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طثمد ْزِ انذساسح عهٗ يذٚشٚح انرشتٛح ٔانرعهٛى جُٕب انخهٛم تكافح السايٓا )لسى انشؤٌٔ االدساٚح، 

اسرخذاو َظى انًعهٕياخ ٔاسرخذاو انًُٓج انٕصفٙ انرحهٛهٙ ٔلسى انًانٛح ٔلسى انرمُٛاخ( نًعشفح ٔالع 

ٔاٚضا اسرخذيد االسرثاَح كاداج نٓزِ انذساسح ٔلذ ذى اعرًاد صذق انًحكًٍٛ نٓزِ االسرثاَح كًا ذى 

اسرخذاو ثثاخ االذساق انذاخهٙ نفمشاخ األداج تاسرخذاو يعادنح انثثاخ كشَٔثاخ أنفا عهٗ عُٛح انذساسح 

 انكهٛح

ْزِ انذساسح ذٕصهُا نعذج َرائج اٌ يذٖ ذأثٛش َظى انًعهٕياخ االداسٚح فٙ صٚادج فعانٛح  يٍ خالل

داس٘ ٔاداء انًٕففٍٛ كاٌ تذسجح يشذفعح ٔاٌ يذٖ دلح ٔجٕدج يخشجاخ َظاو انًعهٕياخ االداء اال

ٌ تذسجح يشذفعح ٔجٕد ذأثٛش اٚجاتٙ السرخذاو َظى انًعهٕياخ فٙ صٚادج انًسرخذو فٙ انًذٚشٚح كا

انرُسٛك تٍٛ انًذٚشٚح ٔانٕصاسج ٔذُسٛك تذسجح يرٕسطح ٔانًذاسط انراتعح نٓا ٔيٍ انُرائج اٚضا اَّ 

كهًا صاد اسرخذاو َظى انًعهٕياخ ادٖ رنك انٗ ذمهٛم انجٓذ انًثزٔل فٙ اداء انًٓاو ٔسصٚادج سشعح 

 افٛح اداء انًٓاو فٙ يذٚشٚح انرشتٛح ٔانرعهٛىٔدلح ٔشف

يٍ خالل انُرائج انساتمح ذٕصهُا نعذج ذٕصٛاخ ٔيُٓا انعًم عهٗ االسرًشاس فٙ اسرخذاو َظى 

ٔاسرخذاو َظى انًعهٕياخ انًعهٕياخ ٔانز٘ شأَّ اٌ ٚضٚذ يٍ كفاءج انعًم ٔانطالح االَراجٛح نهًٕفف 

صاسج نزنك ُٚصح ترُفٛز ْزا انُظاو يا تٍٛ انًذاسط عهٗ ذسٓٛم انرٕاصم تٍٛ انًذٚشٚاخ ٔانٕ

حأنح ٔانًذٚشٚاخ تذسجح اكثش انعًم عهٗ يراتعح كم يا ْٕ جذٚذ فٙ عانى َظى انًعهٕياخ ٔانً

االسرفادج يُّ تألصٗ دسجح، ذٕفٛش انًعذاخ انالصيح نضٚادج فعانٛح ٔكفاءج َظى انًعهٕياخ، ضشٔسج 

راتعح انرحذٚث انذٔس٘ نهًعهٕياخ، اٌ ذعًم َظى انًعهٕياخ انًسرخذيح عهٗ ذغطٛح كافح انذٔائش فٙ ي

انًذٚشٚاخ، ذذسٚة انًٕففٍٛ عهٗ اسرخذاو َظى انًعهٕياخ ٔعمذ دٔساخ ذٕعٛح عٍ اًْٛح انُظى 

خ، تُاء انًسرخذيح ٔاثشْا عهٗ صٚادج فاعهٛح انعًم ٔكٛفٛح ذٕخٙ انذلح عُذ اسرخذاو َظى انًعهٕيا

لاعذج تٛاَاخ يشكضٚح ترحذٚذ صالحٛاخ انذخٕل انٛٓا نكم يٕفف حسة طثٛعح عًهّ ٔانًعهٕياخ 

انرٙ ٚحراجٓا أٚضا ٚسرطٛع انثاحثٌٕ دساسح يرغٛشاخ اخشٖ كانكفاءج ٔانركهفح ٔانعذٚذ يٍ انًرغٛشاخ 

ا تذساسح حانح انرٙ يٍ شآَا ٔصف اًْٛح َظى انًعهٕياخ عهٗ ذحسٍ االداء تكم جٕاَثّ ٔنمذ لًُ

يذٚشٚح انرشتٛح ٔانرعهٛى فٙ جُٕب انخهٛم ْٔٙ يؤسسح حكٕيٛح غٛش ستحٛح َُٔصح انثاحثٍٛٛ فٙ 

دساسح حانح اخشٖ ذؤثش عهٛٓا َظى انًعهٕياخ كذساسح حاالخ يثم انًُظًاخ انشتحٛح تًخرهف 

 إَاعٓا أ حاالخ حكٕيٛح يخرهفح فٙ يُاطك يخرهفح نهًماسَح تٍٛ َرائج انذساساخ


