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  مركز دراسات الالجئني والنازحني واهلجرة القسرية

  

 محضر اجتماع الطاولة المستدیرة

دور القطاع الخاص والقطاع االستثماري بتوفیر فرص عمل لالجئین السوریین    

لقسریة ومركز دراسات الالجئین والنازحین والهجرة ا اإلنساننظمه المركز البریطاني لحقوق  

2017یولیو  8في جامعة الیرموك وتمكین للمساعدة القانونیة/   

 

                                                                         نظــم المركــز البریطــاني لحقــوق اإلنســان ومركــز دراســات الالجئــین والنــازحین والهجــرة       األردن -    عمـان

                                                                                            القســریة وتمكــین للمســاعدة القانونیــة فــي جامعــة الیرمــوك اجتماعــا فــي فنــدق الالنــدمارك حــول دور القطــاع 

                                                                                    الخــاص والقطــاع االســتثماري فــي تــوفیر فــرص عمــل لالجئــین الســوریین، بمشــاركة كــل مــن مركــز األعمــال 

                                             في بریطانیا ومركز تمكین للمساعدة القانونیة.        األنسان     حقوق   و 

                            ، حیـث اشـتملت علـى اربـع جلسـات     2017                                               بدأت فعالیات االجتماع صـباح السـبت الثـامن مـن تمـوز 

                              جانـب الحكومـة تجـاه حقـوق العمـال      إلـى          اإلنسـانیة                                                  حواریة ناقشت مسؤولیة الشركات االستثماریة والمنظمات 

                       قیات الدولیة الموقعة.                       والهجرة، ضمن سیاق االتفا

                                                     مـدیر مركـز الالجئـین والنـازحین والهجـرة القسـریة فـي جامعـة   ،                            ترأسها الدكتور فـواز المـومني   :     األولى       الجلسة 

                                                                                              الیرمـــوك، وكـــل مـــن ریـــم أبـــو حســـان، الحقوقیـــة والناشـــطة فـــي المجتمعـــات المدنیـــة والـــوزیرة الســـابقة للتنمیـــة 

                                                        منسـقة فــي شـؤون األزمـة الســوریة، والـدكتورة سـامینثا، الباحثــة                                         االجتماعیـة فـي األردن، والسـیدة مهــا قطـاع، ال

            الــدور المهــم      إلــى                                                                           فــي مركــز حقــوق اإلنســان واألعمــال وحقــوق العمــال. بدایــة، أشــار الــدكتور فــواز المــومني 
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                                                                                           الـذي یقـوم بـه األردن تجـاه الالجئــین السـوریین حیـث إن األردن یستضـیف مــا یقـارب الملیـون وثالثمائـة ألــف 

ــل المتــــوفرة وزیــــادة معــــدالت البطالــــة مــــن           الجــــئ ســــوري ع ـــل فــــرص العمــ ــاهم فــــي تقلیـ                                                                         لــــى أراضــــیه ممــــا یســ

                                           . أشـارت دراسـة لمنظمـة العمـال العالمیـة أجریـت     2016         ) فـي عـام  %    15.3     إلى (    2011         ) في عام  %    12.9 (

            ) مــن الرجــال  %  51                                                  ) مــن عمــل األردنیــین فـي قطــاعي الصــناعة والزراعــة، وأن ( %  30        إلــى أن (      2015    عـام 

  )  % 7                                                                             ج المخیمات المنظمة لهـم، كـانوا قـد انضـموا إلـى سـوق العمـل األردنیـة، إضـافة إلـى أن (             السوریین خار 

                                               هـذه الجلسـة فرصـة طیبـة لتبـادل األفكـار والتعـاون مـن     أن     إلى                                         من النساء السوریات. وذكر الدكتور المومني 

            ات ممـا یهــون                                                                               أجـل الخـروج بتوصـیات قــد تكـون عونـا لصـناع القــرار مـن أجـل دعـم المجتمــع لمواجهـة التحـدی

ـــاقش المتحـــدثون فـــي هـــذه الجلســـة نقاطـــا رئیســـیة حـــول ضـــرورة حمایـــة حقـــوق                                                                                        مـــن معانـــاة الالجئـــین. وقـــد ن

                                                                                      اإلنســـان ضـــد اإلتجـــار بالبشـــر الـــذي بـــات منتشـــرا بكثـــرة فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط والـــذي غالبـــا یســـتهدف 

                الالجئـین یقـع علـى        أولئـك      حمایـة                                                                      العمال الالجئین في هذه المنطقة، مثلمـا ذكـرت الـدكتورة سـامینثا، وأن دور

   .          االستثماریة                      عاتق الحكومة والشركات 

ــن قبـــل الحكومـــة األردنیـــة للمــــواطنین                                                                                          وأضـــافت: أن هنـــاك كثیـــرا مـــن فــــرص العمـــل المتـــوفرة فـــي األردن مــ

       العمـال        أولئـك                                                                                 األردنیین والالجئین السوریین. بینما تقع على الشركات الخاصة مسـؤولیة الحفـاظ علـى حقـوق 

                                                               ضــدهم. وتقــوم الحكومــة بوضــع أطــر قانونیــة واضــحة فــي شــأن حقــوق العمــال،            االنتهاكــات      مارســة       وعــدم م

ـــى دراســـة بریطانیـــة، ال یعرفـــون حقـــوقهم، كمـــا یجـــب تعـــدیل                                                                                          حیـــث أن كثیـــرا مـــن العمـــال الالجئـــین، بنـــاء عل

                                                                   القوانین وتكییفها لمجاراة ما یحدث وحمایة كل المعنیین في المجتمع. 
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ــیة مهمـــة أخـــرى طرحـــت  ـــذي تمارســـه بعـــض     أو                وهـــي الـــرق الحـــدیث                     قضـ                                           مـــا یعنـــى بـــه (العمـــل القســـري) ال

                                                                                       الشركات في حـق العمـال الالجئـین دون إعطـائهم الحـد األدنـى المطلـوب مـن حقـوقهم، ومـن هنـا یجـب علـى 

                                                                                         الحكومــة إلــزام الشــركات بــذلك ووضــع أنظمــة تســمح للعمــال بتقــدیم الشــكاوى واالقتراحــات، ممــا یخفــف مــن 

                                             ة على الدولة المستضیفة وعلى العمال الالجئین.                التأثیرات السلبی

ـــي    ــة حقــــوق العمــــال الالجئــــین فـ ــ ــــش أن األطــــر القانونیــــة الموضــــوعة لحمای ــیدة لینــــدا كل        األردن                                                                               ذكــــرت الســ

                                                                                    موجــودة، لكــن هنــاك ضــعف فــي تنفیــذ تلــك األطــر. كمـــا تــم التركیــز علــى الحــدیث عــن العمــال فــي مجـــال 

                                                         لمنزلیــة، حیــث أن غالبیــة العــاملین فــي هــذه المجــاالت هــم مــن غیــر                                     الزراعــة والنســیج واإلنشــاءات والعمالــة ا

                                                                                     . وكان الهدف المنشود من حمایة حقوق العمال الالجئین هو الحفـاظ علـى صـورة البلـد فـي الدرجـة         األردنیین

                                                                                             األولى، حیث أن األردن وقع على اتفاقیات دولیة تضمن حمایة حقوق المواطنین والقاطنین على أراضیها.

                             حســان علــى هــذا الكــالم بقولهــا أن     أبــو                                                علــى مالحظــات الســیدة لینــدا كلــش ذكــرت الــدكتورة ریمــا           وفــي ردهــا  

                               غیـر ملزمـة بهــم قانونیـا، ومـع ذلــك       أنهــا                                    اتفاقیــات دولیـة تخـص الالجئــین، مـا یعنـي     أي                  األردن لـم یوقـع علـى 

                     انوا قــد قــدموا بیــوتهم                                           فــي اســتقبال الالجئــین الســوریین، ألن األردنیــین كــ       األردن          یــزاود علــى     أن           ال یمكــن الحــد 

                                                                                      الســوریین، وقــدموا لهــم المســاعدات المادیــة والمعنویــة الالزمــة بــالرغم مــن محدودیــة دخــل المــواطن          إلخــوانهم

                                                                                              األردني، كما أن الحكومـة األردنیـة قامـت وتقـوم بالـدور األمثـل تجـاه السـوریین، حیـث إنهـا تتحمـل مـا یقـارب 

          بشـكل خــاص،        األردن                               یوجــب علـى المجتمـع الـدولي معاملـة                                           عشـرة ملیـارات دوالر مـن تكـالیف الالجئـین ، مـا

                                                    نظرأ الحتوائه عدة جنسیات من الالجئین معظمهم مهجرون. 
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                  ) هــي المســـؤول األول UNHCR                                                              أضــافت د. ریمــا أن المفوضــیة الســـامیة لألمــم المتحــدة لشـــؤون الالجئــین (

                        ن أولئـك الالجئـین عـن طریـق                                                                  عن الالجئین السوریین، حیث أن لدیهم إجراءات تخص كیفیة تقـدیم طلبـات مـ

           مـن الالجئــین    %  80            أن مــا نسـبته      إلـى                                                        رب األسـرة مـن أجــل الحصـول علـى الــدعم الـالزم. كمـا یجــب التنویـه 

                                                                                               السوریین یقیمون في المجتمع بین المواطنین ولیسـوا فـي المخیمـات. وعلـى المسـتوى اإلقلیمـي، فـان المجتمـع 

     شمسـي        إشـعاع                               الفقـر وشـح المیـاه واعلـى مسـتویات                         بشـكل خـاص یعـاني مـن مشـكالت         واألردن            العربي عامـة 

                                                             . إال أن ذلـك لـم یمنـع وزارة العمـل مـن القیـام بإعطـاء تصـریحات عمـل  %  31     إلـى                      وبطالة بین الشـباب تصـل 

ـــة الفئـــات المستضـــعفة كخـــدم المنـــازل والعـــاملین فـــي الزراعـــة.  ــدا لحمای                                                                                           لالجئـــین، إذ إن األردن یســـعى جاهـ

                                                            أبــو حســان، قالــت د. مهــا قطــاع إن وزارة العمــل األردنیــة ضــمنت حقــوق                                وتعقیبــا علــى مــا قالتــه معــالي ریــم 

                 هــو تـأمین مــا یســمى      األن                                                                      العـاملین الالجئــین لـدیها، ووفــرت مــا یمكـن تــوفیره مــن فـرص عمــل لهــم. مـا یهمنــا 

                                                                                           بالعمل الالئق (العمل الـذي یـؤمن دخـال مناسـبا، وظـروف عمـل مناسـبة للعمـال الالجئـین مـا یحقـق المسـاواة 

                        ال والنساء في العمل).         بین الرج

                                                                                        مــن هنــا جــاء التعــاون والتنســیق بــین الحكومــة والقطــاع الخــاص فیمــا یخــص تشــغیل الالجئــین وتــوفیر عمــل 

                                                                                             الئـق لهـم. یعــاني الالجئـون مـن مشــكلة فـي الشـروط والقــوانین بیـنهم وبـین العمــال الوافـدین، ألن الالجئــین ال 

قامــة نظامیــة كمــا یملك                                                 هــا الوافــدون. وقــد تفــادى األردن هــذه المشــكلة بإصــدار                          ٕ                     یملكــون غالبــا جــوازات ســفر وإ

      2016                                                                                  تصـاریح عمـل لالجئــین ال تشـترط وجــود جـواز ســفر ودخـوال نظامیـا لهــم إلـى األردن. منــذ بدایـة عــام 

                                                                ألــف فرصــة عمــل فــي مختلــف القطاعــات، وهــذا یــدل علــى المــنهج المــنظم الــذي     54                  وحتــى األن تــم إصــدار 
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                                              د. مهـا فـإن حصـول الالجئـین علـى تصـاریح عمـل ال یعنـي        أوردت     ب مـا                              اتبعه األردن في هـذا الحقـل، وحسـ

                                                                                    حصولهم على ظروف عمل الئقة، ما یوجب القیام بخطوات جدیدة للحصول على ظروف العمل الالئق.

  

                                   والمتطلبــات للمتحــدثین تلخصــت فــي وجــوب         األســئلة                     وجــه الحاضــرون عــددا مــن        األولــى                 ومــع نهایــة الجلســة 

                                                                   وصــاحب العمــل عــن طریــق إنشــاء نقابــات عمالیــة، كمــا تمــت المطالبــة بــأن یــدفع                 عالقــة بــین العامــل        إیجــاد

                                                                                      صـاحب العمـل قیمـة الضـمان االجتمـاعي وتصـریح العمـل للعمـال الالجئـین فـي مؤسسـته. كمـا تمـت اإلشــارة 

     م مــن                                               الالزمــة للحصــول علــى تصــاریح العمــل المطلوبــة، بــالرغ           بــاإلجراءات                     هــؤالء العمــال ال یقومــون     أن    إلــى 

                                                          كل التسهیالت المقدمة من األردن للعمال من الالجئین السوریین.

                                                                          تحــدث فیهــا كــل مــن الســید حســام صــالح مــن النقابــة العامــة للعــاملین فــي صــناعة الغــزل                  الجلســة الثانیــة:

                                                                                     والنســیج، والســیدة میرفـــت جمحــاوي مــن مركـــز تشــغیل اربــد. ركـــزت هــذه الجلســة علـــى الحــدیث عــن قطـــاع 

                                                                       التحـــدیات والفـــرص ومســـؤولیات الحكومـــة وشـــركات األعمـــال. ونقـــال عـــن الســـید صـــالح أن                األلبســـة بمـــا فیـــه 

      ، ففـي QIZ                    أمریكـا وفقـا التفاقیـة      إلـى         إنتاجهـا                ، وقـد كانـت تصـدر     2004                              شركة األلبسة والنسـیج تأسسـت عـام 

                                                 ملیـار دوالر، مـا یـدل علـى أنـه قطـاع نـاجح ومهـم فـي حقـل       1.56                        بلغت صادرات قطاع األلبسـة     2016    عام 

        تصدیر.  ال

                                                                                            وقــد أشــار الســید صــالح أن أغلبیــة العمالــة فــي هــذا القطــاع هــي مــن الوافــدین، ویشــكل األردنیــون مــا نســبته   

                                                                                  فقـط. ومـن الواضــح أن الشـركة قــد وقعـت اتفاقیــات عمـل جمــاعي مـع وزارة العمــل ونقابـة العمــال    %  30-  25

       العمــال       أجــور            جــت عــن توحیــد   نت  UNHCR)                                                      األردنیــة والمفوضــیة الســامیة لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئــین (
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                                                                                                المواطنین مع العمال الوافدین، وما زالت في صدد توقیـع مـذكرة تفـاهم لتـدریب الالجئـین السـوریین. وأضـافت 

                                                                                      الســیدة جمحــاوي، احــدى العــامالت فــي قطــاع األلبســة، أن هنــاك شــركات متعاونــة إال أن هنــاك شــركات مــا 

                                             ضـرب والتشـغیل دون ضـمانات قانونیـة، مـع مناشــدتها                         ضـد العمـال مثـل اســتخدام ال           االنتهاكـات           زالـت تمـارس 

                                                                  للمنظمات للعمل معا من أجل تحسین وضع العاملین المواطنین والالجئین.

                تجــاه الالجئــین فــي         األنســان                                   للمتحــدثین حــول مســؤولیات منظمــات حقــوق        أســئلة                         وانتهــت هــذه الجلســة بتوجیــه 

                                      نظمــات حقــوق اإلنســان والمؤسســات القانونیــة                                                     األردن والتــي أجیبــت بــأن هنــاك تعاونــا وعالقــات وطیــدة بــین م

ــة قـــانون وكـــل العمـــال یخضـــعون        األردن                                       انتهاكـــات ترتكـــب ضـــد العمـــال، إضـــافة إلـــى أن     أي     لمنـــع                                  هـــي دولـ

                                                         لقوانین محددة ومنظمة من قبل وزارة العمل ونقابات العمال.

           ثلـــى لمؤسســـي                                     العـــام لعمـــال اإلنشـــاءات، أن المصـــلحة الم        االتحـــاد                              وقـــد أوضـــح الســـید أحمـــد عـــوض، ممثـــل 

ــى العمـــال وحقـــوقهم وتـــدریبهم، ولكـــن        أعمـــالهم                           األعمـــال أن یضـــمنوا اســـتمراریة                                                        ، والتـــي تتطلـــب الحـــرص علـ

                                                                                            المؤسف أن قلیال من المؤسسات في السوق تنفذ هذه المهمة، كمـا أن هنـاك معـاییر محـددة لقطـاع األلبسـة. 

              ) هــي المســؤولة J-GATE         واأللبســة (                                                   أن النقابــة العامــة للعــاملین فـي صــناعة الغــزل والنســیج     إلــى         كمـا أشــار 

                                                                                   عــن تنظیـــف القطـــاع عمـــن یســـيء لـــه ممـــا یضـــمن لهــم بیئـــة عمـــل ســـلیمة فـــي المســـتقبل. ردا علـــى كالمـــه، 

                                                                          النقابــة ملتزمــة بكــل واجباتهــا تجــاه العمــال، حیــث تــم تــوفیر ســكنات مناســبة للعمــال     أن                أوضــح الســید صــالح 

        أن هنــاك      إلــى      أشــار                         ال مــن جمیــع الجنســیات. كمــا                                                مــن حیــث النظافــة والمرافــق الالزمــة مــن اجــل خدمــة العمــ

                                                                                              تعاون بین النقابة والحكومة األردنیة والجهات المعنیة مـن أجـل الوصـول إلـى التوظیـف العـادل الـذي یضـمن 
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                                                                                          توفیر عمل الئق لجمیع العمال كما أن للعمـال دور واضـح فـي معرفـة حقـوقهم وواجبـاتهم مـن اجـل الوصـول 

          عمل الئق.     إلى

                                                                 ومـداخالت حــول الموضــوع. وتـم توجیــه أسـئلة حــول بــرامج تـدریب المــرأة التــي        أســئلة    ضــور               قـدم عــدد مـن الح

                                                                                            تمــت اإلجابــة علیهــا أن هنــاك شــركات لــدیها بــرامج تدریبیــة للســیدات مــن أجــل تــأهلیهن لســوق العمــل. وفیمــا 

      نقابـــة                                    عـــن المنـــاطق الســـكنیة أشـــار الســـید أن ال         إنشـــاؤها                                           یتعلـــق بمشـــكلة بعـــد المصـــانع اإلنتاجیـــة التـــي یـــتم 

                                                           استهدفت بدایة الفئة األقل حظا وحدیثا فهي تستهدف الجامعیین.

                                                 واالتحـاد األوروبـي لتشـغیل الالجئـین السـوریین یهـدف إلـى  UNHCR                                 بـین السـید صـالح إن هنـاك اتفاقـا مـع 

                                                                                             تدریب الالجئین السوریین الذین ال یقبلون على العمـل مـن اجـل االحتفـاظ بحقـوق اللجـوء، إضـافة إلـى تـوفیر 

                                               فرصة عمل لالجئین السوریین لكن األقبال كان ضعیف.      الفي

                                                                   ضــرورة توجـه صــاحب العمــل لمخاطبــة الجهــة المختصـة كــوزارة العمــل بخصــوص أیــة      إلــى          المتحــدثون       أشـار

                                                                                             مشــكلة تواجــه العــاملین، كمــا یجــب علــى المصــانع التواصــل مــع رئاســة الــوزراء، ألن الفئــة المســتهدفة حالیــا 

                                                                      ي قد ال تملك الوعي الكافي لمعرفة حقوقهـا، مـن اجـل تحقیـق التعـاون بـین جمیـع                            هي الفئة المتدنیة علمیا الت

                                  الجهات سعیا لضمان حقوق العاملین. 

ــة: ـــدا كلـــش حـــول مســـؤولیات وفـــرص وتحـــدیات الحكومـــة وشـــركات                  الجلســـة الثالثـ                                                                      تحـــدثت فیهـــا الســـیدة لین

                   لزراعــة هــي األقــل حظـــا                                                           فــي قطــاع الزراعــة، حیــث أوضــحت الســیدة كلــش أن العمالــة فــي قطــاع ا        األعمــال

                   م، لكــن ال یوجــد نظــام     2008                                                               وتضــم الفئــة األضــعف فــي المجتمــع، تلــك التــي تــم ضــمها لقــانون العمــل عــام 

ــتان    األن                 لتنســـیق عملهـــم حتـــى  ـــدا فـــإن أغلـــب العـــاملین فـــي قطـــاع الزراعـــة هـــم مـــن الباكسـ                                                                       . وفقـــا للســـیدة لین



  
 

8 
 

  مركز دراسات الالجئني والنازحني واهلجرة القسرية

ـــاقي العمـــال، حیـــث أنهـــم یـــدفع ـــذین تختلـــف أوضـــاع عـــن ب ـــتم                                                          والمصـــریین ال ـــى األردن وی ــاء قـــدومهم إل                               ون لقـ

جبارهم على التوقیع على سندات مالیة.                     ٕ                                     مصادرة جوازاتهم وإ

ــن العمــــال یعیشــــون فــــي بیــــوت            االنتهاكــــات                                یعــــاني قطــــاع الزراعــــة مــــن العدیــــد مــــن                                            كمــــا أن هنــــاك عــــددا مــ

      ونســاء                                                              فــي قطــاع الزراعــة ســيء للغایــة بســبب اشــتغال العائلــة كاملــة مــن رجــال           الســوریین              بالســتیكیة. وضــع 

                                                                                        وأطفال في القطـاع ممـا قـد یعرضـهم لمخـاطر صـحیة. هنـاك انتهاكـات تمـارس ضـد العمـال فـي هـذا القطـاع 

                                                        الشــهریة بانتظــام وطــول ســاعات العمــل والــتحكم بالعامــل مــن قبــل        األجــور                           كحجــز جــوازات الســفر وعــدم دفــع 

          مــا یعرضــهم                                                                           صــاحب العمــل وعائلتــه كــذلك. وقــد اشــتكى بعــض العمــال مــن خــداع بعــض الجمعیــات نفســها

                        للعمل بشكل غیر قانوني.        أحیانا

                                                                                             وأضافت د. سامینثا أن هناك الكثیر من المنظمات العالمیة تملك فروعـا فـي األردن مـن اجـل المسـاهمة مـع 

                                                المحلیة في تقدیم المساعدات لدعم قضایا الالجئین.          المنظمات

       األردن                     ة تقــوم علــى اتفــاق بــین                        الســتقدام العمالــة الزراعیــ      آلیــه                                  وأضــاف بعــض الحضــور أنــه ال بــد مــن وجــود 

             العاملین.         أوضاع                              ومصر لمنع المقاولین من استغالل 

                                                                            تحدث في هذه الجلسة كل من السـید محمـود الحیـارى مـن االتحـاد العـام لعمـال اإلنشـاءات                  الجلسة الرابعة:  

      ا یخــص              هبــة عبیــدات بمــ        واألنســة             والمعلوماتیــة            االقتصــادیة                                       والســید أحمــد عــوض مــن مركــز فینیــق للدراســات 

ــــاقش  ــــة التحتیــــة، كمســــؤولیات وتحــــدیات وفــــرص الحكومــــة وشــــركات األعمــــال. ن ــاءات والبنی                                                                                    قطــــاعي اإلنشــ

                                                  علــى العمــال مــن خــالل المقــاول البــاطن، الــذي یقــوم بعملــه           اإلنشــاءات                             المتحــدثون موضــوع احتیــال شــركات 

               رتكـاب انتهاكـات  ا     إلـى                                                                      بشكل غیر رسمي، نظرا لعدم وجود جهة رقابیة تشرف على شروط العمل ممـا یـؤدي 
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                                                                                     بحــق هــؤالء العمــال وخاصــة الالجئــین مــنهم، وطالــب المتحــدثون بضــرورة إنشــاء جهــة رقابیــة تشــرف علــى 

ـــى عمــــل المقــــاولین لضـــمان حقــــوق العمــــال. كمـــا شــــدد المتحــــدثون علـــى ضــــرورة التــــزام  ــل وعل                                                                                     شـــروط العمــ

    .         األردنیة                ها وبین الحكومة            الموقعة بین           االتفاقیات                                               مفوضیة الالجئین السوریین بتحصیل حقوقهم بناء على 

ــوق   ،      نهایــــة ــث األردنــــي اللبنــــاني وممثــــل مركــــز مــــوارد حقــ                                                                          وجــــه الســــید عــــز الــــدین النــــاطور، الباحــ

                                 عـن االنتهاكــات المرتكبـة بحــق العمــال         لإلفســاح                                                األنسـان، ســؤاال للحضـور عامــة عـن كیفیــة تحفیــز الشـركات 

                           قــد تكــون فعالــة فــي تطــویر نظــم                                                         الالجئــین. طرحــت اقتراحــات عــدة مــن الحضــور اختصــرت بــثالث وســائل

                                                          المتابعة والرقابة وهي المساءلة والحریة وسیادة القانون. 

  




