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 ئامانج
 

بۆ پاڵپشت�كردن و هاندائن كەلتوری كاری  ەئامانج لەم پەڕاوە سپ�ە پ�شن�اركردئن گۆڕانكار�ە �اسائی و س�اسی�ە پێ��ستەكان
اقدا. ئەمەش پ�شن�ار�كە �ت  تاوەكو بە گ��رەی  پالن�� كاركردن خ��ەخ�ش لەال�ەن الوانەوە لە ع�ێی  لە پێناو لەبەرچاو بگ�ی

�ەئت ن�شت�مائن بۆ كاری خ��ەخ�ش الوان. ئامان�ب ئەم پەڕاوە ( كە  لە نێو پالئن كاركردندا  ش ات�ی  وەك كاری جێبەج�كردئن س�ت
نكردئن ئەو كارانەی د�كە كە ئاماژەی پ�دەك��ت -كە ر�ككەوتین لەبارەوە كراوە  -1ژمارە   ، هەروەها بۆ بەه�ێی

ئا�ام و و ر�ككەوتن�ان لەبارەوە كراوە، هەروەك لە خوارەوە روون كراوەتەوە) ب��ت�ە لە �شتیوان�كردن لەم دەرئەنجام، 
��انەی خوارەوە كە لە س ش ات�ی ��ەئت ن�شت�مائن وەزارەئت وەرزش و الوانئامانجە س�ت ش ات�ی بۆ كاری خ��ەخ�ش الوان  دا �ت

 دەستن�شانكراون: 
ی ش ات�ی  �ەكەم ئامان�ب س�ت

لە شارەوانی�ەكان،  بوار بە وەرگرتین الوائن خ��ەخش دەدەن راو ئەو �اسا و ر�ككارانەی بە شێوە�ە� ر�كخ ئا�ام:  •
 ئەنجومەنەكائن پار�زگا�ان، و وەزارەتەكاندا. 

ن و بەشدار  دەرئەنجام:  • دامەزراوە لۆكا�ڵ و ن�شت�مانی�ە فەرمی�ەكان بواری كاری خ��ەخ�ش بۆ الوان دەڕەخسێنن
نكردن و بەرفراوانكردئن دەرفەتەكائن خ��ەخ�ش ب��ان.   دەبن لە بەه�ێی

ی:  • ش ات�ی دن و بەرفراوانكردئن دەرفەتەكائن كاری خ��ەخ�ش لە رووی چەندا �ەكەم ئامان�� س�ت �ەئت و بەرەو��ش�ب
�ەتی�ەوە و  كارائی   ز�ادكردئن  چۆنا�ەتی�ەوە بۆ بەشدار�كردن لە برەو��دائن الوان لە رووی كەسا�ەئت و كۆمە�ڵ

 بەشدار�كردن�ان لە كۆمەڵگەدا. 
 

ی ش ات�ی  دووەم ئامان�ب س�ت
 

 ئەو �اسا و ر�ككارانەی ئەو كارە خ��ەخشی�انە ر�كدەخەن كە رەزامەندی�ان لەسەر دراوە.  ئا�ام:  •
ن بۆ   ەنجام: دەرئ • بە گ��رەی ئەو �اسا�انەی كە ماف و پابەندبوونەكائن سەرجەم  كراوە  كاری خ��ەخ�ش ر�كخسنت

: كاری خ��ەخ�ش الوان ر�كخراوە بە گ��رەی ئەو �اسا�انەی ماف و 4ال�ەنەكان د�اری دەكەن. دەرئەنجا� 
 پابەندبوونەكائن هەموو ال�ەنەكان د�اری دەكەن

ی:  • ش ات�ی ا�ت لە كاری خ��ەخش�دا.  دووەم ئامان�� س�ت  بەرفراوانكردئن بەشدار�كردئن ئافرەتان و كچائن الوی ع�ێی
 

ێ پ�شن�اری چەند ر�گا�ەك دەكات كە لە ر��انەوە ئەم كاران م پەڕاوەبۆ پاڵپشت�كردن لەم ئامانجانە، ئە ەی خوارەوە جێبە�ب
 بك��ت كە رەزامەندی�ان لەسەر دراوە، لەگەڵ كارە پ�شن�اركراوە ز�ادكراوەكای د�كەی نێو پالئن كاركردن: 

 
 كارەكان: 

 

دامەزراندئن بە�ش كاری خ��ەخ�ش ن�شت�مائن لە وەزارەئت الوان وەك بەڕ�وەبەرا�ەت�ە� حكومەت  و س�اسەت�� سەرمەشق بۆ  : 4
 .   كاری خ��ەخ�ش

ی پ�گە�ە� تایبەت بە داتا بۆ دەستن�شانكردئن سەرجەم ر�كخراو، و ت�م و گرو�ە :  5
پەرەپ�دائن ر�ككاری تایبەئت تۆماركردن لە رئێ

 خ��ەخشەكان و هتد. 
ا� : پەرەپ�دائن پرۆگرام�ك بۆ ر�كخراوە خ��ەخۆشەكان و ت�� خ��ەخشەكان لە قۆناغە ج�اوازەكائن پەرەپ�دائن پەیوەست بە پرۆگر 6

 خ��ندئن تایبەت بە چەمك و كارامەی�ە بنەڕەتی�ەكانەوە. 
و ر�ككارە ستانداردەكائن كاركردن بۆ كاركردئن سەنتەری ن�شت�مائن بۆ خستنەسەركاری  سا : پەرەپ�دائن هەنگاو بە هەنگاوی ر�13

 ر�كخراوە خ��ەخشی�ەكان و ت�مەكائن خ��ەخشەكان. 
اق بۆ ر�كخراوەكان و ت�مەكائن خ��ەخشەكان. : �شتیوان�كردن لە پەرەپ�دائن ر�سا�ا14  ئن رەفتاركردن بۆ كاری خ��ەخ�ش لە ع�ێی
م و پرۆسەكائن كۆكردنەوەی داتا�ان لەبارەی كاری خ��ەخ�ش لەسەر ئاسیت لۆكا�ڵ و و هەواڵدان لەبارەی : 15 ن پەرەپ�دائن م�كان�ی

ەكان، و �وشیت ال�ەنە سوودمەندەكان و هتد.   ن �ن پرا�ت�ی  ژمارەكەوە و هەروەها باش�ت
شتین چەند پالن�ك بۆ ئەوەی كۆمپان�ا�ان سپو�سەری پاداشیت : برەودان بە ل�ست�ك لە پاڵنەرەكان بۆ خ��ەخشەكان لە نێ��اندا داڕ 16

ماددی و ر�بەرەكان بكەن وەك پاڵنەر�ك بۆ فەرمانبەران و �شتیوان�كردن لە ر�كخستین كاری خ��ەخ�ش لە كامپەكائن 
 دیراسەت و پەرەپ�داندا. 

اقدا. نموونەكائن پاداشتە رەم���ەكان بۆ خ��ەخشەكان و داڕشتین  دەستن�شانكردئن : 17  س�ستم�� كارا لە رووی ت�چوونەوە لە ع�ێی
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اقدا �ەیت ن�شت�ماین كاری خ��ەخ�ش الوان لە ع�ێی ش ات�ی  گرتنەبەری كاری ز�اتر بۆ جێبەج�كردین س�ت
 

اقدا : لە ئ�ستادا پ�داچوونەوە دەك��ت بە 1 �ەئت ن�شت�مائن بۆ كاری خ��ەخ�ش الوان لە ع�ێی ش ات�ی ��ەكائن س�ت ش ات�ی  ئامانجە س�ت
بۆ ئەوەی بە شێوە�ە� پتەو گ��بدر�تەوە بە ئامانجەكائن پەرەپ�دائن بەردەوام و راسپاردەكائن ر�كخراوی هار�كاری 

 . 19-ئابووری و پەرەپ�دائن تایبەت بۆ كار و ر�ككارەكائن حكومەت لە دۆ�ن دوای كۆڤ�د
دا پێ��ستە ئەو و�: 2 كە ر�ككەوتین لەبارەوە كراوە)   3اسا�ە (كاری � اوت��كردئن ئەنجامدرا بۆ ت ركش��ەی لە ئاست�� با�ڵ

ئت ن�شتمائن بۆ  ئەوەی  پ�شن�ار�ك وەر�گ��ت و پ�داچوونەوەی پ�دا بكات بۆ دامەزراندئن خزمەتگوزاری هاو�ڵ
 ئ�ستای بەشداری مەدەئن الوان.  ەكائن ئاست هاوكار ب�ت لە در�ژەپ�دائن 

نە�ە�   4و  3 بۆ هاوكار�كردئن جێبەج�كردن�� كارای راسپاردەكائن : 3 ش كە رەزامەندی�ان لەسەر دراوە، پێ��ستە ل�ی
 ئاست

گ
�ت -هەماهەن�  خ��ەخش.   بۆ كاریبەرزی نێو ئ�دارەكان پ�كبهێ�ن

وكردنەوەی راهێنان و زان�اری و ن��نەرا�ەت�كردئن كەرئت خ��ەخ�ش الی 4 : بۆ هاوكار�كردن لە كۆكردنەوەی داتا، ب�ڵ
ەكان، پێ��ستە لە كەڵ� دامەزراندئن ئەنجومەن�� ن�شت�مائن بۆ حكومەت و كۆمەكبەخشە نێودەوڵەتی�

اقدا بكۆڵ��تەوە.   ر�كخراوە خ��ەخشەكان لە ع�ێی
: بۆ دروستكردئن كۆڕ�ەند�ك كە تێ�دا كۆمەڵگەی مەدەئن و حكومەت بتوانن پ�كەوە ك��بنەوە لە پێناو پەرەپ�دائن 5

اقدا، پێ��ستە ر�ك ی گفتوگۆی راستەوخۆ ئامانجەكائن كاری خ��ەخ�ش لە ع�ێی
كەوتن�ك بك��ت كە بتوان��ت لە رئێ

لەگەڵ حكومەتدا ئەنجام بدر�ت لەبارەی ئامانجە هاو�ەشەكان، ر�سا�ائن رەفتاركردن و كاركردئن پەیوەند�دار بە 
و�ك��نەوە.  ، ستاندارد و ر�سا�ائن رەفتاركردن بدر�ت و ب�ڵ   كەرئت خ��ەخ�ش و بتوان��ت لە ر��ەوە پەرە بە ر�نمائی

ڵەكردئن پالن�ك بۆ بن�اتنائن توانا : 6 پ�شكەشكردئن هەڵسەنگاندن�� گشتگ�ی لەبارەی پ�داو�ستی�ەكائن راهێنانەوە بۆ گە�ڵ
�ەتە جێبەج�كردئن ئەمكە پێ��ستە دەستەبەر بك��ت بۆ  ش ات�ی هەڵسەنگاندئن پ�داو�ستی�ەكائن راهێنان�ش  ، و س�ت

 هەم ال�ەنە پەیوەند�دارە حكومی�ەكان و هەم ناحكومی�ەكان لە خۆدەگ��ت. 
 

اقدا. ئەم كارەش ئەنجام دەدات  ئامان�ب ئەم پەڕاوە سپی�ە ب��ت�ە لە داڕشتین بناغە�ەك بۆ �اسای كاری خ��ەخ�ش لە ع�ێی
ی ت�شكخستنەسەر هەندێ لە پرە�سیپە 

سەرەكی�ەكائن �اسای كاری خ��ەخ�ش و خستنەڕووی لە رئێ
پ�داچوونەوە�ە� گشیت بەو �اسا�انەی لەسەر ئاسیت جیهائن لە ئارادان، و لە ر��انەوە لەوە دەڕوان�ت كە چۆن 
ن لەگەڵ ئەو  اقدا بە چەشن�ك كە بگونجنێی ێ بك��ن لە حاڵەئت ع�ێی دەك��ت ئەم پرە�س�پ و نموونانە جێبە�ب

كارە ز�ادكراوەكائن نێو پالئن كاركردنەكە. لە دەرئەنجامدا پەڕاوەكە   ، لەگەڵلەسەر كراوە كارانەی ر�ككەوتن�ان
كۆمەڵ�ك بڕگەی سەرەتائی �اسای تایبەت بە كاری خ��ەخ�ش دەخاتەڕوو  بۆ ئەوەی ببێتە بناغە�ەك بۆ 

وتەسەل�ت لە و�ركش��ەكە.  دەك��ت ئەم بڕگە سەرەتای�انە بەرفراوان بك�� م پێ��ست گفتوگ��ە� ت�ێی ن بە�ڵ
�ن. هاوشێوەكان بوارەكائن د�كەی �اسا    �ش لەبەرچاو بگ�ی
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 رەشنوو� بڕگەكاین �اسا�ە� تایبەت بە كاری خ��ەخ�ش 
 

 بەها�این كاری خ��ەخ�ش  •
 پێناسەی كاری خ��ەخ�ش و كە� خ��ەخش •
 ئەو بناغە�ەی دەبێتە بنەمای ئەنجامداین كاری خ��ەخ�ش  •
 ؟�ێ دەتوان�ت ببێتە خ��ەخش •
 خ��ەخش و فەرمانبەران •
 ت�چووەكاین خ��ەخشەكان  •
 ج�ا�ار�نەكردن لە بەرامبەر خ��ەخشەكان •
 بەر�رس�ار�تی�ەكاین خ��ەخش •
 ئەر� با�ەخپ�دان •
 راهێنان •
 خ��ەخ�ش لە كایت كاركردن و دامەزراندندا •
 �اسای كاری خ��ەخ�ش لە بارودۆخە كت��ڕ و كارەساتبار و نا�ۆكی�ەكاندا •
 ین پەیوەست بە پەرەپ�داین كاری خ��ەخ�ش لە ئایندەدا. ئەحكامە �اسای�ەكا •

 

 پوختەی جێبەج�كاری
كە گروئپ تەمەن مل�ار الوی خ��ەخش هەن لە سەرتاسەری جیهاندا،   1.2بە گ��رەی نەتەوە �ەكگرتوەكان، لە ئ�ستادا 

وودا. كاری خ��ەخ�ش  پ�كهاتە�ە� بنەڕەئت سەرجەم  24-15 ش ، كە ئەمەش گەورەت��ن گروئپ الوانن لە م�ێی ن ساڵ پ�كدەهێنن
�ەئت و  تی�ان بەشداری گرنگ دەكەن  لە پەرەپ�دائن كۆمە�ڵ ی كاری خ��ەخشی�ەوە، هاو�ڵ

كۆمەڵگە هاوچەرخەكانە.  لە رئێ
بەرفراوانكردئن كار�گەری و توانای ر�كخراوەكائن كۆمەڵگەی  ئابووری كۆمەڵگەكان�اندا.  سەر�اری ئەوەش، دەبنەهۆی

ئت دەركردئن �اسا�ان و مەدەئن و لە هەمان كاتدا پەرە بە كارامەی�ەكائن خۆش�ان دەدەن.  پەرلەمانەكان�ش،  كە دەسە�ڵ
ن  و بە شێوە�ە� نەر� ین كار�گەر��ان كار�گەری راستەوخ��ان هە�ە لەسەر س�اسەتەكان، دەتوانن رۆڵ�� بنەڕەئت ببینن

م، پ�چەوانەكە�ش ڕاستە.  ئەگەر �اسای تواناداركردن هەب�ت لەسەر ئاسیت بەشدار�كردئن خ��ەخشانە لە كۆمەڵگەدا.  بە�ڵ
بۆ كاری خ��ەخ�ش دەرنەكەن، ئەوا مەترسی�ە� راستەقینە لە ئارادا دەب�ت كە ئەم سامانە ن�شت�مانی�ە هەر گرنگە 

�ەتی�انە الوافەرامۆش بكەن و ناهۆش�ارانە، ئ بكەن كە بوونەتە بناغەی بەشدار�كردئن مەدەنی�انە كە  ز ەو نەر�تە كۆمە�ڵ
اقدا كە بەهۆی قەیرائن كۆڤ�د ەوە 19-خەڵ� پ�كەوەگ��دەدات لە هەوڵە هاو�ەشەكان�اندا.  لە هەلومەر�ب ع�ێی

م�ك بۆ دانپ�دانان، پارا ن ن و بەردەوام�دان بە ئاستە بەرزەكائن هاتۆتەئاراوە، دەك��ت ئەم بون�ادە �اسای�ە ببێتە م�كان�ی سنت
 كاری خ��ەخ�ش لەال�ەن الوەكانەوە. 

لە حاڵەئت نەبووئن پێناسە�ە� رووئن �اسائی لەبارەی ئەوەی چ كار�ك بە كاری خ��ەخ�ش دادەن��ت و �ێ  بە خ��ەخش 
ێ ئەوەی هەژمار دەك��ت، ئەوا  دەك��ت هەندێ لە �اسا و ر�نمای�ەكان كار�گەر��ان لەسەر كاری  خ��ەخ�ش هەب�ت بە ئب

ئەم مەبەستە�ان هەب�ت. دەك��ت ئەمەش ئەو �اسا�انە بگ��تەوە كە پەیوەند�دارن بە ماف و ئازادی�ە بنەڕەتی�ەكان، �اسا 
. پێ��ستە دەوڵەتان با�ەخ�� تایبەت بدەن بەو شێوازەی دەك��ت لە ر�ی�ەوە ر�سا ەوەنێودەوڵەتی�ەكان، و �اسای كار 

تەكەدا. پ�داو�ستی�ە بنەڕەتی�ەكائن �اسا�ە� نێودەوڵەئت و ن اوخ���ەكان كار�گەر��ان هەب�ت لەسەر كاری خ��ەخ�ش لە و�ڵ
نكردن و ر�كخستین ئەم كارە كە مەبەست لیێی -تایبەت بە كاری خ��ەخ�ش  ب��ت�ە لە لەبەرچاوگرتن و داڕشتین  -�ەبەه�ێی

ت�� د�كە ج�اوازن، ئەگەر�پ پرە�سیپەكائن كار پ�گە�ە� �اسائی بۆ كە� خ��ەخش.  ت�كەوە بۆ و�ڵ ی خ��ەخ�ش  لە و�ڵ
م پێ��ستە پێناسە �اسای�ەكان ئەم پرە�سیپە سەرەكی�انە لەخ��گرن: �ێ خ��ەخشە، جۆری چاال�ی�ەكان،  بە�ڵ
اردن، نەبووئن قەرەبوكردنەوە، و پەیوەندی نێوان خ��ەخش و ئە  ش ، ئازادی هەڵ�ب سوودمەندبووان لە كاری خ��ەخ�ش

پێناسە �اسای�ەكان بە چەشن�ك داب��ژر�ن كە لەگەڵ هەلومەرجە كە� خ��ەخش وەردەگ��ت. پێ��ستە ر�كخراوەی  
ن بە ر�كخستین كاری خ��ەخشی�ەوە ئەمانە لە خۆدەگرن:   �ن. ئەو پرسە سەرەكی�انەی پەیوەسنت لۆكاڵی�ەكەدا بگونجێ�ن

ئی فەر� لەبەرامبەر ر�نمائی نافەرم�دا، بە دەستن�شانكردئن ئامان�ب روون و گونجاو لەگەڵ هەلومەرجەكەدا،  ر�نما
. هەم پەرلەمانەكان  ، و زامنكردئن بەردەوامێیت مەركەز�كردن لە بەرامبەر بە نامەركەز�كردندا، بن�اتنائن هۆش�اری و �شتیوائن

 . ن و جێبەج�كردئن �اسای تایبەت بە كاری خ��ەخ�ش ن لە داڕشنت ان�ب ئەم ئامو هەم حكومەتەكان�ش رۆڵ�� بنەڕەئت دەبینن
ڵەكردئن كارنامەی و�ركش���� ئاست بەرز هەروەك لە كاری  ن و گە�ڵ ی 2پەڕاوە سپی�ە ب��ت�ە لە هاوكار�كردن لە داڕشنت

  هاتووە. ئن پەیوەست بە كاری خ��ەخش�دا ر�ككەوتن لەسەركراوی نێو پالئن كاركرد
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چەندین �اسای جۆراوجۆری تایبەت بە ر�كخستین ئەو نموونانەی لەم پەڕاوەدا ئاماژە�ان پ�كرا ئەوە روون دەكەنەوە كە 
بوونە  كاری خ��ەخ�ش لە ئارادان. ئەم هەمەجۆر��ەش دەگەڕ�تەوە بۆ تایبەتمەندێیت هەلومەرجە لۆكاڵی�ەكان كە 

ن  ی  . ن�اسا�ا ، و پەسەندكردن و جێبەج�كردئن چوارچێوەی داڕشنت
�اسای تایبەت بە كاری  دەب�ت بە وور�ای�ەوە  تاوتوئێ

�ەئت و كەلتوری  و س�ست� حوكمڕائن هەر  مامەڵە لەگەڵك��ت، هەروەها بە هزر�� كراوە خ��ەخ�ش ب پ�كهاتەی كۆمە�ڵ
ت�كدا   بك��ت.  و�ڵ

اق ئەوەی پەیوەندی بە  ، ەوە هەب�تع�ێی
گ

تە بە رووئن گوزارشیت لە دانپ�دانائن خۆی كردووە بە گرن� ئەوا حكومەئت ئەم و�ڵ
 . كاری خ��ەخ�ش و پابەندبوون بە خوڵقاندئن كەش�ك كە هاوكار ب�ت بۆ برەو��دان و كارئاسان�كردن بۆ كاری خ��ەخ�ش

��ەئت ن�شت�مائن  كاری خ��ەخ�ش الوان ئاماژەی بەوە   ش ات�ی كردووە كە نەبووئن �اسا و س�اسەتە هەرچۆن�ك ب�ت، س�ت
فەرمی�ەكائن تایبەت بە  ر�كخستین و سپو�سەركردئن كاری خ��ەخ�ش الوان، تەحەدد�ەكە لەبەردەم پەرەپ�دائن كاری 

اق  كە لە گروئپ تەمەن  . �دا خ��ەخش  28.3ساڵ�دان لە % 15-29بە گ��رەی  دەزگای مەركەزی ئامار، لە ئ�ستادا الوائن ع�ێی
، و بە گ��رەی دان�شتوان  ن دەرفەت�� گەورە�ە  شئەمە 1هەڵسەنگاندنە ئەم رەوتە بەرەو هەڵ�شان دەڕوات. ئەم  پ�كدەهێنن

اقدا، بە تایبەت ئەگەر ئەو ئاستە بەرزەی بەشدار�كردئن مەدەنی�انە لەبەرچاو بگ��ن  بۆ پەرەپ�دائن كەرئت خ��ەخ�ش لە ع�ێی
�ت، ئەو تەحەدد�انە بەردەوام دەبن كە رو�ەڕوی پەرەپ�دائن �اسای . هەرچۆن�ك ببەد�كرا  لە ماوەی دوو سا�ڵ رابردودا 

ن لە پرە�سیپە سەرەكی�ەكان  اقدا. ت�گە�شنت تایبەت بە ئ�دارەدان و ر�كخستین كاری خ��ەخ�ش دەبنەوە لە هەلومەر�ب ع�ێی
دەدات بە پەرەپ�دائن و ئەو تەحەدد�انەی لەسەر ئاسیت جیهائن رو�ەڕوی  �اسای تایبەت بە كاری خ��ەخ�ش دەبنەوە بوار 

اقدا  كە پەرە بە كەلتوری كاری خ��ەخ�ش  دەدات و بەشدار��ە� ئەر�ین دەكات   �اسای تایبەت بە كاری خ��ەخ�ش لە ع�ێی
تەدا لە پەرەپ�دائن حوكمڕائن و كۆمەڵگە لە  . م و�ڵ

ائن هەر�مدا لە پەیوەند�دا كار�� گرنگە كە �اسای ف�درا�ڵ بە هیچ شێوە�ەك نەبێتە بەر�ەست لەبەردەم دەستپ�شخەر��ەك
مدەرەوەی هەلومەر�ب هەر��  بە كاری خ��ەخشی�ەوە، لەم روانگە�ەوە پەڕاوە سپی�ە بە چەشن�ك ئامادە دەك��ت كە وە�ڵ

اق ب�ت.   كوردستائن ع�ێی
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 كەرئت خ��ەخ�ش و �اسای كاری خ��ەخ�ش 
گ

 گرن�
 
 

 كاری خ��ەخ�ش و كەرئت خ��ەخ�ش 
مل�ار الوی خ��ەخش هەن لە سەرتاسەری جیهاندا، كە گروئپ تەمەن  1.2بە گ��رەی نەتەوە �ەكگرتوەكان، لە ئ�ستادا 

وودا.  24-15 ش ، كە ئەمەش گەورەت��ن گروئپ الوانن لە م�ێی ن بە گ��رەی دیراسەت�ك بە ناوون�شائن "كاری ساڵ پ�كدەهێنن
، ئامراز�ك بۆ پەرەپ�دائن ئەر�ین الوان"،  نەی الوان ب��ت�ە لە خ��ەخ�ش ی كاری  35ر�ژەی بەشداری سا�ڵ

مل�ار دۆالر لە رئێ
 . 2خ��ەخشی�ەوە

پێناسە�ەك نی�ە بۆ كاری خ��ەخ�ش كە لەسەر ئاسیت نێودەوڵەئت قبوڵ�راو ب�ت. نەتەوە �ەكگرتوەكان تا�ە لە ڕاست�دا 
�� مەبەستدار نی�ە بۆ بەدەستهێنائن پێناسەی كاری خ��ەخ�ش كردووە كە �ێ خەسڵەئت سەرە� هە�ە: �ەكەم�ان،  هەوڵ

قازانج و دەستكەوئت شەخ�. دووەم، كار�� ئارەزومەندانە�ە، لە خواسیت كەسەكەوە سەرچاوەی گرتووە و نا���ت 
�ت. سێ�ەم، پێ��ستە چاال�ی�ەكە سوودبەخش ب�ت بۆ كەس�� د�كە و بۆ تەواوی كۆمەڵگەكە، نەك  بەسەر�دا �سەپێ�ن

  ف�دراسیۆئن نێودەوڵەئت  3ەر�پ كاری خ��ەخ�ش سوود�� گەورە بە خ��ەخش دەگە�ەن�ت. خودی خ��ەخشەكە، ئەگ
 سوور ئەم پێناسە�ە دوو�ات دەكەنەوە، و ت�شكدەخەنەسەر ئەم خەسڵەتانەی 

گ
كۆمەڵەكائن خا�پ سوور و مان�

 : ستكەوئت دارائی بە شێوە�ە� سەرە� چاال�ی�ە خ��ەخشی�ەكە بۆ بەدەستهێنائن دە) 1خوارەوەی كاری خ��ەخ�ش
ئەنجام نادر�ت، ئەگەر�پ ر�گە بە هەندێ لە قەرەبووكردنەوەی خەرجی�ەكان و هەندێ پارەپ�دائن رەمزی دەدر�ت و بگرە 

ا�ە�شتین  تا�ەكەسە ی ئەم قەرەبوكردن و هاندانەش دەدر�ت،راسپاردە سەرجەم  كان بەلە پێناوی كارئاسان�كردن بۆ دەس�ت
ادەی ئازادی خودی بە شێ��ە�  م كارە ) ئە2، نپاشخانە ئابوور��ەكا خ��ەخشانە ئەنجام دەدر�ت، واتە بە گ��رەی ئ�ی

، ئەوەش 3كەسەكە،  ) چاال� خ��ەخ�ش سوود بە كەسائن د�كەی جگە لە خ��ەخش دەگە�ەن�ت، ئەگەر�پ
اوە كە كاری خ��ەخ�ش سوود�� گەورە بە خودی خ��ەخشەكان دەگە�ەن�ت.  ناسە لە زۆر�ك لە پێ 4لەبەرچاوگ�ی

جۆراوجۆرەكائن كاری خ��ەخش�دا دوو�اتكردنەوە�ە� هاو�ەش هەبوو لەسەر ئەم خەسڵەتە بنەڕەتی�انە، ئەگەر�پ 
 دەك��ت ووردەكار��ەكائن ئەم پێناسانە تەواو ج�اواز بن. 

ن بكەین : چاال�ی�ە خ��ەخشی�ەكان چەندین شێوە وەردەگرن، ئەگەر�پ دەك��ت زۆر�ە�ان بەم شێوە�ەی خوارەوە پۆلنێی
خوازی �ان خزمەتكردئن ئەوائن د�كە، بەشدار�كردن و كاری مەدەنی�انە،  هاوكاری دووال�ەنە، كاری خ�ێی

لە زۆر�ك لە ناوچەكائن جیهاندا هاوكاری دووال�ەنە  س�ست� سەرە�  �شتیوائن  5�شتیوان�كردن/فشاركردن/ ل���كردن. 
تە  ��ت لە خوشگوزەرائن كۆمەڵگەكان لە و�ڵ ی

�ەئت و ئابووری پ�كدەهێن�ت. و بە زۆری رۆڵ�� سەرە� دەگ�ێ كۆمە�ڵ
گردبوونەوە    ەنجام دەدر�ت، بۆ ئ لە مەودا�ە� بچوكدا  ی�ەوە كەتازەگەشەكردووەكاندا، هەر لە پەیوەندی خزما�ەئت نافەرم

. هەروەها  كائن تا دەگاتە كۆمەڵە فەرمی�ەكان و گرو�ە ،خ�ڵەكی�ەكان �ەئت رۆڵ�� گرنگ  كاری خ��ەخ�ش   چاودێری كۆمە�ڵ
�ەت تە پ�شەساز��ەكاندا، بە تایبەت لە بواری خۆشگوزەرائن  تەندروسیت و كۆمە�ڵ ،  و �شتیوائن دەستەبەر دا دەبین�ت لە و�ڵ

خوازی �ان خزمەتگە�اندن بە ئەوائن د�كە ج�اوازە لە هاوكاری دەكات بۆ  . كاری خ�ێی ئەو كەسانەی كە پێ��ست�ان پێ�ەئت
دووال�ەنە لەو رووەوە كە سوودمەندی سەرە� كاری خ��ەخ�ش خۆی ئەندا� گرو�ەكە نی�ە، بەڵ�و ال�ەئن سێ�ەم و 

خوازی  توخم�� پەیوەست بە بەرژەوەندی خودی  خەڵ� ئەوە لەبەچاو دەگرن كە كاری یدەرەكی�ە، ئەگەر�پ زۆر�ە خ�ێی
، لە خۆدەگ��ت.  وەك نەر�ت�ك ئەم جۆرە لە كاری خ��ەخ�ش لە نێو كۆمەڵگە �ان ر�كخراوە خ��ەخشی�ەكاندا روودەدات

ی كاری خ��ەخ�ش هە�ە لە نێو كەرئت گشت�دا و با�ەخ�� روو لە ن ئت د�ار�كراودا نەر�ت�� بەه�ێی  ئەگەر�پ لە هەندێ و�ڵ
هەڵ�شان هە�ە بۆ كاری خ��ەخ�ش لە كەرئت كۆمپان�ا�اندا. بەشدار�كردئن مەدەنی�انەش ئاماژە�ە بەو رۆڵەی 

 تاوەكو تا�ەكەسەكان ئەدای دەكەن لە پرۆسەی حوكمڕان�دا، هەر لە ن��نەرا�ەت�كردنەوە لە دەزگا راو�ژكار��ەكائن حكومەت 
تاندا دا ۆكاڵی�ەكانبەشدار�كردئن بەكارهێنەران لە پەرەپ�دائن پرۆژە ل ، لە سەرجەم و�ڵ . كە وەك شێواز�ك لە كاری خ��ەخ�ش

ی بەشدار�كردئن مەدەنی�انە�ان هە�ە. ئەم شێوازە بەد�كراوە، ئەگەر�پ  ن تانەی نەر�ت�� بەه�ێی پ�ت پەرە�سەندووە لەو و�ڵ
�ەن خ��ەخشەكانەوە لە كاری خ��ەخ�ش كە دەك��ت لەال  ە�شتیوان�كردن �ان هەڵمەتكردن شێوە�ەكهەروەها پرۆسەی 

لە خ��گ��ت بە ئاڕاستەی ئەنجامدائن گۆڕانكاری  هەروەها دەك��ت ئەو كارە هەوڵدانو در�ژە�ان پێبدر�ت.     ئەنجام بدر�ن
 6لەو �اسا�ەی كە كار�گەری هەی لەسەر ما�ن كەسائن پەككەوتە، �ان هێنانەئارای ر�ككاری دژ بە ج�ا�ار�كردن. 
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 كاری خ��ەخ�ش و 

گ
 �اسای كاری خ��ەخ�ش گرن�

�ەئت "بە گ��رەی ف�دراسیۆئن نێودەوڵەئت خا�پ سوور   كاری خ��ەخ�ش �ەكەم ه��ڵ بەرگ���ە لە دژی پەرتبووئن كۆمە�ڵ
ەكائن حوكمڕائن باش.  ن كاری   7"لە دون�ا�ەكدا كە بە جیهانیبوون با�ڵ بەسەردا ك�شاوە، و پ�كهاتە�ە� بنەڕەتی�ە لە پرا�ت�ی

تی�ان دەتوانن  ی كاری خ��ەخشی�ەوە، هاو�ڵ
خ��ەخ�ش بەش�� بنەڕەتی�ە لە هەر كۆمەڵگە�ە� هاوچەرخ. لە رئێ

�ەئت و ئابوور��ەوە. لەوەش ز�اتر، ئەوان كار�گەری  بەشدار��ە� گرنگ بكەن لە پەرەپ�دائن كۆمەڵگەكان�اندا لە رووی كۆمە�ڵ
وا  8ەرفراوان دەكەن و لە هەمان كاتدا پەرە بە كارامەی�ەكائن خ��ان دەدەن. و توانای ر�كخراوەكائن كۆمەڵگەی مەدەئن ب

م ه�شتا ئەو خاڵەی ف�دراسیۆئن  19-دەردەكەو�ت كە جیهائن دوای كۆڤ�د پاشەكشە ب�ت لە بەجیهانیبوون بە�ڵ
ە ج -نێودەوڵەئت خا�پ سوور ئاماژەی پ�دەكات دروستە ن یهانی�ەكان بزاوت دەك��ت پەرتبوون روو�دات تەنانەت ئەگەر ه�ێی

 و جوڵە كەم بكەنەوە و سنوور و بازاڕەكان دابخەن بە هەمان شێوەی ئەو كاتەی كە كراوە دەبن.  
تیبووئن باش ەب دەبێتەهۆی برەودانكاری خ��ەخ�ش   ن و �ەكگرتوودا. و  هاو�ڵ و هاوكارە لە بن�اتنائن كۆمەڵگە�ە� بەه�ێی

ئت و قوتابخان هەروەها پەرە بە ە�ە� بەر�رس  لە پرۆسەی بەشدار�كردئن د�موكرات�دا. خەڵ� ف�ێی دەكات كە ببنە هاو�ڵ
ەكان. راپۆرئت پەرەپ�دائن مرۆئی  ن بۆ كۆمەڵگە سەقامگ�ی متمانە و مامەڵەی هاوشێوە دەدات، كە ئەمانە رەهەندی بنەڕەتنی

دەكات وەك ئەوەی بوار��  ئاماژە بە كاری خ��ەخ�ش  ،قووڵ�ردنەوەی د�موكرا� لە جیهان�� پەرتبوودا  بە ناوی 2002
و بە  9لە خ��گ��ت بۆ بەرفراوانكردئن بەشدار�كردن لە حوكمڕائن و برەودان بە داهات�� پ�ت �ەكسان بۆ خەڵ�.  ر��ڵ

گرنگی�ە� بنەڕەئت هە�ە بۆ بن�اتنائن   -نەك تەنها مافەكان -خوڵقاندئن هەسیت ئینت�ما و بەر�رس�ار�یت بۆ كۆمەڵگە
تیبوون��  تەكە�دا.  و  باشهاو�ڵ بەر�رس�ار�یت بۆ  لە ئەستۆگرتین توانادار كە بەشدار ب�ت لە چارەسەركردئن ك�شەكائن و�ڵ

تی�ان �ەتی�ەكان دەبێتەهۆی كەمكردنەوەی تەوژ� هەستكردئن ئەم دوای�ە هاو�ڵ  بەوە حكومەت ك�شە كۆمە�ڵ
�ەتی�ەكان هە�ە بەر�رس�ار�یت لە رادەبەدەری"" �ێ  قەیرائن شەرع�ەئت حكومەئت  ئەمەش ، كەلە بەرامبەر دەردە كۆمە�ڵ

 . 19-دوو�ارە، ئەمە زۆر گرنگە بۆ جیهائن دوای كۆڤ�د 10دەكەو�تەوە. 
.    گۆڕانكاری  هێنانەئارای ئامراز�كە بۆ  هەروەها كاری خ��ەخ�ش  �ەئت ی چاال�ی�ە خ��ەخشی�ەكانەوە  چونكەكۆمە�ڵ

لە رئێ
ی 
ن و ئەمەش دەبێتەهۆی  نێو  تۆڕی نوئێ .  دروستبووئن  كۆمەڵگە پەرەدەستێنن �ەئت چاال�ی�ە  11سەرما�ەی كۆمە�ڵ

ن بۆ هاوكاری نێوان كەرتەكان،   دا  ی�ەكەدا ئاسای كە لە حاڵەتەخ��ەخشی�ەكان دەرفەت�ك دەڕەخسێنن هاوكاری لەگەڵ �ەك�ت
�� �ەكخەری كۆمەڵگە هەڵدەسوڕ�ت. بۆی هە�ە چاال�ی�ە خ��ەخشی�ەكان كاری خ��ەخش نا�ەن، هەروەها   ن وەك ه�ێی

ی دروستكردئن خا�ڵ پەیوەندی   نێو كۆمەڵگە��ەكائن جەمسەرگ�ی 
خاو بكەنەوە و دورائی نێوان چینەكان كەم بكەنەوە لە رئێ

 . �ەئت ی، لەگەڵ كەمكردنەوەی دورەپەر�زخستین كۆمە�ڵ  12لە نێوان ئەو ال�ەنانەی ئەگەری ئەوە نی�ە ببنە هاو�ە�ش �ەك�ت
 

حكومەت، ئەوا كاری خ��ەخ�ش لە كەرئت تایبەئت و گشت�دا لە كائت هەبووئن فشاری پەیوەست بە بودجەوە لەسەر  
هاوكار�� گرنگە لە دەستەبەركردئن  ئەو خزمەتگوزار��انەی بە شێوە�ە� ئاسائی دەوڵەت  و  دەرفەت�� پ�شواز�ل�كراوە

بە رووئن بەهای ئابووری برەودان  دا،بەشداری كاری خ��ەخشانە لە ت�كڕای داهائت ن�شت�مانر�ژەی سەئت دابین�ان دەكات. 
تانەدا كە ئامارەكان�ان ت�دا كۆكراوەتەوە لەبارەی بەهای دارائی كاری  بە پرۆگرام�� چڕو�ڕی خ��ەخ�ش دەخاتەڕوو. لەو و�ڵ

 13%. 14بەشدار�كردئن كاری خ��ەخ�ش لە ت�كڕای داهائت ن�شت�مان�دا دەگاتە  دەركەوتووە كە ر�ژەی ، ئەوا ی�ەوەخ��ەخش
ئاسیت تا�ەكە�، كاری خ��ەخ�ش سوود�� ئابووری دەستەبەر دەكات. كە دەك��ت ببێتە ئامراز�ك بۆ راهێنان و  لەسەر 

ی چەند  كاری بە كرێئەوەی دواتر  ئامادەكاری بۆ  وەك  ك ب�ت،كارامەی�ە  ئەنجام بدات، چونكە دەك��ت خ��ەخش ف�ێی
�ەئت و  ینەرمەكان"ی د�كە"كارامەی�ە و سەركردا�ەت�كردن، ئ�دارەدان و پەیوەند�كردن   برەودان بەوەك تۆڕ�ەندی كۆمە�ڵ

 14. �ەكانئابوور� ەدەستكەوت

                                                       
 . 4ال ،2001سوور، یخاچ یتڵھوەودێن ینیۆدراسیف7
 . 2007مێچیڤا، -ھادزی  8
 . 7، ال2001سوور، یخاچ یتڵھوەودێن ینیۆدراسیف 9

 3، ال2005نێڵسۆن،   10
 3، ال2005 ن،ۆسێڵن 11
 4، ال2005 ن،ۆسێڵن 12
 3-4، ال2005 ن،ۆسێڵن 13
 4، ال2005 ن،ۆسێڵن 14
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، بووئن چوارچێوە�ە� تواناداركردن بۆ كاری خ��ەخ�ش  سەر ، ت�ش� خستە2001سا�ڵ نێودەوڵەئت خ��ەخشەكان، 
�ن هۆكارە د�ار�كارەكائن بزوتنەوەی گەشەكردووی خ��ەخ�ش  ئەمەش بە  15. ژمار دەك��تهە وەك �ەك�ك لە گرنگ�ت

ۆڤەكار��ەكائن تایبەت بە هەر دەوڵەت�ك ئەوە خستەڕوو كە چوارچێوە �اسائی نالەبارەكان بۆی هە�ە  یپ�چەوانەوە، �ش
بەر�ەسیت ج�ددی دروست بكەن لەبەردەم  ئەنجامدائن كاری خ��ەخش�دا،  كە زۆر�ك لە �اسا ن�شت�مانی�ەكان �ان تەگەرە 

  16دەخەنە بەردەم كاری خ��ەخ�ش �ان ناتوانن پاڵپشیت لێبكەن. 
ئت دەركردئن �اسا� ان و كار�گەری راستەوخ��ان هە�ە لەسەر س�اسەتەكان، دەتوانن رۆڵ�� پەرلەمانەكان�ش،  كە دەسە�ڵ

م،  ن  و بە شێوە�ە� نەر�ین كار�گەر��ان هەب�ت لەسەر ئاسیت بەشدار�كردئن خ��ەخشانە لە كۆمەڵگەدا. بە�ڵ بنەڕەئت ببینن
ی�ە� راستەقینە لە ئارادا پ�چەوانەكە�ش ڕاستە.  ئەگەر �اسای تواناداركردن بۆ كاری خ��ەخ�ش دەرنەكەن، ئەوا مەترس

�ەتی�انە الواز بكەن كە  دەب�ت كە ئەم سامانە ن�شت�مانی�ە هەر گرنگە فەرامۆش بكەن و ناهۆش�ارانە، ئەو نەر�تە كۆمە�ڵ
 17بوونەتە بناغەی بەشدار�كردئن مەدەنی�انە كە خەڵ� پ�كەوەگ��دەدات لە هەوڵە هاو�ەشەكان�اندا. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                       
 . 7، ال2001سوور، یخاچ یتڵھوەودێن ینیۆدراسیف 15
 .2007 ا،یڤچێم-یھادز 16
 . 3، ال2001فیدراسیۆنی نێودەوڵھتی خاچی سوور،   17
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اقهەلومەر�ب   ع�ێی
 
ئەو نموونانەی لەم پەڕاوەدا ئاماژە�ان پ�كرا ئەوە روون دەكەنەوە كە چەندین �اسای جۆراوجۆری تایبەت بە ر�كخستین  

كاری خ��ەخ�ش لە ئارادان. ئەم هەمەجۆر��ەش دەگەڕ�تەوە بۆ تایبەتمەندێیت هەلومەرجە لۆكاڵی�ەكان كە لە 
ی �اسای تایبەت بە كاری  دا �اسا�ان داڕ�ژراون، پەسەندكراونانچوارچێوە�

ێ كراون. دەب�ت بە وور�ای�ەوە  تاوتوئێ و جێبە�ب
�ەئت و كەلتوری  و س�ست�  مامەڵە بك��ت لەگەڵ خ��ەخ�ش بك��ت، هەروەها بە هزر�� كراوە پ�كهاتەی كۆمە�ڵ

ت�كدا. ناب�ت ز�ادەڕەوی بك��ت لە دوو�اتكردنەوەی چا�سازی �اسائی لەسەر حسائب ب ا�ەخدان بە نۆرمە حوكمڕائن هەر و�ڵ
ت�ان ب��ار دەدەن كاری خ��ەخ�ش ئەنجام بدەن.   راستەقینەكان كە لە ر��ەوە هاو�ڵ

 ەدار �ندەو ەیپ ەن�ەال  ەڵگەل واو ەت یژكار �راو  ئەوەی زامنكردئن  بە سەر�اری ئەوەش، پێ��ستە با�ەخ�� ز�اتر بدر�ت
تەواو   ، تاوەكو �اسای تایبەت بە خ��ەخ�ش  دئن بۆ تاوت��كر  ،ئن ەدەم ەیگەڵمۆ ك  ئت ەبیتا ەب ،دەك��ت كانی�ەكەر ەس

 ز�اتر.  دا بگونج�ت لەگەڵ پ�داو�سیت و توانا راستەقینەكان
گ

چوارچێوەی �اسای�ەكە  18و نەبنەهۆی دروستكردئن ئاستەن�
ت�كدا دادەر�ژن. ئاسیت كاری  �ەئت و دامەزراوەی�ەكان كە كاری خ��ەخ�ش لە و�ڵ تەنها بەش�كە لە هەلومەرجە كۆمە�ڵ

ئەو خ��ەخ�ش بەندە بە چەند فا�تەر�كەوە وەك دۆخە ئابووری و س�اس�ەكە، قۆنا�ن پەرەسەندئن كەرئت سێ�ەم و 
،  و بازاڕەكائن كار.   روەها هە ،و�نا�ەی لەبارە�ەوە دروست بووە  لەبەر ئەوە كار�� بنەڕەتی�ە كە 19كەلتوری كاری خ��ەخ�ش

�ت لە م�انەی پەرەپ�دائن  اق لەبەرچاو بگ�ی تەدا. هەر �اسا�ە� تایبەت بە كاری خ��ەخ�ش لە هەلومەر�ب ع�ێی  م و�ڵ
 

اق بە برەودان بە كاری خ��ەخ�ش   پابەندبووئن ع�ێی
 

اق گوزارشیت لە دا  كاری خ��ەخ�ش و پابەندبوون بە خوڵقاندئن كەش�ك كە حكومەئت ع�ێی
گ

نپ�دانائن خۆی كردووە بە گرن�
 . ن عەبدول رەزا عەبتان، وەز�ری هاوكار ب�ت بۆ برەو��دان و كارئاسان�كردن بۆ كاری خ��ەخ�ش بە گوزارشیت عەبدول حوسنێی

ەرەو��شچووئن كۆمەڵگەكان، و پەیوەستە بە بۆ ب ەدر�تەوەوەرزش و الوان، كاری خ��ەخ�ش بە ئاماژە�ە� راستەقینە ل�كد
 هۆش�اری هزری لە نێو تا�ەكەسەكاندا." 

تەكەی لە كاری خ��ەخ�ش و  اق پ�داچوونەوەی ئەنجامدا بە ئەدای و�ڵ بەدەستهێنائن ئامانجەكائن پەرەپ�دائن  كات�ك ع�ێی
تییبوون، هاندائن بە ئاشكرا گوزارشیت لە پابەندبووئن خۆی كرد بۆ برەودان بە  ئەوا  ، دا بەردەوام كەلتوری لێبورەدەئی و هاو�ڵ

،  و برەودان بە كارامەی و مەع��فە بەرهەمدارەكان و پەیوەست بە  ، كاری خ��ەخ�ش �ەئت كاری بەرهەمدار، تەبائی كۆمە�ڵ
هەروەها پ�داچوونەوەكە ئەوەی خستەڕوو كە پێ��ستە كاری خ��ەخ�ش ئاو�تەی ژ�انەوە، بە تایبەئت لە نێو الواندا. 

رۆسەكائن پالندانائن پەرەپ�دان بك��ت، بە تایبەئت لە پەیوەند�دا بە جێبەج�كردئن ئامانجەكائن پەرەپ�دائن بەردەوام، و پ
ۆئن بۆ   پ�گە�ە� ئەل�ك�ت

گ
 20پەیوەندی لە نێوان ر�كخراوە و كەرتە خ��ەخشەكانەوە.  دروستكردئن  گرن�

اق بۆ كاری خ��ەخ�ش  �ەئت ن�شت�مائن حكومەئت ع�ێی ش ات�ی �ن س�ت الوان ئەوە دەخاتەڕوو كە كاری خ��ەخ�ش �ەك�كە لە گرنگ�ت
لە ن��كەوە ئاو�تەی كۆمەڵگە لۆكاڵی�ەكان�ان  الوان ئامرازەكائن بەشدار�كردئن الو لە كۆمەڵگەدا و  و بەشدار دەب�ت لەوەی

ێ بەرامبەر لە پێناوی چا�ەی گشت�دا. كاری خ��ەخ�ش بەشد ی خزمەتگوزاری ئب
ە لە بن�اتنائن توانا�ائن ر ابك��ن، ئەو�ش لە رئێ

ی تاق�كردنەوە و ئەزمونكردنەوە لە بوارە ج�اوازەكائن ژ�ائن و دەرفەت�ان بۆ دروست دەكات بۆ دەستن�شانكردئن 
الو لە رئێ

نكردئن پەیوەندی لە نێوان خ��ان و با�ت كۆمەڵگەدا. لە پرسە ج�اوازەكائن نێو كۆمەڵگە.  رەنگە ئەمە ببێتەهۆی بەه�ێی
، بە تایبەئت بۆ ئەو گرو�انەی لە دەرئەنجامدا،  ن ن و پەراو�زخسنت ری هەر بائەمە دەبێتەهۆی كەمكردنەوەی دوورەپەر�زخسنت

 21بە دەست دوورخستنەوەی چینە الوازەكان وەك ئافرەتان و كەسائن خاوەن پ�داو�سیت تایبەت.  و گرفتارن دان �الواز 
 

اقدا  نەبووئن �اسای تایبەت بە كاری خ��ەخ�ش لە ع�ێی
ش  ات�ی ��ەئت ن�شت�مائن ئاماژەی بەوە كردووە كە نەبووئن �اسا و س�اسەتە فەرمی�ەكائن تایبەت بە  ر�كخستین و س�ت

لە ئ�ستادا هەرچۆن�ك ب�ت،  .ش�داسپو�سەركردئن كاری خ��ەخ�ش الوان، تەحەدد�ەكە لەبەردەم پەرەپ�دائن كاری خ��ەخ
اقدا حاڵەت� ئت ناوەڕاستدا. نەبووئن �اسای تایبەت بە كاری خ��ەخ�ش لە ع�ێی بۆ رۆژ�ار�� � دەگمەن نی�ە لە رۆژهە�ڵ

دورودر�ژە جیهائن عەرەئب بەوە وەسفكراوە كە ئاست�� بەرزی كاری خ��ەخ�ش نافەر� ت�دا ئەنجام دەدر�ت، كە 
ان، خ�ڵ و ئاین ن �ە� و رەنگە بەهۆی بووئن ئەم نەر�تانەوە بەشدار� -پاڵنەرەكە�ش ب��ت�ە لە هەسیت پابەندبوون بە خ�ێی

                                                       
 9-10، ال 2001فیدراسیۆنی نێودەوڵھتی خاچی سوور،   18
 . 2007میچێڤا، -ھادزی  19
 . 81، ال2019حكومھتی عێراق،   20
 . 2021حكومھتی عێراق،  21
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كەم�ت هەب�ت لە كاری خ��ەخ�ش لە نێو ر�كخراوە عەلمانی�ەكاین كۆمەڵگەی مەدەن�دا. بۆ نموونە زۆر�ك لە كاری 
ی ر�كخراوەكاین كۆمەڵگەی مەدەنی�ەوە، 

خ��ەخ�ش لە جیهاین عەرەب�دا لە نێو مزگەوت �ان كڵ�سادا روودەدەن، نەك لە ریێ
دەزانن نەك بە چاال�ی�ە� ج�اواز  ە خ��ەخش كارەكە�ان بە ئەرك�� ئایئن لەو روانگە�ەوە كە زۆر�ك لەو كەسانەی بوونەت

" نا�اوە.  ئەگەر�� دەوڵەتە عەرەبی�ەكان لە نێو س�ست� نەتەوە �ەكگرتوەكاندا  22و دابڕاو كە بە "كاری خ��ەخ�ش
م وەك ناوچە�ەك، دەوڵەتە عەرەبی �ەكان بەدەر بوونە لە �شتیوان بوون بۆ كاری خ��ەخ�ش لە پێناو پەرەپ�داندا، بە�ڵ

تەوژمە نێودەوڵەتی�ە بەرفراوانەكە بۆ گرتنەبەری �اسا و س�اسەیت ناوخۆیی نوێ لەبارەی كاری خ��ەخشی�ەوە. هەرچۆن�ك 
مە دامەزراوەی�ەكاین بەخۆوە بیئن بۆ هاوكار�كردین  ن نەی دوایی هاتنەئارای �اسا و خوڵقاندین بون�اد و م�كان�ی ب�ت، ئەم سا�ڵ

. بۆ نموونە، لە ئ�مارەیت دو�ەی، سودان، و تو�س رەودان بە  پەیوەست بە ب كەش�� تواناداركردن بۆ كاری خ��ەخ�ش
،  پرە�سیپە سەرەكی�ەكان 2006�اسای تایبەت بە كاری خ��ەخ�ش لە ئارادان.  �اسای كاری خ��ەخ�ش و مرۆیی سودان، 

 23." كاری خ��ەخ�ش پێناسە دەكات وەك ج�ا�ار�نەكردن لە دژی خ��ەخشەكان
ت�� عەرەیب �اسا�ە� ن�شت�ماین تایبەت بە كاری 24كە ئ�مارات �اسا�ە� تایبەیت لەم بوارەدا دەركرد  2018 تا   ، هیچ و�ڵ

پ�دەچ�ت ئەم  لە �اسا�این د�كەشدا چارەسەر نەكرد.  �انخ��ەخ�ش دەرنەكرد و پرسەكاین پەیوەست بە كاری خ��ەخش
بەرزی سەر�ەرشئت حكو� و  ��ئاست �دا جیهاین عەرەبلە زۆر�ەی  بارودۆخە لە ن��كەوە گ��درابێتەوە بەو ڕاست�ەی كە

. كۆت و�ەندەكاین دواتر  و ئاسئت  ی�ەوەمەركەز��ەیت هە�ە بەسەر كاری خ��ەخ�ش و كۆمەڵگەی مەدەن بە شێوە�ە� گشئت
 ی�انراوە ناحكومی�ەكان و ر�كخراوەكاین كۆمەڵگەی مەدەین بوونەوە كار�گەری نەر�نبەرزی ئەو مەترسی�ە رو�ەڕوی ر�كخ

 25هەبوو لەسەر ت�كڕای كۆمەڵگەی مەدەین و كاری خ��ەخ�ش لە پێناو پەرەپ�داندا. 
تە دەكات، �اسا�ان لە ئارادان بۆ ر�كخستئن چاال�ی�ەكاین ر�كخبۆ نموونە، لە م��،   راوە كە �اسای مەدەین حوك� ئەو و�ڵ

م بە چەشن�� بەرفراوان�ت ر�گ��كارن و ئامانج�ان سنوورداركردین چاال�ی�ەكاین  نەك  ئەم ر�كخراوانە�ە ناحكومی�ەكان، بە�ڵ
 . ن بە بەرزكردنەوەی  26برەودان بە كەلتوری كاری خ��ەخ�ش مانە لە ئارادان كە پەیوەسنت ن تاین د�كەدا ئەو م�كان�ی م لە و�ڵ بە�ڵ

دەستپ�شخەر��ەكاین رۆژی جیهاین خ��ەخشەكان لە وەك لە م���شدا پە�ا� ت�كەڵ هەن. ئاسئت هۆش�اری و  تەنانەت 
یت تایبەت بە خ��ەخشەكان. لە سا�ڵ 5 دا، �ادی رۆژی جیهاین 2018ی كانووین �ەكەم و ئاهەنگەكاین دابەشكردین خە�ڵ

ن  اق، ئەردەن، ل��نان، سۆماڵ، دەوڵەیت فەلەستنی ، سودان، تو�س و �ەمەن. هەروەها خ��ەخشەكان كرا�ەوە لە م��، ع�ێی
.  لە سا�ڵ ئەنجامداین   پاڵنەرەكان دەتوانن هاندەر بن بۆ  دا، پار�زگای پایتەخت لە بەحرەین 2018كاری ز�اتر خ��ەخ�ش

" خستەڕوو بۆ ئەوەی بدر�ت بە بەشدار�وون لە كاری خ��ەخش�دا. ئەم  انەیتا�ەكەس و ر�كخراو  و "پاسپۆریت خ��ەخ�ش
 تاوەكو راهێنان بۆ تا�ەكەس، بز�س، قوتابخانە و ئاژا�سەكاین حكومەت دەستەبەر دەكات  ئامراز و  دەستپ�شخەر��ە

 27بەشداری لە كاری خ��ەخش�دا بكەن."
�اسا و س�اسەتە گرتنەبەری هەروەها تەوژم�� بەرفراواین ئ�قل�� هە�ە لە نێو جیهاین عەرەبدا بۆ خۆالدان لە  

برەو بە  و لە چوارچێوەی دەست�شخەر�ی�ە تایبەتی�ەكاندا  �ەوە، و لەبری ئەمەخ��ەخشین�شت�مانی�ەكان لەبارەی كاری 
ێ دەك��تهاوكاری لە نێوان حكومەت، كەریت تایبەت، و كۆمەڵگەی مەدەن ، كە بەكاری خ��ەخ�ش دەدر�ت  28. �دا جێبە�ب

تاین وەك ل��نان و ئ�مارات، چ م ەند س�اسەت�ك�ان گرتەبەر  بۆ نموونە، هەندێ لە و�ڵ  ئەم س�اسەتانە لە چوارچێوە بە�ڵ
وەك ئەولەو�ەت�� ن�شت�ماین جەخئت  ،دا 2030لە د�دگای  ،بە هەمان شێوە، عەر�ستاین سعود�ە 29.  دا دانەر�ژراون�اسا

م ه�شتا   30لەسەر كاری خ��ەخ�ش كردۆتەوە ، بە�ڵ و چەند دەستپ�شخەر��ە� خستەڕوو بۆ برەودان بە كاری خ��ەخ�ش
 31ە كەریت خ��ەخ�ش دەرنەكردووە. �اسا�ە� تایبەت ب
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اقدا   تەحەددی و دەرفەتەكایف بەردەم �اسای تایبەت بە كاری خ��ەخ�ش لە ع�ێی
اق لە گروی� تەمەن  ، 28.3لە % 15-29بە گ��رەی دەزگای مەركەزی ئامار، لە ئ�ستادا الواین ع�ێی ن ی دان�شتوان پ�كدەهێنن

 32هەڵ�شان دەچ�ت.  و بە گ��رەس هەڵسەنگاندنەكان ئەم ر�ژە�ە بەرەو 
اقدا، بە تایبەیت بەلەبەرچاوگرتئن ئاسئت بەرزی بەشداری  �ەئەمە دەرفەت�� گەورە بۆ پەرەپ�داین كەریت خ��ەخ�ش لە ع�ێی

ات و ێن ەلئ�ستاش  و  ش�ت �پ مەدەین لە ماوەی دوو سا�ڵ رابردودا.  ش س�ت الوازی  دا،الوان خ�ش ە�� خ یكار   ۆ ب ماین �شت�ن یت �ە�ی
اق�دا بە گشئت  و لە نێوان الواندا  وەك بەر�ەست��  بە تایبەیت  كەلتوری خ��ەخ�ش و گرنگی�ەكەی لە كۆمەڵگەی ع�ێی

اقدا ئاماژەی پ�كرا . هەرچۆن�ك ب�ت، ئاستە بەرزەكاین بەشداری وەسەرە� بەردەم پەرەپ�داین كاری خ��ەخ�ش لە ع�ێی
ە�ە بەوەی كە رەنگە ئەمە بەرەو��شچوو��ت. ئەمە دەرفەت�كە كە پێ��ستە مەدەین لە ماوەی دوو سا�ڵ رابردودا  ئاماژ 

ی 
ا�ت سوودی �ێ وەر�گ��ت، پێ��ستە �اسا�این داهاتووش هەو�ڵ هانداین كاری خ��ەخ�ش الوان بدەن لە ریێ حكومەیت ع�ێی

و دەرفەتەكاین  یت سەالمە بەوەی ر�كخراوەكاین وەرگری خ��ەخشەكانین دەستەبەركردین �شتیواین �اسایی و راسپارد
 . -بە تایبەیت الوان -بەرەو��شچوون دەستەبەر بكەن بۆ خ��ەخشەكان

ن كە رو�ەڕوی پەرەپ�داین �اسای تایبەت بە ئ�دارەدان و  هەرچۆن�ك ب�ت، ئەم تەحەدد�انەی خوارەوە لە ئارادا دەمێنن
��ەیت ن�شت�مان�دا دەستن�شان  ش ات�ی اقدا، هەروەك ئەوەی لە س�ت ر�كخستئن كاری خ��ەخ�ش دەبنەوە لە هەلومەر�ب ع�ێی

 كراوە: 
 

 نەبووین دەرفەت بۆ كاری خ��ەخ�ش  •
ن  چاال�ی�ە •  خ��ەخشی�ەكان سەرنجڕا��ش نینی
 لەبارەی بووین دەرفەتەكاین خ��ەخ�ش لە نێو ر�خراوەكاین كۆمەڵگەی مەدەن�دا.  یهۆش�ار نەبووین   •
 ت�كەڵبووین كاری خ��ەخ�ش لەگەڵ پابەندبوونەكاین پەیوەست بە كار و خ��ندنەوە الی الوان.  •
 وان ر�كدەخەن و سپو�سەری دەكەن. نەبووین �اسا و س�اسەتە فەرمی�ەكان كە كاری خ��ەخ�ش ال  •
•  . ی، نا�ۆ� ناوخۆی، و بارودۆ�ن ئەمئن ش  توندوت�ی
نكار كەلتور��     •  مێینەكان.   الی بۆ كاری خ��ەخ�ش  لەخۆدەگ��ت هانداندژەكە بە شێوە�ە� تایبەت   موحاف�ی
 كاركردن و بەدەستهێناین داهات دەدات بەسەر كاری  •

گ
ێ بەرامبەر بارودۆخە ئابوور��ەكە كە گرن�  .  دا خ��ەخ�ش یب

 نەبووین پاڵنەر بۆ كاری خ��ەخ�ش  •
 كاری خ��ەخ�ش بۆ الوان.  •

گ
 روماڵ�� الوازی را�ە�اندن لەبارەی گرن�

 بەكارهێنان�� سنوورداری تەكنەلۆژ�ای زان�اری و سۆش�ال م�د�ا، بە تایبەیت لە ناوچە گوند�شینەكاندا.  •
 

كاری   دەب�ت تا چ راددە�ەك ئا�ا ئەوە لەبەرچاو بگ��ت كە  ری خ��ەخ�ش دەب�تلەوەش ز�اتر، هەر �اسا�ە� تایبەت بە كا
اقەوە ر�كبخ��ت، �ان بە تایبەیت ئەگەر ئەو  -�ان ر�بكخ��تلەسەر ئاسئت پار�زگا  ئا�ا  خ��ەخ�ش لەال�ەن حكومەیت ع�ێی

اق لەبەرچاو بگ��ن لەبارەی بە نامەركەز�كردنەوە. ئە مە بەسەر هەر�� كوردستاین پابەندبوونەی ئ�ستای حكومەیت ع�ێی
ێ ناب�ت، كە س�اسەیت تایبەت بە خۆی هە�ە لەبارەی كاری خ��ەخشی�ەوە. ئەم اقدا جێبە�ب دەبێتە بابەیت  پرسەش ع�ێی

  پەڕاو�� سئ� د�كە كە ئەوە تاوتوێ دەكات چۆن دەك��ت ئەمە بگوڕدر�ت بۆ �اسا.  
 

رفراوان دەخاتەڕوو لەبارەی �اسا�این تایبەت بە كاری خ��ەخ�ش بەشەكاین د�كەی پەڕاوە سپی�ە پ�داچوونەوە�ە� گشئت بە
ت�شك دەخاتەسەر پرە�سیپە سەرەكی�ەكان، ئەو پرس�ار و تەحەدد�انەی كە پێ��ستە لەبەرچاو  و  لە سەر ئاسئت جیهان،

 . اق دەدر�ت كە برەو دەدات بە كەلتوری كاری خ��ەخ�ش �ن كات�ك پەرە بە �اسا�ە� ع�ێی  بگ�ی
  

                                                       
 . 2021حكومھتی عێراق،   32
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 سەرەكی�ەكاین �اسای تایبەت بە كاری خ��ەخ�ش پرە�سیپە 
 
 

 كاری خ��ەخ�ش و �اسا
لە حاڵەیت نەبووین پێناسە�ە� رووین �اسایی لەبارەی ئەوەی �� بە كاری خ��ەخ�ش دادەن��ت و �ێ بە خ��ەخ�ش هەژمار 
ێ ئەوەی مەبەست�ش�ان ب�ت.  ، بە یب دەك��ت، ئەوا دەك��ت هەندێ لە �اسا�ان كار�گەر��ان هەب�ت لەسەر كاری خ��ەخ�ش

ن  ، و �اسای كارەوە.  دەك��ت ئەمە ئەو �اسا�انە بگ��تەوە كە پەیوەسنت بە ماف و ئازادی�ە بنەڕەتی�ەكان، �اسای نێودەوڵەیت
ر�سا نێودەوڵەیت و ناوخ���ەكان دەك��ت  پێ��ستە دەوڵەتان با�ەخ�� تایبەت بەو شێوازانە بدەن كە لە ر��انەوە 

تەكان�ان.  لە نێ��اندا خراپ  ،ەنئەوە هە�ە هەندێ لە ك�شە روو�د یئەگەر لەم رووەوە  33كار�گەر��ان دەب�ت لەسەر و�ڵ
دا، لەدەستداین شا�ستەی�ەكاین �خ��ەخش بەسەر�ردراو لە كاری جێبەج�كردین �اسا�این كار، باج سەپاندن بە سەر كایت 

، و كاركردین خ��ەخشەكان لە سا�ە هەلومەر�ب مەترس�دار و ب�گائای�ان لە ئەرك و  ب�كاری، پر� بەر�رس�ار�ئت
 34مافەكانی�ان. 

 
ان با�ەخ�� تایبەت بەو شێوازانە بدەن كە لە ر��انەوە ر�سا نێودەوڵەیت و ناوخ���ەكان كار�گەر��ان دەب�ت پێ��ستە دەوڵەت

تەكان�ان.   دەك��ت ئەمە بەم  ر�گا�انەی خوارەوە روو�دات:   لەسەر و�ڵ
 

ئەوەی وەك  هەر كات�ك پێناسەی كاری خ��ەخ�ش نەكرابوو، ئەوا خ��ەخشەكان دەكەونە بەردەم مەتر� �اسای كار: 
كەمكردنەوەی   ئەمەش ببێتەهۆی ، كە دەك��تت�بك�  دا ەڵگەل انەڵە�مام بە گ��رەی �اسا�این كارو  كەس�� كاركردو 

. بۆ نموونە،  پێ��ستە بە رووین گوزارشت لەوە بك��ت كە ئەحكامەكاین پەیوەست بە پاڵنەری ئەنجامداین كاری خ��ەخ�ش
�ن ك��  خ��ەخشەكان نا���تەوە.  �ەوە،كەم�ت

 
 :  پر� بە نكە تایبەتاندا   دەوڵەت�این نەبووین ئەحكامەكاین پەیوەست بە كاری خ��ەخ�ش لە �اسا  �اسای بەر�رس�ار�یت

بۆی هە�ە ناڕووین دروست بكات. بۆ نموونە، پێ��ستە �اسا چارەسەری پر� بەر�رس�ار�ئت  ،بەر�رس�ار�تی�ەوە
 �ان ئازار��گە�اندنانەی رەنگە روو�دەن بەهۆی كارە خ��ەخشی�ەكان�انەوە.  خ��ەخشەكان بكات بۆ ئەو ز�ان

 
ێ پێناسە�ە� �اسا�اسای باج:  بە  باجدانەوە لەبارەی كاری خ��ەخشی�ەوە، پ�گەی خ��ەخشەكان لە پەیوەند�دا بە یی بە یب

دراوی دەمێنێتەوە. پێ��ستە ر�سا�این باج زامئن بەردەوامبووین كاری خ��ەخ : بە رووین ی�ش بكەن بەوەهەڵپەس�ێی
ن وەك قەرەبووكردنەوە�ەك بۆ خەرجی�ەكان �ان بۆ  خ��ەخشەكان ببەخش�ت لە پ�داین با�ب ئەو بڕەی بەدەسئت دەهێنن

ن  پەیوەست بە ژ�ان و گوزەرانەوە�شتیواین  ی بەخشنی
�ان ، هانداین باری دارایی كەریت تایبەت، تا�ەكەس �ان كۆمپان�ا، لە ریێ

ن لە باج و پ�داب، باج كەمكردنەوەی ، بەخشنی ن ، لە نێ��اندا ئ�مت�ازاتەكانین ۆ ئەو ر�كخراوانەی خ��ەخشەكان بەكار دەهێنن
، لە هەندێ هەلومەر�ب د�ار�كراودا.    با�ب داهات و مامەڵەكاین د�كە، وەك با�ب گواستنەوەی موڵ�دار�ئت

 
تاندا   چاودێری�اسای  : لە زۆر�ك لە و�ڵ �ەیت  ی�ان ت�دا و چاودێری تەندروست گشئت   یت �ەە�ڵ مۆ ك  یر ێچاودكە   كۆمە�ڵ

، ئەوا خ��ەخشەكان پ�گە�ە� تایبەت بە خ��ان نی�ە، لەم روانگە�ەوە، ئەوان�ش وەك تا�ەكەسەكاین ��ندەستەبەر دەك
لە  یت �ەە�ڵ مۆ ك  یر ێچاود بەدەستهێناین د�كە، دەكەونە ژ���اری ئەحكامەكاین ر�سا گشتی�ەكاین تایبەت بە شا�ستبوون بۆ 

شا�ستەبووین خ��ەخش لە خۆشگوزەرانی�ەكاین كەریت گشئت بەندە بەوەی ئا�ا چاال��ە  دا ەتانڵەحا مەل. ەوەتدەوڵە
قوتابی�ەك،  ، بۆ نموونە وەكخ��ەخشی�ەكە كار�گەری دەب�ت لەسەر هەر پ�گە�ە� �اسایی هاوشان كە لئێی بەهرەمەندە

ناب�ت شا�ستەبوون لە خ��گ��ت.  ئەمەش ، كە رەنگەكاركردنكەوا هەژماركراوە لەبار نی�ە بۆ  كەس�� ب�كار، �ان كەس�ك  
�ەیت �ان تەندروست�دا بكەن، و پێ��ستە �اسا�این   چاودێریداوا لە خ��ەخشەكان بك��ت بەشداری لە تەئمیئن كۆمە�ڵ

ێ ئەوەی  �ەیت ئەو هەلومەرجانە دابمەزر�ن�ت كە بوار بە بەشدار�ووان دەدات بۆ ئەوەی ببنە خ��ەخش بە یب كۆمە�ڵ
  35سوودەكان�ان لە دەست بدەن. 
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تان   ئەم نموونانەی خوارەوە دەتوانن كار�گەر��ان هەب�ت لەسەر خ��ەخشەكان و ئەوە روون دەكەنەوە چۆن هەندێ لە و�ڵ
 �اسا�ان داڕشتووە بۆ چارەسەركردین ئەو ك�شانەی ئەگەری ئەوە هە�ە بێنەئاراوە: 

 
 

 �اسای كار
تەبەر بكات لەبارەی كارل�� نێوان �اسای كار و ئەوەی لە نموونەی بەر�تان�ادا بەدی دەكرێ ر�بەر�ك دەس بەر�تان�ا:  •

ێ ناب�ت. هەرچۆن�ك ب�ت، پ�داین ماف  كاری خ��ەخش�دا. �اسای كاركردن لە بەر�تان�ا بەسەر خ��ەخشەكاندا جێبە�ب
�� باش دادەن��ت.  ن و جێبەج�كردین س�اسەتەكاین پەیوەند�دار بە ستافەكانەوە بەسەر خ��ەخشەكاندا بە پرا�ت�ی

م �اسای بەرە ێ نابن، بە�ڵ نگار�وونەوەی ج�ا�اری و �اسای مافەكاین مرۆڤ راستەوخۆ بەسەرخ��ەخشەكاندا جێبە�ب
 لە رووی تیور��ەوە خ��ەخشەكان دەتوانن كە�سەكان�ان بخەنەڕوو لە ژ�ر سا�ەی �اسای بەرەنگار�وونەوەی ج�ا�اری

یت گش هاتوو ئەگەر  ،�اسای مافەكاین مرۆڤ و  ، �اسای ئت دەكرد. خ��ەخشەكە كاری بۆ دەسە�ڵ بە شێوە�ە� گشئت
�ن ئاسئت ك��پەیوسەت بە  ن�شت�ماین  ێ ناب�ت تەنها  وەكەم�ت  لە حاڵەیت بووین بەسەر خ��ەخشەكاندا جێبە�ب
. واژو كراب�ت هەندێ پێوەری د�ار�كراو ، لە نێوان خ��ەخش و دامەزراوەكەدا كە بە رەچاوكردین   ،دا نەب�تگ��بەست�ك

ێ دەب�ت. ب1974تەندروسئت و سەالمەیت لە كایت كاركردندا"،ی "�اسای 3بە�ش  ە ، بەسەر خ��ەخشەكاندا جێبە�ب
، خ��ەخشەكان دەتوانن ، لەگەڵ ئەو هاوكار��ەی  چاودێری شێوە�ە� گشئت ن �ەیت دەوڵەت بەدەست بهێنن ئەو  كۆمە�ڵ

ن كە بە دوای كاردا دەگەڕ�ن، ئەمە كەلەال�ەن   یلە ب�كار  ەشێواز�� �شتیوان�كردن شكەسانە بەدەسئت دەهێنن
ن دەك��ت  و بەو كەسە دەدر�ت كە كاری خ��ەخ�ش ئەنجام دەدات. هەر كات�ك�ش خ��ەخشەكان  حكومەتەوە دابنی

ئەوا بەو شێوە�ە مامەڵە�ان لەگەڵدا دەك��ت كە  لە خەرج�ە شەخسی�ەكان،  خەرجی�ە� ز�ات��ان بەدەستهێنا 
لە  ێ�ە دەكەونە ژ���اری ئەحكامەكاین  ر�سا پەیوەند�دارەكاین كاركردنسەرقا�ڵ ئەنجامداین كار�� بە كرێ بن، بەو پ

هەر كات�ك نەتوانرا پ�گەی �اسایی خ��ەخش و ك��كاران ج�ا بك��تەوە، دەكەن.  داوایوەرگرتئن ئەو سوودەی  پێناو 
 36ئەوا دەب�ت لەم كاتانەدا دادگای ب��ای �ەكال�ەرەوە بدات. 

 
 �اسای باج

 
سەرەڕای ئەو راستی�ەی كە حكومەتە هەر�می�ەكاین روس�ا پەرە بە س�اسەت و �اسای تایبەت بە خ��ان  روس�ا:  •

 ، م دەدەن بۆ برەو��دان و �شتیوان�كردین كاری خ��ەخ�ش �اسای ف�درا�ڵ بۆتە بەر�ەست�ك لەبەردەم كاری  بە�ڵ
�ا ج�اوازی لە نێوان كارمەند و خ��ەخشدا ئەوە روون نی�ە ئا�ا ر�سا�این باج لە روس ه�شتا  خ��ەخش�دا. بۆ نموونە،

 37دەكەن �ان نا. 
 
 
 
 

 پێناسە �اسای�ەكاین كاری خ��ەخ�ش 
، ب��ت�ە لە دانپ�دانان و دروستكردین  پ�داو�سئت سەرە� �اسای تایبەت بە پەرەپ�دان و ر�كخستئن كاری خ��ەخ�ش

 خۆی هە�ە لەبەر ئەوەی زامئن  38پ�گەی �اسایی بۆ خ��ەخشەكان. 
گ

دانپ�داناین �اسایی بە كاری خ��ەخ�ش گرن�
ی دەستەبەركردین ئەو خزمەتگوزار��انەی ج�اوازن ل

ەو خزمەتگوزار��انەی بۆ پار�زگار�كردن لە خ��ەخش دەكات لە ریێ
ن دەك��ن.  ، ئەوا لە حاڵەیت نەبووین پێناسە�ە� روون بۆ كاری خ��ەخ�ش �ان  39فەرمانبەران دابنی چاال� خ��ەخ�ش

تان هەوڵ�انداوە پار�زگاری بۆ خ��ەخشەكان دەستبەر بكەن  و بۆ ئەم مەبەستەش لە رووی �اسای�ەوە  هەندێ لە و�ڵ
ئەمە كار�گەری ئەر�ئن و نەر�ئن هەبووە لەسەر هەژمار�ان كردوون،  ". رانەرمانبە"ف كەو  هاوشێوەی ت��ژەكاین د�كە

. پ �ت بۆ ئەوەی بە ناڕەوا سوود لە بەرەو��شچووین كاری خ��ەخ�ش ێ��ستە ر�گری لە خاوەن كارە خراپەكارەكان بگ�ی
ی بەكارهێنانی�ەوە بۆ كەڵوەرگرتئن ناڕەوا لە دەسئت هەرزاین 

بارودۆ�ن پێناسەنەكراوی كەریت خ��ەخ�ش وەرنەگرن لە ریێ
 40كاركردن. 

                                                       
 . 18، 6، ال2005، رێستاڵ، مارك، 14، ال2005نیڵسۆن،   36
 29، ال2009خۆبھخشھكانی نھتھوە یھكگرتوەكان،   37
 . 8، ال2005نیڵسۆن،   38
 .2007 ا،ێڤچیم-یھادز  39
 17ال ، 2001سوور، یخاچ یتڵھوەودێن ینیۆدراسیف   40
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�اسایی لەبارەی كاری خ��ەخشی�ەوە بۆی ئەم نموونانەی خوارەوە ت�شك دەخەنەسەر ئەوەی چۆن نەبووین پێناسەی 

 هە�ە ك�شە بۆ خ��ەخشەكان بخوڵقێن�ت: 
 
 

 "دەستەبەركردین خزمەتگوزار��ە هەندێ لە ر�كخراوەكان دووچاری دژواری بوونەوە لە پرۆسەی تۆماركردین   كروات�ا:  •
ئەو�ش بەهۆی نەبووین پێناسە�ە� �اسای�ەوە،  چونكە  -چاال�ی�ە �اسای�ەكان�اندالە نێو  دا"�ەكانخ��ەخش

تداراین تۆماركردن ال�ان روون نەبوو ئا�ا   41چ مانا�ە� هە�ە.  "خزمەتگوزار��ەكاین خ��ەخش"دەسە�ڵ
 

نەبووین پێناسە�ە� �اسایی بە مانای ئەوە هات كە ر�كخراوەكاین كۆمەڵگەی مەدەین نە�اندەتواین قەرەبووی  التڤ�ا:  •
كاین خ��ەخشەكان بكەنەوە،  چونكە ئەوە پێ��سئت بە واژوكردین گ��بەسئت كاركردن هەبوو، كە ئەمەش خەرجی�ە

ێ  �ن ئاسئت ك��وە بەسەر خ��ەخشەكاندا جێبە�ب دەبووەهۆی ئەوەی �اسای كاركردن و ر�سا�این پەیوەست بە كەم�ت
 42بك��ت. 

 
 

خ�ش بك��ت. ئەگەر�� پرە�سیپەكاین كاری خ��ەخ�ش لە كەواتە كار�� بنەڕەتی�ە كە پێناسە�ە� �اسایی بۆ كاری خ��ە
م زۆر�ك لە �اسا�ان ئەم پرە�سیپە سەرەكی�انە لە خۆدەگرن:  ت�� د�كە ج�اوازن، بە�ڵ ت�كەوە بۆ و�ڵ  و�ڵ

 
 �ێ بە خ��ەخش هەژمار دەك��ت،  •
 ئەو چاال�ی�انەی بە كاری خ��ەخ�ش هەژمار دەك��ن،  یجۆر  •
 وەرگراین خزمەتگوزرای�ەكاین خ��ەخش،  •
•  ، اردن و نەبووین قەرەبوكردنەوە كە گرنگی�ە� بنەڕەتی�ان هە�ە بۆ چەم� كاری خ��ەخ�ش ش  ئازادی هەڵ�ب
 43ئازادی كاری خ��ەخ�ش بۆ ر�كخستئن ووردەكار��ەكاین پەیوەندی�ەكان�ان لەگەڵ ال�ەین وەرگردا.  •

 
 دی سەرە� د�كە لە خ��گ��ت، لە نێ��اندا ئەمانەی خوارەوە: هەروەها رەنگە �اسا�ە هەندێ لە ستاندار 

 
 كاری خ��ەخ�ش تەواوكارە و نابێتەهۆی كەمكردنەوەی �ان ج�گرتنەوەی كاری بە كرێ.  •
یت گشتی�ەكان، • لە پێناو  ئەو�ش پێ��ستە هاین كاری خ��ەخ�ش بدر�ت  و بە راددە�ە� د�ار�كراو بەدەر ب�ت لە دەسە�ڵ

 پاراستئن سەر�ەخ���ەكە�دا، 
تی�ان دەتوانن بەشداری چاال�انە بكەن لە پەرەپ�داین هبەكە   كاری خ��ەخ�ش ر�گا�ە� شەرعی�ە  • ��ەوە هاو�ڵ

�ەیت و بەدیهێناین پ�داو�ستی�ە مرۆ��ەكاندا،   كۆمەڵگەكان�ان و لە ژ�این كۆمە�ڵ
�ەیت  •  كار بۆ چا�ەی گشئت دەكەن.   خ��ەخشەكان لەسەر بنەمای پابەندبووین كۆمە�ڵ
 كاری خ��ەخ�ش برەو بە �ەكساین و مافەكاین مرۆڤ دەدات.  •
 كاری خ��ەخ�ش ر�ز دەگ��ت لە مافەكان، و كەرامەت و كەلتوری ئەو كۆمەڵگە�ەی تێ�دا ئەنجام دەدر�ت،  •
 بەكارهێناین خ��ەخش لەسەر بنەمای دەرفەیت �ەكسان و ج�ا�ار�نەكردنە،  •
و�اوەڕەكاین پە • �ەتی�ەوەب�ی ئ�لهامبەخ�ش كاری  یوەست بە د�موكرا�، فرەیی و بەشدار�كردین و چاودێری كۆمە�ڵ

 . ن   44خ��ەخشنی
 

بۆ  ئەوەندەی دەك��ت پێناسەكاین داب��ژر�ت كە  زۆر گرنگە كە چوارچێوە�ە� �اسایی پەیوەست بە كاری خ��ەخشی�ەوە 
�ن و مرونەت لە   خ�ش ە�� خ و چاال� خشە�� خچھمكھكانی   خ��گرن. بۆ نموونە: گشتگ�ی

 
 

                                                       
 .2007 ا،ێڤچیم-یھادز   41
 .2007 ا،ێڤچیم-یھادز 42
 .2007 ا،ێڤچیم-یھادز 43
 . 20، ال2001فیدراسیۆنی نێودەوڵھتی خاچی سوور،   44
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"كاری خ��ەخ�ش ب��ت�ە لە كۆمەڵ�ك چاال� كە لەال�ەن تا�ەكەس، كۆمەڵە �ان قەوارە �اسای�ەكانەوە 
ێ  اردین ئازاد و بە یب ش ی هەڵ�ب

ئەنجام دەدر�ن، بۆ مەبەسئت بەدیهێناین چا�ەی هاو�ەش، ئەو�ش لە ریێ
، و لە  دەرەوەی چوارچێوەی هەر دامەزراندن�ك، هەبوین ن�ەیت بەدەستهێناین دەستكەویت دارایی

 " �ان پەیوەندی�ە� بازرگاین �ان فەرمانبەر�ئت دەوڵەتدا
 

اردین ئازادەوە، و بە شێوە�ە� ناو بە ناو �ان بە بەردەوا� كار و " ش ی هەڵ�ب
خ��ەخش كەس�كە، كە لە ریێ

ێ ئەوەی چاوەڕواین قەرەبوكردنەوە ب �ت، جگە لە كات و كارامەی�ەكاین خۆی دەبەخش�ت بە یب
ن بۆ جێبەج�كردین ئەركەكەی وەك قەرەبووەی هەندێ خەر�ب   كرداری  و هاوكاری ماددی  كە پێ��سنت

خ��ەخش،  و ئامانج��ش بەدیهێناین سوودی گشتی�ە، ئ�دی خۆی ئەنجا� بدات �ان لە چوارچێوەی 
راون �ان قەوارە گشتی�ە ر�كخراوە ناحكومی�ە قازانج نەو�ستە نافەرمی�ەكان �ان ئەوانەی بە فەر� تۆمارك

   دەوڵەیت �ان نێودەوڵەتی�ەكان". 
 
ئەم پێناسانەی بەشدار�كردین پ�اوان و ئافرەتان لە خۆدەگ��ت، كە ئازادانە كات و كار و كارامەیی خ��ان پ�شكەش دەكەن، 

ێ هیچ چەشنە زۆرل�كردن و ناچاركردن�ك �اخود سەپاندن� ، دارایی �ان دامەزراوە، و بە یب ك لەال�ەن �اساوە. ئ�دی نەك كا�ڵ
ئەم كارە ناو بە ناو ئەنجام بدەن �ان بە شێوە�ە� بەردەوام، ئەو�ش بە گ��رەی ر�ككەوتن�ك بۆ هاوكار�كردن لەگەڵ 
ر�كخراو�� نافەر� �ان ر�كخراو�ك كە بە فەر� دانپ�داناین هەب�ت، و ئامانجەكەش بەدیهێناین چا�ەی هاو�ەشە، نەك 

یت خ��اندا ب�ت �ان لە دەرەوە. كە� خ��ەخش كار بۆ دەستكەویت ئ�دی ی�ە تایبەتی�ەكان�ان،  بەدیهێناین بەرژەوەند لە و�ڵ
دارایی نا�ات، ئەگەر�� قەرەبوو�ە� ماقووڵ و �شتیواین پێ��سئت پ�دەدر�ت بۆ جێبەج�كردین ئەركەكەی وەك 

 خ��ەخش�ك.   
وی تایبەت بە  ش ت�ك م�ێی ، �ان نەبووین گرنگە سەرن�ب ئەوە بدر�ت كە هەر و�ڵ خۆی هە�ە لە پەیوەند�دا بە كاری خ��ەخشئی

ن�شت�ماین خ��ەخش. ئەم  ��پرۆگرام داڕشتئن هەلومەر�ب  بەدیهێناین ، كە ئەمەش دەبێتەهۆی ی�ەوەكاری خ��ەخش
ی فا�تەرانەی خوارەوە هەلومەرجەكە د�اری دەكەن: بازاڕەكاین كار، باری گەشە و بەرەو��شچوون، پەرەسەندین كۆمەڵگە

، كە لە هەمان كاتدا مەدەین (   �ەیت بە كەریت خ��ەخ�ش نا�اوە)، سەركردا�ەیت ئایئن و مەدەین چوارچێوە س�ا� و كۆمە�ڵ
كەواتە پێ��ستە پێناسە �اسای�ەكاین كاری   45خەڵ�ە رەسەنەكە.  ە كەلتور��ەكان لە نێ��اندا نەر�ئت تو ئابوور��ەكە، و نەر�

�ن.   46خ��ەخ�ش لەگەڵ هەلومەرجە لۆكاڵی�ەكەدا بگونجێ�ن
 
اقدا، دەب�ت �اسا�ە ئەوە لەبەرچاو بگ��ت كە لە ئ�ستادا چەندین چەشئن ج�اوازی چاال�  بۆ نموونە، لە هەلومەر�ب ع�ێی

ان�ش ن ، كۆمەڵگە و تەنانەت خ�ێی �ەیت ئ�دی لە ماڵەكاندا ب�ت، لە مزگەوت  -ئەنجام دەدر�ن خ��ەخ�ش لەسەر ئاسئت كۆمە�ڵ
�ان لە ئەنجومەنەكاندا ب�ت. هەروەها پێیوستە بە رووین ئاماژە بكات بە پ�اوان و ئافرەتان، ئەو�ش بەلەبەرچاوگرتئن ئەو 

ن موحاف ەگەڵمۆ ك  ەلتەحەدد�انەی  هەروەها  . رو�ەڕوی بەشدار�كردین ئافرەتان لە چاال�ی�ە خ��ەخشی�ەكان كاندا ەكار �ی
اق  �ن ئاسئت تەمەین خ��ەخشەكان د�اری بكات لە پێناو ت�شكخستنەسەر و دانپ�دانان بە رۆ�ڵ الواین ع�ێی دەك��ت كەم�ت

 لە كەریت خ��ەخش�دا. 
ئەم ل�ستەی خوارەوە چەند نموونە�ە� د�ار�كراو لە خۆدەگ��ت لەبارەی  ئەوەی چۆن دەوڵەتە ج�اوازەكان لە نێو 

ەرجە �اسای�ەكاین پەیوەست بە كاری خ��ەخشی�ان پێناسە كردووە و داڕشتووە، ئەو�ش بە گ��رەی ئەو �اسا�ان�اندا هەلوم
پێنج پرە�سیپە سەرەكی�ەی لە سەرەوە خرانەڕوو. كە ج�اواز��ە� زۆر لە نێ��اندا بەدی دەك��ت لە رووی مەودا و 

 تایبەتمەندی پ�داو�ستی�ەكان�انەوە.  
 
 
 

 �ێ بە خ��ەخش دادەن��ت
 

                                                       
 . 5، ال2005نیڵسۆن،   45
 . 18-19، ال2001سوور،  یخاچ یتڵھوەودێن ینیۆدراسیف 46
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�اسا�ە بە د�ار�كراوی دەستەبەری ئەوە دەكات كە دەك��ت كاری خ��ەخ�ش ئەنجام بدر�ت لەال�ەن لیتوان�ا:  •
تی�این  تی�ە ب�انی�انەی لە ناو لیتوان�ادان، و ئەو خەڵ�انەی رەگەزنامە�ان نی�ە. لە لیتوان�ا لیتوانا هاو�ڵ ، و ئەو هاو�ڵ

   47باوان�ان �ان وەسی�ەكان�ان كاری خ��ەخ�ش ئەنجام بدەن. ساڵ تەنها دەتوانن بە رەزامەندی  16كەساین خوار 
 

ساڵ ب�ت، ئەمە ئەگەر  15بە گ��رەی �اسای چ�ك، دەك��ت خ��ەخش كەس�� �وشئت سەروو  كۆماری چ�ك:  •
ساڵەوە ب�ت ئەگەر  18هاتوو خزمەتگوزاری خ��ەخشەكە لەسەر خا� كۆماری چ�ك ئەنجامدرا، �ان لە سەروو 

 48لە دەرەوە ئەنجام دران.  خزمەتگوزار��ەكان
 

ی ئەنجامداین كاری خ��ەخ�ش دەكات نەك تەنها لەال�ەن نا�امەكانەوە بەڵ�و لەال�ەن ئەو  �اسا�ە هەنگار�ا:  •
تاوتویێ

كەسانەی كە توانا�ە� �اسایی سنوردار�ش�ان هە�ە. بەو پێ�ە ئەو كەسەی توانا�ە� �اسایی سنورداری هە�ە و كە� 
دەتوان�ت چاال�ی�ە خ��ەخشی�ەكان ئەنجام بدات، لەگەڵ ڕەچاوكردین ر�ككارە ز�ادەكاین  تب� ساڵ 10نا�ا� سەروو 

   49خ��ار�زی. 
 
 

 جۆری ئەو چاال�ی�انەی بە كاری خ��ەخ�ش دادەن��ن
 

ال�ا:  • تی�ان دەتوان�ت بەشداری لە چاال�ی�ەكاین   ئوس�ت كاری خ��ەخ�ش ر�گا�ە� شەرعی�ە كە لە ر��ەوە هاو�ڵ
�ەتی�ەكان كەنبدا انكۆمەڵگەكە� كاری خ��ەخ�ش سوود بە .  �انبۆ بەدیهێناین پ�داو�ستی�ە مرۆیی و ژ�نگەی و كۆمە�ڵ

ناب�ت خ��ەخشەكان بخ��نە ش��ئن ئەو كەسانەی كە پ�ش�ت كارمەند بوون  50كۆمەڵگە و بە خ��ەخش دەگە�ەن�ت. 
لە كایت  بدەن لە كایت نا�ۆكی�ەكاندا �ان  بە كرێ كار�ان كردووە، هەروەها ناب�ت داوا�ان لێبك��ت كاری ز�اتر ئەنجامو 

ئەو ستافەی بە كرێ كار دەكەن، و ناب�ت چاال�ی�ەك ئەنجام بدەن كە ئامانج لئێی بەدەستهێناین قازانج  ژمارەی كە�
 51ب�ت. 

 
�ت و لەال�ەن كەس�  بگ��تەوە چاال�ی�انە تەنها ئەو پێ��ستە چاال� خ��ەخ�ش  بەراز�ل:  •  �كە ك���ان لەسەر وەرنا��ی

قازانج نەو�ست، كە  تایبەیت  �وشتی�ەوە ئەنجام دەدر�ن بۆ بەرژەوەندی قەوارە�ە� گشئت �ان ر�كخراو��
 . ن �ەتینی ن �ان كۆمە�ڵ ، شادیئام�ێی ، زا�سئت ، كەلتوری، پەروەردەیی   52ئامانجەكان��ش بە ئاراستە و ئاقاری هاوكاری مەدەین

 
ن��كەی سەرجەم �اسا�ان ئەوە لەبەرچاو دەگرن كە پێ��ستە كاری خ��ەخ�ش بۆ بەرژەوەندی گشئت  پورتوگال:  •

م هەندێ لە �اسا�ان، وەك �اسای پورتوگال، بە د�ار�كراوی دەستن�شاین بوارەكاین ئەو ئەنجام بدر�ت ، بە�ڵ
 . وگال، چاال�ی�ە بە گ��رەی �اسای پورت 53چاال�ی�انەی كردووە كە سوودبەخشن بۆ بەرژەوەندی گشئت

خ��ەخشی�ەكان، ئەو چاال�ی�انەن كە لە نێو كۆمەڵگەدا و بۆ بەرژەوەندی كۆمەڵگە ئەنجام دەدر�ن  لەسەر بنەمای 
، و  ، هاوكار�كردن، پاداشتكردن، بەر�رس�ار�ئت تیبووین ئازاد و چاالك، تەبایی پرە�سیپەكاین برەودان بە هاو�ڵ

پورتوگال بۆ خ��ەخش ئەو چاال�ی�ەش لە خۆدەگ��ت كە ر�كخراوە و هەروەها پێناسەكەی �اسای  54پ�كەوەسازان. 
پرۆگرام كراوە، و ئاماژە بەوە دەكات كە  پێ��ستە خزمەتگوزار��ەكاین خ��ەخش بەرچاو بن و بە چەشن�� بەردەوام 

وی ئەنجام دەدر�ن �ان ئەوانەی بە  55ئەنجام بدر�ن.   شێوەی را�وزەریپێناسەكە ئەو كارانە نا���تەوە كە بە پەرت و ب�ڵ
اندا  انەیكار   ئەو  �ان ئەدا دەك��ت ن  56دەك��ن.  لەگەڵ دراو�ێ �ان خ�ێی
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بە سوودبەخش بۆ بەرژەوەندی گشئت هەژمار  بە هەمان شێوە، �اسای رۆماین ئەم چاال�ی�انەی خوارەوە رومان�ا:  •
، كاری  ، پاراستئن مافەكاین مرۆڤ، تەندروسئت و چاودێری تەندروسئت �ەیت ، چاودێری كۆمە�ڵ �ەیت دەكات: كاری كۆمە�ڵ
�ەتی�ەكان و  ، ژ�نگە، و چاال�ی�ە كۆمە�ڵ خوازی، وەرز�ش ، خ�ێی ، ئایئن ، مرۆیی كردن، زا�سئت كەلتوری، پەروەردە، ف�ێی

  57این كۆمەڵگە. چاال�ی�ەك
 

 
 

 
) ئەوە لە خۆدەگ��ت كە كاری خ��ەخ�ش ئەنجام دەدر�ت لە 1996�اسای ئ�سپاین بۆ كاری خ��ەخ�ش ( ئ�سپان�ا:  •

�ان پرۆگرام�ك كە لەال�ەن ر�كخراوە گشئت �ان تایبەتی�ە قازانج نەو�ستەكانەوە  راستەقینە لە چوارچێوەی پرۆژە�ە�
،   چاودێریبە  بن ان بۆ بەرژەوەندی گشئت ئەنجام بدر�ن و پەیوەستپەرەی پ�دراب�ت. پێ��ستە چاال�ی�ەك �ەیت كۆمە�ڵ

، پەرەپ�داین ئابووری، پاراستئن تەندروسئت  كارو�ارە مەدەنی�ەكان، پەروەردە، كەلتور، زا�ست، وەرزشەكان، چاودێری 
 .  58ژ�نگە، �ان برەودان بە كۆمەڵگەی مەدەین و كاری خ��ەخ�ش

 
،  هۆڵەندا:  • پێ��ستە چاال� خ��ەخشەكان چاال��ە� ز�اد ب�ت بۆ چاال�ی�ەكاین پەیوەست بە بەرژەوەندی گشئت

ئەمەش بە مانای ئەوە د�ت كە پێ��ستە ئەمەی دوای�ان رو�ەڕوی هیچ ك�شە�ە� ج�ددی نەبێتەوە ئەگەر هاتوو 
 59خ��ەخشەكە ب��اری كۆتایهێنان بە چاال�ی�ەكە�دا. 

 
�اسای كۆڵۆمب�ا �اسا�ە� تایبەتە لەو رووەوە كە دانپ�داناین �اسایی لە خۆدەگ��ت بۆ ئەو خ��ەخشانەی  كۆڵۆمب�ا:  •

بەشداری دەكەن لە چاال�ی�ە نافەرمی�ەكاین خ��ەخشەكاندا. ناب�ت خەسڵەیت نافەرمیبوون وەك حاڵەت�� �شێوی 
خ��ەخش لە  پەیوەست بە لە چەمكەكاین لە كۆڵۆمب�ا ل�كبدر�تەوە. لەم روانگە�ەوە، دە�ت �اسا�ە كۆمەڵ�ك 

ن بە دەستپ�شخەر��ە تا�ەكە� و بە كۆمەڵەكانەوە، و بەو پێ�ە نا�ونج�ت لەگەڵ  خۆدەگ��ت، ئەوانەی پەیوەسنت
  60. دا دابەشبوونە نافەر� �ان فەرمی�ەكاین �اسا�ان

 
 

 سوودمەندەكان لە خزمەتگوزار��ەكایف خ��ەخش
 

دەگ��ت كە دەك��ت سوودمەنداین چاال�ئی خ��ەخشەكان قەوارە�ە� �وشئت �اسای رۆماین ئەوە لە خۆ  رۆمان�ا:  •
دەخاتەسەر ئەوەی كە ر�كخراوی وەرگر دەتوان�ت سوود لە چاال�ی�ەكاین خ��ەخش  ك�ان �اسایی ب�ت و ت�ش

وەكاین خ��ەخشەكان چاال�ی�ە"وەر�گ��ت. هەروەها  لە دە�ت �اسا�ەدا هاتووە كە   ەیخان ەناچن سەر�ەخۆ و پەرت���ڵ
 نەب�ت كە چاال�ی�انە تەنها ئەو  ،ەو �ەاسا� مەئ یوداەم ەیو ەر ەد ەونەكەدو بەه��شەوە   ،ەو ی�ەخشە�� خ چاال�

ن لەلەگەڵ قەوارە �اسای�ەكاندا، كە  ئەنجام دەدر�ن لە چوارچێوەی پەیوەندی�ەكان ان،  ب��تنی ن پەیوەندی�ەكاین خ�ێی
".  61 دۆستا�ەیت �ان دراوسێ�ەیت

 
بە هەمان شێوە، �اسای ئ�سپان�ا دانپ�دانان لە خۆنا���ت بۆ ئەو كارە خ��ەخش�انەی ئەنجام دەدر�ن لە  ئ�سپان�ا:  •

این  ن دەرەوەی ر�كخراوە گشئت �ان تایبەتی�ە قازانج نەو�ستەكان، وەك ئەو كارانەی ئەنجام دەدر�ت لەبەر هۆكاری خ�ێی
  62�ان بەهۆی دۆستا�ەیت �اخود دراوسێ�ەتی�ەوە. 

 
گ��رەی �اسای فەڕە��، سوود و پار�زگاری لەسەر خا� فەڕە�سا تەنها بۆ ئەو خ��ەخشانە فەراهەم   بە فەڕە�سا:  •

م لە ش��نەكاین د�كە  دەك��ن كە لەگەڵ سوودمەندە تۆماركراوە قازانج نەو�ست �ان حكومی�ەكاندا كار دەكەن، بە�ڵ
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ن لە جۆری سوودمەندبوون هەروەها �اسا�ە ئەوە لە  63ەكە. هەمان مامەڵە�ان لەگەڵدا دەك��ت بە چاو�ۆشنی
��ەكاین وەك سەرۆ� � ی

ئەمینداری سندوق لەال�ەن خ��ەخشەكانەوە لە ئەستۆ  خۆدەگ��ت كە پێ��ستە ئەركە كارگ�ێ
�ن.   .  64بگ�ی

  
ێ دەب�ت بەسەر حاڵەتەكاین پەیوەست بە ر�كخراوە ناحكومی�ە  پۆڵەندا:  • �اسای كاری خ��ەخ�ش جێبە�ب

��ە نابازرگانی�ەكاین  � ی
سەر بە حكومەت كە سوودمەندن لە كاری  تۆماركراوەكان �ان �ەكە/�ەكە الوەكی�ە كارگ�ێ

. سوودمەندە بازرگانی�ەكان �ان سوودمەندەكاین د�كە لە كاری خ��ەخ�ش دەكەو  نە ژ�ر باری ر�سا�این خ��ەخ�ش
�اسا�این كار و دامەزراندنەوە، لە كات�كدا  بە ج�ا ووردەكاری ر�كخستئن پەیوەست بە تا�ەكەسە سوودمەندەكان لە 

  65خۆنا���ت. 
 

 بە گ��رەی �اسای كەنەدا، سوودمەند (ر�كخراوی خ��ەخش) ب��ت�ە لەو ر�كخراوەی كە جار بە جار �ان  كەنەدا:  •
  66�شتدەبەست�ت بە خ��ەخشەكان لە پێناو پ�شكەشكردین خزمەت بە كۆمەڵگە.  زۆر�ەی جار 

 
�اسای هەنگاری ئەوە لە خۆدەگ��ت كە چاال�ی�ەك بە چاال� خ��ەخ�ش پەیوەست بە بەرژەوەندی گشئت  هەنگار�ا:  •

 ،امدرا خ��ەخشەكە ئەنج سوودگە�اندن بە خ��ەخشەكە �ان كەساین ن��� دانان��ت ئەگەر هاتوو بە مەبەسئت 
ابوو بە گ��رەی �اسا  ەر ئەگ هەروەها  تەكاین د�كە  و ئەگەر هاتو و  ، سەپێ�ن ابوو بە گ��رەی دادگا �ان دەسە�ڵ ، س�ەپێ�ن

�اخود ئەگەر هاتوو ال�ەنەكان ر�ككەوتن لەسەر پەیوەندی�ە� �اسایی ج�اواز. �اسا�ە لە چەند ماددە�ە� د�كە�دا 
شی�انە دەخاتەڕوو. �اسا�ە ر�سای "چاال�ی�ە خ��ەخشی�ەكاین پەیوەست ووردەكاری ز�اتری ئەم ر�ككەوتنە ناخ��ەخ

" ر�كدەخات لە ژ�ر سا�ەی چەند چەشنە قەوارە�ە� �اسایی د�ار�كراو �ان "ر�كخراوە  بە بەرژەوەندی گشئت
، دامەزراوە حكومی�ەكان، و دەستەبەكارە تایبەت و  دا،"پ�شواز�كارەكان، وەك ر�كخراوەكاین سوودی گشئت

، كەلتوری و كەمینەكاندا. گشتی ، پەروەردەیی ، تەندروسئت �ەیت �اسا�ە بە رووین �ەكاین خزمەتگوزاری لە بواری كۆمە�ڵ
لەخۆنەگرتووە لە پەیوەند�دا بە كاری خ��ە�ن گوزارشت لەوە دەكات كە ر�سای تایبەت بە كاری خ��ەخ�ش 

.  پەیوەست بە هەرچۆن�ك ب�ت، ئەمە ئەوە لە خۆدەگ��ت كە  جۆرەكاین د�كەی ر�كخراوەكان �ان بوارەكاین چاال�ئی
لەبەر  و ئەو سوود و پار�زگار��ە بەرفراوانەی ئەم �اسا�ە لەخۆی دەگ��ت جۆرەكاین د�كەی كاری خ��ەخ�ش نا���تەوە. 

ئەم �اسا�ە  ئەوا  پ�گەی سوودی گشتی�ان نی�ە،ر�كخراوە تۆماركراوەكاین كۆمەڵگەی مەدەین  ەینیو  پ�ت  لە ئەوەی
�كخراوەكاین كۆمەڵگەی مەدەین و خ��ەخشەكان�ان نا���تەوە. لەوەش ز�اتر، �اسا�ە داوا دەكات ئەو زۆر�ەی ر 

ر�كخراوانەی كار لەگەڵ خ��ەخشەكاندا دەكەن خ��ان لە وەزارەیت پەیوەند�دار تۆمار بكەن، و ووردەكاری ر�ككارە 
ۆكراتی�ەكاین ئەم تۆماركردنە لە خۆدەگ��ت، لەگەڵ ئەو مەرجانەی  دەك��ت بك��نە بنەمای رەتكردنەوەی پرۆسەی ب�ی

ساڵ دوای  5ەم خ��ەخشەكاین هەب�ت،  و داتا�ان�ش بۆ ماوەی جتۆماركردنەكە. پێ��ستە ر�كخراوەكە تۆماری سەر 
كۆتایی هاتئن پەیوەندی�ە خ��ەخشی�ەكە، هەڵبگ��ت. پ�دەچ�ت ئەم پ�داو�ستی�انە بارگرانی�ە� قورس بۆ كاری 

. رەنگە �اسای هەنگار�ا تایبەتمەندی هەب�ت لە رووی ر�كخستئن ووردی پەیوەندی خ��ەخ�ش دروست بكات
 67خ��ەخشی�ەوە. 

 
 

)، لەسەر ئەم "ر�كخراوە ر�پ�دراوەكان"دەوڵەت چەند ر�كخراو�ك پەسەند دەكات ( پێ�ان دەووت��ت  كۆماری چ�ك:  •
�رن و راهێنان�ان پێبكەن لە چەند بوار�ك د�ار�كراودا، و  ش بنەما�ەش ر�كخراوەكان دەتوانن خ��ەخشەكان هەڵ�ب

ن بە  تەكاین دەوڵەت، �ەكە ر�كخراوەكاین .  "ر�كخراوە وەرگرەكان"گ��بەست�ان لەگەڵدا واژو بكەن، و ب�ا�سپ�ێی دەسە�ڵ
 � ی
ت و دامەزراوە كارگ�ێ ��ەكاین سەر بە �ەكە هەر�ما�ەتی�ە خ��ەڕ�وەبەر��ەكان خزمەتگوزار��ەكاین دەوڵەت،  و دەسە�ڵ

ن كاری خ��ەخ�ش بەكار  لە چوارچێوەی ئەم ئامانجانەدا كە لە �اسا�ەدا هاتوون، لەم حاڵەتەدا پ�گەی  دەهێنن
لە دەرەوەی  ر�كخراوی وەرگ���ان دەب�ت. بە داخەوە، بە هەزاران خ��ەخش كە كار لە ر�كخراوە ج�اوازەكاندا �ان

چوارچێوەی ئەم چاال�ی�ە ر�كخراوانەدا دەكەن لەال�ەن �اسا�ەوە دان�انپ�دا نەنراوە و پار�زگار�ان بۆ دەستەبەر 
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نەكراوە. هەروەها �اسای چ�ك ئەوە لەخۆدەگ��ت كە ئەدا�ردئن خزمەئت سەر�ازی �ان خزمەتگوزاری مەدەئن بەد�ل 
  68��ەخشی�ەوە. دەكەونە دەرەوەی خزمەتگوزار��ەكائن كاری خ

 
اردن و قەرەبو  �  كردنەوەئازادی هەڵ�ب

 
�اسای ئ�سپان�ا ئەوە لە خۆدەگ��ت كە پێ��ستە كاری خ��ەخ�ش ئازادانە و بە گ�ائن خۆنەو�سئت و تەبای�ەوە  ئ�سپان�ا:  •

 .  69ئەنجام بدر�ت،  نەك وەك ئەرك�� شەخ� �ان پابەندبوون�� �اسائی
 

ێ بەرامبەرەكان ئەدا دەكات، ئەو�ش  پۆڵەندا:  • خ��ەخش كەس�كە، كە لەسەر بنەمای خ��ەخ�ش خزمەتگوزار��ە ئب
 70لەسەر بناغەی ئەو ر�سا�انەی لە �اسا�ەدا هاتوون. 

 
ال�ا:  • اردئن بە هەم�شە كاری خ��ەخ�ش پرس�كە كە بەندە  ئوس�ت ش ادەی هەڵ�ب  71.  خ��ەخشەكەوەئ�ی

 
/   خ��ەخش هەر ك��كار�كە، كە بەر�تان�ا:  • كاری پ�دەك��ت لەال�ەن ر�كخراو�� پەیوەست بە بەرژەوەندی گشئت

قازانج نەو�ستەوە، كە هیچ ب��� نەختینە وەرنا���ت جگە لە قەرەبووی  خەرج�ە راستەقینەكان نەب�ت و هەر 
�ن لە ر�سای كو  سوود�� د�كە جگە لە ن�شتەجێبوون �ان پاڵپشئت پەیوەست بە ژ�ان و گوزەرانەوە  �ن دەبەخ�ش ەم�ت

  72ئاسئت كرێ. 
 

 پەیوەندی نێوان خ��ەخش و وەرگر
 

بە گ��رەی �اسا كاری خ��ەخ�ش لە رومان�ا �وشت�� گ��بەستكاری هە�ە، و پێ��ستە بە شێوەی نوو�او  رۆمان�ا:  •
  73ب�ت. 

 
خ��ەخش خزمەتگوزار��ەكائن پ�شكەش دەكات لەسەر بنەمای گ��بەست�ك  بە گ��رەی �اسای چ�ك كۆماری چ�ك:  •

كە لەگەڵ ر�كخراوی ر�پ�دراودا ئەنجا� دەدات كە پێ��ستە بە شێوە�ە� نوو�او ب�ت ئەگەر بێتوو خزمەتگوزار��ە 
و لە  ئەگەر خزمەتگوزار��ە خ��ەخشی�ەكە كورت مەودا ب�ت دا خ��ەخشی�ەكە در�ژخا�ەن ب�ت �ان لە حاڵەت�ك

ت   74. ئەنجام بدر�ت دەرەوەی و�ڵ
 

��ت لەبارەی ئەوەی پێ��ستە گ��بەسئت خ��ەخش �پ گ�اسای هەنگار�ا تەنها ر�نمائی گشئت لە خۆدە هەنگار�ا:  •
لەخ��گ��ت: �وشت و ش��ئن چاال�ی�ەكە، در�ژی ئەو ماوە�ەی تەرخان كراوە بۆ كارەكە، �شو و دەرماڵە 

و دەرئەنجامەكائن كۆتاییهێنان بە گ��بەستەكە. لەوەش ز�اتر، ئەوە  كراوەكان بۆ خ��ەخشەكە، ر دەستەبە
لەخۆدەگ��ت كە پێ��ستە گ��بەستەكە بە شێوە�ە� نوو�او ب�ت لە هەندێ حاڵەئت د�ار�كراودا، لە نێ��ان كات�ك 

ە � 18رۆژ ب�ت ( بۆ ئەو خ��ەخشانەی تەمەن�ان لە  10كارە خ��ەخشی�ەكە بەالی كەمەوە بۆ  ان ئەو ساڵ كەم�ت
�ن ماوە دوو رۆژە)، كات�ك دەرماڵە بە خ��ەخشەكە  پ�گە�شتووانەی كە توانا�ە� �اسائی سنووردار�ان هە�ە،  كەم�ت

وەرگرتن هە�ە، كات�ك  دەدر�ت، كات�ك خ��ەخشەكە بەشداری دەكات لە كار�� بیناساز�دا كە پێ��سئت بە مۆڵەت
ت ئەنجام دەدر�ت، كات� ك ما�ن هەر ال�ەن�� گ��بەستەكە بۆ كۆتاپێهێنائن دەستبەجئێی چاال�ی�ەكە لە دەرەوەی و�ڵ

 75گ��بەستەكە سنووردا دەك��ت، كات�ك خ��ەخشەكە داوای دەكات، �ان كات�ك �اسا�ائن د�كەی داوای دەكەن. 
 

 ئەگەر هاتوو خ��ەخشەكە بۆ ز�اتر لە دوو رۆژی �ەك لەسەر �ەك خزمەتگوزار��ەكائن پ�شكەش كرد، �ان لە لیتوان�ا:  •
حاڵەت�كدا ئەگەر هاتوو كارەكە ز�اتر لە �ەك هەفتەی خا�اند، ئەوا پێ��ستە ر�كخراوەكە ناوی خ��ەخشەكە، رۆژی 
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، جۆری چاال�ی�ەكان، ماوە زەمەنی�ەكە، و زان�ار��ەكائن د�كە تۆمار بكات. لەوەش ز�اتر، هەر ال�ەن��  لە دا�كبووئن
ن كات�ك داوای دەكەن. هەروەها گ��بەستەكە دەتوانن نووسخە�ە� نوو�اوی گ��بەس تەكە بەدەست بهێنن

 76ر�نمای�ەكە نموونە�ە� پەیوەست بە تۆماركردن و گ��بەستەوە لەخۆدەگرن. 
 

بەو شێوە�ە ئەنجام   مەودا و چوارچێوە و كائت خزمەتگوزار��ە پ�شكەشكراوەكان بە گ��رەی �اسای پۆڵەندا، پۆڵەندا:  •
بڕگەی هەڵوەشاندنەوەكە�ش لەخ��گ��ت.  ئەم ر�ككەوتنە ، كە پێ��ستەەدەدر�ن كە لە ر�ككەوتنەكەدا د�ار�كراو 

لەسەر  داوای خ��ەخشەكە، ال�ەئن سوودمەند پابەندە بە دەستەبەركردئن گ��بەست�� نوو�او و بە نوو�او�ك�ش 
 77كە خ��ەخش پ�شكەش�ان دەكات.   دەكاتەوە ئو خزمەتگوزار��انە دوو�ائت 

 
لە �اسای پورتوگالدا هاتووە كە پێ��ستە پەیوەندی نێوان خ��ەخش و ر�كخراوەكە بە گ��رەی پرۆگرام��  پورتوگال:  •

مەودا و ش��ئن چاال�ی�ەكان، پێوەرەكائن بەشدار�كردن�ان تێ�اندا، ماوەكە و  ئەمانە لەخ��گ��ت:  خ��ەخ�ش ب�ت كە
، پەرەپ�دائن چاال�ی�ەكائن راهێن ، شێوازەكائن كۆتائی پێهێنائن ان، قەرەبوكردنەوەی ز�انەكان و پرسەكائن بەر�رس�ار�ئت

 .  78ر�ككارەكائن چارەسەركردئن نا�ۆكی�ەكان، و بەڵگەنامە دروستكردن بۆ خ��ەخش و پ�دائن بڕوانامە پئێی
 

بەالی كەمەوە ئەمانە لە خ��گ��ت: �وشئت خۆنەو�ستانەی چاال�ی�ە پێ��ستە ر�ككەوتنە نوو�اوەكە  ئ�سپان�ا:  •
رۆ�ڵ خ��ەخشەكە و  خ��ەخشی�ەكە، ل�ست�ك لە ماف و ئەركەكائن هەردووال، وەسفكردئن چاال� خ��ەخشەكە، 

 كاتەوە، وەسفكردئن ئەو راهێنانەی دار�ژراوە بۆ مەبەسئت هاوكار�كردئن خ��ەخشەكە بۆ ئەنجامدائن   پابەندبووئن 
 .  79چاال�ی�ەكەی، ماوەكە و هۆكارەكائن كۆتائی پێهێنائن

 
پێ��ستە ر�ككەوتئن واژوكراوی نێوان خ��ەخش و سوودمەندەكە ئەمانە لە خ��گ��ت: ناو، ژمارەی ناسنامە،  بەراز�ل:  •

ناوون�شان، ژمارەی تەلەفۆئن خ��ەخش و ناو، ژمارەی تۆماركردن، ناوون�شائن سوودمەند، وەس�ن چاال� 
 80شەكە، واژوی هەردوو ال�ەن و شا�ەتەكان. خ��ەخ

 
 
 

 قەرەبوو و پاڵنەرەكان
ێ  پێ��ستە پێناسە �اسای�ەكائن خ��ەخشەكان و چاال� خ��ەخ�ش ج�اواز��ە� روون بكەن لە نێوان كاری خ��ەخ�ش ئب
بەرامبەر  و كاركردن بەرامبەر بە كرێ. خ��ەخشەكان پێ��ست�ان بە مامەڵە و پاراستن�� �اسائی ج�اواز هە�ە لەو مامەڵ و 

ێ دەبن. پاراستنەی بەسەر "ك��كارائن بە كرێ" دا جێبە ئەو  و  ئەمە كار�� پێ��ستە بۆ پاراستئن خ��ەخشەكان�ب
هەندێ لە ئەحكامە  جێبەج�كرئن  ر�كخراوانەی كار�ان ت�دا دەكەن لەو ز�انانەی رەنگە دووچاری ببنەوە لە ئەنجا�

�ەئت و باجەوە، هەروەك لە سەرەوە ئاماژەی پ�كرا. لەم ر چاودێری   د�ار�كراوەكائن �اسا�ائن كار، �ن كۆمە�ڵ ووەوە، گرنگ�ت
. لە  لەم رووەوە ب��ت�ە  پرس پێ��ستە �اسا�ە لەو گ��مانە�ەوە دەست پێبكات  نەبووئن پاداشئت دارائی بۆ چاال� خ��ەخ�ش

 . ی خزمەتگوزار��ەكان�ان وەرنا�رن. پاڵنەری خ��ەخشەكان ب��ئت نی�ە لە دەستكەوئت دارائی
پێ��ستە  كە خ��ەخشەكائن كرئێ

قەرەبوكردنەوەی خەرج�ە راستەقینەكان �ان دەستەبەركردئن �شتیوائن پێ��سئت پەیوەست بە  هەڵسەنگاندن بك��ت بۆ 
�ە، لە شێوەی خۆرا�دا، ش��ئن مانەوە و  ژ�ان و گوزەرانەوە بۆ خ��ەخشەكان ( بە شێوە�ە� نەختینە �ان خودی كا�ڵ

فان) �ت كە كاری خ��ەخ�ش ت�چووئن دەو�ت و خەر�ب گ�ی لەباردا سەرجەم  ەدەب�ت لە باری هەر   ، و ئەوەش لەبەرچاو بگ�ی
ن لە سەرچاوە دارای�ەكان�ان، لە پ�گە�ەكدا بن كە بتوانن ببنە خ��ەخش ئەگەر ئەم خواست و  تی�ان، بە چاو�ۆشنی هاو�ڵ

 81ئارەزوە�ان هەبوو. 
ۆ ج�ا�ردنەوەی �ەك�ك لە پرە�سیپە سەرەكی�ەكائن كاری خ��ەخ�ش ئەوە�ە كە قەرەبوو نا���تەوە. ئەمە گرنگە نەك تەنها ب

، كە پاڵنەرەكەی  خ��ەخشەكان لە فەرمانبەران، بەڵ�و گرنگ�شە بۆ ر�زگرتن لە �وشئت راستەقینەی كاری خ��ەخ�ش
. ئەگەر خ��ەخش�ك قەرەبووی وەرگرت، ئەمە دەبێتەهۆی  ە نەك چاوەڕوائن بەدەستهێنائن دەستكەوئت دارائی ادەی خ�ێی ئ�ی
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انە ببنەهۆی ئەوەی �شكنەرائن و الی كۆمەڵگە بە ت�كڕا. دروستكردئن چاوەڕوائن الی هاوەڵەكائن  ن رەنگە ئەم چەشنە پرا�ت�ی
دە�انەو�ت زامئن ئەوە بكەن كە كاری خ��ەخ�ش نابێتەهۆی خراپ بەكارهێنائن  چونكەكار ووردبوونەوە�ە� توندتر بكەن، 

گشئت قبوڵ�راوە ئەوە�ە قەرەبووی   هەرچۆن�ك ب�ت، ئەوەی بە شێوە�ە�ك��كاران و خۆدز�نەوە لە ئەركەكائن باجدان. 
خەرجی�ەكائن خ��ەخشەكان بك��تەوە. پێ��ستە �اسا ماف بە خ��ەخشەكان بدات بۆ ئەوەی داوای قەرەبووی ئەو 

سەر�اری ئەوەش، پێ��ستە ئەم خەرجی�انە بكەن كە دروست دەب�ت بەهۆی دەستەبەركردئن خزمەتگوزار��ەكان�انەوە. 
�ت.  پێ��ستە بەخشینەكەش سنووردار ب�ت بە ئاسئت خەر�ب راستەقینەوە، كە لەسەر بنەمای قەرەبووە لە باج ببەخ�ش

مەودا و چڕی خزمەتگوزار��ەكان دەپێور�ت. لەوەش ز�اتر، لە كات�كدا پێ��ستە �اسا�ە ئەم مافە بە خ��ەخشەكان 
ەم قەرەبووەش بن. وەك ر�گا�ە� ببەخش�ت، ئەوا لە هەمان كاتدا پێ��ستە ر�گە�ان پێبدات دەستبەرداری ما�ن وەرگرتئن ئ

 82بۆ �شتیوان�كردئن دارائی ر�كخراوەكان. 
 

ن بوون، و تەئمیئن رووداوەكان دەكەونە چوارچێوەی ئ�میت�ازە   ، خانە�شنی �ەتی�ەكائن وەك تەئمیئن تەندروسئت كۆمە�ڵ
قەرەبووكردنەوە كە تا�ەكەسەكان كە راستەوخۆی پەیوەند�دارن بە مووچە و شێوەكائن د�كەی پەیوەندی�ەكائن كارەوە،  

. كاری خ��ەخ�ش قەرەبووكردنەوە لە خۆنا  ن ��ت، و لەم روانگە�ەوە نا�ەو�تە ژ�ر باری ر�سا�ائن ئەم �بەدەست�ان دەهێنن
ن   ەاز �تیم�ئس�ستمانەوە.  �ەتی�ەكان پرس�ك نینی بەو كارە خ��ەخشی�انەی جار بە جار و لە كورت  بنپەیوەست  كۆمە�ڵ

. هەرچۆن�ك لەگەڵ ەدر�ن، مەودادا ئەنجام د ن ئەو كارە خ��ەخشی�انەی خەڵ�ائن دامەزراو �ان قوتابی�ەكان بەكار دەهێنن
ی ئەوە دەكەن 

تان تاوتوئێ �ەتی�ەكان ب  ەاز �تیم�ئب�ت، و�ڵ خ��ەخشانە فەراهەم بكەن كە خزمەتگوزار��ەكان بۆ  ۆ ئەو كۆمە�ڵ
ن دەكەن. بە ، پێ��ستە �اسا�ە بژاردە�ەك بخاتە بەردەم  ماوە�ە� در�ژخا�ەن و بە دەوا� تەواوەوە دابنی شێوە�ە� گشئت

�ەئت تایبەت ی از �تیم�ئر�كخراوەكان بۆ دەستەبەركردئن  و پێ��ستە باج�ش ، بە خەرجی�ەكان�انب�مەی كۆمە�ڵ
ناب�ت . سەر�اری ئەوەش، ناب�ت ئەم سوودانە وەك قەرەبوكردنەوە ل�كبدر�نەوە و انەدا از �تیم�ئنەسەپێندر�ت بەسەر ئەو 

 83كار�گەر��ان هەب�ت لەسەر پ�گەی خ��ەخشەكان. 
، وەك ئەو هەسئت  ن  هەر �اسا�ەكن و تەواوكاری پاڵنەرەكائن هاوشان بە كاری خ��ەخشنی

گ
هاندانەكان بەش�� گرن�

رەزامەندی�ەی الت دروست دەب�ت كات�ك هاوكاری كەسائن د�كە دەكە�ت. �اسادانەران دەتوانن چەند پرۆگرام�ك داب��ژن 
تایبەت  ە پاڵنەر لەخۆدەگ��ت بۆ كەسە خ��ەخشەكان و بۆ ر�كخراوەكان�ان. زۆر�ك لە پرۆگرامەكان و �اسا�ان پاڵنەریك
ێ بەرامبەر، �اخود   ، وەكلەخۆدەگرن ەكانتا�ەكەس بۆ  ، سەردانكردئن مۆزەخانەكان بە ئب گواستنەوەی گشئت خۆڕائی

�ن راددەی خەرجی�ەكان. قەرەبوكردنەوەی   دانێپدانانەی لە سەرەوە ئاماژەی پ�كرا جۆر�كە لە شێوە، ئەو  بە هەمانكەم�ت
كە تێ�دا خ��ەخشەكان كارامەئی نوێ ،پاڵنەر بۆ تا�ەكەسەكان. هەروەها هاوكاری تەكن�� شێوە�ەكە لە شێوەكائن پاڵنەر 

ن و هەست بە ئاسوودەئی دەكەن لە كائت ئەنجامدائن چاال�ی�ە ن���ەكان�اندا. هەروەه ا حكومەتەكان بەدەست دەهێنن
خزمەتگوزاری خ��ەخش�دا.  پاڵنەرەكائن  بواری دەرفەئت مینحەی خ��ندن�ان رەخساندووە بۆ ئەو قوتابی�انەی چاال�ن لە

كاری خ��ەخ�ش لەسەر ئاسئت ر�كخراوەئی بە راددە�ە� گەورە بەندە بەو بون�ادە �اسای�ەی لە پەیوەست بە ز�ادكردئن  
بەخشیئن ر�كخراوە خ��ەخشی�ەكان لە پ�دائن باج گرو�ە ناحكومی�ەكان ر�كدەخات.   ئ�ستادا كاری كۆمەڵگەی مەدەئن و 

و ئەو ر�كخراوانەی كار�ان لەگەڵدا دەكەن.  خ��ەخشەكان ر�چكە�ە� س�ستمات�� روونە بۆ برەودان بە كاری خ��ەخ�ش 
نەر بخوڵقنێن�ت بۆ ر�كخراوەكان هەماهەنگی�ە� برەو��دراو لە نێوان گرو�ەكاندا پاڵكردئن هەروەها دەك��ت دەستەبەر 

تاوەكو پرۆگرامە خ��ەخشی�ەكان�ان بەرفراوان بكەن كات�ك �شتیوائن و زان�اری پەیوەند�دار بۆ ئەنجامدائن ئەم كار بەدەست 
 . ن   84دەهێنن

ن لە باج  �ەئت و بەخشنی اقدا، بۆی هە�ە خوڵقاندئن پاڵنەرەكان بۆ خ��ەخشەكان وەك ب�مەی كۆمە�ڵ جۆر�ك لە حاڵەئت ع�ێی
ئاسا�ش بۆ ئەو كەسانەی دەستەبەر بكات كە كاری خ��ەخ�ش دەكەن لە سەروەخئت ب�كار��اندا. هەروەها بۆی هە�ە 
اق تاوەكو روو لە كاری  راهێنان و دەرفەتەكائن پەرەپ�دائن پ�شەئی  پاڵنەری تەواو كارا لەخ��گرن بۆ كەسائن ب�كاری نێو ع�ێی

اقدا خ��ەخ�ش بكەن. بەلەبەرچاوگرتئن ر�ژەی ، ئەوا ئەم �اسا�ە دەرفەت�كە -بە تایبەت لە نێو الواندا -بەرزی ب�كاری لە ع�ێی
كەم لەسەر   دەستەبەركردئن ئاست�ك لە �شتیوائن بۆ ئەو كەسانەی بە دوای كاردا دەگەڕ�ن، كە ئەمەش ت�چوون��  بۆ 

 دەوڵەت دەكەو�ت. 
 
ئەمانەی خوارەوە نموونەی چەند �اسا�ەكن كە لە ئارادان و پەیوەند�دارن بە قەرەبوكردنەوە، پ�دائن دەرماڵە، ل�خۆشبوون 

ە باج و دەستەبەركردئن پاڵنەرەكان بۆ خ��ەخشەكان. كە چەندین ر�چكەی ج�اواز لە خۆدەگرن، لە نێ��اندا هەوڵدائن ل
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ەبەركردئن پاڵنەرەكان بۆ كاری خ��ەخ�ش لەگەڵ جەختكردنەوە لەسەر هەندێ لە حكومەتەكان بۆ در�ژەدان بە دەست
 ئەوەی ناب�ت لە رووی دارای�ەوە قەرەبوی خ��ەخش بك��تەوە: 

 
 

ال�ا: كاری خ��ەخ�ش كر • ێ ئوس�ت �ت و نابێتە ج�گرەوەی كاری بە كرێ.  ئی  85لەسەر وەرنا��ی
 

م دەب�ت خ��ەخش قەرەبوكردنەوە وەرنا���ت لەبەرامبەر ئەو خز  ئ�سپان�ا:  • مەتگوزار��انەی پ�شكەش�ان دەكات، بە�ڵ
نێ��اندا راهێنان و وەرگرتئن كەل��ەل) كە لە كائت خزمەتگوزاری خ��ەخش�دا  (لەقەرەبووی خەرجی�ەكان وەر�گ��تەوە 

ن لەبەرامبەر رووداوەكان ب�انگ��تەوە.  وەك هەوڵ�ك بۆ  86دێنەئاراوە و پێ��ستە تەئمیئن تەندروسئت و تەئمنی
، حكومەت داشكاندئن بۆ خ��ەخشەكان كردووە لە پەیوەند�دا بە دەستەبەر  كردئن پاڵنەری ز�اتر بۆ كاری خ��ەخ�ش

ی چوونە نێو مۆزەخانەكانەوە. 
ی ئامرازەكائن گواستنەوەی گشئت و كرئێ

 87كرئێ
 

پێ��ستە ئەو بڕە دارای�ەی بە خ��ەخشەكان دەدر�ت هەمان مامەڵەی ئەو   و�ال�ەتە �ەكگرتوەكائن ئەمەر�كا:  •
لە  ركردنەوە�ەكدارای�ەی لەگەڵدا بك��ت كە دەدر�ت بە فەرمانبەران. لە دەرئەنجامدا، و بە هۆی نەبوئن هیچ ج�ا�ا

�ت. ئەوەی بۆتە نەر� ت ئەوە�ە كە وەك ك���ەك �اسا ف�دراڵی�ەكان و �اسا�ائن و�ال�ەتەكاندا، ئەوا دەب�ت باج وەر�گ�ی
مامەڵە دەك��ت لەگەڵ دەرماڵەی گوزەران، مووچە، شا�ستەی�ەكائن دوای خزمەت و ئەو شا�ستەی�انەی لە شێوەی 
ندا دەدر�ن. قەرەبوكردنەوەی  "بەدەر لە قازانج" ی خەرجی�ەكان ناچنە ژ���اری باجدانەوە، چونكە ئەم  خودی كا�ڵ

 88زمەتگوزار��ەكائن كاری خ��ەخشی�ەوە. خەرجی�انە راستەوخۆ گ��دراون بە خ
 

ێ ئەوەی خ��ەخش هەر كەس�كە كە هاوكار دەب�ت بۆ ر�كخراوە ناحكومی�ەكان �ان   فەڕە�سا:  • كۆمەڵە�ەك بە ئب
تەنها  لە حاڵەئت نەبووئن بەڵگەنامەی سەلمێنەردا باج بە سەرە قەرەبووی  89�شتیوائن دارائی بەدەست بهێن�ت. 

�ت. بە گ��رەی رەشنوو� �اسای بە دامەزراوەی�كردئن خزمەتگوزاری خ��ەخ�ش  ت�چووئن گەشتكردندا دەسەپێ�ن
، ژمارە.  �ت.  458مەدەئن   90دەرماڵەی خ��ەخش لە باج دەبەخ�ش

 
�ن. ئەو ل�خۆشبووئن باجەی تەنها دەرماڵە و قەرەبووی خ ئەڵمان�ا:  • ەرجی�ەكائن ت�چووی گەشتكردن لە باج دەبەخ�ش

ێ ناب�ت.  خواز��ەكان دەگ��تەوە بەسەر خ��ەخشەكاندا جێبە�ب  91ر�كخراوە خ�ێی
 

ن بە  سوودمەند نەیتوائن  ئەگەر ال�ەئن  هۆڵەندا:  • قەرەبووی خ��ەخش بكاتەوە لەبەرامبەر ئەو خەرجی�انەی پەیوەسنت
تدارائن وەرگرتئن باج بكات  چاال�ی�ەكائن خ��ەخشەوە، ئەوا خ��ەخشەكە بۆی هە�ە داوای داشكاندئن باج لە دەسە�ڵ

 92ئەگەر هاتوو دوو مەرج بەدیهاتن: سوودی گشئت س�ستمە سوودمەندەكە و لە ئەستۆگرتئن خەرجی�ەكان. 
 

نەی ئەم  دەرماڵە�اسا�ە بوار بە خ��ەخشەكان دەدات بۆ ئەوەی  هەنگار�ا:  • وەر�گرن، بەو مەرجەی كە بڕی سا�ڵ
ی ئەو مانگانە�ەی لە ئارادا�ە تێپەڕ نەكات. 20دەرماڵە�ە لە %

ی كرئێ   93ی كەم�ت
 

�ا، و دەرماڵە�ان �اسا�ە ئەوە لە خۆدەگ��ت كە خ��ەخشەكان ما�ن وەرگرتئن ناوون�شائن فەخری، م�دال رۆمان�ا:  •
 94هە�ە، ئەو�ش بە گ��رەی ئەو مەرجانەی لە �اسا�ەدا هاتوون. 
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تەكە دانپ�دانان  هندوراس:  • . خە�ڵ نە دەبەخش�ت بە كاری خ��ەخ�ش ت�� ن�ش�مائن سا�ڵ نووسینگەی سەرۆك خە�ڵ
خوازەكان، و خ��ەخشە دڵسۆزەكان  و س��اسگوزاری لە خۆدەگ��ت بۆ سەركردەكائن گرو�ە خ��ەخشەكان، خ�ێی

، كە ئەمەش دەبێتەهۆی بەزركردنەوەی ئاسئت هۆش�اری لە ئاست بەشدار�وونە  لەسەر ئاسئت ن�شت�مائن
 95گرنگەكان�ان. 

 
ۆ:  •  خ��ەخشەكان شێوە�ەك لە شێوەكائن دانپ�دانان بەو خزمەتگوزار��ە لەخۆدەگ��ت كە ئن تۆماری ن�شت�ما پ�ی

خ��ەخش ئەدا�ان دەكات. لەوەش ز�اتر، �اسا�ە داوای پ�دائن بڕوانامە دەكات بە خ��ەخشەكان كە دەب�ت �ان 
سوودمەندەكە بڕوانامەكە ببەخش�ت بە خ��ەخشەكە بۆ ئەو ر�كخراوی خ��ەخشەكە �ان ر�كخراوە 

 96خزمەتگوزار��انەی پ�شكەش�ان كردووە. 
 

ال�ەئن ج�ا�ەرەوەی �اسا�ەی پورتوگال ئەوە�ە كە بە گ��رەی ئەم �اسا�ە خ��ەخشەكان شا�ستەی پ�دائن  پورتوگال:  •
خۆدەگ��ت كە خ��ەخشەكە پابەندبووە  كارئت ناسنامەن كە ئینت�ما ر�كخراوەی�ەكە�ان و جۆری ئەو چاال�ی�ەش لە

نكردئن  . ئەنجومەئن ن�شت�مائن بۆ برەودان بە كاری خ��ەخ�ش بەر�رسە لە دەركردئن ئەم كارتە و بەه�ێی بە ئەنجامدائن
تدا. هەروەها كارتەكان شێوە�ەك لە شێوەكائن  س�ستم�ك بۆ بەدواداچووئن چاال� خ��ەخشەكان لە سەرتاسەری و�ڵ

خەرەوە�ەكە بەو مافە ستانداردانەی بەو خ��ەخشانە دراوە دانپ�دانان لەخۆدە گ��ت بۆ ئەو كارانەی كردوو�انە و ب�ی
 97كە بە فەر� دانپ�دان�ان بەدەستهێناوە. 

 
 
 
 

 ئەرك و مافەكائن خ��ەخشەكان
 

پرۆگرامانەی كە  چوارچێوەی ئەو  پەیوەندی نێوان ر�كخراوەكان و خ��ەخشەكەش بابەت�كە �اسا ر�ك�دەخات لەو 
ن بە ئەرك و مافەكائن هەردووال�ەنەكە، گ��بەسئت   هەروەها  بون�اد�� پ�ت فەرمی�ان هە�ە، بە تایبەئت ئەوانەی پەیوەسنت

تەحەدد�ەكە ب��ت�ە لە داڕشتئن ر�سا  98زۆر�ك لە �اسا�انە.  هاو�ە�ش نێوان خ��ەخش و ر�كخراوەكە خەسڵەت�� 
تەكە لەبەرچاو دەگ��ت و بوار دەدات بە  �ەئت و ئابوور��ەكەی و�ڵ كردار��ەكان كە بە وور�ای�ەوە واق�عە كۆمە�ڵ
خ��ەخشەكان  و ئەو ر�كخراوانەی خ��ەخشەكان بەشدار��ان ت�دا دەكەن بۆ ئەوەی بە مرونەتەوە پەرە بە چاال�ی�ەكان�ان 

 99بە پئێی پ�داو�سئت و توانا�ان�ان.  بدەن، ئەو�ش
ێ ج�ا�ار�كردن  بۆ نموونە، رەنگە �اسا�ە مافەكائن خ��ەخش د�اری بكات بۆ ئەوەی: ئینت�ما بكات بۆ ر�كخراو�ك، بە ئب
مامەڵەی لەگەڵدا بك��ت، وەك خ��ەخش بنا��ت، كەش�� سەالمەت و تەندروسئت كار بەدەست بهێن�ت، راهێنائن 

�ەتی�ەكان وەر�گ��ت ( هەروەك لە سەرەوە ئ�مت�ازە   و  گونجاوی پێبك��ت بۆ ئەنجامدائن ئەركەكەی،و/�ان قەرەبوو  كۆمە�ڵ
 100ئاماژەی پ�كرا). 

اقدا،  د�ار�كردئن مافەكائن خ��ەخش لە پەیوەند�دا بە دەرفەئت �ەكسانەوە گرنگی�ە� تایبەئت هە�ە لە هەلومەر�ب ع�ێی
نكار كە بە شێوە�ە� تایبەت دژە  هاندان لە خۆدەگ��ت بۆ ئەنجامدائن ئەو�ش بەلەبەرچاوگرتئن بووئن كەلتور�� موحاف�ی

ی و نا�ۆ� ناوخۆئی  ش نەی دوای�دا باڵ�ان ك�شاوە بەسەر   كاری خ��ەخ�ش لەال�ەن مێینەكانەوە، و بووئن توندوت�ی كە لەم سا�ڵ
تەكەدا. �اسا�ە� لەم چەشنە هاوكار دەب�ت بۆ زامنكردئن ئەوەی كە خ��ەخشەكان ج�ا�ار��ان لە دژ نەك��ت لەسەر  و�ڵ

، كە ئەمەش دەبێتەهۆی ز�ادبووئن دەرفەتەكائن كاری خ��ەخ�ش بۆ ئافرەتان و   ی رەگەز �ان گروئپ بنەما /ئایئن �ەئت كۆمە�ڵ
ی.  �ەتی�ەكان و كەمكردنەوەی جەمسەرگ�ی لەوەش ز�اتر، و لەبەر رەنگە هۆكار�ك ب�ت بۆ پڕكردنەوەی دابەشبوونە كۆمە�ڵ

اقدا  ، ئەوا پێ��ستە �اسا�ە هائن ر�كخراوەكائن وەرگری خ��ەخش بدات بۆ ئەوەی ر�ژەی ب�كاری بەرزە لە نێو الوائن ع�ێی
ی�ە  ئمیت�ازەپ�دائن قەرەبوو، راهێنان و  كان كە دڵن�ای�ە� ز�اتر دەستەبەر دەكەن و دەك��ت بوار بە ت�ەكۆمە�ڵ

ەیوەندی بەرەپ�شچووئن پ�شەی�انەی خ��ەخشەكەش بدات. هەرچۆن�ك ب�ت، لە م�انەی ر�كخستئن ووردەكار��ەكائن پ
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نێوان خ��ەخشەكە و سوودمەندەكەدا، ئەوا دەب�ت ئەم �اسا�ە ئاسئت نافەرمیبوون لەبەرچاو بگ��ت كە بۆتە خەسڵەئت 
 . اقدا، بە تایبەئت لەسەر ئاسئت كۆمەڵگەی لۆكا�ڵ  زۆر�ك لە نموونەكائن كاری خ��ەخ�ش لە هەلومەر�ب ع�ێی

ن لە: جێبەج�كردئن ئەركەكەی ئەو بەر�رس�ار�ت�ە نموونەی�انەی خ��ەخش كە دەك��ت ل �ن ب��تنی ە �اسا�ەدا بچەسپێ�ن
، ر�زگرتن لە  ، رەتكردنەوەی قەرەبوكردنەوەی نەختینەئی لەبەرامبەر ر�كخراوەكەدا، ر�زگرتن لە ر�كخراوەكە، پاراستئن نهێئن

 101مافەكائن سوودمەندەكان، و زامنكردئن بەكارهێنائن با�ش سەرچاوەكان. 
نا�ات �اسا بە رووئن سەرجەم ئەرك و پابەندبوونەكائن كاری خ��ەخ�ش ر�كبخات و دەك��ت بە شێوە�ە� گشئت پێ��ست 

ووردەكار��ەكان جێبه�ڵ�ت تاوەكو لە گ��بەسئت خ��ەخشەكەدا ر�كبخ��ن. بەلەبەرچاوگرتئن جۆری د�ار�كراوی كاری 
�ن پابەندبوونەكان لەخ��گرن �ان چوارچێوە�ە ، ئەوا رەنگە �اسا�ان كەم�ت � گشئت بخەنەڕوو. دەك��ت خ��ەخ�ش

چوارچێوە�ە� لەم چەشنەش ر�سا�ائن بەر�رس�ار�ئت خ��ەخشەكان و ر�كخراوەكائن وەرگری خ��ەخشەكان لە خ��گ��ت. 
ێ  چوارچێوە�ە� لەم جۆرە دەتوان�ت نەك تەنها پار�زگاری لە ال�ەئن سێ�ەم بكات لە بەرامبەر ز�انپ�گە�اندنە مەبەستدار و ئب

ەڵ�و خ��ەخشەكان�ش دەپار���ت لەو ز�ان �ان ئازار��گە�اندنەی رەنگە هۆكاری هێنانەئارای بن. بە ، بدا مەبەستەكان
، پێ��ستە بەر�رس�ار�تی�ەكائن  پەیوەست بە كاری خ��ەخش�ەوە بكەونە ژ�ر باری ئەحكامەكائن �اسای  شێوە�ە� گشئت

�� باش، پێ��ستە ر�كخراوەكان گ��بەستەكان،  (  ، بەر�رس�ار�ئت پەیوەست بەمەدەنی�ەوە ن كەمتەرخەمی�ەكان). وەك پرا�ت�ی
هەر شێوە�ەك لە ، هەروەها بەر�رس�ار�ئت بە خ��ەخشەكان بكەن لە گ��بەستەكائن تەئمینكردئن بەر�رس�ار�ئت  یبەشدار 

  102شێوەكائن خەمساری لەخ��گرن كە رەنگە لە خ��ەخشەكان روو�دات. 
ەسەر ئەو �اسا�انەی لە ئ�ستادا پێناسەی ئەو ماف، پابەندبوون و بەر�رس�ار�تی�انە ئەوانەی خوارەوە چەند نموونە�ەكن ل

 دەكەن كە بەهۆی پەیوەندی خ��ەخشی�ەوە دروست دەبن: 
 
 

 مافەكان
 

 ج�ا�ار�نەكردن و دەرفەتە �ەكسانەكان
 

ال�ا:  • ج�ا�اری ئەو �اسا�انەی كە  خ��ەخشەكان ما�ن ئەوە�ان هە�ە كار�ان پێبك��ت بە ر�زگرتن لە �اسا�ائن دژ بە ئوس�ت
 . ن  103دەرفەئت �ەكسان دەڕەخسێنن

 
هەندێ لە �اسا�ان زامئن ئەوە دەكەن كە خ��ەخشەكان ما�ن دەرفەت و مامەڵەی  كۆماری چ�ك و هەنگار�ا:  •

 104�ەكسان�ان هەب�ت لە م�انەی پ�شكەشكردئن خزمەتگوزار��ەكاندا. 
 

ن بە هەلومەرج�� سەالمەت و تەندروسیت   ا�ە�شنت  كاركردندەس�ت
 

ال�ا:  •  105خ��ەخش ما�ن ئەوەی هە�ە لە كەش�� تەندروست و سەالمەتدا كار بكات.  ئوس�ت
 

�اسای پۆڵەندا ما�ن سوودمەند بوون لە چاودێری تەندروسئت دەبەخش�ت، ئەو�ش لەسەر بنەمای ئەو  پۆڵەندا:  •
ن بە تەئمیئن   وودائن رووداو�كدا. لەوەش ز�اتر، تەندروسئت و قەرەبوكردنەوە لە حاڵەئت ر  گشئت ر�نمای�انەی پەیوەسنت

�اسا ر�كخراوەكە ناچار دەكات كە تەئمیئن مەتر� رووداو بكات بۆ ئەو خ��ەخشانەی خزمەتگوزاری پ�شكەش 
دەكەن بۆ ماوە�ەك كەم�ت نەب�ت لە � رۆژ. لەوەش ز�اتر، پێ��ستە ال�ەئن سوودمەند خ��ەخش ئا�ادار بكاتەوە لە 

دەكەن، هەروەها  ندروسئت و سەالمەئت پەیوەند�دار بەو خزمەتگوزار��انەی پ�شكە�ش مەترسی�ەكائن پەیوەست بە تە
ێ دەبن و لە ر�نمائی  ن ئا�ادار�ان بكاتەوە، و بە گ��رەی ئەو ر�سا�انەی كە بەسەر فەرمانبەراندا جێبە�ب لە ر�سا�ائن پاراسنت

ن بكات، لە نێ��اندا �شك نیئن تەندروسئت پەیوەند�دار، پاراستئن ج�اوازدا هاتوون، كەش�� سەالمەت و خاو�ن دابنی
كاركردندا كە سەالمەت و خاو�ن ب�ت. هەروەها �اسا�ە ما�ن ئەوە بە ��  ش��نشەخ�، و ئەنجامدائن راهێنان لە 
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 كە ال�ەئن سوودمەند لەم پابەندبوونانە ببەخش�ت، هەرچۆن�ك ب�ت، پێ��ستە ئەم بەخشینە   دەداتخ��ەخش 
  106نوو�او ئەنجام بدر�ت.  ەوە�ە�ئا�اداركردنلەسەر بنەمای 

 
ن واژو بكەن، و پێ��ستە هەلومەرج�� سەالمەت دەستەبەر بكەن،  هەنگار�ا:  • ر�كخراوەكان دەتوانن گ��بەسئت تەئمنی

ن لەسەر ژ�ان،  خ��ەخشەكان دەتوانن ئەنجامدائن ئەو چاال�ی�انە رەتبكەنەوە كە هەڕەشە�ە� راستەوخۆ پ�كدەهێنن
، �ان جەستە  107. �انتەندروسئت

 
�ن مافەكاندان كە پێ��ستە لە گ��بەسئت  رۆمان�ا:  • ، تەندروسئت و مەترسی�ەكائن د�كە لە نێو كەم�ت ن ئازار��گە�شنت

�ن لە رۆمان�ا.    108خ��ەخشەكاندا بچەسپێ�ن
ژمارە�ە� زۆری �اسای پەیوەست بە تەندروسئت و سەالمەتی�ەوە هەن بۆ پاراستئن ك��كاران و فەرمانبەران.  بەر�تان�ا:  •

ێ دەبن كە بە كرێ كار دەكەن، هەرچۆن�ك ب�ت، ئەمە  بە داخەوە، زۆر�ەی ئەم �اسا�انە بەسەر ئەو ك��كارانەدا جێبە�ب
ێ ئەوەی رو�ەڕوی بەر�رس�ار�ئت ببنەوە.  بە مانای ئەوە نا�ەت كە دەك��ت خ��ەخشەكان رو�ەڕوی مەتر� بكەنەوە ئب

ە�ن پێ��ست بدەن بە خ��ەخشەكان�ان ( لە نێو ئەركەكائن ر�كخراوەكان بەر�رسار�ئت ئەوە�ان لە ئەست��ە كە با�
) هەمان ئەرك لە خۆ دەگ��ت لە 1974و سەالمەئت كاركردن( لە �اسای تەندروسئت  3د�كە�اندا)، و بە�ش 

 109�اسا�ەدا. 
 
 

 راهێنان
 

ال�ا:  •  110پێ��ستە ال�ەئن سوودمەند ئاڕاستەی كاركردن و راهێنان بۆ خ��ەخشەكان دەستەبەر بكات.  ئوس�ت
 

�اسای پۆرتوگال دەستەبەری ئەوە دەكات كە پێ��ستە راهێنائن سەرەتائی و بەردەوام بۆ خ��ەخشەكان  پورتوگال:  •
�ت لەبارەی ئەو پرسانەی  ن بك��ت، بۆ ئەوەی بتوانن باش�ت خزمەتگوزاری پ�شكەش بكەن،  و گ���ان لێبگ�ی دابنی

 .  111كار�گەر��ان هە�ە لەسەر پەرەپ�دائن كاری خ��ەخ�ش
 

لە پەرەپ�دان و  بكات �اسای رۆمان�ا باس لە ما�ن خ��ەخش دەكات بۆ ئەوەی چاال�انە بەشداری رۆمان�ا:  •
در�ت بە گ��رەی ئەو راهێنانە  جێبەج�كردئن پرۆگرامەكە و ما�ن ئەوەی هە�ە ئەنجامدائن چاال�ی�ەكائن پێبسپ�ێی

 112پ�شەی�ەی كە بەدەسئت هێناوە. 
 

ر�كخراوی سوودمەند دەدات بۆ ئەوەی ت�چووی راهێنائن خ��ەخشەكان لە �اسای پۆڵەنداش بوار بە  پۆڵەندا:  •
 113ئەستۆ بگ��ت. 

 
 قەرەبووكردنەوەی خەرجی�ەكان

 
قەرەبوكردنەوە�ە� ر�سا گشتی�ەكەی پەیوەست بە قەرەبوكردنەوەی خەرجی�ەكانەوە ئەوە�ە پێ��ستە  بەر�تان�ا:  •

ك بەش�ك لە كارە خ��ەخشی�ەكە. و پێ��ستە ئەم راستەقینە دەستەبەر بك��ت بۆ ئەو خەرجی�انەی كراون وە
و  �سوڵە-بەڵگەی سەلمێنەر�ان هەب�ت-ست بن بۆ ئەو رۆڵەی ئەدای دەكات، و راستەقینە بن�خەرجی�انە پێ� 

 114بەڵگەنامەی هاوشێوە). 
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ال�ا:  • لە بری ال�ەنە و  پێ��ستە خ��ەخشەكان قەرەبو بك��نەوە لەسەر خەرجی�ەی لە ئەستۆی خ��ان ئوس�ت
 115سوودمەندەكە خەرج�ان كردووە. 

 
�اسای پورتوگال  دەستەبەری ئەوە دەكات كە پێ��ستە قەرەبوی خ��ەخشەكان بك��تەوە بۆ هەر بڕە  پورتوگال:  •

پارە�ەك كە خەر�ب دەكەن لە م�انەی ئەنجامدائن چاال�ی�ەكان�اندا ئەگەر هاتوو پاساوی پێ��ست�ان هەبوو، ئەو�ش 
 116وەند�دار د�اری دەكات. لەو سنوورەدا كە ال�ەئن پەی

 
بە هەمان شێوە، �اسای ئیتا�ڵ دەستەبەری ئەوە دەكات كە پێ��ستە قەرەبوی خ��ەخشەكان بك��تەوە  ئیتاڵ�ا:  •

لەبەرامبەر ئەو خەرجی�انەی بەهۆی ئەنجامدائن چاال�ی�ەكانەوە هاتونەتەئاراوە، ئەو�ش لەو سنوورەدا كە 
 117ر�كخراوەكە د�اری دەكات. 

 
، پول، لەبەرگرتنەوە و خەرجی�ەكائن ال�ە هۆڵەندا:  • ئن سوودمەند قەرەبووی خەرجی�ەكائن وەك، پەیوەندی تەلەفۆئن

 118، دەكاتەوەهاتوچۆی گشئت كە پەیوەند�دارن بە كاری خ��ەخشەكەوە
 

كە ن  لە ئەستۆ بگر و خەر�ب رۆژانە  بە گ��رەی �اسای پۆڵەندا: ر�كخراوەكان ناچارن خەرج�ەكائن هاتوچۆ  پۆڵەندا:  •
ێ دەبن بەسەر فەرمانبەرانەوە  ن بە ئەنجامدائن چاال�ی�ەكانەوە، ئەو�ش بە پئێی ئەو ر�سا�انەی جێبە�ب پەیوەسنت

 119هەروەك لە ر�نمای�ە پەیوەند�دارەكاندا پێناسە كراون. 
 

�ەتی�ەكان  ئ�مت�ازە
ڵ

 كۆمە�
 

خ��ەخشەكان ما�ن سوودمەندبوون لە هاوكاری سەروەخئت ب�كار��ان نی�ە لە حاڵەئت كۆتائی هێنان بە كاردا  ئەڵمان�ا:  •
�ەت�دا.   120ئەگەر هاتوو ئەو چاال�ی�ەی ئەنجامدرا نەدەكەوتە ژ�ر باری ئەحكامەكائن بەشدار�كردن لە ب�مەی كۆمە�ڵ

 
�ەئت دە�انگ��تەوە و راهێنان، تەئمیئن سەرجەم خ��ەخشەكان بۆ ماوەی چوار ساڵ ب�مەی كۆمە فەڕە�سا:  • �ڵ

/باوكا�ە�ت، دەرماڵە و قەرەبووكردنەوەی خەرجی�ەكان�ان بۆ دەستەبەر  ، شا�ستەی�ەكائن دا�كا�ەئت �ەئت كۆمە�ڵ
 121دەك��ت. 

 
�اسای پورتوگال دەستەبەری ئەوە دەكات كە خ��ەخشەكان ما�ن ئەوە�ان هە�ە ئاو�تەی س�ست� تەئمیئن  پورتوگال:  •

� �ەئت ناچار�دا كۆمە�ڵ ەئت كاری خ��ەخ�ش بك��ن، لە حاڵەت�كدا ئەگەر لە ژ�ر سا�ەی س�ست� تەئمیئن كۆمە�ڵ
، دەرماڵە و ئەو ئ�مت�ازاتانەی د�كە وەر�گرن كە لە �اسادا هاتوون،ینەبوون، و قەرەبوو، �شت ئەگەر هاتوو   وائن دارائی

��ەخش�دا،  و ما�ن هەلومەرج�� سەالمەت و لە سەروەخئت كاری خ بوون �ان نەخۆشی�ەك دووچاری رووداو�ك
 122تەندروسئت كاركردن�ان هە�ە. 

 
لە حاڵەئت كاری خ��ەخ�ش در�ژخا�ەندا لە كۆماری چ�ك، ئەوا پێ��ستە لە گ��بەستەكەدا  كۆماری چ�ك:  •

ن بوون ئەگەر هاتوو مەرجە  �ت كە دەب�ت خ��ەخشەكان ناوی خ��ان تۆمار بكەن بۆ تەئمیئن خانە�شنی بچەسپێ�ن
خەرج دەكات ئەگەر هاتوو بە  تەئمیئن خانە�شیئن   �اسای�ەكان�ان لە خ��اندا بەدیهێنابوو،  و ر�كخراوەكە الئن كە�

 123شێوە�ە� ئاسائی خزمەتگوزار��ەكان الئن كەم ب�ست كاتژم�ێی ئەنجامدران لە هەفتە�ەكدا. 
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ئەو خ��ەخشانەی داوای ئەو دەرماڵە�ە دەكەن كە دەدر�ت بەو كەسانەی بە دوای كار دەگەڕ�ن، ما�ن  بەر�تان�ا:  •
تەواو�ان هە�ە دەست بدەنە كاری خ��ەخ�ش ئەگەر هاتوو دوو مەرج�ان بەدی هێنا كە مەر�ب شا�ستەبوونن بۆ  

�ت كە هەو�ڵ بەدەستیهێنائن كار دەدات، ئ ) ئامادە بن 1ەو�ش ئەوە�ە كە: ئەوەی كەس�ك س�فەئت ئەوەی ببەخ�ش
ئەوانەی دەرماڵەی پەككەوتەی�ان هە�ە ما�ن تەواو�ان هە�ە بۆ  124) چاال�انە بەدوای كاردا بگەڕ�ن. 2كاركردن، و   بۆ 

 125ئەوەی ببنە خ��ەخش. ناب�ت خ��ەخ�ش گومان لەسەر بێتوانای كەسەكە بۆ كاركردن بكات. 
 

 مافەكائن د�كە
 

ند ر�سا�ە� تایبەت لە خۆدەگ��ت لەبارەی كۆكردنەوەی داتاوە، كە ر�گا نادات �اسای هەنگار�ا چە هەنگار�ا:  •
 126ر�كخراوەكە زان�ار�ەكائن خ��ەخشەكە ئاشكرا بكات بۆ ال�ەئن سێ�ەم، تەنها ئەو كاتە نەب�ت كە �اسا داوای لێبكات. 

 
ال�ا:  • تیوائن و ئ�دارەدان، دەرفەئت پێ��ستە ال�ەئن سوودمەند بە رووئن رۆڵ و ئەركەكان، ئاسئت گونجاوی �ش ئوس�ت

  127بەرەو��شچووئن پ�شەئی د�اری بكات، و بەشدار�ووئن خ��ەخشەكان لەبەرچاو بگ��ت. 
 
 

ئەركەكان    
 

�اسای پورتوگال بەر�رس�ار�ئت دەخاتە ئەستۆی خ��ەخشەكان بۆ ئەنجامدائن ئەو چاال�ی�انەی راز�بوونە  پورتوگال:  •
ال�ەن ئەو ال�ەنانەی چاال�ی�ان�ان  لە بە ئەدا�ردن�ان، ئەو�ش بەلەبەرچاوگرتئن ئەوەی چاوەڕوانی�ەك دروست بووە

 128بۆ ئەنجام دەدر�ت. 
 129م ئەو ئەركانە بگ��ت كە لە ر�ككەوتنە نوو�اوەكەدا هاتوون. پێ��ستە خ��ەخشەكە ر�ز لە سەرجە پۆڵەندا:  •

 
خ��ان چاال�ی�ەكان�ان ئەنجام بدەن و مل�ە�پ ر�سا �اسای�ەكان، پ�داو�ستی�ە  خ��ەخشەكان ناچارن  هەنگار�ا:  •

نهێئن   پ�شەئی و ئیت�ك�ەكان و ر�نمای�ە� ر�كخراوی پ�شواز�كار بن. پێ��ستە پار�زگاری لە هەر داتا�ە� شەخ�،
، �ان هەر زان�ار��ە� د�كەی نهێئن بكەن لە كائت ئەنجامدائن چاال�ی�ەكەدا.    130بازرگائن

 
دراوە، لەگەڵ پاراستئن نهێئن زان�ار��ەكان، و  رۆمان�ا:  • خ��ەخشەكان ناچارن ئەو ئەركانە ئەنجام بدەن كە پێ�ان سپ�ێی

بەشدار�كردن لەو موحازەرانەی لەال�ەن ر�كخراوەكەوە ر�كدەخ��ن، دەووت��نەوە �ان پ�شن�ار دەك��ن، و دەب�ت 
 . ن   131ئەو كەرەستانە بپار�زن كە بەكار�ان دەهێنن

 
م�ك دەكات بۆ پێوانەكردئن بەشداری كاری خ��ەخ�ش لە ت�كڕای داهائت  اسا � كۆڵۆمب�ا:  • ن داوای گرتنەبەری م�كان�ی

ن�شت�مان�دا. هەروەها ئەم داوا�ار��ە ئەرك دەخاتە ئەستۆی گرو�ە خ��ەخشەكان بۆ خۆتۆماركردن و بە 
ەكردئن پرۆسەكە لە پێناو هاوكار�كردن لە بەدیهێنائن ئەم ئامانجەدا.  ن  132س�ست�مات�ی

 
پێ��ستە خ��ەخشەكە ر�ز بگ��ت لە ر�نمائی و ر�سا�ائن ال�ەئن سوودمەند، و ال�ەئن سوودمەند ئا�ادار  پورتوگال:  •

بكاتەوە لە كائت كۆتائی هێنان بە خزمەتگوزار��ەكان و تەنها دوای وەرگرتئن مۆڵەئت پێ��ست لە بری ال�ەنە 
 133سوودمەندەكە رەفتار بكات. 
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ئاشكرا�ردئن تۆمارە تاوانكار��ەكان، تەنها ئەو كاتە نەب�ت كە ر�كخراوەكە كەسائن خ��ەخش لە پ�گە�ەكدا  بەر�تان�ا:  •
، ئەوان تەنها دەتوانن داوا لە خ��ەخشەكان بكەن حاڵەتە ناوازەكانەوە  بەكار دەهێن�ت كە بكەونە ژ�ر باری ر�سا�ائن 

ێ  ستاندارد �ان  �� نەكراوە. ناب�ت داوای ئاشكرا�ردنبۆ ئاشكرا�ردئن ئەو حوكمانەی بەسەر�ان دراوە و جێبە�ب
برەو��دراو بكەن، لەبەر ئەوەی ئەمە دەبێتەهۆی ئاشكرا�ردئن ئەو حوكمانەی جێبەج�كراون، لەگەڵ ئەو زان�ار��انەی 

ەن �ان زۆر�ەی ر�كخراوەكان ما�ن ئەوە�ان نی�ە لێ�ان بڕوانن.  ئەو ر�كخراوانەی پرس�ار لەبارەی حوكمدانەكانەوە دەك
لە تۆماری تاوانكاری دەڕوانن دەب�ت پرە�سییپ دەرفەئت �ەكسان لەبەرچاو بگرن لە پەیوەند�دا بە تاوانبارەكائن 
�ن كە پەیوەندی�ە� راستەوخ��ان هەب�ت، و هەر  پ�شووەوە. تەنها ئەو كاتە دەب�ت حوكمدانەكان لەبەرچاو بگ�ی

ێنی�ەوە  تاوتوێ بك��ن، و بە گ��رەی پرە�سیپ�ەكائن نێو �اسا�ائن �ش كە ئاشكرا دەك��ت دەب�ت بەو�ەڕی نهزان�ار��ەك
 134پەیوەست بە پاراستین داتا مامەڵە�ان لەگەڵدا بك��ت. 

 
 

 بەر�رس�ار�یت 
 

ێ دەب فەڕە�سا:  • بەسەر پەیوەندی نێوان خ��ەخشەكان و  نئەحكامە گشتی�ەكائن �اسای بەر�رس�ار�یت مەدەئن جێبە�ب
 135ال�ەنەكائن سێ�ەمدا. 

ێ دەب�ت بەسەر ك�شەكائن پەیوەست بە رۆمان�ا:  • بەهۆی پەیوەندی  �ت�انەیبەر�رس�ار  و �اسای مەدەئن جێبە�ب
  136خ��ەخشی�ەوە دێنەئاراوە. 

 
ێ دەبن بەسەر بەر�رس�ار�یت خ��ەخشەكان لەبەرامبەر ال�ەئن  قەتەر:  • لە قەتەر، ر�سا گشتی�ەكائن بەر�رس�ار�یت جێبە�ب

 137سێ�ەمدا. 
 

�ان دامەزراوە�ەك بەر�رس�ار دەب�ت لەبەرامبەر ئەو ز�انپ�گە�اندنەی روو�داوە لە م�انەی كاری كۆمەڵە�ەك   التڤ�ا:  •
ئەگەر هاتوو ز�انەكە دەرئەنجا� هەڵەی ر�كخراوەكە بوو �ان ر�كخراوەكە ئەم ئەو�ش خ��ەخش�دا، 

 138بەر�رس�ار�تی�ەی گرتەئەستۆ. 
 

چۆنی�ەئت لە ئەستۆگرتین بەر�رس�ار�تی�ەكە روون ەخشەكە سای پورتوگال داوا دەكات كە گ��بەسیت خ���ا پورتوگال:  •
بكاتەوە لە پەیوەند�دا بەو ز�انەی بە خ��ەخش دەگات و ئەو ز�انەی دووچاری ال�ەئن سێ�ەم دەب�ت و خ��ەخش 

، ئەو�ش  . بەهۆكاری دروستبون�ەئت  139لەبەرچاوگرتین نۆرمە بەركارەكائن بەر�رس�ار�یت مەدەئن
 

، كە دەب�ت  هەنگار�ا:  • �اسای هەنگار�ا ئەحكا� وورد لە خۆدەگ��ت لەبارەی پر� بەر�رس�ار�تی�ەوە. بە تایبەئت
 یئەگەری ئەوە خ��ەخشەكان ر�كخراوەكە ئا�ادار بكەنەوە ئەگەر هاتوو ئەو چاال�ی�ەی ئاڕاستەكراون بۆ ئەنجامدائن 

ە پ�شكەش دەكەن بەر�رس نابن لەو ز�انانەی هە�ە ز�ائن لێبكەو�تەوە. ئەو خ��ەخشانەی ئەم ئا�ادار كردنەوە�
بۆ  ات روودەدەن. دەب�ت ر�كخراوە پ�شواز�كارەكە تەئمیین پەیوەست بە بەر�رس�ار�تی�ەوە دەستەبەر بك

دێنەئاراوە لە كائت ئەنجامدائن خزمەتگوزار��ەكاندا، و دەب�ت تەنها ئەو كاتە خ��ەخش  قەرەبوكردنەوەی ئەو ز�انانەی
ن كە  تەئمیین بەر�رس�ار�تی�ەكە ئەو ز�انانە لە ئەستۆ بگ��ت كە بەهۆی خ��ەخشەكەوە دێنەئاراوە. بەكار بهێنن

هەرچۆن�ك ب�ت، ئەگەر هاتوو  . ەوەنر�كخراوە پ�شواز�كارەكان بەر�رسن لەو ز�انانەی دووچاری ال�ەئن سێ�ەم دەب
ر�كخراوەكە دەتوان�ت داوای قەرەبوو  ز�انەكە دەرئەنجا� رەفتار�ك بوو كە بتوان��ت بدر�تە پاڵ خ��ەخشەكە، ئەوا 

اب�ت پابەند  ، كە ئەو كاتەلە خ��ەخشەكە بكات، تەنها ئەو كاتە نەب�ت كە لە گ��بەستەكە پ�چەوانەی ئەمە چەسپێ�ن
�ن ئەگەر  نەب�ت بە پ�دائن قەرەبووكردنەوە. تەنها ئەو كاتە دەك��ت ر�كخراوە پ�شواز�كارەكان لە بەر�رس�ار�یت ببەخ�ش

ن   خ��ەخشەكە بوو. لە � كە ز�انەكە دەرئەنجا� رووداو�� حەت� بوو �ان دەرئەنجا� رەفتار�� حەتب�سەلمێنن
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كۆتای�دا، رەنگە كەسە ن��كەكائن خ��ەخشەكە هەو�ڵ بەدەستهێنائن قەرەبوكردنەوە بدەن بۆ ئەو ز�انەی دووچاری 
  140دەبنەوە بەهۆی مردئن خ��ەخشەكەوە. 

 
اڵ�ا داوا لە ر�كخراوەكان دەكات كە تەئمیین خ��ەخشەكان بكەن لە بەرامبەر هەروەها �اسای ئیت ئیتاڵ�ا:  •

 141�وون�ان لەبەردەم ال�ەئن سێ�ەمدا بەهۆی ئەنجامدائن چاال�ی�ەكان�انەوە. بەر�رس�ار 
 

ن ئەنجام بدەن لەبەرامبەر ز�انە ماددی�ەكان �ان  كۆماری چ�ك:  • �اسا�ە ر�كخراوە ر�پ�دراوەكان ناچار دەكات تەئمنی
 هۆكاری روودائن ز�انەكە خودی ز�انپ�گە�اندن�� تەندروسیت كە دووچاری خ��ەخشەكە دەبنەوە، ئ�دیهەر 

خ��ەخشەكە �ان ال�ەئن سێ�ەم بن. لەوەش ز�اتر، خ��ەخشەكە تەنها لە بەرامبەر ز�انپ�گە�اندئن بە ئەنقەست 
  142بەر�رس�ارە. 

 
ێ  لۆكسۆمبۆرگ:  • دەب�ت بەسەر هەر جۆرە چاال�ی�ە� خ��ەخ�ش لە كەرئت تەئمینكردئن ناچاری رووداوەكان جێبە�ب

�ەئت و كەرئت ئاو�تەكراودا.   143كۆمە�ڵ
  
پێ��ستە ال�ەئن سوودمەند تەئمیین خ��ەخشەكائن بكات لەبەرامبەر ئەو ز�انە جەستەئی و مادد�انەی  هۆڵەندا:  •

خ��ەخشەكە ز�ائن بە ال�ەئن سێ�ەم  روودەدەن لە كائت ئەنجامدائن كارە خ��ەخشی�ەكەدا. لە حاڵەت�كدا ئەگەر هاتوو 
قەرەبووی بە كۆمەڵ بكات لە ال�ەنە سوودمەندەكە ( ئەگەر هاتوو قەوارە�ە�  داوای گە�اند، ال�ەئن سێ�ەم دەتوان�ت

�ی بە شەخ� بەر�رس�ارن، ئەگەر هاتوو قەوارە�ە� قازانج  ی
بازرگائن بوو ئەوا سەرجەم ئەندامائن ئەنجومەئن كارگ�ێ

�ی تەنها لەو كاتەدا بەر�رس�ار دەبن ئەگەر هاتوو نا�اسای�انە رەفتار�ان نەو�ست بوو، ئ ی
ەوا ئەندامائن ئەنجومەئن كارگ�ێ

بە شێوە�ە� شەخ� بەر�رس�ار دەبن لەبەرامبەر  كەس�فەت �ان ئەركەكەی خ��ان رەفتار�ان كرد)  كرد �ان بەدەر لە 
  . 144خ��ەخشەكەدا. 

 
ن دەستەبەر بكات بۆ خ��ەخشەكان لەبەرامبەر ئەو دژوار��ە ئابوور��ەی  فەڕە�سا:  • پێ��ستە ال�ەئن سوودمەند تەئمنی

 145بەهۆی ئەو ز�انانەی رو�ەڕو�ان دەبێتەوە لە كائت ئەنجامدائن چاال�ی�ەكائن خ��ەخش�دا.  ەوەدووچاری دەبن
 

دا بوو كە ب��یت بوو لە 1973�ەكەم نموونەی �اسای كاری خ��ەخ�ش لە سا�ڵ  وال�ەتە �ەكگرتوەكائن ئەمەر�كا:  •
. هەمواركردنەكائن دواتری ئەم �اسا�ە هەوڵە ن�شت�مانی�ەكائن بواری  �اسای خزمەتگوزاری خ��ەخ�ش ناوخۆئی

 نادر�ت بەر�گا  لەوەش ز�اتر، 146هاوكار�كردئن بەرفراوانكرد و بەر�رس�ار�یت �اسائی خ��ەخ�ش سنووردار كرد. 
لە چوارچێوەی  كە كار�ان كردووە  بەرزكردنەوەی داوا�اری لە دژی كەمتەرخە� ئەو خ��ەخشانەی

گەڵ ر�كخراو�� قازانج نەو�ست �ان ئاژا�س�� حكو�، كە بە گ��رەی �اسا مۆڵەئت راست بەر�رس�ار�تی�ەكان�ان  و لە
ن كراون.    147و دروست�ان وەرگرتوە، �ان پەسەند كراون �ان تەئمنی

 
خاوەن كارەكان لە بەر�تان�ای مەزن ئەر� ئەوە�ان لە ئەست��ە كە تەئمیین بەر�رس�ار�یت كارمەندەكان�ان  بەر�تان�ا:  •

ئەوە بكەن، هەرچۆن�ك ب�ت، هیچ ئەرك�ك لە ئارادا نی�ە بۆ تەئمینكردئن خ��ەخشەكان. لەگەڵ ئەوەشدا سەرن�ب 
��ت خ��ەخشەكان بەدی بك��ن كە بە گ��رەی گ��بەست�ك كار لە هەندێ هەلومەر�ب د�ار�كراودا دەكدەدر�ت  كە 

�ن لە روانگەی �اساوە.    148بكەن �ان بە كارمەند و ك��كار داب�ن
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ا�ە�اندن لە خ��گ��ت، كە  � ی
ا�ە�اندئن هەر خ��ەخش�ك بە ماف و ئەرك و پێ��ستە �اسا  مەر�ب پ�ێ � ی

ب��ت�ە لە پ�ێ
، ئەو�ش لە پێناو برەودان بە ب��ار�� تایبەتمەندی�ەكائن بەشدار�وونە خ��ەخشی�ەكەی پ �ش دەستپ�كردئن

 بۆنموونە:   149بەرچاوڕونانە. 
 
 

ا�ە�اندئن خ��ەخشەكان لەبارەی ماف و ئەركەكان و رەخساندئن  پۆڵەندا:  • � ی
�اسای پۆڵەندا ئەرك�ك دەسەپێن�ت بۆ پ�ێ

 150دەرفەت بۆ ئەوەی دواتر دەست�ان بەم زان�ار��انەدا رابگات. 
 

،  هەنگار�ا:  • ن بە هەمان شێوە، �اسای هەنگاری ر�كخراوەكان ناچار دەكات كە چاال�ی�ەكان بە خ��ەخشەكان رابگە�ەننێی
 .  151لەگەڵ بووئن هەر دەرفەت�ك بۆ بەدەستهێنائن مەع��فە و كارامەئی

 
سەالمەئت  لە لیتوان�ا، پێ��ستە ر�كخراوەكان خ��ەخشەكان ئا�ادار بكەنەوە لەبارەی ر�ككار و تەندروسیت و  لیتوان�ا:  •

 152پەیوەست بە چاال�ی�ەكان�انەوە پ�ش ئەوەی دەست بە جێبەج�كردن�ان بكەن. 
 

مەر�ب دەستەبەركردئن راهێنائن ئامادەكاری  گ��بەسیت خ��ەخش  ەبەگ��رەی �اسای چ�ك، پێ��ست كۆماری چ�ك:  •
لەخ��گ��ت كە لەال�ەن ر�كخراوەكەوە دەستەبەر بك��ت، لەگەڵ هەر مەترسی�ەكدا كە پەیوەست ب�ت بە 

  153ئەنجامدائن خزمەتگوزار��ەكانەوە. 
 
 
 

 كاری خ��ەخ�ش لە كائت دامەزراندندا
پالنەكائن خ��ەخ�ش بۆ كارمەندەكان، كە بە شێوە�ە� روو لە پێ��ستە �اسای كار هاندان و كارئاسان�كردن لەخ��گ��ت بۆ 

ی كۆمپان�ا�ان. پێ��ستە ئەحكامەكائن �اسا�ە ر�گ �ەئت گشتگ�ی لە هەر گومان و  ەز�اد بۆتە توخم�� بەر�رس�ار�یت كۆمە�ڵ
نادڵن�ابوون�� �اسائی بگ��ت كە رەنگە ببێتە دژەهاندان بۆ خاوەن كارەكان  لە پەیوەند�دا بە ر�گەدان بە كارمەندەكان�ان 

شدا بكەن. شارەزا�ان راسپاردەی ئەوە دەكەن كە پێ��ستە لە سا�ەی �اسای كاردا ئەو �تاوەكو بەشداری لە كاری خ��ەخ
ی "كاتەی كارمەندان بەس ەكائن كاركردندا" وەك "كاتژم�ێی ەر دەبەن لە بەشدار�كردئن لە كاری خ��ەخش�دا لە م�انەی كاتژم�ێی

ی راددەی كرێ،   �نكاركردن" هەژمار بك��ت ب��ان. لەم حاڵەتانەدا، پێ��ستە خاوەن كارەكە پابەند ب�ت بە پ�دائن كەم�ت 
كرئێ

هەرچۆن�ك ب�ت، پێ��ستە چاال�ی�ە  154دەپار���ت.  اری ز�ادە،  و ئەحكامە پەیوەند�دارەكان كە كارمەندەكانك
 وەكئەگەر پ�شەوەرەكان ب��اری ئەوە بدەن خ��ەخشی�ەكە بە كار�� پ�شەوەر��انە هەژمار نەك��ت، تەنانەت 

خ��ەخش�ك كارەكان�ان ئەنجام بدەن ( بۆ نموونە، ئەو پ��شكەی هاوكاری ئەو خەڵ�انە دەكات كە ناتوانن چاودێری 
). تەندروسیت بەك ن  155ار بهێنن

 
 
 

�اسای پورتوگال هەو�ڵ چارەسەركردئن ئەو نا�ۆكی�انە دەدات كە رەنگە رو�ەڕوی خ��ەخش ببێتەوە لەگەڵ  پورتوگال:  •
ی چەسپاندئن ما�ن نەهاتن بۆ كار لە حاڵەتەكائن بارودۆخە كت��ڕەكان �ان ئەو�ەڕی 

خاوەن كارەكە�دا، ئەو�ش لە رئێ
 156پ�داو�سیت ر�كخراوە خ��ەخشی�ەكەوە. 
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 خ��ەخشەكان لە نێو حكومەتدا

 
�اسا و س�اسەتانەی لە ئارادان ئەحكا� پەیوەند�دار بە پەیوەندی خ��ەخ�ش لە خۆدەگرن، ئەو�ش كات�ك لە  و هەندێ لە

 نێو ئ�دارە�ە� حكومەت �ان ر�كخراو�� گشت�دا روودەدات. بۆ نموونە: 
 
 

�اسای كاری خ��ەخ�ش چەند ئەحكام�ك لە خۆدەگ��ت بۆ چەند ئاژا�س��  و�ال�ەتە �ەكگرتوەكائن ئەمەر�كا:  •
 157ئەوەی بوار بە خ��ەخشەكان بدەن تاوەكو هاوكار��ان بكەن. حكو� د�ار�كراو بۆ 

 
ر�ككەوتین تایبەت بە پەیوەندی نێوان حكومەت و كەرئت خ��ەخ�ش و كۆمەڵگە پرە�س�پ و ئەركە  بەر�تان�ا:  •

م ئەمە بەڵگەنامە�ە� �اسائی پابەندكار نی�ە.  و لەخۆدەگرن سەرەكی�ەكان    158پەیوەندی�ەكە د�اری دەكەن، بە�ڵ
 
 

 �اسای كاری خ��ەخ�ش لە بارودۆخە كت��ڕ و كارەساتبارەكاندا
پێ��ستی�ە� روو لە ز�اد هە�ە بۆ تاوت��كردئن ئەو ك�شە �اسای�انەی رو�ەڕوی كاری خ��ەخ�ش دەبنەوە لە بارودۆخە كت��ڕ 

بارەكاندا. لەم حاڵەتانەدا، رەنگە باری لە نا�او/كارەسات رابگە�ەن��ت كە دەبێتەهۆی بەرفراوانكردئن ئەو و كارەسات
اوە بۆ ئەوەی بتوانن رو�ەڕوی بارودۆخەكە ببنەوە. لەوەش ز�اتر، رەنگە  تەی بە دامەزراوە گشتی�ەكان بەخ�ش دەسە�ڵ

�ن. لە پەیوەند�دا بە خ��ەخشەكانەوە، ئەوا رەنگە ئەم ستانداری بەرزتر �ان مەر�ب د�كە هەبن كە پێ��ستە بەدی ب هێ�ن
ێ دەبن بەسەر  را�ە�اندنانە ببنەهۆی هەڵپەساردئن كائت كاركردن بە هەندێ لەو ر�سا�انەی بە شێوە�ە� ئاسائی جێبە�ب

ائی چاال�ی�ە خ��ەخشی�ەكاندا، و/�ان پاڵنەر بۆ خ��ەخشەكان دەستەبەر بك و ئامادە ساز خ��ان ەن بۆ ئەوەی بە خ�ێی
. هەروەها رەنگە ئەم را�ە�اندنانە كار�گەر��ە� د�ار�كراو�ان هەب�ت لەسەر چاال�ی�ە خ��ەخشی�ە تایبەتمەندەكان، ەنبك

 159وەك دەستەبەركارائن چاودێری تەندروسیت كە دەست دەدەنە كاری خ��ەخ�ش لەم بارودۆخانەدا. 
ێ دەب�ت، بە تایبەئت لە پەیوەند� لەوە لۆژ�ك�ە كە ب�ی  كار�� اقدا جێبە�ب ا بە حاڵەتەكائن دبكەینەوە چۆن ئەمە بەسەر ع�ێی

اقی�انە خ��ەخشانە بەشداری دەكەن  تی�ە ع�ێی ی، �شێوئی و كارەساتە مرۆ��ەكانەوە. بۆ نموونە، پێ��ستە ئەو هاو�ڵ ش توندوت�ی
�ەكان/كارەساتبارەكان بپار�زر�ن لە لەدەستدائن لە چاال�ی�ەكائن ف��ا�وزاری سەروەخیت بارودۆخە كت��ڕەكان/مرۆ�

�ت.   كارەكان�ان و پێ��ستە پر� بەر�رس�ار�ت�ش لەبەرچاو بگ�ی
تائن د�كە هەوڵ�انداوە ئەحكا� تایبەت بە كاری خ��ەخ�ش  ئەم نموونانەی خوارەوە ئەوە دەخەنەڕوو كە چۆن و�ڵ

ن بۆ حاڵەتەكائن پەیوەست بە بارودۆخە كت��ڕ و كا رەساتبارەكانەوە، كە دەك��ت ئەمە نەخشە�ەك�ش بخاتە بچەسپێنن
اق: دبەر   ەم ع�ێی

 
•  : ن ن ل�ست�ك لە كارە قەدەغەكراوەكان 2010و ئ�دارەدائن مەتر� كارەسات ( سنورداركردن�اسای  ف�لیپنی ) لە ف�لیپنی

ێ دەبن.  لە خۆدەگ��ت كە پەیوەند�دارن بە كارەسات و بارودۆخەكە كت��ڕەكانەوە و بەسەر خ��ەخشەكاندا جێبە�ب
جام بدات رو�ەڕوی ئەوە لەخۆدەگ��ت كە هەر كەس�ك، گرو��ك �ان كۆمپان�ای�ەك كارە قەدەغەكراوەكان ئەنوە 

ای  ا دەبێتەوە. لە نێو ئەو كارانەی �اسای �ن سەرەدا سەپاندوون ژمارە�ەك كار هەن كە بەبەر�رس�ار�یت  و دووچاری �ن
و فرۆشتین كەل��ەلەكائن  نپەیوەند�دارن بە خراپ بەكارهێنائن كەل��ەلەكائن ف��ا�وزار��ەوە ( لە نێ��اندا ك��

ن كراون)، كەمتەرخكە بۆ مەبەسیت هاوك  ف��ا�وزاری � لە ئەدا�ردئن ئەركەكان كە سەردەك�ش�ت بۆ ەاری مرۆئی دابنی
داخواز�كردئن  و�رانكاری، لەدەستدائن ژ�ان، ز�انگە�اندن�� قورس بە دامەزراوەكان و خراپ بەكارهێنائن دارای�ەكان،

كەن، و بەكارهێنائن بە ئەنقەسیت ناڕەوا لەال�ەن كەسەكان �ان ئەو ر�كخراوانەی ن��نەرا�ەئت قەوارە مرۆ��ەكان دە
�ائن  ، كەل��ە� ف��ا�وزاری، كەرەستە �ان كا�ڵ داتای ناڕاست بۆ �شتیوان�كردن لە داخوازی بەدەستهێنائن دارائی

 160. هاوكاری بۆ مەبەسیت �ارمەئت لە سەروەخیت بارودۆخە كت��ڕەكان �ان پرۆژەكائن پەیوەست بە ژ�انەوە
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o  :اوە بە خ��ەخشەكان لەبەرامبەر ئەو كارانەی بە ن�ەتپا�ی�ەوە  پا�ستان و باشووری ئەف��ق�ا پار���ەندی بەخ�ش
) ئاماژە بەوە 2006ئەنجام�ان دەدەن: لە پا�ستان، �اسای پەنجاب بۆ خزمەتگوزار��ەكائن بارودۆخە كت��ڕەكان (

بە مەبەسیت  و  ەو لەال�ەن خ��ەخشەك �ی�ەوەدەكات كە ئەنجامدائن كار�ك �ان ئەنجامنەدائن كار�ك بە ن�ەتپا 
نابێتەهۆی ئەوەی ئەم خ��ەخشە بە شەخ�  ئەنجامدائن ئەركەكائن پەیوەست بە بارودۆخەكە كت��ڕەكانەوە

�ان �ان داوا�ار��ەك بب"رو�ەڕوی  ، بەر�رس�ار�ت�ەك، سكا�ڵ هەر  ئەگەر  ، لەوەش ز�اتر "ەوەێتهیچ ر�ككار�� �اسائی
�ەك بك��ت ئەو  لەال�ەن  "بەرگری لێبك��ت و قەرەبوو بك��تەوە"ا دەب�ت ر�ككار�� لەم چەشنە �ان سكا�ڵ

) بە 2002خزمەتگوزار��ەكائن بارودۆخە كت��ڕەكائن پەنجابەوە. لە باشووری ئەف��ق�ا، �اسای ئ�دارەدائن كارەسات (
، فەر "  : مەر�ب گرتوە كە ، سەنتەری ئ�دارەدائن كارەسات لە پار�زگا �ان شارەوائن مانبەری وەز�ر، سەنتەری ن�شت�مائن

 ، او بۆ مەبەسیت سەنتەری ن�شت�مائن �ان سەنتەری ئ�دارەدائن كارەسات لە پار�زگا �ان شارەوائن تە�سیبكراو �ان دامەز��ن
، �ان هەر كەس�� د�كە كە  ن��نەری سەنتەری ن�شت�مائن �ان سەنتەری ئ�دارەدائن كارەسات لە پار�زگا �ان شارەوائن

ت بكات �ان ئەرك� ێ بكات بە گ��رەی ئەم �اسا�ە، ئەوا رو�ەڕوی بەر�رس�ار�یت نابێتەوە مومارەسەی دەسە�ڵ ك جێبە�ب
   161". وەبۆ هەر كار�ك كە بە ن�ەتپا�ی�ەوە ئەنجا� بدات لە پەیوەند�دا بەم �اسا �ان برەودان بە ئامانجەكائن ئەم �اسا�ە

 
ئت د�ار نئەحكامەكائن پار���ەندی خ��ەخشەكان نا�ر : زامب�ا • �كراودا، و سەرەڕای گرتنەبەری ئەو ەوە: لە هەندێ و�ڵ

ێ دەبن بەسەر كاری خ��ەخ�ش لە كائت كارەساتەكاندا، ئەوا ئەحكامەكائن خ��ەخشەكان  �اسا�انەی كە جێبە�ب
تەدا( ) ئاماژە بە پار���ەندی دەكات 2010نا�رنەوە. ئەمە حاڵەتەكە�ە لە زامب�ا، كە �اسای ئ�دارەدائن كارەسات لەم و�ڵ

ێ دەب�ت بە نەكە جێبە�ب ش نەی پار�زگا�ان،  كانسەر ئەندامائن ل�ی ش نە هونەر��ەكان، ل�ی ش نە الوەكی�ە ج�اوازەكاندا ( ل�ی ش و ل�ی
ێ پار�زگاری ج�دەه�ڵت چونكە ئەندا� ئەم  م خ��ەخشەكان بە ئب نە الوەكی�ەكان)، بە�ڵ ش نەی موقاتەعەكان و ل�ی ش ل�ی

 . ن نانە نینی ش   162ل�ی
 

ال�ا:  •  ێندەه ەلكە ەوە، كۆمۆن��ڵس و سەرجەم و�ال�ەت و هەر�مەكان �اسا�ان دەركردووە  2001لە سا�ڵ  ئوس�ت
 163. پاراستووە لە بەر�رس�ار�یت  �انخ��ەخشەكان  كراودا �ار �د ر�ب ەلومەه

 
ە بە خ��ەخش دەدات كە گبەم دوای�ە مۆزەمبیق �اسا�ە� تایبەت بە كاری خ��ەخ�ش دەركرد، كە ر� مۆزەمبیق:  •

�ێ رۆژ نەچنە سەر كارە ئاسای�ەكە�ان، ئەگەر هاتوو داخوازی هەبوو لەسەر كارە خ��ەخشی�ەكان�ان لە ئەركە  تاوەكو 
.  رووداوە بەپەلەكائن پەیوەست بە بارودۆخە كت��ڕەكان، كارەساتە گشتی�ەكان �ان دەب�ت ئەو كاتەی  21هاوشێوەكائن

ی كاركردن بۆ هەژم ار بك��ت، و دەب�ت خاوەن كارە ئاسای�ەكەی خ��ەخشەكە لەم ئەركەدا بەسەری دەبات بە كاتژم�ێی
 164ك��كە بدات. 

 
لە كۆڵۆمب�ا، �اسا�ەك هە�ە كە داوای تەئمینكردئن سەرجەم ئەو خ��ەخشانە دەكات كە بەشدارن لە  كۆڵۆمب�ا:  •

 165ت�مەكائن بە هاناوەچووئن كارەسات. 
 
 
 

 ئایندەدا ئەحكامە �اسای�ەكائن پەیوەست بە پەرەپ�دائن كاری خ��ەخ�ش لە
 
ن ال�ەئن بنەڕەئت �اسای كاری خ��ەخ�ش ئەوە�ە كە ئەو ئەحكامانە لەخۆدەگ��ت كە پەیوەند�دارن بە پەرەپ�دائن  دواینی
كەرئت خ��ەخ�ش لە ئایندەدا. رەنگە ئەم ئەحكامانە پەیوەند�دار بن بە دروستكردئن كۆم�سیۆنەكان �ان دامەزراوەكائن 

ە، پێوانەكردئن كار�گەری و/�ان چاودێ��كردئن جێبەج�كردئن هەر �اسا�ە� نوێ �ان حكومەتەوە بۆ ئەنجامدائن ت����نەو 
 چا�ساز��ە� �اسائی پەیوەست بە كاری خ��ەخشی�ەوە. بۆ نموونە: 
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 كاری خ��ەخ�ش وەك گوزارشت�ك  ن�كارا�وا:  •
گ

دە�ت �اسای ن�كارا�وا بۆ كاری خ��ەخ�ش جەخت دەكاتەوە لەسەر گرن�
تەكە. �اسا�ە داوای دامەزراندئن لە بەر�رس�ار�یت م �ەتی�ەكائن و�ڵ ەدەئن بۆ چارەسەركردئن تەحەدد�ە كۆمە�ڵ

كۆم�سیۆن�� ن�شت�مائن خ��ەخ�ش تۆماركراو دەكات، كە بەر�رس دەب�ت لە هەماهەنگ�كردئن كارە خ��ەخشی�ەكان 
 ن�شت�مائن زانكۆكان، تۆڕی لە نێوان دەوڵەت و كۆمەڵگەی مەدەن�دا. كۆم�سیۆنەكە ن��نەرائن حكومەت، ئەنجومەئن 

، خا�پ سووری ن�كارا�وا، كۆمەڵەی كەشافە، ف�دراسیۆن كارمەندائن ئا�ركوژ�نەوە، كۆمەڵەكائن  ن�شت�مائن خ��ەخ�ش
 166. لە خۆدەگ��ت ژ�نگە، و ر�كخراوەكائن د�كەی كۆمەڵگەی مەدەئن 

 
  

                                                       
 . 12،ال2005نیڵسۆن،  166
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 جێبەج�كردئن �اسا و ر�نمای�ەكان
 
 

 ر�كخستین كاری خ��ەخشی�ەوەئەو پرسە سەرەكی�انەی پەیوەست بە 
 
�ن شێوە كاری  هەروەك لە بەشەكائن پ�شوودا روونكراوەتەوە، كار�� دژوار دەب�ت ئەوە �ەكالبكەینەوە كە چۆن بە باش�ت
ێ ئەوەی دەرفەتەكائن خ��ەخ�ش سنوردار بكەین. لەم روانگە�ەوە، پێ��ستە حكومەت و  خ��ەخ�ش ر�كبخەین بە ئب

ی ر�كخستین كاری ر�كخراوەكائن كۆمەڵگەی مەدەئن ئامان�ب س�ا� روون داب
ن لە رئێ ن كە دە�انەو�ت بەد�ان بهێنن ننێی
 بووئن و ئەنجامدائن خ��ەخشی�ەوە، و زامین ئەوە بكەن كە ر�كخستین شێواز�� كاری خ��ەخ�ش نابێتە ر�گر لەبەردەم 

. پێ ��ستە شێوەكائن د�كەی كاری خ��ەخش�دا، بە تایبەئت دەستپ�شخەر��ە نافەر� و تایبەتمەندی�ەكائن كاری خ��ەخ�ش
، پار�زگاری و برەو   ی كاری خ��ەخ�ش ر�كخستنەوە ۆڵ�ردن -دان�پ�كارئاسائن . ئەم كارەلەخ��گ��ت بۆ  -نەك كۆن�ت

ر�كخستین ز�اد لە پێ��ست رەنگە ئاستەنگ بۆ دەستپ�شخەر��ە خۆڕسكەكان دروست بكات، بارگرائن بۆ ر�كخراوە 
پێ��ستە هەر دەوڵەت�ك لەسەر بنەمای  خامۆش بكات. بچووكەكائن كۆمەڵگەی مەدەئن بخوڵقێن�ت،  و رۆ� خ��ەخ�ش 

ن بۆ كاری خ��ەخ�ش بكات و  ، كەلتوری و ئابوور�ەكەی ب��ار بدات ئا�ا دە�ەو�ت ر�كخسنت �ەئت ئا�ا هەلومەرجە كۆمە�ڵ
ن و پەسەندكردئن �اسای كاری خ��ەخش�دا ئەم فا�تەرانەی  167چۆن ئەم كارەش ئەنجام بدات.  پێ��ستە لە پرۆسەی داڕشنت

�ن: خ  وارەوە بە وور�ای�ەوە تاوتوێ بك��ن و لەبەرچاو بگ�ی
 

تا�ە ر�گا�ە� �ەكگرتوو نی�ە بۆ ر�كخستین كاری  دانائن ئامان�ب روون، كە هەلومەرجەكەی د�ار�كراو ب�ت:  •
، ئەو�ش لە بنەڕەتدا بەهۆی ئەوەی �وشیت دەستپ�شخەر��ە خ��ەخشی�ەكان ج�اوازن، هەروەها لەبەر  خ��ەخ�ش

ی �اسا�ان�انەوە. لەبەر ئەوە كار�� پێ��ستە كە هەر ئەوەی و�ڵ 
تان�ش هەو�ڵ بەدیهێنائن ئامان�ب ج�اواز دەدەن لە رئێ

 ، لە سەرەتاوە ئامانجەكائن �اسا�ە د�اری بك��ن. دەك��ت ئەم ئامانجانەش برەودان بە كەلتوری كاری خ��ەخ�ش
، �ان  ن پاڵپشت�كردئن چەند پرس�� د�ار�كراو و چەند ئامانج�� �شتیوان�كردن لە پەرەپ�دائن كۆمەڵگە�ە� مەدەئن بەه�ێی

 168س�ا� لە خ��گرن. 
 
 

ت�كدا  ەوە، �اسا و س�اسەتەكائن پەیوەست بە كاری خ��ەخشی�ەوە2001هەر لە سا�ڵ  ، لە نێ��اندا دەركراون لە چەند و�ڵ
�ا، باشووری ئەف��ق�ا،  �ا، نامیب�ا، نە�جەر، نە�ج�ی تائن بۆركینا فاسۆ، الیب�ی پ�ت بەرچاوە لە  . ئەمەش تەوژم��و تانزان�ا و�ڵ

ناوچەی ئەف��ق�ا و ب��ت�ە لە بەكارهێنائن �اسا و س�اسەتەكائن پەیوەست بە كاری خ��ەخ�ش وەك بەش�ك لە پرۆگرام�� 
 -وەك ئەولەو�ەئت ن�شت�مائن دەستن�شان كراون و ئەم پرسانەش بەرفراوان�ت كە چارەسەری چەند پرس�� د�ار�كراو دەكات

، و پەروەردە.  ەوەیلە هەموو�ان ز�اتر، كەمكردنەوەی هەژاری، ر�گرتن لە نەخۆ�ش ئا�دز، بن�اتنان دوای شەڕ، تەندروسیت
ێ ئاماژەكردن بە  ت، كە چوارچێوە �اسای�ەكان دەردەكەن بە ئب ئەمە بە پ�چەوانەی ناوچەكائن وەك ئەورو�ای رۆژهە�ڵ

 169ەستپ�شخەری �ان پرۆگرامە تایبەتەكان. د
 
 
�ەئت و  اقدا، دەك��ت �اسای كاری خ��ەخ�ش داب��ژر�ت لەسەر بنەمای پێ��سیت برەودان بە �ەكگرتوئی كۆمە�ڵ لە ع�ێی

ان.   وەچارەسەركردئن ك�شە و ناڕەزای�ەتی�ەكان، بۆ نموونە ئەوانەی لەال�ەن بزوتنەوەی ناڕەزای�ەئت ئەم دوای�ە  وروژ��ن
 

�ەك�ك لە پرسە سەرەكی�ەكان ب��ت�ە لە ئاسیت ر�كخستنەكە و ئا�ا  ر�كخستین فەر� بەرامبەر ر�كخستین نافەر�:  •
ئەو ال�ەنانەی چاال� خ��ەخ�ش لەخۆدەگ��ت   �ش. فەرمیبوونبن فەر� بن �ان نافەر� انەی داردر�ژر�نر�ككار ئەو 

ر�ككەوتن�ك �ان گ��بەست�ك هە�ە لە نێوان خ��ەخش و ئەو  كە بە رووئن لە دە�ت �اسا�ەدا پێناسەكراون و هەروەها 
اوە. لەگەڵ ئەوەشدا، �ەك�ك لە پرە�سیپە سەرەكی�ەكائن كاری خ��ەخ�ش  ر�كخراوەی بە شێوە�ە� �اسائی پ�كهێ�ن

                                                       
 . 2007میچێڤا، -ھادزی  167
 .2007 ا،ێڤچیم-یھادز 168
 . 12، ال2009خۆبھخشھكانی نھتھوە یھكگرتوەكان،   169
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تاوەكو  كاری خ��ەخ�ش بە چەشنی�� نافەر� و لە  بناغە�ەك بك��تە ب��ت�ە لە سەر�ەخ��وونەكەی، كە دەك��ت 
   170. دا�ە� سنورداردا ر�كبخ��تەوەمەو 

 
ئاست و راددەی بە مەركەز�كردن ب��ار�� د�كە�ە لەبەردەم داڕ�ژەرائن  بە مەركەز�كردن بەرامبەر بە نامەركەز�كردن:  •

اردئن  س�اسەتدا. ئەو پرسانە دەبنە پارسەنگ و رو�ەڕوی بەر�رسەكان دەبنەوە لە ش پرۆگرام��  م�انەی ب��اردان�ا و هەڵ�ب
ن  ،نامەركەزی�ان مەركەز� �ی و ئاسیت تایبەتمەندبوون ب��تنی ی

لە نێو هەر�مەكاندا ج�اوازی بەرچاو  ، چونكەلە كارائی كارگ�ێ
وائن گەورەتر یهەن لە رووی پ�داو�سیت و �وشیت كاری خ��ەخشی�ەوە. دەك��ت بە مەركەز�كردن تۆڕ�� �شت

اندا، ئەو�ش كات�ك كە كەنا�ڵ گونجاوی پەیوەند�كردن دادەمەزر�ت. دەستەبەر بكات لە نێو ر�كخراوە خ��ەخشەك
 لە نێوان 

گ
بون�ادی س�ستمە س�اس�ەكە، پر� بەدەستهێنائن كا�ڵ و خزمەتگوزاری، و ال�ەنەكائن د�كەی هەماهەن�

 171دامەزراوە حكومی�ەكان لە نێو پرسە سەرەكی�ەكائن دەركردئن ئەم ب��ارەن. 
 
 

زەكان كە خاوەئن حوكمڕائن خ��انن پەرە�ان بە ر�نمای�ەكان�اندا لەبارەی كاری خ��ەخشی�ەوە، كۆمەڵگە ج�اوا  ئ�سپان�ا:  •
ێ دەب�ت لەگەڵ ئەو  لەبەر ئەوە ئەم �اسا�ە تەنها بەسەر پرۆگرامە نەتەوەئی �ان پرۆگرامەكائن نێو هەر�مەكاندا جێبە�ب

ئت حە�ی دەوڵەت لە خ��ەخشانەی دەكەونە ئەو ناوچانەی    172. اندژ�ر دەسە�ڵ
 
 
اقدا، پێ��ستە �اسا جەخت بكاتەوە لەسەر بە نامەركەز�كردن و جێبەج�كردئن لەسەر ئاسیت پار�زگا�ان،  لە هەلومەر�ب ع�ێی

اقە بە بەنامەركەز�كردنەوە. دەك��ت مۆد�� ئ�سپان�ا نموونە�ە�  پابەندبووئن گشیت  كە ئەمە رەنگدانەوەی حكومەئت ع�ێی
ێ بك��ت لەسەر ئاسیت پار�زگا�ان. سوودبەخش ب�ت بۆ تاوت��كردئن ئە  وەی چۆن دەك��ت ئەمە جێبە�ب

 
•  : كاری خ��ەخ�ش بابەت�� نوێ و ناباوە بۆ زۆر�ك لە �اسادار�ژەران. لەبەر ئەوە   بن�اتنائن هۆش�اری و �شتیوائن

. پێ��ستە لەم رووەوە �اسا دەركردئن  لە بن�اتنائن �شتیوائن بۆ  ن دەبنهەڵمەتەكائن را�ە�اندن بەش�� دانەبڕاو 
هەڵمەتەكائن را�ە�اندن جەخت بكەنەوە لەسەر بەهای كاری خ��ەخ�ش و بەشدار�كردئن لە پەرەپ�دائن س�ا� و 

 .  173ئابووری لەسەر ئاسیت ن�شت�مائن
 

اقد لەبەر ئەوەی ن زۆر�ك لە چاال�ی�ە خ��ەخشی�ەكان لە ع�ێی  كار لەسەر ئەوە بك��ت كە، ئەوا كار�� پێ��ستە  ا نافەرمنی
ی هەر �اسا

هەروەها زامین ئەوەش  بە شێوە�ە� كارا رابگە�ەن��ت، دەردەچ�ت، كاری خ��ەخشی�ەوە  تایبەت بە �ە� نوئێ
لە ماف و بەر�رس�ار�تی�ەكان�ان ت�دەگەن، كە رەنگە ال�ەنە سوودمەندەكان  -بە تایبەئت الوان -خ��ەخشەكان�ش بك��ت كە 

 ئا�اداری ئەمە نەبن. 
 

•  : ی ر�گەدان بە دەوڵەت زامنكردئن بەردەوامێیت
 پێ��ستە �اسادار�ژەران زامین بەردەوامبووئن كەرتەكە بكەن لە رئێ

، لە نێ��اندا هاوكار�كردئن ر�كخراوەكان لە دۆز�نەوەی ر�گا�ەك بكات و كارئاسائن بۆ ئەم چاال�ی�انە �شتیوائن  تاوەكو 
ی پاڵنەری پەیوەست بە 

باجەوە و دەرفەتەكائن د�كەی دەستەبەركردئن بۆ دەستەبەركردئن سوودەكان، بۆ نموونە، لە رئێ
 .  174دارائی

 
 رۆ�ڵ پەرلەمان و حكومەت

ن و جێبەج�كردئن ئەو �اسا�انەی  لەهەم حكومەت و هەم پەرلەمانەكان رۆ�ڵ گرنگ�ان هە�ە بۆ ئەوەی ئەدای بكەن   داڕشنت
. لە زۆر�ەی ن بە  انەیحاڵەت ئەو  كار�گەر��ان هە�ە لەسەر كاری خ��ەخ�ش كەش��   ار�زگار�كردن و در�ژەدان بەپ پەیوەسنت

،و گونجاوی   لەبار  ی �اسا  ئەوا  كاری خ��ەخ�ش
كە پەیوەندی   دەكەن پرسانە �ائن پەیوەستپەرلەمانتارەكان تاوتوئێ

م كات�ك دەستەبەركردئن �شتیوائن بۆ كاری خ��ەخ�ش گرنگ�ە� بنەڕەئت  راستەوخ���ان نی�ە بە خ��ەخشەكانەوە، بە�ڵ
رەنگە پەرلەمانتارەكان بخوازن چەند س�ستم�� راو�ژكاری داب��ژن بۆ ئەوا  ئەو كارەی پ�شن�اركراوە. دەب�ت بۆ سەركەوتین 
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بەشداری كاری خ��ەخ�ش  كار�گەری   ئەوەی سەرنج بۆ ئەو پرسانە رابك�شن، تاوەكو بتوانن دوو�ائت �وشیت هەمەال�ەنە و 
تدا. دەك��ت داوای ئەو س�اسە ت و �اسا و تەرخانكردنانەی بودجە بكەن كە �شتیوانكار و بكەنەوە لە خۆشگوزەرائن و�ڵ

ی 
. لەم ر�ی�ەوە دەتوانن هەوڵەكان بخەنەگەڕ لە بەرژەوەندی كاری خ��ەخ�ش لە رئێ پاڵپشت�كارن بۆ كاری خ��ەخ�ش

گشیت ��  ، لە نێ��اندا هاندائن برەودان بە دروستكردئن كۆڕ�ەندەوەكار�گەر�وون لەسەر حكومەت و بەر�رسە گشتی�ەكان
  175پەرلەمائن بۆ گفتوگۆكردن لەبارەی ئەم پرسانەوە.  و 

 
ن لەسەر ئاسیت س�اسەتەكان. مەودای بەشداری �اسا�ان لە برەودان بە م رووەوەلە � ی

، حكومەتەكان رۆڵ�� بنەڕەئت دەگ�ێ
ن بەندە بە كۆمەڵ�ك ر�ككاری س�اسی�ەوە كە دار�ژراون بۆ جێبەج�كردئن  ئەو �اسا�انە. كاری خ��ەخ�ش بە چەشن�� بەه�ێی

 ئەمانەی خوارەوە لە خۆدەگرن:  س�اس�انەشبە زۆری ئەم ر�ككارە 
o  ،  هەڵمەئت بەرزكردنەوەی ئاسیت هۆش�اری لەبارەی بەها و سوودەكائن كاری خ��ەخ�ش
o   و دارائی بۆ ئەو ر�كخراوانەی خ��ەخشەكان لە خۆدەگرن، لە نێ��اندا ، هاوكاری هونەری، لۆژ�سیت

 خزمەتگوزار��ەكائن زان�اری و راهێنان، 
o  ر�ككارەكائن �شتیوائن دارائی بۆ خ��ەخشەكان، وەك ، ی گواستنەوەی گشیت

 داشكاندئن كرئێ
o  ەئت گشیت� و چاودێری تەندروسیت گشیت كات�ك چاال�ی�ە ئاو�تەكردئن خ��ەخشەكان لە چاودێری كۆمە�ڵ

 ، و دەكەن شێوەكائن د�كەی چاودێری بەدەستهێنائن  خ��ەخشی�ەكە�ان ر�گری لە
o  لە نێ��اندا دامەزراندئن ، پەرەپ�دان و �شتیوان�كردن لە ت����نەوەكائن پەیوەست بە كاری خ��ەخ�ش

مە ن�شت�مانی�ەكان بۆ پێوانەكردئن بەشدار�كردئن كا ن  176ری خ��ەخ�ش لە پەرەپ�دائن مرۆ��دا. م�كان�ی
 

بەر�ەستە ج�اوازەكائن بەردەم ر�گای جێبەج�كردئن �اسا�ە، كە بن بۆ مامەڵەكردن لەگەڵ پێ��ستە حكومەتەكان ئامادە
�ان نەبووئن هۆش�اری لەبارەی  دەستپ�شخەر��ەكائن كاری خ��ەخ�ش  بۆ دەك��ت ئەمانە لەخ��گرن: نەبووئن خاوەندار�یت 

 كار 
گ

لەال�ەن بەر�رسەكائن حكومەتەوە، نەبووئن راو�ژكاری و هەسیت خاوەندار�یت لەال�ەن ر�كخراوەكائن  ی خ��ەخ�ش گرن�
ادەی س�ا�، ئەمەی دوای�ان گرنگی�ە� تایبەئت هە�ە لە  177گۆڕائن حكومەتەكان.   و  كۆمەڵگەی مەدەنی�ەوە، نەبووئن ئ�ی

اردنەكا ش اقدا، ئەو�ش بەلەبەرچاوگرتین هەڵ�ب ی س�ا�. حاڵەئت ع�ێی  ئن داهاتوو و ئەگەری هاتنەئارای ناسەقامگ�ی
 
 

 شێوەكائن  �اسا و دەستپ�شخەر��ەكائن چا�سازی
 
تە تازەگەشەكردووەكان، �اسای ن�شت�مان�ان لەبارەی  تە پ�شەساز��ەكان و هەم و�ڵ تان، هەم و�ڵ ژمارە�ە� روو لە ز�ادی و�ڵ

 ، لە نێ��اندا: شێواز�� لەخۆگرتووە ئەم �اسا�ە چەند  178كاری خ��ەخشی�ەوە پەسەند كردووە. 
 

كائن ئ�ستا و رەنگە داهاتووی گوزارشتكردئن چاال� خ��ەخ�ش لە پ�ادەكراوە ازەكۆمەڵ�ك لە شێو ئەو �اسا�انەی   •
،  كە لە هەمان كاتدا پێ�ان دەووت��ت �اسای ن ت�� د�موكرات�دا لە خۆدەگرن و بە تەواوەئت دان�ان پ�دادەننێی  و�ڵ

 چوارچێوەئاسا بۆ كاری خ��ەخ�ش ( بۆ نموونە، كۆڵۆمب�ا و بەراز�ل)، 
ئەو �اسا و ر�نمای�انەی �شتیوائن لە كاری خ��ەخ�ش ر�كخراو دەكەن و پار�زگاری �اسائی دەستەبەر دەكەن بۆ ئەو  •

ی ر�كخراوە گشتی�ەكان �ان تایبەتی�ەكانەوە كار دەكەن، 
 خ��ەخشانەی لە رئێ

ن بۆ پەرەپ�دائن كاری خ��ەخ�ش لە نێو ر�كخراوە ناحكومی�ە ئەو �اسا�انەی كە چو  • ارچێوە�ە� گشیت دادەمەزر�نن
 قازانج نەو�ستەكان �ان قەوارە گشتی�ەكاندا ( بۆ نموونە ئ�سپان�ا و ئیتاڵ�ا)، 

ال�ا، ئەو �اسا�انەی بەر�رس�ار�یت كاری خ��ەخشەكان لە نێو ر�كخراوەكاندا سنوردار دەكەن ( بۆ نموونە، كەنەدا، ئ • وس�ت
 و و�ال�ەتە �ەكگرتوەكائن ئەمەر�كا)، و 

ئەو �اسا و ر�سا�انەی �شتیوائن دەستەبەر دەكەن و برەو دەدەن بە بەشداركردئن خ��ەخشانە لەال�ەن چەند گرو���  •
دائن گروئپ الوان و ب�كارەكان، �ان برەودان بە كاری خ��ەخ�ش لە چەند بوار�كدا كە ما�ەی با�ەخپ�د�ار�كراوەوە، وەك  

، ت�مەكائن ئا�ركوژ�نەوە،  ، هاوكاری لە بواری پەرەپ�دائن نێودەوڵەئت �ەئت تایبەتن، وەك كارەكائن پەرەپ�دائن كۆمە�ڵ
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پاراستئن مەدەئن �ان ئ�دارەدائن كارەسات ( بۆ نموونە، تو�س، سەن�گال، ئیتاڵ�ا، كۆماری چ�ك، ئەڵمان�ا، پورتوگال، 
 باشووری ئەف��ق�ا و ئەلبان�ا). 

اسا�انە و ر�ككارە س�اس�ە هاوتەر�بەكان چەند پرس�� گرنگ لە خۆدەگرن كە كار�گەر�ان هە�ە لەسەر كاری ئەم �
، پ�گەی �اسائی خ��ەخشەكان، و ر�سا  ، پێناسە و پرە�سیپەكائن چاال� خ��ەخ�ش ، وەك دانپ�دانائن �اسائی خ��ەخ�ش

 كدەخەن كە كار�ان ت�دا دەكەن. بنەڕەتی�ەكان كە پەیوەندی نێوان خ��ەخش و ئەو ر�كخراوانە ر�
بووئن �اسا�ە� چوارچێوەئاسا بۆ سەرجەم جۆرەكائن كارە خ��ەخشی�ەكان، رەنگە لە زۆر حاڵەتدا كارئاسائن بكات بۆ 
 . ت�كهەڵ��شكردئن كاری خ��ەخ�ش لە پرۆسەكائن س�اسەتداڕشتندا، كە ئەمەش دەبێتەهۆی برەودان بە كاری خ��ەخ�ش

ا�ە چەند نموونە�ەك لەخۆدەگ��ت بۆ ئەو �اسا�انەی مەبەست�� د�ار�كراو�ان هە�ە. سوودی ئەم �اسا چوارچێوەئاس
سەرە� �اسای چوارچێوەئاسا ئەوە�ە كە دەك��ت ببێتە پاشخان�� �اسائی گشئت بۆ قووڵ�ردنەوەی ز�اتر و برەودان بە 

. �اسا چوارچێوەئاسا�ان برەو  دانائن بەشدار�كردئن تا�ەكەس و دبە دانپ�س�ست� �اسائی بۆ بەرژەوەندی كاری خ��ەخ�ش
ن لە  بۆ  گرو�ەكان دەدەن لە كاری خ��ەخش�دا كە مەبەسئت بەدیهێنائن بەرژەوەندی گشئت ئەنجام دەدر�ن، بە چاو�ۆشنی

ی�ەتەكە�ان �ان بواری چاال�ی�ەكە�ان. هەندێ توخ� هاو�ەش هەن لە �اسا بەركارە چوارچێوەئاسا�ائن  پاشخانە كۆمە�ڵ
تانەی كە پەسەند�ان كردوون. ئەمانەش پێناسەی �اسای خ��ەخش و چاال�  پەیوەست بە كاری خ��ەخش�ەوە لەو و�ڵ

، پرە�سیپە گشتی�ەكائن كاری لێ�ان دەڕوان��ت وەك چەمك�� ج�اواز لە دامەزراندنكە   خ��ەخش لەخۆدەگرن 
ەگەڵ ئەو ر�كخراوانەی كار�ان لەگەڵدا كە پەیوەندی نێوان خ��ەخشەكان ر�كدەخات ل  ن، ر�سا�ائن رەفتاركردخ��ەخ�ش 

دئن كاری خ��ەخ�ش و پەیوەندی  دەكەن، و ر�ككارەكان لە پێناو دانپ�دانان، كارئاسائن و برەودائن ز�اتر بە بەرەو��ش�ب
 دروستكردن لەگەڵ خ��ەخشەكاندا. 

 
ت   179خ��ەخشی�ان نی�ە. بە هیچ شێوە�ە� �اسا�ە� تایبەت بە كاری  -وەك س��د -بە پ�چەوانەوە، هەندێ و�ڵ

 
ت دەست�ان دا�ە خستنەگەڕی دەسپ�شخەر��ەكائن چا�سازی �اسائی بە ئامان�ب خوڵقاندئن دۆخ�ك كە برەو  هەندێ و�ڵ

 هەمواركردنەوە�ان لە �اسا بەركارەكان ئەنجامدا و رەشنو� �اسای ن���ان داڕشت.  هەروەها بە كاری خ��ەخ�ش بدات،  
 
 

ال�ا  • دا بۆ پاراستئن خ��ەخشەكان لە بەر�رس�ار�ئت 2003�اسای بەر�رس�ار�ئت مەدەئن هەموار كردەوە لە سا�ڵ ئوس�ت
 مەدەئن كات�ك سەرقا�ڵ ئەنجامدائن كاری نێو كۆمەڵگە دەبوون. 

 
ا ب2004لە سا�ڵ  باشووری ئەف��ق�ا • ن ە دا �اسای كۆچبەرائن هەمواركردەوە بۆ دەستەبەركردئن ر�ككار�ك بۆ پ�دائن ڤ�ی

 خ��ەخشە نێودەوڵەتی�ەكان. 
 

�ت بەسەر ئەو قەرەبووەی خ��ەخشەكان وەری  نیوزلەندا • �اسای با�ب هەمواركردەوە تاوەكو با�ب داهات نەسەپێ�ن
 دەگرن لەبەرامبەر خەرجی�ە راستەقینەكان�اندا.  

تانەی كە روماڵمان كردوون، ئەوا نیوزلەندا �ەك�ك لەه2001لە سا�ڵ  �ن كە�ش �اسائی ەوە و لە نێو ئەو و�ڵ ەرە توندوتۆڵ�ت
. س�ستمە �اسای�ەكەش بە گوزارشتكردن لە ن�ازی  و ر�كخراوەئی خوڵقاندووە لە پێناو �شتیوان�كردن لە كاری خ��ەخ�ش

دروستكردئن پەیوەندی�ە� برەودپ�دراو لە نێوان كۆمەڵگە و حكومەتدا كە لەال�ەن سەرۆك حكومەت دەست پ�دەكات بۆ 
�ەتی�ەوە واژو كراون  لە كانووئن �ەكە� سا�ڵ وەز�ران و وەز�ری چ ، كە بۆتەهۆی زەمینە 2001دااودێری و �شتیوائن كۆمە�ڵ

دا �شتیوائن 2002بگ��تەبەر لە ئاست كاری خ��ەخش�دا كە لە سا�ڵ   تایبەتخۆشكردن بۆ ئەوەی حكومەت س�اسەت��
ستەبەری دروستكردئن نووسینگە�ە� كرد بۆ  دا س�اسەئت حكومەت دە2002كابینەی حكومەئت بەدەست هێنا. لە سا�ڵ 

ا)  و چەند 2003كەرئت كۆمەڵگە و كاری خ��ەخ�ش ( لە  سا�ڵ  �ەت�دا دامەزر��ن دا و لە نێو وەزارەئت پەرەپ�دائن كۆمە�ڵ
 ئامانج�� د�ار�كراوی دەستن�شان كرد بۆ هێنانەئارای گۆڕانكاری �اسائی لە پێناو �شتیوان�كردن لە كاری خ��ەخ�ش بۆ 
ئاژا�سە حكومی�ە پ�شواز�كارەكان، لە نێ��اندا كۆم�سۆئن خزمەتگوزار��ەكائن دەوڵەت، بەشەكائن كار و كارو�ارە 

�ەئت و پەرەپ�دائن الوان، و ئاژا�سە حكومی�ەكائن ئاماری نیوزلەند ئت ، ا ناوخ���ەكان، وەزارەتەكائن پەرەپ�دائن كۆمە�ڵ دەسە�ڵ
دەك��ت قەرەبووكردنەوەی رووداوەكان.  یوەی زەمیئن نیوزلەند، كۆمپان�ا، گواستنەتایبەتمەندی كۆكردنەوەی باج

اون،  و هەندێ گۆڕانكاری لە �اسا بەركارەكان�شدا ئەنجامدران بۆ بووت��ت كە  تا راددە�ە� گەورە ئەم ئامانجانە بەدیهێ�ن
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، لە نێ��اندا لە بوارەكائن تەندروسئت و سە ، كار و قەرەبوكردنەوەی مەبەسئت �شتیوان�كردن لە كاری خ��ەخ�ش المەئت
 180رووداوەكان. 

 
: نەبووئن �اسای تایبەت بە كاری خ��ەخ�ش لە س��د بەو مانا�ە د�ت كە لە رووی كردار��ەوە پ�گەی �اسائی و س��د •

مەدەئن خ��ەخشەكان بەندە بە كە�س و �اسا بەركارەكانەوە. لەبەر ئەوەی لە ئ�ستادا ر�ككەوتن�ك لە ئارادا نی�ە لە 
ەئت تایبەت بە خ��ان دادەر�ژن. نووسینگە مەحەلی�ەكائن ر�كخراوەكان س�اس ئەوا نێوان حكومەت و ر�كخراوەكاندا، 

باج هەڵسەنگاندن بۆ هەر كە�س�ك بە ج�ا دەكەن بۆ ئەوەی ب��ار بدەن ئا�ا ئەو خۆراك و ش��ئن ن�شتەجێبوون و 
�ن �ان نا. سەرەڕای دانپ�دانان�ك نی�ە بۆ كەرئت  ئەوەی دەرماڵە�ەی بە خ��ەخشەكان دەدر�ت  لە باج ببەخ�ش

م ه�شتا ئەم كەرتە بە تەواوكاریخ��ەخ�ش  خزمەتگوزار��ە گشتی�ەكان دادەن��ن، كە  بۆ   لەال�ەن حكومەتەوە، بە�ڵ
م كارەكان�ان سنوردارە لە  بە شێوە�ە� سەرە� كارەكان�ان پەیوەستە بە بوارەكائن وەرزش، پەروەردە، كەلتور، بە�ڵ

�ەتی    181�ەكاندا. بوارەكائن چاودێری تەندروسئت و خزمەتگوزار��ە كۆمە�ڵ
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 دەرئەنجام
�ن و تاوتوێ بك��ن لە و�ركش��ە ئاست ی  ڕەشنوو� پ�شن�اركراوی بڕگەكائن �اسا كاری خ��ەخ�ش بۆ ئەوەی لەبەرچاو بگ�ی

�ن  ، ئەو�ش لەسەر بنەمای گفتوگۆ بەردەوامەكانەوە لەبارەی باش�ت بەرزەكەی پەیوەست بە �اسای كاری خ��ەخ�ش
  . ی نێودەوڵەئت ن  پرا�ت�ی

 بەها�این كاری خ��ەخ�ش 
پێ��ستە كاری خ��ەخ�ش بۆ مەبەسئت بەدیهێنائن بەرژەوەندی گشئت ئەنجام بدر�ت، نەك بۆ بەدەستهێنائن بەرژەوەندی 
تی�ە� ئازاد و چاالك لەال�ەن  ر�كخراوە گشتی�ەكان �ان تایبەتە قازانج  تایبەت، هەروەها بۆ مەبەسئت برەودان بە هاو�ڵ

، كارو�ارە مەدەنی�ەكان، نەو�ستەكان كە لە  �ەئت پێناو بەرژەوەندی گشت�دا كار دەكەن لە بوارەكائن چاودێری كۆمە�ڵ
، پەرەپ�دائن ئابووری، پاراستئن ژ�نگە،  �ان بۆ برەودا بە  نپەروەردە، كەلتوری، زا�ست، وەرزش، چاودێری تەندروسئت

تی�ان، پ�اوان و ئافرەتان  و الوان.  كۆمەڵگەی مەدەئن و بەشدار�كردئن هاو�ڵ
 

 پێناسەی كاری خ��ەخ�ش و كە� خ��ەخش
ی كۆمەڵە و قەوارەكانەوە ئەنجام دەدر�ن كە 

كاری خ��ەخ�ش ب��ت�ە لەو چاال�ی�انەی كە لەال�ەن تا�ەكەسەكان و لە رئێ
ێ  تا�ەكەسەكان�ش ئازادانە دێنە نێو ئەم كۆمەڵە و قەوارانە و چاال�ی�ەكان�ش بۆ بەرژەوەندی گشئت ئەنجام دەدەن، بە ئب

ئەوەی ن�ەئت بەدەستهێنائن دەستكەوئت دارای�ان هەب�ت، و ئەم كارەش لە دەرەوەی چوارچێوەی دامەزراندن، كاری بازرگائن 
ادەی ئازادی خۆی، كات و كار و كارامەئی �ان پەیوەندی فەرمانبەر�ئت دەوڵەتدا ئەنجام دەدەن.  خ��ەخش كەس�كە كە بە ئ�ی

ێ ئەوەی چاوەڕوائن قەرەبوكردنەوە بكات، جگە لەو  خۆی دەبەخش�ت، ئ�دی جار بە جار  ب�ت �ان بە بەردەوا�، و بە ئب
ی ر�كخراو�كەوە ئەنجام  بەرامبەر قەرەبوكردنەوەی لە

خەرجی�ە راستەقینەكان وەر�دەگ��ت. چاال� خ��ەخ�ش لە رئێ
ی 
ئت تایبەتمەندەوە تۆمار كراوە و كات�ك�ش ئەو كارانە لە رئێ تا�ەكەسەكانەوە ئەنجام دەدر�ن،  دەدر�ت كە لەال�ەن دەسە�ڵ

تە تایبەتمەندەكان چاال�ی�ەكان�ان تۆمار بكەن  ئەوا پێ��ستە تا�ەكەسەكان الی دەسە�ڵ
 

 ئەو بناغە�ەی كارە خ��ەخشی�ەكەی لەسەر ئەنجام دەدر�ت
اردئن ئازادەوە. خ��ەخش ك��كار�كە، كە لەال�ەن ر�كخراو�� گ ش شئت قازانج هەم�شە كاری خ��ەخ�ش پەیوەستە بە هەڵ�ب

ێ ئەوەی هیچ ب��� نەختینە وەر�گ��ت جگە لە قەرەبوكردنەوەی خەرج�ە  و�ست/قازانج نەو�ستەوە كاری پ�دەك��ت، بەئب
�ان، جگە لە ش��ئن ن�شتەجێبوون �ان هاوكار��ەكائن ژ�ان و گوزەران،      لەراستەقینەكان  و  سوودمەندبووئن  بەدەرن كە كا�ڵ

�ن ئاسئت كرێ.   لە كەم�ت
بەو شێوە�ەی كە لە ندی نێوان خ��ەخش و ئەو ر�كخراوەی كاری لەگەڵدا دەكات بەندە بە گ��بەست�� نوو�اوەوە پەیوە

اون كە لەال�ەن وەزارەتەوە پەرە�ان پ�دراوە. ئەگەر ئەو تا�ەكەس �ان تا�ەكەسانەی  ر�سا�ائن رەفتاركردندا چەسپێ�ن
ی دامەزراوە�ە�

تە دەست�ان داوەتە كاری خ��ەخ�ش و لە رئێ  تۆماركراوەوە كار نا�ەن، ئەوا پێ��ستە الی دەسە�ڵ
 تایبەتمەندەكان چاال�ی�ەكان تۆمار بكەن. 

��ت كە چاال�ی�ە خ��ەخشی�ەكە   كەپێ��ستە گ��بەستە ەو ەمەك  یالەب گوزارشت�ك لە خ��گ��ت كە بە رووئن ئەوە دەر��ب
بۆ مەبەسئت بەدەستهێنائن دەستكەوئت دارائی ئەنجام نادر�ت، و پێ��ستە ل�ست�ك لە ئەرك و مافەكائن هەردوال�ەنەكە، 

سەی رۆ�ڵ خ��ەخشەكە خ��ەخش و ر�كخراوەكە لە خ��گ��ت، پێ��ستە وەس�ن چاال�ی�ە خ��ەخشی�ەكە بكات، پێنا
ووردەكاری لەخ��گ��ت لەبارەی هەر راهێنان��  دەب�ت بكات و پابەندبووئن بە كائت پێ��ستەوە دەستن�شان بكات، و 

ا�ە�اندن�كەوە كە خ��ەخش داوای دەكات و پێ��ستە ئەوە روون بكاتەوە چ كات�ك پ�گەی خ��ەخش  � ی
پێ��ستەوە  �ان پ�ێ

در�ت و ئەگەر هەلومەر  �ت. هەڵدەپەس�ێی  ج�ك هەب�ت كە لە سا�ە�دا كۆتای بە پ�گە خ��ەخشی�ەكە بهێ�ن
 

 ؟�ێ دەتوان�ت ببێتە خ��ەخش
�ەئت و  نئەم �اسا�ە ئەوە لەبەرچاو دەگ��ت كە چەندین چاال� خ��ەخ�ش ج�اواز ئەنجام دەدر� لەسەر ئاسئت كۆمە�ڵ

ان�ش ن ئ�دی لە ماڵەكاندا ب�ت، �ان لە مزگەوتدا ب�ت �ان لە ئەنجومەنەكاندا.  -ئاسئت كۆمەڵگە و تەنانەت لەسەر ئاسئت خ�ێی
چاال�ی�انە لە هەلومەرجە فەر� و نافەرمی�ەكاندا  و لەال�ەن پ�اوان و ئافرەتان و لەال�ەن الوانەوە ئەنجام دەدر�ن.  ئەم

ساڵ ناتوانن ببنە خ��ەخش تەنها بە  16كەس�� پ�گە�شتوو دەتوان�ت ببێتە كەس�� خ��ەخش. كەسائن خوار   هەموو 
م تەنها لەگەڵ  وو رەزامەندی باوان �ان وەسی�ەكان�ان نەب�ت و ئەوانەی لەسەر  دە ساڵی�ەوەن دەتوانن ببنە خ��ەخش بە�ڵ

ن�ان گرتۆتەبەر. هەروەها پێ��ستە پار�زگاری ز�اتر بۆ ئەو ئەو ر�كخراوە تۆماركراوانەی كە ر�ككاری گونجاوی پاراست ئن مندا�ڵ
 پ�گە�شتو و نا�امانە دەستەبەر بك��ن كە توانا�ە� �اسائی سنوردار�ان هە�ە. 
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ناب�ت خ��ەخشەكان پ�گە�ەك�ان پێبدر�ت كە پ�ش�ت پ�گەی ئەو كارمەندانە بووە كە ك���ان لەسەر وەرگرتووە، و ناب�ت 
داوای ئەنجامدائن كاری ز�ات��ان لێبك��ت لە م�انەی نا�ۆكی�ەكاندا �ان لە كائت كە� ژمارەی ئەو كارمەندانەی بە كرێ كار 

بدەن كە ئامانج لئێی بەدەستهێنائن قازانج ب�ت. هەرچۆن�ك ب�ت، دەك��ت  هەروەها ناب�ت چاال��ەك ئەنجامدەكەن، 
ن كە دەبێتەهۆی ز�ادبووئن ئەگەری  كاری خ��ەخ�ش ر�گا�ەك ب�ت بۆ الوەكان بۆ ئەوەی ئەزموئن كاركردن بەدەست بهێنن

ال�ەئن ر�ككەوتن�� نوو�او . لەبەر ئەوە، ئەگەر خ��ەخش لەگەڵ ر�كخراو�� تۆماركراودا كار بكات و ببێتە �اندامەزراندن
ن و هەر خەرجی�ەك  �ەتی�انە بن كە بەدەسئت دەهێنن لەگەڵ ئەو ر�كخراوەدا ئەوا پێ��ستە شا�ستەی ئەو ئ�مت�ازە كۆمە�ڵ

ن ناب�ت كار�گەری لەسەر ئەم   . وەرگرتئن ئەم ئ�مت�ازانە هەب�ت كە بەدەسئت دەهێنن
 

 خەرجی�ەكان بۆ خ��ەخشەكان
خەرج�ە راستەقینانەی كە بەهۆی چاال�ی�ە خ��ەخشی�ەوە خشەكان بك��تەوە لەسەر ئەو پێ��ستە قەرەبووی خ��ە

�ت. هەروەها پێ��ستە خ��ەخشەكە ما�ن ئەوەی هەب�ت  دێنەئاراوە. ناب�ت باج بەسەر ئەم قەرەبووكردنەوە�ەدا �سەپێ�ن
ادەی ئازادی خۆی دەست لە وەرگرتئن قەرەبووكردنەوەكە هەڵبگ��ت، ئەو�ش وەك ر�گا�ەك بۆ �شتیوان�كردئن دارائی  بە ئ�ی

 ر�كخراوەكە. 
 

 ج�ا�اری نەكردن لە دژی خ��ەخشەكان
رگرتئن خ��ەخشەكان لە هەر هیچ ج�ا�ار��ەك نا���ت لەسەر بنەمای جێندەر، تەمەن، �ان مە�� جن� لە م�انەی وە

كائت بەتا�ڵ   یئن ن هەب�ت بۆ بەخشئاژا�س�ك �ان دامەزراوە�ە� دەوڵەتدا. پێ��ستە سەرجەم خ��ەخشەكان هەمان ماف�ا
خ��ان بەو ر�كخراوانەی خواز�ارن �شتیوان�ان لێبكەن. ئەگەر دەركەوت ر�كخراوە تۆماركراوەكە ج�ا�اری كردوە لە پ�دائن 

 دەرفەئت كاری خ��ەخ�ش  ئەوا رو�ەڕوی ل�كۆڵینەوە و لەدەستدائن تۆماركردنەكەی دەبێتەوە. 
بۆ كاری خ��ەخ�ش لە  �ش لە سەر ئاسئت كۆمەڵگە  و چەندین دەرفەئت نافەر�لەبەر ئەوەی چەندین چاال� خ��ەخ

ئارادان، ئەوا بەر�رس�ار�تی�ەكە دەكەو�تە ئەستۆی سەنتەری ن�شت�مائن بۆ ئەوەی چاودێری كە�سەكائن ج�ا�ار�كردن 
  ەوە.  لەخۆگرتن و ج�ا�اری نەكردن پر� بكات، هەروەها راهێنان و ر�بەری دەستەبەر بكات لەبارەی

ما�ن ج�ا�ار�نەكردن در�ژ دەبێتەوە بۆ مافەكائن پەیوەست بە ال�ەنە سوودمەندەكائن ر�كخراوەكە كە كاری خ��ەخش�ان 
ت�دا ئەنجام دەدر�ت بۆ ئەوەی ج�ا�ار��ان لە بەرامبەردا نەك��ت لە بەهرەمەندبوون�ان لەو خزمەتگوزار��انەی پ�شكەش 

 دەك��ن. 
 

 خ��ەخشبەر�رس�ار�تی�ەكاین 
ب�ت لەو ماف و پار�زگار��ە �اسای�ە لەسا�ەی ئەم �اسا�ەدا بۆ خ��ەخشەكان دەستەبەر كراوە،  ئەگەر كەس�ك بەهرەمەند 

. بە گ��رەی ئەوە گ��بەستەی لەگەڵ ر�كخراوەكەدا كراوە لە ئەستۆ بگ��ت ئەوا دەب�ت ئەو كەسە چەند بەر�رس�ار�تی�ەك
دەرفەتەكە لە خ��ەخشەكە. پێ��ستە  وەرگرتنەوەی�انەش دەبێتە هۆكار�ك بۆ ئەوا جێبەجێنەكردئن ئەم بەر�رس�ار�تی

ێ بكات هەروەك لە گ��بەستەكەدا  خ��ەخشەكە ئامادەب�ت بەو�ەڕی توانا�ەوە ئەركەكائن بەرامبەر ر�كخراوەكە جێبە�ب
ا دەكات، هەروەها هاتووە. پێ��ستە خ��ەخشەكە بە ر�زەوە مامەڵە لەگەڵ ئەو ر�كخراوەكەدا بكات كە كاری لەگەڵد

پابەند ب�ت بە بەها�ائن ئەو ر�كخراوەوە.  دەب�ت لەگەڵ ئەوائن د�كەدا، بە تایبەئت لە ئاست ال�ەنە سوودمەندەكاندا،  و 
، پاراستئن داتا و نهێئن ئەو ر�كخراوە بگ��ت كە كاری لەگەڵدا دەكات. پێ��ستە پێ��ستە خ��ەخش ر�ز لە تایبەتمەندێئت 

ە دارای�ە رەتبكاتەوە كە لە خەرج�ە راستەقینەكان تێپدەپەڕ�ت �ان ز�اتر دەب�ت. دەب�ت خ��ەخش خ��ەخش ئەو قەرەبوو 
ر�ز لە ما�ن سوودمەندەكان بگ��ت و لە مامەڵەكردن�دا ج�ا�اری لە دژ�ان ئەنجام نەدا. دەب�ت خ��ەخش بە با�ش 

ودان �ان ز�انگە � ی
 �اندن بە ژ�نگە هەب�ت. سەرچاوەكان بەكار بهێن�ت و ناب�ت لە كارەكان�دا بە ف�ێ

 
 ئەر� با�ەخدان

ن ئەر� ئەوە�ان دەكەو�تە ئەستۆ كە با�ەخ�ان پێبدەن كات�ك سەرقا�ڵ  ئەو ر�كخراوانەی خ��ەخشەكان بەكار دەهێنن
لە نێ��اندا  ،. خ��ەخش ما�ن ئەوەی هە�ە لە كەش�� تەندروست و سەالمەتدا كار بكاتدەبن ئەنجامدائن ئەركەكان�ان

ن لەبەرامبەر رووداوەكاندا. ئەگەر بێتوو ر�كخراوەكە سەرچاوەی ائەنجامدائن تەئمیئن بەر�رس�ار�ئت خ وەن كار و تەئمنی
هەبوو بۆ ئەوەی تەئمیئن تەندروسئت ئەنجام بدات بۆ خ��ەخشەكە، ئەوا دەب�ت ئەم كارە لەسەر بنەمای گ��بەست�ك 

 �ژە بك�ش�ت.  ئەنجام بدات كە پ�ت لە شەش مانگ در 
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 راهێنان
وەك بەش�ك لە ئەر� با�ەخدان ئەوا پێ��ستە راهێنان بە هەموو خ��ەخش�ك ئەنجام بدر�ت لە پەیوەند�دا بەو ئەرك و 

راهێنائن سەرەتائی  و ئەگەر پێ��سئت كرد ئەوا دەب�ت بەر�رس�ار�تی�انەی ئەنجام�ان دەدەن لە كائت كارە خ��ەخش�ەكەدا. 
 رۆڵ و بەر�رس�ار�تی�ان بەرەو��شچوو.  كات  ئەگەر هاتوو بە تێپەڕ�ووئن  و ئاڕاستەكردن لەخ��گ��ت

 
 كاری خ��ەخ�ش لە كایت دامەزراندندا

ەكائن كاركردن�اندا كاری خ��ەخ�ش ئەنجام  ئەگەر هاتوو ر�كخراو�� كەرئت تایبەت بواری بە ستافەك�دا بۆ ئەوەی لە كاتژم�ێی
ەكائن  �ت كە ئەو كاتەی وەك خ��ەخش و لە كاتژم�ێی بدەن ئەوا دەب�ت بە رووئن لە نێوان خاوەن كار و كارمەنددا بچەسپێ�ن
ەكائن كاركردن" هەژمار  كاركردندا بەسەر دەبردر�ت كە لەگەڵ خاوەن كاردا ر�ككەوتن�ان لەبارەوە كردوە، وەك "كاتژم�ێی

ن بە پاراستئن بە پ�دائن الئن  ەخاوەن كار پابەندبك��ن.  ی كاری ز�ادە،  و ئەحكامەكائن د�كە كە پەیوەسنت
 كە� كرێ، كرئێ

كارمەندەوە. هەرچۆن�ك ب�ت، ناب�ت چاال� خ��ەخ�ش بە چاال�ی�ە� پ�شوەری ل�كبدر�تەوە، تەنانەت ئەگەر هەندێ 
ئەو خەڵ�انە دەكات كە  یار پ��شك�ك هاوككات�ك   لە پ�شەوەرەكان وەك خ��ەخش كارەكائن خ��ان ئەنجامدا( بۆ نموونە، 

( ن  ناتوانن چاودێری تەندروسئت بەدەست بهێنن
 

 �اسای كاری خ��ەخش لە بارودۆخە كت��ڕ و نا�ۆ� و كارەساتبارەكاندا
ۆر�ستی�ەكاندا، ئەوا بۆی هە�ە  ی و كردەوە ت�ی ش لە بارودۆخە كت��ڕ و كارەساتبارەكاندا لە نێ��اندا بارودۆ�ن نا�ۆ� توندوت�ی

باری لەنا�او، سەپاندئن ئەحكامە عورفی�ەكان و ر�ككارەكائن د�كە گۆڕانكاری لە پ�گەی �اسائی و پار�زگاری  را�ە�اندئن 
تی�ان  دەستەبەركراو بۆ خ��ەخشەكاندا بێنێتەئاراوە. دەك��ت ئەم هەلومەرجانە ئەو هەلومەرجانە بن كە تێ�دا هاو�ڵ

�ن ی
.   دەنئەنجام بكاری خ��ەخ�ش   و  ب�انەوێ رۆڵ�� چاالك بگ�ێ  بۆ دەستەبەركردئن هاوكاری و �ارمەئت

�ن. لە پەیوەند�دا بە  تر هە�ە كە پێ��ستە بەدی بهێ�ن بارودۆخەكە كت��ڕەكان پێ��ست�ان بە ستاندارد �ان داخوازی با�ڵ
 خ��ەخشەكانەوە، رەنگە ئەم را�ە�اندنانە بە شێوە�ە� كائت ببنەهۆی هەڵپەساردئن هەندێ لەو ر�سا�انەی بە شێوە�ە�
ێ دەبن، و/�ان پاڵنەر بۆ خ��ەخشەكان دەستەبەر بۆ ئەوەی بە چەشن��  ئاسائی بەسەر چاال�ی�ەكائن خ��ەخش�دا جێبە�ب

ا  كار�گەر��ە� د�ار�كراو�ان هەب�ت لەسەر چاال�ی�ە   انەن. هەروەها رەنگە ئەم را�ە�اندنكەساز و ئامادە بخ��ان خ�ێی
كە لەم بارودۆخانەدا دەست دەدەنە كاری   ائن چاودێری تەندروسئت خ��ەخشی�ە تایبەتمەندەكان، وەك دەستەبەركار 

 . اقی�انە بە چەشن�� خ��ەخشانە بەشداری دەكەن لە چاال�ی�ەكائن ف��ا�وزاری لە  خ��ەخ�ش تی�ە ع�ێی ئەو هاو�ڵ
وەی بەشدار دەبن بارودۆخەكە كت��ڕەكان/مرۆ��ەكان/ كارەساتبارەكاندا دەب�ت بپار�زر�ن لە لەدەستدائن كارەكا�ان لەبەر ئە

 لە بوژاندنەوەی كۆمەڵگەدا. 
تی�انەی هاوكار دەبن لە بارودۆخە كت��ڕەكاندا حوك� ئەوە�ان بەسەردا دەدر�ت كە بە ن�ەتپا�ی�ەوە كار�ان كردووە  ئەو هاو�ڵ

، سكا�ڵ �ان داوا�اری ببنەوە. هەروەها پار�زگاری ل ، بەر�رس�ار�ئت ە بەر�رس�ار�ئت و ناب�ت رو�ەڕوی هیچ ر�ككار�� �اسائی
اق لە سەنتەری ن�شت�مائن كاری خ��ەخش�ش دەگ��تەوە ئەوانەی كار لەگەڵ ئەو كەسە  ن��نەرائن حكومەئت ع�ێی
خ��ەخشانەدا دەكەن كە ناوی خ��ان الی وەزارەت تۆمار كردووە و لەسەر بنەمای خ��ەخ�ش هاوكاری دەستەبەر دەكەن 

 لە كائت بارودۆخە كت��ڕەكاندا. 
خ��ەخشانەی كار بۆ ئەو ر�كخراوە تۆماركراوانە دەكەن كە ف��ا�وزاری دەستەبەر دەكەن لە بارودۆخە كت��ڕ  پێ��ستە ئەو 

در�ت تەنانەت ئەگەر روون  و نا�ۆ� و كارەساتبارەكان ن بك��ن لە بەرامبەر بەر�رس�ار�ئت پ�ش ئەوەی كار�ان پێبسپ�ێی تەئمنی
 . بوو كە كارەكان�ان بە ن�ەتپا�ی�ەوە ئەنجام دەدەن

 
 ئەحكامە �اسای�ەكان بۆ برەودان بو كاری خ��ەخ�ش لە ئایندەدا

پێ��ستە جێبەج�كردئن راسپاردەكائن كاری نێو پالئن ن�شت�مائن كاركردن بك��تە بناغەی هاندان و پەرەپ�دائن كاری خ��ەخش 
ن بەم �اسا�ەوە. ئەو كارانەی د�كەی نێو پالئن  لە ئایندەدا. �ەكەم دوو كارەكەی نێو پالئن ن�شت�مائن كاركردن پەیوەسنت

ن لەمانەی خوارەوە:   كاركردن ب��تنی
 

ووردبیئن لە توانا و تایبەتمەندی�ەكائن سەنتەری ن�شت�مائن بۆ كاری خ��ەخ�ش سەر بە وەزارەئت  ئەنجامدائن  :  3
نە خ��ەخشی�ەكائن نێو وەزارەتە پەیوەند�دارەكان: وەزارەئت پەروەردە، وەزارەئت  ش وەرزش و الوان و ل�ی

، بەڕ�وەبەرا�ە �ەئت ، وەزارەئت كار و كارو�اری كۆمە�ڵ ئت ر�كخراوە ناحكومی�ەكان.  و كاركردن لەسەر تەندروسئت
 �ەكخستئن تایبەتمەندی�ەكان�ان.  

دامەزراندئن بە�ش ن�شت�مائن كاری خ��ەخ�ش لە نێو وەزارەئت الواندا كە وەك بەڕ�وەبەرا�ەت�ەك هەڵبسوڕ�ت :   4
 .  لە نێو حكومەتدا و س�اسەئت سەرمەشقانەی هەب�ت بۆ كاری خ��ەخ�ش
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ی پ�گەی داتا�انەوە بۆ دەستن�شانكردئن سەرجەم ر�كخراو، :   5
پەرەپ�دائن ر�ككارەكائن تایبەت بە تۆماركردن لە رئێ

 ت�م و گرو�ەكان و هتد. 
پەرەپ�دائن پرۆگرام�ك بۆ ر�كخراوە خ��ەخشی�ەكان و ت�� خ��ەخشەكان لە قۆناغە ج�اوازەكائن :   6

 ەیوەست بە چەمك و كارامەی�ە سەرەكی�ەكانەوە. لەبارەی پرۆگرامەكائن خ��ندئن پ گەشەكردندا 
، گروپ و ت�مە خ��ەخشی�ەكان :  7 پەرەپ�دان و جێبەج�كردئن پرۆگرامەكائن راهێنان بۆ سەنتەری ن�شت�مائن

.  لەسەر كارامەی�ەكائن   پەیوەندی و �شتیوائن
كۆمەكبەخشەمانەوە كە دەك��ت لە و جێبەج�كردئن بن�اتنائن توانا لەبارەی كۆكردنەوەی دارائی لە   پەرەپ�دائن  :  8

ی سەنتەری ن�شت�مائن بۆ كاری خ��ەخ�ش و ئەنجومەنە ن�شت�مانی�ە پ�شن�اركراوەكەی ر�كخراوە 
رئێ

ێ بك��ت (بۆ زان�اری ز�اتر بڕوانە بە�ش   )4خ��ەخشەكانەوە جێبە�ب
ات:           9 ی سەنتەری ن�شت�مائن و پەرەپ�دان و جێبەج�كردئن پرۆگرام�� راهێنان بۆ توانای پەیوەندی س�ت ش �ی

ی و سۆش�ال م�د�ا/هەڵمەئت  ش ات�ی ئەنجومەنە ن�شت�مانی�ە پ�شن�اركراوەكە بۆ ئەوەی بتوانن پەیوەندی س�ت
ێ بكەن.   راهێنان بۆ كەرئت خ��ەخ�ش جێبە�ب

دئن بەرفراوانكر  پ�گە�ە� هاو�ەش بۆ خ��ەخشەكائن نەتەوە �ەكگرتووەكان بۆ پەرەپ�دائن شەرا�ەئت  داڕشتئن  :   10
ن بە سەرچاوەكان�ان.  ا�ە�شنت  دەس�ت

اوی پەرەپ�دان بۆ ز�ادكردئن وەبەرهێنان لە گرو�ە خ��ەخش�ەكان كە دەك��ت بەشدار :  11 �شتیوائن بە ئامانجگ�ی
، هتد نێودەوڵەئت گەشەپ�دان و دان�شتوان  و كۆنفرا��هێنانەدی ئامانجەكائن پەرەپ�دائن بەردەوام  بن لە

ی ئاو�تەكرنئەو�ش
 . دا و لەخۆگرتئن ئەم گرو�انە لە پرۆگرامەكائن كۆمەكبەخش� لە رئێ

هەڵسوڕاندن و داڕشتنەوەی سەنتەری ن�شت�مائن بۆ كاری خ��ەخ�ش و ئەنجومە ن�شت�مانی�ە :   12
، و ت�م و �شتیوانی�ەكان، كاركردن و  ، گرو�ەكائن خ��ەخ�ش پ�شن�اركراوەكەی ر�كخراوەكائن كۆمەڵگەی مەدەئن

و حكومەتە  حكومەتە لۆكاڵی�ەكە ن��نەرائن  كۆمەڵگەكان و لەسەر ئاسئت لۆكا�ڵ بە پاڵپشئت   تاوت��كردن لەگەڵ
   ن�شت�مانی�ەكە. 

هەنگاو بە هەنگاوی ر�ككار و ر�سا ستانداردەكائن كاركردن بۆ هەڵسوڕاندئن سەنتەری ن�شت�مائن و  پەرەپ�دائن  :   13
 ر�كخراوە خ��ەخشی�ەكان و ت�� خ��ەخشەكان. 

اقدا  نشتیوان�كرد� :   14 هەم بۆ ر�كخراوەكان و هەم  ،لە پەرەپ�دائن ر�سا�ائن رەفتاركردن بۆ كاری خ��ەخ�ش لە ع�ێی
 بۆ ت�� خ��ەخشەكان. 

م و پرۆسەكائن كۆكردنەوەی داتا�ان لەبارەی كاری خ��ەخ�ش لەسەر ئاسئت  پەرەپ�دائن  :   15 ن  لۆكا�ڵ و م�كان�ی
ەكان، و �وشئت ال�ەنە سوودمەندەكان و هتد.  هەواڵدان لەبارەی ژمارەكەوە و هەروەها  ن �ن پرا�ت�ی  باش�ت

بە ل�ست�ك لە پاڵنەرەكان بۆ خ��ەخشەكان لە نێ��اندا داڕشتئن چەند پالن�ك بۆ ئەوەی كۆمپان�ا�ان  نبرەودا :   16
ئن سپو�سەری پاداشئت ماددی و ر�بەرەكان بكەن وەك پاڵنەر�ك بۆ فەرمانبەران و �شتیوان�كردن لە ر�كخست

 كاری خ��ەخ�ش لە كامپەكائن دیراسەت و پەرەپ�داندا. 
نموونەكائن پاداشئت رەمزی بۆ خ��ەخشەكان و داڕشتئن س�ستم�� كارا لە رووی ت�چوونەوە  دەستن�شانكردئن  :   17

اق  بۆ ع�ێی
 
 

�ن:   لەوەش ز�اتر، چەند پالن�� د�كەی كاركردن هەن كە دەب�ت بە شێوە�ە� چاالك لەبەرچاو بگ�ی
 

اقدا ی ن�شت�ماین كاری خ��ەخشیب الوان لە ع�ێی ش ات�ی  كاری ز�اتر لە م�انەی جێبەج�كردین س�ت
 

اقدا بە فەر� پ�داچوونەوەی :   1 ی ن�شت�مائن بۆ كاری خ��ەخ�ش الوان لە ع�ێی ش ات�ی ��ەتەكائن س�ت ش ات�ی ئامانجە س�ت
كۆنفرا�� نێودەوڵەئت   و راسپاردەكائن پ�دا�راوە بۆ ئەوەی پ�ت گ��بدر�تەوە بە ئامانجەكائن پەرەپ�دائن بەردەوام 

  . 19-لە دۆ�ن دوای كۆڤ�دلەبارەی كردارەكائن حكومەتەوە  گەشەپ�دان و دان�شتوان
دا ر�كخرا بۆ تاوت��كردئن �اسا�ە :   2 كە ر�ككەوتئن لەبارەوە كراوە) كە پێ��ستە   3 (كاریو�ركش���ك لە ئاسئت با�ڵ

ئت ن�شت�مائن  هاوكار ب�ت لە  بۆ ئەوەیپ�داچوونەوە بە پ�شن�ار�ك بكات بۆ دامەزراندئن خزمەتگوزاری هاو�ڵ
 تای بەشداری مەدەنی�انەی الوان. در�ژەپ�دائن ئاستەكائن ئ�س

كە رەزامەندی�ان لەسەر دراوە، ئەوا دەب�ت   4و  3 ئەو راسپاردەكائن هاوكار�كردن لە جێبەج�كردن�� كارای  بۆ  :   3
دا ك��ونەوە ئەنجام بدر�ت لە نێوان   نێوان بەشەكاندا لەبارەی كاری لە ئاسئت با�ڵ

گ
نەكائن هەماهەن� ش ل�ی

 خ��ەخشی�ەوە. 
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اقدا  �ستەپێ�  :   4  بك��تەوە بۆ ب�ی لە دامەزراندئن ئەنجومەئن ن�شت�مائن ر�كخراوە خ��ەخشی�ەكان لە ع�ێی
وكردنەوەی زان�اری و خستنەڕووی كەرئت  هاوكار�كردن لە بواری كۆكردنەوەی داتا و جێبەج�كردئن راهێنان و ب�ڵ

 خ��ەخ�ش بۆ حكومەت و كۆمەكبەخشە نێودەوڵەتی�ەكاندا.  
بۆ پەرەپ�دائن ئامانجەكائن كاری  مەدەئن ك��بنەوەدئن كۆڕ�ەند�ك كە تێ�دا حكومەت و كۆمەڵگەی دروستكر  بۆ  :   5

اقدا، ئەوا پێ��ستە ر�ككەوتن�ك بك��ت لەبارەی ئامانجە هاو�ەشەكان، ر�سا�ائن رەفتاركردن و  خ��ەخ�ش لە ع�ێی
ەگەڵ حكومەتدا، هەروەها برەو كاركردئن كەرئت خ��ەخ�ش و لە ر��ەوە بتوان��ت گفتوگۆی راستەوخۆ بك��ت ل

و بك��نەوە.    بە ر�نمائی و ستاندارد و ر�سا�ائن رەفتاركردن بدر�ن و ب�ڵ
بن�اتنائن توانا كە هەڵسەنگاندن�� ووردی پ�داو�ستی�ەكائن راهێنان بۆ دەستەبەركردئن پالن�ك بۆ  ئەنجامدائن  :   6

�ەتە، هەڵسە ش ات�ی نگاندئن پ�داو�ستی�ەكائن راهێنان ال�ەنە پەیوەند�دارە كار�� پێ��ستە بۆ جێبەج�كردئن ئەم س�ت
  حكو� و ناحكومی�ەكان لە خۆدەگ��ت. 
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 ف��ضالت
ات  غا�ةإن ال اح التغي�ي �ع�ة و المن الورقة الب�ضاء هذە هو اق�ت ات الت�ش تنش�ط ثقافة و الزمة لغرس عامة الس�اسة التغي�ي

ي العراق
ف الشباب �ف ي ط�ح هذا و  . العمل التطو�ي بني

اح اال �أيت  للدراسة ق�ت
�
ات�ج�ة تبعا لخطة العمل الخاصة بتنف�ذ االس�ت

. تهدف هذە الورقة ( ي التطو�ي ي �ُ الوطن�ة للعمل الشبايب ي خطة العمل  "األول متفق عل�هلنشاط السم "اشار إليها باواليت
�ف

ات�ج�ة  ي الحد�ث عنها الحقا) إ� دعم المحصالت والمخرجات واألهداف االس�ت
 للمجال لنشاطات أخرى س�أيت

�
وفسحا
ي الو التال�ة 

ي تم تحد�دها �ف ات�ج�ةا يت ي وضعتها وزارة الشباب وال��اضة:  الوطن�ة للتط�ع الس�ت  اليت
ي األول:  ات��ب  الهدف االس�ق

ف و�جراءاالمخرجات • ي البلد�ات ومجالس المحافظات والوزارات. : قوانني
 ت تتيح استقبال الشباب المتط�ع بانتظام �ف

ي تع��ز المحصلة •
: فتح المؤسسات المحل�ة والوطن�ة الرسم�ة لمجاالت العمل التطو�ي أمام الشباب والمساهمة �ف

 وتوسيع فرص العمل التطو�ي أمام هذە الفئة. 
ي األول • ات��ب ف وز�ادةالهدف االس�ق ي النمو الشخ�ي واالجتما�ي  : تحسني

فرص العمل التطو�ي كما ونوعا للمساهمة �ف
ي المجتمع. 

 للشباب وتعظ�م كفاءة مشاركتهم �ف
ي 
ي الثايف ات��ب  الهدف االس�ق

ف ولوائح تنظم العمل التطو�ي الذي تمت المصادقة عل�ه. : المخرجات •  قوانني
ي تحدد حقوق وواجبات األطراف كافة. المحصلة شالعمل التطو�ي لل تنظ�م: المحصلة • ف اليت  تنظ�م: 4باب بالقوانني

ي تحدد حقوق وواجبات األطراف كافة.  ف اليت  العمل التطو�ي للسباب بالقوانني
ي  •

ي الثايف ات��ب . الهدف االس�ق  بالعمل التطو�ي
�
ي ذكورا� و�ناثا

 : ازد�اد مشاركة الشباب العرا�ت
 

ح  اتدعما لهذە األهداف، تق�ت حة تضمن �ج�ة سبً� كف�لة بأن تاالس�ت ي النشاطات المتفق عليها والمق�ت
 خطة العمل ع��ف

ي 
 : اآليت

 النشاطات
 تأس�س الشعبة الوطن�ة للعمل التطو�ي بوزارة الشباب كجهة حكوم�ة تضع س�اسات العمل التطو�ي وتديرە. : 4
 والمجموعات التطوع�ة كافة. : وضع إجراءات خاصة للتسج�ل ع�ب منصة ب�انات إلدراج المنظمات والفرق 5
ف للمراحل المختلفة من اإلعداد الخاص بالمنهج التعل��ي إعداد برنامج : 6 لمنظمات العمل التطو�ي وفرق المتطوعني

 المخصص للمفاه�م وال�فاءات. 
ي ولعمل المنظمات التطوع�ة و 13 فرق : إعداد كراس إرشادي تفص��ي ووضع إجراءات عمل ق�اس�ة لوظائف المركز الوطيف

 . ف  المتطوعني
ي العراق للمنظمات والفرق التطوع�ة. : دعم إعداد 14

 مدونة سلوك للعمل التطو�ي �ف
إعداد آل�ات وعمل�ات لجمع الب�انات عن العمل التطو�ي ع� المستوى المح�ي وتدو�ن األعداد واألمثلة عن : 15

 الممارسات الفض� وطب�عة المستف�دين، الخ. 
ف بتخص�ص جوائز ماد�ة : إعداد قائمة بحوافز ا16 كات ع� رعا�ة المتطوعني ف كتصم�م خطط لتشجيع ال�ش لمتطوعني

ف ودعم تنظ�م معسكرات بحث�ة للعمل التطو�ي والتنم�ة.   و�رشادات لحوافز الموظفني
ف وتصم�م نظام 17 اح نماذج لجوائز رم��ة للمتطوعني   التكلفة للعراق. مناسب من ح�ث : اق�ت

 
ات�ج�ة الوطن�ة  ي تنف�ذ االس�ق

ي العراقالنشاطات اإلضاف�ة �ف
ي �ف  للعمل التطو�ي الشبايب

ات�ج�ة الوطن�ة الرسم�ة مراجعة الاآلن تجري : 1 ي التطو�ي للعمل ألهداف االس�ت ي العراق ل��طها �شكل وثيق الشبايب
�ف

جائحة بعد لما إجراءات الحكومة حول  ،وتوص�ات منظمة التعاون االقتصادي والتنم�ة ،بأهداف التنم�ة المستدامة
 . كورونا 

ي أق�مت : 2
اح ورشة عمل رف�عة المستوى للنظر �ف ورة مراجعة واق�ت ] إل�شاء خدمة 3 رقم قانون [اإلجراء المتفق عل�ه�ف

ي الحفاظ ع� المست��ات الحال�ة للمشاركة المدن�ة للشباب. 
ف الوطن�ة للمساعدة �ف   المواطنني
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ي التنف�ا: 3
ي �شك�ل لجنة تنسيق رف�عة المستوى و المتفق عليها،  4و 3ذ الفعال للتوص�ات لمساعدة �ف

عابرة �نب�ف
 . التطو�ي العمل �شأن للجهات 

ي جمع الب�انات و ا: 4
ف �عمام لمساعدة �ف ف الدوليني التدر�ب والمعلومات وتمث�ل القطاع التطو�ي لدى الحكومة والمانحني

ي للمنظمات التطوع�ة و  ي ااستكشاف جدوى إ�شاء مجلس وطيف
   لعراق. �ف

ي والحكومة االجتماع ف�ه لتع��ز أهداف �شك�ل : 5
ي العراق  التطو�ي العمل منتدى �مكن للمجتمع المديف

أن �كون و �ف
كة )COMPACTبروتوكول محدد (هناك  قطاع التعاون و  ،ومدونات السلوك ،�مكن من خالله مناقشة األهداف المش�ت

ة مع الحكومة وتط��ر و��ش  �عات التطو�ي مبا�ش  .  والمعاي�ي ومدونات السلوكالت�ش
ات�ج�ة، وتقي�م لوضع خطة : تقد�م تقي�م تفص��ي لالحت�اجات التدر�ب�ة 6 لبناء القدرات الالزمة لتنف�ذ هذە االس�ت

. أل االحت�اجات التدر�ب�ة  ف ف وغ�ي الحكوميني  صحاب المصلحة الحكوميني
 
�ــــع لأساس  وضعإ� هذە الورقة الب�ضاء هدف ت ي العراق. وستقوم بذلك من خالل �سل�ط الضوء  التطو�ي العمل ت�ش

�ف
�عات  �عات القائمة  التطو�ي العمل ع� بعض المبادئ الرئ�س�ة لت�ش ي العالمومن خالل تقد�م نظرة عامة ع� الت�ش

، �ف
ي االعتبار 

كذلك اإلجراءات المتفق عليها و يتسق و بما  ، حالة العراقتطبيق هذە المبادئ واألمثلة ع� سبلمع األخذ �ف
ي خطة اإلجراءات 

 عمل. الاإلضاف�ة الواردة �ف
�
 التطو�ي العمل الورقة مجموعة أول�ة من المقاالت لقانون هذە ، تقدم وختاما

ي هذە المواد األول�ة اتاألساس لم��د من المناقشلوضع 
ي ورشة العمل. �مكن التوسع �ف

ا ضول�ن �جب أ� ،التفص�ل�ة �ف
  أخرى من القانون. جوانب اعتبار 

 
 حول قانون العمل التطو�ي  فقراتمسودات أول�ة ل

 ق�م العمل التطو�ي  •
 تع��ف العمل التطو�ي والمتط�ع •
ي �قوم عليها العمل التطو�ي  •

 األسس اليق
 سمات المتط�ع •
 التط�ع والتوظ�ف •
 تغط�ة نفقات المتط�ع •
ف  • ف المتطوعني ف بني  عدم التمي�ي
 مسؤول�ات المتط�ع •
 رعا�ةواجب ال •
 التدر�ب •
 توظ�فالعمل التطو�ي أثناء ال •
ي حاالت ال�وارث والحروب والطوارئ •

�عات العمل التطو�ي �ف  . ��ش
�ع�ة الخاصة بالتط��ر المستقب�ي للعمل التطو�ي  •  . األحكام الت�ش
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 ُملّخص تنف�ذي
ف المتطوعمن المل�ار  1.2 ثمةأنه ألمم المتحدة تذكر ا ي جميع أنحاء العالم اليوم بشني

اوح اعمارهم اب �ف ف ت�ت  24و 15بني
ي التار�ــــخ. تطوع�ة أ��ب مجموعة شباب�ة لتشكل ، عاما 

من خالل فالعمل التطو�ي جزء أسا�ي من كل مجتمع معا�. إن �ف
ي التنم�ة االجتماع�ة واالقتصاد�ة لمجتمعاتهمالتطو�ي العمل 

�وسعون من تأث�ي و  ،، �ساهم المواطنون �شكل كب�ي �ف
ي 
ي الوقت نفسه و�طورون مهاراتهم الخاصة ،وقدرات منظمات المجتمع المديف

لمانات، �ستطيع ا. �ف ف ع�ب ل�ب سن القوانني
ي المجتمع. ر مبا�ش ع� الس�اسات، أن تلعب دو والتأث�ي ال

ي ع� مست��ات المشاركة التطوع�ة �ف ي التأث�ي اإل�جايب
ا أساس�ا �ف

�عات الفغ�اب ا. العكس صحيح أ�ض ل�نو  ، الت�ش ز تمكين�ة للعمل التطو�ي ي ي�ب
ي تجاهل مخطر حق��ت

واحد من تمثل �ف
ي ت��ط الناس االستثنائ�ةالوطن�ة الموارد  ي �شكل أساس المشاركة المدن�ة واليت ، وتق��ض التقال�د االجتماع�ة ذاتها اليت

ي 
كة. �ف ي المسا�ي المش�ت

، �مكن أن �كون هذا بتداع�ات أزمة كورونا ا� لم يزل متأثر الذي العراق حالة ببعضهم البعض �ف
��ي آل�ة  ف  همست��اترفع و  تهوحماي ،إلقرار العمل التطو�ي اله�كل الت�ش  الشباب. أوساط  بني

 
ي 

ي التع��ف الغ�اب ظل �ف
ف واللوائح المتط�عواضح للعمل التطو�ي و القانويف  ا عرض� ا تأث�ي ث حدأن ت، �مكن لبعض القوانني

 . ف من ع� العمل التطو�ي ي للدول ما يتعلق هذە القوانني
بالحقوق والح��ات األساس�ة والقانون الدو�ي وقانون العمل. ينب�ف

ي �مكن أن تؤثر بها جد�ا أن تو�ي اهتماما  ف للط��قة اليت . ع� الصع�د القطريالدول�ة والمحل�ة ع� العمل التطو�ي  القوانني
ف  منو  �ــــع المتعلق بالعمل التطو�ي  بني ، للمتط�ع ةالقانون�الصفة ا�جاد تع��زە وتنظ�مه،  بغ�ةالمتطلبات األساس�ة للت�ش

اف بها. و  رغم اختالف مبادئ العمل التطو�ي من بلد إ� آخر، إال أن التع��فات القانون�ة �جب أن �شمل المبادئ واالع�ت
غ�اب المردود المستف�دون من األ�شطة التطوع�ة؛ ح��ة االخت�ار؛ و  ،طاتالنشاالمتط�ع؛ أنواع سمات األساس�ة التال�ة: 

. �جب  المادي ف ف المتط�ع والمنظمة المستقبلة للمتطوعني التع��فات القانون�ة للعمل التطو�ي التعد�ل ع� والعالقة بني
هداف واضحة ومحددة . �شمل االعتبارات الرئ�س�ة المرتبطة بتنظ�م العمل التطو�ي وضع أالقطريلتناسب الس�اق 

؛ المرك��ة مقابل الالمرك��ة؛ بناء الو�ي والدعم؛ وضمان االستدامة.  الس�اق؛ التنظ�م الرس�ي مقابل التنظ�م غ�ي الرس�ي
لمانات والحكومات  أن ال شك ي دورا رئ�س�تلعب ال�ب

.  سنا �ف �عات العمل التطو�ي إ� تهدف هذە الورقة و وتنف�ذ ��ش
ي تصم�م جدول

الخاصة من خطة العمل  2رقم  المتفق عل�هاإلجراء  وفق أعمال ورشة عمل رف�عة المستوى  المساعدة �ف
 . التطو�ي بالعمل 

 
ي 

. هذە الورقة �سلط األمثلة المذكورة �ف ي تحكم العمل التطو�ي �عات الحال�ة اليت ال�ث�ي من ونجد أن الضوء ع� تن�ع الت�ش
ي الظروف القط��ة هذا التن�ع مدف�ع بخصوص�ات  �عات و تؤطر اليت وتنف�ذها. �جب التعامل مع  �قرارها ص�اغة الت�ش

�عات العمل التطو�ي بعنا�ة وانفتاح  �عات النافذة ف�هو  بلد لل ةوالثقاف� ةاالجتماع�من ح�ث الطب�عة ��ش  . الت�ش
 

ي حالة العراق، 
ام بتهيئة بيئة تعزز بوض�ح كل ب �ةحكومة العراقأقرت ال�ف ف . ومع ذلك، ��ەتو  ەأهم�ة العمل التطو�ي واالل�ت

ات�ج�ة الوطن�ة  ي تنظم وتر�  لتطو�ي للعمل اأشارت االس�ت �عات والس�اسات الرسم�ة اليت ف والت�ش ي إ� غ�اب القوانني الشبايب

ي باعتبارە تحد�العم ي أمام ا ل التطو�ي الشبايب
. و�حسب الجهاز المركزي لإلحصاء، فإن الشباب العرا�ت تط��ر العمل التطو�ي

الجهاز  من السكان، وتتجه هذە النسبة إ� ال��ادة بحسب تقديرات %28.3�شكلون اليوم عاما  29-15 الفئة العم��ةمن 

ة لتط��ر قطاع  ذلك�مثل و . 1المذكور ي العراق، ال س�ما بالنظر إ� المست��ات العال�ة للمشاركة  التطو�ي العمل فرصة كب�ي
�ف

. و  ف ف الماضيني �عات تحكم وتنظم العمل التطو�ي  سنتحد�ات أمام  ال تزال هناك ل�نالمدن�ة ع� مدى العامني بالنظر ��ش

ي تواجه للوضع  . إن فهم المبادئ األساس�ة والتحد�ات اليت ي
ف العرا�ت ع� الصع�د العال�ي س�سمح  التطو�ي العمل  تقنني

                                                       
 . 2021الحكومة العراق�ة،  1
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ي للعمل قانون  سن�
ي المساهمة اإل�جاب�ة ثقافة التط�ع و من شأنه تع��ز  التطو�ي عرا�ت

اجتماع�ا  العراقالنهوض ب�ف

 . وس�اس�ا 

 
ف االتحاد�ة العراق�ة أال تعيق  هم�ة بمكانمن األو  ، القوانني ي العمل التطو�ي

بأي شكل من األشكال المبادرات اإلقل�م�ة �ف
ي إقل�م كردستان العراق. تتناول ا ةمنفصلورقة ب�ضاء لذلك سيتم إعداد 

  لوضع �ف
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�ــــع أهم�ة قطاع التط�ع و�  العمل التطو�ي �ش
  وقطاع التط�عالعمل التطو�ي 

ي جميع أنحاء العالم اليوم بأعمار  1.2 أن ثمةتذكر األمم المتحدة 
اوح مل�ار متط�ع شاب �ف ف ت�ت عاما، لتشكل  24و 15بني

ي التار�ــــخ
: أداة للتنم�ة اإل�جاب�ة للشباب"، أ��ب مجموعة شباب�ة تطوع�ة �ف . و�حسب دراسة بعنوان "العمل التطو�ي

ا  35�ساهم الشباب بأ��� من  . ع�ب مل�ار دوالر سن���   2العمل التطو�ي
 

. جامع مانع  ال يوجد تع��ف  ه يتمتع أنع� ف األمم المتحدة العمل التطو�ي ُتعرِّ  إذ  للعمل التطو�ي ع� المستوى الدو�ي
 لتحقيق فوائد ومكاسب شخص�ة. ال يهدف ، إنه مس� و�ً ئص رئ�س�ة: أثالث خصاب

�
عمل اخت�اري نابع من هو  ،ثان�ا

ا،رغبة الفرد وال �مكن فرضه عل�ه. 
�
ا لشخص آخر غ�ي المتط�ع نفسه، وللمجتمع بأ�مله، العمل �جب أن �كون  ثالث مف�د�

دو�ي لجمع�ات الصل�ب األحمر والهالل األحمر هذا التع��ف، االتحاد اليتبيف . 3رغم أن التط�ع �ف�د المتط�ع �شكل كب�ي 
 : ي إن ) 1و�سلط الضوء ع� الخصائص األساس�ة التال�ة للعمل التطو�ي

المردود من أجل األساس ل�س النشاط التطو�ي �ف
، رغم أن  األفراد من جميع عمل  �ي س�لتمستحسنا  أمرا  النفقات و�عض المدفوعات الرم��ة قد �كونتغط�ة الما�ي

ا العمل ) يتم 2الخلف�ات االقتصاد�ة؛  ) �جلب النشاط التطو�ي فوائد ألشخاص غ�ي 3الحرة؛ الفرد�ة إلرادة لطواع�ة وفق�
ا ف أ�ض� ة للمتطوعني اف بأن العمل التطو�ي �جلب فائدة كب�ي ، رغم االع�ت ف هذە تتضمن التع��فات األخرى . 4المتطوعني

ي بعض ال، رغم عموما طو�ي الخصائص األساس�ة للعمل الت
 تفاص�ل. اختالف �ف

 
: المساعدة  األعمال التطوع�ة إ� ة، رغم أنه �مكن تصن�ف معظممتعدد التطو�ي أشكاال يتخذ العمل  واحدة مما ��ي

ي أو خدمة اآلخ��ن؛ المشاركة و  ؛ المنا�ة/ الضغط/  التعاونالمتبادلة؛ العمل الخ�ي ي
. �شكل 5التحش�د الضاغطالمديف

ي أالمساعد
ة من العالم النظام الرئ��ي للدعم االجتما�ي واالقتصادي.   نحاءة المتبادلة �ف هذە المساعدة غالبا ما تلعب و كث�ي

ي البلدان النام�ة، من ا دورا رئ�س�
ي رفاه�ة المجتمعات �ف

لتجمعات العشائ��ة إ� ا إ� ة غ�ي الرسم�ةبس�طالقرابة ال صلة �ف
ا أ�ضا لرعا�ة االجتماع�ة. كما تلعب دورا  الجمع�ات الرسم�ة ومجموعات ا ي مجال  كب�ي

ي البلدان الصناع�ة، ال س�ما �ف
�ف

. واإلغاثة  العونالصحة والرعا�ة االجتماع�ة، ح�ث تقدم  ف ف العمل الو للمحتاجني ي أو خدمة �تم�ي خ��ن عن المساعدة اآل خ�ي
ي الم

ي األسا�ي للعمل التطو�ي ل�س عضوا �ف
ي طرف  ه، ول�نا جموعة نفسهالمتبادلة من ح�ث أن المتل�ت ، رغم ثالثخار�ب

ي يتضمن عن� المصلحة الذات�ة. �حدث هذا الن�ع من التط�ع عادة داخل ون قر أن معظم الناس � أن العمل الخ�ي
ا�د  ف ي القطاع العام واالهتمام الم�ت

ي بعض البلدان للتط�ع �ف
المنظمات التطوع�ة أو المجتمع�ة، رغم وجود تقل�د قوي �ف

ي 
كات. �ش�ي المشاركة أو  بالتط�ع �ف ي عمل�ة الحوكمة، من التمث�ل نخراط اال قطاع ال�ش

ي إ� الدور الذي �لعبه األفراد �ف
المديف

ي الهيئات االستشار�ة الحكوم�ة
ف إ� مشاركة  ،�ف ي مشار�ــــع التنم�ة المحل�ة الموظفني

موجود كشكل من أشكال التط�ع و  ،�ف
ي الب

ي جميع البلدان، رغم أنه أ��� تطورا� �ف
التحش�د أو حمالت أما المنا�ة لدان ذات التقال�د الق��ة للمشاركة المدن�ة. �ف
ي عل�ه المتطوعون و�حافظون عل�ه. قد �شمل العمل �حث �ي شكل من أشكال العمل التطو�ي الذي قد ف

ي �ف
تغي�ي الم�ف

ي تؤثر ع� حقوق ذوي اإلعاقة أو  �عات اليت . سن إجراءات الت�ش ف   6لمكافحة التمي�ي
 

ف العمل التطو�ي أهم�ة   قطاع التط�ع وتقنني
دفاع األول ضد الن "العمل التطو�ي هو خط أ )IFRC(  التحاد الدو�ي لجمع�ات الصل�ب األحمر والهالل األحمرورد عن ا

ي عالم 
العمل التطو�ي جزء إن . 7"ةالرش�دالحوكمة العولمة، وهو مكون أسا�ي لممارسات �س�ي نحو التفكك االجتما�ي �ف

ي التنم�ة االجتماع�ة واالقتصاد�ة ف. الحد�ثمجتمع الأسا�ي من 
ي من خالل التط�ع، �ساهم المواطنون �شكل كب�ي �ف

�ف
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 المصدر السابق 3
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ي و�طورون مهاراتهم الخاصةو  ،مجتمعاتهم
ي الوقت نفسه �وسعون من تأث�ي وقدرات منظمات المجتمع المدين

. قد 8�ن
  كورونا و�اء  �شهد عالم ما بعد 

�
ال  لجمع�ات الصل�ب األحمر والهالل األحمر  د الدو�ي االتحاحجة ل�ن  ،لعولمةلتراجعا

ة ��عةالحدود واألسواق  تغلقأو من حركتها القوى العالم�ة قللت إذا  تشتت�مكن أن �حدث الح�ث  –تزال قائمة   . بوت�ي
 

ي بناء مجتمعات ق��ة ومتماسكة و  ،نة للمواطنة الصالحةضالعمل التطو�ي حا�عت�ب 
�كونوا �علم الناس أن و �ساعد �ن

ي عمل�ة المشاركة الد�مقراط�ة
ن �ن ن مسؤولني تا ا، اإليثار �عزز الثقة و و  ،مواطنني ن �ش�ي و لمجتمعات المستقرة. باعتبارهما رك�ي

�ة لعام  ي عالم مجزأ ن أ إ� 2002تق��ر التنم�ة الب�ش
 هائال  مجاال وصفه بإ� العمل التطو�ي �ش�ي تعميق الد�مقراط�ة �ن

ي الحكم 
ل�س  -. إن خلق شعور باالنتماء والمسؤول�ة تجاە المجتمع 9العدالة االجتماع�ةوتع��ز نتائج لتوسيع المشاركة �ن

ي حل مشا�ل صالحة ومتمكنة أمر حيوي لبناء مواطنة  -الحقوق من ح�ث فقط 
تحمل المسؤول�ة عن و . البلد �شارك �ن

وما ينجم  كلها،  عن العلل االجتماع�ةالمشكالت االجتماع�ة �قلل من شعور المواطن "بالمسؤول�ة المفرطة" للحكومة 
ع�ة الحكومة ي �ش

ي عالم ما بعد أمر هذا �عت�ب ، مجددا . 10عن ذلك من أزمة �ن
 . كورونا جائحة  مهم للغا�ة �ن

 
ز شبكات مجتمع�ة جد�دة و�تنشأ  همن خاللف. أ�ضا  لتحول االجتما�ي من عوامل االعمل التطو�ي عامل ن أكما  دور  �ب

ي العادة، وتعمل كقوة النشاطات تمثل . 11رأس المال االجتما�ي 
ي ال تتعاون �ن التطوع�ة فرصة للتعاون ع�ب القطاعات اليت

ن الطبقات  الهوةمن االستقطاب و ح�ث تخفف هذە النشاطات  ،موحدةاجتماع�ة  كاء غ�ي ع�ب التواصل بني ن ال�ش بني
ن و  . الحد من المتوقعني   12اإلقصاء االجتما�ي

 
ي 

ع� الحكومات، �مثل العمل التطو�ي من القطاع الخاص أو العام وازنات المال�ة العامة المومحددات ضغوط  زمن�ن

ة  ي  ،مرغ��ة نقاهةف�ت ي تقد�م الخدمات اليت
تقدمها الدولة. ُتظهر مساهمة التط�ع كنسبة مئ��ة عادة ما ومساعدة مهمة �ن

ي من الناتج المح�ي اإلجما�ي بوض�ح الق�مة االقتصاد�ة 
ي فلعمل التطو�ي الشامل. تع��ز برنامج ا�ن ي البلدان اليت

تجري �ن

، �ساهم التط�ع بنسبة تصل إ� لفيها إحصاءات  .  %14لق�مة النقد�ة للعمل التطو�ي   13من الناتج المح�ي اإلجما�ي

 
أن �كون وس�لة للتدر�ب واإلعداد للعمل بأجر  ه�مكنفا. �قدم التط�ع فوائد اقتصاد�ة أ�ضفع� المستوى الفردي، أما 

ن إ� كالق�ادة واإلدارة والتواصل. كما تؤدي "المهارات الشخص�ة" األخرى  كضمن مهارات  يت التواصل االجتما�ي والتمكني
  14. مختلفة مكاسب اقتصاد�ةتحقيق 

 
ن العام العال�ي سلط  ي إ�جاد ) الضوء ع� IYV 2001( 2001للمتطوعني للعمل التطو�ي باعتبارە أحد أهم  إطار تمكيين

ن ازدهار عوامل  �مكن الضع�فة أن األطر القانون�ة ط��ة القُ ع� العكس من ذلك، ُتظهر التحل�الت و . 15حركة المتطوعني
ن الوطن�ة تعوق  ة أمام التط�ع، ألن العد�د من القوانني ي دعمه ق� أو ت التطو�ي العمل أن �شكل عقبات خط�ي

. من 16�ن
لماناتخالل قدر  ن والتأث�ي المبا�ش ع� ا ة ال�ب ي ا أساس�أن تلعب دور  ها لس�اسات، �مكنع� سن القوانني ي التأث�ي اإل�جايب

ا �ن
ي المجتمع. و 

�عات تمكين�ة للعمل فا. ضالعكس صحيح أ�ل�ن ع� مست��ات المشاركة التطوع�ة �ن من خالل عدم سن ��ش
 ، ي �ظهر التطو�ي

ي تجاهل أحد مخطر حق��ت
ي  ، وتق��ض التقال�د االجتماع�ةاالستثنائ�ةالوطن�ة الموارد تمثل �ن ذاتها اليت

كة.  ،�شكل أساس المشاركة المدن�ة ي المسا�ي المش�ت
ي ت��ط الناس ببعضهم البعض �ن   17واليت

                                                       
 2007م�سفا،  –هادزي  8
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 العراق�ة س�اقال
ي 

ي تحكم العمل التطو�ي هذە الورقة �سلط األمثلة القادمة الواردة �ن �عات الحال�ة اليت ال�ث�ي أن  ، علما الضوء ع� تن�ع الت�ش
�عات و  الظرف المح�ي المح�ط بعمل�ة سنخصوص�ات تحركه التن�ع من هذا  مع  �ي وتنف�ذها. �جب التعا �قرارها الت�ش

�عات العمل التطو�ي بعنا�ة وانفتاح  ي من ح�ث ��ش
ي النافذةالحكم  نظمو القطري التك��ن االجتما�ي والثقا�ن

. ال ينب�ن
ي ع� حساب االهتمام بالمعاي�ي الفعل�

ي التأ��د ع� اإلصالح القانوين
ي �ختار المواطنون بموجبها الق�ام المبالغة �ن ة اليت

 .  بعمل تطو�ي
 

�ــــع دراسة ضمان بكب�ي اهتمام  حاجة إ� أ�ضا هناك  أصحاب المصلحة، ال أهم مع المنفتح بالتشاور  التطو�ي العمل ��ش
، بح�ث  ي

�ــــع س�ما المجتمع المدين ي ا مع االحت�اجات واإلمكان�ات الحق�ق�ة وال يتماميتسق الت�ش
. 18ضاف�ةعقبات إتسبب �ن

ي ل�س سوى جزءإن 
ي  ا اإلطار القانوين

ي �شكل العمل التطو�ي �ن . كما �عتمد بلد المن الس�اقات االجتماع�ة والمؤسس�ة اليت
الوضع االقتصادي والس�ا�ي ومرحلة تطور القطاع الثالث وصورته وثقافة التط�ع وسوق كمستوى التط�ع ع� عوامل  

وري 19العمل �ــــع �حكم عند سن . لذلك من ال�ن ي العراق  التطو�ي العمل أي ��ش
ي االعتبار. أن ��ن

ي �ن
 ضع الس�اق العرا�ت

 

ام العراق ب�نماء العمل التطو�ي  ن  ال�ت
ام بتهيئة  �ةحكومة العراقأقرت ال ن ي تحتضنه وت��ەبيئة البأهم�ة العمل التطو�ي واالل�ت الس�د وز�ر ع� حد قول ف. اليت

ن عبد الرضا الشباب وال��اضة  ي لتطور المجتمع و " : عبطانعبد الحسني
رتبط بالو�ي مإن العمل التطو�ي مؤ�ش حق��ت

 . "الفكري لدى األفراد
 

ن  ءأدا لدى مراجعة  امه بتع��ز ثقافة التسامح والمواطنة وتحف�ي ن  عن ال�ت
�
تحقيق أهداف التنم�ة المستدامة، أعرب العراق علنا

ن الشباب. والمعارف وتط��ر المهارات  التطو�ي العمل العمل المنتج والتضامن االجتما�ي و  اإلنتاج�ة والح�ات�ة، خاصة بني
، ال س�ما ف�ما يتعلق بتنف�ذ أهداف وورد بمذكرة المراجعة  ي

ي عمل�ات التخط�ط اإلنمايئ
ي دمج العمل التطو�ي �ن

أنه ينب�ن
ن المنظمات التطوع�ة والجهات  ون�ة للتواصل بني   20الفاعلة. التنم�ة المستدامة وأهم�ة وجود منصة إل��ت

 
ات�ج�ة الوطن�ة ل ي  لتطو�ي لعمل اتنص اإلس�ت ي أعدتها االشبايب أهم  منواحد لحكومة العراق�ة ع� أن العمل التطو�ي اليت
ي مجتمعهم من خالل الشباب واندماج  ،الشباب�ةوسائل المشاركة المجتمع�ة 

الخدمات المجان�ة للصالح تقد�م الوثيق �ن
ي بناء قدرات الشباب  �ساهم العمل التطو�ي إذ العام. 

ي مختلف مجاالت الح�اةع�ب التجارب وا�تساب �ن
ة �ن و�تيح  ،والخ�ب

ومع بق�ة  من ناح�ة، ف�ما بينهم الشباب هذا �عزز تواصلو . ا التعرف ع� قضا�ا المجتمع ع� اختالف أنواعه لهم فرص
ي الحد من اإلقصاء، من الناح�ة األخرىالمجتمع

، فإن هذا س�سهم �ن بالنسبة للفئات األ���  ال س�ما والتهم�ش، و  . و�التا�ي
ي من و  ،ضعفا 

ي تعاين   21ذوي االحت�اجات الخاصة والنساء. اإلقصاء كاليت

 
ي العراق

�عات العمل التطو�ي �ن  غ�اب ��ش
ي العراق، 

ات�ج�ة الوطن�ة تنوه�ن ي تنظم العمل التطو  عن اإلس�ت �عات والس�اسات الرسم�ة اليت ن والت�ش �ي غ�اب القوانني
ي وترعاە باعتبارە تحد� . و أمام ا الشبايب �عات  ل�نتط��ر العمل التطو�ي حالة ل�س  التطو�ي العمل افتقار العراق الحا�ي لت�ش

ق األوسط. يت�مة  ي ال�ش
ي بدرجة عال�ة من اف�ن ن العالم العريب ، مدفوعلطالما تم�ي ب�حساس  ا لعمل التطو�ي غ�ي الرس�ي

ام تجاە األ�ة ن ة ،باالل�ت ي التط�ع من خالل كانت ور�ما نت�جة لهذە التقال�د،   -ين والد ،والعش�ي
ا �ن هناك مشاركة أقل �سب��

                                                       
 . 10-9، ص 2001،  التحاد الدو�ي لجمع�ات الصل�ب األحمر والهالل األحمرا 18
 . 2007م�س�فا،  –هادزي  19
 . 81 2، 2019الحكومة العراق�ة،  20
 2021الحكومة العراق�ة،  21
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ي العلمان�ة. ع� سب�ل المثال، 
ي العالمالتطو�ي العمل غالب�ة �جري منظمات المجتمع المدين

ي داخل المسجد أو   �ن العريب
، و�التا�ي  ،ال�ن�سة ي

ام يرى المتطوعون أنول�س من خالل منظمات المجتمع المدين ن ذلك ول�س  ا دين� ا مشاركتهم ال�ت
ن الو  منفصلالنشاط ال  22". التطو�ي  لالعمباسم "المعروف  متم�ي

 
ي منظومة األمم المتحدة،   التطو�ي العمل رغم أن الدول الع���ة كانت من أنصار 

كانت   ها إال أن كإقل�م،من أجل التنم�ة �ن
 خارج 

�
ي اعتماد االتجاە الدو�ي األوسع نطاقا

ن وس�اسات  �ن . و  قط��ةقوانني شهدت ل�ن جد�دة �شأن العمل التطو�ي
 . ي تع��ز البيئة التمكين�ة للعمل التطو�ي

�عات و��شاء اله�ا�ل وآل�ات مؤسس�ة للمساعدة �ن ة "ظهور الت�ش السنوات األخ�ي
ي والسودان وتو�س. �حدد  ي إمارة ديب

ن محددة للعمل التطو�ي �ن قانون العمل التطو�ي  ع� سب�ل المثال، توجد اآلن قوانني
ي لعام 

ي السوداين
" 2006واإل�ساين ن ن المتطوعني ن بني دولة اإلمارات حيت ق�ام . 23مبادئ التط�ع األساس�ة مثل عدم التمي�ي

لعمل لا وطن� ا قانونقد اعتمدت أي دولة ع���ة تكن ، لم 242018عام العمل التطو�ي لقانون ب�صدار الع���ة المتحدة 
�عات أخرى. يبدو أن  ەقضا�اعالجت أو  ،التطو�ي  ي ��ش

ن بدرجة عال�ة هذا المثال �ع�ب �ن أن المنطقة الع���ة �شكل عام تتم�ي
اف الحكو�ي والمرك��ة ع� العمل التطو�ي و  ي �شاط من اإل�ش

ي العال�ة المخاطر و . إن القيود عموما المجتمع المدين اليت
ي 

ي والعمل تتعرض لها المنظمات غ�ي الحكوم�ة ومنظمات المجتمع المدين
ي ع� المجتمع المدين ن لها تأث�ي سليب والمتطوعني

  25التطو�ي من أجل التنم�ة. 
 
ي م� الو
ي �حكمها ق�ن ي يت

ن لتنظ�م  ،انون مدين عموما المنظمات غ�ي الحكوم�ة، ل�نها �شاط ع� سب�ل المثال، توجد قوانني
و�ــــج لثقافة التط�ع تقي�دا أ���  ي دول أخر و . 26وتهدف إ� الحد من ال�ت

توجد آل�ات لرفع الو�ي ورسائل مختلطة  ،ىل�ن �ن
ي م�. 

ي حيت �ن
ي  لتطو�ي للعمل االيوم العال�ي ك  ،مبادراتتحت�ن

ن وتمنحهم  ،كانون األول  5�ن الجوائز الخاصة بالمتطوعني
ي بالعمل التطو�ي 

ن والسودانهذا اليوم ، تم االحتفال ب2018عام ال. �ن ي م� والعراق واألردن ولبنان والصومال وفلسطني
 �ن

ي عام والم��د من التط�ع. ع� ا �مكن أن �شجع الحوافز أ�ضو وتو�س وال�من. 
، أطلقت ممل�ة البح��ن "جواز 2018�ن

. توفر هذە المبادرة التدر�ب واألدوات لألفراد فرصة " لمنح األفراد والمنظمات سفر التطو�ي ال ي العمل التطو�ي
المشاركة �ن

كات والمدارس والهيئات الحكوم�ة  ي العمل التطو�ي وال�ش
 27". للمشاركة �ن

 
ن والس�اسات الوطن�ة المتعلقة بالعمل و ا تيوجد أ�ضكما  ي لتجنب القوانني ي جميع أنحاء العالم العريب

جه إقل��ي أوسع �ن
ن الحكومة والقطاع الخاص  ،التطو�ي  وتع��ز العمل التطو�ي من خالل مبادرات مخصصة يتم تنف�ذها بالتعاون بني

ي 
ع� سب�ل المثال، تبنت بعض البلدان مثل لبنان واإلمارات الع���ة المتحدة ف. 28ا عن ذلكعوض والمجتمع المدين

�سلط الممل�ة الع���ة السعود�ة الضوء ع� العمل كما .  29قانونبسنها العمل التطو�ي ول�ن لم يتم  تخصس�اسات 
ي رؤ�ة 

�عات دون أن طو�ي العمل التتحتضن عد�دة ، وأطلقت مبادرات 203030التطو�ي كأول��ة وطن�ة �ن تصدر ��ش
  31. هم�تنظل
 

                                                       
 . 25، ص. 2009متطوعو األمم المتحدة،  22
23  UN ESC 2019 
 . 2018مكتبة ال�ونغرس،  24
 . 23، ص. 2009متطوعو األمم المتحدة،  25
 . 2019مكتبة ال�ونغرس،  26
27  UN ESC 2019 . 
 . 24، ص. 2009متطوعو األمم المتحدة،  28
 المصدر السابق 29
و�ــــج لثقافة  2030تنص رؤ�ة  30 ي ع� تطبيق معاي�ي الحوكمة المناسبة وت�س�ي التدر�بات عال�ة الجودة لل�وادر من أجل ال�ت العمل التطو�ي ع�: "أننا سنشجع القطاع الخ�ي

ي هذا القطاع. 
 والمسارات المهن�ة الدائم�ة �ن

31  ،  . 2017المركز الدو�ي للقانون غ�ي ال���ي
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ي العراق
�ــــع العمل التطو�ي �ن  فرص وتحد�ات ��ش

ي الفئة العم��ة أالجهاز المركزي لإلحصاء ورد عن 
ي �ن

من السكان،  %28.3�شكلون اليوم عاما  29-15ن الشباب العرا�ت

ي العراق، ال س�ما بالنظر  32. وتتجه هذە النسبة إ� ال��ادة بحسب التقديرات
ة لتط��ر قطاع التط�ع �ن �مثل هذا فرصة كب�ي

ي لمشاركة المدن�ة امست��ات ارتفاع إ� 
ي �شكل �ن

ي المجتمع العرا�ت
. إن ضعف ثقافة التط�ع وأهميته �ن ن ن الماضيني العامني

ي أوساط الشباب ، عام
ات�ج�ة الوطن�ة تذكر  ،�شكل خاصو�ن ي   لتطو�ي للعمل اه اإلس�ت أمام تط��ر العمل  كب�ي   تحدٍ كالشبايب

ي العراق. و 
ي مست��ات المشاركة المدن�ة ارتفاع ش�ي � ل�نالتطو�ي �ن

ن إ� أن  �ن ن الماضيني هذە فقد تحسن. الوضع العامني

�عات المستقبل�ة إ� �شجيع الشباب ع� �ةحكومة العراقالفرصة �جب أن �ستف�د منها  العمل ، و�جب أن �س� الت�ش

ن بتوف�ي فرص األمن  التطو�ي  ن و�لزام المنظمات المستقبلة للمتطوعني والتط��ر من خالل الحما�ة القانون�ة للمتطوعني

، ب ن  لشباب. لخاصة للمتطوعني

 
ي العراق، كما  سن، ال تزال التحد�ات التال�ة قائمة أمام ع� أ�ة حال

�عات تحكم العمل التطو�ي وتنظمه �ن  ذكرت��ش
ات�ج�ة الوطن�ة:   االس�ت

 قلة فرص التط�ع. • 
 عدم جاذب�ة األ�شطة التطوع�ة. • 
ي المنظمات غ�ي الحكوم�ة. الجهل ب• 

 فرص التط�ع �ن
 تداخل العمل التطو�ي مع واجبات العمل والدراسة لدى الشباب. • 
. غ�اب •  ي �عات وس�اسات رسم�ة تنظم وتر� العمل التطو�ي الشبايب ن و��ش  قوانني
.  العنف وال�اعات الداخل�ة والوضع•  ي  األمين
ي ال �شجع ع� •   �شكل خاص.  التطو�ي العمل الثقافة المحافظة اليت
ي تع�ي أهم�ة •   للعمل وكسب المال. أ��ب الظروف االقتصاد�ة اليت
. غ�اب ال•   حوافز للعمل التطو�ي
 للشباب.  التطو�ي العمل ضعف التغط�ة اإلعالم�ة حول أهم�ة • 
ي المناطق ال��ف�ة. استخدام تكنولوج�ا المعلومات ووسائل اضعف • 

 لتواصل االجتما�ي خاصة �ن
 

�ــــع كما  ي �جب أن يتم بها تنظ�م العمل التطو�ي ع�  تطو�ي للعمل ال�جب أن �أخذ أي ��ش ن االعتبار الدرجة اليت بعني
ام الحكومة  -مستوى الحكومة المرك��ة، أو ع� مستوى المحافظات المحل�ة  ن  بالالمرك��ةالعام ال س�ما بالنظر إ� ال�ت

.  ةس�اسينتهج العراق، الذي -. ال ينطبق هذا ع� إقل�م كوردستانحال�ا  س�كون هذا و خاصة ف�ما يتعلق بالعمل التطو�ي
�ــــع. ذلك تح��ل الورقة الب�ضاء القادمة للحد�ث عن سبل موض�ع    إ� ��ش

 
�عات هنا الالحقة تقدم العنوانات  �ط الضوء ع� المبادئ مع �سلعالم�ا  التطو�ي العمل نظرة عامة واسعة ع� ��ش

ي االعتبار عند 
ي �جب أخذها �ن ي تعزز ثقافة سن واألسئلة والتحد�ات الرئ�س�ة اليت �عات العراق�ة اليت  . التطو�ي العمل الت�ش
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�ــــع العمل التطو�ي   المبادئ األساس�ة لت�ش
 العمل التطو�ي والقانون

ي 
ي واضح للعمل التطو�ي و غ�اب �ن

ن واللوائح تأث�ي أن تحدث ، �مكن التط�عتع��ف قانوين ع� العمل  كس�ا ع ا بعض القوانني
ي من ذلك  ،التطو�ي 

ن الحقوق والح��ات األساس�ة والقانون الدو�ي وقانون العمل. ينب�ن  عال�ا أن تو�ي اهتماما  للبلدانقوانني
ي �مكن أن تؤثر بها با ن لط��قة اليت ي البلدع� العمل التطو�ي  محل�ةالالدول�ة و  القوانني

ي من . 33�ن المشا�ل المحتملة اليت
ائب ع� وقت  : �مكن أن تنشأ  ن العمل وفرض ال�ن ن ضد و  التطو�ي العمل سوء تطبيق قوانني البطالة وقضا�ا غ�اب التأمني

ي 
ن �ن اماتهم. الظروف الالمسؤول�ة وأداء المتطوعني ن   34خطرة وعدم وعيهم بحقوقهم وال�ت

 
ي 

ا أن تو�ي اهتماما   للبلدانينب�ن ي �مكن أن تؤثر بها با كب�ي ن لط��قة اليت ي البلد الدول�ة والمحل�ة ع� العمل التطو�ي القوانني
 ،�ن

 التال�ة:  السبل�حدث بوالذي قد 
 

ي للعمل  قانون العمل: 
ن   ةمعاملال، يتعرض المتطوعون لخطر التطو�ي عند غ�اب التع��ف القانوين ن بموجب قوانني كموظفني

 .  من تطبيق أحكام الحد األدين لألجور.  استثناء�جب  فمثال العمل، مما قد يثبط العمل التطو�ي
ً
ن �احة  المتطوعني

ن الدولة �شأن المسؤول�ة إ� الغموض. غ�اب �مكن أن يؤدي  قانون المسؤول�ة:  ي قوانني
 فمثال أحكام للعمل التطو�ي �ن

ن عن  ار أو اإلصابات �جب أن �عالج القانون مسؤول�ة المتطوعني ي قد األ�ن  تطوعهم. تنشأ نت�جة اليت
ائب ، �كون التع��ف بغ�اب ال: قانون ال�ض ي للعمل التطو�ي

ي للمتط�عالموقف قانوين �يب ضمن �. �جب أن غامضا  أح�انا  ال�ن
ي استدامة العمل التطو�ي من خاللالقانون  �يب ن من ال�ن ائب : اإلعفاء ال��ــــح للمتطوعني قد يتلقونه الدخل الذي �ن

ي بصفة 
�ب�ة  ؛ �شجيع التم��لنفقات أو دعم مع��ش الخاص أو الفردي أو المؤس�ي من خالل اإلعفاءات والخصومات ال�ن

؛  ن ي �ستخدم المتطوعني �ب�ة   منافعمنح اإلعفاءات والو للمنظمات اليت �بة الدخل والرسوم األخرى  كال�ن �بة نقل ك�ن �ن
ي ظل 

 معينة. ظروف المل��ة �ن
ي معظم البلدان قانون الرعا�ة االجتماع�ة

ي تطبقلا: �ن ن  يت الرعا�ة االجتماع�ة والصح�ة العامة، ال يتمتع المتطوعون  قوانني
الرعا�ة االجتماع�ة المستحقة من  منافعبوضع خاص، و�التا�ي فهم �خضعون كأفراد للقواعد العامة المتعلقة بال

ي الم الحكوم�ة. 
ي مثل هذە الحاالت ع� ما إذا كان النشاط التطو�ي ينافع �عتمد استحقاق المتط�ع �ن

ؤثر ع� أي العامة �ن
ف به قد يتمتع به كطالب أو عاطل عن العمل أو   ي مواز� مع�ت

قد ينطوي ع� مما شخص غ�ي الئق للعمل، كوضع قانوين
ن  ، و�جب أن تضع قوانني ن ص�ي ن اجتما�ي أو تأمني ن تقد�م مساهمات تأمني ي أن ُ�طلب من المتطوعني

استحقاقات. ال ينب�ن
ا �سمح  وط� ي العمل  ةمشاركبالالرعا�ة االجتماع�ة �ش

مدى تأث�ي توضح األمثلة التال�ة  35. منافعالدون فقدان  التطو�ي �ن
�عات سن القانون ع� المتط�ع و   المحتملة: للمشا�ل  �ستج�ببعض البلدان ��ش

 
 قانون العمل

. الممل�ة المتحدة•  ن قانون العمل والعمل التطو�ي  قانونإن : �قدم مثال الممل�ة المتحدة إرشادات حول التفاعل بني
. و  ن ي الممل�ة المتحدة ال ينطبق ع� المتطوعني

 العمل التطو�ي إ� ومسؤول�ات العمل توسيع حقوق أن �عت�ب  ل�نهالعمل �ن
ن وقانون حقوق اإل�سان �شكل مبا�ش ع� المت ، ول�ن �مكن ممارسة ج�دة. ال ينطبق قانون مناهضة التمي�ي ن طوعني

ن نظ�� ي إذا كان المتط�ع �عمل لصالح ا رفع قضا�ا بموجب القانون األول و للمتطوعني
. �شكل عام، ال الحكومةكذلك الثاين

ن المتط�ع والمؤسسة.  ي بمعاي�ي معينة بني
ن ما لم �كن هناك عقد ��ن ي لألجور ع� المتطوعني ينطبق قانون الحد األدين الوطين

ن المتطوعكما إن  ي العمل" لعام  3 مشمولون بالقسم ني
ن ما وعمو . 1974من "قانون الصحة والسالمة �ن ، �مكن للمتطوعني

للممارسة دعم الذي تقدمه الحكومة الشكل من أشكال البطالة ك ت االحتفاظ بالرعا�ة االجتماع�ة الحكوم�ة و�دال 
ن تم معاملتهم  تنفقاتهم الشخص�ة، ما ي��د عن . عندما يتل�ت "المتطوعون" التطوع�ة بأجر و�خضعون لقواعد كعاملني

                                                       
3311.-IFRC, 2001, pp10  11-10، ص 2001،  التحاد الدو�ي لجمع�ات الصل�ب األحمر والهالل األحمرا . 
  ..2007م�س�فا،  -هادزي  34
 3515.-IFRC, 2001, pp13  7، ص 2001،  التحاد الدو�ي لجمع�ات الصل�ب األحمر والهالل األحمرا . 
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ي �طالب نافعبالمالعمل المعن�ة  ن موضع و ون بها. اليت ن والعاملني ي للمتطوعني
ي المحا�م ، شكعندما �صبح الوضع القانوين

تأيت
  36. لتبت ف�ه

ائب  قانون ال�ن
: رغم أن الحكومات الروس�ة اإلقل�م�ة تعمل ع� تط��ر س�اساتها وقوانينها الخاصة لتع��ز ودعم العمل روس�ا• 

، إال أن القانون  من غ�ي الواضح ما إذا كانت  فمثال . التطو�ي العمل عقبة أمام �شكل ي ال يزال تحاداال الرو�ي التطو�ي
ن  .  القوانني ن ن والمتطوعني ن الموظفني ن أم ال بني �ب�ة الروس�ة تم�ي   37ال�ن

 
 التطو�ي  لالقانون�ة للعم التع��فات

�ــــع العمل التطو�ي من أجل تع��زە وتنظ�مه،  ي للمتط�ع خلق و�قرار من المتطلبات األساس�ة لت�ش
. 38الوضع القانوين

ي بفاإلقرار 
ە عن الموظف التطو�ي العمل القانوين ن ي 39مهم ألنه �ضمن حما�ة المتط�ع أثناء تقد�م الخدمات وتمي�ي

غ�اب . �ن
، تحاول بعض البلدان توف�ي الحما�ة أو النشاط واضح للعمل التع��ف ال  وادماجه للمتط�ع من خالل است�عابهالتطو�ي

". مع فئات أ ا قانون ن . �جب منع أر�اب  معا هذا له آثار إ�جاب�ة وسلب�ة و خرى مثل "الموظفني ع� تط��ر العمل التطو�ي
ن  للقطاع التطو�ي من خالل استخدامحدد المالوضع غ�ي سوء استغالل العمل عد��ي الضم�ي من  عمالة ك  المتطوعني

ي للعمل التطو�ي إ� خلق مشا�ل للمتط�ع: التع��ف غ�اب التوضح األمثلة التال�ة ك�ف �مكن أن يؤدي  . 40رخ�صة
 قانوين

 
ي �سج�ل "تقد�م خدمات تطوع�ة" ضمن أ�شطتها القانون�ة واجهت : كروات�ا• 

ا  -بعض المنظمات صع��ات �ن نظر�
، التع��ف غ�اب الل ي

 41"الخدمات التطوع�ة". المقصود بعبارة �شأن  ��حةلم تكن سلطات التسج�ل و قانوين
ي غ�اب : ف�ا�الت•  ، ألن التع��ف ال�عين ن ي لم تكن قادرة ع� سداد نفقات المتطوعني

ي أن منظمات المجتمع المدين
قانوين
ن العمل وقواعد الحد األدين لألجور. هذا ذلك كان سيتطلب توقيع عقد عمل، و  ن لقوانني   42بدورە س�خضع المتطوعني

 
وري. رغم اختالف مبادئ  ي للعمل التطو�ي أمر �ن

العمل التطو�ي من دولة إ� أخرى، إال أن لذلك فإن التع��ف القانوين
�عات �شمل المبادئ األساس�ة التال�ة:   معظم الت�ش

 متط�ع. سمات ال• 
 تطوع�ة. النشاطات الأنواع • 
ي الخدمات التطوع�ة. • 

 متل�ت
. لم �هامفغ�اب األجر كح��ة االخت�ار و •   لعمل التطو�ي
ي تنظ�م خصوص�ات عالقته بال• 

  43. مستف�د ح��ة المتط�ع �ن
 

�ــــع أ�ضا عدد  : منها ا من المعاي�ي األساس�ة األخرى، قد يتضمن الت�ش
ط ، وال ض ���ــــح العمالة أو العمل بأجر �عوّ التط�ع •   إليهماأن يؤدي �ش�ت
 للمحافظة ع� استقالليته �جب �شجيع العمل التطو�ي بدرجة معينة من االستقالل�ة عن السلطات العامة• 
وع �مكن  سب�ل التطو�ي إن العمل •  ن ام�ش ي تنم�ة المجتمع والح�اة االجتماع�ة وتلب�ة الفاعلة المشاركة من لمواطنني

�ن
 احت�اجات اإل�سان. 

. �عمل •  ام االجتما�ي ن  المتط�ع من أجل الصالح العام وع� أساس االل�ت
 العمل التطو�ي حقوق اإل�سان والمساواة. �عزز • 

                                                       
 . 6، ص 2005، ر�ستال، مارك، 14، ص 2005ن�سلون،  36
37UN Volunteers, 2009, p29   ،29، ص 2009متطوعو األمم المتحدة . 
 .p8 ,2005 ,ن�لسون 38
  ..2007م�س�فا،  -هادزي  39
 . 17، ص 2001،  التحاد الدو�ي لجمع�ات الصل�ب األحمر والهالل األحمرا 40
  ..2007م�س�فا،  -هادزي  41
  ..2007م�س�فا،  -هادزي  42
  ..2007م�س�فا،  -هادزي  43
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م •   مجتمعات المعن�ة. العمل التطو�ي حقوق وكرامة وثقافة ال�ح�ت
 • . ن ن ع� أساس تكافؤ الفرص وعدم التمي�ي  توظ�ف المتطوعني
  44. االجتماع�ة العمل التطو�ي من المبادئ االجتماع�ة الد�مقراط�ة والتعدد�ة والتشارك�ة والرعا�ة�ستو� • 

 
ي وصف العمل التطو�ي التع��فات األ��� شموً� ومرونة ممكنة اقانون إطار من األهم�ة بمكان أن يوفر 

ن �ن لمتطوعني
. ع� سب�ل المثال:   والنشاط التطو�ي

ي  نشاطاتمن المجموعة  عبارة عن "العمل التطو�ي  �قوم بها األفراد أو الجمع�ات أو ال��انات القانون�ة من أجل  اليت
 . ودون ن�ة تحقيق مكاسب مال�ة خارج إطار أي عالقة عمل أو تجارة أو خدمة مدن�ة" ،االخت�ار الحر بالصالح العام 

 
ن آلخر  منحالفرد الذي �هو  : "المتط�ع  ،دون توقع تع��ض بانتظامأو  ،باخت�ارە الحر وقته وعمله ومهاراته من حني

ي  ،العامة أو مهامه كمتط�ع للمنفعةواجبه سداد المصار�ف المعقولة و�دل اإلقامة إلنجاز  سوى
�شكل فردي أو �ن

 ا أو غ�ي ر�ح�ة أو ك�انات عامة وطن�ة أو دول�ة". ار منظمات غ�ي حكوم�ة مسجلة رسم�إط
 

، ول�س بضاعتهم، أموالهم أو وقتهم وعملهم ومهاراتهم �منحون�شمل هذە التع��فات مشاركة الرجال والنساء الذين 
قد �فعلون ذلك و من أي ن�ع أو بموجب القانون.  ق� دون إ�راە أو ، �سه�التمن سلع أو أموال أو دون مقابل ، مرافقهم

ن واآلخر، إما  ن الحني من أجل الصالح  ،أو غ�ي رسم�ة ةا التفاق للتعاون مع منظمة رسم�وفق ،بانتظامأو �شكل متقطع بني
ي بلدانهم سواء ول�س فقط من أجل مصالحهم الخاصة،  ،العام

ي الخارج. ال �عمل الم�ن
ب تط�ع لتحقيق مكاساألصل�ة أو �ن

ور� ا ودعم ،مال�ة، رغم أنه قد يتل�ت تع��ضا معقوال   إلنجاز مهمته كمتط�ع.  ا �ن
 

ي العمل التطو�ي  الجدير بالمالحظةمن 
نامج التطو�ي ال، مما �شكل س�اق إن وجد أن ل�ل بلد تار�خه الخاص �ن .  �ب ي الوطين

ي (المعروف أ�ضوحالة التنم�ة وت ،يتم تحد�د الس�اق من خالل العوامل المؤثرة التال�ة: سوق العمل
ا طور المجتمع المدين

) والق�ادة الس�اس�ة والدين�ة والمدن�ة واإلطار االجتما�ي واالقتصادي والس�ا�ي والتقال�د الثقاف�ة  باسم القطاع التطو�ي
ي ذلك 

ن  السكانعادات بما �ن ي تكي�ف التع��فات القانون�ة للعمل التطو�ي لت45األصليني
  46الس�اق المح�ي  الئم. لذلك ينب�ن

 
ي ال

ي س�اق �ن
فت�جب أن  ع� سب�ل المثال، العرا�ت �عات بالتن�ع الواسع  ع�ت ي تتم بالفعل ع� للنشاطات الت�ش التطوع�ة اليت

ي و  ،مستوى المجتم�ي ال ل أو المسجد أو سو  -وحيت ع� مستوى األ�ة  ،ال�ي السكين ن ي الم�ن
. كما �جب أن �ش�ي ما شابهاء �ن

�ــــع  ي تواجه حد�اتع� حد سواء، نظرا للتبوض�ح إ� الرجال والنساء الت�ش ي  اليت
اك النساء �ن ي العمل إ�ش

التطو�ي �ن
من أجل �سل�ط الضوء ع� الدور الرئ��ي للشباب  الحد األدين لسن المتط�ع تحد�د �مكن و المجتمعات المحافظة. 

اف به.  ي القطاع التطو�ي واالع�ت
ي �ن

 العرا�ت
 
وط قانون�ة للعمل التطو�ي  وضعتحتوي القائمة التال�ة ع� أمثلة محددة حول ك�ف�ة ق�ام دول مختلفة بتع��ف و و  �ش

ا للمبادئ الرئ�س�ة الخمسة الموضحة أعالە �عاتها الحال�ة وفق� ي ��ش
ي نطاقها وخصوص�ة عموما تختلف و�ي  ،�ن

�ن
 متطلباتها: 

 
 (من الذي �عّد متطوعا؟)  سمات المتط�ع

ي ليتوان�ا  ،ع� أن التط�ع �مكن أن �قوم به مواطنو ليتوان�ا تحد�دا : ينص القانون ليتوان�ا• 
، واألجانب الموجودون �ن

  47. و�ي األمر إال بموافقة  ،ا عام 16لذين تقل أعمارهم عن أن يتط�ع اال �مكن و ، ةليتوان�ال جنس�ةال �مل�ون الوالذين 
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، �كون المتط�ع شخصجمهور�ة التش�ك•  ا للقانون التش��ي إذا تم تقد�م الخدمات من العمر عاما  15فوق  ا ا طب�ع�: وفق�
ي جم

ي الخارج. عام 18هور�ة التش�ك، أو أ��� من التطوع�ة ع� أرا�ض
  48ا إذا تم تقد�م الخدمات �ض

، �مكن أ�ضا  ذوي األهل�ة القانون�ة المحدودةبل  فحسب،يتناول القانون التط�ع القا��ن ال : (هنغار�ا) المجر •  . و�التا�ي
ة أن �قوم ب   49حما�ة إضاف�ة. إجراءات تطو�ي مع مراعاة عمل لذي األهل�ة القانون�ة المحدودة والقا� فوق سن العا�ش

 
 النشاطات التطوع�ةأنواع 

ال�ا•  وعهو سب�ل  التطو�ي العمل  : أس�ت ي �شارك المواطن  م�ش
االحت�اجات البيئ�ة النشاط االجتما�ي لسد من خالله �ض

ي منصب كان �شغله سابقا موظفون 50لمتط�عاف�د المجتمع و �عمل وهو واالجتماع�ة لإل�سان. 
ي وضع المتط�ع �ض

. ال ينب�ض
ي أثناء المتط�ع ق�ام �جوز بأجر، وال 

ض  ،الحروببعمل إضا�ض   51. ر��ي أو الق�ام بنشاط  ،أو نقص الموظفني
از�ل•  ي يؤديها شخص طب��ي لالنشاطات بدون أجر، و التطو�ي ع�  العملن �قت� : �جب أال�ب ك�ان عام أي   صالحاليت

تقد�م  غرضها ، تكون أهدافها مدن�ة أو ثقاف�ة أو تعل�م�ة أو علم�ة أو ترفيه�ة أو اجتماع�ة ر�ح�ةأو منظمة خاصة غ�ي 
 . 52المساعدةالدعم و 

تغال•  ض تق��بال�ب ورة : تقر جميع القوانني ض  الشعبلصالح  التطو�ي الق�ام بالعمل ا ب�ض قانون ك، ول�ن بعض القوانني
تغال، تحدد أ�ض ، فإن . وفق53للشعبالمف�دة العمل ا مجاالت ال�ب تغا�ي ي  هو الذي �صبالتطو�ي  النشاطا للقانون ال�ب

�ض
شدا مصلحة المجتمع  �قر و . 54والتناغم ،والمسؤول�ة، والمكافأة ،والتعاون ،والتضامن ،بمبادئ تع��ز المواطنة الحرةمس�ت

تغا�ي للمتط�ع أ�ضتع�� مج، مش�ي  ا ف القانون ال�ب إ� أن الخدمات التطوع�ة �جب أن تكون  ا بالنشاط المنظم والم�ب
  56عائل�ة. العرض�ة أو الالمتفرقة أو  األعمالال �شمل التع��ف و . 55بانتظام أن تتمجوه��ة و 

 ،والرعا�ة االجتماع�ة ،: العمل االجتما�ي للمجتمعالتال�ة ع� أنها مف�دة  النشاطاتأ�ضا  ا رومان�: �عّرف قانون رومان�ا• 
ي والتعل��ي و والنشاط  ،والرعا�ة الصح�ة ،وحما�ة حقوق اإل�سان

�ويالثقا�ض ي  ال�ت ي والخ�ي ي والدييض
والعل�ي واإل�سايض

ي  ي والبييئ
.  وال��ا�ض   57والمجتم�ي

ي للعمل الإسبان�ا• 
وع أو برنامج ملموس تم 1996تطو�ي (: ينص القانون اإلسبايض ي إطار م�ش

) ع� أن يتم أداء التط�ع �ض
ي  األعمالتط��رە من قبل المنظمات غ�ي ال��ح�ة العامة أو الخاصة. �جب أن تكون 

الرعا�ة مجاالت ذات أهم�ة عامة �ض
تنم�ة االقتصاد�ة وحما�ة البيئة االجتماع�ة والشؤون المدن�ة والتعل�م والثقافة والعلوم وال��اضة والرعا�ة الصح�ة وال

 . ي والعمل التطو�ي
  58وتع��ز المجتمع المديض

ي أنه ال  مضافا  نشاط التطو�ي ال: �جب أن �كون هولندا•  أن يواجه األخ�ي أي �جوز للنشاط العام للمستف�د، مما �عيض
ي حالة اتخاذ قرار تطو�ي ب�نهاء النشاط. 

ة �ض   59مشا�ل خط�ي
ي ال �عت�ب القانون: كولومب�ا•  ف  ا ف��د �ولوميب ي  كبالمتط�ع الذي �شار رسم�ا أو قانون�ا من نوعه ألنه �ع�ت

العمل ا�شطة �ض
ي الحالة ال�ولومب�ة. و�التا�ي فإن نص القانون �غ�ي 

التطو�ي غ�ي الرسم�ة. ال ُ�فهم الطابع غ�ي الرس�ي ع� أنه فو�ض �ض
ا أوسع من مفاه�م 

�
العمل ال يتناسب مع تصن�ف  عل�هو  ،رد�ة والجماع�ةالخاصة بالمبادرة الف التطو�ي العمل نطاق

 . 60قانونا رس�ي أو غ�ي الرس�ي كالتطو�ي  
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ي الخدمات التطوع�ة
 متل�ت
ي ع� أن المستف�د من رومان�ا• 

�ش�ي إ� و  ا،ا أو قانون�ا طب�ع�التطو�ي �مكن أن �كون ك�انالعمل : ينص القانون الرومايض
. كما ينص القانون ع� أن "العمل أن المنظمة المض�فة قد �ستف�د من  ي  و ذ التطو�ي العمل التطو�ي

اال�تفاء الذايت
ي إطار العالقات مع ال��انات القانون�ة، العمل الجاري والمتفرق، باستثناء 

عالقات العالقات األ��ة أو والخاص ب�ض
ا و�التا�ي تعد عمال الصداقة أو الجوار، ال   61هذا القانون". ال �شملها تطوع��

ي بان�اإس• 
ي القانون اإلسبايض خارج المنظمات غ�ي ال��ح�ة العامة أو الخاصة، ع� الجاري التطو�ي  أ�ضا العمل: �ستثيض

  62سب�ل المثال ألسباب عائل�ة أو بحكم الصداقة أو الجوار. 
، ُتمنح ال: وفقفر�سا•  ض الذين � منافعا للقانون الفر��ي ي الفر�س�ة فقط للمتطوعني

عملون لحساب والحما�ة ع� األرا�ض
، ل�نهم يتلقون المعاملة  ض ض مسجلني ض أو حكوميني ي أما�ن أخرى بغض النظر عن ن�ع نفسها مستف�دين غ�ي ر�حيني

�ض
ض صندوق �جب أن يتوالها متطوعون.  و أ. كما ينص القانون ع� أن الوظائف اإلدار�ة كرئ�س 63المستف�د   64أمني

المنظمات غ�ي الحكوم�ة المسجلة أو الوحدة اإلدار�ة/الوحدة الفرع�ة التابعة ع� : ينطبق قانون التط�ع بولندا• 
 . المستف�دون التجار�ون أو ال��انات األخرى من العمل التطو�ي تحت  يندرجللحكومة المستف�دة من العمل التطو�ي

ض العمل و  ض ال يتم تنظ�م األفراد المستف�دين �شكل منفصل. العمالةقوانني ي حني
  65، �ض

ض لتقد�م  انتظاما أو بمة تطوع�ة) �ي منظمة تعتمد أح�انالمستف�د (منظفإن ا للقانون ال�ندي، : وفقكندا•  ع� المتطوعني
  66خدمات للمجتمع. 

، هلصالح المتط�ع أو أحد أقار�جرى ا للمصلحة العامة إذا �ال �عت�ب تطوعالعمل : ينص القانون الهنغاري ع� أن هنغار�ا• 
محكمة أو سلطات أخرى، أو إذا اتفق الطرفان ع� عالقة من قبل ا لقانون، أو إذا كان مطل��بموجب ا لزما إذا كان ذلك م

ي مواد منفصلة. ينظم القانون توف�ي 
قانون�ة مختلفة. �حدد القانون كذلك تفاص�ل مثل هذە االتفاقات غ�ي التطوع�ة �ض

أنواع معينة من ال��انات القانون�ة أو "المنظمات المض�فة"، مثل  مظلةالتطوع�ة للصالح العام" تحت  النشاطات"
ي المجاالت االجتماع�ة والصح�ة 

منظمات النفع العام والمؤسسات الحكوم�ة ومقد�ي الخدمات العامة أو الخاصة �ض
ي أ التطو�ي بالعمل المجاالت الثقاف�ة واألقل�ات. ينص القانون �احة ع� عدم المساس و والتعل�م�ة 

نواع أخرى من �ض
ي أ�ض ل�ن. و العملالمنظمات أو مجاالت   تطالا أن الفوائد والحما�ة الشاملة الممنوحة من خالل هذا القانون ال هذا �عيض

ي المسجلة ال تتمتع بوضع . نظر التطو�ي العمل أنواع أخرى من 
منفعة الا ألن أ��� من نصف منظمات المجتمع المديض

ي ومتطوعيها.   عامة، فإن هذا القانون ال �غ�ي ال
ي تعمل مع كما غالب�ة منظمات المجتمع المديض �لزم القانون المنظمات اليت

ض بالتسج�ل لدى الوزارة  ي  المعن�ةمتطوعني ي قد يتم رفض ورسم�ة تحدد إجراءات مفصلة اليت وط اليت للتسج�ل وكذلك ال�ش
ض وأن تحتفظ بال المنظمة سجال تد�م . �جب أن بموجبها  التسج�ل ب�انات لمدة خمس سنوات بعد لجميع المتطوعني

ض  ر�ما �كون القانون . التطو�ي العمل إدار�ة باهظة ع�  . يبدو أن هذە المتطلبات تضع أعباءً بها  انتهاء عالقة المتطوعني
ي تنظ�م عالقة الهنغاري ف��د

   67بمثل هذە التفاص�ل.  التطو�ي العمل ا من نوعه �ض
ي مناطق تختار وتدرب : تعتمد الدولة منظمات معينة (�س� "المنظمات المفوضة")، جمهور�ة التش�ك• 

ض �ض المتطوعني
ي "المنظمات المستقبلة". �جوز لسلطات الدولة ووحدات

التنظ�م�ة والسلطات  ها معينة وتوقيع العقود معهم وتعيينهم �ض
ي اإلقل�م�ة استخدام الخدمات 

ي والهيئات اإلدار�ة لوحدات الحكم الذايت
التطوع�ة ضمن األغراض المنصوص عليها �ض

ي هذە الحالة 
ي منظمات مختلفة  ول�نوضع المنظمات المستقبلة. تكتسب القانون، و�ض

ض الذين �عملون �ض آالف المتطوعني
ف بهم أو  النشاطاتأو خارج إطار مثل هذە  ض غ�ي المنظمة غ�ي مع�ت القانون. كما ينص القانون التش��ي ع� أن بمحميني

  68خدمة العسك��ة أو الخدمة المدن�ة البد�لة �قع خارج نطاق الخدمات التطوع�ة. أداء ال
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 تع��ض: الح��ة االخت�ار و 
ي إطار اإليثار والتضامنإسبان�ا• 

ي ع� أن التط�ع �جب أن يتم بح��ة �ض
ام  ،: ينص القانون اإلسبايض ض ول�س من منطلق ال�ت

 . ي
  69شخ�ي أو واجب قانويض

  70خدمات غ�ي مدفوعة األجر بناًء ع� قواعد القانون.  بمحض اخت�ارە: المتط�ع هو الشخص الذي يؤدي بولندا• 
ال�ا•    اخت�ار  مسألة التط�ع: أس�ت

�
  71. دوما

ي مؤسسة الممل�ة المتحدة• 
بخالف التكال�ف  ا نقد� ا مردود، ال يتل�ت ر بح�ةغ�ي / ذات نفع عام: المتط�ع هو أي عامل �ض

  72. الحد األديض لألجور أو ال�فاف ُتع�ض من  ،عين�ة بخالف السكن منافعوأي ة الم�وفالفعل�ة 
 

ي 
ض المتط�ع والمتل�ت  العالقة بني

ي رومان�ا رومان�ا• 
  73. ا (مكت��ا)تح����شكل �جب أن يتخذ و  ،تعاقد�ة سمة ذو : التط�ع بموجب القانون �ض

ضة �جب أن �كون لديه بموجب هخدماتقانونا : �قدم المتط�ع جمهور�ة التش�ك•  م مع منظمة مفوَّ نموذج  ا عقد م�ب
ة األجل  خ�ي  ي حالة الخدمة التطوع�ة قص�ي

ي حالة الخدمة التطوع�ة ط��لة األجل أو �ض
ي ال�ض

  74خارج. �ض
ومكانه  ،: يوفر القانون الهنغاري إرشادات عامة فقط �شأن ما �جب أن �حت��ه عقد المتط�ع: طب�عة النشاطهنغار�ا• 

ينص ع� أن العقد �جب أن �كون كما .  العقد المقدمة للمتط�ع ونتائج إنهاء تع��ضات قت المخصص للعمل والو وطول ال
ي بعض الحاالت 

ا �ض ة أ�ام ع� األقل (منها كتاب�� ض الذين تقل للمتطو الحد األق� يومان عندما يتم التط�ع لمدة ع�ش عني
ض ذوي األهل�ة القانون�ة المحدودة) ،ا عام 18أعمارهم عن  عندما و عندما �حصل المتط�ع ع� المخصصات و  ،أو البالغني

ي تتطلب رخصة بناء  ي أعمال البناء اليت
ي الخارج و  ،�عمل المتط�ع �ض

عندما �كون حق أي من و عندما يتم تنف�ذ النشاط �ض
ا  ي اإلنهاء الفوري مق�د�

ض �ض ض أخرى ذلك. عندما �طلب المتط�ع وعندما تتطلو الطرفني   75ب قوانني
ي حالة استمرار الحدث أل��� من أسب�ع، �جب ع� ليتوان�ا: • 

، أو �ض ض ض متتاليني إذا قدم متط�ع خدمات أل��� من يومني
ها من المعلومات ،العملون�ع  ،ر�ــــخ م�الدەأوت ،المنظمة �سج�ل اسم المتط�ع ي وغ�ي ي السجل واإلطار الزميض

كما �جوز .  �ض
ض الحصول   76. التعاقد ا نماذج للتسج�ل و أ�ض القانونوفر يالطلب.  عند ع� عقد مكتوب  ألي من الطرفني

ي االتفاق البولندا• 
ي النطاق والمدى والوقت المحدد �ض

ا ع� حتوي أ�ض�ي �جب أن ذ: يتم تنف�ذ الخدمات التطوع�ة �ض
م المستف�د بتقد�م عقد مكتوب و�صدار تأهاء تاإلنبند  ض ي ي. بناًء ع� طلب المتط�ع، �ل�ت   77خدمات المتط�ع. ب�د كتايب

تغال•  نامج تطو�ي �حدد نطاقال�ب شد ب�ب ض المتط�ع والمنظمة �جب أن �س�ت تغا�ي ع� أن العالقة بني  : ينص القانون ال�ب
تقي�مات و النظم الداخل�ة للمعلومات والتوج�ه و  ،مدة وأشكال اإلنهاء الو ، معاي�ي المشاركة فيها و  ها ومواقع األعمال،

منح �جراءات �س��ة المنازعات و و وقضا�ا المسؤول�ة  ،تغط�ة المخاطر و التدر�ب  �شاطات و�عداد ج منتظمة للنتائ
  78شهادات. بطاقة تع��ف و المتط�ع 

�ة : ب�ان الطب�عة اإليثار�ة ع� أقل تقدير  : �جب أن تتضمن االتفاق�ة المكت��ة ما ��ي إسبان�ا•   ،التطو�ي  للعملالخ�ي
ض  ووصف التدر�ب المصمم  ،التوقيتاتو  ،والدور  ،ووصف النشاط التطو�ي  ،وقائمة الحقوق والواجبات ل�ال الطرفني

ي ملمساعدة ال
  79. ەوأسباب إنهاء ة العقد ومد عملهتط�ع �ض

از�ل•  ض المتط�ع والمستف�د: رقم ه��ة ال�ب  ورقم ،هوعنوان ،هاسمو  ،المتط�ع: �جب أن تتضمن االتفاق�ة الموقعة بني
ض  ،ووصف النشاط التطو�ي  ،وعنوان المستف�د  ،ورقم التسج�ل ،ههاتف   80ع� العقد الشاهد معلومات و  ،وتوقيع الطرفني
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 والحوافز التع��ض
ض  ض واضح بني بدون أجر العمل الطو�ي  سمات�جب أن �سمح التع��فات القانون�ة للمتط�ع والنشاط التطو�ي بتمي�ي

ي تنطبق ع� "وحما�ة . �حتاج المتط�ع إ� معاملة بأجر العمل سمات و  هذا و بأجر".  العاملقانون�ة تختلف عن تلك اليت
ي �شارك فيها من  وري لحما�ة المتط�ع والمنظمات اليت التطبيق المحتمل لبعض أحكام قانون العمل والرعا�ة سوء �ض

ائب ع� النحو المذكور  ي  االجتماع�ة وال�ض
ي هذا الصدد، ف �ض

 للعملالما�ي  المردود غ�اب �ي إن أهم قض�ة أعالە. و�ض
. �جب أن يبدأ القانون  . ا من عملهمال�وال ينوي التكسب  ،أن المتط�ع ال �حصل ع� أجر مقابل خدماته بفرض�ةالتطو�ي

وري للمتط�ع ،النفقات المعقولةتغط�ة �جب تقي�م و  ي ال�ض
 ا أو عين��(نقد أو توف�ي الدعم المع��ش

�
شكل طعام ع� ، ا

ي االعتبار أن ال ،قامة وم�وف ج�ب)و�
�جب أن �كون من الناح�ة المثال�ة  هوأن ،تكال�فبعض تط�ع يتحمل ممع األخذ �ض

ي ذلك. 
ي وضع �سمح لهم بالتط�ع إذا رغبوا �ض

ض بغض النظر عن مواردهم المال�ة �ض   81جميع المواطنني
 

ي االمبادئ األساس�ة من 
ض المتط�ع والموظف، و . مقابل ما�ي من غ�ي لعمل التطو�ي هو أنه �ض ض بني هذا مهم ل�س فقط للتمي�ي

ام و  بل ي تحفزها النوا�ا الحسنة ول�س تحقيق مكاسب مال�ة. إذا تل�ت المتط�ع  السمةالح�ت الحق�ق�ة للعمل التطو�ي اليت
ي المجتمع ككل. �مكن أن تؤدي مثل هذە السقف ، فقد يؤدي ذلك إ� رفع مردودا معينا 

ض أقرانه و�ض ممارسات التوقعات بني
ء  ي العمل الذين ي��دون التأ�د من أن التط�ع ال ��ي

تهرب من للأو  ،بأجر  لعملإ� اإ� تدقيق أ��� �امة من قبل مفت�ش
�ب�ة. و  امات ال�ض ض ي طلب لالمتط�ع. �جب أن �منح القانون تغط�ة نفقات تم تأن  ا عمومال بأس  ل�ناالل�ت

لمتط�ع الحق �ض
ائب. �مكن أن معف�التع��ض �جب أن �كون هذا كما خدمات.  لل هتقد�مخالل  المستحقةتع��ض عن النفقات  ا من ال�ض

�ينما �جب أن �منح القانون و وكثافة الخدمات. نطاق اس �قحسب م�قت� هذا اإلعفاء ع� مستوى النفقات المعقولة 
  82. لمنظمة إ� االما�ي دعم تقد�م الكط��قة لالتع��ض  ا بالتنازل عن لحق للمتط�ع، �جب أن �سمح له أ�ضهذا ا

 
ض ضد الحوادثكالمنافع االجتماع�ة  تقع  ض الص�ي والتقاعد والتأمني  ةضمن نطاق عالقات العمل ألنها مرتبطة مبا�ش  ،التأمني

ي يتلقاهاألخرى تع��ض الأو أشكال  ،بالرواتب ض ا، و�التا�ي ال تغط�ه ا األفراد. ال �ستلزم التط�ع أجر اليت إن عادًة. هذە القوانني
ي الفوائد 

ي العمل التطو�ي العر�ض
ض أو الأو  ،االجتماع�ة ل�ست مشكلة �ض �مكن  ل�ن. و الطلبةقص�ي األجل أو تط�ع الموظفني

ض الذين �قدمون الخدمات ع� المدى الط��ل و�دوام  ماع�ةاالجت منافعتوسيع نطاق التدرس للبلدان أن  لتشمل المتطوعني
إعفاء الضمان االجتما�ي ع� نفقتها الخاصة، و�جب  منافعا للمنظمات لتقد�م خ�ار  القانون، �جب أن يوفر ا مومكامل. ع
ائب.  من انافع هذە الم   83أجرا و�جب أال تؤثر ع� وضع المتط�ع.  منافعاعتبار هذە ال�جوز ال كما ل�ض

 
ة اآلخ��ن. �مكن مساعدالرضا من لعمل التطو�ي مثل با المعن�ةوتكمل الدوافع قانون من أي  ا مهم ا الحوافز جزءتعت�ب 

ع تصم�م برامج تقدم حوافز للمتط�ع الفردي و  �عات حوافز فرد�ة  الللم�ش امج والت�ش لنقل كامنظمات. توفر العد�د من ال�ب
ي 
ي إ� المتاحف ،العام المجايض

اف الموصوف كما التكال�ف.  تغط�ة الحد األديض من أو  ،أو الدخول المجايض ي إن االع�ت
أعالە �ض

ا شكل من أشكال الحوافز ح�ث س�كتسب المتط�ع المساعدة الفن�ة �ي أ�ضو�ن حوافز لألفراد. هو شكل من أشكال ال
ي الق�ام بأ�شطته الجد�دة. 

ض للطلبة الحكومات فرصا للمنح الدراس�ة وقد أعدت مهارات جد�دة و�شعر بالراحة �ض الناشطني
ي الخدمة التطوع�ة. تُ 

ي الحا�ي �ض
عتمد الحوافز ل��ادة العمل التطو�ي ع� المستوى التنظ��ي �شكل كب�ي ع� اله�كل القانويض

ي أو 
�ب�ة للمنظمات التطوع�ة تعد و غ�ي الحكوم�ة.  المنظماتالذي �حكم المجتمع المديض  ا ممنظ�  ا نهجماإلعفاءات ال�ض

ض الا ض�مكن أ�كما .  التطوع�ةلتع��ز العمل التطو�ي والمنظمات  ا واضح ض المجموعات  تحسني حافز للمنظمات كتنسيق بني
  84للق�ام بذلك.  المهمةالدعم المناسب والمعلومات  تل�ت تعندما  �ةالتطوع ها لتوسيع برامج

 
ض   ي حالة العراق، فإن خلق حوافز للمتطوعني

�ب�ة �مكن أن �خلق مستوى من األمن ك�ض الضمان االجتما�ي واإلعفاءات ال�ض
ات للمتط�ع أثناء  ي حوافز عال�ة ف�ت ض  ال�فاءةالبطالة. كما �مكن أن توفر فرص التدر�ب والتط��ر المهيض ض العاطلني للعراقيني
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ض  وال س�ما  –لبطالة امست��ات ارتفاع . بالنظر إ� لتطو�ي من أجل االنخراط بالعمل اعن العمل  ي العراق،  -الشباب بني
�ض

ض عن عمل بتكلفة قل�لة  �ــــع �مثل فرصة لتوف�ي مستوى من الدعم للباحثني  لدولة. ع� افإن مثل هذا الت�ش
 
ض الحال�ة المتعلقة بالتع��ضات و و  . تغط�ة التكال�ف ف�ما ��ي أمثلة ع� القوانني ض �ب�ة والحوافز للمتطوعني واإلعفاءات ال�ض

عدم لعمل التطو�ي مع الحفاظ ع� لحوافز سن محاوالت بعض الحكومات ك�ب،  ُتظهر مجموعة متنوعة من األسال
 : كأجر   ا تع��ض المتط�ع ماد�

 
ال�ا•    85ر. بأج: العمل التطو�ي غ�ي مدف�ع األجر وال �حل محل العمل أس�ت
ي ك( هنفقات تغط�ةا عن خدماته، ول�ن �جب : قد ال يتل�ت المتط�ع تع��ضإسبان�ا•  أثناء  تكبدها التدر�ب والمعدات) اليت

ض الص�ي  ض ضد الحوادث والتأمني ، 86الخدمة التطوع�ة عن ط��ق التأمني ي محاولة لتوف�ي حوافز إضاف�ة للعمل التطو�ي
. �ض

ض خصومات ع� رسوم النقل العام ودخول المت   87حف. اتقدم الحكومة للمتطوعني
ض ت: الوال�ات المتحدة•  ي حالة عدم جب معاملة مدفوعات المتطوعني

، �ض . و�التا�ي ض  �شكل مشابه لمدفوعات الموظفني
ائب الف�درال�ة/الوال�ة، �جب  ض ال�ض ي قوانني

ائب. عادة ما يتم التعامل مع بدل المع�شة  است�فاءوجود استثناء �ض ال�ض
�بة  ة خاضعال��ــح" غ�ي دون الم�وفات "إن تغط�ة العين�ة ع� أنها أجور.  منافعما بعد الخدمة وال منافعوالرواتب و  لل�ض

  88بالخدمات التطوع�ة.  ةإذا كانت النفقات مرتبطة مبا�ش 
ي أي شكل من أشكال الدعم الما�ي فر�سا• 

تخضع و . 89: المتط�ع شخص �ساعد منظمة أو جمع�ة غ�ي حكوم�ة دون تل�ت
وع قانون تغط�ة تمبالغ  ي حالة عدم وجود مستندات داعمة. بموجب م�ش

�بة فقط �ض الخدمة سسة مأكال�ف السفر لل�ض
ائب.  تع�ض المدن�ة التطوع�ة،  ض من ال�ض   90رواتب المتطوعني

ائب سوى بدل المصار�ف وتكال�ف السفر. ألمان�ا•  �ب�ة المتاحة للمؤسسات ال تنطبق : ال ُ�ع�ض من ال�ض اإلعفاءات ال�ض
ض  �ة ع� المتطوعني   91. الخ�ي

،  العملالنفقات المرتبطة ب: إذا كان المستف�د غ�ي قادر ع� تع��ض المتط�ع عن هولندا • �طالب �جوز أن التطو�ي
ي من المبلغ  �يب : المنفعة العامة و الاألخ�ي بخصم �ض ض طني �ب�ة إذا تم است�فاء �ش دفع مستحق الدفع أمام السلطات ال�ض

  92لمصار�ف. المتط�ع ل
ط أ: �سمح القانو هنغار�ا•  ض بالحصول ع� مكافأة �ش من  %20 تع��ضلهذا ال  يتجاوز المبلغ السنوين ال ن للمتطوعني

  93. ةالسائد ةاإللزام� ةالحد األديض لألجور الشه��

ي حق ا: ينص القانون ع� رومان�ا• 
وط فخ��ة والم�دال�ات والمكافآت وفقاأللقاب الالفوز بلمتط�ع �ض   94. القانون�ةا لل�ش

. تمنح الجائزة هندوراسال•  ا لقادة مجموعات ا وامتنانتقدير : �منح مكتب الرئ�س جائزة وطن�ة سن��ة للعمل التطو�ي
ض و  ض فاع�ي الخ�ي المتطوعني   95بمساهماتهم المهمة. التع��ف مما �عمل ع�  بالعمل التطو�ي وطن�ا والمتفانني

و•  اف باألفراد والمنظمات ب�ي ض شكً� من أشكال االع�ت ي للمتطوعني .  المعن�ة بالعمل ال: يوفر السجل الوطيض كما تطو�ي
ض ح�ث تمنح المنظمة التطوع�ة أو المستف�دة  ي قدمهابللمتط�ع تأي�دا �دعو القانون إ� اعتماد المتطوعني  . 96الخدمات اليت

تغال•  تغا�ي أن المتط�ع �حق له الحصول ع� بطاقة ه��ة تتضمن انتمائه التنظ��ي من : ال�ب الجوانب الف��دة للقانون ال�ب
م ب ض ي لتإن . أدائهون�ع النشاط الذي ال�ت نظام وضع العمل التطو�ي مكلف ب�صدار هذە البطاقات و  شجيعالمجلس الوطيض
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ي جميع أنحاء البالد. تو العمل لتتبع 
ا للمتط�ع شكال التطو�ي �ض ا بعملهم وتذك�ي  العرفانمن أشكال  فر البطاقات أ�ض�

  97. الرسم�ة المكفولة لهمبالحقوق 
 

 هوواجبات حقوق المتط�ع
ض اتعت�ب  امج ذات اله�ا�ل  القانونينظمه ئا ا شيالمنظمة والمتط�ع أ�ضلعالقة بني ي ال�ب

رسم�ة خاصة ف�ما يتعلق بحقوق ال�ض
ض  واجباتو  ض  ،الطرفني ي العد�د من القوانني

ض المتط�ع والمنظمة هو سمة متكررة �ض ي وضع 98والعقد بني
. يتمثل التحدي �ض

ي االعتبار الواقع االجتما�ي واالقتصادي لل
ي �شارك فيها بتط��ر قواعد عمل�ة تأخذ �ض بلد و�سمح للمتط�ع والمنظمات اليت

ا للقدرات واالحت�اجات. العمل    99بمرونة وفق�
 

: االنتماء إ� منظمة؛  القانونع� سب�ل المثال، قد �حدد  ي
؛  المعاملةحقوق المتط�ع �ض ض افدون تمي�ي ظروف ب التمتع؛ االع�ت

اجتماع�ة (ع� النحو  منافع؛ و/أو الحصول ع� تع��ضات و عمل آمنة وصح�ة؛ الحصول ع� التدر�ب المناسب للمهمة
ض  ي  المبني

  100أعالە).  �ض
 

ي تكافؤ الفرص أمرا مهم تحد�د �عت�ب 
ي حقوق المتط�ع �ض

ي ضوء  ةالعراق� الحالةا �شكل خاص �ض
الذي المحافظ العرف �ض

ي  الحروب�شكل خاص، والعنف و  النسويثبط التط�ع ي ة. ومن شأن  شهدتها الداخل�ة اليت أن كهذا   قانونالسنوات األخ�ي
ض ضد المتط�ع ع� أساس الجنس أو الطائفة/الدين، مما ي��د من فرص التط�ع  ي ضمان عدم التمي�ي

لنساء أمام ا�ساعد �ض
ض �ما أن البطالة ال تزال مرتفعة و االستقطاب.  خفضو�حتمل أن �عمل ع� سد االنقسامات المجتمع�ة و  لشباب ا بني

� ، ي
، توفر أمانا إضاف�ا اجتماع�ة  منافعع� تقد�م تع��ضات وتدر�ب و  التطوع�ةجب أن �شجع القانون المنظمات العرا�ت

ي للمتط�ع. و  ض المتط�ع والمستف�د، �جب أن  ل�نو�مكن أن تؤدي إ� التط��ر المهيض أخذ �عند تنظ�م تفاص�ل العالقة بني
ض االعتبار درجة القانون  ض العدرسم�ة  الال بعني ي تم�ي ، وخاصة ع� مستوى اليت ي

ي الس�اق العرا�ت
�د من حاالت التط�ع �ض

 .  المجتمع المح�ي
 

ي المتط�ع  من واجبات ها اليت ي القانون �مكن تأط�ي
ي  �ض

ام المنظمة اإل�فاء: ما �أيت اماته تجاە المنظمة؛ اح�ت ض  حما�ة ��ة ؛بال�ت
ام حقوق المستف�دين؛ ضمان حسن استخد المردود ؛ رفض المعلومات   101ام الموارد. النقدي؛ اح�ت

 
ض �احة إ� تنظ�م جميع واجبات العموما  ك التفاص�ل لينظمها عقد م، ال تحتاج القوانني  و�ناءً . التط�عتط�ع و�مكن أن ت�ت

ض من التط�ع، قد ت ض الحد األديض  ذكر ع� ن�ع معني هذا اإلطار ل�شمل توسيع . �مكن لها  ا إطارا عامتع�ي أو  للواجباتالقوانني
ر المتعمد أو غ�ي و . التطوع�ة ةوالمنظمالمتط�ع واجبات  ي أن �ح�ي األطراف الثالثة من ال�ض

�مكن لهذا اإلطار القانويض
ض  ،المتعمد  ي قد أ�ضا والمتطوعني ار أو اإلصابات اليت التط�ع ضمن نطاق واجبات ، �جب أن تندرج عموما . تطالهممن األ�ض

ار).  أمام مسؤول�ةال ي (العقود، األ�ض
ض ات الجممارسمن الو القانون المديض ك المتطوعني �دة، �جب ع� المنظمات أن ��ش

ي 
ض بول�صات �ض ي  ،التأمني ض وف  102يرتكبها المتطوعون. قد ور�ما تغ�ي أي شكل من أشكال اإلهمال اليت �ما ��ي أمثلة ع� القوانني

ي تحدد حقوق و   عالقة التط�ع:  واجباتالحال�ة اليت
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 حقوقال
ض وتكافؤ الفرص  عدم التمي�ي

ال�ا•  ض وتكافؤ الفرص.  : أس�ت ض مكافحة التمي�ي ام الواجب لقوانني ي التوظ�ف مع االح�ت
  103للمتط�ع الحق �ض

ض هنغار�او  ،جمهور�ة التش�ك•  ي تقد�م عدة : تضمن قوانني
تمتع المتط�ع بحقوق تكافؤ الفرص والمعاملة �ض

  104الخدمات. 
 

 ظروف عمل آمنة وصح�ةالتمتع ب
ال�ا•  ي أس�ت

ي العمل �ض
  105بيئة صح�ة وآمنة. : للمتط�ع الحق �ض

ي ل: بولندا• 
ض الرعا�ة الصح�ة ع� أساس  منافعلمتط�ع الحق �ض ض الص�ي العام و  قوانني ض ضد الحوادثالتأمني كما .  التأمني

ض الذين �قدمون ال ض ضد الحوادث للمتطوعني ض يومُ�لزم القانون المنظمة بتوف�ي التأمني ا. خدمات لمدة ال تقل عن ثالثني
المرتبطة بالخدمات المقدمة و�قواعد الحما�ة؛ و�ناًء  العامةة و �مخاطر الصحال�جب ع� المستف�د إخبار المتط�ع عن و 

ي 
ض �ض الفحوصات الطب�ة �شمل منفصل، �جب توف�ي ظروف آمنة وصح�ة  قانونع� القواعد المطبقة ع� الموظفني

ي مجال السالمة وال المعن�ة
ي والحما�ة الشخص�ة والتدر�ب �ض

ي مكان العمل. كما �ع�ي القانون للمتط�ع الحق �ض
نظافة �ض

.  قرار �ب�جب أن يتم هذا اإلعفاء  ل�نو  الواجباتإعفاء المستف�د من هذە    106خ�ي
، و�جب عليها توف�ي ظروف آمنة؛  �جوز : هنغار�ا•  ض ض رفض  و�جوز للمنظمات توقيع عقود التأمني الق�ام بنشاط للمتطوعني

ا مبا�ش    107لح�اة أو الصحة أو السالمة الجسد�ة. ا ع�ا �شكل تهد�د�
ي �جب أن �: رومان�ا•  ض الحقوق الدن�ا اليت ض ضد المخاطر األخرى من بني ض الص�ي والتأمني ض ضد اإلصابات والتأمني عد التأمني

ي رومان�ا. 
ض �ض   108تتضمنها عقود المتطوعني

ة من الممل�ة المتحدة•  ض : توجد مجموعة كب�ي .  النافذةالصحة والسالمة قوانني ض ال�ث�ي  ول�نلحما�ة العمال والموظفني
ض �مكن أن يتعرضوا لمخاطر جس�مة ل�ن منها ينطبق فقط ع� العمال بأجر.  ي أن المتطوعني احتمال افالت  مع ،هذا ال �عيض

، و�نص القسم المسبب  ض ي  3من العقاب. �قع ع� عاتق المنظمات واجب رعا�ة المتطوعني
من قانون الصحة والسالمة �ض

ي القانون. شب�ه بذلك ع� واجب  1974م العمل لعا
  109�ض

 
 التدر�ب

ال�ا•  ض بالتوج�ه والتدر�ب. أس�ت   110: �جب ع� المستف�د تزو�د المتطوعني
تغال•  ض حق : ينص القانون ع� ال�ب ي المتطوعني

ض تقد�م الخدمات التطوع�ة واالستماع �ض التدر�ب األو�ي والمستمر لتحسني
ي تؤثر ع�  . إليهم �شأن األمور اليت   111تط��ر العمل التطو�ي

ي تكل�فه الحق لمتط�ع ل: رومان�ا• 
نامج والحق �ض ي تط��ر وتنف�ذ ال�ب

ي المشاركة بنشاط �ض
.  بالعمل�ض ي ا لتدر�به المهيض   112وفق�

ض : بولندا•  .  �ج�ي ض   113القانون للمنظمات المستف�دة تغط�ة تكال�ف تدر�ب المتطوعني
 

 المصار�فتغط�ة 
ي للتكال�ف ع� النفقات  عة العامة لدفالقاعدتنص : الممل�ة المتحدة• 

أنها �جب أن تكون بمثابة تع��ض حق��ت
. ع�  الم�وفة ور�ة و العمل التطو�ي هاو كالفوات�ي مدعومة باألدلة ( -وم�وفة واقعا �جب أن تكون �ض   114). غ�ي
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ال�ا•  ي أس�ت ض عن م�وفات الج�ب اليت   115ن�ابة عن المستف�د.  �فها : �جب أن يتم تع��ض المتطوعني
تغال•  ض عن أي مبالغ ال�ب ي تع��ض المتطوعني

رها ع� النحو الواجب العمل ممارسة ينفقونها أثناء : ينب�ض إذا كان هناك ما ي�ب
ي  ي الحدود اليت

ي النها�ة.  ةالمعن� الجهةقررها ت�ض
  116�ض

ي نتجت عن  �جوز : إ�طال�ا•  ض عن النفقات اليت ي وضعتها المنظمة. ضمن الحد العملتع��ض المتطوعني   117ود اليت
 االستنساخالمكالمات الهاتف�ة والطوابع و كالم�وفة ع� تكال�ف معينة  نفقات التغط�ة بالمستف�د تكفل : يهولندا• 

  118. بالعمل التطو�ي  مما يرتبطوالنقل 
ا للقواعد المطبقة ع� وفق العملاليوم�ة المتعلقة بأداء  تع��ضاتنظمات تغط�ة نفقات السفر والالمع� : بولندا• 

ي 
ض ع� النحو المحدد �ض ض الموظفني   119ذات الصلة. القوانني

 
 االجتماع�ة منافعال

ض الحصول ع� إعانات البطالة ألمان�ا•  ا الذي تم أداؤە خاضعالعمل لم �كن ما هاء العمل تنعند ا: ال �حق للمتطوعني
 . ا�ات الضمان االجتما�ي   120الش�ت

ض  شمول: يتم فر�سا•  وتزو�دهم  ،نظام الضمان االجتما�ي لمدة تصل إ� أر�ــع سنواتبكل مسم�اتهم بالمتطوعني
ض االجتما�ي واستحقاقات    121النفقات.  تع��ضوالرواتب و  رعا�ة األطفالبالتدر�ب والتأمني

تغال•  ض لحق �: ال�ب ي حالة عدم خضوعهم لنظام الضماالتمتع بلمتطوعني
ض االجتما�ي التطو�ي �ض ن االجتما�ي نظام التأمني

ي التع��ضو  ،اإلجباري
ي حالة وق�ع حادث  منافعواإلعانات والمعاشات التقاعد�ة وال اتتل�ت

ي �حددها القانون �ض األخرى اليت
ي ظروف صح�ة وآمنة.  ،أو مرض أثناء التط�ع

  122والعمل �ض
ي حاالت التط�ع جمهور�ة التش�ك• 

ض �جب أن �سجلوا  �مكن أن، مد ط��لة األ ال: �ض تنص العقود ع� أن المتطوعني
ض التقاعدي إذا الللحصول ع�  ض التقاعدي الالمتطلبات القانون�ة، وأن تدفع المنظمة ع� األقل مقابل  ا ستوفو اتأمني تأمني
ي المتوسط. لالخدمات تقد�م األدىض إذا كان 

ي األسب�ع �ض
�ن ساعة �ض   123ما ال �قل عن ع�ش

ض طوعلمتل: الممل�ة المتحدة•  ي التط�ع طالما ني
ض عن عمل الحق ال�امل �ض  ا ستوفو ا الذين �طالبون بعالوات الباحثني

، وهما:  ض ض الرئ�سيني طني . �حق لألشخاص 124لحصول ع� عملهم الجاد ل) سعي2( للعمل، وفرونتأنهم م) 1(ال�ش
ي 
ي أن �دعو التط�ع إ� التشك�ك �ض

ض ع� مخصصات العجز التط�ع �شكل كامل. ال ينب�ض عدم قدرة الشخص ع�  الحاصلني
  125العمل. 

 
 حقوق أخرى

: �حتوي القانون الهنغاري ع� قواعد تتعلق بحما�ة الب�انات من خالل النص ع� أنه ال �جوز للمنظمة ال�شف هنغار�ا• 
ي القانون ذلك. 

ض ألطراف ثالثة ما لم �قت�ض   126عن المعلومات المتعلقة بالمتطوعني
ال�ا•  لتط��ر افرص و لدعم واإلدارة لوالمستوى المناسب  ،األدوار والمهام بوض�ح : �جب ع� المستف�د تحد�د أس�ت

ي  . و المهيض ض اف بمساهمات المتطوعني   127االع�ت
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 الواجبات
تغال•  ض عن الق�ام �جعل : ال�ب ض مسؤولني تغا�ي المتطوعني ي  أدائهوافقوا ع� بالعمل الذي القانون ال�ب ي ضوء التوقعات اليت

�ض
  128المستف�دين. أثارت 

ي االتفاق�ة المكت��ة. بولندا• 
ام جميع الواجبات المنصوص عليها �ض   129: ع� المتط�ع اح�ت

م : هنغار�ا•  ض بنفسه واالمتثال للقواعد القانون�ة ذات الصلة والمتطلبات المهن�ة واألخالق�ة عمله المتط�ع بأداء �ل�ت
ي عل�ه حما�ة أي ب�انات شخص�ة أو أ�ار تجاو وتعل�مات المنظمة المض�فة.  ها من المعلومات ال��ة اليت  �طلعر�ة أو غ�ي

  130. العملعليها أثناء أداء 
م : رومان�ا•  ض ي تنظمها والحفاظ ع� ��ة المعلومات وا المتط�ع بأداء المهام الموكلة إل�ه�ل�ت ات اليت ي المحا�ض

لمشاركة �ض
حها المنظمة وحما�ة  ي �ستخدمها. المعدات أو تق�ت   131اليت

. يتضمن يتطلب القانون : كولومب�ا•  ي الناتج المح�ي اإلجما�ي
ام  ذلكآل�ة لتحد�د مساهمات العمل التطو�ي �ض ض ا ال�ت أ�ض�

ي تحقيق هذا الهدف. 
ض بالتسج�ل وتنظ�م العمل�ة للمساعدة �ض   132مجموعات المتطوعني

تغال•  ام ال�ب خدمات والت�ف ن�ابة عن هاء التناوالقواعد الخاصة بالمستف�د واإلبالغ عند  النظم: ع� المتط�ع اح�ت
  133المستف�د فقط بناًء ع� اإلذن المناسب. 

: ما لم تكن المنظمات تقوم بعن السجل الجن �شف: الالممل�ة المتحدة•  ي
ض لموقف حش�د تاىئ يندرج ضمن  المتطوعني

ي مر االستثنااأل 
ض بال�شف عن ىئ طلب للحصول  للمنظمة . ال �مكنسجالتهم الجنائ�ة، ف�مكنها فقط مطالبة المتطوعني

ي ال �حق لمعظم المنظمات  السابقةتكشف اإلدانات  ها ق�اس�ة أو محّسنة ألنكشوفات ع�   ها من المعلومات اليت وغ�ي
ي تختار االطالع عليها  إجراء  أو  أو االحكام القضائ�ة السابقة، اإلداناتسجل عن االستفسار . �جب ع� المنظمات اليت

ي بموجب لسجالت الجنائ�ة أن تعمل لفحوصات 
. �جب أن تؤخذ اإلدانات �ض ض تكافؤ الفرص ف�ما يتعلق بالجناة السابقني

ة و�جب التعامل مع أي معلومات يتم ال�شف عنها ���ة تامة والتعامل معها  االعتبار فقط عندما تكون ذات صلة مبا�ش
ض حما�ة الب�انات.  ا لمبادئ قوانني   134وفق�

 
 المسؤول�ة

ض واألطراف الثالثة. األحكام العامة ل تنظم: فر�سا•  ض المتطوعني   135قانون المسؤول�ة المدن�ة العالقة بني
. حكام ا: تخضع قضا�ا المسؤول�ة الناشئة عن العالقة التطوع�ة أل رومان�ا•  ي

  136لقانون المدىض
ض تجاە األطراف الثالثة. تغ�ي قواعد المسؤول�ة العامة أ�ض: قطر•    137ا مسؤول�ة المتطوعني
ر الذي المنظمةالجمع�ة أو تكون : ف�ا�الت•  ا عن خطأ المنظمة أو إذا �حدث أثناء التط�ع إذا كان ناتج مسؤولة عن ال�ض

  138تحمل هذە المسؤول�ة. أقرت بكانت قد 
تغال•  ط القانون أن تال�ب ر ذكر : �ش�ت ر الذي �لحق بالمتط�ع وال�ض ض تغط�ة المسؤول�ة ف�ما يتعلق بال�ض اتفاق�ة المتطوعني

  139�شأن المسؤول�ة المدن�ة.  النافذة�ع ألطراف ثالثة مع مراعاة القواعد الناجم عن التط
ض إف ،�شأن المسؤول�ة تفص�ل�ة أحكامع� القانون  نص: يهنغار�ا•  المنظمة  بالغع� وجه التحد�د، �جب ع� المتطوعني

ض إذا كان  ر ب العمل المكلفني عن  �ةمسؤولالمثل هذا اإلخطار يواجهون المتطوعون الذين ال يتحمل ا. أدائه قد �سبب �ض
ي تحدث أثناء ار اليت ض المسؤول�ة للتع��ض عن األ�ض ار الناتجة. ُ�طلب من المنظمات المض�فة تأمني تقد�م الخدمات  األ�ض

ض المسؤول�ة �غ�ي أ�ا فقط إوقد �ستخدم متطوع ي يضذا كان تأمني ار اليت المنظمات تكون ها المتط�ع. ب سببتا األ�ض
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ي تلحق ب المض�فة مسؤولة عن ار اليت ر ناتج ل�نو  ،ثالثالطرف الاأل�ض قد  ،لمتط�ع"�عزى ا� اسلوك ا عن "إذا كان ال�ض
ي عقد التط�ع ول�س ملزم

بدفع تع��ض.  ا تطلب المنظمة بدورها تع��ضات من المتط�ع ما لم ينص ع� خالف ذلك �ض
ي �مكن إعفاء المنظمات المض�فة من المسؤول�ة فقط إذا تمكنت من إثبات أن  ر ناتج عن حدث خار�ب أو من  ،قاهر ال�ض

ار للمطالبة بالمتط�ع ذوي ا، قد �س� . أخ�ي ح�ا  لمتط�عامن ثابت سلوك  ي حال تع��ض عن األ�ض
  140. تهوفا�ض

ض ضد مسؤول�ة الطرف الثالث المتعلقة بأداء  لزم: �إ�طال�ا•  ض المتطوعني   141. أعمالهمالقانون المنظمات تأمني
ي تلحق بالمتط�ع سواء فّوضالقانون المنظمة الم: ُ�لزم جمهور�ة التش�ك•  ار الماد�ة أو الطب�ة اليت ض ضد األ�ض ة بالتأمني

ر المتعمد.  المتط�ع مسؤوال  �كون كما �سبب المتط�ع أو طرف ثالث.     142فقط عن ال�ض
ض اإلجباري ضد الحوادث ع� أي ن�ع من : �ُ لوكسمبورغ•  ي القطاع االجأنواع العمل طبق التأمني

القطاع و  ،تما�ي التطو�ي �ض
  143. المختلط

ار الماد�ة هولندا•  ض من األ�ض ض المتطوعني ي والجسد�ة : ع� المستف�د تأمني ي حال تاليت
. �ض حدث أثناء العمل التطو�ي

ار لطرف ثالث، �مكن لألخ�ي مطالبة  ي أ�ض
ض بالتع��ض المستف�د �سبب المتط�ع �ض �كون كل (و�شكل شخ�ي للمتطوعني

ض �شكل شخ�ي إذا كان ال��ان تجار�ا،أعضاء مجلس اإلدارة  �ا �ذا كان و  مسؤولني أعضاء مجلس  فال �مكن تحم�ل ال��ان خ�ي
ي أو بما يتجاوز قدراتهم أو مه تّ�فوا المسؤول�ة إال إذا  اإلدارة

  144مهم). ا�شكل غ�ي قانوىض
ض ع� فر�سا•  ض للمتطوعني ي االقتصاد�ة الناجمة عن االعوائق : ع� المستف�د توف�ي التأمني حدث أثناء أداء تإلصابات اليت

. العمل    145التطو�ي
ي عام قانون لأول صدر : الوال�ات المتحدة• 

مع قانون الخدمة التطوع�ة المحل�ة. ووسعت  1973لعمل التطو�ي �ض
ض  دعاوى اإلهمال  تنعمُ كما .  146التعد�الت الالحقة جهود التنسيق الوطن�ة وحدت من المسؤول�ة القانون�ة للمتطوعني

ي منظمة ضد المت
ي نطاق مسؤول�اتهم �ض

ض الذين ت�فوا �ض �ةطوعني ض �شكل صحيح أ ،خ�ي و أو وكالة حكوم�ة أو مرخصني
  147ا للقانون. مصّدق عليهم أو مؤمن عليهم وفق

ض مسؤول�ة الممل�ة المتحدة•  ي ب��طان�ا العظ� الحفاظ ع� تأمني
واجب دون إلزام بالعمل  رب: ع� أر�اب العمل �ض

ي ظروف معينة 
. الحظ مع ذلك أنه �ض ض ض المتطوعني ض الذين �عملون بموجب عقد و�تم يتواجد بعض تأمني المتطوعني

ض  ض وعاملني   148نظر القانون. باعتبارهم موظفني
 

ط القانون�جب أن �ش قبل  تهوخصوص�ات مشارك هواجباتو  هح�ث �جب إبالغ كل متط�ع بحقوق ،اإلفصاح متطلب �ت
 . ع� سب�ل المثال: 149اتخاذ قرار مستن�ي  منمكينه لت ،أن تبدأ 

 
  150هذە المعلومات. ع�  ا الحقاالطالع وتوف�ي إمكان�ة  الواجبات: �فرض القانون إبالغ المتط�ع بالحقوق و بولندا• 
  151. والمعارف�تساب المهارات ال لنشاط، وأي فرصةبا: ُ�لزم القانون المنظمات ب�خبار المتط�ع هنغار�ا• 
ةقبل  عملهوالسالمة والصحة المتعلقة ب ،القضا�ا اإلجرائ�ة �شأن: ع� المنظمات إرشاد المتط�ع ليتوان�ا•    152. المبا�ش
ي الذي تقدمه المنظمة و  التط�ع: �جب أن ينص عقد جمهور�ة التش�ك•  أي مخاطر االفصاح عن ع� التدر�ب التحض�ي

  153مرتبطة بتقد�م الخدمات. 
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 خالل العملالعمل التطو�ي 
ي و�سهل �جب أن �شجع  ، واليت ض ض العمل خطط التط�ع للموظفني المسؤول�ة االجتماع�ة أصبحت تندرج ضمن قوانني

ي أ كات. �جب أن تمنع األحكام أي شكوك قانون�ة قد تثيض ض بالتط�ع. يو�ي  ر�ابالشاملة لل�ش العمل عن السماح للموظفني
ي 

اء بأن الوقت الذي �قض�ه الموظفون �ض بموجب  ،أثناء ساعات العمل �جب اعتبارە "ساعات عمل" التطو�ي العمل الخ�ب
م  ض ي مثل هذە الحاالت، �جب أن �ل�ت

ض العمل. �ض ي واألحكام ذات الصلة  ربقوانني
العمل بالحد األدىض لألجور والعمل اإلضا�ض

ي  ض حيت عندما �قرر بعض ال ا ا مهن�طالتطو�ي �شا العملال �جب اعتبار  ل�ن. و 154تح�ي الموظفمن شأنها أن اليت مهنيني
ض (طب�ب �ساعد األشخاص  ض من ممارسة عملهم كمتطوعني   155). مثال الرعا�ة الصح�ةالمحرومني

 
تغال•  اعات قد يواجهها المتط�ع مع الإ� �س��ة  القانون: �س� ال�ب ض ي التغ�ب عن العمل ع�ب تك��س العمل  رب�ض

الحق �ض
ي حاالت الطوارئ أو الحاجة القصوى من قبل المنظمة التطوع�ة. 

  156�ض
 

ي  المتطوعون
 الحكومة �ض
ض تغ�ي بعض  ض والس�اسات الحال�ة العالقة التطوع�ة  القوانني  حكو�ي أو عام. ع� سب�ل المثال: داخل ك�ان تحدث  حني

 
ض بمساعدتها. ال لجهاتل أحكامالعمل التطو�ي  قانونتضمن ي: الوال�ات المتحدة•    157حكوم�ة للسماح للمتطوعني
" المبادئ والتعهدات الرئ�س�ة الممل�ة المتحدة•  ض الحكومة والقطاع التطو�ي والمجتم�ي : �حدد "اتفاق العالقات بني

ي    158ا. ة ول�نها ل�ست وث�قة ملزمة قانونالعالق ترسماليت
 

ي حاالت ال�وارث والطوارئ
�عات العمل التطو�ي �ض  ��ش

ا�د ال ض ي لدراسة حاجة ت�ت
ي تواجه العمل التطو�ي �ض إصدار وهنا �مكن حاالت ال�وارث والطوارئ.  القضا�ا القانون�ة اليت

ي �كون لها تأث�ي ع� تع��ز الصالح�ات الممنوحة للسلطات العامة   لوضع. ك�ما تتعامل مع اإعالنات الطوارئ/ال�وارث اليت
، قد �كون لهذە اإلعالنات  وضعقد تكما  ض ام بها. ف�ما يتعلق بالمتطوعني ض ا معاي�ي أو متطلبات أع� �جب االل�ت تأث�ي أ�ض�

ض لتحشالعمل التعليق المؤقت لبعض القواعد المطبقة عادة ع�  دهم ��عة. �التطو�ي و/أو تقد�م حوافز للمتطوعني
مقد�ي الرعا�ة الصح�ة الذين يتطوعون ك  التطو�ي المتخصصالعمل ا تأث�ي محدد ع� قد �كون لمثل هذە اإلعالنات أ�ضو 

ي هذە المواقف. 
  159�ض
 

ي 
ارث و ما يتعلق بحاالت العنف واالضطرابات وال�لك ع� الحالة العراق�ة ال س�ما تطبيق ذ سبلمن الحكمة التفك�ي �ض

ض الذين �ال بد من اإل�سان�ة. ع� سب�ل المثال،  ض العراقيني ي  تطوعا  عملونحما�ة المواطنني
وال�وارث الطوارئ حاالت �ض

ي والجهد اإل�سان�ة 
ي حاالت ال�وارث   اإلغاى�

 قض�ة المسؤول�ة. ال بد من دراسة و ا وظائفهم و فقد�ي ال ��ض
 

ي حاال  سنتوضح األمثلة التال�ة ك�ف سعت بلدان أخرى إ� 
ي ال�وارث والطوارئ و  ت أحكام للتط�ع �ض  �مكن للعراقاليت

 : االقتداء بها 
 

ف •  ي تتعلق ب 2010قانون الحد من مخاطر ال�وارث و�دارتها لعام  ذكر �: الفلبني حاالت سلسلة من األفعال المحظورة اليت
. ينص  ض كة ترتكب القانون ال�وارث والطوارئ وتنطبق ع� المتطوعني األفعال تلك ع� أن أي شخص أو جماعة أو �ش

ض فانها المحظورة  ي �عاقب عليها القانون، هناك  تلك�جب أن تخضع للمساءلة والعق��ات. من بني يتعلق منها ما األفعال اليت

                                                       
  ..IFRC, 2001, p13 ;2007م�س�فا،  -هادزي  154
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اء و�يعكب�ساءة استخدام مواد اإلغاثة ( ي أداء الواجبات  اتسلع اإلغاثة المخصصة للمساعد �ش
اإل�سان�ة)؛ التقص�ي �ض

ار الجس�مة  ي األرواح واأل�ض
وسوء استخدام األموال؛ اإلغراءات غ�ي القانون�ة  للمنشآتالذي يؤدي إ� التدم�ي والخسائر �ض

كاذبة لدعم طلب التم��ل أو سلع من قبل أشخاص أو منظمات تمثل ك�انات إ�سان�ة أخرى؛ االستخدام المتعمد لب�انات  
  160. كسب المع�شةحاالت الطوارئ أو مشار�ــــع  المخصصة لاألخرى  اتاإلغاثة أو المعدات أو سلع المساعد

ي با�ستان وجنوب إف��ق�ا• 
ض عن األعمال المرتكبة بحسن ن�ة: �ض با�ستان، ينص قانون ال: ُتمنح الحصانة للمتطوعني

ي البنجاب لعام 
 عمالالذي يرتكبه متط�ع بحسن ن�ة لغرض ممارسة األ  تقص�ي ع� أن الفعل أو ال 2006خدمات الطوارئ �ض

ي أو مس ةشخص�بصفة  هُ�خضع المتعلقة بحالة الطوارئ ال 
أن أي إجراءات كما "،  مطالبةأو  دعوىلة أو ائ"ألي إجراء قانوىض

ي البنجاب"
ي جنوب إف��ق�ا، ينص قانون إدارة و . أو مطالبات "�جب الدفاع عنها وتع��ضها" من قبل خدمة الطوارئ �ض

�ض
: " 2002لعام ال�وارث  ي المقاطعة أو البلد�ة أو الموظف ُ�ع�ض ع� ما ��ي

ي أو مركز إدارة ال�وارث �ض الوز�ر أو المركز الوطيض
ض  ي المعار أو المعني
ي أو مرك�ض ي المقاطعة أو البلد�ة أو ممثل المركز الوطيض

ي أو مركز إدارة ال�وارث �ض ز إدارة المركز الوطيض
ي المقاطعة أو البلد�ة أو أي 

 لةءمن المسا ا بموجب هذا القانون، شخص آخر �مارس سلطة أو يؤدي واجبال�وارث �ض
ي تع��ز أهدافه".  القانون�ة

ء �فعله بحسن ن�ة ف�ما يتعلق بهذا القانون أو �ض ي
 161عن أي �ش

ي بعض البلدان، رغم اعتال تغ�ي : زامب�ا• 
: �ض ض ض ماد أحكام الحصانة المتطوعني ي حاالت ال�وارث، ال  قوانني

تغ�ي التط�ع �ض
 . ض ي زامب�ا، ح�ث و تغ�ي أحكام الحصانة المتطوعني

الحصانة  2010قانون إدارة ال�وارث لعام �ذكر هذا هو الحال �ض
المطبقة ع� أعضاء مختلف اللجان واللجان الفرع�ة (اللجان الفن�ة واإلقل�م�ة ولجان المقاطعات واللجان الفرع�ة)، 

ي هذە ول�
ض دون حما�ة ألنهم ل�سوا أعضاء �ض ك المتطوعني   162. التشك�التنه ي�ت

ال�ا•  ض ال�ومنولث وجميع الوال�ات واألقال�م  سنّ ، 2001: منذ عام أس�ت ي ت قوانني
ي ظروف  المسائلةالمتط�ع من  ع�ض

�ض
  163معينة. 

 عن عمله المعتاد لمدة تصل إ�ا �شأن التط�ع �سمح للمتط�ع بالتغ�ب موزمبيق مؤخرا قانونال: اعتمدت وزمبيقالم• 
ي مهام عاجلة استجابة لحاالت الطوارئ أو ال�وارث العامةثالثة أ�ام إذا كان تطوعه مطل��

و�عت�ب  يتصف بصفتها. أو ما  ،ا �ض
  164العمل. مدف�ع األجر له من رب الوقت الذي �قض�ه أ�ام عمل 

ي فرق االستجابة لل�وارث.  صدر قانون يوجب: كولومب�ا• 
ض �ض ض المشاركني ض جميع المتطوعني   165تأمني

 

   األحكام القانون�ة ال�ف�لة بتط��ر العمل التطو�ي مستقبال 
ض الجانب األسا�ي األخ�ي يتضمن  . قد التطو�ي العمل ا تتعلق بالتنم�ة المستقبل�ة لقطاع العمل التطو�ي أحكام لقوانني

اف ع� تنف�ذ أي  تقي�ممفوض�ات أو هيئات حكوم�ة إلجراء البحوث و تأس�س تتعلق هذە األحكام ب  قانوناألثر و/أو اإل�ش
. ع� سب�ل المثال:  ��ي يتعلق بالعمل التطو�ي  جد�د أو إصالح ��ش

 
التحد�ات  معالجةع� أهم�ة التط�ع كتعب�ي عن المسؤول�ة المدن�ة ل التطو�ي العمل : يؤكد نص قانون ن�كاراغوا• 

ي البالد. �دعو القانون إ� إ�شاء لجنة وطن�ة االجتماع�
ض ة �ض ض الدولة  لتسج�ل المتطوعني تتو� تنسيق األعمال التطوع�ة بني

. تضم  ي
ض الوطن�ة هذە والمجتمع المدىض ي للجامعات وشبكة المتطوعني ض عن الحكومة والمجلس الوطيض اللجنة ممثلني

ي ن�كاراغوا 
ي  ،والجمع�ات البيئ�ة ،ال اإلطفاء واتحاد رج ،وجمع�ة ال�شافة ،والصل�ب األحمر �ض

ومنظمات المجتمع المدىض
  166األخرى. 
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ض وال  تعل�ماتتنف�ذ القوانني
ض العمل التطو�ي   االعتبارات األساس�ة المعن�ة بتقنني

ي وضحنا 
ض لت المث� قد �كون من الصعب التأ�د من السبل أنهالسابقة العنوانات �ض العمل التطو�ي دون تقي�د فرص  قنني

ي أن تضع أهدافالتط�ع. لذلك �جب ع� الحكومات ومنظ
تنظ�م تحق�قها من خالل �س� لا واضحة مات المجتمع المدىض

، والتأ�د من أن تنظ�م أحد أشكال العمل التطو�ي ال �منع وجود أشكال أخرى ال س�ما مبادرات التط�ع غ�ي الرسم�ة التط�ع
ي أن �سهل يعشوائ�ة. أو ال

ض نب�ض ض المفرط عيق �. قد تحكم ف�هدون ال – التطو�ي العمل و�ح�ي و�عزز التقنني المبادرات التقنني
ة و �العف��ة و  ي الصغ�ي

ثبط روح التط�ع. �جب ع� كل دولة أن تقرر ما إذا كانت �ثقل كاهل منظمات المجتمع المدىض
�جب مراعاة العوامل التال�ة بعنا�ة طوال و . 167تصاد�ةستنظم التط�ع ع� أساس ظروفها االجتماع�ة والثقاف�ة واالق

ض عمل�ة ص�اغة واعتماد  :  قوانني  العمل التطو�ي
إ� اختالف ذلك  �عزى�م العمل التطو�ي و لتنظ وحدةم: ال توجد ط��قة وضع أهداف واضحة ومحددة الس�اق •

. لذلك من القانونألن البلدان �س� إ� تحقيق أهداف مختلفة من خالل و  أساسا، طب�عة المبادرات التطوع�ة
وري تحد�د أهداف  هذە األهداف تع��ز ثقافة العمل التطو�ي ودعم تط��ر مجتمع من منذ البدا�ة.  القانونال�ض

ي قوي ودعم قضا�ا وأهداف س�اس�ة محددة. 
168مدىض

167F

  
 

ض وس�اسات المتعلقة بالعم ُسنت، 2001منذ عام  �ا قوانني �ا وناميب�ا والن�جر ون�ج�ي ي بوركينا فاسو وليب�ي
ل التطو�ي �ض

ض دول أخرى. هناك  ان�ا، من بني ض ي المنطقة األف��ق�ة  توجهوجنوب إف��ق�ا وت�ض
ض ال واضح �شكل خاص �ض ستخدام قوانني

ي أغلب األح�ان -وس�اسات العمل التطو�ي كجزء من برامج أوسع تعالج قضا�ا محددة كأول��ات وطن�ة 
الحد من الفقر،  : �ض

ي تم�ل إ� الحربالوقا�ة من اإل�دز، إعادة اإلعمار بعد  ، الصحة، التعل�م. هذا ع� عكس مناطق مثل أورو�ا الغ���ة اليت
ض إطار�ة دون الرج�ع إ� مبادرات أو برامج محددة.  سن   169قوانني

 
ي العراق، �مكن 

�عات العمل التطو�ي من خالل الحاجة إ� ز�ادة التماسن �ض سك المجتم�ي ومعالجة قضا�ا وشكاوى ��ش
ةكمحددة،   ي أثارتها حركة االحتجاج األخ�ي  . مثال  تلك اليت

 
تيبات  ،االعتبارات الرئ�س�ة مستوى التنظ�ممن : التنظ�م الرس�ي مقابل التنظ�م غ�ي الرس�ي  • وما إذا كانت ال�ت

ي الرسم�ة أن جوانب  �ــــع وأن  العملستكون رسم�ة أو غ�ي رسم�ة. تعيض ي نص الت�ش
التطو�ي محددة �شكل ��ــــح �ض

ض المتط�ع والمنظمة  المبادئ األساس�ة للعمل التطو�ي استقالليته ل�ن من . و ا قانونالمسجلة هناك اتفاق أو عقد بني
ي �مكن استخدامها كأساس إلبقاء التنظ�م غ�ي رس�ي ومحدود النطاق.  170اليت

169F

  
عون�ة �ي قرار آخر درجة المرك� إن : المرك��ة مقابل الالمرك��ة • ض و . يتخذە الم�ش ي يواجهها قارناالم من بني ت اليت

امج الالمرك��ة والمرك��ة �ي ال�فاءة اإلدار�ة ض ال�ب ح�ث توجد اختالفات إقل�م�ة  التكي�فودرجة  ،المسؤولون بني
ض المنظمات ا . �مكن أن توفر المرك��ة شبكة دعم أ��ب بني ي احت�اجات وطب�عة العمل التطو�ي

لتطوع�ة عند واضحة �ض
�ات والجوانب األخرى للتنسيق داخل الحكومة  إ�شاء قنوات االتصال المناسبة. �عت�ب ه�كل النظام الس�ا�ي والمش�ت

ض االعتبارات الرئ�س�ة  ي من بني
171اتخاذ هذا القرار. �ض

170F

  
 

ي المختلفة لوائحها الخاصة �شأن إسبان�ا• 
ينطبق هذا . لذلك التطو�ي العمل : طورت مجتمعات الحكم الذاىت

ي تقع تحت الوال�ة القضائ�ة الح��ة  ي المناطق اليت
ض �ض امج الوطن�ة أو اإلقل�م�ة والمتطوعني القانون فقط ع� ال�ب

  172للدولة. 
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ي 

�عات ع� الالمرك��ة والتنف�ذ ع� مستوى المحافظات،  حالة�ض ام الحكومة لالعراق، �جب أن تؤكد الت�ش ض �عكس ال�ت
ي مثاً� مف�دة. �مكن أن �كالعراق�ة الشامل بالالمرك��

ذلك ع� مستوى طرق تطبيق  دراسةا لون النموذج اإلسباىض
 المحافظات. 

 
. لذلك فإن الحمالت دى الوغ�ي مألوف ل ا جد�د ا العمل التطو�ي موضوع�عت�ب : بناء الو�ي والدعم • ض عني �ث�ي من الم�ش

��ي اإلعالم�ة �ي جزء ال يتجزأ من بناء الدعم   التطو�ي العمل لحمالت اإلعالم�ة ع� ق�مة . �جب أن تؤكد االت�ش
ي التنم�ة االقتصاد�ة والس�اس�ة الوطن�ة. 

173ومساهماته �ض
172F

  
وري التأ�د من أن  النشاطات�النظر إ� الطابع غ�ي الرس�ي للعد�د من و  ي العراق، س�كون من ال�ض

إ�صال التطوع�ة �ض
�ــــع جد�د �شكل  (إعالم)  ض  كفوءأي ��ش ح�ث قد ال �كون  واجباتهم�فهمون حقوقهم و  -وخاصة الشباب  -وأن المتطوعني

 بذلك. درا�ة المستف�دون ع� 
ض ضمان استدامة القطاع من خالل تف��ض الدولة لدعم و�سه�ل ضمان االستدامة • عني  ومن النشاطات: ع� الم�ش

ض  ي إ�جاد طرق لتأمني
174. مثال  �ب�ة وفرص التم��ل األخرىالحوافز ال�ض ع�ب  منافعالذلك مساعدة المنظمات �ض

173F

  
 

لمان والحكومة  دور ال�ب
ي تلعب 

لمانات والحكومات أدوار مهمة �ض ي معظم الحاالت المتعلقة بالحفاظ  سنال�ب
. �ض �عات العمل التطو�ي وتنف�ذ ��ش

،  مناسبةع� بيئة  �عات �درس للعمل التطو�ي لمانيون ��ش ض ب تتعلقال�ب ي ال تهم المتطوعني �ن �شكل مبا�ش ولالقضا�ا اليت
حعندما �كون الدعم التطو�ي أمرا حي�� ي إ�شاء أنظمة استشار�ة للفت  ،ا لنجاح اإلجراء المق�ت

لمانيون �ض قد يرغب ال�ب
ي رفاه�ة و�سهامه لعمل التطو�ي لاالنتباە إ� مثل هذە القضا�ا حيت يتمكنوا من التأ��د ع� الطب�عة الشاملة 

بلد. ال�ض
ض ومخصصات �مكنهم الدفاع عن س�او  من خالل ذلك، �مكنهم و . لتطو�ي لعمل اداعمة وم��دة ل مال�ةسات وقوانني

ض د لصالح العمل التطو�ي من خالل التأث�ي ع� الحكومات �حشالت لمان�ة المنابر  تأس�سعن ط��ق �شجيع والمسؤولني ال�ب
  175. ذات الصلة قش القضا�ا انموالعامة ل

 
ي 
ي تع��ز اس� الوقت نفسه، تلعب الحكومات دورا أسو�ض

ض �ض ا ع� مستوى الس�اسات. يتم تحد�د مدى مساهمة القوانني
ض  نافذةة �س�اس إجراءاتالعمل التطو�ي بقوة من خالل مجموعة  ي  ،لتنف�ذ تلك القوانني ا ما تتضمن: واليت  غالب�

o  بحمالت توع�ة .  ق�م وفوائد العمل التطو�ي
o ي ذلك خدمات التدر�ب والمعلومات

ض بما �ض ي تضم متطوعني  المساعدة الفن�ة واللوجست�ة والمال�ة للمنظمات اليت
o ض مثل تخف�ضات النقل العام  . تداب�ي الدعم الما�ي للمتطوعني
o  ي أنظمة الرعا�ة االجتماع�ة والصح�ة العامة عندما �منع �شاطهم التطو�ي أشكال التغط�ة

ض �ض إدراج المتطوعني
 . األخرى

o   ي العمل التطو�ي
ي التنم�ة آل�ات وطن�ة لق�اس مساهمة  كوضعتط��ر ودعم البحث �ض

العمل التطو�ي �ض
176�ةالب�ش 

F 
 

�عات  ئقللعواكما �جب أن تكون الحكومات مستعدة لالستجابة  ي ط��ق تنف�ذ الت�ش
ي �مكن أن تقف �ض : ومنها المختلفة اليت

؛ قلة التشاور  ض ض الحكوميني االفتقار إ� مل��ة مبادرات التط�ع أو نقص الو�ي بأهم�ة العمل التطو�ي من جانب المسؤولني
؛ نقص اإلرادة الس�اس�ة  ي

أهم�ة خاصة لها من لما  ،177الحكوماتلدى والشعور بالمل��ة من قبل منظمات المجتمع المدىض
ي حالة العراق، 

.  االضطراباالنتخابات المقبلة واحتمال باعتبار �ض  الس�ا�ي

                                                       
 11ص  .,2005 ,ن�لسون 173
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 22ص.  2001االتحاد الدو�ي لجمع�ات الصل�ب األحمر والهالل األحمر،  176
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�ــــع واإلصالح  أشكال مشار�ــــع الت�ش
ا�د  � ي تعتمد عدد البلدان الصناع�ة والنام�ة ي�ت �ع اليت �عات و . 178لعمل التطو�ي تنظم اوطن�ة  ات��ش أشكاً� تتخذ هذە الت�ش

 مختلفة: 
ي •  � اليت ف �شكل كامل بمجموعة كاملة من أشكال التعب�ي الحال�ة والمحتملة للالقوانني التطو�ي  عمل�شمل وتع�ت

ي بلد 
ي �شار إليها أ�ض �� ، واليت از�ل)د�مقرا�ي � اإلطار�ة للعمل التطو�ي (مثل كولومب�ا وال�ب  . ا باسم القوانني

ي تدعم العمل التطو�ي المنظم وتوفر الحما�ة القا•  � واللوائح اليت � القوانني � العاملني ي نون�ة للمتطوعني
المنظمات ��

 العامة أو الخاصة. 
ي تحدد إطارا عام•  � اليت أو ال��انات  ال��ح�ةا لتط��ر العمل التطو�ي داخل المنظمات غ�ي الحكوم�ة غ�ي القوانني

 . العامة (مثل إسبان�ا و��طال�ا)
ي المنظمات (مث• 

�� � � العاملني ي تحد من مسؤول�ة المتطوعني � اليت ال�ا والوال�ات المتحدة)القوانني  . ل كندا وأس�ت
� عن •  ي تعزز وتدعم المشاركة التطوع�ة من قبل مجموعات محددة مثل الشباب أو العاطلني � واللوائح اليت القوانني

ي أو  ،العمل ي اليت
ي المجاالت ذات األهم�ة الخاصة مثل أعمال التنم�ة االجتماع�ة والتعاون اإلنمائئ

تعزز التط�ع ��
اإلطفاء والحما�ة المدن�ة و�دارة ال�وارث (مثل تو�س والسنغال و��طال�ا وجمهور�ة التش�ك وألمان�ا الدو�ي وفرق 

تغال وجنوب إف��ق�ا وألبان�ا).   وال�ابان وال�ب
 

� والس�اس ي وتع��ف  اتتتضمن هذە القوانني
اف القانوئ� العمل المصاحبة قضا�ا مهمة تؤثر ع� العمل التطو�ي مثل االع�ت

� المتط�ع والمنظم ادئهومبالتطو�ي  ي تحكم العالقة بني ي للمتط�ع والقواعد األساس�ة اليت
 . ة المض�فةوالوضع القانوئ�

 
ي 

ي كث�ي من الحاالت إدراج العمل التطو�ي ��
إن وجود قانون إطاري واحد شامل لجميع أنواع العمل التطو�ي قد �سهل ��

�عات محددة  �ستخدما القانون اإلطاري نماذج . �مكن أن يتضمن هذەعمل�ات صنع الس�اسات، و�التا�ي تع��ز  ي ��ش
��

��ي عام لم��د إن الغرض.  الفائدة الرئ�س�ة من القانون اإلطاري للعمل التطو�ي �ي أنه �مكن أن �كون بمثابة مرجع ��ش
اف بمساهمات جميع  �شذ�بو تعميق من  � اإلطار�ة االع�ت . تعزز القوانني ي لصالح العمل التطو�ي

األفراد النظام القانوئ�
من أجل الصالح العام بغض النظر عن خلفيتهم االجتماع�ة ومجال �شاطهم. هناك بعض العنا�  التطوع�ةوالجماعات 

� القائمة  ي القوانني
كة �� ي تبنتها لالمش�ت ي البلدان اليت

ي  ،لعمل التطو�ي ��
التطو�ي وكمفهوم  للعملو�شمل التع��ف القانوئ�

� المتط�ع والمنظمعن التوظ�ف، والمبادئ العامة مختلف  ي تحدد العالقة بني ، ومدونات السلوك اليت ، ةللعمل التطو�ي
و�ــــج�جراءات تع��ز و  اف والت�س�ي وال�ت . و  ،االع�ت � � المتطوعني  تط��ر العمل التطو�ي والتواصل بني
 

ي المقابل، 
  179للعمل التطو�ي ع� اإلطالق.  ا محدد ا قانون -الس��د ك  -بعض البلدان ال تملك ��
 

��ي بهدف خلق بيئة تعزز  �عات  التطو�ي العمل أطلقت عدة دول مبادرات لإلصالح الت�ش و�جراء تعد�الت ع� الت�ش
� جد�دة.  سنالقائمة و   قوانني

 
ال�اعدلت •  � من المسؤول�ة المدن�ة أثناء ق�امهم بالعمل  2003قانون المسؤول�ة المدن�ة عام  أس�ت لحما�ة المتطوعني

 .  المجتم�ي
ي عام  إف��ق�ا جنوبعدلت • 

.  2004قانون الهجرة �� � � الدوليني ات للمتطوعني  لتوف�ي إجراء �شأن منح التأش�ي
ائب الدخل ل نيوز�لنداعدلت •  � من �سد�د �� ي إلعفاء المتطوعني �يب �ــــع ال�� .  عملهمالت�ش  الفع�ي
عت 2001منذ عام •  ي إ�شاء واحدة من أقوى البيئات القانون�ة والتنظ�م�ة ل نيوز�لندا، �ش

ي أي ��
دعم العمل التطو�ي ��

ا عل�ه. بدأ هذا النظام بب�ان نوا�ا الحكومة  ي بلد أج��نا مسح�
� العالقة بين�� � تحسني وقعه رئ�س الوزراء  قد و  ،المجتمع ها و�ني

                                                       
178IFRC, 2001, p7.   ،16ص.  2001االتحاد الدو�ي لجمع�ات الصل�ب األحمر والهالل األحمر- 
17918.-IFRRC, 2001, pp17  16ص.  2001مر، االتحاد الدو�ي لجمع�ات الصل�ب األحمر والهالل األح- 
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ي  
 التطو�ي خاصة بالعمل ة �الط��ق لس�اسة حكومد القانون مّه  . 2001كانون األول ووز�ر الرعا�ة االجتماع�ة والدعم ��

ي عام 
ع� إ�شاء مكتب للقطاع المجتم�ي والتطو�ي  2002نصت س�اسة الحكومة لعام و . 2002أقرها مجلس الوزراء ��

ي وزارة 
ي عام (��

القانون�ة لدعم العمل التطو�ي لمجموعة من  للتعد�التا وحددت أهداف، )2003التنم�ة االجتماع�ة ��
التنم�ة االجتماع�ة وتنم�ة  ةوزار  ،الداخل�ةوزارة و  ،العمل ةار وز و  ،لجنة الخدمات الحكوم�ةومنها الحكوم�ة  الجهات
ي  عائداتو  ،الخاصة بالنقل واإلحصاء والوكاالت الحكوم�ة  ،الشباب

ها.  ،األرا�� تم  ومصلحة التع��ض عن الحوادث وغ�ي
� القائمة  ات ع� القوانني ، وتم إجراء العد�د من التغي�ي ل التطو�ي ومنها لدعم العمتحقيق هذە األهداف إ� حد كب�ي

ائب والعمل والتع��ض عن الحوادث.    180مجاالت الصحة والسالمة وال��
ي االفتقار إ� قانون الس��د•  ي الممارسة العمل�ة  التطو�ي للعمل : �عي�

�� � ي للمتطوعني
ي المدئ�

ي الس��د أن الموقف القانوئ�
��
� الحكومة والمنظمات غ�ي موجودة و �ستند إ� الممارسات القائمة والسوابق القضائ�ة.  ، تضع مسبقا ألن االتفاق�ات بني

ائب المحل�ة ع� أساس كل حالة ع� حدة ما إذا كان الطعام ح�ث المنظمات الفرد�ة س�اساتها الخاصة.  تقرر مكاتب ال��
ائب.  � معفاة من ال�� ، ال يزال القطاع التو واإلقامة ورواتب المتطوعني اف الحكو�ي  رف�قا طو�ي �عت�ب رغم عدم االع�ت

ي مجاالت الرعا�ة الصح�ة 
ي مجاالت ال��اضة والتعل�م والثقافة، ول�نه محدود ��

للخدمات العامة و�عمل �شكل أسا�ي ��
  181والخدمات االجتماع�ة. 

 
 خاتمةال

اح مشار�ــــع  �عات وُتدرس لقانون التط�ع تضاف مواد اق�ت ي ورشة عمل رف�عة المستوى حول ��ش
التطو�ي ع� العمل ��

 . أساس المناقشة المستمرة ألفضل الممارسات الدول�ة
 

 ق�مة العمل التطو�ي 
�جب أن يتم العمل التطو�ي لمصلحة الشعب و�ال مكسب شخ�ي بالمطلق و�غرض االرتقاء بالمواطنة الحرة الفاعلة 

ي الشؤون المدن�ة لدى المنظمات العامة والخاصة غ�ي ال��ح�ة العاملة للصالح العام ولرفاه�ة المجتمع والناشطة 
��

ي 
و�ــــج لمجتمع مدئ� ومشاركة والتعل�م والثقافة والعلوم وال��اضة والرعا�ة الصح�ة والتنم�ة االقتصاد�ة وحما�ة البيئة وال�ت

� كافة رجاال و�ساء وشباب.   المواطنني
 

 تع��ف العمل التطو�ي والمتط�ع
ي الفرد �قوم به  �شاطالتط�ع إن  من  العمل نفذ �و  محض ارادته،ب ها دخل�من خالل الجمع�ات وال��انات القانون�ة اليت

المتط�ع هو فرد و أو خدمة مدن�ة.  ةأجل الصالح العام دون ن�ة تحقيق مكاسب مال�ة خارج إطار أي عالقة عمل أو تجار 
النفقات  تغط�ةع� تع��ض بخالف  ، دون توقع الحصولبانتظامأو أح�انا �قدم باخت�ارە الحر وقته وعمله ومهاراته 

المعقولة. يتم النشاط التطو�ي من خالل منظمة مسجلة لدى السلطة المختصة ذات الصلة أو ح�ث يتم النشاط من 
 المختصة.  اتخالل ت�فات األفراد، �قوم هؤالء األفراد بتسج�ل �شاطهم لدى السلط

 
 أسس العمل التطو�ي 

ي و العمل التطو�ي هو دائما مسألة اخت�ار. إن 
، وال يتل�ت ر�ح�ةذات منفعة عامة/غ�ي منظمة المتط�ع هو عامل �عمل ��

 عين�ة بخالف السكن وُتع�� من الحد األدئ� لألجور. ال منافعالو الم�وفة التكال�ف الفعل�ة  تغط�ةنقد�ة بخالف أجورا 
 

                                                       
180 UN Laws and policies, p36 

ي تعمل �جب أن يتم العمل التطو�ي لصالح الجمهور، ول�س لتحقيق مكاسب خاصة ع� اإلطالق ولتع��ز مواطنة حرة و�شطة من قبل المنظمات غ�ي ال��ح �ة العامة أو الخاصة اليت
ي الرعا�ة االجتماع�ة والشؤون المدن�ة و 

ي المصلحة العامة ��
ي ومشاركة ��

التعل�م والثقافة والعلوم وال��اضة والرعا�ة الصح�ة والتنم�ة االقتصاد�ة وحما�ة البيئة وتع��ز المجتمع المدئ�
 .
�
� رجاً� و�ساًء وشبابا  جميع المواطنني

 .p14 ,2005 ,ن�لسون 181
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ي �ع � المتط�ع والمنظمة اليت ي مدونة قواعد السلوك �ستند العالقة بني
مل فيها ع� عقد مكتوب مشتق من النموذج الوارد ��

ي وضعتها الوزارة. إذا كان الفرد أو المتط�ع ال �عمل من خالل  مسجلة، ف�جب عل�ه �سج�ل �شاطه لدى  منظمةاليت
 المختصة.  اتالسلط

 
، �جب أن  و�جب أن �ذكر حقوق وواجبات العقد أن النشاط التطو�ي ل�س لتحقيق مكاسب مال�ة، يوضح كحد أدئ�

، و�حدد الدور، و�حدد  ي المتط�ع والمنظمة، و�جب أن �صف النشاط التطو�ي أن يتضمن و المطلوب، الجدول الزمي�
ور�ة �حتاجها المتط�ع و�جب أن يوضح ميت سيتوقف العمل التطو�ي وتحت أي ظرف  ،تفاص�ل أي تدر�ب أو إحاطة ��

 �مكن إنهاؤە. 
 

 من �ستطيع التط�ع؟
سواء  -وحيت األ�ة ال�ي التطوع�ة تجري ع� مستوى المجتمع و  النشاطاتقر هذا القانون بأن مجموعة واسعة من �

ل أو المسجد أو المجلس. يتم تنف�ذ هذە  � ي الم��
ي س�اقات غ�ي رسم�ة ورسم�ة من قبل �ساء ورجال وشباب. النشاطات ��

��
و�ي ا التط�ع فقط بموافقة عام 16ذين تقل أعمارهم عن ا. �مكن لألشخاص الل شخص بالغ أن �كون متطوع�مكن ل�

ي  10، و�مكن لمن ت��د أعمارهم عن األمر  مناسبة الجراءات تطبق اإل أعوام التط�ع ول�ن فقط مع المنظمات المسجلة اليت
� والق� ذوي األهل�ة القانون�ة المحدودة.   لحما�ة الطفل. كما �جب وضع تداب�ي حما�ة إضاف�ة للبالغني

 
 التط�ع والتوظ�ف

ي وضع الم
ي مناصب كان �شغلها سابقال ينب��

�� � ي أثناء تطوعني
الحروب ا موظفون بأجر، وال ُ�طلب منهم الق�ام بعمل إضا��

� بأجر، أو الق�ام بنشاط  ي الموظفني
ي حالة وجود نقص ��

للشباب ال�تساب  سب�ال �مكن أن �كون التط�ع  ل�ن. و ر��ي أو ��
ي �مكن أ ة العمل�ة اليت ي ع� ان تعزز قابليتهم الخ�ب

لتوظ�ف. لذلك إذا كان المتط�ع �عمل مع منظمة مسجلة ودخل ��
للحصول ع� أي منفعة اجتماع�ة �ستمر با�تساب المهارات المختلفة اتفاق�ة مكت��ة مع تلك المنظمة، ف�جب أن 

 . المستحقاتيتلقاها و�جب أال تؤثر أي نفقات مدفوعة له ع� هذە 
 

 نفقات المتط�ع
ي تم  �جب � عن النفقات المعقولة اليت . نت�جة ممارسة العمل  ينفقونها تع��ض المتطوعني �جب أن �كون هذا و التطو�ي

ا، إذا اختار بح��ة، التنازل عن معف�التع��ض  ائب. �حق للمتط�ع أ�ض�  ا. لدعم المنظمة مال�سب�ل كالتع��ض  ا من ال��
 

ي العمل التطو�ي 
ف �ف  عدم التمي�ي

� ع� أساس  ي  ةالجنس�الميول أو العمر أو الدين أو الن�ع االجتما�ي لن �كون هناك تمي�ي
ي أي وكاالت تحش�د ��

�� � المتطوعني
ي دعمها. 

ي يرغبون �� ي منح وقتهم بح��ة للمنظمة اليت
� بنفس الحق �� أو هيئات حكوم�ة. �جب أن يتمتع جميع المتطوعني

ي 
ا �� �� � أن منظمة مسجلة مارست تمي�ي  . ا �سج�لهستكون عرضة لفقدان توف�ي فرص التط�ع، ف إذا تبني

 
التطوع�ة ع� مستوى المجتمع والفرص غ�ي الرسم�ة للتط�ع، فمن مسؤول�ة المركز  النشاطاتا لوجود العد�د من نظر 

 . � � وكذلك توف�ي التدر�ب واإلرشاد �شأن اإلدماج وعدم التمي�ي ا لحاالت التمي�ي ي أن �كون مت�قظ�  الوطي�
 

� يتسع  ي عدم التمي�ي
ي ل�شمل الحق ��

�� � ي عدم التعرض للتمي�ي
ي يتم التط�ع فيها �� حقوق المستف�دين من المنظمات اليت

 التمتع بالخدمات المقدمة. 
 

 مسؤول�ات المتط�ع
�ــــع، فإن عليهم مسؤول�ات  � بموجب هذا الت�ش إذا كان للفرد أن يتمتع بالحقوق والحما�ة القانون�ة الممنوحة للمتطوعني

ي التقص�ي . �جب أن �شكل عليهم أداؤها معينة �جب  رئ�س�ة
ي العقد مع ا محددسبهذە المسؤول�ات أسااإل�فاء ��

ا ��



 

 32 

اماته تجاە المنظمة كما هو موضح تط�ع. �جب أن �كون المتط�ع مستعدالمنظمة التطوع�ة لسحب فرصة ال � ا للوفاء بال�ت
م المتط�ع  ي العقد بأفضل ما لد�ه من قدرات. �جب أن �ح�ت

ي �عمل فيها و �� اآلخ��ن وخاصة  معسلوكه �نتبه لالمنظمة اليت
ام  ��ة خصوص�ة وحما�ة التجاە المستف�دين، و�جب أن يتأ�د من أنه �دعم ق�م تلك المنظمة. �جب ع� المتط�ع اح�ت

وعة. �جب ع�  ي �عمل معها. �جب ع� المتط�ع رفض أي تع��ض نقدي يتجاوز النفقات الم�ش ب�انات المنظمة اليت
ي تعامالته معهم. �جب أن 

�� � ام حقوق المستف�دين وممارسة عدم التمي�ي االستخدام بالمتطوعون  يتعهد المتط�ع اح�ت
ي 

 . ت�فاتهمالج�د للموارد وأال �كونوا مهدر�ن أو ضار�ن بالبيئة ��
 

 واجب االهتمام
� واجب  ي تن�ش متطوعني باتهم. �جب أن يتمتع المتط�ع بالحق بهم أثناء ق�امهم بواجاالهتمام �قع ع� عاتق المنظمات اليت

ي بيئة صح�ة وآمنة 
ي العمل ��

� مسؤول�ة منحه ذلك ومن �� � ضد الحوادث. إذا كان لدى المنظمة  ربتأمني العمل والتأمني
، ف�جب أن يتم ذلك ع� أساس عقد �ستمر أل��� من ستة أشهر.  مد�د لتالالزمة الموارد  � � الص�ي للمتطوعني  التأمني

 
 التدر�ب

ي سيؤد الرعا�ةواجب  جوانبإحدى  وقت التط�ع.  أثناءها يهو ضمان تدر�ب كل متط�ع ع� المهام والمسؤول�ات اليت
 ا إضاف�ا إذا لزم األمر إذا تطورت األدوار والمسؤول�ات بمرور الوقت. ا أول�ا وتوجيها وتدر�ب�جب أن �ستلزم ذلك تدر�ب

 
 العمل التطو�ي أثناء أدالء الوظ�فة

� إذا سمحت إحدى   ربمؤسسات القطاع الخاص لموظفيها بالتط�ع أثناء ساعات العمل، ف�جب أن ُيثبت بوض�ح بني
ي �قضيها  ي العمل العمل والموظف أن الساعات اليت
ي تم االتفاق عليها مع  التطو�ي �� العمل  ربخالل ساعات العمل اليت

م كـ �جب أن ُتحسب   � ي واألحكام العمل بالحد األدئ� لألجور والع رب"ساعات عمل". �ل�ت
ي تح�ي المعن�ة مل اإلضا�� اليت

� العمل ال �جب اعتبار  ل�نالموظف. و  � ممارسة عملهم كمتطوعني ا حيت عندما �قرر بعض المهنيني ا مهن�� التطو�ي �شاط�
� من (طب�ب �ساعد األشخاص   . )مثال الرعا�ة الصح�ةالمحرومني

 
ي حاالت ال�وارث والحروب والطوارئ

�ــــع العمل التطو�ي �ف  ��ث
ي حاالت ال�وارث والطوارئ  

ي ما بعد ال�اع العن�ف وأعمال اإلرهاب، �مكن إلعالن حالة الطوارئ وفرض األحكام كما ��
��

ها من  ي يرغب فيها  اإلجراءاتالعرف�ة وغ�ي . �مكن أن تكون هذە الظروف �ي اليت � ي وحما�ة المتطوعني
تغي�ي الوضع القانوئ�

ي الق�ام بدور �شط والتط�ع لت
 قد�م المساعدة. المواطنون ��

 
، قد �كون إلعالن قد �ستلزم  � ام بها. ف�ما يتعلق بالمتطوعني � الطوارئ حاالت الطوارئ معاي�ي أو متطلبات أع� �جب االل�ت

� لالعمل المؤقت لبعض القواعد المطبقة عادة ع�  التجم�د تأث�ي  تحش�دهم التطو�ي و/أو تقد�م حوافز للمتطوعني
ا تأث�ي محدد ع� ��عة. قد �كون لمثل هذە اإلع  التطو�ي المتخصص مثل مقد�ي الرعا�ة الصح�ة العمل النات أ�ض�

ي هذە المواقف. 
 الذين يتطوعون ��

 
ي ال بد من 

� الذين �شاركون طواع�ة �� � العراقيني ي حاالت ال�وارث من أعمال حما�ة المواطنني
الطوارئ/اإل�سان�ة/اإلغاثة ��

ي الم
ي تعا��

 جتمع. فقدان وظائفهم ألنهم �ساهمون ��
 

ي حاالت الطوارئ والذين ُ�حكم عليهم بالت�ف بحسن ن�ة ُ�ع�� 
عن أي من المسؤول�ة المواطنون الذين �ساعدون ��

ي أو 
ي �شمل . دعوىأو مطالبة أو  مسائلةإجراء قانوئ� ي مركز التط�ع الوطي�

ا ممث�ي الحكومة العراق�ة �� هذە الحما�ة أ�ض�
� الذين سجلوا   لدى الوزارة والذين �قدمون المساعدة ع� أساس طو�ي أثناء حالة الطوارئ.  الذين �عملون مع المتطوعني
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� المتطوعإن  � عليهم لالستجابة لحالة الطوارئ أو ني أو  الحرب الذين �عملون لدى منظمة مسجلة �جب أن يتم التأمني
 . واضح حيت لو تم تنف�ذ أعمالهم بحسن ن�ة توز�عهمحالة ال�وارث ضد المسؤول�ة قبل 

 
 

 عمل التطو�ي مستقبال�ف�لةبتط��ر الاألحكام القانون�ة ال
ي خطة العمل الوطن�ة. ل�جب أن يرتكز أساس التط��ر المستقب�ي 

 لعمل التطو�ي ع� تنف�ذ توص�ات العمل الواردة ��
 

�ــــع.  ي خطة العمل الوطن�ة بهذا الت�ش
ي خطة العمل اإلجراءات األخرى الو يتعلق اإلجراءان األوالن ��

:  الحال�ةمتصورة ��  �ي
ي للعمل التطو�ي التابع لوزارة الشباب وال��اضة واللجان التطوع�ة 3 : إجراء تدقيق لقدرات واختصاصات المركز الوطي�

��ةالمعن�ةداخل الوزارات  المنظمات غ�ي الحكوم�ة  مدي��ةو  ،ووزارة العمل ،ووزارة الصحة ،ووزارة الداخل�ة ،: وزارة ال�ت
 . ا مل ع� توح�د اختصاصاتهالعو 
 تأس�س الشعبة الوطن�ة للعمل التطو�ي بوزارة الشباب كجهة حكوم�ة تضع س�اسات العمل التطو�ي وتديرە. : 4
 جميع المنظمات والفرق والمجموعات التطوع�ة. لح� منصة ب�انات ع�ب : تط��ر إجراءات �سج�ل خاصة 5
ي مراحل مختلفة من : تط��ر برنامج للمنظمات التطوع�ة وفرق المت6

�� �  . القدراتلمفاه�م األساس�ة و لمنهج إعداد طوعني
ي والمجموعات والفرق التطوع�ة ع� مهارات التواصل و 7  . المنا�ة: تط��ر وتقد�م برامج تدر�ب�ة للمركز الوطي�
ي �مكن برامج : تط��ر وتقد�م 8 ي من تقد�مها بناء القدرات ع� جمع األموال من الجهات المانحة اليت خالل المركز الوطي�

ح للمنظمات التطوع�ة.  ي المق�ت   للعمل التطو�ي والمجلس الوطي�
ح حيت يتمكنا 9 ي المق�ت ي والمجلس الوطي� ات�ج�ة للمركز الوطي� ي لقدرات االتصاالت االس�ت : تط��ر وتقد�م برنامج تدر�يب

/تنظ�م ا ات�ج�ة وتدر�بات ع� وسائل التواصل االجتما�ي . من تقد�م اتصاالت اس�ت  لحمالت للقطاع التطو�ي
ا�ة وز�ادة 10 كة مع متطو�ي األمم المتحدة لتط��ر �ش  موارد. ا�تساب ال: تصم�م منصة مش�ت
ي المؤتمر الدو�ي للسكان 11

ي �مكن أن �سهم �� ي المجموعات التطوع�ة اليت
: استهداف دعم التنم�ة ل��ادة االستثمار ��

. ذلك وغ�ي والتنم�ة، وأهداف التنم�ة المستدامة،  � ي برامج المانحني
ا�ها ��  من خالل دمج هذە المجموعات و��ش

ي 12
ح لمنظمات المجتمع المدئ� ي المق�ت ي للعمل التطو�ي الذي تم تجد�دە والمجلس الوطي� : حشد المركز الوطي�

� النقاش والعمل و منا�ة والمجموعات التطوع�ة والفرق لل  مع المجتمعات المحل�ة بدعم من الحكومة المحل�ة والممثلني
� للحكومة الوطن�ة.   المحليني

ي و  عمل: وضع مبادئ توجيه�ة خطوة بخطوة و�جراءات 13 المنظمات التطوع�ة وفرق عمل موحدة لعمل المركز الوطي�
 . �  المتطوعني

14 . � ي العراق ل�ل من المنظمات وفرق المتطوعني
 : دعم تط��ر مدونة سلوك للعمل التطو�ي ��

أمثلة مع  أعداد التقار�ر اإلحصائ�ةعن العمل التطو�ي ع� المستوى المح�ي و : تط��ر آل�ات وعمل�ات لجمع الب�انات 15
 . شابهوطب�عة المستف�دين وما الفض� الممارسات  عن
كات للمكافآت الماد�ة، والمبادئ التوجيه�ة 16 ي ذلك تصم�م خطط لرعا�ة ال�ش

� بما �� : وضع قائمة من الحوافز للمتطوعني
� ودعم تنظ�م ال ي معسكرات الدراسة و لحوافز الموظفني

 . التط��ر عمل التطو�ي ��
� وتصم�م نظام فعال من ح�ث التكلفة للعراق ح� : 17  نماذج المكافأة الرم��ة للمتطوعني

 
ي النظر فيها ب

ي ينب��  : عنا�ةباإلضافة إ� ذلك، هناك الم��د من خطط العمل اليت
 

ات�ج�ة الوطن�ة للعمل  ي تنف�ذ االس�ت
ي العراقالنشاطات اإلضاف�ة �ف

ي �ف  التطو�ي الشبايب
ي العراق ل��طها �شكل وثيق 1

ي �� ات�ج�ة الوطن�ة للعمل التطو�ي الشبائب : تجري اآلن المراجعة الرسم�ة ألهداف االس�ت
بأهداف التنم�ة المستدامة وتوص�ات منظمة التعاون االقتصادي والتنم�ة حول إجراءات الحكومة لما بعد 

 . كورونا جائحة  
اح قانون [اإلجراء المتفق عل�ه : أق�مت ورشة 2 ورة مراجعة واق�ت ي ��

] إل�شاء خدمة 3عمل رف�عة المستوى للنظر ��
ي الحفاظ ع� المست��ات الحال�ة للمشاركة المدن�ة للشباب. 

� الوطن�ة للمساعدة ��  المواطنني
ي التنف�ذ الفعال للتوص�ات 3

ي �شك�ل لجنة تنسيق  4و 3: المساعدة ��
رف�عة المستوى عابرة للجهات المتفق عليها، و�نب��

 .  �شأن العمل التطو�ي
4 � � الدوليني ي جمع الب�انات و�عمام التدر�ب والمعلومات وتمث�ل القطاع التطو�ي لدى الحكومة والمانحني

: المساعدة ��
ي العراق. 

ي للمنظمات التطوع�ة ��  واستكشاف جدوى إ�شاء مجلس وطي�
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ي والحكومة5
ي العراق وأن �كون  : �شك�ل منتدى �مكن للمجتمع المدئ�

االجتماع ف�ه لتع��ز أهداف العمل التطو�ي ��
كة ومدونات السلوك وتعاون COMPACTهناك بروتوكول محدد ( ) �مكن من خالله مناقشة األهداف المش�ت

�عات والمعاي�ي ومدونات السلوك.  ة مع الحكومة وتط��ر و��ش الت�ش  القطاع التطو�ي مبا�ش
ات�ج�ة، وتقي�م : تقد�م تقي�م تفص��ي لالح6 ت�اجات التدر�ب�ة لوضع خطة لبناء القدرات الالزمة لتنف�ذ هذە االس�ت

 . � � وغ�ي الحكوميني  االحت�اجات التدر�ب�ة ألصحاب المصلحة الحكوميني

 المصادر
 �ة. ، انتصار اإلرادة الوطنالمراجعة الوطن�ة االخت�ار�ة األو� ألهداف التنم�ة المستدامة): 2019الحكومة العراق�ة (

 
ي ): 2021الحكومة العراق�ة ( ات�ج�ة الوطن�ة للعمل التطو�ي الشبائب  ، وزارة الشباب وال��اضة. االس�ت
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