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�/ ا:�ل �ن70أن ��ون �د �7ذ 
 %
ھذه ا:
��ل، �ر�ط� أن ��ون ا���1ول

����راً ,4 أ
��ل ا���1و0ت �	ل
ا���وات ا���ر ا:��رة

+�!��زان ار%4 �ن ا��ر���� ا���
���� ���ه +Aر,� ادارة+ Aر,� �@ر��ء

�وا ,4 �7س ا���Bل �1د�م�
���روع ا���1و��ن ا��ؤھ��ن وا�ذ�ن ��ق وأن � ������� 4
���B0و ا���دوق ا
��5 �د
و

ط�ءا�@م 
ن طر�ق ا������� ���Iء وإ��Bز و����� ا���روع ا��ذ�ور أ
	ه وذ�ك و,�1ً �و'�Gق ا�������. 

4 ������� ,رع ا�!د�دة . ا�!4 ا���Bري ��ف  1
���B0ق ا������� �ن �1ر   ا���دوق اG�'و /�
.  ���ن ا�!�ول 
�در�� 
�ر �ن 
�د ا��ز�ز - ���Bب !د��1 اB�� - 4!��0د ھ�Gل ���د، ا�!د�دة-ا��B@ور�� ا������

4 �����وي 03/214835،,��س :03/208198 - 239370،��7ون :4897،ص.ب:��Bوذ�ك8009800، ا�ر�م ا��   
�	ل ��
�ت ا�دوام ا�ر��4 ���1ل ر�م 0 �رد !�ب �� ھو �و%+ أ
	ه و�!�ب ا����و�ن ا��و%!5 اد��ه. 

��5 ا�م ا���روع و ر�م ا�������، ,4 أو ��ل 2
�ق و���وم �����M ا:!�ر ���وب N� ط�ء ,4 �ظروف�م ا����  .
4 ������� ,رع ا�!د�دة . ا�!4 ا���Bري
���B0وان ا����4:    ا���دوق ا��ا� /�
ا��و
د ا��!دد أ
	ه ��7+ ا��ظ�ر�ف 

�ف �در�� 
�ر �ن 
�د ا��ز�ز - ���Bب !د��1 اB�� - 4!��0د ھ�Gل ���د، ا�!د�دة-ا��B@ور�� ا�������
4 �����وي 03/214835،,��س :03/208198 - 239370،��7ون :4897،ص.ب:��B8009800 ، ا�ر�م ا��

4 ������� ,رع ا�!د�دة . ا�!4 ا���Bري ��ف �در�� 
�ر �ن 
�د 3
���B0�7+ ا��ظ�ر�ف ,4 �1ر   ا���دوق ا�  .
03/208198 -،��7ون :4897ا��ز�ز - ���Bب !د��1 اB�� - 4!��0د ھ�Gل ���د، ا�!د�دة-ا��B@ور�� ا������ ،ص.ب:

4 �����وي 03/214835،,��س :239370��B8009800، ا�ر�م ا���
 !�ب ا��وا
�د ا��!ددة أ
	ه ,4 �7س ا���
وا��وم ا��ذ�ور�ن أ
	ه �!%ور ا���1و��ن ا���1د��ن أو ��دو��@م وأي 
ط�ء �1دم أو ��ل ��د ھذا ا��و
د ��ر,ض

و�وف ���د إ�/ ��!�5 �71و0ً. 

�/ ا���1دم إ!%�ر �ورة �ن ا��ط��� ا�%ر���� ��ر�� ا��7�ول وإ!%�ر ��د �راء ا�و'�Gق  4
  .

�/ ا���1دم ا!%�ر �ورة �ن �@�دة ���Bل %ر��� ا������ت.  5
  .

�/ ا���1دم ا!%�ر �ورة �ن ا��ط��� ا�������P و ا�ز�و�� ��ر��4 ا��7�ول   6
. إ!%�ر �ورة �@�دة �زاو��7.   
ا��@�� ��ر�� ا��7�ول 

 

 
�/ ا���1دم ا��0زام �د,M ا�%راGب �!�ب ا�1وا��ن ا���ر�� ,4 ا��	د  8
  .

�Q ا��!دد أ
	ه 9�����  M,ه أو ��ك ��1ول ا�د	
.  �ر,ق �M ا��ط�ء %��ن ����A 4ر ��روط  ���+ ���دة ا��ذ�ورة أ
��7رة ا��ذ�ورة أ
	ه ا��داء �ن ��ر�- ,�+ ا��ظ�ر�ف و��ر,ض أي 
ط�ء �Aر ��!وب �%��ن ا�������. � +���

�/ ا���1ول ا!%�ر ��وذج ا���@د �و�M و���وم �!�ب ا����N ا��!ددة ,4 و'��1 ا�������. 10
 .

.  �دة �	!�� ا��ط�ء !�ب �� ھو �!دد أ
	ه. 11

.  �1دم ا��ط�ء ������� ا��ذ�وره أ
	ه ، و���م إ�����د إي 
ط�ء ��م �1د��5 ����� ���Nرة.  12

.  رب ا���ل �Aر ��زم ��1ول أ�ل 
ط�ء أو �Aره �ن ا��ط�ءات.  13

14   ������� 4
���B0دوق ا����/ ا0
	ن ,4 ا��و�M ا���0رو�4 �
. www.sfd-yemen.org.  ���ن ا0ط	ع 

�/ !���5 ا���ص أن �1وم �ز��رة ا��و�M ��ل �1د�م 
ط�5G و��!�ل ��Gو��� 
دم ز��ر�5 15
�/ �1دم ا��ط�ء و
  .
 .Mو����

   �	����7ر ��Pن ��M ا��ظ�ر�ف ا���0ل ��:�4: 
4 ������� ,رع ا�!د�دة . ا�!4 ا���Bري ��ف �در�� 
�ر �ن 
�د ا��ز�ز - ���Bب !د��1 ا��0!4 -
���B0ا���دوق ا  

03/214835،،,��س :03/208198 - 239370،��7ون :B��4897د ھ�Gل ���د، ا�!د�دة-ا��B@ور�� ا������ ،ص.ب:
4 �����وي ��B8009800 ا�ر�م ا��


