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ةعارزلاو يئاذغلا نم#"ا  
 
 

  

 

نيتقطنملا يف يئاذغلا نم-,ا يوتسم روهدت  

 )ةیبونجلا كمرك ةعطاقم( قرزألا لینلا
 

 دجن كانه يئاذغلا نم.<ل =>اس.-ا ردصملا ربتعت يتلاو قرز.-ا لينلا يف ةعارزلا
 تاعارزلا نم ريثك نإفً اقباس ركذ امكو .ةليوطلا فافجلا تارتفلً اريثك ترثأت دق اهنأ
 ةداعإ يلا f>.-ا نم ريثك رابجإ يلا يدأ يذلا رم.-ا ةرذلا ةصاخ ومنلا يف تلشف
 نيعرازملا طسو ريبك قلق ثودح يلا يدأ يذلا رم.-ا ةيناثلا ةرملل مهعرازم ةعارز
 ةدحو نم ةدراولا ريراقتللً ادانتسإو .يلاحلا يعارزلا مسوملا لشف نم مهفوختو
 يذلا ةرذلا لوصحم يلع ريبك لكشب رثأ دق راطم.-ا لوطه فعض نإف قيسنتلا
 .كانه ناكسلل =tيئرلا ءاذغلا ربتعي
  

 ريراقتلا بسح يلعو .قرز.-ا لينلا ميلقإ يفً اريبكً ايدحت لكشت ءاذغلا ةلق تلازام
 سوباي مايب نم لك يف f>.-ا نم %75 يلاوح نإف ةيلحملا تاطلسلا نم ةمداقلا
 ناكسلا نم %60 نأف ريراقتلا يف درو امكو ةيئاذغلا ةمز.-ا نم نوناعي اكدو مايبو
 مم.-ا تامظنم نم ةيئاذغلا تادعاسملا يقلت فدهب ناباملا ركسعم يلا اوحزن دق
 يف ةعقاولا ومادو ةديدجلا ةلحلا ناكسو تاعمتجم نأ نيح يف كانه ةدحتملا
 لباقم بهذلاو لسعلاو محفلا لثم داوملا ضعب عيب يلع نودمتعي ازنقومك
 .ءاذغلا نم مهتجاح ةيطغت فدهب ءاذغلا
  
 ةطشن.- لماك للش يلا تدأ ايبويثأ يف ةثداحلا تارتوتلاو  راطم.-ا لوطه بذبذت
 فقم قاوسأ يفً ~<ثمف نيبويث.-ا راجتلاو ةيلحملا تاعمتجملل ةيراجتلا قاوس.-ا
 كلتل راجتلا مودق يلع ترثأ دقف قرطلا ةروعوو ءوسل ةبسنو ةليلب سوبايو
 ةيلحملا قاوس.-ا يف ةيئاذغلا داوملا راعسأ يف عافترإ يلا يدأ يذلا رم.-ا قاوس.-ا
 يف ةيسايسلا تارتوتلا نأ امك نييلحملا ناكسلل ةيئا�fلا ةردقلا قوفي لكشب
 تادراولا ةلق يلا يدأ يذلا رم.-ا ةيدودحلا رباعملاو قرطلا لفق يلا تدأ ايبويثأ

 داوملل عيب ةكرح كانه نأ يلا ريشت ريراقت كانه .ايبويثأ نم ةيئاذغلا داوملا نم
 نيبويث.-ا راجتلل تايلوقبلاو ةرذلا لثم ةيلحملا ةيئاذغلا
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

رصتخم   
 

 نم سأر 3,000 ددع میعطت مت
 قرزألا لینلا يف يشاوملا

 
 نیتقطنملا يف ةبذبذتملا راطمألا
 سیسأت يلع بلاس لكشب رثأ
 .ةیعارزلا لیصاحملا

 
 لیصاحملا راعسأ عافترإ
ً اسجاھ لكشی لازام ةیئاذغلا
 .نیتقطنملا تاعمتجمل اریبك
 
 يتعطاقم يف ةینمألا تارتوتلا
 لابجلا يف طونسلاو جنلدلا
 ةطشنألا لش يلا تدأ ةیبرغلا
  ةیراجتلاو ةیعارزلا
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قرزألا ل8نلا7نافدرك بونجل -,سوملا م&%قتلا  
 

نافدرك بونج  
 ةرذلا لثم عيtfلا جضنلاب زيمتت يتلا ليصاحملا ةصاخ كيرابجلا يف  شئاشحلا ةلازإو ةفاظن تايلمع تأدب
 يلا جاتحت يتلاو ديعبلا لوقحلا يف ليصاحملا ةعارز يف اوأدب دق نيعرازملا نأ امك فيرلا شعو ةيمابلاو تايلوقبلاو
 ببسب ةيئاذغ ةوجف ثودح نوعقوتي نوعرازملا .وبوثو نابيه تاعطاقم يف مسمسلاو ةرذلا لثم جضنلل لوطأ تارتف

 نم %50 يلاوح نأ ثيح ةيلاع ةيئاذغلا ةوجفلا تايوتسم نإف يم~-د يفً ~<ثمف راطم.-ا لوطه تارتف قرفتو حش
 ثيح ًءوس رم.-ا داز مهقطانم يلا نيدئاعلا نأ امك ةيئاذغلا اهداوم يلع لوصحلل ةيلحملا قاوس.-ا يلع دمتعت f>.-ا
 )ةم�fنملا رهشأ ةث~<ثلا ل~<خ يم~-د يف دئاع 27,096 ددع ليجست مت( ةيئاذغلا داوملا يلاً اضيأ نوجاتحي مهنأ
ةيبرغلا لابجلا  

 ببسب ةينم.-ا لاوح.-ا ءوسو ليحرتلاو لقنلا فيلاكت عافترإ ببسب كلذو ةيلاع ةيساس.-ا ليصاحملا راعسأ تلظ
 – اشاب دلج تامايب ( طونسلاو جنلدلا تاعطاقم يف ةيريسملاو ةيلحملا تاعمتجملا نيب ةيلبقلا تارتوتلاو تاعازنلا
 ةيرو�fلا ةيعارزلا تايلمعلاب مايقلا وأ اهلوقح ةعارز يف تلشف دق ةf>أ 750 يلاوح نإف كلذل ةجيتنو ) اديس وبأ – ايابك
 .ةيرو�fلا مهتاجايتحإ ريفوتل ةيدودحلا قاوس.<ل لوصولل اولشف مهنأ امك

 
ةيذغتلاو ةحصلا  

نيتقطنملا يف اير23ملا راشتنإ يوتسم عافترإ  

 )ةیبونجلا كمرك ةعطاقم( قرزألا لینلا

 – اير~<ملا ضارمأب ةباص�-او راشتن�-ا ديازت يلا ريشت ةيلو.-ا ةيحصلا ةياعرلا ةدحو نم  ةدراولا ريراقتللً ادانتسإو
 .ةليلب يف اير~<ملا ضرمب ةباصإ ةلاح 368 ددع ليجستو دصر مت ثيح ةحكلا – ةيدلجلا ضارم.-ا
 
 رقتفت تادايعلا نأ امك ةبوعصلا نم ةياغ يف رمأ قرز.-ا لينلا يف ةيلو.-ا ةيحصلا ةياعرلا يلع لوصحلا وأ لوصولا
 ةيحصلا تامدخلل يلاعلا بلطلا اذه ةلباقم يف دعاست يتلا ةيرو�fلا ةيود.<ل
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  نافدرك بونج
 نم لافط.-ا ةاناعم يلا ريشت يم~-د ةعطاقم يف ةيلحملا تادايعلا نم ةدراولا ريراقتلا نإف راطم.-ا لوطه ةيادبل ةجيتنو
 ةيذغت ءوس ت~-اح دصر مت هنأ امك )ةلاح1,041( ت~-اهس�-او )ةافو ةلاح نبنثإو ةباصإ ةلاح 2,097( اير~<ملا ضرمب ةباص�-ا
 ةجاح كانه .ويلوي رهش يف ةافو ةلاح 13 ددع ليجستب ماق ءاك�fلا دحأ .مهل مز~<لا ءاذغلا رفوت مدع ببسب نيدئاعلا طسو
 ةصاخ كلذ نم ةجتانلا ةيحصلا تافعاضملاو تاديقعتلا يدافت فدهب ةيذغتلا ءوس رمأ ةجلاعمل عيtfلا لخدتلل ةسام
 .لافط.-ا طسو تايفولا
 يلا ةفاض�-اب )PHCUS( و  )PHCCs( ةيطغتل ةعيtfلا تارابتخ�-ا مادختسأ يلع نيبردملا بيردتل ةيبيردت ةرود ميظنت مت
 ةديعبلا قطانملا
 

ةيبرغلا   لابجلا
 

 ت~-احلا ماظن ةصاخ كانه يحصلا لمعلا قيعت يتلا تايدحتلا نم ديدعلا ةيبرغلا لابجلا يف ةيحصلا تأشنملا هجاوت
 ءوسو ةيبطلا رداوكلا ةردنو ةحصلا لاجم يف نيفظوملا ةلق نأ امك .اهل ةيرو�fلا ت~<خدملا مدعنت ثيح ةلوحملا
.كانه ةيحصلا تامدخلا رارقتسإ مدع يف تمهاس اهلك ةينم.-ا لاوح.-ا  
 رقف ةلاح 1,189 ددعو ةيئاوهلا ةبصقلل تاباهتلإ ةلاح 1,336 ددعو ةيذغت ءوس ةلاح 431 ددع ليجستو دصر مت ويلوي يف
   .ةقطنملا يف مد
 

ميلعتلا    
2021 ربمفونو ربوتكأ رهش يف اهباوبأ سرادملا حتفت فوس  

 
 ةلطعلا نم روهش ةث~<ث دعب ربمفونو ربوتكا يف قرز.-ا لينلاو نافدرك بونج نيتقطنملا يف اهباوبأ سرادملا حتفت فوس 
 .يلاحلا يعارزلا مسوملل ةيعارزلا تايلمعلا يف مهf>.- ب~<طلاو ذيم~<تلا ةكراشم ببسب
 مهل زفاوح دوجو مدعو نيملعملا نم رداوك دوجو مدع ةصاخ تايدحتلا نم ديدعلا هجاوت نيتقطنملا يف ميلعتلا عاطق
 سيردتلا تانيعمو داومو ةيسردملا ةيذغتلا دوجو مدع يلا ةفاض�-اب

  

 
ةئيبلا حاحصإو هايملا  

نيتقطنملا يف بTUلا هايم ةلق نم نييلحملا ناكسلا نم فKLK3ا ةاناعم  
 )ةیبونجلا كمرك ةعطاقم( قرزألا لینلا

 رم.-ا هايملا ردصم سفن نم نوب�fي اولازام مهتاناويحو نييلحملا ناكسلا نأ ~-إ راهن.-او تاخضملا يف هايملا رفوت نم مغرلاب
 هايملا ةيراتركس ريراقتلً ادانتسإو مهتاناويح نم مهيلإ هايملا ةطساوب ةلوقنملا ضارم.-ا لاقتنإ نم نييلحملا ناكسلا ددهي يذلا
 يكناودلا نم ةفيظن هايم يلع لوصحلا نأ امك ةيمحم ريغ هايم رداصم نم ب�fت كانه f>.-ا نم %60 نإف ةيسدنهلا نؤئشلاو

 .ناكسلل ةيحصلا تامدخلا نيسحتو ةيقرت فدهب ب�fلل ةفيظن هايم تامدخ ريفوتل ةسام ةجاح كانه .لانملا بعص
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درك بونج ناف  

 تاقفدت نأ امك نافدرك بونج يف ةيقيقحلا تايدحتلا نم حبصأ يكناودلا هايم لثم ةيقنلا هايملا يلا لوصولاو لوصحلا
 يلاوح درفلا قرغتسي ثيح هايملا ذخ.- مهرود راظتنإ يف ناكسلا نم ةليوطلا فوفصلا دجت ثيح ًءوس رم.-ا نم داز نيدئاعلا
 .هايم ةناكرج دحاو ددع لوصحلل ةعاسلا

 .نييلحملا ناكسلا طسو ةاناعملاو فوفصلا ليلقت فدهب يكناودلا نم ربكأ دددع رفحل ةسام ةجوح كانه
 

ناويحلا ةحص  
قرزKLا لينلا يف XYاوملا ميعطت  

 )ةیبونجلا كمرك ةعطاقم( قرزألا لینلا

 نادوسلا بونج وافلا ةمظنم نم معدبو ناويحلا ةحص ةيراتركس تماق ثيح اكدو مايب يف =�اوملل ميعطت ةلمح ءارجإ مت
 .2021 وينوي رهش يف ناويح ةحص دشرم عوطتم 41 ددع بيردت مت امك =�اوملا نم سأر 3,613 ددع ميعطتب

نافدرك بونج  

 و مفلاو لجر.-ا ضارمأ لثم كانه تاناويحلا بيصت يتلا ضارم.-ا نم ددع صيخشتو ديدحتب ناويحلا ةحص ةيراتركس تماق
 .ةينعملا تاهجلا نم عيf> لخدت ثدحي مل اذإ ضارم.-ا هذه راشتنإ نم رذحت ةيراتركسلا

 ةيبرغلا لابجلا

 يف هنأ ثيح ةواقل ةعطاقم يف  راقب.-ا طسو قوفنلا ت~-اح نم ددع كانه نأ ناويحلا ةحص ةيراتركس نم دراو ريرقت يف
 ءا�fل ةيدودحلا قاوس.-ا يلا لوصولا نم =�اوملا باحصأو ةاعرلا نم ديدعلا لشف وأ زجع ثيح سأر 535 تغلب وينوي رهش

 .هايملا رداصمو يعارملا يلا لوصولا يف اولشف مهنأ امك .مهتاناويحل ةيرو�fلا ةيرطيبلا ةيود.-ا
 

نم89او لوصولاو ةيامحلا  
 )ةیبونجلا كمرك ةعطاقم( قرزألا لینلا

 ل~<تو ودودامف نم ءازجأ يف نيبويث.-ا نيئج~<لا نم ددع يلا ةفاض�-اب اموت~<ب يف )درف 145( ةدئاع ةf>أ 37 ددع ليجست مت
  ارومأ

نافدرك بونج  
  .)لفط 119 و ةءارمإ 129( يلاوتلا يلع وبوثو يبالوتو يمالد يف ةدئاع ةرسأ 329 و 35 ددع لیجستو دصر مت
 نورقتفی مھنأل ةدئاعلا رسألا يلع تعقو رارضألا رثكأ ناك ثیح ةعساوو ةریبك رارضأ يلا وبوث ةعطاقم يف ةریزغلا راطمألا لوطھ ببست
 ءاذغلا ةلق يلا ةفاضإلاب مھسفنأ ةیامحل ةیفاكلا تانیعملاو ةیطغألل
 وینوی يف وروطعو اریت يتلیبق نیب تعقو يتلا تارتوتلا ةیلحملا تاطلسلا اھب موقت يتلا تاقیقحتلا جئاتن راظتنإ يف قیسنتلا ةدحو تلازام

2021 
 

ةيبرغلا لابجلا  
 

!"
 ةNOBسملا برعلا مه بهنلا ةIلمع9 اوماق نيذلا نأ دقتعBو  جنلدلا ةعطاقم نم راق9ألا نم سأر 44 ددع بهن مت ويلوي 24 موي #
 ةاIحل aاNOطخ aاددهم تحQصأ  راق9ألاو #̀_اوملا بهنو ةIلحملا ةIلQقلا تاعمتجملا "O\ب رخألاو "O\حلا "O\ب علدنت  #XYلا فنعلاو عاUلا تاIلمع تحQصأ
"! ةiدودحلا قطانملاو سامتلا قطانم نم "O\بfBقلا "O\عرازملاو ناdسلا

 ددهم ل9 ناdسلا ةاIحل aاددهم طقف تسmل ثادألا ەذه طونسلاو جنلدلا تاعطاقم #
"! ةBراجتلا ةطشrألل  NOطخ

yzاذغلا نمألا فعضو ةلق9 نوهجاوم "O\لحملا ناdسلا نم دiدعتلا .قطانملا كلت #
 ءاس�لا نم NOثك |Nجأو يده يذلا رمألا #

"! لمعلا قوس #�ا لوخدلا #�ا  لافطألاو
  عقت  راق9ألا بهنو ةIلQق تاعا�و تارتوت انه . رطاخملل مهتاIح ضرعi امم ةQعصلاو ةNOطخلا فورظلا ەذه #

 تاعمتجملا ەذه "O\ب #�لسلا ش�اعتلا لجأ نم مالسلا ءانب تارداQمل ةسام ةجاح كانه .ةNOBسملا برعو ةf�Iغلا لاQجلا تاعمتجم "O\ب رخألاو "O\حلا "O\ب
 رأثلاو فنعلل ةثبخلا ةرئادلا ەذه �ك فدهب
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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 اوكراش نيذلا وأ رامدلا مجحل لماشلا ققحتلا _̀B رامدلا تا8لمع  
 
 

Rنتلا اذaQاضقلا لوح يرهشلا رeإلا اgة8ناس _̀B jيالو نم لKAB تماق يذلاو نافدرك بونجو قرزألا ل8نلا 
 ةعoاتم – قرزألا ل8نلاو نافدرك بونج قيس'ت ةدحو .قرزألا ل8نلاو نافدرك بونج قيس'تلا ةدحو هع8مجتب
 ضرعل yBس< wBو ةxانملاو قيس'تلاو تامولعملا wB ة8سvئر فئاظو ةثالثب K̀Bعت – ة8ناسgإلا لاوحألا

�ثأتملا `��نطاوملل B̀�اسgإلا عضولا لوح مظتنم ل|ش}و ةقوثوم  تامولعم مeدقتوQن oماعلا ذنم عا�لا 
2011  

advocacy@skbncu.org 
 
 
 
 
 


