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نشرة دوریة تصدر عن وزارة اإلقتصاد والتجارة  -مدیریة حمایة المستهلك

ػض٣ض ١حُٔغظِٜي،
أ٣خٗ٘خ هخهغ ٝسحعخ ّ
رؤٕ ٖٓ كوي حُلق ٍٞػِ ٠حُغِغ
رؤكنَ ٗٞػ٤ش ٝرؤهَ ًِلش ٌٓٔ٘شٗٝ ،ئٖٓ رؤٕ حُوطخع حُخخؿ هخدس
ػِ ٠طؤٓٝ ٖ٤اٗظخؽ ٛز ٙحُغِغ ٝطِي حُخذٓخص رٜز ٙحُٔٞحفلخصُ .زُي
ك ّ
بٕ ٝصحسس حإلهظقخد ٝحُظـخسس طززٍ أهق ٠حُـٜٞد ك ٢مزو حألعٞحم
ٝطلو٤ن حألٓخٕ كً ٢خكش حُٔؼخٓالص حُظـخس٣شٝ ،رُي ػزش عؼٜ٤خ ٗلٞ
ط٘ظ ْ٤حُؼالهش ر ٖ٤حُظخؿش ٝحُٔغظِٜي ك ٢اهخس ٓ٘ظٓٞش ٓٞعّؼش طؾَٔ
دٝس حُذُٝش رؤؿٜضطٜخ حُشهخر٤ش حُشعٔ٤ش حُٔخظِلش ٝرخخفش ٓذ٣ش٣ش
كٔخ٣ش حُٔغظِٜي ،رخإلمخكش اُ ٠طلؼ َ٤حُذٝس حُشهخرُِٔ ٢ـظٔغ حُٔذٗٝ ٢رُي ػزش طٞػ٤ش حُٔٞحه٘ ٖ٤رلوٞهْٜ
ٝٝحؿزخط٘ٛٝ .ْٜخ ٗ٘ ّٙٞرخُذٝس حُلخػَ ُٜز ٙحُ٘ؾشس ُإلمخءس ػِ ٠أ٤ٔٛش طؼو٤ق ؿٜٔٞس حُٔغظ ،ٖ٤ٌِٜك٤غ إٔ
حُلٔخ٣ش حألٓؼَ طزذأ رخُظضحّ حُٔغظِٜي ٝحُظخؿش ػِ ٠ك ّذ عٞحء رخألٗٔخه حُغِ٤ًٞش حُقل٤لش ٝرخُوٞحٗٝ ٖ٤حُوشحسحص
حُظ ٢طذػُٜ ٞخ حُٞصحسس ُِٞف ٍٞآُ ٠ـظٔغ أكنَ.

ٓخخهش رؼل ٌٓٗٞخص ٓغظلنشحص
01
حُظـٔ...َ٤
٤ُ 02ظ ً َّ ٓخ ِٔ٣غ رٛزخً ...اٗظز!ٚ

ّ
إ حعظشحط٤ـ٤ش حُٞصحسس رٔخ ٣ظؼِن رٔٞمٞع كٔخ٣ش حُٔغظِٜي ،حُظ ٢طؼظزش ٙمشٝسس ٝه٘٤ش ،ط٘طِن
ٖٓ طـ٤٤ش حُز٤٘ٛش ك ٢حُؼَٔ ُقخُق حُٔغظِٜي رآُ٤ش حُللخظ ػِ ٠حُوخٗٝ ٕٞخذٓش حُٔٞحهٖ عٞحء ًخٕ حُٔقّ٘غ،
حُٔغظٞسد ،حُظخؿش ،حُزخثغ أ ٝحُٔؾظشّ .١
إ حُوخٗ ٕٞمٖٔ كوٞم حُٔغظِٜي ك ٢حُلق ٍٞػِ ٠حُغِغ ٝحُخذٓخص
ٝأعظ حُغّالٓش حُٔطخروش ُِٔٞحفلخصُ .زُي كبٕ ػِٔ٘خ ٣ظش ًّض ػِ ٠ططز٤ن ٝطط٣ٞش حُوٞحٗ ٖ٤حُلٔخث٤ش ٝػِ٠

حُٞعخهش ٝحُظلٌ ْ٤ك ٢هخٗ ٕٞكٔخ٣ش
03
حُٔغظِٜي حُِز٘خٗ٢
ٝص٣ش حإلهظقخد ٝحُظـخسس ٝٝص٣ش حُظشر٤ش...
04
ُٔ٘غ كقش ر٤غ حٌُظذ حُٔذسع٤ش

كشك ٓؼخ٤٣ش حُـٞدس ٝحُشهخرش حُؾذ٣ذس ػِ ٠حألف٘خف حُٔطشٝكش ك ٢حألعٞحم.
ٝأؽ ّذد ػِ ٠أ٤ٔٛش حُذٝس حُز ١طِؼزٓ ٚذ٣ش٣ش كٔخ٣ش حُٔغظِٜي كٓ ٢الكوش حُـٜخص حُظ ٢ال طِظضّ
رخُوٞحٗٝ ٖ٤حألٗظٔش حُٔشػّ٤ش حإلؿشحء ،ك ٢ٜحُشً٤ضس حألعخع٤ش ُِؼَٔ ػِ ٠كٔخ٣ش حُٔغظِٜي ٝحعظ٘زخه ح٤ُ٥خص حُظ٢
طٔ٘غ حإلعخءس حُذحثٔش ُِٔٞحهٖ حُِز٘خٗ .٢كخُٞصحسس ؿخ ّدس رٔخ طو ّٞرٝ ٚالعّٔ٤خ ػِ ٠فؼ٤ذ مزو حألعؼخس ٝمزو

رؼل حألكٌخّ حُقخدسس ػٖ حُونخء حُِز٘خٗ ٢أٗٞحع حُغِغ حُٔؼشٝمش ك ٢حألعٞحم رل٤غ ٣ظْ هٔغ ًَ حُٔخخُلخص ٝطغط٤ش حُٔلخمش رلن حُٔخخُل.ٖ٤
 05ك ٢كن حُٔخخُل ٖ٤ر٘خ َء ػِٓ ٠لخمش ٓشحهز٢
ك ٢حُٜ٘خ٣ش ،أدػ ٞحُٔٞحه٘ ٖ٤اُ ٠مشٝسس حُظذخَ حُٔزخؽش ُشدع حُٔخخُلخص ٝحُٔطخُزش رلوٞه ْٜػزش
ٓذ٣ش٣ش كٔخ٣ش حُٔغظِٜي
طوذ ْ٣حُؾٌخ ٟٝاُ ٠حُٞصحسس ػزش حُخو حُغخخٖ ٝ 9371حُظ ٢عظغخػذ كظٔخ ً ك ٢هٔغ حُـؼ.
كزظ ُٔ ّذس ع٘ش ٝطـش ْ٣رٔزِؾ ٕٞ٤ِٓ 05
05
ُ٤شس ُز٘خٗ٤ش
يدٚز عاو اإلقرظاد ٔانردارج تاإلَاتح
٤ً :E-Coliق طلٔ ٢ػخثِظي ٖٓ حُزٌظ٤ش٣خ
06
حُو٤ُٗٞٞش ؟

و .فـؤاد فـهٛفـم
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ك ٢اهخس كٔالص حُظٞػي٤يش حُيخيخفيش رئيذ٣يش٣يش كئيخ٣يش
حُٔغظِٜي حُظخرؼش ُٞصحسس حإلهظقخد ٝحُظـخسسٝ ،أ٣خٗخ ً ٓي٘يٜيخ
رنشٝسس حُظ٘غ٤ن حُذحثْ ٝحُٔغظئيش ري٤يٖ ؿئي٤يغ حإلدحسحص
حُؼخٓش ،طو ّٞحُٔذ٣ش٣ش ربُوخء ٓلخمشحص ػِ ٠حُئيشحهيزي٤ي٤يٖ
حُقلٝ ٖ٤٤حُؾشهش دحخَ حُزِذ٣خص .طٜذف ٝصحسس حإلهظقخد
ٝحُظـخسس ٖٓ خالٍ ٛيز ٙحُيذٝسس حُيظيذس٣يزي٤يش اُي ٠طيؼيش٣يق
حُؾشهش حُزيِيذ٣يش ػيِي ٠حُئيزيخدة حُيؼيخٓيش ُيويخٗي ٕٞكئيخ٣يش
حُٔغظِٜي ٝأعخُ٤ذ حُشهخرش ُِللخظ ػِ ٠عالٓش حُـزحء دحخَ
حُٔئعغخص حُظـخس٣ش ٝرخألخـ طِي حُظ ٢طظيُٞي ٠طيليني٤يش
ٝطوذ ْ٣حُٔؤًٞالص ُِٔغظٝ .ٖ٤ٌِٜرُي ُظغِ٤و حُنيٞء ػيِي٠
دٝسٗٝ ْٛطخم فالك٤خطٜيْ كيٓ ٢يـيخٍ ٓيشحهيزيش حألعيٞحم
ٝهٔغ حُـؼ ٝمزو حُٔخخُلخص ٝطٞػ٤ش حُٔٞحه٘ي٤يٖ ،حألٓيش
حُز ١ع٤ئد ١د ٕٝؽي اُ ٠طلؼ َ٤حُذٝس حُشهخر ٢ك ٢حُيزيِيذ.

حُخز٤ش ػٔخد ٞ٣عق ٝأخقخث٤ش حُظـز٣ش ك ٢رِذ٣ش ؿزَ٤
كذ ٟحُضؿزٓ ٢غ ػ٘خفش ؽشهش حُزِذ٣ش

كلٛ ٢زح حإلهخس ،هخّ خزشحء ٖٓ حُٔذ٣ش٣ش رظذس٣ذ ؽشهش
رِذ٣ش حُلذص ،صٝم ٓقيزيق ،عيٖ حُيلي٤يَ ،كيشٕ حُؾيزيخى،
حُضُوخ ،ؿز ،َ٤د٣ش حُؤش ،حُـذ٣ذس ،رٌل٤خ ٝؿ٤ٗٞشً .ئيخ ّ
ٝإٔ
ٓذ٣ش٣ش كٔخ٣ش حُٔغظِٜي عٞف ط٘طِن اُ ٠ريِيذ٣يخص أخيشٟ
٣ظْ حُظ٘غ٤ن ٓؼٜخ ٖٓ أؿَ حُو٤خّ رخُلِوخص حُظذس٣ز٤ش ػٜ٘٤خ.
ُْ ٣وظقش ٛزح حُ٘ؾخه ػِٓ ٠لخكظش ؿزَ ُز٘خٕ كيويو ريَ
ط ّْ أ٣نخ ً طذس٣ذ ؽشهش حُزِذ٣خص ٝحُٔشحهز ٖ٤حُقل٤ي٤يٖ كي٢
ٓلخكظش حُزوخع ك٤غ هخّ حُغ٤ذ كٞص ١عخرخ ،سث٤ظ ٓقِليش
حإلهظقخد كٓ ٢لخكظش حُزوخع ،رخُظ٘غ٤ن ٓغ رِذ٣خص ؽظٞسس،
صكِش ،ػ٘ـش ،فـز ،ٖ٤رؼِزي ٝحُٜشَٓ رٜزح حُخقٞؿ.

حُخز٤شػٔخد ٞ٣عق ٝحُٔشحهذ حُٔغخػذ ٗخد ٖ٣ػٕٞ
٣ظٞعطخٕ ؽشهش رِذ٣ش عٖ حُلَ٤

ػْ  ٢ِ٣حُٔليخميشحص حُيظيذس٣يزي٤يش طيطيزي٤ين كيؼيِي ٢ػيِي٠
حألسك ،رل٤غ ٣ظْ طغ٤٤ش دٝس٣خص ٓؾظشًيش ٓيٖ ٓيشحهيزي٢
ٓذ٣ش٣يش كئيخ٣يش حُئيغيظيٜيِيي ٝػي٘يخفيش ؽيشهيش حُيزيِيذ٣يش
ٝحُٔشحهز ٖ٤حُقل .ٖ٤٤ك٤غ ٣ظ ّْ حٌُؾق ػِ ٠ؿٔ٤غ حُٔليخٍ
حُظ ٢طو ّٞرز٤غ ٝطلن٤ش ٝطٞص٣غ حُٔؤًٞالص دحخيَ حُيزيِيذس.
ٝطوٛ ّٞز ٙحُذٝس٣خص رشفذ ؿٔ٤غ حُٔخخُلخص حُظ ٢هذ طيٜيذد
عالٓش حُٔؤًٞالص دحخَ حُٔئعغش حُٔؼ٘٤ش ٝاٗزحس أفلخرٜيخ
ٖٓ أؿَ افالف حُٞمغ خالٍ كظشس ٓلذدس ،ك٤غ أٗ ٚع٤ظْ
ٓظخرؼش حُٔٞمٞع ٝحُظؤًذ ٖٓ رُي ٝطغط٤ش ٓلخمش مزيو
رلن حُٔخخُل.ٖ٤

حُخز٤شحٕ ػٔخد ٞ٣عق ٝا ٢ِ٣ر٣ ٞضري ٣ظٞعطخٕ ؽشهش
رِذ٣ش صٝم ٓقزق

أ ّٓخ ك ٢حُٔشكِش حُؼخٗ٤شٝ ،ك ٢اهخس حُذٝس حُظٞػ ١ٞحُيز١
طو ّٞرٝ ٚصحسس حإلهظقخد ٝحُظـخسس ٖٓ أؿيَ ص٣يخدس حُيٞػي٢
حُؼوخكُ ٢ذ ٟحُٔغظِٜي ،طوٓ ّٞذ٣يش٣يش كئيخ٣يش حُئيغيظيٜيِيي
رخُظلن٤ش ُ٘ذٝحص دحخَ حُزِذ٣خص ٓٞؿٜش اُ ٠حُئيٞحهي٘ي٤يٖ
ػخٓش عٞحء طـخس أٓ ٝغظ.ٖ٤ٌِٜ

حُخز٤ش سحص ١حُلخؽ خالٍ حُظذس٣ذ ك ٢رِذ٣ش حُـذ٣ذس

حُخزشحء ػٔخد ٞ٣عق ،طخٗ٤خ أر ٢حُلغٖ ٝسحص ١حُلخؽ
٣ظٞعطخٕ ؽشهش رِذ٣ش ؿ٤ٗٞش

حُخز٤ش ػٔخد ٞ٣عق ٝحُغ٤ذ كٞص ١عخرخ ٣ظٞعطخٕ ؽشهش
رِذ٣خص ٓلخكظش حُزوخع

حُخز٤شحٕ ػٔخد ٞ٣عق ٝا ٢ِ٣ر٣ ٞضري ٣ظٞعطخٕ ؽشهش
رِذ٣ش حُـذ٣ذس

حُخز٤شس طخٗ٤خ أر ٢حُلغٖ خالٍ حُظذس٣ذ ك٢
رِذ٣ش كشٕ حُؾزخى

طٜذف ٛز ٙحُٔشكِش ٖٓ حُزشٗخٓؾ اُ ٠اُويخء ٓيليخميشحص
طؾشف كوٞم ٝٝحؿزخص حُٔغظِٜي ٝحُظخؿش ػِ ٠كذ عيٞحء.
ٝرُي ٖٓ أؿَ طٞػ٤ش حُٔٞحهٖ ٝطلل٤ض ٙػِ ٠ف ٕٞكوٞهٚ
ٝأ٣نخ ً ٖٓ أؿَ طغِ٤و حُنٞء ػِٝ ٠حؿزخص حُيظيـيخس ٝكيويخ ً
ُوخٗ ٕٞكٔخ٣ش حُٔغظيٜيِييُ .يزُيي عيظيويٓ ّٞيذ٣يش٣يش كئيخ٣يش
حُٔغظِٜي ر٘ؾش دػٞحص ػخٓيش ُيِيظيـيخس ٝحُئيٞحهي٘ي٤يٖ ٓيٖ
خالٍ حإلػالّ حُِز٘خٗٝ ٢كوخ ً ُزشٗخٓيؾ ٓيليذد كي ٢حُيزيِيذ٣يخص
حُٔؼ٘٤ش رٜذف ٗؾش ٛزح حُٞػُ ٢ذ ٟحُٔٞحه٘.ٖ٤
حُخز٤شحٕ ػٔخد ٞ٣عق ٝا ٢ِ٣ر٣ ٞضري ٣ظٞعطخٕ ؽشهش
رِذ٣ش حُلذص

حُخز٤ش ا ٢ِ٣ر٣ ٞضري خالٍ حُظذس٣ذ ك٢
رِذ٣ش حُلذع
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خًعٛاخ انًسرٓهك ٔاندٔرانًُٕؽ تٓا ف ٙانُظٕص انقإََٛح
إ هخٗ ٕٞكٔخ٣ش حُئيغيظيٜيِيي سهيْ
 901طخس٣خ  2550-2-4أسع ٠حُوٞحػيذ
حُشث٤غ٤ش حُظ ٢طِظضٓيٜيخ ٓيذ٣يش٣يش كئيخ٣يش
حُٔغظِٜي كٝ ٢صحسس حإلهظقخد ٝحُظيـيخسس
رـ٤ش حُللخظ ػيِيٓ ٠قيخُيق حُئيغيظيٜيِيي
ٝكلع كوٞه ٚكً ٢خكش حُئيـيخالص حُيظي٢
ٗ ّ
قض ػِٜ٤خ كقٞٓٝ ٍٞحد ٛزح حُويخٗي،ٕٞ
ُٜٝز ٙحُـخ٣ش أٗـضص حُٞصحسس حٌُؼ٤يش ٓيٖ
حُخطٞحص حُؼِٔ٤ش ك ٢اهخس ط٤ٜجش حُٞمغ
حإلدحس ١حُظ٘ظٝ ٢ٔ٤حُؼ٘يقيش حُيزيؾيش،١
ُٔٞحًزش اؿشحءحص ط٘ل٤يز حُئيٜيخّ حُيٞحسدس
ك ٢حُوخٗ ٕٞحُٔزًٞسٝ ،رُي ُّئيخ حؽيظئيَ
ػِٞٓ ٖٓ ٚ٤حم٤غ ُْ طٌٖ ِٓليٞظيش ُٝيْ
٣ظط ّشم اُٜ٤خ عخروخ ً أ ١طؾش٣غ هخٗ ٢ٗٞك٢
ٝصحسس حإلهظقخد ٝحُظـخسس أ ٝحُيٞصحسحص
حألخش.ٟ
أٓخّ ٓخ طو ّذّ ٘ٓٝز رذء ط٘لي٤يز هيخٗيٕٞ
كٔخ٣ش حُٔغظِٜي ،طخرؼض حُٔيذ٣يش٣يش ريٌي َّ
دهش حإلؿيشحءحص حُيٞحؿيذ حطيزيخػيٜيخ كي٢
اهيخس طييليؼيي٤ييَ ػيئييِي٤ييخص حُئييشحهييزيش كيي٢
ٓـخالطٜخ حُٔخظِلش ،رل٤غ طـط ٢حُئيٜيخّ
حُٔطِٞرش ٝػِ ٠أٝعغ حٗظؾيخس ؿيـيشحكي٢
كٓ ٢يذٕ ٝريِيذحص ؿئي٤يغ حُئيليخكيظيخص
ٝاسعخء ػٞحَٓ حإلطقخٍ ٓيغ حُئيٞحهيٖ
ٝحُٔـظٔغ حُٔذٗي ٢ػيزيش حُيخيو حُغيخخيٖ
ٝ 9371ػزش حُزش٣يذ حإلُيٌيظيشٗٝي ،٢ألٕ
ٓؼَ ٛزح حُظؼخ ٕٝر ٖ٤حألؿٜضس حُيشعئي٤يش
ٝحُٔٞحهي٘ي٤يٖ ٣يئ ّد ١اُي ٠حريظيـيخء أٗيـيق
حُٞعخثَ ُإلٓغخى رٌَ ٓخ  ٌٖٔ٣إٔ ٣يئػّيش
ػِ ٠كوٞم حُٔغيظيٜيِيي ٝحُيليليخظ ػيِي٠
ٓقييخُييليي ٚأًييخٕ ػييِيي ٠فييؼيي٤ييذ حُييـييٞدس
ٝحُي٘ييٞػيي٤ييش أّ ػييِيي ٠فييؼي٤ييذ حُييخييذٓييخص
ٝحألعؼخس.
ّ
إ حُذٝس حُٔشًضُٔ ١ذ٣ش٣ش كٔيخ٣يش
حُئييغييظييٜيِييي كييٝ ٢مييغ هييخٗي ٕٞكيئييخ٣ييش
حُٔغظِٜي ٓٞمغ حُيظي٘يلي٤يز ،ال٣يويِيَ ٓيٖ
حُذٝس حُٜخّ حُز٣ ١ظٞؿذ ػِ ٠حُٔيـيظئيغ
حألٝ ٢ِٛحُيٜي٤يجيخص حُئيذٗي٤يش حُيوي٤يخّ ري،ٚ
ٝطلذ٣ذحً ك ٢رِٞسس حُؼَٔ حإل٣ـخري ٢حُيز١
ػِ ٠حُٔٞحهٖ إٔ ٣طِّغ ري ٚكيٓ ٢يظيخريؼيش
كوٞه ٚػِ ٠حُقؼ٤ذ حإلعظٜالًٝ ٢طلؼ٤يَ
ػٞحَٓ حإلطقيخٍ ري٤ي٘يٝ ٚري٤يٖ حألؿيٜيضس
حإلدحس٣ش حُشعٔ٤ش ُظٔظ ٖ٤أٝحفش حُظلخػيَ
ر ٖ٤حُـٜظ ٖ٤رئيخ ٣يٌيليَ حإلٓغيخى حُيظيخّ
رخُلوٞم حٌُٔظغزش ُِئيغيظيٜيِيي كي ٢ظيَ
حُظؾش٣ؼخص حُوخٗ٤ٗٞشٝ ،حٗطالهيخ ً ٓيٖ ٛيزح
حُٔل ّٜٞحُشحعخ ُيذٝس حُئيٞحهيٖٝ ،كي٢
اهخس طلذ٣ذ ٛزح حُذٝس ٝط٘ظٝ ٚٔ٤طلؼي٤يِيٚ

ػِٔ٤خ ً ٝكن حألف ٍٞرـي٤يش طيليوي٤ين ٓيخ
٣ييئٓييَ ٓيي٘يي ،ٚكييلّ هييخٗيي ٕٞكيئييخ٣ييش
حُٔغظِٜي ك ٢كقِ ٚحُؼخٗ ٢ػؾيشػيِي٠
طؾـ٤غ حُئيٞحهي٘ي٤يٖ ُيإلٗنيٞحء طيليض
ؿٔؼ٤خص حُئيغيظيٜيِيي ٓيلي ّذدحً أٛيذحكيٜيخ
ٝهشم اٗؾخثٜخُٝ ،ألٛئي٤يش عي٘يؼيشك
رخُظلق َ٤ػِٓ ٠يخ ٗ ّ
قيض ػيِي٤يٓ ٚيٞحد
ٛزح حُلقَ ُ٤ظزُِٞٔ ٖ٤حهٖ أ٤ٔٛيش ٛيزٙ
حُـٔؼ٤خص ٝرخُظخُ ٢حُيذٝس حُيز٣ ١يـيذ
إٔ ٣طِّغ ر ٚحُو٤ئي ٕٞػيِي٤يٜيخ ٝحألكيشحد
حُٔ٘ن ٖ٣ٞطلض ُٞحثٜخ .
إ أ ّ ٍٝكوشس ك ٢حُئيخدس ٓ 93يٖ
كقَ ؿٔؼ٤خص حُٔغظِٜي ٗ ّ
قيض ػيِي٠
إٔ حُٜذف حألعخعُٜ ٢ز ٙحُـٔؼ٤خص ٞٛ
حُذكخع ػٖ ٓقخُق حُٔغظِٜي ٝكوٞهي،ٚ
ٛٝزح ٣ؼ٘ ٢حإلُٔخّ حُظخّ رٌَ حُظؾش٣ؼخص
حُوخٗ٤ٗٞش كٝ ٢صحسس حإلهظقخد ٝحُظـيخسس
أ ٝكي ٢حإلدحسحص حُيشعئي٤يش حألخيشٟ
ُزِٞسس حُٔقيخُيق ٝحُيليويٞم حُيخيخفيش
رخُٔغظِٜي ٝٝميؼيٜيخ طيليض حُئيـيٜيش
رـ٤ش حُللخظ ػِٜ٤خ ٝحُؼئيَ ػيِي ٠ػيذّ
حٗيييذػيييخسٛيييخ طيييليييض أ ١ظيييشف ٓيييٖ
حُظشٝف ٖٓٝ ،ػْ ٗؾش ٛز ٙحُٔؼِٓٞخص
رٌخكش ٝعخثَ حإلطقيخٍ إل٣قيخُيٜيخ اُي٠
حُؼذد حألًزش ٖٓ حُٔغظيٜيِيٌي٤يٖ ُيظيزي٤يخٕ
كوٞهٝ ْٜحُللخظ ػِٜ٤خ أػ٘خء طغ ّٞه ْٜأٝ
كق ُْٜٞػِ ٠حُخذٓخص .ػيْ طيطي ّشهيض
حُلوشس حُؼخٗ٤ش اُّ ٠
إٔ ٛيز ٙحُيـئيؼي٤يخص
ً
ً
طٔؼَّ حُٔغظ ٖ٤ٌِٜؿٔخػ٤خ ٓٝـخٗيخ أًيخٕ
ُذ ٟحإلدحسحص حُشعئي٤يش أّ حُيظيويخمي٢
ُِللخظ ػِ ٠حُيليويٞمٛٝ ،يزح حُيظيٞؿيٚ
٣لون ُِٔٞحهٖ هشهخ ً ُِذكخع ػٖ كوٞهٚ
رخألعِٞد حُٔ٘ظّْ ٝحألؿيذٗ ٟيليؼيخ ً ُئيخ
ُٜز ٙحُـٔؼ٤خص ٖٓ هيذسس ٝخيزيشس ُيذٟ
ٓئعغٜ٤خ كٛ ٢ز ٙحُٔـخالصٝ ،رخُيظيخُي٢
حُظخل٤ق ػٖ حُٔٞحه٘ ٖ٤حٌُِلش حُئيخد٣يش
ُِئيظيخريؼيش ٝحُيظيويخمي ٢أٓيخّ حُيٜي٤يجيخص
حُشعٔ٤ش ُإليعيظيليقيخٍ ػيِي ٠كيويٞهيٚ
حُنخثؼشًٔ ،خ ّ
إٔ ٛزح حُ٘ـ حُيويخٗيٗٞي٢
٣ؾٌَ ػخٓالً ك ٢ػذّ طيـيخٝص ٓقيخُيق
حُٔغظ ٖٓ ٖ٤ٌِٜأ٣ش ؿٜش أطض ،أ ٝػيِي٠
حألهَ فؼٞرش حُظلٌ٤ش ٖٓ حُـٜخص حُظي٢
٣ظؼخَٓ ٓؼٜخ حُٔغظٜيِيي كي ٢هنيْ أ٣يش
كوٞم ٌٓظغزش ُي ٚرئيٞؿيذ حُيويٞحٗي٤يٖ
حُٔؼظٔذس .أٓخ حُلوشس حُؼخُؼش كويذ أٗيخهيض
رٜز ٙحُيـئيؼي٤يخص ٓيٜي ّٔيش ؿئيغ ٗٝؾيش
حُٔؼِٓٞخص ػٖ حُغِغ ٝحُيخيذٓيخص رئيخ
كٜ٤يخ اؿيشحء حُيظيليخُي٤يَ ٝحإلخيظيزيخسحص
ٝحُٔوخسٗخص ُٜخ ٤ًٝل٤ش حعظؼٔيخُيٜيخ ،إ

ٛزح حُز٘ذ ٣ؾٌَ ٗوِش ٗيٞػي٤يش كي ٢دٝس
ٛز ٙحُـٔؼ٤خص ٣ٝظطِذ ٓي٘يٜيخ حُيؼئيَ
حُؼِٔ ٢حُذه٤ن ُيٌيؾيق ٓيؼيخُيْ حُغيِيغ
ٝحُييخييذٓييخص ٝٝمييغ ٗييظييخثييؾ ٛييزٙ
حُييذسحعييخص ريي٤ييٖ أ٣ييذ ١حُيئييٞحهيي٘يي٤ييٖ
ُظٞع٤غ ػخَٓ حُئيؼيشكيش ػي ّٔيخ ٣ي٘ي١ٞ
طذحُٝي ٚأٝحُيليقي ٍٞػيِي٤يُ ٚيظيـيطي٤يش
حعظٜالًخطٝ ٚكخؿ٤خطُٝ ،ٚيٜيز ٙحُيـيخ٣يش
٣ييـييذ إٔ طنييْ ٛييز ٙحُييـيئييؼيي٤ييخص
حُؼ٘خفش حُزيؾيش٣يش حُئيئٛيِيش ػيِئي٤يخ ً
ٝخزشحط٤خ ً ٖٓ حُٔٞحهُِ٘ ٖ٤و٤خّ رئيؼيَ
ٛز ٙحُيذسحعيخص ٝحُيٞفي ٍٞريٜيخ اُي٠
حُ٘ظخثؾ حُٔشؿّٞسٝ ،أًٗ ٚيِئيخ حطغيؼيض
رييخهييش حُغييِييغ ٝحُييخييذٓييخص حُييخييخمييؼييش
ُِزلغ ٝحُيظئيلي٤يـً ،يِئيخ حصدحدص
ٓؼشكش حُٔيٞحهي٘ي٤يٖ ريٜيخٝ ،كيظيق ُيٜيْ
حُيئييـيييخٍ كيي ٢حإلخييظيي٤يييخس حألٗغيييذ
الكظ٤خؿخطٓ ْٜيٖ حُغيِيغ ٝحُيخيذٓيخص،
امخكش اُ ٠إٔ ٗـخف ٛزح حُظٞؿيُ ٚيذٟ
حُـٔؼ٤خص ٣خِن كيخُيش ٓيطيِيٞريش ٓيٖ
حُٔ٘خكغش ر٤يٖ حُئيليظيشكي٤يٖ ُيظيطي٣ٞيش
ؿٞدس ٞٗٝػ٤ش حُغِغ أٝحُخذٓخص حُيظي٢
٣ظيؼيخهي ٠ريٜيخ حُئيليظيشف ٣ٝغيٞهيٜيخ
ُييِيئييغييظييٜييِيييً ،يئييخ ّ
إٔ ؿييذّ٣ييش ٛييزٙ
حُذسحعخص ٗٝظخثـٜخ حُٔيٞػّيويش طيليشك
حُؼوش حُٞحعؼش رـٔيؼي٤يخص حُئيغيظيٜيِيي
ٝطـؼَ ٓي٘يٜيخ ػي٘يقيشحً أعيخعي٤يخ ً كي٢
ٓـخٍ ًؾق كو٤وش حُغِغ ٝحُيخيذٓيخص
اُ ٠حُٔٞحه٘ .ٖ٤أٓخ حُلوشس حُشحرؼش ٓيٖ
حُٔخدس  93كشمض ػيِي ٠حُيـئيؼي٤يخص
حُو٤خّ رٌَ ٓيخ ٣يئ ّد ١أ٣ ٝيٞفيَ اُي٠
طٞػ٤ش ٝاسؽخد حُٔيغيظيٜيِيٌي٤يٖٝ ،رُيي
ػييِيي ٠أعييخط إٔ حُييذٝس حُييشثيي٤ييغيي٢
حُٔطِٞد ُٜيخ ٛيٗ ٞيويَ حُئيؼيِيٓٞيخص
حُٔظٞكشس ُذٜ٣خ اُ ٠حُٔٞحهُ٘ٝ ،ٖ٤يٜيزٙ
حُـخ٣ش أػطخٛخ هخٗ ٕٞكٔخ٣ش حُٔغظِٜيي
حُلن رخعظخذحّ ًخكش ٝعخثَ حإلػيالّ،
ٓٝييٖ ريي٤يي٘ييٜييخ افييذحس حُيئييـيييالص
ٝحُ٘ؾشحص ٝحُئيطيزيٞػيخصٓٝ ،يٖ ػيْ
اػذحد رشحٓؾ اػالٗ٤يش ٝارحػي٤يش ٓيؼي ّذس
ُِزغ أ ٝحُ٘ؾش ػ٤ش ٝعيخثيَ حإلػيالّ،
ػِ ٠إٔ ٣يٌيٛ ٕٞي٘يخى اُيظيضحّ ًيخٓيَ
رخُوٞحٗ٤ش حُٔشػّ٤ش حإلؿشحءٝ .خِيقيض
حُيئييخدس  93اُيي ٠أّٗيي٣ ٚييليين ُييٜييزٙ
حُـٔؼ٤خص طوذ ْ٣حإلعظؾخسحص كيً ٢يَ
ٓخ ٣ظؼِن رخألٛيذحف حُيظي ٢طي ّْ رًيشٛيخ
آٗلخً.
ٝرخإلٗظوخٍ اُ ٠حُئيخدس ٝ ،96كي٢
اهخس ه٘ٗٞش ٛز ٙحُـٔؼ٤خص كوذ ٗ ّ
قيض

إنتبو!
٣وغ ػِ ٠ػيخطين حُئيـيظئيغ
حألٛييِييٝ ٢حؿييذ ٓييؼييشكييش
كوٞهٓٝ ٚظخرؼيظيٜيخ ٝحُيذكيخع
ػٜ٘خ ٝا٣ـيخد ؿئيؼي٤يخص أٝ
٤ٛجخص ٓغظوِش ؿ٤ش سريلي٤يش
طٜظْ رظٞػ٤ش حُئيغيظيٜيِيٌي٤يٖ
ٝطؼش٣ل ْٜرخُٔيخيخهيش حُيظي٢
طل٤و ر.ْٜ

عه ٙعٛسٗ
سث٤ظ دحثشس حُٔوخ٤٣ظ
ٝحُٔٞحصٖ٣
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ٛز ٙحُٔخدس ػِ ٠أّٗ٣ ٚطزّن ػِ ٠ؿئيؼي٤يخص
حُٔغظِٜي حُ٘قٞؿ حُوخٗ٤ٗٞش حُظ ٢طشػي٠
حُييـيئييؼيي٤ييخص ،رييخإلمييخكييش اُيي ٠حألكييٌييخّ
حُٔ٘قٞؿ ػِٜ٤خ كٛ ٢يزح حُيويخٗيّ ،ٕٞ
ٝإٔ
حُظٔؼّٖ كٛ ٢يزح حُي٘يـ ٣يخيِيـ اُيّ ٠
إٔ
حُٔؾشّع هقذ ٘ٛخ اػطخء حُزؼذ حُظ٘ظي٤ئي٢
حُوخُٗ ٢ٗٞيٜيخٓٝ ،يخ ٣ي٘يظيؾ ػيٖ رُيي ٓيٖ
حػظشحف رؾشػ٤ش ٛز ٙحُـٔؼي٤يخص ٝطيؤًي٤يذ
أكو٤ظٜخ كٓ ٢ظخرؼيش ٝطي٘يلي٤يز أٛيذحكيٜيخ رئيخ
٣قذّ ك ٢خخٗش حُٔيغيظيٜيِيٌي٤يٖ٣ٝ ،يليشك
ػِ ٠ح٥خش ٖ٣حُظؼخهٓ ٢ؼٜخ ٝكن حألعيظ
حُوخٗ٤ٗٞش حُٔؼٔ ٍٞرٜخٝ ،أخز دٝسٛخ ػيِي٠
ٓلٔيَ حُيـي ّذ ٝطيويذ٣يْ حُيؼيُ ٕٞيٜيخ ٝكيظيق
حُٔـخالص أٓخٜٓخ ريـي٤يش طيليوي٤ين أٛيذحكيٜيخ
ٝص٣خدس حُظ٘غ٤ن رٜ٘٤خ ٝر ٖ٤ادحسحص حُيذُٝيش
ٝخقٞفخ ً ٓذ٣ش٣ش كٔخ٣ش حُٔغظِٜي.

أخبارنا
قااااياااد يااادٚااازٚاااح اااًااااٚاااح
انًسرٓهك ،خالل شٓز اٚهٕل،
تردرٚة  25يزاقاثاا م يسااعادام
ٔياإااافااا م عااهااٗ ا ااراا ااداو
تزَايح انًعهٕياخ اندغزافاٛاح
انا اااص تااانااًاادٚاازٚااح ٔ ،نااك
تااًااساااعاادج شااز ااح خ ا ااٛااة
ٔعاااهاااًااا ٔ ٙانـااا Brand
Protection Group
ٔترًٕٚام ياٍ انـا USAID
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ٝكٓ ٢ـخٍ ط٘ظٛ ْ٤يز ٙحُيـئيؼي٤يخص،
ٝحإلُيئييخّ رييٌييَ ؿيئييؼيي٤ييش طييئ ّعييظ ػييِيي٠
حألسحم ٢حُِز٘يخٗي٤يش طيٜيذف اُيٓ ٠يظيخريؼيش
ؽئٝ ٕٝكوٞم حُئيغيظيٜيِيي ،كيويذ ٗ ّ
قيض
حُٔخدس  ٖٓ 91هخٗ ٕٞكئيخ٣يش حُئيغيظيٜيِيي
ػييِيي ٠اٗؾييخء عييـ ي َّ خييخؿ ُييـيئييؼيي٤ييخص
حُٔغظِٜي ُذٝ ٟصحسس حإلهظقخد ٝحُظـخسس،
طل ّذد ٓلخػ َ٤ه٤يٞد ٙرئيشعي٣ ّٞيظّيخيز كي٢
ٓـِظ حُٞصسحء ر٘خ ًء ػِ ٠حهيظيشحف ٝص٣يش
حإلهظقخد ٝحُظـيخسسٝ ،ريليؼيَ ٛيزح حُي٘يـ

حُوخٗ٣ ٢ٗٞيظيٌيُ ّٕٞيذ ٟحُيٞصحسس ٓيِيق رٔذ٣ش٣ش كٔخ٣ش حُٔغظِٜي.
ٓييؼييِييٓٞييخص ًييخٓييَ ػييٖ ؿيئييؼيي٤ييخص
ٝك ٢حُخظخّ ال رذ ٖٓ حإلعظ٘ظخؽ ّ
إٔ
حُٔغظِٜي ُ٤ظ ك ٢حُؼخفٔيش كيويو ريَ
ً
ً
ك ٢ؿٔ٤غ حُٔلخكظيخص د ٕٝحعيظيؼي٘يخءُ ،ـٔؼ٤خص حُٔغظِٜي دٝسح ٓغخػيذح كي٢
٘ٛٝخ ال ر ّذ ٖٓ حُوي ٍٞأٗيً ٚيِّئيخ حطّغيغ ٗطخم كلع كوٞم حُٔغظِٜي ٖٓ ،خالٍ
حٗظؾخس ٛز ٙحُـٔؼي٤يخص كي ٢حُئي٘يخهين ادسحؿ ٚك ٢اهخس ٖ٣اػ٘ ،ٖ٤أٝالً حُيؼئيَ
ًِّٔيخ ًيخٗيض ٗيظيخثيـيٜيخ أًيؼيش ؽي٤يٞػيخ ً حُذحخِ ٢ك ًَ ٢ؿئيؼي٤يش طيٞفيالً اُي٠
ٝحسطيذحدحطييٜييخ ريي٤يٖ حُيئييٞحهيي٘ي٤ييٖ أًييؼييش طييلييويي٤يين حُييوييغييْ حألًييزييش ٓييٖ أٛييذحكييٜييخ
ٝطلذ٣يذحً ص٣يخدس ػيخٓيَ حُيظيٞػي٤يش ػي٘يذ
حطّغخػخً.
حُيئييٞحهيي٘يي٤ييٖ ًٝيي٤ييليي٤ييش حُييلييلييخظ ػييِيي٠
ٝأخيي٤ييشحًٝ ،طييّ ٞخيي ٤يخ ً ٓييٖ ٝصحسس حُلوٞمٝ ،ػخٗ٤خ ً طلؼ٤يَ ػيخٓيَ حُيظيؼيخٕٝ
حإلهييظييقييخد ٝحُييظييـييخسس كيي ٢حُيئييظييخرييؼييش رٛ ٖ٤ز ٙحُـٔؼ٤خص ٝحُٔ٘يني٣ٞيٖ طيليض
حُظ٘ظٔ٤ي٤يش ٝحإلدحس٣يش ٝحُئيخُي٤يش ُيٜيزُٞ ٙحء ًَ ٜٓ٘خ ٖٓ ؿيٜيش ٓٝيغ ٓيذ٣يش٣يش
حُـٔؼ٤خص ،كوذ ٗ ّ
قض حُئيخدس ٓ 35يٖ كٔيخ٣يش حُئيغيظيٜيِيي ٓيٖ ؿيٜيش ػيخٗي٤يش،
حُوخٗ ٕٞحُٔزًٞس ،أّٗ٣ ٚظٞؿذ ػًِ ٠يَ خقٞفخ ً ك ٢طزخدٍ حُٔؼِٓٞخص ر٤ي٘يٜئيخ
ؿيئييؼيي٤ييش ارييالؽ ٝصحسس حإلهييظييقييخد ٝأ٣نخ ً ك ٢طؾـ٤غ حُٔغظُ ٖ٤ٌِٜإلطقخٍ
ٝحُظـخسس ػٖ اطٔخّ اؿشحءحص طؤع٤غيٜيخ رخُخو حُغخخٖ  9371كي ٢حُئيذ٣يش٣يش،
هزَ إٔ طزخؽش ٗؾخهٜيخً ،ئيخ ٣يظيٞؿيذ ُإلرالؽ ػٖ ًَ ٓخ ُذٜ٣يْ ٓيٖ ؽيٌيخٟٝ
ػِ ٠حُـٔؼ٤ش اريالؽ حُيٞصحسس ػيٖ أ ١أٓ ٝالكظخص أٓ ٝؼِٓٞخص طٌّٗٞض ػ٘ذٙ
طؼذ َ٣ك ٢أٗظٔظٜخ أ ٝحُيٜي٤يجيخص حُيظي ٢طخيظيـّ ريلئيخ٣يش كيويٞهيٓٝ ٚقيخُيليٚ
طظ ٠ُٞادحسطٜخٝ ،ا٣ذحع حُٞصحسس عي٘ي٣ٞيخ ً حإلعيظيٜييالًي٤ييشٝ ،إٔ حُئييذ٣يش٣ييش رييٌيخكييش
ٗغخش ػٖ ٓ٤ضحٗ٤ظٜخ ٝطويش٣يشحً ٣يظي٘يخ ٍٝأؿٜضطٜخ عظظخرغ ً َّ ٓخ ٣قَ اُٜ٤خ ػزيش
ٝعخثَ طِٜٔ٣ٞخٝ ،رخُٔ٘خعزش ٛي٘يخ ال ريذ ٛزح حُخو رخُغيشػيش حُئئيٌي٘يش ٝاريالؽ
ٖٓ حإلؽخسس اُ ٠إٔ حُئيخدس ٓ 926يٖ فخكذ حُؾٌ ٟٞرخالفش حُيظيليوي٤يويخص
هخٗ ٕٞكٔيخ٣يش حُئيغيظيٜيِيي خ ّ
قيقيض ٝحُ٘ظخثؾ حُيظي ٢طيٞفيِيض اُي٤يٜيخ مئيٖ
ُـٔؼ٤خص حُٔغظيٜيِيي حُيؼيخٓيِيش ٗغيزيش ٛذف ٝحكذ ٣ظٔلٞس ك ٍٞاػيخدس حُيلين
 ٖٓ %95ػخثذحص حُـشحٓخص حُخخفيش ألفلخر.ٚ

انًشار ح انفاعهح ف ٙيعزع ” ٛف طحرك؟“ ف ٙيهعة فؤاد شٓاب  -خَٕٛح
ك ٢اهخس حُذٝس حُظٞػ ١ٞحُٔغظٔش حُز ١طو ّٞرٓ ٚذ٣ش٣ش كٔخ٣ش حُٔغظِٜي ،هخٓض ٝصحسس حإلهظقخد ٝحُظـخسس
رخُٔؾخسًش كٓ ٢ؼشك "ً٤ق فلظي؟" حُزٗ ١ظّٔظٗ ٚوخرش أخقخث ٢٤حُظـز٣ش ٝط٘ظ ْ٤حُـزحء كُ ٢ز٘خٕ حألكذ  4أ،2599 ٍِٞ٣
ٝرُي رٜذف حُؾشف ُِٔغظ ٖ٤ٌِٜػٖ أ٤ٔٛش حُظـز٣ش حُغِٔ٤ش ٓٝؼخُـش حُـزحء رخُطش٣وش حُقل٤لش ُِٞهخ٣ش ٖٓ حُظغْٔ حُـزحثًٔ .٢خ
ٝط ّْ اُوخء حُنٞء ػِ ٠كوٞم ٝٝحؿزخص حُٔغظ ٖ٤ٌِٜػزش طٞص٣غ ٓ٘ؾٞسحص ٝحُظؾذ٣ذ ػِ ٠مشٝسس حإلطقخٍ ك ٢كخٍ حُظؼشك
ُِـؼ ػِ ٠حُخو حُغخخٖ "ٓ "9371شًض طِو ٢حُؾٌخ ١ٝكٓ ٢ذ٣ش٣ش كٔخ٣ش حُٔغظِٜيٝ ،هذ طخَِ حُلذع ٗؾخهخص طشك٤ٜ٤ش
ٝطؼو٤ل٤ش ٝػشٝك س٣خم٤ش رٔؾخسًش حألهلخٍ ٝطْ طٞص٣غ حُٜذح٣خ ػِ ٠حُلخمش.ٖ٣

ٓذ٣ش٣ش كٔخ٣ش حُٔغظِٜي ٓٔؼِش رخُٔشحهزخص حُٔغخػذحص ٓخس٣ض حُؾخٓ،٢
أ٣خٕ رِلـ ٘ٓٝخٍ ػٕٞ

طلخػَ حُٔٞحه٘ٓ ٖ٤غ ٓشحهزخص ٓذ٣ش٣ش كٔخ٣ش حُٔغظِٜي
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ق نك ٔٔاخة عهٛك
أٓٚا انًسرٓهك ...اليح غذائك ّ
طغؼٓ ٠ذ٣ش٣ش كٔخ٣يش حُئيغيظيٜيِيي
رؾٌَ دإٝد ُيظيؤٓي٤يٖ ٓيشحهيزيش كيؼّيخُيش
ُٔخظِق حُغِغ حإلعظٜالً٤ش ٝريخيخفيش
حُـزحث٤ش ٜٓ٘خ .ك ٢ٜطيوي ّٞريخُيظيؤ ًّيذ ٓيٖ
عالٓش حُٔ٘ظـخص حُـزحث٤ش حُٔيٞميٞػيش
كٓ ٢ظ٘خ ٍٝحُٔغظِٜي ٖٓ خالٍ ٓشحهزش
ػِٔ٤خص حُظخضٝ ٖ٣حُ٘ظخكش امخكشً اُي٠
ٓييظييخرييؼييش ٓي ّذس حُقييالكيي٤ييش ُٝقييخهييخص
حُٔؼِٓٞخص حُٞحسدس ػِ ٠حُئي٘يظيؾ٣ .يظي ّْ
علذ ػّ٘٤خص ٖٓ حُٔ٘ظـخص حُيـيزحثي٤يش،
اعظي٘يخدحً ُيظيوي٤ي٤يْ حُئيخيخهيشٝ ،مئيٖ
رشٗخٓؾ سفذ عُ٘ ١ٞيظيطّيٞس عيالٓيش
ٝؿٞدس حُٔ٘ظـخص ٝحُخذٓخص حُٔيويذٓيش،
طيؤطيٛ ٢يز ٙحإلؿيشحءحص مئيٖ خيطييش
ػييئيييَ ٣ؾيييشف ػيييِييي٤يييٜيييخ خيييزيييشحء
ٓظخقق ٖ٤كٓ ٢ـخالص ػي ّذس ريٜيذف
طؤٓ ٖ٤كٔخ٣ش فخسٓش ُِٔغظِٜي.



ػخصُش ُِلشحسس ُِٔيليخكيظيش أًيؼيشػيِي٠
عالٓظٜخ ؿٞدطٜخ.

ال طنغ ك ٢ػشرش حُظزنّغ حُِل ّٞحُ٘٤جيش
ؿ٘ذ ٓ٘ظـخص ؿخٛضس ُألًيَ ًيخألؿيزيخٕ
ٝحألُزخٕ رَ حكقِٜخ ؿ٤ذحً ػيٖ ريؼينيٜيخ
 .2إرشاداخ خالل انرُقّم
حُزؼل ك ٢حألً٤خط هزَ حُٔـخدسس.



م ّغ حُٔٞحد حُٔزيشّدس دحثئيخ ً كي ٢أًي٤يخط
كخطلش حًُِ ٕٞي ٢طيؼيٌيظ حُيليشحسس ٝال
طٔظّقٜخ .



طؤًذ دحثٔخ ً ٖٓ عالٓش حُٔؤًٞالص حُٔؼِّزش
حُظ ٢طؾظشٜ٣خ (ػيذّ ٝؿيٞد أميشحس أٝ
فذأ ػِ ٠ؿٞحٗذ حُٔؼِزخص أ ٝػالٓيخص
ط٘لّخ).



طؤًذ ٖٓ عالٓش حُزي٤يل حُيز ١طؾيظيش٣يٚ
ٝحخظش حُز٤ل حُي٘يظي٤يق ٝحُيز٣ ١غيٜيَ
طلذ٣ذ ٓذس فالك٤ظ.ٚ

ط٘طِن حُئيليخكيظيش ػيِي ٠عيالٓيش
حُٔ٘ظـخص ٖٓ حُٔيضسػيش ٝفيٞالً اُي٠
هخُٝيش حُيطيؼيخّٝ .حُيـئي٤يغ ٓغيئ:ٍٝ
حُييئيييضحسػيييٓ ،ٕٞقيييخٗيييغ حإلٗيييظيييخؽ،
حُيييئيييي ّٞصػييييٗ ،ٕٞييييوييييخه حُييييزيييي٤ييييغ
ًخُغٞرشٓخسًض ٝفٞالً اُ ٠حُٔغظِٜي
حُزِ٣ ١ؼذ دٝسحً أعخع٤خ ً ك ٢حُٔلخكظيش
ػِ ٠حُٔ٘ظؾ رٔخ أّٗ ٚحُيؼي٘يقيش حألخي٤يش
كييٛ ٢ييز ٙحُغييِييغييش .طييزييذأ ٓغييئُٝيي٤ييش
حُٔغظِٜي ك ٢حُٔلخكظش ػيِيٗ ٠يٞػي٤يش
حُٔ٘ظٞؿخص ٓيٖ حُيظيغي ّٞم كي ٢حُئيليَ
ٓشٝسحً رـٔ٤يغ حُئيشحكيَ ًيخُيظيخيض٣يٖ
ٝحُظلن٤ش ٝحُطٝ ٢ٜحُظوذُِٞ ْ٣فيٍٞ
اُ ٠ط٘خ ٍٝحُطؼخّ.



ال طنيغ كي ٢حُيٌي٤يظ ٗيليغيٓ ٚي٘يظيـيخص
ؿزحث٤ش ٝأخش ٟؿ٤ش ؿزحث٤يش كيظيٝ ٠إ
ًخٗض ٓلٌٔش حإلؿالم.



ُزح ،ال رذ ُ٘خ ٖٓ طزً٤ش حُٔغيظيٜيِيي
رزؼل أٝ ْٛأرغيو حإلؿيشحءحص حُيظي٢
ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ ٣ظّخزٛخ رـ٤ش حُٔليخكيظيش
حُؾخِٓش ػِ ٠عالٓش ؿزحث:ٚ

طؤًذ ٖٓ ٝمغ حُٔ٘ظـخص حُؼوِ٤يش حُيٞصٕ
كيي ٢أعييلييَ حألًيي٤ييخط ُييظييـيّ٘ييذ طنييشس
حُٔ٘ظـخص حُـ٤ش ؿيخٓيذس ًيزيؼيل أٗيٞحع
حُخنخس.



اهشأ ؿ٤ذحً ٓخظِق حُئيؼيِيٓٞيخص حُيٞحسدس
ػِ ٠الفوش حُٔ٘ظيؾ ٓيٖ ٓيٌيّٗٞيخص اُي٠
هش٣وش حُظلن٤يش ٝحإلسؽيخدحص اميخكيشً
آُ ٠يذس حُقيالكي٤يش ٝؽيشٝه حُيليليع
ٝحُظخض.ٖ٣



ٖٓ حُٔغظلغٖ ٝميغ ٛيز ٙحُئي٘يظيـيخص
حُٔزّشدس ٝحُٔؼِّيـيش كي ٢أًي٤يخط خيخفيش



ؼع
 .0إرشاداخ خالل انرث ّ


اؽظش ١حُٔؤًٞالص حُغخخ٘ش حُـخٛضس
ُألًَ كٜٗ ٢خ٣ش حُظزنّغ ٝال طنؼٜخ
ػِٓ ٠وشرش ٖٓ حُٔ٘ظـخص حُٔزشّدس.

إشاارااز٘ انااًاإاد انااغااذائااٛااح
ان اسخح انًث ّزدج ٔانًثاهّاداح
ؼع اٙ
دائًا م فَٓ ٙاٚح انرث ّ
ذرفادٖ أٌ ذثقٗ ْذِ انًإاد
خارج انرثزٚد يدج ؽٕٚهح.



ارح حؽظش٣ض ٓؤًٞالص عخخي٘يش ؿيخٛيضس
ُألًَ أٓ ٝؤًٞالص ريخسدس أٓ ٝيؼيِيـيش،
٣ـيذ حُيظيّ ٞؿيٓ ٚيزيخؽيشسً اُي ٠حُئي٘يضٍ
ٝطـّ٘ذ حُظٞهّق حُٔغظٔش.



٣غظلغٖ ٝمغ حُٔ٘ظـخص حُظ ٢طيليظيخؽ
اُ ٠طيزيش٣يذ خيخسؽ حُيزيشحد كيٓ ٢يذس ال
طظـخٝص حُغخػظ ٖ٤كي ٢حُؾيظيخء ٝعيخػيش
ٝحكذس ك ٢كقَ حُق٤ق.



خالٍ ط٘ويِيي ،ميغ حُئيؤًيٞالص حُيظي٢
طليظيخؽ ُيِيظيزيش٣يذ دحخيَ حُغي٤يخسس دٕٝ
طؼش٣نٜخ ألؽؼش حُؾٔظ رؾٌَ ٓزيخؽيش
٤ُٝظ دحخَ حُق٘ذٝم حُيخيِيلي ٢كي٤يغ
طشطلغ حُليشحسس رغيشػيشً .ئيخ ٣غيخػيذ
ٌّٓ٤ق حُغي٤يخسس كي ٢حُئيليخكيظيش ػيِي٠
رشٝدس حُٔؤًٞالص دحخَ حُغ٤يخسس خيالٍ
كقَ حُق٤ق.

 .3إرشاداخ خالل انر شٍٚ


طؤًذ ٓيٖ عيالٓيش حُيزيشّحد ،كي٤يـيذ إٔ
طٌ ٕٞكشحسس حُظزش٣ذ د ٕٝحٍ 0دسؿخص
ٓج٣ٞش  ٝكشحسس حُظؼِ٤ؾ د96- ٕٝدسؿش
ٓج٣ٞش.



ػيي٘ييذ حُييٞفيي ٍٞاُيي ٠حُيئيي٘ييضٍ ،مييغ
ٓيزييخؽييشسً حُيئييٞحد حُئييزيشّدس كي ٢حُييزييشحد
ٝحُٔٞحد حُٔؼِـش ك ٢حُؼالؿيشُٝ .يظيزيش٣يذ
أكنَ ،ال طنغ حُٔ٘ظٞؿخص ك ٢أًي٤يخط
ٓلٌٔش حإلؿالم.



ُظـّ٘ذ طؾخري حُِّٔٞػخص ،أكقيَ دحخيَ
حُييزييشحد ريي٤ييٖ حُيئييٞحد حُييـييخٛييضس ُييألًييَ
ٝحُـخٛضس ُِط.٢ٜ



ارح أسدص طيخيض٣ييٖ ًئيّ٤يش ًيزي٤يشس ٓييٖ
حُِل ّٞحُطخصؿش ك ٢حُؼالؿش ،كخألكنيَ
طييوييغيي٤يئييٜييخ ُييٞكييذحص فييـيي٤ييشس كغييذ
حُلخؿش هزَ طؼِ٤ـٜخ.

نشـــرة حمـايــة المستهلك
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ك ٢كخالص حٗوطخع ٓظٞحفَ ُِيظي٤يخس
حٌُٜشرخث:٢



مغ حُز٤ل ك ٢ػِزش ٓلٌئيش حإلؿيالم
ك ٢حُزشحد ٝال طيـيغيَ حُيزي٤يل اال هيزيَ
حعظخذحٓٓ ٚزخؽشسً.



ال طخ ّضٕ ك ٢حُيزيشحد أٓ ١يٞحد ؿيزحثي٤يش
ٓؼِزّش رؼذ كظلٜخ ك ٢حُيؼيزيٞس حُئيؼيذٗي٤يش
حألعخع٤ش ،رَ حٗوِٜخ اُٝ ٠ػخء آخش.



ال طنغ ك ٢رخد حُزشحد أ٣ش ٓٞحد عيٜيِيش
حُظِق ًخُٔخ٤ٗٞ٣ض أ ٝحُيزي٤يل أ ٝؿي٤يشٙ
ألٗٝ ،ٚرغزذ ًؼشس كظق حُزخد٣ ،قيؼيذ
طؤٓ ٖ٤حُظزش٣ذ حُٔ٘خعذ ُظيِيي حألفي٘يخف
ٝرؾٌَ ٓغظٔش.



إ ط٘ظ٤ق ٝطط٤ٜيش حُيزيشحد ٓيٖ دحخيِيٚ
رخعظٔشحس ٣غخػيذ ػيِي ٠طيليخد ١طؾيخريي
حُيئييِييٞػّييخص ٣ٝييلييخكييع ػييِيي ٠عييالٓييش
حُٔ٘ظـخص.



٣ـذ اروخء رخد حُؼالؿش ٓـِيويخ ً
ُِللخظ ػِ ٠حُٜٞحء حُزخسد كي٢
حُذحخَ .ال طلظق رخد حُيؼيالؿيش
اال ػ٘ذ حُليخؿيشّ .
إ حُيؼيالؿيش
حُٔٔظِجش طزو ٠مئيٖ دسؿيخص
كشحسس آٓ٘ش كٞحُ ٢حُي٤يٓٞي٤يٖ
أ ّٓخ حرح ًيخٗيض حُيؼيالؿيش ؿي٤يش
ٓٔظِجش٣ ،ل ّ
نَ ؿٔغ حُٔ٘ظـخص
ؿي٘يذ ريؼينيٜيخ حُيزيؼيل كي٢
ٝعو حُؼالؿش كيزيزُيي طيلئي٢
حُٔ٘ظـخص رؼنٜخ حُزؼل.



رؾييٌييَ ٝهييخثيي ،٢خيي ّضٕ كيي٢
حُؼالؿش ًظَ ًز٤شس ٓيٖ حُئيخء
حُٔؼِؾ كوذ ط٘وِٜخ اُ ٠حُزشحد ك٢
كخٍ حٗوطخع حُظ٤خس حٌُٜشريخثي٢
 خالٍ حُيشكيالصٓ ،يٖ حألكنيَ ٝميغ
رؾٌيَ ٓغيظئيش .ارح الكيظيض
حُييِييلييٝ ّٞحُييذؿييخؽ كيي ٢رييشحد خييخؿ،
كقيييي ٍٞرٝرييييخٕ ؿييييضثيييي٢
ٓخظِق ػٖ رشحد حُئيؾيشٝريخص ُيظيليخد١
ُِٔ٘ظـخص ك ٢حُؼيالؿيش ،طيزيوي٠
حُلظق حُٔظٌشس ُِزشحد.
طِي حُٔ٘ظـخص عِٔ٤يش ٣ٝئيٌيٖ
اػيخدس طييـئيي٤ييذٛييخ كييٞس ػييٞدس  .4إرشاداخ خالل انرحؼٛز:
حُظ٤خس.
 ال طغظؼَٔ ُٞف حُلشّ ُظوط٤غ حُيخينيخس
رقلش ػخٓش ،طزو ٠حُٔيؤًيٞالص
ٓؼالً رؼذ طوط٤غ حُِل ّٞرَ حؿغَ حُيِيٞف
حُٔزشدس عِي٤ئيش دحخيَ حُيزيشحد
ؿ٤ذحً رخُٔيخء حُغيخخيٖ ٝحُقيخريٓٝ ٕٞيٖ
حُٔغظلغٖ إٔ ُ ٌٕٞ٣ذ٣ي ُٞكيخ ً خيخفيخ ً
كظ 4 ٠عخػيخص ٓيٖ حٗيويطيخع
حُظ٤خس حٌُٜشرخث ٢ػِ ٠إٔ ٣زو٠
رخُِليٝ ّٞآخيش ُيِئيٞحد حألخيشٓٝ ٟيٖ
حُيزيخد ٓيـيِيين هيذس حإلٓيٌييخٕ.
حُٔلنَ أال  ٌٕٞ٣حُِٞف ٓقي٘يٞػيخ ً ٓيٖ
٣ـذ سٓٓ ٢خظِيق حألهيؼئيش
حُخؾذ.
حُوخرِش ُيِيظيِيق (ٓيؼيَ حُيِيليّٞ
ٝحُيييييذٝحؿيييييٖ ٝحألعييييئيييييخى  ارح أسدص طييز٣ٝييذ ُييلييٓ ّٞييؼييِييـييش،
كخألكنَ إٔ ط٘وِٜخ هزَ  24عيخػيش ٓيٖ
ٝحُييزيي٤ييلٝ ،رييوييخ٣ييخ حُييطييؼييخّ)
حُؼالؿش اُ ٠حُزشحد كظظشًٜخ طزٝد رؾٌيَ
ػ٘ذٓخ طظخط ٠كيشحسطيٜيخ حٍ0
عييِيي٤ييًْ .يئييخ ٣يئييٌييٖ طييز٣ٝييذ حُييِييلييّٞ
دسؿخص ٓج٣ٞش ُٔذس عيخػيظي٤يٖ
رخعيظيؼئيخٍ ٓي٤يخ ٙريخسدس كي٤يغ طيٞميغ
أ ٝأًييؼييش ًيئييخ ٣ييـييذ سٓيي٢
حُِل ّٞكٝ ٢ػخء ٓخء ٗظ٤ق ٛٝز ٙحُٔ٤خٙ
حُٔٞحد حُـزحث٤ش حُظ ٢طلٞف ٜٓ٘خ
طـّ٤ش ًَ ٗقق عخػش ،أ ٖٓ ٝحُئئيٌيٖ
سحثيليش ؿي٤يش ػيخد٣يش أ٣ ٝيزيذأ
حُظز٣ٝذ ٓزخؽشسً خالٍ حُط .٢ٜال طظيشى
ُٜٗٞخ أِٔٓ ٝغٜخ رخُظز ّذٍ.
ٓٞحد ٓؼِـيش خيخسؽ حُيزيشحد ًي ٢طيزٝد
خي ّضٕ حُييخيينييخس حُيي٘يي٤ييجييش كيي٢
ػِ ٠كشحسس حُـشكش.
حُزشحد ك ٢أًي٤يخط ٓيـيِيويش ارح
طييؼ ي ّزس ػييِيي٤ييي ؿغييِييٜييخ هييزييَ ُ ظز٣ٝذ حُيِيليٝ ّٞحُيذؿيخؽ كي ٢حُيزيشحد،
مؼٜخ كٝ ٢ػخء ٝك ٢حُيطيخرين حُغيليِي٢
ٝمؼٜخ ك ٢حُزشحد.
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ُِزشحد ً ٢ال طظغشد حُغٞحثَ ٗظي٤يـيش
حُظز٣ٝذ آُ ٠ؤًٞالص أخش.ٟ


اٗوغ حُِل ّٞك ٢حُقيِيقيش حُئيطيّ٤يزيش
دحخَ ٝػخء ٓيـيطّي ٠كي ٢حُيزيشحد ٝال
طظشًٜخ خخسؿ.ٚ

 .5إرشاداخ خالل ان ٓٔ ٙانرقدٚى


أهزخ حُٔٞحد ؿ٤ذحً ٝطؤًذ ٖٓ ٗنيـيٜيخ
هزَ طوذٜٔ٣خ .طؤًذ ٖٓ ّ
إٔ ُ ٕٞحُِيليّٞ
ً
ُْ ٣ؼذ صٛش٣خ ً ٣ ُْٝزو٘ٛ ٠خى أػشح ُذّ
أكٔش حُِ ٕٞك ٢حُٔ٘ظؾ.



طـّ٘ذ حُطٜي ٢حُئيظيويطيغ .ال طيخيضٕ
ٓؤًٞالص ٗقق ٓطزٞخش رَ حهزخٜخ
ؿ٤ذحً  ٖٓٝػْ طغظط٤غ طزش٣ذٛخ ٝاػخدس
طغخٜ٘٤خ كٓ ٢يخ ريؼيذُ ،ئيشّس ٝحكيذس،
رؤٓخٕ.



ارح أسدص طزش٣ذ ٓيٞحد ٓيطيزيٞخيش ،ال
طنؼٜخ ٛٝي ٢عيخخي٘يش ٓيزيخؽيشس كي٢
حُزشحد رَ حطشًٜخ هِ٤يالً ٝميؼيٜيخ كي٢
أٝػ٤ش فـ٤شس ً ٢طزشد رغشػش.



هي ّذّ حُييطييؼييخّ حُغييخخييٖ ػييِيي ٠دسؿييش
كشحسس أػِ 95 ٖٓ ٠دسؿش ٓج٣ٞش.



ال طزوٞٓ ٢حد ؿزحث٤ش ،رخسدس ًيخٗيض أّ
عخخ٘ش ػِ ٠كشحسس حُـشكش أًؼيش ٓيٖ
عييخػييش أ ٝعييخػييظيي٤ييٖ كغييذ كييشحسس
حُطوظ حُخخسؿ.٢

ٍ شزٚكاام ٔا اًاَ ٙافاساك،
ٔف ٙانح انش ّك ف ٙأ٘ يُرح
يٍ خٓح االياراّ ٔخإدذاّ،
اذظم تان ؾ انساخٍ ان اص
تًدٚزٚح ًاٚاح اناًاسارآاهاك
 0739ااٚ ٙاار ا ّى اناارااحا ّاز
يثاشزجم يٍ قثام اناًازاقاثاٛاٍ
انًر ظظ ٍٛتغٛح انرأ د ياٍ
اليح انًُرح ٔذأي ٍٛاليح
غذاء يسردايح.

د .إٚه ٙتٕ ٚشتك
خز٤ش ك ٢حُؼِ ّٞحُـزحث٤ش

نشـــرة حمـايــة المستهلك
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ػًاٌ اليح انغذاء ف ٙإؽار انردارج اندٔنٛح
طٞحفَ حُظـخسس حُيذُٝي٤يش كي ٢حألؿيز٣يش
هش٣وٜخ ك ٢حإلصدٛخس ٓغ طٞعّيغ حإلهيظيقيخد
حُؼخُٔٝ ٢اػظٔخد ع٤خعخص طلش٣يش حُيظيـيخسس
ٝكييظييق حألعييٞحمٝ ،رييخُييظييخُيي ٢أفييزييلييض
حُٔ٘ظٞؿخص حُـزحث٤ش حُطيخصؿيش ٝحُئيقيّ٘يؼيش
طظقذس هخثٔش حُظزخدٍ حُظـخسُ ١يؼيذد ًيزي٤يش
ٖٓ حُزِذحٕ حُ٘خٓ٤ش ٝحُٔظوذٓش .كووض ػُٔٞش
حُييظييـييخسس كيي ٢حألؿييز٣ييش ٓيي٘ييخكييغ ػييذ٣ييذس
ُِٔغظ ٖ٤ٌِٜار أٜٗخ أدص اُ ٠حطغيخع ٝطي٘يّٞع
حألؿز٣ش ٝحُلق ٍٞػِٜ٤خ رؤعؼخس ٓيؼيويُٞيش
ٝط٘خكغ٤ش.
ٓٝغ طضح٣ذ حُيظيـيخسس حُيذُٝي٤يش ،طيظيضح٣يذ
حُٔخخٝف ك ٍٞاٗظؾخس حألٓشحك حُٔ٘يويُٞيش
ػزش حألؿز٣ش ٛٝي٘يخى آالف حُئيال٣ي٤يٖ ٓيٖ
حإلفخرخص حُظ ٢طغـَ ػخُٔ٤خ ً رغزذ طي٘يخٍٝ
أهؼٔش ِٓٞػش .رخإلمخكش اُ ٠حُظؤػ٤ش حُغِزي٢
حإلهظقخدٝ ١حُقيلّي ،٢طغيخٛيْ حألٓيشحك
حُٔ٘وُٞش ػزش حألؿيز٣يش كيٗ ٢ؾيٞء كيٞحؿيض
أٓخّ حُظـخسس (ٓ )Barriers to Tradeيٖ
خالٍ ُيـيٞء حُيزيِيذحٕ اُي ٠كيشك هيٞحٗي٤يٖ
ٓٝشحعٓ ْ٤ظؾ ّذدس ُلٔيخ٣يش حُقيلّيش حُيؼيخ ّٓيش
ٝحُقلّش حُ٘زخط٤ش.
كٛ ٢زح حإلهخس ،أفزق مٔخٕ عيالٓيش
حُـزحء ٝؿٞدط ٚأٓش مشٝسُِ ١للخظ ػِي٠
حُقي ّلييش حُييؼييخٓييش ُٝييِييٞفيي ٍٞاُيي ٠أعييٞحم
حُظقذ٣ش ٝري٘يخء حُيؼيويش ري٤يٖ حُئيغيظيٞسد٣يٖ
ٝحُٔغظٝ .ٖ٤ٌِٜطلشك حُيظيـيخسس حُيؼيخُئي٤يش
رخألؿز٣ش اُظيضحٓيخص ًيزي٤يشس ػيِيً ٠ي َّ ٓيٖ
حُزِذحٕ حُٔغظٞسدس ٝحُٔق ّذسس ُيٌي ٢طُيؼيضص
حُشهخرش ُذٜ٣خ ٝطُطزّن ٝطُ٘ليز اعيظيشحطي٤يـي٤يخص
ُييِييشهييخرييش رييٜييذف ميئييخٕ عييالٓييش ٝؿييٞدس
حألؿز٣ش حُظ ٢طذخَ حُظـخسس حُذ٤ُٝش.
ٛي٘ييخى ػي ّذس اطييليخهيي٤يخص دُٝيّ٤ييش طييظي٘ييخٍٝ
حُقلّش ٝحُقلّش حُ٘زخط٤ش ٜٓ٘خ اطيليخم دُٝي٢
ك ٢اهخس ٓ٘ظٔش حُيظيـيخسس حُيؼيخُئي٤يش رؾيؤٕ
ططز٤ن طذحر٤ش حُقيلّيش ٝحُقيلّيش حُي٘يزيخطي٤يش
( SPS – Sanitary and
ٝ )Phytosanitary Agreementحطليخم
حُلٞحؿض حُظو٘٤ش أٓخّ حُظـخسس ( – TBT
)Technical Barriers to Trade
ٛٝييزحٕ حإلطييلييخهييخٕ ٣ييـييطيي٤ييخٕ حُييوييٞحٗيي٤ييٖ
ٝحُٔيشحعي٤يْ ٝحُيِيٞحثيق حُئيظيقيِّيش ريظيذحري٤يش
حُقلّش ٝحُقلّش حُي٘يزيخطي٤يش ريخإلميخكيش اُي٠
ؿييٞحٗييذ حإلخييظييزييخس ٝحُييظييلييظيي٤ييؼ ٝافييذحس
حُؾييييٜييييخدحص ٝاؿييييشحءحص حُيييئييييٞحكييييوييييش،
ٝحؽظشحهخص حُظؼزيجيش ٝحُيظيٞعي٤يْ حُئيظيؼيِيويش
رغالٓيش حألؿيز٣يش ٝريطيش٣يويش ٓغيظي٘يذس اُي٠
ٓزخدة ػِٔ٤ش ال طنغ هٞ٤دحً ٓوّ٘ؼش أ ٝه٤يٞدحً
خلّ٤ش ػِ ٠حُظـخسس حُذ٤ُٝش.
أفذسص حُ٤ٜجخص حُذُٝيّ٤يش حُيؼيذ٣يذ ٓيٖ

حألٗظٔش حُيليؼّيخُيش ُنئيخٕ عيالٓيش حُيـيزحء
ػِ ٠هي ٍٞحُغيِيغيِيش حُيـيزحثي٤يش ريذءحً ٓيٖ
ٓييشحكييَ حإلػييذحد ػييْ حإلٗييظييخؽ ٝحُييظييٞص٣ييغ
ٝفٞالً اُ ٠حُٔغظِٜي (ٖٓ حُٔضسػيش اُي٠
حُٔخثذس) .طغظخذّ حُليٌيٓٞيخص حُيظيٞفي٤يخص
حُقييخدسس ػييٖ ٛيي٤ييجييش حُييذعييظييٞس حُييـييزحثيي٢
( CAC-Codex Alimentarius
ً )Commissionييي٘ييئيييخرؽ ُيييٞميييغ
طؾييش٣ييؼييخص ٝعيي٤ييخعييخص ٝرييشحٓييؾ حُييشهييخرييش
حُـزحث٤ش حُٞهي٘ي٤يش ٝٝميغ ٓيؼيخ٣ي٤يش ؿيٞدس
ٝعالٓش حألؿيز٣يش ٝطي٘يغي٤ين حُئيٞحفيليخص
حُـزحث٤ش ُذٜ٣خ ٝآُ٤ش طو ْ٤٤حألخطخس.
طوغ ٓغئ٤ُٝش حُشهخرش ػِ ٠حألؿيز٣يش كي٢
ُز٘خٕ ػِ ٠ػي ّذس ٝصحسحص ٛٝي٤يجيخص ٓي٘يٜيخ
ٝصحسس حإلهييظييقييخد ٝحُييظييـييخسسٝ ،رُييي كيي٢
حُٔشحكَ حُظخُ٤ش:
ٓ شكِش حُظلٌيْ كي ٢حألؿيز٣يش حُيذحخيِيش
ٖٓ حُٔ٘خكز (حُٔشحكت ٝحُلذٝد ًخكش)
ٓ شكِش حُظلظ٤ؼ ػِي ٠حُئيٞحد حألُٝي٤يش
(حُيئييٞحد حُييضسحػيي٤ييش ٝحُييليي٤ييٞحٗيي٤ييش،
حُٔضحسع ٝحُٔغخُخ)
ٓ شكِش حُظلظ٤ؼ ك ٢أٓيخًيٖ حُيظيقي٘ي٤يغ
ٝحُظخض( ٖ٣حُٔقخٗغ)
ٓ شكِش حُظيليني٤يش ٝحُيظيـيٜي٤يض ٝري٤يغ
حُٔٞحد حُـزحث٤ش (حُٔطخػْ ٝحُل٘خدم)
ٓ شكِش حُظٞص٣غ ٝحُؼشك ٝحُيظيخيض٣يٖ
(ك ٢حألعٞحم).
طِؼذ ٝصحسس حإلهظقخد دٝسحً ٜٓٔخ ً كي٢
ٓشحهزش حألعٞحم حُٔلِّ٤ش ٓٝشحهزش حألؿيز٣يش
حُٔغظٞسدس هزَ دخُٜٞخ حألعٞحم حُيِيزي٘يخٗي٤يش
ٖٓ خالٍ أخز ػ٘٤خص ٜٓ٘خ ٝطيليِي٤يِيٜيخ كي٢
ٓخظزشحص ٓؼيظئيذس ُيِيظيؤًيذ ٓيٖ عيالٓيظيٜيخ
ٓٝطخروظٜخ ُِٔٞحفلخص حُِز٘خٗ٤ش حإلُضحٓي٤يش.
ٝهذ ٗـّ هخٗ ٕٞكئيخ٣يش حُئيغيظيٜيِيي سهيْ

 901حُقخدس كي 4 ٢ؽيزيخه 2550
ػِ ٠كٔخ٣ش حُٔغظِٜي حُِز٘خٗ ٖٓ ٢حألؿز٣يش
ؿيي٤ييش حٓ٥يي٘ييش أٓ ٝيي٘ييخييليينييش حُييـييٞدس ،أٝ
حُٔـؾٞؽش أ ٝحُِٔٞػش ٖٓ خيالٍ طنئي٘يٜيخ
ٓييٞحدحً طييظيي٘ييخ ٍٝمييشٝسس طييٞحكييوييٜييخ ٓييغ
حُٔٞحفلخص حُو٤خع٤ش حُيِيزي٘يخٗي٤يش حإلُيضحٓي٤يش
ٓٝييٞحدحً طيي٘ييـّ ػييِييٝ ٠مييغ حُييزيي٤ييخٗييخص
ٝطٞحس٣خ حُقالك٤ش ػِ ٠حُؼزٞحص رطش٣ويش
ٝحملش ٝعِٜيشٓٝ ،يٞحدحً طيظي٘يخ ٍٝؽيشٝه
ػشمٜخ ٝطٞص٣ؼٜخ .طيظيِيق حألؿيز٣يش حُيظي٢
٣ؼزض أٜٗخ ؿ٤ش آٓ٘ش ٝطٞهّغ ػويٞريخص ػيِي٠
حُٔخخُل.ٖ٤
ي م
ال ؽي ّ
إٔ ٓيٖ حألٛييذحف حُيشثيي٤ييغيي٤ييش
ُِشهخرش ،حُٔغخٔٛش ك ٢حُظ٘ٔ٤ش حإلهيظيقيخد٣يش

ٝٝمغ أعظ عِٔ٤ش ُظ٘ظ ْ٤حُظـخسس حُٔلِيّ٤يش
ٝحُذّ٤ُٝش رخألؿز٣شٗٝ .ظشحً ُِظلذ٣خص حُويخثئيش
كٓ ٢ـخٍ عالٓش حُـزحء ،ػُِ ٠ز٘خٕ اطزخع ٓخ
٣يِيُ ٢يِيذخيي ٍٞكي ٢حُئيي٘يخكغيش كي ٢حُييظيـييخسس
حُذ٤ُٝش:
 اهشحس هٞحٗ ٖ٤ؿزحث٤ش ٝٝمغ ٓٞحفلخص
ه٤خع٤ش اُضحٓ٤ش خخفش رخُـزحء.
 طيٞحكين أٗيظيئيش حُيشهييخريش حُيذحخييِي٤ييش ٓييغ
حألٗظٔش حُؼخُٔ٤ش ٝحُٔٞحفلخص حُيذُٝي٤يش
ٝطيليذ٣يغ حُيشهيخريش ٓيٖ خيالٍ اػيظئيخد
حألعِٞد حُٞهيخثيٝ ٢طيليِي٤يَ حُئيخيخهيش
(.)Risk Assessment
 طط٣ٞش حُٔخظزشحص حُٔؼظٔذس ٝاؿيشحءحص
كلـ حألؿز٣ش.
 اٗؾخء ٓشحًض طذس٣يذ ُئيشحهيزيش عيالٓيش
حُيـيزحء ٓٝيشحهييزيش حُيـيٞدس ٝحإلعيظيؼيخٗييش
رخُٔغخػذس حُظو٘٤ش حُالصٓش.

األخ ار انغذائٛح








ػييخّ  ،2559ط ي ّٔييض حُيئييٞحكييوييش ػييِيي٠
ٓؾشٝع هخٗ ٕٞعالٓش حُـزحء ٖٓ هزَ ٓـِظ
حُييٞصسحء ٝأكيي٤ييَ اُييٓ ٠ييـييِييظ حُيي٘ييٞحد
ُٔ٘يخهؾيظيٗٝ .ٚيظيشحً ُيليخؿيش ُيزي٘يخٕ حُئيِيلّيش
إلهييشحس هييخٗيي ٕٞعييالٓييش حُييـييزحء ،اهييظييشكييض
ٝصحسس حإلهييظييقييخد ٝحُييظييـييخسس ػييخّ ،2599
ٗغخش ؿذ٣ذس ُٔؾشٝع هخٗ ٕٞعالٓيش حُيـيزحء
ؽ ٌِّض ػِ ٠أػشٛخ ُـ٘ش ٝصحس٣ش ٓيئُيليش ٓيٖ
ٓيئييؼييِيي٤ييٖ ػييٖ ٓييخييظييِييق حُييٞصحسحص رييٜييذف
اعظٌٔخٍ ف٤يخؿيش ٓؾيشٝع حُيويخٗي .ٕٞاطيلين
ػِ ٠حُز٘ٞد حُشث٤غّ٤ش ٝحُٔزخدة حُؼخٓش ٗٝظيخّ
ططزي٤ين ٓؾيشٝع حُيويخٗيٝ ٕٞأٗؾيؤص حُيٜي٤يجيش
حُٞه٘٤ش ُغالٓش حُـزحء.
ربٗظيظيخس اهيشحس هيخٗي ٕٞعيالٓيش حُيـيزحء
حُِز٘خٗ٣ ،٢زو ٠مشٝسس حُظؼخ ٕٝر ٖ٤حُويطيخع
حُييؼييخّ ٝحُييوييطييخع حُييخييخؿ أٓييش مييشٝس١
ُنئيخٕ عييالٓيش حُيـييزحء ٝريخُيظييخُي ٢مئييخٕ
عالٓش ٝؿٞدس حألؿز٣ش حُِز٘خٗ٤ش حُيظي ٢طيذخيَ
حُظـخسس حُٔلِ٤ش ٝحُظـخسس حُذ٤ُٝش .م
إ اػظٔخد
ٓؼخ٤٣ش حُقلّش حُؼخٓش ٝحُِـٞء اُ ٠طيطيزي٤ين
اؿييشحءحص ٓيئييخسعييخص حُييظييقيي٘يي٤ييغ حُييـ يّ٤ييذ
( )Good Manufacturing Practice
ٗٝظخّ طلِي٤يَ حُئيخيخهيش ٗٝيويخه حُئيشحهيزيش
حُيييليييشؿيييش ( ٝ )HACCPؿييي٤يييشٛيييخ ٓيييٖ
حُيئيئييخسعييخص حُقييليي٤ييش طغييخػييذ حُيئييقييخٗييغ
ٝحُؾشًخص ػِٓ ٠شحهزش عيِيغيِيش حُيظيقي٘ي٤يغ
حُـزحث ٢كيً ٢يَ ٓيشحكيِيٝ ٚريخُيظيخُي ٢اٗيظيخؽ
أؿز٣ش عِٔ٤ش رحص ؿٞدس ػخُ٤يش ٝطيويِي٤يَ ٓيٖ
كشؿ علذ حألؿز٣ش ٖٓ حألعٞحم ( Food
ٝ )Recallص٣خدس ػويش حُئيغيظيٜيِيٌي٤يٖ ٝكيظيق
حُٔـخٍ ُِظقذ٣ش ُألعٞحم حُؼخُٔ٤ش.



األخ ار انًٛكزٔتٕٛنٕخٛح
ي هفاخ انًثٛداخ ( Pesticides
)residues
إ ااااءج ا ااارااا اااداو اإلػاااافااااخ
انغذائٛح
انًهٕثاخ انكًٛٛائٛح ،تًا ف ٙنك
انرٕ سُٛاخ انثٕٛنٕخٛح
انغش ف ٙاألغذٚح
انااكااائااُاااخ انااًااحاإرج ٔراثااٛااام
()GMO
يسااااثااااثاااااخ انااااحااااسااااا ااااٛااااح
()Allergens
يا ااهاافاااخ انااعااقاااقااٛااز انااثااٛا اازٚااح
ْٔاازياإَاااخ ذااُااشااٛااؾ انااُااًاإ
()Growth Hormones
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ْم ذعهى؟
طْ طؼذ َ٣حُئيخدس ٓ 73يٖ
حُوخٗ ٕٞحُشهْ ( 793هيخٗيٕٞ
ٓضحُٝش ٜٓ٘يش حُقي٤يذُيش كي٢
ُييزيي٘ييخٕ) رييظييخس٣ييخ  9آرحس
ٗ( 2595ؾش ك ٢حُؼيذد 92
ٖٓ حُـش٣ذس حُشعٔ٤ش رظخس٣خ
ٝ ،)99/7/2595رٔٞؿيزي،ٚ
٣ييلييظييش حإلػييالّ ٝحإلػييالٕ
ػييٖ حُيئييظيئيئييخص حُييـييزحثيي٤ييش
ٝكقش طغ٣ٞوٜيخ ٝاٗيظيخؿيٜيخ
ٝطؼذ َ٣طشً٤زظٜخ ٝحعظ٤شحدٛخ
ٝطيييخيييض٣ييي٘يييٜيييخ ٝطغييي٣ٞيييويييٜيييخ
رييخُقيي٤ييخدُييشً ،يئييخ ريي٤ييؼييٜييخ
رخُـِٔش أ ٝرخُٔلشم اال ريبرٕ
خخؿ ٓيٖ ٝصحسس حُقيليش.

ألٕ حُطز٤ؼش ٓظلشسس ٖٓ ًَ حُوٞ٤د
ًخٕ ال رذ ُإلٗغخٕ إٔ ٣نغ مٞحرو ُٜخ.
كخُ٘زخطخص ٝحألػؾخد حُظً ٢خٕ ِ٣ـؤ اُٜ٤خ
حُ٘خط هزَ حُطذ حُلذ٣غ ٝحُذٝحء ًَٝ
حُٞعخثَ حُؼِٔ٤ش حُظ ٢حػظٔذص كٓ ٢خ
رؼذ ،رخطض "حُ٘ظخّ" حُ ُٔؼظٔذ ُذ ٟعخثش
حُٔـظٔؼخصًٝ .خٕ حعظؼٔخٍ ٛزٙ
حألػؾخد ٝحُ٘زخطخص ٓذخالً ُٔ٘خكغ أك٤خٗخ ً
ُٔٝقخثذ أك٤خٗخ ً أخش ،ٟار ُْ ُ ٌٖ٣ذٟ
طِي حُٔـظٔؼخص ال ٓخظزشحص ٝال ٝعخثَ
ػِٔ٤ش إلًظؾخف حُٔل٤ذ ٜٓ٘خ ٝحُٔنشّ.
كٌخٗض حُقذف  ٢ٛحُٔؼ٤خس حُٞك٤ذ
ُِؾلخءٝ ،ؿٔ٤غ ٛز ٙحُخزشحص ؽٌِض
حُطذ حُظوِ٤ذ ١أ ٝحُؾؼز.٢
أ ّٓخ ٝهذ ططٞس حُؼِْ ٝرخص ٌَُ ٗٞع
ٖٓ حألٓشحك دٝحء ٓؼ ٌَُٝ ٖ٤كخُش
فل٤ش هز٤ذ ٓخظـ ،كوذ أفزلض
حألػؾخد خخمؼش ُإلخظزخسحص ،رل٤غ
طؤط ٢حُ٘ظخثؾ كخعٔش ٓٞػوش ُـٜش
فالك٤ظٜخ ُظٌٓ ٕٞخدس أعخع٤ش ك ٢ف٘غ
حألد٣ٝش.
اال ّ
إٔ ٛزح حُظطٞس ُْ ٣ل ّذ ٖٓ
حعظٔشحس رؼل حُٔـظٔؼخص رخُظذح١ٝ
رخألػؾخد ألعزخد ػذس ٜٓ٘خ حُظٔغّي
رخُؼخدحص ٝحُظوخُ٤ذ حُٔٞسٝػشٜ٘ٓٝ ،خ ػذّ
طٞكش حإلٌٓخٗخص حُٔخد٣ش ٝحُؼِٔ٤ش ٝحُظ٢
طل ٍٞدٓ ٕٝـخسحس سًذ حُظطٞس
حُؼِٔٝ .٢هذ أٝملض ٓ٘ظٔش حُقلش
حُؼخُٔ٤ش ٖٓ خالٍ دسحعش ك ٍٞحُطذ
حُزذّ ،َ٣
"إٔ  ٖٓ % 65عٌخٕ حُزِذحٕ
ح٥ع٣ٞ٤ش ٝحألكش٣و٤ش ٣ؼظٔذ ػِ ٠حُطذ
حُظوِ٤ذ ١ألؿشحك حُشػخ٣ش حُقل٤ش".
 ٖٓٝحُالكض ،إٔ ٛز ٙحُٔ٘ظـخص ػخدص
ُِظٜٞس كٓ ٢ـظٔؼخط٘خ حُٓ ّٞ٤ظخزس
ٌٓخٗش ر ٖ٤حألد٣ٝش .كزلغذ دسحعش
ٗؾشطٜخ حُـخٓؼش حألٓش٤ٌ٣ش ألٓشحك
حُوِذ ػخّ  ،2595كبٕ أًؼش ٖٓ 90
ِٓٞٓ ٕٞ٤حهٖ ك ٢حُٞال٣خص حُٔظلذس
٣غظخذّ أد٣ٝش ػؾز٤ش أ ٝؿشػخص ػخُ٤ش
ٖٓ حُل٤ظخٓ٘٤خصٝ .إ ػذد ص٣خسحص
حُٔشمُِٔ ٠ؼخُـ ٖ٤رخألػؾخد ٣ظخط٠
ػذد حُض٣خسحص اُ ٠حألهزخء .كظ ٠ك٢
ٓـظٔؼخط٘خ حُؼشر٤ش ٘٣ظؾش "حُؼطّخس،"ٕٝ
ٓٝئخشحً رذأص ٛز ٙحُٔ٘ظـخص طـضٝ
حإلػالّٝ ،طئ ّٖٓ ٝفلخص ٓٝؼخ٘٣خص
ٓـخٗ٤ش ُٔ٘ظـخص رؼنٜخ ط ّذػٓ ٢ذحٝحس
أٓشحك ػ ّذس ك ٢إٓ ٝحكذ.

ٗظشحً ُلـْ ٝأ٤ٔٛش ٛزح حُوطخع
ٝحُٔؾخًَ حُظ ٌٖٔ٣ ٢إٔ ط٘ظؾ ػ٘،ٚ
ٝرـ٤خد حألهش حُوخٗ٤ٗٞش ،كوذ رذأص
حُذٝ ٍٝحُٔ٘ظٔخص حُؼخُٔ٤ش رٔلخٝالص
ُظ٘ظٝ .ٚٔ٤ط ّْ طق٘٤ق حُٔ٘ظـخص
حُؼؾز٤ش ك ٢كجخص :أؿز٣شٓ ،ظٔٔخص
ؿزحث٤ش ،أد٣ٝش ػؾز٤شٝ ...طشًضص
ٓؼظْ حُخطٞحص حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ػِ٠
حُٔظٔٔخص حُـزحث٤ش ،خخفش حُل٤ظخٓ٘٤خص
ٝحُٔؼخدٕ ٜٓ٘خ.

كل ٢كض٣شحٕ ػخّ  2552أدخَ
حإلطلخد حألٝسٝر ٢حُٔظٔٔخص حُـزحث٤ش
(حُٔؼخدٕ ٝحُل٤ظخٓ٘٤خص) طلض اهخس
هخٗ ٕٞحُـزحءٝ ،ك ٢ػخّ  2554أفذس
ط٘ظٔ٤خ ً ُألد٣ٝش حُؼؾز٤ش حُظوِ٤ذ٣ش
٣ ،21140240ECظ ّْ رٔٞؿز ٚطغـَ٤
ًَ ٓ٘ظؾ ػؾز ٢ك ٢حإلطلخد حألٝسٝر٢
ا ّٓخ طلض كجش حُـزحء أ ٝحُذٝحء ٣ٝخنغ
رخُظخُ ٢ألكٌخّ كجظٝ .ٚهذ أػط٢
حُٔ٘ظـ ٕٞكظشس عٔخف عزغ ع٘ ٖ٤أ١
ُـخ٣ش ٗ٤غخٕ ُ 2599ظغ٣ٞش أٝمخػْٜ
رخُ٘غزش ُِٔ٘ظـخص حُٔٞؿٞدس ك٢
حألعٞحم هزَ فذٝس حُوشحس .أ ّٓخ ُـ٘ش
حُذعظٞس حُـزحث ،٢كؤفذسص ػخّ
 2550دُ َ٤اسؽخدحص ُِٔظٔٔخص
حُـزحث٤ش ٖٓ ٓؼخدٕ ٝك٤ظخٓ٘٤خص ،ك٢
ك ٖ٤إٔ ادحسس حُـزحء ٝحُذٝحء
حألٓ٤شً٤ش٘ٓ ،ز ػخّ  ،9114طُذخَ
حُٔظٔٔخص حُـزحث٤ش طلض اهخس حُـزحء ال
حُذٝحء Dietary Supplement
Health and Education Act
)ٝ ،(DSHEAرخُظخُ ٢ال طخنغ
ُنشٝسس حُظغـٝ َ٤حإلؿشحءحص
حُقخسٓش حُظ٣ ٢خنغ ُٜخ حُذٝحءٝ ،ك٢
ػخّ  2555طْ حعظؼ٘خء حُٔ٘ظـخص حُظ٢
ط ّذػ ٢فلخص ػالؿ٤ش.
ٛ ٌُٖٝز ٙحُوٞحٗٝ ٖ٤حإلؿشحءحص

ٝحُٔٞحفلخص ال طضحٍ ؿ٤ش ًخك٤ش،
كٖٔ حٌُٖٔٔ إٔ ٣ق٘ق ٓ٘ظؾ
ػؾز ،٢رلغذ حُزِذ ،ك ٢كجش
حألؿز٣ش أ ٝحُٔظٔٔخص حُـزحث٤ش ،أّ
حألد٣ٝش حُؼؾز٤شٓ .ؼخٍ ػِ ٠رُي
ٓخدس حُغ٘٤خسٓ ٢ٛٝ ،ٖ٣خدس طٞؿذ
هز٤ؼ٤خ ً كٗ ٢زظش حألسم ٢ؽ٢ًٞ
(حُخشؽٞف) ٓؼشٝكش رلؼخُ٤ظٜخ
حُنـو
حسطلخع
ُٔؼخُـش
ُ
ٝحٌُ٤ُٞغظ٤شٝ .ٍٝطغظخشف ٛزٙ
حُٔخدس ٖٓ حُ٘زظش ػٜ٘٤خ ٝطق٘غ ك٢
أُٔخٗ٤خ ٝطغ ّٞم ًذٝحء ،أٓخ ك٢
حُٞال٣خص حُٔظلذس كظذخَ مٖٔ
حُٔظٔٔخص حُـزحث٤ش.
ٗظ٤ـش ُزُي ٣زو ٠ط٘ظٝ ْ٤طغـَ٤
حألػؾخد ،د ٕٝمٞحرو فخسٓش
ًخُظُ ٢ألد٣ٝش كٓ ٢ؼظْ حُزِذحٕ،
رؼنٜخ د ٕٝطغـ َ٤أ ٝطشخ٤ـ.
ٝحُٔؾٌِش حُلو٤و٤ش طٌٖٔ ك ٢حػظزخس
ٝطغ٣ٞن ٛز ٙحُٔ٘ظـخص ًذٝحء.
فل٤ق إٔ أد٣ٝش ًؼ٤شس أعخعٜخ
ٓٞحد كؼّخُش ٓغظخِقش ٖٓ حُ٘زخطخص،
٣ٝؼٞد حعظخذحّ حُؼذ٣ذ ٖٓ حُ٘زخطخص
حُطز٤ش اُ ٠حُٔٞحد حُلؼّخُش حُٔٞؿٞدس
كٜ٤خ .كل ٢حُٔـخالص حُٔخزش٣ش،
ظٜشص ُِخالفخص حُ٘زخط٤ش طؤػ٤شحص
دٝحث٤ش ٓخظِلشٓ :نخدس ُإلُظٜخرخص،
إٔ ٘ٛخى كشهخ ً
خخكنش ُِنـو ...اال ّ
ٝحملخ ً ر ٖ٤حعظخذحّ حُ٘زخطخص
حُطز٤ش ٝحُؼوخه٤ش حٌُ٤ٔ٤خث٤شٛٝ ،زح ٓخ
أًذط ٚحُذًظٞسس ٓخسؿش٣ض طؾخٕ،
حُٔذ٣شس حُؼخٓش ُٔ٘ظٔش حُقلش
حُؼخُٔ٤ش كًِٔ ٢ظٜخ كٓ ٢ئطٔش ُٜزٙ
حُٔ٘ظٔش ك ٍٞحُطذ حُظوِ٤ذ ،١ك٢
حُق ٖ٤ػخّ " : 2556حُطذ
حُظوِ٤ذ ٌٖٔ٣ ١إٔ ٣وذّ حٌُؼ٤ش ٌُٚ٘ٝ
ال  ٌٖٔ٣إٔ  ٌٕٞ٣رذ٣الً ُألد٣ٝش
حُلذ٣ؼش حُؾذ٣ذس حُ٘ـخػش".
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األعشاب يقاتم اندٔاء:
٣ ظٌ ّٕٞحُذٝحء ػخدس ٖٓ ٓخدس كؼخُش
ٝحكذس ُٜٝذف ٓلذد ،رٔ٘٤خ حُ٘زخطخص
حُطز٤ش  ٌٖٔ٣إٔ طلظ ١ٞػِ ٠حُؼذ٣ذ
ٖٓ حُٔٞحد حُلؼخُش .كٖٔ حُغَٜ
ٓؼشكش حُٔلؼٝ ٍٞح٥ػخس حُـخٗز٤ش
ُٔخدس ٝحكذس ٌُٖٝ ،ال ٓـخٍ ُٞمغ
خش٣طش ُـٔ٤غ حُظلخػالص حُٔؼوذس
ٝحُظآصس حُز ٌٖٔ٣ ١إٔ ٣ـش ١رٖ٤
حُٔٞحد حُٔخظِلش حُٔٞؿٞدس ك٢
حُ٘زخطخص ،أٓ ٝغظخِقخطٜخ حُٔلنشس
طوِ٤ذ٣خ ً ٝحُظ ٢طلظ ١ٞػِٛ ٠زٙ
حُٔٞحد.
ّ 
إ ٗغزش حُٔخدس حُلؼخُش ك ٢حُ٘زخطخص
ٌٖٓٔ إٔ طخظِق رلغذ حُٔٞحعْ،
هشم
حُٔ٘خخ٤ش،
حُظـ٤٤شحص
حُظلن٤ش ...رٔ٘٤خ ك ٢حُذٝحء طٌٕٞ
حُ٘غذ ٓلذدسٝ ،هذ طْ حخظزخس
كؼخُ٤ظٜخ ٝعالٓظٜخ ػ٘ذ حعظؼٔخُٜخ
رخُـشػخص حُالصٓش.
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حُ٘وخٝس :إ ٝؿٞد ٓخدس كؼخُش كٗ ٢زظش
ال ٣ؼ٘ ٢مشٝسس حإلعظلخدس ٖٓ
ٓلؼُٜٞخ ،كٖٔ حٌُٖٔٔ ٝؿٞد ٓخدس
أخشِ٣ ٟـ ٢طؤػ٤شٛخ .كل ٢رؼل
حُلخالص  ٌٖٔ٣إٔ ٣ؼ َضص حُِ٣ ٝـ٠
ٗؾخه ٓخدس ً٤ٔ٤خث٤ش ٓؼ٘٤ش ػ٘ذٓخ ٣ظْ
دٓـٜخ ٓغ ٓخدس ً٤ٔ٤خث٤ش أخش،ٟ
حألٓش حُز٣ ١لذع رؾٌَ هز٤ؼ ٢ك٢
حُ٘زخص.
ّ
إ ٓخدس كؼّخُش ك ٢حُطز٤ؼش  ٌٖٔ٣إٔ
طظؤػش كؼخُ٤ظٜخ رطش٣وش حعظخشحؿٜخ أٝ
طق٘٤ؼٜخ ،كخُؼٓ ّٞؼالً ًؼ٤شحً ٓخ
حُخخكنش
ُخقخثقٚ
٣طِذ
ٌُُِٞغظ٤ش ٌُٚ٘ ،ٍٝهذ ٣لؾَ ك ٢رُي
ارح ٓخ ػُٞؾ رطش٣وش ٓؼ٘٤ش.
ّ
إ ؿشػخص حُذٝحء طٞفق ٌَُ
ّ
ٓش٣ل رؾخقٝ ٚطؼذٍ رلغذ
ططٞس كخُش حُٔش٣ل حُقل٤ش ،رٔ٘٤خ
حألػؾخد طٞفق رلغذ حُلخُش
رـل حُ٘ظش ػٖ ٓشكِش ططٞسٛخ.

يع

األدٔٚح

ذفاعم األعشاب
ٔأعزاػٓا انداَثٛح
ٖٓ أ ْٛحُٔخخهش حُظ ٢هذ ط٘ظؾ ػٖ
حعظخذحّ حألػؾخد ٢ٛ ،حُظلخػالص
حُظ ٌٖٔ٣ ٢حٕ طلقَ رٜ٘٤خ ٝرٖ٤
حألد٣ٝش ٝهذ طئػش ػِٓ ٠لؼُٜٞخ ص٣خدسً
أّ ٗوقخٗخً .حألٓؼِش ػِ ٠رُي ًؼ٤شس
ٜٓ٘خ:
ُظخل٤ل
٣غظخذّ
 حُؼّٞ
حٌُُٞغظ٤شٝ ٍٝحُنـو ٝألٓشحك
حُوِذ ٌُٖ حُٔشم ٠حُزٖ٣
٣غظخذٓ ٕٞدٝحء حألعز٤ش ٖ٣أٝ
حُٞحسكشُ Warfarin ٖ٣غ٤الٕ
حُذّ ػِ ْٜ٤حُظ٘ز ٖٓ ٚط٘خٍٝ
ٓغظخِقخص حُؼ ،ّٞحُضٗـز،َ٤
حُـ٘٤غ٘٤ؾ ار اٜٗخ طض٣ذ ٗغزش
حُغ٤الٕ ٝهذ طئد ١اُ ٠حُ٘ض٣ق.
 حُضٗـز٣ ٞٛٝ ،َ٤غخػذ ػِ ٠طغَ٤ٜ
حُٜنْ ٝطخل٤ل حٌُُٞغظ٤ش،ٍٝ
ٌٖٓٔ إٔ ٣ض٣ذ مـو حُذّ ٣ٝغزذ
ٛزٞه كٓ ٢ؼذٍ حُغٌش.
 حُغٞط رحص ٓلؼ ٍٞا٣ـخر ٢ػِ٠
أٓشحك حُلِن ٝحإلُظٜخرخصٌٖٔ٣ ،
إٔ ٣شكغ مـو حُذّ أٜ٣ ٝزو
ٓغظ ٟٞحُزٞطخع ّٞ٤ك ٢حُـغْ.
خٕدج ٔيأيَٕٛح األعشاب
إ ؿٞدس ٓٝؤٓ٤ٗٞش حألػؾخد ؿ٤ش
ٓنٔٗٞش ٗظ٤ـش ُـ٤خد حُؼٞحَٓ
حُشحدػش ٝحُشهخرش حُقخسٓش ػِٜ٤خ.
كزؼل حُٔ٘ظـخص ط ّذػٝ ٢ؿٞد ٓٞحد
ػؾز٤ش ٓؼ٘٤ش كٜ٤خ رٔ٘٤خ  ٢ٛخخُ٤ش ٜٓ٘خ
طٔخٓخًٝ .ك ٢كخالص أًؼش خطٞسس
٣ذػ ٢حُزؼل ّ
إٔ ٓ٘ظـخط" ْٜهز٤ؼ٤ش"
كٔ٤خ  ٢ٛطؼظٔذ ك ٢كؼخُ٤ظٜخ ػِٞٓ ٠حد
ً٤ٔ٤خث٤ش ؿ٤ش ٓق ّشف ػٜ٘خ ،خخفش
ّ
إٔ رؼل ٛز ٙحُٔٞحد هذ طٌٓ ٕٞنشس
ٝؿخُزخ ً ٓخ طٌٞ٘ٔٓ ٕٞػش ٓؼخالً ػِ٠
رُي:
 اكظٞحء رؼل حُٔ٘ظـخص ٝحألػؾخد
حُٔ٘لّلش ػِٓ ٠خدس حُلُٞ٘٤لظخُٖ٤٤
) ،)Phenolphtaleinأٓ ٝخدس
حُغ٤زٞطشحٓ)Sibutramine) ٖ٤
 ٢ٛٝحُٔخدس حُلؼخُش ك٘ٓ ٢ظؾ
حُش٣ذًٝظٝ )Reductil) َ٤حُز ١ط ّْ
علز ٖٓ ٚحألعٞحم رغزذ خطٞسط.ٚ
حُغِ٤ذ٘٣خكَ٤
ٓخدس
 امخكش
رؼل
ػِ٠
))Sildenafil
حُٔ٘ؾطخص ٢ٛٝ ،حُٔخدس حُلؼخُش
ُٔغظلنش حُل٤خؿشح ٝحُظ٣ ٢ـذ إٔ
طُغظخذّ طلض اؽشحف هز.٢
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ي اؽز تعغ يكَٕاخ يسرحؼزاخ انردًٛم...
ارح ًيي٘يييض طييظيييٖ أٗييي ال
طغظِٜي ٓغيظيلينيشحص طيـئي٤يَ ،ارٕ
كيييؤٗيييض ٓيييخيييطييي٠ء ،ار إ ػيييزيييخسس
"ٓغظلنيش طيـئي٤يَ" طؾئيَ ًيَ ٓيخ
ٞ٣مغ ػِ ٠حُـغْ ؿ٤ش ٓخ ٓ ٞٛقّ٘ق
دٝحء .رزُي كٜز ٙحُؼزخسس طؾٔيَ فيزيخؽ
حُؾؼش ،حُؼطٞس ،حُقخر ،ٕٞحُؾيخٓيزي،ٞ
ٓؼزّض حُؾؼشٓ ،ض َ٣حُشحثلش ٓٝيطي ّش١
حُزؾشس ًٔيخ ٛي ٢كيخٍ أكئيش حُؾيليخ،ٙ
هالء حألظخكش ٝؿٔ٤غ ٓٞحد حُظز ّشؽ.
أظٜشص أكذع دسحعيش ريؤٕ
حُييلييشد حُييزييخُييؾ ٣غييظييؼيئييَ ريئييؼييذٍ 1

يا ْ ٙانًكَٕاخ ان

ٓغظلنشحص ٤ٓٞ٣خ ً طلظ ١ٞػِي929 ٠
ٌٓٓ ّٕٞخظِقٓ .ؼظئي٘يخ ٣غيظيخيذّ ٛيزٙ
حُٔغظلنشحص د ٕٝحإلٛظئيخّ أ ٝكيظي٠
حُظلٌ٤ش رٔذ ٟطؤػ٤شٛخ ػِ ٠فلظي٘يخ ،إ
ٖٓ ك٤غ حُظؤػ٤ش حُٔزخؽش ػيِي ٠حُيزيؾيشس
أ ٖٓ ٝخالٍ آظيقيخؿ حُيزيؾيشس ُيٜيزٙ
حُيئييغييخكيي٤يين ٝحٗييظييؾييخسٛييخ كيي ٢حُييـييغييْ
ٝطؤػ٤شٛخ حُٔزخؽش أ ٝحُ٘خطؾ ػٖ حُظشحًْ.
ٖٓ أؿَ حُللخظ هذس حإلٌٓخٕ
ػيييِييي ٠حُغيييالٓيييش حُؾيييخيييقييي٤يييشٓ ،يييٖ
حُنيشٝس ١هييشحءس حُيئيِييقيوييخص ٝرُييي
إلطّزخع حُخطٞحص حُٞهخثي٤يش كي ٢هيش٣يويش

حإلعظؼٔخٍ ٝهيشحءس ؿئي٤يغ حُئيٌيّٗٞيخص
ٝحُظؤًذ ٖٓ خِٛٞخ ٖٓ حُٔٞحد حُٔلظٞسس
أ ٝحُييخييطييشس٣ .يئييٌييٖ ُيئييغييظييليينييشحص
حُظـٔ َ٤إٔ طؾ ٌَّ خطشحً رؾٌَ ٓزخؽيش،
ٓؼَ حُظغزذ رلش٣ن (حُزخخخخص حُـخص٣يش
الكظٞحثٜخ ػًِ ٠يلي ٍٞأ ٝريشٝريظي٤يٖ)،
اكٔيشحس ٝطيآًيَ كي ٢حُيزيؾيشس (فيزيخؽ
حُؾيؼيش)٣ ...ئيٌيٖ ُيزيؼينيٜيخ حُيظيغيزييذ
رظلغظ ُذ ٟؽيش٣يليش ٓيٖ حألؽيخيخؿ
ًٔخ ُٔ ٌٖٔ٣يٌيٗٞيخص أخيش ٟإٔ طيٌيٕٞ
عشهخٗ٤ش.

زج ٔانٕاخة ذفادٓٚا؟

انًك ٌّٕ

يكاٌ ٔخٕدِ

ي اؽزِ

هطشحٕ حُللْ

أفزخؽ ٓؾظوش ٖٓ هطشحٕ حُللًْٝ ،ؼ٤ش ٜٓ٘خ ٓغشه٘ش.

حُذ٣ؼخٗٞالٓ)DEA) ٖ٤

طز ٖ٤أّٜٗخ طغزذ حُغشهخٕ ُذ ٟحُلجشحٕ (٤ُ ٌُٖٝظ حُـشرحٕ) ٝرُي ٖٓ
خالٍ حإلٓظقخؿ حُـِذٛ .١زح حٌُٔ ّٗ ٕٞخدسحً ٓخ ٣غظخذّ ك ٢ف٘خػش
ٓغظلنشحص حُظـٔٗ َ٤لغٜخٓ ٌُٖٝ ،ؾظوخطٓ ٚؼَ cocamide DEA
ؽخثؼش حإلعظؼٔخٍ  ٌٖٔ٣ٝإٔ طٌِٞٓ ٕٞػش رخٍ  .DEAإ ٓ٘ظٔش
حألؿز٣ش ٝحألد٣ٝش  FDAطو ّٞرخُظلو٤ن كٛ ٢زح حُٔـخٍ ٝط٘قق
حُٔغظ ٖ٤ٌِٜحُز٣ ٖ٣شؿز ٕٞك ٢طـ٘ذ ٓٝ DEAؾظوخط ٚحُِـٞء اُ٠
هشحءس ر٤خٗخص حٌُٔٗٞخص ػِ ٠حُٔ٘ظـخص حُظـٔ٤ِ٤ش .حٌُٔٗٞخص ٓؼَ DEA
 TEA ٝحُٔؾظوش ٖٓ حُذ٣ؼخٗٞالٓ ٖ٤طؼظزش أهَ خطٞسس ٌُٜ٘ٝخ هذ طٌٕٞ
ِٓٞػش ٓغ ًٔ٤خص فـ٤شس ٖٓ .DEA

حُلٞسٓخُذٜ٣خ٣ذ
))Formaldehyde
حُٔؼخدٕ ،حُشفخؿ ٝحُضثزن

ٓخدس ٓغشه٘ش ٓٝغززش ُلغخع٤ش.
طق٤ذ حُـٜخص حُؼقز ٢كظ ٠رـشػخص فـ٤شس.

حُؾخٓز ،ٞحُزِغْ ،فزخؽ
حُؾؼش ،حُقخرً ،ٕٞشْ٣
حُٞؿٓٝ ٚغظلنشحص
حُظزشؽ
حُؾخٓز ،ٞؿ َ٤حُلٔخّ،
ٓؼـ ٕٞحُلالهش ٝفخرٕٞ
حُلوخه٤غ

ٓخٗغ حُظؼشّم ،هالء حألظخكش
ٝحُؼطٞس
هالء حألظخكش ٓٝؼظْ
ٓغظلنشحص طـٔ َ٤حُٞؿٚ
ًش ْ٣حُظشه٤ذ٘ٓ ،ظـخص
حُشؿٞس

ًٗٞٗٞغ)nonoxynol) ٍٞ٘٤

٣ظـضأ ك ٢حُٔ٤خ٤ُ ٙقزق ِٗ٤ٗٞلز٘ٛ ٞٛٝ ،ٍٞشٓ ٕٞحإلعظشٝؿٖ٤
حإلفط٘خػ٤ش حُز٣ ١ئّٗغ حألعٔخى حُزًٞس.

حُزخسحر٘ض ))Parabens

طؼظزش ٖٓ حُٔٞحد حُلخكظش حُظ ٢طق٤ذ حُـذد حُق ّٔخء .رؼل حُذسحعخص
طؾ٤ش اُ ٠أٜٗخ هذ طض٣ذ ٖٓ خطش حإلفخرش رغشهخٕ حُؼذ ١أًَ ٝ
حُؼٞحسك أ ٝحُظـ٤شحص حُظ ٢طقلذ ٛشٓ ٕٞحإلعظشٝؿ.ٖ٤

ك٤٘٤ِ٤٘٤ذح٣خٓخٖ٣
()phenylenediamine

حُؼ٘قش حُظلخػِ ٢ك ٢فزـخص حُؾؼشٝ ،هذ ٓ ٌٕٞ٣غزذ ُِغشهخٕ.

حُؾخٓزً ،ٞش ْ٣حُظشه٤ذ،
ؿ َ٤حُلالهشٓ ،ؼـٕٞ
حألع٘خٕ ٓٝغظلنشحص
حُظزشؽ
فزخؽ حُؾؼش

حُلظخال٣ض ))Phtalates

ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔٞحد حٌُ٤ٔ٤خث٤ش حُظ ٢هذ ُٜ ٌٕٞ٣خ آػخس طٌخػش٣ش ٝأ٣نخ ً
آػخس ػِ ٠حُ٘ٔ .ّٞػخدس ال طٌظذ ػِٓ ٠غظلنشحص حُظـٔ َ٤ألٜٗخ طؼظزش
ٌٓٗٞخص ػطش٣ش .أظٜشص حُذسحعخص ٓئخشحً إٔ ٘ٛخى حسطزخه رٖ٤
حُظؼشك ُِلظخال٣ض ٝحمطشحد حُـذد حُق ّٔخء حُظ ٢طئد ١اُ ٠حإلفخرش
رغشهخٕ حُؼذ.١
حٌُٔٗٞخص حُٔنخدس ُِزٌظ٤ش٣خ حُٔغظخذٓش ػِٗ ٠طخم ٝحعغ ك ٢حُقخرٕٞ
ٝحُٔ٘ظلخص .هذ طؼضص حُٔوخٓٝشٔٓ ،خ ٣ـؼَ ٖٓ حُقؼذ حُغ٤طشس ػِ٠
حُـشحػْ٤

هالء حألظخكشٓ ،ضَ٣
حُشحثلش ٓٝؼظْ
ٓغظلنشحص حُظزشؽ
ٝحُقخرٕٞ

حُظشٌِٞ٣صٝحٕ ))Triclosan

خدٔل رقى  :0يكَٕاخ يسرحؼزاخ انردًٛم ان

زج ٔيكاٌ ٔخٕدْا.

حُقخر ٕٞحُٔنخد ُِزٌظ٤ش٣خ
ٓٝؼـ ٕٞحألع٘خٕ

ْم ذعهى؟
أذلنظلأذا ص طأ ذتط طّ ذ
لطططأ ذصطططبططط ذا ططط لطططو ذ
وا جبيطأ ذ ّ ذ أ ذا طلطواعذ
ا كيلي يطأ ذا طلطوجطوع ذ طيذ
صب ذا بطوط ذلطع ذتسطبط ذ
ته ذ ي ذا طوطيطنطيطأ ذولطعذ
تؤعيذ ت ذ ذا ول ذ طيذ
ا التذا قسوى.
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رييؼييل حُيي٘ييقييخثييق حُييٜييخٓييش ٓييٖ أؿييَ
عالٓظي...
 ال طؾظش أ٘ٓ ١ظؾ ٓوِّيذ أٓ ٝيـيٜيٍٞ
حُ٣ٜٞش ار إٔ عؼش ٙحُٔي٘يخيليل ٛيٞ
رخُظؤً٤ذ ٗظ٤ـش ًِلش ف٘خػظ ٚحُٔظذٗ٤ش
حُ٘خطـش رؾٌَ ٓزخؽش ػٖ حعيظيؼئيخٍ
ٓٞحد أ٤ُٝش ٖٓ حُئيشؿيق إٔ طيٌيٕٞ
ؿ٤ش آٓ٘ش.
 اطّييزييغ ؿيئيي٤ييغ حُييظييؼييِيي٤يئييخص ػييِيي٠
حُِٔقوخص رٔخ كي ٢رُيي حُيؼيزيخسحص
حُظلز٣ش٣ش حُخخفش.
 كخكع ػِ ٠ػزٞحص حُٔغظيلينيشحص
حُييظييـيئيي٤ييِيي٤ييش ٓييـييِييوييش رييبكييٌييخّ رييؼييذ
حإلعظؼٔخٍ ٓزخؽشس ٖٓ أؿيَ طيليخد١
طِّٞػٜخ ٝطٌخػش حُزٌظ٤ش٣خ كٜ٤خ.
 اؿغييَ ٣يييذ٣يييي هيييزيييَ اعييظيييؼييئيييخٍ
حُٔغظلنشحص.
 ال طؾييييييخسى أ ١ؽييييييخييييييـ
رٔغظلنشحطي حُخخفش.

 ال طٔضؽ حُٔغظلنش رٔخء أ ٝرِؼخد
ػ٘ذٓخ ٣قيزيق ؿيخكيخً .حُيـيليخف ٛيٞ
ٓئؽش ُلوذحٗ ٚحُـٞدس.
 طٞهق ػٖ اعظؼٔخٍ أٓ ١غظيلينيش
أفزق ؿخكخ ً أ ٝطـ٤ش ُ ٚٗٞأ ٝسحثلظٚ
أ ٝأظٜش اٗلقخٍ ك ٢حُِي ٕٞأ ٝكي٢
طٔخصؽ حٌُٔٗٞخص.
 ال طييلييلييع حُيئييغييظييليينييشحص ػييِيي٠
كشحسس طظخط 21 ٠دسؿش ٓج٣ٞش.
 طٞهق ػٖ حعظؼٔخٍ حُٔغظلنش ارح
طغزذ ُي رلغخع٤ش أ ٝرطلش ؿيِيذ١
أ ٝحكٔشحس.
 ال طنغ هالء حُشٓٞػ ُٔذس هِ٣ٞيش
ٓظٞحفِش.
 ال طنييغ أٓ ١غييظييليينييش كييٍٞ
حُؼ ٖ٤٘٤ك ٢كخٍ ً٘يض طؾيٌيٓ ٞيٖ
اُظٜخد ك ٢حُؼ.ٖ٤
 ال طغظؼَٔ أٓ ١غظلنش ُِؼ٤ي٘ي٤يٖ
اال ارح ًيخٕ ٓيخيقيـ ُئي٘يطيويش
حُؼ.ٖ٤٘٤
 اٗييضع ًييَ حُييظييزي ّشؽ ػييٖ ٝؿييٜييي
خالٍ حُ٘.ّٞ
 ػ٘ذ هشحءس ”“Fragrance free
أ" ١خخ ٍٍ ٓيٖ حألس٣يؾ" ػيِي ٠أ١
ٓغظلنش ،طيؤًيذ ٓيٖ رُيي ػيِي٠

ٓييِييقيين حُيئييٌييٗٞييخص ،ار هييذ ٣ييٌييٕٞ
حإلػالٕ خخدػخً.
 طـ٘ذ حُقخر ٕٞحُٔنخد ُِـشحػي٤يْ ار
أٗ ٚؿخُزخ ً ٓخ ٣يٌي ٕٞهيِي٤يَ حُيليؼيخُي٤يش.
حُـغَ رخُقيخريٝ ٕٞحُئيخء حُغيخخي٘يش
٣ؼظزش كؼّخالً ًلخ٣ش.
 اكزس ٖٓ ػزخسس "ٓ٘ظـخص هزي٤يؼي٤يش"
ار اٜٗخ ال طنٔيٖ خيِي ّ ٞحُئي٘يظيؾ ٓيٖ
حُٔٞحد حٌُ٤ٔ٤خث٤ش.
 كييخ ٍٝحعييظييخييذحّ ػييذد أهييَ ٓييٖ
حُٔ٘ظـخص ألٕ رُي عيٞف ٣يويِيَ ٓيٖ
طؼشمي ُِٔٞحد حٌُ٤ئي٤يخثي٤يش حُنيخسس
حُؾخِٓش كٓ ٢غظلنيشحص حُيظيـئي٤يَ
٘ٓٝظـخص حُؼ٘خ٣ش حُؾخق٤ش.
فزخؽ حُؾؼش ٛي ٞأكيذ ٓغيظيلينيشحص
حُظـئي٤يَ حُيز ١ال ٣يويَ خيطيٞسس ػيٖ
ؿ٤شُ ،ٙزُي ٣ـذ اُيويخء حُنيٞء ػيِي٠
رؼل ٖٓ ٓخخهش حعظؼٔخُ:ٚ
 حُظغزيذ ريظيليغيظ أ ٝريبٛيظي٤يخؽ كي٢
حُييزييؾييشس حألٓييش حُييز٣ ١ييئد ١اُيي٠
اكيئييشحس أ ٝؽييؼييٞس رييخُييشػيي٤ييخٕ أٝ
رلش٣ن ك ٢حُـِذ.
 حُيظييغيزييذ رييظيِييق حُؾييؼيش ٓيٖ خييالٍ
حُظغزذ رـلخف ،خؾيٗٞيش ٝطيٌيغي٤يش
حُؾؼش ٝرخألخـ ك ٢كخٍ حُظيؼيشّك
ُٔٞحد حُقزخؽ حٌُ٤ٔ٤خث٤ش ُٞهض هَ٣ٞ
أُٔ ٝشحص ػذ٣ذس ٣لقَ ري٤ي٘يٜيخ ٝهيض
هق٤ش ٌٖٔ٣ .طلخد ١حُظِق ٖٓ خيالٍ
حعييظييؼيئييخٍ ؽييخٓييزيي ٞخييخؿ ُييِييؾييؼييش
حُٔقزٞؽ ٝرِغْ ُظشه٤ز.ٚ
 حُظغزذ رليويذحٕ ُي ٕٞحُيزيؾيشس ار إ
حُزؾشس ٝحألظخكش ٌٓ٤ٗٞيٖ ٓيٖ ٗيليظ
حُزشٝط ٖ٤٤حُٔٞؿٞد ك ٢حُؾؼش ٝرزُيي
كبٕ حُزؾشس طظٜش ػيالٓيخص ري٤ينيخء
حُيِيٝ ٕٞخقيٞفيخ ً ُيذ ٟطيؼييشميٜييخ
ُقزخؽ دحًٖ حُِي ٕٞأ ٝكي٤يٖ طيٌيٕٞ
ؿخكش ؿذحً ٝطليض طيؤػي٤يش حُئيِيٗٞيخص.
ُلغٖ حُلع كبٕ ٛز ٙحُزوغ طخظلٓ ٢غ
حُٞهض ٝرُي ٣ؼٞد اُ ٠هذسس حُيزيؾيشس
ػِ ٠حُظـذد.
 ك ٢رؼيل حألكي٤يخٕ ،طيٌيٗ ٕٞيظي٤يـيش

فزخؽ حُؾؼيش ٓيخيّ٤يزيش ار ٣يليقيَ
حُٔغظِٜي ػِ ٠حُِ ٕٞحُـ٤يش ٓيشؿيٞ
حُلق ٍٞػِي٤يٝ ٚرُيي ٣يؼيٞد ُيؼيذس
أعزخد ٓ٘يٜيخ طي٘يخ ٍٝأد٣ٝيش ٓيؼي٤ي٘يش
ٌٖٓٔ إٔ طئػش ػِ ٠طشً٤زش حُؾؼيش،
طييِ ي ّٞع حُيئيي٤ييخ ٙحُيئييغييظييؼيئييِييش كيي٢
حُقزخؽ...
ً٤ق ٣لٔ٤ي حُوخٕٗٞ؟
ط٘ـّ حُئيخدس حُغيخريؼيش ٓيٖ
هخٗ ٕٞكٔخ٣ش حُٔغظيٜيِيي (هيخٗي ٕٞسهيْ
 )901حُقيخدس كي 4/2/2550 ٢أّٗيٚ
"٣ـذ إٔ طذسؽ ػُِ ٠قخهخص حُغِؼيش
أ ٝحُظٞم٤ذ حُٔؼًِٞخص حُظ ٢طيلي ّذدٛيخ
حإلدحسس حُٔخظقش ،طزؼيخ ً ُيطيزي٤يؼيش ًيَ
عِؼشٝ ،خقخثقٜخ ٝٝكوخ ً ُِٔٞحفلخص
حُٔؼٔ ٍٞرٜخ.
طؾَٔ حُٔؼِٓٞخص حُٔزًٞسس أػال ٙػِ٠
عز َ٤حُٔؼخٍ ال حُلقش:
 هييزيي٤ييؼييش حُغييِييؼييش ٗٝييٞػييٜييخ،
ػ٘يخفيشٛيخ /ٝأ ٝطيشًي٤يزيظيٜيخ أٝ
ٌٓٗٞخطٜخ.
 حُٞصٕ حُقخكُِ ٢غِؼش أ ٝكـٜٔخ
أ ٝػذدٛخ.
ٓ ذس فالك٤ش حُغِؼش.
 ريِييذ حُئيي٘ييؾيؤ ،أ ٝؿيٜييش حُئيي٘ييؾييؤ
ريخُيي٘ييغييزيش اُيي ٠حطيلييخدحص حُييذُٝييش
حُٔؼظشف رٜخ.
 اعييْ حُيئييقيي٘ييغ أ ٝحُيئييلييظييشف
ٝػ٘ٞحٗ.ٚ
 حُٔخخهش ٝحُٔلخر٣ش حُ٘خؿٔش ػيٖ
حعظؼٔخٍ حُغِؼش".

References:
 http://watoxics.org/files/

cosmetics.pdf
 http://

pollutioninpeople.org/
safer/products/cosmetics
 http://
www.brantleycure.com/
healthInfo/
exposureToxinsCosmetics.pdf
 http://www.fda.gov/
ForConsumers/
ByAudience/ForWomen/
default.htm
 http://
www.nontoxicalternatives.
com/harmful-ingredientslist.html

أ ّٓخ رخُ٘يغيزيش ُيِئيٞحفيليخص حُيِيزي٘يخٗي٤يش
حإلُضحٓ٤ش كبٜٗخ طلشك ططز٤ن حُٔؼخ٤٣ش
حألٝسٝر٤ش رخُ٘غزش ُِظخُ:٢
 حُٔٞحد حُٔوّ٤ذ حعظؼٔخُٜخ.
 حُيئييٞحد حُييلييخكييظييش حُيئييغيئييٞف
ربمخكظٜخ.
 حُٔٞحد حُٔشؽيليش ُيأليؽيؼيش كيٞم
حُز٘لغـ٤ش.
 حُٔٞحد حُٔٔ٘ٞػش امخكظٜخ.
 حُيئييٞحد حُيئييِييٗٞييش حُيئييغيئييٞف
ربمخكظٜخ.
ًٔخ ٝإٔ حُٔٞحفلخص حُِز٘خٗي٤يش طؾي٤يش
اُ ٠إٔ رًش طخس٣خ اٗظٜخء حُقيالكي٤يش
 ٞٛكوو اُضحُِٓٔ ٢غظلنشحص حُيظي٢
طوَ ٓذس فالك٤ظٜخ ػٖ  75ؽٜشحً.

وَ .اد ٍٚعٌٕ
ٓشحهذ ٓغخػذ
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نٛس ّم يا ٚهًع ْثام ...إَرثّ!
ٔ٣ظخص حُزٛذ رخقخثـ ً٤ٔ٤خث٤ش
ٝك٤ض٣خث٤ش كش٣ذس ؿؼِض ٓ٘ٓ ٚؼذٗخ ً هّٔ٤خ ً
ٝأعخع٤خ ً ُٔخظِق حإلعظخذحٓخص حُ٤ٓٞ٤ش
ك ٢ك٤خط٘خ حُٔؼخفشس .ك ٜٞرُي حُٔؼذٕ
حُؼٔ ٖ٤حُزٔ٣ ١ظخص رٔشٗٝظٝ ٚهخرِ٤ظٚ
ُِغلذ ٓٝوخٓٝظُِ ٚظآًَٞ٣ .ؿذ ُِزٛذ
أًؼش ٖٓ ُ ٕٞكٜ٘خى حُزٛذ حألفلش،
 ٞٛٝحُزٛذ حُخخُـ .أ ّٓخ حُزٛذ
حألر٤ل ك ٜٞحُزٛذ حُز٣ ١ظْ ٓضؿٚ
رخُزالدٌ٣ ٢ٌُ ّٞ٣ظغذ حُِ ٕٞحألر٤ل
٣ٝظْ هالإ ٙرخُشحد ٕٞ٣إلعظؼخدس حُِٔؼخٕ
ٝحُزش٣ن.
طوخط دسؿش ٗوخء حُزٛذ رخُو٤شحه ،حُز١
٘٣وغْ اُ 24 ٠ؿضء٣ .ؼظزش حُؼ٤خس 24
ه٤شحه ػ٤خس حُزٛذ حُقخك ٢أ ٝحُخخُـ
٣ٝؼ٘ ٢إٔ ًَ حألؿضحء حُـ 24رٛذ
فخك ٢رذ ٕٝأ ١صٝحثذ أٓ ٝؼخدٕ أخش.ٟ
إٔ ٛزح حُزٛذ ٣زذ ٝؿٔ٤الً
رخُشؿْ ٖٓ ّ
ٝأ ّخخرحً اال أّٗ ٚهش ١ؿذحً ٝال ٌٖٔ٣
ف٤خؿظ ٚرؾٌَ كُِ ٢أٓ ٝـٛٞشحص ،كٜٞ
ٓظٞكش رؾٌَ عزخثي أ٤ُ ٝشحص كووُ .زح
كبٗ٣ ٚخِو ٓغ ٓؼخدٕ أخشُ ٟض٣خدس هٞط،ٚ
كخُزٛذ ػ٤خس  96ه٤شحه ٣ؼ٘ ٢إٔ 96
ٖٓ  24ؿضءحً رٛذ فخكٝ ،٢حُغظش
أؿضحء حُٔظزو٤ش ٓ ٢ٛض٣ؾ ٓؼخدٕ أخشٟ
أٔ٣ ١ؼَ  96/24أ ٝػالع أسرخع حُزٛذ
حُقخك.٢
ٓ ٌٖٔ٣ؼشكش ػ٤خس حُزٛذ ػزش حُ٘ظش
اُ ٠حُذٓـش حُٔخظٓٞش ػِ ٠حُٔـٛٞشحص.
كؼِ ٠عز َ٤حُٔؼخٍ حُزٛذ ػ٤خس 22
٣لَٔ حُذٓـش  22kأ ٝحُشهْ 561993
(أ .)22/24 ١إ حُـذ ٍٝحُٔٞؿٞد ك٢
حألعلَ ٣لقَ حألػ٤شس ٝحُذٓـخص.
إرشاااااااداخ عايااااااح نكٛفٛااااااح شاااااازاء
انًااظٕغاخ انذْثٛااح ٔ ٛفٛااح انًحاف ااح
عهٓٛا تعد شزائٓا
٘٣ييييقق خييييزشحء حُييييزٛذ حُٔييييغظٖ٤ٌِٜ
رٔـٔٞػش ٖٓ حإلسؽيخدحص ٌُي ٢ال ٣وؼيٞح
مييييل٤ش ُؼِٔ٤ييييخص حُـييييؼ ٝحُ٘ييييقذ،
رخإلمخكش اُي ٠حُلليخظ ػِي ٠حٌُي٘ض حُيز١
رلييٞصط ْٜؿٔ٤يالً ٝرشحهيخ ً ٓٝلخكظيخ ً ػِيي٠
انعٛار

هٔ٤ظيي ٚحُٔخُ٤ييش٣ٝ .ييؤط ٢كييٓ ٢وذٓييش ٛيييزٙ
حإلسؽخدحص:
* طـ٘ذ ؽشحء حُٔقٞؿخص حُزٛز٤يش ٓيٖ
هزيييَ أؽيييخخؿ ؿييي٤ش ٓؼيييشٝك ٖ٤أ١
خخسؽ ٓلالص ر٤يغ حُٔيقٞؿخص ألٗيٚ
هذ ٓ ٌٕٞ٣وِذ ُِزٛذ ٖٓ ك٤غ حُِي،ٕٞ
كِ٤ظ ًَ ٓخ ِٔ٣غ رٛزخً.
* ٣ـيييذ إٔ طظؤًيييذ ٓيييٖ ٝؿيييٞد حُخظيييْ
حُٔييذٓٞؽ ػِيي ٠حُوطؼييش حُزٛز٤ييش حُييز١
٣ل ّذد دسؿش ٗوخٝط.ٚ
* ٣ـذ إٔ طظؤًيذ ّ
إٔ حُٔي٤ضحٕ حُٔيغظخذّ
كٝ ٢صٕ حُزٛذ ٓنزٞه.
* ٣ـذ إٔ ططِذ كيخطٞسس طظين ّٖٔ ٝصٕ
حُٔييييقٞؽ رييييخُـشحّ – ٝأؿضحثيييي– ٚ
حُق٘ق (خخطْ – عيِظ -حُيخ) حُؼ٤يخس
– حُظخس٣خ – عؼش حُـشحّ – أ ٝحُغؼش
حإلؿٔخُ.٢
* ٣ـذ إٔ طظؤ ًّذ ٓيٖ ٝؿيٞد دٓـيش ػِي٠
حُق٘ق حُز ١حؽيظش٣ظ ٚطلي ّذد حُٞسؽيش
حُظ ٢فخؿظ.ٚ
* رؼذ ؽشحثي ُِزٛذ ٣ـذ ٝمغ حُزٛذ
دحخَ ػِزش خخفش ٓـطخس رخُٔخَٔ أٝ
حٌُظخٕ.
* طـ٘ييذ ٝمييغ حُٔييقٞؿخص كيي٤ً ٢ييظ
ألٕ رُيييييي هيييييذ ٣ؼشميييييٜخ ُِخيييييذػ
ٝحكظٌيييخى حُوطيييغ رزؼييينٜخ حُزؼيييل
خخفش ارح ًخٗض حُٔقٞؿخص ٓطؼّٔيش
رخألُٔخط أ ٝحألكـخس حٌُشٔ٣ش.
* ٣ل ّ
نَ ػذّ ٝمغ أًؼش ٖٓ هطؼيش كي٢
ػِزش ٝحكذس ٝارح أسدص إٔ طنؼٜخ ك٢
نَ إٔ ّ
ف٘ذٝم حُٔـٛٞشحص ٣لي ّ
طِيق
ًَ هطؼش رؤخػ ٗخػْ.
* كظ ٠طلخكع ػِ ٠حُٔقٞؿخص ٗظ٤ليش
ٝرشّحهييش ٌٔ٣ييٖ ٓييغلٜخ روطؼييش هٔييخػ
ٗيييييخػْ أٝ ٝميييييؼٜخ كيييييٓ ٢لِيييييٍٞ
رٌ٤شرٗٞيييخص حُيييقٞدُ٣ ّٞ٣ـِييئُ ٠يييذس
ٗقق ده٤وش ػْ ٓغلٜخ روطؼش حُؤخػ
ٌٔ٣ٝييٖ ط٘ظ٤لٜييخ رٞحعييطش حُيييقخرٕٞ
ُٔييييذس ده٤وييييش ارح ُييييْ طظٞكييييش ٓييييخدس
رٌ٤شرٗٞخص حُقٞد.ّٞ٣
* ارح ُٞكع ٝؿٞد ُ ٕٞأعيٞد ػِي ٠حُ٤يذ
رؼذ ٝمغ حُزٛذ ،كزُي ٣ذٍ ػِي ٠إٔ
حُؼ٤خس ٓ٘خليل ٣ٝلظي ١ٞػِيٗ ٠يغزش

انديغح انً ثٕعح عهٗ انق عح

ؽٞحثذ ٓشطلؼش رخإلمخكش اُي ٠أٗي ٚارح
ًخٕ حُٔقٞؽ ه٣ٞخ ً ػ٘ذ حُينـو ػِ٤يٚ
رخُ٤ييذ ،كييبٕ رُييي ٣ييذٍ ػِيي ٠حٗخلييخك
ػ٤ييخس حُٔييقٞؽ رُييي ألٕ حُؼ٤ييخسحص
حُٔشطلؼش (ٓؼَ  )22 – 29ال طيظشى
ػ٘ذ حُظذح ٍٝرٜخ ُٗٞخ ً ػِ ٠حُ٤ذ ٝطٌيٕٞ
ُّ٘٤ش هخرِش ُِنـو.
* ُِظلشهيييييييش ر٤يييييييٖ حُيييييييزٛذ حُليييييييش
ٝحُٔيؾـٞالص حُيق٤٘٤ش حُيظ ٠طظييغخٟٝ
ٓؼٜييخ كيي ٠حُييٞصٕ ،أٗظييش اُيي ٠كييشف
حُوطؼييش ،كخُييزٛذ ػ٘ييذ حُوطييغ ٌ٣ييٕٞ
ٓييييغظ٣ٞخ ً ُ٘وييييخء ٓؼذٗيييي ٚأٓييييخ حُظوِ٤ييييذ
حُيييق ٢٘٤كٜٔٔيييخ رِـيييض دهظييي٣ ٚزوييي٠
٣لظيي ١ٞػِييي ٠طؼش٣ـيييخص ٝاػٞؿيييخؽ
ٌٓخٕ حُوطغ.
ّ
*ػ٘يييذ ؽيييشحء حُيييزٛذ ٣لييينَ اصحُيييش
حألكـخس (إ أٌٖٓ رُيي) هزيَ حُيٞصٕ
ُٔؼشكش ٝصٕ حُزٛذ حُقل٤ق
ٛفٛح ا رساب عز انًظٕغح انذْثٛح
ال طغٔق ألكذ رؤٕ ٣غظـِي ُذ ٟحكظغخد
عؼش ؿشحّ حُزٛذ٘ٛ .خُي ػالػش ػٞحَٓ
طل ّذد عؼش هطؼش حُٔـٛٞشحص :حُؼ٤خس،
حُٞصٕ رخُـشحّ ٝأؿٞس حُظق٘٤غ٣ .ذٍ
حُٞصٕ ٝحُؼ٤خس ػِ٤ًٔ ٠ش حُزٛذ
حُٔٞؿٞدس ك ٢حُوطؼش٘ٛ ٌُٖٝ ،خُي
ػٞحَٓ ٛخ ّٓش أخش ٟطلذد حُغؼش أ٣نخ ً
 ٢ٛٝطقٔٝ ْ٤ف٤خؿش حُوطؼشُ .زُي كبٕ
حُٔؼخدُش طقزق ًخُظخُ:٢
عز انق عح انذْثثح ٚسأ٘ ( عز
غزاو انذْة  +انًظُعٛح) * ٔسٌ
انق عح
ّ
إ حُـذ ٍٝسهْ ٞ٣ 2مّق ً٤ل٤ش حكظغخد
عؼش ؿشحّ حُزٛذ رلغذ ػ٤خس حُويطيؼيش
حُيزٛيزيي٤يش حُئييشحد ؽيشحإٛييخ .كيي٤يٌييلي ٢إٔ
طغظؼِْ ػيٖ عيؼيش أٗٝقيش حُيزٛيذ ٓيٖ
حُقييلييق أٗ ٝؾييشحص حألخييزييخس كييظيي٠
طغظخِـ عؼيش ؿيشحّ حُيزٛيذ د ٕٝإٔ
طظؼشك ُِـؼ٣ ٌُٖٝ .شؿ ٠حُٔيالكيظيش
إٔ ٛزح حُغؼش ال ٣ؾئيَ حُئيقي٘يؼي٤يش أٝ
أؿشس حُقخثؾُ ،زح ٝؿذ اميخكيظيٜيخ ريؼيذ
حإلطلخم ٓؼ ٚػيِي٤يٜيخ ريليغيذ حُئيؼيخدُيش
حُٔزًٞسس عخروخً.

ىل تعمم؟
ك ٢كيخٍ ػيذّ ػيويظيي ريؼي٤يخس
حُزٛذ حُز ١حؽظش٣ظ٣ ٚئيٌي٘يي
اريييالؽ ٓيييذ٣يييش٣يييش كييئيييخ٣يييش
حُٔغظِٜي ٓغ اسكيخم كيخطيٞسس
حُؾييشحء ٝعييظييويي ّٞحُيئييذ٣ييش٣ييش
رخُظؤ ًّذ ٖٓ حُيؼي٤يخس حُيليوي٤يوي٢
ٓٝوخمخس فخكذ حُٔليَ كي٢
كخٍ كذٝع ؿؼ رخُزٛذ.

Reference:
http://www.easeygold.net/

عز غزاو انذْة ٚسأ٘

24K

999,9

عز أَٔظح انذْة يقسٕيا م عهٗ 30,0

22K

906,6

عز أَٔظح انذْة يقسٕيا م عهٗ  30,0يؼزٔتا م ب 1,9066

20K

875

عز أَٔظح انذْة يقسٕيا م عهٗ  30,0ػزٔتا م ب 1,875

08K

751

عز أَٔظح انذْة يقسٕيا م عهٗ  30,0يؼزٔتا م ب 1,75
خدٔل رقى  :2انديغح انً ثٕعح عهٗ انذْة ٔ ٛفٛح ذسعٛزِ ٔفقا م نهعٛار.

و .عًاد  ٕٚف
خز٤ش ك ٢ادحسس حألػٔخٍ
ٝحُظغ٣ٞن
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انٕ اؽح ٔانرحكٛى ف ٙقإٌَ ًاٚح انًسرٓهك انهثُاَٙ
ػٖ ٝص٣ش حإلهظقخد ٝحُظـخسس ،ر٘خ ًء ػِ٠
حهظشحف حُٔذ٣ش حُؼخّ ػِ ٠أال ٌٗٞ٣يٞح ٓيٖ
حُٔؼ٘ ٖ٤٤ريخُي٘يضحع ٓيٞميٞع حُيٞعيخهيش
مٔخٗخ ً ُل٤خدٝ ْٛػيذّ حٗيلي٤يخصٛيْ ػي٘يذ
ٓٔخسعظُٜٔ ْٜخٓ ْٜحُٔيظئيؼيِيش رئيليخُٝيش
حُظٞك٤ن ر ٖ٤أهشحف حُ٘ضحع.

References:

 حُٔلخٓ ٢خِ َ٤ؿقٖ ،حُظلٌي٤يْ
ٝهخٗ ٕٞكٔخ٣ش حُٔيغيظيٜيِيي سهيْ
 901حُقييخدس رييظييخس٣ييخ /4/2
2550
 هخٗ ٕٞكٔخ٣ش حُٔغظِٜي حُِز٘يخٗي٢
سهْ 2550 / 901
http://
www.consumerprotecti
onmediation.com/
legalrights.html

فاد٘ عالء اندٍٚ
ٓشحهذ ٓغخػذ



فذس هخٗ ٕٞكٔخ٣ش حُٔغظِٜي حُِز٘خٗ٢
سهييْ  901كيي 4 ٢ؽييزييخه ٓييٖ حُييؼييخّ
ٝ .2550هذ حػظزش رؤٗ ٚأًؼيش حُيويٞحٗي٤يٖ
كذحػش ٝػقش٣ش ُ٘خك٤ش ٓؼخُـظ ٚهنيخ٣يخ
حُٔغظِٜي كٓ ٢ؼشك طؼخٓالط ٚحُٔظؼذدس
حُقييٞس ٝحألؽييٌييخٍ ٓييغ حُييظييخؿييش أٝ
حُٔلظشف .كوذ ؿخء ٛزح حُوخُٗ ٕٞظي٘يظي٤يْ
حُؼيالهيش حُيظيؼيخهيذ٣يش ري٤يٖ هيشكي ٢ػيويذ ٝرييؼيي٤ييذحً ػييٖ حُييخييٞك كيي ٢حُيي٘ييظييخّ
حإلعظٜالى ٝحُٔظٔؼِش ريخُئيغيظيٜيِيي ٓيٖ حإلؿشحثُِٞ ٢عخهش ٝحُيظي ٢ؿيخء حُي٘يـ
ػِٜ٤خ ك ٢هخٗ ٕٞكٔخ٣ش حُٔغظِٜي حُـذ٣ذ،
ؿٜش ٝحُظخؿش ٖٓ ؿٜش أخش.ٟ
ّ
كبٕ ُِٞعخهش ٓٔ٤ضحص ٝخقخثـ طظّٔ٤ض
أٓخ أرشص ٓخ ٤ٔ٣ض ٛزح حُويخٗي٣ٝ ٕٞنيلي ٢رٜخ ػٖ هنخء حُذُٝش ٝطظٔؼَ ك ٢حُظيخُي:٢
ػِ ٚ٤ػقش٣يظي ٚكي٤يٌئيٖ كي ٢حُيٞعيخثيَ
حُؼذ٣ذس حُظٗ ٢ـّ ػِٜ٤خ ُلَ حُي٘يضحػيخص .9إ ًِلش حُِـٞء اُيٝ ٠عيخهيش كئيخ٣يش
حُ٘خؽجش ر ٖ٤هشك ٢ػوذ حإلعظٜالىٝ .هيذ حُٔغظِٜي  ٢ٛأه َّ ٖٓ ًِلش سكغ دػٟٞ
أ ٠ُٝحُٔؾظشع حُِز٘خٗ ٢كٛ ٢زح حُيويخٗي ٕٞأٓخّ هنيخء حُيذُٝيشٛٝ .يزح ٣يؼيٞد اُي٠
أ٤ٔٛش رخُـش ُلَ هنخ٣خ حُئيغيظيٜيِيي ٓيخ عشػش اؿيشحءحص حُيٞعيخهيش ريؼيذ دكيغ
دكغ ر ٚاُ ٠طخق٤ـ كقَ خيخؿ كي ٢سعْ هخرغ ٓخُي ٢ريوي٤ئيش ػؾيشس آالف
ك َّ حُ٘ضحػخص (حُلقَ حُيشحريغ ػؾيش)٤ُ ،شس ُز٘خٗ٤ش ٝحُظ ٢ط٘ظيٜي ٢خيالٍ ٓيٜيِيش
حُيئييٞحد ٓييٖ  62حُييٓ957٠يي٘ييٝ ٚحُييز ١خٔغش ػؾش ٓٞ٣خ ً طغش ١حػيظيزيخسحً ٓيٖ
طنٖٔ أٝالً حُٞعخهش ٝػخٗ٤خ ً ُيـي٘يش كي َّ طخس٣خ ػوذ أ ٍٝؿِغش٣ .ـٞص طئيذ٣يذٛيخ
ُٔ ّذس ٓٔخػِش رخطّليخم حُيطيشكي٤يٖ أ ٝري٘يخء
حُ٘ضحػخص.
ُطِذ حُٞع٤و .رٔ٘٤خ اؿشحءحص حُذػٟٞ
ٝهذ ٗـّ ٛزح حُوخٗ ٕٞأ٣نخ ً ك ٢رؼل أٓخّ حُونخء هذ طٔظ ّذ ألؽيٜيش ٝعي٘يٞحص
ّ
ُِزض ك ٢حُ٘ضحع ٓخ ٣شطّذ طٌخُ٤ق ٓخُ٤يش
أكٌخٓ ٚػِ ٠حُظليٌي٤يْ ًيٞعي٤يِيش ٣ئيٌيٖ
ألهشحف حُ٘يضحع كي ٢ػيويذ حإلعيظيٜيالى أًييييؼييييش ٛٝييييذس أًييييزييييش ُييييِييييٞهييييض.
حُِـٞء اُٜ٤خ ُل َّ خالكخط.ْٜ
ّ
.2إ حُالؿت اُ ٠حُٞعخهش ًخُ٘خظش اُ٠
ٖٓ ٘ٛخ ًخٕ ال رذ ٖٓ طغِ٤يو حُنيٞء حألٓييخّ أ ١اُيي ٠حعييظيئييشحس حُييؼييالهييش
ػِٛ ٠ز ٙحُٞعخثَ ال عي٤ئيخ "حُيٞعيخهيش حُظؼخهذ٣ش ر ٖ٤حُٔيليظيشف ٝحُئيغيظيٜيِيي
ٝحُظلٌٝ "ْ٤طؾـ٤غ حُِـٞء اُٜ٤خ ٗيظيشحً ٝك َّ حُ٘يضحع ريطيش٣يويش ّ ٝد٣يش طيشمي٢
ُٔٔ٤ضحطٜخ حُظي ٢طي٘يؼيٌيظ ا٣يـيخريخ ً ػيِي ٠حُطشك ،ٖ٤رٔ٘٤خ حُيالؿيت اُي ٠حُيوينيخء
أهشحف حُؼالهش حإلهظقخد٣يش كي ٢ػيويٞد ًخُ٘خظش اُ ٠حُخِق ك٤غ ّ
إٔ حعظئيشحس
حإلعظٜالى ٝطؼ٤ذ حُظٞحصٕ اُي٤يٜيخ ريؼي٤يذحً حُ٘ضحع ر ٖ٤حألهشحف ُٔذس هِ٣ٞش ٓيٖ
ػييٖ سٝطيي٤ييٖ هنييخء حُييذُٝييش ٝطييشحًييْ ؽؤٗ ٚإٔ ٘٣ؾت ٗضحػخص أخشٓٝ ٟيخ هيذ
٣ييشحكيين ٛييز ٙحُيي٘ييضحػييخص ٓييٖ مييـييٞه
حُونخ٣خ أٓخٓ.ٚ
ٗليغي٤يش ٓٝئيخسعيخص ًي٤يذ٣يش ٓيٖ هيزيَ
 أٔالم  :فاا ٙاناإ اااؽااح تااٛااٍ حُييييييييييييييييييطييييييييييييييييييشكيييييييييييييييييي٤ييييييييييييييييييٖ.
انًحرزف ٔانًسرٓهك
طييؼييظييزييش حُييٞعييخهييش اكييذ ٟحُييٞعييخثييَ .7إ ٓ٤ضس حُغشّ٣ش حُظ ٢طلي٤يو ريؼئيِي٤يش
حُوخٗ٤ٗٞش حُظ٣ ٢لن ٌَُ ٖٓ حُٔظيؼيخهيذ٣يٖ حُٞعخهش كً ٢خكش ٓشحكِٜخ ال ٣ؼَٔ رٜخ
(حُٔغظِٜي أٝحُٔلظشف) حُيِيـيٞء اُي٤يٜيخ أٓخّ هنخء حُذُٝش ،ك٤غ إٔ حُؼِ٘٤ش طؼ ّذ
ػ٘ذ حإلخالٍ ك ٢ططز٤ين أكيٌيخّ هيخٗي ٖٓ ٕٞأ ْٛحُٔزخدٟء حألعخع٤ش حُظ٣ ٢يـيذ
كٔخ٣ش حُٔغظِٜي أ ٝطيليغي٤يش ٙػيِي ٠إٔ حكظشحٜٓخ أٓخّ حُونيخء حُيؼيخدٝ ١حُيظي٢
طٌ ٕٞهٔ٤ش ٛز ٙحُي٘يضحػيخص ال طيظيـيخٝص طؼظزش ٖٓ حُ٘ظخّ حُؼخّ حُيز ١ال ٣يـيٞص
حُيييئييييظّ ريييي ٚأٓ ٝييييخييييخُييييلييييظيييي.ٚ
ػالػش ٓال٤ُ ٖ٤٣شس ُز٘خٗ٤ش.
٣ٝو ّٞرذٝس حُٞع٤و ٓٞظق أ ٝأًيؼيش .4إ ٓٔخسعش حُيٞعيخهيش طيظيْ ٓيٖ هيزيَ
كٝ ٢صحسس حإلهظقخد ٝحُظـخسس ٖٓ ،حُلجش ٝعيي٤ييو ٣ييٌييٓ ٕٞييٞظييل يخ ً كييٝ ٢صحسس
حُؼخُؼش ٓٝخ كٞم ٣ؼّ٤ي٘ي ٕٞريويشحس ٣قيذس حإلهييظييقييخد ٝحُييظييـييخسس ٛٝيي٣ ٞييظيئييظييغ

رخُٔئٛالص ٝحُظخقـ ٝحُخيزيشس كي٢
هنخ٣خ حُٔغظِٜي حُٔظ٘خصع ػِٜ٤خ أٓخٓيٚ
ٝخخفش حُؼِٔ٤ش ٜٓ٘خ ،ريلي٤يغ ٣يؼئيَ
ٛزح حُٞع٤و ػِٓ ٠غخػيذس حُئيليظيشف
ٝحُٔغظٜيِيي ػيِي ٠كيذ عيٞحء إل٣يـيخد
حُلِ ٍٞحُ٘خؿؼش ُٔؾٌيالطيٜيْ حُيؼيخُيويش،
ٝرُي ػزش هشف ػي ّذس هيشم ٝريذحثيَ
كِي ٍٞطيٜيذف اُي ٠طيويش٣يذ ٝؿيٜيخص
حُ٘ظش كٔ٤خ رُِٞ ْٜ٘٤ف ٍٞاُ ٠حُ٘يظيخثيؾ
حُٔشؿٞس كٞٓ ٢مٞع حُي٘يضحع .ري٤ي٘ئيخ
حُل َّ حُز ١طوني ٢ري ٚحُئيليٌئيش ٛيٞ
كٌْ هنخثِٓ ٢ضّ ُألهشحف ٝرخُظيخُي٢
ال  ٌٕٞ٣ػٔش ؽؤٕ ُ ْٜك ٢حخظي٤يخس ٛيزح
حُلَ ُٔؾٌِظ ْٜرَ ٣ظ ّْ كشمي ٚػيِي٤يٜيْ
رخإلعظ٘خد اُيٗ ٠يـّ هيخٗيٗٞيٓ ٢يظيؼيِين
رٔٞمٞع حُ٘ضحع.
أٓخ ك ٢كخٍ كؾَ حُٞعخهش ك٤ظْ ػيشك
ّ
ُيِيزيض
حُ٘ضحع ػُِ ٠ـ٘ش كَ حُ٘يضحػيخص
ر .ٚكلغذ حُٔخدس  16كيويشس (" :)7حال
أٗي ٚال ٣ييـييٞص طييويذ٣ييْ حُيذػييخ ،ٟٝحُييظيي٢
طظ٘خٗ ٍٝيضحػيخ ً طيوي َّ هي٤ئيظي ٚػيٖ ػيالػيش
ٓال٤ُ ٖ٤٣شس ُز٘خٗ٤شٓ ،زخؽشس اُيُ ٠يـي٘يش
كَ حُي٘يضحػيخص هيزيَ حعيظي٘يليخر ٓيشكيِيش
حُٞعخهش حُٔ٘قٞؿ ػِٜ٤خ كي ٢حُئيٞحد
ٓٝ 67خ ٜ٤ِ٣خ ٖٓ ٛزح حُوخٗ."ٕٞ
٣ٝييٌييُ ٕٞييِييـيي٘ييش كييَ حُيي٘ييضحػييخص
حإلخيظييقييخؿ حُييلييقييشُ ١ييِيي٘ييظييش كيي٢
حُ٘يضحػيخص حُي٘يخؽيجيش ري٤يٖ ٓيليظيشف أٝ
ٓغظِٜي أٓ ٝق٘غ ٝحُ٘خطـش ػٖ ططزي٤ين
أ ٝطلغ٤ش أكٌخّ ٛزح حُويخٗي ٕٞأ٣يخ ً ًيخٗيض
هٔ٤ش حُ٘ضحع ٝرُي ربحطؼي٘يخء حُئيالكيويخص
حُيـييضحثي٤ييش حُيظيي ٢طيزييوييٓ ٠ييٖ فيالكيي٤ييش
حُٔلخًْ حُـضحث٤ش ّ  16كوشس (.)9
كلغذ ٓخ ٣غيظيليخد ٓيٖ ٗيـ حُئيخدس
أػال ،ٙأٗ ٚػ٘ذ ططز٤ن أ ٝطلغ٤يش أكيٌيخّ
هخٗ٣ ٕٞخنغ اُ ٚ٤ػوذ حإلعظٜالى ؿي٤يش
أكٌخّ هخٗ ٕٞكٔخ٣ش حُٔغظِٜي حُيِيزي٘يخٗي٢
كييبٕ حُيي٘ييضحع ٣ييخييشؽ ػييٖ حخييظييقييخؿ
حُِـ٘ش حُٔؾخس حُي٤يٜيخٝ ،ريخُيظيخُي٣ ٢ئيٌيٖ
ػشم ٚػِ ٠ؿٜخص هنخث٤ش أخش.ٟ
٣ٝش ٟحُزؼل ٓيٖ سؿيخٍ حُيويخٗيّ ٕٞ
إٔ
كقشّ٣ش حإلخظقخؿ حُٔٔ٘ٞكش ُيِيـي٘يش
ك َّ حُ٘ضحػخص ٝحُظ٣ ٢ؼ٘ ٠رٜيخ حُيـيٜيخص
حُونيخثي ٢حُيظيخريغ ُيِيذُٝيش ،ال طغيظيزيؼيذ
حُـٜخص حألخش ٟرحص حُقزـش حُونخث٤ش
حُظ ٢هذ ٣ظلن حُلشهخء ػِٜ٤خ ،آخ حعيظي٘يخدحً
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اُ ٠حُز٘ٞد حُٔغ٘ذس ُإلخظقخؿ ٝآيخ
اُ ٠ر٘ٞد حُظلٌٛٝ ْ٤زح ٓخ أؽخسص اُٚ٤
حُيئييخدس ٓ 02ييٖ هييخٗيي ٕٞكيئييخ٣ييش
حُٔغظِٜي.
ػِ٤ي ، ٚكيبٕ حُيٞعيخهيش ُٝيـي٘يش كيَ
حُخالكخص ُ٤غض ٖٓ حُٞعخثَ حُٞكي٤يذس
حُييظييٗ ٢ييـّ ػييِيي٤ييٜييخ هييخٗيي ٕٞكيئييخ٣ييش
حُيئييغييظييٜييِييي ُييل ي َّ حُيي٘ييضحػييخص ريي٤ييٖ
حُٔغظِٜي ٝحُٔلظيشف ،ري٤ي٘ئيخ طيٞؿيذ
ٝعِ٤ش أخشّ ٗ ٟ
قض ػِٜ٤خ أكٌخّ ٛيزح
حُييوييخٗييٝ ٕٞحُييظييٓ ٢يي٘ييلييض ريئييٞؿييزييٜييخ
أهشحف ػوذ حإلعظٜالى ك ّ
ن حُيِيـيٞء
اُٜ٤خ ػ٘ذ كق ٍٞخطؤ ك ٢ططز٤ين أٝ
طلغي٤يش حُيويخٗي ٕٞحُيز ١حطيليويٞح ػيِي٠
ططز٤و ٚػِٞٓ ٠مٞع حُي٘يضحع ٛٝيزٙ
حُٞعِ٤ش  ٢ٛحُظلٌ.ْ٤
 ثاَٛام :انهدٕء إنٗ انراحاكاٛاى
ف ٙعقٕد اإل رٓال
٣ؼظزش حُظلٌ ْ٤أكذ حُٞعخثَ حُزيذ٣يِيش
ػٖ هنيخء حُيذُٝيش ُيلي َّ حُي٘يضػيخص.
ٝػخدسً ٓخ طِـؤ حألهشحف حُئيظي٘يخصػيش
اُ ٠حُظلٌُ ْ٤ل َّ خالكخطٜخ حُ٘خؽجش ػٖ
ط٘ل٤ز حُؼوٞد حُٔزشٓش رٜ٘٤خ أ ٝطلغ٤شٛخ
ك ٢اهخس حُٔغخثَ حُخخمؼش ُِظيليٌي٤يْ
ال ع٤ئيخ ػيالهيخص حُيظيـيخسس حُيذُٝي٤يش
ٝرُييي رييذٝحكييغ ػييذس ٓيي٘ييٜييخ :عييشػييش

اؿشحءحص حُظلٌ ،ْ٤حُغش٣ش ،حُظخقـ
ٝحُخزشس كي ٢اهيخس ٓيٞميٞع حُي٘يضحع
حُٔؼشٝك أٓخّ حُٔلٌٔش ّ
ُِزض ر...ٚ
ٝحٗطالهخ ً ٖٓ ٓيزيذأ عيِيطيخٕ حإلسحدس
ك ٢ارشحّ حُؼيويٞد ٝحعيظي٘يخدحً اُيٗ ٠يـ
حُئيخدس ٓ 999يٖ هيخٗي ٕٞحُئيٞؿيزيخص
ٝحُؼوٞد حُِز٘يخٗي" ٢إ هيخٗي ٕٞحُيؼيويٞد
خخمغ ُٔزذأ كش٣ش حُظؼيخهيذ ،كيِيألكيشحد
إٔ ٣شطّزٞح ػيالهيخطيٜيْ حُيويخٗيٗٞي٤يش ًئيخ
٣ؾخإ ٕٝرؾشه إٔ ٣يشحػيٞح ٓيويظيني٠
حُ٘ظخّ حُؼخّ ٝح٥دحد حُؼخٓش ٝحألكيٌيخّ
حُوخٗ٤ٗٞش حُظُٜ ٢خ فلش حإلُضحٓ٤ش".
ػِ ،ٚ٤كبٗٓٝ ٚيٖ كي٤يغ حُئيزيذأ ٣يلين
ألهشحف ػوذ حإلعظٜيالى إٔ ٣يذسؿيٞح
ك ٢ػوذ ْٛر٘ذحً طلٌ٤ٔ٤خ ً أ ٝارشحّ اطيليخم
طلٌ ٢ٔ٤هخُٔخ إٔ ٛزح حُز٘ذ أ ٝحإلطيليخم
ال ٣ييظييؼييخسك ٓييغ حُيي٘ييظييخّ حُييؼييخّ أٝ
حألكٌخّ حُوخٗ٤ٗٞش.
ٝرخُؼيٞدس اُي ٠حألكيٌيخّ حُيظي ٢ؿيخء
حُيي٘ييـ ػييِيي٤ييٜييخ كيي ٢هييخٗيي ٕٞكيئييخ٣ييش
حُٔغظِٜي حُٔخدس ٗ ،ٚ٘ٓ 29شّ ٟ
إٔ ٛزٙ
حُٔخدس كظّشص ػِ ٠حُظخؿش طو٤٤ذ حُلين
حُٔٔ٘ٞف ُِٔغظيٜيِيي كي ٢حُيِيـيٞء اُي٠
حُظلٌ ْ٤أ ٝحُٞعخهيش ُيلي َّ حُيخيالكيخص
حُي٘يخؽييجيش ٝكيويخ ً ألكيٌييخّ ٛييزح حُييويخٗييٕٞ
ٝرخُظخُ ٢ارح ط ّْ طو٤٤يذ ٛيزح حُيلين ريزي٘يذ

أدسؽ ك ٢حُؼوذ ،كبٕ ٛزح حُز٘ذ ٣ؼظزش ري٘يذحً
طؼغل٤خً.
ٝحُظخُٓ ٞٛ ٢خ ؿخء كٗ ٢ـ حُٔيخدس 29
ٖٓ هخٗ ٕٞكٔخ٣ش حُٔغظِٜي "طؼظزيش ري٘يٞدحً
طؼغل٤ش ػِ ٠عزي٤يَ حُئيؼيخٍ ال حُيليقيش:
ػذّ ؿٞحص حُِـٞء ُِٞعخهش أ ٝحُيظيليٌي٤يْ
ُلَ حُخالكخص ٝكوخ ً ألكٌخّ ٛزح حُيويخٗي،ٕٞ
أ ٝطلٔ َ٤حُٔغظِٜي حُٔقخس٣ق حُيظي ٢هيذ
طظشطذ ػِ ٠حطزخع حإلؿشحءحص حُٔزًٞسس".
أخ٤شحً ٤ُٝظ آخيشحً ،كيويذ أؿيخص هيخٗيٕٞ
كٔخ٣ش حُئيغيظيٜيِيي حُيـيذ٣يذ كي ٢حُيليقيَ
حُؼخؽش ٓ٘ٝ ٚحُٔظيؼيِين ريخُيؼئيِي٤يخص حُيظي٢
٣ـشٜ٣خ حُٔلظشف ػٖ ريؼيذ أ ٝكيٓ ٢يليَ
اهخٓش حُٔغظِٜي ،ألهشحف ػوذ حإلعظٜالى
إٔ ٣ظلوٞح ػِ ٠ططز٤ين هيخٗي ٕٞآخيش ؿي٤يش
هخٗ ٕٞكٔخ٣ش حُٔغظِٜي حُٔزًٞسٛٝ ،زح ٓيخ
أؽخسص اُ ٚ٤حُٔخدس  ٚ٘ٓ 02حُظ ٢ؿخء ك٤يٜيخ
أٗ٣" ٚـذ طض٣ٝذ حُٔغظِٜي كي ٢حُيليخالص
حُيئيي٘ييقييٞؿ ػييِيي٤ييٜييخ كيي ٢حُيئييخدس ،09
رٔؼِٓٞخص ٝحميليش ٝفيش٣يليش طيظي٘يخٍٝ
حُٔٞحم٤غ حُظ ٢طٌٔي٘يٓ ٚيٖ حطيخيخر هيشحسٙ
رخُظؼخهذ ،ال عٔ٤خ :حُيويخٗي ٕٞحُيز٣ ١يشػي٠
حُؼِٔ٤ش ٝحُ٤ٜجخص ٝحُٔليخًيْ أ ٝحُئيشحؿيغ
حُقخُلش ُِزض ريؤٗ ١يضحع هيذ ٣ي٘يظيؾ ػيٖ
حُظؼخهذ".

ٔسٚز اإلقرظاد ٔانردارج ٔٔسٚز انرزتٛح ...نًُع ظز تٛع انكرة انًدر ٛح
ًٔييخ كييٓ ٢طِييغ ًييَ ػييخّ دسحعيي،٢
ٝكيي ٢اهييخس عييؼٝ ٢صحسس حإلهظييقخد
ٝحُظـييييخسس حُييييذحثْ ُييييق ٕٞكوييييٞم
حُٔغظً ٖ٤ٌِٜخكيشٓٝ ،يٖ رٜ٘٤يْ أٛخُي٢
حُطالد ،طظ ٠ُٞحُٞصحسس ٓ٘يغ ادحسحص
حُٔيييذحسط ٓيييٖ حكظٌيييخس ر٤يييغ حٌُظيييذ
حُٔذسع٤ش.
رٜزح حُخقٞؿ ػوذ ٝص٣ش حُظشر٤ش
ٝحُظؼِ٤ييْ حُؼييخُ ٢حُزشٝكييغٞس كييغخٕ
د٣يييخد ٝٝص٣يييش حإلهظيييقخد ٝحُظـيييخسس
حالعيييييظخر ٗويييييٞال ٗليييييخط اؿظٔخػيييييخ ً
ٓخ ّ
قييقخ ً ُِظييذحر٤ش حِ٣٥ييش اُيي ٠ػييذّ
كيييييقش ر٤يييييغ حٌُظيييييذ حُٔذسعييييي٤ش
ٝحُوشهخعي٤ش ٝحُِيٞحصّ حُٔذسعي٤ش كي٢
كييشّ حُٔذسعييش ،كيي ٢كيينٞس حُٔذ٣ييش
حُؼيييخّ ُِظشر٤يييش كيييخد٣ ١يييشم ،سث٤يييظ
ٓييييقِلش حُظؼِ٤ييييْ حُخييييخؿ ػٔييييخد
حألؽييييوش ،حُٔييييذ٣ش ػييييخّ ُإلهظييييقخد
ٝحُظـيخسس رخإلٗخريش كيئحد كِ٤لئَٓ ،ؼييَ

ٗوخرييش حٌُٔظزييخص حُ٘و٤ييذ ؿييٞسؽ طخرييض،
ٝأٓ ٖ٤عش حُ٘وخرش ؿٞصف هؼٔش.
ٝط ّْ حُظؼخ ٕٝر ٖ٤حُٞصحسط ٖ٤ػِ ٠ط٘ل٤يز
آُ٤ييييش ٌُِييييؾق ٝحُظلويييين حعييييظ٘خدحً اُيييي٠
حُوييٞحٗ ٖ٤حُٔٞؿييٞدس ٝحُ٘خكييزس ٝحُييظ ٢أ ًّييذ
ػِييٓ ٠يينخٜٓ٘٤خ كيي ٢حُظؼييخٓ ْ٤حُٔٞؿٜييش
اُيييي ٠حُٔييييذحسط كييييٓ ٢طِييييغ حُيييييؾٜش
حُٔ٘ييقشًّٝ .ييؾق ػييٖ طؼٔ٤ييْ ٓييؾظشى
ر٤يييييييييٖ حُٞص٣يييييييييش ٖ٣ؿيييييييييخء ك٤ييييييييي:ٚ
”ػ٘ذ حٌُؾق ػِ ٠حُٔذسعش ٣ـذ حُظؤًيذ
ٖٓ حألٓٞس ح٥ط٤ش:
 .9حُظؤًذ ٖٓ ػذّ اُيضحّ حُظِٔ٤يز أُٝ ٝي٢
أٓييش ٙرييؾشحء حٌُظييذ حُٔذسعيي٤ش ٓييٖ
حُٔذسعش كقش٣خ ً أٓ ٝيٖ أٓ ١شؿيغ
آخش ٓلذد ػٖ هش٣ن الثلش حٌُظذ.
 .2حُظؤًذ ٖٓ ػذّ حعظؼٔخٍ ػزيخسس ًظيذ
ؿذ٣ذس كوو.
 .7حُظؤًذ ٓيٖ حُِيٞحصّ حُٔذسعي٤ش ٓٝيذٟ
ططخروٜييييخ ُِٔٞحفييييلخص حُِز٘خٗ٤ييييش أٝ

حُؼخُٔ٤ش ك ٢كخٍ حُز٤غ ك ٢حُٔذسعش،
٣ـييذ ارييشحص حُٔييغظ٘ذحص حُٔطِٞرييش
حُظخُ٤يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييش:
 ) 9حُيييييييييييييييغـَ حُظـيييييييييييييييخس١
 )2حُلييييييييييييييخطٞسس حُظـخس٣ييييييييييييييش
٣ـييذ إٔ ٣ييذ ّٕٝػِيي ٠حٌُظييخد عييؼش
حُٔز٤ييغ رلييزش ٓطزؼييٝ ٢حمييق ػِيي٠
حُـالف“.
ًزُي ،رلؼٞح كٞٓ ٢مٞع حُيليخٗيٞص
حُٔذسعٓ“ٝ ٢خخُلظُِ ٚوخٗ ٕٞحُظيـيخس،١
ٝريي٤ييغ ٓييٞحد ؿييزحثيي٤ييش ؿيي٤ييش فييل يّ٤ييش
أك٤خٗخ ًٝسرٔخ عخٓش ٓٝؼ ّشميش ُيِيؾئيظ
ك ٢أك٤يخٕ ًيؼي٤يشس ٝطيظيغيزّيذ ريؤميشحس
فييل يّ٤ييش رييخُييـييش ػييِيي ٠حُييظييالٓيي٤ييز“.
ٝأ ًّذ حُٔـظٔؼ ٕٞػِ ” ٠هي٤يخّ ٓيشحهيزي٤يٖ
ٖٓ ٓذ٣يش٣يش كئيخ٣يش حُئيغيظيٜيِيي ٓٝيٖ
ٓقِلش حُيظيؼيِي٤يْ حُيخيخؿ كيٝ ٢صحسس
حُظشر٤ش رخٌُؾق ع٘ذحً رخُوخٗ.“ٕٞ

ْم ذعهى؟
إ ٓٔخسعييش حُٞعييخهش طظييْ
ٓييييٖ هزييييَ ٝعيييي٤و ٌ٣ييييٕٞ
ٓٞظليييييييييخ ً كيييييييييٝ ٢صحسس
حإلهظيييقخد ٝحُظـيييخسس ٛٝيييٞ
٣ظٔظيييييييييييغ ريييييييييييخُٔئٛالص
ٝحُظخييقـ ٝحُخييزشس كيي٢
هنخ٣خ حُٔيغظِٜي حُٔظ٘يخصع
ػِٜ٤خ أٓخٓ.ٚ

نشـــرة حمـايــة المستهلك

15

العدد السادس — خريف 3122

تعغ األ كاو انظادرج عٍ انقؼاء انهثُاَ ٙف ٙق انً انفٍٛ
تُا مء عهٗ يحاػز يزاقث ٙيدٚزٚح ًاٚح انًسرٓهك
انًحكًح انًعُٛح

م الالالالالالالالال

الالالالالالالالال الالالالالالالالال

٣ييييـييييذس حُيييي ّزًييييش إٔ
ٓييلييخمييش حُنييزييو حُييظيي٢
٣غييطّييشٛييخ ٓييشحهييزيي ٞكيئييخ٣ييش
حُٔيغيظيٜيِيي ال ٣يزًيش كي٤يٜيخ
حُؤ٤ش حُٔخُ٤ش ُِنزيو ،اٗئيخ
٣ييزًييش كيي٤ييٜييخ كييوييو حُيئييخدس
حُييوييخٗييٗٞيي٤ييش حُييظيي ٢مييزييطييض
ٓخخُلظٜخ.
٣ييؼييٞد ُييِييويينييخء حُيئييخييظييـ
افييذحس حألكييٌييْ ٝطييلييذ٣ييذ
حُييـييشحٓييش حُيئييخُيي٤ييش  ٓٝي ّذس
حُلزظ ك ٢كن حُٔخخُل.ٖ٤

انً انفح

انحكى

ٓلٌٔش ؿضحء ر٤شٝص

ٓ 0ال٤ُ ٖ٤٣شس

ٓٞحد ٓ٘ظ٤ٜش حُقالك٤ش

ٓلٌٔش ؿضحء ر٤شٝص

ِٓ٤ُ ٕٞ٤شس

ؿؼ

ٓلٌٔش ؿضحء ر٤شٝص

ِٓ٤ُ ٕٞ٤شس

ؿؼ

ٓلٌٔش ؿضحء ر٤شٝص

٤ُ ٕٞ٤ِٓ 2شس

ؿؼ

ٓلٌٔش ؿضحء ر٤شٝص

ٓ 0ال٤ُ ٖ٤٣شس

ػذّ اػالٕ أعؼخس

ٓلٌٔش ؿضحء ر٤شٝص

ٓ 4ال٤ُ ٖ٤٣شس

سكغ عؼش كشٝؽ

ٓلٌٔش ؿضحء ر٤شٝص

٤ُ ٕٞ٤ِٓ 2شس

سكغ عؼش حُـخص

ٓلٌٔش ؿضحء ر٤شٝص

ٓ 95ال٤ُ ٖ٤٣شس

ؿؼ

ٓلٌٔش ؿضحء ر٤شٝص

ِٓ٤ُ ٕٞ٤شس

ر٤غ ر٘ض ٖ٣رخُـخُٕٞ

ٓلٌٔش ؿضحء ر٤شٝص

ٕٞ٤ِٓ 0

سكغ عؼش
ؿؼ ٓٞحد ٓ٘ظ٤ٜش حُقالك٤ش

ٓلٌٔش اعظج٘خف ؿضحء حُٔظٖ ٕٞ٤ِٓ 0

ٓلٌٔش اعظج٘خف ؿضحء حُٔظٖ كزظ  7أؽٜش ٝؿشحٓش ٤ُ ٕٞ٤ِٓ20شس ٝحعظزذحٍ ؿؼ طِٞع دؿخؽ
حُلزظ رـشحٓش  155أُق ُ٤شس ك٤غ أفزلض
حُـشحٓش  155ٝ ٕٞ٤ِٓ 20أُق ُ٤شس
ٓلٌٔش اعظج٘خف ؿضحء حُٔظٖ  055ٝ ٕٞ٤ِٓ 75أُق ُ٤شس

ؿؼ رخُز٘ضٖ٣

ٓلٌٔش اعظج٘خف ؿضحء حُٔظٖ  055ٝ ٕٞ٤ِٓ 95أُق ُ٤شس

ؿؼ ٓ٤خ ٙؿ٤ش ٓطخروش ُِٔٞحفلخص

ٓلٌٔش اعظج٘خف ؿضحء حُٔظٖ ٕٞ٤ِٓ 90

ؿؼ رٔغخك٤ن حُظ٘ظ٤ق

ٓلٌٔش اعظج٘خف ؿضحء حُٔظٖ ٕٞ٤ِٓ 75

ده٤ن ؿ٤ش ٓطخرن ُِٔٞحفلخص

ٓلٌٔش اعظج٘خف ؿضحء حُٔظٖ ِٓ٤ُ ٕٞ٤شس

ٓٞحد ٓ٘ظ٤ٜش حالفالك٤ش

ٓلٌٔش ؿضحء رؼزذح

٤ُ ٕٞ٤ِٓ 95شس

طٔ٘غ ػٖ ر٤غ حُز٘ضٖ٣

ٓلٌٔش ؿضحء حُٔظٖ

٤ُ ٕٞ٤ِٓ 0شس

ؿؼ ٓٞحد ٓ٘ظ٤ٜش حُقالك٤ش

خدٔل رقى  :3األ كاو انظادرج عٍ انقؼاء انهثُاَ ٙتحق ي انف ٙقإٌَ ًاٚح انًسرٓهك.

ثس نًدّج ُح ٔذغزٚى تًثهغ  51يه ٌٕٛنٛزج نثُاَٛح
ط٘ؾش ٓذ٣ش٣ش كٔخ٣ش حُٔغظِٜي  ،كٛ ٢زح
حُ٘ـٝ ،هخثغ أكيذ حألكيٌيخّ حُيظي ٢فيذسص
رل ّ
ن أكذ ٓخخُل ٢هخٗ ٕٞكٔخ٣ش حُٔغظِٜي .
ط ّٔض ادحٗش حُٔذػ ٠ػِ٤ي ٚريـيشّ حُئيخدس
ٓ 99ييٖ هييخٗيي ٕٞكيئييخ٣ييش حُيئييغييظييٜييِييي سهييْ
ٝ 901/2550حُٔؼيخهيذ ػيِي٤ي ٚكي ٢حُئيخدس
ٝ ٚ٘ٓ 950كزغٓ ٚذس ػالػش أؽٜش ٝطـشٔ٣يٚ
ٓزِؾ خٔغ٤ُ ٕٞ٤ِٓ ٖ٤شس ُيزي٘يخٗي٤يش ٝريبدحٗيظيٚ
رـشّ حُٔخدس  ٖٓ 951حُوخٗ ٕٞػٝ ٚ٘٤كزيغيٚ
ٓذس ع٘ش ٝطـشٓ ٚٔ٣زِؾ خٔغُ ٕٞ٤ِٓ ٖ٤ي٤يشس
ُز٘خٗ٤شٝ ،ربدؿخّ ٛخط ٖ٤حُؼوٞرظ ٖ٤رل٤غ ط٘ليز

رلو ٚكيويو ػيويٞريش حُيليزيظ ُئيذس عي٘يش طـشٓ ٚٔ٣زِؾ ػؾشس ٓال٤ُ ٖ٤٣شس ُيزي٘يخٗي٤يش
ٝحُـشحٓش رٔزِؾ خئيغي٤يٖ ٓيِي٤يُ ٕٞي٤يشس ػٖ ًَ ٓخخُلش ُٜزح حُلٌْ.
ُز٘خٗ٤ش ًٜٗٞخ حألؽذ ،ػِ ٠إٔ طلغيذ ُيٚ
ٓذس طٞه٤لٝ ،ٚػِ ٠إٔ ٣لزظ ٓٞ٣خ ً ٝحكذحً
ٝكٌْ أ٣نخ ً ربرطخٍ حُظؼوزخص حُٔغخهش
ٓوخرَ ًَ ػؾشس آالف ُ٤شس ٖٓ حُـشحٓيش رلن حُٔذػ ٠ػِ ٚ٤ع٘يذحً ألكيٌيخّ حُئيٞحد
ك ٢كخٍ ػذّ حُذكغ ٝرُي عي٘يذحً ألكيٌيخّ ٓ 951ٝ 950 ،99ييٖ هييخٗيي ٕٞكيئييخ٣ييش
حُٔغظِٜي سهْ ُ 901/2550ؼيذّ طيٞحكيش
حُٔخدس  ٖٓ 04هخٗ ٕٞحُؼوٞرخص.
حُؼ٘خفش حُـشٓ٤ش.
ًٔخ ٓ٘غ حُٔذػ ٠ػِٓ ٚ٤يٖ حإلطيـيخس
طْ ٗؾش خالفش ػٖ ٛزح حُيليٌيْ كي٢
رخُٔٞحد حُـزحث٤ش ُٔ ّذس ػالع عي٘يٞحص ٓيٖ
طخس٣خ حٗزشحّ ٛيزح حُيليٌيْ طيليض هيخثيِيش ؿش٣ذطي ٢حألخيزيخس ٝحُي٘يٜيخس ػيِيٗ ٠يليويش
حُٔذػ ٠ػِ.ٚ٤
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ٛ :E-Coliف ذحً ٙعائهرك يٍ انثكرٛزٚا انقٕنَٕٛح ؟

ْم ذعهى؟
ّ
إ ًِٔش ”ٓيزيغيظيش“ ػيِي٠
حُٔ٘ظـخص حُـيزحثي٤يش طيؼي٘ي٢
رؤّٗ ٚط ّْ طيؼيش٣يل حُئي٘يظيؾ
اُ ٠كشحسس ػخُ٤ش رؾيشٝه
ٓييئحطيي٤ييش ُييِييظييخييِييـ ٓييٖ
حُييزييٌييظيي٤ييش٣ييخ حُييوييُٞييٗٞيي٤ييش
ٝؿ٤شٛخ.ذ
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ْدٚم تٛاٌ
ٓشحهذ ٓغخػذ

حُزٌظ٤ش٣خ حُو٤ُٗٞٞيش ( Esherishia
 ٞٛ )Coliاعْ حُـشػٓٞش حُيظي ٢طيؼي٤يؼ
دحخييَ حُييـييٜييخص حُييٜيينيئييُ ٢ييإلٗغييخٕ
ٝحُلٞ٤حٕ٘ٛ .خُي ػ ّذس أٗٞحع ٓٝؼظٔيٜيخ
ؿ٤ش ٓئرٌُٝ .١يٖ ريؼينيٜيخ ٣ئيٌيٖ إٔ
٣غزّذ حإلعٜخٍ حُذٓي ١ٞػي٘يذٛيخ ٣يذػي٠
Enterohemorrhagic E.coli
) .(EHECرخإلميخكيش اُيّ ٠
إٔ ٛي٘يخُيي
عالالص أخش ٖٓ ٟحُوُٗٞٞي٤يخص طيئد١
اُيي ٠حُييظييٜييخرييخص حُيئييغييخُييي حُييزييُٞيي٤ييش أٝ
اُظٜخرخص أخش .ٟأكذ حألٗيٞحع حُئيغيزيزيش
ُييإلييعيييٜييخٍ حُيييذٓييٛ ١ٞييE-Coli ٞ
O157;H7حُييز ١طييلييؾيي ٠كيي ٢ػييخّ
 9162ك ٢حُٞال٣خص حُٔظلذس حألٓ٤شًي٤يش
ٖٓ ؿشحء ط٘خُ ٍٝلٔش حُزشؿش حُئيِيٞػيش.
ُذ ٟرؼل حالؽخخؿٛ ،يزح حُي٘يٞع ٓيٖ
حُو٤ُٗٞٞخص  ٌٖٔ٣إٔ ٣غزذ أٗ٤ٔ٤خ كيخدس
أ ٝاُ ٠حُلؾَ حٌُِٔٓ ١ٞخ هذ ٣يئد ١اُي٠
حُٔٞص أك٤خٗخً.
ؽخػض ك ٢حألؽٜش حألخ٤شس حألخزيخس
ك ٢حُؼخُْ ػٖ طلؾٛ ٢ز ٙحُزيٌيظي٤يش٣يخ كي٢
رؼل حُيذ ٍٝحألٝسٝري٤يش ،حألٓيش حُيز١
أٝد ٟرل٤خس ػذد ًزي٤يش ٓيٖ حألؽيخيخؿ
ٝطغززض كٓ ٢يشك أًيؼيش ٓيٖ 2255
ؽخـ ػيِي ٠حألهيَ .أُيويض حُغيِيطيخص
ٍ
حألُٔخٗ٤ش حُِّ ّٞػِ ٠حُيخي٤يخس حُئيغيظيٞسد
ٓييٖ اعييزييخٗيي٤ييخ ٓ ،ي ّٔييخ أد ٟاُيي ٠حعييظيي٤ييخء
حُٔضحسػ ٖ٤حإلعزخٕ حُز ٖ٣طٌز ّذٝح خغخسس
ػؾيشحص حُئييال٣ي٤ييٖ ٓيٖ ؿيشّحء طيذٗيي٢
حُطِذ ػيِيٓ ٠ي٘يظيـيخطيٜيْٝ .ريؼيذ رُيي،
أؽخسص حُظلخُ َ٤إٔ حُخي٤يخس حُئيغيظيٞسد
ٖٓ اعزخٗ٤خ ال ٣لظ ١ٞػيِي ٠أ ١ميشس.
ػْ أؿش٣ض طلخُُ َ٤زشحػْ حُلخف٤ُٞخء هذ
صسػض ك ٢اكذ ٟحُئيضحسع حُيؼيني٣ٞيش
ك ٢أُٔخٗ٤خٝ ،طز ّٖ٤رؤّٗيٜيخ ٓقيذس حُيٞريخء
رلغزٔخ أكخد ٓذ٣ش ٓشًض ٌٓخكلش حألٝرجش
حألُٔخٗ.٢
ٝهذ طزّ ٖ٤
إٔ حُظلؾ ٢حألخ٤ش كٓ ٢خٞ٣
٣ 2599ييؼييٞد اُيي ٠عييالُييش ؿييذ٣ييذس ٓييٖ
حُو٤ُٗٞٞخص  E-Coli 954 ٞٛحُئيذػيٞ
 Verocytotoxinأً ٝييئيييخ أؽييي٤يييش
أ٣نخ ً .STEC
* يا انذ٘ ٚسثة انعدٖٔ تانقٕنَٕٛاخ؟
هذ طقخد رخُؼذ ٟٝحُوُٞيٗٞي٤يش ريطيش٣يويش
ؿ٤ش ٓزخؽشس ػ٘ذ ُٔظ رشحص حإلٗغخٕ أٝ
حُلٞ٤حٕ ٣ .لقَ ٛزح حألٓش ػ٘ذ ؽيشد
حُٔخء أ ٝط٘خ ٍٝحُطؼخّ حُِٔٞع رخُزشحص.
* انقٕنَٕٛاخ ف ٙان عاو
 ٌٖٔ٣إٔ طقَ حُو٤ُٗٞٞخص اُي ٠حُيِيليّٞ
ػٖ اػيذحد حُيطيؼيخّ .ارح ُيْ ٣يظيْ هيٜي٢

عزذ ٛز ٙحُؼٞحسك ٝحألٝؿخع.
أٓخ حُؼٞحسك حُخطشس حُظ ٢هذ طيظيٜيش
رغزذ حُو٤ُٗٞٞخص ك ٢ٜحُزؾشس حُؾخكيزيش،
حُؾؼٞس ريخالمئيليالٍٝ ،هيِّيش حُيظيزي.ٍٞ

حُِل ّٞحُٔقخرش ػِ ٠دسؿش ٓ 39ج٣ٞش ،
ُِ ٌٖٔ٣زٌظ٤ش٣خ حُزيويخء ػيِي ٠هي٤يذ حُيلي٤يخس
ٝرزُي ٣قيخد حُئيغيظيٜيِيي ُيذ ٟطي٘يخٍٝ
ط٘خ ٍٝحُِل ّٞحُِّٔٞػشٛ .ز ٙحُطش٣وش ٛي٢
حألًؼش ؽٞ٤ػخ ً ٝحُظ ٖٓ ٢خالُٜخ كقيِيض
افيييخريييخص  E-Coli O157;Hكييي * ٢آنٛح يعاندح اإلطاتح تٓذِ انثكرٛزٚا؟
هذ ٣ئد ١حإلعٜخٍ رغزذ حإلفخريش اُي٠
حُٞال٣خص حُٔظلذسً .ئيخ ٣ئيٌيٖ أ٣نيخ ً إٔ
طِظوو حُؼذُ ٟٝذُٔ ٟظ حُِيلي ّٞحُيِيلي ّٞؿلخف حُـغْ ٔٓ ،خ ٣ؾٌَ خطٞسس ػيِي٠
حألهييلييخٍ ٝحُيئييشحٛييويي٤ييٖ ُ .ييزُييي ٓييٖ
حُ٘٤جش حُِّٔٞػش.
حُنشٝس ١أخز ؿيشػيخص ٓيظيٌيشسس ٓيٖ
األؽعًح األخزٖ انرًٚ ٙاكاٍ أٌ ذظااب حُغٞحثَ ُٔ٘غ كق ٍٞؿلخف حُـغْ .
أٓخ ارح طغزيزيض حإلفيخريش ريخُيزيٌيظي٤يش٣يخ
تانثكرٛزٚا انقٕنَٕٛح:
حُو٤ُٗٞٞش ربعٜخٍ دٓ ،١ٞػيِي٤ي٘يخ طيـي٘يذ
 حُلِ٤ذ حُطخصؽ أ٘ٓ ٝيظيـيخص حألُيزيخٕ.
أد٣ٝش حإلعٜخٍ ح ٝحُٔينيخدحص حُيلي٤ي٣ٞيش.
 ٌٖٔ٣إٔ ط٘ظؾش حُزٌظي٤يش٣يخ ٓيٖ ميشع
ٛز ٙحألد٣ٝش طيزيطي٠ء ػئيِي٤يش حُيٜينيْ،
حُزوشس اُ ٠كِي٤يزيٜيخُ .يٜيزح طيليوين ٓيٖ
ٝطؼطٝ ٢هظخ ً أهُِ ٍٞيـيغيْ الٓيظيقيخؿ
الفوخص ٓ٘ظـخص حألُزخٕ ُيِيظيؤًيذ ٓيٖ
حُغُٜٔ . ّٞزح ٣ـذ حإلطقيخٍ ريخُيطيزي٤يذ
ٝؿٞد ًِٔش ”ٓزغظش“.
ػِ ٠حُلٞس.
طئد ١حإلفخرش ريٜيز ٙحُيزيٌيظي٤يش٣يخ ُيذٟ
 حُلٞحًٝ ٚحُخنخس حُ٘٤جيشٝ ،حُيؼيقيخثيش
حُـ٤ش ٓزغظشس حُظ ٢طيؤطي ٢ػيٖ هيش٣ين رؼل حألؽخيخؿ اُيٓ ٠ؾيخًيَ فيلي٤يش
حإلخييظيياله ٓييغ حُيييزييشحص حُييئييِييي ّٞع .خط٤شس ٓشطزطيش ريخُيذّ ٝحُيٌيِيٛ. ٠يئالء
حألؽخخؿ هذ ٣لظخؿ ٕٞاُيٗ ٠يويَ دّ أٝ
ؿغَ حٌُِ.٠
* انثكرٛزٚا انقٕنَٕٛح ف ٙانًٛاِ
ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ ٣قَ رشحص حإلٗغيخٕ أٝ
حُلٞ٤حٕ حُز٣ ١لظ ١ٞػِٛ ٠ز ٙحُزٌظ٤يش٣يخ
اُيي ٠حُييزييليي٤ييشحص ،كييٞك حُغييزييخكييش،
ٝآذحدحص حُٔ٤خُ ،ٙزُي ٖٓ حُنشٝس ١إٔ
طظْ ٓؼخُـش آذحدحص حُٔي٤يخ ٙحُئيِيٞػيش كي٢
رِذ ٍس أٓ ٝذٍ ٘٣ش ٓخ رٔخدس حٌُِٞسُِ ٖ٣ظخِيـ * ٛف ًٚكُُا ذدُة اإلطاتح تانثاكاراٛازٚاا
ٖٓ ٛز ٙحُزٌظ٤ش٣خ أ ٝػي٘يذٓيخ ٣يزيظيِيغ أكيذ انقٕنَٕٛح؟
حألؽخخؿ ٓ٤خِٞٓ ٙػش أػ٘خء حُغزيخكيش كي٢
ٓييييييييييييِييييييييييييٞػييييييييييييش  .ه ًَ ٢ٜأٗٞحع حُِل ّٞػِ ٠دسؿش كيشحسس
ٓيييييييييييي٤ييييييييييييخٙ
ال طوَ ػٖ 995°F (71°C).
* إَرقال انثكرٛزٚا انقٕنَٕٛح يٍ ش ض  ك ٢حُٔطزخ ٣ ،يـيذ ؿغيَ حُي٤يذ٣يٖ ريخُئيخء
حُغييخخييٖ ٝحُقييخريي ٕٞرؾييٌيي ٍَ ٓييظييٌيييشس
إنٗ آخز
خخفش ًػ٘ذٓخ ِٗٔظ حُِلٔش حُ٘٤جش.
 ٌٖٔ٣إٔ ط٘ظيؾيش ٛيز ٙحُيزيٌيظي٤يش٣يخ ٓيٖ
ؽييخييـ اُيي ٠آخييش ،ػيي٘ييذٓييخ ال ٣ييويي  ّٞؿغَ ًخكش حألدٝحص ؿ٤ذحً ريؼيذ حعيظيؼئيخُيٜيخ
حُؾخـ حُٔقخد ػِ ٠ؿغَ ٣ذ ٚ٣ؿي٤يذحً
ُظلن٤ش حُِل ّٞحُ٘٤جش.
رؼذ حعظؼٔخٍ حُٔشكخكٝ .رٜزح ط٘ظوَ ٛز  ٙطـ٘ذ اعظٜالى حُلِ٤ذ ٘ٓٝيظيـيخص حألُيزيخٕ
ٝحُؼق٤ش حُـ٤ش ٓزغظشس.
حُزٌظ٤ش٣خ ٖٓ ٣ذ حُؾخـ حُئيقيخد اُي٠
ّ
٘٣ قق ربعظيٜيالى حُئي٤يخ ٙحُئيؼيوئيش رئيخدس
ح٥خش ٖ٣أ ٝحألؽ٤خء حُظِٔ٣ ٢غٜخ.
حٌُِٞس.ٖ٣
* يا ْ ٙعٕارع اإلطاتح تاناثاكاراٛازٚاا  طـ٘ذ ؽشد حُئي٤يخ ٙحُيـيخس٣يش ٝحعيظيٜيالى
ٌٓؼزخص حُؼِؾ ػ٘ذ حُغلش اُي ٠ريِيذحٕ ؿي٤يش
انقٕنَٕٛح؟
ّ
آٓ٘ش .طـ٘ذ حعظٜالى حُيليٞحًيٝ ٚحُيخينيخس
إ حألهلخٍ  ْٛأًؼش ػشمش ٓيٖ
حُ٘٤جش  ،رخعظؼ٘خء حألٗٞحع حُظي٣ ٢ئيٌيٖ ٗيضع
حُزخُـُ ٖ٤ظٜٞس حُؼٞحسك ػِ .ْٜ٤طظٜيش
هؾشطٜخ كٛ ٢ز ٙحُزِذحٕ.
حُؼٞحسك (اعٜخٍ دٓي ،١ٞطؾيّ٘يؾ ٓيؼيذس
ً
ٝؿؼ٤خٕ ٝه٢ء) خالٍ ػيالػيش اُي ٠أسريؼيش  ؿغَ حُ٤ذ ٖ٣رؾيٌيَ ٓغيظئيش خيخفيش ريؼيذ
اعظخذحّ حُٔيشكيخك أ ٝطيـي٤ي٤يش حُيليليخك
أ٣خّ رؼذ إٔ ٣ظْ اُظوخه حُزٌظ٤ش٣خ حُو٤ُٗٞٞيش.
ُألهلخٍ.
ٓؼظْ حُ٘خط طظلغٖ كخُظ ْٜكي ٢ؿنيٕٞ
أعزٞع .ؿخُزخ ً ال ٣ظٞؿ ٕٜٞاُي ٠حُيطيزي٤يذ
ٝال ٣ؼِٔ ٕٞرؤٕ حُزٌظ٤ش٣خ حُو٤ُٗٞٞش ًخٗيض

نشـــرة حمـايــة المستهلك

17

العدد السادس — خريف 3122

مدير ّية حماية المستهلك

www.economy.gov.lb

المديرية العامة لإلقتصاد والتجارة
وس ذبي وتذا تج يذ–ذلبن ذا تو ز يأ
بتو ذذ5ذ–ذا بقذا اب

مصالح حماية المستهلك في لبنان
صيعاذذ-ذا نب يأذذ-ذ

ابتسذ-ذز تأ

الخط الساخن9371 :
هاتف
553ذ284ذ3ذ263
428ذ284ذ3ذ263
فاكس
555ذ284ذ3ذ263
422ذ284ذ3ذ263ذ
ب يعذ كت ونيذ تقعي ذا بك وى:ذ
consumer@economy.gov.lb
Moet.cpd.lebanon@groups.facebook.com

Consumer Protection « Lebanon » 1739
لمراغبين بإرسال آرائيم أو بإست م آخر نسخ من ىذه النشرة عمى عنوانيم اإللكتروني الخاص فور نشرىا ،نستمم رسائمكم عمى العنوان التالي:
cpdnews@economy.gov.lb

ذحزٚز ٔذظًٛى
و .عًاد  ٕٚف
خز٤ش ك ٢ادحسس حألػٔخٍ ٝحُظغ٣ٞن

اعد ف ٙانرحزٚز ٔانرظًٛى
وَ .اد ٍٚعٌٕ
ٓشحهذ ٓغخػذ

