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ذمؼدمة

م

ذوادلربراتذاألساسقةذادلعؾومات
م
مسؿللممصرصموّظدؼمإذمواظؿغذؼي،ماظغذائيماألعنمظؿعزؼزمضرورؼومسوعالمواظغذائقيماظزراسقيماظـظمميفماظرذقدمالدؿـؿورامعؿربؼ-م1

ماظزراسقليمماظلـظمممتشلؿلموم.ادلللؿداعيمماظؿـؿقليممضلؿنمؼومواجلـللوغقي،مماالجؿؿوسقيمادللوواةمعززتوماظػؼرمسؾىميؼضؼومالئق

مواالدلؿفالكمماظؿفزئليمموجتلورةممواظؿللوؼقممواظؿففقلزمماإلغؿلوجممذبلوالتمميفماألغشلطيممعلنمماظؽوعؾليمماجملؿوسليممواظغذائقي

مراسليموادلماحلقواغقليممـلروةمواظم،اظغذائقيموشريمظغذائقيامادلـؿفوتمذظكميفممبوماظزراسي،مسنماظـوجتيماظلؾعمعنمواظؿكؾص

مغظلمممتشؿلمطؿوم.اخلطواتمػذهمعنمخطوةمطلميفماظـوجتيموادلكرجوتمطؾوبيادلموادلدخالتم؛اظغوبوتوماألمسوكموعصوؼد

مواظلقودلقيمماالجؿؿوسقليمماظؾقؽيمسنمصضالمدوغه،محتولمأوماظـظومميفماظؿغقريمتدخلماظيتموادلمدلوتمذكوصاألمألشذؼيا

م.األغشطيمػذهمصقفومجتريماظيتموجقيواظؿؽـوظمواالضؿصودؼي

م

م.واظػؼلرمماجللو ممعلنممظؾقلدممصعوظقليمماألطـلرمماظطرقمأحدمػومواظغذائقيماظزراسقيماظـظمميفماالدؿـؿورمأنمسؾىمػوعيمأدظيممّثي-م2

مصقفلوممؼرطلدمماظليتمموغػلفمػيمغطوقمأودعمسؾىمواظػؼرماظغذائيماألعنماغعداممصقفومؼؿػشىماظيتماألضوظقممأنمادلمدفمظؽّنو

مواظوصلولمماظؿلواصرمموػليممالأم–مواظؿغذؼليمماظغلذائيمماألعلنممبعودأمععوجليمتؿطؾىوم.ؼؿدػورمؼـػكمالمأوماظزراسيمدؿـؿوراال

مأنموحلدهممورؿظالدلؿـممميؽلنممالم.واظغذائقيماظزراسقيماظـظمميفماظرذقدماالدؿـؿورميفمطؾريةمزؼودةم-مواالدؿكداممواالدؿؼرار

موضلودرةممأضلوىممربؾقليممذبؿؿعلوتممبـلو مميفمؼلوػممأنمميؽـهموظؽنمواظػؼر،مواظؿغذويماظغذائيماألعنماغعدامموطلعشمحيل

م.األخرىماظؿؽؿقؾقيمظؾؿدخالتمأدودًومؼوصرموأنماظصؿودمسؾى

م

مادللولممرأسمذظلكمميفممبلومم،اإلغؿوجميفمالدؿكداعفومتوظقدػومأو/ومادلواردمواضؿـو مادلول،مرأسمتؽوؼنمسؾىماالدؿـؿورمـطويؼ-م3

مادللولممرأسمتؽلوؼنممطقػقليمماظؿقدؼلدمموجلهممسؾلىمماظرذلقدمماالدؿـؿورمؿـوولؼموظذام.ادلؾؿوديمشريومواظؾشرؼيمادلودؼيموادلوارد

مادللدىممسؾلىممواظـؼوصقليممواإلدارؼيمواالجؿؿوسقيمواظؾقؽقيماالضؿصودؼيماظـظمموادؿؼرارمدالعيمعراسوةمععمهوتشؽقؾمهواطؿلوب

ميفمدظؿقدؼلماموجلهممسؾىمواظغذائقيماظزراسقيماظـظمميفماظرذقدماالدؿـؿورمعلوػؿيمقيطقػمظؿقدؼدماالغطالقمغؼطيمعوأم.اظؾعقد

محلؼلوقمماظعلودليمماإلسلالنممعلعمممتوذلقوممواحرتاعفوماإلغلونمحبؼوقمافاالسرتميفمصؿؿؿـلم،واظؿغذؼيماظغذائيماألعنمحتؼقق

م.اإلغلونمحبؼوقماظصؾيمذاتماظدوظقيماظصؽوكمعنموشريهماإلغلون

م

ماظزراسقلليماظللـظمميفماالدللؿـؿورميفم-مورجللولمغلللو معللنم-ماظصللغريةماحلقللوزاتمبصللقوألماألدودلليماظللدورمإديمبللوظـظر-م4

مذاتمدلؿـؿوراتمالاماظرذلقدمماالدلؿـؿورممشلؿلمؼوم.االدلؿـؿورممسؾلىممػلمال ممةضلدرممتعزؼزمخوصيمبصػيمادلفممعنم،واظغذائقي

مواظصلقودؼنممرصق واحللممواظرسلوةممادللزارس ممصلغورممعـللمم،وععفلمممخالهلممعنوماظصغريةماحلقوزاتمأصقوبميفموظوؼياأل

ممموردليممأؼضلوممبللمم،اجلفوتمػذهمسؾىماظرتطقزمطصؼمؼؿطؾىمالمبذظكماظؼقومموظؽنم.األشذؼيموذبفزيماظغوبوت،مودؽون
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ماظؽؾلورممواحملؾلق ،مماألجوغلىممادلللؿـؿرؼنممذظلكمميفممبلوممأخلرى،ممصوسؾليممجفلوتممضؾللممعلنمماظرذقدمراالدؿـؿوموتشفقع

م.واظغذائقيمقياظزراسماظـظمماعؿدادمسؾىمواظصغور،مادلؿودط و

م

ٍممأنمواظغذائقيماظزراسقيماظـظمميفمالدؿـؿورظمميؽن-م5 مأوماخللدعوتممضطلو ممعـللمم،اظؿؽؿقؾقليممظؾؼطوسلوتممعضلوسػيممآثلوراممؼـلؿ

م.اظشلوعؾيمماالضؿصلودؼيممواظؿـؿقليممواظؿغذؼلي،مماظغذائيماألعنمحتؼققميفمأطربمبشؽلمبوظؿوظيمؼلفممعومياظؿقوؼؾقماظصـوسوت

ماظزراسقيماظـظمميفماظرذقدماالدؿـؿورمصعؾىم،ضعػوماألطـرمظؾشرائحمخوصيمعؾوذرة،موشريمعؾوذرةمعـوصعمؼققحتمأجلمعنو

ماظؾـقليممعـللمماظعوعلي،ممواخللدعوتمماظلؾعميفمادلراصقماالدؿـؿورمدونوم.وعوظقوماضؿصودؼومالدؿؿرارظمضوبلمؽونؼمأنمواظغذائقي

مادلوظقليممدميوعليماظمأنمشريم.ظالدؿؿرارمضوبؾيمتؽونمالمواظغذائقيماظزراسقيماظـظمميفماالدؿـؿوراتمعنماظعدؼدمصننم،األدودقي

ماظطؾقعقليممادللواردممزؼتعزمسؾىومبؽػو ةمتعؿلمإؼؽوظوجقيمغظممسؾىمأؼضومػيمتعؿؿدمواظغذائقيماظزراسقيمؾـظمظمواالضؿصودؼي

مادلـلوخممؿغريظلممادلؿزاؼدمظؾؿلثريموععرضيماألعوطن،معنماظعدؼدميفمعؿدػورةمأومغودرةمتؽونمواظيتماظطوؼل،مادلدىمسؾىمؼوئؿياظ

ماظزراسقليمماظلـظممميفماظرذلقدمماالدلؿـؿورممظؿعزؼلزممضلرورؼيممطؾقعقياظمظؾؿواردمادلضؿوغيماحلقوزةموتؽونم.اظطؾقعقيمواظؽوارث

مغذائقليماظومزراسقليماظمـظماظلممإضوعليممظلدىممواظصلقيمماظللالعيممؼقؿليمبماالدلؿكػوفممميؽلنممالم،غػلهمًاظوضمويفم.واظغذائقي

مواظصلقيممواظؾقؽليممواحلقلوانمماإلغللونممصقيمؼشؿلمطؾيمبشؽلماظؿػؽريمؼعينمقدةرذمبطرؼؼيماالدؿـؿورمأنمطؿوم،ـؿفيادل

ماظـؼوصليمماحلرتامممإديمللعىمؼمووػلمماظللن،ممأوماجللـسممغلو ممأدلوسممؾلىمسماألصلرادممب ماظرذقدماالدؿـؿورمّقزميمالوم.اظعوعي

مم.ادلفؿشيماجملؿوسوتممتؽ مجوغىمإديمواظؿؼوظقد

م

ممذظلكممؼؿقؼلقمموالم.متؽقـقليممبقؽليممخؾقمػومواظغذائقيماظزراسقيماظـظمميفماظرذقدماالدؿـؿورمظؿعزؼزماألدودقيماظعـوصرموعن-م6

موعراسقليمميعؾوذلوممسودظليممحوطؿليممػقوطللمموهللوممدظليمأمإديمؿـدتلمأغظؿيوموضواغ موذػوصيمعؿلؼيمدقودوتمخاللمعنمإاّل

مظؾؿقلدؼوتمماظؿصلديممؿؿلدمؼعوم.بؾلدممطللممدلقوقمميفماظوثقؼيمهػذميفماظواردةمادلؾودئمتطؾققمتدسمم،اجلـل مب مظؾؿلوواة

مبل ممواظشراطيمواظؿعوونماظشػوفماظؿـلققمسؾىمواظغذائقيماظزراسقيماظـظمميفماظرذقدماالدؿـؿورمبؿشفقعمادلرتؾطيمواظػرص

ٍممغظؿليمواألمواظؼلواغ مماظلقودلوتممصعوظقليممتؼققممؼؽونموبدورهم.إجيوبقيمآثورمخؾقمأجلمعنم،ادلصؾقيمأصقوب مواظلرباع

م.حتللقـفومموطقػقليمم،حتلل ممإديمحتؿلوجمماظليتممادللوارنممظؿقدؼلدممرؼوضلروممواظؿغذؼيماظغذائيمنبوألعمادلؿعؾؼيموادلؾودرات

مأنمؿلؾ مؼمحل ممأوم،إجيوبقليًمماظؿلثرياتمونتؽمالمسـدعومأغهمأؼضومواظغذائقيماظزراسقيماظـظمميفماظرذقدماالدؿـؿورمعينؼو

متـػقلذمموؼلؿمممظؾؿللو ظيممخيضلعونممادلصؾقيمبأصقومصننمصعوظي،مشريموادلؾودراتمواظرباعٍمغظؿيواألمواظؼواغ ماظلقودوت

م.اظؿغقريات

م

مصؼلدمم،زبؿؾػليممبطلرقمماظرذلقدمماظزراسيماالدؿـؿورمتـوولمإديمتفدفمطوغًماظيتمؾودراتادلمعنمسددموجودمعنماظرشممسؾى-م7

متشلفقعممعؼدعليمميفمواظؿغذؼيماظغذائيماألعنمتضعمأنمذلغفومعنمعؾودئمصقوشيماظعودليماظغذائيماألعنمجلـيمأسضو مرؾى

مادلؾلودئممصلقوشيمميفماحلوظقليممادلؾلودراتممإدراجمإديماظؾفـليممػدصًموبوظؿوظيم.واظغذائقيماظزراسقيماظـظمميفماالدؿـؿورمزؼودة

ٍممؼللعىمم.اظصلغريةمماحلقلوزاتمموأصلقوبمماظغلذائيممواألعلنمماالدؿـؿورمتشفقعمسؾىماظرتطقزمسربم،اظؼقؿيموإضوصي مبرغلوع
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ماالدلؿـؿورممعؾودئموتطؾققماظعودلقيمادلؾؽقيمتعزؼزمإديم،اظؿواصقمسؾىمئماظؼوموغفففومؿعددؼنادلمصؾقيادلمأصقوبمذوماظؾفـي

م.واظغذائقيماظزراسقيماظـظمميفماظرذقد

م

ماألولمتشلرؼنم/أطؿلوبرموم2112ماألولمتشلرؼنم/أطؿلوبرممفرذلممب مادلؾودئمبصقوشيماظعضوؼيمؿوحيعػمسؿلمذبؿوسيمضوعً-م8

م.2114مآذار/وعلورسمم2113ماظـلوغيممتشرؼن/غوصؿربمب مدتسؼمشووراتادلمعنمذوعؾيمسؿؾقيمإديمادلؾودئمتلؿـدوم.2114

مواحمللقطمموآدلقومماظشلؿوظقيمموأعرؼؽلومماظودلطى،مموآدلقومموأوروبلوممأصرؼؼقلومميفمإضؾقؿقيمسؿلموحؾؼوتمعشووراتمسؼدتموضد

موردتمعللرتجعيممععؾوعلوتممأؼضومدئادلؾومؿضؿنوتم.األدغىمواظشرقماظؽورؼيب،مراظؾقموعـطؼيماظالتقـقيموأعرؼؽوماهلودئ

ًمموضلدمم.(صلػرم)مادلللودةممبشللنمموغقيإظؽرتمعشوورةمخاللمعن مادلؿقلدةممألعلممامووطلوالتممحؽوعلوتممادلشلووراتمميفمذلورط

موادلمدللوتمماخلوصماظؼطو موذيعقوتماظدوظقي،ماظزراسقيماظؾقٌموعمدلوتمحؽوعقي،مشريموعـظؿوتمادلدغيمواجملؿؿع

م.إضؾقؿقيومدوظقيمعوظقيموعمدلوتماخلوصي،ماخلريؼي

م

م...مدورتفوميفماظعودليماظغذائيماألعنمجلـيمضؾلمعنمادلؾودئموأضرت-م9

م

ذاهلدف
م

ماألعلنممحتؼقلقمميفمللوػممؼميذاظلممواظغذائقليمماظزراسقليمماظلـظممميفماظرذلقدمماالدؿـؿورمتعزؼزمػومادلؾودئمػذهمعنماهلدفمإن-م11

مم.اظورينماظغذائيماألعنمدقوقميفماظؽويفماظغذا ميفمؾققظماظؿدرجييماإلسؿولمدسمموبوظؿوظيمواظؿغذؼي،ماظغذائي

م

ذالغرض
م

م:إديماظوثقؼيمػذهمتلعى-م11
م

م؛رذقدًامادؿـؿورًامواظغذائقيماظزراسقيماظـظمميفماالدؿـؿورمجتعلماظيتماجلوػرؼيماظعـوصرمععوجلي-م1

مبطرؼؼليمماالدلؿـؿورممصلعقدممسؾلىممعلـفمممطللمموعللموظقوتممأدوارمعوػقيوماظرئقلق مادلصؾقيمأصقوبمػوؼيمحتدؼد-م2

م.واظغذائقيماظزراسقيماظـظمميفمرذقدة

م

مضواسلدمموالمعػصؾيمتوجقفقيمخطورومظقلًمصفيم.واضقيمععرصيمادلؾودئمتعـقهمالمعومععرصيمادلفممعنمغػله،ماظوضًمويف-ذ12

ميفماخلوضمميؽـفوموالموادع،معلؿوىمسؾىمواظغذائقيماظزراسقيماظـظمميفماالدؿـؿورمأغوا مذيقعمادلؾودئمتؿـوولم.ضوغوغقي

م.وغطوضفومؿفوظطؾقعمغظراماحملددةماظؿػوصقل
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ماظزراسقليمماظلـظممميفماظضلوظع ممادلصؾقيمأصقوبمذيقعمإجرا اتمظؿوجقهمإرورممبـوبيمتؽونمأنمإديماظوثقؼيمػذهموتفدف-ذ13

معلنممواظؿكػقلفممـشلودمادلماالدلؿـؿورممتشلفقعممدلوا ممحلد ممسؾلىممميؽـفوماظيتمادلؾودئمحتدؼدمخاللمعنموذظكم،واظغذائقي

مم.ؼيواظؿغذماظغذائيمظألعنماحملؿؿؾيمادلكورر

م

ذوالـطاقذالطبقعة
م

ممبوجلىممبفلوممادلعؿلولمماظؼوئؿليمماالظؿزاعلوتممعلعممؼؿواصلقمممبوموتطؾقؼفومتػلريػوموجيىمعؾزعيموشريمروسقيمادلؾودئمػذه-ذ14

مواظدوظقليمماإلضؾقؿقيمكاظصؽومسؾقفومتـصماظيتماظطوسقيمظالظؿزاعوتماظواجىماالسؿؾورمإؼال مععمواظدوظي،ماظورينماظؼوغون

مادلؾلودئممبـودمعنمبـدمأيمتلوؼلمجيىموالم.وعمدلوتفوماظورـقيماظؼوغوغقيمظؾـظمموصؼوموتطؾقؼفوملريػوتػموؼـؾغيم.ـوصذةاظ

مم.اظدوظيماظؼوغونممبوجىماظدولمعنمدوظيمأؼيمهلومدبضعموغوغقيضماظؿزاعوتمأيمؼؼوضمأومحيدمأغهمسؾى

م

ماحلقلوزاتممألصقوبماخلوصمبوظدورماظؿلؾقممععمسودلقو،مظؾؿطؾققمضوبؾيمظؿؽونمصقغًموضدماظـطوقمسودلقيمودئادلؾمػذهمإّن-ذ15

موػليمم.واظؿغذؼليمماظغذائيماألعنمععوجليميفماآلخرؼن،مادلصؾقيمأصقوبمععمبوالذرتاكماظعومل،مأسبو مذيقعميفماظصغرية

مم.واظغذائقيماظزراسقيماظـظممعراحلموذيقعماظؼطوسوتمذيقعمسؾىمظؾؿطؾققمضوبؾيمتؽونمؽيظمعصؿؿي

م

ذادلدتفدفونذادلدتخدمون
م

منؼادلؿلثرمأومعـفومادللؿػقدؼنمأومواظغذائقيماظزراسقيماظـظمميفمبوالدؿـؿوراتمادلعـق مادلصؾقيمأصقوبمإديمادلؾودئمتؿوجه-ذ16

م:صقشؿؾونماألوديمبوظدرجيمادلؾودئمػذهمعنمادللؿػقدونمأعوم.بفو
م

ماظدول؛ذ-1

ماظدوظقي؛ماحلؽوعقيمادلـظؿوتذ-2

ماخلوص؛ماظؼطو معمدلوتذ-3

مم؛واظصـودؼقمواجلؿعقوتمادلوسبيمواجلفوتمقيؾاظؿؿوؼمادلمدلوتذ-4

مماإلرذود؛موعمدلوتمواجلوععوتماظؾقٌمعمدلوتذ-5

مادلدغي؛ماجملؿؿعمعـظؿوتذ-6

مم؛احملؾقيماجملؿؿعوتذ-7

م.ادللؿفؾؽونذ-8

 م
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ذذوالغذائقةذالزراطقةذالـظمذيفذالرشقدذالستثؿاراذمبادئ

م

مؿوجقفلوتمبمعشلػوسيمماظعشلرةممادلؾلودئممخؿوعلوممعلرضموؼمادلػوػقؿي،موراإلرمثّمموعنمادلؾودئمػقؽلمأوالمماظؼلمػذامؼؿـوول-م17

مم.عؾدأمطلمؿقؼققظماظالزعيمودوئلاظمتوضح

م

ماهلقؽل
م

ميفماظرذلقدمماالدلؿـؿورممظضلؿونمماجلورؼيماظطؾقعيمؼوضحممبومعؿواصؾيمإجرا اتمبلغفومؼوحيمبلدؾوبمادلؾودئمػذهمصقغً-م18

مظالدلؿـؿور،مماإلجيوبقليممثلورماآلمتعزؼلزممدلوا ممحلد ممسؾلىممادلؾودئمؿـوولتوم.ادؿقعوبهمؿشفقعظوم،واظغذائقيماظزراسقيماظـظم

م.واظؿغذؼيماظغذائيماألعنمحتؼققميفمتلفمماظيتمواآلظقوتماظعؿؾقوتمشفقعوت

م

ًمموضد-م19 ممللؿؽؿلمصُقم.واظؿغذؼليمماظغلذائيممظألعلنمماألوجلهممادلؿعلددةممادلؿؽوعؾليممطؾقعليماظموضلحمتمطرؼؼليمبمادلؾلودئممػلذهممذيعل

مجلرا اتمإلامػليممادلؾودئوم.واظؿغذؼيماظغذائيماألعنمحتؼققمعنمؼؿفزأمالمجز امطؾفومتعؿربمداسؿيمعؾودئمبؿلعيم1مادلؾدأ

ًمماظلواردمماظلـصموم،واظغذائقيماظزراسقيماظـظمميفماظرذقدمظالدؿـؿورماألدودقي مادلـودلؾيمماظودلقؾيممصقعلرضممعؾلدأممطللممحتل

مؼؽونماألخرىماحلوالتمبعضميفمأعومؾدأادلمؿطؾققظمضرورؼيماظودوئلمطلمتؽونمضدموالت،احلمبعضميفم.اإلجرا مظؿقؼقق

م.اخلوصمدقوضهمحبلىمطلمادلؾودئ،محتؼققمأدوظقىمقدؼدبؿمعلؿكدممطلمؼؼوممأنموؼـؾغيم.اظصققحمػوماظعؽس

م

ذادلػاهقؿيذاإلصار
م

مإديمواالجؿؿلوسيممواالضؿصلوديممادلوديماظوصولمبػرصمتاألوضومذيقعميفوماظـوسمطلمؼؿؿؿعمسـدعوماظغذائيماألعنمؼؿقؼق-م21

معوصلورةممحقلوةممصقعقشلونمماظغذائقليممأذواضفلممموؼـودلىمماظغذائقليمموحؿقوجلوتفممبمؼػيماظذيموادلغذيموادللعونماظؽويفم غذااظ

ماجلللممموادلؿكدامممواالدلؿؼرارممواظوصلولممصراظؿلواممصفليمماظغلذائيممظألعلنمماألربعيماألدودقيماألبعودمأعوم.واظصقيماظـشوط

مإديمبوظـللؾيممحومسليممتغذوؼليمموسـوصلرمماسؿؾلوراتممحيؿلويممبعدمطلمصننمدائؿومصراحيمؼظفرمالماألعرمأنموععم.ظألشذؼي

مادلـودلىممبوظشلؽلمماظؿغذؼليممععوجلليممإنم.واألدلرمماألصرادمرصوهومظؾغذا ماظورـقيماالضؿصوداتمب ماظؼوئؿيماظلؾلؾيمحؾؼوت

ماجللودةممعلنممعؼؾولمعلؿوىمسؾىومطوصقيمحرارؼيملعراتبماألشذؼيمونلؿفؾؽؼماألوضوتمذيقعميفماظـوسمذيقعمأنمعينت

مأذواضفلممموتـودلىمماظؿغذوؼليممبوحؿقوجلوتفمممتػليمماظليتمم،واظللالعيممادلغذؼيمادلوادمربؿوىومواظؿـو ماألصـوفمخصمصقؿو

مم.واظرسوؼيمواظؿعؾقممدؾقؿيموصقيمصققيمبقؽيمجوغىمإديمواظصقي،ماظـشوطمورةعوصمحقوةمؼعقشوامطيماظغذائقي

 ذ
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م:اظوثقؼيمؿوىحملمدوسطلمقفوسؾمادلؿػقماظؿوظقيماظوثوئقمسؾىمؾودئادلمػذهمؼومت-م21
م

م1948ماألولمطلوغونم/دؼللؿربمم11ميفمادلؿقلدةممظألعلممماظعوعليممؿعقليماجلماسؿؿدتهم-ماإلغلونمحلؼوقماظعودليماإلسالن-م1

مادلعـقي؛ماألررافمظؾدولمادلؾزعيماإلغلونمحؼوقمععوػداتمعنموشريه

ميفماظلدوظيمماظعؿللممعلممترممؿؿلدهماسم-ماظعؿللمميفماألدودلقيممواحلؼلوقممادلؾلودئممبشللنمماظدوظقليمماظعؿللممعـظؿيمإسالن-م2

م؛1998محزؼران/ؼوغقو

م-ماظلورينمماظغلذائيمماألعلنممدلقوقمميفمطلوفممشلذا مميفمظؾقلقمماظؿدرجييماإلسؿولمبشلنمسقياظطوماظؿوجقفقيمادلؾودئ-م3

م؛2114مسومميفمواظزراسيماألشذؼيمعـظؿيماسؿؿدتفو

مادلؿقلللدةمظألعلللمماظعوعللليماجلؿعقللليماسؿؿدتلللهم-ماألصلللؾقيماظشلللعوبمحؼلللوقمبشللللنمادلؿقلللدةماألعلللممإسلللالن-م4

م؛2117مأؼؾول/دؾؿؿربم7ميف

ميفمادلؿقلدةمماألعممظدىماإلغلونمحؼوقمذبؾسمأؼدػوم-ماإلغلونموحؼوقماظؿفورؼيماألسؿولمبشلنماظؿوجقفقيمادلؾودئ-م5

م؛2111محزؼران/ؼوغقو

ماظغلذائيمماألعلنممدقوقميفمواظغوبوتماألمسوكموعصوؼدماألراضيمحلقوزةمادللموظيمظإلدارةماظطوسقيماظؿوجقفقيمادلؾودئ-م6

م؛2112مأؼور/عوؼوميفماظعودليماظغذائيماألعنمجلـيماسؿؿدتفوم-ماظورين

مواظؼضلو مماظغلذائيمماألعنمدقوقميفمادللؿداعيماحلفمماظصغريةماألمسوكمعصوؼدمظؿلع ماظطوسقيماظؿوجقفقيماخلطوط]-م7

م[.2114محزؼران/ؼوغقوميفماألمسوكمعصوؼدمجلـيماسؿؿدتفوم-ماظػؼرمسؾى

م

معلنممواظغذائقليمماظزراسقليمماظلـظممميفماظرذقدماالدؿـؿورمممورديمقيطقػمحتدؼدامتؿـوولمؽيظماألدوسمػذامسؾىمادلؾودئمؼومت-م22

ٍمماإلضلويفمماظدسممسؾىمؼعؿؿدوامأنمادلؾودئمعلؿكدعيموسؾىم.واظؿغذؼيماظغذائيماألعنمتعزؼزمأجل ماظؿوجقفلوتممعلنمماظـلوت

م.ربددةمضضقيمبشلنمؿػوصقلاظمعنمادلزؼدمإديمحيؿوجونمؿوحقـمصقي،إضومدسممودقؾيمبوسؿؾورػوماظوثوئقمػذهميفمةاظوارد

م

موسلدممموادلللوواة،مماألصلراد،ممجلؿقلعمماإلغللوغقيمماظؽراعليمم،وتمررػومادلؾودئمػذهمذيقعميفمادلؿلصؾيماظشوعؾيماظؼقممتؿضؿن-م23

موادلللو ظي،ممواظشلػوصقي،ممون،اظؼوغمودقودةماالجؿؿوسقي،مواظعداظيموادلشورطي،مواظؿشوورماجلـل ،مب موادللوواةماظؿؿققز،

مأومادلؿعؿلدةممألصعلولمامعلنممطللممسؾلىمموؼـطؾلقممادلؾودئمأدوسمقشؽلصم"اظضررمإحلوقمسدم"معػفوممأعوم.ادللؿؿرمواظؿقل 

مم.اإلشػولمأوماظالعؾوالة

م

ذوالتغذوةذالغذائيذاألمنذحتؼققذيفذادلداهؿةذ:1ذادلبدأ
م

مإديمبوظـللؾيمموخوصليممواظؿغذؼي،ماظغذائيماألعنمسؾىموقإجيوبمأثرام،ئقيواظغذاماظزراسقيماظـظمميفماظرذقدماالدؿـؿورمورسمي-م24

م:خاللمعنموذظكماظعودلي،موأ/وميواإلضؾقؿمواظورينمواحملؾيمياألدرملؿوىادلمسؾىمضعػوماألطـرمظػؽوتا
م
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معنمواحلدمؼوصقي،اظـماظـوحقيمعنموادلـودؾيموادلؿـوسيمدلغذؼياومادللعوغيمشذؼيظألمادللؿداع مواإلغؿوجقيمإلغؿوجامزؼودة-م1

م؛اظغذا معنموادلفدرماظػوضد

ممظؾغذا ؛ماظذاتيماإلغؿوجمسؾىمواظؼدرةماظدخلمحتل -م2

م؛واظغذائقيماظزراسقيماظـظممعروغيموزؼودةمبفو،مادلؿصؾيماألدودقيماظؾـقيوماجلّقدماألدا مذاتماألدواقمتعزؼز-م3

مواظرسوؼليمماألرػلولممورسوؼليممواظؿؽـوظوجقلوممواظطوضليمماظصلقيممواظصلرفمماظـظقػليممادلقلوهممسؾلىمماحلصولمصرصمتعزؼز-م4

مم.دالعؿفومسؾىمواحلػوزموتوصريػومادلغذؼيماألرعؿيمإسدادمطقػقيموتعؾقمماظصققي،

م

ذذوالشامؾةذادلدتدامةذاالقتصادوةذالتـؿقةذيفذادلداهؿةذ:2ذادلبدأ
م

م:خاللمعنموذظكمواظشوعؾي،مؿداعيادللماالضؿصودؼيماظؿـؿقيميفمواظغذائقيماظزراسقيماظـظمميفماظرذقدماالدؿـؿورملوػمؼ-م25
م

مادلػووضلليميفمواحلللقماجلؿعقللوت،متؽللوؼنمحرؼلليمأيم،اظدوظقلليماظعؿلللمدلـظؿلليماألدودللقيماظعؿلللمععللوؼريماحللرتام-م1

ميفماظؿؿققزؼليممادلؿوردلوتممسؾلىممواظؼضلو مماألرػول؛مسؿلموإظغو م،واإلظزاعيماظؼلريماظعؿلمسؾىمواظؼضو ماجلؿوسقي،

مماظعؿل؛معؽون

مأو/ومادلفـقليممواظصلقيممواظللالعيمماظعؿلمزروفمحتل مخاللمعنماظالئقماظعؿلموتعزؼزمجدؼدة،مسؿلمصرصمخؾق-م2

مماظوزقػي؛ماظؿؼدممأجلمعنماظؿدرؼى

م،اظللوقممإديمواظـػلوذممادلشلورؼعممإضوعيمصرصموتعزؼزمسودظي،مسؼودمخاللمعنمعشرتطيمضقؿيموتوظقدماظدخل،محتل -م3

م؛وغفوؼؿفوماظلؾلؾيمبداؼيميفمادلصؾقيمأصقوبمإديمبوظـلؾيمأممادلزرسيمعلؿوىمسؾىمكذظمأطونمدوا 

ماظؼلدرات؛مموتـؿقليممواظؿعؾلقممماظؾقلوثممعـللمماظعوعليممواخللدعوتمماظللؾعمموتلوصريمماالجؿؿوسقليمماحلؿوؼيميفمادللوػؿي-م4

مماظلوق؛موأدا م،األدودقيماظؾـقيومواظؿؿوؼل،

مظللؾلممحتللقـومماظؿلكزرممعلنممضلدرممأضصلىممحتؼقلقممأجللممعنم،واظشراطيمواظؿـلققماظؿعوونمعنمؾؿزؼدظمػرصاظمتطوؼر-م5

م.اظعقش

م

ذادلرأةذومتؽنيذاجلـدنيذبنيذادلداواةذتشجقعذ:3ذادلبدأ
م

م:خاللمعنم،ادلرأةمنّؽميمأنوماجلـل مب مادللوواةمعززؼمأنمواظغذائقيماظزراسقيماظـظمميفماظرذقدماالدؿـؿورمذلنمعن-م26
م

مم؛وععوضوتفممفماحؿقوجوتمسؾىمبـو ماظـوسمعجلؿقماظعودظيمادلعوعؾيمضؿون-م1

مماجلـس؛مغو مأدوسمسؾىماحلؼوقمتـؿفكمأوممتققزمسؾىمتـطويماظيتموادلؿوردوتماظؿدابريمذيقعمسؾىماظؼضو -م2

مةواالدؿشلورممواإلرذلودمماإلغؿوجقليممواألدواتموادللدخالتمماظطؾقعقليمموادللواردمماألراضليممسؾلىمماحلصولمصرصمتعزؼز-م3

مماظؼرار؛مصـعميفموادلشورطيمعؾوعوتوادلمواألدواقمواظؿدرؼىمواظؿعؾقممادلوظقيموتواخلدع
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مادلشلورطيممتعققمواظيتماجلـسمغو مسؾىماظؼوئؿيماظؼقودمداركظؿمعؾؿؽرةموخدعوتموعـؿفوتموتدابريمأدوظقىماسؿؿود-م4

م.واظؼقودة

م

ذذومتؽقـفمذالشبابذإشراكذ:4ذادلبدأ
م

م:اللخمعنم،ؽقـفمميوماظشؾوبمواظغذائقيماظزراسقيماظـظمميفماظرذقدماالدؿـؿورمؼشرك-م27
م

موداإلرذلممخلدعوتموماإلغؿوجقلي،ممواألدواتموادللدخالتمماظطؾقعقليمموادللواردمماألراضليممسؾلىمماحلصلولممصلرصممتعزؼز-م1

ماظؼرار؛مصـعميفموادلشورطيموادلعؾوعوت،مواألدواق،م،مادلوظقيومشورؼياالدؿمواخلدعوت

مسؿللممسؾلىمماحلصلولممأو/ومقؿفمإغؿلوجممزؼودةمأجلمعنمظشؾوبامإديمواظؿوجقهمواظؿعؾقممظؾؿدرؼىمعؽّقػيمبراعٍمتوصري-م2

مم؛مورؼعشادلمإضوعيمصرصمأومئقال

مربرطلوتممعلنممؼؽوغوامطيماظشؾوبمجلذبماظؿؼؾقدؼي،مبودلعورفمادلؼرتغيماجلدؼدةمواظؿؽـوظوجقوتماالبؿؽورمتشفقع-م3

م.واظغذائقيماظزراسقيماظـظمميفماظؿغقري

م

ذوادلقاهذوالغاباتذاألمساكذومصاودذاألراضيذحقازةذاحرتامذ:5ذادلبدأ
م

ماحلؼلوقممذظلكمميفممبومرتعفو،حتومظؾققوزةماظشرسقيماحلؼوقمبؽوصيمواظغذائقيماظزراسقيماظـظمميفماظرذقدماالدؿـؿورمعرتفؼ-م28

م:ععمذقوومتموذظكماظعوعيمادلؾؽقيمسنمصضالمواظعرصقيماظرمسقيمشري
م

ماظغلذائيمماألعنمدقوقميفموبوتواظغماألمسوكموعصوؼدماألراضيمحلقوزةمادللؿداعيمظإلدارةماظطوسقيماظؿوجقفقيمادلؾودئ-م1

م؛اظورين

مواظؼضلو مماظغلذائيمماألعنمدقوقميفملؿداعيادلماحلفمماظصغريةماألمسوكمعصوؼدمظؿلع ماظطوسقيماظؿوجقفقيماخلطوط]-م2

م.[اظػؼرمسؾى

م

ذهآثارذمنذوالتخػقفذادلـاخذتغريذمعذالتؽقفذيفذوادلداهؿةذالطبقعقةذادلواردذطؾىذاحلػاضذ:6ذادلبدأ
م

مادلـلوخممتغلريممآثلورممعنماظؿكػقفميفملفمتومعززػووتماظطؾقعقيمادلواردمواظغذائقيماظزراسقيماظـظمميفماظرذقدمدؿـؿوراالمػظحي-م29

م:خاللمعنم،ععهماظؿؽقفميفو
م

مم اظؾقوظوجي؛مواظؿـو مواظغوبوتموادلقوهمواظرتبيمواألراضيماهلوا مسؾىماظلؾؾقيماآلثورمسالجومادلكوررمدبػقف-م1

مماجلقين؛مواظؿـو ماظؾقوظوجيماظؿـو مذظكميفممبوم،صقوغؿفووموظوجقيؼؽاإلماظـظممخدعوتمدسم-م2

ماإلغؿلوجممطػلو ةممظؿعزؼزماظلؾلموحتدؼدمواالدؿفالكمواظـؼلمواظؿففقزمواظؿكزؼنماإلغؿوجميفمواظػواضدماهلدرمعنمداحل-م3

مماظـوغوؼي؛مظؾؿـؿفوتمأو/ومظؾـػوؼوتمادلـؿٍمواالدؿكدام



 

9 

ماآلثلورممأعلوممماظصؿودمسؾىم،اظصؾيمذاتماظعقشمطلىمودؾلمياظداسؿموادلوائلمذائقيواظغماظزراسقيماظـظممضدرةمزؼودة-م4

ماغؾعوثلوتممسؾلىممطلذظكممؼضليمتمأو/ومػفدبماظيتماظؿؽقفمتدابريماللخمعنم،ادلـوخمظؿغريماألجلمواظطوؼؾيماظؼصرية

ممممؽـو؛مذظكمطونمحقـؿوماحلراريماالحؿؾوسمشوزات

مم،واظؿؽـوظوجقلوتممدلوتمادلؿورمأصضللممعلعممواظعؾؿقليمماظؿؼؾقدؼليممفادلعلورممجإلدعلوممممؽـليممادرتاتقفقوتمادؿؽشوفذ-5

مم.ادللؿدامماظؿؽـقفمتعزؼزمأجلمعنم،عـالماظزراسقيماإلؼؽوظوجقيماظـفٍمخاللمعن

م

ذالتؼؾقدوةذوادلعارفذالثؼايفذالرتاثذاحرتامذ:7ذادلبدأ
م

م:خاللمعنماظؿؼؾقدؼي،مورفوادلعماظـؼويفماظرتاثمواظغذائقيماظزراسقيماظـظمميفماظرذقدماالدؿـؿورمرتمحي-م31
م

مواألشذؼليممظؾزراسليممؾقياحملماظـظممصخيمصقؿوموخوصيمواالبؿؽور،مظؿـو امجوغىمإديماظؿؼؾقدؼيمادلعورفمودسممتـؿ -م1

م؛واذيادلموعربيمادلزارس موحؼوقمواظؾذور

مادلضّرة؛مشريماظؿؼؾقدؼيمادلؿوردوتماسؿؿودوم،اظضررمعنماظـؼويفماظرتاثمعواضعمصون-م2

مومبواصؼليمم،واظؿؼوظقلدمماظعلرفممععمؼؿػقممبوماظـؼويفماظرتاثمتلوؼقمسنمجتياظـومظؾؿـوصعمعـصفومسودلممتؼودمتوصري-م3

مادلؿوردوت؛مأوماالبؿؽوراتمأومادلعورفمتؾكمأصقوبموعشورطي

م.ثؼوصقوموعـودىموعؿـو موعغذمآعنمشذائيمغظومميفمادللؿفؾكمرشؾيمريوؼي-م4

م

ذوالصحقةذونةادلأمذاإلنتاجقةذالـظمذتعزوزذ:8ذادلبدأ
م

م:خاللمعنمواظصققي،مدللعوغياماإلغؿوجقيماظـظممواظغذائقيماظزراسقيماظـظمميفماظرذقدماالدؿـؿورمعززؼ-م31
م

مظؿقؼقلقممػوعليممسـوصلرممبوسؿؾورػلومماظؿغذوؼليمموضقؿؿفلومموجودتفلوممواظزراسقليمماظغذائقليممدلـؿفوتامبلالعيماالسرتاف-م1

ممواظدوظقي؛ماحملؾقيماألدواقمإديماظوصول

ٍمموجلودةمماإلغؿوجقيمحتل مأجلمعنماظـؾوتقي،ماظصقيمسنومورصوػفوموتاغاحلقومصقيمسنمادللموظقيمحتؿل-م2 مادلـلؿ

ممعلؿدام؛مسبومسؾىمواظلالعي

مصلقيممسؾلىمماحملؿؿؾليممادلكوررمعنمؿؼؾقلاظوماإلغؿوجمطػو ةمظؿعزؼزماظزراسقي،موادلكرجوتمادلدخالتمإدارةمحتل -م3

ماظؾقؽي؛مواحلقوانماإلغلون

مدرتاتقفقوتالامؼوؼيتمذظكميفممبوم،واظغذائقيماظزراسقيماظـظمماعؿدادمسؾىماظعوعيماظصقيمتؿفددماظيتمكوررادلمإدارة-م4

م.داسؿياظمواردادلوماألدودقيماظؾـقيمععمسؾؿي،مأدوسمسؾىماظؼوئؿيماألشذؼيمعراضؾيموبراعٍ

 ذ
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ذالوصولذوسفولةذبالشؿولذتتدمذلؾتظؾمذوآلقاتذوطؿؾقاتذلؾحوكؿةذهقاكلذإدراجذ:9ذادلبدأ
م

موآظقلوتمماظؼلرارممصلـعمظمسؿؾقوتومإجرا اتومؾقوطؿيظمػقوطلمسؾىمواظغذائقيماظزراسقيماظـظمميفماظرذقدماالدؿـؿورمشؿؿلؼ-م32

م:خاللمعنم،واظشؿولمبوظعدلمتؿلممؾؿظؾمظ
م

موذػوصي؛موعـصػيمذوعؾيمبطرؼؼيمادلعؾوعوتموتؾودلماظػلود،مسنمبعقداموتطؾقؼهماظؼوغونمدقودةماحرتام-م1

ماظؼلراراتممادبلوذممضؾللممدسؿفلمممسؾلىممواحلصلولمماالدلؿـؿورؼيممتبلوظؼراراممؼؿللثرونممضدماظذؼنماألررافمععماظؿعوعل-م2

مواحلرةماظـشطيمشورطيادلموضؿونماظؼوئمماظؼوىمعوازؼنماخؿاللمؿؾوراالسمس ميفماألخذمععمدللوػؿوتفم،ماالدؿفوبيو

موذبؿوسوت؛مأصرادمعنماتبوالدؿـؿورمادلؿلثرةمظؾشرائحمةريوادللؿـمودصيواهلمػعوظياظو

مماألصؾقي؛ماظشعوبمحبؼوقمؼؿعؾقمصقؿوموادللؿـريةموادللؾؼيماحلرةمادلواصؼيمغقلمإديمظلعيا-م3

مبل مماظػلوارقمموتراسليمموسودظليمممتققزؼليممشريمادلـوزسوت،ميوتلوؼمواظؿظؾممظؾودوريموآظقوتمإدارؼيمإجرا اتمتوصري-م4

مم.وذػوصيمادلـودىماظوضًمويفمععؼوظيملدعوربومإظقفو،ماظوصولموميؽنموصعوظيماجلـل 

م

ذذوالشػافقةذادلداءلةذوضؿانذآلثاراذاستعراضذ:10ذبدأادل
م

مواظؾقؽقليممواالجؿؿوسقليمماالضؿصلودؼيمماآلثلورممالدلؿعراضممآظقلوتممواظغذائقليمماظزراسقليمماظلـظممميفماظرذلقدمماالدلؿـؿورممشؿلؼ-م33

م:خاللمعنم،ادلعـق مادلصؾقيمأصقوبمجلؿقعم،صوسؾيمجفيمطلمظدىموصقيواظشػمادللو ظيمضؿونظومواظـؼوصقي،
م

مذبؿوسلوتمموإذلراكمم،واحملؼؼليمماحملؿؿؾليممظًثلورمموتشلورطقيمموعللؿؼؾيممعللؾؼيممتؼققؿوتماآلظقوتمتؿقحمأنمضؿون-م1

مادلعـق ؛مادلصؾقيمأصقوب

مماآلثور؛موضقوسماألدوسمخطوطمحتدؼد-م2

ممادلعـق ؛مادلصؾقيمأصقوبمععمبوظؿعوونماحملؿؿؾيملؾؾقياظمًثورظماظؿكػقػقيماظؿدابريمدؼدحت-م3

مادلصؾقي؛مأصقوبمإديماظـؿوئٍموإبالغمبوغؿظومماظؿغقرياتمتؼققم-م4

ماالظؿزاعلوتممأو/ومبفلوممادلعؿولماظورـقيمظؾؼواغ ماالعؿـولمسدممأو/وماظلؾؾقيماآلثورمحوظيميفمسالجقيمإجرا اتمتـػقذ-م5

م.بفومادلعؿولماظؿعوضدؼي

 م
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ذوالتطبققذدؤولقاتادلوذاألدوار

م

ماظزراسقليمماظلـظممميفمللؿوؼوتمادلمذيقلعممسؾلىمموإجرا ػومةاظرذقدمياظزراسقماتاالدؿـؿورمتشفقعمقيطقػماظؼلممػذامؼؿـوول-م34

مادلللؿكدع ممعلنممطللممضؾللممعلنممؿطؾقلقمظاموخقلوراتممللموظقوتمادلوماألدوارمأّعلومم.بلذظكممؼومتماظيتمواجلفوتم،واظغذائقي

م.ظؿوظياماظؼلمميفمصرتدمظرئقلق ،ا

م

ذالدول
م

ميفمظؾقلقمماظؿلدرجييمماإلسؿلولمموسلنممواظؿغذؼلي،مماظغذائيماألعنمنضؿومسنملموظيادلماظرئقلقيماظػوسؾيماجلفوتمػيماظدول-م35

معلنمموطفلز مم.ضلعػومماألطـرماظػؽوتمدقؿوموالماألصراد،مجلؿقعمتـػقذػوومؿفووريوؼماإلغلونمحؼوقمواحرتامماظؽويف؛ماظغذا 

ممدللوتمادلمجلؿقلعمممبوجؾفلوممميؽنمواضقيمتوضعوتمتضعمأنمهلومؼـؾغيمواظؿغذؼي،مذائياظغماألعنمضؿونميفماظدولمدور

مأغظؿليممدلنّممربسلمم،سؿؾقوتفلومميفماإلغللونممحؼلوقممحتلرتمممأنماظؼضوئقي،موالؼؿفومضؿنمأو/ومأراضقفوميفمادلؼقؿيماظؿفورؼي

مم.ؾؿؾودئظمدؾوطفوماعؿـولمتضؿن

م

ماظلدولممتضلعممأنموؼـؾغليمم.أراضلقفوممداخللممواظؿغذؼليمماظغذائيمألعنامتضؿنمبطرؼؼيمادلؾودئمػذهماظدولمتطؾقمأنمؼـؾغي-م36

مظؾؿكػقلفممتودلقعفوممميؽلنممأعونموذؾؽوتم،اظطوؼلمادلدىمسؾىمعلؿؼرةمتؽونماالجؿؿوسقيمظؾقؿوؼيمورـقيمادرتاتقفقوت

مأطـرمسؾىم،أخرىمأزعوتمومصدعوتومي،اظطؾقعقمواظؽوارثماظغذائقي،مادلوادمأدعورمتؼؾىمسنماظـوجتيماظلؾؾقيمراآلثومعن

مم.ضعػوماظػؽوت

م

ماظرذلقدمماالدلؿـؿورممتعزؼزمإجرا اتمذيقعمأنمعنماظؿلطدمصعؾقفوم.وإغػوذػوماظؼواغ مضعومصعقدمسؾىمأدوديمدورمظؾدول-م37

مؼؾقظفلومماظليتمماظؼوئؿيماالظؿزاعوتمععمؿلؼيوعمعؿػؼيمدوا ،محد مسؾىمواخلورجماظداخلميفم،واظغذائقيماظزراسقيماظـظمميف

مادلعؿلولممواظدوظقليمماإلضؾقؿقيماظصؽوكممبوجىماظطوسقيمالظؿزاعوتظماظواجىماالسؿؾورمإؼال مععموظي،واظدماظورينماظؼوغون

محؼلوقممذبلولمميفمبوظؿزاعوتفلومماظوصلو ممأجللممعلنمماظداخؾقليممظؾلقودلوتممطوصقليممعللوحيممسؾىماحلػوزمظؾدولموؼـؾغيم.بفو

معمدللوتممأومدولمعلعمماظؿفورؼليممسؿلولموألبمادلؿصلؾيمماظلقودليممأػلدافممحتؼققمإديمدعقفومظدىمادلؾودئموتطؾققماإلغلون

متطؾققمسنماظدولمحتفممأنمجيىم،غػلهماظوضًمويفم.االدؿـؿورؼيماظعؼودمأومادلعوػداتمخاللمعنمعـالم،أخرىمجتورؼي

م.األخرىماظدولمسؾىماخلوصيمدقودوتفومصرضمعنمميّؽـفوممبومأوماخلوصيماحلؿوئقيمعصوحلفومتعزؼزمبفدفمادلؾودئ

م

مأدلوسممأعلومم.اظرذقدماخلوصماالدؿـؿورمجلذبمادلمدلقيوماظؿـظقؿقيماظؾقؽيمسنمصضالممتؽقـقيمديدقومدسممظؾدولمؼـؾغي-م38

مادلؿعؾؼليمماجمللوالتمميفمغظؿليمواألمواظؼواغ متاظلقودومب مواالتلوقماظؿؿودكمفوصمؿؿؽقـقياظمواظلقودقيمادلمدلقيمؾقؽياظ

مواظؿفلورةمماألدودلقيمماظؾـقليموموادلقوهمواظغوبوتماألمسوكموعصوؼدماحلقواغقيماظـروةمذظكميفممبوم،واظغذائقيماظزراسقيموظـظمب

مواظؿغذؼلي،مموجودتفلو،مماألشذؼليممودلالعيمماظعوعيمواظصقيمواظؿعؾقممواظؾقوثماظرؼػقيمواظؿـؿقيماضيواألرمواظطوضيمواظؾقؽي
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مـللققمواظؿماظؿكطلقطممخلاللممعنمواالتلوقماظؿؿودكمتعزؼزمعنمؼزؼدم.وشريػوماالجؿؿوسقيمواحلؿوؼيمواحلواصز،مىواظضرائ

ماحملؾقليممادلعلوعالتممخلصممصقؿوماظلقودوتماتلوقمتـوولموجيىم.اظؼطوسوتمب معومويفمادلؿعددةماظؼطوسوتمؼشؿلماظذي

مم:خاللمعنمادلصؾقي،مأصقوبمأغوا موطوصيم،دوا محد مسؾىمواألجـؾقي
م

ممودئ؛ادلؾمتعؿقممصعقدمسؾىمواظػرصماظـغراتمظؿقدؼدماظؼوئؿيمغظؿيواألمواظؼواغ ماظلقودوتمادؿعراض-م1

مواظغذائقليمماظزراسقليمماظلـظممميفماالدلؿـؿورممدقودوتميفمادلصؾقيمأصقوبمذيقعمدلؿـؾيمجدوىمذاتمعشورطيمتعزؼز-م2

ماظلقودوت؛مصـعمأو/و

ممادللو ظي؛وماإلغػوذموآظقوتم،وعلؿؼرةمذػوصيمأغظؿيوم وضواغمدقودوتمتطوؼرمأومفقتؽقمخاللمعنمادلؾودئمتعؿقم-م3

ماحلؽوعي؛معلؿوؼوتمؿؾفزبمسؾىمواظدسمماظؿـلققمضؿون-م4

ماظصؾي؛مذاتماحلؽوعقيمواألجفزةموادلوارد،مواحلواصز،مواخلدعوتمادلعؾوعوتمإديماظؿؿققزيمشريماظوصولمضؿون-م5

مشلريممبطرؼؼيمادلـوزسوتمحلمأجلمعنمضوغوغومادلؾزعيمواآلظقوتموادلكؿصيماحملوؼدةمواإلدارؼيماظؼضوئقيماألجفزةمدسم-م6

مم.وذػوصيماظؿوضقًموحلـيماظلعرموعؼؾوظيماظؾؾوغمودفؾيموصعوظيماجلـلوغقيمؿؾوراتظالسميقوعراسموعـصػيممتققزؼي

م

مواإلضؾقؿقليممواظورـقليمماحملؾقيمادللؿوؼوتمسؾىمادلؿعددؼنمادلصؾقيمأصقوبمتشؿلماوأررمبراعٍمإغشو مسؾىمظدولامُؼشَفع-م39

م.ادلؾودئمػذهمظؿطؾققمورـقيمادرتاتقفقوتمصقوشيمأجلمعن

م

ماظؾـقليممذظلكمميفممبلوممواظغذائقليمماظزراسقليمماظلـظممميفمظالدلؿـؿورممضرورؼياظماظعوعيمواخلدعوتماظلؾعمتؼدممأنمظؾدولمؼـؾغي-م41

مؼللؿوجىمموضلدمم.وشريػلومماالجؿؿوسقلي،ممواحلؿوؼيماظصققي،مواخلدعوتمواظؿعؾقممواظؿـؿقيمواظؾقوثمواظطوضيم،األدودقي

ماظلدولمممتؾلكممالموحقـؿلومم.واخللدعوتمماظللؾعممػلذهممؿلوصريمظموادلمدلقيماظؾشرؼيماظؼدراتميفمالدؿـؿورظماألوظوؼيمعـحمذظك

ماظعلوممماظؼطوس مب مشراطوتاظمضوعيإلمصرصمسنماظؾقٌمـؾغيؼماظضرورؼي،موتواخلدعماظلؾعمذيقعمظؿوصريمطوصقيمعوارد

مم.واخلوص

م

مفلومدسؿومبلغػللفممماظصغريةماحلقوزاتمأصقوبمجيرؼفوماظيتماتدؿـؿورالامظؿؿؽ ماظواجؾيماألوظوؼيمإسطو مظؾدولمؼـؾغي-م41

مؼواجففلومماظليتمموادلعوضلوتمماالحؿقوجلوتممععوجلليممجيلىموم.احمللددةمموضقلودػمممفماحؿقوجلوتممعراسوةمععمو،وادؿؽؿوهل

متـؿقليممتؿـلوولمماظليتممواالدلرتاتقفقوتممغظؿليمواألمظؼلواغ مواماظلقودلوتمميفمؼلـعؽسمممبلومماظصلغريةمماحلقلوزاتممأصقوب

مواظؿلدرؼىممواظؿعؾلقمممادلوظقليممواخللدعوتممؿشلورات،مدواالمواإلرذلودممادللدخالتممإديماظوصولمحتل مخاللمعنم،اظؼدرات

محتلل ممذللغفوممعلنمماظليتممقلوتمواظؿؽـوظوجمادللدخالتممسؾلىمماحلصولمصرصمتعزؼزماظدولمسؾىوم.األدواقمإديمواظوصول

ماظوصلولممظؿعزؼلزمماظطوسقليمموادلعوؼريماظلوقمأغظؿيمعراسوةمععماظصغريةماحلقوزاتمأصقوبمإغؿوجموتـو مواجلودةماظلالعي

مأنمضلؿونممظؾدولمؼـؾغيماظصغرية،ماحلقوزاتمألصقوبماخلوصيمظالدؿـؿوراتماحلؽوعيماظدسممععممتوذقووم.األدواقمإدي

مقطتؾللممؾلدولمظموؼـؾغليمم.اظللؾطيممادلؿكدامممإدو ةوماظؿـوصلقيمشريمؾؿؿوردوتظموـععمعوظيصومذػوصيماظلوقمسؿؾقوتمتؽون

م.اظلوقميفماظصغريةماحلقوزاتمأصقوبمعشورطيمتـؾقطمظؿػوديماإلدارؼيماإلجرا ات
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موتـؿقليممواظؿلدرؼىممظؾؿعؾلقمممطوصقليممعلواردمم،ادلـلؿف مموعـظؿوتمواظؿعووغقوتماظصغريةمظؾؿمدلوتماظدولمتؼدممأنمؼـؾغي-م42

م.حتؿوجفوماظيتمعاظلؾمإغؿوجمأو/وماظلوقميفماألخرىماظػوسؾيمجلفوتامععماظؿعوعلمسؾىمضدرتفومتعزؼزمأجلمعنماظؼدرات

ماظؿـؿقيمتعزؼزمأجلمعنمواخلوصماظعومماظؼطوس مب مشراطوتاظومشوعؾياظومظيعوداظمعؿلاظممنوذجمدسمماظدولمسؾىموجيى

م.ادلؾودئمػذهمععمذقوومتموذظكمواظشوعؾي،مادللؿداعي

م

ممتؾلكمموحقـؿلومم.اخللورجمميفمأومربؾقلوممتعؿلمدوظقيموطوالتمخاللمعنومعؾوذرةمبصورةمطذظك،ماالدؿـؿورماظدولمومتورس-م43

ماظؼلواغ ممتؽلونممأنمسؾلىممحتلرصممأنمسؾقفلومم،عؾقوضليممبصلورةممفوتلدسؿممأومفلومسؾقمتللقطرممأومجتورؼيمعشورؼعمياظدوظ

مبفلوممادلرتؾطليمماظؿفورؼليممادلشلورؼعممأوماظلدولممتؼلوممموسـلدعومم.ادلشرو مأغشطيميفمعطؾؼيماظصؾيمذاتمغظؿيواألمواظلقودوت

مم.ادلؾودئمػذهمععمؼؿلقمدؾوطفومبلنمتضؿنمأنمسؾقفوماخلورج،ميفماالدؿـؿوراتمبؿشفقعمأومبوالدؿـؿور

م

موهللمموؼـؾغليمم.اظؿللوؼقممصلعقدممسؾلىممعفؿليمموضلدراتممذلرائقيممبؼوةموتؿؿؿعملؿفؾؽيادلماجلفوتمعنمأؼضومػيماظدولمإن-م44

مم.ربؾقوموظشرا بمؼومتمأنملؿقلنادلموعنم،ادلؾودئمػذهمععمؾؿواصلظومظؾشرا مادرتاتقفقوتفومعوا عي

م

ماظزراسقليمماظلـظممميفمظالدلؿـؿورمماإلذيوظقليمماظؿللثرياتممعنمطلمضقوسمأجلمعنمظؿؼققمامأومظؾرصدمغظممإغشو مظؾدولمؼـؾغيو-م45

ماظؼلواغ ممتؽلونممحل ممأومدلؾؾقيممآثورمظفرتموحقـؿوم.اظصؾيمذيماحلؽوعيماظؿـظقؿيماإلرورمصعوظقيموادؿعراضمواظغذائقي

منوأمتصلقققيممإجلرا ممتؿكذمأنمظؾدولمؼـؾغيمودئ،ادلؾميفمادلشؿوظيماظؼضوؼومععوجليميفمصعوظيمشريمغظؿيواألمواظلقودوت

مأغظؿليممتـشهمأنمأؼضومظؾدولموؼـؾغيم.اإلجرا مػذامعـلمرؾىمعنمخالهلومعنمأؼضومةادلؿضررماألررافممتّؽنمآظقوتمتوصر

معلنموم.واإلغػلوذممادلللو ظيممآظقلوتممكذظلمميفممبلومماظلدول،ممشريمعنمادلصؾقيمألصقوبمؿوجقفوتبمعصقوبيمواإلبالغمظؾرصد

مم.وتـػقذػومادلؾودئمػذهمعراضؾيمأجلمعنمغلوناإلمحلؼوقماظورـقيمودلمدلوتبمظدولامتلؿع مأنماحملؾذ

م

ذالدولقةذاحلؽومقةذادلـظؿات
م

مدقودوتفومضؿنمادلؾودئمػذهمإدعوجميفمرئقلقومدوراماإلضؾقؿقي،مادلـظؿوتمذظكميفممبوماظدوظقي،ماحلؽوعقيمادلـظؿوتمتمدي-م46

م.خلرىمأمودلوئلممأو/وماظػـقليممسدةادلللوممخلاللممعلنممسضلو ماألماظلدولممععمواألررمبفوماخلوصيمظؿوسقياميوأغشطموبراذبفو

مادلصلؾقيممصلقوبمأمبفلوممؼؿؿؿلعمماظليتمماإلغللونممحلؼوقماغؿفوطوتمإديمظالدؿـؿوراتمودسؿفمؼمديماللبمضؿنتمأنمجيىو

ماحلؽوعقليممظؾؿـظؿلوتمموؼـؾغليمم.اظوثقؼليممػلذهمميفماظلواردةممادلؾلودئممععمظالدؿـؿوراتمودسؿفمؼؿؿوذىملنبوم،بفومادلعـق 

مػلذهممتطؾقلقممظلدسمممضرورؼيمتعؿربمواظيتماظصؾي،مذاتموادلمدلقيمرؼياظؾشماظؼدراتمتـؿقيميفماالدؿـؿورمتدسممأنماظدوظقي

ماتبوالدلؿـؿورممادلؿعؾؼليمماخللرباتممظؿؾلودلممعـؿلدىمممبـوبليممتؽلونممأنمأؼضوماظدوظقيماحلؽوعقيمظؾؿـظؿوتموميؽنم.ادلؾودئ

م.اظوثقؼيمػذهميفماظواردةمادلؾودئموتـػقذمةاظرذقدمياظزراسق

 م
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ذاصاخلذالؼطاعذشركات
م

مبل ممم-ماظدوظليممظلقطرةمخوضعيمشريمجتورؼيمعمدلوتمأغفومسؾىمتعّرفماظيتم-ماخلوصماظؼطو مذرطوتمحفممؼرتاوح-م47

مضؾللممعنمؾيعشّغمتؽونمأومتعووغقوتمتؽونمأومأجـؾقيمأومربؾقيمجفوتمعنمممؾوطيمتؽونموضدم،واظؽؾريموادلؿودطماظصغري

ماظزراسقيماظـظمميفماظرذقدماالدؿـؿورمبؿعزؼزمادلؿعؾؼيموعلموظقوتفومارػوأدومب مقغػّرمأنمادلفممصؿنموبوظؿوظي،م.واحدمررف

مدونمععقـليممذلرطوتممخيلصممبعضلفومموظؽنم،شرطوتاظمذيقعمب موعشرتطمؽونؼملموظقوتادلوماألدوارمبعضم.واظغذائقي

مظألدوارموؼـؾغيمادلعقـ موبوظلقوقمبوظؾؾدمؼرتؾطماظشرطيمحفممحتدؼدمأنمشريم.شرطياظمحبفممعؾقؼؿمصقؿومدقؿومالمدواػو

مم.ورـقومادلعؿؿدماظشرطيمحفممؿعرؼفظموصؼومسؿوَرُتمأنمأدغوهمادلؾقـيملموظقوتادلو

م

مغظؿليمواألمواظؼلواغ ممظؾلقودلوتمماالعؿـلولممعللموظقيمم،فلومحفؿمطلونممأّيم،اخللوصمماظؼطو مذرطوتمذيقعمؾىسمرتتىؼ-م48

ماجلؿوسلوتممعلنممطللممبفلوممؿؿؿلعمؼماظليتممغللونماإلمحؼلوقمماغؿفوكمؿفـىظماظواجؾيماظعـوؼيمواسؿؿودم،اظصؾيمذاتماظورـقي

ميفمسؾقفلوممعـصوصمػومطؿوماإلغلونمحلؼوقماظرئقلقيماظصؽوكماحرتامماخلوصماظؼطو مذرطوتمجلؿقعموؼـؾغيم.واألصراد

ماظورـقليممغظؿليمواألماغ واظؼلومماظلقودلوتممزللمميفماإلغللونممحؼلوقممتـػقلذممؼؽلونممح محؿىمظؾؿؾودئ،مادلػوػقؿيماإلرور

مذلرطيممبل ممؼؿػووتونمادللموظقيمبفذهمظؾوصو ماظشرطوتملؿكدعفوتماظيتماظودوئلموتعؼقدمحفممأنمإديماإلذورةمععم.ضعقػو

م.وأخرى

م

مؿؿؿلعمتماظللـوؼي،ممعؾقعوتفلوممأومبفلومماظعلوعؾ ممادللوزػ ممسددمأومسؿؾقوتفومحفممحبلىمطؾريةمتعؿربماظيتمشرطوتاظمنإ-م49

مإجيوبقليممآثلورممحتؼقلقممأجللممعلنممادلؿؾوضيممبشؽلمظعؿلامدبوهلومطـرأمعواردممتؾكمطؿوم،ربأطمأثرمممورديمسؾىموظؼدرةب

مادلكلوررممإدارةمسؾلىمماظرتطقزمععمادلؾودئمػذهماظؽؾريةماظشرطوتمتطؾقمأنمؼـؾغيم.احملؿؿؾيماظلؾؾقيماآلثورمعنمواظؿكػقف

موسقليمواالجؿؿماظؾقؽقيمادلكوررمذظكميفممبومواظؿغذؼيماظغذائيماألعنمعللظيموععوجليمتؼققممأجلمعنماألثرمدبػقفمغظممعع

مبطرؼؼليمموتـػقلذػوممـظماظلممػلذهممتطوؼرموؼـؾغيم.بعؿؾقوتفومادلرتؾطيماظصؾي،مذاتماظػوائدموحتل مواظصققيمواالضؿصودؼي

ممتؾلكممأنموجيلىمم.ادلفؿشليممواظػؽلوتممواظشلؾوبمماظـللو ممتشلؿلممأنموضلؿونمم،بفومعـق ادلمادلصؾقيمأصقوبمععمذوعؾي

متراسليموموسودظلي،مممتققزؼليممشلريممبؽوغفومتؿلممادلـوزسوتمتلوؼيومواظؿظؾممواظودوريمظإلدارةمإجرا اتماظؽؾريةمشرطوتاظ

مم.ادلـودىماظوضًميفومععؼوظيمبلدعورومإظقفو،ماظوصولموميؽنموصعوظيماجلـلوغقيماالسؿؾورات

م

متػلوقمم.اظللـوؼيممعؾقعوتفومسؾىومبفوماظعوعؾ مادلوزػ مسددمسؾىمبـو موادلؿودطيماظصغريةمشرطوتاظمتعرؼفمؼؿممعومطـريا-م51

متؼلدعفومماظليتممظؾوزلوئفمماإلذيوظيماظعددمصننموبوظؿوظيماظؽؾرية،ماظشرطوتماظعددمحقٌمعنموادلؿودطيماظصغريةموتاظشرط

معلعممادلؾلودئممػلذهمموادلؿودطيماظصغريةماظشرطوتمتطؾقمأنمؼـؾغيوم.األخريةمػذهمعنمبؽـريمأطربمػوممتوردهماظذيمواألثر

ماألعلنممعللظيموععوجليماظلؾؾقيماآلثورموجتـىمإجيوبقيمآثورمحتؼققمأجلمعنموإدارتفومادلكوررمأثرمدبػقفمسؾىماظرتطقز

م.ضعػوماألطـرمظؾػؽوتموخوصيمواظؿغذؼي،ماظغذائي

م
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ماألخلرىممادلؿؿؾؽوتمأوماحلقواغوت،مأوماألراضيمعنمحقوزاتفممحفممحبلىماظصغريةماحلقوزاتمأصقوبمتعرؼفمميؽن-م51

ماظصلغريةممحلقلوزاتمامأصلقوبممؼعلّرفممعوموطـريام.روآخمدقوقموب موآخرمبؾدمب مؿؾفخيمضدمأدغيمىعلؿومسؾىمبـو و

مػليممطؿلوموم.اظعوئؾقليمماظعوعؾليمماظقلدممسؾلىمماظغوظلىمميفمأومصؼلطمم،اظؿففقزمأو/وماإلغؿوجميفموتفمسؿؾقماسؿؿودمسؾىمبـو مأؼضو

مضلودرونممػلممم،صردؼلومماحلفلمممصلغورممػمماظصغريةماحلقوزاتمأصقوبمأنمصؿعموادلؿودطي،ماظصغريةمشرطوتاظمععماحلول

مسؾلىمماظرتطقلزممعلعممادلؾلودئممؼطؾؼوامأنماظصغريةماحلقوزاتمأصقوبمسؾىوم.اجلؿوسقيماظـوحقيمعنمطؾريمأثرمممورديمسؾى

معللؿداعيممبصلورةمماظطؾقعقليممادللواردممبودلؿكدامممسؿؾقلوتفمممإديمضقؿيموإضوصيمعلؿدام؛مسبومسؾىمواظدخلماإلغؿوجقيمزؼودة

م.ؼيواظؿغذماظغذائيماألعنمععوجليمأجلمعنم،اظصؿودمسؾىماظؼدرةموتعزؼز

م

موجتلورممواظؿفلورممادللدخالتممعلورديممذظلكمميفممبلوممواظغذائقليمماظزراسقليمماظـظمميفمادلشورطيماخلوصماظؼطو مذرطوتمتمدي-م52

مأصلقوبممعلعممواظؿواصللممادلعؾوعوتمحقٌمعنمدقؿومالمادلؾودئ،متطؾققميفمرئقلقيمأدواراموادللوض ،موادلوزس ماظؿفزئي

متعؿللمماظليتمماألخلرىمماظشلرطوتممأوماظؿفلورممسؾلىممادلـلول،ممدلؾقلممؾىصعم.يواظغذائقماظزراسقيماظـظمميفماآلخرؼنمادلصؾقي

ماظؿفزئليمموجتلورمموادلـلؿف مماظصلغريةمماحلقلوزاتممأصلقوبممإديمعؾوذلرةمماظوصلولمم،اظؿورؼلدممدالدلم"ودط"ميفمطودقطي

مؿفورؼليماظمسؿؾقلوتفممميفمادلؾلودئممإدراجمظؾودطو موؼـؾغيم.األدواقمإديماظوصولمصرصمتوصريميفمرئقليمدورموأدا ماآلخرؼن

موبودلـلل،مم.وذلػوصيمموعـصلػيممسودظليممععلوعالتممضلؿونممأجلمعنمادلشرتؼنموطؾورماظصغريةماحلقوزاتمأصقوبمعنمطلمعع

موضلعمعمحلولممادلللؿفؾؽ مموتـؼقفمإسالمميفموغهؼمدمرئقليمدورموادللوض مادلدخالتموعورديموادلوزس ماظؿفزئيمظؿفور

مؼؾقعوغفلومماظليتممادلـؿفلوتمملنبلممؼضلؿـواممأنموسؾلقفممم.ؼدعوغفوؼماظيتمواخلدعوتمدلـؿفوتاموغؼلموجتفقزمإغؿوجموطقػقي

مواإلسالغلوتممسؾقفلوممادلوضلوسيمماظودوممخاللمعنمعؿوحيمبشلغفومعؾوعوتادلموأنمادللؿفؾكموريوؼيماظلالعيمأغظؿيمحترتم

مادلؿوازغيمياظغذائقماظـظممادؿفالكمتعزؼزميفمتمدؼهمربددمدورماظغذائقيمادلـؿفوتمتلوؼقميفمادلشورطيموظؾشرطوتم.اظشػوصي

م.احملؾقيماظؿػضقالتموحترتمماظؿغذوؼيماالحؿقوجوتمتؾيبماظيتمواظصققي

م

ذوالصـادوقذواجلؿعقاتذادلاحنةذواجلفاتذقةالتؿووؾذادلؤسدات
م

مظشلرطوتمامإديمواظػـقليممادلوظقليممواردادلماألحقونمعنمطـريميفمرتوصمأغفومإذمتمدؼهمخوصمدورماظؿؿوؼؾقيموادلمدلوتمفقؽوتظؾ-م53

ميفمادلؾلودئممتعؿلقمممخلاللمموعلنمم.واظغذائقليمماظزراسقليممظلـظممامعللؿوؼوتممذيقلعممسؾلىمم،دلوا ممحد مسؾىمخلوصيواماظعوعي

مذههللممؿؿوؼللماظمؼؿلقحموم.ادلصلؾقيممأصلقوبممعلنمموادعيمذبؿوسيمظدىمادلؾودئمػذهمتـػقذمتلفلمأنمبودعفوم،تفودقودو

مأصلقوبممعلنمموادلعيممؿوسليمذبمعلعمماظؿواصللممخالظلهممعلنممميؽـفلوممغوسلهممعنمصرؼدمغوصذموضفمبمتضطؾعملنبمشرطوتاظ

م.اظوثقؼيمػذهميفماظواردةمادلؾودئمتـػقذمظؿقلريم،وإجرا اتفمموعلموظقوتفممأدوارػممبشلنمادلصؾقي

 م
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ذاإلرشادذومؤسداتذواجلامعاتذالبحثذمؤسدات
م

مؿؿرادلللمماظؿقلل ممعلنممؼؿفلزأممالمجلز امموغشلرػومموحتؾقؾفوموذيعفوماظؾقوغوتمتوظقدمذظكميفممبوماجلورؼيماظؾقوثمتعؿرب-م54

مدورماإلرذودؼيماظرباعٍمأو/وموادلمدلوتمواجلوععوت،مٌاظؾقمودلمدلوتم.واظغذائقيماظزراسقيماظـظمميفماظرذقدمظالدؿـؿور

مماظصلغريةمماحلقلوزاتممأصلقوبممرادلؿـؿوممتعزؼلزمموخبوصليممادلفلورات،مموتـؿقليممدلعلورفمامتؾلودلممتلفقلميفمتمدؼهمرئقلي

مادلؿوردلوتممواخؿؾلورمم،اآلثلورممحتدؼدمذظكميفممبوماألدوارمعنمؿوسيذبمذظكمؼشؿلمأنموميؽنم.واظؿغذؼيماظغذائيماألعنميف

ممتؼللدميفومأوماظعوعلليمياظلقودللمإصللالحمبشلللنمظؾقؽوعلليمادلشللورةموتؼللدؼمماألسؿللول،مومنللوذجمواظؿؽـوظوجقللومادلقداغقللي

معللؿؼلمماظؾقٌمونؽؼمبلنماظضؿونمادلفمموعنم.واظغذائقيماظزراسقيموظـظمبمادلؿعؾؼيمادلـؼقيمادلؿوردوتمحولمادللؿـؿرؼنمإدي

مواألطلودميق مماظؾقـقليممظؾؿمدلوتموؼـؾغيم.واظغذائقيماظزراسقيماظـظممحتل متعزؼزمأجلمعنماألدظيمسؾىمضوئموموذوعل

ماألعلنممععوجلليمميفماألدودلقيمماحملوصلقلممعلدىمتؿماظليتمماظؾقلوثمماخلصلوصمموجهمؾىوسماظؿشورطقي،ماظؾقوثمتشفقع

م.واظؿغذؼيماظغذائي

م

ذادلدنيذاجملتؿعذمـظؿات
م

مادلؾلودئممتطؾقلقممإديماظلدسوةمميفمرئقلليممدورم-مواظؿعووغقلوتممادلـلؿف ممعـظؿوتمذظكميفممبوم-مادلدغيماجملؿؿعمـظؿوتدل-م55

مدلـظؿلوتممطؿلومم.ظؾؿللو ظيمماظرئقللقيمماحملرطلوتممعلنمموػليمم،اظغذائيماألعنماغعداممعنمؼعوغونمعنموظدىمذيفورػومظدى

متعززموذوعؾيمسودظيمسؿلممنوذجمتطوؼرمأجلمعنماخلوصمظؼطو امععماظؿعوونميفمتمدؼهمرئقليمدورمأؼضومادلدغيماجملؿؿع

م.واظغذائقليمماظزراسقليمماظلـظممميفماظصلغريةمماحلقلوزاتممأصلقوبممعشلورطيممؿعزؼلزمظوم،ؾودئادلمععمذقوومتمادللؿداعيماظؿـؿقي

مبـلو مميفموادلللوسدةممادلؾودئ،متطؾققمعراجعيم-مادلـؿف معـظؿوتمذظكميفممبوم-مادلدغيماجملؿؿعمعـظؿوتمىسؾموؼرتتى

معلنممطؿلؿـؿرؼن،مادلزارس مصغورمضدراتمتعزؼزم ادلـؿفمـظؿوتدلموؼـؾغيم.أصعولمإديمادلؾودئمترذييمأجلمعنماظؼدرات

مواظوصلولممواظؿلدرؼى،ممواظؿعؾقم،مادلوظقيوماالدؿشورؼيمواخلدعوتماإلرذودمخدعوتومادلدخالتمإديماظوصولمحتل مخالل

متادلـؿفلومموجلودةممدلالعيممسلنممادلللؿفؾؽ ممإسلالممميفمرئقللقوممدورامعىتؾمأنمادللؿفؾؽ مدلـظؿوتموميؽنم.األدواقمإدي

مم.ادلؾودئموتطؾققمغظؿيألماالعؿـولمرصدمخاللمعنمواظغذائقيماظزراسقيمظؾـظممواظؾقؽقيماالجؿؿوسقيمواآلثور

م

ذاحملؾقةذاجملتؿعات
م

مضلعػو،ممطـلرمألامظػؽلوتموامرات،بوالدلؿـؿوممعؾوذلرةممتؿللثرمماظليتمماألصلؾق ،مماظلؽونمذظكميفممبوم-ماحملؾقيمظؾؿفؿؿعوت-م56

مادلصلؾقيممأصقوبمععمواظؿواصلمبـشوطمادلشورطيمحقٌمعنمرئقليمدورم-مواظغذائقيماظزراسقيماظـظمميفماظعوعؾيماظشرائحو

م.ادلؾودئمععمواظغذائقيماظزراسقيماظـظمميفمراالدؿـؿوممتوذيمظضؿونم،اظوثقؼيمػذهميفمادلذطورؼنماآلخرؼن

 م
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ذادلدتفؾؽون
م

موتادلـؿفلممسؾلىممورؾلؾفممماخلوصليممضلراراتفمممخلاللممعلنممخوصلوممدورام،وادللدنمماظرؼلفممأػلوظيممعلنممؾؽون،ادللؿفمؼمدي-م57

م،ؼشلرتوغفومماظليتممواخللدعوتممفوتادلـؿمحولمأغػلفممتـؼقفميفمدورمأؼضومؾؿلؿفؾؽ وظم.ةاظرذقدماظزراسقيمواخلدعوت

م.واظغذائقيمزراسقياظماظـظمميفماظرذقدماالدؿـؿورميفمدللوػؿيبومعلؿـرياماضرارمادبوذػممؼضؿنمومب

م

ذادلشرتكةذاألدوار
م

مظؾػؽلوتممأطلربممعروغليمموإديماالبؿؽلورممإديمؼلمديممضدمأغهمحقٌمطؽلمظؾؿفؿؿعمبوظـلؾيمإجيوبقوتهمادلكوررمظؿؼودممؽونؼمضد-م58

مم.ضعػوماألطـر

م

محتلل ممكذظلمميفممبلومموتوزؼعفلومموإدارتفلومموادلعؾوعوتماظؾقوغوتمذيعمحتل ميفمؼمدوغهمدورمادلصؾقيمأصقوبمجلؿقع-م59

ماظؾـقليمومبوظؼلدرةممعدسوعليممعلعممأدظلي،ممإديمادللؿـدةمواظؾقوغوتماظؿقوظقلمصننم.اجلـسمغو محلىمادلصـػيماظؾقوغوتمذيع

ماألشذؼليممغظلممميفمادلؿواصللمماظؿقلل ممأجللممعلنمماظؿدخالتمأػدافمحتدؼدمعنمؼؿفزأمالمجز مػيمظؾؿقؾقل،ماألدودقي

مم.واظؿغذؼيماظغذا ماألعنموضؿونمواظزراسي

م

ماظؼوئؿليمماظؼوغوغقليممبلوألررمماالظؿلزاممميفمدورم،بعلضممعلعممبعضلفوممسؼلودممأوماتػوضقوتمتربمماظيتمادلؿعوضدةماألررافمقعجلؿ-م61

معلللظيممحتددمأنوماظؿػووضمإسودةمإعؽوغقيمتؾقظمأنمظؾعؼودمؼـؾغيوم.عػفوعيمظغيمتلؿكدمموذػوصيمواضقيموثوئقموإغؿوج

مؼػلرتضمم،سؿوعلوموم.وادلـلوصعممؾؿؽوظقفظمادلؿلوويماظؿؼودممأدوسمسؾىماألرراف،مب مصقؿومواظلوقماإلغؿوجمزبوررمتؼودم

م.األررافمب موادللو ظيمادلؿؾودل،مواالحرتامماظشػوصقيمدسممأجلمعنمادلؾودئمػذهمععموظؿؿوذيبماظعؼودمتعّدمأن

م

مأوم،ياظطؾقعقلمماظؽلوارثممأوماظللوقمميفماظصلدعوتممصلرتاتممخلاللمماظؿفدؼلدممعلنممؿزؼلدمظؾمواظؿغذؼليمماظغذائيمألعنامؿعرضؼ-م61

مبوالدلؿـؿورممادلرتؾطليممادلكلوررممتؽلونممحل ممأؼضلومموظؽنمالدؿـؿورظمعؾقيمحوجيمػـوكمتؽونمح مذظكموؼصحم.األزعوت

مدسلممميفمواألزعلوتممواظؽلوارثمماظصلدعوتممخلاللممادلصؾقيمقوبأصمجلؿقعمادلشرتكماظدورمؼؿؿـلموػـوم.اظعودةمعنمأسؾى

ماألعلنممذبلولمميفمفداهللومماالدلؿـؿورمموتشلفقعمماظؼوئؿلي،مماالدلؿـؿوراتمموريوؼيماظصؿودمسؾىمضعػوماألطـرماظػؽوتمضدرة

ماظعلودليمماظغلذائيمماألعنميفمدورػمميفماظـظرمادلصؾقيمأصقوبمجلؿقعمؼـؾغيوم.ادلؾودئمععمؼؿؿوذىممبومواظؿغذؼيماظغذائي

م.اظغذائقيمادلوادمأدعورمأزعوتمصرتاتميفماألخرىماظدولمععماالدؿفوبوتموتـلقق

م

معلنموم.بلهمماخللوصمملقوقاظميفمطلم،تطؾقؼفومسؾىمادلصؾقيمأصقوبمذيقعمشفعُؼم،ؿؾودئظؾماظطوسقيماظطؾقعيممبوجى-م62

ماظزراسقليمماظلـظممميفماظرذقدمظالدؿـؿورماظعوممادلشفدمحتل ميفمادللوػؿيمادلصؾقيمألصقوبمميؽنمادلؾودئ،متطؾققمخالل
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معؿؽلوصهممذبلولممأومسودلقليممعرجعقليممغؼطليمموصريوتلممادلصؾقيمأصقوبمب مصقؿوماظؿوتراتمعنماحلدمررؼقمسنمواظغذائقي،

مم.ادلصؾقيمأصقوبمجلؿقع

م

مادلصؾقيمأصقوبمعنموادعيمذبؿوسيمضؾلمعنمادلؾودئمطؾققتمطقػقيمحولماإلضوصقيماظؿوجقفوتمبعضماظؼلممػذامسرض-م63

مبعلضممحيؿلوجمموظؽلنمم.واظؿغذؼليمماظغلذائيمماألعنمذبولميفماظرذقدماالدؿـؿورمتشفقعميفمادلؿؿـلماهلدفمحتؼققمأجلمعن

مادلؾلودئممققلمؿطؾظماظػلينممواظؿوجقلهمماظؼلدراتمميتـؿقلممعنمادلزؼدمإديمادلعـقيماجملوالتمبعضوماحملددؼنمصؾقيادلمأصقوب

مسؾلىممواظلدسممماظؿوسقليممعلنممعزؼدماسؿؿودػومؼعؼىمأنمجيىمظؾؿؾودئمواظوادعمػعولاظماظؿطؾققمضؿونمأجلمعنوم.بوظؽوعل

ماظؿؼلدمممظؿؼقلقمممعـؿدىمرتوصمأنماظعودليماظغذائيمألعنامظؾفـيموميؽنم.ادلكصصيمواألدواتماظػـقيمواألدظيماظؼطريمادللؿوى

م.ئادلؾودمػذهمتطؾققمصعقدمسؾىماحملرز


