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قائمة المحتويات

7تنفيذيالملخص ال

"19-كوفيد"عصر 

تعلقلة بجائحلة  لف فلي "19-كوفيلد"يتناول هذا القسلم أهلم األحلداوو والتحلليقت الم  و التلي تفشو

11.المجاالتمختلفثميع دول العالمو وأدت إلص الكثير م  التحوالت في 

اتجاهات عالمية

ستجداتو علص يقدم  لرز و وي  العلالمثميلع القطاعلات الرئيسلة فلي هذا القسم تحليًلا ألهم الم 

ستق لية بشأن 19.ااأهم التوةعات الم 

اتجاهات محلية

وةالمصللريةالمحليلللقتجاهللاتاألحللداوو والمسللتجداتو والتحللليقت أهللمهللذا القسللم يعللرض

27.مستويات التنميةوذلك  علص 



خبرات دولية

يناةش هلذا القسلم أهلم التجلارن الناثحلة  لواء عللص مسلتو  اللدول أو األفلرادو ملع توضلي 

ستخدمةاآلليات  33. لق تفادة م  هذه التجارنالم 

مفاهيم تنموية

يا ةو االةتصادو والس:هذا القسم أهم المفاهيم التنموية في مختلف المجاالتو مثليعرض

41.و وغيرهاالمعلوماتواتدارةو وتكنولوثيا

عروض الكتب

ختصًرا ألهم الكتب الشايرة التي حليف باهتمام ال احثيقدمي  هذا القسم عرًضا م 

47.والمتخصصي  في العديد م  المجاالت

إصدارات حديثة

ي سل ط هذا القسم الروء علص أهم الكتب التي تم إصدارها حديًثاو في علمي اتدارة

53.واالةتصادو وغيرهما م  العلوم
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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"

 The)" كونفرزيشـــخذا "، وصـــحيفة World Bank Blog)" )مدونـــة البنـــ  الـــدول ": العالميـــة، من ـــا

Conversationالمنتـــــــدا افقتإلـــــــادي العـــــــالم "، و( "(World Economic Forumووكالـــــــة ،

.Fitch Solutions))" سوليو نزفيتش "

مفاهيم تنموية

تم تسليط الضوء علب 
المحاسبة : مف وميخ

ةوالتنمية الريفياإلدارية،

عروض كتب

تم تقديم عره لكتابيخ؛ 
صعود : فاندربيلت: زحداما

وسقوط ساللة زمريكية 

إصدارات حديثة

تم عره زربث  صدارات 
الو ائ  : مختلفة؛ من ا

.خفايا الحرب: األفغانية

"19-كوفيد"عصر 

تم عره عدة موذوعات؛ 
سيطرة الدول الغنية : من ا

ماذا ": 19-كوفيد"علب لقاحات 
عخ التداعيات؟

اتجاهات عالمية

ات؛ تم  لقاء الضوء علب  ال ة موذوع
دور قطاع الخدمات ف  قيادة : من ا

عملية التنمية ف  الدول النامية

اتجاهات محلية

:  تناولت موذوعيخ؛ زحداما
: سوليو نزفيتش 

توقعات بنمو سوق 
2021اإللكترونيات ف  مإلر 

خ رات دولية

تناول القسم خبرتيخ، 
ندا كيـ تغلبت فنل:  حدااما

علب مره السمنة عند 
األطفال؟
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"19-كوفيد"عصر 

بعنـوا   (The Wall Street Journal)"ذا وول سـتريت  ورنـال"يتنـاول المقـال الإلـادر عـخ صـحيفة ▪

إن هناك جرعات كافية للجميع، لكن الدول الفقيرة ما زالو  "19-كوفيد"يقول صانعو لقاح "

بـيخ الـدول الغنيـة والناميـة، " 19-كوفيـد"، الفجـوة فـ  التطعـيم بلقاحـات "تنتظر وصول الجرعات

.موذحًا زسباب ا وتداعيات ا المستقبلية

فــ  " 19-كوفيــد"يشــير المقــال  لــب زنــق فــ  الوقــت الــذي يــتم فيــق  عطــاء اللقاحــات المدعــززة للقــا  ▪

لــدا  الوفيــات المتحــدة األمريكيــة والــدول الغنيــة األخــرا، فــع  الغالبيــة العظمــب مــخ مــواطن  الب

يإلـنعو  ورغم ت كيد صانع  اللقاحات زن م. الفقيرة لم يتلقوا حتب اآل  الجرعة األولب مخ اللقا 

ل مــا يكفــ  لمختلـــ دول العــالم، فــع  المشــكلة تكمــخ فــ  تو يــق اللقــا   لــب الــدول ذات الــدخ

.المرتفث، بدلًا مخ الدول الت  ا  ف  زمس الحا ة  لب اذه اللقاحات

بعنــوا  ،world economic forum)" )منتــدا افقتإلــاد العــالم "يســتعره المقــال الإلــادر عــخ ▪

،  ـالث تجـارب سـريرية "19-العلماء يشيرون إلى قرب االنتهاء مون توووير دواء لعوكو كوفيود"

.، موذحًا مدا فعاليت ا"19-كوفيد"لألدوية المضادة للفيروسات لعالج

ج اإلصابة وقد زوذح المقال زنق يتم حاليًّا   راء تجارب سريرية علب  ال ة مضادات فيروسات لعال▪

، ، ومخ المتوقث ظ ور النتائج ف  وقت فح  مخ خريـ زو  تاء العا  الحـال "19-كوفيد"بفيروس 

ل الخاليـا مدشيرًا  لب ز  تل  األدوية تعمل عخ طريـ  الـتحكم فـ  قـدرة الفيـروس علـب التكـا ر داخـ

ــر وقــت اإلصــابة، وي ــل مــخ مــدة حمــل المــريا للفيــروس، ويدقإل  ــدوره يدقل منــث البشــرية، واــذا ب

.األعراه الخطير ويحد مخ الوفاة

بعنــــوا  ،Medical xpress)" ) كســــبريسميــــديكال"يســــتعره المقــــال الإلــــادر عــــخ صــــحيفة ▪

دراســة ،"19-كوفيووداألبحووات تووربن بووين زيووادة وزن الج ووم ومعوودل الوفيووات الناجمووة عوون "

ز رااــــا مجموعــــة مــــخ البــــاحثيخ فــــ   امعــــة تكســــاس حــــول العالقــــة بــــيخ الســــمنة والوفــــاة

".19-كوفيد"بفيروس 

ونســبة زيــادة الــوز  فــ  مــا " 19-كوفيــد"وقــد زوذــحت الدراســة ز  افرتبــاط الملحــوت بــيخ وفيــات ▪

مليـارات  ـخح حـول 7.5دولـة تضـم مـا يقـرب مـخ 154مليـارات بـالي يقيمـو  فـ  5.5يقرب مـخ 

.العالم، يدعد بمثابة تحذير مخ تعريا المزيد مخ األروا  للخطر

اتجاهات عالمية

ـــــاول المقـــــال الإلـــــادر عـــــخ ▪ ـــــة والزراعـــــة لألمـــــم المتحـــــدة"يتن ـــــوا ،(FAO)" منظمـــــة األغذي بعن

، زسعار الحبـوب الغذائيـة بـدول العـالم خـالل  ـ ر "تقرير شهري عن اتجاهات أسعار الغذاء"

.اا، موذحًا الدول الت    دت ارتفاعًا، وتل  الت    دت انخفاذًا ب سعار2021زغسطس 
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؛ حيــ  2021ذكــر المقــال ز  زســعار الحبــوب العالميــة  ــ دت اتجااــات مختلطــة فــ  زغســطس ▪

ة ارتفعــت زســـعار القمـــح مـــث تـــداور كفـــاق اإلنتـــاج بشـــكل كبيـــر فـــ  العديـــد مـــخ البلـــدا  المنتجـــ

  كنـدا الرئيسة، حي  زدت الظروع المعاكسة  لب انخفاه الغالت، وانخفاه توقعات اإلنتـاج فـ

وافتحـــاد الروســـ  والوفيـــات المتحـــدة األمريكيـــة، وزادت المخـــاوع بشـــ    ـــودة المحاصـــيل فـــ 

. افتحاد األوروب 

ــر الإلــادر عــخ ▪ ــدول "يدشــير التقري التنميووة الواعوودة فوو  قوووا  بعنــوا  ،(World Bank)" البنــ  ال

ادات  لب نمو قطاع الخدمات بشكل زسرع مخ قطاع التإلنيث ف  العديد مخ افقتإلـ،"الخدمات

.النامية، األمر الذي قد يدس م ف  تحقي  التنمية ف  تل  الدول

ت ورغـم ز   ــركا. زكـد التقريـر ز  قطـاع الخـدمات لديـق القـدرة علــب المسـاامة فـ  نمـو اإلنتا يـة▪

ل دو  الخدمات تختلـ عخ  ركات التإلنيث ف  الحجم ورزس المال، فع  اذه افختالفـات ف تحـو

زال نمو اإلنتا ية ف  قطاع الخدمات؛ فقد زظ ـرت التحلـيالت الجماعيـة ز   ـركات الخـدمات ف يـ

.بعمكان ا زيادة  نتا يت ا بمعدفت مما لة لشركات التإلنيث

تودمر الحورب "بعنـوا  ،(The conversation)" كونفرزيشـخذا "يدسلط المقال الإلـادر عـخ صـحيفة ▪

خ؛ ، الضوء علب تداعيات الحـروب علـب األطفـال والمـرااقي"ما الذي يمكن فعله؟: حياة األطفال

.ل حي  تسبب مشكالت صحية وعقلية خطيرة، وتجعل م يعانو  باستمرار مخ الخوع والق

ة زكـــد المقـــال ز  التعـــره للحـــرب ز نـــاء الطفولـــة والمرااقـــة يمكـــخ ز  يســـبب مشـــكالت صـــحي▪

شـ دو  وعقلية خطيرة، ويؤ ر بشكل سلب  علب نمو الطفل، اذا فضلًا عـخ ز  األطفـال الـذيخ ي

يس فترة الحرب يعانو  فـ  كثيـر مـخ األحيـا  مـخ زعـراه الإلـدمة والضـي ، ويإلـبح لـدي م كـواب

. مستمرة، ومشكالت ف  التركيز، ومستويات عالية مخ الخوع والقل 

اتجاهات محلية

توقعوووات "بعنــوا   (Fitch Solutions)"سوليو ـــنزفيــتش "يتنــاول التقريــر الإلــادر عــخ وكالــة ▪

ة فـ  مإلـر، التوقعات الخاصة بسـوق األ  ـزة اإللكترونيـ،"اإللكترونيات االستهككية ف  مصر

.ةموذحًا زنق سيش د توسعًا ملحوظًا، مدشيرًا  لب العوامل وراء اذه التوقعات المتفائل

ر، والتـ  زوذح المقال زنق مخ المتوقث ز  يرتفث  نفـاق األ  ـزة اإللكترونيـة افسـت الكية فـ  مإلـ▪

الإلـوت تشمل ز  زة الكمبيوتر وز  زة التلفزيو  والكاميرات الرقمية وكاميرات الفيديو وز  ـزة

مليـــارات دوفر 4.8 لـــب 2021علـــب زســـاس ســـنوي فـــ  عـــا  % 4.8وال واتــــ المحمولـــة، بنســـبة 

.زمريك 

مصور ترسوق قوع وا أةريوة "بعنـوا  ،(Al-Monitor)" المونيتور"يوذح المقال الإلادر عخ صحيفة ▪

الـذي " 2020 كسـبو "، ز  مإلـر تخطـط لالسـتفادة مـخ معـره "بودب 2020إلى معورض إك وبو 

.  ييخيقا  ف  دولة اإلمارات العربية المتحدة، مخ خالل  ذب وتشجيث السائحيخ وخاصة اإلمارات
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بجنا  يضـم عناصـر مـخ الحضـارة " دب 2020 كسبو "وقد ذكر التقرير ز  مإلر تشارك ف  معره ▪

ف م الفرعونيــة القديمــة؛ ب ــدع  ــذب الســائحيخ مــخ الخلــيج العربــ ، وخاصــة اإلمــاراتييخ، وتعــري

عتمـد بالمواقث األ رية والمتاحـ القديمة فـ  مإلـر؛ حيـ  تعـد دول الخلـيج مـخ زاـم الـدول التـ  ت

.  علي ا السياحة المإلرية

خ رات دولية

نووود كيوووغ تغلبووو  فنلنووودا علوووى مووورض ال ووومنة ع": يتنـــاول اـــذا العـــدد خبـــرتيخ دوليتـــيخ؛ األولـــب▪

نة المنتشـر الفنلندية ف  موا  ة مـره السـم" سينايوك "، والت  تتناول تجربة مدينة "األطفال؟

الل بــيخ األطفــال فـــ  فنلنــدا؛ بســـبب عــادات األكـــل غيــر الإلــحية، وقلـــة النشــاط البـــدن ، مــخ خـــ

حية اســـتعراه البرنـــامج الـــذي اتبعتـــق المدينـــة، والـــذي ركـــز علـــب اللياقـــة البدنيـــة والتغذيـــة الإلـــ

.بالمدارس

جربــة ، والتــ  استعرذــت ت"م ووار الصووين نحووو تحقيوول األموون الغووذا  "ف ــ زمـا الخبــرة الثانيــة،▪

لتـ  ترتبـت الإليخ ف  تحقي  األمخ الغذائ ، والسياسات الت  اتخذت ا فـ  اـذا المسـار، والنتـائج ا

بـاره  ـرطًا علي ا، والت  باتت بمو ب ا بكيخ دولة رائدة ف  تحقي  األمخ الغذائ  لمواطني ـا، باعت

.زساسيًّا ورئيسًا لألمخ القوم 

مفاهيم تنموية

 Managerial)المحاسوووبة اإلداريوووة ":زول مـــا؛نـــاقش الفريـــ  البحثـــ  ل ـــذا العـــدد مف ـــوميخ▪

Accounting)، واـــ  عمليـــة  عـــداد الحســـابات والتقـــارير اإلداريـــة التـــ  تـــوفر المعلومـــات الماليـــة

مكـن م مـخ واإلحإلائية الدقيقة والبيانات األساسية للمديريخ والعامليخ داخل المنظمة، والتـ  ت

.  اتخاذ القرارات قإليرة األ ل

المحاســــبة اإلداريــــة اــــ  فــــرع مــــخ فــــروع المحاســــبة ي ــــتم بتحديــــد وقيــــاس وتحليــــل وتفســــير ▪

غيلية المعلومات المحاسبية بحي  يمكخ استخدام ا لمساعدة المديريخ علب اتخاذ قـرارات تشـ

.مستنيرة

وا  العمليةد الت  ت دع  لـب ،(Rural Development)" التنمية الريفية"ف و زما المف و  الثان ▪

ـــذي ـــدعم افقتإلـــادي لألفـــراد ال ـــاة فـــ  الريــــ، والتحســـيخ مـــخ نوعيت ـــا، وتقـــديم ال خ تطـــوير الحي

ر الحا ـات يعيشو  ف  تل  المنـاط ، مـخ خـالل تنميـة المـوارد الطبيعيتـة التـ  تسـاعد علـب تـوفي

. األساسيتة للريـ

فــاه المــال   لــب اســتراتيجية تحســيخ نوعيــة الحيــاة ومســتوا الر" التنميــة الريفيــة"يدشــير مف ــو  ▪

ــ  يركــز المف ــو  ــة، حي ــة النائي ــذيخ يعيشــو  فــ  المنــاط  الريفي ــب لألفــراد، وخاصــة زوللــ  ال عل

.  اإل راءات المدتخذة لتنمية المناط  الريفية، وتحسيخ افقتإلاد ككل



"19-كوفيد"عصور 

تعلقلة بجائحلة  لف فلي ثميلع "19-كوفيلد"يتناول هذا القسم أهم األحداوو والتحليقت الم  و التلي تفشو

.دول العالمو وأدت إلص الكثير م  التحوالت في مختلف المجاالت



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

 لللللللليطرة الللللللللدول الغنيللللللللة علللللللللص لقاحللللللللات 
ماذا ع  التداعيات؟": 19-كوفيد"

محللللللاوالت : األدويللللللة المرللللللادة للفيرو للللللات
"19-كوفيد"ثديدة لعقج 

وزن درا ة ثديدة تكشف العقةة بي  زيادة ال
"19-كوفيد"والوفاة بل

2021كتوبرأ14–( 37)العدد -الثانيللة السنة -ة للمقتطفات تنموي
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إلص الدول مرتفعة الدخل " 19-كوفيد"توثي  لقاحات : بدلًا م  الدول الفقيرة

فــ  " 19-كوفيــد"يوذــح المقــال زنــق فــ  الوقــت الــذي يــتم فيــق  عطــاء اللقاحــات المدعــززة للقــا  ▪

دا  الوفيــات المتحــدة األمريكيــة والــدول الغنيــة األخــرا، فــع  الغالبيــة العظمــب مــخ مــواطن  البلــ

يإلـنعو  ورغم ت كيد صانع  اللقاحات زن ـم. مخ اللقا يتلقوا حتب اآل  الجرعة األولب الفقيرة لم 

ل مــا يكفــ  لمختلـــ دول العــالم، فــع  المشــكلة تكمــخ فــ  تو يــق اللقــا   لــب الــدول ذات الــدخ

.المرتفث، بدلًا مخ الدول الت  ا  ف  زمس الحا ة  لب اذه اللقاحات

ــث زنحــاء العــالم، ينتجــو  اآل  حــوال  ▪ ــا ز  المإلــنعيخ فــ   مي ــار  رعــة مــخ 1.5والمالحــه ان ملي

مليــار  رعــة بحلــول ن ايــة 12 ــ ريًّا واــم فــ  طــريق م إلنتــاج مــا مجموعــق " 19-كوفيــد"لقاحــات 

مليــار  رعــة، مــا يمثــل زكثــر مــخ ذــعـ 24كــذل  تضــاعـ   مــال   نتــاج اللقاحــات  لــب . 2021عــا 

% 70زن ــا كافيـة لتطعــيم " منظمـة الإلــحة العالميـة"مليـار، والتــ  تؤكـد 11الجرعـات البـالي عــدداا 

.  مخ سكا  العالم بجرعتيخ مخ اللقاحات

د، ورغم اذه األرقا  المشجعة، فع  مسـؤول  الإلـحة العامـة والنشـطاء وخبـراء سالسـل التوريـ▪

األكثـر يحذرو  مخ ز  العديد مـخ البلـدا  الفقيـرة ف تـزال تكـافح لتـ ميخ الجرعـات حتـب لمواطني ـا

.عرذة للخطر

ماذا ع  التداعيات؟": 19-كوفيد" يطرة الدول الغنية علص لقاحات 

بعنـوا   (The Wall Street Journal)“ذا وول سـتريت  ورنـال"يتنـاول المقـال الإلـادر عـخ صـحيفة 
إن هناك جرعات كافية للجميع، لكن الدول الفقيورة موا زالو  "19-كوفيد"يقول صانعو لقاح "

بـيخ الـدول الغنيـة والناميـة، " 19-كوفيـد"الفجـوة فـ  التطعـيم بلقاحـات ،"تنتظر وصوول الجرعوات
.موذحًا زسباب ا وتداعيات ا المستقبلية
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م   كان الدول النامية% 40شكوك حول إمكانية تلقي  : 2021بنااية عام 

مليــار  رعـة تع ــدت بمشــاركت ا 1.7فقــط مــخ حـوال  % 10حتـب اآل ، قــدمت الـدول الغنيــة حـوال  ▪

ــدخل المــنخفا والمتوســط  بحلــول ســبتمبر  ، وقــد دفــث ذلــ  صــانع  2022مــث البلــدا  ذات ال

.اللقاحات والحكومات  لب نشر المزيد مخ المعلومات حول عدد اللقاحات الت  يتوقعون ا

مــخ األ ـخاي فـ  البلــدا  منخفضـة الـدخل زول  رعــة مـخ اللقاحـات، يبــدو ز  % 2.3وبينمـا تلقـب ▪

مـخ السـكا  % 40بتلقـيح مـا ف يقـل عـخ " منظمـة الإلـحة العالميـة"ال دع المؤقت الذي حددتـق 

.بعيد المنال بالنسبة للكثيريخ2021ف  الدول النامية بحلول ن اية عا  

Covax)" كوفــاكس"ولعــل مــا يــدعم اــذه التوقعــات، تخفــيا مبــادرة ▪ البرنــامج المــدعو  مــخ (

بمقـدار 2021توقعات ـا لتسـليم اللقاحـات عـا  -لتوفير اللقاحـات للـدول الناميـة" الإلحة العالمية"

  الربث، موذحة ز  السبب وراء ذل  او ت خر الشحنات مـخ العديـد مـخ صـانع  اللقاحـات، بمـا فـ

( AstraZeneca)" زسترازنكا"و (Johnson & Johnson)"  ونسو كند ونسو  "ذل   ركة 

ماذا ع  الدول الغنية؟

 لـب ز  بعـا  (Airfinity)" ايرفينيتـ "علب الجانب اآلخر، تدشير البيانات الإلادرة عخ  ركة البيانات ▪

تحـــدة الوفيـــات المتحـــدة األمريكيـــة وافتحـــاد األوروبـــ  والمملكـــة الم-زغنــب افقتإلـــادات الغربيـــة 

وســيتراكم اــذا . 2021مليــو   رعــة متبقيــة بحلــول ن ايــة عــا  600ســيكو  لــدي ا حــوال  -وكنــدا 

واـو مـا يكفـ ، وفقًــا -2022مليــو   رعـة بحلـول منتإلــ عــا  900المخـزو  الفـائا  لـب حـوال  

فـ  البلـدا  منخفضـة الـدخل والبلـدا  ذات الـدخل % 70للشركة، لملء فجوة التطعيمات بنسـبة 

.2022المتوسط األدنب بحلول يونيو 

ـــل ســـمي "وفـــ  اـــذا الســـياق، زوذـــحت ▪ ـــة  " اي ـــات المتحـــدة األمريكي ، منســـقة اســـتجابة الوفي

نـت ف  وزارة الخار ية األمريكية، ز  وا ـنطخ ملتزمـة بمشـاركة  رعـات  ذـافية  ذا كا"19-كوفيد"لـ

غيــر متـوفرة، لكن ــا حـذرت مــخ ز  توقعــات اإلنتـاج الخاصــة بالمإلـنعيخ كانــت فــ  بعـا األحيــا 

تخـاذ وكذل  زكـد متحـدث باسـم المفوذـية األوروبيـة، ز  األمـر متـروك للـدول األعضـاء ف. واقعية

. قرار بش   التبرعات اإلذافية

ــا، فــعذا قــررت الــدول الغنيــة مشــاركة لقاحات ــا افحتياطيــة للمســاعدة فــ  تحإلــيخ مــوا▪ طن  ختامً

إلـنعة الدول النامية، فع  زفضل طريقة ا  تو يق الحكومات الطلبـات الحاليـة مـث الشـركات الم

واـذا النـوع مـخ الزيـادة فـ  . زو البلـدا  الناميـة مبا ـرة(  (Covax" كوفـاكس"مبا ـرة  لـب مبـادرة 

ات تقاســم الجرعــات لــخ يــنجح  ف  ذا كانــت الشــركات والحكومــات علــب اســتعداد لتبــادل المعلومــ

.حول عمليات التسليم القادمة

Source: Steinhause, G ., and D, Roland. “Covid-19 Vaccine Makers Say There AreEnough Doses for Everyone. PoorCountries Are Still 
Waiting for Shots.”, Wall Street Journal, Oct 2, 2021. 
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أهمية األدوية المضادة للفيروسات

، زدوية زساسية لعالج العدوا الفيروسـية، (TAMIFLU" )التاميفلو"تدعدُّ مضادات الفيروسات مثل ▪

 ـا تقليـل ؛ حيـ  يمكن(اإليـدز)، وفيـروس نقـح المناعـة البشـرية "الت اب الكبـد الوبـائ  سـ : "مثل

.  مدة اإلصابة بالمره، والحد مخ خطر دخول المستشفب  ذا تم  عطاؤه بسرعة للمريا

انـات؛ ف  اذا السياق، تم تطـوير األدويـة لعـالج ومنـث العـدوا الفيروسـية لـدا األ ـخاي والحيو▪

ات اقتحـا  لتعزيز   از المناعة لمحاربة العدوا، زو منث المستقبالت بحي  ف تستطيث الفيروسـ

.الخاليا السليمة، باإلذافة  لب تقليل كمية الفيروس النشطة ف  الجسم

ــا   ــراء تجــارب ســريرية علــب  ال ــة مضــادات فيروســات لعــالج اإلصــابة ب▪ فيــروس وعليــق، يــتم حاليًّ

ذا وف  اـ. ، ومخ المتوقث ظ ور النتائج ف  وقت فح  مخ خريـ زو  تاء العا  الحال "19-كوفيد"

" نـورث كارولينـا"، عـالم الفيروسـات بجامعـة (Timothy Sheahan" )تيمـو    ـي ا "السياق، صر  

(University of North Carolina) بــ   األدويـة المضــادة للفيروســات التـ  تؤخــذ عـخ طريــ  الفــم ،

فقـط، ولكـخ زيضًـا الحـد "19–كوفيـد "لدي ا القدرة ليس فقط علب تقلـيح مـدة اإلصـابة بفيـروس 

.مخ انتقال العدوا  لب اآلخريخ

"19-كوفيد"محاوالت ثديدة لعقج : األدوية المرادة للفيرو ات

و (world economic forum" )منتلللد  االةتصلللاد العلللالمي"ا لللتعرض المقلللال الصلللادر عللل  
و  لقو تجلارن "19-العلماء يشيرون إلص ةرن االنتااء م  تطلوير دواء لعلقج كوفيلد"بعنوان 

.و موضًحا مد  فعاليتاا"19-كوفيد" ريرية لألدوية المرادة للفيرو ات لعقج
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"19-كوفيد"شركات األدوية توور عكجات فعّالة لو

، بالتعــــاو  مــــث  ــــركة التكنولو يــــا الحيويــــة(Merck" )ميــــرك"تدطــــور  ــــركة األدويــــة األمريكيــــة ▪

ــــــايو ربتكس" ــــــد باك ب ـــــــ (Ridgeback Biotherapeutics)"ري ــــــا يدعــــــرع ب ــــــوبيرافير"، عال ً " مولن

(molnupiravir) سـياتل"، وقد تم تجربتق علب زحـد المرذـب فـ  مدينـة( "Seattle ) األمريكيـة وز بـت

، (Pfizer)"فـايزر"زحـداما مدقـد  مـخ  ـركة ؛خـريخكعـالوة علـب ذلـ ، فـع  انـاك عال ـيخ . فعتاليتـق

، ((Roche" روش"مـخ  نتـاج  ـركت  األدويـة ،(AT-527)واآلخر  عالج ،(PF-07321332)ويدعرع باسم 

.(Atea Pharmaceuticals)" ايتيا فارماسيوتيكالز"و

رية، فعنـد تعمل تل  األدوية عخ طري  التحكم ف  قدرة الفيروس علب التكـا ر داخـل الخاليـا البشـ▪

ب التكــا ر، ، ف يســتطيث اإلنــزيم الــذي ينســ  المــادة الورا يــة الفيروســية علــ"مولنــوبيرافير"زخــذ دواء 

ــث األعــراه ــر وقــت اإلصــابة، ويمن ــدوره يدقلــل مــخ مــدة حمــل المــريا للفيــروس، ويدقإل  واــذا ب

.الخطير، ويحد مخ الوفاة

ـــرا  زظ ـــرت ز  دواء ▪ ـــم   ـــراء دراســـة مبكـــرة علـــب الفل ـــوبيرافير"اتإلـــالًا، ت ـــث" مولن يمكـــخ ز  يمن

وقـد تـم اكتشــاع الإلـيغة الكيميائيـة للــدواء ،"19-كوفيــد"األعـراه المبكـرة النا مــة عـخ فيـروس 

ريــــد باك "و" ميــــرك"األمريكيــــة، وبعــــداا حإلــــلت عليــــق  ــــركتا (Emory)"  يمــــوري"فــــ   امعــــة 

".  بايو ربتكس

مشـارك خـالل 202وزعقب تل  الدراسة بعا التجارب السريرية، بما ف  ذلـ  تجربـة مبكـرة علـب ▪

يــروس قلــل بســرعة مــخ مســتويات الف" مولنــوبيرافير"الربيــث الماذــ ، وزظ ــرت تلــ  التجــارب ز  

، بـ   الشـركة (Robert Davis" )روبـرت ديفـيس"،"ميـرك"المعدي، وصر  الرئيس التنفيذي لشـركة 

مــال تتوقــث الحإلــول علــب بيانــات مــخ تجــارب المرحلــة الثالثــة خــالل األســابيث المقبلــة، مــث احت

 .U.S" ) دارة الغــذاء والـدواء األمريكيـة"السـع   لـب الحإلـول علـب  ذ  اســتخدا  طـارب مـخ ق بـل 

Food and Drug Administration ) قبل ن اية العا  الحال  .

سـات، تجدر اإل ارة،  لب زنق حتب الوقت الرااخ تمت الموافقة علب عقار واحـد فقـط مضـاد للفيرو▪

، ولكخ يتم  عطـاؤه عـخ طريـ  الوريـد للمرذـب "19-كوفيد"لعالج ( remdesivir)، "ريمديسفير"واو 

.الذيخ يعانو  مخ زعراه  ديدة الخطورة، وف يتم استخدامق علب نطاق واسث

ــا، زصــبحت األدويــة المضــادة للفيروســات لعــالج ▪ اآل  موذــث منافســة  رســة؛ " 19-كوفيــد"ختامً

مليـو   رعـة عال يـة 1.7زن ا وافقت علب الحإلول علب نحـو " بايد "، زعلنت  دارة 2021فف  يونيو 

مليــار دوفر زمريكــ ، وفــ  الشــ ر نفســق، 1.2، بتكلفــة "ميــرك"مــخ   ــركة " مولنــوبيرافير"مــخ دواء 

مليـــارات دوفر زمريكيـــة فـــ  البرنـــامج المضـــاد للفيروســـات، 3.2صـــرحت اإلدارة ب ن ـــا ستســـتثمر 

".19-كوفيد"والذي ي دع  لب تطوير مضادات فيروسات لعالج 

Source: Aleccia, J. “A daily pill to treat COVID-19 could be just months away, scientists say”. World economic forum. Sep 28, 2021. 
https://bit.ly/3uA2GIw
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"19-كوفيد"العكقة بين زيادة الوزن والوفاة بفيروس 

ط تدشكل السمنة مشكلة خطيرة يوا   ـا العديـد مـخ األ ـخاي حـول العـالم، وقـد زصـبح الـراب▪

، قــــا  بـــاحثو  مــــخ"19-كوفيـــد"بين ـــا وبـــيخ والوفــــاة واذـــحًا بشــــكل كبيـــر، فمنــــذ بدايـــة  ائحــــة 

ـــو" امعـــة تكســـاس فـــ  " ، (The University of Texas at San Antonio" )ســـا  زنطوني

، بالبحـ  فيمـا  ذا كـا  (University of Wisconsin-Milwaukee" ) امعـة ويسكونسـخ ميلـووك "و

.حول العالم ز  ف" 19-كوفيد"وز  الجسم الزائد مرتبطًا بمعدفت عالية مخ وفيات 

" 19-وفيـدك"دراسة تحلـل افرتبـاط بـيخ وفيـات "  امعة تكساس"ف  اذا السياق، ز را الباحثو  بـ ▪

دولة حول العالم، واعتمدوا ف  ذل  علـب 154مليار ات  خح بالي مخ 5.5والوز  الزائد،  ملت 

. التقنيات المتطورة، والتحليالت اإلحإلائية

كشــــــــــفت النتــــــــــائج الرئيســــــــــة للدراســــــــــة عــــــــــخ و ــــــــــود عالقــــــــــة  يجابيــــــــــة بــــــــــيخ الوفــــــــــاة ▪

دولـة، واـذا افرتبـاط ينطبـ  علـب الـدول التـ  تنتمـ 154وزيادة الوز  لدا السكا  البالغيخ ف  الــ 

.ة اإلناثعمر السكا ، ونسبة كبار السخ، ونسب لب مجموعات دخل مختلفة، وف يت  ر بمتوسط 

"19-كوفيد"درا ة ثديدة تكشف العقةة بي  زيادة الوزن والوفاة بل

و بعنللوان (Medical xpress" )ميللديكال إكسلل ريس"يسللتعرض المقللال الصللادر علل  صللحيفة 
درا ة أثراها و"19-األبحاو تربط بي  زيادة وزن الجسم ومعدل الوفيات الناثمة ع  كوفيد "

".19-دكوفي"مجموعة م  ال احثي  في ثامعة تكساس حول العقةة بي  السمنة والوفاة بل 
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يكشغ مدى خوورة زيادة الوزن" 19-كوفيد"

اي الباحــ  الـرئيس فـ  الدراســة، ب نـق عنــدما يكـو  األ ــخ" حميــد بـالدي"فـ  اـذا الســياق، صـر  ▪

مخ زيادة الـوز  بـيخ % 1الذيخ يعانو  مخ زيادة الوز  بيخ السكا  البالغيخ ف  بلد ما زعلب بنسبة 

فـ  الدولـة " 19-كوفيـد"السكا  البالغيخ ف  دولة زخرا، فمـخ المنطقـ  التنبـؤ بـ   معـدل وفيـات 

.مقارنة بالدولة الثانية% 3.5األولب سيكو  زعلب بنسبة 

ا فـ  بلـد بـق نسـبة منخفضـة نسـبيًّ" 19-كوفيـد"اتإلالًا، مخ غير المر ح ز  يموت الفرد العادي مـخ ▪

سـبة مخ زيادة الوز  بيخ السـكا  البـالغيخ، مـث تسـاوي  ميـث العوامـل األخـرا، مقارنـة ببلـد بـق ن

.عالية نسبيًّا مخ زيادة الوز  بيخ البالغيخ

عـــالوة علـــب ذلـــ ، زكـــد بـــاحثو الدراســـة، ز  الـــوز  الزائـــد للجســـم مـــرتبط بالعديـــد مـــخ األمـــراه ▪

ات المإلــاحبة التــ  يمكــخ ز  تــؤدي  لــب زعــراه  ــديدة الخطــورة والوفــاة؛ حيــ  يمكــخ فذــطراب

؛ وذلـ  نظـرًا أل  الـوز  الزائـد "19-كوفيـد"التمثيل الغذائ ، ز  تسبب زعراذًا خطيرة بعد اإلصابة بـ

ذـافة يمكخ ز  يؤدي  لب انتشار زكبـر للفيـروس داخـل الجسـم، وزيـادة مـدة اإلصـابة بالعـدوا، باإل

. لب زنق قد يزيد مخ نسبة اإلصابة بالفيروس

قيمـيخ ف  المتوسط كانت زكثر فتكًا بالسـكا  البـالغيخ الم" 19-كوفيد"ز   ائحة زذاع الباحثو ، ▪

مكـــخ فـــ  دول العـــالم التـــ  تتميـــز بزيـــادة الـــوز ، كمـــا يعتقـــدو  ز  النتـــائج التـــ  توصـــلوا  لي ـــا ي

اســتخدام ا لــدعم السياســات العامــة الخاصــة بإلــناعة األغذيــة، والحــد مــخ مبيعــات األطعمــة 

.المإلنعة والغنية بالملح والسكر والداو  المشبعة

ة عـخ صر  ب نق مـث تجـاوز عـدد الوفيـات الناتجـ" حميد بالدي"تجدر اإل ارة ف  اذا السياق،  لب ز  ▪

وائح مالييخ  خح، فـع  النتـائج الرئيسـة للدراسـة تـدعو  لـب ذـرورة وذـث لـ4.5نحو " 19-كوفيد"

يـة فورية وفعتالة للحد مخ السمنة وزيادة الوز ، وزوذـح ز  بعـا  ـركات صـناعة المـواد الغذائ

.كمنإلة تسوي  بطرق تؤدي  ميع ا  لب الحد مخ زيادة وز  الجسم" 19-كوفيد"قد اتخذت 

ونسـبة زيـادة الـوز  فـ  مـا يقـرب " 19-كوفيد"ختامًا، يمكخ القول    افرتباط الملحوت بيخ وفيات ▪

مليـارات  ـخح حـول العـالم، 7.5دولة تضم مـا يقـرب مـخ 154مليارات بالي يقيمو  ف  5.5مخ 

.يدعد بمثابة تحذير مخ تعريا المزيد مخ األروا  للخطر

Source: “Research associates excess body weight with COVID-19 mortality”. Medical xpress. Oct 2, 2021. https://bit.ly/2YnvisX
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اتجاهات أسعار الحبوب العالمية: 2021ف  أغ وس 

، حيــ  ارتفعــت زســعار 2021 ـ دت زســعار الحبــوب العالميــة اتجااــات مختلطــة فــ  زغســطس ▪

  زدت القمــح مــث تــداور كفــاق اإلنتــاج بشــكل كبيــر فــ  العديــد مــخ البلــدا  المنتجــة الرئيســة؛ حيــ

يـات الظروع المعاكسة  لب انخفاه الغالت، وانخفاه توقعـات اإلنتـاج فـ  كنـدا وروسـيا والوف

. المتحدة األمريكية، وزادت المخاوع بش    ودة المحاصيل ف  افتحاد األوروب 

، 2020 لـب مـا دو  اإلنتـاج القياسـ  لعـا  2021ومث توقث انخفاه  نتاج القمـح العـالم  فـ  عـا  ▪

ارتفـاع زادت زسعار الإلادرات مخ  ميث المإلادر الرئيسة، فاحتلت فرنسا المرتبة األولب مخ حي 

علـــب % 17.4و17.5، تلي ـــا روســـيا وزوكرانيـــا، حيـــ  زادت األســـعار بنســـبة %18.4األســـعار بنســـبة 

ــوال  فــوق % 47، زي مــا يقــرب مــخ %11.2كمــا ارتفــث ســعر القمــح األمريكــ  القياســ  بنســبة . الت

.2020قيمتق عا  

مرت ومــخ بــيخ الحبــوب الخشــنة، عــززت توقعــات اإلنتــاج المنخفضــة زســعار الشــعير، بينمــا اســت▪

ازل ، زسعار الذرة والذرة الرفيعة ف  افنخفـاه، فيمـا ظلـت زسـعار األرز الدوليـة فـ  مسـاراا التنـ

. مت  رة بالج ود المبذولة لجذب المبيعات وتحركات العملة

2021أ عار الح ون الغذائية في أغسطس : بي  االرتفاع واالنخفاض

و بعنللوان(FAW( )الفللاو" )منلمللة األغذيللة والزراعللة لألمللم المتحللدة"يتنللاول المقللال الصللادر علل  
أ عار الح لون الغذائيلة بلدول العلالم خلقل شلار و "تقرير شاري ع  اتجاهات أ عار الغذاء" 

.عارهاو موضًحا الدول التي شادت ارتفاًعاو وتلك التي شادت انخفاًضا في أ 2021أغسطس 
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، واســتمرت فــ  2021علــب اــذا النحــو، ترا عــت زســعار الــذرة العالميــة بشــكل طفيـــ منــذ يوليــو ▪

وانخفـا مؤ ـر الـذرة األمريكيـة . 2020افتجاه التنازل ، لكن ا ف تزال زعلب بكثير مـخ قيمت ـا عـا  

، بســبب تحســخ %1.9، كمــا انخفضــت زســعار زوكرانيــا، بنســبة 2021فــ  زغســطس % 8.8بنســبة 

. كفاق اإلنتاج والتوقعات بمخر ات قياسية

سـعار وعلب النقيا مخ ذل ، زدا خفا كبير فـ  توقعـات اإلنتـاج وتشـديد اإلمـدادات  لـب رفـث ز▪

بة ، ف  حيخ انخفضت زسعار الذرة الرفيعـة الدوليـة زيضًـا، بنسـ%1.5تإلدير الذرة البرازيلية بنسبة 

، مدفوعـــة بانخفـــاه 2021فـــ  زغســـطس % 11، واســـتقرت زســـعار علــــ الشـــعير بنحـــو 2.5%

.لقمحتوقعات اإلنتاج، خاصة ف  كندا والوفيات المتحدة األمريكية، فضالً عخ ارتفاع زسعار ا

ماذا عن إفريقيا؟

، خاصـة فـ  2021ف   رق  فريقيـا، ارتفعـت زسـعار الحبـوب الخشـنة بشـكل عـا  فـ  زغسـطس ▪

عار زعلـب وكانـت األسـ. الرئيس انخفاذًـا حـادًا/ البلدا  الت  انخفا في ا محإلول الموسم األول

لـدا  ف  اذا السياق، تعززت زسعار الحبوب الخشنة المنتجـة محليًّـا فـ  معظـم ب. 2020مخ عا  

.الساحل اإلفريق  مث تقد  موسم الجفاع

؛ بسـبب وير ث ارتفاع  األسعار زيضًا  لب افذطرابات المستمرة ف  األنشطة واألسواق الزراعيـة▪

فـــ  تشـــاد " تيبســـت "و" فك"انعـــدا  األمـــخ الـــذي طـــال زمـــده فـــ  حـــوه بحيـــرة تشـــاد ومنـــاط  

ــاكو"ومنطقــة  ــا" غورمــاليبت اــذا بجانــب اطــول األمطــار . فــ  وســط الســاحل وز ــزاء مــخ نيجيري

اد الغزيـرة، والـذي زدا  لـب زيـادة مسـتويات األن ـار وحــدوث فيضـانات، ف سـيما فـ  ز ـزاء مـخ تشــ

.  ونيجيريا و مال غرب غانا و نوب بنيخ وغامبيا؛ مما زعاق األنشطة الزراعية

ـــا  لـــب تفـــ▪ اقم وفـــ  غـــرب  فريقيـــا، زدا الطلـــب المحلـــ  القـــوي والظـــروع األمنيـــة المتقلبـــة محليًّ

ــا، والتــ  ظ لــت عنــد افتجااــات التإلــاعدية الموســمية فــ  زســعار الحبــوب الخشــنة المنتجــة محليًّ

. 2020مستويات زعلب بكثير مخ قيمت ا عا  

، وزدا انخفــاه الــواردات فــ  2021فــ  النيجــر، ارتفعــت زســعار الــذرة الرفيعــة فــ  زغســطس و▪

زعقــاب تعليــ  الإلــادرات مــخ بوركينــا فاســو للحفــات علــب  مــدادات زســواق ا، كمــا زدا انخفــاه

الــذرة وفـ  مــال ، وارتفعــت زســعار.  الكميـات المتداولــة مــخ بنــيخ  لـب تفــاقم الزيــادات الموســمية

 ــزاء الرفيعــة بشــكل عــا  فــ  الجنــوب، بينمــا ظلــت مســتقرة ولكــخ عنــد مســتويات عاليــة فــ  األ

زمـا . ةالوسطب والشمالية؛ مما يعكس انخفاه  مدادات السوق موسميًّا واألسواق المضطرب

2021ف  معظم زنحاء بوركينا فاسو، فقد انخفضت األسعار زو ظلـت دو  تغييـر فـ  زغسـطس 

.وكانت زقل علب زساس سنوي؛ مما يعكس  مدادات السوق الكافية

Source: “Monthly Report on Food Price Trends”. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Sep 9, 2021. 
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نمو قوا  الخدمات ف  الدول النامية

حي  نما قطاع   دت العقود الثال ة الماذية، تحوتلًا ايكليًّا  ديدًا ف  اقتإلادات الدول النامية؛▪

، 2019الخــدمات بشــكل زســرع مــخ قطــاع التإلــنيث فــ  العديــد مــخ تلــ  افقتإلــادات، ففــ  عــا  

مـخ العمالـة % 45مخ الناتج المحلـ  اإل مـال ، و % 55استحوذ قطاع الخدمات علب ما متوسطق 

.ف  الدول النامية

ي عالوة علب ذل ، فقـد زسـ م افقتإلـاد الرقمـ  فـ  توسـيث الوصـول  لـب األسـواق، وزيـادة فـر▪

افبتكــار فــ  قطــاع الخــدمات، وقــد زصــبح اــذا القطــاع زيضًــا ذا زاميــة متزايــدة كعامــل تمكــيخ 

لمجموعة واسعة مخ القطاعات األخرا، ولم يعد خيار صانع  السياسـات اـو دعـم الخـدمات زو 

  نمـو التإلنيث، و نما الحإلول علب زفضل استفادة ممكنـة مـخ  مكانـات قطـاع الخـدمات لتحقيـ

.اإلنتا ية والوظائـ

ــا، واــو▪ ــق، يطــر  اــذا الوذــث تســاؤلًا م مًّ اــل يمكــخ لقطــاع الخــدمات ز  يســاعد الــدول : وعلي

المنخفضــة والمتوســطة الــدخل علــب اللحــاق بالــدول ذات الــدخل المرتفــث وزيــادة فــري العمــل

الجيدة؟ 

دور ةطاع الخدمات في ةيادة عملية التنمية في الدول النامية

التنميلة الواعلدة فلي ةطلاع "و بعنلوان (World Bank" )ال نلك اللدولي"أشلار التقريلر الصلادر عل  
إللللص نملللو ةطلللاع الخلللدمات بشلللكل أ لللرع مللل  ةطلللاع التصلللنيع فلللي العديلللد مللل  و"الخلللدمات

.االةتصادات الناميةو األمر الذي ةد ي سام في تحقيق التنمية في تلك الدول
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قوا  الخدمات يُ هم ف  زيادة اإلنتاجية

؛ فالحكومـات "19-كوفيـد"اتإلافً، يدشير التقرير  لب زنق مث بدء تعاف  افقتإلاد العالم  مخ  ائحـة ▪

ري فــ   ميــث زنحــاء العــالم تبحــ  عــخ زفكــار لتعزيــز الديناميكيــة افقتإلــادية وتســريث خلــ  فــ

كـخ العمل، وف  حـيخ ز  بعـا الخـدمات تضـررت بشـكل خـاي فـ  األزمـة افقتإلـادية الحاليـة، ل

توســـيث تجـــارة الخــــدمات يدســـ م فـــ  توســــيث نطـــاق الوصـــول  لــــب األســـواق، وتعزيـــز اعتمــــاد 

ـــد التكنولو يـــا، وتـــدريب العـــامليخ علـــب ترقيـــة الم ـــارات، واســـت داع الخـــدمات التـــ  تـــوفر فوا ئ

.لالقتإلاد الكل 

زظ ــرت البيانــات ز  قطــاع الخــدمات لديــق القــدرة علــب المســاامة فــ  نمــو الســياق ذاتــق، فــ  ▪

ع  ورغم ز   ـركات الخـدمات تختلــ عـخ  ـركات التإلـنيث فـ  الحجـم ورزس المـال، فـ. اإلنتا ية

ماعية فقد زظ رت التحليالت الج. اذه افختالفات ف تحول دو  نمو اإلنتا ية ف  قطاع الخدمات

.ثز   ركات الخدمات ف يزال بعمكان ا زيادة  نتا يت ا بمعدفت مما لة لشركات التإلني

علــب الجانــب اآلخـــر، انــاك  ــدل مفـــاده ز  القطاعــات الفرعيــة للخـــدمات األكثــر  نتا يــة ف تخلـــ ▪

معظــم الوظــائـ، ف ســيما فــ  الــدول ذات الــدخل المــنخفا، وز  اــذه الخــدمات األكثــر  نتا يــة 

دمات تحتاج  لب م ارات زعلـب، ويثيـر اـذا الجـدل المسـتمر زسـللة حـول ذـرورة تحويـل تركيبـة الخـ

، ورفـــث  ـــودة (افســـتفادة مـــخ الحجـــم حيثمـــا زمكـــخ)نحـــو اـــذه األنشـــطة ذات اإلنتا يـــة العاليـــة 

.الخدمات بشكل مثال  بطرق تشمل النساء والعمال ذوي الم ارات األقل

ــالي األاميــة لتشــجيث ال▪ ــا يدعــدُّ زمــرًا ب ــز اعتمــاد التكنولو ي ــب ز  تعزي ــا،  ل خــدمات تجــدر اإل ــارة ان

لعــره مرتفعـة الجـودة والقطاعـات الفرعيـة األخـرا؛ حيـ  تعمـل التكنولو يـا علـب التوفيـ  بـيخ ا

والطلــــب، كمــــا يمكــــخ للعمــــال ذوي الم ــــارات المنخفضــــة افســــتفادة مــــخ تطــــور التكنولو يــــا 

.وس ولة الوصول  لب المعلومات

نمو اإلنتا يـة اتإلالًا، فانتشار التقنيات الرقمية وتعمي  الروابط بيخ القطاعات يعن  ز   مكانات▪

ات وخل  فري العمل الت  يقوداا قطاع الخدمات كخـذة فـ  التوسـث، ويمكـخ لإلـانع  السياسـ

بيانات انا  لـب ز  تحقي  التنمية مخ خالل التركيز علب التجارة والتكنولو يا والتدريب، حي  تدشير ال

.  اإلصالحات ف  اذه المجافت يمكخ ز  تدحدث ت  يرًا كبيرًا

  يقتضـي ا ختامًا، فتدريب العمال والمديريخ لتزويدام بالم ارات المطلوبة، بما ف  ذل  تل  التـ▪

ظ ور رزس المال غير الملموس المكو  مخ المعلومات والمعرفة، سيكو  م مًا، ف سيما فـ 

.القطاعات الفرعية للخدمات عالية الم ارات

Source: Nayyar, G. M, Driemeier. and Elwyn Davies. “The Promise of Services-Led Development”. World Bank group. Sep 15, 
2021. https://bit.ly/3CVwBOr
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األطفال هم األكثر تأةر ا بالحروب والصراعات

، مــؤخرًا تقريــرًا عــخ الوذــث فــ  النيجــر (Amnesty International" )منظمــة العفــو الدوليــة"نشــرت ▪

ـــات  ـــ  لقـــ  مل ـــب األطفـــال؛ حي ـــب العواقـــب المـــدمرة للحـــرب عل ـــق الضـــوء عل ســـلطت مـــخ خالل

ا األ ــخاي حــتف م وفــروا مــخ منــازل م، وتعرذــت افحتياطــات الغذائيــة والما ــية لل جــو ، كمــ

حراء فـ  الإلـ" الدولـة اإلسـالمية"است دفت الجماعات المسلحة ف  اذه المنطقة، مثـل تنظـيم 

.ل متزايد، األطفال بشك"القاعدة"التابعة لتنظيم " نإلرة اإلسال  والمسلميخ"الكبرا، و ماعة 

مدرسـة،  اء ف  التقرير ز  العديد مخ األطفال النيجيرييخ قدتلوا، وحدرموا مـخ فرصـة الـذااب  لـب ال▪

  قيـودًا كما تم تجنيـد الفتيـا  الإلـغار، فيمـا وا  ـت الفتيـات فـ  بعـا المنـاط. وتشردوا قسرًا

.ف  مغادرة المنزل، وف  بعا األحيا ، زد بر  علب الزواج مخ عناصر التنظيمات اإلراابية 

ا تجــدر اإل ــارة انــا،  لــب زنــق فــ  العديــد مــخ منــاط  الإلــراع، يكــو  األطفــال زكثــر الضــحايا تــ  رً▪

 Peace Research)"مع ــد زوســلو ألبحــاث الســال "، قــدر البــاحثو  فــ  2019بــالحروب؛ ففــ  عــا  

Institute Oslo)ز  ما يقرب مخ  لث  زطفال العالم يعيشو  ف  بلد يمزقق الإلراع ، .

تداعيات الحرون  علص األطفال: آ ار نفسية وأخر  اثتماعية

تلدمر الحلرن "و بعنلوان (The conversation" )ذا كونفرزيش "ي سلط المقال الصادر ع  صحيفة 
؛ و الرلوء عللص تلداعيات الحلرون عللص األطفلال والملراهقي "ما الذي يمك  فعلل : حياة األطفال

.قلقحيث تس ب مشكقت صحية وعقلية خطيرةو وتجعلام يعانون با تمرار م  الخوف وال



26

ملركلز اللملعلللومات ودعلم اتلخلاذ اللقلرار اللتلابلع للملجلللس اللوزراء اللملصلري

آةار الحروب على م تقبق األطفال

زكـــد علمـــاء الـــنفس ز  التعـــره للحـــرب ز نـــاء الطفولـــة والمرااقـــة يمكـــخ ز  يســـبب مشـــكالت▪

ز  وز ــاروا فــ  اــذا الإلــدد  لــبصــحية وعقليــة خطيــرة، ويــؤ ر بشــكل ســلب  علــب نمــو الطفــل؛

ي ، الذيخ يش دو  فترة الحرب يعانو  ف  كثير مـخ األحيـا  مـخ زعـراه الإلـدمة والضـاألطفال 

.  والقل ويإلبح لدي م كوابيس مستمرة، ومشكالت ف  التركيز، ومستويات عالية مخ الخوع

،  عــالوة علــب ذلــ ، قــد يــؤدي التعــره المتكــرر للحــرب  لــب اذــطراب مــا بعــد الإلــدمة، وافكتلــاب▪

ســلب  وتغيـرات  ـديدة فـ  الشخإلــية، وغالبًـا مـا يــرتبط اذـطراب مـا بعــد الإلـدمة بالسـلوك ال

.سذد زسرام، والتعبير عخ الغضب بسلوكيات عدوانية تجاه اآلخريخ، واإلدما ، و يذاء النف

راع يمكـخ زكد افقتإلاديو  وعلماء اف تماع ز  النش ة ف  منطقـة متـ  رة بالإلـالسياق ذاتق، ف  ▪

ــيم األطفــال؛ حيــ  تتعــ ــا مــا تعطــل الحــرب تعل ــر مبا ــر، فغالبً ره ز  تضــر األطفــال بشــكل غي

فًـا المدارس لل جو ، ويختف  المعلمو ، وغالبًا ما يدمنـث األطفـال مـخ الـذااب  لـب المدرسـة؛ خو

.مخ التجنيد زو التعره للعنـ

تـ  يقضـي ا اتإلالًا، زبرزت األبحاث األ ر السلب  للتعره للنـزاع مـخ حيـ ؛ تقليـل عـدد السـنوات ال▪

ــر علــب كفــاق ال ــؤ ر بشــكل كبي ــدوراا ت ــ  يرات ب ــاة األطفــال فــ  المدرســة، وقــد  بــت ز  اــذه الت حي

كالت كــذل ،  فاألطفــال المعرذــو  للحــرب يعــانو  مــخ مشــ. المســتقبلية لألطفــال المتضــرريخ

زكبــر فــ  القـــراءة، وبعــد ز  يكبــروا يإلـــبح لــدي م وصــول محـــدود  لــب ســوق العمـــل، كمــا زن ـــم 

كثيـر مـخ يوا  و  صعوبات ف  العثور علب الوظائـ الت  تتطلب م ارات عالية، ويكسبو  زقل ب

.اؤفء األطفال الذيخ لم يتعرذوا للحرب

ــا بشــكل ســلب  علــب اســتقرار الــبال▪ ــؤ ر زيضً د علــب زظ ــر بحــ  كخــر ز  تجنيــد األطفــال يمكــخ ز  ي

راع المــدا القإلــير والطويــل؛ حيــ  يــؤدي تجنيــد الجماعــات المتمــردة لألطفــال  لــب اســتمرار الإلــ

ا لفترة زطـول، فمـخ خـالل تجنيـد األطفـال، يمكـخ للجماعـات المتمـردة زيـادة حجم ـا وقوت ـا؛ ممـ

التـ  يؤدي ف  الن اية  لب  طالـة زمـد الإلـراع، باإلذـافة  لـب ذلـ ، فمـخ المـر ح ز  تتكـرر النزاعـات

.يتم في ا تجنيد األطفال ف  فترات فحقة مخ الزمخ

ة فـ  ختامًا، يمكخ تحسيخ رفااية األطفال مخ خالل  نشاء مناط  كمنـة يمكـن م في ـا المشـارك▪

ز نـاء األنشطة والتواصل اف تماع  والتعلم واللعب؛ حي  تحتـاج المـدارس  لـب الحمايـة والـدعم

فير النــزاع وبعــده، فــعذا تــم  غــالق المــدارس بســبب ال جمــات والت ديــدات العدوانيــة، فينبغــ  تــو

طـــرق بديلـــة لتعلـــيم اـــؤفء األطفـــال، األمـــر الـــذي قـــد يســـ م فـــ  تحقيـــ  حيـــاة طبيعيـــة ل ـــم، 

.وحمايت م مخ التجنيد، والمساعدة علب تعافي م بمجرد خرو  م مخ الجماعات المسلحة

Source: van der Haer, R. "War devastates the lives of children: what the research tells us, and what can be done.". The 
conversation. Sep 28, 2021. https://bit.ly/2Y0v1M7.



للص يعرض هذا القسم أبرز األحداوو والمسلتجداتو والتحلليقت للوضلع المحللي المصلريو وذللك  ع

.مستويات التنمية

اتجاهات محلية
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توةعات بتو ع  وق األثازة اتلكترونية في مصر 

ز  ــزة مــخ المتوقــث ز  يرتفــث  نفــاق األ  ــزة اإللكترونيــة افســت الكية فــ  مإلــر، والتــ  تشــمل▪

ــة وكــاميرات الفيــديو وز  ــزة الإلــوت وال  واتـــ الكمبيــوتر وز  ــزة التلفزيــو  والكــاميرات الرقمي

.مليارات دوفر زمريكية4.8 لب 2021علب زساس سنوي ف  عا  % 4.8المحمولة، بنسبة 

، ولكـخ تـ  ير 2020حافزًا لإلنفاق علب ز  ـزة الكمبيـوتر المحمولـة فـ  عـا  " 19-كوفيد"مثلت  ائحة ▪

كــا  زقــل وذــوحًا فــ  مإلــر مــخ 2021الطلــب علــب ز  ــزة الكمبيــوتر الشخإلــية اعتبــارًا مــخ عــا  

بيًّا معظــم األســواق؛ بســبب قيــود التباعــد اف تمــاع ، واــو اقتإلــاد بــق قطــاع مكتبــ  صــغير نســ

. ومناسب للتحوتل  لب العمل عخ بدعد

عنــدما 2021نتيجـة لـذل ، مــخ المتوقـث ز  يــزداد سـوق ز  ــزة الكمبيـوتر الشخإلــية قـوة فــ  عـا  ▪

ة، ولكــخ تتحســخ الظــروع افقتإلــادية وتإلــبح األســر زكثــر اســتعدادًا إل ــراء عمليــات  ــراء كبيــر

سـتؤدي  لـب " 19-كوفيـد"اناك  انب سـلب  يتمثـل فـ  ز  النـدوب افقتإلـادية النا مـة عـخ  ائحـة 

.بة الوحيدةموقـ زكثر تحفظًا واعتماد المزيد مخ المست لكيخ لل واتـ الذكية باعتباراا الحوس

2021توةعات بنمو  وق اتلكترونيات في مصر:  وليوشنزفيتش 

توقعووات "بعنــوا  ( Fitch Solutions)" سوليو ــنزفيــتش "يتنــاول التقريــر الإلــادر عــخ وكالــة 
ية ف  مإلـر، التوقعات الخاصة بسوق األ  زة اإللكترون، "اإللكترونيات االستهككية ف  مصر

.لةموذحًا زنق سيش د توسعًا ملحوظًا، مدشيرًا  لب العوامل وراء اذه التوقعات المتفائ
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توةعات بنمو ةطاع الصوتيات والمرئيات: 2021في 

؛ نتيجة ت  يـل مشـتريات التلفزيـو 2021  د قطاع الإلوتيات والمرئيات طلبًا منخفضًا ف  عا  ▪

، وكــذل  تــ  ر الســوق بت  يــل "19-كوفيــد"الكبيــرة وغيــر الضــرورية خــالل المرحلــة الحــادة مــخ  ائحــة 

.  بطوفت كرة القد  لألمم اإلفريقية، وكوبا زمريكا لكرة القد ، وزولمبياد طوكيو

 لــب 2021رغــم اــذا، ســيؤدي الجمــث بــيخ افنتعــاش افقتإلــادي واــذه األحــداث الرياذــية فــ  عــا  ▪

بـل كما ز   طالق منإلات األلعاب الجديدة مـخ ق. ظ ور اتجاه قوي لإلنفاق علب ز  زة التلفزيو 

، 2021سيشــ د ترقيـات مــخ ق بـل األســر الميسـورة خــالل عــا  " مايكروسـوفت"و" ســون " ـركات 

.لكخ اذا لخ يكو  اتجاااً  امالً ف  السوق بسبب قيود القدرة علب تحمل التكاليـ

العوامل المحركة لسوق اتلكترونيات في مصر 

علــب ســوق األ  ــزة، "19-كوفيــد"ف يــزال انــاك عــد  يقــيخ بشــ   تــ  ير  ائحــة ": 19-كوفيوود"جا حووة ▪

مــا قــد فعلــب الجانــب الســلب ، انــاك احتماليــة لحــدوث نــدوب اقتإلــادية محليــة نتيجــة الجائحــة؛ م

.  يعن  استمرار ارتفاع معدفت افدخار افحترازي

  اإل مـال  مخ المتوقث ز  يرتفث نإليب الفرد مخ الناتج المحلـ: نصيب الفرد من الناتج المحل ▪

دوفرات زمريكيَّـة، 5.279،  لـب 2025-2021ف  الفتـرة % 7.9ف  مإلر بمعدل نمو سنوي مركب قدره 

مقارنـة بعـا  2025ف  عـا  % 46واو اتجاه سيرفث نإليب الفرد مخ   مال  الناتج المحل  بنسبة 

ــا لزيــادة زحجــا  األ  ــزة ذات. 20201 وســيعن  ذلــ  علــب المــدا المتوســط ســوقًا متميــزة وفرصً

ــة، وز  ــزة التلفزيــو  ذات الشا ــات المســطحة ، ال ــامش األعلــب بمــا فــ  ذلــ  ال واتـــ الذكي

تتبنب وسـ.  وز  زة الكمبيوتر المخإلإلة لأللعاب، وز  زة الكمبيوتر المحمولة، واأل  زة اللوحية

، علــب األسـر الميسـورة فــ  اـذا الإلــدد، عـادات اسـت الكية مما لــة لألسـواق النا ــلة والمتقدمـة

.  سبيل المثال استخدا  افئتما  لدعم  راء األ  زة ذات التذاكر الكبيرة

ـــا مـــ: توووووير البنيوووة التحتيوووة▪ خ العوامـــل ســـتكو  التحســـينات علـــب البنيـــة التحتيـــة الداعمـــة زيضً

ت المحليــة اإليجابيـة لتطــوير الســوق مــخ خــالل افســتثمارات التـ  يــتم   راؤاــا فــ   ــبكات البيانــا

ث بالتجزئـــة والتوصـــيل الـــدول  ومراكـــز البيانـــات، وسيســـاعد تطـــوير البنيـــة التحتيـــة الرســـمية للبيـــ

.واللو ستيات خارج المناط  الحضرية الرئيسة زيضًا علب عمل السوق بكفاءة زكبر

. طريقـة  ديـدةستمثل وسيلة م مة للبائعيخ للوصول  لب المسـت لكيخ ب: التجارة اإللكترونية▪

ورغــم اقتإلــاراا علــب مجموعــة مــخ األســر األكثــر  ــراءً فــ  مإلــر، فــع  البــائعيخ سيســت دفو 

، وسـماعات التوسث ف  اعتماد منتجات  ديدة مثل الساعات الذكية، وز  زة تتبث اللياقة البدنيـة

فزيـو  زو ز  ـزة األذ  الالسلكية الت  تتمتث بقدرة نمو زكبر بكثير مخ ال واتـ الذكية زو ز  زة التل

.الكمبيوتر
Source: "Egypt Consumer Electronics Forecast.", Fitch Solutions, Sep 27, 2021
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"دب 2020إك بو "ف  معرض انوكق مصر تشارك 

لينت ـ  فـ 2021مـخ سـبتمبر 30، فـ  الــ (Expo 2020 Dubai" )دبـ 2020 كسـبو "انطل  معـره ▪

يخ  لـب ، واو زكبر منتدا  قاف  ف  العالم، حي  يسـتقطب ماليـيخ الـزوار والسـائح 2022مارس31

دولــة، ومنظمــة دوليــة، 190ز نحتــق ومعارذــق وفعالياتــق الثقافيــة الدوليــة، ويشــارك بــق زكثــر مــخ 

.و ركات قطاع خاي، ومؤسسات تعليمية

، بجنا  يضم عناصر مخ الحضارة الفرعونيـة القديمـة" دب 2020 كسبو "تشارك مإلر ف  معره ▪

ات، وتـم والمدخل الرئيس للجنا  عبارة عـخ بوابـة مبنيـة علـب  ـكل مثلـ  تحـاك  تإلـميم األارامـ

رية منطقة داخل الجنا  المإلري؛ لتجسيد فترات مختلفة مخ الحضارة المإلـ14تشكيل زكثر مخ 

. القديمة

ت ـــدع مإلـــر مـــخ المشـــاركة فـــ  المعـــره  لـــب  ـــذب الســـائحيخ مـــخ الخلـــيج العربـــ ، وخاصـــة ▪

يج مـخ اإلماراتييخ، وتعـريف م بـالمواقث األ ريـة والمتـاحـ القديمـة فـ  مإلـر؛ حيـ  تعـد دول الخلـ

. زام الدول الت  تعتمد علي ا السياحة المإلرية

" 2020إكس و "مصر تشارك في معرض : لتنمية السياحة

مصر تر ل ةطًعا أ ريلة إللص "و بعنوان (Al-Monitor" )المونيتور"أكد المقال الصادر ع  صحيفة 
اللذي يقلام " 2020إكسل و "و أن مصر تخطط لق لتفادة مل  معلرض "بدبي2020معرض إكس و 

.   في دولة اتمارات العربية المتحدةو م  خقل ثذن وتشجيع السائحي  وخاصة اتماراتيي
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"   دب 2020إك بو "األنشوة المصرية ف  معرض 

ة، ف  الجنـا  المإلـري، يشـمل المعـره مجموعـة مـخ الإلـور واألفـال  التـ  تـروج للمواقـث األ ريـ▪

ـــب مجموعـــة مـــخ اللوحـــات والتإلـــميمات والرســـومات  ـــر، باإلذـــافة  ل والمتحــــ المإلـــري الكبي

.الترويجية باستخدا  التما يل المإلرية القديمة، ورموز الكتابة ال يروغليفية

ــم  رســال ▪ ــة بســقارة بم" تــابوت بســماتي "وقــد ت ــذي تــم اكتشــافق فــ  المنطقــة األ ري حافظــة ال

 لب المعره؛ لجذب السيا  العرب واأل انب؛ لزيـارة المعابـد والمتـاحـ 2020زكتوبر 4الجيزة ف  

. والمناط  األ رية

حف  ، فـ  بيـا  صـ"سـ ب ب جـت"ف  اذا السياق، صـرحت المتحد ـة باسـم وزارة اآل ـار والسـياحة ▪

الحجــــري فــــ " بســــماتي "، بــــ   مإلــــر تســــعب مــــخ خــــالل عــــره تــــابوت 2021ســــبتمبر25يــــو  

مـــة  لـــب التـــرويج للســـياحة، و بـــراز التميـــز الثقـــاف  للـــبالد وحضـــارت ا القدي" دبـــ 2020 كســـبو "

ات والعريقـــة، وتتوقـــث الـــوزارة ز  يســـاعد عـــره التـــابوت فـــ   ـــذب انتبـــاه العـــالم  لـــب افكتشـــاف

ريـــة، المإلـــرية الحديثـــة، وحـــ  النـــاس  لـــب القـــدو  لمإلـــر وافســـتمتاع بـــالمواقث الســـياحية واأل 

.ومعرفة المزيد عخ الحضارة المإلرية القديمة

؛ حي  زعلنـت وزارة اآل ـار المإلـرية "دب 2020 كسبو "لم تكتـ مإلر بعرسال التابوت الفرعون   لب ▪

لملـ  سبتمبر ز  الجنا  المإلري ف  المعره سيشمل نسـخًا طبـ  األصـل مـخ تمثـال ا23ف  

، وقناعــق الـــذاب ، وتابوتــق الحجــري، وكرســـ  المناســبات الخـــاي بــق، وكرســـ "تــوت عــن  كمـــو "

.العرش الذاب 

ا، تجدر اإل ارة انا،  لب ز  مإلر حإللت علب  نـا  ذـخم مـخ الدر ـة األولـب مقارنـة بالـدول األخـر▪

ول ـــا موقـــث رائـــث فـــ  المعـــره، ومـــخ المتوقـــث ز  يـــزوره خمســـة وعشـــرو  مليـــو  زائـــر، وقـــد 

ثـر مـخ عـاميخ، خإلإلت الحكومة فريقًا محترفًا للتحضير للجنا  المإلري؛ حي  تم التحضير لق ألك

معـره، وقد زار الجنا  المإلري عشـرة كفع زائـر فـ  المرحلـة التجريبيـة قبـل اففتتـا  الرسـم  لل

مــخ الشخإلــيات البــارزة ورؤســاء 242واــذا يثبــت نجاحــق فــ   ــذب الــزوار، ومــخ المتوقــث ز  يــزور 

ضـارة الدول والفنانيخ والمشـااير الجنـا  المإلـري، األمـر الـذي سيسـاعد فـ  تعريــ العـالم بالح

.  المإلرية

مـخ   مـال  عـدد السـائحيخ الـذيخ 20%ختامًا، فالسياحة العربية م مة للغاية لمإلر وتمثـل نحـو ▪

2020و  كسـب"يزورو  البالد كل عا ، وقد وذعت الحكومة المإلرية خطة لتحقي  زكبر فائدة مـخ 

مــة مــخ خــالل عــره زفــال  ترويجيــة للمواقــث الســياحية فــ  مإلــر، وتعريـــ الزائــريخ بالقي" دبــ 

.التاريخية لآل ار المإلرية

Source: Mikhail, G. "Egypt sends display of artifacts to Dubai's Expo 2020.", Al-Monitor, Sep 30, 2021.
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.  القزمة لق تفادة م  هذه التجارن

خبرات دولية
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مرض خوير البد من مواجهته: سمنة األطفال

مليـو  طفـل دو  41، ف نـاك World Health organization)" )منظمـة الإلـحة العالميـة"وفقـا لــ▪

ــل ســت  ــب مســتوا العــالم، وقب ــوز  زو الســمنة عل ــادة ال ســخ الخامســة يعــانو  بالفعــل مــخ زي

ـــة 5مـــخ كـــل 1ســـنوات، كـــا  مـــا يقـــرب مـــخ  " ســـينايوك "زطفـــال فـــ  ســـخ الخامســـة فـــ  مدين

(Seinäjoki )ز الفنلنديــة يعــانو  مــخ زيــادة الــوز  زو الســمنة، حيــ  لــم تكــخ  ميــث المــدارس ومراكــ

. الرعاية الن ارية تقد  طعامًا مغذيًّا وزنشطة بدنية كافية

 ـا ف  ظل اذه األوذاع، وذـعت المدينـة برنامجًـا لمكافحـة السـمنة، كمـا عملـت دائـرة الإلـحة ب▪

ديم مث مراكز رعاية األطفـال، والمـدارس، وزقسـا  التغذيـة والترفيـق والتخطـيط الحضـري علـب تقـ

الـذيخ  ميث الخدمات التـ  تحـافه علـب صـحة األطفـال، ونتيجـة لـذل ، انخفضـت نسـبة األطفـال

.  يعانو  مخ زيادة الوز  زو السمنة ف  سخ الخامسة  لب النإلـ

ف ــم رغــم اــذا، فــع  تلــ  النتــائج لــم تحــدث بــيخ عشــية وذــحااا، فقــد اســتغرق األمــر وقتًــا حتــب ت▪

، وحتــب  ميــث الج ــات المختلفــة كيفيــة تــ  ير كــل من ــا علــب الإلــحة، والــدور الــذي ينبغــ  ز  تؤديــق

.تمكنت مخ تطبي  السياسات الالزمة لموا  ة السمنة علب مختلـ المستويات

كيف تغل ف فنلندا علص مرض السمنة عند األطفال؟

نة المنتشلر الفنلندية في مواثاة مرض السلم"  ينايوكي"يتناول العرض التالي تجربة مدينة 
 لللر بلللي  األطفلللال فلللي فنلنلللدا؛ بسللل ب علللادات األكلللل غيلللر الصلللحيةو وةللللة النشلللا  ال لللدنيو ع

الصللحية ا لتعراض ال رنللامل الللذي ات عتلل  المدينللةو والللذي ركللز علللص اللياةللة ال دنيللةو والتغذيللة
.بالمدارس
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لمكافحة سمنة األطفال" سينايوك "سياسات 

   ميـث تعمل فنلندا علب تكريس قانو  الرعاية الإلحية الخـاي ب ـا فـ: قانون الرعاية الصحية▪

ذا ،  وذلـ  إلدمـاج الإلـحة فـ   ميـث مجـافت صـنث القـرار، وفـ  اـ"سـينايوك "المد ، مثل مدينـة 

يـذ العديـد السياق، قا  قطاع التخطيط الحضري ف  المدينـة بتحسـيخ المالعـب المدرسـية، وتنف

.مخ األنشطة البدنية والترفي ية ف  المدارس

فـال والمـد  األخـرا المشـورة الإلـحية المجانيـة لجميـث األط" سـينايوك "عالوة علـب ذلـ ، تقـد  ▪

الإلـادر بمو ـب قـانو  الرعايـة الإلـحية فـ  338))وزسرام، وذل  وفقًا للمرسـو  الحكـوم  رقـم 

مزيـد ، وبدو  اذا المرسو ، كانت العديد مخ المد  تفتقر  لب الموارد الالزمة لتوظيــ ال2011عا  

.مخ ممرذات وزطباء الإلحة العامة لتحسيخ صحة األطفال

 The National Institute of Health)“المع ـد الـوطن  للإلـحة والرعايـة"ف  ذات السياق، يساعد ▪

and Welfare)ذ ، التــــابث لــــوزارة الشــــؤو  اف تماعيــــة والإلــــحة الفنلنديــــة، البلــــديات فــــ  تنفيــــ

السياســــات الوطنيــــة، مثــــل قــــانو  الرعايــــة الإلــــحية؛ حيــــ  يمكــــخ للبلــــديات مشــــاركة زفضــــل

لإلـحة فـ  ا"الممارسات الإلـحية، وحضـور التـدريبات علـب تنفيـذ التشـريعات، وذلـ  تنفيـذًا لـن ج 

.الذي تتبعق الدولة( Health In All Policies" ) ميث السياسات

اتإلـــالًا، يـــتم تـــدريب الم نيـــيخ الإلـــحييخ، وواذــــع  السياســـات فـــ  معااـــد الإلـــحة العامــــة▪

ة فـ  الإلـح"والجامعات والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية والدولية لتطبي  ن ج 

.وتعليمق"  ميث السياسات

عملـــت مراكـــز التغذيـــة مـــث مراكـــز الرعايـــة الن اريـــة والمـــدارس : االهتمووواا بالوجبوووات الصوووحية▪

فوفقًـا . يةللتخلح مخ الو بات الخفيفة واألطعمة الغنية بالسكريات، وتقديم و بات غداء صح

 The Finnish National Nutrition)" مجلــس التغذيــة الــوطن  الفنلنــدي"لإلر ــادات الغذائيــة لـــ

Council)  لمدارس تقديم و بات غداء مجانية وصحية لكل طالبل، ينبغ.

ســكرية كــذل  قــدمت فنلنــدا توصــيات لتقليــل الوصــول  لــب الو بــات الخفيفــة والمشــروبات ال▪

علـب والغنية بالـداو  فـ  زمـاكخ بيـث األطعمـة بالمـدارس، باإلذـافة  لـب ذلـ  تـم فـره ذـرائب

ــة، واآليــس كــريم بمعــدفت زعلــب فــ   ميــث زنحــ ــات، والشــوكوفتق، والمشــروبات الغازي اء الحلوي

.البالد

درســة يدطلــب مـخ البلـديات فــ  فنلنـدا ذــما  قيـا  الممرذـات فــ  كـل م:الفحوصوات الصوحية▪

ــث الطــالب، وتقــديم المشــورة الشخإلــية بشــ ــة لجمي ــع راء فحوصــات صــحية ســنوية مجاني    ب

.الإلحة العقلية، واألكل الإلح ، واللياقة البدنية
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ــة األســرة ▪ ومــخ خــالل اــذه الخــدمات، يمكــخ لممرذــات المــدارس مراقبــة صــحة الطفــل ورفااي

ميـة فـ  ب كمل ا، بما يتوافـ  مـث السياسـات الوطنيـة التـ  تفـره ز  تقـد  المـدارس دروسًـا  لزا

.التثقيـ الإلح ، والتربية البدنية، والتغذية، ودروس الطب 

" نيفــــوف"وتجــــدر اإل ــــارة فــــ  اــــذا الإلــــدد  لــــب ز  المؤسســــة الفنلنديــــة لإلــــحة األ  والطفــــل ▪

(Neuvola)ذ ، والتــ  تقــد  استشــارات مجانيــة ومنتظمــة حــول نمــط حيــاة األطفــال والعــائالت منــ

.عا ، تدعد زساسًا قويًّا لمحاربة السمنة لدا األطفال100

يتمتــث ختامًـا، فقـد ز بــت نظـا  المــدارس الفنلنديـة زنـق مفيــد  ـدًا فــ  الوقايـة مـخ الســمنة؛ حيـ ▪

لفإلــول المعلمـو  بحريـة   ـراء تجــارب تربويـة تدعـزز الإلــحة، مثـل القيـا  بالتمــاريخ البدنيـة داخـل ا

الدراســية العاديــة، زو التــدريس فــ  ال ــواء الطلـــ ، زو حظــر الطــاوفت والكراســ  فــ  الفإلـــول

.  الدراسية

Sources: “Finland curbs childhood obesity by integrating health in all policies”. World Health organization. Feb 14, 2015. 
Ewert, B. “A Gallic Village that Bucked the Trend of Childhood Obesity: Report on a Study Trip to Seinäjoki”. Hypotheses. Jun 13, 
2017.



38

للةمقتطفللللللللللللللللات تنمويلللللللللللللل

زيادة معدالت األمن الغذا   ف  الصين

نقــح (Food and Agriculture Organization, FAO)" الفــاو"منظمــة األغذيــة والزراعــة، "تدعــرتع ▪

نـب مـخ التغذية علب زنَّـق عـد  قـدرة الفـرد علـب الحإلـول علـب مـا يكفـ  مـخ الغـذاء لتلبيـة الحـد األد

.متطلبات الطاقة الغذائية لمدة عا ، واو مؤ ر رئيس للجوع المزمخ

غذيـة ، فقد انخفا معدل السكا  الذيخ يعانو  مـخ نقـح الت"منظمة األغذية والزراعة"ووفقًا لـ▪

، وقـد حـدث اـذا افنخفـاه  نبًـا  لـب 2017فـ  عـا  % 8.6 لـب 2000فـ  عـا  % 16.2ف  الإليخ مـخ 

ــا خــالل الفتــرة 9460دوفرًا فقــط  لــب 330 نــب مــث ارتفــاع دخــل الفــرد الســنوي مــخ  دوفرًا زمريكيًّ

.نفس ا

عـانو  وكـا  للنمـو افقتإلـادي السـريث فـ  الإلـيخ دور رئـيس فـ  انخفـاه عـدد السـكا  الـذيخ ي▪

ديـد مــخ مـخ نقـح التغذيـة، لكـخ األمــر لـم يحـدث نتيجـة النمـو افقتإلــادي فقـط، ولكـخ نتيجـة للع

.السياسات الت  اتخذت ا بكيخ تاريخيًّا وحتب اليو  علب مختلـ المستويات

مسار الصي  نحو تحقيق األم  الغذائي

خلذتاا بالذا يتناول العرض التالي تجربة الصي  في تحقيق األم  الغلذائيو والسيا لات التلي ات
قيللق األملل  المسللارو والنتللائل التللي ترت للف علياللاو والتللي باتللف بموث اللا بكللي  دولللة رائللدة فللي تح

ا ورئيًسا لألم  القومي .الغذائي لمواطنيااو باعت اره شرًطا أ ا يًّ
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سياسات الصين لتعزيز األمن الغذا  

تــاج الغــذاء ســعت الإلــيخ تاريخيًّــا  لــب تحقيــ  افكتفــاء الــذات  فــ   ن: تحقيوول االكتفوواء الووذات ▪

الـذات  ، زصدرت الحكومة الإلينية ورقة بيضاء تسـت دع تحقيـ  افكتفـاء1996المحل ؛ فف  عا  

، وقــد ارتفــث اإلنتــاج المحلــ  للإلــيخ فــ  %95للحبــوب، بمــا فــ  ذلــ  األرز والقمــح والــذرة، بنســبة 

.زغلب األحيا  لتلبية الطلب المتزايد للبالد

مليـار دوفر زمريكـ   لـب 14ونظرًا لالعتماد المتزايد للإليخ علب الواردات الغذائيـة، والتـ  نمـت مـخ ▪

، فــ  الوقــت الــذي زادت فيــق الإلــادرات 2017و 2003مليــارات دوفر زمريكــ  فــ  الفتــرة مــخ 104.6

ــة مــخ  مليــار دوفر زمريكــ  فقــط خــالل الفتــرة نفســ ا، 59.6مليــار دوفر زمريكــ   لــب 20.2الغذائي

.و دت الإليخ نفس ا تعان  بشكل متزايد مخ عجز ف  تجارة المواد الغذائية

لنــ ، فــ  وعليــق، قامــت بكــيخ بععــادة صــياغة اســتراتيجيت ا لالكتفــاء الــذات  مــخ الغــذاء بشــكل ع▪

؛ حيــ  زقــر القــادة الإلــينيو  ب نــق ســيتعيخ 2013مــؤتمر العمــل الريفــ  المركــزي الســنوي فــ  عــا  

ـــ  مــخ مــخ ز ــل تلبيــة احتيا ــات األ" الــواردات المعتدلــة"علــب الــبالد اســتكمال  مــدادات ا المحليــة ب

.الغذائ 

لســالمة ز ـرت الحكومـة الإلـينية تعــديالت كبيـرة علـب القـانو  الـوطن : القووانين والتشوريعات▪

ومـة لتشديد لوائح سـالمة األغذيـة وتعزيـز اإلنفـاذ، كمـا عملـت كـلح مـخ الحك2015األغذية ف  عا  

ر فـ  األمـخ والشركات الإلينية علـب اسـتيعاب  ـ ية الـبالد المتغيـرة وافسـتجابة ألو ـق القإلـو

.الغذائ  للبالد

، دفعــت 2018تقــد  بكــيخ  عانــات كبيــرة لتعزيــز الإلــناعات الزراعيــة؛ ففــ  عــا  : الوودعم الحكوووم ▪

مـــا يقـــرب مـــخ ذـــعـ مـــا دفعـــق افتحـــاد -مليـــارات دوفر زمريكـــ  لإلعانـــات الزراعيـــة 206الإلـــيخ 

مليـار 44)ونحو خمسة زذعاع الوفيـات المتحـدة األمريكيـة ( مليارات دوفر زمريك 110)األوروب  

(.دوفر زمريك 

ميـث اتخذت الحكومة الإلينية العديد مخ اإل راءات المإلممة لموا  ة  : تعزيز اإلنتاو الزراع ▪

نيو  زيضًـا كما زولب القـادة الإلـي. ز كال التحديات الت  توا ق األمخ الغذائ  والتنمية المستدامة

ــبالد مــخ خــالل المحاصــيل المعدلــة ورا يًّــ ــز اإلنتــاج الزراعــ  لل ــا متزايــدًا بشــ   تعزي ا، وقــد ااتمامً

ــا تقييمــات الســالمة الحيويــة الإلــينية فــ   ينــاير ا تــازت زنــواع الــذرة وفــول الإلــويا المعدلــة ورا يًّ

.  ، وا  خطوة رئيسة نحو تسوي  المحاصيل المعدلة ورا يًّا ف  الإليخ2020

ومــــخ  انب ــــا، ســــعت الشــــركات الإلــــينية  لــــب موا  ــــة صــــعوبات اإلنتــــاج المحلــــ  مــــخ خــــالل ▪

ــرة مــخ عــا   ــرة فــ  األصــول القائمــة علــب الزراعــة فــ  الخــارج، ففــ  الفت 2000افســتثمارات الكبي

ــر 3.2، ا ــترت الإلــيخ نحــو 2018و  ــار مــخ األراذــ  فــ  الخــارج؛ ممــا يجعل ــا رابــث زكب ماليــيخ اكت

. يزيامشترٍ ف  العالم، بعد الوفيات المتحدة األمريكية و م ورية الكونغو الديمقراطية ومال
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سياسات الصين لتعزيز األمن الغذا   تؤت  ةمارها المرجوة

مكنت بكـيخ ت سيسًا علب ما سب ، زصبحت الإليخ تمثل ربث   مال   نتاج الغذاء العالم ؛ حي  ت▪

مـخ مخ افعتماد علب نفس ا ف  ت ميخ  مـدادات ا الغذائيـة، ولـم يعـد لـدا األفـراد مـا يكفـ  فقـط

نقـح الطعا ، ولكخ زيضًا مجموعة زكبر مخ الخيارات مقارنة بالساب  الذي عانب فيـق األفـراد مـخ

.التغذية

خ  يظــل نإلــيب الفــرد مــخ النــاتج الغــذائ  فــ  الإلــيخ زعلــب مــ:النمووو المووورد فوو  إنتوواو الغووذاء▪

كجـم؛ حيـ  470العالم ؛ حي  بلي نإليب الفرد مخ  نتاج الغذاء فـ  الإلـيخ حاليًّـا نحـو المتوسط 

عنــدما نشــرت الإلــيخ زول كتــاب زبــيا عــخ الغــذاء، 1996كجــم منــذ عــا  414مــخ % 14زاد بنســبة 

.  ، عندما ت سست  م ورية الإليخ الشعبية1949كيلو  رامات ف  عا  209مخ % 126وبنسبة 

ماليـيخ 610، بلـي  نتـاج الإلـيخ للحبـوب 2018ف  عـا  : تحقيل االكتفاء الذات  ف  توريد الحبوب▪

مليــو  طــخ 160مــخ   مــال   نتــاج الغــذاء فــ  العــالم، وزاد بمقــدار % 90طــخ؛ ممــا يمثــل زكثــر مــخ 

مـــخ احتيا ات ـــا الخاصـــة مـــخ الحبـــوب؛ ممـــا يضـــث % 95، وتـــوفر الإلـــيخ حاليًّـــا 1996مقارنـــة بعـــا  

ـــا للحفـــات علـــب األمـــخ الغـــذائ  الـــوطن ، وتعزيـــز التنميـــة اف تماعيـــة وافقت ـــا متينً إلـــادية، زساسً

.  والحفات علب السال  وافستقرار علب المدا البعيد

الإليخ؛ فف  تم تحدي  عملية تخزيخ األغذية بشكل كبير ف :زيادة القدرة االحتياطية الغذا ية▪

ــة 2018عــا   ــة لمخــاز  الحبــوب المؤال مليــو  طــخ، والمســتودعات 670، بلغــت الطاقــة التخزيني

. 1996مقارنـة بعـا  % 31.9مليو  طخ، ونمت سعة المستودعات الفعَّالـة بنسـبة 240البسيطة 

قديمـة؛ ممـا كما قامت الإليخ ببناء مراف  تخزيخ حبوب حديثة لتخزيخ الحبوب وتجديد المرافـ  ال

.  زاد مخ سعة التخزيخ

 National Health)“لجنـة الإلـحة الوطنيـة"تظ ر البيانات الإلـادرة عـخ :تح ين تغذية ال كان▪

Commission) يخ اـو است الك الطاقـة اليـوم  للشـخح العـادي فـ  الإلـالإلينية  ز َّ متوسط

301 ـم و 80 ـم و 65سعرة حرارية، وز َّ كمية البروتيخ والداو  والكربوايـدرات المطلوبـة 2172

يـة، مــث  ـم علـب التـوال ، وعليـق، يتمتـث المواطنـو  الإلــينيو  بعمـدادات كافيـة مـخ الطاقـة الغذائ

بوايــدرات البروتينــات والــداو  والكر-تنــاول كميــة كافيــة مــخ العناصــر الغذائيــة الرئيســة الثال ــة 

.عالية الجودة

لفقـر بشـكل تحسنت تغذية الفلات الرئيسة الت  تعان  مـخ ا:القضاء على الفقر والجو : وزخيرًا▪

يـة ، بلي نإليب الفرد مـخ الـدخل المتـا  لسـكا  المنـاط  الريف2018ملحوت ف  الإليخ؛ فف  عا  

نقطـة ملويـة عـخ المنـاط  الريفيـة بشـكل عـا ، وقـد 1.7يوانًا، بزيادة فعليـة قـدراا 10371الفقيرة 

.مكنت اذه الزيادة ف  الدخل المناط  الفقيرة مخ الحإلول علب المزيد مخ الغذاء

Sources: "How Is China Feeding Its Population of 1.4 Billion?.", China Power Project, Aug 26, 2020. 
"Food Security in China.", china daily, Oct 15, 2019. 
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.واتدارةو والتكنولوثياو وغيرها

مفاهيم تنموية
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ن ذة ع  المفاوم

اـــ  فــرع مـــخ فـــروع المحاســـبة ي ـــتم بتحديـــد ( Managerial Accounting" )المحاســبة اإلداريـــة"▪

ديريخ وقياس وتحليـل وتفسـير المعلومـات المحاسـبية بحيـ  يمكـخ اسـتخدام ا لمسـاعدة المـ

.علب اتخاذ قرارات تشغيلية مستنيرة

معــامالت التــ  تركــز بشــكل رئــيس علــب التنســي  واإلبــال  عــخ الوعلــب عكــس المحاســبة الماليــة▪

اإلداريـة ، فـع  المحاسـبة(مثـل المسـتثمريخ والمقرذـيخ)المالية للشـركة  لـب الج ـات الخار يـة 

.تركز  علب التقارير الداخلية للمساعدة ف  صنث القرار

ز ـــل يحتــاج المحاســـبو  اإلداريـــو   لــب تحليـــل األحـــداث المختلفـــة والمقــاييس التشـــغيلية مـــخ▪

ــة صــ ــدة يمكــخ إلدارة الشــركة افســتفادة من ــا فــ  عملي ــب معلومــات مفي ــات  ل نث تر مــة البيان

ركة مـخ وعليق، ت دع المحاسبة اإلدارية  لب توفير معلومات مفإلـلة بشـ   عمليـات الشـ. القرار

.خالل تحليل كل خط فردي مخ المنتجات، ونشاطق التشغيل 

المحا  ة اتدارية

و وهللي عمليللة (Managerial Accounting)يتنللاول العللرض التللالي مفاللوم  المحا لل ة اتداريللة 
وال يانلات إعداد الحسابات والتقارير اتدارية التي توفر المعلومات الماليلة واتحصلائية الدةيقلة

رة األ ا للية للمللديري  والعللاملي  داخللل المنلمللةو والتللي تمكللنام ملل  اتخللاذ القللرارات ةصللي
. األثل
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تقنيات المحا  ة اتدارية

ـــب مجموعـــة متنوعـــة مـــخ األســـاليب ▪ ـــة عل ـــ  زاـــداف ا، تعتمـــد المحاســـبة اإلداري مـــخ ز ـــل تحقي

:المختلفة، بما ف  ذل  ما يل 

بالمزايـا اإلذـافية لتحسـيخ-فـ  المقـا  األول-يتعلـ  (: Margin analysis" )تحليوق الهوام "▪

تضــمخ اإلنتــاج، ويدعــدُّ تحليــل ال ــامش زحــد زاــم التقنيــات األساســية فــ  المحاســبة اإلداريــة، وي

.  حساب نقطة التعادل الت  تحدد مزيج المبيعات األمثل لمنتجات الشركة

ـــل خطـــوط  نتـــاج الشـــركة افختناقـــات : (Constraint analysis" )تحليوووق القيوووود"▪ يدحـــدد تحلي

ليــد الرئيســة، وزو ــق القإلــور الناتجــة عــخ اــذه افختناقــات، وت  يراــا علــب قــدرة الشــركة علــب تو

.اإليرادات واألربا 

ــة فتخــاذ : (Capital budgeting" )الميزانيووة الرأسوومالية"▪ ت ــتم بتحليــل المعلومــات المطلوب

ـــة الرزســـمالية، ي. القـــرارات الالزمـــة المتعلقـــة بالنفقـــات الرزســـمالية ـــل الميزاني قـــو  وفـــ  تحلي

معــدل "، و(Net Present Value, NPV" )صــاف  القيمـة الحاليـة"المحاسـبو  اإلداريـو  بحسـاب 

؛ لمسـاعدة المـديريخ علـب اتخـاذ قـرارات بشـ   (Internal Rate Of Return, IRR)"العائـد الـداخل 

.الميزانية الرزسمالية الجديدة

ــ: تقيوويم المخووزون وتقوودير تكلفووة المنووتج▪ ــد وتحليــل التكــاليـ الفعلي ة المرتبطــة يشــمل تحدي

ـــا حســـاب النفقـــات العامـــة  ـــة عمومً بمنتجـــات الشـــركة ومخزون ـــا، كمـــا تتضـــمخ تلـــ  العملي

.  ائث المباعةوتخإليإل ا، باإلذافة  لب تقييم التكاليـ المبا رة المتعلقة بتكلفة البض

لًا عــخ ي ــتم بتحديــد زنمــاط واتجااــات تكــاليـ المنــتج، فضــ: تحليووق االتجاهووات والتنبووؤ بهووا▪

.التعرع علب الفروق غير العادية بيخ القيم الحقيقية والمتوقعة وزسباب اذه الفروق

بإلـــفة عامــــة يمكــــخ القـــول    المحاســــبة اإلداريــــة فعَّالـــة للغايــــة فــــ  بيلـــات العمــــل  ــــديدة▪

 ســاليب التنافســية، والتــ  يلــز  في ــا اتخــاذ قــرارات ســريعة، ســواء كانــت تلــ  القــرارات تتعلــ  ب

. المبيعات زو الميزانية زو  دارة التدفقات النقدية

مسـاعدة فـ  ختامًا، فالمحاسبة اإلدارية تستخد  البيانات التشغيلية لف ـم الموقــ بسـرعة، وال▪

.ة للشركةاتخاذ قرارات تشغيلية قإليرة األ ل مخ   ن ا ز  تساعد ف  زيادة الكفاءة التشغيلي

Sources: "Managerial Accounting.", Corporate Finance Institute, https://bit.ly/2Wi0qJg, (Accessed Sep 28, 2021).

FreshBooks. “What Is Managerial Accounting and How It Helps Managers?” FreshBooks, https://bit.ly/3igrGj0, (Accessed Sep 28, 

2021). 
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نبذة عن المفهوا

ــة"يدشــير مف ــو  ▪ ــة الريفي ــة الحيــاة ( Rural Development" )التنمي ــب اســتراتيجية تحســيخ نوعي  ل

ائيـة، حيـ  لألفراد، وخاصة زولل  الـذيخ يعيشـو  فـ  المنـاط  الريفيـة النومستوا الرفاه المال  

.  كليركز المف و  علب اإل راءات المدتخذة لتنمية المناط  الريفية، وتحسيخ افقتإلاد ك

ــة"تعتمــد ▪ ــة الريفي ــدًا مــخ افاتمــا  المد" التنمي ــ  تتطلــب مزي ــز علــب مجموعــة مــخ المجــافت الت ركت

خ المـرزة والمبادرات الجديـدة، والتـ  تتمثـل فـ  التعلـيم والإلـحة العامـة والإلـرع الإلـح  وتمكـي

عـخ تـوفير ومراف  اإلر اد والبحـوث الزراعيـة، فضـلًا( ك رباء، ري ، وغيرام)وتطوير البنية التحتية 

.  فري العمل

ط، ولكن ـا زيضًـا ف تدعدُّ التنمية الريفية م مة لغالبية السكا  المقيميخ فـ  المنـاط  الريفيـة فقـ▪

ملحوظـة فـ  ذرورية لتحسيخ افقتإلاد الكل  لألمم؛ فالتنمية الريفية اليو  زصـبحت ذات زاميـة

، وتحقيـ  البالد زكثر مما كانت عليق ف  الماذ  مخ ز ل تطور األمـم، وتحسـيخ  نتا يـة  افقتإلـاد

.مساواة ا تماعية واقتإلادية طموحة ومستقرة

التنمية الريفية

و وهللي العمليللة  التلللي (Rural Development" )التنميللة الريفيلللة"يتنللاول العللرض التللالي مفاللوم 
لألفلراد تادف إلص تطوير الحياة فلي الريلفو والتحسلي  مل  نوعيتالاو وتقلديم اللدعم االةتصلادي

للة التللي تسللاعد علللص تللوفير الللذي  يعيشللون فللي تلللك المنللاطقو ملل  خللقل تنميللة المللوارد الط يعي 
.  الحاثات األ ا ي ة للريف



46

ملركلز اللملعلللومات ودعلم اتلخلاذ اللقلرار اللتلابلع للملجلللس اللوزراء اللملصلري

أهداف التنمية الريفية

ضـاء علـب الق: ت دع التنمية الريفية  لـب تحقيـ  عـدد مـخ األاـداع الرئيسـة والتـ  يـ ت  بمقـدمت ا▪

الجــوع وتحقيـــ  األمـــخ الغـــذائ  والتغذيـــة المحستــنة وتعزيـــز الزراعـــة المســـتدامة، و عـــل المـــد  

.والمستوطنات البشرية  املة وكمنة ومرنة ومستدامة

وير البنيـة تسعب التنمية زيضًا  لب زيادة افستثمار، مـخ خـالل تعزيـز التعـاو  الـدول  فـ  مجـال تطـ▪

لجينـــات التحتيـــة الريفيـــة، والبحـــوث الزراعيـــة والخـــدمات اإلر ـــادية، وتطـــوير التكنولو يـــا وبنـــوك ا

.النباتية والحيوانية مخ ز ل تعزيز القدرة اإلنتا ية الزراعية ف  الدول النامية

ــا مــخ ز ــل القضــاء علــب الفقــر؛ حيــ ▪ ــة الريفيــة المســتدامة زمــرًا حيويًّ   الفقــر  كــذل  تدعــدُّ التنمي

ميـة الريفيـة العالم  يتركـز باألسـاس فـ  المنـاط  الريفيـة، األمـر الـذي يتطلـب تـوفير مبـادرات التن

ـــب  ـــة عل ـــب ســـبل العـــيش المســـتدامة مـــخ خـــالل الج ـــود المبذول ـــ  تدســـ م فـــ  الوصـــول  ل الت

عامــل مــث المســتويات العالميــة واإلقليميــة والوطنيــة والمحليــة، ويجــب ز  ت خــذ اســتراتيجيات الت

.األاداعالتنمية الريفية ف  اعتباراا  مكانات المناط  الريفية، وز  توفر ند جًا متمايزة محددة

ت اتإلــالًا، يدعــدُّ و ــود قطــاع زراعــ  ســليم ودينــاميك  وقــادر علــب خلــ  روابــط قويــة مــث القطاعــا▪

  الريــ فـ  افقتإلادية األخرا او زساس م م للتنمية الريفية، كما ز ت المشـاركة الفعَّالـة لسـكا

 نق ز  تمكيخ النسـاء والشـباب، مـخ  ـوافقتإلادية والبيلية، مخ خالل  دارة زاداف م اف تماعية 

.يدس م ف  تعزيز سبل العيش الريفية

، وخلــ  المنــاط  الحضــريةافقتإلــادي الو يــ  للمنــاط  الريفيــة مــث كمــا يمكــخ ز  يــؤدي التكامــل ▪

تشـجيث فري عمل ريفية غير زراعية  لب تضيي  الفوارق بـيخ الريــ والحضـر، وتوسـيث فرصـ م و

.افحتفات بالعمالة الماارة

ول علــب بالحإلــعــدة تحــديات تتعلــ  ختامًــا، ف تــزال المجتمعــات الريفيــة فــ  الــدول الناميــة توا ــق ▪

لـ  بسـد الخدمات األساسية والفري افقتإلادية، فضـلًا عـخ عـد  افتسـاق فـ  التخطـيط المتع

حتيــة الريفيــة، الفجــوة بــيخ الريـــ والحضــر، وعليــق، تدعــدُّ افســتثمارات فــ  حمايــة البيلــة، والبنيــة الت

امة، وتعزيـز والإلحة، والتعليم ف  المناط  الريفية مـخ األمـور الحاسـمة للتنميـة الريفيـة المسـتد

.  الرفااية الوطنية

ة زيـادة اإلنتا يـة وباإلذافة  لب تلبية افحتيا ات األساسية للريـ، يجب ربـط افسـتثمارات بعمكانيـ▪

والدخل، ومعالجة مـواطخ ذـعـ فقـراء الريــ بـالتزامخ مـث معالجـة ززمـات تغيـر المنـا  ونقـح 

ات  ــاملة الميــاه؛ حيــ  يعتمــد نجــا  التنميــة الريفيــة المســتدامة علــب تطــوير وتنفيــذ اســتراتيجي

.  للتعامل مث تغير المنا  والجفاع والتإلحر والكوارث الطبيعية

Sources:”Rural Development in India- Meaning, Importance, Objectives.", BYJUS, https://bit.ly/3nl1yqD, (Accessed: Sep 9, 2021).

"Rural Development.. Sustainable Development Knowledge Platform.", sustainable Development Goals, Un, https://bit.ly/3hzUBP1,
(Accessed Sep 9, 2021).
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ن ذة ع  الكتان

ـــــوس"يتنـــــاول الكتـــــاب قإلـــــة حيـــــاة ▪ كورنيلي

تحـدة ، زحد زكبر زغنياء الوفيـات الم"فاندربيلت

ــق فــ  ــدز مســار عمل ــق ب األمريكيــة، موذــحًا زن

سخ الحادية عشـرة، حيـ  عمـل فـ   مـدادات 

نـاء العبتارات الإلـغيرة الخاصـة بوالـده فـ  مي

.نيويورك ف  بداية القر  التاسث عشر

خــالل اــذا العمــل مــخ"فانــدربيلت"اســتطاع ▪

بنـــــاء  مبراطـــــوريتيخ؛ واحـــــدة فـــــ  الشـــــحخ 

ب واألخــرا فــ  الســك  الحديديــة،  علتــق زغنــ

لـ  ر ل ف  الوفيات المتحدة األمريكية فـ  ذ

.  الوقت

فـ  " فانـدربيلت"يوذح الكتـاب زنـق بعـد وفـاة ▪

التـ  ، نش  نزاع عائل  كبير علب  روتق1877عا  

مليــو  دوفر 100بلغــت فــ  ذلــ  الوقــت نحــو

ــاري دوفر  ــر مــخ ملي زمريكــ ، زي مــا يعــادل زكث

. اليو ، انت ب بضياع ا

اســـــتطاع مضـــــاعفة " بيلـــــ "فـــــرغم ز  ابنـــــق ▪

يـال ، فـع  األ "فانـدربيلت"األموال التـ  ترك ـا 

.الالحقة عمدت  لب  نفاق ا بشكل مسرع

ر ف  ظل اذه األوذاع، انت ب الحال بع بار كخـ▪

ــة  ــاء عائل ــدربيلت"زبن ذا "علــب الخــروج مــخ " فان

واـــــو القإلـــــر ( (The Breakers" بريكـــــرس

الإلـــيف  المكـــو  مـــخ ســـبعيخ غرفـــة تمثـــل

بناه  ال ة زذعاع حجم البيت األبيا، والذي

ــــــد  ــــــدربيلت"حفي ــــــوس فان ــــــد"كورنيلي ، العمي

  البحــري، وتحــول فيمــا بعــد  لــب مكــا  ســياح

.كيالندلرود 

2021  تم ر 21: تاريخ النشر

 Harper:  الناشر

صفحة 336:  عدد الصفحات

:نبذة عن المؤلفين

(Anderson Cooper):" أندرسوووون كووووبر"

ا  ف  عـ"   س     "كاتب وصحف  انضم  لب 

وزســــس برنامجــــق الخــــاي، زندرســــو  2001

.در ة360كوبر 

كاتبــة : (Katherine Howe)" كوواةرين هوواو"

روايـــــــــات تاريخيـــــــــة، حاصـــــــــلة علـــــــــب در ـــــــــة 

ة مــخ البكــالوريوس فــ  تــاري  الفــخ والفلســف

 امعـــة كولومبيـــا وما ســـتير فـــ  الدراســـات

.األمريكية مخ  امعة بوسطخ األمريكية

صلللعود و لللقو  : فانلللدربيلف
 قلة أمريكية 
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كيف بدأت؟ وإالم انتاف؟": فاندربيلف"إم راطوربة

، و ـاركتق "كورنيليـوس فانـدربيلت"العميد البحـري حفيد، حفيد "زندرسو  كوبر"مؤلـ الكتاب او ▪

يـــ فستكشــاع قإلــة عائلتــق األســطورية وت  يراــا الضــخم، وك" كــا ريخ اــاو"فــ  ذلــ  المؤرخــة 

لمقيــدة اســتطاعوا بنــاء تلــ  اإلمبراطوريــة الضــخمة، وبــاتوا مــرادفيخ للرزســمالية األمريكيــة غيــر ا

.  ةوالمجتمث الراق ، وكيـ تم تبديد تل  الثروة لتسقط بذل  تل  الساللة األمريكي

، "انـدربيلتف"ف  اذا السياق، يقد  الكتاب العديد مخ الحكايات والقإلح الت  تبرز  سـراع عائلـة ▪

عكـس اـذا بشكل كبير حتب بات افست الك واإلسراع او ادع الحياة بالنسبة ل م، وبـالطبث ان

.علب وذع م بالمجتمث؛ حي  كانوا بمثابة قوة تتخطب القانو 

 نـيخ قـد داـس ا" ريجـ "ويـدعب " فانـدربيلت"ف  اذا الإلدد، يروي مؤلـ الكتاب ز  زحد زبناء عائلة ▪

ي مـخ العمـر وفات م دو  ز  يلقب زي عقاب، وكا  مخ بيخ ذحاياه صب  يبلـبسيارتق، وتسبب ف 

وع فـ  سبث سنوات تم داسق وانت ت زوراق القضية  لب زنق كـا  خطـ  الإلـب  الإلـغير فـ  الوقـ

.الفاراة" ريج "طري  سيارة 

لفخمـة علب اذا المسار، يسرد الكتاب قإلإلًـا عـخ اإلفـراط فـ  اإلنفـاق علـب الممتلكـات الماديـة ا▪

  عليــق  الــذي زنفــ" ذا بريكــرس"والســيلة والنســاء، وبنــاء نإلــب تذكاريــة عظيمــة للــذات، مثــل قإلــر 

، وبعـد زقـل 1895مليو  دوفر  زمريك  لبنائق فـ  عـا  200ما يعادل " كورنيليوس فاندربيلت الثان "

.  مخ اذا الرقم% 1مخ قر  مخ ذل ، اذطر نسلق لبيعق مقابل ما يزيد قليالً علب 

يـر الفكـرة زيضًا عخ بعـا زسـرار األسـرة، وخاصـة صـالت م بالكونفدراليـة وقـا  بتفج" كوبر"كشـ ▪

ــا عإلــاميًا، كمــا تحــدث عــخ الشــؤو  اف تم" كورنيليــوس فانــدربيلت"الراســخة بــ    ــة، كــا  ر لً اعي

.والإلفقات التجارية السيلة، والمنافسات الشرسة داخل العائلة

لكـق اآل ، بعـد نـزاع مـث  معيـة الحفـه التـ  تم" ذا بريكـرس"ختاما، فالكتاب بدز بقإلة  خـالء مبنـب ▪

ب  ــائ  المتال ــية فــ  مان ــاتخ، ب ســلو" فانــدربيلت"واختــتم ب خــذ القــارب فــ   ولــة لممتلكــات 

المـال، ومؤلم ف  الوقت ذاتق، وزكد خالل فإلولق صـحة المقولـة المـ  ورة بـ   الجيـل األول يإلـنث

.والثان  يوسث الثروة، والثال  يبدداا
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كيووووغ : تووووأةير انتهوووواء الموعوووود

تعمووووووووق كأنهووووووووا اللحظووووووووات 

األخيرة

ن ذة ع  الكتان

ــــق مــــخ ▪ ــــب زن ــــب حــــد ســــواء عل ــــث عل يتفــــ  الجمي

ــــراب الموعــــد الن ــــائ   ــــ  مــــخ اقت الطبيعــــ  القل

للم ا  المنوط القيا  ب ا، سواء كا  ال دع اـو

 كمــال تحفــة فنيــة زو القيــا  بم ــا   ــاقة؛ حيــ 

.تشير دقات الساعة عادة  لب التوتر والي س

  ســنوات طويلــة فــ" كريســتوفر كــوكس"زمضــب ▪

عملـــق كمحـــرر لمجلـــة فـــ  اإل ـــراع علـــب الكدتـــاب

الموعد والإلحفييخ الذيخ لم يتمكنوا مخ الوفاء ب

. الن ائ  لم اام

لمعرفــــــة ســــــر  دارة " كــــــوكس"وعليــــــق، ســــــعب ▪

ز َّ المواعيـــد الن ائيـــة، ليتوصـــل فـــ  الن ايـــة  لـــب

ـــزا  بالمواعيـــد الن ائيـــة تجعـــل األفـــراد زكثـــ ر افلت

.تركيزًا و نتا ية و بداعًا

ـــــــــاب، يشـــــــــارك ▪ ـــــــــوكس"ومـــــــــخ خـــــــــالل الكت " ك

ما  افســتراتيجيات التــ  يمكـــخ اســتخدام ا لضـــ

النجـــــا  مـــــث افلتـــــزا  بالجـــــدول الزمنـــــ ، و ـــــر  

ا عـخ األسس النفسية للتوقعـات والوقـت، فضـلً

رارات تقنيات استخدا  المواعيد الن ائية فتخاذ قـ

.زفضل وزكثر ذمانًّا

ويشــير الكاتــب  لــب زنـــق مــخ المعــروع ز  البشـــر▪

ينتظــرو  حتــب اللحظــة األخيــرة للتعامــل مــث زي

ة م مة لدي م، واو ما يترتب عليـق عواقـب سـلبي

.وخيمة

ــا لـــ▪ وعــد فــ  تــ  ير الم" كــوكس"والخبــر الســار وفقً

الن ــائ  اــو زنــق يمكننـــا  عــل المواعيــد الن ائيـــة

.تعمل لإلالحنا بدلًا مخ العكس

نبذة عن المؤلغ

أحووووود الكتوووووواب ": كري وووووتوفر كووووووكس"

البوووووووارزين فووووووو  مجووووووواالت ال ياسوووووووة 

" نيويووورك تووايمز"واألعمووال فوو  مجلووة 

(New York Times) ،كيوووجوو "و( "GQ) ،

(.Slate" )سلي "و

" برهوار"كان سابق ا ر يس تحرير مجلوة  

(Harper ) والمحووووورر التنفيوووووذي لمجلوووووة

" بووووووليتزر"، وفووووواز بجوووووا زة "جووووو  كيوووووو"

(Pulitzer) بوون"، وجووا زة( "PEN ) األدبيووة

ا ز للصحافة، فضل ا عن العديد مون جوو

.المجكت الوطنية

2021يوليو 6:تاريخ النشر

 & Avid Reader Press / Simon: الناشللر

Schuster

ي 240:  عدد الإلفحات
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ــد موعــد ن ــائ ، يم" كــوكس"يوذــح ▪ ــد الن ائيــة اــ  زنــق بمجــرد تحدي يــل ز َّ المشــكلة فــ  المواعي

نتــائج العقـل  لـب التــ خير حتـب قبــل انت ـاء الوقــت مبا ـرة، ويتسـبب ذلــ  فـ  حــدوث اسـتعجال و

.رديلة، وا  ما تدعرع بخطيلة افعتماد علب الزمخ المستقبل 

كيغ يمكن إقنا  األفراد بإنجاز مهامهم ف  الوق  المناسب؟

اسـب اـ   لب ز َّ زحد الحلول المدقترحة إلقناع األفراد بعنجاز الم ا  فـ  الوقـت المن" كوكس"يشير ▪

م الم ــا  اــو الكذبـة البســيطة؛ حيــ  يمكــخ للمحـرر   خبــار الإلــحفييخ بــ  َّ الموعـد الن ــائ  لتســلي

ـــؤدي اـــذه  ـــ  للتوقــــ عـــخ العمـــل، فقـــد ت ـــوبر اـــو الموعـــد الفعل ـــدما يكـــو  زكت ـــو عن  ـــ ر يولي

الإلــحفييخ وبحســب الكتــاب، فعنــق عنــدما يــتم تحفيــز. افســتراتيجية  لــب تحســيخ المنــتج الن ــائ 

.بالموعد الن ائ  الفعل ، فعن م يكتبو  زسوز نظرًا لتوافر الوقت لدي م

وسًـا، زيضًا زصحاب الم ا  بتحديد وقت ن ـائ  للتسـليم و عـل اـذا الموعـد ملم" كوكس"ينإلح ▪

اري  فعلــ ، ، ولكــخ يلــز  تحديــد تــ"خــالل األســابيث الثال ـة المقبلــة"فـال يكفــ  تحديــد م لــة مفتوحــة 

.مؤكدًا ز َّ تحديد زقإلر موعد ن ائ  او افستراتيجية األكثر فعَّالية ف   نجاز األمور

كـخ بـدلًا مـخ اتإلالًا، سلط الكاتب الضوء علب ز َّ المواعيد الن ائية ف تدفث األفراد نحو اإلراـاق، ول▪

تجـارب  لـب زحـد ال" كـوكس"ذل  يتم  نجاز العمل ب قل قدر مخ المعاناة، علب سبيل المثـال، يشـير 

زلـــ اســتمارة تعــداد، طدلــب مــخ 28المثيــرة لالاتمــا  فــ  علــم اإلحإلــاء والتــ  تــم خالل ــا  رســال 

ــنح النإلـــ اآلخــر زســبوعًا واحــدً ا، وكــا  نإلـــ المســتقبليخ  عــادة افســتمارة بعــد زســبوعيخ، ومد

ــا ــا إلعــادة النمــاذج، ومــخ المــر ح زيضً ز  األ ــخاي الــذيخ تــم مــنح م زســبوعًا واحــدًا زكثــر احتمالً

.يقوموا بملل ا بشكل صحيح

البدايــة، ومــخ خــالل تلــ  التجربــة، غيــر الكاتــب الطريقــة التــ  كــا  يفكــر ب ــا فــ  عملــق كمحــرر؛ ففــ ▪

ــ كبر قــدر ممكــ ــداع ، وز  الكاتــب يجــب ز  يتمتــث ب ــة اــ  مســعب  ب خ مــخ اعتقــد الكاتــب ز َّ الكتاب

ضـاء الحرية إلكمال عملق، ولكخ مخ خالل فره موعد ن ائ  و علق زقإلر ما يمكـخ، فعنـق يـتم الق

للـدخول علب الجزء غير اإلبداع  وغير الممتث مخ العملية، واـو التسـويـ، وبالتـال  تـدفث نفسـ 

.  ف  الوذث اإلبداع  بشكل زسرع

كـا  مبكـرًا حـدد موعـدًا ن ائيًّـا، وكلمـا"كتابق ف  سبث كلمات رئيسة، وا ، " كوكس"ختامًا، يلخح ▪

  يـل ، وبالتـال  سـيتمكخ األفـراد مـخ معرفـة زن ـم كـانوا يعـانو  مـخ تسـويـ وت"كا  ذل  زفضـل

.م ام م طوال اذه السنوات، عندما افترذوا ببساطة زن م مجرد كسالب



ةتصللادو ي سللل ط هللذا القسللم الرللوء علللص أهللم الكتللب التللي تللم إصللدارها حللديًثاو فللي علمللي اتدارة واال

.وغيرهما م  العلوم

إصدارات حديثة
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خفايا الحرن: الو ائق األفغانية

"أ امة ب  الدن"و قو  صعود 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 
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فـــ  اـــذه الســـيرة الذاتيـــة المثيـــرة، يكشــــ الإلـــحف  المخضـــر ▪

عخ اإلرث المفقـود لواحـد مـخ زروع ( Zachary Carter" )كارترزاكاري"

 John Maynard)" كينـــز ـــو  مينـــارد "العقـــول فـــ  التـــاري  واـــو 

Keynes).

يـة يعيد الكتاب  حياء مجموعة منسية مـخ األفكـار حـول الديمقراط▪

لـب والمال والحيـاة الجيـدة، ومـا يترتـب علـب ذلـ  مـخ ك ـار تحويليـة ع

مناقشـــات اليـــو  حـــول عــــد  المســـاواة وسياســـات القـــوة التــــ  

.تشكل النظا  العالم  الحال 

"زكينمايناردثون "المال والديمقراطية وحياة :  م  السقم

( Elizabeth Kolbert" )كــولبرت ليزابيــ  "مــخ خــالل الكتــاب، تدلقــ  ▪

ول نظرة فاحإلة علب العالم الجديد الذي يإلنعق البشر، فعلـب طـ

الطريـــ ، نلتقـــ  بعلمـــاء زحيـــاء يحـــاولو  الحفـــات علـــب زنـــدر زنـــواع 

ــان  زكســي ــو    ــذيخ يحول د األســماك فــ  العــالم، والم ندســو  ال

.الكربو   لب حجر  ف  زيسلندا لمكافحة التغير المناخ 

واع الطريقــة التــ  يمكــخ مــخ خالل ــا النظــر  لــب زنــ" كــولبرت"تــدرس ▪

حيــد لخطــر علــب زن ــا األمــل الواالتــدخالت التــ  عرتذــت كوكبنــا  لــب

.إلنقاذه

ط يعة المستق ل: تحف  ماء بيراء

"كارترديزاكاري":المؤلـ

2021زبريل20:صداراإلتاري 

Random:النا ر House Trade Paperbacks

"كولبيرت ليزابي ":المؤلـ

2021فبراير9:صداراإلتاري 

Crown:النا ر

ال الضـــوء علـــب مجموعـــة مـــخ األفكـــار المنســـية والمتعلقـــة بالديمقراطيـــة  والمـــ" كـــارتر"يســـلط 
؛ حيـ  بشـرفاحإلة علب العالم الجديـد الـذي يإلـنعق النظرة " كولبيرت"والحياة الجيدة، فيما تلق  

. يولو ية  ديدةتنتشر الت  يرات البشرية علب الكوكب لدر ة يدخيل للبعا زننا نعيش ف  حقبة
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الغـزو يدشير الكتاب  لب زنق علب عكس حرب  فيتنـا  والعـراق، حظـ ▪

بت ييــد  ــعب   ــبق   مــاع ، 2001األمريكــ  ألفغانســتا  فــ  عــا  

يمـة فف  البدايـة، كانـت األاـداع واذـحة ومبا ـرة، وتتمثـل فـ  از

.2001القاعدة، ومنث تكرار زحداث الحادي عشر مخ سبتمبر 

ــا  الوفيــات المتحــد" ويتلــوك"يؤكــد ▪ ــزة مــخ قي ــق بعــد فتــرة و ي ة زن

ــة وحلفائ ــا بعزاحــة حركــة  ت مــخ الســلطة، انحرفــ" طالبــا "األمريكي

ــو  زاــداف م  م مــت م عــخ مســاراا، وفقــد المســؤولو  األمريكي

.األصلية

خفايا الحرن: الو ائق األفغانية

مجال األمخ ، الخبير العالم  ف  (Peter Bergen" )بير خبيتر "يقد  ▪

ـــالقــوم   ل باعتبــاره الر ــ" زســامة بــخ فد "ألول مــرة ســيرة ذاتيــة ل

ـــة للقـــر  الحـــادي  ـــة األمريكي ـــذي رســـم مســـار السياســـة الخار ي ال

ف تـزال فـع  زيديولو يتـق" بـخ فد "والعشريخ، مؤكدًا زنَّق رغم وفاة 

.قائمة

 ــائ  وبفضــل المقــابالت الحإلــرية مــث زفــراد زســرتق و ــركائق، والو▪

ــــم اكتشــــاف ا مــــؤخرًا، يوذــــح  ــــ  ت ــــر خ"الت ــــة" بي ــــة الحقيقي ال وي

.، ولماذا يستمر ف   ل ا   يل  ديد مخ الج ادييخ؟"فبخ فد "

"أ امة ب  الدن"صعود و قو  

"بير خبيتر":المؤلـ

2021زغسطس3:صداراإلتاري 

Simon:النا ر & Schuster

"بوستوا نطخ"و"ويتلوككريج":المؤلـ

2021زغسطس31:صداراإلتاري 

Simon:النا ر & Schuster

ات المتحـدة الضوء علب الحرب األمريكية ف  زفغانسـتا ، وكيــ اسـتمرت الوفيـ" ويتلوك"يدسلط 
تقيـيم  " بيـر خ"األمريكية ف  حرب ا رغـم عـد  و ـود زدلـة واذـحة لتحقيـ  نإلـر صـريح، بينمـا يدعيـد 

، "دةالقاعـ"الر ـل المسـؤول عـخ التعجيـل بحـروب زمريكـا الطويلـة مـث تنظـيم " بخ فد " خإلية 
.مدشيرًا  لب مجموعة مخ التناقضات المو ودة ف   خإليتق












