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إذا نظرت خلفي إىل عام 2021، فسوف أجد أن “الزخم” 
فكرة تظل عالقة يف ذهني. لقد كان عاماً من البناء عىل 

خطوات فردية لتقوية األساس الذي ميكننا من القيام باملزيد 
كمنظمة وللمجتمعات التي نعمل معها.

لقد واصل فريقنا التقدم لألمام وسط بيئات سياسية 
واقتصادية متغرية حيث طورنا مناهج جديدة وحّسنا 

االجراءات وواجهنا تحديات جديدة وسعينا لتطبيق قيمنا 
باملنظمة ووسعنا العمل مع الرشكاء الحاليني وبدأنا يف نفس 

الوقت مبادرات مع عمالء ومانحني جدد.

عندما ألقي نظرة عىل هذه العنارص مًعا، متثلت الصورة 
العامة يف عام 2021 يف أن فريقنا متكن من الوصول إىل 

املزيد من املجتمعات وتقديم املزيد من الخدمات ومساعدة 
املزيد من األشخاص - وهو ما نسعى دامئًا لتحقيقه.

أشعر بفخر شديد بالعمل الذي تقوم به Blumont كل يوم.  
ان أساسنا متني وسنواصل البناء.

 

جوناثان ناش، الرئيس واملدير التنفيذي  

يعمل فريقنا يف Blumont مع األشخاص واملجتمعات يف 
جميع أنحاء العامل من أجل تلبية االحتياجات العاجلة و وضع 

أساس ملستقبل أفضل. نرى كل يوم بوادر تقدم - حيث يتم 
ربط أرسة بسكن ما ويتعلم طفل يف فصل ما وتتمكن ضحية 
عنف من امليش مرة أخرى وشبكات مياه تصل إىل املحاصيل 

وعمل تجارى منزيل يوظف موظف جديد. 

عندما نأخذ الصورة العامة بعني االعتبار، ميكننا أن نلمس 
التأثري األوسع مدى لهذه األعامل، حيث تحقق مًعا األمان 

والفرص واألمل — الزخم.
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“أرى نساء قويات يعملن بجد ويكافحن من أجل عائالتهن وأحبائهن، لذلك ألهمتني 
قدرتهن عىل التكيّف كل يوم.”

 — نوشني، فنية زراعة يف Blumont )سوريا(



كولومبيا

“أستخدم صويت حتى يتم متكني الفتيات ويصبح لديهن جذور إقليمية دون أن 
ينتهك أحد حقوقهن.”

 — ديانريا، قائدة محلية )كولومبيا(

متكني قادة املجتمع 

ديانريا هي قائدة محلية تدعو ملساواة املرأة وحقوق السكان 
األصليني يف كولومبيا حيث تشارك يف التخطيط املجتمعي من 
خالل برنامج “سد الفجوات” لدعم التعايف االجتامعي وإعادة 

التأهيل يف املناطق التي عانت من الرصاعات و النزوح.

 تكوين الدخل ومنح الفرص 

“لقد أصبحت سيدة أعامل حيث ساعدين ذلك يف أن أحقق 
االكتفاء الذايت املايل.” لقد منت أعامل الخياطة املنزلية الخاصة 

بعال بفضل دعم Blumont من خالل مرشوع “دعم سبل 
العيش” يف األردن. منذ أن عززت مهاراتها التجارية وتواصلت 

مع األسواق الرقمية، أصبح يعمل لدى عال 10 سيدات من أجل 
توسيع العمليات واملساعدة يف تلبية الطلبيات.

األردن

األردن
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تعاونت Blumont طوال عام 2021 مع مجتمعات عدة 
ملساعدة الناس عىل أن يتقدموا – لقد تكيفت مع املواقف 

الجديدة و واجهت التحديات ووضعت أساس للنمو. 
حددت فرقنا أولويات العمل الذي ُصّمم خصيًصا لتلبية 

االحتياجات املحلية املتغرية بدًءا من املساعدة اإلنسانية إىل 
التنمية االقتصادية. يساهم كل مجال من مجاالت عملنا يف 

استمرارية هذا التقدم حيث نقدم اإلغاثة وندعم التعايف 
ونخلق مستقبل قادر عىل التكيّف بدرجة أكرب. 

قصص اإلغاثة والتعايف و القدرة عىل 
التكّيف

تقديم مساعدات لضحايا حاالت الطوارئ

لقد عمل نشاط “املساعدة يف التخفيف من حدة النزاعات 
عىل املدنيني” منذ عام 2018 يف جميع املقاطعات البالغ 
عددها 34 مقاطعة يف أفغانستان ملساعدة ضحايا النزاع 

 Blumont املدنيني عىل التعايف وإعادة البناء. تقدم
مساعدة فورية يف أعقاب األحداث وتربط الناس بخدمات 

صحية متخصصة وتساعد الضحايا عىل كسب أرزاقهم. 
عندما حلت حالة طوارئ بالبلد يف عام 2021، عملت 

Blumont مع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية لالستفادة 
من الخربة التشغيلية لكوماك ومواصلة تقديم املساعدات 

الرضورية. 

أكرث من 2.9 مليون 
شخص تم الوصول إليهم

2021
عملنا

أفغانستان
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تسليط الضوء:

أكوجيدا، كولومبيا
وزارة الخارجية األمريكية، مكتب السكان والالجئني والهجرة

توفر أكوجيدا )وهي كلمة إسبانية تستخدم للتعبري عن الرتحيب والشعور باالنتامء( الحامية والدعم املجتمعي للمهاجرين الفنزويليني يف 
كولومبيا. تساعد الفرق العائالت املهاجرة عىل الحصول عىل سكن وتعمل مع الفنزويليني لضامن حصولهم عىل تصاريح الهجرة وكذلك خدمات 

الصحة والتعليم، وحامية الطفل والدعم النفيس واالجتامعي. 

دعم التعايف ومساعدة املجتمعات عىل 
التضافر

توفر Blumont لألفراد فرص للشفاء والنمو وإعادة بناء 
الروابط البرشية والبنية التحتية االجتامعية التي تخلق مجتمعاً. 
يرتكّز العمل حول املشاركة والتشجيع والتمكني حيث يركز غالبًا 

عىل املجتمعات والسكان املهمشني وخاصة النساء والشباب 
واملعاقني.

متاسك املجتمع 
وحاميته

â

 تم تقديم خدمات ألكرث من

 44,000 شخص
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https://blumont.org/areas-of-work/community-cohesion-protection/
https://blumont.org/areas-of-work/community-cohesion-protection/
https://blumont.org/what-we-do/acogida/


 مساعدة 
إنسانية

تسليط الضوء:

تنسيق وإدارة املخيامت، سوريا 
وزارة الخارجية األمريكية، مكتب السكان والالجئني والهجرة

تدعم Blumont أكرث من 60 ألف شخص يف التسجيل وتقديم املساعدات الغذائية وتوزيع السلع املنزلية يف مخيمني للنازحني يف شامل 
رشق سوريا. وتقوم Blumont بإعادة تأهيل مرافق املياه والرصف الصحي والنظافة الشخصية والخدمات الكهربائية بحيث تضمن صحة 

وسالمة جميع سكان املخيم. أرشفت تنسيق وادارة املخيامت يف عام 2021 عىل صيانة آالف الكيلومرتات ألنظمة الكهرباء واملياه التي تخدم 
العائالت النازحة.

â

“بصفتي حلقة وصل بني مجتمع الالجئني و Blumont وغري ذلك من رشكاء الخدمات، فأنا 
أوصل الناس بالدعم واملوارد التي يحتاجون إليها بالفعل.”

 — مينا، منسقة الحامية املجتمعية يف Blumont )األردن(

 تقديم اإلغاثة وتلبية االحتياجات األساسية للمجتمعات 
التي تعاين من أزمات.

تلبي Blumont االحتياجات األساسية لألفراد يف أوقات األزمات مبا يف ذلك توفري املأوى 
واملياه والرصف الصحي والنظافة الشخصية وتقديم الدعم خالل الصدمات النفسية. ميتد ذلك 

العمل من مخيامت النزوح إىل املجتمعات التي تتعاىف من الرصاعات. تعطي الفرق األولوية 
لكرامة جميع األفراد الذين يتم خدمتهم و تتأكد من أن األصوات املحلية تقوم بتوجيه 

األنشطة وأن املساعدات تتامىش مع معايري املساعدات اإلنسانية.

 تم مساعدة أكرث من 

37,000 شخص    

أفغانستان
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انقر فوق أي رمز ملزيد من املعلومات.

https://blumont.org/areas-of-work/humanitarian-assistance/
http://blumont.org/areas-of-work/humanitarian-assistance/
https://blumont.org/what-we-do/cccm-syria/


 تسليط الضوء: 

مرشوع دعم سبل العيش باألردن، األردن
املفوضية السامية لشؤون الالجئني

يدعم هذا املرشوع، كجزء من برنامج الحامية املجتمعية، اإلدماج االجتامعي واالقتصادي واملايل ألصحاب األعامل األردنيني الذين يعيشون 
يف املناطق الحرضية إليواء لالجئني ويعزز فرص كسب العيش لالجئني السوريني. تتعاون الفرق مع أصحاب األعامل املنزلية يف التسجيل 

والرتخيص والتسويق. ساعدت الجهود مئات الرشكات عىل االنضامم إىل االقتصاد الرسمي منذ عام 2019.

توفري فرص للتعلم والكسب

تُعترب فرص ريادة األعامل والتنمية االقتصادية مهمة للغاية للمجتمعات القوية. تستفيد 
Blumont من مشاركة القطاع الخاص لتسهيل املشاركة الشاملة وتوفري سبل عيش 

مستدامة سواء عن طريق توسيع نطاق األعامل التجارية من املنزل أو تعزيز سالسل قيمة 
السلع من املنتج إىل السوق.

“أفخر بعميل حيث ال يوفر يل الدخل فحسب، بل مينحني أيًضا هدف.”

 — شريين، الجئة سورية وصاحبة عمل من املنزل )األردن(

دعم سبل العيش 
والتنمية االقتصادية

â
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سوريا

تم دعم أكرث من 200 

رشكة من خالل تحسينات بسلسلة القيمة 

https://blumont.org/areas-of-work/livelihoods-economic-development/
https://blumont.org/areas-of-work/livelihoods-economic-development/
https://blumont.org/what-we-do/jordan-livelihoods-project/


 تسليط الضوء: 

ملء الفراغ، سوريا
الصندوق االئتامين إلنعاش سوريا

أعاد هذا املرشوع تأهيل البنية التحتية للمياه يف محافظة دير الزور السورية حيث ساعد املزارعني عىل استعادة أراضيهم. متكنت املزارع مرة 
أخرى من الحصول عىل الري بشكل يُعتمد عليه عن طريق إصالح القنوات ومحطات ضخ املياه وشبكات التوزيع. ساهمت املساعدة عىل 

األرض وتوفري األدوات واآلالت يف املزرعة التي تم توفريها لثامين تعاونيات محلية يف إعادة بناء الدعم الزراعي يف املنطقة. أثرت التدخالت عىل 
أكرث من 150,000 شخص يف املنطقة واعرتف املسؤولون املحليون بالجهود الكبرية التي بذلتها Blumont الستعادة البنية التحتية للمياه 

واألرايض الزراعية ودعم سبل العيش يف املجتمع.

تحسني فرص الحصول عىل املياه النظيفة والرصف الصحي 
من أجل الحفاظ عىل صحة املجتمعات وإنتاجيتها.

تعمل Blumont عرب العنارص امللموسة وغري امللموسة للمياه والرصف الصحي 
والنظافة الشخصية – بدءاً من حفر اآلبار إىل تعزيز املامرسات التي تراعي نوع الجنس 

وتحمي عافية املجتمع. تؤثر حالة املياه والرصف الصحي والنظافة الشخصية وتتأثر 
بجميع جوانب الحياة. وينعكس ذلك يف كيفية ارتباط األنشطة الخاصة باملياه والرصف 

الصحي والنظافة باملساعدات اإلنسانية والزراعة والتنمية االقتصادية وغري ذلك.

املياه والرصف 
الصحي والنظافة

LIVELIHOODS
& ECONOMIC 

DEVELOPMENT

HUMANITARIAN
ASSISTANCE

COMMUNITY
COHESION & 
PROTECTION

WATER, 
SANITATION & 

HYGIENE

INFRASTRUCTURE
& ESSENTIAL 

SERVICES

STABILIZATION 
& GOVERNANCE 

CLIMATE-SMART 
AGRICULTURE & 
FOOD SECURITY 

â
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سوريا

 أستطاع أكرث من 867,000 
شخص من الزراعة و الحصول عىل مياه الرشب 

انقر فوق أي رمز ملزيد من املعلومات.

https://blumont.org/areas-of-work/water-sanitation-hygiene/
https://blumont.org/areas-of-work/water-sanitation-hygiene/
https://blumont.org/what-we-do/filling-the-void-syria/


تسليط الضوء:

االستجابة لطوارئ ااملأوى و الغذاء، سوريا
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، مكتب املساعدة اإلنسانية

ان أحد الجوانب الرئيسية لربنامج االستجابة لطوارئ املأوى و الغذاء هو تعزيز األمن الغذايئ للمجتمعات الضعيفة يف شامل رشق سوريا. يقدم 
الفنيني الزراعيني التدريب واألدوات وا املستلزمات لبناء مصدر مستدام للغذاء وسبل العيش. ميكن لألرس الحصول عىل نظام غذايئ متنوع ومغذي 

بدرجة أكرب عن طريق دعم أصحاب املزارع الصغرية وحدائق الخرضوات املنزلية. تتعاون الفرق أيًضا مع املخابز إلنتاج الخبز وتوزيعه عىل 
مخيامت النازحني بينام يحصل األشخاص الضعفاء يف املجتمعات املضيفة عىل الخبز بتكاليف مدعومة وقسائم إضافية لرشاء األطعمة املحلية.

 تعزيز القدرة عىل التكّيف وتحسني فرص 
الحصول عىل الغذاء وسبل العيش.

يعد ضامن توفر األطعمة املغذية عالية الجودة أمر محوري يف عمل Blumont مع الفئات السكانية 
الضعيفة. تحدد الفرق الفرص لتعزيز النظم الزراعية بشكل مستدام )من املزرعة إىل السوق( يف 

املجتمعات التي تتعاىف من الرصاع أو تتطلع إىل توسيع سبل العيش. يساعد هذا العمل عىل تحسني 
فرص الحصول عىل الغذاء وتعزيز االستقرار االقتصادي. 

 تم تدريب أكرث من 4,000 
عىل الزراعة أو رعاية حدائق الخرضوات

“متحمس للغاية ألنني سأمتكن من إعالة أرسيت.”

— ملى، بستانية منزل )سوريا(

الزراعة الذكية مناخيا 
واألمن الغذايئ

â
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سوريا

https://blumont.org/areas-of-work/climate-smart-agriculture-food-security/
https://blumont.org/areas-of-work/climate-smart-agriculture-food-security/
https://blumont.org/what-we-do/safer-syria/


تسليط الضوء: 

برنامج تعبئة املجتمع يف السند، باكستان
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

يعمل مرشوع سند لتعبئة املجتمع عىل زيادة مشاركة املجتمع والقطاع الخاص يف إصالح املدارس وتعزيز التنسيق املحيل لتحسني التعليم. 
تعطي الجهود األولوية إلدخال النساء يف صنع القرار املحيل ومتكني الناس من املنارصة العلنية للمدارس. تم تدريب أكرث من 8,000 

شخص منذ بدء الربنامج عىل اإلدارة املالية وتعبئة املجتمع وفوائد التعليم - خاصة بالنسبة للفتيات. سهلت الفرق يف عام 2021 دعم 
القطاع الخاص لـنحو 139 مدرسة تدار من خالل سياسة رشاكة جديدة بني القطاعني العام والخاص حيث تم تجريبها بواسطة مرشوع 

سند لتعبئة املجتمع.

بناء أسس من أجل االستقرار والتقدم. 

يساعد إرساء السالم والتامسك االجتامعي واملشاركة املستهدفة عىل استقرار البيئات املعقدة 
واملتغرية عندما تتعايف املجتمعات من األزمة أو الرصاع. تدعم Blumont املجتمعات 

والقيادة املحلية ملواجهة التحديات وتعزيز الحوكمة التشاركية الشاملة.

 تم تدريب 448 
من القادة واملسؤولني املحليني

 االستقرار 
والحوكمة

â
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باكستان

انقر فوق أي رمز ملزيد من املعلومات.

https://blumont.org/areas-of-work/stabilization-governance/
https://blumont.org/areas-of-work/stabilization-governance/
https://blumont.org/what-we-do/sindh-community-mobilization-program-cmp/


اإليرادات بلغت 82,898,754 دوالر

العقود املمنوحة من الحكومة األمريكية لتقديم اإلغاثة والتعايف و القدرة 
عىل التكّيف:

أفغانستان: مساعدة املدنيني يف تخفيف حدة النزاع

كولومبيا: أكوجيدا، سد فجوات املساعدة الطارئة لضحايا النزوح

العراق: مركز التميز

سوريا: تنسيق وإدارة املخيامت ودعم مستوطنات النازحني 3 واالستجابة لطوارئ 
املأوى و الغذاء وبرنامج األمن الغذايئ الطارئ يف سوريا 4

عقود الحكومة األمريكية وغري األمريكية لتحقيق قدرة عىل التكيف طويلة 
األمد من خالل تحسني البنية التحتية:

باكستان: برنامج تعبئة املجتمع يف السند

سوريا: الخدمات األساسية والحوكمة الرشيدة و التعاىف االقتصادي

منح و عقود املساعدات الثنائية )حكومة أجنبية( واملتعددة األطراف لدعم 
الفئات السكانية الضعيفة و النازحة: 

العراق: توفري فرص معيشة قابلة للقياس والتعايش والتامسك املجتمعي وجهود 
االستجابة لجائحة الكوفيد وإيقاف تشغيل مخيمي ليالن وألوند للنازحني

األردن: الحامية املجتمعية 3 وزيادة فرص الحصول عىل املوارد واملعرفة وحامية 
سد امللك طالل من خالل األنشطة كثيفة العاملة والصحراء الذكية ودعم 

املجتمعات من خالل األنشطة الرتفيهية والفعاليات املنظمة ودعم ريادة األعامل 
اإلبداعية

سوريا: إدارة الرصاع وتحقيق االستقرار يف الهول وروج وملء الفراغ والدعم اإلنساين 
يف الهول وروج و مرشوع تحسني

اليمن: برنامج الدعم املجتمعي

24%

13%

63%

24%

13%

13%

24%

13%

24%

التقرير املايل
لعام 2021
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إنشاء أنظمة وهياكل ميكن للمجتمعات البناء عليها. 

تُعيد فرق Blumont تأهيل األنظمة واألماكن التي تربط املجتمعات ومتكنها من النمو. 
تضع Blumont األساس للتقدم وتعزز عافية املجتمع وقدرته عىل التكيف واالستقرار من 

خالل تحسني البنية التحتية املادية واالجتامعية وزيادة فرص الحصول عىل الخدمات مثل 
الكهرباء واملياه.

“مبجرد تركيب اإلضاءة، شعرت براحة أكرب ألن عائلتي استطاعت الخروج يف الليل.” 

— حسني، من سكان املخيم )سوريا(

تسليط الضوء:

الخدمات األساسية والحوكمة الرشيدة و التعاىف االقتصادي، سوريا
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

يعزز هذا املرشوع املجتمعات يف سوريا عن طريق استعادة الخدمات الحيوية وبناء قدرات الحكم املحيل وتحسني سالسل القيمة للفرص 
االقتصادية. دعمت الجهود أيًضا يف عام 2021 االستجابة لكوفيد 19 عن طريق إعادة تأهيل أحد املستشفيات و تأسيس منشأة طبية 

لتعبئة األوكسجني تورده ملقدمي الرعاية الصحية املحليني.

البنية التحتية 
والخدمات األساسية

â

انقر فوق أي رمز ملزيد من املعلومات.

 يرسنا ألكرث من +120,000 
شخص الحصول عىل الكهرباء من جديد

سوريا
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Agence Française de Développement

Alcaldía de Belén de los Andaquíes

منظمة بحر

Bundesministerium Für Wirtschaftliche 
Zusammenarbeit

وزارة الصحة الكولومبية

وزارة الخارجية الدمناركية

وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية

وزارة الخارجية األملانية االتحادية

Gesellschaft für Internationale  
Zusammenarbeit GmbH

مؤسسة جيفودان

إدارة التعليم ومحو األمية املدرسية بحكومة سند 

 إنتجريتى جلوبال

الشبكة اإلسالمية الدولية لتطوير وإدارة املوارد املائية

االستشارات واملنتجات واألنظمة الدولية

املنظمة النفسية واالجتامعية الدولية 

االتحاد العاملي للحفاظ عىل الطبيعة

املؤسسة األردنية لتطوير املشاريع

محامون بال حدود

ماسرتز كوبريتف جروب

Patrulla Aérea Civil Colombiana

السالم والرياضة

بيلجرميز جروب

رحمن صايف لالستشارات الدولية

سيارة إنرتناشونال

الصندوق االئتامين لتعاىف سوريا

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ

مفوضية شؤون الالجئني

Unidad para la Atención y Reparación  
Integral a las Víctimas

مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

مكتب الوكالة األمريكية للتنمية الدولية للمساعدة اإلنسانية

وزارة الخارجية األمريكية، مكتب السكان والالجئني والهجرة

Venezolanos en Barranquilla

فيام ييل املانحني والرشكاء لعام 2021:

“يقوم العاملون باإلغاثة يف الحياة الواقعية بأكرث بكثري من مجرد توزيع املساعدات. ليك تكون 
فعال، يجب أن تكون محل ثقة ويجب أن تواصل العمل.”

— هياستان، مسؤولة حامية أوىل يف Blumont )سوريا(

http://blumont.org
https://www.linkedin.com/company/blumontdevelopment/
http://twitter.com/@BlumontDev
http://www.linkedin.com/@BlumontDevelopment


فريق اإلدارة التنفيذية
جوناثان ناش: الرئيس واملدير التنفيذي

لورا فوغاريت: نائب الرئيس للعقود واملنح وسكرترية الرشكة

سوزان هربرت بيكوك: مديرة املوارد البرشية

إريك لوندغرين: نائب الرئيس للعمليات العاملية

روب موريف: املدير املايل

رومان بونوس: نائب الرئيس لتطوير األعامل

فريق اإلدارة العليا
أشواق األنبار: املمثل القطري باليمن

دانيال بيشانيش: رئيس ا املجموعة، الخدمات األساسية يف 
سوريا واألردن

كارال كليمونز: مديرة متويل املرشوع والتدقيق املاىل

بيرت كورياندر: كبري مسئويل التوظيف الدوىل

زاركو دراجانيك: رئيس املجموعة، كوماك بأفغانستان

جاسنت دنالب: مدير تطوير األعامل

د. غاري جالس: مدير املراقبة والتقييم والتعلم

كارولني حداد أيوب: املديرة القطرية باألردن

ستيغ ماركر هانسن: املدير القطري بالعراق وسوريا

جيف هيوز: مدير األمن العاملي وإدارة املخاطر

كاثرين إنجايرو: مديرة املوارد البرشية بالعراق

خوان بابلو فرانكو خيمينيز: املدير القطري بكولومبيا

نادين خوست: مديرة برنامج الحامية املجتمعية باألردن

النا املعاين: مديرة مرشوع الصحراء الذكية باألردن

لوكاس مارسينارو: مدير تكنولوجيا املعلومات

سارة نيس: نائبة رئيس املجموعة لربنامج الخدمات األساسية 
يف سوريا باألردن

كيت بريتشارد: مديرة االتصاالت

لوريا راسل: املديرة الفنية

سوهيني ساركار: مدير عمليات الربامج بكوماك بأفغانستان

نفيد أحمد شيخ: رئيس مجموعة برنامج سند لتعبئة املجتمع 
بباكستان

أحمد شامصنة: مدير أول للشؤون املالية واإلدارية بالعراق 
وسوريا

بايج شانون: كبرية مستشاري الرشكة ومسؤولة االمتثال 
واألخالقيات

يوسف شبري: مراقب

هاين تقال: مساعد نائب الرئيس للعقود واملنح

كريستني وولرت: مديرة املوارد البرشية العاملية 

مجلس اإلدارة
ريتشارد دي جورج: الرئيس

ماري آن هوبكنز: نائب الرئيس

كندرا دافنبورت

رندا فهمي

الدكتورة أليسون تونتون ريجبي

الري وارين

القيادة
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1777 North Kent Street, Suite 300
Arlington, VA 22209 USA
+1.703.248.0161
www.blumont.org
Email: info@blumont.org

http://blumont.org
http://www.blumont.org
mailto:info%40blumont.org?subject=Inquiry%20from%202020%20report

