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قائمة المحتويات

7تنفيذيالملخص ال

"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   لرز   وي  العلالمَمملع القطاعلات الرئمسلة فلي هذا القسم تحلمًلا ألهم الم 

ستق لمة بشأن .راأهم التو عات الم 
19

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  ال احثمقد 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"

ووكالتة The Brookings Institution)" )بروكيجتز"ومعهد The guardian)" )الجارديان: العالمية، وميها

(.(Fitch Solutions" فيتش سوليو يز"

مفاهمم تنموية

تم تسليط الضوء علب 
تحيز البقاء: مرهوميخ، اما

علب قيد الحياة، وركل 
ا طارات

عروض كتب

تم تقديم عره لكتابيخ؛ 
القإلة :  مخ الوقت: زحداما

الحقيقية للرائدة 

إصدارات حديثة

تم عره زربعة  صدارات 
ت  ير : مختلرة؛ ميها

ار كيرية  عل األفك: الجهد
الجيدة عظيمة

"19-كوفمد"عصر 

تم عره عدة موذوعات؛ 
تساؤفت حول  دوى : ميها

افختبارات ا لزامية علب 
مسافري الإليخ للخارج

اتجاهات عالممة

تم  لقاء الضوء علب  ال ة 
كيـ يتم توظيـ: موذوعات؛ ميها

راعات تقيية التزييـ العمي  ف  الإل
الدولية؟

اتجاهات محلمة

:  تياولت موذوعيخ؛ زحداما
توقعات بتوسث قوي 

لقطاع تعديخ الذاب ف  
مإلر 

خ رات دولمة

، تياول القسم  الث خبرات
كيـ توظـ :  حدااا

كازاخستان المياط  
الطبيعية ف  تيشيط 

السياحة ؟
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"19-كوفمد"عصر 

الصين اآلن هي مركو  "بعيوان  (The guardian)“ذا  ارديان"يتساءل المقال الإلادر عخ صحيرة ▪

ا لزاميتة التت  فرذتتها " 19-كوفيتد"، عخ  تدوى اختبتارات "يجب أن يراقب العالم ويختبر.. كوفيد

صتتترر "سياستتتة « بكتتتيخ»بعتتتا دول العتتتالم علتتتب المستتتافريخ متتتخ الإلتتتيخ  ليهتتتا، بعتتتدما زل تتتت 

".  كوفيد

هتا مرور  تالث ستيوات علتب الجائحتة، وتجتد معظتم البلتدان طريقتة للتعتايش معز ار المقال  لب ▪

" 19-كوفيتد"ومتث انتشتار . مخ خالل مزيج متخ اللقاحتات، والمياعتة المكتستبة متخ مو تات العتدوى

.يبدو زن معظم الدول قد قبلت اذا العدد مخ ا صابات، طالما زن مستشرياتها ف تيهار

المتغيوور "بعيتتوان (Washington Post)" وا تتيطخ بوستتت"يتيتتاول المقتتال الإلتتادر عتتخ صتتحيرة ▪

، "حتوووآل اآلني ويمكووون أن يغوووذي مو وووة كوفيووود" األكثووور قاةليوووة ل  ت وووا "هوووو XBB.1.5الجديووود  

وذتحًا المت ير الجديد لريروس كورونا المستتجد، والتذي ظهتر فت  الوفيتات المتحتدة األمريكيتة، م

. زنه ليس باألمر الخطير، رغم انتشاره بشكل كبير

بعتتتد  تتتالث ستتتيوات متتتخ ظهتتتور فيتتتروس كورونتتتا المستتتتجد، ستتترعان متتتا زصتتتب  المت يتتتر الجديتتتد، ▪

((XBB.1.5،جتتة اتتو الستتاللة المهيميتتة فتت  عتتدد متتخ الميتتاط  فتت  الوفيتتات المتحتتدة األمريكيتتة؛ نتي

.لمزيج قوي مخ الطررات سهلت عملية انتشار الريروس بيخ السكان

 شو  كوفيود "بعيتوان  (The conversation)"ذا كونررزيشتخ"يتيتاول المقتال الإلتادر عتخ صتحيرة ▪

لدى معظم األفراد؛ وف  ا لدراسة  ديدة متعوددة " 19-كوفيد"الطويل من حاالت خفيفة من 

.داعياتهاحالة ا صابة بريروس كورونا المستجد لرترة طويلة، موذحًا زسبابها وت،"البلدان

بة  لتتب زن حتتافت ا صتتا« الجمعيتتة الطبيتتة األمريكيتتة»توصتتلت دراستتة ندشتترت متت خرًا فتت  مجلتتة ▪

وطبقًتتا . يمكتتخ زن يكتتون لهتتا ب تتار كبيتترة وطويلتتة األمتتد علتتب صتتحة األفتتراد" 19-كوفيتتد"الخريرتتة بتتت 

علب زنها استمرار زو تطور األعتراه بعتد  ال تة " 19-كوفيد"للدراسة، يتم تعريـ ا صابة الطويلة بت 

حيتتت تستتتمر األعتتراه لمتتدة  تتهريخ علتتب ،SARS-CoV-2))ز تتهر متتخ ا صتتابة األوليتتة بريتتروس 

.األقل

عالممةاتجاهات

بعيتوان  (World Economic Forum)“ميتتدى افقتإلتاد العتالم "يستتعره المقتال الإلتادر عتخ ▪

، "كيووي يمكوون لمنط ووة الشوورو األوسوور ويووما  إفري يووا إدارة أامووة الميووا  فووي المنط ووة "

. ززمة المياه ف  الميطقة، والسياسات الت  يمكخ اتباعها لموا هة تل  األزمة

اعد فتت  طبقًتتا للمقتتال، فافبتكتتارات التكيولو يتتة، وزنظمتتة  دارة الميتتاه المتقدمتتة، يمكتتخ زن تستت▪

رامج التخريتتـ متتخ حتتدة الوذتتث، ويشتتمل ذلتت  تطتتوير محطتتات تحليتتة الميتتاه الرئيستتة، وتيريتتذ بتت

.الزراعة المستدامة، و عادة تدوير المياه
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إ ورااات تغيور "بعيتوان  (The conversation)"ذا كونررزيشتخ"يتياول المقال الإلادر عخ صحيرة ▪

، "ة منها كيي يمكن ل امبيا االستفاد: المناخ يمكن أن تؤدي إلآل طفرة في تعدين النحاس

.التو هات العالمية للتحول  لب الطاقة المتجددة، وزيادة الطلب علب اليحاس

، وزن يرترتث كتذل  2040مخ المتوقث زن يزداد الطلب علب اليحاس  لب  ال ة زذعاع بحلتول عتا  ▪

٪ متتخ احتياطيتتات اليحتتاس فتت  6وبييمتتا تمتلتت  زامبيتتا . ذتتعرًا20الطلتتب علتتب الكوبالتتت زكثتتر متتخ 

٪ متخ عائتدات التإلتدير الخاصتة بهتا، فهت  فت  وذتث  يتد 80العالم، ويمثل المعدن ما يإلتل  لتب 

.بشكل خاص؛ لتزويد العالم بما يحتا ه

الت ييووي "بعيتتوان  (The Brookings Institution)"بروكيجتتز"يشتتير المقتتال الإلتتادر عتتخ معهتتد ▪

"  التزييتتتـ العميتتت" لتتتب تطتتتور التتتذكاء افصتتتطياع ، وتتتت  ير تقييتتتة ي"العميوووا والصووورال الووودولي

(Deepfakes)،علب الحروب والإلراعات الدولية.

إن التحتدي بشكل زكثر تعقيدًا، واستمرار انخراه تكلرة الحوستبة، فت،مث نمو الذكاء افصطياع ▪

زاعتتتات علتتتب بي تتتات المعلومتتتات عبتتتر ا نترنتتتت ز يتتتاء الي" التزييتتتـ العميتتت "شتتتكله تقييتتتة تالتتتذي 

ل المسلحة، سوع يتزايد متث مترور الوقتت، حيتت يمكتخ افستترادة ميته ختالل الإلتراعات، متخ ختال

.تزوير األوامر مخ القادة العسكرييخ، ونشر افرتباك ف  صروع الجمهور

محلمةاتجاهات

متحووي أمريكووي "والمعيتتون بتتت ،(The Guardian)" ذا  ارديتتان"يشتتير المقتتال الميشتتور بإلتتحيرة ▪

روقة؛ ،  لتتب الجهتتود المإلتترية لوقتتـ تهريتتب ب اراتتا المستت"يعيوود تاةوت ووا قووديم ا منهوة ووا إلووآل مصوور

قطعة ز رية مسروقة  لب البالد مخ  ميث زنحتاء 5300حيت نجحت السلطات المإلرية ف   عادة 

.2021العالم خالل عا  

 Houston)“ايوستتخ للعلتو  الطبيعيتة"استعادت مإلر تابوتًتا خشتبي ا كتان معروذًتا فت  متحتـ ▪

Museum of Natural Science)  األمريكتت  بعتتد زن قتتررت الستتلطات األمريكيتتة زنتته ندهتتب قبتتل

ستتتتيوات، و تتتتاءت عمليتتتتة ا عتتتتادة فتتتت   طتتتتار  هتتتتود الحكومتتتتة المإلتتتترية؛ لوقتتتتـ تهريتتتتب ب اراتتتتا 

.المسروقة

توقعوات "والمعيتون بتت ،(Fitch Solutions)« فيتتش سوليو تيز»يتوقث التقرير الإلادر عخ وكالتة ▪

يوي زن يبلت  متوستط اليمتو الست،"مصور-التعدين لمنط ة الشرو األوسور ويوما  إفري يوا 

مليتتون 1.62، متتث وصتتول ا نتتتاج  لتتب 2031-2021ختتالل الرتتترة متتخ % 5.0 نتتتاج مإلتتر متتخ التتذاب 

.2031زوقية بحلول عا  

  زيتادة مخ المتوقث زن تشهد مإلر توسعًا قويًا ف  قطاع تعديخ الذاب؛ حيت يبدز الميتجتون فت▪

عقتتود للتيقيتتب عتتخ التتذاب متتث زربتتث 10، وقعتتت اي تتة الثتتروة المعدنيتتة 2021وفتت  فبرايتتر . ا نتتتاج

.  مليون دوفر زمريك 11.2 ركات بقيمة مجمعة 
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خ رات دولمة

ديا مسووت بل السووفر الصوو: الن وول الكهرةووا ي":يتيتتاول اتتذا العتتدد  تتالث خبتترات دوليتتة؛ األولتتب▪

ت الستراري؛ والت  توذ  كيـ تعمتل المركبتات الكهربائيتة علتب تحستيخ تجربتة رواد رحتال" للبيئة 

، كمتا سيإلتب  متخ الستهل 2023حيت ستإلب   يجارات المركبات الكهربائية زكثر  يوعًا ف  عتا  

.العثور علب المركبات الكهربائية فست جار سيارات السرر

" لسوياحة كيي توظي كاااخستان المناطا الطبيعيوة فوي تنشوير ا"زما الخبرة الثانية، فه ▪

ث بهتتا والتتت  تكشتتـ عتتخ العديتتد متتخ الميتتاط  الطبيعيتتة الخالبتتة، وميحتتدرات التتتزلج التتت  تتمتتت

بريتل حتتب وتتيظم الدولتة ختالل الرتترة متخ ز. كازاخستان؛ حيت تعد مكانًتا مرضتلًا لمحبت  الطبيعتة

.  ميتإلـ سبتمبر مخ كل عا ، رحالت للسائحيخ؛ لتجربة فإلول السية األربعة

وعي وووا أي دولوووة لوووديها أكثووور المتسووووقين.. التسووووو المسوووتدا "وتتمثتتتل الخبتتترة الثالثتتتة فتتت  ▪

يمتة  لتب  تراء والت  تشير  لب طرق التسوق المستدا ، بِدءًا مخ  صتال  المالبتس القد،"ةالبيئة 

كمتتتا تكشتتتـ عتتتخ التتتدول األوروبيتتتة األفضتتتل فتتت  مقتتتاييس. الميتجتتتات المحليتتتة، وغيراتتتا الكثيتتتر

.افستدامة المختلرة

مفاهمم تنموية

" تحيوووو  الب وووواا علووووآل قيوووود الحيوووواة":نتتتتاقش الرريتتتت  البحثتتتت  لهتتتتذا العتتتتدد مرهتتتتوميخ؛ زولهمتتتتا▪

((Survivorship Biasواتو نتوع متخ تحيتزات افختيتار، يحتدث عيتدما يركتز البتاحثون علتب األفتراد، زو ي

علتوا المجموعات، زو الحافت الت  ا تازت نوعًا مخ عمليتة افختيتار، متث تجااتل زول ت  التذيخ لتم ير

عيتة ذل ، متا متخ  ت نه زن يت دي  لتب تكتويخ استتيتا ات غيتر صتحيحة؛ بستبب دراستة مجموعتة فر

.فقط مخ السكان

متال ييتشر اذا اليوع متخ التحيتز فت  مجتال األعمتال؛ حيتت يركتز الطتالب التذيخ يدرستون ريتادة األع▪

شتركات علب عدد قليل مخ قإلص الشركات اليا  ة اليا حة، بدلًا مخ تضتميخ زبحتا هم  ميتث ال

.اليا  ة الت  كافحت زو ترككت

والتذي يشتير  لتب   تراء ،Kicking the Tires)" )ركول اططوارات"مرهتو فهتو زما المرهتو  الثتان ، ▪

قتتتدر ذتتت يل متتتخ البحتتتت األولتتت  والستتتريث لعتتتدد متتتخ افستتتتثمارات المحتملتتتة قبتتتل اتختتتاذ القتتترار 

دة ميهتتا، ويدشتتت  اتتذا المرهتتو  متتخ ستتوق الستتيارات عيتتدما يتتتم فحتتص  تتوبافستتتثمار فتت  زيٍّ

.تها األماميةاالسيارات بشكل مبدئ  مخ خالل ركل  طار

خ   تراء  لتب قيتا  المستتثمريخ بتإ راء تحليتل زولت  وستريث، بتدلًا مت" ركل ا طارات"يشير مإلطل  ▪

دون تحليل  امل ودقي ، قبل اتخاذ زي قرار استثماري، واو ما يساعد علب اتختاذ قترار متال  ذكت 

. ذاعة الكثير مخ الوقت والجهد



"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

تسلللا الت حلللول َلللدو  االخت لللارات االزامملللة 
.علص مسافري الصمو للخارج

فرل يشكل خطًرا ".. 19-كوفمد"متغمر َديد لل
ك مًرا؟

ملللاذا علللو ".. 19-كوفملللد"ااصلللابة الطويللللة بلللل 
األت ا  والتداعمات؟

2023يناير 8–( 49)العدد -الثالثة السنة -مقتطفات تنموية 
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"19-كوفيد"سياسة الصين تجا  

كورونتتتا »بعتتتد متتتا يقتتترب متتتخ  تتتالث ستتتيوات متتتخ محاولتتتة الإلتتتيخ القضتتتاء تمامًتتتا علتتتب فيتتتروس ▪

م تعتد ، فلت"للتعتايش متث الريتروس"، غيرت الحكومة الإلييية مساراا فج ة، واتجهت «المستجد

ابة مطلوبتتتة، وتعارذتتتت زعتتتداد الحتتتافت المإلتتتا صتتتابة بتتتالريروس افختبتتتارات الخاصتتتة بكشتتتـ

.والمبل  عيها رسميًا مث التقديرات العلمية للوذث

بفع حالتتة  صتتابة بتتالريروس يوميًتتا، 4طبقًتتا للمقتتال، فبييمتتا تدشتتير التقتتديرات الرستتمية  لتتب و تتود ▪

مكتخ وبالمثتل، فتإن حإلتيلة الوفيتات الرستمية ف ي. يقدر العلمتاء زن العتدد زقترب  لتب مليتون حالتة

.خ قة فيما يتم ا عالن عيه بش ن ترش  الريروس ف  الإليعد  اياكوافعتماد عليها،

  فرذتت كانت الوفيات المتحدة األمريكية، و يطاليتا، واليابتان، وتتايوان، والهيتد متخ بتيخ التدول التت▪

المملكتتة ولحقهتتا فتت  ذلتت . بالرعتتل عمليتتات فحتتص صتتارمة علتتب التترحالت القادمتتة متتخ الإلتتيخ

م تتادرة المتحتتدة؛ حيتتت طلبتتت متتخ المستتافريخ متتخ الإلتتيخ  لتتب  نجلتتترا تقتتديم اختبتتار ستتلب  قبتتل

ة متتخ وبجانتتب ذلتت ، ستتتبدز وكالتتة األمتتخ الإلتتح  فتت  المملكتتة المتحتتدة فتت  مراقبتتة عييتت. الإلتتيخ

.الركاب؛ لتتبث زي مت يرات  ديدة قد تظهر

.خارجتسا الت حول َدو  االخت ارات االزاممة علص مسافري الصمو لل

الصووين اآلن هووي "بعيتتوان ( The guardian" )ذا  ارديتتان"تستتاءل المقتتال الإلتتادر عتتخ صتتحيرة 
ا لزاميتة التت  " 19-كوفيتد"عتخ  تدوى اختبتارات ي "يجوب أن يراقوب العوالم ويختبور.. مرك  كوفيود

استتة سي« بكتتيخ»فرذتتها بعتتا دول العتتالم علتتب المستتافريخ متتخ الإلتتيخ  ليهتتا، بعتتدما زل تتت 
.  واتجهت للتعايش مث الريروس" صرر كوفيد"
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ماذا عن االختبارات وفعاليتها 

فتت  اتتذا الستتياق،  تتار نقتتاإذ حتتول متتا  ذا كتتان اختبتتار المستتافريخ التتذيخ يإلتتلون  لتتب بلتتد متتا اتتو▪

ار متتا نتتوع افختبتت: استتتراتيجية مريتتدة، ز  مجتترد زداء، ومتتث ذلتت ، فتتإن القضتتايا األساستتية ايتتا اتت 

المريد، وما الهدع الذي يخدمه؟

ت ا يجابيتة؛ ف  دور افختبار ف  تحديتد الحتافالتساؤفتتتمثل اليقطة األولب مخ ا  ابة عخ تل ▪

يعيت  زن لوقـ انتشار العدوى، فتقديم دليل علتب و تود اختبتار ستلب  قبتل الإلتعود  لتب الطتائرة،

لتب اياك عتددًا زقتل متخ الحتافت ا يجابيتة علتب الترحالت الجويتة، وبالتتال  عتدد زقتل متخ الوافتديخ  

. رضةلكخ الحافت المستوردة تحدث فرقًا كبيرًا فقط  ذا كانت الحافت المحلية ميخ. البلد

، عيتتتدما كانتتتت زعتتتداد الحتتتافت ميخرضتتتة فتتت   ميتتتث زنحتتتاء بريطانيتتتا، كتتتان متتتخ 2020فرتتت  صتتتيـ ▪

روس، الميطق  فتره سياستات صتارمة علتب التدخول  لتب المملكتة المتحتدة؛ لميتث استتيراد الريت

عيت  زنته واتذا ف ي. لكخ اليو ، فالريروس مستوطخ ف   ميث زنحاء بريطانيتا، والوفيتات المتحتدة

. توردةغير ذار، ولكيه يعي  زنه مخ غيتر المحتمتل زن تتت  ر زعتداد الحتافت بالحتافت الجديتدة المست

لمحليتة واكذا، فإن اختبار الركاب علب الرحالت القادمة  لب بريطانيا؛ مخ ز ل تقليتل عتدد الحتافت ا

.ليس ميطقيًا ف  ظل اذا الموقـ

ابليتتة اكتشتتاع المت يتترات الجديتتدة التتت  يمكتتخ زن تكتتون زكثتتر ق: ال تتره الثتتان  متتخ افختبتتار اتتو▪

بب لالنتقال، زو التهرب مخ المياعة المو ودة عخ طري   عادة  صابة األ تخاص بسترعة، زو التست

وفتت  حتتيخ زنتته متتخ المستتتحيل  يقتتاع انتشتتار مت يتتر  ديتتد تمامًتتا، فتتإن. فتت  متتره زكثتتر خطتتورة

يمتة حتول الكشـ السريث عخ ساللة  ديدة يمكخ زن يساعد فت  تت خير انتشتاره، وتتوفير بيانتات ق

.  زفضل السبل لالستجابة للوذث المت ير

وعليتته، فتتإن اختبتتار كتتل  تتخص عيتتد وصتتوله لتتيس ذتتروريًا لهتتذا ال تتره؛ وستتيكون زختتذ عييتتات▪

ديل عشتتوائية متتخ الركتتاب متتخ الإلتتيخ كافيًتتا لمراقبتتة المت يتترات الجديتتدة، ومعرفتتة متتا  ذا كتتان البتت

. الجديد قد ظهر ولم ييتشر علب نطاق واسث ف  بريطانيا

الل لقد مرت  الث سيوات مخ الجائحة، وتجد معظم البلدان طريقة للتعايش مث الجائحتة متخ خت▪

يبتتدو زن " 19-كوفيتتد"ومتتث انتشتتار . متتزيج متتخ اللقاحتتات، والمياعتتة المكتستتبة متتخ مو تتات العتتدوى

. معظم الدول قد قبلت اذا العدد مخ ا صابات، طالما زن مستشرياتها ف تيهار

ذتتعـ وباليستتبة لبريطانيتتا، فهتت  تشتتهد بالرعتتل انهيتتارًا فتت  زنظمتتة الرعايتتة الإلتتحية، بستتبب▪

ا؟ افستتتثمار فتت  اتتذه األنظمتتة، فهتتل يمكتتخ زن يظهتتر مت يتتر متتخ  تت نه زن ي يتتر الإلتتورة ب كملهتت

.يبدو ذل  غير مر  ، لكخ اياك حا ة  لب تقييم الوذث باستمرار

Sources: Sridhar. D . “China is now the centre of Covid. The world should be watching – and testing.” The guardian.

Jan 3, 2023.
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في الواليات المتحدة " 19-كوفيد"متغير  ديد لو

بعتتتد  تتتالث ستتتيوات متتتخ ظهتتتور فيتتتروس كورونتتتا المستتتتجد، ستتترعان متتتا زصتتتب  المت يتتتر الجديتتتد، ▪

(XBB.1.5)،جتتة اتتو الستتاللة المهيميتتة فتت  عتتدد متتخ الميتتاط  فتت  الوفيتتات المتحتتدة األمريكيتتة؛ نتي

التذيخ لمزيج قوي مخ الطررات سهلت عملية انتشتار الريتروس بتيخ الستكان، بمتخ فتيهم زول ت 

.سبقت لهم ا صابة، والملقحيخ

التتتذي صتتتيرته ميظمتتتة الإلتتتحة العالميتتتة باعتبتتتاره ،(XBB.1.5)بتتتالمت ير ا صتتتابةوقتتتد ارترعتتتت▪

بالكتتتاد متتتخ % 2متتتخ ،(omicron)" زوميكتترون"حتتتتب الن لمت يتتتر " األكثتتتر قابليتتتة لالنتقتتال"الستتاللة "

فت  األستتبوع األول متتخ % 27 لتب زكثتتر متتخ 2022الحتافت فتت  الوفيتات المتحتتدة فتت  بدايتة ديستتمبر 

.، وفقًا لتقديرات مراكز السيطرة علب األمراه والوقاية ميها بالداخل األمريك 2023يياير

زكثتر ذتراوة متخ ستابقاتها،  (XBB.1.5)وعلتب الترغم متخ عتد  و تود دليتل حتتب الن علتب زن ستاللة▪

عيم، قتد فإن دوامة المعلومات المضللة األخيرة الت  تربط بتيخ ظهتور المت يترات الجديتدة بتالتط

.زلقت الضوء علب اذه الساللة األخيرة، وز ارت مخاوعَ بعا خبراء الإلحة

فرل يشكل خطًرا ك مًرا؟".. 19-كوفمد"متغمر َديد لل

المتغيوور "بعيتتوان ( Washington Post" )وا تتيطخ بوستتت"تيتتاول المقتتال الإلتتادر عتتخ صتتحيرة 
،"حتووآل اآلني ويمكوون أن يغووذي مو ووة كوفيوود" األكثوور قاةليووة ل  ت ووا "هووو XBB.1.5الجديوود 

، موذتحًا المت ير الجديد لريروس كورونا المستجد، والذي ظهر ف  الوفيات المتحتدة األمريكيتة
. زنه ليس باألمر الخطير رغم انتشاره بشكل كبير
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رعيتة تحتول  لتب عشترات المت يترات الر" زوميكترون"ز ارت التحليالت ف  اذ الإلدد  لب زن مت ير ▪

فيمتا زوذت  علمتاء (. XBB.1.5)الت  تعمل علب مقاومة المياعة، ومخ بييها اذه الساللة الجديدة 

ا  زنها ف تبدو زفضتل فت  الهتروب متخ المياعتة متخ األ ستاذه الساللة الريروسات الذيخ درسوا

ه يمكتتخ واتتذا يعيتت  زنتت. المضتتادة مقارنتتة ب ستتالفها، ولكيهتتا زفضتتل فتت  افرتبتتاك بالخليتتة والتكتتا ر

هتا ف تتت دي لهتذه الستاللة الجديتدة زن تإلتب  الستاللة الستائدة فت  المجتمتث بستهولة كبيترة، لكي

.لدى الررد" 19-كوفيد"بالضرورة  لب تراقم زعراه 

فتت  اتتذا الستتياق، يحتتت مستت ولو الإلتتحة األمريكيتتون علتتب الحإلتتول علتتب  رعتتة معتتززة متتخ لقتتا  ▪

حتافت الررعية للحماية مخ الزيتادة المتوقعتة فت " زوميكرون"فيروس كورونا المإلمم لمت يرات 

.ا صابة ف  الشتاء

وتجتتدر ا  تتارة ايتتا  لتتب زن متوستتط عتتدد األ تتخاص المإلتتابيخ بريتتروس كورونتتا فتت  الوفيتتات▪

زلـ  خص علب مدار سبعة زيا ، واو زعلب مستتوى ميتذ زواختر فبرايتر 48المتحدة األمريكية بل  

. تقريبًا2021زلرًا الت  تم تحديداا ميذ عا  150، ولكيه زقل بكثير مخ ذروة 2022

الخاصة احاتاللقتحإلييهم بوباليسبة لأل خاص الذيخ ليس لديهم عدوى حديثة  دًا، زو لم يتم▪

لجديتدة، ، فمخ المحتمل زن يكون اياك القليل  دًا مخ الحماية ذد العدوى بالساللة ابالريروس

.زما األ خاص األكبر سيًا، فإن الحماية تتياقص زيضًا مث و ود األمراه الخطيرة

 "19-كوفيد"هل ستكون هناك مو ة خطيرة من عدوى 

بعتتتا المختتتاوع؛ بستتبب الدراستتتات المختبريتتة التتتت  زظهتتترت زن ( XBB.1.5)ز تتار المت يتتتر الجديتتد ▪

قاحتات األ سا  المضادة الياتجة عخ اللقاحات تكتاف  لميتث اتذا المت يتر، لكتخ اتذا ف يعيت  زن الل

لم تتسبب مو ات العدوى ف  حدوث طرترات فت  األمتراه الشتديدة 2022ف تعمل؛ فخالل عا  

علتتت فتت  المستشتتريات، ويعتقتتد الخبتتراء زن المياعتتة الميتشتترة متتخ ا صتتابات الستتابقة، قتتد  

.الياس زكثر مقاومة للريروس

وفتت  حتتيخ زن األ ستتا  المضتتادة ف تتتوفر دروعًتتا مضتتمونة ذتتد العتتدوى متترة زختترى، لكيهتتا ف تتتزال ▪

 مراه خطيترة، تقلل مخ احتمافت ا صابة بالريروس، وتقلل بشكل كبير مخ احتمالية ا صتابة بت

.وافستشراء

معهتد ، األستتاذ فت  قستم المياعتة وعلتم األحيتاء الدقيقتة فت "كريستتيان زندرستخ"زخيرًا، زوذت  ▪

دوى، لألبحتتاث زن ز تتياء مثتتل المعتتززات مريتتدة دائمًتتا، حتتتب عيتتد حتتدوث ا صتتابة بالعتت" ستتكريبس"

ر كتتتون ايتتتاك حمولتتتة فيروستتتية زقتتتل، ومتتتخ المتوقتتتث زن تقتتتل  مكانيتتتة انتشتتتاتفمتتتخ المتوقتتتث زن 

.  الريروس

Sources: Nirappil. F and Lauren. W . “New variant XBB.1.5 is ‘most transmissible’ yet, could fuel covid wave. Washington Post.

” Jan 8, 2023
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"19-كوفيد"اطصاةة الطويلة ةو

ا صتابة  لب زن حتافت« الجمعية الطبية األمريكية»توصلت دراسة حديثة ندشرت م خرًا ف  مجلة ▪

وطبقًتتا . يمكتتخ زن تكتتون لهتتا ب تتار كبيتترة وطويلتتة األمتتد علتتب صتتحة األفتتراد" 19-كوفيتتد"الخريرتتة بتتت 

علتب زنهتا استتمرار زو تطتور " 19-كوفيتد"للدراسة متعتددة البلتدان، يتتم تعريتـ ا صتابة الطويلتة بتت 

واتو الريتروس المستبب ،SARS-CoV-2))األعراه بعد  ال تة ز تهر متخ ا صتابة األوليتة بريتروس 

.؛ حيت تستمر اذه األعراه لمدة  هريخ علب األقل بعد ظهوراا دون ترسير بخر"19-كوفيد"لت

لرتتترة طويلتتة عتتانوا فتت  " 19-كوفيتتد"٪ متتخ األ تتخاص التتذيخ يعتتانون متتخ 90و تتدت الدراستتة زن ▪

األ خاص البداية مخ  صابة خريرة بالريروس، وبعد تطور الريروس علب مدار فترة طويلة، عانب

زو متتزيج متتخ اتتذه -التعتتب، وذتتي  التتتيرس، والمشتتكالت ا دراكيتتة : متتخ زعتتراه، بمتتا فتت  ذلتت 

.الت  ز رت علب األداء اليوم -األعراه

متتا ك. وكتتان لهتتذه األعتتراه تتت  يرذ علتتب الإلتتحة  تتديد، مثتتل ال تتار طويلتتة المتتدى  صتتابات التتدما ▪

اع و دت الدراسة زيضًا زن اليساء معرذات زكثر مرتيخ لخطتر ا صتابة متخ الر تال، وزربعتة زذتع

.لرترة طويلة" 19-كوفيد"خطر  صابة األطرال بتت

ماذا عو األت ا  والتداعمات؟".. 19-كوفمد"ااصابة الطويلة بل 

 شو  كوفيود "بعيتوان ( The conversation" )ذا كونررزيشتخ"تيتاول المقتال الإلتادر عتخ صتحيرة 
لووودى معظووم األفووورادي وف  ووا لدراسوووة  ديووودة " 19-كوفيووود"الطويوول مووون حوواالت خفيفوووة موون 

بابها، حالتتة ا صتتابة بريتتروس كورونتتا المستتتجد لرتتترة طويلتتة، موذتتحًا زستت،"متعووددة البلوودان
.والتداعيات افقتإلادية واف تماعية اليا مة عيها
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دراستتة زبل تت عتخ زكثتر متخ مليتون  تخص متتخ54اتذا، وقتد قامتت الدراستة بتحليتل بيانتات متخ ▪

، وتتتم  حإلتاء عتتدد األ تخاص المإلتتابيخ بتالريروس، التتذيخ "19-كوفيتد"دولتة عتتانوا متخ زعتتراه22

الجديتتدة طويلتتة األمتتد، وتتتم تحديتتد كيتتـ تختلتتـ " كوفيتتد"مجموعتتات متتخ زعتتراه لتتديهم ظهتترت

بب مختتاطر ا صتتابة بيتتاءً علتتب العمتتر والجتتيس، ومتتا  ذا كتتانوا قتتد تتتم نقلهتتم  لتتب المستشتترب بستت

.ا صابة

كتانوا زكثتر عرذتة " 19-كوفيتد"و دت الدراسة زن المرذب الذيخ تم نقلهم  لب المستشرب بستبب ▪

تم مقارنتتتة باأل تتتخاص التتذيخ لتتتم يتتت-وزعتتتراه طويلتتتة األمتتد -لإلصتتابة بتتتالريروس لرتتتترة طويلتتة 

تطلتب ومث ذل ؛ نظرًا ألن ال البية العظمب متخ الحتافت المإلتابة ف ت.  دخالهم  لب المستشرب

ر الطويلتتة متتخ اتتذه الحتتافت األكثتت" كوفيتتد"دختتول المستشتترب، فقتتد نشتت ت العديتتد متتخ حتتافت 

.  علب الرغم مخ انخراه مخاطراا( الخريرة)اعتدالًا 

خ كتل ومخ بيخ  ميث األ خاص المإلابيخ بتالريروس لرتترة طويلتة، و تدت الدراستة زن واحتدًا مت▪

ه ستبعة تقريبًتتا ف يتتزال يعتتان  متتخ اتتذه األعتتراه بعتتد عتتا ، وف يعتترع البتتاحثون حتتتب الن عتتدد اتتذ

.الحافت الت  قد تإلب  مزمية

ماذا عن التكاليي 

ابة الطويلتة الضوء علب التكاليـ البشرية وافقتإلادية البااظة المحتملة لإلصالدراسة سلطت▪

خ ف   ميث زنحاء العالم؛ فكثير مخ األ خاص المإلابيخ بهذه الحالة اتم مت" 19-كوفيد"بريروس 

البتتال يخ فتت  ستتخ العمتتل، وقتتد يتت دي عتتد  القتتدرة علتتب العمتتل لعتتدة ز تتهر  لتتب فقتتدان اليتتاس 

ون متث وباليستبة لببتاء زو مقتدم  الرعايتة، التذيخ يتعايشت. لدخلهم، وسبل عيشهم، ومستاكيهم

.الريروس لرترة طويلة، قد تجعلهم حالتهم الإلحية غير قادريخ علب رعاية زحبائهم

الطويلتة، يتتم ميتث اليتاس متخ العمتل؛ متا " 19-كوفيتد"واكذا؛ فبياءً علب انتشار و تدة ا صتابة بتت ▪

ال تات  عطتاء األولويتة  يجتاد عاألمتر التذي يتطلتب يعي  زن الريروس يتسبب ف  نقص العمالة، 

تتتا  فترغم اف. فعالة، وب ستعار معقولتة لأل تخاص التذيخ يعيشتون متث الريتروس لرتترة طويلتة

لتقتتديم رعايتتة متخإلإلتتة، فتتإن العال تتات التتت  تقتتدمها " 19-كوفيتتد"بتتت عيتتادات لإلصتتابة الطويلتتة

.مازالت محدودة، وغير متسقة، وقد تكون مكلرة

ا  حالة معقدة وديياميكيتة، حيتت تخترت  بعتا األعتراه، " 19-كوفيد"زخيرًا، فا صابة الطويلة بت ▪

الدراستة وبييمتا ركتزت.  م تعود وتظهر زعراه  ديدة، لكخ الباحثيخ ف يعرفتون حتتب الن الستبب

الطويتل، والتت  تت  ر علتب األداء اليتوم ، يمكتخ " 19-كوفيد"علب األعراه األكثر  يوعًا، المرتبطة بت 

فقتتدان حاستتتة الشتتتم والتتتتذوق، األرق، ومشتتتكالت الجهتتتاز: زن تشتتمل الحالتتتة زيضًتتتا زعراذًتتتا مثتتتل

. الهضم ، والإلداع، مخ بيخ زمور زخرى

Sources: Hanson. S and Theo. V. “Long COVID stemmed from mild cases of COVID-19 in most people, according to a new 

multicounty study.” The conversation. Jan 5, 2023.
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قضية الميا  في الشرو األوسر وإفري يا

ية تت  ر علب مدى سيوات، زدت ززمة المياه  لب تراقم الإلراع والتوترات السياسية، ومازالتت القضت▪

اليستاء بشكل كبير علب صحة ورفااية المواطييخ ف  الشرق األوسط، و مال  فريقيتا، وخاصتة

٪ متخ األطرتال فت  الميطقتة يعيشتون فت  90واألطرال، فوفقًا لليونيسـ، ايتاك متا يقترب متخ 

.مياط  تعان  مخ   هاد مائ  مرترث، زو مرترث لل اية

فت  ومث ارتراع در ات الحرارة العالمية، وتسارع ززمة المياخ، مخ المتوقتث زن تترتاقم ززمتة الميتاه▪

طتتة زن نتتدرة الميتتاه المرتب" البيتت  التتدول "وزن تتت  ر علتتب اليمتتو افقتإلتتادي؛ حيتتت و تتد -الميطقتتة 

٪ متخ اليتاتج المحلت  ا  متال  للميطقتة 14بالمياخ يمكخ زن ت دي  لب خسائر اقتإلادية تإلل  لب 

.علب مدى الثال يخ عامًا القادمة

  تستتاعد فتتيمكتتخ زن ومتتث ذلتت ، فتتإن افبتكتتارات التكيولو يتتة، وزنظمتتة  دارة الميتتاه المتقدمتتة،▪

رامج التخريتتـ متتخ حتتدة الوذتتث، ويشتتمل ذلتت  تطتتوير محطتتات تحليتتة الميتتاه الرئيستتة، وتيريتتذ بتت

. الزراعة المستدامة، و عادة تدوير المياه

لشرق األوتط وشمال إفريقما إدارة أزمة المماه؟ لكمف يمكو 

بعيتوان ( World Economic Forum" )ميتتدى افقتإلتاد العتالم "استعره المقتال الإلتادر عتخ 
، "ة كيي يمكن لمنط ة الشرو األوسري ويما  إفري يا إدارة أاموة الميوا  فوي المنط و"

. ززمة المياه ف  الميطقة، والسياسات الت  يمكخ اتباعها لموا هة تل  األزمة
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كيي يمكن موا هة   ص الميا  ةالمنط ة 

متااستعره المقال عددًا مخ الطرق لموا هة ززمة نقص المياه، موذحًا ذل  ببعا األمثلة، ك▪

بشتكل بها،  مال غرب السعودية، والت  تم استخدا  المياه الجوفية "نيو "مديية او الحال ف  

اه زدى  لتب انخرتمتا لزراعة والري؛ بستبب الزيتادة فت  عتدد الستكان فت  الميطقتة،امتزايد ألعمال

.ميسوب المياه الجوفية، و راع العديد مخ الييابيث ف  الميطقة

علتتب لتتم تعتتد طبقتتات الميتتاه الجوفيتتة قتتادرة علتتب تجديتتد نرستتها؛ بستتبب الطلتتبونتيجتتة لتتذل ، ▪

. يتادرالمياه، وقد زدى ا غراق المكشوع لمياه الإلرع الإلح  علب األره  لب تلوث اذا المورد ال

الجوفيتتتة الميتتتاه المحتتتالة بالميتتتاه وفتتت  اتتتذا الإلتتتدد، زوذتتت  المقتتتال زنتتته متتتخ ختتتالل استتتتبدال 

المستتخدمة فتت  التتري، ومعالجتتة الميتاه العادمتتة، و عتتادة تتتدوير  ميتتث الميتاه التتت  عتتادة متتا تهتتدر، 

. يمكخ  عادة التوازن  لب اليظا  البي   ف  المديية مخ خالل  نشاء نظا  دائري للمياه

" اليتتتواة"وتهتتتدع  تتتركة %30علتتتب الإلتتتعيد العتتتالم ، يبلتتت  متوستتتط الراقتتتد متتتخ الميتتتاه نحتتتو ▪

ENOWA) ) ة المراقبتتباستتتخدا  التقييتتات المبتكتترة؛ متتخ ختتالل تقييتتات % 3 لتتب تقليتتل الراقتتد  لتتب

، و نتتاج متوارد صتياعية نظيرتة، لتعظتيم %100الذكية، و عتادة تتدوير ميتاه الإلترع الإلتح  بيستبة 

. مكانات استخدا  المياه ف  الإلياعة والزراعة، و عادة التوازن  لب الطبيعة

ركة، نائتتب رئتتيس مجلتتس ا دارة، والتترئيس التيريتتذي لشتت"بتتادي بادمانا تتان"متتخ  انتتب بختتر، زوذتت  ▪

افيتة، زن مليارات األ خاص حول العالم يرتقترون  لتب  مكانيتة الحإلتول علتب الميتاه الك" زكوا باور"

وزن ميطقة الشرق األوسط، و مال  فريقيا ات  األستوز متخ حيتت ا  هتاد المتائ  المتادي، حيتت

رية تتلقب كميات زقل مخ األمطار مقارنة بالميتاط  األخترى، ولكتخ متث ذلت ، يو تد بهتا مراكتز حضت

.سريعة اليمو، ومكتظة بالسكان، وتتطلب المزيد مخ المياه

لتترًا فت  اليتو ، ولتتوفير اتذا 150كذل  يجب زيادة الوع  بالقضية، ويجتب احتتواء افستتهالك عيتد ▪

ركة المستتتوى المتتيخرا متتخ افستتتهالك، يتطلتتب األمتتر مواصتتلة افبتكتتار، واتتو متتا تقتتو  بتته  تت

واد حيتتتت تعمتتتل علتتتب توستتتيث نطتتتاق التكيولو يتتتا؛ لتقليتتتل استتتتهالك الطاقتتتة، والمتتت" زكتتتوا بتتتاور"

.الكيميائية، والمواد افستهالكية المعقدة مخ خالل تحدي الممارسات التقليدية

تقدمتتتة، كتتتذل  تستتتتخد  الشتتتركة البيانتتتات الضتتتخمة، والقتتتوة الهائلتتتة للحوستتتبة، والتحلتتتيالت الم▪

خدا  الطاقتة ومخ خالل زيادة است. والتعلم الل ، والذكاء افصطياع ؛ لتقليل تكلرة تحلية المياه

ير الميتتاه المتجتتددة، يمكتتخ تقليتتل البإلتتمة الكربونيتتة لهتتذه العمليتتة كثيرتتة الطاقتتة؛ لزيتتادة تتتوف

.لمياخالإلالحة للشرب بتكلرة ميخرضة بشكل تدريج ؛ مما يقلل مخ الت  ير علب ت ير ا

Source: Feingold, S. “How can the Middle East and North Africa manage the region's water crisis?.” World Economic Forum, 

Jan 6, 2023
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اامبيا والتحو   حو الطاقة المتجددة

، وزن يرترتث كتذل  2040مخ المتوقث زن يزداد الطلب علب اليحاس  لب  ال ة زذتعاع بحلتول عتا  ▪

٪ متتخ احتياطيتتات اليحتتاس فتت  6وبييمتتا تمتلتت  زامبيتتا . ذتتعرًا20الطلتتب علتتب الكوبالتتت زكثتتر متتخ 

٪ متخ عائتدات التإلتدير الخاصتة بهتا، فهت  فت  وذتث  يتد 80العالم، ويمثل المعدن ما يإلتل  لتب 

.بشكل خاص؛ لتزويد العالم بما يحتا ه

مستار تمتل  زامبيا احتياطيات كبيرة مخ اليحتاس والكوبالتت، والعديتد متخ المعتادن المهمتة فت ▪

عة افنتقال مخ الوقود األحروري  لب الطاقة المتجددة؛ ونظرًا فستتخدامات اتذه المعتادن الواست

– دي فتت  تكيولو يتتا طاقتتة الريتتا ، والطاقتتة الشمستتية، و نتتتاج المركبتتات الكهربائيتتة، فهتت  ستتت

.   دورًا مهمًا ف  التحول نحو مستقبل ميخرا الكربون-المعادن 

ت الل ف  اذا السياق، تقد  الطررة الجديدة للطلب علب اليحاس فرصتة غيتر عاديتة لزامبيتا؛ فست▪

يتذ عتا  وتجدر ا  ارة ايا  لب زنه مث ارتراع زسعار اليحاس م. زربا  التعديخ لتعزيز اليمو الشامل

ر ًا علتتب ، انطلتت  معتتدل اليمتتو افقتإلتتادي فتت  زامبيتتا بالرعتتل، لكتتخ ذلتت  لتتم يحتتدث تتت  يرًا كبيتت2004

.معدفت الرقر والتراوت ف  الدخل

.الطلب علص النحاسفي زيادةلطا ة المتجددة ودورهاالتحول إلص

إ وورااات "بعيتتوان(The conversation)" ذا كونررزيشتتخ"تيتتاول المقتتال الإلتتادر عتتخ صتتحيرة 
كيووووي يمكوووون ل امبيووووا : تغيوووور المنوووواخ يمكوووون أن تووووؤدي إلووووآل طفوووورة فووووي تعوووودين النحوووواس

ب ، التو هتتات العالميتتة للتحتتول  لتتب الطاقتتة المتجتتددة، وزيتتادة الطلتتب علتت"االسووتفادة منهووا
.اليحاس
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الم ايا غير الضريبية ل ستفادة من تحو  الطاقة    

ل افستتترادة متتخ تحتتول الطاقتتة الجتتاري، لكتتخ ف يمكيهتتا القيتتا  بتتذل   ف متتخ ختتاللزامبيتتايمكتتخ▪

اركون افسترادة مخ المزايا غير الضريبية للتعديخ، واتو نهتج يعيت  زن الشتركات والعمتال سيشت

.ف  سلسلة قيمة التعديخ

ية، يمكتخ اتباع نهج متوازن لسياسة ذرائب مستقرة علب التعديخ، والسع  وراء مزايا غير ذتريب▪

ريبية متخ علتب  يت  المزايتا الضتزن يحق  مكاسب زوسث، لكخ زامبيا كانت زكثر تركيتزًا فت  الماذت 

.   خالل الت ييرات ف  اليظا  المال 

تعتتديخ، يمكتتخ زيضًتتا زن تظهتتر المزايتتا غيتتر الضتتريبية متتخ المشتتروعات غيتتر المبا تترة المتعلقتتة بال▪

رق، ممتا يضتتيـ قيمتتة  لتتب افقتإلتاد؛ حيتتت يمكتتخ لمشتتروعات الطاقتة، والستتك  الحديديتتة، والطتت

قتادرة المإلاحبة ليشتاك التعتديخ زن تتوفر العمتود الرقتري؛ لجعتل األنشتطة افقتإلتادية األخترى

.علب الميافسة

التواان ةين ضرا ب التعدين والم ايا غير الضريبية

د الطترق يمثل الحإلول علب المزيد مخ سلسلة قيمتة التعتديخ فت  زامبيتا فرصتةَ نمتو كبيترة، وزحت▪

ر للمتورديخ لتحقي  ذل  مخ خالل استراتيجية المحتوى المحل  الت  مخ   نها زن تعط  دورًا زكب

.والعامليخ ف  زامبيا ف  قطاع التعديخ

ة الستلث  ذا تم  نراق المزيد مخ ا يرادات داختل التبالد، بتدلًا متخ  رستاله  لتب الختارج فستتيراد غالبيت▪

ا، والختتدمات، فإنتته متتخ الممكتتخ زن يستتهم ذلتت  فتت  تتتوفير فتترص عمتتل زكثتتر للشتتركات فتت  زامبيتت

.والمزيد مخ الوظائـ عالية األ ر للعمال الزامبييخ

  لهتتذا، ف يجتتتب تجااتتتل الضتتترائب، فستتتوع تيرتتتد احتياطيتتتات اليحتتتاس بمتتترور الوقتتتت، زو سيإلتتتب▪

بيعيتة، اليحاس عرا عليه الزمخ؛ بسبب بعا التقييات الحديثة، واو زمر وارد لجميتث المتوارد الط

ث ومتخ  تتم يجتب علتتب الحكومتتة زن تولتد عائتتدات ذتتريبية متخ موارداتتا المعدنيتتة متا دامتتت تستتتطي

.ذل 

حقيت  زي ختامًا، يجب علب حكومة زامبيا زن تضث ف  اعتباراا زن سوء ا دارة سيكون عائقًا زما  ت▪

وكمتتة، ذتتريبية زو غيتتر ذتتريبية؛ ممعتتا يتتدفث  لتتب ذتترورة افاتمتتا  بعائتتدات الح-مزايتتا مستتتقبلية 

.والتركيز علب استعادة  قة المانحيخ

Sources: Siwale.T. Werker. E. “Climate change action could set off a copper mining boom: how Zambia can make the most of it”. 
The conversation. 8. Jan. 2023
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يلفت اال تبا  خ   األامة األوكرا ية" الت ييي العميا"

بتل لطالما كان الخداع والتالعب ا عالم   زءًا مخ زدوات الحرب، لكيته لتم يكتخ متخ الممكتخ متخ ق▪

ألي فاعتتتتل فتتتت  اليتتتتزاع  نتتتتتاج فيتتتتديو صتتتتوت ونتتتتص واقعتتتت  للمستتتت وليخ السياستتتتييخ، والقتتتتادة 

  يحتت العسكرييخ مخ الخإلو ، كما حدث خالل األزمة األوكرانية، وظهور فيديو للترئيس األوكرانت

. عبه علب افستسال ، واو ما نرته الرئاسة األوكرانية

إن ، بشتتكل زكثتتر تعقيتتدًا، واستتتمرار انخرتتاه تكلرتتة الحوستتبة، فتت((AIمتتث نمتتو التتذكاء افصتتطياع  ▪

يتاء اليزاعتات علتب بي تات المعلومتات عبتر ا نترنتت ز " التزييتـ العميت "التحدي الذي تشتكله تقييتة 

.   المسلحة سوع يتزايد مث مرور الوقت

متا فت  فت  العديتد متخ األغتراه ختالل الإلتراعات، ب« التزييـ العمي »يمكخ افسترادة مخ تقيية ▪

رعية ذل  تزوير األوامر مخ القادة العسكرييخ، ونشر افرتباك فت  صتروع الجمهتور، و ذتراء الشت

.علب افنتراذات

مة؟كمف يتم توظمف تقنمة التزيمف العممق في الصراعات الدول

التزيملف "بعنلوان (The Brookings Institution)" بروكنجلز"المقلال الصلادر علو معرلد أشلار
" ممللقالتزيمللف الع"  إلللص تطللور الللذكاء االصللطناعي  وتللأتمر تقنمللة "العممللق والصللراع الللدولي

(Deepfakes)علص الحرو  والصراعات الدولمة  .
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االستخدامات المحتملة للت ييي العميا

وكانتتت ،"التتتعلم اللتت " تتزءًا متتخ التتذكاء افصتتطياع ، ويطلتت  عليهتتا " التزييتتـ العميتت "تعتد تقييتتة ▪

ف  المركبتات تستهدع الكشـ عخ عمليات افحتيال البيكية ف  بطاقات افئتمان، كما تدستخد 

.ذاتية التش يل، وف  تيظيم الوسائط اف تماعية

ستة عشتر ، مث التقد  الذي حققته التقيية علتب متدار الخم"التزييـ العمي "اتجهت التسمية نحو ▪

عتتتددة عامًتتتا الماذتتتية، وا مكانتتتات الكثيتتترة التتتت  وفرتهتتتا مدفوعتتتة بتتتالتوافر الواستتتث للبيانتتتات مت

.   الوسائط، وقوة الحوسبة

ه وستائل وزيادة فعاليته متخ حيتت التكلرتة، فتإن التحتدي التذي تشتكل" التعلم الل "مث ازدياد قوة ▪

ه األنظمتة ا عال  الت  يتم است اللها للتالعب سوع يزداد وذوحًا، واو ما يمكخ زن تستتريد ميت

.افستبدادية؛ لتقويا الديمقراطيات

"الت ييي العميا"كيفية موا هة 

خ زظهرت الدراسات زن المعلومات الخاط ة تيتشر زسترع متخ المعلومتات الحقيقيتة، واألستوز مت▪

متخ ذل ، زنه كلما زمكخ  نتاج صور مزيرة بشكل زفضل وزسهل، كان مخ األسهل رفا زي  تزء

.المحتوى األصل ، زو المعلومات باعتباره غير زصيل

ستيتطلب زمترًا ستهلًا، و" التزييـ العمي "مث التقد  التكيولو   المستمر ، لخ تكون الحماية مخ ▪

ميتتة األمتتر تقييتتة زكثتتر دقتتة؛ للت كتتد متتخ صتتحة المحتتتوى الرقمتت  والتحقتت  ميتته،  ذتتافة  لتتب محتتو األ

.الرقمية، ونشر التركير اليقدي بيخ عامة الياس

ميتة، للتديمقراطيات مإلتلحة راستخة فت  الحرتا  علتب ستالمة بي تات المعلومتات المحليتة والعال▪

 ذا كتتان ويجتتب زن تكتتون متتترددة فتت  تبيتت  التكتيكتتات التتت  تختتاطر بتقتتويا  قتتة الجمهتتور، حتتتب

.خإلومهم يست لون تقيية التزييـ العمي  ف  حمالت مضادة

زييتتـ الت"فتت  اليهايتتة، يجتتب علتتب الحكومتتات الديمقراطيتتة زن تكتتون حتتذرة متتخ  نشتتاء ونشتتر تقييتتة ▪

ر بليتات ف  العمليات افستخباراتية علب الرغم مخ مزايااا المتعتددة، بتل  ن عليهتا تطتوي" العمي 

التزييـ "ة رقابة ومساءلة قوية، وربما اتراقيات تحت رعاية األمم المتحدة؛ لضمان استخدا  تقيي

.، بطريقة مس ولة"العمي 

Sources: Byman. D. Gao. C. Others. “Deepfakes and international conflict”. The Brookings Institution. Jan. 2023
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.أتريًا مو أمريكا

تو عات بتوتع  وي لقطلاع تعلديو اللذهب
.في مصر 

2023يناير 8–( 49)العدد -الثالثة السنة -مقتطفات تنموية 



29

للةمقتطفللللللللللللللللات تنمويلللللللللللللل

قطعة أثرية مسروقة إلآل الب د 5300السلطات المصرية تنجح في إعادة 

 Houston)“ايوستتخ للعلتو  الطبيعيتة"استعادت مإلر تابوتًتا خشتبي ا كتان معروذًتا فت  متحتـ ▪

Museum of Natural Science)  األمريكت  بعتد زن قتررت الستلطات األمريكيتة زنته ندهتب متخ مإلتر

.قبل سيوات، و اءت عملية ا عادة ف   طار  هود الحكومة المإلرية؛ لوقـ تهريب ب اراا

قطعتة ز ريتة مستروقة  لتب التبالد متخ 5300، نجحت السلطات المإلرية ف   عتادة 2021فر  عا  ▪

ي مطلت   ميث زنحاء العالم، ويعود تاريخ التابوت الذي يبل  ارتراعه نحو  ال تة زمتتار، وستط  علتو

قبتل المتيالد حتتب 664ب لوان زااية  لب فترة األسر الررعونية األخيرة، الت  امتد حكمها لمإلتر متخ 

".عيخ  ن ماعت"قبل الميالد، واو لكااخ يدعب 332حملة ا سكيدر األكبر ف  سية 

دانيتال "متخ قِبتل " القتاارة"، فت  2023تم تسليم التابوت رمزيًا ف  حرل يو  ا  ييخ، الثان  مخ يياير ▪

، القتتائم ب عمتتال ستترير الوفيتتات المتحتتدة األمريكيتتة لتتدى مإلتتر، (Daniel Rubinstein" )روبيشتتتايخ

" مانهتتتتاتخ"و تتتتاء التستتتتليم بعتتتتد زكثتتتتر متتتتخ  ال تتتتة ز تتتتهر متتتتخ تقريتتتتر مكتتتتتب المتتتتدع  العتتتتا  فتتتت  

(Manhattan ) مانيتا المإلترية، وتتم تهريبته عبتر زل« زبتو صتير»زن التابوت الحجري قد نذهب مخ قريتة

.2008 لب الوفيات المتحدة األمريكية عا  

.مصر تستعمد تابوتًا أتريًا مو أمريكا: اعادة آتارها المفقودة

متحووي أمريكووي "، والمعيتتون بتتت (The Guardian" )ذا  ارديتتان"ز تتار المقتتال الميشتتور بإلتتحيرة 
ستروقة؛  لتب الجهتود المإلترية لوقتـ تهريتب ب اراتا الم،"يعيد تاةوت ا قديم ا منهوة وا إلوآل مصور

قطعتتة ز ريتتة مستتروقة  لتتب التتبالد متتخ  ميتتث 5300حيتتت نجحتتت الستتلطات المإلتترية فتت   عتتادة 
.2021زنحاء العالم خالل عا  
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تعاون مصري أمريكي في حماية اآلثار المصرية

، تتم افتجتار بهتذا التتابوت المتذال متخ قِبتل  تبكة  يتدة (Alvin L Bragg" )زلرتيخ  ل بتراج"وفقًتا لتت▪

تهريتب التيظيم، قامت بيهب عدد ف يحإلب مخ ال ار مخ مإلر، وزوذ  زن نرس الشبكة قامتت ب

بييويورك، ( Metropolitan Museum" )متحـ متروبوليتان"تابوت مذاّب مخ مإلر تم عرذه ف  

مقابتتل نحتتو2017فتت  يوليتتو  " بتتاريس"القطعتتة متتخ تتتا ر فيتت  فتت  " متروبوليتتتان"ا تتترى متحتتـ ▪

ولتتدى . 2019، وتمتتت  عادتتته  لتتب مإلتتر فتت  عتتا  ( ييهتتات  ستتترلييية3.35)ماليتتيخ دوفر زمريكتت  4

التتراث مإلر والوفيات المتحدة األمريكية تاريخ طويل مخ التعاون ف  حماية ال ار، والحرتا  علتب

الثقتتاف ، ستتواء متتخ ختتالل التعتتاون فتت   نرتتاذ القتتانون، ز  التعتتاون األوستتث؛ فستتتعادة وحمايتتة

.المواقث التاريخية الشهيرة ف  مإلر

علتتتب متتتدى الستتتيوات الخمتتتس والعشتتتريخ الماذتتتية، زستتتهمت الحكومتتتة األمريكيتتتة بتتت كثر متتتخ▪

زبتو مليون دوفر زمريك ؛ للحرتا  علتب مواقتث التتراث العتالم  المإلتري؛ بمتا فت  ذلت  تمثتال100

الهتتول فتت  الجيتتزة، ومعابتتد الكرنتت  واألقإلتتر، ومدييتتة اتتابو فتت  األقإلتتر، ومعبتتد كتتو  زمبتتو فتت  

. ازسوان، وذري  ا ما  الشافع  ف  القاارة، ومقابر كو  الشقافة ف  ا سكيدرية، وغيرا

" ميتة الدوليتةالوكالة األمريكيتة للتي"ف  الونة األخيرة، مولت الوفيات المتحدة األمريكية، مخ خالل ▪

(USAID) اكة مكتشـ مقبرة توت عتيخ بمتون باألقإلتر، وزعليتت عتخ  تر" اوارد كارتر"، ترميم ميزل

( Factum Foundation for Digital Technology" )م سستتة فتتاكتو  للتكيولو يتتا الرقميتتة"متتث 

".توت عيخ بمون"لتطوير تجربة الواقث اففتراذ  ل رفة دفخ المل  

Sources: The Guardian, “US museum returns looted ancient sarcophagus to Egypt.” Jan 3, 2023.

-U.S. Embassy in Egypt, “U.S. Embassy & Egyptian Government Celebrate the Return of Historic Sarcophagus to the Egyptian 

People.” January 2, 2023.
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ع ود للتن يب عن الذهب10هيئة الثروة المعد ية المصرية توقع 

  زيتادة حيت يبدز الميتجتون فتمخ المتوقث زن تشهد مإلر توسعًا قويًا ف  قطاع تعديخ الذاب؛ ▪

عقود للتيقيب عخ التذاب متث 10، وقعت اي ة الثروة المعدنية المإلرية 2021فر  فبراير . ا نتاج

.  مليون دوفر زمريك 11.2زربث  ركات بقيمة مجمعة 

ماليتيخ دوفر 4.1، باستتثمارات   ماليتة تبلت  نحتو (AKH Gold)تضمخ التوقيث زربعة عقود لشتركة ▪

الكيديتة، للتيقيتب عتخ التذاب فت  خمتس ( Red Sea Resources)زمريكت ، و ال تة عقتود متث  تركة 

ماليتتتيخ دوفر زمريكتتت ؛ عقتتتدان بقيمتتتة مليتتتون دوفر 5.5ميتتتاط ، باستتتتثمارات   ماليتتتة تبلتتت  نحتتتو 

زلتـ دوفر زمريكت  متث 636؛ وعقد رابث بقيمة " ركة  مال  فريقيا للتعديخ والبترول"زمريك  مث 

".  ركة عبيد العبدي للمقاوفت"

التتت  تتتدير متتيجم الستتكري للتتذاب فتت  مإلتتر، عتتخ  يتترادات،(Centamin" )ستتيتاميخ"زعليتتت  تتركة ▪

علتب زستاس ستيوي، وقتد بلت  ا نتتاج متخ % 26، بزيتادة قتدراا 2020مليون دوفر زمريك  عتا  829

.2020زلـ زوقية خالل الربث الرابث مخ عا  68الميجم 

تو عات بتوتع  وي لقطاع تعديو الذهب في مصر 

توقعوات "، والمعيتون بتت (Fitch Solutions" )توقث التقريتر الإلتادر عتخ وكالتة فيتتش سوليو تيز
ستيوي زن يبل  متوسط اليمتو ال،"مصر-التعدين لمنط ة الشرو األوسر ويما  إفري يا 

، متتتث توقتتتث وصتتتول ا نتتتتاج  لتتتب 2031-2021ختتتالل الرتتتترة متتتخ % 5.0 نتتتتاج مإلتتتر متتتخ التتتذاب 
.2031مليون زوقية بحلول عا  1.62
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، ووافت  الترئيس 2017، زعليت مإلتر عتخ مياقإلتة تعتديخ التذاب األولتب ميتذ عتا  2020ف  فبراير ▪

، علب تعديالت لقتانون الثتروة المعدنيتة رقتم 2019، ف  زغسطس "عبد الرتا  السيس "المإلري 

، فت  خطتوة متخ المتوقتث زن تجلتب المزيتد متخ افستتثمار فت  قطتاع التعتديخ فت 2014لعتا  198

ستتثمرة بمو ب القانون الجديد، ستكون الرسو  الت  تجمعها الحكومة مخ الشتركات الم. البالد

.بمو ب القانون القديم% 20كحد زدنب، مقارنة بت % 5و% 15ف  قطاع الثروة المعدنية بحد زقإلب 

اتتذا، وقتتد تتتم تقلتتيص الرستتو  لتشتتجيث المزيتتد متتخ المستتتثمريخ علتتب ذتتخ زمتتوالهم فتت  اتتذا ▪

القطتتاع، وستتيتم تعتتديل قيمتتة  يجتتار الميتتا م كتتل  تتالث ستتيوات بتتدلًا متتخ عتتد  و تتود  طتتار زميتت 

ستيويعا ختالل الرتترة متخ % 5.0محدد، ومخ المتوقث زن يبل  متوسط نمتو  نتتاج مإلتر متخ التذاب 

.2031مليون زوقية بحلول عا  1.62، مث وصول ا نتاج  لب 2021-2031

Source: Fitch Solutions, “MENA Egypt Mining Forecast.” Jan 6, 2023.
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(2031-2019)توقعات  نتاج الذاب ف  مإلر 



ملات ينا ش هذا القسم أهم التجار  الناَحة  تواء علص مستو  الدول أ  األفراد  مع توضلم  اآلل

.  ال زمة ل تتفادة مو هذه التجار 

خبرات دولية



ي ر لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المص

ديق مسللتق ل السللفر الصلل: النقللل الكرربللائي
.لل مئة

عملة كمف توظف كازاخسلتان المنلا ق الط م
في تنشمط السماحة ؟

أي دولللللة لللللديرا أكثللللر .. التسللللوق المسللللتدا 
المتسو مو وعًما بال مئة؟

2023يناير 8–( 49)العدد -الثالثة السنة -مقتطفات تنموية 
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الن ل الكهرةا ي يُحدث تحول ا في السفر حو  العالم

ا مياستبًا مث ارتراع زستعار الوقتود، تتوفر الحتافالت والستيارات والتدرا ات البخاريتة الكهربائيتة بتديلً▪

لكهربائيتتة كمتتا ترتت  المركبتتات ا. متتخ حيتتت التكلرتتة عتتخ نظيراتهتتا التتت  تستتتهل  الكثيتتر متتخ الوقتتود

.ميخرضة افنبعا ات زيضًا بالرغبة المتزايدة ف  تحقي  السرر المستدا 

" فن تتدوك"اتتذا، وقتتد بتتدز اتجتتاه الستترر الكهربتتائ  يتشتتكل بالرعتتل حتتول العتتالم، فرتت  ميطقتتة ▪

ة، عبتتر الررنستتية، حيتتت يمكتتخ للتتزوار القيتتا  بجولتتة علتتب درا تتة بخاريتتة كهربائيتتة علتتب الطتترق التتوعر

وفتت  زيستتليدا، يمكتتخ للستتيا  مشتتاادة (. du Midi)« دو ميتتدي»متتزارع الكتترو ، علتتب طتتول قيتتاة 

.الحيتان ف  صمت علب متخ قارب كهربائ 

لتب  زءًا مخ مشتهد السترر العتالم  فت  كتل مكتان عكهربائية ف  اذا الإلدد، زصبحت الدرا ات ال▪

شتايريورك"وتتجلتب  اذبيتهتا فت  زمتاكخ مثتل ميطقتة مرترعتات . مدار السيوات الخمس الماذتية

يا  متتخ فتت   نجلتتترا و بتتال األلتتب الررنستتية؛  ذ كانتتت التضتتاريس الجبليتتة تميتتث معظتتم الستت" ديلتتز

.محاولة الدخول لمثل اذه المياط  ذات الج رافيا القاسية

.مستق ل السفر الصديق لل مئة: النقل الكرربائي

لستراري؛ يوذ  العره التال  كيـ تعمتل المركبتات الكهربائيتة علتب تحستيخ تجربتة رواد رحتالت ا
، كمتا سيإلتب  متخ الستهل 2023حيت ستإلب   يجارات المركبات الكهربائية زكثر  يوعًا ف  عتا  

رعًتتا، علتتب العثتتور علتتب المركبتتات الكهربائيتتة فستتت جار ستتيارات الستترر؛ حيتتت ستتيكون الطلتتب مرت
.الرغم مخ قيود السوق األوسث نطاقًا

.
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Source: Dauk, N. “From e-sleds to silent safaris: Electric transport is the future of low-impact travel”. Euro news. November 
21,2022. https://bit.ly/3II4eJs 

 2023في عا  كهرةا ية كيي سي دهر اتجا  السفر ةالمركبات ال

؛ وذلت  ألن السترر 2023مخ المقترر زن يإلتب  السترر بالمركبتات الكهربائيتة زكثتر ستهولة فت  عتا  ▪

والتتتدرا ات البخاريتتتة الكهربائيتتتة، علتتتب عجلتتتتيخ لتتتم يعتتتد فكتتترة  ديتتتدة؛ حيتتتت  ن ظهتتتور التتتدرا ات 

 (TIER)ل وقد  لبت  ركات نقتل مثت. قد  عل بالت كيد طريقة اليقل اذه زكثر سهولةالكهربائية 

ميتتث بالتتدفث مقابتتل كتتل دقيقتتة  لتتب متتدن فتت   الكهربتتائ  خطتتط تتت  ير للستتكوتر Bolt))و((Limeو

.زنحاء زوروبا، وبعا المدن ف   ميث زنحاء العالم باتت تلح  بالركب

يتتة استتتخدا  التتدرا ات البخار-اتتذا، وتعتتد  حتتدى الميظمتتات التتت  تتتروج للتيقتتل لمستتافات صتت يرة ▪

 New)اتت -للستترر لمستتافات قإلتتيرة فتت  الميتتاط  الحضتتريةالكهربائيتتة والتتدرا ات الكهربائيتتة، 

Urban Mobility alliance, NUMO) ، حكومتة و تركة 150والت  تعمل بالشتراكة متث متا يقترب متخ

تركة، ف   ميث زنحاء العالم، ويتمثل ادفها ف  المساعدة فت  التحتول نحتو وستائل اليقتل المشت

.والكهربائية، واليشطة

، بدولتة"بو وتتا"الرائد لمشاركة الدرا ات ف  مديية (Tembici)ف  السياق ذاته، ظهر م خرًا نظا  ▪

مستار ًا ميرإلتلًا - (Ciclovia)وتيظم المديية يو  األحتد متخ كتل زستبوع. كولومبيا ب مريكا الجيوبية

و ستيرًا حيت يتم  غتالق العديتد متخ الشتوارع؛ لتشتجيث افستكشتاع اليشتط بالدرا تة ز-للدرا ات

كجتتزء متتخ زستتطولها البتتال  الكهربائيتتة قريبًتتا التتدرا ات (  (Tembiciوستتيقد  نظتتا .  علتتب األقتتدا 

. ف  مديية بوغوتا3500

مما لتتة؛ اتذا، وتشتت  المركبتتات الكهربائيتتة طريقهتتا تتتدريجيًا  لتتب صتتياعة رحتتالت الستتراري ألستتباب▪

. يتاة البريتةحيت تريد الدول الترحيتب بالستيا  دون ا ذترار بتاليظم البي يتة الحساستة، زو  زعتاج الح

Lewa:علتتب التترغم متتخ زن اتتذا افتجتتاه نا تتا ، فتتإن بعتتا الريتتادق مثتتل Wilderness)  ) فتت  كيييتتا

ت فت   يتوب  فريقيتا تقتود عمليتة الت ييتر؛ حيتت يقتو  اتذا األخيتر بتإ راء  توف (Cheetah Plains)و

م  عتادة  تحيها سراري باستخدا  سيارات تويوتا الكهربائية، الت  تعمل ببطاريتات تستال، التت  تتت

.عبر محطة الطاقة الشمسية الخاصة بها، األمر الذي يحق  الكثير مخ  الروائد

خطة طموحة لتمهيد الطري  لسياحة زكثر استدامة؛ حيتت( (E-Motionوف  تيزانيا، تمتل   ركة ▪

تزاتات يعد تعديل مركبات وحافالت السراري بمحركتات كهربائيتة، و طتالق نقتاك الشتحخ بتيخ مي

   لتب التبالد بمثابتة مبتادراتهم الرئيستة، ويت ملون فت( (e-moto، و دخال درا ات وسيرييجيت زرو ا 

؛ لضتتمان تجديتتد بطاريتتات الستتيارات الكهربائيتتة 2023تحستتيخ تقييتتة نقطتتة الشتتحخ بحلتتول يوليتتو 

. دقيقة30بالكامل ف  غضون 

ستتياحة، ختامًتتا، توا تته المركبتتات الكهربائيتتة بعتتا التحتتديات الرئيستتة فستتتخدامها فتت  مجتتال الو▪

، متتخ المتوقتتث زن 2023تتمثتتل فتت  متتدى تتتوافر محطتتات الشتتحخ، والتكتتاليـ المرترعتتة، وفتت  عتتا  

.الشحختيخرا تكاليـ المركبات، وستستثمر العديد مخ البلدان ف  تزويد المزيد مخ نقاك
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االستمتال ةالت لج في أكبر دولة غير ساحلية في العالم

ادئتة، قد تكون كازاخستان زكبر دولة غيتر ستاحلية فت  العتالم، ولكتخ داختل حتدوداا تو تد بحيترات ا▪

متتخ ومتتث العجائتتب الطبيعيتتة، والمتتدن المثيتترة، والكثيتتر. وكثبتتان رمليتتة، ووديتتان تجتاحهتتا الريتتا 

ة الرياذتتات الشتتتوية، فتتإن الدولتتة الواقعتتة فتت  بستتيا الوستتطب مإلتتممة علتتب زن تإلتتب  الو هتت

.  السياحية الكبرى المستقبلية

لكتتترة " ويمبلتتتدون"ببطولتتتة ( Elena Rybakina" )ريباكييتتتايلييتتتا "ومتتث فتتتوز فعبتتتة التتتتيس الكازاخيتتتة ▪

، بدزت التبالد فت   تذب المزيتد متخ افاتمتا  متخ 2022المضرب للسيدات ف  وقت ساب  مخ عا  

ورة د: عالوة علتب ذلت ، استضتافت كازاخستتان العديتد متخ األحتداث الدوليتة مثتل. عشاق الرياذة

، وكتتادت تستضتتيـ دورة األلعتتاب األولمبيتتة الشتتتوية 2011األلعتتاب الستتيوية الشتتتوية فتت  عتتا  

.، لكيها كانت المر   الثان ، وت مل ف  التقد  مرة زخرى فستضافتها2022لعا  

ب، واتتو وتتمتتتث كازاخستتتان بالعديتتد متتخ الجبتتال، وتضتتم  زكبتتر ميتجتتث تتتزلج فتت  بستتيا الوستتطاتتذا،▪

بتتر مبا تترةً، واتت  زك" زلمتتات "، ختتارج مدييتتة "زايليستتك  زفتتتاو"فتت   بتتال ( Shymbulak" ) تتيمبوفك"

.مديية ف  البالد، وعاصمتها السابقة

ة ؟المنا ق الط معمة في تنشمط السماحكمف توظف كازاخستان

تتمتتث العديتد متخ الميتاط  الطبيعيتة الخالبتة، وميحتدرات التتزلج التت يكشـ العره التال  عتخ
متخ زبريتل وتتيظم الدولتة ختالل الرتترة. بها كازاخستتان؛ حيتت تعتد مكانًتا مرضتلًا لمحبت  الطبيعتة

.حتب ميتإلـ سبتمبر مخ كل عا ، رحالت للسائحيخ لتجربة فإلول السية األربعة

.
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Source: Daunton , N.  ”Kazakhstan: Experience ‘four seasons in four days’ in the world’s biggest landlocked country”. Euro News. 
November 18, 2022. https://www.euronews.com/travel/2022/11/18/kazakhstan-experience-four-seasons-in-four-days-in-the-worlds-
biggest-landlocked-country

  ميتجعًتا للتتزلج،  ال تة ميهتا علتب زعلتب مستتوى، وقتد ز ترت التبالد حملتة فت17اذا، وتمتل  البالد ▪

عر ف   يطاليتا، رو تت متخ خاللهتا  لتب زنته يمكتخ للستائ  الحإلتول علتب تتذكرة تتزلج بست2019عا  

افنتظتار  ال ة زكواب مخ القهوة، ومخ دون الوقوع ف  طابور للقيا  بذل ، بييما فت  زوروبتا عليته

.دقيقة فقط للقيا  بالتزلج علب ميحدر واحد30ف  طوابير طويلة؛ حيت يمكخ زن ييتظر لمدة 

 World)اب و ذا لم يكخ التزلج او الشت ء التذي يرضتله الستيا ، فستستضتيـ الدولتة زيضًتا زلعت▪

Nomad Games)   وتعتتتد اتتتذه المستتتابقة عرذًتتتا للرياذتتتات البدويتتتة فتتت  بستتتيا . 2024فتتت  عتتتا

.مإلارعة الخيول، والإليد باليسور، والرماية: الوسطب، وتضم زلعابًا تقليدية مثل

 "أرةعة مواسم خ   أرةعة أيا "أين يمكن للسا ح قضاا تجرةة 

الرتترة متخ فختالل. بخالع ميحدرات التزلج، تعد كازاخستتان زيضًتا مكانًتا مرضتلًا لمحبت  الطبيعتة▪

ة فإلتول فت  زبريل حتب ميتإلـ سبتمبر مخ كل عا ، تقد  الدولتة للستائحيخ فرصتة لتجربتة زربعت

". زلمات "زربعة زيا   خارج مديية 

رارتتته يتتتم ختتالل اتتذه التجربتتة الجديتتدة زختتذ الستتائ   لتتب الجبتتل فتت  اليتتو  األول؛ حيتتت تبلتت  در تتة ح▪

. جليتتددر تة م ويتتة، وتو تتد الثلتتوج فتت  كتتل مكتتان، ويكتتون الجتتو بتتاردًا  تتدًا، ويقتتو  بتتالتزلج علتتب ال25-

ظل ايتاك وستت. وف  اليو  الثان ، سيتم نقل السائ   لب البحيترات؛ حيتت ستيعيش ز تواء الربيتث

.بعا الثلوج، ولكخ ستكون اياك زراهٍ عشبية، وززاار برية

يتة بتالقرب وف  اليو  الثالت سيتم اصطحابه  لتب الكثبتان الرمليتة فت  الإلتحراء، وات  حديقتة وطي▪

وتعتد الكثبتان الرمليتتة مكانًتا رائعًتتا . در تة م ويتتة36، واتت  حتارة  تتدًا، تبلت  در تة حرارتهتتا زلمتات متخ 

وفتت  اليتتو  الرابتتث واألخيتتر ستتيعيش. للمشتتاركة فتت  رياذتتات الم تتامرة مثتتل الطيتتران الشتتراع 

  العتالم، السائ  تجربة فإلل الخريـ، سيتم زخذه ف   ولة  لب وادي تشاريخ، زحد زكبر الوديتان فت

.وقد يكون المكان موحلًا وممطرًا، لكخ المياظر والتكوييات الإلخرية ستكون مذالة

كان، ربمتا ، بها عدد ص ير  تدًا متخ الست"سات "و دير بالذكر، زنه تو د ف  كازاخستان قرية تدسمب ▪

يتاس ولكيها تضم بحيرة  ميلة، وخالل ترشت  فيتروس كورونتا بتدز ال.  خص2000يعيش فيها 

بتتدز لتتذل . وبستتبب ارترتتاع عتتدد الستتائحيخ، كتتان ايتتاك نقتتص فتت  الريتتادق. فتت  زيتتارة اتتذه البحيتترة

.  السكان المحليون ف  ت  ير  ققهم كمساحات للعيش المشترك

  وبتتدز الستتكان المحليتتون فتت" واتستتاب"زنشتت ت القريتتة مجموعتتة مجتمعيتتة علتتب موقتتث التواصتتل ▪

متتون وبتتدزوا يهتمتتون بافستتتدامة، ويقو. العمتتل معًتتا لتيظتتيم تجتتارب مثتتل ركتتوب الخيتتل للستتيا 

باب ونتيجتتة لتتذل  توقتتـ الستتكان عتتخ العمتتل فتت  المدييتتة، وبتتدز  ميتتث الشتتبتيظيتتـ الميطقتتة،

.  العمل ف  القرية ألنهم زصبحوا يجيون الكثير مخ المال
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أي دولة أوروةية لديها أكثر المتسوقين استدامة 

متخ انبعا تات الكربتون، % 10يدعد التستوق المستتدا  ذترورة بي يتة؛  ذ تتستبب األزيتاء فت  زكثتر متخ ▪

متتخ ز تتل وفيمتتا يتعلتت  بالتستتوق. مليتتون طتتخ متتخ التتيرط كتتل عتتا 100وتستتتهل  متتا يقتترب متتخ 

ايتات زن ما يقترب متخ  لتت طعتا  العتالم ييتهت  بتالتعرخ فت  مكتب الير راء الطعا ، فالمالحظ

.قبل زن يتم زكله

ولحستتاب در تتة افستتتدامة ا  ماليتتة، صتتيـ البتتاحثون التتدول علتتب زستتاس عتتدد متتخ المقتتاييس▪

الزمتة حجتم الميطقتة الوات  المختلرة، والت   ملت معدفت  عادة التدوير، وبإلمة افستهالك،

.اته الالحقة نتاج المواد الت  يستهلكها بلد ما، با ذافة  لب المساحة الالزمة فمتإلاص نراي

نرايتات كما تم زخذ عدد زسواق السلث المستتعملة، والمتتا ر العتيقتة فت  افعتبتار، وكتذل  كميتة▪

ع التيميتة زخيرًا، نظتر المحللتون فت  ترتيتب زاتدا. الميسو ات، ونإليب الررد مخ اليرايات الميزلية

ع لبلد ما، واو تإلييـ صادر عخ األمم المتحدة، يحلل األداء التوطي  فت  زاتدا( SDG)المستدامة 

.  التيمية مثل العمل المياخ ، وتعزيز الطاقة المتجددة

مئة؟أي دولة لديرا أكثر المتسو مو وعًما بال .. التسوق المستدا 

ة إللص ملو إصل ا الم بلس القديملا يكشف العرض التالي علو  لرق التسلوق المسلتدا  بلدًء 
كملللا يكشلللف علللو اللللدول األوروبملللة األفرلللل فلللي. شلللراء المنتجلللات المحلملللة  وغمرهلللا الكثملللر

.مقايمس االتتدامة المختلفة
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خ استدامة، وير تث بشكل عا ، صيـع الباحثون فيليدا ف  المرتبة األولب الت  تضم زكثر المتسوقي▪

ة األولتب ذل   لب حد كبير  لب در تها الممتازة فت  زاتداع التيميتة المستتدامة؛ حيتت احتلتت المرتبت

.دولة193بيخ  ميث الدول األعضاء ف  األمم المتحدة البال  عدداا 

. 2020و 2010كما خرضت الدولة افستكيدنافية ز راتا افستتهالك  بت كثر متخ الخمتس بتيخ عتام  ▪

لجزريتة وعلب الجانب الخر، صديرت مالطتا ك ستوز دولتة للتستوق المستتدا ؛ حيتت حإلتلت الدولتة ا

يراتا الإل يرة علب زدنب در ات زاتداع التيميتة المستتدامة متخ زي بلتد فت  القائمتة، وزادت متخ ت  

. 2020و 2010بيخ عام  % 10.5افستهالك  بيسبة 

ما هي الدولة األوروةية األفضل في م اييس االستدامة المختلفة 

ستتتوق للستتتلث 1300تمتلتت  المملكتتتة المتحتتتدة كبتترى زستتتواق الستتتلث المستتتتعملة؛ حيتتت تضتتتم ▪

وتدعتتد زستتواق . مليتتون نستتمة68الرخيإلتتة والمستتتعملة تلبتت  احتيا تتات ستتكانها، البتتال  عتتددام 

إلتتييـ الستتلث المستتتعملة، والمتتتا ر العتيقتتة زحتتد المجتتافت التتت  تترا تتث فيهتتا فيليتتدا ذات الت

زلرًتا 540ماليتيخ و5ستوقًا فقتط؛ لتلبيتة احتيا تات ستكانها، البتال  عتددام  53األعلب؛ حيت تضم 

.  خإلًا720و

علتب متدى الستيوات % 26.03اتإلالًا، خرضت  يطاليا بإلمتها افستهالكية بيستبة مذالتة بل تت ▪

وبشتتتكل عتتتا ، انخرضتتتت البإلتتتمة %. 20.75واليونتتتان % 21.99تليهتتتا الستتتويد . العشتتتر الماذتتتية

.2020و2010بيخ عام  % 4افستهالكية ف  افتحاد األوروب  بيسبة 

2020  عتا  احتلت زلمانيتا المرتبتة األولتب فت   عتادة تتدوير اليرايتات البلديتة فت  افتحتاد األوروبت  فت▪

ويو تد فقتط  متان  دول فت  افتحتاد األوروبت  لتديها معتدل %. 67بمعدل  عادة تدوير يدقتدر بيستبة 

، %20قبرص، ورومانيا لديها معدفت  عادة تتدوير زقتل متخ : ودول مثل%. 50 عادة تدوير زعلب مخ 

.فقط مخ نراياتها البلدية% 11ف  حيخ زن مالطا الت  تحتل المرتبة الدنيا تعيد تدوير 

كجتم متخ اليرايتات الميزليتة للرترد كتل عتا ، واتو 34ف  ستياق بختر، تديتتج ستلوفيييا متا يقتدر بيحتو ▪

علتتب . كجتتم للرتترد ستتيويًا39تليهتتا اليمستتا؛ حيتتت يديتتتج . ا نتتتاج األدنتتب متتخ  ميتتث البلتتدان األوروبيتتة

. كجم للررد142الطرع الخر تقث اليونان؛ حيت يدقدر نإليب الررد مخ اليرايات الميزلية بت 

بتتتس ذات المتتادة األساستتتية فتت  الكثيتتتر متتخ المال-زن صتتتيث البوليستتتر البكتتتر زخيتترًا، يجتتتب الت كيتتد ▪

ل  تتوب اتو عمليتتة كثيرتتة الكربتون، ولكتتخ علتتب الترغم متتخ البإلتتمة المياخيتة لكتت-العالمتات التجاريتتة

متتخ المالبتتس الجديتتدة فتت  نرتتس العتتا  التتذي % 60 ديتتد، فتتإن المستتتهل  العتتادي يتتتخلص متتخ 

ة عتخ نحتو كما زن  نتاج ال ذاء واستهالكه لهما زيضًتا بإلتمة كربونيتة اائلتة، مست ول. ا تراه فيه

.  مخ انبعا ات غازات افحتباس الحراري% 30

Source: Elton, C. “Ranked: Research reveals which European country has the most eco-conscious shoppers”. Euro news.
December 7, 2022. https://bit.ly/3COQ19Q



تللة  اال تصللاد  والسما: يتنللاول هللذا القسللم أهللم المفللاهمم التنمويللة فللي مختلللف المجللاالت  مثللل

.واادارة  والتكنولوَما  وغمرها

مفاهيم تنموية



ي ر لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المص

تحمز ال قاء علص  مد الحماة

ركل اا ارات
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 بذة عن المفهو 

اتتو م الطتتة معرفيتتة يتتتم( Survivorship Bias" )تحيتتز اليتتا يخ"زو " تحيتتز البقتتاء علتتب قيتتد الحيتتاة"▪

فت  ( ا يخاليت)اليظر  لب مجموعة معيية، ما يعي  التركيز فقط علب زمثلة لألفراد اليتا حيخ خاللها 

".غير اليا يخ"عملية افختيار، بدلًا مخ المجموعة ككل، بما ف  ذل  

ال ييتشر اذا اليوع متخ التحيتز فت  مجتال األعمتال؛ حيتت يركتز الطتالب التذيخ يدرستون ريتادة األعمت▪

شتركات علب عدد قليل مخ قإلص الشركات اليا  ة اليا حة، بدلًا متخ تضتميخ زبحتا هم  ميتث ال

.اليا  ة الت  كافحت زو ترككت

يتتد زيضًتتا، تيتتدرج العديتتد متتخ صتتور ا عاقتتة فتت  وستتائل ا عتتال  ذتتمخ ف تتات التحيتتز للبقتتاء علتتب ق▪

رت الحيتتاة؛ حيتتت تقتتد  زمثلتتة وصتتورًا أل تتخاص ذوي  عاقتتة يتروقتتون علتتب الختتريخ، زو التتذيخ ت يتت

ت ف  حتيخ زن اتذه القإلتص يمكتخ زن تكتون ملهمتة، فإنهتا تركتز زيضًتا فقتط علتب حتاف. ظروفهم

ائل قليلتة، وتتجااتتل ال البيتتة العظمتب متتخ األ تتخاص التذيخ يعتتانون متتخ ا عاقتات، ويمكتتخ لوستت

ب ا عتتال  رستتم صتتورة مررطتتة فتت  الترتتاؤل تشتتير  لتتب زن األ تتخاص ذوي ا عاقتتة ف يحتتتا ون  لتت

.افعتراع والدعم

تحمز ال قاء علص  مد الحماة

واتو نتوع متخ ي (Survivorship Bias" )تحي  الب اا علآل قيد الحياة"يتياول العره التال  مرهو  
ازت نوعًتا تحيز افختيار، يحدث عيدما يركز الباحثون علب األفراد، زو المجموعات، زو الحافت التت  ا تت

خ متتخ عمليتتة افختيتتار، متتث تجااتتل زول تت  التتذيخ لتتم يرعلتتوا ذلتت ، متتا متتخ  تت نه زن يتت دي  لتتب تكتتوي
.استيتا ات غير صحيحة بسبب دراسة مجموعة فرعية فقط مخ السكان
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Sources: Nikolopoulou, K. “What Is Survivorship Bias? | Definition & Examples.” Scribbr, November 18, 2022.
- Master Class, “Survivorship Bias Explained: 4 Examples of Survivor Bias.” May 6, 2022.

خاص يجتري تظهر تحيزات البقاء علب قيد الحياة ف  العملية البحثية زيضًتا، ليرتتره زن زحتد األ ت▪

ياناته، فحظ بحثًا عخ الطالب الحاصليخ علب زعلب معدل تراكم   امع  ف  وفيته، وز ياء تحليل ب

.زن الطالب الثال ة األوائل ف  السية األولب ذابوا  لب نرس المدرسة الثانوية

 ، قتد قد يقوده اذا  لب افعتقاد ب نها ربمتا تكتون مدرستة  انويتة  يتدة حقًتا، متخ ختالل القيتا  بتذل▪

لتب المدرستة حقيقة زن كون الطتالب الثال تة األوائتل ذابتوا  : يخطا ف  افرتباك بالعالقة السببية

ستتتبب الثانويتتتة نرستتتها قتتتد تكتتتون مإلتتتادفة؛ فستتتبب كتتتونهم طالبًتتتا ممتتتتازيخ لتتتيس بالضتتترورة ب

.تعليمهم ف  المدرسة الثانوية نرسها

قتد  فت  تلت  لتجيب التحيز للبقاء علب قيد الحياة، والتوصل  لتب استتيتاج حتول  تودة التعلتيم الم▪

يس المدرستتة الثانويتتة، ستتيحتاج الباحتتت  لتتب المزيتتد متتخ البيانتتات متتخ  ميتتث طتتالب المدرستتة، ولتت

ة متوستط علتب ستبيل المثتال، يمكتخ مقارنت. فقط الطالب الذيخ وصلوا  لب المراكز الثال تة األولتب

.المعدل التراكم  لطالب المدرسة بمتوسط الوفية

اآلثار المترتبة علآل تحي  الب اا علآل قيد الحياة

رار، فهتتو  يتت دي تحيتتز البقتتاء علتتب قيتتد الحيتتاة  لتتب العديتتد متتخ اليتتتائج الرئيستتة فتت  عمليتتة صتتيث القتت▪

يا حتة فت  عيدما نيظر فقط  لب المجموعة الررعية ال: يشجع علآل التفكير المفرط في التفاؤ 

موقتتـ معتتيخ، فهتتذا يشتتجعيا علتتب ا يمتتان بواقتتث ميحتترع تكتتون فيتته الظتتروع زستتهل زو زكثتتر 

يترة غيتر احتمالية للعمل مما ا  عليه ف  الواقث، ويمكخ زن يتستبب ذلت  فت  تحمليتا لمختاطر كب

.ذرورية ف  حياتيا، سواء علب الإلعيد المال  ز  الشخإل 

اتذا متخ ختالل قإلتر و هتة نظتره علتب اليتتائج ا يجابيتة فقتط، فتإن: يستبعد األصوات المهمة▪

.اليوع مخ التحيز يتجاال األصوات الحيوية ألول   الذيخ كافحوا مخ ز ل اليجا 

يتة، فقتد باليظر  لب  ميتث قإلتص اليجتا  لمجموعتة معي: ي ترح الع قة السببية من االرتباط▪

لمثتتال، عيتتد علتتب ستتبيل ا. نبتتدز فتت  مالحظتتة األنمتتاك التتت  تقتتد   حساسًتتا زائرًتتا بالعالقتتة الستتببية

قتد نبتدز اليظر  لب العديد مخ الشركات اليا  ة زو المليارديرات األكثتر نجاحًتا فت  مجتال األعمتال، ف

ربًا متتخ الكليتتة، فتت  التركيتتر فتت  زن صتتي ة زن تإلتتب  متتديرًا تيريتتذيًا عتتال َ القتتوة تبتتدز بكونتت  متستت

.وبهذا، فقد فشلت و هة اليظر اذه ف  مراعاة  ميث األفراد الذيخ تسربوا ولم ييجحوا

ث البيانتات وذتث  ميت: ختامًا، تتمثل زفضل طريقة لتحديد التحيز المعرف  لليتا يخ ومعالجتته فت ▪

  افعتبتتار المحتملتتة التتت  كانتتت علتتب المستتار نرستته، ولكيهتتا لتتم تإلتتل ذتتمخ البيانتتات اليهائيتتة فتت

يتة التت  وذل  عيد اليظر  لب مجموعة بيانات معيية، فضلًا عخ البحت زيضًا عتخ المجتالت األكاديم

.تيشر نتائج الدراسة السلبية،  يبًا  لب  يب مث نظيراتها ا يجابية



45

للةمقتطفللللللللللللللللات تنمويلللللللللللللل

 بذة عن المفهو 

 لتتب قيتتا  المستتتثمريخ بتتإ راء تحليتتل زولتت  ( Kicking the Tires" )ركتتل ا طتتارات"يشتتير مإلتتطل  ▪

ب وسريث، بتدلًا متخ   تراء تحليتل  تامل ودقيت  قبتل اتختاذ زي قترار استتثماري، واتو متا يستاعد علت

.اتخاذ قرار مال  ذك ، دون  ذاعة الكثير مخ الوقت والجهد

وتتضتتمخ اتتذه العمليتتة  لقتتاء نظتترة ستتريعة علتتب مخطتتط زستتعار الشتتركة للتعتترع علتتب زدائهتتا ▪

ب افطالع علب الساب   لب  انب فحص بياناتها المالية، والتحق  مخ تقاريراا البحثية، با ذافة  ل

عتتد المقتتافت ا خباريتتة ذات الإلتتلة، وتحليتتل معتتدل نمتتو الستتوق، و تتدير بالتتذكر زن اتتذه العمليتتة ت

.بمثابة الخطوة األولب نحو تحديد افستثمارات الجديرة بالتحليل الترإليل 

يدشتتتت  اتتتذا المرهتتتو  متتتخ ممارستتتة التستتتوق العتتتا  للستتتيارات، عيتتتدما يقتتتو  المشتتتتري بركتتتل ▪

  اتتذا ا طتتارات األماميتتة للستتيارة؛ لرحتتص  ودتهتتا بشتتكل مبتتدئ ، وفتت  ستتياق افستتتثمار، ييطبتت

ستتيدات األستتهم، صتتيادي  افستتتثمار : المرهتتو  علتتب مجموعتتة واستتعة متتخ افستتتثمارات ميهتتا

.المشتركة،  هادات ا يداع، وحتب سوق الممتلكات العقارية

ركل اا ارات

والتذي يشتير  لتب   تراء قتدر ي (Kicking the Tires" )ركول اططوارات"يتياول العره التال  مرهو  
ستتثمار ذ يل مخ البحت األول  والسريث لعتدد متخ افستتثمارات المحتملتة قبتل اتختاذ القترار باف
شتكل ف  زيٍّ ميها، ويدشت  اذا المرهو  مخ سوق السيارات عيدما يتم فحص  ودة السيارات ب

.مبدئ  مخ خالل ركل  طاراتها األمامية
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Sources: Wallstreetmojo, “Kicking the Tires” https://www.wallstreetmojo.com/kicking-the-tires
- Hayes, A. “Kicking the Tires”, Investopedia, April 24, 2022

مثا  توضيحي لمفهو  ركل اططارات

اليظر ف  ليرتره زن اياك  خإلًا يريد افستثمار ف  سلسلة مطاعم  هيرة، ومخ  م يبدز ف ▪

زداء المطتتتاعم فتتت  الماذتتت ، متتتخ ختتتالل قتتتراءة زحتتتدث المقتتتافت ا خباريتتتة عيهتتتا، والتحقتتت  متتتخ 

  فت   هادات العمالء، وزيارة المطعم بيرسه، والتعامتل متث المتوظريخ، با ذتافة  لتب التتدقي

.الميزانيات العمومية، وبيانات الدخل الخاصة بها

ا عمعتتا وعليتته، فتتإن اتتذا التقيتتيم المبتتدئ  لقتتراره افستتتثماري يستتاعده علتتب تكتتويخ فكتترة  لتتب حتتد متت▪

قيتيم ف يكرت  ييتظره ف  المستقبل، واو ما سيجعله يشعر بالثقة ف  متابعته زكثر، لكخ اذا الت

.فتخاذ قرار نهائ ، واذا مثال  يد لركل ا طارات

خطوة مفيدة أ  ضارة للمستثمر : ركل اططارات

يدعتتتتد ركتتتتل ا طتتتتارات استتتتتراتيجية ذكيتتتتة ومريتتتتدة  ذا متتتتا تتتتتم استتتتتخدامها فتتتت  الوقتتتتت والشتتتتكل ▪

المياستتتبيخ، فمتتتخ الميظتتتور ا يجتتتاب ، يتتتتي  ركتتتل ا طتتتارات التحقتتت  ستتتريعًا متتتخ مزايتتتا وعيتتتوب

حيتت  ذا افستثمار المحتمل، بشكل يسهم فت  تكتويخ تإلتور مبتدئ  عتخ  تدوى اتذا افستتثمار؛ ب

مكيته   تراء بدا افستثمار غير مرب  يمكيه التخل  عتخ الركترة، و ذا كانتت بفتاق افستتثمار قويتة، في

.بحت مكثـ متعم ؛ لحسم قراره

خ علتتتب الجانتتتب الختتتر، قتتتد تتتت دي اتتتذه الطريقتتتة دون الخبتتترة المياستتتبة  لتتتب تضتتتليل المستتتتثمري▪

ل باستتتتيتا ات غيتتتر كاملتتتة زو خاط تتتة عتتتخ افستتتتثمارات المحتملتتتة، كمتتتا زن ركتتتل ا طتتتارات بشتتتك

رار عشتتوائ  لكثيتتر متتخ افستتتثمارات فتت  بن واحتتد ستتيزيد متتخ ارتبتتاك المستتتثمر حتتول اتختتاذ القتت

الإلتتحي ، وقتتد يتت دي فتت  بعتتا األحيتتان  لتتب خيتتارات استتتثمارية ردي تتة، وخستتارة اائلتتة فتت  رزس

.  المال

زيضًتا، با ذافة  لب متا ستب ، فتإن الركتل المستتمر لإلطتارات علتب األفكتار الجديتدة يضتيث الوقتت▪

حروفًتا ومخ  م فإن افعتماد علب اذا اليهج، واتخاذ القرار افستثماري بياء عليه فقط، قد يكون م

.بالمخاطر

لهتتتذا الستتتبب، يوصتتت  خبتتتراء افستتتتثمار بضتتترورة زن يضتتتث المستتتتثمرون مجموعتتتة صتتتارمة متتتخ ▪

المعتتتايير  المتتتتراد توافراتتتتا فتتتت  افستتتتتثمارات المطلوبتتتتة؛ متتتخ ز تتتتل تضتتتتيي  نطتتتتاق البحتتتتت عتتتتخ 

.افستثمارات المحتملة، بدلًا مخ الركل العشوائ  لإلطارات



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

.والمتخصصمو في العديد مو المجاالت

عروض كتب



ي ر لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المص

القصة الحقمقمة للفائدة : تمو الو ف

قافللة تغممللر الث: اتللتراتمجمة اادارة الشللاملة
الرندتمة للموظفمو ذوي ااعا ة

2023يناير 8–(49)العدد -الثالثة السنة -مقتطفات تنموية 



49

للةمقتطفللللللللللللللللات تنمويلللللللللللللل

ن ذة عو الكتا 

تعتتتتود فكتتتترة زن الوقتتتتت  متتتتيخ  لتتتتب اليونتتتتان ▪

القديمتتتة، فقتتتد عبعتتتر عيهتتتا الرواقتتت  الرومتتتان 

، التتذي ادعتتب زن الوقتتت اتتو ز متتخ متتا "ستتيييكا"

" كاستتتييي"وبالإلتتتدفة، كتتتان . يملكتتته ا نستتتان

و تد وطبقًا لته، ي. زحد زبرز المدقرذيخ ف  روما

العديتتتد متتتخ التعريرتتتات للرائتتتدة، ولكتتتخ متتتخ 

.  األفضل اليظر  ليها علب زنها  مخ الوقت

كتتتتان اختتتتتراع الرائتتتتدة زاتتتتم ابتكتتتتار فتتتت  تتتتتاريخ ▪

ل التمويتتل؛ ألنتته يستتم  لأل تتخاص بالتعامتت

عبتتر التتزمخ عتتخ طريتت  افقتتتراه وا قتتراه، 

ر وتقيتتيم األصتتتول، وافستتتثمار، ووذتتتث ستتتع

ومتتتخ بتتتدايات . علتتتب المختتتاطر، ومتتتا  لتتتب ذلتتت 

 ن الرتتتترة الحديثتتتة فإلتتتاعدًا، تتتتم افعتتتتراع بتتت

رغتتم  ستتاءة -الرائتتدة اتت  ستتمة ف غيتتب عيهتتا 

.  مخ سمات اقتإلاد السوق-فهمها

يساعد تحديتد الستعر فت  الوقتت المحتدد، زو▪

بتتتاألحرى فتتتره رستتتو  علتتتب استتتتخدا  رزس 

المتتتال علتتتب متتتدى فتتتترة زمييتتتة علتتتب ذتتتمان 

استتتتتتخدا  رزس المتتتتتال علتتتتتب زفضتتتتتل و تتتتته 

ويشتتتتجث معتتتتدل الرائتتتتدة المرترتتتتث . ممكتتتتخ

افستتتتتتتثمار فتتتتتت  المشتتتتتتروعات ذات فتتتتتتترات 

.  افسترداد األسرع

ثمر فتتإذا كانتتت الرائتتدة عاليتتة  تتدًا، فلتتخ يستتت▪

زحتتتد علتتتب ا طتتتالق، ولكتتتخ  ذا كانتتتت الرائتتتدة 

ميخرضتتتة  تتتدًا، فستتتيتم  اتتتدار األمتتتوال علتتتب 

افستتتتتتتتثمارات التتتتتتتت  تكمتتتتتتتخ زرباحهتتتتتتتا فتتتتتتت  

. المستقبل البعيد

وتجتتتتتدر ا  تتتتتارة،  لتتتتتب زن انخرتتتتتاه زستتتتتعار ▪

كات، الرائدة قد تتراف  مث ارتراع ديتون الشتر

وزيتتتتادة المديونيتتتتة عبتتتتتر األستتتتواق اليا تتتتت ة، 

.  وخاصة ف  الإليخ

مة القصة الحقمق: تمو الو ف
للفائدة 

2022أغسطس 16: تاريخ النشر

 Atlantic Monthly Press: الناشر

416: عدد الصفحات

: بذة عن المؤلي

 ، م رخ مال  وصحر"  دوارد تشانسيلور"

رويتتتتترز "يعمتتتتل حاليًتتتتا كاتتتتتب عمتتتتود فتتتت  

متتتتتتتتخ العديتتتتتتتتد لتتتتتتتتهو، "بتتتتتتتتريكييج فيتتتتتتتتوز

وول ستتتتريت "الميشتتتورات األختتترى، فتتت  

و نيويتورك ريريت"، و"متون  ويت "، و" ورنال

". فايييشال تايمز"، و"زوع بوكس
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ر   رئمسة حول الفائدة 

التذي تعمل الرائدة كمعدل الخإلم، زو معدل الرسملة: الفا دة ضرورية لتحديد قيمة األصو ▪

. عر الستوقيتم مخ خالله تحويل التدفقات اليقديتة المستتقبلية  لتب صتاف  القيمتة الحاليتة، زو ست

عتتا  100وكمتتا ز تتار افقتإلتتاديون األوائتتل،  لتتب زنتته بتتدون فوائتتد، فتتإن قيمتتة تراحتتة فتت  غضتتون 

.  تساوي نرس قيمة تراحة اليو 

 Ferdinando)"  اليتان فردييانتدو"ز ار الخبير افقتإلتادي ا يطتال  : الفا دة هي ثمن المخاطرة▪

Galiani)،زي " متتخ القلتت "زن الرائتتدة اتت  موذتتحًا ،  لتتب زن ا قتتراه ييطتتوي حتمًتتا علتتب مختتاطر ،

. التعويا الذي يحإلل عليه المقرذون مقابل تسليم زموالهم  لب طرع  الت

إن وقد و دت األبحاث الحديثتة زنته عيتدما تتيخرا زستعار الرائتدة  لتب متا دون مستتوى معتيخ، فت▪

ذه ات. المستثمريخ يتحملون المزيد مخ المخاطر؛ مخ ز ل الحرتا  علتب مستتوى دخلهتم المعتتاد

" بتا هوتر والتت"الرؤية كانت مرهومة مخ قِبل الكاتب المال  األكثر  تهرة فت  العإلتر الريكتتوري، 

(Walter Bagehot) 2، التتذي  تتادل بتت ن اليتتاس لتتخ ي يتتدوا زستتعار فائتتدة ميخرضتتة تإلتتل  لتتب.%

ة فت  زنهتم لتخ يتحملتوا خستارة التدخل، لكتخ بتدلًا متخ ذلت ، يستتثمرون متدخراتهم الدقيقتموذحًا 

.  ء، مثل المضاربة ف  القيوات المائية، زو السك  الحديدية، زو المشروعات التجارية

ا  تعور ف  مجتمعات ما قبل الإلياعة، كان اياك دائمًت: تؤثر الفا دة علآل توايع الدخل والثروة▪

يتتدفعون بت ن المدقرذتتيخ األغييتتاء يتقاذتون فائتتدة مررطتتة، ويستتت لون الرقتراء والضتتعراء، بتتل و

.الياس  لب الديون والعبودية

 ، ف تكتون مث اذا، فر  افقتإلاد الرزسمال  الحديت؛ حيتت تدستتخد  القتروه لالستتثمار ا نتتا ▪

ات التدخل حتتب األستر ذفت  الواقتث، المقرذتون ليستوا بالضترورة زغييتاء،. الرائدة دائمًا است اللية

ا زكثتر متخ الميخرا نسبيًا لديها مدخرات ف   تكل ودائتث نقديتة؛ حيتت يحترظتون بثترواتهم نقتدً

ليتارات وتستح  اذه األسر عائدًا  يجابيًا علب مدخراتها، ومتث ذلت  فقتد فقتدت م تات الم. األغيياء

. 2008مخ الدوفرات مخ دخل الروائد بعد عا  

ا يتجتتاوز زن عتتد  المستاواة يتتزداد عيتتدم" تومتتاس بيكيتتت "ختامًتا، يتتزعم الخبيتتر افقتإلتتادي الررنست  ▪

ديت، اتذه فت  ظتل افقتإلتاد المتال  الحت" بيكيتت "ولكتخ يمكتخ عكتس صتي ة . معدل العائد اليمو

.ترترث عد  المساواة-كما كان ف  السيوات األخيرة-فعيدما يكون العائد زقل مخ اليمو 
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يمتلت  كتتل  تخص الحتت  فت  العمتتل فتت  زي▪

ميظمتتة متتا دا  لديتته ا مكانيتتات والمهتتارات 

ث الت  تتياستب متث الميظمتة ووظائرهتا، ومت

ذلتتت  فمتتتخ الواذتتت  فتتت  بعتتتا األحيتتتان زن 

وصتتتتمة العتتتتار المرتبطتتتتة بإعاقتتتتة الشتتتتخص 

تتته يمكتتخ زن يكتتون لهتتا تتت  ير ستتلب  علتتب قدر

علتتتب الحإلتتتول علتتتب وظتتتائـ، زو فتتت  تطتتتوير 

عالقتتتتتتتتتات عمتتتتتتتتتل صتتتتتتتتتحية متتتتتتتتتث األقتتتتتتتتتران 

.والمشرفيخ

قتتانون األمتتريكييخ "واتتو متتا استتتدعب  صتتدار ▪

 American with Disabilities)“ذوي ا عاقتة

Act, ADA)  التذي حظتر التمييتز ذتد 1990عا ،

األ تتتتتتتخاص ذوي ا عاقتتتتتتتة فتتتتتتت  الوفيتتتتتتتتات 

المتحتتتتتدة، كمتتتتتا نتتتتتص علتتتتتب ذتتتتترورة تكتتتتتاف  

متتل الرتترص، والت لتتب علتتب التحيتتزات التتت  تع

بمثابتتة حتتوا ز زمتتا  توظيتتـ األ تتخاص ذوي 

.ا عاقة

وعلب الرغم مخ ذلت ، فقتد كتان ايتاك بعتا ▪

زو تته القإلتتور فتتت  تيريتتذ القتتانون علتتتب زره

عتتد  و تتود فحتتص موذتتوع  : الواقتتث، ميهتتا

لمتتتتا يرعلتتتته توظيتتتتـ فتتتترد متتتتخ ذوي الهمتتتتم 

 طار لثقافة الشركة، با ذافة  لب عد  و ود

 تة عمتل تطبيق  لكيرية قيا  القتادة بخلت  بي

 ، عتالوة علتب ذلت. تقو  علب تيوع المتوظريخ

يتطلتتتب الت كتتتد متتتخ متتتدى مالءمتتتة الرتتترد ذي 

الهمتتتة للوظيرتتتة الكثيتتتر متتتخ العمتتتل الشتتتاق

.والمعقد

وعليتتته، يعتتتد ال تتتره متتتخ اتتتذا الكتتتتاب اتتتو ▪

معالجتتتة زو تتته القإلتتتور فتتت  تيريتتتذ القتتتانون 

متا المشار  ليه، مخ خالل استكشاع وتحديد

اتتتو مطلتتتوب  حتتتداث ت ييتتتر  قتتتاف  فعتتتال؛ 

حيتتتتتتت يتتتتتتتم افعتتتتتتتراع بجميتتتتتتث المتتتتتتوظريخ 

واحتتتتتترامهم، وتقتتتتتديرام لمستتتتتاامتهم فتتتتت  

.الميظمة

: لةاتتراتمجمة اادارة الشام
تغمملللللر الثقافلللللة الرندتلللللمة

للموظفمو ذوي ااعا ة

2022ت تم ر 12: تاريخ النشر

Emerald Publishing Limited: الناشر

صفحة168: عدد الصفحات

: بذة عن المؤلفين

رائتدة (: Camelia Fawzy" )كاميليتا فتوزي"

زعمتتتتتتال، وباحثتتتتتتة، ومستشتتتتتتارة  داريتتتتتتة، 

حاصتتلة علتتب در تتة التتدكتوراة فتت  ا دارة،

وقتتد زستتهمت زبحا هتتا فتت  تحديتتد نمتتاذج 

خ ا دماج األصيل، وغير األصتيل فت  زمتاك

.العمل

باحثتتتة (: Brenda Shore" )برييتتتدا  تتتور"

نشتتتتتطة فتتتتت  مجتتتتتافت تكامتتتتتل المتتتتتوارد 

يظريتتة البشتترية، والتطبيقتتات الإلتتياعية ل

ا دارة، حاصتتلة علتتب در تتة التتدكتوراة فتت 

  فت" وارتتون"ا دارة، كما تعتد زميلتة كليتة 

.مجال  دارة األعمال الدولية
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وسيلة دمج أصحاب الهمم داخل المنظمات: استراتيجية اطدارة الشاملة

وات  عبتارة ،(Inclusive Management Strategy, IMS)يعره الكتاب استراتيجية ا دارة الشتاملة ▪

خ ز تتل دعتتم لتقيتتيم وتإلتميم وتيريتتذ متطلبتتات ت ييتر الثقافتتة فت  الميظمتتات، مت؛عتخ نهتتج مبتكتر

، وتعمتتل علتتب  هتتود القتتادة والمتتديريخ فتت   نشتتاء بي تتات عمتتل ا تماعيتتة تحتتتوي زصتتحاب الهمتتم

ائد داختل ، وتقتو  اتذه افستتراتيجية علتب ت ييتر التركيتر الستمساامتهم الرعالة داختل الميظمتة

يوع والتت  تعمتل علتب  ت،المرتبطتة بتذوي ا عاقتات،حول افختالفات الموصومة بالعارالميظمة

.الخوع وافستياء ف  المياخ التيظيم 

 لتب وف  اذا الإلدد، يتياول الكتتاب، متخ ختالل األمثلتة، مجموعتة متيوعتة متخ الحلتول التت  تهتدع▪

اركة وذث بلية قوية؛ لخل   قافتة تيظيميتة ترحتب بجميتث المتوظريخ، وذلت  عتخ طريت  دعتم مشت

المتتوظريخ فتت  تطتتوير عالقتتات عمتتل صتتحية متتث زمالئهتتم ذوي ا عاقتتة، ف ستتيما ختتالل المراحتتل 

. األولب مخ عملهم

وة الررديتة وبا ذافة  لب ذل ، ي كد الكتاب ذرورة  نشاء زنظمة تيظيمية تيمو خاللهتا نقتاك القت▪

بتيخ متا لذوي الهمم، ويتم فيها معاملة الموظريخ بشكل ميإلـ، وف  اذا الإلدد يررق الكتتاب

 نه يجتب علتب كتل  تخص زن يحإلتل علتب نرتس الرترص للتوظيتـ: او عادل وما او متساوٍ، زي

(.العدل)وعيد الحا ة يجب توفير التسهيالت لذوي الهمم ( المساواة)

زقستتا ، يتيتتاول القستتم األول ذتترورة احتتترا  ا عاقتتات داختتل الميظمتتات، 5ييقستتم الكتتتاب  لتتب ▪

، ة الشتتاملةاستتراتيجية ا دارويبحتت القستم الثتتان  فت  عمليتتة ت ييتر التحيتزات اليمطيتتة فت   طتتار 

اول بييمتتا يعتتره القستتم الثالتتت معضتتلة ا نإلتتاع والمستتاواة بتتيخ زصتتحاب الهمتتم، وزخيتترًا يتيتت

ة التيظيميتة الرابث، والخامس اياكل التتعلم التحتويل ؛ لت ييتر التركيتر الستائد، والثقافت: القسمان

.داخل الميظمات المختلرة

يتادة ، ي كد اتذا الكتتاب زن  حتداث اتذا الت ييتر الثقتاف  داختل الميظمتة ستيكون متخ  ت نه زختام ا▪

يإلترة،  عور افنتماء لدى العامليخ، كما سيستهم فت  تعزيتز العمليتات التيظيميتة العادلتة والم

.وخل  بي ات ا تماعية بمية تدعم  قافة ترحب بجميث افختالفات وتقدراا

كمتتتتا زن تضتتتتميخ األ تتتتخاص ذوي ا عاقتتتتة داختتتتل  قافتتتتة الميظمتتتتات يعيتتتت  زيتتتتادة القتتتتدرة علتتتتب ▪

ب التت  افسترادة مخ و هات نظرام المتيوعة لل اية، ومخ  م يإلب  مخ الضروري  تاحة األسالي

تعمل علب تمكتيخ  ميتث المتوظريخ متخ  ظهتار متواابهم وقتدرتهم علتب اليجتا ؛ متخ ز تل تتوفير 

.قوة عاملة زكثر  بداعًا ومرونة



 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

 صلللص ملللو الصلللمو : م تكلللرة حتلللص الجلللوهر
والعالم

اانسانمة الر ممة

كمفمللللة َعللللل األفكللللار الجمللللدة : تللللأتمر الجرللللد
علممة

اه  لملللاذا ال يمكنلللك االنت للل: التركملللز المسلللروق
وكمف تفكر بعمق مرة أخر ؟

2023يناير 8–( 49)العدد -الثالثة السنة -مقتطفات تنموية 
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"تشيخ اواوي"و"ديريد ميل "و"فرنانديزخوان":المالف

زعمتال، وبخرون كيـ يقود معظم البلدان والشركات المبتكرة قتادة ذوو رؤيتة وريتادة" فرنانديز"يوذ  
زن " فتتتوكس"ولتتديهم  قافتتات تتميتتز بتتالتيوع، والستتالمة اليرستتتية، والتواصتتل المرتتتو ، بييمتتا ي كتتد 
.العالم بحا ة  لب اليزعة ا نسانية الرقمية الراديكالية؛ مخ ز ل  نقاذ البشرية والمجتمث

 صص مو الصمو والعالم: م تكرة حتص الجوهر

اب استتتتيادًا  لتتتب مقتتتابالت مكثرتتتة متتتث قتتتادة الإلتتتياعة، يإلتتتـ الكتتتت▪

، والثقافتة مكونات الثقافات المبتكرة؛ بما ف  ذل  الثقافة الوطيية

.التيظيمية، وكيرية مقارنتها بيموذج الإليخ

  متتتتخ ختتتتالل التمييتتتتز بتتتتيخ افبتكتتتتار والمرتتتتاايم ذات الإلتتتتلة، توذتتتت▪

يات الرإلتتول كيتتـ يجتتب زن تتحتتد وتتراعتتل  دارة الموااتتب، وستتلوك

مبتكترة القادة، واألنظمة التيظيمية، و قافتة الشتركة؛ لخلت  بي تات

.حتب  واراا

2022نوفمبر7:صدارااتاريخ

Emerald:الناشر Publishing Limited

"فوكسكريستيان":المالف

اانسانمة الر ممة

2022سبتمبر19:ااصدارتاريخ

Emerald:الناشر Publishing Limited

. ألزمتةا نسانية والمجتمث ف  ززمة كبيرة، والرقمية تتوسط اذه ا▪

ة زن وفتتت  اتتتذا الستتتياق يستكشتتتـ الكتتتتاب كيتتتـ يمكتتتخ لإلنستتتاني

يتتتتة تستتتتاعدنا فتتتت  فهتتتتم نقتتتتدي لكيريتتتتة تشتتتتكيل التقييتتتتات الرقم

عإلتر للمجتمث وا نستانية؛ ممعتا يتوفر مقدمتة عتخ ا نستانية فت  ال

.الرقم 

نهتتتج ا نستتتانية الرقميتتتة، ويحتتتدد زستتتس اليزعتتتة " فتتتوكس"يقتتتد  ▪

ت، ا نستتتتتتانية الرقميتتتتتتة الراديكاليتتتتتتة، ويستكشتتتتتتـ زدوار الروبوتتتتتتتا

.واألتمتة، والذكاء افصطياع  ف  الرزسمالية الرقمية
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، وزمتاكخ زنه مخ خالل فهم علتم التوستث والتطتوير، يمكييتا  حتداث الت ييتر فت  مدارستيا" ليست"ي كد 
" اتتاري"عمليتتا، ومجتمعاتيتتا كافتتة؛ ألنتته ف يمكتتخ بيتتاء عتتالم زفضتتل  ف علتتب نطتتاق واستتث، بييمتتا يوذتت  

.كيـ سرقت قوى خار ية قوية تركيزنا، ويسرد بليات استعادته

"ليست ون":المالف

كمفمة َعل األفكار الجمدة علممة: تأتمر الجرد

د كتتتتتت فرا-يستكشتتتتتـ الكتتتتتتاب كيتتتتتتـ يمكييتتتتتا استتتتتتتعادة تركيزنتتتتتا ▪

ت  ذا كيعتتا مإلتتمميخ علتتب القتتتال متتخ ز لتته، فقتتد ستترق-وكمجتمتتث 

قتتتتوى خار يتتتتة قويتتتتتة تركيزنتتتتا، و علتيتتتتا معرذتتتتتيخ بشتتتتكل فريتتتتتد 

.للشركات المإلممة علب  ذب انتباايا مخ ز ل الرب 

و تتد الكتتتاب زن ايتتاك ا يتت  عشتتر ستتببًا عميقًتتا لهتتذه األزمتتة، متتخ▪

ا متخ ترا ث  رود الذاخ  لب ارتراع التلوث، وكلها قتد ستلبت بعضًت

.انتباايا

2022فبراير1:ااصدارتاريخ

Currency:الناشر

"اارييواان":المالف

ر بعمق لماذا ال يمكنك االنت اه  وكمف تفك: التركمز المسروق
مرة أخر ؟

رك فتت  يوذتت  الكتتتاب زن األفكتتار القابلتتة للتوستتث والتطتتوير تشتتت▪

مجموعة مشتركة مخ السمات، ف  حتيخ زن زي عتدد متخ الستمات 

. يمكخ زن يحكم علب فكرة غير قابلة للتطوير

مجتافت بافعتماد علب بحثه األصل ، با ذافة  لب زمثلة رائعتة متخ▪

األعمتتتال، وصتتتيث السياستتتات، والتعلتتتيم، والإلتتتحة العامتتتة، يحتتتدد 

هتا زي خمس عالمات حيوية قابلتة للقيتاس يجتب زن تمتلك" ليست"

ب انخرتتاه فكترة قابلتتة للتطتوير، ويقتتد  استتتراتيجيات مثبتتة؛ لتجيتت

.  الجهد، ومكاسب الجهد الهيدس 

2022يياير25:ااصدارتاريخ

Crown:الناشر












