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اياضق نورصاني  نمم  ىتح  يمالعإلا  ىوتسملا  ىلع  ٍريدقت  يأب  تايبرعلا  تاملاعلا  ىظحت  ال 
مامتهالا نم  ريثكب  ردجأ  هتيمهأ  ىلع  كلذ  فالخ  وأ  نفلاب  تالماعلا  اياضق  نوري  دق  مهف  ةأرملا 

ملاعلا ىوتسم  ىلع  مولعلا و  فونص  يف  نعرب  تايبرع  تاملاع  معدو 

يدنس ةايح.د  - 1

يف ةميقم  /1967م , ربمفون ديلاوم 6/ نم  ةيويحلا  ايجولونكتلا  لاجم  يف  ّةيدوعس  ةملاع 
ىلإ ىعست  ةيحبر  ريغ  ةسسؤم  يهو  ةعاربلاو  ليختلا  دهعمل  ةسيئرو  ةسسؤم  ايلاح ,  ايناطيرب 

بقل ىلع  ةلصاحو  طسوألا  قرشلا  يف  لامعألا  ةدايرو  يعامتجالا  عادبإلل  ةموظنم  قلخ 
ماع 2009 اهرايتخا  متو  ماع 2011  كيفارغويج  لانويشان  ةسسؤم  نم  ةدعاصلا ” ةفشكتسملا  “

اوّريغي نأ  مهنم  عقوتي  تالاجملا  فلتخم  يف  ملاع  لضفأ 15  نمض   Tech PoP ةمظنم لبق  نم 
مهتاراكتباو مهثاحبأ  قيرط  نع  ضرألا 
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يناجدلا انر  ةروتكدلا  - 2

ةدحتملا تايالولاب  اويآ  ةعماج  نم  ةيئيزجلا  ايجولويبلا  يف  هاروتكدلا  ةجرد  ىلع  ةلصاح  ةيندرأ 
يف ناطرسلاو  يركسلا  ضرمب  اهتقالعو  تانيجلا  تاسارد  ىلع  اهثاحبأ  زكرتو  .ةيكيرمألا 
يلاعلا ميلعتلا  ريوطت  يف  ةريبخ  انر  ةروتكدلا  تنُيع  .ندرألا  يف  ةينثإلا  تاعومجملا  طاسوأ 
امك .ةيدوعسلا  يف  يمالسإلا  ةيمنتلا  كنب  ىدل  ةراشتسمو  .ينطولا  سوبمت  بتكم  ىدل 

لح ىلع  مئاقلا  ملعتلا  ةريصن  يهو  .ةيمشاهلا  ةعماجلا  يف  تامدخلا  ملعت  زكرم  تسسأ 
.ةيعامتجالا مالعإلا  لئاسوو  اماردلاو ، تاياورلا ، ةءارقو  تالكشملا ،
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ينامكرت مير  ةروتكدلا  - 3

جديلوك لايربمإ  يف  ةيكلفلا  ءايزيفلا  يف  ةصصختم  يروس ، لصأ  نم  ةيناطيرب  ةذاتسأ  يه 
ةسسؤم ةريدمو  ةيروسلا ” ةلودلا  ءانب   “ رايت يسسؤم  نم  .ةيكلملا  ةيعمجلا  ىدل  ةثحاب  ندنل و 

ةيروسلا ةلودلا  ءانب  يف  يندملا  عمتجملا  رود  معدل  ندنلب ، ةلجسملا  يندم ” “
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رماع دمحم  ةداغ  ةروتكدلا  - 4

ةعماجب ةسدنهلا  مسق  سيئر  بصنم  لغشتو  ةيئابرهكلا  ةوقلا  ةسدنه  لاجم  يف  ةيرصم  ةريبخ 
لاجم يف  نيصر  يملع  جاتنإ  اهل  ايجولونكتلاو  مولعلل  ةيبرعلا  ةمظنملا  سيئر  بئانو  اطنط ،
تالاجم يف  ةملسملاو  ةيبرعلا  ةأرملا  معد  اياضق  يف  ةءانب  دوهجو  ةيبرهكلا  ىوقلا  ةسدنه 

يف ةفرعملا  داصتقاو  عمتجم  ءانب  دوهج  يف  ةمهاسملاو  لامعألا ، ةدايرو  ايجولونكتلاو ، مولعلا 
.ةيمالسإلا لودلا 
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هللادبع روشاع  اهم  روسيفوربلا  - 5

اهتراتخا ةيناطيربلا , جيلوك  لايربما  ةعماج  نم  هاروتكدلا  ةجرد  ةيرصملا  ءايزيفلا  ةملاع  لمحت 
ءايزيف يف  ةيساسألا  ثاحبألا  ّةطخ  عضو  يف  ةيسيئر  ةراشتسم  اسان )  ) ةيكيرمألا ءاضفلا  ةلاكو 
لمعت يملع , ثحب  نع 100  ديزي  ام  تردصا  و  ةيكيرمألا , ملعلا  ءاسن  ةزئاج  تحنم  ءاضفلا ,

ًاضيا لغشت  ثيح  سوليجنا  سول  اينروفيلاك , ةعماج  يف  ءاضفلا  ءايزيفلا و  مسق  يف  سردمك 
يمقرلا راكتبالا  زكرم  ريدم  بصنم 
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مالسإ ةريمس  روسفوربلا  - 6

ةيلكب تّمدق  .ةيودألا  ملع  يف  ّةيذاتسألا  ةجرد  ىلع  لصحي  ةيدوعسلا  نم  صخش  لوأ  يهو 
ربتعيو يدوعسلا  عمتجملل  ينيجلا  فينصتلا  لاجم  يف  ثحب  ندنل  ةعماج  يف  يرام  تناس  بط 
يف ةفسلفلا  هاروتكد  ةجرد  ىلع  تلصح  ةصصختملا  ةيملعلا  عجارملا  يف  هعون  نم  لوألا 

ثوحبلل دهف  كلملا  زكرم  يف  ةيودألا  ةبقارمو  سايق  ةدحول  ةسيئر  لمعت  ةيلديصلا  مولعلا 
تآشنمب تابلاطلل  مولعلا  ةيلك  تثدحتسا  تانبلل  ةيلهألا  تفع  ةيلك  ةسسؤم لـ ةديمع  ةيبطلا 

ةعماجلاب ةلقتسم  ةيلك  تحبصأ  ىتح  اهريوطت  ىلع  تفكعو  بطلا  ةيلك 

يفاولا ناهمسا  ةروتكدلا  - 7
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ةثارولا ملع  يف  هاروتكدلا  ةداهش  ىلع  تلصح  ءاذغلا  نمأ  لاجم  يف  ةصصختم  ةيدنك , ةيبرغم 
ةلاكولاو ةعارزلا  ةرازو  يف  ةددعتم  ةيلوؤسم  بصانم  تلغش  اينابسإب  ةبطرق  ةعماج  نم 

.يبد يف  ةيحلملا  تاعارزلل  يلودلا  زكرملل  ةماع  ةريدم  تحبصأ  ةيئاذغلا  ةباقرلل  ةيدنكلا 

يواضرقلا ماهلإ  ةروتكدلا  - 8

نم هاروتكدلاو  ريتسجاملا  ىلع  ةلصاح  رطق  ةعماجب  ةيوونلا  ءايزيفلا  ةذاتسأ  ةيرطق , ةيرصم 
ةيوونلا ءايزيفلا  لاجم  يف  ةيبرعلا ” ةأرملل  يملعلا  قوفتلل  بيداب  دمحأ   “ ةزئاج ىلعو  ارتلجنإ 

” نورتيزوبلا  “ ثاحبأ ىلع  رطق  ةعماج  يف  ةيثحبلا  يواضرقلا  ماهلإ  ةروتكدلا  ةعومجم  لمعت 
ةقطنم يف  ينورتيزوب  عاعش  زاهج  لوأ  ءانبب  تماقو  داوملا  ةسارد  ملع  يف  تاونسلا  نم  ددعل 

.طسوألا قرشلا 
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لابح يعافر  ةيداش  - 9

وياهوأ ةيالو  يف  يتانسنس  ةعماج  يف  هاروتكدلا  ةجرد  لمحت  ةيروس ، ءايزيفو  ءاضف  ةملاع 
سأرتو ايناطيرب  يف  زليو  ةعماج  يف  ءاضفلا  ءايزيف  يسرك  ةذاتسأ  بصنم  لتحت  .ةيكيرمألا 

ةيئاضف ةبكرم  ةلحر  لوأل  دادعإلا  يف  تمهاس  .ءاضفلا  ءايزيفب  ةصاخلا  ةيلودلا  ةلجملا  ريرحت 
.ةيسمشلا ةلاهلا  ىلإ 
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Orange Is The New لسلسم نم  سداسلا  مسوملا  قالطإ  برق  ًاضيأ : أرقا 
!Black
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