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تاج عملل فريلق دعلم القلرار بلالمركزو مل  واةلع باةلة متنوعل

ِ
ة إن هذا التقرير هو ن

قللل لللر المحتلللو  الم  و فلللق ي ع   م مللل  المصلللادر وات لللاامات الخارثيلللةو ومللل   الللمو دو

و كملا والتفسيرات واال تنتاثات الواردة فيل  بالرلرورة عل  وثالة نللر المركلز
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7ملخص تنفيذي

"19-كوفيد"عصر 

تعلقة بجائحة  لف فلي "19-كوفيد"يناةش هذا القسم أهم األحداثو والتحليقت الم  و والتلي تفشو

11.ثميع دول العالمو وأدت إله الكثير م  التحوالت في مختلف المجاالت

اتجاهات عالمية

سلتجداتو علله مسلتو  العلالم فلي ثميلع القطاعلات و يلقي هلذا القسلم الرلوء علله أهلم الم 

ستق لية بشأناا 21.وي  رز أهم التوةعات الم 

اتجاهات محلية

صللريو تسللليا الرللوء عللله أبللرز األحللداثو والمسللتجداتو والتحللليقت للوضللع المحلللي المتم يلل

29.وذلك عله مستويات التنمية

قائمة المحتويات



خبرات دولية

يعلرض هللذا القسللم أهلم التجللارة الناثحللة  لواء عللله مسللتو  اللدول أو األفللرادو مللع توضللي  

37. اآلليات القزمة لق تفادة م  هذه التجارة

مفاهيم تنموية

ادو االةتصللل: تسلللليا الرلللوء علللله أهلللم المفلللاهيم التنمويللة فلللي مختللللف المجلللاالت؛ مثللللتم يلل

45.والسيا ةو واتدارةو والتكنولوثياو وغيرهم

عروض الكتب

ختصًراعرًضاالقسمهذاي قدم ي وال احثباهتمامحليفالتيالشايرةالكتبألهمم 

51.المجاالتم العديدفيوالمتخصصي 

إصدارات حديثة

ها م  يعرض هذا القسم أهم الكتب التي تم إصدارها حديًثاو في علم اتدارةو واالةتصادو وغير

57.المجاالت
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للةمقتطفللللللللللللللللات تنمويلللللللللللللل

الملخص التنفيذي

، قـا  الفريـ  نظرًا لتطوُّر األحداث بوتيرة تسـتدع  الوقـوع علـب زبـرز المدسـتجدات العالميـة والمحليـة

ير   بعـــره زاـــم الموذـــوعات ذات الإلـــلة، مـــث اإل ـــارة  لـــب تـــ  " مقتطفـــات تنمويـــة"البحثـــ  لتقريـــر 

مـــخ مختلــــ المإلــــــــادر موضووووع ا 12علـــب بعـــا المجـــافت المختلفـــة، و ـــاء ذلـــ  فـــ  " 19-كوفيـــد"

"                            وول ســــــــــتري   ورنـــــــــــال"، وصــــــــــحيفة (Bloomberg" )بلـــــــــــومبر "وكالــــــــــة : العالميــــــــــة، من ــــــــــا

(The Wall Street Journal) األمريكيــة " كونفيرزيشــخذا "، وصــحيفة(The Conversation) وموقــث ،

 Fitch" )فيـت "، ومؤسسـة IMF Blog)" )صـندو  النقـد الـدول "، ومدونـة (Oil Price" )زويـ  بـرايس"

Solutions.)

مفاهيم تنموية

تم تسليط الضوء علب 
ت  ير : مف وميخ، اما

السوط، والفر  متعددة 
.الوظائـ

عروض كتب

:  ماتم تقديم عره لكتابيخ، من 
كيـ يتم تدمير:  روط الضرر

.بالتإلميموادي السيليكون 

إصدارات حديثة

يعره القسم زربث 
:   صدارات مختلفة، من ا

داخ  ززمة : افن يار
.فوكو يما النووية

"19-كوفيد"عصر 

تم  مناقشة عدة 
الإليخ : موذوعات، من ا

ر تعزَّز نفوذاا عالميًّا عبَ
دبلوماسية لقاحات          

". 19-كوفيد"

اتجاهات عالمية

تم  لقاء الضوء علب  ال ة 
:  الذكاء المعزّز: موذوعات، من ا

كيـ نتغلب علب مشكالت 
الذكاء افصطناع ؟

اتجاهات محلية

تم تسليط الضوء علب 
افقتإلاد: موذوعيخ، من ما

المإلري يحق  معدل نمو 
ت استثنائيًّا وسط تحديا

.اإلصالح

خ رات دولية

:  يعره القسم خبرتيخ، من ما
  كيـ نجح  كوريا الجنوبية ف
محو األمية الرقمية؟
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"19-كوفيد"عصر 

ــة ▪ ــومبر "ز ــار المقــال الإلــادر عــخ وكال ــوان ،(Bloomberg" )بل بعوود الجاةحووةب يجووب وضوو  "بعن

اه  لـب ،  لب زاميـة افاتمـا  بـالمرزة خإلوصًـا وقـ  األزمـاتل حيـل لفـ  المقـال افنتبـالنساء أول ا

بة كان  احتمالية تعره النساء لفقـد وظـائف خ زكبـر بنسـ" 19-كوفيد"زنه ف  وق  تفشِّ   ائحة 

.ف  األ  ر األولب للجائحة مقارنة بالر ال% 50

بعنــوان ،(The Wall Street Journal" )وول سـتري   ورنــال"نـاق  المقـال الإلـادر عــخ صـحيفة ▪

، "لبنوواء وفواهوواب موو  تلموويت الوتيووات المتحوود  ا مريكيووة19-الصوويت تن وور لكوواد كوفيوود"

 لـب الـدول الناميـةل لتكـون " 19-كوفيـد"مساع  الإلـيخ لبنـاء نفوذاـا عالميًّـا مـخ خـالل توزيـث لقـاح 

.بذل  زكبر قوة اقتإلادية تنضم  لب مساع  منظمة الإلحة العالمية فحتواء الوباء

لمووااا تروورر "بعنــوان ،(The Conversation" )كونفرزيشــخذا "تنــاول المقــال الإلــادر عــخ صــحيفة ▪

،"أصووحاا ا عموواص الصوونير  مووت السووود ومووت أصووم إاووباو  ب وود  مووت الكسوواد الوبوواة 

والتـــ  ز ـــرت بشـــك  خـــات علـــب الشـــركات الإلـــغيرة " 19-كوفيـــد"التحـــديات الناتجـــة عـــخ  ائحـــة 

.المملوكة للسود وذوي األصول اإلسبانية ف  الوفيات المتحدة األمريكية

اتجاهات عالمية

اوتلو  اددهوار الصوخر الييتو  "بعنـوان ،(Oil price" )برايسزوي "تناول المقال الإلادر عخ موقث ▪

طاقـةل نظـرًا ، المعضـلة التـ  تدعاني ـا الإلـيخ حاليًـا فيمـا يتعلـ  بـ مخ ال"ف  الصيت قبم أن يبودأ

.إلاديلكون ا مدجبرة علب توفير احتيا ات ا المتزايدة مخ الطاقة محليًّال لتعزيز نمواا افقت

بعنــوان ،(World Economic Forum" )المنتـد  افقتإلـادي العـالم "نـاق  المقـال الإلـادر عـخ ▪

،"هوووذا موووا يمكوووت أن تبووودو عليوووك تكنولونيوووا الوووذكاء اتصووواناع  المتمحوووور  حووووص ا وسوووان"

. ادة من ــاالمشــكالت التــ  ســببت ا تكنولو يــا الــذكاء افصــطناع ، وكيفيــة معالجت ــا وافســتف

إن ل ــا فبــالر م مــخ المزايــا العديــدة والتســ يالت التــ  وفرت ــا تكنولو يــا الــذكاء افصــطناع ، فــ

شـر، ومـخ  ـمَّ  انب آخر سلب  ز َّر علب حيـاة البشـر، حيـل تـم اسـتبدال الروبوتـات والخوارزميـات بالب

.ت ديد الكثير مخ الوظائـ، و ن اء بعض ا بالفع 

كيوووم يمكوووت "بعنـــوان ،(Brookings Institution)" بروكنجـــز"تنـــاول المقـــال الإلـــادر عـــخ مع ـــد ▪

ري لوظاةم الااقة المتجدد  أن ترف  مستوى المجتمعوات المعتمود  علو  الوقوود ا حفوو

. جــددة،  مكانــات التحــوّل  لــب اقتإلــاد قــائم علــب الطاقــة المت"وتعيوود ت ووكيم ايااووة المنووا 

، فإن ـا فبالر م مخ المزايا افقتإلـادية العديـدة، والعوائـد التـ  توفراـا صـناعات الوقـود األحفـوري

يــ القـائم تتسبب فـ  العديـد مـخ األذـرار البي يـةل األمـر الـذي يتطلـب التحـول  لـب افقتإلـاد النظ

.علب مإلادر الطاقة المتجددة
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للةمقتطفللللللللللللللللات تنمويلللللللللللللل

اتجاهات محلية

ـــر الإلـــادر عـــخ مؤسســـة ▪ اتسوووتمر البنيوووة "بعنـــوان،Fitch Solutions)" )فيـــت "ز ـــار التقري

ســـك   لـــب زن البنيـــة التحتيـــة لل،"التحتيوووة لسوووك  حديووود مصووور فووو  نوووذا ااوووتثمارات كبيووور 

ب تنويــث الحديديـة اـ  المحــرر الـرئيس لنمـو البنيــة التحتيـة للنقـ  فــ  مإلـر، وت ـدع الحكومــة  لـ

. بكة النق ل لتقلي  افعتماد علب  بكات الطر  المزدحمة

النقــ   لــب زن الســك  الحديديــة تتفــو  فــ  األداء علــب قطاعــات-حســب التقريــر-تشــير البيانــات ▪

مليـار دوفر زمريكـ  مـخ43.2الفرعية األخر ل حيل يتمثـ    مـال  افسـتثمار فـ  اـذا القطـا  نحـو 

. مليار دوفر زمريك 52.4افستثمار ف  قطا  النق  البالغ   مال 

ــر الإلــادر عــخ مؤسســة ▪ ــوان ،((Fitch Solutions" فيــت "ز ــار التقري اتقتصوواد المصووري "بعن

مكـخ مـخ ،  لب استمرار افقتإلاد المإلـري فـ  افنتعـاب، بعـدما ت"يواصم التوا  بخا  ثابتة

، مدحقّقًـا معـدفت نمـو مرتفعـة فـ  النـات  21/2020الإلمود ف  النإلــ األول مـخ السـنة الماليـة 

.المحل  اإل مال 

فـ  % 3.2بة وف  السيا  ذاته ز ار التقرير  لب زنه مخ المتوقث زن يتوسث افقتإلاد المإلري بنسـ▪

فــ  الســنة الماليــة % 3.5بعــد نمــو بنســبة -2021 لــب يونيــو 2020يوليــو -21/2020الســنة الماليــة 

  وصـ—، وبالر م مخ زن اذا النمو زذعـ مما كان عليه ف  السنوات الخمس السابقة20/2019

".19-كوفيد"فإن مإلر تدعدُّ بيخ زسر  البلدان نموًّا ف  العالم خالل  ائحة % 4.7لـ 

خ رات دولية

كيوووم وجحوووا كوريوووا الجنوبيوووة فووو  محوووو ا ميوووة": ل زول مـــاتنـــاول اـــذا العـــدد خبـــرتيخ دوليتـــيخ▪

ميــة ، والتــ  ســلط  الضــوء علــب تجربــة كوريــا الجنوبيــة الرائــدة فــ  محــو األميــة الرق"الرقميووة 

يمـا يتعلـ  وتحديل النظا  التعليم ، ليواكـب التغيُّـرات السـريعة التـ  يشـ داا العـالم، خاصـةً ف

ات الذكيـة فـ  بالثورة الإلناعية الرابعة القائمة علب  دما  تقنيات افتإلافت وتكنولو يا المعلوم

.التعامالت اليومية

  استعرذـ  ، والتـ"اوننافور  تتصودر تصونيفات التعلويم الودول "زما الخبرة الثانيـة، فتتنـاول ▪

دمًا و ذبًا فـ  تجربة سنغافورة ف  تطوير نظام ا التعليم ل ليإلبح زحد زكثر النظم التعليمية تق

الب العالمل نتيجة لما بذلتـه الدولـة مـخ   ـود لتطـوير اـذا النظـا  بمـا يـوفر خيـارات متعـددة للطـ

.تتناسب مث م ارات م
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مفاهيم تنموية

(Bullwhip" توويثير السووو "اــو زول مــالنــاق  الفريــ  البحثــ  ل ــذا العــدد مف ــوميخ تنمــوييخ▪

Effect)، طلــب واــو مإلــطلح يشــير  لــب التقلُّبــات التــ  تحــدث فــ  المخــزون نتيجــة للتغيــر فــ

ســوط، المســت ل ، باإلذــافة  لــب مجموعــة األدوات التــ  يدمكــخ افعتمــاد علي ــا للحــد مــخ تــ  ير ال

.التعاون وتبادل المعلومات بيخ المديريخ، و تقديم زسعار مستقرة: ومن ا

، ويشـير  لـب (Cross Functional Teams" )الفور  متعودد  الوظواةم"ف ـوزمـا المف ـو  الثـان ▪

ــة مختلفــة للشــركةل مثــ  ــون فــ  مجــافت وظيفي ــ  تتكــون مــخ زفــراد يعمل وي ، التســ: الفــر  الت

انــب المــوارد البشــرية،  دارة المبيعــات، وال ندســة، ويــؤدي كــ  فــرد دوره فــ  فريقــه الــوظيف ، بج

.دوره ف  الفري  متعدد الوظائـ



"19-كوفيد"عصور 

تعلقللة بجائحللة  للف فللي "19-كوفيللد"ينللاةش هللذا القسللم أهللم األحللداثو والتحللليقت الم  و والتللي تفشو

.ثميع دول العالمو وأدت إله الكثير م  التحوالت في مختلف المجاالت



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

"19-كوفيد"تحسي  وضع المرأة بعد ثائحة 

للر دبلوم للا ع ا ز نفوذهللا عالمير ا للية الصللي  تعللزو
" 19-كوفيد"لقاحات 

اءالشركات الصغيرة األكثر تأ ًرا م  الوب

2021مارس11-( 7)العدد -الثانيللة السنة -ة للمقتطفات تنموي
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المرأةتأ ير الصدمات االةتصادية عله 

ر الإلــدمات ز ــار المقــال  لــب زنــه لــم يســب  لإلــانع  السياســات التفكيــر فــ  كيفيــة اخــتالع تــ  ي▪

رات، وقـد لفـ  افقتإلادية علب النسـاء مقارنـةً بالر ـال، زو كيفيـة اسـتجابة الحكومـات لتلـ  التـ  ي

كانــ  احتماليــة تعُّــره النســاء لفقــد " 19-كوفيــد"المقــال افنتبــاه  لــب زنــه فــ  وقــ  تفشِّــ   ائحــة 

. ف  األ  ر األولب للجائحة مقارنةً بالر ال% 50وظائف خ زكبر بنسبة 

جـب زن وبينما يوا ه القادة التحدي المتمث  فـ  ذـرورة  عـادة بنـاء اقتإلـادات مـا بعـد الجائحـة، ي▪

ميـ   لــب تكـون المـرزة فـ  مقدمـة اسـتراتيجيات  عـادة البنـاء، خاصـة زن نسـبة كبيـرة مـخ النسـاء ت

فـ  البيـث بالتجزئـة، المطـاعم، والضـيافة، كمـا زن ـخ يعملـخ: العم  فـ  القطاعـات ال شـةل مثـ 

ر  لـب وظائـ  ير رسمية مخ بيث السـلث فـ  الشـوار   لـب الخياطـة فـ  المنـزل، واـ  زعمـال تفتقـ

.اإل ازة المرذية مدفوعة األ ر، زو الت ميخ ذد البطالة: الحماية اف تماعيةل مث 

ما فـ  ف سـيلافنتعـاب افقتإلـاديدور كبيـر فـ  تحقيـ  ، يمكـخ زن يكـون للمـرزة عـالوة علـب ذلـ ▪

إلــيب زن يرتفــث ن" البنــ  الــدول "فــ  اــذا الســيا ، يتوقــث . البلــدان منخفضــة، ومتوســطة الــدخ 

فــ  النيجــر  ذا ترا عــ  در ــة عــد  المســاواة بــيخ % 25الفــرد مــخ النــات  المحلــ  اإل مــال  بنســبة 

.النو  اف تماع 

"19-كوفيد"تحسي  وضع المرأة بعد ثائحة 

بعوود الجاةحووةب يجووب وضووو  "، بعنــوان(Bloomberg" )بلـــومبر "ز ــار المقــال الإلــادر عــخ وكالــة 
ب النسـاء  لب زامية افاتما  بالمرزة خاصةً وق  األزمات، والتـ  يتفـاوت ت  يراـا علـب "النساء أول ا

.مقارنة بالر ال
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 يا ات يتعي  عله الحكومات ات اعاا لتمكي  المرأة

: انار  الث سياسات زما  الحكومات مخ ز   تمكيخ المرزة، وا  كالتال ▪

يـل ، ومنإلات الدفث بالشراكة مث القطـا  الخـاتل حأوظمة تحديد اللويةرقمنةتسري  : أوت▪

. تعم  العديد مخ النساء ف  القطا   ير الرسم ، وف تمتل  اوية رسمية

، و د العديد مـخ الـدول صـعوبة فـ  تقـديم "19-كوفيد"علب سبي  المثال، ف  وق  تفش   ائحة ▪

، قـد المساعدة  لب العمال  ير الرسمييخ، واو ما ز َّر علـب العديـد مـخ النسـاء، وفـ  اـذا السـيا 

تمكخ مـخ تساعد األنظمة الرقمية ف  التّعرُّع علـب النسـاء الالتـ  يحـتجخ  لـب المسـاعدةل حتـب يـ

.الحإلول علب المساعدات النقدية بسرعة وزمان

ب الحكومـات ف  سبي  تحقي  ذل  يتعيخ زن تسع. ا دماج الكامم للمرأ  ف  اتقتصاد: ثاوي ا▪

تإلـادات  لب القضاء علب العقبات الت  تحول دون اإلدما  الكام  للمـرزة فـ  افقتإلـاد، ففـ  افق

سـاء الت    دت   راءات   ال  صارمة وق  الجائحة، كان احتمال   ال  الشركات المملوكة للن

لنسـاء مقارنة بالشركات المملوكة للر الل وذل  نتيجة زن الشـركات المملوكـة ل% 10زكبر بنسبة 

.   البًا ما تكون مشروعات صغيرة يعم  ب ا زق  مخ خمسة موظفيخ

د مــخ وبالتــال ، سيســاعد تقليــ  الفجــوة بــيخ النــو  اف تمــاع  فــ  مجــال ريــادة األعمــال علــب الحــ▪

ب زن الفقــر، وخلــ  فــرت العمــ ، وتحفيــز النمــو وافبتكــار، وفــ  اــذا الســيا ، تحتــا  الحكومــات  لــ

نيـة لتمكـيخ توفير التموي  للشركات المملوكة للنسـاء، وزن تعـزز  نشـاء منإلـات التجـارة اإللكترو

.رائدات األعمال مخ الوصول  لب األسوا 

ـ األطفـال ل حيـل ف يمتلـ  زكثـر مـخ نإلـالتيام الحكومات برمان تعليم أفرم لإلووا : ثالث ا▪

ــب قــراءة نــ   ــدخ  القــدرة عل ــدان منخفضــة، ومتوســطة ال فــ  ســخ العا ــرة فــ  مــدارم البل

.زساس  وف مه، ومث تفشِّ  الجائحة، بات  األوذا  زسوز

خإلـ ، ومث عودة الطالب  لب الدراسة، يتطلب األمر افستثمار ف  التعلم عـخ بعـد، والـتعلم الش▪

. مث التركيز علب الم ارات األساسية واف تماعية

د زنه بتطبيـ  تتطلب اذه السياسات استثمارات ف  وق  ترتفث فيه الديون مخ  رَّاء الجائحة، بي▪

وة بنــاء السياســات الإلــحيحة، يدمكــخ للبلــدان  عــادة بنــاء زكثــر قــوة و ــمولًا، يشــم  النســاء كقــ

".19-كوفيد"مركزية لعالم زقو  ف  مرحلة ما بعد  ائحة 

Source: Gates. M, and D. Malpass. “After the Pandemic, Put Women First.” Bloomberg. Feb 18, 2021.
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يحقق المساعي الصينية" 19-كوفيد"لقاح

لقاحـات يشير المقال  لب مسـاع  الإلـيخ لتعزيـز نفوذاـا فـ  دول العـالم النـام  عَبـر دبلوماسـية▪

ة  مـداد بمثابـة محطـة  ـحخ و ـبك" زديـس زبابـا"ل حيل يدعدّ مطار العاصـمة اإل يوبيـة "19-كوفيد"

".  19-كوفيد"واسعة تقو  الإليخ مخ خالل ا بتوزيث لقاحات 

يــا  لــب قامــ  الشــركات الحكوميــة والخاصــة الإلــينية بوذــث األســس لحملــة التطعــيم مــخ زفريق▪

 ا الحفـا  الشر  األوسط وزمريكـا الالتينيـةل حيـل قامـ  بتجميـث سلسـلة التوريـد التـ  مـخ  ـ ن

" ييــبراي "عنـد در ـات الحـرارة المطلوبـة ز نـاء نقل ـا، وقـد زوذـح " 19-كوفيـد"علـب لقاحـات  ائحـة 

(Ray Yip) يــتسوميلينــدابيــ  "، خبيــر الإلــحة العامــة والمــدير الســاب  لمؤسســة  "(Bill and 

Melinda Gates)  فـــ  الإلـــيخ، زن بكـــيخ لـــدي ا فرصـــة حقيقيـــة مربحـــة  ذا قامـــ  بـــدوراا بشـــك

.صحيح، ف سيما زن الوفيات المتحدة األمريكية وزوروبا يركزان علب تطعيم  عوب ما

ادات علــب تكــديس  مــد" دونالــد ترامــب"فــ  ســيا ص متإلــ ، ركــزت  دارة الــرئيس األمريكــ  الســاب  ▪

ــادرة  التــ  تــدعم ا ( COVAX" )كوفــاكس"اللقــاح لالســتخدا  المحلــ ، ورفضــ  المشــاركة فــ  مب

مــخ ســكان بلــدان % 20منظمــة الإلــحة العالميــة، والتــ  ت ــدع  لــب تــوفير  رعــات كافيــة لتلقــيح 

. 2021العالم النام  بحلول ن اية عا  

ر دبلوما ية لقاحات  ا ع ا ز نفوذها عالمير " 19-كوفيد"الصي  تعزو

، بعنــوان(The Wall Street Journal")وول ســتري   ورنــال "تنــاول المقــال الإلــادر عــخ صــحيفة 
، "لبنوواء وفواهوواب موو  تلموويت الوتيووات المتحوود  ا مريكيووة19-الصوويت تن وور لكوواد كوفيوود"

. لب الدول النامية" 19-كوفيد"مساع  الإليخ لبناء نفوذاا عالميًّا مخ خالل توزيث لقاح 
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مليـارات دوفر 4زعلـخ مـؤخرًا عـخ تخإلـي  مبلـغ " بايدن و "بيد زن فري  الرئيس األمريك  الحال  ▪

  يونيــو فــ" بيــن  ــ   ــيخ "علــب الجانــب ا خــر، صــرَّح الــرئيس الإلــين  . زمريكــ  لتمويــ  المبــادرة

ــة بلقاحــات 2020 ــد القــارة األفريقي ــه ســيتم تزوي ــد"، ب ن ــة " 19-كوفي ــر الخار ي الإلــينية، كمــا ذكــر وزي

، زن 2021، خــالل  ولتــه التــ   ــمل  خمــس دول زفريقيــة فــ  ينــاير (Wang Yi" )يــ وانــ  "الإلــين  

.توزيث اللقاح ف  زفريقيا سيكون ذمخ زولويات بكيخ اذا العا 

وفير فــ  الســيا  ذاتــه، ز ــار بيــان صــادر عــخ وزارة الخار يــة الإلــينية  لــب زن الإلــيخ تعمــ  علــب تــ▪

دولـة تسـتخدم ا بالفعـ ، كمـا قـدم  الإلـيخ دفعـات 20دولـة، وزن انـار 60لقاحات ا ألكثر مخ 

دي ا خطـط  ينيـا افسـتوائية، زيمبـابوي، وسـيراليون، ولـ: مخ اللقاح لبعا الدول األفريقيـةل مثـ 

.  دولة  ذافية ف  القارة16لتوفير اللقاحات لـ 

ر العديـد مـخ و دير بالذكر زن القارة اإلفريقية تدعدّ مخ زصعب األماكخ لتوزيث اللقاحاتل حيل تفتق▪

" 19-يـدكوف"مـخ ناحيـة زخـر ، ز ـار المقـال  لـب زن لقاحـات . بلدان القـارة  لـب البنيـة التحتيـة الالزمـة

ت ـا الإلـيخ الغربية تحتا   لب در ات حرارة منخفضة للغاية ف  حيخ زن اللقاحات الثال ة التـ  طور

. ن الناميةيدمكخ حفظ ا باستخدا  التبريد التقليدي، وبالتال ، مخ الس   توزيع ا ف  البلدا

اتل فـال يري بعا المحلليخ السياسييخ زن الإليخ تخاطر باإلفراط ف  وعوداا فـ  مجـال اللقاحـ▪

معة تمتل  خبرة كبيرة ف  اـذا المجـال، كمـا زن حـادث لقـاح واحـد قـد يكـون لـه تـ  ير كبيـر علـب سـ

فقــط مــخ ســكان ا البــالغ عـــددام % 3باإلذــافة  لــب ذلــ ، فــإن بكــيخ قامـــ  بتطعــيم . الإلــيخ

.مليار نسمة، ويوا ه مإلنع  اللقاحات الإلينييخ قيودًا علب اإلنتا 1.4

، %86 لــب % 50.4تشــير التجــارب الســريرية  لــب زن معــدفت فعَّاليــة اللقاحــات الإلــينية تتــراوح مــخ ▪

الـذي تـراه منظمـة الإلـحة العالميـة ذـروري لحمايـة السـكان، بيـد زن % 50واو مـا يفـو  حـا ز الــ 

ــاحثيخ م ــ  مــخ التفاصــي  حــول كيفيــة حســاب الب عــدفت صــانعو اللقــاح الإلــينييخ قــدموا القلي

انــات واــو مــا آ ــار بــدوره العديــد مــخ التســارفت مــخ قحبــ  خبــراء الإلــحة حــول البي. فعَّاليــة اللقــاح

.الخاصة باللقاحات الإلينية

المع ـــد الـــوطن  لدراســـات بحـــر الإلـــيخ "، الباحـــل فـــ  (Peng Nian" )نيـــانبـــن  "مـــث ذلـــ ، يـــري ▪

ات ، مركــز زبحــاث مــدعو  مــخ الحكومــة فــ  الإلــيخ، زن األ ــخات الــذيخ يتلقــون اللقاحــ"الجنــوب 

الإلـــينية ســـتتغير انطباعـــات م عـــخ الإلـــيخ، واـــو مـــا يإلـــعب تحقيقـــه مـــخ خـــالل المشـــروعات

.التنموية، زو افتفاقيات الحكومية

Source: Parkinson. J., C. Deng, and L. Lin. “China Deploys Covid-19 Vaccine To Build Influence, With U.S. On Sidelines.” The Wall 
Street Journal. Feb 21, 2021.
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عله الشركات الصغيرة" 19-كوفيد"تأ ير 

دة  لب   ال  ا فع مخ الشركات الإلغيرة ف   ميث زنحاء الوفيات المتحـ" 19-كوفيد"زدت  ائحة ▪

ثــر تضــررًال األك-الســود، وذوي األصــول اإلســبانية–األمريكيــة، وكانــ  الشــركات المملوكــة ل قليــات 

ــه مــخ ( Small Business Majority)حيــل زوذــح  دراســة استقإلــائية صــدرت عــخ مجموعــة  زن

رواد زعمــال مــخ األقليــات زعمــال م بشــك  دائــم علــب مــدار 5مــخ كــ  1المتوقــث زن يغلــ  نحــو 

.األ  ر الثال ة المقبلة، واو معدل زعلب مخ ذل  الخات ب صحاب األعمال البيا

ـــ كليفالنــد▪  the Federal Reserve of)فــ  الســيا  ذاتــه، زصــدر مجلــس افحتيــاط  الفيــدرال  ل

Cleveland) علــب الشــركات المملوكــة للســود وذوي األصــول " 19-كوفيــد"تقريــرًا ز ــار  لــب زن تــ  ير

.اإلسبانية زكبر بمرتيخ مقارنة بالمؤسسات المملوكة للبيا

ــ▪ ــا زكث ــاء، كانــ  الشــركات المملوكــة للســود وذوي األصــول اإلســبانية دائمً ر عدرذــة حتــب قبــ  الوب

خ رزم لالنكماب افقتإلاديل حيل تحإل  الشـركات المملوكـة ل قليـات علـب مسـتويات زقـ  مـ

نكمـاب المال، مقارنةً بالشركات المملوكة للبيال األمر الـذي يقـيِّا مـخ حمايت ـا فـ  حـافت اف

.افقتإلادي  ير المتوقث

الشركات الصغيرة األكثر تأ ًرا م  الوباء

لمووااا تروورر "، بعنــوان(The Conversation")كونفرزيشــخذا "تنــاول المقــال الإلــادر عــخ صــحيفة 
، "أصووحاا ا عموواص الصوونير  مووت السووود ومووت أصووم إاووباو  ب وود  مووت الكسوواد الوبوواة 

".19-كوفيد"التحديات الناتجة عخ  ائحة 
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، زن زصــحاب األعمــال البــيا لــدي م 2019زظ ــرت بيانــات افســتطال  المــال  للمســت لكيخ عــا  ▪

نحــــو خمســــة زذــــعاع قيمــــة األســــ م المنزليــــة المملوكــــة لنظــــرائ م الســــود، وذوي األصــــول 

ـــا زقـــ  بعشـــرة زذـــعاع مـــخ الشـــركات اإلســـبانية، وحققـــ  الشـــركات المملوكـــة ل قليـــات دخلً

السـيولةل المملوكة للبيال نظرًا ألن الشركات المملوكة للبيا عادة ما يكون لدي ا المزيـد مـخ

.لموا  ة افنخفاه الحاد ف  اإليرادات، كما حدث خالل الوباء

ة تقــــ  احتماليــــوذوي األصــــول اإلســــبانيةلبيانــــات زن ر ــــال األعمــــال الســــود ت اتحلــــيالتوذــــح ▪

عـخ زصـحاب األعمـال البـيا، نقطـة م ويـة 25بنحـوطارئـة المدخرات ف  الحـافتحإلول م علب 

.ويمتلكون زصولًا سائلة زق  بكثير مخ زصحاب األعمال البيا

   يـر يضطر زصحاب األعمال مخ األقليـات فـ  كثيـر مـخ األحيـان  لـب افعتمـاد علـب الـدخوبالتال ،▪

ســـداد يـــؤدي واكـــذا،.لتمويـــ  عمليـــات ملدخـــ  زفـــراد األســـرة ا خـــريخ والـــديون: مثـــ لالتجـــاري

ات التـ  األوقـاألموال النقدية ف  استنزاع لبمدفوعات الفائدة علب مستويات زعلب مخ الديون

.ايكون رواد األعمال ف  زمس الحا ة  لي 

تـ  تـ  رت باإلذافة  لب ذل ، تعم  الشركات المملوكة ل قليـات فـ  المجـافت والإلـناعات ال▪

متـاح تجـارة التجزئـة، والمطـاعم، وتدعـز  الفجـوة فـ  رزم المـال ال: بشك  خات بالوبـاءل مثـ 

اوتــات ألصــحاب األعمــال التجاريــة مــخ الســود، وذوي األصــول اإلســبانية،  لــب حــد كبيــر  لــب التف

م يخـ  القائمة منذ زمـد طويـ  فـ  ملكيـة المنـازل، فانخفـاه مسـتويات ملكيـة المنـازل بيـن 

.بقدرت م علب بدء األعمال التجارية زو الحفا  علي ا

رواد األعمال البيارواد األعمال السود زو ذوي األصول اإلسبانية

متوسط دخ  األعمال 
بالدوفر األمريك 

متوسط ملكية المنازل 
بالدوفر األمريك  

يمي  زصحاب األعمال مخ السود ومخ ذوي األصول اإلسبانية 
 لب امتالر مساكخ زق  والدخول ف  زعمال تجارية محدودة 

Source: The Conversation, CC-BY-ND Source: Survey of Consumer Finances.
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تراثع األعمال التجارية

ار عـدد ، وانـعمـالء الشـركات الإلـغيرةخاصة و،عمالءيمتد ت  ير الوباء علب الشركات ليشم  ال▪

ررت بشـك  كبير مخ الشركات المملوكة ل قليات ف  األحياء الت  يسكن ا زعداد كبيرة من م، تض

.زكبر مخ الوباء، بسبب فقدان الوظائـ والمره

مملوكـة عالوة علب ذل ، ت  ر الطلب علب المنتجات والخدمات الت  تقدم ا الشـركات الإلـغيرة ال▪

.للسود زو ذوي األصول اإلسبانية

زن معــدفت الوصــول للشــركات فــ  زحيــاء SafeGraph))زظ ــرت البيانــات مــخ موقــث التحلــيالت ▪

األحيـاء قد انخفض  بشك  حاد مقارنة بالشركات المو ودة ب-حركة المرور علب األقدا -األقليات 

.الت  يسكن ا البيا

فـاه فـ  علب الجانب ا خر، لم تش د الشركات الإلغيرة ف  األحياء الت  يقطن ا البيا زي انخ▪

تإلــ  حركــة الســير علــب األقــدا  ز نــاء الوبــاء، بينمــا  ــ دت الشــركات الإلــغيرة فــ  األحيــاء التــ 

.تقريبًا% 40انخفاذًا ف  حركة السير علب األقدا  بنسبة % 20نسبة األقلية ب ا  لب 

نسبة سكان األقليات

Source: The Conversation, CC-BY-ND
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  دت األعمال التجارية لذوي األصول اإلسبانية والسود انخفاذًا زكبر ف  عدد العمالء
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مليار دوفر زمريكـ  مـخ القـروه التـ  يمكـخ التنـازل عن ـا 500بيد زن الحكومة قد قدم  زكثر مخ ▪

خ  ذا تــم اســتخدا  األمــوال لتغطيــة الرواتــب، وتعــد اــذه القــروه بمثابــة  ــريان حيــاة للعديــد مــ

.الشركات الإلغيرة

م مـنح زظ رت األبحاث  لب زنه تم توزيث الجولة األولب مخ حزمة التحفيز بشـك   يـر عـادلل حيـل تـ▪

لسـود الجزء األكبر مخ األموال للشركات فـ  األحيـاء التـ  تقطن ـا زعـداد منخفضـة مـخ السـكان ا

. وذوي األصول اإلسبانية

إلـغيرة تقديم المزيد مخ المساعدات ل عمـال ال" بايدن"وزخيرًا، تجدر اإل ارة  لب زنه ينبغ  إلدارة ▪

لتخفيــ وخاصة للشركات ذات األصول السـوداء واإلسـبانية والمجتمعـات األكثـر تضـررًال وذلـ  ل

. مخ األذرار  ير المتناسبة لالنكماب الحال  الواقث علب الشركات المملوكة ل قليات

المساعدة المستادفة

ة  ــــدير بالــــذكر زنــــه تقــــ  احتماليــــة اســــتفاد▪

ـــــــــخ  ـــــــــات م ـــــــــة ل قلي الشـــــــــركات المملوك

المســاعدات الحكوميــة، واــذا علــب مــا يبــدو 

.يحدث ز ناء الوباء

فقــــد زنشــــ ت الحكومــــة الفيدراليــــة برنــــام ▪

 Paycheck Protection)حمايــــة الراتــــب 

Program)  ل لتقـــــــــــديم 2020فـــــــــــ  زبريـــــــــــ

المســـاعدة للشـــركات الإلـــغيرة المتضـــررة

ــروم  مــخ عمليــات اإل ــال  النا مــة عــخ في

.كورونا المٌستجد

Source: Avenancio-Leon, C. and I. Hacamo, "Why Black And Hispanic Small-business Owners Have Been So Badly Hit In The 
Pandemic Recession.“ The Conversation, Feb 23, 2021.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أظارت النتائج م  مس  المجتمع 

األمريكي أن القطاعات التي تأ رت

تجارة : بشكل خاص بالوباء؛ مثل

التجزئة والمطاعمو كانف مملوكة 

لرواد أعمال  ود أو ذوي أصول 

.إ  انية



سللتجدات علله مسلتو  العلالم فلي ثميلع القطاعلاتو وي    للرز يلقلي هلذا القسلم الرلوء علله أهلم الم 

ستق لية بشأناا .أهم التوةعات الم 

اتجاهات عالمية



 لل  ورة انتالف ةالنفا الصخري في الصي 
أن ت دأ

ز  يللف ك(: التكنولوثيللا+ ال شللر )الللذكاء المعللز 
؟نتغلب عله مشكقت الذكاء االصطناعي

يللف ك: االةتصللاد التقليللدي إللله النليللفملل  
يمكننا االنتقال دون أضرار؟

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

2021مارس11-( 7)العدد -الثانيللة السنة -ة للمقتطفات تنموي
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شاية الصي  للطاةة تزاد يوًما تلو اآلخر

ــا تلــو ا خــر فــ▪   ظــ  تمثــ  الطاقــة زحــد األعمــدة الرئيســة لالقتإلــاد الإلــين ، وتــزداد زاميت ــا يومً

شِّـ   ائحـة النمو المستمر لالقتإلاد بإلفة عامة والقطا  الإلناع  بإلـفة خاصـة، وحتـب بعـد تف

. ان بقدر ذ ي كان  بكيخ افقتإلاد الوحيد تقريبًا الذي حق  نموًا اقتإلاديًّا حتب لو ك،"19-كوفيد"

زال زكثـر وقد حاول  الإليخ تحقي  افكتفاء الذات  مـخ الطاقـة بيـد زن ـا لـم تـتمكخ مـخ ذلـ ، وف تـ▪

اعتمــادًا علــب الــواردات مقارنــةً بــ ي وقــ ص مضــبل األمــر الــذي تجلــب فــ  وقــ  ســاب  مــخ اــذا العــا 

حينمــا فدــره حظــر  يــر رســم  علــب واردات ــا مــخ الفحــم األســترال ل ممــا تســبب فــ   طفــاء مــدن

.  صينية ب كمل ا

معرلة مزدوثة: الطاةة في بكي 

كسـيد الكربـون زن بكيخ تست دع بلوغ ذروة انبعا ات  ان  ز"     يخ بين "زعلخ الرئيس الإلين  ▪

.2060فقط، وتحقي  الحياد الكربون  بحلول عا  2030بحلول عا  

النفا الصخري في الصي   ورة انتاف ة ل أن ت دأ

اوتلوو  اددهووار الصووخر "، بعنــوان((Oil price" زويــ  بــرايس"تنــاول المقــال الإلــادر عــخ موقــث 
ل المعضـلة التــ  تدعاني ــا الإلــيخ فيمــا يتعلــ  بــ مخ الطاقــة،"الييتو  فوو  الصوويت قبووم أن يبوودأ

.ا افقتإلادينظرًا لكون ا مدجبرة علب توفير احتيا ات ا المتزايدة مخ الطاقة محليًّال لتعزيز نموا
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، ر م ذلـ ، يدشـير الواقـث  لـب زن اـذه األاـداع تتعـاره مـث الخطـط افقتإلـادية الطمـوح للدولـة▪

حاد ـات ومحاوفت ا تعزيز زمخ الطاقة، فف  الوق  الـذي زعلنـ  فيـه بكـيخ عـخ تمسُّـك ا بنقـاط م

ال ممـا يعنـ  زن ، كان  المقاطعات الإلينية تستخد  الفحم، محليًّا وخار يًّ"اتفاقية باريس للمناخ"

.محاوفت ا الخاصة بـموا  ة التغيُّر المناخ  ف تزال زمرًا بعيد المنال

ماذـية، ما يزيد األمر تعقيدًا، او اعتماد الإليخ المفرط علـب الـنفط، فعلـب مـد  العقـود الثال ـة ال▪

طلب ـا علـب كان  بكيخ المحرِّر الرئيس والقوة المد يمنة علب سو  النفط العالميةل حيل ارتفـث

مليـون برميـ  يوميًّـال ممـا  عل ـا زكبـر مسـتورد 14النفط سبعة زذعاع تقريبًا حتب بلـغ زكثـر مـخ 

. ف  العالم

حـاوفت كان الحال مما لًا فيما يتعل  بالغاز الطبيع ، الـذي  ـ د زيـادة فـ  الطلـب زيضًـا، ر ـم م▪

.بكيخ زيادة  نتا  ا المحل  منهل لت ميخ اإلمدادات الالزمة

محاوالت الصي  االكتفاء الذاتي م  الطاةة صع ة المنال

  افكتفـاء علب الر م مخ تمتٌّث الإليخ بموارد طبيعية  نية، وقيام ا ببـذل الج ـود الالزمـة لتحقيـ▪

ذي الذات  ف  مجـال الطاقـة، فإن ـا ف تـزال  يـر قـادرة علـب تحقيـ  مثـ  اـذه األاـداع، فالتقـد  الـ

ـ اـذا زحرزته بكيخ نحو  ورة النفط الإلـخري الخـات ب ـا قـد عفـا عليـه الـزمخ بالفعـ  منـذ منتإلـ

. العقد

ر  لـب  دير بالذكر زن الجيولو يا المعقـدة واإلخفـا  فـ   ـذب المسـتثمريخ،  ميع ـا عوامـ  تدشـي▪

ثابـة ذـربة صعوبة تحقي  الإليخ افكتفاء الذات  مخ الطاقة، و ذا استمر األمر اكذا، فسيكون بم

مـخ   مـال  % 42مدمرة لج وداا المعنية بخفا اعتماداا علب واردات الغاز، والت  تشك  حاليًّـا 

.است الر البالد

ر مـوارد الغـاز ختامًا، يمكخ القول زن تعثر الإليخ ف  تحقيـ  افكتفـاء الـذات ، يعنـ  زن علي ـا تطـوي▪

.األخر  األكثر تكلفة، مث  تل  المو ودة ف  الجزء الشمال  الغرب  من ا

Source: Zaremba, H. "China’s Shale Boom Was Over Before It Began.” Oil Price, Feb 23, 2021.



25

للةمقتطفللللللللللللللللات تنمويلللللللللللللل

للتكنولوثيا وث  آخر: الذكاء االصطناعي

وانـب حياتنـا، توفر تكنولو يا الذكاء افصطناع  العديد مخ المزايـا للبشـرل ف ـ  تدسـ ِّ  مختلــ  ▪

تــ  كانــ  فيمكننـا التواصــ  مــث زي  ــخ  فــ  زي مكــان، والقيــا  بــالكثير مــخ الم ــا   لكترونيًّــا، ال

.تتطلب منا افنتقال والتحرُّر ب نفسنا

علـب حيـاة ر م اذه المزايا والتس يالت، يشير الواقث  لـب زن التكنولو يـا ل ـا  انـب آخـر سـلب  ز َّـر▪

الوظــائـ البشــر، حيــل تــم اســتبدال الروبوتــات والخوارزميــات بــاألفراد، ومــخ  ــمَّ ت ديــد الكثيــر مــخ

تمـاد علـب و ن اء بعض ا بالفع ، واو زمر طبيع  ومدربح بالنسبة للمسـتثمريخل حيـل يمكـخ افع

.ة علي االتكنولو يا، وتقلي  زعداد الموظفيخ، وتخفيا األ ور، وبالتال  الضرائب المستحق

كيـة زفكارنـا، وقد ز ّرت التكنولو يا زيضًا علـب العقـ  والقـدرات البشـرية، حيـل  ـكلّ  ال واتــ الذ▪

ه عنــدما وقــد ز بــ  العديــد مــخ الدراســات و ــود تــ  يرات ســلبية للتكنولو يــا علــب البشــرل من ــا زنــ

 ر علــب تدإلــدر ال واتـــ رنينًــا فــ  منتإلـــ م مــة مــا يقــو  ب ــا الشــخ ، يتال ــب تركيــزهل ممــا يــؤ

ــة  عملــه زو الم مــة التــ  كــان يؤدي ــا، وزن مجــرد و ــود ال ــاتـ الــذك  يدقلــ  مــخ القــدرة المعرفي

.للبشر

ز  ت الذكاء كيف نتغلب عله مشكق(: التكنولوثيا+ ال شر )الذكاء المعز 
االصطناعي؟

، بعنـوان (World Economic Forum)" المنتـد  افقتإلـادي العـالم "يتناول المقال الإلـادر عـخ 
،  "هووذا مووا يمكووت أن تبوودو عليووك تكنولونيووا الووذكاء اتصوواناع  المتمحووور  حوووص ا وسووان"

.المشكالت الت  سببت ا تكنولو يا الذكاء افصطناع ، وكيفية معالجت ا
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ز  ت التكنولوثياالطريق إله التغلُّب عله  ل يا(: التكنولوثيا+ ال شر )الذكاء المعز 

ــب علــب تلــ  التــداعيات المرتبطــة بالتكنولو يــا، ظ ــر مف ــو  ▪ " ء المعــزّزالــذكا"فــ  محاولــة للتغلُّ

(Augmented Intelligence )ــال لتحســيخ افســتفادة مــخ كوســيلة لــدم  األفــراد والتكنولو يــا معً

تقنيـة  ديـدة، التكنولو يا دون الت  ير علب القدرات البشـرية الخاصـة بـالتفكير واإلبـدا ، ف ـو لـيس

 عـــادة ولكــخ وســيلة لتســـخير الــذكاء افصــطناع ، وتعزيـــز افبتكــار لـــد  البشــر، بمــا يســـاعد فــ 

.تإلميم الوظائـ، لتحسيخ سعادة الموظفيخ، وكفاءت م، وسالمت م

يـة التـ  يدس م الذكاء المعـزّز فـ  تحسـيخ الوظـائـ لمسـاعدة البشـر علـب  يجـاد افرتباطـات الخف▪

دور قد تمر دون مالحظت ـا، زو قـد تسـتغر  وقتًـا طويلًـا إلدراك ـا، ولعـ  زحـد األمثلـة علـب ذلـ ، الـ

 درار الذي يمكخ زن يؤديه الذكاء المعزّز ف  مجال التعليم، حيل يمكنه مسـاعدة المعلمـيخ علـب

  فـ  الفرو  بيخ الطالب، ونقاط الضعـ لـد  كـ  طالـب، وتبنـ  ن ـ   خإلـ  مو ـه نحـو النتـائ

.التدريس، وسيستفيد الطالب مخ افاتما  الفردي ف  التعلم

 لة علــب ســبي  المثــال، عنــد   ــراء افختبــار ف نــيخ مــخ الطــالب، قــا  كــ  من مــا باإل ابــة عــخ األســ▪

  النتيجـة، بشك  صحيح وحإلال علب الدر ة نفس ا، انا يمكننا القول  ن كال الطـالبيخ متسـاوص فـ

ذكاء لكــخ ف يمكننــا معرفــة الفــرو  بين مــا زو نقــاط الضــعـ لــد  كــ  من مــا، فــ  حــيخ يدمكــخ للــ

.افصطناع  المدعزز معرفة اذه الفرو  ونقاط الضعـ

تغر  كذل  الحال لو استطا  زحـد الطـالب اإل ابـة عـخ تسـعة زسـ لة فـ   مـان  دقـائ ، لكنـه اسـ▪

نقـاط  يـر ا نت  عشرة دقيقة ف  سؤال واحد فقط، انا يدخبرنا الذكاء المعزّز بنقطة الضـعـ زو ال

الطـب، : المف ومة لد  اذا الطالـب، واكـذا الحـال فـ  مختلــ األنشـطة ومجـافت العمـ ل مثـ 

.الإليدلة، والتجارة و يراا

ت زخـر ، حاليًا، يتم تطبي  الذكاء المعزّز ف  مجـافت الطـب، الإلـيدلة، والمبيعـات، مـخ بـيخ مجـاف▪

نولو يـا و ذا تم  السـيطرة البشـرية علـب التك. ومخ المتوقث زن يخل  وظائـ زكثر مما سيلغي ا

الطبيـة ستكون حياتنا زس   وزفضـ  مـخ خـالل تضـخيم قـدراتنا المعرفيـة، وستإلـبح اإل ـراءات

.زبسط، والمراف  زس  ، ويدمكخ لسياراتنا زن تتنق  ب وامرنا

ير زنظمـة ختامًا، الذكاء افصطناع  اـو الطريـ  لمسـتقب  زفضـ  للبشـريةل ألنـه ي ـدع  لـب تطـو▪

طلـب   ـودًا زفض  للبشر تجع  حياتنا زس  ، بشك  ف يؤ ر علب قدراتنا المعرفية، لكخ األمـر يت

ات العامـة، متضافرة علب مختلـ المستويات لتشم  التغييـرات، والمواقــ البشـرية، والسياسـ

.  والخطاب العا 

Source: "Krishnan, K. "This Is What A Human-Centred Approach To AI Technology Could Look Like.” World Economic Forum. Feb 24, 
2021.
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مزايا اةتصادية وأضرار بيئية: الوةود األحفوري

د تقــد  صــناعات الوقــود األحفــوري فــ  الوفيــات المتحــدة األمريكيــة العديــد مــخ المزايــا والفوائــ▪

ون افقتإلــادية للمنــاط  التــ  تعمــ  ب ــذا المجــال، حيــل يــوفر عــدد وظــائـ زكثــر، ورواتــب زعلــب د

.ا تراط الحإلول علب مؤاالت تعليمية عالية

عـديخ، الت: زنشطة افسـتخرا ل مثـ )و دير بالذكر زن عدد العامليخ ف  صناعات الوقود األحفوري ▪

، 2019مليــون  ــخ  عــا  1.7قــد بلــغ نحــو ( توليــد الك ربــاء،  نشــاء المرافــ ، وخطــوط األنابيــب

مالبـس، زو ور م زن الـرقم قـد يبـدو صـغيرًا نسـبيًّا، بيـد زنـه تقريبًـا مثـ  عـدد العـامليخ فـ  متـا ر ال

. مراف  الرعاية والتمريا

ب فـ  ور م المزايـا افقتإلـادية والعوائـد التـ  توفراـا صـناعات الوقـود األحفـوري، نجـد زن ـا تتسـب▪

إلــادر العديــد مــخ األذــرار البي يــة، واــو مــا يتطلــب التحــول  لــب افقتإلــاد النظيـــ القــائم علــب م

.الطاقة المتجددة

أضرار؟كيف يمكننا االنتقال دون: م  االةتصاد التقليدي إله النليف

كيووم يمكووت "، بعنــوان (Brookings Institution)" بروكنجــز"تنــاول المقــال الإلــادر عــخ مع ــد 
لوظوووواةم الااقووووة المتجوووودد  أن ترفوووو  مسووووتوى المجتمعووووات المعتموووود  علوووو  الوقووووود 

لطاقــة ،  مكانــات التحــوّل  لــب اقتإلــاد قــائم علــب ا"ا حفوووري وتعيوود ت ووكيم ايااووة المنووا 
.المتجددة
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ــر التحــول  لــب افقتإلــاد النظيـــ العديــد مــخ المخــاوع لــد  المســتثمريخ فــ▪   مجــال اتإلــالًا، يدثي

الوقــود األحفــوري خشــية مــخ فقــدان زربــاح م ومجــافت زعمــال مل األمــر الــذي يــدفث الكثيــر مــن م 

ـــ ـــب ممارســـة العمـــ  السياســـ  فكتســـاب النفـــوذ زو الحإلـــانة الالزمـــة للحفـــا  عل ب للتحـــول  ل

.استثمارات م و روات م

عوائد مالية ومزايا بيئية : االةتصاد النليف

يــدرالييخ لمعالجــة المشــكالت المرتبطــة بــالتحول  لــب افقتإلــاد النظيـــ، يتعــيخ علــب القــادة الف▪

بـ ن -بإلـفة عامـة-وقادة الوفيـات،  قنـا  المسـتثمريخ والعـامليخ فـ  صـناعات الوقـود األحفـوري 

لوظـائـ افقتإلاد النظيـ ف ي دد مستقبل م، وزن افنتقال العـادل سـيوفر المزيـد مـخ األربـاح وا

.المستدامة

ومخ العوام  الت  قد تجعـ  اـذه الم مـة سـ لة نسـبيًّا، زن العديـد مـخ مراكـز الوقـود األحفـوري▪

قاطعــات فــ  الوفيــات المتحــدة األمريكيــة تدعــدُّ مواقــث مثاليــة إلنتــا  الطاقــة المتجــددةل فربــث الم

سـية اـ  زيضًـا األمريكية الت  تتمتث ب كبر  مكانات لتوليد الك رباء مخ طاقة الرياح والطاقة الشم

.مراكز للوقود األحفوري

آليات التحول لقةتصاد النليف

سـتثمريخ للتحول  لب افقتإلاد النظيـ القائم علب الطاقة المتجددة دون اإلذرار بالعامليخ والم▪

نفيــذ خطــة فــ  صــناعات الطاقــة التقليديــة، تكــون التوصــيات لإلــانع  السياســات للتركيــز علــب ت

:استراتيجية مخ  الث خطوات رئيسة كا ت 

 وذـــث زاـــداع، مقـــاييس، ومعـــايير واذـــحة لمســـاعدة العمـــال فـــ  المجتمعـــات المعرذـــة

للخطــر اقتإلــاديًّال مــخ خــالل ف ــم مــد  افســتفادة زو الضــرر الواقــث علــب كــ  مجتمــث خــالل

عمليــة التحـــول  لــب الطاقـــة النظيفــة، فقـــد ف يـــتمكخ بعــا العمـــال مــخ تر مـــة م ـــارات م 

.بس ولة

ري تحفيــز   ــود التــدريب المســت دفة فــ  المجتمعــات العاملــة فــ  صــناعات الوقــود األحفــو

اكات والت  تمتل   مكانات لتوليد الطاقة مخ مإلـادر الطاقـة المتجـددةل مـخ خـالل دعـم الشـر

ـــة، والمنظمـــات المجتمعيـــة األخـــر  فـــ  تلـــ  ـــة، والقـــو  العامل بـــيخ المؤسســـات التعليمي

.  المناط 

مار فـ  توفير القروه المدعومة ف  اـذه المنـاط  لتحفيـز افسـتثمار الخـات، وزيـادة افسـتث

.  المؤسسات البحثية المحلية لتو يه زنشطة افبتكار

Source:  Tomer A., j. Kane, and c. George. “How Renewable Energy Jobs Can Uplift Fossil Fuel Communities And Remake Climate 
Politics.” Brookings Institution. Feb 24, 2021. 



و وذلللك يللتم تسللليا الرللوء عللله أبللرز األحللداثو لمسللتجداتو والتحللليقت للوضللع المحلللي المصللري

.عله مستويات التنمية

اتجاهات محلية



سللكك اال للتثمار فللي ال نيللة التحتيللة لتعزيللز
حديد مصر 

االةتصلللللاد المصلللللري يحقلللللق معلللللدل نملللللو 
ا و ا تحديات اتصقح ا تثنائير

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

2021مارس11-( 7)العدد -الثانيللة السنة -ة للمقتطفات تنموي
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ا تثمارات ال نية التحتية وتنويع ش كات النقل 

، رلنمـو البنيـة التحتيـة للنقـ  فـ  مإلـالـرئيسالمحـرر اـ البنيـة التحتيـة للسـك  الحديديـةتدعـد▪

نقــ  الســك  الحديديــة علــب قطاعــات ال لــب تفــو  زداء قطــا  " فيــت "وتشــير بيانــات مؤسســة 

دوفر زمريكــ  مــخمليـار 43.2  مــال  افسـتثمار فــ  اـذا القطــا  نحــو يدمثــ حيـللالفرعيـة األخــر 

.مليار دوفر زمريك 52.4افستثمار ف  قطا  النق  البالغ   مال 

  البضـائث الوسـيلة الرئيسـة لنقـ- ـبكة النقـ  المإلـرية الحاليـة -الطـر تدعدعلب الجانب ا خر، ▪

اليـ الناتجـة األمر الذي يؤدي  لب تفاقم مشكلة افزدحا ، ووفقًـا للبنـ  الـدول  تٌقـدر التكـلالداخلية

. مخ النات  المحل  اإل مال  لمإلر%3.6عخ افزدحا  بنحو 

ل مـا زد   دير بالذكر زن تإلميم  بكة الطر  ف يستوعب حجم السكان وحجم زسطول المركبـات▪

. لب حدوث ازدحا  مزمخ، اختناقات مرورية، و  بات عد  كفاية عره الطر 

نقـ  عالوة علب ذل ، زد  النمو السريث لسكان المدن ف  مإلـر،  لـب زيـادة الطلـب علـب وسـائ  ال▪

 يـه العا ، ومخ  َمَّ زيـادة الضـغط علـب الطـر ل األمـر الـذي يـؤدي بـدوره  لـب اتجـاه الحكومـة  لـب تو

.المزيد مخ افستثمارات نحو زنظمة السك  الحديدية العامة

تعزيز اال تثمار في ال نية التحتية لسكك حديد مصر 

ة اتسوتمر البنيوة التحتيو"، بعنوان (Fitch Solutions" )فيت "ز ار التقرير الإلادر عخ مؤسسة 
يديــة اــ  ،  لــب زن البنيــة التحتيــة للســك  الحد"لسووك  حديوود مصوور فوو  نووذا ااووتثمارات كبيوور 
.المحرر الرئيس لنمو البنية التحتية للنق  ف  مإلر
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ا تثمارات ضخمة لتطوير ال نية التحتية للسكك الحديدية 

مليــار دوفر 2.2، علــب اتفاقيــة تســ ي  قــره بقيمــة 2020وافــ  البرلمــان المإلــري فــ  ديســمبر ▪

األمريكــ ل ( JP Morgan" ) ــ  بــ  مور ــان"زمريكــ  بــيخ ال ي ــة الوطنيــة المإلــرية ل نفــا ، وبنــ  

.لتنفيذ  نشاء مشروعيخ للسك  الحديدية

كـم يمتـد مـخ مدينـة السـادم مـخ زكتـوبر 43يتضمخ المشرو  األول بناء خط سكة حديد بطـول ▪

كم يربط كلًا مخ العاصمة اإلداريـة الجديـدة 54 لب الجيزة، فيما يتضمخ الثان  بناء خط آخر بطول 

.بالقاارة مرورًا بمدينة نإلر

مليــارات دوفر زمريكـ ، وســيقو  بتنفيــذاما عـدد مــخ الشــركاء 4.5تدقـدّر تكلفــة المشـروعيخ بنحــو ▪

، "لإلنشـاءاتزوراسـكو "الكندية،  ـركة ( Bombardier" )بومباردييه" ركة : المتمثليخ ف  كلٍّا مخ

–Public" )العــا  والخــات"، وذلــ  فــ   طــار نمــوذ   ــراكة بــيخ القطــاعيخ "المقــاولون العــرب"و

Private Partnership.)

ــة القوميــة ل نفــا  مــذكرة تفــاام مــث  ــركة فــ  الســيا  ذاتــه، ▪ " ليت مــوبيســيمنز "وقّعــ  ال ي 

(Siemens Mobility)، لبناء خطوط سك  حديديـة بطـول" المقاولون العرب"و،"زوراسكو " ركة

.(مليار دوفر زمريك 23)ل  نيه مإلرياتمليار360تهاستثمار قيمبإ مال  كيلومترزلـ

Source:  Fitch Solutions Infrastructure Key Projects Database.
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كـــم، يمتـــد مـــخ مدينـــة 460و ـــدير بالـــذكر زن الخـــط األول عبـــارة عـــخ خـــط عـــال  الســـرعة بطـــول ▪

داريــة البحــر األحمــر، مــرورًا بالعاصــمة اإل—البحــر األبــيا المتوســط،  لــب العــيخ الســخنة—العلمــيخ

مليـارات دوفر زمريكـ ، ومـخ المتوقـث افنت ـاء منـه 3الجديدة، وذلـ  بإ مـال  اسـتثمارات قيمت ـا 

.بعد عاميخ مخ توقيث العقد

ول علـب الحإلـةصـعوب، والت  تتمث  ف  ف  اذه المرحلةالمشروعاتالمخاطر الت  توا ه وتمث  ▪

.عائقًا كبيرًا ف  عد  استكمال العديد مخ مشروعات البنية التحتية،التموي 

 دلــل ومســؤولة عــخ تمويــ  نحــمؤسســات التنميــة الدوليــة، والوكــافت الحكوميــة األ نبيــة وتعــد ▪

ـــهالســـك  الحديديـــة فـــ  مإلـــرمشـــروعات ـــ  الإلـــادرات ، فـــ  الســـيا  ذات ـــة تموي ، منحـــ  وكال

 نيـــة  ســـترلين ل  لــــب مليـــار 1.7بقيمـــة اذـــمانً، 2021ينــــاير ( UK Export Finance)البريطانيـــة 

ـــه"افئـــتالع التجـــاري الـــذي تقـــوده  ـــركة -( Consortium)الكونســـورتيو  ـــاء ، لتنفيـــذ ب"بومبارديي ن

.خطوط السك  الحديدية

دوفر يـخمال4.22)يـورو يـخمال3.5علـب اتفاقيـة بقيمـة 2021واف  البرلمـان المإلـري فبرايـر زيضًا، ▪

 European Bank for Reconstruction)بالتنسـي  مـث البنـ  األوروبـ  لإلنشـاء والتعميـر( زمريك 

and Development)مترو القاارةاألول لخط العادة ت اي  إلل  .

عجـز دةزيـال حيل  نه مـخ المتوقـث لب تعزيز توازن ا المال بسعختامًا، ز ار المقال  لب زن مإلر ت▪

مـخ النـات  %8.8، مـث تسـجي  نسـبة ارتفـا  قـد تإلـ   لـب 2021/2020الميزانية ف  السنة الماليـة 

.المحل  اإل مال 

Source: “Three Key Charts: Egypt Rail Infrastructure Will Continue To Attract Significant Investment.” Fitch Solutions. Feb 18, 2021.

Source:  Fitch Solutions Infrastructure Key Projects Database.
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"19-كوفيد"ثائحة رغم تفشي االةتصاد المصري صمود 

ــر الإلــادر عــخ مؤسســة ▪ ــ  اإل مــال  ( Fitch Solutions" )فيــت "يتوقــث التقري ــات  المحل نمــو الن

واستمرار األداء المتميز بعـد -2021 لب يونيو 2020يوليو -21/2020ف  السنة المالية % 3.2بنسبة 

، وبالر م مخ زن اذا النمو زذعـ مما كان عليـه فـ  20/2019ف  السنة المالية % 3.5نمو بنسبة 

، تعد مإلر مخ بيخ زسر  البلـدان نمـوًّا فـ  العـالم %4.7فقد وص  لـ —السنوات الخمس السابقة

".19-كوفيد"خالل  ائحة 

انت ــا  و ـدير بالـذكر زن افقتإلــاد المإلـري كــان مـدعومًا بحزمــة تحفيـز مــال  كبيـرة، باإلذــافة  لـب▪

.خ العالمالدولة سياسة نقدية توسعية، وعمليات   ال  متساالة نسبيًّا، مقارنة ب  زاء زخر  م

إلمود فـ  ف  اذا السيا ، ز ارت البيانات عالية التردد  لب زن النشاط افقتإلادي قد استطا  ال▪

 Purchasing)"مؤ ــر مــدراء المشــتريات"ل حيــل بلــغ 21/2020النإلـــ األول مــخ الســنة الماليــة 

Managers' Index, PMI)– والـــذي يقـــيس نشـــاط األعمـــال فـــ  القطـــا  الخـــات  يـــر النفطـــ-

در ـة فـ  46.0، ارتفاعًـا مـخ متوسـط 2020در ة ف  المتوسط بيخ   ري يوليـو وديسـمبر 50.0

.2020در ة ف  زبري  29.7السنة المالية السابقة، ووص   لب زدنب مستو  له بلغ 

ا و ا تحديات ات صقحاالةتصاد المصري يحقق معدل نمو ا تثنائير

اتقتصوواد المصووري "، بعنــوان (Fitch Solutions" )فيــت "ز ــار التقريــر الإلــادر عــخ مؤسســة 
مكـخ مـخ ،  لب اسـتمرار افقتإلـاد المإلـري فـ  افنتعـاب، بعـدما ت"يواصم التوا  بخا  ثابتة

.21/2020الإلمود ف  النإلـ األول مخ السنة المالية 
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، قــد زدت  لــب ترا ــث قيمــة 2020مــث ن ايــة " 19-كوفيــد" لــب زن عــودة ظ ــور حــافت اإل ــارة تجــدر ▪

عــاف  وذلــ  نتيجــة تــ  ير المو ــة الثانيــة علــب التعــا ، الن ايــة اقليلًــ" مؤ ــر مــدراء المشــتريات"

خات القيـود اف تماعيـة التـ  حـدّت مـخ التجمعـات العامـة، وعـدد األ ـافقتإلادي، باإلذافة  لب 

.المسموح ل م بدخول المطاعم والمقاا 

يـل سـلط ز ار التقرير  لب زنه مخ المتوقث تحقي  تعاف  قوي ف  افسـتثمار الثابـ  اـذا العـا ، ح▪

: ا ل مثـ الضوء علب العديد مخ المشروعات الكبيرة، والت  مخ المدقـرّر البـدء فـ  تنفيـذاا اـذا العـ

فـ  العلمـيخ، ومشـرو  تطـوير منتجـث بـورت  الـب السـياح -حديـد العـيخ السـخنةمشرو  سكة 

مــخ المتوقــث زن تدســ م اــذه المشــروعات فــ  . مرســب علــم علــب الســاح  الغربــ  للبحــر األحمــر

.تحسيخ وتيرة األداء افقتإلادي

نقطـة زسـام 400تجدر اإل ارة  لب زن البن  المركزي المإلري قـد خفَّـا سـعر الفائـدة بمقـدار ▪

-بيًّافـ  ظـ  و ـود تضـخم ذـعيـ نسـ-مدنذ بداية تفشِّ  الجائحـة، مـخ المتوقـث % 8.25لتإل   لب 

، وذل  كمبـادرة مـخ 21/2020نقطة زسام قب  ن اية السنة المالية 50حدوث خفا آخر بمقدار 

.الدولةل لتعزيز افستثمار الثاب 
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2020تحسخ البي ة افقتإلادية مخ الركود ف  الربث الثان  مخ عا  
2020 لب نوفمبر 2018مؤ ر مدراء المشتريات للقطا  الخات  ير النفط  ف  مإلر خالل الفترة مايو 

Source: Markit, Fitch Solutions.

در ة

يفإل  التوسث عخ افنكماب50خط : ملحوظة
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ل %7.75در ــة زسـام  لـب  باتـه عنــد 50فـ  سـيا ص متإلـ ، سـيؤدي خفــا معـدل الفائـدة بمقـدار ▪

نمـو األمر الذي يضـمخ الحفـا  علـب الـوتيرة السـريعة لنمـو افئتمـان، مـخ المتوقـث ارتفـا  معـدل

ـــخ ملحـــو  عـــخ -21/2020فـــ  الســـنة الماليـــة % 6  مـــال  تكـــويخ رزم المـــال بنســـبة  واـــو تحسُّ

.20/2019ف  السنة المالية % 10.4افنكماب المدقدّر بنسبة 

، بعـد 21/2020ف  السنة المالية % 3مخ المتوقث زيضًا زن يش د افست الر الخات نموًّا بنسبة ▪

عـد  دير بالذكر زنـه بـالر م مـخ سـريان بعـا تـدابير التبا. 20/2019ف  السنة المالية % 7.2نمو بلغ 

مإلـر اف تماع ، فإن تطبيق ـا كـان زقـ  تقييـدًا مقارنـة بالعديـد مـخ الـدول األخـر ل حيـل حإلـل 

ــا لتتبــث  امعــة زكســف ورد علــب زدنــب در ــة مــخ بــيخ دول  ــمال زفريقيــا فــ  مؤ ــر الإلــرامة طبقً

(.Oxford University Government Response Tracker)لإلرامة افستجابة الحكومية 

مخ النات  المحلـ  اإل مـال  فـ  زبريـ  % 1.8اتإلالًا، زطلق  الحكومة المإلرية حزمة تحفيز بنسبة ▪

ديــة ، وتدركّــز اــذه التــدابير علــب دعــم األســر، وذلــ  مــخ خــالل توســيث بــرام  التحــويالت النق2020

اه المشروطة، وتس ي  دعم القروه افست الكية، و عطاء منح للعمال المتضرريخ مخ انخفـ

ادة مســتويات دخــول م، وذلــ  كخطــوة للتوســث فــ  افقتإلــاد، ورفــث معنويــات المســت ل ، وزيــ

.اإلنفا 

توســث اقتإلــادي ، و22/2021زيـادة نمــو النـات  المحلــ  اإل مــال  فـ  الســنة الماليـة ومـخ المتوقــث▪

شـــار ل وذلـــ  نتيجـــة التوســـث فـــ  انتتقريبًـــابالقـــدر نفســـه ، ونمـــو افســـت الر الخـــات %5بنســـبة 

فـــ  مإلـــر وعلـــب المســـتو  العـــالم ، ومـــخ  ـــمَّ تكـــون التوصـــيات لإلـــانع  " 19-كوفيـــد"لقاحـــات 

رومل لتعزيز السياسات العامة لتخفيـ بعا القيود اف تماعية المطبقة لمكافحة انتشار الفي

.  النشاط افقتإلادي

الطلـب ز وذلـ  كنتيجـة لتعزيـقطـا  السـياحة، زن ينـتع زخيرًا، ز ار التقرير  لب زنه مـخ المتوقـث▪

اللًخاصــة وزن قيــود الســفر العالميــة قــد زصــبح  زكثــر تســاا، الخــار   علــب الســياحة المإلــرية

.تعزيز  طال  اللقاح ف   ميث زنحاء زوروبا، والشر  األوسطكنتيجة ل

ـــ ، ▪ ـــر نمـــوًّعـــالوة علـــب ذل ـــيتوقـــث التقري خـــالل الســـنة الماليـــة %14.1ا للإلـــادرات بنســـبة ا حقيقيًّ

.21/2020ف  السنة المالية %8.4بنسبة الملحو  افنكماب مقارنة ب، 22/2021

Source:” Egyptian Economy To Continue Expanding At Solid Pace.” Fitch Solutions. Feb 3, 2021.



ات يعرض هذا القسم أهم التجارة الناثحة  واء عله مسلتو  اللدول أو األفلرادو ملع توضلي  اآلليل

.  القزمة لق تفادة م  هذه التجارة

خبرات دولية



ة كيللف نجحللف كوريللا الجنوبيللة فللي محللو األميلل
الرةمية؟

لدولي نغافورة تتصدر تصنيفات التعليم ا

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

2021مارس11-( 7)العدد -الثانيللة السنة -ة للمقتطفات تنموي
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الخطوة األوله لمحو األمية الرةمية: بنية تحتية ذكية

ييــرات  ــ د ايكــ  النظــا  التعليمــ  فــ  كوريــا الجنوبيــة منــذ بدايــة القــرن الحــادي والعشــريخ تغ▪

دراســة سـريعة ليــتالء  مــث الثــورة الإلــناعية الرابعــةل حيــل قامــ  المنظومــة التعليميــة الكوريــة ب

.ناعية الرابعةقدرات ا والتوقعات المستقبليةل للتنبؤ بمد  ت  ر الوظائـ بتقنيات الثورة الإل

كيــر كمـا كــان ال ــدع اـو تعزيــز قــدرة المتعلمــيخ فـ  القــرن الحــادي والعشـريخ، والتركيــز علــب التف▪

.النقدي، القدرة علب ح  المشكالت، التعاون، بناء الشخإلية، والتواص 

ل 2017عـا  لذا فقد زنشـ ت الحكومـة لجنـة وطنيـة لتطـوير البنيـة التحتيـة الذكيـة بجميـث المـدارم▪

ساسـية، إلعداد الطـالب للثـورة الإلـناعية الرابعـة، وتـوفير التعلـيم المناسـب لتنميـة الم ـارات األ

ــا تلــ  المتعلقــة بتحســيخ مســتو  اإللمــا  الرقمــ  للطــالب، ووفَّــرت  ــبكات اإلنترنــ  وخإلوصً

، والســـــبورات اإللكترونيـــــة، وز  ـــــزة الواقـــــث اففتراذـــــ ، وز  ـــــزة الكمبيـــــوتر (WiFi)الالســـــلك  

.المحمولة، فضلًا عخ  تاحة الكتب المدرسية علب اإلنترن 

كيف نجحف كوريا الجنوبية في محو األمية الرةمية؟

 ل ليواكـب قدَّم  كوريـا الجنوبيـة تجربـة رائـدة فـ  محـو األميـة الرقميـة وتحـديل النظـا  التعليمـ
ابعـة القائمـة التغيُّرات السريعة الت  يشـ داا العـالم، خاصـةً فيمـا يتعلـ  بـالثورة الإلـناعية الر
.علب  دما  تقنيات افتإلافت وتكنولو يا المعلومات الذكية ف  التعامالت اليومية
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تنمية الماارات وتشجيع التفكير النقدي

ول المســتقب  لفإلــبجانـب تحــديل البنيـة التحتيــة الالزمـة للتعلــيم الرقمــ ، وفـرت كوريــا الجنوبيـة ▪

، (iOS" )زو  مآي"مجموعــــة متنوعــــة مــــخ التطبيقــــات الذكيــــة التــــ  تعمــــ  بنظــــام  التشــــغي  

(.Android" )زندرويد"و

ات ا فت تطبيقـ  الحكومـة الكوريـة اسـتخدم، وحـ  المشـكالتلتفكيـر النقـديولتنمية م ارات ا▪

علـــب  مكانيـــة  نشـــاء نغمـــات واـــو تطبيـــ  يقـــو  -(GarageBand)"  ـــرا  بانـــد"الموســـيقية مثـــ  

قــات ل لتعزيــز  بــدا  الطــالب، ووفــرت الحكومــة زيضًــا تطبيومقــاطث صــوتية و تحريراــا بســ ولة

" مقيــام معــدل ذــربات القلــب"، (Noise Meter" )مقيــام الضوذــاء: "قياســية متعــددةل مثــ 

(Heart Rate Meter)مقيــام ارتفــا  الشــمس"، و( "Sun Altitude Meter ) ،ــة كــ دوات تعليمي

.  ب دع زن تإلبح الحياة دراسة، والدراسة حياة

ل " و ـ "بــ باإلذافة  لب ذلـ ، تـم تإلـميم العـروه التقديميـة باسـتخدا  زدوات التو يـ  الخاصـة▪

ــا علــب مجموعــة مــخ التطبيقــات ا لتــ  لتمكــيخ األفــراد مــخ حــ  المشــكالت، وقــد تــم افعتمــاد زيضً

ل لتســ ي  (Send Anywhere" )زرســ  فــ  زي مكــان"تدســ   التواصــ  والمشــاركة مثــ  تطبيــ  

.ل مخ ز   تعزيز القدرة علب المشاركة وح  المشكالت(Socrative)تبادل البيانات، وتطبي  

كوريا الجنوبية تتصدر العالم في محو األمية الرةمية

وة الرقميـة حقق  كوريـا الجنوبيـة تجربـة رائـدة فـ  التعلـيم الرقمـ ، وكـان تَغلُّـب الدولـة علـب الفجـ▪

ــة ــبالد زحــد العوامــ  الرئيســة وراء نجــاح اــذه التجرب ــة فــ  ال ــيخ المنــاط  الحضــرية والريفي فــ  .ب

ب، نتائ  افختبار العالم  الموحَّـد لتقيـيم الطـال2011السيا  ذاته، تإلدَّر طالب كوريا الجنوبية عا  

، الــذي (Program for International Student Assessment, PISA)والمعــروع اختإلــارًا باســم 

.مرة ك   الث سنوات علب مستو  العالم" منظمة التعاون افقتإلادي والتنمية"تجريه 

عامًـا، زظ ـر طـالب كوريـا الجنوبيـة زداءً متفوقًـا فـ  اسـتخدا 15ف  اختبار قيام الم ارات لسخ ▪

ر عـخ زفكـارام ز  زة الكمبيوتر واإلنترن ، كما تميزوا بم ارات التفكير النقدي، والقدرة علب التعبيـ

لثقـةل مـخ بوذوح عبر الوسائط الرقمية وطرح األس لة ذات الإللة، والحفا  علب افحترا ، وبنـاء ا

.خالل التواص  عبر اإلنترن  باألداء نفسه ف  التواص  الشخإل 

ولة ز بــ  الطــالب زيضًــا تفــوق م فــ  تقيــيم  مــد  مإلــداقية المعلومــات علــب اإلنترنــ ، وســ ▪

فـ  القـراءة و دير بالذكر زنـه فـ  معظـم البلـدان، كانـ  نتـائ  الطـالب. التنقُّ  عبر صفحات الويب

ان زداء الرقمية متوافقة مـث زدائ ـم فـ  اختبـارات القـراءة المطبوعـةل بينمـا فـ  كوريـا الجنوبيـة، كـ

.الطالب زفض  بكثير ف  القراءة الرقمية مقارنة ب دائ م ف  القراءة المطبوعة



41

للةمقتطفللللللللللللللللات تنمويلللللللللللللل

هكذا تستكمل كوريا مسارها

، (Digital Literacy)للتغلُّـب علـب التحـديات التـ  وا  ـ  عمليـات التحـديل ومحـو األميـة الرقميـة▪

:كان انار مجموعة مخ السياسات الت  تم وذع ا بافعتبار،  اء ف  مقدمت ا ا ت 

ك  فـ  كـ  بناء البي ة التكنولو ية الإلـحيحةل مـخ خـالل ذـمان تـوافر خـدمات اإلنترنـ  الالسـل

.ةمدرسة، والت كد مخ امتالر  ميث الطالب ل   زة الذكية الالزمة فكتمال نجاح التجرب

  ذـــرورة ت ايـــ  الطـــالب وزوليـــاء األمـــور ومـــوظف  الخـــدمات التعليميـــة واإلداريـــيخ للتعامـــ

.  الرقم  واستيعاب التغيُّرات الجديدة ف  النظا  التعليم 

عل ـم زكثـر ح  مشكلة تدريب المعلميخ، وتزويدام بالخبرة الالزمة فستخدا  التكنولو يـال لج

.استعدادًا فستخدا  زدوات تكنولو يا المعلومات وافتإلافت

Sources: Kim, J. “Education For The 4th Industrial Revolution? Look Inside The Republic Of Korea’s Classrooms Of The Future.” ITU News. 
Dec 1, 2017.
“Education: Korea Tops New OECD PISA Survey Of Digital Literacy”. The Organization For Economic Co-operation And Development. June 28, 
2011.
“What Is Digital Literacy?”. Western Sydney University. 
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 نغافورة تتقدم لتكون إحد  الوثاات التعليمية الدولية

ـــدوريات التعليميـــة الدوليـــة ▪ ـــ  ســـنغافورة، ألكثـــر مـــخ عقـــد مـــخ الزمـــان، مقدمـــة  ـــداول ال احتل

(International League Tables)ل ،  نبًـا  لـب  نـب مـث مؤسسـات تعليميـة ذات  حقـ  كبيـر فـ  دو

. مث  كوريا الجنوبية، اليابان، الإليخ، وفنلندا

ــد النظــا  المدرســ  فــ  ســنغافورة األفضــ  علــب مســتو  العــالم، ولــم يقتإلــر تقــدُّ▪ م ا فــ  ويدعَّ

ــا، فعلــب ســبي  التعلــيم علــب المرحلــة الثانويــة فقــط، بــ  امتــد ليشــم  المســتو  الجــامع  زيضً

المرتبـة األولـب (National University of Singapore)"  امعـة سـنغافورة الوطنيـة"المثالل احتل  

.بيخ الجامعات ف  آسيا

ــا لـــ ▪ ــا زعلــب نســبة مــخ الطــالب فــ  التإلــنيـ الــدول ، وفقً البرنــام  "كمــا امتلكــ  ســنغافورة زيضً

التــابث لـــ (Program for International Students Assessment, PISA)" الــدول  لتقيــيم الطلبــة

اذـــيات وتدعَّـــد مـــخ بـــيخ الـــدول األعلـــب تإلـــنيفًا فـــ  الري،"منظمـــة التعـــاون افقتإلـــادي والتنميـــة"

.والعلو 

 نغافورة تتصدر تصنيفات التعليم الدولي

ــ ــا فــ  مجــال التعل يم، طــوّرت ســنغافورة نظام ــا التعليمــ ، حتــب احتلــ  مراكــز متقدمــة عالميً
لـ  المكانـة وبات  واحدة مخ زكثـر الـنظم التعليميـة تقـدمًا وا تـذابًا فـ  العـالمل لكـخ الوصـول لت

.تطلّب   ودَا كبيرة لتطوير النظا  التعليم  علب مختلـ المستويات
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اآلليات التي اعتمدتاا  نغافورة للناوض بالتعليم

ير لتحقـــ  ســـنغافورة تلـــ  المراكـــز المتقدمـــة، وذـــع  العديـــد مـــخ ا ليـــات والسياســـات لتطـــو▪

:النظا  التعليم  بما يتواف  مث المعايير الدولية والعالمية، والت   اء ف  مقدمت ا

ا كبيـرًا ك حـد زول  سنغافورة التعلـيم ااتمامًـ:إعااء التعليم ا ولوية ف  التنمية اتقتصادية▪

لـيم مـخ العوام  الالزمة لتحقي  التنمية افقتإلادية، وسـع  فـ  اـذا الإلـدد إلصـالح نظـا  التع

زمـــة "، و(Thinking Schools" )مـــدارم التفكيــر"خــالل عــدد مـــخ البــرام  ومبـــادرات التطــوير مثــ  

.، الت   جّع  علب اإلبدا  وافبتكار والتعلم مد  الحياة(Learning Nation" )التعلُّم

لـد  عمـدت سـنغافورة لتطـوير م ـارات التفكيـر اإلبـداع :التركيي عل  ملارات حم الم وكتت▪

د الطــالب، وتزويــدام بالمعرفــة العمليــة، مــخ خــالل تركيــز المنــاا  والمــواد الدراســية علــب تزويــ

.الطالب بالم ارات والمعارع الالزمة لح  المشكالت ف  موذوعات محددة

خ وتوازت اذه الج ود بعمليات تقييم وتطوير مستمرة لتعزيز زداء الطـالب وحـ  مـا يـو   م مـ▪

، حينمــا ا ــتكب الطــالب مــخ ارتفــا  2017عــا  -علــب ســبي  المثــال -مشــكالت، وقــد تجلــب ذلــ  

تجاب  لـه مستويات التوتر والمشـكالت النفسـية الناتجـة عـخ الإلـرامة األكاديميـة، األمـر الـذي اسـ

لّـم زقـ ، ع"الدولة عبر حذع بعا المواد الدراسية لتخفيـ الضـغط علـي م، وتقـديم  سـتراتيجية 

، التـ   ـجّع  المّعلمـيخ علـب التركيـز علـب (Teach Less, Learn More Strategy" )وتعلـم المزيـد

. ودة التعليم بدلًا مخ كميته

ــز الكتــب المدرســية بمــواد تدقــد  للطــالب  فــادة علميــة، واــ  مدإلــ:المعرفووة العمليووة▪ ممة تتمي

قعيـة فـ  بشك  اسـتراتيج  تشـتم  علـب زمثلـة عمليـة وتـدريبات تسـاعد علـب نقـ  المعـارع الوا

.محتو  المناا  الدراسية

ســع  :الكروواء علوو  التفاوتووات بوويت الاووتا والتيكيوود علوو  دورهووم فوو  العمليووة التعليميووة▪

ود المبذولـة الدولة للقضاء علب التفاوت بيخ الطالب مخ خالل تركيز العملية التعليمية علب الج ـ

مــخ مــخ الطالــب وتشــجيع ا، بــدلًا مــخ الثنــاء علــب الــذكاء والم ــارات الشخإلــية، والتــ  تتفــاوت

علم باإلذافة  لب ذل ، سع  الدولة مـخ خـالل اـذه الخطـوة تحميـ  الطالـب زو المدـت. طالب  خر

. زء مخ المس ولية عخ  نجاح العملية التعليمية

ــا كبيــرًا بــالمعلميخ باعتبــارام عامــ  زساســ:التركيووي علوو  دور المعلووم▪   فــ  زولــ  الدولــة ااتمامً

٪ مــخ 5المنظومــة التعليميــة، وركــزت فــ  اــذا علــب كفــاءة المعلــم مــخ خــالل اختيــارام مــخ زعلــب 

ــيم"الخــريجيخ، و خضــاع م للتــدريب فــ    The National Institute Of)"المع ــد الــوطن  للتعل

Education)،وتحسيخ زوذاع م، وظروف م المادية.
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مـة، سـاام بـدور كبيـر فـ  تحقيـ  اـذه الم " المع ـد الـوطن  للتعلـيم"والمالحظ ب ذا الإلـدد زن ▪

ف ــو المع ــد الوحيــد الــذي يتــولب مســ ولية تــدريب وتطــوير فريــ  عمــ  عــال  الجــودة، مــخ خــالل

ة مراقبـة الجــودة، والت كــد مــخ زن  ميـث المعلمــيخ الجــدد يمكــن م التعامـ  مــث الفإلــول الدراســي

.ف  عإلر التعلم الرقم 

لمـيخ نمـوذ  تعلـيم المع"ولضمان ذل ، ابتكـر المع ـد نموذ ًـا تعليميًـا  ديـدًا زطلـ  عليـه اسـم ▪

(.Teacher Education Model For The 21st Century" )للقرن الحادي والعشريخ

ل مل ركــزت ســنغافورة علــب دور ا بــاء فــ  تعلــيم زطفــا:إشووراا اابوواء فوو  العمليووة التعليميووة▪

فية حيل يدمكن م  اإلس ا  ف  تحسـيخ م ـارات زطفـال م مـخ خـالل تسـجيل م فـ  فإلـول  ذـا

.  خار  ساعات الدراسة العادية، زو ز ناء العطالت لتطوير م ارات م

ــز القــيم التــ  يــتم تدريســ ا▪ ــاء فــ  ذــمان تعزي فــ  فــ  الســيا  ذاتــه، زكــدت الدولــة علــب دور ا ب

( (The Parent Support Group"مجموعـة دعـم ا بـاء"المـدارم، ووفـرت لـذل  وسـيلتانل األولـب 

.يةوالثانية ا تماعات سنوية ف  ك  مدرسةل لتشجيث مشاركة ا باء ف  األنشطة المدرس

مـ  فـ  تدمث  اذه ا لية، سمة زساسية للنظـا  التعلي:وض  أهداف تعليمية واضحة ومُحدد ▪

يط سـنغافورة، حيــل يدحـدد بوذــوح األاــداع والنتـائ  المر ــوة مـخ التعلــيم، مــا يسـاعد علــب تبســ

يـة مـخ  نشاء المناا  الدراسية الوطنية، واعتماد طر  تربويـة مختلفـة مـث ذـمان مسـتويات عال

.  اإلعداد والتطوير الم ن  للمعلميخ

ــد الطــالب:مسووارات الووتعللم المتميووي ▪ ــيم فــ  ســنغافورة لتزوي ــم تإلــميم نظــا  التعل بآفــا  ت

وخيـــارات تعليميـــة متنوعـــة، مـــخ ز ـــ  تشـــجيع م علـــب تحفيـــز  ـــغف م، و يجـــاد نقـــاط قـــوت م، 

 لــب10فمنــذ ســخ السادســة، يلتحــ  الطــالب بمدرســة ابتدائيــة لمــدة مــخ . والعمــ  علــب تعزيزاــا

.عامًا، تلي ا مدرسة  انوية لمدة زربث  لب خمس سنوات11

، (Polytechnics)بعد ذل ، يدتاح للطالب مساريخ للتعلم الم ن ، واما كليـات الفنـون التطبيقيـة ▪

وبالن ايـة يشـجث اـذا . ، وكالاما يؤدي  لـب التعلـيم الجـامع (Junior Colleges)وكليات المبتدئيخ 

النظــا  كــ  طالــب علــب تحقيــ  زفضــ  مــا لديــه، كمــا يضــمخ حإلــول  ميــث الطــالب علــب فــرت 

.متكاف ة

Source: Rum Tan. 6 Reasons Why Singapore’s School System is the Best Worldwide. Smile Tutor. December 6, 2019.
"Study Abroad: Why Singapore Tops International Education Rankings". EHL Insights. 
https://hospitalityinsights.ehl.edu/singapore-global-education-rankings. (Accessed: Feb 26, 2021).. 



السيا لةو االةتصلادو و: يتم تسليا الروء عله أهم المفاهيم التنموية في مختلف المجاالت؛ مثل

.واتدارةو والتكنولوثياو وغيرهم

مفاهيم تنموية



تأ ير السوط
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ن ذة ع  المفاوم

اـو مف ــو  لشـرح التقلبـات المتزايـدة فـ  المخـزون، زو التخــزيخ ( Bullwhip Effect)تـ  ير السـوط ▪

ة نفسـ ا  ير الفعَّال ل صول نتيجة التغيرات ف  طلب المست ل ل حيـل تحـاول الشـركات حمايـ

ة التوريـد مخ نفاذ المخزون عخ طريـ  افحتفـا  بمخـزون  ذـاف ل حتـب تتجنـب التبـايخ فـ  سلسـل

(Variability In The Supply Chain)ل ، ويترتـب علـب تـ  ير السـوط زيـادة عـد  اليقـيخ لـد  الشـركات

.مما يؤدي  لب عد  الدقة ف  التنبؤ بالتغيُّر ف  الطلب، وبالتال  زيادة المخزون

 Free)"سياســة اإلر ـــا  المجانيــة"يحــدث تـــ  ير الســوط نتيجـــة لمجموعــة مـــخ العوامــ ، من ـــا ▪

Return Policies)قـو  ل فقـد يبـالغ العميـ  فـ  الطلـب نتيجـة لـنق  سـلعة مـا فـ  السـو ،  ـم ي

بإلغــاء بعــا الطلبــات عنــدما يزيــد العــره مــرة زخــر ، ويــؤدي  لغــاء الطلبــات اــذا  لــب زيــادة فــ  

.المخزون مخ السلعة

وط، فمــخ وتدعَّــد تغيُّــرات األســعار زيضًــا مــخ العوامــ  التــ  يدمكــخ زن تســبب فــ  حــدوث تــ  ير الســ▪

الممكــخ زن تــؤدي الخإلــومات  لـــب تغييــر زنمــاط الشــراء المعتـــادة، فقــد ير ــب المشــترون فـــ  

.افستفادة مخ الخإلومات المقدمة، مما يؤدي  لب تشت  عمليات اإلنتا  والطلب

تأ ير السوط

الـذي يتنـاول التقلبـات التـ  تحـدث ( Bullwhip Effect" )تـ  ير السـوط"يتناول العره التال  مف و  
مكــخ فــ  المخــزون نتيجــة للتغيــر فــ  طلــب المســت ل ، باإلذــافة  لــب مجموعــة األدوات التــ  يد

.افعتماد علي ا للحد مخ ت  ير السوط
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وحـدات، ن مـال نفتره زن الطلـب الفعلـ  مـخ العميـ  اـو ومخ األمثلة التوذيحية لت  ير السوط▪

،  ـم يطلــب لضـمان عــد  نفـاد المخــزونل وحــدات مـخ المــوز 10التجزئـة بعــد ذلـ  تــا رقـد يطلـب 

حخ وحدة مخ الشركة المإلنعةل بحيل يكون لديه مخزون كـاعص حتـب يضـمخ زن يـتم  ـ20الموز  

. البضائث ف  الوق  المناسب  لب تا ر التجزئة

وحــدة لضــمان 40 ــم تقــو  الشــركة المإلــنعة باســتال  الطلبــات مــخ المــوزعيخ، الــذيخ يطلبــون ▪

.وفورات الحجم ف  اإلنتا  مخ ز   تلبية الطلب

ــا  ▪ ــم  نت ــة قــد ت ــال  يكــون فــ  الن اي ــر م مــخ زن الطلــب الفعلــ  قــد يكــون40وبالت وحــدة علــب ال

ــادة الطلــب مــخ خــالل خفــا  ــب زي ــة سيســعب  ل ــا ر التجزئ ــ  زن ت  مــان وحــدات فقــطل ممــا يعن

.األسعار، زو  يجاد المزيد مخ العمالء عخ طري  التسوي  واإلعالن

كيفية الحد م  تأ ير السوط

فـ  حـال اتبـا  بعـا % 30 لـب % 15يمكخ للشركات زن تقو  بتقليـ  المخـزون بنسـبة تتـراوح بـيخ ▪

: الطر  من ا

 تبـدز فبد زن تعرع الشركة و ود مخزون زائد عخ الحا ة، حتب: اتعتراف بونود تيثير السو

.ف  تحلي  زسباب زيادة المخزون، واتخاذ اإل راءات الالزمة مخ ز   تإلحيح األوذا 

يتعـــيخ مرا عـــة  عـــدادات المخـــزون ا مـــخ، وزن تكـــون : تحسووويت عمليوووة تخاوووي  المخووويون

.قوائم الجرد ف  الشبكة ب كمل ا متوازنة

مخ األامية بمكان ارتباط ا بخطة اإلنتا : تحسيت عملية تخاي  المواد الخام.

بـيخ قد تكون انار بعا األاداع المتعارذة:التعاون وتبادص المعلومات بيت المديريت

خ التعـاون مدراء ك  مخ المشتريات، اإلنتا ، الخدمات اللو ستية، والمبيعات، وبالتال  فبد م

.ةبيخ اإلدارات المختلفة، و  راء اف تماعات المنظمة بين م لتحقي  األاداع المشترك

 ــؤدي التســعير المســت: تحديوود الحوود ا دووو  لكميووة الالووبب وتكووديم أاووعار مسووتكر قر ي

قر للسلعة علب مدار العا ، بدلًا مـخ العـروه والخإلـومات المتكـررة،  لـب  نشـاء طلـب مسـت

.يؤدي  لب الدقة ف  التنبؤ

خـا ، يمكخ زن تساعد عمليات تحسيخ تخطيط المخزون، وتحسـيخ عمليـة تخطـيط المـواد ال

. لب تحسيخ مرونة اإلمدادات ومو وقيت ا، ومخ  َمَّ الحد مخ زيادة المخزون

Sources:“what Is The Bullwhip Effect And How Do You Minimize It?." Arkieva. https://bit.ly/3tmtmLd. (Accessed: Feb 24, 2021). 

“What Is The Bullwhip Effect? Understanding The Concept & Definition.”. Adaptalift. Apr, 2012. 
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ن ذة ع  المفاوم

، اـ  مجموعـة مـخ األ ـخات يعملـون فـ  (Cross Functional Teams)الفر  متعددة الوظائـ ▪

ل ندسـة، التسـوي ، المـوارد البشـرية،  دارة المبيعـات، وا: مجافت وظيفية مختلفة للشركةل مثـ 

متعـدد ويؤدي ك  فرد ف  اذه الفر  دوره ف  فريقه الوظيف  األساس ، بجانب دوره ف  الفريـ 

.  الوظائـ

تـوفير تجربـة يكمخ ال دع مخ تكويخ اذه الفر  ف  التنسي  بيخ القطاعات المختلفة للشركةل ل▪

لشــركة، متكاملــة و يجابيــة للعمــالء، خإلَوصًــا فيمــا يتعلــ  بحــ  المشــكالت التــ  تــوا   م مــث ا

.وبالتال  ذمان توطيد العالقة مث العمالء، والت  تعد ذرورية لنمو الشركة

 ، ومخ   ن ائتالع األ خات زصحاب و  ات النظر المختلفة، حـ  المشـكالت علـب نحـو زفضـ▪

واتخاذ قـرارات زكثـر ذكـاء واسـتدامة، والتعـاون مـخ ز ـ  حسـخ اسـتخدا  المـال، الوقـ ، والج ـدل 

.لكسب رذا العمالء، وتحقي  األاداع التنظيمية للمؤسسة

الفرق متعددة الوظائف 

، فقـــد (Cross Functional Teams" )الفـــر  متعـــددة الوظـــائـ"يتنـــاول العـــره التـــال  مف ـــو  
اســتدعب تطــور المؤسســات ظ ــور اــذا النــو  مــخ الفــر ، والتــ  تشــم  زفــرادًا مختلفــيخ علــب

.مستو  التخإل  والخبرة، يعملون علب تطوير منت  معيخل لتحقي  ادع ما
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كمــا تســ م الفــر  متعــددة الوظــائـ فــ  تخفيـــ وطــ ة وعــدد ســاعات العمــ  للعــامليخ فــ  ▪

: ي  المثـالمجافت خدمة العمالء، وتعزيز افبتكار ف  تطوير المنت  والعملية اإلنتا يةل فعلب سـب

كـــخ يمكــخ للمســوقيخ العمــ  مــث منــدوب  المبيعــات لتحديــد طــر  التســوي  الفعَّــال، كمــا يم

ي ، لتحديـد لمسؤول  اإلنتا  استخدا  النتائ  الت  تم  مع ا مخ فري  المبيعـات وزبحـاث التسـو

.زولويات العمالء المست دفيخ

تــزداد فعاليــة اــذه الفــر ، مــخ خــالل تحديــد زاــداع واذــحة للفريــ ، بــدءًا ب ــدع عــا ، كتحســيخ▪

يـ  اـدع الجودة، ومخ  َمَّ تحديد زاداع زكثـر تفإلـيلًال لضـمان عمـ  الجميـث معًـا سـعيًّا نحـو تحق

الـة معيخل بحيل يتم تضيي  نطا  الخيـارات المطروحـة لمالءمـة اـذا ال ـدع، وتو يـه الج ـود إلز

.  الوق ، زو الميزانية: القيود الت  تحول دون تحقيقهل مث 

العوامل الررورية لنجاح الفرق متعددة الوظائف

زن يكون زعضاء الفري  منفتحيخ ومفعميخ بالحمام.

زن يشم  الفري  زعضاء مخ المجافت الوظيفية المناسبة.

زن يتمتـــث الفريـــ  بقائـــد قـــوي، يمتلـــ  م ـــارات تواصـــ  متميـــزة، وزن يكـــون فـــ  منإلـــب ذي

.سلطة

يهزن يتمتث الفري  بالسلطة والقدرة علب تحم  المسؤولية إلنجاز الم ا  الموكلة  ل.

زن توفر اإلدارة الموارد الكافية والدعم للفري  مخ الناحيتيخ المعنوية والمالية.

زن يكون زعضاء الفري  علب القدر الكاف  مخ التواص  مث بعض م البعا.

 Reprint)عمليــة تكــويخ  ــركة التســوي ( Getting Results)وفــ  اــذا الســيا ، و قــ  مجلــة ▪

Management Services) موظفًـا، 30وا   ركة صـغيرة تضـم زقـ  مـخ -لفري  متعدد الوظائـ

.وقد تم التوص   لب نتائ  نا حة

كة، فقــد ازداد ااتمــا  المــوظفيخ باألربــاح، وطــر  زيــادة المبيعــات، نتيجــة إلدراك ــم زن نجــاح الشــر▪

اد العمــ  كــذل ، اتجــه الفريــ   لــب التواصــ  علــب نحــو زكثــر انفتاحًــا، وبالتــال  ســ. يزيــد مــخ نجــاح م

.الجماع  بدلًا عخ المنافسة علب األفضلية

ــر، وزصــبح▪ مــخ ونتيجــة لمــا ســب ل تحســن  م ــارات المــوظفيخ فــ  حــ  المشــكالت بشــك  كبي

.الس   توفي  ا راء بش ن ح  معيخ

Source:“What are Cross Functional Teams?." Planview. https://bit.ly/3qTYVuh. (Accessed: Feb 23, 2021).

“Cross-Functional Teams.”. Inc. https://bit.ly/3bIkCZB. (Accessed: Feb 23, 2021). 



ختصللللًرا ألهللللم الكتللللب الشللللايرة التللللي حليللللف باهتمللللام ال للللاحثي و  ي قللللدم هللللذا القسللللم عرًضللللا م 

.والمتخصصي  في العديد م  المجاالت

عروض كتب
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كو تاريكا: 2019السيا ة التجارية مراثعة 
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2021مارس11-( 7)العدد -الثانيللة السنة -ة للمقتطفات تنموي
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ير كيف يتم تدم: شروط الررر
يموادي السيليكون بالتصم

ن ذة ع  الكتاة

  يرات يطرح الكتاب عددًا مخ األفكار التـ  تتنـاول تـ▪

قـدرة التطوُّر التكنولو   ف  عالمنا الحال ، ومـدي

ــ ا علــب التكنولو يــا علــب تغييــر الحيــاة اليوميــة رزسً

.عقب

ائلـة يوذح المؤلـ زن التكنولو يا  تاحـة كميـات ا▪

مخ المعلومات لمليارات األ ـخات حـول العـالم 

فـــ   ضـــون عقـــود قليلـــة، كمـــا زعـــادت تشـــكي  

ـــــب افقتإلـــــادات  الشـــــركات، والمؤسســـــات، وحت

.  العالمية ب كمل ا

زنمــاط فقــد زصــبح  التكنولو يــا تــتحكم بمختلـــ▪

شـديد الحياة اليومية، مما دفث الكثيريخ لإلقبـال ال

ن م علي ا، عبـر مختلــ قنـوات افتإلـال التـ  تمكَّـ

بيـرة مخ  ذل ، بـدءًا مـخ الشا ـات اإللكترونيـة الك

.والإلغيرة مرورًا بوسائ  افتإلال األخر 

ــو   التــ ▪ ــر م مــخ قيمــة التطــور التكنول ف علــب ال

يمكــخ  نكاراــا،  ف  ن ــا تعمــ  فــ  الوقــ  نفســه

ــــــة،  علــــــب تفــــــاقم زو ــــــه افنقســــــامات اف تماعي

.اتوالسياسية العميقة ف  العديد مخ المجتمع

فـــ   طـــار ذلـــ ، يســـرد الكتـــاب تـــداعيات التطـــور ▪

ر  التكنولـو   الـذي نشـ ده ا ن، مـخ خـالل التطـ

الغ لعدد مخ األحـداث العالميـة، المتـ  رة بشـك  بـ

رونيـة مخ ذل  التطورل من ا انتشار القرصنة اإللكت

للمؤسســــات الوطنيــــة، والت ديــــدات المســــتمرة

يـــة للبنيـــة التحتيـــة الحيويـــة مـــخ الجماعـــات اإلرااب

.وحتب الحكومات األ نبية

وبذ  عت المؤلم

او المدير المشارر" نوشديبايان" 

ــــــــــــة  لمشــــــــــــرو  المنإلــــــــــــات الرقمي

إلدارة والديمقراطية ف  كلية كينيـدي لـ

ــه  ــة، بجامعــة اارفــارد،  كمــا زن الحكومي

قـو  عضو اي ة التدريس ف  كليـة الح

.بجامعة اارفارد

2020يونيو 16: تاريخ النشر
Brookings Institution Press: الناشر

.صفحة317: عدد الصفحات
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السـاب  باإلذافة  لب ذلـ ، يضـم الكتـاب عـددًا مـخ األفكـار العمليـة لمستشـار السياسـة العامـة▪

صـول بش ن استخدا  التكنولو يال إلنشاء عالم مفتوح يمكـخ الو(Facebook)" فيسبور"لشركة 

.   ليه ف  زي وق ، ويحم  بدوره  ميث المست لكيخ

علـب مجموعـة فـ  طيّـات كتابـه"  ـوب"وبإلفته عالحم كمبيوتر تحوَّل  لب صـانث سياسـات، يدجيـب ▪

نولو يـا،  ائعة مخ األس لة المطروحة حـول المالبسـات التـ  تدوا ـه العـالم بشـ ن اسـتخدا  التك

ــ ــدة، التــ  قــد تعرقــ  صد نّا  وذلــ  مــخ خــالل تقــديم تفســيرات واذــحة ومف ومــة للقضــايا المدعقّ

ــة ذــمان عمــ  اإلنترنــ ــر فــ  كيفي   القــرار، وواذــع  السياســات، وعامــة الشــعوب حيــال التفكي

.للجميث

خطيــر، مــث اقترابنــا مــخ العقــد الرابــث علــب افســتخدا  المفــرط لإلنترنــ ، وا خــذ فــ  النمــو بشــك ▪

مسـتقب  يعتقد المؤلــ زن ذلـ  قـد يـدفث المجتمعـات  لـب تبنـب نموذ ًـا  ديـدًا يدمكـخ زن يدقّيـد ال

.  الفكري ل فراد

زنمــاط وعليــه، يشــير الكتــاب  لــب افعتقــاد الســائد بشــ ن قــدرة التكنولو يــا علــب  حــداث  ــورة فــ ▪

لـب  ميـث النشاط البشريل مث  التغيُّر ف  نمط التجارة العالميـة، و ذـفاء الطـابث الـديمقراط  ع

خلُّــــ افتإلـــافت فـــ  مختلــــ زنحـــاء العـــالم، وتقنيـــات التكنولو يـــا، التـــ  مـــخ  ـــ ن ا  ســـقاط الت

.السياس  ف   تب بقا  العالم

يخ للفـرت يناق  الكتاب زيضًا،  يو  اسـتخدا  اإلنترنـ  فـ  العـالم النـام  باعتبـاره عامـ  تّمكـ▪

ـــان للتســـوي  التجـــاري الشـــ ـــ  العن ـــذي مـــخ  ـــ نه زن يدطل ـــر ال ـــة، والمديسّ ام  افقتإلـــادية ال ائل

.للإلناعة الوطنية

مثّــ  فــ  علــب خــالع الواقــث، يؤكــد الكتــاب زن زبــرز   ــكافت التطــوّر التكنولــو   فــ  عــالم اليــو  يت▪

ــاه، وقيمــه علــب ا ــراز مزاي ــ ل إلب ــا الظــاارة لإلنترن لعــالم الشــركات التــ  تدســلّط الضــوء علــب المزاي

ذة الإلــناع ، بينمــا اكتشـــ رواد األعمــال عــددًا مــخ الثغــرات التــ  اتخــذت ا اــذه الشــركات كنافــ

.  فستغالل المست لكيخ، والتعام  مث األسوا  ف  مناط  مختلفة حول العالم

ث البيانـــات ختامًــا، يدؤكّــد الكتـــاب زن زبــرز الشـــركات التكنولو يــة التــ  تقـــو  بتوحيــد األســـوا ، ورفــ▪

ــروّ  بشــك   يــر دقيــ  الشخإلــية للمســت لكيخ، وتحظــ  بااتمامــات المســت ل ، وتلــ  التــ  تد

وقـ  نفسـه ألعمال م كون ا تدمثّ  حدا ة ف  المجال العا  المتعل  بانتشار اإلنترن ، كان  فـ  ال

. تجسد الطريقة المدثلب لتسمية اذا التطوُّر بالغزو العالم  للقرن الحال 
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مراثعة السيا ة التجارية 
كو تاريكا: 2019

ن ذة ع  الكتاة

للسياســات والممارســاتيقــد  الكتــاب مرا عــة ▪

ــــ  اتبعت ــــا كوســــتاريكا  ــــة الت ل  حــــد  دو-التجاري

خــــــالل الخمــــــس الســــــنوات -زمريكــــــا الوســــــطب

.الماذية

ر مدقـد  تقريـ: يتكون الكتاب مخ  ال ة ز ـزاء رئيسـة▪

ستق  ب  حكومة كوستاريكا ذات ا، وتقرير مدمخ قح

مخ زمانة منظمة التجـارة العالميـة، والمالحظـات

سـة ب  رئـيس اي ـة مرا عـة السياالختامية مخ قح

.التجارية

ـــــزاء الثال ـــــة، ▪ ـــــزء مـــــخ اـــــذه األ  ـــــ    يدوذـــــح ك

ــــ  اتخــــذت ا كوســــتاري ــــة الت كا السياســــات التجاري

، التــ  دامــ  خمــس ســنواتخــالل فتــرة الدراســة

ـــداعيات، ويدقـــد  تفإلـــيلً ـــب علي ـــا مـــخ ت ا ومـــا ترت

.لوذث اقتإلاداا الكل  بشك  عا 

كو تاريكا تتقدم اةتصاديًا

خ يوذــح الكتــاب زن كوســتاريكا حققــ  العديــد مــ▪

اإلنجــازات علــب مختلـــ المســتويات والمؤ ــرات

ات  افقتإلاديةل حيل بلغ متوسط معـدل نمـو النـ

  المحل  اإل مال  ل ا خـالل الخمـس سـنوات التـ

، كمـــا زاد  دخـــ  الفـــرد %3.5يبحث ـــا الكتـــاب نحـــو 

، واســتطاع  الدولــة الحــد مــخ ارتفــا  %20بنحــو 

.مستويات التضخم ف  الوق  نفسه

ــرتبط▪ ــب زن اــذا األداء اإليجــاب  ي وتجــدر اإل ــارة  ل

الل بالدور القـوي لالسـتثمار األ نبـ ، وذلـ  مـخ خـ

ـــــدما   ـــــادة ان ـــــد مـــــخ الخطـــــواتل لزي ـــــا  العدي اتب

ة اقتإلــاداا فــ  نظــا  التجــارة العــالم ، باإلذــاف

 لــــب انــــدما  ا فــــ  سالســــ  القيمــــة العالميــــة، 

.وافقتإلاد العالم  بشك  عا 

وبذ  عت المؤلم

ـــــــــــــــة             منظمـــــــــــــــة التجـــــــــــــــارة العالمي

(World Trade Organization)  اــ

  المنظمـــة الدوليـــة المعنيـــة بالتعامـــ

مث قواعد التجـارة بـيخ الـدول، لضـمان

خ تــــدف  التجــــارة بسالســــة وحريــــة بــــي

.الدول

2020ديسم ر 29: تاريخ النشر
World Trade Organization:  الناشر

ص200: عدد الصفحات
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ــة كــذل  النظــا  التجــاري متعــدد األطــراع، و ــارك  فــ  زنشــطة ▪ منظمــة التجــارة "دعمــ  الدول

، وفـ  عـا  ((Trade Facilitation Agreementحيل صدق  علـب اتفاقيـة تيسـير التجـارة ل"العالمية

ــــــا فــــــ  اتفاقيــــــة المشــــــتريات الحكوميــــــة 2015  Government)، زصــــــبح  كوســــــتاريكا مراقبً

Procurement Agreement).

ــا فــ  مجموعــة مــخ الموذــوعات ذات األاميــة لمنظمــة التجــار▪ ة باإلذــافة  لــب ذلــ   ــارك  زيضً

ي للمرزة، و يراـا العالمية، بما ف  ذل  التجارة اإللكترونية، وتيسير افستثمار، والتمكيخ افقتإلاد

.مخ األنشطة

ــة التجــارة الحــرة ▪ ــث زحكــا  اتفاقي ــة كــذل   مي واتخــذت ،((Free Trade Agreementنفــذت الدول

كترونـ ،  دخال نظا  الـدفث اإلل: العديد مخ السياسات الت  عمدت ب ا لتس ي  التجارة، مخ بين ا

.ونماذ  التخلي  الجمرك  الرقم 

إشادة دولية بجاود كو تاريكا لتعزيز اال تقرار االةتصادي

يدمكـــخ بجانـــب السياســـات الســـابقة، عمـــدت كوســـتاريكا  لـــب تنويـــث المجـــافت افقتإلـــادية التـــ ▪

ث وتإلـديراال افستثمار ب ا، فلم تقتإلر علب الزراعة فقط، ب  امتدت  لب تإلنيث العديد مخ السـل

مـا اـو المعدات الك ربائية وقطث الغيار، فضلًا عـخ افسـتثمار فـ  تنميـة قطـا  الخـدمات ك: مث 

. الحال ف  السياحة، الت  زصبح  مإلدرًا م مًا للنقد األ نب 

ــ  توا ــه كوســتاريكا، وتحــدُّ▪ ــار عــدد مــخ التحــديات الت ــزال ان ــة، ف ي ــائ  اإليجابي  مــخ ر ــم اــذه النت

  كيفيـة موا  ـة حـ:   وداا إلبقـاء اقتإلـاداا علـب طريـ  النمـو المسـتدا  والشـام ، مـخ بين ـا

  مشكلة  مود سـو  العمـ ، وافسـتمرار فـ  عمليـة اإلصـالح التنظيمـ ، ومعالجـة العجـز المـال

.المستمر الذي زد   لب ارتفا  نسبة الديخ  لب النات  المحل  اإل مال 

ـــا، ز ـــاد الكتـــاب بـــالج ود التـــ  اتخـــذت ا كوســـتاريكا للحفـــا  علـــب النظـــا  التجـــاري مت▪ عـــدد ختامً

، وكـذل  البي ة، والتجارة اإللكترونيـة: األطراع، ومشاركت ا ف  مجموعة واسعة مخ القضايال مث 

ة الشـاملة   وداا لتعزيز اندما  ا ف  افقتإلاد العالم  باعتباره الطري  نحو التنمية افقتإلـادي

.  والمستدامة

 ــة كمــا دعــا الكتــاب فتخــاذ مزيــد مــخ الخطــوات لالنضــما   لــب برنــام  العمــ  العــالم ل لتعزيــز بي▪

.مشتريات حكومية  فافة، وإلدارة الموارد العامة بكفاءة



يعللرض هللذا القسللم أهللم الكتللب التللي تللم إصللدارها حللديًثاو فللي علللم اتدارةو واالةتصللادو وغيرهللا ملل 

.المجاالت

إصدارات حديثة
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اتصقح األ ا ي

يلللاتدينامتقيللليم : التنلللافس واال لللتجابة
القوة العلمه في ثنوة شرق آ يا

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 
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للةمقتطفللللللللللللللللات تنمويلللللللللللللل

اسـتنادًا  لـب وذلـ ". فوكو يما"، القإل  البشرية وراء افستجابة لكار ة "فونابا  "يستعره 
نظـر ، السـبب وراء ال"رينيـن "فيمـا يوذـح ،مخ المسؤوليخ الحكـومييخ300مقابالت مث زكثر مخ 

.  لب الغرب، وف سيما فعاليته العسكرية، علب زنه ف  حالة تداور

وراء يدعـــد اـــذا الكتـــاب ســـردًا دقيقًـــا وتحليلًـــا للقإلـــ  البشـــرية▪

ت مث زكثر وذل  استنادًا  لب مقابال". فوكو يما"افستجابة لكار ة 

مخ المسؤوليخ الحكومييخ، ومشـغل  محطـات الطاقـة، 300مخ 

.واألفراد العسكرييخ، الذيخ عاصروا سنوات تل  الكار ة

ــزًا ألســبوعيخ مبا ــري▪ ــا ممي ــا ســردًا زمنيً خ مــخ يقــد  المؤلـــ زيضً

ـــــــة  ـــــــة، ويســـــــتخد  تجرب " فوكو ـــــــيما"النضـــــــال البشـــــــري للكار 

ة، فسـتخالت الــدروم فـ  موا  ــة الكار ـة حــول الحوكمـة، القيــاد

.والقدرة علب الإلمود

داخل أزمة فوكوشيما النووية: االنايار

كييخ ف يفح  اذا الكتاب الذي زعـده  ال ـة خبـراء عسـكرييخ دنمـار▪

ظــر  لــب صــحة التك نــات الدوليــة فحســب، بــ  يســ ل زيضًــا لمــاذا يدن

.ورالغرب، وف سيما فعَّاليته العسكرية، علب زنه ف  حالة تدا

ذي يـربط باعتباراا المف و  المركزي ال" الزمانية"يقد  الكتاب زيضًا ▪

ــيخ سلســلة مــخ التإلــدعات ال يكليــة، التــ  تجعــ  الغــرب ي بــدو ب

 ـم كونـه مرتبطًا بشك  قوي ف  التكنولو يا، والقـوة العسـكرية، ر

.اشًا مخ الناحية افستراتيجية

الزمانية وتراثع القوة العسكرية الغربية:وةف الحرة

"فونابا  يويتش ":المؤلـ

2021مارم2:صداراإلتاريخ

Brookings:النا ر Institution Press

وآخرون،"رينين ستيخ":المؤلـ

2021مارم2:صداراإلتاريخ

Brookings Inst. Press/Chatham House: النا ر
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ملركلز اللملعلللومات ودعلم اتلخلاذ اللقلرار اللتلابلع للملجلللس اللوزراء اللملصلري

 ـور، ، نظرة  ـاملة نقديـة، وفشـ  م نـة المحامـاة فـ  خدمـة  البيـة الجم"وينستون"يستعره 
ناحيـــة ، التنـــافس بـــيخ الوفيـــات المتحـــدة األمريكيـــة والإلـــيخ مـــخ ال"سترومســـيل"فيمـــا يوذـــح 
.افقتإلادية

ل حيــل يوذــح الكتــاب زن تحريــر الم نــة القانونيــة ســيفيد المجتمــث▪

ث ســيعم  ذلــ  علــب تحســيخ الوصــول  لــب الخــدمات القانونيــة مــ

. فعالية السياسات العامة

ــا، نظــرة  ــاملة نقديــة، وفشــ  م نــة المحامــ▪ اة يقــد  الكتــاب زيضً

امـة ف  خدمة  البية الجم ور، واإلس ا  فـ  تشـكي  سياسـات ع

. ير فعَّالة تقل  مخ الرفااة العامة

منلور اةتصادي حول مانة : مشكلة في نقابة المحامي 
المحاماة وحالة اتصقح األ ا ي

ــــا للتنــــافس▪ يوذــــح الكتــــاب زن  نــــوب  ــــر  آســــيا زصــــبح مرتعً

ــــ ــــةل حي ــــات المتحــــدة األمريكي ــــيخ الإلــــيخ والوفي ل افســــتراتيج  ب

تســعب الإلــيخ  لــب ترســيخ نفوذاــا فــ  المنطقــة مــخ خــالل فــخ

.الحكم افقتإلادي

ــــات المتحــــدة األمريكيــــة اســــتراتيجية حــــرة ▪ فــــ  حــــيخ عــــززت الوفي

ومفتوحـــة فـــ  منطقـــة المحيطـــيخ ال نـــدي وال ـــاد ، والتـــ  ب ـــا 

.  تتحد  النفوذ الإلين  المتزايد

في تقييم ديناميات القوة العلمه: التنافس واال تجابة
ثنوة شرق آ يا

"سترومسيل ونا ان":المؤلـ

2021فبراير16:صداراإلتاريخ
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