
 

قرزألا لینلا/نافدرك بونج قیسنتلا ةدحو  

ةیناسنإلا ةعباتملا  
                                                                                                        

 
 
 
 

 
 

 

2021 ربمفون  
 
  

ةعارزلاو يئاذغلا نم#"ا  
 
 

 

  
 
 

  

 

 

 قرز+*ا لينلا يف روهدتلا يف ًارمتسم يئاذغلا نم+*ا عضو لازام

)ةيبونجلا كمرك ةعطاقم( قرز@*ا لينلا  

 ناكسلا أدب ثيح سوبايو اكدوو ازنقومك تامايب يف ةصاخ قرز+*ا لينلا يف ًاروهدتم يئاذغلا نم+*ا عضو لاز ام
 دراولا ريراقتلا بسح يلعو .مهءاذغ يف لسعلاو كامس+*او ةيربلا روذجلا يلع دامتعS*او يلا ءوجللا نوييلحملا

 ةلق ببسب كلذو ةيمويلا مهتابجو ددع ليلقت يف اوأدب نييلحملا ناكسلاو cd+*ا نإف  قيسنتلا ةدحو نم _
 مهيدل نيذلا مه نييلحملا ناكسلا نم %45 طقف نأ ظحmnت  .ازنقومك ةقطنم يف ةصاخ يئاذغلا مهنوزخم
 مدعو فافجلا ببسب تفج دق ةيعارزلا ليصاحملا نأ دجن ازنقومك ةقطنم يفً mnثمف .ةرذلا نم يفاك لوصحم
 .ةقطنملا كلت يف ةيجاتنS*او جاتنS*ا يلع بلاس لكشب ترثأ دق ضارم+*او ةيعارزلا تاف+*ا نأ امك راطم+*ا لوطه
 2022 سرام رهش يلا نييلحملا ناكسلاب داصحلا لصي n*ا عقوتملا نم

 لكشب لمعت قرز+*ا لينلا يف قاوسأ ةعبرأ ددع كانه نإف 2021 ربمفون رهش يف  ريرقتلا اذه ةباتك خيرات دنع
 كلت يف ةرذلا لوصحم يف ةردن دوجو ظحmnت امك ةيئاذغلا علسلا ضعب راعسأ يف عافترإ كانه ،أ امك ًادج ديج
 ةميق ضافخنإ يه ةعبر+*ا قاوس+*ا هذه ةيلعاف فعض يف تمهاس يتلا ةيسيئرلا بابس+*ا .ةعبر+*ا قاوس+*ا
 كيامو ةليلب نم لك قاوسأ تدهش .قرطلا ةروعوو ايبويثأ يف ينم+*ا عضولا  فعضو نادوسلا بونجل ةينجلا
 3,000 يلا نادوس بونج هينج 2,500 نم تعفترإ ثيح ةرذلا لوصحم  ةصاخ داوملا نم ريثك راعسأ يف ًاعافترإ

 رهش يف %60 ةبسنب موحللا راعسأ يف ًاعافترإ كانه نأ ظحmnت امك ربمفون رهش يف كلذو نادوس بونج هينج
 ريغ ةينم+*ا عاضو+*اب ًابلس ترثأت يتلا قطانملا رثكأ نم يه كسوز نايدوو ارومأ  لmnت نأ ظحmnت .ربمفون
 عبرلا ريرقتلا بسح يلع كلذو قاوس+*ا كلتل ةيراجتلا ةطن+*ا تلشو دودحلا تقلغأ ثيح ايبويثأ يف ةرقتسملا

 يف ةينم+*ا تارتوتلا كلتل ةجيتنو .ةمظنم 2021 ربوتكا رهشل يئاذغلا نم+*اب  ةصاخلا ةعباتملا ةدحول يونس
 ة�dتخملا قرطلا كلتب ةنراقم ةفلكتوً n*وط رثكأ اهنكل ةليدب تاراسمو قرط قلخ مت دقف ايبويثأ

 نافدرك بونج

 تناك نكل ينادوسلا لوفلاو مسمسلاو ةرذلا لوصحم نم نادف 10,000 يلاوح ةحاسم عارزتسإ مت نابيه يف
 تاف+*ا ةرثكو ةيعارزلا تاود+*ا فلختو ةيعارزلا يواقتلا لوصو رخأتو راطم+*ا حشل ةبسن ًافيعض جاتنS*او ةيجاتنS*ا
 نم لك يمايب يف نارينلا ةطساوب نادف 3,000 ةحاسم ريمدت مت دقف كلذ يلا ةفاضS*اب .ضارم+*او ةيعارزلا

 يئاذغلا نم+*ا عضو نسحت ظحmnت نابيه ةعطاقم يف .ةيبرغلا يلقوداك ةعطاقم يف ناتعقاولا يلقسو يريم
 . ايبولاو ةرذلاو مسمسلاو ينادوسلا لوفلا لثم قاوس+mل ةديدجلا ليصاحملا لوخد ببسب كلذو

 راعسأ نأ ظحmnت نيح يف ام دح يلا ةرقتسم ةيئاذغلا ريغو ةيئاذغلا داوملا راعسأ نأ ظحmnت نابيه ةعطاقم يف
 ةبسنو ًاضيأ  .قباسلا يعارزلا مسوملا جاتنإ فعض ببسب كلذو نيرود مأ ةقطنم يف ديازتت ةرذلا لوصحم
 ةريقفلا m+cdل ةيئاذغلا ريغ داوملاو ةيناسنS*ا ةيئاذغلا تادعاسملا عيزوت مت دقف قباسلا مسوملا جاتنإ فعضل
 ءارفص ةرذ لاوج دحاو ددع يلع ةcdأ لك لصحت ثيح يمn*د ةعطاقم يف نارينلا اياحضو نييدئاعلاو )1,000(
 يلاوح مهددع غلابلاو نارينلاب ترثأت يتلا cd+*ا نأ امك – ايلوصاف مارجوليك ةسمخو تيز مارج ةسمخو رتل ةثmnث -

 ددعو نحص ةعبرأ ددعو ةيناطب نينثإ ددعو يكيتسmnب شرفم نينثإ ددع يلع ةcdأ لك تلصحت دق ةcdأ 350
 نوباص حول 12 ددعو ةقلعم نينثإ ددعو بوك ةعبرأ
 قطانملا يف ةعفترم تلاز ام ليحاحملا راعسأ نإف )ب- أ( وبوث ةعطاقم يف داصحلا تايلمع رارمتسإ نم مغرلاب
 رn*ود 1.2 نم ةرذلا ةولم رعس دازً mnثمف قباسلا رهشلاب ةنراقم كلذو )يبn*ود - ايلود – وبوث( اهحسم مت يتلا
 لعج يذلا رم+*ا رn*ود 1.6 يلا رn*ود 1.2 نم داز ينادوسلا لوفلا ةولم رعسو ربمفون رهش لmnخ رn*ود 1.4 يلا

 ةعطاقم قاوسأ يف دوجوم ريغ ةرذلا لوصحم نأ ظحmnت دقف يرخأ ةيحان نم .َادج ةبعص ةريقفلا cd+*ا ةايح
 نم ةعيcd تmnخدت يلا جاتحي يذلا رم+*ا نارينلاب مهعرازم ترثأت ةcdأ 40 ددع كانه نأ امك ةيبرغلا يلقوداك
 عي�dلا معدلل ةسام ةجاح يف cd+*ا كلت نأ ثيح ةينعملا تاهجلا لبق
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ةيبرغلا لابجلا  
 
 ترثأت اهنكل نادف 22,000 يلاوح تغلب ةواقلو جنلدلا يتعطاقم نم لك يف نييلحملا ناكسلا ةطساوب اهتعارز تمت يتلا ةيعارزلا تاحاسملا
 نم ةيعارزلا ليصاحملاو تاجتنملا ليحرت ةيلمع نم بعص تاقورحملا راعسأ عافترإ نأ امك عرازملا كلت يلا تاناويحلا لوخدو نارينلاب
 تثدح يتلا تاراسخلا نم مغرلاب ديج يئاذغلا نمcdا يوتسم نأ اوركذ دقف cdefا ضعب عم ت`_باقم يفو .ةيلحملا نزاخملا يلا لوقحلا
 ةوقلا يف نسحتو ةرفوتم قاوسcdا يف ةيئاذغلا داوملا رفوت ظح`_ت ثيح ةديج ةبيرقلاو ةديعبلا عرازملا داصح ناك ثيح نارينلا ببسب
 4 يلا ةقباسلا رهشcdا يف مويلا يف ةبجو 2-1 نم تابجولا ددع عفترإ ثيح تابجولا يف cdefا ك`_هتسإ يف نسحت ظح`_ت .def_ل ةيئاtfلا
ًامكو ًاعون ةبجولا يف نسحت ظح`_ت هنأ امك نcdا مويلا يف تابجو  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

قرزألا ل8نلاو نافدرك بونجل -,سوملا م&%قتلا  

 
ميلعتلا  

 
ةمج تايدحت هجاوت نيتقطنملا يف ميلعتلا عاطق لازام  

:قرزA@ا لينلا  
 

 سراملا هذه )ةذيملت 11,358 – ذيملت 12,062( ةذيملتو ذيملت 23,421 ددعب ةسردم 47 قرز.-ا لينلا يف ساس.-ا سرادم ددع غلبي
 نم ةلهؤملا رداوكلاو ةيسردملا ةيذغتلاو ةيساردلا تانيعملا يف حش نم يناعت اهنأ ثيح نييلحملا ناكسلا ةطساوب رادت
 تحت مهسورد نوقلتي تاذيملتلاو ذيمijتلا نأ ثيح ةئيس ةيسردملا ةئيبلا نأ امك نيملعملل ةعجشملا زفاوحلا مادع،و نيملعملا
 كانه ملعلا يقلتل ايبويثأ وأ ناباملا يلا نيسرادلا لسري ثيح ةيوناث سرادم دجوت j- .راجش.-ا

 نافدرك بونج
 نأ دجن ثيح نيتقطنملا يف ةيلحملا تاعمتجملا ةطساوب رادت سرادملانأ نم مغرلاب نيتقطنملا يف يلوأ ةيولوأ ربتعي ميلعتلا
 جاوزلا كلذ يف ببسلاو بijطلا دادعأب ةنراقمً امامت ةضفخنم ةيوناثلا ةلحرملا يف تابلاطلا دادعأ نأو نيبردم ريغ نيملعملا
 ةناعم يناعي ميلعتلا نأ دجن كلذ يلا ةفاض�-اب تاهم.-ا ةدعاسمو ةيلزنملا ةمدخلا تايلؤوسم يلا ةفاض�-اب تابلاطلل ركبملا
 تاود.-ا بايغو نيملعملل ةعجشملا زفاوحلا مادعنإو ةيسردملا ةيذغتلا رفوت مدع وأ ةلقو ليومتلا فعض ببسب كلذو ةيعون
 معدلا اذه ةدايزل ةسام ةجاح كانه نأ j-ا ةيسردملا ةيذغتلا جمانربل يملاعلا ءاذغلا ةمظنم معد نم مغرلاب.ةيميلعتلا ةيسردملا
 يعون لكشب عاطقلا اذه معدل ءاك��لا ضعب نم ةردقم دوهج كانه نإف ميلعتلا عاطق هجاوت يتلا ةمجلا تايدحتلا نم مغرلابو
 ًايدام ماهلا عاطقلا اذه معدل ةيقيقح ةجاح كانه .نيتقطنملا يف
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ةيذغتلاو ةحصلا  
نیتقطنملا يف ةیرورضلا ةیودألل داح صقن  

)ةيبونجلا كمرك ةعطاقم( قرز+*ا لينلا  
 ضعب نم ةيود.-اب اهديوزت دعب ةلماعلا يه طقف ةدايع 13 نأ ظحijت ةعبر.-ا تامايبلا يف ةدوجوملا ةدايع 23 ددع لمجم نم
 كلت ةيلعافو طاشن يفً ابلاسً ارود بعلي ةيعيجشتلا زفاوحلا بايغ نأ امك ةيبردملا ةيبطلا رداوكلا بايغ وه ببسلاو ءاك��لا
 كلذو ةيذغتلا ءوسو ةيردصلا تاباهتل�-او تj-اهس�-او نويعلاو ةيدلجلا تاباهتل�-او ايرijملا يهً اراشتنإ ضارم.-ا رثكأ .تادايعلا
 ناباملا يلا ةلوحملا تj-احلا نأ ثيح فاعسإ ةبرعو يفشتسم دوجو يلا ةعطاقملا رقتفت .ةدراولا ةيناديملا ريراقتلا يلعً ادانتسإ
 تايدحتلا نم ربتعي نيصحتلا بايغ .قيرطلا لوطو ةروعول كلذو كانه يلا لوصولل ةمج تابوعص هجاوت نادوسلا بونج يف
 ةجاح كانه .ةيضاملا نيتنسلا لijخ مهميعطت متي مل ةسماخلا نس تحت لفط 10,000 يلاوح نأ ثيح ةعطاقملا هجاوت يتلا ةريبكلا

كانه ضارم.-ا راشتنإ عنمل كلذو عاطقلا اذه معدل ةسام  
 

نافدرك بونج  
 تادادمإ رخأ نأ امك ةیودأ يأ قلتت مل ةقطنملا يف تادایعلا مظعم .ةیردصلا تاباھتلإلاو ایرالملاب نیباصملا عافترإ نع تغلبأ ةیحصلا تادحولا مظعم
 دق ھنإف ةحصلا ةیراتركس ریرقت بسح يلعو ربمفون رھش يف.نینصحم ریغ لافطألا نم ریبك ددع كرت يلا يدأ يذلا رمألانیماع لبق تناك نیصحتلا

 ةیودألا دوجو مدع يھ ةحصلا عاطق ھجاوت يتلا يربكلا تایدحتلا نم .ةافو تالاح 3 ددع كانھ نأ امك انوروكلا ضرمب ةباصإ ةلاح 77 ددع رھظ
 اھنم ایرالملا ضرمب ةباصإ ةلاح 2,488 ددع دصر مت يمالد ةعطاقم يف .لیومتلاو ةیصخشلا ةیامحلا تادعمو تانیسكافلا دیربت قیدانصو ةیرورضلا

 يف ةلاح 3,700 ولود مأ :يتألاك اھعیزوت ربمفون رھش يف نیرود مأ ةعطاقم يف ایرالملا ضرمب ةباصإ ةلاخ 17,600 ددعدصر مت امك ةافو تالاح 9
 لك يف ةیلاع ةحك تالاح دوجو نعً اضیأ ظحالت امك ةلاح 4,600 سوماج فرس يفو ةلاح 3,200 ناقرون يفو 3,600 لاقنت يفو ةلاح 2,500 نمول
ةعطاقملا  

 

ةیبرغلا لابجلا  
2021 ةيبرغلا لابجلا ربمفون رهش يف مهدصر مت ت@*اح ةسمخ يلعأ  

 
تاعطاقم ةثالث ددعل يرھشلا يئابولا ریرقتلا   

جنلدلا ةعطاقم ةواقل ةعطاقم  الیبھ ةعطاقم  ضرملا مسأ   
ایرالملا 166 1985 2754  
ةیذغتلا ءوس 120 140 160  
لزنملا يف ةدالولا 23 19 17  
ةدایعلا يف ةدالولا 3 6 10  
تیملا دولوملا 8 4 8  
ةدالولا يثیدح تایفو 3 0 0  
ةئرلا تاباھتلإ 50 220 160  
305 234 149 ARI 
مھجالع مت نیذلا يلامجإ 788 2923 7086  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ميعطت ةلمح ميظنت لجأ نم تانيسكف بلطل ةحصلا ةيراتركس يعدتسإ امم ربوتكا رهش يف ةبصحلا ضرمل هابتشإ ت`cاح كانه تناك  
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ناويحلا ةحص  

GHاوملا ةيبرت يلع ًابلس رثؤت نيتقطنملا يف ةيرو0/لا ةيود()ا مادعنإ  

 

)ةیبونجلا كمرك ةعطاقم( قرزألا لینلا  

 ةیرطیبلا ةیودألا مادعنإ نأ امك میلقإلا ءاجرأ لكً اعفترم لاز ام ةیشاملا قوفن لدعم نأ امك  تاناویحلا ةحص يف روھدت روھدت لاز ام
كانھ يشاملا ةیاعرو ةیبرت يلعً اریطخ اددھم ربتعی ةیرطیبلا ربتعی میعطتلا تالمحو جماربلا بایغو  

 ةصاخ ربوتكا رھش يف يشاوملا طسو ةعئاشلا الاحلا نم ربتعت  يشاوملا طسو ةریثكلا ضاھجلا تالاحو نطوتسملا مادقألا نفعت ضرم
 يرطیب ریبخ دجوی ال ثیح يلاش يف يشاملا نم سار 150 ددعو اكدو يف يشاوملا نم سأر 500 ددع تام ثیح اكدو مایب يف
  تالاحلا هذھ لثم ةجلاعمل

 ثیح ایبویثأ يف ثدحت يتلا تارتوتلاو عارصلاب ترثأت يتلا قطانملا رثكأ نم يھ قرزألا لینلا يف ةدوجوملا كوسوزو ارومأ لالت 
  .كلانھ ةیراجتلا ةطشنألا تلشو دودحلا تلفق

نافدرك بونج  

 لامجلاو راقبألا ربتعتو .نافدرك بونج يف ةیوعرلا لئابقلل ةیداصتقإلاو ةیعامتجإلا ةیھافرلاو يئاذغلا نمألل يرقفلا دومعلا يھ يشاوملا
.نافدرك بونج يفً ادوجو تاناویحلا عاونأ مھأ نم ریمحلاو ناضلاو زعاملاو  

 500 يلاوح قوفن يلا تدأ يتلاو دلجلا ةیساسحو ةئلا ضارماو ءادوسلا عقبلا لثم كانھ ةرشتنملا ضارمالاب ترثأت دق تاناویحلا مظعم
 نمألا يلع بلاس لكشب سكعنإ يذلاو محللاو نبللا لثم تاناویحلا هذھ تاجتنم ةدوج مدع يلا يدأ يذلا رمألا طقف ربمفون رھش يف سأر
.مھشاعم يف تاناویحلا يلع نودمتعی نیذلا نییلحملا ناكسلل يئاذغلا  

 ةیبرتل ةیرورضلا ةیودألا ریفوت يلع مھنیعت يتلا ةیداملا تایناكمألا حش نم رمتسمو مئاد لكشب وكشت ناویحلا ةحص ةیراتركس
 نأ امك  كانھ تاناویحلل ةماعلا ةحصلا يلع كلذ رثأ  نیرطیب ءابطأ وأ نیبردم نییرطیب نیدشرم دوجو مدع نأ امك اھتیامحو تاناویحلا
.نییلحملا ناكسلا نیب تارتوتو تاعارص بوشن يف لثمتت يتلاو تاناویحلا يلع بلاسلا رثألا اھل تناك يعارملاو هایملا دراوم ةیدودحم  

ةئيبلا حاحصإو هايملا  
نیتقطنملا يف برشلا هایم يلا نورقتفی نییلحملا ناكسلا نم فالأ  

)ةیبونجلا كمرك ةعطاقم( قرزألا لینلا  
 لك هايملا هذه يذغت ])أ نم قلق كانه نكل  ربمفون رهش يف هايملا رفوت يتسم نسحت دقف فيرخلا لصف لوخدل ةبسن
.ةقطنملا يف هايملا رداصم  
نافدرك بونج  
 يلاوح نأ دجن ثيح ًافيعض )لزانملا - قاوس()ا – تادايعلا – سرادملا( تاسسؤملا يف ةئيبلا حاحصإ يوتسم لاز ام

 كلذو هايملا يلع لوصحلل ةردقلا مهيدل تسيل ددعلا اذه عبر نأ امك ضيحارم اهيدل تسيل سرادملاو u0()ا نم 80%
 ةباص�)ا رطخل مهضرعي يذلا رم()ا هايملا رداصم سفن يف مهتاناويح نورطاشي نييلحملا ناكسلا نأ امك نيتقطنملا يف
 رم()اً ]�صأ ةدودحملا هايملا رداصم يلع طغضلا نم ديزي نيدئاعلا ددع ديازت نأ امك هايملا ةطساوب ةلوقنملا ضارم()اب
ةينيبلا تاعا�0لا يلا دوقي يذلا  
 للقت نأ اهنأش نم دوجوملا هايملا رداصم ةنايص وأ ليهأت وأ ءانب ل]�خ نم ب�0لل ةحلاصلا ةفيظنلا هايملا يلع لوصحلا

 دجن يم])د ةعطاقمل عباتلا تباس مايب يفً ]�ثمف نيتقطنملا يف ةيلحملا تاعمتجملا ناكس نيب تارتوتلاو تاعا�0لا نم
 ةمسن 116,843 لا ًابيرقت مهددع غلابلاو ب�0لا نم كانه نييلحملا ناكسلا ةجاح يطغت ]) ةدوجوملا ةخضم 134 لا
 يحصلا يعولا بايغ يلا ةفاض�)اب ليومتلا بايغ ببسب ةرفوتم ريغ ضيحارملل ءانبلا داومو رفحلا تايلأو تاودأ نأ امك
    نيتقطنملا ي ةئيبلا ةحص يوتسم روهدتو مزأت مهاس اذه لك نييلحملا ناكسلا طسو
  

 
 



 
SKBN Humanitarian Update, September  2021 

 

 
5 

 

 

 
 

نمLMاو لوصولاو ةيامحلا  
نیتقطنملا يف نیدئاعلا نم جوم لیجست  

 
ةیبونجلا كمرك ةعطاقم  –   قرزألا لینلا

 
67 ةاعرلا ةتالفلل ةعساو تا(رحت  كانه

اثحS نادوسلا لامش نم DE7مداق قرزألا لGنلا F8ا DE7هجتم @?مفون رهش 8
U

  ءاملاو ءالVلا نع 
 

نافدرك بونج  

 كلذو نادوسلا بونج نمو نادوسلا لامش نم اومدق نيرود مأ ةعطاقم يف ة��أ 309 ددع ليجست مت م��نملا ربمفون رهش يف
 نابيه ةعطاقم يف ةعقاولا قرزللا مايب يف ة��أ 291 ددع ليجست مت امك كانه ةيئاذغلا ريغ داوملاو ءاذغلاو نكسملا ةلق ببسب
رارقتس�-ا – مه��.- مامضن�-ا – لمع صرف نع ثحبلا – ءاذغلا نع ثحبلا – ةيلاتلا بابس.iل نادوسل لامش نم اومدق  

نارينلا ةطساوب قرزللا مايب يفً j-زنم 97 ددع ترمد امك لزنم 200 ددع ةريزغلا راطم.-ا ترمد نابيه يف  

 نيب ةينم.-ا تارتاوتلا ببسب كلذو جنلدلاو لقرك لوجرلا نم ة��أ 52( ربمفون رهش يف ة��أ 73 ددع ليجست مت يمj-د ةعطاقم يف  
ًاضيأ ةياذغلا ريغ داوملاو ب��ملاو لكأملا مهورطاشو كانه مهءابرقأ عم نيدئاعلا ءj-ؤه رقتسإ ثيح )كانه برعلاو ةبونلا  

 يمj-د ةعطاقم يف ةعقاولا يمj-د مايب ةمجاهمب اوماق ةطيبمرب مأ نم ةمداق ةيريسملا نم ةعامج تماق :2021 ربمفون 13 يف
 493 ددع نم مسمسلاو ةرذلا بهنب ةعامجلا هذه تماق ثيح )مهنطاوم يلا اوعجر ن.-ا( ة��أ443 ددع حوزن نع موجهلا اذه رفسأو
.لماكلاب اهريمدت متو عرازملا كلت يف مهتاناويح لاخدإ مت امك نادف  
 

 عقاولا سوماجلا ف�� مايب يف كلذو نيلوهجم ةطساوب زعاملا نم سأر 6 و راقب.-ا نم سأر 4 ددع بهن مت :2021 ربمفون 22 يف
نيرود مأ ةعطاقم يف  
 

وبوث ةعطاقم يف عقاولا يبj-وت مايب يف كلذوً j-زنم 39 ددع نارينلا ترمد :2021 ربمفون 26 يف  
 

 ام نارينلا كلتب ترثأت يتلا ��.-ا نأ ثيح ةيئاذغلا داوملا ضعبو زعام 21 ددعو ةجاجد 31 ددع نارينلا تلتق :2021 ربمفون 26 يف
  .عي�� معد يلا نوجاتحيو نوناعي اولاز
 

صخش 15 ددع حرج يلا يدأ يذلا رم.-ا نابيه ةعطاقم يف ةعقاولا يباد مايب يف تينرق ةوبع ةرجفنإ :2021 ربمفون 22 يف  
 
ةيبرغلا لابجلا  
 يلا مهريجهت مت ةموكحلا ةرطيس قطانم يف عقاولا يرقلا نم يهو مئادرلاو ةروفحملا يتيرق نم ة��أ 48 يلاوح ددع ريجهت مت
 يف نيرخ.-ا نيطوت مت امنيب طونسلا ةعطاقم يف اشاك مايب يف ةعقاولا اشاك رجح ةيرق يف مهنيطوت متو ةيبعشلا ةكرحلا قطانم
 مهتطشنأ لك نوسراميو ةقطنملا لهأ عم يملس شياعتو ةرح ةايح نوشيعي كانه نوحزانلا .جنلدلا ةعطاقم يف ةعقاولا ارijس مايب
 ةسام ةجاح كانه .نامأو مijسب نوشياعتي ةقطنملا لهأو نيحزانلا تلعج مijسلا ءانب ةردابم نأ ثيح ةمات ةيرحب ةيراجتلاو ةيعارزلا
.نييحزانلل يرخ.-ا تاجايتح�-ا يلا ةفاض�-اب ماعطلاو ءاطغلل  
 ة��أ 54 جنلدلا – ة��أ 15 ليجست مت ةواقل يفف .2021 ربمفون رهش يف ةيبرغلا لابجلا يف ة��.-ا 85 يلاوح ددع ليجستو دصر مت
 ةعقاو قطانم نم اومدق مهنم طقف ةليلق دادعإ نأ نيح يف نادوسلا لامش نم اومدق نيحزانلا ءj-ؤه مظعم ة��أ 16 طونسلا –
 صرف نع ثحبلاو مه��أ يلا مامضن�-او ماعطلا نع ثحبلا يف ��حني نيدئاعلا ءj-ؤه ةدوع ببسو ةيبعشلا ةكرحلا ةرطيس تحت
.ةرقتسم ريغ ةموكحلا ةرطيس قطانم يف ةينم.-ا عاضو.-ا نأ ثيح نم.-او لمع  
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A@تس< قرزألا ل8نلا5نافدرك بونج قيس'ت ةدحو

B ش رداصمو تاهج نم اهتامولعمKAB راقت دادعإ فدهبQرRا. Rع لمتش< ال تامولعملا ەذYB 
  رامدلا تا8لمع B̀_ اوكراش نيذلا وأ رامدلا مجحل لماشلا ققحتلا

 
>; ة9ناس6إلا ا4اضقلا لوح يرهشلا ر()نتلا اذ!

 قيسZت ةدحو .قرزألا ل9نلاو نافدرك بونج قيسZتلا ةدحو هع9مجتب تماق يذلاو نافدرك بونجو قرزألا ل9نلا =EFيالو نم ل< =
 ةقوثوم  تامولعم م4دقتو ضرعل =mسh= lو ةkانملاو قيسZتلاو تامولعملا =h ة9سgئر فئاظو ةثالثب =>Eعت – ة9ناس6إلا لاوحألا ةع`اتم – قرزألا ل9نلاو نافدرك بونج
>uاس6إلا عضولا لوح مظتنم لqشpو

  2011 ماعلا ذنم عا}لا` ن(zثأتملا >wxنطاوملل =
advocacy@skbncu.org 

 
 

  


