نسيَهازاْي نةزتي ْةوتي بةضسا خوثيَػاْدإ دةنةٕ ية َاْطي ئاشاز بوَ بة دةضت ٖيَٓاْي َووضةناْيإ نة
دوانةوتوة
ويَٓةي يةي يةنيَيت طػيت ضةْديهاناْي نسيَهازإ ية عريام

)(GFWUI
ية َاْهي زابسدو غازي بةغدا وثازيَصطاناْي تسي عيَسام نوََةيَيو خوَثيػاْداْي بة خويةوة بيين نة بةزابةزي نسيَهازاْي
نةزتي طػيت بو ,ئاَاْخ ية خوثيػاْدْةنإ ئةوة بو نة نسيَهازةنات شوَز ٖةضتيإ بة شويَِ و ضتةّ دةنسد بةتايبةتي دوا
نةوتين َوضةناْيإ وة نةّ نسدْةوةي ضةز َووضةناْيإ  ,وةئةطةزي دةزنسدْي نسيَهازاْي ٖةَإ نةزت بة نوََةٍَ
يةناتيَهدا ئةطةز ئةو نةزتاْة نةزتي طػيت خصَةتطوشازي بطوَزيَت بوَ نةزتي تايبةت ,وة بةزةْطازبوْةوةي ثوَييظ و ٖيصة
ئةَٓيةنإ ْةيإ تواْي نازيطةز بٔ ية حةَاضةتي خوَثيَػاْدةزةنإ  ,ضةزةزاي دةضت بةضةزا طستين ٖةْديَو ية ضاالى
واْي نسيَهازإ ية بةغدا  ,نسيَهازإ بةّ نازةيإ تواْيإ ٖةيَة ناْي حهوَةت ئاغهسابهةٕ و فػاز بهةْة ضةزي بو
ضانسدْةوةي بسيازةناْي وة بةتايبةتي ية نةزتي ْةوت بة تايبةتي ية نةزتي ْةوتي بانووز نة يةنيَهة ية
ٖةزةطةوزةتسئ نوََجاْياي ْةوت ية بانوزي عيَسام نة  04111نسيَهاز فػازيإ نسدة ضةز حهوَةت بة زاطستين نازنسدٕ
زاضتةوخوَ حهوَةت ضةزَووضةناْياْيإ ٖني ضايَي  3102يإ بوَ ضةزف نسد
يةّ بًَاو نساوةية زوَغٓاي دةخةيٓة ضةز شياد بوْي بةزةْطازي نسيَهازإ وة َةتسضي ية ناز البسدْيإ بة تايبةتي ية نةزتي
طػيت بة ٖوَي قةيساْي ئابوزي و ئةَين عيَسام
ضةزةزاي بازودوَخي ْايةباز وتيَهضوْي بةطػيت  ,ضةْديها عيَساقيةنإ ضاالنيةناْيإ بةٖيَص تس دةنةٕ و تةْطيكي شياتس
دةنةٕ وة نةَجيين شياتس دةنةٕ بةَةبةضيت فػازنسدٕ بوَ دةزنسدْي ياضاي نازي ْويَ  ,وة دوَشيٓةوةي ضازةضةزي عاديالْة
بوَ ئةو نسيَهازاْة وةشازةتي ثيػةضاشي نة بوْةتة نوَجاْياي خةزجي تايبةت نة ةةتا ئيطتا َووضةيإ وةزْةطستوة بة
حيحةي دةبي ئةو نوََجاْياْة داٖاتيإ بطاتٓة ئاضيت خةزجيةنإ

وة يةنيَيت جماييطي نسيَهازي ) (FWCUIبةيإ ْاَةيةنيإ بًَاو نسدةوة بة دوو شَإ عةزةبي و اْهًيصي نة زوَغٓاييإ
نسدة ضةز بةزةْطازيةناْي نسيَهازإ ية نةزتي طػيت ية عيَسام

نسيَهازاْي وةشازةتي ثيػةضاشي نوََةيَو خوَثيَػاْدإ ضاش دةنةٕ بة َةبةضيت داوانسدْي َووضة
ناْيإ نة دوانةوتوة
ويٓةطس وضاّ ضاضب
نسيَهازاْي وةشازةتي ثيػةضاشي و ناْصانإ
 دةيإ ٖةشاز ية نسيَهازي نوََجاْيا خةزجيدةزي تايبةت ية عيَسام نة ضةز بة وةشازةتي ثيػةضاشي و ناْصايةناْة
خوَثيَػاْداْيإ نسد بة َةبةضيت دوشيٓةوةي ضازةضةزيَو بوَ نيَػةناْيإ بة َةبةضيت داْي َووضةناْي
زابسدوويإ وداٖاتويإ  ,وةنيَػةيةني ْويإ بوَ ثةيدابوة نة دوا بةدواي ياضاي بوودجةي ْيػتُاْي بوَ ضايَي
 3102نة دةزضووة ية َاْطي يةني  3102ئاَاذة بةوة دةنات بة طواضتٓةوةي نسيَهازاْي ئةو نةزتة بوَ نةزتي
تايبةت نة ئةَةؽ دةبيَتة ٖوَي نةّ نسدْةوةي َووضةناْيإ و ضةز َووضةناْيإ بةيَهو تةضسيح نسدْيإ ية
وةشيفة يإ خاْةْػيٓيإ بة شوَز.
 ية َيإ َاْطي يةندا  ,ية يةنيَو ية خوثيَػاْدْةناْدا  ,نسيهازاْي نةزتي طػيت داوايإ نسد ضازةضةزيَهي
نوَتايي بدوَشزيَتةوة بوَ ضازةضةزنسدْي نيَػةي دوانةوتين َووضةناْيإ ْ ,ويَٓةزي نسيَهازإ ضاوي نةوت بة
جيَطسي ئةَيين طػيت جمًيطي وشزائي بوَ نازوبازي وةشازةتةنإ وثازيَصطانإ نة ئةويؼ ثةمياْي دا بة
ضازةضةزنسدْي نيَػةناْيإ.
َ ةجًيطي وةشيسإ بسيازي ذَازة  002داوانازة ية وةشازةتةنإ و ثازيَصطانإ بة ضسِ نسدٕ و تةْط نسدْي ئاضيت
َفاوةشات ية َيإ طسيَبةضت و وةزطستين اجسائاتي دةزٖةم بة ٖةَو فةزَاْبةزيَو نة بةغدازي خوَثيَػاْدإ
دةنةٕ  .دةتوأْ بسطةي ئةَسة وشازيةنة خبويَٓٔ بة اْطًيصي و عةزةبي
 نسيَهازاْي نةزتي طػيت ثػتطريي بصوتٓةوةي نسيهازاْي جيٗاْيإ بة دةضت ٖيَٓا و يةنيَيت نسيَهازاْي ئةَةزيها
ونوَْطسةي زيَهخساوة ثيػةضاشيةنإ (ٍ )AFL-CIOبة اْطًيصي و عةزةبي و يةنيَيت ْيَو دةويَةتي ثيػةضاشي

( )Industrialويةنيَيت ضةْديهاناْي ْيَو دةويَةتي ( )ITUCوة زيَهخساوي نسيَهازاْي واليةتة يةنطستوةنإ
دذ بة جةْط ()USLAW
نسيَهازاْي ْةوت و غاش
 ية نةزنوى نسيَهازاْي ضةز بة يةنيَيت ضةْديهاناْي نسيَهازاْي نوزدضتإ ( )KUWUبسيازي خوثيَػاْداْيإ
دا ية يةني َاْطي ْيطإ ئةطةز نوََجاْياي ْةوتي بانوز ضةز َووضةيإ بو ضةزف ْةنات ية ضايَي  3102وة  .بةيَاّ
ادازةي نوََجاْيا زةشاَةْد بو بة ضةزيف ضةز َووضةناْيإ و ثازةنةي اطالم نسد بوَ ٖةَو نسيَهازإ نو ذَازةيإ
 04111ية 0ي ْيطإ ْاوة زوَني ئيتيفاقةنة اْهًيصي و عةزةبي
 نسيَهازاْي ْةوتي باغووز بة ضةدإ نةع خوَثيَػاْداْيإ نسد ية َاْطي ئاشاز يةبةز دوانةوتين ضةزيف ضةز
َووضةناْيإ نة ية ياضاي عرياقي دا ٖاتوة ية داٖاتي ْةوت وة داوايإ نسد نسيَهازة زوَذاْيةنإ وناتيةنإ


بضةضجئَ ية ضةز َيالني دائِ
ٖةز وةٖا ية بةضسا وةى نسيَهازاْي ْةوت نسيَهازاْي نوََجاْياي غاش خوَثيَػاْداْيإ نسد ية  01ي ْيطإ بوَ
داوانسدْي ضةزيف ضةز َووضةناْيإ ية داٖاتو قاجناشي ْةوت (بةيإ ْاَةي يةنيَيت جماييظ ي ضةْديهاناْي
نسيهازاْي ْاو عيَسام) ( )FWCUIبة دوو شَإ اْطًيصي و عةزةبي

زوداوةناْي شيكاز
 ية َيإ ضةزداْي وةشيسي تةْدزوضيت بوَ يةنيَو ية ْةخوَغخاْةناْي ْاضسية ية يةني ْيطإ  ,نسيَهازاْي
بةزيَوةبةزايةتي تةْدزوضيت خوَثيَػاْداْيإ ضاشنسد بةَةبةضيت داْةطستين َووضةناْيإ ية  034دوالز بو 43
دوالز ية َاْطيَو دا وة داوايإ نسد ية حهوَةت دايامنةشزيَٓيَت ية ضةز َيالني دائِ ٖ .ةْديَو ية نسيَهازإ
بسيٓداز بووٕ بة ٖوَي تةقةنسدْي ثاضةواْةناْي وةشيس بةزةو ئامسإ بة َةبةضيت دوز بوْةوة ية غويُين



تةقةنسدٕ نة ثاضةواْةنإ تةقةيإ دةنسد بةَةبةضيت نوَتاي ٖيَٓإ بة خوَثيَػاْدْةنإ ٖ .ةز ضةْدة وةشازةت
زةتيهسدة وة غيت وا زوي دابيَت ٖ ,ةزضةْدة يةنيَو ية ئةْداَاْي ثةزيةَإ و ْويَٓةزي ثازيَصطا بةزطسيإ ية
َافةناْي نسيَهازإ نسد وة ٖةز وةٖا جمًيطي ثازيَصطاي شيكاز ثةمياْي دا بة شياد نسدْي َووضةناْيإ
ٖيصي ثوَييطي شيكاز بةزيَص ٖاغِ عبادي يإ دةضت بةضةز نسد  .ضةزوَني يكي شيكاز يةنيَيت طػيت نسيَهازاْي
عيَسام ( )GFIWوة ضةزوَى يةنيَو ية ضةْديهاناْي نة وتيإ دةضت بةضةز بوٕ بوَ َاوةي شياتس ية ثيَٓخ
ضةعات بةبيَ ٖيض ئةَسيهي دادطايي  .ضاالى واْإ ثيَيإ وابو نة دةضت بة ضةزي ْاوبساوإ ية َيإ زيهخطتين
خوثيَػاْدإ بو ية ية نيَو ية نوَجاْياناْي بيٓاضاشي يةبةز تةضسيح نسدْي  13نسيهازي عرياقي بةبيَ ٖو  .وة
ضةْديها ثيَي واية نة ئةو نسيهازاْة زةْطة يةبةز ثةيوةْديإ بة ضةْديهاوة فةؾٌ نسابٔ  .وة دواي
خوَثيػاْداْي نسيَهازإ ية الي بٓهةي ثوَييطةنة ْاوبساوإ بةزبوٕ وة ثوَييظ داواي ييبوزدْي نسد وة وة تانيد
نسد ئةو ئةفطةزاْة دةبي ضصابدزئ .

خوَثيَػاْدإ ية َوضةْا
 خوَثيَػاْداْي ضةدإ ية نسيَهازاْي نةزتي طػيت ية ثازيصطاي َوضةْا ية واْةي نازةناْيإ ية دةضت داوة و
نسيَي َووضةناْيإ نةّ نساوةتةوة ية ئاضيت ياضايي نةَرت  .ئةّ نسيَهازاْة نازةناْيإ زاطست ية َاْطي ئاشاز و
بةزثسضإ شوَز طسْطيإ دا بة نازةنةيإ ية واْة جيَطسي ثازيَصطاي َوضةْا نة ثةمياْي دا بة ثةيوةْدي بة
وةشازةتي تةْدزوضيت نة بةزثسضي يةو نسيَهازاْة (بوَ شياتس ئاغٓا بووٕ ية داوانازيةناْبةشَاْي اْهًيصي و
عةزةبي) ئةّ خوثيػاْداْة ية دواي ووزى غوَثي يةنيَيت طػيت ضةْديهاناْي عيَسام ( )GFIWبو ثةزةثيَدإ
بة ثالْي بةزطسيهسدٕ ية تةضسحيي بة نوََةٍَ ونسيَهازإ بةزدةواّ بووٕ ية خوَثيَػاْدإ وة ٖيَصة ئةَٓيةنإ
ْةيإ تواْي زيَطةيإ ييَ بطسٕ



ضاشداْي خوَثيَػاْداْيَهي فساوإ يةاليةٕ يكي يةنيَيت طػيت ضةْدطهاناْي نسيَهازاْي عيَسام ()GFIW
َوضةْا وة باْطةغةنسدْي ٖاوثةمياْةناْي وةى زيَهخساوي ضاوة بوَ َايف َسوَظ نة ضةدإ ية نسيَهازإ
خوَثيػاْداْيإ نسد ية دةوز بيٓاي ثازيَصطا ية  32ي ئاشاز بوَ طةزاْةوةيهسيَهازاْي ثانسدْةوةي ْةخوَغخاْةنإ
بوَ ضةز نازةناْيإ نة ييَي دةزنسابوٕ وة بةزيَص عًي جبازي ضةزوَني يل زةتي ئةو بسيازةي نسد بوَ تةضسيح نسدْي
 %21ئةو نسيَهازاْة وداطستين نسيَ ئةو نسيهازاْة بوَ ذيَس ٖ 321ةشاز ديٓاز عرياقي  $311ية َاْطيَهدا وة وتي ئةوة
دووزة ية ياضاوة وة عًي يفتة املسغدي ئةْداَي ثةزيةَاْي عيَسام ضاوي نةوت بة خوَثيَػاْدةزإ وة ثةمياْي دا
بة ضازةضةز نسدْي نيَػةنإ ( بوَ بيٓيين فًيُةنة )

زوَغٓاي نسدْة ضةز نسيَهازةناْي نازطة ضيُةْتوَي نةزبةال

دوا بةدواي ووزى غوَثي ضةْتةزي ٖةَاٖةْطي نسيَهازإ ي ْيَودةويةتي دةزبازةي َايف نسيَهازإ  ,نسيَهازاْي نازطةي
ضيُةْتوَي نةزبةال ٖةيَويَطيت خوَيإ ئاغهسانسد دةزبازةي ْةبوْي َةزجةناْي تةْدزوضيت و ضةالَةتي ثيػةيي غويَين ناز
وَافةناْي نسيَهازإ ويَٓةي يةنيَيت طػيت ضةْديطاناْي نسيهازاْي عيَسام ()GFWUI
 221نسيَهازي ضيُةْتوَي نةزبةال ئيُصايإ نو نسدةوة ية ضةز ْوضساويَو ية َاْطي ْيطاْي  3102داوانازبوٕ ْويَٓةزةناْيإ
بةغدازبٔ ية َفاوةشات ية طةٍ نوََجاْيا ٖةزضةْدة نوََجاْيا ٖةَإ ْوضساوي زةفص نسدبو ية َاْطي دووي ٖةَإ ضاٍَ بةالّ
ية بةز ئةوةي نوََجاْيانة يةنيَهة ية ئةو نوََجاْياْةي قةزشي ية  IFCوةزطستوة نة دةبي زيَص بطسيَت ية َايف نسيهازإ ية
َفاوةشات و نوبوْةوة وزيَهخطنت وة يةبةز ٖةَإ ٖوَ نسيَهازةنإ خوَثيَػاْداْيإ ضاش نسد بةَةبةضيت داونسدْي َافةناْي
خوَيإ و ضاوثيَهةوتٔ ية طةٍ ئيدازةي نوَجاْيا (دةتوأْ ييَسةوة بةيإ ْاَةنة ببيٓٔ يةنيَيت طػيت ضةْديطاناْي
نسيَهازاْي عيَسام) ( )GFWUIبة دوو شَإ اْطًيصي و عةزةبي
َايةي ئاَاذة ثيهسدْة نسيَهازاْي ضيُةْتوَ ٖةضتإ بةّ نازة دوابةدواي دوو ووزى غوَث نة يةنيَيت طػيت ضةْديطاناْي
نسيهازإ ية عيَسام ( )GFWUIية َاْطي يةى و ٖةَاٖةْطي ضةْتةزي ٖةَاٖةْطي نسيَهازاْي ْيَو دةويَةتي  .وة دواي

ووزى غوَثةنإ ييرْةيةى ية وةشازةتي ذيٓطة ثيَو ٖات وييرْةيةى ية ْاوةْدي ْيػتُاْي تةْدزوضيت وضالَةتي ثيػةيي
غويَين ناز نة ضةز بة وةشازةتي ناز و نازوبازي نوََةيَايةتني بةَةبةضيت ضوْة ْاو نوََجاْيا و ثػهٓيين غويَين ناز

نسيَهازةناْي عيَسام خوَثيَػاْدإ دةنةٕ بة َةبةضيت دةزنسدْي ياضاي نازي ْويَ ية ذيَس دزومشي (دواي دة ضاٍَ ية نوَزئ ية
عيَساقدا ئيطتاؽ ياضاناْي زذيَُي ضةداّ حطئَ ي ديهتاتوَز مشػيَسة ية ضةز ًَي نسيَهازإ و زيَهخساوة ضةْديطايةناْيإ)
ْويَطةزي ية ضةز ياضاي نازي ْويَي عيَساقي
ئوَيَد ٖةية ياضانة بضيَتة بةز دةضيت ثةزيةَاْي عيَساقي ية َاْهي ثيَٓخ بةَةبةضيت دةْطدإ .ضةْديطاناْي عيَسام
بةغيَوةيةني توْد نازي ية طةٍ ييرْةي نازي ثةزيةَاْي ْويَدا نسد ية نةَجيٓيَو بةَةبةضيت دةزنسدْي ياضاي نازي ْويَ
نة َوتةفيل بيَت ية طةٍ اتفاقياتي زيَهخساوي ناز ْيَو دةويَةتي ( )ILOوخبسيَتة جيَطةي ياضاي ( 0654دةتوأْ ييَسةوة
ضةزداْي بًَاو نساوةي ضةْتةزي ٖةَاٖةْطي نسيَهازإ بٔ ية ضايَي  3100بة دوو شَإ اْطًيصي و عةزةبي)
وة ئةطةز ئةّ بسيازة ضةزنةويَ ضوودي شوَزي دةبيَ بوَ نسيَهازاْي عيَسام بوَ منوْة بوَ يةنةّ جاز ياضايةى دةبيَت بوَ ثازاضتين
ئافسةتإ ية غويَين ناز ية دةضت دزيَري ضيَهطي  ,وثازاضتين ٖةَو نسيَهازإ ية شويَِ وضتةّ بة ٖوَي زةطةش وةثازاضنت ية
ٖةَو جوَزةناْي ضتةّ ية نسيَي و ية دةزفةتي داَةشزاْدٕ و ية نازثيَهسدٕ و ية ضةز َووضة و ئةزنةنإ وة ٖةزوةٖا َايف
َوفاوةشاتي بة نوََةٍَ دةثازيَصيَت و خوَثيَػاْدإ.
ية َاْطي غوباتي زابسدو بةزيَوةبةزي بةزْاَةناْي عريام يةبةغدا ضةْتةزي ٖةَاٖةْطي نسيَهازإ ضاوي نةوت بة وةشيسي
ناز ونازوبازي نوََةيَايةتي عيَسام وة ئةْداَاْي ييرْةي ناز ونازوبازي نوََةيَايةتي ثةزيةَاْي عيَساقي بو تاوتويَهسدْي
دةزنسدْي ياضاي ناز نة ضةْديطانإ نازيإ ية ضةز نسدوة بة ٖاونازي زيَهخساوي نازي ْيَودةويَةتي ( )ILOوئةنيَيت ْيَو
دةويَةتي ضةْديطاناْي نسيهازإ ()ITUC
ٖةزوةٖا ْويَٓةزاْي يةنيَيت طػيت ضةْديطاناْي نسيهازٕ ية عيَسام ( )GFWUIو يةنيَيت طػيت نسيَهازاْي عيَسام
( )GFIWو يةنيَيت طػيت ضةْديطاناْي نسيَهازاْي عرياقس( )GFITUية طةٍ وةشيسي ناز ونازوبازي نوََةيَايةتي
وييرْةي نازي ثةزيةَإ نوَبوْةوة ية َاْطي ئاشاز بةَةبةضيت تاوتويَهسدْي نوَثي ياضاي ناز نة ضةْديطانإ خطتوبياْة
ئةضتوَي خوَيإ وة ضةْتةزي ٖةَاٖةْطي نسيَهازإ زووْيإ نسدةوة ية طةٍ يةنيَيت طػيت ضةْديطاناْي نسيَهازاْي
عرياقس()GFITUو يةنيَيت جماييظ و ضةْديطا نازانإ ية عيَسام ( )FWCUIو يةنيَيت طػيت نسيَهازاْي عيَسام

( )GFIWو يةنيَيت ضةْديطاناْي ْةوت ية عيَسام (ٖ )IFOUةَو نيَػةنإ وزوبةزوبوْةوةناْيإ خطتة زوو نة زوو بة
زووي ضةْديطانإ بوةتةوة بوَ دةزنسدْي ياضاي نازيَهي عاديالْة ية َيإ نوَبوْةوةي َوْتةداي نوََةاليةتي عرياقي نة ية
َاْطي ئاشازدا ضاشدزا (وزدة نازيةنإ بة دوو شَإ اْطًيصي وعةزةبي) وة ٖةوةٖا نوََةيَيو زيهخساوي َةدةْي ثةمياْيإ دا
ناز بهةٕ بة ٖةَاٖةْهي ضةْديطانإ ٖةتا ئةو ناتةي دةْطدإ دةنسيَتة ضةز ياضانة .

ٖيَسؽ بسدْة ضةز نسيَهازاْي نةزتي نازةبا يةبةز ئةوةي داخواشبوٕ زيَهخطتين ضةْديطاييإ ٖةبيَت
ضةْتةزي ٖةَاٖةْطي نسيهازإ ٖةضتا بة دةزنسدْي زاثوَزتيَو بة دوو شَإ اْطًيصي و عةزةبي بوَ زووٕ نسدْةوةي َايف
ئاشادي نسيَهازإ ية زيَهخطتين ضةْديهايي ية نةزتي طػيت بة نةزتي نازةباغةوة وة زةضاونسدْي ياضاي زيهخطتين
ضةْديهايي ية عيَسام  .بةْهي ْيَو دةويَةتي ية ضايَي  3114قةزشيَهي دا بةقيُةتي ًَ 031يوٕ دوالز بوَ حهوَةتي عيَسام
بةَةبةضيت زوَاٍَ نسدْةوة و ضانهسدْةوةي نةزتي نازةبا
بةيَاّ ٖةز يةناتي َاوةي قةزشةنة حهوَةتي عيَساقي ٖيَسغي بسدة ضةز ضةْديهاناْي نةزتي نازةبا دوابةدواي ضةْديها
ثيالْي طةْدةيي وةشازةتي ئاغهسانسد وٖةضتإ بة ثيَػيٌ نسدْي َافةناْي نسيهازإ و زيَطة ثيَٓةدإ بة َةبةضيت نوْرتوٍَ
نسدْي نسيَهازإ وثيَػيٌ نسدْي ٖةَو ياضاناْي دةشطاي ئابوزي ْيَودةويَةتي

ٖةَاٖةْطي ضةْديطاناْي نسيَهازاْي عيَسام ية طةٍ ضةْديطاناْي ئةَةزيها
بة ٖةَإ غيَوة ضوَٕ زيهخساو و ضةْديطاناْي نسيهازاْي جيٗإ ٖاونازو و ٖةَاٖةْطٔ ية طةٍ بسانإ و خوغهةناْيإ ية
عيَسام ضةْديطاناْي عرياقيؼ بة ٖةَإ غيَوة ٖةضتإ بة ْازدْي ْاَةي ٖةَاٖةْطي بوَ ئةْداَاْي ضةْديطاي نسيَهازاْي
نةزتي ئاضٔ ية واليةتة يةنطستوةنإ ئةَةزيها ية َاوةي خوَثيَػاْدْةناْيإ دا ية َاْطي غوبات وة يةو بةغدازبواْة
ْ اَةي يةنيَيت طػيت ضةْديطاناْي نسيهازٕ ية عيَسام ( )GFWUIبة دوو شَإ اْطًيصي و عةزةبي
ْ اَةي يةنيَيت جماييظ و ضةْديطا نازانإ ية عيَسام ( )FWCUIبة دوو شَإ اْطًيصي و عةزةبي
ْ اَةي يةنيَيت طػيت ضةْديطاناْي نسيَهازاْي نوزدضتإ ( )KUWUبة دوو شَإ اْطًيصي و عةزةبي
ْ اَةي زيَهخساوي ضةالَةتي ثيػةي و تةْدزوضيت ية نوزدضتإ بة دوو شَإ اْطًيصي و نوزدي
بوَ شاْيازي شياتس تهاية ثةيوةْدي بهةٕ بة خاتو ايسئ eradford@solidaritycenter.org

