
   
  

 

 

 ثاراستنا دوماهيك دلوبا ئاظَى 

 هةلمةتا بو زيَدةكرنا ئاطاييَن طرنكيا ئافىَ  

ًَ يت " ًَ ئتو جهكيَج خىث دضىيه", ئبف ريَذةسَي ريبو ًَ حى ئبف دظتحخىي, وةخخ ًَ  ,جتوذ جبسا مه ئتف سسخت ئبطتهذاسبىيىب؟ وةخخ وةخخ

ًَ دا .ئتو مبنيَج خى ببقطج دكتيه بى ئتو كتسبوت دريه دوبف طتسَي ئتف سسخت طتنتك طشوخش دبيج ربتسَي. وحبيببتث  ووىكت دوبف هبظيى

ًَ  بى ئتو كتسبوت دريه دوبف كبحيَه وتخىش و ئتوان كتسب كى حتدا نهبحيت كشن كى رمبنيَج خى  وئبواسكشوب وا بى هتسيَمب كىسدسخبو

. ًَ    نعشيشاق

ًَ ويفذةنتحً( و سيَكخشاوا )كبس دري بشسي بىون ويئيخبنً بى هب - ...بى شا ث)سيَكخشاوا  ربى ئتف هىكبس  يبويفذةونتحً( وسيَكخشاوا  –بتض

ًَ دا ًَ سيَكخشاويَج يبويفذةنذحً كبس دكتن ثطخطيشي يب ئبواسادوبف هتسيَم , ديَشابه بهتنمتحتكب بى ثبساسخىب )هبوكبسا كىيسب ويَىيجً(,ئتو س

 ًَ . ردسثيَك ًَ ًَ ظبن سيَكخشاوا ديَشابه بضيَذةكشوب ئبطبييَه يظب حتفج . ي هت 62ئبق هبوكبسيَه ثتيىةوذاس وئبطبييَه سبخهتمً دكبس دكتن رالي

. ثشوسسب وة دوبف كتمثب و ببريَشا كى ئبواسة نيَج ريه وهيج صاويه  ًَ ًَ سيَكيَج ثيَطشحى ًَ ربى وتصةعً كشوب ئبظ سيَكيَه ثبساسخىب ئبظ

ًَ ئبكىجيبىن.تكشوب ببضخشيه صاويىج طىوجبو دةسببسَي وهتسوةسب بى صاويه وضشوظ ًَ ئتو ري جيبواصة نجه كبحً ئبظ  

ًَ جتوذَي  ًَ  بتنكىكت وكخيَبببَيه بجيك دَي هيَىت بتالفكشن ديضايىكشيىب وربتس ظ نذيف هضس وثيَطىيبس جظبكً كى ئبصاسكيَص بىون ر طشفخ

. ًَ   ئبظ

 ًَ ًَ هتنمتث  هتس وةسب  بتضتك ًَ متصن رظ ديَهيَىت حىضكشوب خهتكً بخى ديَئيَختكشن, ئتوري بى ئبطبيكشوب ختنكً دوبف كتمثب وببريَشا ن

.ئبواسا حيَذا دريه و دةسيظتي دان  ًَ كى جيَكشوب سةسمب وكبكشوب نستس طشوكيب ئبظ  

ًَ بى ئ ًَ سيَكخشاوا دَي سابه بثيَطكت ضكشوب قتنمج سةسطً وفشجت و صبغب و وةسةقيَج سةةسم ًَ بى ئتوان س بواسا داكى دةسيظت بذةو

ًَ هتنمتث ًَ متيت كى ئتو ثبسيَضيه. داهيَىتس وخيبل وئتصمىوويَج خى ديبسكتن. وختنك بخى بتضتكت رظ ًَ يت ئتسك ًَ ريَذةسَي ريبو ربىو ئبظ  

يب  –وسيَكخشاوا )بىسهب  بى كبسببسيَه ئبواسا ئتف خطخت كبسَي نخبسَي ديبسكتث ظتبىوكشوب هتنمتحب دطتل سيَكخشاوا وتحتويَه يتكطشحىو 

ًَ ثتوةوذيذاس بى هتس سيَكخشاو هتوت ئبمبدةوت بى  ًَ هتنمتح ًَ طشوكيثيَذان بظ (, بى هتس كتستك ًَ طشيَذاي بحكمتحب هتسيَمب كىسدسخبو

ًَ هتوة.   ثتيىةوذي

 

حتنتفىن -وبف   ميَزوو كتمث يبن جه سيَكخشاوا بترداس 

 2015/7/26 كتثب جتميطكى ACF  10700617570 -وليد: 

10700617570 -وليد:   ACF 2015/7/27 ببريَشا دةالل 

10700617570 -وليد:   ACF 2015/7/28 كتمثب ئيسيب 

)شيخان( 10700617570 -وليد:   

)خانكي(  07502121585   -:الياس
ACF و UPP   ًَ  2015/7/29 ضبسَي و كتمثب خبوك

10718037655 -مصطفى:  NCA  6و كتبتسحى  0كتمثب كتبتسحى  2015/7/30 

)َقاديا( 10700617570 -وليد:   

) بيرسفي(   الياس:07502121585

ACF  و UPP   َكتمثب قبديب و كتمثب بي ًَ 0شسظ  2015/8/4 



07502121585 -الياس:   UPP  َكتمثب ضبسيب و كتمثب بي ًَ 6شسظ  2015/8/5 

)كرماوا( 10700617570 -وليد:   

)داؤودية(  07502121585   -الياس: 
ACF و UPP  2015/8/6 كتمثب طتسمبظب  و كتمثب داوديت 

07502121585 -الياس:    UPP  2015/8/9 كتمثب ببجج كتوذاال 

 

 بى ثخش صاويه, ثتيىةوذيت كتسيَه خبسَي بكت,

 

(كبس دري بشسي بىون)   ACF   وةنيذ ر سيَكخشاوا

10700617570 -:حتنتفىن  

washdeputy1-do@iq.missions-acf.org   -: ئيميَم 

 

..(ثشا  بى)  UPP ر سيَكخشاوا ئتنيبط  

10716060737 -:حتنتفىن  

Elias.hassi@unponteper.it ئيميَم :-  

 

(كىيسب ويَىيجًهبوكبسا )  NCA مصختفب ر سيَكخشاوا 

10718037655 -:حتنتفىن  

MUSTAFAABULRAHMAN.ABDALLA@nca.no -: ئيميَم   
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