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IJاذغ نوزخم مهيدل سWل TUVيلحملا ناQسلا ثلث
K 

 طحقلا ةabف ةهجاوم مهيلع بعص7سو
kV نألا اهنأو اهل7صاحم تدصح دق fألا مظعم

K سإ .ةرذلا لوصحم قد ةلحرمnادان
o

 رخأ pKا 
 لQش� تفخ دق ةداحلا ة7ئاذغلا ةمزألا ةلاح وأ عضو نإف FSMU ةمظنمل يونس عــtر رrsقت
kV  ظوحلم

K فلاabب ةTUV ا�kV 2019  ريانsو 2018 ر�tت
K لا قطانملا�b

K اهتبقارم وأ اهحسم مت. 
 11,268 وأ %1 ة�س'ب ضفخنإ دق ة7ئاذغلا ةمزألا? اورثأت نيذلا  TUVيلحملا ناQسلا pKامجإ

kV  %4 ب ةنراقم صخش
K رtظنو ماعلا اذ� عــaUة7ئاذغلا ةمزألا تضفخنإ .م�نملا ماعلا نم ە 

pK 36% kVا
K 52 نم 2019 رياني رهش% kV

K لاrtخألا عــaU ةمزألا ةدح تضفخنإ .م�نملا ماعلا نم 
pK 36% kVا ة7ئاذغلا

K 52 ضافخنإ ة�س'ب ةنراقم 2019 ماعلا نم رياني% kV
K 2018 ماعلا نم رياني 

. 

ادانnسإ
o

FSMU kV ةمظنمل يونس عــtر رrsقت رخأ pKا 
K جاتنإلا نإف 2019 ماعلا نم رياني رهش 

kV راطمألا لوط� ةداsز ب¦س� كلذو ةق?اسلا تاونسلا? ةنراقم نسحت دق  K£¢لا ءاذغلا
K فلاabة 

kV .ةد7ع�لا مهعرازم pKا TUVيلحملا ناQسلا لوصو ةلوهس pKا ةفاضإلا? ةaUخألا
K رود مأو نا�ي�sن 

V©ارألا ةلق ب¦س� كلذو  7K̈بطلا اهلدعم نع ةضفخنم تلازام  جاتنألا تا�sتسم نإف
K ة7عارزلا 

kV  ة�صخلا
K تقطنملاTUV عا�لا ب¦س� كلذو kV

K قتلا ن»ل 2015 ماعrsش¬ رaU اpK س نأQنا 
kV لامش ة7بعشلا ةكرحلا ةرط7س تحت ةعقاولا قطانملا

K اوعاطتسا دق نافدرك بونج م7لقإ  
 .كلذ K£ع بلغتلا

 رrsقت بسح K£ع قباسلا مسوملا جاتنإ نع aUثك? لضفأ مسوملا اذ� جاتنإ نأ نم مغرلا?
FSMU  ا¢لا ردقلا? نك° مل هنإ إلاkV

K نأ نكم° يذلا °±V
K ألا ةجاحf kV

K فabطحقلا رهشأ ة. 
kV قيس'تلا ةدحو وف²³م دروأ

K راقتsسلا دادعأ د°ازت نع  م�رQيلحملا ناTUV نورقتف° نيذلا 
IJاذغلا نوزخملا pKا

K ا¢لاkV
K kV

K ف رهشáاض°أ .ةدشلا تقو مهنيع7س يذلاو ريا
o

 لا تدروأ 
FSMU kV

K قتrsألا نم %34 نأ ا�رf kV
K لا قطانملا�b

K ل اهحسم متWنوزخم اهيدل تس 
IJاذغ

K µاkV
K دأ و�وIV

K هنع %39 نم kV
K دأو قباسلا مسوملاIV

K ماعلا مسوم نع %48 ب 
2017. kV

K غلا لا�جلاrt7نإف ة Dألا ة�سf لا�b
K لWاذغ نوزخم اهيدل تسIJ

K نم  تعفترإ دق 
38% kV

K فáا 2018 ماعلا نم رياpK 46% kV
K فáاذغلا عضولا . 2019 ماعلا نم رياIJ

K حrادج ج
o

 
kV
K µاوح نأ درو .جنلدلاو ةواقل نم لpK 50% ألا نمf kV

K ل ةواقلWاذغ نوزخم مهيدل تسIJ
K 

kV
K فá26 ب ةنراقم 2019 ماعلا نم ريا% kV

K فáع كلذو 2018 ماعلا نم ريا£K قت بسحrsر 
FSMU . 

   

 

 

صخلملا   
 

IJاذغلا نمألا ةلاح نم مغرلا?
K 

ا¹7سD رقتسملا
o

 نوزخملا نأ الا 
IJاذغلا

K سلا يدلQبضني أد? نا 
kV عــــfs لQش�

K ف رهشáريا.  

 نم K£عأ ة7ئاذغلا ل7صاحملا راعسأ
 عفتري نأ عقوتملا نمو طسوتملا

 ة7ئا²³لا ةوقلا فعض ب¦س� كلذو
ناQسلل  

 د°ازت pKا تدأ ةrsكسعلا دوشحلا
 ناQسلا يدل نمأاللا ةلاح
 ةطشDألا K£ع رثأ امم TUVيلحملا
 ةومأؤملا تا7لأ K£عو ةsراجتلا
.ة7لحملا  

 طسو ة°ذغتلا ءوس تالاح د°ازت
kV لافطألا

K تقطنملاTUV  

 

 

  

 



 

SKBN Humanitarian Update, February 2019 
 

 
 2 
 

 

 
 

kV ة7ئاذغلا ةمزألا ر�اظمو بويج ضع? دصر مت
K ف رهشáرغ رياÍK µقدا£K ثو�tلا )ب( و )أ( وáس ةدوعو ع�جر و� ب¦سلاو ماQةقطنملا نا 

TUV kVئجاللا تاركسعمو موطرخلا نم
K نادوسلا بونج. ÁشaU راقتلاsا رpK مألا رارقتسإلا مدعو ة7ئاذغلا ةمزألا نأ�V

K طاوم عفد دق�V
K لا�ج 

�bلا قطانملا pKا  ةدوعلا pKا ة�tنلا
K ارخؤم مت يذلا دصرلا .ة7بعشلا ةكرحلا ةرط7س تحت

o
 pKا تراشأد ق ة7لحملا تامظنملا ضع? ةطساوب 

kVاوداع دق صخش pK 112اوح نأ
K صخش 24 ددعو 2018 ماع ة°اهن kV

K 2019 ماع µثك كان� نأ امaU وأ م��ح متي مل اوداع نمم 
  .م�دصر

ادانnسإ
o

kV  تلصو دق fألا نإف FSMUرrsقتل 
K ا 2019 رياني رهشpK حأrيدم بعصأو ج kV

K ت م�دادعأ نأو ة7ئاذغلا ةمزألاabVش� د°اQظوحلم ل 
TUV kVيلحملا ناQسلا ةصاخ

K كمر»لا بونج ة7لحم kV
K قيس'تلا ةدحو وف²³م ماق .قرزألا ل7نلا kV

K ف رهشáتسم دصرب ريا�sةمزألا نم ةجرح تا 
kV ةصاخ ة7ئاذغلا

K لا قطانملا�b
K لاو راطمألا ةلق نم تناع�b

K Áت�¹س kV
K فعض kV

K جاتنإلا kV
K لا قطانملا ضع? .ة7ئاذغلا ل7صاحملا�b

K اهب دجوت 
kV ومانب لثم ةجتنمو ةعساو تاحاسم

K دت تدهش قطانملا ەذ� سوبا° ما7بIV
K وÄضافخن kV

K جاتنإلا رثأت .)%30 - %20( جاتنإلاو ة7جاتنإلا kV
K 

µقومaVVناض7فلا? ا. 

ادانnسÄو كلذل ةجn7نو
o

TUV kVيلحملا ناQسلا نم pK 70%ا TUV 50%ب ام نإف ةعارزلا aUتركس ث°دحل 
K س قرزألا ل7نلاÆاذغلا مهنوزخم دفنIJ

K ?لولح 
kV .2019 ماعلل رياáف رهش

K قومق نم ءازجأaVVاذغلا مهنوزخم نأ دجو هكدوو اIJ
K نو .بضن دقn7اوح نإف كلذل ةجpK 75% سلا نمQيلحملا ناTUV 

kV ل7صاحملا بوضن pKا ب¦سلا pKا دوعsو 2019 ماعلا نم رياáف رهش لالخ كلذو ة7لحملا قاوسألا نم ة7ئاذغلا مهتاجا7تحإ ءا�²³ نوموق°
K 

ارخؤم مت يذلا حسملا رهظأ .مهنزاخم
o

 kV
K غلاو ة7لامشلا ءازجألاrt7سلا نأ كمر»لا نم ةQيلحملا ناTUV °نودمتع kV

K ع مهشاعم£K ة7باغلا رامثلا 
 pKا K£7ش ما7ب نم اوحزن fأ ة7نامث ددع دصر مت .ةمداقلا رهشألا لالخ ة7ئاذغلا ةمزألا تا�sتسم دادزت نأ عقوتملا نمف ه7لع راجشألا روذجو
.ءاذغلا ةلق ب¦س� كلذو فقم  

kV رهنلا فافض K£ع ةعقاولا TUVنانجلا
K µ7ش نم ل£K ا جاتحت ةكدووpK ل�7أت ةداعإ µردتلل ةسام ةجاح كان�  نأ امsارزلا بÊK وÄراشملا لاخدsعــــ 

kV ةsورملا
K حتملا ة7ئاذغلا ةمزألا ةذ?ذتملا راطمألا رثأ ل7لقت فدهب كلذو قرزألا ل7نلاQةم.  

ادانnسإ
o

 حشلا ةabف لالخ ة7ئاذغلا داوملل لوصحلا ة7لمع ددهي امم قباسلا ماعلا تا�sتسم قوف ة7ئاذغلا داوملا اعسأ نإف FSMUرrsقت pKا 
kV ةمداقلا

K اوملا راعسأ نإف تقولا سفنË³
K kV

K غلا لا�جلا كلذل لاثم طوب�rt7ع كلذ رثأ ث7ح ة£K سإabسلل ةمءأوملا ة7ج7تاQيلحملا ناTUV. 
�bلا ةماعلا ة7سا7سلاو ة°داصتقإلا ةمزألاو تادادمإلا ة°دودحم ب¦سÍو

K °اعIV
K ة7ئاذغلا داوملا راعسأ عفترت نأ عقوتملا نم هنإف نادوسلا اهنم. 

kV ةرذلا لوصحم اعسأ
K µالد نم لÎK رود مأوsسوملا طسوتملا زواجت نÏK ا عفترإ ث7حpK 300 ةرذلا ةولم رعس .ةولملل نادوس بونج ه7نج kV

K 
IVادوس ة7نج 35 غل? K£قداµ بrsغ

K ا�رعس ةثالث يواس¬ اذ�و kV
K لا قطانملا�b

K ةموكحلا ةرط7س تحت عقت )Fewsnet  – فáو  ) 2019 رياkV
K 

IVادوس ه7نج 65 ةرذلا ةولم رعس لص° ةrt7غلا لا�جلا
K 

kV
K عو قرزألا ل7نلا£K اد7ملا حسملا بسحIV

K جت يذلا يرهشلاrsةف7عض اهتيلعاف نأ دجو قاوسألل قيس'تلا ةدحو ه kV
K فáقاوسأ ةصاخ ريا 

kV ةلقو راجتلا ف ةلق كان� ث7ح ك°امو ةل7ل?
K لهتسملا«TUV دت ب¦س� اذ�وIV

K سلل ة7ئا²³لا ةوقلاQيلحملا ناTUV. ا يدؤملا قرطلا ةلاحpK ك°ام 
kV رفوتم aUغ ة7ماشلا ةرذلا لوصحم .ةئÆس

K ش� .قاوسألاQراعسألا نإف ماع ل kV
K قوسلاTUV نم .ةد°دع ة7جراخ لماوعو با�سأل ة?ذ?ذتم 

 لوصحم ةولم رعس .ةرقتسم اهيف راعسألا نأ امµ علسلا مظعم اهيف رفوتت ث7ح ةد7ج ةروص? لمعت فقمو سوبا° قاوسأ نإف يرخأ ة7حان
kV اهنع %100 ة�س'ب K£عأ و�و نادوس بونج ه7نج 400 يواس¬ ةرذلا

K عو .نافدرك بونج£K تركسلا ث°دح بسحaU ارزلاÊK نإف Dة�س 
  .قاوسألا نم مهئاذغ ءاK f³£ع نsرداقلا م� TUVيلحملا ناQسلا نم 50% - 25%

kV
K ارخؤم مت يذلا حسملا

o
 kV

K kV
K سلا بلغأ نإف كمر»لا برغ لامشو قرزألا ل7نلا برغQيلحملا ناTUV °نودمتع kV

K ع مهئاذغ£K ة7باغلا رامثلا 
kV طقف ةل7لق تاعاسلو ةف7عض ةءافك? ن»ل نالمع° )كسوز - ارومح( ناقوس كان� .ءاق�لا لجأ نم رجشلا قاروأو

K ب¦س� كلذو ع�بسإلا 
  .ة�عصلا ة7نمألا عاضوألا
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 ةحصلا
  

 اهنع غي¹تلا متي مل يرخأ ةد°دع تالاح دوجو عم ة°ذغت ءوس ةلاح 137 دصر
kV ة7حص ةسسؤم 52 ددع كان�

K سولا ةقطنملاØK ودألا ةلقو تالصاوملا با7غ .نافدرك بونج م7لقإ نمsرداو»لا ةلقو ةرادإلا فعضو ة 
�bلا ة7ساسألا تا°دحتلا نم áتعت ةtردملا ة7حصلا

K م7لقإلا هجاوتTUV. لا ضارمألا م�أ�b
K سلا هجاوتQنا ÙK لافطألا يدل ةح»لاو تالاهسإلا 

ا7س'ج ةلوقنملا ضارمألاو
o

kV لافطألا طسو تا7فو تالاح كلان� .اsرالملاو 
K ث قطانم�tالدو وÎK قيس'تلا ةدحو .ةداحلا تالاهسإلا ب¦س� كلذو 

kV ة°ذغتلا ءوس ةلاح 42 ددع دصر مت .بثك نع تالاحلا ەذ� ناع?اتت ة7حصلا ةsراتركسلاو
K سمnش±V

K التك ةقطنم kV
K غلا لا�جلاrt7ع .ة£K بسح 

.ا�دصر متي مل ةaUثك تالاح كان� نإف التك ناQس لاوقأ  

kV
K ص زكرم 28 ددع دجوي قرزألا ل7نلاÚK اسأËK ص زكرم 26 مهنمÚK kV

K نجلا كمرك تاما7ب�t77ش( ة£K – °قومق - ةكدو – سوباaVV2 ددعو )ا 
ÚK kVص زكرم

K قت وأ غال? دجوي ال .)ارومح - كسوز( كمر»لا برغ لامش تاما7بrsةحصلل رو�دت نع ر kV
K عافترإ كان� ن»ل م7لقإلا kV

K لدعم 
ا7س'ج ةلوقنملا ضارمألا? ة?اصإلا

o
kV ةصاخ 

K °دتس¬ يذلا رمألا هل? سوباÊK اpK ولا عفرÊK صلاÚK سلا طسوQاض°أ كلان� .ة°امحلاو نا
o

 ةلاح 95 
kV لافطألا طسو ة°ذغت ءوس

K ف رهشáا تدرو .م�نملا رياpK صلا عضولا رو�دت نع تامولعم قيس'تلا ةدحوÚK kV
K نسح روخو ةد°دجلا ةلحلا.  

ناويحلا ةحص  
اaUثك ترثأ ةrsط7بلا تامدخلاو ەا7ملا رفوت ةلق

o
تاناويحلا ةحص K£ع   

kV ةaUب»لا تا°دحتلا نم ناáتع° ەا7ملا حشو  ةsودألاو ةrsط7بلا تامدخلل قفارم با7غ
K فت يأ دري مل .نافدرك بونجÜ³

K ضارمألل kV
K ف رهشáريا. 

kV ةرفو كلان�
K ارملاÊK ا يدأ يذلا رمألاpK نسحت kV

K و تاناويحلا ةحصsضع? دجوت كلذ نم مغرلا? ن»ل تا7ئادعلا فقو ةلاح رارمتسإل كلذ دوع 
اض°أ كان� .زعاملاو راق?ألا طسو ةلاقزوبأ ضرمو ةح»لاو ة°دلجلا ضارمألا ضع�ب ة?اصإلا تالاح

Ý
kV عافترإ 

K لاز امو جاجدلا طسو توم تالاح 
اsراج ثح�لا

o
kV .با�سألا ةفرعمل 

K ظوحلم نسحت كان� قرزألا ل7نلا kV
K ش� تاناويحلا طسو قوفن ةلق عم تاناويحلا ةحصQحضاو ل. kV

K هشلاrsن 
Ë³اوملا نم %70 نإف )2019 رياني – á 2018مس¬د( TUVم�نملا

K تقفن دق kV
K م7لقإلا. 

ةئÆبلا حاحصأو ەا7ملا  
ا°دحت لQشÁ ناويحلاو ناسDإلل ب²³لا ەا7م ةلق تلازام

o
اaUبك 

o
 

ÁشQشم لQا°دحت ەا7ملا ةل
o

اaUبك 
o

 kV
K م7لقإلاTUV )ت¦ضن ث7ح )قرزألا ل7نلاو نافدرك بونج µسلا موق° ث7ح ەا7ملا عبانمو عقاوم لQة°اقس� نا 

kV مهتاناويح
K ناودلاàK إلا ب²³ل ةصصخملا يرخألا ەا7ملا رداصموDناس.  

kV مقافتت فوس ةلاحلا ەذ� نأو ەا7ملل حش دوجو pKا aUشÁ ةدراو رsراقت كان�
K ق° ث7ح ةمداقلا عيباسألاáV

K ?سلا ضعQأ نا�aâ موي نمTUV ?ەا7م نود 
f³ط تاعاسل نوشم° ث7ح ب�sا ةسام ةجاح كلان� .مهتاناويح عم ەا7ملا كلت مساقتب نوموق° ث7ح ەا7ملا بالجتسإ ضرغ? ةلpK رفحو ةنا7ص 

kV رئافحلاو تاخضملاو àKناودلا نم دãsم
K قطانملا كلت.  

م7لعتلا  
د7ج لQش� ةرمتسم ساسألا تاناحتمإ  

kV
K سلج نافدرك بونج µ2019-2018 ماعلل ناحتمإلل اوسلج ةسردم 265 ا�ددع غلا�لاو ساسألا سرادم ل  µنأ ام µذ7مالتلا ل kV

K نماثلا يوتسملا 
kV اوأد? دق

K لوألا مروفلا kV
K ناثلا سرادملا�s11 لا ة kV

K م7لقإلا. 

kV
K لا سرادملا ددع نإف قرزألا ل7نلا�b

K تاناحتمإلل تسلج kV
K خألا ع�بسإلاaU ف نمáةلمج نم طقف ةسردم 20 ددع غل? دق 2019-2018 ماعلل ريا 

kV ةدوجوملا ةسردم 35لا
K اعت .قرزألا ل7نلاIV

K ع ةردقلا مدع نم قرزألا ل7نلا سرادم£K دحوملا جهنملا با7غ ب¦س� ًءوس رمألا دازو  رارمتسإلا 
kV م7لعتلا ة�sقتو معدل ة7لحملا تاعمتجملا ةردق مدعو ËKاردلا م�sقتلا با7غو tTUVردملا TUVملعملا ةلقو

K م7لقإلا. 
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ة°امحلاو نمألا  
ةعساولا راق?ألا بهن ثادحأو ةrsكسعلا دوشحلا  

kV
K ف رهشáمألا عضولا ريا�V

K ا رقتسمو ئدا�pK نألا تارئاط دصر مت .ش� هن»ل ام دحn7فوف kV
K و تارملا نم د°دعلاÙK قلحت µتاوقلا دصر مت ام 

�bلا بهنلا ثادحأ pKا ةفاضإلا?  لاتقلل ة7مامألا طوطخلا لوط K£ع اهسفن دشحت ÙKو ة7نادوسلا ةحلسملا
K ع تعقو£K تهجلاTUV م�اس يذلا رمألا 

kV
K مألا رارقتسإلا مدع نم ةلاح قلخ�V

K kV
K لا ئراوطلا ةلاح .قطانملا كلت�b

K ة7نادوسلا ةموكحلا ةطساوب تنلعأ kV
K فلاabخألا ةaUيعتو ةTUV نم دارفأ 

kV فواخملاو تارتوتلا ةدح نم تداز ة7نادوسلا تا°الولل ماQحك rsTUVكسعلا
K يعت ةداعإ .ةقطنملاTUV فلاrsح° ق�UK ا7لاو

o
 كان� ناµ يذلاو قرزألا ل7نلل 

kV
K ?ا ةفاضإلا? عا�لا ة°ادpK يذلا نورا� دمحأ د7عصت µا7لاو نا

o
kV نافدرك بونجل 

K علدنإ يذلاو 2011 ماعلا kV
K فabعا�لا هت kV

K نافدرك بونج  
�Vطولا رمتؤملا بزحل فلQم سWئرو  ةsروهمجلا سWئرل دعاسمµ ة7ئانجلا ةمQحملا ل�ق نم بولطملاو

K µرحتلا ەذ� لµملا تاrsرطخلا? رذنت ة� 
 .فوخلاو رذحلاو كشلا TUVع? اهيلإ رظنsو

kV ضرألا لوح عازنو عاè علدنإ رياáف رهش نم لوألا ع�بسإلا ذنم
K ²³لاsونجلا طÍK ثك رثأ يذلا رمألا  قرزألا ل7نلا م7لقإ نمaUا

o
�Vمألا عضولا K£ع 

K 
aU kVكفتلا pKا يدأ يذلا رمألا مهل pKا�كت ةقطنم ت7ع�ت نا?ام pKا�أ áتعأ ث7ح كان�

K ا�كت قوس لقنو ل7حرتpK اpK ق يرخأ ةقطنمrsدودحلا نم ة� 
kV ة�t7يثألا

K اءرد سرام رهش
o

 .رطاخملل 

kV مهتبغر و� ب¦سلاو سوبا° ةقطنم قrsط نع نادوسلا بونج ەاجت )ا�t7يثأ( اسوسأ ةقطنم نم aUsTUVتsرإلا TUVئجاللا تاµرحت دصر مت
K لوصحلا 

kV مهنيطوت ةداعإ K£ع
K ه7لع لوصحلا نكم° ال يذلا رمألا نادوسلا بونج kV

K يثأ�t7ا. 

ةدوصرملا ة7نمألا ثادحألا  
نافدرك بونج  

ثدحلا خــــsراتلا   

kV ورأ ةrsق
K ةموكحلا قطانم نم اومدق صوصللا . زعاملا نم سأر 22 ددعو  راق?أ  نم سأر 22 ددع بهن مت :نا�ي� ةقطنم رياáف نم لوألا   

Áق وتاسrsة kV
K ث ةقطنم�tف 22  .راق?ألا نم سار 240 ددع اوبهن صوصل :وáريا  

pK kVول? ةrsق
K لا نم اومدق صوصل :ةواقل ة7لحم كرمل ما7ب«�sكسع ةدعاق نم برقلا?( ونرب ةلحو كrsتاوقلل ةع?ات ة 

kV اومدق )ة7نادوسلا ةحلسملا
K اوحpK ال7ل صنلاو ²³ع ة°داحلا ةعاسلا

ً
 fأ? اوماق امµ راق?ألا نم سأر 160 ددع بهنب اوماقو 

 دوهجلا كلت pKا دوع° ب¦سلاو راق?ألا كلت بحاص fأ كف مت امµ راق?ألا كلت لµ عاجرإ مت ìدمحلا .راق?ألا ەذ� بحاص
�bلا  مالسلا ءانب لجأ نم تاردا�ملاو

K ة7لحملا تاعمتجملا اهب موقت  

رياáف 26  

راق?ألا نم سأر 24 ددع اوبهن صوصل :نا�ي� ة7لحم اروت ةrsق رياáف 27   

 

قرزألا ل7نلا  

ثدحلا خــــsراتلا   

kV دارج روخ
K ا ا�ذخأ متو زعاملا نم سأر 100 ددع بهن مت :سوبا° ما7بpK نا?ام ةقطنم kV

K نأ حجري – نادوسلا بونج 
  ةتالفلا ةال7بق نم صوصللا نوك°

رياáف 19  

�bح اهنع ل7صافت رفوتت مل راق?أل بهن ة7لمع تعقو :يرامس ةقطنم
K نألا   رياáف 22 

رياني 25  اموتال? نم راق?أ بهن اولواح ةتالفلا ةل7بق نم اونوك° نأ حجري ةاعر  
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* The SKBN CU reports according to the information received from a variety of sources. This information does not include a 
comprehensive verification of perpetrators or damages. 

 
kV ة7ناسDإلا ا°اضقلا لوح يرهشلا ر�sنتلا اذ�

K µيالو نم ل�b
K قيس'تلا ةدحو هع7مجتب ماق يذلاو نافدرك بونجو قرزألا ل7نلا 

�Vعت – ة7ناسDإلا لاوحألا ةع?اتم – قرزألا ل7نلاو نافدرك بونج قيس'ت ةدحو .قرزألا ل7نلاو نافدرك بونجل
K ئر فئاظو ةثلثبWة7س 

ÙK و ةرظانملاو قيس'تلاو تامولعملاÙK ÁسK̈ و ةقوثوم  تامولعم م°دقتو ضرعلÍشQإلا عضولا لوح مظتنم لDاسIV
K نطاومللTUV 

.2011 ماعلا ذنم ع�لا? نrsثأتملا  
:ەاندأ يدásلا ناونعلا pKا مQتاق7لعت لاسرإ í́Kري  

coordination@skbncu.org 
 

 


