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 ����ت� لا"أ���� ����� � -دارة وا-,�" �'�+ ال	* ون ال)��'&ل�%$ ال#ول� ل!� دة ال��*�اف ��3 ���� ت ت���1 ، ال'/ ال
����ت�"%	� ر ل�8$�ل ��3 ال	#ری5 وا-�ال�%$  وص�ل �#د ��	��& ��ن �19& ��:! ال)��9، " ,/ دة ال�%$ ال#ول� ل!� دة ال

1 ال�*ل ال#ول� !=� ال)��9 وال*�اق �Fآ=� �? وی� هB آD �?  .ال* لB �? آ 1 أن8 ء�@ی�?  7إل3  ��� ت�!:��5  ?� I �ال*#د � ل
 ال�ا�� إل3 ن�N  ا��M الLي ی#�B، ل���	8!�? � ل��ن �9 ا-ج� ل&����  . 1& ال* لB ال=! 1 ال�*��� ت�ج/�د ال

 
 "�Pو ج��D"وO ل ��������ت� ل"، ال�#ی� ال* م ل�دورًا  ال=! 1 ال�*��� ت� �*5ت": "�'�+ ال	* ون ال)��'&ال�%$ ال#ول� ل!� دة ال

T�!8:�ر ا- ه �ً  1& ت	ديال $	O Pت�آ Uح� ،!:��هLا ال��ع �? ال8��� ت ��3 ن�N  الLي تW#/N ال
1 �/#ف�*� ا-O	$ دی وا الY/ال� B�1د� �� �ح����]  ن	N ركو. / -ج	!:�� �/#ف واح# ه�  ت ال
����ت� إی' د ح�آ إ���? ال'��] �? اآ	� ب �/ رات ا�	)#ام ال� �? %@ل ت��Oال� 1�*� ل��N ال�� �ج	

 ل وت*�D. ا[� �� وإدراك �1اI# هWL ال	���ل�ج� ��*� �] ال��: ت ال����1 ا '*D هWLال�*�1& �	� ول ل
[�	'� ,�اI^ ال_�	(��  �1/  ال�� ء وال�	! �#ی? وذوي اMح	� ج ت ال) صال� ،."   

  
����ت�"��ن �9  	��1وی� ��38#ًا وت�� ت�ج�	c إل3  1146& " ال�%$ ال#ول� ل!� دة الeح ز ��3 . ل #Oو

����ت�ا�M	�اف ال#ول& � �	� رW �*� رًا � ل��ً  ل_h8 ��	�ى �/ رات ا�	)�و3OM #O ال��ن �9 تFی�#ًا . #ام ال
� ت ال#ول� و�'	�] ا[�� ل ال#ول& � �	� رW ��ج*ً  ل�_ ءة i��وا�	� دًا وا�*ً  �? D�O ال8��� ت وال

����)	�l أن�ا�/  ل�� ال���� تولLلj #!1 k . ��ت� 1& �� ن ال*�Dا�	)#ام ال�  Bأن8 ء ال* ل [��1& ج
8,������ت�"�? ل�*�D ل#ی/  � ل8$�ل ��3 ال��m_�? وال�آ#ل�D ��3 اآ	� �/B ل�/ رات ا�	)#ام " ,/ دة ال�%$ ال#ول� ل!� دة ال

����ت��  . � ل��  1& ت:�ی� ال��ن �9أآ=� ث@ث �� ه��?   ح#اوت�*ً  لLلk، 1!# أص��8 دول �'�+ ال	* ون ال)��'& . ال
  
����ت�"��ن �9 -ن' ز الLي ح!!c ی�*#ن  ا" ":�Pوأض ف و���3 ال��	�ى ال* ل�&، ح�U وصD �#د " ال�%$ ال#ول� ل!� دة ال

?���	��وی*	�� ا-�O ل . �r/ م ��:!	�  1& تT�!8 هLا ال�' ح� وأن�  �*#اء أآ=� و1)�رونآ�  . �@ی�? 1& الN/� ال� ض& 7إل3  ال
ال�Pی# �? ال*�D -ی' د �  یPال أ� ��   ، ح��U ل��� ل�  أ��ًا �N'*ً  �1ادوال�N رآ ال�ا�* الLي ل!�c ال��ن �9 �? ال8��� ت وا[

 B�� [�	'���3 ا-ن	�ن� وا-j@ع ��3 أح#ث �  ت�ص�� إل�O c در ��3 ا�M	_ دة �? ال)#� ت ال'#ی#ة ال�	��1ة �و  ل=! 1 ال�*��� ت�
  ".ال	���ل�ج� 

  
 -دراجc ال!�ار إل3 ال#�B ال�ا�] الLي ل!�D�O ?� c ص� ع ال�%$ ال#ول� الLي ,/#W ��ن �9  ال��e ����ق وی*�د ال�' ح!:��1& ال

 ل	���ل�ج�  ال�*��� ت ت �	�ات�'�ض�? ا-��jال�.  �   آ
� د ال'� �& لن ا	�Mا �*� رآN/ دة ال�%$ ال#ول� &� �O M ر �	ت� %������? D�O ج��] وزارات ال	��� وال	*��B آ_ ءة ا�	)#ام ال

 ���� ال���ول �? وض]  �? D�O و1& دول ال)��9 وال' �* ت وال��� ت ال8��jل�ج�  ال��: ت ال����	� ال�� � ت ال) ص
 ال*��� ال�*�دیال�*��� ت 1& �����D آ��� �Pز آD �? دول ا-� رات ال*��� ال�	8#ة، ال��8ی?، O:�، ال��ی� والN�  ر N	ان

����ت�  ,/ دة ال�%$ ال#ول�� ال���� ت 1&آ�*� ر M &� �O%	� ر آ_ ءة ا�	)#ام ال����   .ال8
  

����ت�",/ دة ت*# �� �ً@��ن �'ً  " ال�%$ ال#ول� ل!� دة ال	� ����ت� وت:��! تc ا[� ����? ا[�1اد �? ت*�B �� دئ ا�	)#ام ال�. ی
����ح#ة �1�  ی)h إج�اء اM%	� رات ال	& ت�آ# أن ح �D هWL الN/ دة ی	�	] � ل�/ رات ا[� ��  وی�	�# هLا ال��ن �9 إل3 �* ی�� � ل

����ت� وإدارة ال��_ ت و�* ل' ال�$�ص وأوراق ال*�D و�Oا�# ال�� ن ت ����ل�ج�  ال�*��� ت �? ح�U ا�	)#ام ال	� !�*	�ال
 وال�*��� ت واMت$ Mت ��  ,/ دة ال�%$ ال#ول� ��/ جوی��1 ). �ی# اMل�	�ون&اMن	�ن� وال�(وال*�وض ال	!#ی�_���  , �@ ل/1
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 �� �� ت، آ�  أنc یe:& ج�ان5 اج	�Nت� وال������ ت ا-ن	�ن� �? %@ل ال	�آ�P ��3 ا�M	)#ام ال���ول [ج/Pة ال�, [� D� *	ال
 ال_��ی وال8� ی �? ال_��و� ت وإ� دة ت#وی�����  .ال�)�_ ت ه � ت	*�T �8!�ق ال
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