
 

 

بيیانن خلق االثرووةة  

 
 

                  
 
 

خلفيیة  
 

نظظمتت حرركة لووززاانن ووبامم االعالميیة مشاووررةة عالميیة حوولل ددوورر خلقق االثررووةة في تحوولل شاملل في شيیانغ مايي٬، 
ددوولة٬، معظظمهھمم منن عالمم ااألعمالل وولكنن أأيیضا قاددةة  20مشارركا منن  ٬30، مع حوواالي 2017تايیالندد٬، ماررسس 

االكنيیسة وواالبعثاتت ووااألووساطط ااألكادديیميیة . ووسيیتمم نشرر االنتائج االتي تووصلوواا إإليیهھا في االعدديیدد منن االصحفف ووكتابب 
فضال عنن شرريیطط فيیدديیوو تعليیمي .ووهھھھذذاا االبيیانن يینقلل أأساسيیاتت مددااووالتنا قبلل االمشاووررةة ووأأثناءهھھھا.  

 
االتأكيیددااتت  

 
ووةة هھھھوو ططبيیعة في هللا االخالقق٬، االذذيي خلقق عالمم يیززددهھھھرر مع ووفررةة وواالتنووعع.. اانن خلقق االثرر1  

 
. نحنن خلقنا على صووررةة هللا٬، للمشارركة في االخلقق معهھ وولهھ٬، لخلقق االمنتجاتت وواالخددماتت منن أأجلل االصالح 2

االعامم.  
 

. خلقق االثررووةة هھھھوو ددعووةة مقددسة٬، ووهھھھبة تعططى منن هللا٬، االذذيي أأثنى عليیهھا في االكتابب االمقددسس.3  
 

يیسة يیجبب أأنن تقددرر مبددعي االثررووةة وو تقوومم بتهھيیأتهھمم وونشررهھھھمم لخددمة االسووقق٬، منن بيینن جميیع االشعووبب . االكن4
ووااألممم.  

 
. إإنن ااكتنازز االثررووةة أأمرر خاططئ٬، وويینبغي االتشجيیع على تشارركك االثررووةة٬، وولكنن ليیسس هھھھناكك ثررووةة يیمكنن تقاسمهھا 5

ما لمم يیتمم إإنشاؤؤهھھھا.  
 

نن االبساططة االمادديیة هھھھوو خيیارر شخصي٬، وويینبغي محارربة . هھھھناكك ددعووةة عالميیة إإلى االكررمم٬، وواالررضا فضيیلة٬، وولك6
االفقرر غيیرر االططووعي.  

 
. االغررضض منن خلقق االثررووةة منن خاللل ااألعمالل االتجارريیة يیتجاووزز االعططاء بسخاء: على االررغمم منن أأنن هھھھذذاا أأمرر 7

ااإليیجابي يیستحقق االثناء؛ ااألعمالل االجيیددةة لهھا قيیمة جووهھھھرريیة كووسيیلة لتووفيیرر االموواادد وويیمكنن أأنن تكوونن عامال للتحوولل 
في االمجتمع.  

 
. لرريیاددةة ااالعمالل قددررةة خاصة على خلقق االثررووةة االماليیة٬، وولكنن لدديیهھ أأيیضا االقددررةة على خلقق أأنووااعع مختلفة منن 8

االثررووةة ٬، بما في ذذلكك االثررووةة ااالجتماعيیة وواالفكرريیة وواالجسدديیة وواالررووحيیة.  



 

 

 
ووااألممم منن بررااثنن االفقرر.. لقدد أأثبتت إإنشاء االثررووةة منن خاللل ااألعمالل االتجارريیة قددررةة على ررفع االناسس 9  

 
. يیجبب دداائما االسعي إإلى خلقق االثررووةة منن خاللل االعدداالة ووااالهھھھتمامم بالفقررااء٬،كما يیجبب أأنن يیكوونن هھھھذذاا االعملل 10

حساسا لخصووصيیة كلل سيیاقق ثقافي.  
 

. ررعايیة االخلقق ليیستت ااختيیارريیة. إإددااررةة إإنشاء ووإإيیجادد حلوولل للتحدديیاتت االبيیئيیة يیجبب أأنن تكوونن جززءاا ال يیتجززأأ 11
لثررووةة منن خاللل رريیاددةة االللقق اامنن خ  

 
مناشددةة  

 
نقددمم هھھھذذهه االططلباتت للكنيیسة في جميیع أأنحاء االعالمم٬، ووخاصة ررجالل ااألعمالل ٬، ووقاددةة االكنيیسة٬، وواالحكوومة٬، 

ووااألووساطط ااألكادديیميیة.  
● نحنن نددعوو االكنيیسة إإلى تبني خلقق االثررووةة باعتباررهھھھا عنصرراا محوورريیا في مهھمتنا االمتمثلة في  

وواالمجتمعاتت.االتحوولل االشاملل للشعووبب   
● نددعوو إإلى بذذلل جهھوودد جدديیددةة وومستمررةة لتجهھيیزز ووإإططالقق منشئي االثررووةة منن أأجلل تحقيیقق هھھھذذهه االغايیة.   
● نحنن نددعوواا مبددعي االثررووةة على االمثابررةة في ااستخدداامم عططايیا هللا لخددمة هللا وواالناسس.   

 
 

Ad maiorem Dei gloriam - لمززيیدد منن مجدد هللا  
 
 
 
 
 
 

 


