السنة الثالثة  -العدد ( 1 – )15مايو 2022

مقتطفات تنموية
با ة مو المعارف الصادرة عو ماتسات دولمة ومراكز فكر عالممة

تقرير أت وعي يصدر عو
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

العدد ( 1–)15مايو 2022

مقتطفات تنموية
با ة مو المعارف الصادرة عو ماتسات دولمة ومراكز فكر عالممة

مجلس الوزراء
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

السنة الثالثة  -العدد ( 1 – )15مايو 2022
حقوق النشر محفوظة
لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصر ي

فريق العمل
إن هذا التقرير هو نتاج عمل فريق العملل بلالمركز ملو وا لع با لة متنوعلة ملو
ِ
للللم فللللل يع لللللر المحتلللللو المقلللللدق
المصلللللادر وااتلللللرامات الخارَملللللة وملللللو تول ق
والتفسمرات واالتتنتاَات الواردة فمل بالرلرورة علو وَرلة نللر المركلز كملا
أن صحة ال مانلات والمعلوملات اللواردة فمل تقلع مسلاولمترا عللص َرلة إصلدار
التقارير/التحلم ت األصلمة المشار إلمرا في نراية كل موضوع.

رئمس المركز
السمد /أتامة الجوهري
مساعد رئيس مجلس الوزراء
رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

رئمس التحرير
دكتورة /رشا مصطفص عوض
المدير التنفيذي للمركز
رئيس اإلدارة المركزية للمعلومات والبيانات

ال احث الرئمس
أ.أمل علي
أ.دينا حلمي
الفريق ال حثي المشارك
أ.إيمان رَب
أ.دعاء َ ر

التصممم الجرافمكي
أ .محمد عادل
مراَعة اادارة العامة للجودة
أ .حسا الديو عمد
أ .محمود حنفي

قائمة المحتويات

الملخص التنفيذي
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عصر "كوفيد"19-
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تفشلف فلي
يتناول هذا القسلم أهلم األحلداو والتحللم ت المتعلقلة بجائحلة "كوفملد "19-التلي
َممع دول العالم وأدت إلص الكثمر مو التحوالت في مختلف المجاالت.

11

اتجاهات عالمية
يقد هذا القسم تحلم ًلا ألهم المستجدات علص َمملع القطاعلات الرئمسلة فلي العلالم وي لرز
أهم التو عات المستق لمة بشأنرا.

19

اتجاهات محلية
يعللرض هللذا القسللم أهللم األحللداو والمسللتجدات والتحلللم ت ل تجاهللات المحلملة المصللرية
وذلك علص مستويات التنممة كافة.

27

خبرات دولية
ينا ش هذا القسم أهم التجلار الناَحلة تلواء عللص مسلتو اللدول أو األفلراد ملع توضلم
اآللمات المستخدمة ل تتفادة مو هذه التجار .

33

مفاهيم تنموية
يعرض هذا القسم أهم المفاهمم التنموية في مختلف المجاالت مثل :اال تصاد والسماتة
واادارة وتكنولوَما المعلومات وغمرها.

41

عروض الكتب
ً
عرضا مختصرًا ألهم الكتب الشرمرة التي حلمف باهتما ال احثمو
يقد هذا القسم
والمتخصصمو في العديد مو المجاالت.

47

إصدارات حديثة
ً
حديثا في علمي اادارة
يسلط هذا القسم الروء علص أهم الكتب التي تم إصدارها
واال تصاد وغمرهما مو العلو .
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مقتطفللللللللللللللللات تنمويللللللللللللللللة

الملخص التنفمذي
نظرًا لتطوُّر األحداث بوتيرة تستتدع الوقتوع علتب زبترز المدستتجدات العالميتة والمحليتة ،قتا الفريت
البحثتتت لتقريتتتر "مقتطفتتتات تنمويتتتة" بعتتتره زاتتتم الموذتتتوعات ذات الإلتتتلة ،متتتث اإل تتتارة لتتتب تتتت ير
"كوفيتتتد "19-علتتتب بعتتتا المجتتتافت المختلفتتتة ،و تتتاء ذلتتت فتتت  13موضووووعا متتتخ مختلتتتـ المإلتتتتتتتتادر
العالميتتة ،ومن تتا" :صتتحيفة ذا كونفرزي تتخ" ) ،(The Conversationوصتتحيفة "وول ستتتريج ورنتتال"
)  ،(The Wall Street Journalوصحيفة "ذا يكونومسج" ).)The Economist

اتجاهات عالممة

خ رات دولمة

عروض كتب

تم لقاء الضوء علب ال ة
موذوعات؛ من ا :التحوّل ف
اإلنتاج :تداعيات توطيخ التإلنيث
علب افقتإلاد اإلفريق

تناول القسم خبرتيخ؛
حدااما :كيـ زصبحج
صناعة األدوية ف
المكسي زكثر زمانًا
وكفاءة؟

تم تقديم عره لكتابيخ؛
زحداما 30 :دقيقة مخ
التسوي عبر اإلنترنج

إصدارات حديثة
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عصر "كوفمد"19-

اتجاهات محلمة

مفاهمم تنموية

تم عره عدة موذوعات؛
من ا :تداعيات خطيرة:
د
اختبارات "كوفيد "19-ت
انخفاذًا اائلًا

تناولج موذوعيخ؛ زحداما:
تعاون مإلري -مارات إلنتاج
ال يدرو يخ األخضر

تم تسليط الضوء علب
مف وميخ؛ اما :اإلدارة
المستدامة ،والتفكير
المنظوم

تم عره زربث صدارات
مختلفة؛ من ا " :ورج
فلويد" :حياة ر ل واحد
والنضال مخ ز ل العدالة
العرقية

ملركلز اللملعلللومات ودعلم اتلخلاذ اللقلرار اللتلابلع للملجلللس اللوزراء اللملصلري

عصر "كوفمد"19-
▪

يستعره المقال الإلادر عخ صحيفة "وول ستريج ورنال" ) ،(The Wall Street Journalبعنتوان
تصوووني كوفيوود 19-موووئ فاووة ا موووراض ا كثوور خ وووور " ،قتترار كوريتتتا
"كوريووا الجنوةيوووة تخفوو
الجنوبية بتخفيا مستوى ت ديد "كوفيد"19-؛ وما يتضمنه مخ تداعيات.

▪

يوذح المقال زنه بمجترد دختول القترار حيتز التنفيتذ ،لتخ يدطلتك متخ الكتورييخ التذيخ بتتج صتابت م
بالفيروس الخضوع للحجر الإلح  .ولخ يحتاج األطباء بعد ذل لتب اإلبتالع عتخ الحتافت اإليجابيتة
علتتب الفتتور ،كمتتا ستتيتمكخ زول ت التتذيخ تظ تتر علتتي م األعتتراه متتخ الحإلتتول علتتب العتتالج ف ت
العيادات المحلية بدلًا مخ المست فيات فقط.

▪

يستتتعره المقتتال الإلتتادر عتتخ صتتحيفة "نيتتوز ميتتديكال فيتتـ ساينستتس" (news-medical life
) ،sciencesبعنتتوان " يزيوود الاوووار ايوور الصووح مووئ فوورك ايصوواةة ةووو كوفيوود ،"19-دراستتة ديتتدة
توذح افرتباط بيخ التعره لتلوث ال واء وزيادة خطر اإلصابة بعدوى "كوفيد."19-

▪

طبقًا للمقال ،فتلوث ال واء يمكخ زن يزيد مخ فرص اإلصابة باألمراه الحادة عتخ طريت تعتديل
الدفاعات المناعية للفرد ،كما يمكخ زن يؤدي لب زيادة خطر اإلصابة باألمراه المإلاحبة التت قتد
تزيد مخ مخاطر اإلصابة بعدوى"كوفيد."19-

▪

يؤكتتد المقتتال الإلتتادر عتتخ صتتحيفة "ديِفكتتس" ) ،(Devexبعنتتوان "تشوواد اختبووارات "كوفيوود"19-
انخفاضووا هاًلوواا ممووا يتوورع الوودوط عرضووة للخ وور" ،زن انخفتتاه استتتخدا اختبتتارات "كوفيتد"19-
الفيروس.
يدعدُّ بمثابة زول قرار عالم للتخل عخ الحذر ب ن تف

▪

ز ار المقال لب انخفاه اختبارات "كوفيد "19-بنسبة  %70لب  %90فت ميتث زنحتاء العتالم؛ ممتا
يجعل مخ الإلعك علب المجتمث الإلح العتالم مراقبتة تطتور الجائحتة ،وعتالج المرذتب ،وتتبتث
المتغيرات المختلفة للفيروس.

اتجاهات عالممة
▪

يتناول المقال الإلادر عخ صحيفة "ذا كونفرزي خ" ( (The Conversationبعنتوان "تواجو إفريييوا
ضرةات قاسية مع عود البلودا الننيوة للتصونيع إلوط نوااناوا" ،تتداعيات ائحتة "كوفيتد"19-
والغزو الروس ألوكرانيا علب حركة التجارة العالمية وت يراا علب افقتإلاد اإلفريق .

▪

زوذتتح المقتتال زن األزمتتة افقتإلتتادية العالميتتة النا متتة عتتخ تف ت ائحتتة "كوفيتتد "19-عتتا 2020
وغزو روسيا ألوكرانيا ف فبراير  2022زدت لب زيادة خطر ترا ث التكامل التجاري بتيخ البلتدان ،وات
العمليتتة التت تعتترع باستتم " زالتتة عولمتتة التجتتارة" ،األمتتر التتذي يزيتتد الضتتغط علتتب افقتإلتتادات فت
فريقيا ،لب انك األلم افقتإلادي النا م عخ التضخم وافرتفاع ف زسعار المواد الغذائية.
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▪

يد تتير المقتتال الإلتتادر عتتخ مجلتتة "اارفتتارد بيتتزنس ريفيتتو" ) (Harvard Business Reviewبعنتتوان
"العمل المر يمكئ ن يثبط الدافع" ،لب زن العمتل ختارج ستاعات العمتل القياستية يمكتخ زن
يثبط الموظفيخ فال ي عرون بحماس ،موذحًا كيـ يمكننا موا ة ذل وزيادة كفاءة العمل.

▪

ز ار المقال لب زن العمل ف زوقات غير قياسية مثل عطالت ن اية األسبوع زو اإل تازات يجعتل
المتتتوظفيخ زقتتتل تحفيتتتزًا و متاعًتتتا .وير تتتث ذلتتت لتتتب األعتتتراع اف تماعيتتتة ،فتتترغم القبتتتول المتزايتتتد
لجداول العمل غير التقليدية ،ف يزال المجتمث لديه معايير واذحة تحتدد متتب يكتون وقتج العمتل
مناسبًا زو غير مناسك ،موذحا آليات تجنك ذل والحفاظ علب ن اط وحماس الموظفيخ.

▪

يتنتتاول المقتتال الإلتتادر عتتخ صتتحيفة "ذا يكونومستتج" ( (The Economistبعنتتوان "هوول التمووخم
المرتفع مام؟" ،العالقة بيخ التضخم والنمو افقتإلتادي ،ومتدى القتوة التت ينبغت زن تستتجيك
ب ا البنوك المركزية للطفرة التضخمية ،موذحًا ذل بالعديد مخ األمثلة.

▪

طبقًتتا للمقتتال ،يتترى افقتإلتتاديون زن انتتاك عالقتتة ذتتعيفة بتتيخ التضتتخم ومستتتويات المعي تتة
الحقيقيتتة للعمتتال .فف ت بعتتا األحيتتان ترتفتتث األستتعار زستترع متتخ األ تتور ،وف ت بعتتا األحيتتان
ف يحتتدث اتتذا .فقتتد ستتب زن نمتتج األ تتور الحقيقيتتة البريطانيتتة بقتتوة ختتالل حقبتتة التضتتخم فتت
الستتبعينيات .ووفقًتتا لدراستتة ند تترت عتتا  ، 1975ت د العمتتال األمريكيتتون زيضًتتا زيتتادة فت األ تتور
تخطج التضخم آنذاك.

اتجاهات محلمة
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▪

يد تتتير المقتتتال المن تتتور بإلتتتحيفة "المونيتتتتور" ( ،(Al-Monitorبعنتتتوان "مصووور وروسووويا تبحثوووا
الخ ووات الميبلوة لمح وة ال اقوة النوويووة" ،لتب زنته رغتم الحتترا التدائرة بتيخ روستيا وزوكرانيتتا،
فإن اناك وفدًا روسيًّا اء لزيارة مإلر؛ لتفقد زعمال البناء ف محطة الضبعة النووية.

▪

طبقًا للمقال فقد تم تحديد الخطوات الالزمة نحو نجاز الم ا المحددة مث ال ركاء المإلترييخ،
متوقعًا زن تحإلتل محطتة الطاقتة النوويتة علتب تإلتريح بنتاء للمفاعتل األول فت الإلتيـ المقبتل
بعد موافقة "اي ة الرقابة النووية واإل عاعية المإلرية".

▪

يوذح المقال الإلتادر عتخ "ست ن بت ست " ( ،(CNBCبعنتوان "مصودر ايماراتيوة توقوع اتفاقيوة
لمشوروعات هيودروجيئ نخمور فو مصور" زن مإلتر تتمتتث بتوفرة فت متوارد الطاقتة ال مستية،
وطاقة الرياح الت تتيح توليد الطاقة المتجددة بتكلفة تنافسية ،واتو عامتل تمكتيخ رئتيس إلنتتاج
ال يدرو يخ األخضر.

ملركلز اللملعلللومات ودعلم اتلخلاذ اللقلرار اللتلابلع للملجلللس اللوزراء اللملصلري

خ رات دولمة
▪

يتناول اذا العدد الث خبرات دولية؛ األولب" :كي نصبحت صناعة ا دويوة فو المك ويك نكثور
نمانا وكفار ؟" ،والت توذح احتضان دولة المكسي الكثير مخ تركات األدويتة والتت تمتتد عبتر
الحتتدود ،باإلذتتافة لتتب استتتقبال ا دعمًتتا كبيتترًا متتخ "مؤسستتة التمويتتل الدوليتتة"؛ لتعزيتتز وصتتول
المست لكيخ لب األدوية الميسورة التكلفة والمنقذة للحياة واآلمنة لالست الك.

▪

زمتتتا الخبتتترة الثانيتتتة ،ف تتت "الناووووض ةي وووال النيووول فووو الانووود :مووواعا عوووئ ا ليوووات؟" ،والتتتت
استعرذتج التحستتينات الرئيستة التت تقتتو ب تا ال نتتد فت قطتتاع النقتتل لتدعم النمتتو افقتإلتتادي
المستتتمر للبلتتد والحتتد متتخ الفقتتر ،بمتتا يتضتتمنه ذلتت متتخ طتتالا الحكومتتة للعديتتد متتخ البتترامج
والتدابير للن وه ب ذا القطاع الحيوي ف البالد.

▪

وتتمثل الخبرة الثالثة ف "الياةا تدرع خ ور هدر ال عام وتتخذ خ ووات جواد لمكافحتو "
متتخ ماليتتيخ األطنتتان متتخ
والت ت ز تتارت لتتب م تتكلة اتتدر الغتتذاء ف ت اليابتتان؛ حيتتي يتتتم التتتخل
الطعا سنويًّا ،وكيـ تكافح الدولة لحل اذه القضية؛ ذ تمتل نحو  6.21مالييخ طخ متخ المتواد
الغذائية الت ف يتم است الك ا وتترك حتب تتلـ.

مفاهمم تنموية
▪

نتتتتتاقر الفريتتتتت البحثتتتتت ل تتتتتذا العتتتتتدد مف تتتتتوميخ؛ زول متتتتتا :مفاووووووم "ايدار الم وووووتدامة"
( ،(Sustainable Managementواتتو عطتتاء ال تتركات الرائتتدة زاميتتة كبيتترة وزولويتتة لالستتتدامة
ب تتكل متزايتتد ،وت تتدع لتتب العثتتور علتتب ابتتات حتتول كيفيتتة تلبيتتة احتيا تتات األفتتراد دون اإلذتترار
بالموارد الطبيعية واف تماعية لأل يال القادمة.

▪

ت خذ "اإلدارة المستدامة" ف اعتباراا حقيقة زنَّ اإل تراءات افقتإلتادية غيتر المستؤولة تجعتل متخ
ت تتم
الإلعك الحفاظ علب تقسيم العمل ،وحماية الكوكك حت يكون صالحًا للعير عليه ،ف
برفااية األ خاص علب المدى الطويل ،بما ف ذل األعمال التجارية نفس ا.

▪

زمتتا المف تتو الثتتان  ،ف تتو "التفكيوور المنظوووم " ) ،(Systems thinkingواتتو عمليتتة يتتتم متتخ
خالل ا زخذ ميث وانك الموقـ زو الم كلة ف افعتبار ب تدع ف تم النظتا ككتل؛ ممتا يستاعد
علتتب رةيتتة األستتباا الجذريتتة للم تتكالت والعالقتتات والتتروابط بين متتا ،ويدس ت م ف ت تقتتديم نظتترة
املة ل ذه الم كالت؛ للوصول لب حلول املة.

▪

"التفكير المنظوم " او ن ج تامل للتحليتل يركتز علتب الطريقتة التت تتترابط ب تا األ تزاء المكونتة
للنظتتا  ،وكيتتـ تعمتتل األنظمتتة بمتترور الوقتتج وف ت ستتياا األنظمتتة الكبتترى .واتتو يتنتتاقا متتث
التحليل التقليدي ،الذي يدرس األنظمة عخ طري تقسيم ا لب عناصر منفإللة.
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عصور "كوفيد"19-

ق
تفشلف فلي َمملع
يتناول هذا القسم أهم األحداو والتحلم ت المتعلقلة بجائحلة "كوفملد "19-التلي
دول العالم وأدت إلص الكثمر مو التحوالت في مختلف المجاالت.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

كوريللا الجنوبمللة تخفللت تصللنمف "كوفم لد"19-
مو فئة األمراض األكثر خطورة
هللللل يزيللللد الرللللواء غمللللر الصللللحي مللللو فللللر
ااصابة بل"كوفمد"19-؟
تداعمات خطمرة :اخت ارات "كوفمد "19-تشلرد
ً
انخفاضا هائ ًلا

مقتطفات تنمويللة  -السنة الثالثللة  -العدد ( 1 – )15مايو 2022

مقتطفللللللللللللللللات تنمويللللللللللللللللة

كوريللا الجنوبمللة تخفللت تصللنمف "كوفمللد "19-مللو فئللة األمللراض األكثللر
خطورة
اتللتعرض المقللال الصللادر عللو صللحمفة "وول تللتريف َورنللال" ()The Wall Street Journal
بعنللوان " كوريللا الجنوبمللة تخفللت تصللنمف كوفمللد 19-مللو فئللة األمللراض األكثللر خطللورة" للرار
كوريا الجنوبمة بتخفمت مستو ترديد "كوفمد"19-؛ وما يترمن مو تداعمات.

ما الذي سيترتب علط خف

13

م

توى تاديد "كوفيد"19-؟

▪

خفضج كوريا الجنوبية تإلنيـ فيروس "كوفيد "19-مخ ف تة األمتراه المعديتة األكثتر خطتورة فت
البالد ،وا خطوة زولب نحو عالج الفيروس مثتل األنفلتونزا الموستمية .وقتد كانتج كوريتا الجنوبيتة
متتخ زوائتتل التتدول الت ت اتختتذت مثتتل اتتذه الخطتتوة .فيمتتا يتتدخل القتترار ،التتذي واف ت عليتته مستتؤولو
الإلحة ف الت 25مخ زبريل  ،2022حيز التنفيذ بعد فترة انتقالية مدت ا زربعة زسابيث.

▪

وبمجرد دخول القرار حيز التنفيذ ،لخ يدطلك مخ الكورييخ الذيخ بتج صابت م بتالفيروس الخضتوع
للحجر الإلح  ،الذي يستمر حاليًّتا ستبعة زيتا بمو تك القتانون .ولتخ يحتتاج األطبتاء بعتد ذلت لتب
اإلبتتتالع عتتتخ الحتتتافت اإليجابيتتتة علتتتب الفتتتور؛ حيتتتي تقتتتل زاميتتتة تتبتتتث العتتتدوى .باإلذتتتافة لتتتب ذلتتت
سيتمكخ زول الذيخ تظ ر علي م األعراه مخ الحإلول علب العالج ف العيادات المحليتة بتدلًا
مخ المست فيات فقط ،وكل ذل يعود باألساس لب انخفاه المخاوع مخ انت ار الفيروس.

▪

فت الستتياا ذاتتته ،لتتخ يتتدفث نظتتا الرعايتتة الإلتتحية التتوطن كامتتل تكتتاليـ العتتالج بعتتد اآلن؛ حيتتي
ستتتيتعيخ علتتتتب األ تتتتخاص المإلتتتتابيخ بتتتتت"كوفيتتتد ،"19-تغطيتتتتة بعتتتتا تكتتتتاليـ األدويتتتتة ورستتتتو
المست فب ب نفس م .ومث ذل ستبقب اللقاحات مجانية.

ملركلز اللملعلللومات ودعلم اتلخلاذ اللقلرار اللتلابلع للملجلللس اللوزراء اللملصلري

ما دوافع كوريا الجنوةية لخف

تصني

خ ور "كوفيد"19-؟

▪

يت ت قتترار خفتتا التإلتتنيـ فت زعقتتاا التف ت الكبيتتر للفيتتروس فت التتبالد منتتذ ينتتاير 2022؛ حيتتي
زصيك واحد مخ كل ال ة كورييخ نوبييخ بالعدوى ،وبلغج اإلصتابات اليوميتة ذروت تا ختالل ت ر
متتارس  2022حيتتي تجتتاوزت بكثيتتر زستتوز حتتافت تف ت الفيتتروس فت الوفيتتات المتحتتدة األمريكيتتة
زو المملكة المتحدة .ومث ذل ظلج الوفيات منخفضة نسبيًّا بتيخ البتالغيخ التذيخ تلقتوا ترعتيخ
مخ اللقاح.

▪

الفيروس ،وزوقفج افختبارات علتب
وف اذا الإلدد ،فقد تخلج البالد عخ محاولة الحد مخ تف
نطتتتاا واستتتث ،كمتتتا زوقفتتتج تتبتتتث افتإلتتتال  -واتتت ركتتتائز نجتتتاح كوريتتتا الجنوبيتتتة المبكتتترة للتإلتتتدي
لت"كوفيد "19-والت نالج استحسانًا عالميًّا  -حتب زنَّ بعا مسؤول الإلحة ز اروا لتب زن تف ت
الفيروس علب نطتاا واستث كتان ذتروريًّا لتحفيتز التحتوّل نحتو استتراتيجية التعامتل معته علتب زنته
وباء ،مما يعن زن الفيروس ينت ر بيخ السكان ب كل زكثر توقعًا.

▪

ومخ انبته ،صترح وزيتر الإلتحة "كتون ديتوك ت تول" ( )Kwon Deok-cheolفت مقابلتة صتحفية فت
الوقج الذي تمج فيه مناق ة خفا تإلنيـ الفيروس قائلًتا" :لتخ يتتم القضتاء علتب "كوفيتد،"19-
لكننا ف مرحلة يمكننا في ا اغتنا الفرصة للعودة لب الحياة الطبيعية".

▪

علب الجانك اآلخر ،وصـ بعا خبتراء الإلتحة المحليتيخ قترار خفتا تإلتنيـ خطتورة "كوفيتد"19-
ب نه ستاب ألوانته .ووصتـ الفريت افنتقتال للترئيس الجديتد للتبالد "يتون ستوك يتول" (Yoon Suk-
) ،yeolالذي انتقد قيود اإلدارة السابقة الخاصة بت"كوفيد ،"19-القرار ب نه "ن ج متسرع".

▪

دير بالذكر ،زن كوريا الجنوبية صنفج "كوفيد"19-علب زنته ت ديتد صتح متخ المستتوى األول ،واتو
زعلتتب مقيتتاس متتخ زربعتتة مستتتويات  -لتتب انتتك زمتتراه مثتتل " يبتتوف" ( )Ebolaو"ستتارس" ()SARS
وذل ف فبراير  ،2020واو زول دخول ديد للتإلنيـ منتذ زنفلتونزا الخنتازير ) )H1N1قبتل زكثتر متخ
عقد متخ الزمتان .ويتطلتك اتذا المستتوى اإلبتالع عتخ الحتافت علتب الفتور لتب الستلطات الإلتحية
وعتتتتزل المرذتتتتب ،كمتتتتا يمتتتتنح المستتتتؤولون ستتتتلطة األمتتتتر بتتتتإ راء افختبتتتتارات زو البتتتتدء فتتتت تتبتتتتث
المخالطيخ.

▪

اذا ،وسيتم اآلن خفا تإلتنيـ مختاطر "كوفيتد "19-لتب المستتوى الثتان ؛ ممتا يجعلته علتب قتد
المستاواة متث " تتدري المتاء" ( )chickenpoxو"الحإلتتبة" ( .)measlesويدعتد خفتتا مستتوى ت ديتتد
الفيروس او الخطوة األخيرة ف افنتقال لب عال ه علب زنه مره متوطخ.

▪

ختامًتتا ،وذتتث المستتؤولون الكوريتتون خطتتة "متتا بعتتد زوميكتترون" ،ومتتا يلي تتا متتخ رفتتث ميتتث قيتتود
التباعد بخالع ارتداء قناع الو ه ،والسماح للمطتاعم والمقتاا بالعمتل بتدون حظتر تجتول ،فيمتا
يدسمح للناس بالتجمث ب ي عدد ،ويدسمح بتناول الطعا داخل السينمات مرة زخرى.
Source: Yoon, D. “South Korea Downgrades Covid-19 From Riskiest-Disease Category.”. the Wall Street Journal. April 25, 2022.
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هل يزيد الرواء غمر الصحي مو فر

ااصابة بل"كوفمد"19-؟

تنللاول المقللال الصللادر عللو صللحمفة "نمللوز ممللديكال اليللف تاينسللس" (news-medical life
ااصلابة بلل كوفملد "19-دراتلة َديلدة
) sciencesبعنوان " الرواء غمر الصحي يزيد مو فلر
توض االرت اط بمو التعرض لتلوو الرواء وزيادة خطر ااصابة بعدو "كوفمد."19-

االرتباط ةيئ تلوث الاوار وايصاةة ةو"كوفيد"19-

15

▪

ند رت دراستة ستويدية فت مجلتة " امتا نتتورك زوبتخ" ) (JAMA Network Openتحقت فت العالقتة
بيخ التعره قإلير المدى لتلوث ال تواء واإلصتابة بعتدوى "كوفيتد"19-؛ حيتي يمكتخ زن يتؤ ر تلتوث
ال واء علب حدوث زمراه الج از التنفس المدعدية مثل "اإلنفلونزا" و"سارس".

▪

وف ت اتتذا الإلتتدد ،يمكتتخ زن يزيتتد تلتتوث ال تتواء متتخ فتترص اإلصتتابة بتتاألمراه الحتتادة عتتخ طري ت
تعتتديل التتدفاعات المناعيتتة للفتترد؛ حيتتي يمكتتخ تغييتتر التتدفاعات المناعيتتة عتتخ طري ت زيتتادة تنظتتيم
البروتينات الضرورية لدخول الفيروس زو عخ طري قمث از المناعة بستبك اإل تاد الت كستدي،
وتلتتـ األنستتجة الظ اريتتة ،والت تتاا التترئتيخ .كتتذل يمكتتخ زن يتتؤدي تلتتوث ال تتواء زيضًتتا لتتب زيتتادة
خطر اإلصابة باألمراه المإلاحبة الت قد تؤ ر علب خطر اإلصابة بعدوى"كوفيد."19-

▪

اتإلالًا ،تتك خ اذه الدراسة ب ن زيادة مستتويات تلتوث ال تواء علتب المتدى القإلتير قتد تتؤدي دورًا
ف تزايد ظ ور األعراه للمإلابيخ بتت"كوفيتد "19-بتدلًا متخ المستاامة فت انتقتال الفيتروس؛ حيتي
يمكخ زن يتسبك التعره قإلير المدى لتلوث ال واء ف الت اا مجرى ال واء ،واإل تاد ،وت تيج
الرئة العمي  .وقد تؤدي اذه العوامل معًا لب تفاقم دة العدوى المو ودة.

ملركلز اللملعلللومات ودعلم اتلخلاذ اللقلرار اللتلابلع للملجلللس اللوزراء اللملصلري

ما الذي توصلت إلي الدراسة؟
▪

تتتم الحإلتتول علتتب البيانتتات الخاصتتة ب تتذه الدراستتة القائمتتة علتتب المالحظتتة متتخ ( - )BAMSEوا ت
مجموعتتتتة مواليتتتتد تضتتتتم  4089مولتتتتودًا متتتتخ  1994لتتتتب  ، 1996ومتتتتخ الستتتتجل التتتتوطن الستتتتويدي
لألمراه المعدية والذي حدد الحافت اإليجابية لت"تفاعل البوليمراز المتسلسل للنستخ العكست "
(- )Reverse Transcription Polymerase Chain Reactionوات تقنيتة مخبريتة تجمتث بتيخ النستخ
العكس للحما النتووي الريبتوزي لتب الحمتا النتووي الريبتوزي منقتوص األكستجيخ -والتت تتم
اختباراا مخ  5مايو  2020لب  31مارس .2021

▪

فتت الستتياا ذاتتته ،تتتم تتتوفير استتتبيانات للم تتاركيخ لجمتتث البيانتتات المتعلقتتة بتت عراه الج تتاز
التنفس ت ذات الإلتتلة بعتتدوى "كوفيتتد "19-المبلتتع عن تتا ذاتيًتتا .كمتتا تتتم تقتتدير مستتتويات ملو تتات
ال تتواء اليوميتتة ف ت العنتتاويخ الستتكنية لحتتافت الدراستتة باستتتخدا نمتتاذج الت تتتج ذات الدقتتة
الزمانيتتتة المكانيتتتة العاليتتتة .وتضتتتمنج الملو تتتات الجستتتيمات التتتت يبلتتتع قطراتتتا  2.5ميكرومتتتتر
( ،)PM2.5والجستتتيمات التتتت يبلتتتع قطراتتتا  10ميكرومتتتترات ( ،)PM10و"الكربتتتون األستتتود" Black
) ،)Carbonو"زكاسيد النيتترو يخ" ( .)Nitrogen Oxidesوتتم تحديتد التعتره اليتوم لتلتوث ال تواء
الذي يسب اإلصابة مث مراقبة الحافت لمدة  7زيا علب زنه التعره األول .

▪

اتتتذا ،وقتتتد زصتتتيك  425م تتتاركًا ذتتتمخ مجموعتتتة ) (BAMSEبتتتت "كوفيتتتد ،"19-ختتتالل الفتتتترة متتتخ
 5متتتتايو  2020لتتتتب  31متتتتارس  .2021وكتتتتان متوستتتتط عمتتتتر الم تتتتاركيخ  25.6عامًتتتتا .ومتتتتخ بتتتتيخ
الت 425م اركًا ،كان  229مخ النساء زي ما يمثل  %53.9مخ الم اركيخ ،و 196مخ الر تال واتو متا
يمثل .%46.1

▪

وبناءً علب ما سب  ،كانج اناك ارتباطات بيخ اإلصابة بعدوى "كوفيد "19-والتعره قإلتير المتدى
لتلتتتوث ال تتتواء .وقتتتد زاد خطتتتر اإلصتتتابة بعتتتدوى "كوفيتتتد "19-بنستتتبة  %6.9نتيجتتتة لزيتتتادة التعتتتره
للجسيمات الدقيقة الت يبلع قطراا  10ميكرومترات ،كما زاد بنسبة  %6.8نتيجة لزيادة التعتره
للجستتتيمات التتتت يبلتتتع قطراتتتا  2.5ميكرومتتتتر ،باإلذتتتافة لتتتب زيادتتتته بنستتتبة  %5.8بستتتبك زيتتتادة
التعره للكربون األسود.

▪

علب الجانك اآلخر ،لم يكخ اناك ارتباط بيخ التعره ألكاسيد النيترو يخ وعتدوى "كوفيتد ."19-ولتم
تت ر افرتباطتات الستابقة بتالجنس زو التتدخيخ زو اإلصتابة بتالربو زو وزن الجستم زو زعتراه الج تاز
التنفس لت"كوفيد "19-المبلع عن ا ذاتيًّا.

▪

ختامًتتا ،ارتتتبط التعتتره المتزايتتد لتلتتوث ال تتواء بزيتتادة خطتتر اإلصتتابة بعتتدوى "كوفيتتد ،"19-خاصتتة
بالنسبة لمستتويات الجستيمات التت يبلتع قطراتا  2.5ميكرومتتر والجستيمات التت يبلتع قطراتا
 10ميكرومترات ،و"الكربون األسود".
Source: Ahaley, S. “Unhealthy air increases the chances of catching COVID-19”. news-medical life sciences. April 26, 2022.
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ً
انخفاضا هائ ًلا
تداعمات خطمرة :اخت ارات "كوفمد "19-تشرد
أكللد المقللال الصللادر عللو صللحمفة "ديفكللس" ( )Devexبعنللوان " تشللرد اخت للارات "كوفمللد"19-
ً
ِ
عرضلة للخطلر" أن انخفلاض اتلتخدا اخت لارات "كوفملد"19-
انخفاضا هائ ًلا مما يترك الدول
يعدُّ بمثابة أول رار عالمي للتخلي عو الحذر بشأن تفشي الفمروس.

خف
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ةرامج اختبارات "كوفيد"19-

▪

انخفضتتج اختبتتارات "كوفيتتد "19-بنستتبة  %70لتتب  %90فتت ميتتث زنحتتاء العتتالم؛ ممتتا يجعتتل متتخ
الإلعك علب المجتمث الإلح العالم مراقبتة تطتور الجائحتة ،وعتالج المرذتب ،وتتبتث المتغيترات
المختلفتة للفيتروس ،وذلت وفقًتا لمتتا صترح بتته التدكتور "بيتتل رودريغيتز" ( ،)Bill Rodriguezالتترئيس
األمتراه ) ،(FINDوالمتنظم الم تارك فت مبتادرة "مسترّع
التنفيذي للتحالـ العتالم لت تخي
الوصول لب زدوات كوفيد .(Access to COVID-19 Tools Accelerator) "19

▪

وف اذا الإلدد ،صرح "رودريغيتز" ختالل متؤتمر صتحف فت التت  26متخ زبريتل  2022قائلًتا" :نظترًا ألن
افختبتتار كتتان زول ذتتحية لقتترار عتتالم للتخل ت عتتخ حتتذرنا ب ت ن تف ت "كوفيتتد ،"19-فقتتد زصتتبحنا
نتجاال ما يحدث مث اذا الفيروس".

▪

ومتتخ انبتته ،صتترح "تيتتدروس زداتتانو غيبريستتوس" ( ،)Tedros Adhanom Ghebreyesusالمتتدير
العا لت"منظمة الإلحة العالمية" ،ب ن حافت اإلصابة والوفيات المبلع عن تا آختذة فت افنخفتاه
علب مستوى العالم ،مؤكدًا ذرورة تلق اذه افتجااات بقدر مخ الحذر.

ملركلز اللملعلللومات ودعلم اتلخلاذ اللقلرار اللتلابلع للملجلللس اللوزراء اللملصلري

ما الذي سيترتب علط خف

ةرامج اختبارات "كوفيد"19-؟

▪

صرحج "ماريا فان كيركوع" ( -)Maria Van Kerkhoveالمسؤول الفنت لمنظمتة الإلتحة العالميتة
ب ن "كوفيد" :"19-لقد ز رينتا تغييترات اائلتة فت استتراتيجيات افختبتار ،باإلذتافة لتب تخفيضتات
اائلة ف عدد افختبارات المستخدمة ف ميث زنحاء العالم .كما زن لدينا القليل متخ الثقتة فيمتا
نراه بالفعل ف اتجااات "كوفيد "19-مخ حيي عدد الحافت".

▪

عالوة علب ذل  ،ز تار "رودريجيتز" لتب زنَّ العتالم لتم يكتخ زكثتر حا تة لالستتجابة لتب ابتكتار اختبتارات
ستتتريعة ومنخفضتتتة التكلفتتتة ودقيقتتتة إلدارة ت ديتتتد عتتتالم مثتتتل متتتا اتتتو عليتتته اآلن متتتث ائحتتتة
المناعتتة الب تترية  -اإليتتدز" ،وف "الستتل"،
"كوفيتتد ،"19-ولتتم يحتتدث اتتذا األمتتر متتث فيتتروس "نق ت
وف حتتتب "المالريتتا"  ،وبالت كيتتد لتتم يحتتدث متتث متتره الستتكري زو ستترطان عن ت التترحم زو األمتتراه
الم ملة.

▪

وزذتتتاع "رودريجيتتتز" زن آليتتتات ال تتتراء ومستتتتويات التعتتتاون والقتتتوى العاملتتتة المدربتتتة واألدوات
المتنوعة المتاحة اآلن لرصد انت ار مره ما ،لم يسب ل ا مثيل؛ حيي تتجاوز القتدرة التإلتنيعية
العالمية لالختبارات الت خيإلية حاليًّا الطلك علي ا .وقد تم ذخ استثمارات كبيرة لتعزيز اإلنتتاج
المحل ف مراف التإلنيث ف دول مثل البرازيل والسنغال و نوا فريقيا وال ند.

▪

وتجدر اإل ارة لب زن الج ود الدولية المبذولة ،مخ ختالل "مسترّع الوصتول لتب زدوات كوفيتد تتتت"19
و"الإلتتتندوا العتتتالم لمكافحتتتة اإليتتتدز والستتتل والمالريتتتا (Global Fund to Fight AIDS,
) ،Tuberculosis and Malariaقتتتد خفضتتتج زيضًتتتا ستتتعر اختبتتتار "بتتت ستتت زر" ( ،)PCRوافختبتتتارات
السريعة ،مث توفر افختبارات الذاتية مقابل دوفر زمريك واحد فقط لب  1.50دوفر لكل من ما.

▪

وعليتته ،يعتتد يقتتاع بتترامج افختبتتار قبتتل األوان المالئتتم خط ت ؛ حيتتي ستتيكلـ اتتذا األمتتر المزيتتد م تخ
المتتال والمزيتتد متتخ األرواح .وحتتذر "رودريجيتتز" قائلًتتا" :لقتتد ارتكبنتتا الخطت نفستته التتذي ارتكبنتتاه متترات
الجائحة".
عديدة ز ناء تف

▪

ف السياا ذاته ،صرح "تيدروس" ب ن الترا ث ف افختبارات يقتوه زيضًتا قتدرة المجتمتث الإلتح
علتتب عتتالج مرذتتب "كوفيتتد "19-بعال تتات ديتتدة .فقبتتل استتتخدا عقتتار "نيرمتتاترلفير" ،والمعتتروع
تجاريًتتا باستتم "باكستتلوفيد" ) ،(Paxlovidالمضتتاد للفيروستتات التتذي قدمتتته تتركة "فتتايزر" )(Pfizer
للمرذب المإلابيخ بفيروس "كوفيد "19-ويعانون مخ زعراه خفيفتة ومتوستطة ،فبتد متخ تراء
اختبتتار ستتريث ودقي ت  .وينبغ ت تنتتاول اتتذا النتتوع متتخ األدويتتة ف ت زقتترا وقتتج ممكتتخ بعتتد اإلصتتابة
بت "كوفيد "19-لتحقي زقإلب فائدة .ختامًا ،اناك انخفاه ف عتدد التسلستالت الجينيتة المقدمتة
لتتب قواعتتد البيانتتات العالميتتة ،والتت يمكتتخ زن تستتاعد ف ت تتبتتث المتغيتترات النا ت ة .وتظتتل حالتتة
عتتد اليقتتيخ ب ت ن ال تتكل التتتال للفيتتروس مإلتتدر قلتت كبيتتر؛ ألن انتتاك حا تتة لتتب التخطتتيط
للعديد مخ السيناريواات المختلفة.
Source: Jerving, S. “COVID-19 testing sees massive decline, leaving countries vulnerable”. Devex. April 26, 2022.
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اتجاهات عالمية

يتناول هذا القسم تحلم ًلا ألهم المستجدات علص مستو العلالم فلي َمملع القطاعلات وي لرز أهلم
التو عات المستق لمة بشأنرا.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

التحوّ ل في اانتاج :تداعمات توطمو التصلنمع
علص اال تصاد اافريقي
العمللللل المللللرن :كمللللف يمكللللو الحفللللا
حماس الموظفمو؟
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ماذا عو المحددات؟
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التحوّ ل في اانتاج :تداعمات توطمو التصنمع علص اال تصاد اافريقي
يتنللاول المقللال الصللادر عللو صللحمفة "ذا كونفرزيشللو" ( )The conversationبعنللوان "تواَلل
إفريقمللا ضللربات اتللمة مللع عللودة ال لللدان ال نمللة للتصللنمع إلللص أوطانرللا" تللداعمات َائحللة
"كوفمللد "19-وال للزو الروتللي ألوكرانمللا علللص حركللة التجللارة العالممللة وتأتمرهللا علللص اال تصللاد
اافريقي.

إزالة العولمة والتأثير علط النمو االقتصادي ةإفريييا
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▪

زدت األزمتتة افقتإلتتادية العالميتتة النا متتة عتتخ تف ت ائحتتة "كوفيتتد "19-عتتا  2020وغتتزو روستتيا
ألوكرانيتتا فت فبرايتتر  2022لتتب زيتتادة خطتتر ترا تتث التكامتتل التجتتاري بتتيخ البلتتدان ،وات العمليتتة الت ت
تعرع باسم " زالة عولمة التجارة".

▪

ي دد اذا افتجاه بضغوط ذافية علب افقتإلادات ف فريقيا لب انك األلتم افقتإلتادي النتا م
عخ التضخم وافرتفاع ف زستعار المتواد الغذائيتة والوقتود التذي فرذتته الحترا فت زوكرانيتا .وفت
ظل اذه األوذاع ،فإن التحديات العالميتة اليتو باتتج ت تكل مختاطر ستيمة علتب فريقيتا ،وقتد
ت كد ذل مخ خالل النتائج الواردة ف تقرير حتديي للبنت التدول  ،والتذي ز تار لتب زن عكتس اتجتاه
ذتاف لتب اتوة الفقتر
العولمة مخ خالل عادة صياغة سالسل القيمتة ،دفتث  52مليتون تخ
المدقث.

▪

يؤكد اذا زن افرتباط بافقتإلتاد العتالم زمتر حيتوي لتحفيتز النمتو والتنميتة فت القتارة؛ ف تو يخلت
فت م تتا محتددة .واتتذا بتتدوره يستمح ل تتم بافنتتدماج فت ز تتزاء متتخ
فرصًتا لل تتركات للتخإلت
سلسلة القيمة العالمية حتب عندما يفتقرون لب الميزة التنافسية إلنتاج منتج كامل محليًّا.

ملركلز اللملعلللومات ودعلم اتلخلاذ اللقلرار اللتلابلع للملجلللس اللوزراء اللملصلري

▪

اتإلالًا ،فالدخول فت سالستل القيمتة العالميتة زمتر بتالع األاميتة لعتدد متخ األستباا .زوفً ،تعزيتز
نمو ال ركات الإلغيرة والمتوسطة ،و انيًّا دعم منطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية ف تعزيتز
التإلتنيث.
التكامل التجاري اإلقليم  ،و الثًا تنويث اياكل اإلنتاج والتإلدير ،وزخيرًا ت تجيث انتعتا
كما ستؤدي اذه النتائج افقتإلادية لب الحد ب كل كبير مخ الفقر ف فريقيا.

التحوّط ف اينتاج
▪

تقتتو مجموعتتة متتخ ال تتركات اليتتو بنقتتل مإلتتانع ا ،ومتتخ بين تتا ال تتركة المإلتتنعة للتتدرا ات
الناريتتة والتتدرا ات الك ربائيتتة "بيريتتر موبتتاليت " )(Pierer Mobility؛ والت ت تبن ت مإلتتنعًا ف ت بلغاريتتا
بحيي تكون زقرا لب عمالئ ا الرئيسيخ ف زوروبا.

▪

وفت الوفيتتات المتحتتدة األمريكيتتة ،وسَّتتعج تتركة "ستتتانل بتتالك انتتد ديكتتر" & (Stanley Black
) Deckerعمليات تإلنيث األدوات ف زمريكا ال مالية؛ لتدعم التنميتة اإلقليميتة لسالستل التوريتد
الخاصة ب ا ،وتمكيخ العمالء المتوقعيخ ف وقج زقإلر.

▪

ف السياا ذاته ،تعمتل الحكومتات فت افقتإلتادات المتقدمتة زيضًتا علتب تعزيتز التحركتات إلعتادة
دعم اإلنتاج ،ألسباا يوسياستية ب تكل زساست ؛ حيتي ي تدع افتحتاد األوروبت لتب تعزيتز نتتاج
الرقتائ  .ووعتد بتدعم تركات تإلتنيث الرقتائ مثتل "انتتل تروا" ) )Intel Corpبإعانتات بمليتارات
التتدوفرات .فيمتتا تخطتتط الوفيتتات المتحتتدة األمريكيتتة فستتتثمار مليتتارات التتدوفرات لتعزيتتز نتتتاج
اليابان زموافً ذخمة لتطوير صناعة ز باه الموصالت.
الرقائ المحلية ،كما تخإل

العولمة نمر حيوي لالقتصاد ايفريي
▪

تعد العولمة محركًا قويًّا لتكامل سلسلة القيمة العالمية واو زمتر م تم لنمتو فريقيتا وتنميت تا،
فقد عانج افقتإلادات اإلفريقية مخ نتدوا زكبتر متخ الجائحتة ت تدد حتافت التعتاف المتباينتة بتيخ
افقتإلادات المتقدمة والنامية ف فريقيا ومناط زخرى.

▪

وف غياا زي راء حاسم ،فإن عادة ت كيل اإلنتاج تعن زن التجارة ست يمخ علي تا بضتث كتتل
قليمية قوية ف المستقبل .ومخ المحتمل زن ت مل اذه كتلتة آستيوية ت تيمخ علي تا الإلتيخ،
وكتلة بقيادة زمريكية ف زمريكا ال مالية ،وكتلة تابعة لالتحاد األوروب .

▪

ذا حتتدث اتتذا ،فتتإن التقتتد التتذي استتتمر لعقتتود طويلتتة فت الحتتد متتخ الفقتتر العتتالم ستتيكون فت
خطتتر كبيتتر متتخ زن يتعتتره لمزيتتد متتخ افنحتتراع عتتخ مستتاره .ستتيجعل العتتالم مكانًتتا زكثتتر فق ترًا،
وستكون فريقيا األكثر تضررًا بفإلل ا عخ سالسل القيمة العالمية.

Source: “Munemo. J. “Africa faces hard knocks as rich countries take manufacturing back home”. The conversation. April 25, 2022 .
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العمل المرن :كمف يمكو الحفا

علص حماس الموظفمو؟

أشار المقال الصلادر علو مجللة "هارفلارد بملزنس ريفملو" ( )Harvard Business Reviewبعنلوان
" العمل المرن يمكو أن يث ط الدافع" إلص أن العمل خارج تاعات العمل القماتمة يمكو أن
يث ل ط المللوظفمو ف ل يشللعرون بحمللاس موضللحً ا كمللف يمكننللا مواَرللة ذلللك وزيللادة كف لاءة
العمل.

الوج ا خر للعمل المر
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▪

و تتد استتتطالع رزي عتتا  2019زن  %80متتخ العمتتال يفضتتلون العمتتل لتتدى تتركات تقتتد تتداول
عمل مرنة ،وقد زدت الجائحة لب تكثيتـ اتذا افتجتاه ،حيتي يتبنتب الموظفتون فت كتل صتناعة خيتار
العمل المرن متب وزينما يريدون.

▪

كتتان اتتذا مفي تدًا للعديتتد متتخ األ تتخاص ،خاص تةً ألول ت التتذيخ يوازنتتون بتتيخ العمتتل ومستتؤوليات
تقتتديم الرعايتتة ،زو األعمتتال الجانبيتتة ،زو حتتتب مجتترد متطلبتتات الحيتتاة ال خإلتتية .ومتتث ذل ت  ،تد تتير
األبحاث لب زنه بجانك الفوائد ،قد يكون اناك زيضًا انك سلب خف للعمل المرن.

▪

مخ خالل سلسلة مخ الدراسات مث ما يقترا متخ  2000موظتـ فت الوفيتات المتحتدة األمريكيتة
وزوروبتتا ،ود تتد زن العمتتل ف ت زوقتتات غيتتر قياستتية مثتتل عطتتالت ن ايتتة األستتبوع زو اإل تتازات يقلتتل
ب كل كبير مخ الدافث الذات للموظفيخ؛ مما يجعل العمل زقل تحفيزًا و متاعًتا .وير تث ذلت لتب
األعتتراع اف تماعيتتة ،فتترغم القبتتول المتزايتتد لجتتداول العمتتل غيتتر التقليديتتة ،ف يتتزال المجتمتتث لديتته
معايير واذحة تحدد متب يكون وقج العمل مناسبًا زو غير مناستك ،فاإلعتداد اففتراذت ألوقتات
العمل مخ  9لب  5ما زال مضمنًا بقوة ف قافتنا.

ملركلز اللملعلللومات ودعلم اتلخلاذ اللقلرار اللتلابلع للملجلللس اللوزراء اللملصلري

▪

كي

واكتتذا ،فمتتخ المؤكتتد زن مخالفتتة القاعتتدة يمكتتخ زن ت تتعرنا زحيانًتتا بتتالقوة .ولكتتخ يمكتتخ زيضً تا زن
تستنزع دوافعنا .وما يتدل علتب ذلت  ،حتدى التجتارا التت سدت ل الموظفتون عتخ تعورام تجتاه
عمل م ب ا زولًا عند العمل ف يو عادي ،م بعد زسبوع واحد ،عندما كانوا يعملون ف العطلتة.
و تتدت التجربتتة زن التتدافث والمتعتتة كانتتا زقتتل بكثيتتر عنتتدما كتتان الموظفتتون يعملتتون فت العطلتتة،
علب الرغم مخ زن م كانوا ي اركون ف زن طة مما لة متعلقة بالعمل.

يمكننا العمل ةفعّالية خارج ساعات العمل؟

▪

اناك استراتيجية يمكخ زن تساعد الموظفيخ والطالا علب البقاء متحمستيخ عنتد العمتل ختارج
ساعات العمل "العادية"  ،فمخ خالل تغييتر طريقتة تفكيترام عتخ قإلتد ،يكتون األ تخاص قتادريخ
علب الحفاظ علب الدافث مث استمرار ن فوائد دول زمن مرن.

▪

فت تجربتتة زوليتتة فختبتتار اتتذه الفكتترة ،تتتم افستتتعانة بمتتوظفيخ بتتدوا كامتتل يتخيلتتون العمتتل ف ت
عطلتتة ن ايتتة األستتبوع ،ز تتارت حتتدى المجموعتتات لتتب التفكيتتر ف ت كيفيتتة قضتتاء وقتتت م ب تكل
زفضل ف متابعتة األن تطة غيتر المتعلقتة بالعمتل ،مثتل افستترخاء متث األصتدقاء زو افستتماع
لب الموسيقب ،بينما ز ارت المجموعة الثانية لب التفكير ف كيفية استغالل م لتوقت م ب تكل
يد مخ خالل اللحاا ف العمل.

▪

خلإلج التجربة لب زن التركيز علب فوائد العمل ف عطلة ن ايتة األستبوع ستاعد المتوظفيخ علتب
تطبيتتث العمتتل ختتالل وقتتج العمتتل غيتتر القياس ت اتتذا ،وزس ت م ف ت عل تتم زكثتتر ااتمامًتتا .وعلتتب
الجانتتك اآلختتر ،يد تتير المقتتال لتتب زن حياتنتتا اليوميتتة ملي تتة بالتتتذكيرات الدقيقتتة لمعتتايير استتتخدا
الوقج الت يمكخ زن يكون ل ا ت ير كبير علب عورنا تجاه عملنا.

▪

ا تة
علب سبيل المثال ،قد يتتم التخطتيط إلنجتاز بعتا األعمتال ،ولكتخ بمجترد الجلتوس زمتا
ملي تتة بخيتتارات الترفيتته ،يمكن تتا زن تثتتبط حتتافز الموظتتـ للعمتتل .واكتتذا فتتاألمر يتطلتتك مالحظتتة
اذه اإل ارات واستبدال ا ف خطوة استباقية بالمطالبات الت تساعد ف تغيير طريقة التفكيتر
ف وقج العمل غيتر القياست ؛ حيتي يمكتخ زن تستاعد علتب بقتاء الموظتـ متحمسًتا عنتد العمتل
وفقًا لجدول زمن غير تقليدي.

▪

زخيرًا ،فافستمتاع بفوائد العمل المرن دون التضحية بالقدرة علب البقاء متحمسًتا ،يتطلتك يجتاد
طترا لتغييتر طريقتة التفكيتر ب تكل استتباق  ،وانتتا يمكتخ تثبيتج تطبيت إلعتال الموظتـ عنتتدما
يحيخ وقج العمتل ،زو تتذكير التنفس بتالتركيز علتب فوائتد المرونتة .ففت الحالتة الذانيتة الإلتحيحة،
مخ الممكخ زن يمتل الموظـ الجدول الزمن الذي يريده ،ويجعله يحك وظيفته زيضًا.

Sources: Giurge.l and Kaitlin .W. “Research: Flexible Work Can Dampen Motivation ”. Harvard Business Review. April 25, 2022 .
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الع

ة بمو الترخم والنمو اال تصادي :ماذا عو المحددات؟

تناول المقال الصادر عو صلحمفة "ذا إيكونومسلف" ( )The Economistبعنلوان "هلل الترلخم
المرتفلللع مرلللم؟" الع لللة بلللمو الترلللخم والنملللو اال تصلللادي وملللد القلللوة التلللي ين لللي أن
تستجمب برا ال نوك المركزية للطفرة الترخممة موضحً ا ذلك بالعديد مو األمثلة.

العالقة ةيئ التمخم والنمو االقتصادي

25

▪

ت دت الوفيتتات المتحتتدة األمريكيتتة مو تتة متتخ التضتتخم وارتفتتاع األستتعار ،وانتقتتل التضتتخم لتتب
بقيتة العتتالم ،حيتتي زادت زستعار المستتت لكيخ عبتتر منظمتتة التعتاون افقتإلتتادي والتنميتتة للبلتتدان
الغنية بنسبة  ، %7.7علب زساس سنوي ،وا زسترع وتيترة زيتادة فت ال تة عقتود علتب األقتل .وفت
اولندا ،اقترا معدل التضخم مخ  ،%10بينما زاد ف ستونيا عخ .%15

▪

فتت اتتذا الستتياا ،تتارت عتتدة تستتاةفت حتتول متتدى القتتوة التتت ينبغتت زن تستتتجيك ب تتا البنتتوك
المركزيتتة للطفتترة التضتتخمية؟ والواقتتث زن اإل ابتتة علي تتا تعتمتتد علتتب مقتتدار الضتترر التتذي يس تببه
التضخم.

▪

اذا ،ويترى افقتإلتاديون زن انتاك عالقتة ذتعيفة بتيخ التضتخم ومستتويات المعي تة الحقيقيتة
للعمال .فف بعا األحيان ترتفث األستعار زسترع متخ األ تور؛ وفت بعتا األحيتان ف يحتدث اتذا.
فقد سب زن نمج األ ور الحقيقية البريطانية بقوة خالل حقبة التضتخم فت الستبعينيات .ووفقًتا
د العمال األمريكيون زيضًا ،زيادة ف األ ور تخطج التضخم آنذاك.
لدراسة ند رت عا ،1975
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▪

كتتذل درستتج صتتحيفة "اإليكونومستتج" بيانتتات  35دولتتة متتخ دول منظمتتة التعتتاون افقتإلتتادي
والتنميتة ) (OECDتعتود لتب عتا  .1990وو تدت زنته فت الستنوات التت تجتاوز في تا التضتخم ،%5
ارتفعتتتج األ تتتور الحقيقيتتتة فتتت المتوستتتط .وزن التضتتتخم يمكتتتخ زيضًتتتا زن يستتتاعد العتتتاطليخ عتتتخ
العمل ف العثور علب وظائـ ،حتب لو كان يؤذي األ خاص الذيخ يعملون بالفعل.

▪

يد تتير اتتذا لتتب زن الفكتترة القائلتتة بت ن التضتتخم يعبتتي بإ تتارات األستتعار ،مبتتالع في تتا زيضًتا؛ حيتتي
الرزسمالية الموارد متخ ختالل تحركتات األستعار النستبية :ذا ارتفتث ستعر الستيارات مثلًتا
تخإل
مقارنةً بالدرا ات ،فينبغ ف الن اية نتاج المزيد مخ السيارات.

▪

المقل انا او زن التضخم يعطل اذه العملية؛ مما يجعل مخ الإلعك تمييز األستعار النستبية
"الحقيقية" للسيارات والدرا ات .وف ورقة بحثية ند ترت عتا  ،2018فحإلتج " يمت ناكتامورا" متخ
امعة كاليفورنيا ،وزمالةاا ت تج األسعار لتنفس األنتواع متخ المنتجتات بمترور الوقتج .وبتالنظر
لب فترة التضخم المرتفث ف السبعينيات ،لم يجدوا "زي دليل علتب زن األستعار انحرفتج زكثتر عتخ
مستتتوااا األمثتتل" ،عنتتدما كتتان التضتتخم زقتتل بكثيتتر .وخلإلتتوا لتتب زن "افستتتنتا ات القويتتة حتتول
زمثلية معدفت التضخم المنخفضة تحتاج لب عادة تقييم".

ماعا عئ تكالي

موجة التمخم ا نية؟

▪

السؤال حاليًّا ال نوبة التضخم الحالية ف العالم الغن ل تا تكتاليـ ذت يلة ،زو ف تكلفتة ل تا علتب
اإلطتتالا؟ وتكمتتخ م تتكلة افقتإلتتادييخ انتتا ف ت زن األفتتراد يعتقتتدون زن التضتتخم يجعل تتم زكثتتر
فقراً ،وام قلقون مخ زن ذل يجعل التخطيط زكثر صتعوبة .ويعتبرونته عالمتة علتب زن ال تركات
عديمة الضمير تستغل م.

▪

ابات م .فت كثر متخ نإلتـ األمتريكييخ
وعلب النقيا مخ ذل  ،فإن افقتإلادييخ زكثر غموذًا ف
"وافقتتتوا تمامًتتتا" علتتتب زن منتتتث التضتتتخم المرتفتتتث ف يقتتتل زاميتتتة عتتتخ وقتتتـ تعتتتاط المختتتدرات زو
الحفاظ علب المعايير التعليمية ،مقارنة بت  %18فقط مخ افقتإلادييخ.

▪

زخيرًا ،فف دراسة استقإلائية ف التسعينات ،و د "روبرت تيلر" متخ امعتة "ييتل" األمريكيتة زن
 %46متتخ النتتاس زرادوا زن تخفتتا الحكومتتة مستتتوى األستتعار بعتتد ارتفتتاع التضتتخم (زي اندستتة
افنكما )  ،واو زمر قد يوص به القليل مخ افقتإلادييخ.

▪

ف ت اتتذا الستتياا ،يتترى المقتتال زن التكتتاليـ النفستتية للتضتتخم المرتفتتث حقيقيتتة ،وينبغ ت للبنتتوك
المركزيتتة والحكومتتات زختتذاا ف ت افعتبتتار ،مد تتيرًا لتتب زن مكافحتتة التضتتخم عتتخ طري ت الت تديد
الإلار للسياسة المالية زو النقدية غالبًتا متا يدنظتر ليته علتب زنته خيتار صتعك؛ ألنته يختاطر بإحتداث
ركود.
Source: “Does high inflation matter? ”. The Economist. April 23, 2022 .
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اتجاهات محلية

يعرض هذا القسم أبرز األحداو والمسلتجدات والتحللم ت للوضلع المحللي المصلري وذللك عللص
مستويات التنممة كافة.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

اتللللتمرار الم احثللللات المصللللرية لللللل الروتللللمة
بشأن محطة الر عة النووية
تعلللاون مصلللري-إملللاراتي انتلللاج الرملللدروَمو
األخرر

مقتطفات تنمويللة  -السنة الثالثللة  -العدد ( 1 – )15مايو 2022

مقتطفللللللللللللللللات تنمويللللللللللللللللة

اتتمرار الم احثات المصرية ل الروتمة بشأن محطة الر عة النووية
ز تتتتار المقتتتتال المن تتتتور بإلتتتتحيفة "المونيتتتتتور" ( ،)Al-Monitorبعنتتتتوان "مصوووور وروسوووويا تبحثووووا
الخ وووات الميبلووة لمح ووة ال اقووة النوويووة"ا لتتب زنتته رغتتم الحتترا التتدائرة بتتيخ روستتيا وزوكرانيتتا،
فإن اناك وفدًا روسيًّا اء لزيارة مإلر؛ لتفقد زعمال البناء ف محطة الضبعة النووية.

تعاو مصري-روس لبنار نوط مح ة لل اقة النووية ف مصر

29

▪

رغم الحرا الدائرة ف زوكرانيا ،والعقوبات األمريكية والغربية علب "موسكو" ،زرستلج روستيا وفتدًا
لزيتتارة محطتتة الضتتبعة النوويتتة ف ت مإلتتر ف ت  17زبريتتل  ،2022وذتتم الوفتتد ممثلتتيخ عتتخ "مإلتتنث
نوفوسيبيرس ت للمركتتزات الكيميائيتتة" (،)Novosibirsk Chemical Concentrates Plant, NCCP
و تتتركة "تفيتتتل" ( )TVELللوقتتتود التابعتتتة ل تتتركة "روستتتاتو " ( ،)Rosatomالمؤسستتتة الحكوميتتتة
للطاقتتة النوويتتة ،بقيتتادة "زلكستتندر لوك تتيخ" ( ،)Alexander Lokshinالنائتتك األول للمتتدير العتتا
للطاقة النووية ف "روساتو ".

▪

وزار الوفد الروس وعدد مخ المسؤوليخ المإلترييخ موقتث بنتاء م تروع محطتة ك ربتاء الضتبعة
لتفقد قواعد حفر وحدت توليد الك رباء  1و  ،2ومن آت قاعدة البناء ووحدة الخلط الخرسان .

▪

الجدير بالذكر زنَّ مإلر وروستيا وقعتا عقتدًا لبنتاء زول محطتة للطاقتة النوويتة فت مإلتر فت مدينتة
الضبعة بمحافظة مرسب مطتروح غربت التبالد عتا  ،2015بطاقتة تبلتع  4800ميجتاوات متخ ختالل
زربعة مفاعالت.
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راووم الحووورو الروسوووية -ا وكرانيووة ..فوووإ ثموووة جاووودا لت
المبعة

وووريع تنفيوووذ مشووورول

▪

اذا ،وقد صرَّح "لوك يخ" النائك األول للمدير العا للطاقة النووية ف "روساتو " ب نه تم تحديتد
الخطوات الالزمة نحو نجاز الم ا المحددة متث ال تركاء المإلترييخ ،متوقعًتا زن تحإلتل محطتة
الطاقة النوويتة علتب تإلتريح بنتاء للمفاعتل األول فت الإلتيـ المقبتل بعتد موافقتة "اي تة الرقابتة
النووية واإل عاعية المإلرية".

▪

وت ت اتذه التإلتريحات بعتد زن ز تارت تقتارير عالميتة لتب ت يتل تنفيتذ محطتة الضتبعة للطاقتة
النووية ف ظل الحترا الروستية علتب زوكرانيتا ،ومتا ترتتك علي تا متخ عقوبتات غربيتة ذتد الحكومتة
الروسية الت تٌعدُّ الممول الرئيس للم روع.

▪

ومخ انبه ،صرَّح "عل عبد النب " ،نائك رئيس المحطات النووية الساب  ،ب نَّ زيارة الوفتد الروست
األخيرة تؤكد تنفيذ م روع الضبعة ،ف سيما ف ظل الحرا المستتمرة فت زوكرانيتا ،والتت توقتث
البعا زن تلقت بظالل تا علتب تدول تنفيتذ الم تروع ،ولكتخ زصتبح متخ المؤكتد اآلن زنَّ الجتانبيخ
المإلري والروس يعمالن معًا لتسريث تنفيذاا بغا النظر عخ الظروع السياسية الحالية.

▪

وزذاع "عبد النب " زنته ف يمكتخ ت يتل الم تروع؛ ألن كتل يتو تت خير يدكلتـ مليتون دوفر زمريكت ،
وا القيمة الت سيتم الحإلول علي ا عند اكتمال التنفيذ ،وتإلدير الطاقة المولدة للخارج .وقتد
تم حفر قواعد افحتواء الت ستضم وحدت المفاعليخ األول والثان بالمحطة.

▪

وت مل المرحلة التالية صك الخرستانة فت تلت الوحتدات بعتد الحإلتول علتب التإلتريح المتوقتث
اصتتتداره منتإلتتتـ عتتتا  2022بعتتتد افنت تتتاء متتتخ مرا عتتتة تقريتتتر الستتتالمة المبتتتدئ التتتذي يتضتتتمخ
تإلميمات المحطة ،ودراسات التوفي بيخ موقتث الضتبعة ،ومتا يتناستك متث المحطتات النوويتة
الروسية.

▪

اتإلالًا ،يد ير كلٌّ مخ المض قتدمًا فت البنتاء ،وزيتارة الوفتد الروست لتب زن العمتل فت الم تروع
تتارو وفقًتتا للجتتدول الزمن ت المحتتدد دون ت ت خير .وعليتته ،تتتدلل اتتذه الزيتتارة علتتب زنَّ الم تتروع م تتم
بالنستتبة لتتت "موستتكو" كمتتا اتتو لتتت "القتتاارة" ،واتتو متتا تتتم ت كيتتده ف ت افتإلتتال األخيتتر بتتيخ التترئيس
"عبد الفتاح السيس " ونظيتره الروست "فالديميتر بتوتيخ" ( .)Vladimir Putinومتخ تم ،فتإنَّ األمتور
تسير كما او مدخطط ل ا.

▪

زخيتتتتتتترًا ،تجتتتتتتتدر اإل تتتتتتتارة لتتتتتتتب زنتتتتتتته فتتتتتتت التاستتتتتتتث متتتتتتتارس  ، 2022نتتتتتتتاقر التتتتتتترئيس المإلتتتتتتتري
" عبتتد الفتتتاح السيستت " ونظيتتره الروستت "فالديميتتر بتتوتيخ" فتت مكالمتتة ااتفيتتة آختتر التطتتورات
المتعلقتتة بال تتراكة افستتتراتيجية بتتيخ البلتتديخ ،بمتتا ف ت ذل ت تنفيتتذ م تتروعات الطاقتتة النوويتتة
الكبرى الم تركة.
Source: “Egypt, Russia discuss next steps for nuclear power plant.” Al-Monitor, April 28, 2022.
“
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تعاون مصر ي -إماراتي انتاج الرمدروَمو األخرر
وذتتح المقتتال الإلتتادر عتتخ "س ت ن ب ت س ت " ( ،)CNBCبعنتتوان "مصوودر ايماراتيووة توقووع اتفاقيووة
لمشووروعات هيوودروجيئ نخموور فو مصوور" زن مإلتتر تتمتتتث بتتوفرة متتخ متتوارد الطاقتتة ال مستتية،
وطاقة الرياح الت تتيح توليد الطاقة المتجتددة بتكلفتة تنافستية ،واتو عامتل تمكتيخ رئتيس إلنتتاج
ال يدرو يخ األخضر.

مصر وايمارات توقعا مذكرت تفاهم ينتاج الايدروجيئ ا خمر
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▪

وقَّعج ركة "مإلدر" المملوكة لإلتندوا "مبادلتة" التتابث لحكومتة زبتوظب و تركة "حستخ عتالَّ "
للمرافتتت المإلتتترية ،يتتتو  24زبريتتتل  ، 2022اتفاقيتتتات ب تتت ن التعتتتاون فتتت تطتتتوير محطتتتات إلنتتتتاج
ال يدرو يخ األخضر ف المنطقة افقتإلادية لقناة السويس وعلب ساحل البحر المتوسط.

▪

وبمو تك تلت افتفاقيتات ،ستتيتم تطتوير محطتتات إلنتتتاج ال يتدرو يخ األخضتتر فت المنطقتة ،علتتب
مراحل مختلفتة تمتتد حتتب عتا  ،2030إلنتتاج متا يإلتل لتب  480زلتـ طتخ متخ ال يتدرو يخ األخضتر
سنويًّا .وي دع التحالـ خالل المرحلة األولب مخ الم تروع لتب ن تاء محطتة إلنتتاج ال يتدرو يخ
األخضر علب زن تدخل حيز التنفيذ ف عا .2026

▪

ستنتج المحطة  100زلـ طخ مخ الميثانول األخضر سنويًّا لتمويخ ستفخ النقتل البحتري فت قنتاة
السويس ،وسيتم زيادة محطات تإلنيث المحلالت الك ربائيتة ذتمخ المنطقتة افقتإلتادية لقنتاة
السويس وعلب ساحل البحر المتوسط؛ لتوفر طاقة نتا ية قد تإلل لب  4يجتاوات بحلتول عتا
 2030إلنتتتاج  2.3مليتتون طتتخ متتخ األمونيتتا الخضتتراء المعتتدة للتإلتتدير لتتب انتتك تزويتتد الإلتتناعات
المحلية بال يدرو يخ األخضر.
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▪

اذا ،ويعتبر التحالـ الجديد بيخ ركت "مإلدر" و"حسخ عال " مركتزًا إلنتتاج ال يتدرو يخ األخضتر،
ومخ نه است داع سوا التزويد بالوقود ،والتإلدير لب زوروبا ،وتعزيز الإلناعة المحلية.

مصر تتمتع ةميومات إنتاج الايدروجيئ ا خمر
▪

تتمتث مإلر بوفرة مخ موارد الطاقة ال مسية ،وطاقة الرياح التت تتتيح توليتد الطاقتة المتجتددة
بتكلفة تنافسية للغاية ،واو عامل تمكيخ رئيس إلنتاج ال يتدرو يخ األخضتر ،كمتا تقتث زيضًتا علتب
مقربة مخ األسواا الت متخ المتوقتث زن يتزداد في تا الطلتك علتب ال يتدرو يخ األخضتر؛ ممتا يتوفر
فرصة قوية للتإلدير.

▪

وتجتتتتدر اإل تتتتارة لتتتتب زنَّ وزارة الك ربتتتتاء والطاقتتتتة المتجتتتتددة المإلتتتترية تقتتتتو حاليًّتتتتا بمرا عتتتتة
استتتراتيجيت ا للطاقتتة المتجتتددة لعتتا  2030لت تتمل ال يتتدرو يخ األخضتتر وتعمتتل علتتب تطتتوير
اتتذه افستتتراتيجية ،والت ت متتخ المتوقتتث صتتداراا بحلتتول زكتتتوبر  ،2022مدفوعتتة بإمكانتتات تإلتتدير
ال يتتدرو يخ األخضتتر ،وقدرتتتته علتتب تتتذا استتتثمارات ز نبيتتتة مبا تترة واستتتعة النطتتاا ،وفتتترص
ود الحكومتة لتحستيخ تكتاليـ التوليتد ،وزيتادة حإلتة مإلتادر الطاقتة المتجتددة
المساامة ف
ف مزيج الطاقة ف البالد لب  %42بحلول عا .2030

▪

وستدس م تل افتفاقيات ف تعزيز ال راكة افستراتيجية بيخ اإلمارات ومإلر ف مجال الطاقة
المتجددة وال يدرو يخ األخضر؛ حيتي يستتعد البلتدان فستضتافة متؤتمري األمتم المتحتدة لتغيتر
المنتتا (كتتوا  ،27كتتوا  )28فتتت نتتوفمبر  2022و 2023علتتب التتتوال  ،وتعزيتتتز دورامتتا الفعَّتتال فتتت
العمل المناخ  ،وخفا انبعا ات الكربون.

▪

ومخ انبه ،زكد الدكتور "سلطان بخ زحمد الجتابر" ،وزيتر الإلتناعة والتكنولو يتا المتقدمتة فت دولتة
اإلمارات العربية ،زنَّ تل الم روعات ستعمل علب تستريث عمليتة انتقتال الطاقتة فت المنطقتة،
كمتتا زنَّ اتفاقيتتات ال تتراكة فستك تتاع تطتتوير نتتتاج ال يتتدرو يخ األخضتتر توذتتح قتتوة العالقتتة
الو يقة بيخ اإلمارات العربية المتحدة و م ورية مإلر العربية.

▪

ختامًتتا ،زوذتتح التتدكتور "محمتتد تتاكر المرقب ت " ،وزيتتر الك ربتتاء والطاقتتة المتجتتددة ف ت مإلتتر ،ز َّ
ن
توقيث مذكرت التفاام اليتو يتدعم رةيتة مإلتر لتوستيث م تروعات الطاقتة المتجتددة والنظيفتة،
وزكتتتدت التتتدكتورة "االتتتة الستتتعيد" ،وزيتتترة التخطتتتيط والتنميتتتة افقتإلتتتادية ،ورئيستتتة الإلتتتندوا
السيادي لمإلر ،زنَّ مإلر لدي ا وفرة مخ موارد الطاقة ال مسية وطاقة الريتاح التت متخ ت ن ا
زن توفر موقعًا مناسبًا لم روعات الطاقة المتجددة بتكلفة تنافسية.

Sources: Frangou, A. “UAE’s Masdar signs deal for green hydrogen projects in Egypt, targets exports to Europe.” CNBC, April 26,
2022.
- “Masdar And Hassan Allam Utilities Co-Sign Landmark Agreements To Develop 4 GW-Capacity Green Hydrogen Plants In Egypt By
2030.” Hassan Allam, April 24, 2022.

32

خبرات دولية

ينا ش هذا القسم أهم التجار الناَحة تواء علص مستو الدول أو األفراد ملع توضلم اآللملات
ال زمة ل تتفادة مو هذه التجار .

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

كمللف أص ل حف صللناعة األدويللة فللي المكسللمك
أكثر أمانًا وكفاءة؟
النرللوض بقطللاع النقللل فللي الرنللد :مللاذا عللو
اآللمات؟

المابللللان تللللدرك خطللللورة هللللدر الطعللللا وتتخللللذ
خطوات َادة لمكافحت
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كمف أص حف صناعة األدوية في المكسمك أكثر أمانًا وكفاءة؟
يوض ل العللرض التللالي احترللان دولللة المكسللمك الكثمللر مللو شللركات األدويللة والتللي تمتللد ع للر
الحدود بااضافة إلص اتلتق الرا دعمً لا ك ملرًا ملو "ماتسلة التمويلل الدولملة"؛ لتعزيلز وصلول
المسترلكمو إلص األدوية الممسورة التكلفة والمنقذة للحماة واآلمنة ل تتر ك.

نمو نسواق ا دوية ف المك
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يك

▪

ت د قطتتاع األدويتتة العتتالم اذتتطرابًا اائلًتتا بستتبك ائحتتة "كوفيتتد"19-؛ حيتتي يوا تته المإلتتنعون
ذغوطًا ديدة لزيادة اإلنتاج ،ويعمل الموزعون باستتمرار للحفتاظ علتب تتدف سالستل التوريتد.
تتراء األدويتتة والمعتتدات األساستتية؛ ممتتا ز تار
باإلذتتافة لتتب ذل ت فرذتتج الجائحتتة تحتتديات ف ت
الجدل حول حا ة الدول والمناط لب زن تإلبح زكثر اكتفاءً ذاتيًّا وتنسيقًا.

▪

فت اتتذا الإلتتدد ،ت ت د زستتواا األدويتتة فت زمريكتتا الالتينيتتة بجانتتك المكستتي تطتتورًا كبيترًا .ففت
حيخ زنَّ ركات األدوية كانج تميل ف الساب لب قإلر خطط التوسث علب البلد الذي تو د فيته،
ف زن تتا باتتتج تقتتيم ب تتكل متزايتتد تتراكات ختتارج حتتدوداا .وستستتاعد األستتواا اإلقليميتتة القويتتة
الدول علتب تلبيتة افحتيا تات الإلتيدفنية ب تكل زفضتل علتب المتدى الطويتل ،وتمكين تا زيضًتا متخ
دارة األوب ة واألزمات الإلحية ف المستقبل ب كل زفضل.

▪

دير بالذكر ،زن المكسي ا زكبر دولة ناطقة باإلسبانية ويبلتع عتدد ستكان ا  126مليتون نستمة،
وتتمتتتث بوذتتث يتتد لالستتتفادة متتخ فتترص التوستتث ف ت زستتواا األدويتتة .فالطبقتتة الوستتطب ف ت
الدولة كبيرة ومتنامية ،وتتميز ببي ة اذبة فستثمارات القطاع الخاص ،باإلذتافة لتب و تود طلتك
سريث علب خدمات الرعاية الإلحية والمنتجات الإليدفنية علب حدو سواء.
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كي

ازدهرت صناعة ا دوية ف المك

يك؟

▪

قووودر تنظيميوووة هاًلوووة :نظتتترًا ألن تتتركات األدويتتتة تنطلتتت متتتخ المكستتتي  ،فالبتتتد متتتخ اعتمتتتاد
ال تتركات الجديتتدة الداخلتتة للستتوا متتخ قِبتتل متتنظم صتتناعة األدويتتة فت المكستتي المتمثتل فت
"اللجنتتتة افتحاديتتتة للحمايتتتة متتتخ المختتتاطر الإلتتتحية" ( ،)COFEPRISباعتباراتتتا واحتتتدة متتتخ المعتتتايير
الإلحية اإلقليمية.

▪

ومتخ الناحيتتة العمليتتة ،يعنت اتذا زنتته بمجتترد حإلتتول ال تتركات علتب الموافقتتة علتتب منتجات تتا متخ
"اللجنتتة افتحاديتتة للحمايتتة متتخ المختتاطر الإلتتحية" ،فإنتته يإلتتبح متتخ األست ل دخول تتا لتتب زستواا
تركة "ستانفر" )،(Sanfer
ديدة ،ف سيما ف زمريكا الوستطب المجتاورة .ومتخ األمثلتة علتب ذلت
وا تزء متخ مجموعتة " نفيكترا" ( ،)Invekraوات مجموعتة صتيدفنية رائتدة فت المكستي تضتم
زكثتتر متتخ  300منتتتج فتت محفظت تتا؛ حيتتي تتوستتث "ستتانفر" نوبًتتا فتت زستتواا زمريكتتا الوستتطب
ومنطقة البحر الكاريب مثل بيرو و م ورية الدومينيكان.

▪

الدعم الودول الكبيور :ترحتك مؤسستة التمويتل الدوليتة (-(International Finance Corporation
زكبتتر مؤسستتة نمائيتتة عالميتتة تركتتز علتتب القطتتاع الختتاص -بتتدعم تتركات األدويتتة وتعمتتل علتتب
الن تتوه ب تتتا .ففتتت عتتتا  ، 2019وافقتتتج المؤسستتة علتتتب تمويتتتل ديتتتد بقيمتتتة  160مليتتتون دوفر
زمريكت ل تركة األدويتة المكستيكية "ستيجفريد رايتخ" ()Siegfried Rhein؛ حيتي تعمتل كمستتثمر
رئيس وتساعد ف ح د تمويل ذاف مخ مستثمريخ آخريخ.

▪

كذل  ،قدمج "مؤسسة التمويل الدولية" ف عا  2018قرذًا بقيمتة  50مليتون دوفر زمريكت لتب
ركة مكسيكية تعمل علب تطتوير وبيتث وتستوي منتجتات
" ينو فا" ( -)Genomma Labوا
العناية ال خإلية والمستحضرات الإليدفنية الت ف تستتلز وصتفة طبيتة  -وكتان القتره تزءًا
مخ حزمة تمويل بقيمتة  100مليتون دوفر زمريكت متخ "مؤسستة التمويتل الدوليتة" و"بنت التنميتة
للتتدول األمريكيتتة" ()Inter-American Development Bank؛ وذلت لتمكتتيخ " ينتتو فا" متتخ بنتتاء
زول من ة تإلنيث ل ا ف المكسي .

▪

تجتتدر اإل تتارة لتتب زن متتره الستتكري ينت تتر ف ت المكستتي بمستتتويات متتدمرة؛ ممتتا زستتفر ع تخ
سنويًّا ،ما دفتث الحكومتة فت عتا  2016لتب عتالن حالتة الطتوارو الوطنيتة.
مقتل  80زلـ خ
وقد زدى افرتفاع الحاد ف انت ار السكري لب زيادة الطلك علب األدوية للسيطرة عليه.

▪

ولالستجابة لمره السكري ،ظ رت الحا ة لب ن اء بكة وطنية متخ مرافت الرعايتة الإلتحية
و دارة العالج .ول ذا السبك استثمرت "مؤسستة التمويتل الدوليتة" عتا  2018الكثيتر
لت خي
مخ رزس المال ف ( ،(Clínicas del Azúcarوات سلستلة متخ عيتادات الستكري المتخإلإلتة فت
المكسي والت عالجج حتب اآلن  30زلـ مريا ،كثير من م مخ الف ات ذات الدخل المنخفا.

Source: Jagannathan, S. “México: Epicenter of Nascent Pharma Consolidation in Latin America”. International Finance Corporation.
Jun 8, 2020.
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النروض بقطاع النقل في الرند :ماذا عو اآللمات؟
يتناول العرض التالي التحسمنات الرئمسة التي تقلو برلا الرنلد فلي طلاع النقلل للدعم النملو
اال تصللادي المسللتمر لل لللد والحللد مللو الفقللر بمللا يترللمن ذلللك مللو إطل ق الحكومللة للعديللد
مو ال رامج والتدابمر للنروض برذا القطاع الحموي في ال د.

نهمية ق ال النيل ف الاند
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▪

يتميز قطتاع النقتل فت ال نتد ب نته كبيتر ومتنتوع؛ حيتي يلبت احتيا تات  1.1مليتار تخ  .ففت عتا
 ،2007ساام القطاع بنحو  %5.5مخ الناتج المحل اإل متال للتبالد ،وكتان لمستاامة النقتل البتري
نإليك األسد.

▪

وف ت اتتذا الإلتتدد ،يدعتتد النقتتل الجيتتد ف ت المنتتاط الحضتترية والريفيتتة ذتتروريًّا للنمتتو افقتإلتتادي.
د افقتإلاد ال ندي المتنام ارتفاعًتا فت الطلتك علتب البنيتة التحتيتة
فمنذ زوائل التسعينيات،
للنقل والخدمات.

▪

و تتدير بالتتذكر ،زن الطتترا تدعتتد وستتيلة النقتتل الستتائدة فت ال نتتد اليتتو  .ف ت تحمتتل متتا يقتترا متتخ
 %85مخ حركة الركاا ف البالد وزكثر مخ  %60مخ حمولت م .وكثافة تبكة الطترا الستريعة فت
ال ند تبلع  0.66كيلومتر مخ الطترا لكتل كيلتومتر مربتث متخ األره ،وات مما لتة لتلت المو تودة
ف الوفيات المتحدة األمريكية ( ،)0.65وزكبر بكثير متخ كثافتة تبكة الطترا الستريعة فت الإلتيخ
( )0.16زو البرازيل ( .)0.20ومث ذل  ،فتإن معظتم الطترا فت ال نتد ذتيقة ومزدحمتة وذات نوعيتة
سطحية ردي ة ،و  %33مخ قرى ال ند ليس لدي ا طرا تناسك ميث األحوال الجوية.

ملركلز اللملعلللومات ودعلم اتلخلاذ اللقلرار اللتلابلع للملجلللس اللوزراء اللملصلري

االستراتيجيات الحكومية الرًي

ة للناوض ةي ال النيل

▪

تحدد الخطتة الخمستية الحاديتة ع ترة لل نتد زو ته القإلتور المختلفتة فت قطتاع النقتل ،وت تدع
الحكومة بذل لب تحديي وتوسيث ودمج خدمات النقل ف البالد .كما تستعب لتب تعب تة المتوارد
ل ذا الغره والتحوّل التدريج لدور الحكومة مخ دور المنتج لب التمكيخ .وف السنوات األخيترة،
بتتذلج الحكومتتة تتودًا كبيتترة لمعالجتتة زو تته القإلتتور فتت القطتتاع و صتتالح مؤسستتات النقتتل.
وت مل اذه الج ود:

▪

إاوووالق البرنوووامج الووووان ال موووور لت ووووير ال ووورق ال وووريعة :ويتكتتتون متتتخ ستتتبث مراحتتتل،
وي تتمل :تحستتيخ افتإلتتال بتتيخ متتدن "دل ت " و"مومبتتاي" و"ت تتيناي" و"كولكاتتتا" المعروفتتة باستتم
الرباع الذاب وذل ف المرحلة األولب .وبيخ ال مال والجنوا وال را  -الممرات الغربية  -فت
المرحلة الثانية .و ن اء زربعتة ممترات تزيتد علتب  12زلتـ كتم فت المرحلتة الثالثتة ،ومستاران بطتول
 20زلـ كم وستة مسارات بطتول  6500كتم علتب التتوال فت المترحلتيخ الرابعتة والخامستة علتب
التتتتوال  ،باإلذتتتافة لتتتب تطتتتوير زلتتتـ كتتتم متتتخ الطتتترا الستتتريعة فتتت المرحلتتتة السادستتتة ،و طتتتالا
م تتروعات طتترا ستتريعة زختترى م متتة فت المرحلتتة الستتابعة .ويبلتتع متتال افستتتثمار المتوقتث
نحو  2.2تريليون روبية اندية.

▪

إاالق ةرنامج ت وير ال رق ال ريعة لمن ية الشماط الشرق  :وذل لربط الطترا بجميتث
عواصم الوفيات والمناط الواقعة ف ال تمال ال ترق للتبالد .وتمويتل تطتوير وصتيانة الطترا
متخ ختتالل ن تاء "صتتندوا الطترا المركتتزي" ()Central Road Fund؛ متخ ختتالل ذتريبة مخإلإلتتة
علب الديزل والبنزيخ.

▪

ت تغيل "ال ي تة الوطنيتة للطترا الستريعة فت ال نتد" ()National Highway Authority of India
مجووورد موووزود .باإلذتتتافة لتتتب تحستتتيخ الوصتتتول لتتتب
للعمووول كوسووويط للبنيوووة التحتيوووة ولوووي
المناط الريفيتة متخ ختالل طتالا برنتامج رئتيس التوزراء للطترا الريفيتة (Pradhan Mantri Gram
.)Sadak Yojana

▪

الحوود مووئ االزدحووام علووط مموورات ال ووكك الحديديووة علتتب طتتول الربتتاع التتذاب التتذي ي ت د
ازدحامًتتتا كبيتتترًا .وتحستتتيخ اتإلتتتال المتتتوان متتتخ ختتتالل طتتتالا "البرنتتتامج التتتوطن لتطتتتوير الستتتك
الحديدية" (.)National Railway Development Program

▪

عالوة علب ذل  ،عملج الدولة علب ت وير ممري شحئ متخ "مومبتاي" لتب "دل ت " ،ومتخ "لوديانتا"
لتتتب "دانكتتتون " .وتحستتتيخ النقتتتل الحضتتتري فتتت طتتتار "م متتتة تتتواار فل ن تتترو الوطنيتتتة للتجديتتتد
الحضري" ( .)Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Missionاذا بجانك تعزيتز قتدرة قطتاع
النقل وتحسيخ الكفاءات مخ خالل تو ي ات سياسية واذحة لزيادة م اركة القطاع الخاص.
Source: World Bank, “India Transportation”. Sep 23, 2011.
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المابان تدرك خطورة هدر الطعا وتتخذ خطوات َادة لمكافحت
يتناول العرض التالي مشلكلة هلدر ال لذاء فلي المابلان؛ حملث يلتم اللتخلص ملو م يلمو األطنلان
مو الطعا تنويًّا وكمف تكاف الدولة لحل هذه القرمة؛ إذ تمتلك نحو  6.21م يمو طلو ملو
المواد ال ذائمة التي ال يتم اتتر كرا وتترك للتلف.

تكلفة هدر ال عام
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▪

ز تتتار تقريتتتر لتتتت "منظمتتتة األغذيتتتة والزراعتتتة لألمتتتم المتحتتتدة-الفتتتاو" (Food and Agriculture
)Organization of the United Nationsف عتا  ، 2011لتب زن الفاقتد والمد تدر متخ الغتذاء العتالم
وصل لب  1.3مليار طخ سنويًّا؛ واو ما يمثل لي طعا العالم كل عا .

▪

وعليه ،ذا زمكخ الحد مخ فقد األغذيتة واتدراا ،فسيدست م ذلت زيضًتا فت تقليتل انبعا تات غتازات
افحتبتتاس الحتتراري .وعلتتب اتتذا النحتتو ،تتضتتمخ زاتتداع التنميتتة المستتتدامة ( (SDGsالتت اعتمتتدت ا
األمتتم المتحتتدة ف ت عتتا  2015ال تتدع التتتال " :بحلتتول عتتا  ،2030ستتيتم خفتتا نإلتتيك الفتترد متتخ
نفايات الطعا العالمية لب النإلـ علب مستوى البيث بالتجزئة والمستت لكيخ وتقليتل الخستائر
الغذائية علب طول سالسل اإلنتاج واإلمداد ،بما ف ذل ما بعد خسائر الحإلاد".

▪

ووفقًا إلحإلاءات زبريل  2020الت قدمت ا وزارة الزراعة والغابات ومإلايد األستماك ووزارة البي تة
اليابانية ،فقد قددرت ادر الغذاء فت اليابتان ختالل عتا  2017بنحتو  6.12ماليتيخ طتخ .متخ ذلت  ،تاء
 3.28ماليتتتيخ طتتتخ متتتخ صتتتناعة األغذيتتتة والختتتدمات الغذائيتتتة وغيراتتتا متتتخ األعمتتتال ،بينمتتتا تتتاء
 2.84مليون طخ مخ المنازل.
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جاود الياةا لمكافحة هدر ال عام
▪

حددت اليابان ادفًا وطنيًّا يتمثل ف خفا الفاقد والم در متخ الطعتا لتب النإلتـ بحلتول عتا
متتخ الطعتتا
 .2030ولتحقيت اتتذه الغايتتة ،تتتم اتختتاذ عتتدد متتخ اإل تتراءات لتقليتتل احتمتتال التتتخل
الذي ف يزال مخ الممكخ تناوله.

▪

وف محاولت ا للحتد متخ فقتد الطعتا واتدره ،طبقتج اليابتان قانونًتا لتقليتل الفاقتد والم تدر متخ
القانون علب زنه يجك علب الناس الم اركة بن اط ف الحد متخ
الطعا ف زكتوبر  .2019وين
فقد األغذيتة واتدراا ،وزن المجتمتث ب ستره ينبغت زن يتبنتب موقفًتا متخ عتد تترك الطعتا يضتيث
منه ،وزنه فبد متخ
ادرًا ،وتس يل استخدا الطعا الذي ف يزال مخ الممكخ تناوله دون التخل
زن تتعاون مجموعة واسعة مخ الج ات الفاعلة لتعزيز الحد مخ فقد الطعا وادره.

▪

وبناءً علب القانون المذكور ،واف مجلتس التوزراء علتب "السياستة األساستية لتعزيتز فقتد األغذيتة
والحتد متخ اتدراا" ) )the Basic Policy on Promotion of Food Loss and Waste Reductionفت
متتتتارس  .2020وتتوقتتتتث تلتتتت السياستتتتة زن يقتتتتو المستتتتت لكون باتختتتتاذ تتتتراءات مثتتتتل تتتتراء
متتا يمكتتن م استتتخدامه فقتتط ،والتتتحكم ف ت كميتتة األطبتتاا التتت يطلبون تتا عنتتد تنتتاول الطعتتا
بالختتارج .وتتوقتتث زيضًتتا زن يقتتو قطتتاع الزراعتتة والغابتتات ومإلتتايد األستتماك بت تتجيث استتتخدا
المنتجات غير المستخدمة والإلناعات المتعلقة باألغذية لتوسيث نطاا المنتجات الغذائيتة ذات
الحالة الجيدة قبل انت اء صالحيت ا مخ خالل افبتكار ف تكنولو يا التعب ة والتغليـ.

▪

اتتذا ،وتعمتتل الحكومتتات الوطنيتتة والمحليتتة علتتب تستتريث اتتذه التوقعتتات متتخ ختتالل زن تتطة مثتتل
التثقيتتـ ب تتت ن فقتتتد األغذيتتتة واتتدراا ودعتتتم تتتود الج تتتات الفاعلتتة فتتت الإلتتتناعات المتعلقتتتة
باألغذية .وتتمثل زاداع الحكومة ف زيتادة نستبة المستت لكيخ التواعيخ والعمتل للحتد متخ فقتد
األغذية وادراا لب  ،%80وخفا ادر الطعا لب النإلـ مخ انك كل مخ ال ركات واألسر.

▪

ف السياا ذاتته ،تتختذ اي تات مختلفتة تراءات لتقليتل الفاقتد والم تدر متخ الطعتا فت اليابتان.
ومخ األمثلة علب ذل افستخدا الفعَّتال لمختزون األغذيتة متخ ز تل الكتوارث؛ حيتي تعتان اليابتان
مخ الكثير مخ الكوارث الطبيعية ،بمتا فت ذلت األعاصتير والتزفزل ،لتذل توصت الحكومتة اليابانيتة
كل زسرة بتخزيخ ما يكف مخ الطعا لمدة زسبوع لالستعداد لمثل اذه الكوارث.

▪

ختامًتا ،زطلقتج اليابتان عتا  2002بنت "ستاكند اارفستج ابتان" ) (Second Harvest Japanواتو
زول بن ت طعتتا علتتب مستتتوى التتبالد ،والتتذي يركتتز علتتب تحستتيخ األمتتخ الغتتذائ  ،والحتتد متتخ اتتدر
الطعا  ،وتقديم و بات للفقراء .ويو تد اآلن متا يقترا متخ  77بنت طعتا فت ميتث زنحتاء التبالد،
حيتتي بتتدزت الدولتتة ف ت ستترعة معالجتتة م تتكلة اتتدر الطعتتا متتخ ختتالل وفتترة بنتتوك الطعتتا ف ت
مناط مختلفة.
Sources: public relations office -government of japan. “Japanese Mottainai Culture: Reducing Food Loss and Waste”. May 2020.
Skinner, M. “Japan’s food waste problems and solutions”. Zenbird. October 17, 2019.
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يتنللاول هللذا القسللم أهللم المفللاهمم التنمويللة فللي مختلللف المجللاالت؛ مثللل :اال تصللاد والسماتللة
واادارة والتكنولوَما وغمرها.
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اادارة المستدامة
يتناول العره التال مف و "ايدار الم تدامة" ( ،)Sustainable Managementواو
عطاء ال ركات الرائدة زامية كبيرة وزولوية لالستدامة ب كل متزايد ،وت دع لب العثور علب
ابات حول كيفية تلبية احتيا ات األفراد دون اإلذرار بالموارد الطبيعية واف تماعية لأل يال
القادمة.
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▪

ت خذ "اإلدارة المستدامة" ف اعتباراا حقيقة زنَّ اإل تراءات افقتإلتادية غيتر المستؤولة تجعتل متخ
الإلتتعك الحفتتاظ علتتب تقستتيم العمتتل ،وحمايتتة الكوكتتك حت ت يكتتون صتتالحًا للعتتير علتتب الم تدى
الطويتتل ،ف تت ت تتتم برفاايتتة األ تتخاص علتتب المتتدى الطويتتل ،بمتتا فتت ذلتت األعمتتال التجاريتتة
نفس ا ،وت دع لب العثتور علتب ابتات حتول كيفيتة تلبيتة احتيا تات األفتراد دون اإلذترار بتالموارد
الطبيعية واف تماعية لأل يال القادمة.

▪

وت كل اإلدارة المستدامة ال ة عناصر رئيسة؛ يتمثل األول فت الورة اويول ا جول؛ حيتي يجتك
علب ال ركات تجنك اتخاذ قرارات مربحتة فقتط علتب المتدى القإلتير ،والنظتر فت العواقتك طويلتة
المدى ألفعال ا.

▪

متخ
زما الثان فيتمثل فت االسوتدامة البيايوة لمووارد ا رض المحودود  ،والقتدرة علتب التتخل
النفايتتتات ،والضتتتغط علي تتتا لدر تتتة افستتتتنفاد ف ينتتتتج عنتتته فائتتتدة اقتإلتتتادية طويلتتتة األ تتتل ألي
تتخ  .نتيجتتة لتتذل  ،تقتتيس اإلدارة المستتتدامة الت ت ير البي ت لعمليات تتا ،وتطتتور اس تتراتيجيات
مثتتل اعتمتتاد ممارستتات افقتإلتتاد التتدائري ،والتقليتتل متتخ البإلتتمة الكربونيتتة لل تتركات ،وذ تمان
استدامة سلسلة التوريد.
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▪

نما الثالث فاو االستدامة المجتمعية ،فافنسجا داخل ال ركة ،الذي يتتيح التقستيم الفعتال
للعمل ،له ت ير علتب األربتاح طويلتة األ تل .ويترتبط انستجا ال تركات برذتاء المتوظفيخ .ونتيجتة
لتتتذل  ،تنفتتتذ اإلدارة المستتتتدامة سياستتتات لتحستتتيخ تتتمولية ال تتتركات ،وتستتتتخد مقتتتاييس
مجتمعية مثل فجوة األ ور بيخ الجنسيخ لتتبث التقد .

نفمل ممارسات ايدار الم

تدامة

▪

اتبال ناج شاملا يساعد اتباع ن ج امل ال ركات علب زن تإلبح زكثر استتدامة ،ف تو منظتور
يبحتتتتي عتتتتخ التعتتتتاير الإلتتتتناع  ،ويستتتتتخد النفايتتتتات كمتتتتورد إلنتتتتتاج الستتتتلث ،ويتتتترتبط التفكيتتتتر
المنظوم بت "التفكير خارج الإلندوا".

▪

إع ار ا ولوية لليمايا البياية واالجتماعيةا والت تركز ال ركة علب حل ا :فقد تتؤدي محاولتة
تقليتتل الت ت ير البي ت واف تمتتاع الكل ت ف ت وقتتج واحتتد لتتب عتتد الكفتتاءة .ولتتذل  ،يتعتتيخ زن تبتتدز
ال تتركات بتتالتركيز علتتب زاتتم مختتاطر استتتدامة زعمال تتا ،علتتب ستتبيل المثتتال ،ذا كانتتج لمنتجتتات
ال تتركة بإلتتمة كربونيتتة كبيتترة .ف ت مثتتل اتتذه الحتتافت ،لتتخ يكتتون التركيتتز علتتب خفتتا نس تبة ز تتور
الرةساء التنفيذييخ ذروريًّا.

▪

وضووووع خاراووووة اريوووو مبتكوووور  :علتتتتب ال تتتتركات البحتتتتي عتتتتخ حلتتتتول لتقليتتتتل تكاليف تتتتا البي يتتتتة
واف تماعية .ويمكخ زن تختلـ استراتيجية زي ركة اعتمادًا علب صناعت ا ،وزاداف ا.

▪

العموول مووع الشووركات الم ووتدامة ا خوورى :يمكتتخ للعمتتل الجمتتاع فقتتط صتتالح الم تتكالت
البي يتتة واف تماعيتتة تمامًتتا .ونتيجتتة لتتذل  ،فتتإنَّ ن تتاء مدونتتة ستتلوك للمتتورديخ تكتتافئ ال تتركات
المستدامة مث معاقبة ال ركات غير المستدامة يمكخ زن يكون مفيدًا .وبفضل اذه المبتادرات،
يمكخ تقليل البإلمة الكربونية للمنتجات.

▪

تعديل سياسة التوظي الخاصة ةالشركة :فقد تغير نموذج ال ركة القديم ،وكتذل يجتك زن
تتغير ممارسات الموارد الب رية .فقد تفضل ال ركات المتقتدميخ التذيخ زكملتوا بترامج متعتددة
التخإلإلات مخ ز ل تعزيز منظور امل داخل المنظمة .اناك ،علتب ستبيل المثتال ،بترامج دارة
وتكنولو يتتا مستتتدامة ،ويمكتتخ زن يستتاعد توظيتتـ ز تتخاص متتخ اتتذه األقستتا بتتدلًا متتخ زقستا
دارة األعمال التقليدية ال ركات ف تحقي ادع افستدامة ب كل زسترع .زيضًتا ،يجتك زن تكتون
سياسة الموارد الب رية غير متحيزة تجاه زي ف ة ا تماعية لضمان مولية ال ركة.

▪

دفع ثيافوة الشوركة :تدعتدُّ قافتة ال تركات انبًتا م مًتا متخ وانتك تنفيتذ افستتراتيجيات بنجتاح.
ولكتتت تكتتتون لل تتتركات قافتتتة تمكينيتتتة ،يمكتتتخ لل تتتركات تتتتوفير التتتتدريك فيمتتتا يتعلتتت بالقضتتتايا
اف تماعية والبي ية.
Source: Gençer, G. “Sustainable Management: Definition, Importance & Practices.” AI multiple, February 28, 2022,
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التفكمر المنلومي
يتناول العره التال مف و "التفكيور المنظووم " ( ،)Systems thinkingواتو عمليتة يتتم متخ
خالل ا زخذ ميث وانك الموقـ زو الم كلة ف افعتبار ب دع ف م النظا ككل؛ مما يستاعد
علب رةيتة األستباا الجذريتة للم تكالت والعالقتات والتروابط بين متا ،ويدست م فت تقتديم نظترة
املة ل ذه الم كالت ،للوصول لب حلول املة.

نبذ عئ المفاوم
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▪

"التفكير المنظوم " ( )Systems thinkingاو ن ج امل للتحليتل يركتز علتب الطريقتة التت تتترابط
ب تتا األ تتزاء المكونتتة للنظتتا  ،وكيتتـ تعمتتل األنظمتتة بمتترور الوقتتج وف ت ستتياا األنظمتتة األكب تر.
ويتنتتتاقا ن تتتج "التفكيتتتر المنظتتتوم " متتتث التحليتتتل التقليتتتدي ،التتتذي يتتتدرس األنظمتتتة عتتتخ طريتتت
تقسيم ا لب عناصر منفإللة.

▪

ويمكتتخ استتتخدا "التفكيتتر المنظتتوم " ف ت زي مجتتال متتخ مجتتافت البحتتي ،وقتتد تتتم تطبيقتته ف ت
دراسة األنظمة الطبية والبي ية والسياستية وافقتإلتادية والمتوارد الب ترية والتعليميتة ،متخ بتيخ
العديد مخ المجافت األخرى.

▪

اتتتتذا ،وقتتتتد زدطلتتتت مف تتتتو "التفكيتتتتر المنظتتتتوم " فتتتت عتتتتا  ، 1956عنتتتتدما زستتتتس البروفيستتتتور
" اي فوريستتر" ( )Jay Forresterمجموعتة األنظمتة الديناميكيتة فت "كليتة ستلون لتردارة بمع تد
ماسات وستس للتكنولو يا" (.)MIT Sloan School of Management
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▪

ويستتتتتخد "التفكيتتتتر المنظتتتتوم " المحاكتتتتاة الحاستتتتوبية ومجموعتتتتة متنوعتتتتة متتتتخ المخططتتتتات
والرسو البيانية لنمذ ة سلوك النظا وتوذيحه والتنبؤ بته ،ومن تا علتب ستبيل المثتال" ،الرستم
البيتان للستلوك بمترور الوقتج" ( ،)BOTوالتذي يد تير لتب تإلترفات متغيتر واحتد زو زكثتر ختالل فتترة
زمنيتتتة ،و"مخطتتتط الحلقتتتة الستتتببية" ( ،)CLDالتتتذي يوذتتتح العالقتتتات بتتتيخ عناصتتتر النظتتتا  ،و تتتاز
محاكاة الطيران اإلداري ،والذي يستخد برنامجًا تفاعليًّتا لمحاكتاة تت يرات قترارات اإلدارة ،ونمتوذج
المحاكاة الذي يحاك تفاعل عناصر النظا بمرور الوقج.

لماعا ن

تخدم "التفكير المنظوم "؟

▪

يوستتث "التفكيتتر المنظتتوم " نطتتاا الخيتتارات المتاحتتة لحتتل م تتكلة متتا عتتخ طري ت توستتيث آف تاا
التفكير ،والمساعدة ف توذتيح الم تكالت بطترا ديتدة ومختلفتة .وفت الوقتج نفسته ،تجعتل
مبادو التفكير المنظوم األفراد يدركون زنه ف تو د حلول مثالية ،وسيكون للخيارات الت يتختذاا
األفراد ت ير علب ز زاء زخرى مخ النظا  .وبالتال  ،فتإنَّ "التفكيتر المنظتوم " يستمح باتختاذ خيتارات
مستنيرة.

▪

المقنعتة التت تإلتـ كيفيتة
ف اذا السياا ،يعتبتر التفكيتر المنظتوم مفيتدًا فت سترد القإلت
عمتتل النظتتا  .علتتب ستتبيل المثتتال ،تجبتتر ممارستتة رستتم مخططتتات الحلقتتة الستتببية الفري ت علتتب
م تركة لموقـ ما.
تطوير صور زو قإل

▪

تتمثتل زام تا فت زن
وتتميز الم كالت المثاليتة لتتدخل "التفكيتر المنظتوم " بتبعا الخإلتائ
تكتتون القضتتية م متتة ،ذات م تتكلة مزمنتتة وليستتج حتتد ًا لمتترة واحتتدة ،وفت الوقتتج نفستته تكتون
الم كلة م لوفة ول ا تاريخ معروع ،وحاول األفراد حل ا مخ قبل ولكخ دون دوى.

▪

وعندما يتم استخدا "التفكير المنظوم " ف معالجة م كلة ما ،فينبغ تجنك لقاء اللو  ،بتدلًا
متتتخ ذلتتت  ،يتتتتم التركيتتتز علتتتب العناصتتتر التتتت يبتتتدو زن األفتتتراد يتجاالون تتتا ،ومحاولتتتة تتتارة فضتتتول
المجموعة حول الم كلة قيتد المناق تة ،متخ ختالل طترح تستاةل "متا ال ت ء غيتر المف تو فت
اذه الم كلة؟"

▪

باإلذتتافة لتتب ذلت  ،ومتتخ ز تتل الحإلتتول علتتب القإلتتة الكاملتتة ،يتتتم الطلتتك متتخ المجموعتتة وصتـ
الم كلة مخ ميث الزوايتا التثالث ،األحتداث واألنمتاط والبنيتة .وزخيترًا ،غالبًتا متا يتتم اففتتراه بت نَّ
لديه نفس الإلورة للماذ زو يعرع نفس المعلومات .ولذل مخ الم م الحإلتول
كل خ
علب و تات نظتر مختلفتة للت كتد متخ تمثيتل ميتث و تات النظتر ،وزن الحلتول مقبولتة متخ قِبتل
األ خاص الذيخ يحتا ون لب تنفيذاا .وعند التحقي فت م تكلة ،يدفضتل تراك ز تخاص متخ
مختلـ اإلدارات زو المجافت الوظيفية؛ مخ ز ل اإل راء بنماذج عقلية مختلفة.

Sources: Goodman, M. “SYSTEMS THINKING: WHAT, WHY, WHEN, WHERE, AND HOW?.” The Systems Thinker, April 27, 2022.
Lutkevich, B. “systems thinking.” TechTarget, Accessed: April 27, 2022.
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ن ذة عو الكتا
▪

يؤكتتتد الكتتتتاا ذتتترورة خلتتت قافتتتة التستتتوي
التعتتاون  ،ف نتتاك عتتدد ف يدحإلتتب متتخ الطتترا
التتتتت يمكتتتتخ لألعمتتتتال التجاريتتتتة متتتتخ خالل تتتتا
ن تتتتتتتاء ورعايتتتتتتتة وتنميتتتتتتتة قافتتتتتتتة العمتتتتتتتل
المتكامتتتتتتتتل ،وتبتتتتتتتتادل المعرفتتتتتتتتة واإلبتتتتتتتتداع
الم ترك علب المستويات افستراتيجية.

▪

وف حيخ زنه يمكخ زن تكون اناك حافت مخ
اتتتتتدار المتتتتتوارد عنتتتتتدما ف تتتتتتتم دارة العمتتتتتل
المتكامتتتل ب تتتكل فعَّتتتال ،فتتتإنَّ القيمتتتة التتتت
يمكخ الحإلول علي ا مخ التسوي التعتاون
تفوا بكثير اذه الحوا ز المحتملة.

▪

اتتتتتذا ،ويقتتتتتد الكتتتتتتاا عتتتتتدة نإلتتتتتائح لتتتتتدمج
تخإلإلتتات التستتوي ؛ حيتتتي يتطلتتك العمتتتل
المتكامتتتتتل ب تتتتتكل زساستتتتت و تتتتتود قافتتتتتة
زعمتتتتال داعمتتتتة ،تركتتتتز علتتتتب دعتتتتم موظفي تتتتا
ب تتتتتتكل تعتتتتتتاون  ،والمستتتتتتاامة بالمعرفتتتتتتة
واألفكتتتتار ،متتتتث تتتتعور يجتتتتاب عتتتتالم تجتتتتاه
العمتتل الجمتتاع والتعتتاون بتتدلًا متتخ العمتتل
المنعتتزل ،والمكاستتك المتخإلإلتتة الفرديتتة.
وتبرز زام اذه النإلائح ف :

▪

إعوووووداد الحموووووالت الجديووووود  :متتتتتث مراعتتتتتاة
افتفتتتاا علتتتب قيتتتادة تنفيتتتذ الحملتتتة ،وتجميتتتث
عقليتتة اإلبتتداع الم تتترك فت المراحتتل األول تب
مخ تقديم الخدمة.

▪

علب سبيل المثال ،يمكخ تنفيذ تغييتر رائت
بسيط ،كالت كد مخ زنَّ كل عميل ديد يبدز زو
ينضم لم روع معقد ديد ف المنتزل ،لديته
ا تمتتاع مدتتته  15دقيقتتة قبتتل التقتتد فتت زي
تتتتراءات متتتتث كتتتتلل متتتتخ زصتتتتحاا المإلتتتتلحة
الرئيسيخ ف الم روع.

 30د مقة ملو التسلويق ع لر
اانترنف
تاريخ النشر 18 :أكتوبر 2019
الناشر:

Emerald Publishing Limited

عدد الصفحات200 :

نبذ عئ المؤل

:

"لتتت ويلستتتون" ( :)Lee Wilsonعمتتتل فتتت
مجتتتتتتتال التستتتتتتتوي الرقمتتتتتتت  ،والحمتتتتتتتالت
التستتتتويقية منتتتتذ عتتتتا  ،2003بعتتتتد تخر تتتته
بنجتتتتتتتتتتتاح متتتتتتتتتتتخ امعتتتتتتتتتتتة "وين ستتتتتتتتتتتتر"
( ،)Winchesterبالمملكتتتتتة المتحتتتتتدة ،متتتتتث
مرتبتتتتتتتتتتة ال تتتتتتتتتترع فتتتتتتتتتت دارة األعمتتتتتتتتتتال
وافتإلافت.
علتتتب متتتدار الستتتنوات الماذتتتية ،تتتتم تعيتتتيخ
"ويلستتتتتون" كتتتتترئيس لتحستتتتتيخ محركتتتتتات
البحتتي ألفضتتل  10وكتتافت بحتتي وتستتوي
رقمتتت فتتت المملكتتتة المتحتتتدة ،وفتتت عتتتا
 ،2019تمج ترقيته لب رئيس الخدمات.
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▪

ويدتوقث مخ كبار الموظفيخ عداد اذه اف تماعات المتكاملة األولية وت تغيل ا ب تكل افتراذت
للمستاعدة فت كفتاءة التن ج وفعّاليتته .ولتتيس متخ الضتروري زن تكتون األستاليك المتكاملتة زقتتل
فاعليتتة ف ت دارة الوقتتج متتخ زي ن تتج مجتتزز آختتر ،ومتتخ المتوقتتث زن يكتتون اإلنتتتاج زكبتتر ف ت معظتتم
الحافت.

▪

إنشوار االسووتراتيجية :يجتتك مراعتاة تبتتادل الخبتترات التعاونيتة ،والتت ن فت كتل مرحلتتة رئيستتة متتخ
مراحل وحمالت تقديم خدمات الم روع ،ويجك زن تكون استراتيجية ال ركة عبتارة عتخ مجموعتة
عمتتل واحتتدة متماستتكة ،وليستتج مستتتندات متعتتددة ،وطتترا تستتليم ،و دختتافت مفإلتتلة لقنتتوات
التسوي .

▪

وستيدطلك متتخ القائتتد متتث البيانتتات والمعلومتتات ،وم تتاركة الخبتترات الخاصتتة بالتستتوي  ،بحيتتي
تمثتتل افستتتراتيجية بدقتتة كلًتتا متتخ العميتتل (العميتتل التتداخل اتتو زصتتحاا المإلتتلحة الرئيستتيخ،
والمستثمر ،ومجلس اإلدارة ،زو العمالء الخار ييخ بالمعنب التقليدي).

▪

تبووادط البيانووات :عنتتدما يتتتم النظتتر لتتب البيانتتات فقتتط متتخ ختتالل زاتتداع ن ائيتتة فرديتتة ومنف تردة
للتخإلتتت  ،فتتتإنَّ القيمتتتة المتتت خوذة متتتخ البيانتتتات تكتتتون مقيتتتدة بطبيعت تتتا ،وبمجتتترد زن تعمتتتل
تخإلإلات متعددة مث البيانات ف فرا ،تتضاعـ الرةى ب كل كبير .وعليه ،سيؤدي زيتادة تبتادل
البيانات وم تاركة المعلومتات لتب زيتادة الفترص المدعومتة بالبيانتات لتحديتد األولويتات ،والتقتد
ف مجموعة زكثر ت يرًا.

▪

ويمكتتتخ استتتتخد مستتتتندات " و تتتل" ( )Googleو"مايكروستتتوفج تيمتتتز" (،)Microsoft Teams
وخطتتتوات دعتتتم التعتتتاون األختتترى لتستتت يل م تتتاركة البيانتتتات ،ومناق تتتة التتترةى ،و ن تتتاء قافتتتة
محاد ة س لة بغا النظر عما ذا كان الموظفون المعنيون يعملون ف المكتك زو عخ بدعد.

▪

العمووول عبووور اينترنوووت :يتمثتتتل التحتتتدي المنتتتتظم لل تتتركات فتتت القتتتدرة علتتتب تتبتتتث التفتتتاعالت
والمكاستتتتك المدعومتتتتة واألداء العتتتتا بتتتتيخ التستتتتوي ختتتتارج اإلنترنتتتتج والتستتتتوي عبتتتتر اإلنترنتتتتج
(الرقم ) .ويبدز زحد القيود المت صلة ف ذل ف قافة األعمال والنظا البي  ،وبعد ذل تكمتخ
مكانية دمج ا ف منااج تسوي مواقث الويك المتماسكة.

▪

ختامًتتا ،تتضتتمخ التكتيكتتتات التتت يمكتتخ زن تعمتتتل ب تتكل يتتتد متتث تتبتتث التستتتوي غيتتر المتإلتتتل
باإلنترنتتتج ( األحتتتداث ،والن تتترات ،والكتيبتتتات ،والراديتتتو ،واإلعالنتتتات التلفزيونيتتتة والمزيتتتد) متتتا يلتتت :
استخدا المإلطلح الرئيس فت وذتث عتد افتإلتال ،والتذي يتتم تمثيلته فت صتفحات مقإلتودة
فريدة علب موقث الويك الخاص باألفراد.
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ن ذة عو الكتا
▪

يقتتتتد الكتتتتتاا لمحتتتتة عامتتتتة عتتتتخ تتتتتاريخ دارة
المخاطر ون ج حوكمة المخاطر الحاليتة علتب
النحتتتتو المنإلتتتتوص عليتتتته فتتتت معتتتتايير دارة
المختتتتتتتتاطر الرائتتتتتتتتدة ،األمتتتتتتتتر التتتتتتتتذي يمكّتتتتتتتتخ
الممارستتتتتيخ متتتتتخ تحستتتتتيخ اعتماداتتتتتا فتتتتت
الممارستتتتتتتة متتتتتتتخ ختتتتتتتالل دختتتتتتتال المرونتتتتتتتة
المستدامة كاستجابة للظروع غير المؤكتدة
وغير المعلومة.

▪

يوذتتتتتح الكتتتتتتاا زن دارة المختتتتتاطر الحديثتتتتتة
توا تتتتتته عقبتتتتتتات كبيتتتتتترة بستتتتتتبك الفرذتتتتتتتية
األساسية للمف و نفسه.

▪

كمتتا يد تتير لتتب زننتتا نتعامتتل ب تتكل زساس ت
متتتتث مختتتتاطر قابلتتتتة للقيتتتتاس الكمتتتت  ،وزننتتتتا
نستتتتطيث دارة متتتا ف يمكتتتخ الستتتيطرة عليتتته
متتتخ ختتتالل افعتمتتتاد علتتتب األنظمتتتة الرستتتمية
القائمة علب التحكم ،والت زنتجج و تة نظتر
عامة مفاداا زن دارة مخاطر المؤسسة ات
تقن علم .
تخإل

مادة المخاطر االتتراتمجمة:
االنخراط في عالم مجرول
تاريخ النشر 3 :مارس 2020

الناشر:

Routledge

عدد الصفحات164 :

نبذ عئ المؤلفيئ:
"توربيخ ول زندرسخ" :زستتاذ افستتراتيجية
واإلدارة الدوليتتة بكليتتتة كوبن تتتاغخ لألعمتتتال
ومتتتتتدير مبتتتتتادرة افستتتتتتجابة افستتتتتتراتيجية
العالميتة .لته العديتتد متخ الكتتك والمقتتافت
األكاديميتتة حتتتول موذتتتوعات افستتتتراتيجية
و دارة المخاطر.
"بيتتتتتتر ستتتتت يونتتتتتع" :متتتتتدير مبتتتتتادرة قيتتتتتادة
المختتتاطر .تتتغل ستتتابقًا منإلتتتك التتترئيس
األول ل تتتتركة  E.W. Blanchفتتتت دارة
المختتاطر .كمتتا عمتتل بيتتتر زستتتاذًا زائ ترًا ف ت
امعتتتتتة ستتتتتيت بلنتتتتتدن و امعتتتتتة "زويامتتتتتا
اكويخ" بطوكيو .
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▪

▪

يقتتد الكتتتاا نق تدًا للوذتتث التترااخ ،وي تتجث
القتادة والمتديريخ التنفيتذييخ وكبتار مستؤول
دارة المخاطر علب يجاد منااج ديدة يمكتخ
زن تساعدام علب التعامتل ب تكل استتباق
مث ما قد يحمله المستقبل.
يدتتتتيح الكتتتتاا مكانيتتتة التفكيتتتر النقتتتدي حتتتول
الحالتتتتتتتتتتة الحاليتتتتتتتتتتة إلدارة المختتتتتتتتتتاطر و دارة
المختتتتاطر المؤسستتتتية؛ ممتتتتا يوذتتتتح زو تتتته
القإلتتتور والتحتتتديات المعاصتتترة متتتخ حتتتافت
الحيتتتاة الواقعيتتتة المستتتتمدة متتتخ مجموعتتتة
عالمية مخ المنظمات المعروفة.
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كمف يمكننا إدارة المخاطر االتتراتمجمة؟
▪

يناقر الكتاا ما يجك علتب القتادة فعلته للتعامتل متث البي تات غيتر المتوقعتة ،كمتا يتوفر زساسًتا
لتطوير منتااج زكثتر فاعليتة إلدارة المختاطر ،ويحتدد زو ته القإلتور فت األستاليك المعاصترة إلدارة
تا اليتو متخ ختالل مجموعتة متنوعتة
المخاطر ،وكيفية التعامل مث المخاطر الرئيستة التت نوا
مخ األمثلة العالمية ال املة.

▪

كما يوفر رةى قيمتة حتول اتذه األستاليك للمتديريخ والقتادة ب تكل عتا  -بمتا فت ذلت المتديرون
التنفيذيون للمخاطر ورةساء مسؤول المخاطر  -باإلذافة لب طالا دارة المخاطر المتقدميخ.

▪

يدظ ر الكتاا كيـ يقلل التفكير التقليدي مخ زامية السلوك الب ري والتحيز فت صتدار األحكتا
وذل مخ خالل العديد مخ زمثلة الحافت والدراسات .وبافعتماد علب مجموعة غنية متخ دراستات
الحالة ،يستك ـ "توربيخ يول زندرسخ" و"بيتر س يونع" الو وه العديتدة لقيتادة المختاطر ككتائخ
تتوفر توليفتة للقيتادة وآليتات دارة المختاطر القائمتة علتب
ديد لالاتما األكاديم والعمل  .ف
بي ات متنوعة مثل سباقات المحيطات وززمات الال يخ واألسواا المالية.

▪

يوذح الكتاا زن قيادة المختاطر ف تتطلتك ممارستيخ عتاكفيخ ومتعتاونيخ وقتادريخ فحستك ،بتل
تتطلتتك زيضًتتا الحكمتتة وافلتتتزا وال تتجاعة ف ت موا تتة عتتد اليقتتيخ .كمتتا يتتوفر طتتارًا مفاايميًّتتا
المخاطر القوية القيادة.
ومجموعة مخ دراسات الحالة لتوذيح خإلائ

▪

اتتذا وتجتتدر اإل تتارة لتتب زن زاميتتة الكتتتاا تنبتتث ب تتكل ختتاص متتخ زنتته يت ت فت الوقتتج المناستك،
وي ت وف وقج تكون فيه دارة المخاطر ف كل مكان وغير محددة ب كل يد.

▪

ستتتيتعلم قتتتراء اتتتذا الكتتتتاا دروسًتتتا م متتتة ستتتتجعل م يرغبتتتون فتتت افنختتتراط فتتت دارة فعالتتتة
للمختتاطر  ،وتقتتديم مبتتادو تو ي يتتة لقيتتادة المبتتادرات للتعامتتل متتث المختتاطر وعتتد اليقتتيخ ف ت
مؤسسات م ".

▪

زخيرًا ،يعد اذا الكتاا قراءة زساسية لمتديري المختاطر افستتراتيجية لف تم متطلبتات ممارستات
د المختاطر العتالم المعاصتر والمتغيتر بسترعة .واتو متورد قتيم
دارة المخاطر الفعّالة ف م
لجميتتتث المتتتديريخ التنفيتتتذييخ والقتتتادة وكبتتتار مستتتؤول دارة المختتتاطر ،باإلذتتتافة لتتتب الطتتتتالا
المتقدميخ ف دارة المخاطر.
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إصدارات حديثة

يسلللط هللذا القسللم الرللوء علللص أهللم الكتللب التللي تللم إصللدارها حل ً
لديثا فللي علمللي اادارة واال تصللاد
وغمرهما مو العلو .

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

الذكاء العاطفي االفتراضي
االتللللتفادة مللللو للللوة المواهللللب المتعللللددة
داخل المنلمات
كمف نمري دمً ا عندما نكون منقسممو؟
"َللورج فلويللد" :حمللاة رَللل واحللد والنرللال مللو
أَل العدالة العر مة

مقتطفات تنمويللة  -السنة الثالثللة  -العدد ( 1 – )15مايو 2022

مقتطفللللللللللللللللات تنمويللللللللللللللللة

توذتتتح " يمتتت ستتت زدموندستتتون" وآختتترون كيفيتتتة بنتتتاء العالقتتتات والثقتتتة وتستتت يل اف تماعتتتات
الفعَّالتتتة بتتتيخ القتتتوة العاملتتتة المختلطتتتة زو البعيتتتدة تمامًتتتا .بينمتتتا تميتتتز "زنجتتتيال كوتيليستتتا" ،بتتتيخ
وغيتر المتخإلإلتيخ .وكيتـ يمكتخ تستخير
الموظفيخ الذيخ يتمتعون بدر ة عاليتة متخ التخإلت
قدرات كال النوعيخ مخ الم نييخ إلتقان ما تقو به المنظمات ب كل يد.

الذكاء العاطفي االفتراضي
المالف " :يم س زدموندسون" وآخرون
الناشرHarvard Business Review Press :
تاريخ ااصدار  26 :زبريل 2022

▪

يستك تتتتتـ الكتتتتتتاا كيفيتتتتتة تطتتتتتوير وممارستتتتتة و ظ تتتتتار التتتتتذكاء
العتتتاطف والم تتتارات اف تماعيتتتة فتتت بي تتتة افتراذتتتية زو اجينتتتة.
وستتتيتعلم القتتتارو متتتخ خاللتتته كيفيتتتة عتتتل فريتتت العمتتتل الختتتاص
ي عر ب نه مسموع مخ خالل راء اتإلافت حقيقية.

▪

يقتتتد الكتتتتاا بحثًتتتا مثبتًتتتا يوذتتتح كيتتتـ تتتتؤ ر عواطفنتتتا علتتتب حياتنتتتا
العملية ،ويزود القارو بنإلتائح عمليتة إلدارة األ تخاص والمواقتـ
الإلتتتعبة ،كمتتتا يتتتزوده بمقتتتافت مل متتتة حتتتول متتتا يعنيتتته افاتمتتتا
برفاايتنا العاطفية داخل بي ة العمل.

االتتفادة مو وة المواهب المتعددة داخل المنلمات
المالف" :زنجيال كوتيليسا"
الناشرBusiness Expert Press :
تاريخ ااصدار  12 :مارس 2022
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▪

لمتخإلإل الموارد الب رية وقادة األعمتال؛
اذا الكتاا مخإل
النتتتتوعيخ الرئيستتتتيخ متتتتخ المتتتتوظفيخ المو تتتتوديخ داختتتتل
لفحتتتت
المنظمتتات :زول ت التتذيخ يتمتعتتون بدر تتة عاليتتة متتخ التخإلتت ،
والموظفيخ األكثر تعددًا ف الطبيعة (غير المتخإلإليخ).

▪

ومتتتتخ ختتتتالل التستتتتخير افستتتتتراتيج لقتتتتدرات كتتتتال النتتتتوعيخ متتتتخ
الموظفيخ ،ستكون المنظمات فت وذتث زفضتل إلتقتان متا تقتو
به ب كل يد ،كما ستكون مرنة للتكيـ مث مستقبل غير مؤكد.

مقتطفللللللللللللللللات تنمويللللللللللللللللة

تقتتد ك تلٌّ متتخ "ستتارة ستتتيوارت اوفنتتد" و"بيتتي ستتيلفرز" دليلًتتا لمستتتقبل يتستتم باألمتتل والحتتك
والتواصتتل رغتتم خالفاتنتتا ،بينمتتا يستتتعره روبتترت صتتامويلز " و "تولتتوز زولورونيبتتا" الستتيرة الذاتيتتة
للمواطخ األمريك " ورج فلويد".

كمف نمري دمً ا عندما نكون منقسممو؟
المالف" :سارة ستيوارت اوفند" و"بيي سيلفرز"
الناشرRevell :
تاريخ ااصدار  3 :مايو 2022

▪

يستتاعد الكتتتاا علتتب ف تتم التتروابط القويتتة التتت تتتربط األ تتخاص
بغيتتترام علتتتب المستتتتوى ال خإلتتت والمجتمعتتت والتتتوطن وحتتتتب
الدول  .وبالتال  ،يعدٌّ دليلًا لكتل متخ ست م القلت واإلحبتاط والختوع
الذي يسود عالقاته مث اآلخريخ.

▪

يمكخ تعزيز اتإلافت األفراد بمخ حول م متخ ختالل تراك العائلتة
فتتت حياتنتتتا اليوميتتتة ،وافستتتتماع بااتمتتتا لتتتب مختتتاوع األصتتتدقاء،
واكت تتتتاع القتتتتيم الم تتتتتركة داختتتتل المجتمعتتتتات ،وافستتتتتخفاع
باأل ياء الخار ة عخ رادتنا حول العالم.

"َورج فلويد" :حماة رَل واحد والنرال مو أَل العدالة
العر مة
المالف" :روبرت صامويلز " و "تولوز زولورونيبا"
الناشرViking :
تاريخ ااصدار  17 :مايو 2022
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▪

يستتتتعره الكتتتتاا زحتتتداث يتتتو  25متتتايو  ،2020والتتتذي قدتتتتل فيتتته
المواطخ األمريك " ورج فلويد" ( )George Floydعلتب يتد الضتابط
تتتوفيخ" ( .)Derek Chauvinوقتتتد ز تتتار تستتتجيل
األبتتتيا "ديريتتت
الفيتتتديو لوفاتتتته سلستتتلة متتتخ افحتجا تتتات فتتت الوفيتتتات المتحتتتدة
األمريكية وحول العالم.

▪

يقتتد الكتتتاا ستتيرة ذاتيتتة لتتت "فلويتتد" ،والت ت تك تتـ كيتتـ تكلج
العنإلتترية المن جيتتة حياتتته ،متتخ تتذور عائلتتته فت حقتتول التبتتع ف ت
وفيتتتتة كارولينتتتتا ال تتتتمالية ،لتتتتب عتتتتد المستتتتاواة المستتتتتمرة فتتتت
اإلسكان والتعليم والرعايتة الإلتحية والعدالتة الجنائيتة ،وكيتـ زدت
التجربة الم ساوية لر ل واحد لب حركة عالمية مخ ز ل التغيير.

