
 
 

 

 ةيعارزلا ةيئاذغلا عيراشملا معدل لامعألا جذامن ليدعت
  19-ديفوك ةحئاج يشفت لالخ

 19-ديفوك ةحئاج شفتت مل ،@رتسيللا وأ ةينولوقلا ةيكيرشإلا وأ رويطلا ازنولفنأ وأ ةيعالقلا ىمحلا ضارمأ فالخ ىلع
  .يعارزلا جاتنإلا يف بارطضا ثودح نع ةرشابم رفست مل اYإف يلاتلVو ،ةيعارزلا وأ ةيناويحلا علسلا قيرط نع ةرشابم
 ةمظتنم ةيئاذغ تادادمv قاوسألا ديوزت نامض ىلع ةيعارزلا عيراشملاو عرازملا ةردق ضيوقت ىلإ يدؤت ةمزألا هذه نأ ريغ
 يدسجلا دعابتلا ببسب تايلمعلا ةريتو ؤطابتو ،ضرملا ءارج ةلماعلا ديلا صقنو ،يربجلا قالغإلا تاءارجإ ببسب
 يفو ،داتعملاك لمعلا ةلصاوم ىلع ةيعارزلا عيراشملا ةردق ضيوقت يف اهعيمج فورظلا هذه ببستتو .قالغإلا تاءارجإو
 ةيعارزلا عيراشملا نم فلأتت يتلا ةريغصلا ةيراجتلا لامعألا اميس الو ،ةمزألا دعب تاكرشلا ضعب ءاقب دد� ،تالاحلا ضعب
 .ةيئاذغلا لسالسلا دادتما ىلع ةئزجتلا راجتو اهعيزوت ىلع نيمئاقلاو ةيذغألا يعنصمو راجتلاو
 لالخ ةلاعف ةيئاذغ مظن ىلع ظافحلا يف تاكرشلا هذه هيدؤت يذلا مساحلا رودلا ىلع ه�دأ ةدراولا تايصوتلا ددشتو
 رارمتسا نامض ىلع ةوالعو .ليوطلا ىدملا ىلع مادتسم لّوحت ثادحإل اهحيتت يتلا ةمهملا تاقلطنملا ىلإ ةفاضإ ،ةمزألا
 اًضيأ تايصوتلا رقت ،ةيرضحلاو ةيفيرلا قطانملا ناكسل ةيعارز ريغ لمع صرف ريفوتو ةيذغألا ىلإ ةميق ةفاضإ يف اهرود
Vةباجتسا يف ةلمتحملا اهتمهاسمو ،اهيف لمعت يتلا ةيلحملا تاعمت�ا يف ةريبكلاو ةريغصلا عيراشملا هب علطضت يذلا رودل 
 .19-ديفوك ةحئاج ةهجاومل ةيعمتجم
 ةيذغألا قيوست( ةماعلا تاسسؤملاو )ةيتحتلا ةينبلاو ةراجتلاو ةحصلاو ةعارزلا( تارازولا نم ةعومجم ىلإ تايصوتلا هجوتتو
 لثمت يتلا تايعمجلاو ،)ةيذغألا يعنصم تايعمجو نيعرازملا تاينواعت( ةيئاذغلا تاعانصلا تايعمجو )عياشملا ريوطت سلاجمو
 اًنهرو .ةراجتلا فرغو ،ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ،نييلحملا لامعألا تامدخ يمدقمو ،مجحلا ةطسوتملاو ةريغصلا عيراشملا
Vتالخدملاو راودألا فلتختس ،تاسسؤملا ةردقو يرطقلا قايسل Vًاصرح ،نمكي ماعلا فدهلا نكلو .نادلبلا فالتخ 
 رواشتلVو تاسسؤملا ربع ناكمإلا ردق لمعلا يف ،ةفدهتسملا عيراشملا ىلإ ةبسنلV ةذختملا ريبادتلا ةيقطنم نامض ىلع
 .ةيذغألا ةعانص لثمت يتلا تايعمجلا عم قيثولا

 تاكارشلاو ةيجيتارتسالا ةرادإلا :يهو ،اًيموي ا�رادإ ةيعارزلا عيراشملل يغبني يتلا ت�وكملا لوح تايصوتلا روحمتتو
 ؛يرهشو يعوبسأو يموي لكشب نامتئالاو لوصألاو دقنلا / ةلويسلا اهيف امب ،ةيلاملا دراوملا ةرادإو ؛يعامجلا معدلا ةد@زل
 تاعيبملاو قيوستلا ةلأسمو ؛ماهملا زاجنإل ةكرشلا مهيلع دمتعت نيذلا صاخشألاو نيفظوملا ىلإ ريشت يتلا ةيرشبلا دراوملاو
 .ةمزألا لالخ مهعم لصاوتتو اهنئVز ةكرشلا ا فدهتست يتلا ةقيرطلا لوانتت يتلا
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 نيسفانتملا عم ةيجيتارتسالا تاكارشلاو ةرادإلا
 ريغ 19-ديفوك ةحئاج يشفت مجح نأ ىلإ اًرظن ةيراجتلا اهلامعأ جذامن ليدعت يف ًالعف ةيعارزلا عيراشملا تأدب دقل
 نم ،لاثملا ليبس ىلع ،هدمتعت يذلا داتعملاك لمعلا جY راسم نع جورخلا ىلإ ةحّلم ةجاح دوجو ىلإ تراشأو .دكؤم
 ططخو ،نوزخملا ةرادإ ىلع زيكرتلا ةد@زو ،تالخدملV دّوزتلل ةليدب تاونقو ،ةيراجتلا تاهويرانيسلا طيطخت لالخ
 ديازت ةهجاوم يف ةيرشبلا دراوملا طيطختو ،نيفظوملل نيتينهملا ةمالسلاو ةحصلا تاسرامم ضارعتساو ،ةجردتم ةيرامثتسا
 :يلي ام رابتعالا نيعب اهذخأ يغبني يتلا تايصوتلا لمشتو .بايغلا وأ بلطلا

 ةناعتسالا تاكرشلل نكمي ،يلكلا داصتقالاو ةيئfولا تاعقوتلا ىلإ دانتسالf تاهويرانيس عضي ليلحت ءارجإ •
 ةينطولا لصاوتلا تاودأ ميمعت نإ .عيراشملا اهكلست دق يتلا تاراسملا فلتخم نأشب نيفظوملا عم لصاوتلل هب
 يقيرفألا داحتالV ةصاخلا 19-ديفوك ةحئاجب ةقلعتملا ةعباتملا ةحول لثم ،19-ديفوك ةحئاج نأشب ةيميلقإلاو
 ت�ايبلا نراقي ليلحت ءارجإو ،ةمزألا مجحب ٍملع ىلع ءاقبلا ىلع عيراشملا دعاسي ،)2020 ،يقيرفألا داحتالا(
 عضت ططخ دادعإ ىلع عيراشملا ت�ايبلا هذه دعاست امك .ةيعارزلا ةيذغألا عاطقل يلكلا داصتقالا تاعقوتب

 دراوملا نم تاجايتحالاو ةكرشلا ىلع ةمزألل لمتحملا رثألا صوصخب نيفظوملا عم لصاوتلا ريسيتل تاهويرانيس
  ةبعص تارارق ذاختا ّنيعت لاح يف نيفظوملا ىدل ةقثلاو مهفتلا زيزعت ىلإ فافشلا لصاوتلا يدؤيسو .ةيرشبلا
 .كلذ لعف نيعتي امدنع وأ

 ىلع ضوافتلا ىلع ةردقلا زيزعت ىلإ ةيمارلا تاءارجإلا تتV دقل .ةسفانملا لبق ام لاجم يف نواعتلا معد •
 سفن هجاوت يتلا تاكرشلا عم لصاوتلا لمشت تاءارجإلا هذهو .ىضم تقو يأ نم ةيمهأ رثكأ ةيعامج تايبلط
 ،ةلاعف تايعمج بايغ يف ،نواعتلا اذه معد نكميو .ةينعم ت�وكم وأ فيلغت داوم داريتسا ليبق نم ،ت@دحتلا
 هذه ىظحتو .ةلمجلV عيبلا تامدخ ثيح نم اهسفن تاجايتحالا اهل يتلا تاكرشلا نيب طبرلا لالخ نم
 ببسب قاوسألاو نيرتشملا ىلإ ةيذغألا لقن اهيف ناكمب ةبوعصلا نم يتلا نادلبلا يف ربكأ ةيمهÀ ةيجيتارتسالا

 .ةيتحتلا ةينبلا فعض

 ام ةداع .ةريغصلا ةيعارزلا عيراشملا لثمت يتلا تايعمجلل ةيسسؤملا ةردقلا زيزعتل عفادك ةمزألا مادختسا •
 تاكرشلا نكلو .اهنم ةيمسرلا ريغو ةيمسرلا ،نيعرازملا تاينواعت ةدعاسم ىلع دامتعالا ةيعارزلا عيراشملل نكمي
 رظح رفسأ ثيح ،لاثملا ليبس ىلع ،اينيك يفف .اًميظنت لقأ نوكت ام اًبلاغ عاطقلا اذه يف ةلماعلا ىرخألا
 ىلع ةيذغألا لقن تاكرش تدمتعا ،ئناوملا يف ريخÃ تالاح نع اهقورش ىتح سمشلا بورغ نم لوجتلا
 عيرس راسم ماظن ميمصت ةموكحلا ةدشانمل ،Dennis Ombok ،لقنلل ةينيكلا ةطبارلل يذيفنتلا سيئرلا
 .)Bloomberg، 2020( ةطرشلا شيتفت طاقن دنع ةقلاعلا ةيساسألا ةيعارزلاو ةيئاذغلا تالخدملل

  تاعاطقلا نيب ةكرتشملا تاراوحلا ىلإ دانتسالf ةيعارزلا ةيذغألا عاطقل ةينطولا ةنمقرلا ططخ ةريتو عيرست •
 .ةعارزلاو ةراجتلا نعو تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكتل ةيتحتلا ةينبلا نع ةلوؤسملا تاسسؤملا نيب ام يف
 عاونأ ّىتش معدل ةديازتم ةيمهأ ةيسمالتلا ريغ ةيلاملا تامدخلاو ةلقنتملا ةيدقنلا تامدخلا راشتنا ىستكا دقل
 ةيراجتلا لامعألا تدهشو .رشابملا يصخشلا لاصتالا نم هتاذ تقولا يف ليلقتلا عم ،ةيعارزلا ةيراجتلا لامعألا
 Hugo قيبطت دافأ ،لاثملا ليبس ىلعف .19-ديفوك ةحئاج يشفت ذنم اًراهدزا ةينورتكلإلا ةيعارزلاو ةيئاذغلا
 ةددعتم ةد@ز نع ،يبيراكلا رحبلاو ىطسولا اكيرمأ يف 2016 ماع يف هقالطإ مت يذلا ،ماعطلا تابلط ليصوتل
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 .)elsalvador.com ، 2020( بابشلا نيب لمع صرف قلخو ةيراجتلا لامعألا ءاشنإ يف فاعضألا
 تاقيبطت مادختسا ىلإ ةقطنملا هذه ءاحنأ فلتخم يف ةئزجتلا راجتو معاطملا باحصأ لّوحت ،قالغإلا ةيلمع ذنمف
 .ةفيعضلا تاعوم�او نسلا رابك كلذ يف امب ،نئVزلا دادمإ يف رارمتسالل ماعطلا ليصوت

 ءاقبلا لجأ نم يدقنلا قفدتلاو ةلويسلا ىلع ظافحلا
 تامدخلا عاطق يف نئVزلا نادقف وأ قالغإلل ضرعتت يتلا ةريغصلا عيراشملا ىلإ ةبسنلV ،اًحاحلإ رثكألا ةجاحلا لثمتت
 ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا ةرادإ ىلع ريغص عورشم ةردقف .ريصقلا ىدملا ىلع ةلويسلاو يدقنلا قفدتلا نامض يف ،ةيئاذغلا
 تاساكعنالا نأ امك .ام ةمزأ ثودح ءانثأ ةصاخ ،هئاقبل ةيمهألا ةمساح ةلأسم تاعيبملا ىلإ ت@رتشملا نم ةجراخلاو
 عم ،ةريبكلا ةيلحملا تاكرشلل يدقنلا قفدتلV قلعتت لكاشم يف ببستت ةيلودلا ةيئاذغلا لسالسلا بارطضا نع ةمجانلا
 :يلي ام رابتعالا نيعب اهذخأ يغبني يتلا تايصوتلا لمشتو .ةقحاللا ةلويسلا لاطت تاعبت

 لماشلا كرتشملا ريكفتلا لمشي امب ،ةيعارزلا عيراشملا تاجايتحال اًعبت يلاملا زيفحتلا مزح فييكت •
 ةركتبم مزح ميمصت ىلع نآلا ةديدع نادلب فكعت .قيقدلا فادهتسالا معدل لاصتا ةيجيتارتساو تاعاطقلل
 ،لاثملا ليبس ىلع ،ةروفاغنس يفف .اًضيأ ةريغصلا عيراشملاو ،ةيعارزلا ةيذغألا عاطق عم ةمئاوتم ريبادت نمضتت

 نم تاءافعإو نيفظوملل ةئاملا يف 50 هتبسن روجألا يف ضيوعت نم تVورشملاو ةيذغألا تاكرش ديفتستس
 نم تالخدم جاردإ نإو .)The Straits Times، 2020( ةنسلا نم ةيقبتملا ةرتفلل ةيكلملا ىلع ةبيرضلا

 ءاكرشلاو ،ةيراجتلا فرغلاو ،ةعارزلاو ةراجتلاو ةيلاملا تارازوو ،ةيئامنإلاو ةيراجتلا كونبلا لثم ،ءاكرشلا نم ةعومجم
 نامضل يساسأ لماع ،ةطسوتملاو ةريغصلا عيراشملا تايعمج يلثممو ،ةريبكلا ةيلحملا ةيذغألا تاكرشو ،ةيمنتلا يف
 عاطقلا ةلويس قيدانص تايبدألا يف ا ىصوملا تاودألا لمشتو .نيديفتسملا تاجايتحال اًعبت تاودألا فييكت
 ةيلامسأر ةكراشم ىلإ نويدلا ليوحتو ضورقلاو ةينامتئالا تازاجإلاو نامضلا قيدانصو حنملاو صاخلا
)Financial Times ، 2020)ةعرسب ةريغصلا ةيراجتلا لامعألا كردت نأ اًضيأ ناكمب ةيمهألا نمو .))أ 
 يفظوم فيلكت ةداعMcKinsey v ةكرشل زجوم يصويو .هلعف يغبني امو اهيلإ ءوجللا يغبني يتلا ةهجلا
 تامولعملا ىلإ عيرسلا لوصولا ةيناكمv ةريغصلا عيراشملا دوّزت يتلا ةيلاملا ةنخاسلا طوطخلا ةرادv ةيندملا ةمدخلا
)McKinsey & Company، 2020(. 

 .ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ قيقحت زيزعتل ةيراجتلا لامعألل يلاملا معدلا ميدقت ةيطورشم ريياعم يف رظنلا •
 نم يفاعتلا ىلإ يمرت ريبادت ةمزح يأل يغبني هنأ ىلإ ،Svenja Schulze ،يناملألا ةئيبلا ريزو راشأ دقل

 "ةددجتملا ةقاطلا رداصم ىلع لماكلV دمتعي داصتقا داجيإ" فده ىلإ دانتسالا 19-ديفوك  ةحئاج
)Climate Home News، 2020(. نيكمت ىلإ ةفداهلا ةيلاملا ريبادتلا طبر نكمي ،لاثملا ليبس ىلعف 
 ةقاطلا كالهتسا ةلقب مستت ايجولونكت دامتعV تامازتلV ريصقلا ىدملا ىلع ةلاطبلا ت�اعإ عفد نم تاكرشلا
 .ةيعارزلا عيراشملا هفّلخت يذلا نوبركلا رثأ نم لّلقت يتلا تاسرامملا ىلع نيفظوملا بيردت وأ/و
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 رظتنت دق .ةريغصلا تاكرشلل ةقحتسملا غلابملا عفد ةريتو عيرستب ةريبكلا ةيذغألا تاكرش مايق ىلع صرحلا •
  ،اهيلإ دوعت يتلا غلابملا ليصحتل رثكأ وأ رهشأ ةثالث ىلإ لصي ام ،ةيداعلا فورظلا يف ،ةريغصلا تاكرشلا
  ،ةديدع ةيملاع ةيذغأ تاكرش تكردأو .ةكرشلا ءاقب ةنهارلا ةرتفلا لالخ دد� نأ نكمي ريخÃ تالاح يهو
 دادمإلا لسالس يف ةريغصلا تاكرشلا تاجايتحا ةيبلت ىلع تلمعو رمألا اذه ،Unilever رارغ ىلع
 نواعتلا ةلعافلا تاهجلل ا نكمي يتلا ةقيرطلا ىلع لدت اّمنإف ءيش ىلع تّلد نإ ةلثمألا هذهو .ا ةصاخلا
 .)Unilever، 2020( ةيذغألا لسالس دادتما ىلع ةلويسلا ىلع ظافحلل

 ةمزألا دعب ام ةربخلاو ةبهوملا ىلع ظافحلا
 قيقحت يف تاردق نم هب نوعتمتي ام لضفÀ اهيف نيلماعلاو اهيفظوم ةمهاسم نامض يف ةكرش يأ تاصاصتخا نمكت
  جيزم ،يمسر لكشب ةلّجسم تناك لاح يف ،ةيمانلا نادلبلا يف ةريغصلا تاكرشلا نم ريثكلا ىدلو .اهتيؤرو ةكرشلا ةمهم
 مهيلع رذعتي نيذلا نيماظنلا ريغ نيفظوملاو ،ماعلا يحصلا نيمأتلا نم ةدافتسالا نوعيطتسيو دوقع مهل نيذلا نيفظوملا نم
 ةيمهأ مهتمالسو نيفظوملا ةحص يستكت ،ددصلا اذه يفو .ةيحصلا تامدخلا وأ ةعوفدملا ةيضرملا تازاجإلا نم ةدافتسالا
Vيلي ام رابتعالا نيعب اهذخأ يغبني يتلا تايصوتلا لمشتو .ةغل: 

 مهتمالسو لامعلا ةحص ةيامحل ةيقبسألا يطعت يتلا ةقئاللا ةلامعلا طورش تاكرشلا قبطت نأ ىلع صرحلا •
 ةكرشلا لخاد ىودعلا رطخ ةد@زف .قوسلا يف يروفلا بلطلا ةيبلتل ةكرشلا اهل ضرعتت يتلا طوغضلا ىلع
 قلخو ،ةيلخادلا تاربخلاو فراعملا فازنتسا لالخ نم رطخلل لجألا ليوطلا لامعألا جذومن ضيرعت ىلإ يدؤي
 قيبطت ىلع تاكرشلا رابجإ ةيموكحلا ميسارملل نكميو .يحصلا ماظنلا ىلإ ةبسنلV هتاذ تقولا يف يفاضإ ءبع
 ةعنقألا صقن مزلتسي دقو .ناكمإلا ردق نيفظوملا ةمالس ىلع ظافحلل ةديجلا ةمالسلاو ةحصلا تاسرامم
 ماظن دامتعV يدسجلا دعابتلا ليهست نكميو .نامأ يف ءاقبلل داوملا ريودت ةداعإو لاجترالا ةيقاولا تازافقلاو
 .لامعلا نيب رشابملا لاصتالا ىلإ ةجاحلا نم ليلقتلل جردتلV ةطشنألا فلتخمب مايقلاو ةبوانملا

 ةفلتخم ماهم دانسإ ةداعإ لالخ نم كلذو ،هجول اًهجو ةرشابملا لامعألا نم ليلقتلل راكتبالا عيجشت •
  ةد@زلا ةهجاومل عنصملا ةباوب دنع تاعيبملل نيصصخملا نيفظوملل ىرخأ ماهم دانسإ ةداعإ نآلا زوجي .نيفظوملل

  ةيعارزلا علسلا وأ تالخدملا عمج وأ لقن تايلمعب مايقلل نيقئاسك لمعلل وأ فتاهلا قيرط نع تايبلطلا يف
  ،ماعطلا تامدخ عيراشم ىلإ ةبسنلV ءاقبلل ةمهم ةادأ ماعطلا ليصوت تاقيبطت تتVو .بابلا ىلإ بابلا نم
 يف مت ،لاثملا ليبس ىلعف .ةزهاجلا تابجولاو ماعطلا ليصوت تامدخ ليغشتب حمست يتلا نادلبلا يف اميس ال
 نيكلهتسملل حمسي اّمم ،ماعطلا ليصوت لاجم يف نيلماعلا لمشيل "نييسيئرلا لامعلا" فيرعت قاطن عيسوت @زيلام
Vةمزألا لالخ تنرتنإلا ةكبش ىلع ماعطلا بلط يف رارمتسال )This Week in Asia، 2020(. 
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 يلحملا عمت£ا يف ةيعارزلا ةيئاذغلا عيراشملل يعامتجالا رودلا زاربإ
 ةيلحملا تاعمتجملل زربت نأ ةيعارزلا ةيذغألا عاطق يف ةطشنلا ،ٍءاوس ٍّدح ىلع ةريغصلاو ةريبكلا ،ةيراجتلا لامعألل يغبني
 ةيناسنإلا ا�اعبتو 19-ديفوك ةحئاج ةحفاكمل دوهج نم لذبُي ام يف لاعف كيرش اYأ اضيأ تاموكحللو اهيف لمعت يتلا
 ذخÃ نأ وأ ةماعلا تاسسؤملا اهمعدت نأ نكمي يتلاو ،رابتعالا نيعب اهذخأ يغبني يتلا تايصوتلا لمشتو .ةريطخلا
 :يلي ام ،ةيراجتلا لامعألا ةرشابم اهمامزب

  ةيذغألا قاوسأ ةيامح لجأ نم ةيعيبط هبش راعسأ ىلع ظافحلا ةيمهأ ىلع ةيذغألا تاكرش عالطإ •
 نيمئاقلاو ةيذغألا راجت ىلإ ةبسنلV يرغملا نم ،نيقيلا مدع اهفلي يتلا تاقوألا هذه لالخف .ليوطلا ىدملا ىلع
 .ةيساسألا ةيئاذغلا داوملا راعسأ ةد@ز ربع سانلا باتنت يتلا فواخملا نم ةدافتسالا ةئزجتلا راجتو اهزيهجت ىلع
 هيف ديفتسي يذلا تقولا يف هنأ فشك ،لاثملا ليبس ىلع ،ةيلارتسأ ةيعارز تاكرش عم تالباقم ءارجإ نكلو
 تاقوأ ىلإ يدؤيس كيشولا يداصتقالا دوكرلا نأ موهفملا نم ،رعذلاو علهلا عفادب ءارشلا نم اًيلاح نوعرازملا
 .))ب(Financial Times ، 2020( بيرقلا لبقتسملا يف بعصأ

 يصوت يتلا ةديجلا ةفاظنلا تاسراممب نئfزلا ريكذتل مهلمع نكامأ مادختسا ةئزجتلf ةيذغألا راجت نم بلطلا •
ªجردتلا ماظن دامتعا نإ .ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ا Vزلا دادعأو لوخدلا تاقوأ ىلإ ةبسنلVمهلوخدب حومسملا نئ 
 ،ةساقملا ةيرتملا تافاسملاو ،اهجراخمو رجاتملا لخادم يف نيديلا ميقعت لئاس ريفوتو ،عبرم رتم لكل هسفن تقولا يف
 .ا�اكاحم نكمي يتلاو ملاعلا ءاحنأ فلتخم يف ةئزجتلV ةيذغألا راجت اهدمتعي يتلا ةعئاشلا تاسرامملا نم اهّلك

 جاتنإ ن سانلا ريكذتل ةيقيوستلا ا»المح مادختسا ىلع ةريهشلا ةيئاذغلا ةيراجتلا تامالعلا عيجشت •
 دقل .ةيذغألل هل موزل ال رده ىلإ يدؤي يذلا نيزختلا نع عانتمالا مهنم بلطلاو ،رمتسم ةيذغألا
 ،Dan Githua ،اينيك يف "Tuskys" رجاتم ةلسلسل يذيفنتلا سيئرلا نأ ،لاثملا ليبس ىلع ،دّدرت
 "ةداتعملا راعسألV ةمزاللا تادادمإلا يقلت يف رمتسنس نحنف ...هل موزل ال علهلا نأ سانلا ةنأمط دون" لاق
)The EastAfrican، 2020(. 

 تاحول قيرط نع ةيذغألا زيهجت ىلع نيمئاقلا راغصو نيعرازملا عم نماضتلل ةيعادبإ لئاسر رشن معد •
 رجاتم ةلسلس كلذ ىلع ةلثمألا دحأو .م»\ونعم عفرل نويزفلتلاو ةعاذإلا يف ةياعد تالمحو ت®العإ

ShopRite، ةيذغألا عيب رجاتم ربكأ ربتعت يتلا Vايقيرفأ يف اًدلب 15 يف رجاتم كلمتو ،ايقيرفأ يف ةئزجتل 
 ،"Stop the Virus"سوريفلا راشتنا فقول ةلمح قالطإ ىلإ ةفاضإلV ،مدقتو ىربكلا ءارحصلا بونج
 .)Shoprite Holdings Ltd، 2020( اًفعض رثكألا صاخشألل تامدخلا نم ةعومجم

 .ةمزألا لالخ ةيراجتلا لامعألا رود زاربإل تاكرشلا اª موقت يتلا ةينلا نسح تاردf ىلع ءوضلا طيلست •
 تايفشتسملاو ةفيعضلا تائفلا نيب اهيلع بلطلا دادزي يتلا ةيئاذغلا تاجتنملل ةيولوألا تاكرشلا نم ريثكلا يطعت
 ةلمح نإو .ةيلحملا تاطلسلاو ةيموكحلا ريغ تامظنملا عم نواعتلV كلذو ،ا عربتت وأ /و ةيعامتجالا جماربلاو
 ةدعاسمب ،ةيذغألا تاكرشل نكمي فيك ىلع لاثم ّالإ يه ام Vوروأ يف )FoodHeroes#( ءاذغلا لاطبأ

 ةحئاجلا هذه ةحفاكم يف هب علطضت يذلا مساحلا رودلا زاربإ ،ةراجتلا فرغو قيوستلا سلاجم
)FoodDrinkEurope ، 2020(. 
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