
 

 
 
 

 
 
 

 ،ھیکرت تلود ،اکیرما ۀدحتم تالایا تلود زا یشخب ھک تسا نامزاس )پر یآ( نیرجاھم اب تدعاسم یللملا نیب ۀژورپ
جاھم یللملا نیب نویسیمک یلاع یرنشمک ای ،)ما.وا.یآ( ترجاھم یللملا نیب نامزاس ،)یس.ما.یس.یآ( کیلوتاک تر

 ناگدنھانپ روما رد للم نامزاس تعرس ،یگدنھانپ یاطعا دننام دراوم رد میناوت یمن ام .دشاب یمن )رآ.یس.چا.نا.وی(
 هدرک تدعاسم دشاب مزال ھیکرت رد ھک یقوقح دراوم رد ام .میریگب میمصت ناگدنھانپ ددجم ناکسا ای ،اھ هدنورپ ندیشخب

اھم نوناق و نیرجاھم ددجم ناکسا دراوم رد یقوقح یاھ تدعاسم ام .میناوت یمن روطب ار اکیرما ۀدحتم تالایا ترج
 یارب لزنم و هدرک ادیپ لغش ای ،مینک ھئارا یلام یاھ تدعاسم میناوت یمن ام ھنافسأتم .مینک یم ھئارا یناجم و ناگیار

.میئامن هراجا ناگدنھانپ  
 

 

 تالایا رد ددجم ناکسا یارب یس .ما .یس .یآ رد امش رگا
 هدومن تفایرد یدر ۀمان اما و ،دیا ھتشاد ھبحاصم اکیرما ۀدحتم
 یقوقح یاھ تدعاسم دنناوتب نکمم پر یآ نامزاس یالکو ،دیا

  .دنیامن ھئارا امش یارب ار ناگیار
 
رد ار یا ھبحاصم امش زا اکیر  یس .ما .یس .یآ ھب ما ۀدحتم تالایا تلود ھک د یتسا یا هدنھانپ امش ھک یتروص رد

 دروم هدش ھتفرگ میمصت ات دینک اضاقت دیناوت یم امش ،تسا هدش در امش ۀدنورپ نکیل و ھتفرگ ددجم ناکسا روظنم
90  یالکو .دیھد ماجنا ار یدر خیرات زا زور  نایرج رد دیناوت یم ار اضاقت نیا .دریگ رارق ددجم یسررب و ینیبزاب

زاس رد .دنیامن تدعاسم ناگیار روطب رظن دیدجت یارب اضاقت ۀمان ھئارا و ھیھت رد ار امش دنناوت یم پر یآ نام
90  کمک ار امش میناوتب مھ زونھ نکمم ام ،تسا هدش یرپس امش یدر یا ھمان خیرات زا زور  زا رتشیب ھک یتروص

  .مینک
 

 
 سردآ ھب أفطل ،دیئامن تدعاسم یاضاقت پر یآ زا دیھاوخ یم امش رگا

info@refugeerights.org دیتسرف ھب لیمیا. 
 

 کیفارگویب تامولعم ،دوخ ۀدنورپ دروم رد یرصتخم حیضوت کی أفطل ،دیتسرف یم پر یآ نامزاس یارب ھک لیمیا رد
دروم رد  رد أفطل .دیرادب ھئارا ار تسا هداتسرف امش ھب اکیرما تلود ھک یدر ۀمان زا ریواصت و ،شیوخ ۀداوناخ و دوخ

  .دوش یم هداتسرف "پر یآ نامزاس هوزج خساپ ھب نیا" دیسونب ار ھلمج نیا دوخ مایپ عورش
 

 یرتشیب تامولعم امش زا و دش دھاوخ سامت رد امش اب پر یا نامزاس دنمراک کی دھاوخ ایوج امش یا هدنورپ دروم رد
 ھئارا یارب یاھ اضاقت زا یدایز دادعت ھکنوچ ،نکیلو .ریخ ای میئامن کمک ار امش میناوت یم ام ایآ ھک دوش هدید ات دش
 یالکو .میوش سامت رد امش اب ام ات دریگ ربرد ار نامز ھتفھ ھس تدم تسا نکمم ،مینک یم تفایرد ام ار اھ تدعاسم

پر  هدننک نیمضت لیمیا نداتسرف .دنناوت یم هدرک کمک هژیو طیارش رد ار دارفا زا دودحم دادعت کی أفرص یآ نامزاس 
  .دش دھاوخ ھئارا یقوقح یاھ تدعاسم امش ھب ھک تسین نیا

 
90  رد .دیشکن راظتنا ینیبزاب یارب اضاقت یا ھمان ھئارا رد أفطل ،تسا ندش مامت ھب کیدزن هزور  دعوم ھک یتروص رد

 در نکمم امش ینیبزاب یارب اضاقت یا ھمان ،دیئامن ھئارا هدش نییعت دعوم زادعب ار دوخ یھاوخداد امش ھک یتروص
  .ددرگ

  


