
 

 

 

 

 ىة ب شوزي.   ىة ل ثَيض18

 ٍةوا ٍوذدازيَي  ذبودذياتي وزَي طستً لبةز ٍاوضةزطرييا شازوكاٌ 

  

 

 ٍةوةكا ٍوشدازيَى بو ىةٍَيالٌ و زَيطستيا ذىئيياىا شازوكا هلةزَينا كوزدضتاىا ئرياقَى

بةىَل ديازدا .  مميوٌ ئافسةتاٌ ئةظسو ٍاوضةزطَيسي ثَيكئيياية ذ شازوكاتيَي700ثرت ذ , هلةمي جيَاىَى 
 ضالي ئةظة 18ذٌ ئيياىا شازوكاٌ  دٍَيتة ىياضني ب ٍاوضةزطرييا فةزمي ياٌ ىةيا فةزمي بةزي ذيى 

 .زاضتيةكة ىة بةس بو كضاٌ بةلكو بو كوزاٌ ذي 

. ٍاوضةزطَيسيا شازوكاٌ طةٍصتيةكا ضةزةكي يا ٍةظسكياية  بو خواىدىَى و ضاخمةميَى و ثيصكةفتيَى 
شازوكَى . ئةظ ضةىدة شياىَيً شازوكي كَيه دكةت بو داىا بسيازَيً زوًٍ وضاخمةو بو ذياىا وي ياٌ وآ 

ٍاوضةزداز  دةزئةجنامدا دي ٍَيتة بآ بةٍسكسٌ ذ شازوكيييا خو و ضييمةيا خو وكازتَيكسىَى دكةت لطةز 
 .ئاشاديا تاكةكةضي ودكةل خوشيا ٍةضيَت ودةزووىي

ئازيصَيً ئابوزي وىةزَيت و . كض بصَيوةكَي ىةدزضت كازتَيكسٌ ىَل دٍَيتة كسٌ. ضةزةزاي وَى ضةىدَى 
تَيبيييَيً خةلةت َيت ثازاضتيَى ٍوكازَيً ضةزةكيية بتايبةت ئةطةز بوازَيً ذياىَى بَةذازياىة بصيوةكَي 

 . مةتسضيداز  كازلَي ٍاتبيتةكسٌ

 مميوٌ ثةىابةزاٌ بوخو 1ئةظ ديازدة ٍةزوةضا هلةَزميا كوزدضتاىا ئرياقَي ذي زويدةت كو ىصيكى 
ٍةولَيس ودٍوك  ) ثةىابةزَيً ضوزي ئاكيحي ضَى ثازيصطةٍاٌ  220000ثةىاطةكى دبييً ودطةل 

 . ذبةز ٍيدَي ثَييطاظةكا شوي يا ثيتظية   (وضميناىيَي ىة 

 (  UPP ) تصسييا ئيكَى  زَيكخساوا ئيتالي ثسدةك ذ بوو 11بَةلكةفتا زوذا جيَاىي يا شازوكَيً كض ل 
 و كومطيوىا بااَل يا ىةتةوَيً 1991كو ثصتطرييا خةلكَى كوزدضتاىَى وئرياقَى دكةت ٍةز ذ ضاال 



ئَيطستي يا ئاوةزةياٌ و  حكومة تا ٍةزَينا كوزدضتاىا ئرياقَى دى دةضت بَةوةكَى كةت كو 
 6ثصيت ثرتي ذ . ئازماجنا وَي دوماٍيكةكَى بداىيت بو ذٌ ئيياىا شازوكيييى وثَيض وةخت 

 ثازَيصطةٍاٌ 2 زيكخساوَيً  ىاظ دةولةتي وىاظ خويي كو ل 14ٍةيظَيً كازي  كو ذ 
كومةلطَني  )ياذ ٍةميا طسىكرت كومةلطةٍني كازَتَيكسي خوب خود َي ٍة وا . ثيكدٍَيت 

ىة ب شوزي ل ظاٌ زوذَيً .   ىة ل ثَيض18 (ثةىابةزَيً ضوزي وئاوازةياٌ وخةلكَي ىاظخو 
 بََيً دي دة ضت ثَي كةت ب زوييصتيَيت ٍوذدازيَي 

ووزك شوث و خول و كوزَيً فريكسىا ثةوزدةيي  دي ىامة َيً ٍوشدازيَي بةال ظ كةٌ دىاظ 
كةمجاٌ كو   ذ ماموضتا و ضةزكسديً ٍةلبرازتي وخمتازو ودةضتَةالتدازا وضةزكسديً 

 .ئاييين وخوبةخصا ودةيك وباباٌ وطةىخ و شازوكاٌ ثًيكدٍني 

داكو بصَيوةكي فةزمي ٍةو  و ثيكاٍتَيً وَى بََيية ثَيض كَيصكسٌ دوو كوىفساىطني 
ل ) ل باذَيسَى ٍةولَيسي11 تصسييا ئَيكَى ل دةمرمري 11زوذىامةظاىي دَي ٍَيية طَيساٌ ل 

دوماٍيا جادا ضوَلتاٌ  موشة فةزي ىصيكي كةال ٍةولريآ ل ئاظاٍيَي ثازَيصطةٍا ٍةولَيسَي 
(.لقاتآ ضيَى ٍوال كوىفساىطا  

شموفةكسىةكا متاو  (ٍوَلا كوىفساىطاٌ ل ئاظاٍيَي ثازَيصطازيا باذَيسَي دٍوكَي  ) ول دٍوكَى ل 
وثوضتةزا وفيمنَيً كازتوىي  َيت ٍاتيية دزوضت كسٌ و ثَيصكةفنت ذ اليَى , لطةز ىاميمكَى 

 ب شماىّي كوزدي ب شازاظةيَيً  باديين و ضوزاىي وشماىَي و عةزةبي كو  UPPزَيكخساوا 
 . ثازضةكا ٍةوَي دٍَيتة ثَيصكيصكسٌ

كو   (ثسوذَي و ثةيوةىديَيً بكوو) (ثسوذَي ثيصاىيياٌ )ٍةو ئَيكة ذ ٍةزدوو ثسوذَيً  
 ب زَيظةدبةت ل ٍةزدوو ثازَيصطةٍَيً ٍةولَيس ودٍوك ب ثصتطرييا  UPPزَيكخساوا 
 كو ئازماجنا وَى ب ٍَيصكسٌ و ثَيصكيصكسىا ٍوذدازييَي وثيصاىيياٌ بو  UNHCRزَيكخساوا 

 . ثةىابةزاٌ  ضوزي وئاوزةيَيً ئرياقي 

 بو ثرت ثيصاىييا ثةيوةىدي ب 
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