دراسخ يمبرَخ ثٍٍ وضع انًهُذسٍٍ انفهسطٍٍٍٍُ فى نجُبٌ و وضعهى فى سىرٌب.

يمذيخ:
ؽك اٌؼًّ ٘ ٛؽك أعبع ِٓ ٟؽمٛق االٔغبْ ِىفٛي ؽجمب ً ٌإلػالْ اٌؼبٌٌّ ٟؾمٛق االٔغبْ(ِبدح ٚ )٣٢اٌؼٙذ اٌذ ٌٟٚاٌخبص ثبٌؾمٛق
االلزظبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ (اٌّبدح اٌغبدعخ).
ف ٟػبَ  ،٨٥٩١اطذسد ِٕظّخ اٌؼذي اٌذ١ٌٚخ ارفبل١خ سلُ  ٨٨٨رخض اٌزّ١١ض فِ ٟغبي اٌؼًّ .رؾظش ٘زٖ االرفبل١خ اٌزّ١١ض ػٍ ٝأعبط
اٌٍ ،ْٛاٌؼشق ،اٌغٕظ  ،اٌذ ،ٓ٠االٔزّبء اٌغ١بع ،ٟاألطً اٌٛؽٕ ٟأ ٚاألطً االعزّبػٟ؛ ٠ٚىٌٙ ْٛزا رّ١١ض أصش ف ٟئثطبي أ ٚئػؼبف
اٌّغبٚاح ف ٟفشطخ اٌزٛظ١ف أ ٚاٌّؼبٍِخ داخً إٌّٙخ.
ٚلذ طذلذ ٌجٕبْ ػٍ٘ ٝزٖ االرفبل١خ ف٨٥١١/٦/٨ ٟ
ف ٟػبَ ٚ ،٨٥٦٩لؼذ اٌذٚي اٌؼشث١خِٕٙٚ ،ب ٌجٕبْ ،ػٍ ٝثشٚرٛوٛي اٌذاس اٌج١ؼبء اٌزٕ٠ ٞض ػٍ ٝػذح ٔمبؽ:
 اٌؼًّ :اعزخذاِِ ُٙضً ِٛاؽٕ ٛاٌذٚي اٌز٠ ٟم ّْٛ١ثٙب. اإللبِخِٕ :ؾ ُٙؽك اإللبِخ اٌزٕمًِٕ :ؾ ُٙؽك اٌزٕمً خبسط ثٍذ اٌٍغٛء ٚرغ ً١ٙئعشاءاد ئطذاس عٛاصاد اٌغفشِٕٚ ،ؾ ُٙرأش١شاد اٌغفش ِضً سػب٠ب اٌذٚياٌؼشث١خ.
ٌٚىٓ ٌجٕبْ ػّٓ ِزوشح اٌزٛل١غ رؾفظبد ػٍ ٝاٌؾمٛق اٌّذٔ١خ ٚاإلٔغبٔ١خ ٚااللزظبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ ٌٍالعئ ٓ١اٌفٍغطِّ ٓ١١ٕ١ب أدٜ
ػٍّ١ب ً اٌزم٠ٛغ اٌّؼبِ ٓ١األعبع١خ ٌٍجشٚرٛوٛي.
فٌ ٟجٕبْ ٠مذس اٌالعئ ٓ١اٌفٍغط ٓ١١ٕ١اٌّم ٓ١ّ١ة ٣٦٢٢٢٢العئ .و تقدر نسبة المقيمون بالمخيمات بحوالى  ،%26بينما يقدر عدد
1
الذين لديهم القدرة على العمل ب ،061111يعمل منهم فعليا  00111فقط.
أكثر من نصف الالجئين الفلسطينين من الشباب ،و تقدر نسبة البطالة بالسبة للشباب البالغين من العمر بين ال 00و ال 62عام حوالى
.%21
نالحظ ان نسبة اليطالة مرتفة بالمجتمع الفلسطينى مما يؤثر بالتالى على نسبة الفقر و مستوى المعيشة.
النسبة المرتفعة للبطالة ترجع الى عدة عوامل من أهمها الوضع الخاص بالالجئين الفلسطينين فيما يخص العمل.
قبل عام  ،6101كان الالجىء الفلسطينى يعامل كاألجنبى و اذا كان البد أن يحصل على اجازة عمل مع دفع الرسوم ليستطيع أن
يمارس اى عمل كان.
كذلك كان يحظر عليهم العمل بالمهن الحرة و األنتماء للنقابات ألنها تشترط أن يكون العضو لبنانيا من أكثر من عشر سنوات أو
التزام دولة طالب األنتماء مبدأ المعاملة بالمثل.
اضافة لذلك ،كان الفلسطينى ال يستفيد من الضمان األجتماعى الذى يشمل صندوق المرض  ،األمومة ،طوارىء العمل و األمراض
المهنية ،و نظام التعويضات المالية و تعويضات نهاية الخدمة ،ألن قانون الضمان األجتماعى كان يأخذ بمبدأ الماملة بالمثل من أجل
استفادة العمال األجانب من الضمان األجتماعى.
بالنسبة للعمال الفلسطينيين ،كانت المشكلة تكمن فى تطبيق مبدأ النعاملة بالمثل الذى يفترض وجود دولة قائمة تبرم اتفاقية مع لبنان
تقضى معاملة العمال اللبنانيين فى فلسطين بالمثل  .األمر الذى ال يتوافر للدولة الفلسطينية التى مازالت الجهود قائمة العالنها.
فى عام  ،6101تم تعديل قانون العمل ليعفى الفلسطينى من رسوم اجازة العمل و لكن مع األبقاء على ضرورة الحصول عليها .أبقى
القانون كذلك على حظر المهن الحرة و األنتماء للنقابات.

اٌّغؼ االعزّبػٚ ٟااللزظبدٌ ٞالعئ ٓ١اٌفٍغط ٓ١١ٕ١فٌ ٟجٕبْ ِٓ لجً اٌغبِؼخ األِش٠ى١خ ف ٟث١شٚد

1

٠ ٚؼزجش ؽظش ثؼغ اٌّ ٓٙػٍ ٝاٌفٍغط ٓ١١ٕ١ػٍ ٝأعبط أطٍ ُٙاٌٛؽٕ ٟاٌفٍغط ٟٕ١ئخالي ِٓ عبٔت اٌغّٛٙس٠خ اٌٍجٕبٔ١خ رغبٖ اٌزضاِبرٙب
اٌذ١ٌٚخ ثّٛعت االرفبل١خ سلُ ٌّٕ ٨٨٨ظّخ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ.
بالنسبة للضمان األجتماعى فالقانون ألزم العامل الفلسطينى بدفع الرسوم كاملة مع عدم امكانية األستفادة اال من تعويضات نهاية
الخدمة من خالل صندوق خاص باالشتراكات العائدة الى العمال الفلسطينيين.
اٌّزوشح االػالِ١خ اٌظبدسح ِٓ ِذ٠ش اٌظٕذٚق اٌٛؽٌٍٕ ٝؼّبْ االعزّبػ ٝاػفذ اٌؼبٍِ ٓ١اٌفٍغط ِٓ ٓ١١ٕ١ششؽ اٌّؼبٍِخ ثبٌّضً ٚ
ٌىٕٙب اشبسد اٌ ٝاْ اٌّشّ ٓ١ٌٛثزؼذ ً٠اٌمبٔ( 121 ْٛا ٜاٌفٍغط ٓ١١ٕ١فٌ ٝجٕبْ) ال ٠غزف١ذ ِٓ ْٚرمذّ٠بد طٕذٚل ٝاٌّشع  ٚاألِِٛخ
 ٚاٌزؼ٠ٛؼبد اٌؼبئٍ١خ.وزٌه ؽذدد اٌّزوشح االعزفبدح ِٓ اٌؼّبْ األعزّبػ ٚ ٝظٍّذ اٌؼبًِ اٌفٍغط ٕٝ١اٌز ٜاٌضِزٗ ِغ سة اٌؼًّ
ثذفغ اٌؼّبْ وبِال  ٚؽشِزٗ ِٓ االعزفبدح غ١ش اٌّششٚؽخ ثباٌؼّبْ ثؾغخ أْ اٌّشع  ٚاألِِٛخ  ٚاٌزؼ٠ٛؼبد اٌؼبئٍ١خ ِٓ اخزظبص
األٔٚشٚا.
٘زا اٌزؼذ٠ ً٠ؼذ خطٛح ٌألِبَ ٌىٕٗ ٌ١ظ وبف ٟثبٌٕغجخ ٌٍفٍغط ٓ١١ٕ١اٌز٠ ٓ٠طّؾ ْٛألوضش ِٓ رٌه ِٓ ِّبسعخ اٌّ ٓٙاٌؾشح ٚاٌّغبٚاح ِغ
اٌؼبًِ اٌٍجٕبٔ ٟف ٟاٌؾمٛق .

تعذٌم انمبَىٌ ،هم هى حمب خطىح انى األيبو؟
 1اجازة العمل :عقبة فى وجه العامل الفلسطينى.أبقى القانون المعدل على ضرورة حصول العامل الفلسطينى على أجازة عمل حتى يستطيع ممارسة عمله.
اجازة العمل تعد من المعوقات أمام العامل الفلسطينى؛ فهى مرتبطة بوجود عقد عمل؛ فاذا األمر يرتبط بضرورة موافقة رب العمل
على توقيع عقد مع األجير الفلسطينى لكى يستطيع التقدم للحصول على اجازة العمل.و هو األمر الذى ال يتحقق فى أغلب األحيان؛
فرب العمل (أغلب األحيان لبنانى) يرفض توقيع عقد مع األجير الفلسطينى حتى ال يترتب عليه التزامات مختلفة.
كذلك اذا انتهى عقد العمل أو تغيرت جهة العمل وجب على العامل الفلسطينى الحصول على أجازة عمل جديدة مع المرور بكل
األجراءات الالزمة فى كل مرة.
نستطيع أن نالحظ صعوبة الحصول على اجازة عمل من خالل األرقام االتية:
فى عام  ،6112تم اصدار  010اجازة عمل فقط للالجئين الفلسطينيين فى لبنان ،منها  016تجديد اجازة .فى عام  ،6112انخفض
العدد الى  27اجازة منها  22تجديد اجازة ،و واصل العدد انخفاضه ليصل الى  22اجازة فى عام  6117جميهم تجديد اجازة.
تشبر تلك األرقام الى ان القانون الجديد لن يستطيع حل المشكلة من جذورها بابقاؤه على اجازة العمل حتى مع االعفاء من الرسوم
ألن المشكلة تبقى أمام الالجىء الفلسطينى هى موافقة رب العمل بكفله حتى يستطيع الحصول على االجازة.

 -2مبدأ المعاملة بالمثل شرط لالنضمام للنقابات.
الغى القانون مبدأ النعاملة بالمثل فيما يخص الحصول على اجازاة العمل و الحصول على الضمان األجتماعى.
لكن ذلك المبدأ ظل قائما فيما يخص المهن الحرة و امكانية األنتماء للنقابات.
فاذا أخذنا مهنة الهندسة كمثال ،نالحظ أن النظام الداخلى لنقابة المهندسين يشترط أن تعامل دولة المهندس الذى يريد االنتماء لها
مواطنيها بالمثل؛ اذا فمبدأ المعاملة بالمثل ظل مطبق بالنسبة للنقابات فى الوقت الذى تم فيه الغاؤه كمبدأ عام.
األبقاء على هذا المبدأ كشرط لممارسة المهن الحرة و األنتماء للنقابات يحرم أعداد كبيرة من الفلسطينيين من ممارسة عملهم بطريقة
قانونية ،و يشجع استغاللهم من قبل أرباب العمل .فرب العمل سيستغل ذلك الوضع بتشغيل ممرض أو سكرتير مثال دون عقد عمل و
مقابل راتب زهيد و صرفه فى أى وقت و دون أى تعويضات.
باألبقاء على مبدأ المعاملة بالمثل فيما يخص األنتماء للنقابات و النهن الحرة ،ال تقوم الدولة اللبنانية بحماية العمالة اللبنانية من
المنافسة كما تزعم و لكنها فى الحقيقة ،تشجع استغالل العمالة الفلسطينية.

-3تعديل قانون الضمان األجتماعى ظلم للعامل الفلسطينى .
قبل  6101كان ال يحق للفلسطينى االستفادة اطالقا من صندوق الضمان االجتماعى ،بعد تعديل القانون األخير اصبح الالجىء
الفلسطينى يسدد كافة الرسوم المقررة للضمان االجتماعى لكنه ال يستفيد اال من تعويض نهاية الخدمة
حرمان الفلسطينى من االستفادة من تعويضات األمومة و المرض و التعويضات العائلية هو تطبيقا لفكرة مسئولية االنروا عن هذة
المسائل و ال يجوز تجريد االنروا من مسئولياتها.

يعد هذا التعديل ظلم كبير للعامل الفلسطينى ،فكيف يدفع العامل كل الرسوم الواجبة و ال يستفيد من كافة الضمانات؟
هذا التشريع يغد ظالما من الناحية القانونية و االنسانية كما يخرق مبدأ العدالة المكفول طبقا للميثاق العالمى لحقوق االنسان.
نتيجة لهذا التشريع الخاص بالضمان األجتماعى فان رب العمل سيمتنع عن تسجيل الفلسطينى فى الضمان لعدم دفع نفقات دون أن
يستفيد منها العامل و يستغل بهذة الطريقة العامل ،أو انه سيمتنع عن توظيف اى فلسطينى يصر على تسجيله فى الضمان ألن رب
العمل غيرمستعد أن يدفع كل مصاريف الضمان دون أى استفادة من جانب العامل ،فهو يفضل فى هذة الحالة عدم الدفع من األساس
او الدفع و لكن لعامل سيستفيد من هذة المصاريف.
عالوة على ذلك ،فقد قرر وزير التضامن االجتماعى انشاء حساب خاص للالجئين الفلسطينيين داخل صندوق الضمان االجتماعى
يتضمن االشتراكات العائدة الى العمال الفلسطينيين ،دون أن تتحمل الخزينة أو الصندزق اى التزام مالى تجاههم.
و هنا نشير أن حتى االن لم يتم فعليا انشاء ذلك الحساب و لم يتم االتفاق على الجهة المسئولة عنه .مما يعنى عدم احراز اى تقدم فى
نقطة الضمان االجتماعى و ان التعديل مازال حبرا على ورق.
ثؼذ اعزؼشاع ٚػغ اٌالعئ ٓ١اٌفٍغط ٓ١١ٕ١ثٍجٕبْ ثبٌٕغجخ ٌؾك اٌؼًّ  ٚفِ ُٙذ ٜفؼبٌ١خ اٌمبٔ ْٛاٌغذ٠ذ ٌزؾغ ٓ١أٚػبػٔ ،ُٙشوض فٝ
اٌغطٛس اٌمبدِخ ػٍ ٝاٌّمبسٔخ ثٚ ٓ١ػغ اٌالعئ ٓ١اٌفٍغط ٓ١١ٕ١فٌ ٟجٕبْ ِغ أِضبٌ ُٙف ٟعٛس٠خٌ ،زٛػ١ؼ ئِىبٔ١خ رّزغ اٌفٍغطْٛ١ٕ١
ثؾمٛل ُٙوبٍِخ د ْٚأْ ّ٠ضً رٌه ػتء ػٍ ٝاٌذٌٚخ.
وّب ٔشوض ف٘ ٝزح اٌّمبسٔخ ػٍِٕٙ ٝخ إٌٙذعخ وّٕٙخ ؽشح ّٕ٠غ اٌفٍغطِّ ِٓ ٕٝ١بسعزٙب ثٍجٕبْ فِ ٝؾبٌٚخ ِٕب ٌزمش٠ت ٚعٙبد إٌظش
ث ٓ١اٌّششع اٌٍجٕبٔ ٚ ٝاٌالعٝء اٌفٍغط.ٕٝ١

 -١يعهىيبد هبيخ
أ -يعهىيبد عبيخ عٍ نجُبٌ و سىرٌخ
نجُبٌ
اٌّغبؽخ

 ٢٩٣ ٨٢وُ²
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ٔغجخ اٌشجبة اٌغبِؼٟ
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ؽظٍٛا ػٍ ٝرؼٍ ُ١عبِؼٟ

ٔغجخ اٌجطبٌخ
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سىرٌخ
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ِؼذي اٌجطبٌخ ثبٌٕغجخ ٌٍزوٛس ٠ظً ئٌٝ
٠ٚ ، ٪ ٩,١مً ثبٌٕغجخ ٌإلٔبس ف١ظً
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ئٌ٪ ٢،٩ ٝ

ة -وضع انالجئٍٍ انفهسطٍٍٍٍُ فً كم يٍ سىرٌخ ونجُبٌ
نجُبٌ
ػذد اٌالعئ ٓ١اٌفٍغطٓ١١ٕ١

ِؼذي إٌّ ٛاٌغٕٞٛ

ِ ٣١٢٢٢٢-٣٦٢٢٢٢م ٓ١ّ١فٟ
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ٌجٕبْ
٪ ٣،٨
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اٌّم ّْٛ١ف ٟاٌّخّ١بد

٪٦٣

ٔغجخ اٌؼبٍِٓ١

٠ظً ػذد اٌفٍغط ٓ١١ٕ١اٌزٌ ٓ٠ذُٙ٠
اٌمذسح ػٍ ٝاٌؼًّ ئٌ،٨٣٢،٢٢٢ ٝ
11
٠ؼًّ ِٕ ُٙفؼٍ١ب ً ٩٢،٢٢٢
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سىرٌخ
ِ ٢٩٢،٢٢٢غغٍ ٓ١ف ٟاألٔٚشٚا فٟ
8
ػبَ ٣٢٢١
٪٣،٢
٪٣١،٨
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أظش ِٛلغ ئداسح اإلؽظبء اٌّشوض/http://www.cas.gov.lb ٞ
3
أٔظش ِٛلغ اٌّىزت اٌّشوضٌ ٞإلؽظبء http://www.cbssyr.org
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اٌّغؼ االعزّبػٚ ٟااللزظبدٌ ٞالعئ ٓ١اٌفٍغط ٓ١١ٕ١فٌ ٟجٕبْ ِٓ لجً اٌغبِؼخ األِش٠ى١خ ف ٟث١شٚد
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 -٢انُظىص انمبَىٍَخ
فٌ ٟجٕبْ٠ ،خؼغ اٌفٍغطٌٍ ْٛ١ٕ١مبٔ ْٛسلُ ٌ ٨٣١غٕخ  ٣٢٨٢اٌزٕ٠ ٞض ػٍٚ ٝعٛة ؽظٛي اٌفٍغط ٟٕ١ػٍ ٝئعبصح ػًّ
ِغ اػفبؤٖ ِٓ اٌشع ،َٛوّب ٔض ػٍ ٝئٌغبء ِجذأ اٌّؼبٍِخ ثبٌّضًٌ .ىٓ ؽشَ اٌمبٔ ْٛاٌفٍغطِّ ِٓ ٟٕ١بسعخ اٌّ ٓٙاٌؾشح
ٚاالٔزّبء ٌٍٕمبثبد.
٠ٚغت اٌززو١ش أْ اٌؼبًِ اٌفٍغط ٟٕ١ال ٠غزف١ذ ِٓ رمذِخ طٕذٚق اٌؼّبْ االعزّبػ ،ٟالعزفبدرٗ ِٓ خذِبد األٔٚشٚا.
ؽجمبً ٌمبٔ ْٛاٌؼًّ اٌغٛسٌ ٞؼبَ  ،٣٢٨٢اٌّبدح ( ٣١د)٠ " :ؼبًِ اٌؼشة اٌفٍغط ْٛ١ٕ١اٌّشّ ٌْٛٛثأؽىبَ اٌمبٔ) ٣٦٢( ْٛ
ٌؼبَ ِ ٨٥٩٦ؼبٍِخ اٌؼشة اٌغٛس" ٓ١٠
اٌّبدح األ ِٓ ٌٝٚاٌمبٔ ْٛسلُ ٌ ٣٦٢ؼبَ  ٨٥٩٦رٕض ػٍ٠" ٝؼزجش اٌالعئ اٌفٍغط ٟٕ١اٌّم ُ١ف ٟعٛس٠خ ثزبس٠خ ٔشش ٘زا
اٌمبٔ ْٛوبٌغٛس ٞأطالً ف ٟعّ١غ ِب ٔظذ ػٍ ٗ١اٌمٛأٚ ٓ١األٔظّخ إٌبفزح ثؾمٛق اٌزٛظ١ف ٚاٌؼًّ ٚاٌزغبسح ٚخذِخ اٌؼٍُ،
ِغ اؽزفبظٗ ثغٕغ١زٗ األطٍ١خ".
ئراً ٔغزٕزظ أْ اٌفٍغط ِٓ ٟٕ١ؽمٗ أْ ٠ؼًّ د ْٚاٌؾبعخ ئٌ ٝئعبصح ػًّ ٚئٔٗ ٠خؼغ ٌمبٔ ْٛاٌؼًّ اٌغٛس ٞف ٟوً ِب ٠خض اٌؼّبٔبد
ٚاٌزؼ٠ٛؼبد .وّب ٠ؾك ٌٗ ِّبسعخ اٌّ ٓٙاٌؾشح ٚاالٔزّبء ٌٍٕمبثبد.

-٣تعهٍمبد
ٔالؽع ِٓ اٌّؼٍِٛبد عبٌفخ اٌزوش أْ ػذد اٌالعئ ٓ١ف ٟعٛس٠خ ٠زغبٚص ػذدُ٘ فٌ ٟجٕبْ ،وّب أْ ِؼذي إٌّ ٛف ٟعٛس٠خ
أػٍ ِٓ ٝاٌّؼذي فٌ ٟجٕبِْ .غ رٌه ٔالؽع أْ اٌالعئ ٓ١ف ٟعٛس٠خ ؽظٍٛا ػٍ ٝؽمٛل ُٙأوضش ِٓ أِضبٌ ُٙفٌ ٟجٕبْ.

وٌجمى انسؤال :يب هً انعىائك أيبو إعطبء انالجئٍٍ انفهسطٍٍٍٍُ فً نجُبٌ حمهى انكبيم فً انعًم؟
عٕؾبٚي أْ ٔفىش ف ٟثؼغ أعجبة ٘زا اٌٛػغٚ ،أْ ٔشد ػٍٙ١ب.

انسجت األول :األٌذي انعبيهخ انفهسطٍٍُخ ستؤثر عهى فرص انعًم نهجُبٍٍٍَ.
ٔالؽع أْ ٔغجخ اٌجطبٌخ فٌ ٟجٕبْ ألً ِٓ إٌغجخ ف ٟعٛس٠خِٚ ،غ رٌه ،ف ٟعٛس٠خ ،اٌالعئ اٌفٍغط ٌٗ ٟٕ١ؽك اٌؼًّ.

انسجت انثبًَ :انسًبح نهالجئٍٍ انفهسطٍٍٍٍُ االَتًبء نهُمبثبد سٍرفع َسجخ انتعهٍى
انجبيعً نهفهسطٍٍٍٍُ وازدحبو سىق انعًم
ٔالؽع ئْ سغُ ئِىبٔ١خ االٔزّبء ٌٍٕمبثبد ثبٌٕغجخ ٌٍفٍغط ٓ١١ٕ١ف ٟعٛس٠خ ،فاْ ٔغجخ اٌفٍغط ٓ١١ٕ١اٌؾبطٍ ٓ١ػٍ ٝرؼٍ ُ١عبِؼٟ
ال رزؼذ.٪ ٥،٢ ٜ
اٌزؼٍ ُ١اٌغبِؼِ ٟشرجؾ ثٕغجخ اٌفمش ،فبألعش اٌفم١شح ال رغزط١غ رؾًّ ِظبس٠ف اٌغبِؼخٚ .وّب أْ  ِٓ ٪ ٦٣اٌفٍغط ٓ١١ٕ١فٟ
ٌجٕبْ ٠ؼ١ش ْٛف ٟاٌّخّ١بد٠ ٚ ،ؼذ صٍض ٟاٌالعئ ٓ١فٌ ٟجٕبْ فمشاء  .هذه العوامل تقف حائل أمام التحاق الشباب بالتعليم الجامعي،
ألن أهلهم يفضلون التحاقهم سريعا ً بسوق العمل لمساعدتهم على مصاريف المعيشة.
لذلك ومع المقارنة مع سورية ،نرى أن نسبة التعليم الجامعي لن ترتفع بنسبة عالية وتشكل تهديد على العاملين اللبنانيين.
إن اعطاءهم حق االنتماء للنقابات يهدف فقط إلى بقاءهم وسط محيطهم دون االضطرار إلى السفر أو الهجرة إلى أن يعودوا إلى
وطنهم.

انسجت انثبنث :إعطبء انالجئٍٍ انفهسطٍٍٍٍُ حك انعًم ٌعًُ تىطٍُهى فً نجُبٌ
ٔؾٓ ال ٔطبٌت ثاػطبء اٌغٕغ١خ ٌٍالعئ ٓ١اٌفٍغط ٓ١١ٕ١فٌ ٟجٕبْ ٚ .ؽك اٌؼًّ ٘ ٛؽك ٌىً أغبْٔٚ .ظشاً ٌٍٛػغ االعزضٕبئٟ
ٌٍالعئ ٓ١اٌفٍغط ٓ١١ٕ١فٕؾٓ ٔطبٌت ثاػطبئ ُٙؽم ُٙف ٟاٌؼًّ وؾك ِٓ ؽمٛق االٔغبْ ِٚشاػبح ٚػؼٚ ُٙرغ ً١ٙرؾم١ك ٘زا
اٌؾك.
ً
رؾم١ك ٘زا اٌطٍت ال ٠إد ٞثأ ٞؽبي ئٌ ٝرٛؽ ٓ١اٌالعئ ٓ١فٌ ٟجٕبْ ،خظٛطب ،ئٔٗ ِغ إٌظش ٌٛػغ عٛس٠خ ،فٕش ٜأْ
اٌفٍغطِ ٓ١١ٕ١بصاٌٛا ِزّغى ٓ١ثؾم ُٙف ٟاٌؼٛدح .أْ اٌفٍغط ٓ١١ٕ١فٌ ٟجٕبْ ِزّغى ٓ١ثمؼ١زٚ ُٙؽم ُٙف ٟاٌؼٛدحٚ ،اػطبءُ٘
ؽك اٌؼًّ ٌٓ ٠غؼٍ٠ ُٙزخٍ ْٛػٓ لؼ١زٌٚ ُٙىٕٗ ع١غبُ٘ فٔ ٟؼبٌ.ُٙ

انسجت انراثع :يجهس انُىاة انهجُبًَ نٍس نه سهطخ تشرٌعٍخ فًٍب ٌخض انُظبو انذاخهً
نهُمبثبد :يثبل َمبثخ انهُذسخ
ِ ٓ أعً اٌشد ػٍ٘ ٝزا اٌغإاي٠ ،غت ػٍٕ١ب ػشع ٚػغ إٌّٙذع ٓ١اٌفٍغط ٓ١١ٕ١فٌ ٝجٕبْ  ٚأُ٘ ِشبوٍ ُٙصُ ثؾش اٌشك اٌمبِٔٓ ٝٔٛ
اٌّٛػٛع..

انًهُذسٍٍ انفهسطٍٍٍٍُ فى نجُبٌ:

أوال :والع انًهُذسٍٍ انفهسطٍٍٍٍُ فى نجُبٌ:
ث شىً ػبَ ،إٌّٙذع ٓ١اٌفٍغط ٓ١١ٕ١داسع ٓ١الخزظبطبد ِزٕٛػخٕ٘ :ذعخ وّجٛ١رشٕ٘ ،ذعخ ِذٔ١خٕ٘ ،ذعخ ِؼّبس٠خٕ٘ ،ذعخ
ِ١ىبٔ١ى١خٕ٘ ،ذعخ وٙشثبءٕ٘ ،ذعخ االد ؽج١خ...اٌخ.
٠غت االشبسح أٗ ف ٝاٌٛلذ اٌؾبٌ ،ٝلً ػذد داسع ٝإٌٙذعخ ٔظشا ٌظؼٛثخ اٌغفش ٌٍخبسط أ ٚاٌٙغشح ثبٌٕغخ ٌٍجؼغ ٚ
اعزؾبٌخ ِّبسعخ إٌّٙخ ثطش٠مخ ششػ١خ فٌ ٝجٕبْ .ارا ٠ش ٜاٌشجبة اٌفٍغط ٕٝ١أْ عٛق اٌؼًّ ِغٍك ثبٌٕغجخ ٌّٕٙخ إٌٙذعخ
ف١مشسٚا اٌزٛعٗ اٌ ٝا ٜرخظض اخش ؽز٠ ٝغزط١ؼٛا ا٠غبد فشطخ ػًّ ثؼذ اٌزخشط.
وزٌه ،خش٠ظ وٍ١خ إٌٙذعخ ال ٠غزط١غ اٌؾظٛي ػٍ ٝطفخ ِٕٙذط ،ؽز ٝارا وبْ خش٠ظ اٌغبِؼخ اٌٍجٕبٔ١خ ،ألٔٗ ؽز٠ ٝغزط١غ
اٌؾظٛي ػٍ ٝاٌظفخ ،ػٍ ٗ١أْ ٠ؾظً ػٍ ٝرظش٠ؼ ِضاٌٚخ إٌّٙخ  ٚاالٔزّبء ٌٍٕمبثخ ٛ٘ ٚ ،اٌشٝء اٌّؾظٛس ػٍ٠ .ٗ١زشرت
ػٍ ٝرٌه ،ػذَ اعزطبػخ اٌفٍغطِّ ٕٝ١بسعخ ِٕٙخ إٌٙذعخ ثطش٠مخ ششػ١خ ٠ ٚغّؼ ثبعزغالٌٗ ثطشق ػذ٠ذح ِٕٙب رشغٍٗ١
ثذ ْٚػمذ ػ ًّ  ٚارا ػذَ ػّبْ ؽمٛلٗ اٌّبد٠خ ٚ ،ؽمٗ ف ٝاٌؼطً  ٚاالعبصاد ٚ.ارا ٚعذ ػمذ ف ٛٙػمذ طٛس ٜال ٠غزط١غ
االعزٕبد اٌ ٗ١اِبَ اٌمبػ ٝف ٝؽبٌخ سفغ دػ.ٜٛ
ِٓ ؽشق االعزغالي االخش ٛ٘ ٜرشغ ً١إٌّٙذط اٌفٍغط ٕٝ١ثأعش ص٘١ذ  ٚثظفبد ِزؼذدح ٌ١ظ ٌٙب ػاللخ ثبخزظبطٗ.
ِٓ أُ٘ إٌزبئظ اٌغٍج١خ اٌّزشرجخ ػٓ ػذَ أزّبء إٌّٙذط اٌفٍغطٌٍٕ ٕٝ١مبثخ ٘ ٛػذَ رغغ ٍٗ١ثبٌؼّبْ االعزّبػٝ؛ ِّب ٠زشرت
ػٍ ٗ١ػذَ ؽّب٠زٗ ف ٝؽبٌخ ؽذٚس ؽبدصخ ػًّ  ٚاػطشاسٖ ٌذفغ ِظبس٠ف ػالعٗ.

ثبٍَبَ :مبثخ انًهُذسٍٍ فى نجُبٌ:
االدػبء ثأْ اٌجشٌّبْ اٌٍجٕبٔ١ٌ ٝظ ٌٗ أ ٜعٍطخ ػٍ ٝإٌمبثبد غ١ش طؾ١ؼ .فبٌٕمبثبد رٍزضَ ثبٌزشش٠ؼبد اٌظبدسح ِٓ اٌجشٌّبْ ألٔٙب
اٌغٍطخ إٌّٛؽخ ثبٌزشش٠غ ٝ٘ ٚ ،اٌغٍطخ اٌزشش٠ؼ١خ األػٍ ٝاٌز ٝأطذسد لبٔ ْٛأشبء اٌزمبثبد اٌز ٜرٍزضَ ثٗ إٌمبثخ  ٚرغ١ش ٚفمب ٌٗ.
طؾ١ؼ أْ ٔمبثخ إٌّٙذع ٓ١رزّزغ ثبعزمالي داخٌٍٙ ٚ ٟب عٍطخ رمذ٠ش٠خ ف ٟوبفخ األِٛس اٌذاخٍخ ػّٓ ِٙبِٙب ٚاخزظبطٙب ؽجمب ً ٌٍّبدح
األ ِٓ ٌٝٚإٌظبَ اٌذاخٌٍٕ ٟمبثخ إٌّٙذعٌ ٚ ،ٓ١زٌه ٠زُ فأٗ اٌزٕغ١ك ث ٓ١اٌجشٌّبْ ٚإٌمبثخ ٌزٕف١ز أ ٞلبٔ ٌٗ ْٛػاللخ ثبٌّٕٙخ.
ٌ ٚىٓ ػٍ ٝاٌّغز ٜٛاٌزشش٠ؼ ،ٝفبٌجشٌّبْ ٘ ٛاٌّغئٛي األٚي  ٚاٌٛؽ١ذ  ٚ ،ئراً فاْ رشش٠غ ئِىبٔ١خ ػًّ اٌفٍغط ٟٕ١ف ٟاٌّ ٓٙاٌؾشح
٠خض اٌجشٌّبْ أٚالً.
ثبإلػبفخ اٌ ٝرٌه فاْ ؽجمب ً ٌٍّبدح اي ِٓ ٥٣-لبٔ ْٛاٌؼًّ اٌٍجٕبٔ ٟفاْ اٌفٍغط ِٓ ٟٕ١ؽمٗ االٔزغبة ٌٍٕمبثخ.
اٌّبدح ٠ -11شزشؽ ف٠ ِٓ ٟش٠ذ االٔزغبة ئٌ ٝإٌمبثخ:
1أْ ٠ى ِٓ ْٛاٌغٕغ١خ اٌٍجٕبٔ١خ ِزّزؼب ً ثؾمٛلٗ اٌّذٔ١خ.2أْ ّ٠بسط إٌّٙخ ٚلذ اٌطٍت.3أْ ٠ى ْٛلذ أرُ اٌضبِٕخ ػششح ِٓ اٌؼّش.4أْ ال ٠ىِ ْٛؾىِٛب ً ػٌٍ ٗ١غٕب٠خ أٌ ٚغشّ٠خ شبئٕخ.اٌّبدح ٠ -12غٛص ٌألعبٔت إٔ٠ ٚزغجٛا ئٌ ٝإٌمبثخ ئرا رٛفشد ف ُٙ١اٌششٚؽ اٌّجٕ١خ ف ٟاٌفمشاد  ِٓ 4ٚ 3ٚ 2اٌّبدح اٌغبثمخ ٚوبْ ِظشؽب ً
ٌ ُٙثبٌؼًّ فٌ ٟجٕبْ.
ػٍ ٝأٗ ال ٠ؾك ٌألػؼبء األعبٔت أْ ٕ٠زخجٛا إٔ٠ ٚزخجٛا ٚئّٔب ٠ؾك ٌ ُٙأْ ٕ٠زذثٛا أؽذُ٘ ٌىّ٠ ٟضٍ٠ٚ ُٙذافغ ػٌٕ ُٙذِ ٜغٍظ إٌمبثخ.
وزٌه وفً اٌمبٔ ْٛاٌٍجٍٕٕ ٝؽك األعبٔت ف ٝاالٔزّبء ٌٍٕمبثبد  ٚأْ ٠ىّ٠ ِٓ ٌُٙ ْٛضٌٍ ٚ .ُٙىٓ عبءد إٌظُ اٌذاخٍ١خ ٌٍٕمبثبد ألٔزٙبان
٘زا اٌؾك .ػٍ ٝعج ً١اٌّضبي ،ال اٌؾظش ،اٌّبدح اٌضبٌضخ  ٚاٌشاثؼخ ِٓ لبٔ ْٛرٕظِٕٙ ُ١خ إٌٙذعخ:
انًادج 3
ٚشرشط ف ٙانًُٓذط انهثُاَٙ
 -1أ -انًرخشج يٍ نثُاٌ :

أٌ ٚكٌٕ زائضاً ػهٗ شٓادج ف ٙانُٓذعح يٍ خايؼح أٔ يؼٓذ يشخض نّ ترذسٚظ انُٓذعح ف ٙنثُاٌ.
 -1ب -انًرخشج يٍ خاسج نثُاٌ :
أٌ ٚكٌٕ زائض ًا ػهٗ شٓادج ف ٙانُٓذعح يٍ خايؼح أٔ يؼٓذ يؼرشف تشٓادذّ يٍ انسكٕيح انهثُاَٛح ٔأٌ ٚكٌٕ تشَايح
انذساعح انًؤد٘ نشٓادج انُٓذعح أٔ ػذد انٕزذاخ "ٚ "creditsؼادل يُاْح انذساعح ف ٙاندايؼح انهثُاَٛح تؼذ انثكانٕسٚا
انهثُاَٛح انقغى انثاَ ٙأٔ يا ٚؼادنٓا أٔ ػهٗ شٓادج ف ٙانُٓذعح تذسخح ياخغرٛشٚ .رى االػرشاف تانشٓاداخ انُٓذعٛح
تًٕخة قشاساخ ذظذسْا ندُح يضأنح يُٓح انُٓذعح انًشاس إنٓٛا ف ٙانثُذ انخايظ يٍ ْزِ انًادج ٔٚظادق ػهٓٛا ٔصٚش
انثقافح ٔانرؼهٛى انؼانٔ .ٙال ٚدٕص يطهقاً االػرشاف تانشٓاداخ انًؼطاج تُاء ػهٗ دساعح تانًشاعهح.
أيا انز ٍٚتذأٔا دساعاذٓى قثم ذاسٚخ انؼًم تٓزا انقإٌَ ،فرطثق ػهٓٛى األزكاو انقإََٛح انر ٙكاَد يشػٛح اإلخشاء تانراسٚخ
انًزكٕس.
 -2أٌ ٚكٌٕ زائض ًا تراسٚخ عاتق نًثاششج انذساعح اندايؼٛح انًؤدٚح نشٓادج انُٓذعح ػهٗ شٓادج انثكانٕسٚا انهثُاَٛح أٔ يا
ٚؼادنٓا.
ً
 -3أٌ ال ٚكٌٕ يسكٕيا ػه ّٛتدُاٚح أٔ خُسح يٍ اندُر انشائُح انر ٙذسشو يٍ زق االَرخاب.
 -4أٌ ٚكٌٕ قذ عدم اعًّ ف ٙخذٔل َقاتح انًُٓذع.ٍٛ
 -5أٌ ٚكٌٕ زاطال ً ػهٗ إرٌ يضأنح نًُٓح انُٓذعح يٍ ٔصاسج األشغال انؼايح ٔفقاً نهًادج انخايغح يٍ ْزا انقإٌَ.

انًادج 4
ٚشرشط ف ٙانًُٓذط غٛش انهثُاَ: ٙ
 -1يٍ أتُاء انذٔل انؼشتٛح :
أ -أٌ ذرٕافش ف ّٛانششٔط انًثُٛح ف ٙانًادج انثانثح يٍ ْزا انقإٌَ.
ب -أٌ ذؼايم ذششٚؼاخ تالدِ انًُٓذع ٍٛانهثُاَ ٍٛٛتانًثم.
ج -أٌ ٚثثد اَّ ٚرًرغ تسق يًاسعح يُٓح انُٓذعح ف ٙتهذِ األطه.ٙ
د -أٌ ٚكٌٕ زائضاً ػهٗ تطاقح إقايح ٔإخاصج ػًم يٍ انذٔائش انًخرظح ٔأٌ ٚقٛى فؼالً ف ٙنثُاٌ.
ْـ  -إرا كاٌ أخُث ٙاألطم ٔيردُغاً تدُغٛح إزذٖ انذٔل انؼشتٛح ،أٌ ذكٌٕ قذ يضد خًظ عُٕاخ ػهٗ اكرغاتّ ْزِ
اندُغٛح.
 -2يٍ غٛش أتُاء انذٔل انؼشتٛح
أ -أٌ ذرٕافش ف ّٛانششٔط انًثُٛح ف ٙانًادج انثانثح يٍ ْزا انقإٌَ.
ب -أٌ ذؼايم ذششٚؼاخ تالدِ انًُٓذع ٍٛانهثُاَ ٍٛٛتانًثم.
ج -أٌ ٚكٌٕ قذ اَقضٗ ػهٗ َٛهّ شٓادج انُٓذعح ػشش عُٕاخ ػهٗ األقم.
د -أٌ ٚكٌٕ يُرغث ًا نهرُظٛى انُٓذع ٙف ٙتهذِ األطه ٙإر ا كاٌ ْزا االَرغاب إنضايٛا ألخم يضأنح يُٓح انُٓذعح فٔ ،ّٛفٙ
زال ػذو إنضايٛح رنك ػه ّٛأٌ ٚثثد اَّ ٚرًرغ تسق يًاسعح يُٓح انُٓذعح ف ٙتهذِ األطه.ٙ
ْـ -أٌ ٚكٌٕ زائضاً ػهٗ تطاقح إقايح ٔإخاصج ػًم يٍ انذٔائش انشعًٛح انًخرظح ٔأٌ ٚقٛى فؼال ً ف ٙنثُأٌ ،أٌ ٚكٌٕ زاطالً
ػهٗ انًٕافقح انًغثقح يٍ َقاتح انًُٓذع.ٍٛ
ٔٚ -قذو طهة انقٛذ ٔفاقاً نهًادج انثاَٛح ػششج يٍ ْزا انقإٌَ إنٗ يدهظ انُقاتح انز٘ ٚؼٕد نّ تؼذ ذثثرّ يٍ اعركًال
انطهة نكافح انششٔط انقإََٛح ،زق انرقذٚش ندٓح قثٕل طهة انقٛذ أٔ سفضّ ٔف ٙزال انقثٕل ٚكٌٕ انقٛذ نًذج يسذٔدج تغُح
ٔازذج قاتهح نهردذٚذ تُاء نطهة انًُٓذط ،ػهٗ أٌ ٚضغ انًدهظ االذساد٘ خذٔال ً تانسذ األػهٗ نهقذس انًغًٕذ تّ نهقٛذ
تكم اخرظاص ف ٙضٕء األٔضاع انًُٓٛح نهُقاتح.
ٚ -3شخض نهًُٓذع ٍٛاألخاَة انًغده ٍٛف ٙانُقاتح ٔانزٚ ٍٚضأنٌٕ انًُٓح ف ٙنثُاٌ ػُذ انؼًم تٓزا انقإٌَ تًراتؼح يضأنرٓا
كانغاتق إرا كإَا يٍ زًهح انشٓاداخ ٔكاَد قٕاَ ٍٛتالدْى ذثٛر نهًُٓذع ٍٛانهثُاَ ٍٛٛيضأنح يُٓرٓى فٓٛا .

ٔالؽع أْ ِٓ إٌمبثخ رؼزّذ ششؽ اٌّؼبٍِخ ثبٌّضً ألٔزّبء اٌؼشة  ٚاألعبٔت ٌٍٕمبثخٕ٘ ٚ .ب رىّٓ اٌّشىٍخ اٌخبطخ ثبٌالعئٓ١
اٌفٍغطٔ .ٓ١١ٕ١ظشا ٌٛعٛد ِشبوً رخض اػالْ اٌذٌٚخ اٌفٍغط١ٕ١خ ،فبرا ِجذأ اٌّؼبٍِخ ثبٌّضً ٌألٔزّبء ٌٍٕمبثبد ِٓ اٌّّىٓ أْ
ٔظفٗ وّجذأ رؼغ١ض ٜأِبَ األٔزّبء اٌفٍغطٌٍٕ ٕٝ١مبثبد.
اٌزؼذ ً٠األخ١ش ٌمبٔ ْٛاٌؼًّ ٌغِ ٝجذأ اٌّؼبٍِخ ثبٌّضً ثشىً ػبَ ٌٍالعئ ٓ١اٌفٍغط ٓ١١ٕ١ثؼذ اصجبد ػذَ فبػٍ١خ رطج١مٗ ػٍٝ
اٌٛعٛد اٌفٍغط ٕٝ١ثٍجٕبْٕ٘ ٚ ،ب ٠طشػ اٌزغبؤي ػٓ ػذَ رطج١مٗ ػٍ ٝإٌظبَ اٌذاخٌٍٍٕ ٝمبثبد.

ثّمبسٔخ إٌظبَ اٌذاخٌٍٕ ٝمبثخ إٌّٙذع ٓ١اٌٍجٕبٔ١خ ِ ٚضٍ١زٙب اٌغٛس٠خ عٕالؽع اْ إٌظبَ اٌذاخٌٍٍٕ ٝمبثخ ف ٝعٛس٠خ ٕ٠ض ػٍٝ
االر" :ٝالمادة  -21يعامل المهندسون الفلسطينيون المقيمون في الجمهورية العربية السورية والمسجلون لدى مؤسسة الالجئين
معاملة المهندسين السوريين".
 ٚثبٌٕغجخ ٌجبل ٝاٌشػب٠ب اٌؼشة فمذ ٔض ػٍ ٝاالر" :ٝالمادة  -21يجوز للمهندسين العرب غير السوريين مزاولة المهنة
في الجمهورية العربية السورية على أن تتوفر فيهم الشروط التالية:
1الشرطان( )1،1من المادة ( )21من هذا القانون.2غير المحرومين من مزاولة المهنة لسبب مهني3الحصول على إجازة عمل من وزارة الشؤون االجتماعية والعمل.4-أن تسمح أنظمة بالدهم المعاملة

بالمثل".

٘ىزا سػ ٝإٌظبَ اٌذاخٌٍٕ ٝمبثخ إٌّٙذع ٓ١ف ٝعٛس٠خ ػذَ رطج١ك ِجذأ اٌّؼبٍِخ ثبٌّضً ػٍ ٝاٌالعئ ٓ١اٌفٍغط ٓ١١ٕ١ؽجمب
ٌألؽىبَ اٌؼبِخ ِٓ لبٔ ْٛاٌؼًّ ِ ٚشاػبح ٌٛػؼ ُٙاٌخبص ثبٌٕغجخ ٌجبل ٝاٌشػب٠ب اٌؼشة.

انتىطٍبد.
ثؼذ األؽالع ػٍٚ ٝػغ اٌالعئ ٓ١اٌفٍغط ٓ١١ٕ١ثٍجٕبْ فّ١ب ٠خض ػٍّ ٚ ،ُٙاصجبد طؼٛثخ اٌٛػغ  ٚػذَ فبػٍ١خ اٌمٛأٓ١
اٌّطجمخ ؽبٌ١ب٠ ،شع ٝأخز اٌزٛط١بد االر١خ ثؼ ٓ١االػزجبس:

 -1فًٍب ٌخض اجبزح انعًم:
ٌمذ الؽظٕب ِذ ٜطؼٛثخ اٌؾظٛي ػٍ ٝاعبصح اٌؼًّ ثبٌٕغجخ ٌٍفٍغط ٕٝ١فٌ ٝجٕبْ  ٚرأوذٔب ِٓ رٌه ِٓ خالي ػذد
اعبصاد اٌؼًّ عبٌفخ اٌزوشٌ .زٌه ٔٛط ٝثبٌغبء اعبصح اٌؼًّ ٌٍالعٝء اٌفٍغط ٕٝ١فٌ ٝجٕبْ الػطبؤٖ ؽمٗ د ْٚأٜ
لٛ١د أِ ٚؼٛلبد.

 -2فًٍب ٌخض انًهٍ انحرح:
ٔٛط ٝثزؼذ ً٠اٌمبٌٔ ْٛى٠ ٝغّؼ ٌٍالعئ ٓ١اٌفٍغط ٓ١١ٕ١ثبٌؼًّ ف ٝاٌّ ٓٙاٌؾشح ِضً اٌظ١ذٌخ ،إٌٙذعخ ،اٌطت  ٚغ١ش٘ب
ِٓ اٌّ ٚ ،ٓٙفمب أفظ اٌششٚؽ اٌخبػغ ٌٙب اٌّٛاؽٓ اٌٍجٕبٔ ٝاٌؼبًِ ثٙزح اٌّ.ٓٙ
وزٌه ٔطٍت رغ ً١ٙأزّبء اٌفٍغطٌٍٕ ٕٝ١مبثبد  ٚرٌه ثبٌغبء ِجذأ اٌّؼبٍِخ ثبٌّضً اٌالصَ ألٔزّبء اٌؼشة ٌٍٕمبثبدِ ،ضً ٔمبثخ
إٌّٙذع ،ٓ١ف ٝعٛس٠ب؛  ٚرٌه رمذ٠شا ٌظشٚف ُٙاٌخبطخ  ٚػّال ثبٌغبء اٌّجذأ ػٍِ ٝغز ٜٛلبٔ ْٛاٌؼًّ اٌٍجٕبٔ.ٝ
ٌ ٚى٠ ٝزُ رؾم١ك رٌه ٔطٍت أْ ٠زُ اٌزٕغ١ك ث ٓ١اٌجشٌّبْ  ٚإٌمبثبد ٌزؼذٔ ً٠ظبِ ُٙاٌذاخٍ١ٌ ٝزٕبعت ِغ ِٛاد لبٔ ْٛاٌؼًّ
اٌّؼذي ف.2010 ٝ

 -3ثخظىص انضًبٌ األجتًبعى:
لبٔ ْٛاٌؼّبْ األعزّبػ ٝاٌؾبٌ ِٓ ٝأُ٘ اٌؾبالد اٌز ٝرضجش ٌٕب اعزّشاس اٌزّ١١ض ػذ اٌؼبٍِ ٓ١اٌفٍغط ٓ١١ٕ١فٌ ٝجٕبْ.
فبٌؼبًِ اٌفٍغطٍِ ٕٝ١ضَ ٠ذفغ سع َٛاٌؼّبْ األعزّبػ ٝوبٍِخ ٌ ٚىٕٗ ال ٠غزف١ذ اال ثز٠ٛغ ٔٙب٠خ اٌخذِخ  ٚؽٛاسٜء
اٌؼًِّٕ ٚ ،ؼٗ األعزفبدح ِٓ طٕذٚل ٝاٌّشع  ٚاألِِٛخ  ٚاٌزؼ٠ٛؼبد اٌؼبئٍ١خ.
رٌه ٠ؼذ ِٓ أثشص ؽبالد اٌظٍُ ٌٍؼبًِ اٌفٍغط ٌٗ ٚ ،ٕٝ١أصش رمٍ ً١اٌؼّبٌخ اٌفٍغط١ٕ١خ ١ٌ ٚظ رؼض٠ض فشص ػٍّ ،ُٙألْ
سة اٌؼًّ اٌزٍ٠ ٜضَ ثزغغ ً١اٌؼبًِ ثبٌؼّبْ  ٚدفغ عضء ِٓ اٌشع َٛال ٠ش ٜاعزفبدح اٌؼبًِ ِٕٙب ٚ ،عٍ١غأ ف٘ ٝزح
اٌؾبٌخ اِب ٌٍزؾب ً٠ػٍ ٝاٌمبٔ ٚ ْٛػذَ رغغ ً١اٌؼبًِ ثبٌّشح اِب ػذَ رٛظ١فٗ أطال ؽز ٝال ٠ؼطش اٌ ٝدفغ اِبٌٗ ٘جبءا.
ٔؾٓ ٔشذد ػٍ ٝػشٚسح رؼذ ً٠اٌمبٌٔ ْٛى٠ ٝغزف١ذ اٌؼبًِ اٌفٍغط ٕٝ١ثىبًِ اٌؼّبْ األعزّبػ ٝأعٛح ثبٌؼبًِ اٌٍجٕبٔ.ٝ
اٌذٌٚخ اٌٍجٕبٔ١خ ٍِزضِخ ؽجمب ٌٍؼؼذ اٌذ ٌٝٚاٌخبص ثبٌؾمٛق االلزظبد٠خ  ٚاألعزّبػ١خ ثزٛف١ش اٌؼّبٔبد ٌٍّمٚ ٓ١ّ١
اٌؼبٍِ ٓ١غٍ ٝأساػٙ١ب ٚ ،ؽجمب ٌزٌه ٔؾٓ ٕٔبشذ٘ب ثبالٌزضاَ ثؾمٛق االٔغبْ  ٚاٌّٛاص١ك  ٚاٌّؼب٘ذاد اٌذ١ٌٚخ.

