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�دة ا�����  ت����ا���ا�
�  ا����
�ا����
� و وزارةا�
�	��� وا����ا و��
 �
  وم�#"! ا��زارة������
  ا��و�

  
�ت م  ا�����
 �ت,�م ��م�ت ا���ری) وا���'�ر  ت���� ���زارة ��� م�اآ%-�� 


ا��و"#�   
  

  2007د	����  30
  

���� ا����د ا������ ����	� ا���اق �� –)3 ���ن م/�1 ا���اق" 	�ن�/�"م�-�� ا���ب,� وا����م وا�(��)� ا���ب�� �&م$ ا���#"ة  أ�
ا���� ا����,� ب�Aدارة " ���@ ا����ون ا�?�,��3ا��:<� ا�"و�,� ��,�دة ا�/��,�ت� "م= م;س��  ��"ا م;:�ا �� ت�8,��� ،ا6ردن

 B��,�ت ت�),� ا��"ر	1 واA:���ر ��#<�ل ��� B�، وا���اق )3 م���� ا�?�,��F "Gدة ا��:<� ا�"و�,� ��,�دة ا�/��,�ت�"وا�FAاف �
�3 ا���Kوع ا� ت#� م-��ا���ا8,�  وا����,$ )3 ن-�م وزارة ا���ب,�" /��,�ت���,�دة ا���Fدة ا��:<� ا�"و�,� "H����د م�,�ر L�$ا���� 

 ".ا��-�م ا���ب�ي ا���ا38ت/����ج,� ا�����م�ت واAت<�Hت )3 إد:�ل "
  

 
  

�B ت�R,S يRا�و ت��,Q ب�ن�مG ا��:<� ا�"و�,��"ف 	و� Tي ا�����	U �,ن�/� م/�1 ا���اق ب�����ون ب�	ا���ب,� ووزارة  س/�اإو 
�#<�ل ����F Bدة  ا��زارةوم;س�� ا��:<� ا�"و�,� إ�B إت�ح� ا��Sص� أم�م م�Wت م� ا�����,� وم�3SV )3 ا���اق ا����,$ و�
)3 أ���ب إ�\ن وزارة اAت<�Hت وا����م وا��/����ج,� )3 ا���اق ��  ا ا����,Q]ت3 هR	و. "�,�ت�/�ا��:<� ا�"و�,� ��,�دة ا�"

  .ا��زارات وا��;س��ت ا�#/�م,� ا���ا8,� /�)� م�3SVا��:<� ا�"و�,� � ��Fدة ا����ده�
  

 ، وت�_��م/�1 ا���اق" 	�ن�/�" م�اA:<��3 ا����,�3 �ا3F �ا�"آ��ر �8س$ ا�� م"	� ا���Kوع و8" �8م� ب�(� رس�,� ب���س�
G"ة ا���ن�م�ا��,"ة  م��B�,� ن�/�"م�  آ�رم��	ت م�رك :,�طا��," و" H�>تHم�ت وا��م� اAس/�ا  ا�?�,� )3 ن-$ ت/����ج,� ا���

 ���ن�مLc� G\ع ��B ا����,��ت ا���ج#�وم;س�� ا��:<� ا�"و�,�  �\ج���ع م= ا���;و�,� )3أرب�� أ	�م  ��"ةدب3  بb	�رة إم�رة
 .ا���اق ��,$ )�3وزارة ا���ب,� وا� )3 ا��:<� ا�"و�,� L\ق ب�ن�مcAG�"اد �و ا���ب,� ا���#"ة اAم�راتدو�� )3  ا��:<� ا�"و�,�

ت��,Q م;س�� ا��:<� ا�"و�,� اس��ات,�,�ت و:�g ا�"�$ ا��3 س����" ��B ���ن ن��ح )3  ا���;و�,�ون�e8 أ�_�ء ا���(� م= 
 .ا���K	� Uم�اردد�$ ج��د ا���اق ا��ام,� إ�B ت��	�  ب�� س,��ه$ )3 ا�"و�,� )3 وزارة ا���ب,� ب�ن�مG ا��:<�
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�B ت�R,Sو� Tي ا�����	وع  �Kا���اق"م Tت م� أجH�>تAم�ت وا��ب�����ون ب,� 	�ن�/� واAس/�ا، ح,h ت$  "ت/����ج,� ا���
��ء اAم/�ن,�ت ا����"ام� )3 وزارة ا���ب,� وا���� iو�� $,��B ت/����ج,�  �,� ج�دة ا����$ وا����,$ وا���آ,b#اAس���ار )3 تو��

وا��\ب،  ا�����,����م�,� )3 وزارة ا���ب,� وا����,$ وارات و8"رات �ت#�,� م� ا���Kوع إ�B �"فآ�� 	. ا�����م�ت واAت<�Hت
ب�امG م�  ت��,Qو ،" م� وس��g ا����,$ ا�A/��ون3ا��;س��ت,� ���زارة �� �L	Q ت<�,$ وت��	� وت�ز	= ا��"	اAم/�ن,�ت  �b	bتو

�آ�� 	T�K ا���Kوع إن�Kء س�� م�اآb ����	� . ا��س��g$ آ,S,� اAس��Sدة م� هT�8, UR م"رس,� م?�<,� )3 ���,� ا����	� م� أجT ت�
,T ون,��ى وا��<�ة وا���l ب�"ف م��رات ت/����ج,� ا�����م�ت واAت<�Hت اث��ن )3 بj"اد أم� اHرب�� ا���8,� )�3 )3 آT م� أرب

�,��  .ت"ر	1 أآ�� �"د م� ا���
  

ب�"ف د�$ ج��د " ت/����ج,� ا�����م�ت واAت<�Hت م� أجT ا���اق"و	]ت3 ت��,Q ب�ن�مG ا��:<� ا�"و�,� آ�bء م� م�Kوع 
� ا�����G ا����,�,� وإ�"اد ��Fب ا���اق ,��� م� اس�?"ام ت/����ج,� ا�����م�ت واAت<�Hت ��#�وزارة ا���ب,� وا����,$ ا���ا8,� وت�/,

��)�� )3 م��ل ا�8A<�د ا�����3��� .  
  

�B :��ة م;س�� ا��:<� ا�"و�,� )3 ت��,Q ب�ن�م���  ن��ح ب�ن�مG ا��:<� ا�"و�,� )3 وزارة ا���ب,� وا����,$ ا���ا8,�هRا و	���" �
. دمG ا��/����ج,� )3 ا����,� ا����,�,� وت#�,� م?�ج�ت��ب�"ف أ:�ى ����3 ا�����م�ت3 �����3 ا��"ارس اA�"اد	� وا�(�ن�	� )3 دول 

 �/�F أول T/K,ر ا�����"ة ب�� س���:H1 وا	"ه� ب��اد ا��"ر	وbوت U\�آ�رة أRا�� bد ا���اآ����وس���م م;س�� ا��:<� ا�"و�,� ب�
  .قم�اآb ح/�م,� م���"ة ���"ر	1 واH:���ر ��B ب�ن�مG ا��:<� ا�"و�,� )3 ا���ا

  
�	�اجi ا���اق آ�� ا�"ول ا6:�ى ": ا���اق" 	�ن�/�")3 م/�1  ، م"	� ا���Kوع واA:<��3 ا����,��3ا�3Fو�8ل ا�"آ��ر �8س$ ا�

���  ت#�,� م���ى ا����,$ ]ت3	ت#"	�ت إد:�ل وت��,Q ت/����ج,� ا�����م�ت واHت<�Hت )3 ا����,� ا����,�,� )3 م"ارسR�� ،iا ��
)3 هRا ا���" ب�� 	���س1 واح�,�ج�ت ا���ن  ا���K	� ا���ارد ��	���B رأس أو��	�ت��، ا6م� ا�Rي  س,���" ��B ت )3 ا���اق ا��"ارس

�	�Kل، . ا�#�دي وا�����" م� ا6	)3 ا��" �	ا وت�" م��رات اس�?"ام ا�/��,�ت� ��ورR� دة"ن���� أن��F �>:ا�"و�,� ��,�دة  ا��
  ".����,� ��� ت���= بi م� م/�ن� ���,� م� ح,h ا���دة وا��<"ا8,�ه3 ا�#T ا��(��3 ن-�ًا  "ا�/��,�ت�

  
$,��ت )3 م��ل ت/����ج,� ا�����م ً�م"رب 20س,�"أ ا����,Q م� :\ل ت#_,� ح,h  ا���ا8,� ا����S," ا�����F وت�" وزارة ا���

 وا�#<�ل ����F Bدة ا��"رب ا��#��ف ا�"و�,� ا��:<� ا�"و�,� ��,�دة ا�/��,�ت���#<�ل ����F Bدة  ت�ب�,� ���زراة واAت<�Hت
م م;س�� ا��:<� ا�"و�,� وب�" اAن���ء م� هUR ا��#_,�ات ا��/(�S، س���. ���"ة�ا� :���را�H"ر	1 وا�آb اوإ�"اده$ Aدارة م�

  .م�rF �����780�� أو�,� ت�"ر ب ا��"ر	1 واA:���ر  ب�"ف ت�),���زارة ���ب�� ا���� ا���اآb ب�����د ا�
  
  

م� أجT ت#�,Q ا���_� ا�8A<�د	�  �	��ور 	�"  إن ا���3 ا�����م�ت3: "��م م;س�� ا��:<� ا�"و�,� ج�, T�bو، م"	� ا��," و�8ل 
ا�����,� ���$ )3 ت#�,� أداء س:��ة آ�,�ة  /��,�ت�وس,�)� ا����د ب�ن�مG ا��:<� ا�"و�,� ��,�دة ا�. واAج����,� )3 ا���اق

ت/����ج,� ا�����م�ت واAت<�Hت Aد:�ل ا���ا8,�  ووزارة ا����,$" إس/�ا"و" 	�ن�/�" ج��د��B ون(�3 . 3م�3SV ا����ع ا�#/�مو
  ".ا�����م�ت3 )3 ا���اقا��ام,� ���K ا���3  ���دراتا�ا��bام�$ ب"�$ )3 ا����,� ا����,�,� )3 ا���اق ون(�� 

  
س�� ب�"ف إدارة ���,�ت ت��,Q ب�ن�مG ا��:<� ا�"و�,� ��,�دة ا�/��,�ت� وت���ون م;س�� ا��:<� ا�"و�,� ��,�دة ا�/��,�ت�، ا��3 ت]

تT,�S ا����د  م� أجT، م= ا�#/�م�ت وم�-�� ا�,�ن�/� وs,�ه� م� ا��;س��ت ا�����,� 3 وا���اقا�?�,�دول م��@ ا����ون )3 
  .آ�Sء م���م�ت3ا��ام,� إ�B ن�K ا����)� ا���8,� وت��	� م���= 

  
إ�B تbو	" ا���F#,� ب�����رات ت�"ف  وs,� ت��ري، s,� رب#3ت"ار ��B أس�س ��Fدة  ""و�,� ��,�دة ا�/��,�ت�ا��:<� ا�"وت�" 

 ا��:<���Fدة  وت����. وا����,��ت ا��/��,� اAس�س,� �"رة اس�?"ام ا�/��,�ت�س�س,� )3 م��ل ت/����ج,� ا�����م�ت وت�b	b ث���$ ب��ا6
8�,�3 م��رات ا�/��,�ت� ��B ا�����ى ا�����3 ا���Kدات )3 م��ل ه$م� أ ا�"و�,�Aت��)� )3 وا h,46دو�� و 146، ح  B���j ب��ء �

أ�l )3   500وت��رس ا��;س�� ن��L�K )3 دول ا�?�,G وا���اق، و	��v �"د ا��\ب ا�����,� �"	�� م� 	��رب . م��	,� ����,� م�ح"ة
  .ا�#/�م,� ا��;س��تو ا��"ر	1 ا�?�ص� وم�اآbم�آb م���" ب�� )3 ا��"ارس وا���م��ت  1800أآ(� م� 

  
 


