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انًُزذي انًىضىػبرٍ حىل انؼذانخ االَزمبنُخ
انًُزذي انًغشثٍ يٍ أجم انحمُمخ واإلَصبف
انًُظًخ انًغشثُخ نحمىق اإلَسبٌ
انهُئخ انًغشثُخ نحمىق االَسبٌ
انفذسانُخ األوسويزىسطُخ ضذ االخزفبء انمسشٌ

نشفغ انزحذَبد انزٍ رمف أيبو رُفُز رىصُبد نجبٌ انحمُمخ ػجش انؼبنى ؛
ونجؼم رجبسة انؼذانخ االَزمبنُخ أدواد فؼبنخ فٍ انكشف ػٍ حمُمخ االَزهبكبد انجسًُخ
نحمىق االَسبٌ وججش أضشاس انضحبَب وانًجزًؼبد وحفظ انزاكشح؛
ونضًبٌ رحمُك جىهش إطالق يخزهف دَُبيُبد انؼذانخ االَزمبنُخ وإَشبء نجبٌ انحمُمخ
وانًزًثم فٍ رُسُش ضًبٌ االَزمبل َحى انذًَمشاطُخ ػٍ طشَك إسسبء ضًبَبد ػذو انزكشاس ؛
وأيبو يُم انؼذَذ يٍ انحكىيبد إنً انزُصم يٍ رُفُز رىصُبد نجبٌ انحمُمخ كال أو ثؼضب؛
وضًٍ فؼبنُبد انًُزذي انؼبنًٍ نحمىق االَسبٌ انًُؼمذ ثًشاكش أَبو
2014؛

َ 29-28-27ىَجش

اَؼمذ يُزذي يىضىػبرٍ حىل انؼذانخ االَزمبنُخ ثحضىس يًثهٍُ ػٍ دول ويُظًبد يذَُخ
يٍ يخزهف انمبساد .ولذ خهصذ أشغبل هزا انًُزذي إنً انزىصُخ ثًب َهٍ:

رىصُبد يىجهخ نهذول:
 دػى يسهسالد انؼذانخ االَزمبنُخ انجبسَخ فٍ انؼذَذ يٍ دول انؼبنى وانضغظ يٍ
أجم خهك نجبٌ نهحمُمخ فٍ انذول انخبسجخ يٍ انصشاػبد؛
 اػزًبد يمبسثخ رشبسكُخ نكم األطشاف انًؼُُخ ورغهُت إثذاع حهىل يحهُخ َبجؼخ ثذال
ػٍ انحهىل انزمُُخ انزٍ ال رضًٍ يشبسكخ حمُمُخ نكم األطشاف انًؼُُخ؛
 جؼم انُصىص انمبَىَُخ انًُشئخ نهجبٌ انحمُمخ يُسجًخ يغ انًجبدئ انذونُخ راد
انصهخ ثًب َضًٍ اسزمالنُخ هزِ انهجبٌ وحمىق انضحبَب وػبئالرهى؛
 دػى يجبدساد رجبدل رجبسة انًجزًغ انًذٍَ انًزُىػخ فٍ يجبالد انؼذانخ االَزمبنُخ؛
 دػى خهك لىاػذ ثُبَبد خبصخ ثبنحبيض انُىوٌ فٍ يخزهف انذول انًؼُُخ يٍ أجم
انًسبػذح ػهً رحذَذ هىَخ ضحبَب االخزفبء انمسشٌ أو غُش انطىػٍ؛
 يىاصهخ انزحشٌ فٍ حبالد االخزفبء انمسشٌ انزٍ نى َزى رحذَذ يصُشَهب أثُبء
سشَبٌ أشغبل نجبٌ انحمُمخ فٍ انجهذاٌ انزٍ ػشفذ هزِ انظبهشح ؛
 حفظ األيبكٍ انًحزًم وجىد يذافٍ نشفبد ضحبَب االخزفبء انمسشٌ ثهب؛
 حفظ راكشح االَزهبكبد؛
رىصُبد يىجهخ نهُئبد وآنُبد االيى انًزحذح



يطبنجخ انذول ثبالنزضاو ثزُفُز رىصُبد نجبٌ انحمُمخ؛
دػى االجشاءاد انخبصخ راد انصهخ ثًجبل انؼذانخ االَزمبنُخ (انًمشس انخبص انًؼٍُ
ثبنحمُمخ وججش انضشس وضًبَبد ػذو انزكشاس وثبلٍ اإلجشاءاد راد انصهخ) ورىسُغ
يجبل اخزصبصهب نزشًم يزبثؼخ انزىصُبد انصبدسح ػٍ يخزهف نجبٌ انحمُمخ ورىفُش
االيكبَُبد انًبدَخ وانجششَخ انالصيخ يٍ أجم رحمُك رنك؛



خهك صُذوق ربثغ نهًفىضُخ انسبيُخ نحمىق االَسبٌ نذػى رجبسة انؼذانخ االَزمبنُخ
ػجش انؼبنى؛

رىصُخ يىجهخ نهًجزًغ انًذٍَ


انؼًم يٍ أجم خهك ائزالف ػبنًٍ نًخزهف يكىَبد انًجزًغ انًذٍَ انًؼُُخ
ثبنؼذانخ االَزمبنُخ لصذ رجبدل انخجشاد وانزجبسة ويزبثؼخ أجشءح رىصُبد انًُزذي
انؼبنًٍ نحمىق االَسبٌ ثًشاكش ورىفُش لىح ضغظ ػهً انذول يٍ أجم اَشبء نجبٌ
نهحمُمخ فٍ انذول انخبسجخ يٍ انصشاع واحزشاو انًؼبَُش انذونُخ فٍ إَشبء نجبٌ
انحمُمخ ويٍ أجم رُفُز رىصُبد نجبٌ انحمُمخ.

