األمانة العامة

بــالغ
عق د األمانة ددعألمة ةنددعألةح د األمة مةددعألنمةة ددعألي د األمني د أل14ألص د أل1441ألهألمة مفددلأل أل14أل
أكة ب ،2019ألمجة ةعهةألماسب عيألت مرستألف هألع دمألن ألمة سةج ماألمةس ةس عألنمةقضةيةألمةة ظ ع.أل
نفيألب ميعألمةلقةءألتق األمان ألمة ةاألبكل عألمفةةةح عأل هألف هةألب ضةن ألمةخطدةاألمة لكديألفديألمفةةدةحأل
مةس د عألمةةي د ي عألمةج ي د ،ألمة د ألأك د ألف ددهألعلدداألمة س د نة ةاألمة لقددة ألعلدداألعددةتلألمةحك نددعألنمةب ة ددة أل
نمة جة عألمة يألنمةقطةعألمةخةصألفيألتحق دلألأهد م ألمة حلدعألمةج يد .أليدجألعد ألعلداألنسدةرألمةة د يلأل
مةحك نيألس مءألعلاألنسة ىألمةه كلعألأنألعلاألنسة ىألنئحعألماس ةءألمة قة حعألعلاألجالةعألمة لك،ألنهد أل
مة سدةرألمةد ألع دلألف دهألرئد ألمةحك ندعألعلداألتجسد ألمةة ج هدةاألمةسدةن عألمةد مرد ألفديأللطدةاألمة د شأل
نمةةدديألركد األعلدداألألنعطددةءأل د ألج يد ألةل ددلألمةحكد نيألند أللددال ألمةد ع ألةلةج يد ألفدديألمة سد نة ةاأل
مةحك ن عألنمة س نة ةاألمة ةنعألبضخألن ي ألن ألمةك ةءماألننفسةحألمة جة ألةليبةا.ألأل
نن ألمانة عألمة ةنعألنب د ألتد مراألمةقضدةيةألمةس ةسد عألمةد مرد ألفديألكل دعألماند ألمة دةاألنفديألجد ن أل
أع ة ألمجة ةعهة،ألت ك ألعلاألنةأليلي:أل
 )1معة مزهةألب ضةن ألمةخطةاألمة لكيألمةسدةنيألفديألمفةةدةحألمةسد عألمةةيد ي عألمةج يد ألنبةةة جهدةاأل
مة مرد ألف ه،ألمةةيألرك األ-ألن ألن طللألأ ألمة غد األنقبدلألعلداألن حلدعألج يد -ألعلداألرد نر ألم خد م أل
مةج ددعألبةة ي د ألن د ألمةلقددعألنمة ح د ألنمةة بنددعألنمةة ددةن ،ألنن د ألمةطبقددعألمةس ةسدد عألبةةسددل األمةب د ألعدد أل
مةص معةاألنتض عألمة قدتألنمةة دة يألمن ةخدةبي،ألنند ألألمةب ة دة ألبةنردطالعألب سد نة ةتهألسد مءألفديأل
مةةي يعألأنألفيألتق د جألمةس ةسدةاألمة ن دع،ألنند ألمةحك ندعألب ردعألنخططدةاألنضدب عألتضد ألمةة د أل
مة د ق لألنمةةةبددعألمة سددة ألة خةلدديألمة يددةريعألن ددةألنجه يددةألننحل ددةألنت ددلألم دمر أل ة ددةاألمةة ةدد أل
نمة مقبعألب ةأليض ألمة جةععألفيألن ةرألمةي ةف ع،ألنن ألمةقطةعألمةخةصألبةنرطالعألب نرهألفيألدعجألجه أل
مةة عألنمةةيغ لألفيألن ةرألن ألمة سد نة عألمنجة ةع دع،ألنند ألمةقطدةعألمةب كديألبةةق دةاألبد نرهألألفديألن مكبدعأل
م دنة ألمنقةصةد ألنمنجة ةعيألةليبةاألندعجأللللألمة قةنناألمةصغ ىألنمة ة سطعألنمةةيغ لألمة متي؛
 )2معة مزهددةألبةةلقددعألمة لك ددعألمةغةة ددعألفدديألمةس د ألرئد ألمةحك نددعألن د أللددال ألتكل ددهألبددةقة محألتيددك لعأل
حك ن عألج ي ،ألنب جةحألمةة يلألمةحك نيألبق ةد ألجالةعألمة لدك،ألنتدل ألمانة دعألمة ةندعألمةجهد ألمةد ألب ةدهأل
مةس د ألرئ د ألمةحك نددعألع ددالألبةلددكألمةة ج هددةا،ألنفدديألن ددةرألألن د ألت ددةن ألماح د ماألمة يددكلعألةألغلب ددعأل
مةحك ن عألمةةيألنجبألشك هةألعلاألم خ م هةألم يجةبيألفيألمسةحقةقةاألمةة يلألمةحك ني؛أل
ألةد زرمءألمةحد األمةد ي ألغدةدرنمألمةحك ندع،ألمالدتأل
 )3معة مزهةألبةة لألمة عيألنمةحص لعألمة
بس عألمةحقةن ألنم ل ألنح أليةد جألنةحسد ألمةد مند ألننصدط األمةخل ديألننح د أل ج دبألب ة ديألنلةةد أل
مةص ،ألنت ك ألأ ألك ةءتهجألمة يده دألبهدةألتد هلهجألةالردطالعألبدأ ألنهدةاألأنألنسد نة ةاألند ألأ ألن قدعأل
كة ؛ألألأل
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 )4ت يههددةألبةة ةيددعألمة ة ددعألةةد ب ألمةة د يلألمةحكد ني،ألنلةصددعألنعددةد أله كلددعألمةحك نددعألبددةةةقل صأل
ألت يد ألمة جةعدعألنمن سدجةاألنمةة سد لأل
مة م ألة دألمة ةصبألمة زمريعألنتج عألب ضألمةقطةعةاألبغد
فيألمة لألمةحك ني،ألنمةةيب بألنمةةج ي ألفيألن ةصبألمة س نة ع،ألنت هألبةةةق األمة عيألةحض رألمة سدةءأل
فديألمةةيدك لعألمةحك ن دعألمةج يد ألند أللدال ألتكل ديألأربدعأل سدةءألبقطةعدةاألحك ن دع،ألنتد ع ألمةج دعألنةدداأل
مة لألعلاألت ج عألنقةض ةاأله هألمة حلعألمةج ي ألنتطل ةتهة؛ألأل
 )5ته نةهةألمةحك نعألعلاألمةق مرألمة عيألنمةيجةعألمةقةريألبحلألمة جل ألم دمر ألةلة ةر يعألمة ةنعأل
أله هألمةة ةر يعألنمة أل
يألم دمرماألمة ن عألبةة غ ا،ألنه ألمةق مرألمة أل ةة ةألم ةظ هألن خ
ة
ةقيألتجةنبةألنمس ةألفيألأنسة هج،ألنبه هألمة ةسبعألت ع ألمانة عألمة ةندعألمة سسدعألمةةيد ي عألنةداألم فد م أل
عد ألنيد نعألقددة ألن ن ددعألمةة ةرد ألمةد ألند ألشدأ هألت يد ألحكةنددعألمةج ددةاألمةة ةرد يع.ألك ددةألتد ع أل
مةحك نعألنةاألمتخةذألن ي ألن ألم ج مءماألمةك لعألب حةربعألمة سةدألنص ة عألمةلقدعألفديألمة سسدةاألنت يد أل
ن ظ نعألمةحكةنعألدمللهة؛أل
 )6ت يههددةألب خةلدديألمانرمشألمةحك ن ددعألمة ة حددعألندع تهددةألنةدداألن مصددلعألت لهددةأللةصددعألنرشأل
مةد عجألمنجة ددةعيألننرشألت سد عألمةح ةيددعألمنجة ةع ددعألةل سددةقل ،ألننرشألمةالت كد ألم دمر ألننرشأل
مةجه يعألمة ةق نع،ألننعةد أله كلعألمة مك ألمةجه يعألةالسةل ةرألننح مثألن ألمةك ةءماألنمةةك ي ألنغ هة،أل
نت لألمنسةحقةقةاألنمنةة منةاألمة ةة عألمة تبطعألبدةةح مرألمنجة دةعيألنتد ع ألنةداألت دلألمنةة مندةاأل
مة ية كعألف هألنلةصعألنرشألمةةي يعألمنجة ةعي؛
 )7مسدددة كةرألماع دددة ألمةبلطج دددعأل مةةددديألي ةرسدددهةألب دددضألمة ةخبددد أللدددال ألم قدددةدألدنرماألنجلددد أل
مة ةص ع،ألنهيألماع ة ألمةب ألكلألمةب ألع ألمالالقألمة ي ق م عألنتس ئألنةداألمة دلألمةس ةسديألمة ب دلأل
ننةاألمة سسةاألمة ةخبع،ألنتسهجألةألسيألفيألتك ي ألمة ن ألنن ةخأل''ألمةاليقع''ألفيألمة سسةا؛ألألأل
 )8تح ةهدددةألمةيددد بألمةة سددديألمةيدددق لألعلددداأل جدددةحألمسدددةحقةقةتهألمة ي ق م دددعألنتل هدددةألمن ةخةبدددةاأل
مة ئةس ع،أل مةةيألكي تألع ألدرجعألعةة عألن ألمة ش ألة ىألنخةليألنك ةته،ألنح صهألعلداألتحق دلألأهد م أل
ي ر ألمة ةس ألنحأللأل ألهألفيألت ي ألل ةرهألمة ي ق م يألنمسةقالة عألق مره؛ألأل
نفيألمةيأ ألمةة ظ ي،ألللصتألمانة عألب ألمةة من ألنةاألمةق مرماألنمة مقيألم ت ع:أل
 ملة ةرألمانة عألمة ةنعألةل كة رألنصط األم ب مه ديألرئ سدةألة يدلألمةحد األب جلد ألمة د ما،ألب دةءأل
علدداألنقة حددةاألمة يددلألنفددلألمة سددط ألمة ة د ،أللل ددةألةددألخألندري د ألمازندديألم دريسددي،ألنت د هألبه د هأل
مة ةسدبعألبةة ددلألمة د عيألمةد ألقدةاألبددهألماخألندريد ألمازنديألفدديألرئةسدعألمة يددلأللص صدةألفدديألن حلدعأل
ص بعألن ألتةريخألمةح ا؛
 تلب تألعض يعألم ل ألةحس ألمة مند ألننح أل ج بألب ة يألنلةةد ألمةصد ألفديألمانة دعألمة ةندع،أل
ب ألفق م هجألةهةألب نم ألص ةهجألمة زمريع؛
 مةة يددهألبةة جددةحألمة ق د رألة ل لةقدداألمة د يألمةخددةن ألةلكةددةاألمة جددةة ،ألمة د ألم ق د ألي د نيألمةسددبتأل
نماح أل12ألن13ألأكة ب ألمةجةر ألبب ز قع،ألنمة ألأسهجألفديألدعدجألمةة مصدلألنمةةدأ ألمةد ملل ،ألفضدالأل
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ع ألمةةك ي ألفيألأهجألمة ل ةاألمةة ظ ع،ألب ةألس سهجألن ألشةءألهللاألفيألت ي ألق رماألمةكةةبدةاألمة جةة دعألفديأل
مةق ةاألب ةئ هةألمةس ةس عألنمةة ظ عألنمةة ب عألعلاألمة سة ىألمة جةةي؛
 منعة مزألبةة ي ةن عألمةح ب دعألمة ع دعألمةةديألي فهدةألع دلألمةحد األعلداألنسدة ىألمةجهدةاألنماقدةة جأل
نمةج ةعدةاألب ضدلألمة دلألمةجدةدألمةد ألي جد هألنسد نة هألنرةسدةءألمةج ةعدةاألمةة مب دعألنع د األن ةخب ددهأل
مة حل ،ألن ةألج لألح ب ةألنهللألمةح ألبةة كة عألمةةيألنةأليد م أليحظداألبهدةألفديألمة يده ألمةس ةسديألمةد ي،أل
ألنمسدددةجةبعأل
نتددد ع ألمانة دددعألمة ةندددعألمةج دددعأل نةددداألمنسدددة مرألبددد ألمةددد ألل ندددعألةقضدددةيةألمة ددد م
ن ةظةرمتهج؛
 مةة يهألأيضةألبةة لألمةجةدألمة ألقةاألبدهألف يقدةألمةحد األبةةب ة دة ألفديألمة حلدعألمةسدةبقع،ألندع ته دةأل
ة مصددلعأله د مألمة ددلألب ددةأليسددهجأل نيجةبددةألفدديألمة فددعألن د ألمادمءألمةحك د نيألن د أللددال ألمةةق د جألمة ة مصددلأل
ةلس ةسةاألمة ن عألنمة فعألن ألمادمءألمةةي ي يألنمة قةبيألةل سسعألمةةي ي عألك ةألنك ة؛
نح رألي األمني
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