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 القغن االّل

 رؼشیف الوٌظوخ

 

  الوبدح االّلی

 اعن الوٌظوخ :اّال

 هٌظوخ الزؾشس لزٌویخ الطبقبد الفشدیخ ّرٌویخ القْی الجششیخ

 

 شؼبس هٌظوخ الزؾشس

 

 

یزکْى الشؼبس هي طْسح طبئش هٌفزؼ الغٌبؽیي رّ لًْیي ؽیش  ًجزح ػي الشؼبس ّرؼشیفَ:
ثبللْى االثیغ کشهض للٌؼبل الوذًي ّالزقبلیذ  ّاالیغشصس  یزضیي الغٌبػ االیوي ثبللْى اال

کزجذ في االعفل ثبللْى الذیوقشاطیخ. ّیجذّ الشؼبس ّعؾ هغبؽخ هشثؼخ صسقبء ؽیش 
ؽیش رشد ثؼذُب  ،خ ّرٌویخ القْی الجششیخ(هٌظوخ الزؾشس لزٌویخ الطبقبد الفشدیاالثیغ )
 . ''الزؾشس''اي  ،ثبالًکلیضیخ'' Being Free''ػجبسح 

 

 الوٌظوخ ّ ػٌْاًِب ؽذّد ًشبؽ :صبًیب
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یقغ الوشکض الشئیغي للوٌظوخ في الغلیوبًیخ ؽیش ثْعؼِب فزؼ هشاکض ّ فشّع لِب في 
 الخبسط.

 

  رؼشیف الوٌظوخ :صبلضب

 خرؼول هي اعل ؽشیخ الفشد ّ اعزقاللیزَ ّرٌویهٌظوخ غیش ؽکْهیخ ّهغزقلخ ال رجغي الشثؼ 
سفغ هغزْی ّػيِن ّرشعیخ  ّالوغزوغ الوذًي ّرأُیل الفشد ثِذف رطْیش قذسارَ الجششیخ 

یي القطبع الخبص ّ دفي شزی هیب الوغزوغ الوذًي ّالذیوقشاطي ّ هجذأ رکبفإ الفشصخ صقبف
 الؼبم. 

 

 هیبدیي الؼول: ساثؼب

رؼضیض الطبقبد الجششیخ ثیي افشاد الوغزوغ ّرٌویخ القذساد الجششیخ ػلی طؼیذ الوغزوغ ّ 
ل الٌؼبل الوذًي ئػي طشیق ّعبالزٌفیزیخ ّّبد الزششیؼیخ ّ القؼبئیخ طفي اّعبؽ الغل

  ّالؼول هي اعل اسعبء ّ رؼضیض قْاػذ ؽقْ  االًغبى ّ دهقشطخ اعبلیت الؾکن. 
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 القغن الضبًي

 اُذاف الوٌظوخ ّهشاهیِب

 

 الوبدح الضبًیخ

 خاُذاف الوٌظو :اّال

رِن ػلی طؼیذ الوغزوغ ثغغ الٌظش ػي الزوبیض االصٌي ّالذیٌي ّهغبّااالفشاد رؼضیض ؽشیخ  .1
ّ الوزُجي اّ الغٌغي "الغٌذسي" في شزی الویبدیي االعزوبػیخ ّالغیبعیخ االقزظبدیخ ّ 

 شؽ ػذم هغبعِب ثؾشیخ اآلخشیي.الضقبفیخ ّ القبًًْیخ ش
 للؾب  ثشکت الوغزوؼبد الوزوذًخ. رطْیش الوغزوغ ّ دفؼَ ثبرغبٍ الوذًیخ ّ الزؾؼش .2
غوْػبد ّ ؽشیخ الشأي ّالؾقْ  الوذًیخ ّالغیبعیخ فیوب یخض االفشاد ّ الورؼضیض  .3

 الوٌظوبد غیش الؾکْهیخ.
 دػن ؽشیخ هٌظوبد الوغزوغ الوذًي ّ اعزقاللیزِب.  .4
افق ّ رٌویخ صقبفخ الذیوقشاطیخ جبديء الشفبفیخ ّ ؽقْ  االًغبى في شزی الوشرشعیخ ه .5

 الفشدیخ. يءهجبدّ
 ّهغبّح الوْاطٌیي اهبم القبًْى. ئػالء هجذأ عیبدح القبًْى رشعیخ هفِْم الوْاطٌخ ّ .6
الغؼي لشفغ الوغزْی الزشثْي ػلی طؼیذ االفشاد ّ االعش ّ الوغزوغ ّ سفغ الطبقبد  .7

 القؼبء ػلی الزوییض ّفقب للغٌظ. الغلن ّالزؼذدیخ ّالوغبّاح هي اعلإلػالء قین 
ؽش ػبهخ الشؼت ّ الغلطبد القبئوخ لوشاػبح قْاػذ ؽقْ  االًغبى کوب ُْ ّاسد في الویضب   .8

  الؼبلوي لؾقْ  االًغبى ّالقْاًیي الذّلیخ راد الظلخ. 
 ي ػلی هغزْی االعشحخ في طفْف الوْاطٌیػظشیالؼول هي اعل رشثیخ دیوقشاطیخ ّ ؽشح  .9

 هخزلف هشاؽل الزشثیخ ّالزؼلین. ّفي
الؾفبظ ػلی الجیئخ ثوخزلف هکًْبرِب ) الویبٍ ّ الِْاء ّ الزشثخ ( ثغشع طیبًزِب کجیئخ  .10

 اؽذ الؾقْ  االعبعیخ لالًغبى في روزؼَ ثطجیؼخ ًقیخ للغویغ.  رؼضیضطؾیخ ّ طجیؼیخ ّ
ْاطٌیي في شزی هیبدیي الزؼلین ّ یغبد فشص هزکبفئخ ػلی طؼیذ الوغزوغ لکل الوئ .11

 ٌْف الٌشبؽ الغیبعي ّ االعزوبػي.ّ هوبسعخ عبئش طالؼول 
في ّالظبدس  ١١الغؼي هي اعل رطجیق قبًْى ؽشیخ الؾظْل ػلی الوؼلْهبد الوشقن  .12

 في اقلین کشدعزبى في عبئش الوإعغبد الؼبهخ ّ الخبطخ.  ٣١١٢
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 اعبلیت الؼول :صبًیب

 الؼول الوذًي الغلوي.بئش اعبلیت هوبسعخ ع .1
 الجؾش ّ عجل اعزطالع الشأي.  .2
اللقبءاد ّ ػقذ علغبد  ػقذ االعزوبػبد ّ الٌذّاد ّ الوإروشاد ّ ّسػ الؼول ّ .3

 الؾْاساد.
ٌظوبد ّ ػلی طؼیذ الوغزوغ االفشاد ّ الوّػغ ثشاهظ خبطخ هي اعل االسرقبء ثْػي  .4

 .قبطجخ
ّ  خالجؾش في هیبدیي الزشثیخ ّ القبثلیبد الفشدیرشّیظ الٌشش ّالطجغ ّ الزألیف ّ الزشعوخ ّ  .5

 ؾقْ  هزغبّیخ.ث في هغزوغ یؾظی فیِب الکلاسعبء اعظ الفشد کوْاطي ؽش
 یخ ّهشاکض هغزقلخ للطجغ ّ الٌشش.ثٌبء هإعغبد اػاله .6
ظ طشػ هشبسیغ ّ سؤی صقبفیخ ّ رشثْیخ ّ قبًًْیخ ّ رقذیوِب للؾکْهخ ّ الجشلوبى ّ هغل .7

 قطبع الؼبم.القؼبء ّ هإعغبد ال
ثظذد الجشّرْکْل الوجشم ثیي الغلطبد  ٣١١٢لغٌخ  ٥سقن الغؼي هي اعل الؼول ثقبًْى  .8

 الؼبهخ ّ هٌظوبد الوغزوغ الوذًي.
اقبهخ الشجکبد ّ اثشام االرفبقیبد هغ هٌظوبد الوغزوغ الوذًي ّ هغ الشخظیبد الوغزوؼیخ  .9

  .ثغشع رٌفیز الوشبسیغ ّ ثشاهظ الؼول الالصهخ
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 القغن الضبلش
 الؼؼْیخ

 
 الوبدح الضبلضخ: هجبديء الؼؼْیخ في الوٌظوخ

 ششّؽ الؼؼْیخ :اّال
 .ػبهب ١٢ال یقل ػوش الوزقذم ػي أ .1
 ثبلٌظبم الذاخلي ّ یؼول لزٌفیزٍ.اى یکْى هإهٌب  .2
 شأي. اى یؾزشم ُیجخ الفشد ّ ؽقْ  االًغبى ّ الوغزوغ الوذًي ّ هْهٌب ثؾشیخ ال .3

 

 الؼقْثبدّ (الخشّقبد )اّ الوخبلفبد: صبًیب

 الوخبلفبد .أ
 خش  الٌظبم الذاخلي ّ ػذم الزقیذ ثَ. .1
 ػذم الزقیذ ثششّؽ الؼؼْیخ. .2
 .زوبػبد ػوذا لخوغخ هشاد هززبلیخػذم ؽؼْس الؼؼْ لالع .3
   الؼقْثبد .ب
 الزٌجیَ. .1
 .االًزاس .2
 لضالس هشاد هززبلیخ یزن رغویذ ػؼْیزَ اّ اًزاسٍ. ؼْثؼذ رٌجیَ الؼ .3
 عؾت ػؼْیخ الفشد. .4

 

 ؽقْ  الؼؼْ :صبلضب

 هزکبفئخ.وکبًخ ث یؾظْىیزوزغ عویغ اػؼبء الوٌظوخ ثؾقْ  هزغبّیخ ّ  .1
یؾق لکل ػؼْ هوبسعخ کبهل ؽقْقَ ّفق طبقبرَ ّطجقب لوجذء رکبفإ الفشص هي اعل رٌفیز  .2

 ًشبطبرِب. خثشاهظ الوٌظوخ ّ هوبسع
 کخ في ًشبطبد الوٌظوخ ایٌوب کبى.یؾق للؼؼْ الوشبس .3
 طفْف الوٌظوخ.یؾق للؼؼْ رشك  .4
 ب یخض هخزلف الجشاهظ ّ الوشبسیغ.هوبسعخ ؽق الٌقذ ّ طشػ هقزشؽبرَ فیو .5
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 لوغإّلیبد الوٌبطخ ثؼؼْ الوٌظوخ.یؾق للؼؼْ الزظْیذ ّ الزششؼ لغبئش ا .6
 ػیذ الغلغبد ّ اهبکي ئًؼقبدُب. ایٌجغي ئػالم الؼؼْ ثوْ .7

 

 هِبم الؼؼْ: ساثؼب

الذیوقشاطیخ ّاى ال یغؼی العزغالل الوٌظوخ هي الؼول هي اعل الظبلؼ الؼبم ّ هجبديء  .1
 اعل هظبلؼ اقزظبدیخ ّ عیبعیخ ّ اعزوبػیخ خبطخ.

 ء الْاسدح في الٌظبم الذاخلي. يالزقیذ ثبلوجبد .2
 دیٌبس عٌْیب. ٠١١١١دفغ ثذل الؼؼْیخ الجبلغ  .3

 

  فقذاى ؽق الؼؼْیخ :خبهغب

بئیخ اّ ثغجت الفغبد اّ ؽیٌوب یزن الؾکن ػلیَ هي  قجل الوؾبکن الوخزظخ ثؼقْثخ عٌ .1
 اخزالط الوبل الؼبم.

 ػذم الزقیذ ثوجبديء الٌظبم الذاخلي. .2
 القیبم ثووبسعخ الزشِیش ّ القذف ثؾق اػؼبء الوٌظوخ. .3
 ػٌذ ّفبح الؼؼْ. .4
 ػٌذهب یقذم الؼؼْ اعزقبلزَ هي اهٌظوخ. .5
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 القغن الشاثغ

 الِیکل الزٌظیوي ّ کیفیخ ػول الوٌظوخ

 

 الِیکل الزٌظیوي :الوبدح الشاثؼخ

رزکْى الِیکل الزٌظیوخ لوٌظوخ الزؾشس ّفق هجذأ الزْصیغ االفقي للغلطبد في طفْف 
ؾقْ  هزغبّیخ ّري هْاقغ هزکبفئخ فیوب یخض هوبسعخ ثاػؼبئَ ؽیش یزوزغ الغویغ 

هکزت الزٌظین ّ الوغإّلیبد ّلِن ؽقْ  هزغبّیخ للزششؼ لؼؼْیخ الوغلظ االداسي ّ 
 الوغلظ الؼبم ّ الِیئخ الوإعغخ. 

 

 الِیئخ الوإعغخ :اّال

  .اشخبص ٥رزألف هي 

 لِیئخ الؼبهخاب: صبًی

 رکْى هي هغول اػؼبء الوٌظوخ. 

 الوغلظ الزٌظیوي/الِیئخ االداسیخ :صبلضب

 لي االقغبم. ّجَ ّ هغإئرزکْى هي الشئیظ ّ ًب

 

  الِیئخ الوإعغخ ّ طالؽیبرِب :اّال

 رشکیل هٌظوخ الزؾشس.اشخبص یزْلْى ثظْسح عوبػیخ  ٥رزکْى الِیئخ الوإعغخ هي 

 طالؽیبد الِیئخ الوإعغخ: 

 رٌظین اعزوبػبد اػؼبئِب الخوغخ. هکزت الزٌظین ّ/ػشع الوقزشؽبد للوغلظ االداسي .1
 زبثؼخ ًشبطبد الوٌظوخ ّ رقییوِب.ه .2
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 اػؼبء الِیئخ الوإعغخ ل الوٌظوخ.یؾق لضلضي  .3
 اػؼبء الِیئخ الوإعغخ رغییش اعن الوٌظوخ. یؾق لضلضي .4
 یؾق لضلضي اػؼبء الِیئخ الوإعغخ الْؽذح هغ هٌظوخ اخشی.  .5

 

 بًیب: الِیئخ الؼبهخ ّطالؽیبرِبص

 رزکْى هي عبئش االػؼبء الزیي یزوزؼْى ثؾق الؼؼْیخ ّالزظْیذ ّ الزششیؼ. 

 طالؽیبد الِیئخ الؼبهخ: 

لوٌظوخ ّ ًبئجَ ّالِیئخ ثطشیقخ ؽشح اًزخبة سئیظ ایؾق لِب القیبم ّ في اعزوبع هْعغ ّ  .1
 قغبم ّ ػؼْیي اؽزیبؽ ثظْسح عشیخ.هکزت الزٌظین ّ هغإّلي اال/االداسیخ

 في الٌشبطبد الؼبهخ ایٌوب کبًذ. یؾق لِب الوشبسکخ .2
 هکزت الزٌظین./شؽبد اهبم اػؼبء الِیئخ االداسیخیؾق لِب رقذین الوقز .3
 رقبسیش الوٌظوخ ّعیبعزِب الؼبهخ.یقْم ثؼقذ اعزوبػبرَ عٌْیب ؽیش رزْلی هِوخ رقیین  .4
للِیئخ الؼبهخ رشکیل هکزت اعزشبسي لغشع الزشبّس ّ دػْرِن لؾؼْس اعزوبػبرِب  .5

 بر هب یلضم هي قشاساد ّ ػشع هشبسیؼِب.خِب في اررلوغبػذ
 ّ رذقیقَ. في الوٌظوخ الؾق في االطالع ػلی الغغل الوبلي  لکل ػؼْ .6

 

 هکزت الزٌظین ّ طالؽیبرِب /رشکیجخ الِیئخ االداسیخ :صبلضب

 :هکزت الزٌظین/لِیئخ االداسیخرشکیجخ ا

 .سئیظ الوٌظوخ .1
 .ًبئت الشئیظ .2
 .هغإّل الوبلیخ ّاالداسح .3
 .هغإّل قغن الؼالقبد .4
 .الٌشبطبدهغإّل قغن الوشبسیغ ّ .5
 .الزْصیغشش ٌّالهغإّل قغن الجؾش ّ .6
 .هغإّل قغن االػالم .7
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  .االػؼبء االؽزیبؽ .8

 :الوکزت الزٌظیوي لوٌظوخ الزؾشس/طالؽیبد الِیئخ االداسیخ

یزؾول الوکزت الزٌظیوي فیوب ثیي دّسریي اًزخبثیزیي اؽذُوب ػبم ّاآلخش یزن ػوي اػؼبء  .1
 هب یخض الشإّى الوبلیخ للوٌظوخ. کل ،الوکزت

ػلی اػذا ّ طیبغخ الوشبسیغ ّاالرفب  ػلیِب ّ الوْافقخ ػلی هٌذّثي الوٌظوخ للزْقیغ  .2
 الؼقْد.

فزؼ هکبرت ّ فشّع الوٌظوخ في الوذى االخشی ّ الخبسط ثؼذ ًیل هْافقخ اکضشیخ اػؼبء  .3
 الِیئخ االداسیخ.

ظوخ اّ رؼذیل الٌظبم الذاخلي للوٌ ١+٥١یل هْافقخ اکضشیخ آساء اػؼبءُب للِیئخ ّ ثؼذ ً .4
 رغییشُب.

للِیئخ ّ ثؼذ ًیل اکضشیخ آساء اػؼبئِب رشکیل شجکخ هغ الشخظیبد ّهٌظوبد الوغزوغ  .5
 الوذًي االخشی.

 

 طالؽیبد الشئیظ:

ّالؾق في الوْافقخ ػلی الؼقْد ئطذاس الزؼلیوبد االداسیخ ّالزْقیغ ػلی الکزت الظبدسح  .1
 الوجشهخ.

هکزت الزٌظین کل  –الِیئخ االداسیخ  یزن ئًزخبة سئیظ هٌظوخ الزؾشس هغ عبئش اػؼبء .2
 ػبهیي في االعزوبع الؼبم للوٌظوخ.

 االششاف ػلی هکبرت الوٌظوخ ّ فشّػِب ّهغبػذرِب في رغییش شإًِّب.  .3

 

 : طالؽیبد ًبئت الشئیظ

یقْم ًبئت سئیظ هٌظوخ الزؾشس ثووبسعخ هِبم الشئیظ اصٌبء غیبثَ لشزی االعجبة اّ اصٌبء  .1
 اػزضالَ لوِبهَ.

في هکزت الزٌظین  –یزن ئًزخبة ًبئت سئیظ هٌظوخ الزؾشس هغ اػؼبء الِیئخ االداسیخ  .2
 اعزوبع ػبم کل عٌزیي. 
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 القغن الخبهظ

 هبلیخ الوٌظوخ

 

 الوبدح الخبهغخ: هبلیخ الوٌظوخ 

 .ػؼبء ثظْسح شفبفخثذالد الؼؼْیخ ّالوغبػذاد الوبلیخ الوقذهخ هي قجل اال .1
یغ ّهي الوإعغبد الؾکْهیخ اّ القطبع سهي الوشب الؼطبءاد الوغزؾظلخالوغبػذاد ّ .2

 الخبص داخل اقلین کشدعزبى.
کبالد الزبثؼخ لالهن الوزؾذح ْالوغبػذاد الوبلیخ الزي رقذهِب الوٌظوبد الذّلیخ ّال .3

 ّالقٌظلیبد االعٌجیخ.
 االیشاداد الوزأریخ هي ًشبطبد الوٌظوخ. .4

 

 الوشاقجخ ّ الؾغبثبد :صبًیب

 الوْاسد الوبلیخ للوٌظوخ في الؾغبة الوظشفي الوغغل ثاعوِب.یزن ایذاع هغول  .1
وزجؼخ في یزِب الغٌْیخ طجقب للغجل الرقْم الوٌظوخ ثاداسح اهْسُب الوبلیخ هي خالل هیضاً .2

 االقلین في ُزا الوغبل.
رقْم الوٌظوخ ثزقذین الزقشیش الوبلي الغٌْي ئلی هکزت الوٌظوبد غیش الؾکْهیخ ؽیش یزن  .3

 قجل دیْاى الشقبثخ الوبلیخ لالقلین.رذقیقِب هي 
ّفیوب یخض الوشبسیغ الزي یزن دػوِب هي قجل ؽکْهخ االقلین رقْم الوٌظوخ ثاػذاد رقشیش  .4

رٌفیز الوشبسیغ ئلی هکزت الوٌظوبد غیش الؾکْهیخ کوب یزن هشاػبح  خهفظل ثظذد کیفی
 کبهل ششّؽ الؼقذ الوجشهخ ّالوْقؼخ ثیي الطشفیي.

 سیخ ثزقذین رقشیشؽغبثِب الغٌْي للِیئخ الؼبهخ.رقْم الِیئخ االدا .5
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 القغن الخبهظ

 رغغیل الوٌظوخ

 

 عغالد الوٌظوخالوبدح الغبدعخ: 

 اّال: یزکْى الغغالد الزي یزن ئقشاسُب ّ رغغیلِب هي قجل کبرت الؼذل کبآلري:

 ْیالوغز ،الغٌظ ،الؼوش ،االعن الضالصي: : ّیزؼوي الوؼلْهبد الزبلیعغل االػؼبء .1
 .ربسیخ اإلًزوبء للوٌظوخّ هؾل اإلقبهخ ،الذساعي

 عغل الؾغبثبد: ّیزؼوي کل هب یخض االیشاداد ّ الٌفقبد.  .2
 .کل االهْال الوٌقْلخ ّ غیش الوٌقْلخ: الغغل االعبعي )عغل الوْعْداد(: ّیزؼوي اآلري .3
ّ  الزٌظینهکزت /یئخ االداسیخالِ ي عبئش قشاساد اللغبى کبفخ هضل:عغل القشاساد: ّیزؼو .4

للٌظبم الذاخلي ّالوْقؼخ ػلیِب هي قجل الِیئخ اعوبء عبئش هٌذّثي الوٌظوخ الوذًّخ ّفقب 
 االداسیخ. 

  

 صبًیب: الغغالد الزي یزن ؽفظِب هي قجل الوٌظوخ:

 الْاسدح.عغالد الظبدسح ّ .1
 االسشیف ّعغل الٌشبطبد الخبطخ ثبلوشبسیغ. .2
 هؾبػش الغلغبد. .3
 عغل القشاساد. .4
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 الغبثغ القغن

 ( الؼولهجبديء )ػْاثؾ

 

 الؼول في الوٌظوخاعظ : الوبدح الغبثؼخ

 الزقیذ ثبلقْاًیي الذّلیخ الخبطخ ثؾقْ  االًغبى ثظْسح ربهخ. .1
 الزقیذ ثقبًْى هٌظوبد الوغزوغ الوذًي ّالقْاًیي الغبسیخ في اقلین کشدعزبى.  .2
في الذّل ّاالهبکي  خالغبسیػلی فشّع الوٌظوخ خبسط اقلین کشدعزبى الزقیذ ثبلقْاًیي  .3

 الوزْاعذح فیِب. 
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 القغن الضبهي

 ؽل الوٌظوخ

 

 ؽل الوٌظوخ :الوبدح الضبهٌخ

 یزن ؽل الوٌظوبد اّ الشجکبد غیش الؾکْهیخ ثظْسح ئخزیبسیخ اّ ؽلِب قغشا.

 

 الذاخلي.دح ّفق ًظبهِب ْفي ؽبالد الؾل الطْػي یزن ؽل الوٌظوخ اّ الشجکخ الوْع اّال:

فیزن الزؼبهل  ،اهب في ؽبالد الؾل القغشي للوٌظوخ ّفق قشاس طبدس هي هؾکوخ الجذاءح صبًیب:
هي قبًْى  ١١هي الوبدح  ٣ّ ١خ ّ غیش الوٌقْلخ ّفق الفقشریي هغ هوزلکبد الوٌظوخ الوٌقْل

 الظبدسح هي قجل ثشلوبى اقلین کشدعزبى. ٣١١١لغٌخ  ١الوٌظوبد غیش الؾکْهیخ الوشقن 


