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تط  الثي  المساحفى  شغ  ذلك  وضان  جظئ،  السمر 32  طظ  تئطس  اطرأة  وعغ  راطا،*  طع  طصابطئ  أجرغظا 
إدخالعا شغه طظث 16 غعطا، وتط إخراجعا طظ المساحفى صئض غعطغظ طظ طصابطاظا طسعا. الاصغظا بعا 
شغ المساحفى بسث غعطغظ طظ تارغت خروجعا تغث ق غعجث لثغعا أي طضان آخر تثعإ إلغه. لصث أخغإ 
طظ  تساظغ  راطا  الظاتب   اقظفةار  وترك  افول 2014،   ضاظعن  حعر  شغ  بخاروخ  جعرغا  شغ  راطا  طظجل 

حزغئ شغ السمعد الفصري السظصغ طما تسئإ لعا بالحطض.


  


      
       
       
      











طئاحرة بسث إخاباعا، أرجطئ راطا إلى افردن لطسقج. وخطئ إلى التثود طع ابظعا وزوجعا ،  ولضظ  لط 
غسمح في طظعما بالسئعر طسه، ضما صالئ لظا.  وسطى اطاثاد الـسئ حععر افخغرة ضاظئ تثخض إلى 
الرساغئ السضظغئ وتثرج طظعا ، أوق بسئإ سمطغئ جراتغئ، وشغ وصئ قتص بسئإ سثم طاابسئ الرساغئ 
الضاشغئ والاصرتات السرغرغئ. وق تجال راطا غغر صادرة سطى الاترك بحضض طساصض وق تساطغع الاظصض 

طظ وإلى السرغر.

تصعل راطا أظه طظث وخعلعا إلى افردن تاول ضض طظ زوجعا وأوقدعا (أربع بظات وولثغظ) سئعر التثود 
لقظدمام إلغعا وتصثغط الثسط لعا، ولضظ لط غظةح أتث طظعط شغ الثخعل إلى افردن.
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(الخعرة أدظاه)
بسخ اقتاغاجات افجاجغئ لقجأ 

المخاب الثي غتااج لرساغئ 
ذعغطئ المثى: تفاظات، لعازم 
الفارش، ضرجغ طاترك، طع 

وجادة طظاجئئ.
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شغ السام الماضغ صاطئ المفعضغئ (UNHCR) برساغئ إدخال زوج خئاح* إلى المساحفى لسقج تالئ 
طرضه شغ الصطإ. لصث غطئ المفعضغئ (UNHCR) 75% طظ رجعم المساحفى وضان سطى افجرة أن 
تاتمض ظسئئ الـ %25 المائصغئ والاغ بطشئ صغماعا 500 دوقر أطرغضغ.  صاطئ افجرة باشطغاعا طظ 
خقل طا تةمع لثغعط طظ طثخرات وعثاغا وصروض طظ السائطئ وافخثصاء. إن ضض لغطئ إضاشغئ شغ 

المساحفى تضطفعط (250) دوقرا أطرغضغا آخر، ولثلك اضطرت افجرة إلخراجه.
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(الخعرة سطى الغسار) عثه المرأة وتفغثعا تساظغ 
بعما ابظاعا. وعغ طدطرة أن تططإ المساسثة طظ 

جغراظعا بحضض طسامر ضغ تامضظ طظ تطئغئ 
تاجاتعط افجاجغئ. لصث ببئ لظا طحاسر الصطص 
بثخعص تالاعا طظ الدسش واتامال تسرضعا 

لقساثاء الةظسغ.
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 Handicapلصث ضاظعا صادرغظ أن غحاروا الثواء طرتغظ بفدض تئرسات المةامع والمساسثات الظصثغئ طظ 
ذرغص  سظ  الثواء  لحراء  أضطروا  البالبئ  المرة  شغ  ولضظعط   ، السالمغئ  اإلساصئ  طظزمئ    International
لسثم  ولضظ  المساحفى،  إلى  إدخال  إسادة  إلى  واتااج  تالاه  جاءت  وظخش  أحعر  بقبئ  وصئض  الثغظ. 
صثرتعط سطى تشطغئ الاضالغش، لط غاط إدخاله إلى المساحفى وتعشغ شغ طظجله. وصث ترك بسثه خئاح 
ووالثتعا الئالشئ طظ السمر 73 جظئ و5 أذفال (4 طظعط تتئ جظ 17 جظئ). ضثلك جاعط المعت أغدا شغ  
تفاصط المحاضض الظفسغئ فذفال خئاح طظث أن حعثوا وشاة سماعط وسمعط خقل عةعم خاروخغ شغ 

جعرغا.

طظجل  وعع  حعرغا)  أردظغا  دغظارا   75) بأجرة  واتثة  ظعم  بشرشئ  طساأجر  طظجل  شغ  افجرة  تسغح 
طاعالك وبق ظعاشث. ضثلك إظعط سرضئ لثطر اإلخقء بسئإ الاأخر شغ دشع اإلغةار. ق تمطك السائطئ 
أغئ طعجعدات باجابظاء جعاز تطفجغعن صثغط. وبخرف الظزر سظ ال 10 دظاظغر أردظغئ لطحثص العاتث 
تشطغئ  عع  لمظى  افضئر  الاتثي  إن  أخرى.  إظساظغئ  طساسثة  أغئ  تاطصى  ق  طظى  سائطئ  شإن  حعرغا 
وتفغث  الثم  ضشط  بارتفاع  طخابئ  بأظعا  طرضعا  تحثغص  تط  والطئغئ.  الشثائغئ  المعاد  تضالغش 

الاصارغر بأظعا تتااج إلى خرف 11 دغظارا أردظغا حعرغا سطى الثواء.

وعغ  جتاب،  شغ  وتسضظ  ساطا  السمر 80  طظ  تئطس  طظى* 
طظطصئ رغفغئ سطى طحارف سمان. عربئ طظ جعرغا شغ سام 
زوجاه  طظى  ابظ  شصث  لصث  وابظاعا.  الئالس  ابظعا  طع   2011
بار  سظ  أجفرت  الاغ  إخاباه  إلى  باإلضاشئ  الخراع  بسئإ 
جظ  شغ  الطعاتغ  افربع  لئظاته  العالث  اآلن  وعع  جاصغه. 
المراعصئ وبثون أم. اقبظئ الباظغئ لمظى الئالشئ طظ السمر 
35 ساطا تسضظ أغدا شغ ظفج المظجل. إظعا تساظغ طظ طرض 
لفجرة.  العتغثة  الرساغئ   طصثطئ  ذلك  طع  ولضظعا  الربع، 
لاضسإ  ظزاشئ  ساططئ  بخفئ  تسمض  افتغان  بسخ  شغ  إظعا 

طظ 5 إلى 6 دظاظغر شغ الغعم العاتث.
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الفةعات المائصغئ

أطبطئ سطى آلغات لمسالةئ الدسش
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