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  ناتسناغفا ھب شیرتا زا
  ناتسناغفا ھب یرابجا ناگدش جارخا دروم رد قیقحت

 

3دنز دهاوخ - ,ک ره کش نود#"
4

3دنز ?<اج رد ،دشا# هتشاد مارآ 
4

3دنز و دنک لFصحت و راB دناوتب هک دنک 
4

 
 * )ناقهد( ".دوب نم ?<اQور دصقم شLMتا .دزاسI دHدج

 زا ەدش در ناoQجهانپ زا lورگ 2021 لاس یروfgف ەام 23 خــــQرات ه# تسا رارق ،ی\]I قوقح یاه W<ارگن دوجو ا#
 دروم رد ار ��Fقحت (VIDC) اناQو |لملا xyWب یراwمه و وگتفگ توتیrسqا .دنوش ەدنادرگزا# ناتسqاغفا ه# شLMتا

 دنور�ش 16 ا# قیقحت نیا رد .تسا ەداد ماجنا ناتسqاغفا ه# یرا�جا تشگزا# زا س� نا� ەدش جارخا تFعضو
 ،2020 لاس fgمات�س ەام ات چرام ەام زا ،دنا هتشگزا# ناتسqاغفا ه# شLMتا زا 2020 و 2015 یا�لاس xyWب هک ناتسqاغفا
 ه# (IOM) ترجا�م |لملا xyWب هسسوم هنا�لطواد تشگزا# همانرب قLQط زا ا�نآ رفن هس .تسا هتفرگ تروص ه�حاصم
 .دنا ەدش ەدنادرگزا# یرا�جا تروص# نا� ەدنوش ه�حاصم هFق# و دنا هتشگرب ناتسqاغفا

 |ع طسوت ناتسqاغفا ه# شLMتا زا یرا�جا نا�دش جارخا و بلطواد نا�دننک تشگزا# دروم رد قیقحت xyWلوا نیا
 حلص و هعسوت �<اقFقحت نامزاس یراwمه ا# (VIDC) اناQو |لملا xyWب یراwمه و وگتفگ توتیrسqا رد رواشم ،دمحا
 نا�دننک تشگزا# ت�f Qا نوچ .تسا ەدش ماجنا )ADA( شLMتا �Wاشکنا ەرادا �ام تHامح ه# و ل#اB رد ناتسqاغفا
 ەدش زکرمتم درم نا�دننک تشگزا# یور قیقحت نیا نLQبانب ،دنهد - لFکش¡ اهدرم ار شLMتا زا یرا�جا اH بلطواد
  .تسا

 ور¤ور ا�نآ ا# ناتسqاغفا ه# تشگزا# زا س� ناoQجهانپ هک تسا ?<اه شلاچ و تارطخ ەدنهد ناشq اه ه�حاصم هجrFن
 ؟تس¦چ ەرا¤ود ِترجا�م لماوع ؟تس¦چ ماغدا یاه شلاچ نf�Qگرزب .دنوش -

  تنوشخ ش+ازفا :1 شلاچ 

"Hاغفا  هک مدوب هلاس کqناونع ه# ەرا¤ود و مدوب ەدرک کرت ار ناتس Hلوئسم .متشگرب ەدش جارخا کxyW تروپید 
 ترافس ل#اقم رد هک ،گرزب هلمح کH ا# نا�لاط ،مHدFسر ل#اB ?<اوه نادFم ه# هکFنامز .دندرک lارمه ل#اB ات ارم
 ەدش هکوش نم .دندوب ەدش ²خز و هتشک رفن دص جنپ زا ش¦ب .دندرک ?<اریذ¯ ام زا ،داد خر ل#اB رد ناملآ
 )ردان(  ".مدوب

 زا س� ¶خش تFنما هنوگچ هک تسا هنومن کH 2017 لاس رد ل#اB رد ەا�دورف ه# ندFسر ما³نه ردان ه¤Lجت
 فده ،دنوش ور¤ور یراحتنا هلمح ا# هک دنراد ار نیا سرت نا�دننک تشگزا# .ددرگ - رثاتم ناتسqاغفا ه# تشگزا#

  .دنوش ەدو¤ر راwتیانج یاهدنا# طسوت مه اH و دنfyگ# رارق نا�لاط هلمح

 ,¦طانقم یاه نیام زا الاح نم .یوش هتشک اتح تسا نکمم ،یزاد¼fب نا�دنیا¤ر ه# هک \«ا# هتشادن لوپ رºا"
 )شواFس( ".دننا¾سچ - رتوم ه# نا�لاط هک مسرت -
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 .تسا ەدFیارگ تماخو ه# ور تعÂ ه# 2014 لاس رد |لملا xyWب یاهوfyن جورخ زا س� ناتسqاغفا رد �Àینما تFعضو
 و -اظنfyغ تافلت 2117 ،(UNAMA)  ناتسqاغفا رد للم نامزاس دادما تQرومام ،2020 لاس لوا ەام 9 رد اهنت

 لاس یروfgف 29 رد نا�لاط ەورگ و اLQwمآ ناFم حلص همانقفاوت هک تس¦لاح رد نیا .تسا درک تÉث ار ²خز 3822
  .تسا ەدFسر اضما ه# رطق رد 2020

 یداصتقا تسکش :2 شلاچ

 کمB و هعماج رد نا�دننک تشگزا# ەرا¤ود ماغدا یارب ، لمع رد اH ذغاB یور ، یا همانرب چیه ناتسqاغفا تلود"
 )سا�ع( ".درادن اهنآ ه#

 تامدخ ه# «�fسد و ت#اث دمآرد کH ندرک ادFپ یارب شالت دوجو ا# ،اهنآ رفن 13 ،ەدنوش ه�حاصم رفن 16 زا
3دنز لاس دنچ لFلد ه# اهنآ .دننکFم مرن هجنپ و تسد یداصتقا تالwشم ا# ،Íامتجا

4
 ط#اور و ناتسود ،شLMتا رد 

 ناش تFعضو ا# هسÎاقم رد اهنآ |غش و Íامتجا تFعضو .دنا ەداد تسد زا ار ناتسqاغفا لخاد رد ناش Íامتجا
 ار نا¤fyWم روشک رد دوخ یاه تراهم دوبهب اH لFصحت همادا یارب �Àصرف اهنآ ارQز ،ەدش رت بارخ ترجاهم زا ل�ق
 دننام شا روشک ه# تشگزا# زا س� یداصتقا تالwشم ،ربا# دننام ،نا�دننک تشگزا# زا ÑWرب یارب .دنا هتشادن
 .تسا "مخز یور رب کمن ندFشا¯"

 یاهروشک رگHد و ناملآ ،شLMتا زا هک W<اسک .تسا تروپید زا س� شلاچ نLQت تخس یداصتقا تالwشم"
 )ربا#( ".دنوش - هناوید یداصتقا تالwشم لFلد ه# دنوش - جارخا ?<اÒورا

 ل#اÔ ه# دورو ما³نه اهنآ .تسا �fهب اتÓسq ،دنا هتشگرب هنا�لطواد تروص# هک نا� ەدنوش ه�حاصم یداصتقا تFعضو
Iهتس ÔمÕ? مآ رلاد 3000 دودحLQwب هسسوم زا ار ?<اxyW ترجاهم |لملا IOM)( ردÖنیا مهنآ ا# .دنا ەدرك تفا Iهتس 
BمÕ #رازا# و هعماج رد اهنآ ەرا¤ود ماغدا ه Bرا Bمf� فمFلد ه# ەورگ نیا .تسا ەدوب دFو تموکح ا# ناش تاطا�ترا ل 

 :تسا ەدوب ەارمه هنØQه ا# ناش راB نیا هک ،دننک ادFپ H²اد راB دنا هتسqاوت |حم نارادمتساFس

 ار وت ،دنrسqاوتن ەدش عنام رºا .دنوش تعنام هک دننک - ششوک نا�لاط ،ÀWک راB ناتسqاغفا تموکح یارب رºا"
ک -

Û
 - رب ەدنز هک منادFمن ،مور - نوfyب هناخ زا هکFنامز حبص .متسه ور¤ور لwشم نیا ا# ەزور همه نم .دنش

 )شواFس( "Üهن اH مدرگ

  Dامتجا ط@اور نداد تسد زا :3 شلاچ

 ".دنا ەدرک کرت ار روشک اH دنا ەدش هتشک اH مناتسود زا یراFسI .مرادن Íامتجا ط#اور هتشذگ لثم نم"
 )ناقهد(

 |حم عامتجا و ەداوناخ ا# اهنآ زا 3دنا دادعت .دنراد ه#اشم تالwشم دنا هتشگرب ناتسqاغفا ه# هکFناسک همه LQxgWقت
 ²ن �Àینما تالwشم ربانب و دنراد رارق نا�لاط ل�fنک رQز الاح هک دنrسه �<اHالو زا اهنآ زا ÑWرب .دنrسه طا�ترا رد ناش
 کH ناتسqاغفا ،دارفا هتسد نیا یارب .دنrسه ناتس�ا¯ اH ناریا دلوتم نا�دنوش ه�حاصم زا رفن جنپ .دننک رفس دنناوت
  .دنا ەدàFش اه هناسر شرازگ اH ردام و رد¯ یاه ناتساد زا طقف نآ دروم رد هکFیاج ،دوش - ەدرمش هناF³ب روشک
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3دنز ناریا رد هک مرد¯ ه# )...( ،مدFسر ل#اB ه# هکFنامز ،2017 لاس رد"
4

 ار دوخ تFعقوم .مدز گنز درک - 
 ه# اجنآ زا ارم و دHاFب هک داتسرف شا H²دق ناتسود زا HÕ ه# ارنآ مرد¯ .مدوبن دل# ار ل#اB نوچ مداتسرف شÎارب

3دنز شا تسود هناخ رد نم ،دمآ ناریا زا مرد¯ هکFنامز ات .دfgب شا هناخ
4

 ه# شدوخ ا# ارم و دمآ مرد¯ .مدرک - 
 )ردان( "درب ناریا

  گنن و مFG :4 شلاچ 

3رزب گنن نیا .ما ەدش تروپید نم نوچ ،درادن تسود ارم ما ەداوناخ"
4

 .ما ەدش تروپید شLMتا زا هک تسا 
 ه# هتسIاو مه نم ÜمچFه ÜدàFیÓب ارم .دتسرف - شا مناخ و دنزرف چنپ یارب لوپ و دنک - راB ناریا رد مردارب
  )ربا#( "Üمتشاد - دمآرد عبنم کH مدوخ شاB .متسه مردارب

Â\اش گنن و مHگرزب دf�Qشم نwامتجا لÍ اور و>W #سه ور¤ور نآ ا# یرا�جا نا�دش جارخا هک دشاrه�حاصم مامت .دن 
 ،"ماãان" مشچ ه# اهنا ه# مدرم .دنا ەدرک ه¤Lجت ار لwشم نیا یوحن ه# ناتسqاغفا ه# ناش تشگرب نامز زا نا�دنوش
  .دننäب - "مرجم" اH و "�<روپید"

 ارچ هک دنسرپ - نم زا مHاهانشآ .مراد شoMش¡ و یدردÂ ەراومه ،ما ەدش ەدنادرگ زا# روشک ه# هک نامز زا"
 یانعم ه# ندش ترویپد ا�نآ یارب .مشا# ەدش مرج مادک بکترم نم دHاش هک دننک - رکف ا�نآ Üما ەدش تروپید
  )ەزمح( ".تسا مرج باwترا

 ەراRود ِترجاهم لماوع

 .دنناد - ناتسqاغفا ەرا¤ود کرت |صا لFلد ار روشک رد �Àینما تFعضو ندش رت مFخو نا�دنوش ه�حاصم

 و ��fانرطخ fyسم نیا هک مناد - نم .تفرگ مهاوخ ش¦پ ه# ەرا¤ود ار اÒورا ه# ترجا�م راوشد fyسم نم"
 رطخ رپ fyسم نم ،راظتنا نیا یاج ه# .متسه گرم رظتنم طقف ناتسqاغفا رد اما .تسا ل�ق زا رتراوشد
 )è4لز(" .درک مهاوخ ç ار ]ترجا�م[

 - نا� ەدنوش ه�حاصم زا رفن ەدزاH .تسا ەرا¤ود ترجاهم یارب رگHد ەدمع یاه شلاچ زا HÕ یداصتقا تسکش
3دنز نآ رد هک ار یا هناخ و ،تارهاوج ،رتوم ، xyWمز اهنآ هک دنoQگ

4
 دوخ ماوقا و ناتسود زا اH دنا هتخورف دندرک - 

 رازه نیدنچ رب غلا# هک ار اه ضرق نیا دنناوتب اÒورا رد ندش اج#اج ضحم ه# هک دندوب راودFما اهنآ .دنا هتفرگ ضرق
 ەدزاH ناFم زا .دنrس¦ن ناش یاه ضرق تخادرپ ه# رداق رگHد اهنآ ،تروپید زا س� اما .دننک تخادرÒزا# ار دشا# - وروی
 .دننک کرت ار ناتسqاغفا هک دندوب ەدرک شالت را# نیدنچ ًال�ق اهنآ رفن تفه ،رفن

3داوناخ تراجت کH ام"
4

 هنØQه ات متفرگ ضرق لوپ fyWن براقا زا .مFتخورف مرد¯ رتوم ا# ەارمه ارنآ هک مrFشاد 
  )ربا#( ".متسه رادضرق ا�نآ زا مه زونه .مشا# هتشاد ار ترفاسم
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  تاداهنشUپ 

 ار اه ەدش تروپید درد هکFنامز ات .دنàیÓب ناش دوخ نامشچ ا# ار ناتسqاغفا تFعضو دنیاFب دHا# شLMتا تاماقم"
  )دسا( ".دنم�ف# دنناوت ²ن ،دننکن سح

  :تس-ن نما ناتس&اغفا

 ه# تÉسq ،لاحات 2001 لاس رد نا�لاط طوقس نامز زا .دنک xyWمات ار نادنورهش تFنما دناوت ²ن ناتسqاغفا تموکح
 نا�دش جارخا یارب نما یاج ناتسqاغفا ،هجrFن رد .دنا ەدرک ادFپ طلس¡ ی�fش¦ب قطانم ه# نا�لاط ،رگHد نامز ره
 هنوگره تشادرظن رد نود# ،ار ناتسqاغفا ه# اه ناغفا ندنادرگزا# رتوز هچ ره دHا# شLMتا تلود .تس¦ن یرا�جا
  .دنک فقوتم ،ناتسqاغفا و اÒورا هHداحتا ناFم همانقفاوت

  :دوش ەداد شABتا رد را= ەزاجا د8ا0 نا67ج4انپ ه0

3دنز و ،لFصحت و مFلعت ،راB رازا# ه# ناoQجهانپ «�fسد
4

 - رداق ار نا�دننک تشگزا# ،شLMتا رد «اFس Íامتجا 
 W<اور و یداصتقا یاهراشف دناوت - راB نیا .دننک ەدافتسا ناتسqاغفا ه# تشگزا# زا س� ناش یاه تراهم زا هک دزاس
  .دهد شهاB ار اهنآ

  :ناتس&اغفا رد ەدننک تشگزا0 دارفا یارب KLیامح متس-س داج8ا

 متس¦س کH ،نیاربانب .تس¦ن رادروخرب نا�دننک تشگزا# ه# رثوم کمB ?<اناوت زا ناتسqاغفا تموکح îWاح الاح رد
 ماغدا ەرا¤ود ناتسqاغفا راB رازا# رد دنناوتب نا�دننک تشگزا# همه ات دوش داجHا دHا# اهنآ ەرا¤ود ماغدا یارب �Àیامح
 دنا ەدوب اهنآ نا¤fyWم هک - شLMتا دننام – ەدننک تروپید یاهروشک هðل# ،هن ناتسqاغفا تموکح هفFظو اهنت نیا .دنوش
 شLMتا رد ناغفا یاروپساHد هعماج یاهداهن ا# ەارمه ،|خاد تاسسوم ،|لملا xyWب یاهداهن ا# دHا# و دشا# - fyWن

Õنهامه
4

 .دfyگ تروص 

 

 .تسا ەدش ەدافتسا راعتسم یاه مان زا قیقحت نیا رد *

 

 :سامت و تامولعم

 ەداfyWنف لFیاخFم
 (VIDC) اناQو |لملا xyWب یراwمه و وگتفگ توتیrسqا
 fanizadeh@vidc.org :سردآ لFمHا

 4167686 660 43+ :سامت ەرامش

 

 


