
 

 راش8نا عنمل ف,ظنتلل ة,هيجوت ئدا"م
 انوروك سو=>ف

 
 .)CDC( اهنم ةJاقولاو ضارمألا ةحفاCم زAارم تا1صوت ;ع ًءانب ف1ظنتلل ة1لاتلا ة1عجرملا ةمئاقلا انأش#أ
 .^bcفàحملا ف1ظنتلا _̂[ظومل ةخس# رفو وأ ،ف1ظنتلا ءانثأ كل عجرمW ةخسTب ظفتحا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 ف,ظنتلل ة,عجرملا ةمئاقلا
 

o هتب مقHIف,ظنتلا ل"ق فرغلا ة. 
a[نلا ءاوهلا عد

_ Jف1ظنتلا ة1لمع ءانثأ ةحوتفم ذفاونلا عيمج كرتا .لقألا ;ع ةق1قد 20 ةدمل رود، 
  .كلذ نكمأ نإ

 
o لسغا PدPو ل"ق اًد,ج كTدع Uف,ظنت ة,لمع ل. 

 لمعتسا ،اًنكمم c̀غ كلذ ناW اذإ .لقألا ;ع ة1ناث 20 ةدمل امهكرفاو ،ءاملاو نوباصلا مدختسا 
 .لقألا %60 ة{سTب لوحك ;ع يوتحJ مّقعم

 
o ف,ظنتلا ءانثأ ةدحاو ةرم لمعتس] تازافق يدترا. 

 Jدع� تازافقلا نم صلختلا بج Wأتو .ف1ظنت ة1لمع لAلسغ نم د JدJاهتلازإ دع� روفلا ;ع ك. 
 

o دانملاو ة,قرولا فشانملا نّزخPغو ةمقعملا ل<=fملا مزاوللا نم ا<iiلا ة,لjk
l [مدختس 

 .ةدحاو ةرمل
 ةجرد ;عأ ;ع ةلاسغلا _̂� اهلسغاف ،مادختسالا ةددعتم تاجتنم� ف1ظنتلا لضفت تنك اذإ
 .اهبسانت ةرارح

 
o قع مث ،فظن

ّ
 .م

 .بئاوشلاو م1ثارجلاو خاسوألا ةلازإل ءاملاو تافظنملا وأ نوباصلا مدختس� امدنع وه ف1ظنتلا
 لضفأو .م1ثارجلا لتقل لوح�لا وأ ض1بملا لثم ة1ئا1م�1لا داوملا مادختسا ;ع دمتعJ م1قعتلا

 .اًعم ن��مألا� ما1قلا _� ىودعلا راش�نا نم دحلل ةق��ط
 
o قعملا مدختسا

ّ
  .بسانملا م

 ;ع ٪70 ة{سTب لوحك ;ع يوتحت _�aلا ف1ظنتلا تاجتنمو ةففخملا ة1ل̂̂`ملا ض1ي�تلا ل1لاحم
  .انوروك سوc̀ف دض ةلاعف ̀�تعت  ةئ�بلا ةJامح ةلاWو _̂� ةلجسملا  ةعئاشلا تامقعملا مظعمو لقألا

 
 



o ع زكرq لا حطسألاjk
l اهسمل متي vشwرركتم ل. 

  _� تا1فنحلا ض�اقمو دع� نع مCحتلا ةزهجأو باوبألا ض�اقمو ةءاضإلا حيتافم لثم قطانم
 لCش¨ اهسمل متي _�aلا حطسألا ةمئاق عجار( .اهم1قعت ¦إ جاتحتس _�aلا حطسألا ;ع ةلثمألا ضع�
 ).2 ةحفصلا _̂� رركتم

 
o ت الzغو رئاتسلاو داجسلاو كئارألا س<=fة,ماسملاو ةمعانلا حطسألا نم ا. 

 .شامقلا عªنل ة{سانملا تافظنملا مدختسا مث ،ة1ئرم ة©�تأ وأ خاسوأ يأ نم ةJانع� اهف1ظن�ب مق
 .ةعنصملا ةك̄®لا تاداشرإل اًقفو ةلاسغلا _̂� مهلسغا ،نكمأ ن¬و

 
o عأ� تاضا,بلا عيمج لسغاq وت ةرارح ةجرد�l ةعنصملا ةك��لا اهب. 

 خبطملا فشانمو مامحلاو د1لا فشانمو شارفلا ة1طغأو ر�®لا تاءالم كلذ نمضت�و
 .خس�ملا ل1سغلا عم لماعتلا دنع تازافقلا ِدترا .تا1ناط{لاو
 
o Pل,سغلا سا,�أو تالس م,قعتو ف,ظنت بج. 

كف 
³

 .ةلاسغلا _̂� لسغلل ةل�اق وأ اهنم صلختلا نكمJ ةناط� مادختسا _̂� ر
 

o كملا غ�فأzه�لا ةس�Tدع� ة,ئا Uف,ظنت ة,لمع ل. 
 .ةلاسغلاو قا{طألا ةلاسغ لثم ىرخألا ف1ظنتلا ةزهجأو ة1ئا©�ه�لا ةسTكملا مّقع 

 
o ت الzراوت نم ققحتلا َسIة,ئاذغلا تاجتنملا ة,حالص ءاهتنا خــــ. 

 نأ نكمJ كلذ� ما1قلاف - ف1ظنتلا ل1لاحم نم اهc̀غ وأ ا1نومألا عم _¦̂̂`ملا ض1بملا اًد�أ طلخت الو
Jةماس تازاغ قلط. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

jkلا ءا,شألا ام
l Pاهم,قعتو اهف,ظنت بج 

 .رركتم لCش¨ اهسمل متي _�aلا حطسألا ەذهل صاخ ٍلCش¨ ه{�نا ؟دJدج ف1ض لا{قتسال كنكسم فظنت له
  

vشwماع ٍل 
 باوبألا ض�اقم ●
 حيباصملا لسالسو حوارملا ●
 ةداعإ لالسو ةمامقلا لالس ●

  ر�ودتلا
 رعشلا تاففجم ●
  يواCملاو _¿لا تالواط ●
 حيتافم ●
  ةءاضإلا حيتافم ●
 ن�Àباردلا ●
  دع� نع ط�اوضلا ●
 تالواطلا حطسأ ●
 ةرارحلا تامظنم ●
 ذفاونلا ض�اقمو تا{تع ●

 
  :خبطملا

 ،ةوهقلا ةنAام :ةزهجألا ●
 ،طغضلا ةرجنط ،نرفلا
 .اهc̀غو ،^̀�خلا ةصمحم

  نئازخلا ض�اقم ●

 حلملاو ت�Àلا بلع :ل�اوتلا ●
 Ầك�a_ Jلا تاراهبلاو لفلفلاو
  .اهc̀غو ،اهمادختسا

  بلصلا رهظلا تاذ _Ãار�لا ●
 نكمJ ال _�aلا خبطملا تاودأ ●

 :قا{طألا ةلاسغ _̂� اهلسغ
 قا{طأ وأ ،ة1فزخلا قا{طألا
 ،ة1ك�1سال{لا لافطألا

 .اهc̀غو
 لساغملا ●

 
 :مامحلا

 تا1فنحلا ض�اقم ●
 لوسغو مسل{لاو وبماشلا ●

  نوباصلا بلعو مسجلا
 مامحتسالا باوبأو رئاتس ●
 ضاوحأو شودلا ●

 مامحتسالا
 لساغملا ●
 ض1حارملا ●

 

 مونلا ةفرغ
 ةعتمألا فوفرو تاعامشلا ●
 بناج ةc̀غصلا تالواطلا ●

  ر�®لا
 

 :ف,ظنتلا ةزهجأ
 قا{طألا تالاسغ ●
 ة1ئا©�ه�لا س#اCملا ●
 تافاّشTلا Æتالاّسغلا ●

 
  :لافطألا تامزلتسم

 ة1لاعلا _Ãار�لا ●
 ةÇّأو ةلومحملا ةÇّألا ●

  لافطألل بعللا
 لافطألا باعلأ ●

 
  :ىرخأ

  ة1ئاوهلا تاجاردلا ●
 بت�لا ●
 جاومألا بوكر حاولأ ●
 ة1حوللا باعلألا ●

 
Éم زكرم نم روهمجلل ةحاتملا تامولعملا ¦إ ىوتحملا اذه دن�سCاقولاو ضارمألا ةحفاJاهنم ة )CDC(. ي الÊم زكرم د�Cةحفا 
 مأ تناW ةح�Ë ،عªن يأ نم تانامض وأ تارارقإ يأ Airbnb مدقت ال .Airbnb وأ ىوتحملا اذه اهنم ةJاقولاو ضارمألا

 نإف كلذلو .ضرغ يأل مدقملا ىوتحملا اذهب قلعتي ام1ف ةحاتإلا وأ ةمءالملا وأ ة1قوثوملا وأ ةقدلا وأ لامتAالا لوح ،ة1نمض
 .ةصاخلا كتيلوؤسم ;ع وه تامولعملا ەذه ;ع كدامتعا

 
 


