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إطبس ٔ ْٛكهٛت يسخذايت. فقذ حى  ضًٍٔضغ آنٛت يُبسبت إلداسة يٕاسد األسض فٙ انًُبطق انشٚفٛت يٍ خالل  أًْٛت ْزِ انذساستحأحٙ 

ػذة  حؼشٚفحى ب ًبُبء ػهٛٓ ،إلسخذايتيفٕٓيٍٛ ن حؼشٚف إسحكضث ػهٗ بحٛث ،نخخالئى يغ ػًهٛت انخطٕس انؼًشاَٙ ْزِ انٓٛكهٛتٔضغ 

 انطبٛؼٛت.نهًٕاسد يؼبٚٛش نٛخسُٗ يٍ خالنٓب ػًهٛت حقٛٛى أ٘ ًَٕرج يٍ َبحٛت اإلسخذايت

 : نٛخى حطبٛقٓب يٍ خالل يشحهخٍٛ. فٙ إطبس يسخذاو نًصبدس األساضٙ انطبٛؼٛت ٔ إداسحٓب ٕضغ آنٛت نؼًهٛت انخخطٛظن ٕصمخان حى

حخضًٍ انًشحهت األٔنٗ ػًهٛت حقٛٛى ٔ ححذٚذ أًْٛت انًٕاسد انًخبحت ضًٍ يُطقت انذساست ٔ حصُٛفٓب حسب أًْٛخٓب ٔ ححذٚذ انحذٔد 

 نضًبٌٔ  ،اد انؼًشاَٙ نخخى فٙ إطبس يسخذاويشاقبت ػًهٛت اإليخذ شحهت انثبَٛت ٔ انخٙ ْٙ ػببسة ػٍانًخبحت نهخٕسغ انؼًشاَٙ، نخهٛٓب انً

 .نًخطظ انخٕسغ انؼًشاَٙ انًخبذ  حبفظ ػهٗ انؼًشانخصًًٛٙ انًخٕقغحخٕافق يغ انًؼبٚٛش انخصًًٛٛت ، ٔ ح آَب

ًُطقت حهحٕل نخطٕٚش ًَٕرج ححهٛهٙ نًالئًت األساضٙ، ٔ انحصٕل ػهٗ انًُٕرج األكثش إسخذايت ن انحبنت انذساسٛت  حى انخؼبيم يغ 

 نًٕاسد األسض انطبٛؼٛت.

إسخخذاو ػًهٛت ححهٛم يالئًت األساضٙ كأداة نخحذٚذ ٔ حصُٛف األساضٙ حسب قًٛت انًصبدس انطبٛؼٛت ٔ  طشٚق ػٍ ححقق رنك 

 أًْٛخٓب، ٔ رنك بإسخخذاو طشٚقت ديح انؼبيم انذاخهٙ ٔ طشٚقت حقٛٛى انًؼبٚٛش انًخؼذدة ٔ انخحهٛم بإسخخذاو َظى انًؼهٕيبث اندغشافٛت.

ت يٍ انًؼبٚٛش، حؼُٗ ببندٕاَب اإلخخًبػٛت اإلقخصبدٚت ٔ انبٛئٛت ٔ انفٛضٚبئٛت. ٔ ضًٍ حًج ػًهٛت انخحهٛم بُبء ػهٗ ححذٚذ يدًٕػ 

ببنٕضغ اندٕٛسٛبسٙ، نذساست يذٖ حبثٛش انسُٛبسْٕٚبث اندٕٛسٛبسٛت ٔ حفبػهٓب يغ ػًهٛت انخٕسغ   بٌٚخؼهق،سُٛبسٍْٕٚٛ  إثٍُٛ 

يٍ ُْب حى انحصٕل ػهٗ ًَٕرخٍٛ نهًُطقت يٍ خالل ححهٛم  انؼًشاَٙ، ٔ حأثٛشْب ػهٗ إسخذايت يٕاسد األسض انطبٛؼٛت ببنًُطقت.

ب انٗ أسبؼت يُبطق حسب دسخت أًْٛخٓب ٔ قًٛت انًٕاسد انطبٛؼٛت ضًُٓب ، ثى حى حقسٛى انًُبطق فٙ كم ًَٕرج ٔ حصُٛفٍْٓٛانسُٛبسٕٚ

(، ٔ LSA(، ٔ يُبطق راث حسبسٛت يُخفضت )MSA، ٔ يُبطق راث حسبسٛت يؼخذنت )(HSAيُبطق راث حسبسٛت ػبنٛت ) خشًمن

حى ححذٚذ صيٍ  ببنخبنٙٔ انؼًشاَٙ . هًُبطق انًالئًت نإليخذادحى حقذٚش انؼًش انخصًًٛٙ انًخٕقغ ن رنكبؼذ (. NSيُبطق غٛش حسبست )

بُبء ػهّٛ حى إخخٛبس انًُٕرج األكثش إسخذايت نًٕاسد األسض انطبٛؼٛت نٛكٌٕ ْٕ  ٔانخؼبدل نهُظبو )َقطت اإلسخذايت ٔ حذ اإلشببع(،

حى إقخشاذ يخطظ كُخٛدت َٓبئٛت ،ٍٛانًُٕرج انُٓبئٙ انز٘ ٚخى ػهٗ أسبسّ ححذٚذ إطبس انخٕسغ انؼًشاَٙ نٛخالئى يغ انسُٛبسْٕٚ

بُبء ػهٗ انُخبئح انخحهٛهٛت نهًُٕرج األكثش إسخذايت، ٔ حسب طبٛؼت إسخؼًبالث األساضٙ ببنًُطقت، ٔ  إلسخؼًبالث األساضٙ ببنًُطقت

 انًٕاسد انطبٛؼٛت انًخٕفشة.

انشٚفٛت ٔ انبهذاث، حضًٍ  إسخذايت يٕاسد األسض ببنًُبطق نخقٛٛى يٍ أْى َخبئح ْزِ انذساست ْٙ ػًهٛت حؼشٚف ْٛكهٛت يُبسبت كبٌ

إضبفت نًب َشأ . انًؼخًذة نذٖ ٔصاسة انحكى انًحهٙػًهٛت إيخذاد ٔ حٕسغ ػًشاَٙ بطشٚقت يسخذايت، ٔ ححقق يؼبٚٛش انخخطٛظ انخصًًٛٛت 

ػُٓب يٍ ٔضغ آنٛت يُبسبت إلداسة إسخؼًبالث األساضٙ ضًٍ ْٛكهٛت إسخذايت يٕاسد األسض انطبٛؼٛت ٔ يشاقبت ػًهٛت اإليخذاد 

 قببهت نهخطبٛقانؼًشاَٙ نهًحبفظت ػهٗ انًخطظ انخصًًٛٙ.حٛث أٌ اٜنٛت انخٙ حى ٔضؼٓب إلداسة يٕاسد األساضٙ انطبٛؼٛت ٔ إسخذايخٓب 

 .بطق انًشببٓت ضًٍ حذٔد انضفت انغشبٛتفٙ انًُ


