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ثیَشةكي
بةریَز ثةناخواز،

مافي  دانثیَداني  ریَكاري  دةربارةي  یة  سةرةتایي  زانیاري  ثیَشكةشكردني  ئامانجي  نامیلكة  ئةم 
ثةناخوازي لة كوماري باكوري مةسةدونیا.

طرنطي ئةم نامیلكة لةوةدایة كة تو دةضیة نا والتیَك وةك ثةناخواز كة رووبةرووي راستیةكي 
نوَى و نةزانراو دةبیتةوة. بةردةست خستني زانیاري تةواو لةطةل زانینت لةسةر:

لةوانةیة هةندیَك لةم ثرسیارانة روون نین بَوت، لةبةر ئةمة هیوادارین ئةم نامیلكة یارمةتیت بدات 
بو دوزینةوةي والمي ئةو ثرسیارانةي كة ثیَمانوایة طرنطن بو ثةناخوازان وة ثةیوةندیدارن بة 

ریَكارةكاني ثةناخوازي.

لةبةر هةمان شت ئةم نامیلكة ئةدریَس و ذمارة طرنطةكانت ثیَشكةش دةكات بو دانانت لةسةر 
ریَطاي راست.

ثةناخوازي ضیة،
وة ضون ولةكوَى نیازت دةردةبري بو ثیَشكةشكردني ئةثلیكةیشني دانثیَداني مافي 	 

ثةناخوازي؟
ضونیةتي ثیَشكةشكردني ثةناخوازي؟	 
شویَني ثیَشكةشكردن	 
ماف وئةركةكانت وةك ثةناخواز	 
ریَكارةكاني دانثیَدان بة مافي ثةناخوازي	 
بریارة ثةیوةندیدارةكان بة ئةثلیكةیشني ثةناخوازیت	 
مافي ثیَداضوونةوةي دادوةري	 
ضاودیَریكردني كةسة خاوةن ثیَداویستي تایبةتیةكان.	 

یارمةتي دةرت دةبیت بو دانانت لةسةر ئاراستةیةكي تةواو
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ثةناخوازي ضیة؟

باكوري مةسةدونیا  نیَودةولةتي یة كة لةالیةن كوماري  ثاراستنیَكي  مافي ثةناخوازي 
دةدریَت بو ئةمانةي خوارةوة:

ثةیماننامةي 1951 	  ثیَي  بة  ثةنابةر  هةیة،  یان  ثةنابةري  باري  كة  كةسانةي  ئةو 
دةربارةي باري ثةنابةران و ثروتوكولي 1967 تایبةت بة باري ثةنابةران.

ئةو كةسانةي لة ذیَر ثاراستني الوةكین.	 

ئةو كةسةي كة باري ثةنابةري هةیة ئةو بیانیة یة كة ترسیَكي رةواي هةیة لة ضةوساندنةوة لة 
ئةطةري نةذاد، ئایین، نةتةوة، ئةندامیةتي لة طروثیَكي كومةالیةتي دیاریكراو یان راي سیاسي 
رادةستي  خوي  ترسة  ئةم  لةبةر  نایةویَت  یان  ناتوانیَت  وة  نیشتةجیَیة  والتةكةي  لةدةرةوةي  كة 
والتةكةي بكات بو ثاراستن، یان ئةو كةسةیة كة رةطةزنامةي نیة وة لة دةرةوةي ئةو والتةیة كة 

ثیَشتر لیَي نیشتةجیَبوو كة ناتوانیَت یان نایةویَت لةبةر ئةم ترسة بطةریَتةوة بو ئةم والتة.

هةذمار  ثةنابةر  وةك  نیة  توانادا  لة  كة  یة  بیانیة  ئةو  دایة  الوةكي  ثاراستني  لةذیَر  كةسةي  ئةو 
ثیَدةدات  ریَطةي  وة  دةدات  ثةناخوازي  مافي  بة  دان  مةسةدونیا  باكوري  كوماري  بةالم  بكریَت 
لةسةر خاكي ئةو والتة بمیَنیَتةوة، ضونكة بنةما سةرةكیةكان هةیة كة باوةر بكریَت ئةو كةسة 
لیَي  كة  والتةي  ئةو  طةرایةوة  كة  رةطةزنامة  بَي  كةسة  ئةو  یان  والتةكةي  طةرایةوة  ئةطةر 
توند) سزایي كوشتن،  ئازارداني  بة  ئةبیَتةوة  ئةوا رووبةرووي مةترسي راستةقینة  نیشتةجیَبوو 
لةسیَدارةدان ،ئةشكةنجةدان، مامةلةي نامروظانة، سوكایةتي ثیَكردن یان سزادان، هةرةشةكردني 
كةسایةتي ذیاني مةدةني یان كةسي لةسةر بنةماي توندوتیذي رةطةز ثةرستي لة رةوشي ملمالنیي 

نیودةولةتي و ناوخویي ضةكدار.

ئايا زانياريت هةية لةسةر ئةم تيرمة، ماناي ضية و بةكَى ئةدريَت؟
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ضون و لةكوَى 
نیازت دةردةبریت بو 

ثیَشكةشكردني ئةثلیكةیشني 
دانثیَداني مافي ثةناخوازي؟

كةسي بیاني لة خالي تیَثةر بووني سنوري یان لة ناو كوماري باكوري 	 
مةسةدونیا ئةتوانیت نیازي بو ثیَشكةشكردني ئةثلیكةیشني دانثیَدان بة 
مافي ثةناخوازي دةرببریَت بة شیَوةي زارةكي یان بة شیَوةي نوسراو 

لة بةردةم ئةفسةري ثولیس لة وةزارةتي ناوخو.

بو 	  دةكـــات  تایبةتت  فةرمانبةري  رةوانـــةي  ثولیس  ئةفسةري 
ثیَشكةشكردني ئةثلیكةیشني ثةناخوازي لة ماوةي 27 كاتذمیَر.

ئةطةر ئةمةي لةسةرةوة ئةنجام نةدةیت ئةوا بة ثیَي ئة ریَنماییانةي كة 	 
بةسةر بیانیة كاندا جیَبةجَى دةكریَن مامةلةت لةطةل دةكریَت.
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ثةناخواز ئةو كةسة بیاني یة یة كة داواي ثاراستن لة كوماري باكوري 	 
مةسةدونیا دةكات و ئةثلیكةیشني ثیَشكةش كردووة بو دانثیَدان بة مافي 
مافي  دانثیَداني  ثروسةي  لة  نةدراوة  كوتایي  بریاري  كة  ثةناخوازي 

ثةناخوازي.

بكات 	  ثیشكةش  ثةناخوازي  مافي  دانثیَداني  بو  داوا  دةبیَت  ثةناخواز 
كاتي كة دیَتة ناو خاكي كوماري باكوري مةسةدونیا.

داخوازةكة دةبیَت بو ثولیسي سنور دیار بكریَت یان نزیكترین بنكةي 	 
ثةناخوازي.  بةشي  و  بیانیان   ثیَشوازیكردني  سةنتةري  ثولیس، 
بنكةي  یان  ثةناخوازان  بةشي  بو  دةبیَت  لةطةلت  ثولیس  ئةفسةري 

ثیَشوازي ثةناخوازان.

ضاوثیَكةوتني 	  خــوازي  ثةنا  ئةثلیكةیشني  كردني  ثیَشكةش  ثاش 
سةرةتایي ئةنجام دةدریَت.

ئةو ثةناخوازةي كة لة سنوري كوماري باكوري مةسةدونیا نیشتةجیَیة 	 
دةبیَت ئةثلیكةیشن لة بةشي ثةناخوازي ثیَشكةش بكات.

بة شیَوةي زارةكي 	  بكریَت  ثیَشكةش  دةبیَت  ثةناخوازي  ئةثلیكةیشني 
توانادا  لة  ئةطةر  وة  مةسةدونیا،  زماني  بة  نوسراو  شیَوةي  بة  یان 
نةبوو ئةوا بة زماني رةسةن، لة هةندیَك زماني بیاني كة بةشیَوةیةكي 

هاوبةش بةكار دیَت یان بة زمانیَك كة ثةناخواز لیَي تیَبطات.

شویَن و ضونیةتي 
ثیَشكةشكردني 

ثةناخوازي:
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مافةكانت ضین وةك 
ثةناخواز؟

خزمةتطوزاري تةندروستي سةرةتایي و ضاودیَري كومةالیةتي.	 
خزمةتي یاسایي بَي بةرامبةر و وةرطیَر.	 
كاركردن لة ضوارضیَوةي سةنتةري ثیَشوازي.	 
نیشینطة و شویَني نیشتةجیَبوون.	 
خویَندن.	 
ئازادي طواستنةوة.	 

دوایي ثیَشكةشكردني ئةثلیكةیشن ئةم مافانةي خوارةوةت هةیة:

ثةیوةندي  ئةتواني  ثةناخوازیَك  وةك  ئةمانة،  سةرةراي 
مةبةستي  بة  بكةیت  ریَكخراوةكان  و    UNHCR بة 
ثیَشكةشكردني یارمةتي یاسایي لة ثروسسي ثةناخوازي.
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ئاكنجيبوون لة سةنتةري ثيَشوازيكردن يان ئةو شويَنانةي كة لة اليةن 	 
وةزارةتي كار  وكاروباري كومةاليةتيةوة بو نيشتةجيَبوون دياري 
كراون، و جَي نةهيَشتني شويَني دياريكراو بة بيَي ئاطاداركردنةوةي 
اليةني ثةيوةنديدار  يان بيَي وةرطرتني مولةت ئةطةر ثيَويست بوو.

مافي 	  دةربريني  لة  ثةيوةنديدارةكان  اليةنة  لةطةل  هــاوكــاري 
كةسي،  زانياري  ثيَشكةشكردني  دةربارةي  بةتايبةتي  ثةناخوازي، 
رادةستكردني ناسنامة و دوكيومينتةكاني ديكة كة لةالتة، ثةنجةمورت 
وةربطيريَت، ثشكنيني جةستةيي و كةلوثةلةكانت بكريَت، و ثشكنين 
باكوري  كوماري  بو  هاتووي  ثيَيي  كة  بكريَت  ترومبيَلة  ئةو  بو 
مةسةدونيا، و ثيَشكةش كردني زانياري دةربارةي مولك و داهاتت.

فاكسينة 	  و  ثزيشكي  ضاوديَري  ثزيشكي،  ثشكنيني  ئةنجامداني 
ثشتطويَخراوةكان.

شويَنةكاني 	  يان  ثيَشوازي  سةنتةري  ريَنماييةكاني  لة  ريَزطرتن 
ديكةي نيشتةجيَبوون كة دانراوة لةاليةن وةزارةتي كار وكاروباري 

كومةاليةتي وئةنجامنةداني هةلسوكةوتي توندوتيذي.

ئةركةكانت ضین وةك 
ثةناخواز؟



10

بةشي  وتوماركردن،  ثةناخوازي  ئةثلیكةیشني  ثیَشكةشكردني  دواي 
ثةناخوازي ذوانیَك بو ضاوبیَكةوتن دادةنیَت.

لة بةرذةوةندیت دایة كة هاوكار بیت لةطةل بةشي ثةناخوازي وهةموو 
هویةوة  بة  كة  شتانةي  ئةو  و  بدةي  نیشان  راستیةكان  و  دوكیومینت 
داواي ثاراستني نیودةولةتي لة كوماري باكوري مةسةدونیا دةكةي، و 

ئةو ئةطةرانةي كة وادةكةن نةتواني بطةریَیتةوة والتةكةت.

كة  زانیاریانةي  ئةو  هةموو  كة  بةوةي  ملكةضة  ثةناخوازي  بةشي 
وةریان طرتووة بةو ثروسیسة بة نهیَني بهیَلنةوة و نابیَت لةطةل هیض 

الیةنیَكي والتةكةت شةیري بكات.

لةكاتي ضاوثیَكةوتن ئةم مافانةي خوارةوةت هةیة:

وةرطیَر	 

ضاوبیَكةوتنت لةطةل بكریَت لةالیةن كةسیَكي كاربةدةستي هةمان رةطةز.	 

لةكاتي ضاوبیَكةوتن دةبیَت تیَبینیةكان هةلبطیریَن.

داوایةكةت  ئةوا  بةهانة،  بةبَى  نةبوویت   ئامادة  دیاریكراو  لةكاتي  ئةطةر 
دةذمیَردریَت راكیَشراو و ریَكارةكان رادةطیریَن.

ریَكارةكاني دانثیَدان  بة 
مافي ثةناخوازي
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ئةو بریارانةي 
ثةیوةندیدارن بة 

ئةثلیكةیشني ثةناخوازي
بة ثیَي ئةو راستي و بةلطانةي كة لةكاتي ریَكارةكان داریَذراوة دةبیَت ثیَشبیني ئةم بریارانة بكةیت:

دانثيَدان بة:
باري ثةنابةري، یان	 
باري ثاراستني الوةكي	 

رةتكردنةوةي ئةثليكةيشني 
دانثيَداني مافي ثةناخوازي.
بة  دراوة  كة  بریارةي  ئةو 
ئةثلیكةیشني  رةتكردنةوةي 
ــیَـــت  ــوازي دةبـ ــ ــاخ ــ ــةن ــ ث
رةتكردنةوة  ئةطةرةكاني 
هةروةها  كرابیَت،  دیاري 
ــةر  ــةس ئـــامـــوذطـــاري ل
كة  یاسایي  راستكردنةوةي 

ئةتواني بیكةیت.
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و  دانثیَدان  بة  درا  ئةثلیكةیشنةكةت  لةسةر  بریار  ئةطةر 
هةذماركراي وةك ثةنابةر، ئةوا ئةو مافانةي خوارةوةت دةبیَت:

لةهةمان كاتدا تو هةمان ماف و ئةركةكاني هاوالتي كوماري 
باكوري مةسةدونیات هةیة جطة لة:

مافي نیشتةجیَبوون بو ماوةي سَى سال بة الیةني كةم.	 

تا دوو 	  دیاریكراو،  بو ماوةیةكي  نیشتةجیَبوون  یةكةي  مافي 
سال.

مافي ثاراستني كومةالیةتي.	 

مافي ضاودیَریكردني ثاراستني تةندروستي.	 

مافي دةنطدانت نیة.	 

ناتوانیت ضاالكي ثیشةیي ئةنجام بدةیت، دابمةزریَیت، كومةلة 	 
ثیَداویستي  ضونكة  بكةیت  دروســت  سیاسي  ثارتیَكي  یان 
یاسایي هةیة كة ئةو كةسةي ئةو كارانة بكات دةبیَت هاوالتي 

كوماري باكوري مةسةدونیا بیت.

ضي دةطوزةریَت ئةطةر 
باري ثةنابةریت ثیَدرا؟
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ئةطةر بریار لةسةر ئةثلیكةیشنةكةت درا بة دانثیَدان بو كةسي 
لةذیَر ثاراستني الوةكي ئةوا ئةو مافانةي خوارةوةت دةبیَت:

ئةطةر ئةثلیكةیشني ثةناخوازیت رةتكرایةوة  ئةمة كوتایي بابةتةكة نیة،
مافي ئةوةت هةیة كة:

مافي نیشتةجیَبووني كاتي كة بو یةك سال دةبیَت و دةكریَت 	 
دریَذبكریَتةوة.

مافي یةكةي نیشتةجیَبوون بو ماوةي دوو سال.	 

مافي ثاراستني كومةالیةتي.	 

سكوبجي 	  كارطیَري  دادطاي  لة  ثةناخوازي  بةشي  بریاري  تیَهةلضوونةوةي  داواي 
Skopje لة ماوةي 30 روذ، لة روذي طةیشتني بریارةكة لة كاتي ریَكارة ئاساییةكان.

سكوبجي 	  كارطیَري  داطاي  لة  ثةناخوازي  بةشي  بریاري  تیَهةلضوونةوةي  داواي 
ریكارة  كاتي  لة  بریارةكة  طةیشتني  روذي  لة  روذ،   51 مــاوةي  لة   Skopje

خیَراییةكاندا.

بریاري 	  دادطا  كاتةي  ئةو  تا  مةسةدونیا  باكووري  كوماري  لة  جیَبوون  نیشتة  مافي 
كوتایي دةدات وة نابیت لة والت دةربكریَي.

ضي دةطوزةریَت ئةطةر باري كةسي 
لة ذیَر ثاراستني الوةكیت ثیَدرا؟

ضي دةطوزةریَت ئةطةر ئةثلیكةیشني 
ثةناخوازیت رةتكرایةوة؟
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ضي دةطوزةریَت 
ئةطةر لة ضیني خةلكة 
بةرطة نةطرةكان بووي؟

ئةطةر بةشیَك بووي لة كومةلةیةك كة ئةمانة لة خو دةطریَت،

نةوجةواناني بَي سةمیان، الوازي ئةقلي، نةبووني تواناي ریَكاري، خاوةن ثیَداویستیة تایبةتةكان 
بةثیَي یاساي خیَزاني ئةوا بة زوترین كات ضاودیَریَكت بو دابین دةكریَت.

نيَودةولةتي،  ثاراستنةكاني كاتي و  ياسا لةسةر  لةكاتي جيَبةجيَكردني 
ثيَداويستية تايبةتةكان دةبيَت لةبةرضاو وةربطيريَت.

كةساني بةرطةنةطر ئةمانةن:
كةساني تواناي ریَكاریان نیة.	 
نیَوجةوانان.	 
نیَوجةواناني بَي سةمیان.	 
كةساني خاوةن باري تةندروستي خراث.	 
كةساني تواناي طةشةكردنیان نیة.	 
خةلكي بةتةمةن.	 
ئافرتي سكثر.	 
دایك یان باوكي بةتةنیا لةطةل منداالن.	 
قوربانیاني بازرطاني كردن بة مروظ.	 
تري 	  شیَوةكاني  یان  دةستدریَذي،  ئةشكةنجةدان،  توشي 

یان  خةلكاني  توند  جةستةیي  و  ــي  دةروون توندوتیذي 
دةستدریَذي سكسي.

كةساني كةمئةندام.	 
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زانیاري دةربارةي 
ریَكاري ثةناخوازي

ناوخویي ئةو الیةنةیة كة  لة وةزاتي كاروباري  ثةناخوازي  بةشي 
ئةثلیكةیشني ثةناخوازي ئةنجامدةدات و جیَبةجیَي دةكات.

ــارةي  دةرب بكةیت  ثةناخوازي  بةشي  بة  ثةیوةندي  هةیة  مافت 
داوایةكةت.

بةشي ثةناخوازي ئوفیسي لة بنكةي ثیَشوازي هةیة.

لة  دةدةن  ئةنجام  ثةناخوازیت  ریَكارةكاني  ــذكــارةكــانــي  راویَ
بالةخانةكاني بنكةي ثیَشوازي ئامادةن لة روذاني هةفتة.

لة روذي ثیَشوازیكردن ئةتواني سةرةداني راویَذكاران بكةیت و قسة 
لةسةر هةموو بابةتةكاني ریَكاري ثةناخوازیت بكةیت.



16

ناوونیشان و ذمارة 
تةلةفونة طرنطةكان

لة كاتي ثيَشكةشكردن بو دانثيَدان بة مافي ثةناخوازي
وةزارةتي ناوخو

بةشي ثةناخوازي 

تةلةفون. 
Goce Delcev no.9,1000 Skopje (MTV-Building(

یان لة

هةر بنكةیةكي ثولیس

لة كاتي ثیَشكةشكردن بو ثیَداضوونةوةي دادوةري:

دادطاي كارطیَري لة سكوبجي

تةلةفون. 3203-200 )2 389)
Orce Niklov bb, 1000 Skopje

عند تطبیق عن أماكن السكن والرعایة الصحیة:

بةشي ثةناخوازیو هاوكاري مرویي و كوضبةران، وةزارةتي كارو 
كاروباري كومةالیةتي

تةلةفون. 3106-371 )2 389)
Dame Gruev 14, 1000 Skopje

مركز استقبال طالبي اللجوء فیزبكوفو 
V. Visbegovo – سةنتةري ثیَشوازیكردن بو ثةناخوازان

تةلةفون.2600-221 )2 389)
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ئةطةر ثیَویستیت بة هاوكاري یاسایي هةبو: 

وةزارةتي دادوةري
Dimitrie Chupovski 9, 1000 Skopje 

http://www.pravda.gov.mk/

ئةطةر ويستت ثةيوةندي بة UNHCR بكةيت:
نوسينطةي UNHCR لة سكوبجي
Urosh Djudovich 2a, 1000 Skopje

.تةلةفون  3118-641 2 )389)

mcdsk@unhcr.org  ئیمةیل:
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