
 ةعبسلا ةعومجم ةمق لالخ EFوقCDا رصم لA@ ةنادإب "نوركام" س6ئرلا بلاطت ةيقوقح ةمظنم 20 :رصم

 

 ررقملا،ةعبسلا ةعومجم ةمق روض?< 2345سلا حاتفلا دبع يرصملا 2345ئرلا اس,رف ةوعد نم اھئایتسا نع ةمظنم20  تبرعأ

 نiOرصملا ددعف ".ةاواسماللا دض ةكرعملا" ناونع تحت ،س̂راب JK يرا[<ا بآ/سطسغأ ST 26إ 24 نOب ةLMفلا JK اIداقع,ا

اقبط حوضوب داز رقفلا طخ تحت
ً

 OMياعمب تناعتسا دق ةمو}?<ا تناy نxو ،2018 ماعل ةيمسرلا ةiرصملا تاءاصحإلل 

 ملو".رقفلل ةضرُع وأ ءارقف امإ رصم نا}س نم %60 وحن" نإ JK 2019 لاق يذلا ،SKودلا كنبلا ا�مدختسا 5~لا نم فخأ

 داسفلا و?�افو نويف?�لاو نويباقنلا ءاطش�لاو ،ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوق?<ا نع نوiرصملا نوعفادملا جني

 يمو}?<ا عمقلا نم ةOMخألا تاجوملا نم ،اًمومع ي,دملا عمت[�او ميملا عمتجم قوقحب ةينعملا تامظنملاو ةiوس�لا تامظنملاو

 .ةضراعملا ىوقل

امامت ي,دملا عمت[�ا ميمأت مت دقل
ً

 JK و.رصمJK بك تاسا}تنا تأرط ،ةدعاصتم ةيقوقح ةمزأ مضخOMع ة�T رح راسمiة 

 ةصاخو ةبس�لاب ةياغلل اًديقم �45ايسلا لا[�ا �Mتع� امك .ةفا?�لا ةiرحو تايعم[<ا نiو}تو عمجتلا ةiرحو OMبعتلا

 .ةيسايسلا بازحألل ةبس�لاب

 ةمظنم 17 بلاطت ،ةدحتملا ممألاب ناس,إلا قوقح سلجم مامأ 2019 فiرخ K JK£وق?<ا رصم ل[¢ ضارعتسا لبقو

 نلعأ امدنع ةرIاقلا JK 2019 ي,اثلا نوناy/رياني JK ھتاحiرصت STإ ةراشإلا§و ،نوركام لiوناميإ 345,رفلا س2ئرلا ةيقوقح

 نOيقوق?¯ل حمس� نأل ةعبسلا ةمقل ھتراiز ءانثأ يرصملا س2ئرلا وعدي نأب ،رصم JK ناس,إلا قوقح ةمزأ رارمتسال هرا}ن»سا

 .ةينعملا فارطألا ةددعتم تايلآلا عم لصاوتلل م³²ع رفسلا رظح عفرو ،تاyا²±نالا قيثوتب نiOرصملا

 تاماL¹لال لما}لاو نOّبلا 2345سلا لIاجتل نعرش· ةعبسلا ةمق نأ}ف ،را}ن»سا وأ ديدنت نود ترم اذإ تاyا²±نالا هذI نإ 

 .ناس,إلا قوقح لاجم JK رصم

 تاما²½الا ةفاy طاقسإ �Tع 2345سلا س2ئرلا ثحب نوركام س2ئرلا هاندأ ةعقوملا ةمظنم 20 ـلا بلاطت ،قايسلا اذJK Iو

ايفسع· نiزجت?�ا نOيف?�لاو ناس,إلا قوقح نع نOعفادملا قحب
ً

الضف ،طورش نود م�لي¾س ءالخxو ،
ً

 طاقسإ نع 

اروف جارفإلا بجيامك .جارفإلل ةقحاللا ةئ2سملا ةبقارملا تاءارجإ
ً

 ب¾سÁ م�فيقوت مت نيذلا نOيسايسلا نOلقتعملا نع 

· وأ مكاحُي نأو .ةيملسلا م²±طش,أ
ُ

 تاءارجإ دعÁ وأ ةمكاحم نود ءاوس نOسوب?�ا نOيسايسلا نOلقتعملا ةمكاحم داع

 لمش· امك .ناس,إلا قوق?< SKودلا نوناقلاب ةصاÂ<ا رصم تاماL¹لا JKوتس· OMبادت بجومب كلذو ،ةلداع OMغ ةمكاحم

ملا يرسقلا ءافتخالا تالاح عيمج JK روفلا �Tع قيقحتلاو ،مادعإلا ما}حأذيفنت فقو ىرخألا تايصوتلا
ُ

 ءاxÅ²و ،اÄ² غلب

 .ميملا عمتجم مiرجتو دا�طضاو بيذعتلا

 ةعقوملا تامظنملا

 تاiر?<او قوق?¯ل ةلادع زكرم •

 سلدنأ زكرم •

  ناس,إلا قوقحب ةفرعملل ةي§رعلا ةكبشلا •

 ناس,إلا قوقح تاساردل ةرIاقلا زكرم •

  CIVICUS سو}يفيس •

 ةلادعلا ةن[< •



  ناس,إلا قوق?< يرصملا �Mنملا •

 ناس,إلا قوق?< ةiرصملا ةÈ²[<ا •

 قوق?¯ل ةيطسوتم-وروألا ةكبشلا •

 ةiر?<ا ةردابم •

 ناس,إلا قوق?< ةيلودلا ةيلاردفلا •

 يمامألا طÂ<ا وعفادم ةمظنم •

  تاiر?<او قوق?¯ل ةiرصملا ةيس,رفلا ةردابملا •

 (LDH) ناس,إلا قوقح ةطبار •

 بيذعتلا ةضIانملاس,رف اتاyا ةمظنم •

 ناس,إلا قوق?< انم ةيعمج •

 بيذعتلا ةضIانمل ةيملاعلا ةمظنملا •

  .دودح الب نولسارم •

• Iش·وو س»يار نموي 

  عمت[�او  ةيقوق?<ا تاسردلل يÐرعلا زكرملا •


