
 
 

 :ذكرة إعالهية ه
 اللفيةل شبركة في تحقيق األهداف اإلىهبئيةمهل االشبس --حقوق اإلىشبو 

 
فرظد أفغل هوّظّل إهٓ تألُدتف  هدِٖثضٌحث إهٓ ضٌج يؾ علّق تإلٌشثً  هورٌيٖدتهعنّيثذ تهرٕ رشـٓ تً 

 .فٕ تالهفٖد تإلٌيثةٖد
ثةٖد هألهفٖد يً خالل ديص يحثدا علّق تالٌشثً ٌثضعد فٕ رعلٖق تالُدتف تالٌيتهعنّيثذ يً تهيرضظ تً رنًّ 

هوعد يً تهفلر ّ تهضّؽ ّ تهيرع ّ )فٕ تشررترٖضٖثذ تهرٌيٖد تهّػٌٖد ّ تهّفثء حثهرزتيثرِث تهيرـولد حعلّق تالٌشثً 
رعلٖق رؤٖد يٖسثق تأليى ّفٕ  )رـزٖز تهيشثّتخ حًٖ تهضٌشًٖ ّ تهرـوٖى ّ تشردتيد تهحٖةد ّتكثيد ضرتنثذ ؿثهيٖد

  .يشثّتخ ّ ؿدال تنسرهيرعدخ هـثهى ت
تشررترٖضٖثذ ّدّتذ ّ ؿوٓ تهرغى يً تشرخدتيِى ال .ـزز حـغِث حـغثرهشٖثشثذ تهرٌيّٖد علّق تالٌشثً ّتتً 

رٖضٖثذ تيً تّهّٖثذ تالشرر فٕ عًٖ تً. ُّّ رعشًٖ رفثٍ تهحضر: يخروفد ّهنٌِث يرنثيود هرعلٖق تهِدف ذترَ
تهيشثّتخ  ّفثً علّق تالٌشثً رٌضب غيثٌثذ كثٌٌّٖد يلحّهد ؿثهيٖث هعيثٖد تهعرٖد  تهرٌيّٖد ُّ تهٌيّ تالكرظثدٔ

تً يـثٖٖر ّتهرزتيثذ علّق تالٌشثً رغؾ تهدّهد فٕ خديد تهضـج هغيثً تشرفثدخ تهضيٖؾ يً تهٌيّ . ضيٖؾ تالفرتده
 .ّ تهريرؾ حنرتيد فٕ تهعٖثخ

شٖػوج يً ,  0202شحريحر / ؿلدٍ فٕ ٌّّٖٖرم فٕ أٖوّل فٕ تضريثؽ كيد تأليى تهيرعدخ هزؿيثء تهـثهى تهيزيؾ 
تذت يث ترفق " ضدّل تالؿيثل"تً . تهرزتى يرضدد هرعلٖق ُذٍ تالُدتف فٕ غغًّ تهشٌّتذ تهخيس تهيلحودتهدّل رلدٖى 

ٕ ؿوَٖ خالل ُذت تالضريثؽ شٖنًّ عثشيث يث تذت شرظحظ تالُدتف تالٌيثةٖد هالهفٖد ّتكـث حعوّل تهيّؿد تهيعدد ف
 .0202ؿثى 

رعلٖق تً تهرلدى تهيرشثرؽ ٌعّ " فثء حثهّؿدتهّ"شحريحر / ٖضٖر تأليًٖ تهـثى هأليى تهيرعدخ فٕ رلرٖرٍ ألضريثؽ أٖوّل 
ُذٍ .  ثهظنّم تهدّهٖد هعلّق تالٌشثً حتُدتف تهرٌيٖد هالهفٖد ٖينً تً ٖرعلق يً خالل تالهرزتى حثهيـثٖٖر تهّتردخ 

ّ تهيضثرند , شثس هويضثرند ّال  شٖيث تهيحثدا تالشثشٖد هعلّق تالٌشثً هـدى تهريٖٖزرّفر تال"تهيـثٖٖٖر ّ تهلٖى 
 ".تهِثدفد ّ تهيشؤّهٖد

ّهنً يسويث الٖينً تً ررعلق تألُدتف حٌضثط فٕ . ٌٖحغٕ هِذٍ تهيحثدا تً رعز تهضِّد تهّػٌٖد ّ تهدّهٖد هورٌيٖد
فأً رػحٖق يحدأ  ررثحؾ يـثٕ ُٕ يرنثيود ّٖضج تً نذهم يحثدا علّق تالٌشثً ّ تهر, ؿزهد ؿً حـغِث تهحـع

 .ّتعد هً ٖؤدٔ تهيِيد
تً يضثرند تالفرتد ّ تهيضريـثذ . يً تهيعريل تً رنًّ تهرٌيٖد ٌثضعد تذت يث ضيوذ نل تهيـًٌٖٖ فٕ ُذٍ تهـيوٖد

فثً تهشٖثشثذ  ّ نٌرٖضد هذهم, فِى تعرٖثضثرِى تهعلٖلٖدً تً ٖنًّ هِى رأٔ ّرشيظ هوعنّيد تهيعوٖد رينٌِى ي
يً تضل غيثً تشرفثدخ تهضيٖؾ . هوضـج ّ حثهرثهٕ شرنًّ تهعنّيثذ تنسر ؿرغد هويشثءهدشرنًّ تنسر تشرضثحد 

 يً تهرٌيٖد ٖرـًٖ ؿوٓ تهعنّيثذ ينثفعد تهريٖٖز تهذٔ ٖـيل ؿوٓ رِيٖص حـع تهضيثؿثذ ّغيثً يضثرنرِث 



 
 

 .تهفثؿود ّ تهِثدفد
 عدن التهييز

/ يـرغًّ هوريٖٖز ّ تهحظّرخ يٌِضٖد ّ  تهيشرغـفديضثيٖؾ تهد تذت نثٌذ فّتةدُث الرظل تهٓ ؿثدخ يث رفضل تهرٌيٖ
فأٌِث  فِٖث حـع تهٌثس يً تهفلر تهٌيّ تالكرظثدٔفؾ رعرٓ فٕ تهحودتً تهرٕ . رـثٌٕ يً عريثً علّق تالٌشثً أّ 

 .ُدتف تالٌيثةٖد هالهفٖديوٖد رعلٖق تالرنّت خوفث فٕ ؿً يً تالضخثط ٌرٖيالٖ فثًالرزتل رـثٌٕ يً تهرفثّذ تهنحٖر 
  ٖضج ؿوٓ تهعنّيثذ ترخثذ ردتحٖر تشرحثكٖد هينثفعد تهريٖٖز ّتزتهد تهـلحثذ تهرٕ رعّل دًّ عظّل

 شحل تهـالشـوّيثذ ّ يتهٌثس تالنسر فلرت ّ رِيٖضث ؿوٓ تهخديثذ تالشثشٖد ّ ته

  ألهفٖد يً تهيينً تٔ ٖشثؿد فٕ هٌيثةٖد الُدتف تإله تهـثهيٖد تهيرّشػد يؤضرتذتهُدتف ّ تألأً رضزةد
رعدٖد تفغل هيّكف يسل ُنذت يضثيٖؾ ّ ٖينً تهعنّيد يً رشى شٖثشثذ ّػٌٖد ّ رعدٖد تهيٖزتٌٖد ػحلث 

ّ حـٖدخ ؿً تالّهّٖد ّ تالُريثى  ّ حدًّ كثؿدخ حٖثٌثذ يالةيد شّف رحلٓ ُنذت يضثيٖؾ غٖر يرةٖد. هذهم
 . ّ حثهرثهٕ رّشٖؾ فضّخ ؿدى تهيشثّتخ ّ تهيظثدر

 الهشبركة
 

ِى رى رظيٖى تالُدتف نيحدأ يً يحثدٔء علّق تالٌشثً تً ٖغيً تً تهٌثس تهوذًٖ يً تضويحدأ تهيضثرند حئينثً 
ث حٌٖي. تهرغٖٖر هٖرّهّت دفد تهلٖثدخ هرػّٖر تٌفشِى حدل تً ٖنٌّّت يضرد يشرلحوًٖ ّتيلالهفٖد تً ٖنٌّّت ؿتالٌيثةٖد ه

 .تهيضثرند تهرشيٖد يً تهيشروزيثذ تألشثشٖد تال تٌَ ال ٖـد نثفًٖث" يشثعد"ٖـد تيرالم 
 

 تً روغٕ تهلّتًٌٖ ّ تالٌؼيد ّ رغٖر يً تهيّتكف تهريٖٖزٖد تهرٕ ريٌؾ تهٌثس يً  ٖرّضج ؿوٓ تهعنّيثذ
 .تهيضثرند

 ٖضج تً رنًّ تهيـوّيثذ ذتذ تهظود يرّفرخ ّ ٖشِل تهّظّل تهِٖث. 

 تهعظّل ؿوٓ  تهرـوٖى نل يً تهيضثرند ٖرّضج ؿوٓ تهشٖثشثذ تهيعوٖد تً رػّر ِى يًٌٖهغرع رين ّ
 .تهـدتهد حثالغثفد تهٓ عرٖد رنًّٖ تهضيـٖثذ ّ تهرـحٖر
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هرعلٖق روم تالُدتف  تهٓ يزٖد يً تهدؿى هالهفٖد تهخثط حثألُدتف تإلٌيثةٖدتهعثهٕ د شّف ٖعرثش ٌؼثى تهيشثءه

د يدؿّيد يً خالل رحٖثً تهّتضحثذ ّ تهيشؤّهٖثذ هودّل تػثر ؿيل هيشثةو لدى علّق تالٌشثًٌر .1025حعوّل ؿثى 
شّف ٖغيً ُذت يزٖدًت يً تهضفثفٖد ّ تالهرزتى حثهٌشحد . تهٌثيٖد ّ تهدّل تهيثٌعد ّ تهضِثذ تهفثؿود يً غٖر تهدّل

 .شثً حٌؼى يعثشحد تالُدتف تالٌيثةٖد هألهفٖدٌٖحغٕ ؿوٓ تهشٖثشثذ تً ررحػ علّق تالٌ. هوضِّد تهيعوٖد ّ تهدّهٖد



 

 
 ٌٕؿوٓ شحٖل تهيسثل، حثالينثً تالشرـثٌد حيؤششثذ علّق تالٌشثً ّ تالػرتف غٖر  ؿوٓ تهيشرّْ تهّػ

 .تهعنّيٖد فٕ رظد ّ رلٖٖى تهشررترٖضٖثذ هوّظّل تهٓ غثٖثذ تالُدتف تالٌيثةٖد هالهفٖد

 حثالشرـرتع تهدّهٕ تهضثيل ّ تالضرتءتذ تهخثظد حيضوس  ثٌدشرـ، فثٌَ حثالينثً تالؿوٓ تهيشرّْ تهدّهٕ ثيأ
علّق تالٌشثً حثالغثفد تهٓ ُٖةثذ رظد رٌفٖذ تهيـثُدتذ هيرتضـد تهضِّد تهّػٌٖد تهرتيٖد تهٓ رعلٖق تالُدتف 

تنسر  ثدإرضؿوٓ ررضيد رـِدترِث ّ تهرزتيثرِث تهٓ فـل يويّس يً خالل  ٖشثؿد ُذت تهعنّيثذ كد. تالٌيثةٖد هالهفٖد
 .ديص علّق تالٌشثً فٕ تؿيثل تهرٌيٖد فٕ" تفغل تهييثرشثذ"رّسٖق تفغل لّ ؿيوًٖد  

 
ٖرػوج رـزٖز تهرـثًّ تهدّهٕ ّتهذٔ ٌٖـٌد تهرزتيٌث حعلّق تالٌشثً يً كحل ضيٖؾ هرعلٖق تالُدتف تالٌيثةٖد هالهفٖد 

يٕ هعلّق تالٌشثً ّ ظنّم علّق تهدّل نيث ُّ يٌظّط حّغّط فٕ يٖسثق تاليى تهيرعدخ ّ تالؿالً تهـثه
 .تالٌشثً تهدّهٖد

 
ّ حدّرٍ ٖلّع تهفلر . ٌّٖهٌد تهعريثً يً تهعلّق ّ ٖخوٌد غرّفًث كثشٖد يً تالكظثء ّ تهـّز ّ يً غيٌِث تهفلر

ريٖٖز ّ تهرِيٖص ّ هتٌِث رلّى حررشٖخ ت. علّق تالٌشثً تالشثشٖد نعق تهعظّل ؿوٓ تهغذتء ّ تهيأّْ ّ تهرـوٖى
ّ خالظد تهلّل، ٖـد . ؿٌديث ٖرى تٌرِثم علّكِى غعثٖث تً ٖعظوّت ؿوٓ تهـدل ّ تهـالشً تهظـج ؿوٓ تهرضـل ي

هريٖٖز ّ تهرِيٖص تشحثج ّ ٌرثةص ألٌرِثم تهعلّق تالكرظثدٖد ّ تالضريثؿٖد ّ تهسلثفٖد ّ تهشٖثشٖد  ّ تهفلر ّ ت
عدخ ٌثفٕ حٖالٔ يخثػحًد يضوس علّق تالٌشثً فٕ تهيدٌٖد، كثهذ تهيفّع تهشثيٕ هعلّق تالٌشثً تهرثحؾ هاليى تهير

هعثظل ؿوٓ تٌضثز ٌيثةٖد هالهفٖد ّ ٌلّى حئشرـرتع تهرلدى تأ حثهرعغٖر هليد تألُدتف تإلؿٌديث ٌحد"  ضِر عزٖرتً
فٕ  ٌظج تؿٌِٖى ّ عز نثفد تهدّل ؿوٓ أً ٌٖحلّت علّق تالٌشثً ّ يً غيٌِث تهعق فٕ تهرٌيٖدرونى تالُدتف ، أ

 .يثهِى ّ رلديِىػوٖـد تؿ
  
 يـوّيثذ تّفٓ يرّفرخ فٕ تهيّكؾ تالرٕ  
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