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ذالبندذاخلامس

ذّلبذأسعارذاألغذوةؼتذ-ذمائدةذمدتدورةذعنذالدياسات

م

ذبيانذاحملتووات

م

ماظػؼراتم

م5-1ذالتحدوات-ذأواًل

 11-6ذاملدائلذاألساسية-ذثانيًا

 77-11ذبالدياساتالتوصياتذاملتعلؼةذ-ذثالثًا

 55-11ذخياراتذالدياساتذللحّدذمنذتؼّلبذأسعارذاألغذوة-ذألف

 19-11ماالدؿـؿوراتمظزؼودةماإلغؿوجقيمواظؼدرةمسؾكماظصؿقد

 02-01ماألدودقيماظزراسقيمظؾلؾعماظعؼقدماآلجؾيمتـظقؿمأدقاق

 55-05ماألشذؼيماظعوعيمواظؿكزؼـماخلوصماحؿقورقوت

 21-56ماظؿفورؼياظدسؿماحملؾلمواظلقودوتم

 27-20مادلعؾقعوتمسـمأدقاقماألشذؼيماظعودلقيموذػوصّقؿفومواالتلوقماظدوظلمظؾلقودوت

 55-28مضؾطممرؾىمادلقادمشريماظغذائقيمسؾكماحملوصقؾمواحلّدمعـماهلدر
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 77-56ذسياساتذللتخػيفذمنذاآلثارذالدلبيةذلتؼّلبذأسعارذاألغذوة-ذباء

 60-56مونوذؾؽوتماألعماالجؿؿوسقياحلؿوؼيم

 68-65مإدارةمادلكوررماظيتمتفّددمادلـؿفني

 75-69ماآلظقوتماظؿعقؼضقيماظدوظقي

 77-72متـؾقًمصقاتريموارداتماألشذؼيمعـمخاللمآظقوتمتعؿؿدمسؾكماظلقق

م
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ذجلنةذاألمنذالغذائيذالعامليذتدتدعيذاهتماممدائلذ

ذ:إنذاللجنة

قمإديماألدؾوبماظؾـققؼيمظؿّؼؾىمأدعورماألشذؼيموتلفرمسؾكمأاّلمتؼّقضمآثاورمػاذامممتشّددمسؾكماحلوجيمإديمجفقدمدوظقيمعؿلؼيمظؾؿطّر-ذ1

ذ.اظؿؼّؾىمحؼمادلـؿفنيموادللؿفؾؽنيماظػؼراءميفماظغذاء

م.بوظـظرمصقفم*ترّحىمبؿؼرؼرمصرؼؼماخلرباءماظرصقعمادللؿقىمسـمتؼؾىماألدعورمواألعـماظغذائلموتقصلمذيقعمأصقوبمادلصؾقي-م0

دعورماظغذاءمواظزراسيماظيتموضعؿفومذبؿقسيماظعشرؼـمبوسؿؾورػومجفاقدًامإاوبقايمدلعو ايممممؾماخلوصيمبؿؼّؾىمأترّحىمخبطيماظعؿ-م5

تشارؼـمم/األدؾوبماظرئقلقيمظؿّؼؾىمأدعورماألشذؼيمواغعؽودوتفموتقصلمبنضرارػوميفمضؿيمذبؿقسيماظعشرؼـمادلزععمسؼادػوميفمغاقصؿربمم

م.م0111اظـوغلم

ٌّمأ-م2 واظلاؾؾقيمممخذميفماالسؿؾورمتؼققؿمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيموعـظؿوتمدوظقيمأخرىمظمثورماإلاوبقيصقوبمادلصؾقيمسؾكماألحت

سددمعـماألدؾوبماظرئقلقيمالرتػوعمأدعورماألشذؼيموتؼّؾؾفو،مطؿاومجارتمعـوضشاؿفميفمدؾلاؾيمعاـممممممدلكؿؾػمردودماظلقودوتمسؾكم

م:0111اظػووميفمسوممادلشووراتماإلضؾقؿقيمواإلضؾقؿقيماظػرسقيماظيتمغّظؿؿفومعـظؿيم

ماإلجراءاتمظزؼودةمإغؿوجقيماألشذؼيموتقّصرػوموظؿعزؼزماظؼدرةمسؾكماظصؿقدمأعومماظصدعوت

إلغؿوجقيماظزراسقيمواظؿـؿقيماظرؼػقي،مععمإؼالءماػؿؿاوممخاوصممموزؼودةماالدؿـؿوراتماظعوعيمواخلوصيماظـوبؿيموادللؿداعيمظؾدصعمضدعًومب-مأ

م.ظؾققوزاتماظزراسقيماظصغرية

فؿوسايماالدؿشاورؼيمممؾراسقاي،مااوميفمذظاؽمتعزؼازمسؿؾقايماإلصاالحما ورؼايمظمممممممروؼٍمتقدعمعؾققزمظؿؿقؼؾماألحبوثمواظؿـؿقيماظزت-مب

ثماظقرـقيموتشفقعمغؼؾماظؿؽـقظقجقوموتؾودلمادلعؾقعوتموبـاوءماظؼادراتمعاـمخااللممممموودسؿمغظؿماألحب،مظؾؾققثماظزراسقيماظدوظقي

م.اظؿعوون

ولموضع،مأومعراجعي،مادرتاتقفقوتمورـقيمذاوعؾيمظنعاـماظغاذائلمؼشاوركمصقفاومالؿؿاعمادلادغلممممممممدسؿماظؾؾدانماألسضوءميفمذب-مج

م.وعـظؿوتمادلزارسنيموجتؿعمبنيمسددمعـماظلقودوتمسربمضطوسوتمزبؿؾػي

م.صودبعدماحلماخللورةمعووميفمذظؽمدلعو يمحّضماظؾؾدانماألسضوءمسؾكماظؾقٌمسـمحقاصزمخلػضماهلدرميفماظـظومماظغذائل،ما-مد

ماإلجراءاتمظؿكػقػماظؿؼّؾىميفماألدعور

ٌّمادلممممممػا ـظؿاوتماظدوظقايمممدسؿمغظوممادلعؾقعوتماخلوصمبوظلققماظزراسقيمظؿعزؼزمادلعؾقعوتمادلؿصاؾيمبلاققماألشذؼايموذاػوصّقؿفو،موحا

واخلوصايممماظرئقلقنيميفماظؼطوعماخلوص،مواحلؽقعوتمسؾكمضؿونمغشرمعـؿفاوتمادلعؾقعاوتماظرصقعايما اقدةممممادلشورطيمواألررافم

م.دقاقماظغذائقيميفماظقضًمادلالئؿبوأل

تلوقمردودػوميفمأوضوتماألزعوت،مودسؿمإغشوءمعـؿدىمردودماظلقودوتماظلرؼعيميفمإرورمغظوممضرارمحبوجيماظؾؾدانمإديمحتلنيمااإل-مو

نمبنيماظؾفـايموادلؽؿاىمممتعوو ـيماألعـماظغذائلمادبوذمضرارمظقضعمآظقيممواظطؾىمإديمعؽؿىم،ادلعؾقعوتماخلوصمبوظلققماظزراسقي

م.واظعؿؾمبفذهماآلظقي

م.حتلنيمذػوصقيمأدقاقمادلشؿؼوتماظزراسقيموتـظقؿفومواإلذرافمسؾقفو-مز

ظؿكػقاػمعاـماظؿؼؾاىمادلػارطميفمممممعاـمأجاؾماممغزؼفًوموضوباًلمظؾؿقضاعمممغظوممجتوريمدوظلمظنشذؼيمؼؽقنمأػؿقيموجقدمععماإلذورةمإدي-مح

مسؾاكماظؼقاسادمممػوصقيمواحملودؾيمواظـزاػيموضوئؿضوعيمغظوممجتوريمعؿعددماألررافمؼؿؿّقزمبوظشاألدعور،ماالدؿؿرارميفماظرتطقزمسؾكمإ

م.جقظيماظدوحيمظؾؿـؿقيماخؿؿومععماألخذميفماالسؿؾورماظشقاشؾمادلؿصؾيمبوألعـماظغذائلمويفمػذاماإلرور،مدسؿم
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اظصاعقدماالضؿصاوديمممسؾاكمممعاـمالاديممممنؽاقمزبزوغوتماألساالفمحانيمؼمموتشفقعماإلصالحوتمإلغؿوجماظقضقدماظؼوبؾيمظؾؿفددم-مط

،موظؾؿؿوجرةمبفومحبرؼيمأطرب،مواظؿقصقيمبقضعمخططمرقارىءمظؿؽققاػ،مأضؾافمبصاقرةمعمضؿاي،ممممماظؼقوممبذظؽمواظؾقؽلمواالجؿؿوسل

وتؽاقنماإلعاداداتماظغذائقايمممماظلقودوتماظيتمحتّػزمإغؿوجماظقضقدماحلققيمأومادؿفالطفمحنيمدبضعماألدقاقماظعودلقيمظضاغقروتمم

م.ّرضيمظؾكطرعع

ماإلجراءاتمظؾؿكػقػمعـماآلثورماظلؾؾقيمظؿؼّؾىماألدعور

يفمأوضاوتمممتقداقعفومومعضاوسػؿفوموضعمادرتاتقفقوتمورـقيموذؾؽوتمأعاونمثوبؿايمورقؼؾايماألجاؾمظؾقؿوؼايماالجؿؿوسقايم ؽاـمممممممم-مي

ادلقضاقعمسؾاكمأنممممحقلمػذامادًي،مإسودةماظؿشدؼدمسؾكمضرورةمأنمؼضعمصرؼؼماخلرباءماظرصقعمادللؿقىمدرويفمػذاماإلرور.ماألزعوت

م.تعرضميفماظدورةماظـوعـيمواظـالثنيمظؾفـيماألعـماظغذائل

اظؿقصقيمبودؿكداممذؾؽوتمأعونمورـقيموربؾقيموآظقوتمربؾقيمظؾؿشرتؼوت،معؿكمأعؽـمادؿكداعفو،معـمأجؾمتلؾقؿمادللاوسداتمم-مك

م.عقاعؾمادلمدلوتقيموسقاعؾمأخرىمذاتماظصؾياظغذائقي،مععماألخذميفماالسؿؾورمسوعؾماظقضً،مواظلقق،مواإلغؿوجمواظ

إضرارما فقدماظيتمرؾؾًمذبؿقسيماظعشرؼـمإديمبرغوعٍماألشذؼيماظعودللموعـظؿوتمدوظقايمأخارىمباذهلومعاـمأجاؾموضاعمعؼؿ ار حمممممممم-مل

عاعمادلؾقاؼمممموتماظغذائقيماإلضؾقؿقيماظصغريةموادللؿفدصيميفمحوالتماظطقارىءماإلغلوغقي،ماومؼؿؿوذاكمقظربغوعٍممنقذجلمظالحؿقور

م.معـماتػوقمعـظؿيماظؿفورةماظعودلقيمحقلماظزراسيم0

إلدارةمادلكورر،مواظؿقصقيمبدذبفوميفماالدرتاتقفقوتماظقرـقيمظنعـماظغذائل،مواظؾقٌمسـمآظقوتمتعقؼضقيمعضودةمموضعمأدوات-مم

السؿؿاودمادلؿورداوتماظػضاؾكمممموؼـؾغالمإؼاالءمأػؿقايمممم.ميفمحولمحدوثمصدعوتمأداعورمخورجقايمممظؾكطرمظؾدوراتمظؾؾؾدانمادلعّرضي

م.واظدروسمادللؿػودةمظصوحلمصغورمعـؿفلماألشذؼيمادلعّرضنيمظؾصدعوت

،ماألداعورموتماظغذائقيموتلثريػومسؾكمتؼّؾىمق ـيماألعـماظغذائلمظقضعمعدّوغيمدؾقكمالدؿكدامماالحؿقورميفمسؿؾقيمتشوورؼيمإضوعي-من

وؼعاقدمإديمادلؽؿاىمحتدؼادمممم.مائقايماحملؾقايمواظقرـقايمواإلضؾقؿقايموصعوظّقؿفاوممممموتماظغذقاوميفمذظؽمتؼققؿمإضويفمظؾؼققدميفماالحؿقور

ـمم وعاـمادلؿقضاعمأنمؼفرص اعمتؼرؼارمساـمممممم.متقضقًمػذهماظعؿؾقيمورؾقعؿفومبوظؿشوورمععما ؿوسيماالدؿشورؼيموأصقوبمعصاؾقيمآخارؼ

م.0115تشرؼـماألولم/حوظيمػذهماظعؿؾقيمإديم ـيماألعـماظغذائلميفمأطؿقبر

األشذؼيمأوماظضرائىمشريماظعودؼيمادلػروضيمسؾاكمممصودراتاظؼققدمسؾكممإزاظيمبؼرارمذبؿقسيماظعشرؼـمبشلنمادلقاصؼيمسؾكاظرتحقىم-مس

ٌّمذيقاعماظؾؾادانممممممغلوغقيمشريماظؿفورؼيإألشراضممؼشرتؼفومبرغوعٍماألشذؼيماظعودللاألشذؼيماظيتم وسدممصرضفوميفمادللاؿؼؾؾ،موحا

م.ذاتفومادلؾودئاألسضوءمسؾكماسؿؿودم

،مادلعقغايماظغذائقايممماتػوضقايماظغذائقيميفمصرتاتمارتػوعماألشذؼيموتؼّؾؾفو،مااوميفمذظاؽميفمإراورممممماظرتحقىمبوظدسؿماظدوظلمظؾؿعقغوت-مع

م.ؿقصريػومعـمخاللمجفقدمذيوسقيبمواحلّضمسؾكماالدؿؿرار

ي،موبرغاوعٍماألشذؼايماظعاودلل،موعـظؿايمممممعـظؿيماألشذؼيمواظزراسي،مواظصـدوقماظدوظلمظؾؿـؿقيماظزراسقمطّؾمعـمعؿدتقصلمبلنمؼ-مخوعلًو

اظؿفورةماظعودلقي،مواظؾـؽماظدوظلموعـظؿوتمدوظقيمأخارىمذاتماظصاؾي،موأصاقوبمادلصاؾقيميفم ـايماألعاـماظغاذائلمإديمتعزؼازممممممممم

احلقارمبشلنماظلقودوتمبقـفوموبنيماظؾؾادانماألسضاوءمبفادفمتعزؼازماسؿؿاودماظؿقصاقوتماظاقاردةمأساالهموتـػقاذػومسؾاكمذيقاعمممممممممممم

م.قؼوتمادلالئؿيادللؿ

تطؾىمإديمأعوغيم ـيماألعـماظغذائلمأنمتعّد،مبوظؿعوونمععما ؿوسيماالدؿشورؼيمواداؿـودًامسؾاكمععؾقعاوتمؼقّصرػاومأصاقوبمممممم-مدوددًو

ؼفرص اعمإديم ـايماألعاـممممادلصؾقيمذاتماظصؾي،متؼرؼرًامبشلنمحوظيمتـػقذمذيقاعماظؿقصاقوتمواإلجاراءاتماظاقاردةمأساالهمسؾاكمأنممممممم

م.ورؼخمحيّددهمعؽؿىماظؾفـياظغذائلميفمت

واظؿقصقوتمظقاضعلماظلقوداوتمممواألعـماظغذائلمويفمادلؾّكصماألدعورؼـؾغلماظـظرميفمتؼرؼرمصرؼؼماخلرباءماظرصقعمادللؿقىمبشلنمتؼّؾىمم*

(CFS:2011/3 Add.1م)م.اقازاةمػذهماظقثقؼيماألدودقي
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ذالتحدوات-ذأواًل

م

اظعوممادلوضالممموضدمذفد.مواألعـماظغذائلمواظؿغذؼيدعورماألشذؼيمؼقاجفماظعوملمذقاشؾمعؿفددةمبشلنمارتػوعمأ-م1

ؾؿؼؾىماألضصكميفماألدعورميفماألدقاقماظعودلقيمظنشذؼي،مصقؿاومارتػعاًمأداعورماحلؾاقبمإديمادللاؿقىماظاذيمممممممًامظادؿؿرار

م.0118بؾغؿفميفمذروةماألزعيماظغذائقيمسومم

م

وضدمدصعًماألدعورمادلرتػعيميفمساوممم.موتؼّؾؾفوماظؽؾريمضوئؿيوعومزاظًماظشقاشؾمادلؿصؾيمبورتػوعمأدعورماألشذؼيم-م0

وضادمباّددتممم.مغذؼيمإديمعؾقورمذاكصممثوغنيمعؾققنمذكصمإضويفمإديما قع،ممّمومرصعمسددما ّقوعمودّقؽلماظؿم0118

ظؾقاّدمممزأنمتؾّددمػذاماظؿؼاّدممبشاؽؾمعؾقاقمممرػراتماألدعورماظغذائقيماظؿؼّدمماظذيمطونمضدمحتّؼؼميفمادلوضل،موبنعؽوغفوم

تؼؾقصمسددما قوعمإديماظـصػميفماظعاوملمحبؾاقلممم)م1996عـما قع،مبوجتوهمػدفمعممترماظؼؿيماظعودللمظنشذؼيمسومم

م.(ا ّقوعميفماظعوملمإديماظـصػمخػضمسدد)واهلدفماإلمنوئلماألّولمظنظػقيم(م0115اظعومم

م

صورتػاوعمم.معالئاؿمماحلصاقلمسؾاكمشاذاءمممماإلغلونماألدودلميفمحؼأدعورماألشذؼيمؼؿعورضمععمموإنماظؿؼّؾىميف-م5

رمبؿؼّؾاىمأداعورممموأطـرمعاـمؼؿالثمم.مهمأؼضًووعّؿؼاظػؼرمواغعدامماألعـماظغذائلمبؾمؼصؼطمعلؿقىممانزؼداألدعورموتؼّؾؾفومالمؼ

اظذؼـمضدمؼـػؼاقنمإديمحاّدمممم-مأرٍضمّىورؼماحلضرؼيمواظذؼـمالم ؾؽقنمأالمدقؿوماظػؼراءميفمادلـم-صؼرًاماألشذؼيمػؿماألذد

تػؿؼرماظـظؿماظغذائقيمظؾػؼراءمإديماظؿـقؼعممّمومحيّدمعـمغطوقماظؿقاّقلمإديمموشوظؾًومعوم.معـمدخؾفؿمسؾكماظغذاءميفمادلوئيم75

امممداؿفالكماألشذؼايممعاومعاـماممموصقؿومبنعؽونمادللؿفؾؽنيمادلقلقرؼـماحلػوزمسؾكمادللؿقىمذاتافمغقساوًمم.مأشذؼيمأضؾمتؽؾػي

م.ظعداظيميفمتقزؼعماألشذؼياألدعورمإديمزؼودةماغعداممامتػضلمرػرات

م

مؿفؾؽيماظصاوصقيمظنشذؼايمماظػؼاريةمادللامماظؼاقةماظشارائقيمظادىماألدارممممممأؼضاوًممنشذؼايمادلرتػعيمظمدعوروتؼّؾصماأل-م2

ؾكموديمؼؿكطؾموؼؿقضػماإلغػوقمستعّؿؼمأصكوخماظػؼرمإذمأنمرأسمادلولماظؾشريموادلوطذظؽ،م.ممديمإديمضررمغفوئلوضدمت

وظؽـمادللؿفؾؽنيماظػؼراءمظنشذؼايمالمؼشاؽؾقنمالؿقسايماظقحقادةماظايتمتعاوغلمعاـمػاذاممممممممم.ماظرتبقيمواظرسوؼيماظصققي

صؾوظـلؾيمإديمادلـؿفنيماظػؼراءمظنشذؼي،متمديماألدعورماألطـرمارتػوسًومعؾادئقًومإديمآثاورمإاوبقايموتاقّصرمصرصايمممممم.ماظقضع

ؿـؿوراتماظضارورؼيمظزؼاودةمإغؿاوجماألشذؼايمممممردعماالدامسدمماظقؼنيموؼامزؼدمشريمأنمتؼّؾىماألدعورمؼ.ماظػؼرمظؿفووزمعشؽؾي

قوت،محؿقورالتؽوظقػمادؿرياداتماألشذؼيموتؼّؾؾفومؼفّددماوحؿكمسؾكمادللؿقىماظؼطري،مإنمارتػوعم.موخػضماهلشوذي

م.مؾطكءمحرطيماظـؿقمواظؿـؿقيوؼعّطؾمعقزاغقوتماظؿـؿقيموؼ

م

ـؿقماإلذيوظلميفمادلداخقؾماظعودلقي،مصننماظطؾىموغظرًامإديماظ.موعـمادلرجحمأنمؼلؿؿرماظؿؼّؾىميفمأدعورماألشذؼي-م5

داعورموتؽاّررمحادوثمرػاراتميفماألداعور،ممّماومؼفادّدماألعاـممممممممموؼامديمإديمتؼّؾاىماألمممسؾكماألشذؼيمأضؾمتلثرًامبوألدعور

وؼؼضلمحتّديماظلقودوتميفمزؼودةممنقماإلغؿوجقي،موخبوصيمظؾؿـؿفنيماظصاغور،مم.ماظغذائلمواظؿغذؼيمدلالؼنيمعـماظػؼراء

سؿؾمأدقاقماألشذؼي،محتلنيماظصدعوت،موتعزؼزماظقصقلمإديماألدقاقموميفموجفأجؾمحتلنيماظؼدرةمسؾكماظصؿقدممعـ

وإنماظؿؼرؼارماظاذيمرصعافمممم.مووضعمدقودوتمصعوظيموعؿلؼيمضدمتؼؾصماظؿؼّؾى،محقٌمأعؽـ،موحتّدمعـماآلثاورماظلاؾؾقيمم

اظاذيمرصعؿافمممماظقطاوالتممتؼرؼارموداعورممشالنمتؼّؾاىماألممـماظغذائلمواظؿغذؼيمبصرؼؼماخلرباءماظرصقعمادللؿقىمادلعينمبوألع
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ؿطاّرقمإديمحتاديماظلقودايمإلدارةمادلكاوررمممممػؿاومعاـما فاقدماظايتمتمممممبشلنمتؼّؾىمأداعورماألشذؼايمممذبؿقسيماظعشرؼـ

م.ريوؼيماألطـرمضعػًوميفمغفوؼيمادلطوفدلصوحؾيمظؿؼّؾىمأدعورماألشذؼي،موإديماو

م

ذاملدائلذاألساسية-ذثانيًا

م

ؼعاّززممصوظـؿقماظلاؽوغلمواظادخؾميفماظؾؾادانماظـوذاؽيمواظـوعقايمممممم.متؾؼكمأدعورماألشذؼيمعرتػعيمعمأنوعـمادلؿقّض-م6

مملمضادمبؾاغمموؿقضاعمأنمؼؽاقنمساددماظلاؽونميفماظعامممممعاـمادلم،م0151وحبؾقلماظعاوممم.مسؾكماظغذاءبصقرةمعؾققزيماظطؾىم

وطاذظؽ،مؼلاوػؿممم.ميفمادلوئايمم111وم71بانيممبـلؾيمترتاوحمعؾقوراتمذكصموأنمؼؽقنماظطؾىمسؾكماظغذاءمضدمارتػعمم9

دسؿماظلقودوتماآلؼؾيمإديمتزاؼدماظطؾىمسؾكماحملوصقؾمعـمجوغىمضطوعماظقضقدماحلققيميفماظؾؾادانماظـوعقايميفمتعزؼازمممم

يفمادلوئيمبنيماظقاقمممم1.5وأّعومسؾكمصعقدماظعرض،مصؿـمادلؿقضَّعمأنمؼرتاجعمععّدلماظـؿقميفماإلغؿوجماظزراسلمإديم.ماظطؾى

يفمادلوئايميفماظلاـيمعـاذمساوممممممم0.5عؼورغايمعاعمغلاؾيممممم0151وم0151يفمادلوئيمبنيمساوعلممم1.9ؿمإديم،مث0151وسومم

وإذامملمؼؿؾعممنقمععّدلماإلغؿوجماظزراسلموتريةمتزاؼدماظطؾى،مصلقفمتؿعّرضماألدعورمإديمضاغقروتمعلاؿؿرةممم.م1961

يمصادعيمخورجقايمإديمرػاراتمطاؾريةميفممممموغظرًامإديمأنماظؿقازنمبنيماظعرضمواظطؾىمدضقؼمأصاًل،مصؼادمتامدمم.موعؿزاؼدة

م.األدعورموإديمتؼّؾىمعؾققزميفماألدعور

م

تامثرمأؼضاًومممماظعقاعاؾموسالوةمسؾكماظعـوصرماألدقودقيميفماظلقق،ممثيمإذيوعمسؾكمأنمذبؿقسيمإضاوصقيمعاـممم-م7

ضايموسقاعاؾمممرواباطمبانيماألداقاقماظزراسقايموأداقاقماظطوممممماظعقاعؾمسؾكمأغفاوممو ؽـمحتدؼدمػذهم.مسؾكمأدعورماألشذؼي

م.اظعؼاقدماآلجؾايمظؾلاؾعماألدوداقيماظزراسقايمممممماالضؿصودماظؽّؾالماظايتمتعاّززمحاقاصزمادلمدلاوتمادلوظقايمظادخقلمأداقاقمممممممم

،م0118-0117وخبوصايميفمصارتةممم.مأنمجتعؾماألدقاقماظزراسقيمأطـرمسرضايمظؾصادعوتممموبنعؽونمػذهماظؼقىمذبؿؿعًي

مدلرتػعاي،مواظؿقّداعماظـؼاديموععاّدالتماظػوئادةمادلؿدغقاي،ممممممإنمتالضلمطّؾمػاذهماحملرّطاوت،معاـمضؾقاؾمأداعورماظاـػطمامممممم

إديمرػراتمشريمعلؾقضيميفماألدعورمإمناومممصؼطمسالوةمسؾكماظرتاجعميفمإغؿوجماحملوصقؾميفمطوصيمأسبوءماظعومل،مملمؼػِض

سؾاكممصاوظؼققدمم.موضادمتامديماظلقوداوتمأؼضاًومإديمرػاراتمضصاقىميفماألداعورممممممم.مؼضًومإديمتؼّؾىمطؾريميفماألداعورمأأّدىم

ققملاميمإديمارتػوعمعؾقاقزميفماألداعور،ممّماوماعاؾماظمممماظؾؾدانمادلصّدرةماظرئقلقيمضدمتمداظصودراتمعـاًلماظيتمتػرضفوم

م.اظعودلقيمظنشذؼيمعصدرًامشريمعقثققمطؿصدرمظنشذؼي

م

عورموحانيمؼؽاقنماألعاـماظغاذائلمعفاّددًامبؿؼؾاىماألداممممممم.مؼشّؽؾماألعـماظغذائلمعللظيمععّؼدةموعؿعّددةماألبعود-م8

وإنمتعزؼازماتلاوقماظلقوداوتمسؾاكمادللاؿقىمممممم.مـقايمسؾاكماظلاقاءممم،متربزماحلوجيمإديمردودمدوظقيمووراظعودلقيمظنشذؼي

،مصـؿايممأّعومسؾاكمادللاؿقىماظؼطاريممم.ماألشذؼياظدوظلمعـاًلم ؽـمأنمؼضؿـمردودًامصعوظيمودرؼعيمسؾكمرػراتميفمأدعورم

تلخاذميفماالسؿؾاورمخصاوئصماظؾؾادموعقزاتاف،موتعاودماظؾعادؼـممممممممحوجيمإديمادرتاتقفقوتمورـقيمذوعؾيمظنعـماظغذائلم

وؼـؾغلمأنمتشاؿؾمػاذهماالدارتاتقفقوتمدقوداوتممممم.ميفمإرورماألعـماظغذائلماحلصقلمسؾقفوادلؿعّؾؼنيمبعرضماألشذؼيمو

ًو،مدعورماألشذؼيموتدابريمدبّػػمعـماآلثورماظلؾؾقيمهلذاماظؿؼّؾى،موخبوصيمسؾكماظلاؽونماألطـارمضاعػمممعـمتؼّؾىمأمحتّد

موطاذظؽ،مااىمأنمتؼاقممػاذهماالدارتاتقفقوتمسؾاكماظارباػني،ممممممم.موؼلؿػقدمعـفومادللؿفؾؽقنموادلـؿفقنمسؾكماظلاقاءم
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ادلازارسنيمواظؼطاوعمممموعـظؿاوتموأنماريموضعفوموتـػقذػومبطرؼؼيمذاوعؾيمحبقاٌمؼشاوركمصقفاومالؿؿاعمادلادغل،ممممممم

م.ماخلوص

م

دودقًومظؾقّدمعـمتؼّؾىماألدعورماظغذائقيمسؾكماظصعقدؼـمأممنقماإلغؿوجقيماظزراسقيمسـصرًاموؼشؽؾماالدؿـؿورميف-م9

خقوراتماظلقودوتماألخرىماظيتمتؼّؾصمعؾوذرةماظؿؼّؾىميفماألدعورماظغذائقيميفماألدقاقماظعودلقيمأّعومو.ماظدوظلمواظقرين

.مضقدماحلقاقيمتشؿؾمإزاظيماالخؿالالتميفماظلقودوتمعـمضؾقؾماظؼققدمسؾكماظقارداتمأوماظصودراتمأومإسوغوتماظقصفلم

ًموعـمخاللمتقصريمععؾقعوتمأصضؾم ،مساـمداققماألشذؼايمإديماحلؽقعاوت،موادلـاؿفني،موادللاؿفؾؽنيممممممموحلـيماظؿقضقا

وطاذظؽ،معاـمذالنمتعزؼازماظشاػوصقيميفمأداقاقممممممم.مدوثمرػراتميفماألداعورم ؽـمتفدئيماألدقاقمواحلّدمعـماحؿؿولمح

ماظؽشػمسـماألدعورموغؼؾمادلكوررموتؼّؾصماظؿؼّؾىميفماألجؾمؾلؾعماألدودقيماظزراسقيمأنمؼعّززموزقػيتاظعؼقدماآلجؾيمظ

مآلظقااوتمتعقؼضااقيمأنمتلااوسدماظؾؾاادانمادلؿدغقاايماظاادخؾمويفمصاارتاتماظطػااراتميفمأدااعورماألشذؼااي،م ؽااـمم.ماظؼصااري

م.مؾقارداتماظغذائقيتدصعماظؿؽوظقػمادلرتػعيمظأنممسؾكمواظيتمتعوغلمعـمغؼصميفماألشذؼي

قرين،مصننماظؾؾدانماظـوعقيمحبوجيمإديمغظؿمععؾقعوتمدلراضؾيماألدقاقماظغذائقاي،موتؼقاقؿممموأّعومسؾكمادللؿقىماظ-م11

و ؽـمظشؾؽوتماألعونماالجؿؿاوسلمأنمم.ما قعمودقءماظؿغذؼي،موتقصريماإلغذارمادلؾؽرموادؿفدافمادللوسدةمبصقرةمصعوظي

ؽاـمرباطماالحؿقورقاوتماظغذائقايمممممو .محتّدمعـمآثورمرػراتمأدعورماألشذؼيمسؾاكمادللاؿفؾؽنيماألطـارمسرضايمظؾكطارممممم

داقاقمميفماألمبشؾؽوتماألعونماالجؿؿوسلمػذهمإمنوم ؽـمادؿكداعفومأؼضاًومظؿـؾقاًماألداعورميفماظلاققمتـؾقؿاًومعؾوذاراًمممممم

إلدارةمادلكاوررممموتشؿؾمدقودوتمأخرىمضدمدبّػػمعـمآثورمتؼّؾاىماألداعورماظغذائقايمسؾاكمادلـاؿفنيمأدوات ممممم.ماظقرـقي

وارداتفاوممعـمأجؾمتـؾقاًمتؽاوظقػممم ؽـمظؾؾؾدانمأنمتعؿؿدمػذهماالدرتاتقفقوتمإلدارةمادلكوررمو.ماظؼوئؿيمسؾكماظلقق

م.اظغذائقي

م

ذالدياساتاملتعلؼةذبتوصياتذال-ذثالثًا

م

ذخياراتذالدياساتذللحّدذمنذتؼّلبذأسعارذاألغذوة-ذألف

مظزؼودةماإلغؿوجقيمواظؼدرةمسؾكماظصؿقدماتاالدؿـؿور

م

وأثرػومسؾكمدؾؾمساقشماظػؼاراءمإديمعاومسوغاوهماظؼطاوعماظزراسالمعاـمإػؿاولممممممممماألدعورممىتؼّؾعقدماظلؾىميفموؼ-م11

،مدقؽقنمسددماظلؽونميفماظعوملمضادمارتػاعمعاـمممم0151وحبؾقلماظعومم.موغؼصميفماالدؿـؿوراتمسؾكمعدىمسشرؼـمسوعًو

لاـقاتماألربعانيمممخاللماظيفمادلوئيمم52وػذام ـؾمزؼودةمغلؾؿفوم.معؾقورمذكصم9.1عؾقوراتمذكصمحوظقًومإديمم6.8

داتماظغذائقيمبـػسموتريةماظطؾاى،مموتشريمػذهماظؿؼدؼراتماحملّددةمإديمأغفميفمادللؿؼؾؾ،موصقؿومالمتـؿقماإلعدا.ماظؼودعي

م.دقفمتشّؽؾماظضغقروتمادلؿزاؼدةمسؾكماألدعورمادلقزةماألدودقيمألدقاقماألشذؼيماظعودلقي

م

م
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ادلمدلاوتمماالداؿـؿورميفممواظؼادرةمسؾاكماظصاؿقد،مساالوةمسؾاكمممممموؼشّؽؾماالدؿـؿورميفممنقماإلغؿوجقيماظزراسقيم-م10

وبوظـلاؾيمإديمأشؾؾقايماظؾؾادانمممم.مأدودقيمدلعو يماظؿّؼؾىميفمأدعورماألشذؼيمرقماألشذؼي،مسـوصادقأاظزراسقيموعمدلوتم

ؾيتما اقعممعفؿمجدًامظؾقّدمعـماهلشوذيمأعاوممتؼّؾاىماألداعورماظدوظقايمظؿفاووزمعشاؽمممممممًودؾقؿمًوزراسقمًواظػؼرية،مإنمضطوس

ؼشريماحملّؾؾقنمإديمأنممنقمإذيوظلماظـوتٍماظؼقعلمادلؿلتلمسـماظزراسيمصعاولمم.مواظػؼرموظؿقصريمعـصيمظـؿقماضؿصوديمأطرب

ومناقماإلغؿوجقايممم.مخورجماظؼطوعماظزراسالمماظـوذهقعلمعـمإذيوظلماظـوتٍماظؼيفماحلّدمعـماظػؼرمأربعمعّراتمأطـرمتؼرؼؾًوم

ماتماحملؾقاي،مؼضاًومساوعاًلمعضاوسػًوميفماالضؿصاودممممةمسؾكمعؼووعيماظصدعوت،مإمناومؼشاّؽؾمأمماظزراسقيمالمحيّلـمصؼطماظؼدر

معومؼمديميفماظـفوؼيمإديمارتػوعماألجاقرماظرؼػقايموإديمزفاقرمأداقاقمرؼػقايمغوذاطيمحقاٌمؼـػاؼمادلزارساقنمواظعاوعؾقنمممممممممم

أصاقوبماحلقاوزاتمممقظلمأػؿقايمإديمحوجاوتمادلازارسنيمممماتمأنمتاماالداؿـؿورمموعاـمذالنمػاذهممم.مغفمعاـمعاولممؽلؾقؼعوم

م.اظصغرية،موخبوصيماظـلوءمادلزارسوتماظؾقاتلمؼشّؽؾـمحقاظلمغصػمأصقوبماحلقوزاتماظزراسقيماظصغريةميفماظعومل

م

اظؾـقيماظؿقؿقايمادلـؿفاي،مويفمرأسمادلاولماظؾشاري،ممممميفميفماظـؼؾمومياظعوعماتوطذظؽ،متشّؽؾمزؼودةماالدؿـؿور-م15

رؼماظرؼػقايموعراصاؼماظلاققممممولنيماظؾـقيماظؿقؿقي،موخبوصيماظطرضوتميفمادلـوإنمحت.مدودقًومظؿقػقزماإلغؿوجقيأسـصرًام

اظلققمعفؿيمظؾقّدمعـمتؽوظقػماظـؼؾموظادعٍمأصاقوبماحلقاوزاتمممممسـمعؾقعوتادلوغظؿمطودللؿقدسوتموعراصؼماظؿكزؼـم

زؼاودةمطؿقاوتمممإديممققموآظّقوتف،موحتلانيمعراصاؼماظاريّمممودقفمؼمديماالدؿـؿورميفمعمدلوتماظل.ماظصغريةميفماألدقاق

طؿاومأنماظؿقلاقـوتميفمذباوالتماإلرذاود،ممممم.مدعورمأطـرمادؿؼرارًاإغؿوجفو،موإديمغقسقيمأصضؾموإديمأماألشذؼيماظيتمؼؿّؿ

واظرتبقي،مواظصقي،مواظؿغذؼيمتشّؽؾمسـوصرمعفؿيميفمغفاٍمدقودايمذاوعؾمؼزؼادماإلغؿوجقاي،موؼعاّززماألعاـماظغاذائلممممممممم

قـوتماظـلاوءمادلزارساوتمأؼضاًوممممتشاؿؾمػاذهماظؿقلامممماألػؿقيماؽاونمأنمموعـ.مواظرصوهمظدىمأصقوبماحلقوزاتماظصغرية

م.قلؿػدنمعـماخلدعوتمادلؼدَّعيظ

م

أوظقؼاوتمعاـمممم،وتقداقعمغطاوقماظـفوحاوتمممو ـّؾمطّؾمعـمحتلنيمغظؿماالبؿؽورماظزراسل،موبـوءماظؼادرات،مم-م12

موؼؼاقمم.مؾكماألعـماظغذائلمواظؿغذؼايمأجؾمتعزؼزمضدرةمأصقوبماحلقوزاتماظصغريةمسؾكماإلغؿوجمبػعوظقيمأطربمواظعؿؾمس

عـماألحبوثماظزراسقايمعاـمخااللمتطاقؼرمتؽـقظقجقاوتمظؾعؿؾقاوتماظزراسقايماظؿفورؼايماألطاربمممممممممممازؼدماظؼطوعماخلوص

وغؿقفايمم.مػذهماظؿؽـقظقجقوتمعفوراتموععورفمعؿزاؼدةميفمذباولماإلدارةمظادىمادلازارسنيمممؼؿطّؾىماسؿؿودمإمنومم.حفؿًو

ومثايمحوجايممم.مسؾكمػذهماظؿؽـقظقجقوتماالبؿؽورؼيمبشؽؾمربادودممظصغورميفماظؾؾدانماظـوعقيظذظؽ،محيصؾمادلزارسقنما

وادللاؿفدصيمهلاذهمممم،سؾاكمغطاوقمصاغريمممظؿؽـقظقجقاوماخلوصايمبوظزراسايمممماغشارممإديمإديمحتلنيماالبؿؽورماظؿؽـقظاقجلموم

االبؿؽاورموأنمؼلاوسدواميفمممصقوبماحلقوزاتماظصغريةميفمصؿقؿمغظؿمأوؼـؾغلمأنمؼؽقنم.م،مسؾكماظصعقدماظعودللاظزراسي

وضعمجدولمأسؿولماألحبوثمواظؿـؿقيمحبقٌمؼؿؿمإؼالءماػؿؿوممعالئؿمظؾؿقوصقؾموادلـؿفاوتماحلققاغقايماظايتمتفّؿفاؿممممم

تؽقنمعشورطيماظـلوءمادلزارسوتميفمػذهماظـظؿمأبرزممّمومطوغاًمسؾقافمحؿاكمممموطذظؽ،ماىمأنم.مطؿـؿفنيموعلؿفؾؽني

حصقلماظـلوءمادلزارسوتمشريمادلؿلوويمسؾكمادلدخالتمواخلدعوتمعـمأجؾمتعزؼزمموؼـؾغلمأنمتعودماالبؿؽورات.ماآلن

م.روضؿفـمسؾكمزؼودةماإلغؿوج

م

م
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احلاقاصزمادلالئؿايمدلقاجفايماظؿقادؼوتماخلوصايمممممممومثيمحوجيمأؼضًومإديمدساؿمتطاقؼرماظؿؽـقظقجقاوتموتاقصريمممم-م15

وعاـمذالنمغشاوروتماإلرذاودماظؿشاورطقيماآلؼؾايمإديممممممم.مبوظؿغقريمادلـوخلموبوالدؿكداممادللؿداممظؾؿقاردمطوألرضموادلقاوهم

ادلازارسنيماظصاغورمإذمتؿطّؾاىماظؼادرةمظؾارّدمسؾاكماظظاروفماظؾقؽقايمادلؿؼّؾؾايمممممممممماظؿؽـقػماظزراسلمادللؿداممأنمتلاؿفدفمم

م.عفوراتمابؿؽورموإدارةمسؾكمعلؿقىمادلزرسي

م

اظزراسلموظؿلعنيمإعداداتمشذائقايمظؾعاوملممممػذهماظزؼودةميفماإلغؿوجوادلؾؾغماظذيمحتؿوجفماظؾؾدانماظـوعقيمظدسؿم-م16

ماألعرؼؽالمحلاىماظادوالرممم)مأعرؼؽلعؾقورمدوالرمم85بؼقؿيمميصوصقميدـقؼميعؿقدطماتؼصؾمإديمادؿـؿورم0151يفمسومم

م،ظقايمواخلادعوتماظضارورؼيمبعادماإلغؿاوجممممموؼشؿؾمػذامالؿاقعماالداؿـؿوراتمادلطؾقبايميفماظزراسايماألوّمممم(.م0119سومم

يفماظلؾعماألدودقيماظعوعايمطوظطرضاوت،موعشاروسوتممممإمنومالمؼشؿؾماالدؿـؿوراتمم،كزؼـمواظؿففقزعـمضؾقؾمعراصؼماظؿ

م.رّيمطربى،موعّدمذؾؽوتماظؽفربوءموشريػو

م

يفمادلوئيموغظرًامإديماالداؿـؿوراتممم5.8ادلكصَّصيمظؾزراسيمتراجعًمإديممظؾؿـؿقيإالمأّنمحصيمادللوسدةماظرمسقيم-م17

.ماظعفزميفماالدؿـؿورمربادودةمػذامدّدمسؾكممصؼرًاموضدرةماظؾؾدانماظـوعقيماألذّد.مؿيشريمعالئادلطؾقبي،متؾؼكمػذهماظـلؾيم

يفمادلوئيميفماظؾؾدانماظـوعقي،موحؿكمإديمغلؾيمأدغاكميفممم7وطذظؽ،متراجعًمحصيماإلغػوقماظعوممسؾكماظزراسيمإديمغلؾيم

م.قزيظذا،مدقفمؼؿعّقـمسؾكماحلؽقعوتماظقرـقيمتؼدؼؿمعلوػؿوتمعؾق.مأصرؼؼقو

م

واومؼؿفووزمادللوسدةماظرمسقيمظؾؿؿـقيمواإلغػوقماظعوممسؾكماظزراساي،مؼؿعاّقـمسؾاكماحلؽقعاوتمإااودمبقؽايممممممم-م18

وبوظؿاوظل،مظؿقؼقاؼمممماتؾؿزارسنيمأصقوبماحلقوزاتماظصغرية،مظزؼودةماالدؿـؿورماتقيمظؾؼطوعماخلوص،ماوميفمذظؽمظع

وااىمم.مقفمؼعؿؿادمسؾقفاوماألعاـماظغاذائلميفماألجاؾماظطقؼاؾمممممممنقميفماإلغؿوجقيموتعزؼزماظؼدرةمسؾكماظصؿقدماظيتمدام

مإغؿاوجمميفمأغشاطيمعاومضؾاؾماإلغؿاوجميفمادلزرساي،ميفمممممم-تشفقعمادؿـؿوراتماظؼطوعماخلوصميفمطؾمعراحؾمدؾلؾيماظؼقؿي

م.ويفمعرحؾايمعاومبعادماإلغؿاوجميفمعرحؾايماظؿكازؼـ،مواظؿففقاز،مواظؿلاقؼؼ،مواظؿقزؼاعممممممممم،موتقزؼعفاومماظؾذورمواألمسادةم

عاـمممًاصاغريممًاؼـؾغلماظؿطّرقمإديماألدقاقمشريماظؿـوصلقيماظيتمتؿؿقزمبؿطّقرمتؽّؿالت،مأومػقؽؾقاوتمتضاّؿمساددمممموطذظؽ،

م.أومادلزّودؼـماظؿفّور

م

غظاؿمممنماظـوعقيمواألضؾممنقًامدسؿمضقاومموبفدفمتقلريمادؿـؿوراتماظؼطوعماخلوص،مدقفمؼؿقّجىمسؾكماظؾؾدا-م19

تطاقؼرمرأسمادلاولمممطؾقيمعلاؿؼرة،مودقوداوتمبـققؼايموعوظقايمداؾقؿي،موممممموعمدلوتمحقطؿيمصعوظي،موزروفماضؿصودؼيم

.موعـماألدودلمأؼضًومإاودمبقؽيمتشرؼعقيمدقودوتقيمعماتقيمدلـظؿاوتمصاغورمادلـاؿفنيممم.ماظؾشريموتقصريمخدعوتمسوعي

.مظصاغريةموضدمبرزتمذبؿقسيمعـماظرتتقؾوتمادلمدلوتقيمواظؿـظقؿقيمدلعو يماظؼققدمادلػروضيمسؾكمأصقوبماحلقوزاتما

وتلؿحمػذهماظرتتقؾوتمظؾؿزارسنيماظصغورماالغدعوجميفماألدقاقماظيتمتقّصرمدؾلؾيمعـماخلدعوتمبدءًامبؿعزؼزماظقصقلمإديم

،مواحلصقلمسؾكمادلعؾقعوت،مواخلدعوتمادلوظقيمواظؿؽـقظقجقوت،موصقاًلمإديمتقلريمادلشاورطيميفمصاـعمممأدقاقمادلـؿفوت

تصؿقؿمادرتاتقفقوتمورـقيمظؾؿـؿقيماظزراسقيمواألعـماظغذائلمملوسدمأؼضًومسؾكنمػذهمادلـظؿوتمأنمتوبنعؽو.ماظلقودوت

م.إديماألدّظيموذوعؾيمتؽقنمربؾقيمؼؼقدػوماظؾؾدموعلؿـدة

م
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مؾلؾعماألدودقيماظزراسقيظمياظعؼقدماآلجؾمأدقاقمتـظقؿ

م

م.ػؿنيمعفّؿاؿنيماظاذيمؼضاطؾعمباقزقمممتشّؽؾمأدقاقماظعؼقدماآلجؾيمجزءًامالمؼؿفاّزأمعاـمغظاوممداققماألشذؼايمممممم-م01

أداعورماظعؼاقدمممرتػعاًمما،م0111-0115وخاللماظػارتةمم.متقّلرماغؿؼولمزبوررماألدعورموتلوػؿمبؿشؽقؾماألدعورمصفل

"مظػؼوسايمعضاوربيمم"اآلجؾيماظزراسقيمبشؽؾمعؾققزمواظلمالمسّؿومإذامطوغًماظطػراتميفمأدعورماألشذؼيمزوػرةمعشاوبفيمم

اظعؼاقدممموطذظؽ،مذفدتمػذهماظػرتةمزؼاودةمطاؾريةميفمتاداولممم.موادلراضؾنيماظعدؼدمعـماحملّؾؾنيػقمدمالمؼؾؼكميفمأذػونم

صؽيمجدؼدةمعـماظؿفورمتؿلظػمعـمعلؿـؿرؼـمعاوظقني،معاـمضؾقاؾمصاـودؼؼماظؿؼوساد،ممممممماآلجؾيمظؾلؾعماألدودقي،موزفقر

داقيمسؾاكمأغفاوممممؾلاؾعماألدوماظعؼقدماآلجؾايمظممإديموؼـظرمػمالءمادللؿـؿرؼـ.موادلصورف،موصـودؼؼماالدؿـؿوراتمادللؿؼّؾي

وطؼوسادةمسوعاي،مؼلاؿـؿرونمبصاقرةممممم.مأصقلم ؽـمعؼورغؿفومبػؽوتماألصقلماظؿؼؾقدؼيمطوألدفؿ،مواظلـداتمواظعؼورات

،مسؾاكمسؽاسممم"ػاوزمبفاوممبؾقعفاومواالحؿم"رقؼؾيماألجؾ،موؼؼقعاقنمممؾعماألدودقيماآلجؾيموؼؿكذونمعراطزدوظؾيميفماظل

م.ؼعؿدونمإديماظؾقعمواظشراءماظلرؼعاظؿؼؾقدؼقنماظذؼـماظؼصريةماألجؾماظيتمؼّؿكذػومادلضوربقنممادلراطز

م

وؼشاريمبعاضممم.موالمؼقّصرما دلمبشلنمتالثريمادلضاوربيمسؾاكمتؼّؾاىماألداعورماظغذائقايمأيمخومتايمعؾققزايمممممممم-م01

المؼامثرمطاـريًامسؾاكماألداعورميفمممممؾلؾعماألدودقيماظعؼقدماآلجؾيمظماحملّؾؾنيمإديمأنمدخقلمادللؿـؿرؼـمادلوظقنيمإديمأدقاق

لؿـؿرػومادللؿـؿرونمادلوظققنميفماظلؾعماألدوداقيماآلجؾايمضادممممونمأنمعؾوظغمادلولماظؽؾريةماظيتمؼحنيمؼعؿربمربؾؾقنمآخر

ماظعؼاقدماآلجؾايممموعـمادلرّجحمأنمؼعؿدمغشاوطمادلضاوربيميفمأداقاقممم.م،مطؿومحيّددهماظعرضمواظطؾىتػؼدماألدعورمتقازغفوم

ماظطقؼؾايماألجاؾميفممإمنومؼؿّؿمحتدؼدماألدعورمادلؿقازغايمم.مألجؾماظؼصريمصؼطيفماماألدعورؾلؾعماألدودقيمإديمزؼودةمتؼّؾىمظ

ادلودؼايموبقعفاوماظؼاقىماألدوداقيمظؾعارضممممممماألدوداقيماظـفوؼيميفماألدقاقماظـؼدؼيمحقٌمتعؽاسمسؿؾقايمذاراءماظلاؾعممممم

م.واظطؾى

م

داعورميفمموتشاّؽؾماألمموسؾكماظرشؿمعـما دلمادللؿؿر،ممثيماتػوقموادعماظـطوقمسؾكمأنموزقػيتمغؼؾمادلكاوررم-م00

دقفمتؿقّلـونميفمزؾمتـظقؿوتمعالئؿيميفمبقرصاوتموأداقاقماظلاؾعممممؾلؾعماألدودقيماظزراسقيماظعؼقدماآلجؾيمظمأدقاق

ؾلؾعماظعؼقدماآلجؾيمظميفمأدقاقمادلعوعالتوتربزمبصقرةمخوصيمحوجيمإديمادلزؼدمعـمادلعؾقعوتمبشلنم.ماألدودقيماآلجؾي

ـماظؿاداولمضارورؼيمظؾلاؿوحمظؾؿشاورطنيمرصادمادلعؾقعاوتمساـما فاوتماظايتمتؼاقممممممممممممواظؾقوغوتمادلػّصؾيمسام.ماألدودقي

دودقيماآلجؾيمإمنومبصقرةموتمعقجقدةميفمبعضمبقرصوتماظلؾعماألوػذهمادلعؾقع.مبوظؿداول،موتقاترماظعؿؾقوتموحفؿفو

مادلعاوعالتممقاقأداممومثيمحوجايمأؼضاًومإديمذاػوصقيمأطاربميفمممم.مسوعي،ممّموماعؾمعـماظصعىمحتدؼدمزبؿؾػمادلشورطني

م.،محقٌمحتصؾمادلعوعالتمخورجمبقرصوتماظلؾعماألدودقيمادلـّظؿيياظعؾـق

م

ويفم.مؾلؾعماألدودقيمأومػالمضقادماظادرسممماظعؼقدماآلجؾيمظموضدممتّممتؼرؼرمحتلقـوتمعؾققزيميفمتـظقؿمأدقاق-م05

تشادؼدمم(م0111)ؿفؾؽمصاّقضمضاوغقنمدودمصراغاؽمإلصاالحموولمدارتؼًموريوؼايمادللاممممممم،ماألعرؼؽقايماظقالؼوتمادلؿقدةم

يفمداققمادلعاوعالتمممتـظقؿوتماظلققمادلوظقيمعـمأجؾمحتلنيماظشػوصقيمواحلّدمعـمادلكوررمادلالزعايمظؿفاورةمادلشاؿؼوتمممم

ادلعاوعالتماظعؾـقايممممظؿـظاقؿماظؿاداولميفمادلشاؿؼوتميفمداققمممماضرتاحًوم ادلػقضقيماسؿؿدتويفماالحتودماألوروبل،م.ماظعؾـقي
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لاقءماداؿعؿولماظلاققممممبمقمادلوظقي،مااومصقفاوماظؿقجقافمادلعاينمممموتمرئقلقيمتـّظؿماألدقاوػلمتراجعمحوظقًومسدةمتقجقف

م.األدواتمادلوظقيماظؿقجقفمادلعينمبوألدقاقميفو

م

وعاـمذالنماظؿـظقؿاوتمممم.معؽوصالةممتؼؾؾوتمعلؿؼؾؾقيميفماألداعورموطلاىمممعلؿعدونمظؿقّؿؾمزبورروادلضوربقنم-م02

وؼلاؿؿرما ادلمبشالنمممم.مظؿقلانيمأداءماألداقاقماظغذائقايممممادلضاوربلممادلالئؿيمأنمحتّلـ،موظقسمأنمحتظار،ماظؿادوالمم

يفمسؼاقدماظلاؾعمممموتمحدودًامضصاقىمظؾؿراطازمموتطّؾؼمبعضماظؾقرص.ماظؿدابريماظؿـظقؿقيمسؾكماظصعقدؼـماظقرينمواظدوظل

تماهلودصيموإنمسددًامعـمادلؿوردو.مجتورةمسؼقدماظلؾعماألدودقيماآلجؾيمعؼوبؾمطؿقوتمعودؼياألدودقيماآلجؾيموتراضىم

مم:إديمحتلنيماظشػوصقيموسؿؾماظلققمؼشؿؾ
م

 وتماظلاوئؾيمااومصقافممممعلؿقدعمجتوريمظؿلفقؾمسؼقدمادلعوعالتماظعؾـقيموإحضورمذيقعمادلشؿؼمإغشوء

 .ادلعوعالتماظعؾـقيمإديمبقرصوتماظلؾعماألدودقياظؽػوؼيميفمأدقاقم

 أجاؾماظؿكػقاػمبػعوظقايمعاـمممممادلضوربيميفمسؼقدماظلؾعماألدودقيماآلجؾايمعاـممممحدودمعرطزمادؿكدام

 .إعؽوغقيمأنمؼمثرمعشورطقنمطودلمدلوتمادلوظقيمواظصـودؼؼماظؽؾريةمسؾكماظلقق

 حدودمضقائؿماحلصرماحملػقزيميفمعلؿقدسوتماظؿلاؾقؿمعاـمجوغاىمطقوغاوتمشاريمجتورؼايممممممممادؿكدام

 .ظؾقّدمعـمإعؽوغقوتماظؿالسىمبوظلقق

 اظلؾعماألدودقيمويفماظؾؾدانمعـمأجاؾمتػاوديممماظؿلطدمعـماسؿؿودمتغقرياتميفماظؿـظقؿوتميفمبقرصوتم

 .عغودرةمادلشورطني

م

موتماألشذؼيماظعوعيمواظؿكزؼـماخلوصقاحؿقور

م

وتماألشذؼيماظعوعايممق،مجتّددماالػؿؿومميفماظدورماحملؿؿؾمالحؿقور0118دعورمادلقادماظغذائقيمسومموعـذمأزعيمأ-م05

قمطّؾمعـمتؼرؼرمصرؼؼماخلرباءماظرصقعمادللاؿقىمبشالنمتؼّؾاىمممموؼؿطّر.مأدعورماألشذؼيمبقؽيمحقٌمؼؿؿّقزماظلققمبؿؼّؾىيفم

م.وتماألشذؼايماظعوعايممقامإديماظادورماحملؿؿاؾمالحؿقورمماألدعورموتؼرؼارمذبؿقسايماظعشارؼـمساـمتؼّؾاىمأداعورماألشذؼايمممممممم

ماألشذؼايمدبؿؾاػمبشاؽؾمعؾقاقز،مإذمرصاعماظؿؼرؼارماألّولمعؼرتحاوتمالداؿكداممممممممممأنمتقصقوتفؿمبشالنمزبزوغاوتممإاّلم

م.وتماألشذؼيمألشراضمإغلوغقيمصؼطقذّددماظـوغلمسؾكماحلوجيمإديمادؿكدامماحؿقوراحؿقورقيمصقؿومزبزوغوتم

م

األدعورماحملؾقيمتشّؽؾمغقسًومواحدًامعـمبانيمممتـؾقًوزبزوغوتماألشذؼيماالحؿقورقيماظقرـقيماظيتمتلعكمإديم-م06

وتماألشذؼي،مواظؿقرؼدماحملؾالمظؾادصوعمساـمممموتعؿؿدمػذهماآلظقوتمسؾكمتراطؿمزبزوغ.موتماألشذؼيماظعوعيقأغقاعماحؿقور

دعورمواظؿدابريماظؿفورؼيماظيتمحتؿلماألدقاقماحملؾقيمعـمتؼّؾؾاوتممظؽؾحماالرتػوعميفماألماألشذؼيمإرالقاظلعرماألدغك،مو

وؼعؿؿدمسددمعـماظؾؾدانماآلدققؼيمادلـؿفيمظنرّزمسؾاكمعازؼٍمعاـمادلكزوغاوتماالحؿقورقايمممممم.ماألدعورميفماألدقاقماظعودلقي

يفمأصرؼؼقو،موسؾكماظرشؿمعـماظؿقّقلمإديمغظؿمتلاقؼؼقيمحتّررؼايممم.موعـماالحؿؽورماظؿفوريمحلؿوؼيمأدقاضفومادلوظقيظنرّزم

م.يفماظؿلعقـوت،متؾؼكمادلكزوغوتماالحؿقورقيمعقزةمرئقلقيميفمأدقاقماألشذؼيميفمسددمعـماظؾؾدان

م



CFS:2011/3 10 

 

 

صػاالماظؾؾاادانماآلدااققؼي،ممّتماظؾفااقءمإديمم.ودبؿؾااػماظؿفااوربميفمذبااولمادلكزوغااوتماالحؿقورقاايماظغذائقااي-م07

ويفم.ماألدعورمودلـحماظـؼيمإديمادلزارسنيمظؾؼقوممبوالدؿـؿوراتماظضرورؼيمورصاعماإلغؿوجقايمممظؿـؾقًادلكزوغوتماالحؿقورقيم

سادممموتمادلكزونممتقاؾمإديمزؼاودةمسادمماظاقؼنيمممممشريمعرتابطي،موشريمعؿقضعيميفمسؿؾقوأصرؼؼقو،مإنمتغقرياتمعؿؽّررة،مو

وػذامحيقلمدونمتطقرمأدقاقمأشذؼيمتـوصلقيموؼػضالمإديمآثاورمداؾؾقيمسؾاكماألعاـمممممم.مإديماظلققمدخقلماظؿفورمقعتشف

م.اظغذائل،موخبوصيميفمصرتاتمرػراتماألدعورماظدوظقي

م

وطاذظؽ،مم.مدايمؼؿطّؾاىمعاقاردمعؾققزايممممدعورمعـمخاللمزبزوغوتماحؿقورقيم ـاؾمخقاورمدقوممتـؾقًمأوإنم-م08

خطًومائؿؿوغقاًومساالوةمسؾاكمممموبراعٍماظؿفورةممسؿؾقيمإرالقماألشذؼيمعـمادلكزوغوتماظعوزظي،مويقاحملؾمتؿطّؾىمادلشرتؼوت

م.دبصقصااوتمعلااؿؿرةميفمادلقزاغقاايمظؿغطقااايمأيمخلااوراتمتشااغقؾقيمحتااادثميفماظؿااداولماحملؾاالمأوماظااادوظلممممممم

قفاومظغوؼاوتماألعاـمممموتمواحلػاوزمسؾمقامشاراءماحؿقورمبماظـػؼاوتمادلرتؾطايممم،مإناظعودلقايمعـظؿيماظؿفورةمموعـموجفيمغظر

شريمأغفم ؽاـماسؿؾاورماداؿكداممممم.ماظغذائلموألشراضمإغلوغقيمتدخؾميفمإرورماظصـدوقماألخضرمدلـظؿيماظؿفورةماظعودلقي

م.األدعورمبلغفمؼشّقهماظؿفورةمتـؾقًادلكزوغوتمدسؿًومآلظقوتم

م

ظؿؽاوظقػمباوظؿقازيمعاعممممضكؿيمإذمترتػاعمامماظعوزظيادلكزوغوتممسؿؾقوتمويفمصرتاتماألزعوت،مضدمتؽقنمطؾػي-م09

والم ؽاـمم.ماألدعورمشاريمصعوظايممماظؼوئؿيمظؾقؿوؼيمعـمرػراتماظعوزظيوسالوةمسؾكمذظؽ،مإنمادلكزوغوتم.مارتػوعماألدعور

وحودلومؼـػدمادلكزون،مؼصؾحمعـمادللؿققؾمضؾطماالرتػوعماحلودم.مسؾكماظلققماظذيممّتمذراؤهمعـفمزبزونمسوزلمإرالق

بػعوظقيميفمتؾطقاػمحرطايمػؾاقطمممممتؿؿّقزمادلكزوغوتماظعوزظيغظرًامإديموجقدمأعقالمطوصقي،موبصقرةمسوعي،مو.ميفماألدعور

عاـممماظيتمتفـشلمظؾقؿوؼيمعوزظيوطذظؽ،مإنمادلكزوغوتماظ.ماألدعورمأطربمعـفوميفماظؿكػقػمعـماالرتػوعماحلودميفماألدعور

نمأنمادلكزوغوتماظايتمحتاؿػظمبفاوموطوظايمممممصنذاماسؿربمادلضوربق.مؼضًومإديمػفؿوتمعضوربيرػراتماألدعورمضدمتؿعّرضمأ

علاؾؼًو،مداقفمؼؿـوصلاقنمظشاراءمطوعاؾممممممادللؿقىماألدغكمظنداعورماحملادَّدممممحتؼقؼماالدؿؼرارمشريمطوصقيمظؾقػوزمسؾك

م.ادلكزونمعـمأجؾماالدؿػودةمعـمأيمأربوحمربؿؿؾي

م

ؽاوظقػمعرتػعايمصقؿاومتازدادمممممأؼضاًومإديمتممؿل،مدبضعمآظقوتمادلكزونماظعاوزلموسؾكماظصعقدؼـماظدوظلمواإلضؾق-م51

صقؿاومحتاوولماظؾؾادانمحتؼقاؼماالطؿػاوءماظاذاتلموبـاوءمممممممممإمناوم.مدودةميفماحؿاقاءماألداعورمماالغؿؼوداتمبشلنماظػعوظقيماحمل

صعوظقايممزبزوغفوماخلوص،مؼـؾغلماظـظرميفمعؼرتحوتمالحؿقورقوتمشذائقيمدوظقايموإضؾقؿقايمإذم ؽـفاوماحلػاوزمسؾاكمممممم

حقٌمعـمالديماظؼقوممبذظؽمسؾاكماظصاعقدماالضؿصاوديممممم،جمأغقاعمزبؿؾػيمعـماألشذؼياإلغؿوجماظعودللمعـمخاللمإغؿو

م.مواظؾقؽل

م

مواظؿفربيمادلوضقيمادللؿػودةمعـماخلطاطماظدوظقايمإلدارةمادلكازونمداؾؾقيمإديمحادمبعقادمإمناومظاقسمبوظؽوعاؾممممممممم-م51

.مديمأيمتؼّؾصمعؾققزميفمتؼؾّىماألدعورضدمأّدىمإماظعوزظيوالمتقجدمأدظيمطـريةمسؾكمأنمحتؼقؼماالدؿؼرارميفمادلكزوغوتم

اظؿزاعًومعلاؿؿرًاموػالمسرضايمظظاروفمممممؾلؾعماألدودقي،متؿطّؾىممتّقزماالتػوضقوتماظدوظقيمظاظيتمعـؾمواخلططماظدوظقي،م

واظصدعوتماإلضؾقؿقي،معـمضؾقؾماحؿقورلماألعـماظغذائلمظرابطيمأعؿمجـقبمذرقمآداقوماظاذيمُأغشاكءمممم.ماظلققمادلؿغّقرة

م.رـمعـماألرّز،مملمؼفلؿكد ممبصقرةمعؿؽّررة،مػذامإنمادؿفكِدممسؾكماإلرالقم51.111اكزونمضدرهمم1981يفمسومم
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م
احلفٍماظيتمتعرتضمسؾكمادؿكداممادلكزوغوتماظعوزظي،مؼشريمساددمعاـماحملّؾؾانيمإديمأغافممممموسؾكماظرشؿمعـم-م50

ىمأدعورماألشذؼيموعاـماظؿؽاوظقػماظؾشارؼيممممبنعؽونماحؿقورقوتماألشذؼيماظقرـقيمأنمتمديمدورًامحققؼًوميفماحلّدمعـمتؼّؾ

وضادمتلاؿقجىمػاذهماظؿؽاوظقػمإساودةماظـظارميفمدورممممممم.مواظلقودقيمواالضؿصودؼيمادلرتػعيماظيتمتصوحىمرػراتماألدعور

ءميفموؼـؾغالمأنمؼلاؿؿدماخلارباممم.ماالحؿقورقوتماظغذائقيميفماإلرورماحلوظلما دؼادمظؿزاؼادماظؿؼّؾاىميفمأداعورماألشذؼايممممم

اظلقودوتماظدروسمعـماظؿفوربمادلوضقيمعـمأجؾموضعمحؾقلمابؿؽورؼيمالحؿقورقوتماألشذؼي،ماوميفمذظؽماظؾفقءمإديم

م.مسؼقدمخقوراتمذراءمعـمأجؾمحتلنيمصعوظّقؿفومواظؿكػقػمعـمتؽوظقػفوميفماظقضًمذاتف

م

اظعشرؼـمادلـظؿاوتمممييفمذبؿقسماظزراسيموزراء،مدسوم0111حزؼرانم/ؼقغققم05وبعدماالجؿؿوعماظذيماغعؼدميفم-م55

عاـمممساددمماظغذائقيماظطورئاي،معاـمخااللمتقظقاػمممممالحؿقورقوتوضعمعدوغيمدؾقكمإلدارةمعلموظيمظماظدوظقيمادلفؿؿيمإدي

اءماظرصقاعمادللاؿقىمبشالنمتؼّؾاىمممممصرؼاؼماخلاربمممويفماظقضًمذاتاف،مؼشاريمتؼرؼارممم.مادلؾودىءماظطقسقيموادلؿوردوتما قدة

وسؾكماظرشؿمعـمأنماظؿفوربمادلوضقيمتقحلمبلنم.مؼزماالتلوقماظدوظلميفمدقودوتماظؿكزؼـدعورمإديماحلوجيمإديمتعزاأل

ادلعؾقعوتمواالتلوقمادلرتػعي،مضادمؼؽاقنمعاـماظضاروريمباذلمممممممإدارةماخلططماظدوظقيمظؾؿكزوغوتمصعؾيمبلؾىمتؽوظقػ

م.جفقدمإضوصقيمظؾؾقٌمسـمأذؽولمأخرىمعـماالتلوقماظدوظل

م

وتمبنغشاوءماحؿقورقاوتمشذائقايمصاغريةموادارتاتقفقيميفمحاوالتماظطاقارىءمممممممموضدمتؼضالمإحادىماإلعؽوغقاممم-م52

بشاؾؽوتمأعاونمممم،سؾكمادللؿقىماإلضؾقؿل،معرتؾطيمضؾؾمإضوعؿفومبـظؿمصعوظايمظنغاذارمادلؾؽار،موبعادمإضوعؿفاوممممماإلغلوغقيم

رـقيموإضؾقؿقايمظنعاـممموعـمادلفؿمأنمتفدع ٍمػذهماالحؿقورقوتماظغذائقيماظطورئيميفمادرتاتقفقوتمو.مظؾقؿوؼيماالجؿؿوسقي

وبـوءمسؾكمرؾىموزراءماظزراسيميفمذبؿقسايمم.مآظقوتماظؿدّخؾمواظؿعقؼضاظغذائلمعرصؼًيمبؼقاسدمربّددةمجقدًامعـمحقٌم

ؿؽوظقػموادلـاوصعممظؾاظعشرؼـ،مؼعؿؾمبرغوعٍماظغذاءماظعودللموعـظؿوتمدوظقيمأخرىمسؾكمإسدادمدراديمجدوى،موحتؾقاًلم

إضؾقؿلممنقذجلميفمحوالتماظطقارىءماإلغلوغقيميفمأصرؼؼقوماظغربقي،مبوظؿعاوونماظقثقاؼمممموعؼرتحًومظـظومماحؿقورلمأشذؼي

ودقفمؼقّصرمطّؾمعاـماظدراداي،مواظؿقؾقاؾمممم.مظغربلمأصرؼؼقومواظؾؾدانماألسضوءمصقفومواالجؿؿوسقيمععماظؾفـيماالضؿصودؼي

صاقراتماحلفاؿ،موغشارماخلطارمساربمممممموعـمؿًومظـظوممإضؾقؿلمالحؿقورقوتمشذائقيم ؽـفوماالدؿػودةموادلؼرتحمزبططًومضّق

م.ـطؼي،موتقصريمعلوسدةمصعوظيمظؾؿفؿقسوتمادلعّرضيمظؾكطرميفمصرتاتماألزعوتادل

م

ورداوتممؿاحؿقورلماألشذؼيمإديمحتوظقؾمإضوصقي،موإديمتؼقاقؿمظؾؿمما فقدمادلؾذوظيمظؿصؿقؿمغظؿمودقفمدبضع-م55

ادلكزوغوتماظقرـقيمواإلضؾقؿقيموحتلانيمصعوظّقؿفاوميفمممماحلوظقي،موإديمدراديمحؾقلمإبؿؽورؼيمعـمأجؾمتعزؼزمحلـمسؿؾ

ذالنمموعاـمم.مدعورمعـمدونمإحداثماخؿاللميفمدؾقكماظلققؾقيمادلؿلتقيمسـمارتػوعمحودميفماألاظؿكػقػمعـماآلثورماظلؾ

ماالجؿؿوسقيمظغربلمأصرؼؼقاومبشالنمغظاوممممو،معـمضؾقؾماظدراديماظيتمأجرتفوماظؾفـيماالضؿصودؼيماظعؿؾمادلوضلموا وري

وؼقصاكمبالنممم.معدخالتمضّقؿايميفمػاذاماظصاددممميفمحوالتماظطقارىءماإلغلوغقيمأنمتقّصرمماألشذؼيحؿقورقوتمالممنقذجل

تطؾؼم ـيماألعـماظغذائلمػذهماظعؿؾقيمظؿؼققؿمدورماحؿقورقوتماألشذؼيميفمحوالتماالرتػوعماحلودميفماألداعورموتؼّؾؾفاوممم

م.يمإلدارةماحؿقورقوتماألشذؼيبفدفمغفوئلمؼؼضلمبقضعمذبؿقسيمعـمادلؾودىءماظطقسق

م



CFS:2011/3 12 

 

 

ماظدسؿماحملؾلمواظلقودوتماظؿفورؼي

م

ويفم.مظؿقؼقاؼماظؿـؿقايمممياظلاققماظدوظقامممؾؾدانماظـوعقيموادلعّرضيمظؾكطرميفاظموعـماألػؿقيماؽونمتعزؼزماغدعوج-م56

واظؿـؿقايميفمالاولمممادلؼدَّعيمإديمادلزارعموريوؼؿفاوميفمبعاضمبؾادانمعـظؿايماظؿعاوونمممممممربتماإلسوغوتادلوضل،مظطودلوماسؿف

.مظالدؿـؿورميفماظزراسيميفماظؾؾدانماظـوعقي،ممّماومزادمعاـمضوبؾقايمتلثرػاومبصادعوتماألداعورماظدوظقايممممممممًيرادساالضؿصوديم

اظؿداولمبفومحتّػزماإلغؿوجميفمذبوالتمحقاٌمميفمقدثماخؿالاًلميفمإغؿوجماظلؾعماألدودقيماظزراسقيموواظلقودوتماظيتمتف

وؼمديمػاذاماظقضاعمإديمسادممممم.مادلـؿفنيمادلؿـوصلنيميفمذبوالتمأخرىموالمتشّفعريمزروفمدلومطونمذظؽمظققدثميفمش

وسؾكماظرشؿمعـماإلصالحوتمادللؿؿرة،معاومزاظاًمحاقاجزمطاؾريةممممم.مصعوظقيموإديماغعدامماألعـماظغذائلميفماألجؾماظطقؼؾ

اظؾؾادانمادلؿؼّدعايمممماظؾؾدانماظـوعقيمووبنيمعـمجفيمقيمبنيماظؾؾدانماظـوعقيداألدوماظزراسقيمتؼػميفموجفماظؿفورةمبوظلؾع

م.عـمجفيمأخرى

م

،مضاوممساددمعاـماالضؿصاودؼوتماظـوذاؽيمممممم0111وم0118داعورمساوعلممموخاللمصارتاتماالرتػاوعماحلاودميفماألممم-م57

.مواظؾؾدانماظـوعقيمبػرضمضققدمسؾكماظصودرات،ميفمربووظيمخلػضماألدعورماحملؾقايموضاؿونماألعاـماظغاذائلماحملؾالممممم

ؼقاقدمماظمضادمتضارّممإمنوم.محظرماظصودراتمأنمخيّػضمأدعورماألشذؼيماظعودلقيموأنمؼدسؿمادللؿفؾؽعؽونموبصقرةمسوعي،مبن

وطاذظؽ،مإنمحظارممم.مبوظشارطوءماظؿفاورؼنيماظؿؼؾقادؼنيمممسؾكماظصودراتمعـمجوغىمعصّدرؼـمصغورموطؾاورمسؾاكماظلاقاءمممم

وظلؽونماألطـارمتعّرضاًومممببصقرةمخوصيمماظصودراتماظغذائقيماظيتمتػرضمضققدًامسؾكمادللوسداتماظغذائقيماإلغلوغقيمؼضّر

طؿومأنماظؿـػقذمادلؿلؼمظؼققدماظصودراتمعـمجوغىمادلصدرؼـماظرئقلقنيماعؾماظلققماظدوظقيمشريمعقثققمبفاومم.مظؾكطر

وععمأنمحؼماظؾؾدانمذاتماظلقودةميفمحتلنيمأعـفوماظغذائلمظقسمعقضعمغؼوش،مإالمأغافمطؾؿاوم الممممم.طؿصدرمظنشذؼي

إديمتـػقذمعـؾمػذهماظلقودوت،مصونمسدممادؿؼرارماألدعورمدقفمؼؿزاؼد،موضادمؼؿلاؾىميفمعشاؽالتممممؼدمعـماظؾؾدانمعز

م.ظؿؾؽماظؾؾدانماظيتمملمتؾفلمإديمأيمدقودوتمظؿـؾقًماألدعور

م

وأّعوماظؼقاسدماظؿفورؼيماظؼوئؿيماظيتممّتماظؿػووضمسؾقفومحنيمطوغًماألدعورماظغذائقيمعؿدغقيموعلؿؼّرة،مصنغفاومم-م58

إنمسدمماظؿقازنمبنيمو.مؼيمضؽقؾيموحلىمعـمارتػوعمحودميفماألدعورموتؼّؾؾفو،مبؾمضدمتزؼدمعـمحدتفومأحقوغًوتقصرمريو

اظـظؿماحلوظقيمظؾقارداتموتدبريماظصودراتمؼػرطميفماظلؿوحمبػرضمضققدمسؾكماظصاودراتممّماومؼؼّؾاصماظـؼايمبوألداقاقمممممم

يفماظدوحيمالمؼؿطاّرقمإديماغعادامممممدلـظؿيماظؿفورةماظعودلقيموؼؾدومأنمعشروعماألدوظقىماخلوصيميفمجقظيماظؿـؿقي.ماظدوظقي

ؾمعاـمموظؽـمادلزؼدمعـماظقضقحمواظؼؾقؾمعـماظلقودوتماظؿققرقيمعـمذلغفمأنمؼؼدممععؾقعوتمأوضاحموؼؼّؾامم.ماظؿقازنمػذا

مم.عدمماظقؼنيؼمديمإديمتضوؤلماظشعقرمبماحؿؿوالتماظػزعمواظرشؾيميفماظؿؽدؼس،موػقمعو

م

جتوريمعؿعددماألررافمؼؼقممسؾكماظؼقاسدموؼؿؿّقزمبوظشػوصقيمواحملودؾيمظضؿونمحصاقلمطاّؾمممموإنمإضوعيمغظوم-م59

وعـمادلفؿمأنمحيّلـمػذاماظـظومماظقصقلمإديم.مبؾدمعـماظؾؾدانمسؾكماألشذؼيمبوتماظققممحتدؼًومطؾريًامأعومماألدرةماظدوظقي

بشالنماألعاـماظغاذائلموسادمماظؿفاوغسمبانيممممممماظلققمصقؿومؼعودميفماظقضًمذاتفماظشقاشؾماظعوعيمعـمحقٌماظلقوداوتمم

اظؾؾدانماألسضوءميفمعـظؿيماظؿفورةماظعودلقي،مععماألخذمبعنيماالسؿؾورماحلوجوتماخلوصيمظؾؾؾدانماظػؼريةمواألذدمتعّرضًوم

بنعؽونمآظقوتماحلؿوؼيماخلوصيمأنمتقصرماحلؿوؼيمألصقوبماحلقوزاتماظزراسقيماظصغريةميفماظؾؾدانماظـوعقيمعـم.مظؾكطر
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وعـمذلنمآظقوتماحلؿوؼايمػاذهممم.مغيمواظيتمضدمتؼضلمسؾكمدؾؾمسقشفؿقارداتماظزراسقيماظيتمتلؿػقدمعـمإسوراتماظرػ

م.أنمتشّفعمادلـؿفنيميفماظؾؾدانماظـوعقيمسؾكماالدؿـؿورميفمعزارسفؿماظصغريةموطلىمدخؾمثوبً

م

م:مثيمحوجيمإدي-م21
م

 ؼامديمإديممسؿماحملؾالماظاذيمممحتلنيماظقصقلمإديماظلاققمبصاقرةمعؾققزايمعاـمخااللمتؼؾاقصماظادممممممم

 ي،موخبوصيميفماظؾؾدانماظـوعقيؼاظؿفورمبودلعوعالتماإلخالل

 إزاظيمضققدماظصودراتمعـمأجؾمإضوعيمذبولمظؾؿـوصسمادلؿؽوصكءميفماظلققماظدوظقيموزؼودةماظػعوظقي 

 حظاارماظصااودراتماظغذائقااي،مأوماظضاارائىمشااريماظعودؼاايمادلػروضاايمسؾااكمإعااداداتممعلاالظيمععو ااي

 تماإلغلوغقيادللوسدا

 احلػوزمسؾكمآظقوتمريوؼيمعالئؿيموتعزؼزػاوميفماظؾؾادانماظـوعقاي،موخبوصايماظؾؾادانماألذادمتعّرضاًومممممممم

 م.وتعزؼزماغدعوجفوميفماألدقاقماظدوظقيمظؾكطر،معـمأجؾمحتلنيمصعوظقؿفوموتـوصلّقؿفو

م

ؼزمأحؽوممعـظؿايماظؿفاورةممموعـمأجؾمحتؼقؼمادلزؼدمعـماظشػوصقيموإعؽوغقيماظؿـؾم،مػـوكمأؼضًومعؼرتحوتمظؿعز-م21

م:اظعودلقيمادلعـقيمبوظصودرات
م

تؼرؼرمأيمحظرمأومضقادمم،مضؾؾمدلـظؿيماظؿفورةماظعودلقيماظزراسيماظؿوبعيمتقجقفمبالغمإديم ـيعقجىم-م1

واىمأنمتفرصؼمػاذهماظؾالشاوتمبؾقوغاوتموحتوظقاؾمعػّصاؾيمممممم.مجدؼدمسؾكمصودراتمادلقادماظغذائقي

م.ؿلثرماظؾؾدانماألسضوءمبفوتمأنميموطقػقيمإعؽوغقيتؾّقـمأدؾوبمصرضمتدابريممموثؾ

،مؼـؾغالمصارضمممظدىمادؿالممػذاماظؾالغمعـمجوغىم ـيماظزراسيماظؿوبعيمدلـظؿايماظؿفاورةماظعودلقايممم-م0

ععماظؾؾدانماحملؿؿؾم(مصرتةمذفرمواحدمسؾكمدؾقؾمادلـول)دؿشوراتمإظزاعقيمعقجىمبوحرتاممصرتةما

م.مػذهماظؼققدمأنمتؿلثرمبفذهماظؼققدمضؾؾمأنمتفػر ض

اذافرممم5)،مععمذطرماظػرتةماظؼصاقىمظؿطؾقؼافمممادبوذهمقؿؿؾأيمتدبريمؼفعقجىمحتدؼدمصرؼحمدلدةم-م5

م(.سؾكمدؾقؾمادلـول

م

مادلعؾقعوتمسـمأدقاقماألشذؼيماظعودلقيموذػوصّقؿفومواالتلوقماظدوظلمظؾلقودوت

م

ضعػميفمسؿؾقيمتاقصريمععؾقعاوتمممسـمعقارـمم0111وم0118ظؼدمطشػًمصرتاتمارتػوعمأدعورماألشذؼيمسوعلم-م20

م:موػلمتشؿؾ.مسـماظلققموتـلقؼماإلجراءاتموردودماظلقودوت
م

 شقوبمععؾقعوتمعقثقضيموربّدثيمسـمسرضماحملوصقؾ،مواظطؾىمسؾقفو،موزبزوغفوموخبوصاي،مساـممم

 ؛تقّصرماظصودراتمعـماظؾؾدانمواألضوظقؿ؛موشقوبمعمذراتمواضقيموذوعؾيمسـمزروفماظلققماحلوظقي

 دقودوتممخقوراتاظـوذيونمسـماظؿؽدؼس،مواظشراءمبداصعماظػزع،موسـموشقوبماظشػوصقيممسدمماظقؼني

 ؛شريمعـؾك
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 ؛شقوبمآظقيمصعوظيموعقثقضيمإلصدارمإغذاراتمبشلنمتدػقرمحوظيماألشذؼي 

 ؛شقوبمتقصقوتمصعوظيميفمذبولماظلقودوتمواتلوقماظلقودوت 

 شقوبمروابطمواضقيمبنيمادلعؾقعوت،مواإلغذاراتمواظردود. 

م

واظـؿقفيمػلمادؿعدادمربدودمعاـمجوغاىماحلؽقعاوتمواألدارةماظدوظقايمظؾارّدمبشاؽؾمدارؼعموصعاولمسؾاكممممممممممم-م25

ساـماألداقاقماظعودلقايمعاـمممممموحتلنيمادلعؾقعوتمديماظـظؿماظؼوئؿيموتؽؿقؾفواالدؿـودمإو ؽـم.ماظؿفدؼداتمظنعـماظغذائل

ألشذؼي،مالمدقؿومغظوممادلعؾقعاوتمساـماألداقاقممممخاللمعؾودرةمذبؿقسيماظعشرؼـمحقلمادلعؾقعوتمواظلقودوتمادلعـقيمبو

تقاترػااوموإديمتعزؼاازماتلااوقموتفاادفمػااذهمادلؾااودراتمإديمحتلاانيمعقثقضقاايماظؾقوغااوت،موتقضقؿفااوما ّقاادمو.ماظزراسقااي

م.اظلقودوتميفمصرتاتماألزعوت

م

فمفقدمادلؾؽرةمدقإاّلمأنما .مراسقيودؿؿؿؽـمذيقعماظؾؾدانمعـمادلشورطيميفمغظوممادلعؾقعوتمسـماألدقاقماظز-م22

ترّطزمسؾكماظالسؾنيماظرئقلقنيميفماظلاققماظاذؼـم ـؾاقنما ازءماألطاربمعاـماإلغؿاوجماظعاودللمظنشذؼاي،مواداؿفالطفوممممممممممم

ؽقنمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمعؼرًامهلو،موتؿلظػمعـمأعوغيمعشرتطي،متموطذظؽ،مدقفمؼشركمػذاماظـظوم.مواظؿفورةمبفو

ـمممقعوت،موحتؾعؾادلعـظؿوتمدوظقيمضودرةمسؾكمذيعم حوظايماألشذؼايمواظؿقضعاوتمممممقؾفوموغشرػومسؾكمضوسادةمعـؿظؿاي،مسا

:موتضؿمػقؽؾقيمػذاماظـظوممذبؿاقسؿنيمظالضاطالعمبصاقرةمصعوظايمباقزقػؿنيمعفّؿاؿنيمممممم.مبشلغفوموسـمدقودوتماألشذؼي

عّؾؼايمبلداقاقمممعؾقعاوتمادلؿمادلعـقيمبودلعؾقعوتمسـمأدقاقماألشذؼيماظعودلقايموادللاموظيمساـمذياعموحتؾقاؾمادلممممممؿقسيال

م.صقؿومؼؿقديمعـؿدىمردودماظلقودوتماظلرؼعيمتعزؼزماالتلوقميفماظلقودوتماظدوظقيماألشذؼي

م

زوغاوت،مواظؿفاورة،مممدقفمتفعـكمالؿقسيمادلعـقيمبودلعؾقعوتمسـمأدقاقماألشذؼيماظعودلقايمبوإلغؿاوج،موادلكممو-م25

م:كمأطـرمتػصقاًل،مبنعؽونمػذهمالؿقسيمأنواعـ.مدعور،ماوميفمذظؽمأدعورماظعؼقدماآلجؾيواالدؿكدام،مواأل
م

 ًممدة،موعقثقضاي،مودضقؼاي،موحلاـيمممتقّصرمععؾقعوتمعلؿؿرة،موجّقام ،موضوبؾايمظؾؿؼورغايمبشالنمممماظؿقضقا

 ؛اظعرضمواظطؾىمواحؿؿولمتطقرػوميفماألجؾماظؼصري

 ؛تعزؼزمسؿؾقيمحتلنيماإلحصوءاتموادلعؾقعوت 

 وعػوسقؾفوماظدوظقيمذيعموحتؾقؾمادلعؾقعوتمادلرتؾطيمبوظلقودوتماظقرـقي. 

م

وأّعومعـؿدىمردودماظلقودوتماظلرؼعيمصلقفمؼعّززماحلقارمبشلنماظلقودوتموؼرّوجماتلاوقمػاذهماظلقوداوتمممم-م26

م:ودقفمتؼضلمعفوعفماومؼؾل.محنيمتشريمحوظيماظلققمواظؿقضعوتمبشلغفومإديمزبوررمعرتػعيميفماألعـماظغذائل
م

 عـمأعوغيمغظوممادلعؾقعاوتمساـماألداقاقماظزراسقايمبشالنممممممتّؾؼلموحتؾقؾمادلعؾقعوتمواظؿقوظقؾماظقاردةم

اظقضعمماحلوظلمظندقاقماظعودلقيمواظؿقضعوتمبشلغفوموإصدارمبقوغوتمعـؿظؿايمتؿـاوولماآلثاورمادلرتّتؾايممممم

 سؾكماألعـماظغذائل
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 تشفقعماظؿؾودلمادلؾؽرمظؾؿعؾقعوتماظرئقلقيمبشلنماظقضوؼيمعـماألزعوتمواظاردودمسؾاكمػاذهماألزعاوتممممم

فومعـمجوغىمواضعلماظلقودوتموادللوسدةميفمتعؾؽيمدسؿمدقودلمدرؼعمووادعماظـطاوقمعاـممموعـوضشؿ

وئؾمتامثرمسؾاكماإلغؿاوجماظزراسالمممممأجؾماظؿقصاؾمإديمردودمدقوداوتموإجاراءاتمعالئؿايمبشالنمعلامممممم

 .دقاقماظزراسقيميفمصرتاتماألزعوت،معـمدونماظلعلمإديماظؿلثريمسؾكماظردودماإلغلوغقيواأل

 ظؾـفقضمبودلزؼدمعـماظؿفوغسمواظؿـلاقؼمسؾاكمعلاؿقىممممععم ـيماألعـماظغذائلماظعؿؾمبصقرةموثقؼيم

 م.وتعزؼزماظروابطمبنيماظلقودوتمسؾكمادللؿقىماظعودللماظلقودوت

م

اظيتمترّطازمبصاقرةمممودقفمؼؽقنمغظوممادلعؾقعوتمسـماألدقاقماظعودلقيماـوبيمذؾؽيمدائؿيمظؾؾؾدانموادلـظؿوتم-م27

ؼي،موجتؿعمبنيماإلرادةماظلقودقيمواخلربةماظػـقيماظطقؼؾيمعـمأجاؾمزؼاودةمادلعؾقعاوتممممحصرؼيمسؾكمتّؼؾىمأدعورماألشذ

وؼففؼارتحمبالنممم.مادلؿقّصرةمسـماظلقق،موتعزؼزماظشػوصقي،موتشفقعماحلقارمبشلنماإلجراءاتمادلالئؿايميفمصارتاتماألزعاوتممم

مإديمادلؽؿاىموإديممعاذطراتموبلنمؼرصاعممععم ـيماألعـماظغذائل،مؼؿعوونمعـؿدىمردودماظلقودوتماظلرؼعيمتعووغًوموثقؼًوم

 ـيماألعـماظغذائلمبشلنمتؼققؿوتماألدقاقمواألعـماظغذائل،مسالوةمسؾكمخقاوراتممالؿقسيماالدؿشورؼيمادلـؾـؼيمسـم

وغسمواظؿـلاقؼممفامذيقعمادلعؾقعوتمذاتماظصؾيمظؾـفاقضمبوظؿمدقودوتمعالئؿيمحبقٌمتؿقصرمظدىم ـيماألعـماظغذائلم

م.مؿعزؼزماظروابطمبنيماظلقودوتمسؾكمادللؿقىماظعودللظومسؾكمعلؿقىماظلقودوت

م

مرؾىمادلقادمشريماظغذائقيمسؾكماحملوصقؾمواحلّدمعـماهلدرمضؾطم

م

وإنماظزؼاوداتميفمأداعورماظاـػطمممم.موسؾكمادللؿقىماظدوظل،مؼؿزاؼدماظرتابطمبنيمأدعورماحملوصقؾموأدعورماظـػط-م28

وااومأنمضطوساوتماظقضاقدماحلقاقيمواألشذؼايمأومممممم.مؼادماظطؾاىمسؾقافمممتعززمتـوصلقيماإلؼـوغقلمادلؿصؾمباوظؾرتولمطؿاومتزمم

تلؿكدممادلدخالتمذاتفو،معـمضؾقؾماحلؾقبمأومضصىماظلاؽر،مصاننماظزؼاوداتميفمإغؿاوجماإلؼـاوغقلمتؼّؾاصمممممممماألسالف

م.مسرضماألشذؼيممّمومؼمديمإديمارتػوعمدعره

م

وضيمؼعينمأغفمإذامطوغًمأدعورماظاـػطمعرتػعايممموػذاماظؿؽوعؾماظؼقيمبنيماظلؾعماألدودقيماظزراسقيموأدقاقماظط-م29

اظقضاقدمممؼاؿّؿمحتقؼاؾماحملوصاقؾمإديممموإذامجتووزتمضقؿيماحملصقلميفمدققماظطوضيمضقؿؿافميفمداققماألشذؼاي،مصلاقفممممم

م.احلققيماظذيمعـمذلغفمأنمؼرصعمأدعورمادلقادماظغذائقيمإديمعلؿقىمحيّددهماظطؾىمسؾكماظقضقدماحلققي

م

وضادمأصضاكممم.مػوجؽيميفمأدعورماظـػطمحودةموتمديمإديمتزاؼدماظؿؼّؾىميفمأدعورماألشذؼيوضدمتؽقنماظؿغقرياتمادل-م51

دسؿمصـوسيماظقضقدماحلققيمإديمرؾىمعؿزاؼدمسؾكمبعاضماحملوصاقؾ،ممّماومأثاورمتـوصلاًومعاعماظطؾاىمسؾاكمإعاداداتمممممممممم

وتمادُلؼدَّعايمظؾفقاؾماألّولمعاـممممغاموسؾكمداؾقؾمادلـاول،مإنماإلسومم.ماألشذؼيمأوماألسالفمادلؿقّصرةموأّدىمإديمارتػوعماألدعور

داعورممدمعـماسؿؿودمأدعورماحملوصاقؾمسؾاكمأممإغؿوجماظقضقدماحلققيمتؼّؾصمتؽوظقػمإغؿوجماظقضقدماحلققيموبوظؿوظل،متزؼ

مم.وظذا،معـماظضروريمإسودةماظـظرميفمػذهماظلقودوتماظداسؿي.ماظـػط

م
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مغايمإلغؿاوجماظقضاقدماظؾققظاقجلمممميتمتؼّدمماإلسوتماظقرـقيماحلوظقيماظومثيمعؼرتحوتمإلزاظيمأحؽوممعـماظلقودو-م51

غاوتممودقفمتمديمإزاظيماإلسو.مأدقاقمدوظقيماظقصقلمعـمخاللمصؿحوحتّلـمغي،مأومادؿفالطف،مأومتلؿحمبؿؼدؼؿماإلسو

م.جاادوىماضؿصااودؼيميواحلااقاجزماظؿفورؼاايمسؾااكماظلااقاءمإديمإغؿااوجماظقضااقدماحلقااقيمحقااٌمؼؽااقنمػااذاماإلغؿااوجمذمم

اسؿؿودمتدابريمأطـرمعروغيمتلخذميفماالسؿؾورمأثرماظقضقدماحلققيمسؾكمتقصرماألشذؼايموسؾاكمممموتدسقمعؼرتحوتمأخرىمإدي

غايمظؼطاوعماظقضاقدماحلقاقي،موتضاعمخططاًومظؿؽققاػممممممممرتحوت،مإنماظؾؾدانماظيتمتؼاّدمماإلسوموحبلىمػذهمادلؼ.مدعرػو

ميمحتاًمضاغقروت،موبوظؿاوظلممماظلقودوتماظيتمحتّػزمإغؿوجماظقضقدماحلققيمأومادؿفالطفمحنيمتؽاقنماألداقاقماظعودلقاممم

م.رتاجعمرؾىمضطوعماظقضقدماحلققيمسؾكماألشذؼيمأوماألسالفؼ

م

واهلدرميفمتؼؾقصمتقّصرماألشذؼيمبـلاؾيمعؽقؼايمطاؾريةممممماحلصودعومبعدمماخللورةجتؿؿعموعـمجوغىماظعرض،م-م50

ادلـؿفاوتماظزراسقايممممولتـاوموتعؿربمعـظؿايماألشذؼايمواظزراسايمأنماظاـظؿماظلاقؽيميفمذباولممممممم.مجدًامسؾكماظصعقدماظعودلل

وتشاّؽؾمم.ممادلوئييفم51وم15تمديمإديمخلوراتمترتاوحمبنيمودبزؼـفو،موتعؾقؾفو،موغؼؾفوموتلقؼؼفوميفماظؾؾدانماظـوعقيم

م.بعدماحلصودمررؼؼيمصعوظيمظزؼودةماإلعداداتماظغذائقيمبصقرةمعؾققزيميفماظؾؾدانماظـوعقيمععو يماخللورةمعو

م

بمخطاقةمأوديمعفؿايممميمإديمادلزارسنيمواظؿعووغقوتموعؾاودراتماظلاؽونمظؿكازؼـماحلؾاقممممومتـؾمادللوسدةمادلؼدَّع-م55

بعدماحلصودموزؼودةماظؼدرةمسؾكماظصؿقد،موظؿؾؾقيماحلوجوتماظطورئايمواحلاّدمعاـمتؼّؾاىماألداعورمممممممظؿؼؾقصماخللورةمعو

ومسؾاكمعلاؿقىماظؼرؼاي،مممموأّعامم.وحمظؾؿزارسنيمتلقؼؼمعـؿفوتفؿمعومبعدمعقدؿماحلصاودماحملؾقيمظنشذؼيمعـمخاللماظلؿ

صفـوكمعـوصعمواضقيمظؾؿعوونميفمذبولماظؿكزؼـمظؿفؿقاعمطؿقايمطوصقايمعاـمادلـؿفاوت،موخػاضمتؽاوظقػماظؿكازؼـممممممممم

مم.واظـؼؾموجذبماظؿّفور

م

وإنمادؿـؿوراتماظؼطوعماخلوصميفمذبولماظؿكزؼـميفماظؾؾادانماظـوعقاي،مإنميفمادلزرسايمأوميفماظؼرؼايمأومسؾاكمممممم-م52

وؼامديمػاذاماظقضاعمإديمتارّددممممم.مدقودوتمدقؽي،مودسؿمحؽقعلمشريمطاوف موبقؽايمشاريمعماتقايمممممتؼّقدػوغطوقمأودع،م

م.معرتػعيمعومبعدماحلصودملقـوتمصقففؾ رونمسؾكمحتّؿؾمخلورةادلزارسنيميفماظؼقوممبفذهماظؿق

م

ومثيمحوجيمإديمدقودوتمتقّلرماحلصاقلمسؾاكمضاروضمظؿقلانيمسؿؾقايماظؿكازؼـمعاـمجوغاىمادلازارسني،مممممممممم-م55

.معومبعدماحلصاودممظضرورؼيمواظؿدرؼىمظؿؼؾقصماخللورةغقوت،مواظؿفّورميفماظؼطوعماخلوص،موتقّصرماظؿؽـقظقجقوماواظؿعوو

ظؾـوءمعفوراتمعؿكّصصايميفمإدارةماظؿكازؼـمظادىمجتؿعاوتموتعووغقاوتمادلازارسنيممممممموطذظؽ،متربزمحوجيمإديماظؿدرؼىم

م.وظدىماظؼطوعماخلوصمسؾكمحّدمدقاء
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ذثارذالدلبيةذلتؼّلبذأسعارذاألغذوةسياساتذللتخػيفذمنذاآل-ذباء
م

ماألعونمذؾؽوتاالجؿؿوسقيموماحلؿوؼي

م

ظؾػؼاراءمعاـمخااللمممممًوغؼادؼممعاوالًممأومعدّسؿايمألدعورماألشذؼاي،مإنمتاقصريمأشذؼايممممتّؿلؿمبورتػوعمدرؼعميفمبقؽيم-م56

صاقلماحلققؼايمممذؾؽوتمأعونمحيّلـمضدرتفؿمسؾكماظؿعوعؾمععمإغػوقمعؿزاؼدمسؾكماألشذؼيموحيقلمدونمبقاعماألدارمظنمم

وعاـمم.مأومدونمتؼؾقصمادلصورؼػمسؾكمغشوروتمعفؿي،معـاؾماظصاقيمواظرتبقايمممم،معـؾماحلققاغوت،وؾيمإديمرصوػفبوظـل

كوررمادلؿزاؼدةمسؾكماظصقيموسؾكماحلوظايممذلنمذؾؽوتماألعونمأنمترّطزمأؼضًومبصقرةمخوصيمسؾكماظؿغذؼي،مغظرًامإديمادل

م.اظؿغذوؼيميفمصرتاتماألزعوت

م

ؼاّدممادللاوسدةمبصاقرةمعرغاي،مبشاؽؾمغؼادمأومأشذؼايممممممممؿمأنمؼؿؿمتقدقعمذؾؽوتماألعونمبلرسيموأنمتفوعـمادلف-م57

واريمػذاماظؿقدقعمعـمخاللمزؼودةماظؿققؼالتمظؾػردماظقاحدمأومعـمخاللمإضوصيمعلؿػقدؼـم.محلىمزروفماظلقق

م.يمإديمخطااطمرااقارىءحلوجااؼلااّؾطماظضااقءمسؾااكماإاّلمأنمتقدااقعمذااؾؽيماألعااونمؼااـريمصااعقبوتمطااؾريةممّمااوم.مجاادد

ثوغقاًو،مإذامحصاؾماظؿقّداعمعاـمخااللممممممو.مؼؿؿؿعمبرغوعٍمذؾؽيماألعونمبوظؼدرةماإلدارؼيمسؾاكماظؿقّداعمممأّواًل،مؼـؾغلمأن

إضوصيمعلؿػقدؼـمجددمبوتقامععّرضنيمظؾكطرمبلاؾىمارتػاوعمأداعورماألشذؼاي،مؼـؾغالماظؾفاقءمإديمآظقاوتماداؿفدافممممممممم

مم.إضوصقي

م

وإنم.ممماالجؿؿاوسلماظؼاوئؿمظشاؾؽوتماألعاونمممموٍمرباّددةماهلادفمتـادعٍميفماظـظاممممإنمعـماظصعىمتصؿقؿمبراع-م58

األصقل،موبراعٍمتقظقدمعـمضؾقؾمبراعٍمتغذؼيماألرػول،موبراعٍمادؿقداثماظقزوئػمومقّجفيذؾؽوتماألعونماظغذائلمادل

تقدقعفومبصاقرةمممتلوسدماألطـرمسرضيمظؾكطرمسؾكمعقاجفيمتؼّؾىماألدعورمأومصدعوتمأخرىمو ؽـاظؿغذؼيمادلدردقيم

م.غلؾقيمودفؾيميفمخاللماألزعي،مإذاممسقًمادلقزاغقيمبذظؽ

م

ععاوؼريمجغراصقاي،موداؽوغقيموذاتقايمممممممادؿفدافمدرؼعمعاـمخااللما ؿاعمبانيمممموطذظؽ،م ؽـماظؿقّصؾمإدي-م59

يمعاـممادلرضعوتمواألرػولمدونماظـوغقاظـلوءماحلقاعؾمووؼقّصرمربطماظؿققؼالتمبؾعضماظظروف،معـؾمدسؿم.ماالدؿفداف

أدؾقبًومظالدؿفدافموآظقيمظؾؿكػقػمعـمآثورماظصدعيميفماألجؾماظؼصريمصقؿومحيّدمعـماآلثورماظلاؾؾقيميفماألجاؾممماظعؿر،م

م.اظطقؼؾ

م

وتشّؽؾمادللوسدةماظيتمتؿؿّقزمبودلروغيمواظؿـقؼع،موتؽقنمضوئؿيمسؾكمذبؿقسيمعاـماظؿقاقؼالت،مأداةمأدوداقيمممم-م61

و ؽاـمم.مقػمعـماآلثورماظلؾؾقيمظطػراتمأدعورماألشذؼيمسؾكماألطـرمسرضيمظؾكطردلعو يماغعدامماألعـماظغذائلمواظؿكػ

وبوظؿوظل،متشّؽؾماظؿققؼالتماظـؼدؼيمأومضلوئؿم.ماظؼقوممبفذهماظؿققؼالتمبشؽؾمعولمغؼدي،مأومضلوئؿمرعوم،مأومأشذؼي

.مسؾاكماألشذؼايممماظطعوممأدواتمعالئؿيمحنيمؼفدفماظؿادّخؾمإديمحتدؼادموزقػايمأداقاقماألشذؼايموحتلانيماحلصاقلممممممم

وطذظؽ،مبنعؽوغفومأنمتعّززمتطّقرمدققماألشذؼيماحملؾقيمعاـمخااللمتاقصريمحاقاصزمأطاربمظؾؼطاوعماخلاوصمظقشاوركميفممممممممم

إذامملمؼاؿؿؽـماظؿفاورمعاـمتقداقعمضوسادةممممممو.مؼرارًا،موأنمحيؼؼموصقراتماحلفؿضـقاتمتلقؼؼقيمأطربمحفؿًوموأطـرمادؿ
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ععزوظايمعاـاًل،مضادمتامديماظؿقاقؼالتماظـؼدؼايمإديمتضاّكؿميفمأداعورممممممممممتقزؼعماألشذؼي،مأومإذامطوغًماألدقاقماحملؾقي

ويفمػذهماحلوظي،مؼؽقنمتقزؼعماألشذؼيمأطـرمعالءعيمإذمؼزؼدمعـمتاقّصرماألشذؼايمعاـمدونممموردايمضاغقروتمممممم.ماألشذؼي

م.إضوصقيمسؾكمأدعورماألدقاقماحملؾقي

م

اظعؿؾقاوتمممغطاوقمحبقٌم ؽـمتقداقعمممظؾدوراتعضودةموأخريًا،مؼـؾغلمأنمتؿقّصرمظدىمػذهماآلظقوتمعقزاغقيم-م61

لاّؾطماظضاقءمممإمنومتـريمعؿطؾؾوتمػذهمادلقزاغقيمصعقبوتمعؾققزي،موت.موثمرػرةميفماألدعورمثؿمتؼؾقصمحفؿفودسـدمح

إديماظؾؾدانماظـوعقيمادلؿدّغقيماظدخؾمواظايتمتعاوغلمعاـمسفازمشاذائلمممممممعلوسدةماألدرةماظدوظقيمسؾكماحلوجيمإديمأنمتؼّدم

م.يفمصرتاتماألزعوتمشريمضودرةمسؾكمحتّؿؾمػذهماادلصورؼػؽقنمضدمتاظيتمو

م

وتؼّقضماظطػراتميفمأدعورماألشذؼيماظرتتقؾوتماظؼوئؿيمبشلنمأدعورماألشذؼايميفمادلػووضاوتما ورؼايميفمإراورممممم-م60

ظؾؾؾادانمادلؿؾّؼقايمممماظغذائقيماظيتمحتّددمطؿقيمدغقومدـقؼيمعضؿقغيمعـماألشذؼيموادلقاردمادلؿعّؾؼايمبوألشذؼايمممعقغياتػوضقيمادل

معقغايموتقّصرماتػوضقايمادلم.مؾمتؼدؼؿمادللوسدةمظشؾؽوتماألعونظغذائقيموحوالتمأخرى،معـمضؾقاماظطقارئالتمردًامسؾكمحو

ـّمعاـماألشذؼايميفماظلاـيميفمإراورماظؿزاعاوتمذيوسقايمظؾؿاوسبنيمممممممممم5اظغذائقيم إمناومويفمخااللمادلػووضاوتممممم.عالؼانيمرا

دمعوغحمصرديماظؼقوممبوظؿزاعوتمسؾكمصعقدماظؼقؿاي،مسقضاًومساـماظؿزاعاوتمسؾاكمممممما ورؼي،مُررحًمعؼرتحوتمتؿقحمظؾؾ

ؿزاعوتفاوميفمإراورماتػوضقايممممصعقدمطؿقوتمشذائقي،محبقٌمتؿؿؽـماحلؽقعوتمعـمرصدمعقزاغقؿفاومادلكصصايمظؾقصاوءمبوظممم

م،مصاننمػاذهمادلؿوردايمممموإذمعـمادلؿقّضعمحدوثمارتػوعموتؼؾىميفماألدعورميفماظعؼدماظؼاودم.ميماظغذائقيمبصقرةمدضقؼيادلعقغ

وبوظؿوظل،متربزماحلوجايمإديمتؼؾاقصمادلكاورر،مممم.ملوسدةمشذائقياألدعورمإديماظؾؾدانمادلؿؾّؼقيمدلدقفمتـؼؾمزبوررمتؼّؾىم

ظؿاقصريمطؿقاوتمرباّددةمعاـمممممماالظؿازامما ؿاوسلممسؾاكممماإلبؼوء،مععمضوئؿيمسؾكماظلققمعـمخاللمأدواتمإلدارةمادلكورر

م.ماألشذؼي

م

مادلـؿفنيميتمتفّدداظمإدارةمادلكورر

م

وؼؿالظػما ازءممم.موتقاجفمإدارةمادلكوررماظيتمتفّددمادلـؿفنيميفماظؾؾدانماظـوعقيمواظـوذاؽيمحتادؼوتمجلاقؿيممم-م65

ؼؿؿؿعقنمبنعؽوغقيمربدودةماظذؼـمومًوجغراصقادلـؿشرؼـمصغريةماظقوزاتماحلاألطربمعـماظلؽونماألطـرمتعّرضًومعـمأصقوبم

وػذامؼمديمإديمتؽوظقػمتشغقؾقيمعرتػعيميفمبراعٍمإدارةمادلكورر،مساالوةمسؾاكماظطؾاىمممم.مظؾقصقلمإديماألدقاقموادلعورف

قاقماظؿلعنيمواألدقاقمادلوظقيمإديمضققدمعؾققزي،موشوظؾاًومموطذظؽ،مخيضعمتطقرمأد.مارةمادلكورراظضعقػمسؾكمأدواتمإد

ؿؿادمآظقاوتمإدارةمادلكاوررماظايتممممموتع.معومتؽقنماظؼدرةمادلمدلوتقيمضعقػيموتػؿؼرمإديمبقرصوتمضوئؿيمظؾلاؾعماألدوداقيمم

تفّددمادلـؿفنيماألطـرمتعّرضًومظؾكطرمسؾكمرؾقعيمػذهمادلكوررماظيتمضدمتؽقنمعرتؾطيمبوظطؼسمأومبكصوتموأعراضمتطولم

.ماحملوصااااقؾمأوماحلققاغااااوت،مأومضاااادمتؽااااقنماضؿصااااودؼيموعّؿصااااؾيمبلدااااعورمادلاااادخالتموادلكرجااااوتممممممم
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عمذارمممتلعنيماحملوصقؾمادللؿـدمإديظؿطقؼرمابؿؽوراتمعـمضؾقؾما فقدمواألحبوثممؿّؿمدبصقصماظؽـريمعـوؼ-م62

.مأنمحيؿقامأغػلفؿمعاـمادلكاوررمادلؿصاؾيمباوظطؼسمممماظطؼسموذظؽ،مظؾلؿوحمظؾؿـؿفنيمعـممأصقوبماحلقوزاتماظصغريةم

رارةمأوماحلاممععّدلمػطاقلماألعطاورمممؽقننمؼؿّؿماظدصعمإديمادلزارسنيمحنيمؼلبػذهماالبؿؽوراتمماظضؿينميفوؼؼضلمادلػفقمم

مؼؿفاووزما ػاوف،ممعرتػعيمأومعـكػضيمإديمدرجيمأغفومضدمتؿلّؾىمبرتاجعمعؾقاقزميفمشاالتماحملوصاقؾ،مأومحانيممممم

إذمماظؿلعنيمادللاؿـدمإديماظارضؿماظؼقودالمسؾاكمساددمعاـمادلزاؼاوممممممموؼـطقيم.مأوما ؾقد،مأومادلؿلوضطوتمعلؿقؼوتمربّددة

ـؼؾمبػعوظقايمجازءًامعاـممممومؼلؿحمظشرطوتماظؿلعنيمأنمت،ممّمؼرتؽزمسؾكمعمذرمعـوخلم ؽـماظؿقّؼؼمعـفمبصقرةمعلؿؼؾي

ديمبعضماظشروطمظقؽقنماظؿالعنيمادللاؿـدمإمممإمنومؼـؾغلمأنمتؿقصر.مزبوررػومإديمأدقاقمدوظقيمأومإديمذرطوتمإسودةمتلعني

وتماتصاواًلموثقؼاًومباوظغالتماحملؾقايموأنمتفـشالمذاؾؽيمحملطاممممممممواىمأنمؼّؿصؾمػذاماظرضؿماظؼقودل.مصعواًلمرضؿمضقودل

وطذظؽ،ممثيمحوجيمإديمحّؾمادلشوطؾمادلرتؾطيمبودلعؾقعاوتمم.ماألرصودما قؼيماحملؾقيموظـظؿمذيعماظؾقوغوتمسـماظطؼس

صقوبمادلصؾقيماآلخرونمطقػمؼعؿؾمتلعنيموؼـؾغلمأنمؼػفؿمادلزارسقنموأ.مواتعـمأجؾمحتػقزماظطؾىمسؾكمػذهماألد

م.عمذرماظطؼس

م

وساالوةمسؾاكمإعؽوغقايمممم.مداعورمريوؼايمادلازارسنيمعاـمزباوررماألمممممصاعقدموطذظؽ،متظفرمعشوطؾممموثؾيمسؾكم-م65

ربدودةمظؾقصقلمإديماألدقاقمواحلصقلمسؾكمععورف،مؼـاؿٍمادلزارساقنمطؿقاوتمضؾقؾايمجادًامالمدباّقهلؿمادلشاورطيميفمممممممم

وحؿكمظقممّتمجتؿقعمإغؿوجمادلـؿفنيمطوصي،معـمخاللمعـظؿوتمادلـؿفني،مصلقفمتاربزمعشاوطؾممم.مأدقاقماظعؼقدماآلجؾي

وعـمجفيمأخرى،مضؾقؾيمػلماظؾؾدانماظـوعقيماظيتمتقجدمصقفومبقرصوتمظؾلؾعماألدوداقيمم.مـمحقٌماظؿقحقدموا قدةع

م.متؼّؾؾوتماألدعورحيؿؿقامعـمحقٌم ؽـمظؾؿزارسنيمودلشورطنيمآخرؼـميفماظلققمأنم

م

صاغريةميفماألداقاقمممادلماتقيمألصاقوبماحلقاوزاتماظممالبؿؽوراتمظوبوظؿوظل،ممثيمحوجيمإديمتؼدؼؿمدسؿمعؾققزم-م66

مًوواالدؿـؿورماظعومميفمرصعمعلؿقىماظؼدرةمادلمدلوتقيمويفمتؼدؼؿمعلاوسدةمصـقايمعالئؿايموتادرؼؾًومعالئؿاًومضارورؼمممممم.مادلوظقي

وشوظؾااًومعااومتؿطّؾااىمادلـؿفااوتم.مداقؿومأنمضطااوعماظؿاالعنيماخلااوصمؼقاجاافمتؽااوظقػمتلدااقسمعرتػعاايموسقائااؼمسدؼاادةم

،مذراطوتمبنيماظؼطاوسنيماظعاوممواخلاوصمأوماداؿـؿوراتمسوعايميفمتطاقؼرمممممممؼقودلاالبؿؽورؼي،معـمضؾقؾمتلعنيماظرضؿماظ

،مداقفمؼؿعاّقـمسؾاكممممػقمتقدقعمغطوقمتلعنيماظارضؿماظؼقودالمممفاهلدوإذامطونم.ماظؼدرةمسؾكمذيعماظؾقوغوتموحتؾقؾفو

ًمسوعيمأغافممؾفومث إمنم.بصقرةمغوذطيمظؿقصريمبقؽيمعماتقيموتقلريمتطقرمأدقاقماظؿلعنياحلؽقعوتموادلوسبنيمأنمؼؿدخؾقام

عـماظصعقبيماؽونممادؿفدافمأصقوبماحلقوزاتماظصغريةمعؾوذرةمبطرؼؼيمصعوظيمعـمحقٌماظؽؾػيمالداؿكداممأدواتمم

م.إدارةمادلكوررمادلوظقي

م

وإنمأدقاقماألشذؼيميفماظعدؼدمعـماظؾؾدانماظـوعقيمالمتـدعٍمجقدًاميفمبقرصوتماظلؾعماألدودقيممّمومؼامديمإديمم-م67

شقاوبماظرتاباطمبانيمأداعورممممم)ؼوتمعرتػعيمعـمادلكوررماألدوداقيمملؿقعاظؿقّقروتمادلوظقيموإديمتعرؼضفومإديمسدممصعوظقيم

وتربزماحلوجايمإديمتشافقعمإضوعايمبقرصاوتمإضؾقؿقايمظؾلاؾعماألدوداقيميفمممممممم(.ماظؿداولميفماظؾقرصوتمواألدعورماحملؾقي

وفمربؾقيموبوظؿوظل،مؼؿقّلـمسؿاؾماظلاققمواغؿؼاولمممماظؾؾدانماظـوعقيمحبقٌمؼؿّؿمربطماظعؼقدموأدواتمإدارةمادلكوررمبظر

م.ادلكورر

م
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ؼضاًومموػالمضادمحتّلاـمأممم.مؾاكمإدارةمادلكاوررممأنمتلوسدمادلـاؿفنيماظصاغورمسمممإؼصوالتماظؿكزؼـغظؿموبنعؽونم-م68

ـمموؼؼضلمعؾدأم.مػضلمإديمزؼودةماظؿـوصلقيمبنيماألدقاقتاظؼدرةمسؾكماظؿكزؼـماخلوصميفمبؾدمعوموأنم مإؼصاوالتماظؿكازؼ

ّددةماظؽؿقايمواظـقسقايميفمعلاؿقدعمآعاـممممماحملاماألدودقيماألشذؼيمأغفم ؽـمظؾؿزارسنيمأوماظؿفورمإؼداعمطؿقوتمعـممسؾك

يفمتؼؾقصمخلوراتماظؿكازؼـ،مواسؿادالمممماظؿكزؼـوضدمتلوػؿمبراعٍمإؼصوالتم.معؾؽقؿفومكوأنمحيصؾقامسؾكمدظقؾمسؾ

وبفاذهمم.ممتقؼاؾمظؾقصاقلمسؾاكممممضاؿونمادلؾؽقايمطممتؼؾىماألدعورموتقلريماحلصقلمسؾكممتقؼؾمإذم ؽـمادؿكداممدظقؾ

أنمتلوسدمأصقوبماحلقوزاتماظصغريةمسؾكمإدارةمادلكوررمبصاقرةمأصضاؾموسؾاكممممماظؿكزؼـاظطرؼؼي،مبنعؽونمإؼصوالتم

م.متشفقعماظؿفورةماخلوصيماظػعوظيميفماظقضًمذاتف

م

ماآلظقوتماظؿعقؼضقيماظدوظقي

م

آظقوتمعفؿيمدللوسدةماظؾؾدانمسؾكمتػاوديمسفاقزاتمضارؼؾقيممممماظؿعقؼضقيممصرتاتماألزعوت،ممتـّؾمادلراصؼويف-م69

وطاونمم.مضكؿيموسؾكمدبػقضمطؾػيماألشذؼيمادللؿقردة،ميفمحنيمأغفومتؾؼلمسؾكمبراعٍمادللوسدةماالجؿؿوسقيماظرئقلاقيم

ـممم ماظؿؿقؼؾماظؿعقؼضلمأحدماالدؿفوبوتماظدوظقيماظرئقلقيمظؿؼؾىمأدقاقماظلؾعماألدودقي،معـؾماظؿؿقؼؾماظاذيمؼفؼادممسا

،موعرصاؼممئررؼؼمعشروعماالحتودماألوروبلمظؿـؾقًمحصوئؾماظؿصدؼرمظدولمأصرؼؼقومواظؾقارماظؽاورؼومواحملاقطماهلاودمممم

وطونماهلدفمعـمطالمادلشروسنيمتؼدؼؿماظؿؿقؼاؾماظؿعقؼضالمدللاوسدةممممم.اظؿؿقؼؾماظؿعقؼضلماظؿوبعمظصـدوقماظـؼدماظدوظل

إمناومملمؼاؿؿممم.ماظؿغقرياتماحلاودةميفمأداعورماظلاؾعماألدوداقيمممماظؾؾدانمسؾكمجتـّىماظؿلثريماظلؾومسؾكماظـؿقمعـمجراءم

ادؿكداممأّيمعـمػذؼـماظربغوذبنيمبشؽؾمعقّدعمبلاؾىمسادممطػوؼايماظؿؿقؼاؾمعاـمجفايموبلاؾىمععادالتماظػقائادمممممممممم

م.مادلرتػعيمجدًامعـمجفيمأخرى

م

صقاتريػاوماخلوصايممم لمسددمعـماظؾؾدانماظيتمواجفاًمزؼاوداتمطاؾريةميفمممم،م0118رػرةماألدعورمسوممموأثـوء-م71

وؼقصرمػاذامادلرصاؼمممم.بقارداتماألشذؼيمواألمسدةمإديمعراصؼماحلؿوؼيمعـماظصدعوتماخلورجقياظؿوبعمظصـدوقماظـؼدماظدوظل

اظلققظيمعـمأجاؾمدبػقاػماظؿالثريماظلاؾومظؾصادعوتماخلورجقايمسؾاكمعقازانمعادصقسوتماظؾؾادانماظـوعقاي،موحوظايممممممممممممم

ثالثيمعراصؼمإلتوحيمادلزؼادمعاـماظؿؿقؼاؾممممم0119قماظـؼدماظدوظلمعـذمسومموأغشلمصـدوم.االحؿقوروتماظدوظقي،مواظؿضكؿ

وئؿيمسؾكماظربغوعٍ؛معرصؼمعـمدونمذروطمضمؼصرفماألعقالاظلرؼعماظذيمماظؿؿقؼؾعرصؼم:موادلزؼدمعـماظشروطماالعؿقوزؼي

دعوت؛موعرصاؼمماظلقوداوتمأوماظصاممماسبراصاوتماظدائؿمظؾؿؿقؼؾماظؼصريماألجؾموحوالتماظؿؽققػماظـوذيايمساـمممماظؿؿقؼؾ

.واظقضااقدمداارؼعمظصاادعوتمارتػااوعمأدااعورماألشذؼاايماظااذيمؼؿضااؿـمأؼضااًومترتقؾااوتمظؿااقصريمدسااؿممماظؿؿقؼااؾمادلطااقَّل
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،مظاذظؽمماحلوجايممبؿؿقؼؾماظقارداتماظغذائقيمحنيمتاربزمواىمأنمتفعزَّزمػذهمادلراصؼموأنمتفقدَّعمظؾلؿوحمظؾؾدم-م71

ربغاوعٍمماظاآلظقاوت،مسؾاكمشارارممممؼـؾغالمدساؿمممو.متمبعدموضقسفاومسقضًومسـماظؿعقؼضمسـماخللوراتميفمعقزانمادلدصقسو

اظؿوبعمظؾؾـؽماظدوظلمواظذيمؼلؿفدفماظؾؾادانماألذادمصؼارًاموتعّرضاًومظؾكطار،موا فاقدمممممممماظعودللمظؾؿصّديمألزعيماظغذاء

م.إلغشوءمغوصذةمأزعوتمأودعميفمإرورما ؿعقيماظدوظقيمظؾؿـؿقي

م

قفمصفاقمعرصاؼممتقؼاؾماألشذؼايمطؿاومؼؾقظافمضارارمعاراطشموادلاممترمممممممممموأعوماخلقورماآلخرماظذيمؼـؾغلماظـظرمص-م70

وسؾكمأدوسماظؿقؾقاؾماظاذيمأجاراهمطاّؾمعاـمعـظؿايماألشذؼايمواظزراسايممممممممم.ماظقزاريمدلـظؿيماظؿفورةماظدوظقيميفماظدوحي

اظؾؾادانممماألشذؼيمتلاؿطقعمعاـمخالظافمأضاؾمممموارداتمعرصؼمظؿؿقؼؾممإاودحمفورةمواظؿـؿقيماضؿف ِروعممترماألعؿمادلؿقدةمظؾؿ

مم.منقًامواظؾؾدانمادللؿقردةماظصوصقيمظنشذؼيماحلصقلمسؾكممتقؼؾمضصريماألجؾميفمحوظيمارتػوعمصقاتريموارداتماألشذؼي

م

عرصؼممتقؼؾموارداتماألشذؼيمظؿؿؽنيمبؾدمعومعـممتقؼؾموارداتماألشذؼيمسـدعومتؽاقنمػـاوكمحوجايمممممؼلؿحو-م75

عاـممماألدارةماظدوظقايمممعاومتؼّدعافممودقفمؼلاؿـدمسؾاكممم،متمبعدمذظؽظذظؽ،موظقسمظؿعقؼضماخللورةميفمعقزانمادلدصقسو

ادلؿقضَّاعمأنممماألشذؼايموارداتمصقاتريموتطولماظشروطماظيتمضدمتطؾؼمػذهماظعؿؾقيم.مضؿوغوتمعشروري،مسقضًومسـماظؿؿقؼؾ

اظؾؾادانممؼضاًومعاـمضاؿوغوتمؼقّصرػاومساددمعاـمممممممأموضدمؼلؿػقدمػذامادلرصاؼم.متؿفووزمعلؿقىمععّقـمعؼوبؾماظػقاتريماظعودؼي

م.ادلؿؼّدعيمتلؿحمظفماالضرتاضمعـمأدقاقمادلصورفمواظردوعقؾماظدوظقي

م

مسؾكماظلققمآظقوتمتعؿؿدعـمخاللمماألشذؼيوارداتمتـؾقًمصقاتريم

م

سؾكماظلقق،معاـمضؾقاؾماداؿكداممأداقاقماظعؼاقدماآلجؾايمظضاؿونموارداتمممممممممواآلظقوتماالبؿؽورؼيماظيتمتعؿؿد-م72

شاريمأنمػاذهماخلقاوراتمممم.مرمأطـرمادؿؼرارًا،متقّصرماحلؿوؼايمعاـمتؼّؾاىمأداعورماألشذؼايممممميفماظقضًمادلالئؿمبلدعوماألشذؼي

مم.تلؿقجىمإغشوءمعمدلوتمسؾكمادللؿقىماظقرينموبـوءماخلربةماظػـقي

م

،ماظعؼقدماآلجؾيموسؼاقدماخلقاوراتممػلمماألشذؼيوارداتمواألدواتماظرئقلقيماظيتمضدمتفلؿكد ممظؿـؾقًمصقاتريم-م75

أدواتماظؿقاّقطمػاذهمممموظؿدخؾمظؿاقصريمدةمادلصورفماظدوظقي،مبوتؼقممادلمدلوتمادلوظقي،مسو.متماظعؾـقيادلعوعالأومأدواتم

داعورممأنمحتؿلمغػلفومعـمرػارةمممؽـايميفمأمموعـمخاللمذراءمسؼقدمآجؾي،متعؿدماحلؽقعيماظراشؾيميفم.مإديماحلؽقعوت

ؿقّقريمػلمأغفم ؽـمععرصايمطؾػايمممؽقعيمادلوادلـػعيماظؽربىمبوظـلؾيمإديماحل.مدعرمذراءماحلؾقب"مإشالق"احلؾقبمإديم

سؾكماظصعقدماظعؿؾل،مضدمالمتشّؽؾماظعؼقدماآلجؾايممو.مبصقرةمدضقؼيمغقسًومعومسـدمإرالقمسؿؾقيماظؿقّقطماألشذؼيمواردات

عرتؾطيمبودبوذمعرطازمظؾعؼاقدماآلجؾايمطاّؾمعارةمتؼاقمممممممممأداةمعػقدةمبوظـلؾيمإديماحلؽقعوتمإذممثيمعلموظقيمشريمععروصي

مهسؼاقدًامآجؾاي،مداؿؽقنمػاذممممماذارتتموإذامتراجعاًمأداعورماألداقاقمبوظـلاؾيمإديمحؽقعايمممممم.محلؽقعيمبوظؿقّقطصقفوما

.احلؽقعااااايمعلاااااموظيمساااااـمدصاااااعماظػاااااورقميفمحترطاااااوتماألداااااعورمإديماظػرؼاااااؼماآلخااااارميفماظلاااااققمم
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األداعورمم،موػلمتلؿحمظؾقؽقعوتمريوؼيمآلجؾياسـماظؿقّقطمبوظعؼقدمماًلبدؼماخلقوراتوؼشّؽؾماظؿقّقطمبعؼقدم- 76

ػلمحتّقروتمعودؼيمظؾلاؾعمممخقوراتماظشراءو.منيمتصؾمإديمعلؿقىمععّقـمعؼوبؾمضلطمثوبًماريمسودةمدصعفمدؾػًوح

أنمحيّددممخقورماظشراءوبوظـلؾيمإديمادللؿقردؼـ،مبنعؽونم.ماألدودقيمتدعٍمريوؼيماظلعرميفماتػوقمعوديمسؾكماظقاردات

ودؼػماظلعرمجذابمبشؽؾمخوصمإذامطوغًماظـقايمػالماظؿقاّقطممممم.اظعؼددؼػًومتؼرؼؾقًومظؾلعرمظؽؿقوتماألشذؼيمعقضقعم

وسؾاكمسؽاسماظؿقاّقطمممم.ميفمأغفومحتؿاؾمداعرماظلاققممممخقورماظشراءوتؽؿـماظػوئدةماظؽربىميفمادرتاتقفقيم.معـمدعرمعو

مو ؽاـمظؾشاورؼـمأنمؼؼاّرروامعلاؿقىموعادةماحلؿوؼايماظايتمؼطؾؾقغفاو،مممممممم.مبوظعؼقدماآلجؾي،م ؽـمععرصيمطؾػيماحلؿوؼايم

م.أومبنعؽوغفؿمأنمؼؼّرروامأنماظؽؾػيمعرتػعيمجدًا

م

مالدؿكداممأدواتمحتّقطميفماظؾؾدانمادلؿدغقايمماظالزعيموتؾزممادؿـؿوراتمعؾققزيمظلّدماظـؼصميفماخلربةماظػـقي-م77

ؼايممؼّقؿمزبوررمأدعورماألشذرماألشذؼيموالمؼرّطزمسؾكماإلدارةمادللؾؼيمظصدعوتمأدعوواظعدؼدمعـماحلؽقعوتمالمؼ.ماظدخؾ

وضدمبّقـًماظؿفوربمأنمإذراكماظؾؾادانماظـوعقايمواظـوذاؽيميفمإدارةمادلكاوررممممم.مطكصقممرورئيمذاتماغعؽودوتمضرؼؾقي

ؼؿطّؾىمجفقدًامعّطردةمظؾـوءماظؼدراتمإديمحنيمؼصؾحمعـماظلفؾمسؾكمصوغعلماظؼراراتمادؿكداممأدواتمإدارةمادلكوررم

ااوميفمذظاؽموضاعمعقزاغقايمدضقؼايمظؾؿؽاوظقػمواداؿفدافمممممممم)وؼايمموؼؽقغقنمضدموضعقامأررًامعمدلوتقيمعالئؿيمهلاذهماظغم

ومثيمحوجيمسؾكمادللؿقىماظعودللمإديماإلصودةمعـمدروسمبعاضماظؾؾادانمعـاؾمادلؽلاقؽماظايتموضاعًمإراورًامممممممم(.مادلـوصع

م.حدؼـًومجدًامظؿقؾقؾمادلكوررماظضرؼؾقيمواّتكذتمخطقاتمابؿؽورؼيمإلدارةمػذهمادلكورر

م


