

ـممطنؾ ممبػورقموبؾفقؽومأدؾوغقومبزشًم،9ماٌؾقؼمؼبماٌعروضمبوظؿغذؼيمؿصؾياٌماٌـظؿيمأغشطيمؼدسؿقنماظذؼـماظرئقلقني مسن

ـممػقؿـنيممتعزىمأنموبؽـ(.ماظؿقاظلمسؾكمدوالرمعؾققنم43.3مومدوالرمعؾققنم64)ماٌقزاغقيمذبؿقعمحقٌمعـماآلخرؼـ مػنذؼ

ـمماًوصماظربغوعٍمعشورؼعمإظبماٌوسبني مهؼقنؼممصنـدوقممإظبماٌؼندمممدسؿاظنممإظبموطنذظؽمماظالتقـقنيممأعرؼؽنوممؼبماظغنذائلممظلعن

ـممطنؾممؼبمايضنرؼيمموذنؾفممايضرؼيماظؾلؿـيموعشورؼعم،(دؾوغقوإمحوظيمؼب)مظلظػقيماإلمنوئقيماألػدال موأعرؼؽنوممأصرؼؼقنوممعن

ممبلنوصيممتؿؾعفنومم،(دوالرمعؾققنم32)ماٌقزاغقيمحقٌمعـم15عـػردمعوغحمثوغلمأطربمأٌوغقوموتعد(.مبؾفقؽومحوظيمؼب)ماظالتقـقي

ماظؿعنوونممعـظؿنيممخورجمعـمعوسبنيمأطربم17أصرؼؼقوموجـقبم16طقظقعؾقومععم،(دوالرمعؾققنم:.31)ماألوروبقيمقضقياٌػمضرؼؾي

م.دوالرمعؾققنم24.9مطؾقفؿوموذبؿقعماالضؿصودي،ماٌقدانمؼبواظؿـؿقيم
م

ذاظتغذؼةذجمالذيفذاظبشرؼةذاطوارد
م

مبوظؿغذؼنيمماٌؿصنؾمماٌـظؿيمبعؿؾماالضطالعمصبريم،عـمػذاماظؿؼرؼرم(جقؿ)مماألولماظؼلؿمؼبمضؾؾمعـموردمٌوموصؼوم-م96

ماٌلنؿفؾؽمموغبوؼنيمماظؿغذؼنيممذعؾيمخورجماظؿغذؼيمضدرةمرصدماظصعىموعـ.ماٌـظؿيمداخؾمواظشعىماإلداراتمعـمسددمؼب

معلنؿقىممسؾنكممأعنومماٌقارد،موإدارةمواظؿكطقطماالدرتاتقفقيمعؽؿىمجوغىمعـمصرؼحمبوسرتالمهظكمالماظؼدرةمػذهمألن

م.اٌقزاغقيمخورجمعـمأعقالمعـمتلتلمعقاردػومأنمحقٌمصؼطمعمضؿيماظؼدرةمننصماٌشورؼع

م

ماالدننرتاتقفقيمعؽؿنىممضندعفومماظننيتماٌعؾقعنوتممإظبمادنؿـوداممأدغننوهماظنقاردةممظؾقزنوئػممهؾننقالماظؿؼقنقؿمموأجنرىمم-م97

مودسنؿمماظؿـػقذمتؼورؼرموإسدادماظربغوذبلماظؿكطقطمغظومموػقماٌمدلي،مععؾقعوتمغظوممررؼؼمسـماٌقاردموإدارةمواظؿكطقط

ٌمم18اٌلنؿفؾؽمموغبوؼيماظؿغذؼيمذعؾيمسؾكماظقزوئػمهؾقؾموؼرطز.ماظؿؼققؿ مصنرتةممأثـنوءمماظؿغذؼنيممخنرباتممترطنزتممحقن

موؼنؾنيم.ماظػرسقنيمماإلضؾقؿقنيمماٌؽوتنىمموعلؿقىماإلضؾقؿقيماٌؽوتىمعلؿقىموسؾكماٌؼرمؼبماظقزوئػماظؿؼققؿمومشؾ.19اظؿؼققؿ

م.زبؿؾػيمعلؿقؼوتموسؾكماظرتىمزبؿؾػمؼبماظؿؼققؿمصرتةمءأثـوماظقزوئػمتطقرمأدغوهماىدول
م

                                                           
م.دوالرمعؾققنم32.8مذبؿقسفومعؿعددةمعؾودراتمم15
مطقظقعؾقومؼبماألحودؼيماالدؿؽؿوغقيماظصـودؼؼممبقجىمعشورؼعممتقؼؾمم16
م.رؼؼلاألصمظؾفـقبماإلمنوئقيماىؿوسيمبؾدانمؼبمواحدمإضؾقؿلمعشروعممتقؼؾمم17
م.3116-3115مظؾػرتةمواٌقزاغقيماظعؿؾمبرغوعٍمؼبمواألشذؼيماظؿغذؼيمذعؾيمتلؿكمطوغًمم18
ـممععؾقعوتمتقاصرتمم19 ـمماظنـالثممظؾػنرتاتممبوظـلنؾيمماظقزنوئػممسن م؛3117/3118م؛3115/3116:مبنوظؿؼققؿمماٌشنؿقظيمماظرئقلنقيمماظلنـؿنيممصنرتاتممعن

3119/311:. 
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ذاطدتفؾكذومحاؼةذاظتغذؼةذذعبة/واظتغذؼةذاألشذؼةذذعبةذيفذاظتغذؼةذوزائفذتطور:ذ9ذاشدول
م

 

ذظؾػرتةذواطقزاغقةذاظعؿلذبرغاعج

4556-4557 

ذظؾػرتةذواطقزاغقةذاظعؿلذبرغاعج

4558-4559 

ذظؾػرتةذواطقزاغقةذاظعؿلذبرغاعج

455:-455; 

 اٌؼر اىؿقع 

ماٌؽوتى

 اإلضؾقؿقي

ماٌؽوتى

ماإلضؾقؿقي

 اٌؼر اىؿقع اظػرسقي

ماٌؽوتى

 اإلضؾقؿقي

ماٌؽوتى

ماإلضؾقؿقي

 اٌؼر اىؿقع اظػرسقي

ماٌؽوتى

 اإلضؾقؿقي

ماٌؽوتى

ماإلضؾقؿقي

 اظػرسقي

     1 1     1 1     3 3 د

   3 3 6   3 4 7   3 4 7 6ل

 1 2 6 9 1 2 4 7 2 1 5 8 5ل

 1   4 5 1   5 6 2   5 7 4ل

 اجملؿوع
25 17 4 4 21 14 5 2 21 14 5 2 

م

ماٌؼنرممعلؿقىمسؾكماظؿغذؼيمذبولمؼبموزوئػمثالثماٌلؿفؾؽموغبوؼيماظؿغذؼيمذعؾيمصؼدتماظؿؼققؿ،مصرتةموأثـوءم-م98

ًمم،اظندرجوتممبنيماظقزوئػمتقزؼعمؼبمأؼضومهقلموحدث.ماظالعرطزيماٌلؿقىمسؾكمواحدةمووزقػي مجقاغؾنفممأػنؿممطوغن

م.عدؼرمرتؾيمعـماظعؾقوماظقزوئػمعـموزقػؿنيمصؼدان

م

ـم.ماظؿغذؼنيممذبنوالتممعـمتؼينمذبولمظؽؾماٌكصصيماظؾشرؼيمظؾؿقاردمهؾقالمأؼضوماظؿؼققؿموأجرىم-م99 مغظنوممموضنؿ

ًم،ماظؿؼقنقؿممودسؿماظؿـػقذمتؼورؼرموإسدادماظربغوذبلماظؿكطقطمغظوممأيماٌمدلي،مععؾقعوت مؼبمعدرجنيمموزقػنيممطنؾممرؾببطن

.مععننيممبرغنوذبلممظؽقنونممعقزاغقنيممإظبممؼرتجنؿممعنومموػقمعؽقؼي،مبـلؾيماظقزقػيمبفذهمعؿعؾؼنيموعقزاغقيمسؿؾمبرغوعٍمطؾ

مؼبماألوظقؼنوتممترتقنىممؼنؾنيممسـصنرمممبـوبنيممبرغوذبلمطقونمطؾمداخؾمصردمطؾمثؼؾمُاسؿربماظؿقؾقؾ،مػذامإجراءموظغرض

محوظنيمماظقزنوئػ،مممحلىمأجريماظذيماظؿقؾقؾ،مغؿوئٍموتشؾف.مؿفؾؽاٌلموغبوؼيماظؿغذؼيمظشعؾيماألسؿماظعؿؾمذبوالت

ًممعبقعفوماظـالثماظلـؿنيمصرتاتمصػل.ماظؿغذؼيمذبولمؼبماٌقاردمدبصقصمأدوسمسؾكماظؿقؾقؾ ماٌعؾقعنوتممغظنؿممحصنؾ

ًممدبصنقصممؼبماألطربماظـصقىمسؾكماظصؾيمذاتماًرائطموردؿماألشذؼيمظـؼصمواظؿعرضماظغذائلماألعـماغعداممسـ ماظقضن

ماظنذيمماألدنرة،ممعلنؿقىممسؾنكمماٌعقشنيممودنؾؾمماظغنذائلمماألعـمهؼقؼمطونمصؼدمظؾعؿؾمتولمذبولمأطربمأعو(.ماٌقاردمأي)

معلنؿقىممسؾنكمماظعؾؿقنيممواٌشقرةماظغذائلماظؿـؼقػمذبوالموحصؾ.ماظؿؼققؿمصرتةمؼبماٌقاردمؼبمغصقىمأػؿمسؾكمأؼضومحصؾ

ماًنرائطمموردنؿمماألشذؼيمظـؼصمواظؿعرضماظغذائلماألعـماغعداممسـماٌعؾقعوتمغظؿمعـؾمبوظػعؾموذفداماٌقارد،معـمعلوو

م.واألرضومماظـلؾيمحقٌمعـماٌقارد/اظقضًمؼبمزؼودًةماظصؾيمذات

م

مبلنالعيممعؼورغنيم)ماظؿغذؼنيممألغشنطيمماٌكصصنيمماظؾشرؼيماٌقاردمغلؾيمأنمإظقفوماظؿقصؾممتماظيتماظـؿوئٍمأػؿموعـم-م:9

ًممضدمٌؼر،امعلؿقىمسؾك(ماظغذائلمواظددؿقرماألشذؼي ـمماشبػضن .ماظؿؼقنقؿممصنرتةممخناللمماٌوئنيممؼبم38مإظبماٌوئنيممؼبم42معن

ًمماٌؽقؼنيمماظـلنؾيممصننماظػرسقي،ماإلضؾقؿقيم/اإلضؾقؿقيماٌؽوتىمعلؿقىمسؾكماالشبػوضمػذامؼـعؽسمالموبقـؿو ماظنذيممظؾقضن

مإظبمػنذامموؼعزى.ماٌؼرمؼبمسؾقفمػلمصومطـ امأضؾمبوظؿغذؼيماٌؿعؾؼماظعؿؾمؼبماٌلؿقؼوتمػذهمسؾكماظقزوئػمذوشؾقمؼؼضقف

ـممذبوالتمؼبماٌؾذولماظعؿؾمسـمأؼضومعلموظيماإلضؾقؿقيمودونماإلضؾقؿقيماظقزوئػمأن ماظغنذائل،ممواظددنؿقرمماظغنذائلمماألعن

م.اٌكؿصماإلضؾقؿلماٌؽؿىمضبددػوماظيتماإلضؾقؿقيمظلوظقؼوتمطؾ مبشؽؾماظقضًمػذامأوظقؼوتمهدؼدموطبضع

م
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ذاظرئقدقةذاظـتائجذ-ذ6

م

متصنغممملمصنغفنومم،(واألػندالمماظرؤؼنيم)مظؾؿـظؿيماالدرتاتقفقيماألررمعلؿقؼوتمأسؾكمسؾكمتظفرماظؿغذؼيمأنمرشؿم-م1:

مشنرضم/طفندلمماظؿغذؼنيممودبؿػنلم.مبقضنقحممبنفمماٌـظؿيمسؿؾمربطمععماظؿغذؼي،مػدلمحقلمتدورمحبقٌماينيمذظؽمؼب

ماٌـظؿنيممادنرتاتقفقوتممبننيممصنرضبيممتصنالممأؼنيمموجنقدممسندمممؼبماالتلنوقممسندممموؼـعؽس.مآخر"متؼـقومذبوال"مظؿصؾح

م.ظؾؿـظؿيمواحدمرضؿمواهلدلماالدرتاتقفقيمواألػدال

م

ماظقضنقحمماغعنداممموإظبماظؿغذؼني،ممذبنولممؼبمتػعؾفمأنمظؾؿـظؿيمؼـؾغلممبومؼؿعؾؼمصقؿوماظرؤؼيماغعداممإظبمػذاموؼش م-م2:

مسؾنكم(مظلعؿماٌؿقدةمواظزراسيمألشذؼياميٌـظؿماألولماهلدل)ماظؿغذؼيمذبولمؼبمؼلفؿمأنماٌـظؿيمظعؿؾمبؽـمطقػمبشلن

ـمماظؿغذؼيمذبولمؼبماٌـظؿيمسؿؾمؼعوغلموبوظؿوظل(.ماظؼطرؼيمواٌلؿقؼوتماٌـظؿيمعلؿقىمسؾك)ماٌلؿقؼوتمعبقع "ممأثنرممعن

موظؽـفنوممععوىؿفنو،ممايوظلماإلصالحمضبوولمرئقلقيمعللظيمػذهموتعد.ماٌلؿؼؾماًورجلماظؿؼققؿمأطدهماظذيم،"اظؿؼقضع

ماجملنوالتممبننيمماظؿـلنقؼممظضنعػمماظرئقلنقيمماألدنؾوبممبننيممعـمؼؽقنموضد.مبلدرػوماٌـظؿيمؼقاجفمهدؼوممتـؾمعوزاظً

ـممبندالمماإلدارؼيمبوظقحداتماٌقزاغقيماسؿؿوداتمدبصقصمغظومممارتؾوط(مسوممبشؽؾ)مماظؿؼـقي ماالدنرتاتقفقيمماألػندالممعن

م.اٌقاردمغدرةمدقوقمؼبماظؿـظقؿقيمواظـؿوئٍ

م

مخطنقةمم3122-3121ممظؾػنرتةممواٌقزاغقنيمماظعؿنؾمموبرغوعٍم3124-3121مظؾػرتةماألجؾماٌؿقدطيماًطيمومتـؾم-م3:

مسؾنكمماظؿغذؼنيممذبنولممؼبماٌـظؿنيممأوظقؼنوتممجقندامموتعؽس.ماظؿغذؼيمذبولمؼبماٌـظؿيمسؿؾمأوظقؼوتمتقضقحمؼبماألعوممإظب

مذبنولممؼبماٌلنؿقىمماظرصقنعمماظعؿنؾممؾنكمسمسؿؾنفوممؼبماٌـظؿيمترطقزمععماٌلؿؼؾ،ماًورجلماظؿؼققؿمبفمأوصكماظذيماظـقق

م.اظغذائلماألعـمدقودوتمؼبموثقؼمسبقمسؾكماظؿغذؼيمدقودوتمإدعوجمأدق،موبشؽؾماالدرتاتقفقي،ماظلقودوت

م

ـممهلننيم:محنوءمم-اإلدرتاتقفلماهلدلموؼدسؿم-م4: ـممواظؿغذؼنيمماظغنذائلمماألعن ماىدؼندمماإلدنرتاتقفلمماإلرنورممضنؿ

مذبنوالتممؼبموخندعوتفومموغقاوفوماٌـظؿيمهؾقالتموغشرمتقظقد"مصقص،اًموجفم،سؾك:312-3121مظؾػرتةمظؾؿـظؿي

ٍممسؾنكمماألسضنوءمماظؾؾدانمحصقلمهلنيمسـمصضال"مواظؿغذؼيمواظزراسيماظغذائلماألعـ معنعممواٌعؾقعنوتمماظؿقؾنقالتممغنقات

مم20 .واظزراسيماظغذائلمواألعـماظؿغذؼيمبشلنماٌعرصيمتؾودلمسؾكماألسضوءماظؾؾدانمضدرةمأؼضومتعزؼز

م

مظؾؿغذؼنيمماٌكصصنيمماٌنقاردممطوغًماٌـظؿي،موالؼيمضقءمسؾكمأغفماظؿؼققؿمإظقفومخؾصماظيتماظرئقلقيماظـؿوئٍموعـم-م5:

ـممظؾؿغذؼنيمماٌؽردنيمماٌنقاردمموحاوتنرتم.معؼبـولذذشريذبشؽلذعـخػضةمودؿظؾ ماظػنرتةممؼبماظربغوذبقنيمماظؽقوغنوتممررؼنؼممسن

ماظعوديمعذبؿقمعـماٌوئيمؼبم2.4مإظبماٌوئيمؼبم2.7مبنيم:3115-311 مغصنػممحنقاظلممإالمؼلفؿموالمظؾؿـظؿي،ماظربغوعٍ

ـممتؽنرسمماٌـظؿنيممصنننمموػؽذا،.ماظؿغذؼيمذبولمؼبماٌلؿفؾؽموغبوؼيماظؿغذؼيمذعؾيمأغشطيمؼبماٌؾؾغمػذا ماظقصنوءممأجنؾممعن

مؼبمظؿؼـقنيماماًنربةممتؼدؼؿمأجؾمعـماظعودؼيمظرباذبفوماٌقصرماظؿؿقؼؾمعـماطائةذيفذ5.9ذعنذأضلماظؿغذؼيمذبولمؼبمبقالؼؿفو

م.األدودلماجملولمػذا
م

                                                           
 .:311ماٌؿقدة،مظلعؿمواظزراسيماألشذؼيمـظؿيٌم:312-3121مظؾػرتةماإلدرتاتقفلماإلرورمم20
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مزبؾػنيًمماٌؼر،معلؿقىمسؾكماٌلؿفؾؽموغبوؼيماظؿغذؼيمظشعؾيماٌؽرديماظؿغذؼيمعقزاغقيمعقاردمأربوعمثالثيموترتطزم-م6:

ماٌلنؿقىممسؾنكمماألشذؼنيممودنالعيمماظؿغذؼنيممٌقزػمتؿوحمموطوٌعؿود،.ماظالعرطزؼيمظؾؿؽوتىمعؿوحيمصؼطماٌوئيمؼبم36مغلؾي

ماألشذؼنيممبلنالعيمماٌؿصنؾيمماألغشطيمودسؿمواظلػرمظؾؿقاصؾمدوالرم25م111محقاظلمتؾؾغمدـقؼيمأدودقيمزاغقيعقماإلضؾقؿل

مإجنراءممأيمؼؾبؿكنذممملمإذامأطـنرمماٌنقاردممتـنوضصمماحؿؿنولممإظبماظؿؿقؼؾماووػوتموتش .مأصرؼؼقومحبفؿمعـطؼيمؼبمواظؿغذؼي

ـممبقضقحمؼش معومػـوكموظقس.ماًصقصمبفذا مأليمخوصنيممأوظقؼنيممتنقظلمماٌـظؿنيممأنمإظبمرداٌنقاممدبصنقصممخناللممعن

ـم"مبويؿوؼنيم"محظقنومماظغنذائلممواظددنؿقرمماألشذؼيمدالعيمأنمالإمآخر،مدونماظؿغذؼيمذبولمؼبماظعؿؾمسـوصرمعـمسـصر معن

م.اظؿؼققؿمصرتةمأثـوءممتًماظيتماٌقزاغقيمدبػقضوت
م

ماٌوئنيممؼبم21مغلؾيموتؽرس.مظؾغوؼيمضعقػيمطيمبشورمإالمبوظؿغذؼيماٌؿصؾيمظؾؿشورؼعماٌقداغقيماظرباعٍمهظكموالم-م7:

ـم.مبوظؿغذؼنيمماٌؿعؾؼنيمماٌشنورؼعممتندسقؿممأجؾمعـمسوٌلمغطوقمسؾكماٌقداغقيمظؾرباعٍماٌكصصيماٌقاردمعـمصؼط ًمموعن ماٌؾػن

مبوظؿغذؼيمتؿعؾؼمواظطقارئماظؿؼينماظؿعوونمبراعٍمعشورؼعمعـمطؾمعـماٌوئيمؼبم6معـمأضؾمأنمظؾـظر، مضنؽقؾيممغلنؾيمموػل،

ماظؿغذؼنيممذبنولممؼبماٌوسبنيمماىفنوتممأػنؿممػنلمموأٌوغقوموبؾفقؽومأدؾوغقومأنمظالػؿؿومماٌـ موعـ.مؾغوؼيظ مسؾنكمموظؽـفنوم،

ماظنيتمماٌؼنوبالتممأثـنوءممتلطندمموضندم)مؼشن مموػنذام.مبوظؿغذؼنيمماٌرتؾطنيمماٌوسبيماظرئقلقيماىفوتمتشؽؾمالماظدوظلماظـطوق

مذبنولممؼبمعصنداضقيممذامررصنوممبوسؿؾورػومصعوظقيمأطـرمسبقمسؾكمعؽوغؿفوماٌـظؿيمتردخمظؽلمأغفمإظب(ماظؿؼققؿمصرؼؼمأجراػو

مرئقلنقنيممعنوسبنيممعـماٌقداغقيمظرباذبفوماظؿؿقؼؾمعـمأسؾكمعلؿقؼوتمإلدرارمهلومعؿوحيمطؾ ةمإعؽوغقيمصفـوكماظؿغذؼي،

م.اظؿغذؼيممبلؿقىمظالرتؼوءماظطرؼؼمخرؼطيممبؾودرةماٌرتؾطنيمأوظؽؽمالمدقؿو
م

ذاظتغذؼةذجمالذيفذاطـظؿةذظدورذظشاعلاذاظتؼققم-ذذباء
م

ذ4515-4556ذاظػرتةذيفذاظتغذؼةذجمالذيفذذواإلضؾقؿقةذاظعاطقةذاظتحدؼاتذ-ذ1

م

ـممبعقندامماألدودقيماألشذؼيمأدعورماظعوٌقيماألشذؼيمأزعيمدصعًم،3119موم3117مسوعلمبنيم-م8: معالؼننيممعؿـنوولممسن

مأدنعورممارتػوعمأنمورشؿ.ماألشذؼيمذراءمسؾكماظػؼ ةمظلدرمأصالمدةاحملدوماظؼدرةماألزعيمػذهموأرػؼً.ماظـوسمعـماظػؼراء

مصغوظؾنومماظزراسني،ممذبنولممؼبماألجنؾمماظطقؼؾنيممظالدنؿـؿوراتممحنوصزامموؼؼندممماٌنالكممصنغورممبعنضممؼػقندممأنمبؽـماألشذؼي

مذظنؽ،ممسؾنكممالوةوس.ماألدقاقماخؿاللمبلؾىماٌزارسنيمدخقلمؼبمزؼودةمإظبماألشذؼيمأدعورمؼبماالرتػوعمدائؿومؼؾبرتجؿمالمعو

مودصنعم.ماألشذؼنيممظشنراءممدخقهلؿمعـمطؾ امضدراماألخرىماظػؼ ةمواألدرماٌعدعنيمواظعؿولماٌالكمصغورمعـمطـ مؼلؿكدم

مشن ممبشنؽؾممبذظؽماٌرأةموتؿلثرمظؾؽـ ؼـ،ماظشرائقيماظؼدرةمصبووزمعومإظبماألشذؼيمبلدعورم3119مسوممؼبماٌػوجهماالرتػوع

م.سؿقعومعؿـودى
م

ـمماظندول،ممعبقنعممسؾنكمم:311مسنومممؼبماظالحؼيمواالضؿصودؼيماٌوظقيماألزعيمتوأثرم-م9: مسؾنكممأضنقىممطنونممأثرػنوممظؽن

ًم.مهلنومماظؿصديمؼؿعنيماظيتماظػؼرمعلؿقؼوتمأسؾكمصقفومتقجدمواظيتماحملدودة،ماٌقاردمذاتماظـوعقيماظؾؾدان مػنذهمموسوغن

ماظػؼنراءممظؾلنؽونممبوظـلنؾيممأػؿفومطونمورمبو.مؿوناالئؿموغؼصماظصودراتمواشبػوضماالضؿصوديماالغؽؿوشمآثورمعـماظؾؾدان

مأثنورممعقاجفنيمموؼب.ماإلمنوئقنيمماٌعقغنيممعلنؿقىممواشبػنوضمماًنورجممؼبماٌؼقؿنيماٌقارـنيمعـماٌوظقيماظؿققؼالتماشبػوض

موبقنعممأضؾ،مطؿقوتموأطؾماظغذائقي،ماظؼقؿيمؼبمأضؾمأشذؼيمبودؿفالكماظظرولمععماألدرمتؽقػًمماالضؿصودي،ماالغؽؿوش

مم21 .واظؿعؾقؿماظصققيماظرسوؼيمسـمواظؿكؾلماإلغؿوجقي،مصقلاأل
م

                                                           
م.3121مؼؾقلأ/دؾؿؿربمؼب،ماظعوٌقيماظغذائلماألعـمبلزعيماٌعينماٌلؿقىماظرصقعماظػرؼؼمسـماظصودرماظشوعؾماحملدثماظعؿؾمرورإممم21
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ـمماظؿؼرؼرمؼبماظعوٌلماألشذؼيموبرغوعٍمواظزراسيماألشذؼيمعـظؿيمأصودتم،2:81مسوممعـذماألوظلموظؾؿرةم-م:: محوظنيم"مسن

ـممؼعوغقنومجقوع(ماظعوملمدؽونمدؾبدسمحقاظل)مذكصمعؾقورمعـمأطـرمبلنم:311مظعوم"ماظعوملمؼبماظغذائلماألعـماغعدام معن

ـممذنكصممعؾقنوريممإظبمؼصنؾممعنوممؼعوغلمغػلف،ماظقضًموؼب.ماظلعراتماظـوضصيماظغذائقيماظـظؿمبلؾىماظؿغذؼيمؼبمغؼص معن

ـممسنددممؼؼندرم)مايدؼندممغؼنصممعـفوماظدضقؼي،ماٌغذؼوتممؼبمغؼص مسنددممؼؼندرم)مأظنػمموصقؿنوعنيم(مذنكصمممبؾقنورمماٌؿنلثرؼ

م.مغوعقيمبؾدانمؼبمؼعقشقنموساظـمأوظؽؽموععظؿ.مواظققد(مذكصمعؾققنم51مبنماٌؿلثرؼـ

م

ـممؼعوغقنماظذؼـمظلذكوصماٌؼدرؼـمواظـلؾيماظعددمتـوضصم،3121مسومموؼبم-211 معؾقنقنمم36:مإظبماظؿغذؼنيممغؼنصممعن

ـمماظعوٌقني،ممايؾقبمربوصقؾموزؼودةم3121مسوممؼبماٌؿقضعماالضؿصوديماظـؿقمزؼودةمإظبمذظؽموسزيمذكص، مأدنعورممظؽن

مألزعنوتممتؿعنرضممبؾندامم33مسؾكماظعوملمؼبماظغذائلماألعـماغعداممحوظيمتؼرؼرمرطزم،3121مسومموؼب.معؿؼؾؾيمزؾًماألشذؼي

مأومرنقؼالممادنؿؿرتممأزعوتمحدوثماظؾؾدانمػذهموذفدت.موادؿؿرارهماىقعمذققعمخوصموجفمسؾكمؼزدادمحقٌمعطقظي

مأحندثمموتؾبظفنرم.معقاجفؿفنوممسؾنكممربندودةممبؼدرةموهؾًماظلقاء،مسؾكماإلغلونمبػعؾمأوماظطؾقعيمبػعؾموضقسفو،متؽرر

ـممؼؼنربممعوموبـؾقنمتغذؼيمغوضصقماظؾؾدانمتؾؽمدؽونمعـماٌوئيمؼبم51محقاظلمأنماظؾقوغوت ـمماٌوئنيممؼبم31معن مذبؿنقعممعن

م.اظعوملمؼبماظؿغذؼيمغؼصمعـمؼعوغقنمعـ

م

مؼؾؾنغممبعنددم،ماهلنودئممواحملنقطممآدقومعـطؼيمػلماظؿغذؼيمغؼصمعـمؼعوغقنمعـمأطـرمتضؿماظيتماٌـطؼيموعوزاظًم-212

مخػنضممؼب(م7::2)مظلشذؼنيمماظعنوٌلمماظؼؿنيممعنممترممػدلمؼؿؿـؾموبقـؿو.م22اظؿـوضصمؼبمآخذةماألسدادمظؽـمعؾققن،م689

ـمماألولماهلندلممؼلنعكم،م3126مسوممؼؿفووزمالمعقسدمؼبمايوظلمعلؿقاهمغصػمإظبماظؿغذؼيمغؼصمعـمؼعوغقنمعـمسدد معن

مؼؿفنووزممالمعقسندممؼبماينوظلممعلؿقاهمغصػمإظبمؿغذؼياظمغؼصمعـمؼعوغقنمعـمغلؾيمخػضمإظبمظلظػقيماإلمنوئقيماألػدال

ـمم2مرضنؿمماهلدلمهؼقؼمسبقماظؿؼدممبعضمأحرزموضد.م3126مسوم ماغؿشنورممتـنوضصممعنعممظلظػقنيمماإلمنوئقنيمماألػندالممعن

مسنومممؼبماٌوئنيممؼبم27مإظبم3:-1::2ماظػنرتةممؼبمماظؿغذؼنيممغؼصمعـمؼعوغقنماٌوئيمؼبم31معـمماظعوٌلماظصعقدمسؾكماىقع

ٌمماظصنقراءممجـنقبممأصرؼؼقنوممؼبمارتػوسنوممأطـنرمماظؿغذؼيمغؼصمعـمؼعوغقنماظذؼـماألذكوصمغلؾيمزاظًموعو.م3121 محقن

م.اٌوئيمؼبم41متؾؾغ

م

ـمماظعنوٌلمماظؼؿنيممعنممترمموضؾؾنفوممظلظػقي،ماإلمنوئقيماألػدالموحددتم-213 مسنددممخػنضمم،(1::2)ماظطػنؾممأجنؾممعن

مودنقءممبنوىقعممؼؿعؾنؼممآخنرممطؿمذنرمم3126مسنومممحبؾنقلممياٌوئنممؼبم61مبـلنؾيمماظنقزنممغؼنصممعـمؼعوغقنماظذؼـماألرػول

مسوٌقومعلقفومجرىمبؾدام97مبنيموعـ.ماظؿغذؼي مبقـؿنومماٌوئني،ممؼبم32مغلنؾيمموتؿدػقرمعـفوماٌوئيمؼبم55مغلؾيمتؿقلـ،

مهؼنؼممالمأصرؼؼقنوممأنم3118محؿكم1::2مسوممعـماالووػوتموتؾني.موأصرؼؼقومآدقومؼبماٌؾققزماظؿقلـمعـمعزؼدمهؼؼ

مرضنؿمماهلندلممظؿقؼقنؼم(ماألصرؼؼنلمماىـقبمبؾدانمؼبمتؼدممأيمإحرازمسدممعع)ماظقزنمغوضصلمغلؾيمخػضمؼبمطوصقوموتؼدع

ـمماظؿغذؼيمدقءمسؾكمعمذرامأطربمبؼدرمؼعؿربماظذي)ماظـؿقموضػموؼؿَِّؾع.مظلظػقيماإلمنوئقيماألػدالمعـم2 ماووػنوتم(ماٌنزع

م(رػننؾمعؾقننقنم289)ماًوعلننيمدننـمهننًماظـوعقننيماناظؾؾنندمأرػننولمعننـمثالثننيمطننؾمعننـمواحنندموؼعننوغلم23 .صوثؾنني

                                                           
م.معؾققنم689مإظبمعؾققنم769معـماٌوئيمؼبم23مبـلؾيمغؼصونمحدثم3121موسومم:311مسوممبنيممم22
م.مبوظؿغذؼيماٌعـقيماٌؿقدةمظلعؿماظػرسقيمظؾفـيم3121ماظعوملمؼبماظؿغذؼيمحوظيمبشلنماظلودسمؼرؼراظؿممم23
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ماظرضنعممتغذؼنيممدنقءمموصوردوتماٌؿؽرر،مواٌرضمايؿؾ،مصرتةمأثـوءماألممصقيمدقءمعـؾمسقاعؾمبلؾىماظـؿقموضػمعـ

ـمماٌوئنيممؼبم91موؼعنقشم.ماىنقدةمماٌـكػضنيمماظغذائقنيممواظـظؿماظصغور،مواألرػول مأصرؼؼقنوممبؾندامم31مؼبماألرػنولممػنمالءممعن

ـمماظؿغذؼنيممدنقءممأوماظـؿنقمموضنػمموؼرتؾط.م24ؼطصموآدققؼو ماظؼندرةممواشبػنوضممواظقصنوة،ممظؾؿنرضمماٌرتػعنيممبوٌعندالتمماٌنزع

مدنقءممسؾنكمموترتتنىم.ماظعؿنرممعندىممسؾنكممودخنقهلؿمماظؽؾنورممإغؿوجقيمواشبػوضماألرػول،مبنيماٌدردلمواألداءماإلدراطقي

مأرػنولممظنقالدةممسرضنيممأطـنرمماظؼوعيماظؼص اتمفوتاألعموتؽقن.مزبؿؾػيمأجقوالموتشؿؾماألجؾمرقؼؾيمآثورماٌزعـماظؿغذؼي

موبوظؿوظل.ماظقزنمعـكػضل ماظندورة؛ممتؿؽنررمموػؽنذامماظـؿنق،ممظنـؼصممسرضنيممأطـنرممحفؿنومماألصنغرمماظرضنعممػنمالءممؼؽقن،

م.اٌزعـيمواألعراضمظؾلؿـيمسرضيمأطـرماظؾؾقغمدـمؼبموؼؽقغقن

م

مضؾقؾنيممظؽـفنوممبوظطوضنيممشـقنيممأشذؼنيممادؿفالكمخاللمعـمأؼضومعؿزاؼدمبشؽؾماظػؼراءمبنيماىقعمعظوػرموتؿفؾكم-214

مؼبماإلصنراطم"و(مطؾقفؿنوممأوماظدضقؼنيممواٌغنذؼوتمماظطوضنيممغؼنصم)ماظؿغذؼنيممظنـؼصمماظــنوئلمماظعنىءممػلمواظـؿقفي.ماٌغذؼوت

ـمموش ػنومماظؾداغيمإظبمؼمديمصوماظغذائلماظـظوممغقسقيمدقء")ماظؿغذؼي (.ماظغنذائلممبوظـظنوممماٌرتؾطنيمماٌزعـنيمماألعنراضممعن

ـممعزؼندممؼعنقشمماٌوضنقي،مم31اظنماظلـقاتمؼبماظلرؼعماالضؿصوديماظؿققلموبلؾى مؼبماظعنوملممأسبنوءممعبقنعممؼبماظـنوسممعن

مدنقؿومماظعشنقائقيممواٌلنؿؼطـوتمماظػؼن ةمماألحقوءمؼبمطؾ ةمغلؾيموتعقشماظرؼػقي،ماظؾقؽوتمعـمأطـرمحضرؼيمبقؽوت مؼبمال

مايوظنيممسؾنكممبندورهممػنذامموأثنرمماظغذائقني،مماظنـظؿممؼبماتاظؿغنق ممععماظؿؽقػمسؾكماظـوسمػذامأرشؿموضد.ماظـوعقيماظؾؾدان

ماظؿغذؼنيممظلنقءم"ماظــنوئلمماظعنىءم"وماظؿغنذويمماظؿققلمػذاموأصؾح.ماظعوملمدؽونمعـمطؾ ةمظـلؾيماٌرضموسىءماظؿغذوؼي

م.االسؿؾورمبعنيمواألخذماظػفؿمعـمعزؼدامتلؿؾزمماظـوعل،ماظعوملمؼبمعؿزاؼدةمزوػرة

م

مسؾنكممدنؾؾوممتنمثرم(معؿؽوعؾنيممعبقعفو)مماظعقاعؾمعـمذبؿقسيمبلنمعؿزاؼدماسرتالمآلنامؼلقدمذظؽ،مسؾكموسالوةم-215

مؼصنؾممعنوممإظبماظعنوملممؼبماظلنؽونممسنددممزؼودةمإظبماظؿؼدؼراتمتش م،ذلءمطؾموضؾؾمصلوال.م25اظؿغذؼيمودقءماظغذائلماألعـ

ماظنيتمماٌـنوخممظنؿغ مماظؽنؾ ةممآلثوراموػـوك.مواظغذائقيماظزراسقيماٌقاردمسؾكماظطؾىمتزاؼدمععم3161مسوممؼبمعؾقوراتم:إظب

ـممعلنوحوتممسؾكماظغزؼرةماألعطورمػطقلموتقاترماظطقؼؾيماىػولمعقجوتمعـؾمحودةمأحداثمإظبمتمدي مصنومماألراضنلممعن

محبؾنقلمماظـوعقنيمماظؾؾندانممؼبماٌوئيمؼبم31-21مبـلؾيمتـوضصفمإظبماظؿؼدؼراتمتش )مسوممبشؽؾماظزراسلماإلغؿوجمدقكػض

ماإلدنفولممألعنراضمماظؿعنرضمموزؼنودةمماظغنذائل،مماظؿـنقعمموغؼنصمماظغنذائل،ممواالدنؿفالكممشذؼني،ماألموتقاصرم،(3191مسوم

مظلراضنلمماٌؿزاؼندمماظؿفنوريممواالدنؿغاللممايقنقيمماظقضنقدممإغؿنوجممتشفقعمذظؽمإظبموؼضول.ماألخرىماٌعدؼيمواألعراض

ماٌنقادممتؽؾػنيممتضنكؿممإظبموؼنمديمم،األشذؼنيممإلغؿنوجمماٌؿوحنيمماألراضنلممسؾكمتـوصلومبـؾمصوماظـوعقيماظؾؾدانمؼبماظزراسقي

مزؼنودةممإظبموتنمديممغدرة،مأطـرمواٌـزظقيماظزراسقيمظلشراضماظالزعيماٌقوهمعقاردماظعقاعؾمػذهمووعؾ.ماألدودقيماظغذائقي

ماٌؽودنىممعـماظعدؼدماٌلؿؿرماإلؼدز/اظؾشرؼيماٌـوسيمغؼصموبوءموؼؼقض.مأودعمغطوقمسؾكماظغوبوتموإزاظيماألراضلمتدػقر

م.ؼؼًهماظيت
م

                                                           
 Bryce J, Coitinho D, Darnton-Hill I, Pelletier D, Pinstrup-Andersen P, for the Maternal and Childمم24

Undernutrition Study Group, (2008) Maternal and child undernutrition: effective action at the national level. The 
Lancet, series on Maternal and Child Undernutrition, article 4, 371:510-26.م

ماظدوظلماٌعفدماظؿغذؼي،مسؾكماظؾققظقجقيمواظطوضيماٌـوخمتغ مأثر،مM.J. Cohen, C. Tirado, N-L. Aberman, B. Thompson, 2010مم25

م.اظػوو/اظغذائقيملقودوتاظمظؾققث
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ذ4515-4556ظتغذؼةذاظدوظيذيفذاظػرتةذاذػقؽلاظتطوراتذيفذ -4

م

ًموحددتمدؾلنؾيمم.مماظعدؼدمعـماألررالماظػوسؾيملاظؿغذؼيماظعوٌمػقؽؾمؼضؿ-م216 ـممالغلنق مبننيمغؼنصماظؿغذؼنيممممسن

وػبلنيمعصنورلمدوظقنيممممم،عنـموطنوالتماألعنؿماٌؿقندةمممموطوظنيممم25المؼؼؾمسنـممسددامم3119لمؼبمسوممورػواألمفوتاألع

وطوظنيمعنـموطنوالتمممممم31وأطـرمعـم(مهودماألصرؼؼلعـؾماال)وػبسمعـظؿوتمطربىمظؾؿعوونماإلضؾقؿلمم،إضؾقؿقيمظؾؿـؿقيو

وطوظنيممم26اظقطوالتماٌـػذةماظيتمأغشنلتفوماظؾنوظغمسنددػومممماٌعقغيماظــوئقي،موسؾكماألضؾمػبسمعمدلوتمخ ؼيمطربىمو

ماجملؿقسنيممبنومؼبمذظنؽممم)محبـقنومماجوععيموعرطنزمم46ي،موسبقمعـظؿيمش محؽقعقيمدوظقمم41عـػذةمأومأطـر،موأطـرمعـم

ذرطيمتغذؼيمرئقلقيموسدةمعؽوتمعنـماجملنالتمممم23دوظل،موماظـطوقماظمعـمذوي(مظؾؾققثماظزراسقيماظدوظقيمياالدؿشورؼ

 26 .األطودبقي
م

يمرؤؼنيمعبوسقنيمممأؼمواغعدامعـماىفوتماظػوسؾيموجداولماألسؿولمواألوظقؼوتممسددمطؾ مبفذاماظؼدروععموجقدم-م217

محؿؿومعـوصليمبننيمزبؿؾنػماألرنرالماظػوسؾنيمممممهدثم،دودقيٌعوىيمروئػيموادعيمعـماألدؾوبماأل"مضقاسدمظؾعى"مأو

وتلعنيمعنقاردمعنـماظؿؿقؼنؾماظندوظلماحملندودمظؾغوؼنيماٌؿنوحممممممممم،اظؿغذؼيمذبولمؼبماظذيمتمدؼف"مدوراظ"برازمتلعكمإلماظيت

اظنيتمتشنؽؾمممم،اظؿـػقنذموتشنؽقؾماظنرأيماظعنومممممعمدلنوتمماظؿؼـقنيموماٌمدلوتمومعمدلوتماظؿؿقؼؾمتـدعٍموملم.مظؾؿغذؼي

أوظقؼنوتمأخنرىمعـنؾمممممعنـمأجنؾمهؼقنؼمممواظؿؿقؼؾمواظؿـػقذماظؼوئؿيمموتاظلقودمػقؽوتمغػسمؼبمي،اظؿغذؼيماظعوٌقمأودوط

ظؿغذؼنيممامؽوغنيمبنروزمعموسدمم،ماألودوطمهوسؽسماًؾؾمؼبمػذ.ماظؿقصنيمأوماظلؾموأاإلؼدزم/ص وسمغؼصماٌـوسيماظؾشرؼي

ورشنؿمذظنؽمؼعنرتلماجملؿؿنعماظندوظلمبشنؽؾمممممممم27.ـؼصماظؿغذؼيمذاتفوظسدممصفؿممم،ؾؿـؿقيظسؿولماظدوظلماألجدولممسؾك

م(واألعننـماظغننذائلم،اظصننرلماظصننقل،موصوردننوتماظرسوؼننيواظصننقي،م)مظننـؼصماظؿغذؼننيمقننيعؿزاؼنندممبوألبعننودماظؼطوس

ماٌعقغننيماظغذائقنني،موإشـننوءماألشذؼنني،مم)ةماألجننؾموأػؿقننيماظؿصننديمهلننذهماظظننوػرةمعننـمخنناللماظؿنندخالتماظؼصنن مممم

تعؾنقؿماٌنرأة،ممموتغنق ماظلنؾقك،ممم)دنؿداعيمماطـنرمماألؾقلماي،ميماألجؾاظطقؼؾو(مصقؿوعنيمأظػووتقزؼعمطؾلقالتمايدؼدم

اظندخؾ،مممإدراروتـقعماظـظؿماظغذائقي،مواألشذؼنيماحملؾقني،موممم،هلنيمصوردوتماظرسوؼي،موتشفقعماظؿـقعماظؾققظقجلو

م(.واٌقاردماظطؾقعقيم،لمإظبماألدقاقماحملؾقيواظقصق

م

ضنطؾعًمبنفمؼبماظلنـقاتمممماواظندورماظنذيممم،مؾؿغذؼنيمظاظندوظلمممؾنفقؽؾموؼردمأدغنوهمعنقجزمظؾعـوصنرماظرئقلنقيممظمممم-م218

ًممظنؾعضممأدتبدءامعـمىـيماألعؿماٌؿقدةماظدائؿيماٌعـقيمبوظؿغذؼيمواظيتم،ماألخ ة طؿـؿندىمٌـوضشنيمممموعفؿنممادورماظقضن

.بوظؿغذؼننننننيموعـننننننربامظؿؼقننننننقؿمحوظننننننيماظؿغذؼننننننيمسؾننننننكمعلننننننؿقىماظعننننننوملممممصننننننؾيمؿاظؼضننننننوؼوماٌ

                                                           
 Morris S.S, Cogill B, Uauy R, for the Maternal and Child Under-nutrition Study Group (2008), Effectiveم26

international action against under-nutrition: why has it proven so difficult and what can be done to accelerate 
progress? The Lancet, series on Maternal and Child Under-nutrition, article 5, 371, 608-21.م

 R. Levine, D. Kuczynski, Global Nutrition Institutions: Is there an Appetite for Change?  Center for Globalمم27
Development, August 2009.م
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عنـماجملؾنسمممميػقضنمعم،2:88اظيتمبندأتمأسؿوهلنومؼبمسنوممممم،ماظؾجـةذاظدائؿةذظألعمذاطتحدةذاطعـقةذباظتغذؼة-م219

ألعنؿممظؿـلنقؼمسؿنؾمعـظقعنيمامممم،ظؾفؿعقيماظعوعيمظلعنؿماٌؿقندةممم،موػقماىفوزمايؽقعلماظدوظلضؿصوديجؿؿوسلمواالاال

أغشنطيمم،مواظعنوملمؼبموظؾفـيمبرغوعٍمسؿؾمؼشؿؾمتؼققؿمحوظيماظؿغذؼنيمم.ماٌؿقدةمؼبمذبولماظؿغذؼيموتقص ماظؼقودةمظمخرؼـ

عنـمموموتؿشنؽؾمسضنقؼيماظؾفـنيمأدودنمممم.معـؾمتغ ماٌـوخمسؾكماظؿغذؼيمواظلعلمظؿؿودؽماظلقودوتمسقاعؾأثرممسـاظدسقةم

اظققغقلقػ،مواظػوو،موبرغنوعٍماألعنؿماٌؿقندةمممموبرغوعٍماألشذؼيماظعوٌل،م)ثالثمصؽوتمععـقيموػلموطوالتماألعؿماٌؿقدةم

وعػقضنقيماألعنؿماٌؿقندةمظشنمونماظالجنؽني،موعـظؿنيمممممممم،اإلمنوئل،مواظؾـؽماظدوظل،مواظصـدوقماظدوظلمظؾؿـؿقيماظزراسقنيم

اظؾؾندانماٌوسبنيممم)قنيم،مواظشنرطوءماظــنوئمم(واظقطوظنيماظدوظقنيمظؾطوضنيماظذرؼنيممممم،اظصقيماظعوٌقني،موجوععنيماألعنؿماٌؿقندةمممم

اٌـظؿنوتمشن ممم)مواٌـظؿنوتمشن مايؽقعقنيماظدوظقنيموعـظؿنوتماجملؿؿنعماٌندغلممممممم(موؿنمحؽقعوتف،مومتـالنمععومواٌؿؾؼقي

متـقنؾمحؽقعنوتماظؾؾندانمممممتزاؼندموسؾنكمعندىماظلنـقاتماظعشنرماٌوضنقيمممممم(.معـظؿوتماجملؿؿعماٌدغل/ايؽقعقيماظدوظقي

م.وظقيمواظؼطوعماًوصاظـوعقيمواٌـظؿوتمش مايؽقعقيماظد

م

ـمسنددمعؿزاؼندممم"متؾؾقيماحؿقوجوت"مػقواظؾفـيماظدائؿيماٌعـقيمبوظؿغذؼيمؼقاجفمرئقللممومثيمهٍد-م:21 أيموضنًمممسن

واٌـظؿنوتممم28مبنومؼبمذظنؽماظؼطنوعماًنوصممممم،سؾكماظلنوحيماظعوٌقنيمظؾؿغذؼنيممماظيتمبدأتمؼبماظظفقرمماىفوتعضكمعـم

،مغشرتمذبؾيمالغلنقًمدؾلنؾيمعنـماظقرضنوتمسنـمممممم3119وؼبمسومم.مامشقؿساً ؼيماظؽربىمعـؾمعمدليمبقؾموعقؾقـد

ػنقمهػقنزماجملؿؿنعمممممقرضنوتموطونماهلدلمعـمػنذهماظم.ملمبؿؿقؼؾمعـمعمدليمشقؿسورػواألمفوتاألعمبنيمؿغذؼياظدقءم

مماظـظنومم،ػذهماظلؾلؾي،مرمبومظلنؾىموجقنفممماغؿؼدتوضدم.مظبمجدولماألسؿولماظدوظلصراحيمإاظؿغذؼيممسؾكمجؾىاظدوظلم

إرذنوداتمععقورؼنيمذنوضيمممممسندادموزقػقومووجدتمأنماظعؿؾقوتمايوظقيمإلموزبؿالمذبزًأمبوسؿؾورهايوظلمظؾؿغذؼيماظدوظقيم

جندولمأسؿنولماظؾفـنيماظدائؿنيماٌعـقنيمممممممبعدمذظؽمسؾكمظؼضوؼومواألوظقؼوتماحملددةمؼبمدؾلؾيمالغلقًاموأثرت.معؽررةو

غؿؾنوهمظؾنؾبفٍماظؼوئؿنيممممإظبمجذبماالمتلعكمطوغًماظيت(مسؾكموجفماًصقصاظػووم)ماٌـظؿوتمأثورصوم(مواٌقارد)بوظؿغذؼيم

سؾنكمايؾنقلماظصنققيماظنيتممممممبؼدرمطؾ ماغصىمرتطقزاظوذعرتمتؾؽماٌـظؿوتمأنم.ماظؿغذؼيإزاءماألشذؼيموظزراسيمامسؾك

م.مادؿداعيأطـرمموففدؿؾعدمغؾباتلؿفدلمتغذؼيماظرضعموصغورماألرػولمإظبمحدم

م

عشققغيمؼبماظلـقاتماألخ ةمغظرامظؾكالصوتماظؼوئؿنيمبننيممممشلنماظيتمطوغًيمبنيمأصقوبماظاظعالضمصننوػؽذام-م221

ظؿؾنؽمم"ماٌلنؿقىماألسؾنكمم"ػؿؿنوممسؾنكممماظؿػنوػؿمواالممغؼصمطبدعفو،مملممنوئلاظؿغذؼيمؼبماظعؿؾماإلمعؽوغياظقطوالتمحقلم

عنـمماظقاضنحمم"مدنؿقوءماال"ذظنؽمموؼضنولمإظبمم".معلموظقيمأحندموظؽـفومظقلًمؾفؿقع،ماظشغؾماظشوشؾمظ":مصفلماٌـظؿوت

بؾلوريمعنومؼؽػنلمؼبمعـؿندىمتؼنقدهماألعنؿماٌؿقندةمممممممملمؼػعؾقامنمذرطوءماألعؿماٌؿقدةمألىفوتماٌوسبيماظــوئقيمجوغىما

وجفنوتممموتؾوسندتمأؼضنومبؼندرمطنؾ مممم.موترذقدموتـلقؼمأدوارمطؾمعـفنومم،بنيماظقطوالت"ماظـػقذماظصراعمسؾك"ٌقاجفيم

وطوغًماظؾفـنيمؼبمحوظنيمػشنيمظؾغوؼنيمحؿنكمممممم.ميماٌعـقيمبوظؿغذؼيمبشلنمإدعوجماظؼطوعماًوصـظرمداخؾماظؾفـيماظدائؿاظ

رئقلنفومممضنودموبوظؿنوظل،مم.ماألعوغنيموعلنؿؼؾؾفومممظ غػنوقمسؾنكمممدنؿؽػلمعـمأنماٌلوػؿوتممواثؼي،موش م3121غفوؼيمسومم

بندورمأطـنرمصعوظقنيمممممظؽنلمتضنطؾعمميمايوظل،مؼبمصرتةمطؾ ةمعـموالؼؿف،مسؿؾقيمإصالحماظؾفـنيماظدائؿنيماٌعـقنيمبوظؿغذؼنمممم

م.:311مطوعؾيمظؾفـيمعـذمسوممدوراتوملمتعؼدمأؼيم.موعصداضقي

م

                                                           
معفؿيمففوتطمموعومؼرتؾطمبفومعـمصـوسوت،مواٌشروبوتماألشذؼيمصـوسوتمدقؿوموال،ماًوصماظؿفوريمطوعاظؼمبوظؿغذؼيماٌعـقيماظدائؿيماظؾفـيمتؼدرمم28

م.اًوصماظؼطوعمععمعوعؾظؾؿمتقجقفقيمعؾودئماظؾفـيمأسدتموضد.مبوظؿغذؼيماٌؿعؾؼيمألغشطيتشوركمؼبما



55 PC 108/6 

 

 

واظنؿؿسممم،ٌقاصؾيماظعؿؾمؼبمإرورمترتقؾوتماظؾفـيماظدائؿيماٌعـقيمبوظؿغذؼنيممظقسمعلؿعداضررماظؾـؽماظدوظلمأغفمو-م222

خرؼطـةذذذرعماظؾـؽماظدوظلمؼبموضنعممم،3119مموؼبمسو.مؼبمذبولماظؿغذؼيمقاتٍحؼؼمغماظذيمعؿؾاظظؿؽـقػممبدؼالمررؼؼو

ظؿنزاممماالسؾنكماظؼقنودةمومممخؾؼمحرطيموآظقيمظؾؿلث مؼبماظلؾىماظرئقللمظؾكطيممتـؾو.مرتؼاءذمبدتوىذاظتغذؼةاظطرؼقذظال

وجدولمأسؿولمعشنرتكمبننيممممسؿؾقيمبؼدرمأطربرؤؼيممخؾؼمؼبماإلدفومرتؼوءمبؿدخالتماظؿغذؼيموسؾكمعبقعماٌلؿقؼوتمظال

مربقرامؼرطنزمسؾنكمممبلؿقىماظؿغذؼيممظالرتؼوءًمخرؼطيماظطرؼؼماتؾعو.مؼبمذبولماظؿغذؼيمدؿـؿورجقنمظالؼـمؼروِّأوظؽؽماظذ

وءمضنماظؾؾندانماألسممظندىمم"اظشنرسقيم"عـموجفنيمغظنرماظػنوومإظبممممماصؿؼر(ممدؾلؾيمالغلقًمؼؿػؼمععمخطقط)ماظصقيماظعوعي

م.مزؾًمبعقدةمسـماٌشورطيوظذظؽم

م

جؿؿنوعمدسنًمإظقنفماٌػقضنقيممممماؼبم)خناللمسؾنكماظلنطحمممممرػنوم،م:311ظـنوغلمسنوممممتشنرؼـمام/موحبؾقلمغقصؿرب-م223

ـمممععمبعضمايؽقعوتماألوروبقيمواٌـظؿوتمش مايؽقعقيماظدوظقيم(ماألوروبقيمؼبمبروطلقؾ ماظعوعؾيمؼبمذبنولماظندصوعمسن

يمدائؿيمععـقنيمبوظؿغذؼنيممماظيتمترؼدمأنمترىمىـم(اظػووموعـظؿيماظصقيماظعوٌقيمالمدقؿو)ايؼققموعـظؿوتماألعؿماٌؿقدةم

مضؾؼنيممػذهماىفوتموطوغً.مؾؾؾدانظماٌؿؾقطيظؾرباعٍممضوصردسؿمعؿمظؿؼدؼؿعماظقطوالتمععومفؿِّوتؾبمظ صالحوخضعًمضقؼيم

سؾنكممبؼندرمطنؾ مممماظرتطقنزمموإظبمزؼنودةمأنمتػضنلمعؾنودرةماظؾـنؽماظندوظلمإظبمزؼنودةمعشنورطيماظؼطنوعماًنوصممممممممممعـأؼضوم

اًندعوتممماظؼوئؿنيمبؿؼندؼؿمماٌـظؿوتمش مايؽقعقيماظدوظقيممعـمأرادماظؾـؽماظدوظل،مبدسؿو.ماظؿدخالتماظصققيماٌؾوذرة

اظؿندخالتمممـػقنذمظضنؿونمتممادنؿؾوضقيمبؼندرمأطنربمممترتقؾنوتممم،متطؾقؼاظققغقلقػموبرغوعٍماألشذؼيماظعوٌلعـموإظبمحدمعوم

ؾنىمعنـماظؾـنؽمممموُر(.مؼنقممم2م111)ايؿؾمإظبمدـؿنيمعـمايقنوةمممذمبدءاألدودقيماظالزعيمظؿقلنيماظؿغذؼيموخصقصومعـ

م"اظؼؿيمإظبماظؼوسندةم"وتؼؾقؾماووػفومعـماظـظرمؼبماًطيممإسودة(مرتؼوءممبلؿقىماظؿغذؼيبصػؿفمراسلمخرؼطيماظطرؼؼمظال)

م.ـؼصماظؿغذؼيظمعراسوةمظؾعقاعؾماٌمدؼيأطـرمجعؾفومو

م

سؿنؾممم3121آذارم/وعنورسمم:311تشرؼـماظـنوغلمم/جؿؿوسوتمبنيمغقصؿربدؾلؾيمعـماالميوسؼدتموطوالتمزبؿؾػ-م224

:مرتؼـاءذمبدـتوىذاظتغذؼـةذذذإرـارذاالذ"ميماًطنيمتلنؿقممتوأسقندم.معؿؾاظجبدمإلسودةمصقوشيمخطيممشلنصقفومأصقوبماظ

طقون،ممبومؼبمذظؽمايؽقعوتماظقرـقيمواظقطنوالتماظــوئقنيمواجملؿقسنوتممممم211ؼزؼدمسؾكمموأؼدػومعو"معقجزماظلقودوت

ـموأ.مـظؿوتمش مايؽقعقنيماظدوظقنيموظؽنـمظنقسماظػنووممممماظؾقـقيمووطوالتماألعؿماٌؿقدةمواٌ اإلرنورمرمسقنومؼبمبداؼنيمممممسؾن

ؼبممغظؿنفمجؿؿوعمحقلماظؿغذؼنيمماوؼبم.م3121غقلونم/مصـدوقماظـؼدماظدوظلمؼبمأبرؼؾم/جؿؿوسوتماظلـقؼيمظؾؾـؽماظدوظلاال

عـماظغذائلمواظؿغذؼيمضقودةماظعؿؾقنيمملظؾىمعـماٌؿـؾماًوصمظلعنيماظعوممظلعؿماٌؿقدةمروعومبرغوعٍماألشذؼيماظعوٌل،مُر

ؼنؼممصرمتنلظػمو.مأؼؾنقلم/مغعؼودمضؿيماألظػقنيمؼبمدنؾؿؿربممامتؽقنمجوػزةمسـداظؿغذؼيممرتؼوءممبلؿقىظقضعمخرؼطيمررؼؼمظال

ماغصنىمو.مبدالمعـمصـؾنلماٌـظؿنوتممماظػؽوتماٌلؿفدصيرؼطيماظطرؼؼمعـمأصرادمبؽـمأنمؼعؽلقامعصوحلمخبماٌعينماٌفوم

اظؿغذؼيمدنعقوموراءمممإجراءاتاٌؿعددؼـمظؿـػقذمماظشلنػؿؿومموإغشوءمعـوبرمألصقوبماالمبمرةعماظؾؾدانمؼبمسؾكموضماظرتطقز

عؿؾماىفوتماٌوسبيمووطنوالتماألعنؿماٌؿقندةممممتمبقـؿوسؾكمأسؾكمعلؿقؼوتمايؽقعوت،ممهددتهؼقؼماألػدالماظيتم

إغشوءمصـدوقمسنوٌلمممرشؾيمؼبوملمتؽـمػـوكم.مفومظ رورععماظـؿوئٍماٌؿػؼمسؾقمؿقاءمبطرؼؼيمتماظؼطرؼيططماًظدسؿمتـػقذم

م.صرصيمٌقاءعيمجفقدماٌوسبنيمسؾكماٌلؿقىماظؼطريموإمنوم،ظؾؿغذؼي

م
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ـممم،ممتمتـظنقؿم3121أؼؾنقلمم/غعؼندتمؼبمدنؾؿؿربمماوؼبماىؿعقيماظعوعيمظلعؿماٌؿقندةماظنيتممم-م225 ماظؿغذؼنيمماجؿؿنوعمسن

سنلممودؾب.مرتؼوءممبلنؿقىماظؿغذؼنيممؼقممبوظؿعوونمععمخرؼطيماالم2م111ظنمامامعؾودرةدؼرظـآخالظفماظقالؼوتماٌؿقدةمومسؾـًأ

وسؿؾماٌؿـؾماًنوصمم.مإالمأنماٌدؼرماظعوممظؾػوومرصضم،طؾفؿموطوالتماألعؿماٌؿقدةماظرئقلقيماألربعمرؤدوءماالجؿؿوعمإظل

معنؿماٌؿقندةماٌعـقنيمبوظؿغذؼنيمممماظدائؿنيمٌـظقعنيماألممؾفـنيمماظلعـماظغنذائلمواظؿغذؼنيمورئنقسممممظظلعنيماظعوممظلعؿماٌؿقدةم

وسؿؾقنيمإصنالحماظؾفـنيمممممخرؼطيماظطرؼؼمظالرتؼوءممبلنؿقىماظؿغذؼنيمماألخ ةمظضؿونمأنمتؽقنمحرطيممجوػدؼـمؼبماألذفر

وتنرتؾطمم.مغصفورمعـمػذاماظؼؾقنؾمأيماماظيتمصودصًمؼووعياٌرشؿممؿنياظدائؿيمٌـظقعيماألعؿماٌؿقدةماٌعـقيمبوظؿغذؼيمعؿقاصؼ

رتؼنوءممبلنؿقىماظؿغذؼني،مورمبنومممممخرؼطنيماظطرؼنؼمظالمممبؿـػقنذمظدائؿيمٌـظقعيماألعؿماٌؿقدةماٌعـقيمبوظؿغذؼيماآلنماظؾفـيما

وبؽـمأنمؼلوسدمذظؽمؼبمإسودةمتردنقخمم.مدؿؽؿولمسؿؾقيماإلصالحمبدورمضقوديمؼبموضًمالحؼمعـمػذاماظعومابعدمتضطؾعم

عنـماألعوغنيماظعوعنيمممممدسؿب)ماظعؿؾأصرضيمعـمميوتـشطمدؿ.مؿغذؼيعصداضقيماظؾفـيماظدائؿيمٌـظقعيماألعؿماٌؿقدةماٌعـقيمبوظ

سؿؾقيمدسؿماظؿـػقذموطوالتماألعؿماٌؿقندةممموتؼقممبدورمرئقللمؼبم29دسؿماألسؿولماظيتمتؼقممبفوماظؾؾدانؼبم(مظؾفـيماظدائؿي

خرؼطنيماظطرؼنؼممممؾفـنيمظماظؿوبعيمعؿؾاظأصرضيممودؾؽبىمتقاجدمطؾمعـ.ملورػاألمبنيمقعاىجفقدمعؽوصقيممعؾودرةمودؼدو

محؿنكمرشنؿمأنمم)ظؾفـيماظدائؿيمٌـظقعيماألعنؿماٌؿقندةماٌعـقنيمبوظؿغذؼنيمممممماظؿوبعيرتؼوءممبلؿقىماظؿغذؼيموأصرضيماظعؿؾمظال

وؼـؾغلمتلقؼيمذظنؽمخناللمسؿؾقنيمإصنالحممممم.مرتؾوكالغقسومعـما(ماظؾفـيماظدائؿيمطوغًمخوعؾيمغلؾقومظؾعضماظقضًميصرضأ

م.اظؾفـيماظدائؿي

م

ـمىمدظؿؽنقنمعـؿنمممودوظقنمموحؽقعقنممبقصنػفومجفنوزاممم2:85ؼبمسنوممممـةذاألعنذاظغذائيذاظعـاطيذشموتلدلً-م226 مضنؿ

ممبنومؼبمذظنؽمإغؿنوجمممموعؿوبعيمتؾؽماظلقودنوت،ممبوألعـماظغذائلماًوصياظلقودوتمادؿعراضممؼؿقظبعـظقعيماألعؿماٌؿقدةم

أثـنوءمصنرتةماظؿؼقنقؿموظؽنـمملمؼؽنـمممممممسوعيمظؾفـنيمدوراتمؼدتمدؾعموضدمسؾب.مسؾقفوضؿصوديمصقلماٌوديمواالوايماألشذؼي

وذنرسًماظؾفـنيمخناللمسنوممممممم.3121ومم:311ملؼبمسنوعمماٌعؼنقدتنيمماألخ تننيممدورتنيحؿنكماظنمممعؽوغيمبورزةظؾؿغذؼيم

طنؾمممؼضنؿمدوظلموحؽقعلمدوظلممىعـؿدمأمشؾمؼبمإرورػومعـمخاللمرؤؼيمتصؾحمؿفوصعوظقظؿعزؼزمسؿؾقيمإصالحمؼبمم:311

ماٌكنؿصممرئقلنلمظؿصنؾحممعـؿندىماألعنؿماٌؿقندةماظمممم"األعـماظغذائلمواظؿغذؼيمظؾفؿقعممضؿونظظؾعؿؾمععوممشلنأصقوبماظ

وتشنفقعمم،موؼؿؿـؾمدورماظؾفـيمؼبماٌرحؾيماألوظبمؼبمتعزؼزماظؿـلقؼمسؾكماٌلنؿقىماظعنوٌلممم30".بوألعـماظغذائلمواظؿغذوي

منيؿقظبماظؾفـنيماظؿـلنقؼمسؾنكماٌلنؿقؼمممموؼبمعرحؾيمثوغقي،مدؿ.موتؼدؼؿماظدسؿمواٌشقرةمظؾؾؾدانمواألضوظقؿموتلقودتؼوربماظ

وتؾنودلمأصضنؾماٌؿوردنوتمسؾنكمعبقنعممممممم،غعدامماألعـماظغذائلمودقءماظؿغذؼيااظقرينمواإلضؾقؿل،موتعزؼزماٌلوءظيمبشلنم

م.ؼيدرتاتقفلمظلعـماظغذائلمواظؿغذامووضعمإرورم،اٌلؿقؼوت

م

                                                           
متؿكنذػومماظنيتممظ جنراءاتممواٌرطنزمماٌلؿؿرماظدسؿمظضؿونعؿشوبؽيممؾسؿمأصرضيميدؿماظؿغذؼيممبلؿقىمرتؼوءالظماظطرؼؼمًطيم"غؿؼوظلاالماظػرؼؼ"مذؽؾم.29

مأجنؾممعـمتصوالتالوصرضيماظعؿؾمبوءماٌكؿصيمبو(م3)ماظؼطرؼي؛ماظؼدراتمؿـؿقياٌكؿصيمبمصرضيماظعؿؾمأظػم(2:م)ؾلؼمعوموتشؿؾماظؾؾدان،مؼبمأعوغيماًطي

منذنراكماٌكؿصيمبموصرضيماظعؿؾمدالم(5)م؛(رئودؿفمؼبماظػوومتشورك)ماٌدغلماجملؿؿعمشورطيوصرضيماظعؿؾمجقؿماٌكؿصيممب(م4)ماظؿغذؼي؛ممبلؿقىمرتؼوءاال

م.اظؾؾدمؼبماحملرزماظؿؼدممبشلنممواإلبالغموظرصداٌكؿصيمبمصرضيماظعؿؾمواووماألسؿول؛ضطوعممنذراكاٌكؿصيمبموصرضيماظعؿؾمػوءماظؿـؿقي؛مذرطوء

م.:311ماألولمتشرؼـ/مأطؿقبر،ماظعوٌلمئلاظغذاماألعـمظؾفـيمواظـالثنيماًوعليماظدورةمتؼرؼرمم30
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إعؽوغقيمتؼدؼؿمعلنوػؿوتمؼبمممؿقعمأصقوبماظشلنجدؼدمؼؿقحمىمػقؽؾاآلنممظدؼفوموىـيماألعـماظغذائلماظعوٌل-م227

.مبؾندامسضنقاممم23عنـممملظػوؼؿنممظؾفـيمواٌؽؿىمػقماظذراعماظؿـػقذؼي.ماظعوٌقيوواإلضؾقؿقيممسؾكماٌلؿقؼوتماظقرـقيماظؾفـي

دؿشورؼيمعـمػقؽوتماألعؿماٌؿقدةمواجملؿؿعماٌدغلمواٌـظؿوتمش مايؽقعقيموعمدلنوتماظؾقنقثممماىؿوسيماالؿلظػموت

اظؾـنؽماظندوظلممممعـفنوم)،موعمدلوتمعوظقيمدوظقيم(دؿشورؼيمظؾؾققثماظزراسقيماظدوظقياىؿوسيماالمعـفو)مراسقيماظدوظقياظز

دؿشورؼيماآلنمأؼضوماألعنيماظؿـػقذيمظؾفـيماظدائؿنيمماىؿوسيماالمضؿوت.مورابطوتماظؼطوعماًوص(ماظدوظلماظـؼدموصـدوق

صرؼنؼماًنرباءماظرصقنعماٌلنؿقىممممم)كنرباءممظؾرصقنعماٌلنؿقىممماظػرؼؼماظأؼضومموػـوك.مقدةماٌعـقيمبوظؿغذؼيؿٌـظقعيماألعؿماٌ

واظذيمتعؿؾممذنعؾيممم،اٌؿعؾؼيمبوألعـماظغذائلمواظؿغذؼيمقودؼـذبؿقسيمعؿـقسيمعـماٌمؼب(ماٌعينمبوألعـماظغذائلمواظؿغذؼي

اءماظرصقنعماٌلنؿقىماٌعنينمممموؼفندلممصرؼنؼماًنربممم.مؼبماظػووموظالتصوالتمظفمففيمظؾؿـلقؼاظؿغذؼيموغبوؼيماٌلؿفؾؽممط

مبنومؼبمذظنؽمهؾقنؾممممم،األدظنيماظعؾؿقنيمواٌعرصنيمممماٌلؿـدةمإظبؼيمإظبمضؿونماإلدراجماٌـؿظؿمظؾؿشقرةمغذبوألعـماظغذائلمواظؿ

م.اظقضعمايوظلمظلعـماظغذائلمواظؿغذؼيمواألدؾوبماظؽوعـيموراءه

م

م3121تشنرؼـماألولمم/ذائلماظنيتمسؼندتمؼبمأطؿنقبرممموؼبماظدورةماظلودديمواظنـالثنيمظؾفـنيماٌعـقنيمبنوألعـماظغنممممم-م228

موأحنداثمموغظؿًماظؾفـيماظدائؿنيمٌـظقعنيماألعنؿماٌؿقندةماٌعـقنيمبوظؿغذؼنيممممممم،جدولماألسؿولم"صؾى"اظؿغذؼيمؼبمموؾبضعً

اظنيتمضندعؿفومحؽقعؿنومممم)ؼنقمممم2م111ظننمموعؾنودرةماممظالرتؼوءممبلؿقىماظؿغذؼنيممرطزتمسؾكمخرؼطيماظطرؼؼمبورزةجوغؾقيم

ودنقلمؼؽنقنمإصنالحممممم".ؾؿندنمظمشذؼنيماأل"مبشلنمدورةماظيتمسؼدتفوماظػوواظموطذظؽ(مؼرظـداآاٌؿقدةماألعرؼؽقيمواظقالؼوتم

ًماظنيتمممظؾشراطةذاظعاطقةذعنذأجلذاظزراسةذواألعنذاظغـذائيذواظتغذؼـةذذىـيماألعـماظغذائلماظعوٌلمعؽقغومرئقلقوم مأغشنؽ

م.3119-3118ماظػرتةمأدعورماألشذؼيمؼبمالرتػوعممظؾؿصدي

م

هنًمضقنودةماألعننيممممم3119ممأغشنهمؼبمسنومميماٌعينمبلزعيماألعـماظغذائلماظعوٌقنمماظرصق ذاطدتوىذاطفامصرؼقذو-م229

.مأدنعورماألشذؼنيمممتزاؼدمؼبمعقاجفيمدؿفوبيموطوالتماألعؿماٌؿقدةمموعمدلوتمبرؼؿقنموودزااظعوممظلعؿماٌؿقدةمظؿـلقؼم

اظنذيمضبنددمإجنراءاتمممممإرـارذاظعؿـلذاظشـاعلذذذألعنـماظغنذائلماظعنوٌلممممووضعمصرؼؼماظعؿؾماظرصقعماٌلؿقىماٌعينمبلزعيما

ظؿفـنىماألزعنوتمؼبماٌلنؿؼؾؾمواٌلنوػؿيمؼبماألعنـممممممموتتغنق اتمؼبماظلقودنمممفقنهمرتػوعمأدعورماألشذؼني،موؼمالماظؿصدي

ظغنذائلمموضندمضنومماٌؿـنؾماًنوصمظلعننيماظعنومممظلعنـماممممممم.ماإلضؾقؿلمواظعنوٌلمواظقرينمسؾكماٌلؿقىمماظغذائلمواظؿغذوي

لزعنيماألعنـماظغنذائلماظعنوٌلمبندورمرئقلنلمؼبمتقجقنفممممممممبواظؿغذؼيماظذيمؼـلؼمسؿؾمصرؼؼماظعؿؾماظرصقعماٌلؿقىماٌعنينمم

م.ذاتماظصؾيميعؾواظعماألصرضيرتؼوءممبلؿقىماظؿغذؼيموإغشوءمخرؼطيماظطرؼؼمظال

م

بننيماظقطنوالتمظؾؿـلنقؼمممممطؿـؿندىمعشنرتكممم3::2أغشنؽًمؼبمسنوممممماظؾجـةذاظدائؿةذاطشرتطةذب ذاظوطـاالتذو-م:22

ؼبمذبنولمممشن ماألعنؿماٌؿقندةمممعنـممعـماألعنؿماٌؿقندةموممممبشورطيماظشرطوءماظرئقلقنيمتاظؼرارامادبوذاظلقودوتمووضعمو

وطفنزءمعنـمعفؿؿفنومممم.موػلماآلظقيماظرئقلقيمظؾؿـلقؼمبنيماظقطنوالتمؼبمذبنولماٌلنوسدةماإلغلنوغقيمممم.ماٌلوسدةماإلغلوغقي

ٌعوىنيماظـغنراتموتعزؼنزمصعوظقنيمممممم3114ؼبمسنومممم(بؼقنودةماظققغقلنقػمم)مـقةذباظتغذؼةجمؿوسةذععاظؿـلقؼقي،مأغشؽًم

ذورطًمؼبمضقودتفوماظػنوومم)مألعـماظغذائلاأغشؽًمأؼضومذبؿقسيمم3121وؼبمسومم.مدؿفوبيماإلغلوغقيمؼبمذبولماظؿغذؼياال

وطوغنًماظػنوومسضنقامغشنطومؼبمممممم.ظؽنالماجملؿنقسؿنيمماظؿؽؿقؾقنيممألدوارماووضعًمعؾودئمهنددمم(موبرغوعٍماألشذؼيماظعوٌل

م.ؿـؿقيماظؼدراتاظػرؼؼماظعوعؾمظؾؿؼققؿموظاظعوعؾممػرؼؼتؼـقيمظؾمعلوػؿوتمبوغؿظومضدعًمذبؿقسيماظؿغذؼيمو
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م

مرػنولمٌؾنودرةموضنعمغفوؼنيمىنقعماألمممم"مذؽؾمجدؼد"ممػللذارػاألذب ذوعاشؽاصحةذعسدؼدذجفودذمعؾودرةو-م231

رتؼنوءممبلنؿقىمذبؿقسنيمعنـمممممغوعٍماألشذؼيماظعوٌلمواظققغقلقػمظؿعزؼنزماالمؼبموضًمدوبؼمبرمبدأػواظيتممؿفؿوغؼصمتغذؼ

ًممم)اظصقيماظعوعيممؼبمذبولماظؿدخالت وآظقنيمودؼندمجفنقدمعؽوصقنيمممممم.(وصػًمبلغفوماألطـرمصعوظقنيمؼبمدؾلنؾيمالغلنق

اظؾؾندانمممؼبممتؼندمنحرازمتفدلمإظبماظؿعفقنؾمبنممو،مذراطيمتضؿماآلنماظػووموعـظؿيماظصقيماظعوٌقيمػلملورػاألمبنيمقعاى

دونمدنـمممخػنضمغلنؾيماألرػنولمغوضصنلماظنقزنممممم)عـماألػندالماإلمنوئقنيمظلظػقنيممممم2اهلدلممعـم4اظغوؼيممسبقمهؼقؼ

متؼنقدهماظؾؾندانممـفٍمدممطنمأنمدبنممػقملورػاألمبنيمقعاىآظقيمودؼدمجفقدمعؽوصقيممعـمواظؼصد(.ماًوعليمإظبماظـصػ

موتشنراطماظاألرػولمعنـمخناللممممغؼصماظؿغذؼيمبنيمؼبمععوىيموظقؿفونوحفوموصعمرتؼوءمبوظؿدخالتماظػعوظيماظيتمثؾًظال

وطوالتماألعؿماٌؿقدةمواجملؿؿعماٌدغلمواىفوتماٌوسبيمواظؼطوعماًوصمهنًمضقنودةمايؽقعنوتممممبنيمعؿؾماٌـلؼماظو

ًمعقرؼؿوغقومألولمعرةمؼبمبؾدؼـمػؿومموضدمجربً.ماظقرـقي اآلنمؼبممعفوأضندامموعبفقرؼيمالوماظدبؼرارقيماظشعؾقي،موردنك

م.إظبمسشرةمبؾدانمأخرىمؿدومتم،بـغالدؼشمواظلـغول

م

مؼبمبعنضماظلنقوضوتمأنمترطنزممممفنوملمبؽـورػنماألمبننيممقعاىنمودؼدمجفنقدمعؽوصقنيممممعؾودرةاظؿؼققؿمأنمموؼرى-م232

،ماظؾؾندانممؼبماظرضنعمواألرػنولمممبننيمأومسؿؾقوتمربددةمعؿصؾيمبلقءماظؿغذؼيممعلوئؾبشؽؾمعػقدمسؾكمماظطوضوتمواالغؿؾوه

ماظؿشنقؼشمضدرمعنـمممأنمتؿلؾىمؼباآلظقوتماظؼوئؿيمومؼبماحؿؿولمأنمتؽقنماٌؾودرةمتؽرارامظعؿؾمؼؽؿـمأؼضوممثيمخطروظؽـم

وعوزاظنًماٌـظؿنوتمايؽقعقنيموشن مايؽقعقنيمتـظنرمإظبممممممم.مأصنقوبماظشنلنمموضقحفمؼبمأسنيماظغرضمعـفوممإذامعومصؼد

يماظنيتممؼقؿنماظؼبمبعضماظلنقوضوت،مطؿنومأنممم"متؼقدهماظؾؾدان"مـفومغفٍسؾكمأغفومآظقيمتؼقدػوماألعؿماٌؿقدةمأطـرمعماٌؾودرة

ظربذبنيماٌشنرتطيممماوش ػومعـمآظقوتم(ممبومؼبمذظؽماجملؿقسوت)ماظؿـلقؼمسؾكماٌلؿقىماظقرينمبوٌؼورغيمبكظقوتمتضقػفو

م.وامدسؾكماظواضقيممظقلًم،لعؿماٌؿقدةظ
م

ذاظتغذؼةذاليفذجمجدولذاألسؿالذاظدوظيذذيفودورػاذذاطـظؿةذضفعو-ذ5
م

ذاظتغذؼةذبشلنذـظؿةاطذعوضف
م

صؼندمم.ماآلنحؿكملقاءمواضقومظػرتةمرقؼؾيمسؾكماظاظؿغذؼيمداخؾماٌـظؿيموخورجفوممعقضػماٌـظؿيمبشلنملمؼؽـم-م233

صقؿومؼؿعؾؼمبوظؿغذؼيمداخؾماٌـظؿيمرشؿماحملووالتماظنيتمبنذظًمداخنؾمذنعؾيممممممووهصؿؼورمواضحمظؾرؤؼيمواالاطونمػـوكم

وغؿقفيمظذظؽمطونمعنـماظصنعىمظؾغوؼنيمبوظـلنؾيمظؾػنوومأنمتؽنقنمعلنوػؿومممممممم.موؼيماٌلؿفؾؽمٌعوىيمػذاماألعراظؿغذؼيموغب

.مفنومصقمشنوركممتيتوظؿغذؼنيماظنممبماٌؿعؾؼنيمسنـمذبنوالتماظعؿنؾممممم"اظدصوع"مخباللصعوالمؼبماٌـوضشيماظدوظقيمحقلماظؿغذؼيم

فٍماظؼوئؿيمسؾنكماألشذؼنيممماظؾبمسـمأثرمطوصقيمأدظيمؿقعتؿؿؽـمعـموملمألغفومؾػوومظمبوظـلؾيهدؼومموحؿكمػذامطونمؼشؽؾ

مأنزتنفموؼعنزىمعنومممم،وبوظؿوظلمطوغًمعلوػؿيماظػوومعؿقاضنعيم(.مؼبمػذاماظؿؼققؿمعلؿؿروػلمعقضقعم)تٍماظؿغذؼيمقاسؾكمغ

ػمقضنماٌخناللممعنـمممفأطـنرمعـنمممأصنرادمبعقنـفؿممظؿزاعوتماوملوسلؼبمجدولماألسؿولماظدوظلمسربماظلـقاتماظلؾعماٌوضقيمٌ

م.ؼبمػذاماجملولميمدلاٌماظذيمادبذتف
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أوممتقجقفنوتماظػوومبقجفمخوصمظعندممتؼندبفومممم،ؼبمػذاماظؿؼققؿذورطقاممـاظذؼم،اًورجققنموورونوؼـؿؼدماحمل-م234

والؼنيمممرونمأغنفمؼشنؽؾممؼبماظؿغذؼي،ماألعرماظنذيمؼنمممولفؿؼؾزراسيمواألعـماظغذائلمأنمظطوصقيمبشلنمطقػمبؽـممإرذودات

ؾػوومأنمتؽنقنمأطـنرمإٌوعنومبؽقػقنيمتنلث ماظلقودنوتمواظنـظؿممممممممظلغفمؼـؾغلمبمودودمرأيمثوبً.ماٌعقورؼيماٌـظؿيمووزقػؿفو

ةمرقؼؾيمجندامأنمزؼنودةمممرتصرتضًمظػاوؼرىماظؽـ ونمأنماظػوومضدم.مسؾكماظؿغذؼيميكؿؾػاٌواٌؿوردوتماظزراسقيمواظغذائقيم

حوظنيمغؼنصممممغؼصماظغذاءمؼعؽسعمذرمم،موأنلؿقؼوتماظؿغذؼيرجؿمإظبمرصعمعؿؽبقؾباإلغؿوجماظزراسلمعـماألشذؼيماألدودقيمد

رتؾورنومبلنالعيممماضندمأصنؾحمأطـنرمممم(مؼبماظؿلنعقـوتمم"Lupien"سفندممعـنذمم)وأنمسؿؾماظػوومؼبمذبنولماظؿغذؼنيممم،ماظؿغذؼي

م.وىقاغىماألخرىمظعؿؾماٌـظؿيبمفعـمشذؼياأل
م

ذاظتغذؼةذيفذجماليفذجدولذاألسؿالذاظدوظيذذـظؿةدورذاط
م

ٌشورطيماظرئقلقيمظؾػوومؼبماٌـوضشيماظدوظقنيمحنقلماظؿغذؼنيمعنـمخناللمىـنيماألعنـماظغنذائلماظعنوٌلممممممممممامهؼؼً-م235

فقؽيمحؽقعقنيمدوظقنيمممطوضدمأغشؽًمىـيماألعـماظغذائلماظعوٌلم.مواظؾفـيماظدائؿيمٌـظقعيماألعؿماٌؿقدةماٌعـقيمبوظؿغذؼي

ىـنيماألعنـماظغنذائلمظعؿؾقنيمإصنالحموتضنؿماآلنممممممم،مخضنعًمم:311وؼبمسنوممم.موأعوغؿفنومؼبماظػنووممػلمم،2:85ؼبمسومم

سؿؿنودمذنقاشؾماظؿغذؼنيمسؾنكمممممادنؿغرقمماوضندممم.اجملؿؿنعماٌندغلمممعـمأبرزػنومم،ذبؿقسيمأودعمبؽـ معـمأصقوبماظشلن

وتؼدممبعنضماظؾؾندانمطؾنـغالدؼشمممم،ماآلنمؼؿقؼؼمف،مظؽـأرقلمصومؼـؾغلجدولمأسؿولمىـيماألعـماظغذائلماظعوٌلموضؿوم

بوظدسؿماظؿؼينماظذيمتؼدعفماظػنوومسؾنكماٌلنؿقىمممممترتؾط)جقدامجداممأثراقدثمظلعـماظغذائلمواظؿغذؼيمتؾبعؾودراتمورـقيم

دؿشنورؼيمممتـقؾماظؾفـيماظدائؿيمٌـظقعيماألعؿماٌؿقدةماٌعـقيمبوظؿغذؼيمداخنؾماىؿوسنيماالمممبشدةاظػووممأؼدتوم(.اظؼطري

ذنقاشؾمموضنعممؼعؿنربمتطنقرامعفؿنومودنقعززممممممػنقمأعنرمم،مو3121ظؾفـيماألعـماظغذائلماظعوٌلمؼبماىزءماألخ معنـمسنومممم

وغؿقفيمظنذظؽمغظؿنًماظؾفـنيماظدائؿنيمٌـظقعنيماألعنؿماٌؿقندةمممممممم.مجدولمأسؿولمىـيماألعـماظغذائلماظعوٌلمسؾكاظؿغذؼيم

تشنرؼـمم/مراٌعؼنقدةمؼبمأطؿنقبممظؾفـيماألعـماظغذائلماظعنوٌلمممورةماظلودديمواظـالثنيدجوغؾقومؼبماظاجؿؿوسوماٌعـقيمبوظؿغذؼيم

اظنذيمتدسؿنفمتؼـقنومذنعؾيممممم"مؾؿندنمظمشذؼنيماأل"ممتنقص ممسؿؾنفوممبشنلنمممظعنرضمماظػووبوظؿعوونمععماظعومماٌوضلمعـماألولم

م.اظؿغذؼيموغبوؼيماٌلؿفؾؽ
م

وإنمطنونمػنذاماظندورمؼؾبضنطؾعمممممم،وتؿقظبماظػوومحوظقومرئوديماظؾفـيماظدائؿيمٌـظقعيماألعؿماٌؿقدةماٌعـقيمبوظؿغذؼي-م236

،م دارةماٌعـقنيمبنندارةماٌنقاردماظطؾقعقنيمواظؾقؽنيمممممظنماظؼدراتماظػردؼنيمظؾؿندؼرماظعنومماٌلنوسدمممممطؾ معـمخاللممبفمإظبمحد

بصػيمسوعنيمموععمذظؽ،مصؼدمحظقًمرئودؿفم.مأغفمملمؼعدمبـؾمذعؾيماظؿغذؼيموغبوؼيماٌلؿفؾؽمداخؾماٌـظؿيوخصقصوم

اغنؿفٍمؼبمأدائنفممماألعنؿماٌؿقندةماٌعـقنيمبوظؿغذؼنيمألغنفمممممممبؿؼدؼرموادعماظـطوقمعـمجوغىمأسضوءماظؾفـيماظدائؿنيمٌـظقعنيمم

وطنونمدورماظنرئقسممم(.مسؾنكمسؽنسمدنؾػفممم)جندولمأسؿنولماٌـظؿنيمممممظػرضوملمؼضغطمممووتصويقماربوؼدمظقزقػؿفمغففو

اماظيتمتلؿغرقمحؿؿوموضؿنومغظنرمم)اظرئقللمػقمتقجقفمسؿؾقيمإصالحماظؾفـيماظدائؿيمٌـظقعيماألعؿماٌؿقدةماٌعـقيمبوظؿغذؼيم

مسؾنكماظقصنوءمبوظؿزاعوتفنوماٌوظقنيمممماظؾفـيماظدائؿنيمممضدرةموايػوزمسؾكم،(ؾؼضوؼوماٌطروحيظومؼبمأداءماظعؿؾماألسضوءمظؿؿفؾ

.مقدنيمسؾنكمأرضماظقاضنعمممؿـؿوئٍمعؾوهؼقؼومظدخالتمؿؾظمتـػقذامأنمؼروامإظبمبؼدرمأطربماٌوسبقنمقؾمصقفبمؼبموضًوذظؽم

وألعـمبنمماٌكؿصنيماظعؿنؾمممأصرضنيمثـنؿنيمعنـمممامئودنيمرقظنقامماظؾفـيماظدائؿنيموتمداخؾممبـشوطمصرادىمعقزػلماظػوومسؿؾوضدم

ميمظعندةمضطوسنوتمماظشنوعؾممصرضنيماظعؿنؾمماظغذائلمواظؿغذؼيمسؾكمعلؿقىماألدرةمواألخالضقوتموحؼققماإلغلنونمصضنالمسنـمممم

ؼبماإلبؼنوءمسؾنكممممورئقلنقمماعقزػقمذعؾيماظؿغذؼيموغبوؼنيماٌلنؿفؾؽمدورمممأدىو.ماظؿؼدؼراتمواظرصدمواظؿؼققؿقضعمبمياٌعـق

ؼبمإرورماظؾفـيماظدائؿنيمٌـظقعنيماألعنؿماٌؿقندةماٌعـقنيمممممممإزاءماظؿغذؼيمجدولماألسؿولماٌؿعؾؼمبوظـفٍماظؼوئؿيمسؾكماألشذؼي

م.ؼيإدارضققدماٌقزاغقيمومضققدبوظؿغذؼيمسؾكماظرشؿمعـمأنمعشورطؿفؿمطوغًمعؼقدةمبلؾىم
م
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ظؿغذؼيمسؾكماٌشورطيماٌؿلنؼيمواٌـلنؼيمعنـموطنوالتمعـظقعنيممممممرتؼوءممبلؿقىماتعؿؿدمحرطيمخرؼطيماظطرؼؼمظالو-م237

ؼبمػنذهممملدوارمحققؼنيموربقرؼنيممبنمضوممبرغوعٍماألشذؼيماظعوٌلمواظققغقلقػموعـظؿيماظصنقيماظعوٌقنيمممضدموم.األعؿماٌؿقدة

ػنذامعنـممموؼعنزىممم.رتؼوءممبلنؿقىماظؿغذؼنيممررصومعؿلرجقومؼبمخرؼطيماظطرؼؼمظالمصؼدمطوغً،ماظػوومطؿـظؿيمأعو.مايرطي

اظندولمممجدولمأسؿولمالمتشنوركمصقنفممؼبمماظؿقركمإظبماألعوممإزاءمػلمحذرةوم،غوحقيمإظبمأنماظػوومهؽؿفوماظدولماألسضوء

ػقؿـنيماىؿوسنوتمممرتفوماٌكوولمعـمودوواظعؿؾقيمم"ضوئد"أنماظػوومملمتؽـمإظبممعـمغوحقيمأخرىؼعزىم؛موعشورطيمطوعؾي

أنمإظبمػنذامأؼضنومممموؼرجنعمسؿنولم؛مماألجندولممسؾكمدرماألعـماظغذائلمؼـؿؼصمعـمضاظضوشطيمعـمأجؾماظصقيمسؾكمسبقم

سؿنولماظندوظلممماألجندولمممسؾكٌقاطؾيماظؿطقراتماٌؿلورسيمم،ظؿزامماظلقودلوالبموبوظؿوظلمػ،وظػفؿمواٌقضبمتؿقؾاظػوومملم

صنومدنؾىماظؽنـ مممم(مؼبمبعضماألحقون"مععقضو"وحؿكمبؾم)سؿؿدتماظػوومعقضػومدصوسقومغقسومعوما،مغؿقفيمظذظؽو.مؾؿغذؼيظ

فٍمضوئؿيمسؾنكماظزراسنيمممغؾبمإتؾوعمصرصيمحؼقؼقيمظؿعزؼزمتؿقحمخرؼطيماظطرؼؼمىمأنرتميتاظمىخرألؾففوتمااإلحؾوطمظمعـ

دنقؿومممعـمأجؾماظؼضقيمالمالمتػرتاظػوومحبؿالتممبعضمعقزػلمدونمضقومععمذظؽمملمضبؾمػذامو.ماظؿغذؼيمووهمواألشذؼي

خطنقاتمم"ادبنذممؼؼنربمعنـمسشنرؼـمبؾندامممممموؼقجندمحوظقنومعنوممم.مؾودرةمزػبومدوظقنومطؿلؾًماٌسـدعوماماألخ ةؼبماألذفرم

م.مذبولمهلنيماظؿغذؼيؼبايؽقعوتمبؿقؼقؼمغؿوئٍمصعوظيموعلؿداعيممًمصقفوظؿزعا"معؾؽرة

م

م،3121تشنرؼـماألولمم/ماظػنوومؼبمغنقصؿربممذبؾنسممرتؼوءممبلؿقىماظؿغذؼنيمإظبممعًمعؾودرةمخرؼطيماظطرؼؼمظالُضدو-م238

اٌـظؿنيمممعشنورطيمبشنلنمممظؾؿـظؿيماإلدارةماظعؾقومتؼدممتقجقفوتمإظبتصوالتمرمسقيماعـذمذظؽماظقضًمأؼيممروإالمأغفمملم

مؿنومحقـحؿنكممم،ؼبماٌقندانمالمؼعرصنقنمذنقؽومسنـماٌؾنودرةممممممؿـظؿنيمظؾمصـقنقنمرصقعنقماٌلنؿقىممموؼقجدمعقزػقنمم.اٌؾودرةؼبم

م.درتاتقفقياماطؿلؾًمأػؿقي

م

سؼدماٌعفدماظدوظلمظؾققثماظلقودنوتماظغذائقنيماٌنممترماظندوظلماٌعنينمبندسؿممممممم،م3122ذؾوطمسومم/موؼبمصرباؼر-م239

مجفننوتمعننـمغطوضننوتموادننعياظننذيمحضننرتفمم،وهلـنندباظزراسننيمعننـمأجننؾمهلنننيماظؿغذؼننيمواظصننقيمؼبمغقننقدهلل،م

ٌممم،وطوالتماألعؿماٌؿقدةماظرئقلقي،مواىفنوتماٌوسبني،موايؽقعنوتمممممشؾً) صؿؿقنفمرئنقسموزراءممماو(موعراطنزماظؾقن

معؾبنـحمإذنموضندممم.يعؾنودرةمخرؼطنيماالرتؼنوءممبلنؿقىماظؿغذؼنمممممؼبمظشنرطوءماظؿـؿقنيمممموجؿؿوسنمامشؾماىدولمأؼضنوممو.مهلـدا

ؾلنػرميضنقرمممظ(مجؿؿوسقنيمضؿصنودؼيمواالمذعؾيماظؿغذؼيموغبوؼيماٌلؿفؾؽموإدارةماظؿـؿقيماال)ممصؼطمعـمعؼرماظػوونيشكصظ

ـمقندممػنووماظقحمسنرضماظممأظؼنكماٌقزنػماظنذيمممأعنوممم،ػذامايندثم اظعؿنؾمعنعماٌمدلنوتماجملؿؿعقنيممؼبمأصغوغلنؿونمممممممسن

مبنـمؼبمذظنؽمرئنقسمممم)وملمؼؿؿؽـمأحدمعـماإلدارةماظعؾقنومظؾػنووممم.ممتقؼؾمحضقرهمظالجؿؿوعاٌـظؿقنمم،مصؼدمتقظبوعقرؼؿوغقو

ورطيمظؿنزاممواٌشنمموػذامؼعؽسمإظبمحدمعومعلنؿقىماالم.معـمايضقر(ماظؾفـيماظدائؿيمٌـظقعيماألعؿماٌؿقدةماٌعـقيمبوظؿغذؼي

مؿنقظبمأنمتمظؾػنوومموظؿغذؼيمبشلنمعقضقعمؼـؾغلبماٌؿعؾؼجدولماألسؿولماظدوظلمؼبممؿوظؿؼدبفمادؿعداداماٌـظؿيماظؾذؼـمتؾدي

م.ضقودتفمؼبماٌعؿود
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ذةذباظتغذؼةصؾاظؼضاؼاذاطتذاظيتذتؼومذبفاذيفذجمالواظتوجقهذذأغشطةذاظدسوةوذؿـظؿةؾيذظؼقاداظدورذاظ-ذ6
م

يمبوظؿغذؼني،موغؿقفنيمممصنؾماظؼضنوؼوماٌؿممؼبمذبنولممياظؼقودمؼـؼصفوماظدورمـظؿيوبؼنيمأنماٌؼؿضحمعـماظؼلؿنيماظل-م:23

ؼؾندومأنممموال.مؽنوؼبماظـققماظرتابطيمسؾكماٌضعقػيماٌقاردموش ماظم،تضطؾعمبطوئػيمعؿـقسيمعـمأغشطيماظؿغذؼيمصنغفوظذظؽم

وص،موظلنقءماينظمالمتلنفؿمبعنضممممماًنممفظؾعؿنؾمؼبمذبوظنممكمؼلنعممؽنؾمصنردمم،مص"اظصقرةماألطرب"ؼرىممـظؿيأحدامؼبماٌ

م.سؿدرتاتقفقيمأااألسؿولماىقدةمظؾغوؼيمؼبم
م

ـمموداخؾقنممععؿؽػنوم،مغظؿنًمذنعؾيماظؿغذؼنيموغبوؼنيماٌلنؿفؾؽمممممم3119تشرؼـماظـوغلمسنوممم/مؼبمغقصؿربو-م241 دورممسن

مذبنولماظؿغذؼني،ممماٌلؿؼؾؾمؼبمشعؾيمؼبهموغطوقمسؿؾماظوواعـوضشيممعؿؽػمسؿقعووطونماهلدلمعـماٌ.ماٌـظؿياظؿغذؼيمؼبم

خطنيمسؿنؾممممصنقوشيمضدعفوماظؿؼققؿماًورجلماٌلؿؼؾمبشنلنماظؿغذؼنيموممماحملددةماظيتؿقصقوتماظالحظوتمواٌمعراسوةععم

هدؼندماظؼضنوؼومذاتماألوظقؼنيماظـوذنؽيمؼبممممم(م2:م)اٌعؿؽنػماظغرضمعنـمممصقؿومؼؾلو.مـظؿيصقرؼيمظؿـػقذمبرغوعٍمإصالحماٌ

تعرؼػمربلـمظؾؿقنزةممموبؾقرة(م3)اظؼص مواظطقؼؾ؛ممؼبماألجؾنيتؿصدىمهلوميمأنمؼؿعنيمسؾكماٌـظؿذبولماظؿغذؼيماظيتم

جمسؿنؾمذنعؾيماظؿغذؼنيموغبوؼنيمممممودعإدؿؽشولمدؾؾمهلنيموا(م4)ظؿغذؼي؛ماماظيتمتؿؿؿعمبفوماٌـظؿيمؼبمذبولماظـلؾقي

اظؿعنوونممماٌـظؿنيموتعزؼنزمماظقحداتماظؿؼـقيمذاتماظصنؾيمؼبمممؼبماألشذؼيمواظؿغذؼيمودقودوتموبراعٍمتؼققؿمبشلناٌلؿفؾؽم

م.فوعع
م

ـمممبنومؼبمذظنؽمم)اٌؼدعنيمؼبماٌعؿؽنػممممقرضوتوعـؾًماظم،بوالػؿؿوموعـماظقاضحمأنمػذهمغقاؼومجدؼرةم-م242 اظشنرطوءمممعن

ؼبم"معـوصنرم"م،موظؽنـمظلدنػمبندونمممشنعؾيمظؾموادنرتاتقفقيمرؤؼنيمعشنرتطيممممبؾنقرةمعلوػؿيمضقؼيمجدامسبقم(منياًورجق

م.يضكؿب وضرارقيممإرورماٌلوسلمإالماظؼؾقؾمؼبمصؾـمتؾبقؼؼمػذهؾودرةمإظبماألعوم،مزعومماٌمؼدصعدارةماظعؾقوماإل
م

داخؾماٌـظؿنيمم"ماألعـماظغذائلمواظؿغذوي"صطؾحمٌذعؾيماظؿغذؼيموغبوؼيماٌلؿفؾؽممروجًم،وؼبماآلوغيماألخ ة-م243

األعنـماظغنذائلمممطنؾمعنـممممةمإظبتقضقحماظصالتمبنيماألعـماظغذائلمواظؿغذؼي،مألغنفمؼؼنولمإنماإلذنورمممؿقلنيموخورجفومظ

عندىممإظبمأيمؾؿؼقنقؿممظموظنقسمواضنقومم.مأػؿقيمدورماظؿغذؼيمؼبماألعـماظغذائلماٌلنؿدامممعـمؼؾؾؼملؿؼؾ،واظؿغذؼيمبشؽؾمع

صقؿنومؼؿعؾنؼمبنرنورماألعنـماظغنذائلمظؾػنووماظنذيمتطؾؼنفمغظنؿمممممممممممذظنؽمعومػلمآثنورمممسربماٌمدلي،موالمبوظؼؾقلمذظؽضبظكم

م.اظغذائلمواظؿعرضمظـؼصماألشذؼيموردؿماًرائطمذاتماظصؾيمغعدامماألعـااٌعؾقعوتمسـم
م

تؿقضنػمسؾنكممماألغشطيمالمربوظيمبطرؼؼيمزبصصيموم،مصلؿـػذظؾؿغذؼيمدسقةدرتاتقفقيمعشرتطيمظؾاوبدونموجقدم-م244

موأوؼؾندومأنمعمذنرماإلننوزمػنقمسنددماٌنممتراتموحؾؼنوتماظعؿنؾموايؾؼنوتماظدرادنقيماظدوظقنيمممممممممممم.مبشؽؾمطؾ ماظػرص

موطنونمعنـماظصنعىمممم.إجراءاتماٌؿوبعنيمم،واألػؿبؾمعـماٌشورطي،ماٌؿقؼؼيماظـؿوئٍمموظقسحضقرػو،ممؼؿؿاظيتممقؿقياإلضؾ

اىفنقدممبلنؾىمسندمموضنقحماهلندلماظنذيمترعنلمإظبمهؼقؼنفممممممممم،تلث مػنذاماظعؿنؾممومأثرمأنمؼؼقسذاماظؿؼققؿمهلمظؾغوؼي

متشن مماظؿؼقنقؿممصرؼنؼممبفنوممضومؾعـوتماظؼطرؼيماظيتمعـماظمضؽقؾيمأدظيمصؾؿمتؾبلؿكؾصمدقىوسالوةمسؾكمذظؽ،م.ماىؿوسقي

م.أؼيمأػؿقيمحؼقؼقيمظؾلقوقماٌقداغلؾؿممتراتموايؾؼوتمأنمظ
م

سؾكماٌلنؿقىماظعنوٌلمواإلضؾقؿنلممممماٌعؼقدةمثاوؼؾنيماىدولمأدغوهماظعدؼدمعـماٌممتراتموحؾؼوتماظعؿؾمواألحد-م245

أدودنقيمممواظنيتمتعؿنربمم(موضندممتمحضنقرماٌزؼندممم)م3115سنوممماظيتمدوػؿًمصقفومىـيماظؿغذؼيموغبوؼنيماٌلنؿفؾؽمعـنذمممم

رتطقؾيماألشذؼيمواالحؿقوجوتمعـماٌغذؼوتمواٌشنقرةممبمعؿعؾؼيمهدؼداوالمتشؿؾمتؾؽمأحداثوم.مدسقةظقزقػؿفومؼبمذبولماظ

م.معـمػذاماظؿؼرؼر(مجقؿ)اظعؾؿقيماٌدرجيمؼبماظؼلؿماظـوغلم
م
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م

ذاظعاطيذسؾىذاطدتوىذاظدسوة
م

دنػوريمجقػوغلنربغ،مجـنقبممممؼبممؼبماٌنممترماظندوظلماظؿؿفقنديمظؾؿغذؼنيمايضنرؼيممممممسرضممتمإظؼوؤهم-"علؿؼؾؾماظؿغذؼيمنبشلاظؿػووضم"م•

م.3116أؼؾقلم/مؿؿربؾدم29أصرؼؼقوم

ؾشنراطيممظبؾفقؽنومم/معـمبرغوعٍمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمخرباتمعلؿكؾصي:محؼصُؾمحموعومالؼصُؾمعوم–اظؿغذؼيماجملؿؿعقيموبراعٍماظؿدخؾ"م•

ماٌعؼننننقدةمؼب،م5-4ماٌننننممترماظنننندوظلماظـننننوعـمسشننننرمظؾؿغذؼنننني،مدوربننننون،مجـننننقبمأصرؼؼقننننو،ماظـنننندوةم"مصننننـدوقماظؾؼننننوءمؼب

م.3116أؼؾقلم/مدؾؿؿربم34-:2

ؼبماظققمماظعوٌلمممتمإظؼوؤهمسرض.مغبوؼيموهلنيماألعـماظغذائلمواظؿغذويمظلذكوصماٌصوبنيممبرضماإلؼدزمواألؼؿوممؼبمظقلقتقموعالوي"م•

م.3117طوغقنماألولم/مدؼلؿربم2اظػوو،مروعو،مظ ؼدز،م

م،"اظؿغذؼننني"موجفنننيمغظنننرمؼبم.مدنننرتاتقفقوتماظؼوئؿنننيمسؾنننكماألشذؼنننيمأدودنننقيمٌؽوصقنننيمصؼنننرماظننندممبلنننؾىمغؼنننصمايدؼننندماالم•

م.3116طوغقنماألولم/مدؼلؿرب

م.3118ظـوغلمطوغقنما/م،مؼـوؼر31اظؾصرموايقوة،ماظػصؾم"مؽوصقيمغؼصمايدؼدٌماألشذؼيماظـفٍماظؼوئؿيمسؾك"م•

يمؿؼـقاظمؼبمحؾؼيماظعؿؾمعلوػؿي.ماٌـظؿيمقضػدورموع:مٌغذؼوتماظدضقؼيعـماماظؿغذوؼيإشـوءماألشذؼيمبوٌغذؼوتماظدضقؼيموتؾؾقيماالحؿقوجوتمم•

مالغؿننو،مجقرجقننو،ماظقالؼننوتماٌؿقنندة،مر،مأ"ؼطننرياظمسؾننكماٌلننؿقىمتقصننقوتمسؿؾقننيمظؾؿطؾقننؼم"اظـوغقننيمبشننلنمإشـننوءمدضقننؼماظؼؿننحمم

ذ.3119غقلونم/أبرؼؾم4إظبمآذارم/سعورم41

هندؼوتمم:مٌممترماظرصقعماٌلؿقىماٌعينمبوألعـماظغذائلماظعنوٌلمعـمأجؾما"مأثرمتغ ماٌـوخمواظطوضيمايققؼيمسؾكماظؿغذؼي"مإسدادمعـشقرمم•

م.3119حزؼرانم/تغ ماٌـوخمواظطوضيمايققؼي،مروعو،مؼقغقق

ؼبمصق اعقالغنق،مم"مدنؿفالكمإظبماالمصنوسدةمدانماظؾبعدمايصودمؼبماظؾمبدءامعـ.مقعوغؼصمؼبماىم-اظؿؽـقظقجقومواظلالعيمواىقدةمعزؼدمعـ"م•

م.:311آذارم/معورسم36

م(.3121طوغقنماظـوغلم/ؼـوؼرم25عؿؾ،مظؾملقدةع"م)دؿـؿورمؼبماظزراسيمظؿقلنيماظؿـقعماظغذائلاال:ماظؿغذؼيمؼبمػفقةاظتضققؼم"سـممورضيم•

صنـدوقماظـؼندماظندوظل،مواذنـطـممممم/مجؿؿوسوتماظربقنعمظؾؾـنؽماظندوظلممما.مرتؼوءممبلؿقىماظؿغذؼيلؿقىمبشلنماالجؿؿوعماىوغيبماظرصقعماٌاالم•

م.3121غقلونم/أبرؼؾم35ؼبماظعوصؿي،م

عؾنودرةمسوٌقنيمإلسنودةممممبشنـمممؼبمذبولماظؿغذؼيماٌؿعؾنؼممضرتاحاالؿفؾسمحقلمبشلنمجدولماألسؿولماظعوٌلمظؾواظزراسيمميبقونمعـظؿيماألشذؼم•

مؼبمؼطنر،مباظدوحنيمممؼبمضؿصنوديماظعنوٌل،مماظؿصنؿقؿمواٌـؿندىماالمممةاظؼؿنيماظعنوٌلماٌعنينمبنسنودمممممعنممترمم.األشذؼيمواظزراسيمواظؿغذؼيتصؿقؿم

م.3121آؼورم/عوؼقم42

قدةماٌعـقنيمماظؾفـيماظدائؿيمٌـظقعيماألعؿماٌؿموظيماظؿغذؼيمؼبماظعومل،ياظؿؼرؼرماظلودسممعـ،م"اٌلؿدامموياألعـماظغذائلمواظؿغذ"م5ماظػصؾم•

م.بوظؿغذؼي

ممترماألعنؿماٌؿقندةمممٌنممهضن اماظؿؿفقديمظؾؿنممترماظنذيمغظؿؿنفماظػنووممممممجؿؿوعؼبماال"ماظؾؾدانممنقاأضؾمضؿونمايصقلمسؾكماظغذاءمواظؿغذؼيمؼبم"مم•

ؼنرماألعنؿماٌؿقندة،مممممب،م"ؿغذؼنيمواظمسؾكماألشذؼنيملمقصتعزؼزماألعـماظغذائلمعـمخاللماظؿـؿقيماظزراسقيمواي"مم،اظرابعماٌعينمبلضؾماظؾؾدانممنقا

م.3121طوغقنماألولم/مغققؼقرك،مدؼلؿرب

ماظؿغذؼننيمؼبمعننممترماٌعوػنندةماظدوظقننيمبشننلنماٌننقاردماظقراثقننيماظـؾوتقننيمظلشذؼننيمواظزراسنني،مبننوظل،ممممممممممسننـتـظننقؿمحنندثمجننوغيبمممم•

م.3122آذارم/معورس

اظـؿوئٍماظؼوئؿنيمممتقثقؼمإضرارمضرورةم-ائقيمورصعمعلؿقؼوتماظؿغذؼيتـظقؿمغدوةمدوظقيمحقلماظـفٍماظؼوئؿيمسؾكماألشذؼيمظؿقلنيماظـظؿماظغذم•

م.3121ماألولطوغقنم/مصقائدماظـفٍماظؼوئؿيمسؾكماألشذؼي،مروعو،مدؼلؿربمسؾكمبقضقحمربػـسؾكماألدظيماظيتمت
 

ذاإلضؾقؿيذيفذأوروباسؾىذاطدتوىذاظدسوةذأغشطةذ
م

م3116طوغقنماألولم/،مدؼلؿربجؿؿوعماًرباءماٌعينمبعدمماٌلوواةمواظؾداغي،مظـدنام•

مدنننطـؾقل،ايماظؾداغننني،مؼووعنننؾؿنننممترماألوروبنننلماظنننقزاريمٌظاٌؽؿنننىماإلضؾقؿنننلمٌـظؿنننيماظصنننقيماظعوٌقنننيمممهضننن اٌلنننوػؿيمؼبمم•

م3117تشرؼـماظـوغلم/مغقصؿرب

ؾلقودنوتماظزراسقنيمواظؿفورؼنيمأنممممظمطقػمبؽـ"قيموروبظؾؿشوورةماألدؿضوصيماٌؽؿىماإلضؾقؿلمٌـظؿيماظصقيماظعوٌقيمااٌشورطيمؼبمتـظقؿموم•

م3117آؼورم/مروعو،معوؼقؼبم"متلفؿمؼبمغظوممشذائلمصقل؟

جؿؿنوعمعـظؿنيماظصنقيماظعوٌقنيمظؾـظنراءمؼبمممممماؼبممتمإظؼنوؤهمم"متقحقدماظؼقىمٌؽوصقيمدقءماظؿغذؼي:موظصقيماظعوعيبربطماظزراسيم"مسـمسرضم•

مبنورؼس،ماٌعؼنقدمؼبمموظلقودنوتماظغذائقنيمواظؿغذوؼني،ممممبماٌؿعؾؼنيمقنيماظـوغقنيمممخطنيماظعؿنؾماألوروبمممؼبذبولماظلنالعيماظؿغذوؼنيمواظغذائقنيمممم

م3118حزؼرانم/مؼقغقق

عممترماظؿغذؼنيماألوروبنلماظعوذنر،مبنورؼس،ممممممتمإظؼوؤهمؼبم"معومػقمدورماظزراسي؟:موصققيمؼبمأوروبومعلعقغيتعزؼزمغظؿمشذائقيم"ممسـمسرضم•

م3118متقزم/مؼقظقق
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م

ذضؾقؿيذيفذأصرؼؼقااإلذسؾىذاطدتوىذاظدسوةأغشطةذ
م

عصنرلمممبننيممجؿؿوعماظؿـلقؼلماظؿؼينماٌشنرتكم،ماالعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيدورموعـظقرم:مهؼقؼماألػدالماإلمنوئقيمظلظػقي"ممسـمسرضم•

 3116ذؾوطم/متقغس،مصرباؼرؼبماظػوو،م/ماظؿـؿقيماألصرؼؼل

م3117طوغقنماألولم/مؼبمإسالنمضؿيمأبقجومظلعـماظغذائل،مدؼلؿربملوػؿوتعم•

دنؿكداممموواظيتمتقصلمبم3126-3116مظؾػرتةمدرتاتقفقيماألصرؼؼقيماإلضؾقؿقيماٌـؼقيمبشلنماظؿغذؼياالمسـجؿؿوعمبرازاصقؾماملوػؿوتمؼبعم•

ماظؿغذؼيممؼبمذبولمؼطرؼيوتـػقذمخططماظعؿؾماظمسدادطدظقؾمإلماٌـؼقيمدرتاتقفقياال

ؼبمحؾؼنيممممتمإظؼوؤهم"دلمظؿقلنيماظؿغذؼيموهؼقؼماألػدالماإلمنوئقيمظلظػقيذرطمأدو:ماألعـماظغذائلمودؾؾماظعقشماٌلؿداعي"مسـمسرضم•

اٌـظؿنيماظدوظقنيمظؾؿـنقعمممم/ماٌشنرتطيمبننيمعـظؿنيماظصنقيمظندولمشنربمأصرؼؼقنوممممممموم،اإلضؾقؿلمسؾكماٌلؿقىماظعؿؾماٌعـقيمبلقودوتماظدسقة

م3118أؼؾقلم/ماظؾققظقجلماٌعؼقدةمؼبمواشودوشق،ممدؾؿؿرب

:ميمؼبمشنربمأصرؼؼقنوممواألعـماظغذائلمواظؿغذ"ضؿصودؼيمظغربمأصرؼؼقوماظؿؼـقيمإظبماٌـؿدىمايوديمسشرمظؾؿغذؼيمظؾفؿوسيماالمتؼدؼؿماٌلوسدةم•

م3119أؼؾقلم/م،مصرؼؿوون،مدؾؿؿرب"اظػرصمواظؿقدؼوت

جدؼند،مواٌعـقنيمبوظؿـؿقنيممممحضقرماجؿؿوسنيمغظؿؿفؿومعػقضقيماالهودماألصرؼؼلمؼبمأدؼسمأبوبومظػرضيماظعؿؾماألصرؼؼقي،ماظيتمغشطًمعنـممم•

اظغذائقيمواظؿغذوؼيمؼبمأصرؼؼقو،موػلمآظقيماظؿـلقؼماظقحقندةماٌشنرتطيمبننيماظقطنوالتماٌعـقنيمبؼضنوؼومتـؿقنيماظؿغذؼنيمؼبمأصرؼؼقنو،موسؼندممممممممممم

م.:311تشرؼـماظـوغلم/واظـوغلمؼبمغقصؿربم:311ذؾوطم/االجؿؿوعماألولمؼبمصرباؼر

،مطقىم"زؼودةماظؼدراتماظؼطرؼيمظؾقدمعـماىقعمودقءماظؿغذؼي"ظؾفـقبماألصرؼؼلموذرقمأصرؼؼقومسـممتـظقؿمحؾؼيماظعؿؾماإلضؾقؿقيماظػرسقيم•

،مبوظؿعوونمععماظشراطيماىدؼدةمظؿـؿقيمأصرؼؼقومعـمأجنؾمعلنوسدةماظؾؾندانمممم3119تشرؼـماظـوغلم/غقصؿربم25-22توون،مجـقبمأصرؼؼقو،م

م.إظبمإجراءاتمورـقيمسؾكمترعبيماالدرتاتقفقيماألصرؼؼقيماإلضؾقؿقيمظؾؿغذؼي

ؼبمعـؿدىماظؿغذؼيمظؾفؿوسيماالضؿصودؼيمظدولمشربمأصرؼؼقنو،مشراغندمممم"تلك ماالدؿـؿوراتمؼبماألعـماظغذائلمظؿقلنيماظؿغذؼي"سرضمسـمم•

م3121أؼؾقلم/دؾؿؿرببلوم،م

اظنذيمسؼندممم(ماظعوٌلسؾكماظصعقدم)قيمئدماظغذارتػوعمأدعورماٌقاامقاجفيٌموذبقيغسـماإلجراءاتماظربماظػرسقيمورضيمؼبماظـدوةماإلضؾقؿقيمتؼدؼؿم•

م.3122آذارم/ؼبمأدؼسمأبوبو،معورس

مغننندوةمدوظقننني،مغقنننوعل،مؼبممإظؼنننوؤهمتمم"ظػنننرق؟امعنننوم-عنننـماألعنننـماظغنننذائلمإظبماألعنننـماظغنننذائلمواظؿغنننذويمم"ممبعـنننقانمسنننرضم•

م.3122آذارم/معورس
م

ذاإلضؾقؿيذيفذآدقاذسؾىذاطدتوىذاظدسوةأغشطةذ
م

جؿؿنوعماظعؾؿنلماإلضؾقؿنلماظؿودنعممممماال.مؼنيموغبوؼنيماٌلنؿفؾؽمؼبماظػنووممممذذنعؾيماألشم.ممنوئقيمظلظػقيهؼقؼماألػدالماإلعلوػؿيماظؿغذؼيمؼبمم•

م.3119آذارم/مصرباؼرم23-:وبؽي،مدطو،مبـغالدؼش،ماألمظعؾؿمـقبمذرقمآدقومظؾرابطيماظدوظقيى
م

ذاإلضؾقؿيذيفذأعرؼؽاذاظالتقـقةذسؾىذاطدتوىذاظدسوةأغشطةذ
م

وؼلؿضقػماٌؽؿىمم.3136بؾدانماٌـطؼيمظؾقدمعـمدقءماظؿغذؼيمحبؾقلمسومممادبذتفوػلمعؾودرةممؼؽوماظالتقـقيمواظؾقرماظؽورؼيبعؾودرةمأعرم•

مبننننوىقعموايننننؼمؼبماظغننننذاء؛مميقسقننننؿزؼننننودةماظ(م2:م)وتلننننعكماٌؾننننودرةمإظب.ماإلضؾقؿننننلمظؾػننننووماألعوغننننيماظػـقننننيمظؾؿؾننننودرةم

تعزؼنزمرصندماألعنـماظغنذائلمممممو(م4)تماظعوعيمواظرباعٍماظيتمتفدلمإظبماظؼضوءمسؾنكماىنقع؛مممتعزؼزماظؼدراتماظقرـقيمظؿـػقذماظلقودووم(3)

م.واظؿغذوي

مويماظؿغذؼنيمألعرؼؽنممقنمطفزءمعـماٌنممترماًنوعسمسشنرمىؿعممم"ماألعـماظغذائلمواظؿغذويمبراعٍمهؾقؾموتعزؼز"متـظقؿماظـدوةماإلضؾقؿقيمسـمم•

م.:311تشرؼـماظـوغلم/ماظالتقـقي،مدوغؿقوشق،مغقصؿرب

غظرةمذوعؾيمسؾكماألعنـماظغنذائلمواظؿغنذويمؼبمأعرؼؽنوماظالتقـقنيمممممم،مؾػوواظؿوبعمظاٌؽؿىماإلضؾقؿلمألعرؼؽوماظالتقـقيموعـطؼيماظؾقرماظؽورؼيبمم•

م.وعـطؼيماظؾقرماظؽورؼيب

م.3121ؼبمسوممم(ألعؿماٌؿقدةعؾودرةمإضؾقؿقيمسؾكمغطوقمعـظقعيما)ؼيمواظؿـؿقيمذغضؿًماظػوومإظبمهوظػماظؾؾدانماألعرؼؽقيمعـمأجؾماظؿغام•
م

م
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ذاظـتائجذاظرئقدقة-ذ7
م

م،وعؿزاؼنندةمطننؾ ةم،وخبوصننيمؼبماظعننوملماظـننوعلم،اظننيتمتننمثرمسؾننكماظؿغذؼننيماظتحــدؼاتذاظعاطقــةذواإلضؾقؿقــة-م246

إغؿنوجماظقضنقدمايقنقي،مواظؿقدنعمؼبمغظنؿماظزراسنيممممممم)صفؿمجقدمجملؿقسنيمعنـماظعقاعنؾمممممبـوءموؼؾزمذبولمظؾؿفوون،مموال

محنوالتممزؼنودةمؼبماظدنؿؿرارمغؼنصماظؿغذؼنيموممما،ماظنيتمتلنفؿمؼبممم(وش ػنومم،واظؿقدعمايضريم،ورؼي،موتغ ماٌـوخاظؿف

م.ماظؿغذؼيؼباإلصراطم

م

معؾوذنرةموأرنقلمأجنالممممظؿصديمهلنومسنـمررؼنؼمحؾنقلممممامضرورةوم،األبعودماٌؿعددةماظؼطوسوتمظؾؿغذؼيموضدمأدت-م247

هؼقؼمتؼنوربمؼبموجفنوتماظـظنرمبشنؽؾمخنوصمعنـمخناللممممممممممتصعقىإظبم،وتعددماىفوتماظػوسؾيماٌعـقيم،علؿداعيو

ؼؽػنلمممعوؼبمهؼقؼماظؾفـيماظدائؿيمٌـظقعيماألعؿماٌؿقدةماٌعـقيمبوظؿغذؼيممـفحؾؿمتصوععمذظؽ،م.مظتغذؼةذاظدوظياذػقؽل

م،يماظعنوٌلماظػنوو،مواظققغقلنقػ،موبرغنوعٍماألشذؼنممممماظنذيمتعنقَّـمسؾنكممم)عـماظؿـلقؼمبنيماىفوتماظػوسؾيمظلعؿماٌؿقدةم

أطـرمعـمذظنؽمبؽنـ مظؿقظقندمععؾقعنوتمسنـممممممبذلمجفدموؼـؾغلم(مهؿؾمعلموظقؿفمبشؽؾمعؾوذرموعـظؿيماظصقيماظعوٌقي

وطفنزءمعنـمػنذامممم.مؼبماجملنوالتماظرئقلنقيممماٌلنوػؿوتمدنؿـؿوراتمومواظندسقةمظالمم،اظؿغذؼيموهؾقؾفو،موهدؼدماظـغرات

أدوارموطنوالتماألعنؿماٌؿقندةمممممدؼندمهإظبموديمؼبماظؾفـنيماظدائؿنيمممأنمتدسقمعـمخاللمدورػنوماظؼقنمممظؾػووماظؿـلقؼمؼـؾغل

اظؿغذؼنيمؼبمعبقنعممموموألعـماظغنذائلمبنماٌلنموظقوتمصقؿنومؼؿعؾنؼممممتؼودنؿمماظػرصماٌؿوحيمظؾؿعوونموموطذظؽمقفو،تػوقمسؾواال

م.يماظدائؿيأثـوءمسؿؾقيمإصالحماظؾفـماظيتموريمعراجعؿفووؼـؾغلمأنمتؽقنمػذهمػلماجملوالتماظرئقلقيم.ماظلقوضوت

م

سؿنؾماظؾفـنيمممملرتؼوءممبلؿقىماظؿغذؼيمأنمتػعؾماظؽـ مإلطؿنوموؼبمػذاماظصدد،مبؽـميرطيمخرؼطيماظطرؼؼمظال-م248

ػنلماظنيتمممرتؼنوءممبلنؿقىماظؿغذؼنيمممم،مظؽـمخرؼطيماظطرؼؼمظالأنمتدسؿومبعضفؿومبشؽؾمعؿؾودلقفؿومؿوبؽـمظؽؾم.اظدائؿي

حماظػنوومإزاءمحرطنيممموتنلرجؾبم.موتندصعماظعؿؾقنيممم،اٌؾنودرةمؼبممؽقعنوتماي"متشورك"سؾكمأرضماظقاضعمحقٌممقدثمصرضوؿد

م،ؼلنوسدمػنذهماٌؾنودرةماظدوظقنيمممممالم(سؾنكمعلنؿقىماإلدارةماظعؾقنوممم)رتؼوءممبلؿقىماظؿغذؼيمحؿنكماآلنممخرؼطيماظطرؼؼمظال

ظزراسنيممبؽنـمأنمتلنوػؿمبنفمؼبمذبنولماظؿغذؼنيمعنـمعـظنقرمضنوئؿمسؾنكماممممممممممعومإزاءسدممثؼيماٌـظؿيمموؼعؽسمإظبمحدمطؾ 

مل،ورػنماألمبننيممقعاىنمإزاءماىفنقدماٌؿفنددةمٌؽوصقنيمممممادؿؾوضقيمأومثوبؿيمؼبمغفففنومموبوٌـؾ،مملمتؽـماظػوو.مواألشذؼي

م.اظؿغذؼيمدقوقمآلظقيمؼبذهماؼبمهدؼدماٌؽونماٌـودىمهلمعمثرةملمتؽـمو

م

ؾؿغذؼنيمداخنؾمىـنيماألعنـمممممظماجملنولممإصلنوحمؼبمعلوػؿيماظػوومعـمخاللمجفقدػومؼبماألذفرماألخن ةممبرزتمو-م249

سؾنكمضندرممميمصظنموقؿعؿؾقيمإصالحماظؾفـيماظدائؿيمٌـظقعيماألعؿماٌؿقدةماٌعـقيمبوظؿغذؼيمظؾتفومظوؼبمضقودم،اظغذائلماظعوٌل

بقندمأنماظؿقنركممم.ماظؿغذؼنيممبشنلنمؾؿؾنودراتماظدوظقنيماألخنرىممممظموسؾكمأػؿقؿفنومبوظـلنؾيمماٌـؿدىممػذامؼبمؿفوعـمعصداضق

مودنوبؼممؼعدمؼبمايؼقؼنيمم3123سوممؼبمٌممترماظدوظلماٌعينمبوظؿغذؼيمايماظصقيماظعوٌقيمظؿقدؼدمعقسدمعـظؿ/ماألخ مظؾػوو

رتؼنوءممأػؿقؿنفمبوظـلنؾيمٌؾنودراتمعفؿنيمأخنرىمعـنؾمحرطنيمخرؼطنيماظطرؼنؼمظالممممممممم،مإظبمأنمتؿفؾكمبشؽؾمواضنحممألواغف

ٌممترماظندوظلماٌعنينمممصنوم.م"بعندمإصنالحفومم"ؼنيمممبلؿقىماظؿغذؼيمواظؾفـيماظدائؿيمٌـظقعنيماألعنؿماٌؿقندةماٌعـقنيمبوظؿغذمممم

وؼبماظقضنًممم.اظؿـؿقنيممؼبمشنرطوءماظؼؽـمذوعالمىفوتماألعؿماٌؿقدةماظػوسؾنيماألخنرىمومممظـمتؽقنمظفمضقؿيمعومملمبوظؿغذؼي

لقءماظؿغذؼنيممظمدؾؾماظؿصديؿقلنيمهؾقؾمأدؾوبمدقءماظؿغذؼي،موصفؿمباظؿـؿقيممؼبمشرطوءاظمؼلقدماػؿؿوممبنيايوظل،م

اظندوظلماظنذيمؼػؿؼنرمإظبمػنذهممممممـؼنوشموظؼػنققماالػؿؿنوممبمممم،إجراءاتمسؿؾقيمسؾكمأرضماظقاضعادبوذموم،ؼيمعلؿداعيبطرؼ

م.احملددةماٌؼقعوت
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م

أطـنرمتنلثرامممأغفمطونمؾدومؼش مواضحمظؾغوؼيمظلـقاتمسدؼدة،موموعوضػفاذعنذاظتغذؼةغػلفومماظػاووضدمطونمصفؿم-م:24

مقؿصندىمصرتاضماظؼوئؾمبلنمزؼودةماإلغؿوجماظزراسلمداالمؼػـدمبشؽؾمعلؿؿرو.مطيدرتاتقفقيمأومرؤؼيمعشرتوبمفبوألصرادمعـ

ميضقنودمماالضنطالعمبندورممسؾنكماٌـظؿنيماآلنممممؿعنيوؼنم.مسؾكمعبقعماٌلؿقؼوتمخورجماٌـظؿنيموذظؽمؾفقعمودقءماظؿغذؼيمظ

سؾنكمأنممءماظؿغذؼني،ممؼبماظؿصديمظؾفقعمودنقمشذؼيمأضقىموتقضقحمطقػمبؽـمأنمتلوػؿماظـفٍماظؼوئؿيمسؾكماظزراسيمواأل

اٌـظؿيمأنمتؾنديمممؿعنيمسؾكموسالوةمسؾكمذظؽ،مؼ.مظـؼصماظؿغذؼيمواإلصراطمؼبماظؿغذؼيمــوئلظعىءماظامتلخذمؼبمايلؾون

وعصنداضقيموتنلث امممموقماظعوٌلماٌؿغ ،موأنمتصؾحمررصومأصضؾمععرصًيقؼدرةمسؾكماظؿؽقػمععماظلاظروغيموضدرامأطربمعـماٌ

م.وظؿغذؼياٌؿعؾؼيمبمياظؿـؿقيماظدوظقمدائرةمسـاٌـوضشوتماظؼبمبؽـ م

م

وؼـؾغلمأنمؼؽقنمدورماٌـظؿيمػقمتقظقدموعبعماألدظيمسـمطقػمبؽـمظؿقلننيماٌؿوردنوتماظغذائقنيمواظزراسقنيممممم-م251

اىنقعمممحقـؿنومؼلنقدمممالمدنقؿومدنؿـؿورمؼبمػنذهماجملنوالتممممأنمؼؼؾؾماظػؼرمواىقعمودقءماظؿغذؼي،مواظدسقةمإظبمزؼنودةماالم

تعنوونممؼبمدنؿفوبيممرائدةمؼبمصقوشيماٌعؾقعوتموتقجقفماالاظـظؿيماٌؾػوومأنمتؽقنمظوؼـؾغلم.معلؿؿربشؽؾمظؿغذؼيموغؼصما

سؾكماٌـظؿيمأنمتـقنقمعـقنكممممعنيلقؿصغظرامحملدودؼيمعقاردػو،مظؽـمو.موثقؼمععمايؽقعوتموذرطوءماظؿـؿقيماآلخرؼـ

م.درتاتقفقيمؼبمغفففواطـرمأ
م

ذحتقاجاتذعنذاطغذؼاتذواطشورةذاظعؾؿقةاالوترطقبةذاألشذؼةذذ-ذذجقم
م

ذ4515-4556ذيفذاظػرتةذاظـواتجذاظرئقدقة-ذذ1

م

اظذيمؼعندممماٌـشقروعـمبقـفوم.مأثـوءمػذهماظػرتةموجرىمتؼققؿفوميعقورؼاٌمعـماظـقاتٍئيموؼزؼدمسؾكمعمعوممتمإغؿوج-م252

:مأؼضومعشووراتمخرباءماٌـظؿيمبشنلنمماتٍاظـقمومشؾً.مسـمترطقؾيماألشذؼيموهؾقؾفوموؼصدرمطؾمذفرؼـمداخؾماٌـظؿي

:معـظؿنيماظصنقيماظعوٌقنيمبشنلنمممم/ماظػنووممبننيممعشووراتماًرباءماٌشرتطيواظربوتني؛مميوغقسق(م3)م؛اظطوضيماظغذائقي(م2)

ماظطوضننني؛ماظؾشنننرمعنننـمحؿقوجنننوتوا(م5)اظػقؿوعقـنننوتمواٌعنننودنمؼبماظؿغذؼنننيماظؾشنننرؼي؛مممعنننـمحؿقوجنننوتاال(م4)

اًنرباءممموعشنووراتماظدػقنمواألغبوضماظدػـقنيمؼبماظؿغذؼنيماظؾشنرؼي؛ممممو(م7)ؿغذؼيماظؾشرؼي؛ماظؽربقػقدراتمؼبماظو(م6)

عقاءعنيماالحؿقوجنوتمعنـماٌغنذؼوت؛ممممم(م8)م:جوععنيماألعنؿماٌؿقندةمبشنلنممممم/عـظؿيماظصقيماظعوٌقي/ماظػوومبنيماٌشرتطي

ٌـظؿنيمماماظنيتموضنعؿفومممعمذراتماظؿغذؼيم(9:م)وظقيمظؾؿـقعماظؾققظقجلمبشلناٌـظؿيماظدم/بنيماظػوواٌشرتطيماٌشووراتمو

جؿؿوعمظؾكرباءمحنقلماٌلنؿقؼوتماظعؾقنوممممامؼدمأؼضووضدمسؾب.مقيمظؾؿـقعماظؾققظقجلمواظيتممتمغشرمتؼورؼرمووضوئعمبشلغفوظاظدو

،موسؼندتمم3116ؾنودئماظددنؿقرماظغنذائلمظؿؼقنقؿماٌكنوررمؼبمسنوممممممممٌماحملنددةموصؼنومماٌلؿقحمبفومظؾػقؿوعقـوتمواٌعودنم

م.3121دؿفالكماألمسوكمؼبمأوائؾمسومماظؾكرباءمحقلمزبوررموصقائدممةعشوور

م

سنـممـشنقرممٌمسؾؿقنو،ممشؾنًمهندؼـوممموعـشقراموتؼرؼرامعؼوالمم65وبوإلضوصيمإظبمذظؽ،مصؼدممتمإغؿوجمعومذبؿقسفم-م253

ؼبماظنـظؿممألشذؼني؛مواالحؿقوجنوتمعنـماٌغنذؼوتماظؾشنرؼيماألدودنقيمواظؿـنقعماظغنذائلمممممممممؼبماترطقؾيماألغبنوضماألعقـقنيممم

اٌعوؼ ماظؿغذوؼيماظؼوئؿيمسؾكماٌغنذؼوت؛مواظنـظؿماظغذائقنيمممممقضعاإلؼؽقظقجقيماٌوئقيماظؼوئؿيمسؾكماألرز؛موتـلقؼماظـفٍمظ

وظؼقؿنيمايرارؼنيمممبماٌؿعؾؼي؛مواظؿـقعماظؾققظقجلمواظـظؿماظغذائقيماٌلؿداعيمظلشذؼيمواظؿغذؼي؛مواٌقاضػمياألصؾقمشعقبظؾ

م.بوظؿعوونمععمعـظؿوتمأخرىمـشقراتمتمإغؿوجماظعدؼدمعـمػذهماٌموضد.مظلظقولماظغذائقي
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م

ؾمودوراتمؿنموحؾؼنوتماظعمماالجؿؿوسنوتموطفزءمعـماٌشقرةماظعؾؿقي،مدوػؿًماٌـظؿنيمؼبمذبؿقسنيموادنعيمعنـممممم-م254

م،ؿقندةمشذؼي،موجوععيماألعؿماٌؿماظشؾؽيماألوروبقيمٌقاردمععؾقعوتماألفوعـم،بوظؿعوونمععماظشرطوءمغظؿًماظؿدرؼىماظيت

ؾشنؾؽيماظدوظقنيمظنـظؿممممظميماظؿوبعنيمطزماظؾقوغوتماإلضؾقؿقاجؿؿوسوتمعـلؼلمعراموطونمعـمبقـفو.موعمدلوتمتدرؼىمربؾقي

دورةمتدرؼؾقنيمدوظقنيمممم:2مو؛م(ترطقؾنيماألشذؼنيمممؼبمذبنولممرباءاًنموػلمذؾؽيمسوٌقنيمعنـممم)ماظؾقوغوتماًوصيمبوألشذؼي

ؼبمتـػقنذموإدارةمممقنيماألشذؼي،موتؼدؼؿماٌلنوسدةمٌراطنزماظؾقوغنوتماإلضؾقؿممممدؿكداممبقوغوتمترطقؾياوإضؾقؿقيمتؿعؾؼمبنغؿوجمو

وخاللمصنرتةماظؿؼقنقؿ،مجنرىمممم.مؾؿـقعماظؾققظقجلظمعمذراتموضعترطقؾيماألشذؼي؛مومسـمفؿاٌعوؼ ماظدوظقيمظؼقاسدمبقوغوت

ـمممموإسندادمـففقنيممأدواتمعقحدةمٌدؿكدامماأؼضومبـوءماظؼدراتمؼبمذبولم ؼبممؿـنوولماظغنذائلممٌامدرادنوتمادؿؼصنوئقيمسن

م.غدوةمسؾؿقيمدوظقيمحقلماظؿـقعماظؾققظقجلمواظـظؿماظغذائقيماٌلؿداعيمأؼضومؼدتوسؾب.مدقوضوتمزبؿؾػي

م

دظقنؾمدرادنيممم"موم،"رؼؼقنومصترطقؾيمأشذؼيمزبؿورةمعـمشربمأ"مبعـقانمعـشقرا،مأصدرتماٌـظؿيم3121ؼبمسوممو-م255

صومؼلوػؿممؼبمتـؿقيماظؼندراتماظعوٌقنيمممم،"ظؿـقعماظؾققظقجلـظؿيماؼيمٌضوسدةمبقوغوتمترطقؾيماألشذ"موم،"ترطقؾيماألشذؼي

م.ؼبمذبولمترطقؾيماألشذؼي

م

ذدانذاألسضاءذواطـظؿةؾاألػؿقةذظؾبذ-3

م

صنـمردوامسؾنكمممئنيمموؼبماٌم91إظبمأنمأطـنرمعنـمممم31شنلنمأصنقوبماظممراءآلدؿؼصوءماظذيمأجنراهماظؿؼقنقؿمممأذورماال-م256

نموأم،حؿقوجنوتمعنـماٌغنذؼوتممماالسنـممعقاردممئيموؼبماٌم71بقـؿومؼطؾىمطقؾيماألشذؼيمترمسـمؼطؾؾقنمبقوغوتماالدؿؼصوء

متؼرؼؾننومعننـمردواوأسننربمعبقننعم.مظربذبننيبوماٌؿعؾؼننيومقننيؾقـأغشننطؿفؿماظدورامؼبمميمدتننمػننذهماظؾقوغننوتمواٌننقاردمم

مصنومؼمطندمممقص،ربلنـيمسؾنكموجنفماًصنمممممجنداولمإظبموم،إظبمجداولمظرتطقؾيماألشذؼنيمماحؿقوجفؿسـم(مئيوؼبماٌم7:)

جنريممُأوبقـؿنومم.مبروتقطقالتمظؿقظقدماظؾقوغنوتموتنقص ماظؿندرؼىمعفؿنومممممعقاءعياٌـظؿيمؼبممسؿربمدوروُأ.مأػؿقيمػذاماظعؿؾ

آدقومػذهماظـؿنوئٍمإظبمممإظباظـفوئقني،مصؼدمأطدتمبعـيماظؿؼققؿممعؿؾنياألدودقنيمبدالمعـماٌلؿمعؿؾنيؾؿلؿظدؿؼصوءمصؼطماال

ٌمممممظدولمترطقؾيماألشذؼيموسؾؿماظػرؼؼمأنمج.محدمعو وؼؼنقممبؾندانمممم،رابطيمأعؿمجـقبمذنرقمآدنقومطنونمؼبمرنقرماظؿقندؼ

ؼبماظؾؾدؼـماآلخنرؼـممأعوم.مومظرتطقؾيماألشذؼيؿهلجداومبؿقدؼٌ(ممبـغالدؼشموتوؼؾـد)عـماظؾؾدانماظيتمزارػوماظػرؼؼممإثـون

حنددممصؼندممرتطقؾيماألشذؼي،مظجداولممظدؼفؿووظقسمم(طؿؾقدؼوموعبفقرؼيمالوماظدبؼرارقيماظشعؾقي)اظؾذؼـمزارػؿوماظػرؼؼم

بروتقطنقالتمتقظقندماظؾقوغنوتمممممعقاءعنيمسؿربمدورماٌـظؿيمؼبمُأو.مضرورةمودورامظؾؿـظؿيمسؿؾورهوبماألعرمذظؽمشلنأصقوبماظ

م.وتقص ماظؿدرؼىمعفؿو

                                                           
ماظندوظلمماإلهنودم/بوألشذؼنيمماًوصنيمماظؾقوغوتمظـظؿماظدوظقيماظشؾؽيماٌشرتكمبنيماٌفؿوتمصرؼؼم:ردوامسؾكماالدؿؼصوءماظذؼـمشلناظمأصقوبمعـمبنيم.31

موظددنؿقرمبمعراطنزماالتصنولماٌؿعؾؼنيممموماألشذؼي،مبقوغوتمدةظؼوسماظدوظلمظؾؿممترمدؿشورياالمواجملؾسماألشذؼي،مترطقؾيمذبؾيمهرؼرموػقؽيم،اظؿغذؼيمظعؾقم

م.(األشذؼيمترطقؾيموسؾؿوءماظؿغذؼيمخرباءمعـمذؾؽيموػل)مبوألشذؼيماًوصيماظؾقوغوتمظـظؿماظدوظقيمواظشؾؽي(ماظؾؾدانمزبؿؾػمؼب)ماظغذائل
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صرماؼبمتنقممػنروقماظمالدنؿكالصمععؾقعوتمترطقؾيماألشذؼنيمسؾنكماٌلنؿقؼوتماظؼطرؼنيمواإلضؾقؿقنيمواظعوٌقنيمممممممموتؾزم-م257

وتؼقمماٌـظؿنيمبندورمعفنؿمؼبمترعبنيماألشذؼنيمإظبمعغنذؼوتموؼبمدسنؿمممممممم.مإعداداتماألشذؼيؼبماٌغذؼوتمؼبمأشذؼيمربددةمو

دنؿعراضمعبقنعماألدظني،مممماومبفنردمم(.مسؾكماٌلؿقؼنيماظدوظلمواظؼطنريم)معـماٌغذؼوتحؿقوجوتماالمهدؼداظعؿؾمسؾكم

ربطمبوظلقودوتماظزراسقنيمظضنؿونمممومإظبمتقجقفوتمتغذوؼيمضطرؼيمربددةموتؾباٌقصكمبفمعـماٌغذؼوتحؿقوجوتمرتجؿماالتؾب

ظؾؾندانممعنـماممعنـماٌغنذؼوتممحؿقوجنوتمماالهندؼٌمماظطؾنىمسؾنكمممؼـؾنعممو.مإغؿوجمطؿقوتمطوصقيمعـماألشذؼيماٌقصكمبفنوم

ـظؿنيماظصنقيمممواجؿؿوسوتماًرباءماٌشرتطيمبنيمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيموعمػقؽيماظددؿقرماظغذائل،معـمخاللماألسضوء

دؿكداعوتماظؿغذوؼيماًوصي،مأوماألدظنيممواألشذؼيمظالم،موىـيماظددؿقرماظغذائلماٌعـقيمبوظؿغذؼيوظؿغذؼيبماظعوٌقيماٌعـقي

ماظعنوٌلمسؾنكمممرتطقنزمهنقلمربنقرماظمموخاللمصرتةماظؿؼقنقؿ،مم.مخاللمعشووراتماًرباءممدؼـيمعـاظعؾقممايماظيتمتقصرػو

وظذظؽمبندأتمم.موعلوػؿؿفوماحملؿؿؾيمؼبمععوىيمغؼصماٌغذؼوتمصضالمسـماظؿـقعماظؾققظقجلاظؿغذؼيمإظبماألشذؼيماحملؾقيم

م.أػؿقيماظؿـقعماظؾققظقجلمؼبمإبرازم3118اٌـظؿيمعـذمسومم
م

دبطنقطممم(2)م:اظؾقوغوتماٌؿعؾؼيمبرتطقؾيماألشذؼيمواالحؿقوجوتمعـماٌغنذؼوتمعنـمأجنؾممممتلؿكدممايؽقعوتو-م258

مصرماألشذؼنيمواٌغنذؼوت؛مماتنقمعندىمماظنقرينمعنـمخناللمحلنوبمممممسؾكماٌلؿقىممـظومماظغذائلوتؼققؿمورصدمعدىمطػوؼيماظ

دبطنقطموتـػقنذمبنراعٍماظؿندخالتماظصنققيمواظؿغذوؼنيمممممممو(م4)؛متؿعؾنؼمبؾؾندانمبعقـفنومممشذائقنيمممتقجقفنوتممووضع(م3)

ـممدرادنوتموإجنراءمم(م6)؛ملشذؼنيمظمضقاسدمتـظقؿقيوضعمعؾودئمتقجقفقيمظصقوشيمو(م5)اظقرـقي؛م .ميماألشذؼنيمدنالعممسن

وبقنونممم،واظؼقؿيماٌرجعقنيمظؾؿغنذؼوتمظؿقدنقؿماألشذؼنيممممم،اٌؼرراتماظغذائقيماظققعقيمتشؿؾععؾقعوتممػذهماظؾقوغوتموتقصر

وسنالوةمسؾنكمذظنؽ،مممم(.مػقؽنيماظددنؿقرماظغنذائلمواهلقؽنيماألوروبقنيمظلنالعيماألشذؼنيممممممممعنـال،م)مبوحملؿقىمعـماٌغذؼوت

ظصقيماظعوعنيممتؾبلؿكدممبشؽؾمأسؿمؼبمذبولماوماإلسوذي،جوتمعـمحصصمحؿقوتلؿكدعفومعـظؿوتمإغلوغقيمظؿقدؼدماال

م.منياٌلؿفؾؽمتـؼقػو
م

متنقاصرمعندىممرتطقؾيماألشذؼنيمواالحؿقوجنوتمعنـماٌغنذؼوتمداخنؾماٌـظؿنيمؼبمرصندممممممممبماألغشطيماٌؿصؾيملوػؿوت-م259

دؿفالكمحلىماظؾؾند؛ممئقيمظالاظيتمهددمعدىمتقاصرمايؾقبماظغذامعقازؼـماألشذؼي(م2:م)األشذؼيمواٌغذؼوتمعـمخالل

تنقاصرمممبقوغوتمسـماٌشرتؼوتمإظب/مهقلمغػؼوتماألشذؼياظيتمماٌعقشقيماألدرمبشلنمغػؼوتمواظدرادوتماالدؿؼصوئقي(م3)

اظلنؽونمحلنىمصؽنوتماظندخؾمأوممممممبننيميصقلمسؾنكماألشذؼنيمواٌغنذؼوتممممامسـبؽـمإجراءمعؼورغوتممحؿكم،اٌغذؼوت

ماٌؿعؾؼنيممؾقوغنوتماظهقؼؾمملؿؾزمحقٌمؼمـظؿماظغذائقياظمسـمعلقح(م4)اظقضً؛ممدىسؾكمعوألدرمبمعؼوؼقسمأخرىمتؿعؾؼ

ـممبقوغنوتممغذائلمتنقاصرماظمؿـوولاٌمسـمإظبمبقوغوتمؼيشذدؿفالكماألبو ـمممو(م5)ترطقؾنيماألشذؼني؛ممممسن معنقجزاتمضطرؼنيمسن

اظؿغذؼنيموغبوؼنيممممضنؿـمصرؼنؼمواحندمؼبمذنعؾيممممماواحندممواٌقزػنقنمعقضعنمممؼؿؼودنؿم،مصنؾيماظهمدؿػودةمعـمػذوظال.ماظؿغذؼي

م.حؿقوجوتمعـماٌغذؼوتذبؿقسيمتؼققؿماظؿغذؼيمواالػقماٌلؿفؾؽ،م
م

ظؼنقؿمايرارؼنيمممذبنردماممغنذؼوتماٌعنـمممحؿقوجنوتماالععؾقعنوتمترطقؾنيماألشذؼنيموممممووزمعلنوػؿيمؼـؾغلمأنمونمو-م:25

حوظنيمموـظؿنيممظؾؿغذؼني،مممعمذنرماٌمؼبمإسندادمممؼبمضوسدةماظؾقوغوتماإلحصوئقيمظؾػوومواظيتمتلوػؿمبندورػومماٌدرجيمظلشذؼي

ظؽنـمػنذامملمؼؽنـمصعنوالمؼبممممم.مٌـظؿنيماماظنيتمتعندػوممماٌنقجزاتماظؼطرؼنيمسنـماظؿغذؼنيمممموم،إغعدامماألعـماظغذائلمؼبماظعنوملم

مودؿفريمعـوضشنيمم.بنيمذعؾيماظؿغذؼيموغبوؼيماٌلؿفؾؽموذعؾيماإلحصوءمؿؼيناظلـقاتماألخ ةمغظرامظضعػماظؿعوونماظ

وغظنرامم.ماإلحصوءاتموغظؿماٌعؾقعنوتمواظؿؼققؿنوتممماظذيمؼؿـوولػصؾماٌؼؾؾمعـمػذاماظؿؼرؼرمؼبماظممبزؼدمعـماظؿػصقؾػذام

مةسؾنكمعلنؿقىماظلقودنوتمربندودمممممعـمػنذاماظؼؾقنؾمممعلوػؿيماٌشقرةماظعؾؿقيمصؼدمزؾً،مإضوعيمػذهماظصؾيماظؿؼـقيممظعد

م.ظؾغوؼي
م
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ذصعاظقةذاطشورةذاظعؾؿقةذاظيتذتؼدعفاذاطـظؿة-ذ5
م

مؼبمزبؿؾنػمأسبنوءممظقؿموظلضنمماظنيتممتموؿقعفنومممعـمايوالتمهدؼٌمجداولمترطقؾيماألشذؼنيممؼبمطـ مصبرممل-م261

وؼبمبعنضمم(مسؾنكماٌلنؿقىماظؼطنريممممالمدنقؿوم)اظؾقوغنوتمشن مطوصقنيمممممصنننموبوظؿنوظل،مم.مسوعنومم71موصنؾًمإظبمماظعوملمٌدة

مبنومؼبمذظنؽماألشذؼنيمممم)وؼنيمموظقلنًمؼبمدنقوضفوممبنومصقنفماظؽػمممم(مبذورمجدؼدةموػفقـيمالدؿقداثغظرام)ايوالتمسؿقؼيم

ٌم.متمؼبماظػصؾماظلوبؼزؽباظيتمأبِرمقيوذبغوالتماظرباجملبػعوظقيمؼبممحبقٌمتلفؿ(ماحملؾقي م،ومثيمحوجيمعوديمظؾؿقندؼ

عـماٌلؾؿمبنفمأغنفممموسالوةمسؾكمذظؽ،م.مظؿقؼقؼمػذامانعقاردمربدودةمؼبماظؾؾدمالمتؿقاصرمإالمحقٌم،وخصقصومؼبمأصرؼؼقو

اظؾؾندانماألسضنوءمعنـمممممومرؾؾؿنفموالحؿقوجوتمعـماٌغنذؼوتموصؼنومٌنمممبمصقؿومؼؿعؾؼمغؿظوعوااألطـرممعزؼدمعـماظؿقدؼـوتتؾزمم

.مؿقوجوتمعنـماٌعنودنمواظػقؿوعقـنوتمألشنراضماظؿقدنقؿمممممحظؿقدؼٌمطؾماالم3121خاللمػقؽيماظددؿقرماظغذائلممؼبمسومم

م.ععؾقعوتمربدثيموجدؼدةمصقلمسؾكظؾقؾؿـظؿيمتؾؾقيماظطؾىمايوظلماٌؿوحيمظمؾؼدرةظمبؽـوؼبماظقضًماظراػـ،مالم

م

عـظؿنيماظصنقيمممؼبمسؿؾنفمبؿقجقفنوتمممموالحؿقوجنوتمعنـماٌغنذؼوتمممبماٌعـنقنيمغظوممعشووراتماًرباءمموؼفؿدي-م262

:2:5عـذمسومممعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمظلعؿماٌؿقدة/ماظعوٌقي
وتؿقظبمعـظؿيماظصقيماظعوٌقنيماظندورماظرئقلنلمصقؿنوممممم.م32

مبـوءمسؾنكمرؾنىمممػذهماٌشووراتموورىم.بقـؿومتلوػؿماظػووممبـظقرمؼؼقممسؾكماألشذؼيمواظزراسيماظؾشرؼيصقيموظؼؿعؾؼمب

متؼنورؼرمو.مصرمأدظيمسؾؿقيمعفؿنيمجدؼندةمماأومحلىمايوجيمسـدعومتؿقم،اظؾؾدانماألسضوءمعـمخاللمػقؽيماظددؿقرماظغذائل

عؿؿدمؼبمعبقعماظؾؾدانمتؼرؼؾومطؼوسدةمعرجعقنيممسؾكماٌلؿقىماظعوٌلمتؾبمأؼضو،ماٌعؼقدةماٌـظؿوتماظشرؼؽيمععم،اٌشوورات

ًمموضندم.ماظؿقدقؿمؼبمأشراضتلؿـ مبفوماظؿشرؼعوتم 33عؾنودئمتقجقفقنيمعـففقنيممممموضنع
وخناللمػنذهممم.مدسؿماظعؿؾقنيمظنم 

وحؿنكمسنومممم.مواظؿقصنؾمإظبمإعبنوعمسنوٌلمبشنلنمعقضنقعمربنددمممممممؾؿـنوضشمظم،طؾمؼبمذبوظنفمم،دسكماًرباءاٌشووراتمؼؾب

أمسنوءماًنرباء،مظؽنـمعـظؿنيماظصنقيماظعوٌقنيممممممممبشنؽؾمعشنرتكممماظعوٌقيمواظػوومتؼرتحونمطوغًمعـظؿيماظصقي،م3121

ذهماٌلنلظيممؼؾزممحنؾمسوجنؾمهلنمممو.مػوواظموتقاصؼمسؾقفمخؿقور،مالنجراءاتماالبمتؿعؾؼعؾودئمتقجقفقيمجدؼدةمادؿقدثًم

ؽنؾممظمداظنيمذؼوتمػنلمأدودنوممماالحؿقوجوتمعـماٌغنمصققٌمأنم،موععمذظؽ.مغظرامألػؿقيماظشراطيماظؿؼـقيمؼبمػذاماجملول

اظؿؼققؿمأنمعـظؿنيماظصنقيماظعوٌقنيمؼـؾغنلمأنمتضنطؾعمتندرصبقوممممممممص ىعؿرماظػلققظقجلموايوظيماظصققيمظؾػرد،معـماظ

ماظالزعنيممقاردماألشذؼنيماٌؿعؾؼنيممبنممععرصؿفنومممزالتمظؾػووماظيتمعوماالمسلمؿؼيناظطقؼؾ،مبوظؿعوونماظماألجؾمؼببدورمضقوديم

م.سـصرامأدودقومؼبماظـؼوشمتشؽؾماٌغذؼوتمظؾػردظؿؾؾقيماالحؿقوجوتمعـم

م

ؼبممعـماٌغنذؼوتمحؿقوجوتمرتطقؾيماألشذؼيمواالظععرصؿفومماٌؽؿلؾيمعـمخاللمالمتلؿغؾماٌـظؿيمعقزتفوماظـلؾقيو-م263

يمداخؾمذنعؾيماظؿغذؼنيموغبوؼنممماىؿوسيماظػوومأنمملعقزػماظؿؼققؿمآلراءمأجراهادؿؼصوءمعلؿؼؾموؼمطدمم.براذبفوماٌقداغقي

ماطنـ مطؿنومأنمم.ماٌشقرةماظعؾؿقنيممتؾؽماظيتمتعؿؾمؼبمذبولمػلم،تصولأضؾمضدرمعـماالم،ماظيتمظقسمهلؿمبفومإالاٌلؿفؾؽ

مايوظيماظصققيمظؾلؽون،مواحملؿقىماظؿغنذويممالمتـظرمؼبمضؿصودماظزراسلعـماٌشورؼعمأوماظرباعٍماٌقضقسيمعـمعـظقرماال

                                                           
م39-35مجـقننػ،،موظؿغذؼننيبماٌعـقننيماظعوٌقننيماظصننقيمعـظؿننيم/عـظؿننيماألشذؼننيمواظزراسننيمبنننيماٌشننرتطيماًننرباءمؾفـننيظماألوظبماظنندورةمتؼرؼننرم.32

م.:2:5ماألولمتشرؼـ/أطؿقبر
م3118مروعنننو،،ماظعوٌقنننيماظصنننقيمعـظؿننني/مٌـظؿنننيماألشذؼنننيمواظزراسنننيواظؿغذؼنننيمماألشذؼنننيمدنننالعيمبشنننلنماظعؾؿقنننيماٌشنننقرةمتؼننندؼؿمإرنننور.م33
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دنؿكداممماوعنعمذظنؽمصؼندممتمتقثقنؼمأػؿقنيمممممم.ماظلنؽونممظػؽنوتماحملددةمممواالحؿقوجوتمعـماٌغذؼوتم،ظلشذؼيماحملؾقي

ٍمممماظيتمؼؿعنيماظرتوؼٍمهلنومخؿقورماألشذؼيمواظدضقؼيمالمؽؾقيبقوغوتمترطقؾيماٌغذؼوتماظ صالحنيمايندائؼممممعنـمخناللمبنراع

عـنؾمصقؿنوعنيممموبؽـمهلذامأنمؼمديمدورامػوعومعـمحقٌمدبػقػمغؼنصماٌغنذؼوتماظدضقؼنيمممم.ماٌـزظقيمواظرباعٍماظزراسقي

وػـوكمأدظيمواضقيمسؾكمأنماظـفٍماظؼوئؿيمسؾكماألشذؼيماظيتمتشفعماظؿـقؼعماظؿغذويموتشؿؾمإغؿنوجماحملوصنقؾممم.مأظػ

اظقرضقيماًضراءمواظؾطورومايؾقةمذاتماظؾىماظربتؼنوظلمضندمحلنـًمحوظنيممممممواتطوروتنيمطوًضرم-اظغـقيمبػقؿوعنيمبوء

مأنموػـنوكمأدظنيمأؼضنومسؾنكممممم34 .دـقاتمؼبمجـقبمأصرؼؼقنومم6-3ؿورػؿمبنيماألرػولماظذؼـمترتاوحمأسمبنيصقؿوعنيمأظػم

طنؾ ةمممقنيمتـطنقيمسؾنكمإعؽوغممم،ظؾلنؽونماحملؾنقنيمممبؼدرمأطربمعلؿلوشي،ماظيتمبؽـمأنمتؽقنمياألصؾقمشعقبأشذؼيماظ

ـممغنوتمصرمبقواسندممتنقمممإظبموؼرجعمذظنؽمإظبمحندمعنومممم،اظرتوؼٍمهلومإالمأغفمملمصبرـؼصماٌغذؼوتماظدضقؼي،مظمؾؿصديظ مسن

/مأنمؼمديمدورامرئقلقومؼبمػذاماظصددمألنمترطقؾيماٌغذؼوتمبننيماألغنقاعمممظلشذؼيموبؽـمظؾؿـقعماظؾققظقجلم35 .ؿفوترطقؾ

م.واظلالالتمعـماظـقعمغػلفمبؽـمأنمدبؿؾػمبشؽؾمعؾققز/ماألصـولماٌلؿـؾؿي

م

بؽنـممموزبؿرباتمعؿكصصيموتندرؼؾممتقص مؼؿضؿـم،عـمذبوالتماًربةماظؿؼـقيمترطقؾيماألشذؼيمذبوالتشؽؾمو-م264

عـظؿيمدوظقيمظقضعماٌعنوؼ موضنؿونماىنقدةموتنقص مأعنقالممممممعـمعـمبؾدمإظبمآخرمسؾكمسبقمأطـرمصعوظقيمبدسؿمماـؿشرؼأنم

ماٌؿعؾؼنيممرلوعنماٌاظـغراتمؼبممظلددؾؾممهدؼد،مصننمواألضوظقؿماظػرسقيمتلؿفؾؽمأشذؼيمصوثؾياألضوظقؿمموحقٌمأن.ماظؾدء

ٌمممصعوظيمأطـنرمبؽنـ مممتؽقنمػذهماٌلؿقؼوتمسؾكذوؼيمظلشذؼيموظرتطقؾيماظؿغب اظؾعـنيماظنيتممموخؾصنًممم.اظؿؽؾػنيممعنـمحقن

غقاةمعوظقيمظؾؾؾدانماظيتمالممتؿؾؽماظؼندرةمسؾنكمهؾقنؾماألشذؼني،ممممممؼدؼؿاٌـظؿيمؼبمتمتمدؼفاظذيممأنماظدورإظبمزارتمآدقوم

عـلنؼماظشنؾؽيماظدوظقنيمظنـظؿممممممذظنؽمعنـمخناللمممموؼنؿؿمتقلن مم.معفؿوؼعدمدوراماألشذؼي،ممؿرباتحؿكمبؽـفومتطقؼرمزب

م.اظػرسلماإلضؾقؿل/لاإلضؾقؿماٌعؼقدةمسؾكماٌلؿقىمجؿؿوسوتاظؾقوغوتماًوصيمبوألشذؼيمأومسـمررؼؼماال

م

عنـماجملقنؾنيمأضنروامممممؼبماٌوئنيمم65أصقوبماظشلنماظذيمأجراهمصرؼؼماظؿؼققؿمأنمأطـرمعـممؼصوءمآراءدؿاوأوضحم-م265

بقوغوتمترطقؾيماألشذؼي،مظؽـماظدسؿماظذيمضدعؿفمطونمش مطولمؼبمذبنوالتمعـنؾمتصنـقػمممممدةجقبلنماظػوومدوػؿًمؼبم

ترطقؾنيممسـموذورطًماٌـظؿيمؼبمأربعمسشرةمدورةمتدرؼؾقيمم.اظؾقوغوتموتـظقؿفوموإدارتفوموحػظفومسؾكماٌلؿقىماٌقداغل

أغفنؿمؼعؿنربونمعلنوػؿيماٌـظؿنيمممممإظبمغصػماجملقنؾنيمممذوروأ.م3121-3115األشذؼيمسؾكماظصعقدماظعوٌلمؼبماظػرتةمعـم

م.بـوءماظؼدراتمعفؿي،مظؽـفومش مطوصقيمؼبماظقضًمايوظلمؼب

م

عـمخاللماظزؼوراتماظؼطرؼيماظيتمضوعًمبفومإظبمأصرؼؼقوموآدنقومسؾنكموجنفممممم،بعـيماظؿؼققؿمأؼضوممنومإظبمسؾؿوضدم-م266

ـمممبقوغنوتممتؾنزعفؿمؿعؾؼيمبوظؿغذؼنيمماًصقص،مأنمعقزػلمعشورؼعماٌـظؿيماٌلموظنيمسـمتـػقذماظؿدخالتماٌ معـودنؾيمسن

وعـماظقاضنحمجنداممم.مػذهماٌعؾقعوتماظذيمبؽـفؿمايصقلمعـفمسؾكمصدراٌمسـمظدؼفؿمععؾقعوتموظقسم،ترطقؾيماألشذؼي

موعنـفؿم)مبوٌقزػنيمسؾكمأرضماظقاضنعمم،مبؾمواألػؿمبؾلوريمبؽـ معـماٌؽوتىماظؼطرؼيمظؾؿـظؿيالمصؾيمظفمأنمػذاماظعؿؾم

حقٌمؼشؽؾمػنذاماظعؿنؾمأدودنوممممم،إظبمػذهماٌعؾقعوتمإذوراتمعرجعقيمؾؿؿلقناظذؼـمؼ(ماظؿغذؼيمخورجماٌـظؿيأخصوئققم

مم36 .ياألصؾقمشعقباظطوضيمواظرتوؼٍمألشذؼيماظمعـمحؿقوجوتاالومظؾـظؿماظغذائقياٌؾودئماظؿقجقفقيممقضعظ
م

                                                           
م.Faber et al. 2002. American Journal of Clinical Nutrition 76:1048-54م.34
م.Engelberger et al. 2006. International Journal of Food Science & Nutrition, 57(5-6): 399-418م.35
م.سؿقؼيمأومعؿقصرةمش ماألشذؼيمترطقؾيمجداولمطوغًمحقٌم،وعقزاعؾقؼماظشعؾقيماظدبؼرارقيمالوموعبفقرؼيمطؿؾقدؼومؼبمواضقومػذامطون.م36
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وعراجعيمجنداولمممإلسدادأعرمحودؿمبوظـلؾيموؼرىماظؿؼققؿمأنمتطقؼرماظؼدراتمسؾكماٌلؿقؼنيماإلضؾقؿلمواظؼطريم-م267

وضنعماٌعنوؼ موضنؿونماىنقدةموبـنوءماظؼندراتمسـندممممممممبؽـفنومعنـممممواٌـظؿيمؼبموضعمجقد.مؼبماٌلؿؼؾؾمترطقؾيماألشذؼي

وضنعموإدارةماىنداولممممؼببـنوءماظؼندراتمممدنوػؿًمؼبمموضدمضدعًماٌـظؿيمسؾكمدنؾقؾماٌـنولماٌلنوسدةماظؿؼـقنيمومممم.ماظؾزوم

جؿؿنوعمموبوٌـنؾ،مصػنلماالمم.ماظالتقـقيمظـظؿمبقوغوتماألشذؼيموؾيماألشذؼيماظيتمتـػذمبوظؿعوونمععمذؾؽيمأعرؼؽظرتطقمؼطرؼياظ

،مأسنربممظؾؿعنوونماإلضؾقؿنلمممرابطيمجـقبمآدقومبؾدانمسـمترطقؾيماألشذؼيمعـمأجؾماظػووماألخ ماظذيمسؼدمهًمرسوؼي

ماظنيتمظندؼفومماظؾؾندانمممبننيممإضوعيمصالتوماظػرسلمضؾقؿلترطقؾيماألشذؼيمسؾكماٌلؿقىماإلمسـمبقوغوتمإسدادسـمرشؾيمؼبم

دورمتقل يمأضقىمؼربطماظؾؾدانمبوٌـلؼنيماإلضؾقؿنقنيمظؾشنؾؽيماظدوظقنيممممبأنمتؼقمممظؾػووموؼـؾغل.مضدراتمأطربمعـؾماهلـد

م.صقفوماٌـودؾيماظؼدراتمبـوءماظيتمبؽـموضبددماألعوطـظـظؿماظؾقوغوتماًوصيمبوألشذؼيم
م

ذدتخدامرذواالواظـشذاظظفور-ذ6
م

دورممصنالمضبظنكممعراجعيمجداولمترطقؾيماألشذؼيمسؾكمعدىمسندةمسؼنقدمؼبمبعنضماظؾؾندان،ممممممورغفمملمألمغظرا-م268

عراجعنيماظؾقوغنوتمممسؾنكممرؾنىمػوئنؾممممإالمأغفمؼقجدماآلن،مبوسرتالموادعاٌـظؿيمؼبمدسؿمتقاصرمبقوغوتمترطقؾيماألشذؼيم

م.جماألشذؼيماحملؾقيودعإوموظقياي

م

عـظؿنيماظصنقيممم/معـماٌغذؼوتماظيتمأسدتفومعـظؿيماألشذؼنيمواظزراسنيممحؿقوجوتمسؾكمغطوقمسوٌلماالمؿؿدتسوُا-م269

ظؿنؿالئؿممحؿقوجوتماظدوظقيماالمطقؾبػًوؼبمبعضمايوالتم،ماظعوٌقيموتلؿكدممؼبمعبقعماظؾؾدانمتؼرؼؾومبصػؿفومعقردامعفؿو

.ماٌعقورماظدوظلماظنذيمتعؿؿندهماظؾؾندانماألسضنوءمممممذؼوتغاٌعـمحؿقوجوتموأصؾقًماٌشقرةماظعؾؿقيمبشلنماال.ماظلقوقععم

مقوعنـمثنؿمصفنممممزنوػراممبنومصقنفماظؽػوؼني،مممموععمذظؽ،مصننمغشوطماٌـظؿيمصقؿومؼؿعؾؼمبوالحؿقوجنوتمعنـماٌغنذؼوتمظنقسممممم

ضدمدػشنقاممظؿغذؼيمامؼبمذبولاظؿؼققؿمإظبمطؾمعـمأصرؼؼقوموآدقومأنمأصقوبماظشلنممؿوبعـموجدتو.مالمضبظكمبؿؼدؼرمطؾ 

م.اظؿغذؼيمعـمػذاماظؼؾقؾمسـؼبمحبقثمتؼـقيممتشوركمػووسؾؿقامأنماظمعوسـد

م

اظنيتمأسندتفوممممقارداٌنمأغفنؿمؼلنؿكدعقنممممإظبمأصنقوبماظشنلنمممادؿؼصوءمآراءوأذورمحقاظلمثؾٌماجملقؾنيمسؾكم-م:26

صنػيمسوعنيمممبوؼنؿؿمم.مصرموهندؼٌمػنذهماٌنقاردمممبؿنقاممإالمإغفؿمؼصودصقنمعشوطؾمصقؿومؼؿعؾنؼمترطقؾيماألشذؼي،مماٌـظؿيمسـ

م،(أومش ػننومعننـماٌـشننقرات)ماٌننقاردمإظؽرتوغقننومأومسننـمررؼننؼمذبؾننيمترطقؾننيماألشذؼننيموهؾقؾننفومممهاظقصننقلمإظبمػننذ

موتعؿننربمبقوغننوتموزارةماظزراسننيماألعرؼؽقننيمأودننعمبؽننـ مممم.مواظشننؾؽيماظدوظقننيمظننـظؿماظؾقوغننوتماًوصننيمبوألشذؼننيمممم

ظؽـفنوممو،مواظقصنقلمإظقفنوموصفؿفنومأؼلنرممممم،(قنقيمظؾؿغنذؼوتممايمصرواظؿنقاماالدؿؾؼوءمسقاعؾموبقوغوتمترطقؾيماألشذؼي،م)

اظشؾؽيماألوروبقيمٌقاردمععؾقعوتماظؿغذؼنيممأعوم.مسوٌقوماووػوماظػوومؿقحتمؼبمحنياظغربقي،ممأصـولماألشذؼيعقجفيمسبقم

ًمسؾنكمذنؾؽيماإلممتؿقحماظقصقلمإظقفومحوظقومروابطممدؼفوظتؿقاصرمومصفلمأمشؾ، م،اظؿقؾقنؾممرنرقموععؾقعنوتمسنـمممم،غرتغن

م،موبفنذهماظطرؼؼنيمصنغفنومممظؾقوغوتمواٌلوسدةماظؿؼـقياوتؾودلمم،ىقدةاتؼققؿمتؾبؿقحموم،ؾؽػوءةظممتـحمذفوداتمممبراعٍؼِدوتؾب

م.تعؿربمعؽؿؾيمظعؿؾماٌـظؿي

م

اٌـظؿيمأداةمسؾكمذؾؽيماإلغرتغًمظؿفؿقنعمممأغشلتاظؾقوغوتماٌؿوحيمسؾكماٌلؿقىماظؼطري،ممإلدعوجوؼبمربووظيم-م271

مبوظػنوو،مماًنوصممصرةمسؾكمعقضعماظشؾؽيماظدوظقنيمظنـظؿماظؾقوغنوتماًوصنيمبوألشذؼنيممممماعؿقملوػ.ماألشذؼيجداولمترطقؾيم

ًممممملؿؾزموت.موبؽـمأليمذكصمأنمؼلفؿمصقفو ماعلنؿؿرمموهندؼـممأدواتمترطقؾيماألشذؼيماٌقجنقدةمسؾنكمذنؾؽيماإلغرتغن

م.عـمخاللمأغشطيماظؿدرؼىموودسؿ
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م

ذاظـتائجذاظرئقدقة-ذ7
م

ػنذهمممعـماظطوضيماظغذائقيموهؾقنؾمـوولمظرتطقؾيماألشذؼيمواٌغذؼوتمواٌؿومؾقعوتمدضقؼيموعقثققمبفؼقصرمتقظقدمعع-م272

طؾنؼمماٌمبومؼبمذظنؽمعمذنرمغؼنصماظؿغذؼنيممممم)األعـماظغذائلمواظؿغذويمموتظؿؼققؿمالزعيمسؾؿقيمأدودقيمسـوصرماٌعؾقعوت،

اظنـظؿممسؾنكمترطقؾنيماألشذؼنيموآثنورمجنقدةمممممممػنومرطقزوتؿؿـؾماٌقزةماظـلؾقيمظؾؿـظؿنيمؼبمتم.م(اظذيمظفمأػؿقيمحومسيمسوٌقو

جندولممسؾنكممعنـماظطوضنيماظغذائقنيمواظؾداغنيممممممـوولاٌؿمزؼودةمأػؿقيماإلصراطمؼبمطؿقيخوصيم)اظغذائقيمسؾكمصقيماإلغلونم

متؿعؾنؼمألغفنوممموالؼيمعـظؿيماظصقيماظعوٌقيمضؿـعـماٌغذؼوتمماظؾشرؼيماالحؿقوجوتمإظبمحدمطؾ وتؼعم(.مأسؿولماظؿغذؼي

اجملوظنيماظعؾؿقنيمبننيماٌـظؿنؿنيمأعنرمبنوظغماألػؿقني،مظؽنـممممممممؼبواظؿعوونماظؿؼينماظقثقؼم.ماألعـؾملصقؾؾقغماٌلؿقىماظب

شن مممودنؿكداعمامؼشنؽؾمٌشووراتماٌؿعؾؼيمبوالحؿقوجوتمعنـماٌغنذؼوتمممامدورماظرؼودةمؼبماظػوومتقظلاظؿؼققؿمؼرىمأنمصرؼؼم

م.شقققياظؿقاردمؾعالئؿمظ

م

م،سؾكمعندىمدنـقاتمماظػوومظؼوئؿمسؾكماألشذؼيمجزءامعـمغطوقمسؿؾمبشلنماظـظومماظغذائلمامذوداتتؼدؼؿمإروطونم-م273

مرتػوعمععدالتمغؼنصماظؿغذؼنيمماوبـؾمذبوالمحومسومؼبمعبقعماٌـورؼمغظرامظؾؿغ اتماظيتمحدثًمؼبمإعداداتماألشذؼيمو

مفورتطقؾنيماألشذؼنيموهؾقؾنمممبماٌؿعؾؼنيمماٌعؾقعنوتمموتعؿربم.وظؾداغيموزؼودةماظقزنمواألعراضماٌزعـيبموبزوغماٌلوئؾماٌؿعؾؼي

واظؿـؿقنيماظنيتممممهدؼنداموظؿغذؼيماٌؿعؾؼيمبتلؿـ مبفوماظؿدخالتماظيتممبشلنماظؿغذؼي،ؿقجقفقيماظؾودئماٌمقضعظمأدودقي

منيظومش ػومعـماظشنرطوءمؼبماجملنوممأاظػووموعـظؿيماظصقيماظعوٌقيموايؽقعوتممتؿقظبموضعفواظيتم،مو37ترطزمسؾكماظؿغذؼي

م.اإلمنوئلاإلغلوغلمو

م

تؿؼنررمبؼندرمأطنربموصؼنومممممؼبمذبنولمترطقؾنيماألشذؼنيمممممػووأػدالمصرتةماظلـؿنيماحملددةمظعؿؾماظموعـماظقاضحمأن-م274

وبوظؿوظل،مصنننماظعؿنؾمؼبممم.مشقاشؾماظؿغذؼيماظؾشرؼيأطـرمصومتؿؼررموصؼومظؾددؿقرماظغذائلموجدولمأسؿولمدالعيماألشذؼيمظ

اٌـظؿنيمؼبمذبنولمممماظنذيمتؼنقممبنفممممعؿنؾمؾؾعـوصنرماألخنرىمظمماظـػنعمظمماألػؿقنيمأومضبؼؼمدرجنيمممذبولمترطقؾيماألشذؼيمال

مسؿقعنو،ماجملؿؿعماظدوظلممعـمأوم،بدسؿمعـمأخصوئلماظؿغذؼيمعـمذعؾيماظؿغذؼيموغبوؼيماٌلؿفؾؽاظيتمهظكمم،اظؿغذؼي

م.اظؿغذؼيمؼبمذبولماظرئقلقياػؿؿوعوتفؿمو

م

مسظننؿأمؽؿننـاظـفننوئقنيموأؼننـمتمعؿؾنياٌلننؿماحؿقوجننوتؾمبؽننـ مٌوػقننيمصفؿننومأصضننمؾؾننقرأنمتمظؾػننوومؼـؾغننلو-م275

مإسطنوءماألوظقؼنيمظؿقجقنفممموػنذامؼعنينمممم.لنقءماظؿغذؼنيممظمؼبماظؿصديؿمأثرمػذهماٌعؾقعوتمواظؾقوغوتمؼقِّحؿقوجوتموأنمتؾباال

بندالمممظنفموزغنف،ممرضومبقوغوتمترطقؾيماألشذؼيمصمصقفومقدثاظيتمبؽـمأنمتؾبموالتاجملمإظبدؿـؿوراتماحملدودةماٌؿوحيمالا

مصقفننوماظؾؾنندانماظنيتمتؽننقنممأؼضنومبـنوءماظؼنندراتممملننؿفدلؼؼـؾغنلمأنممو.مأضننقؼميسؾؿقنممأودننوطعصنوحلمممأنمدبنندمعنـمم

بننيممماظػرسنلمماإلضؾقؿلمواإلضؾقؿلمسؾكماٌلؿقؼنيماظشراطوتمبشؽؾمعـففلمأنمؼعززومسؾكمأعسمعومتؽقن،حؿقوجوتماال

م.يؿوثؾؼيماٌاظزراسقيمواظعوداتماظؿغذوموتاظؾؾدانمذاتماظؾقؽ

م

                                                           
م(.3121مأؼؾقل/مدؾؿؿرب)ماظؿغذؼيممبلؿقىمظالرتؼوءماظطرؼؼمخرؼطيمؼبماظشؼنييمذمظـفٍامؼبمعلؿكدعيمتصطؾقوعم.37
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ماٌؿصنؾيمدورػوماٌعقوريمصقؿومؼؿعؾنؼمبقضنعماٌعنوؼ ماظدوظقنيموعراضؾنيماىنقدةمممممممبماظؼقومأنمتقاصؾممظؾػوومؼـؾغلو-م276

األدواتمواٌعؾقعنوتمممتصنؾحممأنمؽػؾماٌـظؿيوسالوةمسؾكمذظؽ،مؼـؾغلمأنمت.مبلدواتموعـففقيموبقوغوتمترطقؾيماألشذؼي

سؾنكمغطنوقممممػووغشنرمموعـماٌلؿقدعماظعوٌلمظؾقوغوتماظػوومظؿؾودهلنمماؽيماإلغرتغًمجزءذؾماٌؿوحيمسربشذؼيمسـمترطقؾيماأل

م.أودع
م

ذاإلحصاءاتذوغظمذاطعؾوعاتذواظتؼققؿات-ذدال
م

ذ4515-4556ذيفذاظػرتةذاإلرازاتذاظرئقدقة-ذذ1
م

صػقؿنومؼؿعؾنؼممم.م3115عـنذمسنومممممسـصرمعـمػذهماظعـوصرهؼؼًمإنوزاتمعفؿيمؼبماآلوغيماألخ ةمؼبمإرورمطؾم-م277

بوإلحصوءات،مأسودمأخصوئققماظؿغذؼيمؼبماظػوومتلدقسمسالضيمسؿؾمععمذعؾيماإلحصوءمظؿقلنيمتؼندؼراتمايندماألدغنكمممم

غفؿمؼعؿؾقنمعنعمذنعؾيمممصنموبوإلضوصيمإظبمذظؽ،.معـمعؿطؾؾوتماظطوضيماظغذائقيموايدماألدغكمعـمإعداداتماظطوضيماظغذائقي

مورؼفننواظننيتماظدرادننوتماالدؿؼصننوئقيممدعوجفننومؼبإلمفالكماألشذؼننيدننؿامذبؿقسننيمعننـمعمذننراتمظؿقدؼننداإلحصننوءم

مإجنراءاتممإلدعنوجمؼضنوممأمؼؾبؾذلمسؿؾو(.مايدمعـماظػؼرموتدرتاتقفقامورضوترصدممعـال)دورؼيمبصػيملدرمظايؽقعوتم

ايؽقعنوتمممورؼفنوملعـماظغنذائلماظنيتمممظؼبماظؿؼققؿوتماىورؼيم(مدظقؾماظؿـقعماظؿغذوي)مفوظؿـقعماظؿغذويمواظؿقؼؼمعـا

دنرتاتقفقيمماإدعوجماظؿغذؼيمؼبمسـمؼقيماظداصعمدورماٌذعؾيماظؿغذؼيموغبوؼيماٌلؿفؾؽممتقظًوأخ ا،م.مبدسؿمعـماٌـظؿي

م.اٌـظؿيمظـظؿماٌعؾقعوتمسـماألعـماظغذائلمواظؿغذؼي
م
ذاآلخرؼنعؿؾ ذاألػؿقةذباظـدبةذظؾؿـظؿةذواطدت-ذ4
م

ذاظتغذؼةذيفذاإلحصاءات
م

سؿؾماظػوومؼبمذبولماإلحصوءاتموغظنؿمم،مظؾؾدانماألسضوءآلراءماماظؿؼققؿماالدؿؼصوء،ماظذيمأجراهسؾكمحددماجملقؾقنم-م278

ماظزراسنيمموٌلمىؿنعموغشنرمإحصنوءاتممماظعنمواٌـظؿيمػنلماظرائندممم.مأػؿماألسؿولدرتاتقفقوتمبصػؿفماٌعؾقعوتمواظلقودوتمواال

ماتماٌـظؿيموضقاسدمبقوغوتفومبدرجيمطنؾ ةمداخؾقنومإلغؿنوجممموتلؿكدممإحصوء.مسؿؾفومبوظغماألػؿقيموعوزالم،األشذؼيمواظؿغذؼيو

،م(غشرةمحوظيماألشذؼيمواظزراسني،موحوظنيماظغوبنوتمؼبماظعنوملممممواألعـماظغذائل،مماغعدامحوظيممعـال"م)--محوظي"معـشقراتمسـ

ألصنقوبماظشنلنمممووصؼنومم.ماإلغذارماٌؾؽنرممدؼوروتإوم،اظؿغذؼيماظؼطرؼي،موهؾقالتماألعـماظغذائلمعقجزاتوخرائطماىقع،مو

ضؿصنودؼقنمواٌمدلنوتممماألطودبققنمواظؾوحـقنمواالمفولؿكدعؼوم،لؿشفدمبنحصوءاتماٌـظؿيمسؾكمغطوقموادعاًورجقني،مؼؾب

م.وايؽقعوتمواظؼطوعماًوصمؼبماظؿقؾقالتماظعوٌقي
م

ربنقرمملمقنقِّموؼؾبمأؼضومأنمؼؽقنمعرغومصقؾزمشوؼيماألػؿقي،مؼبموؼبمحنيمؼعؿربمسؿؾماٌـظؿيمؼبمذبولماإلحصوءاتم-م279

تنورؼخماٌـظؿنيموسؿؾنفوماٌلنؿؿرممممممظكوضب.ماظؾقوغوتماٌؿغ ةمظؾؿلؿعؿؾنيمعـمحؿقوجوتالظؽلمؼلؿفقىمظبلرسيممهترطقز

ؼبمظؾغوؼنيمممػنوممبصنػؿفممبنوسرتالمماظؿـقعماظؿغذويموجنداولمترطقؾنيماألشذؼنيمواالحؿقوجنوتمعنـماٌغنذؼوتممممممممؼبمذبوالت

ؼشنؿؾمهؾقنؾمعزؼندمعنـماألشذؼنيممممممحبقٌمذؽيمتقدقعمغطوقمػذاماظدورمحؿقوجوتماظـووتشؿؾماال.مغؼصماظؿغذؼيمحلوب

ؼبمذبنولمممفووسؿؾنمماٌـظؿنيممدورظأجريمطفزءمعـمتؼققؿممعؿؾني،راءماٌلؿآلمؼصوءدؿووصؼومال.ماحملؾقيمواٌـؿفوتماظغذائقي

ٌعؾقعنوتممعزؼندمعنـماظؾقوغنوتمواممموجقدماحؿقوجمظؾقصقلمسؾنكممأؼضومسؾكممعؿؾقنتػؼماٌلؿا،م(3119اظػووم)ماإلحصوءات

صرماألشذؼنيممامثرمسؾنكمتنقممتنمبؽنـمأنممميتحرتارماظعوٌلماظنمدؿكدامماألشذؼيمإلغؿوجماظقضقدمايققيمواالويمبصؾاٌؿمايدؼـي

سؾنكمعلنؿقىمممماٌؿـنوولماظغنذائلمم/ألشذؼنيمادنؿفالكممادؿكدامماألراضلمواٌقوه،موتلع ماألشذؼني،موماو،موايصقلمسؾقفو

م.األدرة
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م

ذغظمذاطعؾوعات
م

ماظؼطرؼنيمعفؿنومظؾغوؼنيمسؾنكماٌلنؿقؼوتمممممم38سؿماٌـظؿيمظـظؿماٌعؾقعوتمسـماألعنـماظغنذائلمواظؿغذؼنيممممدمعومؼزال-م:27

رشنؿمأنمععؾقعنوتماظؿغذؼنيمالموؿنعممممموذظنؽمم،موييمبوألعـماظغنذائلمواظؿغنذممصؾواإلضؾقؿقيمواظعوٌقيمبوظـلؾيمظلغشطيماٌؿ

صرماألشذؼنيموايصنقلممماؾكمعبعمععؾقعوتمسنـمتنقممسمتؼؾقدؼومػذهماظـظؿموترطز.مبطرؼؼيمعـففقيممؼبمطـ معـمػذهماظـظؿ

م.ؼبماٌـظؿيمؿؾعاظـفٍماظلوئدماٌمبـؾهمووػذاماالمالمؼزالو.ماظؿغذؼيسـممسؾكمعبعمععؾقعوتمترطزمالوم،سؾقفو

م

وهظنكمبودنؿكداممأودنعمعنـمممممم"أطـرمتطقرا"بعضمغظؿماٌعؾقعوتمسـماألعـماظغذائلمواظؿغذؼيمموزوئػتعؿربمو-م281

سـماألعنـماظغنذائلمواظؿغذؼنيمممممصومؼقحلمبلنماظقزوئػماٌكؿؾػيمظـظؿماٌعؾقعوتمو،نمأطـرمعـمش ػأصقوبماظشلمجوغى

صقؿنومملوظقؼنوتممظؿؼققؿوتماٌؼورغنيمماظأوممتاظؿقؾقالمغؼصوضدمؼعزىمػذامجزئقومإظبم.مػؿقيظقلًمسؾكمغػسماظؼدرمعـماأل

(مظقؿوأيماظؾؾندانمأوماألضنمم)محؿقوجوتماىغراصقنيماالدسؿمغظؿماٌعؾقعوتمسـماألعـماظغذائلمواظؿغذؼي،ممبومؼبمذظؽمبمؼؿعؾؼ

م(.عؼوبؾمغظؿماإلغذارماٌؾؽرماظـظؿماألدودقيأيمدسؿم)أوماظؿؼـقيم

م

ومصرؼنؼماظؿؼقنقؿمسؾنكماٌلنؿقىماظؼطنريممممممؿنموػـوكمعـوالنمسؾكمغظؿماٌعؾقعوتمسـماألعـماظغنذائلمواظؿغذؼنيمزارػمم-م282

واألعوغيماظػـقيمظلعـماظغذائلمواظؿغذؼنيمؼبممم،تدؼرػوماٌـظؿيماظيتلموحدةمهؾقؾماألعـماظغذائلمواظؿغذؼيمظؾصقعومؼشؿالن

مورىماالثـؿنونموم(.هودماألوروبلاالطالػؿومصقالنمعـم)معلوسداتمصـقيمعـماٌـظؿيمبشؽؾمععؿودمؿؾؼلتعقزاعؾقؼماظيتم

سؾكمغطوقموادعمألشنراضمممتلؿكدمماظيتموألعـماظغذائلمواظؿغذؼيبماٌؿعؾؼيٌعؾقعوتمامنتؼققؿوتمعقمسقيمعـؿظؿيموهؾال

األعوغيماظػـقيمظلعـماظغنذائلمواظؿغذؼنيمؼبمعقزاعؾقنؼمممممملمتؿؾؼو.مسؾكمحدمدقاءممنوئلاإلغلوغلمواإلمؼبماجملوظنيماظؿكطقط

وحندةمممتؿؾؼنكمحوظقنومموعنـمغوحقنيمأخنرىممممم.علوسداتمصـقيموعقاردمؼبماظلـقاتماألخ ةموأصؾقًمعفؿشيمإظبمحندمعنومم

صنػفوماٌصندرمممقتلدلًمعـنذمصنرتةمرقؼؾنيمبمممموضدمعؿعددؼـ،معـمعوسبنيمالؼظؾصقعولممتقمهؾقؾماألعـماظغذائلمواظؿغذؼي

م.اٌمدلوتمايؽقعقيمؼبماظصقعولاظرئقللمٌعؾقعوتماألعـماظغذائلمواظؿغذؼيمىؿقعماظشرطوءمؼبماظؿـؿقيمو

م

ظغذائلمواظؿغذؼنيمسؾنكمممأؼضومأػؿقيماألغشطيماظيتمتؼقممبفوماٌـظؿيمؼبمذبولمغظؿماٌعؾقعوتمسـماألعـمامؿفؾكوت-م283

،معـؾماظندسؿماظنذيمتؼدعنفمعمدلنيمبقنؾمممممماظلوظػيماظذطرمغظؿماٌعؾقعوتمؼبموضعمعؿؾؾظاٌؼدمممعلؿقىماظؿؿقؼؾماًورجل

 حصوءاتماظؼطرؼيمؼبمدؾعيمسشرمبؾدامأصرؼؼقو،مواظؿؿقؼؾماٌلنؿؿرماظنذيمتؼدعنفماجملؿقسنيمممممظمغظؿموعقؾـدامشقؿسمإلغشوء

دنؿعؿولمععؾقعنوتماألعنـماظغنذائلممممماظندسؿممماظعؿؾمؼبمذبولععؾقعوتماألعـماظغذائلمؿكداممداألوروبقيمظؾؿرحؾيماظـوظـيمال

ماظؿصنـقػماٌؿؽوعنؾمممألسؿولاجملؿقسيماألوروبقيمماٌؼدممعـمؿؿقؼؾاظوم،دؿفوبيواظؿكطقطمظالماتؼراراظمؼبمادبوذواظؿغذؼيم

م.(يوظيماإلغلوغقياظؿصـقػماٌؿؽوعؾمٌراحؾماألعـماظغذائلموا)األعـماظغذائلمميٌرحؾماظعوٌل

م

                                                           
ـممورصندمم،االحؿقوجنوتمموتؼقنقؿمماٌؾؽنر،ممواإلغذارماألدوس،مخطمبقوغوتمواظؿغذؼيماظغذائلماألعـمسـماٌعؾقعوتمظـظؿمماظرئقلقيماظقزوئػمتشؿؾ.م38 ماألعن

ماظلنقق،ممتندخالتموماظزراسقني،مماظؿـؿقيمعلوسداتومرئ،قااظطؼبمحوالتمماظغذائقيمعقغياٌمعـالمبراعٍ)ماظغذائلمألعـتعزؼزمامأغشطيموتؼققؿمورصدماظغذائل

م.(االجؿؿوسلماألعونمذؾؽوتو
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ذاظتؼققؿات
م

ؾقؽقعوتمؼبمذبنولممظمدسؿومتؼدعفمعـمٌمواٌمدلوتماظشرؼؽيحرتاممطؾ مبنيماظؾؾدانماألسضوءموهظكماٌـظؿيمب-م284

اظعؿنؾماظنذيممممدؿؿراروملمؼدعٍمبمظلقءمايظ،ظؽـمو.مؼطريواٌلؿقىماظمؾقوتعبعمبقوغوتمعقثققمبفومسؾكمعلؿقىماحمل

وضندمؼنؿغ مػنذامممم.مؼبمطؾمػذهماظؿؼققؿنوتممـظؿماظغذائقيتـقعماظمبؼقودوتماٌؿعؾؼغبوؼيماٌلؿفؾؽمتؼقممبفمذعؾيماظؿغذؼيمو

ؾؿـؿقنيممظاظربغنوعٍماظشنوعؾممممرطنوئزممعـمياظـوظـمقزةظرصدماظرطماعمذربوسؿؾورهممغذائقياظماظـظؿماآلنمغظرامظؾرتوؼٍمٌمذرمتـقع

م.ؼطرياظؿـقعماظؿغذويمسؾكماٌلؿقىماظاظؾؾدانمؼبمأصرؼؼقومسؾكمرصدممصومؼشفعاظزراسقيمؼبمأصرؼؼقو،م

م

غظؿماٌعؾقعوتمسـماألعـماظغذائلمواظؿغذؼيمسؾكماٌشورطيماٌلنؿؿرةممؼبموذػوصيممربوؼدةعلوػؿوتمموؼؿقضػمتؼدؼؿ-م285

.مقندةمواٌـظؿنوتماظدوظقنيمشن مايؽقعقنيمممممؿؼبمسؿؾقوتماظؿؼققؿمواظؿقؾقؾماٌشرتطيمععماظدولماألسضوءمووطوالتماألعنؿماٌم

سؿؾنوراتمماإدعنوجمممصؼدمالحظًماظعدؼدمعـماظؿؼققؿوتماألخ ةمظعؿؾماٌـظؿيمؼبمذبولماظؿغذؼيمغؼصنومسوعنومؼبممموععمذظؽ،

ريممبعنزلممصبنمبوظؿغذؼنيمممصنؾمأنمسؿؾنفوماٌؿممإظبمجزئقوورمبومؼرجعمذظؽمم.،موضرورةمهلنيمذظؽاظؿغذؼيمؼبماظؿؼققؿوت

صنرحممم،سؾنكموجنفماًصنقصممموم.صوديمداخؾماٌـظؿيضؿوظلقودوتماظغذائقيمواظعؿؾماالواٌؿعؾؼمبمجؿؿوسلسـماظعؿؾماال

األوظقؼيماظؼصقىمظؾؿـظؿيمطؿـظؿنيمسوٌقنيمؼـؾغنلمأنمتـصنىمسؾنكمدرادنيممممممم"ملنباٌشورطقنمؼبمػذاماظؿؼققؿمبشؽؾمثوبًم

م."اظعوملسؾكمغطوقماظؿلث ماظؿغذويمألغظؿيماألشذؼيمواظزراسيم
م

ذاإلحصاءاتتعزؼزذأػؿقةذ-ذ5
م

،موتلنؿكدممظنذظؽممم39ايندمعنـماىنقعمؼبماظعنوملمممممؼبسؾكماظصنعقدماظعنوٌلممممزمماحملررصدماظؿؼداٌـظؿيمعؽؾػيمب-م286

موبوإلضنوصيمإظبمأنمعمذنرممم.ؽنؾمبؾندمسؾنكمحندهممممظغؿشورمغؼنصماظؿغذؼنيمممادىممبماٌؿعؾؼيىقعمامذرمفوماظرئقلقيمٌتؼدؼرات

م،(7::2)لمظلشذؼنيممػدلمعممترماظؼؿنيماظعنوٌممبـوءمسؾقفمماظذيمحؾبددمدوساألخطممطبدممبقصػفماظؿغذؼيـؼصمظماٌـظؿي

غعندامماألعنـماظغنذائلمؼبمممموبميقسقنمؿوزؼنودةماظمموتواظدسقةمواظلقودمؼبماظؿـؼقػصؼدمطونموعوزالمؼلؿكدممسؾكمغطوقموادعم

عنـممعنوٌل،مواظنذيمؼؼندرمحوظقنومممممسؾكماظـطنوقماظموىقعمبماٌؿعؾؼياٌـظؿيممإلدؼوروتلدوسموطبدممط.معبقعمأسبوءماظعومل

م.غلؿيممبومؼؼربمعـمعؾقورؼعوغقنمعـفم

م

ؼؽػنلمعنـمإعنداداتماظطوضنيممممممضقوسماٌـظؿيمظـؼصماظؿغذؼنيمغلنؾيماظلنؽونماظنذؼـمضبصنؾقنمسؾنكمعنوممممممموؼعؽسم-م287

،ماظنيتمتؼنقسمطؿقنيماألشذؼنيماٌؿوحنيممممممحلوبوتمادؿكدامماإلعداداتعقازؼـماألشذؼيماٌلؿؿدةمعـممإظبمؼلؿـدوم،اظغذائقي

ؼبمذبنولماألعنـماظغنذائلممممعـمضؾنؾماٌؿوردننيماآلخنرؼـممممموتشؿؾماٌمذراتماٌلؿكدعيمظؼقوسماىقع.م40،41.دؿفالكظال

(معـظؿننيماظصننقيماظعوٌقننيواٌعفنندماظنندوظلمظؾقننقثماظلقودننوتماظغذائقنني،موعٍماألشذؼننيماظعننوٌل،موأيمبرغنن)واظؿغذؼننيم

م،(اظعؿنرمواظطنقل،مموأيماظقزن،م)اىلؿماظؾشريموبقوغوتمدرادوتمضقوسمماألدري،دؿفالكمالظماظدرادوتماالدؿؼصوئقي

                                                           
مغؼصمـعمؼعوغقنمعـمسددمًػضموسؾكموجفماًصقص،مسؿقعوماظعوملمؼبماظػؼرمظؾؼضوءمسؾكمظلظػقيماإلمنوئقيمواألػدالمظلشذؼيماظعوٌلماظؼؿيمعممترمم39

م.3126مسوممحبؾقلماظـصػممبؼدارماظؿغذؼي
م.روعومواظزراسي،ماألشذؼيمعـظؿيماظعومل،مؼبماظغذائلماألعـماغعداممحوظيم،3119،ماٌؿقدةمظلعؿمواظزراسيماألشذؼيمعـظؿيمم40
 Sibrián R. 2009. Indicators for monitoring hunger at global and subnational levels. Statistics Divisionمم41

Working Paper Series No: ESS/ESSG013e. Food and Agriculture Organization, Rome.. 
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ععماٌعفندماظندوظلممظؾقنقثماظلقودنوتماظغذائقنيمممممممبوالذرتاكشرماظذيمغؾبم،تماٌرطؾيممعـؾمعمذرماىقعماظعوٌلواٌمذرا

،موضندمخؾنؼممممتوعنومميؿؾوؼـنمعماٌؿعنددةمػذهماظؿداب مماٌـؾـؼيمسـماىقعموخرائطم42.األٌوغقيمWelthungerhilfeوعـظؿيم

م.مػؼوتماألدرماٌعقشقيغدؿكداممبقوغوتموبمؿغذؼياظمصؼقوسمغؼعػذامحوجيمإظبمهلنيم

م

سؾكماألعـماظغنذائلممسؾكماٌلؿقؼوتماظؼطرؼيمماظرتطقز:مؼؾلمعمذرماٌـظؿيمظـؼصماظؿغذؼيمعومأوجفمضصقروتشؿؾم-م288

غؼنصممموظنقسملنمغؼنصماظطوضنيماظغذائقني،مممماظؼوئنؾمبنمممصرتاضاالوم؛طقػقيمتقزؼعماىقعمداخؾماظؾؾدمسؾكمبدالمعـماظرتطقز

دنؿفالكممالنمتنقاصرماألشذؼنيمبـنؾمممماظؼوئؾمبنممصرتاضاالوىقع؛موبمصقؿومؼؿعؾؼألطـرمأػؿقيماٌغذؼوتماظدضقؼي،مػقماٌمذرما

دضيمػذهمايلوبوتمبشؽؾمحودنؿمممؿقضػوت.ميغذائقسؿؿودمسؾكمعقازؼـماألشذؼيمظؿفؿقعمإعداداتماظطوضيماظ؛مواالشذؼياأل

م. ةمؼبماٌعوؼ ماظرئقلقيمظؾؼقوسوظؿغ اتماظصغبحؿكمموتؿلثرمأؼضوم،ؾؿـظؿيظضوسدةماظؾقوغوتماإلحصوئقيممجقدةسؾكم

م

اظدرادنوتماالدؿؼصنوئقيمبشنلنممممأنمإظبماظؾققثماظيتمأجراػوماٌعفدماظدوظلمظؾققثماظلقودوتماظغذائقيمموتش -م289

ؽؿقنوتممظاظدرادنيمعؼنوؼقسممممضنؿموتم43 .بؽـمأنمهلنـمدضنيمتؼندؼراتماٌـظؿنيمظنـؼصماظؿغذؼنيمممممممغػؼوتماألدرماٌعقشقي

جؿؿوسقننيماالملننؿوتثننراءموسؿننؼماظموتالحننظم،غعنندامماألعننـماظغننذائلالمعمذننراتبوسؿؾورػننوماألشذؼنيمواظؿـننقعماظؿغننذويمم

اظرؼػقني،مم/مايضنرؼيممـػؼنوتماألدنرماٌعقشنقي،معـنؾماظػنروقمممممظماٌقصرةمعـمخاللمماظدرادنوتماالدؿؼصنوئقيممضؿصودؼيمواال

إالمم،نمسؾنكمأغفنومعفؿنيمممواظؾقوغوتماٌصـػيمحلىمغقعماىـس،ماظيتمحددػومطؾفومأصقوبماظشلم،ضؿصودؼيوايوظيماال

م.ايوظقيمغؼصماظؿغذؼيمحلوبوتمأغفومعػؼقدةمؼب

م

تؼندممؼبماظقضنًمغػلنفممممو،معبقعمجقاغىماىقعمأنمتلؿكؾصالمبؽـمظطرؼؼيمواحدةم"إعبوعمسؾكمأغفموؼلقدم-م:28

ؾغنلممؼـمإالمأغنفم.م"اظؼرارماظلقودلمععؾقعوتمذاتمصؾيمؼبماظقضًماٌـودىموبطرؼؼنيمصعوظنيمعنـمحقنٌماظؿؽؾػنيممممممقاضعلظ

واظزراسقننيمماظؿغذوؼننيعننـماظؼطوسننوتماإلحصننوئقيموماٌعـننقنيمأصننقوبماظشننلنموؿقننعأنمتؼننقممبنندورمرائنندمؼبمظؾؿـظؿننيم

هؼقنؼمممعندىمإحنرازمتؼندممؼبمممظرصندممماهلوعيسؾكمذبؿقسيمعقحدةمعـماٌمذراتماألدودقيممواالتػوقمؿـوولضؿصودؼيمظواال

ميقخطنقاتمرئقلنممادبنوذممموصبنريمم،داخنؾماٌـظؿنيمممالسنرتالموضبظكمػذامحوظقومبؼدرمعـما.ماألػدالماإلمنوئقيمظلظػقي

م.ٌـظؿياماظيتموضعؿفومإلسودةماظـظرمؼبمعـففقيمعمذرماىقع

م

ـممكدؼراتمايندماألدغنمموتعؿؾمذعؾيماظؿغذؼنيموغبوؼنيماٌلنؿفؾؽمحوظقنومعنعمذنعؾيماإلحصنوءمظؿقلننيمتؼنممممممممم-م291 معن

ٌُ.مإعداداتماظطوضيماظغذائقيماحؿقوجوت ـمعقجقدامؼبماٌوضلماظؼرؼىمبلؾىمخالصنوتمبشنلنمممدخؾمملمؼؽوغظرامألنمػذاما

رلماٌؿكصصنيماظنيتمصبؾؾفنومعقزػنقممممموعدؼرمجدؼد،متعرتلماآلنمذنعؾيماإلحصنوءمبلػؿقنيماٌعنمممممذبلءصؿعم،ماظؼقودوت

وؼؼقممإثـونمعـمعقزػلمذعؾيماظؿغذؼيموغبوؼيماٌلنؿفؾؽمحوظقنوممم.مذعؾيماظؿغذؼيموغبوؼيماٌلؿفؾؽممظعؿؾمذعؾيماإلحصوء

ظنؾعضماظقضنًممممفوـؼهندمصبنرمماظيتمملمم،هدؼٌمضقودوتماظطقلموععؾقعوتمربؿقىماألشذؼيمعـماٌغذؼوتمبوٌلوسدةمؼب

م.ومذعؾيماإلحصوءؿوتدسؿف

                                                           
 de Haen H, Klasen S & Qaim M. 2011. What do we really know? Metrics for food insecurity andم.42

malnutrition. Paper prepared for the workshop on Measuring Food Insecurity and Assessing the Sustainability of 
Global Food Systems, February 16-17, 2011, Keck Center of the National Academies, Washington, D.C.. 

 Smith LC, Alderman H & Aduayom D. 2006. Food Insecurity in Sub-Saharan Africa: New Estimates fromم.43

Household Expenditure Surveys. Research Report Abstract 146. International Food Policy and Research 
Institute, Washington, D.C.م
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م

ؾـشنوطممظمغذائقنيماظالزعنيممحؿقوجوتماظطوضيماظاذعؾيماظؿغذؼيموغبوؼيماٌلؿفؾؽميلوبممعـمعلوسدةوتؾزممأؼضوم-م292

ـمممظقضنعمذعؾيماإلحصوءممططودب.مراطمؼبماظؿغذؼيصإلاظؿقدؼدمسؿؾوتموم،اظعودي اٌمذنراتماظنيتمتلنوسدمؼبمممممذبؿقسنيمعن

اظنيتمونرىمبصنػيمممممؼطرؼنيماظمدرادنوتماالدؿؼصنوئقيممدؿفالكماألشذؼيماظنيتمبؽنـمإدعوجفنومطـؿنوذجمظؾمممماهدؼدمأمنوطم

ماٌعقشنيماظنيتمممؼوتؼقوسمعلؿقواظدرادوتماالدؿؼصوئقيمظـػؼوتماألدرماٌعقشقي،مظماظدرادوتماالدؿؼصوئقيعـؾمم،علؿؿرة

م.فوماظققغقلقػؼرواظعـؼقدؼيماٌؿعددةماٌمذراتماظيتمماٌلقحؽماظدوظل،موـؼدسؿفوماظؾ
م

ذاشودةذاظتؼـقةذودفوظةذاظوصول-ذ6
م

ذإحصاءاتذاظتغذؼة
م

أنماٌـظؿنيمتػؿؼنرمبؾلنوريممممم3119ؼبمسوممم44دورماظػووموسؿؾفومؼبمذبولماإلحصوءاتظماظذيمأجريمؿؼققؿاظالحظم-م293

ؾؾؾندانممظوتقص مإحصوءاتمطؿقيموغقسقيمظؿؾؾقيماظؿقضعوتماظؽؾ ةمم،مظؾـوءمضدراتمورـقيمطوصقيؼؽػلمعـماٌقزػنيمسددإظبم

مةصرؼندمممبؽوغنيممتؿؿقنزمعبوسنوتمأصنقوبماظشنلنمأنماٌـظؿنيممممممرىوت.موؼصدقمػذامخصقصومؼبمذبولماظؿغذؼي.مواظشرطوء

سنوم،مسؾنكماظنرشؿمعنـمبعنضمممممممبفومبشؽؾطؿعؾقعوتمؼؾبـؿؽبػعميماظعوٌقيموتقص مععؾقعوتماألعـماظغذائلمواظؿغذمتؽـفومعـم

ودةماظعوٌقنيمؼبمعقاجفنيمهندؼوتماظؿؿقؼنؾمممممقنماظؼمؼبسؾنكمػنذاماٌلنؿقىممممموصظنيمسؾنكماحملمموؼندرتفمبماظشقاشؾماظيتمهقط

م.اظيتمتقاجفماٌـظؿيماٌلؿؿرة

م

غرتغنًممذنؾؽيماإلمماٌؿوحيمسربؾكمإحصوءاتماٌـظؿيمبلفقظيمسـمررؼؼماظؿطؾقؼوتمسمالعّراالمبصػيمسوعيموبؽـ-م294

سنـمم"مؼبماظعنوملممموظياي"معـشقراتودؾلؾيمم،ظؿغذؼيسـمااظؼطرؼيممٌقجزاتوام،ؾؿـظؿيظعـؾمضوسدةماظؾقوغوتماإلحصوئقيم

هظنكمممضوسدةماظؾقوغوتماإلحصوئقيمؼبماٌـظؿنيممرشؿمأنو.مواٌـؿفوتماٌعقورؼيماألخرىم،واظزراسيم،غعدامماألعـماظغذائلا

ملمو.ماالدنؿعؿولموظقلنًمدنفؾيمممم،اظقصقلمإظقفنومماظصعىمصؿـ،مؾقوغوتماٌؿوحيبصػؿفومعصدرامظؾماظـطوقموادعمبوسرتال

ؼعنقدمؼبمضدعنفمإظبمممأنماظؽنـ معـفنوممممبنؾمم،اظؿغذؼيمسؾكمأدوسمعـنؿظؿمماٌقجزاتمسـمهدؼٌمؼبماظلـقاتماألخ ةصبرم

م.عضًمسشرمدـقات
م

ذاظتغذؼةذيفذغظمذاطعؾوعات
م

.مؿماٌعؾقعوتمسـماألعـماظغنذائلمواظؿغذؼنيمذامجنقدةمصـقنيمسوظقنيممممماٌـظؿيمظـظماٌؼدممعـاظدسؿممبصػيمسوعيمؼعؿرب-م295

مسؿؿودماظؽؾ مسؾكماٌؾودراتماظيتمتدسؿفوماٌـظؿيمعـؾماظـظومماظعوٌلمظ سنالممواإلغنذارماٌؾؽنرممموؼؿفؾكمػذامعـمخاللماال

ظقنيمواىفنوتمممسـماألشذؼيمواظزراسيمعـمجوغنىمايؽقعنوتمووطنوالتماألعنؿماٌؿقندةمواٌـظؿنوتمشن مايؽقعقنيماظدومممممممم

أػؿقيمعـؿفوتماٌـظؿيماظعوٌقيمعـمغظنؿماٌعؾقعنوتمسنـماألعنـماظغنذائلمواظؿغذؼنيمعـنؾمضوسندةماظؾقوغنوتممممممممممموعـم،اٌوسبي

بـنوءموسنلمسنوم،موتؼندؼؿممممممؼباألعـماظغذائلمؼبماظعوملمؼبماٌلنوسدةممماغعداماإلحصوئقيمؼبماٌـظؿيموتقضعوتماألشذؼيموحوظيم

ماظنذيمؼؼنقممبنفممممعؿنؾماظمأؼضنومموضبظنكمم.ؾعؿؾمؼبمذبولماظندسقةمظماٌعـقنيوبماظشلنملعـماظغذائل،مودسؿمأصقظمهؾقؾ

                                                           
معـظؿيماإلحصوءات،مذبولمؼبموسؿؾفومواظزراسيمظلشذؼيماٌؿقدةماألعؿمعـظؿيمظدورماٌلؿؼؾمظؿؼققؿام3119،م.Karlsson Jموم Dunmore J.م44

م.عورومواظزراسي،ماألشذؼي
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ـماظنذيممم،اظؿصنـقػماٌؿؽوعنؾمٌراحنؾماألعنـماظغننذائلموايوظنيماإلغلنوغقيمممممم لعنـماظغننذائلمماإلرنورماظؿقؾقؾنلمظممماغؾـنؼمسنن

اظعدؼندمممجوغنىممطؾ معـبؿؼدؼرمم،وحدةماٌـظؿيمظؿقؾقالتماألعـماظغذائلمواظؿغذؼيمؼبماظصقعولموضعؿفاظذيمم،واظؿغذوي

م.ؼبمعـطؼيماظؼرنماألصرؼؼلماظؽربىمالمدقؿوعـماٌـظؿوتموايؽقعوتم

م

عـنؾممم،وطونماظدسؿماظؿؼينماظذيمضدعؿفماٌـظؿيمظـظؿماٌعؾقعوتماظقرـقيمواإلضؾقؿقيمسـماألعنـماظغنذائلمواظؿغذؼنيممم-م296

نمظؾؿعؾقعوتماٌؿؽوعؾيمظلعـماظغنذائلمظندسؿماظؼنرارمممماألعوغيماظؿؼـقيمظلعـماظغذائلمواظؿغذؼيمؼبمعقزاعؾقؼ،موبرغوعٍماظلقدا

سوعالمحومسومؼبمتطنقؼرماظؼندراتماظقرـقنيممممم،ووحدةماٌـظؿيمظؿقؾقالتماألعـماظغذائلمواظؿغذؼيمؼبماظصقعولم،ؼبماظلقدان

ؼبممدنقومدورامأدواألعوغنيماظؿؼـقنيمظلعنـماظغنذائلمواظؿغذؼنيمممممممأدتو.مؼبمذبولمغظؿماٌعؾقعوتمسـماألعـماظغذائلمواظؿغذؼي

ًمإدخولمعمذراتماظؿغذؼيمؼبمأدواتماظرصدماظيتم دنرتاتقفقيمايندمعنـماظػؼنرمؼبمممممامورضنيمؼبمسؿؾقنوتمإسندادممممادنؿكدع

وتعؿنؾموحندةمممم.دورؼنيمظلدنرممضؿصنودؼيماظمجؿؿوسقنيمواالماالماظدرادنوتموتدعٍمحوظقومدظقؾماظؿـقعماظغنذائلمؼبممم،عقزاعؾقؼ

مقؽنوتمتطنقؼرماظؼندراتماٌمدلنقيمداخنؾماهلممممؼبمم،بؽـفومؿوحقـم،ولاٌـظؿيمظؿقؾقالتماألعـماظغذائلمواظؿغذؼيمؼبماظصقع

غفنٍماٌـظؿنيماظؼنوئؿمممممصؿـمذنلنموععمذظؽ،م(.مصقعوظقالغدسؾكمدؾقؾماٌـولمؼبم)مؼلؿحماظقضعمؿوايؽقعقيماحملؾقيمحقـ

ماظطقؼنؾممؾاألجنمؼبمبراعٍمغظؿماٌعؾقعوتماظقرـقيمسـماألعـماظغنذائلمواظؿغذؼنيممممدؿداعيامأنمؼعرضمظؾكطرمسؾكماٌشورؼع

م.غؿفوءماظؿؿقؼؾماًورجلامبفردمموذظؽ

م

برغنوعٍماألشذؼنيممم/مظػنوومبننيمامم45طؾعًمآراؤػنؿمؼبماظؿؼقنقؿماٌشنرتكممموأذورماظعدؼدمعـمأصقوبماظشلنماظذؼـمأدؿؾب-م297

طؿنومم،مؼيمواىـلوغقيمسؾكمسبقمطولوذؿغاظعوٌلمإظبمأنمغظؿماٌعؾقعوتمسـماألعـماظغذائلمواظؿغذؼيمملمتعوجلماظشقاشؾماظ

م،اىدؼدةمبشنلنمغظنؿماٌعؾقعنوتمممماًؿلقيعقزاغقيماٌـظؿيمملقدةعمتضؿو.مسؿؾورماظؿقدعمايضريغفومملمتلخذمبعنيماالأ

ظنؿماٌعؾقعنوتمسنـماألعنـماظغنذائلمممممم،موػقمؼعنينمغمISFNSاظيتموردتمؼبماٌكؿصرم)اظؿغذؼيمفو،مضوئؿيمزبؿصراتمضؿـ

ـظؿماٌعؾقعنوتمسنـماألعنـماظغنذائلمممممظنمماظنذيمتؼدعنفماظػنووممممدسؿؼبماظنمسؾكمأػؿقيماظؿغذؼنيمممدظقالاظذيمؼؼدممم–م(ؼيواظؿغذ

وعنعمم.مدنرتاتقفقيمؼبمتغنق ماٌكؿصنرممماالمإسندادمعشورطيمذعؾيماظؿغذؼيموغبوؼيماٌلؿفؾؽماألوظقيمؼبممـعؽسوتم.واظؿغذؼي

كمطؿومأغفومش مصـؾنيمؼبماظؾفـنيماظؿقجقفقنيماظنيتمدؿشنرلمسؾنمممممممةمؼبماظعؿؾ،ذظؽ،مملمتشوركماظشعؾيمؼبماآلوغيماألخ 

ؼندرمموظسندممإدعنوجماظؿغذؼنيمبمممؼبممأحدمغؿوئٍمذظؽمؼؿؿـؾوضدمم.اظؿـػقذماٌلؿؿرمظـظؿماٌعؾقعوتمسـماألعـماظغذائلمواظؿغذؼي

م.سـماألعـماظغذائلمواظؿغدؼيمغظؿماٌعؾقعوتمأسؿولؼبمماظقاجى

م

رطمتنقاصرموصنؾيمممبشنم)ؾفؿفنقرممظمعؿوحنيموعـؿفوتماٌـظؿيمؼبمذبولمغظؿماٌعؾقعوتمسـماألعـماظغذائلمواظؿغذؼيم-م298

ممبفؿقسنيمطؾمعـماٌلؿعؿؾنيماظػعؾقنيمواحملنؿؿؾنيمممبنيقسلماظمغؼصمرشؿوذظؽم(مغرتغًاإلبشؾؽيمبؽـماالسؿؿودمسؾقفوم

(.مغعندامماألعنـماظغنذائلمعنـالمممماحوظيم)اظعوٌلمسؾكماٌلؿقىماٌؿوحيممعـؿفوتمغظؿماٌعؾقعوتمسـماألعـماظغذائلمواظؿغذؼي

عـنؾمتؾنؽماٌؿعؾؼنيمممم)ويمنيمواحملؿؿؾنيمظؾؿعؾقعوتماظرئقلقيمسـماألعـماظغذائلمواظؿغنذماظػعؾقمعؿؾنيودقلوسدمرؾىماٌلؿ

عـؿفوتموخندعوتمغظنؿماٌعؾقعنوتمسنـماألعنـماظغنذائلمممممممادؿكداممضؿونممؼب(م،مواٌلوئؾمايضرؼينيبوظؿغذؼي،مواىـل

م.واظؿغذؼي

م

                                                           
موبرغوعٍماٌؿقدةمظلعؿمواظزراسيماألشذؼيمٌـظؿيماٌشرتكماٌقاضقعلماظؿؼققؿم،:311ماظعوٌل،ماألشذؼيمبرغوعٍ/ماٌؿقدةمظلعؿمواظزراسيماألشذؼيمعـظؿي.م45

م.اًؿوعلماظؿؼرؼرماظغذائل،ماألعـمأجؾمعـماٌعؾقعوتمغظؿمدسؿ:ماظعوٌلماألشذؼي
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ؽقعقنيماظدوظقنيموأصنقوبماظشنلنممممموايؽقعنوتمواٌـظؿنوتمشن مايمممموادنعمعنـماىفنوتماٌوسبنيممممممثيمرؾىو-م299

مضصن ةماتمعنقجزمتشنؿؾممٌعؾقعنوتمغظنؿماألشذؼنيمسنـماألعنـماظغنذائلمواظؿغذؼني،مممممممممسروضمعقجزةمتؼدؼؿماآلخرؼـمسؾك

وأذنورمهؾقنؾمأصنقوبماظشنلنمأؼضنومإظبمايوجنيمإظبمعزؼندمعنـماٌعؾقعنوتمممممممممم.ماظؼنراراتممإظبمواضعلموتقجفمظؾلقودوت

مصنقبومعلؿماأعرمؼعدماظؾقوغوتماظـوغقؼيماٌكؿؾػيمإدعوجوؼبمحنيمأنم.مواظؿقضرمنياٌؿؽوعؾيموععؾقعوتمسـماظؿغذؼيمواىـل

يمؼطرؼنموؼـؾغنلمأالمتلنعكمغظنؿماٌعؾقعنوتماظمممم.مؿنعماظؾقوغنوتماٌؿؽوعؾنيمظقلنًمطنذظؽمممممىماظضنكؿيممـظؿاظنممصنننمسؿقعو،م

المعنـمذظنؽمسؾنكممممأنمترطنزمبندممبنؾممم،عبقعمجقاغىمغظنؿماٌعؾقعنوتمممإظبمأنمتضؿمسـماألعـماظغذائلمواظؿغذؼيمواإلضؾقؿقي

أومعنـمغظنؿممممحقندمعـمعصدرمومغؿفًتمذوعؾيمسـماألعـماظغذائلمواظؿغذؼيمدقاءموصرمععؾقعاتقمتؽػؾعـلؼيممبراعٍتطقؼرم

م.عؿؽوعؾي
م

ذاظتؼققؿات
م

اٌمذراتمذاتماظصنؾيمظرصندموتؼقنقؿماٌشنورؼعممممممإدعوجبنيماظزراسيمواظؿغذؼيممصؾيؼؿطؾىمبـوءمأدظيمسؾكموجقدم-م:29

وعـمأجنؾمم.مدؿفالكماظغذائلمواظؿـقعماظؿغذوياٌمذراتماظيتمتؼقسمعؾوذرةمماالمالمدقؿوم،يمواظزراسياظؼوئؿيمسؾكماألشذؼ

غعدامماألعـماظغذائلموايصقلمسؾكماألشذؼيمسؾكماٌلنؿقىماألدنريممماواظؿقؼؼمعـمدظقؾماظؿـقعماظؿغذويموعؼقوسمماسؿؿود

ؾؿـظؿنيمحوظقنومممظمتؿنقاصرمؼبمذبولماألشذؼيمواظؿغذؼني،ممماٌلوسداتماظؿؼـقي/مومأصالمأطودبقيمتطقؼرماظؿعؾقؿوضعؿفؿاظؾذؼـم

غقسقنيمممسؾنكمؿوتمعالئؿيمآلثورماظؿدخالتمقذاتمغقسقيمجقدةموتؼدممتؼقبلغفومسؾكمغطوقموادعمهظكمبوسرتالمأدواتم

ذعؾيماظؿغذؼيموغبوؼيماٌلؿفؾؽمبشؽؾموثقؼمعنعمدائنرةماظندسؿماٌؿؽوعنؾمظلعنـماظغنذائلمرقؾنيمممممممممسؿؾًوم.اظـظؿماظغذائقي

مؼبودقلنوسدمػنذاممم.مجمتؾؽماألدواتمؼبمدورةماظؿعؾقؿماإلظؽرتوغلمظؼقوسمأثرمبراعٍماألعنـماظغنذائلممودععنيماٌوضقنيمإلاظعو

م.ـظرمإظقفمسؾكمأغفمتطقرمإصبوبلمظؾغوؼياظذيمؼؾباألعرمم،اظؿغذويمظؾـفٍماظؼوئؿيمسؾكماظؿغذؼيمثرتقظقدمأدظيمسؾكماأل

م

بننيممؿؽوعنؾممهلننيماظمسنـماألعنـماظغنذائلمواظؿغذؼنيمإظبممممممٌعؾقعنوتمدرتاتقفقيماٌـظؿيماىدؼدةمظـظؿمااموتدسق-م2:1

.ميواظؿغنذموايضنرمؼبمصنؽقكموأدواتماألعنـماظغنذائلمممممؼبموايوظيماظؿغذوؼيمواألعـماظغذائلممنياٌؿعؾؼيمبوىـلماٌلوئؾ

سؾنكمممؽقعنوتموتعزؼزمضندراتمايمموي،ظؿؼققؿوتماألعـماظغذائلمواظؿغذماظـوبعيمعـمتقاصؼمؼبماآلراءدؿفوبوتمودؿلفؿماال

مسؿقعنو،مماظؿؼققؿنوتممجنقدةم امؼبمزؼنودةممؾطنممإدفوعوإجراءماظؿؼققؿوت،موذرطوءماظؿـؿقيمسؾكممواحملؾلاظقرينمماٌلؿقؼني

م.ؼراراتاظدبوذماػؿداءمبفومؼبمظالدؿكداعفوماومسدادػواظيتمؼؿؿمإ

م

سؾنكمممدولماألسضوءمظؾقصنقلمدؿفوبيمٌطوظىماظاووريمتؼققؿوتماألعـماظغذائلمواظؿغذؼيماظيتمتدسؿفوماٌـظؿيم-م2:2

م4-3مظػنرتةمماظنيتممتؿندمممعـنؾمبنراعٍماظؿعنوونماظنؿؼينمممم)موتـػذمبوظؿعوونمععماظرباعٍماظؼوئؿيم،ػذهماظؿؼققؿوتمإلجراءدسؿم

معنـمذنلنممو.ماٌلنؿقؼنيمػنذؼـمماٌعؾقعنوتمسؾنكممممعـمحؿقوجوتاالومتقزمبنيمم،واإلضؾقؿقيمؼطرؼيسؾكماٌلؿقؼوتماظم(أسقام

م46 .ٌقاردمواظـظؿماحملؾقيماظؼوئؿيامإظبمضقؿيأنمؼضقػمبراعٍمبوظػعؾمدؿفدالمبؾدانمتقجدمصقفوما

م

                                                           
ماظغذائلماألعـمععؾقعوتم:واظزراسيمألشذؼيامعـظؿي/ماألوروبقيمؾؿفؿقسيظاٌشرتكمماظؿؼققؿ.م:311.واظزراسيميألشذؼامعـظؿي/ماألوروبقيماجملؿقسيم.46

م..GCP/ GLO/ 162/ ECمظعؿؾامبراعٍمظقضع
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اٌؼقنوسماظنذيمؼلنؿكدعفممممعنعممماظػنوومـوصسمعؼقوسماظؿـقعماظؿغنذويماظنذيمتلنؿكدعفممممؿضدمؼم،وؼبمبعضماظؾؾدان-م2:3

ممذنرممبمائلدؿعوضًمايؽقعيمسـمدظقؾماظؿـنقعماظغنذمماوؼبمطقـقو،م.مدؿفالكماألشذؼيامعمذربرغوعٍماألشذؼيماظعوٌلموػقم

وؼبمبؾندانمأخنرىممم.مدؿفالكماألشذؼيمألنمبرغوعٍماألشذؼيماظعوٌلمضندمممعزؼندامعنـماٌنقاردمىؿنعماظؾقوغنوتموهؾقؾنفوممممممما

متؿنقظبموؼـؾغنلمأنممم،ػنذؼـماظنـففنيمممعقاءعنيمعؾنحممموؼؾزممبشؽؾ(.مؼبمصؾلطنيمسؾكمدؾقؾماٌـول)ععومؼلؿكدمماٌؼقودونم

م.اظعؿؾقيمقل مػذهتمدورعـقيمبوظؿغذؼيماظؾفـيماظدائؿيمٌـظقعيماألعؿماٌؿقدةماٌ
م
ذاظتؽقفبتؽارذواال-ذذ7
م

ذاإلحصاءات
م

 حصوءات،متضوءلمإظبمحدمطنؾ معـنذماظـؿوغقـنوتمدورماٌـظؿنيمممممظمعمخرامياظذيمأجرمؿؼققؿاظظقحظمؼبموصؼومٌوم-م2:4

علنوػؿوتفومؼبمممطنذظؽموأصضؾماٌؿوردوتمؼبمذبولمعبعماإلحصوءاتمواظؾقوغوت،متطقؼرمأدوظقىمجدؼدةموموضعؼبممرائداظ

دؾلننؾيماظؿـؿقننيمؼبممأحنندثمعـشننقرم9::2ذننعؾيماإلحصننوءمؼبمسننومممتصنندرأوضنندم.ماظعؾننقممواٌـشننقراتماإلحصننوئقي

3116صدرمدظقؾماألدوظقىماإلحصوئقيمٌصوؼدماألمسوكمؼبمسومموم47اإلحصوئقي
م.48

م

ػـنوكممطوسنوتمعؿعنددة،مممبقوغنوتمعنـمضمممإدعنوجموضرورةماظطؾىمسؾكماإلحصوءاتماىدؼدةممصقفموؼبموضًمؼؿزاؼد-م2:5

يمصنؾماٌؿماإلحصنوئقيممبؿؽورمؼبمذبولماإلحصوءاتمواٌـففقنوتماضقودةموإظبموجقدمماحؿقوج،مععرتلمبفمسؾكمغطوقموادع،

م.اٌعقشيمواظؾقؽيمودؾؾيمسؾكماظصقيمواظؿغذؼيمداخؾبوظزراسيموعصوؼدماألمسوكمواظغوبوتمعـمأجؾمصفؿمآثورػوماٌؿ
م

ذغظمذاطعؾوعات
م

اظيتمتطقرتمؼبمإرنورمعؾنودرةمععؾقعنوتماألعنـممممم)ٌـظؿيمظؾؿدرؼىماإلظؽرتوغلمسؾكمذؾؽيماإلغرتغًمتؼدممبراعٍما-م2:6

غظؿموذؾؽوتمععؾقعوتماألعنـمممسـوعـفومدوراتمم"ظؾؿدرؼىماظعؿؾل"سددامعـماظـؿوذجماٌؾؿؽرةمم(اظعؿؾمؼبمذبولاظغذائلم

ظؿغذوؼنيموتؼقنقؿموهؾقنؾماظؿعنرضمظنـؼصمممممماظغذائل،مواإلبالغمسـمععؾقعوتماألعـماظغنذائل،موتؼقنقؿموهؾقنؾمايوظنيمامممم

طؿصندرممموتؾبلنؿكدممم،زبؿؾنػمأصنقوبماظشنلنممممعنـمجوغنىمممجقندمبؿؼندؼرمممعدـمبؾبعؾؿعؾؿمظػرصماظموهظكمػذه.ماظؿغذؼي

م.ظؾؿعؾقعوتماظعوعيموطؿقادمظؾؿدربنيمظؿـؿقيماظؼدرات
م

حؿقوجنوتممعنعماالممفنومظؿؽقػمبؿؼندؼرموادنعمم،مبوظؿعوونمععمبرغوعٍماألشذؼيماظعوٌلضبظكمدورماٌـظؿي،ماٌؾذولمو-م2:7

بنصندارمممسنـمررؼنؼمضقوعفنوممممأدنعورماألشذؼنيماظعوٌقنيمممأزعيماألعـماظغذائلمأثـوءممسـمععؾقعوتماظيتمبزشًمظؾقصقلمسؾك

هؾقنؾممغطنوقمممعقوؼـؾغنلمتقدنمم.مواإلضؾقؿقنيممؼطرؼنيماألدعورمسؾكماٌلؿقؼوتماظمثرظؾغوؼيمألماهلوعيدؾلؾيمعـماظؿقؾقالتم

واظدائؿنيمماإلضؾقؿقيمواظعوٌقيماٌؿعؾؼيمبؿلث مذبؿقسيموادعيمعؿـقسيمعـماظعقاعنؾماٌرتابطنيممميموؼطرؼووػوتماٌعؾقعوتماظا

م(واظؾقؽقنيمم،واظلقودنوتماظؿفورؼني،مواظعنوبرةمظؾقندودمممممضؿصودؼي،مواظلقودقي،جؿؿوسقيمواالؾكمدؾقؾماٌـولماالس)ماظؿغ 

لنوسدةمؼبمهدؼندماٌكنوررمأوماظؿفدؼنداتمممممبغقنيماٌممسؾقفنو،مماٌمدلنلم،موإضنػوءماظطنوبعمممسؾكماألعـماظغنذائلمواظؿغذؼنيمم

م.واإلضؾقؿقيمواظعوٌقيماظؼطرؼيأنمتمثرمسؾكماألعـماظغذائلمواظؿغذؼيمسؾكماٌلؿقؼوتممضبلاحملؿؿؾيمم
م

                                                           
ماٌزدوجيمألررامضؿـموٌـطؼيبماٌؿعؾؼمروراإلماٌلؿـدةمإظبملاظزراسماٌلحمرباعٍظسقـوتممتصؿقؿم.3ماجملؾد:ماألررماٌؿعددةماظزراسقيموتاٌلقح.م47

م.9::2،م21ماظعددممظؾؿـظؿيماإلحصوئقيماظؿـؿقيمدؾلؾي(.واظؼوئؿيماٌـطؼي)
م.اٌـظؿيمؼبماألمسوكمعصوؼد.ماظيتمتدارمبشؽؾمعشرتكماألمسوكمصوؼدٌماظؾقوغوتمؾودلوتمعبعمغظؿمظؿصؿقؿمتقجقفقيمعؾودئ.م48
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ـظؿماٌعؾقعنوتمسنـماألعنـماظغنذائلمممممظنمماٌقثنققمبفنوممـؿفنوتمماٌػؿؿومماىفوتماٌوسبيمبوٌزؼندمعنـمممدؿفوبيمالاو-م2:8

عنعمأصنقوبمممسؾكماٌلؿقىماظقرينممؼبمػذاماجملولاظعدؼدمعـماظشراطوتممضوعيؼبمإموحومسماوراٌـظؿيمدمتمدي،مواظؿغذؼي

سؾنكماٌلنؿقىماظؼطنري،معـنؾماىؿوسنيماظؿقجقفقنيمظلعنـمممممممممتقاصؼماآلراءتدسؿفومسؿؾقوتمعؾـقيمسؾكمم،اٌؿعددؼـمشلناظ

عنوتماألعنـماظغنذائلمؼبمبقرطقـنومممممقوممععؾواألعوغيماظؿؼـقيمظلعـماظغذائلمواظؿغذؼيمؼبمعقزاعؾقنؼ،موغظنممم،اظغذائلمؼبمطقـقو

.مصودق،مووحدةماٌـظؿيمظؿقؾقالتماألعـماظغذائلمؼبماظصقعول،مواجملؾسماٌعينمبوظؿـؿقيماظزراسقنيمواظرؼػقنيمؼبمطؿؾقدؼنوممم

اٌالئؿنيممماٌقاجفنوتمعزؼندمعنـمممموتنمديمإظبماٌعؾقعنوتمممؾودلوتـظرماىفوتماٌوسبيمإظبمػذهماظشراطوتمسؾكمأغفومتعززمت

م.يوتماألعـماظغذائلمواظؿغذظؿقدؼو
م

ذاظتؼققؿات
م

عنـمعشنروسوتممممذبؿقسنيمعؿـقسنيممؼبم"مإدارةمسددنيمزبنوررماظؽنقارثممم"وم"مسدديماظؿغذؼي"تلؿػقدماٌـظؿيمعـم-م2:9

تلنوسدماٌـظؿنيممم،مإدارةمأخطنورماظؽنقارثمممؼبظؿغذؼيماوعـمخاللمتطؾقؼمغفٍم.مػوآثور/غقاتٍماظؿغذؼيمشؿؾاظطقارئماظيتمت

ٍمألعـماظغنذائل؛ممبوماٌكؿصنيماٌؿوردنيمأودوطلػؿقيماظؿغذؼيمؼبمبمؼبمزؼودةماظؿقسقي يمصنؾماألػندالمواٌمذنراتماٌؿممموتؾبندع

،م(ـؾماظؿـقعماظؿغذويمبنيماظؾوظغني،موتـقعماألشذؼيماظؿؽؿقؾقنيمبننيماألرػنولمممع)مدؿفدالمواظرصدالؼبمسؿؾقوتمابوظؿغذؼيم

ـمبننيماظزراسنيمواظؿغذؼنيممممموجنقدمصنالتممضوسدةمظلدظنيمسؾنكممممتؾبـشهو واظندروسممماظرصندمواظؿؼققؿنوتماٌالئؿنيممممخناللممعن

متصنؿقؿممػنرضمتعؿنقؿمأػندالماظؿغذؼنيمؼبممممتدسؿماظؿكطقطماٌشرتكمبنيماظقطوالتمسؾكماٌلؿقىماظؼطنري،مومتاٌلؿػودة؛مو

ؼبمدسؿماظؿدخالتماٌلؿداعيماظؼوئؿيمسؾنكماألشذؼنيممم"مايؼمؼبماظغذاء"مغفٍمتؾبدعٍ،موفووتؼققؿمػوػقذـوتماٌشورؼع/ماظرباعٍ

مم49 .والتماظطقارئمواألزعوتماٌؿؿدةؼبمح

م

.معؾدئلمؼبمإغدوغقلقومواظصنقعولمبشؽؾممتًموربؿفماظذيمدؿفوبيمإرورمهؾقؾماالمتؼقممحوظقوماٌـظؿيمبؿطقؼرو-م::2

وضبددماألدنؾوبمم.موسوتماألشذؼيمواظزراسيمواظؿغذؼيطدؿفوبيمإرورامعػوػقؿقومعشرتطومصبؿعمبنيمضوؼؿقحمإرورمهؾقؾماال

صفنؿمعلنؿـ مظؾؽقػقنيماظنيتممممممتلؿـدمإظبدؿفوبوتمعشرتطيمبنيماظؼطوسوتمواٌمدلوتمامصقغوؼوماظؿغذؼيموؼؼضظماظرئقلقي

ٍممممثرؼنمأنممظؽؾمضطوعمبؽـ دنؿفوبيمسنـمررؼنؼماظؿعنوونمبننيماظؼطوسنوتمممممممتعزؼنزمػنذهماالمممودنؾؾمم،اظؿغذؼنيممسؾنكمغنقات

م.واٌمدلوتمسؾكمحدمدقاء
م
ذاظـتائجذاظرئقدقة-ذذ8
م

ذإحصاءاتذاظتغذؼة
م

اظؾؾندانماألسضنوءممممبنضراروألشذؼيمواظزراسيمواظؿغذؼيمبماٌؿعؾؼيدورماٌـظؿيماٌعقوريمؼبمذبولماإلحصوءاتمظكمضب-م311

وعنعمذظنؽ،مأثنرتماظؿكػقضنوتمؼبممتقؼنؾماألغشنطيماإلحصنوئقيمؼبماظؼندراتممممممممم.مجندامموبصػؿفمدورامعفؿومظؾغوؼيموعـودؾ

مظؾؿلننؿعؿؾنيمياظعوٌقننمظلودننوطاتمغقسقننيمجقنندةماٌـظؿننيمبقوغننوتمذمتننقص موطننذظؽمؼباظقرـقننيمؼبمذبننولماإلحصننوءاتم

ظؿنزامممابندونمم،معصندرامعقثقضنومظؾؾقوغنوتمشن ماٌـقنوزةممممم،ماظـؼيمؼبمعؽوغيماٌـظؿنيمبصنػؿفومممعقاصؾيوالمبؽـم.ماظـفوئقني

م.وظقؼيمومتقؼؾفوبنسطوءماإلحصوءاتماألمعـمجدؼدماٌـظؿيموأصقوبماظشلن
م

                                                           
معـظؿيموربي:ماظطقارئموبعدموأثـوءمضؾؾماظؿغذؼي،ميؿوؼيمعقياظراماظـفٍمسؾكمنياظؼوئؿمواظزراسيماألشذؼيمMarshland N. 2011م.49

م(.علقدة)ماٌؿقدةملعؿظمواظزراسيمألشذؼيا
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ؼبمتؼقنقؿماىنقعمممماٌشنورطيمؼبممؿقدةمواٌـظؿوتمش مايؽقعقيماظدوظقيتلوقمبنيموطوالتماألعؿماٌاهؼقؼمموؼؾزم-م312

بوظـلنؾيممؾفنقعمػنقماألغلنىممممظعؼقنوسماٌـظؿنيمظنـؼصماظؿغذؼنيمطؿمذنرػوماظرئقلنلممممممممادنؿكدامممإذامطنونممبشلنمعواظعوملم

أصنقوبماظشنلنمعنـماظؼطوسنوتمممممموؿقنعمنمتؼنقممبندورمضقنوديمؼبممممأمظؾؿـظؿنيمموؼـؾغنلمم.عؿؾنيعبقعماٌلنؿمالحؿقوجوتم

متػوقمسؾكمذبؿقسنيمعقحندةمعنـماٌمذنراتماألدودنقيماٌؿصنؾيممممممضؿصودؼيمٌعوىيمواالاإلحصوئقيمواظؿغذوؼيمواظزراسقيمواال

.ماظعنوملمواألػندالماإلمنوئقنيمظلظػقنيمممممرصندماىنقعمؼبممتؾؽماظيتمتلنؿكدممظممالمدقؿواألعـماظغذائلمواظزراسي،مومبوظؿغذؼي

اظؿغذوؼنيمظؾزراسنيموأغشنطيمممممقاتٍععمآخرؼـمظؼقوسماظـنمبوظؿعوونمقوديموسالوةمسؾكمذظؽ،مؼـؾغلمأنمتؼقمماٌـظؿيمبدورمض

م.األعـماظغذائل

م

حلوبوتمغؼصماظؿغذؼنيمممهدؼٌدسؿمذعؾيماإلحصوءمؼبممؼبمدورمعفؿبأخصوئققماٌـظؿيمؼبمذبولماظؿغذؼيممؼقموؼ-م313

عنـمممدوريكمأدنوسممسؾنممشذؼنيمدنؿفالكماألماووػنوتممارصندمممأنمتلؿكدممؼبوتطقؼرمذبؿقسيمعـماٌمذراتماظيتمبؽـم

م.وػـوكمحوجيمحؼقؼقيمحوظقومظزؼودةمػذهماٌدخالت.مياظقرـقماظدرادوتماالدؿؼصوئقيخاللم
م

ذاظتغذؼةذيفذغظمذاطعؾوعات
م

مغشطيماظيتمهوصظمسؾكمجقدةمبقوغوتموععؾقعنوتماظؿغذؼنيماظنيتمتندخؾمممماألموتعززاٌـظؿيمبؼقةممتدسقؼـؾغلمأنم-م314

واظؿغذؼنيمغظنرامألغفنومتشنؽؾماألدنوسماظنذيمتؼنقممسؾقنفماظؿقؾنقالتمواظؼنراراتمممممممممممغظؿماٌعؾقعوتمسـماألعـماظغذائلممؼب

تماظؿفؿقعقنيمماظؿقؾنقالمؼبماظؿغذؼنيممعقضنعممصعؾكمدؾقؾماٌـول،مصبىمأنمؼشوركمأخصوئققماظؿغذؼيمؼبمهدؼدم.ماظالحؼي

اآلغنلمواٌلنؿؿرممماٌؼقودنونمممعؿؿندمؼو.ماظيتمؼلنؿكدعفوماظؿصنـقػماٌؿؽوعنؾمٌراحنؾماألعنـماظغنذائلموايوظنيماإلغلنوغقيمممممممم

م.عمذنراتماظؿغذؼنيممسؿؿنودامطنؾ امسؾنكمممماؼبماظؿصـقػماٌؿؽوعؾمٌراحؾماألعنـماظغنذائلموايوظنيماإلغلنوغقيمممممماٌلؿكدعني

مؼؾنزممو.ملنؿؿرمؼلؿكدممتقضػماظـؿقمواظؿـقعماظغذائلمؼبماٌؼقنوسماٌمو،مغلاهلزالمواظؿـقعماظغذائلمؼبماٌؼقوسماآلؼلؿكدممو

م.قودنياٌؼمؼـؽؾمعـمػذظسؿؾوتممهدؼدمأنمتشوركمبؼدرمأطربمؼبؾؽمشعؾيماظؿغذؼيموغبوؼيماٌلؿفظ

م

عؿؼيمظؾعقاعنؾماهلقؽؾقنيمممؿدؿفوبيمظؾطؾىماٌؿزاؼدمسؾكماظؿقؾقالتماٌؼـؾغلمأنمتؿلؿماٌـظؿيمبوٌروغيماظؽوصقيمظال-م315

ؼبمحوظنيمممنياىـلنمبننيمماظػنروقمماظعؿرمو:منيموػلغعدامماألعـماظغذائلمودقءماظؿغذؼيماٌزعـامتشؽؾمأدوسواظـوذؽيماظيتم

وألشذؼنيممبماالونورمظؿؼؾؾوتماألدنقاقماظعوٌقنيموضقاسندممممماحملؿؿؾمثراألواظؿعدؼوتمسؾكمايؼمؼبماظغذاء،مو،ماألعـماظغذائل

سؾنكممموآثورممتغ ماٌـوخمسؾكماألعـماظغذائلم،ماٌقاردمواألدقاقإظبصقلمقاظسدمماظؿؽوصممؼبمإعؽوغقيموم،األعـماظغذائلسؾكم

دنرتاتقفقيماىدؼندةمظنـظؿماٌعؾقعنوتمسنـماألعنـماظغنذائلممممممممؼبمااللنوئؾممطنؾمػنذهماٌممؼنؿعنيمععوىنيمممو.مةاألدرمعلؿقى

لنوئؾمسؾنكمممٌـظؿيمظضؿونمأنمتمخذمآثنورمػنذهماٌممؼبماععماٌقزػنيماآلخرؼـمماظعؿؾماظؿغذؼيملقزػٌمظذظؽؼؾزممو.مواظؿغذؼي

م.سؾكمسبقمطولماالسؿؾورؼبمماظؿغذؼي
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ذاظتؼققؿات
م

سؾنكمأنماظنـفٍماظؼوئؿنيمسؾنكماألشذؼنيمممممممتلنؿكؾصمأدظنيممؿؼققؿماظيتمتطؾؼفوماٌـظؿنيمضنعقػيموالمممغظؿماظرصدمواظ-م316

عؼنوؼقسممموضنعمموؼؾنيبم.متـنوولمػنذهماظصنؾيممماآلنمسؾكممضدرامأطربمعـماالػؿؿوممأنمترطزمظؾؿـظؿيموؼـؾغل.مهلـماظؿغذؼي

مشن مععؼندة،مممتتؽـقظقجقنوممؼلؿكدمإظبمحؾمبلقطمممايوجيم،اظيتمتطؾؼمأدواتمدظقؾماظؿـقعماظغذائلم،اظؿـقعماظغذائل

يمظلعنـممؼطرؼنماظنرباعٍماظممرسؿؾورهماظؿطؾقؼماحملؿؿنؾمظؼقنوسمأثنممموظغوظؾقيمأصقوبماظشلنمصفؿفمواظرتوؼٍمظفمبموعـماظلفؾ

وبوإلضنوصيمإظبمذظنؽ،مؼـؾغنلمممم.ماإلداراتمداخؾماٌـظؿي/ماظشعىمبنيمنقذجومجقدامظؾؿعوونماظؿؼينمم،اظذيممؼؼدماظغذائل

تقصرػنومغظنؿمممماحمللنـيماظنيتممعؾقعنوتمماٌماظلقودنوتماظنيتمتنـفؿمسنـماظؼنراراتماٌلنؿـدةمإظبممممممماظنؿغ اتمؼبممادؿكالص

وبفذهماظطرؼؼيمبؽـمعالحظيمآثورمغظؿماٌعؾقعوتمسنـماألعنـماظغنذائلمواظؿغذؼنيممممم.ماٌعؾقعوتمسـماألعـماظغذائلمواظؿغذؼي

م.سؾكماظؼراراتموسؿؾقوتمصـعماظؼرار
م

ذؿةجذاظتغذؼةذيفذبراعجذاطـظادعإ-ذػاءذ
م

ذ4515-4556ذيفذاظػرتةذذاظتطوراتذاظرئقدقة-ذ1
م

وادنعيممبوظؿغذؼنيمؼبمعشنورؼعماظزراسنيمواألعنـماظغنذائلممممممماٌؿصنؾيمأغشطيماٌشنورؼعماظنيتمتندعٍماألغشنطيممممممتعؿرب-م317

األدنريممسؾكماٌلنؿقىمماألعـماظغذائلممؼبمػذاماظصددموتشؿؾمذبوالتماظعؿؾم.ظؾغوؼيمؼبمذبوهلومربدودةظؽـفومواظـطوق،م

/مؼنصماٌـوسنيماظؾشنرؼيمممغواظؿغذؼيموص وسمم؛ؿؽوعؾيواظؾلؿـيماٌم؛واظؿـؼقػماظؿغذويم؛اجملؿؿعلسؾكماٌلؿقىمغذؼيمواظؿ

م.اإلؼدز

م

مهلننيمونوربممادنؿقداثمم(م2:م)ؾنلمؼماظؿطنقراتماظرئقلنقيماظنيتمحندثًمأثـنوءمصنرتةماظؿؼقنقؿمعنوممممممممممشؾًو-م318

مووضنعمم(3)اجملؿؿعنل؛مممسؾنكماٌلنؿقىمممشنورؼعماظؿغذؼنيمماألدريموعسؾكماٌلؿقىماألعـماظغذائلممؼبمعشورؼعاٌؿوردوتم

موإدعنوجم(م4)ائؼماٌدردنقي؛ممداظؿغذويمؼبماٌـوػٍماٌدردقيموإغشوءمايمـؼقػجماظؿوعدعؾودئمتقجقفقيموعقاردمعرجعقيمال

دةمزؼنومو(م5)اظؿقسقيماظؿغذوؼيمؼبمعدارسمتدرؼىماٌزارسنيموعدارسمتدرؼىماٌزارسنيماٌؾؿدئنيمسؾنكماظزراسنيموايقنوة؛مممم

ظلذنكوصماظنذؼـمؼعنوغقنمعنـمممممموياألعـماظغذائلمواظؿغذو(م6)؛م(ؾؿدنظعشورؼعماظغذاءم)اظرتطقزمسؾكماظؾلؿـيمايضرؼيم

ماظنؾعض،مموععمذظؽ،مصؼدمزؾًمػذهماألغشطيمعـػصؾيمجنداموععزوظنيمسنـمبعضنفومممم.ماإلؼدز/ص وسمغؼصماٌـوسيماظؾشرؼي

م.اتقفقيمذوعؾيدرتاجزءامعـمخطيممتؽقنمأنمصرصماظؿؿقؼؾمأطـرمعـموهرطفو

م

تغذويمعؿصؾمبنوظـفٍماظؼوئؿنيمسؾنكماألشذؼنيمغشنورومرئقلنقومؼبمععظنؿماألغشنطيماٌقداغقنيمممممممممممػتـؼقوطونمتؼدؼؿم-م319

ووؾكمذظؽمؼبمعـطؼيمأعرؼؽوماظالتقـقنيمواظؾقنرماظؽنورؼيبمعنـمخناللماظندسؿماظنؿؼينماظنذيممممممممم.مظؾؿـظؿيمؼبمذبولماظؿغذؼي

شذائقيمضوئؿنيمسؾنكماألشذؼنيموتؼندؼؿمتـؼقنػمتغنذويمؼبمػنذاماجملنولمؼبمممممممممموصرتفماٌـظؿيمؼبموضعمعؾودئمتقجقفقيمظـظؿ

اٌدارسماالبؿدائقي؛موإدعوجماظؿـؼقػماظؿغذويمؼبماٌـوػٍماظدرادقيمٌدارسمتدرؼىماٌزارسنيموعندارسمتندرؼىماٌنزارسنيمممم

تمؼبمآدنقوموأصرؼؼقنوممماٌؾؿدئنيمسؾكماظزراسيموايقوةمؼبمأصرؼؼقوموآدقومأدودو؛موتطؾقنؼمغفنٍمونوربمهلننيماٌؿوردنوممممم

اظذيمؼروجمظعوداتمصققيمؼبماألطؾموتغق ماظلؾقكمبؼقودةماجملؿؿعوتماحملؾقيمذاتفنو؛مواظعؿنؾمعنعماظػؽنوتماٌفؿشنيمممممم

م.قبماألصؾقيمؼبمذبولماظؿغذؼيوأبـوءماظشع
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م

ذاألػؿقةذباظـدبةذظؾدقاق-ذ4
م

ظؿغذؼيماظنيتمتضنطؾعمبفنوماٌـظؿنيمسؾنكمممممميمبوصؾاٌؿوغلؾقوممةماظـطوقاظؿدخالتماظصغ تدعٍم،مؼبماألشؾىماألسؿ-م:31

ـمظلماٌـظؿنيمماٌلؿقىماظؼطريمؼبمسددمزبؿورمعـمعشنورؼعم م.وتؿؿقنزمبلػؿقؿفنومبوظـلنؾيمظؾلنقوقممممم،اظطنقارئماظغنذائلموممعن

50دؿــوءاتااٌـظؿي،مععممـػذوالمت
مإدعنوجممإظببندالمعنـمذظنؽممممتلنعكممو.مهدؼندامموظؿغذؼنيمتؿعؾؼمبضؾقؾيمجدا،متدخالتم 

اجملقؾنقنمممأعبنعمو.ماألشذؼنيمماظؼوئؿنيمسؾنكمماظزراسنيمواألغشنطيممممألغشطيماظيتمتضطؾعمبفومؼبمذبولؼبما"مسدديماظؿغذؼي"

اظؿغذؼنيمؼبمممإدعنوجمؼبمذبنولمممعنـمؼؼنقممبندورممممأنماٌـظؿنيمػنلمأغلنىممممسؾكاظؾؾدانماألسضوءممآلراءاظؿؼققؿممادؿؼصوءسؾكم

رتطقنزممضندرامأطنربمعنـماظممماٌـظؿنيمممصقفومًدذباظيتمأاظرئقلقيموأػؿقؿفو،ممؿقودؼـوؼردمأدغوهمزبططمظؾ.ماظرباعٍماظزراسقي

م.ورؼعمؼبماظؾؾدانماظيتمزارػومصرؼؼماظؿؼققؿشععمإذورةمخوصيمإظبمعم،سؾكماظؿغذؼي
م

ذاظتثؼقفذاظتغذويذسؾىذاطدتوؼ ذاطدرديذواجملتؿعي
م

شذؼنيمسؾنكمممؼؿؿـؾمأحدماجملوالتماهلوعيمؼبمسؿؾماٌـظؿيمؼبمذبولماظؿغذؼيمؼبماظؿـؼقػماظؿغذويماظؼوئؿمسؾنكماألم-م321

مإدعنوجموػـوكمأعـؾيمجقندةمؼبمػـندوراسموعقزاعؾقنؼمحقنٌمتؼندمماٌـظؿنيماٌلنوسدةمؼبمممممممم.ماٌلؿقؼنيماٌدردلمواجملؿؿعل

االسؿؾوراتماظؿغذوؼيمؼبماٌـوػٍماظدرادقيمظؾؿدارسماالبؿدائقي،موؼبمأصغوغلؿونمحقٌمتؿعوونماٌـظؿنيمعنعمعؾنودرةمعـظؿنيممممم

اظيتموضعًمبرغوذبومظؾؿدخؾمعدتفمثالثمدـقاتمصبنريمعنـمخالظنفمتندرؼىمممممماألعؿماٌؿقدةمظؾطػقظيمظؾؿدارسماظصققي

وؼؿنداخؾمػنذاماٌشنروعمممم.ماٌعؾؿنيمسؾكمتدرؼسماظؿغذؼيموسؾكمطقػقيماظعؿؾمععماألرػولمإلضوعيموإدارةمايدائؼماٌدردنقيم

رادنقيمسنـمإضوعنيممممععمبعضماجملوالتماظيتمتؼدممصقفوماٌـظؿيمدسؿومتؼـقومظؾؿـظؿوتمش مايؽقعقيمؼبمتـظقؿمصنػقلمدم

ايدائؼماٌـزظقيموسـماظؿغذؼيموإسدادماظطعوممووفقزهمعـمأجؾمهلنيماألعـماظغنذائلمواظؿغذؼنيمسؾنكمعلنؿقىماألدنرمممممم

م.وإضوعيمتعوونمععماٌشروعماٌدردل

م

ومثيمذبولمآخرمظؾدسؿمػقمعؾودرةمايدائؼماٌدردقي،ماظيتمتفدلمعـؾفومعـؾماظعؿنؾماٌـػنذمؼبمأصغوغلنؿون،مإظبمممم-م322

ومشنؾمعشنروعمايندائؼماٌدردنقي،ماٌـػنذمؼبمطنؾمعنـمعبفقرؼنيمالوممممممممم.مإضوعيمحدائؼمعدردقيمبوسؿؾورػومعؽوغنومظؾؿعؾنقؿمم

اظدبؼرارقيماظشعؾقيموبـغالدؼش،مسـصرامعدردقومؼؿعؾؿماألرػولمعـمخالظفمدؾؾمزراسيماظػقاطنفمواًضنروات،موتربقنيمممم

اظؾقؽيمورسوؼؿفو،مواطؿلنوبمعفنوراتمؼبمذبنوظلماظؿلنقؼؼمممممايققاغوتماظصغ ة،مواالخؿقوراتماىقدةمظلشذؼي،موصقنم

وأزفرماٌشروسونمأنمايدائؼماٌدردقيمتدسؿماظؿعؾؿماظؼوئؿمسؾكماٌفوراتممبومؼبمذظؽماظؿـؼقػماظؿغنذوي،مم.موإدرارماظدخؾ

ودرةمذاتفنوممإالمأنماٌؾنم.موتلفؿمسؿقعومؼبمتعؾقؿمأرػولماظرؼػموايضر،موتدسؿماغؿؼنولماٌفنوراتمإظبمبؼقنيمأصنرادماألدنرةممممم

صشؾًمؼبمػـدوراسموعقزاعؾقنؼ،مغظنرامألنماظندسؿماٌؼندممعنـماٌنقزػنيماٌكؿصننيمبوظزراسنيمملمؼؽنـمواصقنو،موملمؼؽنـمممممممممممم

م.مبوظؼدرماظؽوؼباٌدردقنمعؾؿزعني

م

                                                           
مذبولمؼبمؿدخؾاظمسؾكماألعـؾيمأحدمطؿؾقدؼومؼبمايودماظؿغذؼيمبلقءماٌصوبنيماألرػولمأجؾمعـماظؿلػقؾمإسودةمٌراطزماٌـظؿيمتؼدعفماظذيمدسؿؼعدماظ.م50

م.اظؿغذؼي
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ذتغذويذعنذخاللذاإلرذادذاظزراسياظتثؼقفذاظ
م

اظزراسنلمؼبمبعنضماظؾؾندان،مممممذنودمظ رتؿقحمعدارسمتدرؼىماٌزارسني،ماظنيتمتعندمحوظقنومآظقنيمعلنؿؼرةممتوعنوممممممم-م323

وعدارسمتدرؼىماٌزارسنيماٌؾؿدئنيمسؾكماظزراسيموايقوة،مصرصومجقدةمظؾغوؼيمظؿعزؼزماظنقسلمبوظؿغذؼنيمبصنػيمأسنؿمسنـمممممم

وتؽؿـمأػؿقيمذظؽمؼبمزؼودةماظقسلماظؿغذويمبنيماٌزارسنيماظذؼـمؼؼررونمعنوذامم.مررؼؼماظؿدرؼىمواظؿـؼقػمواظؾقونماظعؿؾل

وُرؾننؼمػننذامؼبمسننددمعننـماظؾؾنندانمعننـمبقـفننومإغدوغقلننقوموبننـغالدؼشموعبفقرؼننيمالومم.موصبفننزونمؼـؿفننقنموطبزغننقن

صػنلمبنـغالدؼش،مُادذبنًموحندةمتدرؼؾقنيمؼبمدورةممممممم51 .اظدبؼرارقيماظشعؾقيمودريمالغؽوموعالويموعقزاعؾقنؼموش ػنومم

اتماظطفنقموحػنظماألشذؼني،موإسندادمممممرائدةمسـماإلدارةماٌؿؽوعؾيمظؾؿزارعممشؾًماظؿـؼقػماظؿغذويموإسدادماألشذؼيموعفور

وادنؿـدماظؿندرؼىمإظبماظندروسماٌلنؿػودةمعنـمممممم.ماظقصػوت،موتغذؼيماظرضعمواظصغور،مواظـظوصيماظصققيموخوصنيمظؾـلنوءمم

وؼبمبنـغالدؼشمأؼضنو،مدقلنؿفدلمعشنروعممممم.معشروعماظؾلؿـيماٌؿؽوعؾيمواظؿغذؼيماظذيمغػدمؼبمبنـغالدؼشمظعندةمدنـقاتممم

ئقيمظلظػقيمعبوسوتمتدرؼىماٌزارسوت،موؼؿضؿـموحدةمتدرؼؾقيمصوثؾيمظؿؾؽماظيتمضندعًممصقلمؼبمإرورماألػدالماإلمنو

.مسـمررؼؼمدورةماإلدارةماٌؿؽوعؾيمظؾؿزارعمععمترطقزمإضوؼبمسؾكمتغذؼيموتلػقؾماألرػولماظذؼـمؼعنوغقنمعنـمدنقءماظؿغذؼنيمممم

وحندةمتدرؼؾقنيمسنـماظؿغذؼنيمؼبمعـنوػٍمممممموبوٌـؾ،مدقضؿمعشروعمصقلمؼبمإرورماألػندالماإلمنوئقنيمظلظػقنيمؼبمطؿؾقدؼنوممممم

عدارسمتدرؼىماٌزارسني،مودؿؼدمماظقحدةماظؿدرؼؾقيمؼبمعالوي،معـمخاللمعشروعماظقطوظيماظػالغدرؼيمظؾؿعنوونماظندوظل،ممم

م.ماظؿقسقيمؼبمذبولمدقودوتموبراعٍمهلنيماألعـماظغذائلمواظؿغدؼي
م

ذتدخريذاصدائقذاطـزظقةذظتحد ذاظتغذؼة
م

ةمطننؾ ةمؼبمتلننك ماينندائؼماٌـزظقننيمظؿقلنننيماظؿغذؼننيمؼبمبقظقػقننوموصققننًمغننومموأصغوغلننؿونممظؾؿـظؿننيمخننرب-م324

وؼـطنقيمبرغوذبنوممم.موعبفقرؼيمالوماظدبؼرارقيماظشعؾقي،موعـمخاللمعشروعماظؾلؿـيماٌؿؽوعؾنيمواظؿغذؼنيمؼبمبنـغالدؼشممم

وأزفنرماٌشنروسونممم.مُضقؿنومبشنؽؾمجقندمممصققًمغومموالومسؾكمسـصرمترطقزمضقيمسؾكماظؿغذؼي،موضدمصؾبؿؿوموغؾبػذامورؾبصنداموم

حدوثمهلـمؼبمايوظيماظؿغذوؼيمظلرػولموادؿفالكماألشذؼيمواٌعرصنيماظؿغذوؼنيموصوردنوتمتغذؼنيماظرضنعمواألرػنولممممممم

ورشؿمأنمعشروعماظؾلؿـيماٌؿؽوعؾيمواظؿغذؼيمؼرطزمبؼدرمأطربمسؾكمغؼؾماظؿؽـقظقجقو،مصؼدمأزفنرمأؼضنوممم.مواظـظوصيماظصققي

م.متغذؼيماظرضعمواألرػولماظصغوركماظػوطفيمواًضرواتموؼبهلـومؼبمادؿفال

م

وؼبمبقظقػقو،مدسؿًماٌـظؿيمؼبمذراطيموثقؼيمععمإحدىمايؽقعوتماحملؾقي،مبرغوذبومظؾقدائؼماظصغ ةمظلدنرمم-م325

مجنيمرنقالماظلنـيموغؾبظنرمإظقنفمممممروزوأدفؿمذظؽمؼبمتقاصرمخضرواتموصوطفنيمم.ماٌـكػضيماظدخؾمؼبماٌـورؼمذؾيمايضرؼي

ومشنؾماٌشنروعممم.ميمؼبمعـنورؼمأخنرىمؼبمبقظقػقنومممبنموُرؾىمظذظؽمعـماٌـظؿيمأنمتؽنررمػنذهماظؿفرمم.مسؾكمأغفمبوظغماألػؿقي

وؼؼدمماٌشروعمعـوالمسؾكمتقاصرمغظؿمأدودقيمودورؼيمظؾؿـظؿنيمم.مسـصرامظؾؿـؼقػماظؿغذويمظؿعزؼزمادؿفالكمتؾؽماٌـؿفوت

م.مظرصدمعلؿقؼوتماألغقؿقو

م

                                                           
مسـمإدعوجماظؿغذؼيمؼبمعدارسمتدرؼىماٌزارسنيمسـمررؼؼمعشروعمرائدمظؾربغوعٍماًوصمظلعـماظغذائلمبقادطيأسدمعؼولم.م51

K. Callens and K.D. Gallagher, Incorporating nutrition into farmer field schools, FNA, pg 62-67; FAO, 2003..م
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ذبشرؼةذواإلؼدزصريوسذغؼصذاطـاسةذاظ
م

وضنؿمم.ماإلؼدزمواظؿغذؼيمبوظغيماألػؿقيموخوصيمؼبماظؾؾدانماألصرؼؼقي/تعدماظصؾيمبنيمص وسمغؼصماٌـوسيماظؾشرؼي-م326

عشروعماظؿقسقيمؼبمذبولمدقودوتموبراعٍمهلنيماألعـماظغذائلمواظؿغدؼيمؼبمعنالوي،ماٌؿنقلمعنـماظقطوظنيماظػالغدرؼنيمممممم

اإلؼندزموأدعنٍمػنذهمممم/مسوتمتؼدؼؿماظدسؿمظؾؿصوبنيمبػ وسمغؼنصماٌـوسنيماظؾشنرؼيمممظؾؿعوونماظدوظل،مبشؽؾمعـففلمعبو

.مةعندارسمتندرؼىماٌنزارسنيماٌؾؿندئنيمسؾنكماظزراسنيموايقنوممممممماىؿوسوتمؼبمعدارسمتدرؼىماٌزارسنيموسـمررؼؼمغفنٍمم

ظؿـؼقنػماظؿغنذويمممسنـماممًاوأدعٍمعؽؿىماظطنقارئماإلضؾقؿنلمظشنرقمأصرؼؼقنوماظؿنوبعمظؾؿـظؿنيمواٌقجنقدمؼبمغ وبنلمعنقادممممممممم

اإلؼدزمؼبمإرورماظربغوعٍماإلضؾقؿنلماظنذيمؼشنؿؾمدنؿيمبؾندان،موثؾنًمأنمػنذامممممممم/مظؾؿؿلثرؼـمبػ وسمغؼصماٌـوسيماظؾشرؼي

م.ؼشؽؾمغؼطيماغطالقمجقدةمظؾغوؼيمٌؾودراتماظؿـؼقػماظؿغذويماألسؿ
م

ذاظتغذؼةذيفذاصضر
م

غلنؾيمدنؽونماظؾؾندانماظـوعقنيماظنذؼـمؼعقشنقنمؼبمممممممتؽؿلىمبراعٍماظؿغذؼيمواظؾلؿـيمايضرؼيمأػؿقيمعنعمتزاؼندممم-م327

وؼبمػذاماظلنقوق،مأضوعنًممم.ماٌدن،موععمتزاؼدمضعػمصؼراءمايضرمؼبمعقاجفيماالرتػوعماظشدؼدمؼبمأدعورماألشذؼيمواظقضقد

اٌـظؿيمعشورؼعمظؾؾلؿـيممشؾًمتؼدؼؿمتدرؼىمظلدنرمواٌدردننيموعنقزػلماٌمدلنوتمسؾنكمتؼـقنوتماظؾلنؿـي،موتؼندؼؿممممممممم

وعنعمذظنؽمصنننمػنذهممممم.موزودتفممبقادمعرجعقنيم"ماألشذؼيمظؾؿدن"وأسدتمأؼضوماٌـظؿيمبرغوعٍم.معلوسدةمتؼـقيعدخالتمو

وؼبمطؿؾقدؼنو،مدبطنطممم.مأومعقادمسـمإسدادمسـصرمظؾؿـؼقػماظؿغنذويمؼبمػنذهماٌشنورؼعممممإرذوداتاٌشورؼعمملمتؿضؿـمأيم

ةموخطننطمالدننؿكداممعننقادموننوربمهلنننيمماٌـظؿننيمظؿـػقننذمبرغننوعٍمظػالحننيماينندائؼمؼبماٌـننورؼمايضننرؼيماظػؼنن م

وأزفرتمايدائؼماٌـزظقيمؼبماٌـورؼمايضرؼيمواظرؼػقنيمطنذظؽممم.ماٌعدةمعـمأجؾماٌـورؼماظرؼػقيمؼبمطؿؾقدؼوم52اٌؿوردوت

م.واتمطؿصدرمػوممظؾؿغذؼوتماظدضقؼيأغفومتـطقيمسؾكمإعؽوغقيمطؾ ةمؼبمهلنيمايصقلمسؾكماًضر

م

اظعـصرماظذيمتلوػؿمبفماٌـظؿنيمؼبماظربغنوعٍماٌشنرتكماٌؿنقلمؼبمإرنورماهلندلماإلمننوئلمممممممموؼبمعقزاعؾقؼ،مؼرتطزم-م328

،مؼبماٌـورؼمايضرؼيمؼبمعوبقتقموغوعؾقال،موؼشؿؾمضنؿـمادنؿفوبؿفممم"بوألرػولمواألعـماظغذائلمواظؿغذؼي"ظلظػقيمواٌعينم

ةمادؿــوئقيمإظبمتؼقنقؿمُأجنريمسنـمأثنرممممموؼلؿـدماظؿدخؾمبصقر.مهلذاماهلدلمصالحيمايدائؼمسؾكمغطوقمصغ مؼبمايضر

درجمتندرؼىماٌندربنيمممُأو.مارتػوعمأدعورماألشذؼيمسؾكماألدرماظػؼ ةمؼبمايضر،موؼؼدممعـوالمجقدامؼؽػؾممتؿعفمبوألػؿقنيم

وُطقػًمعقادماظؿدرؼىممبومؼالئؿماظظرول،مظالدؿكداممؼبمايندائؼماٌـشنلةمسؾنكمأبنقابماٌـنوزل،موايندائؼماٌرتػعني،مممممممم

وبوإلضوصيمإظبمذظؽ،مػـوكمسـصنرمم.ماٌعؾؼي،موحدائؼماظزراسيماٌوئقي،موصالحيمايدائؼمؼبماألطقوسماظؾالدؿقؽقيمواظلالل

م.صوحىمذظؽمعـمبـوءماظؼدراتؼفدلمإظبمزراسيمأذفورماظػوطفيموعومؼ

                                                           
م:ؾؽمبؿؽققػمعـففقيمووربمهلنيماٌؿوردوتموصؼومظؾظرول،ماٌلؿؿدةمعـوادؿشورؼقمذعؾيماظؿغذؼيموغبوؼيماٌلؿف/مضوممعقزػقم.52

“Designing by Dialogue: A Program Planner’s Guide to Consultative Research for Improving Young Child 
Feeding” Kate Dickens and Marcia Griffiths, the Manoff Group and Ellen Piwoz, Academy for Educational 

Development 1997. 
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ذاألبعادذاظرئقدقة
م

رصمبؼندرمطنؾ ،موتؼنررممممأضطؾعممبعظؿمسؿؾماٌشروعمسؾكمأدوسمزبصصموصغ ماظـطوقموضوئؿمسؾكمتقاصرماظػنم-م329

ػذاماظعؿؾمسؾكمأدوسمتقاصرمصرصماظؿؿقؼؾمورؾؾنوتماظؾؾندانموجنداولماألسؿنولماظػردؼنيمأطـنرمصنومتؼنررمسؾنكمأدنوسممممممممممم

اظؿوظقنيمظؾعؿنؾماظنذيمممممظلبعنودموصقؿومؼؿعؾؼمبوألػؿقيمظؾؿقضقع،مؼؾزممإؼالءمعزؼدمعنـماالػؿؿنومممم.ماألوظقؼوتماالدرتاتقفقي

م.مصبريمتـػقذهمؼبمذبولماظؿغذؼي

م

األشذؼنيموتنقاصرممممبنغؿنوجمصعولمظلقءماظؿغذؼيمعرتؾطمبوٌلوئؾماٌؿصنؾيمممزؾقلذدبيبصقـؾغلمأنمؼلؿـدماظعؿؾمإظبم-م:32

إظبم"مإضنوصوتم"وععظنؿماظؿندخالتماظؿغذوؼنيمسؾنورةمسنـمممممم.موتـوولمغظؿمشذائقيمعؿـقسيموعؿقازغيمتغذوؼوممبومصقفماظؽػوؼنيم

اغلمطنول،موػنقمعنومؼؿفلندمبعندمذظنؽمؼبمتصنؿقؿمشن معؿؿودنؽممممممممممعشورؼعمزراسقيمأومظلعـماظغذائلمبدونمهؾقؾمعقندم

ظؾؿشورؼعموعقزاغقوتمش مطوصقي،موؼلنػرمسنـمأغشنطيمالمتؽػنلمظؿقؼقنؼماظـنقاتٍمأوماألػندالماظنيتمتؿصندىمظشنقاشؾممممممممممم

واالدؿــوءمسؾكمذظؽمإظبمحندمطنؾ مػنقماٌشنورؼعماٌـػنذةمؼبمأصغوغلنؿونموإثققبقنوموعبفقرؼنيمالوماظدبؼرارقنيمممممممممم.ماظؿغذؼي

م.شعؾقيماظيتمصؿؿًمادؿـودامإظبمتؼققؿوتممبشورطيمذبؿؿعقيموهؾقؾمظؾؿشوطؾاظ

م

اظزراسنلمتلنؿفدلمذبؿؿعنومممممبوإلغؿنوجمداخؾماٌشورؼعمألنمععظنؿماألغشنطيماٌؿصنؾيممممم"اغػصام"وشوظؾومعومؼقجدم-م331

اًضنرواتممسنـمررؼنؼماظرتوؼنٍميندائؼممممم(مشوظؾقؿفمغلنوءم)بقـؿومؼلؿفدلمسـصرماظؿغذؼيمذبؿؿعومآخرم(مععظؿفمرجول)

ماإلغؿنوجموشوظؾومعومالمتعؽسماٌشورؼعماظزراسقيماظؿـنقعماٌطؾنقبمؼبممم.ماٌوذقيماظصغ ةمواألمسوكمواظؿـؼقػماظؿغذويموإغؿوج

م.ماظذيمؼـوزرماالحؿقوجوتماحملددةمظؾلؽونماٌلؿفدصنيمعـماٌغذؼوتماظؽؾقيمواظدضقؼي

م

اظنؾبفٍماظؼوئؿنيمسؾنكماظزراسنيممممممإلدعنوجمسنيمصرصنيمرائعنيمممموتؿقحمسالضيماظعؿؾماظقثقؼيمبنيماٌـظؿيمووزاراتماظزرا-م332

واألشذؼيمؼبمهؼقؼمغقاتٍماظؿغذؼي،مأالمأنمذظؽمتعرضؾمغؿقفيمغؼنصماٌنقزػنيماٌكؿصننيمبوظؿغذؼنيماظعنوعؾنيمحوظقنومؼبممممممم

ؾنكمموسنالوةمسم.مدقحلذذواشلذاظتغذؼـةذاألشذؼةذذإغتاجاالصرتاضذاظؼائلذبلنذزؼادةذواٌقؾمبؼدرمطؾ مإظبمم53ضطوعماظزراسي

اظزراسنلمؼبموزاراتماظزراسنيمظؿؼندؼؿماظؿـؼقنػماظؿغنذويمسؾنكمممممممماإلرذنودمذظؽمصبريماالسؿؿودمبؼدرمطنؾ مسؾنكمعنقزػلمممم

اٌلؿقىماجملؿؿعل،ماظذيمضدمالمؼرونمأغفمأعرمظفمأوظقؼيمبوظـلنؾيمظنقزارتفؿ،موالمؼؿؿؿعنقنمبوظؼندرةمسؾنكماظؼقنوممبنفمأومممممممم

وحؼؼًماٌـظؿنيمم.ماظؿـػقذؼيماألخرىمعـؾموزارةماظصقيمتاظقزاراعم،موالمؼؿؿؿعقنمبصالتمجقدةمعألدائفاظؿقجقفماظالزمم

غؿوئٍمأصضؾمؼبمذبولماظؿـؼقػماظؿغذويمظؾؿفؿؿعوتمسـمررؼؼمخدعوتمضطوسقيمأخرىمعـؾؿنومػنقماينولمؼبمأصغوغلنؿونممممم

م.موزاعؾقوموطؿؾقدؼو

                                                           
بلؾىمبراعٍماظؿؽقػماهلقؽؾل،ماضطرتمحؽقعيمعالويمإظبمتؼؾقؾمسددمعقزػقفومداخؾماظقزارات،موطوغًموزوئػماظؿغذؼيمأولموزوئػمتؾغكمخاللمم.53

م.ذظؽماظقضً
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ضاسدةذاألدظـةذوطقـفذذذاٌشورؼعمطقػموضعًم(مبودؿــوءمأصغوغلؿون)والمتؾنيمإالموثوئؼمضؾقؾيمعـموثوئؼماٌشورؼعم-م333

م،(أومؼبماظربذبنيمؼبماٌـظؿنيمبشنؽؾمأسنؿمممم)عـماٌشورؼعمؼبمسؿؾماظشنرطوءماآلخنرؼـمؼبماظؾؾندممممدُتدفمذاظدروسذاطدتػادةذ

أومؼبمترتقنىمأوظقؼنوتممم(مأومسؾنكماٌلنؿقىماإلضؾقؿنلممم)أومؼبمتؼدؼؿماٌلنوسدةمؼبمذبنولماظلقودنوتمسؾنكمعلنؿقىماظؾؾندممممممم

وغؿقفيمظذظؽ،مالحظماظؿؼققؿمأنماٌؿوردوتماظيتمبؽـمأنمتلنفؿمؼبمغنقاتٍماظؿغذؼني،مممم.مٌـظؿياألػدالماٌعقورؼيمداخؾما

عـمضؾقؾمهلـماإلدارةمبعدمايصودمواظؿـؼقػماظؿغذويموصالحيمايدائؼماٌـزظقي،مملمتدعٍمبوظؼدرماظؽوؼبمؼبماظلقودنوتمم

م.مفقوتمسؾكماٌلؿقىماظؼطريتقواالدرتا
م

ذصعاظقةذاظرباعج-ذذ5
م

أنماٌشورؼعماٌؿصؾيمبوظؿغذؼيمسؾكماٌلؿقىماٌقداغلمضدمتؽقنمذاتمصنؾيمضقؼنيمبوظلنقوق،مصفـنوكمعشنوطؾمممممممرشؿ-م334

المؼنزالمؼلنقدماٌـظؿنيمصفنؿمدنقهمممممم(م2:م)طـ ةمتؿعؾؼمبؽػوءةموصعوظقيماٌشورؼعمذاتفوموؼؿصؾمضدرمطؾ معـفومبؽقنمأغنفم

اظؼدرةماظؿؼـقيماحملدودةمظؾغوؼنيمؼبمزبؿؾنػممم(م3)اظؿغذؼي؛ممظؾغوؼيمٌلوػؿيماظـفٍماظؼوئؿيمسؾكماظزراسيمواألشذؼيمؼبمغقاتٍ

االسؿؿودماظذيمؼؽودمؼؽقنمتوعومسؾكمدوراتمضص ةمظؿؿقؼؾماٌشنورؼعمخنورجماٌـظؿني؛مممم(م4)أسبوءماٌـظؿيمظؿقؼقؼمذظؽ؛م

ىماظلنـقاتممتقاريمدورماٌـظؿيمؼبماٌقدانمسؾنكمعندمم(م6)أوجفماظؿعوونمبنيماٌشورؼعموسربماظؾؾدانمربدودةمظؾغوؼي؛م(م5)

م.ماظعشرماٌوضقي
م

ذاغعدامذصفمذاظتغذؼةذداخلذاطـظؿة
م

المؼزالمػذامؼشؽؾمضصقرامطؾ امداخؾماٌـظؿيمبنيماٌقزػنيماظػـقنيماظرصقعلماٌلنؿقىمسؾنكمعلنؿقىماٌشنورؼعممممم-م335

علنموظقوتمإدارؼنيممماظؿغذؼيمبػوسؾقيمؼبماٌشورؼعمبدونموجقدماٌقزػني،ماظذؼـمؼؿقؿؾقنممإدعوجصؿـمش ماٌؿؽـم.مواألضطور

وعنـمم.مأومتؼـقيمسـماٌشورؼع،موؼػفؿقنمطقػمبؽـمظؾـفٍماظؼوئؿيمسؾكماظزراسنيمواألشذؼنيمأنمتلنفؿمؼبمغنقاتٍماظؿغذؼنيممممم

األسراضماٌرتؾطيمبذظؽمحنوالتمأرنرماألوظقؼنوتماظؼطرؼنيماٌؿقدنطيماألجنؾماظنيتمالمتعنرضمذنقاشؾماظؿغذؼنيمداخنؾمممممممممممم

وسالوةمسؾكمذظنؽ،مؼـؾغنلمتطنقؼرمػنذاماظػفنؿمسنـممممممم.مضلؿمدوبؼمعـمػذاماظؿؼرؼراظؾؾدان،مسؾكماظـققماٌشورمإظقفمآغػومؼبم

ررؼؼماظـظراءمؼبماظقزاراتماظؿـػقذؼيمواظقطوالتماظشرؼؽيماظذؼـمشوظؾومعومؼؽقغقنمعلموظنيمسنـمتؼندؼؿماًندعوتموتـػقنذممممم

م.ماٌشورؼع

م

شنؽؾمعـففنلموصعنولمؼبمغففنلمممممذنقاشؾماظؿغذؼنيمبمممإدعوجوغؿقفيمهلذاماظـؼصمؼبماٌعورلمواظؼدراتمملمصبرم-م336

عدارسمتدرؼىماٌزارسنيموعدارسمتدرؼىماٌنزارسنيماٌؾؿندئنيمسؾنكماظزراسنيموايقنوةمسؾنكماظنرشؿمعنـمتنقاصرماظػرصنيممممممممممم

وػـوكمأدظيمأؼضومتش مإظبمأنمإجراءمتغق مؼبمإدارةماٌـظؿيمؼبمبؾدمعومبؽـمأنمؼمديمبؾلنوريمم.مواالدؿعدادمظؾؼقوممبذظؽ

بلنؾىمم(متدسؿفمذعؾيماظؿغذؼنيموغبوؼنيماٌلنؿفؾؽموايؽقعنيمممم)سـمعشروعمغوجحمعؿصؾمبوظؿغذؼيمم"اظؿكؾل"عؿـوػقيمإظبم

سؾنكماظنرشؿمعنـمأنمذظنؽمطنونمداخنالمؼبممممممم)غؼصماالػؿؿوممواالظؿزام؛مووضػمتؼدؼؿمخدعوتمتؼـقيمرئقلقيمإظبمعشروعمعوم

عـؾماظؿغذؼيماٌدردنقيماٌزروسنيممم)عوتماٌؾودراتماىدؼدةماٌؼرتحيمعـمايؽقمإتؾوع؛موسدمم(االسؿؾورمسـدمتصؿقؿماٌشروع

م.مأومصرصماظؼقوممبلغشطيماظدسقة(مداخؾقو

م
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ذسدمذطػاؼةذاظؼدراتذاظتؼـقة
م

األدظنيمم:مػـوكمأعـؾيمجقدةمسؾكماظدسؿماظؿؼينماظذيمتؼدعفمذعؾيماظؿغذؼيموغبوؼنيماٌلنؿفؾؽمظؾؿشنورؼعمأبرزػنومممم-م337

،مواألدظيمسـموفقزماألشذؼنيموش ػنومعنـمأدظنيممممم(عقزاعؾقؼ)دائقيماظؿـؼقػقيماٌؼدعيمظؾؿدردنيمواظؿالعقذمؼبماٌدارسماالبؿ

طؿؾقدؼنوموعبفقرؼنيمالوماظدبؼرارقنيماظشنعؾقيممممم)بشنلنماظؿغذؼنيماظؿؽؿقؾقنيمممممإرذنوداتم/،مووصػوت(أصغوغلؿون)اظؿدرؼىم

رؼىمؼبمسؾكمدنؾقؾماٌـنولماظؿندممم)وػـوكمأعـؾيمأخرىمٌؾودراتمغػذتمبدونمأيمدسؿمسؾكماإلرالقم(.موأصغوغلؿونموزاعؾقو

وسؾنكمم.موػلمعـػصؾيممتوعومسـماٌـؿفوتماٌعقورؼيماٌؿوثؾيماألخرىمظؾشعؾي(مذبولموفقزماألشذؼيمواظؿغذؼيمؼبمعقزاعؾقؼ

اظرشؿمعـمأنمتعزؼزماظدسؿماٌؼدممعـماظشعؾيمسؾكمعلؿقىماٌؼرمضبظكمبوسرتالمبقصػفمأعرامعفؿو،مصنغفمش مطنولمسؾنكممم

وسنالوةمسؾنكممم.ماظقادعمألغشطيماٌشورؼعمضقندماظؿـػقنذمم"ماٌزؼٍ"ظدسؿم(مؼماظشعؾيغظرامظؾؿلموظقوتماألخرىمظػرؼ)اإلرالقم

ذظؽ،متؽودمالمتؽقنمػـوكمأيمضدرةمتؼرؼؾومسؾكماٌلؿقىماإلضؾقؿلمبؽنـمظؾشنعؾيمأنمتعؿؿندمسؾقفنومإالمؼبمعـطؼنيمآدنقوممممممم

م.واحملقطماهلودئ،ماظيتمتردمإذوراتمأخرىمإظقفومأدغوه

م

إالمأنمؼؾدأمأصؽورامأومأغشنطي،مؼنؿعنيممممىمسوٌلمأومإضؾقؿل،مظقسمؼبمإعؽوغفـمعلؿقواظدسؿماظؿؼين،مدقاءمطونمع-م338

وتلؿؾزمماالتصوالتمواظدسقة،ماٌؿعؾؼيمبوجملؿقسنوتمواىؿوسنوتممم.مسؾكمصرؼؼمعـماٌقزػنيمداخؾماظؾؾدانماٌعـقيمتـػقذػو

رػنولموش ػنومعنـماآلظقنوتماٌؿعنددةمممممماظعوعؾيمؼبمذبولماألعـماظغذائلمواظؿغذؼيموودؼدماىفقدمٌؽوصقيماىقعمبننيماألم

وؼبم.ماظؼطوسوت،متقاصرمطػنوءاتمتؼـقنيموعروغنيمؼبماظقضنًمؼبماظؾؾندانمتؿنقحمهلنومحضنقرمػنذهماالجؿؿوسنوتموعؿوبعؿفنوممممممممممم

سؾكمدؾقؾماٌـنولمم)ايوالتماظيتمتؿقاصرمصقفومظؾؿـظؿيمخربةمؼبمذبولماظؿغذؼيمسؾكماٌلؿقىماظؼطريمظعددمعـماظلـقاتم

،متلنؿػقدماٌـظؿنيمعنـماظؿؿقؼنؾماإلضنوؼبموتقدنعمغطنوقمسؿؾنفومؼبمذبنولماظؿغذؼنيموهظنكمممممممممممم(دؼشؼبمأصغوغلؿونموبـغال

م.مبوسرتالمظدورػوماظؼقوديمؼبمػذاماجملول

م

وبؽـمأنمؼؼؾؾمسدممتقاصرماظؼدرةماظؿؼـقيماٌـودؾيمسؾكماٌلؿقؼنيماظؼطريمواإلضؾقؿلمعـمصعوظقيموطػوءةماظعؿنؾمؼبمم-م339

أوم"مونرؼيبم"ظرامألغفمصبريمتشغقؾمطـ معنـماألغشنطيماٌؿصنؾيمبوظؿغذؼنيمسؾنكمأدنوسممممممموغ.مذبولماظؿغذؼيمبؼدرمطؾ 

ظؾقٌماظطرقمواالدرتاتقفقوت،مواالحؿقوجماحملؿؿؾمظؾؿلوػؿيمؼبمذبوالتمسؿؾمأخرىمتشؿؾموزقػيتماظلقودنيمم"مرائد"

ةماظؿؼـقنيمظؾؿـػقنذمواٌعنورلمممماظعوعيمووضعماٌعوؼ ،مصننمسدممعـحمػذهماٌشورؼعماظدسؿماظؿؼينماٌـودىمؼمثرمسؾكماىنقدم

مبلقودوتموبراعٍمهلنيماألعـماظغذائلمواظؿغدؼنيممظؾؿقسقياظعـصرماٌقداغلم(م2:م)وصقؿومؼؾلمعـوالنمسؾكمذظؽ.ماٌؽؿلؾي

سـصرماظؿـؼقنػمممإدعوجؼبمعالوي،موػقمأحدمعشورؼعماٌـظؿيماألطـرمأػؿقيماٌؿصؾيمبوظؿغذؼي،ماظذيمسؿؾمٌدةمسوعنيمسؾكم

عـماظعـوصرمؼبمعدارسمتدرؼىماٌزارسنيموعندارسمتندرؼىماٌنزارسنيماٌؾؿندئنيمسؾنكماظزراسنيموايقنوةمممممممماظؿغذويموش هم

(م3)غؼصماٌـوسيماظؾشرؼيماظيتمتػؿؼرمإظبماًربةماظػـقيماظؿغذوؼيمسؾنكماٌلنؿقىماٌقنداغل؛مممم/مواىؿوسوتماٌعـقيمبػ وس

ظلظػقنيمؼبمطؿؾقدؼنوماظنذيمؼندعٍمأؼضنومسـصنرماظؿغذؼنيمؼبممممممممواٌشروعماظذيمبدأمعمخراماٌؿقلمؼبمإرورماألػدالماإلمنوئقيم

عـوػٍمعدارسمتدرؼىماٌزارسني؛موتؿعرضماىقدةماظؿؼـقيمهلذهماٌشورؼعمظؾكطرمإذامملمتؾبـؼؾمإظبماٌقندانماًنربةماظػـقنيمممم

م.األدودقي
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ذاظدوراتذاظؼصريةذظؾؿشارؼ 
م

مذنفراموتؿقضنػمسـندماطؿؿوهلنوممممم35موم23دمبننيممسودةمعومتؽقنماٌشنورؼعماٌؿصنؾيمبوظؿغذؼنيمضصن ةماٌندةممتؿنمممممم-م:33

إعومألغفومملمهظمبوألوظقؼيمعـموجفنيمغظنرماظؾؾندماظعضنقمأوماظػرؼنؼماظؼطنريمظؾؿـظؿنيموتـعندممبوظؿنوظلمصنرصممتدؼندمممممممممممم

وعنـمبننيماظـؿنوئٍماظـوبؿنيماظنيتمتقصنؾمإظقفنومممممممم.مأومألغفمملمؼؿؿماظلعلمجبدؼيمظؾقصقلمسؾكممتقؼؾمٌقاصؾؿفوماظؿؿقؼؾ،

ؿؾػماظؾؾدانمأنماىقدةماظؿؼـقيمظؾعؿؾمؼبمذبولماظؿغذؼيمتضنورمبشندةمغؿقفنيمظؾؼصنرماظشندؼدمٌندةمدوراتممممممماظؿؼققؿمؼبمزب

وظؽلمتؽقنماظؿدخالتمؼبمذبولماظؿغذؼيمصعوظي،مؼؿعنيمأنمتلؿـدمإظبمهؾقؾمجقدمظلدنؾوبموحبنٌمتؼنقبلمممم.ماٌشورؼع

ودقي،موزؼنودةماظنقسلماجملؿؿعنل،موهؼقنؼمممممقؿوتمأدقوعشورطيمذبؿؿعقيمؼبمتصؿقؿماٌشروع،موتؼ،م54ؼبمصصقلمزبؿؾػي

قنؼماظـؿنوئٍمواظندروسممممتغ مؼبماظلؾقك،مواظؿعنوونماظػعنولمعنعماظشنرطوءماحملؾنقني،مواظرصندمواظؿؼقنقؿماظندورؼني،موتقثمممممممم

م.اٌلؿػودة

م

ذفرا،موػقمأعرمرمبنومؼػقندمممم29وشوظؾومعومالمؼؽقنمعـماظقاضعلماضرتانمذظؽمبدوراتمضص ةمظؾؿشورؼعمالموووزم-م341

وملمؼنقلمبشنؽؾمثوبنًماػؿؿنومممممم.ماظزراسلموظؽـيمالمضبؼؼمدقىماظؼؾقؾمسؿقعومعـمحقٌمهلنيمغنقاتٍماظؿغذؼنيمممغؿوجاإل

وؼلؿؾزمماظؿـؼقػماظؿغذويموضؿومأرنقلمبؽنـ مظؿقؼقنؼماظنؿغ ماٌرجنقمؼبمممممم.مطولمظػفؿماظلقوقمأومتقظقدمععؾقعوتمأدودقي

وشوظؾومعنومؼضنطرمعقزػنقماٌشنورؼعمإظبماظشنروعمؼبمممممم.مذوؼياظلؾقكمبغقيمهلنيماالدؿفالكماظغذائلموهلنيمايوظيماظؿغ

وظنقسمػـنوكمدنقىمأعـؾنيمضؾقؾنيمممممم.ماظؿـػقذمبدونماظؼدراتماظالزعي،موتـفنزماٌشنورؼعمبندونماظؿصنديمظعـوصنرمرئقلنقيمممممم

م.ظؾؿشورؼعماٌؿصؾيمبوظؿغذؼيماظيتمادؿػودتمعـممتقؼؾمصؿدمش متؾؽماٌـػذةمؼبمأصغوغلؿونموبـغالدؼشموأثققبقنوموعنالويمم

حملؾنلمواٌشنروعمسؾنكمممموبدونمادؿؿرارماظؿؿقؼؾ،متؾبػؼدمبلرسيماالنوزاتمواٌعورلماظضنؽقؾيماظنيتماطؿلنؾفوماجملؿؿنعمامممم

م.عدىماظقضً
م

ذغؼصذاظتعاون
م

تؿؿـؾمغؿقفيمػوعيمأخنرىمؼبمغؼنصماظؿعنوونمبننيماظؾؾندانماظنيتمتؾبندعٍماظؿغذؼنيمؼبمعشنورؼعماظزراسنيمواألعنـمممممممممممم-م342

واظؿؼقنقؿمطنونمؼؿقضنعمأنمتؼنقمممممم.مؼبماظؾؾد،مبؾموحؿنكمداخنؾمعشنورؼعماٌـظؿنيمذاتفنومممممماظغذائل،موبنيمعؾودراتماظؿغذؼي

بندورمرئقلنلمؼبمزبؿؾنػماظؾؾندان،مظؽنـماظؽنـ معـفنومملمتؿنقاصرمظنفمممممممممم(مأوماٌؽوتىماإلضؾقؿقيماظػرسقي)اٌؽوتىماإلضؾقؿقيم

قزنػماظؿغذؼنيمتؾبضنؿمإظبمممماًرباتمبلؾىمسدمموجقدمعقزػمزبؿصمبوظؿغذؼي،مأومإذاموؾبجد،مصغوظؾنومعنومطوغنًمعفنوممعمممم

عفومماٌقزػماٌكؿصمبلالعيماألشذؼي،موػلمعفوممؼػرضماظطؾىمسؾقفنومضنغقرومعلنووؼيمسؾنكموضنًماٌنقزػنيمإنمملممممممم

وبصػيمسوعيمتقصرمسؾكماألرجحمذعؾيماظؿغذؼيموغبوؼيماٌلؿفؾؽماظصنالتماظؿؼـقنيمبننيماظؾؾندانمأطـنرمممممم.مؼؽـمضغطومأطرب

م.مصومتقصرػوماٌؽوتىماإلضؾقؿقي

م

                                                           
رارقيماظشعؾقيمإجراءمحبقثمتؼقبقيمععؼدةمسؾكمتلؿؾزمماظؿفوربمؼبمهلنيماٌؿوردوت،ماظيتمرؾؼؿفوماٌـظؿيمؼبمأصغوغلؿونموعبفقرؼيمالوماظدبؼ.م54

م.خاللمصصؾلماٌطرمواىػولماجملؿؿعلاٌلؿقىم
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واالدؿــوءماظقحقدمطونماٌؽؿىماإلضؾقؿلمآلدقومواحملنقطماهلنودئمحقنٌمطنونمعقزنػماظؿغذؼنيمحؿنكمدنـؿنيممممممممم-م343

حؾؼيمسؿنؾمٌؿـؾنلمسشنرةمممم(م3122غقلونم/أبرؼؾ)وسؼدماٌؽؿىمعمخرامظؾغوؼيم.معضقؿومغشطومؼبمإضوعيمصالتمسربماٌـطؼي

ـطؼنيمظؿؾنودلماظندروسماظعؿؾقنيماٌلنؿػودةموأصضنؾمممممممعـمعشورؼعماٌـظؿيمؼبمذبولماظؿغذؼيمعـمبؾدانمعـمزبؿؾػمأسبوءماٌ

وؼشنؽؾمػنذاممم.ماٌؿوردوت،موهدؼدماٌعقضوت،موتعزؼزماظؿعوونماظػعول،موادؿؽشولمآظقوتمظؿقل ماظؿعوونمبنيماٌشورؼع

اٌؿقظنيمؼبمإرنورماألػندالماإلمنوئقنيممممم)تطقرامػوعومسؾكموجفماًصقصمسؾكمضقءمغؼصماظؿػوسؾمبننيماٌشنورؼعماٌؿوثؾنيمممم

وظؽنـمالمؼقجندممم(.مقي،موووربمهلنيماٌؿوردوت،موتؼدؼؿماٌلوسدةمؼبمذبولماظلقودنوتمسؾنكموجنفماًصنقصممممظلظػ

م.محوظقومأيمبرغوعٍمإضؾقؿلمظؾؿغذؼيمأومعؿصؾمبوظؿغذؼيمؼبمعـطؼيمآدقومظربطماٌؾودراتموظقسممثيمخطيمظؾدءمأيمعؾودرات

م

الووهمظؿـػقذمعشورؼعمعشنؿؿيمسؾنكمغطنوقموادنعموالممممموتؿؼقضماىقدةماظؿؼـقيمظؾعؿؾمؼبمذبولماظؿغذؼيمغؿقفيما-م344

وايوظيماظقحقدةماظيتمؼؽقنمصقفوماظؿعوونمصعوالمػلمحقـؿومؼؿقظبمغػسماٌقزنػمم.مترتؾطمبؾعضفومأومتغذيمبعضفوماظؾعض

.مبننيماٌشنورؼع،مإالمأنمذظنؽمؼؽنقنمربندودامؼبماٌعؿنودمممممم"ماظصنؾيم"عـمذعؾيماظؿغذؼيموغبوؼيماٌلؿفؾؽمعـماٌؼنرمإضوعنيممم

صعىمغؿقفيمظذظؽمصفؿمطقػمبؽـمٌكؿؾػمعؾودراتماٌشورؼعمأنمتلفؿمؼبمتطقؼرمإسدادمعـؿفنوتمععقورؼنيموتؼندؼؿمممموؼ

وبوظـلؾيمظؾؿـؼقػماظؿغذوي،مملمؼرمصرؼؼماظؿؼققؿمأنمػـنوكمصنالتمسؾنكمضندرمعنـماظؽػنوءةممممممم.معشقرةمؼبمذبولماظلقودوت

دظيمؼبمعـطؼيتمأصرؼؼقوموأعرؼؽوماظالتقـقي؛موتؾندوماظصنقرةمممواظػعوظقيمبنيمادؿكداممعـؿفوتماظػووماٌعقورؼيموبنيمإسدادماأل

(مأصغوغلنؿونموطؿؾقدؼنوموالوسمم)ويماظؼوئؿمسؾكماألشذؼيمبشؽؾمتعووغلمذأصضؾمؼبمآدقو،محقٌمُأسدتمعقادمظؾؿـؼقػماظؿغ

م.مبؿقل معـمذعؾيماظؿغذؼيموغبوؼيماٌلؿفؾؽ

م

أعنومؼبمأصرؼؼقنو،ممم.مععظؿماٌقادمتلؿـدمإظبمأعـؾيمأصرؼؼقيواظلؾىمؼبمسدممتطؾقؼمذظؽمؼبمأعرؼؽوماظالتقـقي،مػقمأنم-م345

.مصقعؿؼدمأنماظلؾىمؼرجعمؼبماٌؼنومماألولمإظبمسندممتنقاصرمخنربةمصـقنيمظؾؿـظؿنيمؼبمذبنولماظؿغذؼنيمؼبماظؾؾندانمواٌـنورؼمممممممممم

م(.بودؿــوءاتمضؾقؾيمظؾغوؼي)وبوإلضوصيمإظبمذظؽ،مظقسمػـوكمتعوونمطؾ مععمذرطوءماظؿـػقذماآلخرؼـم

م

وحؿكماآلن،مالمتزالماٌلوػؿيماٌقداغقيمظؾعؿؾمؼبمذبنولماظؿغذؼنيمؼبماظلقودنوتمربندودةمظؾغوؼنيمغؿقفنيمسندممممممممم-م346

وضندمهؼنؼمػنذاماالرتؾنوطمبػوسؾقنيمؼبمممممم.متقاصرمأدظيمطوصقنيمسؾنكمارتؾنوطماظنؾـبفٍماظؼوئؿنيمسؾنكماألشذؼنيمبـنقاتٍماظؿغذؼنيممممممممم

ماظؿقسقنيمبلقودنوتمم:محقٌمطونمؼؿقضعمعـمعشنروعمأصغوغلؿون،موظؽـمظقسمؼبمبعضماظؾؾدانماألخرى،موخوصيمعالوي،م

إالمأنماٌشروعمملمؼقظدمععماألدنػ،مرشنؿمإرنورهمممم.مأنمضبؼؼمذظؽمبعقـفمصراحيموبراعٍمهلنيماألعـماظغذائلمواظؿغذؼي

م.ياظزعينماألرقل،مدقىموثوئؼمضؾقؾيمسـمأصضؾماٌؿوردوتماظيتمتؾنيماظصالتمبنيماظزراسيمواظؿغذؼ

م

ؼبماظؼقنوممبندورػومطقدؼنعمٌعنورلماٌشنورؼعمممممم(ماظؼطريمواإلضؾقؿلمواٌؼر)عبقعماٌلؿقؼوتممواٌـظؿيمضعقػيمسؾك-م347

ضؽقؾيمسـمسؿؾماظػوومسؾكماٌلنؿقؼنيماظؼطنريمواإلضؾقؿنلمسؾنكمعقضنعمممممم"معمدلقي"صالمتؿقاصرمإالمذاطرةم.مصومصوضؿمايوظي

م.55شن معؿنقاصرمٌـػنذيماٌشنورؼعماينوظقنيممممماٌـظؿيمسؾكماإلغرتغً،موبوظؿوظلمصننمضدرامطؾ امصنوممتمتعؾؿنفمؼبماٌوضنلمممم

                                                           
أدنفؿمإدنفوعومممم3115ضؾؾمسنوممممآدقوطونمعـماظقاضحمظؾغوؼيمبوظـلؾيمظؾؿؼققؿمأنمسؿؾماٌـظؿيمؼبمصالحيمايدائؼماٌـزظقيموإغؿوجماظعؾػمايققاغلمؼبمم.55

ٍممممممم"مظؾؿـوضشنوتم"اجملؿؿعل،موطونمدققصرمحوظقومدظنقالمضقؼنومممسؾكماٌلؿقىمماظؿغذؼيطؾ امؼبمبراعٍم ماظدوظقنيمسؾنكمارتؾنوطماإلغؿنوجماظزراسنلمبؿقلنـمغنقات

م.اظؿغذؼي،مظقمأنماظػوومبـًمسؾكمػذهماظؿفربي
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،مطونمعـماٌكقىمظمعنولمسؾنكموجنفمممم(طؿؾقدؼوموعبفقرؼيمالوماظدبؼرارقيماظشعؾقي)وؼبمبعضماٌشورؼعمؼبمعـطؼيمآدقوم

اًصقصمععرصيمأنمبعضماٌشوطؾماظيتمصودصًمعشورؼعمحوظقي،ممتؽـًمعشورؼعمدوبؼيمأومعشورؼعمؼبمبؾندانمذبنوورةممم

؛مواظؿعؾؿمعـماظعؿؾماالبؿؽوريمظؾؿـظؿيمؼبمأصغوغلؿونمضوصرمسؾكمسددمصغ معنـماألصنراد،موملمصبنرمممم56عـماظؿغؾىمسؾقفو

م.ٌلؿػودةموتؾودلمأصضؾماٌؿوردوتادؿعراضمػذاماظعؿؾمالدؿكالصماظدروسما
م

ذتواريذدورذاطـظؿة
م

ظؿغذؼنيمتـنوضصمممؼلقدمذعقرمسوممبنيمأصقوبماظشلنمبلنماظدورماظؼقنوديمظؾؿـظؿنيمططنرلمرئقلنلمؼبمذبنولماممممم-م348

صؾؿمتعدماٌـظؿيمتشنوركمؼبمذنؾؽوتممم.مبؼدرمطؾ مسؾكماٌلؿقىماإلضؾقؿلمؼبمأعرؼؽوماظالتقـقي،مبؾموأؼضومؼبمآدقوموأصرؼؼقو

إضؾقؿقيمػوعيمؼبمآدقو،موؼبمعـؿدؼوتمتـلقؼقيمعشرتطيمبنيماظؼطوسوتمعـؾماظؾفـيماظدوظقنيمظلعنـماظغنذائلمواظؿغذؼنيمؼبممممم

ٌوئدةماٌلؿدؼرةمسـماظؿغذؼيمظقضعماظؿعورؼػمإلرورمسؿؾماألعؿماٌؿقدةمظؾؿـؿقنيماٌلنؿداعيمأومممطقظقعؾقو،موالمؼبمعممتراتما

وذنددتمأؼضنوممم.مظالهودماظؿؼينمظلعـماظغذائلمواظؿغذؼيمؼبمػـدوراس،موتنقارىمدورػنومحوظقنومسؾنكماظصنعقدماٌقنداغلمممممم

سؾكمبروزمدورػومبوٌؼورغيممبـظؿنوتماألعنؿممماٌمدلوتمايؽقعقيمسؾكمأنمسدمموضقحموالؼيماٌـظؿيمؼبمذبولماظؿغذؼيمأثرم

م.اٌؿقدةماألخرى
م

ذاالبتؽارذواظتؽقف-ذذ6
م

وعنـماألعـؾنيممم.مأبدتماٌـظؿيمضدرامعـماالبؿؽورمواظؼدرةمسؾكمتؽققػمسؿؾفوماٌؿصؾمبوظؿغذؼيمجدؼرؼـمبوٌالحظنيم-م349

تقصنقوتموردنوئؾمووصنػوتمممماىقدةمظذظؽمووربمهلنيماٌؿوردوت،موػلمغفٍمحبـلمتؼقبلمربدد،معصؿؿمإلغؿوجم

بشلنمتغذؼيماظرضعموصغورماألرػولمسـمررؼؼمحبقثمتؼقبقيمتشؽؾمأدنوسمادنرتاتقفقيمأسنؿمظؿغنق ماظلنؾقكمؼنؿعنيممممممم

عـالمعقزػقماإلرذودماظزراسنلمواٌلنوسدونماظصنقققنموعقزػنقماظؿـؿقنيمممممم)االرتؼوءمبفومسـمررؼؼمعؼدعلماًدعيمايوظقنيم

وتلنؿـدموصنػوتماظؿغذؼنيماظؿؽؿقؾقنيمإظبمونوربمونرىمعنعمممممممم.ممذبنولماظؿغذؼنيمم،مواٌؿطقسنيماٌنروجنيمؼبم(اجملؿؿعقي

وؼبماظقضًمايوظل،مملمتلؿؿرماٌشورؼعماٌـػذةمصرتًةمطوصقًيممتؽـفومعنـمم.ماألعفوتموصغورماألرػولمواألشذؼيماٌؿوحيمربؾقو

اٌؿوردنوتمؼبمأربعنيمبؾندانمممموادؿـودامإظبمخربةماٌـظؿيماٌؽؿلؾيمعنـمونوربمهلننيمممم.موووزمعرحؾيماظؾقٌماظؿؼقبل

،مصبريمإسندادمورضنيموعنقادمتدرؼؾقنيمعنـمأجنؾممممممم(أصغوغلؿونموطقظقعؾقوموعبفقرؼيمالوماظدبؼرارقيماظشعؾقيموعقرؼؿوغقو)

م.ؿفوبوتموإسدادماظردوئؾمواظقصػوتاٌقزػنيماٌقداغقنيمبشلنمطقػقيمإجراءماظؿفوربموهؾقؾماالد
م

ظي،مأنمؼدسؿمعؾنودراتمسوٌقنيمسدؼندةمتطؾنؼمسؾنكماٌلنؿقىماجملؿؿعنلمممممممموبؽـمهلذاماظـفٍ،مإذامعومجؾبؿعًمأد-م:34

ظؿقلنيمتغذؼيماظرضعموصغورماألرػول،ماظيتمؼـؼصفومؼبمععظؿفومغفٍمظؾؿغذؼيماظؿؽؿقؾقيمضوئؿمسؾكماألشذؼيموعؾينمسؾنكمم

غذؼنيمموسنالوةمسؾنكمذظنؽ،مدنققصرمػنذاماظنـفٍمخقنوراتمظؾؿممممممم.محبقثمتؼقبقيموسؾكماألشذؼيمواظقصػوتماٌؿوحيمربؾقنوم

اظؿؽؿقؾقيمعـكػضيماظؿؽؾػيموطـقػيماظؿغذؼيمظلدرماظػؼ ة،معـماحملؿؿؾمأنممتؽـماجملؿؿعوتمعـماظؿقنررمعنـماالسؿؿنودمممم

م.جلموهقلمدونمدقءماظؿغذؼيمايودسؾكماألشذؼيماظؿفورؼيماظؿؽؿقؾقيمواألشذؼيماٌؿكصصيماظيتمتعو

م

                                                           
ايدائؼماٌـزظقيممؼشؿؾمسـصرامرائدامسـمصالحي)سؾكمدؾقؾماٌـول،مملمؼلؿػدمعشروعمحوظلمؼبمذبولماظؿغذؼيمؼبمعبفقرؼيمالوماظدبؼرارقيماظشعؾقيمم.56

بلؾىمصروقم(معـؾمعشروعمصالحيمايدائؼماٌـزظقيمظؿقؼقؼماظلالعيماظغذائقي)بوظؼدرماظؽوؼبمعـماظدروسماٌلؿػودةمعـمتدخالتمدوبؼيم(مواظؿغذؼيماظؿؽؿقؾقي

م.زعـقيمبنيماظؿدخالت
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رؼعمسؾنكمعندىمسنددمعنـماظلنـقات،موجفنًممممممموسالوةمسؾكمذظؽ،مصػلمأصغوغلؿون،محقٌمادنؿؿرمسؿنؾماٌشنوممم-م351

اظؾققثماظؼوئؿيمسؾكماٌشورطيمواظؿؼقبقيمإسدادمتدخالتمضطوسقيمسؾكماٌلؿقىماجملؿؿعنلمؼبمذبنولماظؿغذؼني،مغؾبػنذتممممم

وطونمػذاماظنـفٍمم.مسـمررؼؼمذراطوتمحؽقعقيموش محؽقعقيمترتؾطمبؾـوءماظؼدراتموتؼدؼؿماٌلوسدةمؼبمذبولماظلقودوت

ـفٍماٌطؾؼنيمؼبمأعنوطـمأخنرىمعنـمضؾقنؾمعبفقرؼنيمالوماظدبؼرارقنيماظشنعؾقيموعقرؼؿوغقنومواٌشنروعمممممممممممعمثرامؼبمهدؼدماظ

م.اإلضؾقؿلمؼبمبؾدانمأصرؼؼقومجـقبماظصقراءماظؽربى،موظؽـمبدونمأنمؼؽقنمظفمغػسماألثر

م

واالتصنوالتممموؼبمطقظقعؾقو،موؾبجدمحؾمعؾؿؽرمآخرمؼبمتعزؼزموادؿكداممتؽـقظقجقوتمعؿعددةموعؾؿؽرةمظؾؿعؾقعوت-م352

ظؿؼدؼؿمردوئؾمؼبمذبولماظؿغذؼي،ممبومؼبمذظؽمردوئؾمسربماهلقاتػماحملؿقظنيمواظنرباعٍماظؿؾػزؼقغقنيموذنؾؽوتماظؿقاصنؾمممممم

ووؾبجدمأنمػذاماظـفٍمصعولمظؾغوؼيمؼبمتعزؼزمحندوثمتغن اتمؼبماظلنؾقكمؼبمممم.ماالجؿؿوسلمواظدوراتماٌؼدعيمسربماإلغرتغً

م.ورؼمايضرؼياٌـ
م

ذثراالدتداعةذواأل-ذ7
م

اٌشنروعماظرائندمظؿعزؼنزمايندائؼماٌـزظقنيمظؿقلننيمممممممتقجدمبعضماألعـؾيمٌشورؼعمعطؾؼيمؼبمعـطؼيمآدنقو،معـنؾممم-م353

اظنذيمادنؿـدمإظبمسؿنؾمصوثنؾمعـػنذمؼبمصققنًمغنوم،موأجنرىمعلنقحومًنطممممممممممم،م3115-3113دالعيماظؿغذؼيمؼبماظػرتةم

ؼبمذظؽماظـؼصمؼبمسددماألرػولماظنذؼـمؼعنوغقنمعنـمغؼنصمممممماألدوسموبعدمصرتةمصوصؾيموؼبمغفوؼيماٌشورؼعمبقـًماألثرممبو

ؼبمبـغالدؼش،مإالمأغنفمملممم3117-3111ظؾػرتةماٌشروعماٌؿؽوعؾمظؾؾلؿـيمواظؿغذؼيمومثيمعشروعمآخرمػقم.محودمؼبماظقزن

ظؿطؾقنؼمممؼؿضؿـمسـصرامضقؼومعؿعؾؼومبوظؿغذؼي،موملمتؽـماألدرماٌلؿكدعيمطؿؼقوسمصوثؾيمظؿؾؽماظيتموضعمسؾقفوماالخؿقور

م.ماظؿدخالتمسؾقفو،مصومأضرمبوظـؿوئٍماإلصبوبقيمظؾؿشروع

م

أدظنيمعؼوبنؾماظـؿنوئٍمؼبمممممإغؿنوجموعـمغوحقيمأخرى،موحؿكمعمخرامظؾغوؼي،مملمترطزماٌـظؿيمبوظؼدرماظؽنوؼبمسؾنكممم-م354

األثنرماٌؿقؼنؼمممموغؿقفيمظذظؽ،مملمتؿؿؽـمععظؿماٌشورؼعماٌلؿعرضيمعـمأنمتظفرمبوظؾقنونماظعؿؾنلمم.مدورةمإدارةمعشورؼعفو

ظؿقلنيماألعنـماظغنذائلمممبرغوعٍماألشذؼيماألدرؼيم/مؼبمغقاتٍماظؿغذؼي،مأومأنماٌشورؼعمعـمضؾقؾمعشروعماالهودماألوروبل

اظنذيمتضنؿـمعلنقحومًنطماألدنوسموبعندمصنرتةمممممممم،م3122-:311ظؾػنرتةممظلدرماٌزارسيماٌؿلثرةمبؿؼؾىمأدعورماظؿغذؼيم

م.اٌرتتىمسؾقفوماألثرلماٌشورؼعمأحدثمعـمأنمتؾبظفرمصوصؾيموؼبمغفوؼيماٌشورؼع،موالمتزا

م

وسالوةمسؾكمذظؽمووصؼومظؾؿشورمإظقفمعـمضؾؾ،مصننمععظؿماٌشورؼعماظنيتممشؾنًمأغشنطيمعؿصنؾيمبوظؿغذؼنيمػنلممممممم-م355

تؿقنددمحلنىمبرغنوعٍماظؿعنوونماظنؿؼينمأوماظؿؿقؼنؾماٌنقصرمممممممم)ذنفراممم35إظبمم23عشورؼعمضص ةماألجنؾممتؿندمعنومبننيممممم

قسمعـماٌؿقضعمأنمهؼؼمغقاتٍمتغذوؼيمغوػقؽمسـمتؼققؿنوتماألثنرمواظندروسماٌلنؿػودةمضنؿـمػنذاماإلرنورمممممممموظ(مظؾطقارئ

تؼقدماظؿدخالتماٌؿصؾيمبوظؿغذؼنيمظؽـفنومملمهنددمخطنقطمأدنوسمممممم"مرائدة"ووؾبصػًماظؽـ معـفومبلغفومعشورؼعم.ماظزعين

عمعمػالمظندورةمثوغقنيمعنـماظؿؿقؼنؾموشوظؾنومعنوممممممموؼؽقنمسددمضؾقؾمصؼطمعـمػذهماٌشورؼ.موملمدبضعمظرصدموتؼققؿمدورؼني

،موػنقمم(أومؼبماٌشنورؼعماألخنرىمم)هلذهماٌشورؼعمسؾكمادؿؾؼوءمعقزػلماٌـظؿيمداخؾماظػرؼنؼمم"ماٌمدلقي"تؿقضػماظذاطرةم

م.محولمغودرامعومؼؿقؼؼ
م
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اإلؼندزمم/ماظؾشنرؼيموعـماٌـ مظالػؿؿوممأنمػـوكمعشروسومإضؾقؿقومؼبمذرقمآدقومؼرطزمسؾكمصن وسمغؼنصماٌـوسنيمممم-م356

وطوغنًمػنذهمػنلماٌنرةماألوظبممممم.مواظؼضوؼوماىـلوغقيمتضؿـمدظقالمظؾؿـقعماظؿغذويمؼبمغظوممخطماألدوسمواظرصدمواظؿؼقنقؿم

وؼنؿعنيمأؼضنومإدعنوجمدظقنؾماظؿـنقعماظؿغنذويمبشنؽؾمممممممم.ماظيتمذفدمصقفوماظؿؼققؿمأدظيمسؾكمإدعوجمػذامؼبمتصؿقؿماٌشورؼع

اظغذائلماظيتموريمإدارتفومعـمخناللمذنعؾيمسؿؾقنوتماظطنقارئموإسنودةماظؿلػقنؾ،مممممممعـففلمؼبماظرباعٍماظقرـقيمظلعـم

م.معمذرامأدودقومظؾـؿوئٍمؼبمإرورمغظومماظشعؾيماىدؼدمظرصدماٌشورؼعمبوسؿؾورػوواظيتمردكًم

م

معشروعمهلننيماظؿغذؼنيمواألعنـماظغنذائلمظلدنرمؼبمإثققبقنو،مممممممػق:مووجدمتؼققؿمُأجريمعمخرامٌشروعمظؾؿـظؿي-م357

أنمسؿنؾماٌـظؿنيمأدنفؿمؼبمهلننيماظـنقاتٍماٌؿصنؾيمممممممعـظؿيماألشذؼيمواظزراسنيمم/ماظصـدوقماظؾؾفقؽلمظؾؾؼوءماٌشرتكمبني

وادنؿفدلماٌشنروعممم.مبوظؿغذؼيموأوجدممنقذجومبؽـمتؽرارهمسؾكماٌلؿقيماحملؾلموعلؿقيماٌؼورعوتمواٌلؿقىماظؼطري

طوسنوتمعؿعنددةمظؾؿصنديمظؿقندؼوتماألعنـماظغنذائلمممممممأضعػماظػؽوتموؼؿؾعمغففنومؼشنؿؾمأصنقوبمذنلنمعؿعنددؼـموضممممم

متؽننيماجملؿؿعنوتماحملؾقني،موتـؿقنيماألدنقاقمواٌمدلنوت،مواظصنقيمممممممم:مواظؿغذؼيمعـمخاللمأربعيمغؾبفٍمعرتابطيمػنلم

وأغشلماٌشروعموودعماظؼدراتماحملؾقيمسؾكمتؼندؼؿماًندعوتمؼبمذبنوالتمممم.مواظؿغذؼيمواظزراسي،موإدارةماٌقاردماظطؾقعقي

ووجندماظؿؼقنقؿمأنمػنذهماظنؾـبفٍممممم.مظرؼػلمواإلرذنودماظزراسنلمواظرسوؼنيماظصنققيموايؿوؼنيماالجؿؿوسقنيمظؾػؼنراءممممممماظؿؿقؼؾما

إظبمجوغىماظرباعٍماألخرىمعـمضؾقؾمبرغوعٍمذؾؽيماألعونماٌـؿفنيموخندعوتماإلرذنودمممم)ذبؿؿعي،موأنمتدخالتماٌشروعم

وعنـمحقنٌممم.مبنيماظػؽنوتماظضنعقػيماٌلنؿفدصيمممدوسدتمؼبمهلنيماألعـماظغذائلم(ماظصقلموخدعوتماإلرذودماظزراسل

ربطماظؿدخالتماظزراسقيمبوظؿغذؼي،مأزفرماظؿـقؼعماظغذائلمظؾؿلؿػقدؼـمبعنضماظؿقلنـمغؿقفنيمدسنؿماٌشنروعمظؾؿندرؼىممممممم

م.وهلنيماإلغؿوجماظزراسلموزؼودةمصرصمايصقلمسؾكماظدخؾماالئؿؿوناٌؽـػموإعؽوغقيمايصقلمسؾكم
م

بؽـمأنمؼـظرمإظبمإدعوجماظؿـؼقػماظؿغنذويمؼبماٌـنوػٍماظدرادنقيماظرمسقنيمظؾؿندارسممممممموصقؿومؼؿعؾؼمبوالدؿداعي،-م358

خوصنيمؼبمأعرؼؽنوممم)االبؿدائقيمواسؿؿودمايؽقعوتماحملؾقيمظؿؼندؼؿمتـؼقنػمعؿعؾنؼمبػالحنيمايندائؼماٌـزظقنيمواظؿغذؼنيمممممممم

فماٌـظؿيمؼبموضنًمدنوبؼمؼبمآدنقومممموسالوةمسؾكمذظؽ،مأدفؿماظعؿؾماظذيمبذظؿ.مسؾكمأغفمأحدماألعـؾيماظـوجقي(ماظالتقـقي

اٌؿعؾؼمبندعوجماظؿغذؼيمؼبمايدائؼماٌـزظقيموتربقيماٌوذقيمؼبماظؿلعقـقوتموأوائؾماظؼرنمايوظل،موإنمطوغًمتقضػنًمسنـممم

اظؼقوممبفمحوظقو،مؼبمسؿؾقوتمتعؾؿمأخرىمؼبمػذاماجملول،مغظرامإلسدادموثوئؼمظؿؾودلماٌعنورلمووجنقدمسالضنيموثقؼنيمؼبممممم

.مععمعـظؿيمػنقؾنيمطقؾنرماظدوظقنيماظنيتمتعؿنؾمأؼضنومؼبمػنذاماجملنولمممممممم(مبـغالدؼش)ؼبمبؾدمواحدمسؾكماألضؾممذظؽمايني

اظنذيمم،موسالوةمسؾكمذظؽ،مواصؾًمحؽقعيمبـغالدؼشمسؾكمعدىماظلـقاتماًؿنسماٌوضنقيمعشنروعماظؾلنؿـيماٌؿؽوعؾنيممممم

ووندرمم.مؿؼوة،موظؽـفمملمطبضعمظرصدمجقندمطوغًماٌـظؿيمضدمبدأتف،موذظؽمبؼقوممايؽقعيمبؿؼدؼؿممتقؼؾمؼبمذبوالتمعـ

اإلذورةمإظبمأنمجقاغىمعـمسؿؾماٌـظؿيماٌؾؽرمعـؾماظؿدرؼىمسؾكمتربقيماٌوذقيموادنؿفدالماألدنرماظنيتمظندؼفومأرػنولمممممم

م.ؼيمؼبماألراضلماحملقطيمبوٌلوطـاألشذمإلغؿوجصغورموجدتمررؼؼفومإظبمبراعٍمعـظؿيمػقؾنيمطقؾرماظدوظقيم
م

ذقةاظـتائجذاظرئقد-ذذ8
م

تؼقمماٌـظؿيمبطوئػيمعـماألغشنطيماٌؿعؾؼنيمبوظؿغذؼني،ماظنيتمأدذبنًمؼبمععظؿفنومؼبمعشنورؼعماظزراسنيمواألعنـمممممممممم-م359

وععمذظؽ،مصننمػذهماظؿندخالتمالمتلنؿـدمإظبمأيممم.موتعؿربماظؾؾدانماألسضوءماٌـظؿيمأغلىمعـمؼؼقممبفذاماظدور.ماظغذائل

عنـماظغنذائلمواظؿغنذوي؛موالمتلنؿـدمإظبمأيمهؾقنؾمظؾقوظنيمضبنددممممممممهؾقؾمدؾيبمضبددماألدؾوبماألدودقيمالغعدامماأل

اظـغراتماإلدرتاتقفقيممؼبماظدسؿماظؿؼين،موعومؼضطؾعمبفماظشرطوءمايؽقعققنموش مايؽنقعقني،موأؼنـمبؽنـمأنمتؿنوحممممم

م.صرصماظؿعوون
م
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بشلنماظؿغذؼنيمم(مإلضؾقؿلوظؽـمخصقصومسؾكماٌلؿقؼنيماظؼطريموا)والمؼزالمؼلقدمصفؿمربدودمظؾغوؼيمؼبماٌـظؿيم-م:35

وذظؽمحؿكمبننيماٌنقزػنيماظنذؼـمؼؿقؿؾنقنمعلنموظقيمإدارةماٌشنورؼعمأومممممممموبشلنماظصالتمبنيماظزراسيمواألعـماظغذائل،

ظؽنـمم)وسالوةمسؾكمذظؽ،مالمتؿقاصرمضدراتمتؼـقيمطوصقيمداخؾماٌـظؿيمسؾكمعبقنعماٌلنؿقؼوتممم.متؼدؼؿماظدسؿماظؿؼينمهلو

م.تؽقنماٌشورؼعمذاتمأػؿقيمظؾؿغذؼيموصعوظيموهؼؼمغؿوئٍمأصضؾمظؾؿغذؼيظضؿونمأنم(مخوصيمؼبماٌقدان

م

واتؾعًماٌـظؿيمبعضماٌؿوردوتماالبؿؽورؼيمواظؿؽقػقيماظيتمطوغًمذاتمأػؿقيموصعوظيمظؾغوؼيمعـمبقـفنومصالحنيممم-م361

اٌلننؿقىمدننؿقداثموننوربمهلنننيماٌؿوردننوتمظؿقلنننيمصوردننوتماظؿغذؼننيماظؿؽؿقؾقننيمسؾننكمااينندائؼماٌـزظقنني،مو

اجملؿؿعل،موإدخولماظؿـؼقػماظؿغذويمعـمخاللمعدارسمتدرؼىماٌزارسنيموغفنٍمعندارسمتندرؼىماٌنزارسنيماٌؾؿندئنيمممممم

وععمذظؽمتلوورمصرؼؼماظؿؼققؿمذقاشؾمبشلنمعومإذامطوغًماٌـظؿيمعفقلةمسؾكمأصضنؾمسبنقمظؾؼقنوممممم.مسؾكماظزراسيموايقوة

م.إظبماآلخرؼـمظالضطالعمبوظؿـػقذاٌعقوريممفبفذاماظعؿؾ،مبدالمعـمتؼدؼؿماظؿقجق

م

وغظرامألنمععظؿماٌشورؼعمتـػذمؼبمإرورمدوراتمعشورؼعمضص ة،مصؾنقسمػـنوكموضنًمطنولمظؿطؾقنؼمصوردنوتممممممم-م362

م.ورؼؾقيمأومرائندةمؼبمذبنولماظؿغذؼنيمأومتقظقندمغنقاتٍمذاتمضقؿني،مصنومؼشنؽؽمؼبمصنقيماظؿندخالتمؼبماٌؼنومماألولممممممممممم

ؽقؾيمغوويمسـماظعؿؾماٌقداغلمظؾؿـظؿيمسـماظلؾؾماظيتمبؽنـمبفنومظؾزراسنيموتندخالتممممموالمتؿقاصرمبوظؿوظلمدقىمأدظيمض

"ماظرائندةم"موغؿقفيمظذظؽمملمؼؿؿماالرتؼوءمإالمبعددمضؾقؾمعـماٌشورؼعم.ماألعـماظغذائلمأنمتمثرمإصبوبقومسؾكمغقاتٍماظؿغذؼي

م.اٌلؿػودةمسؾكماظـققماٌـشقد،مبؾمواألدقأمإغفمظقسممثيموثوئؼمععؾقعيمبشلنماظدروس

م

وعشورؼعماٌـظؿيماٌؿعؾؼيمبوألشذؼنيمسؿقعنومصنغ ةمايفنؿمجندا،موتـؿشنرمسؾنكمغطنوقموادنع،موالمتلنفؿمؼبممممممممممم-م363

وسنالوةمسؾنكمذظنؽ،مممم.مادرتاتقفقيمأسؿمسؾكماظصعقدؼـماإلضؾقؿلمواظعوٌلموظذظؽمصؾقسمػـوكمتعوونمواضحمبنيماٌشنورؼعم

ولماظلقودوتمسؾكماٌلؿقىماظقرينموإغؿوجماٌكرجنوتماٌعقورؼنيمظقلنًممممصننماظصؾيمبنيماظعؿؾماٌقداغلمواٌلوسدةمؼبمذب

م.واضقي،موالمؼـظرمإظقفومعـموجفيمغظرمادرتاتقفقيمإالمؼبمحوظيمعشروعمأومإثـني

م

وظؽـفنومؼبموضنعمأصضنؾمبؽنـ ممممم".مطففيمتشنغقؾقيم"والمتظفرماٌـظؿيمبوظؾقونماظعؿؾلمإغفومتؿؿؿعممبقزةمغلؾقيم-م364

اٌعرصي،موتؿؾودلماٌعؾقعوتموتؼدمماٌشقرةماظؿؼـقنيمأطـنرمعـفنوماألذندمتؼندعومؼبمممممم"متـظؿ"مٌعوؼ موتضعما"بصػؿفومعـظؿيم

وصرؼؼماظؿؼققؿمسؾكماضؿـوعمبلنماٌـظؿيمدؿكدمماظؾؾدانماألسضنوءموذنرطوءماظؿـؿقنيمبؼندرممممم.متـػقذماٌشورؼعماٌؿعؾؼيمبوظؿغذؼي

ؼمصفؿمأصضؾمظؾصنالتماظؼوئؿنيمبننيماظزراسنيمواألعنـماظغنذائلمممممممأطربمعـماظػعوظقيمإذامعومادؿـؿرتموضؿفوموعقاردػومؼبمخؾ

م.واظؿغذؼيمبنيماظقزاراتمايؽقعقيموأودوطماظؿـؿقيمطؽؾ
م

ٌم-م365 ؼلنؿـدماظعؿنؾمؼبمذبنولماظؿغذؼنيممممم(م2:م)وؼـؾغلمأالمتعـكماٌـظؿيمعؾوذرةمإالمبوٌشورؼعماٌؿصؾيمبوظؿغذؼيمحقن

تدخالتماظزراسيمواألعـماظغذائلموتؽقنمعدذبنيممتوعنومؼبمػنذهممممموتشؽؾمغقاتٍماظؿغذؼيمجزءامعـ(م3)إظبمهؾقؾمدؾيب؛م

وتلنوػؿمؼبمادنرتاتقفقيمأسنؿمتؿصندىممممم(م5)وؼؽقنماظؿدخؾمظػرتةمتؽػلمظؿقظقدمأدظيمودروسمعلؿػودة؛مم(4)اظؿدخالت؛م

.مرؼنيمظؾؿـظؿنيمموترتؾطمبوألوظقؼنوتماٌعقوم(م6)اإلضؾقؿقيمماإلضؾقؿقيماظػرسقيمأومظشقاشؾماظؿغذؼيممسؾكماٌلؿقؼوتماظؼطرؼيمأو

وؼـؾغلمأنمؼلؿـدمإضوعنيمذنراطوتمظؿـػقنذمػنذهماٌشنورؼعمإظبمهؾقنؾميوظنيماىفنوتماظػوسؾنيمواًندعوتمسؾنكمطنؾممممممممممممم

تؽنقنمعفقنلةمسؾنكممممماٌلؿقؼوتمدونماالسؿؿودمبوظضرورةمسؾكمخدعوتماإلرذودماظيتمتؼدعفوموزاراتماظزراسنيماظنيتمضندمالممم

م.أصضؾمسبقمظؾؿـػقذ
م
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ادؿكالصمأدظنيمطنـ ة،مإالممم(موخوصيمععوػدماظؾققثمواٌـظؿوتمش مايؽقعقي)أخرىمموتؿقظبمحوظقومعـظؿوتمم-366

ٌصننؾقيماآلخننرؼـموتلننفؿمؼبمتؼنندؼؿماٌلننوسدةمؼبمذبننولم"ماٌعننورل"أنماظػننوومطؿـظؿننيمععقورؼننيمملمتلننكرمبعنندمػننذهم

اظػوسؾيمعـنؾماٌعفندممموؼبمػذاماظصدد،مؼـؾغلمأنمتشؽؾماٌـظؿيمهوظػوتمادرتاتقفقيمععماىفوتماظرئقلقيم.ماظلقودوت

اظدوظلمظؾققثماظلقودوتماظغذائقيموعمدليمػقؾنيمطقؾرماظدوظقنيمواٌـظؿنوتمشن مايؽقعقنيماظدوظقنيماألخنرىمظؿعزؼنزمممممممم

م.أطـرمصعوظقيمبشلنمغؾبفٍماظؿغذؼيماظؼوئؿيمسؾكماألشذؼي"مععورل"اٌؾودراتموتشؽقؾمذؾؽيم
م

ذأغشطةذاظدسوةذوتؼدؼمذاطداسدةذيفذجمالذاظدقادات-ذواوذ
م

ذ4515-4556أغشطةذاظدسوةذوتؼدؼمذاطداسدةذيفذجمالذاظدقاداتذيفذاظػرتةذ-ذ1
م

ذاطدتوىذاإلضؾقؿي
م

ضدعًماٌـظؿنيمعلنوػؿوتمعؾققزنيمؼبموضنعماألعنـماظغنذائلمؼبممممممممأعرؼؽاذاظالتقـقةذواظبحرذاظؽارؼيبؼبمعـطؼيم-م367

ضؾقؿقنيمعـنؾمبرٌنونمأعرؼؽنوماظالتقـقنيممممممعرتؾيمسوظقيمسؾكمجداولماألسؿولماظلقودنقيمظؾقؽقعنوتماظقرـقنيمواظؽقوغنوتماإلمممم

وتؾبرعبًمغؿوئٍمػنذاماظعؿنؾمإظبمدقودنوتموادنرتاتقفقوتمورـقنيمظلعنـماظغنذائلمواظؿغنذويمؼبممممممممم.مواجملؿقسيماظؽورؼؾقي

وعنـمخناللمسؿنؾماٌـظؿنيمعنعمممممم.مطقظقعؾقوموبقظقػقوموػـدوراس،موإظبمدـمضقاغنيمعـؾمضوغقنماظلقودةماظغذائقيمؼبمبقظقػقنوم

،مأدتماٌـظؿيمدورامعمثرامؼبمزؼودةماإلغػوقماظعنوممسؾنكماألعنـماظغنذائلمواظؿغنذويماظنذيموؾنكمعنـمممممممممواضعلماظلقودوت

وؼبمعـطؼنيماظؾقنرماظؽنورؼيب،مواصؼنًماظندولماألسضنوءمؼبماجملؿقسنيمممممممم.مخاللمعشروعمبرغوعٍماألعـماظغذائلمؼبمطقظقعؾقو

،موتعؿنؾمم3121تؼـقنيمعنـماٌـظؿنيمؼبمسنومممممماظؽورؼؾقيمسؾكمدقوديمإضؾقؿقيمظلعـماظغذائلمواظؿغذويموؾبضنعًممبلنوسدةممم

م.اٌـظؿيماآلنمععمػذهماظدولمظرتعبيماظلقوديمإظبمبراعٍمسؾكماٌلؿقىماظقرين

م

،مدسؿًماٌـظؿيمعـؿدىماظؿغذؼيماينوديمسشنرمظؾرابطنيماالضؿصنودؼيمظندولمشنربمأصرؼؼقنوماٌعنينمممممممممأصرؼؼقاوؼبم-م368

؛موحؾؼيماظعؿؾماإلضؾقؿقنيماظػرسقنيمظؾشنراطيمممم3119أؼؾقلم/مدؾؿؿربمبوألعـماظغذائلمواظؿغذويمؼبمشربمأصرؼؼقوماٌعؼقدمؼب

اىدؼدةمعـمأجؾماظؿـؿقيمؼبمأصرؼؼقومظؾفـقبماألصرؼؼلموذرقمأصرؼؼقومبشلنمزؼودةماظؼندراتماظقرـقنيمظؾقندمعنـماىنقعمممممم

ةمعنـمأجنؾممموحضرمحؾؼيماظعؿؾماظيتمسؼندتفوماظشنراطيماىدؼندممم.م3119تشرؼـماظـوغلم/ودقءماظؿغذؼيماٌعؼقدةمؼبمغقصؿرب

وادؿؽشنػًمايؾؼنيمدنؾؾمصوردنيماظؼقنودةمممممم.ماظؿـؿقيمؼبمأصرؼؼقومصـؾقنمعـمأربعيمسشرمبؾداموسنددمعنـمذنرطوءماظؿـؿقنيمممم

اظػعوظيمعـمأجؾمتطقؼرماظؼدراتماظقرـقيمواإلضؾقؿقيمظؾؿصديمظؾفقعمودقءماظؿغذؼيمصقؿومؼؿعؾنؼمبؿـػقنذماظربغنوعٍماظشنوعؾممممم

م.ظؾؿـؿقيماظزراسقيمؼبمأصرؼؼقو

م

ورطًماٌـظؿيمؼبماجؿؿوسنيمعـماجؿؿوسوتمصرؼؼماٌفؿوتماألصرؼؼنلماٌعنودمتـشنقطفماٌعنينمبؿـؿقنيماألشذؼنيممممممموذ-م369

واظغنرضمم.م:311تشنرؼـماظـنوغلممم/مذنؾوطموغنقصؿربمم/مواظؿغذؼيمإدؿضوصفؿوماإلهنودماألصرؼؼنلمؼبمأدؼنسمأبوبنومؼبمصرباؼنرممممم

اظؿغذؼنيماألصرؼؼقنيماإلضؾقؿقنيموتقسقنيمواضنعلممممممماظرئقللمظػرؼؼماٌفؿوتمػنقمعلنوسدةماظؾؾندانمسؾنكمتـػقنذمادنرتاتقفقيمممممم

م.اظلقودوتمؼبمأصرؼؼقومبدورماألعـماظغذائلمواظؿغذويمطؿدخؾمأدودلمؼبماظؿـؿقيماالجؿؿوسقيمواالضؿصودؼيمؼبماظؼورة

م
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وتشوركمذعؾيماظؿغذؼيموغبوؼنيماٌلنؿفؾؽمحوظقنومؼبمدؾلنؾيمعنـمحؾؼنوتماظعؿنؾماإلضؾقؿقنيماظػرسقنيمظقاضنعلممممممممممم-م:36

اٌلؿقىماظؼطريمسـمأثرمارتػوعمأدعورماألشذؼيمغظؿؿفومذنعؾيمدسنؿموضنعماظلقودنوتموإسندادماظنرباعٍمممممممماظلقودوتمسؾك

م(.3122آذارم/مسؼدتمأحدثمحؾؼوتماظعؿؾمؼبمأدؼسمأبوبومؼبمغفوؼيمعورس)
م

ذاطدتوىذاظؼطري
م

دةمعلنؿدؼرةممؼبمأعرؼؽوماظالتقـقي،مسؼدتماٌـظؿيماجؿؿوسوتمععمجفنوتمصوسؾنيمزبؿؾػنيمإلضوعنيمعنممتراتمعوئنمممممم-م371

ضطوسقيموعـؿدؼوتمظؿـلقؼماظـؼوشمووضعماظلقودوتمؼبمذبولماألعـماظغذائلمواظؿغنذويماظنيتموصنرتمبعندمذظنؽمأدنسممممممم

إغشوءمعمدلوتماألعـماظغذائلمواظؿغذويمعـؾماظؾفـيماظؼطوسقيمظلعـماظغذائلمواظؿغذؼيمؼبمطقظقعؾقنو،مواالهنودماظنؿؼينمممم

طوظوعبقــاذوؼبمطننؾمعننـم.مبقظقػقننوؾننسماظننقرينمظلشذؼننيمواظؿغذؼننيمؼبمظلعننـماظغننذائلمواظؿغذؼننيمؼبمػـنندوراس،مواجمل

،مبوظقػقـاذوؼبم.مضدعًماٌـظؿيماٌلوسدةماظؿؼـقيمؼبموضعمدقودوتموخططمضطرؼنيمظلعنـماظغنذائلمواظؿغنذويمممموػـدوراسذ

لنؿقىمموإدعوجمغفٍمايؼمؼبماظغذاءمؼبمسؿؾقنيموضنعماظلقودنوتمواظؿكطنقطمسؾنكماٌمممممماسؿؿودضوعًماٌـظؿيمبدورمعمثرمؼبم

م.اظؼطريمواحملؾل

م

صؼندمغؿفنًمأربعنيمممم:مموأصضًماٌلوسداتماظيتمضدعؿفوماٌـظؿيمؼبمذبولماظلقودنوتمإظبمصنقوشيمأرنرمضوغقغقنيمممم-م372

غقؽنوراشقا،موإطنقادور،ومصـنزوؼال،مممم)ضقاغنيمسؾكماألضؾمعـمضقاغنيماألعـماظغذائلمواظؿغنذويماظؼطرؼنيماظلنؿيمؼبماٌـطؼنيممممم

سـمأغشطيماظدسقةماظيتمضوعًمبفوماٌـظؿي،مؼبمإرور،مسؾكموجنفماًصنقص،ممم((مظؾؿؽلقؽاٌؼورعيماظػقدراظقيم)واٌؽلقؽم

أعوماظؼوغقغونماٌطؾؼونمؼبمشقاتقؿنوالمواظربازؼنؾمصؼندمدؾبنـومؼبممممم)عؾودرةمأعرؼؽوماظالتقـقيمواظؾقرماظؽورؼيبمظؾؿقررمعـماىقعم

م.(وضًمدوبؼ

م

شقاتقؿنوالمم)ذويمسؾنكمعلنؿقىماظؾؾندؼوتمواٌؼورعنوتممممموروجًماٌـظؿيمأؼضومإلغشوءمىونمظلعـماظغذائلمواظؿغنم-م373

م.ورسًمإغشوءمعـؿدؼوتمإضؾقؿقيمعـؾماىؾفيماظربٌوغقيمٌؽوصقيماىقع(موػـدوراسموطقظقعؾقوموبقظقػقو

م

وؼبمأصرؼؼقو،مذورطًماٌـظؿيمؼبمإسدادمعرحؾؿنيمعـمعراحؾماالدرتاتقفقيماظؼطرؼيمظلعـماظغنذائلمواظؿغذؼنيمؼبممم-م374

.ممسـمدسؿمهؾقالتماألعـماظغذائلمواظؿغذويممؼبمإرورماظؿكطقطماالدرتاتقفلمسؾكماٌلؿقىماظالعرطنزيمصضالمعوزاعبقق

وعـمخاللماألعوغيماظؿؼـقيمظلعـماظغذائلمواظؿغذؼيمدسؿنًماٌـظؿنيمأؼضنومتعؿنقؿماألعنـماظغنذائلمواظؿغنذويمؼبمورضنوتممممممممم

ـظؿنيموضنعماظؾؿلنوتماظـفوئقنيمسؾنكمدقودنوتمممممممودسؿنًماٌم.مادرتاتقفقوتمايدمعـماظػؼرموتشرؼعوتمايؼمؼبماظغنذاءم

ودنوسدتمؼبمتـلنقؼمتـػقنذماالدنرتاتقفقيممممممعـالوي ذؼبمم3123-3118اظؿغذؼيماظؼطرؼيمواًطنيماالدنرتاتقفقيمظؾػنرتةمممم

اإلؼندزمؼبمعؽؿنىمرئنقسماىؿفقرؼنيمورئودنيمممممم/اٌؿعددةماظؼطوسوتمبؼقودةمإدارةماظؿغذؼيموص وسمغؼصماٌـوسنيماظؾشنرؼيمم

،متؼدمماٌـظؿيمعلوسدةمتؼـقيمعلؿؿرةمالدؿؽؿولمدقودنيماظؿغذؼنيماظقرـقنيماظنيتمصنقغًمؼبمسنومممممممموظقدوتوؼبم.مايؽقعي

وعشنروعمخطنيماظعؿنؾمممممطقـقـاذوذورطًماٌـظؿيمأؼضومؼبمسؿؾقيموضعمدقوديموادرتاتقفقيمظلشذؼيمواظؿغذؼيمؼبم.م:311

م.إثقوبقااظؼطريمؼبم،مودسؿًمتـؼقحمسـصرماظزراسيمؼبمبرغوعٍماظؿغذؼيمأوشـدااٌؿعؾؼيمبوظؿغذؼيمؼبم

م
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وضنعممبــغالدؼشذذوؼبمآدقو،مدسؿًماٌـظؿي،معـمخاللماظربغوعٍماظقرينمظؿعزؼزمضدراتماظلقودنيماظغذائقنيمؼبممم-م375

وخطنيماالدنؿـؿورمممم3126-3119اظنيتمأسؼؾؿفنومخطنيماظعؿنؾماظقرـقنيمظؾػنرتةمممممممم3117اظلقوديماظغذائقيماظقرـقيمظعنوممم

،مضدعًماٌـظؿيماٌلنوسدةماظؿؼـقنيمظؾقؽقعنيمإلدعنوجمممممأصغاغدتانوؼبم.مواظؿغذؼياظؼطرؼيمؼبمذبولماظزراسيمواألعـماظغذائلم

وتشؿؾماظـنقاتٍماًطنيماظرئقلنقيمممم.ماألعـماظغذائلمواظؿغذؼيممواألػدالماىـلوغقيمؼبمدقودوتموادرتاتقفقوتمايؽقعي

م.زاراتمؼبمذبولماظؿغذؼيظقزارةماظزراسيموادرتاتقفقيماظؿـؿقيماظقرـقيمألصغوغلؿون،موخطيماظعؿؾماٌشرتطيمبنيماظق

م

،مُأسدتمدقودنيماظؿغذؼنيماظقرـقنيمبندسؿمتؼنينموعنوظلمعنـماٌـظؿنيممممممممممجفورؼةذالوذاظدميؼرارقةذاظشعبقةوؼبم-م376

.م3119طنوغقنماألولمم/م،موواصؼمسؾقفنومعؽؿنىمرئنقسماظنقزراءمؼبمدؼلنؿربممممم(بوظؿعوونمععموطوالتماألعؿماٌؿقدةماألخرى)

ؼبمذنراطيمعنعمأربنعمعنـمممممم3126-3121ورـقيموخطيمسؿؾمظؾؿغذؼنيمظؾػنرتةممموسؼىمذظؽموضعًمايؽقعيمادرتاتقفقيم

م.وطوالتمظلعؿماٌؿقدةمتشؽؾماألسضوءماظرئقلقنيمؼبمعؾودرةماىفقدماٌؿفددةمٌؽوصقيماىقعمبنيماألرػول
م
ذأػؿقةذأغشطةذاظدسوةذوتؼدؼمذاطداسدةذيفذجمالذاظدقادات-ذ4
م

ؼـقيمؼبمذبولماظلقودنوت،موبصنػيمخوصنيمؼبمضطنوسلماظزراسنيمواألعنـمممممممؼعدمسؿؾماٌـظؿيمؼبمتؼدؼؿماٌلوسدةماظؿ-م377

اظغذائل،مبوالسؿؿودمسؾكماظؾققثماٌقداغقيمواًرباتماظرباذبقنيمسؿنالمأدودنقومظؾؿـظؿني،موؼنرتؾطمسؾنكمسبنقمعؿزاؼندممممممممم

علنؿقؼوتممموتؼدمماٌـظؿيمعلوسدةمؼبمذبولماظلقودوتمسؾك.م57بعؿؾفومبشلنمغظؿماٌعؾقعوتمسـماألعـماظغذائلممواظؿغذؼي

زبؿؾػيمؼبمعبقعمجقاغىماظزراسيمواظـروةمايققاغقيمواظغوبوتموعصنوؼدماألمسنوكمواألشذؼنيمواظؿغذؼنيمواظؿـؿقنيماظرؼػقنيممممممم

ووجدماظؿؼققؿماًورجلماٌلؿؼؾماألخ مظؾؿـظؿيمأنمدسنؿماظلقودنوتمػنقمذبنولمعنـمذبنوظنيممممممم.موإدارةماٌقاردماظطؾقعقي

وحددمادؿؼصنوءمآلراءمعنقزػلممم(مواجملولماآلخرمػقمبـوءماظؼدرات)وءمؼبماٌـظؿيمهلؿومأوظقؼيمطربىمبوظـلؾيمظؾؾؾدانماألسض

اٌـظؿيمُأجريمؼبمإرنورمػنذاماظؿؼقنقؿ،ماظلقودنوتمواالدنرتاتقفقوتمبوسؿؾورػنومأػنؿمسـصنرمؼبمسؿنؾماٌـظؿنيمؼبمذبنولمممممممممممم

ظؿنيماظصنقيماظعوٌقني،ممممم،مبوظؿعنوونمبننيماظػنووموعـممم3::2وعـذماٌممترماظندوظلمحنقلماظؿغذؼنيماٌعؼنقدمؼبمسنوممممممم.ماظؿغذؼي

واٌـظؿيمتشوركمؼبمدسؿموضعمدقودوتماظؿغذؼيماظقرـقيموخططماظعؿؾماظقرـقيماٌؿعؾؼيمبوظؿغذؼيمأومؼبمإدعنوجماظؿغذؼنيمؼبممم

م.دقودوتموادرتاتقفقوتماألعـماظغذائلموخططماظعؿؾمذاتماظصؾي
م

اتماظؿشنرؼعقيمؼبمذبنولماألعنـماظغنذائلممممموأغشطيماظدسقةموتؼدؼؿماٌلوسدةماظؿؼـقيمؼبمصقوشيماظلقودوتمواٌؾنودرم-م378

وأسؿنربمم.مواظؿغذويمػلمغشوطمعـمأطـرمأغشطيماٌـظؿيماظيتمهظكمبنضرارمؼبمعـطؼيمأعرؼؽنوماظالتقـقنيمواظؾقنرماظؽنورؼيبمممم

غشوطمتؼدؼؿماٌشنقرةمؼبمذبنولماظلقودنوتمغشنورومصنوئؼماىنقدةموعؿـودنؼومعنعماظلقودنوتمواالدنرتاتقفقوتماظقرـقنيمممممممممممم

اٌـظؿيمؼبمذبولماظدسقةمظؾقؼمؼبماظغذاءمبلػؿقيمخوصي،موضدمتعززمسربماٌـطؼنيمؼبمإرنورمعؾنودرةممممموضبظكمسؿؾ.ماألخرى

إبرازمعشؽؾيماىنقعمواينؼمؼبماظغنذاءمسؾنكممممم(م2:م)أعرؼؽوماظالتقـقيمواظؾقرماظؽورؼيبمظؾؿقررمعـماىقعماظيتمتفدلمإظب

اظؼدراتمؼبماظؾؾدانمظؿـػقذماظلقودوتمواظرباعٍماظعوعنيممموبـوء(م3)جداولماألسؿولماظؼطرؼيمواإلضؾقؿقيمواإلضؾقؿقيماظػرسقي؛م

واإلذرالمسؾكمحوظيماألعـماظغذائلمواظؿغذويمظؾؾؾدانماٌعـقنيمؼبمإرنورممم(م4)ظؾؼضوءمسؾكماىقعموضؿونمايؼمؼبماظغذاء؛م

ذاماجملنولمموضدماسرتصًماظعدؼدمعـماىفوتماظػوسؾيمبلنمسؿؾماٌـظؿيمؼبمػ.م3126األػدالماإلمنوئقيمظلظػقيمحؿكمسومم

ضدمأثرمبشؽؾمطؾ مؼبمدبطقطموبرذبيماألعـماظغذائلمواظؿغذويمسؾكماٌلنؿقىماظؼطنريمصنومأرشنؿماظندولمسؾنكمضنؿونمممممممم

م.وغبوؼيموتعزؼزمحؼققمدؽوغفومؼبماظغذاء

                                                           
شورؼعمغظؿماٌعؾقعوتمسـماألعـماظغذائلمواظؿغذؼي؛متؿفؾكمحوظقومبشؽؾمعؿزاؼدمعلوػؿيمغظؿماٌعؾقعوتمؼبمذبولموضعماظلقودوتمؼبمتصؿقؿمعم.57

م.وعشروعمبرغوعٍماظلقدانمظؾؿعؾقعوتماٌؿؽوعؾيمظلعـماظغذائلمظدسؿماظؼرارمعـولمجقدمسؾكمذظؽ
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م

وؼبمطؾمعـمطقظقعؾقوموػـدوراس،مضدعًماٌـظؿيماٌلوسدةماظؿؼـقيمؼبمذبولموضعماظلقودنوتمواًطنطماظقرـقنيمممم-م379

ذائلمواظؿغنذويماظنيتمتشنؿؾمتندخالتمعؿعنددةماظؼطوسنوتمؼبمإرنورمغظنومماظرسوؼنيماالجؿؿوسقنيمظؽنلمؼؽنقنمممممممممممممظلعـماظغ

.مظؾلقودوتمأثرمأطربمسؾكمصؽوتماظلؽونماألطـرمضعػوموتعرضنومظلخطنور،موظؿعزؼنزماإلغؿنوجماٌلنؿداممواٌلنؿؼرمظلشذؼنيممممممم

م.هؼقؼماظلقودوتموتـػقذماًططودسؿًماٌـظؿيمأؼضومتعزؼزماٌمدلوتمسؾكمعلؿقؼوتمزبؿؾػيمعلموظيمسـم

م

وؼبمأعوطـمأخرى،ممطونمسؿؾماٌـظؿيمؼبمذبولماظدسقةمعـمخناللمإرنورماينؼمؼبماظغنذاءمواظشنؾؽوتماإلضؾقؿقنيممممممم-م:37

أضؾمتلث ا،مصؼدماسؿؿدمبؼدرمأطربمسؾكمجداولمأسؿولمايؽقعوتماظقرـقنيموملمتؽنـماظصنالتمبننيماٌؾنودراتماٌكؿؾػنيممممممم

وععمذظؽمصؼدمطوغنًمم.مومثيمأعـؾيمضؾقؾيمطوغًمصقفومظؾلقودوتمأػؿقيمخوصيمظلقوقماظؿغذؼي.مسؾكمضدرمطؾ معـماالتلوق

ظؽنـمم.مبـغالدؼشممنقذجو،مؼؾدومأنمعـماٌؿعذرمصقفماظؿغؾىمسؾكماظعقاعؾماظيتمتمثرمؼبماغعدامماألعنـماظغنذائلمواظؿغنذويممم

،متضنؿـًماظؿغذؼنيممم8::2ؼبمسنومممبـغالدؼشموضعًمدقوديمورـقيمعؿعددةماظؼطوسوتمظلشذؼيمواظؿغذؼنيموخطنيمسؿنؾمممم

دسؿؿفنوممم3117،58وأردكمػذامإظبمحدمطؾ ماألدوسمظقضعمدقودنيمورـقنيمظلشذؼنيمؼبمسنومممممم.مواظصقيمواألعـماظغذائل

عنـمخناللممم(مضوعًمبدورماظرؼودةماظؿؼـقيمصقفومإدارةماظؿـؿقيماالضؿصودؼيمواالجؿؿوسقي)اٌلوسدةماظؿؼـقيماٌؼدعيمعـماٌـظؿيم

اإلهودماألوروبلمواظقطوظيماألعرؼؽقيمظؾؿـؿقنيمممبؿؿقؼؾمعـؿعزؼزماظؼدراتمؼبمذبولماظلقودوتماظغذائقيماظربغوعٍماظقرينمظ

وخطنيمورـقنيمظالدنؿـؿورمؼبمذبنولماظزراسنيمواألعنـمممممممم3126-3119وأسؼىمذظؽمخطنيمسؿنؾمورـقنيمظؾػنرتةممممم.ماظدوظقي

خالتمؼبمذبنولماظؿغذؼنيماظؿؽؿقؾقنيماٌؿصنؾيممممموتضؿـًمػوتونماظقثقؼؿونماألخ تونمضدرامأطربمعـماظؿد.ماظغذائلمواظؿغذوي

م.بوظصقيماظيتمتعؽسماػؿؿوممايؽقعيموأصقوبماظشلنمبوظؿصديمظلقءماظؿغذؼيمعـمخاللمغفٍمعؿعددماظؼطوسوت

م

وتؼدمماٌـظؿيماٌلوسدةماظؿؼـقيمظؾربغوعٍماظقرينمظؿعزؼزماظؼدراتمؼبمذبولماظلقودوتماظغذائقيمعـمخاللموحندةمم-م381

وضدمضوعًموحدةماظؿكطقطمواظرصدمبدورمربقريمععمحؽقعنيمبنـغالدؼشممم.مؼيماظؿوبعيمظقزارةماألشذؼيدبطقطمورصدماألشذ

ؼبموؿقعموزاراتمؼصؾمسددػوممإظبمإحدىمسشرةموزارةمتـػقذؼيمواظعدؼدمعنـماىفنوتماٌوسبنيموذنرطوءماظؿـؿقنيمظندسؿممممممم

ـماٌـ مظالػؿؿوم،مأنموحدةمدبطنقطمموع.معؾقوراتمدوالرم21خطيمسؿؾمذوعؾيموخطيمرئقلقيمظالدؿـؿوراتمتؾؾغمضقؿؿفوم

ورصدماألشذؼيمأزفرتمبراسيمػوئؾيمومتؽـًمعـمعبعمأعقالمٌراجعيموهدؼٌمجنداولمترطقؾنيماألشذؼنيمظؾنـغالدؼش،ممممم

وتؾنزممػنذهممم.ماظيتمطوغًمضدموضعًمؼبماظلنؿقـوت،موظؿؿقؼنؾماظؾقنقثمظقضنعماالحؿقوجنوتمعنـماٌغنذؼوتمؼبماظلنقوقمممممممم

األشذؼنيمودرادنوتمضقنوسماإلغلنونمسؾنكماٌلنؿقىممممممممادنؿفالكمدؿؼصنوئقيماٌؼنررةمسنـمممماٌعؾقعوتمضؾؾمإجراءماظدراديماال

ودؿلؿػقدمعـمغؿوئٍمػذهماظدرادوت،مواظعؿؾماٌؿصؾمبفنو،ماىفنقدماٌؾذوظنيمظؾؿصنديمالرتػنوعمممممم.م3123اظؼطريمؼبمسومم

ؼبموضنعماإلرذنوداتمممعلؿقىمغؼصماظؿغذؼيموظؾؿللظيماٌلنؿفدةماٌؿعؾؼنيمبنوإلصراطمؼبماظؿغذؼني،مودقلنؿػودمبفنومطنذظؽمممممممم

م.اظغذائقيمودسؿماٌؾودراتماٌفؿيمظؿقلنيماظؿقازنمواظؿـقعماظغذائل
م

ومثيممنقذجمتؽؿقؾلمؼبمأصغوغلؿونمأزفرتمصقفماٌـظؿيمبوظؾقونماظعؿؾلمطقػمبؽنـمأنمؼؽنقنمظؾصنالتماظؼقؼنيممممم-م382

مأػؿقنًيمؼبمصنقوشيماظلقودنوتممممواظػعوظيمبنيماظؿدخالتماٌقداغقيموواضعلماظلقودوتمايؽقعقنيمسؾنكماٌلنؿقىماظنقرينممم

وتشؿؾمزبرجوتمػذاماظعؿنؾمخطنيمرئقلنقيمذنوعؾيمظنقزارةماظزراسني،موادنرتاتقفقيماظؿـؿقنيممممممممم.مواظؿكطقطماالدرتاتقفل

م.ماظقرـقيمألصغوغلؿون،موخطيماظعؿؾماٌشرتطيمبنيماظقزاراتمؼبمذبولماظؿغذؼي
م

                                                           
م.ؼؾىؼبموجفمتغق مايؽقعيمعرتنيمؼبمبـغالدؼشمصومؼقضحمأػؿقؿفوموجدارتفومؼبمدقوقمدقودلمعؿم3117صؿدتمدقوديمبـغالدؼشماظغذائقيمظعومم.م58
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رـقيمظؾؿغذؼيمبدسؿمتؼينموعوظلمعـمذنعؾيماظؿغذؼنيممموؼبمعبفقرؼيمالوماظدبؼرارقيماظشعؾقي،مُأسدتماظلقوديماظق-م383

طنوغقنمم/موواصؼمسؾقفومعؽؿىمرئقسماظقزراءمؼبمدؼلنؿربم(ممبوظؿعوونمععموطوالتماألعؿماٌؿقدةماألخرى)وغبوؼيماٌلؿفؾؽم

وتؾنيماألدؾوبماظرئقليمظلنقءماظؿغذؼنيموتضنعمممم(مملمتؽـمواصقيمبلغفووبؽـماظؼقلم)واظلقوديمعقجزةمجدام.م3119األولم

.موئؿيمبعشرةمأػدالمربددةمظؾؿصديمألدؾوبفوممبومؼبمذظؽمتقاصرماألشذؼيموايصقلمسؾقفوموهلنيماٌغنذؼوتماٌؿـووظنيممض

بوظشنراطيمعنعمممم3126-3121وضدموضعًمايؽقعيمؼبموضًمالحؼماالدرتاتقفقيموخطيماظعؿؾماظقرـقيمظؾؿغذؼنيمظؾػنرتةممم

قنيمؼبمعؾنودرةماىفنقدماٌؿفنددةمٌؽوصقنيماىنقعمبننيمممممممأربعمعـموطوالتماألعؿماٌؿقدةماظنيتمتشنؽؾماألسضنوءماألدودنمممم

وؼبمحنيمأنماًطيمغػلفومتضؿمأبعودامعؿعددةماظؼطوسوت،مصؼدمتؾبرعبنًماظؿندخالتمإظبمادنرتاتقفقيمظؾؿـؿقنيممممم.ماألرػول

اظصققيمبشؽؾمأصضؾمصومحندثمؼبمذبنوظلماظؿـؼقنػمأوماظزراسنيمؼبمإرنورمعشنروعماًطنيماظقرـقنيماظلنوبعيمظؾؿـؿقنيممممممممممم

م.3126-3122قيمواالضؿصودؼيمىؿفقرؼيمالوماظدبؼرارقيماظشعؾقيمظؾػرتةماالجؿؿوس
م

ذصعاظقةذاطداسدةذاطؼدعةذيفذجمالذاظدقادات-ذ5
م

ظؾؿـظؿيمصالتمتورطبقيمبقزاراتماظزراسيمؼبماظؾؾدانماألسضوءمصومؼعنينمشوظؾنومأنماتصنولماٌـظؿنيمبوظعؿؾقنوتمممممم-م384

وترتتىمسؾكمذظؽمغؿوئٍمطؾ ةمبوظـلؾيمظالتصولمبنوظقزاراتماظنيتممم.مظؿـػقذؼيايؽقعقيمالمؼؿؿمإالمسـمررؼؼمػذهماظقزارةما

اظزراسنيماظنيتمتنمثرمسؾنكممممممرهاوزشن مممواظنقزاراتم(ماٌوظقي،مواظؿكطقط،مواالضؿصود،مواظؿـؿقي،موش ػو)تضعماظلقودوتم

اٌـظؿيمبدورمأطـنرمعروغنيمممم،موتلؿؾزممضقوم(اظصقي،مواظؿعؾقؿ،مواًدعوتماالجؿؿوسقي،مواٌرأةمواظطػؾ،موش ػو)اظؿغذؼيم

م.بؽـ 

م

وتؿقضػمصعوظقيماٌشقرةماٌؿعؾؼيمبوظؿغذؼيماظيتمتؼدعفوماٌـظؿيمؼبمذبولماظلقودوتمبشنؽؾمطنؾ مسؾنكماٌشنورطيممممم-م385

وؼؼرمأصقوبماظشلنمؼبمأعرؼؽوماظالتقـقيمبلنماٌـظؿيمظدؼفوماظؼدرةمسؾكموؿقنعمجفنوتممم.ماظؿؼـقيمعـمزبؿؾػماظؼطوسوت

عؼدماجؿؿوسوتمعوئدةمعلؿدؼرةمتضؿمضطوسوتمعؿعددةموعـوبرمظؾؿـلقؼمعنـمأجنؾمعـوضشنيماألعنـماظغنذائلممممممصوسؾيمزبؿؾػيمظ

واظؿغذويممووضعمدقودنوتمثؾؿنًمصعوظقؿفنومبؼندرمطنؾ موأدتمإظبمإغشنوءمذبنوظسموعمدلنوتمعـنؾماظؾفـنيماٌؿعنددةمممممممممممم

لمواظؿغنذويمؼبمػـندوراس،مواجملؾنسمممماظؼطوسوتمظلعـماظغذائلمواظؿغذويمؼبمطقظقعؾقو،مواالهودماظؿؼينمظلعنـماظغنذائمم

وتعدمبنـغالدؼشموعنالويممم.ماظقرينمظلشذؼيمواظؿغذؼيمؼبمبقظقػقو،مواظيتمتضؿمروئػيمعـماىفوتماظػوسؾيماٌعـقيمبوظؿغذؼي

أؼضومعـماظؾؾدانماظيتمضوعًمصقفوماٌـظؿيمبدورمأودعمغطوضومؼبمضطوسنوتمعؿعنددة،موملمتؽنـمعؼقندةمبصنالتفوماظؿؼؾقدؼنيممممممم

م.بوظزراسي

م

غظرامظعددماظنقزاراتماظؿـػقذؼنيماظنيتمتؿصندىمظشنقاشؾماظؿغذؼني،مممممممميوؼبمبـغالدؼش،مواجفمػذامهدؼوتمخوص-م386

ظؽـموحدةمدبطقطمورصدماألشذؼي،مرشؿمأغفومتؼعمضؿـموزارةماألشذؼيموإدارةماظؽقارث،ممتؽـًمعنـمهؼقنؼمذظنؽمعنـممممم

ظؿغذؼنيموخطنطماظعؿنؾمواالدنؿـؿوراتمذاتمممممخاللمإغشوءمعـؿدىمعشرتكمىؿقنعماظنقزاراتماٌعـقنيمٌـوضشنيمدقودنوتماممممم

وثؾًمأنمػذاممنقذجمصعولمسؾكموجفماًصقصمؼبمبقؽوتمايقطؿنيماٌعؼندة،مألدنؾوبمظنقسمأضؾنفومأغنفموضنعمممممممم.ماظصؾي

وضدموؾبضعًماًطنيمبندسؿممم.مخطيمضطرؼيمذوعؾيمظالدؿـؿور،مهظكممبؾؽقيموادعيموبوسرتالمذبؿؿعماٌوسبنيمجبدارتفو

خنؿ مؼبماىقظنيممماووصؼومظؾشعؾي،متعدمبـغالدؼشماظؾؾدماظقحقدمؼبمآدقوماظذيم.مورمؼبماٌـظؿيتؼينمعـمذعؾيمعرطزماالدؿـؿ

م.عؾققنمدوالرم63.6األوظبمظؾؿطؾقؼوتمظؿؾؼلمعـقيمًؿسمدـقاتمعـماظربغوعٍماظعوٌلمظؾزراسيمواألعـماظغذائلممبؾؾغم

م
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غؼنصماٌـوسنيماظؾشنرؼيمواإلؼندزمعلنموظيمممممموؼبمعالوي،مأغشلتمايؽقعيمإدارةمضوئؿيمبنذاتفومظؾؿغذؼنيموصن وسمممممم-387

.معؾوذرةمأعوممعؽؿىماظرئقسموذبؾسماظقزراء،ماظذيمتؼدممعـمخالظفمذنعؾيماظؿغذؼنيموغبوؼنيماٌلنؿفؾؽماظندسؿماظنؿؼينمممممم

وؼؿؿـؾماظؿقديمؼبمضؿونمإضوعيمصالتمصعوظنيمعنـمخناللموزاراتمأخنرىمعـنؾموزارةماظزراسني،مواظصنقي،مواظؿعؾنقؿ،ممممممممم

وطنونمم".مبلذكوصمعلنموظنيمسنـماظؿـلنقؼممم"سـمررؼؼمهدؼدموتزوؼدماظقزاراتماظؿـػقذؼيممواظشمونماىـلوغقي،متؿقؼؼ

عبقعمذرطوءماظؿـؿقيمظدسؿمػذهماإلدرتاتقفقيممأضؾمنوحو،مصومأدىمإظبمبعضماظعداءمبنيماظشرطوءماظرئقلنقنيمم"مإدعوج"

 .ظلعؿماٌؿقدةمؼبمعالوي

م

يماظؿغذؼيموغبوؼيماٌلنؿفؾؽمبشنؽؾمادنؿــوئلمأدودنومعنـمممممموؼبمعبفقرؼيمالوماظدبؼرارقيماظشعؾقي،متعؿؾمذعؾ-م388

خاللموزارةماظصقيمظدسؿمصقوشيماظلقودوتمواالدرتاتقفقوت،موصؼدتماٌـظؿيمغؿقفيمظذظؽ،مإظبمحدمعو،مسالضنيمصـقنيممم

وأصؾقًماظصالتمععماظزراسيمش مطوصقيموالمتعؿؿدمسؾنكماٌقنزةماظـلنؾقيمظؾؿـظؿني،مظنذظؽمملمممممم.مضقؼيمععموزارةماظزراسي

قؼؼماظػعوظقيماٌرتؼؾيمعـماٌـظؿيمؼبمدسؿمسؿؾقيمترعبيماظعـوصرماظرئقلقيمظؾلقودوتمإظبمادنرتاتقفقوتموخطنطمسؿنؾممممتؿ

م.ؼبمػذاماظؼطوع

م

دسنؿمبرغنوعٍمهلننيماألعنـماظغنذائلمواظؿغذؼنيمممممممودوسدماظدورماظؾورزماظذيمتمدؼفماٌـظؿنيمعنـمخناللمعشنروعممممم-م389

وودرماإلذنورةمإظبماظندورماظنذيمأدتنفممممم.ملؿونمؼبمتشؽقؾمإسدادماظلقودوتؼبمأصغوغموأدؾوبماٌعقشيمسؾكمعلؿقىماألدرة

اٌرحؾيماألوظبمعـماٌشروعمؼبمذبولماظدسقةمحقٌمأدذبنًمأػندالماألعنـماظغنذائلمواظؿغذؼنيمواألػندالماىـلنوغقيمؼبمممممممم

شنلنمموذنوركمعقزػنقماٌشنروعمؼبمذبؿقسنوتمادؿشنورؼيمبممممم.مدقودوتموادرتاتقفقوتمايؽقعيمسؾكمزبؿؾػماٌلنؿقؼوتم

م.اٌقضقسوتمذاتماظصؾي،موتقظقاماظدسقةمسؾكماٌلؿقىماٌشرتكمبنيماظقزارات

م

وععمذظؽ،مصؼدماغصىماظرتطقزمأدودومؼبمطنـ معنـماظؾؾندانمسؾنكمتؼندؼؿماٌلنوسدةمؼبمذبنولماظلقودنوتمسؾنكمممممممممم-م:38

وؼبمأعرؼؽنومم.مزؼنيموملمؼقلماالػؿؿنومماظؽنوؼبمظـشنرموتطؾقنؼمتؾنؽماظلقودنوتمسؾنكماٌلنؿقؼوتماظالعرطمممممممم.ماٌلؿقىماظؼطري

ماظالتقـقي،مملمتؿضؿـماٌشقرةماٌؼدعيمعـماٌـظؿنيمبشنلنماألعنـماظغنذائلمواظؿغنذويماالسؿؾنوراتماظؿغذوؼنيمبؼندرمطنول،ممممممممم

ععمتقجقفمترطقزمطؾ مظؾغوؼنيمظؿنقاصرماألشذؼنيموايصنقلممممم(مطقظقعؾقوموبقظقػقو)سؾكماٌلؿقؼوتماظؼطرؼيماظػرسقيممالمدقؿو

م.ـوولماٌـظقرماىـلوغلمضعقػووسالوةمسؾكمذظؽمطونمت.مسؾقفو

م

وؼبمبعضماينوالت،مجنرىممم.موتؾوؼـًمغقسقيماٌلوسدةماظؿؼـقيماٌؼدعيمظدسؿمعشقرةماٌـظؿيمؼبمذبولماظلقودوت-م391

إؼػودمعلؿشورؼـمدوظقنيمظقلقامسؾنكمدراؼنيمبوظلنقوق،موملمؼؽقغنقامصعنوظنيمأبندامرشنؿمرنقلماظػنرتاتماظزعـقنيماٌؽردنيمممممممممممم

ؽـمأنمتؽقنمربؾطيمٌقزػلماٌشورؼعماظقرـقنيماظنذؼـمشوظؾنومعنومؼنؿعنيمسؾنقفؿماظؿعوعنؾمعنعمممممممموػذهموربيمب.مظؾعـوتفؿ

وسؿقعو،مصنننمأطـنرممم(.معـؾؿومطونمايولمؼبمعبفقرؼيمالوماظدبؼرارقيماظشعؾقي)اآلثورماٌرتتؾيمسؾكمضعػماظؿـػقذماظؿؼينم

اظطقؼؾماألجنؾمعنعمايؽقعنوت،معـنؾممممممؿقدطمأواٌلوسداتماظؿؼـقيمصعوظقيمػلمتؾؽماظيتمتؾبؼدممعـمخاللمسؿؾماٌـظؿيماٌ

اإلؼدزمؼبمعنالوي،مم/وحدةمدبطقطمورصدماظؿغذؼيمؼبمبـغالدؼش،مأوموزارةماظؿغذؼيموعؽوصقيمص وسمغؼصماٌـوسيماظؾشرؼي

حقٌمؼؽقنماٌلؿشورونمأطػلمسؿقعوموأطـرمخربةموبؽـفؿمإضوعيمسالضنوتمعفـقنيمضقؼنيمعنعمعبقنعمضطوسنوتمايؽقعنيمممممممم

مم.وذرطوءماظؿـؿقي
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م

ذاالدتداعةذواألثر-ذ6
م

شوظؾومعومتؾبغػؾ،مأثـوءمسؿؾقنيموضنعماظلقودنوت،ماحؿقوجنوتماظنقزاراتمواهلقوطنؾمايؽقعقنيماظالعرطزؼنيمعنـمممممممممم-م392

إالمأنمػذهماظؼدراتمبوظغيماألػؿقيمظؿـػقذموعقاصنؾيماظعـوصنرماألدودنقيمظؾلقودنوتمواالدنرتاتقفقوتموخطنطممممممم.ماظؼدرات

وضوعًمبدورمعفؿمؼبمتؼققؿماالحؿقوجوتمعـماظؼدرات،مصضنالمسنـممممؼبمبعضماظؾؾدانموضدمتعرصًماٌـظؿيمسؾكمػذا.ماظعؿؾ

م.تقل مدبصقصماٌقاردماظالزعيمظؾـوءماظؼدراتمؼبمزبؿؾػماظؼطوسوت

م

ؼبمعالويمظؿقص مأدوسمظؿعزؼزمإجنراءاتماظؿغذؼنيمسؾنكمممممتؼققؿومظؼدراتماظؿغذؼيأجرتماٌـظؿيمم:311وؼبمسومم-م393

وملمتؽؿػمبؿؼققؿمضندرةمايؽقعنيمؼبممم.ملقوديماظقرـقيمواًطيماالدرتاتقفقيمظؾؿغذؼيمؼبمعالويعبقعماٌلؿقؼوتمظدسؿماظ

زبؿؾػماظؼطوسنوت،مبنؾمضقؿنًمأؼضنوماهلقوطنؾماظالعرطزؼنيمسؾنكمعلنؿقىماٌؼورعنوتمواٌـنورؼموعمدلنوتماظؿندرؼىممممممممممممم

ؿقنيماظنذؼـمؼؽردنقنمحوظقنوممممموحظقًمػذهماٌؿورديمبؿؼدؼٍرمجقٍدمعـمجوغىمدوئرمذنرطوءماظؿـم.مواٌـظؿوتمش مايؽقعقي

م.معقاردمظؿقص ماظؿدرؼىمذيماظصؾي

م

بـنوءماظؼندراتمعنـمأجنؾمهلننيماألعنـمممممممبوٌـؾمؼبمعبفقرؼيمالوماظدبؼرارقيماظشعؾقيمعشنروعممأدارتماٌـظؿيمو-م394

ـمممماظذيذ:311عـذمسوممميواظغذائلمواظؿغذ متـػقنذماالدنرتاتقفقيماظقرـقنيمممسؾنكمممايؽقعنيموذنرطوئفومممؼعززمضندرةمطنؾمعن

موإدعننوجمأػنندالماظؿغذؼننيمؼبماًطنيماظقرـقننيماًؿلننقيماظلننوبعيمظؾؿـؿقننيمم،ظؿغذؼنيمامؼبمذبننولمعؿننؾاظوخطننيمؾؿغذؼنيممظ

وبدأماٌشروعمتؼققؿنومذنوعالمالحؿقوجنوتماٌنقزػنيمايؽنقعقنيمؼبموزاراتماظزراسنيمواظصنقيمممممممم.ماالجؿؿوسقيمواالضؿصودؼي

ظؾـنوءماظؼندراتمممموأدػرمػنذاماظعؿنؾمسنـموضنعمإرنورمذنوعؾممممممم.واظؿعؾقؿمواألطودبقنيمواٌلؿػقدؼـمعـماجملؿؿعوتماظػؼ ة

وعنعمم.ملاجملؿؿعنمماٌلنؿقىمماظؿغذؼيمسؾكميوإدارةمبرذبماألدودقيمؾؿغذؼيظمنوذجمموضعغىموؾؿـػقذمإظبمجسشرؼيمظوخطيم

م.عمطدمؼبمػذهماٌرحؾيش ممالمؼزالمتقؼؾمإضوؼبمؿقص مدقؽقنمعرػقغومبمذظؽ،مصننمهؼقؼماًطي

م

اٌعقشنيمسؾنكمعلنؿقىممممؼنيمودنؾؾمطلنىممممذظدسؿمهلنيماألعـماظغذائلمواظؿغأصغوغلؿونممٌـػذمؼبامشروعاٌوسززم-م395

وزاراتم)مضندراتماٌنقزػنيمايؽنقعقنيممممكوبـم،وزارةماظزراسيمواظريمواظـروةمايققاغقيمؼبضؿصودماٌـزظلمإدارةماالماألدرة

وتمعؿعنددةمؼبمذبنوالتماظؿغذؼنيمواألعنـمممممسؾنكمعلنؿقؼممذ(واظشنؾوبمم،واظـؼوصنيمم،اظصقيماظعوعي،مواظؿعؾقؿ،موذمونماٌنرأةم

م.وضدمأردًمػذهماظعالضوتماظؿعووغقيماظؼقؼيماألدوسمإظبمحدمطؾ مٌشروعممعشرتكمظلعؿماٌؿقدة.ملاظغذائ

م

بنلنممم3115اظنذيمأسدتنفماٌـظؿنيمؼبمسنومممممممإدعوجماسؿؾوراتماظؿغذؼيمؼبمدقودنوتموبنراعٍماظؿـؿقنيممموؼؼرمعـشقرم-م396

يمواظصقيمواٌقوهماظـؼقيمواظصرلماظصقلمواظؿعؾقؿمواظؾـقيماظؿقؿقنيمواٌلنوواةمبننيماىـلننيممممماظلقودوتماٌؿعؾؼيمبوظزراس

بؽـمأنمتمثرمطؾفومسؾكماظؿغذؼي،موظؽـمالمتزالممػـوكمصفقةمطؾ ةمؼبماٌعورلماٌؿعؾؼيمبؽقػمبؽنـمتؼقنقؿمػنذاماألثنرممممم

اظؿؼققؿوتمدؿشؽؾمعلوػؿوتمعفؿنيمؼبمتؼندؼؿمممماظرئقللمظؾؿـظؿيمحقٌمأنمػذهماالسؿؾوروػذامػقم.مسؾكماظـقاتٍماظؿغذوؼي

م.اٌلوسدةمؼبمذبولماظلقودوتمؼبماٌلؿؼؾؾ

م
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ذاظـتائجذاظرئقدقة-ذ7
م

ؼعؿربمتؼدؼؿماٌلوسدةماظؿؼـقيمؼبمذبولماظلقودوتمداخؾمضطوسلماظزراسنيمواألعنـماظغنذائلمأعنرامأدودنقومظعؿنؾممممممم-ذ397

دهمعقزػنقماٌـظؿنيمبوسؿؾنورهمضبظنكمبلوظقؼنيمسؾقنومؼبممممممموػقمذبولمسؾقفمرؾىمطؾ معنـماظؾؾندانماألسضنوءموحندمممم.ماٌـظؿي

وتؿؿقزماٌـظؿيممبقزةمغلؾقيمصرؼدةمؼبمػذاماجملنولمتلنؿـدمإظبمخربتفنوماظؿشنغقؾقيمواٌعقورؼنيمممممم.ماألغشطيماٌؿعؾؼيمبوظؿغذؼي

ـمم اظغنذائلممماظقادعيموارتؾورفومبشؽؾمعؿزاؼدمبوظعؿؾماالدرتاتقفلماظذيمتضطؾعمبفمصقؿومؼؿعؾؼمبـظؿماٌعؾقعوتمسنـماألعن

م.وػقمغشوطمعـمأطـرمأغشطيماٌـظؿيماظيتمهظكمبوظؿؼدؼر.مواظؿغذؼي

م

وطونماظعؿؾمؼبمذبولماظدسقةمواظلقودوتمسؾكماٌلنؿقىماإلضؾقؿنلمصعنوالمسؾنكمأضصنكمسبنقمؼبمعـطؼنيمأعرؼؽنوممممممممم-م398

اٌؾنودرةماظراعقنيمإظبممماظالتقـقيمواظؾقرماظؽورؼيبمحقٌمأصضكمإظبمتردقخماظؼدراتماٌمدلقيمسؾكماٌلؿقىماظؼطريمظؿعزؼزم

وأدىمايؼمؼبماظغذاءمدورامصعوالمظؾغوؼيمؼبمإبرازمذقاشؾماظؿغذؼيموضنؿونمتصنديممم.مإدعوجماظؿغذؼيمؼبماظلقودوتماظرئقلقي

وؼبمأعوطـمأخرى،مطوغًمعشورطيماٌـظؿيمربدودةمظؾغوؼيمسؾنكمم.ماظؿشرؼعوتماىدؼدةمهلذهماظشقاشؾمؼبمسددمعـماظؾؾدان

ؼقومأومآدقو،موبوتمعـماظصعىمظؾغوؼيمايصنقلمسؾنكمعؼقنوسمٌنومحؼؼنفمػنذامسؾنكماٌلنؿقؼنيممممممممماظصعقدماإلضؾقؿلمؼبمأصرؼ

م.اظؼطريمواظؼطريماظػرسل

م

وسؾكمضقءماألػؿقيماالدرتاتقفقيمهلذاماظعؿؾ،متعندمعلنوػؿيماٌـظؿنيمؼبمتؼندؼؿماٌلنوسدةمؼبمذبنولمدقودنوتمممممممم-م399

هؼؼمارتؾوروموثقؼومبوظلقوق،مومشؾماظنقزاراتمواإلداراتممموارتؾطمعو.ماظؿغذؼيمربصقرةمظؾغوؼيمؼبمسددمضؽقؾمعـماظؾؾدان

م.ايؽقعقيماٌعـقيمبلطربمضدرمبـقاتٍماظؿغذؼي

م

متؾؽمذعؾيماظؿغذؼيموغبوؼيماٌلنؿفؾؽماظؼندرةمأوماظؿقجقنفماظالزعننيمظؾعؿنؾمؼبمتؼندؼؿماٌلنوسدةمؼبمذبنولمممممممممموال-م:39

يمؼبمذبولماظلقودوتمصعوظقًي،مػلمتؾؽماظنيتمتعؿؿندمممصلطـرماٌلوسداتماٌؼدع.ماظلقودوتمؼبمععزلمسـماىفوتماألخرى

وذؾبعؾفوممبنومؼبمذظنؽمإدارةماظؿـؿقنيماالضؿصنودؼيمواالجؿؿوسقني،موذنعؾيمدسنؿمممممممم/مسؾكماظؿعوونماظؿؼينمبنيمإداراتماٌـظؿي

م.االدؿـؿور،مصضالمسـمذعؾيماظؿغذؼيموغبوؼيماٌلؿفؾؽموضعماظلقودوتموإسدادماظرباعٍ،موذعؾيمعرطز

م

:ماظلقودنوتم اٌشقرةمؼبمذبولمظؿؼدؼؿخرىماألظؾؿؾودراتمماظذيمتؼدعفماظؽـ ذظدؼفوذضطرؼيمظؾؿـظؿيموربيموطؾ-م3:1

دورامماٌـظؿنوتمشن مايؽقعقنيمممماظؿعوونمعنعموماألشذؼيسؾكماظؾبفٍماظؼوئؿيممبشلناظعؿؾماجملؿؿعلم،مأديمػلمأصغوغلؿونص

وعشنورطيمممعـوبرمعشرتطيمبنيماظقزاراتإغشوءمم،مأدىبـغالدؼش ؼبواظلقودوتمسؾكماٌلؿقىماظقرين؛ممقجقفؼبمتمأدودقو

عؾؽقنيمم اتمإظبمطػوظنيمالدنؿـؿورمضطرؼنيمظممووضعمخطنيمسؿنؾموخطنيمممموتاظرئقلقنيمؼبمسؿؾقيموضعماظلقود ذرطوءماظؿـؿقي

دقوديمورـقنيمظؾؿغذؼنيموصبنريمممممـػقذت سؾكماتاظؼدرمجرىمتؼققؿوؼبمعالويمم؛وٌقاردماظالزعيبمعزودرورمذوعؾمإلوادعيم

ؼبممفنوموإدعوج ؾودهلنوموتتقثقؼفوممؼؿعنيعلؿػودةممػوعيمدروسطؾفوممػذهو.ماظؼطوسوتمؼبمزبؿؾػمهماظؼدراتحوظقومبـوءمػذ

م.ورؼعؿشظؾمؾودراتماألخرىاٌ

م
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 تعؿنقؿمم(2:م)صقؿومؼؾنلمتمولقوداظمفومؼبمذبولاٌـظؿيمؼبماٌضلمضدعومؼبمسؿؾمومتقاجففيتاظموتاظؿقدؼوتؿؿـؾم-م3:2

اظؿؼـقنيمؼبمذبنولمتؼندؼؿممممموتفنماهلنيمغقسقنيمخربمو(م3)؛مدقودوتماألعـماظغذائلاظزراسيمومسؿؾفومؼبمذبولماظؿغذؼيمؼب

مقاتٍماٌلنؿؿدةمؾندروسماٌلنؿػودةمواألدظنيمواظـنممممظمعـففقي، بطرؼؼيمأطـرمواإلدعوج،(م4)ذؼي؛ماٌشقرةمبشلنمدقودوتماظؿغ

ظنؿماٌعؾقعنوتمسنـماألعنـمممممغ بننيممصنالتماظمدسقؿتنمو(م5)اٌلوسدةمؼبمذبولماظلقودنوت؛ممؼبمتؼدؼؿمعـماٌشورؼعماٌقداغقيم

ظعؿؾمسؾكمسبقمأطـرمصعوظقنيمؼبمزبؿؾنػماظؼطوسنوتمممماو(م6)ذبولماظلقودوت؛م اٌلوسدةمؼباظغذائلمواظؿغذؼيموبنيمتؼدؼؿم

اٌلنوسدةمؼبمذبنولمممبؿؼندؼؿممماٌعـقنيمماظشؾبنعىماإلداراتمومبننيماظؿعنوونمبشنؽؾمأطـنرمصعوظقنيمممممو(م7)؛ماظزراسي خورجمضطوع

اظيتمبؽـمأنمتعؿؾمبشؽؾمصعنولمجـؾنومإظبمجـنىمعنعممممم ؿعوونمععماٌـظؿوتماألخرىاظوم(8)اظلقودوتمداخؾماٌـظؿي،م

 واٌعفدماظدوظلمظؾققثم،وعـظؿيماظصقيماظعوٌقيم،وبرغوعٍماألشذؼيماظعوٌلم،عـظؿيماألعؿماٌؿقدةمظؾطػقظيمعـؾ)ـظؿيماٌ

؛مسؾنكماٌلنؿقىماظالعرطنزيمممدسؿمترعبيموتـػقنذماظلقودنوتمممو(م9)م؛(وذظؽمؼبماظؾققثمؼبمذبولماظلقودوتماظلقودوت

م.ؼعينمذظؽماظؽـ مؿواظؿغذؼيمحقـمقاتٍاظلقودوتمسؾكمغمأثرتؼققؿمورصدموم(:)
م

ذاظعؿلذاطعقاري-ذزاي
م

ذ4515-4556اظعؿلذاطعقاريذيفذاظػرتةذم-1

م

مدنؿعرضما،م(22ماٌؾقنؼم)م3115اظعؿؾماٌعقوريمؼبمذبولماظؿغذؼيمعـنذمسنومممممـقظدتمسدةمعؽوتمعـماألعـؾيمستذ-3:3

ملمؼؽنـمعنـماظقاضنحمظػرؼنؼممممممإالمأغنفمعـ مظ سفنوب،مم اظعؿؾموطؿ.مسقـيمأربعنيعـممقيعؼطعذرضبيممعـفومؿؼققؿاظمصرؼؼ

ايوالتماظنيتمجنرىمصقفنومممممبودؿــوءوملمؼعرلمبوظضؾط،مأوظقؼؿفو،م رتقىػذهماٌـؿفوتموتمجرىمهدؼدظؿؼققؿمطقػما

ثنالثمممؼبماألربعقنماظنيتمجنرىمادؿعراضنفوممم ؿفوتاٌـموصؾبـػً .اآلخرؽؿؾمبعضفومؼطقػممعـماٌـؿفوت،مإغؿوجمدؾلؾي

أصضنؾماٌؿوردنوتمواظندروسممممتقثقنؼمموم،تؾنودلماٌعنورلممو(م3)،متقجقفقنيموأدظنيمم عؾنودئم(م2:م)ذبؿقسوتمرئقلقيمػل

م.واألررماظؼوغقغقيماظلقودوتمواالدرتاتقفقوتموتتقجقفو(م4)اٌلؿػودةم

م

االحؿقوجوتمعـماٌغذؼوت،ماظذيمجنرىمتـووظنفمبشنؽؾمممموالمؼشؿؾماالدؿعراضماظعؿؾماٌؿعؾؼمبرتطقؾيماألشذؼيمو-م3:4

عـػصؾمؼبمػذاماظؿؼرؼر،معـؾفمعـؾمادنؿعراضمسؿنؾماٌـظؿنيمؼبمذبنولماظؿغذؼنيماٌؿصنؾمبوإلحصنوءاتموغظنؿماٌعؾقعنوتمممممممممم

م.واظؿؼققؿ
م

ذاألػؿقةذباظـدبةذظؾؿـظؿةذواظبؾدانذاألسضاء-ذ4
م

طوئػيموادنعيمعنـمضضنوؼوماألعنـمممممب ٌعقورؼيمذاتماظصؾيسؾكماظرشؿمعـمأنماٌـظؿيمضدموظدتمسددامعـماٌـؿفوتما-م3:5

ـم،ماظغذائلمواظؿغذؼي ،مأوماظردنوئؾماحملقرؼنيماٌشنرتطيممم اٌقاضنقعممصؾؿمؼـؾـؼمسـمػذاماظعؿؾماٌعقوريمدقىمسددمضؾقؾمعن

م.اٌـؿفوتماٌعقورؼيمإسدادهدؼدمأوظقؼوتممررقوضقحمؼبم وػقمعومؼعؽسمسدم
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ذاطبادئذاظتوجقفقةذواألدظة
م

ظؾؿلننموظنيم عؽؿقبننيمؼبماٌؼننومماألولمواألدظننيماظننيتمجننرىمادؿعراضننفوممععظننؿماٌؾننودئماظؿقجقفقننيومأنمؼؾنند-م3:6

نمسـمتـػقذماظرباعٍماظؼوئؿيمسؾنكمتؾنؽمممقنمعـماٌلؿقىماٌؿقدطماٌلموظقواٌقزػموتاظلقودمواضعقايؽقعقني،ممبـمصقفؿم

ـمممصنم.ماظلقودنوتم موتاظلقودنممواضنعلمػنقمتزوؼندممممراضنفوماظنيتمجنرىمادؿعمماٌؾنودئماظؿقجقفقنيممم وظغرضمعنـماظعدؼندمعن

إدعنوجمموماٌنقادماظغذائقنيمواظقضنقدمممأدنعورمممارتػنوعممظؿقندؼوتماىدؼندةمعـنؾمممامعقاجفنيممبنيودرتاتقفقوتمسؿؾقيمترتاوحمب

ظلدنرممويماألعـماظغذائلمواظؿغذمدسؿمخدعوتماإلرذودماظزراسلمظؿقلنيإظبمادرتاتقفقوتماظؿغذؼيمؼبمدقودوتماظؿـؿقي،م

م.ـؼقػعـمخاللماظؿواجملؿؿعوتماحملؾقيم

م

مصنؾيماٌؿماألدظنيمعـنؾمممبعضماٌـشقراتمعػقدةمأؼضومظؾؿـظؿوتمش مايؽقعقنيمواٌـظؿنوتماإلمنوئقنيماألخنرى،ممممو-م3:7

ي،مواظؿغنذممـؼقنػمايقنوة،موعنقادماظؿممؾؿندئنيمسؾنكماظزراسنيمومممتدرؼىماٌنزارسنيماٌم،موعدارسماٌزارسنيمتدرؼىمدارسمب

مٌـظؿنيمسؾنكموجنفماًصنقصمأنمامممموالحظماظؿؼقنقؿمسؾنكماظصنعقدماٌقنداغلممممم.يوضعمبراعٍماظؿغذؼيماجملؿؿعقمإرذوداتو

.مقطنوالتماألعنؿماٌؿقندةماألخنرىممممإذامعومضقرغنًمبمماظعؿؾلمعقوريتؿقحمهلومتؼدؼؿمعزؼدمعـماظؿقجقفماٌمتؿقاصرمهلومأدوات

ـممميدعًمؼبمعممتراتمزبؿؾػاظيتمُضاألطودبقيممقرضوتأؼضومسددمعـماظ ػـوكو ظؾنوحـنيممامؿؿنوممهظنكمبوػمأنممواظنيتمبؽن

م.بشلنماظلقودوتموتاٌشقرةمظؾقؽقع أؼضومدورامؼبمتؼدؼؿماظذؼـمبؽـمأنمؼمدوااىوععقنيمؼبماظؾؾدانماألسضوءم

م

ـمممص،مغفٍماظؿغذؼيماظؼوئؿيمسؾنكماألشذؼنيمممؿعزؼزظمعفقلةمسؾكمأصضؾمسبقوؼبمحنيمأنماٌـظؿيم-م3:8 مقؾندومأنماظؽنـ معن

م.اٌـػنذمؼبمذبنولماظؿـؼقنػماظؿغنذويممممماظـطنوقم قادنعماظ،معـؾماظعؿنؾممدؿكداموالبسالضيممهلومؼبمػذاماجملولماتاالدؿـؿور

اٌعندمعنـمأجنؾمممممغقؾنولمؼبمدظقؾماظؿغذؼيمظلدرةمعـمماتضحموصؼومٌو،مبوٌعرصيماٌلؿفؾؽنيمؿزوؼدظمعفؿوماظعؿؾموؼعؿربمػذام

مؿؼـقنيمعنـماظـوحقنيماظممميفومحدؼـادؿعراضاظيتمجرىميمواظؿغذـؼقػمزبرجوتماظؿموطوغً.مدرواأُلماٌـظؿنيماجملؿؿعقني

مملأخنرىموممؿوثؾنيمؼبمبؾندانمماٌشنورؼعمماٌملعنقزػمعشورطيممؼبمععزلمسـمصؼدمُاغؿفًمؼبماٌعؿودوععمذظؽ،م.موجقدةماإلغؿوج

م.(ؼبمأصغوغلؿونموعقزاعؾقؼ بقضقحمضدمهؼؼمػذاماظؿعوونموإنمطون)عمؼرواٌشؼبمشرطوءمتشؿؾماظ

م

موتلننؿفقىمواضننقي،موأػننداصومردننوئؾمبصننػيمسوعننيمظؿغننذويامـؼقننػؿقجقفقننيمبشننلنماظؿاظؾننودئموتننقصرماٌ-م3:9

ضندمتؽنقنمممواظنيتممبعقـفنوممموتموغظؿمشذائقيظـؼوصمعصؿؿيسؿؾقيممتقجقفوتمتطؾىالحؿقوجوتماٌؿوردنيمؼبماظؾؾدانماظيتم

م.اظؾؾدانماألخرىممبومؼالئؿمزرولػمقعـودؾيمظؾؿؽق
م

م
مدورةمزاعؾقننومٌؼننرراتممموثقؼننيمعننـماألعـؾننيماىقنندةمظؾؿـؿفننوتماٌعقورؼننيمؼبمذبننولماظؿـؼقننػماظؿغننذويممممممم

وػنذهماظقثقؼنيمعفؿنيمغظنرامألنمدنقءماظؿغذؼنيمبننيممممممممم.3اٌودةماظؿؽؿقؾقيمظؽؿوبماٌعؾؿمظؾصػم،ماألدودلماظؿعؾقؿ

وشوظؾومعومالمتلؿفدلمتندخالتماألعنـماظغنذائلمػنذهماظػؽنيمبشنؽؾممممممم،ماألرػولمؼبمدـماظدراديمؼبمزاعؾقومعرتػع

عنـمعشنوطؾماظؿغذؼنيمؼبمزاعؾقنومتؿصنؾمبوظعنوداتماظؿغذوؼنيموطنذظؽمممممممممموبوإلضوصيمإظبمذظنؽ،مصنننمطنـ اممم.معؾوذر

م.بويصقلمسؾكماألشذؼي،موتفدلماٌـففقوتماٌلؿكدعيمإظبمتعزؼزماظصؾيمبنيماٌدرديمواٌـزل
م
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م
جمودعنمإسؿؾقيمبفوم إلزفورماظؽقػقيماظيتمبؽـمأنمتؿؿمظيتمجرىمادؿعراضفوأصضؾماٌـؿفوتماٌعقورؼيماوعـمبنيم-م::3

ـمماظقرضنيماٌعـقغنيمممممؼبماظلقودنوتماظقرـقنيمممويواظؿغنذممغنذائلماألعـماظ ٌلنوسدةمؼبمذبنولممموتؼندؼؿماماظغنذائلمم تعزؼنزماألعن

ؿقؼقنؼممباظؾؾندانمممطؾؾنوتملنؿفقىمظمتوثقؼنيمعػقندةمظؾغوؼنيمممم وػنلم.مرباتاظدروسماٌلؿػودةمعنـماًنمم:ماظؿغذؼيمدقودوت

وآظقنوتمممألعـماظغنذائلمواظؿغذؼنيممامدقودوتمعوجإدمهلنيمعـمأجؾمؼطرياظعوٌلمواظ ؼنياٌلؿقمسؾكمبنيماألررماظؿؿودؽ

الدنؿـؿورماالجؿؿنوسلموايندمعنـماظػؼنرممممممبوأنمتنرتؾطمممصبنىمعوظيماظػلقودوتماظمأنمقرضيوتؾنيماظم.األعـماظغذائل حقطؿي

ؼبمذبنولمممبـفنوحمماٌلنوسدةمتؼندؼؿمممؼبماظنيتمتؿؾنعمممقضنحماًطنقاتماٌشنرتطيممموت.مقندةماىؾقوغوتماظودقودوتماظؿـؿقيمو

اإلصرادؼنيماٌدرجنيممممدرادنوتماظومدروسماظرئقلنقيمواظنم.مؿومتظفرمأنماظقضعمؼبمطؾمبؾدمطبؿؾػمسـماآلخربقـم،اظلقودوت

م.جقاغؾفووٌقاضقعماظرئقلقيمؼبمعبقعمبوترتؾطممععروضيمسرضومجقدامصقفو

م
م

ماظزراسقنيمملقودنوتماظقضحمطقػمبؽنـمظؾؿـظؿنيمادنؿكداممممماضفومواظيتمتدؿعرجرىماوعـماظقثوئؼماظؼؾقؾيماظيتم

ـممدنؿفالكماألدنرمما زؼنودةممبفندلمصنرؼحمػنقممممؼبماٌـزل،مشذؼيتعزؼزمإغؿوجماألمؼبميواظغذائق ماألشذؼنيماظغـقنيمممعن

موؼؿؿوذنكمػنذاممم.درتاتقفقوتماظؿغذؼيماظؼوئؿيمسؾكماألشذؼيمؼبمبـغالدؼشام،ماظقثقؼيماٌعـقغيموٌغذؼوتماظدضقؼيب

جيمعـموجفيمغظرماىفنوتماظعوٌقنيمممعـمخاللماظزراسي،موؼلدمحومععماٌقزةماظـلؾقيمظؾؿـظؿيمؼبمتعزؼزماظؿغذؼي

اظؼوئؿنيمسؾنكمممماظؿغذؼنيممغفٍمٌومؼصؾحمؼبماألدظيماظػفؿماظؼوئؿمسؾكمعـمعزؼدإظبمماألخرىمؼبمذبولماظؿغذؼياظػوسؾيم

معػقندامموتؼدمماظقثقؼيمتقجقفوتمسؿؾقيمجـؾومإظبمجـىمععماآلثنورماٌرتتؾنيمسؾنكماظلقودنوت،موسرضنوممممم .شذؼياأل

ؼشنؿؾممغظوممشنذائلمممإلتؾوع إصبوبقيمقاتٍغمإظبموجقداظدراديممتقصؾًو.مٍمواظـؿوئٍظؾطرقمواظـفموتػصقؾقومظؾغوؼي

اظؿؼرؼرمغػلنفمبعنضمأوجنفمممم ؼالحظوععمذظؽ،م.مدضقؼيموخبوصيمظؾـلوءمواظػؿقوتاظغذؼوتماٌواظربوتقـوتممتـوول

ـنوتممعقاظموضؾنيمسنددمم،متاظؿندخالممصنرتةمضصنرممو ،ممبومؼبمذظؽمشقوبمأيمبقوغوتمأدودنقي،مياٌـففقمؼبماظؼصقر

ٍممًحقلمعومإذامطوغ ،ماألعرماظذيمؼـ متلوؤالتاٌراضؾي أحندممػنذامموؼشنؽؾمم.مبدضنيممضندمُأخؿنربتمممصعوظقيماظنـف

ـظؿيمملموؿنعمذبؿقسنيمطنؾ ةممممتش مإظبمأنماٌضعػممجقاغىمخاللمذظؽ،موؼعؽسماعػقدؼعدممعـشقرسققبم

م.غذؼياظيتمتمطدمأنماظؾبفٍماظؼوئؿيمسؾكماألشذؼيمتصؾحمظؾقدمعـمدقءماظؿماألدظي عـ
م

م

محؿػؿنومطايندائؼماٌـزظقنيممممأسالهمؼبمبـغالدؼش،معـنؾممشورمإظقفوعـؿفوتمععقورؼيمأخرىمصوثؾيمظؿؾؽماٌوػـوكممم-411

عنـماًنربةمؼبمممعلنؿؿدةممايندائؼماٌـزظقنيممممػالحنيمظتقجقفنوتمسؿؾقنيممممتؼندممميتاظنمم،(3117)مؿقلنيماظرصوهماظؿغذويظ

وذوركمؼبمإسدادمػذهماظقثقؼيمإثـونمعنـمم،موتقصقوتماٌؿعؾؼيمبوظلقوداظؿمإظبمجوغىعبفقرؼيمالوماظدبؼرارقيماظشعؾقي،م

م.اظؽؿوبماظذؼـمذورطقامأؼضومؼبمإسدادموثقؼيمبـغالدؼش

م

ظقاضننعلممعننقجز:مإدعننوجماسؿؾننوراتماظؿغذؼننيمؼبماظلقودننوتمواظننرباعٍماإلمنوئقننيممصننننموثقؼننياظـؼننقضموسؾننكم-م412

بعنضممصنغفنومتضنؿممم،م(3115)مطوغًمعـشقرامصدرمؼبموضًمدنوبؼمنموإ،ماظلقودوتموزبططلماظرباعٍمؼبماظؾؾدانماظـوعقي

مأخنرىممـشنقراتمؼبمعسدؼندةمعنـمضؾنؾمممممطرمعنراتمومذؾبأم،وحؼقؼقموتقجقفمأسؿمعـمأنمؼؼدممفوػقدةمظؽـماظؽـ معـاٌـؼوطماظ

م.وأؼـمتؽؿـماظؿقدؼوتمصُؾحومؼٌاظؽـ معـماألدظيمموالمتؾبؼِدممطؿؾودئمتقجقفقي
م
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أنمتقضقنًمممؼؾندوموم3119سنومممػقمعـشقرمغؾبشرمٌقاجفيمارتػوعمأدعورماٌقادماظغذائقيمتـؼقػماٌلؿفؾؽنيموعـشقرم-م413

أدنعورماٌنقادماظغذائقنيمسؾنكممممم ارتػنوعممتؼؾقؾمأثنرمإظبمماظذؼـمؼلعقنمعػقدمظؾؿلموظنيمايؽقعقنيأغفمومظؾغوؼيعـودىم غشره

مدؼنمقدؼؿعؾنؼمبوظؿمجدؼندمأومممهؼنقصرم ضؾقالمعـماحملؿنقىماظنذيممموععمذظؽ،مصنن.ماألعـماظغذائلمواظؿغذؼيمظؾلؽونماظضعػوء

سؾكمدؾقؾماٌـنولمم)محلىماٌقضعمضرتاحوتهؾقؾماالؿـظقؿ،معـؾماظمهلنيمعـملؿػقددقرتػوعمأدعورماٌقادماظغذائقيموبو

عـماظـوحقنيمممظؾػؽوتماٌعرضيمظؾكطرمكؿؾػياٌالحؿقوجوتماموحلى،م(اظرؼػقياٌـورؼموموذؾفمايضرؼيايضرؼيمماٌـورؼ

م.اظؿغذوؼي

م

،ماظنيتممشذؼيسؾكماألميظـفٍماظؼوئؿتقضحمااظيتممضؾقؾمعـماٌؾودئماظؿقجقفقيالمؼقجدمدقىم،موعـمغوحقيمأخرى-م414

ماٌـنول،متعزؼنزمم سؾكمدؾقؾسـمررؼؼمودوئؾمعـفو،ممدقءماظؿغذؼيماتؼوءسؾكمماظيتمترطزتعؿؾمظدسؿموهلنيماظؿغذؼي،مأوم

ؾؿؾنودئماظؿقجقفقنيمممظبؽنـممو.ماإلغؿوجقيماظزراسقي لنيجزءامالمؼؿفزأمعـمهمسؿؾورهوبموياألعـماظغذائلمواظؿغذمهلني

ـمقاتٍمتغذوؼيمظؿقؼقؼمغواجملؿؿعوتم األدرماظعوعؾنيمؼبماإلرذودماظزراسلمؼبمدسؿمحؼومتلوسدمعـمػذاماظـقعمأن  أصضؾمعن

سؾنكمماظنيتمتلنوسدمممماألشذؼنيمموهلنيمدبنزؼـماحملوصنقؾمووفقنزمممماإلغؿوجخاللماخؿقورماحملوصقؾموهلنيمتؼـقوتم

مدائؼاينموماظعوئؾقنيمإلغؿنوجماظغنذاء،ممممعـنؾمايندائؼمم جقداماخؿربتغؾبففوممثوئؼتعرضماظقو.مسؾكماظؼقؿيماظغذائقيمايػوز

عػرشومعنـمغوحقنيموطلغنفمثؼنىمعػؿنوح،موذظنؽمًدعنيماٌؿضنررؼـمعنـممممممممممماٌعروصيمبـؼىماٌػؿوحمألغفومتلخذمذؽالمدائرؼو

نغؿنوجماظـنروةمممبموؿقلننيماظؿغذؼنيمعنـمحقنٌمصنؾؿفمممممبمتنربطمػنذهماٌؿوردنوتممممال فنومص وسمغؼصماٌـوسيماظؾشرؼي،موظؽـ

م.إدارةمعومبعدمايصود ايققاغقي،مأو

م

واٌـظؿنوتمممٌنقزػلماظنقزاراتمايؽقعقنيمواٌـظؿنوتمشن مايؽقعقنيممممممماظؿقجقفنوتماٌؽؿقبنيممغقعمآخرمعـمومثيم-م415

ارسنيماٌؾؿندئنيمسؾنكمممعندارسمتندرؼىماٌنزمممتشنغقؾمممظؾندءمػقماظدظقؾماظشوعؾمظؾكطقاتماظؿدرصبقنيممماجملؿؿعقيماحملؾقي

ظنفمأػؿقنيمممؼدممذرحومعػصالمسنـمطقػقنيمتـػقنذمبرغنوعٍمممممت،مرقؼؾيموإنمطوغًقثقؼي،مظػذامعـولمجقدمو.مايقوةاظزراسيمو

قصرمتقجقفنوتمعػصنؾيممماظؼؾقؾمعـفومؼنممإالمأنيمػوعخطقاتمإظبممبشؽؾمعؿؽرروثوئؼمأخرىمطـ ةمتش موم؛اٌـظؿيمظقالؼي

ماظيتمُأسدتمعـمخاللمذراطيمبنيماٌـظؿيموبرغنوعٍماألشذؼنيماظعنوٌل،مممم،اظؿقجقفقيماٌؾودئضدموضعًمو.ماظؼؾقؾ عـمػذا

م.واظضعػوءماٌؿضررؼـمعـمص وسمغؼصماٌـوسيماظؾشرؼي لسدادماٌؿزاؼدةمعـماألرػولماظقؿوعكظمظالدؿفوبي
م

م
قومؼبمصنقغيممومثيمعـولمجقدمسؾكمعـؿٍمععقوريمؼقضحمطقػمبؽـمظقثقؼيمضص ةمبراضيمتؼدؼؿمردوئؾمععؼدةمغلؾ

ممم:دندماظػفنقةممعقجزةمواضقيموعؿوحنيمبلنفقظيمظقاضنعلماظلقودنوتمظ رنالعمسؾقفنوموػنلماظقثقؼنيماٌعـقغنيمممممممممم

وتؼنرماٌـوضشنيمبوظندورماظنذيمتؾعؾنفمممممم.مبرغوعٍماٌـظؿيمظؾؿلوواةمبنيماىـلنيمؼبمذبولماظزراسيمواظؿـؿقيماظرؼػقنيم

اظلنققمايدؼـني،مسؾنكمسبنقمؼضنرمبنوٌرأةمؼبممممممممسالضوتماظؼقةمؼبماظدؼـوعقوتماىـلنوغقيموعندىمتلثرػنومبؼنقىمممم

وتعطلمبعضماألعـؾيمذاتماٌصداضقيمسـمطقػقيمدسؿماٌـظؿيمظؾؿلوواةمبنيماىـلنيمؼبمسؿؾنفو،مورشنؿممم.ماظغوظى

أنمععظؿماألعـؾيمتشؿؾماظرجولمواظـلنوء،مصنغفنومالمتؾنيبمبوظضنرورةماالحؿقوجنوتماٌؿعؾؼنيمبوظـلنوءمبوظؿقدؼندممممممممم

م.واظؼققدماظيتمتصودصفـ
م

م
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ػنذاممإالمأنمم،ؼبمذبولماظؿغذؼيموص وسمغؼصماٌـوسيماظؾشرؼيماظعوظقيماىقدةمؾعضماألسؿولباضطؾعًماٌـظؿيمو-م416

ؼبمػنذامممغلنؾقيممقنزةممبماٌـظؿنيممصؿؿؿعايؽقعقي،موبوظؿوظلم بعؿؼماظعدؼدمعـماظقطوالتمواٌـظؿوتمش مصقفمذبولمتشورك

جقندةمظؽـفنومممصنقوشيممماٌؼوظنيماًوصنيمحبندائؼمثؼنىماٌػؿنوحممممممًصنقغممعؾكمدؾقؾماٌـولص.ماجملولمػقمأعرمعشؽقكمصقف

يمؼبمعـؿصنػماظعؼندمممصوثؾأسؿوالموعـظؿوتمأخرىممعـظؿوتمش محؽقعقيبوظػعؾممغشرتؼبمحنيم،م3119غؾبشرتمؼبمسومم

م.األولمعـمػذاماظؼرن
م

ذتبادلذاطعؾوعاتذوأصضلذاطؿارداتذواظدروسذاطدتػادة
م

ووضنًمإسندادػو،ممم.مسؾكموجفماًصقصماألسضوءماظدولمعـمأجؾماظؿغذؼيسـميماظؼطرؼماٌقجزاتأسدتماٌـظؿيم-م417

ؾؿمذنراتماألدودنقيمممظماتؿضنؿـمععؾقعنوتمإحصنوئقيموتػلن مممموم،ؾقؽقعنوتمظمبوظـلنؾيممذنوعؾيموعػقدةمطوغًمتعؿربموثقؼيم

ميوظنيموامواظؾـقنيماظؿقؿقنيمواًندعوت،مممم،االضؿصنودؼيموظنيمموايمصقؿومؼؿصنؾمبوىقاغنىماظدبقشراصقني،مممؾؾدمعوماٌؿعؾؼيمب

 ،متػؿؼرضؿـمبؾدانمأخرىعػقدةمبشؽؾمخوصمؼبمبؾدانمعـؾمأوروشقايموبوراشقايموشقوغوممسؿربتاوم.ؼيوواظؿغذمياظغذائق

ظؾقضنعمممبوظـلنؾيممتذطرموملمتعدمهلومأػؿقي،محوظقومجدامصؼدمأصؾحماظؽـ معـفومسؿقؼوععمذظؽ،م.محصوئقيإإظبمععؾقعوتم

مإذاعنومممهنددمو ػنذاماظعؿنؾمممدورػنومؼبمأنمتلنؿعرضماٌـظؿنيممموؼـؾغلم.مقدػوقجبسؿقعوممسؾؿمنياٌقزػظقسمظدىموماظؼوئؿ،

ـمبوعومإذامطونمبؽـماظؼقوممبذظؽمطوغًمػذهماٌقجزاتمالمتزالمالزعيم سؾنكمممصؼندمسؾنؿمصرؼنؼماظؿؼقنقؿمممم.موظؿعوونمععمآخنرؼ

م.غلكومعقجزةمأضصرمؼبمشقوبمهدؼـوتماٌـظؿياآلنممؼعددؾقؾماٌـولمأنماظؾـؽماظدوظلم

م

ٍممأصضؾبنيموعـم-م418 ػنذهممتفندلممو.محوظنيماغعندامماألعنـماظغنذائلممممتؼنورؼرممماٌـظؿنيممتعندػومماٌعقورؼنيماظنيتممماظـنقات

منياظرئقلقيمىؿفنقرمسنوٌلمعنـمواضنعلماظلقودنوتمايؽنقعقممممممماظؼضوؼومواالووػوتحمذروتلؾقطماظضقءممإظباٌـشقراتم

ًمعـودنؾمصفلمذوعؾيمو.ماظــوئقيمواألطودبقنياظقطوالتمووطوالتماألعؿماٌؿقدةمو ،موبوظؿنوظلمذاتمأػؿقنيمطنؾ ةمممميماظؿقضقن

ماًقنوراتموربدودؼنيممقنوراتممؿخاالبصنعقبيممم3119متؼرؼرمحوظيماغعدامماألعـماظغنذائلمظعنومممموؼعرتل.ماألسضوءمظؾؾؾدان

رمتؼرؼنم وؼؾبنربزم.مأدنعورماٌنقادماظغذائقنيمواظقضنقدمممماظزؼنوداتمؼبممظؾؿكػقػمعـمآثورممدعقفواظؾؾدانماظػؼ ةمؼبم حؽقعوتمأعوم

ؼبمإعؽوغفنوممم،األشذؼنيممألزعنيمأدنعورمممسرضمدؾٍؾمبـنوءٍةمظؾؿصنديممأػؿقؿفمعـمخاللمماغعدامماألعـماظغذائلمؼبماظعوملمحوظي

م.وؼبماظقضًمغػلفمتعزؼزماألعـماظغذائلماٌالكماظصغورمعلوسدة

م

اآلثنورممم-مبشنلنماألزعنوتماالضؿصنودؼيمممم:311حوظيماغعدامماألعـماظغذائلمؼبماظعنوملمظعنوممممموععمذظؽ،مصننمتؼرؼر-م419

دنؾؾمعقاجفنيماألعنـماظغنذائلمممممؼـنوضشمممصفنقمالم.ماظؿغذؼنيمماظزراسيماظؼوئؿيمسؾكمدسؿمالمؼشددمسؾكم-واظدروسماٌلؿػودةم

سنـممم3121حوظنيماغعندامماألعنـماظغنذائلمظعنوممممممممتؼرؼنرمبقـؿومتـوولم.م(عـؾماظربازؼؾ)ؼبمدقوقمايؼمؼبماظغذاءممواظؿغذوي

طنونمؼـؾغنلمأنممممؿغذؼني،موظؽنـمغظنرامألػؿقنيمػنذاماىوغنى،ممممممظؾعدماٌؿعؾنؼمبوظماغعدامماألعـماظغذائلمؼبماألزعوتماٌطقظيما

م.صصؾمؼبماظؿؼرؼرمؼؾبكصؽبصمظف
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ذاظدقاداتذواالدرتاتقجقاتذواألررذاظؼاغوغقة

م

اظلقودنوتمممواضنعلمشنؽؾماحؿقوجنوتممماظطنقلمومعـمحقنٌماظمععظؿماظقثوئؼماٌعقورؼيممؼبماألشؾىماألسؿ،مالمتؾيب-م:41

ضـنوعممإمإظباٌـظؿنيمممصقفنوممتفدلموالتماظيتؼبماجملو.ماظرئقلقيموتؼدممايؾقلمواظؿقصقوتمقثوئؼمعقجزةمتؾكصماظؼضوؼوظ

ماٌصنؿؿيمطـنرمإصبنوزاممماألقثنوئؼممتـطقيماظماظدسقةمإظبمإجراءمتغق مؼبماظـظرة،مزاؼومغفٍمععني،مأومباٌلموظنيمايؽقعقنيم

م.إظبماىؿفقرماٌلؿفدلسؾكمإعؽوغقيمأطربمظؾقصقلم بشؽؾمجذاب

م

اظؿغذؼنيمؼبمممتااسؿؾنورممجودعنمعنقجزمإمبنسندادممم3115مضقوعفنومؼبمسنوممممعـشقراتفومعـذمؼبزتماٌـظؿيمتؼدعومحروأ-م421

ماهلندلمعنـمػنذهماظقرضنيممممموطنونم.ماظلقودوتموزبططلماظرباعٍمؼبماظؾؾندانماظـوعقنيمممضعلقااظؿـؿقيموبراذبفومظ دقودوت

تماظؿغذؼنيمؼبماظلقودنوتماإلمنوئقنيمذاتمممماسؿؾنوراممإلدعنوجمدنرتاتقفقوتمسؿؾقنيمممبومـوعماظلقودوتتزوؼدمص(م2:م)عومؼؾل

 وؼمطندم.موتؾؿغذؼيمسؾكمعلؿقىماظلقودظمسقةلداةمظؾدبواظؿغذؼيمماظرسوؼيماظصققيمزوؼدماظعوعؾنيمؼبمذبولوت(م3)م؛اظصؾي

ـمم؛اظـؼوطماٌػقدةمبعضمؼدمضطوعمعـودىمظؿعزؼزمايوظيماظؿغذوؼي،موؼأطـرماظؿؼرؼرمأنماظزراسيمػلم مػنذهماظـؼنوطممموطـ معن

أؼنـممتؾبنؾنيممومدسؿيمبلدظيمتربػـمسؾكمعومؼصنُؾحمعمواألعـؾيماظقاردةمؼبماظقرضيمش .معـمضؾؾمطـ ةمطرمعراتأومذؾبمغوؼيظؾسومم

م.تؽؿـماظؿقدؼوت

م

بؽـفومعنـممصرؼدم قضعمبمتؿؿؿعمصقفماٌـظؿيمرمبومػقمذبولذبولماظلقودوتمواالدرتاتقفقوتمواألررماظؼوغقغقيمو-م422

سؿنؾماٌـظؿنيمؼبممموؼؼندممم.ماألسضوء بنيماظؾؾدانمؿطؾعلواظرباعٍمذاتماظػؽرماظلقودوتموتشفعماظموإبداسقماتػؽ أنمتػؽرم

اظػفنقةماٌعرصقنيممممإظبمددمايؼمؼبماظغذاءمبشلنماظؿقجقفقي اٌؾودئدؾلؾيموتلعكم.مسؾكمذظؽمذبولمايؼمؼبماظغذاءمعـوال

مػنذهماظلؾلنؾيمممتنقصرمو.مؼمؼبماظغنذاءماألسضوءماظراشؾنيمؼبمايؿوؼنيماظؿشنرؼعقيمظؾقنمممممؾؾداناظمسـمررؼؼمععوىيماحؿقوجوت

ايؼنققماالضؿصنودؼيممم وتشنؿؾم،ماٌػنوػقؿماظؽوعـنيموراءماينؼمؼبماظغنذاءمممممتؾؾقنيمذنوعؾيمحنقلمطقػقنيمتػلن مومممم تقجقفوت

ؾػؽنوتماظضنعقػيموأدنؾوبممممظإجنراءمتؼقنقؿممم لؾلؾيمتقجقفوتمتػصقؾقيموأعـؾيمسؾكمطقػقياظموتقصرم.واالجؿؿوسقيمواظـؼوصقي

،ماظقرـقني،موطقػقنيمإجنراءماظؿندرؼىمواظندسقةمعنعمأصنقوبماٌصنؾقيمممممممم جراءاتماظؿشنرؼعقيمطقػقيمصقوشيماإلوضعػفو؛م

م.اظغذاء ايؼمؼبمأغشطيموطقػقيمرصد

م
م

 اظؼطنوعماظغنذائلمشن ماظرمسنلمؼبماظؾؾندانممممممتقاجنفمموسنقدموهندؼوتممػقممقومظؾغوؼيإسالعمومثيمعـولمٌقجزمعػقد

واظػرصيماظيتمتؿققفومظؾـنوس،مم،مرمسقياظذائقيمش مطقػقيمسؿؾمأدقاقماٌقادماظغمحقلجقدممقجزػقمعو.ماظـوعقي

.ماالضؿصودؼيمظؼطوعماألشذؼنيمشن ماظرمسنلمؼبمزبؿؾنػماٌندنممممم إحصوءاتمسـماٌلوػؿيموؼعرض.مأػؿقؿفوودؾىم

ؿ،موؼشن مإظبماظؼقؿنيماالضؿصنودؼيمواٌعقشنقيمهلنذاممممممقصنؿمجقدماظؿؾمووذوع(مصػقيم41)مؼبمذؽؾفمضص واٌقجزم

اظغذائقنيمشن ممم أدنقاقماٌنقادمممرونمأنوإضـوعماٌلنموظنيمايؽنقعقنيماظنذؼـمضندمؼنمممممقؼرمظؿـأعرمعػقدم وػق،ماظؼطوع

م.اظرمسلمؼلؿقؼماظدسؿمأصالصبىمتـظقؿفمأطـرمصومتشؽؾمعصدرمإزسوجممتشؽؾاظرمسقيم
م

م
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هندؼوتماظؿغذؼنيمواألعنـماظغنذائلمؼبماجملنوالتمممممم بشنلنموخ معـولمسؾكمتقظلماٌـظؿيمزعومماٌؾودرةمؼبماظؿػؽ م-م423

.ماظؿقضنرمؼبماظعنوملماظـنوعلممممازدؼنودمماظلقودوتمػقماظؿقنديماٌؿؿـنؾمؼبمممواضعلعـم ىدؼدةماظيتمتؿطؾىماػؿؿوعومأصضؾا

اظؿقندؼوتماٌلنؿفدةمممؼبمورضيمضدعؿفوماٌـظؿيمبشنلنممم3115اظضقءمسؾكمػذاماٌقضقعمؼبمسومم ودوسدتماٌـظؿيمؼبمتلؾقط
ماإلمنوئقنيمؼبممضؿصوداتماظزراسقياالؾيمجملظؽرتوغقيمإ،مؼبمرؾعيمعقيواظؿغذؼيمؼبماظؾؾدانماظـومتماألشذؼيودودقاظيتمتقاجفم

اظؿقنقلمؼبماألمننوطممممأثنرموتـنوضشماظـلنكيممم.م"مماظغذائلمواظؿغذؼي سؾكماألعـمأثرػو:مسقٌيمغظؿماألشذؼي"مسـسددمخوصم

ػقنيمسؾنكماظػؼنرمممماظرؼ صػمطقنػمدنقمثرمػنذامؼبماٌـنورؼممممتاظؿفزئيمواظؿقزؼع،مووورةماألشذؼيمو إغؿوجغظؿماظغذائقيمسؾكم

وؼلفؿماظعؿؾمؼبمػنذاماظؼطنوعممم.مبوظـظومماظغذائلماٌؿصؾيواألعراضمش ماٌعدؼيممتفوواألعـماظغذائلمودالعيماألشذؼيموجقد

اٌـنورؼمم تغ ماظـظؿماظغذائقيمؼبماٌـورؼمايضرؼي،موآثورػومسؾنكمطنؾمعنـماظنـظؿماظغذائقنيمؼبممممم بشلنمأثرؼبماٌعرصيماظعوٌقيم

المذهماظردنوظيمماظرتوؼنٍمهلنمممنأاٌعقنوريمم ظـوتٍامايوظلمهلذاموؼقضحماالدؿعراض.معقاجفؿفوطقػقيمايضرؼيمواظرؼػقي،مو

م.3115عـشقرمسوممعـذممؼؾدومأنمػذامملمؼؽـمربقرمترطقزمظؾؿـظؿيمؼبمبعضماٌطؾقسوت،موظؽـمؼزالمعلؿؿرا
م

ٌعفدماظندوظلممبنيماماٌعدةمبوالذرتاك،ماٌـوخمواظطوضيماظؾققظقجقيمسؾكماظؿغذؼيمتغ أثرممقمورضيعـولمآخرمػمثيمو-م424

اظلقودنوتمممواضنعلملنؿقىمعنـممماٌمرصقنعمعبفنقرممإظبمماظقرضنيمعقجفنيممموغظرامألن.مظؾققثماظلقودوتماظغذائقيمواٌـظؿي

احملؿؿؾنيمم واصقومظمثنورممقجزاتؼدممعصنغفوماٌؿعددماألررالمواظــوئلمواظؾوحـنيمواألطودبقني،ممسؾكماٌلؿقؼنيمايؽقعقني

اظؿـؿقنيمممسؾكاظطؾىمسؾكماظطوضيماظؾققظقجقيممموازدؼودتغ ماٌـوخممغؿوئٍوتؾقٌماظقرضيم.مخمسؾكماألعـماظغذائلظؿغ ماٌـو

 تقصرمععؾقعوتمبؽـمأنمتلوسدمايؽقعوتمواظقطوالتماٌؿعددةماألرنرالمؼبموضنعممو.ماٌلؿداعيمواألعـماظغذائلمواظؿغذؼي

م.هؼقنؼماألعنـماظغنذائلمواظؿغنذويماظعنوٌقنيممممممتقاجنفمماظنيتممظؿفدؼنداتمحندثمامبشلنمطقػقنيماظؿصنديمألممموتادرتاتقفق

متلنوسدممبقـؿنوماظـؼوشماظعوٌلمحقلماظؿغذؼيممإلثراء غقعماظعؿؾماظذيمبؽـمأنمتؿقدعمصقفماٌـظؿيمإرذودؼيمسـوػذهمورضيم

يمؼبماٌـظؿنم وبؽـمأنمتلوسدماظؿقصقوتماٌؿعؾؼنيمبوظلقودنوتمم.ماظـؼوشمحقلماظؼضوؼوموايؾقلتشؽقؾمؼبممؼبماظقضًمغػلف

م.ؼبمػذاماجملولملإغشوءمربقرمترطقزمعمدل
م

ذذتفاتصؿقمذاطـتجاتذوجود-ذ5
م

ػؿقنيموجنقدةمتصنؿقؿماٌـنؿٍمممممعنـمبقـفنومأممرتؾطمبعقاعؾمطنـ ة،ممؼممتؿعماٌـؿفوتممبؽوغيمبورزةعـماظقاضح،مأنم-م425

م.فادؿعؿوظمودفقظي
م

ذعبادئذتوجقفقةذوأدظة
م

ػنقمعؾندأمتنقجقفلممممسؾنكماٌلنؿقىماألدنريممممقؾماظؿـقعماظغذائلمدظمصقياٌؾدأماظؿقجقفلماألدودلمظؾؿقؼؼمعـم-م426

غظنرامممهلومأػؿقيمطنؾ ةمأداةممػقمودظقؾماظؿـقعماظغذائل.ماٌقدان علؿكدممسؾكمغطوقموادعمثؾًمأغفمؼؾؼكمتؼدؼرامطؾ امؼب

مىوتؿؿـنؾمإحندمم.مصفؿفنومبلنفقظيممماظشنلنماظؿؼـقيمبؽـمظغوظؾقيمأصنقوبمم ؾيبماظطؾىمسؾكمحؾقلمبلقطيمعـكػضيؼألغفم

ذظًموبؾبنمم.وظؿغ مؼبمحوظيماألعنـماظغنذائلمظلدنرمواألصنرادمؼبموضنًمعؾؽنرممممممبمـؾلتؿموأغفؼبماظرئقلقيمهلذهماألداةم غؼوطماظؼقة

ؼبماظضننػيم سؾننكمدننؾقؾماٌـننول)ػننذهماألدواتمؼبماظننـظؿماظقرـقننيمٌعؾقعننوتماألعننـماظغننذائلممإدعننوجمجفننقدمطننؾ ةمؼبم

ؼبم)موترصندموثنوئؼماظلقودنممم وأرنرمم،(ؼبمعنالويم)مظؾؿشنورؼعممدودقياألموتؿؼققؿاظ،مو(شزة،موعالوي،مواظصقعول/اظغربقي

بنيماٌـظؿنيموعؼندعلماًندعوتماحملؾنقنيمحنقلمممممم تشؽؾًمذراطوتمربؾقيمسوٌقيمضقؼي،موبوإلضوصيمإظبمذظؽ(.معقزاعؾقؼ

لنؿفدلممتواظؿندرؼىمسؾنكماألدواتماظنذيمممم األدواتمبنيمأصنرادمذبؿؿنعمغظنؿمععؾقعنوتماألعنـماظغنذائلمممممممعزؼزوتموربي

م.احملؾقنيمشلنوبماظأصق
م



PC 108/6 110 

 

 

ذاطعرصةذوأصضلذاطؿارداتذواظدروسذاطدتػادةذبادلت
م

 ايوظنيماظعوٌقنيمظؾؿغذؼنيمممماظنذيمؼؿـنوولمماظؿغذؼنيمممذبنولمظؿؼدمماحملنرزمؼبمماظؿؼرؼرماظلودسمضؿـمتؼورؼرماؼؼدمم-م427

عـوضشنيمذنوعؾيمممم،ـظؿنيماٌ اظنذيمأدنفؿمصقنفمعقزػنقمممم،مو(3121،اظؾفـيماظدائؿيمٌـظقعيماألعؿماٌؿقدةماٌعـقيمبوظؿغذؼنيم)

وجنقدمعبفنقرمطنؾ معفنؿؿمبنوألعـماظغنذائلممممممممؼبمضنقءماظؿغذؼيمسؾنكمغطنوقمسنوٌل،مممم ظؾغوؼيمظؾؼضوؼومواًقوراتمؼبمذبول

ؼبمتعزؼنزماألعنـممم"ماألعنـماظؿغنذويمم"سؾنكممماظصنرؼحماظؿؼرؼنرمإظبمضنرورةماظرتطقنزمممم وؼشن م.ماظعوٌلسؾكماظصعقدمواظؿغذويم

م.أوماظندخؾمالمتضنؿـمهلننيماظؿغذؼنيمممم/مامألنماظزؼنوداتمؼبماٌؿـنوولماظغنذائلمومممدقءماظؿغذؼني،مغظنرمم اظغذائلموايدمعـ

ؼبمذبنولمماظؿقجقنفمممؼندممتبقـؿنومم،مؼبمعـشنقراتفوممبؼندرمأطنربممؾؿـظؿنيمأنمترطنزمسؾقفنوممممظوػذهمػلماظـؼطنيماظنيتمؼـؾغنلمممم

م.هلوظلقودوتمواظرباعٍمظؾؿصديما

م

ـممااظقثوئؼماظرئقلقيمعـؾمتؼورؼرمحوظيممرجودب-م428 بؿصنؿقؿمجقند،موردنقعوتمممموجقند،مممبشنؽؾماظغنذائلمممغعندامماألعن

اينؼمؼبممواٌلنوػؿوتماهلوعنيماألخنرىمعـنؾمدؾلنؾيمممممم.مجقدةمهظكممبؽوغيبقضقح،موتقزعمسؾكمغطوقموادعمومععروضي
وسؾنكماظعؽنس،مصنننماظؿؼنورؼرماظرمسقنيمممممم.معودةمذوعؾيمؼبمذؽؾمعـماظلفؾمعؿوبعؿنفممعرضوت،معصؿؿيمبشؽؾمجقدماظغذاء

وأدنطرػومضنقؼيمصنومممممبشنؽؾمسلن ماظػفنؿمممؿيمٌـظقعيماألعؿماٌؿقدةماٌعـقنيمبوظؿغذؼنيمعؽؿقبنيممممالجؿؿوسوتماظؾفـيماظدائ

م.تربزمصقفوماظـؼوطماظرئقلقيموال،مصعؾيماظؼراءةمصبعؾفو

م

صغوظؾنومم،موعنعمذظنؽمم.مذاتمغقسقيمتؼـقيمجقدةموعؽؿقبيمجقداطوغًمدؿعراضفوماواظعدؼدمعـماظقثوئؼماظيتمجرىم-م429

وثقؼنيمرئقلنقيمواحندةمممممحؿكمؾقضًماظالزممظؼراءةغؿقفيمظو.مصػقيم311إظبمأطـرمعـموؼصؾممصػقيم81رقهلوممووزصب عو

ماظنذيمؼضنؿممؾؿـظؿني،ممظ اظرئقلنلممؿفنقرماىؿـمشن ماٌنرجحمأنمؼؼنرأماظؽنـ معـفنوممممممصماٌطروحيمصقفو،واظـظرمؼبماألصؽورم

مبوٌؽوغنيمممحمػنذهماظقثنوئؼممهظكمسؾكماألرجنممحنيمصػل،موبوظؿوظل.مزبؿؾػماٌلؿقؼوتمؼبمعشغقظنيعلموظنيمحؽقعقنيم

مواضنعلماظؼنراءمبننيممممسنددمؽنقنممؼأنمماٌنرجحمصؿـم،موطوالتماألعـماظغذائلماألخرىمواألودوطماألطودبقي عـدؿعؿولماالو

دندممم،اظؼنراراتمعـنؾمممعؿكنذيماظعدؼدمعـماٌقجزاتماظالععيماٌصؿؿيمىؿفقرمعلؿـ معنـممتعطلمو.مواظلقودوتمعـكػض
أعـؾنيمجقندةمظؾؿنقجزاتماٌؼدعنيممممم،اظرؼػقنيم ةمبنيماىـلنيمؼبمذبولماظزراسنيمواظؿـؿقنيممبرغوعٍماٌـظؿيمظؾؿلووا:ماظػفقةم

مؼظؾؿقضنقعمحنمم ؾطوبعماٌؿعددماألوجنفمظؽـفومتعطلمظماٌؽؿقبيمبنصبوزو ،تعززماظردوظيمبقوغقيمردقمبمواٌزودةبشؽؾمجقد،م

م.ضدره

م

بوظندروسممماٌؿعؾؼنيمأنمسنددامعنـماظقثنوئؼممممعـماظزؼوراتماظؼطرؼنيمممادؿكؾصفومصرؼؼماظؿؼققؿوعـمبنيماألدظيماظيتمم-:42

ظؿعزؼنزمايندائؼماٌـزظقنيمممممرائداٌشروعماظ،مسؾكمدؾقؾماٌـول)عؿؿدةمطؿطؾقسوتمإضؾقؿقيماٌلؿؿدةمعـماٌقدانمواٌاٌلؿػودةم
متممسؿنؾمصوثنؾممماٌلنؿـدمإظبماظدبؼرارقنيماظشنعؾقي،ممم ؼبمعبفقرؼنيمالومم3115-3113مؼبماظػرتةمظؿقلنيماظرصوهماظؿغذوي

وونوربمهلننيمممؼبمبـغالدؼش؛مم3117-3111مؼبماظػرتةمؾؾلؿـيمواظؿغذؼيظمشروعماٌؿؽوعؾاٌوغوم،ممًقؼبمصقمقوممبفاظؼ
وظؽـفنومبؾلنوريممم،مظؾغوؼي أنمتؽقنمعػقدةمبؽـ،م(وطؿؾقدؼوموعبفقرؼيمالوماظدبؼرارقيماظشعؾقيمؼبمأصغوغلؿونماٌؿوردوت

أخنرىمتؼندمممممثنيمعشنورؼعمممو.مضؾقال إالمادؿكداعوملؿكدمتؾبصالمظؿوظلموبومواٌعرصيمبفومضؾقؾيم،داخؾماٌـظؿيمش معشفقرة

ؼبمأصغوغلنؿونماظنذيمؼنربطمبرذبنيماظؿغذؼنيماجملؿؿعقنيمبوٌلنوسدةمؼبمذبنولممممممممم عـؾمسؿنؾماٌـظؿنيمم)علؿػودةمػوعيممودرود

.يتؾننودلماٌعؾقعننوتماهلوعننيمسننربماٌـظؿننعننـمأجننؾماالدننؿػودةمعـفننومؼبممصبننرمسؾننكماإلرننالقمإصنندارػوملم(ماظلقودننوت
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ذدرتاتقجقاتذواألررذاظؼاغوغقةاظدقاداتذواال
م

ػوماٌعفدماظدوظلمظؾققثماظلقودنوتممسدورضيمأمػل،ماظؿغذؼيمسؾكرمتغ ماٌـوخمواظطوضيماظؾققظقجقيمثأمإنمورضيمم-431

يمبشلنمتغ ماٌـوخمواظطوضنيماظؾققظقجقنممم3119سوممؼبمسؼدم ذياًوصماظماالجؿؿوع اٌـظؿيمعـمأجؾبوظؿعوونمععماظغذائقيم

،ماظقثقؼيمذاتمأػؿقنيمطنؾ ةموعػقندةممم ػذهموسؾكماظرشؿمعـمأن.ماألعـماظغذائلماظعوٌلمحقلخاللماٌممترماظرصقعماٌلؿقىم

اظلقودنوتمممواضنعلمطـ معنـمممش ماٌرجحمأنمؼؼرأػو صػقيمصؿـم97وحقٌمأغفومتؼعمؼبم،مصفلمعؼدعيمطقرضيمأطودبقي

م.ايؽقعقنيمؼبمذؽؾفومايوظل
م

ذدتخدامعؾوعاتذواالوغشرذاطظفورذاظ-ذذ6
م

واألدظنيمم.مػؽنوتمزبؿؾػنيمعنـماظقثنوئؼممممعؿعؾؼنيمبمأومادرتاتقفقوتمظؾـشنرمممردوئؾأيمسؾكمصرؼؼماظؿؼققؿممطؾًّعملمؼم-432

واظؿنزاممم طؾقنومسؾنكماػؿؿنومممممؿقضنػمأنمغشرماٌـؿفوتماٌعقورؼنيمؼممتش مإظبعـماظؾعـوتمسؾكماٌلؿقىماظؼطريمكؾصيماٌلؿ

سؾكماٌلنؿقىماظؼطنريمممماظشلن أصقوبمظدىمملمؼؽـبشؽؾمعلؿؿر،مو.مظقثوئؼاؿقزؼعمبمراداألصمأوماٌكؿؾػيعؽوتىماٌـظؿيم

لغفؿمؼعؿؼندونمأنممبنموأصنودوامم.منيووجنقدمضنقؼمممعـنربممظؾؿـظؿنيمماٌـؿفوتماٌعقورؼيمظؾؿـظؿيمحؿكمسـدعومطنونممـطوقدراؼيمب

عنـمممامأنوجندوموم،اٌؿوحنيماجملؿقسنيماظؽوعؾنيممموظنقسمموظزراسنيممب سـماظؿغذؼنيمذاتمصنؾيممماٌـظؿيمالمتـؿٍمدقىمعـؿفوت

وصنقجهماألصنرادماظنذؼـمجنرتمعؼنوبؾؿفؿمبؿعنددماٌنقادمممممممم.مسؾنكماٌـؿفنوتممماظشؾؽقيمظؾعـقر اظصػقيماظصعىمظؾغوؼيمتصػح

االحؿقوجنوتمم عـنؾمهدؼندمم،ميمأخنرىمتؼنقممبفنوماٌـظؿنيمممملمتؼـقنموسؿنمسنـمأممصنقصمملمؼلؿعقامسؾكموجفماًوم،اٌـؿفي

م.ذوؼيمععمعـظؿيماظصقيماظعوٌقيغاظؿ

م

ػؿؿنومممامبنومؼبمذظنؽماٌؽوتنىمايؽقعقنيمواٌمدلنوتماألطودبقنيمسنـمممممممم،مشنلنموأسربماظعدؼندمعنـمأصنقوبماظمممم-433

.مؾقفنومسمقنصنؾمضبمسعقامسـفنو،مظؽنـفؿمملمؼعرصنقامطقنػممممممشوظؾومعوبويصقلمسؾكماٌـؿفوتماٌعقورؼيمذاتماظصؾيماظيتم

 دؼو،موبوظؿوظلمصننمتنقص ماٌـؿفنوتماٌعقورؼني،ممماظؾؾدانماظـوعقيمه اظـلخماالظؽرتوغقيمظؾقثوئؼمؼبمـزؼؾوبؽـمأنمؼشؽؾمت

م.عفؿمحؼومواٌؿكصصنيمؼبماٌلؿؼؾؾ،وخصقصومظؾفوععوتمحقٌمبؽـمأنمتمثرمسؾكمدرادوتماظطالبم

م

ايؽنقعقنيمم اظلقودوتمايؽقعقنيمواٌنقزػنيممواضعلاظيتمؼؾدومأغفومتلؿفدلمم،والمهؿؾماظعدؼدمعـماظقثوئؼم-434

مفزؼوراتنمؼبموذنفدمصرؼنؼماظؿؼقنقؿمممم.مؼموٌـوئاظقثمبفومػذهمـشرتظطرؼؼيماظيتمإظبماأيمإذورةمم،اٌلموظنيمسـمتـػقذماظرباعٍ

مأومتقجقنفٍممعٍيؼِدحؽقعقيمذبؿقسوتمعـماٌـشقراتمبدونمأيمعؾبمعؽوتىمصقفومتؾؼًمأؼضومسؾكماٌلؿقىماظؼطريمعـودؾوت

م.تطؾقؼوتفو عضؿقغفومأومبشلن

م

ضبؿنقيمسؾنكمثنروةمممممذنوعالممودؾؾقموعلؿقدسمؼشؽالنميموثوئؼماٌـظؿيغرتغًموعؽؿؾاٌـظؿيمسؾكمذؾؽيماإلموعقضعم-435

عـنؾمتؼنورؼرمحوظنيمممم،ماظرئقلنقيممعـشنقراتماٌـظؿنيمم وتنقزعم.معـماظقثوئؼمٌـمؼؾقـقنمسـمععؾقعوتمحقلمعقاضقعمربددة

دورؼنيمممتؼورؼرمدـقؼيمأومتشؽؾمػذهماٌـشقراتو.ماإلغرتغًمػلمعؿوحيمأؼضومسؾكورضقيمو اغعدامماألعـماظغذائل،مؼبمغلخ

متؾبندرجمظؽـفومو،مPDFواحدمبصقغيم وسالوةمسؾكمذظؽ،مالمتؿوحماظعدؼدمعـماظقثوئؼماألدودقيمؼبمعؾػ.مهلومعبفقرمجوػز

م.عـمغوحقيمأخرىؾقفومسمرالعأوماإلمتـزؼؾفومؼصعىموبوظؿوظل،مأومأجزاءمعـموثوئؼماظروابطلؾلؾيمعـمط

م
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ودنفقظيمممبنروزهمصومؼؼؾؾمعنـمممسؾكمذؾؽيماإلغرتغًمظؿيسؾكمصػقيماٌـمعؿوحوموملمؼعدماٌقضعماظشؾؽلمظؾؿغذؼيم-436

سؾنكمممدنقاءمم،هلذاماالدؿعراضماٌؼدعيم،يمبوظؿغذؼيصؾاظعدؼدمعـماظقثوئؼماٌؿمعؽونهدؼدممأؼضوموادؿقول.مؾقفسمرالعاإل

ـم.ماٌمظػمبودؿاظؾقٌممسـمررؼؼموأعـمخاللمسـقانماظؾقٌمم،اٌقضعماظشؾؽلمأومؼبمعؽؿؾيموثوئؼماٌـظؿي عماالرنالمموأعؽن

بؽنـماظؿعنرلمسؾقنفمممممبشنؽؾمبعضنفومممسؾبنرضمؼبمحننيمممظقسمعـماظلفؾماظؿعرلمسؾقفو،صؼطممروابطسؾكمبعضماظقثوئؼمط

 ٌنممتراتمؼبمتؾنؽماٌنممترات،ممماماٌعدةمعـمأجؾماظقرضوتمتؿقاصرمأنمػقمواٌػرتض.ماظؿؼرؼر أطربمبؽـ معـمشاللمبلفقظي

ـممأنمؼؽقنمأذكوصمرجحوعـمش ماٌ.موؼبمأيمتؼورؼرمالحؼي فنذهماظقثنوئؼمأومممبمسؾنؿمؾنكممس شن ماٌشنورطنيمؼبماٌنممترممممعن

م.ؾقفوسمبوظضرورةماإلرالعبؽـفؿم

م

مأسندتفوممعنقادمعػقندةممؼضنؿممسؾكماٌقضنعماظشنؾؽلممممعقجقدوسالوةمسؾكمذظؽ،مظقسمػـوكمعلؿقدعمغشطموعرطزيمم-437

ظؽنـ معنـممممطنؾ ةممدنؿؽقنمذاتمضقؿنيمموم،ؿصنؿقؿماظ أومؼبمرنقرماظؿكطنقطممومعنعمعشنورؼعمأخنرىممممؾودهلبؽـمتوم،عشورؼع

مسؾنكمغطنوقمأودنعمممػومـشنرمظمإعؽوغقنيميموواظؿغنذممـؼقنػمعنقادماظؿمسؾنكممرؾؾنومم وؼؾدومأؼضومأنمػـنوكم.ماٌقدانؼبماٌؿوردنيم

وبنراعٍمم(مؼبمأصغوغلنؿونموزاعؾقنومممػاظققغقلنقماظؿقجقفقيمظؾؿغذؼيماظؿؽؿقؾقيماظنيتموضنعًمبوالذنرتاكمعنعممممم عـؾماٌؾودئ)

ؼبمأصغوغلنؿونموعبفقرؼنيمالوماظدبؼرارقنيماظشنعؾقي،ممممممُأسندتماظنيتممماظؼدراتموعقادمبـوءمصغورماألرػول،تغذؼيماظرضعمو

م.واٌـظؿوتمش مايؽقعقي لؿكدعفوماظؾـؽماظدوظلمواظققغقلقػمواظقطوظيماألعرؼؽقيمظؾؿـؿقيماظدوظقيؼوؼلؿـلكفومواظيتم
م

ذاظـتائجذاظرئقدقةذ-7
م

.مووالؼؿفنوممظـطوقموتعؽسماألوجفماٌؿعنددةمظؾؿـظؿنيممعـؿفوتماٌـظؿيماٌعقورؼيمذاتماظصؾيمبوظؿغذؼيموادعيمامإن-م438

م،اٌلنؿفؾؽمـؼقػموتمواظؿغذؼي،م،،مواظؼضوؼوماىـلوغقياظؾلؿـيووادعيمجدامعـماجملوالت،متشؿؾماظزراسيممروئػيمضؿوت

وإلغؿنوجممباظؿغذؼنيمماظنذيمؼنربطمممضؾقنؾمعنـماظعؿنؾماٌعقنوريمممممضندرممػـنوكممو.مايضرؼبماألعـماظغذائلمعقاضقعموم،واظؿفورة

وبصنػيمسوعني،متؿـنوولمػنذهممممم.مؾؿـظؿيظصفقةمؼبماظعؿؾماٌعقوريممفمؼشؽؾؼؾدومأغموػقمعوم،األمسوكمعصوؼدممقاغلمأوايق

والمتؾؼنلمإالمغظنرةمربندودةمظؾغوؼني،مسؾنكماظـقنقماٌالئنؿ،مسؾنكمممممممممماٌـؿفوتمذقاشؾماظؿغذؼيمؼبمغطوقماألعنـماظغنذائل،مم

مم.اظؿغذؼيممبػردػو

م

تؾنودلمممعنـمأجنؾمممدؿكالصماظدروسماٌلنؿػودةمظؾؿـظؿيمالمعؿؾماٌعقورياظعقضقسوتمععقـيمؼبم وتؿفؾكمبقضقح-م439

ؼعؽنسمممصنوم،مأومردنوئؾمعشنرتطيمممرئقلنقيمـماالدؿعراضمدقىمبضنعيمعقضنقسوتممم،مملمتـؾـؼمبؼقةمسوععمذظؽ.ماٌعرصي

مذبولماظؿغذؼي ؼبمٌـظؿياالدرتاتقفلمؼبمعـؿفوتماماظرتطقزصؼدانم

م

ماظعؿؾقنيممبعنضماألدظنيمم إالمأناحؿقوجوتمحؽقعوتماظؾؾندانماألسضنوء،مممؿؾؾقيمظععظؿماٌـؿفوتماٌعقورؼيممجفقوت مم-:43

رؾنىماظؾؾندانماألسضنوء،ممممػذهماٌـؿفوتمضدمُأسندتمبـنوءمسؾنكمممممععظؿوالمؼؾدومأنم.مٌـظؿوتمش مايؽقعقيسؾكمامتـطؾؼ

قسوتماظرئقلنقيمؼبممقطنوالتماألعنـماظغنذائلماظعنوٌلمأوماٌقضنمممممظايوظقنيمم بدالمعـمذظؽمادؿفوبيمظلوظقؼوتمفومتؿقظدوظؽـ

م.اٌـظؿي

م
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ـمممواظؽننـ م-م441 مادننؿكداعفومرقؼؾننيمجننداممظقاضننعلماظلقودننوتممعننـماظقثننوئؼماٌعقورؼننيمذاتماظصننؾيماظننيتمبؽنن

ـممظؼطرؼنيماماٌنقجزاتم عـؾمًموثوئؼمأخرىثؾؿوأم.ؼبمذؽؾمأطودبلمتؼدمو(ميصػقم81-411) ظؿغذؼنيمأغفنومطوغنًممممامسن

متؾنؽماظقثنوئؼممالمتؾنيبمموم.ػؿقنيمسؾكمغػسماظؼندرمعنـماألمموملمتعدمؿقؼيمسمفومأصؾقًمحوظقو،موظؽـؼبمحقـفوعػقدةمظؾغوؼيم

م.ظؾؿـػقذمضوبؾيموتقصقوتمحوظقيمتؾكصماظؼضوؼوماظرئقلقيموتؼدممحؾقالوعقجزةم قثوئؼظاظلقودوتمماحؿقوجوتمواضعل

م

ؾنيبممت سؾكماٌلنؿقىماألدنري،ماظنيتممممدظقؾماظؿـقعماظغذائلعـؾمأداةمـظؿيماٌععمذظؽ،مبعضمعـؿفوتممػـوك،و-م442

خنرىمعنـممماألغنقاعممأعنوماألمم.صفؿفنومبلنفقظيممبؽـمظغوظؾقيمأصنقوبماظشنلنممموجيمإظبمحؾقلمبلقطيمعـكػضيماظؿؼـقيماي

مدنفؾماظؿؼـقنيمظؾؿـظؿنيمؼبمذنؽؾمذنوعؾمومممم ةاًنربمحوظيماغعدامماألعـماظغذائلمؼبماظعومل،مصؿعرضم اٌـؿفوت،معـؾمتؼورؼر

تنربزمم،ماظؿؼدمماحملرزمؼبماظؿغذؼنيمماٌعـقنمؿؼرؼراظؼبمم،اٌـظؿيمعلوػؿيوم.وتقزعمسؾكمغطوقموادعم،ظؼراءةموجذابمظؾغوؼيا

م.ذف مظؾغوؼيـظؿيمؼبمعـشقرماٌاظيتمتروجمهلوم اٌػوػقؿماهلوعيمأؼضو

م

مياٌعقورؼنممسؿنولمعنـماألممػـوكمذبؿقسيمطنؾ ةماألخرى،مماهلوعيخباللماٌـشقراتماظرئقلقيموبعضماٌـؿفوتموم-443

طؿنوممم،اظعـقرمسؾكموثوئؼمسؾكماٌقضعماظشنؾؽلمظؾؿـظؿنيمم ضوصيمإظبمذظؽ،مصؿـماظصعىوبوإل.مسؾكمغطوقموادعميععروصش م

ظػؽنوتممعؿعؾؼنيمبومواضنقيمظالتصنولمأوماظـشنرممممميدنرتاتقفقمامثيم وظقس.موادؿعؿوهلؼصعِّىموثوئؼمععقـيممأنمررؼؼيمسرض

م.يمبوظؿغذؼيصؾاٌؿ ؾؿـؿفوتماٌعقورؼيظاٌكؿؾػيم

م

اظؿغذؼيمواظزراسي،موظؽـفومالمتقصرمعومؼؽػلمعـماألسؿنولمم قورؼيمأػؿقيماظربطمبنيعـؿفوتفوماٌعوتـوضشماٌـظؿيمؼبمم-444

أنمماالدنؿـؿوراتماظزراسقنيمممالرتػنوعمعلنؿقؼوتمممطقنػمبؽنـممماٌعقورؼيماظقاضقيماظيتمتلؿـدمإظبماألدظيماظيتمتشن مإظبممم

مصبنريماظؿشندؼدمسؾنكممموم.اظيتمهدثمأدودومسؾكمعلؿقىماألدنرةمواظػنردممػلماظؿقلقـوتمو،ماظؿغذؼي ؼبمهلنيمؼلفؿ

،موعنومؼصنؾحمممصنالتماظ سؿؾمععقوريمعلؿـدمإظبماألدظيمحقلمطقػقيمإضوعيمػذهغودرامعومؼؿقاصرمم،موظؽـصالتاظ أػؿقيمػذه

،مؼؾدومأنماٌـظؿنيمملمتلنؿكؾصمممةربددمعؼطعقيوادؿعراضمظعقـيممؾؿـؿفوتماٌعقورؼي،ظمحصرمبـوءمسؾكو.موعومالمؼصؾح

ػذاماظـقعمعـماظعؿنؾمموم.فٍماٌلؿـدةمإظبماألشذؼيمتصؾحمظؾقدمعـمدقءماظؿغذؼيلنماظؾببدمتػقماظيتماألدظي ذبؿقسيمطؾ ةمعـ

اظعوعؾنيمؼبمذبنولمعؽوصقنيماىنقعمإظبممممم اٌعقوريمواظؾقٌمػقمعومتؿطؾعماىفنوتماٌوسبنيمواظقطنوالتماظدوظقنيماألخنرىممممم

 اظلقودنوتمواظنرباعٍماظزراسقنيمسؾنكمممماىفقدماٌؾذوظيمإلدعوجماظؿغذؼنيمؼبمممقاتٍوعـمذلنمدراديمغ.مبفمظالضطالعاٌـظؿيم

ـمحؿكمؼبماٌراحؾماٌؾؽنرة،مم،مغطوقموادع ماظعوٌقنيمؼبمذبنولمم تؼندؼؿمعلنوػؿيمعفؿنيمؼبماظعؿؾقنوتممممعنـممٌـظؿنيممامأنمبؽن

م.جفوتمأخرىؿصدىمظفمتالم

م

دمطفزءمعـمسؿؾنفومظؾقنمم"ماظؿغذوي األعـ"ؾكمسبقمأطـرموضقحومسؾكمسظرتطقزمبومإظبمضقومماٌـظؿيموجيايمتدسقوم-445

موػنذهمغؼطنيمؼـؾغنلممم.ماظندخؾمالمتضنؿـمهلننيماظؿغذؼنيمممم أو/مومؼنيمشذاألمؿـوولمعـعـمدقءماظؿغذؼي،محقٌمأنمزؼودةماٌ

مؼندؼؿمايؽقعقني،مصضنالمسنـمتممماتاظؼرارواضعلمماٌقجفيمإظبسالعقيماإلمإحوروتفو ؼبمبؼدرمأطربسؾقفوممشددأنمتمظؾؿـظؿي

م.ؿغذويظلعـماظمؾؿصديواظرباعٍمظ اظؿقجقفمؼبمذبولماظلقودوت

م



PC 108/6 114 

 

 

مياٌعقورؼنممسؿنولمعنـماألممػـوكمذبؿقسيمطنؾ ةماألخرى،مماهلوعيخباللماٌـشقراتماظرئقلقيموبعضماٌـؿفوتموم-446

طؿنوممم،اظعـقرمسؾكموثوئؼمسؾكماٌقضعماظشنؾؽلمظؾؿـظؿنيمم وبوإلضوصيمإظبمذظؽ،مصؿـماظصعى.مسؾكمغطوقموادعميععروصش م

ظػؽنوتممعؿعؾؼنيمبومواضنقيمظالتصنولمأوماظـشنرممممميدنرتاتقفقمامثيم قسوظ.موادؿعؿوهلؼصعِّىموثوئؼمععقـيممأنمررؼؼيمسرض

م.يمبوظؿغذؼيصؾاٌؿ ؾؿـؿفوتماٌعقورؼيظاٌكؿؾػيم
م

ذجتؿاسيواإلدعاجذاالذةشـداغقظؼضاؼاذاا-ذذحاء
م

ذيفذاظعؿلذاظتغذويذتعؿقمذاطـظورذاشـداغي-ذ1
م

.موعؾققزنممتؾوؼـنومموظؿغذؼنيمب صنؾيماٌؿ ؼبمأسؿوهلنوماٌـظؿيمعراسوةماٌـظقرماىـلنوغلممتؿؾوؼـماظدرجيماظيتمتعؿؿمبفومم-447

وحؼنؼمغؿنوئٍممممضقؼومسؾكماٌـظقرماىـلوغلماخاللمػذهماظػرتةمترطقز سؾكماىوغىماإلصبوبل،ممشؾماظعؿؾمؼبمأصغوغلؿونو

،موزارةماظزراسيمواظنريمواظـنروةمايققاغقنيممممجـلوغقيمعـمأجؾادرتاتقفقيم وضعمسؾكماألخصمشورؼعاٌمودسؿً.مسدؼدة

أسندتممو .ظؾشنمونماىـلنوغقيموتزوؼندػومبنوٌقزػنيمممممايؽقعي،ممبومؼبمذظؽمإغشنوءموحندةمممتفوسؿمجقدمواسؿؿدبدمًحظق

ولماجملنمتطقرمسؿنؾماٌـظؿنيمؼبمممأنمؼؿفؾكمموبؽـ.مظؿدرؼىماظشرطوءمُادؿكدعًواىـلوغقيممسـماظؼضوؼوحزعيمتدرؼؾقيم

ؿقؿمحملقرماظرتطقزماىـلنوغلمؼبمصنؿقؿماألغشنطيمممموغلمؼبمتعؿقؿفومظؾؿـظقرماىـلوغلمؼبمأغشطيمأوظقيمعمضؿيمثؿمتعاىـل

بـقنًمم،معـذماظؾداؼيو.ماٌـظؿيماألخرى رجولموتقص ماظؼقودةمظقزارةماظزراسيموعشروسوتإذراكماظمشؿؾسؾكمغطوقمأودعمؼ

م.ؼبماآلوغيماألخ ةمادؿؾبفدلماظرجولموعمدلوتفؿ،مووُضدعًمتلفقالتمخوصيمظؿؿؽنيماظـلوءمعـماٌشورطي،ماألغشطي

م

إدارةمعـنوػٍممؼبمماظؼنوئؿمسؾنكماٌفنوراتمممميواظؿغنذماظؿـؼقنػممدعٍمؼنمعؾؿؽنر،مم،مػـوكمعشروعمرائندممؼبمبـغالدؼشو-م448

عـمخاللمادؿفدالماظرجنولمصضنالمسنـمممم،مبـغالدؼش ؼبمـلنياىمأحدمربووظيمظؾؿغؾىمسؾكماظؿققزمضدوبـؾممزارع،اٌ

أطـرمصعوظقنيممممأغفتؾنيموػقمغفٍاظؿغذؼي؛م ولتـؼقػمطؾمعـفؿمؼبمإرورمذبؿقسؿفمؼبمذباظـلوءمعـماألدرمغػلفومعـمأجؾم

اظؿدخالتماجملؿؿعقيماٌلنموظقنمسنـمونوربمهلننيمصوردنوتمممممممضودةطبؿورمؼبمطؿؾقدؼو،مو.ماظلؾقك ؼبمتلفقؾمتغق 

ؼبمطنـ ممجنرىممومل،اجملؿؿعنم سؾكماٌلنؿقىمماظؿغذؼياٌعؾؿنيمؼبمذبولممتغذؼيماظرضعمواألرػولماظصغورمأصرادامظؾؼقوممبدور

ظؿقلننيمصوردنوتمتغذؼنيمممممصعوظنيمإظبمععؾؿنيموعروجنيمجرىمهقؼؾفؿو،ماظؼقودةمعقاضعملمؼبوتماخؿقورمرجعـمايوال

م.اظطػؾ

م

أيمهؾقنؾمم أغنفمسؿنؾغمشن مضنوئؿمسؾنكممممممظعؿؾماٌـظؿيماٌؿصؾمبوظؿغذؼيمتؿؿـنؾمؼبمعشرتطيمصـؿيممسيم،موععمذظؽ-م449

مؼبمع،موبوظؿنوظلمؼروتصنؿقؿماٌشنممؼبمايلنؾونمطعوعنؾمؼبممممتمخذممبومصقفماظؽػوؼيالمجـلوغل،مظذامصننماظؼضوؼوماىـلوغقيم

غشنطيممأاظعدؼندمعنـمممأنمواٌـظنقرماىـلنوغلممممؼلقؽقنمسؿقعومصفؿموادؿقعوبمعؼروعقزػلماٌشمووجدماظؿؼققؿمأن.مػوتـػقذ

مماظؽنوؼبمماالػؿؿووالمتقظلممعززماألدوارماإلنوبقيمظؾؿرأةتطوغًمؼبماظقاضعمم،(سؾكمدؾقؾماٌـول)ؼبمذبولماظؿغذؼيماظؿدرؼىم

ظؾشنمونماىـلنوغقيمؼبماظػرؼنؼمممملمئخصنومأسندمموجنقدمممحؾبددمو.ماظقضًمبنيماىـلنيمسؾكمعلؿقىماألدرة/مظؿقزؼعماٌفوم

اٌؿصنؾيمماٌشقرةمؼبمذبولماظلقودوتمتؼدؼؿمربذبيمواظدعوجماظؾعدماىـلوغلمؼبمإلمععرضالمسوعالبوسؿؾورهمماظؼطريمظؾؿـظؿي

ايؽقعنيمممحؿنكمعنعمادنرتاتقفقوتممممملمؼؽنـمعؿلنؼومممظؾعضماٌشنورؼعممـلوغلصننماظـفٍماىذظؽمموسالوةمسؾك.موظؿغذؼيب

م(.سؾكمذظؽمػـدوراسمعـوالطوغًم)مبشلنماظؼضوؼوماىـلوغقي
م
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عنـمخناللموزاراتمممأنمضدرامطنؾ امعنـمسؿنؾماٌـظؿنيماٌؿصنؾمبوظؿغذؼنيمؼؾبؼندممممممممممؼبموضًمدوبؼمؼبماظؿؼرؼرموأذ -م:44

صنننمعنقزػلممم،مسالوةمسؾنكمذظنؽممو.مؾؿـظؿيتؼؾقدؼومضوئؿومعـذمصرتةمرقؼؾيمظمفوماإلرذودؼيماظيتمتعدمذرؼؽواظزراسيموخدعوت

ػنمالءمموأشؾنىمم.مظؾؿشنروعمعـفنومممواأومأسن مماظزراسنيمماتسؿؾنقامدنوبؼومؼبموزارممعـمأصرادممشوظؾومعومؼؿلظػقنماٌـظؿي عشورؼع

ًممضندمموصؾقـؿنم،موبوظؿنوظلم.مؼبمذبولماظؿغذؼيسؾكمأيمتدرؼىمبشؽؾمسوممملمضبصؾقامومعـماظذطقرمنياٌقزػ ماٌشنورؼعممتـؾن

صننماظرجولمػؿماظنذؼـمم،م(اٌعقشقي تلث مؼبمهدؼدماظـظومماظغذائلمظلدرأطربممهلـمالتلاظ)ؼبمادؿفدالماظـلوءم قؿفوصعوظ

مووؾبجندم.ممؼبمذبولماظؿغذؼنيمصعوالمظقسومظفمثؼؾفماظـؼوصوتمظقس ؼبمععظؿأعرم،موػذاموإدارتفومشورؼعاٌمؼؿقظقنمسؿقعومتـػقذ

موظؿغذؼنيماألغشنطيمذاتماظصنؾيمبممؼبم(مرجوالموغلوء)ماظؿغذؼيمماٌؿطقسنيمعـماجملؿؿعمؼبمذبولجنيروِّاٌمأؼضومأنمادؿكدام

ـمممؿعـماٌنقزػنيمايؽنقعقنيمألغفنممممؼؽقنمأطـرمصعوظقي موضبظنقنمبوحرتاعفنو،مممصقفنوم اجملؿؿعنوتماظنيتمؼعؿؾنقنممممجنزءمعن

م.ؿغق ماظقضعمبوظـلؾيمظلرػولمؼبمذبؿؿعوتفؿبمضقىأمفؿواظؿزاع
م

ذإلدعاجذاالجتؿاسيذيفذاصدبانأخذذا-ذ4
م

تعؿؿندمممععقشنؿفومدنؾؾمميتمالمتزالماظػؽوتماظمأضعػموتفوتصؿقؿؼبمايلؾونمؼبمعشورؼعماٌـظؿيمسؿقعومالمتلخذم-م451

تؽنقنممماظيتمأومػلمعـماألراضل،عومؼؽبؽـفومايصقلمسؾكممإنمطونمالاسؿؿودامعؾوذرامسؾكماالضؿصودماظزراسلماحملؾلمو

 اٌشورؼعماًوصيمظلعـماظغنذائلمؼبممذقاشؾماظؿغذؼيمأنمإدعوجماظؿؼققؿصرؼؼمموجد،مدؾقؾماٌـولعؾكمص.معفؿشيماجؿؿوسقو

اظيتمتعقهلومغلوء،مواألدنرماظنيتمممدؾقؾماٌـولماألدرم سؾك)ألدرمضعػمابوظضرورةمألموعـودؾملمؼؽـمؼبمأعرؼؽوماظالتقـقي،م

مايصقلمسؾكمعومؼؽػلمعـماألصقلماٌـؿفيمعـنؾممـفوالمبؽشوظؾومعومميتواظ (صغ ةمجدامعـماألراضلماٌـؿفيممتؾؽمضطعو

ماألخنرىمماظؾقؽنوتماظؿؿؽقـقنيمم ؼبـظنرممتأنممؼبماظقاضنعمؾؿـظؿنيممظم،مؼؾنزممؼبمػذهماينوالتمو.ماظعوعؾيمؼقةواٌقوهمواظملضااألر

ؼنزمموتعزضدراتماظرسوؼني،مماظدخؾ،مومإدرار،مواٌعقشي يمعـمخاللماإلغؿوج،مودؾؾوألعـماظغذائلمواظؿغذامظؿقؼقؼماظالزعي

أنمتلنعكمماٌـظؿنيمممؼؿعنيمسؾنكممظؿطؾقؼمػذاماظـفٍمسؾكمسبقمصعول،و.مدورةمايقوة سؾكمعدىاظعوداتماظغذائقيماظصققيم

وحؽقعنوتمم اظعؿؾمبوظؿعوونمععمعـظؿنوتمشن محؽقعقنيممممعـمضؾقؾهوظػوتمادرتاتقفقيمأخرىم إظبمإضوعيمادؿؾوضلبشؽؾم

م.ربؾقي

م

مػؽنوتمػنذهماظمإظبمادنؿؾعودمم بوظؿغذؼنيمعنـمخناللموزاراتماظزراسنيممممميصنؾماٌؿماٌشنورؼعممأغشطيموؼمديمأؼضومتؼدؼؿ-م452

ظػرؼنؼممطونمػذامواضقومجنداممو.مضعػمؼبماجملؿؿعاألادؿفدالماظؼطوسوتماظشوئعمؼبمماًدعوتمايؽقعقيضعػمبلؾىم

م،اظيتمملمؼؿؿمإدعوجفومبشؽؾمجقدمسؾنكمعلنؿقىماجملؿؿنعممم ،خدعوتماإلرذودحقٌمؼعؿؿدمتؼدؼؿماظؿؼققؿمؼبمبـغالدؼشم

م.سؾكمأضؾمعومؼؽقنمظؾدسؿمؼؽقنماحؿقوجفوداخؾماجملؿؿع،مورمبومعـم"مذويمتلث "مأذكوصطؾ امجدامسؾكممؿودااسؿ
م

أبـنوءممبشنؽؾموثقنؼموصعنولمعنعممممممفوؿـظؿنيمظعؿؾنممظؾاظػضؾمغؾبلىمسؾكماىوغىماإلصبوبل،مؼبمأعرؼؽوماظالتقـقي،مو-م453

 اٌؿعؿندممعنوجمداإلسؾنكمدنؾقؾماٌـنول،مدظقنؾمواضنحمسؾنكمممممممػـوكمو.مواٌعزوظي ؼبماٌـورؼماظرؼػقيماظـوئقيمياألصؾقماظشعقب

اٌؿنقلممذنقطقمم تمؼبمعشنروعمعـطؼنيممؿدخالاظواٌـقدرؼـمعـمأصؾمأصرؼؼلمؼبمتصؿقؿموتـػقذمماظشعقبماألصؾقيجملؿؿعوتم

ضقيمادنؿؾوم ـظؿنيمطوغًماٌوم،(بوظؿعوونمععموطوالتماألعؿماٌؿقدةماألخرى)ؼبمطقظقعؾقوممؼبمإرورماألػدالماإلمنوئقيمظلظػقي

اٌؿعؾؼنيمبوظؿغذؼنيمؼبمذنرقموجـنقبممممماألخنرىممماٌشنورؼعموضؿًم.ماألصؾقيمشذؼيماظشعقبؼبمتشفقعمإسودةمتؼققؿمأمأؼضو

ـممم/ص وسمغؼصماٌـوسيماظؾشرؼيمعـ اٌؿضررؼـأصرؼؼقومسؾكموجفماظؿقدؼدماألذكوصم ماظػؽنوتم اإلؼدزمواٌلنـنيموش ػنؿمعن

م.اٌفؿشي
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م

ذاظتعاونذواظشراطات-ذراءذ
م

ذظدوظقةاظشراطاتذا-ذ1
م

مػقؽنؾمتفومؼبمسـوصرمودورماٌـظؿيمؼبمذبولماظؿغذؼيموعلوػؿم،عـمػذاماظؿؼرؼرم6اظؼلؿم ؼبؼبموضًمدوبؼمغقضش،م-م454

اٌعـقنيمبوظؿغذؼني،مممعنؿماٌؿقندةمممألـظقعنيمامواظؾفـنيماظدائؿنيمٌممم،ىـيماألعـماظغنذائلماظعنوٌلمممذظؽممبومؼب اظؿغذؼيماظدوظل

اٌـظؿنيمؼبمم يمبعؿنؾمصنؾماٌؿموتوظؿعوونمواظشنراطمؼلؿمبؼدرمأطربمبوؼؿصؾمػذاماظ.موحرطيمخرؼطيماالرتؼوءممبلؿقىماظؿغذؼي

م.ذبولماظؿغذؼيمسؾكمعلؿقؼوتمزبؿؾػي

م

اٌلنؿقىمم اٌـظؿنيمسؾنكمممشنوركمصقفنومموظؿغذؼيماظؾشنرؼيماظنيتمتممبيمصؾػـوكمسددمعـماظشراطوتماالدرتاتقفقيماٌؿو-م455

تؼقدػومإظبمحدمطؾ مذعؾيماظؿـؿقنيممو اإلحصوءاتاٌعؾقعوتمووتمواظؿؼققؿمبعؿؾماٌـظؿيمؼبمذبولمفوععظؿوؼؿعؾؼم.ماظدوظل

وادنعيمؼبماظعؿنؾممموؿـظؿيمخربةمرقؼؾنيمموظؾ.ماالضؿصودؼيمواالجؿؿوسقيمؼبمإدارةماظؿـؿقيماالضؿصودؼيمواالجؿؿوسقيمؼبماٌـظؿي

ـم ععمبرغوعٍ ؾؿقنذؼراتماٌؾؽنرةمممظ اظغنذائلماظنيتمتفندلمإظبماظؿصنديمممم األشذؼيماظعوٌلمؼبمبعـوتمتؼققؿماحملوصقؾمواألعن

األخنرىمظلعنـمممماظؿعووغقيمسددمعـماظؿؼققؿوتمإظبواالدرتاتقفقيمموأدتمػذهماظشراطيماظػعوظي.مظلزعوتماظغذائقيماظقذقؽي

اظشوعؾمظلعـماظغذائلموعنقارـماظضنعػ،مواظؿصنـقػماٌؿؽوعنؾمٌراحنؾماألعنـممممممممؿؼققؿاظبعـوتممعـفوي،مواظغذائلمواظؿغذ

اظقطنوالتمبعـنوتممم اٌشنرتطيمبننيممماإلضنوصقيمماظؿؼققؿنوتموتشنؿؾممم.وتؼققؿوتمبقوغوتماظلنققم،ماظغذائلموايوظيماإلغلوغقي

موتؼققؿنوتماالحؿقوجنوتمبعندممماالحؿقوجنوت،ممؿؼقنقؿمماٌعنينمبمؼؼماٌفؿنوتممصرميمواظؿؼققؿوتماظيتمصبرؼفواظؿؼققؿماٌشرتط

م.،موتطؾقؼوتمإدارةماظطقارئتؼققؿوتماالحؿقوجوتمبعدماظـزاسوتاظؽقارث،مو

م

اآلوغيماألخ ة،مواصؼًماٌـظؿيموبرغوعٍماألشذؼيماظعنوٌلمسؾنكمادنرتاتقفقيمػبلنقيمعشنرتطيمبشنلنمغظنؿمممممممموؼبم-م456

وؿقنعمماظـلنؾقيمظزؼنودةممممضقتفؿنومغؼنوطممسؾنكممماظشرؼؽنيمبوالسؿؿودمطالمؼؾبؾزمػذامو.ماٌعؾقعوتمسـماألعـماظغذائلمواظؿغذؼي

وتندسقماالدنرتاتقفقيمممم59 .اظقضًمسؾكمعدىم"ؾؾقوغوتظمعقحدمعلور"واظؿغذؼي،موإغشوءمبقوغوتموهؾقالتماألعـماظغذائلم

طـنرمصعوظقنيممماألظؿقؾقنؾممعزؼدامعـماموذظؽمسؾكمسبقمؼؿقحمػذهماظؾقوغوتماظيتمتشؽؾمعـػعيمسوعيمإظبمهؼقؼماالتلوقمبني

وضنؿونمضندرممموإجراءمهؾقالتموؿقعقنيمظؾـؿنوئٍ،ممم،ماألضوظقؿسربماظؾؾدانمومسربمواظؿقؾقالتمالووػوتماألعـماظغذائل،

فومعلنؿقدسوممؿبصنػمسؿؾفوممودؿقاصؾماٌـظؿي.ماالزدواجقيايدمعـمؼبماظقضًمذاتفموأطربمعـماالتلوقمواظؿؿودؽمواظؿؽوعؾم

ووػوتماألعـماظغذائلمواظؿغذؼيمؼبمعبقعماٌـنورؼممامتموؿقعقيمظـؿوئٍظ حصوءاتمسؾكماٌلؿقىماظؽؾل،موتقصرمهؾقال

م.سؾكمعدىماظقضًأوم

م

عؼنوؼقسممحلنوبمممرنرقممبشنلنماٌـظؿوتماألخرىمأثورتفومماظيتمبلوجفماظؼصقراٌـظؿيممملمتؼرم،سدؼدةمظلـقاتو-م457

إحصنوءاتماىنقعمعنعمعـظؿنوتمممممبشنلنمماظؿعنوونمموأحفؿًمسـمؾدؼؾي،ماظضرتاحوتماالاٌـظؿيموملمتؿؼؾؾمم.ؼصماظؿغذؼيغ

ظؾقنقثمممواٌعفدماظدوظلوبرغوعٍماألشذؼيماظعوٌل،مم،ظؿعوونمععماظؾـؽماظدوظلوبدأتماٌـظؿيمحوظقومؼبما.مخورجقيمأخرى

م.ةاألدرمسؾكمعلؿقىم غػوقظماظدرادوتماالدؿؼصوئقيظؿعزؼزمضقوسمغؼصماظؿغذؼيمبودؿكداممماظلقودوتماظغذائقي،

م

                                                           
 (.علقدة)م3122آذارم/عورسم22برغوعٍماألشذؼيماظعوٌلمبشلنمأغظؿيماٌعؾقعوتمظلعـماظغذائلمواظؿغذؼي،مم-االدرتاتقفقيماٌشرتطيمظؾػوو.م59
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برغنوعٍماٌلنوسدةماظؿؼـقنيمؼبمذبنولممممم)ومعنعمأطودبقنيمتطنقؼرماظؿعؾنقؿمممممغوجقماٌـظؿيمصؼدمطونمتعوون،موععمذظؽ-م458

سؾكمتطقؼرمأدواتمظؼقوسماظؿـنقعماظغنذائلموايصنقلممممماظذيمرطز(مؽقيمظؾؿـؿقيماظدوظقياألشذؼيمواظؿغذؼيمؼبماظقطوظيماألعرؼ

ـظؿنيمموادنؿغرضًماٌمم.األوروبقنيمماظذيمعقظؿفماىؿوسياألعـماظغذائلمسؿؾمدمماظؿؿقؼؾمعـمخاللمبرغوعٍموُض.مشذؼيسؾكماأل

جندامؼبمبـنوءممممصعنوالمودبقيمتطقؼرماظؿعؾنقؿمماٌـظؿيموأطمبنيمؿؼينوطونماظؿعوونماظ.ماألدواتمعقداغقوموتؼققؿفومخؿؾورالمووضؿ

وعنعمم.ماٌقنداغلمعبعمبقوغوتمؼبماٌقضعمظؾؿقؼؼمعـماألدواتمسؾكماٌلنؿقىمموماألدواتايؽقعقيمظؿطؾقؼممقؽوتضدراتماهل

سنـمممزبنؿؾػنيممؿلنفقؾمظؾوغظنوممممتؿؿـؾمؼبمأنمدظقؾماظؿـقعماظغذائلمؼطؾؼمصنرتةمظالدنرتجوعمممللظيػـوكمعمًزاظعومذظؽ،

عؼقودنومظؾؿـنقعممممأؼضنوممؼنقصرماظنذيمموبرغوعٍماألشذؼيماظعوٌل،ماظذيمؼطؾؼفمماألشذؼيمسؾكمعلؿقىماألدرةمادؿفالكعؼقوسم

م.اظغذائلموتقاترماالدؿفالكماظغذائل،موؼؽبؾزممهؼقؼماالتلوقمبنيماظـففني

م

قورؼنيممعـؿفنوتمععمإسندادمموتماألخنرىمؼبممععماٌـظؿنممـظؿياٌمفمؼبمايوالتماظيتمتعووغًمصقفواظؿؼققؿمأغمالحظو-م459

تعنززتمسؿقعنومأػؿقنيموجنقدةممممم(موبرغوعٍماألشذؼيماظعوٌلمواظققغقلنقػمظؾققثماظلقودوتماظغذائقيممعـؾماٌعفدماظدوظل)

بوظؿوظلمذبؿقسيمعـموجفوتماظـظر،مبدالمعنـمماظيتمتؼدمميمٌكؿؾػماٌـظؿوت،مقؾقؽؿؿاظؼقةماظمعقارـاٌـؿفوتمعـمخاللم

م.جفيمغظرمواحدةوتؽرارم

م

عـظؿيماظصقيماظعوٌقيمؼبمضقودةموتقجقفمعشووراتماًنرباءمسؾنكماظصنعقدمممموماظػووميماظؼوئؿيمبنيشراطادؿؿرتماظو-م:45

ذهماظشنراطيمأػؿقنيمطنؾ ةمؼبمضنقءمايوجنيمممممموهلنم.م:2:5ؼبمسوممموعـذمتلدقلفملمبشلنماالحؿقوجوتمعـماٌغذؼوتاظعوٌ

تنقصرممميتاظنمميعصودرماألشذؼصققيمصضالمسـمظلصرادمعـمزبؿؾػماألسؿورموايوظيماظمؿغذوؼياٌؿؾودظيمظػفؿماالحؿقوجوتماظ

أدوارمم،مؼؾنزممتقضنقحمموعنعمذظنؽمم.ماٌؿعؾنؼمبرتطقؾنيماألشذؼنيمممعنـمخناللمسؿؾنفوممممماظػنووممهنددػوماظنيتممتؾؽماٌغذؼوت،مو

ـممممم،اظـلؾقيماتفووعقزيمطؾمعـفؿوموالؼؼبمضقءممطؾمعـماٌمدلؿنيوعلموظقوتم مهلننيمدبصنقصمممظؽنلمتنؿؿؽـماظػنوومعن

م.ةاحملدودوضدراتفومعقاردػوم
م

ذاظشراطاتذسؾىذاطدتوىذاإلضؾقؿي-ذذ4
م

مربندودةمظؾغوؼنيمممسؾنكماٌلنؿقىماإلضؾقؿنلمممماٌـظؿيماظيتمأضوعؿفوؼبمذبولماظؿغذؼيمموتدرجيماظؿعوونمواظشراطإنم-م461

اآلدنققؼي،ممماظؿغذؼنيميمواألشذؼنمذنؾؽيمم،مػـوك،مسؾكمدؾقؾماٌـنولمصؼدمطوغًم.ماظؼدراتمغؼصويموظقؼاشبػوضماألبلؾىم

اٌـظؿنيماإلضؾقؿنلمآلدنقومممممعؽؿىبدأػوممدققؼي،اظزراسيمعـماظؾؾدانماآلماتوزارواظصقيمماتوزارـؾلموػلمذبؿقسيمعـمص

ؽنوماظالتقـقني،مممؼؼبمأعرو.مظعددمعنـماظلنـقاتمممفومملموؿؿع،موظؽـاٌشرتكواحملقطماهلودئمظؿعزؼزمتؾودلماٌعرصيمواظؿعؾؿم

دسنؿمزبصنصممممؼندؼؿمتاظؽنورؼيبمظؾؿقنررمعنـماىنقعممممممعؾودرةمأعرؼؽنوماظالتقـقنيمواظؾقنرمممماظرباعٍماإلضؾقؿقيمعـؾماسؿودت

عشورطيماٌـظؿيمؼبماٌؾودراتماألخنرىماظنيتمتندسؿفوموطنوالتمممممموملمتؽـم.ظؾؿشورؼعماظؼطرؼيمؼبمطؾمعـمبقظقػقوموطقظقعؾقو

ؿمبرغوعٍماألعنممعـؾماٌؾودرةماظيتمؼؼقدػو)مبورزةمسؿقعوموجفوتمعوسبيمأخرىمؼبمأعرؼؽوماظالتقـقيموعـطؼيماظؾقرماظؽورؼيب

واظربغوعٍماإلضؾقؿنلمظلعنـماظغنذائلمواظؿغذؼنيمألعرؼؽنومممممم،معـطؼيماظؽورؼيبمٌؽوصقيماىقعماظؿزاعوتمسـماٌؿقدةماإلمنوئل

م.(ودقءماظؿغذؼيمؼبمأعرؼؽوماظالتقـقيمواظؾقرماظؽورؼيبمؽوصقيماىقعٌماظالتقـقيمواظؾقرماظؽورؼيب،موذؾؽيماظؿغذؼي

م
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منيسؾنكماٌلنؿقؼممولمؼبمإرورمغظنؿماٌعؾقعنوتمسنـماألعنـماظغنذائلمواظؿغذؼنيممممممماٌؾذمعؿؾاظوؼؿفؾكمدورماٌـظؿيمؼبم-م462

ـنقبمماىاإلضؾقؿنلمؼبمممسؾنكماٌلنؿقىمممىـنيمتؼقنقؿماظضنعػممممإغشنوءممعنـمضؾقنؾممؼبمعؾنودراتممماظػرسلمواإلضؾقؿلماإلضؾقؿل

،ماألصرؼؼنلمالهنودمماظذيمأجريمعنـمأجنؾماممـقبماظصقراءماظؽربىمظـظؿماإلغذارماٌؾؽرمىم3117صرؼؼل،موتؼققؿمسومماأل

ذنؾؽيماظؿعنوونمممومواظؼرنماألصرؼؼنل،ممألعـماظغذائلمواظؿغذؼيمؼبمذرقموودطمأصرؼؼقوذبؿقسيماظعؿؾماٌعـقيمبومسؿؾمتـلقؼو

اإلضؾقؿنلماظنذيمتؼدعنفمممممدسؿوصبريمتنقص ماظنمم.مؽوماظقدطكمواىـقبقيؼأعرماظؿؼينمبشلنمغظؿمعراضؾيماألشذؼيمواظؿغذؼيمؼب

سنـماغعندامماألعنـماظغنذائلممممممؼبمآدنقومعنـمخناللمغظنؿماٌعؾقعنوتمممممظغنذائلمواظؿغذؼنيمممظـظؿماٌعؾقعوتمسـماألعنـمامماٌـظؿي

م.اظغذائلملعـظمياإلضؾقؿقغظؿماٌعؾقعوتمععممعـؾؿومػقمايولمواظؿعرضمظـؼصماألشذؼيموردؿماًرائطمذاتماظصؾي،

م

فومعشنروسوممؿبصنػمم،2:95ؼبمسنومممماًوصيمبوألشذؼيعـذمإغشوءماظشؾؽيماظدوظقيمظـظؿماظؾقوغوتموتقظًماٌـظؿي،م-م463

متضنؿممذنؾؽيمصعوظنيممموػنلماآلنم.موصنرتمخندعوتماألعوغنيمهلنوممممؾرتوؼنٍمهلنوموممظمتؼدؼؿمدسنؿمصعنولممم،ألعؿماٌؿقدةوععيماى

م،ذؾؽيمغظؿماظؾقوغوتماًوصيمبوألشذؼنيمؼبمأعرؼؽنوماظالتقـقنيمممم،إغؿوجقيعـمأطـرػومغشورومو،معرطزامإضؾقؿقومظؾؾقوغوتم29

ذؼيمؼبمآدقو،موعراطزماظؾقوغوتماإلضؾقؿقيماظػرسقيمظغربموجـقبمأصرؼؼقومظشؾؽيمغظنؿمموذؾؽيمغظؿماظؾقوغوتماًوصيمبوألش

م.اظؾقوغوتماًوصيمبوألشذؼيمؼبمأصرؼؼقو

م

م،زالوالمؼنمم،وظؿغذؼنيمبععماٌؾودراتماإلضؾقؿقيمذاتماظصنؾيممموتسؿؾماٌـظؿيمؼبمذراطمطونمغطوقاللمذظؽ،موخب-م464

م.وادرتاتقفقأطـرمعـمطقغفمموطونمضوئؿومسؾكمتقاصرماظػرصمظؾغوؼي؛ربدودام
م
ذاظشراطاتذسؾىذاطدتوىذاظؼطري-ذذ5
م

ذاصؽوعات
م

رقؼؾيموتؼؾقدؼنيمعنعمحؽقعنوتماظؾؾندانماألسضنوءمعنـمخناللممممممممموتراطذعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيممتؼقؿمؼبماٌعؿود-م465

ضـنوةمممتؿنقحمموـظؿنيمألغفنممؾؿظعقنزةمغلنؾقيمضقؼنيممممبوسؿؾورػنوممػذهماظعالضيمإظبماظؽـ معـماجملقؾنيمموؼش م.تماظزراسياوزار

وزاراتماظزراسنيممموؼـصنىمترطقنزمم.مليؽنقعماإلرنورماٌمدلنلمممإظبماصعوظيمظؾغوؼيمبؽـمعـمخالهلومغؼؾمردوئؾمأدودنقيمم

ؼبماالسؿؾنورماألبعنودماألربعنيمظلعنـماظغنذائل،موزؼنودةماظرتطقنزمسؾنكمممممممممموإذامُأخنذتم.موذنقيمغؿنوجماٌمإحؿؿومسؾكماظزراسيمو

ٍممماٌـظؿيممتؿففمؿقضعمبشؽؾمعؿزاؼدمأنصؿـماٌاظؿصديمظشقاشؾماظؿغذؼي،م معؿعنددماظؼطوسنوتمممبؼدرمأطربمسبنقماسؿؿنودمغفن

موزاراتذاماظعؿنؾمماظيتمهظكمبلػؿقنيمعؿزاؼندةمهلنممماألخرىمماظؿـػقذؼيماظقزاراتوعـمبنيم.ميوألعـماظغذائلمواظؿغذإزاءما

م.واظرسوؼيماالجؿؿوسقيماظشمونماىـلوغقي،وم،واظؿعؾقؿم،اظصقي
م

سؾنكمممايؽقعقنيممداراتاإلمعنعمتعووغومجقندامممعومبؾدمبوظؿغذؼيمؼبماٌؿصؾياٌـظؿيممعشورؼعمأغشطيعبقعمملؿؾزمتوم-466

ومثيمعـولمجقدمظؾؿعوونمبنيماإلداراتمسؾنكمعلنؿقىماٌشنروعمممم.متؼلقؿوتفوماظػرسقيأوماحملؾقيمأوم/مومؼطرؼياٌلؿقؼوتماظ

ـمؼبمأصغوغلؿونممةاألدرمىؾماٌعقشيمسؾكمعلؿقعشروعماألعـماظغذائلمواظؿغذؼيمودؾعـمخاللمؼؿفؾكم ايؽقعنيممماٌؿقلمعن

وزارةماظؿعؾنقؿمووزارةمذنمونماٌنرأةمووزارةماظـؼوصنيمممممووزارةماظصنقيماظعوعنيمممبننيمممحقنٌمأضنومماٌشنروعمذنراطوتممممماألٌوغقي

ػنذاممطنونمم؛مو(مبنومؼبمذظنؽمإداراتماالضؿصنودماٌـزظنلمواإلرذنودممممم)واظشؾوبمععموزارةماظزراسيمواظريمواظـنروةمايققاغقنيممم

م.ؼطريعـماٌلؿقىماحملؾلمحؿكماٌلؿقىماظمجؾقوم(اظذيممشؾمذرطوءماظؿـؿقيماآلخرؼـ)موناظؿعو
م
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ـمممبوظؿغذؼيؼؿصؾممآخرمػوممومثيمعشروعم-467 عشنروعمهلننيمممػنقممم،ظؾؿعنوونماظندوظلمممؼنيمػالغدراظقطوظنيمماظمصنقلمعن

داخنؾمإدارةماظؿغذؼنيموصن وسممممميؿؼـقنمعـماظـوحقيماظماظؼوئؿ،مدقودوتماألعـماظغذائلمواظؿغذؼيموبراعٍماظؿقسقيمؼبمعالوي

وظؽنـممم،ؼطنريمسؾنكماٌلنؿقىماظممم(أعوممعؽؿىمرئقسماىؿفقرؼيموذبؾسماظقزراءميلموظاٌ)غؼصماٌـوسيماظؾشرؼيمواإلؼدزم

اظؿغذؼنيمممنمؼبأخصنوئققممإدارةمأخنرىميموزارةمتـػقذؼنيمأوممألمؼؿنقاصرموالمم،سؾكماٌلؿقىماظالعرطنزيممؼدرةمربدودةمجداب

اٌشنورؼعمممؼبماٌـظؿنيمتندخالتمممصقفنوممتدسؿماظيتوػـو،مطؿومػقمايولمؼبماظعدؼدمعـماظؾؾدانمم60ؼعؿؾقنمسؾكمػذاماٌلؿقى

سؾنكمممتؼرؼؾنوممسؾكمعقزػلماإلرذودماظزراسنلماظنذؼـمملمؼؿؾؼنقامأيمتندرؼىمممممصبريماالسؿؿودمبؼدرمطؾ يمبوظؿغذؼي،مصؾاٌؿ

م.بنيماظزراسيمواظؿغذؼيمياظصؾ

م

ؽقنمعقزػقماإلرذودماظزراسلمؼبماظغوظىمعـماظذطقر،موؼشؽؽماظؿؼقنقؿمؼبمموؼبمطـ معـماظؾؾدانمعـؾمبـغالدؼش،مؼم-468

سؾكمػنذهماًندعوتمظؿقدؼندموادنؿفدالماألدنرماٌلنؿػقدة،موتنقص ماظؿندرؼىمؼبمذبنولمممممممممممعدىمعالءعيماالسؿؿودمحصرا

.مواإلغعنوشمألسوصن ماظطورئنيمممامعقاجفنيمحدثمؼبمسـصرماإلدارةماٌؿؽوعؾيمظؾؿزارعموعشنروعمممسؾكمسبقمعواظؿغذؼيمظؾـلوءم

عنعمىنونماظؿـؿقنيمممممطنؾ ممؼندرموزارةماظزراسيمسؾنكمػنذاماٌلنؿقىمبممممؿعوونتمالموسالوةمسؾكمذظؽ،مصػلمحوظيمبـغالدؼش،

بننيماظؼطوسنوتمؼشنؿؾماىفنوتماظػوسؾنيمايؽقعقنيممممممممعشنرتكماحملؾقي،موالمش ػومعـماآلظقوتماظيتمتشفعماتؾوعمغفٍم

م.وش مايؽقعقي
م

ذاألعمذاطتحدة
م

عؽنسممتؼبمذبولماظؿغذؼيمماٌلؿقىماظؼطريبنيمعـظؿوتماألعؿماٌؿقدةمسؾكمميمضوئؿيواضقمعـوصليكمػـومالمتزالم-469

علنموظيمممػنوومواظ.ماألخ ةماظدوظلمؼبمذبولماظؿغذؼيمسؾكمعدىماظلـقاتماتلؿمبفماهلقؽؾمووزقػقمخؾالوإظبمحدمعوممتـوصلو

المتؾنذلمممػنووماظؾؾدانماألسضنوءمإظبمأنماظمآلراءمقؿمدؿؼصوءمصرؼؼماظؿؼقاوأذورماجملقؾقنمسؾكم".مذبوهلو"طغ ػومسـمغبوؼيم

صقفنومإحندىممممملمتـلنىمأعـؾنيمممعنراراماظػرؼنؼممممننًمإظبمسؾنؿممو.مجفدامطوصقومظؾؿعوونمععموطوالتماألعؿماٌؿقدةماألخنرىم

وؼبمماظؿؼققؿنوتمأوماألحبنوث،ممموأطنيماظعؿنؾمممخموأموتعؿماٌؿقدةماظػضؾمظمخرؼـمظؼوءمعلوػؿؿفؿمؼبماظلقودنمعـظؿوتماأل

واظؿغذؼنيمممشذؼنيمسؾكمإسودةمرؾعمعـشقرمورينمبشلنمادرتاتقفقيماألماظػوواحدةمذفعماٌـلؼماٌؼقؿمظلعؿماٌؿقدةمحوظيمو

م.اظيتمتعؽسمعلوػؿيموطوالتمأخرى

م

ـمممػنقمضنوئؿممتعوونمأطـرمبؽنـ مصنوممممصقفومؼقمذبوالتمؼـؾغلمأنمؼمتقجدوغؿقفيمظذظؽمم-:46 وسؾنكمم.مؼبماظقضنًماظنراػ

عـمخاللماظؿعنوونمعنعماظققغقلنقػ،مممممععقورؼيمعػقدةمتشؿؾ،مغقاتٍسؾكماظؿعوونماظلؾقؿمععمماظرشؿمعـمػذا،مػـوكمأعـؾي

دظقنؾمتندرؼيبممم:موايصودماظصنقلمم،األرػولمعـمأصغوغلؿونموزاعؾقومؿغذؼيماظرضعموصغورظماٌؾودئماظؿقجقفقيماظؿؽؿقؾقي
.اظنذيموضنعمؼبمزعؾنوبقيمممصنققيمموإسندادمووفقنزماألشذؼنيماظممموزراسنيممظؾعوعؾنيمؼبماجملؿؿعمؼبمذبولماظؿغذؼيماىقدةم

                                                           
 .اهلقؽؾلماظؿؽقػموضًمقوصبتدرمأظغقًمضدمؾػيؿاٌكميؿؼـقاظماإلداراتمؼبماظؿغذؼيمأخصوئقلموزوئػمعبقعمأنماظؿؼققؿمصرؼؼمؼدركمم60
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عـظؿوتماألعؿماٌؿقندةمووطوالتفنومسؾنكمممممإذراكمؼباٌؿقدةمماألعؿصالحمإاظعـوصرماظرئقلقيمظربغوعٍممؼؿؿـؾمأحدوم-471

إرنورمسؿنؾماألعنؿماٌؿقندةمظؾؿلنوسدةماإلمنوئقنيمآظقنيماظؿكطنقطممممممممممؼشنؽؾمو.مسبقمأطـرمصعوظقيمؼبمذبولماظربذبيماٌشرتطي

معـظقعيماألعنؿماٌؿقندةمؼبمعبفقرؼنيمالوماظدبؼرارقنيماظشنعؾقيمخطنقةمأخنرىمظؿطنقؼرمممممممممخطًو.ماظرئقلقيمظؿقؼقؼمذظؽ

مبننيممقعاىنمجفقدمعؽوصقنيممودؼدمػذاماظؿطقرمعؾودراتمأخرىمعـؾمادؿػودتمعـمو.ماظعؿؾماٌشرتكمؼبمذبولماظؿكطقط

عبفقرؼنيمالوماظدبؼرارقنيممممػؿنومماننمرائندماؼبمسددمضؾقنؾمعنـماظؾؾندانممبنومؼبمذظنؽمبؾندمممممممػوذوغػظؾؿقمماظيتمبدأ)لمورػاأل

ععماظرتطقزمبقجفمخوصمسؾنكممم،(بؾدام35ؼعؿؾماآلنمؼبم)رصؼممتقؼؾماألػدالماإلمنوئقيمظلظػقيم،موِع(اظشعؾقيموعقرؼؿوغقو

عـظؿنيمموم،عـظؿنيماألشذؼنيمواظزراسنيممم:موػلمظؿغذؼياتعوجلمذقاشؾماظيتماٌؿقدةممظلعؿماظرئقلقيماألربعمػوسؾياظفوتماى

م.وعـظؿيماظصقيماظعوٌقيم،وبرغوعٍماألشذؼيماظعوٌلمػقظي،األعؿماٌؿقدةمظؾط

م

ًمذعقرمضنقيمبنلنماظربذبنيماٌشنرتطيمػنلمأدودنومصوردنيمظؿؼودنؿماٌقزاغقنيممممممممممؼلقدمؼبماظقضًمايوظلموم-472 موظقلن

ؼبموؼؾندومأنمػنذامػنقماينولممممم.ماٌضوصيماظـوعبيمسـماًرباتماظؿؽؿقؾقيمٌـظؿوتماألعؿماٌؿقدةماألربعميؾؼقؿظمودؿكالصا

وؼبمطؾمعـمبـغالدؼشموطؿؾقدؼو،مؼعينماظؿنلخ مؼبمتـػقنذمعشنروعماألػندالماإلمنوئقنيمممممم.مبـغالدؼشموطؿؾقدؼوموعقزاعؾقؼ

ؾموطنوالتمزبؿؾػني،مممؾؽبنمظعـوصرماٌكؿؾػيمظؾؿشروعمعنـمضِمؽؾمسـصرمعـماؾمظلؿؼبشؽؾمعمأجرياٌلؿػقدؼـممرزظلظػقيمأنمص

وؼبمعقزاعؾقنؼ،مم.موعنـماألرجنحمأالمؼؽقغنومعنرتؾطنيمممممنيزبؿؾػموضؿنيؼبمماألعـماظغذائلمواظصقيماظعوعيمبعدامغؾبػذوبوظؿوظلم

ًم.محقٌمتلؿفقىماظقطوالتماألربعمسؾكمسبقمعشرتكمآلثورمارتػوعمأدعورماٌقادماظغذائقيمتلوقعـماالمػـوكمضدر موتعووغن

اظنيتمحصنؾًممموم،ؼيدقءماظؿغذؼيمؼبماٌـورؼمايضنرممعـمواظيتمتعوغلاظػؼ ةمماألدرماظقطوالتمععومبشؽؾموثقؼمؼبمهدؼد

مجوغنىمعنـممماظؾلنؿوغلمظ غؿنوجمممػنوومدسؿمتؽؿقؾنلمعنـماظممسؾكم،موجوغىؿؽؿقؾقيمعـماظؿغذؼيماظالحؼومسؾكمدسؿمؼبمذبولم

م.أخر

م

ذقطقمؼبمطقظقعؾقنو،مخطنيمسؿنؾمعؿؽوعؾنيمظؾقصنقلمبطرؼؼنيممممممممعـطؼيمؼبمحوظيمعشروعم،بوٌـؾووضعًماظقطوالتمم-473

ؽنؾموطوظنيمممظظبماٌزاؼنوماظـلنؾقيماظرئقلنقيممممإوادنؿـدتمخطنيماظعؿنؾمأؼضنوممممم.ماٌعنزوظنيممياألصؾقمأبـوءماظشعقبعـلؼيمإظبم

اجملؿؿعقنيمواظؼندراتمعنـمأجنؾماظربغنوعٍمممممم/تعزؼزماٌـظؿنوتماحملؾقنيمم(م2:م)ؼبممػوواظؼقؿيماٌضوصيمظؾموؾًوم.تفووخرب

وأغشنطيمتـقؼنعمممماظعوئؾقنيممحندائؼماًضنرواتمممإضوعنيمتصنؿقؿمومو(م3)اٌشرتكمبنيماظقطوالتمٌراضؾيماألشذؼنيمواظؿغذؼني؛ممم

عراطزمإلسودةمتلػقؾماألرػولماظذؼـمؼعوغقنمعـمدنقءماظؿغذؼنيممممإلضوعيوتـؿقيماظؼدراتم(م4)وزؼودةمإغؿوجماألشذؼيماٌـزظقي؛م

م.ذبؿؿعلمرائدممنقذجمطؾقؼوتم،اظقخقؿواٌعؿدلموايودم
م

ـمماظواظػنوومماظؿعوونمبنيمغودرامعومؼؽقنموم-474 ـممشنرطوءماآلخنرؼ مذامرنوبعمؿقىماظؿشنغقؾلمماألعنؿماٌؿقندةمسؾنكماٌلنمممممعن

اظعؿنؾمبشنلنمممصبنريمتطنقؼرممموؼؿقضنعماٌنرءمسؾنكمدنؾقؾماٌـنولمأنمممممم.مبوظعؿؾمؼبمذبنولماظؿغذؼنيمممصؾادرتاتقفلمصقؿومؼؿ

اظؿـؼقػماظؿغنذويمواينؼمؼبماظغنذاءمودقودنوتماظؿغذؼنيمعنـمخناللمتعنوونمادنرتاتقفلمعنعمعـظؿنيماظصنقيماظعوٌقنيمممممممممممممم

عنعمممػـنوكمو.مصنقيماألممواظطػنؾمممؼرطزمأطـرمسؾكمعـمعـظقرقودؼـموظؽـمواظققغقلقػ،ماظؾؿنيمترطزانمأؼضومسؾكمػذهماٌ

ظلقودننوتماظغذائقننيمؼبمامؼبمذبننولمتشننؿؾمبوظؿلطقنندمبننراعٍمتعزؼننزماظؼنندراتماظقرـقننيػننلمو.مبعننضماالدننؿــوءاتمذظننؽ

بـغالدؼش،محقٌمضوعًماٌـظؿيمبدورمضقوديمضقيمداخنؾمعـظقعنيماألعنؿماٌؿقندةمظضنؿونمأنمتؽنقنمعبقنعماظقطنوالتممممممممم

وػنقمدورمم)الدؼشمظؾنـغمواًطيماالدنؿـؿورؼيمظلعنـماظغنذائلمواظؿغذؼنيمممممموتلقوداظصقؿومؼؿعؾؼمبنرورم"مكمغػسماٌلورسؾ"

هؾقنؾمممووحندةمم؛(قريناظنمـلنؼمماٌلمعـذمتعقنيمورػاألمبنيمقعاىؽوصقيمعجفقدمعؾودرةمودؼدماآلنمإظبمحدمعوممتؾبؽؿؾف
وادعمععماظققغقلقػموعؽؿنىماألعنؿماٌؿقندةمظؿـلنقؼماٌلنوسدةممممممبؿعوونممتؿؿؿعؼبماظصقعولماظيتمماألعـماظغذائلمواظؿغذؼي

م.وحدةمهؾقؾمعقارـماظضعػموردؿمععوٌفمسؾكموجفماًصقص/ماإلغلوغقيموبرغوعٍماألشذؼيماظعوٌل
م
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ذاطـظؿاتذشريذاصؽوعقة
م

عنوتمتؾنؽمممؼبمعقضػمضقيموعمثرمعنعمحؽقممصومؼضعفوعؿؾماٌـظؿيمتؼؾقدؼومؼبمذراطيموثقؼيمععماظدولماألسضوءمتم-475

ؼبماظقضًمغػلفمسؾكمحلنوبمسالضنيماظعؿنؾمعنعماىفنوتماظػوسؾنيممممممممجوءمفوبـؾمػذامعقزةمغلؾقيمطؾ ة،موظؽـ.ماظؾؾدان

اظعؿنؾمؼبمممأومأنمعنـماظلنفؾمسؾقفنوماظؿػوسنؾمممممودماٌـظؿيمسؾكماظندوامممومل.ملايؽقعماظـظومخورجمماٌعـقيمعـاألخرىم

متعؽنسم(مخطوبنوتماالتػنوقمم)دؼدمػذاماظؿعوونمعـمخاللمعشنورؼعممهمصؽقكمبؾمأن.متعوونمععماٌـظؿوتمش مايؽقعقي

ػنذهمممبؾلنوريمالمتعؿنربممموبوظـلؾيمظؾؽـ معـماٌـظؿوتمش مايؽقعقنيم.مؾشراطيظمواتػوضمفوسالضيمتعوضدمعـماظؾورـمأطـرمعـ

اظشنراطوتممتشفقعمورسوؼيمػنذهمممؼؿقضػوبوظؿوظل،م.مـلفؿيطؿومأغفومالمتعؽسمذراطيمذبدؼيموع،ماظعالضيمسالضيمعقاتقي

م.ؾكمصـؾماٌـظؿيمواظػرؼؼماظؼطريسمبؼدرمطؾ 

م

صؼدمبرػـًماٌـظؿيمؼبمأصغوغلؿونمسؾنكمضقؿنيماظعؿنؾمعنعماٌـظؿنوتمممممم.مؼبمبعضماظؾؾدانمسالضيمسؿؾمجقدةمنًموم-476

وؼبمعبفقرؼنيمالوماظدبؼرارقنيماظشنعؾقي،مممم.مش مايؽقعقيموعـظؿوتماجملؿؿعماٌدغلمسؾنكمعلنؿقىماجملؿؿنعماحملؾنلمممم

اٌـظؿيمحوظقومععماٌـظؿوتمش مايؽقعقيماحملؾقيمؼبمبؾدمملمؼؽنـمؼشنفعمعنـمضؾنؾمأغشنطيمعـظؿنوتماجملؿؿنعممممممممتعؿؾم

رتؼنوءمبلصضنؾمصوردنوتممممعشروعماظربغوعٍماًوصمظلعـماظغذائلمعـنوالمجقندامظؾغوؼنيمظالممممأسطكوؼبمػـدوراس،م.ماٌدغل

متؼندممم،ػدالماإلمنوئقيمظلظػقيمؼبمبـغالدؼشموطؿؾقدؼنوماألمؼبمإروروعـمخاللماٌشورؼعماٌؿقظيم.ماٌـظؿوتمش مايؽقعقي

موؼبمعقزاعؾقنؼ،م.مياظرئقلنقمؼبمإطؿنولماألسؿنولماألدودنقيمممممذنرطوءماألعنؿماٌؿقندةمممماٌلنوسدةمإظبمماٌـظؿوتمش مايؽقعقنيم

تندخالتمؼبماٌـنورؼمايضنرؼيمسنـمررؼنؼمبرغنوعٍممممممممـػقنذمتعؿؾماٌـظؿيمعـمخاللمتلعمعـظؿوتمش محؽقعقيمربؾقيمظؿ

م.ؿماٌؿقدةماٌشرتكاألع

م

دظنقالمسؾنكممممتؼندممشن محؽقعقنيممم"مػقؽنوتم"اٌـظؿيمبؾلوريمععممصقفومتعؿؾموععمذظؽ،مػـوكمحوالتمطـ ةمالم-477

لنفؿمإدنفوعومطنؾ امؼبممممؼبؽنـمأنممماألعنرماظنذيمم،ماألشذؼيمؼبماظؿغذؼيمؼبماظؾؾدواظزراسيممنيماظؼوئؿنيمسؾكـففاظعلوػؿيم

صرؼؼماظؿؼقنقؿمممادؿؼصوءوضدمذػىمبعضماجملقؾنيمسؾكم.ملوسدةمؼبمذبولماظلقودوتاٌمتؼدؼؿماظعؿؾماٌعقوريممبومؼبمذظؽ

رطنزممتؾببقـؿنومم،م"ىفنوتمصوسؾنيمأخنرىممم"رتكمنمتـػقذمأغشطيماظؿغذؼيمؼـؾغلمأنمؼؾببلظؾؾدانماألسضوءمإظبمحدماظؼقلمآلراءما

ؼماظؿؼقنقؿ،مطوغنًمػـنوكمممموؼبمطنـ معنـماظؾؾندانماظنيتمزارػنومصرؼنمممممم.مبؼندرمأطنربمممسؾكمعلؿقىمادرتاتقفلمسؿؾفوماٌـظؿي

ثنرممألموتتؼققؿنممإجنراءممظروابطمبنيماظزراسيمواظؿغذؼيمعـمخاللاصفؿممظؿقلنياهوداتمظؾؿـظؿوتمش مايؽقعقيماظعوعؾيم

وعنـمأبنرزممم.موطنونمػنذامبوظؿلطقندمػنقماينولمؼبمعنالويموبنـغالدؼشممممممم.محلنؾوغفومؼبمماٌـظؿنيممالمتلخذػواظيتممتدخالتفو

سؾنكممموادنؿؿرتمؼبماظؿعنوونمععفنوممماظدوظقيماظيتمتعووغًماٌـظؿيمععفومؼبماٌوضلم"مؾرػقؾنيمطق"ماىفوتماظػوسؾيمعمدلي

ؼبمضنقءمممبؼندرمأطنربمبقـفؿنوممممؼؿقضعمضقنوممذنراطيمادنرتاتقفقيمممطونمموظؽـماٌرءم،(عؾقؼابـغالدؼشموعقز)أدوسمزبصصم

أطـنرمعنقالممممػنووموتؾندوماظمم.اٌـزظقيمسؾنكماظؿغذؼنيمممصالحيمايدائؼاألدظيماظيتمتقظدتمسؾكمعدىمدـقاتمسدؼدةمسؾكمأثرم

م.بدالمعـماظؿعوونمععفوم(طؿؾقدؼو)اظدوظقيم"مػقؾنيمطقؾر"معقزػلمعمدليممظؿعقني
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ذاطمدداتذاألطادميقةذواظبحثقة
م

صػنلمبنـغالدؼش،مؼؼنقممممم.مؿندرؼىمظؾاٌـظؿيمععمجوععنوتموعمدلنوتممممصقفومتؿعووناظيتمػـوكمسددمعـماألعـؾيمم-478

وؼبمعبفقرؼنيمالومم.مؿقعمغلكيمربدثيمعـمجداولمترطقؾيماألشذؼيمؼبمبنـغالدؼشمععفدمسؾقمماألشذؼيمؼبمجوععيمدطومبؿف

دسنؿمأغشنطيمبـنوءممممؼبماٌـظؿيمطالمعـمجوععيمعوػقدولموععفدماظؿغذؼيمؼبمجوععيماظػؾنؾنيمممأذرطًاظدبؼرارقيماظشعؾقي،م

ًماٌـظؿنيمعنعماىوععنيمممموؼبمػـدوراس،متعووغنم.ماظؿغذؼيمؼبمذبولملقودوتمواظؿكطقطماالدرتاتقفلبوظماٌؿعؾؼياظؼدراتم

عنعمجوععنوتممممبشؽؾموثقنؼموتعؿؾموحدةمهؾقؾماألعـماظغذائلمواظؿغذؼيمؼبماظصقعولم.ماظقرـقيمظدسؿمإغشوءمطؾقيمظؾؿغذؼي

ؼبمعـنوػٍماظؿعؾنقؿماٌـودنؾيمعنعممممممويؼبمطقـقوموصقعوظقالغدمعـمخاللماظؿدرؼىماظنداخؾلموإدعنوجماألعنـماظغنذائلمواظؿغنذممممم

م.ىمؼبمذبولماظؿغذؼيمؼبماٌـطؼيأضقماتضدرمتطقؼراظرتطقزمسؾكم

م

اٌـظؿيمعنعمطؾقنيمممموتعووغً.مرقؼؾمععمطؾقيمبقغدامؼبمجوععيمعالويمتعووغومعـذمأعدمٌـظؿيأضوعًماؼبمعالوي،موم-479

جمدظقؾماظؿـقعماظغذائلموعؼقوسماغعدامماألعـماظغذائلموايصقلمسؾنكماألشذؼنيمسؾنكمعلنؿقىمممممودعإاٌقاردماظطؾقعقيمسؾكم

أجننرتمومأدودنقيمسننـماٌشننورؼعممبقوغننوتطؾقنيمبقغنندامممعبعننًوؼبماٌؼوبننؾم.ماظؿؼقننقؿماًوصننيمبفنوممؼبمأدواتمة،األدنرم

طؾقنيماٌنقاردممم)ماظذؼـمؼؿعوعؾقنمعؾوذنرةمعنعماىؿفنقرممممؿقزػنيؾؾـوءماظؼدراتمظظصضالمسـمتقص متدرؼىممهلومدؿعراضوتا

مدقودنوتممهلننيممٌشروعمؿعوونماظدوظلظؾمؼيػالغدراظقطوظيماظمبقجىممتقؼؾمتؼدعفمم،حوظقومفرىمأحبوثغتؾبو(.ماظطؾقعقي

،مسؾكمووربمهلنيماٌؿوردوتمبقادطيمجوععيمظقؾٍمؼبمأٌوغقنومبوظؿعنوونمعنعممممبراعٍماظؿقسقيواظؿغذؼيمائلمواألعـماظغذ

م.طؾقيمبقغدا

م

ػنقممماٌـؿفنوتماٌعقورؼنيمظؾؿـظؿنيمممصعددمضؾقؾمظؾغوؼنيمعنـممم.ماظؿعوونمؼبمذبولماظؿغذؼيمغطوقمظزؼودةوػـوكمسؿقعومم-:47

صرصنيمطنؾ ةمالدنؿكداممػنذهماٌـشنقراتمؼبمممممممتؿنقحمماٌمدلنوتماألطودبقنيممإالمأنم،موتسؾنكمعلنؿقىماىوععنممماٌعرولم

ؼبممبـنوءماظؼندراتمعنـمأجنؾمهلننيماألعنـماظغنذائلمواظؿغذؼنيمممممممممعشنروعممسـوصنرمموؼؿؿـؾمأحد.ماظؿدرؼسموبـوءماظؼدرات

وتقدقعمغطنوقماظؾقنقثمحبقنٌمبؽنـمألخصنوئقلممممممتعزؼزماظؼدراتمؼبماىوععوتممؼبمعبفقرؼيمالوماظدبؼرارقيماظشعؾقي

ـممم،اٌوجلنؿ مواظندطؿقراهمؼبماظؾؾندممموماظؾؽنوظقرؼقسممدرجوتماظؿغذؼيمايصقلمسؾك إجنراءمحبنقثماألعنـممممموحبقنٌمبؽن

م.اظغذائلمواظؿغذؼيمربؾقو

م

عفندممواٌمػنوومتعوونمبننيماظممأغفمالمؼقجدموعـماظقاضحممتوعوم،اظصالتمععمعـظؿوتماظؾقٌمربدودةمغلؾقوموتعدم-481

سنـمأثنرمممؿقظقدمعزؼدمعـماألدظنيممظاىفقدماٌشرتطيمأنمؾدومؼو.ماظدوظلمظؾققثماظلقودوتماظغذائقيمسؾكماٌلؿقىماظؼطري

وضنعماٌعنوؼ مممؼبمذبوالمواضقومظؾؿعنوونموعلنوػؿيمػوعنيمممممتشؽؾماظؿغذؼيمواألشذؼيمسؾكمظؿدخالتماظؼوئؿيمسؾكماظزراسيا

وملمؼؿقؼنؼمدنقىمممم،بننيماٌـظؿنؿنيمممعـنوٍلمظلصنقلماٌفـقنيمممـماظشؽمعمضدراوبدالمعـمذظؽمؼؾدومأنمػـوكم.مواظلقودوت

سؾنكمدنؾقؾمممم،صرؼنؼماظؿؼقنقؿممموسؾنؿمم.يمبوظؿغذؼيصؾاظؼؾقؾمبصقرةمعشرتطيمسؾكماظصعقدماظؼطريمصقؿومؼؿعؾؼمبوظربذبيماٌؿ

"مػقؾنيمطقؾنرم"ؾودرةمؼبمعقزاعؾقؼمؼضطؾعمبفوماٌعفدماظدوظلمظؾققثماظلقودوتماظغذائقيمبوظؿعوونمععمعمدليممباٌـول،م

ـمإدخولماظؾطورومايؾقةمذاتماظؾىماظربتؼوظلممأثراظدوظقيمواٌـظؿيماظدوظقيمظؾرؤؼيماظعوٌقيمظؿؼققؿم مؼنيمشذادنؿفالكماألممضنؿ

جنزءاممماظػووملمتؽـم،م،موظؽـمظلدػاظؿقدعسؾكمطقػقيمضقومماٌـظؿوتمبؿؼدؼؿماألدظيمبغرضمموػذامعـولمصؿوز.مواظؿغذؼي

م.عـمػذهماٌؾودرة
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م
عنـمخناللمآظقنوتمايؽقعنيممممممسؾنكماألرجنحممسؿؾماٌـظؿيمواٌعفدماظدوظلمظؾققثماظلقودوتماظغذائقيممؿالضكوؼم-482

اظيتمأسدتمطقرضوتمععؾقعوتمأدودقيمًطنيمبنـغالدؼشماظؼطرؼنيمممممورضوتماٌقاضقعماٌؿكصصي،بوظؿكطقطمعـؾماٌعـقيم

ظؾقنقثماظلقودنوتماظغذائقنيموععفندممممممظلاظندوممظالدؿـؿورمبشلنماظزراسنيمواألعنـماظغنذائلممبلنوسدةمتؼـقنيمعنـماٌعفندممممممم

م.اظربغوعٍماظشوعؾمظؾؿـؿقيماظزراسقيمؼبمأصرؼؼقومؼبمعقزاعؾقؼاتػوقمبـغالدؼشمظؾدرادوتماإلمنوئقي،مأوماظعؿؾمحقلم

م

ـممطونمربدودامععمعـظؿنيمأخنرىممموإنمتعوونمجقدمهؼؼصؼدم،موععمذظؽم-483 ىؿوسنيماالدؿشنورؼيمظؾؾقنقثممممامضنؿ

،مؼبمدسنؿمم(اٌعفندماظندوظلمظؾؿصنودرماظقراثقنيماظـؾوتقنيمدنوبؼومممممم)ظؿيماظدوظقيمظؾؿـقعماظؾققظقجلماظزراسقيماظدوظقي،مػلماٌـ

،ماظـندوةماظعؾؿقنيماظدوظقنيماٌعـقنيمبنوظؿـقعماظؾققظنقجلمممممممأذنؽوظفممموطقـقوموأوشـدا،موعنـمأبنرزممنياظؿدرؼىمواٌشورؼعمؼبمبـ

تشنرؼـمم/مؾؿـقعماظؾققظقجلماظيتمسؼدتمؼبمروعومؼبمغقصؿرباٌـظؿيماظدوظقيمظم-واظـظؿماظغذائقيماٌلؿداعيماٌشرتطيمبنيماظػوو

تقظقدمعزؼندمعنـممممعومأعؽـوإذامم،ضوئؿيمسؾكماألشذؼيمٌعوىيمدقءماظؿغذؼيماٌـظؿؿونمجداولمأسؿولمتطؾؼو.م3121ماظـوغل

قظنقجلمإظبمماألشذؼيماحملؾقي،مبؽـمأنمتمديماظؾققثماظيتمورؼفوماٌـظؿيماظدوظقنيمظؾؿـنقعماظؾقمممبشلناظؾقوغوتماظعؾؿقيم

م.اظؿغذؼيمواآلثورماظصققيماإلصبوبقيمؼبماظعدؼدمعـماظؾؾدانماظـوعقيمغظؿمهلنيمخقورات
م

ذاظؼطاعذاضاص
م

مذنراطوتمموُأغشؽً.مرئقللمؼبمعؽوصقيماظػؼرمواغعدامماألعـماظغذائلمبدورسؾكمسبقمعؿزاؼدمماظؼطوعماًوصمؼؼقمم-484

وتماظؼطوعماًنوصمؼبمطقظقعؾقنومظؿؿقؼنؾموتلنفقؾمتقدنقعمغطنوقمممممممواسدةموعـ ةمظالػؿؿوممبنيماٌـظؿيموعمدلموهوظػوت

اػؿؿنوممػنذهممممؼبجوغىمآخرمعـ مظالػؿؿوممظشنراطوتمصوثؾنيمعنعمعمدلنوتماظؼطنوعماًنوصمممممممموؼؿؿـؾ.معؼروتغطقيماٌش

م.ودورػومؼبممتقؼؾماظؾققثمؼبمذبولماألشذؼيمواظؿغذؼيمواظزراسياٌمدلوتم

م

اٌشورؼعمذاتماظصنؾيممؼبمظؿيمربدودةمجدامؼبماظقاضعمععماظؼطوعماًوصم،مطوغًمعشورطيماٌـوعـمغوحقيمأخرىم-485

وؼبمبعننضمايننوالت،م)واظؿغذؼننيممبوألشذؼننيماٌؿعؾؼننيمؾننقلايأنمبشننؽؾمعؿزاؼنندمعننـماٌعننرتلمبننفممإالمأغننف.مبوظؿغذؼنني

م،شذؼننيماحملؾقنني،موعبعقننوتماٌننزارسنيمعشننورطيمعننعماظؼطننوعماًننوصموخصقصننومعصننـعلماألممتلننؿؾزم(ماظؿفدؼنندات

ـوسوتماظزراسقيمواظغذائقي،مواظشرطوتماٌؿعددةماىـلقوت،مصضالمسـماظؿؽـقظقجقوماٌؿـؼؾيمواظشنؾؽوتماالجؿؿوسقنيمممواظص

م.إلتوحيماظقصقلمإظبماٌعؾقعوت
م

ذاظـتائجذاظرئقدقة-ذ6
م

عنعمجفنوتمعـفنوممممسؾنكماظصنعقدماظندوظل،مبعنضماظشنراطوتماالدنرتاتقفقيماٌؿعؾؼنيمبوظؿغذؼنيمممممممممتؼقؿماٌـظؿي،مم-486

عشروعمتؼدؼؿماٌلوسدةماظؿؼـقيمؼبمذبولماألشذؼيمواظؿغذؼيمبشلنمأدواتمضقوسماظؿـنقعماظؿغنذويممم/ميمتطقؼرماظؿعؾقؿأطودبق

وايصقلمسؾكماظغذاء،موععمبرغوعٍماألشذؼيماظعوٌلمحقلماظؿؼققؿوتموغظؿماٌعؾقعوتمسـماألعـماظغذائلمواظؿغذؼي،موعنعمم

محؿقوجنوتماالوععمعـظؿيماظصنقيماظعوٌقنيمبشنلنممممم،لعـماظغذائلذبؿقسيمعـمذرطوءماظؿـؿقيمبشلنماظؿصـقػماٌؿؽوعؾمظ

هلنـمممبؽنـمأنماظشراطوتماالدرتاتقفقيماظيتممإظبموظؿغذؼيبماٌؿعؾؼيذبوالتمأخرىمظعؿؾماٌـظؿيممروتػؿؼ.ماٌغذؼوتمعـ

ؿومعنـمخناللممموالمدق)واٌلوسدةماظؿؼـقيم(موخوصيمؼبمذبوالتماظؿـؼقػماظؿغذوي)غقسقيموحفؿمطؾمعـماظـقاتٍماٌعقورؼيم

م.واٌـظؿيمؼبمحوجيمعوديمأؼضومإظبمصؿحمغؼوشمسوٌلمبشلنمتعزؼزمعمذرمغؼصماظؿغذؼي(.مدسؿماظلقودوت

م
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ـمذؾؽوتمسؾكماٌلؿقىماإلضؾقؿنلمؼبمذبنولماظؿغذؼنيمممممإضوعيؼبممبؽـ ؼبماٌوضلمأغشطموطوغًماٌـظؿيمم-487 اظقضنًمممسن

تؿقؼنؼممو.مؾؿغذؼنيمظميماٌؿـقحيوظقؼاأللؿقىمغؿقفيمالشبػوضمظؼققدماظؼدراتمواٌقاردمسؾكمػذاماٌاغعؽوسموػذام.موظلاي

اٌشورطيماظرئقلقيمعـمخاللمسؿؾماٌـظؿيمؼبمغظؿماٌعؾقعوتمسـماألعـماظغذائلمواظؿغذؼيمودسؿفومظؾشنؾؽيماظدوظقنيمظنـظؿمممم

مبوظؿغذؼنيممظصنؾيماذاتممواظشؾؽيماظقحقدة.مبؾقوغوتمترطقؾيماألشذؼيموبـوءماظؼدراتمصؾاظؾقوغوتماًوصيمبوألشذؼيمصقؿومؼؿ

ذبؿقسيماظعؿؾماإلضؾقؿقيماٌعـقيمبوألعـماظغنذائلمواظؿغذؼنيممممسؾكماٌلؿقىماإلضؾقؿلمػلماظيتمتدسؿفوماٌـظؿيمبشؽؾمصعؾل

اظؿصنـقػماٌؿؽوعنؾمٌراحنؾماألعنـماظغنذائلموايوظنيمممممممتـػقنذممآظقيمػوعيمظ ذرالمسؾكمبندءممتشؽؾمؼبمذرقمأصرؼؼقوماظيتم

م.اظؿغذؼيمسؾكماٌلؿقىماإلضؾقؿلمؼبمبراعٍمؼبمسدمماٌشورطيمعلؿؿرةماٌـظؿيم،مالمتزالوخاللمذظؽ.ماإلغلوغقي

م

ذراطؿفوماظؼقؼيمععماظندولماألسضنوءماٌؿـؾنيمبشنؽؾمطنؾ معنـمخناللموزاراتمممممممممؼباٌقزةماظـلؾقيمظؾؿـظؿيموتؽؿـمم-488

بؼندرمممٍمعؿعنددماظؼطوسنوتممغفمإتؾوععـودؾيمظؾؿـظؿيمظؿلفقؾمماغطالقوؼبمبعضماظؾؾدانموصرمػذامغؼطيم.ماظزراسيماٌكؿصي

لنؿقىمماٌمأطـرمعـفمسؾنكممؼطريػعوظقيمسؾكماٌلؿقىماظاظمبؼدرمأطربمعـػذاماظـفٍمنحمو.مبوظؿغذؼيمؿصؾسؿؾفوماٌمأطربمؼب

م.مػعوظقيماٌشورؼعباالسؿؿودماٌػرطمسؾكمخدعوتماإلرذودماظزراسلممأضراظالعرطزيمحقٌم

م

وآظقنيمودؼندمممم،دةماإلمنوئقي،مواظربذبيماٌشرتطيمظلعؿماٌؿقدةإرورمسؿؾماألعؿماٌؿقدةمظؾؿلوسمادؿقداثوععمم-489

بننيمممقنيمصعوظأطـنرممتعنوونممإلضوعنيممصرصمداخؾمعـظقعيماألعؿماٌؿقندةمممتؿقاصرمحوظقوجفقدمعؽوصقيماىقعمبنيماألرػول،م

ـظؿنوتماألعنؿمممصقفوماٌـظؿيمغففومادرتاتقفقومعشرتطومعنعمعممتؾعًاموػـوكمأعـؾيمضؾقؾي.ملقءماظؿغذؼيظمؾؿصدياٌـظؿوتمظ

رنورممإوخنورجمم.ماٌلنؿقىماظؼطنريمماظؿغذؼيمسؾنكممموتايؼمؼبماظغذاءمأومدقودموأدسؿماظؿـؼقػماظؿغذويمظاٌؿقدةماألخرىم

ػفنؿمعنومدبطنطمظنفمأومتضنطؾعمبنفماىفنوتممممممممظمبومؼؽػلمبدورمادؿؾوضلمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيممالمتؼقمعؿماٌؿقدة،ماأل

ٌمدلنوتممواعومتلؿػقدماٌـظؿيمعـماًربةماٌؿزاؼدةمظؾؿـظؿوتمش مايؽقعقنيممموغودرا.ماظػوسؾيماألخرىمؼبمذبولماظؿغذؼي

مظؿؼندؼؿمأدظنيممأصضنؾمممعفقلةمبشؽؾاظيتمشوظؾومعومتؽقنمم،اظؾقـقيمواألطودبقيمؼبماظعؿؾمؼبمذبولماألعـماظغذائلمواظؿغذؼي

م.اإلبؿؽورؼيعماٌؿوردوتمقشفتو،موظؿغذؼيبربطماظزراسيمت
م

ذاظرتتقباتذاطمددقةذ-ذؼاء
م

ذاهلقؽلذاطمددي-ذ1
م

بوظؿغذؼيمسنددمعنـماإلداراتممممصؾسؿؾماٌـظؿيماٌؿمتؿقظبمتـػقذ،معـمػذاماظؿؼرؼر(مج)ؿؾنيمؼبماظؼلؿماألولمظؾموصؼوم-:48

موتقجندمحوظقنومم.معىمداخؾماٌـظؿني،موظؽنـماظقحندةماألدودنقيماٌلنموظيمػنلمذنعؾيماظؿغذؼنيموغبوؼنيماٌلنؿفؾؽممممممممممواظشؾب

وصبريمبـوءمضدراتمتؼـقيمؼبمذبولماظؿغذؼيمؼبماٌؽوتنىمم.مظؿغذؼيمسؾكمعلؿقىماٌؼربومصؾوزقػيمزبصصيمظؾعؿؾماٌؿم25

منمؼبمذبنولمدنالعيماألشذؼنيمواظؿغذؼنيمؼبممممقعقزػمظدؼفومٌـظؿيامظؽـ.مضؾقؿقيماظػرسقيمظدسؿماظرباعٍماٌقداغقيضؾقؿقيمواإلاإل

سننيمعنمخرامؼبممم)ألخصنوئلمتغذؼنيممممزبصصنيممواحدةمصؼطمعـفووزقػيمعومل،مواظمسؾكمغطوقماإلضؾقؿقيمػبليمعـمعؽوتؾفو

مونمزبؿصنونمعقزػنممؼشنغؾمطنالمعـفؿنومممسؾنكماٌلنؿقىماإلضؾقؿنلماظػرسنل،مممممموزقػؿنونموػـوكم(.ماٌؽؿىماإلضؾقؿلمألصرؼؼقو

صفنلمممعقزػلماظؿغذؼيماآلخنرؼـمؼبماٌقندانممموزوئػمأعومعبقع(.مؼبماحملقطماهلودئمواىـقبماألصرؼؼل)لالعيماألشذؼيمب
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ػنرتةمزعـقنيمربندودة؛مسنالوةمسؾنكمأنممممممظمإالاٌمدلقيمماتؼدراظاٌلوػؿيمؼبممٌقزػقفومبؽـمالوبذظؽماٌشورؼعممصقظيمعـ

موؼبماٌؼوبنؾم.مظؾؿـظؿنيمماظؼطرؼنيممظصوحلماألصرضيعفوممؼؼقعقنمبفوممشؿؾالمتومهدؼدامعؼروٌشبوسؿقعومتؿعؾؼممفؿاخؿصوصوت

اٌؽوتنىممعقزػنومؼبممم:2مواٌؽوتنىماإلضؾقؿقنيمممعقزػومؼبمم22عقزػومسؾكمعلؿقىماٌؼر،مومم41عـظؿيماظصقيماظعوٌقيممتضؿ

ععظؿفنؿممم-عقزنػمإضنوؼبمممم211بوإلضوصيمإظبمعومؼؼربمعـم)اظؼطرؼيمظؾؿعوعؾمععماظؿغذؼيمبصػؿفومعلموظقؿفؿماألدودقيم

م61 (.عفوعفؿعفؿيمعـماظؿغذؼيمتشؽؾموم–ؼبماٌؽوتىماظؼطرؼيم
م

ذؼةذاظتغذذيفذجمالذقةذعبةذاظتغذؼةذومحاؼةذاطدتفؾكذطجفةذتـدقؼ-ذذ4
م

داخنؾممميادنرتاتقفقممعؽوغنيماظؿغذؼنيمممالمتشنغؾمعـمػذاماظؿؼرؼر،م(مج)ؼبماظؼلؿماألولممؼبموضًمدوبؼمؾنيؿظؾموصؼوم-491

.ماٌقاردماظالزعيمأوماظؼدرةمسؾكماظؼقوممبدورمعمثرمداخؾماٌـظؿي،مغوػقنؽمسنـماظلنقوقماًنورجلمممممتؿقاصرمهلوموالاٌـظؿي،م

ـممممجدولمأسؿوهلوبشؽؾمطؾ ممطؾؼفؾؽمتوبوظؿوظل،مصننمذعؾيماظؿغذؼيموغبوؼيماٌلؿ عندخالتمععقورؼنيمممممبنومؼؿضنؿـفمعن

أدودومسـمررؼنؼمعراصنؼمبرغنوعٍماظؿعنوونممممم)دسؿمتؼينمظؾعؿؾقوتممؼدؼؿتمةمإظبجوػدمبقـؿومتلعكسؾكمغطوقمصغ مغلؾقو،م

غطوضنومبشنلنمممدولمأسؿنولمدوظنلمأودنعممممجبنمموإظبماالرتؾوط،م(قارئمواظرباعٍماظؼطرؼيمظلالعيماألشذؼياظؿؼينموعشورؼعماظط

م.اظؿغذؼيمواٌشقرةماظعؾؿقيمذاتماظصؾي

م

عدؼرمذعؾيماظؿغذؼيموغبوؼيماٌلؿفؾؽماظذيمبؽـمأنمؼؽقنمظنفمتنلث مذكصنلمممم(م2:م)غظرامألنوؼؿػوضؿماظقضعمم-492

وزقػيمغوئىماٌدؼرماٌلنمولمموم(3)خؾػقيمؼبمذبولمدالعيماألشذؼي؛ممظفضقيمسؾكمأوظقؼوتمسؿؾماظشعؾي،مطونمدائؿومصـقوم

غؼنصمواضنحمؼبماظؿػنوػؿممممموؼقجندم(م4)م؛وظؿغذؼيماظـالثمذوشرةمعـذمصرتةمرقؼؾنيمبماٌعـقيمؿقسوتاجملاإلذرالمسؾكمسـم

غؿقفنيمألغنفمصبنريممممشعؾيماظؿغذؼيموغبوؼيماٌلؿفؾؽماٌلموظيمسنـماظؿغذؼنيمممظماظؿوبعيمؿوسوتاىواظؿعوونمواظؿـلقؼمبنيم

واظعدؼندمعنـماٌنقزػنيماظػـنقنيمعنـمممممم(م5)ىمذاتماظصؾي؛ماألغشطيماألخرموؼبماغػصولمسـمبشؽؾمذبزأوظعؿؾمبماالضطالع

حؿقوجوتمعـماٌغذؼوت،موذبؿقسيماظؿـؼقػماظغنذائلموتقسقنيماٌلنؿفؾؽ،موذبؿقسنيماألعنـممممممذبؿقسيمتؼققؿماظؿغذؼيمواال

المتنذطرمممتربنووالممظقلنًمػـنوكمإالممظػرتةمرقؼؾي،موبعضفؿمسؾكموذؽماظؿؼوسد،موموزوئػفؿاظؿغذويمودقودوتفمزؾقامؼبم

األعنرماظنذيمصبعنؾمذنعؾيماظؿغذؼنيممممممم،ىؾنىماظؾعندماٌقنداغلمإظبماٌؼنرمممم(منيؿضنقؼممربووظؿنيأوممةواحدربووظيمـوءمودؿـب)

م.وصعوظقيمأػؿقيوغبوؼيماٌلؿفؾؽمأطـرم

م

بعضمعقزػلمذعؾيماظؿغذؼيموغبوؼيماٌلؿفؾؽمضنؿـممعـمجوغىمماظدؤوبالظؿزامماماظؿؼدؼرماظذيمضبظكمبفمرشؿوم-493

سنـمم(مجفنوتمعوسبنيمموخصقصنومم)ػنذاماظؿؼقنقؿمممققنماذرتطقامؼبمأسربمربوورونمخورجصؼدمو،ماٌكؿؾمغقسومعماإلرورػذام

مصـنقنيمؼنقنمعنقزػنيمممؿ؛مصفنؿمؼؾماإلدارةماظعؾقنومماظؿغذؼنيمؼبماٌـظؿنيمسؾنكمعلنؿقىمممم"مبـنؾم"ـمٌنممظعدممععنرصؿفؿممئفؿدؿقوا

رجنيماظؿعنوونمسؾنكممممدمػذامبنالمذنؽمعنـمدمممضبو.معـظقرهماظػرديماًوصمبشلنماظقضعماٌمدللظفممعـفؿمزبؿؾػني،مطؾ

مػؿؿنوممصنعقبيمبوظغنيمؼبمتنلعنيماالممممصنودلمعـمسددمعـماألدؾوبماظيتموعؾماٌـظؿنيمتمماواحدم،موؼشؽؾاٌلؿقىماظدوظل

م.واظؿؿقؼؾماًورجلمظعؿؾفومؼبمذبولماظؿغذؼي
م

                                                           
،م3121-:311مبنيماظػرتةمؼبماظؿغذؼيمذبولمؼبماظعوٌقيماظصقيمعـظؿيمظعؿؾمتقصقوت:مواظعشرؼـمايوديماظؼرنمؼبمواظصقيمظؿغذؼيامأسؿولمجدولمم61

Francesco Brancaم(.:311مآذار/معورسم26معلقدة)مم
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ظنقسمموم،صرؼؼماظؿؼققؿمأنمصرؼؼماظؿغذؼيمؼبمذعؾيماظؿغذؼيموغبوؼيماٌلؿفؾؽمعـشغؾمإظبمحندمطنؾ مبؾؼوئنفمممموؼرىم-494

ؽقنموحدةمتـلنقؼممؼوبدالمعـمأنم.ماظؼدرةمواظؿؿودؽمواظـؼيمظقؿصرلمطففيمتـلقؼمصعوظيمداخؾماٌـظؿيمؼبموضعمؼقصرمظف

جندولماألسؿنول،موإذامملمؼؿقؼنؼمتغنق ممممممقجفقنالحؿقوجوتماآلخرؼـماظذؼـمؼمؼـصىمسؿؾفمسؾكماالدؿفوبي،ميادؿؾوضق

م.صلقظؾمايولمسؾكمعومػقمسؾقف،معمدللمجذري
م
ذاظتغذؼةذيفذجمالاطـظؿةذذداخلاونذاظتع-ذذ5
م

م.اإلداراتمواظشننعىمداخننؾماٌـظؿننيمربنندودامظؾغوؼننيمممبنننياظؿغذؼننيممطننونماظؿعننوونمبصننػيمسوعننيمؼبمذبننولممم-495

مواإلداراتمبشنؽؾمطنؾ مسؾنكمعندىمصفنؿماٌنقزػنيمعنـمزبؿؾنػماظشنعىممممممممممؿقضنػمهؼؼمتعوونمداخؾل،مصنغنفمؼممإذامعوو

مصعنوالممحؼؼنًمنوحنومموػـنوكمأعـؾنيمجقندةمممم.ماظؿغذؼيموغبوؼنيماٌلنؿفؾؽمممبشعؾيمربطفوظػرصمموسؾكمإدراطفؿظؾؿغذؼي،م

اظنيتمممقارئعشنورؼعماظطنممؼبموتؽققنػماألدواتمواٌنقادماظنيتمترطنزمسؾنكماظؿغذؼنيممممممممبدءمادؿكدام(م2:م)،موأبرزػومظؾغوؼي

سوتماظزراسقنيمماظؿعوونمععمذعؾيماظؾـقيماألدودقيماظرؼػقيمواظصنـومو(م3)تدؼرػومذعؾيمسؿؾقوتماظطقارئموإسودةماظؿلػقؾ؛م

ماظعؿنؾمؼبممجودعوإم(4)؛م"األشذؼيمظؾؿدن"عؾودرةممبشلنمعشورؼعماظؾلؿـيمؼبماٌـورؼمايضرؼيموذؾفمايضرؼيممبومؼبمذظؽ

إدعنوجماظؿغذؼنيمؼبمغظنؿممممو(م5)قادنعيماظـطنوق؛ممماظدظقؾماظؿـنقعماظغنذائلمؼبمأدواتمتؼقنقؿماألثنرمظنرباعٍماألعنـماظغنذائلمممممممم

لمواظؿعرضمظـؼصماألشذؼيموردؿماًرائطمذاتماظصؾي،موبعضمغظنؿمععؾقعنوتماألعنـمممماٌعؾقعوتمسـماغعدامماألعـماظغذائ

وأحدثفو،ماٌلوػؿيمؼبمغندواتماظلقودنوتممم(م6)واظؿصـقػماٌؿؽوعؾمٌراحؾماألعـماظغذائلموايوظيماإلغلوغقي؛مم،اظغذائل

ملنؿقىمسندادماظنرباعٍمسؾنكماٌمممدسنؿموضنعماظلقودنوتموإمممميذعؾمبدأتفوأدعورماٌقادماظغذائقيماظيتمارتػوعماظيتمترطزمسؾكم

م.اإلضؾقؿلماظػرسل
م

.مؼبمصنؿقؿماألغشنطيمممؿعؿقؿماظؿغذؼيبذعؾيماظؿغذؼيموغبوؼيماٌلؿفؾؽممتؽػؾمضقوموالمتقجدمآظقوتمداخؾماٌـظؿيمم-496

.ماظؿغذؼنيممإلدعنوجمصنرصمحؼقؼقنيمممماظيتمتؿقاصرمعـمخالهلوسددمعـمذبؿقسوتماظعؿؾماٌشرتطيمبنيماإلداراتممقجدؼمظؽـ

صرؼؼمعفؿوتماظربغوعٍماظشوعؾمظؾؿـؿقنيماظزراسقنيمؼبمأصرؼؼقنو،ماظنذيمممممم،مػلسؾكمدؾقؾماٌـولم،هماجملؿقسوتوإحدىمػذ

وؼبمأصرؼؼقنو،مم.موـػقذػظؿ(ممبومؼبمذظؽمخططماالدؿـؿور)درتاتقفقوتماظؼطرؼيمضقدماإلسدادمواالتػوضوتمؼرطزمأدودومسؾكماال

ذعؾيماظؿغذؼيموغبوؼيماٌلنؿفؾؽمهضنرمععظنؿممممرشؿمأنموم،شقاشؾماظؿغذؼيظماظؿصديؼعؿربمػذامذبوالمحومسومبؽـمصقفم

سؾكماٌلنؿقىماظؼطنريمممماٌقصدةغودرامعومتشوركمؼبماظؾعـوتممصلغفوػذهماالجؿؿوسوتمسؾكمعلؿقىماٌؼرماظرئقللمظؾؿـظؿي،م

م(.صفقةمخط ةمسؾكمأغفوممتـؾمهماٌللظيعقزاعؾقؼمػذماٌقصدمإظبصرؼؼماظؿؼققؿمم،سؾكمدؾقؾماٌـولموحدد،)
م

سؼندمحؾؼنوتمدرادنقيمسنـممممموأغشؽًمآظقيمأخرىمعشرتطيمبنيماإلداراتمٌعوىيمارتػوعمأدعورماٌنقادماظغذائقنيمومم-م497

اظلقودنوتمسؾنكممممواضنعلمبوظؿعوونمعنعمذنرطوءماظؿـؿقنيماآلخنرؼـمعنـمأجنؾممممممممايؾؼوتوتعؼدماٌـظؿيمػذهم.موتظلقودقا

فؾؽ،موطونمآخرػومايؾؼيماظدرادنقيمظؾلقودنوتمؼبممموتلوػؿمصقفومذعؾيماظؿغذؼيموغبوؼيماٌلؿ.ماٌلؿقىماإلضؾقؿلماظػرسل

ؼبمذبنولمممةؿؼندؼؿماٌلنوسدممظجفنوزمممبنغشنوءمذنعؾيمدسنؿموضنعماظلقودنوتموإسندادماظنرباعٍممممممممحوظقنوممأؼضوؼقممتو.مإثققبقو

اٌنقصرمموػذامأعرمعفؿمألنماظدسؿماظنؿؼينمم.مذعؾيماظؿغذؼيموغبوؼيماٌلؿفؾؽمضؿأنمؼمعـماٌؿقضعاظلقودوتمداخؾماٌـظؿي،م

ػعوظقنيمعنـمممعنـماظممربأطنممبؽـمتقصقؾفمبؼندرمٌلوسدةمؼبمذبولماظلقودوتمؼبمتؼدؼؿماؾيماظؿغذؼيموغبوؼيماٌلؿفؾؽمذعمعـ

ذنعؾيماظؿغذؼنيموغبوؼنيممممعـماٌؾوذرممؿؼيناظدسؿماظمخاللـمعأطـرمعـفمخاللمذعؾيمدسؿموضعماظلقودوتموإسدادماظرباعٍم

مظؾؿـظؿنيممظربذبنيماظؼطرؼنيمماعؾنودئمتقجقفقنيمإلرنورمممموؼشوركمصرؼؼمعفؿوتمؼبموضنعمم.ماٌلؿفؾؽمسؾكماٌلؿقىماظؼطري

وؼـؾغلمأنمتشنوركمذنعؾيماظؿغذؼنيموغبوؼنيماٌلنؿفؾؽمممممم.ماظذيمضبؾماآلنمربؾمأررماألوظقؼوتماظؼطرؼيماٌؿقدطيماألجؾ

م،اظرباعٍماظؼطرؼنيمهنددمأدنؾوبمدنقءماظؿغذؼنيممممممىعؾأطـرمؼبمذظؽ،مألغفمؼؿقحمصرصيمحؼقؼقيمسؾكمسبقمعؾوذرممبشؽؾ
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(م4)ػنوءممم-اظـنوغلمماغظنرماظؼلنؿمم)تماظؿدخالتماظيتمتؿؿؿعمصقفوماٌـظؿيممبقزةمغلؾقيموضدرةمسؾكماإلننوزممأوظقؼومرتىوت

م(.عـمػذاماظؿؼرؼر

م

هدؼندموتقضنقحممم(م2:م)ػنذهماجملنوالتمعنومؼؾنلممممموتشؿؾ.مثغراتمواضقيمظؾغوؼيمصقفووػـوكمذبوالتمأخرىمم-498

وتمواٌشقرةماظعؾؿقنيمذاتماظصنؾيمؼبمسـوصنرمسؿنؾمذنعؾيممممممحؿقوجوتمعـماٌغذؼترطقؾيماألشذؼيمواالمدؾؾمعلوػؿيمسـوصر

شنقرةمؼبمذبنولماظلقودنوت؛ممممتؼندؼؿماٌمعؾقعوتمواٌؿؼققؿوتموغظؿماظموبصػيمخوصيمؼبماظؿغذؼيموغبوؼيماٌلؿفؾؽماألخرى

اظؽقػقيماظيتمبؽـمبفنومظؾقوغنوتموععؾقعنوتماظؿغذؼنيمأنمتلنوػؿمبشنؽؾمأطـنرممممممممماظعؿؾمععمذعؾيماإلحصوءمظؿقدؼدو(م3)

؛ماٌـشقراتماظرئقلقيمعـنؾمحوظنيماغعندامماألعنـماظغنذائلمؼبماظعنوملممممممؼبميمؼبمضوسدةماظؾقوغوتماإلحصوئقيمؼبماٌـظؿيموصعوظق

تعزؼزماظؾعدماظؿغذويمظـظؿماٌعؾقعوتمؼبمذبولماألعـماظغذائلمواظؿغذؼيمعـمخناللموجنقدمذنعؾيماظؿغذؼنيموغبوؼنيممممممو(م4)

مصنالتموطوغنًمػنذهماظمم.مغظؿماٌعؾقعوتمسـماألعـماظغنذائلمواظؿغذؼنيمماٌلؿفؾؽمؼبماظؾفـيماظؿقجقفقيماٌشرصيمسؾكمتـػقذم

جؿؿوسقي،موػنلمذاتمأػؿقنيمممواالمياالضؿصودؼسـدعومطوغًمذعؾيماألشذؼيمواظؿغذؼيمضؿـمإدارةماظؿـؿقيممبؽـ مأطـرمصعوظقي

م.ؼبماٌلؿؼؾؾماظيتمحددػوماظؿؼققؿميوظقؼاألماظعؿؾمذاتمحومسيمبوظـلؾيمجملوالت
م

ذقاطلذاطرطزؼةذواظالعرطزؼةذيفذاظػاواظصالتذب ذاهل-ذذ6
م

ماٌؽردنيممقزاغقيماظربغنوعٍماظعنوديمظؾؿـظؿنيمممعئيمعـموؼبماٌم86مغلؾيصصمدبمؼبماظؿؼرؼر،موصؼومظؾؿشورمإظقفمدؾػوم-499

وػنذامؼقضنحمأؼنـمممم.مؼبماٌوئيمظؾعؿنؾماٌقنداغلممم7األضوظقؿماظػرسقيموم/ئيمظلضوظقؿوؼبماٌم36غلؾيمؾؿغذؼيمظؾؿؼرماظرئقلل،موظ

ًماإلضؾقؿنل،ممملنؿقىمعؾنكماٌمص.مظؾؿغذؼيمداخؾماٌـظؿي"ماألدودقي"اظؿؼـقيمماتظؾؼدرمبوظـلؾيماٌـظؿيمؿـمأوظقؼوتؽت معؾبـقن

احؿؾبِقؼنًمضنؿـفومإظبمحندممممدالعيماألشذؼي،مومخبؾػقيمسـأدودومماظذؼـمؼؿقؾقناألوظقؼيمٌقزػلمدالعيماألشذؼيمواظؿغذؼيم

آلراءمظؿؼقنقؿمماماٌـنورةمؼبماالدؿؼصنوءماظنذيمأجنراهممممأحدماظشنقاشؾمممذيمعـؾاألعرماظاظؼدرةماظؿؼـقيمؼبمذبولماظؿغذؼي،ممطؾ 

ؿغذؼنيمؼبمأعرؼؽنوماظالتقـقنيمسؾنكمممممؼبمذبولماظؼؽقنمأبرزػومػقماظغقوبمذؾفماظؿوممظؾؼدراتماظؿؼـقيممورمبو.معقزػلماٌـظؿي

عؼورغنيمعنعمبنوضلماٌـظؿنيمممممصننماظؼدرةماحملدودةمظشعؾيماظؿغذؼيموغبوؼيماٌلؿفؾؽمم،وؼبماظقضًمغػلف.معبقعماٌلؿقؼوت

أضؾمعـمغصػمعقزػلمعـظؿنيماظصنقيماظعوٌقنيمسؾنكمعلنؿقىماٌؼنرممممممممصفلممتـؾ.مؾفومصققمروضؿفوسؾكمعلؿقىماٌؼرمضبؿِّ

مغؼطنيماظؿـػقنذممسـندممماٌؼندمممواظـؿقفيمػلمأنماظدسؿماظنؿؼينم.معلموظقؿفؿماظرئقلقياظذؼـمتشؽؾمععوىيماظؿغذؼيماظرئقللم

م.ش مطولمسؾكماإلرالقؼؽقنماٌقداغلمقىماٌلؿمأومؼطريسؾكماٌلؿقىماظ

م

ـماظندسؿماظنؿؼينممممؼندؼؿمؿتؿعؾنؼمبمػـنوكمآظقنيمواضنقيمممممًوسالوةمسؾكمذظنؽ،مظقلنممم-:49 م.اٌؼنرمواٌؽوتنىماظؼطرؼنيممممعن

.مؾؿشنروعمبوظـلنؾيمظمماألطـنرمأػؿقنيممذعؾيماظؿغذؼيموغبوؼيماٌلنؿفؾؽمممضؿـمؾؿفؿقسيظاظدسؿماظؿؼينمموؼبماألدوس،مؼؽرس

عشنورؼعمزبؿؾػني،مممعننيمظزؼنورةمممبؾندمعممبرحالتمعؿعددةمإظبذعؾيماظؿغذؼيموغبوؼيماٌلؿفؾؽمزػلمضقوممعقوضدمؼعينمػذام

طوغنًممبقـؿنوممم.بـنؾمررؼؼنيمسؿنؾمتػؿؼنرمبشندةمإظبماظػعوظقنيمواظؽػنوءةممممممموػنقمأعنرمممؽؿؾقدؼو،مظمبوظـلؾيماظؿؼققؿوجدممؿوعـؾ

م،ؿماٌشنورؼعمقتندسمتؿنقظبمممؿفؾؽؼبمذنعؾيماظؿغذؼنيموغبوؼنيماٌلنمممممعـمغوحقيمأخرى،مجفنيمتـلنقؼمواحندةمممم،ألصغوغلؿون

م.طػؾمضدرامأطربمعـماالتلوقموهلنيمغقسقيماٌلوسدةماظؿؼـقيمصو

م
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ضررماٌؽؿىماإلضؾقؿلمآلدقومواحملقطماهلوديمؼبماآلوغيماألخ ةمتقظلمعلموظقيمدسؿمطؾمأسؿولماظؿغذؼيمودالعيموم-4:1

اظندسؿماظنؿؼينماظنذيمتؼدعنفمذنعؾيمممممممصقنفممؼؽنقنمظنذيمماٌؽونمواٌقسندمامدقلمؼؼررماٌؽؿىم،موبوظؿوظل.ماألشذؼيمؼبماٌـطؼي

وبؽنـممم،ؼؿؿوذكمإظبمحدمطؾ مععمدقوديماظالعرطزؼنيمداخنؾماٌـظؿنيممممورشؿمأنمػذا.ماظؿغذؼيموغبوؼيماٌلؿفؾؽمضرورؼو

معقزنػممحؿكمظنقمتنقظبمممضؾؼمعـمأغفماظؿؼققؿمننمصرؼؼؼبماٌـطؼي،مصمعؿػرغعقزػمتغذؼيممعومتقاصرذامإأنمؼؽقنمغففومصعوالم

ذنفدممؼنلتلمػنذامأؼضنومؼبموضنًمممممو.ماظدسؿماظنؿؼينممحؿقوجوتصفؿمطولمالمؼؿقاصر،مصؾـمشذؼيماٌـصىلالعيماألبزبؿصم

ؼبموضنًمتـػنذمممدسؿماظؿغذؼيمؼبمعبقعمأسبوءماٌـطؼيممؼبمذبولمئاٌؽؿىماإلضؾقؿلمآلدقومواحملقطماهلودماتؼبمضدرمغؼصوغو

ؼبماظعدؼندمعنـماألسؿنولماىدؼندةممممممرىمصقنفماظؾندءمأؼضنومممجوم،ؼبمأصغوغلؿونموبـغالدؼشمظؾغوؼيمةاظؾورزماألسؿولبعضمصقفم

م.اٌؿصؾيمبوظؿغذؼيمؼبمطؿؾقدؼوموعبفقرؼيمالوماظدبؼرارقيماظشعؾقي

م

سندممتـلنقؼممم(م2:م)عومؼؾنلممؼبمغؼوطماظضعػماظرئقلقيماظيتممتمهدؼدػومصقؿومؼؿعؾؼمبدسؿماٌؼرمظؾؿقدانمتؿؿـؾموم-4:2

ؿؾنودلموغشنرماٌـؿفنوتماٌعقورؼنيمواٌعرصنيمعنعمممممممبمصقؿنومؼؿعؾنؼممصقفماظؽػوؼنيمماٌؼرمظقسمإدؿؾوضقوممبومو(م3)ظدسؿماظؿؼين،ما

عنورلمممببعنضماٌلؿشنورؼـماظندوظقنيماظنذؼـمحنددتفؿمذنعؾيماظؿغذؼنيموغبوؼنيماٌلنؿفؾؽمممممممممموسدممهؾلم(م4)اٌقدانم؛م

قيمظؾؿشنروعممؼبمؼبمبعنضماظلقودنوتماظرئقلنمممواظؽنممبوظؼدراٌؼرممسدممعشورطيو(م5)ضبؿوجفماٌشروع؛معطوبؼيمٌومموعفورات

م.واظعؿؾمؼبمذبولماظدسقة

م

اظؿؼـقنيمممةاظؼندرممغؼنصمبلنؾىممماألخن ةمعومؼبماظلنـقاتممعندومعمأنمؼؽنقنمماٌقندانممإظبماٌؼدمماظدسؿماإلضؾقؿلمطودوم-4:3

ػنقمممئوطنونماٌؽؿنىماإلضؾقؿنلمآلدنقومواحملنقطماهلنودمممممم.مسؾنكمػنذاماٌلنؿقىمممماألشذؼيقزػلماظؿغذؼيمودالعيمٌواظؿقجقفم

وعنعمذظنؽ،مصػنلماآلوغنيماألخن ة،مسؼندماٌؽؿنىممممممممم.ـصىاٌسـدعومتؼوسدمذوشؾممعوضقنيمؿكمسوعنياالدؿــوءماظقحقدمح

ؿغذؼيمعـمبؾدانمؼبماٌـطؼيمظؿؾنودلماظندروسماظعؿؾقنيماٌلنؿػودةممممماظمؼبمذبولمٌـظؿياعشورؼعمعـمٌؿـؾلمسشرةممقيحؾؼيمسؿؾ

آظقنوتمظؿلنفقؾماظؿعنوونمبننيماٌشنورؼعمممممموادؿؽشنولممم،وأصضؾماٌؿوردوت،موهدؼدماٌعقضوت،موتعزؼزماظؿعوونماظػعنولم

األػندالماإلمنوئقنيمظلظػقني،مممم)غعندامماظؿػوسنؾمبننيماٌشنورؼعماٌؿشنوبفيمممممماؼبمضنقءممموخوصنيموػذامتطقرمعفؿ،م.ماٌكؿؾػي

م.ؼبماٌـطؼي(م،مواظلقودوت،موبـوءماظؼدراتوووربمهلنيماٌؿوردوت
م

ذاظـتائجذاظرئقدقة-ذذ7
م

سؾنكمعبقنعممم)مقزػنيـمثؾنٌماٌنممسنمؼنؾممسنددامؼممنيمسـماظؿغذؼنيمبشنؽؾمرئقلنلممماٌلموظمظػووامؼؾؾغمسددمعقزػلم-4:4

شنعؾيماظؿغذؼنيمممالمتؿنقاصرمحوظقنومظمموم.ؼبمعـظؿنيماظصنقيماظعوٌقنيممماظذؼـمتشؽؾماظؿغذؼيمعلموظقؿفؿماظرئقلنقيمم(ماٌلؿقؼوت

جزئقنومإظبمممبطوئػيموادعيمعـماٌلنموظقوت،موؼرجنعمذظنؽممممضطالعجدامظالمتنيضدرةموضقودةمربدودإالمموغبوؼيماٌلؿفؾؽ

مضنعػمؼبماالتصنولممومتػنوػؿمدنقءمممؼلنقدموسنالوةمسؾنكمذظنؽ،مممم.مدنـقاتمسؾكمعدىماالشبػوضماٌطردمؼبمأسدادماٌقزػنيم

وبوظؿوظل،مصننمذعؾيماظؿغذؼيموغبوؼيماٌلنؿفؾؽمالممتـنؾممم.ماٌلموظيمسـماظؿغذؼيمداخؾماظشعؾيمؿقسوتؿعوونمبنيماجملاظو

ػنذامدنؾؾومسؾنكمممممؼنمثرمو.مظؾغوؼنيممكؾصننيمؿمجفقدمبعنضماٌنقزػنيماٌمماظؿغذؼيمرشمؼبمذبولجفيمتـلقؼمضقؼيموعؿؿودؽيم

م.ىفوتماظػوسؾيماًورجقيممبومؼبمذظؽماىفوتماٌوسبيماظرئقلقيؼبمسققنمااظػوومطؿـظؿيممبروزمدورعصداضقيمو

م
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ظؿنيمموتمديمذعؾيماظؿغذؼيموغبوؼيماٌلؿفؾؽمدورامعلؿفقؾومأطـرمعـفمادؿؾوضقومصقؿومؼؿعؾنؼمبوظؿعنوونمداخنؾماٌـممم-م4:5

وػـنوكمطنـ معنـمممم.موؼعؿؿدماظؿعوونمسؾكماالتصوالتماظشكصقيمبؼدرمؼػققماسؿؿودهمسؾكمأوظقؼوتمادرتاتقفقي.موخورجفو

اٌؾودراتمداخؾماٌـظؿيماظيتمتلعكمإظبمجعنؾماظشنعؾيمتعنززمإدعنوجماظؿغذؼنيموخوصنيمؼبمذبنوالتماإلحصنوءاتموغظنؿمممممممممم

ظلقودوت،مإالمأنماظشعؾيمالمتشوركمبؼدرمؼؽػلمظالدؿػودةمعنـمماٌعؾقعوتمواالدرتاتقفقوتماظؼطرؼيمواٌلوسدةمؼبمذبولما

م.مػذهماظػرص

م

عضرامبوٌلوػؿيماظيتمؼـؾغنلمأنمتؼندعفومممم3117وطونمغؼؾماظؿغذؼيمإظبمإدارةماظزراسيموغبوؼيماٌلؿفؾؽمعـذمسومم-م4:6

وؼنيماٌلنؿفؾؽمعـعنزالمممماظؿغذؼيمظ حصوءاتموغظؿماٌعؾقعوتمواظؿؼققؿوت؛موأدىمأؼضومإظبمجعؾمسؿؾمذعؾيماظؿغذؼنيموغبم

وػـنوكمذبنوالتمتؼـقنيمذاتمأوظقؼني،مؼـؾغنلمظؾؿـظؿنيمأنمترطنزمسؾقفنوممممممممم.مبؼدرمأطربمسـمدوئرماٌؾودراتمداخؾماٌـظؿي

م.مإدعوجماظؿغذؼيحقٌمؼؿعنيمهلني

م

والمتؾبلنؿكدممػنذهماظؼندراتمبؽػنوءةمأومبػوسؾقنيمؼبمدسنؿممممممم.موترتطزماظؼدراتماظؿؼـقيمظؾؿـظؿيمسؾكمعلنؿقىماٌؼنرمم-م4:7

.مألغشطيماٌقداغقي،موالماظؼدراتماحملدودةمؼبمذبنولماظؿغذؼنيمسؾنكماٌلنؿقىماإلضؾقؿنلمإلطؿنولمأومتقلن مػنذاماظندسؿممممممممما

وؼـؾغلمتردقخماظؼدراتماظؿؼـقيماظرئقلقيماٌؿعؾؼنيمبوالحؿقوجنوتماظؿغذوؼنيمسؾنكماٌلنؿقىماظالعرطنزيمظندسؿماألغشنطيممممممممم

وػنذاماحؿقنوجمعـؾـنؼمممم.ماٌعؾقعوتمبنيماظعؿؾماظؿشغقؾلمواٌعقورياالدرتاتقفقيماٌؾذوظيمؼبمذبولماظؿغذؼيموهلنيمتدصؼم

م.ؿؼققؿمآلراءمعقزػلماٌـظؿيسـماالدؿؼصوءماظذيمأجراهماظ
م

ذاالدتـتاجات-ذثاظثاذ
م

م(4موم3موم2اظؿقصقوتم)عؽاغةذاظتغذؼةذيفذعـظؿةذاألشذؼةذواظزراسةذ-ذذ1

م

وبقـؿومتؽؿنـمم.مـمأنمؼلفؿمبفومسؿؾفومؼبمذبولماظؿغذؼيتػؿؼرماٌـظؿيمإظبماظرؤؼيمواظقضقحمبشلنماظلؾؾماظيتمبؽم-4:8

سنوملمعؿقنررمعنـممممتؿؿـنؾمؼبممم:312-3121،مورشؿمأنمرؤؼؿفومظؾػنرتةممرصعمعلؿقىماظؿغذؼيسؾكماظدوامموالؼيماٌـظؿيمؼبم

اظؿغذؼنيمبعندمممم،مصؼندمضنؾمذنلنممماىقعمودقءماظؿغذؼي،متلوػؿمصقفماألشذؼيمواظزراسيمؼبمهلنيمعلؿقؼوتمععقشيماظؽوصنيم

ضنؿـمأرنرماظؿكطنقطماالدنرتاتقفلمبنروابطمشن مطوصقنيمبننيماٌـظؿنوت،معنعممممممممممم"مذبولمتؼنينم"بعدمأنمهقظًمإظبمذظؽم

م.متزوؼدػوممبقاردمبشرؼيموعوظقيمضؽقؾيمسؾكمسبقمش معؼؾقل

م

وؼلوسدماظؿكطقطماالدرتاتقفلمايوظلمظؾؿـظؿيمؼبمتقضقحمأوظقؼنوتمسؿنؾماٌـظؿنيمؼبمذبنولماظؿغذؼني،مإالمأنمممممم-م4:9

يمأدودومؼبمػدلمواحدمعـمأحدمسشرمػندصومادنرتاتقفقو،مووضنعماهلقؽنؾماٌمدلنلمظؾؿغذؼنيمداخنؾمإدارةممممممممسزلماظؿغذؼ

وسنالوةمم.ماظزراسيموغبوؼيماٌلؿفؾؽ،موغؼصماٌقاردمواظؼدراتماٌؽرديمظؾؿغذؼي،مضدمتركماظؿغذؼيمعفؿشيمداخنؾماٌـظؿنيمم

وتؾبرطنًمتؿكنؾطمبندونماظؿنزامممدقودنلمممممم.مظؾؿـظؿيضؿـماإلدارةماظعؾقوم"مغص "سؾكمذظؽ،مصننماظؿغذؼيمظقسمهلومضوئدمأوم

م.مواضحمعـماظؼؿيمإزاءمدورػو

م
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صؿقدؼندموتطنقؼرماٌقنزةماظـلنؾقيممممم.موؼؿعنيمحندوثمتغن مجنذريمؼبماالظؿنزامماظلقودنلمظؾؿـظؿنيمإزاءماظؿغذؼنيممممممم-م::4

وؼلنؿؾزممػنذاممم.مصفواحملؿؿؾيمظؾؿـظؿيمصقؿومؼؿعؾؼمبوظزراسيماٌراسقيمظؾؿغذؼيمؼعدمأعنرامأدودنقومظؽنلمهؼنؼماٌـظؿنيمػندمممممم

هقالمؼبماظرتطقزمؼبماظلقودوتمواظـفٍماظؽؾلمواظؼقوسمواظربذبيمعنـمأجنؾمخدعنيمجنقدةماظـظنومماظغنذائلمصضنالمسنـممممممممم

م.ماإلغؿوجقيماظزراسقيمواظؿففقزمواظؿلقؼؼ

م

وسربماٌـظؿيمسؾكمعبقعماٌلؿقؼوت،مظقسمػـوكمدقىمصفؿمربدودمظؾغوؼيمخورجمغطوقمعقزػلمذنعؾيماظؿغذؼنيممم-م511

وؼيماٌلؿفؾؽمظؽقػقيمإدفومماظزراسيمؼبمهلنيماظؿغذؼي؛موضبدمػذامبؼدرمطؾ معنـماٌندىماظنذيمبؽنـمأنمتشنوركمممممموغب

وتؿقضنػمم.مبفماٌـظؿيمبػوسؾقيمؼبماظعؿنؾماٌؿصنؾمبوظؿغذؼني،موخوصنيمسؾنكماٌلنؿقىماهلنوممظؾغوؼنيمظؾندسقةمواظلقودنوتمممممممممم

م.ة،موهقزهلومإظبمجفيمأطـرمتلث امؼبمذبولماظؿغذؼيعصداضقيماٌـظؿيمسؾكمهؾقفومبؼدرمأطربمعـماٌعرصيماٌلؿـ 

م

م(25موم3موم2اظؿقصقوتم)معوضفذعـظؿةذاألشذؼةذواظزراسةذيفذجدولذاألسؿالذاظدوظيذاطتعؾقذباظتغذؼةم-ذ4

م

إنماظؿقدؼوتماظعوٌقيمواإلضؾقؿقيماظيتمتمثرمسؾكماظؿغذؼي،موخوصيمؼبماظعوملماظـوعل،مهدؼوتمطؾ ة،مودنؿؿعـرمم-م512

وذؽؾًماألبعودماٌؿعددةماظؼطوسوتمظؾؿغذؼيموضنرورةمم.مظلظػقيم2عـماظؾؾدانمؼبمهؼقؼمشوؼوتماهلدلماإلمنوئلمرضؿممطـ 

اظؿصديمهلومسـمررؼؼمتندخالتمعؾوذنرةمورقؼؾنيماألجنؾمسؾنكماظلنقاءموتعنددماىفنوتماظػوسؾنيمهندؼومسؾنكموجنفممممممممممممم

وملمهظمحؿنكماآلنماظصنؾيمبننيمممم.ماظدوظلمظؾؿغذؼياًصقصمأعوممهؼقؼمتقاصؼمؼبماآلراءموؼبماىفقدمعـمخاللماهلقؽؾم

م.ماظزراسيمواألشذؼيمواظؿغذؼيمبػفؿمجقد

م

وترطزماٌـظؿيمضدرامطنؾ معنـماػؿؿوعفنومسؾنكمتعزؼنزماظؿغذؼنيمداخنؾمىـنيماألعنـماظغنذائلماظعنوٌل،موتؼندؼؿممممممممممممم-م513

وٌقيماظؿوبعنيمظؾفـنيماظدائؿنيماٌشنرتطيمممممعلوػؿوتمإظبمىـيماألعؿماٌؿقدةماظدائؿيماٌعـقيمبوظؿغذؼي،موذبؿقسيماظؿغذؼيماظع

وملمتؽنـماظؾفـنيممم.مبنيماظقطوالت،مورشؿمأنمػذهماٌلوػؿوتمعؿزاؼدةمصنغفنومالمتؽػنلمظؾؿصنديمإلينوحماظقضنعماظعنوٌلمممممم

اظدائؿيمٌـظقعيماألعؿماٌؿقدةماٌعـقيمبوظؿغذؼيمصعوظيمؼبماظلـقاتماألخ ةمؼبمتـلقؼموترطقزماغؿؾوهمعـظقعيماألعنؿماٌؿقندةممم

وؼعؽسمتلرجحماٌـظؿيمإزاءمحرطيماالرتؼوءمبوظؿغذؼيمغؼصومإظبمحدمعومؼبمثؼيماٌـظؿيمؼبمعقضػفنومم.ماجملؿؿعماظدوظلماألسؿو

م.مإزاءماظؿغذؼيموإحفوعفومسـماٌشورطيمؼبمحرطيمالمتؿؿؿعمبوظزخؿ

م

ودمعنممترمسنوٌلمحنقلمممموعؾودرةماظػووماألخ ةماٌؿكذةمبوظؿعوونمععمعـظؿيماظصقيماظعوٌقيمظؿقدؼندمعقسندمالغعؼنممم-م514

،مػلمعؾودرةمش معلؿصقبيمودوبؼيمألواغفو،موذظؽمإظبمأنمتقضنحماظػنوومعؽوغنيماظؿغذؼنيمداخؾنفومممممم3123اظؿغذؼيمؼبمسومم

وتؾؿزممبفو،موإظبمأنمصبريمتقضقحمأػؿقيمحدثمعـمػذاماظؼؾقؾمبوظـلنؾيمًرؼطنيماظطرؼنؼمظالرتؼنوءممبلنؿقىماظؿغذؼنيممممممم

م.ممقدةماٌعـقيمبوظؿغذؼيماظيتمجرىمإصالحفووظؾفـيماظدائؿيمٌـظقعيماألعؿماٌؿ
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م(عبقعماظؿقصقوت)ماطقزةذاظـدبقةذطـظؿةذاألشذؼةذواظزراسة-ذذ5

م

ذنرؼؽمعقثنققمبنفمممم(م2:م)تؿؿـؾماٌقزةماظـلؾقيماألدودقيمٌـظقعيماألعنؿماٌؿقندةمؼبمأنموطنوالتماألعنؿماٌؿقندةممممم-م515

وتؼدممعـػعيمسوعنيمم(م4)تقصرمضقودةمصؽرؼيمسؾكمعدىماظقضً؛مو(م3)وربوؼدموخوصيمبوظـلؾيميؽقعوتماظؾؾدانماظـوعقي؛م

وؼـطؾؼمػذامبوظؿلطقدمسؾكماٌـظؿيمؼبمذبنولمم.موتؼقممبقزقػيمععقورؼيمؼبموضعماظؼقاغنيمواظؼقاسدمواالتػوضقوت(م5)سوٌقي؛م

غفنٍمضنوئؿمسؾنكممممماألشذؼيمواظزراسيموبوظؿوظلمصننماٌـظؿيمتؿؿؿعممبؽوغيمصرؼدةممتؽـفنومعنـماظؼقنوممبندورمرائندمؼبمتطؾقنؼمممممم

م.األشذؼيمووهماظؿغذؼي

م

وعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيموعـظؿيماظصقيماظعوٌقيمتـػردانمبوظؼقوممبندورمععقنوريمؼبمهدؼندماالحؿقوجنوتمعنـمممممم-م516

ؼبمحنيمأنمعـظؿيماألشذؼنيمواظزراسنيموبرغنوعٍماألشذؼنيماظعنوٌلموعـظؿنيممممممم.ماٌغذؼوتموتؼدؼؿماٌشقرةماظعؾؿقيمذاتماظصؾي

قدةمظؾطػقظيمتؿؿقزمبلداءمدورمؼبماٌلوػؿيمؼبمتؼققؿوتماألعـماظغنذائلمواظؿغذؼنيموغظنؿماٌعؾقعنوتمواإلحصنوءاتمممممماألعؿماٌؿ

بقـؿومتؿؿقزمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسنيموحندػومبؿؿؿعفنومبعالضنيمضقؼنيموضوئؿنيمعـنذمممممممم.موتؼورؼرمايوظيماظعوٌقيماٌؿعؾؼيمبفؿو

اظـوعقيماظنيتمبؽنـمأنمتؼؾنىماٌقنزانمعنـماظرتطقنزمسؾنكماظصنقيممممممممموضًمرقؼؾمععموزاراتماظزراسيمؼبمحؽقعوتماظؾؾدانم

م.موايؾقلماظؼص ةماألجؾمإظبماظرتطقزمسؾكمدقءماظؿغذؼي

م

دوظيمسضقامؼبماٌـظؿي،مؼؿقحماهلقؽؾماظؿـظقؿنلمظؾؿـظؿنيمعـؿندىمربوؼندامممممم2:3وبـوءمسؾكماظؿؿـقؾماظقادعمعـم-م517

ـماظغنذائلماظعنوٌلماظنيتمجنرىمإصنالحفوموطنذظؽمعنـمخناللممممممممميقطؿيماألعـماظغذائلمواظؿغذويمعـمخاللمىـنيماألعنمم

وتؿنقحمػنذهماٌـؿندؼوتمعـنربامظؿشنفقعماظندولماألسضنوءمسؾنكممممممممم.مذبؿقسيمعـماظؾفونماظػـقي،ماظيتموؿؿعمبصػيمدورؼنيم

م.ماسؿؿودمغفٍمرقؼؾيماألجؾموعلؿداعيمإزاءماألعـماظغذائلمواظؿغذوي

م

غوتماإلحصوئقيماظؿورطبقنيماٌؿصنؾيمبوظزراسنيمواألعنـماظغنذائلمممممموتدؼرماٌـظؿيمحفؿومضكؿومعـمذبؿقسوتماظؾقو-م518

وتؼندممم.مواظؿغذؼي،موػلماظراسلمٌمذرمعـماٌمذرؼـماظرئقلنقنيمظؾفنقعماٌلنؿكدعنيمظرصندماألػندالماإلمنوئقنيمظلظػقنيممممممم

رمبقوغنوتمماٌـظؿيمأؼضومععؾقعوتمسـماألعـماظغذائلمواظؿغذويمؼبماظعوملمتؿوحمطؿـػعيمسوعي،موتؼقممطنذظؽمبؿقؾقنؾموغشنممم

وهظكماٌـظؿنيمبننضرارمأؼضنومممم(.معـالماٌـوخمواألدعورمواألدقاقمواألعـماظغذائلمسؾكماٌلؿقىماظؼطري)سـماظرصدماظعوٌلم

عـمجوغىماجملؿؿعماظدوظلمظؼقوعفومبننجراءمتؼققؿنوتمعقثنققمبفنوموربوؼندةمدقودنقومظلعنـماظغنذائلمواظؿغنذويمسؾنكممممممممممم

ظؿيممبقضنػمصرؼندمؼؿنقحمهلنومتشنفقعمودسنؿماظعؿنؾماظنذيمتؼنقممبنفموزاراتممممممممممموتؿؿؿعماٌـ.ماٌلؿقؼنيماإلضؾقؿلمواظؼطري

م.ماظزراسيمؼبمإدعوجمايقطؿيموإجراءاتماظلقودوتمظؿؼؾقؾماغعدامماألعـماظغذائلمؼبماظلقودوتمواظرباعٍماإلمنوئقي

م

عـظؿنيممموهظكماٌـظؿيمأؼضوممبعرصيمسؾؿقيمصرؼدةمؼبمذبولمترطقؾيماألشذؼيموهظنكمعنـمخناللمتعووغفنومعنعممممم-م519

وظدؼفومإعؽوغقيمعـمخاللمخربتفوماظؿشنغقؾقيمسؾنكمربنطماإلغؿنوجممممم.ماظصقيماظعوٌقيمبػفؿمجقدمظالحؿقوجوتمعـماٌغذؼوت

اظزراسلمبؿقلنيماٌؿـوولمعـماظـظومماظغذائلموتلفؿمبوظؿوظلمؼبمهلنيمايوظيماظؿغذوؼيمؼبماألجؾماألرقلمسؾنكمأدنوسممم

اظؿؽقػمؼبمتطؾقؼمػذاماظـفٍمؼبمحوالتمزبؿؾػيمتشؿؾمبقؽوتمحضنرؼيممموسالوةمسؾكمذظؽمأزفرتمضدرتفومسؾك.معلؿدام

م.محقٌمؼشؽؾماظعىءماظــوئلمظلقءماظؿغذؼيمذوشالمعؿزاؼدا
م
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وأدفؿًماٌـظؿيمؼبمزؼودةماٌعورلمبوظؼقؿيماظؿغذوؼيمظلرعؿني؛موأثنرتمسؾنكماظلنؾقكمواٌقاضنػمواٌعؿؼندات؛ممممممم-م:51

وبندأمػنذاماظعؿنؾمؼبماظؿنلث مسؾنكمممممم.مصوردنوتماألطنؾماظصنقلممممإتؾنوعمومنًَّماٌفوراتماظػردؼنيموحػنزتماألصنرادمسؾنكممممم

م.ماظلقودوتماظعوعي

م

وععمذظؽ،مصننماٌـظؿيمظدؼفومضدرةمربدودةمظؾغوؼيمسؾكماٌلؿقىماظؼطريمسؾكماظؼقوممبؼندرمطنؾ معنـماظؾقنقثممممم-م521

قيمضدرةمعنـمػنذاماظؼؾقنؾمإالمعنـممممموظقسمبقدعفومتـؿ.ماظؿؼقبقيمأومتـػقذمعشورؼعمتلؿؾزمموجقدامضقؼوموعلؿؿرامؼبماٌقدان

وػـنوكمجفنوتمأخنرى،معنـمضؾقنؾمممممم.مخاللمسؿؾقوتماظطنقارئ،ماظنيتمالمتؽنقنمرقؼؾنيماألجنؾمأومعلنؿداعيمؼبماٌعؿنودممممممم

م.كمسبقمأصضؾمظؾؼقوممبفذاماظعؿؾاٌـظؿوتمش مايؽقعقيماظدوظقيمواٌمدلوتماظؾقـقيمواألطودبقيمعمػؾيمسؾ
م

ذسؿلذاطـظؿةذيفذجمالذاظتغذؼةذ–ذ6
م

م(م8إظبمم3اظؿقصقوتمعـم)ظعؿلذيفذجمالذاظتغذؼةذسؿوعاذا
م

ؼعؿربمهلنيمجقدةماظـظؿماظغذائقيمظلصراد،معنعمعراسنوةماظلنـموغنقعماىنـسموايوظنيماظصنققيمؼبمدنقوضوتممممممممم-م522

.معـمعـظقرمضوئؿمسؾنكماظزراسنيمواألشذؼني،مسؿنالمأدودنقومعنـمأسؿنولماٌـظؿنيمممممممم(ماظرؼػلموايضريمسؾكماظلقاء)زبؿؾػيم

ظذظؽ،مصبريمإدعوجمضدرمطؾ معـمسؿؾماٌـظؿيماٌؿصؾمبوظؿغذؼيمؼبمعشورؼعماظزراسيمواألعـماظغذائل،موػنقمأعنرممموغؿقفيم

ؼؾبـظرمإظقفمسؾكمأغفمتطقرمإصبوبلمظؾغوؼيمأطـرمعـماظؼقوممبؿشغقؾمعشورؼعمتؿعؾنؼمبوظؿغذؼنيمهدؼندا،موػنقمسؿنؾمؼصنؾحممممممم

اسنيماٌراسقنيمظؾؿغذؼنيمعنعمتطؾقنؼماٌمذنراتمواظنـفٍمممممممموعنـمذنلنماظزرمم.مسـمجدولماألسؿولماألدودلمظؾؿـظؿنيم"مععزوال"

واألدواتماٌؿعؾؼيمبوظؿغذؼيمسؾكمغطوقموادعمأنمبؽخملـماٌـظؿيمعـمتنقص ماإلذنرالماظنذيممتنسمايوجنيمإظقنفمؼبمضنقءمممممممم

م.اظؿقدؼوتماظعوٌقيمظؿغ ماٌـوخموترديماٌقاردمواىقؽبشونماظلقودلمواٌوظل

م

ـدمحوظقومإظبمهؾقؾمطولمألدؾوبمدقءماظؿغذؼي،مأومإظبمحبٌمطنولمٌنومؼؼنقممممموععمذظؽمصننمػذاماظعؿؾمالمؼلؿ-م523

بفماظشرطوءماآلخرونمؼبمذبولماظؿغذؼني،موالمؼلنفؿمإظبمحندمطنؾ مؼبماظلقودنوتماألسنؿمظؾقؽقعنوت،مأومؼبماألوظقؼنوتممممممممم

عػؽنؽمظؾغوؼني،موظنقسمممموبوظؿوظلمصننمػذاماظعؿنؾمم.ماالدرتاتقفقيماظيتمهددػوماٌـظؿيمسؾكماٌلؿقؼنيماظؼطريمواإلضؾقؿل

م.اٌمدلقيػـوكمدقىمأوجفمتعوونمضؽقؾيمبنيماٌشورؼع،موالمؼلؿػقدمإالمضؾقؾقنمبؼدرمطولمعـماٌعورلم

م

وؼبماظقضًماظذيمتؿضؿـمصقفماظرباعٍماظؼطرؼيمظلعـماظغذائل،ماظيتمتؿقظبمذعؾيمدسؿمإسدادماظلقودوتمواظنرباعٍمم-م524

ؿؾفوموتلوسدمايؽقعوتمؼبمإغشوءمغظؿمورـقيمظؾرصدمواظؿؼققؿ،مصننمععظنؿممتلق مأعقرػو،معمذراتمعؿصؾيمبوظؿغذؼيمؼبمس

والمتلؿػقدمعـمتؼققؿوتمخطنقطممموعشورؼعماٌـظؿيماألخرىماظيتمتضطؾعمبلغشطيمعؿصؾيمبوظؿغذؼيمضص ةماألجؾمبطؾقعؿف

ومأدظيمضنؽقؾيمعنـممموغؿقفيمظذظؽ،مملمتؾبؽؿلىمخاللمصرتةماظؿؼققؿمدقىمععؾقعوتمأ.ماألدوسمأوماظرصدمأومتؼققؿوتماألثر

والمتقجندمأؼضنومصنؾيمممم.مػذهماظؿدخالتمسـمطقػقيمإدفومماظنؾـبفٍماظؼوئؿنيمسؾنكماظزراسنيمأوماألشذؼنيمؼبمغنقاتٍماظؿغذؼنيممممممم

م.واضقيمبنيماظعؿؾقوتمواظعؿؾماٌعقوري
م
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ءموسالوةمسؾكمذظؽ،مظقسممثيمعراسوةمطوصقيمظؼضوؼوماىـلني،موخوصيمآثورمدقءماظؿغذؼيمسؾكماٌراػؼوتمواظـلنوم-م525

ؼبمدـماإلنوب،موملمتقلمسـوؼيمطوصقيمحؿكماآلنمظؾعىءماظــوئلمظلقءماظؿغذؼي،ماظذيمؼشؽؾمزوػرةمعؿـوعقيمععمتزاؼندمم

م.غلؾيماظلؽونمؼبماظعوملماظـوعلماظذؼـماغؿؼؾقامإظبمايضر
م

م(5موم4اظؿقصقؿونم)اطعؾوعاتذواطعارفذ
م

واألشذؼيمواظؿغذؼيمبوسرتالموادنؿكداممسؾنكمغطنوقمممممهظكمإحصوءاتموضقاسدمبقوغوتماٌـظؿيماٌؿصؾيمبوظزراسي-م526

وعنعمذظنؽ،مصؼندمتؼؾنصمدورماٌـظؿنيمممممم.موادع،موخوصيمعـشقراتفوماظرئقلقيمعـؾمحوظيماغعدامماألعـماظغنذائلمؼبماظعنوملمم

وتؿقضنػمجنقدةممم.ماظؼقوديمؼبمتطقؼرمررقمجدؼندةموأصضنؾمصوردنوتمعبنعماإلحصنوءاتمواظؾقوغنوتمعـنذماظـؿوغقـقنوتمممممممم

دمطؾ مسؾكمضدرةماٌؽوتىماظقرـقيمظ حصوءات،ماظيتمدبؿؾػمسـمبعضفوماظنؾعض،موؼلنقدماسنرتالمممماإلحصوءاتمإظبمح

واإلرالعمسؾكماظؾقوغوتمسؾنكمم.مبلنماظؾقوغوتماظرئقلقيماٌؿعؾؼيمبوظؿغذؼيماٌدرجيمؼبماٌقجزاتماظؼطرؼيمسـماظؿغذؼيمضدبي

م.معقضعمإحصوءاتماٌـظؿيمسل مظؾغوؼيمأؼضو

م

تلقدمذقاشؾمدوظقيمعؿزاؼدةمعـمأنمعمذنرماٌـظؿنيمظنـؼصماظؿغذؼني،ماظنذيمؼشنؽؾمأدنوسممممممممموسالوةمسؾكمذظؽ،-م527

إظبمغؼنصمماإلدؼوروتماٌؿعؾؼيمبوىقعمؼبماظعومل،مالمؼـظرمؼبمطقػقيمتقزؼعماىنقعمداخنؾمبؾندمعنو،موحقنٌمأغنفمؼلنؿـدمممممممم

اظؿغذؼيمأداءمدورمػنوممؼبمدسنؿممموؼؿعنيمسؾكمأخصوئلم.مؼلخذمؼبمايلؾونمغؼصماٌغذؼوتماظدضقؼيماظطوضيماظغذائقيمصنغفمال

ذعؾيماإلحصوءاتمؼبمهدؼٌمحلوبوتمغؼصماظؿغذؼيمووضعمعمذراتمإضنوصقيمبؽنـمأنمتؾبلنؿكدممؼبمرصندماووػنوتمممممم

وؼـؾغلمظؾؿـظؿيمأنمتمديمدورامادؿؾوضقومبؼدرمأطنربمؼبموؿقنعمأصنقوبماظشنلنماظندوظقنيمظؾؿقاصؼنيممممممم.مادؿفالكماألشذؼي

دودقيماظيتمهلومأػؿقنيمحومسنيمؼبمرصندمعندىمهؼنؼمتؼندممظنفموزغنفمؼبمبؾنقغممممممممممسؾكمذبؿقسيمعقحدةمعـماٌمذراتماأل

م.مماألػدالماإلمنوئقيمظلظػقي

م

.مورشؿماخؿاللماظدسؿماٌؼدممعـماٌـظؿيمظـظؿماٌعؾقعوتمسـماألعـماظغذائلمواظؿغذؼيمصنغنفمؼعؿنربمجقندماظـقسقنيمممم-م528

ٌـظؿيمسؾكمتقاصرماألشذؼيموايصنقلمسؾقفنو،مظؽنـمأحندثممممموترطزمؼبماٌعؿودمغظؿمععؾقعوتماألعـماظغذائلماظيتمتدسؿفوما

ادرتاتقفقوتماٌـظؿيمبشلنمغظؿماٌعؾقعوتمتدسقماآلنمإظبمهلنيماظؿؽوعنؾمبننيماٌلنوئؾماٌؿصنؾيمبوظؿغذؼنيمواىـلننيممممممم

موسؾكماٌلؿقىماٌمدلل،مطوغًمعلوػؿيمذعؾيماظؿغذؼيموغبوؼنيماٌلنؿفؾؽمربندودةمظؾغوؼنيمإالمؼبمممم.مواألشذؼيمؼبمايضر

ايوالتماظيتمتؿقاصرمصقفومعقاردمظؾؿشورؼعمظؾـوءماظؼدراتماظؿؼـقنيمسؾنكمشنرارماٌؿؾنعمؼبموحندةمهؾقنؾماألعنـماظغنذائلممممممممم

م.مواظؿغذؼيمؼبماٌـظؿيمؼبماظصقعول،مواألعوغيماظؿؼـقيمظلعـماظغذائلمواظؿغذؼيمؼبمعقزاعؾقؼ

م

.ميمواظؿـقعماظؾققظنقجلموغقسقنيماظنـظؿماظغذائقنيمممموؼلؿؾزممبـوءمصؾيمبنيماظزراسيمواظؿغذؼيمضقوسمادؿفالكماألشذؼ-م529

وؼؾزمماالدؿػودةمبؼدرمأطنربمبؽنـ معنـمػنذامؼبمعقاءعنيمممممم.موؼعدمدظقؾماظؿـقعماظغذائلمأداةمتؿقحمادؿكالصمػذهماٌعؾقعوت

وؼـؾغنلمم.مذبؿقسيتمأدواتمضقوسماظؿـنقعماظغنذائلماظنيتمؼطؾؼفنومبرغنوعٍماألشذؼنيماظعنوٌلموعـظؿنيماألشذؼنيمواظزراسنيمممممممممم

ؿيمأنمتمديمدورامضقودؼومبوظؿعوونمععمآخرؼـمظؼقوسماظـقاتٍماظؿغذوؼيمظؾؿدخالتمواظلقودنوتمواألغظؿنيمؼبمذبنولممممظؾؿـظ

م.اظزراسيمواألعـماظغذائلمسؾكمعلؿقؼوتمزبؿؾػي
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م(8موم7موم4اظؿقصقوتم)اظعؿلذيفذجمالذاظدقاداتذواظعؿلذاطعقاريذ
م

وػنقمذبنولممم.مظزراسيمواألعـماظغذائلمأدودقومظعؿؾماٌـظؿنيمؼعدمتؼدؼؿماٌلوسدةمؼبمذبولماظلقودوتمؼبمضطوسلما-م:52

سؾقفمرؾىمطؾ معـماظؾؾدانماألسضوء،موتؿؿؿعمصقفماٌـظؿيممبقزةمغلؾقيمصرؼدةمعلؿؿدةمعـمعقداغفوماظقادنعموخربتفنومؼبممم

م.موؼؿقحمصرصيمصرؼدةمظؾؿـظؿيمإلدعوجمذقاشؾماظؿغذؼيمؼبماظرباعٍماإلمنوئقيمظؾؿصديمظؾػؼر.ماظعؿؾماٌعقوري

م

وؼبمضقءماألػؿقيماالدنرتاتقفقيمهلنذاماظعؿنؾ،متعؿنربمعلنوػؿيماٌـظؿنيمؼبمتؼندؼؿماٌلنوسدةمؼبمذبنولماظؿغذؼنيممممممممممم-م531

واطؿلؾًمعزؼدامعـماظزخؿمؼبمأعرؼؽوماظالتقـقيمحقٌمطونمإرورمايؼمؼبماظغذاءمأدودقومؼبمإبرازمذنقاشؾمم.مربدودةمغلؾقو

ماظؾؾدانماظيتمملمهرزمتؼدعومطوصقومسبقمهؼقؼماألػندالماإلمنوئقنيمممظؽـمؼبمأعوطـمأخرىمؼب،ماظؿغذؼيمؼبمسددمعـماظؾؾدان

م.مظلظػقي،مطونمتؼدؼؿماٌلوسدةمربدودامظؾغوؼي

م

اظعؿنؾمم(م2:م)وتعطلماٌلوسدةماٌؼدعيمؼبمذبولمدقودنوتماظؿغذؼنيممننوذجمجقندةمبؽنـماظؾـنوءمسؾقفنوموتشنؿؾمممممممم-م532

دودنقيمؼبمتقجقنفماظلقودنوتمسؾنكماٌلنؿقىماظؼطنريمؼبممممممماجملؿؿعلمبشلنماظـفٍماظؼوئؿيمسؾنكماألشذؼنيماظنيتمطوغنًمأمممم

وإغشوءمعـربمعشرتكمبنيماظقطوالتموإدعوجمذرطوءماظؿـؿقيماظرئقلقنيمؼبمسؿؾقيموضنعمدقودنوتموخطنيمممم(م3)أصغوغلؿون؛م

وتؼققؿماالحؿقوجوتمعـماظؼدراتماظالزعيمظؿـػقنذمدقودنوتماظؿغذؼنيمممم(م4)سؿؾموخطيمظالدؿـؿورماظؼطريمؼبمبـغالدؼش؛م

وؼؿؿـؾماظؿقديماظذيمتقاجففماٌـظؿيمؼبمهلنيمتقثقؼمصوردوتفوماىقدةماٌؿعؾؼيمبؿؼدؼؿماٌلنوسدةمم.ميمؼبمعالوياظؼطرؼ

ؼبمذبولمدقودوتماظؿغذؼي،موهلنيمجنقدةماٌلنوسدةماظؿؼـقنيمسنـمررؼنؼمتندسقؿماظؿعنوونماٌمدلنلمداخنؾماٌـظؿني،ممممممممممم

م.اسي،مواظؿعوونمبؼدرمأطربمععمدوئرماظشرطوءمؼبماظؿـؿقيواظعؿؾمبؼدرمأطربمعـماظػعوظقيمسربماظؼطوسوتمخورجمضطوعماظزر

م

وتؼدمماٌعؾقعوتمواظؿقؾقؾماٌؿعؾؼونمبرتطقؾيماألشذؼيمواٌؿـوولمعـماٌغذؼوتمععؾقعوتمسؾؿقنيمأدودنقيمظؾؿؾنودئمممم-م533

وعنعماألدنػمممم.اظؿقجقفقيماٌؿعؾؼيمبـظؿماظؿغذؼي،موظؿؼققؿوتموغظؿماٌعؾقعوتمواإلحصوءاتماٌؿعؾؼنيمبوألشذؼنيمواظؿغذؼنيممم

صننمضدرامطؾ امعنـمبقوغنوتمترطقؾنيماظؿغذؼنيمسؿقؼنيمإظبمحندمطنؾ موخوصنيمحقـؿنومالمتؿنقاصرمضندراتمداخنؾماٌـطؼنيمممممممممممممم

وؼؼدممادؿعراضمٌـؿفوتمععقورؼيمأخرىمأجنراهماظؿؼقنقؿمهؾنقالمممم.مالدؿعراضمبقوغوتمإدعوجماألشذؼيماحملؾقيمواألصؾقي

ؿـيمواظؿفورةمواألعـماظغذائلمؼبمايضر،مظؽـمملمؼقلماػؿؿوممطنولمظؾػقائندمممجقدامظؽقػقيمإدعوجماظؿغذؼيمؼبماظزراسيمواظؾل

وتمطدماٌـؿفوتمأػؿقيمربطماظزراسيمبوظؿغذؼني،موظؽـفنومتػؿؼنرمإظبمممم.ماظؿغذوؼيماٌلؿؿدةمعـمإغؿوجماٌوذقيموعصوؼدماألمسوك

م.مدقءماظؿغذؼيدظقؾمسـمعدىمعلوػؿيماظلقودوتمواالدؿـؿوراتمواظـفٍماظؼوئؿيمسؾكماظؿغذؼيمؼبمتؼؾقؾم

م

وسؾكماظرشؿمعـمأػؿقيموجقدةمععظؿماٌـؿفوتماٌعقورؼيمظؾؿـظؿيماٌؿصؾيمبوظؿغذؼي،مصننماٌعرصيمبفنذهماٌـؿفنوتممم-م534

ربدودةمظؾغوؼيمبودؿــوءماٌـشنقراتماظرئقلنقيممم(موسؾكماألخصمسؾكماٌلؿقىماظؼطري)داخؾموخورجماٌـظؿيمسؾكماظلقاءم

وتـطؾؼمػذهمايوظيمسؾكموجنفماًصنقصمسؾنكمواضنعلماظلقودنوتمممممم.ماظغذائلمؼبماظعوملاظؾورزةمعـؾمحوظيماغعدامماألعـم

وبعنضماٌـؿفنوتممم.ماظذؼـمتصؿؿماٌـؿفوتمعـمأجؾفؿ،مواىوععوتماظيتمتػرخماٌؿكصصنيمؼبماٌلنؿؼؾؾمؼبمػنذاماٌقندانممم

والمتعندمم.ممموصؼندتمأػؿقؿفنوممدعـؾماٌقجزاتماظؼطرؼيمسـماظؿغذؼيماظيتمطوغًمتعؿربمعػقدةمظؾغوؼيمؼبمأؼوعفو،مروهلوماظِؼنم

ػذهماٌـؿفوتمبـوءمسؾكمرؾى،موظقسمػـوكمادرتاتقفقيمواضقيمظالتصولمأوماظـشنر،موبوظؿنوظلمصنننمادنؿكداعفومؼظنؾمممممم

م.ربدودا
م
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م(23موم22موم21موم4موم3اظؿقصقوتم)اظتـػقذذوتؼدؼمذاطداسدةذاظتؼـقةذ
م

ؿكدممػنذهماظؼندرةمبؽػنوءةمأومبػوسؾقنيمؼبمدسنؿمعؾوذنرممممممموالمتؾبلنم.مترتطزماظؼدرةماظؿؼـقيمظؾؿـظؿيمسؾكمعلؿقىماٌؼر-م535

صنوٌقاردمم.مظؾؿـػقذماٌقداغل،موالماظؼدرةماحملدودةمؼبمذبولماظؿغذؼيمسؾكماٌلؿقىماإلضؾقؿلمإلطؿنولمأومتقلن مػنذاماظندسؿمممم

ورؼعموتؿؾنوؼـمظنذظؽمجنقدةمتـػقنذماٌشنممممم.متقجفمأدودومسبقماظددؿقرماظغذائلمودالعيماظؿغذؼيموظقسمسبقمغقاتٍماظؿغذؼنيم

واتضنحمظؾؿؼقنقؿممم.مبشؽؾمطؾ مبـوءمسؾكماظؼدراتماظيتمبؽـمتقص معقاردمهلوموتعؾؽؿفومؼبمذبولماظؿغذؼيمدسؿومظؾؿشنورؼعم

أغفمؼبماٌشورؼعماظيتمتعؿؾمهًمتقجقفمعـمصـؾمظؾؿـظؿيموصرؼؼمضطريمؼؿػفؿونموالؼيماٌـظؿيماٌؿعؾؼيمبوألعـماظغنذائلمم

م.ـرمصعوظقيواظؿغذؼي،متؽقنمتؾؽماظؿدخالتمأػؿموأط
م

م(م25موم24موم3اظؿقصقوتم)االتصالذوإضاعةذاظشراطاتذ
م

ػـوكمسددمعـماظشراطوتماهلوعيمواالدرتاتقفقيماظيتمتشوركمصقفوماٌـظؿيموهلومتلث مسؾكمدورماٌـظؿنيموسؿؾنفوممم-م536

عنـماٌغنذؼوت،مممموؼشؿؾمػذاماظؿعوونمععمعـظؿيماظصقيماظعوٌقيمبشلنمترطقؾيماألشذؼنيمواالحؿقوجنوتمم.مؼبمذبولماظؿغذؼي

تؼدؼؿماٌلوسدةماظؿؼـقيمؼبمذبولماألشذؼيمواظؿغذؼيمبشلنمأدواتمضقوسمتـقعماظنـظؿماظغذائقنيممم/وععمأطودبقيمتطقؼرماظؿعؾقؿ

وايصقلمسؾكماألشذؼي،موععمبرغوعٍماألشذؼيماظعوٌلمؼبمإجراءمتؼققؿنوتموتطنقؼرمغظنؿماٌعؾقعنوتمسنـماألعنـماظغنذائلمممممممم

ظقسمظؾؿـظؿيمدقىمعشورطيمضؽقؾيمظؾغوؼيمصقفو،معنـالمعنعماٌمدلنوتماظؾقـقنيمذاتممممموػـوكمذبوالتمأخرىم.مواظؿغذؼي

اظصؾيمواٌـظؿوتمش مايؽقعقيماظدوظقيمالدؿكالصمأدظنيمسنـماظصنالتمبننيماظزراسنيمواظؿغذؼني،مأومعنعماظققغقلنقػممممممممم

م.ذائقيمؼبمذبولمدقودوتماظؿغذؼيوعـظؿيماظصقيماظعوٌقيمواٌعفدماظدوظلمظؾققثماظلقودوتماظغ
م

وسؾنكمم)وبصػيمسوعي،مصننماٌـظؿيمالموعؾمذوشؾفوماظشوشؾمأنمتػفؿممبومصقنفماظؽػوؼنيمعنومؼؼنقممبنفماآلخنرونممممممم-م537

ؼبمذبنولماظؿغذؼنيموخوصنيمسؾنكماٌلنؿقؼنيمممممم(موجفماًصقصماىفوتماظػوسؾيمشن مايؽقعقنيموعنـماظؼطنوعماًنوصممممم

ـممممموالمتؼقمماٌـظؿيمبدورمجقدمجدامأؼضومؼبمإبالغمعنم.ماإلضؾقؿلمواظؼطري وػنذهمصرصنيممم.مومتؼنقممبنفمعنـمسؿنؾمإظبماآلخنرؼ

وؼـؾغنلمظؾؿـظؿنيممم.مضوئعيمإظبمحدمطؾ محقٌمأنماٌـظؿيمبؽـمأنمتلؿػقدمعـموجقدمأدظيمدؾقؿيمؼؿقصؾمإظقفوماآلخرون

اٌعنورلمؼبماجملنوالتماظرئقلنقيمظؾؿشنقرةماظعؾؿقنيمواظؼقنوسمواألدظنيمسؾنكممممممممم"معرطنزمتؾنودلمم"أنمتؼقممبشؽؾمأطربمبندورمم

.مزراسقيماىقدةمواظػعوظيمواظـفٍماظؼوئؿيمسؾكماألشذؼيماظيتمتنمثرمسؾنكمغنقاتٍماظؿغذؼنيمواظندروسماٌلنؿػودةمممممماٌؿوردوتماظ

مبومؼبمذظؽمذبؿقسوتموعؾودرةمودؼدمجفقدمعؽوصقيماىنقعمم)وبؽـمأنمؼؿقؼؼمذظؽمعـمخاللمآظقوتماظؿـلقؼماظؼوئؿيم

رمإدنفوعفمؼبماالرتؼنوءممبلنؿقىماألغشنطيماظؿـػقذؼنيممممممودقلفؿمؼبمتؼدؼؿماٌلوسدةمؼبمذبولماظلقودنوتمبؼندمم(مبنيماألرػول

م.ظؾقؽقعوتموذرطوءماظؿـؿقي
م

م(22وم21وم:اظؿقصقوتم)اظشؽلذاظتـظقؿيذ-ذذ7
م

المتؿقاصرمحوظقومظشعؾيماظؿغذؼيموغبوؼيماٌلؿفؾؽمدقىمضدرةموضقودةمربدودتنيمظؾغوؼيمظؿـػقذمغطنوقموادنعمعنـمممم-م538

قيموعؿؿودؽمؼبمذبنولماظؿغذؼنيمسؾنكماظنرشؿمعنـمجفنقدمبعنضماٌنقزػنيممممممممموالممتـؾماظشعؾيمعرطزمتـلقؼمض.ماٌلموظقوت

وػـوكمعؾودراتمادرتاتقفقيمطنـ ةمداخنؾماٌـظؿنيمؼـؾغنلمظؾشنعؾيمأنمتنـ معنـمخالهلنومذنقاشؾمممممممممم.ماجملؿفدؼـمظؾغوؼي

ت،ماظؿغذؼيموخوصيمؼبمذبولماإلحصوءاتموغظؿماٌعؾقعوتمواظؿكطقطماالدرتاتقفلموتؼدؼؿماٌلنوسدةمؼبمذبنولماظلقودنوممم

وطونمغؼؾماظشعؾيمإظبمإدارةماظزراسيموغبوؼيماٌلؿفؾؽمعـذمسنوممم.مإالمأغفومالمتلعكمبؼدرمطولمظالدؿػودةمعـمػذهماظػرص

م.بفوماظؿغذؼيمؼبمػذهماجملوالتمضورامبوٌلوػؿيماظيتمبؽـمأنمتلفؿم3117

م
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عيماألشذؼنيمواظؿغذؼني،مصؼندمممموسالوةمسؾكمذظؽ،مصننماظؿؼققؿمبقـؿومؼعرتلمبوظصالتماىقػرؼيماظؼوئؿيمبنيمدنالم-م539

وجدمأنماىؿعمؼبمعؽونمواحدمبنيماألصرضيماٌكؿصيمبوظددنؿقرماظغنذائلمودنالعيماألشذؼنيمواظؿغذؼنيمأضنرمبؼقنوممصرؼنؼممممممممم

اظؿغذؼيمبودؿكالصمصفؿمعؿعددماألبعودمظؾعقاعؾماظنيتمتنمثرمسؾنكماظؿغذؼنيماظؾشنرؼي،موسؼؾني مأعنومموضنعمغفنٍمعؿعنددممممممممممم

وؼرىمصرؼؼماظؿؼققؿمأغفمظؽلمؼـفحمصرؼؼماظؿغذؼنيمؼبماظؼقنوممبشنؽؾمصعنولمبقزقػنيممممممم.اظؿكصصوتمظؾؿصديمظلقءماظؿغذؼي

ظدسؿمإجراءمتؼققؿوتموهؾنقالتمووضنعمدقودنوتموادنرتاتقفقوتمأطـنرمعراسنوةمظؾؿغذؼني،موتلخنذمؼبممممممممم"معؼدمماًدعي"

اظؾنذانمؼـؾغنلمأنممم)يمايلؾونماظؼضوؼوماىـلوغقي،مصقـؾغلمصصؾمػذاماظػرؼؼمسـمصرؼؼلماظددؿقرماظغذائلمودالعيماألشذؼ

،موؼـؾغنلمربطنفمادنرتاتقفقومبؼندرمأطنربمبنندارةماظؿـؿقنيماالضؿصنودؼيممممممممم(ؼظالمعـطؼقومؼبمإدارةماظزراسيموغبوؼيماٌلؿفؾؽ

وتؿلثرمتغذؼيمغلؾيمعؿزاؼدةمعـماظلؽونمؼبماظؾؾدانماظـوعقيمبؼدرمأطربمبوظؿفورةمواألدنقاقمأطـنرمعنـمتلثرػنوممممم.مواالجؿؿوسقي

ذ.ؿؿؿعماٌـظؿيممبؽوغيمصرؼدةممتؽـفومعـمتؼققؿموصفؿمػذهماظصالتبنعداداتماظؿغذؼي،موت

م

ذاظتوصقاتذذ-رابعاذ

م

"مجندولمأسؿنولمم"صوظؿقصنقوتماظنـالثماألوظبمأدودنقيمظؿقدؼندممممم.ماظؿقصقوتماظقاردةمأدغوهمعرتؾيمترتقؾنومعـطؼقنومم-م:53

ظؿقصنقوتماظؿوظقنيمصفنلمأدودنقيمممممأعنومام.ماٌـظؿيمؼبمذبولماظؿغذؼيموؼبمهدؼدماألوظقؼوتماالدرتاتقفقيمىندولماألسؿنولمم

وتقضقًمتـػقذمطؾمتقصقيمربددمأعنوممطنؾمتقصنقيمممم.مظؿـػقذماٌـظؿيمدوراموسؿالمربددؼـمبشؽؾمأصضؾمؼبمذبولماظؿغذؼي

م.اظيتمدقعرضمصقفومػذاماظؿؼققؿ(م3122تشرؼـماألولم/أطؿقبر)ماظربغوعٍبدءامعـمتورؼخمدورةمىـيم

م

إظبماظؾؾندانماٌوسبنيمممم23دارةماظعؾقومظؾؿـظؿيمإظبمجوغىمتقجقفماظؿقصقيموعبقعماظؿقصقوتمعقجفيمأدودومإظبماإل-م541

وإذامعومُضؾؾًماظؿقصقوتمبرعؿفو،مصلؿرتتىمسؾقفومآثورمعـمحقٌماظؿؽؾػنيمغظنرامظضنرورةمبـنوءمضندراتمممممم.ماألسضوءمطذظؽ

قنزماالدنرتاتقفلمسؾنكمممموععمذظؽ،مصؼدمتؾؼكمصرؼؼماظؿؼققؿمعومؼش مإظبمأغفمعنعمزؼنودةماظرتطمم.مطوصقيمظؿـػقذماالدرتاتقفقي

م.مماظؿغذؼي،مدؿصؾحماٌـظؿيمؼبمعقضػمأصضؾمبؽـفومعـمحشدماظؿؿقؼؾماظالزممظدصعمجدولماألسؿولمإظبماألعوم

م

ذعوضفذاطـظؿةذعنذاظتغذؼةذ-2

م

بـاظرتطقزذاظؼـويذسؾـىذذذذؼؿعنيمسؾكماإلدارةماظعؾقنومظؾؿـظؿنيمأنمتؾؿنزمممممم:(3123طوغقنماظـوغلم/حبؾقلمؼـوؼر)ذ1اظتوصقةذ

"معـوصنرةم"وؼـؾغلمأنمؼؿقظبمغوئىماٌدؼرماظعوممظؾؿعرصنيمم.مسربماٌـظؿيموصؼومظؾؿطؾقبمحبؽؿماظقالؼيماٌقطقظيمإظقفوماظتغذؼة

م:موػـوكمدؿيمذبوالتمأدودقيمتلؿؾزمماػؿؿوعومسوجالمعـماإلدارةماظعؾقو.مػذاماالظؿزام
م

يتمدؿمثرمسؾنكماألرجنحمسؾنكممممصقوشيمواضقيمإلدؼوروتماٌـظؿيمسـماظؼضوؼوماظرئقلقيمظلشذؼيمواظزراسيماظم•

مواظؿزامماٌـظؿيمبوظؿصديمالغعدامماألعـماظغذائل؛مم32دقءماظؿغذؼيمؼبماظؼرنم
م

إذورةمواضقيمالظؿزامماٌـظؿيمإزاءمبرغوعٍماظؿـؿقيماظدوظلماٌعينمبوظؿغذؼنيممبنومؼبمذظنؽمعشنورطيماٌـظؿنيمؼبممممممم•

ماالرتؼوءمبوظؿغذؼيمبوسؿؾورػومعؾودرةمسوٌقي؛
م
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ؼيمبوسؿؾورػومغووومظؾؿـظؿنيمسؿقعنومؼنؿعنيمأنمؼؿفؾنكمؼبمعراحنؾموعلنؿقؼوتماظؿكطنقطموأرنرمممممممممإضرارماظؿغذم•

ماٌقزغيمععمتزوؼدهممبمذراتموعؼوؼقسماظؿغذؼيماٌـودؾي؛م
م

داخؾماإلرورماالدرتاتقفلماظعوٌلمظؾؿـظؿني،مؼـؾغنلمأنمؼؾبؿنـحممممذبولمترطقزمعمثرمتردقخماظؿغذؼيمبوسؿؾورػومم•

ماٌقاردماظالزعي؛م
م

ضنؿـماهلقؽنؾماٌمدلنلمممم"ماظؿغذؼنيم"اظؿغذؼيمسـماظددؿقرماظغذائلمودنالعيماألشذؼنيموإسنودةمتردنقخمممممصصؾمم•

ظؾؿـظؿيمظؽلمدبدمموتعززماظصالتماالدرتاتقفقيماظقاضقيمععماٌعؾقعوتمواإلحصوءاتموتؼدؼؿماٌلنوسدةمؼبمم

مذبولماظلقودوت؛م
م

م.ملؿقىماظؼطريضؿونمهؼقؼماٌـظؿيمإنوزاتمعؾؿقديمؼبماظؿصديمظؾؿغذؼيمسؾكماٌم•
م

اٌراسقنيمظؾؿغذؼنيمممظؾؿـؿقنيماظزراسقنيمممرؤؼـةذوادـرتاتقجقةذذذؼـؾغلموضعموصقوشيمم:(3123حبؾقلمعـؿصػم)ذ4اظتوصقةذ

وسؾنكمضنقءماظؼقنقدمايوظقنيمؼبممممم.متعؽسماظؿزامماٌـظؿيمبوظؿصديمظـؼصماظؿغذؼنيموظ صنراطمؼبماظؿغذؼنيمسؾنكمحندمدنقاءمممممم

تطنقؼرمم/قىمؼؽقنمعلموالمأعنوممغوئنىماٌندؼرماظعنوممظؾؿعرصنيمظؼقنودةمممممماظؼدرات،مدقفريمتعقنيمخؾ مخورجلمرصقعماٌلؿ

م:موؼـؾغلمأنمتؿضؿـماظعـوصرماظرئقلقيمظالدرتاتقفقيمعومؼؾل.ماظعؿؾقيمخاللمصرتةمػذهماٌؿورديمهدؼدا
م

ماٌعؿؿدمعمخرا،مداخؾماٌـظؿي؛مماألعـماظغذائلمواظؿغذوي،إرورمعػوػقؿلمعؿػؼمسؾقفمٌصطؾحمم•
م

تؿقاصرمضدراتمداخؾماٌـظؿيمظؿـػقذمتدخالتمذاتمصؾيموصعوظيمصقفو،موؼؿنقاصرمصقفنومممقرؼيمبؾدانمربهدؼدمم•

ماظؿزاممعـماظؾؾدمبؼقودةماظؿصديمٌلؿقؼوتمدقءماظؿغذؼيماٌرتػعيمواٌؿقاصؾي؛م
م

عـماألصضؾمعنـمخناللمعؾنودراتمظؾقؽقعنوتماظقرـقني،متشنؿؾمأؼضنومممممممم)إجراءمهؾقؾمدؾيبمظلقءماظؿغذؼيمم•

،موؼـؾغلمأنمؼؾبدعٍمػذاماظؿقؾقؾمؼبماٌقجزاتماظؼطرؼنيمماظؾؾدانماحملقرؼيؼبمعبقعم(مآلخرؼـذرطوءماظؿـؿقيما

مظؾؿغذؼيموؼبمأررماظربذبيماظؼطرؼي؛م
م

إجراءمهؾقالتمظؾقوظيمسـمأعوطـموطقػقيمضقوممايؽقعوتموذرطوءماظؿـؿقنيماآلخنرؼـمبوٌشنورطيماظػعوظنيمؼبمممممم•

ظؾؾؾندانممأؼضنومؼبمايلنؾونمؼبمأرنرماظربذبنيماظؼطرؼنيمممممماظؿصديمظشقاشؾماظؿغذؼي،ماظنيتمؼـؾغنلمأنمتمخنذمممم
مظضؿونمضقومماٌـظؿيمبدورمتؽؿقؾل؛ماحملقرؼيم

م

واظعؿننؾماٌعقنوريمؼبمذبننولماظؿغذؼننيمماظؾؾنندانماحملقرؼنيممهدؼندماظصننالتمبننيماظننرباعٍماٌقداغقنيمؼبمػننذهممممم•

م؛م(واظعؽسمبوظعؽس)
م

تؾنٌمؼبماٌرحؾنيماألوظبماظنقسلمممم(مسؾنكماظلنقاءممماظداخؾقيمواًورجقيمظؾؿـظؿي)وضعمادرتاتقفقيمظالتصوالتمم•

واظػفؿمظؾرؤؼيمواالدرتاتقفقيماىدؼدتنيمبشنلنماظؿغذؼنيمبننيمعنقزػلماٌـظؿنيمسؾنكماٌلنؿقؼوتماإلضؾقؿقنيممممممممم

اظؾؾندانماحملقرؼني،ممموتؾندأمؼبممم62 (وعـمبقـفؿمرؤدوءماٌؽوتنىموصـؾنقماٌـظؿنيممم)واإلضؾقؿقيماظػرسقيمواظؼطرؼيم

                                                           
انماحملقرؼنيمبشنلنماٌلنوػؿيمماظنيتمؼؼندعفوممممممدؿقضعمعؾودئمتقجقفقيمظالدؿعؿولماظداخؾلمأدودومظؾـفقضممبعورلمووسلمعبقعماٌقزػنيمؼبماظؾؾندممم62

وضعماالهودماألوروبلمعمخراموثقؼيمعرجعقيمسـماظؿصديمظـؼصماظؿغذؼيمؼبمتؼدؼؿماٌلوسدةماًورجقنيمعقجفنيممم)ؼبماظؿغذؼيمماٌـظؿياظعؿؾماظذيمتؼقممبفم

 (.سماألػدالمإظبمحدمطؾ ٌدؼريماٌعقغيماظذؼـمؼعؿؾقنمضؿـموصقدماالهودماألوروبلموعؽوتىماظدولماألسضوءموهلؿمغػ
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حؽقعوتماظؾؾدانماألسضوءموذرطوءماظؿـؿقنيماٌعـنقني؛موؼـؾغنلمظالدنرتاتقفقيمأنمممممموتشؿؾمؼبماٌرحؾيماظـوغقي

تضعمؼبمحلؾوغفومأؼضومإبرازماظؿغذؼيمبؼدرمأطربمسؾكمعقضعماٌـظؿنيمسؾنكمذنؾؽيماإلغرتغنًموتنقاصرمخطنقطممممممم

ؼنيمموررقماظـشرماظػعولمظؾؿـؿفنوتماٌعقورؼنيماٌؿعؾمماظؾؾدانماحملقرؼي،مظالتصولمعـمأجؾمهلنيماظؿعؾؿمبنيم

مبوظؿغذؼي؛م
م

وضعمادرتاتقفيمظؾدسقةمظؿعزؼزماظػفؿمواظؿطؾقؼمسؾكمغطوقمأودنعمظؾصنالتمبننيماظزراسنيمواألعنـماظغنذائلمممممممم•

واظؿغذؼي؛موؼـؾغلمظعؿؾماٌـظؿيمؼبمذبولماظدسقةمأنمؼؽنقنمادنؿؾوضقوموظنقسمذبنردمردمصعنؾ،موؼلنؿـدمإظبممممممم

وعلنوػؿؿفومماظؾؾدانماحملقرؼنيممظؿغذؼيمؼبمأػدالمصرضبيمؼبمعقاجفيماألوظقؼوتماالدرتاتقفقيماظيتمتؿصؾمبو

 .ؼبماظربغوعٍماظدوظلمظؾؿـؿقي

م

ذجماالتذاظرتطقزذاطتعؾؼةذباظتغذؼة-ذ4

م

ؼـؾغلمأنمتؼؾؾماٌـظؿيمعـمترطقزمسؿؾفومؼبمذبولماظؿغذؼيمسؾنكمتـػقنذمأغشنطيمتؿعؾنؼمبوظؿغذؼنيمهدؼندامسؾنكمممممممم-م542

ووضعماٌعوؼ معنـمأجنؾممم"ماإلذرال"ممبدورمعؿؿقزمؼبمتقص ماٌلؿقؼنيماجملؿؿعلمواألدريموتزؼدمعـماووػفومسبقماظؼقو

.متشؽقؾموتقجقفمووضعمضقاسدموععوؼ مظؾقؽقعوتموذرطوءماظؿـؿقنيماآلخنرؼـمظؿـػقنذموهؼقنؼمغنقاتٍمتغذوؼنيمربلنـيممممممم

م:موتشؽؾماظؿقصقوتماظؿوظقيمذبوالتماظرتطقزماظيتمؼـؾغلمأنمتؾبؾـكمحقهلومادرتاتقفقيماٌـظؿيمبشلنماظؿغذؼي

م

مبـوءماألدظيموربطماظعؿؾمؼبمذبوظلماألشذؼيمواظزراسيمبـقاتٍماظؿغذؼيم:ذ5ةذاظتوصق
م

ترطزماٌـظؿيمؼبمسؿؾفوماٌعقوريمسؾكمإسدادمأدواتموأدوظقىموعؾودئمتقجقفقيمإلجراءمدرادوتمادؿؼصنوئقيممم•

يمادنؿفالكماألشذؼنمم)سـمادؿفالكماألشذؼيموتؼققؿوتفنومورصندػوممبنومؼبمذظنؽماٌمذنراتماٌؿصنؾيمبوظؿغذؼنيمممممممم

م.ضريمسؾكماظلقاءؼبماظلقوضنيماظرؼػلمواي(مواظؿـقعماظؾققظقجلموتـقعماظـظؿماظغذائقي
م

بوٌؿوردنوتماىقندةمواظندروسماٌلنؿػودةماٌلؿكؾصنيمعنـماظعؿنؾمممممممم"مطؿرطنزمظؿؾنودلماٌعرصنيممم"تعؿؾماٌـظؿيمم•

ؾمأدظيمسـماألثنرمماظذيمتؼقممبفمروئػيموادعيمعـمايؽقعوتموذرطوءماظؿـؿقيموؼشؿاٌراسلمظؾؿغذؼيماإلمنوئلم

 .ماٌرتتىمسؾكماظؿدخالتمؼبمذبولماظزراسيمواألعـماظغذائلمسؾكماظؿغذؼيمؼبمدقوضوتمزبؿؾػي

م

متعزؼزمهؾقؾماظؿغذؼيمؼبماإلحصوءاتمواٌعؾقعوت:ذ6اظتوصقةذ
م

ؼؿعنيمهدؼٌمحلوبوتمغؼصماظؿغذؼيمووضعمعمذراتمبؽنـمأنمتلنؿكدممؼبمرصندماووػنوتمادنؿفالكممممممم•

اظؾوبمإلجراءمعـوضشوتمأودعمسـماظؽقػقيماظنيتمبؽنـمبفنومٌمذنرمغؼنصماظؿغذؼنيمأنمممممممماألشذؼي،موأنمؼػؿح

ؼعؽسمبشؽؾمأصضؾمغؼصماٌغذؼوتماظدضقؼيموذظؽمعـمخاللمأرنرماظؾفـنيماظدائؿنيمٌـظقعنيماألعنؿماٌؿقندةممممممم

م.ؼيموىـيماألعـماظغذائلماظعوٌلاٌعـقيمبوظؿغذ
م

ظـظؿماٌعؾقعوتمسـماألعـماظغذائلمواظؿغذؼي،موتؼنوممسالضنيممممؼؾبؾقؼمصـؾقنمظػرؼؼماظؿغذؼيمبوظؾفـيماظؿقجقفقيم•

 .مسؿؾمضقؼيمععموحدةماظدسؿماظعوٌلمظؾؿصـقػماٌؿؽوعؾمٌراحؾماألعـماظغذائلموايوظيماإلغلوغقي
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متعؿقؿماظؿغذؼيمؼبمصؿقؿمتدخالتماظزراسيمواألعـماظغذائلموإسطوءمأوظقؼيمظؾؾؾدانماحملقرؼيم:ذ7اظتوصقةذ
م

يماظؼطرؼي،مؼبماظؾؾدانماحملقرؼي،متدورمحقلمأػدالماظؿغذؼيماٌعؾـيمواٌلؿؿدةمعـماظؿقؾقنؾممتعدمأررمظؾربذبم•

م.ماظلؾيبمواظؿدخالتماظرباذبقيماٌرتؾطيمبقضقحمبفذهماألػدال
م

مبنومؼبمذظنؽمغظنؿماٌعؾقعنوتمسنـماألعنـماظغنذائلمممممممم)تعؿؿماظؿغذؼيمؼبمصؿقؿمعشورؼعماظزراسيمواألعـماظغذائلمم•

ومتؿدماٌشورؼعمصرتةمطوصقنيمحبقنٌمتؿضنؿـمممم.ماظؾؾدانماحملقرؼيؼبم(مةمؼبمذبولماظلقودوتواظؿغذؼيمواٌلوسد

عمذراتمعؿصؾيمبوظؿغذؼيمسـمخطماألدوسمواظرصدمظؿؼققؿماألثرمسؾكماظؿغذؼيموبوظؿوظلمتقظدمأدظيمسنـمأػؿقنيممم

يماٌؾذوظنيمؼبمموتلعكماظػرصماٌؿوحيمإظبمإدعوجمغقاتٍماظؿغذؼيمؼبمعشورؼعمتشؿؾماألغشنطم.موصعوظقيماظؿدخالت

م.تربقيماٌوذقيموعصوؼدماألمسوكمذبول
م

تؾنيمبقضقحماٌشورؼعماظيتمسؾبؿؿًمؼبمصؿقؿفوماظؿغذؼيماظطرؼؼيماظيتمتلخذمبفومػنذهماٌشنورؼعمؼبمحلنؾوغفوممممم•

واإلدعنوجمم(مععمترطقزمسؾنكمسبنقمخنوصمسؾنكماٌراػؼنوتمواظـلنوءمؼبمدنـماإلننوبممممممممم)اظؼضوؼوماىـلوغقيم

 .م،مودؾؾمربطفومبوظعـوصرماألخرىمظعؿؾماٌـظؿيمؼبمذبولماظؿغذؼياالجؿؿوسلموتغ ماٌـوخ

م

مإدعوجماظؿغذؼيمؼبماظعؿؾمؼبمذبولماظلقودوت:ذ8اظتوصقةذ
م

ؼضعمصرؼؼماظلقودوتمواظؿغذؼيمعؾودئمتقجقفقيمإلدعوجماظؿغذؼيمؼبمدقودوتماظزراسيمواألعـماظغنذائلمسؾنكمممم•

م.علؿقؼوتمزبؿؾػي
م

اٌؿقظدةمعـماٌؿوردوتماىقدةمواظندروسماٌلنؿػودةمعنـمممم"ماٌعرصي"نمتلفؿمؼؽػؾمصرؼؼماظلقودوتمواظؿغذؼيمأم•

اظعؿؾماإلمنوئلماٌراسلمظؾؿغذؼي،موععؾقعوتموهؾقالتماظؿغذؼيماٌلؿكؾصيمعـمغظنؿماٌعؾقعنوتمسنـماألعنـممممم

م.ماظغذائلمواظؿغذؼي،مؼبماظعؿؾمؼبمذبولماظلقودوتمسؾكمعبقعماٌلؿقؼوت
م

تؼدؼؿماٌلوسدةمؼبمذبولماظلقودوتماظذيمأغشنلتفمذنعؾيمدسنؿمممم"مجفوز"ؿيمععمؼشوركمصرؼؼماظؿغذؼيمؼبماٌـظم•

إسدادماظلقودوتمواظرباعٍ،موؼلفؿمؼبموضعمعؾودئمتقجقفقيمألررماظربذبيماظؼطرؼني،موؼشنوركمبـشنوطمؼبمممم

 .ماالجؿؿوسوتماٌؿعؾؼيمبوظلقودوتماظيتمتقلرػوماٌـظؿي
م

ماظعؾؿقيمذاتماظصؾياظرتطقزمسؾكمترطقؾيماألشذؼيمواٌشقرةم:ذ9اظتوصقةذ
م

ؼـؾغلمظؾؿـظؿيمأنمتؿققلمعـمتؼدؼؿمدسؿمضطنريمزبصنصمإظبماظعؿنؾماالدنرتاتقفلمظؾـنوءماظؼندراتمسؾنكممممممممم•

(ماظؾؾدانماحملقرؼنيموخوصيم)اٌلؿقؼنيماإلضؾقؿلمواإلضؾقؿلماظػرسل،موتشفعماظؿعوونماإلضؾقؿلمظدسؿماظؾؾدانم

مؼطؾؾفنومعلنؿعؿؾقنمغفنوئققنمظضنؿونمأنمتلخنذممممممؼبمعبعموهؾقؾماظؾقوغوتماٌؿعؾؼيمبرتطقؾنيماألشذؼنيماظنيتممم

م.ماظؿدخالتمؼبمذبولماظلقودوتمواظرباعٍماظؿغذؼيمؼبمحلؾوغفو
م

دوظلمظؾؾقوغوت،موتقصرمعراضؾيمىنقدةمتؾنؽماظؾقوغنوتماظنيتمؼـؾغنلمأنمتؽنقنممممممماظقدؼعماظاٌـظؿيموزقػيممؿقظبتم•

م.جوػزةمبدورػومظؽلمؼطّؾعمسؾقفومعبقعماٌلؿعؿؾنيماحملؿؿؾنيمبلفقظي
م

ؼـؾغل،مداخؾماٌـظؿي،مأنمؼؾنيماظعؿؾماٌعقنوريمؼبمذبنولمترطقؾنيماألشذؼنيمبوٌـنولماظعؿؾنلماظؼقؿنيماظنيتمممممممممم•

 .ؼضقػفومإظبماظؿؼققؿوتمواإلحصوءاتمواٌلوسدةمؼبمذبولماظلقودوت
م
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ذاإلرارذاالدرتاتقجي-ذذ5
م

م:ررؼؼمتعؿقؿماظؿغذؼيمؼبماألررماالدرتاتقفقيمووثوئؼماظؿكطقطمواظربذبيمسـ:ذ:اظتوصقةذ
م

ؼبماألجؾماظػقري،ماظؿقدؼدماٌـؿظؿمظـؿوئٍمربددةمعشرتطيمظؾقحداتمتربطماظؿغذؼيممبفوالتمسؿنؾماٌـظؿنيمممم•

اإلحصنوءاتمواظؿؼققؿنوتمواظلقودنوتمممم(موظؽنـمظنقسمسؾنكمدنؾقؾمايصنرممممم)األخرىموسؾكموجفماًصقصم

موبرذبيماألعـماظغذائل؛م
م

ماألػدالماالدرتاتقفقيمواظـؿنوئٍماظؿـظقؿقنيمؼبمإرنورممممؼبماألجؾماٌؿقدط،معراسوةمضرورةمتعزؼزماظصالتمبنيم•

اٌؿعؾنؼمبنوألعـماظغنذائلمواظؿغنذويموذظنؽمأثـنوءماٌراجعنيماٌؼؾؾنيمظ رنورماالدنرتاتقفلمممممممممممم2ماهلدلماظعوٌل

 .م3126-3125وبرغوعٍماظعؿؾمواٌقزاغقيمظؾػرتةمم3128-3125وصقوشيماًطيماٌؿقدطيماألجؾمظؾػرتةم

م

ذاظرتتقباتذاطمددقة-ذ6

م

هؿوجماٌـظؿيمإظبمإذرالمضقيموطؿؾيمحرجيمعـماظؽػوءاتمؼبماظؿغذؼيمتؿقاجدمبشؽؾمادنرتاتقفلمسؾنكمغطنوقمممم-ذ543

ودقمديمصرؼؼماظؿغذؼيمدورامأطربمؼبماظعؿؾماٌعقوريمؼبماٌؼرمًدعيمودسؿماظشؾبعىمواإلداراتماألخنرىمؼبمإسندادممم.ماٌـظؿي

وسؾنكماٌلنؿقىماظالعرطنزي،مدنقؼؾمترطقنزمممممم.ماٌراسقيمظؾؿغذؼيظؿـؿقيماموإتؾوعوهؾقؾمععؾقعوتماألعـماظغذائلمواظؿغذويم

وؼبمتؼندؼؿماٌلنوسدةماظؿؼـقنيمٌكؿؾنػماظؼطوسنوتمممممم"مإذنراؼبم"اٌـظؿيمسؾكمتـػقذماظؿدخالتمودؿضطؾعمبؼندرمأطنربمبندورمممم

ولموؼؿعنيمسؾكماٌـظؿنيمأنمونريمعنـمأجنؾمهؼقنؼمذظنؽمتغنق اتمؼبمترتقؾوتفنوماٌمدلنقيمؼبمذبنمممممممممم.موذرطوءماظؿـؿقي

م:مودقشؿؾمذظؽمسؾكموجفماظؿقدؼدمعومؼؾل.ماظؿغذؼي

م

ضنؿـمم(مذنعؾيماظؿغذؼنيموغبوؼنيماٌلنؿفؾؽمممم"م)اظؿغذؼنيم"ؼؾبػصؾمسـصنرمم(:م3124طوغقنماظـوغلم/حبؾقلمؼـوؼر)ذ;اظتوصقةذ

ذعؾيماظؿغذؼيموغبوؼيماٌلؿفؾؽمؼبماظقضًمايوظلمسـمسـصريمدالعيماظؿغذؼيمواظددنؿقرماظغنذائل،موؼؾبقندؽبدمظنفمعقضنعمممممم

وؼنؿعنيمسؾنكماظؽقنونمممم.مبقضقحمؼبماٌمدليموؼؽرسمظفمعقزػقنمألداءموزقػيمتؼندؼؿماًندعوتمظؼطوسنوتمعؿعنددةممممربددم

ؼقصرماٌلوسدةماظؿؼـقيمواظؿقجقيماٌعقوريمظؾكدعوتماألخنرىمذاتماظصنؾيمؼبممم"مطؿؼدممخدعوت"اىدؼدمظؾؿغذؼيمأنمؼعؿؾم

ايقنقاغلموصنقيمممماإلغؿنوجمواالجؿؿوسقيموطذظؽمذنعؾيممموأبرزػومعبقعماظشعىمداخؾمإدارةماظؿـؿقيماالضؿصودؼي)ماٌـظؿيم

ايققان،موذعؾيماإلغؿوجماظـؾنوتلمووضوؼنيماظـؾوتنوت،موذنعؾيمدسنؿموضنعماظلقودنوتموإسندادماظنرباعٍ،موذنعؾيمعرطنزمممممممممممم

وعنـمذنلنممم.موذظنؽموصؼنومظلوظقؼنوتماالدنرتاتقفقيماٌؿػنؼمسؾقفنومممممم(ماالدؿـؿور،موذعؾيمسؿؾقوتماظطقارئموإسودةماظؿلػقؾ

إظبممإدارةماظؿـؿقنيماالضؿصنودؼيمواالجؿؿوسقنيمأنمبؽخملنـموؼعنززماظصنالتمبوٌعؾقعنوتمواظؿؼققؿنوتمممممممممرماظؿغذؼنيممإسودةمسـص

واإلحصوءاتمواظلقودوتمواظؼضوؼوماىـلوغقي،موػلمأعقرمهلومروبعمادرتاتقفلمبؼندرمأطنربمبوظـلنؾيمظؾعؿنؾمؼبمذبنولمممممم

م.اظؿغذؼي
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موظقؼنوتملقددماظؿشؽقؾيماظؿؼـقيمظػرؼؼماظؿغذؼيماىدؼندموصؼنومظممتؿ(:م3124طوغقنماظـوغلم/حبؾقلمؼـوؼر)م:ذ15اظتوصقةذ

ودقؿقظبمرئودؿفمعندؼرمضنقيممم.مواالدرتاتقفقيماظؾؿنيمصبريمهدؼدػؿومظؾؿغذؼيمرؤؼياظماالدرتاتقفقيماظيتمتؿؼررمبـوءمسؾك

ةمبنوًربممؼؿقؾنقنممنيعنقزػموضعموصػمجدؼدمظؾقزنوئػمؼشنددمسؾنكمتنقاصرممممموؼـؾغلم.مظؾؿغذؼي،مضبظكمبوسرتالمدوظل

م:ؼؾنلممؼبمعنوممأدودنقيممودنؿؾزممطػنوءاتمم.ماٌـظؿنيممعنعمعنقزػلماظشنعىماألخنرىمؼبممممواٌعرصيماظالزعؿنيمظؾؿػوسؾمبػعوظقيم

دقودنوتماظؿغذؼنيمممو(م5)ععؾقعوتموإحصوءاتماظؿغذؼي؛مو(م4)ضقودوتموتؼدؼراتماظؿغذؼي،مو(م3)ترطقؾيماألشذؼي،م(م2)

م.واظدسقة

م

سنـموزنوئػممممنيعلنؿؼؾم)صبنريمإغشنوءموزنوئػمعنقزػلمتغذؼنيمممممم(:م3124طوغقنماظـنوغلمم/حبؾقلمؼـوؼر)م:ذ11اظتوصقةذ

ودنقؿقحمػنذاماظػرؼنؼمدسؿنوممممم.مؼبمذبولماظؿغذؼيمبؾدانمربقرؼيمؼبماألضوظقؿمواألضوظقؿماظػرسقيمحقٌمتقجد(مدالعيماألشذؼي

عؾؼنيممؾزراسنيمواألعنـماظغنذائلمذاتمغنقاتٍمعؿممممظؾربذبيماظؼطرؼنيمتشنؿؾمعشنورؼعممممظؼبموضعمأررممظؾؾؾدانماحملقرؼيتؼـقومم

وؼؼدممدسؿمتؼينمظؿعزؼزموضعمخطقطمأدوسموغظؿمظؾرصدمعـمأجؾمتؼققؿمغقاتٍماظؿغذؼنيمبوالدنؿـودمإظبماظعؿنؾمممم.مبوظؿغذؼي

وؼـؾغنلماظؿؿنوسماظػنرصمممم.ماظذيمأطؿؾؿفمبوظػعؾمذعؾيماظؿغذؼيموغبوؼيماٌلؿفؾؽمودائرةماظدسؿماٌؿؽوعنؾمظلعنـماظغنذائلممم

بننيمممظؿعزؼزمهلننيماظؿعنوونممم(سـدماالضؿضوء)مقيمواإلضؾقؿقيماظػرسقيمواظؼطرؼيظؿـووبماٌقزػنيمبنيماٌؼرمواٌؽوتىماإلضؾقؿ

م.مظؾشقاشؾماٌقداغقيمسؾكمعبقعماٌلؿقؼوتربواظؿصديمبػعوظقيمأطمصرؼؼماظؿغذؼي

م

سؾكمضقءماووػوتماٌقزاغقيماألدودقيمظؾؿـظؿنيمخناللماظلنـؿنيمممم(:م3124طوغقنماظـوغلم/حبؾقلمؼـوؼر)م:ذ14اظتوصقةذ

اظؿغذؼيمسؾكماٌلؿقىماظؼطريمعنـمخناللمدسنؿمعنـمخنورجماٌقزاغقنيموبوظؿنوظلمصبنىممممممممممعقزػلممتقلموزوئػماٌوضقؿني،

تعزؼنزماظؿغذؼنيمىعؾنفومهؿنؾممممم(مم2:م)ودقؿؿـؾماظدورماظرئقللمٌقزػلماظؿغذؼنيمؼبمعنومؼؾنلممم.متعؾؽيمعقاردمهلذاماظغرض

تؼندؼؿممو(م3)تماظؼوئؿنيمأوماىدؼندة؛مممعؽوغيمسوظقيمسؾكمجدولمأسؿولمايؽقعنوتموذنرطوءماظؿـؿقنيمعنـمخناللماظشنؾؽومممممم

ماظؿغذؼننيمؼبماظلقودننوتمواظننرباعٍماظقرـقنني؛مماألشذؼننيمإزاءمعلننوسدةمتؼـقننيموتقجقفننوتمبشننلنماظننـفٍماظؼوئؿننيمسؾننكمم

ودنقفريمتقلن متؾنودلممممم.اٌلوسدةمؼبمتعؿقؿماظؿغذؼيمؼبمصنؿقؿمسؿنؾماٌـظؿنيماٌؿعؾنؼمبوظزراسنيمواألعنـماظغنذائلمممممممو(م4)

عـنؾمم)سؿؾمدـقؼيمٌقزػلماظؿغذؼيمتعؼدمإعومسؾنكماٌلنؿقىماإلضؾقؿنلمأوماإلضؾقؿنلماظػرسنلمممممماٌعؾقعوتمعـمخاللمحؾؼوتم

م(.مايؾؼيماظيتمسؼدتمعمخرامؼبمعـطؼيمآدقومواحملقطماهلودئ

م

ذاظتعاونذواظشراطات-ذذ7
م

غقنيممؼؿعنيمسؾنكماٌـظؿنيمأنمهؼنؼماالتلنوقمبننيمترتقؾوتفنوماظؿعوومممممم(:م3124طوغقنماظـوغلم/حبؾقلمؼـوؼر)ذ15اظتوصـقةذذ

مودقشنؿؾمػنذامبوظؿقدؼندممم.ماظؼوئؿي،موتؼقؿمذراطوتمضقؼيمعؿعددةماظؼطوسوتمظؿقؼقؼمغقاوفوماحملددةمؼبمذبولماظؿغذؼي

م:اظؼقومممبومؼؾل
م

تؿكؾكماٌـظؿيمبوظؿدرؼٍمسـمدورػوماظؼقوديمبشلنمعشووراتماًرباءماٌؿعؾؼنيمبوالحؿقوجنوتمعنـماٌغنذؼوتمممممم•

ؾكمأنمتقاصؾماالحؿػنوزمبؿعنوونمتؼنينموثقنؼمعنعمعـظؿنيماظصنقيممممممممس(مبوظؿشوورمععمعـظؿيماظصقيماظعوٌقي)

م.اظعوٌقيمحقلماٌشقرةماظعؾؿقيماٌؿعؾؼيمبرتطقؾيماألشذؼيمواالحؿقوجوتمعـماٌغذؼوت
م



PC 108/6 142 

 

 

تؼقؿماٌـظؿيمهوظػوتمادرتاتقفقيمأخرىمظؿقؼؼمبؼدرمأطربمعـماظػعوظقنيمغنقاتٍماظؿغذؼنيمخوصنيمؼبمعقندانممممممم•

ععمعـظؿيماظصقيماظعوٌقي،موعـظؿيماألعؿماٌؿقندةمظؾطػقظني،ممممالمدقؿو)مدوتمتؼدؼؿماٌلوسدةمؼبمذبولماظلقو

بـوءمسؾكماظـؿقذجمماٌعدمبوظؿعوونمععممبرغوعٍماألشذؼيماظعنوٌلمم(مواٌعفدماظدوظلمظؾققثماظلقودوتماظغذائقي

م.بشلنمغظؿماٌعؾقعوتمسـماألعـماظغذائلمواظؿغذؼي
م

عؿؾمبوظؿعوونمعنعمايؽقعنوت،مخوصنيموزاراتماظزراسني،موتغؿنـؿممممممتلؿػقدماٌـظؿيمعـمعقزتفوماظـلؾقيمؼبماظم•

ظؾؿـؿقنيماٌراسقنيمظؾؿغذؼنيمؼبمبؾندانممممماظػرصيمظؿعزؼزمواالدؿػودةمعـماظـفٍموعـوػٍماظعؿؾماٌؿعددةماظؼطوسنوتمم
م(.ممسؾكمدؾقؾماٌـولمأصغوغلؿونموبـغالدؼش)وصؼومٌومهؼؼمبـفوحمبوظػعؾمؼبمبعضماظؾؾدانممربقرؼي

م

ذاظتواصل-ذذ8
م

بوظؿغذؼيمسؾنكمعبقنعماٌلنؿقؼوتموأنمممممصؾياٌـظؿيمبشؽؾمبـوءمؼبماظشؾؽوتماٌؿمشوركؼـؾغلمأنمت(:مصقرا)مذ16اظتوصقةذ

م:ؼؾلمودقشؿؾمػذامبوظؿقدؼدمعو.متؼقممبدورمأبرزمؼبمذبولماظؿغذؼي
م

يموتلنوػؿممؼبمآظقنوتماظؿـلنقؼماٌؿصنؾيمبوظؿغذؼنممممماظعوٌقيمواإلضؾقؿقنيمواظؼطرؼنيمممتلفؿماٌـظؿيمسؾكماٌلؿقؼوتم•

مبومؼبمذظؽمغظومماجملؿقسوتمداخؾماظؾفـيماظدائؿنيماٌشنرتطيمبننيماظقطنوالتممممم)مبػعوظقيمؼبماًططماظقرـقيم

عقلنرةمبنذظؽمعشنورطيمأودنعممممم(مضؿضوءوآظقيمودؼدماىفقدماٌؾذوظيمٌؽوصقيماىقعمبنيماألرػولمحلىماال

م.غطوضومععماظشرطوءمؼبمذبولماظؿغذؼي
م

ؿيماٌـظؿيمؼبمذبولماظؿغذؼيمؼبماظؾفـيماظدائؿنيمٌـظقعنيماألعنؿماٌؿقندةماٌعـقنيممممممعقاصؾيموتعزؼزمعلوػمؼؿعنيم•

بوظؿغذؼيموىـيماألعـماظغذائلماظعنوٌل،مسؾنكمأنمؼنـفحمإصنالحمىـنيماألعنـماظغنذائلماظعنوٌلمؼبمغفوؼنيمممممممممم

م.اٌطولمؼبمجعؾمػذهماظؾفـيماهلقؽيماظؿـلقؼقيمظؾؿغذؼيمؼبمعـظقعيماألعؿماٌؿقدة
م

قنماظؿزامماٌـظؿيمووهمخرؼطيماظطرؼؼمظالرتؼوءممبلؿقىماظؿغذؼيماظؿزاعنومسؾنكمغطنوقماٌمدلنيمممممؼـؾغلمأنمؼؽم•

بلطؿؾفو،موؼـؾغلمتقضقحمدؾؾمعشورطيماٌـظؿيمؼبمصرضفنومظؾؿفؿنوتموتؼندؼؿمععؾقعنوتمسنـمػنذهماٌشنورطيمممممممم

م.داخؾقوموخورجقومظؿفـىمعزؼدمعـماالرتؾوك
م

وعـظؿيماظصقيماظعوٌقيمظعؼندممميماألشذؼيمواظزراسيمظلعؿماٌؿقدةعـظؿؼـؾغلمأنمهظكماٌؾودرةماٌشرتطيمبنيمم•

بلػؿقيمواضقيمبوظـلؾيمظؾففوتماألخنرىمؼبمعـظقعنيماألعنؿماٌؿقندةمممممم31+ماٌممترماظدوظلماٌعينمبوظؿغذؼيم

 .وأنمتشؿؾمحرطيمخرؼطيماظطرؼؼمظالرتؼوءممبلؿقىماظؿغذؼي


