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  يعامتجالا مالعالا لئاسو ةسایس
 

 ةسایسلا نع ةماع ةحمل
 ،ملاعلا ءاحنأ عیمج يف تاعمتجملاو ءاقدصألاو ةلئاعلا عم ءارآلاو تامولعملا ةكراشمل ةلاعف ةادأ ةیعامتجالا مالعإلا لئاسو نأ زلبمارب ةكرش كردت
 مالعإلا لئاسو مادختسا نإف ،كلذ نم مغُرلا يلع .دیازتم وحن يلع ةیراجتلا لامعألاو تاكرشلا نیب ةكراشملل لھسمو دعاسم طیسو اھنأ امك
 ذاختا يف نیفظوملا داشرإل ةسایسلا هذھ دادعإب زلبمارب ةكرش تماق .ةنیعم تایلوؤسم ىلع يوطنیو رطاخملا ضعب يف ببستی دق ةیعامتجالا
 كلذو اھیدرومو اھئالمعو اھیفظومو ةكرشلا حلاصم ةیامحل ةسایسلا هذھ دادعإ مت .ةیعامتجالا مالعألا لئاسول مھمادختسا لوح اھب قوثوم تارارق
 ةسایسو زلبمارب كولس دعاوق ةنودمب مازتلالا نامضل اًضیأو ةیرسلا تابلطتمل ةعباتلا اھتاكرش وأ زلبمارب ةكرشل عجارم يأ ةفلاخم مدع نامضل
 .ةلصاوتملا تالاصتالاو حاصفإلا

  .اھل ةعباتلا تاكرشلا ىدحإ وأ زلبمارب ةكرشب نیلماعلا نیفظوملا عیمج يلع زلبمارب ةكرشل ةیعامتجالا مالعإلا لئاسو ةسایس يرست

 ؟يعامتجالا مالعالا لئاسو يھ ام
 ةبسوحلا لاكشأ عیمجو تنرتنإلا ةكبش يلع عون يأ نم يوتحم وأ تامولعملا رشن وأ لصاوت لئاسو ةفاك ةیعامتجالا مالعإلا لئاسو نمضتت
 وأ كب ةصاخلا ءاوس ةریغصلا تانودملاو تانودملا ،رصحلا ال لاثملا لیبس يلع ،لاكشألا نم دیدعلا ةیعامتجالا مالعإلا لئاسو ذختت .ةیعامتجالا
 ةینھملاو ةیعامتجالا تاكبشلا عقاومو )Youtube لاثملا لیبس يلع( يوتحملا تاعمتجم ،)Twitter Tumblr لاثملا لیبس يلع( رخآ صخشب
 Groupsو Whirlpool تاعومجم لاثملا لیبس يلع( ةشقانملا تاعومجمو تایدتنملاو )LinkedInو Facebook لاثملا لیبس يلع(

Google( تنرتنالا ربع رشابملا لاصتالا تاعوسومو )لاثملا لیبس يلع Wikipdeia( ةیعامتجالا ملاوعلاو ةیضارتفالا باعلألاو )لیبس يلع 
 .)World of Warcraft  Second Life لاثملا

 ةیعامتجالا مالعإلا لئاسو اھمادختسا ةسایسلا هذھ لمشت ،كلذ يلعً ةوالع .عیرس وحن يلع روطتیو ةیعامتجالا مالعإلا لئاسو مادختسا ومنی
 .اھلكش ناك ًایأ ةیلبقتسملا

 

 ؟يعامتجالا مالعالا لئاسول ةسایس زلبمارب تعضو اذامل
 ًایلخاد هرشن ھنكمی امب رمألا قلعتی امدنع ةنیعم رییاعم ىلع ظافحلا اھیفظوم كلذكو زلبمارب ةكرش ىلع نیعتی ھنإف ،لوادتلا ةماع ةكرش اھفصوب
 مدع قاثیمو كولسلا دعاوق ةنودم كلذ يف امب زلبمارب ةكرش تاسایس يف ةدوجوملا تاداشرإلاو ئدابملا سفن قبطنت .كلذب مایقلا ةیفیكو ًایجراخو
 امع ةیلوؤسملا هدحو درف لك لمحتی ،ةیاھنلا يف .ةیعامتجالا مالعإلا لئاسوب ةقلعتملا كلت كلذ يف امب تنرتنإلا ىلع ةطشنألا ىلع ررضلا قاحلإ
 كتایكولس نم يأ نأ كرابتعا يف عض .ةنمضتملا تآفاكملاو رطاخملا ةسارد يرورضلا نم ،تنرتنإلا ربع ىوتحملا ءاشنإ لبق .تنرتنإلا ىلع هرشنی
 نولمعی نیذلا صاخشألا وأ نیدروملا وأ ءالمعلا ىلع ةیبلس ةروصب رثؤت وأ كعم نیلماعلا ءالمزلا ءادأو ةفیظولل كئادأ ىلع ةیبلس ةروصب رثؤت يتلا
 دق يتلا ةمئالملا ریغ تاروشنملا .ةمدخلا ءاھنإ نمضتیو ىلإ لصی يبیدأت ءارجإ ذاختا اھنع جتنی دق ةعباتلا تاكرشلا وأ زلبمارب ةكرش نعً ةباین
 ةكرش نع ةیرس تامولعم يشفی يذلا وأ لثامم ينوناق ریغ وأ مئالم ریغ كولس وأ فنعلاب تادیدھتلا وأ شرحتلا وأ ةیزییمتلا تاظحالملا نمضتت
 .اھیفظومل لمعلاب ةقلعتملا رومألا يف حماستلا متی نلو اھیدروم وأ اھئالمع وأ زلبمارب

 ؟ةسایسلا هذھ دونبل ام صخش كاھتنا ةلاح يف ثدحی اذام
 ًالضف .لمعلا نم يئاھنلا لصفلا دح يلإ لصت ،نیفظوملا وأ فظوملا دض ةیبیدأت تاءارجإ ذاختا يلإ ةسایسلا هذھب مازتلالا يف ریصقتلا يدؤی دق
 .اھیفظوم نم رثكأ وأ دحاو وأ ةكرشلا دض ةینوناق تاءارجإ ذاختاب ریغلا مایق يلإ ةسایسلا هذھب مازتلالا يف ریصقتلا يدؤی دق ،كلذ نع

 socialmedia@brambles.com ينورتكلإلا دیربلا ربع تاقیلعت وأ تاراسفتسا وأ ةلئسأ يأ لاسرإ كنكمی

  

 ةیھیجوتلا ئدابملا
 ةعباتلا تاكرشلا وأ زلبمارب ةكرش نع ةباین نیلماعلاو ءالمعلاو لمعلا يف كئالمز هاجت ةمیركلا قالخألاو فاصنإلاب يلحتت نأ بجی - اًمرتحم نك
 يتلا وأ ًادیعو وأ ًادیدھت لمحت وأ ةئیذب وأ ةئیسم اھرابتعا نكمی يتلا ةیتوصلا عطاقملا وأ ویدیفلا عطاقم وأ روصلا وأ تارابعلا مادختسا بنجت .اھل
 تاروشنملاو تاكراشملا كولسلا اذھ ةلثمأ نمضتت دق .ًادرمت وأ ةقیاضم لكشت دق يتلا وأ نیدروملا وأ ءالمعلا وأ لمعلا يف كئالمز نأش نم طحت
 ةئفلا وأ يموقلا لصألا وأ ةیسنجلا وأ نوللا وأ سنجلا وأ قرعلا ساسأ يلع ةیداعم لمع ةئیب قلخ يف مھُست يتلا وأ ام صخش يلإ ًادمع ءيُست يتلا
  نوناقلا اھیمحی يرخأ ةلاح يأ ةیسایسلا ءارآلا وأ ةیسنجلا ةیوھلا وأ يسنجلا ھجوتلا وأ ةیعامتجالا ةلاحلا وأ ةقاعإلا وأ وأ رمعلا وأ ةنایدلا وأ
  .يراسلا

 ةیناكمإ مھیدل ابلاغ نیدروملاو ءالمعلاو لمعلا ءالمز نأ ركذت - عیمجلل ةحاتم اھنأ ينعی اذھف ،تنرتنالا ربع تاروشنملا وأ تاكراشملا هذھ تناك اذإ
 تاحفصل ةیصوصخ تادادعإ عضوب اھیفظوم زلبمارب ةكرش يصوت ،تاسرامملا لفأ نامضلو .تنرتنالا يلع اھرشنت يتلا تایوتحملا يلإ لوصولل
 .نمألا نم يوتسم يلعأ يلع ةیصخشلا عقاوملا وأ ةیعامتجالا مالعإلا لئاسو

 تامولعملاو ةصاخلا تامولعملا كلذكو اھل ةعباتلا تاكرشلاو زلبمارب ةكرشب ةصاخلا ةیراجتلا رارسألا ةیرس يلع ظافحلا مزلی - ةیرسلا يلع ظافحلا
 تامدخلاو تاجتنملاو تایلمعلا ریوطتب ةلصلا تاذ تامولعملا ةصاخلا تامولعملاو ةیراجتلا رارسألا نمضتت دق .اھیدرومو اھئالمعب ةقلعتملا ةیرسلا
 وأ تاسایس وأ ةیلخاد ریراقت وأ ةیلیغشت وأ ةیلام تامولعم وأ راعسأ تامولعم يأ رشن مدع بجی .ةیلاملا جئاتنلاو ایجولونكتلاو ةینفلا ةفرعملاو
 ةفورعم ریغ نوكت يتلاو ،لمعلاب ةقلعتملا دیعاوملا وأ رفسلا تالحر كلذ يف امب لامعألاب ةلص تاذ ةیلخاد يرخأ ةیرس تالاصتا يأ وأ تاءارجإ
 .روھمجلل ةفورعم نكت مل ام نیدروملا وأ ءالمعلاب ةصاخ ةیرس تامولعم يأ رشن مدع بجی ،كلذ يلإ ةفاضإلاب .روھمجلل
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 وأ مھسألا عیب وأ ءارشب نوموقی دق نیذلا نیرخآلا يلإ ةیلخادلا تامولعملا نأشب "ةحمل" ءاطعإ وأ لصاوت دُعی - يلاملا حاصفإلا نیناوق مارتحا
 وأ ةیلاملا قاروألا لوادت ةسایسب لالخإ اًضیأ ربتعی كولسلا اذھ لثمب مایقلا نإ .ةیعامتجالا مالعإلا لئاسو ربع اھرشن كلذ يف امب ،ةیلاملا قاروألا

 .زلبمارب ةكرشب نیتصاخلا لصاوتلاو رمتسملا حاصفإلا ةسایس

 عقاوم نم اھریغ وأ ينورتكلإلا كعقوم وأ كتنودم نم ةلص ءاشنإب ھیف موقت تقو يأ يف ةكرشلا يدل فظومك كسفن فیرعتب مق ةیفافشلاب يلحتلا
 تاكرشلا ىدحإ وأ( زلبمارب ةكرش نوكت يوتحم ءاشنإب كمایق ةلاح يف .)اھل ةعباتلا تاكرشلا ىدحإ وأ( زلبمارب ةكرش عقومل يعامتجالا لصاوتلا
 وأ زلبمارب رظن تاھجو لثمت ال كئارآ نأ حیضوت عم فظوم كنوك ةقیقح لوح اًحضاو نوكت نأ بجی ،يوتحملا اذھ عوضوم يھ )اھل ةعباتلا
 اذ تنرتنالا ربع روشنم وأ ةنودم يوتحم رشنب كمایق ةلاح يف .مھنع ةباین نیلماعلا وأ مھیدروم وأ مھئالمع وأ مھیفظوم وأ اھل ةعباتلا تاكرشلا

 دُعت" لاثملا لیبس يلع ،ةیلوؤسم ءالخإ يوتحملا اذھ نمضتی نأ لضُفی ،)اھل ةعباتلا تاكرشلا وأ( زلبمارب وأ تنأ ھب موقت يذلا لمعلاب ةلص
  ."اھل ةعباتلا تاكرشلا وأ زلبمارب رظن تاھجوو ءارآ ةرورضلاب سكعت الو يل اكلم عقوملا اذھ يلع ةدوجوملا تاروشنملا

 ءالؤھ دیدحتب زلبمارب ةكرشل لصاوتلاو رمتسملا حاصفإلا ةسایس موقت - ةكرشلا نع ةباین فرصتلا طقف ةكرشلا مساب نییمسرلا نیثدحتملل نكمی
 لئاسو ةفاك يلع ةسایسلا هذھ يرست .ةحلصملا باحصأو نیللحملاو مالعإلا لئاسو يلإ زلبمارب نع ةباین ثدحتلاب نیلوخملا نییمسرلا نیفظوملا
 متی ملام ةكرشلا مساب ثدحتمك كسفن لیثمت مدع كیلع نیعتی .ةیعامتجالا مالعإلا لئاسو مدختست يتلا تالاصتالا كلذ يف امب ،ةكرشلا تالاصتا
  .اھنع ةباین ثدحتلل زلبمارب ةكرشل لصاوتلاو رمتسملا حاصفإلا ةسایس لبق نم كلیوخت

 نم اھریغو كتاروشنم ةفاكب قلعتی امیف كلذو ةلصلا تاذ ةینمألا رطاخملاو ةیصوصخلا نع ًایصخش لوؤسملا تنأ دُعت - درفك فرصتت كنإ
  .ةیعامتجالا مالعإلا لئاسو مادختساب متت يتلا تالاصتالا

 ،أطخ يأ كباكترا ةلاح يفو ،اھرشنب موقت يتلا رابخألا وأ تامولعملا ةقدو قدص نم دكأت - تنرتنالا يلع "فذح" لثم رایخ دجوی ال ةقیقحلا يف
 .ًابیرقت ءيش لك ةفشرأو ظفحب موقی تنرتنإلا نأ ركذت .اھلیدعتب تمق دق ةقباس تاروشنم يأب ملع يلع نوكت نأ بجی .ًاعیرس ھحیحصت كیلع بجی
 زلبمارب ةكرش لوح ةحیحص ریغو ةئطاخ اھنأ ملعت تاعاشإ وأ تامولعم يأ رشنب ًادبأ مقت ال .اھفذح مت يتلا تاروشنملا يف ثحبلا يتح نكمی ،كلذل
 .مھیسفانم وأ مھیدروم وأ مھئالمع وأ مھیفظوم وأ اھل ةعباتلا تاكرشلا نم يأ وأ

 تادعملا يلع اھمادختسا وأ كلمع تقو ءانثأ ةیعامتجالا مالعإلا لئاسو مادختسا نع عانتمالا بجی - لمعلا يف ةیعامتجالا مالعإلا لئاسو مادختسا
 مدع يغبنی امك .ةكرشلا تاسایس عم ىشامتی امب وأ كریدم لبق نم ھب حرصملا وحنلا يلع لمعلاب ةلص تاذ نكت ملام كلذو اھریفوتب موقن يتلا
 اھمادختسا متی يتلا تنرتنالا لئاسو وأ تانودملا وأ يعامتجالا لصاوتلا تاكبش ىلع لیجستلل ةكرشلاب ةصاخلا ينورتكلإلا دیربلا نیوانع مادختسا
  .يصخشلا لامعتسالل

 .ام قیقحت يف نواعت وأ ةسایسلا هذھ نع لمتحم فارحنا نع غالبإلاب ماق فظوم يأ دض ةیبلس تاءارجا يا ذاختا زلبمارب رظحت ماقتنالا مدع
 هدض يبیدأت باقع يلإ ام قیقحت يف نواعتلا وأ ةسایسلا هذھل لمتحم كاھتنا نع غالبإلا ببسب رخآ فظوم نم ماقتنالاب موقی فظوم يأ عضخیس
  .لمعلا نم يئاھنلا لصفلا دح يلإ لصی دق

 

 و "تابجاولا" هذھ ةرادإ متیس ..هالعأ ةروكذملا ةسایسلا عم بنج يلإ ًابنج اھتءارق بجی "تاروظحملا" و "تابجاولا" ـب ةحرتقم ةمئاق يلی امیف
 اھب لومعملا حئاوللاو نیناوقلا ةفاكل ًاقبط هالعأ ةروكذملا ةسایسلا عم بنج يلإ ًابنج "تاروظحملا"
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 تابجاولا تاروظحملا 

 وحنلا يلع ،ةكرشلل ةصاخلا تامولعملاو ةیراجتلا رارسألا ةیامح 
 ءالمعلا صخت يتلا ةیرسلا تامولعملا كلذكو ،هالعأ حضوملا
 بجی ،تامولعملا هذھ لثمل لوصولا ةیناكمإ كیدل تناك اذإ ..نیدروملاو
  ةیعامتجالا مالعإلا لئاسو نم عقوم يأ يلع اھرشن متی مل ھنأ نم دكأتلا

 يدل فظوم كنأ حوضوب حصفتو اًمئاد ةیفافشلاب مستت نأ بجی 
 تاجتنملا وأ ھب موقت يذلا لمعلا لوح رشنلاب كمایق ةلاح يف ةكرشلا
  .اھل ةعباتلا تاكرشلا وأ زلبمارب اھمدقت يتلا تامدخلاو

 ةیعامتجالا مالعإلا لئاسو ربع هرشن متی ءيش يأ نأ اًمئاد ركذت 
 ةیصوصخلا تادادعإ ةعیبط نع رظنلا ضغب كلذو ،تاسوریفلل ةضرع
 .كب ةصاخلا

 كیلع ،ةسایسلا هذھ تفلاخ دق كنأ تكردأ اذإ .ءاطخألاب فارتعالا 
  .نكمم تقو برقأ يف كریدم غالبإب

  .نیناوقلاو زلبمارب تاسایسب مازتلالا كیلع بجی 

 تاحفص يلع نمألا نم مئالم يوتسم يلع ظافحلاب يصون اننإ 
  .كب ةصاخلا ةیصخشلا ةیعامتجالا مالعإلا لئاسو

 زییمتلا وأ ةقیاضم وأ دیدھتل ةیعامتجالا مالعإلا لئاسو مادختسا 
 وأ نیدروملا وأ ءالمعلا وأ لمعلا ءالمز كلذ يف امب صخش يأ دض
  .ةحلصملا باحصأ نم مھریغ

 اھل ةعباتلا تاكرشلا وأ زلبمارب ءازإ ءارتفاو ریھشت تایوتحم رشن 
 وأ ءالمعلا نع ءارتفاو ریھشت تایوتحم رشن وأ تامدخلاو تاجتنملا وأ
  .ةسفانملا تاكرشلا وأ نیدروملا

 زلبمارب ةكرشب ةصاخلا ةیراجتلا تامالعلا وأ تاراعش روص رشن  
 حیرصتلا متی ملام ،ةكرشلا تامدخو تاجتنمب قلعتت يرخأ لوصأ يأ وأ
  .زلبمارب لبق نم كلذب

 زلبمارب تامدخو تاجتنم نع نیھم وأ يبلس روشنم يأ يلع درلا 
 تاكرشلا وأ نیدروملا وأ ءالمعلا كلذ يف امب ریغلا لبق نم روشنم
 فرشملا يلإ تالاحلا هذھ ةفاك ةلاحإ نیفظوملا يلع بجی .ةسفانملا
 ةسایسل ًاقفو اھیلع درلاب موقیس يذلا لاصتالا قیرف وأ مھب صاخلا
 .لصاوتلاو رمتسملا حاصفإلا

 

 

  

 


