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تمهيذ:
أخطبس استخذاو انشافعبث ٔانًظبعذ ٔبكشاث انشفع ٔيعذاث انشفع انًختهفت
يعشٔفت جٛذاً .تُتج انذٕادث ف ٙعًهٛبث انشفع بسبب انظٛبَت غٛش انًالئًت ٔعذو
تٕفٛش أَظًت انتذزٚش ٔعذو اإلنتضاو بًستٕٚبث انساليت ٔصٚبدة انتذًٛم ،إػبفــت
إنٗ يًبسسبث انشفع غٛش اٜيُّ ٔانعًهٛبث غٛش اٜيُّ األخشٖ .نخفغ انذٕادث
انُبتجت عٍ فشم انًعذاثٚ ،جب إجشاء إختببس دٔس٘ ٔإطذاس شٓبدة عٍ انًعذاث
بٕاسطت شخض يؤْم.
ُٚض األيش انًذه ٙسلى  1991/61انظبدس فٗ دب ٙعهٗ أَّ عهٗ انشبغم/
طبدب انعًم ػًبٌ أٌ يكبٌ انعًم ٔاٜنٛبث ٔانًعذاث فٔ ٙػع آيٍ ف ٙكم
األٔلبث.
إرشـادات :
ٚ .1جب فذض ٔإطذاس شٓبداث عٍ ٔػع انشافعبث ٔبكشاث انشفع ٔانًظبعذ ٔأدٔاث
ٔ تشٔط انشفع ٔانشافعبث انشٕكٛت  ...إنخ ،انًستخذيت ف ٙانًظبَع ٔيٕالع انبُبء
ٔانفُبدق ٔأيبكٍ انعًم األخشٖ ،بٕاسطت شخض يؤْم يشة كم  12شٓشا.
ٚ .2سًخ فمط نألشخبص انًؤْه ٍٛفُٛبً ٔرٔ٘ انخبشة انًٕافك عهٓٛى يٍ لبم يختبش دبٙ
انًشكض٘ ببهذٚت دب ٙبفذض ٔاختببس انشافعبث ٔيعذاث انشفع األخشٖ ٔإطذاس
شٓبداث انساليت نٓب.
 .3عهٗ انششكت انت ٙتٕظف األشخبص انًؤْه ٍٛأعالِ ٔانزٕٚ ٍٚدٌٔ انذظٕل عهٗ
يٕافمت إداسة انظذت ٔ انساليت انعبيت اإلنتضاو بًب ٚه-:ٙ




أٌ انششكت نذٓٚب سخظت تجبسٚت طبدسة يٍ انذائشة اإللتظبدٚت ،دكٕيت دبٔ ،ٙإعتًبد يختبش دبٙ
انًشكض٘ ببهذٚت دب.ٙ
أٌ انششكت نذٓٚب تأيٚ ٍٛغط ٙانًسئٕنٛت انًُٓٛت.
أٌ ٚتى تجذٚذ انتخٕٚم سُٕٚب ششٚطت يٕافمت إداسة انظذت ٔ انساليت انعبيت.

 .4عهٗ انشخض انًؤْم إطذاس شٓبداث عٍ انساليت بعذ إجشاء انفذض ٔاالختببس
انًُبسب ٔبعذ تُفٛز أٚت تظهٛذبث ،عهٗ أٌ ٚزكش انشلى انًتسهسم ٔانتفبطٛم انفُٛت
ٔاالختببساث انًُفزة ٔدًم انعًم اٜيٍ ....انخ ٔرنك نكم آنت /يعذة.
ٚ .5جب تُفٛز انتظهٛذبث ،انتٚ ٙذذدْب انشخض انًؤْم بٕاسطت انًبنك  /انشبغم فٕسًا .
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 .6ارا اعتبش انشخض انًؤْم أٌ اٜنت غٛش آيُّٚ ،جب َظخ انًبنك بٕلف استخذايٓب
ٔإسسبل تمشٚش بزنك فٕساً إنٗ إداسة انظذت ٔ انساليت انعبيت.
ٚ .7جب أٌ ٚب ٍٛبٕػٕح ف ٙانشٓبدة ا٘ تعذٚم نذًم انعًم اٜيٍ أٔ أٚت ششٔط أخشٖ
يطهٕبت نهتشغٛم اٜيٍ.
ٚ .8جب عشع /إبشاص أدًبل انعًم اٜيُّ عهٗ اٜنت.
ٚ .9جب اإلدتفبظ بشٓبدة اإلنتضاو ف ٙانًٕلع.
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