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 " حشغٛم األشخبص ذٔ٘ االعبقت : حق نٓى ٔٔاجب عهٗ انًجخًع " 
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 نخقسٚس انخخبيٙ ٔانخٕصٛبثا

 هُدٔة انقٕيٛت حٕلن

 "  حشغٛم االشخبص ذٔ٘ االعبقت : حق نٓى ٔٔاجب عهٗ انًجخًع  "

  2012ظبخًبس / أٚهٕل  20 – 11انقبْسة ، 

 :ى ــدٚـقـأٔاًل : ح

 

عمله  لعهب     خالعزمبعُخ ( لخغ) إداسح الؾمبَخ ا لعشثُخمنظمخ العمل افٍ اعبس رنفُز 

االرؾههبد ،   لألشهخب  روٌ اععبلهخ  المنظمههخ العشثُهخ   كهل مه     وثبلزعهبو  مه    ،2012

ره  عمهذ   النىعٍ لهُئبد سعبَخ الفئهبد الخبةهخ والمعهىلُ  ثغمهىسَهخ ملهش العشثُهخ ،       

جغغغب عهغغغٗ حشغغغغٛم االشغغغخبص ذٔ٘ االعبقغغغت : حغغغق نٓغغغى ٔٔا  "ؽهههى النهههذوح المىمُهههخ 

 خًع".انًج

ٍ   اعنزهبط  شافإعه عشثُهخ َمضلهى    خ دول 13م   مشبسكب 75ؽضش النذوح   الهضثس فه

  العشاق ، عهلغنخ عمهب  ،   الغىدا  ، ،الغعىدَخ  ،، رىنظ الجؾشَ   ، ،األسد ) كل م  

األمبنههخ إلههً ممضلههُ  عهه   ثبعضههبفخ  الههُم (ملههش ،  لُجُههب ،  ، لجنههب ،لغههش فلغههغُ ،  

المغلهظ   ، ، لألشهخب  روٌ االعبلهخ  المنظمهخ العشثُهخ   لهذو  العشثُهخ و  العبمخ لغبمعهخ ا 

العذَهذ مه  المسعغهبد     المىمٍ لشئى  االعبلخ ثغمهىسَخ ملش العشثُخ ثبالضهبفخ إلهً   

َهههخ ملهههش االشهههخب  روٌ االعبلهههخ ثغمهىس رأهُهههل والغمعُهههبد العبملهههخ فهههٍ مغهههب   

 العشثُخ.  

عهجزمجش / يَلهى     20 – 18شح مه   خث  الفزه  عفُش ثبلمبهشح د النذوح فٍ فنذق عمذ

لضُخ  رشغُل االشخب  روٌ االعبلهخ مهبصا  َىاعهههب العذَهذ مه       ، ؽُش ي    2012

المعىلهههبد علهههً يسق الىالههه  ؽُهههش رشكهههض اعهههزُعبة االشهههخب  روٌ االعبلهههخ فهههٍ     

الىظهههبال الخذمُهههخ فهههٍ المغهههبؤ الؾ هههىمٍ ومسعغهههبد الذولهههخ ، ورههه  سةهههذ عهههضوف    

 حخغٗ انًغلْهٍٛ يغُٓى   بة االشهخب  روٌ االعبلهخ   مسعغبد المغبؤ الخب  ع  اعزُع

ورلههأل ألعههجبة الزلههبدَخ فههٍ الممههب  االو  ثبالضههبفخ إلههً رخههىف يةههؾبة العمههل مهه     
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خههىق رغشثههخ اعههزخذا  االشههخب  روٌ االعبلههخ فههٍ المشههبسَ   االنزبعُههخ وام بنُههخ        

رعشضههه  الةههبثبد العمههل والمغههئىلُخ المبنىنُههخ رغههبث رلههأل الؾههىادس . فههٍ ظههل هههزث        

الههزٌ رفشضهه  لههىانُ   انكٕحغغّوف ومهه  ظهههىس ثعههب الغههلجُبد فههٍ رغجُههك نظههب   الظههش

ثعب الذو  لزشغُل نغهت معُنهخ مه  االشهخب  روٌ االعبلهخ ، إسرهأد منظمهخ العمهل         

االشههخب  روٌ االعبلههخ  مهه  كبفههخ    حشغغغٛمالعشثُههخ  عمههذ هههزث النههذوح لمنبلشههخ لضههُخ   

 عىانجهب . 

 

 ثبَٛب : أْداف انُدٔة :

 

السرمههبب ثههبلىعٍ المغزمعههٍ ؽههى  األشههخب  روٌ  االعبلههخ    دساعههخ كُفُههخ ا  -1

 واَغبد الجُئخ المنبعجخ الزٍ رعمل علً ادمبعه  فٍ عىق العمل . 

الىلههىف علههً يعههبلُت رؾفُههض يةههؾبة االعمههب  لزشههغُل االشههخب  روٌ       -2

 االعبلخ فٍ اعمب  رنبعت لذساره  اللؾُخ . 

ولُههخ المعنُههخ ثمضههُخ مشاععههخ نلههى  المىاصُههك  واالرفبلُههبد العشثُههخ والذ   -3

 االشخب  روٌ االعبلخ . رشغُل 

الزشكُض علً دوس منظمهبد المغزمه  المهذنٍ فهٍ الهذو  العشثُهخ فهٍ مشالجهخ          -4

مذي الزضا  الذو  ثزغجُك الزضامبد االرفبلُبد العشثُهخ والذولُهخ علهً يسق    

 الىال  . 

الزعههشف علههً والهه  مشاكههض الزأهُههل المهنههٍ واللههؾٍ فههٍ الههذو  العشثُههخ        -5

ب  رؾمُك انذمبط االشخب  روٌ االعبلخ فٍ المغزم  والؾلى  علهً  لضم

 فش  عمل منبعجخ دو  رمُُض . 

الزعههشف علههً دوس منظمههخ العمههل العشثُههخ فههٍ رغههىَش االهزمههب   ثزشههغُل          -6

 االشخب  روٌ االعبلخ  . 
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 ثبنثب : يحبٔز انُدٔة 

 

لجُئههخ االسرمههبب ثههبلىعٍ المغزمعههٍ ؽههى  األشههخب  روٌ  االعبلههخ واَغههبد ا    -1

 المنبعجخ الزٍ رعمل علً ادمبعه  فٍ عىق العمل . 

يعبلُت رؾفُض يةؾبة االعمب  لزشغُل االشخب  روٌ االعبلخ فٍ اعمب    -2

 رنبعت م  لذساره  اللؾُخ . 

االشههخب   رشههغُلالمىاصُههك  واالرفبلُههبد العشثُههخ والذولُههخ المعنُههخ ثمضههُخ   -3

 روٌ االعبلخ . 

الههذو  العشثُههخ فههٍ مشالجههخ مههذي الزههضا   دوس منظمههبد المغزمهه  المههذنٍ فههٍ  -4

 الذو  ثزغجُك الزضامبد االرفبلُبد العشثُخ والذولُخ علً يسق الىال  . 

والهه  مشاكههض الزأهُههل المهنههٍ واللههؾٍ فههٍ الههذو  العشثُههخ لضههمب  رؾمُههك     -5

انذمبط االشهخب  روٌ االعبلهخ فهٍ المغزمه  والؾلهى  علهً فهش  عمهل         

 منبعجخ دو  رمُُض : نمبرط عشثُخ .

دوس منظمههخ العمههل العشثُههخ فههٍ رغههىَش االهزمههب   ثزشههغُل االشههخب  روٌ     -6

 االعبلخ  . 

 زابعًب : حفم االفخخبح : 

 

عجزمجش  18 الضثصبب المىافك م  ةجبػ َى   العبششحثذي ؽفل االفززبػ فٍ الغبعخ 

 واشزمل علً كلمبد ل ل م  :    2012/ يَلى  

  ْئٛغغبث زعبٚغغت زة اححغغب  االظغغخبذ / ظغغٛد جًعغغت انعغغٛد ز غغٛط يجهغغط ا ا

 انفئبث انخبصت ٔانًعٕقٍٛ بجًٕٓزٚت يصس انعسبٛت . 

  اندكخٕز / َٕاف كببزة ز ٛط انًُظًت انعسبٛت نألشخبص ذٔ٘ االعبقت 

  ٗأحًد يحًد نقًبٌ انًدٚس انعبو نًُظًت انعًم انعسبٛت/  االظخبذ يعبن  . 
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علههً الخغههىاد  فُهههب  واخثلهههب ثبلمشههبسكُ  فههٍ النههذوح وسكههض   مهه   اىوالزههٍ سؽجهه 

رىةههُبد النههذواد والمههسرمشاد الخبةههخ ثبالشههخب  روٌ االعبلههخ  ،   زنفُههز لالزنفُزَههخ 

المنظمههخ العشثُههخ لألشههخب  ثههُ  منظمههخ العمههل العشثُههخ و  المههبا الزعههبو   رفعُههلكههزلأل 

 وارؾبد هُئبد الفئبد الخبةخ والمعىلُ  .روٌ االعبلخ 

 

 خبيعبً : ظٛس أعًبل انُدٔة :  

 

  وسلهخ   االظخبذ / ظٛد جًعغت انعغٛد   عشق خثلهب :  االٔنٗجهعت انعًم

المىاصُهههك واالعثنهههبد العشثُهههخ والذولُهههخ الخبةهههخ ثزشهههغُل عمهههل ؽهههى  

جٓغدة  /  االظغخبذة . رهشيط اعمهب  ههزث الغلغهخ      االشخب  روٌ االعبلخ 

/  أبغغٕ خهٛغغم انًغغدٚسِ انعبيغغت نهًُظًغغت انعسبٛغغت نألشغغخبص ذٔ٘ االعبقغغت 

 .  نبُبٌ

 دوس منظمهبد المغزمه      . َٕاف كبغبزة : رنبو  فُهب  بَٛتهعت انعًم انثج

المذنٍ فٍ الذو  العشثُخ فٍ مشالجخ مذي الزضا  الذو  ثزغجُهك الزضامهبد   

، رههشيط اعمههب  هههزث  االرفبلُههبد العشثُههخ والذولُههخ علههً يسق الىالهه  .   

ز غغٛط اال ازة انًسكصٚغغت نهخشغغغٛم    اًٚغغبٌ انُحغغبض  /  ِاالظغغخبذالغلغههخ 

ٕٖ انعبيهغغغت بجًٕٓزٚغغغت يصغغغس  انقغغغنعًغغغم بغغغٕشازة  ٔيعهٕيغغغبث ظغغغٕ  ا 

 انعسبٛت.

 واله    االظخبذ /  خٛغم انٓغَٕٙ حغٕل   رؾذس خثلهب  ت :ثجهعت انعًم انثبن

مشاكههض الزأهُههل المهنههٍ واللههؾٍ فههٍ الههذو  العشثُههخ لضههمب  رؾمُههك         

انههذمبط االشههخب  روٌ االعبلههخ فههٍ المغزمهه  والؾلههى  علههً فههش      

بل ْغغغرِ انجهعغغغت  ــغغغـسأض اعًــــغغغـح. ضــــهههـخ دو  رمُُـــهههـل منبعجـــهههـعم

يغغغدٚس عغغغبو انًسكغغغص انغغغٕ ُٙ  –انغغغدكخٕز / زٚغغغبم حعغغغٍ يحًغغغد عهغغغٙ 

 نهبحٕد ٔاندزاظبث بٕشازة انعًم ٔانشئٌٕ االجخًبعٛت ببنعسا  .
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    انغدكخٕزة / حُغبٌ ٕٚظغغ   االظغخبذة  رنبولهذ فُهههب  :  جهعغت انعًغم انسابعغت 

أعًغبل ْغرِ   حغسأض  .   االعث  العشثٍ ولضبَب االعبلخ : الؾك فٍ العمهل 

  األظخبذ / يحًٕ  عبٕ  يٍ االححب  انعبو نُقبببث عًبل األز ٌ انجهعت 

   جٓغغدة أبغغٕ خهٛغغم   األظغغخبذة خثلهههب ذرنبولهه:  جهعغغت انعًغغم انخبيعغغت / 

االسرمبب ثبلىعٍ المغزمعٍ ؽى  األشخب  روٌ  االعبلهخ واَغهبد الجُئهخ    

رِ حغسأض اعًغبل ْغ   عه  فٍ عىق العمهل .   المنبعجخ الزٍ رعمل علً ادمب

األيغغغغٍٛ انعغغغغبو انًعغغغغبعد نحًبٚغغغغت    –انعغغغغٛد / يكغغغغٙ عبغغغغبض  انجهعغغغغّ 

 االجخًبعٛت ببالححب  انعبو نُقبببث عًبل انبحسٍٚ .

 انغغدكخٕز / عبغغد انعغغخبز عشغغسة رؾههذس خثلهههب :  جهعغغت انعًغغم انعب ظغغت 

ؽى  يعبلُت رؾفُهض يةهؾبة االعمهب  لزشهغُل االشهخب  روٌ االعبلهخ       

 ْغغرِ انجهعغغّ  أعًغغبلحغغسأض اره  اللههؾُخ . فههٍ اعمههب  رنبعههت مهه  لههذس  

األيٍٛ انعبو انًعبعد نالححغب  انعغبو انخَٕعغٙ     -انعٛد/ عبد انكسٚى جسا  

 نهشغم .

  مههذَش اداسح  األظغغخبذ / خهٛغغم أبغغٕ خسيغغت رنههبو    :جهعغغّ انعًغغم انعغغببعت

الؾمبَههخ االعزمبعُههخ وعثلههبد العمههل ثمنظمههخ العمههل العشثُههخ ، معههبَُش     

ٍ رنبولههذ لضههُخ االعبلههخ ودوس المنظمههخ فههٍ الزغههىَش العمههل العشثُههخ الزهه

الزششَعٍ للزششَعبد الىعنُخ العشثُخ الزهٍ رزعبمهل مه  لضهُخ االعبلهخ ،      

عضغغٕ  –انعغغٛد / خبنغغد يشغغٕٓز انقسَغغٙ    ْغغرِ انجهعغغت   أعًغغبلحغغسأض 

 انهجُت انٕ ُٛت نعًبل انًًهكت انعسبٛت انععٕ ٚت .

 شق رغههبسة الههذو   عهه : رهه  خههث  هههزث الغلغههخ   انثبيُغغت انعًغغم  جهعغغت

. أ از أعًبل ْغرِ انجهعغت    فٍ مغب  رشغُل المعىلُ  المشبسكخ العشثُخ 

،  الهُم  )  : ور  فُهب عشق رغبسة كل مه    اندكخٕز / عبد انحق َبشس

 ( . العشاق ، ملش
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فٍ ضىب المنبلشبد والمذاخثد الزٍ شهذرهب علغبد العمل والزٍ رمُضد ثعمهك  

وفهٍ ضهىب إشهبدح الؾضهىس ثمىضهىؤ النهذوح وثشنهبمظ        الزغهبسة  والؾ مهخ والخجهشح ،    

عملهههب ورمُههض وعههىدح يوساق العمههل وصههشاب خجههشح ومعشفههخ الغههبدح الخجههشاب ، رىةههل        

 المشبسكى  إلً الزىةُبد الزبلُخ :

 دعىح الذو  العشثُخ ث بفخ الغهبد راد االخزلب  فُهب :

1-   ً   رأهُههل ثشههأ 1993( لعههب  17ارفبلُههخ العمههل العشثُههخ سلهه  )   الملههبدلخ علهه

كههٍ واالرفبلُههبد الذولُههخ راد االخزلههب    االشههخب  روٌ اععبلههبدورشههغُل 

الىعنُههخ للىفههبب ثباللزضامههبد الزههٍ رغلجهههب يؽ ههب  هههزث        رههزثب  مهه  الزشههشَعبد  

 االرفبلُبد .

روٌ اععبلهههخ وفمهههب    الزهههذسَت والزأهُهههل المهنهههٍ يمهههب  االشهههخب    فهههزؼ يثهههىاة   -2

بد المهههذسثُ  ووعهههبال الزهههذسَت لمزغلجهههبد كهههل نهههىؤ مههه  ينهههىاؤ اععبلهههخ وإَغههه 

 المخللخ لزلأل .

رعضَض دوس رفزُش العمهل لزفعُهل يؽ هب  المهىانُ  فهٍ رشهغُل النغهت المنلهى           -3

 علُهب فٍ الزششَعبد لألشخب  روٌ اععبلخ .

إَغههبد نظههب  ؽههىافض لزشههغُ  يةههؾبة األعمههب  علههً رشههغُل األشههخب  روٌ         -4

عمههل الزههٍ رغهههل فهههش     اععبلههخ ، وإَغههبد الزؾههىَشاد الثصمههخ فههٍ يمههبك  ال      

 وإم بنُبد العمل يمبمه  .

إَغبد الهُئبد الشعمُخ الزٍ رششف علً ضهمب  ؽمهىق ههزث الشهشَؾخ مه  يثنهبب        -5

 . ثهبالمغزم  . ورشغُ  لُب  منظمبد المغزم  المذنٍ الزٍ رعنٍ 

رشغُ  لُهب  الغمعُهبد الزعبونُهخ الخبةهخ ثبألشهخب  روٌ اععبلهخ الزهٍ رغههل          -6

لمنزظ ، ومنؾه  رغهُثد فٍ االلزشاق الملشفٍ وإلبمخ يمبمه  فش  العمل ا

األعىاق والمعبسق لجُ  منزغبره  ، ورم ُنه  م  االعزفبدح م  مشبسَ  رشهغُل  

 الشجبة واللنبعبد اللغشي والؾشفُخ الخبةخ والزملُذَخ .
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ارخبر كل عجل ووعبال الىلبَخ الزٍ رخفب م  يعجبة اععبلخ م  الزشكُض علهً   -7

الغ بنُخ والزشاثظ االعزمبعٍ ورهذاثُش الؾهذ مه  إةهبثبد العمهل      مبفخ الزىعُخ ثبلض

 والىلبَخ م  ؽىادس الغُش .

رُغُش ورغهُل ؽشكخ وانزمب  األشخب  روٌ اععبلخ ثإَغهبد الممهشاد الخبةهخ     -8

ثىعبال نمله  يو رؾىَش وعباظ النمل العب  الزٍ رغهل اعزفبدره  منههب ، لزم ُهنه    

 ل ثُغش وعثمخ .يمبك  العم إلًم  الىةى  

اؽزُبعبد هزث الفئخ مه  المغزمه  مه     وؽمىق وسف  دسعخ الىعٍ والضمبفخ ثىال   -9

خث  كبفخ وعهبال الزضمُهل واععهث  ثهذبا  مه  األعهشح والمذسعهخ ومهشوسا  ث هل          

 وعبال اععث  الممشوب والمغمىؤ والمشاٍ .

ٍ المغزمه   ارخبر كبفخ اععشاباد الزٍ رؾمك انهذمبط األشهخب  روٌ اععبلهخ فه     -10

 ث بفخ ينشغز  وفعبلُبر  م  نمبثبد وينذَخ وعمعُبد وعشوق ومغبثمبد .

إَغبد لبعذح ثُبنهبد ومعلىمهبد ؽهى  ؽغه  فئهخ األشهخب  روٌ اععبلهخ وينهىؤ          -11

 اععبلخ ويعجبثهب والمش ثد الزٍ رعبنٍ منهب لذساعزهب وإَغبد الؾلى  لهب .

اف والعمههل والمزبثعههخ لؾمبَههخ رفعُههل دوس الهُئههبد الىعنُههخ والمىمُههخ فههٍ اعشههش  -12

ؽمهههىق ههههزث الفئهههخ مههه  المغزمههه  والغهههعٍ لزهههىفُش ورهههأمُ  مزغلجهههبد رشهههغُله      

 وإدمبعه  فٍ المغزم  .

 واعداسحدعىح منظمخ العمل العشثُخ والمنظمخ العشثُخ لألشخب  روٌ اععبلهخ   -13

المخزلهههخ فهههٍ األمبنهههخ العبمهههخ لغبمعهههخ الهههذو  العشثُهههخ لزشههه ُل لغنهههخ مزبثعهههخ     

د الزٍ رلذس ع  النهذواد العشثُهخ الخبةهخ ثبألشهخب  روٌ اععبلهخ      للزىةُب

 لزفعُل هزث الزىةُبد ورنفُزهب ثبلزعبو  م  الغهبد راد االخزلب  .

دعىح منظمخ العمهل العشثُهخ والمنظمهخ العشثُهخ لألشهخب  روٌ اععبلهخ لزنظهُ          -14

 عمهههذ المضَهههذ مههه  النهههذواد والؾلمهههبد النمبشهههُخ والهههذوساد الزذسَجُهههخ الخبةهههخ   

ثبألشههخب  روٌ اععبلههخ فههٍ مخزلههل المىضههىعبد الزههٍ رعنههٍ ثههه  وؽمبَههخ        

 ؽمىله  ورم ُنه  م  االنذمبط فٍ المغزم  .
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دعههىح مسعغههبد وةههنبدَك الضههمب  االعزمههبعٍ لههذع  خغههظ وثههشامظ الهُئههبد     -15

م  يمىا  رأمُ  إةبثبد العمهل والؾغهبثبد    اععبلخروٌ بالشخب  المخزلخ ث

 واللنبدَك الخبةخ ثهب .

 ٙ انخخبو :  ٔف

ٍ  ثبلش ش والزمهذَش   رىع  المشبسكى  فٍ النذوح  األعهزبر اؽمهذ مؾمهذ لممهب       لمعهبل

الؾمبَههخ االعزمبعُههخ ثم زههت العمههل   إداسحويعههشح  منظمههخ العمههل العشثُههخ لعههب  المههذَش ال

العشثههٍ علههً عهههىده  المزمُههضح فههٍ مزبثعههخ المضههبَب المزعلمههخ ثبلفئههبد الخبةههخ فههٍ            

لألشههخب  روٌ االعبلههخ علههً عهههىده  المغههزمشح فههٍ     لعشثُههخ وللمنظمههخ ا ، المغزمهه 

الزنغههُك ثههُ  كبفههخ الغهههبد العبملههخ فههٍ مغههب  لضههبَب االعبلههخ علههً المغههزىي الههىعنٍ     

لثرؾبد النىعٍ لهُئبد سعبَخ الفئبد الخبةهخ والمعهىلُ  ثغمهىسَهخ    والعشثٍ  ، كزلأل 

عههىده  المجزولهخ النغهبػ    ملش العشثُخ علً رعبونه  الذاا  م  منظمخ العمل العشثُخ و

ثبالشهخب  روٌ  مه  يمهل ر هشاس ههزا النشهبط لُشهمل ينشهغخ يخهشي رزعلهك          هزا النشبط 

ثبألشهههخب  روٌ ، ورىصُهههك العثلهههخ ثبلمنظمهههبد والهُئهههبد العشثُهههخ المعنُهههخ   االعبلهههخ 

 اععبلخ .

 انُدٔة أعًبلٔعهٗ ذنك اخخخًج 
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