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 بــالغ

أل14هألمة  مفددلأل ألأل1441صدد  ألأل14أليدد األمني دد  ةحدد األمة  مةددعألنمةة   ددعألعقدد األمانة ددعألمة ةنددعأل

أل.   عت مرستألف هألع دمألن ألمة سةج ماألمةس ةس عألنمةقضةيةألمةة ظألمجة ةعهةألماسب عيأل،2019أكة ب 

ةحألفديألمفةةدكديأللبكل عألمفةةةح عأل  هألف هةألب ضةن  ألمةخطدةاألمة مة ةاألنفيألب ميعألمةلقةءألتق األمان  أل

ب ة ددة ألنة ةاألمة لقددة ألعلدداألعددةتلألمةحك نددعألنمةلدداألمة سدد عف ددهألألأكدد ألمةدد  مةسدد عألمةةيدد ي  عألمةج يدد  ،أل

 يلألمةة دنسدةرألأهد م ألمة  حلدعألمةج يد  .أليدجألعد  ألعلداألنمة جة عألمة   يألنمةقطةعألمةخةصألفيألتحق دلأل

نهد ألأل،كاألجالةعألمة لحعألماس ةءألمة قة حعألعلأنألعلاألنسة ىألنئس مءألعلاألنسة ىألمةه كلعألأليمةحك ن

شألعلداألتجسد  ألمةة ج هدةاألمةسدةن عألمةد مرد ألفديأللطدةاألمة د رئد  ألمةحك ندعألمة سدةرألمةد  ألع دلألف دهأل

نة ةاأل نمةةدديألركدد األعلدداألألنعطددةءأل  دد ألج يدد ألةل  ددلألمةحكدد نيألندد أللددال ألمةدد ع  ألةلةج يدد ألفدديألمة سدد

ألأل.مةحك ن عألنمة س نة ةاألمة ةنعألبضخألن ي ألن ألمةك ةءماألننفسةحألمة جة ألةليبةا

فديألجد ن ألماند  ألمة دةاألنمةد مرد ألفديألكل دعألمةس ةسد عألب د ألتد مراألمةقضدةيةألن ألمانة عألمة ةنعألنن

ألت ك ألعلاألنةأليلي:ألأع ة ألمجة ةعهة،

أل جهدةامةج يد  ألنبةةةألةسد عألمةةيد ي  عمألمفةةدةحمة لكيألمةسدةنيألفديألب ضةن  ألمةخطةاألمعة مزهةأل (1

ألم خد م ألعلداألرد نر أل-حلدعألج يد  علداألن نقبدلأل ألمة غد األن ألن طللألأأل-مةةيألرك األأل،مة مرد ألف ه

عدد ألأل  دد بةةسددل األمةبنندد ألمةطبقددعألمةس ةسدد عألأل،مةج  ددعألبةة  يدد ألندد ألمةلقددعألنمة حدد  ألنمةة بنددعألنمةة ددةن 

فديألألةنردطالعألب سد نة ةتهألسد مءبمةص معةاألنتض  عألمة قدتألنمةة دة يألمن ةخدةبي،ألنند ألألمةب ة دة أل

 ألعألنخططدةاألنضدب  عألتضد  ألمةة   د ردبنند ألمةحك ندعألأل،فيألتق د جألمةس ةسدةاألمة   ن دعأنألمةةي يعأل

ةة ةدد  ألممةدد ق لألنمةةةبددعألمة سددة  ألة خةلدديألمة يددةريعألن   ددةألنجه يددةألننحل ددةألنت   ددلألم دمر أل ة ددةاأل

عجألجه ألدةنرطالعألب نرهألفيألبنن ألمةقطةعألمةخةصألأل، ةرألمةي ةف عننمة  مقبعألب ةأليض  ألمة جةععألفيأل

ألفديألن مكبدعألألةةق دةاألبد نرهبنند ألمةقطدةعألمةب كديألأل،نة عألمنجة ةع دعن ةرألن ألمة سد مةة   عألنمةةيغ لألفيأل

 ؛ة متيمدنة ألمنقةصةد ألنمنجة ةعيألةليبةاألندعجأللللألمة قةنناألمةصغ ىألنمة ة سطعألنمةةيغ لأل م

يددك لعألتمعة مزهددةألبةةلقددعألمة لك ددعألمةغةة ددعألفدديألمةسدد  ألرئدد  ألمةحك نددعألندد أللددال ألتكل  ددهألبددةقة محأل (2

أل ألمةد  ألب ةدهمةجهدمانة دعألمة ةندعألأل،ألنتدل   ةد ألجالةعألمة لدك جةحألمةة  يلألمةحك نيألبقنب،ألحك ن عألج ي  

ألعألغلب ددمة يددكلعألةحدد ماألمات ددةن ألندد ألألفدديألن ددةر ألنأل،مةة ج هددةاع ددالألبةلددكألمةسدد  ألرئدد  ألمةحك نددعأل

 ألمةحك ني؛ألفيألمسةحقةقةاألمةة  يلم يجةبيألم خ م هةألمةحك ن عألمةةيألنجبألشك هةألعلاأل

لدتألةد زرمءألمةحد األمةد ي ألغدةدرنمألمةحك ندع،ألمامعة مزهةألبةة  لألمة  عيألنمةحص لعألمة     أل (3

 ألنح د أل ج دبألب ة ديألنلةةدنبس  عألمةحقةن ألنم ل  ألنح  أليةد جألنةحسد ألمةد مند ألننصدط األمةخل ديأل

قدعألند ألأ ألن ألأنألنسد نة ةاألأ ألنهدةانت ك ألأ ألك ةءتهجألمة يده دألبهدةألتد هلهجألةالردطالعألبدمةص   ،أل

أل؛ألألكة 
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ةقل صأله كلددعألمةحك نددعألبددةةألنعددةد نلةصددعألألةحكدد ني،مةة دد يلألمألةدد ب  ةألهددةألبةة ةيددعألمة ة  ددعهيت   (4

سد لألنمةة ألمة جةعدعألنمن سدجةات  يد ألبغد  ألب ضألمةقطةعةاأل  دألمة  ةصبألمة زمريعألنتج  عألمة م ألة

رألمة سدةءألنت  هألبةةةق األمة  عيألةحض ألنة ع،نمةةيب بألنمةةج ي ألفيألن ةصبألمة س ألفيألمة  لألمةحك ني،

ةدداألنألنتد ع ألمةج  دعأل،ربدعأل سدةءألبقطةعدةاألحك ن دعأتكل ديألمةج يد  ألند أللدال ألمةحك ن دعألفديألمةةيدك لعأل

ألأل؛األه هألمة  حلعألمةج ي  ألنتطل ةتهةت ج عألنقةض ةعلاألمة  لأل

ة ةنعألمأللة ةر يعبحلألمة جل ألم دمر ألةمةقةريألألنمةيجةعألمةحك نعألعلاألمةق مرألمة  عيألةهةته ن (5

نمة  ألعأله هألمةة ةر ي  أل  أل ةة ةألم ةظ هألن خمة نه ألمةق مرألأل،بةة غ األم دمرماألمة   ن عألة    ي

ألةداألم فد م نألسسدعألمةةيد ي  عمانة عألمة ةندعألمة  ت ع ألبه هألمة  ةسبعألنسة هج،ألنأةقيألتجةنبةألنمس ةألفيأل

ألتدد ع ك ددةألأل. هألت  يدد ألحكةنددعألمةج   ددةاألمةة ةردد يعأعدد ألنيدد نعألقددة   ألن ن ددعألمةة ةردد ألمةدد  ألندد ألشدد

ألنت  يد ألةان ي ألن ألم ج مءماألمةك  لعألب حةربعألمة سةدألنص ة عألمةلقدعألفديألمة  سسدألمتخةذألمةحك نعألنةا

أل؛ن ظ نعألمةحكةنعألدمللهة

ةدداألن مصددلعألت   لهددةأللةصددعألنرشألتهددةألنمة  ة حددعألندع ألب خةلدديألمانرمشألمةحك ن ددعألهددةت  يه (6

رشألن ألم دمر ألن  كددننرشألمةالت،ألننرشألت سدد عألمةح ةيددعألمنجة ةع ددعألةل سددةقل  ألمةدد عجألمنجة ددةعي

أل،نغ  هةك ي ألح مثألن  ألمةك ةءماألنمةةننالسةل ةرألةننعةد أله كلعألمة  مك ألمةجه يعألألمةجه يعألمة ةق نع،

نةة مندةاألمةداألت   دلألننتد ع ألمنجة دةعيألنت   لألمنسةحقةقةاألنمنةة منةاألمة ةة عألمة  تبطعألبدةةح مرأل

 ؛مة ية كعألف هألنلةصعألنرشألمةةي يعألمنجة ةعي

مةةددديألي ةرسدددهةألب دددضألمة  ةخبددد  أللدددال ألم  قدددةدألدنرماألنجلددد ألألمسدددة كةرألماع دددة ألمةبلطج دددع (7

لألةسديألمة ب دمة ةص ع،ألنهيألماع ة ألمةب    ألكلألمةب  ألع ألمالالقألمة ي ق م  عألنتس ئألنةداألمة  دلألمةس 

ألا؛ألألنتسهجألةألسيألفيألتك ي ألمة  ن ألنن ةخأل''ألمةاليقع''ألفيألمة  سسةننةاألمة  سسةاألمة  ةخبع،أل

أل جدددةحألمسدددةحقةقةتهألمة ي ق م  دددعألنتل هدددةألمن ةخةبدددةاعلددداألألمةيدددق لةيددد بألمةة  سددديألمألةهدددةتح  (8

 ألهد مأنح صهألعلداألتحق دلألأله،مةةيألكي تألع ألدرجعألعةة عألن ألمة ش ألة ىألنخةليألنك  ةتأل،مة ئةس ع

ألأل؛هألفيألت  ي ألل ةرهألمة ي ق م يألنمسةقالة عألق مره  ألل ألي ر ألمة ةس   ألنح أل

ألم ت ع:نمة  مقيألمرماألنةاألمةق للصتألمانة عألب  ألمةة من أل،ألمةيأ ألمةة ظ  ينفيأل

 دةءألب،ألمةحد األب جلد ألمة د ماألرئ سدةألة  يدلل كة رألنصط األم ب مه  ديألمانة عألمة ةنعألةأللة ةرم 

هألبهدد ت دد هألنأل،نفددلألمة سددط ألمة  ة دد  ،أللل ددةألةددألخألندريدد ألمازندديألم دريسدديألنقة حددةاألمة  يددلعلدداأل

عألفدديألن حلددلص صدةأليددلألمازنديألفدديألرئةسدعألمة  ألدريدد نألبةة  ددلألمة د عيألمةدد  ألقدةاألبددهألماخمة  ةسدبعأل

 ؛ص بعألن ألتةريخألمةح ا

 ع،ألتلب تألعض يعألم ل  ألةحس ألمة مند ألننح  أل ج بألب ة يألنلةةد ألمةصد   ألفديألمانة دعألمة ةند

 ؛ب نم ألص ةهجألمة زمريعألجألةهة ألفق م هب 

 ل لةقدداألمةدد   يألمةخددةن ألةلكةددةاألمة جددةة   ،ألمةدد  ألم  قدد أليدد نيألمةسددبتألمة قدد رألة جددةحألةةة  يددهألبمة

بب ز  قع،ألنمة  ألأسهجألفديألدعدجألمةة مصدلألنمةةدأ   ألمةد ملل   ،ألفضدالألأكة ب ألمةجةر ألأل13نأل12نماح أل
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ةاألمة جةة دعألفديألع ألمةةك ي ألفيألأهجألمة ل ةاألمةة ظ   ع،ألب ةألس سهجألن ألشةءألهللاألفيألت  ي ألق رماألمةكةةبد

 ؛مةق ةاألب  ةئ هةألمةس ةس عألنمةة ظ   عألنمةة ب  عألعلاألمة سة ىألمة جةةي

 قدةة جألعألمةح ب دعألمة  ع دعألمةةديألي  فهدةألع دلألمةحد األعلداألنسدة ىألمةجهدةاألنماةة ي ةن بمنعة مزأل

ب ددهألرةسدةءألمةج ةعدةاألمةة مب دعألنع د األن ةخنسد نة هألنألب ضدلألمة  دلألمةجدةدألمةد  ألي جد هنمةج ةعدةاأل

،ألسديألمةد   ي،ألن ةألج لألح ب ةألنهللألمةح  ألبةة كة عألمةةيألنةأليد م أليحظداألبهدةألفديألمة يده ألمةس ةمة حل   

بعألنةددداألمنسدددة  مرألبددد   ألمةددد   ألل ندددعألةقضدددةيةألمة ددد م    ألنمسدددةجةمةج  دددعألألعألمة ةندددعمانة دددألنتددد ع 

 ؛ن ةظةرمتهج

 ألة دندع ته،ألفديألمة  حلدعألمةسدةبقعألمةحد األبةةب ة دة ألف يقدةبةة  لألمةجةدألمة  ألقةاألبدهألأيضةألةة  يهألم

مصددلأل نيجةبددةألفدديألمة فددعألندد ألمادمءألمةحكدد نيألندد أللددال ألمةةق دد جألمة ةة  مصددلعألهدد مألمة  ددلألب ددةأليسددهجأل

 ؛سسعألمةةي ي  عألك  ةألنك ةن ألمادمءألمةةي ي يألنمة قةبيألةل  ةلس ةسةاألمة   ن عألنمة فعأل

 أل2019أكة ب أل14هألمة  مفلأل ألأل1441ص  ألأل14مني   ألألنح رألي ا
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