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  نيعوطتملا ةرادإ ةيلآ

 اهيف بستحي ةيدسج وأ ةيركف دوهجلاب ةقدص هنأ ىلع عوطتلا ةيحصلا ثاحبألل كراش ةيعمج فرعت

 نم رجألا دعب عوطتملا ىلع اهدئاوع مهأ نمو ربجم ريغ يتاذ عفادبو ةين نسحب اهمدقيو رجألا عوطتملا

 ةعونتم ماهم ذيفنت ىلع دوعتلا ربع لمعلا يف ةيفارتحالا ةدايزو تاراهملا ةيمنت وه ىلاعتو هناحبس هللا

 .هتيصخشو هتاراهم لقصت

 يتلا تايلاعفلاو ثاحبألاب مهكارشاو نيعوطتملا بيردت وه ةيحصلا ثاحبألل كراش ةيعمج فادها مها نم

  :ةيعمجلا فادهأ مها نمو .مهل ةيلمعلا ةربخلا ىوتسم عفرل كلذو ةيعمجلا اهميقت

  .اهتدوجو ةيثحبلا تانايبلا عمج بيلاسأ ىلع نيعوطتملا بيردت .1

  .ةينهملاو ةيصخشلا نيعوطتملا تاراهم لقصو ريوطت .2

  .ةيوعوتلا تالمحلا يف نيعوطتملا كارشا .3

  .ةيعمجلا يف نيبردتملاو نيعوطتملل ةدايقلا تاردقلا ةيمنت .4

 ةيحصلا ثاحبألل كراش ةيعمج يف عوطتلا طورش

  .ةنس ١٧ نع عوطتملا رمع لقي الأ .1

  .اهنم يأ كاهتنا مدعو ةيعمجلا تاسايس عابتاب دهعتلا .2

 ،نيرخالا نيعوطتملاو ةيعمجلا نم نيلماعلا عم هلماعتب نسحلا قلخلاب عوطتملا ىلحتي نأ .3

 ةماعلا بادآلاو قوذلا عم ىشامتي امب يجراخلا رهظملاب مامتهالا هيلع يغبني امك

  .هب طانملا لمعلا ةعيبط هبلطت امو ،عمتجملل

 راطإ جراخ اهئاشفإ مدعو ةصاخلا تامولعملاو لمعلا رارسأ ىلع ظافحلاب عوطتملا مزتلي .4

 .نيرخألا عم اهب ثيدحلا وأ لمعلا

 فادهأ قيقحت هلالخ نم عوطتملا يجري ال هللا هجول ًاصلاخ عوطتلا نم فدهلا نوكي نأ .5

 .ىرخأ تاهج وأ نيعوطتم وأ نيفظوم نم نيلماعلا وأ لمعلا حلاصمب رضت ةيصخش
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 ال امك ،هيلإ ةلكوملا لامعألا ضعبب همايق ءارج ةيلام غلابم ةيأب ةبلاطملا عوطتملل قحي ال .6

 ام ربتعيو ،اهدعب وأ عوطتلا ةرتف لالخ ةفيظو ىلع لوصحلاب ةيعمجلا ةبلاطمب هل قحي

 ىرخأ تامازتلا يأ وأ يدام لباقم نودب لجو زع هللا هجول ًاصلاخ يعوطت لمع نم هب موقي

 .ةداهشلا ريغ

 يف ةربخ عوطتملل نوكي نا طرتشي هنأف ،عوطتملل ةيلام ةأفاكم كانه ناك هنا لاح يف .7

   .ةيعمجلا يف ةبيردت وا ةيعوطت ةعاس ٧٠ نع لقي ال امب اهب فلكملا ماهملا لاجم

  ةيعمجلا تماق نا لاح يف .8

 ةيعمجلا نا لاح يف يدام لباقم يأ نودب "دهجلاب عربتلا" بردتملا وا عوطتملل قحي .9

  .كلذب ةعربت تبثي ام بردتملا وا عوطتملا ميدقت دعب كلذو عوفدم عورشم ذيفنتب تماق

  :ةيعمجلا يف ليجستلا

 امل مهقوقح ىلع ًاظافح  " انه نم " نيعوطتملل ينورتكلالا عقوملا يف ليجستلا نيعوطتملا عيمج ىلع

  :ةيلاتلا تازيمملا ماظنلا يف

 هتكراشم ليهستل عوطتملا تانايب ظفحب ماظنلا موقيس يلاتلابو ةدحاو ةرمل ليجستلا .1

  .ةمداقلا تالمحلا يف

  .ةحورطملا تايلاعفلاو تالمحلا عيمج يف ليجستلاو ضارعتسا .2

 نم عوطتملل اهيمحي امم ماظنلا يف عوطتملل ةيعوطتلا تاعاسلاو تاداهشلا ظفح .3

  .عايضلا

 " رايخ نم كلذو ةداهشلا يف ققحتلاب بغري نم عيمجل ةداهشلا نم ققحتلا ةيناكمإ .4

  .ةردصملا تاداهشلا ةيقادصم نم ديزي امم " تاداهشلا نم ققحتلا

 لفحلا لالخ مهميركت متي ىتح عمتجملل ءاطع نيعوطتملا رثكأ ةمئاق يف ةكراشملا .5

  .ةيعمجلل يونسلا
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 ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازول عوطتملا تامولعمو ةيعوطتلا تاعاسلا عفرت .6

 .ةرازولا تابلطتم بسحو يونس لكشب

  :نيعوطتملا قوقح

 نيلماعلا عيمج لبق نم ريدقتو مارتحا نم هتماركو عوطتملا قوقح ظفحب ةيعمجلا مزتلت .1

 .اهب نيعوطتملاو

 ،هجو متأ ىلع هيلإ ةلكوملا ماهملا ذيفنت داجأ لاح يف عوطتملل تاداهش ريفوتب ةيعمجلا مزتلت .2

 مزتلت ال هراذتعا وأ عوطتملا عاطقنا لاح يفو ،اهيلع قفتملا ةينمزلا ةدملا لماك متي نأ ىلع

 .اقباس اهاضق يتلا ةدملا نع ةداهش ميدقتب ةيعمجلا

 ذخأو هتاردقو هتايناكمإ عم بسانتي امب عوطتملل ةلكوملا تايلوؤسملا ديدحتب ةيعمجلا مزتلت .3

 .كلذ ىلع عوطتملا ةقفاوم

 ىلع هعالطا عم ،هيلإ ةلكوملا لامعألا ءادأل عوطتملل ةمزاللا تامولعملا ريفوتب ةيعمجلا مزتلت .4

 ؛هيلإ ةلكوملا لامعألاب ةقلعتملا تادجتسملا

 تامدخ نم اهل همدقي ام ريظن كلذو ابسانم هارت امب ةيزمر ةأفاكم عوطتملا حنم ةيعمجلل قحي .5

 .ةيعمجلاب عوطتلل ةددحملا ةينمزلا ةدملاب مازتلالاو ،اهيلع قفتملاو ةددحملا عوطتلا ةرتف لالخ

 .اهئالمع عم ةيعمجلا اهمربت يتلا دوقعلا وأ حنملا ربع ايدام ةموعدملا عيراشملل طقف كلذو

 .هيلإ جاتحا ىتم معدلا اهيف هل رفوتيو ،ةنمآ لمع ةئيب هل رفوت نأ يف قحلا عوطتملل .6

  .ريدقتلا هل رهظيو ،اهيلع ركشيو هتادوهجمو ،هلامعأب رقي نأ يف قحلا عوطتملل .7

 .بسانم لكشب ماهم نم هب هفيلكت متي ام يدؤيل ،هبيردت متي نأ يف قحلا عوطتملل .8

 طرــشب اــهئادأ يــف بــغري نــكي مــل اذإ هــيلإ دنــست دــق ةــمهم يأ ضـفر يــف قحلا عوــطتملل .9

 .ةــيعوطتلا ةــصرفلاب هــمازتلا ءاــنثأ اــهيلع قــفتملا ماــهملا نــمض نوــكت الا
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  :عوطتملا تابجاو

 اهقلاخأو ةنجللا ميق عم قفاوتت نيرخآلا عم هلماعت ةقيرطو ،هلامعأو ،هتافرصت نوكت نأ .1

  .اهتمظنأو

 ةأفاكم كاـنه نــكت مــلام ،اــهب موــقي يتلا لامعالا لـباقم يدام لباقم يأب بــلاطي الا  .2

  .ةيعمجلا عم دقع ماظنب ةددحم وا ةددحم ريغ ةيلام

 .هراتخا يذلا يعوطتلا لمعلا اهبلطتي يتلا بادآلاو قالخألاب يلحتلا .3

 ،هفادهأو هئدابمو يعوطتلا لمعلا تايضتقم قفو ةهازنو ةنامأب يعوطتلا لمعلا زاجنإ .4

 .هعوطت لاجمب ةلصلا تاذ تاميلعتلاو حئاوللاو ةمظنألاو

 .يعوطتلا هلمع نم ةديفتسملا ةهجلاب ةصاخلا طباوضلاو تاميلعتلاو ةمظنألا عابتا .5

 .ةديفتسملا ةهجلا ىلإ اهتداعإو ،اهلاكشأ عيمجب هيلإ ةملسملا دهعلا ىلع ةظفاحملا .6

 ةعيبط اذ لمعلا ناك اذإ ،يعوطتلا لمعلا يف نيلماعلا ةيامحو ةمالسلا لئاسو ةاعارم .7

 .ةديفتسملا ةهجلا عم قيسنتلاب كلذو ،ةيناديم

 .هكرت دعب وأ ،هلمع ءانثأ يعوطتلا هلمعب قلعتي رس يأ ءاشفإ مدع .8

 سيئر نم نذإ ىلع لوصحلا نود ةيمالعإ ةليسو يأل ةمولعم يأب حيرصتلا وأ ءالدإلا مدع .9

 عوطتملا مازتلا نامضل ةمزاللا تاءارجإلا ذاختا ةديفتسملا ةهجللو ،ةديفتسملا ةهجلا

 .هئدابمو يعوطتلا لمعلا تايضتقمب

 ةيصخشلا لكاشملا يف ةيعمجلا ماحقإ وأ نيعوطتملا هئالمز عم تافالخ يف لوخدلا مدع .10

  .نيعوطتملا نيب أشنت دق يتلا

 عابتإو ةيعمجلل يمسرلا عقوملا ىلع ةروشنملا اهحئاولو ةيعمجلا تاسايس ىلع عالطالا .11

 .اهيف ةدراولا تاميلعتلا
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 كلذو ،ابسانم هارت تقو يأ يف هتاضاقم وأ ةداهشلا نم هنامرح وا عوطتملا تامدخ ءاهنإ ةيعمجلل قحي

 :يلي ام بسح

  .اهيلع قفتملا لمعلا ةيلآ بسح هيلا ةلكوملا ماهملا زاجنإب عوطتملا مازتلا مدع .1

  .ناك ضرغ يأل ةيعمجلا ةعمس هيوشت وا اهتاكلتمم وا ةيعمجلاب رارضا قاحلا .2

 ءاضعأل ةيونعم وا ةيدام رارضا يأ ثادحا وا ةيعمجلا كرت ىلع نيرخالا نيعوطتملا ضيرحت .3

  .ةيعمجلا نيعوطتمو

 يف ةلمع ريظن ةيذيفنتلا ةنجللا وا قيرفلا دئاق لبق نم ئيس مييقت ىلع عوطتملا لوصح .4

  .ةيعمجلا

  .ةيعمجلا تاسايس نم ةسايس يأ كاهتنا .5

  .اهيعوطتم وأ ةيعمجلا ءاضعأ نم يأ ىلع ظفلتلا وا فرصتلا ءوس .6

 .يذيفنتلا ريدملا نم نيعوطتملل تامدخلا ءاهنإ باطخ دمتعي .7

 

 

 


