
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امللدمة

 
 

 بسم هللا الزحمن الزحيم

 

كهض مغخلت خؿاؾت جدخاج ئلى وعي  ًمغ الٗغاق سه َو هظه ألاًام بمغخلت فانلت مً جاٍع

اث ألامىع، والٓغوف اإلادُُت بها، وبىاء ٖلى طلً ومً مىُلم الضوع اإلاىاٍ  ، بىاجام بمجٍغ

ني لكغعيا والضاف٘ مً ٖمغ الٗغاق به زالٌ الؿىىاث اإلاايُت  الكبابًلىم والضوع الظي  والَى

ئًاها الىثحر مً الٗغاكُحن بمسخلف أَُافهم  اًء ٖلى الثلت الىبحرة التي مىدهفي ْل الاخخالٌ، وبى

وميىهاتهم؛ كمىا زالٌ ألاقهغ اإلاايُت بالدكاوع م٘ أَغاف ٖضًضة هاقُت في الؿاخت الٗغاكُت، 

الجاص والحثِث إلاغاحٗت ووان الٛغى مً هظه اإلاكاوعاث جضاعؽ ْغوف اإلاغخلت الحالُت، والؿعي 

ُت التي وٗترف  الجهىص اإلابظولت وهلضها هلضا طاجُا للٗمل ٖلى ججاوػ الٓغوف الظاجُت واإلاىيٖى

الكباب مً زباث _ والفًل هلل_ لم جىل  بأنها أؾهمذ في خضور بٌٗ الؿلبُاث؛ لىنها

ً والكٗب،  ماهدُاػهو   إلاهالح الَى

مجلس ض جًومؿخلبلُت؛ آهُت : ووفلا للحلاةم أٖاله وما ؾُترجب ٖليها مً جضاُٖاث مخىكٗت



الن ًٖ الخٍُى الٗامت للمكغوٕ الؿُاس ي ماملؼ  هفؿه شباب الثورة ؛ باإٖل
ً
 أزالكُا

 .بٗىن هللا حٗالىخبىاه والبرهامج الخىفُظي للخُٛحر الكامل في الٗغاق ًالظي  والاكخهاصي

 

الن في ؾُاق الٗمل ٖلى جىخُض الجهىص وج أحي هظا ؤلٖا ام ٍو ىحُه ؤلامياهاث وجدفحز الُاكاث، وئٚع

!. ما هى مكغوٖىم وأًً بغهامجىم؟: كاةلحن وخغاههم الىاقُحنأهىف اإلاٗاهضًً الظًً َاإلاا هبزوا 

ضوهم ٌٗلمىن جمام الٗلم ماطا  هضف، ولىىه لؿان الجضٌ وقبهت الباَل التي نوئلى أي ش يء  هٍغ

ضون لها أن حكُ٘ بحن ال  .ٗغاكُحنًٍغ

 

 لإلحابت ٖىه، ب الثىعة ًمجلـ قبا ىوها ه
ً
جُب ًٖ الؿإاٌ اإلاهم الظي ًخُل٘ الٗغاكُىن حمُٗا

 ؟كيف هبني العزاق: وهى

 

 ،
ً
اف ٖغاكُا  حٗالى، ئن قاء هللاا للبىاء ىا، وزُُىا وبغهامجىمكغوٖ هلضمفالى ول مً ولض ٖو

ني: لُلٌى الكٗب ًىمها ىضح الهضف، فال مؿخلبل ههدً وها ! هظه أعض ي وصولتي وهظا َو

 
ً
ا وبغهامج، وئال يإ واهلغى، وؾبُلىا ألاوخض هى عحٕى الٗغاقي هبحرا لكٗب صون مبضأ وعٍؤ

ىه، أو طٌ الٛغبت في صو   مً الظٌ في َو
ً
 .ٌ الٗالمبىغامخه، ًبني بِخه ومىعصه بضال

 

 

وبال قً فاهىا وٗلم أن ما ؾىٗغيه هىا ؾحرض ي مٗٓم أهلىا، وؾُسالفىا بًٗهم، وهظا مخىك٘، 

ت والٗضٌ  ، هى صولت الحٍغ
ً
 ؾاملا

ً
ا ، وهيكض بىاًء كٍى

ً
فىدً وؿعى لهضف ُٖٓم وهلهض مٗنى هبُال

ىفم بىصح الىاصححن وجىبُه اإلاى خبهحن وجصحُذ وألامان؛ ومً هىا فاهىا هخىك٘ أن ٌؿضص زللىا ٍو

والحىمت  ؾاةلحن هللا أن ًمىدىا اللىة.. الٗاإلاحن، هما هغحى صٖاء الضاٖحن وحصجُ٘ اإلاصجٗحن

 !!والهبر 

 

 الخطوط العامة للمشزوع السياس ي

 

 
ا
، وئٖاصة : أول

ً
 ووامال

ً
 وخاؾما

ً
يي ئهجاػا خلُلُا غ الٗغاق مً الاخخالٌ ألامٍغ ئهجاػ مكغوٕ جدٍغ

الٗملُت الؿُاؾُت، وما جمسٌ ٖنها مً خيىماث وؾُاؾاث، وما وئلٛاء  الؿُاصة الياملت للٗغاق،

ٗاث وكىاهحن واجفاكُاث ومٗاهضاث ْاإلات ومجحفت  . أفغػجه مً صؾخىع وحكَغ



 

 
ا
ا  :ثاهيا  وميىهاث، والٗمل ٖلى جغؾُسه هٍٓغ

ً
، أَُافا

ً
 وقٗبا

ً
جأنُل مفهىم وخضة الٗغاق أعيا

ملُا، والخأهُض ٖلى وىهه يماهت مؿخلبل الٗغاق الظي هيكضه حمُٗا، وؾبُل لحفٔ زلافخه  ٖو

سه وئعزه الحًاعي ٖلى مضي الٗهىع   .وجاٍع

 

 
ا
اجه  :ثالثا خه الٗغبُت ؤلاؾالمُت اإلاغاُٖت ليل جىٖى خماًت أعى الٗغاق واؾخلالله، وخفٔ هٍى

الضًيُت واإلاظهبُت والٗغكُت وؤلازيُت؛ فالٗغاق اؾم حام٘ ليل أبىاةه، ٖلى مسخلف أصًانهم 

يبغي الحغم ومظ دؿاوي حمُٗهم في اإلاىاَىت واحباث وخلىكا، ٍو اهبهم وكىمُاتهم وأٖغاكهم، ٍو

ض له في الخٗاٌل والاوسجام اإلاجخمعي خي الفٍغ  .ٖلى الىمىطج الخاٍع

 

 
ا
خل اإلاكاول اإلاؼمىت في الٗغاق، صون اإلاؿاؽ بىخضة الٗغاق وؾُاصجه بىاؾُت الحىاع البىاء  :رابعا

التي ًمىً خلها وفم اٖخماص نُٛت مغخلُت مىاؾبت في ( اللًُت الىغصًت) بحن أبىاةه، ومثاٌ طلً

ُحن للكٗب الىغصي، بدُث جًمً جدلُم اإلاُالب  مٗالجتها ًخم الاجفاق ٖليها م٘ اإلامثلحن الكٖغ

ىصة اللىمُت اإلاكغوٖت لإلزىة ألاهغاص؛ وجًمً نهاًت مىفلت لهظه اإلاكيلت ٖلى هدى حظعي  ٖو

ُاف  الؿُاصة الياملت للبالص، وهظلً هى الحاٌ في اللًاًا ألازغي التي جسو اإلايىهاث وألَا

 .الٗغاكُت ألازغي 

 

 
ا
جدلُم الفغم اإلاىاؾبت لبىاء الضولت الٗغاكُت الحضًثت الحغة، التي حٗمل ٖلى جدلُم : خامسا

ت والٗضالت وألامً والؿالم والغفاه للكٗب الٗغاق لت مً الٓلم والحغمانالحٍغ . ي بٗض مٗاهاة ٍَى

وفسح اإلاجاٌ للكٗب الزخُاع خيىمخه وقيلها باعاصة، خغة فهى مهضع الؿلُت واإلاؿإوٌ ًٖ 

 .جدضًض زُاعاجه بكأنها

 

 
ا
الضولي منها وؤلاكلُمي، والٗمل ٖلى ئًجاص : مى٘ الخضزالث الخاعحُت اإلاًغة بالٗغاق وأهله :سادسا

لح الٗغاق والٗغاكُحن ومهالح صٌو الجىاع واإلاىُلت، في ئَاع خالت مً الخىاػن بحن مها

غاف اإلاٗخض بها في هظا الهضص  .ملخًُاث ألاويإ اللاهىهُت الضولُت وألٖا

 

 
ا
عفٌ أي قيل مً أقياٌ البلاء أو الهُمىت أو الىناًت الخاعحُت، أو الخضزل في عؾم  :سابعا

 . ؾُاؾت الٗغاق اإلاؿخلبلُت في قتى اإلاُاصًً



 

 ثام
ا
حكُِض ٖالكاث بىاءة م٘ الضٌو ألازغي وقٗىبها في قتى مىاَم الٗالم، بما ًدلم اإلاهالح  :ىا

، في ئَاع اإلاباصب ؤلاوؿاهُت اإلاكترهت، والخأهُض ٖلى أن الكٗب الٗغاقي  اإلاكترهت للكٗىب والضٌو

 : لً ًيس ى أن ًغص الضًً إلاً وكف مٗه في مدىخه
ً
 وأفغاصا

ً
 وصوال

ً
 .قٗىبا

 

 ة للبرهامج التىفيذيالخطوط العام
 

 املحوران السياس ي والدبلوماس ي

 

 :املحور السياس ي: أول

 

 

 

حكىُل خيىمت اهخلالُت إلصاعة قإون البالص وملء الفغاٙ الؿُاس ي، والٗمل ٖلى  -١

ُٗت  لها بالهالخُاث الدكَغ التهُئت للمغخلت الالخلت اإلاخًمىت الهخساباث ٖامت، وجسٍى

 آللُاث . ملهاوالخىفُظًت الالػمت ألصاء ٖ
ً
 ألعصأه ٖغاكُت خغة، وجبٗا

ً
ٖلى أن ًخم طلً وفلا

وحهاث ئقغاف ًخفم ٖليها في خُىه بحن اللىي الٗغاكُت اإلامثلت إلاهالح الكٗب 

مىخاجه  .َو

 

الؿماح بدكىُل ألاخؼاب الٗغاكُت وفم يىابِ مٗخمضة تهضف ئلى بىاء الضولت وخماًت  -٢

ُٗت والخىفُظًتالٗغاق؛ لٛغى التهُإ إلحغاء الاهخساب  .اث الزخُاع اإلاجالـ الدكَغ

 

عي اإلاىخسب  -٣ بىخابت صؾخىع ٌُٛي خلىق ول ) مجلـ الىىاب(جيلُف اإلاجلـ الدكَغ

 ًٖ الثٛغاث الُاةفُت والٗغكُت والخمُحز
ً
 .ٖغاقي بُٗضا

 

الن الفىعي ًٖ ئٖاصة هُيلت مإؾؿاث الضولت، وعحٕى الٗاملحن فيها ممً احبروا  -٤ ؤلٖا

 .ْاةفهم ألي ؾبب وانٖلى جغن و 

 

صعاؾت اإلاىازُم والاجفاكُاث م٘ الضٌو ألازغي والكغواث الضولُت التي جم جىكُٗها بٗض  -٥



الاخخالٌ وحٗضًلها ئطا واهذ مسالفت إلاهالح الٗغاق ووكٗذ بؿبب جىحُه اإلادخل أو زُاهت 

غاف التي جمذ فيها مغاٖاة م هالح أًٖاء خيىماجه، وؤلابلاء ٖلى الاجفاكاث م٘ ألَا

اتها  .الجمُ٘ وواهذ مىهفت بمدخٍى
 

 
ا
 :املحور الدبلوماس ي: ثاهيا

 

ئٖاصة بىاء ألاحهؼة الضبلىماؾُت التي ؾخىاحه الٗالم الخاعجي للضفإ ًٖ الٗغاق،  -١

حر اإلاإهلت  .وجىلُت البٗثاث الضبلىماؾُت مً الٗىانغ الفاؾضة ٚو

 

ُف اإلاهجٍغ -٢ ً في الخاعج في الؿفاعاث ئلٛاء الؿفاعاث التي ال أهمُت لها، وجْى

 . واللىهلُاث بدؿب الىفاءة

 

الٗمل ٖلى بظٌ الجهىص الضبلىماؾُت الالػمت الؾترحإ أًت أعاض ي جم اٚخهابها أزىاء  -٣

ٌ ما  الحغوب الؿابلت أو هدُجت مسالفت اللىاهحن الٗغاكُت والضولُت، واإلاُالبت بخٍٗى

 .جدمله الٗغاق مً زؿاةغ ماصًت ومٗىىٍت

 

ي مً زالٌ خمالث ٖالكاث ٖامت مىثفت؛ إلنالح الًغع اإلاٗىىي الظي أناب الؿع -٤

 .نىعة الضبلىماؾُت الٗغاكُت في الخاعج أزىاء الاخخالٌ

 

 . جلضًم الخضماث الالػمت للجالُاث الٗغاكُت في الخاعج وخل مكاولها اإلاؼمىت -٥

 

 :مع دول الجوار العالكة: ثالثا

 

خباع ٖالكاث الٗمل ٖلى ئهجاػ اجفاكُت قام -١ لت وواملت وصاةمت م٘ ئًغان جأزظ بىٓغ الٖا

 . خؿً الجىاع واإلاهالح اإلاخباصلت

 

 . ئهجاػ اجفاكُت صولُت خٌى مُاه الخلُج ؤلاكلُمُت وزغواتها مً الىفِ والٛاػ -٢

 

٣-  
ً
اؾترحإ خلىق الٗغاق الىفُُت في الحلٌى الحضوصًت م٘ ئًغان، وجغؾُم الحضوص وفلا



تراف بأي جغؾُم للحضوص بٗض ٖام الجفاكُت الجؼا ضم الٖا  .2003ةغ ٖو

 

ئٖاصة ألاؾغي واإلاسُىفحن في ئًغان أخُاء أو قهضاء ئلى الٗغاق، مىظ الحغب ألاولى ئلى  -٤

غ اليامل، وحؿلُم مجغمي الحغب الظًً هغبىا إلًغان أو الهاعبحن الجضص  ًىم الخدٍغ

 في الٗغاق
ً
 .إلاداهمتهم كاهىهُا

 

يي واإلاهاو٘ والُاةغاث  ئعحإ ممخلياث -٥ الضولت الٗغاكُت التي نهبذ بٗض الٛؼو ألامٍغ

 
ً
ًها مالُا  . وكُ٘ الُٛاع وألاؾلحت وآلازاع، أو حٍٗى

 

 .ئٖاصة ألامىاٌ الىلضًت واإلاىاص الُٗيُت وآلازاع التي هغبذ ئلى ئًغان أزىاء الاخخالٌ -٦

 

وخل مىيٕى الؿضوص  نٌى ئلى خل حظعي م٘ جغهُا وئًغان بكأن كًُت اإلاُاهالى  -٧

ت ًٖ نهغ صحلت وقِ الٗغب،  اإلالامت ٖلى عوافض نهغي صحلت والفغاث والغوافض اإلالُٖى

 مغيُا ًىفل ٖضم خغمان الٗغاق مً خههه اإلااةُت فيهما
ً
 . خال

 

 مً الٗغاق  مىظ -٨
ً
 1661اؾترحإ ألاعاض ي الٗغاكُت وخلٌى الىفِ التي ؾلخذ حىعا

 املحوران العسكزي وألامني

 
 

 
ا
 :اللوات املسلحة: أول

 

اؾخلاللُت اللىاث اإلاؿلحت وخُاصًتها، والٗمل ٖلى اإلادافٓت ٖلى أمً الٗغاق  -١

 .والٗغاكُحن بدُاصًت صون جدحز لفئت أو َُف أو كىة ؾُاؾُت أو الؿلُت

 

ً مً أي اٖخضاء  -٢ جغؾُش الٗلُضة اللخالُت للجِل الٗغاقي اللاةمت ٖلى خماًت الَى

 .الكٗب وئطالله زاعجي، ولِـ كم٘

 

 . ئٖاصة هٓام الخجىُض بأؾلىب مىُلي وهٓامي -٣

 

ت وئٖاصة جىُٓمها -٤  .جأهُل الجامٗاث واإلاٗاهض واإلاضاعؽ الٗؿىٍغ



 

غ اللاةم منها وجدؿحن كضعاجه -٥ ت وجٍُى  .ئٖاصة بىاء اإلاٗؿىغاث واللىاٖض الٗؿىٍغ
 

مياهاث الفىُت الالػمت ججهحز الجِل الٗغاقي باألؾلحت والخجهحزاث واإلاٗضاث وؤلا  -٦

ً والكٗب  .لخمىُىه مً أصاء واحبه في الضفإ ًٖ الَى
 

، مً اإلاىاص التي ٌؿهل جهيُٗها بىاؾُت  -٧
ً
جىفحر مخُلباث اللىاث اإلاؿلحت مدلُا

غ الهىاٖاث  َىاكم الفىُحن اإلاىحىصًً في الضازل أو الٗاةضًً مً الخاعج، وجٍُى

 .اإلاخىؾُت وفم مغاخل ػمىُت مدضصة
 

ت لؿض الثٛغة  -٨ ت ئلى الخاعج لضعاؾت الٗلىم الٗؿىٍغ ئعؾاٌ البٗثاث الٗؿىٍغ

غ الىىعي للمؿاٖضة في بىاء الجِل  الىاقئت ًٖ ؾىىاث الاخخالٌ، وبهضف الخٍُى

ت الحضًثت اإلاخٗللت بالىٓم وأؾالُب اللخاٌ وأهىإ  ، والؾُما في اإلاجاالث الٗؿىٍغ
ً
ٖلمُا

 .ألاؾلحت والخلىُاث الحضًثت
 

اًت الا  -٩ هخمام الفٗلي بأفغاص اللىاث اإلاؿلحت ٖلى ازخالف صعحاتهم وجىفحر الٖغ

ت، والؾُما ما ًخٗلم منها بالجىاهب اإلاِٗكُت : الالػمت لهم بيل أقيالها اإلااصًت واإلاٗىٍى

اًت الاحخماُٖت  .والٖغ

 
ا
 :ألاجهزة ألامىية: ثاهيا

 

ضاء في الخاعج، ئٖاصة بىاء ألاحهؼة ألامىُت؛ ألصاء واحباتها في خماًت  -١ الٗغاق مً ألٖا

 .وخماًت اإلاىاَىحن وجثبُذ خالت الاؾخلغاع في الضازل

 

ىُت، وئزًاٖها إلالخًُاث الضؾخىع  -٢ عبِ ألاحهؼة ألامىُت بمىٓىمت للغكابت الَى

واللىاهحن الىافظة للحُلىلت صون ابخٗاصها ًٖ ألاهضاف اإلاغؾىمت لها، ويمان ٖضم 

 .ججاوػها لهالخُاتها

 

مل ٖلى مغاحٗت ٖمل الجهاث ألامىُت اإلاٗىُت بالىزاةم الغؾمُت للمىاًَ الٗ -٣

الٗغاقي، ومٗالجت الخلل الىبحر الظي أناب مىٓىمت مىذ هظه الىزاةم لٛحر الٗغاكُحن 

وئلٛاء حمُ٘ قهاصاث الجيؿُت الٗغاكُت التي نضعث بٗض الٛؼو . بٗض الاخخالٌ

يي بٛحر خم، ومىدها إلاً ٌؿخدم فلِ؛ لً مان جدلُم امً اإلاجخم٘ ومى٘ ألامٍغ



 .مداوالث ازتراكه

 

اًت الالػمت لهم بيل أقيالها -٤ : الاهخمام الفٗلي بمىدؿبي ألاحهؼة ألامىُت وجىفحر الٖغ

ت  .اإلااصًت واإلاٗىٍى

 

 املحور الاكتصادي   

 

ض اؾخمغاعها وخماًتها وؾِ ٖىانف الؿُاؾت والهُمىت، ٖلُه  ٍغ ض بىاء صولت ٍو مً ًٍغ

، هما جفٗل صٌو ٖضًضة في الٗالم،  يمان اكخهاص في مىخهى الخىُٓم والخسُُِ واللىة والخىٕى

ٌٌ ٖضًضة صمغث بؿبب الحغوب ولىنها نهًذ مً عوامها، واوٗم هللا ٖليها بٗلٌى  وهىان صو

اكخهاصًت زُُذ وهجحذ في بىاء صٌو ٖٓمى بأعيها وقٗبها ومجخمٗها وزلافتها ونىاٖاتها 

ملتها حرهموكض وهب هللا لى. ٖو  فيها مً الثرواث أيٗاف ما ًدخاحه الٗغاكُىن، ٚو
ً
ومً . ا أعيا

 :هىا فان زُىاث البرهامج الاكخهاصي الظي هيكضه ًيبغي أن جخًمً آلاحي

 

ت خلُلت وقاملت ٖلى حمُ٘ الهٗض، وفي اإلاجاالث الاكخهاصًت  -١ وي٘ زُت جىمٍى

ت والهىاُٖت والخضمُت والؼعاُٖت  لثروة الحُىاهُت والخضماث وابمسخلف أهىاٖها الخجاٍع

ت  . وفم جىكُخاث ػمىُت ًغاعي فيها ٖامال الىكذ وألاولٍى

 

ت -٢ وعفضها بالىفاءاث . ئٖاصة هُيلت وػاعة الخسُُِ مً أحل اللُام بالخُت الخىمٍى

ٗها ؼ مهامها وحؿَغ  . والىسب الٗلمُت لخٍٗؼ

اكت الىهغباةُت والىكىص، جأهُل البيُت الخدخُت مً قبياث الُغق واإلاُاه واإلاجاعي والُ -٣

٘ الخىمُت  .وئوكاء الجضًض منها بأؾٕغ مضة ػمىُت ممىىت؛ لٛغى الكغوٕ في جىفُظ مكاَع

 

ل الٗغاق ئلى بلض ال جخجاوػ وؿبت  -٤ الٗمل ٖلى اللًاء ٖلى البُالت والؿعي لخدٍى

لخدلُم والؿعي . مً اللىة الٗاملت) ٪4.5(البُالت فُه اليؿبت الٗاإلاُت اإلاؿمىح بها وهي 

غ  . طلً زالٌ الٗامحن ألاولحن مً الخدٍغ

 

يي وبٗضه -٥ وئلٛاء أي . ئلٛاء اللغوى الىهمُت والاؾخٛاللُت التي وكٗذ كبل الٛؼو ألامٍغ



ٌ الٗغاكُحن ًٖ ألايغاع التي  ، والٗمل ٖلى حٍٗى
ً
ًاث اإلاىكٗت ؾابلا هٕى مً أهىإ الخٍٗى

خضاء ٖليهم أنابتهم مً ول حهت  .أؾهمذ في الٖا

 

خماص ٖلى اإلاىاعص اإلادلُت وئٖاصة ). الهىاٖت بضٌ الاؾخحراص(الٗمل وفم مبضأ  -٦ وطلً بااٖل

اث  ت، والبتروهُماٍو ٘ ؤلاؾتراجُجُت اإلاخىكفت همهاو٘ ألاؾمضة الىُماٍو حكُٛل اإلاكاَع

ت وألاصواث اإلاجزلُت الىهغباةُت والىعق، ووافت اإلاىاص  وؤلاؾمىذ والؼحاج والهلب وألاصٍو

 .ألازغي ؤلاوكاةُت 

 

يي -٧ ش الٛؼو ألامٍغ  بٗض جاٍع
ً
 .ئٖاصة ملىُت اإلاهاو٘ الحيىمُت اإلاهاصعة أو اإلاباٖت نىعٍا

 

ىُت ؤلاهخاحُت اإلاخىافؿت واإلاخُىعة لخسفُف الًِٛ ٖلى   -٨ حصجُ٘ الهىاٖاث الَى

الجهض الحيىمي وطلً بخىفحر اللغوى للمهاو٘ الثابخت طاث حضوي باصاعة الفىُحن والٗماٌ 

ً َبلت نىاُٖت الٗغاك بُت إلاضص مدضصة، وبظلً ًخم جيٍى فاءاث الًٍغ  ًٖ ؤلٖا
ً
ُحن، فًال

غ  .وؾُى ٌٗخمض ٖليها في زلم خالتي اإلاىافؿت والخٍُى

 

 لخمىحن الضولت مً الاؾخحراص والحفاّ ٖلى كىة  -٩
ً
جُا عف٘ كُمت الضًىاع الٗغاقي جضٍع

 .الىي٘ اإلاالي للضولت

 

ضص     ؾيانها، جخىفغ فيها ئوكاء مىاَم نىاُٖت ئهخاحُت  -١٠  لحجمها ٖو
ً
ليل مدافٓت وفلا

الُغق  والخضماث الغةِؿت، واإلاؿاخاث اإلاُُٛت إلاٗٓم مخُلباث الهىاٖاث والحغف 

 . الخفُفت واإلاخىؾُت، واؾدُٗاب أهبر ٖضص مً الٗاَلحن فيها

 

غ اللغي وعف٘ مؿخىاها الخضمي لخلغب مً مؿخىي اإلاضن ومخُلباتها -١١  . جٍُى

 

 ئوكاء ٖضة مضن حضًضة وهمىطحُت جدؿ٘ ول واخضة منها لـ  -١٢

غاءاث والخضماث، وفم ) ٢-١( ملُىن وؿمت في مىاَم مسخلفت، وحصجُ٘ الؿىً فيها باإٚل

 .عؤٍت ؾلُمت وجسُُِ هاضج لخسفُف الًِٛ ًٖ الٗانمت

 



بُ٘ اإلاهاو٘ الحيىمُت الخفُفت وقبه اإلاخىؾُت لللُإ الخام بأؾلىب ٖلني  -١٣

ُاء فغنت ليل الٗغاكُحن صون جمُحز، بهضف الترهحز الحيىمي ٖلى الهىاٖاث كاهىو ي إٖل

ؤلاؾتراجُجُت وحصجُ٘ الكغواث الهىاُٖت الضولُت باإلاكاعهت م٘ قغواث ٖغاكُت أو بضونها 

 .إلوكاء اإلاهاو٘ لٛغى جؼوٍض الٗغاق أو الخهضًغ ؤلاكلُمي

 

وكاةُت والهىضؾُت والىهغباةُت الؿماح للٗغاكُحن بخأؾِـ قغواث اإلالاوالث ؤلا -١٤

واإلاُياهُىُت مكاعهت م٘ قغواث صولُت ناخبت ازخهام؛ وطلً الهدؿاب الخبرة 

 م٘ الخبراث اإلاُلىبت اإلاىدؿبت 
ً
والخُبُم بدُث ًمىً للٗغاقي في اإلاؿخلبل الٗمل مؿخلال

 .وجدذ اإلاؿإولُت اإلاكغوَت في الٗلىص م٘ هظه الكغواث

 

ىُ -١٥ ت ؤلاهخاحُت مً الغؾىم الجمغهُت ٖىض اؾخحراص اإلاىاص الخام ئٖفاء الهىاٖاث الَى

بُت إلاضص مدضصة فاءاث الًٍغ ، وقمىلها باإٖل
ً
 .والخٗبئت والخٛلُف ٚحر اإلاخىفغة مدلُا

 

ُت الٗغاكُت بكيل ٖلمي لخيىن حهاػ عكابي  -١٦ ئٖاصة جأهُل صاةغة اإلاىانفاث والىٖى

اإلاىاص اإلاؿخىعصة ٖلى خض ؾىاء لحماًت وجىفُظي مؿخلل وفٗاٌ ًغاكب الهىاٖت اإلادلُت و 

 .اإلاىاًَ الٗغاقي واإلاؿتهلً

 

 .مى٘ الجهاث الضولُت مً الخٗامل بكغاء وبُ٘ أؾهم الكغواث اإلادلُت -١٧

 

حره في البىىن الٗغاكُت  -١٨ الىكف ًٖ خؿاباث ألافغاص الظًً ػاولىا الٗمل الؿُاس ي ٚو

 .اكُحنأزىاء الاخخالٌ، ومداؾبت ول مً نهب أمىاٌ الٗغ 

 

يها -١٩ الؿُاخت الضازلُت والؿُاخت : وي٘ زُت اؾتراجُجُت لخفُٗل كُإ الؿُاخت بىٖى

 . الخاعحُت

 

ت في يىء  -٢٠ ٗاث اإلاىاؾبت لخىُٓم الجىاهب الاكخهاصًت والاؾدثماٍع ؾً الدكَغ

غ  .مخُلباث مغخلت ما بٗض الخدٍغ

 



 محورا الطاكة واملعادن

 

 ٖلى و  -١
ً
جُا خماص جضٍع خماص ألاهبر ٖلى جسفٌُ الٖا اعصاث الىفِ في محزاهُت الضولت، والٖا

الهىاٖت وؤلاهخاج اإلادلي والخهضًغ هما هى الحاٌ م٘ ٖضص هبحر مً الضٌو التي ال جملً 

 .الىفِ

 

 ليافت اإلاكخلاث الىفُُت واإلاىخجاث اإلاؿخسغحت مً الىفِ ولِـ  -٢
ً
حٗل الٗغاق مهضعا

 لها
ً
ىث مياةً  وطلً بدصجُ٘ اللُإ الخام. مؿخىعصا ٖلى ئوكاء مهاو٘ ئهخاج ٍػ

واإلاؿاٖضة في جهضًغها _ بدىم جىفغ اإلااصة ألاولُت_الؿُاعاث وفم اإلاىانفاث الضولُت 

لُا وآؾُا  . للضٌو اإلاجاوعة وأفٍغ

 

للىكف والحفغ والخهفُت والخهضًغ، ) الىفُي(ئٖاصة جأهُل الجهاػ الٗغاقي البكغي  -٣

 .  لجضص في هظا اللُإوئوكاء ولُت أو مٗهض زام للُالب ا

 

 .الٗمل ٖلى اؾخٛالٌ اإلاىاعص ألازغي والٛاػ الُبُعي ووكف الهضع الحانل فُه -٤

 

ئًداص مهاصع الُاكت البضًلت وآلامىت وطلً باالؾخفاصة مً الُاكت الكمؿُت، وزانت  -٥

حرها مً الاؾخسضاماث؛ لخسفُف  ، ٚو غ الكىإع وؾلي اإلاؼإع للمىاٌػ والخضفئت وجىٍى

 .ِٛ ٖلى اإلادُاث الىهغباةُت، وئوكاء مهاو٘ إلهخاج الُاكت الخًغاءالً

 

 محورا الزراعة والثروة الحيواهية

 

ٖاف قٗب الغافضًً مىظ آالف الؿىحن ٖلى الؼعاٖت، وابخىغ اللىىاث وأؾالُب الغي 

م مً كلت اإلاُاه في الؿىىاث ألازحرة لٗىامل هثحرة؛ فان  بفًل مُاه صحلت والفغاث، وبالٚغ

إلميان الخٗامل بما هى ممىً ئلى أن ًخم ئًجاص خل إلاكيلت الؿضوص م٘ جغهُا والانهاع اإلاكترهت با

ظًت ؤلاؾتراجُجُت ومخُلباث الحُاة، وبىاًء ٖلُه ًيبغي اللُام باآلحي  :م٘ ئًغان؛ وطلً لخىفحر ألٚا

 

 للحض ألاصوى مً اإلاُاه -١
ً
اث وفلا اإلاخىفغة  جىُٓم الغي واؾدثماع الؿضوص وأهىإ اإلاؼعٖو



واؾخٗماٌ هٓم الغي الحضًثت لخللُل . للىنٌى ئلى أٖلى وؿبت اؾدثماع للؼعاٖت والُاكت

ِ بها، وئًهاٌ اإلاُاه ئلى اهبر عكٗت ػعاُٖت مً اعى  ضم الخفٍغ همُاث اإلاُاه اإلاؿتهلىت ٖو

 .الٗغاق إلاى٘ الخصحغ وعف٘ ؤلاهخاج

 

اإلالىُت الهاصعة بٗض الٛؼو ئلى  اؾترحإ ألاعاض ي الؼعاُٖت الحيىمُت وئلٛاء ؾىضاث  -٢

 . أفغاص أو حهاث وحمُٗاث قاعهذ بضٖم الاخخالٌ وخيىماجه

 

ت باأللٛام والؾُما في حىىب الٗغاق وقغكه؛ لٛغى الاؾخفاصة  -٣ جىُٓف ألاعاض ي اإلاؼعٖو

خم طلً بخأؾِـ قغواث ٖغاكُت مخسههت مً . منها في الؼعاٖت والخهضًغ الؼعاعي ٍو

حت اإلاضعبحن ٖلى هظا الٗمل ملابل أحىع مٗلىلت وصٖم خيىمي وقٗبي أفغاص اللىاث اإلاؿل

غ ٖملها  .لخٍُى

 

ىُت قاملت جلىم ٖلى) الىسلت(ئٖاصة الحُاة لغمؼ الٗغاق  -٤ حصجُ٘ ػعاٖت : وفم زُت َو

هسلت الٗاةلت في ول بِذ، وجأؾِـ قغواث فغصًت أو حماُٖت جؼوصها الحيىمت بلغوى 

ت، وجأهُل  ألاًضي الٗاملت في هظا اإلاجاٌ مِؿغة الؾخيؿار الىسل وجىػَٗ ها بأؾٗاع عمٍؼ

ب وجللُذ وججمُ٘ الخمىع بالغافٗاث  وعفضه بٗماٌ ػعاُٖحن م٘ اإلاٗضاث اإلاُياهُىُت للخىٍغ

 . بأحىع مسفًت حؿمذ بالخهضًغ الىٓامي

 

حن  -٥ جىمُت ػعاٖت اإلادانُل والؼعاٖاث اإلاؿخفُضة مً الُٛاء الىسُلي، وجثلُف اإلاؼاٖع

نيبال مىً هىا الاؾخفاصة مً الخبراث . فىاةض الجمت لهظه الخُىة لالكخهاص الَى ٍو

حن  ٘ الحهٌى ٖلى الىخاةج الفٗلُت وؤلاًجابُت التي ؾدصج٘ اإلاؼاٖع الخاعحُت بهضف حؿَغ

ً في هظا اللُإ اإلاهم  .واإلاؿدثمٍغ

 

٦-  
ً
بها؛ خفاْا ىام إلاضة ػمىُت مإكخت، والحض مً ٖملُاث تهٍغ ٖلى الثروة مى٘ جهضًغ ألٚا

 ألؾٗاع اللحىم للمىاًَ الٗغاقي
ً
 . الحُىاهُت وجسفًُا

 

ئوكاء مغاهؼ جغبُت ألابلاع وئٖاصة جأهُل اإلاىحىص منها، وجىفحر الضٖم الحيىمي مً زالٌ  -٧

 .ئٖفاءاث الخهضًغ
 

جىفحر الضٖم إلاؼإع الضواحً اإلادلُت للىنٌى ئلى مؿخىي الاؾخحراص وصٖم هظا اللُإ  -٨



ل ال  .ٗغاق ئلى بلض مهضع للحىم الضواحًلخدٍى

 

لها وجهضًغها  -٩ ٘ ػعاٖت ألاؾمان وفم قغوٍ صحُت وبُئُت، زم حؿٍى حصجُ٘ مكاَع

 .بالخٗاون م٘ قغواث ألاؾمان الضولُت
 

بت مً مهاصع اإلاُاه،  -١٠ الف في ألاعاض ي اللٍغ الدصجُ٘ اإلاُلم للهىاٖاث و ػعاٖت ألٖا

جأهُل مهاو٘ ألالبان الحيىمُت وفخذ اإلاجاٌ للمهاو٘ اإلاخٗللت باأللبان ومىخجاجه، وئٖاصة 

 .الخانت للخىافـ
 

٘ الُٛاء الىباحي والٛاباث للىكاًت مً آفت الخصحغ -١١  .جىفُظ مكاَع
 

غ الؼعاٖت وئهخاج الللاخاث، وفي ملضمتها مغهؼ  -١٢ ئٖاصة بىاء حمُ٘ الضواةغ البدثُت لخٍُى

غ والبدث  .ئباء للخٍُى

 ليممحورا التربية والتع
 

 وخًاعاث، لظلً 
ً
 وجغف٘ كُمت اإلاىاًَ، بِىما يهضم الجهل صوال

ً
 وأمما

ً
الٗلىم جبني صوال

ًيبغي جىفُظ أهٓمت ئلؼامُت ٖلمُت ٖلى الٗاةلت وهُيل الضولت زم وكغ الخٗلُم الظي ؾُيىن 

 اإلافخاح السحغي لنهًت ألامت والاكخهاص واإلاجخم٘، ألن الجهل والخغافاث جلخل مسُُاث الخىمُت

مىً هىا اللُام باآلحي. هما جلخل البكغ  :ٍو

 

جُبُم هٓام الخٗلُم اإلاجاوي ليافت اإلاغاخل الضعاؾُت م٘ جؼوٍض الُالب باإلاؿخلؼماث  -١

 .الضعاؾُت وافت
 

يها -٢ ني فٗاٌ لللًاء ٖلى ألامُت بىٖى وأمُت ) اللغاءة والىخابت(الخللُضي : وي٘ بغهامج َو

 .الحاؾىب
 

فاٌ والٗمل ٖلى الخداكهم غب اإلاضعس ي و الحض مً ْاهغة الدؿ -٣ مى٘ حكُٛل ألَا

ؿُت وافت  .باإلاضاعؽ، وجفُٗل الهُئاث الغكابُت للمغاخل الخضَع
 

بىاء اإلاضاعؽ الابخضاةُت واإلاخىؾُت في اكهغ وكذ ممىً وفم ألاؾالُب الحضًثت  -٤

ضاص حُل هفىء مً اإلاٗل. الٗلمُت لإلوكاء محن بٗض وئوكاء مضاعؽ جُبُلُت للمٗلمحن، إٖل

 . الخسغج



 

اًت اإلاىهىبحن مً الُلبت وئوكاء  -٥  بٗض ( مضاعؽ ألاطهُاء)ٖع
ً
اإلاسههت للمخفىكحن طهىُا

 . اإلاغاخل الابخضاةُت واإلاخىؾُت
 

م وافت الكهاصاث الهاصعة بٗض  -٦ مً الجامٗاث واإلاٗاهض بيافت  2003ئٖاصة جلٍى

 .صعحاتها
 

والاكؿام الضازلُت م٘ الخضماث ألاؾاؾُت  بىاء اإلاجمٗاث الؿىىُت للُالب والُالباث -٧

 .لها
 

جي اليلُاث ئلى الجامٗاث الٗلمُت إلاسخلف  -٨ ئعؾاٌ البٗثاث الضعاؾُت مً زٍغ

ملي ٌٗىص للمكاعهت في بىاء  الازخهاناث في آؾُا وأوعبا وطلً لهى٘ حُل حضًض ٖلمي ٖو

 . الٗغاق

٘ الضولت جأؾِـ اليلُاث واإلاٗاهض اإلاهىُت للحهٌى ٖلى حُل فني  -٩ هىضس ي ٌُٛي مكاَع

ىفغ أًٍض ٖاملت مضعبت ومإهلت  .واللُإ الخام الهىاعي ؤلاهخاجي وؤلاوكاتي، ٍو

 

ئٖاصة اإلاضعؾحن وؤلاصاعاث الٗلُا للجامٗاث واليلُاث والهُئاث الٗلمُت التي جم  -١٠

م اليلُاث والجامٗاث التي فخدذ بٗض 2003جهجحرها أو ئكهائها بٗض  ، وئٖاصة جلٍى

 لًىابِ ٖلمُت صكُلت وهؼيهتالاخ
ً
 .خالٌ وفلا

 

اصة هخابت اإلاىاهج الضعاؾُت إلاسخلف اإلاغاخل الضعاؾُت  -١١ ت ٖلُا إٖل جأؾِـ لجىت جغبٍى

 .2003وئنالح الخلل الحانل فيها بٗض الٛؼو ؾىت 

 

 املحور الاجتماعي

 

ٗاث اللاهىهُت اإلاىاؾبت في اإلاجاٌ الاحخماعي اإلاغاُٖت إلاخُلباث -١ مغخلت ما  ؾً الدكَغ

غ  .بٗض الخدٍغ

 

ازُت؛ وفسح اإلاجاٌ لها  -٢ ت وؤلٚا جىُٓم ٖمل مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي واإلاىٓماث الخحًر

 .بالٗمل؛ لٛغى جىفحر وؾاةل صٖم للجهض الحيىمي في اإلاجاالث الاحخماُٖت وؤلاوؿاهُت



 

وي٘ الخُِ الالػمت لخدهحن اإلاجخم٘ مً زالٌ جِؿحر ؾبل الؼواج ومخُلباجه،  -٣

٘ الؼواج الجماعيو   .صٖم مكاَع

 

 محور الخدمات 
 

 ًسخو بـ -١
ً
يُت(جأؾِـ حهاػ مؿخلل مالُا للؿىىاث الخمـ ألاولى بٗض ) البُاكت الخمٍى

غ ٖلى أن ًخىلى هظا الجهاػ بالخٗاون م٘ وػاعة الخجاعة جؼوٍض الٗاةلت الٗغاكُت باإلاىاص . الخدٍغ

ت بهىعة صاةمت ومىٓمت ًغاعى فيها أفًل  الٛظاةُت الغةِؿت، وبٌٗ اإلاىاص الًغوٍع

ُاث خماًت للصحت الٗامت ً والخىػَ٘ . الىٖى ت الاؾخحراص والخسٍؼ يىن لهظا الجهاػ خٍغ ٍو

مىىه الاجفاق م٘ الحيىماث والضٌو . اإلاباقغ بهىعة ٖاصلت صون جمُحز لخخىلى ػعاٖت ما ال ٍو

، فخىسفٌ بظلً ًؼعٕ في الٗغاق أو جسهُو مهاو٘ للٗغاق حُٛي اإلاىاص اإلاُلىبت ؾىٍى
ً
ا

 .كُمت الاؾخحراص زانت ئطا ما جم الخباصٌ ملابل الىفِ الخام

 

ً الٗغاكُحن في الضازل والخاعج،  -٢ جلضًم اإلاؿاٖضاث و ئَالق مكغوٕ لضٖم اإلاهجٍغ

م نىضوق زام لهظا الٛغى والٗمل ٖلى جىفحر . الفىعٍت والضٖم اإلاالي لهم ًٖ ٍَغ

وصٖم ججمٗاث ٚحر الغاٚبحن منهم بظلً وجىفحر  الؿبل لٗىصة الغاٚبحن منهم بالٗىصة،

 .الخضماث ألاؾاؾُت لهم

 

جؼوٍض ول بِذ ٖغاقي بالُاكت الىهغباةُت، زم الخدٌى لتزوٍض اإلاهاو٘ وافت وبظلً حٗىص  -٣

 .الحُاة  الُبُُٗت والضعاؾُت والهىاُٖت وؤلاهخاحُت في فترة كهحرة ال جخجاوػ زالزت أٖىام

 

 إلوكاء  الؿعي لخىفحر الؿىً -٤
ً
م خملت مىؾٗت حضا اإلاالةم ليل ٖاةلت ٖغاكُت ًٖ ٍَغ

 .الخجمٗاث الؿىىُت الجضًضة، وجأهُل اللضًم منها

 

ت الغةِؿت، والٗمل ٖلى فخذ مغاهؼ حضًضة مىػٖت ٖلى أهداء  -٥ جأهُل اإلاغاهؼ الخجاٍع

ٗت للمإن والبًات٘  .الٗغاق؛ لٛغى يمان ٖملُت اهخلاٌ هفإة وؾَغ

 

 الطفلمحورا املزأة و 



 

ً، ئن حٗلمذ وعف٘ قأنها  ألام ٖمىص الضاع والٗاةلت، هي اإلاضعؾت ألاولى إلاً ًىلض للَى

 
ً
لُىا . ؾحرجف٘ الجُل واإلاجخم٘ مٗا لضًىا اإلاالًحن مً اليؿاء ٚضع بهم الٛؼاة ومً حاء مٗهم ٖو

ً والغحاٌ غها فهي جبني الَى  . الىفاء بدماًتها وجٍُى

 

ُف جىفحر الٗمل اإلاىاؾب للمغأة  -١ في اللُإ الٗام أو الخام بمؿاٖضة حهاػ الخْى

غه الؾدُٗاب خاالث البُالت بكيل ٖام وئوكاء صوعاث اإلاهً . اإلاغهؼي الظي ًيبغي جٍُى

اصة مضازُلهً اإلاالُت  .إلاؿاٖضة ألاعامل والفخُاث ٖلى حٗلم مهً خغفُت حؿهم في ٍػ

 الٗىاًت اإلاغهؼة باألعامل وجسهُو مٗىهاث مالُت إلاً ال ج -٢
ً
 . جض مىعصا

 

م للمغأة -٣  . ئًجاص خل إلاكيلت الؿىً الالةم والىٍغ

 

 .جىفحر فغنت الخٗلُم ؤلالؼامي لألًخام -٤

 

اًت صحُت زام باإلاغأة والُفل مإهل لخلضًم الخضماث اإلاثلى في هظا  -٥ ئكامت هٓام ٖع

ت للمىالُض واإلاٗىكحن منهم هدُجت اؾخسضام أؾلحت الُىعاه  .ُىمالؿُاق، وجىفحر ألاصٍو

 

ٗاث اإلاىاؾبت لٓغوفها الخانت، والؾُما في  -٦ مغاٖاة أونإ اإلاغأة الٗاملت وؾً الدكَغ

 .خالتي الحمل والىالصة

 

هم مغخلت  -٧ يي والٗىاًت بهم ختى بلٚى جأؾِـ صوع ألاًخام وعٖاًت ضحاًا الٛؼو ألامٍغ

 للم
ً
باصب الاؾخلالٌ الصخص ي، واؾخدضار أؾلىب هفالت الُدُم صازل الٗغاق وفلا

 .ؤلاؾالمُت واللاهىن 
 

 محورا الشباب والزياضة
 

للض فلض قبابىا َُلت الٗلىص الؿابلت مؿخلبله . صولت ال جغعى أحُاٌ الكباب ال زحر فيها

 أو جدمل أهىاٌ سجىن 
ً
 وقهُضا

ً
ني والفىغي، والىثحر منهم أنبذ أؾحرا اكخه واججاهه الَى َو

ىا بٗىن هللا هي وؾاةل الترهحز ٖلى مسخلف أٖماع وال قً أن أؾـ بىاء صولخ. الاخخالٌ وخيىماجه

ُفُت أو ئهخاحُت، ومً هظه : الكباب وجىٕى الازخهاناث واإلاىاهب هىضؾُت أو زضمُت أو ْو



 :الىلاٍ جبضأ الضولت

 

مت ليل قاب وقابت  -١  .اللًاء ٖلى البُالت بخىفحر الٗمل واإلاىعص والحُاة الىٍغ
 

تجىفحر الضعاؾاث اإلاهىُت والجامٗ -٢  .ُت اإلاجاهُت باللٛخحن الٗغبُت وؤلاهيلحًز

 

 . الًمان اإلاٗاش ي للٗاَلحن إلاضة مدضصة -٣

 

 .جأؾِـ مٗاهض الابخياع والخفىق، وجىفحر البٗثاث والضعاؾاث اإلاجاهُت للمخفىكحن -٤

 

الخىحه ؤلالؼامي ليكغ الٗلىم والحاؾىب في ول مدافٓت ومضعؾت وهُئت، وصمج  -٥

الٗلمي الٗالمي وئَالٖهم ٖلى ججاعب جُىع أحُاٌ الكباب في الكباب في زًم النهىى 

 .أماهً مسخلفت مً الٗالم

 

ايُت في ألاخُاء، وحكُِض اإلاالٖب بدُث ًيىن  -٦ اوكاء اإلاغاهؼ الكبابُت والؿاخاث الٍغ

 .ليل مدافٓت مالٖبها وكاٖاتها الضولُت واإلادلُت

 

 املحوران اللاهووي واللضائي
 

، وبلض ًدىمه اللاهىن ًمىً ئنالخه 2003بالء هما هى خاٌ الٗغاق بٗض بلض بال كًاء ٌٗمه ال

 :بٗض الحغوب، ولظلً ؾِخم ما ًأحي

 

ئٖاصة بىاء اإلاإؾؿت اللًاةُت، ووحىب اؾخلالٌ اللًاة وخماًتهم وصٖمهم بدُاة  -١

 ً مت ومدترمت والاهخفاء بما ًدخاحىن م٘ ٖىاةلهم لُىُم بأخيام جغض ي هللا والَى هٍغ

  .ن ومى٘ الًغع واإلاؿاؽ باإلاىاًَ ووكغ الٗضٌ واإلاؿاواةواللاهى 
 

يي،  -٢ الٗمل باللىاهحن الؿلُمت وئلٛاء اللىاهحن ٚحر الؿلُمت الهاصعة بٗض الٛؼو ألامٍغ

 .وخؿم الخضاُٖاث الىاقئت ٖنها

 

ئٖاصة الىٓغ في ألاخيام الهاصعة بتهم ؾُاؾُت أو ملفلت مىظ  ًىم الٛؼو وئٖاصة  -٣



 الحلىق ئلى م
ً
 أو قهُضا

ً
 خُا

ً
وئَالق ؾغاح . أو مً حٗغى للخٗظًبً اتهم أو خىم ْلما

يي والخضكُم م٘ اإلاتهمحن باعجياب أٖماٌ ئحغامُت ئن  ش الٛؼو ألامٍغ وافت اإلاٗخللحن مىظ جاٍع

 .واهذ صحُدت أو باَلت

  

ئوكاء لجان للبدث وئخهاء اإلافلىصًً بالخٗاون م٘ طويهم وحلب اإلاجغمحن واإلاؿإولحن  -٤

ئٖاصة حمُ٘ الٗغاكُحن اإلاٗخللحن في سجىن و . ًٖ ازخفائهم للمداهمت وفم اللاهىن الٗغاقي

 .الضٌو اإلاجاوعة وفم اللىاهحن وألاهٓمت الضولُت

 

غ هظه  -٥      اإلاهىت وئنالح ئٖاصة جىُٓم هلابت اإلادامحن والجمُٗاث اللاهىهُت بما ًدلم جٍُى

 .ؾمٗت اللًاء الٗغاقي واإلادامحن

 

ئٖاصة اإلاىاٌػ وألاعاض ي واإلاهاو٘ اإلاٛخهبت بحجت الاؾدثماع والخصخهت بٗض الٛؼو ئلى  -٦

أصحابها أو الضولت، ومٗالجت كًُت الٗلاعاث وألامىاٌ اإلاهاصعة كبل الاخخالٌ وخؿمها 

 .بكيل نهاتي

 

مداهمت ول مً جثبذ ئصاهخه في كًاًا الفؿاص والىؿب ٚحر اإلاكغوٕ باؾخسضام  -٨

وئلٛاء وافت . لٛاء ول ماصة كاهىهُت جخٗلم بالحهاهت مً اللًاء الٗغاقيوئ. الؿلُت

الترازُو اإلامىىخت للكغواث ألامىُت وفخذ الخدلُلاث في الجغاةم واإلاخىعَحن بها وحلب 

 .مىدؿبيها للمثٌى أمام اللًاء الٗغاقي

 

 .حر فيهائحغاء جلُُم حاص وخاػم ألويإ السجىن ومغاهؼ ؤلانالح وئنالح الخلل الىب -٩

 

جفُٗل مىيٕى خلىق ؤلاوؿان، وجأؾِـ مىٓمت ٖغاكُت قبه عؾمُت لهظا الكأن  -١٠

ومىخب إلاالخلت حغاةم الحغب؛ لٛغى الٗمل ٖلى ئههاف الٗغاكُحن حغاء الجغاةم التي 

حرهم وجلضًمهم  لحلذ بهم أزىاء مضة الاخخالٌ، ومخابٗت مجغمي الحغب مً الٗغاكُحن ٚو

 .لللًاء

 

 
 



 حي والبيئياملحوران الص

 

اًت صحُت وبغهامج زضمت احخماُٖت ًلىم ٖلى أؾاؽ جلضًم الخضماث  -١ ئوكاء هٓام ٖع

 .الُبُت اإلاضٖىمت مجاها

 

جأهُل اإلاؿدكفُاث واإلاغاهؼ الصحُت الخسههُت واإلاغاهؼ الصحُت ألاولُت، وبىاء  -٢

ما وب. مؿدكفُاث ومغاهؼ صحُت حضًضة وبما ًىاؾب الغكٗت الجٛغافُت ليل مدافٓت

ت في  ًًمً ونٌى الخضماث ليل مىُلت الخسفُف مً الؼزم ٖلى اإلاإؾؿاث اإلاغهٍؼ

 .الٗانمت واإلاضن الغةِؿت

 

باء واليىاصع الُبُت اإلاهاحغة -٣ اصة ألَا ىُت إٖل  .وي٘ زُت َو

 

ت وألاحهؼة  -٤ ت وبىاء هٓام جىػَ٘ صكُم وفٗاٌ لخىػَ٘ ألاصٍو ئٖاصة جأهُل مهاو٘ ألاصٍو

غاى، ووي٘ واإلاؿخلؼماث الُبُت ت اإلاسالفت للمىانفاث وألٚا ، ومى٘ اؾخحراص ألاصٍو

 
ً
ت اإلالىزت في اللاةمت الؿىصاء ومالخلتها كاهىهُا  . اإلاهاو٘ والكغواث التي جهضع ألاصٍو

 

ىي بمساَغ جلىر البِئت، وأٖضاص  -٥ اوكاء وػاعة زانت بالبِئت لخفُٗل الضوع الخٖى

ت بُئُت للٗغاق، وججمُ٘ مسلفاث الحغو  ب واإلاٗاصن اإلاكٗت بالُىعاهُىم، وئًجاص زاَع

 .خلٌى لها؛ لحماًت أحُالىا وأعايِىا

 

 . جأؾِـ مغاهؼ َبُت مخسههت لخضمت اإلاٗاكحن ٖامت ومٗاقي ضحاًا الحغب زانت -٦

 

 .جأهُل صوع اإلاؿىحن والعجؼة وئٖاصة جىُٓمها -٧

 

 املحوران إلاعالمي والثلافي

 

ً وجدمي ٖلٌى الكٗب وجُىع  الصحف وعحاٌ الللم حُىف باميانها أن جدمي الَى

غ مً  ت والاخترام والضٖم إلاً ؾعى لنهىى ألامت وجىٍى زلافت أحُاٌ بأهملها؛ لظلً ًجب مىذ الحٍغ



  .ججمض ٖلله أو اهدغف

 

الم الهاصق، وصاٖمت  والٗمل ٖلى أن جيىن مإؾؿاث الضولت الجضًضة ؾىٌض للصحافت وؤلٖا

المي وللىخاب وهلاباث ا  ال ًمىً أن لليكاٍ ؤلٖا
ً
لصحافت واإلاؿغح والفىىن، فبضونهم حمُٗا

مىً هىا اكتراح ما ًأحي. هنهٌ مً عوام الحغوب  :ٍو

 

 .حكىُل وػاعة للثلافت وهُئاث مؿخللت لإلٖالم -١

 

المُت والفىُت، وئنالح ما َالها مً يغع أزىاء -٢ مضة  جفُٗل صوع الىلاباث ؤلٖا

 .الاخخالٌ

 

ا -٣  .ث الصحفُتئنضاع كاهىن مىٓم للحٍغ

 

الم والؾُما اإلادُاث ؤلاطاُٖت واللىىاث  -٤ ٗاث اإلاىاؾبت لٗمل وؾاةل ؤلٖا ؾً الدكَغ

ضم جبُٗتها للؿلُت ىهُت، وبما ًًمً زضمتها للهالح الٗام ٖو  .الخلفٍؼ
 

 .ئوكاء صوع للثلافت في ول مدافٓت -٥

 

هؼ اإلادافٓاث ئوكاء اإلاإؾؿاث والبنى الالػمت إلاؼاولت اليكاَاث الثلافُت في مغا -٦

 .وألاكًُت والىىاحي

 

ؼ كُم الحُاة الٗغاكُت بيل  -٧ ؼ الثلافت الٗغاكُت وجىمُت اإلاىعور الكٗبي وحٍٗؼ حٍٗؼ

 .الؿبل اإلامىىت

 

غ زضماتها  -٨ الٗىاًت بخأهُل اإلاىخباث الٗامت وجىؾُٗها ووكغها في أعحاء البالص، وجٍُى

 .اإلالضمت للجمهىع 

 

اًت اللٛت الٗغبُت وئنضا -٩ خي للمجم٘ الٗلمي ٖع ع كاهىن زام بها، وئٖاصة الضوع الخاٍع

 .الٗغاقي بيل فغوٖه



 

ت والثلافُت للميىهاث الٗغاكُت  -١٠ جىُٓم اللىاهحن الخانت بالخهىنُاث اللٍٛى

لىي مماعؾت الٗالكت ؤلاوؿاهُت بحن أَُاف  ني ٍو وافت، وبما ٌٗؼػ مً البٗض الَى

 .اإلاجخم٘

 

ـ اللٛاث  -١١ لت التي جدلم الخىاػن بحن مخُلباث الاهخمام بخضَع ألاحىبُت بالٍُغ

الحاحت وىنها لٛت الٗلم اإلاٗانغة ومساَغ الخأزحر ٖلى اللٛت الٗغبُت والثلافت الؿاةضة 

 .في الٗغاق

 

غ كُإ الُباٖت واليكغ والخىػَ٘ وجأهُله إلاىافؿت هٓغاةه في البالص اإلاجاوعة -١٢  .جٍُى

 

 

 

 محورا الاثصالت واملواصالت
 

ئوكاء أهٓمت الاجهاالث الؿلىُت والفًاةُت والُغق والؿىً واإلاىاوئ وما ًخٗلم بها؛  -١

ماٌ الحيىمُت والصخهُت ت ألٖا  ًٖ  ؾٍغ
ً
 .فهي جبني اكخهاص الضولت والكٗب فًال

 

عزو الهىاجف الىلالت اإلامىىخت للكغواث ألاحىبُت بٗض الاخخالٌ ئٖاصة الىٓغ بجمُ٘  -٢

ٌ، واؾدبضالها ب كغواث مؿاهمت ٖغاكُت مدلُت حؿهم الحيىمت في مغاخلها صون حٍٗى

ألاولى بىهف عأؽ مالها، وجُغح أؾهمها في الؿىق للٗغاكُحن فلِ فُدهلىن ٖلى 

 هما هي
ً
 .أعباخها بضال مً ألاحىبي، م٘ اإلادافٓت ٖلى الُىاكم الٗغاكُت الٗاملت خالُا

 

غ الٗامل من -٣  ًٖ عبِ اإلاضن ئٖاصة جأهُل ؾىً الحضًض في الٗغاق، وجٍُى
ً
ها، فًال

الغةِؿت بكبياث حضًضة، مً أحل جسفٌُ ٖضص الؿُاعاث، وعبِ اإلاىاوئ واإلاىافظ 

 .الحضوصًت وافت
 

وجأؾِـ مغهؼ حىي . جىُٓم مُاعاث الٗغاق اإلاضهُت م٘ جىفحر الُاةغاث للىلل الضازلي -٤

كغواث لخضمت الُاةغاث الخانت في اإلاىُلت وفخذ الؿىق لللُإ الخام وجأؾِـ ال



ب اليىاصع الٗغاكُت للخٗامل م٘ الؿىق الضولي بفٗالُت  ومغاهؼ الهُاهت الخانت بها وجضٍع

 . ٖالُت وجغبُت حُل حضًض مً الفىُحن والهىاُٖحن في هظا اإلاجاٌ
 

ل مُاع البهغة ئلى مُاع للصحً الضولي اإلاخباصٌ بحن آؾُا وأوعبا هما هى الحاٌ في   -٥ جدٍى

 مُاعاث الخلُج الٗغبي ئ
ً
 واكخهاصًا

ً
وجأؾِـ مغهؼ . ط أن مُاع البهغة أفًل حٛغافُا

 في 
ً
لهُاهت َاةغاث الغواب والصحً فُه لٛغى الخىافـ الضولي م٘ اإلاغاهؼ اإلاىحىصة خالُا

 .الكغق ألاوؾِ
 

غ اإلاىاوئ الٗغاكُت بغف٘ الٛىاعق وحٗمُم اإلاجغي وبىاء مىاوئ في قِ الٗغب للؿفً  -٦ جٍُى

اث أو ألاؾمضة أو اإلااص الخام أو مىخجاث الىفِاإلاخىؾُت ليكاٍ مٗحن م . خسهو والحاٍو

 
ً
 . وحٗضًل هٓام الخضماث والفدو وألاحىع لخهبذ مىافؿت وملبىلت صولُا

 

ل مضًىت البهغة ئلى مُىاء شحً صولي بحن آؾُا وأوعبا ٖبر عبِ ؾىً الحضًض  -٧ جدٍى

 ًىافـ اإلاٗابغ الضولُت ألازغي، وال
ً
ؿماح بدسجُل وبُ٘ وقغاء الٗغاكُت بالضٌو قماال

 .الؿفً بأهىاٖها جدذ الٗلم الٗغاقي للكغواث الٗغاكُت واإلاؿدثمغة مً صٌو الٗالم

 

جأؾِـ أخىاى لهُاهت الؿفً في مضًىت الفاو وجغبُت حُل حضًض مً اإلاخسههحن في  -٨

 .هظا اإلاجاٌ الؾدُٗاب الكباب الٗاَل في اإلادافٓاث الجىىبُت

 

البري لىػاعة الىلل واإلاىانالث وجفُٗل صوعه في جلضًم الخضماث ئٖاصة جأهُل ألاؾٌُى  -٩

ٗت بحن اإلاىاوئ واإلاُاعاث واإلاضن  .الؿَغ

 

ئوكاء مإؾؿت للىلل النهغي للٗمل في اإلالاَ٘ الهالحت للمالخت مً نهغي صحلت،  -١٠

 .والاؾخفاصة منها في مجالي الىلل الخجاعي والؿُاخت



 

 الخاثمة
 

غاكُت لىدميهم مً هىا، نهضًه ئلى الٗغاق، لً هلف البىاءهظا مىحؼ بغهامج  ، بل هبني ليل ٖغاقي ٖو

 .قغ الاهلغاى والُاةفُت والخهجحر

 

ت واإلاؿخلبل بٗض قباب الثىعةكلب  ىه واإلآلىم في ٚغبخه، هىخب له الحٍغ ، م٘ الٗغاقي اإلاهان في َو

، وه.  أن ُٚذ ؾماء الغافضًً ُٚىم الٛؼاة
ً
خمىا كخلىا الغحاٌ ٚضعا ، وعملىا اليؿاء، ٍو

ً
ضمىا بُىجا

 ووَىا
ً
 وؾغكىا هفُا

ً
 .أَفاال

 

 ًبيُه قٗب زلله هللا لُبلى، قٗب ًإمً أن ألاؾض ال ًبيي في ٚابخه، وأن 
ً
 باهغا

ً
نهضي ٖغاكا

مت   بالهٍؼ
ً
 !اليؿغ ال ًظٌ في فًاةه، وأن زالض بً الىلُض لم ًفىغ ًىما

 

فاث الفسغ والجهاص واإلالاومت ًدملها ول ٖغاقي، وازلىن مً قٗبىا الظي ؾِؿم٘ الٗالم أن ن

اء اليؿغ، وحغأة  وئن جىكف ًٖ الىًاٌ بغهت مً الؼمً، فهى ًنهٌ زاهُت بثلت ألاؾض، وهبًر

ت  .زالض، ألهه مإمً بضًىه ووَىه، وألن الضم وخضه ًىخب خغوف الحٍغ

 

 أًيال  ة وخىف الىفِ وزبث الفغؽ، ولىىهكى  الكبابيس ى ًال 
ً
ٓم كض س ى أًًا ن اإلاٗغهت ألٖا

 .الازحرةغخلت اإلا، وبلُذ خؿمذ له

 

خه أخض ت ًمىدها الٗغاقي هفؿه، مً كاوم . قٗب الٗغاق ال نضًم له، ولً يهضًه خٍغ ألن الحٍغ

 
ً
ً، وهخب قٗغا نى للَى واؾدكهض، وخمل الؿالح والللم، وسجً وحٗظب، وهخف وفطح ٚو

ت ٌؿغكها ا ٖؼفو  ت هجز البكٍغ ، الحٍغ
ً
ًلحىا ؿترحٗها أبىاء الَى  .لٛاػي َو

 

 مً الكٗىب ألازغي؟ هال
ً
ٌٌ صمغث وقٗىب زؿغث، ولىنها ٖاصث جديى فهل الٗغاقي أكل قأها ! صو

ش، أما ٖغاكىا بلي ًىخب   جدىلىا ئلى ؾُىع في الخاٍع
ً
هم مً الٛؼاة مغوا وهضمىا، ولىنهم حمُٗا

ش  .الخاٍع

 

غ والبىاء ًضفً بٗاعه، ومً  ً والضاع ًمىث مً ال ًإمً بالخدٍغ سفم كلبه للَى ال ًمض ًضه ألزُه ٍو



لضم ما ٌؿخُُ٘، له الٗؼ والكغف والفسغ ئلى ًىم اللُامت يخفٌ ٍو ، ومً ٌٛلي صمه ٍو
ً
 .حباها

 

 

ت   !!ئلًُ ًا ٖغاق نهضي الحٍغ
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