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الملخص التنفيذي

، قتا  الفريت  نظرًا لتطوُّر األحداث بوتيرة تستتدع  الوقتوع علتب زبترز المدستتجدات العالميتة والمحليتة

ير بعتتتره زاتتتم الموذتتتوعات ذات الإلتتتلة، متتتث اإل تتتارة  لتتتب تتتت  " مقتطفتتتات تنمويتتتة"البحثتتت  لتقريتتتر 

متتتخ مختلتتتـ المإلتتتتتتتتادر موضووووع ا 13علتتتب بعتتتا المجتتتافت المختلفتتتة، و تتتاء ذلتتت  فتتت  " 19-كوفيتتتد"

" ذا كونفرزيشتخ"، وصتحيفة  (World Economic Forum)"منتتد  افقتإلتاد العتالم : العالميتة، ومناتا

((The Conversation، وصندوق النقد الدول( "International Monetary Fund.)

مفاهيم تنموية

تم تسليط الضوء علب 
المناقإلة، : مفاوميخ، اما

والتفضيل الظاار

عروض كتب

تم تقديم عره لكتابيخ؛ 
اإلبحار ف   قافات : زحداما

م  دراك القي: الشركات الدولية
مخ منظور الموظـ

إصدارات حديثة

تم عره زربث  صدارات 
اإلدارة : مختلفة؛ مناا

ف  افستراتيجية العالمية
منظور : صناعة الخدمات

العإلر الجديد

"19-كوفيد"عصر 

تم عره عدة موذوعات؛ 
وسائل التواصل : مناا

-كوفيد"اف تماع  و ائحة 
 يجابيات وسلبيات": 19

اتجاهات عالمية

تم  لقاء الضوء علب  ال ة 
ماذا بعد دخول : موذوعات؛ مناا

حيز اتفاقية التجارة الحرة اإلفريقية
التنفيذ؟

اتجاهات محلية

:  تناولت موذوعيخ؛ زحداما
"  السيس "زيارة الرئيس 

لإلربيا ا  األولب لرئيس
عامًا35مإلري منذ 

خ رات دولية

، تناول القسم  الث خبرات
القطار فائ  :  حدااا
ر مستقبل السف: السرعة

ف  زوروبا
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"19-كوفيد"عصر 

قووو  "والمدعنتتوب بتتت ،(The Conversation)" كونفرزيشتتخذا "يدشتتير المقتتال الإلتتادر عتتخ صتتحيفة ▪

لتب زب    ،"االستراحات القصير  والحركة والممارسوات اخخورف فوح تح ويص الصوحة النف وية

.ممارسة الرياذة مث األحباء ا   حد  طرق دعم الإلحة النفسية

رئيسًتتتا طبقًتتتا للمقتتتال، فقتتتد كانتتتت مشتتتكالت الإلتتتحة النفستتتية، مثتتتل؛ القلتتت  وافكت تتتا  ستتتببًا▪

ذ العتا  فمنت. لمشكالت الإلحة العالمية حتب قبل تفش  الجائحة، ومث ذلت ، فقتد ازدادت ستوءًا

%.25غت األول للجائحة، زادت معدفت القل  وافكت ا  ف   ميث زنحاء العالم بنسبة ساحقة بل

،(News Medical Life Science)" فيتـ ستتاينسميتتديكالنيتوز "يتنتاول المقتتال المنشتور بموقتتث ▪

، ستتتلبيات "؟19-موووا هوووو دور وسوووال  التواصووو  اال تمووواعح يدنوووا   الحوووة كوفيووود"والمدعنتتتوب بتتتت 

.و يجابيات الدور الذي زدته وسائل التواصل اف تماع  ز ناء تفش  الجائحة

، لجتت  الكثيتتروب  لتتب وستتائل التواصتتل اف تمتتاع  "19-كوفيتتد"زوذتتا المقتتال زنتته فتت  زعقتتا   ائحتتة ▪

  للحإلتتول علتتب المعلومتتات واإلر تتادات، وانتتاك  وانتتل  يجابيتتة وستتلبية لاتتذا الستتلوك، والتتت

اف تمتاع  تتراوح ما بيخ انتشار المعلومات المضللة  لب الدور الذي ف غنب عنه لوسائل التواصل

.ف  نشر المعلومات الدقيقة، والتثقيـ ف  مجال الإلحة النفسية

مووا ا "بعنتتواب ،(Medical News Today)" نيتتوز تتتودايميتتديكال"يدشتتير المقتتال الإلتتادر عتتخ موقتتث ▪

ابة قتتد يكونتتوب زقتتل عدرذتتة ل صتتباإلكزيمتتا،  لتتب زب  المإلتتابيخ "واإلكزيمووا19-كوفيوودتعوورع عووص 

. بسبل الظروع المرتبطة بالجائحةاإلكزيما، ولكخ قد تتزايد زعراه "19-كوفيد"بت

، مقارنة ب ول ت  "19-كوفيد"زقل عدرذة ل صابة بت باإلكزيمازوذا المقال زب  األ خاص المإلابيخ ▪

كل ، ف يعمتتل الجاتتاز المنتتاع  بشتتباإلكزيمتتاالتتذيخ ف يعتتانوب مناتتا، ففتت  األ تتخاص المإلتتابيخ 

.بسبل فرط نشاط الجااز المناع اإلكزيماصحيا، لكنه ف يتعره للخطر؛ حيث تحدث 

عالميةاتجاهات

بعنتتواب ( (World Economic Forum" المنتتتد  افقتإلتتادي العتتالم "يتنتتاول المقتتال الإلتتادر عتتخ ▪

فوح ا الخبرا  يشرحون كيو  يمكوص لرفوراد والشوركات ين يكو وو: مكان العم  بعد الجالحة"

".19-كوفيد"التعامل مث متطلبات الموظفيخ بعد  ائحة آليات،" جاح

غيّترت طبيعتة العمتل، حيتث يطالتل الموظفتوب ايب بمزيتد " 19-كوفيد"ز ار المقال  لب زب  ائحة ▪

وفتتت  الوقتتتتت نفستتتته، ف يتتتتزال . متتتخ المرونتتتتة، وز تتتتور زفضتتتل، وتتتتتوازب زكبتتتتر بتتتيخ العمتتتتل والحيتتتتاة

المستتتتنولوب التنفيتتتتذيوب يوا اتتتتوب تحتتتتديات عتتتتدة وفتتتت  مقتتتتدمتاا؛ سالستتتتل التوريتتتتد الاشتتتتة، 

.المتزايدةوالمستالكيخ المتقلبيخ، وسوق العمل الضيقة، والضغوط اف تماعية والسياسية
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تقود  منققوة التجوار  "بعنتواب  (The conversation)"كونفرزيشخذا " يتناول المقال الإلادر عخ ▪

  النمتتو افقتإلتتادي المتوقتتث فتت؛"الحوور  فووح إفريقيووا فرص ووا واعوود  للموودنث إ ا تووم اسووتثمارها

. فريقيا مث دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة حيز التنفيذ

حستتل توقتتث المقتتال زب اتفاقيتتة  التجتتارة الحتترة اإلفريقيتتة ستتتطل  العنتتاب لنمتتو كبيتتر للقتتارة، ف▪

بة ، يمكخ زب تتوسث التجارة بيخ الدول اإلفريقية بنست2035تقديرات البن  الدول  فإنه بحلول عا  

%.10مليار دوفر زمريك ، ويرفث األ ور بنسبة 450؛ مما يعزز اإلنتاج بمقدار 81%

بعنتواب (  (International Monetary Fund"صتندوق النقتد التدول "يستتعره المقتال الإلتادر عتخ ▪

  األزمتتة افقتإلتتادية التتت،"توا ووا اقتصووادات  سوويا ضووع  النمووو وارتفووام ضوو و  الت ووخم"

.تعانياا الدول ايسيوية وما صاحباا مخ ارتفاع معدفت التضخم

ط زوذتتا المقتتال زب صتتندوق النقتتد التتدول  توقتتث زب يتباطتت  النمتتو فتت   ميتتث زنحتتاء آستتيا والمحتتي▪

اتتتذا العتتتا ، زي% 4.2الاتتتادس وستتتط التتتت  ير المستتتتمر ل زمتتتة الروستتتية األوكرانيتتتة، ليترا تتتث  لتتتب 

2021  نقطة م وية زقل مخ التوقعات السابقة ف  زبريل الماذ  وزبط  متخ نستبة النمتو عتا0.7

.2021ف  عا  % 6.5والت  بلغت  

محليةاتجاهات

مصور وصوربيا تقلقوان "والمدعنتوب بتت ،Al-Monitor)" )المونيتتور"يدشير المقال المنشور بإلحيفة ▪

اح عبتتد الفتتتت"،  لتتتب زب  زيتتارة التتترئيس "صووفحة  ديوود  فوووح ع قات مووا وسووور اخةمووة اخوكرا يووة

. لب صربيا تفتا فإللًا  ديدًا ف  العالقات القديمة بيخ البلديخ" السيس 

، وتتم "سيست ال"طبقًا للمقال، فقد تم  طالق  راكة استراتيجية بيخ البلديخ ختالل زيتارة الترئيس ▪

ي األول اتفاقية و عالنًا ف  مختلـ المجافت، كما عقد البلتداب المنتتد  افقتإلتاد13التوقيث علب 

. ركة مخ مإلر وصربيا130بيناما بحضور زكثر مخ 

والمدعنتتوب ،(The Economic Times)" ذا  يكونوميتت  تتتايمز"يتنتتاول المقتتال المنشتتور بإلتتحيفة ▪

ال نووود ومصووور توقعوووان موووذكر  تفووواهم إل شوووا  مصووونم هيووودرو يص يخ ووور باسوووتثمارات"بتتتت

زلـ طتخ متخ الايتدرو يخ األخضتر 220لتإلل الطاقة اإل مالية للمشروع  لب ث"مليارات دوالر8

.سنويًّا

لاتا طبقًا للمقتال، تمتلت  مإلتر وفترة فت  متوارد طاقتة الريتاح والطاقتة الشمستية، والتت  متخ خال▪

اعتدة يمكخ زب تولد طاقة متجددة إلنتاج الايدرو يخ األخضتر واألمونيتا الخضتراء، فمإلتر ستوق و

.مخ   ناا زب تإلبا قوة عالمية ف  سلسلة قيمة الطاقة الخضراء
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خ رات دولية

ن تصوب  يالمالية الك ربالية ه  يمكص للقالرات ":يتناول اذا العدد  الث خبرات دولية؛ األولب▪

 Regional Electric Ground Effect)والتت  تستتعره تجربتة  تركة" بوديل ا م وتدام ا للعبروارات؟

Nautical Transport, REGENT) األمريكيتتة، والتتت  قامتتت بتتإطالق طتتائرة مائيتتة تعمتتل بالكاربتتاء

. 2025بالكامل وادفت مخ خاللاا  لب استبدال العب ارات المائية، لنقل الركا  بحلول عا  

تنتتاول والتتت  ت" م ووتقب  ال ووفر فووح يوروبووا: الققووار فووالس ال وورعة"زمتتا الخبتترة الثانيتتة، فاتت ▪

ائث الجاتتود التتت  تبتتذلاا زوروبتتا لخلتت   تتبكة قطتتارات زوروبيتتة واحتتدة عاليتتة الستترعة، لنقتتل البضتت

ك  لمضتاعفة حركتة الست" المفوذتية األوروبيتة"واأل خاص مخ  ميث زنحاء القارة؛ حيث تخطط 

.2050ومضاعفتاا  الث مرات بحلول عا  2030الحديدية عالية السرعة بحلول عا  

"قالة الشوبا يدا  يوروبا للت لب على ب: برامج التوظي  المُبتكر "وتتمثل الخبرة الثالثة ف  ▪

ـ والت  ز ارت  لتب  اتود الحتد متخ البطالتة فت  زوروبتا لمستاعدة الشتبا  فت  العثتور علتب وظتائ

ذتتماب افتحتتاد"وتتتدريبات مانيتتة وتعلتتيم، وخاصتتة زول تت  المامشتتيخ؛ وذلتت  متتخ ختتالل برنتتام  

".األوروب  للشبا 

مفاهيم تنموية

 (Tender)"العقوا  يو المناقصوة"مفاتو  : ناقش الفري  البحث  لاذا العدد مفاوميخ؛ زولاما▪

واو دعوة لتقديم عطاء لمشروع زو قبتول عتره رستم  مثتل، عطتاء افستتحواذ، موذتحًا آليتات

.عمله، وزنواعه، وكذل  عدد مخ األمثلة المتعلقة به

ماليتتة  لتتب العمليتتة التتت  تقتتو  بمو باتتا الحكومتتات والمنسستتات ال" المناقإلتتات"عتتادة متتا تدشتتير ▪

ير ويدشت. بدعوة عطاءات للمشروعات الكبيرة الت  يجتل تقتديماا فت  غضتوب موعتد ناتائ  محتدد

ل عره المناقإلة  لب استدراج عا  لجميث المسااميخ لطرح زسامام للبيث بستعر محتدد ختال

. فترة زمنية معينة

واتتو زستتلو  لتحليتتل ،Revealed Preference)" )التف ووي  الهوواهر"زمتتا المفاتتو  الثتتان ، فاتتو ▪

"وببتتول ستتا  ويلستتت"الخيتتارات التتت  يتختتذاا المستتتالكوب، قتتا  بوذتتعه افقتإلتتادي األمريكتت  

.1938عا  

لقيتتا  تتترتبط نظريتتة التفضتتيل الظتتاار ب نمتتاط استتتاالك الفتترد؛ والتتت  تنكتتد زب زفضتتل طريقتتة▪

ر لستلوك تفضيالت المستالكيخ ا  مراقبة سلوكام الشرائ ، فا  تنص علب زب زفضل من ت

.دخله وسعر العنإلر المستال  وتفضيالته، يظار ف  حال  بات 



"19-كوفيد"عصور 

تعلقلة بجائحلة  لف فلي َميلع "19-كوفيلد"يتناول هذا القسم أهم األحداو  والتحلي ت الم    التلي تفشق

.دول العالم  وأدت إلص الكثير مو التحوالت في مختلف المجاالت



ي ر لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المص

كيلف يمكلو تحسلليو ": 19-كوفيللد"بعلد َائحلة 
الصحة النفسية؟

-يلدكوف"وتائل التواصل االَتماعي وَائحلة 
إيجابيات وتل يات": 19

لبااكزيماهل ااصابة  تقلال ل ملو خطلر انتقل 
؟"19-كوفيد"عدو  

2022يوليو 31–( 26)العدد -الثالثة السنة -مقتطفات تنموية 



13
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%25ةياد  معدالت القلس واالكتئا  عالميًّا بن بة 

لإلتحة العالميتة كانت مشكالت الإلحة النفسية، مثل؛ القل  وافكت ا  ستببًا رئيسًتا لمشتكالت ا▪

فمنتذ العتتا  األول للجائحتة،. ومتتث ذلتت ، فقتد ازدادت ستتوءًا؛"19-كوفيتد"حتتب قبتتل تفشت   ائحتتة 

، وفت  الوفيتات %25زادت معدفت القل  وافكت ا  ف   ميث زنحتاء العتالم بنستبة ستاحقة بلغتت 

مقارنتةًبتالغيخ عتخ زعتراه القلت  زو افكت تا  ز نتاء الجائحتة، 10مخ كتل 4المتحدة األمريكية، زبلغ 

.2019ز خاص ف  الفترة مخ يناير  لب يونيو 10بواحد مخ كل 

خاص التذيخ وكاب مخ بيخ الف ات األكثر تضررًا الشبا  والنساء، وقد تزامخ افرتفاع ف  عتدد األ ت▪

.يعانوب مخ األمراه النفسية مث و ود فجوات ف  خدمات الرعاية النفسية زيضًا

، يمكتتتخ 2022يوليتتتو 16فتتت  اتتتذا الستتتياق، زعلنتتتت الوفيتتتات المتحتتتدة األمريكيتتتة زنتتته اعتبتتتارًا متتتخ ▪

 ترياب الحيتتاة "؛ للوصتتول  لتب  تتبكة 988للمتواطنيخ األمتتريكييخ الضتغط علتتب  ال تة زرقتتا  فقتط، 

عنتتتدما يحتتتتا وب  لتتتب ( U.S. National Suicide Prevention Lifeline" )التتتوطن  لمنتتتث افنتحتتتار

.المساعدة ز ناء األزمات النفسية

يمكو تحسيو الصحة النفسية؟كيف ": 19-كوفيد"بعد َائحة 

قووو  "، والمدعنتتوب بتتت (The Conversation" )كونفرزيشتتخذا "ز تتار المقتتال الإلتتادر عتتخ صتتحيفة 
 لتب زب   ث "االستراحات القصير  والحركة والممارسات اخخرف فح تح يص الصوحة النف وية

.ممارسة الرياذة مث األحباء ا   حد  طرق دعم الإلحة النفسية
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بعض العادات والممارسات اليومية لتح يص الصحة النف ية 

زدت  لتتب تفتتاقم آ تتار الشتتعور بالوحتتدة، ولكتتخ اإل تتراءات " 19-كوفيتتد"تدشتتير األبحتتاث  لتتب زب   ائحتتة ▪

تمتاع ، اليومية الإلغيرة، مثل؛ المش  لمستافة قإلتيرة، زو افستتراحة متخ وستائل التواصتل اف 

والتتت  ية،الإلتتحة النفستتمتتخ زو حتتتب القيلولتتة، وافستشتتارات والعتتالج النفستت  يمكتتخ زب تدحس تتخ

:يمكخ تناولاا كالتال 

ـ متتخ يمكتتخ لتقليتتل وقتتت تإلتتفا وستتائل التواصتتل اف تمتتاع  زب يخفتت:االسووتراحة القصووير ▪

مشتتاعر العزلتتة والوحتتدة والحستتد، فقتتد زظاتتر العديتتد متتخ الدراستتات زنتته حتتتب افستتتراحة لمتتدة 

يمكتتخ زب تتتندي  لتتب تقليتتل التتتوتر، وزيتتادة ( Facebook" )الفيستتبوك"خمستتة زيتتا  زو زستتبوع متتخ 

" ستتنا   تتات"و( Instagram" )اإلنستتتجرا "و" الفيستتبوك"الرذتتا عتتخ الحيتتاة، فقتتد زد  استتتخدا  

(Snapchat ) دقتتتائ  فقتتتط يوميًتتتا لمتتتدة  ال تتتة زستتتابيث  لتتتب انخفتتتاه الشتتتعور بالوحتتتدة 10لمتتتدة

.وافكت ا 

ط البتدن  لته اناك عالقة و يقة بيخ التماريخ والإلحة النفسية، فالنشتا:يهمية التماريص للدماغ▪

فت  ولو يًتا، ممارسة التماريخ بانتظا  فت  تغيتر التدماي بيوحيث تدسام العديد مخ اي ار اإليجابية؛

در وزب نقتتو  بفعتتل زكبتتر قتتالبدايتتة، عنتتدما نكتتوب زقتتل حماسًتتا، يجتتل زب نكتتوب لطفتتاء متتث زنفستتنا، 

.مخ الرياذةممكخ 

ارة عتتتانب األ تتتخاص التتتذيخ يحتتتتا وب  لتتتب العتتتالج وافستشتتت: العووو ا واالستشوووارات النف وووية▪

خ اتتذ  النفستتية لفتتترة طويلتتة متتخ وصتتمة العتتار اف تماعيتتة المتعلقتتة بتتاألمراه النفستتية، ولكتت

  الخدمات ذترورية لحمايتة صتحتنا وتحستيناا، وقتد زظاترت عقتود متخ البحتث زب  العتالج النفست

متتتا زب  ك. فع تتتال فتتت  تخفيتتتـ زكثتتتر ز تتتكال المعانتتتاة النفستتتية  تتتيوعًا، مثتتتل، القلتتت  وافكت تتتا 

الرفاايتتة، افستشتتارة المستتتندة  لتتب علتتم التتنفس اإليجتتاب  يمكتتخ زب تكتتوب فع التتة فتت  تحستتيخ

.وزيادة عدة صفات حميدة، مثل؛ التساما، والرحمة، وافمتناب

علتتب التترغم متتخ زب األمتتر قتتد ف يكتتوب دائمًتتا معقولًتتا زو حتتتب مريحًتتا، فتتإب :عوود  القيووا  بوو ي  ووح ▪

يتتت  بشتتتكل كبيتتر فتت  تحقالتبتتاطن، والستتماح لنفستتت  بوقتتت راحتتة مخإلتتتص، يمكتتخ زب يستتاعد

.السرعة والكفاءة  زءًا ف يتجزز مخ حياتنابعدما زصبحت السال  النفس ، خاصة 

ا  فف  اذا العإلر الذي يعمل علب مدار الساعة طوال زيا  األستبوع، قتد يبتدو احتمتال عتد  القيت▪

ب ي   ء غير واقع  وغير معقول، لكخ اذا األمر زصبا زكثر زاميتة متخ زي وقتت مضتب؛ حيتث  ب 

الواقتث، وف . مساواة عد  القيا  ب ي   ء مث عد  اإلنتا ية ينم عخ فام قإلير النظر ل نتا ية

ندي عتتد  تدشتتير األبحتتاث النفستتية  لتتب زب عتتد  القيتتا  بتت ي  تت ء ذتتروري ل بتتداع وافبتكتتار، وقتتد يتت

.نشاط الشخص الظاار ف  الواقث  لب تكويخ رؤ  زو اختراعات زو زلحاب  ديدة

Source: Kim, J. M. McAdams “The power of short breaks, movement and other practices on improving mental health – 4 essential 
reads.” The Conversation, July 27, 2022.
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ما هح ال لبيات؟": 19-كوفيد"وسال  التواص  اال تماعح و الحة 

، لجتتت  الكثيتتتروب  لتتتب وستتتائل التواصتتتل اف تمتتتاع  للحإلتتتول علتتتب "19-كوفيتتتد"فتتت  زعقتتتا   ائحتتتة ▪

خ المعلومتتات واإلر تتادات، وانتتاك  وانتتل  يجابيتتة وستتلبية لاتتذا الستتلوك، والتتت  تتتتراوح متتا بتتي

شتتر انتشتتار المعلومتتات المضتتللة  لتتب التتدور التتذي ف غنتتب عنتته لوستتائل التواصتتل اف تمتتاع  فتت  ن

.المعلومات الدقيقة، والتثقيـ ف  مجال الإلحة النفسية

يتة علتب وفيما يتعل  بالسلبيات، تعمتل وستائل التواصتل اف تمتاع  وغيراتا متخ المنإلتات الرقم▪

ائل تتتتوفير المعلومتتتات، و بقتتتاء األفتتتراد متإلتتتليخ، ولكتتتخ انتشتتتار المعلومتتتات المضتتتللة علتتتب وستتت

ل التواصتتتل اف تمتتتاع  وغيراتتتا متتتخ المنإلتتتات الرقميتتتة يدعتتتدُّ تاديتتتدًا للإلتتتحة العامتتتة مثلتتته مثتتت

لعالميتة تقتويا افستتجابة امشتكلة المعلومتات غيتر الدقيقتة  لتبتتنديحيتث الفيرو  نفسته؛

.للجائحة؛ مخ خالل تقويا  قة الجماور، و فساد محاوفت السيطرة علب انتشار 

، والوفيتتات المرتبطتتة بتته علتتب وستتائل "19-كوفيتتد"وقتتد زد  انتشتتار المعلومتتات المتشتتائمة حتتول ▪

ائل التواصتتل اف تمتتاع   لتتب تفتتاقم مختتاطر ستتوء الإلتتحة النفستتية؛ حيتتث يدعتتدُّ اللجتتوء  لتتب وستت

.التواصل اف تماع  ف  زوقات القل  زمرًا  ائعًا

إيجابيات وتل يات": 19-كوفيد"وتائل التواصل االَتماعي وَائحة 

، (News Medical Life Science" )نيتتوز ميتتديكال فيتتـ ستتاينس"تنتتاول المقتتال المنشتتور بموقتتث 
ستتتلبيات ث "؟19-موووا هوووو دور وسوووال  التواصووو  اال تمووواعح يدنوووا   الحوووة كوفيووود"والمدعنتتتوب بتتتت 

.و يجابيات الدور الذي زدته وسائل التواصل اف تماع  ز ناء تفش  الجائحة
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ائل وفيمتتا يختتص افستتتخدا  المفتترط، يمكتتخ زب تتتنعكس المزايتتا المكتستتبة متتخ استتتخدا  وستت▪

ل خطتترًا التواصتتل اف تمتتاع  لتبديتتد الضتتغط النفستت ، فتتاإلفراط فتت  افستتتخدا  يمكتتخ زب يشتتك

خدا  متزايدًا علب الإلحة النفسية، وقد زظاترت الدراستات و تود عالقتة خطترة محتملتة بتيخ استت

.وسائل التواصل اف تماع ، والإلدمات العاطفية

ما هح اإليجابيات؟": 19-كوفيد"وسال  التواص  اال تماعح و الحة 

 لتتب ززمتتة عالميتتة فتت  الإلتتحة النفستتية، واتضتتحت زاميتتة  دارة ونشتتر " 19-كوفيتتد"قتتادت  ائحتتة ▪

يتاب  لتب المعلومات الدقيقتة المتعلقتة بتالفيرو  للتعبيتر عتخ الختوع وعتد  اليقتيخ، واللتذاب يند

متخ المزايتا وعليته، تدعتدُّ ستاولة الوصتول  لتب المعلومتات. تفاقم التوتر واعتالل الإلحة النفستية

.الرئيسة لوسائل التواصل اف تماع  وغيراا مخ المنإلات الرقمية

متتات تتتوفر ستتاولة الوصتتول فرصتتة كبيتترة للتعلتتيم، ويمكتتخ زب يستتاعد تتتوفير مثتتل اتتذ  المعلو▪

ية، وفتت  حالتتة حتتدوث ززمتتة نفستت. األساستتية فتت  الحتتد متتخ عواقتتل الجائحتتة علتتب الإلتتحة النفستتية

ر ، ومتخ يمكخ الوصول بساولة  لب الاواتـ الذكية، واأل ازة اللوحية، واأل ازة الكاربائيتة األخت

المتتر ا ايب زب يلجتت  العديتتد متتخ األ تتخاص  لتتب ملفتتات األخبتتار علتتب منإلتتات وستتائل التواصتتل

.اف تماع  زكثر مخ كوناا مإلادر تقليدية لوسائل اإلعال 

ألصتدقاء، باإلذافة  لب المعلومات الإلحية، تدعتدُّ اتذ  المنإلتات وستيلة ل غا تة، ومنفتذًا لتدعم ا▪

لمتخ ف  حالة حدوث ززمة صتحية، فقتد  ًبدتتن زب  و تود منفتذ عتاطف  مثتل اتذا ف غنتب عنتهوخاصة

.يلجنوب  ليه

بالتعتاوب متث وكالتة ( World Health Organization" )منظمتة الإلتحة العالميتة"اتذا، وقتد ز ترت ▪

" ملبتتتتورب"و امعتتتتة ( Wunderman Thompson" )ونتتتتدرماب طومستتتتوب"افتإلتتتتافت العالميتتتتة 

(Melbourne )افستتتتترالية، دراستتتتة دوليتتتتة تتضتتتتمخ استتتتتخدا  التقنيتتتتات الرقميتتتتة ز نتتتتاء األزمتتتتات

دولتة عبتر 24ستنة متخ 40-18زلـ مشارك، تتتراوح زعمتارام بتيخ 23.5الإلحية، والت   ملت نحو 

.القارات الخمس

اتتتدفت الدراستتتة  لتتتب معرفتتتة المكتتتاب التتتذي يتتتذال  ليتتته زعضتتتاء اتتتذ  المجموعتتتة للبحتتتث عتتتخ ▪

يراتا المعلومات والمإلادر الت  يروب زناا ذات مإلداقية، و دراكام لمشكالت األخبتار المزيفتة وغ

.مخ المخاوع

لعلمتتت  زب  األخبتتتار والمحتتتو  ا( علتتب عكتتتس التإلتتور الشتتائث)وكانتتت النتتتائ  الرئيستتتة للدراستتة ▪

ت يدعتتداب زكثتتر المعلومتتات  تتدارة بالمشتتاركة، مقارنتتة بالمعلومتتات الشخإلتتية والإلتتور والمقتتاف

.وزنواع المعلومات األخر  الت  يحتمل زب تكوب مدقلقة ف  الطبيعة

Source:  Williams, N. “What Role has Social Media Played in COVID-19?” News Medical Life Science, Jul 27, 2022.
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؟"19-كوفيد"ما هح اإلكزيماث وما ع قت ا بو

، مقارنتتة "19-دكوفيتت"تدشتتير التتدفئل  لتتب زب  األ تتخاص المإلتتابيخ باإلكزيمتتا زقتتل عدرذتتة ل صتتابة بتتت ▪

اع  ففتت  األ تتخاص المإلتتابيخ باإلكزيمتتا، ف يعمتتل الجاتتاز المنتتب ول تت  التتذيخ ف يعتتانوب مناتتا،

. لمناع بشكل صحيا، لكنه ف يتعره للخطر؛ حيث تحدث اإلكزيما بسبل فرط نشاط الجااز ا

وب ومخ المثير لالاتما  زب فرط نشتاط الجاتاز المنتاع  لتد  الشتخص المإلتا  باإلكزيمتا قتد يكت▪

وقتتد توصتتلت األبحتتاث  لتتب زب  األ تتخاص المإلتتابيخ ."19-كوفيتتد"عاملًتتا فتت  تقليتتل خطتتر اإلصتتابة بتتت

" 19-كوفيتد"ومتث ذلت ، فتإب ،%38باإلكزيما والربتو لتديام احتمتافت زقتل ل صتابة بالعتدو  بنستبة 

.  يمكخ زب يندي زيضًا  لب تفاقم زعراه اإلكزيما

ر، وتختلتتـ زعراذتتاا متتخ  تتخص يختت. وتجتتدر اإل تتارة،  لتتب زب  اإلكزيمتتا اتت  حالتتة  لديتتة التاابيتتة▪

وعتتادة متتا يعتتان  األ تتخاص المإلتتابوب وتعتمتتد علتتب  تتدة الحالتتة وعمتتر الفتترد وعوامتتل زختتر ،

. باإلكزيما مخ نوبات تاي  دورية

؟"19-كوفيد"هل ااصابة بااكزيما تقلل مو خطر انتقال عدو  

ملاذا "  بعنلوان (Medical News Today" )ميلديكال نيلوز تلوداي"أشار المقال الصادر علو مو لع 
رضلة لإ "وااكزيما19-تعرف عو كوفيد  صلابة إللص أنق المصلابيو بااكزيملا  لد يكونلون أ لل ع 

.  ولكو  د تتزايد أعراض ااكزيما بس ب اللروف المرت طة بالجائحة "19-كوفيد"بل
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التح تؤدي إلى تفاقم يعراض اإلكزيما" 19-كوفيد"تداعيات 

مرتبطتة زكثر  دة بشكل زكثر انتظامًتا بستبل الظتروع الكزيما قد يعان  األ خاص مخ زعراه ▪

: ، والت  تتمثل ف "19-كوفيد"بت

غستل اليتديخ بانتظتا ، وينإلتا " 19-كوفيتد"تشمل  حد  طرق تجنل انتشتار : كثر  غ   اليديص▪

 انية علب األقل زو استتخدا  معقتم لليتديخ 20الخبراء بغسل اليديخ كثيرًا بالماء والإلابوب لمدة 

. كحول علب األقل  ذا لم يكخ الإلابوب والماء متوفريخ بساولة% 60يحتوي علب 

اشًتا وعليته، قتد يتندي الغستل المتكترر  لتب  فتاع  لتد اليتديخ، والتذي يمكتخ زب يإلتبا متقشترًا و▪

كزيمتا وقد يعان  العاملوب ف  مجال الرعايتة الإلتحية المإلتابوب باإل. ويندي  لب ا تعال اإلكزيما

.مخ صدمة زكبر لجلد زيديام بسبل الغسل المستمر لاما وممارسات الوقاية مخ العدو 

زب العتامليخ فت  مجتال الرعايتة الإلتحية فت  الإلتيخ 2021وف  اتذا الإلتدد، كشتفت مرا عتة عتا  ▪

ر استتجابةً والمملكة المتحدة  ادوا زيادة كبيرة ف   صابات الجلد بسبل غسل اليديخ المستم

".  19-كوفيد"لت

درت عتا  وتدشتير دراستة صت. بدوب عالج، يمكخ زب تتفاقم زعتراه اإلكزيمتا: الت ييرات فح الع ا▪

رعايتة مشاركًا،  لب زب  األ تخاص المإلتابيخ باإلكزيمتا كتانوا زقتل عرذتة لطلتل ال36 ملت 2021

د بعتا وو ت. الطبية ألنام لم يرغبوا ف  تحميل النظا  الإلح  بحافت غيتر طارئتة ز نتاء الجائحتة

ب فتت  األفتتراد زيضًتتا صتتعوبة كبتتر  فتت  الحإلتتول علتتب مواعيتتد للكشتتـ الطبتت ، كمتتا زناتتم ف يثقتتو

.افستشارات الااتفية

 Centers for Disease Control)"مراكتز الستيطرة علتب األمتراه والوقايتة"وفقًتا لتت: لبس اخقنعة▪

and Prevention)،  ينبغتت  علتتب زي  تتخص زكبتتر متتخ عتتاميخ ارتتتداء قنتتاع مناستتل داختتل المنتتاط

  بالجلتد وبالنسبة لتبعا األ تخاص المإلتابيخ باإلكزيمتا، فتإب القنتاع التواق  التذي يحتت. العامة

.لفترات طويلة قد يسبل تفاقم زعراه اإلكزيما ويحفزاا

فت  ظاتور " 19–كوفيتد "قد يندي اإل ااد العاطف   لب انتشار اإلكزيما؛ حيتث تستبل : ةياد  التوتر▪

.العديد مخ التحديات والمخاوع؛ مما زد   لب زيادة مستويات التوتر لد  العديد مخ األ خاص

، يجتتل الحفتتاى علتتب روتتتيخ للعنايتتة "19-كوفيتتد"ختامًتتا، للحتتد متتخ زعتتراه اإلكزيمتتا فتت  ظتتل تفشتت  ▪

يتتل بعتتد بالبشتترة والتتذي يتضتتمخ الترطيتتل المتكتترر للجلتتد، وغستتل اليتتديخ بالمتتاء الفتتاتر، والترط

ل  الغستتيل، و دارة اإل اتتاد والتتتوتر ب فضتتل طريقتتة ممكنتتة، وافستتتثمار فتت  قنتتاع و تته نتتاعم وعتتا

.الجودة

Source: Geng, C. “What to know about COVID-19 and eczema”. Medical news today. July 27, 2022.
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تحقيس الذكا  العاطفح فح مكان العم  بات يمر ا م م ا

طبيعتة العمتل، حيتث يطالتل الموظفتوب ايب بمزيتد متخ المرونتة، وز تور " 19-كوفيتد"غيّرت  ائحتة ▪

ذيوب وفتت  الوقتتت نفستته، ف يتتزال المستتنولوب التنفيتت. زفضتتل، وتتتوازب زكبتتر بتتيخ العمتتل والحيتتاة

خ، وستوق سالسل التوريد الاشة، والمستالكيخ المتقلبيوف  مقدمتاا؛ تحديات عدة يوا اوب

.العمل الضيقة، والضغوط اف تماعية والسياسية المتزايدة

 Wharton)"مركتتز وارتتتوب للقيتتادة"كانتتت اتتذ  التتتوترات محتتور حلقتتة نقتتاا حديثتتة استضتتافاا ▪

Center for Leadership)مركتتز وارتتتوب للمتتوارد البشتترية"و"(Wharton Center for Human 

Resources)معاد نافنتدا للعلتو  الت مليتة"و( "Nalanda Institute for Contemplative Science) ،

؛ لضتتماب تحقيتت  رفتتا  األفتتراد فتت  ظتتل الوذتتث العتتودة الكبتتر   لتتب العمتتل"وذلتت  تحتتت عنتتواب 

.بمشاركة عدد مخ الخبراء والمتخإلإليخالتنظيم  الجديد، وذل  

" التتتتذكاء العتتتتاطف "، عتتتتالم نفتتتتس ومنلتتتتـ كتتتتتا  "دانيتتتتال  ولمتتتتاب"فتتتت  اتتتتذا الستتتتياق، زوذتتتتا ▪

(Emotional Intelligence)زب النمتتتوذج ، زب تجربتتتة العمتتتل عتتتخ بعتتتد فتتت  ظتتتل الجائحتتتة، زكتتتدت

اج  لتب التفكيتر التقليدي لخمسة زيا  ف  األسبوع ف  المكتل زصبا زمرًا صعبًا وزب الشركات تحتت

.ف  العمل المرب

كيف يمكو التعامل مع متطل ات الموظفيو؟: ما بعد الجائحة

(" World Economic Forum)المنتلللد  اال تصلللادي العلللالمي "تنلللاول المقلللال الصلللادر علللو 
الخ للراء يشلرحون كيلف يمكلو ل فلراد والشللركات أن: مكلان العملل بعلد الجائحلة"بعنلوان 

".19-كوفيد"التعامل مع متطل ات الموظفيو بعد َائحة لياتآ "يكونوا نشيطيو
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نستبة زيضًا ذرورة تحقيت  التتوازب بتيخ العمتل متخ المكتتل والمنتزل، ولكتخ ليستت"  ولماب"زكد ▪

يال مكتاب زيا  العمل ف  المكتل ا  الت  تام الموظفيخ حقًا، بل يتعل  األمر بما يشعروب به ح

تعلت  العمل، موذحًا زب المدير ف  العمل، عامل مام بالنسبة للموظفيخ، وكذل  الحال فيما ي

.بالمشاعر، والشعور بافنتماء فا  زمور يجل مراعاتاا بالنسبة لإلناع القرار

خريطتتة طريتت  بستتيطة للمتتديريخ لخلتت  ذكتتاء عتتاطف  فتت  مكتتاب"  ولمتتاب"فتت  اتتذا الإلتتدد، قتتد  ▪

الوذتوح بشت ب األاتداع والتوقعتات والعمتل التذي يجتل: العمل، تضمنت عددًا مخ النقاط وا 

بتكتريخ  نجتاز ، الثقتة فت  المتوظفيخ بمتا يكفت  للستماح لاتم بالوصتول  لتب زاتدافام، وليكونتوا م

تستاعد " ةحلقتة تعلتم مستتمر"ومبدعيخ، بجانل تقتديم مالحظتات فوريتة وبنّتاءة، والتت  ستنشت  

.المنظمة وزعضاءاا علب التحسخ بمرور الوقت

الشعور باال تما  فح مكان العم 

" كليتتة وارتتتتوب"، األستتتاذة المستتتاعدة فتت  اإلدارة بتتتت "ليندستتت  كتتاميروب"متتخ  انتتل آختتتر، زوذتتحت ▪

يلتتتة زب الشتتتعور بافنتمتتاء فتت  العمتتتل كتتاب زمتتترًا بعيتتد المنتتال منتتتذ فتتترة طوبجامعتتة بنستتلفانيا

ه فت  بالنسبة للعديد متخ النستاء واألقليتات وغيرامتا متخ الف تات المامشتة، كمتا ز تارت  لتب زنت

 علتتتت اتتتذ بعتتتا النتتتواح ، فافبتعتتتاد عتتتخ المكتتتتل والقتتتدرة علتتتب تعزيتتتز افتإلتتتافت الو يقتتتة،

.  المجموعات مخ النا  ترغل ف  البقاء ف  المنزل

صتة علب ذرورة تتوخ  الحتذر بشت ب تجااتل قضتايا افنتدماج، وخا" كاميروب"ف  اذا الإلدد، تدشدد ▪

  التذيخ متوظفيخ، وخاصتة زول ت ميتث البالنسبة للقادة ف  العمل؛ حيث ينبغت  علتيام الت كتد زب

لتب البقتاء زول   التذيخ يميلتوب  "وذحت زب كما ز. افمتيازاتعلب كافة يمثلوب األقليات يحإللوب 

كتر ف  المنزل سيتم حرمانام بشتكل مناجت  متخ حقتوقام، لتذل ، فانتاك ستنال زكبتر عنتدما نف

متا ات  الطترق التت  قتد تتندي  لتب تفتاقم عتد  المستاواة القائمتة، ومتا ات  : ف  العودة  لب العمل

"الطرق الت  يمكخ مخ خاللاا التخفيـ زو التوقـ عخ ذل ؟ 

قضتاء وبسنالاا عخ كيـ يمكخ للنساء واألقليات الت  تعمل عخ بدعتد ذتماب عتد  معتاقبتام ل▪

رايتة  لب زب العلء يقث علب عات  المديريخ ليكونتوا علتب د" كاميروب"وقت زقل ف  العمل، ز ارت 

.بنقاط الضعـ الخاصة بام مث الموظفيخ عخ بدعد

زب الإلتتحة العقليتتة الجيتتدة تدمك تتخ العمتتال متتخ   تتراء تغييتترات " كتتاميروب"متتخ  انتتل آختتر، زكتتدت ▪

. يجابية ألنفسام ولآلخريخ ف  المنظمة

Sources: Basiouny.  A. “The post-pandemic workplace: experts explain how people and businesses can thrive”. World Economic 
Forum. Jul 28, 2022. 
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توقعات باةدهار االقتصاد اإلفريقح

؛ لتإلتتبا زكبتتر ستتوق 2021ينتتاير 1دخلتتت اتفاقيتتة منطقتتة التجتتارة الحتترة اإلفريقيتتة حيتتز التنفيتتذ فتت  ▪

اء، للسلث والخدمات ف  العالم، بعد منظمتة التجتارة العالميتة، وذلت  قياسًتا بعتدد التدول األعضت

.  فا  األكبر مخ حيث المساحة الجغرافية وحجم السكاب

ل تقتتديرات وتدشتتير التنبتتنات  لتتب زب افتفاقيتتة الجديتتدة ستتتطل  العنتتاب لنمتتو كبيتتر للقتتارة، فحستت▪

؛ %81، يمكتخ زب تتوستث التجتارة بتيخ التدول اإلفريقيتة بنستبة 2035البن  الدول ، فإنته بحلتول عتا  

، ما سيندي  لتب انتشتال %10مليار دوفر زمريك ، ويرفث األ ور بنسبة 450مما يعزز اإلنتاج بمقدار 

. مليوب  خص مخ برا خ الفقر المدقث30

لتذي يفتقتر اذ  التوقعات، لفتت افنتبا   لتب زاميتة تفعيتل افتفاقيتة، لكتخ الواقتث الحتال  للتدول ا▪

تفادة  لب البنية التحتية والخدمات الضرورية، يعن  زب معظتم متدناا ليستت مستتعدة بعتد لالست

.اامخ منطقة التجارة الحرة ودعماا، واو ما ينكد حا ة القارة  لب استثمارات اائلة لتطوير مدن

ماذا بعد دخول اتفا ية التجارة الحرة اافريقية حيز التنفيذ؟

تقللد  منطقللة " بعنللوان ( The conversation" )ذا كونفرزيشللو"تنللاول المقللال الصللادر عللو 
لمتو ع النمو اال تصادي ا؛"التجارة الحرة في إفريقيا فرًصا واعدة للمدن  إذا تم اتتثمارها
.في إفريقيا مع دخول اتفا ية منطقة التجارة الحرة حيز التنفيذ
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اخهمية االقتصادية للمدن

يمكتخ زب تتوقـ زامية المدب بالنسبة لدعم منطقتة التجتارة الحترة علتب المزايتا افقتإلتادية التت ▪

العمالتة، تفضل الشركات، الو ود ف  المدب الرئيسة؛ لتجتذ  القتدر األكبتر متخ: توفراا، وا ، زولًا

لوصتول وتكوب قريبة مخ الشركات األخر ؛ حيتث يدتتيا اتذا القتر  متخ المركتز، للشتركات  مكانيتة ا

. لب مدخالت العملية اإلنتا ية وتبادل الخبرات، مما يحفز افبتكار

مواصتالت  انيًا، تمثل المدب نقطة انطالق لمعظم المعامالت التجارية؛ حيث توفر نقاط تمركتز ال▪

علتتتب ستتتبيل المثتتتال؛ مينتتتاء . والمطتتتاراتوالمتتتوان المختلفتتتة، بمتتتا فتتت  ذلتتت  تقاطعتتتات الطتتترق 

، ف يختتتد  كينيتتتا وحتتتداا؛ بتتتل يختتتد  زيضًتتتا بورونتتتدي و ماوريتتتة الكونغتتتو الديمقراطيتتتة"مومباستتتا"

زستواقاا تتوفر المتدب زيضًتا: و الثًتا. و  يوبيا ورواندا والإلتومال و نتو  الستوداب وتنزانيتا وزوغنتدا

مليتوب  تخص  لتب 900الداخلية الخاصة، فالتوسث الحضري السريث، مث توقعات بانضما  نحو 

، خاصتة وزب المدب اإلفريقية خالل الثال يخ عامًتا القادمتة، ستيخل  تجمعًتا كبيترًا متخ المستتالكيخ

.افنتقال  لب الحضر يندي  لب تحول ف  النمط افستاالك  للمواطنيخ

ما ا عص التحديات وكي  يمكص موا  ت ا؟

فادة متخ مزايتا متخ افستتالقتارة تمنعاتا تمثل البنية التحتيتة للمتدب اإلفريقيتة عائقًتا حقيقًيًتا زمتا ▪

؛ فحستتتلالطتتترقمنطقتتتة التجتتتارة الحتتترة؛ األمتتتر التتتذي يتطلتتتل ذتتته استتتتثمارات كبيتتترة لتمايتتتد

مليتوب كيلتومتر متخ الطترق المماتدة داختل 2.8زلـ كيلومتر فقط مخ 800التقديرات، اناك نحو 

متخ التجتارة اإلفريقيتة تتتم عتخ طريت  % 90 لتب % 80اذ  اإلحإلتائية مامتة؛ ألب متا يقتدر بتت . القارة

.  البر، األمر الذي يرفث تكاليفاا

تقريتر اللجنتة يضاع  لب ذل ، ذرورة تطوير البنية التحتية للمدب الإلتغيرة والمتوستطة؛ فوفقًتا ل▪

ر مخ التجتارة افقتإلادية إلفريقيا التابعة ل مم المتحدة، فإب المدب الت  يجل زب تقود الجزء األكب

جتم، خاصتة و ن  فوائد زكبر نسبيًّا مخ زحكا  اتفاقية التجارة الحرة ات  صتغيرة  لتب متوستطة الح

ميتث ومتخ  تم فبتد متخ مراعتاة التوستث الحضتري الستريث فت   . تل  الت  تقث بالقر  متخ الحتدود

الشتركات زنحاء  فريقيا، وما يإلاحبه مخ تغير النمط افستتاالك  لستكاب القتارة، فتإذا لتم تتتمكخ

تكتوب اإلفريقية مخ تلبية اذ  المطالل، فإب الواردات مخ مناط  زخر  مخ العتالم ستتلب  ذلت ، ل

.افستفادة الكبر  لدول زخر 

رة، تقتديم دعتم يتطلل التحول اإليجاب  ف  اقتإلتاد القتارة اإلفريقيتة استتنادًا فتفاقيتة التجتارة الحت▪

لتخطتيط اقتإلادي مالئم يواكل الدعم السياس  الذي تحوز  افتفاقية فت  الوقتت الحتال ، وعنتد ا

لموا اتتة ظتتاارة التوستتث الحضتتري؛ وف ستتيما فتت  المتتدب الوستتيطة والحدوديتتة، يجتتل زب تركتتز 

.ارة الحرةافستثمارات علب  براز المزايا النسبية لاذ  المدب لتسام ف  تنفيذ اتفاقية التج

Sources: Astrid R.N. Haas “Africa’s free trade area offers promise for cities – but only if there’s investment”. the conversation. 
Jul 25, 2022. 
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توقعات بتباطؤ النمو االقتصادي فح  سيا

ث زب ايفتتاق افقتإلتتادية العالميتتة زصتتبحت قاتمتتة، ومتتخ المتوقتتصتتندوق النقتتد التتدول  زب زوذتتا ▪

ية يتباطتت  النمتتو فتت   ميتتث زنحتتاء آستتيا والمحتتيط الاتتادس وستتط التتت  ير المستتتمر ل زمتتة الروستت

نقطة م وية زقل مخ التوقعتات الستابقة فت  زبريتل 0.7اذا العا ، زي % 4.2األوكرانية، ليترا ث  لب 

.2021ف  عا  % 6.5والت  بلغت  2021الماذ  وزبط  مخ نسبة النمو عا  

، بانخفتتاه%4.6 لتتب 2023لعتتا  " صتتندوق النقتتد التتدول "فتت  اتتذا الستتياق، تتتم تخفتتيا توقعتتات ▪

ستتعار وتتمثتتل المختتاطر انتتا، فتت  تشتتديد األوذتتاع الماليتتة المرتبطتتة بارتفتتاع ز. نقطتتة م ويتتة0.5

ية بستبل الفائدة للبن  المركتزي فت  الوفيتات المتحتدة األمريكيتة وارتفتاع زستعار الستلث األساست

.  األزمة الروسية األوكرانية

وا اتة كذل  زوذا الإلتندوق زب الإلتيخ  تادت تبتاطنًا كبيترًا، حيتث زدت اإل تراءات افحترازيتة لم▪

، خفّتا ونتيجتة لتذل . فيرو  كورونا المستجد  لب  غالق المتدب الكبتر  ومراكتز سلستلة التوريتد

، 2022فتت  زبريتتل % 4.4بعتتد زب كتتاب % 3.3الإلتتندوق توقعاتتته للنمتتو للعتتا  ب كملتته فتت  الإلتتيخ  لتتب 

.نقطة م وية0.5، بانخفاه قدر  2023عا  % 4.6كما توقث نموًا بنسبة 

ترخماال تصادات اآلتيوية تعاني ضعًفا في النمو وارتفاًعا في ال

( International Monetary Fund" )صللندوق النقللد الللدولي"يسللتعرض المقللال الصللادر عللو 
ادية األزمة اال تصل "تواَ  ا تصادات آتيا ضعف النمو وارتفاع ضغوط الترخم"بعنوان 

.التي تعانيرا الدول اآلتيوية وما صاح را مو ارتفاع معدالت الترخم
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قطتاع والذي يعكس زيضًتا ركتودًا مطولًتا ومكثفًتا فت ومخ المر ا زب يكوب لمثل اذا افنخفاه، ▪

كوريتتتا العقتتتارات، تتتتداعيات كبيتتترة علتتتب الشتتتركاء التجتتتارييخ اإلقليميتتتيخ؛ حيتتتث ستشتتتاد اليابتتتاب و

العالميتتة الجنوبيتتة، وامتتا زكبتتر اقتإلتتاديخ  قليميتتيخ منتتدمجيخ بشتتكل و يتت  متتث سالستتل التوريتتد

.  دوالإليخ، تباطن النمو بسبل ذعـ الطلل الخار   وافذطرابات ف  سالسل التوري

ي، حيتث ومث ذل ، فرغم التباطن األخير ف  الإليخ، تظار عالمات انتعاا ف  النشتاط افقتإلتاد▪

عتتاا فتت  يتتتم ايب تخفيتتـ بعتتا القيتتود الوبائيتتة علتتب التنقتتل بشتتكل تتتدريج ، كمتتا يتتدعم افنت

.السياحة انتعا ًا اقتإلاديًّا تدريجيًّا ف  ماليزيا وتايالند ودول  زر المحيط الاادس

تشديد ال ياسة المالية 

الية  لتب  ادت معظم اقتإلادات األسواق النا ت ة فت  آستيا، باستتثناء الإلتيخ، تتدفقات رزستم▪

، عندما زلما افحتياط  الفيتدرال   لتب زنته قتد يقلتص 2013الخارج مما لة لتل  الت  حد ت ف  عا  

.  راء السندات؛ مما يتسبل ف  ارتفاع عائدات السندات العالمية بشكل حاد

مليتتار دوفر 23وكانتتت التتتدفقات الخار تتة كبيتترة بشتتكل ختتاص بالنستتبة للانتتد؛ حيتتث بلغتتت نحتتو ▪

ات زمريكتت  منتتذ األزمتتة الروستتية األوكرانيتتة، كمتتا كانتتت انتتاك تتتدفقات خار تتة متتخ بعتتا افقتإلتتاد

  الفيتدرال  ايسيوية المتقدمة مثتل، كوريتا ومقاطعتة تتايواب الإلتينية، حيتث يدشتير بنت  افحتيتاط

. لب استمرار رفث زسعار الفائدة وتردد زصداء التوترات الجيوسياسية

قبتل األزمتة الماليتة العالميتة  لتب % 25اذا، وقد زادت حإلتة آستيا متخ   متال  التديخ العتالم  متخ ▪

ة ؛ ممتتا زاد متتخ قابليتتة المنطقتتة للتتت  ر بتتالتغيرات فتت  الظتتروع الماليتت"19-كوفيتتد"بعتتد  ائحتتة % 38

كبيتتر وفتت  اتتذا الإلتتدد، تعتبتتر ستتريالنكا حالتتة متطرفتتة؛ حيتتث تإلتتاعدت التتديوب بشتتكل. العالميتتة

وفقتتد افقتإلتتاد  مكانيتتة الوصتتول  لتتب زستتواق رز  المتتال العالميتتة؛ ممتتا زد   لتتب التخلتتـ عتتخ 

.الوفاء بالتزاماته الخار ية

سالستل عالوة علب ذل ، مخ المتوقث زب يندي عد  اليقيخ المتزايد ف  السياسة التجارية وتآكل▪

متخ تعميتت  التوريتد،  لتب تت خير افنتعتتاا افقتإلتادي فت  آستتيا، والتت  تدعتد زحتد زكبتتر المستتفيديخ

. التجارة العالمية والتكامل المال 

تكتتاليـ وبينمتا يضتتعـ النمتتو، تتزايتد ذتتغوط التضتتخم فت  آستتيا، مدفوعتتة بافرتفتاع العتتالم  فتت ▪

ويتتن ر ذلتت  علتتب الفقتتراء زكثتتر متتخ. الغتتذاء والوقتتود الناتجتتة عتتخ الحتتر  والعقوبتتات ذات الإلتتلة

غيتترام، واتتتم األقتتتل قتتدرة علتتتب التتتت قلم، كمتتا يضتتتر بافستتتتاالك ويزيتتد متتتخ فتتترص افذتتتطرابات 

.اف تماعية، كما او الحال ف  سريالنكا وف  بلداب زخر 

Sources: Srinivasan.  K. “Asia’s Economies Face Weakening Growth, Rising Inflation Pressures”. International Monetary Fund.
Jul 28, 2022. 
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مصر وصربيا تقلقان صفحة  ديد  فح ع قات ما 

" بلجتراد"، فت  زيتارة رستمية  لتب 2022يوليتو 19يتو  " عبتد الفتتاح السيست "وصل الرئيس المإلتري ▪

بيخ، وبحستل المتراق. وا  زول زيارة يقو  باتا رئتيس مإلتري  لتب صتربيا منتذ زكثتر متخ  ال تة عقتود

ية األوكرانيتة ستتحي  العالقتات التاريخيتة بتيخ البلتديخ فت  ظتل األزمتة الروست" السيس "فإب  زيارة 

.المستمرة

، (Belgrade Nikola Tesla" )بلجتراد نيكتوف تيستال"ترحيبًتا حتارًا فت  مطتار " السيست "تلقتب الترئيس ▪

Aleksandar)" فوستيتشزلكستندر "وحإلل علب وسا   ماورية صربيا مخ قِبل الرئيس الإلترب  

Vucic) امعة بلجراد"، والذي منحه الدكتورا  الفخرية مخ ( "University of Belgrade.)

ما، وبحثتا آختر مباحثات  نائية حول سبل تعزيز العالقات بيخ بلديا" فوسيتش"و" السيس "وعقد ▪

لمشتترك، المستجدات علب الستاحتيخ اإلقليميتة والدوليتة، باإلذتافة  لتب القضتايا ذات افاتمتا  ا

.ف سيما األزمة األوكرانية، واألوذاع ف  اليمخ، وسوريا، وليبيا

عاًما35لصربيا هي األولص لرئيس مصري منذ " السيسي"زيارة الرئيس 

مصوور وصووربيا تقلقووان "، والمدعنتتوب بتتت (Al-Monitor" )المونيتتتور"ز تتار المقتتال المنشتتور بإلتتحيفة 
اح عبتتتد الفتتتت" لتتتب زب  زيتتتارة التتترئيس ث "صوووفحة  ديووود  فوووح ع قات موووا وسووور اخةموووة اخوكرا يوووة

. لب صربيا تفتا فإللًا  ديدًا ف  العالقات القديمة بيخ البلديخ" السيس 
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مصر وصربيا توقعان عدد ا مص االتفاقيات : لتعزيز التعاون

التوقيتث علتب، وتتم"السيست "كذل  تم  طالق  راكة استراتيجية بيخ البلديخ خالل زيارة الترئيس ▪

ينامتتا اتفاقيتتة و عالنًتتا فتت  مختلتتـ المجتتافت، كمتتا عقتتد البلتتداب المنتتتد  افقتإلتتادي األول ب13

. ركة مخ مإلر وصربيا130بحضور زكثر مخ 

بحتث متث ب نته" فوستيتش"ف  متنتمر صتحف  مشتترك متث " السيس "ومخ  انبه، صر ح الرئيس ▪

ب تحقيت  نظير  الإلرب  تطورات األزمتة األوكرانيتة، و اتود البلتديخ لتجتاوز تتداعياتاا، باإلذتافة  لت

ار زمخ الغذاء والطاقة ف  اذا الوقتت الحترج، وذترورة  يجتاد بتدائل وحلتول لتجنيتل الشتعو  اي ت

.  السلبية ل زمة  األوكرانية

بتيخ البلتديخ زب توقيث اتفاقيات" فوتشيتش"، زكد "بلجراد"وخالل المنتمر الإلحف  المشترك ف  ▪

. إلتراو مجرد بداية لتعزيز التعاوب ف  العديد مخ المجافت، مما سيعزز الشراكة التاريخيتة متث م

ر القمتا، مضيفًا زنه تم افتفتاق علتب بيتث الحبتو  لمإلتر بعتد الحإلتول متنخرًا علتب  تاادة تإلتدي

.  وزب بالد  ت مل ف  الش ء نفسه بالنسبة لإلادرات اللحو 

الجتتتتدير بالتتتتذكر زب  العالقتتتتات السياستتتتية بتتتتيخ مإلتتتتر وصتتتتربيا، واتتتت   حتتتتد  التتتتدول التتتتت  خلفتتتتت▪

 متتال عبتتد "، وقتتد  تتارك التترئيس المإلتتري األستتب  1908يو وستتالفيا الستتابقة، تعتتود  لتتب عتتا  

ة ، الترئيس الستاب  لجماوريتة يو وستالفيا افتحاديت( Josip Broz Tito" ) وزيل بروز تيتو"و" الناصر

.1961اف تراكية، ف  ت سيس حركة عد  افنحياز عا  

ومتتث ذلتت ، يبتتدو زب ستتياق . اتتذا، وقتتد كانتتت اتتذ  الزيتتارة علتتب  تتدول األعمتتال بالفعتتل منتتذ عتتاميخ▪

لناتائ  زد   لتب التحقيت  ا" القتاارة"و" بلجتراد"األزمة فت  زوكرانيتا، والحا تة  لتب تو يت  التعتاوب بتيخ 

.لاذ  الزيارة الت  استمرت  ال ة زيا 

، األستتاذ المستاعد بكليتة العلتو  السياستية بجامعتة(Milan Krstic" )ميالب كرستتيتش"وزوذا ▪

ستية الثنائيتة تدعدُّ بمثابة   ارة واذحة  لب زب العالقات السيا" السيس "بلجراد، زب زيارة الرئيس 

إلتتر وصتتربيا وبالمثتتل، تستتلط الضتتوء علتتب فتتترة التعتتاوب الو يتت  بتتيخ م. بتتيخ البلتتديخ وديتتة للغايتتة

.خالل فترة الحر  الباردة

؛ حيتث متخ (COP27" )27كتو  "ختامًا، تستعب مإلتر  لتب رفتث مكانتاتا قبتل استضتافة قمتة المنتا  ▪

 متتتل باإلذتتتافة  لتتتب ذلتتت ، ت. عتتتددًا متتتخ القتتتادة األوروبيتتتيخ"  تتتر  الشتتتيه"المتوقتتتث زب تستضتتتيـ 

، مثتل؛ ف  توطيتد عالقتاتا متث زوروبتا لتإلتبا  تريكًا فت  مجموعتة متنوعتة متخ القضتايا" القاارة"

.الطاقة، والاجرة، واألمخ الغذائ 

Source: Magdy, M. “Egypt, Serbia launch new chapter in relations amid war in Ukraine.” Al-Monitor, July 26, 2022.



31

للةمقتطفللللللللللللللللات تنمويلللللللللللللل

مصر سوق واعد  لتصب  قو  عالمية فح القاقة الخ را 

مليتارات دوفر 8وقعت مإلر والاند متذكرة تفتاام إلنشتاء مإلتنث ايتدرو يخ زخضتر باستتثمارات ▪

زلتتـ طتخ ستتنويًا، باستتتخدا  مإلتتادر الطاقتتة 220زلتتـ طتتخ، يمكتخ زيادتاتتا  لتتب 20زمريكت ، بطاقتتة 

".  المنطقة افقتإلادية لقناة السويس"المتجددة ف  

األول، وقد تم التوقيث علب مذكرات التفاام مخ قِبل عدد مخ الجاات الحكومية بإلتفتاا الطترع▪

نتتاة الاي تتة العامتتة لتنميتتة المنطقتتة افقتإلتتادية لق"، و"اي تتة الطاقتتة الجديتتدة والمتجتتددة: "واتت 

اور رنيتتو بتت"، و  تتركة "، وصتتندوق مإلتتر الستتيادي"الشتتركة المإلتترية لنقتتل الكاربتتاء"، و"الستتويس

 حتد  الشتركات الرائتدة فت  صتناعة الطاقتة الاندية،( Renew Power Private Ltd)" برايفت ليمتد

.المتجددة ف  الاند، بإلفتاا الطرع الثان 

ب اذا، وتمتل  مإلر وفرة فت  متوارد طاقتة الريتاح والطاقتة الشمستية، والتت  متخ خاللاتا يمكتخ ز▪

 ناا تولد طاقة متجددة إلنتاج الايدرو يخ األخضر واألمونيا الخضراء، فمإلر سوقًا واعدة مخ  

.زب تإلبا قوة عالمية ف  سلسلة قيمة الطاقة الخضراء

مليارات دوالر8اتفاق مصري هندي ا امة مصنع للريدروَيو األخرر بل 

، والمدعنتتتوب (The Economic Times" )ذا  يكونوميتتت  تتتتايمز"تنتتتاول المقتتتال المنشتتتور بإلتتتحيفة 
ال نووود ومصووور توقعوووان موووذكر  تفووواهم إل شوووا  مصووونم هيووودرو يص يخ ووور باسوووتثمارات"بتتتت
زلتـ طتخ متخ الايتدرو يخ األخضتر 220لتإلل الطاقة اإل مالية للمشروع  لتب ث "مليارات دوالر8

.سنويًّا
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يل  طص مص ال يدرو يص اخخ ر سينتجا المصنم الجديد سنويًّا 220

زلتتـ طتتخ متتخ 20فتت  المرحلتتة التجريبيتتة، ستتيتم  نتتتاج ستتيتم تنفيتتذ المشتتروع علتتب عتتدة مراحتتل؛▪

ميجتاوات 570ميجتاوات، متزود بتت150الايدرو يخ األخضر ستنويًا، متخ ختالل محلتل كاربتائ  ستعة 

.  زلـ طخ مخ األمونيا الخضراء سنويًّا100مخ الطاقة المتجددة، إلنتاج 

زلـ طخ سنويًا مخ الايدرو يخ األخضر متخ ختالل 200وف  المرحلة األولب، سيتم التوسث إلنتاج ▪

 يجتتاوات متتخ الطاقتتة المتجتتددة إلنتتتاج 5.68 يجتتاوات، متتزودة بتتت 1.5قتتدرة محلتتل كاربتتائ  تبلتتغ 

زلتـ 220مليوب طخ مخ األمونيا الخضتراء ستنويًا، وبتذل  تإلتل الطاقتة اإل ماليتة للمشتروع  لتب 

.طخ مخ الايدرو يخ األخضر سنويًّا

د ، وزيتتر الكاربتتاء والطاقتتة المتجتتددة المإلتتري، زنتته ستتيتم تحديتت"محمتتد  تتاكر"ومتتخ  انبتته، زوذتتا ▪

ات ، وفقًتا للقواعتد واإل تراء"اي تة الطاقتة الجديتدة والمتجتددة"مواقث الطاقة المتجددة مخ قِبتل 

وطنيتة، واللوائا المعمول باا، وسيتم نقل كميتات الطاقتة المنتجتة متخ ختالل  تبكة الكاربتاء ال

.الت  تديراا الشركة المإلرية لنقل الكارباء

اتود التت  ، رئيس الاي ة العامتة للمنطقتة افقتإلتادية لقنتاة الستويس،  لتب الج"يحيب زك "وز ار ▪

تبتتذلاا الاي تتة متتث  ميتتث الجاتتات الحكوميتتة المعنيتتة متتخ ز تتل التحتتول  لتتب افقتإلتتاد األخضتتر ،

. وخاصة مشروع  الايدرو يخ األخضر واألمونيا الخضراء، وتوطيخ اذ  الإلناعات ف  مإلر

وز تتار  لتتب متتذكرات التفتتاام الموقعتتة متتث الشتتركات والتحالفتتات العالميتتة إلنشتتاء مشتتروعات▪

زب  الوقتتود األخضتتر ألغتتراه التإلتتدير، وتقتتديم ختتدمات  متتداد الوقتتود النظيتتـ للستتفخ، مضتتيفًا

المنطقتتتة افقتإلتتتادية لقنتتتاة الستتتويس تستتتعب  لتتتب التعتتتاوب متتتث الجانتتتل الانتتتدي فتتت  مجتتتال 

رات الايدرو يخ األخضر، وقد زحرزت تقدمًا كبيرًا ف  اذا المجال مخ ختالل التوقيتث علتب عتدة متذك

، فتت  (COP27" )27كتتو  "تفتتاام ، ومتتخ المتوقتتث زب يتتدخل بعضتتاا حيتتز التنفيتتذ ختتالل قمتتة المنتتا  

". ر  الشيه"نوفمبر المقبل، الت  ستدقا  ف  

راكة ، التتتترئيس التنفيتتتذي للإلتتتندوق الستتتيادي المإلتتتري، زب الشتتتت"زيمتتتخ ستتتليماب"ختامًتتتا، صتتتر ح ▪

مثل اتذ  المإلرية الاندية تعكس ااتما  المطوريخ العالمييخ المتخإلإليخ ف  افستثمار ف 

المشتتتتروعات؛ حيتتتتث يختتتتتاروب مإلتتتتر كو اتتتتة لالستتتتتثمار فتتتت  اتتتتذا المجتتتتال، نظتتتترًا لموقعاتتتتا 

قتة الخضتراء، افستراتيج ، وموارد الطاقة المتجددة الت  تمكناا مخ زب تإلبا مركزًا  قليميًا للطا

درو يخ مضتتيفًا زب  ذلتت  المشتتروع يتت ت  ذتتمخ المحفظتتة افستتتثمارية للإلتتندوق فتت  مجتتال الايتت

دية األخضر، كما او مخطط ف   طتار التعتاوب المشتترك بتيخ وزارة الكاربتاء، والمنطقتة افقتإلتا

.لقناة السويس، وصندوق مإلر السيادي

Source: Chaudhury, D. “India and Egypt sign MoU to set up a green hydrogen plant with investments of $8 billion.” The Economic 
Times, July 28, 2022.
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إط ق طالرات مالية م تدامة بيئي ا

زولالتتت  تعمتتل بالكاربتتاء بالكامتتل والتتت  تاتتدع  لتتب استتتبدال ( seaglider)الطتتائرة المائيتتة تدعتتد▪

ة  ديتدة متخ ف تحيتث تعتبتر ؛ وذل  وفقًا لمطورياتا األمتريكييخ؛طائرة تجارية مستدامة بالعب ارات

ا عتتال  المركبتتات التتت  تعمتتل علتتب ستتد الفجتتوة بتتيخ العب تتارات والطتتائرات، ممتتا يتتوفر نقلًتتا ستتاحليًّ

.  السرعة بدوب انبعا ات

، التتترئيس التنفيتتتذي والمنستتتس (Billy Thalheimer" )بيلتتت   الاتتتايمر"فتتت  اتتتذا الستتتياق، صتتترح ▪

–المشارك لشركة  (Regional Electric Ground Effect Nautical Transport, REGENT) المدإلتنعة

. عبارة عخ قوار  تدحل  وتعمل بالكارباء بالكامل( seaglider)، ب ب طائرة -للطائرة

قتل فت  وطبقًا لته، فات  تتوفر النقتل متخ رصتيـ  لتب رصتيـ، والنقتل فتوق المتاء، باإلذتافة  لتب الن▪

د تدعتكمتا باستتخدا  تقنيتة بطاريتات الجيتل الحتال ،( كتم290)ميلًتا 180نطاقات  قليمية تإلل  لب 

. وسيلة نقل  قليمية عالية السرعة ومنخفضة التكلفة ومستدامة تمامًا

ارات؟ هل يمكو للطائرات الكرربائية أن تص   بديًلا مستداًما لل ع ق

 Regional Electric Ground Effect Nautical)العللرض التللالي تجربللة شللركةيسللتعرض
Transport, REGENT)كاملل األمريكية  والتي  امف بإط ق طائرة مائية تعمل بالكرربلاء بال

ارات المائية  لنقلمو خ لرا وهدفف . 2025بحلول عا  الركا  إلص اتت دال الع ق
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تعمتتل الطتتائرة علتتب تستتخير الاتتواء النتتات  عتتخ الطيتتراب داختتل  ناحياتتا متتخ ستتطا األمتتواج، مثتتل ▪

اتتا طيتتور البجتتث زو العديتتد متتخ طيتتور النتتور ؛ ممتتا يمتتنا المركبتتة الستترعة العاليتتة التتت  تمتتتاز ب

.الطائرات بتكلفة تشغيل منخفضة

تعتبتتتتتتر زستتتتتترع متتتتتتخ "زناتتتتتتا"تالاتتتتتتايمر"كمتتتتتتا زناتتتتتتا تتميتتتتتتز بالستتتتتترعة العاليتتتتتتة؛ حيتتتتتتث زوذتتتتتتا ▪

زناتتا كمتا. تكلفتتة الطتائرةنإلتـتمثتلمترات متخ العبّتتارات األختر ، ومتث ذلتت  فتكلفتاتا10 لتب 6

ذتافة تتفوق علب الطائرات والعب ارات فت  الوقتت التالز  لالنتقتال متخ و اتة  لتب و اتة زختر ، باإل

. لب زناا تزيل افنبعا ات تمامًا

عص القالرات والمركبات اخخرف؟ ( seaglider)كي  تختل  طالر  

عتتخ الطتتائرات األرذتتية األختتر  بستتبل استتتخداماا للقتتوار  المائيتتة، والتتدفث( (seagliderتختلتتـ ▪

خ وتعمتتل اتتذ  الميتتزات معًتتا علتتب تمكتتي. الكاربتتائ  المتتوزع، والتتتحكم فتت  الطيتتراب عبتتر األستتالك

.عمليات الميناء ايمخ وزيادة تحمل األمواج، باإلذافة  لب توفير تجربة مريحة للركا 

تمنحنتتا اتتذ  القتتوار  المائيتتة اتتذ  الدر تتة العاليتتة متتخ تحمتتل األمتتواج، والتتت "":  الاتتايمر"وزوذتتا ▪

ر ، واتو متا يمثتل فت  األستا  حجتم  عإلتاالمتوان تإلل حتب خمسة زقدا  مخ تحمل األمواج ف  

".  الموان ف  معظم 

الحديثتة وتجدر اإل ارة،  لب زنه تم بناء اذ  الطائرات وفقًا لمعايير السالمة مثل  ميث الطتائرات▪

  والمراكتتتل المائيتتتة، وستتتيتم تنظيماتتتا كمركبتتتات بحريتتتة متتتث طيتتتاريخ يتتتتم تجنيتتتدام متتتخ قطتتتاع

. الطيراب والمالحة

باستتتتخدا  تقنيتتتة ( كيلتتتومترًا290)ميلًتتتا 180اتإلتتتالًا، ستتتتدحل  الطتتتائرة فتتت  مستتتارات تإلتتتل  لتتتب ▪

باستتتخدا  بطاريتتات الجيتتل ( كيلتتومترات805)ميتتل 500البطاريتتات الحاليتتة ومستتارات تإلتتل  لتتب 

.التال ، كل ذل  عبر البنية التحتية الحالية لرسو السفخ، وفقًا للشركة

خ  زء مام مخ طرح اذا النمط الجديد مخ النقل ف  السوق ليس فقتط بيتث المركبتات، ولكتخ مت▪

حخ مو تودة، ز ل بناء نظا  بي   مستدا ، والت كد مخ زب  األرصفة  اازة، وزب البنية التحتيتة للشت

. وزب المشغليخ زنفسام لديام التمويل لشراء اذ  المركبات وت  يراا

طتائرة متخ اتذ  الطتائرات 400بت ب لتديام بالفعتل طلبيتات لمتا يقتر  متخ "  الاتايمر"ختامًا، ز ار ▪

ويتوقعتتتوب زب يحمتتتل طتتتراز ( مليتتتارات يتتتورو6.8)مليتتتارات دوفر زمريكتتت  7تبلتتتغ قيمتاتتتا نحتتتو 

(Viceroy)  2025مقعدًا الركا  بحلول عا  12األول مخ الطائرة والمكوب مخ .

Sources: euro news. “Could this water-skimming electric 'seaglider' be a carbon-free alternative to ferries?”. August 1, 2022. 
https://bit.ly/3deQLvi
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م تقب  يوروبا للوصول إلى حياد الكربون: ال كك الحديدية

ربتتوب السياستة األوروبيتوب علتتب اتدفام المعلتخ المتمثتل فتت  الوصتول  لتب حيتاد الكيركتز صتانعو▪

حيتتتثويتتترااخ الكثيتتتروب علتتتب الستتتك  الحديديتتتة باعتباراتتتا زداة لتحقيتتت  ذلتتت ؛. 2050بحلتتول عتتتا  

.  قطاع القطارات سياسات خضراء مثيرة ل عجا ، مقارنة بوسائط النقل األخر يعتمد 

نحتو ربتتث والتتت  تمثتل-وفت  اتذا الإلتدد،  ذا كانتتت زوروبتا تريتد خفتتا افنبعا تات المتعلقتة بالنقتل ▪

عته فت  فانتاك طريت  طويتل لتقط-  مال  انبعا ات غازات افحتبا  الحراري ف  افتحاد األوروب 

للقتارة فعلب الرغم مخ الخبرة العميقتة. تشجيث الركا  والشحخ للتحول  لب استخدا  القطارات

فقتط % 11فقتط متخ الركتا  و % 7ف  اذا القطاع و بكات السك  الحديدية المتقدمة، فإب نحو 

. مخ البضائث يسافروب بالسك  الحديدية

يط متخ يمكخ زب يدعز  ذل   لتب حقيقتة زب  الستك  الحديديتة فت  زوروبتا ليستت زكثتر متخ مجترد خلت▪

ية الشتاملة األنظمة الوطنية المختلفة الت  لم تشاد سو  القليتل متخ افاتمتا  فت  افستتراتيج

. علب مستو  زوروبا

مستق ل السفر في أوروبا: القطار فائق السرعة

ة عاليلة خللق شل كة  طلارات أوروبيلة واحلدالتي ت ذلرا أوروبا ليكشف العرض التالي الجرود
المفوضلللية "تخطلللط حيلللث السلللرعة  لنقلللل ال رلللائع واألشلللخاح ملللو َميلللع أنحلللاء القلللارة؛

ومرلاعفترا 2030لمرلاعفة حركلة السلكك الحديديلة عاليلة السلرعة بحللول علا  " األوروبية
. 2050ت و مرات بحلول عا  
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 بكة سكة حديد يوروبية واحد 

رغم متخ ، علتب الت"بتاريس"زو " بروكستل"و" بترليخ"ف تو د حاليًا خدمات قطتارات مبا ترة تتربط بتيخ ▪

، 2023فت  ناايتة عتا  TGV Paris-Berlin)"  )بتاريس-بترليخ ڤت ت   ت  "زنه مخ المقرر  طالق قطار 

.  ومخ المتوقث زب تستغرق الرحلة سبث ساعات

تغيتترت األولويتتات وزصتتبحت انتتاك رغبتتة ،"19-كوفيتتد"ومتتث ذلتت ، فإنتته فتت  زعقتتا  تفشتت   ائحتتة ▪

" المفوذتتتية األوروبيتتتة"حقيقيتتتة وزختتتم سياستتت  لتغييتتتر اتتتذا الوذتتتث وتستتتريعه؛ حيتتتث تخطتتتط 

، ومضتتاعفتاا  تتالث متترات 2030لمضتتاعفة حركتتة الستتك  الحديديتتة عاليتتة الستترعة بحلتتول عتتا  

عتخ خطتة عمتل تتضتمخ قطتارات زسترع، 2021كشتفت فت  ديستمبر ، وسب  زب2050بحلول عا  

.وزنظمة تذاكر زبسط، ودعم الرحالت عبر الحدود

 راكة  ديدة بيخ القطاعيخ العا  والخاص ف  قطتاع الستك  -( Shift2Rail)ومخ  انباا، تادع ▪

Single European Railway Area, SERA)) لب  نشاء منطقة ستكة حديتد زوروبيتة واحتدة -الحديدية

بكة السك  فكرة مإلممة؛ لتمكيخ التنقل السلس عبر الحدود ف  القارة وتبسيط  تدعدوالت 

. الحديدية

بضترورة ( "(Shift2Railالمتدير التنفيتذي لشتركة (  Carlo Borghini" )كتارلو بتور ين "اذا، وقد صترح ▪

ائث الت كد مخ و ود  بكة قطارات زوروبية واحدة؛ مما يعنت  زب اتدفنا فت  الناايتة اتو نقتل البضت

 ء ف  الوقت نفسه، نحتتاج  لتب ذتماب الشت"وزذاع ". مخ  انل واحد مخ القارة  لب الجانل ايخر

ل نفسه للراكل، مخ ز تل ذتماب زب زي مشتغل قطتار، وزي  تركة ستك  حديديتة يمكناتا تشتغي

القطتتتارات فتتت  كتتتل  تتتزء متتتخ زوروبتتتا دوب الحا تتتة  لتتتب   تتتراء تغييتتترات علتتتب المواقتتتث، والعربتتتات، 

".والسلطات ونظا  اإل ارات

مليتتار يتتورو متتخ التمويتتل للمستتاعدة فتت  دفتتث 1علتتب نحتتو (Shift2rail)عتتالوة علتتب ذلتت ، تعتمتتد ▪

عفة خفتتا تكلفتتة دورة حيتتاة نظتتا  الستتك  الحديديتتة، ومضتتا: افبتكتتار نحتتو  ال تتة زاتتداع محتتددة

اليتة، ستيكوب  لتب زنته فت  المرحلتة الت" بتور ين "وز ار . السعة الحالية، وتقليل الت خير ف  الشبكة

زذتتاع و. األمتتر متروكًتتا للتتدول األعضتتاء فتختتاذ قتترار بشتت ب الحلتتول التقنيتتة التتت  يريتتدوب تمويلاتتا

تثمار فتت  وافستت: تتمثتل الخطتتوة التاليتتة فتت   لتتل ابتكتتارات زبحتاث الستتك  الحديديتتة  لتتب الستتوق"

".الحلول التكنولو ية الت  يجل نشراا

فت  ختامًا،  ذا كاب اناك   ء يمكتخ زب يجتذ  الركتا   لتب القطتارات، فمتخ المحتمتل زنته يتمثتل▪

 تركات مثتل، وتعمل. تقليل زوقات السفر بشكل كبير بيخ المدب األوروبية الكبر  دوب انبعا ات

فتت   ستتبانيا علتتب تحقيتت  ذلتت  متتخ ختتالل (Zeleros)" زيليتترو "فتت  بولنتتدا و (Nevomo)"نيفومتتو"

.  قابل للتطوير(Hyperloop)" اايبرلو "تطوير نظا  قطار مغناطيس  عال  التقنية ونظا  

Sources: Chúláin, A. “Paris to Berlin in an hour: Welcome to the future of high-speed rail travel in Europe”. Euro news. July 30, 2022. 
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بر امج واعد للق ا  على البقالة": ضمان االتحاد اخوروبح للشبا "

. عامًتتا ستد  الستتكاب29و15، التتذيخ تتتراوح زعمتتارام بتيخ "افتحتتاد األوروبت "يشتكل الشتتبا  فت  ▪

، وغالبتا متا كتانوا "19-كوفيتد"وقد كانوا متخ بتيخ الف تات األكثتر تضتررًا متخ اي تار افقتإلتادية لجائحتة 

.  زول مخ يفقدوب وظائفام زو يشادوب انخفاذًا ف  الدخل

، مقارنتة2022فت  فبرايتر % 14حيتث بلغتت وعلب الرغم مخ زب  بطالة الشبا  آخذة فت  افنخفتاه؛▪

، فتتال يتتزال الشتتبا  زكثتتر عرذتتة للبطالتتة بمقتتدار الضتتعـ، 2021فتت  الربتتث األول متتخ عتتا  % 18.2بتتت 

%.6.2مقارنة بباق  السكاب ف  سخ العمل؛ حيث يبلغ المتوسط 

يم زو ليستتوا فتت  التعلتت" افتحتتاد األوروبتت "وفتت  اتتذا الإلتتدد، فتتإب واحتتدًا متتخ كتتل  مانيتتة  تتبا  فتت  ▪

وللمساعدة ف    راك انفء الشتبا  فت  (. NEETs)وتدعرع اذ  الف ة باسم . العمل زو التدريل

فرصتة لجميتث ( EU’s Youth Guarantee" )ذتماب افتحتاد األوروبت  للشتبا "العمتل، يتتيا برنتام  

عامًتا والتذيخ يقومتوب بالتستجيل فت  البرنتام ، لتلقت  عتره30الشبا  التذيخ تقتل زعمتارام عتخ 

.لوظيفة زو تدريل مان  زو تعليم ف  غضوب زربعة ز ار

 ا أداة أوروبا للتغلب علص بطالة الش: برامي التوظيف الم  تكرة

عللص لمسلاعدة الشل ا  فلي العثلورَرود الحد ملو ال طاللة فلي أوروبلا يوض  العرض التالي 
برنلللامي وظلللائف وتلللدري ات مرنيلللة وتعلللليم  وخاصلللة أولللللك المرمشللليو؛ وذللللك ملللو خللل ل 

".ضمان االتحاد األوروبي للش ا "
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مالييخ  تا  3، تلقب زكثر مخ 2013ف  عا  " ذماب افتحاد األوروب  للشبا "ومنذ اعتماد برنام  ▪

وز تار . علتب وظيفتة زو تتدريلمليوب  خص للحإلول 36زكثر مخ مساعدة عرذًا سنويًا، وتمت

، (Nicolas Schmit)“ تميتنيكتوف  "مفتوه افتحتاد األوروبت  للوظتائـ والحقتتوق اف تماعيتة، 

.  د لب زنه عندما تنفذ الدول اذا البرنام  بشكل  يد، يمكخ زب يكوب لاا نتائ  طويلة األم

  متخ عند النظتر  لتب نتتائ  البرنتام  بعتد عتاميخ متخ تنفيتذ ، فتإب متا يقتر": " ميت"زذاع كذل  ▪

  لتتذل. نإلتتـ الشتتبا  متتا زالتتوا يعملتتوب فتت  وظيفتتة زو يواصتتلوب تتتدريبام زو تعلتتيمام المانتت 

لشتبا  زقول بشتكل عتا ،  ذا تتم التنفيتذ بشتكل  يتد، فستيكوب برنتام  ذتماب افتحتاد األوروبت  ل

". زداة قوية ومفيدة للغاية

مشروم يوروبح  ديد للق ا  على البقالة ": يلما"

ا  فتتت  متتتنا الشتتتب" ذتتتماب افتحتتتاد األوربتتت  للشتتتبا "تتمثتتل  حتتتد  طتتترق المستتتاعدة فتتت  تنفيتتتذ ▪

باإلذتتافة  لتتب. المامشتتيخ فرصتتة فكتستتا  ماتتارات و قتتة  ديتتدة متتخ ختتالل العمتتل فتت  الختتارج

 ,Aim, Learn, Master)والتتت  تعنتت ،(ALMA)" زلمتتا"ذلتت ، ستتيتم تقتتديم مبتتادرة  ديتتدة تدستتمب 

Achieve)  واتتتب . 2022وستتتيتم  طالقاتتتا متتتخ ختتتالل افتحتتتاد األوروبتتت  فتتت  وقتتتت فحتتت  متتتخ عتتتا

والتت  استتطاعت بميزانيتة (. (TLN Mobilityمدستوحاة مخ مبادرة زوروبيتة زصتغر مو تودة تدستمب 

7000دعتم نحتو -مناا ي ت  متخ الإلتندوق اف تمتاع  األوروبت % 70–مليوب يورو 100  مالية تبلغ 

.   ا  محروميخ مخ العثور علب عمل

اا التت   لب تزويد الشبا  المحروميخ بتالفرص نفست" زلما"اذا، ويادع المشروع األوروب  الجديد ▪

اتذا يعطت   تي ًا واحتدًا يحتا ته ": " تميت"وف  اذا السياق، صرح (. TLN Mobility)يمنحاا لام 

ديتدة ستيتم متنحام فرصتة  ": " تميت"وزذتاع ". انفء الشبا  تمامًا، واو الثقة فت  زنفستام

واتتتذا، علتتتب متتتا زعتقتتتد، متتتا يمكتتتخ زب يستتتاعد اتتتنفء . فكتشتتتاع  تتت ء متتتا وليإلتتتبحوا مستتتتقليخ

".مستقرةالشبا  بعد ذل  ف  بناء حياتام الخاصة، وبناء مستقبل مان ، والدخول ف  وظيفة

منتتد  الشتبا  "مسنول السياسة ف  ( Manon Deshayes" )مانوب ديشايس"ومخ  انبه، صرح ▪

ب تجربة رائعتة حقًتا للشتبا ، ويمكتخ ز" زلما"، يمكخ زب تكوب (European Youth Forum" )األوروب 

لاتتنفء تكتتوب ميتتزة حقيقيتتة، ولكتتخ ينبغتت  زب تتت ت  متتث ذتتمانات زساستتية تتمثتتل فتت ؛ و تتود راتتتل

يمتتة الشتتبا ، والوصتتول  لتتب الحمايتتة اف تماعيتتة، و ذا لتتم يكتتخ ذلتت  مضتتمونًا، فلتتخ تكتتوب ذات ق

."  مضافة للشبا 

م ستيتم دفتث ز تر  بالفعتل، وزذتاع زنات" زلمتا"ب ب زي  ا  يعمل كجزء متخ "  ميت"ختامًا، نو  ▪

يتتتة ؛ حيتتتث تتتتتولب الإلتتتنادي  األوروب-ذتتتماب ا تمتتتاع -سيحإلتتتلوب زيضًتتتا علتتتب حمايتتتة ا تماعيتتتة 

. للضماب اف تماع  المسنولية عنه

Sources: Lloyd, N. F, Gauret. “Could Erasmus-style work placements help solve youth unemployment?”. Euro news. April 22, 2022. 



تللة  اال تصللاد  والسيا: يتنللاول هللذا القسللم أهللم المفللاهيم التنمويللة فللي مختلللف المجللاالت؛ مثللل

.واادارة  والتكنولوَيا  وغيرها

مفاهيم تنموية



ي ر لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المص

"المنا صة"

2022يوليو 31–( 26)العدد -الثالثة السنة -مقتطفات تنموية 

"التفريل اللاهر"
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 بذ  عص المف و 

 لب العملية التت  تقتو  بمو باتا الحكومتات والمنسستات( Tender" )المناقإلات"عادة ما تدشير ▪

. ددالمالية بدعوة عطاءات للمشروعات الكبيرة التت  يجتل تقتديماا فت  غضتوب موعتد ناتائ  محت

ر ويدشتتير عتتره المناقإلتتة  لتتب استتتدراج عتتا  لجميتتث المستتااميخ لطتترح زستتامام للبيتتث بستتع

. محدد خالل فترة زمنية معينة

يتد فاو دعوة رسمية ومنظمة للمتورديخ لتقتديم عطتاءات تنافستية لتور(  (RFTزما طلل العطاء▪

د  ويدشتتير مإلتتطلا العطتتاء زيضًتتا  لتتب العمليتتة التتت  يقتت. المتتواد الختتا  زو المنتجتتات زو الختتدمات

.المسااموب بمو باا زوراقام المالية استجابةً لعره افستحواذ

يتتة متتخ ختتالل عملالكبيتترة األوراق الماليتتة الحكوميتتة وعتتادة متتا يشتتتري مستتتثمروب المنسستتات ▪

.سيةمناقإلة تنافسية، بينما يشترياا صغار المستثمريخ عبر عملية مناقإلة غير تناف

"المنا صة"

واتتتو دعتتتوة لتقتتتديم عطتتتاء ( Tender" )العقوووا  يو المناقصوووة"يتنتتتاول العتتتره التتتتال  مفاتتتو  
دد لمشروع زو قبول عره رسم  مثل عطاء افستحواذ، موذحًا آليات عمله، وزنواعه، وكذل  عت

.مخ األمثلة المتعلقة به



44

ملركلز اللملعلللومات ودعلم اتلخلاذ اللقلرار اللتلابلع للملجلللس اللوزراء اللملصلري

 لية عم  المناقصات

إلتة بالنسبة للمشروعات زو المشتريات، فعادة متا يكتوب لتد  معظتم المنسستات عمليتة مناق▪

مخ زب محتتددة  يتتدًا، باإلذتتافة  لتتب عمليتتات تحكتتم فتتتا وتقيتتيم واختيتتار البتتائعيخ، األمتتر التتذي يضتت

حواذ، وعنتدما يتعلت  األمتر بعتروه المناقإلتات لمحتاوفت افستت. عملية افختيار عادلة و تفافة

فتتإب  تتروط العتتره تكتتوب متتذكورة بوذتتوح وتتضتتمخ ستتعر الشتتراء وعتتدد األستتام المطلوبتتة 

.والموعد الناائ  للرد

خ كذل  تتوافر خدمات المناقإلات لمقدم  العطاءات المحتمليخ وتشتمل مجموعتة واستعة مت▪

المناقإلتتات متتخ مإلتتادر خاصتتة وعامتتة، وتشتتمل اتتذ  الختتدمات صتتياغة العطتتاءات المناستتبة، 

. ول باتتاوتنستتي  العمليتتة لضتتماب الوفتتاء بالمواعيتتد الناائيتتة، وذتتماب افمتثتتال للقتتوانيخ المعمتت

  تتتيا وف  القطاع الخاص، يدشار  لب طلبات المناقإلات علب زناتا طلبتات تقتديم العتروه، والتت

.لمقدم  العطاءات المحتمليخ افستجابة لالحتيا ات المحددة للمدإلدر

العقا  التناف ح 

تستتخدماما يدشير مإلطلا العطاء التنافس  والعطاء غير التنافس   لتب طتريقتيخ مختلفتتيخ▪

، تبيتتث الحكومتتات لبيتتث األوراق الماليتتة الحكوميتتة؛ حيتتث نجتتد زنتته فتت  الوفيتتات المتحتتدة األمريكيتتة

.  للمساعدة ف  تمويل عمليات الحكومة-مثل السندات واألذوب -الحكومة سندات الخزانة 

ء والتجتتار ويعتبتتر المستتتثمروب األفتتراد والبنتتوك التجاريتتة والشتتركات وصتتنادي  التقاعتتد والوستتطا▪

وراق متتخ المشتتتريخ النمتتوذ ييخ لتت وراق الماليتتة الحكوميتتة، وفتت  مقابتتل افستتتثمار فتت  اتتذ  األ

ذتافة المالية، سيحإلل المشتروب علب وعتد متخ الحكومتة بالستداد الكامتل عنتد افستتحقاق باإل

. لب دفث فائدة محددة

ل متتخ ختتال-وانتتاك طريقتتتاب يمكتتخ للمستتتثمريخ متتخ خاللامتتا  تتراء األوراق الماليتتة الحكوميتتة ▪

  فالعطتتتاء التنافستت  اتتو عمليتتة تقتتديم العطتتاءات التتتت. عطتتاء تنافستت  وعطتتاء غيتتر تنافستت 

ا، متخ ختالل يشتري فياا كبار المستتثمريخ المنسستييخ األوراق الماليتة الحكوميتة الإلتادرة حتديثً

ستعر التنافس مث بعضام البعا لشراء األوراق المالية ف  مزاد، والمستثمر الذي يقد  زعلتب

.  سيفوز بالمزاد ويمكنه  راء الورقة المالية بسعر العره

ل كتتذل  يشتتتري المستتتثمروب األصتتغر متتخ غيتتر المنسستتات األوراق الماليتتة الحكوميتتة متتخ ختتال▪

عمليتتتة عطتتتاء غيتتتر تنافستتت ، ويتتتتم تحديتتتد ستتتعر اتتتذ  األوراق الماليتتتة متتتخ قبتتتل المستتتتثمريخ 

.  المنسسييخ الكبار خالل العطاء التنافس 

Source: Kenton,  W. “Tender.”, investopedia, July 04, 2022. 
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 بذ  عص المف و 

لقيتتا  نظريتتة التفضتتيل الظتتاار ب نمتتاط استتتاالك الفتترد؛ والتتت  تنكتتد زب زفضتتل طريقتتةتتترتبط▪

تال ، فات  تتنص علتب زب ستلوك المست،تفضيالت المستالكيخ ات  مراقبتة ستلوكام الشترائ 

. ذا ظل دخله وسعر العنإلر  ابتًا ، او زفضل من ر علب تفضيالتام

روب فتت  ستتيفكيفتتتره زستتلو  التفضتتيل الظتتاار زب المستتتالكيخ عقالنيتتوب، بمعنتتب آختتر، زناتتم▪

ارًا ونظتترًا ألب المستتتال  يختتتار خيتتمجموعتتة متتخ البتتدائل قبتتل اتختتاذ قتترار الشتتراء األفضتتل لاتتم،

.واحدًا مخ المجموعة، يجل زب يكوب اذا الخيار او المفضل

فتت  ذتتوء يتتتيا التفضتتيل الظتتاار مجتتاف لتغيتتر الخيتتار المفضتتل وفقًتتا لقيتتود الستتعر والميزانيتتة، ف▪

طالمتتا زب اتتذ  الحزمتتة-"المفضتتلة"الحزمتتة -ميزانيتتة المستتتال ، ستتيختار نفتتس حزمتتة الستتلث 

ل  لتب حزمتة زما  ذا زصبحت الحزمة التفضيلية بااظة الثمخ، فسيتحو. ف تزال ف  متناول الجميث

.سلث زقل تكلفة وزقل تفضيلًا

التفريل اللاهر

واتتتو زستتتلو  ؛(Revealed Preference)" التف وووي  الهووواهر"يتنتتتاول العتتتره التتتتال  مفاتتتو  
ا  بتتتول ستتت"لتحليتتتل الخيتتتارات التتتت  يتختتتذاا المستتتتالكوب، قتتتا  بوذتتتعه افقتإلتتتادي األمريكتتت  

.1938عا  " ويلسوب
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ريمتت  ي"اتتدفت اتتذ  النظريتتة فتت  البدايتتة  لتتب التوستتث فتت  نظريتتة المنفعتتة الحديتتة التتت  صتتاغاا ▪

" ا  ويلستوبس"؛ نتيجة الإلعوبة ف  تحديد المنفعة زو افستمتاع بسلعة ما ، لذل   رع "بينثا 

ومنتتذ ذلتت  الحتتيخ، تتتم توستتيث نظريتتة متتخ قبتتل عتتدد متتخ. فتت  البحتتث عتتخ طريقتتة للقيتتا  بتتذل 

وفير طريقتتة فتت  تتتحيتتث تدستتام زال زستتلوبًا رئيسًتتا لتحديتتد ستتلوك افستتتاالك؛تتتوف افقتإلتتادييخ 

.لتحليل اختيار المستال  تجريبيا

"التف ي  الهاهر"مبادئ 

ينكد اذا المبدز زب المستال   ذا قا  بشراء منتت  زو خدمتة بتدلًا متخ(: (WARPالمبدي ال عي  ▪

تر  كمتتا يدشتتير  لتتب زب المستتتال   ذا ا تت. منتتت  زو خدمتتة زختتر ، فستتيقو  دائمًتتا بتتنفس افختيتتار

وفر راحتة زكبتر، شتري زبدًا منتجًا زو عالمة تجارية مختلفة ما لم تكخ زرخص، زو تتيمنتجًا معينًا، فلخ 

ه زي زب المستتتال  يشتتتري متتا يفضتتل،(زي متتا لتتم تتتوفر المزيتتد متتخ الفوائتتد)زو ذات  تتودة زفضتتل 

.وستكوب اختياراته دائمًا متسقة

زنته فت  عتالم ف يو تد فيته ستو   لتبيدشتير اتذا المبتدز(: SARP)المبدي القوي للتف وي  الهواهر ▪

.متكاف ةسلعتيخ لالختيار بيناما، عالم  نائ  األبعاد، فاإل راءات القوية والضعيفة ستكوب

يتنتتتاول اتتتذا المبتتتدز، الحالتتتة التتتت  يحإلتتتل فياتتتا (: (GARPالمبووودي المعموووم للتف وووي  الهووواهر ▪

تفادة المستال ، بالنسبة لمستو  معيخ مخ الدخل زو السعر، علب نفتس المستتو  متخ افست

وبعبارة زخر ، فإب اتذا المبتدز ي ختذ فت  الحستباب عتد  و تود. مخ زكثر مخ حزمة استاالك واحدة

.حزمة فريدة تزيد مخ المنفعة

"التف ي  الهاهر"ا تقادات 

ات، علتتتب كثيتتتر متتتخ اففتراذتتتفعتماداتتتا التفضتتتيل الظتتتاار؛نظريتتتةينتقتتتد بعتتتا افقتإلتتتادييخ ▪

تتتة بمتترور كيتتـ يمكتتخ الت كتتد متتخ زب تفضتتيالت المستتتال  تظتتل  اب:ويطرحتتوب زستت لة متتخ قبيتتل

فت  تفضيل المستتال الوقت؟ زليس مخ الممكخ زب يكشـ   راء ف  وقت معيخ عخ  زء مخ

راء، واختتار ذل  الوقت فقط؟ علب سبيل المثال،  ذا كانت اناك برتقالة وتفاحتة فقتط متاحتة للشت

.المستال  تفاحة، فيمكننا القول بالت كيد زب التفاحة مفضلة عخ البرتقال

فت  فختر،ف يو د دليل يدعم اففتراه القائل ب ب التفضيل يظل دوب تغيير مخ وقت  لتب آواكذا، ▪

وعتتة العتتالم الحقيقتت ، انتتاك كثيتتر متتخ الخيتتارات البديلتتة، ومتتخ المستتتحيل تحديتتد المنتتت  زو مجم

.المنتجات زو الخيارات السلوكية الت  تم رفضاا بدلًا مخ  راء تفاحة

Source: Kenton. W, Revealed Preference, Investopedia, Nov 27, 2020.



ختصللللًرا ألهللللم الكتللللب الشللللريرة التللللي حليللللف باهتمللللا  ال للللاحثيو يتنللللاول هللللذا القسللللم عرًضللللا م 

.والمتخصصيو في العديد مو المجاالت

عروض كتب



ي ر لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المص

اك إدر : اابحللار فللي تقافللات الشللركات الدوليللة
القيم مو منلور الموظف

ز تجلاو: دخول وخروج العصابة فلي كيلب تلاون
ريقياالشوارع في المدينة األكثر دموية في إف

2022يوليو 31–( 26)العدد -الثالثة السنة -مقتطفات تنموية 
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يطتتتترح الكتتتتتا  قضتتتتية العالقتتتتة بتتتتيخ المقتتتتر ▪

التتتتتترئيس للشتتتتتتركات متعتتتتتتددة الجنستتتتتتيات 

وفروعاتتتتتتا حتتتتتتول العتتتتتتالم، ويبحتتتتتتث كيفيتتتتتتة 

المواءمتتتتة بتتتتيخ قتتتتيم الشتتتتركات وافختتتتتالع 

ام الثقتتتاف  للمتتتوظفيخ المحللتتتيخ؛ بمتتتا يدستتت

تمر فتتت  استتتتجابتام بفعاليتتتة للتطتتتور المستتت

وذلت –ف  العمل، ومخ  م ريادة المنسسة 

ميرستتتت "متتتتخ ختتتتالل دراستتتتة حالتتتتة  تتتتركة 

الدنماركيتتتتتتتتة للشتتتتتتتتحخ البحتتتتتتتتري " ستتتتتتتتيالند

(Maersk A/S).

يوذتتتتتتا الكتتتتتتتا  زب دراستتتتتتة بي تتتتتتة العمتتتتتتل ▪

  فاتتم ستتام فتتتدالتنظيميتتة وكيفيتتة ت  يراتتا، 

وعلتب التترغم متخ ميتتل.ستلوكيات المتتوظفيخ

الشتتتركات العريقتتتة  لتتتب الحفتتتاى علتتتب ايكتتتل

ا  مستقر؛ فإناتا قتد تكتوب مدفوعتة  لتب القيت

طور بتغييتتترات تنظيميتتتة لعتتتدة زستتتبا ؛ كتتتالت

قية، التكنولتتو  ، وتغيتتر ات المنافستتة الستتو

.وتغيير المواقـ بيخ الموظفيخ

فتتتت  المقابتتتتل، يميتتتتل الموظفتتتتوب  لتتتتب اتبتتتتاع ▪

متتر منتتاا  ومتطلبتتات مختلفتتة بنتتاءً علتتب الع

ل والمستو  التعليم  والعرق والموقث داخت

ثتر فالموظفوب األصغر سنًا ام زك. المنظمة

فترص تقبلًا للتغيير، كما زناتم يتطلعتوب  لتب

زكبتتتر داختتتل الشتتتركة زو خار اتتتا، فتتت  حتتتيخ زب 

  المتتتتوظفيخ األكبتتتتر ستتتتنًا، التتتتذيخ ليستتتتوا فتتتت

ثتتتر منإلتتل رفيتتث، يميلتتتوب  لتتب زب يإلتتبحوا زك

. محافظة علب زوذاعام

ات اابحار في تقافات الشلرك
إدراك القللللليم ملللللو : الدوليلللللة

منلور الموظف

2022أبريل 21: تاريخ النشر

Emerald Publishing Limited: الناشر

247: عدد الصفحات

: بذ  عص المؤلفيص

(: Michael Jakobsen" ) اكوبسخمايكل "

زستتتتتاذ مشتتتتارك فتتتت  قستتتتم افقتإلتتتتاد 

التتتتتتتدول ، كليتتتتتتتة كوبناتتتتتتتاغخ ل عمتتتتتتتال، 

.الدنمارك

(: Verner D. Worm" )وور . فيرنتتتتر د"

زستتتتتتتتاذ مشتتتتتتتارك فتتتتتتت   دارة األعمتتتتتتتال 

ليتة الإلينية، قسم افقتإلاد واألعمال، ك

.كوبنااغخ ل عمال، الدنمارك

"
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تكيف الموظفيو مع التغييرات التنليمية

، تغييترًا تنظيميًتا  تاملًا متخ منسستة زعمتال دوليتة  لتب2016منذ عتا  " ميريس " ادت  ركة ▪

فاعتتل ولقيتتا  ت.  تتركة تركتتز بشتتكل حإلتتري تقريبًتتا علتتب نقتتل الحاويتتات والختتدمات اللو ستتتية

مث عدد متخ الموظفيخ مث التغييرات التنظيمية للشركة، تضمنت الدراسة نتائ  مقابالت ز ريت

:الموظفيخ ف  المقر الرئيس وعدد مخ فروع الشركة، تضمنت عددًا مخ المحاور

ة، و ب قتتر الموظفتتوب ب اميتتة اتبتتاع قواعتتد الستتلوك التنظيميتتز:  هوور  الموووظفيص للشووركة اخ ▪

ملاتم، اختلفت الطريقة الت  طور باا الموظفوب فامام لكيفية عمتل المنظمتة، وفقًتا لمكتاب ع

  حتيخ كتاب فف  المقر الرئيس، كاب  انل تدويل األعمال زكثر تركيزًا، مقارنتة بالمكاتتل المحليتة، فت

جاريتتة لتتد  المكاتتتل المحليتتة فاتتم محلتت  لكيفيتتة تفعيتتل قتتيم الشتتركة عنتتد ممارستتة األعمتتال الت

.وكيفية تكييفاا مث سياق األعمال المحل  الذي يتعامل مث العمالء والشركاء

الجديتدة حظيتت المختاوع بشت ب المبتادرات افستتراتيجية: استيعا  الموظفيص لقيم الشوركة▪

ة بتتتتيخ متتتتوظف  المقتتتتر التتتترئيس، مقارنتتتتقليتتتتللتتتت دارة العليتتتتا والتغييتتتترات التنظيميتتتتة بااتمتتتتا  

يخ بتتالموظفيخ فتت  المكاتتتل المحليتتة، كمتتا اعتمتتدت المواقتتـ علتتب الوذتتث الشخإلتت  للمتتوظف

.  داخل الشركة

ا فتت  تتندي القتتيم دورًا زكثتر زاميتة فتت  المقتر التترئيس منات: تفاعو  الموظفوون مووم قويم الشووركة▪

ة والتتتدور يتتتتم التتتحكم فتتت  الطريقتتة التتتت  يتتتم باتتا تفستتتير القتتيم فتتت  المنظمتت. الشتتركات التابعتتة

، علتب ومث ذلت . المتوقث زب تنديه ف  العمل اليوم  مخ قبل المقر الرئيس  لب زقإلب حد ممكخ

.  الرغم مخ زب القيم ف تتغير بمرور الوقت، فإب تفسيراا يتغير

، لتتتم يقتتتم زي متتتخ "ميريستتت "زكتتتد الكتتتتا  زنتتته ختتتالل المقتتتابالت التتتت  تمتتتت متتتث متتتوظف   تتتركة ▪

راا نوعًتا متخ الموظفيخ بانتقاد القيم، ما قدرت الدراسة زنه يعود  لب النظر  لب قيم الشركة باعتبا

المبتتتتتادس التو يايتتتتتة األساستتتتتية؛ حيتتتتتث ز تتتتتار األ تتتتتخاص التتتتتذيخ تمتتتتتت مقتتتتتابلتام  لتتتتتب زناتتتتتم 

  بي تات ف يستطيعوب دائمًا زب يعيشوا القيم ف  الممارسة العملية ف  التعامل مث العمالء فت

.محلية مختلفة ألناا قد تتعاره مث القيم والمعايير المحلية

علتتتتتب التتتتترغم متتتتتخ زب المتتتتتوظفيخ رزوا زب : تعامووووو  المووووووظفيص موووووم التعقيووووودات التنهيميوووووة▪

ركة نقتل منسستام تخضث لتغيير مستمر، فإنام  عروا ف  الوقت نفسه زناتا ف تتزال زكبتر  ت

است  بعالمتة بالنسبة للشبا  الذيخ تمتت مقتابلتام، يتعلت  األمتر بشتكل زس. حاويات ف  العالم

كبتتر ستتنًا بالنستتبة للمتتوظفيخ األ. التجاريتتة بمتتا فتت  ذلتت  بتتالطبث حجتتم الشتتركة وحالتاتتا" ميرستت "

يرستت م"بمتتا فتت  ذلتت  القتتيم التتت  روج لاتتا " ميرستت "واإلدارة العليتتا، فاتت  زكثتتر ارتباطًتتا بتقاليتتد 

ويتتة منستتس الشتتركة؛ فمتتخ ختتالل توذتتيا قتتيم الشتتركة، قتتا  بتزويتتد الشتتركة با" متتولرمتتاكين 

.محددة بوذوح، وبالتال   نشاء منظمة قوية ومتماسكة
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ل يقتتتتد  الكتتتتتا  وصتتتتفًا نوعيًتتتتا عميقًتتتتا لستتتتب▪

دختتتتول الشتتتتبا  فتتتت  كيتتتتل تتتتتاوب  لتتتتب عتتتتالم 

الجريمتتتتة والعإلتتتتابات، ويإلتتتتـ كيتتتتـ تبتتتتدو 

الحيتتاة بمجتتترد دختتتولام، وكتتتذل  متتتا يلتتتزمام 

.للخروج

يعتمتتتد الكتتتتا  علتتتب البحتتتث اإل رامتتت  التتتذي ▪

ارع  قافتتة الشتت"يإلتتور العإلتتابات كتعبيتتر عتتخ 

د واتت  آليتتة  قافيتتة تشتتكلت ذتت-" المعارذتتة

اإلقإلتتتاء الايكلتتت  والقمتتتث فتتت  كيتتتل تتتتاوب،

وكتتتتذل  فتتتت  األحيتتتتاء الفقيتتتترة وغيراتتتتا متتتتخ 

.  األماكخ اف تماعية المامشة حول العالم

ناعًتا اذا، وتعتمد بعتا التطبيقتات األكثتر  ق▪

لثقافتتتتتة الشتتتتتارع ألبحتتتتتاث العإلتتتتتابات، علتتتتتب 

ست  النظرية اف تماعية لعالم اف تمتاع الفرن

".بورديوبيير "

رز "مفتتاايم مثتتل، تستتتخد  اتتذ  النظريتتة▪

المجتتال"،  نبًتتا  لتتب  نتتل متتث "المتتال الثقتتاف 

إلظاتتتار كيتتتـ يولتتتد ؛"المتتتوطخ"و" اف تمتتتاع 

 خص ما ف  طنجرة الضغط متخ الضتعـ 

الحضتتتري، والتتتذي قتتتد يدفعتتته  لتتتب افنضتتتما  

للعإلتتابات كتترد فعتتل عقالنتت  علتتب الظتتروع

.  اف تماعية غير العادلة

وبشتتتتتتكل عتتتتتتا ، فتتتتتتافنخراط فتتتتتت  زنشتتتتتتطة ▪

العإلتتابات اتتتو طريقتتة للحإلتتتول علتتب ميتتتزة 

تنافستتتتية فتتتت  المجتمعتتتتات الفقيتتتترة وغيتتتتر 

.المستقرة

دخللول وخللروج العصللابة فللي 
ي تجاوز الشوارع ف: كيب تاون

المدينللللة األكثللللر دمويللللة فللللي 
إفريقيا

2021أكتوبر 4:تاريخ النشر

Emerald Publishing Limited: الناشر

ح179: عدد الصفحات

: بذ  عص المؤل 

Dariusz)دزيوانستتتتتتتتك داريتتتتتتتتوا"

Dziewanski)  : عتتالم ا تمتتاع تركتتز زبحا تته

. اوباألكاديمية علب العإلابات ف  كيل ت

رة لديه زيضًا خمسة عشتر عامًتا متخ الخبت

فتتتتتتتتت  تنفيتتتتتتتتتذ المشتتتتتتتتتروعات البحثيتتتتتتتتتة 

والتقييمتتتتتتات فتتتتتت  مختلتتتتتتـ المجتتتتتتافت 

. التنموية واإلنسانية الدولية

واتتتو حاصتتتل علتتتب در تتتة التتتدكتورا  متتتخ 

بلنتتتتدب، واتتتتو حاليًتتتتا باحتتتتث SOAS امعتتتتة 

يتتة  تترف  تتتابث فتت  مركتتز علتتم اإل تترا  بكل

. الحقوق بجامعة كيل تاوب
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ريمتتة والعنتتـ بشتتكل ايكلتت  بالجيتترتبطالعإلتتاباتيوذتا الكتتتا  زيضًتتا كيتتـ زب تكتترار ستتلوكيات ▪

ف تو تد كما يدشتير  لتب زنته فت  بعتا األحيتاب يمكتخ زب يشتعر الفترد زنته. والفقر بالنا  واألماكخ

.طريقة للخروج مخ العإلابات، لكخ ذل  زمر ممكخ

إلتتتابات وللتتتتدليل علتتتب ذلتتت ، يإلتتتـ الكتتتتا  بالتفإلتتتيل كيتتتـ انفإلتتتل كتتتل عضتتتو ستتتاب  فتتت  الع▪

ستلو  ، واتو ز"حياة طبيعيتة"بطريقته الخاصة عخ حياة العإلابة مخ خالل خل  ما يسمونه غالبًا 

. حياة ما بعد العإلابة والذي يتكوب مخ مزي  مخ العمل واألسرة والديخ

يوذتتا الكتتتا  زب العتتودة  لتتب حيتتاة طبيعيتتة واادئتتة تتكتتوب متتخ األستترة والعمتتل واإليمتتاب، لتته ▪

طف  زسبا  وعوامل كثيرة فت  مقتدمتاا، التدور التذي تنديته األسترة باعتباراتا مإلتدرًا للتدعم العتا

.واف تماع  والمادي؛ كما زب العمل ب  ر يوفر الدخل؛ والديخ يقد  التو يه األخالق 

ارمة مخ  انل آختر، ينكتد الكتتا  زنته متخ غيتر المتر ا زب تحقت  استتراتيجيات منتث العإلتابات الإلت▪

قاربتات الت  تركز علب عمل الشرطة وعقوبات السجخ القاسية نجاحًا طويل األمد؛ موذتحًا زب الم

ات الشتتاملة تتطلتتل المزيتتد متتخ مبتتادرات فتت  افرتبتتاط التتت  تستتاعد علتتب ربتتط النتتا  بمجموعتت

 لتتب وممارستتات العإلتتابات، فضتتلًا عتتخ الجاتتود المبذولتتة لمعالجتتة التتدوافث الايكليتتة لالنضتتما 

.  العإلابات، مثل، البطالة والعنإلرية وانعدا  األمخ وافغترا 

الوصول إلص ما وراء تقافة الشارع

اء بتتدلًا متتخ مجتترد  عتتادة  نتتتاج روايتتة الفقتتر والجريمتتة والعنتتـ، يوذتتا الكتتتا  كيتتـ يمكتتخ ألعضتت▪

. العإلتاباتالعإلابات تغيير حياتام، كما يتحد  افستنتا ات المتشائمة المرتبطتة عتادةً بتدخول

ة وفتتت  اتتتذا الإلتتتدد، ينتتتدرج الكتتتتا  ذتتتمخ التقاليتتتد اف تماعيتتتة األكثتتتر زاميتتتة التتتت  حولتتتت نظريتتت

.اف تماعية  لب علم اإل را " بورديو "

وي قتو  يوذا الكتا  زب  عطاء مكانتة زكثتر بتروزًا لروايتات فت  افرتبتاط فت  زبحتاث العإلتابات يقت▪

مثتتل -التحتتول الشخإلتت  ذتتد تتت  يرات  عتتادة اإلنتتتاج اف تمتتاع ، ويكتترر الت كيتتد زب حقتتول الشتتوارع 

". مجافت صراع"ا  - ميث المجافت اف تماعية 



 تصللاد  ي سللل ط هللذا القسللم الرللوء علللص أهللم الكتللب التللي تللم إصللدارها حللديًثا  فللي علمللي اادارة واال

.وغيرهما مو العلو 

إصدارات حديثة



ي ر لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المص

2022يوليو 31–( 26)العدد -الثالثة السنة -مقتطفات تنموية 

دور األطفال في السياحة المستدامة

:ل الر ملللللي لقطلللللاع الليا لللللة ال دنيلللللةالتحلللللو  
منلور عالمي

ة العالميللللة فللللي صللللناعتللللتراتيجيةاادارة اال
منلور العصر الجديد: الخدمات

: السللللياحة اابداعيللللة واأل للللاليم المسللللتدامة
رؤ  مو َنو  أوروبا
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للةمقتطفللللللللللللللللات تنمويلللللللللللللل

"سيرافيخايوز":المالف

رب الحتادي  لتب زب  افستتدامة ربمتا تكتوب زاتم قضتية توا ته صتناعة الستياحة فت  القت" سيرافيخ"يدشير 
آختروب الضتوء و" فرنانتديز"بينما يدسلط . كما زن ه ينو  ب ب األطفال ام سائحو المستقبل". والعشريخ

مختلتـ علب تحديات وفرص الرقمنة الت  تم الكشـ عناا ف  زعقا  التحديات العالميتة األخيترة فت 
.  دول العالم

دور األطفال في السياحة المستدامة

لة يجتادل اتذا الكتتا  بت ب مبتادرات الستياحة المستتدامة والمستتنو▪

  يجل زب يشارك فياا األطفال؛ وذل  ألب الادع او   بتات زنته فت

ظتتتل و تتتود استتتتراتيجية صتتتحيحة، يمكتتتخ ل طفتتتال زب يتتتندوا دورًا 

.مامًا ف  استدامة صناعة السياحة

يخ كيتتـ يمكتتخ تمكتت: وعليتته، فتتإب الستتنال البحثتت  لاتتذا الكتتتا  اتتو▪

اتتو األطفتتال ليإلتتبحوا مفكتتريخ ومنفتتذيخ فتت  مجتتال افستتتدامة؟ و

ستتنال ماتتم ألب التمكتتيخ فتت  صتتناعة الستتياحة يحتتدث متتخ ختتالل 

.تعزيز كفاءة األفراد زو الجماعات كنتيجة لعملية التعلم

2022مار 7:صدارااتاريخ

Emerald:الناشر Publishing Limited

وآخروب"فرنانديز ارسيا يرونيمو":المالف

منلور عالمي: ل الر مي لقطاع الليا ة ال دنيةالتحو  

لمتتوردوب يدعتد قطتتاع اللياقتة البدنيتتة اقتإلتادًا متناميًتتا؛ حيتث يكتتوب ا▪

يتته والمتتديروب والمستتتالكوب فتت  عالقتتات دائمتتة التطتتور، وتتتندي ف

.  التكنولو يا دورًا رئيسًا ف  التحسيخ

 لتتب " 19-كوفيتتد"اتتذا، وقتتد زدت افبتكتتارات التتت  نشتت ت ختتالل  ائحتتة ▪

بتيخ تحول رقم  للختدمات الرياذتية، متخ ختالل تستايل التفتاعالت

اع  المتتتدربيخ والمستتتتالكيخ، و نشتتتاء وستتتائل للتواصتتتل اف تمتتت

فة  لتتب كوستتيلة لتعزيتتز قطتتاع يشتتاد بالفعتتل نمتتوًا كبيتترًا، باإلذتتا

.تنظيم مساحات للتماريخ الرياذية

2022يوليو20:ااصدارتاريخ

Emerald:الناشر Publishing Limited
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للةمقتطفللللللللللللللللات تنمويلللللللللللللل

"تشيخوي"و"الطبريسالومة":المالف

تستوي  داختل رؤية  ديدة للتغيرات ف  اإلدارة افستراتيجية واستراتيجيات ال" تشيخ"و" الطبري"يقد  
بينمتتا تحلتتل . ومتتا بعتتداا" 19-كوفيتتد"صتتناعة الختتدمات؛ حيتتث يتبتتادفب األفكتتار الجديتتدة لفتتترة  ائحتتة 

رواتيتتا وآختتروب ممارستتات الستتياحة اإلبداعيتتة فتت  البرتغتتال و يطاليتتا و ستتبانيا واليونتتاب وك" ريموالتتدو"
.ةوصربيا والجبل األسود وسلوفينيا، مث تقييم آ اراا علب افستدامة والتنمية اإلقليمي

ور منل: اادارة االتتراتيجية العالمية في صناعة الخدمات
العصر الجديد

ة يستتتتتعره الكتتتتتا  التغييتتتترات األخيتتتترة التتتتت  حتتتتد ت فتتتت  صتتتتناع▪

، فضلًا عخ اتجااات المستتالكيخ"19-كوفيد"الخدمات ز ناء  ائحة 

  الجديدة والنا  ة، مما يوفر نظرة  املة لاتذا العإلتر الجديتد فت

.صناعة الخدمات

عبتتتر مجموعتتتة متتتخ الفإلتتتول الموذتتتوعية، يتتتتم فحتتتص القضتتتايا ▪

والتستوي  المتعلقة بالتسوي  الرقم  وتجارة التجزئتة اإللكترونيتة،

الإلتغيرة التجريب ، باإلذافة  لب التحديات الت  توا ااتا الشتركات

.والكبيرة ف  قطاع الخدمات

2022سبتمبر12:صدارااتاريخ

Emerald:الناشر Publishing Limited

"ريبيروفيتور"و"زلفيس وليانا"و"ريموالدوبوف":المالف

رؤ  مو َنو  : السياحة اابداعية واأل اليم المستدامة
أوروبا

دوار يستكشتتتـ الكتتتتا  تعريتتتـ الستتتياحة اإلبداعيتتتة وتطوراتتتا، واأل▪

بتداع  الت  تندياتا المنتاط  الحضترية والريفيتة، ودوافتث الستائا اإل

ومالمحه، وزفضل الممارستات فت  الستياحة اإلبداعيتة، ومستاامة

.المار انات ف  السياحة اإلبداعية والتنمية اإلقليمية

فتتت  وعليتتته، يدعتتتدُّ الكتتتتا  بمثابتتتة دراستتتة موستتتعة تاتتتم البتتتاحثيخ▪

يتتتة الدراستتتات الستتتياحية، ودراستتتات الضتتتيافة، وافستتتتدامة، والتنم

.افقتإلادية، والإلناعات الثقافية، والجغرافيا

2022زكتوبر11:ااصدارتاريخ

Emerald:الناشر Publishing Limited












