
 

 

  السياسات العامة للخطة الخمسية الخامسة

  

  م  ١٠/٠١/٢٠٠٩. هـ ق١٢/١٠/١٣٨٧. هـ ق٤/١/١٤٣٠: التاريخ

 اإلسالمية اإليرانية الدكتور  رئيس الجمهوريةإلىبرسالة ) دام ظله( الخامنئي اإلمامبعث 

 هذه نإعالويأتي   السياسات العامة للخطة التنموية الخامسة،أبلغه فيها عن محمود أحمدي نجاد

  . والعدالةمما وباعتماد محوري التقد ميثاق أفق العشرين عاإطارالسياسات ضمن 

الشؤون : هذه الخطة التنموية على خمسة وأربعين بندا وتشمل العناوين التاليةي تحتو

  .السياسية، والدفاعية واألمنيةواالقتصادية، واالجتماعية، والعلمية والتقنية، والثقافية، 

رجمة نص رسالة سماحة قائد الثورة اإلسالمية لرئيس الجمهورية اإلسالمية و فيما يلي ت

اإليرانية والتي أرسلت نسخ منها في نفس الوقت لرئيس مجلس الشورى اإلسالمي، ورئيس 

  :السلطة القضائية، ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

   الدكتور محمود أحمدي نجاداإلسالمية اإليرانية رئيس الجمهورية حضرة

  ..بعد التحية والسالم

إن تحقيق التقدم من خالل هذه الخطة الخمسية وإبالغ بعض السياسات العامة لمواد معينة 

، أخرىبعض التطورات العالمية من جهة  من جهة، وحصول ٤٤العامة للمادة مثل السياسات 

ة للبالد بأسرع ما يمكن وبمنحى يستوجب كل ذلك اإلعداد لقانون الخطة الخمسية الخامس

  . يهدف إلى تحقيق األهداف المرحلية بما يتالءم وميثاق األفق العشريني

وفيما يلي بيان السياسات العامة للخطة الخامسة والتي يجب أن تشكل األساس في إعداد 

  :وتدوين قانون الخطة الخمسية الخامسة لتنمية الجمهورية اإلسالمية اإليرانية

باعتماد محوري التقدم والعدالة  ى وتتجسد هذه السياسات التي تم إعدادهاّأن تتجلالمرجو 

  . الظهور في كل أنشطة البالد وعلى صعيدي التشريع والتنفيذ



 

 

، ومجلس الشورى المحترمين، وسائر ةيهيئة الحكومال، وحضرتكمشك أن اهتمام ودقة  ال

ًرا حاسما في هذا المجالأن يلعب دو القوى األساسية للنظام كل ذلك من شأنه والذي أتطلع  .ً

إليه هو أن تقوم السلطات الثالث في البالد خالل الدورة الخمسية القادمة بخطوات أساسية 

ع مستوى معيشتهم من ترقية الناس ورفبه لتدوين نموذج للتنمية اإليرانية اإلسالمية الذي تناط 

 القيم اإلسالمية والثورية وتحقيق األهداف الحق والعدالة وخلق مجتمع يستند إلى ةخالل مرجعي

  . واالقتصادياالجتماعيا العدالة على الصعيدين هالتي نادت ب

إن المشاركة الحقيقية لمفكري الحوزة والجامعة في إيضاح موضوع العدالة ومتطلباتها لها 

ومن الواجب أن أتقدم بالشكر الجزيل لمجمع تشخيص مصلحة . دور حاسم في هذا المضمار

 العامة لهذا المجمع والهيئة الحكومية المحترمة، وكذلك الخبراء الناشطين الذين واألمانةالنظام 

 بالسياسات العامة تعاونوا مع هذه المؤسسات وكل من ساهم في إعداد المقترحات المرتبطة

  .للخطة الخامسة

  إلى مجلس الشورى اإلسالمي ومجمع تشخيصةيرسل بنفس الوقت نسخ من هذه الخط

  .المصلحة

السياسات العامة للخطة الخامسة للتنمية االقتصادية، واالجتماعية والثقافية في جمهورية 

  .إيران اإلسالمية

  :الشؤون الثقافية

  . مشروع الخطة الثقافية للبالد، وإعداد ملحق ثقافي للمشاريع المهمة ـ انجاز وتطوير١

هار تراثه ظوحفظه وإ) قدس(خميني السياسي لسماحة اإلمام ال ـ إحياء الفكر الديني و٢

  .والتشديد على دوره كمعيار أساسي في جميع السياسات الموضوعة والخطط المطروحة

 والنزاهة في العمل والثقة بالنفس، االجتماعية ـ تعزيز روحية االلتزام بالقانون واآلداب ٣

إلسراف، واالهتمام بتحسين  العمل، والقناعة، واجتناب اوإتقانوتعزيز العمل الجماعي، واإلبداع، 

  .النوعية في اإلنتاج

  . ـ مواجهة التيارات المنحرفة في مجال الدين وتبديد الخرافات واألوهام٤



 

 

  . ـ االستخدام األمثل لتقنيات المعلومات واالتصاالت لتحقيق أهداف النظام الثقافية٥

  .ة لتحقيقه ـ خلق وعي جماعي باألفق العشريني وتعزيز الثقة والعزيمة الوطني٦

  :الشؤون العلمية والتقنية

  :االت التاليةجم ـ تطوير نظام التعليم العالي والبحث العلمي في ال٧

 بالمائة من الناتج اإلجمالي الوطني حتى نهاية ٣ـ زيادة ميزانية البحث العلمي إلى ٧ ـ ١

اسات العليا يسانس بدورات الدرلالخطة الخامسة، وزيادة عدد الملتحقين من خريجي مرحلة ال

  .بما نسبته عشرين في المائة

 على المستويين العلمي والتقني وتكريس ة في المنطقة الثانيةـ الحصول على المرتب٧ ـ ٢

  .ذلك في الخطة الخمسية

 ـ العالقة المفيدة بين الجامعات ومراكز البحث العلمي من جهة قطاع الصناعة وغيره ٧ ـ٣

  .ىمن القطاعات ذات الصلة من جهة أخر

  .ـ تأهيل القطاع الخاص للمساهمة في رفد العلم والتقنية٧ ـ٤

  .ـ إنتاج التقنيات المتطورة الالزمة٧ ـ٥

  البالد حاجةأساس به على االرتقاءام التربوي والتعليمي بهدف ظ ـ رفع مستوى الن٨

لسالمة الروحية  رفع مستوى اإلىالعلم، والمهارة، والتربية، إضافة : وأولوياتها في الميادين الثالثة

  .والجسمية للطالب

ف بمنزلة ومقام هذه العلوم، واستقطاب يالتعر:  ـ تطوير العلوم اإلنسانية ورفع مستواها عبر٩

ذوي المواهب والطموحات، وإصالح أو إعادة النظر في النصوص واألنشطة الخاصة بالبحث 

  .، والنقد والتحرر العلميالفكري العلمي، وإشاعة جو من التنظير

 العلمية اإلبداعاتوسع في الدعم المادي والمعنوي الهادف للنخب وأصحاب تـ ال١٠

 ورفع المستوى العلمي ودرجة المهارة، وإزالة هموم االجتماعيةاالرتقاء بالقيم : والتقنية من خالل

المخاطرة المالية أثناء مراحل البحث العلمي والمختبري لإلبداعات، والمساعدة في تسويق 

  . ات واالختراعات وإضفاء طابع تجاري عليهااإلنتاج



 

 

  .ـ تطوير وانجاز الخارطة العلمية الشاملة للبالد١١

  :الشؤون االجتماعية

 ـ تقوية أواصر العائلية ورفع شأن المرأة في األسرة وفي كافة الميادين االجتماعية، ١٢

  .ّاصة بدورها البناءواسترداد حقوقها الشرعية والقانونية في جميع المجاالت، والعناية الخ

 ـ تكريس الهوية الوطنية للشباب بما يتوافق ومبادئ الثورة اإلسالمية، وتوفير المناخ ١٣

المالئم للتقدم الفكري، والعلمي لديهم، والسعي إلزالة همومهم في العمل، والزواج، والسكن، 

حتياجات الشبيبة والمصائب االجتماعية التي تواجههم، واالهتمام بمتطلبات فترة الشباب وا

  .وقدراتهم

مضاعفة الحركية والكفاءة، وتحسين :  ـ إصالح النظام اإلداري والقضائي من خالل١٤

عمليات تقديم الخدمة للجماهير، وضمان حياة رغيدة وعيش كريم للعمال، واستخدام مدراء 

ًوقضاة أكفاء وأمناء وضمانهم مهنيا، وإلغاء أو دمج اإلدارات المتشابهة، والت شديد على مكافحة ّ

التمركز في المجاالت اإلدارية والتنفيذية، والحؤول دون الفساد اإلداري ومكافحته، وسن 

  . القوانين الالزمة

 ـ إضفاء الهوية على معالم المدن والقرى، وإعادة بناء وعصرنة العمارة اإليرانية ـ ١٥

  .وتمتين البيوت والعماراتاإلسالمية، ومراعاة المعايير المتقدمة الخاصة بأمان األبنية 

 إلغاء إلىً ـ تقوية وتنشيط نظام التفتيش واإلشراف، وإصالح القوانين والضوابط وصوال ١٦

  .التداخل بين مهام أجهزة اإلشراف والتفتيش

 من المصادر المالية، والفرص، واإلمكانات، لالستفادةّ ـ إعطاء األولوية لمضحي الثورة ١٧

  .ى شتى الصعد الثقافية واالقتصاديةوالمسؤوليات الحكومية عل

 ـ إعطاء األهمية للحركة الرياضية ورعاية األنشطة السياحية مع التأكيد على الرحالت ١٨

  .الدينية

  : ـ التأكيد على منحى اإلنسان السالم والسالمة الشاملة في ضوء١٩



 

 

تخصيص  في رسم السياسات، والبرمجة، والتقييم، واإلشراف، وى ـ توحيد الرؤ١٩ ـ ١

  .المصادر العامة

  . سالمة الجو، واألمن الغذائي، والبيئة، وصحة الجسم والروحمؤشر ـ رفع ١٩ ـ ٢

  .ّـ خفض المخاطر والتلوث المهدد للسالمة١٩ـ٣

ـ إصالح نموذج التغذية في المجتمع بتحسين عمليات تركيب المواد الغذائية ١٩ ـ ٤

  .وسالمتها

للضمان الصحي، وتخفيض العبء الذي يتحمله الناس من ـ التنمية الكمية والنوعية ١٩ ـ ٥

  .نهاية الخطة الخامسة بالمائة حتى ٣٠ الصحة إلى تكاليف

  : ـ رفع مستوى األمن االجتماعي٢٠

 ـ المكافحة الشاملة للمخدرات واألقراص الموهمة واالهتمام بتنفيذ السياسات ٢٠ ـ ١

  .العامة لمكافحة المخدرات

ن أوضاع سكان الضواحي الفقيرة والوقاية أو السيطرة على  ـ ترتيب وتحسي٢٠ ـ ٢

  .السلبيات العامة الناتجة عنها

 ـ استخدام الطرق الثقافية، والتعليمية، واإلعالمية للوقاية من االنحرافات الثقافية ٢٠ ـ ٣

  .واالجتماعية ومواجهتها

  :الشؤون االقتصادية

  :يز علىألف  ـ النمو االقتصادي المناسب من خالل الترك

 بالمائة من مستوى ٨ ـ تحقيق النمو االقتصادي المستمر والمتسارع بنسبة ال تقل عن ٢١

  :النمو السنوي للناتج اإلجمالي الداخلي

ـ تنمية االستثمار عن طريق خفض البون بين االدخار واالستثمار، بالحفاظ على نسبة ٢١ ـ ١

 بالمائة، واستقطاب المصادر ٤٠ يقل عن االدخار إلى الناتج اإلجمالي الداخلي في مستوى ال

  .والرساميل الخارجية



 

 

  . ـ رفع حصة الربح في النمو االقتصادي إلى الثلث في نهاية الخطة٢١ ـ٢

 في البالد مع التأكيد على استقرار المناخ االقتصادي واإلنتاجـ تحسين مناخ العمل ٢١ـ ٣

اتية، والحقوقية، والعلمية، والتقنية الالزمة، العام، وتوفير البنى التحتية االتصاالتية، والمعلوم

والخفض من درجة التضخم والمخاطرة في االقتصاد العام، وعرض اإلحصاءات والمعلومات على 

  .الشعب باستمرار وبنحو شفاف ومنتظم

  . ـ تعزيز وتطوير نظام الجودة الوطنية٢١ ـ٤

ن مجرد مصدر لتأمين الميزانية  النفط والغاز والعائدات الناتجة منهما مةـ تغيير سياس٢٢

العامة إلى مصادر ورساميل اقتصادية منتجة، وإنشاء صندوق التنمية الوطنية بعد المصادقة على 

خطة نظامه الداخلي في مجلس الشورى اإلسالمي في السنة األولى من الخطة الخامسة، ووضع 

لإلفادة من الموارد النسبية للنفط والغاز في السلسلة الصناعية والخدمية التحتية التابعة لها 

  :بمراعاة

 بالمائة من عائدات تصدير النفط والغاز والمنتجات ٢٠ ـ إيداع ما ال يقل عن ٢٢ـ ١

  .ًالنفطية سنويا في صندوق التنمية الوطنية

وق التنمية الوطنية للقطاعات؛ الخاصة،  ـ تقديم تسهيالت مالية من مصادر صند٢٢ـ ٢

والتعاونية والعامة غير الحكومية بهدف إنتاج وتنمية االستثمار داخل البالد وخارجها، مع األخذ 

  . أجواء التنافس والعائدات االقتصادية المناسبةاالعتباربعين 

  . نهاية الخطة ـ قطع تبعية اإلنفاقات الحكومية الراهنة لعائدات النفط والغاز حتى٢٢ ـ ٣

 ـ إصالح بنية النظام المصرفي بالتطبيق الكامل والعصري لقانون البنك الالربوي ٢٣

عتمادات الالزمة لالستثمارات عتمادات الصغيرة، واإلأنظمة القرض الحسن، وتأمين اإلوتكريس 

  .الكبرى

 بالتشديد على )رأس المال، والمال، والتأمين( ـ التطوير الكمي والنوعي لألسواق المالية ٢٤

  .الكفاءة، والشفافية، والسالمة



 

 

 من الدستور، واإللزامات ذات الصلة ٤٤ ـ إنجاز وتصحيح السياسات العامة للمادة ٢٥

  :بكل بند من بنودها بالتشديد على

  . ـ دعم تشكيل األسواق التنافسية٢٥ ـ ١

 والتوجيه، رسم السياسات،(نى مناسبة ألداء الواجبات السيادية ُ ـ تأسيس ب٢٥ ـ ٢

  ).واإلشراف

) رابطة األسرة( ـ إعداد سياسات تشجيعية بهدف استبدال األنشطة غير المنظمة ٢٥ ـ ٣

  .بأنشطة الوحدات الحقوقية

  . ـ إيجاد سوق تنافسية لتقديم خدمات التأمين الصحي٢٥ ـ ٤

تسريع في  ـ االهتمام بالقيمة االقتصادية، واألمنية، والسياسية، والبيئية للمياه مع ال٢٦

استحصالها، وعرضها، وحفظها، واستهالكها، واحتواء المياه التي تخرج من البالد مع األخذ بعين 

  .االعتبار االستفادة من المياه المشتركة

 ـ االستثمار في إنتاج واستخراج الغاز والنفط والمعادن المشتركة مع الدول المجاورة مع ٢٧

  . الدستور من٤٤مراعاة السياسات العامة للمادة 

 ـ الحفاظ على االحتياطي االستراتيجي من العملة الصعبة بالقدر الذي يطمئن على تأمين ٢٨

  ).ًطبقا لقرار المجلس األعلى لألمن القومي(االحتياطات األساسية للبالد خالل مدة معينة 

ً ـ التأكيد على إستراتيجية تنمية الصادرات خصوصا في قطاع الخدمات بتقنية عالية ٢٩
  .بشكل ينخفض معه عجز المستوى التجاري غير النفطي، ويحصل التوازن في تجارة الخدمات

 ـ التنمية الشاملة للتعاون مع بلدان منطقة جنوب غرب آسيا في التجارة، واالستثمار، ٣٠

  .والتقنية

التعليم، والصحة، والعمالة بحيث يصل :  ـ االرتقاء واالنسجام بين األهداف التنموية٣١

 التنمية اإلنسانية في نهاية الخطة الخامسة إلى مستوى البلدان ذات التنمية اإلنسانية مؤشر

  .العالية

  . نظام عمالنيإلىوازنة للبالد م ـ تحويل نظام ال٣٢



 

 

 ـ إقرار روابط كمية ونوعية بين الخطة التنموية الخامسة والميزانيات السنوية في ضوء ٣٣

  .الشفافية والقابلية لإلشرافاألفق العشريني، وبمراعاة الوضوح و

  :ب ـ تنمية العدالة االجتماعية عبر

 ـ تنظيم كافة األنشطة الخاصة بالنمو االقتصادي على أساس العدالة االجتماعية، ٣٤

وتقليص الفواصل بين مداخيل الطبقات، وإزالة الفقر والحرمان عن الشرائح ذات الدخل 

  :المحدود مع التركيز على األمور التالية

 سياسات مالية إتباعي غير المبرر في المداخيل من خالل ق ـ تدارك التفاوت الطب٣٤ ـ ١

  .جديدة، وتقديم الدعم الهادف والفعال، وباستخدام أدوات الضمان االجتماعي

ين من المداخيل، وتجديده وتحديثه َرْشُ ـ إكمال بنك المعلومات الخاص بأدنى ع٣٤ ـ ٢

  .باستمرار

  .مساعدات العلنية واالنجاز التدريجي للدعم الموجه وغير العلني ـ هدفية ال٣٤ ـ ٣

  . أفراد المجتمعّادة من المعلومات االقتصادية لكلتأمين االستف  ـ٣٤ ـ ٤

 باإلصرارـ اتخاذ الخطوات الالزمة لتالفي التخلف الناتج عن العهود التاريخية الماضية ٣٥

  :على

 القرويين والمزارعين من خالل إعداد مشاريع  ـ رفع مستوى المعيشية والدخل لدى٣٥ ـ ١

التنمية القروية وتنمية الزراعة الصناعية، والصناعات القروية، والخدمات الحديثة، وإصالح نظام 

  . تسعير المنتجات الزراعية

 ـ تطوير األنشطة االقتصادية في المناطق الحدودية، والسواحل الجنوبية، ومناطق ٣٥ ـ ٢

  .جزر باالستفادة من الفرص التي تتيحها التجارة الخارجية للبالدالتجارة الحرة كال

في » جيني«خل حتى يصل مؤشر من الدألدنىاوشر األعلى ُ ـ تقليص البون بين الع٣٥ ـ ٣

  . على األكثر٣٥/٠نهاية الخطة إلى 

  . بالمائة٧ ـ اتخاذ الخطوات الالزمة لخفض معدل البطالة إلى ٣٥ ـ ٤



 

 

 الضمان االجتماعي وخدمات والتنمية لنظامن الشامل والمناسب  ـ توفير الضما٣٥ ـ ٥

  ً. ونوعاًالتأمين الصحي كما

  . ـ تطوير أنظمة الوقاية من األضرار الفردية واالجتماعية٣٥ ـ ٦

  . ـ دعم الفئات المحرومة والنساء المتكفالت ألسرهن٣٥ ـ ٧

وسطة وذات الدخل المحدود  ـ تنمية قطاع التعاون بهدف تحسين أمور الشرائح المت٣٥ ـ ٨

  .ةفي المائة في نهاية الخطة الخمسي ٢٥في المجتمع بحيث تبلغ حصة هذا القطاع 

  :الشؤون السياسية، والدفاعية، واألمنية

 ـ تعزيز الحضور الشعبي والمشاركة الفعالة له في شتى الميادين السياسية، واالجتماعية، ٣٦

  .واالقتصادية، والثقافية

لتيارات السياسية نحو االلتزام بالقيم اإلسالمية ـ الثورية، والدفاع عن المصالح  ـ توجيه ا٣٧

  . الوطنية، ومقارعة األعداء، وااللتزام بالقانون، والمبادئ األخالقية

  . ـ تعزيز الحريات المشروعة وصيانة الحقوق األساسية للشعب٣٨

اقتدارها، ودورها في المنطقة  ـ رفع شأن الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ومكانتها، و٣٩

  : األمن الوطني وتحقيق المصالح الوطنية بالتشديد علىءام العالمي بهدف إرساوالنظ

 والدولي وإعطاء األولوية في ذلك اإلقليمي ـ تعزيز الروابط الثنائية على المستوى ٣٩ ـ ١

  .للدول المجاورة

  .ادية ـ تعزيز العالقات البناءة مع البلدان غير المع٣٩ ـ ٢

  . ـ استثمار العالقات لتعزيز القدرة الوطنية٣٩ ـ ٣

  . ـ التصدي ألي أطماع خارجية أو خطوة عدوانية في العالقات الدولية٣٩ ـ ٤

  . ـ السعي إلخالء المنطقة من التواجد العسكري األجنبي٣٩ ـ ٥

 ـ تقديم الدعم للمسلمين والشعوب المظلومة والمستضعفة، السيما الشعب ٣٩ ـ ٦

  .لفلسطينيا



 

 

  . ـ السعي لمزيد من التقارب بين البلدان اإلسالمية٣٩ ـ ٧

  . ـ السعي إلصالح هيكلية منظمة األمم المتحدة٣٩ ـ ٨

 ـ تنسيق الجهود المشتركة إليجاد عالقات وأنظمة اقتصادية، وسياسية، وثقافية ٣٩ ـ ٩

  .لعالميوإقليمية وعالمية جديدة من أجل تحقيق العدالة، والسالم، واألمن ا

 ـ المشاركة الفاعلة والهادفة في المنظمات الدولية واإلقليمية، والسعي إليجاد تغيرات ٤٠

  .في األوضاع الراهنة على أساس القيم اإلسالمية

 في مجالي توزيع وعبور الطاقة، اإلداري على الصعيد اإليراني ـ الرفع من مستوى الدور ٤١

ل والتقنيات المتطورة، والمساعدة في استقرار نظام وزيادة فرص التصدير، واستقطاب الرسامي

 والصديقة بغية خفض اإلسالميةمالي، ومصرفي، وتأميني مستقل بمساهمة بلدان المنطقة والدول 

  . القطبأحاديالتبعية للنظام النقدي الرازح تحت نظام 

وعلى  ً،ما ـ تعزيز التبادل الثقافي، والحقوقي، والسياسي، واالقتصادي مع العالم عمو٤٢

  . مساحة الحضارة اإلسالمية ـ اإليرانية خصوصاامتداد

 تداول  ى ـ تكريس الهوية اإلسالمية والقومية لإليرانيين في خارج البالد، والمساعدة عل٤٣

  .الخط واللغة الفارسيين فيما بينهم، ودعم حقوقهم، وتسهيل مشاركتهم في التنمية الوطنية

 والمصالح الوطنية مع التأكيد األهدافئم، والشامل، لتحقيق  وتطوير األمن الداء ـ إرسا٤٤

  : على

  .ة باألمنّ ـ تعزيز دور الشعب واالستخبارات الشعبية للحؤول دون وقوع أعمال مخل٤٤ ـ ١

 االستخباراتية والبوليسية والقضائية والتواصل الفعال، والتنسيق األجهزة ـ تعزيز ٤٤ ـ ٢

يطرة االستخباراتية والتصدي ألي إخالل باألمن العام أو األمن المؤثر فيما بينها لتأمين الس

  . واالجتماعي، ومواجهة التهديدات واألخطار الرقائقيةاالقتصادي

من المعلومات أة المعلوماتية ورفع مستوى صيانة  نظام موحد للبرمجإيجاد ـ ٤٤ ـ ٣

والنظم المعلوماتية واالتصاالتية الكمبيوترية، وتطوير العلوم والتقنيات المرتبطة بحفظ أمن النظم 



 

 

لتوفير أجواء مالئمة لتبادل المعلومات، والتكريس المهني والمحترف لمكافحة المخالفات 

  .واالجتماعيةالناتجة عن إساءة استخدام الكومبيوتر وصون الحرمة الفردية 

 ظهور حاالت اب الوحدة والتضامن الوطني للتصدي ألسبأسس ـ تعزيز وتمتين ٤٤ ـ ٤

  .ب الثقافي والضعف العقائدياالنفصام الشخصي والتفكك االجتماعي والتغر

، ووحدة  القدرات الدفاعية وقوة الردع ألجل الذود عن السيادة الوطنيةى ـ رفع مستو٤٥

القومي والمقاومة القوية والرادعة للتهديدات واألمن  ، الحيويةالتراب الوطني، والمصالح

  : من خالل التدقيق على ما يلييميإقلالخارجية، وخلق توازن 

 ـ الحصول على العلوم والتقنيات المتطورة والبرامج الدفاعية المتقدمة، وتحديث ٤٥ ـ ١

وإعادة بناء الصناعات الدفاعية، ورفع مستوى االكتفاء الذاتي بتطوير البحوث العلمية، 

  .واالستفادة من جميع الفرص الصناعية المتاحة في البالد

 ,والدفاع عن البالد, يالء األهمية لمشاركة القوات الجماهرية في حفظ األمنـ إ٤٥ ـ ٢

  .على الصعيدين الكمي والنوعيوحماية الثورة من خالل دعم تعبئة المستضعفين 

  . ـ تطوير الدفاعات والمضادات غير الناشطة٤٥ ـ ٣

  ىطرة المؤثرة عل ـ ضبط الحدود وإقرار األمن وتثبيته في المناطق الحدودية، والسي٤٥ ـ ٤

 .الحدود


