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"19-كوفيد"عصر 

تعلقلة بجائحلة  لف فلي "19-كوفملد"يتناول هذا القسلم أهلم األحلداو  والتحللم ت الم    التلي تفشق

11.المجاالتمختلفَممع دول العالم  وأدت إلص الكثمر مو التحوالت في 

اتجاهات عالمية

ستجدات  علص يقد  بلرز   وي  العلالمَمملع القطاعلات الرئمسلة فلي هذا القسم تحلمًلا ألهم الم 

ستقبلمة بشأن 19.راأهم التو عات الم 

اتجاهات محلية

 ةالمصللريةالمحلمللل تجاهللاتاألحللداو  والمسللتجدات  والتحلللم ت أهللمهللذا القسللم يعللرض

27.مستويات التنممة كافةوذلك علص 



خبرات دولية

تلواء عللص مسلتو  اللدول أو األفلراد  ملع توضلم  ينا ش هذا القسم أهم التجلار  الناَحلة

ستخدمةاآللمات  33. ل تتفادة مو هذه التجار الم 

مفاهيم تنموية

ماتة  اال تصاد  والس:هذا القسم أهم المفاهمم التنموية في مختلف المجاالت  مثليعرض

41.  وغمرهاالمعلوماتواادارة  وتكنولوَما

عروض الكتب

ختصًرا ألهم الكتب الشرمرة التي حلمف باهتما  الباحثمقد ي وهذا القسم عرًضا م 

47.والمتخصصمو في العديد مو المجاالت

إصدارات حديثة

ي سل ط هذا القسم الروء علص أهم الكتب التي تم إصدارها حديًثا  في علمي اادارة

53.واال تصاد  وغمرهما مو العلو 
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الملخص التنفمذي

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

ير بعتتتره زاتتتم الموذتتتوعات ذات الإلتتتلة، متتتث ا  تتتارة  لتتتب تتتت  " مقتطرتتتات تيمويتتتة"البحثتتت  لتقريتتتر 

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

ذا نيويتور  " وصتحيرة ،World Economic Forum)" )الميتتد  افقتإلتادا العتالم : العالميتة، ومياتا

(.(Fitch Solutions" فيتش سوليو يز"، ووكالة ( (The New York Times"تايمز

مفاهمم تنموية

تم تسليط الضوء علب 
المتداول : مراوميخ، اما

المزعج، و رط عد  ا ذرار

عروض كتب

تم تقديم عره لكتابيخ؛ 
افبتكار القائم علب : زحداما
دروس مخ  دارة : الغره

التغيير ف  األمم المتحدة

إصدارات حديثة

تم عره زربث  صدارات 
ر التركي: مختلرة؛ مياا

اليقدا والميط  وحل 
المشكالت

"19-كوفمد"عصر 

تم عره عدة موذوعات؛ 
تحذيرات .. مرة زخر : "مياا

بش ن ترش  كبير 
ف  الإليخ " 19-كوفيد"لت 

اتجاهات عالممة

تم  لقاء الضوء علب  ال ة 
..  الزراعة الذكية: موذوعات؛ مياا

و كيـ يمكياا تيسير الطري  نح
افنبعا ات الإلررية؟ 

اتجاهات محلمة

:  تياولت موذوعيخ؛ زحداما
توقعات بيمو قطاع 

ا نشاءات ف  مإلر حتب 
2031عا  

خبرات دولمة

، تياول القسم  الث خبرات
زوزبكستان تتخذ :  حدااا

بل خطوات كبيرة نحو مستق
زكثر اخضرارًا 
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"19-كوفمد"عصر 

مؤشورات "بعيتوان  (The New York Times)“نيويتور  تتايمز"يشتير المقتال الإلتادر عتخ صتحيرة ▪

 لتب زن ايتا  دفئتل وعالمتات علتب " فو  الصوي 19-لكوفيودجديدة تشير إلى التفشو  الروري  

خ انتشتتتار كبيتتتر للريتتتروس فتتت  الإلتتتيخ راتتتم استتتتمرار انخرتتتاه مستتتتو  ا  تتتراءات الرستتتمية متتت

.الحكومة

بشتكل كبيتر، التقييديتة، يبتدو زن الريتروس ييتشتر" صرر كوفيتد"ميذ زن تخلت الإليخ عخ سياسة ▪

تتجتاوز بكثيتر األرقتا  " 19-كوفيتد"فقد زبلغت مقاطعة واحتدة و تالث متدن عتخ تقتديرات ا صتابة بتت 

مليتون 65، التت  يقطياتا "تشتجيان "كما ز تار مستلول فت  مقاطعتة . الرسمية ف  األيا  األخيرة

.  اليومية ايا  تجاوزت المليون" 19-كوفيد" خص، زن حافت ا صابة بت

19-كوفيود"أصوا  "بعيتوان  (The conversation)" ذا كونررزيشتخ"يستعره المقال الإلادر عخ ▪

م الشركات، لماذا حافظ البعض علوى التااموات اتدوتدامة الخاصوة  ووم، والوبعض ا خور لو

.  علب استراتيجيات افستدامة للشركات" 19-كوفيد"، اآل ار الت  زحد تاا  ائحة "يفعل ذلك

  ير ، آ ار عميقة علب دور الشركات ف  المجتمتث، تمثتل زحتد  وانباتا فت  التت"19-كوفيد"كان لجائحة ▪

لشتتركات علتتب استتتراتيجيات افستتتدامة للشتتركات، فرتت  وقتتت تستتببت الجائحتتة فتت  قيتتا  بعتتا ا

ب اعتمتتاد بخرتتا التكتتاليـ، وتقييتتد استتتراتيجيات افستتتدامة الخاصتتة باتتا، اتجتت  التتبعا اآلختتر  لتت

. زنظمة ا تماعية زوسث

بعيتتتوان ،British Medical journal)" )المجلتتة الطبيتتتة البريطانيتتتة"يكشتتـ المقتتتال الإلتتتادر عتتتخ ▪

عويموم ت يقلل م  دخول المرتشوفيات أو وفيوات اخشوخال الوذي  توم ت مولنو يرافير"

".19-كوفيد"ف يقلل الوفيات بيخ مرذب " موليوبيرافير"، زن عقار "والمعرضي  لخ ر كبير

ة فت  تقليتل ليتائجت  األوليتة المتمثلت" موليتوبيرافير"علب الرام مخ زن التجربة لم تجد زا فائتدة متخ ▪

عتاف  احتمالية دخول المستشرب زو الوفاة، فإن العتال  قتد يكتون لت  فوائتد زختر  مثتل سترعة الت

.وتقليل متابعة الخدمات الإلحية

عالممةاتجاهات

يمكو  التللوب "بعيتوان  (The conversation)"ذا كونررزيشتخ"يطرح المقتال الإلتادر عتخ صتحيرة ▪

تت  تستاالفت حتول العوامتل ال،"لماذا يأمل  عض العلموا  تحقيوذ ذلوك-على التلير المناخ  

.تدعو العلماء للتراالل بش ن  مكانية موا اة التغير المياخ 

راتتتم زن ا  تتتراءات الحكوميتتتة بشتتت ن التغيتتتر الميتتتاخ  عتتتادة متتتا تكتتتون بطي تتتة فتتت   تتتل التقييُّتتتد▪

شتركات بالبيروقراطية الإلارمة، فإن ايا  ترااللًا حول تطور العمل المياخ ؛ ألن المجتمعتات وال

.والملسسات ف   ميث زنحاء العالم زصبحت تدر  الحا ة  لب العمل والقيا  بدوراا
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 (The World Economic Forum)“الميتتتد  افقتإلتتادا العتتالم "يتيتتاول المقتتال الإلتتادر عتتخ ▪

ة ما ه  الاراعة المتجددة وكيو  يمكو  أت ترواعدفا فو  الوصوول إلوى أفاموة  ذا يو"بعيوان 

ة التتت  يطرحاتتا عتتدد متتخ الشتتركات متتخ ختتالل التتيظم الغذائيتتة الذكيتتالحلتتول، "خاليووة موو  الصووفر 

.والمتجددة لتحقي  صاف  انبعا ات صررية

ة والمراعت  تدابير الزراعة الذكية مياخيًا، يمكياا تحسيخ االت المحاصيل، وتحويل األراذ  الزراعيت▪

ه سالستل  لب زحواه الكربون، وتحسيخ استخدا  األسمدة القائمة علب الييترو يخ، وتغيير اتجتا

.التوريد العالمية والمحلية لتكون زكثر استدامة، مث تقليل الادر

بعيتوان  (Council on Foreign Relations)"مجلتس العالقتات الخار يتة"يتياول المقال الإلادر عتخ ▪

، " هوول يتمتوو  المووواجروت  رووبب المنوواا  حمايووة  افوفيووة.. التليوور المنوواخ  يلووذي الوجوورة"

.الدول الجدل حول كيرية تإلييـ وحماية الماا ريخ الدولييخ بسبب المياخ بمو ب القانون

وو يتمتتتث الماتتا رون بستتبب الميتتاخ بتتبعا الحقتتوو األساستتية بمو تتب القتتانون التتدول  لحقتت▪

حمايتة ا نسان، لكخ المدافعيخ عخ حقوو ا نسان يقولون  نام يرتقرون  لب العديد مخ زو ت  ال

.  المامة المميوحة لمجموعات زخر ، كالال  يخ

محلمةاتجاهات

تقريوور "والمعيتتون بتتت ،(Fitch Solutions)" فيتتتش سوليو تتيز"يتوقتتث التقريتتر الإلتتادر عتتخ وكالتتة ▪

نمو قطاع ا نشاءات فت  ،"2031دنوات حتى عام 10البنية التحتية ف  مصر، تو عات لمدة 

، متدعومًا بمشتروعات البييتة التحتيتة المإلترية2023ف  عتا  % 9، و2022ف  عا  % 11مإلر بيسبة 

.  واسعة اليطاو

، 2022علتب زستاس ستيوا فت  عتا  % 11مخ المتوقث زن ييمو قطاع ا نشاءات فت  مإلتر بيستبة ▪

، وستتتتدعم مشتتتروعات البييتتتة التحتيتتتة 2023علتتتب زستتتاس ستتتيوا فتتت  عتتتا  % 9يليتتت  نمتتتو بيستتتبة 

متوستط واسعة اليطاو اليمو علب المد  القريب، ومتخ المتوقتث زن تيمتو صتياعة البيتاء ستيوي ا ب

.2031و 2024بيخ عام  % 7.7

التعلويم : 2.0التعلويم "والمعيتون بتت ،UNICEF)" )اليونيسـ"يشير المقال الميشور بموقث اي ة ▪

ومتة ،  لتب الجاتود المإلترية للياتوه بالميظ"المصري القا م على الموارات والوتعلم الر مو 

ل  لب الميإلتات التعليمية؛ مخ خالل توفير البيية التحتية الرقمية، والرإلول الذكية، و تاحة الوصو

.  الرقمية الكبيرة

مدرستتة  انويتتة حكوميتتة مربوطتتة 2500قامتتت مإلتتر ببيتتاء بييتاتتا التحتيتتة الرقميتتة، متتا يقتتدر بيحتتو ▪

فإلتل دراست  ذكت  لخدمتة األطرتال فت  الميتاط  100باأللياع الضوئية، وقامت الحكومة بشراء 

. الت  يإلعب الوصول  لياا وذات الكثافة السكانية العالية
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خبرات دولمة

  علوى ا تكار دوار يراعد مرضوى الشولل الودما ":يتياول اذا العدد  الث خبرات دولية؛ األولب▪

ابيخ والتتت  تكشتتـ عتتخ ابتكتتار  اتتاز ستتال افستتتخدا  ل  تتخا  المإلتت" ادووتخدام الكمبيوووتر

يًتتا فاتتم بالشتتلل التتدماا  وزمتتراه الخاليتتا العإلتتبية الحركيتتة؛ حيتتن يتتتم  نشتتاء تقييتتة تحتتاول فعل

.قدرات األ خا  ذوا ا عاقة ومساعدتام علب استخدا  ز ازة الكمبيوتر

والتت  " ار ا أوز كرتات تتخوذ خ ووات كبيورة فحوو مروتقبل أكثور اخ ور"زما الخبرة الثانية، فا ▪

مارات توذتتك كيتتـ تضتتث زوزبكستتتان طموحتتات عاليتتة للطاقتتة الخضتتراء وتحرتتز كلًتتا متتخ افستتتث

األ يبيتتتة والستتتتكان المحليتتتتيخ؛ حيتتتتن تجتتتتذش مشتتتروعات الطاقتتتتة الشمستتتتية واستتتتعة اليطتتتتاو 

.مستثمريخ دولييخ مخ القطاع الخا   لب البالد

ات كيوو  يعموول الووذكا  اتصوو ناع  علووى كشوو  ع مووات دوور "وتتمثتتل الخبتترة الثالثتتة فتت  ▪

متتات والتت  تشتير  لتتب زن التذكاء افصتطياع  يمكيتت  ت ديتة دور ماتم فتت  الكشتـ عتخ عال،"الثودي 

 تعة زو يتتتم سترطان الثتدا الخريتتة باليستبة للعتيخ البشتترية والتت  ربمتا يتجاالاتتا اختإلاصتيو األ

. تشخيإلاا بشكل خط 

مفاهمم تنموية

واتو ؛Noise Trader))، "المتداول الماعج":ناقش الرري  البحث  لاذا العدد مراوميخ؛ زولاما▪

تثمار  فت  مراو  يرتبط بسوو األوراو المالية، ويشير  لب المتداوليخ الذيخ يتخذون قترارات افست

.سوو األوراو المالية اعتمادًا علب بيانات اير دقيقة، ووفقًا لعوامل اير عقالنية

لبيتث يادع المراو  بشتكل زساست   لتب وصتـ المستتثمريخ التذيخ يتختذون قترارات الشتراء زو ا▪

اتتذا بيتتاءً علتتب ا  تتارات التتت  يعتقتتدون زناتتا تحقتت  عوائتتد زفضتتل متتخ العوائتتد العشتتوائية، ولكتتخ

.افعتقاد ليس ل  زساس سليم

والتذا يشتير ؛(Hold Harmless Clause)" شرط عدم اإلضرار "مراو فاو زما المراو  الثان ، ▪

و خستائر  لب  ذافة بيد  لب العقد يعر  طرفًا مخ المسلولية القانونية، عخ زا  صابات زو زذرار ز

.قد تلح  بطرع آخر

م ف يحمتت  دائمًتتا متتتخ التتدعو  القضتتائية زو المستتلولية القانونيتتة، فقتتد يتتتت"  تترط عتتد  ا ذتترار"▪

بيتتد تجاالت   ن كتان التيص اامضًتا فت  اللغتة زو واستتث اليطتاو بشتكل مرترط، كمتا يمكتخ اعتبتار ال

 ترط للتوقيث علبخداعامباطالً،  ذا استطاع الموقعون تقديم حجة قوية ب نام تم  كرااام زو 

.عد  ا ذرار



"19-كوفيد"عصور 

تعلقلة بجائحلة  لف فلي َمملع "19-كوفملد"يتناول هذا القسم أهم األحداو  والتحلم ت الم    التلي تفشق

.دول العالم  وأدت إلص الكثمر مو التحوالت في مختلف المجاالت



ي ر لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المص

تحللللذيرات بشللللأن تفشللللي كبمللللر.. مللللرة أخللللر 
في الصمو " 19-كوفمد"لل 

علللللص َرللللود " 19-كوفمللللد"كمللللف أتللللرت َائحللللة 
االتتدامة للشركات؟

 ج في عل" مولنوبمرافمر"ما مد  فعالمة عقار 
؟ "19-كوفمد"

2022ديسمبر 25–( 47)العدد -الثالثة السنة -مقتطفات تنموية 
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تنا ض  ي  اإلحصا يات الردمية و ير الردمية  شأت اإلصا ات

بشتكل كبيتر، التقييديتة، يبتدو زن الريتروس ييتشتر" صترر كوفيتد"ميذ زن تخلت الإليخ عخ سياسة ▪

تتجتاوز بكثيتر األرقتا  " 19-كوفيتد"فقد زبلغت مقاطعة واحتدة و تالث متدن عتخ تقتديرات ا صتابة بتت 

مليتون 65، التت  يقطياتا "تشتجيان "كما ز تار مستلول فت  مقاطعتة . الرسمية ف  األيا  األخيرة

.  اليومية ايا  تجاوزت المليون" 19-كوفيد" خص، زن حافت ا صابة بت

مالييخ نسمة، ز ار وزير الإلحة  لتب 10الشرقية، والت  يبل  عدد سكاناا " تشييغداو"وف  مديية ▪

ل زن ايا  ما يقرش مخ نإلـ مليون حالة  ديدة كتل يتو ، واتو رقتم متخ المتوقتث زن يرترتث بشتك

ماليتيخ نستمة فت  7، المدييتة التت  يبلت  عتدد ستكاناا "دونغقتوان"زمتا فت  . حاد ف  األيتا  المقبلتة

زلرًتتا،250الوستتطب، قتتدر تقريتتر لجيتتة الإلتتحة بالمدييتتة زن ايتتا  متتا بتتيخ " قوانغتتدون "مقاطعتتة 

زلـ حالة  ديدة يوميًا300و

لت  عتدد ، وات  مدييتة يب"يتوليخ"الشمالية الغربية، سجل المسلولون ف  "  يش "وف  مقاطعة ▪

ديستمبر الجتارا، وايتا  تقتديرات 23زلتـ مإلتاش يتو  157حتو نماليتيخ  تخص، 3.6سكاناا نحو 

.ب ن زكثر مخ  لن سكان المديية قد زصيبوا بالرعل، وفقًا لوسائل ا عال  المحلية

في الصمو " 19-كوفمد"تحذيرات بشأن تفشي كبمر لل .. مرة أخر 

ماشلرات "بعنوان ( The New York Times" )نمويورك تايمز"يشمر المقال الصادر عو صحمفة 
إللص أن هنلاك دالئلل وع ملات عللص "فلي الصلمو19-لكوفمدَديدة تشمر إلص التفشي السريع 

ة مللو انتشللار كبمللر للفمللرول فللي الصللمو رغللم اتللتمرار انخفللاض مسللتو  ااَللراءات الرتللمم
.الحكومة
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والتت  تتياقا اذه األرقا  بشكل حتاد متث تلت  الإلتادرة عتخ لجيتة الإلتحة الوطييتة فت  الإلتيخ،▪

زيضًتا كما تتيتاقا. آفع حالة  صابة بالريروس ف  البالد ب كملاا4زبلغت ف  اليو  ذات  عخ نحو 

ر صتتر"متتث الإلتتورة التتت  قتتدماا الحتتزش الشتتيوع  الحتتاكم ميتتذ تحولتت  المرتتا   بشتت ن سياستتة 

.  ف  زوائل ديسمبر" كوفيد

فقتتد قلتتل خبتتراء الإلتتحة ووستتائل ا عتتال  الحكوميتتة متتخ خطتتورة الريتتروس، وركتتزوا علتتب قإلتتص▪

عتقتتد وكانتتت اليتيجتتة عرذًتتا زحتتادا الجانتتب لترشتت  الريتتروس التتذا ي. الشتتراء بتتدفً متتخ المتتره

. بلةبعا الخبراء زن  قد يتسبب ف  وفاة زكثر مخ مليون  خص ف  األ ار القليلة المق

وفيتات فقتط متخ الريتروس فت  اليإلتـ األول متخ ديستمبر 7ف  الستياو ذاتت ، اعترفتت الإلتيخ بتت▪

دد وبضعة آفع مخ الحافت الجديدة يوميًا، واتو متا يإلتر  خبتراء الإلتحة ب نت  زقتل متخ العت2022

ييية دون ولم يقـ األمر عيد اذا الحد، فقد زعليت لجية الإلحة الوطييتة الإلت. الرعل  بشكل كبير

اليوميتة، موذتحة زن المركتز الإلتيي  للستيطرة " 19-كوفيتد"ترسير زناا لخ تقد  بيانتات ا صتابة بتت

.علب األمراه سيقد  اذه المعلومات، دون تحديد عدد المرات

تو عات متشا مة  شأت تفش  الفيروس ف  الصي   شكل كبير

وا ت  ، زن الإلتيخ يمكتخ زن ت"اونت  كونت "، خبيترة الإلتحة العامتة فت   امعتة "كتاريخ  تريبيخ"تقدر ▪

متره فت  عشرات المالييخ مخ الحافت الجديدة يوميًا، بياءً علب تقديرات مستوحاة مخ ترشت  ال

اتون اون  كون  اذا العا ، موذحة زن المستشريات والعامليخ ف  مجال الرعاية الإلحية يوا 

.تحديات لم يسب  لاا مثيل

متتخ العتتامليخ الإلتتحييخ فتت  المدييتتة ذابتتوا ختتالل 2500زن زكثتتر متتخ  لتتب "  تتريبيخ"ز تتارت كتتذل  ▪

زو مإلتتابون بحمتتب  تتديدة، وفتت  زحتتد " 19-كوفيتتد"زستتبوع واحتتد للعمتتل  متتا مإلتتابون بريتتروس 

.  آفع3، زصيب ما يقرش مخ نإلـ العامليخ الإلحييخ البال  عددام "دونغقوان"مستشريات 

ايتتة ز تتار المقتتال  لتتب زن ترشتت  المتتره فتت  الإلتتيخ ف يتتل ر علتتب مإلتتداقية حكومتاتتا ونظتتا  الرع▪

يتن يوا ت  الإلحية فحسب، بل يجاد زيضًا القدرة علب توفير األدوية األساسية لخرا الحمتب؛ ح

. فعاليةالمالييخ اآلن احتمالية افستغياء عخ األدوية، ألن الإليدليات تيرد مخ األدوية األكثر

وقتتد ذاتتب بعتتا المستتلوليخ  لتتب زبعتتد متتخ ذلتت ؛  ذ زوذتتحت  تتركتان صتتيييتان متتخ  تتركات ▪

متتخ ، ممتتا ميعاتتا"األستتيتامييوفيخ"و" ا يبتتوبروفيخ"األدويتتة زن الستتلطات صتتادرت  متتداداتاا متتخ 

وتشتتير التقتتديرات فتت  اتتذا الإلتتدد  لتتب زن نقتتص األدويتتة وعتتدد الحتتافت .  متتداد عمالئاتتا المعتتتاد

سترع بكثيتر المرترعة ف  المدن اليائية ف  األيا  األخيرة يرسمان صتورة لريتروس ييتشتر بشتكل ز

.  مما توقع  الخبراء

Source: Che. C. “Covid Is Spreading Rapidly in China, New Signs Suggest”. The New York Times. Dec 25, 2022. 
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على جوود ادتدامة الشركات" 19-كوفيد"أثر جا حة 

  ير ، آ ار عميقة علب دور الشركات ف  المجتمتث، تمثتل زحتد  وانباتا فت  التت"19-كوفيد"كان لجائحة ▪

لشتتركات علتتب استتتراتيجيات افستتتدامة للشتتركات، فرتت  وقتتت تستتببت الجائحتتة فتت  قيتتا  بعتتا ا

ب اعتمتتاد بخرتتا التكتتاليـ، وتقييتتد استتتراتيجيات افستتتدامة الخاصتتة باتتا، اتجتت  التتبعا اآلختتر  لتت

.     زنظمة ا تماعية زوسث

، "19-كوفيتد" تركة لجائحتة 25يمكخ استكشتاع اتذه الظتاارة متخ ختالل دراستة كيريتة استتجابة ▪

جيتتب فتت  زربتتث دول  فريقيتتة واتت ، كيييتتا، وموريشتتيوس، ونيجيريتتا، و يتتوش  فريقيتتا؛ وذلتت  باتتدع ت

.جابيةاآل ار الضارة للشركات علب البي ة والمجتمث، ف  زوقات األزمات، وتعزيز الت  يرات ا ي

لشتتركات، تشتتير اليتتتائج  لتتب زن تتت  ير األزمتتات علتتب تقييتتد زو تعزيتتز  اتتود افستتتدامة التتت  تبتتذلاا ا▪

رتتتاو يعتمتتتد علتتتب تراعتتتل المتتتديريخ، والمستتتتثمريخ، وصتتتانع  السياستتتات، والمبتتتادرات، مثتتتل افت

.  العالم  ل مم المتحدة، مث العوامل الطارئة المختلرة

علص َرود االتتدامة للشركات؟" 19-كوفمد"كمف أترت َائحة 

أصلللا  "بعنلللوان ( (The conversation" ذا كونفرزيشلللو"يسلللتعرض المقلللال الصلللادر علللو 
ض الشركات  لماذا حافظ البعض علص التزامات االتتدامة الخاصة برم  والبع19-كوفمد"

علللص اتللتراتمجمات االتللتدامة " 19-كوفمللد"  اآلتللار التللي أحللدتترا َائحللة "اآلخللر لللم يفعللل ذلللك
.  للشركات
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أثر اخزمات على جوود اتدتدامة وات تكار

كتذا مخ الضرورا معرفتة متتب ولمتاذا تقيتد بعتا الشتركات  اتود افستتدامة استتجابةً ل زمتة، و▪

  معرفة زستباش قيتا  الشتركات األختر  بتعزيتز  اتود افستتدامة؛ حيتن يمكتخ زن يستاعد ذلت  فت

.تإلميم تدابير الدعم لتجيب تجاوز اذا التقييد

ات، واتل تختلـ الدراسات حول ت  ير األزمات والتاديدات علب افبتكتار التيظيمت  داختل الملسست▪

لحرتا  تحرز المديريخ علب معالجة المشكالت والمجازفة والتعلم، ز  زناا تجبرام علب الستع  ل

. علب الموارد المتاحة

اتتذا التتت  ير ير تتث  زئيًتتا  لتتب تراعتتل عتتدد متتخ العوامتتل متتث بعضتتاا التتبعا ختتالل األزمتتة، وايتتا  ▪

ييمتا خمسة عوامل يدستام ا يتان مياتا فت  تعزيتز الشتركات لجاتود افستتدامة استتجابة ل زمتة، ب

.تلدا العوامل الثال ة األخر   لب تقييد رد فعل الشركات

عوامل تعايا وتقييد جوود ادتجا ة الشركات

، "19-كوفيتد"مخ العوامل التت  تعتزز  اتود افستتدامة للشتركات ختالل األزمتات ومتخ بيياتا  ائحتة ▪

حتتب و ن ، فالشتركات التت  كتان لتدياا التتزا  قتوا بافستتدامة قبتل األزمتة،البياء علب نقاط القتوة

ناتتا تكتتون قتتادرة علتتب استتتخدا  قوتاتتا لتوستتيث  اتتود فإعانتتت متتخ بعتتا الركتتود فتت  المتتوارد، 

.افستدامة

ارد فتت  المقابتتل، كتتان لتتد  الشتتركات التتت  تعتتان  متتخ ذتتعـ  مكاناتاتتا لالستتتدامة، ونقتتص المتتو▪

دامة بشكل عتا ، القليتل متخ التدافث زو القتدرة علتب التوستث زو حتتب الحرتا  علتب التزامتات افستت

.الخاصة باا، خاصة ف  قطاع  السرر والسياحة

اع قامتت بعتا الشتتركات بتقييتد  اتتود افستتدامة الخاصتتة باتا؛ ألناتتا فحظتت ختتالل األزمتة ارترتت▪

متة مستويات عد  القدرة علب التيبتل فت  مجتال عملاتا، وذلت  انطالقًتا متخ زن ترا تث  تودة الحوك

.  ، حرز المديريخ علب تقييد  اودام ف  مجال افستدامة"19-كوفيد"خالل  ائحة 

ة باليستبة ف  اليااية، فإن البياء علب نقاط القوة داخل الملسسات ل  كثير متخ الجوانتب ا يجابيت▪

يخ لزيتادة للشركات وزصحاش المإللحة، واو ما يجب زن يوفر حافزًا  ذافيًا للمتديريخ والمستتثمر

.استثماراتام ف  مجال افستدامة عيدما تكون األوقات  يدة

Sources: Hamann. R and others. “COVID hit companies hard. Why some kept their sustainability commitments, and others didn’t”. 
The conversation. Dec 21. 2022.
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"مولنو يرافير"المملكة المتحدة ترمح  ادتخدام عقار 

 Merck)"ميتر   تارش دواتم"، كانتت المملكتة المتحتدة زول دولتة تإلترح لشتركة 2021ف  نتوفمبر ▪

Sharp & Dohme) موليتوبيرافير"بطترح عقتار( "Molnupiravir ) لعتال  حتافت ا صتابة الخريرتة  لتب

.  خطيرلخطر ا صابة بمره لد  البالغيخ المعرذيخ" 19–كوفيد "المتوسطة بت

ووصتراا مليون  رعة بتكلرة تقديريتة تبلت  مليتار  ييت   ستترليي ،2.23اذا، وقد ا ترت الحكومة ▪

ر ب ناتا تغيتر قواعتتد اللعبتة باليستبة للر تات األكثتت( Sajid Javid" )ستا د  افيتتد"وزيتر الإلتحة آنتذا  

ومتتث ذلتت ، تعرذتتت الحكومتتة فنتقتتادات. ذتتعرًا واأل تتخا  التتذيخ يعتتانون متتخ ذتتعـ المياعتتة

.بسبب المبالغة ف  الحن علب تياول العقار المضاد للريروسات

ب ستابقًا علت" موليتوبيرافير"زد ريت تجارش حول فعاليتة ،(omicron" )زوميكرون"وقبل  اور متحور ▪

ستتتكانية تتتتم ولكتتتخ تتتتم   تتتراء تجربتتتة  ديتتتدة تضتتتم مجموعتتتات. مجموعتتتات مشتتتاركة ايتتتر مدلقحتتتة

".  زوميكرون"تلقيحاا، وا تملت علب حافت معظماا زصيب بمتحور 

؟ "19-كوفمد"في ع ج " مولنوبمرافمر"ما مد  فعالمة عقار 

  بعنلوان (British Medical journal" )المجللة الطبملة البريطانملة"يكشلف المقلال الصلادر علو 
ممرم مولنوبمرافمر ال يقلل مو دخول المستشلفمات أو وفملات األشلخال اللذيو تلم تطعل"

".19-د كوفم"ال يقلل الوفمات بمو مرضص " مولنوبمرافمر"أن عقار   "والمعرضمو لخطر كبمر
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"19-كوفيد"ف  ع ج " مولنو يرافير"درادة جديدة تقيس مدى فعالية 

لقتت ت: بشتكل عشتوائ ، وتقستيمام لمجمتوعتيخ، األولتبمشتاركًا فت  الدراستة 25786تم تعييخ ▪

تلقتت الرعايتة : مجتم مترتيخ يوميًتا لمتدة خمستة زيتا ، واألختر 800زختذ  رعتة -" موليوبيرافير"عقار 

.  ف  البالد( National Health Service" )اي ة الخدمات الإلحية الوطيية"المعتادة المقررة مخ 

وتتتم  درا اتتم فتت  الدراستتة فتت  " زوميكتترون"اتتذا، وكتتان لتتد   ميتتث المشتتاركيخ  صتتابة ملكتتدة بتتت▪

عامًتتا يتمتعتتون بإلتتحة 50اضتتون خمستتة زيتتا  متتخ  اتتور األعتتراه علتتيام، وكتتانوا  متتا زكبتتر متتخ 

ر حالتة صتحية زساستية تجعلاتم ستريريًا زكثتعامًا يعانون متخ 50و18 يدة زو تتراوح زعمارام بيخ 

.مخ المشاركيخ مخ األقليات العرقية% 6وكان نحو . عرذة للخطر

. وفيتاتالحظ زا فائدة للعقار متخ حيتن دختول المستشترب زو معتدفت التدوارتباطًا بما سب ، لم ▪

حتتتافت وفتتتاة زو دختتتول المستشتتترب105" الموليتتتوبيرافير"وكتتتان لتتتد  المجموعتتتة التتتت  عولجتتتت بتتتت

حالتتتتة وفتتتتاة زو تتتتتم قبولاتتتتا فتتتت  المستشتتتترب98، وكتتتتان لتتتتد  المجموعتتتتة الضتتتتابطة %(0.8)

(. زيضًا% 0.8)

" يرموليتتوبيراف"علتتب الجانتتب اآلختتر، كتتان متوستتط طتتول فتتترة المتتره فتت  المرذتتب التتذيخ تيتتاولوا ▪

وبعد ذتبط العوامتل األختر ، و تد مللرتو . يومًا ف  المجموعة الضابطة15تسعة زيا ، مقارنة بت 

زيتا  زسترع متخ المرذتب فت  4.2تعتافوا بمقتدار " موليتوبيرافير"الدراسة زن المرذتب التذيخ تيتاولوا 

.  المجموعة الضابطة

عتتتتالوة علتتتتب ذلتتتت ، و تتتتدت الدراستتتتة زدلتتتتة متواذتتتتعة علتتتتب زن المرذتتتتب التتتتذيخ عدولجتتتتوا بعقتتتتار ▪

متتخ % 20)المضتتاد للريروستتات ستتعوا  لتتب تلقتت  رعايتتة زقتتل متتخ الطبيتتب العتتا  " موليتتوبيرافير"

فضلًا عخ ذل ، لم يتم تحديد زا(. مخ المجموعة الضابطة% 24مرذب تلقوا موليوبيرافير مقابل 

". ةالمعاد الوطي  ألبحاث الإلحة والرعاي"مخاوع تتعل  بالسالمة ف  الدراسة، الت  مولاا 

لمتمثلتة فت  ليتائجت  األوليتة ا" موليوبيرافير"علب الرام مخ زن التجربة لم تجد زا فائدة مخ زخيرًا، ف▪

رعة تقليتتل احتماليتتة دختتول المستشتترب زو الوفتتاة، فتتإن العتتال  قتتد يكتتون لتت  فوائتتد زختتر  مثتتل ستت

لتتب ويمكتتخ زن يستتاعد ذلتت  فتت  تخريتتـ العتتبء ع. التعتتاف  وتقليتتل متابعتتة الختتدمات الإلتتحية

وقتات الخدمات الإلحية ف  المملكة المتحدة مخ خالل عال  المرذب المختاريخ ف  الميزل، فت  ز

.ارتراع عبء المره والضغط علب الخدمات الرئيسة

Source: British Medical journal. “Covid-19: Molnupiravir does not cut hospital admissions or deaths in vaccinated people at high 
risk, trial finds”. December 23, 2022. https://www.bmj.com/content/379/bmj.o3055 
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تاايد الوع   تأثيرات التلير المناخ 

حت آ تتار علتتب متتد  الستتيوات القليلتتة الماذتتية، زصتتبك األفتتراد زكثتتر وعيًتتا بتتالطقس والميتتاخ، وزصتتب▪

ل زكبتر متخ التغير المياخ  ملموسة زكثتر، ويمكتخ مالحظتاتا بستاولة زكبتر، وقابلتة للقيتاس بشتك

.قِبل األ خا  ف  الشارع

تغيتر وقد بدزت نبرة الخطاش العا  فت  التحتول، بشتكل يدظاتر زن اليتاس زصتبحوا يتدركون واقتث ال▪

التتذا حتتدث فتت  الميتتاخ، وقلقتتون بشتت ن مستتتقبل الميتتاخ، واتتذا التتوع  العتتا  يدعتتد خطتتوة زولتتب 

.حاسمة ف  معالجة التغير المياخ 

راتتتم زن ا  تتتراءات الحكوميتتتة بشتتت ن التغيتتتر الميتتتاخ  عتتتادة متتتا تكتتتون بطي تتتة فتتت   تتتل التقييُّتتتد▪

ترااللًتا بالبيروقراطية الإلارمة، واألعمال التجاريتة الكبيترة، والحا تة  لتب  رذتاء الجميتث، فتإن ايتا 

حتتول تطتتور العمتتل الميتتاخ ؛ ألن المجتمعتتات والشتتركات والملسستتات فتت   ميتتث زنحتتاء العتتالم 

.زصبحت تدر  الحا ة  لب العمل والقيا  بدوراا

مساعي العلماء للتىلب علص  تار التىمر المناخي 

يمكللو "بعنللوان (The conversation)" ذا كونفرزيشللو"يطللرا المقللال الصللادر عللو صللحمفة 
  تسللاتالت حللول"لمللاذا يأمللل بعللض العلمللاء تحقمللق ذلللك-التىلللب علللص التىمللر المنللاخي 

.العوامل التي تدعو العلماء للتفاتل بشأن إمكانمة مواَرة التىمر المناخي
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ت ور العمل المناخ  على مرتوى الحكومات والمؤدرات

يتتدة لستتبل تزختتر  فريقيتتا باألفكتتار والمبتتادرات الجديتتدة التتت  تحتتول التحتتديات البي يتتة  لتتب مإلتتادر  د▪

لتتواح العتيش، قتادرة علتب التكيتـ متث التغيتر الميتتاخ ، والتقليتل متخ آ اراتا، فرت  زوايتدا، تظاتر األ

طبيعيتة، الشمسية ف  كل مكتان، كمتا تتدعم الشتركات الكبيترة،  اتود استتعادة التيظم البي يتة ال

.وتضث البي ة قبل األرباح

، دورة قإلتتتتتيرة (Witwatersrand)فتتتت   يتتتتوش  فريقيتتتتا " ويتواترستتتتتراند"كتتتتذل  زطلقتتتتت  امعتتتتة ▪

، والت  قا  بتدريساا طالب دكتتوراه 2022آفع طالب، للمرة األولب ف  عا  5استادفت زكثر مخ 

. متخإلص ف  التغير المياخ ، وذل  ف   طار التوسث ف  علو  المياخ

يتدعم بإنشاء صيدوو تعزيز العمل الميتاخ ، التذا" آير "ومخ ناحة زخر  ف  كيدا تقو  ملسسة ▪

وارش ومتواد العديد مخ افبتكارات والحلول، مثل  اود المبتكريخ الذيخ يحولون البالستتي   لتب قت

.بياء؛ بادع  يجاد طرو لتوفير الطاقة وتقليل آ ار انبعا ات الكربون

فق ة اف  ق للعمل المناخ .. COP27))مؤتمر اخ راف 

تخدا  موارداتا تقد  تقييات التقاط الكربون واستخدام  وتخزيي  ونقل ، يميك  فريقيتا فرصتة فست▪

ة الاائلتتة متتخ الطاقتتة المتجتتددة، وتستتخير موارداتتا المعدنيتتة لتطتتوير زنظمتتة الطاقتتة الشمستتي

ورا زقتل الكاروذوئية وتوربييات الرياح، واو ما سيكون نقطة تحتول عيتدما يإلتبك الوقتود األحرت

.كراءة وزكثر تكلرة مخ مإلادر الطاقة المتجددة

ن ،  لب  صالحات ف  بيتو  التيميتة متعتددة األطتراع، والتت  يمكتخ زCOP27))ف  اذا السياو، دعا ▪

ير باليستتتبة لالستتتتثمار فتتت  الميتتتاخ متتتخ ختتتالل تتتتوف" زكثتتتر خطتتتورة"تعتتتالج ستتتمعة  فريقيتتتا ب ناتتتا 

، 2030 لتب عتا  2020تريليتون دوفر زمريكت  متخ عتا  2.8الضمانات، خاصتة وزن  فريقيتا تحتتا   لتب 

.مليار دوفر زمريك 30ف  حيخ زن التدف  السيوا لتمويل المياخ ف يتجاوز 

، ناجًتتا  ديتتدًا تجتتاه الغتتذاء والزراعتتة، وذلتت  باتتدع زيتتادة التمويتتل فتت  مجتتال COP27))قتتد  كتتذل ▪

٪ متخ ستكان القتارة يعتمتدون 70التحول الزراع  والتكيـ، واو سبب آخر يدعو للترتاالل؛ ألن نحتو 

.علب الزراعة

ائمتة ختامًا، متخ المالحتظ زن الحركتات اف تماعيتة، بمتا فت  ذلت  تحالرتات الشتعوش األصتلية، والق▪

 ن علب الشباش، نظمت نرستاا فت   ميتث الميتاط ، دون تمييتز، وعمتدت  لتب اتختاذ   تراءات بشت

.التغير المياخ 

Sources: Omeja. P. and others. “Climate change can be beaten – why some scientists are hopeful”. The conversation. 19. Dec. 2022
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أهمية تحويل النام اللذا ية لنام ذكية مناخي ا

األراذت  زوذك المقال زن تدابير الزراعة الذكية مياخيًا، يمكياا تحسيخ اتالت المحاصتيل، وتحويتل▪

يخ، الزراعيتتة والمراعتت   لتتب زحتتواه الكربتتون، وتحستتيخ استتتخدا  األستتمدة القائمتتة علتتب الييتتترو 

.دروتغيير اتجاه سالسل التوريد العالمية والمحلية لتكون زكثر استدامة، مث تقليل الا

٪ فتت  التخريتتـ متتخ آ تتار التغيتتر 37كتتذل  يمكتتخ ل نظمتتة الغذائيتتة زن تدستتام بيستتبة تإلتتل  لتتب ▪

٪ فقتط، متخ 2، ومتث ذلت ، يتتم تو يت  زقتل متخ 2030المياخ  الالزمة لتحقي  زاتداع الميتاخ لعتا  

.  تمويل الحد مخ آ ار التغير المياخ   لب حلول األاذية الزراعية

  وقتتد و تتد تقريتتر حتتدين صتتادر عتتخ الميتتتد  افقتإلتتادا العتتالم ، حتتول استتتراتيجيات الميتتاخ فتت▪

، زن انبعا تتتات اتتتازات افحتبتتتاس الحتتترارا يمكتتتخ خرضتتتاا علتتتب الرتتتور بيستتتبة"افتحتتتاد األوروبتتت "

ر ستتيويًا،  ذا تتتم دعتتم خدمتتس مزارعتت  افتحتتاد األوروبتت  فقتتط لالنتقتتال  لتتب نظتتا  صتتاف  صتتر6%

مليتارات 9 لتب 2انبعا ات، ما متخ  ت ن  زن يدعتزز صتحة التربتة ودختل المتزارعيخ بمقتدار يتتراوح متخ 

. يورو

صفرية؟ نبعاتات التمسمر الطريق نحو االكمف يمكنرا.. الزراعة الذكمة

(The World Economic Forum)" المنتلد  اال تصلادي العلالمي"يتناول المقلال الصلادر علو 
ملة ما هي الزراعة المتجددة وكمف يمكو أن تساعدنا في الوصول إلص أنلملة غذائ"بعنوان 

ذكملة   الحلول التي يطرحرا عدد مو الشركات مو خ ل النلم الىذائملة ال"خالمة مو الصفر؟
.والمتجددة لتحقمق صافي انبعاتات صفرية
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عوامل التحول فحو الاراعة الذكية مناخي ا

زراعتتة تتختتذ البلتتدان والشتتركات والمزارعتتون استتتراتيجيات راتتان كبيتترة  طتتالو العيتتان لتتدعم دور ال▪

كيتتة، فتت  القضتتاء علتتب افنبعا تتات، ولكتتخ اتتذه الجاتتود تتطلتتب المزيتتد متتخ الشتتراكات الجري تتة والذ

.و طالو العيان فستثمارات رزس المال، واعتماد حلول تقيية مياسبة للغره

ة، تترتتت  العديتتتد متتتخ الشتتتركات الكبتتتر  علتتتب ذتتترورة العمتتتل علتتتب ت ستتتيس استتتتراتيجيات  ري تتت▪

و تتتتراكات  تتتتاملة، والتوستتتتث فتتتت  ذتتتتم رزس المتتتتال، واستتتتتخدامات التكيولو يتتتتا والمعرفتتتتة، 

.للمشاركة ف  القضاء علب افنبعا ات ف  الزراعة

للمشتتروبات الغازيتتة، ذتترورة كستتر القالتتب، و قامتتة  تتراكات ( PepsiCo" )بيبستتيكو"تلكتتد  تتركة ▪

 بداعيتتتة طويلتتتة األمتتتد متتتث المتتتورديخ، والتعتتتاون المستتتب  متتتث الشتتتركات األختتتر ، والتحتتتالـ متتتث 

. الحكومات، والميظمات اير الربحية للوصول  لب الزراعة الذكية مياخيًا

جوود الشركات لدعم التحول إلى الاراعة الذكية

 نشتتاء : ايتتا   ال تتة عوامتتل تستتاعد المتتزارعيخ علتتب اعتمتتاد ممارستتات الزراعتتة المتجتتددة، زولاتتا▪

ييتتة، البتترامج الماليتتة للمستتاعدة فتت  التتتخلص متتخ مختتاطر انتقتتال المتتزارع، وتقتتديم المستتاعدة الر

.   ومشاركة وتبادل الخبرات مث زقرانام

رامج قتروه بترامج تقاستم التكتاليـ، و نشتاء زستواو  ديتدة للكربتون، وبت" بيبستيكو"تقد   ركة ▪

ات فتت  للمتزارعيخ متخ ختالل  تراكات استتراتيجية، انطالقًتا متخ اعتقاداتا زن القضتاء علتب افنبعا ت

.المزارع زمر ذرورا لتحقي  ادع صرر انبعا ات

اليرويجيتتة ل ستتمدة، تحويتتل  نتتتا  الغتتذاء ( Yara International" )يتتارا  نترنا تتيونال"تتتدعم  تتركة ▪

 ، وبالتتال  لخرا انبعا ات اازات افحتباس الحرارا، وبياء تربة زكثر صحة، ودعتم التيتوع البيولتو 

 نشتتاء سلستتلة قيمتتة زكثتتر استتتدامة ومرونتتة وعادلتتة، وذلتت  متتخ ختتالل حلتتول الزراعتتة الرقميتتة، 

.وتحليالت صحة التربة، واليترات الخضراء، وميخرضة الكربون، واألسمدة العضوية

لتب للستلث افستتاالكية، بافستتثمار فت  افنتقتال  ( Unilever" )يتونيليرر"مخ  انباتا، تلتتز   تركة ▪

لو  ، ورفث الزراعة الذكية، مخ خالل الزراعة بطريقة تعمل علب تحسيخ صحة التربة، والتيوع البيو

زارعت  كراءة استتخدا  الميتاه، وتقليتل انبعا تات اتازات افحتبتاس الحترارا، وذلت  بالشتراكة متث م

.فول الإلويا، واألرز، وميتج  األلبان

Sources: Strauss. T. Chhabria. P. “What is regenerative agriculture and how can it help us get to net-zero food systems? 3 industry 
leaders explain”. The World Economic Forum. 19. Dec. 2022
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عوامل تاايد الوجرة المدفوعة  المناا

ا ف  ذلت  تشير الاجرة المياخية  لب مغادرة الياس ميازلام بسبب األحداث المياخية القاسية، بم▪

ي تتة، الريضتتانات ومو تتات الحتترارة والجرتتاع وحرائتت  الغابتتات،  ذتتافة  لتتب التحتتديات المياخيتتة البط

. مثل ارتراع ميسوش البحار وتزايد ا  ااد المائ 

اتتذا الشتتكل متتخ الاجتترة آختتذ فتت  افزديتتاد؛ ألن العتتالم لتتم يكتتخ قتتادرًا علتتب تقليتتل انبعا تتات اتتازات▪

ارث افحتباس الحرارا، ووقـ ارتراع متوسط در ة الحرارة العالمية؛ مما زد   لتب المزيتد متخ الكتو

. المياخية

، مخ المتوقث زن تحدث معظم الاجرة بسبب المياخ داخل الحدود، زا زناا ستتكون اجترة داخليتة▪

بستتبب ولكتتخ الاجتترة عبتتر الحتتدود ستتترترث زيضًتتا؛ حيتتن يتوقتتث بعتتا البتتاحثيخ زن ترترتتث الاجتترة

فت  الجراع علب و   الخإلو ، وزن تتضاعـ  الث مرات اذا القرن،  ذا فشتلت الجاتود الدوليتة

.معالجة ززمة المياخ المتزايدة

المناخي ضحايا التىمر دور القانون الدولي في حماية  المراَريو

(Council on Foreign Relations)" مجللس الع  لات الخارَملة"يتنلاول المقلال الصلادر علو 
هللل يتمتللع المرللاَرون بسللبب المنللا  بحمايللة ..التىمللر المنللاخي يىللذي الرجللرة"بعنللوان 
موَللب   الجلدل حلول كمفملة تصلنمف وحمايلة المرلاَريو اللدولممو بسلبب المنلا  ب" انونملة؟

.القانون الدولي
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المنا ذ اخكثر عرضة لل رر وتاايد الوجرة

فتت  بعتتا الحتتافت، تتتلدا الظتتروع المتطرفتتة  يبًتتا  لتتب  يتتب متتث عوامتتل زختتر ، مثتتل الابتتوط ▪

عتتخ الطبيعتت  وزنشتتطة التتيرط والغتتاز،  لتتب تشتتريد مجتمعتتات ب كملاتتا، ممتتا يجبتترام علتتب البحتتن

.مالذ ف  ز زاء مختلرة مخ بلدام زو السرر عبر الحدود

الميتاط  وف  اذا الإلدد تعتبتر زمريكتا الالتيييتة و يتوش آستيا و فريقيتا  يتوش الإلتحراء، متخ زكثتر▪

ود، ومتخ عرذة لت  يرات التغير المياخ ، ما يعرذاا لزيادات كبيرة فت  الاجترة الداخليتة وعبتر الحتد

د المالحتظ زن زكثتتر متتخ نإلتتـ ستكان العتتالم اليتتام  يعيشتتون فت  اتتذه الميتتاط ، ويعتتيش العديتت

. ميام ف  مياط  معرذة للخطر، وبعضاا يعان  بالرعل مخ ززمات اجرة مدفوعة بالمياخ

مليون ماتا ر داخلت  بستبب الميتاخ 143يقدر البي  الدول  زن اذه المياط  يمكخ زن تيتج   مافً ▪

، وف تو تد توقعتتات مما لتة للاجترة عبتر الحتتدود،  ف زن ايتا  كثيترًا متخ الكتتوارث2050بحلتول عتا  

 تت  التتذيخ الطبيعيتتة والعواقتتب المياخيتتة التتت  تيتتذر بزيتتادة الاجتترة الدوليتتة، ف ستتيما باليستتبة ألول

.  يعيشون بالقرش مخ الحدود

كي  يحم  القافوت الدول  المواجري   ربب المناا

وو يتمتتتث الماتتا رون بستتبب الميتتاخ بتتبعا الحقتتوو األساستتية بمو تتب القتتانون التتدول  لحقتت▪

حمايتة ا نسان، لكخ المدافعيخ عخ حقوو ا نسان يقولون  نام يرتقرون  لب العديد مخ زو ت  ال

.    المامة المميوحة لمجموعات زخر ، كالال  يخ

كل ف يو تتد   متتاع حتتول كيريتتة تعريتتـ الماتتا ريخ الرتتاريخ متتخ الظتتروع المياخيتتة المتطرفتتة، بشتت▪

، بتغيتر الميتاخ (GCM)قانون ؛ حين يعترع الميثاو العالم  للاجرة اآلميتة والميظمتة واليظاميتة 

.كعامل ف  دفث الاجرة، لكي  ف يحدد الحماية القانونية للمتضرريخ

اتتذا يوصتت  بعتتا الخبتتراء بمتتيك اتتلفء األفتتراد نرتتس الوذتتث القتتانون  لال  تتيخ، انطالقًتتا متتخ زن▪

نيتة التإلييـ متخ  ت ن  زن يتوفر لاتم حمايتة موستعة، بمتا فت  ذلت  الوصتول  لتب الختدمات القانو

.و عادة التوطيخ المخطط لاا

، و نشتتاء اتراقيتتة  ديتتدة لال  تتيخ 1951يتتر  بعتتا الخبتتراء ذتترورة زن تتتتم مرا عتتة اتراقيتتة عتتا  ▪

اقعية، مثل بسبب المياخ، اذا فيما تتج  بعا الحكومات قدمًا بشكل فردا فتخاذ تدابير زكثر و

، والتت  يتتم الت  يرة ا نسانية ل ر يتيخ وآسيا والمحيط الاادئ للتيقل ف  زوقتات ززمتات الميتاخ

.تطويراا حاليًا

Sources: Prange. M. “Climate Change Is Fueling Migration. Do Climate Migrants Have Legal Protections?”. Council on Foreign 
Relations.  Dec 19. 2022
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مشروعات البنية التحتية تدعم فمو   اع اإلفشا ات المصري

، 2022علتب زستاس ستيوا فت  عتا  % 11مخ المتوقث زن ييمو قطاع ا نشاءات فت  مإلتر بيستبة •

، وستتتتدعم مشتتتروعات البييتتتة التحتيتتتة 2023علتتتب زستتتاس ستتتيوا فتتت  عتتتا  % 9يليتتت  نمتتتو بيستتتبة 

متوستط واسعة اليطاو اليمو علب المد  القريب، ومتخ المتوقتث زن تيمتو صتياعة البيتاء ستيوي ا ب

.2031و 2024بيخ عام  % 7.7

 China Energy Engineering)“ تتتركة ايدستتة الطاقتتتة الإلتتتييية"، زفتتتادت 2022فتت  ديستتتمبر •

Corporation) تشتاييا نير ت  "عخ مشروعاا المشتر  مث  ركة( "Energy China ) لتوقيتث عقتد

ميجتتاوات فتت  محافظتتة 500للطاقتتة الشمستتية الكاروذتتوئية بقتتدرة " زبيتتدوس"ألعمتتال محطتتة 

.زسوان، مإلر

اا، يشتتمل نطتتاو المشتتروع تإلتتميم محطتتة الطاقتتة الكاروذتتوئية وبياءاتتا وتشتتغيلاا وصتتيانت•

وزن يكتمتتل البيتتاء العتتا  فتت  اضتتون،2023ومتتخ المقتترر زن يبتتدز البيتتاء فتت  الربتتث األول متتخ عتتا  

. ارًا19

2031تو عات بنمو  طاع اانشاءات في مصر حتص عا  

تقريوور "، والمعيتتون بتتت (Fitch Solutions" )فيتتتش سوليو تتيز"يتوقتتث التقريتتر الإلتتادر عتتخ وكالتتة 
نمتو قطتاع ا نشتاءات ،"2031دونوات حتوى عوام 10البنية التحتية ف  مصر، تو عات لمودة 

، متتدعومًا بمشتتروعات البييتتة التحتيتتة 2023فتت  عتتا  % 9، و2022فتت  عتتا  % 11فتت  مإلتتر بيستتبة 
.  المإلرية واسعة اليطاو
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، متتذكرة 2022، فتت  ديستتمبر " تتركة طاقتتة عربيتتة"الررنستتية و( Voltalia" )فولتاليتتا"وقعتتت  تتركة ▪

ر، ترتتاام متتث الحكومتتة المإلتترية؛ لتطتتوير وتمويتتل وتشتتغيل مإلتتيث  نتتتا  الايتتدرو يخ األخضتت

ميجتتتاوات متتتخ الطاقتتتة 283ميجتتتاوات متتتزودة بتتتت 100باستتتخدا  تقييتتتة التحليتتتل الكاربتتتائ  بقتتتدرة 

.  المتجددة

قرش متخ ستيتج ميش ة  نتا  الايتدرو يخ األخضتر المقترحتة، والتت  ستتقا  علتب زره خضتراء بتال▪

زلتتـ طتتخ متتخ الايتتدرو يخ 15مييتتاء العتتيخ الستتخية فتت  الميطقتتة افقتإلتتادية لقيتتاة الستتويس، 

زلتـ طتخ ستيويًا، 150األخضر سيويًا، وسيتوسث المشروع فيما بعد ليإلتل  لتب قتدرة  نتتا  تبلت  

 يجتاوات 2.7 يجاوات يتم توفيراتا متخ ختالل   متال  1مث قدرة تحليل كاربائ  تإلل  لب   مال  

.مخ الطاقة الشمسية والرياح

الروستية فت  بيتاء الوحتدة ( Rosatom" )روستاتو "، بتدزت  تركة 2022رت  نتوفمبر متخ  انتب آختر، ف▪

ربتتث الثانيتتة لمحطتتة الضتتبعة للطاقتتة اليوويتتة فتت  محافظتتة مطتتروح، ستضتتم المحطتتة اليوويتتة ز

 يجاوات لكل مياا، 1.2بسعة " VVER 1200"وحدات طاقة، تم تإلميماا بشكل متطور مخ طراز 

اي تتة الرقابتتة اليوويتتة"علتتب الموافقتتة علتتب الوحتتدة الثانيتتة متتخ قِبتتل وحإلتتلت الشتتركة الروستتية

، علتب 2023، ومخ المر ك زن يبدز تشييد الوحدتيخ الثالثتة والرابعتة فت  عتا  "وا  عاعية المإلرية

. 2030زن يتم تشغيل المحطة اليووية بالكامل بحلول عا  

كلتوش "، عتخ خطتط لبيتاء مشتروع 2022، فت  نتوفمبر "وادا د لة للتيمية العقاريتة"كشرت  ركة ▪

مليتار  ييت  فت  المعتادا القتاارة، ويقتث المشتروع 1.5السكي  بقيمتة استتثمارية تإلتل  لتب " تاون

وحدة ستكيية وميطقتة تجاريتة، وستيتم تيريتذ550مترًا مربعًا، وسيضم 283.279.95علب مساحة 

بتتيخ عتتام  ،"Breeze"المشتتروع علتتب  تتالث مراحتتل، ومتتخ المقتترر تستتليم المرحلتتة األولتتب، المستتماة 

.2026و2024

Source: Fitch Solutions, “Egypt: Infrastructure Report: Includes 10-year forecasts to 2031.” Dec 21, 2022.
.
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(2031-2021)المصرية تو عات الصناعة اانشائمة
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تمكي  البنية التحتية الر مية ف  مدارس التعليم الثافوي العام

نوا، يٌعتدُّ مليون طالب مستجليخ فت  التعلتيم قبتل افبتتدائ  وافبتتدائ  والثتا23مث و ود زكثر مخ •

، 2017فت  زواختر عتا  . نظا  التعليم المإلرا األكبتر فت  ميطقتة الشترو األوستط و تمال  فريقيتا

يم ليتتتم المإلتترية عتتخ تحتتول  تتامل ليظتتا  التعلتت" وزارة التربيتتة والتعلتتيم والتعلتتيم الريتت "زعليتتت 

، وكتتان ا صتتالح التتتوطي  بمثابتتة انتقتتال  لتتتب التتتعلم القتتائم علتتتب 2030افنتاتتاء ميتت  بحلتتول عتتتا  

. الماارات وتوسيث التعلم الرقم 

يس فقتط نريد زن يتعلم الطالش مد  الحياة، ولت.. لقد انتاب نظا  التعليم الكالسيك  ف  مإلر "▪

" يتت اتتذه اتت  الراليتتة التتت  تيطلتت  مياتتا وزارة التربيتتة والتعلتتيم والتعلتتيم الر".. متتخ ز تتل افمتحتتان

قميتة، متا يقتدر المإلرية للياوه بالميظومة التعليمية، فقد قامت مإلر ببياء بييتاتا التحتيتة الر

مدرستتتتة  انويتتتتة حكوميتتتتة مربوطتتتتة باألليتتتتاع الضتتتتوئية، وقامتتتتت الحكومتتتتة بشتتتتراء2500بيحتتتتو 

افتة فإلل دراس  ذك  لخدمتة األطرتال فت  الميتاط  التت  يإلتعب الوصتول  لياتا وذات الكث100

. السكانية العالية

لر ميمصر تتج  للتعلمم القائم علص المرارات والتعلم ا: المونمسف

: 2.0التعلوووويم "، والمعيتتتون بتتتت (UNICEF" )اليونيستتتـ"يشتتتير المقتتتال الميشتتتور بموقتتتث اي تتتة 
ه  لتتب الجاتتود المإلتترية للياتتو،"التعلوويم المصووري القووا م علووى الموووارات والووتعلم الر موو 

، و تاحتة الوصتول البيية التحتية الرقمية، والرإلول الذكيةبالميظومة التعليمية؛ مخ خالل توفير
.   لب الميإلات الرقمية الكبيرة
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"19-يدكوف"اتدتثمارات المصرية ف  التعلم الر م  خففت م  تأثير جا حة 

با ذتتافة  لتتب ذلتت ، قتتدمت الحكومتتة مليتتون   اتتاز لتتوح  لمعلمتت  وطتتالش المتتدارس الثانويتتة،▪

، زتاحتت مإلتر 2016ميتذ عتا  . وزطلقت اختبارات رقمية ف  الإلروع متخ األول  لتب الثالتن الثتانوا

 Egyptian Knowledge)" بي  المعرفة المإلترا"للطالش الوصول  لب مكتبة رقمية كبيرة تسمب 

Bank, EKB)،  ويتة فستضافة محتو  الإلتروع افبتدائيتة والثان2020والت  تم استخداماا ف  عا

".19-كوفيد"ز ياء  االو المدارس المرتبطة بجائحة 

 ائحتة مخ المحتمل زن تكتون استتثماراتاا طويلتة األ تل فت  التتعلم الرقمت  قتد خررتت متخ تت  ير▪

م ، ممتتا يدستتالل التحتتول  لتتب التتتعلم متتخ الميتتزل عيتتد  اتتالو المتتدارس، وتمكتتيخ التتتعل"19-كوفيتتد"

، ويمكخ للمعلميخ افعتماد علب موارد متعتددة 2020المدمج ميذ  عادة فتك المدرسة ف  زكتوبر 

بتتتر ع" بيتت  المعرفتتتة المإلتترا: "عيتتد الموازنتتة بتتتيخ التتتعلم الشخإلتتت  وا لكترونتت ، بمتتتا فتت  ذلتتت 

.ا نترنت

لإلتـ الرابتث فضلًا عخ ميإلة الدراسة ا لكترونيتة، التت  تستتادع طتالش المرحلتة افبتدائيتة فت  ا▪

س ومتتا بعتتده، ونظتتا   دارة التتتعلم عبتتر ا نترنتتت التتذا يستتتادع طتتالش المرحلتتة الثانويتتة، والتتدرو

تيا، المتتوافرة مقابتل رستو ، وتستجيالت دروس قيتاة مدرست" حإلتص مإلتر"ا لكترونية، وميإلتة 

ر ميإلة تواصتل الت  توف" زدمودو"المتاحة مجانًا علب اليوتيوش وعلب قياتيخ تليرزيونيتيخ، وميإلة 

.بيخ المعلميخ والطالش وزولياء األمور

نتت ستتحل فت  با ذافة  لب ذل ، ايا  ميإلة للكتب ا لكترونية وزكاديميتة للمعلمتيخ عبتر ا نتر▪

مليتتتتون معلتتتتم فتتتت  التتتتبالد، 1.3الياايتتتتة محتتتتل التتتتتدريبات الشخإلتتتتية للمعلمتتتتيخ البتتتتال  عتتتتددام 

ممتتتا يجعلاتتتا فتتت  متيتتتاول المتعلمتتتتيخ ذوا ،"E-Pub"وستستتتتخد  الكتتتتب ا لكترونيتتتة تيستتتي  

.ا عاقة

اتج قتائم زحد الشركاء الرئيستيخ للحكومتة؛ حيتن نجحتت فت  التدعوة  لتب اتبتاع ن" اليونيسـ"كانت ▪

، كمتتا عملتتت  يبًتتا  لتتب 2.0علتتب الماتتارات للتتتعلم باعتبتتاره الراليتتة الشتتاملة ليظتتا  التعلتتيم الجديتتد 

لمرحلتة ؛ لتطوير وطرح مياج قائم علب الماارات"وزارة التربية والتعليم والتعليم الري " يب مث 

بيتة والتعلتيم التر"ما قبل افبتدائ  حتب الإلـ الثالن افبتدائ ؛ مخ خالل تدريب خبراء ميتااج وزارة 

 France Education" )فتتترانس  ديوكيشتتتخ الدوليتتة"بالشتتراكة متتتث ملسستتة " والتعلتتيم الريتتت 

International  .)

" الريت موالتعلتيوزارة التربيتة والتعلتيم "بعد ذلت ، قتا  مركتز تطتوير الميتااج والمتواد التعليميتة بتت▪

افة  لتب بطرح الميااج الدراسية الميقحتة فت  الإلتروع متخ الرابتث  لتب الستادس افبتتدائ ، با ذت

ئم علتتب حاليًتتا بحثًتتا حتتول زفضتتل الممارستتات العالميتتة للتعلتتيم القتتا" يونيستتـ مإلتتر"ذلتت ، تجتترا 

مإلترية الماارات للإلروع مخ األول ا عتدادا  لتب الثالتن الثتانوا، وتقتديم نتائجاتا للميظومتة ال

:Source.لالسترادة مياا UNICEF, “EGYPT Education 2.0: skills-based education and digital learning.” Dec 21, 2022
.



ملات ينا ش هذا القسم أهم التجار  الناَحة  تواء علص مستو  الدول أو األفراد  ملع توضلم  اآلل

.  ال زمة ل تتفادة مو هذه التجار 

خبرات دولية



ي ر لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المص

ي ابتكللار تللوار يسللاعد مرضللص الشلللل الللدماغ
علص اتتخدا  الكمبموتر

أوزبكسللللللتان تتخللللللذ خطللللللوات كبمللللللرة نحللللللو 
مستقبل أكثر اخرراًرا 

كمللف يعمللل الللذكاء االصللطناعي علللص كشللف
ع مات ترطان الثدي؟

2022ديسمبر 25–( 47)العدد -الثالثة السنة -مقتطفات تنموية 
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كي  يمك  لروار أت يراعد مرضى الشلل الدما   

مليتون  تخص فت   ميتث 17، ايتا  (Cerebral Palsy Alliance" )تحتالـ الشتلل التدماا "وفقًتا لتت▪

زلتتـ  تتخص يعيشتتون حاليًتتا فتت  34زنحتتاء العتتالم يعيشتتون متتث الشتتلل التتدماا ، بمتتا فتت  ذلتت  

. وتختلـ  دة افذطراش مخ مريا آلخر. زستراليا

الشتتلل ، يجتتد  لثتتا األ تتخا  المإلتتابيخ ب"تحتتالـ الشتتلل التتدماا "ووفقًتتا للبيانتتات التتت  قتتدماا ▪

. صعوبة زو استتحالة فت  الكتال % 50الدماا  صعوبة ف  تحري   حد  الذراعيخ زو كلتياما ويجد 

ع اتتذا، وقتتتد يكتتتون استتتتخدا  ز اتتتزة الكمبيتتتوتر زمتترًا صتتتعبًا باليستتتبة لتتتبعا األفتتتراد فتتت  الظتتترو

ر العاديتتة، وبالتتتال  عيتتدما يكتتون لتتديام قتتدرات محتتدودة بستتبب  عاقتتة  ستتدية زيضًتتا، يتتزداد األمتت

.  صعوبة

(School of Computer Science)" كليتة علتو  الكمبيتوتر"وعلي ، توصل فري  مخ المايدسيخ فت  ▪

قبتتتل عتتتاميخ،  لتتتب فكتتترة لتغييتتتر حيتتتاة األ تتتخا  ( University of Sydney" ) امعتتتة ستتتيدن "بتتتت

.  المإلابيخ ب مراه فرط الحركة وزمراه الشلل الدماا  األخر 

وترابتكار توار يساعد مرضص الشلل الدماغي علص اتتخدا  الكمبم

لل يكشللف العللرض التللالي عللو ابتكللار َرللاز تللرل االتللتخدا  لاشللخال المصللابمو بالشللل
رلم  لدرات الدماغي وأمراض الخ يا العصبمة الحركمة؛ حمث يتم إنشلاء تقنملة تحلاول فعلًملا ف

.األشخال ذوي ااعا ة ومساعدترم علص اتتخدا  أَرزة الكمبموتر
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" زنو تتا ويثانتتا"والتتدكتور ( Stephen Lin" )ستتتيرخ لتتيخ"وفتت  اتتذا الإلتتدد، قتتا  الطالتتب الجتتامع  ▪

(Anusha Withana )يإلتة بتإلتميم ستوار بت  ز اتزة استشتعار باستتخدا  تكيولو يتا بستيطة ورخ

فتت  ويمكتتخ الوصتتول  لياتتا؛ حيتتن تلتتتقط المستشتتعرات زصتتغر الحركتتات وافاتتتزازات التتت  تحتتدث

. ، واو الجزء الذا يحتوا علب األوتار الت  تتحكم ف  اليد(carpal tunnel)الير  الرسغ  

وث  لتتب عيتتدما يتتتم تحريتت  األصتتابث، فتتإن افاتتتزازات التتت  تخلقاتتا اتتذه الحركتتة تيتقتتل عبتتر البلوتتت▪

لم اآللتت ؛  تم يتتتم ترستير زنمتاط الحركتة المحتتددة للرترد علتب الرتور متتخ ختالل التتع. برنتامج كمبيتوتر

ذا حيتتتن تكتشتتتـ المستشتتتعرات افاتتتتزازات ويحللاتتتا التتتذكاء افصتتتطياع  لمعرفتتتة ا صتتتبث التتت

.  يتحر  ومقدار الحركة

دماا  الركتترة ب كملاتتا اتت  ابتكتتار  اتتاز ستتال افستتتخدا  حقًتتا ل  تتخا  المإلتتابيخ بالشتتلل التت▪

خا  متخ ختالل  نشتاء تقييتة تحتاول فعليًتا فاتم قتدرات األ ت. وزمراه الخاليا العإلبية الحركيتة

يًتا وتكتون زداة ذوا ا عاقة بدلًا مخ التركيز علب ا عاقة، وبالتال  يمكتخ للتكيولو يتا زن تتتدخل فعل

بيتوتر؛ مريدة بدلًا مخ اذطرار الررد  لب تعلم حركتات  ذتافية تستاعده علتب استتخدا  ز اتزة الكم

.  حين تتمكخ التكيولو يا مخ ترسير نوايا األفراد وتر متاا  لب حركة

المشروع  يد التجر ة

" صتتتتيدوو دعتتتتم زمتتتتراه الخاليتتتتا العإلتتتتبية الحركيتتتتة"و " تحتتتتالـ الشتتتتلل التتتتدماا "بتمويتتتتل متتتتخ ▪

(Neurodisability Assist Trust)،  جتارش بتالكثير متخ الت" زنو تا ويثانتا"والتدكتور " ستتيرخ لتيخ"قتا

ير والتعتتتتديالت، خاصتتتتة عيتتتتدما يتعلتتتت  األمتتتتر بتتتتالعثور علتتتتب برنتتتتامج الكمبيتتتتوتر المياستتتتب لترستتتت

.  واستخدا  بيانات السوار

يتت يتتم يتخطب السوار ب كمل  الحا ة  لب وذتث الكثيتر متخ المستشتعرات علتب األصتابث واليتد؛ ح▪

ونتيجتتة لتتذل ، اتتتو زقتتل تعقيتتدًا و رااقًتتا متتتخ. استتتخدا  حركتتات اليرتت  الرستتغ  الدقيقتتتة فقتتط

 لتتب فكتترة استتتخدا  زنبتتر  مخروطتت  الشتتكل" زنو تتا"و " ستتتيرخ"وقتتد توصتتل . األ اتتزة األختتر 

.بحين يكون مائلًا مخ زعلب  لب زسرل واذا يعي  زن  زكثر  باتًا عيد وذع  علب الجلد

يتتن تجتتدر ا  تتارة،  لتتب زن المستتتخدميخ ليستتوا بحا تتة فنتظتتار تإلتتييث الجاتتاز فتت  المإلتتيث؛ ح▪

يطة؛ حيتن يمكيام القيا  بكل ذل  ب نرستام متخ ميتازلام باستتخدا  طابعتة  ال يتة األبعتاد بست

ص يمكتتخ متتخ ختتالل الطباعتتة  ال يتتة األبعتتاد  نشتتاء مستشتتعرات فرديتتة مخإلإلتتة لتتذل  الشتتخ

. بحين يمكخ تضخيم  ودة ا  ارة واألداء تمامًا

زن " زنو تا"و " خستتير"وفت  الياايتة، يريتد . ختامًا، يتتم اختبتار الستوار حاليًتا فت  ستريالنكا وزستتراليا▪

.  ستخدا يعمل السوار مث تطبي  ااتـ مجان  بدلًا مخ  ااز كمبيوتر لجعل  زكثر ساولة ف  اف

Source: Euro news. “This hi-tech bracelet could help Cerebral Palsy sufferers use a computer with a flick of the wrist”. May 5, 2022. 
https://bit.ly/3FT2wSE.  
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مرتقبل أوز كرتات.. ال ا ة الخ را 

متخ الكاربتاء متتخ مإلتادر الطاقتتة المتجتددة بحلتتول % 30حتددت زوزبكستتان اتتدفًا طموحًتا لتوليتتد ▪

ويدعتتد تستتخير طاقتتة الشتتمس زحتتد العوامتتل المامتتة فتت   عتتل اتتذه الخطتتة حقيقتتة . 2030عتتا  

يومًتا مشمسًتا فت  الستية وتمتلت   مكانتات طاقتة 330واقعة؛ حين تتمتث زوزبكستان بمتوسط 

.  مسية اائلة

ع واليتتو ، تجتتذش مشتتروعات الطاقتتة الشمستتية واستتعة اليطتتاو مستتتثمريخ دوليتتيخ متتخ القطتتا▪

(Total Eren)" توتتتال  ريتتخ"فعلتتب ستتبيل المثتتال، طتتورت الشتتركة الررنستتية . الختتا   لتتب التتبالد

واحتتتتدة متتتتخ زولتتتتب محطتتتات الطاقتتتتة الشمستتتتية فتتتت  -واتتت   تتتتركة مستتتتتقلة  نتتتتتا  الطاقتتتة -

.  زوزبكستان

ف  يوليتو ( Tutly solar farm" )مزرعة توتل  للطاقة الشمسية"وف  اذا الإلدد، زطلقت الشركة ▪

ميجتاواط حراريتة، 131وتعمتل بقتدرة . كيلومتر ارش مدييتة ستمرقيد100، وتقث علب بدعد نحو 2022

.  زلـ زسرة140زلـ كيلوواط ساعة سيويًا، واو ما يكر  لتلبية احتيا ات 270لتولد نحو 

اخرراًرا أوزبكستان تتخذ خطوات كبمرة نحو مستقبل أكثر 

ز كًللا ملو يوض  العرض التالي كمف ترع أوزبكستان طموحات عالمة للطا ة الخرلراء وتحفل
ة االتلللتثمارات األَنبملللة والسلللكان المحلملللمو؛ حملللث تجلللذ  مشلللروعات الطا لللة الشمسلللم

.واتعة النطاق مستثمريو دولممو مو القطاع الخال إلص الب د
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و تتدير بالتتتذكر، زن األلتتتواح الشمستتتية تغيتتتر موقعاتتتا كتتل دقيقتتتتيخ؛ حيتتتن تتبتتتث مستتتار الشتتتمس▪

اء التتت  تاتتدع  لتتب  نشتت،"توتتتال  ريتتخ"وقتتد قامتتت  تتركة . لتحقيتت  زقإلتتب استتترادة متتخ طاقتاتتا

تخد  تقييتة المزيد مخ مشروعات الطاقة الشمسية ف  زوزبكستان، بتثبيت زحدث التقييتات، تست

 يائيتتتة الو تتت  فريتتتدة متتتخ نوعاتتتا؛ حيتتتن يتلقتتتب الجانتتتب األمتتتام  متتتخ الوحتتتدات ز تتتعة الشتتتمس 

.المبا رة، ويتلقب الجزء الخلر  مياا زيضًا   عاعًا  مسيًا ييعكس مخ األره

ما الذي جعل التقدم ف  ال ا ة الشمرية ممكن ا .. دعم الدولة

ماتتتدت ا صتتتالحات فتتت  الستتتيوات األخيتتترة الطريتتت  زمتتتا  افستتتتثمارات الدوليتتتة فتتت  مشتتتروعات ▪

م ويتتت. الطاقتتة المتجتتددة؛ حيتتن تمتتيك الدولتتة ذتتمانات طويلتتة األ تتل لشتتراء الكاربتتاء الخضتتراء

" ةملسستتتة التمويتتتل الدوليتتت"تيظتتتيم المياقإلتتتات بتتتدعم متتتخ الميظمتتتات الدوليتتتة؛ حيتتتن تستتتاعد 

(International Finance Corporation) وا  عضو فت  مجموعتة البيت  التدول ، زوزبكستتان علتب ،

.للطاقة المتجددة( Private Public Partnership" )الشراكة الخاصة العامة"ايكلة مشروعات 

ميجتتاوات متخ الطاقتتة الشمستتية،1000حتتب اآلن، تتتم تيريتتذ مشتروعات بقتتدرة   ماليتتة تزيتد علتتب ▪

ميجتتتاوات فتتت  مرحلتتتة المياقإلتتتات، واتتتذه المياقإلتتتات ذات زاميتتتة كبيتتترة للمستتتتثمريخ 800و

.الدولييخ مخ المملكة العربية السعودية وا مارات العربية المتحدة

لمثبتتة تستمك األلتواح الشمستية ا. وتجدر ا  ارة،  لب زنت  فت  مإلتيث للخياطتة بمدييتة ستمرقيد▪

لتتتب علتتب ستتطك المبيتتب للمقيمتتيخ بتتتوفير المتتتال وا عرتتاء متتخ ذتترائب األراذتت  والممتلكتتات ع

.  سيوات10الميطقة الت  تغطياا األلواح لمدة 

يتتازل اتتذا، وقتتد زطلقتتت حكومتتة زوزبكستتتان متتلخرًا ميإلتتة رقميتتة عبتتر ا نترنتتت تتتتيك لمتتالك  الم▪

 ذا دفعتوا التكتاليـ دفعتة % 30الخاصة  راء األلواح الشمسية ب قساط بدون فوائد زو استرداد 

وتر تتتث اتتتذه المبتتتادرة فتتت  المقتتتا  األول  لتتتب حقيقتتتة زن عتتتدد ستتتكان الجماوريتتتة ييمتتتو، . واحتتتدة

. وافقتإلاد ييمو، علب التوال ، والطلب علب الكارباء مخ  انب السكان يتزايد

وتاتدع . انيتم تركيب األلواح الشمسية علب زسطك العديد متخ المبتان  الحكوميتة فت  زوزبكستت▪

الدولتتتة  لتتتب تعظتتتيم استتتتخداماا للطاقتتتة الشمستتتية ختتتالل الستتتيوات القادمتتتة؛ لتعزيتتتز القتتتدرة

  المستتقبل زولًا وقبل كل   ء، ألن التبالد فت: التيافسية لالقتإلاد، مخ ز ل تحقي   ال ة زاداع

ات  تتان   انيًتتا، حمايتتة البي تتة وتقليتتل انبعا تت. بحا تتة  لتتب  تتاادة خضتتراء، ومكتتون زخضتتر لميتجاتاتتا

قإلتتو  متتخ زا،  نتتا  الكاربتتاء متتث افستتترادة ال. زكستيد الكربتتون، و الثًتتا، تحقيتت  فائتتدة اقتإلتتادية

.    مكانات الطاقة الشمسية المتاحة

Source: Polonskaya, G. “Uzbekistan makes strides towards a greener future through solar energy”. Euro news. Dec 21, 2022. 
https://bit.ly/3Gi9amO
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دور الذكا  اتص ناع  ف  اكتشاف اإلصا ة  رر ات الثدي 

مليتون امترزة 2.3، تتم تشتخيص (World Health Organization" )ميظمة الإلتحة العالميتة"وفقًا لت▪

. 2020زلـ حالة وفاة علب مستو  العالم ف  عا  685بسرطان الثدا، و

لثتدا اذا، وقتد توصتل بتاحثون فت  زلمانيتا  لتب زن التذكاء افصتطياع  يمكيت  اكتشتاع سترطانات ا▪

ستتترطان الثتتتدا التتتذا يتتتتم تشخيإلتتت  ختتتالل الرتتتترة بتتتيخ -( interval breast cancers)الراصتتتلة 

للثتتدا التتتال  التإلتوير الميتتتظم للثتتدا باأل تعة الستتييية التتذا يبتدو طبيعيًتتا والتإلتتوير الشتعاع 

 ارًا ف  24عادة -بشكل صحيك؛ حين يتطور السرطان بيخ  وفت الرحص الروتييية -للرحص 

. ويمكخ تجاال  وتشخيإل  بشكل خط -العديد مخ البلدان

متتتخ % 16اتإلتتتالًا، ز اتتترت الدراستتتة التتتت  تمتتتت مرا عتاتتتا متتتخ قِبتتتل األقتتتران زن متتتا يقتتترش متتتخ ▪

ل خمستة السرطانات الراصلة قد تكون مرئية ز ياء الرحص الستاب ، بييمتا قتد يكتون واحتد متخ كت

عة، واو متا يدعترع األ اختإلاصي خريًا للغاية باليسبة للعيخ البشرية ويمكخ ترويتاا مخ قِبل 

(.  minimal signs" )العالمات الدنيا"باسم 

كمف يعمل الذكاء االصطناعي علص كشف ع مات ترطان الثدي؟

 ملات فلي الكشلف علو عدور مرم يشمر العرض التالي إلص أن الذكاء االصطناعي يمكن  تأدية
و األشلعة أو ترطان الثلدي الخفملة بالنسلبة للعلمو البشلرية والتلي ربملا يتجاهلرلا اختصاصلم

.  يتم تشخمصرا بشكل خطأ
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األلمانيتتة اليا تت ة فتت  مجتتال التكيولو يتتا العميقتتة (Vara)" فتتارا"وفتت  اتتذا الإلتتدد، ز تترت  تتركة ▪

 Mammography Reference)“المركز المر ع  للتإلوير ا  عاع  للثتدا"الدراسة بالشراكة مث 

Centre) تعاع المجلتة األوروبيتة للطتب ا"وتم نشر اليتائج فت  . ب لمانيا" زولدنبورغ"ف  مديية   "

(European Journal of Radiology  .)

يإلتاخ فحتص تإلتوير للثتدا باأل تعة الستييية متخ اليستاء الالئت  تتم تشخ2396قيّمت الشركة ▪

متتخ الحتتافت % 27.5وو تتدت زن التتذكاء افصتتطياع  يمكتتخ زن يكتشتتـ . فحقًتتا بستترطان الراصتتل

.  مخ الحد األدنب مخ عالمات السرطان% 12السلبية الكاذبة وما يزيد قليلًا علب 

  زن خوارزميتة التذكاء افصتطياع  المدستتخدمة لتدياا نتوع متخ زيتادة الشتا  ارة ايا  لتب وتجدر▪

د فتت  بعتتا صتتور الثتتدا باأل تتعة الستتييية، علتتب التترام متتخ عتتد  و تتود زا  تت ء فتت  الإلتتورة عيتت

يتتد متتخ حتتافت سترطان الراصتتل الزميتت  الحقيقيتتة، يمكتخ للخوارزميتتة زيضًتتا تحد% 3وفتت  . الرحتص

.  مكان  اور سرطان الثدا فحقًا بشكل صحيك

: عملتتتت الدراستتتة بواستتتطة خوارزميتتتة يمكياتتتا تإلتتتييـ صتتتور الثتتتدا الشتتتعاعية  لتتتب  تتتالث ف تتتات▪

رطان وايتر وتم نقل الر تات المشتتب  باتا لبصتابة بالست. سرطان مشتب  ب ، طبيع ، واير ملكد

.  الملكدة  لب  خإلائ  األ عة

ون مإلتابًا وحتب ف يتحيز  خإلائ  األ عة، لم يتم  خبارام ب ا تإلوير  تعاع  للثتدا يمكتخ زن يكت▪

ل  و ذا قتتا   خإلتتائ  األ تتعة بتيبتتل لتتم يتوافتت  متتث الخوارزميتتة، عيتتداا فقتتط ستتتط. بالستترطان

.  لكخ اذا ف يعي  زن اآلفت ستحل محل  خإلائ  األ عةالخوارزمية ا نذار،

اتكتشاف المبكر هو مفتاح الع ج

اء الرحتتص تقتد  اليتتتائج التت  توصتتل  لياتا البتتاحثون فرصتة فكتشتتاع المزيتد متتخ السترطانات ز يتت▪

وقتت مبكتر، باستخدا  الذكاء افصطياع ؛ حين تبشر اذه التقيية بتشخيص سترطان الثتدا فت 

ا فتت  ممتتا يعيتت  نتتتائج زفضتتل لليستتاء، لتتيس فقتتط متتخ حيتتن البقتتاء علتتب قيتتد الحيتتاة، ولكتتخ زيضًتت

. الكشـ عخ السرطانات ف  مرحلة يسال عال اا فياا

  البلتدان يمكخ زن يلدا افكتشاع المبكر زيضًا  لب  عل عال  سترطان الثتدا ميستور التكلرتة فت▪

ا تخطتط ف  زلمانيا واليونان والمكسي  ولكيا" فارا"وف  الوقت الحال ، تعمل . ميخرضة الدخل

. للتوسث ف  آسيا و فريقيا واألماكخ الت  يكون فياا فحص سرطان الثدا محدودًا

يتر، فتإن اتذا يتغ. ختامًا، فرام زن سرطان الثدا لم يكخ فت  الماذت  قضتية صتحية عامتة مامتةو▪

.وسوع يتغير بسرعة زكبر خالل السيوات القادمة

Source: Davies, P. “AI can detect breast cancer signs that radiologists don’t see, new study finds”. Euro news. May 6, 2022. 
https://bit.ly/3jvTC67 
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.واادارة  والتكنولوَما  وغمرها

مفاهيم تنموية
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فبذة ع  المفووم

لبيتث يادع المراو  بشتكل زساست   لتب وصتـ المستتثمريخ التذيخ يتختذون قترارات الشتراء زو ا▪

اتتذا بيتتاءً علتتب ا  تتارات التتت  يعتقتتدون زناتتا تحقتت  عوائتتد زفضتتل متتخ العوائتتد العشتتوائية، ولكتتخ

.افعتقاد ليس ل  زساس سليم

األمريكتت ، وعتتدد متتخ ميإلتتات التتتداول، فتتإن  تتزءًا كبيتترًا متتخ ( (BLSوفقًتتا لمكتتتب  حإلتتاءات العمتتل ▪

، وايتتتر متمرستتتيخ زو ايتتتر محتتتترفيخ، يقومتتتون "متتتتداوليخ متتتزعجيخ"مجتمتتتث التتتتداول يتكتتتون متتتخ 

.بإلرقات بياءً علب ما سمعوه، زو الحدس لديام، واو ما ف يلدا  لب تداوفت قوية

زول تت  تشتتمل ف تتة المتتتداوليخ التتذيخ يتتتم تإلتتويرام علتتب زناتتم متتتداولون ذوذتتاء، المبتتتدئيخ و▪

متست  التذيخ يتتداولون بيتاءً علتب التحليتل الريت  فت  المقتا  األول، ولكتخ متا يجعتل المراتو  ايتر

.يًاواير واذك، او زن تعريـ ما يشكل بالضبط افستثمار العقالن  ليس تعريرًا قياس

المتداول المزع 

واتو مراتو  يترتبط بستوو ؛(Noise Trader)، "المتوداول المواعج"يتياول العره التال  مراو  
و الماليتة األوراو المالية، ويشير  لب المتداوليخ الذيخ يتخذون قترارات افستتثمار  فت  ستوو األورا

.اعتمادًا علب بيانات اير دقيقة، ووفقًا لعوامل اير عقالنية



44

ملركلز اللملعلللومات ودعلم اتلخلاذ اللقلرار اللتلابلع للملجلللس اللوزراء اللملصلري

"المتداول الماعج" بيعة عمل 

ختوع زو  لب افندفاع، ويستيد  لب المشتاعر مثتل ال" المتداولون المزعجون"يميل التداول مخ قبل ▪

فت  ، ويبتالغون"الحشد"الطمث، وعادةً ما يتبث الفء المستثمرون افتجااات، ويظارون سلو  

.رد الرعل تجاه األخبار الجيدة والسي ة

متتخ الممكتتتخ زن يلغتتت  زداء مجموعتتتة متتتخ المتتتداوليخ المتتتزعجيخ تتتت  ير المجموعتتتة األختتتر  داختتتل ▪

غت   حتد  السوو، فإذا كان البعا مررطًا فت  الترتاالل، والتبعا اآلختر متشتائمًا للغايتة، فقتد تل

.  المجموعات ببساطة ت  ير المجموعة األخر 

ر معتتاد بغا اليظر عخ صحة   اراتام، يمكخ ألول   الذيخ يساامون ف  حجم كبير بشكل اي▪

التتال  يديظتر مخ التداوفت اليومية زن يل روا بشكل كبير علتب ستعر الستام،  متا  يجابًتا زو ستلبًا، وب

. ليام علب زنام يتسببون ف   حداث  زعا  ف  زسعار السوو

"المتداول الماعج"مخا ر 

خ، والتذا ، الذا ارترث خالل العقديخ الماذيي"المتداوليخ المزعجيخ"استيادًا  لب العدد الاائل مخ ▪

مليتتتون مستتتتثمر محتتتترع، فتتتإن 2.8مليتتتون متتتتداول، مقارنتتتة بمتتتا يقتتترش متتتخ 50وصتتتل  لتتتب نحتتتو 

.يمارسون ت  يرًا كبيرًا ف  سوو األوراو المالية" المتداولون المزعجون"

يتات  ب يا  تداول عاليتة الحجتم، وي" المتداولون المزعجون"عادة ما يرتبط  لب زن  تجدر ا  ارة ايا ▪

ل مرترط بام األمر بتضخيم األوراو المالية بشتكل مرترط ختالل فتترات الإلتعود، وترريغاتا بشتك

.خالل فترات الابوط

بت  لستام معتيخ عاليتة، فقتد يتل ر  صتدار زخبتار  يتدة تتعلت " المتداول المزعج"فإذا كانت مخاطر ▪

قية علب المزيد متخ المتتداوليخ المتزعجيخ لشتراء األستام، ممتا يتلدا  لتب تضتخيم قيمتاتا الستو

.بشكل مإلطيث

ا  كلمتتا زاد التقلتتب فتت  ستتعر الستتوو لورقتتة ماليتتة معييتتة، كلمتتا زاد ا زعتتالقتتول  نتت  زخيتترا، يمكتتخ▪

  داختتل الستتوو؛ ألن ذلتت  يمكتتخ زن يجتتتذش معظتتم المتتتداوليخ المبتتتدئيخ، ممتتا قتتد يتستتبب فتت

.  خسارة المتداوليخ الميضبطيخ والمحترفيخ ألموالام

Source: Scott. G. “Noise Trader”. Investopedia. Jul 27. 2022.
-“Noise Trader”. CFI Education Inc. Oct 23. 2022. https://bit.ly/3VrC2xu
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فبذة ع  المفووم

يدشتتار  لتتب المراتتو  بعتتدد متتخ المستتميات، واتت  اترتتاو الحمايتتة، زو  تترط الحمايتتة، زو  تترط عتتد  ▪

تحميتل الضرر، وقد يطل  علي  زحيانًا اتراقية التعويا، واو يضمخ عد  تمكخ زحد الطرفيخ مخ

.الطرع اآلخر المسلولية القانونية، عخ زا مخاطر ناتجة عخ الخدمات المقدمة

م ف يحمتتت  دائمًتتا متتتخ التتتدعو  القضتتائية زو المستتتلولية القانونيتتة، فقتتتد يتتتت"  تترط عتتتد  ا ذتترار"▪

بيتتد تجاالت   ن كتتان التيص اامضًتتا فت  اللغتتة زو واستث اليطتتاو بشتكل مرتترط، كمتا يمكتتخ اعتبتار ال

رط للتوقيث علب  تخداعامباطالً،  ذا استطاع الموقعون تقديم حجة قوية ب نام تم  كرااام زو 

.عد  ا ذرار

و تحظتر ايا  بعا الدول الت  ف تعترع بشرط عد  ا ذرار؛ حين تو د لوائك قضائية تحد متخ ز▪

ود استخدا  بيود الحمايتة متخ الضترر فت  العقتود التجاريتة، فت  حتافت زو مجتافت معييتة، مثتل عقت

.ا يجارات السكيية

شرط عد  ااضرار

والذا يشير  لتب ؛(Hold Harmless Clause)، "شرط عدم اإلضرار "يتياول العره التال  مراو  
ستائر قتد  ذافة بيد  لب العقد يعر  طرفًا مخ المسلولية القانونية، عخ زا  صابات زو زذرار زو خ

.تلح  بطرع آخر
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"شرط عدم اإلضرار"كي  يتم إعمال 

ا  لتب  لتب العقتد عيتدما تيطتوا الخدمتة التت  يتتم تقتديما"  ترط عتد  ا ذترار"قد تضيـ الشركة ▪

و زكثتتر العمتالء علتب مختتاطر ف تريتد الشتركة زن تتحمتتل المستلولية عياتتا قانونيًتا زو ماليًتا، لتتذا، فات

البيتاء،  يوعًا ف  المعامالت التجارية الت  تيطوا علب الرياذات الخطرة، وف  مجتال العقتارات و

.وايراا مخ المجافت الت  يكون فياا خطر الخسارة زكبر

رفت  زحادا الجانب زو متبادلًا؛ زا زن  قد يتم مخ خالل موافقة زحد ط"  رط عد  ا ذرار"قد يكون ▪

ن العقتتد علتتب عتتد  تحميتتل الطتترع اآلختتر المستتلولية عتتخ ا صتتابات زو األذتترار المتكبتتدة، زو يكتتو

.  راتراقًا متبادلًا، يواف  خالل  كال طرف  العقد علب  بقاء الطرع اآلخر بعيدًا عخ األذرا

، "ا ذترار رط عد "الشركات الت  تقد  خدمات القرز بالمظالت ا  األكثر  يوعًا ف  استخدا  ▪

د زقتر وعلب الرام مخ زن  ف يمثل حماية مطلقة لاا مخ المسلولية، فإن  يشتير  لتب زن العميتل قت

.بمخاطر معيية، وواف  علب تحملاا

"شرط عدم اإلضرار"حاتت 

ائية،  ، يكون ذا زامية للشتركات التت  تعتبتر زكثتر عرذتة لخطتر رفتث دعتو  قضت" رط عد  ا ذرار"▪

ن ، بت " ترط عتد  ا ذترار"ومخ قبل بعا زصحاش العقارات، فقد يحتوا عقد  يجار الشتقة علتب 

.ييص علب زن المال  اير مسلول عخ زا ذرر يسبب  المست  ر

،  لتتتب عقوداتتتا لحمايتتتة زعمالاتتتا متتتخ " تتترط عتتتد  ا ذتتترار"االبًتتتا متتتا تضتتتيـ  تتتركات المقتتتاوفت ▪

ختا ، المسلولية المحتملة اليا  ة عخ عملاا، فقد يقو  المقاول عيد  ذافة سطك  لب ميزل

م فحت ، واتو بإذافة بيد فستباو الدعو  القضائية ف  حالة حدوث  صابة ناتجة عخ ذل  ف  تتاري

.  ما يمثل اتراقًا ميرردًا

، فتت  عقتتده لميتتث زعضتتائ  متتخ رفتتث دعتتو   ذا" تترط عتتد  ا ذتترار"يجتتوز لليتتادا الرياذتت  تضتتميخ ▪

المشتار  زصيبوا ز ياء المشاركة ف  مباريات التيس، وف  اذا المثال، قد يكون ايا  بيد يطالب

.بقبول  ميث المخاطر المرتبطة باليشاط، بما ف  ذل  خطر الموت

Source: Kenton. W. “Hold Harmless Clause: Definition, How It's Used, and Examples”. Investopedia. Oct 28. 2020. 



ختصللللًرا ألهللللم الكتللللب الشللللرمرة التللللي حلمللللف باهتمللللا  البللللاحثمو يتنللللاول هللللذا القسللللم عرًضللللا م 

.والمتخصصمو في العديد مو المجاالت

عروض كتب
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نبذة عو الكتا 

والتتتذا" مايكتتتل فلتتتيخ"زلّتتتـ الكتتتتاش الجيتتترال ▪

عمتتتتتتتل عستتتتتتتكريًا فتتتتتتت  الجتتتتتتتيش األمريكتتتتتتت  

يكت  ومستشارًا ل متخ القتوم  للترئيس األمر

د ، والرقيتتتب المتقاعتتت"دونالتتتد ترامتتتب"الستتاب  

".كاتلربون "بالجيش األمريك  

الكتتتتتاش كمحاولتتتتة  عتتتتداد األمتتتتريكييخيتتتت ت  ▪

واأل تتخا  المحبتتيخ للحريتتة فتت  كتتل مكتتان

ا ف  زوقتات الحتروش العالميتة التت  ف يرامات

متتتخ خاللتتت  المحاربتتتان ستتتو  القليتتتل، ليقتتتد  

  القتتدامب تجربتامتتا وخبرتامتتا المشتتتركة فتت

سلسلة معلومات حرش مخ الجيل الختامس 

دليتتتل المتتتواطخ لحتتترش الجيتتتل "تحتتتت عيتتتوان 

".  الخامس

يقد  الكتاش و اات نظر محد ة حول حتروش▪

ار الجيتتل الختتامس المتعلقتتة بمواذتتيث األخبتت

لو يتا الحالية ف  مجتمعاتيتا، وعمالقتة التكيو

يكتتتتات الكبيتتتترة، والشتتتتبكات اف تماعيتتتتة التكت

ا عالميتتتتتة والتالعتتتتتب بالتتتتتذكاء افصتتتتتطياع  

. واألحداث السياسية الوطيية والدولية

ا  يقد  الكتاش نسج حدين للمخاوع متخ قيت▪

-حكومتتة عالميتتة واحتتدة بإ تتارة  تتورة  تتيوعية

تختلتتتتتـ قلتتتتتيالً فتتتتت   واراتتتتتا عتتتتتخ اليظتتتتترة 

العالميتتتتتتة التتتتتتت  و قاتتتتتتا المتتتتتتلرخ ريتشتتتتتتارد 

ظمتة زسلوش  يتون الع"ف  كتاب  اوفستاتر

ـ ميتذ زكثتر متخ نإلت" ف  السياستة األمريكيتة

.قرن

دلملل المللواطو لحلر  الجمللل 
الخامس

2022ديسمبر 8: تاريخ النشر

 Boone Cutler Media: الناشللللللر

Enterprise, LLC 

182:عدد الصفحات

:فبذة ع  المؤلفي 

(:  Michael Flynn")مايكتتتتتل فلتتتتتيخ"

ألمتتتتتتتخ القتتتتتتتوم  للتتتتتتترئيس امستشتتتتتتتار 

،"ترامتتتتتتتبدونالتتتتتتتد "األمريكتتتتتتت  الستتتتتتتاب  

.عسكرا ساب  ف  الجيش األمريك و

رقيتتتتتب (: Boone Cutler" )كتتتتتاتلربتتتتتون 

.متقاعد بالجيش األمريك 
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الجيتل حترش"الجديد ف  الكتاش او التركيز علب ميإلات وسائل التواصل اف تماع  ودمج مراو  ▪

عاصترة واو مإلطلك اكتسب انتشارًا بيخ الميظتريخ العستكرييخ لوصتـ اليزاعتات الم" الخامس

اصتل اف تمتاع  الت  تلدا فياا التكتيكات مثل الحرش القانونية وعمليات التت  ير علتب وستائل التو

.والاجمات ا لكترونية دورًا زكثر بروزًا مخ الرصا  والقيابل

اصتل بتيخ ب ن ميإلات وسائل التواصل اف تماع  ليست مجترد ترفيت ، زو طترو للتو" فليخ"يجادل ▪

يتة الياس، ولكياا زستلحة قويتة يتتم استتخداماا ذتد الجماتور متخ قبتل الجاتات الراعلتة الحكوم

ز القتوة ألول مرة ف  التاريم، ايا  ز يدة عالميتة لتعزيت"واير الحكومية علب حد سواء، حين يكتب 

متتا يحتتدث، ك..باستتتخدا  الميإلتتات الرقميتتة للتتت  ير علتتب الجميتتث علتتب المستتتوييخ الكلتت  والجزئتت 

".الرقم الدوباميخالجميث مدمخ علب 

حترش "  بتت يوذك الكتاش زن الركرة القائلة ب ن الإلراعات المعاصرة قد اتختذت  تكالً يمكتخ وصتر▪

رد وقتتد استتتو. اتت  فكتترة  تتادة، و ن كانتتت مثيتترة للجتتدل، فتت  اليظريتتة العستتكرية" الجيتتل الختتامس

محلتت ، ،  لتتب  انتتب عتدد كبيتتر متتخ األمتريكييخ ذوا التركيتتر المما تتل، المراتو   لتتب المجتتال ال"فلتيخ"

ذتتعوا وحتتوّل التركيتتز بعيتتدًا عتتخ الجاتتات الراعلتتة الخار يتتة مثتتل روستتيا والإلتتيخ، وبتتدفً متتخ ذلتت  و

.زنظارام علب الخإلو  المتإلوريخ ف  وادا السيليكون ووا يطخ

راعات اليظتتر ألنرستتام علتتب زناتتم متورطتتون فتت  صتتراع كبيتتر متتخ صتتيتتدعو الكتتتاش األمتتريكييخ  لتتب▪

" تتويتر"وف  اذا ا طار، فتإن مراقبتة ،(Uniparty)الجيل الخامس، مخ نوع الحرش الذا يطب  علي  

.للمحتو  والمستخدميخ يشكل خطورة كبيرة

يإلتات التواصتل  اات افتإلال بيخ مكتب التحقيقات الريدرال  وم"تويتر"فعيدما تدرإللل ملرات ▪

، علتتب ستتبيل المثتتال، يمكتتخ اعتبتتار ذلتت  تحتتذيرًا 2020اف تمتتاع  فتت  الرتتترة التتت  تستتب  انتخابتتات 

ذا دليتل ومخ و اة نظر الكتاش، يبدو األمر زستوز بكثيتر، فات. بش ن تاديدات المعلومات المضللة

.علب التواطل بيخ الحكومة والإلياعة للتالعب بالمواطييخ األمريكييخ

يدستتتلك الكتتتتاش قتتتراءه بالمعرفتتتة لراتتتم اتتتذه التكتيكتتتات ويمكّتتتيام متتتخ اتختتتاذ   تتتراءات مراواتتتة▪

يتوا متخ كما يوفر للقراء رمز افستجابة السريعة الذا يقد  معلومات محد ة حتتب يتمك. وحاسمة

.البقاء علب اتإلال ب حدث المعلومات للبقاء علب صلة

خا  يتميتتز الكتتتاش بكونتت  مكتوبًتتا بطريقتتة يمكتتخ زن يراماتتا الشتتخص العتتادا؛ لمستتاعدة األ تت▪

ألمتتريكييخ علتب فاتتم كيريتة التيقتتل فتت  بعتا متتخ القضتتايا المعاصترة األكثتتر تعقيتتدًا التت  توا تت  ا

 تراءات وبشكل عا  فاو يادع  لب تثقيـ المتواطييخ حتول تت  ير ا . ومحب  الحرية ف  كل مكان

.اليرسية
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نبذة عو الكتا 

يستتتتتعب الكتتتتتتاش  لتتتتتب تعمتتتتتيم فكتتتتتر األمتتتتتم ▪

المتحتتتدة فتتت   دارة التغييتتتر، للمستتتاامة فتتت 

لتب تحقي  زاداع التيميتة المستتدامة، والتغ

علتتتب اذتتتطرابات العإلتتتر الرقمتتت ، ومعالجتتتة 

.  افذطرابات الوبائية

البًتتا يلكتتد الكتتتاش زن ا صتتالح و دارة التغييتتر ا▪

تحتدة، ما كانت زمرًا صتعبًا باليستبة ل متم الم

و ن كانتتت األبحتتاث ودراستتات الحالتتة الجديتتدة

تدظاتتتتتر ل متتتتتم المتحتتتتتدة للمتتتتتديريخ كيريتتتتتة 

حستتتتتتاش المعتتتتتتايير اف تماعيتتتتتتة المتطتتتتتتورة، 

. واذطرابات العإلر الرقم 

غييتتر يلرتتت الكتتتاش افنتبتتاه  لتتب زن نظريتتة الت▪

خ الاادفتتة تستتتاعد المتتديريخ علتتتب افبتكتتار متتت

ختتتتالل مطابقتتتتة نوايتتتتاام لتحقيتتتت  األاتتتتداع 

المجتمعيتتة متتث ستتواب  متتخ حمتتالت التغييتتر

.اليا حة

فت  يلق  الكتاش الضتوء علتب دراستات الحالتة▪

  مختبتتتتر األمتتتتم المتحتتتتدة للتغييتتتتر التيظيمتتتت

والمعرفة مخ خالل نظرة فاحإلة فريتدة متخ

نوعاتتتتتا، كمتتتتتا زنتتتتت  يقتتتتتو  بعتتتتتره الحتتتتتافت، 

تحتتدة، وترتيباتا وفقًتتا  طتتار التغييتتر ل متتم الم

 ذتتتتافة  لتتتتب العمتتتتل علتتتتب تحليلاتتتتا ذتتتتمخ 

.  ميظور مبتكر لبدارة

ب يادع الكتاش  لتب متيك المتديريخ القتدرة علت▪

زن يكونتتتوا فعتتتاليخ يستتتاامون فتتت  األاتتتداع 

.  المجتمعية

: االبتكللار القللائم علللص الىللرض
درول مللو إدارة التىممللر فللي 

األمم المتحدة

2022تبتمبر 15: تاريخ النشر

Emerald Publishing Limited: الناشر

276:  عدد الصفحات

:فبذة ع  المؤلفي 

 .Jens P)" فالنتتتتتدييجبتتتتت   يتتتتتيس"

Flanding) : عضتتتتتتتتتتو اي تتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتتدريس

  لتإلتتتتميم و دارة التغييتتتتر التيظيمتتتت  فتتتت

كليتتة متتو ر  ميظومتتة األمتتم المتحتتدة، 

ال تتتتدرش كخبيتتتر اقتإلتتتادا فتتت  كليتتتة رويتتت

.ماكجيلو امعة اولواا

 .Genevieve M)" ارابمتتان.    يييريتتـ

Grabman) :  حاصتتتتلة علتتتتب دكتتتتتوراه فتتتتت

القانون مخ مركتز القتانون بجامعتة  تور  

تتتتتتتتتتاون، وبكتتتتتتتتتالوريوس فتتتتتتتتت  العلتتتتتتتتتو  

.السياسية مخ  امعة نورث كارولييا
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تقافة التحول االبتكاري داخل األمم المتحدة

التغييتر يشير الكتاش  لب زن وكافت األمم المتحدة المختلرة ستعت  لتب تجديتد ممارستاتاا لتدفث▪

،  لتب تتتدمير طترو ا دارة والعمتتل القديمتتة، "19-كوفيتتد"داختل الميظمتتة، خاصتة بعتتد زن زدت  ائحتة 

(.(SDGلتتم افستعانة بإدارة التغيير الرعالة؛ بادع تحقي  زاداع التيمية المستدامة 

يالً يعمد الكتتاش  لتب استتعراه  اتود األمتم المتحتدة فت  مجتال  دارة التغييتر الاادفتة، لتكتون دلت▪

ة متخ لتطوير زا ميظمة، ستواء زكانتت محليتة زو وطييتة زو دوليتة؛ حيتن يمكتخ ألا متدير افستتراد

.  نتائج التجارش األممية ف   حداث التغييرات الالزمة لتحقي  األاداع المستدامة

ة ؛ فتتتيحخ مجبتتترون علتتتب افبتكتتتار بستتتبب خطتتتور"مدفوعتتتة بالاتتتدع"يجتتتب زن تكتتتون  دارة التغييتتتر ▪

ل التغيتر ، فياج  دارة التغيير القديم لم يعد ذا فائدة ف  معالجة قضايا مثنوا اااالتحديات الت  

الميتتتاخ  زو تيويتتتث القتتتو  العاملتتتة، بتتتدفً متتتخ ذلتتت ، متتتخ الضتتترورا زن يرتقتتت  المتتتدير  لتتتب مستتتتو 

.التطورات الرااية، مخ خالل تطبي   طار عمل التغيير الخا  باألمم المتحدة

مرارات إدارة التىممر

مليتتة يرتتره التعقيتتد الاائتتل لمبتتادرات ا صتتالح ا دارا، و بتتات التغييتتر المجتمعتت ، والحا تتة الع▪

اه نحتتتو لتإلتتتميم التغييتتترات لتياستتتب الظتتتروع الجديتتتدة، علتتتب المتتتديريخ الستتتاعيخ للتغييتتتر، افتجتتت

.افبتكار، مخ خالل تكييـ الممارسات السابقة، بدفً مخ تكرار ما تم القيا  ب  مخ قبل

ادة للتغييتر، يحدد الكتاش  الث مراحل  دارة التغيير بطريقة صائبة، وات  زوفً استحضتار الييتة وا ر▪

روع  انيًتتا، دراستتة حتتافت  دارة التغييتتر اليا حتتة الستتابقة لتإلتتميم مبتتادرة ذات مغتتز ، تياستتب  تت

ل الملسستتة، زخيتترًا، باستتتخدا  المعرفتتة المكتستتبة متتخ  طتتار التغييتتر والماتتارة المعتتززة متتخ ختتال

.الممارسة، يتم تطبي  مبادرة التغيير الت  تم تإلميماا

، مخ تغيير مرا   ف  اليظم اف تماعية والتحتول "19-كوفيد"ييتا  الكتاش  لب زن ما خلرت   ائحة ▪

لتيميتة الرقم  الستريث،  ذتافة  لتب المختاوع متخ زوب تة مستتقبلية، يتدفث  لتب التمست  ب اتداع ا

ر علتب كتتل المستتدامة ل متم المتحتدة، والتتت  تشتير  لتب قتتدرتيا علتب موا اتة التحتديات التتت  ستتل 

.ميظمة، عامة زو خاصة، حكومية زو اير ربحية وافنتإلار علياا



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

.وغمرهما مو العلو 

إصدارات حديثة



ي ر لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المص

تو للللللف عللللللو التفكمللللللر الزائللللللد  وتحكللللللم فللللللي 
عواطفك وابدأ في اتخاذ ااَراءات

تالتفكمر النقدي والمنطق وحل المشك 

ال مزيد مو االعتمادية

تو ف عو األفكار السامة

2022ديسمبر 25–( 47)العدد -الثالثة السنة -مقتطفات تنموية 
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" ييكييجبريليانت":المالف

يت  تحريتر نرست  متخ القارئ علب كيرية التوقـ عخ التركير الزائد، وكيتـ يمك" بريليانت  ييكييج"تساعد 
بتيج روكتز "بييمتا تكشتـ. زفكاره السلبية الت  ف تيتا  و عادة برمجتة عقلت  والستيطرة علتب مشتاعره

.ضلللقارئ زام الماارات الت  يجب تطويراا ف  اذه األوقات، وكيرية اتخاذ قرارات زف"  ييكييج

تخاذ تو ف عو التفكمر الزائد  وتحكم في عواطفك وابدأ في ا
ااَراءات

دائترة األ خا  الذيخ يعانون مخ ا فراط ف  التركير يتدخلون فت ▪

إلتتبك ستتلبية متتخ األفكتتار ايتتر الميتجتتة التتت  تحتتبطام واالبًتتا متتا ت

ا بافكت تاش السبب الرئيس للرشل والتعاسة، واالبًا ما ترتبط زيضً

. والقل  وذغوط ما بعد الإلدمة

فت  وعلي ، يساعد اذا الكتاش علب فام األستباش الجذريتة لبفتراط▪

خإلتتيت ، التركيتتر، ويكشتتـ للقتتارئ كيتتـ يتتل ر التركيتتر الزائتتد علتتب  

ركيتر ويقد  لت  طرقًتا فعالتة للتوقتـ والتغلتب علتب ا فتراط فت  الت

.وحل الروذب الذايية و عادة برمجة عقل 

2022ديسمبر10:صدارااتاريخ

Independently:الناشر published

" ييكييجروكزبيج":المالف

التفكمر النقدي والمنطق وحل المشك ت

يتتتر  ن نظتتتم التعلتتتيم الحاليتتتة ف تدعلتتتم األفتتتراد  يتتتدًا ماتتتارات الترك▪

واتتتذا اتتتو الستتتبب التتترئيس . اليقتتتدا والميطتتت  وحتتتل المشتتتكالت

لتتب وعليتت ، ياتتدع اتذا الكتتتاش  . للرشتل وقلتتة استتتغالل ا مكانتات

وذتتث حتتد لاتتذه المشتتكلة و عطتتاء القتتارئ األدوات األكثتتر فاعليتتة 

د لترستتتيم عتتتادة التركيتتتر اليقتتتدا والميطقتتت  وحتتتل زا مشتتتكلة قتتت

.توا ا  ب فضل طريقة ممكية

تعلتتم يستاعد الكتتتاش القتتارئ علتتب استتخدا   طتتار التركيتتر اليقتتدا، و▪

طتتتترح األستتتت لة الإلتتتتحيحة، وكشتتتتـ المغالطتتتتات، والتعتتتترع علتتتتب 

.األخبار الكاذبة والمعلومات المضللة

2022نوفمبر15:ااصدارتاريخ

Independently:الناشر published
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"وولـكارا":المالف

ل كامتل متث للقارئ كيرية التخلص مخ افعتماد علب اآلخريخ وعيش حيات  بشتك" كارا وولـ"يكشـ 
ما لكتل  ت ء عيتد" نعتم"احترا  مشاعره، مخ خالل وذث الحدود وتحديد األولويات والتوقـ عخ قول 

قلتت  القتتارئ فتت  استتتعادة الستتيطرة علتتب ع"  يرتتانزكتتودا "بييمتتا يستتاعد ". ف"يريتتد قلبتت  وعقلتت  قتتول 
.تااو يقاع األفكار السلبية المزعجة مخ خالل استخدا  استراتيجيات بسيطة ز بتت فعالي

ال مزيد مو االعتمادية

وح  اذا الكتاش يياسب القارئ الذا يبحن عخ حل فعال لشراء  ر▪

خ، العاطريتتة، وليتتتعلم كيتتـ يضتتث حتتدودًا فتت  التعامتتل متتث اآلختتري

.لآلخريخ دون الشعور بالذنب" ف"وليتعلم كذل  كيـ يقول 

داا يكشـ الكتاش عخ زام خمسة زستباش لالعتمتاد المشتتر  حتد▪

علمتتتتتاء التتتتتيرس والبحتتتتتن العلمتتتتت  الرائتتتتتد، كمتتتتتا يكشتتتتتـ األدوات 

تطبيقاتتا وافستتراتيجيات األكثتتر فاعليتتة التتت  يمكتتخ زيضًتتا اتباعاتتا و

وا للتتتخلص متتخ افعتمتتاد علتتب اآلختتريخ كمتتا رو  زول تت  التتذيخ فعلتت

.ذل 

2022زكتوبر16:صدارااتاريخ

Independently:الناشر published

" يرانزكودا":المالف

تو ف عو األفكار السامة

بدقتتة يعتتد اتتذا الكتتتاش بمثابتتة التتدليل التتذا يحتا تت  القتتارئ ليتتتعلم▪

ة والتتوع  كيريتتة التحتترر متتخ التركيتتر الستتلب  ل بتتد متتخ ختتالل اليقظتت

العديتد الذات  والممارسات الت  تمت تجربتاا واختباراا، فاو يضم

دت  فت  مخ األمثلة العملية والتماريخ والتقييات واليإلتائك لمستاع

.العثور علب الراحة وافستمرار ف  حيات 

عد اتذا يكشـ اذا الكتتاش عتخ معيتب التركيتر ا يجتاب  وكيتـ يستا▪

لعالقتتة اليتوع متخ التركيتر فتت   يقتاع األفكتار الستتلبية، كمتا يوذتك ا

.  بيخ التركير السلب  واألفكار السامة والتوتر والقل 
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