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اه��������ً�     "  ا�������� وا�������ة        " ��
 أو�� ����   
         ����������� ����������� و�� �دا �� ����"�ی� ا��� �� �


اد  ��%�����$��       �
ة �� أ�ح�+ ���� �*() ���'ت 
ت3)ض� ��1ض1���ت ��� ��0ی�� ا/ه������ ��.�-                  
ا<�%
ام ���> ا�:��1رة آ���:�
ر �������ء ا��7�3ب،             
وا�
ورة ا��)آ�� Bن��ج ا�?�)��ء و ت����� ا�������>،       
                �واBدارة ا���?���� ���1ارد ا����� ���� ا�������ح�� ��
���، وا����� ا�(���C و ت������ ا�������>، وت���1ر            ��
                              ،  ���������� �ا<���%�
ام ت���*�����ت ت���������� ا��������> ��
وا��:�دی�ت ا����)ات ا�(���C،  وت?���E إن����ج   
            Fإ�� ���ض��B��� ،�����ا����> �� ����ت ا������ ����
      ����Gن� �
ة ت��ری) ح1ل ن
وات ت���� ا����> ا���

� ا���د خ�ل ا/�1ام ا���ض���. 

 

إن ا�1ض��3 ا����� ���� ��� ا��?�.���) ��K دول                     
ا�M��3،  و��F وجO ا�%:1ص ��� ��M�G�3 ا��
ول          

رة وا�(Q ا/��)  *��� Rت��� ����� ��*�� Kا�3)��� و�

ا��� ��� ه�7>            ���Cا��*��� ا���� F��ا�7ي ی(?- ��
ًا 

 .   ا�
ول و��F ت�
��� وازده�ر  ش���13

 

�1ة �����V اBدارة ا���?�������    
�K ه*� �Wن ا�
آ������ ا���3
د        ( ���1ارد ا��� �� ا����ح� ��� ���دن��          

13  (      R���3ا�� -\ �
و أ�)ًا ���ً� ��^�ی� خ�ص� ��ت

��م  ���1ا�� �������ر ����)         2000ا��� � ا���
ر �
             Kی�
�?b3 وا�7ي ی�O� a�1 أن ی)ت�$�a خ��ل ا���3��

 �����رات ��) �?b3، وذ��d   5ا���د��K إ�F ح1ا�
�K اج- ت���V ا���?����- ����K  ا����1ارد ا����� ����                    

وا����1ارد   )  ���> <���� وج1���( ا�����
ی� ا����ح� 
ت���� ���> ا���) ، و���������3 �����>         ( �0) ا�����
ی� 

�، ���Bض����� إ��F ح:��د �����>                ) ا�:)ف ا�:�
             
������F ا����������> وت��)ش����� ���G���ا/�������ر، وا����������
               �ا<���آ�� وا<�%
ا����� ا'<���%�
ام ا/��.�- و��
            F����
ة ����?�*�� � �� F:�g� ت13د �ا/0)اض ا��

 . ا�����a آ?-

 


ودی� �1ارد ا����> ا��������
ی��     �� Fإ� (G*و���
��� خ�ص� ا�����C وا��� ' ت��.�- <�1ى        �� ��5 

           d��7ا��1ارد ا��� �� ا�������ح��، وآ� K� j�� � �����
       M�G�3�� ����3 ا�*�ض�� �����> ا��1��� ����� (G*���
ا/ح1ال وخ�ص� �� ح��� ت3)ض��� ����<���*�Rاف         

و ش
ی
ة ����1ء إ��F ت��������           �ا�(
ی
 �Wن ا���ج� ت
    
�C� dوذ� M ودا �
ر إض��:� (��1�� (�����> ا�
           k��ن� K�� �اح���ج�ت ا��
ن ا��Cح��� ا��� ت���3ن�
           E���$�%ت� Mث� Kادات ���> ا�()ب، و��
� إ�� 
ش
ی
                         M���G�3وت� �������F �����> ا��*���) ا�:�*�� j^"ا�

 ��� .ا�?���ت ا��1ج�� �*0m� O)اض ا�Rرا

 آـ�ـ�ـ	 ا�ـ�ـد
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 أض�F ا��1جO ن�1 ت������� ا�������>  أ��)ا              ��
         K�� 
ت$)ضO   �(?�� ن
رة وشQ ا����> �� ا���3
ی�
دول ا�M��3 ح�+ ی)ى �n3 ا�%�)اء �gن�O ا��%����ر       
ا/�.- ��F ا��
ى ا����1ی�-، آ���� ��
أت ا��*��G)ة                
 F�� (��ا�����
ی� ا��� آ�ن ی*G) ��� ������ ���> ا�
     ،�����R�*0)اض ا���m� �ًخ:1ص ،E�?� أن�� ت)ف
� ا��^�) ت
ری��ً� ن������� ا'ن�%�$��ض ا��������1ظ               �
      �ا�7ي ح
ث �� ت?���E ت(��
 ����ت ا�������� ��
� ا������*����ت               �� K�Cا������ d�71ات ا/خ�)ة وآ*Cا�
ذات��،ح�+ ی�a�1 ا�%�)اء إ�?�ن���� ت�������V ه�
ف            

 0.5ت%$�n ت?�$� ا����ـ��>  ا�������ة إ��F ح�
ود                  
��- ا����*�1�Gر             �����Cخ�ل ا���� b3?دو'ر ����) ا��
  �وذ�d ��1اص�� ج�1د ا���+ ا���3� وا���1ی) ��

 .���ل ا������

 

��1ا��- ت�R�3ی�R ��.�- ه�7ا                         Mأه� K�� -3و�
                  
ا��1جO ا�B?�ن��ت ا�?���)ة ������?����- ����K ت�����1
                     
ا�?�)��ء و ت����� ا�������>، ح���+ ی(�?�- ا��������1

ت����C*�ً� آ�����)ًا ���             )  آ�)���ء وح�)ارة    ( ا��Rدوج 
               K��� خ���ل ا'<�����$���دة K��� dآ��$���ءة ا���1���1د وذ���
    �ا��)ارة ا���
رة �K ت1ر��*�ت ت��1
 ا�?�)��ء ��
ت���� ا����> ��<�%
ام ت��*����ت ا��*�M�G ا����)اری��،              

 ��+ ��0زی��     ( و�� ح�K ت(?-  ت�*�� ا�
ورة ا��)آ
�                )  �%�ری��� ������G�3ا��?�$��ءة وت� �ت�C*� آ��)ا �

إن����ج ا��?���)����ء، ��Wن���� ت�1���) ��)ص�� <��ن�����                        

ام �� n إن��ج ا�?�)��ء �� ت������� ا�������>         %�>'

�C?3ا� Q��1ت ا��*�ضG*� ام
%�>�� . 

 

                  ��3����آ�� أن �K ش�gن ا<���%�
ام ا��^��ز ا����
آ��1���1د أ<���<��� �������������ت ا������������1
 ا������Rدوج              
و����ت ا�
ورة ا��)آ��  ت�R�3ی�R  ا����:��دی��ت              
              d1اء،  ن��ه����> 
ت��1
 ا�?�)��ء و ت���� ��F ح�
                ��3� ا��������.���� �������K ا��Rای� ا�����s ��^�ز ا���

خ$�n ان�����3ث��ت ��0زات ا'ن������س ا����)اري                    
                        d��7ا��?�)��1ن، وآ� 
���Cأآ �و��F رأ<����  ث��ن�

 .ان��3ث�ت ��1ث�ت ����s أخ)ى

 


 ج��ء ا�������ن                  ���� ،Oه7ا ا����1ج�  a� ��0�*وت
            
�(�) ا��7ي ان��3�� K��.ت�) ا����� ا�u�� �ا�%���

: أ<�1اق ا��������      "  �uخ)ا ��/رج*��K ت�� ش�3ر 
��uآ�
ا   )  انG) ه7ا ا�3
د" (  ت�
ی�ت ا/�$�� ا��
ی
ة

��F أه��� ا��)ا�K�� j ا������ و��n�3 ا����"��ی��            
          K�� d) ���> ا�(�)ب وذ����ا���1ی� �.- �"�� ت1
     �ج��� ا��"�ی� ا��� ت*�و��� ا��uت�) ���*��ش وا����
����*� ا���3ص) �.- �"��یـ�� ت�1��) إ��
ادات             Mت�
ا����� وت*��� �:�دره�، وإص�ح أ<1اق ا�������   

 .  وت�)ی) ا����رة

 

      ��������   K�� رب��ا�� V��أه��� ت� F�� 
آ�� أآ

ف ت�R�3ی�R ان����Cب           ��� �3��ا�?�)��ء وا�^�ز ا��
              K�� ت ا����� �(�?�- أآ�.�) آ�$��ءة��
وت1ص�- خ
خ�ل ا��3- ��F ت�1ی- ����ت ا�
ورة ا��^��زی��      
          O���*�3و��� ی� ��ا�����C إ�F ����ت ا�
ورة ا��)آ
                  ��� n�$وخ� 

رات ا��������1�� �ذ�K� d ت1��) ��
ان��3ث�ت �0زات ا'ن���س ا����)اري ح���+ ��
ر            
      M����3رات ا��
انO إذا �� تM ا���?K� K ت�1ی- ث�+ �
  ����K ا�����ت ا�^�زی� ا�����C إ�F ا�
ورة ا��)آ
��ن ا�Rی�دة �� إن��ج ا����� ی��Cوى ا'ح������ج��ت        


ى                      �� F����
رات ا��������1
 اBض������� �� K�4-6 
<*�1ات ���د��� ��K دون ا��Rی��دة ��� ان�����3ث��ت                        

      . �0زات ا'ن���س ا��)اري

 

 أ��% �$#	 ا�"��ی�                       


