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 �ا�ل�س�ي�د �ا�ل�ر�ئ�ي�س

 ففيي ككممببااللاا االلتتيي تتسستتضضييفف ممؤؤتتممرر االلممررااججععةة  االلييووممييسسععددننيي أأنن أأككوونن 

االلخخااصص ببننظظاامم رروومماا االلأأسسااسسيي، ممققددممااً ككلل االلششككرر للححككووممةة ووششععبب ااووغغنندداا ععللىى 

االلضضييااففةة االلككررييممةة ووااللتتححضضييررااتت ووااللججههوودد االلتتيي ببذذللووههاا ففيي سسببييلل ااننععققاادد ههذذاا 

ييققييةة للهه ددللااللااتت ممههممةة ووللاا ششكك أأنن ااننععققاادد ههذذاا االلممؤؤتتممرر ففيي االلققااررةة االلإإففررااللممؤؤتتممرر. 

ففيي ممججاالل االلععددااللةة االلددووللييةة ببششككلل ععاامم، ووااللأأههدداافف االلسسااممييةة للللممححككممةة االلججنناائئييةة 

ففههذذهه االلققااررةة االلغغننييةة ببإإننسسااننههاا ووثثررووتتههاا االلططببييععييةة االلددووللييةة ببششككلل خخااصص. 

 ووننححنن ممصصمممموونن ووممنن خخللاالل يي االلسسااببقق االلككررااممةة االلببششررييةة ففضضددششههددتت ااننتتههااككااتت 

سسيي ممسستتققببللااً، ررااججيينن أأنن آآهه االلممااللممححككممةة االلججنناائئييةة االلددووللييةة ععللىى ععددمم تتككرراارر ههذذ

تتككوونن ههذذهه االلححققييققةة االلتتااررييخخييةة ددااففععااً آآخخرر للننججااحح ممؤؤتتممررنناا ههذذاا ووااللسسييرر 

 ببااللععددااللةة االلججنناائئييةة للللأأمماامم.  
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ععششرر سسننووااتت ووااللذذيي ججااء أأككثثرر ممنن ععللىى ااععتتمماادد ننظظاامم رروومماا االلأأسسااسسيي للققدد ممرر  

االلححييااةة  آآللييااتت ففععااللةة للممححااررببةة االلججرراائئمم االلتتيي تتننتتههكك ققددسسييةة  ااييججااددممنن ااججلل

ووححررممةة االلككررااممةة االلببششررييةة ووتتففضضيي إإللىى ااججتتييااحح االلففووضضىى ففيي االلععااللمم ووااللتتيي 

ككاانن ييععتتققدد ممررتتككببووههاا ببااننههمم ففووقق االلققااننوونن ووببإإننهه للاا ييممككنن ممححااسسببتتههمم ععللىى 

نناا ههمم ههذذهه. ووههاا ننححنن ننججتتممعع االلييوومم للممررااججععةة ههذذاا االلننظظاامم تتااككييددااً ععللىى االلتتززااممممججرراائئ

ةة االلججنناائئييةة  ععللىى ككففااللةة تتححققييقق االلااححتترراامم االلدداائئمم للللععددااللنناا ووتتصصممييممببهه

 االلددووللييةة. 

إإنن تتححققييقق ههذذهه االلأأههدداافف االلسسااممييةة ييععتتممدد ععللىى االلتتععااوونن االلددوولليي االلببننااء  

 االلددوولل ووااللأأمممم االلممتتححددةة ووااللههييئئااتت االلأأخخررىى االلتتااببععةة ممنن ققببلل ككااففةةووااللددععمم االلممسستتممرر 
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ممااممههاا ببههددفف ااخخضضااعع للههاا، ممنن أأججلل تتووففييرر االلااممككااننااتت للللممححككممةة ووااززااللةة االلععوواائئقق ممنن اا

ممخختتللفف االلححااللااتت االلتتيي تتددخخلل ففيي ااخختتصصااصصههاا للسسييااددةة االلققااننوونن تتححققييققااً 

 للللععددااللةة. 

 للممؤؤتتممرر للططااللمماا أأككددنناا ععللىى أأههممييةة االلتتححضضييرر االلككاامملل ووااللششاامملل ههذذاا وو 

، ففأأننننيي ةةممؤؤتتممرر االلممررااججعع ووققدد ووصصللنناا االلييوومم إإللىى ببددااييةة ااععمماالل االلممررااججععةة، ووااللآآنن

للتت ففيي سسببييلل تتححققييقق  االلتتيي ببذذتتققددييررنناا االلععاالليي للككااففةة االلججههووددأأككرررر 

، ووممؤؤككددااً ععللىى ووججووبب ععممللنناا االلججممااععيي ممنن ااججلل ضضمماانن تتححققييقق االلننججااحح للهه ااننععققااددهه

ببمماا ييضضممنن ااججررااء االلتتععددييللااتت االلووااججببةة ععللىى االلممييثثااقق ووااللممتتففقق ععللييههاا ممنن ققببلل 

  ففإإننننيي ااععييدد االلتتأأككييدد ععللىى ااههممييةة ههذذهه االلففررصصةة، ووببههذذاا االلخخصصووصص.االلججممييعع

 إإللىى ااتتففااقق ححووللههاا ووببمماا  ووععللىى ضضررووررةة ععددمم تتففووييتتههاا ددوونن االلتتووصصللااللتتااررييخخييةة

ككااففةة ممنن ااججلل ااععدداادد  االلششككرر للككلل ممنن ععمملل ككللييششمملل ججررييممةة االلععددوواانن، ممققددممااً 

 االلممووااضضييعع ووااللببننوودد خخللاالل االلففتتررةة االلممااضضييةة ووااللممععررووضضهه ععللىى ممؤؤتتممررنناا ووإإللىى

ففررييقق االلععمملل االلممععننيي ببتتععررييفف ججررييممةة االلععددوواانن خخااصصااً سسييااددتتككمم ووأأععضضااء 

 للممججاالل. غغاا ععللىى ججههووددهه ففيي ههذذاا ااييببااللششككرر االلسسييدد سستتييففاانن بباارر

 

 ااسستتععدداادد ووففدد ببللاادديي ففيي االلتتععااوونن أأؤؤككدد للككمم االلسسييدد االلررئئييسس، ووااخخييررااً

 . إإللىى ممققااصصددهه االلممررججووهه االلممؤؤتتممرر ااييصصاالل ههذذااممععككمم للللممسسااههممةة ففييووااللببننااء االلككاامملل 
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