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 بــالغ

وافق هب/االم1441محبرم  7عقدت األمانة العامة، اجتماعها الشهري لشتنبر الجاري يوم السبب  

  فنب  األمبن  العبام لزحبال البد تور سبعد البدي  الع مبانس، تدارسباألخ ، تح  رئاسة 2019شتنبر 7ل 

 عددا م  القضايا السناسنة والتنظنمنة.

لببدولس نببة استحضببر فنهببا معلنببات السببناا السناسببس ااألمببن  العببام ة زمببة افتتا األخ وقببد تقببدم 

ل ةالدنبا مؤ دا عزى ما يتمنا ة  المغرل م  استقرار سناسس ومواصزٍة السبتقلاوالوطنس، واإلقزنمس 

تسبببات لالسببت مارات، وتواصببإٍل لاصببال ات المهن زببة ةقنببادل جاللببة المزببد، مشببنرا  لببى عببدد مبب  الم 

االت ماعس وعبدد مب  اإلصبال ات المهن زبة فبس عبدد مب  المجبالمتحققة فس المجال االقتصادي واالجت

جتماعنبة مع التأ ند عزى البوعس ةالصصاصبات اال،  ن شاء هللا التس أنجاتها الح ومة والتس ستتواصإل

 والمجالنببة، وةحجببت انتظببارات المواطنببات والمببواطنن  التببس يجببم أن تح ببا عزببى مايببد مبب  العمببإل

 واإلنجاز.

وتوقب  ، ةاألداء اإليجباةس لمنتصببس الحبال فبس الجماعبات التراةنب لعام ما أةرز األخ األمن  ا 

ة عند الحمزبة اإلعالمنبة المتواصبزة ابد الحبال ورمبوزل ودببول الببعت فبس  مبالت انتصاةنبة سباةق

 ألوانها ةلريقة فجة، داعنا لت  ن  مجهودات التأطنر الحاةس والتواصإل مع المواطنن .

تببت  ألمببن  العبام،  نبب لبب خ انببة العامبة العببري السناسبس وببالل المناقشببة،  مب  أعضبباء األما

 التأ ند عزى األمور اآلتنة:

مببة تقببدير األمانببة العامببة لقببرار جاللببة المزببد الببوارد فببس بلببال العببر  ةت زنبب  رئببن  الح و (1

نة الببد تور سببعد الببدي  الع مببانس ةرفببع مقتر ببات لجاللتبب  مبب  أجببإل  انبباء وتجديببد مناصببم المسببؤول

 رية ة  اءات وطننة عالنة المستوى عزى أساس ال  اءل واالستحقاا؛الح ومنة واإلدا

 وفس ،العمإل السناسس ال قة فس سم رهان توطند فس لاسهام المتواصإل الحال استعداد تأ ند  (2

 ؛الوطننة  ما قال ةذلد جاللة المزد فس بلال العر  المؤسسات

 صتزب ل نضانات التس شبهدتها ما أرواح المواطنن  والمواطنات الذي  قضوا جراءالتر ت عزى  (3

ةبذلتها فبس  لزتنويب  ةبالجهود المقبدرل التبسوهبس مناسببة ، ، وتعاية أهالنهت وذويهت فبنهتمناطق المغرل

هببذل األ ببدات مصتزبب  الجهببات مبب  سببزلات عمومنببة وجماعببات تراةنببة وجمعنببات المجتمببع المببدنس 

رل تعايببا مجهوداتهببا إلدارل ةضببروتببذ نر القلاعببات الح ومنببة المعننببة لومببواطنن ، وهببس مناسبببة 

ع دعبول مبا يشبهدل العبالت مب  تحبوالت منابنبة  بادل، مبفس ظإل المصاطر وال وارت اللبنعنة، ال سنما 

 ؛الحنلة والحذرمايد م  توبس المواطنن   لى 

وبصوصبا فبس المز بات التنوي  ةاألداء النوعس لزح ومة وأداء الحال فس الجماعات التراةنبة،  (4

نجببات، م ببإل االت بباا االجتمبباعس مببع المر ايببات النقاةنببة واالتحبباد العببام لمقبباوالت االجتماعنببة التببس أ

الحاجة لمجهود است نائس مع  لزمه  الحرل وانرها،واالجتماعنة المغرل وةدء تنايإل التغلنة الصحنة 
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لزتعريببب  ةحصبببنزة هبببذا األداء، والعمبببإل عزبببى تحصبببن  الم تسببببات اإلصبببال نة وتعمنقهبببا فبببس عمبببإل 

 تراةنة؛الجماعات ال

ر لمنظومبة لقانون اإلطبامقتضنات االنقظة م  أجإل التنايإل السزنت لالتعبئة ودعول الح ومة  لى  (5

 ؛رصاإلنصاف والجودل وت افؤ ال مدرسة ةما يم   م   رساء  الترةنة والت وي  والبح  العزمس

العببام  التببس قامبب  ةهببا الزجنببة التحضببنرية لعقببد الجمببعالم   ببة ت مببن  األمانببة العامببة الجهببود  (6

يببوم  زدراسببات واألةحببات الببذي سببننعقد ةحببول هللاالتأسنسببس لمؤسسببة الببد تور عبببد ال ببريت الصلنببم ل

لمحلببة شببتنبر الجبباري، وتؤ ببد األمانببة العامببة ةالمناسبببة عزببى اسببتعدادها إلنجبباح هببذل ا 13الجمعببة 

 الضببروري إلنجبباح رسببالة ووظن ببة المؤسسببة وفبباء لببروح التأسنسببنة وعزببى عامهببا تقببديت  ببإل الببدعت

    الد تور عبد ال ريت الصلنم ر مة هللا عزن ؛

ن ةعضبها وفنما يتعزق ةالشأن التنظنمس، تدارس  األمانة العامة عددا م  القضبايا واتصبذت ةشبأ

 القرارات الالزمة، وم  أهمها:

  لتب  ات الحبوار البدابزس، البذي أ اعزبى التقريبر العبام لصالصبات ومصرجباإلجمالنبة المصادقة

ة  زنب  لجننبتلجنة الحوار الدابزس عزى األمانة العامة نهاية شهر يولنوز المااس، وتقرر ةهبذا الشبأن 

س اجتمببا  مب  األمانبة العامبة ةباقتراح  جببراءات لت عنبإل المصرجبات المبذ ورل التصبباذ القبرار ةشبأنها فب

ام، فبس لت ون ره   شارل مناازس الحبال والبرأي العبمقبإل،  ما تقرر طبع الو ائق الصاصة ةالحوار 

 نعقد ةحبولوالذي سبن أفق عري نتائج الحوار فس الجزسة االفتتا نة لزمزتقى الوطنس لز تال المجالنن 

 ؛ 2019أ توةر  13و 12هللا يومس السب  واأل د 

 عامة فبس ة اللتنوي  ةنجاح المزتقى الوطنس الصام  عشر لشبنبة الحال، وقد أ د أعضاء األمانا

 ا دور هبذلالمناقشة ةناء عزى التقرير الذي قدم  ال اتم الوطنس األخ محمد أم براز عزبى أهمنبة تعايب

  ببري المحلببة التأطنريببة واالشببعاعنة المتمنببال لشبببنبة الحببال ةمببا يسببهت فببس الت ببوي  المنهجببس وال

 ؛عضائهاألوالسناسس 

 21لسبب  اراء المغرةنبة البذي سبننعقد يبوم أبذ األمانبة العامبة عزمبا ةالزقباء األول لزجنبة الصبح 

متعزقبة شتنبر الجاري، والذي ستتدارس فن  الزجنة الورقبة المبؤطرل لعمزهبا وتسبتعري المسبتجدات ال

 ةالقضنة الوطننة وتناقش ةرنامجها السنوي؛

   س الحال فالتنوي  ةالجهود التس منات المر زة األبنرل عزى مستوى التأطنر والتواصإل الدابزنن

مواصزة  الحاجة  لىلتس شمز   إل الجهات وأازم العماالت واألقالنت، مع التأ ند عزى استمرار وا

ات لمواجهببة اسببتحقاق مبب  أجببإل تعايببا تعبئببة الصبب  الببدابزس نةوالتواصببز يببةالتأطنرهببذل الجهببود 

  المر زة. 

لمناازن  اعموم عزى ةرنامج لزتواصإل والتأطنر الدابزنن  مع وفس هذا اإلطار صادق  األمانة العامة 

إلدارل والمنااالت عزى مسبتوى األقبالنت، والبذي سبنتت ةتبأطنر مب  أعضباء األمانبة العامبة وأعضباء ا

 العامة لزحال بالل األساةنع القزنزة المقبزة؛
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