9191 9102
أ  -يعلننم يننميس ي دان ر لحننميا لحاننعن خننم برنننن رسسننتيض ر دننم بح نننس رسدن
لاع لمر دن  9191-9102لفتئمة لس غبنم فم لمشترك فم يبنتر ة ولنج دنلا لوينجيم
لعتلم لمعمق ،وباوغسق لمر د فنه دع ر دن كتيل .
ب  -يشوسط فم لموسشح أن ييجن حتصال خلى شهت ة إلجتزة لعلنت لمانلم ينم إحنم كلننت
جتيع لقسوينم ،أو شهت ة لعتلمن فم لوعلن لعونق ،أو شهت ة إلجتزة لمالم يم إحنم
كلنننت آل ب و لعلننج إلساننتسن أو كلنننت لعلننج لقتسجسن ن و القونننت ي و الجومتخننن  ،أو
شهت ة يعوسف رمعت لوهت إلحم هت.
كمت يشوسط فنه أن ييجن حتصال فم أررع فنجل يم فنجل إلجتزة خلى ألقل خلى يعمل ال
يقل خم  09يم  91فم كل فنل خلى حمة.
 يحم خم لمقتخم لمر دن لمرنن لهذ لبسستيض فم ( 01أررعنم) يقعم . يويجن يلف لوسشنح يم لجثتئق آلبن : طلننم ييوننجب يججننه إلننى يننميس لم دان  ،يبنننم فنننه لموسشننح دننمه لشرنننم و لعننتئلم
وخعج سه ورق لهتبف ،ويحم للغ ألجعبن ألولنى و للغن ألجعبنن ليتسنن ينم رننم للغنت
لوتلن  :إلسجلنزي و لفسسان و إلدبتسن ؛
 سار يشنهج رماترقوهنت ألصنل لشنهت ة لمالجرن (يننحجر رعانر ينم قنس ر لمعت لن
خعم القو تء)؛
 أصل كشف لعقط لمحنل فم فنجل إلجتزة؛
 سار يشهج رماترقوهت ألصل راتق لوعسيف لجطعن .
هـ  -يج ع لموسشحجن غنس لمجظفنم يلفت بسشننحه لنم إ رة لم دان (يننلح شن ون
لالب ) ،كمت يميعه إردتلهت خنم طسينق لبسينم ( لععنج ن  :شنترع لزيونجن ،رقن  ،054حنم
لسيتض ،ص.ب 4502 .لعسفتن ،لسرتط).
أيت لموسشحجن لمجظفجن فنوعنم خلنه إردتل يلفت بسشنحه خنم طسينق لانل إل ر
يسفق رمج فق إل رة لوم يعومجن إلنهت.
و -آخس أجل للوجصل رملفت لوسشنح هنج ينج لرمنن  0يجلننجز  9102فنم لانتخ لس رعن
و لعنف ياتء.
ز  -يعلم خم سونج السوقتء يج إلثعنم  8يجلنجز  9102فم يقس لم دا  ،وفم يجقعهت خلى
إلسوسست (  ،(www.edhh.orgويعوبس ذلا رميتر دومختء.
و لجمعن  08و 02يننم يجلنننجز  9102روننم ء يننم لاننتخ

ح  -بجننس لمقترلن يننجيم لرمننن
لعتشسة صبتحت.
ط  -يعلم خم سونج لمقترل و خم يجخم لواجنل رتلينفن سفاهت.

