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  ______________:Date                                                                    __م16/08/2008: ا
!&ری=

 ا����دا ��� ����ت رؤ�� ا���ل
   س%��%  أول أ��م !�  رم��ن01 ا�����

  
  آ, �'دةا����)س م(�) !'

  ر4�5 ا��3 وع ا�س�م1 � 0) ا/ه��
  

س%��%  س�'ا=? أول أ��م !�  رم��ن ا��%�رك =1 م>;: / أ��'ل01 ا������'م ت%�� ا�(���ت ا���6�7 أن 
 ا�)ول !�  !>%�ن �'م >Eا�)ول ا�س�م�� �����د رؤ�� ا���ل ! D� �%)ا�� ا��3  ا��C ي، ��@ )أت 

 03 ا/�)، =1 ��� أن دوP أO ى )أت !�  !>%�ن �'م ��>'د�� ومM  مKL اأH /4I�Jب02 ا��%,
إ� ان، =%����%� ��)ول ا��1 )أت !�  م����S� وا��T ب وا/ردن وا�SCا5  وأ4I�J مKL س���I ُ���ن و/Hب

أ4I�J ه' ا��'م ا���سW وا�>3 �� م� !�  !>%�ن و=�V س��: / Hب30 ا��%,، س�6'ن �'م ا��%,!>%�ن �'م 
ه�ل !�  رم��ن، و=1 هYا ا��'م ت��(�K رؤ�� ا���ل م� ج��W م��D? ا�>��: ا�س�مT� 1 وب ت( ي 

 K%Z  �[وب ا� J4�3ان ا� �Zا���ل( و�()وث ا� (�'ت E<%ا� V���� �ق أو م�)وب ا�4�3) ا�� J (< ،
س%��% ، وأم� /أ��'ل 01 ا����� �'م� وت%)أ !�  رم��ن �'م 30و���1T%�� V أن تK�6 هY` ا�)ول !�  !>%�ن 

أ4I�J ه' ا��'م ا���سW وا�>H / �� 3ب31 ا/�)، س�6'ن �'م ا/�)����%� ��)ول ا��1 )أت !�  !>%�ن �'م 
=]f و=1 ���� ن]�ء ا��Tف ���6 �س�b)ام ا�� aZ م� !�  !>%�ن =���، و=1 هYا ا��'م س�6'ن رؤ�� ا���ل م

م�  أ���، و���V ا/�)ت ى ا�>)�) م� ا�)ول ا���ل �'م � �� =1 ��،  م� >E م��D? ا�>��: ا�س�م1ا�C'ي
وO��0 ا��1 ت�3 ط رؤ��  =1 ��� س�%)أ دول أO ى ا�����ت%)أ >E ا�)ول !�  رم��ن �'م ا���'WZ أن 

�آ���ن وا���) ��� س%�K ا��L�ل !�  رم��ن �'م ل م� داKO أراض��� �ا�� KLءم���Lس%��% ، /ل أ��'02 ا�
����%� ���%�� وا��1 ت>�� رس��� أن�� P ت�3 ط رؤ�� ا���ل، K ت17�6 ()وث ا��Z ان K%Z ا�i= ، C7ن�� أم� 

  . ا/�) ن���C �()وث ا��Z ان C= K%Z  �'م أH/4I�Jب 31 ا/�)س�%)أ !�  رم��ن �'م 
  

���6 رؤ�� : 1 م� مl��b دول ا�>��: =�1 آ�kتأH /4I�Jب31و����%� �م6�ن�� رؤ�� ا���ل �'م ا/�) 
 aZ ام ا��(bس�� م� ا���� وا��'دان وم'ر���ن�� وم� وسf ا�]�رة =]f و=1 ���� ن]�ء ا��Tف ا�C'يا���ل 

 ��<���� م� ا�'�P�ت ا���()ة، =1 ��� أنV ���6 رؤ�� ا���ل '�Cاء ا�Sم وم� ا/ج�� K63ا�= �]�� 
� و=1 ���� ن]�ء ا��Tف ا�C'ي =]f م� '<MهYا . ج�'ب ا�]�رة ا�= �]�� وم��D? أم �6� ا�'س�Iا��C دة 

��و���6'�Cرة أم �6� ا��Z م� ��'��=1 ��� أن رؤ�� ا���ل ،  وم� �'��� =]f رؤ�� ا���ل ��>�� ا��C دة 
�  . �J  م���6 ��� �س�b)ام ا�� aZ م� أس� ا��� وZ�رة Hس�� م� �)ا ا���� و Z�رة أورو

  
>E ا��)ن ا�> �� وا�س�م��، نC) أن أH /4I�Jب31ا/�) W ا�]�  �'م و�i]�ء ن; ة ��� وض 1= 

 �]� د17Z=1 م)��� أ' n%1 س�a�T ا�]�  >) :  ����ل ��) J وب ا�4�3 آ�� ��1 ا��I(��ا�(���ت ا���6�7
 20، و=1 م)��� م�6 ا��6 م� س�a�T ا�]�  >)  د�Z]�54و س��� 18م� J وب ا�4�3، وس�6'ن �� ` 

 �]� د14Z، و=1 م)��� �ّ��ن س�a�T ا�]�  >)  د�Z]�33 و� س��19 م� J وب ا�4�3، وس�6'ن �� ` �]�Zد
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 م� �]� د16Z، و=1 م)��� ا�]�ه ة س�a�T ا�]�  >) د�Z]��� و� س��20وس�6'ن �� `  م� J وب ا�4�3
 د�Z]� م� 16) س�a�T ا�]�  >، و=1 م)��� ا� �ط �5? د07Z و� س��J20 وب ا�4�3، وس�6'ن �� ` 
 م� ج��W هY` ا�����J ?D  ا/�)�]�، ورؤ�� ا���ل �'م دZ 12و�  س��J22 وب ا�4�3، وس�6'ن �� ` 
 ،aZ ام ا��(bس��و��> =� م>�ن1 هY` ا/رZ�م تC)ر ا�!�رة إ�� أن أKZ م6@ ���ل أم�6, رؤ��V م���6 ��� 

م م� =����I، أم� أKZ ��  ه�ل 1990%��%  س/ أ��'ل20 د�Z]� وت�, رؤ��V �'م 29��>�� ا��C دة آ�ن 
��>�� ا��C دة آ�ن  Vم 33 س��� و 15أم�6, رؤ��'� Vوت�, رؤ�� �[�Zم م� 1990% ا�  =/ !%�ط25 د

وP �176 أن ��S) ��  و م6@ ا�]�  �� هY` ا�]�: ����6 رؤ��V، إذ أن رؤ�� ا���ل م�>�]� ، ا�'�P�ت ا���()ة
  .�� ا�4�3 و >)` �� ا/=? �(;� ر0)`>'امK أO ى آ%>)` ا�Sاوي 

  
ت�(�Kn 1= x هY` ا�(]�5? ا�>���� ���!) ا��3 وع ا�س�م1 � 0) ا/ه�� ا���wو��� =1 ا�>��: ا�س�م1  و

 ?�Z(وب وت J (<!��دات رؤ�� ا���ل، إذ أن رؤ�� ا���ل �'م ا��%, م��(��� �>)م وج'د ا�]�  =1 ا����ء 
   .  م��D? ا�>��: ا�س�م1 أ���ا�>)�) م����ل �'م ا/�) �J  م���6 =1 ا�4�3، وآi= y�Yن رؤ�� ا

  
���6 ز��رة م'WZ ا��3 وع ا�س�م1 � 0) ا/ه�� ��� !%�6  رم��ن!�  و��> =� ن��z5 ر0) ه�ل 

م و��: ����� ��1998@ أن3| ا��3 وع ��م ) http://www.icoproject.org(ا�ن� ن, ��� ا�>�'ان 
�' م� ����ء وم�����  0) ا/ه�� وا��]�و�:، هYا و�WC3 ا��3 وع ا������� =1 مl��b  400أآL  م� �

  .,��ل و إرس�ل ن��z5 ر0)ه: إ�� ا��3 وع �� D �? م'V<Z ��� !%�6 ا�ن� نا�دول ا�>��: ��� ت( ي 


