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انى انسيذ سئيس انجًٕٓسيخ انفشَسيخ   

 انى ٔصيش انخبسجيخ ٔانشؤٌٔ األٔسٔثيخ 
 

ْذَخ ألجم انًذَييٍ انسٕسييٍ في ادنت انزيٍ يؼبٌَٕ يُز أسجٕع يٍ انمصف انشذيذ يٍ  ال يٕجذلجم ػيذ انًيالد ثيٕو، 

 Amiral Grigorovitch ػششاد انضحبيب كم يٕو، يغ ٔصٕل انجبسجخ انشٔسيخ ٔانسٕسر يخهفبًا انطيشاٌ انشٔسي 

 أسض -ثحشنهسٕاحم انسٕسيخ، َخشى يٍ انٓجًبد انكجيشح انزي سزشٍ ثصٕاسيخ 

 ال ثالدِ أٌ نزِٕ أسدٔغبٌ انزشكي انشئيس أػهٍ ثيًُب رشكيب، حذٔد إنى  ًبالًا  انفشاس إنىانسٕسييٍ  انٕضغ ْزا يذفغ
. سٕسيب يٍ انالجئيٍ يٍ انجذيذح انًٕجخ ْزِ يٕاجٓخ رسزطيغ

 اإلَسبَيخ ثبنًسبػذح يزؼهك لشاس يششٔع ػهى ٔثكيٍ، يٕسكٕ جبَت يٍ اسزخذاو انفيزٕ أػمبة فئرأري ْزِ انزصؼيذاد 
زحذح  انًزحذح أليىلجم ا يٍانؼبثشح نهحذٔد  ًُ  انًُظًبد حزسد كًب "يخضيبًا  ُ »ْزا االسزخذاو انزر اػزجشرّ انٕاليبد ان

. يحزًهخ إَسبَيخ كبسثخ يٍ انحكٕييخ غيش

 انحفبظ ػهى انٓذَخ في يُطمخ وضًُذ ،األنًبَيخ انًسزشبسح جبَت إنى ،2018 اسطُجٕل في أكزٕثش 23 في انشئيس، انسيذ
. ٔانزشكي انشٔسي انشئيسيٍ ثيٍ سٕرشي في يسجمًاب ػهيٓب انزفبٔض رى انزيادنت ٔ

 ْٕالَذ فشاَسٕا ٔانشئيس ييشكم أَجيال انًسزشبسح دػذ ثشنيٍ، نمبء في أثُبء ،2016 ديسًجش 13 في حهت، يأسبح أثُبء
. كبسثخيٍ  انًذَييٍ يٍ اآلالف ػششاد أَمز يًب سٔسيب، ػهى"  أخيش َسبَيا إَزاس" فشض إنى

سيكٌٕ يٕلفبًا  . يًكٍ ٔلذ أسشع في ٔسيبثبرجبِ س لٕيخ يجبدساد ارخبر فشَسب ػهى يجت انٕصيش،انسيذ  انشئيس، انسيذ

. انسٕسييٍ ػهى انًذَييٍإثبدح  فيطشيمخ غشٔصَي  يطجك ثٕريٍ فالديًيشرذع  يششفبًا نفشَسب أال

 
 رمذيشَب ػٍ انزؼجيش انسيذ ٔصيش انخبسجيخ ٔانشؤٌٔ األٔسٔثيخ، انجًٕٓسيخ، سئيس انسيذ رزمجهٕا، أٌ َشجٕ

 
- CPSLD ٔديًمشاطيخ حشح سٕسيب أجم يٍ رجًغ 
- SCP  يُظًخ سٕسيٌٕ يسيحيٌٕ يٍ أجم انسالو 
- REVIVRE-  سٕسيب في اإلَسبٌ حمٕق ػٍ ٔانذفبع انالجئيٍ نذػى جًؼيخ . 


