
 
 

 
 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

اإل�سان�ة واالقتصاد�ة وحقوق  العد�د من االنتها�ات المؤسفة ع� مستوى األزمة 2021شهد عام 
ي ال�من. ح�ث ساهم غ�اب مبدأ المساءلة إ�

ي ارتكاب إ�غال العد�د من   اإل�سان والح��ات �ف
األطراف �ف

ة بحق ال�رامة اإل�سان�ة، كما ساهمت جهات تعمل لحساب أطراف الحرب  انتها�ات جس�مة وخط�ي
ي ألقت ي مقدمة الملفات الئت

ي �ف
، ح�ث أصبح الملف اإل�سائف ف بظاللها  الرئ�س�ة ع� تعميق جروح ال�منيني

، ي ي واإلخفاء الق�ي وا ع� كل ب�ت �مئف
إ� األلغام الفرد�ة   إضافة لتعذ�ب، و�ل�ه ملف االعتقال التعس�ف

ي حصدت اآلالف من األطفال والنساء دون تفرقة، ف مستقبل   الئت ف وملف تجن�د األطفال الذي مازال �ست�ف
ي محرقة ال نها�ة لها

ان  .ال�من �ف ي هذا العام تراجعت بعض االنتها�ات ول�نها لم تتوقف كقصف الط�ي
�ف

ي نها�ة العام بعد إعال
العودة إ� تنف�ذ عمل�ات  2021/ 12/ 14ن التحالف بتار�ــــخ الذي عاد لألسف �ف

. وال يزال ملف المحاسبة والمساءلة يراوح مكانه بدون تح��ك ع�   عسك��ة وفق إطار القانون الدو�ي
، ي والدو�ي ف عن حقوق اإل�سان الذين ما فتئوا �طالبون   المستوى الوطئف باستثناء جهود بعض المدافعني

 نصاف الضحا�ا. بالحد من االنتها�ات و�

�ن  2021خالل هذا العام  ف حا�ف كاء والمتطوعني ، كان ف��ق منظمة سام للحقوق والح��ات مع بعض ال�ش
بكل تفاص�له وأوجاعه؛ نرصد ونوثق ونن�ش كل االنتها�ات، ونعمل من خالل حمالت منا�ة و�شب�ك  

ت وتحقيق العدالة ومساءلة ورسائل للجهات المعن�ة التخاذ خطوات جادة للضغط من أجل وقف االنتها�ا
ف عن انتها�ات حقوق اإل�سان.   المسؤولني

" ب�انا حقوق�ا  114" تقار�ر نوع�ة و "  7) �شاطا حقوق�ا موزعه ع� " 214استطاعت المنظمة تنف�ذ ( 
ي مجلس حقوق اإل�سان3" دورات تدر�ب�ة و " 3" ندوات ع�ب الزوم و " 4و" 

" 35وأ��� من "   "" كلمات �ف
 خص�ات حقوق�ة وس�اس�ة ومنظمات. لقاء مع ش

�ة،   ف ف الع���ة واالنجل�ي ي ال�من حرصت المنظمة ع� االعتناء بالف�ديو باللغتني
وإل�صال صورة ما �جري �ف

ي  20ح�ث أنتجت المنظمة أ��� من  ي) خالل العام شملت ملخصات تقار�ر أصدرتها   –ف�ديو (عرئب ف انجل�ي
 المنظمة، وقصصا عن بعض االنتهكات المهمة وذات الرأي العام.  

 

 

ي أرقام
2021 سام �ف  



 
 

 
 

ع�   2021لتكون صوت الضحا�ا، و���دا إل�صال أصواتهم ونقل معاناتهم؛ فعملت خالل  سعت المنظمة
جهة س�اس�ة و�رلمان�ة وصحف�ة ع�ب مراسالت دور�ة، و�عثت رسائل دور�ة لنحو   15التواصل مع أ��� من 

، ونحو  769 ف ف  208وس�لة إعالم�ة و�عالميني ي والناشطني
رسالة دور�ة لمنظمات المجتمع المدئف

. والح ف  قوقيني

ا ح�ث غطت أ���  ف ي القنوات والمواقع اإلخبار�ة حققت سام حضورا متم�ي
ع� مستوى الحضور اإلعال�ي �ف

.  200من  �ة وحضور إعال�ي  تغط�ة خ�ب

ي �عمل فيها الراصدون إننا   إال  والباحثون و�الرغم من كل التحد�ات وضعف اإلمكان�ات وخطورة البيئة الئت
ي صف ا

�ن �ف ة لم تجد حظها من حرصنا أن نكون حا�ف لضحا�ا و�� جانبهم، والوقوف ع� تفاص�ل كث�ي
ف وقف انتها�ات حقوق اإل�سان  ي تحسني

ي أن �ساهم كل ذلك ع� المدى الق��ب والبع�د �ف
، رغبة منا �ف الن�ش

 ووقف االنتها�ات و�نصاف الضحا�ا و�دخال الفرحة إ� كل ب�ت.  

ف الذين  ي ظروف خطرة وصعبة واستثنائ�ة إلنتاج هذا  الشكر هنا موصول إ� الجنود المجهولني
�عملون �ف

. و�ن  ف ف أو إدار�ني ف به ونفتخر بمحتواە دون تفرقة بيننا، فرقا م�دان�ة كنا أو باحثني العمل ال�ب�ي الذي نع�ت
كانت الفرق الم�دان�ة هم األبطال الذين لم �سلط عليهم األضواء ولم تتدفق عليهم الجوائز ولم �عرف 

ي  أحد ه��تهم. بر 
وح الف��ق الواحد استطعنا تحقيق هذا العمل الذي �مكن تلخ�ص اهم ما جاء ف�ه �ف

 :    -التا�ي

ي نفذت المنظمة 
اير من عام  4أ�شطة حقوق�ة منها  10يناير/ كانون الثايف ي شهر ف�ب

 2021ب�انات �ف
ي  2021يناير  7 -

ي ق��ة حم�ضة شط�ي �ف
ي �ف

سام تصدر تق��را عن انتها�ات جماعة الحوئ�
 محافظة الب�ضاء  

ات   - ي دفن ع�ش
ف بعد قرار الحوئ� ي حما�ة المدنيني

سام تدعو مجلس األمن إ� ممارسة دورە �ف
 الجثث بصورة جماع�ة 

ة تواجه العمل� - ي اليوم العال�ي للتعل�م.. تراجع مستمر وتحد�ات جمَّ
ي ال�من�ف

 ة التعل�م�ة �ف
ي  -

سام ترصد ممارسات وحش�ة وتعذ�ب ضد النساء تر�ت لجرائم حرب وضد اإل�سان�ة �ف
ي 
 سجون الحوئ�

اير/ شباط    ب�انات   7�شاطا منها  15نفذت المنظمة  2021ف�ب
اير  12 - كا مع المرصد االورومتوس�ي بعنوان (عسكرة  أصدرت المنظمة تق��را 2021ف�ب مش�ت

ي بال�من لألطفال  35الطفولة)، و�تحدث التق��ر المكون من 
صفحة عن تجن�د مل�ش�ا الحوئ�

ي البالد. 
اع المسلح �ف ف ي ال�ف

ي تجن�دهم وال�ج بهم للقتال �ف
ي تتبعها �ف  والممارسات واألسال�ب الئت

ي  -
اير  22�ف كا 2021ف�ب ي  وجهت المنظمة نداء مش�ت ي مأرب إ� االتحاد األورئب

  .�شأن األوضاع �ف
اير  24 - ا�ة مع منظمات أخرى لقاء مع أعضاء من مجلس  2021ف�ب عقدت المنظمة بال�ش

ي  األمن والمعبوث األم���ي وسفراء بعثة أم��كا وفر�سا وهولندا وألمان�ا
وفنلندا �شأن األوضاع �ف

 ال�من. 



 
 

 
 

ف من قبل قوات  - ي المكال للنشطاء والصحفيني
أصدرت منظمة سام ب�انا �شأن االعتقاالت �ف

ف   عليها اإلمارات ��ش
اير .. مسار العدالة واإلنصاف"  -  ندوة "ثورة ف�ب

 ب�انات  7منها  2021�شاطا خالل عام   18نفذت المنظمة  مارس/ آذار 
ي   -

ي ال�من: معاناة ممتدة وانتها�ات   2021مارس   8�ف
أصدرت المنظمة تق��را بعنوان " النساء �ف

ي  امن مع اليوم العال�ي للمرأة االنتها�ات الحقوق�ة الئت ف مروعة " و�وثق التق��ر الذي صدر بال�ت
 تعرضت لها المرأة ال�من�ة من االعتقاالت التعسف�ة واإلخفاء الق�ي �شكل مخ�ف ومقلق. 

�ن لقاء مع شخص�ات حقوق�ة وس�اس�ة أور��ةتم عقْ  - وأم��ك�ة �شأن أوضاع  د أ��� من ع�ش
ي ال�من.  

 حقوق اإل�سان �ف
ي ال�من .. معاناة ممتدة وانتها�ات مروعة"  -

 ندوة ع�ب برنامج الزوم بعنوان  "النساء �ف

 2021 ب�انا حقوق�ا خالل عام  12�شاطا منها  25أب��ل/ ن�سان نفذت المنظمة أ��� من 
 

ي    -
ي السجون السعود�ة "   2021 إب��ل 8�ف

أصدرت المنظمة تق��را حقوق�ا بعنوان " �منيون �ف
ي   64مكونا من 

ي تعرض لها المعتقلون ال�منيون سواء �ف صفحة و�تحدث عن االنتها�ات الئت
ف عليها الممل�ة   ي و��ش ي الداخل ال�مئف

ي �ف ي المعتقالت الئت
المعتقالت داخل الممل�ة أو �ف

 .الع���ة السعود�ة
ف توجهان نداًء عاجً� إلنقاذ ح�اة المحتج��ن داخل السجن سام ورابطة أم - هات المختطفني

 . ي
ي التابع لس�طرة مل�ش�ا الحوئ�  الحرئب

ي   - ي الحد الجنوئب
ي تتعرض لها من قبل أل��ة عسك��ة �ف سام تدين حمالت التش��ه والهجوم الئت

 للممل�ة الع���ة السعود�ة. 
. ب�انا تدين ف�ه اعتقال الشابة انتتصدر  سام  - ي

 صار الحمادي من قبل مل�ش�ا الحوئ�
ي  5 -

لقاءات مع شخص�ات حقوق�ة وس�اس�ة أور��ة وأم��ك�ة �شأن أوضاع حقوق اإل�سان �ف
 ال�من. 

 .تدر�ب لرفع قدرات الراصدين بالتنسيق مع الشبكة السور�ة -

 2021ب�انا حقوق�ا خالل عام  13�شاطا منها  20مايو/ أّ�ار نفذت المنظمة  
ي ال�من بمناسبة اليوم العال�ي   ب�اناسام تصدر  -

ف �ف كا مع المنظمات المدافعة عن الصحفيني مش�ت
 لح��ة الصحافة ح�ث ال يزال الصحفيون ال�منيون هدفا لالنتها�ات والتنك�ل. 

ي وفتح تحقيق دو�ي  -
ي مناطق س�طرة الحوئ�

سام تصدر ب�انا تدعو ف�ه إ� حما�ة النساء �ف
ي للنساء ع� ممارسات غ�ي أخالق�ة ق��ة تحت  مل�ش�ا  مستقل �شأن ج��مة إجبار

الحوئ�
 شعارات وطن�ة. 

 سام تدين حظر �شاط لجنة اعتصام أبناء سقطرى ومالحقة الناشط أسامة السقاف أمن�ا.  -



 
 

 
 

كا تطالب ف�ه القوات التابعة للمجلس االنتقا�ي بال�شف عن مص�ي   ب�انا سام أصدرت  - مش�ت
 "ك�مو" المواطن المجري جورج كولتاي الملقب بـ

) �ق�مان ندوة بعنوان: ACJمنظمة سام للحقوق والح��ات والمركز األم���ي للعدالة (  -
ي ال�من) 

 (متطلبات صناعة السالم �ف
ط الضوء ع� موضوعات المساءلة والعدالة  -

�
، �سل ف اء دوليني سام تق�م ندوة تضم أر�عة خ�ب

ي تقودها األمم المتحدة.  ي عمل�ة السالم ال�من�ة الئت
 واإلدماج �ف

ف   3عقدت المنظمة أ��� من  - ي لقاءات مع منظمات ومهتمني  .بالشأن ال�مئف

 2021ب�انا حقوق�ا  خالل عام  11�شاطا منها  18يونيو/ ح��ران نفذت المنظمة  
امن مع اليوم الدو�ي لضحا�ا العدوان من األطفال األب��اء و�سلط  - ف "سام"  تصدر ب�انا بال�ت

ي يتعرض لها أطفال ال�من منذ سنوات. الضوء ع� أبرز   االنتها�ات الئت
ئ �سلط فيها الضوء ع� االنتها�ات المستمرة تجاە  - سام تصدر ورقة قانون�ة بمناسبة يوم الال�ب

ف خارجها ف داخل البالد ومعاناة الالجئني  النازحني
ي مصادرة أرصدة وودائع بنك التضامن اإلسال�ي وتعت�ب  -

ە سلوكا  سام" تدين قرار مل�ش�ا الحوئ�
ي 
 .غ�ي قانوئف

ر باألع�ان   - ي مأرب و�لحاق ال�ف
سام تصدر��ان تع�ب عن إدانتها استهداف محطة الوقود �ف

ي 
ف من قبل مل�ش�ا الحوئ�  .والسكان المدنيني

سام توجه رسالة إ� النائب العام للجمهور�ة ال�من�ة بوجوب تطبيق اإلجراءات القانون�ة بحق  -
ف لدى جهاز األمن  ي مأربالمعتقلني

 .الس�ا�ي �ف
ي   -

ي �ف
ف وآخر فر��ي �شأن الوضع الحقو�ت ف ب��طانيني سام تعقد ثالثة لقاءات صحف�ة مع صحفيني

 ال�من. 

  أهمها 2021ب�انا حقوق�ا خالل عام  12�شاطا منها  22يوليو/ تموز نفذت المنظمة أ��� من 
ي إحالة أ��� من  -

 .لتقاعد اإلجباريألف موظف ل 160سام تصدر��ان  تدين قرار مل�ش�ا الحوئ�
ي المناطق الجن���ة السعود�ة.  -

ف �ف ف ال�منيني  سام تصدر ب�انا �دين إلغاء عقود العاملني
ف للحكومة   - سام تصدر ب�انا �شأن قرار اإلمارات ترح�ل عدد من معتق�ي غوانتنامو السابقني

 ال�من�ة.  
ي مدينة عدن خالل شهر يونيو  -

ي وقعت �ف  2021سام تصدر تق��را حول أبرز االنتها�ات الئت
ي  11وج�ح  3سام تدين مقتل  -

ي انفجار لغم بالحد�دة زرعته مل�ش�ا الحوئ�
 �ف

ف من ب��طاينا والمجر. سام تعقد أر�عة لقاء - اء وصحفيني  ات مع خ�ب

  2021ب�انا حقوق�ا خالل عام  12�شاطا منها  20أغسطس/آب تموز نفذت المنظمة أ��� من 
 



 
 

 
 

ي ال�من �حمل عنوان "  2021أغسطس  -
أصدرت المنظمة تق��را عن ج��مة اإلخفاء الق�ي �ف

ي  8صفحة و  132الغيبة الط��لة" مكونا من  
أبواب يتحدث حول ممارسات أطراف اال�اع �ف

ة من  ة األخ�ي  2021حئت  2014ال�من لج��مة اإلخفاء الق�ي بصورة واسعة النطاق خالل الف�ت
ي أدت إ� بروز هذە الج��مةواتباع س�اسة ا ي وغ�اب المساءلة القانون�ة الئت

 .العتقال التعس�ف
 

ي   -
ي �ف

ي جالل الدين الخوالئف
ي واإل�سائف

ي للناشط الحقو�ت
سام تصدر ب�انا �شـأن االعتقال التعس�ف

 مدينة تعز.  
ي الج��مة   أ�ة الحرقسام تصدر ب�انا �دين ما تعرضت له  - ي تعز وتدعو لمحاسبة مرتكئب

�ف
. ومساءل ي  ة السلطة المدن�ة والعسك��ة عن االنفالت األمئف

ا لقواعد  - ي مدينة عدن والذي �شكل انتها�ا خط�ي
سام تصدر ب�انا تدين ف�ه إحراق المنازل �ف

 القانون الدو�ي و�ستوجب المساءلة. 
ي من مطار عدن وتطالب سام أصدرت  -

ە   ب�انا تدين حادثة اختطاف ال��ا�ش بال�شف عن مص�ي
ي الضغط 

 لإلفراج عنه.  و�ساهم �ف
ف   - ي بحق س�اسني

سام تصدر ب�انا تدين ف�ه استمرار أحكام اإلعدام من قبل محا�م الحوئ�
ف بما فيهم النساء.    معارضني

ي ضد الممل�ة السعود�ة   -
سام تدين استمرار الهجمات الصاروخ�ة العشوائ�ة لمل�ش�ا الحوئ�

ا لقواعد الحما�ة القانون�ة.  وتعدە انتها�ا  خط�ي
و�ــــج. عقد  - ف من فر�سا و���طان�ا وال�ف  لقاءين مع صحفيني

/ أ�لول نفذت المنظمة أ��� من    2021ب�انا حقوق�ا خالل عام  13�شاطا منها  19سبتم�ب
 

أصدرت سام تق��را بعنوان " االنه�ار ال�ب�ي " ح�ث يتحدث التق��ر المكون  2021سبتم�ب  22 -
ف صفحة وأر�عة ع�ش مبحثا عن  االنه�ار ال�ب�ي خالل السنوات السبع الماض�ة من أر�عني

ي منذ 
رصد  إ� إضافة 2014سبتم�ب  12للعاصمة صنعاء بعد سقوطها ب�د مل�ش�ا الحوئ�

 . ي
ي �سبب بها انقالب الحوئ�  العد�د من األحداث والمواقف واألرقام الئت

اجع عن قرار ترح�ل العمالة ال�من� - ة واإلنصات  "سام" أصدرت ب�انا تدعو ف�ه السعود�ة لل�ت
ر�ن من هذا القرار.   لمناشدات المت�ف

ي ع� �د قوات تابعة   -
ي وفاة عبدالملك السنبائف

سام أصدرت ب�انا تدعو لفتح تحقيق عاجل �ف
 .  للمجلس االنتقا�ي

امن مع اليوم الدو�ي للد�مقراط�ة تؤكد ف�ه ع� أن الط��ق لتحقيق  - ف سام تصدر ب�انا بال�ت
 الل الحوار السل�ي الشامل ووقف االنتها�ات. الد�مقراط�ة والعدالة يبدأ من خ

سام ومنظمات حقوق�ة �من�ة تدعو للتدخل العاجل لوقف إعدامات محتملة بحق ثمان�ة أفراد  -
 . ي

 بعد مصادقة المحكمة العل�ا التابعة لمل�ش�ا الحوئ�



 
 

 
 

سام ومنظمات حقوق�ة �من�ة تطلق نداء عاجال لإلجراءات الخاصة لألمم المتحدة �شأن  -
ي السعود�ة العمال

 ة ال�من�ة �ف
ي سبتم�ب  48إلقاء ثالث كلمات ع� هامش انعقاد الدورة  -

  2021لمجلس حقوق اال�سان �ف
ف ق��ا   -  تنف�ذ حملة للتضامن مع المخفيني
 عقد لقاء مع مكتب المبعوث األم�ي لل�من  -
ة منظمة �من�ة للتشاور   - بدعوة من منظمة سام و�ساء ألجل السالم عقد لقاء مع خمس ع�ش

ي بناء السالم 
 �شأن المشاركة �ف

ي المنا�ة و�ناء الحمالت.  -
 دورة تدر�بة �ف

�ن أول نفذت المنظمة أ��� من      2021ب�انات حقوق�ة خالل عام   8�شاطا منها   14أ�ت��ر/ ��ث
ي بعد تدهور  -

ي وفاة الشيخ عبدالقادر الشيبائف
سام تصدر ب�انا تدعو ف�ه لفتح تحقيق ح�ادي �ف

. صحته   ع� �د قوات المجلس االنتقا�ي
�
 و�خفاءە ق��ا

�
 نت�جة العتقاله تعسف�ا

سام توجه نداء بمناسبة اليوم العال�ي لمناهضة عق��ة اإلعدام تدعو المجتمع الدو�ي التخاذ  -
ي ال�من

ف �ف ف والنشطاء والصحفيني  خطوات أ��� جد�ة تجاە أحكام اإلعدام ضد المدنيني
ي ع� مدي��ة العبد�ة وتدعو  سام تحذر من تبعات الحصار الذ -

ي تفرضه مل�ش�ا الحوئ�
 المجتمع الدو�ي للتدخل الفوري إلنقاذ السكان

ام   - ف ومصادرة أثاثهم وتدعو رئ�س جامعة صنعاء إ� اح�ت سام تندد باقتحام منازل األ�اد�ميني
 قرارات القضاء. 

ي قصف تعز �ش -
ي ظل استمرار مل�ش�ا الحوئ�

 كل مستمر.  سام تدعو إ� حما�ة أطفال تعز �ف
ي المحتجزة من قبل القوات   - سام تطالب المجلس االنتقا�ي بال�شف عن مص�ي أ�ة الحئي

 التابعة للمجلس. 
 

ي نفذت المنظمة أ��� من 
�ن ثايف / ��ث   2021ب�انات حقوق�ة خالل عام  8�شاطا منها  13نوفم�ب

سام تصدر تق��را نوع�ا عن ج��مة القنص بال�من بعنوان "رعب    2021نوفم�ب  30بتار�ــــخ  -
ة (مارس  ي الف�ت

ي ال�من �ف
د�سم�ب  - 2015القناص" والذي يوثق وقائع جرائم القنص �ف

ي رصد 2020 ة قتل (  م) والئت ) مدن�ا بهجمات 512) مدن�ا وج�ح ( 725خالل هذە الف�ت
ي بمفردها 

ة تحالفهما ومل�ش�ا الحوئ� ي وصالح خالل ف�ت
القناصة وحمل التق��ر مل�ش�ا الحوئ�

ي استخدام هذا السالح. 
 الدور اال��ب �ف

ف من هجمات جماعة   - سام تدعو المجتمع الدو�ي التخاذ خطوات أ��� جدّ�ة لحما�ة المدنيني
ي ا

 لحوئ�
ي محمد العت�ي وزوجته الصحف�ة  رشا عبدهللا    -

سام تع�ب عن إدانتها الستهداف الصح�ف
ي مال�سات الحادث

ي عدن لفتح تحقيق �ف
 وتدعو السلطات �ف



 
 

 
 

ي عدن ووقف ممارسات االعتقال   -
سام تدعو سلطات المجلس االنتقا�ي لحما�ة السكان �ف

ف  ي واالعتداء ع� المدنيني
 التعس�ف

ف  سام تدعو لفتح ت - ي تجاە المعتقلني
ي ممارسات الحوئ�

ي وفاة عبدالمج�د علوش و�ف
حقيق دو�ي �ف

ف للعدالة الجنائ�ة  ي وتدعو لتقد�م المتورطني ي السجون من تعذ�ب و�همال طئب
 لديها �ف

امن مع اليوم الدو�ي للقضاء ع� العنف ضد المرأة سام تدعو لتوف�ي حما�ة دول�ة للنساء  - ف بال�ت
ي ال�من من 

 انتها�ات أطراف ال�اع والعمل ع� تمكينهّن من حقوقهّن األساس�ة. �ف

/كانون أول نفذت المنظمة أ��� من     2021خالل عام ب�انات  7�شاطا منها  12د�سم�ب
ي  -

ف �ف سام تصدر ب�ان بمناسبة اليوم العال�ي لحقوق اإل�سان وتدعو لحما�ة حقوق المدنيني
 االنتها�ات وتفع�ل المساءلة الدول�ة ال�من والعمل ع� وقف 

 مؤكدة ع� أن  -
�
ف غ�اب�ا ني موت محا�مة صحفيَّ ي ح�ف

سام تع�ب عن قلقها من قرار السلطات �ف
 . ف ني  تلك الممارسات تنتهك المعاي�ي الدول�ة لحما�ة الصحفيِّ

ي مأرب  -
ف �ف ي أعقاب استهداف منازل مدنيني

 سام تدعو الحكومة ال�من�ة لفتح تحقيق جدي �ف
ام بقواعد  سام  - ف ف والبئف التحت�ة وتدعو أطراف ال�اع لالل�ت تع�ب عن قلقها من استهداف المدنيني

 . ي أقرها القانون الدو�ي  الحما�ة الئت
ي سجون العد�د من األطراف .. سام تدعو إ� كشف ملف   -

وثقت العد�د من حاالت الوفاة �ف
ف و  ي اعتقال المدنيني

 �خفائهم.  اإلخفاء الق�ي ومحاسبة الجهات المتسببة �ف
 


