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با ة مو المعارف الصادرة عو ماتسات دولية ومراكز فكر عالمية

تقرير أت وعي يصدر عو
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الفريق ال حثي المشارك
أ.إيمان رَب
أ.دعاء َ ر

التصميم الجرافيكي
أ .محمد عادل
مراَعة اادارة العامة للجودة
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الملخص التنفيذي
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
العالمية ،ومنها" :مجموعة البن الدول " ) ،(World Bank Groupومنتدى افقتإلتاد العتالم " (World
) ،Economic Forumوصحيفة "ذا كونفرزيشخ ).)The Conversation

اتجاهات عالمية

خ رات دولية

عروض كتب

تم لقاء الضوء علب ال ة
موذوعات؛ منها :البن الدول يحذر
مخ الركود افقتإلادي العالم  :ماذا
علينا زن نفعل؟

تناول القسم خبرتيخ،
حدااما :استعادة غابات
المانغروع ف الإليخ :ماذا
عخ اآلليات؟

تم تقديم عره لكتابيخ؛
زحداما :ريادة األعمال الحرفية

إصدارات حديثة
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عصر "كوفيد"19-

اتجاهات محلية

مفاهيم تنموية

تم عره عدة موذوعات؛
منها :كيـ يمكخ للقطاع
الخاص زن يدسهم بفعّالية
ف موا هة الجائحة؟

تناولت موذوعيخ؛ زحداما:
فيتش سوليو نز :توقعات
بنمو قطاع البناء والتشييد
ف مإلر

تم تسليط الضوء علب
مفهوميخ ،اما :زطروحة
المواد األساسية ،و نون
التوليب

تم عره زربث صدارات
مختلفة؛ منها :اإلنسانية
الرقمية :فلسفة
للمجتمث الرقم للقرن
الحادي والعشريخ

ملركلز اللملعلللومات ودعلم اتلخلاذ اللقلرار اللتلابلع للملجلللس اللوزراء اللملصلري

عصر "كوفيد"19-
▪

يتناول المقال الإلادر عخ موقث "نيوز مديكال فيـ" ) (News Medical Lifeبعنوان "دراسوة تيويم
ما إذا كان البالغون المصابون بالسمنة وتواريخمم موع عودو "كوفيود "19-يظمورون ضوًفا
في مناعة الخاليا التائية" ،العالقة بيخ السمنة واإلصابة بفيروس "كوفيد"19-

▪

طبقًتتا للمقتتال ،ز تتارت دراستتات مختلفتتة لتتب زن الستتمنة عامتتل خطتتر ف ت حالتتة اإلصتتابة بفيتتروس
"كوفيد "19-؛ حيث قتد تتيدي لتب زيتادة حتافت اإلصتابات التت تتدخل وحتدات العنايتة المركتزة )،(ICU
والوفيات زيضًا .واذا الت ير الضار يمكخ زن يكون نتيجة لعد انتظا المناعة بسبب السمنة.

▪

يستعره المقال الإلادر عخ صحيفة "وول ستتريت ورنتال" ) )The Wall Street Journalبعنتوان
"متى تنتمي صوالحية اختبوارات "كوفيود "19-فوي المنو؟ ر ربموا لويي ًريبوا كموا تًتيود" ،عتددًا
مخ التساؤفت المهمة المتعلقة باختبارات "كوفيد"19-ف المنزل وتواريخ صالحيتها.

▪

طبقًا للمقال ،فقد قامت دارة الغتذاء والتدواء األمريكيتة بتمديتد تتواريخ انتهتاء الإلتالحية لتبعا
مجموعات اختبتار "كوفيتد "19-المعتمتدة فت المنتزل والتت ف تستتلز وصتفة طبيتة ،ممتا يعنت زن
بعا قد ف تزال قابلة للتطبي .

▪

يستتتعره المقتتال الإلتتادر عتتخ افختبتتارات غيتتر المستتتخدمة "منتتتدى افقتإلتتاد العتتالم " (World
) Economic Forumبعنتتتوان "كوفيووود "19-لوووم ينتووو بًووود ...كيوووم يمكوووع لليخوووا الخوووا
المساعدة في محاربت ر" الدور الذي يمكخ زن ييديه القطاع الخاص ف موا هة ائحتة "كوفيتد-
 "19و يإلال اللقاحات.

▪

ز تتار المقتتال لتتب زنتته يمكتتخ للقطتتاع الختتاص زن يتتيدي دورًا مهمًتتا ف ت تتتوفير اللقاحتتات متتخ ختتالل
افستثمار فت التنظم الإلتحية ،ودفتث الطلتب ،وتمويتل التكنولو يتا .ويمكتخ البتدء باإلمتداد .فقبتل
عاميخ ،كان عدد قليل مخ األ خاص لديهم زمل ف و ود العديتد متخ اللقاحتات اآلمنتة والفعّالتة
المتوفرة لدينا اليو .

اتجاهات عالمية
▪

يتنتتاول المقتتال الإلتتادر عتتخ "مدونتتة البن ت التتدول " ( ،(World Bank Blogبعنتتوان "حووا الركووود
التضووخمي مووع خلووا تً؟يوو؟ را ووب الًوورض" ،الركتتود التتذي يوا تته افقتإلتتاد العتتالم  ،والتتذي يدعتتد
األسوز منذ الحرب العالمية الثانية ،موذحًا كيـ يمكخ الحد مخ اذا الركود.

▪

يتوقتتث البن ت زن يتباط ت النمتتو العتتالم بشتتكل حتتاد عتتا  2022لتتب  %2.9متتخ  %5.7ف ت عتتا .2021
ويعكس ذل تخفيضاً بنحو الثلث لتنبتيات ينتاير  2022التت توقعتت زن يإلتل النمتو لتب  %4.1اتذا
تتبكات
العتتا  .ويدعتتزى اتتذا لتتب افرتفتتاع الحتتاد ف ت زستتعار الطاقتتة والغتتذاء ،وافذتتطرابات ف ت
اإلمداد والتدابير الت يجري تنفيذاا حالياً إلعادة زسعار الفائدة لب معدفتها العادية.
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▪

يًشتتير المقتتال الإلتتادر عتتخ "المنتتتدى افقتإلتتادي العتتالم " ) ،(World Economic Forumبعنتتوان
"موواذا يمكووع عن تًني و ًمووة مجموعووة السووبم بالنسووبة للمنووا ر" ،لتتب تغيتتر المنتتاج ،والجه تود
العالمية لموا هته وف مقدمتها مجموعة السبث و"نادي المناج".

▪

طبقًا للتقرير ،فف ا تماع ) (G7 2021فت المملكتة المتحتدة ،تدد القتادة علتب الحا تة لتب تكييتـ
اقتإلاداتهم وتعبئة التمويل لدرء تغير المناج ،وسيتم نشاء "نادي المناج" الذي يضتم الحكومتات
الت ت تعمتتل متتث القطتتاع الختتاص عبتتر تتالث ركتتائز زساستتية،وا  :وذتتث ستتعر للتلتتوث ،وتخضتتير
الإلناعة الثقيلة ،وزيادة تجارة المنتجات منخفضة الكربون.

▪

تناول المقال المنشور الإلتادر عتخ صتحيفة "ذا كونفرزيشتخ" ) ،(The conversationبعنتوان "هوا
رفوواش قوورر إفريييووا هووو ااسوووع فووي التوواري الحوودي  ،وهووا ااسوووع لووم يوو ت بًوودر" حالتتة
الجفاع الت يعان منها رق فريقيا وتاريخ الجفاع ف القارة وكذل مستقبله.

▪

اسعة مخ يوبيا والإلومال وكينيتا تعتان متخ فتاع تديد ،ويوا ته
زوذح المقال زن مناط
ما يقدر بنحو  16.7مليون خص انعدا األمخ الغذائ الحاد ،وحتتب اآلن ،لتم تستقط افمطتار فت
زربعة مواسم مطيرة متتالية منذ زواخر عا  ،2020واو حدث مناخ لم يتكرر منذ  40عامًا.

اتجاهات محلية
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▪

يتنتتاول المقتتال المنشتتور بإلتتحيفة "المونيتتتور" ( (Al-Monitorبعنتتوان "خخووم مصوور دسووتخدا
الروبا في التجارة مم روسيا" ،مساع كل مخ مإلر وروسيا للتحول لب العمالت المحليتة فت
معامالتهما التجارية؛ للتغلب علب العقوبات الغربية علب موسكو بسبب األزمة مث زوكرانيا.

▪

ز تتار المقتتال لتتب زن مإلتتر وروستتيا تخططتتان فستتتخدا عملتيهمتتا المحليتتتيخ ف ت المعتتامالت
التجارية ،وذل ف ظل العقوبتات الماليتة التت يفرذتها الغترب علتب موستكو فت ظتل األزمتة متث
زوكرانيتتا .وف ت اتتذا الإلتتدد ،صتترحت وزيتترة التجتتارة والإلتتناعة المإلتترية "نيفتتيخ تتامث" ب ت ن القتتاارة
ستتبنب آلية سداد للسماح باستخدا الروبل الروس ف التبادل التجاري مث موسكو.

▪

يستعره التقرير الإلادر عتخ وكالتة "فيتتش سوليو تنز“ ) (Fitch Solutionsللتإلتنيـ افئتمتان ،
بعنتتوان "تيريوور البنيووة التحتيووة فووي مصوور :توًًووات لموودة  10سوونوات حتووى  ،"2031نمتتو قطتتاع
البناء والتشييد ف مإلر عا  ،2022مستعرذًا التوقعات الخاصة به.

▪

توقث التقرير الإلادر عخ ميسسة "فيتش سوليو نز" زن ينمتو قطتاع البنتاء والتشتييد فت مإلتر
بنسبة  ٪ 11علب زستاس ستنوي فت عتا  ،2022يليته نمتو بنستبة  ٪9علتب زستاس ستنوي فت عتا
 ، 2023مدشيرًا لب زن مشروعات البنية التحتية واسعة النطاق ستدعم النمو علب المدى القريب.

ملركلز اللملعلللومات ودعلم اتلخلاذ اللقلرار اللتلابلع للملجلللس اللوزراء اللملصلري

خ رات دولية
▪

يتنتتتاول اتتتذا العتتتدد تتتالث خبتتترات دوليتتتة؛ األولتتتب" :كيوووم يمكوووع تحييووو اد ووودما بووويع قوووركات
التكنولوريا الماليةر" والت تتناول تجربة اندماج ركت "تكنولو يا الخدمات الماليتة ،فيستيرع"
) (Fiservو"فيرست داتا" ) (First Dataوالعوائد المترتبتة علتب انتدما هما ،وفت مقتدمتها تحستيخ
خدمة عمالئهم مخ خالل توفير حلول دفث املة عبر اإلنترنت.

▪

زمتتا الخبتترة الثانيتتة ،فهت "كيووم يمكووع تً؟يوو؟ الفائوودة ادًتصووادية للكووارو فووي يجيريوار" ،والت ت
توذح اآلليات الت يمكخ مخ خاللها تعزيتز القيمتة افقتإلتادية للكتا و فت نيجيريتا ،بمتا يإلتب فت
صالح افقتإلاد ،وذل باعتباراا زحد زكبر منتج الكا و ف العالم.

▪

وتتمثل الخبرة الثالثة ف "استًادة غابات الموا غروش فوي الصويع :مواذا عوع ايليواتر" والتت
تطرقت لب الجهود الت بذلتها الإليخ فستتعادة غابتات المتانغروع ،بعتد زن تقلإلتت مستاحتها
بشتتكل كبيتتر لتتديها ،و تتاء فتت مقدمتتة اتتذ الجهتتود الخطتتط وافستتتراتيجيات الوطنيتتة ،وكتتذل
تشجيث المشاركة اف تماعية.

مفاهيم تنموية
▪

نتتاقش الفريتت البحث ت لهتتذا العتتدد مفهتتوميخ؛ زولهمتتا :مفهتتو "عطروحووة المووواد ااساسووية"
) ،(Staple Thesisوات نظريتتة اقتإلتتادية تركتتز بشتتكل زكبتتر علتتب دور الستتلث األساستتية فت النمتتو
افقتإلتتتادي ،موذتتتحًا ميرخيهتتتا والجوانتتتتب األساستتتية لهتتتا ،وكتتتتذل بعتتتا األمثلتتتة التطبيقيتتتتة
المتعلقة بها.

▪

تتتتم تقتتتديم األطروحتتتة كتفستتتير لكيفيتتتة تتتت ر نمتتتط افستتتتيطان والتنميتتتة افقتإلتتتادية فتتت كنتتتدا
باستتتغالل وتإلتتدير المتتوارد الطبيعيتتة .وعلتتب التترغم متتخ زن الغتتره األصتتل منهتتا كتتان نموذ ً تا
للتطور افقتإلادي التاريخ لكندا ،لكخ يمكخ تطبيقها علب زي دولة مدإلدِّرة زخرى.

▪

زما المفهو الثان  ،فهو "رنون التوليب" ) ،(Tulip maniaوالتذي يدشتير لتب الفقاعتة افقتإلتادية
الت حد ت ف اولندا ف القرن السابث عشر؛ نتيجة التكالتب علتب تراء زاترة التوليتب ،والتت يتتم
تشبيهها بالفقاعات افقتإلادية ف عالم اليو  ،موذحًا زمثلة عديدة لها.

▪

وصتل التوليتتب ألول متترة لتتب زوروبتتا الغربيتتة فت زواختتر القتترن التتت  16وزصتتبح رمتزًا للمكانتتة العإلتترية
للتجتتار الهولنتتدييخ األ ريتتتاء .ومتتث تحستتخ تقنيتتتات الزراعتتة ،بتتتدز النتتاس فتت متتتث نباتتتات التوليتتتب
والمضتتاربة عليهتتا؛ ممتتا دفتتث متوستتط ستتعر زاتترة واحتتدة لتتب النقطتتة الت ت تجتتاوز فيهتتا التتدخل
السنوي لعامل ماار ،وزكثر مخ مخ بعا المنازل خالل تل الفترة.
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عصور "كوفيد"19-

ق
تفشلف فلي َميلع
يتناول هذا القسم أهم األحداو والتحلي ت المتعلقلة بجائحلة "كوفيلد "19-التلي
دول العالم وأدت إلص الكثير مو التحوالت في مختلف المجاالت.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصلر ي

هللللل السللللمنة تزيللللد مللللو احتماليللللة ااصللللابة
بفيروس "كوفيد"19-؟
الواليللات المتحللدة األمريكيللة تعللدل ص ل حية
اخت ارات "كوفيد "19-المنزلية
كيلللللف يمكلللللو للقطلللللاع الخلللللا
ّ
بفعالية في مواَرة الجائحة؟

أن يسلللللرم
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هل السمنة تزيد مو احتمالية ااصابة بفيروس "كوفيد"19-؟
تناول المقال الإلادر عخ موقث "نيوز متديكال فيتـ" ) )News Medical Lifeبعنتوان " دراسوة تيويم
ما إذا كان البالغون المصوابون بالسومنة وتواريخمم موع عودو "كوفيود "19-يظمورون ضوًفا
في مناعة الخاليا التائية" ،العالقة بيخ السمنة واإلصابة بفيروس "كوفيد"19-

دراسة تبح
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في الًالًة بيع السمنة واإلصابة بفيروس "كوفيد"19-

▪

ز ارت دراسات مختلفة لتب زن الستمنة عامتل خطتر فت حالتة اإلصتابة بجائحتة "كوفيتد "19-؛ حيتث
قد تيدي لب زيادة حافت اإلصتابات المزمنتة التت تتدخل وحتدات العنايتة المركتزة ) ،(ICUوالوفيتات
زيضًا .اذا الت ير الضار المتزايد علب األ خاص الذيخ يعانون مخ الستمنة ) (PWOيمكتخ زن يكتون
نتيجة لعد انتظا المناعة بسبب السمنة.

▪

رغتم اتتذا زفتادت الدراستتات زيضًتا زن توليتتد مناعتة قويتتة للخاليتا التائيتتة ) (Tذتد الفيتتروس بالنستتبة
لمخ يعانون مخ السمنة يحتاج لب مزيد متخ البحتث .وفت اتذا الستياق ،قتا البتاحثون فت دراستة
حديثتتتة ندشتتترت فتتت مجلتتتة "زوبستتتيت " ) ،(Obesityبتقيتتتيم العالقتتتة بتتتيخ الستتتمنة وتتتترددات الخاليتتتا
الخاصة بالمتالزمة التنفُّسية الحادة الوخيمة "كوفيد."19-

▪

ختتالل اتتذ الدراستتة ،قتتا البتتاحثون بتقيتتيم متتا ذا كتتان األفتتراد التتذيخ يعتتانون متتخ الستتمنة ولتتديهم
تتتاريخ متتخ اإلصتتابة بعتتدوى "كوفيتتد "19-قتتد زظهتتروا انخفاذًتتا فتت مناعتتة الخاليتتا التائيتتة الخاصتتة
بمستضد الفيروس مقارنةً باألفراد غير البدناء.

ملركلز اللملعلللومات ودعلم اتلخلاذ اللقلرار اللتلابلع للملجلللس اللوزراء اللملصلري

▪

اذا ،وقد تضمنت الدراسة ما مجموعه  40فردًا ،مخ بينهم  20بالغًا يعانون مخ السمنة ،وحإلتل
الفري ت علتتب عينتتات متتخ المرذتتب بتتيخ ستتبتمبر وديستتمبر  .2020كمتتا كتتان المشتتاركون الميالتتون
يبلغون مخ العمر  18عامًا فما فوق .وتم تشخيص صابة زفتراد العينتة بتالفيروس قبتل ال تة لتب
تستتعة ز تتهر متتخ الدراستتة .كتتذل كتتان المشتتاركون زيضًتتا تتزءًا متتخ دراستتات تستتمب مجموعتتة
األمراه المعدية والسمنة المناعية ف زيرلندا.

ماذا عع تائج الدراسةر
▪

و تتدت نتتتائد الدراستتة تتترددات كبيتترة فستتتجابات خاليتتا ) CD4+و (CD8+ Tالخاصتتة بفيتتروس
"كوفيد "19-وارتبطت الخاليا التائية بزيادة الحماية ذد عدوى "كوفيد ."19-زظهرت النتائد زيضًتا زن
األ تتتتخاص المإلتتتتابيخ بالستتتتمنة لتتتتديهم استتتتتجابات خاليتتتتا "تائيتتتتة" ) )Tقويتتتتة خاصتتتتة بفيتتتتروس
"كوفيد "19-مث عد و ود اختالفات بيخ ترددات خاليا ) )CD4 +و (.)CD8 + T

▪

وبالمثتتتل ،فتتترن التتتترددات المقابلتتتة للخاليتتتا التائيتتتة المنتجتتتة للستتتيتوكيخ والمخإلإلتتتة لفيتتتروس
"كوفيتتتد "19-كانتتتت قابلتتتة للمقارنتتتة بتتتيخ األ تتتخاص التتتذيخ تتتتم تشخيإلتتتهم ولتتتم يتتتتم تشتتتخيص
صابتهم بالسمنة.

▪

بشتتكل عتتا  ،زظهتترت نتتتائد الدراستتة زن تقتتدير استتتجابات خاليتتا ( CD4+و (CD8 + Tالخاصتتة
بمستضتتدات "كوفيتتد "19-بتتيخ األ تتخاص المإلتتابيخ بالستتمنة ،والتتذيخ لتتديهم تتتاريخ متتخ اإلصتتابة
بالفيروس زظهر زن ترددات الخاليا التائية الخاصة بالمستضد لم تت ر بالسمنة.

Source: Kunkalikar.B. “Study evaluates if adults with obesity and a history of SARS-CoV-2 infection demonstrate poorer T cell
immunity.” news medical life sciences. Jul 1 2022.
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الواليات المتحدة األمريكية تعدل ص حية اخت ارات "كوفيد "19-المنزلية
تناول المقال الإلادر عخ صحيفة "وول ستريت ورنتال" ( )The Wall Street Journalبعنتوان "متوى
تنتمووي صووالحية اختبووارات "كوفيوود "19-فووي المنوو؟ ر ربمووا لوويي ًريبووا كمووا تًتيوود" ،عتتدد متتخ
التساؤفت المهمة المتعلقة باختبارات "كوفيد"19-ف المنزل وتواريخ صالحيتها.

تًديا صالحية اختبارات "كوفيد "19-في المناز
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▪

تلقتتب العديتتد متتخ األمتتريكييخ اختبتتارات مجانيتتة للكشتتـ عتتخ اإلصتتابة بفيتتروس "كوفيتتد "19-متتتخ
الحكومتتة الفيدراليتتة اتتذا العتتا  ،كمتتا قتتاموا بتتر راء اختبتتاراتهم الخاصتتة ،ف ستتيما ف ت ذروة مو تتة
متحور "زوميكرون" األولب الت ذربت معظم زنحاء البالد خالل فإلل الشتاء.

▪

وف ت حتتيخ زن دارة الغتتذاء والتتدواء األمريكيتتة حتتددت ف ت البدايتتة العديتتد متتخ اختبتتارات "كوفيتتد"19-
المنزلية ذات العمر اففتراذ القإلير لب حد ما ،فرن البيانات اإلذافية الت تم معها منتذ ذلت
الحتتيخ متتخ الشتتركات المإلتتنعة زعطتتت اإلدارة مزيتتدًا متتخ األفكتتار حتتول المتتدة التتت يمكتتخ فيهتتا
استخدا افختبارات بدقة.

▪

ف ت اتتذا الستتياق ،قامتتت دارة الغتتذاء والتتدواء األمريكيتتة بتمديتتد تتتواريخ انتهتتاء الإلتتالحية لتتبعا
مجموعات اختبار "كوفيد "19-المعتمتدة فت المنتزل ،والتت ف تستتلز وصتفة طبيتة ،ممتا يعنت زن
بعا افختبارات غير المستخدمة قد ف تزال قابلة للتطبي .

ملركلز اللملعلللومات ودعلم اتلخلاذ اللقلرار اللتلابلع للملجلللس اللوزراء اللملصلري

كيم يتم تحديد تاري ا تماء الصالحية دختبار "كوفيد "19-في المن؟ ر
▪

لدى الشركات المإلنعة العديد مخ الطرق لتحديد العمر اففتراذ لالختبار ،زو المدة التت يمكتخ
زن يدعتمتتد عليهتتا للحإلتتول علتتب نتيجتتة دقيقتتة .الطريقتتة األكثتتر دقتتة ات اختبتتار الثبتتات ف ت الوقتتت
الفعل ت  .فمنتتتد ) - (Foraعلتتب ستتبيل المثتتال  -يتميتتز بفتتترة صتتالحية مقترحتتة متتدتها  12تتهرًا،
ستقو الشركة المإلنعة بتخزينه لمدة  13هرًا ،م اختبار زدائه.

▪

بنتتاءً علتتب النتتتائد ،يمكتتخ للشتتركة المإلتتنعة تحديتتد تتتاريخ انتهتتاء مو تتوق بتته لالختبتتارات حيتتث يتتتم
تعبئتها وتجهيزاا للبيث .ونظرًا ألن اذا النوع مخ اختبار افستقرار يستغرق وقتًا ،فقتد زذنتت دارة
الغذاء والدواء عادةً بر راء اختبارات "كوفيد"19-ف المنزل مث عمر افتراذ يتتراوح متخ زربعتة لتب
ستة ز هر تقريبًا مخ يو التإلنيث ،وتعييخ تواريخ انتهاء الإلالحية وفقًا لذل .

▪

ونظ ترًا فستتتمرار الشتتركات المإلتتنعة ف ت اختبتتار افستتتقرار ف ت اختبتتارات "كوفيتتد "19-ف ت المنتتزل،
فقد زرسلوا بيانات ذافية لب دارة الغذاء والدواء .فيما تقتو الوكالتة بعتد ذلت بتحتديث قاعتدة
بياناتها الخاصة بتواريخ انتهاء الإلالحية بناءً علب التعليقات.

▪

اذا ،وف توص دارة الغذاء والدواء األمريكية باستتخدا اختبتارات تشتخيص "كوفيتد – "19بتالمنزل
بعتتد تتتواريخ انتهتتاء الإلتتالحية المإلتترح بهتتا ،حيتتث ستتتكون النتتتائد غيتتر دقيقتتة .وف ت اتتذا الإلتتدد،
وذحت دارة الغذاء والدواء زن افختبارات الت تتعره للحرارة الشديدة زو البرودة متخ المحتمتل
زن تكتتتتون غيتتتتر دقيقتتتتة ،مدشتتتتيرة لتتتتب زن افختبتتتتارات تعمتتتتل بشتتتتكل زفضتتتتل عنتتتتد تخزينهتتتتا بتتتتيخ
 59و  86در ة فهرنهايت.

▪

زخيتتترًا ،وذتتتحت دارة الغتتتذاء والتتتدواء ،زنتتته ذا لتتتم تظهتتتر خطتتتو افختبتتتار كمتتتا اتتتو موذتتتح فتتت
التعليمات زو خالل اإلطار الزمن المحدد فت التعليمتات ،فهنتاا حا تة لتب اختبتار ديتد للحإلتول
علب نتيجة دقيقة.

Source: Otis.G. “When Do At-Home Covid-19 Tests Expire? Maybe Not as Soon as You Think.” The Wall Street Journal. July 2, 2022.
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كيف يمكو للقطاع الخا

ّ
بفعالية في مواَرة الجائحة؟
أن يسرم

استتتعره المقتتال الإلتتادر عتتخ "منتتتدى افقتإلتتاد العتتالم " ( )World Economic Forumبعنتتوان
المسواعدة فوي محاربتو ر" التدور التذي
"كوفيد "19-لم ينت بًد ...كيم يمكوع لليخوا الخوا
يمكخ زن ييديه القطاع الخاص ف موا هة ائحة "كوفيد "19-و يإلال اللقاحات.

توفير اللياحات مع خال مبادرة "كوفاكي" :ماذا بًدر
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▪

قتتتدمت مبتتتادرة "كوفتتتاكس" ) )COVAXزكثتتتر متتتخ مليتتتار رعتتتة متتتخ لقتتتاح "كوفيتتتد "19-لتتتب البلتتتدان
منخفضة الدخل .ومتث ذلت  ،ف تتزال انتاا فجتوة عالميتة فت عدالتة توزيتث اللقاحتات ،حيتث ف يتزال
العديد مخ األ خاص المعرذيخ للخطر غير محإلنيخ.

▪

فتتت اتتتذا الستتتياق ،يمكتتتخ للقطتتتاع الختتتاص زن يتتتيدي دورًا مهمًتتتا فتتت تتتتوفير اللقاحتتتات متتتخ ختتتالل
افستثمار فت التنظم الإلتحية ،ودفتث الطلتب ،وتمويتل التكنولو يتا .ويمكتخ البتدء باإلمتداد .فقبتل
عاميخ ،كان عدد قليل مخ األ خاص لديهم زمل ف و تود العديتد متخ اللقاحتات اآلمنتة والفعّالتة
المتوفرة لدينا اليو .

▪

ء ،وف يعكس الوصول لب اذ المرحلتة
ولم يعرع زحد علب و ه اليقيخ زنه سيكون اناا زي
انتإلتتارًا للعلتتم فحستتب ،بتتل يعكتتس زيضًتتا الإلتتناعة ،التت استتتطاعت زيتتادة اإلنتتتاج متتخ ص تفر لتتب
 12مليار رعة لقاح ف السنة.
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كيم يمكع عن يؤدي اليخا الخا

دورا في إيصا اللياحاتر

▪

يقودنا اذا لب المجال الحيوي اآلخر حيث يمكخ زن يساعد تنشيط دور القطاع الخاص فت نهتاء
اذ الجائحة مخ خالل عدد مخ اآلليات ف مقدمتها :التسليم؛ فعلب الرغم مخ قيا افقتإلتادات
ذات التدخل المتنخفا بحمايتة  ٪ 46فت المتوستط متخ ستكانها بجتترعتيخ ،فترن فجتوة المستتاواة
ف ت اللقاحتتات العالميتتة ف تتتزال قائمتتة ،وف يتتزال عتتدد كبيتتر تدًا متتخ األ تتخاص األكثتتر ذتتعفًا ف ت
المجتمعات منخفضة الدخل غير محمييخ.

▪

وقتتد تتتم تستتليم زكثتتر متتخ مليتتار رعتتة بالفعتتتل ،لكتتخ العديتتد متتخ البلتتدان ف تتتزال تنتظتتر رعتتتات
"كوفتتاكس" .ف ت اتتذا الإلتتدد ،يمكتتخ للقطتتاع الختتاص التعتتاون متتث المبتتادرة ف ت تمويتتل التستتليم
التتتذي تشتتتتد الحا تتتة ليتتته لمستتتاعدة البلتتتدان علتتتب معالجتتتة افختناقتتتات الرئيستتتة ،مثتتتل القتتتائميخ
بالتلقيح المدربيخ ،ونقص البنية التحتية لسلسلة التبريد زو غيراا مخ المعدات.

▪

كتتذل ستتيكون "دعتتم التوصتتيل القطتتري" زم ترًا حاس تمًا ف ت مستتاعدة البلتتدان علتتب تنميتتة الق تدرات
ومواكبة التحإليخ المنقذ للحياة زو زنشطة الإلحة العامة األخرى ،كما زنه يوفر منإلة للشتركات
إل راء تدخالت خاصة بهم.

▪

وتتمثل حدى طرق القيا بذل ف افستثمار ف األنظمة الإلتحية ،وبالفعتل تهدت الستنوات
األخيرة زيتادة طفيفتة فت افستتثمارات متخ األستهم الخاصتة فت الرعايتة الإلتحية اإلفريقيتة ،علتب
سبيل المثال.

▪

اتتذ افستتتثمارات ،الت ت تركتتز بشتتكل عتتا علتتب تتركات الرعايتتة الإلتتحية الخاصتتة ،تبتتدو عل تب بعتتد
مليتتون ميتتل متتخ عيتتادات الرعايتتة الإلتتحية األوليتتة الت ت تشتتكل العمتتود الفقتتري لبتترامد التطعتتيم
الوطنية .ولكخ مث ذغو الموارد ف زوقات األزمات ،فترن المشتغليخ الخاصتيخ فت وذتث يتد
للغاية للمساعدة ف سد الفجوة.

▪

متتخ ناحيتتة زختترى ،يدشتتكل الطلتتب ،مجالًتتا رئيستتا آختتر؛ حيتتث يمكتتخ للقطتتاع الختتاص زن يتتيدي دورًا
تحويليا .فرذا كتان انتاا ت ء واحتد يجيتد القطتاع الختاص ،فهتو بيتث األ تياء ،وقتد يكتون انتاا
تدخالت زخرى مخ خالل مساعدة المستهلكيخ علب فهم فوائد التطعيم.

▪

زخيترًا ،فقتتد زدى التعتتاون بتتيخ القطتتاعيخ العتتا والختتاص دورًا رئيسًتتا فت هتتود "التحتتالـ العتتالم
للقاحتتات والتحإلتتيخ" ) )Gaviو تتركائه لحمايتتة نإلتتـ زطفتتال العتتالم متتخ زمتتراه يمكتتخ الوقايتتة
منها .واكذا يمكخ زن يكون له دور مشابه ف تزويد البلدان بتاألدوات التت تحتتاج ليهتا للستيطرة
علب ائحة "كوفيد "19-لب األبد.

Source: Berkley. S. “COVID-19 is far from over. How can the private sector continue to help fight it?.” World Economic Forum.
May 27, 2022.
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اتجاهات عالمية

يتناول هذا القسم تحلي ًلا ألهم المستجدات علص مستو العلالم فلي َميلع القطاعلات وي لرز أهلم
التو عات المستق لية بشأنرا.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصلر ي

ال نلللك اللللدولي يحلللذر ملللو الركلللود اال تصلللادي
العالمي :ماذا علينا أن نفعل؟
"نللللادي المنللللا " نموذًَ للللا :الجرللللود العالميللللة
لمواَرة تغير المنا
الجفللاف فللي إفريقيللا :هللل هللو األتللوأ؟ ومللاذا
عو المستق ل؟
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ال نك الدولي يحذر مو الركود اال تصادي العالمي :ماذا علينا أن نفعل؟
تنتتتاول المقتتتال الإلتتتادر عتتتخ "مدونتتتة البنتتت التتتدول " ( ،)World Bank Blogبعنتتتوان "حوووا الركوووود
التضووخمي مووع خلووا تً؟يوو؟ را ووب الًوورض" ،الركتتود التتذي يوا تته افقتإلتتاد العتتالم  ،والتتذي يدعتتد
األسوز منذ الحرب العالمية الثانية ،موذحًا كيـ يمكخ الحد مخ اذا الركود.

البنك الدولي يُخفض توًًات للنمو ادًتصادي الًالمي

21

▪

ز ار البن الدول لب زنه بعد زكثر مخ سنتيخ مخ الركود افقتإلتادي العتالم األستوز منتذ الحترب
العالميتتتة الثانيتتتة تتتراء تفشتتت ائحتتتة "كوفيتتتد ،"19-زصتتتبح افقتإلتتتاد العتتتالم معرذًتتتا متتترة زختتترى
للخطر ،غير زنه يوا ه اذ المرة ارتفاع التضخم ،وتباطي النمو ف آنٍ واحد.

▪

زوذتتح البن ت زنتته حتتتب ذا كتتان متتخ الممكتتخ تجنتتب الركتتود افقتإلتتادي العتتالم  ،فتترن آ تتار الرك تود
التضتخم الستتلبية يمكتخ زن تستتتمر لبضتث ستتنوات ،وربمتا تتستتبب عواقبهتا فت زعزعتة استتتقرار
افقتإلادات منخفضة ومتوسطة الدخل ،ما لم تتحق زيادات كبرى علب انب العره .فف ظتل
الحتتترب التتتدائرة فتتت زوكرانيتتتا ،وافرتفتتتاع الشتتتديد لمعتتتدل التضتتتخم ،وتإلتتتاعد زستتتعار الفائتتتدة ،متتتخ
المتوقث زن يترا ث النمو افقتإلادي العالم ف عا .2022

▪

ف اذا الإلتدد ،يتوقتث البنت زن يتباطت النمتو العتالم بشتكل حتاد ختالل عتا  2022لتب  %2.9متخ
 %5.7ف عا  .2021ويعكس ذل تخفيضاً بنحو الثلث لتنبتيات ينتاير  2022التت توقعتت زن يإلتل
النمتتتتو لتتتتب  %4.1اتتتتذا العتتتتا  .ويدعتتتتزى اتتتتذا لتتتتب افرتفتتتتاع الحتتتتاد فتتتت زستتتتعار الطاقتتتتة والغتتتتذاء،
وافذطرابات فت سالستل اإلمتداد ،والتتدابير التت يجتري تنفيتذاا حاليتاً إلعتادة زستعار الفائتدة لتب
معدفتها العادية.
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▪

ف اتذ األوذتاع ،توقتث البنت التدول زن يظتل نإلتيب الفترد متخ التدخل الحقيقت فت عتا 2023
زقل مخ مستوياته الت سادت قبل الجائحة بنحو  %40فت افقتإلتادات الناميتة .وبالنستبة للكثيتر
متتخ البلتتدان ،ستتيكون متتخ الإلتتعب تجنتتب مختتاطر الركتتود افقتإلتتادي .و متتة خطتتر آختتر باستتتمرار
معدل التضخم فوق المتوسط ومعتدل النمتو دون المتوستط لستنوات عديتدة ،وات ظتاارة لتم
يشهداا العالم منذ سبعينيات القرن العشريخ.

كيم يمكع تيليا مخاطر الركود التضخمير
▪

وذح البن الدول زنه ف ظل اذ األوذاع ،سيتطلب تخفيا مختاطر الركتود التضتخم اتختاذ
تدابير مو هة مخ انب واذتع السياستات حتول العتالم ،وتركيتز هتودام علتب مجتافت رئيستة،
وا :

▪

عولا ،يجب علب صانع السياسات الحد متخ األذترار الواقعتة علتب الستكان المتضترريخ متخ تراء
هتتود افستتتجابة ل زمتتة ،الت ت تشتتمل تتتوفير
الحتترب ف ت زوكرانيتتا ،واتتذا بتتدور ستتيتطلب تنستتي
المساعدات الغذائية الطارئة ،والمساعدات الطبية ،واإلعانات الماليتة لتب المنتاط التت مزقتهتا
الحرب ،والمشاركة ف تحمل زعباء تدبير السكخ لال ئيخ والنازحيخ داخلياً.

▪

ثا يووا ،يجتتب مجابهتتة القفتتزة المفا ئتتة ف ت زستتعار التتنفط والغتتذاء ،وتعزيتتز متتداد الستتلث األوليتتة
الرئيستتة للغتتذاء والطاقتتة ،كمتتا يجتتب دعتتم تتبكات األمتتان اف تمتتاع  ،وتجنتتب فتتره القيتتود علتتب
الإلادرات والواردات الت تتسبب ف تضخيم زيادات األسعار.

▪

ثالثووا ،متتة حا تتة مدلحتتة لتتب تكثيتتـ الجهتتود المبذولتتة لتخفيتتـ زعبتتاء التتديخ ،فقتتد كانتتت المختتاطر
المتعلقة بالديون حادة علب البلتدان منخفضتة التدخل حتتب فت الفتترة التت ستبقت الجائحتة .ومتث
امتداد مستويات المديونيتة الحر تة لتب البلتدان متوستطة التدخل ،ستتتنامب المختاطر التت توا ته
افقتإلاد العالم ف ظل غياب هود التخفيـ السريث والشامل والكبير ألعباء الديخ.

▪

رابًا ،يجب علب المسيوليخ تدعيم افستعدادات والجهود الإلتحية فحتتواء الجائحتة ،ذ يجتب زن
يت ت توستيث نطتتاق هتود التطعتيم فت البلتدان منخفضتة التتدخل ،بمتا فت ذلت تقتديم اللقاحتتات،
و علها علب رزس األولويات العالمية القإلوى.

▪

خامسا ،تسريث التحول لتب مإلتادر الطاقتة منخفضتة الكربتون .وستيتطلب تقليتل افعتمتاد علتب
تبكات الكهربتاء ،ومإلتادر الطاقتة األنظتـ ،ورفتث
الوقود األحفوري المزيد مخ افستتثمارات فت
كفتتتاءة استتتتخدا الطاقتتتة .وينبغتتت لواذتتتع السياستتتات علتتتب الإلتتتعيد التتتوطن ت ستتتيس زطتتتر
تنظيمية مراعية للمناج ،وتعديل اياكل الحوافز ،وتقوية اللوائح التنظيمية فستخدا األراذ .

Source: Malpass.D. “The supply solution to stagflation.” World Bank Blog, June 10, 2022.
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"نادي المنا " نموذًَ ا :الجرود العالمية لمواَرة تغير المنا
تنتتاول المقتتال الإلتتادر عتتخ "المنتتتدى افقتإلتتادي العتتالم " ( ،)World Economic Forumبعنتتوان
"ماذا يمكع عن تًني ًمة مجموعة السبم بالنسبة للمنا ر" ،تغير المنتاج ،والجهتود العالميتة
لموا هته ،وف مقدمتها مجموعة السبث و"نادي المناج".

تغير المنا  :تمديد عارا يتخلب اتخاذ إرراءات حاسمة
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▪

تعان المجتمعات ف ميتث زنحتاء العتالم بالفعتل متخ تت يرات مناخيتة متزايتدة ،متخ الجفتاع لتب
الفيضتتانات لتتب ارتفتتاع منستتوب ميتتا البحتتار .وف ت اتتذا الستتياق ،ستتعب تقريتتر المختتاطر العالميتتة
الإلادر عخ المنتدى افقتإلادي العالم لب وذث اذ التهديدات البيئية علب رزس القائمة.

▪

زوذح التقرير زن الحد مخ ارتفاع در ة الحرارة العالمية لب زقل مخ  2در ة مئوية وزقرب متا يمكتخ
متتتخ  1.5در تتتة مئويتتتة فتتتوق مستتتتويات متتتا قبتتتل الإلتتتناعة ،يتطلتتتب زن تقتتتو الشتتتركات وصتتتانع
السياستتات والمجتمتتتث المتتتدن بتطتتتوير تتتراءات مناخيتتتة تتتاملة علتتتب المتتتدى القريتتتب والطويتتتل
تتما ب مث زاداع اتفاقية باريس بش ن تغير المناج.

▪

تدعم مبادرة المناج الخاصة بالمنتدى افقتإلادي العالم توسيث نطاق العمل المنتاخ العتالم
وتستتريعه متتخ ختتالل التعتتاون بتتيخ القطتتاعيخ العتتا والختتاص .وتعمتتل عبتتر العديتتد متتخ مستتارات
العمل لتطوير وتنفيذ حلول املة وطموحة.
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▪

يشمل ذل "تحالـ الرؤساء التنفيذييخ لقادة المناج" ،واو بكة عالميتة متخ قتادة األعمتال متخ
مختلـ الإلناعات يطورون حلولًا فعّالة مخ حيث التكلفة لالنتقال لب اقتإلتاد متنخفا الكربتون
ومقاو للمناج ،حيث يستخد الرؤستاء التنفيتذيون مناصتبهم وتت يرام متث صتانع السياستات
والشركاء مخ الشركات؛ لتسريث افنتقال وتحقي الفوائد افقتإلادية لتوفير مناج زكثر زمانًا.

▪

ومخ خالل افلتزامات الإلافية لالنبعا ات الإلتفرية منتذ ) ،(COP26عملتت اتذ البلتدان علتب تراء
تغييتترات فتت السياستتة بشتتكل كثيتتـ وستتريث للتتتخلص التتتدريج متتخ الوقتتود األحفتتوري و زالتتة
الكربون مخ اقتإلاداتها.

▪

فف ا تماع ) (G7 2021ف المملكتة المتحتدة ،تدد القتادة علتب الحا تة لتب تكييتـ اقتإلتاداتهم
وتعبئتة التمويتل لتدرء تغيتر المنتاج ،كمتا قتاموا زيضًتا برنشتاء ) (G7 2030 Nature Compactواتو
تعهد ب ن يكون  ٪30مخ األراذ العالمية ،و ٪30مخ المحيطات العالمية ذمخ مناط الحفت
بحلول عا .2030

إ شاء " اد مناخي" لمجموعة السبم
▪

علب الرغم مخ حا ة دول مجموعة السبث لالتفاق علتب كيفيتة الحفتال علتب الضتغط علتب روستيا،
مخ ز ل دعم البلدان لموا هة افرتفاع ف زسعار المواد الغذائيتة ،فترن مجموعتة الستبث وزلمانيتا
عازمان علب مغادرة القمة برحراز تقد ملموس بش ن المناج.

▪

ستركز زلمانيا ،بإلفتها رئيسة لمجموعة السبث اذا العا  ،علتب العقوبتات ذتد روستيا والخطتط
طويلة األ ل إلعادة بناء زوكرانيا .و لب انب اتذ القضتايا المهمتة ،اقتترح الترئيس األلمتان فكترة
"نتتادي المنتتاج"  ،والتتذي يتطلتتث ،كمتتا اتتو الحتتال متتث تعهتتدات اتفتتاق بتتاريس بش ت ن صتتاف الإلتتفر
والطبيعة ،لب بناء تحالـ عالم بيخ البلدان لتعمي التعاون ف الوفاء بتعهدات اتفاق باريس.

▪

سيشمل "نادي المناج" الحكومات الت تعمل مث القطاع الخاص عبر الث ركائز زساستية :وذتث
سعر للتلتوث ،وتخضتير الإلتناعة الثقيلتة ،وزيتادة تجتارة المنتجتات منخفضتة الكربتون .وزيضًتا قبتل
اف تمتتاع ،ا تمتتتث وزراء مجموعتتتة الستتبعة المستتتيوليخ عتتتخ المنتتتاج والطاقتتة والبيئتتتة فتتت بتتترليخ
لمعالجة األزمة المتفاقمة.

▪

التتتز التتوزراء باستتتجابة متعتتددة األطتتراع للحفتتال علتتب زمتتخ الطاقتتة العتتالم  ،ومستتاعدة التتدول
الشتريكة .وفيمتا يتعلت بالإلتناعات عاليتة افنبعا تات ،والتت تمثتل  ٪30متخ افنبعا تات العالميتتة،
صرح الوزراء ب نه يجب تسريث زالة الكربون الإلناع .

Source: “What the G7 Summit could mean for the climate.” World Economic Forum, Jun 27, 2022.
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الجفاف في إفريقيا :هل هو األتوأ؟ وماذا عو المستق ل؟
تنتاول المقتال المنشتور الإلتادر عتخ صتحيفة "ذا كونفرزيشتخ" ( ،)The conversationبعنتوان "هوا
رفاش قرر إفريييا هو ااسوع في التاري الحدي ر وها ااسوع لم ي ت بًدر" حالة الجفتاع
الت تعان منها دول رق فريقيا وتاريخ الجفاع ف القارة وكذل مستقبله.

الجفاش في قرر إفريييا
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▪

استتعة متتخ يوبيتتا والإلتتومال وكينيتتا متتخ فتتاع تتديد ،ويوا تته متتا يقتتدر بنحتتو
تعتتان منتتاط
 16.7مليتتتون تتتخص انعتتتدا األمتتتخ الغتتتذائ الحتتتاد ،وحتتتتب اآلن ،لتتتم تستتتقط األمطتتتار فتتت زربعتتتة
مواسم مطيرة متتالية منذ زواخر عا  ،2020واتو حتدث منتاخ لتم يتكترر منتذ  40عامًتا علتب األقتل.
وزدى اذا الجفاع ف األحوال الجوية لب فاع المجاري المائية ،ونفوق المالييخ مخ الما ية.

▪

يشهد القرن اإلفريق موسميخ مخ األمطار كل عا  ،يختلـ التوقيت عبر المنطقة ،لكخ األمطتار
تهطل علب نطاق واسث مخ مارس لب مايو ("األمطار الطويلة") ومخ سبتمبر لب ديسمبر .وقتد
كان الت خير ف البدء م عتد ستقو زمطتار متارس لتب متايو عتا  2022محسوسًتا بشتكل ختاص
ف ت األ تتزاء افستتتوائية متتخ المنطقتتة ،حيتتث تدستتهم األمطتتار الطويلتتة بنستتبة  ٪70متتخ اإل متتال
السنوي.

▪

اذا ،ومخ غير المر ح زن يتحسخ الوذث علب المدى القإلير؛ حيث تدشير التوقعات لب زن موستم
األمطتتار متتخ ستتبتمبر لتتب ديستتمبر قتتد يفشتتل زيضًتتا .واتتذا متتخ ت نه زن يمهتتد الطري ت لخمس تة
مواسم فاع غير مسبوقة.
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ها مورة الجفاش الحالية هي ااسوع في التاري ر
▪

تدثيتتتر األزمتتتة اإلنستتتانية المستتتتمرة النا متتتة عتتتخ الجفتتتاع تستتتاؤفت ديتتتة حتتتول مستتتتقبل األمتتتخ
الغذائ والمائ ف القرن اإلفريق  .كما تدثيتر تستاؤلًا مهمًتا واتو :اتل الجفتاع الحتال اتو األستوز
ف التاريخ الحديث ،وال قد يكون الجفاع ف المستقبل زسوز؟

▪

فت اتتذا الستتياق ،يتوقتتث زحتتدث تقريتتر للهيئتتة الحكوميتتة الدوليتتة المعنيتتة بتغيتتر المنتتاج زن افحتتترار
العالم ستيي ر ستلبًا علتب التنظم الغذائيتة فت المنطقتة متخ ختالل تقإلتير مواستم النمتو وزيتادة
اإل هاد المائ  .ووفقًا ألحدث األبحاث ،كان عا  2016او العا األكثر فافاً ختالل العقتود األربعتة
الماذية  -فقد عانت يوبيا والإلومال وكينيا مخ اطول زمطار زقل بنسبة  ٪40بيخ زغستطس
وزكتوبر .وتبث الجفتاع فت ذلت العتا ظتاارة "النينيتو" القويتة ،عنتدما تغيترت زنمتا الميتا األكثتر
دفئًا وبرودة ف المحيط الهادئ؛ ممتا زدى لتب آ تار انبيتة علتب المحتيط الهنتدي واطتول األمطتار
رق فريقيا.
ف

▪

وكتتان الجفتتاع ف ت الفتتترة متتخ  1983لتتب  1986تتديدًا زيضًتتا ،فمثتتل الجفتتاع الحتتال  ،كتتان الحتتدث
مطولًتتا وبالتتتتال كتتتان لتته تتتت ير تراكمتتت  .وبتتالعودة لتتتب الخلتتتـ ،تدشتتير التقتتتديرات لتتتب زن منتإلتتتـ
الخمسينيات كان افًا تقريبًا مثل عا  2016ف يوبيا والإلومال.

▪

كذل تدظهر دراسة مناخية تاريخية كبرى علب مستتوى القتارة زن ترق فريقيتا عانتت متخ مو تات
فاع  -علب األقتل بتنفس الستوء التذي حتدث فت العقتود األخيترة  -طتوال عشترينيات و ال ينيتات
القرن التاسث عشر ،وخالل مانينيات القترن التاستث عشتر وحتوال عتا  .1900وربمتا كتان الجفتاع
ف عشرينيات و ال ينيات القرن التاسث عشر زسوز مما ف المائت عا الماذية ،حيث انخفضتت
مستويات البحيرة ف وسط كينيا (مث فاع بحيرة بارينجو تمامًا).

▪

اتتتذا وتدشتتتير البيانتتتات المستتتتمدة متتتخ الرواستتتب البحريتتتة فتتت خلتتتيد عتتتدن علتتتب متتتدى  2000عتتتا
تترق
الماذتتية ،علتتب ستتبيل المثتتال ،لتتب ارتبتتا و ي ت بتتيخ الظتتروع الدافئتتة عالميًتتا والجفتتاع فت
القتترن اإلفريق ت  .و ذا استتتمر اتتذا افرتبتتا ف ت المستتتقبل ،فستتيتم موا هتتة افحتبتتاس الحتتراري
بالجفاع ،ومخ المتوقث حدوث مو ات فاع زسوز.

▪

وكما او الحال مث زي منطقة به قاحلة ،يعتبر الجفاع تزءًا متخ منتاج ترق فريقيتا وستيظل
كذل ف المستقبل .لكخ العامل اإليجاب او زن مجموعتات العلمتاء مثتل تبكة زنظمتة اإلنتذار
المبكر بالمجاعة يمكنها اآلن توفير نذار مبكر فنعدا األمخ الغذائ الحتاد .وتشتير التوقعتات لتب
زن الحكومات ووكافت المعونة يمكنها اآلن وذتث زحكتا الطتوارئ فت مكانهتا قبتل وقتت طويتل
مخ بداية الجفاع.

Source: Nash . D. “Is eastern Africa’s drought the worst in recent history? And are worse yet to come?.” the conversation, Jun 26,
2022.
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اتجاهات محلية

يعرض هذا القسم أبرز األحداو والمسلتجدات والتحللي ت للوضلع المحللي المصلري وذللك عللص
مستويات التنمية كافة.
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اتفلللاق مصلللري روتلللي التلللتخدا العمللل ت
المحلية في العمليات التجارية
فيلللتش توليوشلللنز :تو علللات بنملللو
ال ناء والتشييد في مصر

طلللاع
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اتفاق مصر ي روتي التتخدا العم ت المحلية في العمليات التجارية
تنتتاول المقتتال الإلتتادر عتتخ صتتحيفة "المونيتتتور" ) )Al-Monitorبعنتتوان "خخووم مصوور دسووتخدا
الروبا في التجارة مم روسيا" ،مساع كل مخ مإلر وروسيا للتحول لتب العمتالت المحليتة فت
معامالتهما التجارية؛ للتغلب علب العقوبات الغربية علب موسكو بسبب األزمة مث زوكرانيا.

تفاديا للًيوبات الغربية :الياهرة وموسكو تتجمان للروبا والجني
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▪

تخطتتط مإلتتر وروستتيا فستتتخدا عملتيهمتتا المحليتتتيخ فت المعتتامالت التجاريتتة ،وذلت فت ظتتل
العقوبات المالية الت يفرذها الغرب علب موسكو ف ظل األزمة متث زوكرانيتا .وفت اتذا الإلتدد،
صترحت وزيتترة التجتتارة والإلتتناعة المإلتترية "نيفتتيخ تامث" فت  16يونيتتو  2022بت ن القتتاارة ستتتتبنب
آلية سداد للسماح باستخدا الروبل الروس ف التبادل التجاري مث موسكو.

▪

ز ارت " امث" ف منتدى سانت بطرسبرغ افقتإلادي الدول لب زن حركتة النقتل البحتري والجتوي
تعطلتتت بستتبب األزمتتة األوكرانيتتة ،لتتب انتتب المعتتامالت المإلتترفية ،متتا عتتل انتتاا حا تتة إليجتاد
آليات لتسديد المدفوعات؛ ألن مإلر ف حا ة لب القمح الروس .

▪

وطبقًا ل رقا الرسمية المإلرية ،فقد ارتفث التبتادل التجتاري بتيخ مإلتر وروستيا عتا  2021ليإلتل
لتتب  4.7مليتتارات دوفر زمريك ت  ،بزيتتادة  ٪5.1عتتخ  4.5مليتتارات دوفر قبتتل عتتا  .وارتفعتتت الإلتتادرات
المإلترية لتتب روستتيا بنستتبة  ٪14.7فت عتتا  2021لتإلتتل لتتب  591.7مليتتون دوفر متتخ  515.6مليتتون
دوفر فت  ،2020بينمتتا زادت الإلتتادرات الروستتية لتتب مإلتتر بنستتبة  ٪3.9لتإلتتل لتتب  4.178مليتتارات
دوفر.
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▪

اذا وقد زكد وزير الإلناعة والتجارة الروس "دينيس متانتوروع" زن موستكو والقتاارة اتفقتتا علتب
التحتول لتتب العمتالت المحليتتة فت التستتويات المتبادلتة ،مدشتتيرًا لتب زن حجتتم التبتادل التجتتاري بتتيخ
البلتديخ يتتتيح لهمتا استتتخدا الروبتل والجنيتته فت المعتامالت التجاريتتة ،وزن اتذا ستتيخد مإلتلحة
افقتإلاد الروس والمإلري علب حد سواء.

▪

وتجتتدر اإل تتارة لتتب زنتته تمتتت زالتتة البنتتوا الروستتية متتخ نظتتا المتتدفوعات العتتالم بتتيخ البن توا
"ستتويفت" ) )SWIFTممتتا عتتل متتتخ الإلتتعب علتتب موستتتكو دفتتث متتخ التتتواردات وتلقتت النقتتتد
للإلتتادرات .كمتتا زعاقتتت العقوبتتات المعتتامالت التجاريتتة لمإلتتر متتث روستتيا ،وات المإلتتدر التترئيس
للقمح لب زكبر دولة عربية مخ حيث عدد السكان.

ماذا عع الًوائدر
▪

وذحت "يمخ الحماق " زستاذة افقتإلاد بجامعة عتيخ تمس زن اتذ افتفاقيتة مهمتة للغايتة؛
ألنهتتا ستدستتهل المعتتامالت افقتإلتتادية والتبتتادل التجتتاري بتتيخ مإلتتر وروستتيا وستتط العقوبتتات
الغربيتة بقيتتادة الوفيتتات المتحتتدة األمريكيتتة علتتب موستتكو .وتتترى "حمتتاق " زن افتفاقيتتة ستستتاعد
علتتتب زيتتتادة وصتتتول الإلتتتادرات المإلتتترية لتتتب الستتتوق الروستتتية ،مدشتتتيرة لتتتب زن الميتتتزان التجتتتاري
المإلري الروس يميل لإلالح روسيا ،واذا افتفاق يساعد ف تعويا اذا العجز.

▪

وقد كانت مإلر البلد الضيـ لمنتدى "سانت بطرسبرغ" اذا العتا  ،والتذي زطلقتت عليته موستكو
استتم "دافتتوس الروس ت " ،ف ت خطتتوة تعكتتس العالقتتات المتناميتتة بتتيخ البلتتديخ .ووصتتـ التترئيس
"عبد الفتاح السيس " ف كلمته زما المنتتدى عبتر الفيتديو ،روستيا ب نهتا تري مهتم لمإلتر فت
مختلـ المجافت ،وزنهما تنفذان مشروعات طموحة تخد مإلالح البلديخ.

▪

وفتت حديثتته فتت المنتتتدى ،زعلتتخ التترئيس الروستت "فالديميتتر بتتوتيخ" نهايتتة "عإلتتر العتتالم زحتتادي
القطب" ،موذحًا زن موسكو تدعيد الوذث افقتإلادي لب طبيعته ،قائلًا لقتد عملنتا علتب استتقرار
األسواق المالية ،والنظا المإلرف  ،والنظا التجاري.

▪

اتتتذا ،وقتتتد توستتتعت العالقتتتات المإلتتترية الروستتتية بشتتتكل كبيتتتر منتتتذ تتتتول التتترئيس "السيستتت "
السلطة ف عا  .2014وا ترت القاارة زسلحة روسية بمليتارات التدوفرات علتب متدى الستنوات
الثمان الماذية .كما تقو روسيا برنشاء منطقة صناعية ف منطقتة قنتاة الستويس ،ويتعتاون
البلدان علب تحديث بكة السك الحديدية ف مإلر.

▪

زيضًا تبن روسيا زول محطة للطاقة النووية ف مإلر ف الضبعة ف الجزء الشمال الغرب مخ
التبالد بتكلفتة  25مليتار دوفر ،ستتتمول موستكو  ٪85منهتا .وفت عتتا  ،2018وقعتت مإلتر وروستتيا
اتفاقية تعاون استراتيج تهدع لب تعزيز التجارة الثنائية والعالقات األخرى.
Source: Sabry. M. “Egypt plans to use ruble in trade with Russia.” al-monitor. June 25, 2022.
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فيتش توليوشنز :تو عات بنمو

طاع ال ناء والتشييد في مصر

توقتث المقتال المنشتور الإلتادر عتخ وكالتة "فيتتش سولو تنز" ( ،)Fitch Solutionsبعنتوان "تيريور
البنية التحتية في مصر :توًًات لمدة  10سنوات حتوى  ،"2031نمتو قطتاع البنتاء والتشتييد فت
مإلر عا  ،2022مستعرذًا التوقعات الخاصة به علب المدى المتوسط والطويل.

خال عا  :2022توًًات بنمو ًخا اإل شاءات بنسبة %11
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▪

توقث التقرير الإلادر عخ ميسسة "فيتش سوليو تنز" زن ينمتو قطتاع البنتاء والتشتييد فت مإلتر
بنسبة  ٪ 11علب زستاس ستنوي فت عتا  ،2022يليته نمتو بنستبة  ٪9علتب زستاس ستنوي فت عتا
 ، 2023مدشيرًا لب زن مشروعات البنية التحتية واسعة النطاق ستدعم النمو علب المدى القريب.

▪

وعلب المدى المتوسط لب الطويل ،توقتث التقريتر تبتاطي النمتو فت صتناعة البنتاء فت مإلتر ،حيتث
يحد عبء الديخ المرتفث مخ افستثمار ف البنية التحتية العامة .وبناءً علب ذلت  ،متخ المتوقتث زن
يبلغ معدل النمو السنوي لقطاع البناء والتشييد  ٪7.7ف المتوسط ختالل الفتترة متخ عتا 2024
وحتب عا .2031

▪

وعلب الرغم مخ التباطي ف اإلنفاق الرزسمال الحكوم  ،توقث التقرير زن يظتل افستتثمار الختاص
ف قطاع البنية التحتية والبناء ف مإلر اذبًا لالستثمار ،ويحد مخ ت ير انخفاه اإلنفتاق العتا
ف قطاع البناء ف البالد.
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رمود الحكومة لتوسيم مشاركة اليخا الخا
▪

ز تتار التقريتتر لتتب زن الحكومتتة المإلتترية ز تتترت صتتالحات فتت مجتتال األعمتتال ،وتواصتتل توستتتيث
خططها لدخول ومشاركة القطاع الخاص؛ مما يدعم و هة النظر ب ن الحكومة ستتيمخ اتفاقيتة
مث صتندوق النقتد التدول  .وستتدعم اتذ الخطتوات ،بمتا فت ذلت برنتامد صتندوق النقتد التدول ،
معنويات المستثمريخ ف مإلر.

▪

ز تتتتار التقريتتتتر لتتتتب زنتتتته فتتتت يونيتتتتو  ، 2022منحتتتتت تتتتركة مإلتتتتر يطاليتتتتا العقاريتتتتة عقتتتتدًا لمكتتتتتب
افستشتارات الهندستتية إلدارة نشتاء مشتتروع البوستكو ستتيت فت مدينتتة المستتقبل فت مإلتتر.
وسيغط المشتروع الستكن المتكامتل التذي تبلتغ قيمتته  22مليتار نيته مإلتري ( 1.3مليتار دوفر
زمريك ) ،مساحة  1.08كيلومتر مربث ،وسيشمل  6آفع وحدة سكنية.

▪

وتستتتتثمر تتتركة مإلتتتر يطاليتتتا نحتتتو  800مليتتتون نيتتته مإلتتتري ( 42.7مليتتتون دوفر زمريكتتت ) فتتت
المشتتروع ف ت عتتا  .2022ومتتخ المقتترر زن يبتتدز تستتليم الوحتتدات ف ت عتتا  .2024وف ت يونيتتو 2022
زيضًتتا ،وقعتتت تتركة "النإلتتر لكستتكان والتعميتتر" اتفاقيتتة متتث تتركة "ستتكوب الدوليتتة للهندستتة
والعمتتتارة" فستتتتثمار نحتتتو  32مليتتتار نيتتته مإلتتتري ( 1.7مليتتتار دوفر زمريكتتت ) فتتت تطتتتوير مشتتتروع
كورنيش المقطم ف محافظة القاارة.

▪

يمتد مشروع الشراكة بيخ القطاعيخ العا والخاص علب مساحة  2مليون متتر مربتث ويتت لـ متخ
منازل ومساحات تجارية وسياحية وتعليميتة ومرافت رياذتية .ومتخ المتوقتث زن يحقت المشتروع
يرادات تزيد علب  61مليار نيته مإلتري ( 3.2مليتارات دوفر زمريكت ) فيمتا ستتعمل تركة ستكوب
نترنا ونال كمستثمر رئيس ف المشروع.

▪

وف الشتهر ذاتته ،وقعتت صتناعات ) (H2متذكرة تفتاام متث الهيئتة العامتة للمنطقتة افقتإلتادية
لقناة السويس لبناء منش ة لتحويتل النفايتات لتب ايتدرو يخ بقيمتة  4مليتارات دوفر زمريكت فت
المنطقتتة المتكاملتتة بشتترق بورستتعيد ف ت مإلتتر .ويشتتمل نطتتاق األعمتتال نشتتاء منش ت ة لنق تل
الهيدرو يخ العضوي الستائل بقتدرة  1يجتاوا  ،والتت متخ المتوقتث زن تتوفر  300زلتـ طتخ متخ
الهيدرو يخ األخضر سنويا باستخدا النفايات العضوية والبالستي غير القابل إلعادة التدوير.

▪

ومخ المتوقث زن تتخلص المنشت ة متخ نحتو  4ماليتيخ طتخ متخ النفايتات الإلتلبة البلديتة ستنويا.
وف ت يونيتتو  2022زيضًتتا ،وافقتتت الحكومتتة علتتب اقتتتراح تتركة "ستتتالتس" لبنتتاء منش ت ة لتإل تنيث
الستتيارات الكهربائيتتة ف ت مإلتتر .وتقتتدر تكلفتتة التستتهيالت المقترحتتة بتتت  651مليتتون نيتته مإلتتري
( 35مليتتتون دوفر زمريكتتت ) .وستتتتقو مجموعتتتة "منإلتتتور" بتتتالترويد للمجموعتتتات الجديتتتدة متتتخ
المركبات الت سيقو المإلتنث بتطويراتا وتإلتديراا .ومتخ المتوقتث زن تكتمتل منشت ة التإلتنيث
بحلول عا .2025
Source: “Egypt infrastructure Report”. Fitch Solutions, 2022.
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خبرات دولية

ينا ش هذا القسم أهم التجار الناَحة تواء علص مستو الدول أو األفراد ملع توضلي اآلليلات
ال زمة ل تتفادة مو هذه التجار .
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كيلللف يمكلللو تحقيلللق االنلللدماج بللليو شلللركات
التكنولوَيا المالية؟
كيف يمكو تعزيز الفائدة اال تصادية للكلاَو
في نيجيريا؟
اتتعادة غابات المانغروف في الصيو :ماذا
عو اآلليات؟
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كيف يمكو تحقيق االندماج بيو شركات التكنولوَيا المالية؟
يتناول العرض التالي تجربة اندماج شلركتي "تكنولوَيلا الخلدمات الماليلة فيسليرف" ))Fiserv
و"فيرتف داتا" ) )First Dataوالعوائد المترت ة علص اندماَرما وفي مقدمترا تحسليو خدملة
عم ئرم مو خ ل توفير حلول دفع شاملة ع ر اانترنف.

اد دما بيع قركات التكنولوريا المالية
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▪

كانتتت تتركات "تكنولو يتتا الختتدمات الماليتتة ،فيستتيرع" ) (Fiservالمتخإلإلتتة ف ت التتدفث عبتتر
اإلنترنت بمثابة دعم زساس للبنوا وافتحادات افئتمانية والشتركات ،لكنهتا كانتت تميتل لتب بنتاء
الهيمنة ف حلقة واحدة مخ سلسلة معامالت الدفث المال .

▪

تتركة استتتحواذ تجاريتتة عالميتتة،
فت الوقتتت ذاتتته ،كانتتت تتركة "فيرستتت داتتتا" ( ،(First Dataوات
تعمتتتل فتتت نحتتتو  100دولتتتة ،وتقتتتد حلتتتوفً لنقتتتا البيتتتث والتتتدفث عبتتتر اإلنترنتتتت للشتتتركات الكبيتتترة
والإلغيرة .واحدة مخ معالجات الحستابات األمريكيتة الرائتدة للبنتوا ،حيتث امتلكتت زكثتر متخ ٪37
متتخ حإلتتة الستتوق األمريكيتتة ف ت الستتنوات الستتابقة لالنتتدماج ،وبلغتتت عائتتداتها مجتمعتتة نحتتو
 13مليار دوفر زمريك .

▪

نمت اذ الشركات علب الإلعيديخ العضوي مخ خالل عمليات افستتحواذ لتطتوير عروذتها عبتر
سلسلة معالجة الدفث ،وللوصول لب ذل قامت الشركة ببناء قدرات ف دارة المخاطر و صتدار
افئتمان والديون .ولكخ كان السيال اتو ،اتل يمكتخ معهتا معًتا إلطتالق قيمتة ذتافية ،وتقتديم
خدمة زفضل للعمالء وتسريث نموام ك صل متكامل؟
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كيم يصب اد دما في مصلحة الشركاتر
▪

ف اذا الإلدد ،كان قادة كل مخ ) (Fiservو ) (First Dataمقتنعيخ بت ن تركاتهم ستتكون زقتوى
معًتتا ،متتخ ختتالل تزويتتد عمالئهتتم بحتتل دفتتث تتامل .ولتحقيت افنتتدماج ،وقعتتت الشتتركتان اتفاقيتتة
اندماج نهائية ستحإلل بمو بها ) )Fiservعلب ) ، (First Dataحيتث تجمتث الإلتفقة بتيخ تركتيخ
رئيستيخ إلنشاء واحدة مخ مزودي المدفوعات والتكنولو يتا الماليتة الرائتديخ فت العتالم ،وعتره
خدمات محسّنة لعمالئها.

▪

وذتتتتحت الشتتتتركتان زن اتتتتذا المتتتتزيد التكميلتتتت يتتتتوفر قتتتتدرات تقنيتتتتة رائتتتتدة تتتتتتيح مجموعتتتتة متتتتخ
المتتدفوعات والختتدمات الماليتتة ،بمتتا ف ت ذل ت معالجتتة الحستتابات والحلتتول المإلتترفية الرقميتتة؛
والتجارة اإللكترونية.

▪

ومخ خالل افتفاقية ستربط ) )Fiservو ) )First Dataقدرات دارة النقد الخاصة بهمتا؛ ممتا يتيدي
لتتب زيتتادة تطتتوير العتتروه الجديتتدة ،كمتتا يدنشتتد التتدمد نظتتا متتدفوعات متمتتايزة و تتاملة متتخ
اإلصتتدار لتتب القبتتول .ومتتخ ختتالل التركيتتز علتتب افبتكتتار ،تعمتتل الشتتركتان علتتب تمكتتيخ طتترق دفتتث
ذتتافية تمتتنح الميسستتتات الماليتتة والتجتتتار القتتدرة علتتب تلبيتتتة احتيا تتات عمالئهتتتم عبتتر الطتتترق
المتعددة الت يريدون دفعها.

▪

وز تتتارت التوقعتتتات زنتتتداا لتتتب تحقيتتت الإلتتتفقة متتتا ف يقتتتل عتتتخ  500مليتتتون دوفر زمريكتتت متتتخ
اإليرادات علب مدى خمس سنوات .وزن تت ت نمتو اإليترادات المتزايتد متخ التركيتز علتب تقتديم قيمتة
ذتتافية للعمتتالء فتت مجتتافت مثتتل ختتدمات معالجتتة افئتمتتان ،وختتدمات تحريتتر الفتتواتير وابتكتتار
الشبكة.

▪

كتتذل ز تتارت التوقعتتات لتتب زنتته س تينتد عتتخ التتدمد متتا يقتترب متتخ  900مليتتون دوفر زمريك ت متتخ
وفورات تآزر تكلفة معتدل التشتغيل علتب متدى خمتس ستنوات ،مدفوعتة بشتكل زساست برلغتاء
الهياكتتتتتل الميسستتتتتية المكتتتتتررة ،والبنيتتتتتة التحتيتتتتتة التكنولو يتتتتتة المبستتتتتطة ،وزيتتتتتادة الكفتتتتتاءات
التشغيلية ،وتحسيخ العمليات ،وتحسيخ البإلمة .وسيتم تحقيت اتذ الكفتاءات عبتر المنظمتة
المندمجة مث الحفال علب التزامها بخدمة العمالء بالتميز وافبتكار.

▪

ولتحقيت ذلت  ،يقتتود الشتتركة المندمجتتة مجلتتس دارة ذو خبترة ،وفريت قيتتادة يستتتفيد متتخ نقتتا
القتتوة والقتتدرات لكلتتتا الشتتركتيخ .وعنتتد اإلغتتالق ،ستتيت لـ مجلتتس دارة الشتتركة المندمج تة متتخ
 10زعضتتتاء؛ ستتتتة متتتنهم ستتتيكونون متتتخ مجلتتتس دارة ) )Fiservوزربعتتتة متتتنهم ستتتيكونون متتتخ
مجلس دارة ).(First Data

Sources: “How do you merge two financial services players?”. EY. https://go.ey.com/3yd7Lsw
- “Fiserv to Combine with First Data Corporation to Create Global Leader in Payments and FinTech” Fiserv. January 16, 2019.
https://fisv.co/3OJxLTl
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كيف يمكو تعزيز الفائدة اال تصادية للكاَو في نيجيريا؟
يتنللاول العللرض التللالي اآلليللات التللي يمكللو مللو خ لرللا تعزيللز القيمللة اال تصللادية للك لاَو فللي
نيجيريللا بمللا يصللب فللي صللال اال تصللاد وذلللك باعت ارهللا أحللد أك للر منتجللي الكللاَو فللي العللالم
وتصدر معلم إلص الخارج.

يجيريا سادس عكبر منتج للكارو في الًالم
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▪

تدعد نيجيريا سادس زكبر منتد للكا و علتب مستتوى العتالم ،وات تإلتدر زكثتر متخ  ٪80متخ الكتا و
الخا بشكل زساس لب فيتنا والهند ،حيث تتم معالجته ف منتجتات استتهالكية متنوعتة مثتل
الزبدة ،واألغذية ،ومكونات مستحضرات التجميل.

▪

تحإلتتد نيجيريتتا حاليتتا  200زلتتـ لتتب  240زلتتـ طتتخ متتتري متتخ الكتتا و الختتا كتتل عتتا  ،ومتتث تإلتتدير
معظمته ف تختلتتـ نيجيريتتا عتتخ البلتتدان اإلفريقيتتة األختترى التت تإلتتدر الجتتزء األكبتتر متتخ نتا هتتا متتخ
الكا و الخا  .وتجدر اإل ارة لب زن فريقيا الت يبلغ نتا ها  2,3مليار طخ ،تعد زكبر منتتد ومدإلتدِّر
ف العالم مخ الكا و الخا  ،حيث تمثل زكثر مخ  %50مخ اإلنتاج.

▪

زما نيجيريا ،فتدسهم زراعة الكا و بنحو  58مليون دوفر زمريك فت افقتإلتاد ستنويا ،وتوظتـ زكثتر
متتخ  600زلتتـ تتخص .ورغتتم اتتذا ،يمكتتخ لنيجيريتتا استتتخراج المزيتتد متتخ القيمتتة افقتإلتتادية متتخ
الكا و باستخدا نفاياتها إلنتاج حاما الستري  ،حيث تدشير األبحاث لب زنه يمكخ نتتاج حتاما
الستتتري متتخ عإلتتير تفتتاح الكتتا و المتتتوفر بكثتترة ف ت نيجيريتتا ،وستتيوفر اإلنتتتاج المحل ت لنيجيريتتا
 31مليون دوفر زمريك سنويا مخ النقد األ نب  ،بناءً علب واردات حاما الستري لعا .2020
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تحويا فايات الكارو إلى حمض الستريك ذي الييمة
▪

يمكخ لنيجيريا نتاج حاما الستري مخ عإلير تفاح الكا و باستخدا التكنولو يا الحيويتة ،وات
علتتم استتتخدا العمليتتات البيولو يتتة إلنتتتاج متتواد وختتدمات قيمتتة .كمتتا اتتو الحتتال ف ت استتتخدا
اإلنسان بعا البكتيريا لتحويل الحليتب لتب زبتادي ،واستتخدا الخميترة فت نتتاج الخبتز متخ ختالل
التكنولو يا الحيوية.

▪

زما ف نيجيريا ،فقد تم العمل علتب مكانيتة نتتاج حتاما الستتري متخ عإلتير الكتا و .وكتان اتذا
زول هد عالم إلنتاج حاما الستري مخ عإلتير الكتا و ،حيتث يستتخد حمتا الستتري علتب
نطتتاق واستتث للحفتتال علتتب التتد واألدويتتة واألطعمتتة والمشتتروبات المإلتتنعة .ومتتخ المتوقتتث زن
تإلل قيمتها العالمية لب  4مليارات دوفر زمريك ف عا .2027

▪

ف السياق ذاته ،يمكخ تحويل نفايات الكا و زيضًا لب روة مخ خالل نشتاء منتجتات ديتدة ،علتب
ستتتبيل المثتتتال ،ينتتتتد ستتتائل قشتتترة تتتوز الكتتتا و متتتواد كيميائيتتتة يمكتتتخ استتتتخدامها فتتت صتتتناعة
التتداانات والتتورنيش والكيماويتتات الزراعيتتة واألدويتتة .ويتتتم استتتخدا القشتترة واللتتب متتخ ختتالل
التكنولو يا الحيوية إلنتاج األعالع الحيوانية واإليثانول الحيوي .ويمكخ للتكنولو يتا الحيويتة زيضًتا
تحويل العإلير لب مشروبات و يثانول.

▪

وف ت طتتار الجهتتود المبذولتتة إلذتتافة قيمتتة لتتب الكتتا و ،تتتم التركيتتز علتتب عإلتتير تفتتاح الكتتا و غيتتر
المستغل بشكل كاعٍ ،وتم اختبار مكانية نتاج حاما الستري مخ العإلير ،حيث يتزايد الطلتب
علب حاما الستري ؛ بسبب فائدته ف الإلناعات الغذائية واألدوية ومستحضرات التجميل.

▪

فت اتذا الإلتدد ،تتم استتخدا عإلتير تفتاح الكتا و لزراعتة العفتخ األستود إلنتتاج حتاما الستتري
ألول مرة علب مستوى العالم .والعفخ األسود او فطر ينتشر علب نطاق واسث فت البيئتة ،تنتتد
را يم سوداء عندما تنمو.

▪

كمتتا تتتم استتتخدا تقنيتتات علميتتة لزيتتادة نتتتاج حتتاما الستتتري  ،والتالعتتب بظتتروع نمتتو العفتتخ
وتطبي المواد النانوية فت تغذيتته فت اتذا الإلتدد .وكتان اتذا الجهتد األول علتب مستتوى العتالم
لزيادة نتاج حاما الستري مخ خالل تطبي تكنولو يا النانو.

▪

وف النهاية زدت اذ الجهود لب زيادة نتاج حاما الستري بواسطة العفخ فت عإلتير الكتا و
بنحو  2.38لب  11.98مرة مخ اإلنتاج األصتل  .كمتا زظهترت اتذ النتتائد زنته يمكتخ تحستيخ نتا يتة
القالب لتعزيز اإلنتاج التجاري لحما الستري .

Sources: How Nigeria can turn its huge cashew waste into valuable citric acid. The conversation. June 28, 2022.
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اتتعادة غابات المانغروف في الصيو :ماذا عو اآلليات؟
يتنلللاول العلللرض التلللالي الجرلللود التلللي بلللذلترا الصللليو التلللتعادة غابلللات الملللانغروف بعلللد أن
تق ّلصف مساحترا بشكل ك ير لديرا وَاء في مقدمة هذه الجرلود الخطلط واالتلتراتيجيات
الوطنية وكذلك تشجيع المشاركة االَتماعية.

رمود الصيع لموارمة تيلُّص مساحة غابات الما غروش
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▪

تختف ز جار المانغروع ف العالم بمعدل ينذر بالخطر ،وف اتذا الإلتدد ،عملتت الإلتيخ ااتدة
لعكتتس اتتذا افتجتتا  .وكانتتت بدايتتة األزمتتة لتتديها بتتيخ زوائتتل الخمستتينيات وبدايتتة األلفيتتات ،حينمتتا
انخفضتتت مستتاحة المتتانغروع ب ت كثر متتخ النإلتتـ ،متتخ  50زلتتـ اكتتتار لتتب  22زلتتـ اكتتتار؛ نتيجتتة
التوسث ف تربية األحياء المائية الساحلية.

▪

لموا هة اتذا افنخفتاه ،زولتت الحكومتة الإلتينية ااتمامًتا كبيترًا للحفتال علتب غابتات المتانغروع
وندفِّتتذت العديتتتد متتتخ المشتتتروعات الوطنيتتتة لحمايتتة واستتتتعادة تلتتت الغابتتتات .وبتتتيخ عتتتام 2001
و ، 2006عملت الحكومتان الإلينية والهولندية معًا ف مشروع الحفال علب المانغروع وترميمته
به زيرة "ليتشو" ،واو زكبر مشروع لهذ األ جار بتمويل ز نب فت الإلتيخ ،والتذي زستهم
ف
بدور ف خل بعا الوع حول المشاركة المجتمعية ف حماية تل الغابات.

▪

فت الستتياق ذاتتته ،زكتتدت الإلتتيخ ف ت خطتهتتا الوطنيتتة عتتا  2017ذتترورة تشتتجير زكثتتر متتخ  48زلتتـ
اكتار  -وا مساحة زكبر بكثير مما ا مناسبة أل جار المانغروع.

ملركلز اللملعلللومات ودعلم اتلخلاذ اللقلرار اللتلابلع للملجلللس اللوزراء اللملصلري

الخخم الوطنية والمشاركة المجتمًية
▪

كذل زكدت خطتة العمتل  2025-2020فستتعادة غابتات المتانغروع ذترورة يجتاد حمايتة تاملة
للنظم اإليكولو ية أل جار المانغروع" .وبجانب الخطط الوطنية ،كانت اناا العديتد متخ الكتتب
والدراستتات التتت تطرقتتت لتتب ذتترورة الحفتتال علتتب اتتذ الغابتتات ،ففتت عتتا  ،2021علتتب ستتبيل
المثتتال ،نشتتر الكاتتتب الإلتتين "وانتتغ وينكينتتغ" وآختترون كتابًتتا يستتتعره فيتته يجابيتتات وستتلبيات
هود الحفال علب غابات المانغروع ف الإليخ.

▪

ز تتار الكتتتاب لتتب زن استتتعادة المتتانغروع ف ت المستتتقبل ستتتعتمد بشتتكل زساست علتتب عتتادة
بتترا تربيتتة األحيتتاء المائيتتة لتتب الغابتتات واألراذت الرطبتتة .وتدشتتير األرقتتا لتتب زن مستتاحة زحتتواه
تربية األحياء المائية داخل المحميات الطبيعية وحدائ األراذ الرطبة بلغتت نحتو  10آفع اكتتار
ف عا .2018

▪

اتذا ،وقتتد وا هتتت الحكومتتة تحتتديًا ديتدًا واتو زن تحويتتل البتترا لتتب غابتتات زو زراهٍ رطبتتة يتطلتب
تعويضتات ذتتخمة ف تستتتطيث الحكومتات المحليتتة تحملهتتا ،لتذا كتتان التقتتد بطيئًتا .وفت الوقتتت
نفسته ،فترن القواعتد الحكوميتة الإلتارمة بشت ن الحفتال علتب غابتات المتانغروع ،والتت ف تشتجث
علب استخدامها ،ف تحظب بشعبية لدى العديد مخ السكان المحلييخ.

▪

ولموا هتتة اتتذ المشتتكلة ،عمتتدت الحكومتتة لتتب دمتتاج المجتمتتث وتشتتجيعه علتتب المشتتاركة فت
حمايتتتة واستتتتعادة غابتتتات المتتتانغروع علتتتب المتتتتدى الطويتتتل ،حيتتتث يمكتتتخ للستتتكان المحليتتتتيخ
المساامة ف تإلميم وتنفيذ مثل اذ البرامد.

▪

وقتتد يستتاعدون زيضًتتا ف ت دارتهتتا بطريقتتة تستتتخد النظتتا البيئ ت أل تتجار المتتانغروع بشتتكل
مستتتدا  ،متتخ ختتالل تربيتتة األحيتتاء المائيتتة الإلتتديقة للبيئتتة زو الستتياحة البيئيتتة .وفت اتذا الستتياق،
دعت خطة العمل  2025-2020لب حشد الجمهور للمشاركة ف الحفال علتب غابتات المتانغروع،
مث وذث اآلليات الالزمة.

▪

اذا ،وقد زصدر معهد "بولسون" وميسسة "فو نيو" وميسستة " تينزيخ متانجروع" للمحافظتة
علب األراذ الرطبة ) )MCFتقريرًا مشتركًا عخ مشروع بحث استراتيجية الحفال علب المتانغروع
الإلتتين واستتتعادته .واتتو زول تقريتتر بحث ت فتت الإلتتيخ لتقيتتيم حالتتة ز تتجار المتتانغروع بشتتكل
تتامل ،وز تتار التقريتتر لتتب زن بنيتتة ووظيفتتة التتنظم اإليكولو يتتة أل تتجار المتتانغروع ف ت الإلتتيخ
مستقرة بشكل عا  .وطبقًا له ،فقد حققت الإليخ نجتازات معينتة فت حمايتة واستتعادة غابتات
المتتانغروع ،وزصتتبحت واحتتدة متتخ البلتتدان القليلتتة فتت العتتالم التتت تنمتتو فيهتتا مستتاحة زراذتت
المانغروع الرطبة.
Sources: Lingyu. K . “China explores involving communities in mangrove restoration.” chinadialogue. February 2, 2022.
“First report on mangrove conservation in china.” Global Mangrove Alliance. https://bit.ly/3yFlzgY

40

مفاهيم تنموية

يتنللاول هللذا القسللم أهللم المفللاهيم التنمويللة فللي مختلللف المجللاالت مثللل :اال تصللاد والسياتللة
واادارة والتكنولوَيا وغيرها.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصلر ي

أطروحة المواد األتاتية

َنون التوليب

مقتطفات تنموية  -السنة الثالثة  -العدد ( 3 – )23يوليو 2022

مقتطفللللللللللللللللات تنمويللللللللللللللللة

أطروحة المواد األتاتية
يتنتتتاول العتتتره التتتتال مفهتتتو "عطروحوووة الموووواد ااساسوووية" ( ،)Staple Thesisواتتت نظريتتتة
اقتإلادية تركز بشكل زكبر علب دور السلث األساسية ف النمتو افقتإلتادي ،متث توذتيح الجوانتب
األساسية للنظرية ،وكذل بعا األمثلة التطبيقية المتعلقة بها.
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▪

زطروحة المتواد األساستية ات نظريتة للنمتو افقتإلتادي تيكتد دور الستلث التقليديتة ،زو المنتجتات
األساستتية ،وت يراتتا ف ت تشتتكيل اقتإلتتاد غن ت بتتالموارد ،حيتتث تجتتادل األطروحتتة ب ت ن الدر تتة الت ت
تعتمد بها افقتإلادات علتب تإلتدير الستلث األساستية لتنميتهتا تتي ر بشتكل يجتاب علتب تنميتهتا
افقتإلادية واف تماعية والسياسية.

▪

وقتتد تتتم وذتتث اتتذ النظريتتة متتخ قالبتتل المتتيرج افقتإلتتادي الكنتتدي "اارولتتد نتتيس" وافقتإلتتادي
"دبليتو يتته متتاكينتو " عتتا  1923لنمذ تتة التتتاريخ افقتإلتتادي لكنتتدا ،حيتتث تبحتتث فت كيفيتتة تطتتور
المجتمعات فيما يتعل باإلنتاج افقتإلادي.

▪

كمتتا تتتم تقتتديم األطروحتتة كتفستتير لكيفيتتة ت ت ر نمتتط افستتتيطان والتنميتتة افقتإلتتادية ف ت كنتتدا
باستتتغالل وتإلتتدير المتتوارد الطبيعيتتة .وعلتتب التترغم متتخ زن الغتتره األصتتل منهتتا كتتان نموذ ًتتا
للتطتتتور افقتإلتتتادي التتتتاريخ لكنتتتدا ،لكتتتخ يمكتتتخ تطبيقهتتتا علتتتب زي دولتتتة ذات اقتإلتتتاد قيتتتل فتتت
التإلدير.
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▪

اذا ،وقد ادل " نيس وواتكينز" ب ن المناط المختلفة ف كندا تطورت بشكل مختلتـ بنتاءً علتب
صتتادراتها األوليتتة .علتتب ستتبيل المثتتال ،تتتم ربتتط اقتإلتتاد كنتتدا األطلس ت بإلتتناعة صتتيد األستتماا،
فيما اعتمدت األ زاء الوسطب والشمالية مخ البالد بشكل كبير علب تجارة فراء الحيوانات ،بينمتا
كتتان تإلتتدير غتترب كنتتدا األساس ت اتتو القمتتح .واكتتذا ،تعتمتتد النظريتتة علتتب اتتذ التتروابط لشتترح
"الشخإلتيات" المختلفتة لكتتل منطقتة ،علتب ستتبيل المثتال ،فيمتا يتعلت بمتواقفهم تجتا ستتلطة
الحكومة.

▪

ف اذا الإلدد ،مخ المحتمل زن يكون اإلطار األساس ل طروحة قابالً للتطبيت علتب زي اقتإلتاد
يعتمتتتد تطتتتور علتتتب تإلتتتدير المتتتواد الختتتا  ،حيتتتث تجتتتادل النظريتتتة بتتت ن الدر تتتة التتتت تعتمتتتد بهتتتا
افقتإلتتادات علتتب تإلتتدير الستتلث األساستتية لتنميتهتتا تتتي ر علتتب تنميتهتتا افقتإلتتادية واف تماعيتتة
والسياسية.

▪

ويمكخ زن يتضمخ التطبي المعاصر اآلخر ل طروحة ت ير صتناعة البتترول علتب النمتو افقتإلتادي
ف بلد يإلدر النفط الخا  ،مثل البرازيل ،حيث تيدي زيادة الطلب علتب صتادرات التنفط لتب تحقيت
زرباح لكبار منتج النفط.

▪

ف البرازيل ،تمتلت الحكومتة زكثتر متخ نإلتـ زستهم التإلتويت فت ) ،(Petrobrasوات زكبتر منتتد
للتتتنفط فتتت التتتبالد .نتيجتتتة لتتتذل  ،يتتتي ر التتتدخل متتتخ التتتنفط علتتتب تطتتتوير البنيتتتة التحتيتتتة وافبتكتتتار
التكنولو ورزس المال البشري داخل وخارج صناعة البترول حيث يساعد ف دفث اقتإلاد األمة.

ماذا عع السلم ااساسيةر
▪

كان ميلفو زطروحة المواد األساسية لديهم و هات نظر متعارذة لب حتد متا فيمتا يتعلت بتت ير
افعتمتتاد علتتب الستتلث األساستتية علتتب التنميتتة افقتإلتتادية .فمتتخ و هتتة نظتتر "متتاكينتو " ،يمكتتخ
لالقتإلتتادات الناذتتجة افستتتمرار فتت افعتمتتاد علتتب نتتتاج المتتواد األساستتية بنجتتاح ،فيمتتا اتختتذ
" نتتيس" و هتتة نظتتر زكثتتر تشتتاؤمًا ،معتقتتدة زنتته متتث تطتتور البلتتدان ،تحتتتاج اقتإلتتاداتها عتتادة ل تب
افنتقال مخ افعتماد المفر علب نتاج السلث األساسية للتإلدير.

▪

افتتتره " نتتتيس" زيضًتتتا بنيتتتة محيطيتتتة زساستتية تمتتتارس فيهتتتا المنتتتاط الحضتتترية ذات القتتتدرات
التإلنيعية قدرًا معينًا مخ السيطرة علب المناط الطرفية الت توفر المواد الخا .

▪

اذا ،ويدشير ايكل األطراع األساسية لب زن النجاح النسب لالقتإلتادات المعتمتدة علتب الستلث
األساسية يتوقـ علب تطور النشا افقتإلتادي المترتبط بالمنتجتات األساستية نفستها .لتذل ،
تإلبح افقتإلادات القادرة علب تطوير الإلناعات ذات الإللة زكثر ازداارًا ،وفقًا للنظرية.

Source: Chen. J. “Staple Thesis”. Investopedia. September 30, 2020.
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َنون التوليب
يتنتتتاول العتتتره التتتتال مفهتتتو "رنوووون التوليوووب" ( ،)Tulip maniaوالتتتذي يدشتتتير لتتتب الفقاعتتتة
افقتإلتتادية التتت حتتد ت فتت اولنتتدا فتت القتتترن الستتابث عشتتر؛ نتيجتتة التكالتتب علتتب تتراء زاتتترة
التوليب ،والت يتم تشبيهها بالفقاعات افقتإلادية ف عالم اليو  ،موذحًا زمثلة عديدة لها.
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▪

يدشتتير مفهتتو " نتتون التوليتتب" زو "اتتوس التوليتتب" ) (Tulip maniaلتتب تل ت الفقاعتتة ف ت الستتلث
تراء زاتور
الرئيسة ،التت حتد ت فت القترن الستابث عشتر فت اولنتدا ،حيتث بتدز المستتثمرون فت
التوليب بجنون؛ مما دفث زسعاراا لب مستويات غير مسبوقة.

▪

وصتتل التوليتتب ألول متترة لتتب زوروبتتا الغربيتتة فت زواختتر القتترن التتت  16وزصتتبح رمتزًا للمكانتتة العإلتترية
للتجتتار الهولنتتتدييخ األ ريتتتاء .ومتتتث تحستتخ تقنيتتتات الزراعتتتة ،بتتتدز النتتاس فتتت متتتث نباتتتتات التوليتتتب
والمضتتاربة عليهتتا؛ ممتتا دفتتث متوستتط ستتعر زاتترة واحتتدة لتتب النقطتتة الت ت تجتتاوز فيهتتا التتدخل
السنوي لعامل ماار ،وزكثر مخ مخ بعا المنازل خالل تل الفترة

▪

ف نهاية المطاع ،بلغت األسعار ذروتها ،م انهارت بعد ذلت بشتكل كبيتر علتب متدار زستبوع ،متا
تستتبب ف ت فقتتدان العديتتد متتخ مكتنتتزي زاتتور التوليتتب تترواتهم .ومنتتذ ذل ت الحتتيخ يتتتم استتتخدا
" نون التوليب" كمثال ألصول مضاربة زخرى ،مثل العمالت المشفرة.
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قكوك حو رنون التوليب
▪

ك بعا الميرخيخ ف تتاريخ " نتون التوليتب" ،مدشتيريخ لتب زن الروايتات الشتعبية ربمتا تكتون
قتد اختلقتت زو بالغتتت فت الحتتدث الحقيقت  ،حيتتث ز تار التبعا لتتب زنته لتتم يكتخ انتتاا الكثيتر متتخ
تترائها وكانتتت التتتداعيات افقتإلتتادية طفيفتتة تتدا ،موذتتحيخ زنتته لتتو
األ تتخاص المشتتاركيخ فت
كان اناا بالفعل انهيار اقتإلادي ،لكانت اناا آ ار مضاعفة زكبر بكثير ف افقتإلاد األوسث.

▪

زما التفسير البديل فتمثتل فت زن حجتم الفقاعتة قتد تضتخم متخ قبتل الهولنتدييخ ،التذيخ استتاءوا
متخ التتربح متخ ستوق األستهم فت زمستتتردا واعتبتروا فقاعتة التوليتب بمثابتة تحتذير متخ اإلفتترا
الرزسمال  .ويعتقد بعا الخبراء زن " نون التوليب" كتان زستطورة زكثتر متخ كونهتا حقيقتة ،ففت
حيخ كانت اناا فقاعة مضاربة ف زاور التوليتب ،فترن حجتم الكار تة افقتإلتادية كتان مبالغًتا فيته
لب حد كبير.

ماذا عع الفياعات المالية اليو ر
▪

يعكتتس "اتتوس التوليتتب" نمتتوذج التتدورة العامتتة للفقاعتتة ،متتخ التحيتتزات غيتتر المنطقيتتة وعقليتات
المجموعتتتة التتتت تتتتدفث زستتتعار األصتتتول لتتتب مستتتتوى غيتتتر مدستتتتدا  ،لتتتب افنهيتتتار النهتتتائ لتلتتت
األسعار المتضخمة .وفت اتذ الفقاعتة ،يفقتد المستتثمرون مستار التوقعتات العقالنيتة ،وتتيدي
التحيتتتزات النفستتتية لتتتب ارتفتتتاع اائتتتل فتتت ستتتعر األصتتتل زو القطتتتاع ،وتستتتتمر دورة ردود الفعتتتل
اإليجابيتتة ف ت تضتتخيم األستتعار ،ويتتدرا المستتتثمرون زنهتتم يمتلكتتون زص تلًا بستتعر غيتتر معقتتول،
وبالنهاية تنهار األسعار بسبب عمليات البيث المكثفة ،وتفلس الغالبية العظمب.

▪

كثيتترًا متتتا يستتتتخد " نتتون التوليتتتب" كاستتتتعارة لفقاعتتات مضتتتاربة زختتترى ،خاصتتة عنتتتدما ف يكتتتون
لموذتتوع الفقاعتتة قيمتتة اقتإلتتادية واذتتحة .وقتتد لوحظتتت دورات مما لتتة فتت زستتعار بطاقتتات
البيسبول والرموز غير القابلة لالستبدال ) (NFTsومخزون الشحخ.

▪

كتتذل حتتدث تشتتابه ملحتتول ختتالل فقاعتتة "التتدوت كتتو " فت زوائتتل العقتتد األول متتخ القتترن الحتتال
عنتدما ذتتخ المستتثمرون زمتتوالهم فت قطتتاع التكنولو يتتا؛ نظترًا للوعتتد الغتاما وغيتتر المفهتو
تركات ف يو تد بهتا تتدف
يدًا لكنترنت ،و د اتيفء المستتثمرون زنفستهم يضتعون زموالًتا فت
لكيرادات وف يو د نموذج عمل واذح.

▪

واناا زيضًتا فقاعتة المشتتقات التت ستبقت األزمتة الماليتة العالميتة لعتا  ،2008بستبب تعقيتد
زسواق المشتقات ،فقد استهانت صنادي التحوّ والبنوا بتعرذها للمخاطر؛ مما تستبب فت
انهيتتار الستتوق عنتتدما تعثتترت التتديون األساستتية .واكتتذا ،يجتتادل التتبعا ب ت ن األستتعار المرتفعتتة
لعملة البيتكويخ والعمالت المشفرة األخرى تظهر زو ه تشابه مث فقاعة تشبه الزنب .
Source: Kenton. W. “Tulip mania”. Investopedia. September 26, 2021.
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ن ذة عو الكتا
▪

يدشتتير الكتتتاب لتتب زن رواد األعمتتال الحتترفييخ
يخلقتتون قيمتتة ا تماعيتتة متتخ ختتالل افنختترا
فتتتت ممارستتتتات األعمتتتتال المجتمعيتتتتة .كمتتتتا
زظهتتتتترت األبحتتتتتاث زن دوافتتتتتث رواد األعمتتتتتال
الحرفييخ تختلتـ بنتاءً علتب الطريقتة التت يتتم
دمجهتتتتتم بهتتتتتا فتتتتت المجتمتتتتتث ،وير تتتتتث لتتتتتب
ممارسات الحرفييخ المتفاوتة بشكل كبير.

▪

علتتتتب اتتتتذا النحتتتتو ،يوذتتتتح الكتتتتتاب زنتتتته متتتتخ
الضروري تحليل األبحتاث الحاليتة بهتدع فتتح
فرص ديدة ،مدشتيرًا لتب زنته حتتب اآلن ،كانتت
انتتتاا زبحتتتاث محتتتدودة حتتتول ريتتتادة األعمتتتال
الحرفيتتة مقارنتتة بتتاألنواع الفرعيتتة األختترى م تخ
ريادة األعمال .واذا زمر غير معتتاد؛ ألن ريتادة
األعمال الحرفية موذوع مدثير لالاتما .
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▪

نتيجة لذل يسعب الفإلل األول مخ الكتتاب
لب الت كد مما ينقص البحث الحال وما يجب
القيتتتا بتتته .ويتتتتم تتتراء ذلتتت متتتخ ختتتالل نقتتتد
للبحوث الحالية؛ مما ييدي لب مناقشة اآل تار
اإلدارية لريادة األعمال الحرفية.

▪

وف ت اتتذا الفإلتتل يوذتتح الكتتتاب بالتفإل تيل
ريتتتتادة األعمتتتتال الحرفيتتتتة ،والمقإلتتتتود بهتتتتذا
المإلتتتتتتطلح ،مدشتتتتتتيرًا لتتتتتتب زن انتتتتتتاا تتتتتتدلًا
مستتتمرًا حتتول ماايتتة ر تتل األعمتتال الحرفتت
بسبب عد معرفة بعتا النتاس لمتا تعنيته
كلمة الحرفييخ.

▪

فبالنستتتتتبة ألولئتتتتت التتتتتذيخ يعيشتتتتتون فتتتتت
غرافيتتتتتة معينتتتتتة ،مثتتتتتل المملكتتتتتة
منتتتتتاط
المتحتتتتتتدة ،يتتتتتتتم استتتتتتتخدا كلمتتتتتتة الحرفتتتتتت
باستتتتتتمرار لوصتتتتتـ مجموعتتتتتة متنوعتتتتتة متتتتتخ
األنشطة المرتبطة بالحرع اليدوية.

بذة عع المؤلم:
“فانيستتتتا راتتتتتخ“ ):(Vanessa Ratten
زستتتتتتاذة مشتتتتتاركة فتتتتت ريتتتتتادة األعمتتتتتال
وافبتكتتتتار بجامعتتتتة فتتتتتروب فتتتت ملبتتتتورن
ب ستراليا.
"بتتتول تتتونز" رئتتتيس قستتتم األعمتتتال فتتت
كليتة اإلدارة بتتت" امعتة سوانست "" .فيتتور
برا تتتا" زستتتتاذ مشتتتارا فتتت التكنولو يتتتا
واإلدارة فتتت معهتتتد "بورتتتتو بوليتكنيتتت ".
" دواردو بتتتتارا لتتتتوبيز" زستتتتتاذ مشتتتتارا ذو
خبتتترة ولتتته تتتتاريخ حافتتتل متتتخ العمتتتل فتتت
صتتناعة التعلتتيم العتتال متتث  20عامًتتا متتخ
الخبرة ف مجال السياحة.
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▪

اتتذا ،ويع ترّع "بريتتت وكو تتان" رواد األعمتتال الحتترفييخ ب ت نهم "زفتتراد ينتجتتون ويبيعتتون منتجتتات زو
خدمات ذات قيمة فنية مميزة ناتجة عخ در ة عالية متخ المتدخالت اليدويتة ".وفت بعتا األحيتان،
قد تكون كلمة صانع الحرع زكثر فهمًا ف بعا سياقات البلدان وعلب األخص ف ندونيستيا؛
بستتبب افرتبتتا التتتاريخ بتتالحرع اليدويتتة .وبالتتتال  ،انتتاا فهتتم مشتتترا فت المجتمتتث مفتتاد زن
كلمت الحرف والحرفة يمكخ زن تكونا مترادفتيخ اعتمادًا علب استخدا اللغة.

▪

يوذتتح الكتتتاب زن مفهتتو رواد األعمتتال الحتترفييخ يعكتتس زكثتتر متتخ صتتانث حرفتت عتتال الجتتودة
يسعب لب تحقي مإلالح تجاريتة .واتذا يعنت زن العلمتاء قتد زغفلتوا وانتب زخترى بشت ن ظتروع
وت يرات ريادة األعمال الحرفية .لذل  ،يعمل اذا الفإلل علب راء مزيتد متخ األبحتاث حتول ريتادة
األعمال الحرفية مخ حيث التضميخ السياق .

▪

رواد األعمال الحرفيون ام نفس األنواع األخرى مخ رواد األعمال مخ حيتث متابعتة فترص الستوق
ولكنهم يختلفون باستتخدا التقنيتات اليدويتة والتقاليتد فت ممارستاتهم التجاريتة .ويمكتخ وصتـ
المنتجتتات الت ت يإلتتنعها الحرفيتتون ب نهتتا حتترع يدويتتة نظ ترًا ل ت دوات البستتيطة المستتتخدمة ف ت
صنث المنتجات.

▪

عتتتادة متتتا تكتتتون اتتتذ المنتجتتتات مإلتتتنوعة خإليإلًتتتا ومستتتتوحاة متتتخ العتتترق زو الثقافتتتة .تتطلتتتب
المهتتتارات الالزمتتتة لإلتتتنث المنتجتتتات الحرفيتتتة ستتتنوات متتتخ الممارستتتة والتتتتدريب .واتتتذا يعطتتت
المنتجات الحرفية اذبية مالية مميزة للمشتريخ.

▪

وتشتتمل األمثلتتة علتتب المنتجتتات الحرفيتتة :المحتتاف المإلتتنوعة يتتدويًا واألطعمتتة العرقيتتة ل كتتل
واأل تتاث المإلتتنوع حستتب الطلتتب .وعتتادةً متتا يكتتون لهتتذ المنتجتتات استتتخدا عمل ت يميزاتتا عتتخ
الفنون الجميلة .عالوة علب ذلت  ،فترن الحترفييخ اتم اتواة لتديهم زاتداع تجاريتة .واتذا يعنت بيتث
حتترفهم اليدويتتة باستتتراتيجية عمتتل محتتددة .غالبًتتا متتا يكتتون لتترواد األعمتتال الحتترفييخ زاتتداع نم تط
حياة زكثر مخ ااتمامهم التجاري.

▪

يدشتير اتذا زيضًتا لتتب زنهتا تعطت قيمتة زكبتتر لكختالص والجتودة الحرفيتة بتتدفً متخ مخر تات اإلنتتتاج
الضتتخم .لتتذل  ،يتتتم نشتتاء العديتتد متتخ األعمتتال الحرفيتتة بطريقتتة غيتتر رستتمية وتظتتل تتتركات
صغيرة الحجم.

▪

ومخ خالل اذ التعريفات يتناول الفإلل ال ة زستئلة رئيستة ،وات  )1( :متا تعريتـ ريتادة األعمتال
الحرفية الذي يجتب اعتمتاد ك ستاس لفهتم ستلوا ريتادة األعمتال؟ ( )2متا الوذتث الحتال لتطتور
القطتتاع الحرف ت ف ت المجتمتتث؟ ( )3متتا التتذي يحملتته المستتتقبل ل عمتتال الحرفيتتة؟ باإلذتتافة لتتب
ذل  ،يوذح الفإلل زن ذافة كلمتة ريتادي لتب النشتا الحرفت تعنت زن انتاا در تة معينتة متخ
افبتكار والقدرة التنافسية.
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ن ذة عو الكتا
▪

يتنتتاول الكتتتاب ظهتتور الطباعتتة ال يتتة األبعتتاد
ختتتتارج المختبتتتتر افحترافتتتت  ،فتتتت الغالتتتتب فتتتت
) (Hackerspacesو) ،(Fab Labsحيث تشتكل
اتتتذ المستتتاحات مواقتتتث مهمتتتة فتتت تطتتتوير
طباعتتة ال يتتة األبعتتاد مفتوحتتة المإلتتدر كمتتا
تتتوفر ظروفًتتا مواتيتتة فنتشتتار التكنولو يتتا لتتب
الجمهور المطلث تقنيًا وغالبًا ما يتجاوز .

▪

يتنتتاول الكتتتاب التقتتارب بتتيخ النشتتا و قافتتة
الإلانعة مث التخيالت الثقافية السائدة مثل
رؤيتتتتة التتتتنظم اف تماعيتتتتة ذاتيتتتتة التكتتتتويخ ،زو
القفزة الخيالية فستعمار الفضاء .باإلذتافة
لتتتب ذلتتتت  ،يستكشتتتتـ ظهتتتتور افبتكتتتتار علتتتتب
مستتتوى القاعتتدة وكيفيتتة تكوينتته متتخ ختتالل
الطباعة ال ية األبعاد.

الط اعلللللللة ت تيلللللللة األبعلللللللاد:
الثقافلللللللللللللللة والسياتلللللللللللللللة
والقرصنة
تاريخ النشر 26 :أكتوبر 2021
الناشرEmerald Publishing Limited :
عدد الصفحات242 :

▪

يترى الكتتاب زن ظهتور قافتات ) )DIYالرقميتتة
والإلتتتتتتانعيخ لتتتتتتم يكتتتتتتخ متتتتتتدعومًا بتقنيتتتتتتات
الطباعة ال ية األبعاد فحسب ،بتل زدى زيضًتا
دورًا حيويتتتتتتا فتتتتتت نشتتتتتتاء وتوستتتتتتيث ونشتتتتتتر
المعرفتتة بالطباعتتة ال يتتة األبعتتاد ف ت زم تاكخ
زبعد.

▪

وذتتتتمخ اتتتتذ العمليتتتتة ،يإلتتتتبح مستتتتتخدمو
الطباعتتتة ال يتتتة األبعتتتاد مطتتتوريخ ب نفستتتهم
يعيتتتدون فتتت نفتتتس الوقتتتت اختتتتراع ز تتتكال
افستتتهالا ،وعمليتتات التتتعلم ،و عتتادة تإلتور
العالقة بيخ العلم والحرع.

▪

وعلتتتتتتب التتتتتترغم متتتتتتخ الطبيعتتتتتتة اف تماعيتتتتتتة
والجماعيتتتتتة الواذتتتتتحة لهتتتتتذ الممارستتتتتات،
اناا زيضًا تطور فردي موازٍ ف قلب الثقافة
الإلانعة.

بذة عع المؤلم:
“ليانتتتتتدروس ستتتتتافيدس“ (Leandros
) : Savvideحاصتتتل علتتتب در تتتة التتتدكتوراة
فتتتتتتتت اإلدارة ،وما ستتتتتتتتتير فتتتتتتتت الفكتتتتتتتتر
اف تمتتتتتتتتتتتتاع والسياستتتتتتتتتتتت  ،ودر تتتتتتتتتتتتة
البكتتتالوريوس المشتتتتركة فتتت السياستتتة
الدولية وعلم اف تماع.
يتتتترزس حاليتتتتا برنتتتتامد دارة األعمتتتتال فتتتت
 ،Global Collegeنيقوستتيا ،وقتتد تتغل
ستتتتتابقًا مناصتتتتتب تتتتتتدريس فتتتتت امعتتتتتة
ليستر و امعة رواامبتون (لندن).
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▪

متزايتد داختل دراستات العلتو والتكنولو يتا ،والتذي يهتتم بظهتور علتو
يدسهم الكتتاب فت نقتا
المتواطخ وتتدخالت المجتمتث المتدن فت تشتكيل التكنولو يتتا .عتالوة علتب ذلت  ،فرنته يتطترق لتتب
التحتتديات والتتدوافث ف ت مجتتال افبتكتتار علتتب مستتتوى القاعتتدة الشتتعبية متتخ ختتالل دراستتة كيفيتتة
تنظيمه و رائه ف سياقات متشعبة.

▪

يدشتتير الكتتتاب لتتب زن الطباعتتة ال يتتة األبعتتاد كرمكانيتتة تكنولو يتتة مو تتودة منتتذ زكثتتر م تخ عقتتديخ.
والدفلة علب ذل  ،او زن زول محاولة نا حة لطباعة األ ياء باستتخدا طريقتة الطباعتة الحجريتة
المجسمة الشائعة اآلن قد ز رااا "تشارلز اال" ) (Charles Hullعا .1986

▪

كمتتا ظهتترت زول محاولتتة لتستتوي تقنيتتة الطباعتتة ال يتتة األبعتتاد وطتترق التإلتتنيث ف ت عتتا ،1994
باستخدا مواد الطباعة المكونة متخ الشتمث .وانتاا مجموعتة متنوعتة متخ الطترق التت تشتكل
تقنية الطباعة ال ية األبعاد ،ولكخ الستمة العامتة األساستية التت تستتخدمها ميتث الطترق ات
بناء كائنات بتقنية مضافة.

▪

وذح الكتاب زيضًا زنه منذ بداية القرن الحادي والعشريخ ،بدزت الطباعة ال ية األبعتاد فت طتالق
خيال وسائل اإلعال العامة والمجموعات الثقافية المهتمتة باألعمتال اليدويتة والتكنولو يتا ،ممتا
زدى لب طالق روايات بداعية.

▪

وقد ساعدت مثل اذ الروايات ف نشر المعرفة بو ود الطباعة ال ية األبعاد وقدراتها العمليتة
بتتيخ عامتتة النتتاس ،التتذيخ زصتتبحوا يتتدركون تتتدريجياً و وداتتا .وكتتان اتتذا عنتتدما بتتدزت حركتتة "ميكتترز"
)(Makersتكتسب الزخم ،وسميت بهذا افستم بستبب مجلتة ) ،(Makeوات نشترة زمريكيتة تإلتدر
كل هريخ زسسها "ديل دو يرت " ،زحد كبار المييديخ للبرمجيات المفتوحة.

▪

كان لدى حركة "ميكرز" رسالة بسيطة للغاية" :اصتنث .اصتنث فقتط" وقتد بتدز الهتواة والمجتمعتات
اإلبداعيتة فت استتخدا مثتتل اتذا النتوع متخ اآلفت ألغراذتتهم الخاصتة ،والتجريتب ،وبطترق عديتدة
ذافة لب التكنولو يا نفسها وتطويراا.

▪

متتث ازديتتاد التتزخم وانتشتتار الكلمتتة حتتول قافتتة الطباعتتة ال يتتة األبعتتاد ،ستترعان متتا دخلتتت وس تائل
اإلعتتال الالمعتتة والراستتخة ف ت العمتتل بتترعالن الطباعتتة ال يتتة األبعتتاد كظتتاارة يحتمتتل زن تك تون
"زكبر مخ اإلنترنت" للشركات فستغالل تكنولو يا ديدة.

▪

تخاص
مخ ناحية زخرى اذ تقنية مهمة يمكخ زن تحدث " ورة صناعية الثة" ألنها ستسمح ل
(وليس العمال فقتط) "التتحكم فت وستائل اإلنتتاج" وبتالطبث يمكتخ زن تحتدث تغييترات ا تماعيتة
كار ية.
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إصدارات حديثة

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

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصلر ي

دور الفنون في الجامعات المدنية
تنشيط التربية الخاصة :الثورة والتحول
دليلللللللل اتلللللللتعادة المكانلللللللة فلللللللي السلللللللياحة
والريافة
اانسانية الر مية :فلسفة للمجتمع الر مي
للقرن الحادي والعشريو

مقتطفات تنموية  -السنة الثالثة  -العدد ( 3 - )23يوليو 2022
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تستكشـ "كاروف بو " الطرق المبهجة الت يجد الفخ فيهتا نفسته فت كتل ركتخ متخ زركتان األوستا
األكاديميتتة ،فيمتتا ييكتتد " تتيمس كوفمتتان" زن التعلتتيم الختتاص يحتتتاج لتتب تتورة ،والنظتتر ف ت مجموعتتة
كاملة مخ البدائل للتعليم الخاص.

دور الفنون في الجامعات المدنية
المالف" :كاروف بو "
الناشرEmerald Publishing Limited :
تاريخ ااصدار  8 :زغسطس 2022

▪

يوذتتح الكتتتاب زن متتدارس الفنتتون تتتيدي دورًا كبي ترًا ف ت الجامع تات
فت نتتواحٍ عديتدة ،ويطتترح زستئلة حتتول مكتان و تتود الفتخ فت قطتتاع
الجامعتتة وكيتتـ يتفاعتتل متتث الختتارج ،وكيتتـ وصتتل لتتب متتا اتتو عليتته
اليو .

▪

يطرح الكتاب زسئلة زخرى مخ قبيتل :كيتـ يشتكل المبتدعون نظتا
التعلتتيم اإلبتتداع اتتذا؟ كيتتـ يتتوفر الفتتخ وا هتتة بتتيخ متتا اتتو داختتل
وختتارج ميسستتات المعرفتتة لتتدينا؟ ولمتتاذا يجتتب زن يكتتون كتتل اتتذا
مهمًتتتتا لمجتمعاتنتتتتا وافقتإلتتتتاد ،فتتتت فتتتتترة التعتتتتاف بعتتتتد ائحتتتتة
"كوفيد."19-

تنشيط التربية الخاصة :الثورة والتحول
المالف " :يمس .كوفمان"
الناشرEmerald Group Pub :
تاريخ ااصدار  26 :سبتمبر 2022
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▪

يوذح الكتاب زن التعليم الختاص يحتتاج اآلن لتب تورة انيتة إلعتادة
طبيعتتته وادفتته حتتتب يتطتتور كمتتا ينبغ ت  .كمتتا يقتتد تقييمًتتا دقيقًتتا
لبعا التهديدات الكبرى الت توا ه لتعليم الخاص.

▪

يقتتتتتد الكتتتتتتاب زيضًتتتتتا تحلتتتتتيالت منطقيتتتتتة وعلميتتتتتة للمشتتتتتكالت
والخطتتوات الالزمتتة لتحقيتت وعتتد التربيتتة الخاصتتة ،بافعتمتتاد علتتتب
البيانتتتات التجريبيتتتة والتفكيتتتر المنطقتتت الخطتتت لموا هتتتة القضتتتايا
التربوية ،والفلسفية والعملية.

مقتطفللللللللللللللللات تنمويللللللللللللللللة

ف ت الستتياحة
يتنتتاول "برياكرو تتنا مواتتانت " استتتراتيجيات التستتوي المبتكتترة لتحقي ت افنتعتتا
بعتتد افنتكاستتة النا متتة عتتخ ائحتتة "كوفيتتد "19-وتتتداعياتها ،فيمتتا يوذتتح "كرستتتيان فتتوكس" زن
اإلنسانية والمجتمث ف ززمة كبيرة والرقمنة تتوسط اذ األزمة.

دليل اتتعادة المكانة في السياحة والريافة
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▪

يتنتتاول اتتذا التتدليل فستتتعادة الو هتتة فت الستتياحة والضتتيافة ال تتة
زاتتداع رئيستتة ،وا ت  :استكشتتاع الطتترق المختلفتتة لوذتتث صتتناعة
بعتتتد ائحتتتة "كوفيتتتد "19-العالميتتتة؛
الستتتياحة علتتتب طريتتت افنتعتتتا
واستراتيجيات لجعل السياحة زكثتر مرونتة ؛ واستكشتاع افستتدامة
وزاميتها الحيوية بعد األزمة.

▪

تشتتتمل الموذتتتوعات األساستتتية التتتت تتتتم فحإلتتتها عبتتتر الفإلتتتول
المجمعتتتة الشتتتركات النا تتتئة فتتت مجتتتال الستتتياحة والضتتتيافة فتتت
زوقات األزمات ،وبناء الثقة بيخ السياح ف فترة ما بعد الجائحة.

اانسانية الر مية :فلسفة للمجتمع الر مي للقرن الحادي
والعشريو
المالف" :كريستيان فوكس"
الناشرEmerald Publishing Limited :
تاريخ ااصدار  19 :سبتمبر 2022
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▪

يوذح الكتاب زن مجتمعنتا الرقمت العتالم المعاصتر لتيس دائمًتا
مكانًتتا ي تدًا للعتتيش فيتته ،حيتتث يتتتم تنظتتيم افستتتبداد ،والكراايتتة،
واألخبتتتار الكاذبتتتة ،و قافتتتة متتتا بعتتتد الحقيقتتتة ،ونظريتتتات المتتتيامرة
الخاصة بت"كوفيد ،"19-وافستقطاب السياس عبر اإلنترنت.

▪

ز تتتتار الكتتتتتاب لتتتتب زن األتمتتتتتة القائمتتتتة علتتتتب الروبوتتتتتات والتتتتذكاء
افصطناع خلقت تحتديات ديتدة لعتالم العمتل ،حيتث زدت عقتود
متتتخ الليبراليتتتة الجديتتتدة لتتتب زيتتتادة عتتتد المستتتاواة .كمتتتا زظهتتترت
الجائحة مدى ذعـ البشرية زما الفيروسات واألزمات الإلحية.

