
 

 1996) ��رس(ا����� ) ا���دس( ا��د  -ا���
	 وا����ة  - 4


	�ة دورًا             �	�	���� ا����� �� ��	�ة ا��	� ا�	
   ،�	�	����ی� ی) ا�'&�دی���� وأ�#�� ور��ه�ـــ�  ��
�	� أن �	+	*	(                        	� �	�	-	و��1ا أ
0/ �	. ا��	�ر ا�	
ا����� و�4�ی�ه� ا�'�	3دة �	� �	�	*	� دول ا�	�	��	�                 
      �	�	#	4	��9ه'�م ا���07 و�10ل �� س��0�� ا�5��د ا�	

 .وا���ال ا���:�� 

�	> ا�	�	��	�            =	'	و�� 9 @ ��> أن آ<��ا �� ی'
�. �G#��ت 9س'DEل �B�'C �&�در ا��	��	� س	�اء      
      �	+	H	ز ا���0�� وا��Eوا� JH#��ا�و��� آ �ره�
 ��
 ،��:����و��Lه� أو �� 
�ره� ا�<�ن�ی� آ������ ا�7
ی�ج= ا�P4H ��	> إ�	(  �	� �	+	G	N �	. اآ	'	M	��	�ت                        
وا�		'		7		�رات داخ		� P		C		'		0		�ات �		�اآ		S ا��		+		�ث               
ا�'C&&�، وإ�(  �	� واآ	� ذ�	@ �	. �	�	0	�	G	�ت                  
��� و�5�ری� �W( أرض ا�	�ا�	= و�	� ی	7	. ذ�	@                 W
 P��G'&�ًا �W( ��اآS أ�+�ث ا��G�ع ا���م �+-� 
��Z0 ��اآS أ�+	�ث ا�	G	�	�ع ا�	C	�ص دورًا ه	��ـ	�                 
أی4� ، آ� ��� ا��G�ع ا�	C	�ص دورًا �		�	Sًا �	�             
	�ی	P ا�	Dزم        	'	���د�W ا�5��د ا�0+<�� ����G�ع ا���م 
�	�ض �	]W	0	�ء ا��	+	�ث وا�	'	�	�ی	� ا�	'	� آ	�ن                         	#��

 �� .ا��G�ع ا�C�ص �+�ج� إ��

و�W	( ا�		-	'	�ى ا�		+	�	(، و�	�[ض	��	� إ�	(                       
                   �	��	�	��	� �	�D	�	ذات ا� �	�	ا��3ی3 �. ا��-�م ا�	�	�	
                          S	اآ�	3ة �	W ك�	#	، ه�	�	0	�	�	ت ا��	�	��	5	ا� B	�'C�
�'C&&� �� �5�ل ا�	�	��	�، و�	3 آ	#	� �	� ا�	�	3د                    

 ��5� .� (��Cة [ ا��وا�+� ���دور   ]  ا�� �زن���3 أ
           �	�		#	� �	� �	�-Mا� ���ت ا���دراس Sد ��آ��وج

و���ی� اس'3Cا��ت ا�����ت ا�'35دة ا�	'	� �	Sخ	�        
7��ت ه�:�� �#��، و�� ه1ا ا��3د ن�0ز دور   ��Dدن� 
           P	ی�	�	ا� N	ی�	�	ا� )�W JH#ث ا��+� Sد ��آ��وج
وا�4#� �'15ی� أس) ا�b+0 ا���� �� أ�	3 أه	�       

JH#ع ا���� �أ9 وه ���ت ا���W���. 

                P	�	0	س �	ل ��	�3G انNH ا�7<�� �. ا�	5	�	3 وا�	
                     �	�		Wود �	�	0	�	� �	� �	��	�	ث ا��	+��]س�) ��اآS أ
                   �					�
					� ا�					�c					#					�					� ا�										3ر�					#					�					��					� 
                   Z	+	0	
�	+	�	b أ ، �	�		��	W ���W Dه�� �]ه�dوا�
                 �	� �	��	� آ	0	�	�ة ، �4	�	�W ت�ن��إ�7 ���'��� �3ی
        �	���ا�= �#�سD� �0ن�Dق ن+� �f�ق واW	3ة �		�اج	

 P0G'- .�+3ی�ت ا�

و�� 9 @ ��> أن د�W ��اآS أ�+	�ث ا�	�	��	�       
�Dدن� أ�� �� L�ی� ا�ه�� س�اء �. ا�	�	Sان	�	�      ��
          .	� �	�	� g	&	C7. أن یا����� ��3و�� أو �. �� ی
	5	�ل ا�	�	��	�                  	� �	�D	�	ت ذات ا��W��Gت ا��ان�S��
   ، �
س�اء آ�نZ  �آ�ت أو �dس-�ت W��� أو خ�

�h1 ا��اآS إ�	(   �وان �.  ]ن ذ�@ إن ی-�ه� ا��3= 
��ا�= �'��3G �� ��3ان ا�b+0 ا�	�	�		� وا�	'	�	�ی	�           
�. خDل �� ی7. أن ی'��� ��� �. إ�7�ن��ت �	�دی	�   
س�اء �W( �-'�ى ا�'5��Sات وا��3ات ا�'G#�ـ	� أو    
   �		'-ا��������� ، أو إ�7�ن��ت ��Mی� ���'��ی� ا�

 ��� . �3Gرات ا������ـ. 
 

                  �	� .	�	� N	�	وث J	�آ�1@ ، 9�3 �. خ�	N �	�ا
�G�م �> هh1 ا�	�اآ	S �	. أ�	+	ـ	�ث ، و�	�	. �	�ج	�                     
ا��G�W�ت ا�9'&�دی� ا�		C	'	�	H	� �	'	�	@ ا��	+	�ث ،                  
                 S	اآ�	� )	�	W ء�	0	W. أ	� �	ه1ا ا�� <�Gی� �3ر �G�و
                       )	�	W �	0	ء أآ�	0	Wأ )	G	�	>  ی	، إ9 انـ ���ث ا���+�أ
B�'C ا��G�W�ت ا�9'	&	�دی	�،    �ا�dس-�ت ا������ 
                           ، �	�	��		Wأ �	ی�	�	'	� �	�	<	+	0	ا� �	��'+3ی3 ا�'	�	�ج	��	
  S	اآ�� )�W ، )3رج� ا�و�����د �� ذ�@، و'W9وا

   .  أ�+�ث ا����� ا�'�اج3ة ���D0د 

                    

�	 ا����ی�                         � أ��� �

 آـ#ـ"ـ	 ا�ـ�ـد
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