
. 
  ومن سفن ملع يف ةمدقم

  ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا
  يلاعلا میلعتلا ةرازو
  دوعس كلملا ةعماج
  سفنلا ملع مسق -ةیبرتلا ةیلك





  ةرضاحملا رواحم     

 ؟ ومنلاب دوصقملا ام�
 ؟ةيرمعلا لحارملاب دوصقملا ام�
 ؟ومنلا ةيلمع صئاصخ يهام�
 ؟ومنلا سفن ملع فدهي اذامل�
 ؟ومنلا سفن ملع يف تاساردلا تروطت فيك�
 ؟ناسنإلل ةيرمعلا لحارملاب مامتهالا روطت فيك�
 ؟ومنلا نيبو مهنيب قرفلا امو ؟ملعتلاو جضنلاب دوصقملا ام�
 



 ومنلا موهفم     

 نعو ،تابنلا نعو ،ناسنإلا نع ثيدحلل اهمدختسن نحنف ٬ةريثك تاقايس يف ومنلا ةملك مدختست
  ..داصتقالا

 
 ؟؟ هب دوصقملا ىنعملا امو ؟ومنلا وه امف



 ومنلا موهفم     

 نعو ،تابنلا نعو ،ناسنإلا نع ثيدحلل اهمدختسن نحنف ٬ةريثك تاقايس يف ومنلا ةملك مدختست
 .ةدايزلا وهو دحاو ىنعم يف ابلاغ تاقايسلا هذه كرتشت ..داصتقالا

 سفن ملع نأ هيلع فراعتملا نم هنأ ذإ ءيشلا ضعب فلتخي رمألا نإف ومنلا سفن ملع لاجم يف نكل

 ناك ملعلا اذه ةأشن ةيادب يفو ،رمعلا يف مدقتلا عم ناسنإلل ثدحت يتلا تاريغتلا ةساردب ومنلا
 ةيمسجلا بناوجلا فلتخم يف ةدايزلاب ريغتلا اهيف ظحالي ذإ ،طقف ةقهارملاو ةلوفطلا ةساردب صتخي

  .رمعلا يف مدقتلا عم اهريغو ةيعامتجالاو ةيلاعفنالاو ةيلقعلاو



 ومنلا موهفم     

 ناسنإلا اهب رمي يتلا لحارملا عيمج لمشيل ومنلا سفن ملع تامامتها تعستا ملعلا يف مدقتلا عم نكل
 ابلاغ بابشلا رمع دعب ثدحت يتلا تاريغتلا ملعن امكو ،مرهلاو ةخوخيشلاب ًءاهتناو لمحلا ةلحرمب ًاءدب

  .ءيشلا ضعب رصاق ةدايزلاب ومنلا فيرعت لعجي امم ،ةدايزلا سيلو رادحنالا لمشت



 ومنلا موهفم     

 : هنأب ومنلل يحالطصالا فيرعتلا ىلع ومنلا سفن ءاملع عمجي
 ”رمعلا يف مدقتلا ةجيتن درفلل ثدحت يتلا تارييغتلا عومجم“

 :طاقنلا ضعبل هابتنالا نسحتسي نكل
 هلامو يسفنلا بناجلا نم تاريغتلا هذه ذخأي ومنلا سفن ملع نإف ةيواز نم رثكأ نم سردت تاريغتلا كلت نأ امب�

 .هب ةقالع
 ةقيرطب رثؤت يتلا ةفلتخملا لماوعلا داعبتسا كلذ ينعي الف ،رمعلاب مدقتلا نع ةجتان اهنأب تاريغتلا ددحن امدنع�

 ىرخألا تاريغتلا نم ريثكلا نع اهزييمت كلذب دوصقملا امنإو ،ةئيبلاو ةثارولاك تاريغتلا كلت ثودح يف ىرخأب وأ
 .هتايح ءانثأ درفلل ثدحت يتلا
 .)يوغللا ومنلا لاثم( ام دح ىلإ ةلخادتم اهيف ةروصلا نوكت تارييغت كانه�



 ومنلا موهفم     

 ،)لوطلاو ءاكذلا ةدايزك ( ةدايزلا لمشي هنأ ومن ةملكل ثيدحلا موهفملا نم حضتي
 يف ًالدبت امنإو ،ًاصقن الو ةدايز نوكي ال دقو ،)رمعلا يف ةمدقتملا لحارملا( صقنلاو

 ىرخأ ىلإ ةلحرم نم ريكفتلا ةقيرط ريغتك ( ةيعونلا

 ،ينيوكتلا سفنلا ملعك ةيبرعلا ةغللا يف ملعلا اذه ىلع قلطت ىرخأ ءامسأ كانه نأل ةراشإلا ردجت
 ةملك ةمجرت يف نيمجرتملا فالتخال اهتقيقح يف دوعت يهو ، يئاقترالاو ،يروطتلاو ،يئامنلاو

“Development” ملعلا اذه نع ربعت ةظفل نع ثحبلا برعلا سفنلا ءاملعل بسانملا نم نوكي دقو 
  ؟؟اذامل .ومن ةملك نم رثكأ ثيدحلا ةعضوب



  ةيرمعلا لحارملا موهفم     

  .ملاعملا ضعب ىلع ءانب ،ةافولا ىلإ ةضيوبلا حيقلت نم دتمملا يرمعلا لصتملل ميسقت وه

 دقو ،ةلوفطلاو لمحلا نيب ملعم ةدالولاك اهيلع قفتمو ةحضاو نوكت دق ملاعملا كلت•
 هذهو ،ةلوهكلاو بابشلا وأ ،بابشلاو ةقهارملا نيب لصفلا لثم ةحضاو ريغ نوكت
 .لقأ اهلوح قافتالا نوكي
 .ةيدرفلا قورفلا دوجول ًارظن طيسبتللو يبيرقت نسلاب ةيرمعلا لحارملا ديدحت•
 بلغأو ةلحرملا مومع نع صئاصخلا هذه نإف ىرخأب اهنراقنو ةلحرم نع ثدحتن امدنع•

  .اهدارفأ
 امأ نيتلحرملا طسو نيب حضتت قورفلا نإف اهدعب وأ اهلبق يتللاب ةلحرم نراقن امدنع•

  .ةلوفطلاو لمحلا يتلحرم ءانثتساب يفتخت قورفلا نإف دودحلا دنع



  ومنلا صئاصخ     

  ومنلا ةیرارمتسا  ةیلومشلا
 نیب لدابتملا ریثأتلاو طبارتلا

  ومنلا بناوج

 لمشت يھف
 عیمج
 بناوج

 نم ومنلا
 رصتقت
 بناج ىلع
  .طقف دحاو

 لك نوسردی ءاملعلا نأ عم
 يف اھنأ الإ ،ادح ىلع بناج

 اھنم لك رثؤیو ةطبارتم عقاولا
 يوضعلا ومنلاف رخألا يف
 نارثؤم امھو يلقعلا يف رثؤم
 يف رثؤم يوغللاو يوغللا يف

  .اذكھو يعامتجالا

 تاریغتلا نأ اننایحأ ودبی دق
 ةلحرم يفً اصوصخ ةفقوتم
 اذھ نكل ةلوھكلاو بابشلا
 رمتسم ریغتلاف ،طقفً ایرھاظ
 ریغ وأً ائیطب نوكی دق ھنكل
  رمتسم ھنأب يحوی امم ظحالم



  ومنلا صئاصخ     

ً امظتنم سیل ومنلا ً ایئاوشع سیل ومنلا

 
 ریسی ةفلتخملا ھبناوج يف ومنلا نإ
 اھیف هللا اھدجوأ ةددحم نیناوق قفو

 لھذأ ام ماظنلاو ةقدلا نم
 :اھنمو.ءاملعلا
 .يلوطلا نوناقلا.١
 .يضرعلا نوناقلا.٢

 ىلإ ماعلا نم هاجتالا نوناق .٣
 .صاخلا

 

 رارمتسا عم ھنأ اذھب دصقیو
 ،تامملا ىتح ھفقوت مدعو ومنلا

 تاریغتلا هذھ نأ ينعی ال ھنإف
 ةفلتخملا رامعألا يف ةیواستم
 يف ةریثكو ةعیرس نوكت دقف
 .ىرخأ يف سكعلاو ةلحرم

 تاریغتلا ،ءاكذلا ( :لاثم
 )ةیمسجلا

 يتلا لماوعلا ددعت
 ومنلا يف رثؤت

 نم دیدعلاب رثأتی ومنلا
 اھتمدقم يف لماوعلا
 لماوعلا مث ةثارولا
 هذھو ،ةددعتملا ةیئیبلا

 لمعت ال لماوعلا
 لعافتت لب ةلقتسم

 .ضعب يف اھعل رثؤیو



  ومنلا صئاصخ     

 ومنلا يف ةمساحلا تارتفلا  ومنلا يف ةیصوصخلا
 

 ةایح يف تاونسلا ضعب
 يف ةریبك ةیمھأ اھل ناسنإلا

 لب ، ومنلا بناوج ضعب
 تاونسلا هذھو .ةریطخ دعت
  بناوجلا فالتخاب فلتخت

 
 ومنلا ، غامدلا ومن :لاثم

 . يوغللا
 

 طوطخ كانھ نأ اذھ ينعی
 نیب ةكرتشم ومنلا يف ةضیرع
 ةسفن تقولا يف نكل ،ةیناسنإلا
 ھب صاخلا ھطمن درف لكل لضی

 تینب ومنلا رییاعمف ،ومنلا يف
 مدعو تاطسوتملا ساسأ ىلع

 دوجو ةورضلاب ينعی ال اھقباطت
 .ذوذش وا للخ

 تاربخلا رثأ رارمتسا
 درفلا اهب رمي يتلا فقاوملاو

 رمی يتلا تاربخلا
 يف درفلا اھب

 يھتنت ال ام ةلحرم
 ءاھتنا درجمب

 ناسنإلاف ةلحرملا
 دادزتو لماكتم لك
 املك ةلحرملا ةیمھأ

 .ةركبم تناك



  ومنلا سفن ملع فادهأ

  ومنلا يف مكحتلا
 ومنلا صئاصخ ةفرعم

 :هريياعمو

  ةذاشلا تالاحلاو ةيعيبطلا تالاحلا ةفرعم

  اهبساني امب ةلحرم لك عم لماعتلا

  ةقحاللا لحارملا يف تارييغتلاب ؤبنتلا

 رثؤت يتلا لماوعلا ةفرعم
 اهريثأت قرطو ومنلا يف

  



  ومنلا سفن ملع يف تاساردلا روطت نع ةيخيرات ةحمل

  نأ ًاملع ٬ةيلاتلا راوطألا يف ومنلا ةسارد لاجم يف تثدح يتلا تاريغتلا صخلن نأ اننكمي
 ةيحانلا نم لخادتلا ضعب اهنيبف ةحضاو دودح تسيل راوطألا هذه نيب ةلصافلا دودحلا

 :يه راوطألاو ،ةيخيراتلا



  ومنلا سفن ملع يف تاساردلا روطت نع ةيخيرات ةحمل

 تاروصتلاو تاعابطنالا روط
 .ةماعلا

 .ةيلمعلا هبش تاساردلا روط

 . ةيمعلا تاساردلا روط



  ةيملعلا لحارملاب مامتهالا روطت   

  اومتهي مل ءاملعلا نأ ىري ومنلا سفن ملع لاجم يف تاساردلا خيرات ىلع ظحالملا
 .توافتلا ضعب دجن ذإ يرمعلا اهلسلستل ًاقفو ةيرمعلا لحارملاب

 ةلحرمب مهمامتهاو ،ةلوفطلا ةلحرم ىلع ًابصنم مامتهالا ناك ملعلا اذه ةيادب يفف
 لمحلا ةلحرمب مامتهالا ىلإ داق ةلوفطلا

 .ةقهارملا ةلحرمب مامتهالا كلذ دعب ءاج مث ،ةلوفطلا ةلحرمل ساسألا اهرابتعاب 
  .ةلوهكلاو بابشلا ةلحرمب مامتهالا ءاج اريخأو ، ةخوخيشلا ةلحرمل مامتهالا هجتا مث

  ةلوفطلا

 لمحلا

 ةقھارملا

  ةخوخیشلا

  ةلوھكلاو بابشلا



  ةيملعلا لحارملاب مامتهالا روطت   

 يتلحرم ىلع رصتقم ومنلا نأب دئاسلا قباسلا داقتعالا وه كلذ يف ببسلا
 نينسملا ةرثك ببسب نكل ، ةقهرملاو ةلوفطلا

 ةلحرملا كلت يف تارييغتلا حوضول ةفاضإ تاجاحو تالكشم نم مهقفاري امو 
  مههابتنا تتفل دقف

 نكل ،ومنلا يف فقوت ةلحرم يه ةخوخيشلاو ةقهارملا نيب ام ةرتفلا نا نيدقتعم
  .نيتلحرملا نيتاه ةساردب مامتهالا أدب تاساردلا مدقت عم

  ةلوفطلا

 لمحلا

 ةقھارملا

  ةخوخیشلا

  ةلوھكلاو بابشلا



 ومنلاب مهتقالعو ملعتلاو جضنلا

 . ملعتلاو جضنلا ومنلاب ةقیثولا ةقالعلا تاذ تاحلطصملا نم
 يأ نالف جضن لاقیف ،ومنلا ىنعمب ھمدختسی ضعبلاف ،ةفلتخم تالامعتسا ھل جضنلا

 لقع وذ يأ جضان نالف لوقیف ، ةمكحلاو لقعلا ىنعمب ھمدختسی ضعبلاو ،ربك
 .ةریصبو

 
 
 
 

 دمتعی ھتفیظول وضعلا ءادأ نأ امبو يجولویسفلا بناجلا ىلع رصتقی جضنلا نأ امبو
    .ومنلا نم ًءزج دعی جضنلاف رمعلاب مدقتلا ىلع ىلوألا ةجردلاب

 : سفنلا ملع يف جضنلا دوصقملا
  ”ھتفیظو ءادأ ىلع رداق اھیف نوكی يتلا ةجردلا ىلإ وضعلا لوصو“



 ومنلاب مهتقالعو ملعتلاو جضنلا

 :ھتافیرعت طسبأ يف وھف ملعتلا امأ
 
 
 
 

 نیب ضعبلا ىدل سبل كانھ ناك ومنلاب طبترم جضنلاو جضنلاب دبترم ملعتلا نألو
  .ومنلاو ملعتلا يحلطصم

 

 ةیسردملا ةربخلا دوصقملا سیل ،ةربخلا ةجیتن كولسلا يف ریغتلا
  .تاربخلا عونأ عیمج لب



 ومنلاب مهتقالعو ملعتلاو جضنلا

 :ةیلاتلا ةقالعلا ھحضوت ثالثلا تاحلطصملا نیب لخادتلا اذھو
 

 
 
 

 عوضوملاب ةقالع اھل يتلا ءاضعألا يف جضنلا لوصح نم دبال ، ملعتلا ثدحی ىتح
 ةایحلا يف ةربخلا عم جضنلا لعافتو ،الثم ناقاسلا جضن لبق يشملا ملعت نكمی الف ،ملعتملا

 .ومنلا ثودح ىلإ يدؤی يذلا وھ
 
 

   ملعتلا   ومنلا  جضنلا


