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الملخص التنفيذي

، قـا  الفريـ  نظرًا لتطوُّر األحداث بوتيرة تستدعي الوقوف علـ  ببـرز المتسـتجدات العالميـة والمحليـة

ير بعـــره باـــم الموذـــوعات ذات الإلـــلة، مـــث اإل ـــارة  لـــ  تـــ  " مقتطفـــات تنمويـــة"البحثـــي لتقريـــر 

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

ـــة، من ـــا ـــدولي": العالمي ـــ  ال ـــة البن ـــدولي"، وWorld Bank Blog)" )مدون ـــة وـــندود النقـــد ال " مدون

((IMF Blog كونفرزيشـــخذا "، ووـــحيفة( "(The Conversationـــدال افقتإلـــادي العـــالمي"، و " المنت

((World Economic Forum فيتش "، ووكالة( "(Fitch Solutions.

مفاهيم تنموية

تم تسليط الضوء عل  
الموازنة : مف وميخ؛ اما

المرنة، وتخطيط موارد 
.المؤسسات

عروض كتب

تم تقديم عره لكتابيخ؛ 
تحدث : عادة التدريب: بحداما

  بقل، اس ل بكثر، وغيّر طريقت
في القيادة

إصدارات حديثة

تم عره بربث  ودارات 
كيـ : مختلفة؛ من ا

  تسع  الشركات لتحقي
النمو؟

"19-كوفيد"عصر 

تم عره عدة موذوعات؛ 
ال :  غالد المدارس: من ا

يتس م في التإلدي لجائحة 
؟"19-كوفيد"

اتجاهات عالمية

ات؛ تم  لقاء الضوء عل   ال ة موذوع
ي تحديات تنظيم سود العمل ف: من ا

.الدول النامية

اتجاهات محلية

:  تناولت موذوعيخ؛ بحداما
لزيادة النفوذ المإلري 

القاارة تتع د: بإفريقيا
بدعم الإلومال

خبرات دولية

تناول القسم خبرتيخ، 
مخ افنغالد  ل  :  حدااما
كيـ استطاعت: افنفتاح

بوزبكستان بناء اقتإلاد
تنافسي؟
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"19-كوفيد"عصر 

التكلفوة الااللوة "بعنـوان ،(World Bank Blogs)" مدونة البن  الـدولي"يتناول المقال الإلادر عخ ▪

يجــة ، تــ  ير  غــالد المــدارس علــ  األطفــال والشــبا  نت"وغيوور المرليووة ء اوواا الموودار  م لاووة

. ، وذرورة اتخاذ   راءات عا لة إلعادة فتح المدارس ب مان"19-كوفيد" ائحة 

كثـر وقد ب ار المقال  ل  بنه ف يو د دليل علمي يفتره بن المدارس عترذة لخطر نقل العـدوال ب▪

لمــدارس مــخ البيتــات الم نيــة بو الترفي يــة األخــرال ذات الكثافــة المما لــة، وف  ــيء يتبــرر  بقــاء ا

. مغلقة، في حيخ يتم  عادة فتح المطاعم والحانات ومراكز التسود في الوقت نفسه

بعنـــــوان  (The conversation)"كونفرزيشـــــخذا "يتنـــــاول المقـــــال الإلـــــادر عـــــخ وـــــحيفة ▪

إليووك كوو  مووا تحتوواف إلووج "19-كوفيوود"تمووا الموافاووة علووج عوولف رديوود لفيوورو  : رونووا ري "

، موذــحًا مميزاتــه ومــدال "19-كوفيــد"الــذي تــم ابتكــار  لعــال  فيــروس " رونــابريـ"دواء ،"معرفتوو 

.فعاليته

يروس وقد بوذح المقال بن ايتة تنظيم األدوية في المملكة المتحدة وافقت عل  عال   ديد لف▪

ولـم يقتإلـر األمـر علـ  المملكـة المتحـدة؛ حيـ  ( (Ronapreve"رونـابريـ"، يحمل اسم "19-كوفيد"

دولــة مــخ بين ــا الوفيــات 20تــم تــرخيع العــال  لالســتخدا  فــي حــافت الطــوار  فــي بكثــر مــخ 

.المتحدة األمريكية، واليابان، وال ند

بعنـوان،World Economic Forum)" )المنتـدال افقتإلـادي العـالمي"يوذـح المقـال الإلـادر عـخ ▪

، مــا  ذا "مسووتوانا خ خبيوور يموور  موواذا يعنوو  ذلووك"19-كوفيوود"هوو  يمكوو  صب يصووبس فيوورو  "

.سيتحول  ل  مره مستوطخ، موذحًا العوامل المحددة لذل " 19-كوفيد"كان فيروس 

 لـ  مـره مسـتوطخ، مـا " 19-كوفيـد"وقد ب ار المقال  لـ  بنـه مـخ المتوقـث بن يتحـول فيـروس ▪

فائلة  لـ  بن يعني بن الجائحة لخ تنت ي مث اختفاء الفيروس؛ وبدفً مخ ذل ، تشير التوقعات المت

يعيـة، عددًا كبيرًا مخ اف ـخا  سيكتسـبون الحمايـة المناعيـة مـخ التطعـيم ومـخ العـدوال الطب

لنا مـة بحي  يكون اناك انتقال بقل للفيروس، وانخفاه كذل  في بعـداد الوفيـات واإلوـابات ا

.عنه

اتجاهات عالمية

التحديات الت  "بعنوان ،(Blog world Bank)" مدونة البن  الدولي"يستعره المقال الإلادر عخ ▪

يخ ، التحلـــيالت الخاوـــة بتحقيـــ  التـــوازن بـــ"توارووو  تن ووويم عووووي العمووو  فووو  الووودو  الناميوووة 

.العامليخ وبوحا  العمل، فضلًا عخ   كاليات تنظيم السود في دول العالم النامي

روف عمـل وقد ذكر المقال بن التحدي الحقيقي يتمثل في تحقيـ  التـوازن الإلـحيح بـيخ تـوفير  ـ▪

ــا  لــ   نــب، مــث الســماح ألوــحا  العمــل بالمرونــة إلد ارة فئقــة ودخــول مترذــية للمــو فيخ  نبً

. عمليات م بكفاءة وبتكلفة معقولة
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بعنـوان ،World Economic Forum)" )المنتـدال افقتإلـادي العـالمي"يتنـاول المقـال الإلـادر عـخ ▪

 يووور كيوو  يمكووو  لتحمووو  المسوووجولية عووو  ايريوووا  المسوووتابلية صب يحف ووو  العمووو   مووو ب ت"

ل ، باميــة موا  ــة التغيــر المنــاخي فــي ذــوء المســؤولية الشخإلــية تجــا  حقــود األ يــا"المنووا 

.القادمة

يرات وقد ب ار المقال  ل  بن اناك بعا اإل ـراءات التـي يمكـخ القيـا  ب ـا اجن لتجنـب بسـوب تـ  ▪

سـلوكية تغير المناخ عل  األ يال القادمة، وي تي في مقدمت ا األبحاث المتخإلإلـة فـي العلـو  ال

.واف تماعية، والتي يمكخ بن توفر رؤال متعمقة قابلة للتنفيذ في اذا المجال

كيو  يمكو  "بعنـوان ،(The conversation)" كونفرزيشـخذا "يتنـاول المقـال الإلـادر عـخ وـحيفة ▪

مكـخ األدوات اإلبداعيـة التـي ي،"للطلب اعتخدام عرد الاصص ءحياا مخاار ت يور المنوا خ

.استخدام ا لتوذيح بزمة تغير المناخ، وتشجيث محو األمية المناخية

ل يجـب وقد ذكر المقال بن محو األمية المناخية ف ينبغي بن يعالج قضايا تغير المنـاخ فحسـب، بـ▪

فراد واألمـاكخ بن يعالج بيضًا قضايا العدالة المناخية، بما في ذل  كيفية ت  ير تغير المناخ عل  األ

. بشكل غير متساوٍ، وتضخيم التفاوتات داخل الدول وعبراا

اتجاهات محلية

مصووور تتعاووود  ووودعم "بعنـــوان (  (Al-Monitor" المونيتـــور"يتنـــاول المقـــال الإلـــادر عـــخ وـــحيفة ▪

ر مـخ ، السياسات واإل ـراءات التـي اتخـذت ا مإلـ"الصوما ، متطلعة إلج نفوذ الارب اءفريا 

.ريقيب ل تعزيز عالقات ا مث الدول اإلفريقية وخاوة الإلومال، والعمل عل  توسيث نفوذاا اإلف

وقد ذكـر المقـال بن مإلـر اتخـذت العديـد مـخ اإل ـراءات خـالل السـنوات الماذـية مـخ ب ـل تعزيـز ▪

عا عالقات ا مث الدول اإلفريقية، والعمل عل  حماية مإلالح مإلر بالقارة السمراء؛ حي  يرال ب

  المحلليخ بن  امال القاارة لمنطقة القرن اإلفريقـي قـد يعـره مإلـالح ا للخطـر، بمـا فـي ذلـ

.حقوق ا في ميا  ن ر النيل

عبوواد الموومي ي يوور "بعنــوان  (Al-monitor)" المونيتــور"يوذــح المقــال الإلــادر عــخ وــحيفة ▪

، باميــة زراعــة عبــاد الشــمس فــي محافظــة الفيــو ، "ثووروات الموو ارعي  فوو  مدينووة وعوو  مصوور

.ودوراا في تحسيخ األوذاع افقتإلادية للمزارعيخ

حقيـ  ب ار المقال  ل  بن زراعة عباد الشمس تتس م فـي تغييـر  ـروات المـزارعيخ فـي الفيـو ، وت▪

  العديــد مــخ العوائــد والمزايــا افقتإلــادية؛ ممــا يجلــب األمــل للقطــاع الزراعــي فــي المدينــة ويخلــ

ف ـذا النبـات مـربح للزراعـة ويسـتغرد   ـدًا بقــل . فـر  عمـل جفف مـخ عمـال األراذـي الزراعيـة

ــا لمزارعــي ومــالك األراذــي فــ ي بكثيــر للنمــو مــخ المحاوــيل األخــرال، األمــر الــذي يضــمخ دخــالً دائمً

.الفيو 
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خبرات دولية

ا كيووو  اعوووتطاع: مووو  االن ووولي إلوووج االنفتوووا ": يتنـــاول اـــذا العـــدد خبـــرتيخ دوليتـــيخ؛ األولـــ ▪

تان للتحـول والتـي تتنـاول الج ـود التـي قامـت ب ـا بوزبكسـ،"صوز كستاب  ناا اقتصاد تنافس خ

تإلـادية  ل  اقتإلاد تنافسي، والتي تضمنت مرا عـة سياسـت ا افقتإلـادية، و  ـراء  وـالحات اق

. املة، وتحرير األسعار والتجارة، وذل  بعد عقود مخ افنعزالية ومقاومة افنفتاح

ــة،▪ مووة كيوو  اعووتطاعا كنوودا تطوووير المن و: عياعووات وتمووريعات"ف ــيبمــا الخبــرة الثاني

بفضـل والتي بوذحت بن التجربة الكندية في مجال تطوير الرعاية الإلحية واحدة مـخ،"الصحيةخ

طــوير التجــار  العالميــة؛ ف ــي بمثابــة نمــوذ  يمكــخ بن يتحتــذال بــه مــخ قفبــل الــدول الراغبــة فــي ت

.المنظومة الإلحية، وتوفير التغطية الشاملة لخدمات الرعاية الإلحية

مفاهيم تنموية

التـي Flexible Budget)" )الموازنوة المرنوة":بول ما؛ناقش الفري  البحثي ل ذا العدد مف وميخ▪

مسـتويات ت خذ في اعتباراا التغير في  روف التشغيل، وتوذح اإليرادات والتكاليـ المتوقعـة ل

مختلفــة مــخ األداء،  وف يــتم  عــداداا علــ  بســاس نشــا  واحــد، بــل عــدة مســتويات فــي ذــوء 

. التقلبات المتوقث حدو  ا خالل فترة الموازنة

دات الفعليـة الموازنة المرنة اي الموازنة التي يمكخ تعديل ا وفقًا للتغييرات التي تحدث في اإليرا▪

وتختلــ .بو األنشطة األخرال، وينتج عـخ ذلـ  موازنـة متوافقـة بشـكل كبيـر مـث النتـائج الحقيقيـة

الشــائعة، والتــي ف تحتــوي  ف علــ  (  (Static Budget"الموازنــة الثابتــة"تلــ  الطريقــة عــخ طريقــة 

.نفقات  ابتة ف تتغير مث تغير مستويات اإليرادات الفعلية

،Enterprise resource planning)" )تخطووي  موووارد المجعسووات"ف ــو بمــا المف ــو  الثــاني▪

  مختلـ باعتبار  آلية يمكخ مخ خالل ا مساعدة المؤسسات عل  تطوير قاعدة بيانات ا، وتنسي

.الموارد والمعلومات واألنشطة بكفاءة وفاعلية

يتشــير ذلــ  المف ــو   لــ  نظــا  معلومــات علــ  مســتوال المؤسســة متإلــمم مــخ ب ــل تنســي ▪

نفيذ مختلـ الموارد، والمعلومات، واألنشطة الالزمة إلتما  العديد مخ العمليات التجارية مثل ت

.الطلبات و عداد الفواتير



"19-كوفيد"عصور 

تعلقة بجائحة  اف فاي ثمياع "19-كوفياد"يتناول هذا القسم أهم األحداتا والتحليقت الم  ا التاي تفشو

.دول العالما وأدت إلص الكثير مب التحوالت في مختلف المجاالت



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

هاااال ي سااااام فااااي التصاااادي : إغااااقق الماااادار 
؟"19-كوفيد"لجائحة 

عاااااق  ثدياااااد لمواثااااااة فيااااارو  : روناااااابريف
ا فماذا عب فعاليتب؟"19_كوفيد"

سااااتجد إلااااص  هاااال يتحااااول فياااارو  كورونااااا الم 
مرض مستوطب؟ 

2021سبتمبر 9–( 32)العدد -الثانيااة السنة -ة اامقتطفات تنموي
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ه  هو الح خ": 19-كوفيد"إغلي المدار  خل  رالحة 

، كان يتنظر  ل   غالد المدارس في  ميث بنحاء العالم عل  بنـه "19-كوفيد"منذ بداية تفشي  ائحة ▪

طفــال آليــة لمنــث انتشــار العــدوال؛ حيــ  كانــت الفكــرة قائمــة علــ  افتــراه بنــه حتــ  لــو لــم يكــخ األ

.عرذة لإلوابة بالفيروس، فمخ المفتره بن يكونوا ناقليخ فعَّاليخ له

وحات تشــير األدلــة المتاحــة ب ــذا الإلــدد  لــ  بن تلــ  اففتراذــات غيــر وــحيحة؛ حيــ  تــدل المســ▪

اءة بقل مخ والتحاليل التي تم   راؤاا عل  مستوال األسرة،  ل  بن األطفال ينقلون الفيروس بكف

ـــه مـــث و ـــود  ـــ  بن ـــدفئل المســـتمدة مـــخ مبـــادرات  عـــادة فـــتح المـــدارس،  ل البـــالغيخ، وتشـــير ال

يسًــا افحتياطــات واإل ــراءات الالزمــة لتقليــل انتقــال العــدوال، فــإن المــدارس لــخ تإلــبح مإلــدرًا رئ

. فنتقال العدوال، وف بيتات عالية الخطورة للمو فيخ

خ خالوـة القـول  نــه ف يو ـد دليــل علمـي يفتــره بن المـدارس عترذـة لخطــر نقـل العــدوال بكثـر مــ▪

ارس مغلقـة، البيتات الم نية بو الترفي ية األخرال ذات الكثافة المما لة، وف  يء يتبرر  بقـاء المـد

. في حيخ يتم  عادة فتح المطاعم والحانات ومراكز التسود في الوقت نفسه

؟"19-كوفيد"هل ي سام في التصدي لجائحة : إغقق المدار 

التكلفااة "بعنااوان ا (World Bank Blogs" )مدونااة البنااك الاادولي"تناااول المقااال الصااادر عااب 
باة ا تأ ير إغقق المادار  علاص األطفاال والشا"الاائلة وغير المرئية تبقاء المدار  مغلقة

. ا وضرور  اتخاذ إثراءات عاثلة تعاد  فت  المدار  بأمان"19-كوفيد"نتيجة ثائحة 
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ما تكلفة إغلي المدار خ

ــ  وــحت م العقل▪ ــم األطفــال، وعل ــ  تعل ــر عل ــ  ير كبي ــه ت يــة، اســتمرار  غــالد المــدارس ســيكون ل

خ بتعـد، ونموام اف تماعي والعاطفي، وعل  الرغم مخ الج ود الكبيرة المبذولة لتوفير التعليم ع

للتعلـيم فإن العديد مخ الدول تـدرك بن الـتعلم عبـر اإلنترنـت كـان تعويضًـا ذـعيفًا وغيـر متكـاف 

.المبا ر

، بن نســـبة 2020فـــي ن ايـــة عـــا  ( World Bank" )البنـــ  الـــدولي"وعليـــه، ب  ـــرت دراســـة ب رااـــا ▪

قبـل % 53األطفال الذيخ ف يستطيعون قراءة نع بسيط وف مه فـي سـخ العا ـرة، ازداد مـخ 

وقد يكون اذا الرقم بقل مخ الواقث؛ ألن الحسابات اسـتندت  لـ  طـول فتـرات%. 63الجائحة  ل  

. غالد المدارس التي تم تجاوزاا اجن بشكل كبير في العديد مخ الدول

البرازيليــة، بن ( São Paulo" )ســاو بــاولو"عــالوة علــ  ذلــ ، ب  ــرت دراســة تــم ا راؤاــا فــي مدينــة ▪

وفي  نو . فقط مما كانوا سيتعلمونه  ذا استمرت الدروس و  ًا لو ه% 27.5الطال  تعلموا 

، وتكبــد طــال  الإلـــ 2020مــخ بيــا  الدراســة خــالل عــا  % 60 فريقيــا، غــا  طــال  الإلـــ األول 

ــة تعــادل  ــاني خســائر تعليمي ــتعلم، وفــي تشــيلي، تتظ ــر % 57-70الث خــالل عــا  واحــد فقــط مــخ ال

، بتقخ الطال  في الإلـفوف مـخ السـادس  لـ  الثـاني عشـر 2020التقييمات األولية بنه خالل عا  

. في الرياذيات% 47 ل 27فقط مخ محتوال من ج القراءة، وما بيخ % 60

كي  يمك  مواصلة العملية التعليمية والتالي  م  الخسالرخ

، فبـد عملية  عادة فتح المدارس فبد بن تكون قائمة عل  دراسة علمية لكافة الجوانب، ومـخ  ـم▪

،"19-كوفيــد"مــخ الت كـــد بن المــدارس لـــدي ا العديـــد مــخ اســـتراتيجيات الوقايــة لتقليـــل انتشـــار 

افبتعــاد الجســدي، وارتــداء بقنعــة الو ــه، و  ــراء اختبــارات الكشـــ عــخ : وتشــمل اــذ  اإل ــراءات

مــالت وتفعيــل بنظمــة اإلنــذار المبكــر ،وح. الفيــروس، وغســل اليــديخ المتكــرر، وتحســيخ الت ويــة

. افتإلال إلعادة الطال  الذيخ انسحبوا مخ نظا  التعليم

ويـة في السياد ذاته، سيكون مخ الس ل الحد مخ تفشي العـدوال  ذا تـم  عطـاء المعلمـيخ األول▪

فـــي تلقـــي اللقاحـــات؛ والمالحـــي انـــا بن مـــا يزيـــد قلـــيالً علـــ  نإلــــ الـــدول قـــد بعطـــت األولويـــة 

.للمعلميخ في استراتيجيات التطعيم الوطنية

لعلميـة بن ختامًا، عند  عادة فتح المدارس يتنإلح بالبدء بالمدارس افبتدائيـة؛ حيـ  تظ ـر األدلـة ا▪

علـيم خطر انتقال العدوال بقل بيخ األطفال األوغر سنًا، كما بنـه مـخ الإلـعب التعـويا عـخ الت

.و  ًا لو ه مخ خالل التعليم عخ بتعد مث األطفال الإلغار

Source: SAAVEDRA. J. The massive, yet invisible cost of keeping schools closed. World Bank Blogs. AUGUST 26, 2021. 
https://bit.ly/38p26mS 
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"19-كوفيد"عق  ثديد لفيرو  : رونابريف

، يحمـل "19-كوفيـد"وافقت ايتة تنظـيم األدويـة فـي المملكـة المتحـدة علـ  عـال   ديـد لفيـروس ▪

  ولم يقتإلر األمر علـ  المملكـة المتحـدة؛ حيـ  تـم تـرخيع العـال. (Ronapreve)" رونابريـ"اسم 

ان دولة مخ بين ا الوفيات المتحدة األمريكية والياب20لالستخدا  في حافت الطوار  في بكثر مخ 

.وال ند

الحــادة بو الوقايــة من ــا، لكــخ ذلــ  ف " 19-كوفيــد"يتســتخد  العــال  الجديــد لعــال  عــدوال فيــروس ▪

طـر وتجـدر اإل ـارة انـا  لـ  بنـه مخإلـع لا ـخا  المعرذـيخ لخ. يعني بنه بديل عخ التطعيم

ل،اإلوابة بفيروس  ـديد، ويمكـخ  عطـاؤ   مـا لا ـخا  الـذيخ تظ ـر علـي م األعـراه بالفعـ

.و ما ألولت  الذيخ اختلطوا مؤخرًا بشخع مإلا  لتقليل خطر اإلوابة بالفيروس

خلع يعمل اذا العال  الجديد عل  تعزيز مناعة الشخع؛ ممـا يسـمح فسـتجابته المناعيـة بـالت▪

ــتمكخ مــخ التعــافي مــخ العــدوال ــ  ي وفــي اــذا الإلــدد، يعمــل العــال  بشــكل . مــخ الفيــروس حت

الـذيخ مشابه للعال  بالبالزما في فترة النقااة؛ حي  يـتم بخـذ األ سـا  المضـادة مـخ األ ـخا 

ــ  مقاومــة  ــز قــدرت م عل تعــافوا مــخ مــره مــا مــخ دمــائ م، و عطاؤاــا أل ــخا  آخــريخ؛ لتعزي

.المره

ا فماذا عب فعاليتب؟"19_كوفيد"عق  ثديد لمواثاة فيرو  : رونابريف

تموا : رونوا ري "بعنوان ( The conversation" )ذا كونفرزيشخ"تناول المقال الإلادر عخ وحيفة 
دواء ،"إليوووك كووو  موووا تحتووواف إلوووج معرفتووو " 19-كوفيووود"الموافاوووة علوووج عووولف رديووود لفيووورو  

.، موذحًا مميزاته ومدال فعاليته"19-كوفيد"الذي تم ابتكار  لعال  فيروس " رونابريـ"
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Source: Marks,l. “Ronapreve: new COVID-19 treatment has just been authorised – here’s everything you need to know.” The 
conversation. August 26, 2021. https://bit.ly/3sVrZUE

ما مد  فعالية العق  الجديد؟

بلـــ 16، تلقــ  2021لعــدد مـخ التجــار  السـريرية حــول العـالم؛ ففــي يوليـو " رونـابريـ"خضـث عــال  ▪

ــار ، وقــد مــر بــثالث مراحــل،  ــملت دراســة المرحلــة الثالثــة عــدة دول؛ حيــ   مــريا الــدواء فختب

. مشاركيخ في الوفيات المتحدة األمريكية ورومانيا ومولدوفا1,505  دت 

" 19-كوفيـد"ب بتت افختبارات بن األ خا  الذيخ تلقوا اللقاح كانوا بقل عرذـة لإلوـابة بفيـروس▪

ت بما بولت  الذيخ بويبوا بالعدوال، فقد قلَّل الدواء مخ مدة بعراذ م ومقـدار الوقـ%. 81بنسبة 

.الذي عانوا فيه مخ الفيروس

و مشـروع واـ-في السياد ذاته، تم تقيـيم العقـار بيضًـا فـي تجربـة التعـافي فـي المملكـة المتحـدة ▪

مريضًــا مإلــابًا 9785؛ حيــ  تــم اختبــار  علــ   "19-كوفيــد"واســث النطــاد اختبــر العديــد مــخ عال ــات 

.بالفيروس، وقد ب بتت افختبارات بن الدواء بدال  ل  تخفيا الوفيات بمقدار الخمس

ــة الثالثــة ▪ ــا، وتنتظــر المرا عــة مــخ)وتتشــير دراســة بخــرال للمرحل ــزال قيــد الطباعــة حالين علمــاء ف ت

قلِّل مخ ، والتي  ملت المرذ  المعرذيخ لمخاطر عالية في المستشف ،  ل  بن الدواء يت(آخريخ

.ومدة األعراه ب ربعة بيا % 70افستشفاء بو الوفاة بنسبة 

مب الذي سيحصل علص رونابريف؟

ذيخ بكثـر فائـدة ألولتـ  الـ" رونـابريـ"مخ  انب آخر، ب ار المقال  ل  بنه مخ المر ح بن يكـون دواء ▪

شرية يعانون مخ ذعـ في   از المناعة، مثل األ خا  المإلابيخ بفيروس نقع المناعة الب

يعانون ، ومرذ  زرع األعضاء الذيخ يتناولون األدوية المثبطة للمناعة، والذيخ(اإليدز والسرطان)

كـن م مخ اذطرابات نقع المناعة؛ ف ؤفء األ خا  ليسوا فقط عرذة لإلوابة بالعدوال، ول

.يستجيبون بيضًا بشكل سي  للتطعيم

ــا، فمــخ حيــ  التكلفــة، ف زال انــاك عــد  وذــوح بشــ ن ســعر الــدواء الجديــد بالضــبط؛ ف▪ فــي ختامً

ول  ني ًا  سترلينينا ، واو سعر قـد يجعلـه بعيـدًا عـخ متنـا566ال ند، تبلغ تكلفة الجرعة الواحدة 

زء مـخ ومث ذل ، ف و متـاح فـي الوفيـات المتحـدة األمريكيـة مجانًـا لا ـخا  كجـ. غالبية العالم

ر للفتــات بمــا خبـراء المملكــة المتحــدة فينإلــحون حالينـا بتخإلــيع العقــا. برنـامج تمولــه الحكومــة

. نيه  سترليني لكل استخدا 2000 نيه  سترليني  ل  1000األكثر ذعفًا؛ ألنه قد يكلـ مخ 
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إلص مرض مستوطب" 19-كوفيد"تو عات بتحول فيرو  

 لـ  مـره مسـتوطخ؛ ممـا يعنـي "19-كوفيـد"ب ار المقال  ل  بنه مخ المتوقث بن يتحول فيـروس ▪

 لـ  بن عـددًا بن الجائحة لخ تنت ي مث اختفاء الفيروس، وبدفً مخ ذل ، تشير التوقعات المتفائلـة

ة، بحيـ  كبيرًا مخ األ خا  سيكتسبون الحماية المناعية مـخ التطعـيم ومـخ العـدوال الطبيعيـ

.عنهيكون اناك انتقال بقل للفيروس، وانخفاه كذل  في بعداد الوفيات واإلوابات النا مة

الـذي   ـر فـي عـا  " السـارس"وفيـروس " 19-كوفيد"في السياد ذاته، يقارن المقال بيخ فيروس ▪

، موذـحًا بن انـاك حا ـة 2014الذي   ر في غر   فريقيـا فـي عـا  اإليبوف، وكذل  فيروس 2003

لمسـاعدة ماسة  ل  تحسيخ البنية التحتية العالميـة للإلـحة العامـة وبنظمـة المراقبـة للروـد وا

".19-كوفيد"في افستجابة لفيروس 

عرذـيخ بوذح المقال بيضًا بنه نظرًا ألن الفيروسات تنتشر حيـ  يو ـد عـدد كـافٍ مـخ األفـراد الم▪

لزمنــي لإلوــابة وافتإلــال الكــافي بيــن م للحفــاش علــ  افنتشــار، فمــخ الإلــعب توقــث الجــدول ا

. ل  مره مستوطخ" 19-كوفيد"للتحول المتوقث لفيروس

ستجد إلص مرض مستوطب؟" كورونا"هل يتحول فيرو   الم 

، بعنــوان(World Economic Forum" )منتــدال افقتإلــادي العــالمي"بوذــح المقــال الإلــادر عــخ 
ما  ذا كـان ،"مستوانا خ خبير يمر  ماذا يعن  ذلك"19-كوفيد"ه  يمك  صب يصبس فيرو  "

.سيتحول  ل  مره مستوطخ، موذحًا العوامل المحددة لذل " 19-كوفيد"فيروس 
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Source: Feldscher,K. “Could COVID-19 become endemic? An expert explains what that means.” World Economic Forum. 29 Aug 2021

https://bit.ly/3t3WnMM 

يم ب ار المقال كذل   ل  بن األمر يعتمد عل  عوامل مثل قوة ومدة الحماية المناعية مخ التطع▪

. الفيـروسوالعدوال الطبيعية، وبنما  اتإلـالنا ببعضـنا الـبعا التـي تسـمح بافنتشـار، وانتقـال

؛ بسـبب ونتيجة لذل  مخ المحتمل بن تختلـ األنمـا  بشـكل كبيـر عمـا ربينـا  مـث األوبتـة األخـرال

.في  ميث بنحاء العالم"19-كوفيد"افستجابات غير المتجانسة لفيروس 

ماذا يخبرنا التاريخ عب الفيروسات؟

ت مــخ  انــب آخــر، بوذــح المقــال بن انــاك عــددًا قلــيالً مــخ فيروســات الج ــاز التنفســي التــي بوــاب▪

  ا فـي البشر، وانتشرت في  ميث بنحاء العالم، وانتقلت  ل  الدورة الدموية، وعادةً ما يكون حـدو

 ائحــة فتــرات الــذروة الســنوية فــي فإلــل الشــتاء، متشــيرًا  لــ  بن المثــال األكثــر  ــيوعًا ل ــذا اــو

A/H1N1، النا مة عخ فيروس  نفلونزا 1918 نفلونزا عا  

النا مـة عـخ فيـروس  نفلـونزا 1957 ائحـة  نفلـونزا عـا  : اناك بيضًـا بمثلـة بخـرال بكثـر حدا ـة، مثـل▪

(A/ H2N2)،  النا مــة عــخ فيــروس  نفلــونزا 1968و ائحــة  نفلــونزا عــا((A/H3N2، وكــذل   ائحــة

(.A/H1N1)والنا مة عخ فيروس بنفلونزا 2009لعا  "  نفلونزا الخنازير"

مرت بدبت األوبتة بمعدفت  ماتة بعل  مما لوحي في السـنوات التـي بعقبـت   وراـا؛ حيـ  اسـت▪

سـبب وفـي حـيخ بن انخفـاه معـدفت الوفيـات بعـد األوبتـة قـد يكـون ب. الفيروسات في افنتشار

عدد مخ العوامل، فمخ المحتمل بن يكـون بحـد المسـااميخ الرئيسـيخ اـو بن الجولـة األولـ  مـخ 

.التعره لمسببات األمراه تمنح در ة معينة مخ الحماية ذد اإلوابة بالمره مرة بخرال

هل نحتا  إلص ثرعات مب اللقاحات كل عام؟

حًا بن طرح المقال تساؤلًا خاوًا، بش ن ما  ذا كنـا بحا ـة  لـ  بخـذ اللقاحـات بشـكل سـنوي، موذـ▪

يم المتكـرر األمر مازال غير واذح، متشيرًا  ل  بن بعا الفيروسات، مثل اإلنفلونزا، تتطلب التطع

.قيحبسبب تطوراا، في حيخ بن البعا اجخر، مثل الحإلبة، يتم استبعاد  لعقود بعد التل

وبنـه . ب ار المقال  لـ  بنـه ف يو ـد لـدينا حتـ  اجن لقـاح معتمـد بو عـال  عـالي الفعاليـة للفيـروس▪

60بلــ  لـ  20بينما لدينا لقاحات وعال ـات  نفلـونزا متواذـعة الفعاليـة، فإننـا نـرال عـادة مـا بـيخ 

عيد العالمي، ف وعل  الإل. بلـ حالة وفاة سنوينا في الوفيات المتحدة األمريكية بسبب اإلنفلونزا

. يزال السل والمالريا آفات تتسبب في معاناة كبيرة

ختامًــا، ففــي  ــل اــذ  األوذــاع، يمكــخ بن تســاعد التــدابير األخــرال التــي تعلمنااــا مــخ فيــروس▪

مثل بامية الت ويـة وارتـداء الكمامـات، فـي الحـد مـخ األمـراه والوفيـات النا مـة عـخ " 19-كوفيد"

.فيروسات الج از التنفسي، ودفث افبتكار لمعالجة ت ديدات األمراه المعدية األخرال



ستجداتا علص مستو  العالم في ثمياع القطاعااتا وي   بارز أهام يتناول هذا القسم تحليًلا ألهم الم 

ستقبلية بشأناا .التو عات الم 

اتجاهات عالمية



تحااااديات تنماااايم سااااوق العماااال فااااي الاااادول 
.النامية

مواثاااااة التغياااار المناااااخي وحقااااوق األثيااااال 
.القادمة

اء كيااف يمكااب اسااتخدام ساارد القصااص تحياا
مخاطر تغير المناخ؟ 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

2021سبتمبر 9–( 32)العدد -الثانيااة السنة -ة اامقتطفات تنموي
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فرص وتحديات: تحايق التوازب  ي  العاملي  وصصحاب العم 

و يفي، يتشكل تنظيم سود العمل قضية مثيرة للجدل، فبعا التـدخالت مثـل قواعـد األمـخ الـ▪

مـــة والحـــد األدنـــ  لا ـــور ف تســـلط الضـــوء فقـــط علـــ  افختالفـــات األيديولو يـــة حـــول دور الحكو

بل عـيش والعقد اف تماعي فيما يتعل  بربس المال والعمل، ولكن ا تؤ ر بشكل مبا ر عل  س

.  األفراد

ف عمل فئقة في اذا السياد، يتمثل التحدي الحقيقي في تحقي  التوازن الإلحيح بيخ توفير  رو▪

يـات م ودخول مترذية للمو فيخ  نبًا  ل   نب مث السماح ألوـحا  العمـل بالمرونـة إلدارة عمل

. بكفاءة وبتكلفة معقولة

لتــوازن ويمكــخ للتحليــل الــدقي  القــائم علــ  البيانــات بن يو ــه سياســات الــدول بشــ ن تحقيــ  ا▪

اف تماعيـة المالئم مخ خـالل توذـيح اج ـار المحتملـة للخيـارات التنظيميـة المختلفـة علـ  النتـائج

ــدخل المرتفــث . وافقتإلــادية الم مــة ــدول ذات ال ــ  بن وــانعي القــرار فــي ال ــا  ل تجــدر اإل ــارة ان

 م يتمتعــون بإمكانيــة الووــول  لــ  مجموعــة ببحــاث متناميــة وواســعة النطــاد لتو يــه مــداوفت

.بش ن تنظيم سود العمل

تحديات تنميم سوق العمل في الدول النامية

التحاديات "ا بعناوان (Blogworld Bank" )مدوناة البناك الادولي"يستعرض المقال الصادر عاب 
تاوازن بايب ا التحلايقت الخاصاة بتحقياق ال"التي تواثب تنميم سوق العمل في الدول النامياة 

.العامليب وأصحاة العملا فوًلا عب إشكاليات تنميم السوق في دول العالم النامي
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إشكاليات تن يم العم  ف  الدو  النامية

لمزيد مـخ تعاني الدول النامية مخ نقع التحليالت الخاوة بتنظيم العمل، ولكخ يتم اجن   راء ا▪

واعـد األبحاث في اذا اإلطار، كما تشـير األدلـة الحاليـة  لـ  بن العديـد مـخ تلـ  الـدول تضـث اجن ق

ســود العمــل الخاوــة ب ــا فــي  طــار يــتم مــخ خاللــه تــوفير بعــا الحمايــة للعــامليخ دون فــره

.تكاليـ كبيرة عل  الشركات بو افقتإلاد ككل

ا، انـاك ومث ذل ، تجدر اإل ارة  ل  بنـه ف يـتم تطبيـ  تلـ  القواعـد فـي كـل الـدول الناميـة، فمثلًـ▪

عامـل، القيمـة المضـافة لكـلالعديد مخ الدول يتم في ا تحديد الحد األدن  لا ور فود متوسـط 

  وبذل  يكون لدال بوحا  العمل حافز قـوي لتجـاوز القـانون، كمـا ف يضـث الـبعا اجخـر حـد بدنـ

.لا ور عل  اإلطالد

عمـل عالوة عل  ذل ، انـاك عنإلـران يجـب بخـذاما فـي افعتبـار عنـد التفكيـر فـي تنظـيم سـود ال▪

ة القائمة عل  بالدول النامية، يتمثل بول ما في بن السياسات التي تم تبني ا في النماذ  الإلناعي

ة، العمالة الم  ورة، تنطب  فـي الواقـث علـ   ـزء وـغير  ـدًا مـخ القـوة العاملـة فـي الـدول الناميـ

كثــر مــخ وتلــ  ذات الــدخل المــنخفا مثــل   يوبيــا وتنزانيــا، علــ  ســبيل المثــال ف الحإلــر، يعمــل ب

  مــخ الســكان العــامليخ  مــا لحســاب م الخــا  بو فــي بعمــال عائليــة، لــذل  ف يمكــخ تطبيــ% 80

طـةقواعد األمخ الو يفي والحد األدن  لا ور، وغيـر ذلـ  مـخ األنظمـة بـ ي  ـكل، وتنطبـ  النق

يخ نفس ا عل  الدول متوسـطة الـدخل، ففـي المغـر ، علـ  سـبيل المثـال، يعمـل نإلــ العـامل

.فقط بنظا  العمالة الم  ورة

شــكل ويتمثــل العنإلــر اجخــر فــي بنــه حتــ  فــي بســواد العمــل األكثــر تنظيمًــا فــي الــدول الناميــة، ي▪

مخ الحد األدن  افمتثال للقوانيخ تحدينا اائلًا؛ حي  يتقاذ  ما بيخ ربث ونإلـ العامليخ ب رًا بقل

ــ ا القــانوني لا ــور فــي معظــم الــدول الناميــة، والواقــث بن ذــعـ القــدرة علــ  اإلنفــاذ يمثــل عائقً

.خطيرًا بما  تحقي  تنظيم فعَّال لسود العمل في الدول النامية

مـا يتعـيخ في ن اية المطاف، يتمثل التحدي األكبر في تنظيم بسواد العمل في الدول الناميـة في▪

ود فعله حفيال متات المالييخ مخ العمال الذيخ ام خار  نطـاد القواعـد الرسـمية المنظمـة لسـ

ينطب  بن-بمرور الوقت-ففي فترة مخ الفترات، كان مخ المتفتره . العمل والحماية اف تماعية

ح مـخ نموذ  تنظيم الدول الإلناعية عل  المزيد مخ بسواد العمل في الدول النامية، ولكـخ بوـب

.الواذح اجن،  بن ذل  يحدث ببطء  ديد

ة ختامًــا، انــاك حا ــة متلحــة  لــ  و ــود آليــات  ديــدة تــوفر الحمايــة للعــامليخ فــي الــدول المنخفضــ▪

ية والمتوسطة الدخل، فقد كشفت اشا ة وذث العمـال خـالل األ ـ ر الثمانيـة عشـر الماذـ

.مدال خطورة استمرار اذا الوذث

Source: Betcherman, G. “The Challenges of Regulating the Labor Market in Developing Countries.” world bank Blogs, August 
26, 2021 https://bit.ly/3sX7A1r (Accessed: August 29, 2021).
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كي  نمجع ايفراد علج صخذ مسجولية ت ير المنا  علج محم  الجدخ

بوـــبحت المعـــالم واج ـــار الحقيقيـــة لتغيـــر المنـــاخ موذـــث تركيـــز بكثـــر حـــدة خـــالل القـــرن الحـــادي▪

ا نعلـم كار ـة مرتبطـة بالمنـاخ، ولكننـ-بشـكل يـومي-والعشريخ عخ ذي قبـل؛ حيـ  يشـ د العـالم 

عس بيضًا بن ما   دنا  حت  اجن ليس سوال مقدمة لمـا ينتظـر األ يـال القادمـة فـي  ـل التقـا

.المستمر في موا  ة تل  األزمات

األ يـال اناك بعا اإل راءات التي يمكخ القيـا  ب ـا اجن لتجنـب بسـوب تـ  يرات تغيـر المنـاخ علـ ▪

لتي يمكـخ القادمة، وي تي في مقدمت ا األبحاث المتخإلإلة في العلو  السلوكية واف تماعية، وا

.بن توفر رؤال متعمقة قابلة للتنفيذ في اذا المجال

وعيــة علــ  مــدال العقــديخ الماذــييخ، اكتشـــ البــاحثون مجموعــة متنوعــة مــخ األســاليب لزيــادة ت▪

المثــال ف علــ  ســبيل. األفــراد بتغيــر المنــاخ كقضــية تتعلــ  بالمســؤولية الشخإلــية والجماعيــة

كيـر فـي الحإلر، تشمل اـذ  التـدابير تشـجيث األفـراد علـ  تـرك  رث  يجـابي، وتشـجيع م علـ  التف

الــذات فــي التضــحيات التــي قــدمت ا ل ــم األ يــال الســابقة، وت كيــد القــيم اإليثاريــة المتفوقــة علــ 

.حمالت التوعية البيتية

مواثاة التغير المناخي وحقوق األثيال القادمة 

ا بعنوان (World Economic Forum" )المنتد  اال تصادي العالمي"يتناول المقال الصادر عب 
ا "ر المناخ؟كيف يمكب لتحمل المساولية عب األثيال المستقبلية أن يحفز العمل بشأن تغي"

.دمةأهمية مواثاة التغير المناخي في ضوء المساولية الشخصية تجاه حقوق األثيال القا
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الوفيـات علـ  مسـتوال" المنتدال افقتإلـادي العـالمي"الإلادر عخ "اتإلالًا، توول استطالع الربي ▪

ـــة  ـــة، والمنشـــور فـــي مجل ـــي"المتحـــدة األمريكي ـــنفس البيت ـــم ال  Journal Environmental)" عل

Psychology) يـال  ل  بنّ األ خا  الذيخ يشعرون بمسؤولية  خإلية تجـا  حمايـة حقـود األ

يتة، وتشير القادمة ام بكثر عرذة للقل  بش ن قضية تغير المناخ، ودعم السياسات المؤيدة للب

:تل  النتائج  ل   ال ة بمور رئيسة، واي

ضًـا األ خا  الذيخ يعتبرون بنفس م مسؤوليخ عخ حماية حقـود األ يـال القادمـة،  يعبـرون بي▪

ي، يعطــي عـخ ت ييــدام للقــيم والمعتقـدات المرتبطــة بالرغبــة فـي حمايــة العــالم الطبيعـي، وبالتــال

تــائج اــؤفء األ ــخا  مزيــدًا مــخ الــدعم للسياســات المؤيــدة للبيتــة، ومــخ المــر ح بن يقبلــوا الن

ل  لــ  العلميـة بشــ ن اــذا الموذــوع، وبن يقومــوا بتر مـة المســؤولية المتإلــورة تجــا  المســتقب

.  راءات ملموسة لحماية البيتة لا يال القادمة

المتغيـرات التإلورات المتعلقة بالمسؤولية تجا  األ يال المستقبلية مسـتقلة عـخ العديـد مـخ▪

ي اف تماعيــة والديموغرافيــة التــي تــم تحديــداا ســابقًا علــ  بن ــا عوائــ  بمــا  مشــاركة العامــة فــ

دة مثـل مجال تغير المناخ، وعليه،  يشير اـذا األمـر  لـ  بن الج ـود المسـتقبلية التـي تركـز علـ  زيـا

مؤيـد اذ  التإلورات قد تكون قادرة عل  التحايل بو التغلب عل  العقبات القائمـة بمـا  العمـل ال

.للبيتة

ة؛ حيـ  بيد معظم المشاركيخ في افستطالع المسؤولية الشخإلـية تجـا  األ يـال القادمـة بقـو▪

آخـريخ بن ـا % 38بالنسـبة ل ـم، وبوذـح نحـو " م مـة للغايـة"اـذ  المسـؤولية بنّ % 50اعتبر نحـو 

".م مة  دًا"

ه، يشـير تجدر اإل ارة انا  ل  بن األمريكييخ يميلون  ل  افختالف حـول العديـد مـخ القضـايا، وعليـ▪

ثـل نقطـة العثور عل  مثل اذا افتفاد القوي  ل  بن تإلورات المسؤولية تجا  المسـتقبل قـد تم

.انطالد قوية للعمل الجماعي ال ادف بش ن القضايا الرئيسة في العإلر الحالي

د كبيـر، ختامًا، ب ار المقال  ل  بن التعامل مث التحديات البيتية التي نوا  ا اجن بمر وعب،  ل  حـ▪

ــذ يخ ألن القيــا  بــذل  ســيتطلب مــخ الجيــل الحــالي اتخــاذ   ــراءات مكلفــة لحمايــة األ ــخا  ال

.سيكونون عل  قيد الحياة في المستقبل البعيد

لثقافيــة النفســية واف تماعيــة وا-وعليــه، فإننــا ســنحتا   لــ  افســتفادة مــخ كــل المــوارد المتاحــة ▪

عــــات فضــــلًا عــــخ المــــوارد السياســــية وافقتإلــــادية والتكنولو يــــة؛  لتشــــجيث األفــــراد والمجتم

.والمنظمات والدول ب كمل ا عل  القيا  بما او مطلو 

Source: Syropoulos, S. E. Markowitz “How Responsibility for Future Generations Can Spur Climate Action.”  World Economic 
Forum, August 28, 2021. https://bit.ly/3Dqlu0R. (Accessed: August 29, 2021).
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صهمية ارياة عرد الاصص المرلية

ة فقــط، تركــز عمليــة التثقيـــ بشــ ن قضــايا تغيــر المنــاخ فــي الوقــت الحاذــر علــ  الجوانــب الماديــ▪

حـدث فـي لذل  يرال الكثير مخ األفراد في الدول المتقدمة مثل المملكة المتحدة، بن تغير المناخ ي

بمــاكخ بخــرال بعيــدة، وأل ــخا  آخــريخ، وبن تــ  ير  محــدود علــ  حيــات م، واــذا يعنــي بن الكثيــريخ

ء علـ  يفشلون في  دراك مدال  لحاح بزمـة المنـاخ، وبالتـالي فـإن العـالم بحا ـة  لـ  تسـليط الضـو

.اج ار المحلية لتغير المناخ لترسيخ الف م المجرد في الواقث

يمكــــخ بن يحــــدث ذلــــ ، مــــخ خــــالل تفعيــــل طريقــــة ســــرد القإلــــع المرئيــــة؛ حيــــ  اســــتخدمت ▪

ــا مــا يتضــمخ رســومات ولوحــات، لنقــ ل المجتمعــات البشــرية بســلو  ســرد القإلــع، الــذي غالبً

.بلـ عا 30المعرفة، وروايات التحذير، منذ ما ف يقل عخ 

ب، بــل فــي الســياد ذاتــه، فــإن محــو األميــة المناخيــة ف ينبغــي بن يعــالج قضــايا تغيــر المنــاخ فحســ▪

  األفــراد يجــب بن يعــالج بيضًــا قضــايا العدالــة المناخيــة، بمــا فــي ذلــ  كيفيــة تــ  ير تغيــر المنــاخ علــ

.واألماكخ بشكل غير متساوٍ وتضخيم التفاوتات داخل الدول وعبراا

خ؟ كيف يمكب للطقة استخدام سرد القصص تحياء مخاطر تغير المنا

كيااف يمكااب "ا بعنااوان (The conversation" )ذا كونفرزيشااب"تناااول المقااال الصااادر عااب صااحيفة 
ا األدوات اتبداعياااة التاااي يمكاااب"للطااقة اساااتخدام سااارد القصاااص تحيااااء مخااااطر تغيااار المنااااخ؟

.وتشجيع محو األمية المناخية. استخداماا لتوضي  أزمة تغير المناخ
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(The Withernsea project" )ممروع ويذرنس "

البريطانيـة، مـث معلمـي ( University of Hull" ) امعـة اـال"اتإلـالًا، فقـد عمـل فريـ  البحـ  فـي ▪

، لتطــوير طــرد  ديــدة (Withernsea High School" )مدرســة ويذرنســي الثانويــة"الجغرافيــا فــي 

" لـدرنسسـاحل او"يمكن م مخ خالل ا استكشاف الحقائ  المحلية المرتبطة بتغيـر المنـاخ فـي 

(Holderness coast ) ويذرنسي"الواقث في مدينة( "Withernsea ) ،عل  الساحل الشـرقي إلنجلتـرا

.  وينامعدل انحسار يبلغ متريخ سنواو واحد مخ بسرع السواحل انحسارًا في العالم، بمتوسط 

إنجلترا، يتعدُّ دراسة حالة رئيسة في منااج الجغرافيا ب" ساحل اولدرنس"تجدر اإل ارة انا  ل  بن ▪

ــ   عــل القضــية بكثــر وــلة بحيــاة الشــبا  مــخ خــالل   ــراك م فــي وعليــه، ي ــدف المشــروع  ل

. الت  يرات التي سيحد  ا التغير المناخي عل  مجتمع م

عامًا مقابالت مـث بفـراد مـخ 14و 12كجزء مخ المشروع، ب رال الطال  الذيخ تتراوح بعمارام بيخ ▪

يفيـة سـرد مدينت م، لسؤال م عخ كيفية تـ  ير التغييـر السـاحلي علـ  حيـات م،  ـم اختـار الطـال  ك

قإلـــع األ ــــخا  الــــذيخ ب ريــــت مع ــــم المقـــابالت، مســــتخدميخ مجموعــــة مــــخ األســــاليب 

.اإلبداعية

ل   كل تحويل القإلع  ل  قإلائد، بو القيا  بمونتا  للإلور وسرداا ع:  ملت اذ  األساليب▪

ؤدي قإلة تجمث منظور الشخع الذي تمت مقابلته ومنظور الطالب الذي ب رال المقابلة، مما ي

يء مـا مـخ  ل  تشاب  روايات الجيليخ؛ حي  يفضل العديد مخ بفراد المجتمـث تقـديم تفسـير لشـ

ر المنـاخي الـذي خالل األغاني والقإلائد والإلور،  م بعد ذل  يتم تحويل ا  ل  فيلم لتفسير التغييـ

". ساحل اولدرنس"يحدث لـ

يل كيــ بن يسجل الفيلم نسخة قاتمـة مـخ األحـداث التـي يسـبب ا تغيـر المنـاخ، ويوذـح بالتفإلـ▪

الخـوف قـد بوـا  العديـد مـخ الطـال  واأل ـخا  الـذيخ تمـت مقـابلت م عنـدما بـدبوا فـي ف ـم

.الت  ير الذي سيحد ه تغير المناخ عل  مجتمع م

التكيـ ويعتز  المشروع مواولة عمله مث الطال  فستكشاف روايات مفعمة باألمل تتعل  ب▪

.مث المناخ، وتحقي  المرونة في المجتمث

ـــا، فمنـــذ افنت ـــاء مـــخ اـــذا المشـــروع، كـــان  ـــبا  مدينـــة ▪ ـــا فتخـــاذ" ويذرنســـي"ختامً بكثـــر حماسً

.اإل راءات الالزمة، وبكدوا بن اناك حا ة  ل  المزيد مخ اإل راءات المتعلقة بتغير المناخ

Source: Parsons, K. F, Halstead. and Lisa Jones. “How Students Can Use Storytelling to Bring the Dangers of Climate Change to 
Life.” The Conversation. August 27, 2021. https://bit.ly/38nlvo6.
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توسيع النفوذ المصري في القرن اتفريقي

اتخذت مإلـر العديـد مـخ اإل ـراءات خـالل السـنوات الماذـية مـخ ب ـل تعزيـز عالقات ـا مـث الـدول ▪

ــيخ بن ــرال بعــا المحلل ــة مإلــالح مإلــر بالقــارة الســمراء؛ حيــ  ي ــة، والعمــل علــ  حماي اإلفريقي

 امال القاارة لمنطقة القرن اإلفريقـي قـد يعـره مإلـالح ا للخطـر، بمـا فـي ذلـ  حقوق ـا فـي

.ميا  ن ر النيل

ومالي رئـيس الـوزراء المإلـري مـث نظيـر  الإلـ" مإلـطف  مـدبولي"في اذا السياد، التق  الدكتور ▪

؛  وذلـ  فـي  طـار تعزيـز العالقـات 2021مـخ بغسـطس 17في الـ(Mohamed Roble)" محمد روبل"

خ افقتإلــادية والتجاريــة مــث الإلــومال؛ حيــ  وــرح رئــيس الــوزراء المإلــري بــ ن لديــه تو ي ــات مــ

.لتقديم كل بنواع الدعم للإلومال" عبد الفتاح السيسي"الرئيس المإلري 

ــات البرلمانيــة فــي ▪ ــارة بعــد التووــل فتفــاد بشــ ن افنتخاب ــ تي اــذ  الزي تشــاري المجلــس افس"ت

واي الزيارة األول  منذ تولي رئيس . 2021مايو 27في مقديشو بالإلومال في " الوطني لالنتخابات

.2020الوزراء الإلومالي منإلبه في سبتمبر 

القاهر  تتعاد بدعم الصومال: لزياد  النفوذ المصري ب فريقيا

مصوووور تتعاوووود  وووودعم "بعنــــوان ( Al-Monitor" )المونيتــــور"تنــــاول المقــــال الإلــــادر عــــخ وــــحيفة 
ر مـخ ، السياسـات واإل ـراءات التـي اتخـذت ا مإلـ"الصوما ، متطلعة إلج نفوذ الارب اءفرياو 

.ريقيب ل تعزيز عالقات ا مث الدول اإلفريقية وخاوة الإلومال، والعمل عل  توسيث نفوذاا اإلف
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و عف مصر اتفا ية تعاون دفاعي 

اًعا مع كينياا والتي تخوض أيًوا نز 

.علص المياه مع إ يوبيا

يـة بـوزير الخار " روبـل"في اذا الإلـدد، التقـ  ▪

، والــذي بعــر  عــخ "ســامح  ــكري"المإلــري 

ــــــي تجــــــاوز الإلــــــومال لمشــــــكالته  ــــــه ف بمل

السياســـية، والشـــروع فـــي   ـــراء انتخابـــات

وقـــد  ـــاءت تلـــ . برلمانيـــة ورئاســـية نا حـــة

حمـد م"الزيارة بعد بسبوع مخ لقائه بالسـيد 

.سفير مإلر في الإلومال" نإلر

تجـــــدر اإل ـــــارة ب ـــــذا الإلـــــدد  لـــــ  بن وزيـــــر ▪

ي التق  فـ" سامح  كري"الخار ية المإلري 

" اتـاكينيبواـورو"، بالرئيس الكيني 2021ببريل 

ــــرئيس  فــــي نيروبــــي وســــلمه رســــالة مــــخ ال

وبعــد ذلــ  بوقــت قإلــير ، قــا ". السيســي"

.السيسي بزيارة  يبوتي

Source: Emam, A. “Egypt pledges support to Somalia, eyeing Horn of Africa influence”. AL-MONITOR. Aug 21, 2021.

https://bit.ly/2WClVob

"  مـيطـارد ف"وـرح الـدكتور في  طار اذ  اللقاءات المتبادلة بيخ الجانـب المإلـري والإلـومالي، ▪

ــا بــ ن غيــا  مإلــر عــخ القــارة اإلفريقيــة كــان مكل" بســتاذ العلــو  السياســية بجامعــة القــاارة،  فً

للغايـــة ل ـــا؛ حيـــ  بعطـــ  الفروـــة لخإلـــو  مإلـــر فحـــتالل مكانت ـــا علـــ   ميـــث المســـتويات 

د بن قـا  يعمل عل  عكس اـذ  السياسـة، بعـ" السيسي"افقتإلادية والسياسية، لكخ الرئيس 

. بعدد كبير مخ الزيارات  ل  العواوم اإلفريقية

اوـة خو، تشكل بامية خاوة لدال مإلرفريقيدول القرن اإلبن، "ف مي"في السياد ذاته، بوذح ▪

جـــ  الـــدول المطلـــة علـــ  البحـــر األحمـــر، والتـــي تعـــاني مـــخ اإلذـــرابات السياســـية والعســـكرية وتل

قـي بيضًـا ، متشـيرًا  لـ  بن بعـا دول القـرن اإلفريفستضـافة بعـا القواعـد العسـكرية األ نبيـة

.بعضاء في دول حوه النيل، مما يعطي للمنطقة بامية خاوة للقاارة

مساعي مصر لتوسيع نفوذها اتفريقي للوغط علص إ يوبيا

يخ القــاارة تعمــل علــ   قنــاع حلفــاء   يوبيــا الرئيســن ب لــ بعــا المحللــيخمــخ  انــب آخــر، ب ــار▪

لإلـيخ، كمـا لتوقيث اتفاقية بش ن ملء السد وتشغيله، بما في ذل  ا" بديس ببابا"للضغط عل  

إلقناع  اركت الوفيات المتحدة األمريكية وافتحاد اإلفريقي ومجلس األمخ الدولي في محاوفت

.  يوبيا بالتوقيث عل  افتفاد

دور ختامًــا، فقــد قامــت مإلــر بزيــادة المــنح الدراســية المقدمــة للطــال  الإلــومالييخ، اــذا بجانــب▪

قر  األزار الذي يرسل مساعدات وخطباء  ل  الإلومال لنشر اإلسال  المعتدل، ويدرس به ما ي

.طالبًا وومالينا873مخ 
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زراعة عباد الممي ودورها ف  تحسي  حياة الم ارعي 

وائـد تتس م زراعة عبـاد الشـمس فـي تغييـر  ـروات المـزارعيخ فـي الفيـو  وتحقيـ  العديـد مـخ الع▪

مـخ والمزايا افقتإلادية، مما يجلب األمل للقطاع الزراعـي فـي المدينـة ويخلـ  فـر  عمـل جفف

ـــة ـــر للنمـــو مـــخ . عمـــال األراذـــي الزراعي ـــات مـــربح للزراعـــة ويســـتغرد   ـــدًا بقـــل بكثي ف ـــذا النب

.المحاويل األخرال، األمر الذي يضمخ دخلًا دائمًا لمزارعي ومالك األراذي في الفيو 

2تجدر اإل ارة فـي اـذا الإلـدد  لـ  بن زراعـة فـدان مـخ األراذـي الزراعيـة، تتسـ م فـي  نتـا  حـوالي▪

. يومًا لتنمو وتنضج80طخ مخ عباد الشمس، وتستغرد األزاار حوالي 

بفضل كما يمكخ لمزارعي الفيو  زراعة عباد الشمس مرتيخ سنوينا بيخ مايو وبغسطس، وذل ▪

س، وبعد فترة و يزة مخ حإلاد عباد الشم. الظروف الجوية المناسبة في ذل  الوقت مخ العا 

.  يقو  المزارعون بتسليم اإلنتا   ل  الحكومة والقطاع الخا 

وطنية وفورات ا تصادية وتلبية االحتياثات ال: عباد الشمس في مصر

عباااد الشاامس يغياار "بعنااوان ( Al-monitor" )المونيتااور"تناااول المقااال الصااادر عااب صااحيفة 
ا أهمياة زراعاة عبااد الشامس فاي محافماة الفياوما" روات المزارعيب في مدينة وسط مصار

.ودورها في تحسيب األوضاع اال تصادية للمزارعيب
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اتجاه حكوم  للعتثمار ف  عباد الممي  

، رئــيس الزراعــة فــي الفيــو  بن العمــالء دائمًــا علــ "ربيــث عبــد الجليــل"فــي اــذا الســياد، بوذــح ▪

يرًا فـي استعداد لشراء المحإلول مخ المزارعيخ، والذيخ يتنافسون لزيادة  نتا يـة حقـول م، مشـ

لـة تقليـل الوقت ذاته  ل  بن مإلر تبذل   ودًا كبيرة لزيـادة  نتا  ـا مـخ الزيـوت النباتيـة؛ فـي محاو

.فاتورة استيراد زيت الط ي البااظة

ا مليون طـخ مـخ الزيـوت النباتيـة سـنوينا، فيمـ2.6تجدر اإل ارة انا  ل  بن الدولة تست ل  حوالي ▪

بلـــ طــخ مــخ اــذ  الزيــوت فقــط، األمــر الــذي يجبراــا علــ  دفــث مليــارات 500يبلــغ  نتا  ــا حــوالي 

.الدوفرات األمريكية للواردات كل عا ، مما يخل  ذغطًا  ذافينا عل  الميزانية الوطنية

ــه، بكــد ▪ ــة تركــز علــ  "عــالء عــزوز"فــي الســياد ذات ، رئــيس قســم اإلر ــاد فــي وزارة الزراعــة بن الدول

ت الكه، المحاوــيل الزيتيــة فــي ذــوء الخطــط الوطنيــة لتقلــيع الفجــوة بــيخ  نتــا  الــنفط واســ

لشـمس موذحًا بن تقليع الـواردات سـيوفر الكثيـر مـخ العمـالت األ نبيـة، متشـيرًا  لـ  بن عبـاد ا

.اجن في مقدمة اذ  الحملة وبن الفيو  تحتل مركز الإلدارة

صهمية زراعة عباد الممي والدعم الحكوم  لاا

مــخ  انــب آخــر، تتســ م زراعــة عبــاد الشــمس فــي مإلــر فــي تحســيخ بوذــاع الســكان بمحافظــة ▪

ديـدة؛ الفيو ، والتـي اعتـادت بن تكـون مركـز ال جـرة غيـر الشـرعية فـي الـبالد  لـ  بوروبـا لسـنوات ع

ق م  لـ  حي  يذاب الشبا  في رحالت محفوفة بالمخاطر عبر البحر األبيا المتوسط في طـري

.فربوروبا، وبينما ينجح البعا من م في الووول  ل  و  ته، يلق  آخرون حتف م ب ناء الس

كـــذل  مـــخ المحتمـــل بن تتنـــافس زراعـــة عبـــاد الشـــمس مـــث ال جـــرة كمإلـــدر للـــدخل للمدينـــة ▪

فــدان مــخ األراذــي الزراعيــة بزاــور عبــاد الشــمس فــي 1000وســكان ا؛ حيــ  تمــت زراعــة حــوالي 

.2020فدانًا عا  25، وذل  ارتفاعًا مخ 2021الفيو  اذا العا  

وتر ث اـذ  الزيـادة  لـ  مجموعـة كبيـرة مـخ العوامـل مـخ بين ـا الـدعم مـخ الحكومـة فـي القـاارة ▪

و للمزارعيخ، و دخال الحكومة للزراعة التعاقديـة لزراعـة عبـاد الشـمس؛ حيـ  توقـث وزارة الزراعـة ب

.القطاع الخا  عقودًا مث مزارعي عباد الشمس لشراء منتجات م، حت  قبل بن تنضج

ختامًــا، فخــالل عمليــة الزراعــة، يحإلــل المزارعــون علــ   ميــث بنــواع الــدعم ل ــذ  العمليــة، بمــا فــي▪

كمــا ت مــل مإلــر فــي زيــادة مســاحة األراذــي المزروعــة. ذلــ  البــذور واألســمدة والمشــورة الفنيــة

ت الك بلـ فدان؛ إلنتا  الزيت النباتي الـوطني لتلبيـة احتيا ـات افسـ100بزاور عباد الشمس  ل  

.المتزايدة
Source:  Emam, A. “Sunflowers change farmers' fortunes in central Egypt city.” Al-monitor. August 27, 
2021https://bit.ly/38mbFTB



يات ينا   هذا القسم أهم التجارة الناثحةا سواء علص مستو  الدول أو األفرادا مع توضي  اآلل

. القزمة لقستفاد  مب هذه التجارة

خبرات دولية



كيااف اساااتطاعف: مااب االنغاااقق إلااص االنفتاااا 
أوزبكستان بناء ا تصاد تنافسي؟

دا كيااف اسااتطاعف كناا: سياسااات وتشااريعات
تطوير المنمومة الصحية؟

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

2021سبتمبر 9–( 32)العدد -الثانيااة السنة -ة اامقتطفات تنموي
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صوز كستاب تتخلص م  عياعتاا الاديمة

خطــط منــذ تفكــ  افتحــاد الســوفيتي عانــت بوزبكســتان لســنوات طويلــة مــخ اقتإلــاد مغلــ  وم▪

ي تمويـل مركزي، مث بعا النمو المدفوع  ل  حد كبير بعائدات تإلدير السلث التـي اتسـتخدمت فـ

. التإلنيث المحلي البديل للواردات

وفــي  ــل ذلــ  افقتإلــاد المغلــ ، فرذــت بوزبكســتان ســابقًا عــدة حــوا ز وقيــود علــ  عمليــات▪

ذل  افســـتيراد وتـــدفقات ربس المـــال الخار ـــة، وقـــدمت قروذًـــا كبيـــرة للمنتجـــيخ المحليـــيخ، وكـــ

 عانات مخ داخل الميزانية وخار  ا؛ وذل  مخ ب ـل دعـم  ـبكة واسـعة مـخ الشـركات المملوكـة 

.للدولة، وعدد قليل مخ المشاركيخ مخ القطاع الخا 

لث اســتطاعت بوزبكســتان خــالل فتــرة انغالق ــا، الحفــاش علــ  اقتإلــاداا مــخ خــالل تإلــنيث الســ▪

إلـادي األساسية وتإلـديراا، ولكـخ مـث تـداور البيتـة الخار يـة، بوـبح مـخ الواذـح بن النمـو افقت

دال  لـ  الذي كانت تحققه البالد لم يقترن بنمـو اإلنتا يـة بو خلـ  فـر  عمـل عاليـة الجـودة، ممـا ب

ير قـادرة اجرة كبيرة للعمالة  ل  الخار ، وبوبح مخ الواذح بن السياسات افقتإلادية الحالية غ

.زايدةعل  توفير نمو  نتا ي مستدا  وخل  فر  عمل  يدة، وتلبية احتيا ات السكان المت

صاااد كيااف اسااتطاعف أوزبكسااتان بناااء ا ت: مااب االنغااقق إلااص االنفتااا 
تنافسي؟

إلـادية بعد عقود مخ افنعزالية ومقاومة افنفتاح، قامت بوزبكسـتان بمرا عـة سياسـت ا افقت
ونفـــذت الحكومـــة  وـــالحات ( Shavkat Mirziyoyev" ) ـــوكت ميرزيوييــــ"فـــي ع ـــد الـــرئيس 

. اقتإلادية  املة وبدبت في تحرير األسعار والتجارة
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كي   دصت صوز كستاب التحوّ  نحو اقتصاد مفتو خ

ة نحــو اتإلــالًا،  ــرعت بوزبكســتان مــؤخرًا فــي الســير علــ  طريــ  اإلوــالحات افقتإلــادية المو  ــ▪

:واتخذت في اذا السياد، العديد مخ السياسات واإل راءات الم مة،  اء بمقدمت ا. السود

، برنــامج  وــالح اقتإلــادي 2017بطلقــت بوزبكســتان فــي عــا  : إاوولي  رنووامال إصوول  اقتصووادي▪

لـ  طموحًا وغير مسبود ي دف  لـ  بنـاء اقتإلـاد يحركـه القطـاع الخـا ؛ ب ـدف تعزيـز النمـو وخ

.فر   ديدة لجميث المواطنيخ

بــدعم البرنــامج، فــي الوقــت الــذي تمــر فيــه ( World bank" )البنــ  الــدولي"فــي اــذا الســياد، التــز  ▪

دف فيمـــا  ـــملت التحـــديات الحاليـــة التـــي ي ـــ. الـــبالد بتحـــول ا تمـــاعي واقتإلـــادي بعيـــد المـــدال

ة،  زالـة  زالة تشواات السود التـي تقـوّه كفـاءة التخإلـيع والمنافسـ: البرنامج  ل  معالجت ا

دامات الحوا ز التنظيميـة بمـا  العمليـات التجاريـة، تشـجيث  عـادة تخإلـيع األراذـي نحـو اسـتخ

.ةبكثر  نتا ية، التخفيـ مخ عد  المساواة الجغرافية في الحإلول عل  الخدمات اف تماعي

 لــ  ت ــدف السياســة الجديــدة ألوزبكســتان: تع يوو  التعوواوب االقتصووادي مووع الوودو  المتادمووة▪

ـــــارة  ـــــة، فخـــــالل زي ـــــا الجنوبي ـــــدول المتقدمـــــة، خاوـــــة كوري ـــــز تعاون ـــــا افقتإلـــــادي مـــــث ال تعزي

، وقث الطرفان وفقات بلغـت قيمت ـا (Seoul" )سول" ل  العاومة الكورية " ميرزيوييـ"الرئيس

ن في بمريكي، عالوة عل  ذل ، وافقت كوريا الجنوبية عل  مساعدة بوزبكستامليارات دوفر9نحو 

(.world trade organization" )منظمة التجارة العالمية"  وداا لالنضما   ل  

ة فـــي فـــي اـــذا الســـياد، بـــدبت العالقـــات الثنائيـــة بـــيخ بوزبكســـتان والوفيـــات المتحـــدة األمريكيـــ▪

 ــركاء 10، كانــت الوفيــات المتحــدة األمريكيــة متدر ــة فــي قائمــة تضــم 2019التحسّــخ، ففــي عــا  

بعمال مخ وخالل بحد مؤتمرات الفيديو بمشاركة مسؤوليخ ور ال. تجارييخ رئيسيخ ألوزبكستان

-ســونتعــديل  اك"كــال البلــديخ، طلبــت بوزبكســتان مــخ الوفيــات المتحــدة األمريكيــة  زالت ــا مــخ 

Jackson-Vanik" )فاني  Amendment) الذي يتقيـد التجـارة مـث الـدول التـي تمنـث ال جـرة وتنت ـ ،

.حقود اإلنسان

ثمار فـي في السياد ذاته، حفزت اإلوالحات الجارية في بوزبكسـتان ال نـد علـ  المشـاركة وافسـت▪

ــــا المعلومــــات  ــــة الإلــــحية وتكنولو ي ــــة والرعاي ــــ  األدوي ــــبالد، بمــــا فــــي ذل مختلـــــ قطاعــــات ال

.وافتإلافت والزراعة

مليــون 50، عــخ اســتثمار بقيمــة (Cadila" )كــاديال"فــي اــذا الإلــدد، بعلنــت  ــركة األدويــة ال نديــة ▪

ب وزبكسـتان، كمـا يخطـط البلـدان ( Andijan" )بنـديجان"دوفر بمريكي في مإلنث بدوية في منطقة 

. مليون دوفر بمريكي حالينا  ل  مليار دوفر بمريكي325لزيادة مستويات التجارة الثنائية بين ما مخ 
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عـــززت بوزبكســـتان كـــذل  مـــخ تعاون ـــا مـــث : التعووواوب موووع المجعسوووات الماليوووة واءنماليوووة▪

" البنـــــ  األوروبــــي لإلنشـــــاء والتعميـــــر"المؤسســــات الماليـــــة واإلنمائيــــة الدوليـــــة؛ حيـــــ  يقــــد  

(European Bank for Reconstruction and Development ) 150تس يالت تمويـل تجاريـة بقيمـة

مليــــون دوفر بمريكــــي لثال ــــة بنــــوك فــــي بوزبكســــتان، وت ــــدف اــــذ  الحزمــــة  لــــ  التخفيـــــ مــــخ

مشروعًا وبلغ   مالي 79عالوة عل  ذل ، فإن البن  يمتل  . اذطرابات التجارة وسلسلة التوريد

.مليار يورو1.85استثماراته 

مشـــروعًا يركـــز علـــ  51، بتمويـــل 2019اعتبـــارًا مـــخ ببريـــل " البنـــ  الـــدولي"فـــي الســـياد ذاتـــه، قـــا  ▪

لـيم، وقـا  استثمارات البنية التحتية في قطاعات الزراعة والميا  والطاقـة والنقـل والإلـحة والتع

.للبالدبرنامجًا لتقديم المساعدة الفنية 50برعاية بكثر مخ 

مشــروعًا 19فــي بوزبكســتان تتــ لـ مــخ " البنــ  الــدولي"، كانــت محفظــة 2019واعتبــارًا مــخ مــارس ▪

مليارات دوفر بمريكي لدعم  والحات افقتإلـاد الكلـي، 3.32استثمارينا مث التزامات وافية بقيمة 

.النقلالزراعة، و مدادات الميا ، و: والتنمية اإلقليمية، باإلذافة  ل  دعم التحسينات في قطاع

حالينـا محفظـة (International Finance Corporation" )مؤسسـة التمويـل الدوليـة"اتإلـالًا، تـدير ▪

مليــون دوفر بمريكــي فــي بوزبكســتان، بمــا فــي ذلــ  مشــروعات فــي قطــاعي 61اســتثمارية بقيمــة 

الماليــــة والنســــيج، وقــــدمت المؤسســــة اســــتثمارات فــــي  طــــار ســــبعة مشــــروعات متإلــــممة 

وتجربـة ، األسواد المالية وتنويع اللمساعدة في خإلخإلة الشركات المملوكة للدولة، وتطوير 

. الشراكات بيخ القطاعيخ العا  والخا  في قطاعي الطاقة المتجددة والإلحة

عياعة االنفتا  تجت  ثمارها ف  مختل  قطاعات البلد

الدولـة بدت الج ود التي بذلت ا بوزبكستان  ل  تحقيـ  العديـد مـخ الفوائـد واألاـداف التـي سـعت▪

الث  ل  تحقيق ا، األمر الـذي انعكـس علـ  افقتإلـاد والمـواطنيخ معًـا؛ فعلـ  مـدال السـنوات الـث

، وزاد متوسـط األ ـور %43.9الماذية، ارتفث   مالي الدخل الحقيقي للفرد في بوزبكستان بنسـبة 

دوفرًا 227 لــ  2016دوفرًا بمريكينــا خــالل عــا  126، بي ارتفــث مــخ %79.7افســمية الشــ رية بنســبة 

كذل  بلغ متوسـط الـدخل الشـ ري ألسـرة واحـدة فقيـرة فـي الفتـرة مـخ. 2019بمريكينا خالل عا  

مقارنــة بــالفترة % 12دوفرًا بمريكينــا، واــو مــا يمثــل زيــادة قــدراا 146.70نحــو 2020ينــاير  لــ  مــارس 

.2019نفس ا مخ عا  

قرذًـا 380عالوة علـ  ذلـ ، تلقـ  المزارعـون والشـركات الزراعيـة فـي  ميـث بنحـاء الـبالد بكثـر مـخ ▪

ـــا يبلـــغ مجموع ـــا  مليـــون دوفر بمريكـــي؛ وذلـــ  لتمويـــل  طـــالد مرافـــ  التخـــزيخ البـــارد 282فرعين

.المنتجات الزراعية وتج يزااوالإلوبات الزراعية و نتا  الخضراوات والبساتيخ، وتعبتة 

ـــا، السياســـة افقتإلـــادية الجديـــدة ألوزبكســـتان، والتعـــاون مـــث البلـــدان الناميـــة المت▪ قدمـــة، ختامً

ــا اقتإلــادية كبيــرة للــبالد؛ حيــ  يمكــخ بن والشــراكة مــث مؤسســات التنميــة الدوليــة، بتاحــت فروً

. تنميةيؤدي توافر العمالة، وافستثمار الربسمالي، وافنفتاح  ل  تحفيز النمو افقتإلادي وال

sources: “Supporting Economic and Social Reforms in Uzbekistan to Create Better Opportunities for All Citizens”. the world bank

Apr 12, 2019. https://bit.ly/3knJU2x

Khitakhunov, A. “Outcomes and Achievements of Open Economic Policy of Uzbekistan.”, Eurasian research institute. 2020. 
Khakimov, O. “support in the fight against poverty.”, uzbekembassy, Aug 26, 2020.
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عياعات كندا لتطوير المن ومة ودور الرعاية الصحية

تغيـرات في محاولت ا لالرتقاء بالمنظومة الإلحية لدي ا، اتخذت كنـدا العديـد مـخ السياسـات وال▪

تـــي ال يكليــة، التـــي اــدفت لتحســـيخ وذـــث تلــ  المنظومـــة وموا  ـــة التحــديات والمشـــكالت ال

:يتتخلل ا، بما يعود بالنفث عل  الدولة والمجتمث معًا، وقد تمثلت ببرز اذ  السياسات ف

اتفاقيــة تجديــد "، وافقــت الحكومــة الكنديــة علــ  2003فــي عــا  : اتفاقيووة تجديوود الرعايووة الصووحية▪

امـل، ودعـم ، والتـي كانـت تـنع علـ  التغييـر ال يكلـي لنظـا  الرعايـة الإلـحية بالك"الرعاية الإلـحية

الووــول  لــ   الرعايــة الإلــحية الجيــدة، وذــمان  ــودة الخدمــة الطبيــة المقدمــة، والعمــل علــ  

. عل ا مستدامة عل  المدال الطويل

ية األوليـة، نإلت افتفاقية عل  افلتزا  باإلوالحات المست دف تنفيذاا فـي مجـال الرعايـة الإلـح▪

نيـــة، والعمــل علــ  دعــم تكنولو يـــا المعلومــات، وخاوــة المتعلقـــة بالســجالت الإلــحية اإللكترو

يــة فضــلًا عــخ العمــل علــ  تــوفير معــدات التشــخيع الحديثــة، وتغط. والرعايــة الإلــحية عــخ بعــد

ـــة ـــة المنزليـــة، وتـــوفير األدوي ـــد مـــخ 2004فـــي عـــا  ، بعـــا خـــدمات الرعاي ، تـــم اإلعـــالن عـــخ المزي

ســنوات، والتــي تضــمنت  دارة بوقــات افنتظــار، والمــوارد البشــرية 10اإلوــالحات فــي خطــة مــدت ا 

بـل الحكومـة الإلحية، واستراتيجية الإلـيدلية الوطنيـة، فضـلًا عـخ زيـادة التحـويالت النقديـة مـخ ق

.الفيدرالية لدعم الرعاية الإلحية

كياااااف اسااااتطاعف كنااااادا تطاااااوير المنموماااااة : سياسااااات وتشاااااريعات
الصحية؟

لمياة؛ ت عد التجرباة الكندياة فاي مجاال تطاوير الرعاياة الصاحية واحاد  ماب أفوال التجاارة العا
بل الدول الراغبة فاي تطاوير المنموماة

ِ
الصاحية فاي بمثابة نموذ  يمكب أن ي حتذ  بب مب  

.وتوفير التغطية الشاملة لخدمات الرعاية الصحية
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، التزمت  ميث المقاطعات واألقاليم فـي كنـدا بت سـيس2007في عا  : معالجة قوالم االنت ار▪

2010منطقة سريرية واحدة ذات بولوية ب دف ذمان تحسيخ بوقات انتظار المـريا، وفـي عـا  

لـة  لـ  اإلحا)قامت الحكومة بمشروعات تجريبية مخ خالل عره خيارات الرعاية البديلـة للمـريا 

ينـا ، وذلـ  للمرذـ  الـذيخ تتجـاوز بوقـات انتظـارام  طـارًا زمن(طبيب آخر بو مرف  رعاية وحية آخـر

.محددًا

تور يــتم تحديــد نظــا  الرعايــة الإلــحية فــي كنــدا مــخ خــالل الدســ: تاسوويم ايدوار والمسووجوليات▪

قاطعـات الكندي؛ حي  يتم تقسـيم األدوار والمسـؤوليات بـيخ الحكومـة الفيدراليـة وحكومـات الم

  واألقــاليم، ويــتم تمويــل الرعايــة الإلــحية مــخ خــالل اإليــرادات العامــة التــي يــتم  مع ــا عــخ طريــ

ف الضــرائب الشخإلــية، وذــرائب الشــركات، وذــرائب المبيعــات، ورســو  الرواتــب، وعــد  الــدفث

.يعني عد  الووول  ل  الخدمات الإلحية الضرورية طبينا

ازداــارًا، تقــو  الحكومــة الفيدراليــة بتقــديم الــدعم والتمويــل للمقاطعــات األقــل: توووفير التمويوو ▪

التحويــل"وذلــ  لــدعم تكــاليـ الخــدمات الإلــحية الممولــة مــخ القطــاع العــا ، فــي  طــار برنــامج 

والــذي يــوفر التحــويالت النقديــة والضــريبية لتلــ ،(Canada Health Transfer)" الإلــحي الكنــدي

.المقاطعات

ار  ــرّعت الحكومــة الفيدراليــة خمســة مبــاد  فــي  طــ: عوو  الاووواني  والتمووريعات المن مووة▪

:قانون الإلحة الكندي، والتي تنع عل 

يجـب بن تقـد  خـدمات الرعايـة الإلـحية علـ  بسـاس غيـر ربحـي مـخ قبـل سـلطة: اءدارة العامة▪

.عامة مسؤولة بما  حكومة المقاطعة بو اإلقليم

ــا ال:الموومولية▪ تــي يجــب بن تــؤّمخ خطــط المقاطعــات واألقــاليم  ميــث الخــدمات الضــرورية طبين

ـــــاء األســـــنان العـــــاملون فـــــي محـــــيط  ـــــون وبطب تقـــــدم ا المستشـــــفيات والممارســـــون الطبي

.المستشف 

يجب بن تمـنح خطـط المقاطعـات واألقـاليم  ميـث المـؤمخ علـي م الحـ  فـي تغطيـة:العالمية▪

.الت ميخ الإلحي بشرو  وبحكا  موحدة

ي م يجب بن توفر خطط المقاطعات واألقاليم لجميث األ خا  المؤمَّخ علـ: إمكانية الوصو ▪

.و غيرااالووول المعقول  ل  خدمات المستشف  والطبيب الضرورية طبينا دون عوائ  مالية ب

يجــب بن تغطــي خطــط المقاطعـات واألقــاليم  ميــث األ ــخا  المــؤمخ علــي م: قا ليوة الناوو ▪

. عند انتقال م  ل  مقاطعة بو  قليم آخر داخل كندا وعند سفرام  ل  الخار 
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 Supplementary)" تــ ميخ وــحي تكميلــي"وفــي الســياد ذاتــه، قامــت الحكومــة بتشــريث نظــا  ▪

health insurance)،وذلــ  لــبعا الفتــات التــي ف يغطي ــا بشــكل عــا  نظــا  الرعايــة الإلــحية

ة الممول مخ القطاع العا ، وتضمخ اذا النظا  األدوية المووـوفة خـار  المستشـفيات، ورعايـ

ي األســنان، والعنايــة بالبإلــر، والمعــدات واأل  ــزة الطبيــة مثــل األطــراف افوــطناعية والكراســ

.المتحركة

ــة : المراقبووة والمتا عووة▪ خــالل مــخالرعايــة الإلــحية وتنظيم ــا تقــو  الحكومــة الفيدراليــة بحماي

ن ـا، توفير تنظيم األدويـة، واألغذيـة، واأل  ـزة الطبيـة، والعمـل علـ  مراقبـة األمـراه والوقايـة م

ي الرعايـة ودعم البحوث الإلحية،  ل   انب اإلعفاءات الضريبية للنفقات الطبية واإلعاقـة ومقـدم

.والمعاليخ العجزة

، عمـل مـا يزيـد علـ  مليـون  ـخع فـي كنـدا بشـكل مبا ـر فـي الم ـخ 2006في عا  : التوظي ▪

مـخ   مـالي القـوال العاملـة الكنديـة؛ كمـا تـم تو يــ الممرذـات % 6الإلحية؛ واذا يمثـل حـوالي 

ة بشـــكل بساســـي فـــي مؤسســـات الرعايـــة الإلـــحية المختلفـــة، األمـــر الـــذي بدال  لـــ  تـــوفر الرعايـــ

.الإلحية المجتمعية، بما في ذل  الرعاية المنزلية وخدمات الإلحة العامة

منظمـات بيضًا تم تشغيل غالبية المستشفيات الكنديـة مـخ قبـل مجـالس بمنـاء المجتمـث بو ال▪

  يـــتم التطوعيــة بو الســـلطات الإلـــحية اإلقليميــة التـــي تشـــرف علي ـــا الحكومــة الفيدراليـــة، حيـــ

دافًا بو تمويــل المستشــفيات بشــكل عــا  مــخ خــالل الميزانيــات العالميــة الســنوية التــي تحــدد باــ

درة عل  حدودًا عامة لإلنفاد الإلحي، و عل تلقي الخدمة الطبية عل  بساس الحا ة، بدلًا مخ الق

.الدفث

التادم الذي صحرزت  كندا ف  تطوير المن ومة الصحية 

دة ت سيسًــا علــ  مــا تقــد ، تــم تطــوير خــدمات الرعايــة الإلــحية األوليــة مــخ خــالل مراقبــة مــدال  ــو▪

يخ الوقاية والعال  مخ األمراه واإلوابات الشائعة، وتجديد خدمات الطوار  األساسية، وتحس

دمات رعاية ن اية العمر بالنسبة لكبار السـخ، ونمـو الطفـل الإلـحي، ورعايـة األمومـة األوليـة، وخـ

. عادة الت ايل

ــا، وا ــه نظــا  الرعايــة الإلــحية الكنــدي تحــديات فــي الســنوات األخيــرة نتيجــة التغييــر▪ ات فــي ختامً

ديـدة؛ ورغـم طريقة تقديم الخدمات، والقيود الماليـة، والشـيخوخة، وارتفـاع تكلفـة التكنولو يـا الج

ذلـ ، فقــد بدت التطــورات الطبيــة  لــ    ــراء المزيـد مــخ اإل ــراءات فــي العيــادات الخار يــة، وزيــادة

مــخ -عــدد العمليــات الجراحيــة اليوميــة، كمــا تغيــرت خــدمات الرعايــة الإلــحية وطريقــة تقــديم ا 

ــة البديلــة فــي العيــادات ومراكــز ال ــة افعتمــاد علــ  المستشــفيات واألطبــاء  لــ  تقــديم الرعاي رعاي

.الإلحية األولية ومراكز الإلحة المجتمعية والرعاية المنزلية

Source: “Canada's Health Care System". Government of Canada. . 17 September 2019. https://bit.ly/3zltgqn
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حـدث اي الموازنة التي يمكخ تعديل ا وفقًا للتغييرات التـي ت( Flexible Budget" )الموازنة المرنة"▪

ث النتـائج في اإليرادات الفعلية بو األنشطة األخرال، وينتج عخ ذل  موازنة متوافقة بشكل كبير م

الشائعة، والتـي ف ( Static Budget" )الموازنة الثابتة"وتختلـ تل  الطريقة عخ طريقة . الحقيقية

.تحتوي  ف عل  نفقات  ابتة ف تتغير مث تغير مستويات اإليرادات الفعلية

خ نســـب اإليـــرادات لنفقـــات معينـــة، بـــدلًا مـــ-فـــي ببســـط ب ـــكال ا-" الموازنـــة المرنـــة"تســـتخد  ▪

قــات اســتخدا  األرقــا  الثابتــة المعتــادة، واــو مــا يتــيح   ــراء عــدد ف ن ــائي مــخ التغييــرات فــي نف

تغيــرات التــي الميزانيـة المرتبطــة ارتباطًـا مبا ــرًا بــاإليرادات الفعليـة المتحققــة، ولكن ــا تتجااـل ال

.تطرب عل  التكاليـ األخرال التي ف تتغير وفقًا للتغيرات الطفيفة في اإليرادات

ي العديـد األكثـر تعقيـدًا   ـراء تغييـرات فـ" الموازنـة المرنـة"ت سيسًا عل  ذل ، ستتضـمخ وـيغة ▪

ا التكاليـ مخ النفقات اإلذافية األخرال عند حدوث تغير كبير في اإليرادات؛ حي  تضث في اعتبارا

بيخ األداء و دير بالذكر بن دمج تل  التغييرات في الموازنة يمنح الشركة بداة للمقارنة. المتغيرة

.الفعلي واألداء المدر  في الموازنة عل  مستويات النشا  المختلفة

الموازنة المرنة 

التي ت خـذ فـي اعتباراـا التغيـر (Flexible Budget" )الموازنة المرنة"يتناول العره التالي مف و  
داء،  وف في  روف التشغيل، وتوذح اإليـرادات والتكـاليـ المتوقعـة لمسـتويات مختلفـة مـخ األ

 ا يــتم  عــداداا علــ  بســاس نشــا  واحــد، بــل عــدة مســتويات فــي ذــوء التقلبــات المتوقــث حــدو 
. خالل فترة الموازنة
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"الموازنة المرنة"مزايا وعيوة 

ــل باــم ▪ ــا لمســتويا" الموازنووة المرنووة"م ايووا تتمث ــة نفســ ا وفقً ــ   عــادة ايكل ت فــي قــدرت ا عل

ازنة متوافقـة النشا ، وبالتالي ف ي تتعدُّ بداة  يدة لتقييم بداء المديريخ؛ حي  يجب بن تكون المو

يـدة قدر اإلمكان مث التوقعات المسبقة في بغلب مستويات النشا ، كما بن ـا بداة تخطـيط مف

نوعـة مـخ النتائج المالية المحتملة عل  مجموعة متلنمذ ةللمديريخ، الذيخ يمكن م استخدام ا 

.مستويات النشا  المختلفة

عب ، فرغم كون ا بداة  يـدة ومفيـدة، فقـد يكـون مـخ الإلـ"الموازنة المرنة" عيوب فيما يتعل  ▪

:وياغت ا وتطبيق ا، وتتضمخ عدة مشكالت، من ا

 ابـت يجـب العديد مخ التكاليـ ليست متغيّرة بشكل كامـل، و نمـا تحتـوي علـ  عنإلـر تكلفـة▪

".الموازنة المرنة"ا تقاقه  م  ذافته  ل  معادلة 

ة يحتــا  تحديــد التكــاليـ المتغيــرة  لــ  وقــت بطــول مــخ ذلــ  المتــاح لــدال مــو في المحاســب▪

" الثابتـــةالميزانيـــة التقليديـــة"التقليـــدييخ، خاوـــة عنـــدما يكونـــون فـــي منتإلــــ عمليـــة  نشـــاء 

(Traditional Static Budget) ط  لـ  تضـميخ عـدد وـغير فقـ" الموازنـة المرنـة"، وبالتالي، تميل

.Step-Variable Cost)" )التكلفة المتدر ة المتغيّرة"مخ 

يــر فــي نطــاد اإليــرادات المحــدودة نســبينا فقــط، فمــخ غ-عــادة–يــنجح نمــوذ  الميزانيــة المرنــة ▪

ــا فــي بنــاء نمــوذ  بكثــر  ــمولًا  ذا كــان مــخ غيــر المــر ح بن يقضــي محلــل الميزانيــة وقتًــا طويلً

.المتحتمَل موا  ة مبالغ  يرادات فائضة

يـرادات تجدر اإل ارة  ل  بنه فـي بعـا األحيـان يكـون انـاك فتـرة تـ خير بـيخ حـدوث التغييـر فـي اإل▪

ات فــي بحــد وبــيخ التغييــرات المفترذــة فــي التكلفــة المتغيــرة، علــ  ســبيل المثــال، زيــادة المبيعــ

تـم المإلانث بمعدل بكبر مخ زيادة التكاليـ العامة؛ حي   ن المبيعات كانت م خوذة مـخ مخـزون

. نتا ه في فترة سابقة

سـات  لغـاء ختامًا، نظرًا للوقت الكبير المطلو  للحفاش عل  ميزانية مرنة، تفضّل بعـا المؤس▪

لمعايير ميزانيات ا ن ائينا، وافعتماد عل  التوقعات قإليرة األ ل دون استخدا  بي نوع مخ بنواع ا

يتمثل ، وعليه،"الموازنة المرنة"، نظرًا للوقت الطويل المطلو  لمتابعة (سواء مرنة بو غير ذل )

لمزايـا الناتجـة البديل األمثل في تطبي  ميزانية مرنة عاليـة المسـتوال كاختبـار تجريبـي لرؤيـة مـدال ا

.عخ الفكرة،  م توسيث نطاد النموذ  عند الضرورة

Source: “Flexible Budget Definition.” Accounting Tools. April 16, 2021. https://bit.ly/3DcjMQR.
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ـــ  نظـــا  (Enterprise resource planning)" تخطـــيط مـــوارد المؤسســـات"يتشـــير مف ـــو  ▪  ل

معلومـــات علـــ  مســـتوال المؤسســـة متإلـــمم مـــخ ب ـــل تنســـي  مختلــــ المـــوارد والمعلومـــات 

.واتيرواألنشطة الالزمة إلتما  العديد مخ العمليات التجارية مثل تنفيذ الطلبات و عداد الف

ــال للمنظمــات الكبيــرة مــخ ب ــل زيــاد▪ ــا  لــ  كيفيــة التخطــيط الفعّ ة كفــاءة يتشــير المإلــطلح بيضً

ويعتمــد اــذا النظــا  علــ  قاعــدة بيانــات  ــاملة مشــتركة وتإلــميم البــرامج. اســتخدا  موارداــا

. المعيارية

وـة بـه طبقًا ل ذا المف و ، يمكخ لكل قسم مخ بقسا  العمل المتعددة تسجيل البيانات الخا▪

.عل  قاعدة البيانات واسترداداا في بي وقت

ا  بيضًـا في السياد ذاته، يتم دمج البيانات الخاوة ب قسـا  العمـل المختلفـة، وقـد يشـمل النظـ▪

ل قاعـدة مجموعة مخ التطبيقات المنفإللة بحي  يحتفي كل من ا بمخزن بيانـات منفإلـل داخـ

.بيانات فعلية واحدة

تخطيط موارد الماسسات

، (Enterprise resource planning" )تخطــيط مـوارد المؤسســات"يتنـاول العــره التـالي مف ــو  
  مختلــ باعتبار  آلية يمكخ مخ خالل ا مساعدة المؤسسات عل  تطوير قاعدة بيانات ـا وتنسـي

.الموارد والمعلومات واألنشطة بكفاءة وفاعلية
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ا في تجدر اإل ارة ب ذا الإلدد  ل  بن بنظمة تخطيط موارد المؤسسات، كان يقتإلر استخدام ▪

  تلــ  الماذــي علــ  بكبــر بنــواع الشــركات الإلــناعية، ولكــخ فيمــا بعــد تــم تغييــر طبيعــة اســتخدا

ا األنظمـــة مـــؤخرًا لتإلـــبح بكثـــر  ـــمولًا وتمتـــد  لـــ  مختلــــ الشـــركات بغـــا النظـــر عـــخ حجم ـــ

.ومجال ا

والــذي يشــمل بعــا التصوونيعوالمالحــي انــا بن وحــدات بــرامج اــذ  األنظمــة تتضــمخ كــل مــخ ▪

تضمخ والتي تايمور المالية الو ائـ مثل  دارة سير العمل ومراقبة الجودة والفواتير وغيراا، و

.حسابات القبا واألوول الثابتة والدفاتر المختلفة و دارة النقد

نإلـراف التي تشمل التدريب والرواتـب ومواعيـد افالموارد البمرية كذل  تتضمخ اذ  الوحدات ▪

راء والحضـــور، و دارة سلســـلة التوريـــد التـــي تشـــمل الجـــرد والتخطـــيط وتنســـي  المـــورديخ والشـــ

.ومعالجة المطالبات

"  دارة عالقـات العمـالء"عالوة عل  ذل ، يمكخ استخدا  بنظمة تخطيط موارد المؤسسـات فـي ▪

(Customer Relationship Management)  واـــو مإلـــطلح ينطبـــ  علـــ  العمليـــات التـــي تقـــو،

.الشركات بتنفيذاا؛ لتعزيز التواول مث عمالئ ا

يـتم يـ  ؛ حتشمل تل  العمليات تسجيل مختلـ المعلومات عخ العمالء الحـالييخ والمحتملـيخ▪

ا   دخال تل  المعلومات في بنظمة تخطيط موارد المؤسسات مخ قبل المـو فيخ فـي األقسـ

ــدريب والتطــوير الم نــي و دارة األ ــل المبيعــات والتســوي  وخدمــة العمــالء والت داء المختلفــة مث

.وتنمية الموارد البشرية

"تخطيط موارد الماسسات"مزايا وعيوة أنممة 

اعدة فــي انـاك العديـد مـخ المزايـا المتعلقــة بتطبيـ  تلـ  األنظمـة، والتــي يـ تي بمقـدمت ا المسـ▪

ة وسـير خل  نظـا  متكامـل فعّـال بالمؤسسـات وتعزيـز القـدرة علـ  تبسـيط العمليـات المختلفـ

.العمل

ـ اإلدارات تتس م تل  األنظمة بيضًا في تعزيز القـدرة علـ  مشـاركة البيانـات بسـ ولة عبـر مختلـ▪

ــادة وتحســيخ الكفــاءة ومســتويات اإلنتا يــة وانخفــاه التكــاليـ، وتحســيخ خدمــة العمــالء، و زي

.رذاام بمختلـ الخدمات

   عـادة ختامًا، ففي المقابل مخ تل  المزايـا، تتخلـل تلـ  األنظمـة بعـا العيـو  مثـل الحا ـة  لـ▪

ي  التثبيت ايكلة العمليات التجارية، كما يمكخ بن تكون تل  األنظمة بيضًا بااظة التكلفة مخ ح

والتشــغيل، اــذا فضــلًا عــخ بن نجاح ــا يعتمــد علــ  م ــارات وخبــرة القــوال العاملــة وقــدرت ا علــ  

.التكيُّـ بسرعة مث طبيعة النظا  الجديد

Source: “Enterprise resource planning (ERP) – Concepts, Methods and Frameworks”, WordPress, Dec 6, 2008.
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لمااااذا تعاااد : الفكاهاااةا الجدياااة
الفكاهاااااة ساااااقًحا ساااااريًّا فاااااي

العمل والحيا 

نبذ  عب الكتاة

يتنــــــاول الكتــــــا  افعتقــــــاد الخــــــاط  فــــــي عــــــالم ▪

الشــركات اليــو ، بضــرورة بن نكــون  ــاديخ طــوال

ــ  نت خــذ علــ  محمــل الجــد، موذــحًا بن  الوقــت حت

واـي األمر ليس بالإلحيح، مقدمًا قإلة مختلفة،

يمكـــخ بن تكـــون واحـــدة مـــخ بقـــوال " الفكااـــة"بن 

.األدوات لدينا إلنجاز بكثر األ ياء الجادة

ــائج الدراســ▪ ــ  نت ات ب ــار الكتــا  ب ــذا الســياد  ل

ر التـــي توذـــح مـــدال ارتبـــا  الفكااـــة بجعلنـــا بكثـــ

لـ  كفاءة و قة، مؤكدًا بن ا تقوي العالقـات، وتتط

ـــــداع، وتتعـــــزز مرونتنـــــا فـــــي األوقـــــات  العنـــــان لإلب

. الإلعبة

مــخ % 98فــي الســياد ذاتــه، بوذــح المؤلفــان بن ▪

مـو فيخ كبار المسؤوليخ التنفيذييخ يفضـلون ال

يعتقـدون بن % 84الذيخ يتمتعون بروح الدعابـة، و

. اؤفء المو فيخ يقومون بعمل بفضل

تـــ  بوذـــح الكتـــا  كـــذل  بنـــه حتـــ  بالنســـبة ألول▪

قـــوة الفكااـــة، "الـــذيخ يف مـــون بشـــكل حدســـي 

ا لكـــخ القليـــل مـــن م يعرفـــون كيفيـــة اســـتخدام 

. لإلالح م

  حـد ونتيجة لذل ، يتم افستغناء عخ الفكااة  لـ▪

ــؤ ر  كبيــر فــي معظــم بمــاكخ العمــل اليــو ، ممــا ي

.عل  بدائنا وعالقاتنا ووحتنا

مي نعـو"و"  ينيفـر آكـر"ل ذا السبب تقو  كل مـخ ▪

ل بافعتمـــاد علـــ  النتـــائج التـــي تووـــ" با ـــدوناس

 لي ــا علمــاء الســلوك، والكوميــديون مــخ الطــراز 

العالمي، وقادة األعمال المل مـون للكشــ عـخ 

ا كيفيــة عمــل الفكااــة وكيـــ يمكــخ اســتخدام 

.بشكل بفضل

نبذة ع  المجلفي 

Jennifer)"آكيررنيفر" Aaker):

علمفيمتختإلةبمريكيةنفسعالمة

وي التسوبستاذةاف تماعي،النفس

"ستانفورد" امعةفيالعا 

.التجاريةلاعمالالعلياالمدرسة

Naomi)" اردونا نعوم "

Bagdonas):ديةكوميوتنفيذيةمدربة

جالبراممخالعديدفي  رتمترتجلة

-ااةالفكلتدريسالش يرةالفكااية

 امعةفي ائعةدورةواي

األعمالذيعقولتساعدستانفورد

.الشاقة

2021فبراير 2:تاريخ النشر

Currency:الناشر

  272:  عدد الإلفحات
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دور الفكاهة ف  تحايق الايادة واءنجاز

طبـاع بول قـوي، في سيادٍ متتإلل، يتسلط الكتا  الضوء عل  كيفية استخدا  الفكااـة لتكـويخ ان▪

و قنـــاع اجخـــريخ وتحفيـــزام، وتعزيـــز الثقافـــات؛ حيـــ  يمكـــخ ل ـــا بن تكـــون  حـــدال بســـبا  اإلبـــداع

ا  ذا وافزداـار، موذـحًا كيفيـة الحفــاش علي ـا  لـ  الحــد المناسـب وعـد  اإلكثــار من ـا، والـتحكم ب ــ

: وعليه،  اركت مؤلفتا الكتا  خمس رؤال رئيسة في كتاب ما الجديد، واي. تجاوزت الحد

إن م بوذح الكتا  بنه عندما يطرح الناس النكات في العمل، فـ: صهمية امتلك رو  الدعا ة▪

ر يحظـون بحــب بكبــر، متشــيرًا  لـ  بن المــو فيخ الــذيخ يعتقــدون بن رؤسـاءام مرحــون اــم بكثــ

.رذا ومشاركة في و ائف م؛ وذل  ألن الضح  يتسرِّع مخ الشعور بالتقار  والثقة

مزيجًـا " ائيـةمـادة كيمي"ب ار الكتا   ل  بنه حينما نضح  تفرز بدمغتنا : الفكاهة تُ يّر عاولنا▪

ورنا لنكون التي تتغير  ع-الدوباميخ، واإلندورفيخ، واألوكسيتوسيخ -مخ ال رمونات الإلحية 

خا  كما تغير كذل  مخ الطريقة التي ينظـر ب ـا  لينـا اجخـرون خاوـة األ ـ. ، و قةادوءًابكثر 

.األكثر نفوذًا

خ الواقث، بوذح الكتا  بن الفكااة ف تتعل  بالبعد ع: الفكاهة ال تعن  اال تعاد ع  الواقع▪

حمـاس؛ وعليه، ب ار الكتا   ل  طريقة لزيـادة ال. بل تتعل  بمالحظة ما او حقيقي في الحياة

ائمـة حي  يمكخ كتابة خمس مالحظات خالل اليو  وبعد ذلـ ، ترتيـب تلـ  المالحظـات فـي ق

. يكون في ا العنإلر األخير غير متوقث بعا الشيء

تخدا  يتساءل الكتا  عخ بسبا  عد  اس: يجب العثور علج صعلو ك الفكاه  الخاص  ك▪

ااـة األفراد الدعابة في العمل، موذحًا بن م ف يعتقدون بن م مضـحكون، مشـيرًا  لـ  بن الفك

تفكيـــر ف تتعلـــ  بكـــون الشـــخع مضـــحكًا، و ن ـــا تتعلـــ  بتنميـــة الســـعادة وتغييـــر طريقـــة ال

. والبح  عخ بسبا  افبتسامة

بوذــح الكتـــا  فــي اـــذا الســياد، بن كـــل  ـــخع لديــه روح الدعابـــة، فحــس الفكااـــة يشـــبه ▪

.ةحت  لو  عرت بالضعـ في الوقت الحالي، لكخ تمكخ تنميت ا بالممارس-العضلة 

س  لـ  ب ار الكتا  بالن اية  ل  بنه عنـدما ينظـر معظـم النـا: الدعا ة تُخف  م  ندم الحياة▪

يــ مـخ حيات م، فإن م يندمون عل  عدة ب ياء في الحياة، موذحًا بن للفكااة دورًا في التخف

.التوتر والتخلع منه، األمر الذي يشجعنا عل  المخاطرة
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اسألأ لاتحدت:التدريبعاد 
د القيافيطريقتكوغي رأكثر

نبذ  عب الكتاة

بار باعتالتدريبعل الضوءالكتا يتسلط▪

يوف.والتنميةالقيادة وانبمخم مًا انبًا

بالتدريبساسياتالمؤلـيتقد الإلدد،اذا

يليًاتفإلطرح اتمرئيسةبستلةسبعةفي

.الكتا فإلولفي

عادةتطويربنالكتا يوذحذاته،السيادفي▪

العديدحلفيتتس مبن  ن امخالتدريب

.العملببيتةالمتعلقةالمشكالتمخ

ل تاستخدا  مكانية ل كذل المؤلـب ار▪

العملفيالمشاركةكيفيةتغييرفياألستلة

خالمو فيوتو يهالعالقاتو دارةاجخريخمث

عل والعملللمشكالتمختلـحلنحو

.بنفس متطوير

معظمبن ل المؤلـب ارذاته،السيادفي▪

مشكالت الثمخيعانونوالقادةالمديريخ

افعتمادبولًا،وايالعمل،مكانفيبساسية

يزيدمماالمو فيخقبلمخعلي مالمفر 

.علي مالعملعبء

تا ية نزيادة نحي بافرتباك؛الشعور انينا،▪

العملحجمزيادة ل تؤديقدالمديروكفاءة

يؤديبن  نهمخالذياألمر.منهالمتطلب

 علقدرتهوعد ارتباكهزيادة ل الن ايةفي

.و نجازاام امه دارة

ثمالتناغموعد بافنفإلالالشعور الثًا،▪

الم ا  نجازعد  ل ذل ويؤديالمو فيخ

.العملكفاءةوانحدار

 2016فبراير29: تاريخ النشر

Page Two:  الناشر

صفحة 244:  عدد الصفحات

نبذة ع  المجل 

: (Michael Stanier)" عوتانيرمايك  "

هووووووو مجعووووووي إحوووووود  المووووووركات 

لتوو  المووايرة للتعلوويم والتطوووير وا

تسوووواعد المن مووووات علووووج التحوووووّ  

كموا توم. م  المموورة إلوج الايوادة

اختيووواره كخبيووور تووودريب عوووالم  منوووذ

2014 .
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ايهمية واآللية : ار  ايعئلة

ـ عـخ مخ  انب آخر، يستعره الكتا  الفوائد المختلفـة لطـرح األسـتلة المتنوعـة، ومن ـا الكشـ▪

د مـخ التحديات الحقيقيـة التـي يجـب بن يقـو  األ ـخا  بموا  ت ـا، و يجـاد حلـول بفضـل للعديـ

.المشكالت

شــكل  يــد، فــي الســياد ذاتــه، يقــد  الكتــا   مانيــة دروس رئيســة تتعلــ  بكيفيــة طــرح األســتلة ب▪

ذا وفــي اــ. موذــحًا بن فكــرة افســتماع  يــدًا قبــل طــرح األســتلة تــ تي فــي مقدمــة تلــ  الــدروس

ؤال السياد يؤكد الكتا  بامية طرح سؤال واحد فقط فـي البدايـة؛ موذـحًا بن طـرح بكثـر مـخ سـ

. في الوقت ذاته، قد يإليب الشخع بالحيرة وعد  القدرة عل  التركيز

ــا  الضــوء علــ  قــوة قــول كلمــة ▪ ــ  ذلــ ، يتســلط الكت ومــدال باميت ــا، موذــحًا بن" ف" ذــافة  ل

. الشــخع الــذي يوافــ  علــ  كــل  ــيء ويقــو  بفعلــه، ف ــذا يجعلــه يشــعر باإلراــاد والضــغط

ة عــخ وعليــه، يتشــير المؤلـــ  لــ  بن اــذا اــو الســبب الــرئيس لجعــل مختلـــ افســتراتيجيات عبــار

.تراكم للمشروعات

ــا، يعــره المؤلـــ عيــو  انشــغال الشــخع فــي مســاعدة الجميــث فــي معظــم األوقــات، ▪ ختامً

ز المطلو  فـي متشيرًا  ل  بن ذل  يجعله ف يمتل  الوقت الكافي للتطوير مخ ذاته، وتقديم التركي

. مختلـ بعماله الشخإلية والعملية



 تصااادا ي سال ط هاذا القسام الوااوء علاص أهام الكتااب التاي تام إصادارها حااديًثاا فاي علماي اتدار  واال

.وغيرهما مب العلوم

إصدارات حديثة



و؟الشركات لتحقيق النمصكيف تسع

بيان البطل اليومي

تثراء المحاد اتأدوات : كيف نستمع

الدفع

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

2021سبتمبر 9–( 32)العدد -الثانيااة السنة -ة اامقتطفات تنموي
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ة يســـتعره المؤلفـــان الـــدروس األساســـية المســـتفادة مـــخ خبـــر▪

العالمية وغيراا مخ الشركات الرائـدة (Unilever)" يونيليفر" ركة 

حـــول العـــالم بخإلـــو  كيفيـــة تحقيـــ  بربـــاح مـــخ خـــالل  وـــالح 

.المشكالت العالمية بدلًا مخ المساامة في  نشائ ا

ميــث يتســلط الكتــا  الضــوء علــ  باميــة تــولي الشــركات ملكيــة  ▪

واــذا . التــ  يرات اف تماعيــة والبيتيــة التــي يخلق ــا نمــوذ  بعمال ــا

قافـة مخ   نه بن يوفر العديد مخ الفر  لالبتكار وافدخـار وبنـاء  

.بكثر  نسانية وترابطًا

كيف تسعص الشركات لتحقيق النمو؟

د مـخ يستعره الكتا  العادات المختلفة التـي يسـتخدم ا العديـ▪

ـــا فـــي العـــالم مـــخ ب ـــل تحقيـــ  بحالم ـــم  األ ـــخا  األكثـــر نجاحً

.وطموحات م

حويــل عــالوة علــ  ذلــ ، يســتعره الكتــا  التقنيــات المختلفــة لت▪

بات الخوف الشخإلي  ل  دافث، والمشكالت الحالية  ل  قوة، وعق

.الماذي  ل  انتإلارات

بيان البطل اليومي

"وينستونبندرو"و"بولمانبول":المؤلفان

2021بكتوبر5:وداراإلتاريخ

Harvard Business Review Press: النا ر

" ارماروبخ":المؤلـ

2021سبتمبر7:وداراإلتاريخ

HarperCollins:النا ر Publishers

الل  لـ  قإلـع نجـاح العديـد مـخ الشـركات مـخ خـ" بندرو وينسـتون"و" بول بولمان"يتشير كل مخ 
لقـراء ل" روبـخ  ـارما"بينمـا يقـد  ،مـخ  نشـائ ااالمساامة فـي  وـالح المشـكالت العالميـة بـدلً

مـخ العديد مخ النإلائح مخ ب ل تحقي  األحال  والطموحـات مستشـ دًا بقإلـع نجـاح العديـد
.األ خا 
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و ـود يستعره الكتا  فوائـد افسـتماع، والتـي تشـمل كـل مـخ ال▪

ات الدائم مث اجخريخ ودعم م في األوقات الإلعبة وتقوية العالق

.والروابط مث الشركاء والعائلة واألودقاء والزمالء

ــــ  ذلــــ ، يوذــــح الكتــــا  للقــــراء كيفيــــة التحــــدث عمــــا ▪ عــــالوة عل

يشــــعرون بــــه، وكــــذل  كيفيــــة افســــتماع  لــــ  بعضــــ م الــــبعا 

.بطريقة يمكخ بن تمنث القل  بو التوتر

أدوات تثراء المحاد ات: كيف نستمع

ة، واـو المدروسـ" بنيـة افختيـار"يستعره الكتا  كيفية استخدا  ▪

ل مف و  ابتكر  المؤلفون لمساعدة القراء في اتخاذ قرارات بفض

.  ألنفس م وعائالت م ومجتمع م

عالوة عل  ذل ، يوذـح الكتـا  كيفيـة موا  ـة مجموعـة واسـعة▪

مـــخ القضـــايا المتتعلقـــة بكـــل مـــخ الإلـــحة والتمويـــل الشخإلـــي

.ومدخرات التقاعد وديون بطاقات افئتمان وتغير المناخ وغيراا

الدفع

"سنستيخآركاس"و" الر تشريتشارد":المؤلـ

2021بغسطس3:وداراإلتاريخ
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ــــوسكــــاتي"توذــــح  ــــد المختلفــــة المتعلقــــة بافســــتماع، بينمــــا يتشــــير كــــل"كولومب مــــخالفوائ
ا  ــة  لــ  الطــرد الحديثــة التــي يمكــخ اســتخدام ا لمو"سنســتيخكــاس "و"  ــالرريتشــارد  تــش "

.العديد مخ قضايا التمويل والتقاعد وافئتمان وغيراا مخ القضايا












