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تمهيــد:
إٌ انًٕقغ انغٛش يُاسة نًُشآخ ٔيحالخ انرشف ّٛيثم انذٚسكٕ أٔ انُٕادٖ انرٗ ذؼًم حرٗ ساػاخ
يرؤخشج يٍ انهٛم ،إضافح إنٗ انؼضل انصٕذ ٙانسٛئ فٓٛا ٚسثثاٌ إصػاخًا نهقاطُ ٍٛف ٙانًُاطق انسكُٛح
انًدأسج.
ُٚص األيش انًحه ٙسقى  91/61تشؤٌ أَظًح انساليح انؼايح ف ٙإياسج دت ٙػهٗ يُغ أ٘ ضدٛح ٚؤثش
ػهٗ ساليح ٔساحح أ٘ شخص ،كًا ذحذد ْزِ اإلسشاداخ كٛفٛح انرحكى ف ٙانضدٛح انُاذح يٍ أياكٍ
انرشف.ّٛ
إرشــاداث:
ٚ - 1دة أٌ ٚهرضو انضدٛح انصادس يٍ أ٘ َٕع يٍ إَٔاع انرشف ّٛتانًادج (  )75يٍ األيش انًحهٙ
سقى  91/61تحٛث الٚدٕص أٌ ٚردأص يسرٕٖ انضدٛح انًقاط خاسج حذٔد انًحم  55دٚسثم
) (Aخالل انفرشج يٍ  7صثاحًا  8 -يساء ٔ  45دٚسثم ) (Aخالل انفرـــشج يٍ  8يساء 7 -
صثاحا.
 - 2ذسرثُٗ اإلحرفاالخ انشؼثٛح ف ٙاألػٛاد انؼايح أٔ انؼطم انشسًٛح يٍ يرطهثاخ انًادج انًزكٕسج
أػالِ خالل انفرشاخ انًزكٕسج فقط.
ًُٚ - 3غ أٌ ٚكٌٕ يٕقغ يحالخ انرشف ّٛتقشب أٚح يُاطق سكُٛح.
 - 4ػهٗ يحالخ انرشف ّٛإسرخذاو أكثش انٕسائم فؼانٛح إلحرٕاء انضدٛح داخهٓا ،كًا ٚدة ذُفٛز ػضل
يُاسة نهصٕخ نضًاٌ ػذو اَرقال انضدٛح.
 - 5ػهٗ يحالخ انرشف ّٛذٕفٛش يٕاقف نسٛاساخ يشذادٓٚا تؼٛذا ػٍ انًُاطق انسكُٛح انًحارٚحٚ .دة
أٌ ذكٌٕ يُطقح يٕاقف انسٛاساخ ػهٗ تؼذ  50و ػهٗ األقم يٍ انًُاطق انسكُٛح.
 - 6ال ٚسًح تاالحرفاالخ انخاصح يثم انحفالخ أٔ انردًؼاخ انرٗ ذؼقذ ف ٙيساحاخ فضاء أٔ يالػة
تؼذ انساػح انؼاششج يساء إال تؼذ انحصٕل ػهٗ يٕافقح إداسج انصحح ٔ انساليح انؼايح .ال ٚدٕص
أٌ ذغط ٙانًٕسٛقٗ أٔ انخطة انًزاػح ػثش يكثشاخ انصٕخ اكثش يٍ يحٛط انساحح.
ٚ - 7دة أٌ ٚحرٕ٘ يكثش انصٕخ ػهٗ دائشج إنكرشَٔٛح نرحذٚذ يسرٕٖ انصٕخ ٔانرحكى تئشاسج سؼح
انزسٔج ػُذ يسرٕٖ ثاتد يحذد ٔرنك تغض انُظش ػٍ إسذفاع صٕخ انًٕسٛقٗ أٔ انخطثح .ػُذ
ٔضغ أداج انرحكى فٗ انٕضغ انصحٛح فئَّ ٚدة ذثثٛرٓا خٛذاًًتصفائح يؼذَٛح.
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ٚ - 8شكة َظاو انًكثشاخ تطشٚقح الذدؼم انصٕخ ٚرٕخّ َحٕ أ٘ خذاس ذٕخذ تّ َافزج أٔ يذخم غٛش
يؼضٔل ف ٙانًحم.
 - 9ال ٚدٕص أٌ ٚسًغ أ٘ ضدٛح صادسػٍ يُشؤج ذشفٛٓٛح ف ٙيُطقح سكُٛح خالل ساػاخ انُٕو
انؼادٚح  10يساء  6 -صثاحاً.
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