
 

 

 

 

 كهًــــح

  انسفيز  يٕسف عيسى انجاتزسعادج 

 ذيز إدارج شؤٌٔ يجهس انرعأٌي  

 في

  ً  شرزكح نهرعأٌ نكثار انًسؤٔنيٍاجرًاع انهجُح ان

 تيٍ دٔل يجهس انرعأٌ ٔكم يٍ انًًهكح

 حح ٔانًًهكح انًغزتي  ح انٓاشًي  ردَي  األ
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ً         انٕفٕدنسعادج رؤساء ٔأعضاء صحاب  اأ   حرزييٍان
 

 ،عهيكى ٔرحًح هللا ذعانى ٔتزكاذّ انسالو

هههههإ ة تكهههههى أجًهههههم َهههههّ يهههههٍ دٔاعهههههي سهههههزٔر  أٌ أرح 

 .في تهذكى ٔتيٍ أْهيكى في دٔنح قطزذزحية 

ً   افررهههههها  فههههههي َييسههههههز  ٔ شههههههرزكح اجرًههههههاع انهجُههههههح ان

 نهرعهههههأٌ نكثهههههار انًسهههههؤٔنيٍ تهههههيٍ دٔل يجههههههس انرعهههههأٌ 

ح ح ٔانًًهكههههههههح انًغزتي ههههههههح انٓاشههههههههًي  ردَي ههههههههح األٔانًًهكهههههههه

 .شقيقريٍان

دٔل  انًجههههههس خهههههٕاَي رؤسهههههاء ٔفهههههٕد ٔتانُياتهههههح عهههههٍ إ

ههه ذ/ يحًههههذ ذيسههههيز تُههههي ياسههههيٍ أيههههيٍ تعطٕفههههح انسههههي  ة أرح 

 ح.ح األردَي  عاو ٔسارج انخارجي  

أحًههههذ انرههههاس  راههههيس ٔفههههذ انًًهكههههح  /انسههههفيز ٔسههههعادج

انههههذعٕج رٓى شههههاركرٓى ٔذهثيههههعهههههى  ي   ح انشههههقيقح انًغزتي هههه

 ْذا االجرًاع. نحضٕر

ً  إ   يههههح خاصههههح تاعرثههههارِ ٌ نقاءَهههها انيههههٕو يكرسههههة أْ

ً  نهههٕسراء انخارجي هههانزاتهههل انرحضهههيز   االجرًهههاع شهههرز  ح ان

دعهههههى ٔذطهههههٕيز ٔذزسهههههيا انعالقهههههاخ ٔانهههههزٔات   يهههههٍ أجهههههم 

  تٓههههها دٔل انًجههههههس يهههههل  انًًهكهههههح انٕثيقهههههح انرهههههي ذهههههزذث

خرهههههههف فههههههي ي  ح ح ٔانًًهكههههههح انًغزتي ههههههح انٓاشههههههًي  ردَي ههههههاأل

  ً شهههههرزكح تهههههيٍ دٔنُههههها انًجهههههاالخ تًههههها يخهههههذو انً هههههان  ان

 ٔشعٕتُا انشقيقح.
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هه ًهها ذههى  شههيذ تأَُههي كًهها إ فههزا انعًههم  تههيٍ إنيههّم انرٕص 

  ً فهههي ح ٔيهًٕسهههح إيجاتي ههه  َرهههاا ٔيههها حققرهههّ يهههٍ شهههرزكح ان

ً  ي   انجٓهههٕد نٓهههذِ  يههها  رًُ  ي   ،شهههرز خرههههف يجهههاالخ انرعهههأٌ ان

 تيُُا. حكح االسرزاذيجي  أٌ ذحقق انركايم في انشزا

 قُهههههههههها جًيعهههههههههها  ٕف  ٔفههههههههههي انخرههههههههههاو  أدعههههههههههٕ هللا أٌ ي  

انخيهههز نًههها طاَههها عههههى  زيهههق د خسهههذ  فهههي اجرًاعُههها  ٔأٌ ي  

ٌ دٔنُههها ٔأٌ ذكههههم جٕٓدَههها تانُجههها  إ ج  ٔاسدْهههارفيهههّ  عهههش  

 شاء هللا.

 

 

 ،،،ٔانسالو عهيكى  ٔرحًح هللا



 

 

 

 

 

 كهًــــح

 سعادج انسفيز  يٕسف عيسى انجاتز 

 ذيز إدارج شؤٌٔ يجهس انرعأٌي

 في

 ( نهًجهس011انرحضيز  نهذٔرج ) االجرًاع

 انٕسار 

( نهًجهس االعهى13نهذٔرج )  
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        الوفوداصحاب  السعادة رؤساء وأعضاء 

 السيدات والسادة
 

 

 انسالو عهيكى ٔرحًح هللا ذعانى ٔتزكاذّ ،

أٌ أرحههة تكههى  جًيعهها  فههي تهههذكى ٔتههيٍ أْهكههى يسههعذَي 

( نهًجهههههههس 311نهًشههههههاركح فههههههي أعًههههههال  انههههههذٔرج  انههههههـ )

عهههههههى فههههههي دٔرذههههههّ  ألانههههههٕسار  انرحضههههههيز  نهًجهههههههس ا

انخايسهههح ٔانيالثهههيٍ يرًُيههها  نكهههى  يهههة االقايهههح ٔالجرًاعُههها 

 ْذا انرٕفيق ٔانُجا .

ٔيسههههزَي تٓههههذِ انًُاسههههثح أٌ أشههههيذ  تانههههذٔر انًرًيههههش 

ٔانجٓههههٕد انكثيههههزج انًخه ههههح انرههههي تههههذنرٓا  دٔنههههح انكٕيههههد 

انزاتعههههههح ٔانيالثههههههيٍ خههههههالل رااسههههههرٓا نهههههههذٔرج انشههههههقيقح 

نًجههههس انرعهههأٌ ، ٔيراتعهههح ذُفيهههذ قزاراذٓههها ، ٔانرهههي كهههاٌ 

نٓههههها االثهههههز انطيهههههة فهههههي دفهههههل ٔذعشيهههههش يسهههههيزج  انعًهههههم 

نرعهههأٌ ، ٔكًههها ال يفهههٕذُي فهههي انًشهههرز  تهههيٍ دٔل يجههههس ا

َاصههههز تههههٍ حجههههي  /ْههههذا انًقههههاو أٌ أشههههكز سههههعادج انسههههفيز

انًهههههشيٍ يهههههذيز إدارج  شهههههؤٌٔ يجههههههس انرعهههههأٌ  تهههههٕسارج 

سهههعادج انًسرشهههار/ عثهههذهللا تهههٍ ، ٔ دٔنهههح انكٕيهههد خارجيهههح

انًٕعهههذ َااهههة يهههذيز إدارج شهههؤٌٔ يجههههس انرعهههأٌ  يحًهههذ

تذٔنهههههح انكٕيهههههد ، عههههههى جٓهههههٕدْى انًخه هههههح ٔإدارذٓهههههى 

 اجرًاعاذُههههههها فهههههههي ذهههههههه  انهههههههذٔراخ  خنحكيًهههههههح نجهسهههههههاا

 يًا اسٓى في َجا  عًهُا انًشرز .
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 االخوة واالخوات الكرام ،،،

 

عههههههى انعذيههههههذ يههههههٍ  يشههههههرًمأيايُههههها جههههههذٔل أعًهههههال  

تانغههههح فههههي رههههم رههههزٔو اقهيًيههههح ٔدٔنيههههح  انقضههههايا انٓايههههح

االًْيهههح ٔال شههه   فهههي أٌ يسهههاًْاذُا  جًيعههها  سهههٕو ذهههؤد  

يرجاَسهههح ٔقٕاسهههى يشهههرزكح اذجهههاِ ذهههه   إنهههى تهههزٔج أفكهههار

 انقضايا يًا يعشس يسيزج  عًهُا انًشرز .

أكهههههزر ذزحيثهههههي تكهههههى ، سهههههاام هللا سهههههثحاَّ  أٌ يكههههههم 

أعًانُهههها تانُجهههها  ٔأٌ يٕفقُهههها ٔيسههههذد عهههههى  زيههههق انخيههههز 

 خطاَا.

 

 

 ،،،ٔانسالو عهيكى  ٔرحًح هللا 



 

 

 

 

 

 

 

 كهًــــح

 سعادج انسفيز  يٕسف عيسى انجاتز 

 إدارج شؤٌٔ يجهس انرعأٌ يذيز

 في

( نهًجهس 011االجرًاع انرحضيز  نهذٔرج )

 انٕسار 

( نهًجهس االعهى13نهذٔرج )  
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       المحترمين    الوفودصحاب  السعادة رؤساء وأعضاء أ
 

 انسالو عهيكى ٔرحًح هللا ،

ز ، يرًُيههها  نكهههى يسهههعذَي أٌ أرحهههة تكهههى فهههي دٔنهههح قطههه

  ية اإلقايح ٔالجرًاعُا ْذا انرٕفيق ٔانُجا .

ٔضهههل أٌ نقاءَههها انيهههٕو يكرسهههة أًْيهههح خاصهههح تشههه ٌ 

ْيكههههههح يُاصهههههة األيُهههههاء انًسهههههاعذيٍ فهههههي  آنيهههههح ذطثيهههههق

األياَههههههح انعايههههههح ٔأسههههههس ٔإجههههههزاءاخ ذعيههههههُٓى ، ٔكههههههذن  

انًٕافقهههح عههههى الاحهههح ذعيهههيٍ رؤسهههاء انثعيهههاخ ٔانًُ ًهههاخ 

ٔيههههذراء انعًههههٕو فههههي األياَههههح انعايههههح  ٔانًزاكههههش انخهيجيههههح

 نًجهس انرعأٌ.

 ٌ أشهههههيذ تهههههانجٕٓد انرهههههي أغرهههههُى ْهههههذِ انًُاسهههههثح  تههههه 

، فيًهها يرعهههق  يثههذنٓا سههعادج األيههيٍ انعههاو نًجهههس انرعههأٌ

إعههههذاد انٓيكههههم ٔآنيههههاخ ٔعًههههم األياَههههح انعايههههح ،  ترطههههٕيز

نٓهههههها انيٕاكههههههة  ذطههههههٕراخ أعً،  نٓهههههها انرُ يًههههههي انجذيههههههذ

رحهههههذياخ انًشهههههرزكح نهههههذٔل يجههههههس نًجاتٓهههههح ان ٔيٓايٓههههها

 انرعههههههههأٌ ٔذطههههههههٕراخ االٔضههههههههاع االقهيًيههههههههح ٔانذٔنيههههههههح 

 تًا يحقق انً ان  انًشرزكح نذٔل يجهس انرعأٌ.

هللا أٌ يٕفقُهههها جًيعهههها  فههههي اجرًاعُهههها  ٔأٌ  يرًُيهههها  يههههٍ

عهههشج  ٔاسدْهههار طاَههها عههههى  زيهههق انخيهههز نًههها فيهههّ يسهههذد خ

 دٔنُا ٔأٌ ذكهم جٕٓدَا تانُجا  أٌ شاء هللا.

 ،،،انسالو عهيكى  ٔرحًح هللا ٔ



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


