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 إعــالن مـبـادئ

 بـشــأن

 فٌ البلدان العسبَةالحــواز االجتماعــي 

إن مؤتمس العمل العسبي المىعقدد فدي دهزتدل التاظدعة هالنال)دَه تبَدسهر ل  بسٍدل/         
 ل( 2012وَعان 

 .خ ــم انؼزثٛــــــخ انؼًـــــاالنزشاو ثبنًٛثبق انؼزثٗ نهؼًم ٔدطزٕر يُظً إذ ٍؤكد

" ه مدسمم ودوزى   انزاطنةخ ينٙ اننةػٕح نهزؼنبٔر ٔان نٕار       انقنٛى ينٍ   هإذ ٍعتلنم
هودداهزمم فددٌ ا"مددس " " ودداهزمم تهعدد  عقددولنم " " مددا خددا  مدده    ، "     بَددىنم"

 اظتشاز".

ثؤحكننبو االرقباٛننبد ٔانًٕااٛننب انؼزثٛننخ ةاد انلننهخ ، ٔػهننٗ ٔ ننّ        هإذ ٍعتسوددد
 انةلٕؽ :

( نؼنبو  8( ٔخبصخ االرقباٛنخ انؼزثٛنخ رانى )   11( إنٗ )1نؼزثٛخ يٍ )ارقباٛبد انؼًم ا -
( نؼنننبو 11ثؼنننؤٌ ان زٚنننبد ٔان قنننٕق انُقبثٛنننخ ، ٔاالرقباٛنننخ انؼزثٛنننخ رانننى )   1111
 ثؼؤٌ انًقبٔضخ انجًبػٛخ . 1111

 –انلنبدرح ػنٍ ينررًز انؼًنم انؼزثنٗ      االطززارٛجٛخ انؼزثٛنخ نهزؤيُٛنبد اال زًبػٛنخ     -
 ( .1111انقبْزح ، يبرص/ آةار )ٌ انةٔرح انظبدطخ ٔانؼؼزٔ

االطننززارٛجٛخ انؼزثٛننخ نزًُٛننخ انقننٕٖ انؼبيهننخ ٔانزؼننعٛم انلننبدرح ػننٍ يننررًز انؼًننم   -
 ( .2003 ، يجزاٚز/ ػجبط)رَٕض  انةٔرح انثالإٌ – انؼزثٗ

 ( . 2010انًُٓٙ ) انًُبيخ ، يبرص / آةار ٔانزؤْٛم اإلطززارٛجٛخ انؼزثٛخ نهزةرٚت  -

رٛظٛز رُقم األٚةٖ انؼبيهنخ انؼزثٛنخ انلنبدرح ػنٍ ينررًز انؼًنم        إػالٌ يجبدئ ثؼؤٌ -
 ( .2005)انجشائز ، يجزاٚز/ ػجبط  انةٔرح انثبَٛخ ٔانثالإٌ – انؼزثٗ

 ( .2008إػالٌ انةٔحخ ثؼؤٌ انزًُٛخ ٔانزؼعٛم ) انةٔحخ ، َٕيًجز / رؼزٍٚ ابَٙ  -

 . (2001األ ُةح انؼزثٛخ نهزؼعٛم ) ثٛزٔد ، أكزٕثز / رؼزٍٚ أٔل  -

ثؤحكننننبو االرقباٛننننبد ٔانًٕااٛننننب انةٔنٛننننخ ةاد انلننننهخ ، ٔػهننننٗ ٔ ننننّ   ٍددددركسهإذ 
 انةلٕؽ :

 ثؼؤٌ حب انزُظٛى انُقبثٗ . 1148( نؼبو 81انةٔنٛخ راى ) ارقباٛخ انؼًم  -

ثؼنننؤٌ حنننب انزُظنننٛى ٔانًقبٔضنننخ   1141( نؼنننبو 18انةٔنٛنننخ رانننى ) ارقباٛنننخ انؼًنننم  -
 انجًبػٛخ .
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 انًؼبٔراد انثالاٛخ .ثؼؤٌ  1114نؼبو  (144انةٔنٛخ راى ) ارقباٛخ انؼًم -

اإلػننالٌ انؼننبنًٙ ثؼننؤٌ ان قننٕق األطبطننٛخ يننٙ انؼًننم انلننبدر ػننٍ يُظًننخ انؼًننم       -
 . 1118انةٔنٛخ 

 . 2002ٔانًؼبركخ االاٛخ األطزاف ثؼؤٌ ان ٕار اال زًبػٗ انًؼبْةح انةٔنٛخ  -

يُظًنخ  ػٍ انلنبدر ثؼبٌ انؼةل اال زًبػٗ يٍ أ م ػٕنًنخ ػبدننخ   انؼبنًٙ اإلػالٌ  -
 . 2008انؼًم انةٔنٛخ 

 . 2001انلبدر ػٍ يُظًخ انؼًم انةٔنٛخ انًٛثبق انؼبنًٗ نهٕظبئف  -

ضنننزٔرح ٔأًْٛنننخ انزؼنننبٔر انثالانننٗ ثنننٍٛ ان كٕينننبد ٔيُظًنننبد  علددديهإذ ٍؤكدددد 
ينننٗ رننننٕيٛز يُنننبم انؼًنننم انً قننننش    ٔانزؼنننبٌٔ  أصننن بة األػًنننبل ٔيُظًنننبد انؼًننننبل    

ى ٔإٚجنبد ػالانبد انؼًنم انجٛنةح ٔرنٕيٛز      نالطزثًبراد يٗ يُؼآد ٔيؼنبرٚغ انؼًنم اننةائ   
 ان ٛبح انكزًٚخ نهؼًبل انؼزة ٔيٕا ٓخ ر ةٖ انجطبنخ ٔانزةقٛف يٍ حةح انققز .

ثؤٌ انُٕٓض ثًقٕٓو ان ٕار اال زًبػٗ يٍ ػؤَّ أٌ ٚ قنب انزكبينم ثنٍٛ     هاقتىاعا
ٔانزننٕاسٌ ثننٍٛ انزًُٛننخ االازلننبدٚخ ٔانزًُٛننخ اال زًبػٛننخ   انًننبل  ٔرأصػُلننزٖ انؼًننم 

 ٔسٚبدح انقةرح ػهٗ يٕا ٓخ انز ةٚبد ٔاألسيبد االازلبدٚخ .

ؼننشس ان زٚننبد .  زثؤَننّ يننغ رننٕا يننز ان ننٕار اال زًننبػٙ ًُٚننٕ انؼننةل ٔر    هاعتسافددا
 .ٔاالثزكبر  ٔاإلثةاعٚطعٙ انظهى ٔٚظٕد انقٓز ٔرُؼةو ػٕايم انةهب  ثبَزقبئّٔ

يننٍ أ ننم   يننٍ يُظًننخ انؼًننم انؼزثٛننخ ٔث كننى اخزلبصننٓب ثؤًْٛننخ انؼًننم   هإدزاكددًا
ٔريننغ يظننزٕٚبد انًؼٛؼننخ ٔرٕطننٛغ يظهننخ اناننًبٌ اال زًننبػٙ    انزؼننعٛم انكبيننمر قٛننب 

ٔرٕيٛز ان ًبٚخ اال زًبػٛخ ٔيٕا ٓخ ر ة٘ انجطبنخ ٔرؼشٚنش يقٕينبد انظنهى اال زًنبػٙ     
 يٙ انةٔل انؼزثٛخ .

ٔرنٕيٛز انؼًنم انالئنب ٔرانًٍٛ كنم ةنن         انزؼنعٛم انكبينم ٔانًُنز    نز قٛب  هظعًَا
 ٔدٔرظٛبطنننبد االازلنننبدٚخ ٔاال زًبػٛنننخ ، ٔرؤكٛنننة احزنننزاو انةًٚقزاطٛنننخ ان صنننًٛىيننٙ  

يُظًنننبد انًجزًنننغ انًنننةَٙ ٔينننٙ يقنننةيزٓب يُظًنننبد انؼًنننبل ٔأصننن بة األػًنننبل ينننٙ    
 انًؼبركخ يٙ رطى ْذِ انظٛبطبد .

ألًْٛنننخ ركبينننم األْنننةاف انً نننةدح ينننٙ دطنننزٕر يُظًنننخ انؼًنننم انؼزثٛنننخ    هتأكَددددًا
انؼزثٛنخ   خارٛجٛخ انؼزثٛخ نهزًُٛخ ٔانزؼنعٛم ٔاإلطنززارٛجٛ  ٔانًٛثبق انؼزثٙ نهؼًم ٔاإلطزز

ٔاإلطنززارٛجٛخ  ٔاإلطززارٛجٛخ انؼزثٛخ نهزةرٚت ٔانزؤْٛنم انًُٓنٙ ،   نهزؤيُٛبد اال زًبػٛخ 
٘ ظنٛز رُقنم   ٛانؼزثٛخ نه ة يٍ ػًبنخ األطقنبل ٔاإلػنالٌ انؼزثنٙ نًجنبدئ ر     انؼبيهنخ   األٚنة

 .ٔاأل ُةح انؼزثٛخ نهزؼعٛم عٛمٔإػالٌ انةٔحخ ثؼؤٌ انزًُٛخ ٔانزؼ انؼزثٛخ
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يٙ إطبر يٍ ٔانزٕايب ٔانزقبٔض  انزؼبٔرثبن ٕار اال زًبػٙ ٔيًبرطخ  هالتصامًا
خ ثٍٛ ان كٕيبد ٔانًُظًبد انًًثهخ ألص بة األػًبل ٔار بداد َقبثبد ٛانٓٛكهٛخ انثالا

زٍٕٚٛ انؼًبل ػهٗ كبيخ انًظزٕٚبد انًرطظٛخ ٔانقطبػٛخ ٔانجٕٓٚنخ ٔانٕطُٛنخ ػهنٗ انًظن    
األيقٙ ٔانزأطٙ ضًبًَب نهزطجٛب انظهٛى نًؼبٚٛز ٔرؼزٚؼبد انؼًم ٔرؼشٚش َظنٛ  انٕحنةح   

 نهًجزًؼبد انؼزثٛخ .

ثؤٌ ػهٗ يُظًخ انؼًم انؼزثٛنخ ٔاننةٔل األػانبي يٛٓنب حؼنة كبينخ ٔطنبئم         هإٍماوًا
شٚنش  ٔرؼثبنطزق األكثز يؼبنٛخ ٔكقبيح  نزطجٛب ْذِ انًجبدئانؼًم انًزبحخ ٔطًُٛب ٔػزثًٛب 

 .ْذا اإلػالٌ 

 -ٍقسز الموافقة علي المبادئ  التالَة :

ان ننٕار اال زًننبػٙ ٔطننٛهخ ٔأداِ يؼبنننخ ن ننم انًؼننكالد ٔرؼشٚننش   اػزًننبد   هاًل :  
انزًبطننن  اال زًنننبػٙ  ، ٔأٌ ٚؼنننًم ان نننٕار اال زًنننبػٙ  ًٛنننغ أَنننٕاع انًؼنننبٔراد        

ح انًؼنننززكخ انًؼهٕينننبد حنننٕل انقانننبٚب ةاد انًلنننبن ٔانزقنننبٔض ٔاالرقباٛنننبد ٔرجنننبدل 
 طٛبطًٛب ٔاازلبدًٚب ٔا زًبػًٛب .

انٕطُٛخ  انزؼزٚؼبد يٙيؤطظخ ان ٕار اال زًبػٙ ٔانزؼبٔر ٔراًٍٛ ةن   )اوًَا :
يغ آنٛبد ان ٕار ٔانزقبٔض انزنٙ َلنذ ػهٛٓنب يؼنبٚٛز     ٔانًٕاييخ يٙ إطبر يٍ انزٕايب 

 انؼًم انؼزثٛخ ٔانةٔنٛخ .

 )النًا : ٍندف الحواز االجتماعٌ إلي  :

ٔرؼشٚشْننب بن قٕق ٔان زٚننبد انُقبثٛننخ  ثنن ٔاإلاننزاران قننٕق األطبطننٛخ نهؼًننبل    ػننىد -
 يٙ انؼًم . ٔاالطزعالل ٔإنعبي كبيخ أػكبل انزًٛٛش ٔانزًٓٛغ

إٚجننبد انًُننبم انًالئننى نؼالاننبد انؼًننم انجٛننةح انزننٙ رؼننشس دٔر انزؼننبٔر ٔان ننٕار           -
 اال زًبػٙ ٔانزقبٔض ٔر قش ػهٗ االطزثًبر .

االازلننننبد٘ ٔاال زًننننبػٙ ٔيٕاكجننننخ انزطننننٕراد االازلننننبدٚخ    رٕطٛننننة االطننننزقزار   -
 ٔاال زًبػٛخ ٔيٕا ٓخ األسيبد ٔانز ةٚبد انزٙ رٕا ٓٓب .

 ال زًبػٛخ ٔر قٛب انزؼعٛم انكبيم.ا ان ًبٚخر ظٍٛ ػزٔط ٔظزٔف انؼًم ٔرٕيٛز  -

 انظؼٙ إنٗ انزؤطٛض نهؼةانخ اال زًبػٛخ ٔانًظبٔاح ٔصٛبَخ انظهى اال زًبػٙ . -
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رؼكٛم يجبنض ٔنجبٌ ان ٕار اال زًبػٙ ػهٗ أطض يزٕاسَخ ٔيزظنبٔٚخ   : زابعًا  
يغ احززاو حنب كنم طنزف ينٙ اخزٛنبر يًثهٛنّ ثبطنزقالل كبينم ثؼٛنةًا ػنٍ أ٘ ػنكم ينٍ             

 أػكبل انزةخم أٔ اناعٕط .

مجدالط هلجدان الحدواز     راة مندا  هاختاا د  الوطىَد  ارحدد التشدسٍع خامعًا : ت
 -علي  ن ٍشمل :االجتماعٌ 

 رطٕٚز رؼزٚؼبد انؼًم ٔاناًبٌ اال زًبػٙ ٔانُظى ٔانهٕائح انًُقذح نٓب . -

 رًُٛخ ان قٕق ٔان زٚبد انُقبثٛخ ٔرطٕٚزْب ٔصٛبَزٓب ٔاحززايٓب ٔان قبظ ػهٛٓب . -

 انُٕٓض ثبنزؼبٔر ٔانًقبٔضخ انجًبػٛخ ٔرؼجٛغ إثزاو ارقباٛبد انؼًم انجًبػٛخ . -

ٛنب انؼننٛغ انكنزٚى ننَظنبٌ انؼبيننم    ر ظنٍٛ األ نٕر ٔرثطٓنب ثًظننزٕٖ انًؼٛؼنخ ٔر ق     -
 ٔضًبٌ اطزقزار يُؼؤح انؼًم ٔإَزب ٛخ أيام نهؼبيم .

د االازلننبدٚخ ٔاال زًبػٛننخ  ًجننبالانرقننةٚى انًقززحننبد ثؼننؤٌ طٛبطننبد انةٔنننخ يننٙ       -
انزؼنننعٛم ٔإثننةاي انننزأ٘ ينننٙ  ًٛننغ انقانننبٚب    ٔطٛبطننبد  ، ٔر قٛننب انزننٕاسٌ ثًُٛٓنننب   
 انًزؼهقخ ثٓذِ انظٛبطبد .

 ٔيقًب نالخزلبؽ .ٔإثزاو ارقباٛبد انؼًم ثؼؤَٓب اػبد انجًبػٛخ يٙ انُش انجذ -

رقةٚى انًقززحبد ثؼنؤٌ انزلنةٚب ػهنٗ ارقباٛنبد ػًنم ػزثٛنخ ٔدٔنٛنخ دٛنز يلنبدق           -
 ػهٛٓب يٍ انةٔنخ .

انًجننبنض االازلننبدٚخ ٔاال زًبػٛننخ ٔرطننٕٚز ٔرقؼٛننم دٔر انقننبئى     إَؼننبي ظادظددًا :
ٔصننٕاًل إنننٗ يٛثننبق ا زًننبػٙ يزكبيننم ٚ قننب يُٓننب نزؼشٚننش ٔرًُٛننخ انٕظٛقننخ االطزؼننبرٚخ 
 انؼةانخ اال زًبػٛخ ٔانظهى اال زًبػٙ .

ثنٍٛ انؼًنبل ٔأصن بة األػًنبل ػهنٗ      رؼشٚنش ان نٕار اال زًنبػٙ انثُنبئٙ      ظابعًا :
ٙ  / انقطنبع   /  انًُؼنؤح / يظزٕٖ  ينٙ انقطنبع انةنبؽ ، ٔثنٍٛ ان كٕينخ ٔانؼًنبل        اننٕطُ

ةقننب يننٙ انقاننبٚب انكجننزٖ ٔانقاننبٚب انزننٙ ٚ اننٙ ان ننٕار انثال اػزًننبدٔيننٙ انقطننبع انؼننبو 
 إٚجبد ان هٕل ٔاالرقبق حٕنٓب . يٙان ٕار انثُبئٙ 

اإلطبر انقنبََٕٙ انًنُظى نهؼالانبد انًُٓٛنخ ٔضنًبٌ حنب        ٔرؼشٚش طزكًبلا )امىًا :
 انزُظٛى انُقبثٙ ٔانًقبٔضخ انجًبػٛخ ٔرُظٛى يًبرطخ حب اإلضزاة .
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ٙ   إلرٓٛئخ انًُبم انًُبطنت   تاظعًا : ٔاننذ٘ ٚؼزجنز ينٍ أْنى      َجنبا ان نٕار اال زًنبػ
ٔاالازلننبدٚخ يقٕيبرننّ رننٕيز انًُننبم انننةًٚقزاطٙ انننذ٘ ر زننزو يٛننّ ان قننٕق انظٛبطننٛخ        

 ٔان زٚبد انؼبيخ ٔانُقبثٛخ .ٔاال زًبػٛخ 

عاوددسًا : ٍجدد   ن ٍساعددٌ الحددواز االجتمدداعٌ التحدددٍار التددٌ تواجددل   ددحا       
 ا"عمال خا ة :

 برجخ ػٍ انؼٕنًخ ٔحزٚخ انزجبرح انةٔنٛخ .انًُبيظخ انؼةٚةح انُ -

 . انزكٛف يغ األسيبد االازلبدٚخ -

 رٕيٛز يقٕيبد انًُبػخ نهًرطظبد االازلبدٚخ ٔإٚجبد اٜنٛبد انالسيخ نزطٕٚزْب . -

انزقبػننم يننغ انًظننزجةاد ٔانًزعٛننزاد انظٛبطننٛخ ٔاالازلننبدٚخ ٔاال زًبػٛننخ انؼزثٛننخ     -
 ٔانةٔنٛخ .

حددواز االجتمدداعٌ تعصٍددص دهز وقابددار العمددال   حددادً عشددس : ٍجدد   ن ٍساعددٌ ال 
 هخا ة :

 ضًبٌ حزٚخ ٔاطزقالنٛخ انزُظٛى انُقبثٙ . -

 احززاو ان قٕق األطبطٛخ يٙ انؼًم . -

 ي برثخ كم أػكبل االطزعالل االازلبد٘ أٔ انزًٛٛش يٙ انؼًم . -

 زًكٍٛ انًزأح طٛبطًٛب ٔا زًبػًٛب ٔاازلبدًٚب . ث ضًبٌ اٜنٛبد انكقٛهخ -

 بٚخ اال زًبػٛخ ٔيقٕيبد انٕصٕل نهؼةانخ اال زًبػٛخ .رٕيٛز ان ً -

 ر ظٍٛ ػزٔط ٔظزٔف انؼًم ٔانُٕٓض ثبنًقبٔضخ انجًبػٛخ . -

نًجنبنض ٔنجنبٌ ان نٕار اال زًنبػٙ االاٛنخ انزًثٛنم ينزح ان نٕار ينغ           )اوٌ عشس :
يجًٕػننبد أخننزٖ نؼننًٕل ااننبٚب يؼُٛننخ خننبر  إطننبر ااننبٚب انؼًننم يثننم حًبٚننخ انجٛئننخ  

  زًبػٛخ .ٔانًظبػةاد اال

نًجننبنض ٔنجننبٌ ان ننٕار اال زًننبػٙ يننزح ان ننٕار يننغ انًظننزٕٚبد      )الددع عشددس : 
 األػهٗ يٍ انًظزٕٖ انٕطُٙ نزؼًم انزجًؼبد اإلاهًٛٛخ ٔاالر بداد انؼبنًٛخ .
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ان نٕار اال زًنبػٙ أداح نه ٕكًنخ انزػنٛةح نظنٕق انؼًنم ٔاالازلنبد         زابع عشس :
ٔ انننٕطُٙ ، ٔانزننؤاهى يننغ انًزعٛننزاد االاز   اإلدارح نألسيننبد حظننٍ لننبدٚخ ٔاال زًبػٛننخ 

 .يًب ٚاًٍ يلبنح أطزاف اإلَزب  .انُبرجخ ػُٓب 

خامط عشس : علي الحواز االجتماعٌ اعتماد هقَاض التقد  مه خدالل البَاودار   
هووعَددة مدددى االلتددصا  بمعدداٍَس هقددواوَه العمددل    لتحدٍددد  هالمعلومددار  هاإلحادداتار

التىمَدددة المتواشودددة فدددٌ بعددددٍنا االقتادددادً   عالقدددار العمدددل هتىظدددَم ظدددو  العمدددل ه  
 -هاالجتماعٌ ل هٍشمل ذلك :

 رٕيٛز يزؽ انؼًم . -

 انزؼهٛى . -

 انزةرٚت انًُٓٙ . -

 ر قٛب ػزٔط انل خ ٔانظاليخ انًُٓٛخ . -

 ان ب يٙ انزؼجٛز ٔاالػززاف ثبألخز . -

 االرقباٛبد انجًبػٛخ ٔيب ر ققّ يٍ ػةانخ األ ٕر . -

 انًؼبركخ يٙ صُغ انقزار . -

 ير انقزؽ ٔانًظبٔاح يٙ انًؼبيهخ ٔانقابي ػهٗ كبيخ أػكبل انزًٛٛش يٙ انؼًم .ركب -

 انزلةٚب ػهٗ االرقباٛبد انؼزثٛخ ٔانةٔنٛخ ٔيةٖ االنزشاو ثٓب . -

ّ  ظادض عشس :  ،انززكٛش ػهٗ دٔر ان ٕار اال زًبػٙ يٙ دػى ٔرؼشٚش يرطظنبر
ٔانؼنزكبد  ، انًُنبطب ان نزح   ٔ، ٔاالْزًبو ثبنقطبع دٛز انًُظى انذ٘ رزشاٚة انؼًبنخ يّٛ 

. ٔانززكٛننش ػهننٗ  انالئننب ٔانًالئننىم نز قٛننب ػننزٔط ٔظننزٔف انؼًنن  ، انجُظننٛخ يزؼننةدح
 اإلَزب  ٔر ظُّٛ كًًب ٔكٛقًب .

انؼنننجبة ٔانلنننُبػبد  رؼنننعٛمحقنننش انزٕ نننّ نهؼًنننم ينننٙ يؼنننبرٚغ  ظدددابع عشدددس :
ل يننٍ خننال ، ٔانؼًننم يننٙ انزٚننف   ، ٔاألػًننبل انًُشنٛننخ   ،انلننعزٖ ٔيزُبْٛننخ انلننعز  

 .ٔرؼجٛغ انؼًم انزؼبَٔٙ اإلػقبياد انازٚجٛخ ٔانؼًٕل ثبن ًبٚخ اال زًبػٛخ 

حنب انًنٕاطٍ ينٙ    أٔنٕٚنخ  رجُٙ ان ٕار اال زًبػٙ نظٛبطنبد ر زنزو    )امه عشس :
ٙ      ٔحننبيننزؽ انؼًننم   ٔيُ ٓننب  رُقننم األٚننة٘ انؼبيهننخ انؼزثٛننخ ثننٍٛ دٔل انننٕطٍ انؼزثنن

 . األٔنٕٚخ ثؼة انؼبيم انٕطُٙ 
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ش دٔر يؼننبٚٛز انؼًننم انؼزثٛننخ ٔانةٔنٛننخ انزننٙ ر قننب رًُٛنننخ       رؼشٚنن  تاظددع عشددس :  
اَزؼبع انُؼبط االازلبد٘ ٔرٕيٛز ينزؽ   ةػىرٔ، ٔصٛبَخ ان قٕق األطبطٛخ يٙ انؼًم 

يُٓٛنًب إلكظنبثٓى انًٓنبراد انزنٙ ر زب ٓنب أطنٕاق       ٔرنؤْٛهٓى  انؼًم أيبو انؼجبة ٔرةرٚجٓى 
 انؼًم ٔرًكُٓى يٍ ركبير انقزؽ  .

رؼًنم  انؼزثنٙ ،  نه نٕار اال زًنبػٙ    ْنٙ إطنبر  ًنم انؼزثٛنخ   يُظًنخ انؼ  عشسهن :
ػهننٗ انُٓننٕض ثننّ يننٍ خننالل يؼننبٚٛز انؼًننم ٔرؤكٛننة يجننةأ انثالاٛننخ يننٙ كبيننخ أَؼننطزٓب          

انقُٙ نًرطظبد ان نٕار اال زًنبػٙ ػهنٗ انًظنزٕٖ اننٕطُٙ ينٙ       ْٔٛبكهٓب ٔرقةٚى انةػى 
 انةٔل انؼزثٛخ .

ثزقنةٚى اننةػى اننالسو ٔانًظنبػةح     رقٕو يُظًخ انؼًنم انؼزثٛنخ    الحادً هالعشسهن :
جٓنبد ةاد  نٓذا اإلػالٌ يٗ انةٔل األػابي ٔكبيخ انٓٛئبد ٔانهززٔٚ  نانقُٛخ انًطهٕثخ 

انلهخ يٙ انٕطٍ انؼزثٙ َٔؼز اقبيخ ان ٕار ػٍ طزٚب ٔطبئم اإلػنالو ٔثبنزؼنبٌٔ ينغ    
زًننغ انٓٛئننبد ٔانًرطظننبد انٕطُٛننخ نهززثٛننخ ٔانزؼهننٛى ٔانزننةرٚت انًُٓننٙ ٔيُظًننبد انًج   

 انًةَٙ .

ٚقننٕو يكزننت انؼًننم انؼزثننٙ ثًزبثؼننخ ْننذا اإلػننالٌ ٔرقننةٚى      : الندداوٌ هالعشددسهن 
انًجنبدئ اننٕاردح يٛنّ     نزقؼٛنم  انً نزس رقزٚز كم طُزٍٛ إنٗ يررًز انؼًم انؼزثٙ ثبنزقةو 

 .انزٗ ٚزهقبْب يٍ انةٔل األػابي  انزقبرٚزيٙ ضٕي 

■■■ 

 


