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اـــد  –1985كنــن نتــعرم اــا  -شــ د كر ــم المعت كــا  تداــا اراـــات ال ــراس الوــاء  لمصتــ  الــ  سا  الم ـــر  

ال ؛ لُي ا ب الوغيرا  الوي كرَّ ء ا المصوم  الم ر  ءوطـ ير ( 1985-1999)ف د اخوص فـي كرلتوـم التلـ  . رح ُّ

ن طـة رحـ ُّ  ( 1999)ثا  ان إنتا  ت اس  االر اال  تركن ل جيا المعت كـا  اـا  . البنية المعت كارية في ك ر

رــداا ج ــ د ُكواــن ال ــراس فــي شــو  كصــاال  ( Think Tank)سئيســة فــي كســيررم؛ لُيــ د  دتسة  ُم  ســة فكــر  

.الونمية

ي قضـايا تكنن تلك الحين، يوبنَّ  المر م سؤية كفادها أن يك ن المر م ال ثر رميًما في كصـا  داـا اراـات ال ـراس فـ

ـدُّ   غايـة الونمية التاكتة، تإقاكة ل اس كصومعـي ءنَّـا ، ترعميـم قنـ ا  الو اعـا كـ  المـ ارن الم ـر  الـن  يُع 

فــا    الونميـة تهــدف ا ال ـم ؛ الكــر الـن  ي هتــم لر ـطرر ءــدتس أ بـر فــي عـن  السيا ــة العاكـة، ترعميــم  

.ج  د الونمية تفعاليو ا، ترر يخ كصوم  المعرفة

ان كر م المعت كا  تداا اراات ال راس



تفــي  ــبيا رح يــ  تلــك، يحمــا كر ــم المعت كــا  تداــا اراــات ال ــراس اتــ  اار ــم ك مــة أن يكــ ن دااًمــا لكــا 

تلوـــ  يوســــن  لـــم تلـــك، فمنــــم يســـع  ءا ـــومراس لن يكـــ ن ألــــد أفضـــا ك  ســـا  الفكــــر. كواـــن  ال ـــراس

(Think Tank )ة تقــد تا ـــب تلــك ااوـــرا و إقتيمــير تدتلـــير ءـــدتس. اتــ  المســـو ح المحتــي تاوقتيمـــي تالـــدتلي

ــا فــي فـ   المر ــم ءعــد  جــ ائم  ـمن كســاء ة ك  ســة  ي ــويف"الصـ هر   م  ســة فكــر، تهــ  كـا ا ــر جتيا

عتن ان ـا فـي أءريـا " اتتسد  ءرتنميـة كـن ءـين ( 4)جـائم  تهبيـة، ت( 1: )، تكـن ءـين رتـك الصـ ائم2022العالمية المو

ءرنـاك  " مـا ا ـر فـي نوـائ  . دتلة فـي التـرق الت ـش تشـما  إفري يـا17فري  كونافسين كن 700أ ثر كن 

ءصاكعـة ءنسـتفانيا (Think Tanks and Civil Societies Program, TTCSP)كرا ـم الفكـر تالمصومعـا  المدنيـة 

:؛ ليث را اخوياس كر م المعت كا  تداا اراات ال راس ليك ن2021الوي را اوارن ان ا في فبراير " الكريكية

ال ي جـد ررريـب ُكحــدد )2020لعـا   " 19-  فيـد"كر ـم فكـر اتـ  كسـو ح العـالا ا ـوصاءًة لصائحـة 20 ـمن أفضـا ▪

(.لت ائمة

  كر م فكر ات  كسو ح العالا   الب أفضا فكر  أت نمـ ت  جديـد قـا  ءوطـ يرة خـر64كن ءين 21في المرربة ▪

.، أخًنا ءعين االاوباس أنم ال ي جد أ  كر م فكر ك ر  آخر را ر نيفم تفً ا ل نا المعياس2020اا  
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أنفسنانُلملمثمنُخفق،
االنطرقتنُعاتدلنوكيَّف

يرء تا سئي  الوحر 

رشا مصطفى عوض. د

غترةحالمُتأملللحلاتنا للنح للتا حلسلللنح صلللصنحمُتجللصنحمللخحال ان للن ح ا   ن للن  حالجلل

واحفتمللنحبتلل حلاحالب للرحف تص لل.حاصللهح للاحعبللنياحالاتللنةح  ُلل تلنحالمُ تللن ة.ح الكبتللرة

ت كتلرحفل نكحفرفقحفركخحإلىحال.حمخحإ  ن ن فواجلوسهبت لمحفاحرِ ةحف صلمحاانهحمنح

 سح ال لل عحىصللىحمللنحفنالله ح فجللباواحل للرسحلالل فىلنحاللللصبارح تللىحلللوحكللناح للوارحاللل 

نىتلمحىلخح الحغر حلاحذلهحفتول حى هحعن ن ح صبتن حاُقتِّ ح  راالمح اُغلحمل.حلذاالن

.المضاح ُ مًن

.حترحمأ وللنفاحالمقنبل ح  نكحفرفقحآ رحف  رح  مًنحبنالمت ناحللذهحا   ن ن  حألسلمحفت صمواحم لن ح اُا ز محلبصوغحسان ن حغ

مللت ن ة حال لت ص ح ر  لهحال–  اح لكت نحبلتخحل لوارهح-لذله حاا  محفُصمصمواحلس للمح رف ًن ح فتأمصواحمنح  ثحمصتًلنح

بلتخح لءالوح  لءالو حفتمىاللحال لنرقحاللريتسحفلاحر ةحف صللمحى ل حا   لنق.التاحاُ ت لمحىصىحاالسطصقحساوحملتقبلحلكىرحإشرا ًن

 لنحالمرجلوة حفاحلمرحمن حالتاحا تم حفاحاأل نسحىصىحمق ارحمنحفتاصواحبهحمخحعموحرحذلهحالانفزحالذاااحالذيحفل ف  نحلبصلوغحغنفنا

 نيتنحفضللصًنحىللخحكوسللهح  و سللنحالللذيحالحف ضللب حل  طصللقحثللو حسان للن حا للتى.حململلنحاكللنعر حىىللرا حالطرفللقحل حعللن حب للنحاألملل 

.مُتا  ة

اللذيحكلناح (Thomas Edison)"اوملنسحإ فللوا" ى  حالال ف حىلخحالطملوح حفلصحبل حلاحستلذكرحالمُ تلركحاألمرفكلاح رجللحاألىملن ح

بللراوةح1093مُ تاًللنحب للكلتحا للتى نيات ح كتللصحالح  للوحثللن بحالللر محالقتن للاحفللاحماللن حاال تراىللن حالمُلللاصنحبن للمهرح ىلل   نح

جلل  حفلصحفوجل ح%ح98إلللنع ح %ح2اال تلراكحفتكلواحملخح"  مًلنحبلأاح"حإ فللوا"لقل حآملخح.حا تراك حااولتحغنلبتتلنحإلىحسان ن حاانرفن

قحمزفل ح ح رافقحذلهح صوكحإفانباٌحاانهحا   نق حالذيحكناحفلراهحفرثلنحىمتملنحللت صمحشلاوحملنح ااقتل"ب فلحىخحال ملحال نق

.ححمخحال موح التطور

 ل رحا تمنملهحبنل تلنيجحا   نقحث فقًنحله ح كناحفلتمحبنل تنيجحاللصبتنحالتاحفتوثلحإلتلنحبل  س"حإ فلوا"ىصىحم ارح تناه حاىتبرح

ملرةح بللحلاحفل ايحفلاحا تلراكحالمجلبنححالكلربلنيا ح فلاح900 ل لحلكىرحمنحف للحىصىحذلهحلسهحل  لقحسالوح.حا فانبتنحالتاحفاققلن

".ساصمحبهىمتم حلق حلعبت نحلاح ذهحالو تصنحلفضًنحفنشصنحفاحالوثو حلص تراكحالذي"كلحمرةحفُ  قحفتلن حكناحفُكررح ولهح

فلر قحل لن ح س للجحل تاصىحجمت ًنحبنلطموححا فانباحال  ت  حالذيحالحفات حىمنحسجبوحإلته ح الحف ضبحلب ًا ح تىحسجل احال لنلمحاللذي

–"ح)ر يحالاحبت تلت"  ىوسنحفاح لذاحالمقلنعحستلذكرحسجلتانحالمءللصحالرايلاح.حإرع نحالذيحالحف  ى (Roy T. Bennettال لورحفلاح"فلاحكتنبلهح

".ل فهل طحس لهحبأفرا حفُءم واحبأ صمه ح ف ا واحلفكنرك ح ف ىمواحعمو ناه حلتُطصقحلفضلحمن"ى  منح ن ح–"حالقصب
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ــة سءــ   ــن ية ر ــدس اــن كر ــم المعت كــا  تداــا اراــات   تســتة دتسي

ا سعـيًنا-ال راس  ، لـم قيمـة ءرئا ة كصت  ال  سا  ، ر د  كحو ح رطبي يا

فــا  ُكضــافة، تاائــد كباشــر لت ــاد  تالمــديرين ابــر الم  ســا  تالث ا

.الماوتفة

ا ــوطراا  الــرأ  العــا  

تدتسهــــا فــــي داــــا اراــــات 

ال راس

ا ـــوطرر الـــرأ  هـــ  دسا ـــة 

ـــوا إجراؤهـــا ءتـــكا  ـــة ي اتمي

.11كن صي، لتمميد انظر ص 

خداـــة ال يكـــا الونظيمـــي

الكثا

م امتيــة رنظــيا تر جيــ: اوداس 

ـــــة  الص ـــــ د البتـــــرية تالمادي

لر ــــــــوادا  الكثــــــــا لكــــــــا 

.41لتمميد انظر ص . الم اسد

البعد اآلخر

ي إن عــن  المســو با الم نــ

ة؛ يبـــدأ كـــن المرلتـــة االءودائيـــ

ــــــــــين  لوضــــــــــيي  الفصــــــــــ   ء

ــــــــــــــة  المارجــــــــــــــا  الوعتيمي

. تالطتـــب فـــي  ـــ ق العمـــا

.31لتمميد انظر ص 

سئي  المر م

أ اكة الص هر . السيد

كسااد سئي  كصت  ال  سا 

سئي  كر م المعت كا  تداا اراات ال راس

سئي  الوحرير

سشا ك طف  ا ض. د و س 

المدير الونفين  لتمر م

سئي  اوداس  المر مية لمح س المعت كا  

تالبيانا 

فري  الوحرير

كحمد عبر . أكا اتي            أ. أ

امر تهدان. أ

إخرا  فني

كحمد ااد . أ

اوداس  العاكة لتص د 

أيمن السيد. ن سا البر              أ. د

ند  ي  ف. أ
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English Articles

Egypt Smart Cities

By. Brook Dixon154

148 Agile Organizations: Stability in Dynamic World

By. Martin Janzen, and Noor El Ghorab

Employee Motivation & Intermittent Reinforcement

By. Mohamed Sabry140
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ي الكثيـــر كـــن النـــا  يعو ـــدتن أن اوداس  رومثـــا فـــ

را  ا ــد ال ــف ا  ترعيــين ترســريي العــاكتين تشــ

تءيـــــ  التـــــر ا ، تلكـــــن ليســـــ  هـــــنة هـــــي اوداس  

ا ءــالمعن  ال ــحيي ءــا هــي فــن ا ــد ال ــف ا ، أكــ

اوداس  ءمعناهــــا الح ي ــــي هــــي فرعــــة لمســــااد  

 ـنة النا  لي بح ا أفضا، تإتا رم  كماس و ا ء

. الطري ة، فسوومو  ءم نة سائعة

Clayton Christensen 
لتخكصفتواحكرفتت 
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شنلعضوووللجنة اووونلجنللاشووونلنةإلعوووة واللجفع  شووونل جن ووو  

"لمجنهشئوونلجنللاشوونلن عوو " ن اوونلويوول ةلج اجذلجف جعوو ل وو ل

جنم ةووووعلج عةوووو ل"،ل عضووووللن اوووونلجفعوووو مل وووو ل2017 اوووو ل

جنم ةووووووعلج عةوووووو ل"،ل عضوووووولل  ا ووووونل2015 اوووووو ل"لنةثقا ووووون

"للقجوازة لجنإل و"كمالح ةتلعة ل.لبقياعلجفع م"لنة ا وال

ووامل و لجنوةولملجتجإلماعشونلن"لجنم ةعلج عة لنةثقا ن" نل

2019.

ـــوا إجراؤهـــا ءتـــكا  ا ـــوطرر الـــرأ  هـــ  دسا ـــة اتميـــة ي

كن صـــي، تر ـــد  إلـــ  كعرفـــة آسا  المـــ ارنين رصـــاة إلـــدح 

ال ضــايا الم مــة، أت ألــد اللــداح المطرتلــة اتــ  الســالة، 

ترفيـــــد نوائص ـــــا  ـــــا الم ومـــــين كـــــن إاركيـــــين تءـــــالثين 

تكس تلين

ا ــــــــوطراا  الــــــــرأ  

العا  تدتسهـا فـي داـا 

اراات ال راس

ارفـــ  الع ـــ د الخيـــر  رطـــ سا  ترحـــ ال  االميـــة كوســـاساة 

ـــ  رعـــااا أهميـــة البحـــث  شـــمت  المصـــاال   افـــة؛ كمـــا أدح إل

العتمــي فــي كاوتــف الميــادين، تكن ــا ا ــوطراا  الــرأ  العــا 

تقيـــا  ر ج ارـــم لمـــا يكوســـبم كـــن أهميـــة ءالغـــة فـــي كاوتـــف

ياغة ال ضـــايا تالمصـــاال  الوـــي ءارـــ  رـــ ثر ءتـــكا  بيـــر اتـــ  عـــ

.الوح ال  العالمية ءماوتف ر ج ار ا

أعــبي ك ــطتي الــرأ  العــا  كــن أ ثــر الم ــطتحا  ستاًجــا ءــين

ت ا فـــي البـــالثين تال ـــاديميين نظـــًرا لتمر ميـــة الوـــي ءـــا  يتـــك

 ـمة عياغة االرصاها  العاكة، تالوعثير ات  رطـ س ال ضـايا الحا

ادية فـــي البتـــدان، تالموعت ـــة ءـــالوط سا  السيا ـــية تاالقو ـــ

.تالكنية

يعـر  ا ـوطرر الـرأ  اتـ  أنـم دسا ـة اتميـة يـوا إجراؤهــا ءتـكا كن صـي، تر ـد  إلـ  كعرفـة آسا  المـ ارنين رصـاة إلــدح 

تلين، ال ضايا الم مة، أت ألد اللداح المطرتلة ات  السـالة، ترفيـد نوائص ـا  ـا الم ومـين كـن إاركيـين تءـالثين تكسـ 

ترســاادها فــي امتيــة اراــات ال ــراسا  تعــياغة البــراك  ترحديــد الهــدا ،  مــا أن ــا رــ فر  ًمــا  ــاًما كــن المعت كــا  فــي 

.  كاوتف المصاال 

ن الحـا ا ف د أدسك اونسان كنن ال د  أهمية الرأ  العا  ترعثيرارم ات  كاوتف ال ضايا، تأ ثـر كمـا ا ـواد  فـي العرقـة ءـي

.تالمحك كين، إت لصع ه ال  إل  أ اليب اد  كن أجا  سب الرأ  العا 

رصاهارـم تك  رط س االر اال  تالث س  الوكن ل جية ت ياد  أهمية البح ح العتمية، فر ـ  دسا ـا  الـرأ  العـا  تا ـوطرر ا

.نفس ا تء   ، تأعبح  كيم  ءاس   رعومد اتي ا الكثير كن الفعاليا  في كاوتف الميادين

رعريف قيا  الرأ  العا 

ـــــــــــة اواـــــــــــر  ـــــــــــد  تي امي
جاكعة ال اهر 

هويدا مصطفي. د
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ـــن ا ـــوطراا  الـــرأ  كـــن رحديـــد الســـيناسي ها  البديتـــة لتوعاكـــا كـــ  كاو تـــف رُمكِّ

ال ضـــايا تال كـــا  ترعـــديا الســـت ك ءا  عـــ ا، كـــن خـــر  ال عـــ   إلـــ  أتل يـــا  

.المصوم  ترفضيررم

ءال اليا  الموحـد  1774رع د أتل  المحاتال  ل يا  الرأ  العا  إل  اا  

ــــا ك  ســــوي  ــــة كــــن قب ــــن "، تك  ســــة "أسا  لر ــــوطراا "الكريكي ء

تـر ، ل يا  الرأ  العا  في المسـوعمرا  الكريكيـة الـثرح ا" فرانكتين

رفـة كـدح الوي شكت  فيما ءعد فيدسالية ال اليـا  الموحـد  الكريكيـة لمع

ــــ   ــــرا، تر ال ا ــــوصاءة الصم ــــ س الكريكــــي لتحــــرج الم ورلــــة  ــــد إنصتو

  المحــاتال  فيمــا ءعــد كــن قبــا الم  ســا  اواركيــة تالوصاسيــة ل يــا

.الرأ  العا 

ءدأ  كرلتة جديد  كن ا وطراا  الرأ  العا  كـ  إنتـا  1935تفي اا  

ترطبي ـم ال ــت ج العتمــي انـد قيــا  الـرأ  العــا ، كــن " جــال ج"كع ـد 

  فـي تقدسرم ات  ا وطرر الـرأ  العـاالح  يةخر  ا وادا  العينا  

فـي "  ست فتـ"اديد ال ضايا تالنصاح في الونبـ  ء ـا، اتـ  غـراس فـ   الـرئي  

.1944ت1940انوااءا  

فــي تكــ  المتــكر  تال ــما  السيا ــية الوــي رتــ  ا ــوادا  رتــك الدا 

ــــك امتيــــة ا ــــوطراا  الــــرأ   ــــة تار ــــا  الكــــ نصر  رت اللــــداح الوالي

ة ءاالنحيـــا ، رـــدخا الكـــ نصر  تفـــرض كصم اـــة كـــن ال ـــ انين الونظيميـــ

.يلتعمتية؛ كما جعت ا روط س أ ثر اتمية تءعًدا ان هاكش الاطع العتم

ــــــة العــــــا   ــــــر كــــــن " جــــــال ج"تنصــــــاح كع ــــــد 1965تكــــــ  ءداي فــــــي الكثي

دتلـة؛ كن ـا 40اال وطراا ، شار ا وادا  رتـك الدا  البحثيـة فـي نحـ  

ألمانيـــــا، فرنســـــا، تالياءـــــان لو ـــــا ءعـــــدها دت  العـــــالا الثالـــــث  م ـــــر، 

نط ـة تإندتنيسيا، تالبرا يا، فيما راوتف أهمية ا وطراا  الرأ  كـن ك

ـــة إلـــ  أخـــرح لســـب كســـو ح الوطـــ س االقو ـــاد ،  ـــ  أخـــرح، تكـــن دتل إل

.تدتالث افي، تاالجومااي، تالمسو ح العتمي تالوكن ل جي في  ا ء

كرالا رط س قيا  الرأ  العا 

دتس تأهمية ا وطراا  الرأ  العا 

 ا؛ ر ــ   ا ــوطراا  الــرأ  ءــدتس ك ــا فــي ر  ــيي ارصاهــا  المصومــ ، تالوــي اتــ  أ ا ــ ا يضــ  عــانع  ال ــراس  يا ــار

 ــ س الــن  فا ــوطراا  الــرأ  رُعــدُّ همــم  تعــا ءــين عــنار ال ــراس تالصم. لر ــوصاءة لوتــك الو ج ــا  تأخــنها ءعــين االاوبــاس

بح  أدا  يصر  فيم ا وطرر الرأ ، كن ليث رباد  اآلسا  ل   كاوتف ال ضايا الوي يصر  ءا  ع ا ا ـوطرر الـرأ ، فععـ

.ك مة لتوعر  ات  كاوتف ال يا السائد  في المصومعا ، ترط س رتك ال يا تكسو بت ا
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ص  مــا رعــد رتــك الدا  البحثيــة ك شــًرا ك ًمــا ل يــا  كــدح نصــاح كاوتــف السيا ــا  ءا ــ 

ي ف ـ. عانعي ال راس، تكدح فعالية كنو  كعـين أت ءرنـاك  كعـين أت شـعبية لـمج أت شا ـية كـا

ي كــن أهــا الدتا  الوــي رســ ا فــي ر ثيــ  العرقــة ءــين ت ــائا اواــر  تالصم ــ س تءــين عــانع

ــين كاوتــف الم  ســا  جــا  نظــًرا لن ــا رمكــن كــن كعرفــة الويا. ال ــراس تالفتــا  التــعبية، تء

عاكـا كـ  تسغبا  المصوم ، تكن ث اَّ يمكن ت   ال   تالمبادئ الوي يصب االلوما  ء ـا فـي الو

.قضايا ال الي العا 

إن كعرفــة ارصاهــا  الــرأ  العــا  رســااد اتــ  ل ــر الهــدا  تالم اعــد تالغايــا  الوــي يصــب أن 

رنتــدها البــراك  تالاطــش الم ج ــة إلــ  رتــك التــرائي، تكنــم يمكــن الح ــ   اتــ  الم شــرا 

.الر كة لمعرفة كدح النصاح في رح ي  أهدا  رتك البراك  تالاطش

يعظــا هــنا االرصــاة تيبــال  فــي: االرصــاة الت 

الوع يــــد اتــــ  أهميو ــــا تدتسهــــا فــــي ال ضــــايا 

ـــــــديم راري،  الم مـــــــة خ  ًعـــــــا الوطـــــــ س ال

تيطالـــب ءضـــرتس  إءعـــاد رـــدخا الســـتطة فـــي 

. يرها تسف  جمي  ال ي د ان إجرائ ا

تهـــ  ارصـــاة ت ـــيش : االرصـــاة الثالـــث

ــــين، كــــن ــــين االثن ــــ  ء يحــــات  الو في

ــــــــــــــة تدتس  ــــــــــــــدة أهمي خــــــــــــــر  رع ي

ــرأ ، تلكــن أيًضــا كــ  ا ــوطراا  ال

اَّ رع يــدة اتــ  دتسهــا الســتبي، تكــن ث ــ

ي ورلـــــ ن ت ـــــ  ك اثيـــــ  أخرقيـــــة 

وجــــــرا  رتــــــك العمتيــــــة تكراقبو ــــــا 

  ــا لوصنــب الوراــب ءنوائص ــا تر جي

ـــال اق  ترفســـيرها اتـــ  نحـــ  يضـــر ء

.رالفعتي لت ضية كحا اال وطر

ت ن تيمثتــم السا ــة المتــوغ: االرصــاة الثــاني

ي ن؛ ءالمناعب الوتريعية تاوداسية، تال ـحف

رتن ليث ين ـب ن العـدا  لر ـوطراا  تال يـ

.اكبرًسا وجرائ ا تي تت ن كن شعن ا تأهميو 

كــن قبــا تءــالنظر إلــ  االنوتــاس ال ا ــ  الــن  ارفوــم رتــك اآلليــة البحثيــة، تاالهومــا  الــن  القوــم

ن ديــة البــالثين تعــنار ال ــراس ءومايــد االاومــاد اتي ــا، ا ــر  العديــد كــن الم اقــف الو ييميــة تال

كا نـاجي لوتك الدا ؛ ليث  اد االاو اد لدح الكثير كن البالثين أن ا ـوطراا  الـرأ  رصـر  ءتـ

افـة نظـًرا لكثـر  المعطيـا ، تكن ـا دسجـة الـ اي، تث , في الدت  المو دكة أ ثـر كـن الـدت  الناكيـة

ــ ــة، ترطــ س ت ــائا تأدتا  اال ــوطرر، فضــًتا ا ــا  تال ــدسا  المادي ــ افر اوككان ن المصومــ ، تر

تــك النظــا  الــديم راري الــن  يوــيي الفرعــة لحريــة الــرأ  تالوعبيــر دتن أيــة  ــغ  ؛ كمــا ي هــا ر

.الثالثاال وطراا  لوومو  ءكثير كن الصدية تالم داقية اك  نظيرر ا في ءتدان العالا

  ءينما يرح ارصاة آخر أن هناك كصم اة كن المعايير تالدتا  المن صيـة تالاطـ ا  العتميـة كوـ

م، رــا الوراك ــا،  ــان النصــاح ن ــيب رتــك اال ــوطراا  ءغــن النظــر اــن المكــان الــن  رصــر  فيــ

ومــاد تيمكـن الومييــم ءــين ثرثــة ارصاهــا  فــي الم اقــف ءا ــ ص أهميــة ا ــوطراا  الــرأ  تاالا

:اتي ا،  الوالي

أعـــبي ا ـــوطرر الـــرأ  ألـــد أهـــا الم شـــرا  الوـــي رمكـــن كـــن رحديـــد دسجـــة رطـــ س 

ــدح ــاد  شــعبيو ا ل ــدت  لمي المصومعــا  تيســوادكم عــانع  ال ــراس فــي كاوتــف ال

. ما يوا ا واداك ا في الدااية االنوااءية. الرأ  العا 
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ررق قيا  الرأ  العا 

ــا  الــرأ  العــا ؛ كن ــا غيــر المباشــر،  ا ــوطرر الــرأ  ءال ــارف، تا ــوطرر الــرأ  ءالنمــات  روعــدد ت ــائا ترــرق قي

المكو ءـــة، تا ـــوطرر الـــرأ  اولكورتنـــي تابـــر اونورنـــ ، هـــنا ال ـــت ج كـــن كمايـــاة أنـــم ي ـــا إلـــ  شـــرائي تا ـــعة كـــن

كا دتس ، المسوطتعين في أ  ء عة كن العالا، ءسراة  بير  في أ  تقـ ، تءعقـا ركتفـة، تيمكـن إاـاد  اال ـوطرر ءتـ

.  تا وطرر الرأ  المباشر

يـا  تروعـدد رـرق ق. تيمكن ل نة ال اليب أن رتـكا تلـد  كوكاكتـة، رسـ ا فـي رـعكين ا ـوطرر آسا  ناجحـة تكثمـر 

ا فـي العديـد تهي أ ثر الطـرق انوتـاًسا تا ـواداكً (: اال وطرر المباشر-اال وبيان)كن ا رري ة اال و  ا  : الرأ  العا 

ــة)كــن المصــاال ، ترري ــة المســي  روضــمن رري ــة المســي رــري وين داخت ــا، تهمــا، المرلظــة، (: المرلظــة تالم اءت

. تالم اءتة

ن تكن أءر   ما  هنة الطري ة، أن ا رمكن كن ال ع   إل  إجاءا  ي ـات  الفـراد فـي ر ـديم ا ءطـرق أخـرح، تكـن ثـا فـم

ة، إت نوــائ  رتــك الطري ــة تفعاليو ــا رو قــف اتــ  كــدح قــدس  المرلــم اتــ  المرلظــة العتميــة تلــي  المرلظــة العاديــ

.يوطتب كنم الكر قدس  ات  ال عف تالوحتيا تالوفسير تالونب 

الوفااـا أكا الم اءتة فو    ات  ارقة شف ية ءين البالـث الميـداني تالحالـة ك  ـ ر الدسا ـة، تقـ ا  رتـك الطري ـة هـ 

نفعـاال ، ءين البالث الميداني تالمبح ح الـن  يمكنـم أن يسـواد  أيًضـا رري ـة المرلظـة ليرعـد كاوتـف اوشـاسا  تاال

.تسدتد الفعا ال ادس  ان المبح ح ان  ثب تدقة كوناهية، يمكن ر جي  ا تالوحكا في ا

ك الطري ـة تإتا  ان المبح ح في رتك الطري ة يمكنم ا ويضاح أ  غم ض في ال تتة، فمن البالـث يمكنـم كـن خـر  رتـ

.كعرفة كدح جدية المبح ح في إجاءارم تعدقم ءا  ص المعت كا  الم دكة

ار ــا، تأخيــًرا، ففــي اــا الوطــ سا  الوــي يتــ دها العــالا، تالوحــ ال  الســريعة الوــي رــرأ  اتــ  ءنيــة المصومعــا  تث اف

ا داد  الحاجــة إلــ  المميــد كــن البحــ ح تالدسا ــا ، تءــدتسها الواجــ  رتــك الدسا ــا  إلــ  رــرق تأ ــاليب تأدتا  امي ــة 

ا اورـاس رُعــدُّ تدقي ـة لوفسـير تكواءعــة  ـا عــغير  ت بيـر ، تروبـ  آثــاس رط سهـا تاقوفــا  أثريـا  رك ن ـا تربت سهــا، تفـي هــن

تعـانعي الوغطية اوخباسية تا وطراا  الرأ  كن أءر  الم   اا  الوي ءار  رفـرض تج دهـا اتـ  البـالثين تالداس ـين

 ـا  إلـ  ال راس؛ لف ا كا يصر  كـن ألـداح ترطـ سا ، تاـد  اال وفـا  ءمواءعـة رحتيـا ترفسـير ال ضـايا تالظـ اهر، ءـا االنو

يعـة كرالا ا وباقية كـن خـر  االهومـا  ءو ج ـا  الـرأ  العـا  تكحاتلـة ا ـوطرر سأيـم تر ج ارـم لوـ  يوسـن  ف ـا رب

.ال يا السائد ، تر ج ار ا تأتل يا  االهوما 

  ت ــا هــنا كــن أجــا عــياغة ا رنيــة تتاقعيــة لتم اعــد تالهــدا  الموعت ــة ءــالاط   العريضــة لتسيا ــا  تالبــراك

كـن الظـ اهر تكاوتف اال وراريصيا ، في اا ت   االمي يوسا ءالكثير كـن الوع يـد تالغمـ ض، يوطتـب االقوـراج أ ثـر

ــر  يوطتــب العمــ ــة فــي أليــان  ثي ــر  الوطــ سا  تكســوصدار ا المفاجت ــ سة تلكــن أيًضــا رســاسر تري ا قــدس لف ــا جــ هر ربت

.المسوطار ات  ا وترا  الو ج ا  تا وطرر آسا  االرصاة العا  المك ن لوتك االرصاها 

رفـرض رُعدُّ الوغطية اوخباسيـة تا ـوطراا  الـرأ  كـن أءـر  الم  ـ اا  الوـي ءارـ 

ـــ  البـــالثين تالداس ـــين تعـــانعي ال ـــراس؛ لف ـــا كـــا يصـــر  كـــن ألـــداح  تج دهـــا ات

.وما ترط سا ، لو  يوسن  ف ا ربيعة ال يا السائد ، تر ج ار ا تأتل يا  االه
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 ن ثالثة اتجاهاا  تايد د تيا  ل الدمال ال جا
2022في عام 

لوـي تا،يس ا العما ال صين في  ير العما ءطري ة أ ثر  فا  ، ءيد أن هناك كصم اة كن االرصاها 

.2022كن شعن ا أن ر ثر ات  آليا  العما تاونواجية تُ با الوعاتن ءين الم افين خر  اا  
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 إللقووووووتلجنمنووووووإلن  ل ل  لو وووووول ل

جنإل النلجشووووووالالووووووهةنلجتالووووووإلن جم،

ب شوووووونل قضوووووول ل قإل ووووووال قوووووو ل وووووو ل

جكإلعوووووايلكش شووووونلعمووووو لج  وووووشاذل،ل

. جنمة  ل  لإ  ازلجنوم ل  نه

هوة ل ابغ ل  لوإلباو لجنمسالنوالل ج

شوووونلونوووو ش ل وووولو ل  شوووو  للجحإلةج 

شونلنإل قشو ل نوإللعلعوامنل ونلجف إلاج

. جنمة  نل و نشنلو ةبنلعم ذ

وم ووونلجنبوووةج دل إلوووو ا لجنما وووالل

اشنلجنوا ةشنل نلجالإلن جمل  علجنب

بل  لجنإل إلشونلالوولجذل كوا لجل وو لجنم إلوو

.جنماةم

اونواجيـــــة كـــــن 
أ  ككــــــــــــــــــــــان

أدتاًسا يمكـن ال يـا  2020لا يعد العما ان ءُعد اخوياسياا في ال اائف الصديـد ؛ ف ـد رضـمن  ثتـث ال اـائف فـي اـا  

يخ  وســ ا الوكن ل جيــا فــي رر ــ. تءالوــالي، أعــبي العمــا ال صــين اآلن جــمً ا كعوــاًدا كــن ال اــائف. ء ــا اــن ءُعــد

. لمكوـبالمساتا  في ءيتة العما، ترعميم  الوعاتن تالو اعا الفعا  ءين أاضا  الفريـ  غيـر الم جـ دين فـي نفـ  ا

أسءاج اما في كنط ة أ ـيا تالمحـيش ال ـادئ إلـ  رعميـم رصرءـة الم اـف خـر  10كن  ا 9تفي هنا ال دد، يوطت  

.السن ا  الثرح الم بتة

الن ا  االعـطنااي
ترحتيـــــا البيانـــــا 

 اية لــ    ــ   رســوفيد التــر ا  ءتــكا أ بــر كــن الــن ا  االعــطنااي ترحتيــا البيانــا  فــي ت ــ  سؤيــة أ ثــر ك  ــ

. اكتة الم  اةإنواجية الم اف تأنتطوم، تر ميا ككان العما، ءاو افة إل  إداس  البنية الوحوية الحاتية لت  ح الع

تـعن يمكن ا وادا  البيانـا  لوطـ ير قـدسا  المـ افين، ءمـا يسـااد أعـحاج العمـا اتـ  اراـات قـراسا  كسـونير  ء

.أن ار اال وثماسا  الوكن ل جية المطت ءة، ت يفية رعميم إجرا ا  ال حة تالسركة في المكوب

ة إاـــاد  ر ـــ س المســـالا  المكوبيـــ
المســــــو با ال صـــــــينكــــــن أجــــــا 

بي  ــووغير ربيعــة العمــا المكوبــي ؛ ليــث يوبنــ  أعــحاج العمــا اآلن نمــات  العمــا كــن المكوــب انــد الطتــب، تأعــ

ال ـ ح العما ال صين هـ  النمـ ت  ال ا ـي تالمـرن؛ لوح يـ  الوـ ا ن ءـين اال ـوادا  الفعـا  لتمسـالة المكوبيـة ت

ا كن المو ق  أن  روح   ككارب العما إل  كرا م ث افيـة، كـن خـر  إاـاد  ر ـميا كسـالا  العمـ. العاكتة الم  اة

لعمـا أعبي ر ـميا أكـا ن ا. ءتكا يعم  كسالا  الوعاتن ءين العاكتين، تيميد كن سغبو ا في المصي  إل  العما

.الو تيدية الما  ة لألفراد تكصم اا  العما يرركم ات  الدتس تالنتا  تالغرض

:نظرة إلى األمام

االتيثمار في تحس ن تجربة الدامل ن
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دح رـ د  تريــر  تلصـا الوغيــرا  المناخيـة التــاكتة اتـ  المــ

  الط يا إل  رـعثيرا  هائتـة اتـ  المصومعـا ، كمـا يـ د  إلـ

 ـعب ا اقب ءيتية تاجوماايـة تاقو ـادية تا ـعة الوـعثير ي

.الونب  ء ا

إداس  الوكيـــــــــــف كـــــــــــ  

الوغيــــــــرا  المناخيــــــــة 

لتحـــــــد كـــــــن كاـــــــارر 

الك اسح

س الوـي يت د العالا خر  السن ا  الخير  اخورلًا تا ـًحا فـي الظـرت  المناخيـة المعوـاد   ـالحراس  تأنمـا  الريـاح تالكطـا

تـاكتة ته  كا يطت  اتيم ااهر  الوغيرا  المناخية، تر د  ترير  تلصـا الوغيـرا  المناخيـة ال. رميم  ا كنط ة ات  السض

ــر  فــي الط ــ  ــ  رغي ــد  إل ــ  المصومعــا ،  مــا  ــو د  دسجــا  الحــراس  الموماي ــعثيرا  هائتــة ات ــ  ر اتــ  المــدح الط يــا إل

 عنما  الرياح ت مية الكطاس تأن اا ا،  إ ـافة إلـ   يـاد  الوماليـة لـدتح ن ءـا  الط ـ  الصاكحـة؛ كمـا يـ د  إلـ  ا اقـب

ــ ــة تلكن ــا تا  ر ــعثير ي ــعب الونبــ  ء ــا، فظــاهر  االلوبــا  الحــراس  االمي عثيرا  ءيتيــة تاجوماايــة تاقو ــادية تا ــعة الو

صـ  ، كحتية، تركمن خط سر ا في اخور  النظا  الحي   لتكر  الس ية ء جم اا ، كـن  يـاد  كو  ـش دسجـة لـراس  الغـر  ال

غـــرق الـــدت  الصمسيـــة تالـــدلوا، تاخـــور  أنمـــا ( اسرفـــار كســـو ح أ ـــطي البحـــاس تالمحيطـــا )تتتءـــان الصتيـــد فـــي ال طبـــين 

ة تال ــحة ، تالوـعثير السـتبي اتــ  إنواجيـة السا ــي المساايـة ت يـاد  الوياجار ــا المائيـ(ن ءـا  كــن الفيضـان تالصفــا )الكطـاس

تـ  السـيالة العاكة تانو ا  الكراض ال ءائية تالثـرت  السـمكية تاءيضـاض التـعاج المرجانيـة، فضـًتا اـن اآلثـاس السـتبية ا

.تاآلثاس

 ــر النيــا، رعــد ك ــر كــن أ ثــر الــدت  رــعثًرا ءــالوغيرا  المناخيــة؛ تتلــك لتوعــداد الســكاني الكبيــر ت ثافــة ر  يعــم اتــ  كصــرح ن

 ــا، تانافــاض  ــطي الــدلوا كمــا يصعــا اسرفــار 3500ترــ   الســ الا اتــ  البحــرين المو  ــش تاللمــر تالوــي ر ــا إلــ  

كـن الميـاة % 95، ءاو افة إل  اد  رنـ ر ك ـادس الميـاة، ليـث إن (الغرق، الومتي، إلخ) طي البحر كن أ ثر الع اكا خط س  

يـاة رعر  كن ن ر النيا ته  كن الم ادس العاءر  لتحدتد، ته  كا يُتكا خطـًرا اتـ  الكـن المـائي، فـي اـا نـدس  الكطـاس تالم

.الص فية غير الموصدد 

دسجـا  أت ح  نوائ  الدسا ا  المناخية في كصم اة كحطا  سعد ات  فوـرا   كنيـة ر يتـة رـعثير الوغيـرا  المناخيـة اتـ 

:الحراس  العظم  تال غرح، ت نلك  ميا  الكطاس ات  جم  سية ك ر العرءية، تالوي ارسم  ءاآلري

اسرفار كتح ظ في دسجا  الحراس  العظم  تاـدد الم جـا  الحـاس  الوـي روعـرض ل ـا الـبرد كـن ليـث كـرا  الوكـراس ترـ   ▪

.الم جة تدسجا  الحراس  ات  كسو ح الصم  سية

حـا  انافاض في دسجا  الحراس  ال غرح، ت نا في ادد اليا  الممطر  كـ  ربـاين  بيـر فـي  ميـا  الكطـاس اتـ  ءعـن أن▪

.الصم  سية

اجر ل،لعضوللجنة اونلجنوةشوالف كش لجنمنابةجللجنوا ونلجننواب 

ج ز ووووووالل جن وووووولجرل،ل جنة اوووووونلجنوةشووووووالنةيوووووولجر لجنال  وووووونل

 و لز ش ل كاا مشنل ا ةلجنون ة نلجنوةشوا،لحا جف واعشن،ل

.عة ل الاملجن مهلر ن

محمد عبد المقصود. اللواء

ــــي  قطــــار إداس  ال كــــا   سئ
.تالك اسح تالحد كن الماارر
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إن اسرفــار تلـنا، قـد يكـ ن لوغيـر المنـاي رـعثيرا   ـتبية اتـ  ك ـر، ت ـوك ن الوـعثيرا  أ ثـر ت ـ ًلا اتـ  قطـار المسااـة، ليـث

يـة لتعديـد كنس ج  طي البحر يُمكن أن ي دد   الت ا التـمالية خاعـة كنط ـة الـدلوا، تءالوـالي انافـاض اونواجيـة المساا

ي الا ـبة كن أن ار المحاعيا، تالو حر في المنار  التمالية الغرءية تالمنار  التمالية كـن  ـينا ، فضـًتا اـن السا ـ

لكطـاس، لم ر العتيا تالدلوا تتالا  ال حرا  الغرءيـة،  مـا أن رغيـرا  كنسـ ج كيـاة النيـا نويصـة لتوغيـر فـي نمـش هطـ   ا

عاكـة، تكـن ثـا ترده س الون ر البي ل جي، تالوعثير ات  المنار  السيالية تاتـ  السـيالة ءتـكا اـا ، تالوـعثير اتـ  ال ـحة ال

.رعثر االقو اد الم ر  ءتكا اا 

( اةالسض تالميـ)تيعد قطـار المسااـة تا لسا ـية خاعـة لتوغيـرا  المناخيـة، إت يعومـد هـنا ال طـار اتـ  المـ اسد الطبيعيـة 

منــاي رحــ  اــرت  كنــاي كعــين تأعــنا  نباريــة كعينــة تجميع ــا رتــكا النــار  الن ــائي لتمح ــ  ، لــنا، فــمن أ  رغيــر فــي ال

يـ  الكـن     ي ثر ءطري  كباشر أت غير كباشر ات  ءاقي الع اكـا الوـي رـ ثر فـي الن ايـة اتـ  قـدس  قطـار المسااـة فـي رح 

  النمـ  الغنائي تر فير الغنا  اآلكن عـحًيا، ت ـنا الوـعثير اتـ  ال ـنااا  ال ائمـة اتـ  هـنا ال طـار تالـن  يـنعك  ءـدتسة اتـ

.االقو اد  تالونمية المسوداكة في ك ر

: تفي هنا اوراس يُمكن ر عيف الوعثيرا  المحومتة لتوغيرا  المناخية ات  قطار المسااة ات  النح  الوالي

اآلثاس المباشر 

(.ءسبب اسرفار دسجا  الحراس   مو  ش اا )ن ص الم اسد المائية ت ياد  الوياجا  المحاعيا لتمياة ▪

(.نويصة  ياد  كسو ح المت لة ترده س تانحر  الماد  العض ية)رده س إنواجية السض المسااية ▪

كـراض  ياد  انوتاس الكراض تاآلفا ، إكـا ءسـبب  ـعف النبارـا ، أت اـد  كنا ـبة المنـاي الموغيـر لنظـا  ككافحـة ال▪

.تاآلفا 

(.  لصاكيءسبب ن ص إكدادا  المياة، خاعة في ف ا ال يف أت ءسبب ر الي ك جا  الط   ا) ياد  سقعة الو حر ▪

(.ة ياد  رمتي أسا ي شما  الدلوا نويصة اسرفار كسو ح الما  الس ي ت لف المياة المالح)غرق كنار   التية ▪

ة قــد ينــو  اــن رفــاقا كتــكت

  الوغير المناخي تالضغش ات

ــــــــاد  الوماليــــــــة  المــــــــ اسد،  ي

نتـــ ج ال ـــرااا  تال كـــا  

.اونسانية المع اتية
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اآلثاس غير المباشر 

.اسرفار أ عاس الغنا  تانافاض ج د  المنوصا  الغنائية▪

. ياد  لصا اال ويراد لوغطية الوياجا   د الفص   الغنائية كن المحاعيا اال وراريصية▪

.لدتح اسرباك في   ق المنوصا  المسااية▪

. ياد  كعد  الف ر نويصة ن ص اوكدادا  الغنائية▪

.الوعثيرا  الستبية ات  الن الي ال حية تاالجومااية تاالقو ادية▪

الم جـــــا  شـــــديد ▪

الحراس 

ر تبا  الحراس ▪

الع اعف▪

السي  ▪

ك جا  ال  ي ▪

"البرد" را  الثت  ▪

التءتة تالص ائي▪

:ماترت( ن ءا  الط   الصاكحة)الو تبا  المناخية الصاكحة 

ا كــ  تءــالنظر إلــ  الماــارر الوــي رمثت ــا الوغيــرا  المناخيــة اتــ  قطــار المسااــة، فمــن الهميــة ءتــ س  ا ــوراريصية الوــعقت

ـــة المساايـــة المســـوداكة ءا ـــوادا   يا ـــا  تا  كر  ـــة لتونمي ـــدف  اويصاءي ـــ  قـــ   ال ـــة لتحفـــاظ ات ـــرا  المناخي تنـــة الوغي

ــاَّ داــا قــدسا  ــر الســتبي لتوغيــرا  المناخيــة المســو بتية، تكــن ث  ال طــار المسااــي ترطبي ــا  ركن ل جيــة لديثــة لو تيــا الث

ا  المسااـي ءالسيا ا  تالوكن ل جيا تالداا الم  سي وداس  ال كا  المو قعة تالناجمـة اـن الوغيـرا  المناخيـة اتـ  اونوـ

.تالمصوم  الريفي، تءما يضمن الحد كن كاارر الوغيرا  المناخية ات  ال طار المسااي تالكن الغنائي ال  كي

–ال ــ ج المساايـــة–الــدلوا الصديــد  )إدكــا  الوغيــرا  المناخيــة فــي ر ـــميا تراطــيش المتــرتاا  المساايــة الكبـــرح ▪

(.تالداجنيكترتاا  اونوا  الحي اني –اال ومسار السمكي 

ة داـا ر نيــا  كعالصــة كيــا–ل ــاد كيــاة الكطـاس فــي الم ا ــا المطيــر  ) يـاد  اال ــوثماسا  فــي إداس  تراـمين الميــاة ▪

(.ال ر 

لوصميعــا  ا–رطــ ير ترحــديث كنظ كــة الــر  –ربطــين الوــرر )رطــ ير البنيــة الوحويــة تالم  ســية لتمصومعــا  الريفيــة ▪

(.المسااة الوعاقدية–المسااية 

(.الو عيا  المسااية المناخية الديناكيكية ات  كداس السااة)رط ير ءراك  اوسشاد تالو اية المسااية ▪

.رحسين تت   السيا ا  تالبراك  الوي ر د  إل  الحد كن كاارر رغير المناي▪

. ياد  كا  ا  العت   المسااية الوطبي ية تالوكن ل جيا في كصاال  الوكيف ك  رغير المناي▪

إنتــا  )الو  ــ  فــي ا ــونبا  العــنا  الموحمتــة لتصفــا  تالمت لــة تق ــير  العمــر تتا  االلوياجــا  المائيــة القــا▪

(.ءن ك الو ات  تالبنتس

اي كحاتس الوكيف ك  الوغيرا  المناخية في ال طار المسا
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 ـ   ءـم  ما يعد قطار السيالة كن أها ال طااا  الوي روعثر ءظاهر  الوغيرا  المناخية؛ تتلك ءسبب الدتس المح س  الن  ر

ة لُمحبـي الثرتا  الطبيعية ات  ر     الا البحر اللمر تالبحر المو  ش في خدكة ترغنيـة هـنا ال طـار، ال ـيما ءالنسـب

إال أن العديــــد كــــن . كماس ــــة النتــــطة المائيــــة، أت اال ــــوموار ءمتــــاهد  التــــعاج المرجانيــــة تالحيــــا  البحريــــة الغنيــــة

المباشــر  الُمـــوا  ين فــي دسا ــة البيتــة البحريــة تالمنــاي، أارءــ ا اــن قت  ــا ءتــعن الوــداايا  تاالنعكا ــا  الســتبية ت

حيــا  ل كــة االلوبــا  الحــراس  تكــا ينــو  ان ــا كــن ر تبــا  كناخيــة، اتــ  كســو با قطــار الســيالة، تكــن المو قــ  رعــرض ال

ليــث البحريـة تخاعـة التـعاج المرجانيــة لتعديـد كـن الو ديــدا ، ترصـدس اوشـاس  هنـا إلــ  أن ك ـر رحوـا المرربــة التلـ  كـن

ي ك ـر هـي الدت  الات  في ق ائا السيالة ال ائمة ات  التعاج المرجانية؛ ليث رُعدُّ عنااة  يالة التعاج المرجانية فـ

، قبــا انــدالر جائحــة 2019كتيــاسا  دتالس أكريكــي كــن اويــرادا  فــي اــا  7ال بــر فــي العــالا، ف ــد ل  ــ  رتــك ال ــنااة نحــ  

ءتـد آخـر فـي ، تفً ا لو رير لصنة سفيعة المسو ح لرقو اد المسودا  لتمحيطا ، تهنة ال يمـة رُعـد ال بـر كـن أ "19-  فيد"

ــن ر أيًضــا أن  يــاسا  التــع. العــالا ، ف ــي أ ثــر كــن  ــعف اويــرادا  الوــي ل ــت  اتي ــا إندتنيســيا خــر  العــا  تارــم اج تيُ

ليث شـكت  الميـاسا  السـالتية )2017المرجانية أ  م  ءتكا كباشر في نح  ن ف السيالة السالتية في ك ر في اا  

(.كن إجمالي النتا  السيالي في ك ر% 44نح  

تـعاج تك  الوط س السيالي، تالن  رسبب في أ راس ات  ر    الا البحر اللمر، ال يمكن رع ين الاسائر فـي غطـا  ال

 ت ـ الا سكتيـة. المرجانية
ر

ة لـا ءيـد أن الدتلـ. ف د شـيد  ءعـن الم  سـا  فـ ق التـعاج المرجانيـة، ترـا إنتـا  كـرا 

كتيـ ن دتالس اـا  34ر ف ككو فة اليد  ءا اران  ابر ت اس  البيتة إجرا ا  في هنا التعن؛ كن ـا فـرض غراكـة كاليـة قـدسها 

ءسـبب الـواتص المماـ   كـن كـ اد البنـا  غيـر المرئمـة (ODE)، شر ة أتسا ـك   لتونميـة فـي ك ـر الص نةات  كط س  2021

.تالضاس  في المنط ة، ات  الرغا كن أن التر ة ااس   هنا االداا 

عـة الحـا  تكن نالية أخرح، قد روعرض ال ج ا  السيالية الماوتفة تالتـ ار  لاطـر الفيضـانا  تالسـي  ، كـا يـ ثر ءطبي

وصعـا  تاقعـة ات  البنية الوحوية، تي د  إلـ  رـدكير العديـد كـن اال ـوثماسا  السـيالية الوـي رونـ ر كـا ءـين قـرح تفنـادق تكن

.ات  ر   الس الا الم رية البحرية تر دس قيمو ا ءمتياسا  الدتالسا 

 نىنحسالوحاُ  ُّحث نىنح تن نحال  ن حالمرجنستنحفاحمجرح احاألكبرحفاحال نلم حفق ح ققتحاصلهحالجل

 ح فقًلنحلتقرفلرحلا لنح"19-كوفتل " ح بللحاسل الكحجنيالنح2019مصتنرا ح  الرحلمرفكاحملخحا فلرا ا حفلاحىلنعح7

احال لنلم حرفت نحالملتوسحلص تجن حالملت اعحلصماتطن  ح  ذهحالقتمنحاُ  حاألكبرحمخحليحبص حآ رحفل

احزفلنرا ح فُلذكرحلفضًلنحل.حفلاحلكىرحمخحض صحا فرا ا حالتاح جلصتحىصتللنحإس  ستللتنح لص حال لنعحذااله

2017نعحال  ن حالمرجنستنحل لمتحب كلحمبنشرحفاحساوحسجصحاللتن نحاللن صتنحفاحمجرحفلاحىل

(.مخحإجمنلاحال  نطحاللتن احفاحمجر%ح44 ت حشكصتحالزفنرا حاللن صتنحساوح)



لوماليـة تفي إشاس  إل  الهمية المح سية لتوغير المناخي تالضغش ات  الم اسد، تكا قد ينو  ان رفاقا المتكتة كـن  يـاد  ا

فـي ر ريـر  ـاء  ل ـا ءعنـ ان ءــ ( G7)نت ج ال رااا  تال كا  اونسانية المع اتية، ف د أت ح  كصم اـة الـدت  السـب  

:أن هناك  بعة كاارر سئيسة رومثا في اآلري" اراات إجرا ا  ءتعن كاارر المناي تال تاشة: كناي جديد لتسر "

:كنافسة الم اسد المحتية1.

:انعدا  الكن المعيتي تال صر 2.

:ألداح ت  اسح الط   الموطرفة3.

:ر تب أ عاس الم اد الغنائية تر فيرها.    4

:إداس  المياة العاءر  لتحدتد.     5

:اسرفار كسو ح  طي البحر ترده س الس الا.    6

:اآلثاس غير الم   د  لسيا ا  المناي.     7
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تمسااــة، يومثــا هــنا الاطــر فــي الونــاف  اتــ  ال عــ   إلــ  المــ اسد الطبيعيــة ال ا ــية كثــا، الميــاة تالسا ــي ال ــالحة ل

.ار العنيفتالن   يك ن ك يًدا في ءعن المنار  ءسبب الوغير المناخي، تيمكن أن ي د  إل  اد  اال و راس تلو  ال ر 

ر ، كن المرجي أن ي د  رمايد انعدا  الكن لدح الشااص الـنين يعومـدتن اتـ  المـ اسد الطبيعيـة فـي كعيتـو ا إلـ  ال صـ

ة جـــرا  رـــداايا  الوغيـــر المنـــاخي الم ديـــة إلـــ  ر تيـــا أسا ـــي الراـــي، ترصفيـــف ك ـــادس الميـــاة، تر ديـــد ال اـــائف المرربطـــ

.ءال طااا  االقو ادية الحسا ة لتمناي، كما قد يدف  الفراد أيًضا إل  التص   إل  ك ادس الدخا غير ال ان نية

.  اعـفك جا  الحر تالفيضـانا  تالصفـا  تالع: ي د  الوغير المناخي إل   ياد  ر ارر تشد  الظ اهر الص ية الموطرفة؛ كثا

.الكر الن  ي البم ألداح ت  اسح كناخية شديد 

مــا كــن المو قــ  أن رــ د  رــعثيرا  الوغيــر المنــاخي إلــ  انافــاض الغــر  ترعطيــا إنوــا  الغــنا  فــي العديــد كــن المصــاال ، ك

نويصــة لــنلك، كــن المــرجي أن رــمداد كاــارر اال ــطراءا  العاكــة، . يــ د  إلــ   يــاد  أ ــعاس المــ اد الغنائيــة تر تــب الســ ق

.تال رار الهتي تالمحتي، ال  يما في المنار  الف ير 

كــن المــرجي أن رــ د  المنافســة اتــ  ا ــوادا  الميــاة إلــ   يــاد  الضــغش اتــ  هيكــا الح  مــة؛ ليــث يــوا ر ا ــا إداس  

بيـر  ر   العديد كن أل اض المياة العاءر  لتحدتد فـي كنـار  ل ـا رـاسيخ كـن النـمار المسـتي تالوـ ررا  الك. إكدادا  المياة

.ءين الدت 

ن المــ اسد يتــكا اسرفــار كســو ح  ــطي البحــر ر ديــًدا لتصــدتح االقو ــادية تالماديــة لتمنــار  المنافضــة؛ ليــث يــوا ف ــدا

البحريـة يمكن أن ي د  تلك إل  ا طراج اجومااي تنمتح تهصر ، فضًتا ان خرفـا  لـ   الحـدتد. البرية تالسالتية ردسيصياا

.تك اسد المحيش

ا  ءـين قد رحدح ا اقب غير ك   د  كن  يا ـا  الوكيـف كـ  المنـاي تالوافيـف كـن لدرـم إتا رـا رنفيـنها دتن رنسـي   ـ

  الكـن ترتـما الع اقـب المحومتـة غيـر الم  ـ د   يـاد  انعـدا. ال طااا ، أت ءسـبب االفو ـاس إلـ  الونفيـن المرااـي لتنـمار

.في ليا   السا ي، تر ميش كصم اا  القتيا ، ت ياد  الوده س البيتي تف دان الون ر البي ل جي
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ك جــــا  الحــــر : يــــ د  الوغيــــر المنــــاخي إلــــ   يــــاد  رــــ ارر تشــــد  الظــــ اهر الص يــــة الموطرفــــة؛ كثــــا
.الكر الن  ي البم ألداح ت  اسح كناخية شديد . تالفيضانا  تالصفا  تالع اعف

التكا 

اراـــات إجـــرا ا  ءتـــعن كاـــارر المنـــاي : كنـــاي جديـــد كـــن أجـــا الســـر "س ـــا ءيـــاني كـــن دسا ـــة 

" هتاشـة المنـاي"، يحـدد  ـبعة كاـارر ( (G7، ال ـادس  اـن كصم اـة الـدت  السـب "تال تاشـة

.الوي رتكا ر ديدا  خطير  لر و راس العالمي في الع  د الم بتة

1

تزايد الضغوط العالمية: أوالً

الوغير المناخيالوده س البيتي

الطتب المومايد

ةالمياد  السكاني

ر الونميـــــة االقو ـــــادية غيـــــ
ا الموكافتة تاد  المسات

الوحضر

التغير المناخي من أشد وأقصى التهديدات: اثانيً

م نفلنحالموار ح
الماصتن

اس  اعحاألمخ
الم ت اح اللارة

ل  اثح كوارثح
الطقسحالمتطرفن

اقصبحل  نرحالموا ح
الغذايتنح اوفتر ن

إ ارةحالمتنهحال نبرةح
لصا   ح

ارا نكحملتوسح طيح
البارح ا  ورحاللوا ل

اآلعنرحغترحالمقجو ةح
للتن ن حالم نخ
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كا تالشــك، فــمن اهومــا  الدتلــة ء ضــية الوغيــر المنــاخي اتــ   ــا المســو يا  ءدايــة كــن المــماسر تلوــ  كواــن ال ــراس يتــ

كسـالا  خط   ك مة لتحد كن كاارر الوغيرا  المناخية ترعثيرار ا الستبية، تءمـا يوطتـب  ـرتس  الو  ـ  الف ـي فـي

يــة الوحويــة السا ــي تالوــي رعومــد اتــ  الوكن ل جيــا الحديثــة فــي المسااــة، ال ــيما كــ  ارصــاة الدتلــة الم ــرية لوحــديث البن

ــار  المساايــة  د ، تاربــار المــن   العتمــي تالم  ســي فــي إاــدا(كتــرتاا  رطــ ير ترحــديث الــر –ربطــين الوــرر )ءالمن

ي خيــاسا  اال ــوراريصية ال رنيــة لتوغيــرا  المناخيــة، واــاد  النظــر فــي رنــ ر المصــاال  المساايــة الوــي يمكــن العمــا ء ــا فــ

.الوكيف تالوعقتا

  يـ  إن الواطيش لم اج ة ن ءا  الط   الصاكحة يوطتب رضافر جمي  الص  د تكتاس ة جميـ  الص ـا  ال رنيـة تالو

ءــين الصيــد لتم ــا  تالدتاس تالمواءعــة لنوــائ  الواطــيش ترحــديث الاطــش  تمــا أككــن تلــك، تكــن الم ــا رعميــم الونســي 

سـااد فـي الص ا  الماوتفة لر وفاد  كن اوككانا  المو افر  لدح رتك الص ا    ا  أ انـ  ءتـرية أ  كاديـة، ءحيـث ر

.الوافيف كن كاارر ن ءا  الط   الصاكحة

ا  الط ــ  فضــًتا اــن  ــرتس  رعميــم البنــ  الوحويــة الحي يــة الصديــد  تال ائمــة لووحمــا الضــغ   او ــافية ءســبب ن ءــ

يـف الصاكحة، ليث روطتب ك اج ة ن ءا  الط   الصاكحـة  ـرتس  االسر ـا  ءمسـو ح الوعاكـا كـ  هـنة الكـ اسح تالواف

:ليكن رعثيرار ا الستبية، ترعميم جاهمية الص ا  الحك كية لتحد كن كاارر الوغيرا  المناخية، تتلك كن خر  الوا
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روطتب ك اج ة ن ءـا  الط ـ  الصاكحـة

رضـــافر جميـــ  الص ـــ د تكتـــاس ة جميـــ  

  الص ــا  ال رنيــة تالو  يــ  الصيــد لتم ــا

تالدتاس تالمواءعــــــــة لنوــــــــائ  الواطــــــــيش 

ترحــديث الاطــش  تمــا أككــن تلــك، تكــن 

ـــــين الص ـــــا   ـــــم الونســـــي  ء الم ـــــا رعمي

ــــــا   الماوتفــــــة لر ــــــوفاد  كــــــن اوككان

  المو افر  لـدح رتـك الص ـا   ـ ا  أ انـ

.ءترية أ  كادية

ـــ اي ء ضـــية الوغيـــرا  المناخيـــة لكـــا فتـــا  المصومـــ  كـــن خـــر  النـــدتا  تاواـــر   سفـــ  ال

.تالمناه  الوعتيمية

نسـي  ر ليد الص  د المبنتلة كن الص ا  الحك كية كن خر  ن طة ر اعا ترنية ر    ءالو

.في جمي  المترتاا  العاكتة في هنا المصا 

قـة اتـ  إاداد دسا ا  رف يتية ان الوعثيرا  الناجمة اـن رنفيـن المتـرتاا  ال  كيـة العمر

.المناي تكدح رعثرها ءالوغيرا  المناخية

01

02

03
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فمحال ىمحال  لاحا  ح زارةحالت طتطح الت متنحاال تجن فنحالوزارةحالراي ةحفاحإس نوح   ةحا  ارةحاال ترااتاتن ح ا تصحالو  ةحبتق 

الم للر ىن حلامتلاحالو ل ا حالممنعصلنحفللاحال  للنحفتملنحفت صللقحبلنلت طتطحاال لترااتااح اللتن للن  ح المتنب لنح التقتلتمح إ ارة

احكمنحاتضمخحالو  ةحاقلتمحا متماحفرىاح  ارةحاألزمن ح الكوارثح الال حملخحالم لنعرحاللذيحفلل  حإللىحضلمن البرامجح األ او 

.ارالطوارئحبنلت لتقحماحمركزحالم صومن ح  ىمحالقر/حا تمرارفنحاألىمن حفاح نلنح   ثحلفنحل  اثحمءعرةح الت نملحماحاألزمن 

وداكة، تكـن في إراس سؤيـة ت اس  الواطـيش تالونميـة االقو ـادية ل يـاد  ج ـ د الدتلـة نحـ  رح يـ  ا ـوراريصية الونميـة المسـ

لتتــفافية 2030كنطتــ  الهــدا  الكميــة لتونميــة المســوداكة لتســر  تالعــد  تالم  ســا  ال  يــة تأهــدا  سؤيــة ك ــر 

لداا الحكا الرشيد، ءا  كن الضرتس  ارسـاق ر ج ـا  الدتلـة كـن 2063ت فا   الم  سا ، ت نلك رم ح أجند  إفري يا 

تس تاتيـــم لرعـــ  الدتلـــة الم ـــرية اتـــ  رعميـــم د.  يا ـــا  تإجـــرا ا  رنفينيـــة نحـــ  رح يـــ  رتـــك الهـــدا  تكســـو دفار ا

الـــ  اسا  تالم ـــالي الحك كيـــة تالص ـــا  اوداسيـــة تالادكيـــة، اتـــ  أدا  ك اك ـــا نحـــ  رح يـــ  أهـــداف ا ء ـــ س  أ ثـــر  فـــا   

تالاــاص ءا ــوحداح  ــوة ر ســيما  2018لســنة 1146تفااتيــة، تالــن  نــو  انــم إعــداس سئــي  كصتــ  الــ  سا  ال ــراس سقــا 

اءعـة تالو يـيا، الواطيش اال وراريصي تالسيا ـيا ، المو: رنظيمية جديد  في الص ا  اوداس  لتدتلة الم رية تالوي روضمن

.  المراجعة الداختية، الم اسد البترية، الداا الوتريعي تنظا المعت كا ، تالوح   الرقمي

فـي أ وـ ءر " الواطـيش اال ـوراريصي تالسيا ـا  تالمواءعـة" تقد ءادس  ت اس  الواطـيش تالونميـة االقو ـادية ءمنتـا  تلـد 

عمــا ، واـداد كن صيـة أت فتسـفة إرـرق الدلــة اال ورشـادية لتعمـا ءتـكا ك  سـي، ترــا إاـداد دليـا ا ورشـاد  ل2018

، ليــث رنــات  المتو ــ  ا ــد كناقتــة 2019فــي كــاس  " كاوبــر الوطــ ير الم  ســي" اوداس  تكناقتــوم فــي إرــاس فعاليــا  

ــرا  فــي كصــاال   كصومعيــة ك  ــعة لــ   الــدليا كــ  لفيــف كــن ال ــاديميين، تالم نيــين تشــاغتي ال اــائف المماثتــة تخب

.الونظيا تاوداس ؛ ء د  ال ع   إل  نساة ن ائية

يصية؛ تهــ  دليــا رنظيمــي يســوعرض اورــاس الم  ســي لعمــا اوداس  اال ــورار" دليــا اوداس  اال ــوراريصية"أرت ــ  الــ  اس  

اـاص ء ـا، الم ا  تالمارجا  الرئيسة، الو سـيما  الونظيميـة الفرايـة الااعـة ءـاوداس  اال ـوراريصية، تك شـرا  الدا  ال

اريصية كـ  تهيكا الصداسا  تال دسا  المطت ءة لتعاكتين ءاوداس ، ترنات  دتس  العما تالعرقا  الونسي ية لـدداس  اال ـور 

.ال لدا  الخرح ءال  اس  تالص ا  تا  ال تة تالااسجية

 فتسفة اما اوداس

ة الفــاسق ءــين الم  ســا  الناجحــ

تغيــــــر الناجحـــــــة هــــــ  الواطـــــــيش 

.تالمواءعة ترحسين الدا 

ا الوميم ال يحدح عـدفة ءـ

ـــ د يوطتـــب الواطـــيش الصي

.تالعما الصاد المسومر

ـــاء  تال ـــن  ال ُيو العمـــا ال

  ُي ـــيا ال يوطـــ س تال يــــ د

.إل  نويصة كصدية

اـــــــــد  الواطـــــــــيش هـــــــــ  

.راطيش لعد  النصاح

اوداس  اال ــــــــوراريصية كــــــــن 

كنظ س رطبي ي

ادية رصرءة ت اس  الواطيش تالونمية االقو 

ـــــــــــــد ك ـــــــــــــطف .   خال

جنلكشووووووووو لجنووووووووو جز لنووووووووولزجر ل

جنإلنيووووووووووووووش ل جنإلامشوووووووووووووونل

 لجتقإل اا نل جنمعةيلعةو

جفاجر لجتالإلةجوش شن

لبن   عيد

 ووووووووووووووووووو  ةلجننشاالوووووووووووووووووووال
أكنية  ما  ابد المحسن

االوال   ةلجنإلنيش لجتالإلةجوش  ل جننش

اوشرا  العا فري  العما 

 اكيتيا كحمد فاستق

ش    ةلإاجر لجنمإلابونل جنإلقشو
لنان كحمد ابد هللا

   ةلإاجر لجنمعة عالل جنبةج وودل ج اجذ
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ة ءتعن ا وحداح ر سـيا رنظيمـي لـدداس  اال ـوراريصي2019لسنة 86جا  قراس سئي  الص ا  المر م  لتونظيا تاوداس  سقا 

تاكوــــد . ء لــــدا  الص ــــا  اوداس  لتدتلــــة ككتًتــــا لص ــــ د اوداس  اال ــــوراريصية ءــــ  اس  الواطــــيش تالونميــــة االقو ــــادية

اخو اعــار ا لوتــما تلــد  إداس  المتــرتاا  تالبــراك  تالدا ، تتلــد  إداس  ال كــا  تالكــ اسح تالحــد كــن الماــارر  مــا 

:ءالتكا الوالي

مماثتـة تانطرًقا كن دتس ت اس  الواطيش في ر ـديا الـداا الفنـي فيمـا ياـص كصـاال  امـا اوداس  اال ـوراريصية لت لـدا  ال

رايـــة، فـــي الص ـــا  اوداس  لتدتلـــة الم ـــرية، تإيمان ـــا ءعهميـــة كع ســـة اوداس  اال ـــوراريصية تر ســـيمار ا الونظيميـــة الف

ي تر ثيً ــا لتمــاد  العتميــة، ءــدأ  ت اس  الواطــيش ءمعــداس  تســتة كــن اوعــداسا  الم مــة؛ ء ــد   يــاد  تاــي العــاكتين فــ

.  الص ا  الحك كي ان دتس اوداس  اال وراريصية

صي الواطيش اال وراري
تالسيا ا  01

إداس  المترتاا  
تالدا تالبراك  02

المواءعـــــــــــــــــــــــة
ــــــــــــــــــــــــيا تالو ي 03

ــــــــــــــــــا   إداس  ال ك
تالحد كن الماارر 04

كرالا اوداس  
اال وراريصية
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ـــــ  اس  الواطـــــيش  ـــــي "أاـــــد  اوداس  اال ـــــوراريصية ء ـــــدليا اوجرائ ال

عــد تالــن  يُ . لصميــ  تلــدا  الص ــا  اوداس " لتواطــيش اال ــوراريصي

ص ـا  المرجعية الرئيسة لعما تلدا  الواطيش اال ـوراريصي فـي ال

.اوداس 

ــــدليا كــــن خــــر  خطــــ ا  ءســــيطة تكباشــــر  المرالــــا  ي  ــــي ال

اك ا الماوتفــة لعمتيــة الواطــيش، تالدتا  تالنمــات  الــر   ا ــواد

 يـم خر   ا كرلتـة، ت ـنلك المارجـا  المو قعـة ءاو ـافة إلـ  الور

اتـــ  سءـــش خطـــة الص ـــا  كـــ  ءرنـــاك  الحك كـــة، تالجنـــد  ال رنيـــة 

، تأهـدا  الونميـة المسـوداكة "2030سؤية ك ر "لتونمية المسوداكة 

.الكمية

ـــــ  اس  فـــــي اـــــا   ـــــراك  2022 مـــــا أرت ـــــ  ال دليـــــا امـــــا إداس  الب

تالمتــــرتاا  ليــــنظا امــــا تلــــدا  إداس  المتــــرتاا  تالبــــراك  

تالدا  في الص ا  اوداس ، ليث ي  ي الم ـا  الرئيسـة تالمارجـا 

المو قعــــة ل لــــد  إداس  المتــــرتاا  تالبــــراك  تالدا  تالمرالــــا 

الماوتفة لدتس  اما إداس  المترتاا ، تاوراس المكني المحـدد ل ـا

لـ  ءاو ـافة إ. تالدتا  تالنمات  الر   ا واداك ا خر   ا كرلتة

الور يم اتـ  ل  مـة امتيـة إداس  المتـرتاا  تت ـ  أهـا ك شـرا  

.الدا 

مـا اهوم  تلد  اوداس  اال وراريصية اند ت   كن صية تآليا  الع

ا ــا  ءضــمان الــرءش تاالرســاق اال ــوراريصي ءــين الو ج ــا  تالسي

، ثـا الاطـش (2030ا ـوراريصية الونميـة المسـوداكة )العاكة لتدتلـة 

تق ـــير  المـــدح ( 2022-2018ءرنـــاك  الحك كـــة )كو  ـــطة المـــدح 

ي  ، ءاو ـافة إلـ  الونسـ(خطش تك ا نا  البـراك  تالدا  السـن ية)

ة ءـين كن صيــا  تأدتا  اوداس  اال ـوراريصية كــن ج ـة، تر جــم الدتلــ

ـــــــا إلـــــــ  كســـــــو ح  نحـــــــ  خطـــــــش تك ا نـــــــا  البـــــــراك  تالدا ، نمتلً

ــــ  كســــو ح  المتــــرتاا  تالنتــــطة تإداس  الدا  الم  ســــي ات

.تلدا  الص ا  اوداس  لتدتلة

ــــددا ــــة ل س  سااــــ  اوداس  اال ــــوراريصية فتســــفة العناعــــر الموكاكت

اال ــــوراريصية كــــن ليــــث اــــد  الو قــــف انــــد امتيــــا  الواطــــيش 

ك ا نــــا  البــــراك )اال ــــوراريصي، ءــــا تسءط ــــا ءــــالواطيش المــــالي 

تت   كن صية اتمية تامتية وداس  البراك  تالمتـرتاا ( تالدا 

تت ـــ  آليـــا  المواءعـــة تالو يـــيا تيوكاكـــا تلـــك كـــ  أدتا  سعـــد 

.ترحتيا إداس  الماارر لو  ال ر ا إل  كرلتة ال كا  تالك اسح

اوراس تانو الًا كن كرلتة الدليا 

الونظيمي إل  اوجرا ا  العمتية
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   مــا  اهومـــ  ءاورــاس المنط ـــي تاوداس  اال ــوراريصية  فـــي رنســي  الص ـــ د ءــين الـــ  اسا  تالص ـــا

تســا الواءعــة ل ــا  فــي نســ  ا ــوراريصي كوــراءش يح ــ  الغايــا ، تاالهومــا   ــنلك، ءم ــف فا  رس

سا ء ـا إلـ  الكمية تاال وراريصية ال رنية تالوست/ الهدا  تالغايا  الااعة ءالونمية المسوداكة 

كســـ تليا  لعـــغر ال لـــدا  الونظيميـــة ءمـــا يحـــ   رتـــك الغايـــا  إلـــ  أنتـــطة تكتـــرتاا  قاءتـــة

و ح الص ــة لتوح يــ ، تفــي التــكا الوــالي رمثيــا لوستســا ال عــ   لت ــد  اال ــوراريصي اتــ  كســ

.كاكاتالرءش ءين تلك تءين البراك  تالمترتاا  تالعمتيا  الونفينية في اوراس المنط ي المو

كاتا ن د أن نك ن

امتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

أنتطة / كترتاا  

ءراك  فراية

ءراك  سئيسة

هد  ا وراريصي

س الـــــة

سؤيـــــــــة

المارجا  
(outputs)

النوائــــــــــــــــــــ  
(outcomes)

 تســـتة اوجـــرا ا  الم ديـــة 
لت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

ـــــــــــر  األ لللللللللل ا ح(: Impact)الثـــ
قنحاال لللترااتاتنحلصاللللنحالمتلللل
نحمللاحل لل ا حال  لللنحاال للترااتات

ل للللل ا حالت متلللللنحالمللللللت امنح)
2030األممتللللللللنح ر فللللللللنحمجللللللللرح

 برسللللنمجح2063 لج لللل ةحلفرفقتللللنح
(الاكومن

مءشرا حاأل او

كــــــا هــــــ   ــــــبب 
تج د الم  سة

كــا الــن  يصــب 
ماتينا رح ي 

د نوائ  كحدد  رساا
ات  رح ي  الهدا 

اال وراريصية

خطـــــــــــــــــــ ا  
رنفينيــــــــــــــــــــة 
ــــــــــــــــــــ   لوح ي
البـــــــــــــــــــــراك  

الرئيسة
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: ءعن الوحديا  رومثا فيتاجم إررق تكع سة اوداس  اال وراريصية

هيا جن ح كفاهيا اال وراريصية، تالواطيش، تإداس  الماارر لـدح الـبعن نحـ  إرـاس المفـا

.  يــةتالسيا ــا  العاكــة تالوحــ ال  الكبــرح كــ  اولصــا  اــن النــمت  إلــ  الوفاعــيا العمت

.  أيًضا هناك افو اد الراءش ءين السيا ا  العاكة ترفاعيا العما الونفين 

ة ت ع  رغيير  ان الءد كن ك اج ة المعواد تالم ستح كن كيا تلدا  الص ـا  اوداس  لتدتلـ

النتــطة لتعمــا ءنــا  اتــ  الابــر  الســاء ة تالور يــم اتــ -خاعــة المســو يا  الونفينيــة–

( الم ا نـا )الي كية الوي أعبح  ر دح ء  س  دتسية سترينيـة، تاال وفـا  ءـالواطيش المـالي

(.اقفتا  الدخا أت اونف)لنم كح س ر فير الم اسد تالدا ، تأن يوا تلك ءنا  ات  الء اج 

ــــا ــــا  امت ــــا رســــوغرق تقًو ــــبعن أن ك ــــا  اوداس  اال ــــوراريصية تكوطتب ــــدت لت تقــــد يب

تإجـــرا ا  اديـــد  تكنف ـــتة اـــن أدا  ك ـــا  العمـــا الي كيـــة، فكعن ـــا ج ـــد تكوطتبـــا  

إ ـــــافية، ءاو ـــــافة إلـــــ  رـــــداخا ك ـــــا  تاخو اعـــــا  تلـــــد  اوداس  اال ـــــوراريصية كـــــ  

ر ســيما  رنظيميــة أخــرح قائمــة، فكــان الءــد كــن العمــا كــن خــر  ءــراك  ردسيبيــة تتس 

ـــراك   ـــ  رعميـــ  ف ـــا تكماس ـــة ك ـــا  العمـــا كـــن راطـــيش ت إداس  لتب ـــد  ات امـــا ادي

راريصية كـا تكواءعة تر ليد ررق الو اعا ءين الرابـين الرئيسـين فـي امتيـة اوداس  اال ـو

  ءـــين قيـــادا  ترنفيـــنيين تكـــاليين تغيـــرها، تت ـــ  آليـــا  روكاكـــا ء ـــا رتـــك الم ـــا  كـــ

كســاسا  تإجــرا ا  العمــا ءتــكا ربيعــي ت ــت ، تر  ــيي العائــد اويصــاءي تال يمــة

.المضافة الكبير  لوتك الم ا 

  تات  الرغا كن الوحديا  الساء ة، فمنم  ان  هناك ءعن الع اكـا المسـااد

:تالداامة لوفعيا اوداس  اال وراريصية، تكن ا ات   بيا المثا 

ي اهوما  الحك كة ءالوح   نح  خطش تك ا نة البراك  تالدا  تالن   ان ااكر كسـاادا فـ

.تأدتارمرفعيا ث افة إداس  الدا  الحك كي، تكن ثا لفم االهوما  ءالواطيش اال وراريصي

مكـن أيًضا رر يم ال يـاد  السيا ـية اتـ  الدا  تاونصـا  تت ـ   يا ـا  ااكـة رمـ ح ال ي

ر فـي الوصاتج كع ا أت رح ي  ا كن خر  أ اليب العما الو تيدية، تهـنا كمـا لـم أءتـ  الثـ

ًسا كـن ت   الو جم العا  لتعاكتين نح  كسو يا  أات  كن الدا  تأدتا  تآليـا  أ ثـر رطـ 

.ال اليب المعواد 

ا   ما أن ل    العديد كن العناعـر التـاءة ت ـ ادس اوداس  ال  ـط  كـن العـاكتين ءالص ـ

اهيا اوداس  لتدتلة ات  دسجا  جاكعية اتيا تءـراك  ردسيبيـة كو دكـة؛ رعر ـ ا خرل ـا لمفـ

ــان اتــ ــك قــد اقو ــر فــي كعظــا اللي ــة، تإن  ــان تل   اوداس  اال ــوراريصية تاوداس  الحديث

.  الدسا ة النظرية دتن كماس ة أت رطبي  رتك المفاهيا

تأخيـــًرا، فـــمن إرـــرق الدتلـــة لصـــائم  ك ـــر لتوميـــم الحكـــ كي تالوـــي رضـــ   ـــمن كعاييرهـــا

يصية تفــي ال تـــب كنـــم رطبيــ  آليـــا  اوداس  اال ـــورار" إداس  الدا  الم  ســـي"ال ا ــية 

تــ  أهميــة لوح يـ  الرؤيــة المســو بتية لتدتلــة،  ــان ااكًتــا كحفــًما ء ــ   تكســتًطا لتضــ   ا

ال ــــاليب العتميــــة تل  مــــة إداس  الدا  الم  ســــي، ت ــــرتس  ا وتــــرا  المســــو با

.تالواطيش تاواداد لم
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يُعـــــد كـــــا ر ـــــد  تعـــــًفا لـــــدتس تك ـــــا  اوداس  

ــــة وس ــــا ــــاسا  العمتي   اال ــــوراريصية تاالاوب

، داائا هنة الث افة في العما تالدا  الحك كي

تكـ  أهميــة ترتــعب كـا رمــ  كناقتــوم، فــمن 

 ــــا تلــــك يمثــــا إرــــاس العمــــا تلــــي  آليارــــم 

عن فت  افور نا أننـا ءـدأنا الم ـا  ءـب. تأدتارم

اال ـــوف اكا  اـــن اوداس  اال ـــوراريصية كثـــا

لماتا؟ تكاتا؟ ت يف؟ تكو ؟ تكن؟

ا، فرءما نك ن قد أجبنـا اتـ   ـ الي لمـاتا تكـات

الــــخ .... أكــــا الكيفيــــة تالمســــ تليا  تالدتا 

.فت نا لديث آخر
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عا  ال  ل وااعنلجننشاالواللجنوا ون،لوغيو ل25خبة لوة  لعة ل

.لنجنو  وو ل وونلجنقضووا الجنإلامل وونل وو ل  ووةل جنمايقوونلجنوةبشوو

ةشوونلحا ووةنلعةوو لارجوونلاكإلوولرجةلجن ةنوو نل وو لجتقإل وواا،ل وونلك

ة ل ووازللب وواز.لجتقإل وواال جنوةوولملجننشاالووشنلب ا ووونلجنقووا ة 

.لها  ضوو لجنب وولللجنإليبشقشووونل وونلجن ا ووونل  نوووجن ا ووة 

.ر  ن  هالجنو   ل نلجفالها اللجنب ثشنلجنمٌ  منلجنماعل

م، المـــــدير الونفيـــــن  لتمر ـــــ
تسئـــــــي  اوداس  المر ميـــــــة 
لمحـــــــــــــــ س المعت كـــــــــــــــا  

.تالبيانا 

رشا مصطفى عوض. د

ائيــة، إن عــن  المســو با الم نــي يبــدأ كــن المرلتــة االءود

 مـــا أن كســـاس رضـــيي  الفصـــ   ءـــين كارجـــا  العمتيـــة 

. لةالوعتيمية تالطتب في   ق العما يبدأ كنن الطف

مبداـة لت" البعـد اآلخـر"يرتقني دتًكا رعكا الفيتا الكريكي 

  ، ته  فيتا دساكـي سيا ـي، رـا ار ـم اتـ"ء ل ك اندسا "

 ردية هـنا الفـيتا ك وبسـة. 2009التاشة الفضية اا  

ــاج  ــة: البعــد اآلخــر"كــن  و ــن  يــرت  ق ــة" رطــ س التعب ال

" كايكــا أتهيــر"عــع د الاــب هصــ    ــر  ال ــد  الكريكيــة 

(Michael O’Hare )- الــــن  جســــد شا ــــيوم الُممثــــا

".  آستن  ينو ن"

ايا  الن   ان يُت ب دتًكا فـي ءـد-" كايكا أتهير"ل د تاجم 

( Big Mich" )ءـي  كايـك"ليارم سغًما انـم  مـا يـرت  الفـيتا 

ا كـــن  ثيـــرً –لضـــااكة رك ينـــم الصســـد  " كايـــك الكبيـــر"أت 

د  اـا   ـن ا  اديـ. ال دكا  تالوحديا  كنن رف لوـم

ن شـــريًدا ءـــر كـــعتح، ال يعتـــا شـــيًتا اـــن إخ رـــم، يون ـــا كـــ

كـا ككان آلخر ءحًثا اما يسد ج اـم أت يُظتـا ن كوـم دتن أ

 ــــاادة شــــاص كــــا ءــــعن ألح ــــم . فــــي كســــو با قــــاد 

ءمدس ــــة اءنــــم، تر  ــــش فــــي تلــــك لــــدح ألــــد المــــدسءين 

ة، ءعـد الريا يين ءالمدس ة، لم اسرم فـي لعبـة  ـر  السـت

ــ ــ  فري ــم الريا ــي  ــ   يعين ــعن انضــماكم إل م إقنااــم ء

.  ات  رح ي  انو اسا  كسو بتية اديد 

ن لتمدس ــة، ءــا تانو ــا ليســك" أتهيــر"تءالفعــا، انضــا 

لـي آن "لفـ  تلـك انوبـاة السـيد  . إلدح عاالر ا الريا ية

ــي رنومــي ل–فــي الفــيتا ء لــ ك ــاندسا –" رــ هي  ــر  الو

لـك ءمـا فـي ت–غنية، فعطف  اتيم، تر ل  جمي  ش تنم 

ا ءعـد فوـر  كـن-رعتيمم  انو الـم لو  ربنوم أ ـرر ا س ـميا

.لتعيش في ءيو ا

ــــــــــــــرالُبعـــــــــــــد  اآلخــ
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دائمًاااااب ينأغااااي أا ي ااااوا مااااا 
1.نراه نتيجة لما هو غير مرئي

" بعــد اآلخــرال"سغـا إنســانية رتــك الســردية، فمن ــا ليســ  الُمحــرك اال ــوثنائي فــي ق ــونا اليــ  ؛ ليــث إن كــا يتــغتنا اآلن هــ  

أتساق انــدكا  انــ  ربحــث فــي كتفــم المدس ــي اــن أيــة" رــ هي"ءــين ريار ــا، تا وتــفوم الســيد  " أتهيــر"الــن  رحمتــم ق ــة 

ــم ــ  ربني ــائ  . س ــمية رســاادها ات ــ  نو ــر  ات ــة"ل ــد اُث ــيا الكفــا   الم ني الااعــة ( (Career Aptitude Assessment" ر ي

.  ن؛ ليث رتوم  كداس  ال الية الكريكية ءمجرا  هنا الو ييا لوركين ال ف الدسا ي الثاك"كايكا أتهير"ءال بي 

ــة لتغايــة فــي كعظم ــا  ــا لمتفــم الدسا ــي، أا ــر  الو ييمــا  دسجــا  كودني ــوعتا )تفً  ــا ال ــدس  اتــ  ال ، تالعرقــا  %5كثًت

% 98جـة رمثَّـا فـي ل ـ لم اتـ  دس -ءالكاكـا " أتهيـر" ان كح س رحـ ُّ  ليـا  –إال أن ا فصر  أكًرا كثيًرا لرهوما  %(. 3المكانية 

الوــي يُمكــن رعريف ــا اتــ  أن ــا دتافــ  ربيعيــة رُعــم  الــ اي الــداختي ،(Protective Instincts" )الغرائــم ال قائيــة"فــي قيــا  

.ة لرؤيا العينلدنسان، ليك ن كوي ًظا تكدسً ا لمكاكن الاطر تالو ديدا  المحومتة، فيوحرك رت ائًيا لدسئ ا، ءسراة خارف

، "ايكـا أتهيـرك"لــ خطة الوعهيا الم ني " ر هي"رع يًسا ات  رتك الم اس  الطبيعية تالفن  الوي يموا  ء ا، ت ع  السيد  

ا، أال تهــ ــا ا ــوراريصيا   أن يً ــبي ءــا تأ ــح  ربحــث اــن لتــ   امتيــة ل ــ ا إككانارــم الدسا ــية الخــرح لُوســاند هــدًفا ك نيا

 ائم تءالفعــا، رح ــ  لــم تلــك ءرعــيد  بيــر كــن التــ ر  تالصــ. ا ــًما  ــارًعا فــي اــالا سيا ــة  ــر  ال ــد  الكريكيــة" أتهيــر"

.  تالوكريما 

1What is seen must always be the outcome of much that is unseen.

 Hélène Adeline)هيتين أديتين جيرءر "

Guerber)،ب، ُك لفة أكريكية لتعديد كن الكو

("1929–1859)ااش  خر  الفور  
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عن  المسو با الم ني يبدأ كن المرلتة االءودائية

من رتــك الم نيــة، فــ" كايكــا أتهيــر"فــي ال ــف الدسا ــي الثــاكن ُكت ًمــا لمســير  نصالــا  " الغرائــم ال قائيــة"كثتمـا  ــان ر يــيا 

ــا فــي أن -ءــا تقبت ــا –الح ي ــة ر ــي  لنــا ءعــًدا آخــر اللوياجــا  الــنش  خــر  رتــك المرلتــة العمريــة  لمســو با عــن  ايومثَّ

د ، تالوـي الكـر الـن  يدامـم نوـائ  دسا ـا  تءحـ ح رطبي يـة اـ. الم ني يبدأ فـي المرلتـة االءودائيـة كـن الوعتـيا ال ا ـي

اسا  الكفـا   اخوبـ/ قيا ـا "خت   إل  أهمية البد  في راطيش المساس الم ني في كرالا امرية ُكبكر ، ا وناًدا إل  نوائ  

".  الم نية

" تآخــرتنهــ   يفــين "قــا  ،((Applied Psychology" اتــا الــنف  الوطبي ــي"ففــي دسا ــة لديثــة نُتــر  كــ خًرا فــي كصتــة 

(Kevin Hoff et al., 2022)ـا ءالنوـائ  ءو دير رعثير االهوماكا  الم نية لتنش  الُم ا ة خر  كرلتة الوعتيا الثان  ، تارقو 

ماس ليار ا العمتية
ِ
ا ءعد دخ ل ا في غ التلـ  )ين هنـا، ااومـد البـالث ن اتـ  اينوـين كـن المتـاس . الم نية الموح  ة تاقعيا

:ااًكا؛ ليث12ل يا  ر ج ار ا تنوائص ا الم نية ابر فور   كنية كدر ا ( فرًدا1290فرًدا، تالثانية 485اددها 

ة العمـا الوـي رعكـ  رفضـير  الفـراد ءتـعن  ـما  أنتـط–" االهوماكـا  الم نيـة"ا وند  الدسا ة في رعريف ـا لــ ▪

 Holland’s Theory of Vocational Personalities and)" ه الند لتتا ـيا  الم نيـة تءيتـا  العمـا"إل  نظرية –تءيتوم 

Work Environments)  ؛ ليــث رــا الومييــم ءــين  ــوة اهوماكــا  ك نيــة، رُعــر  كصومعــة ءمســم  1997الوــي ررل ــا اــا

(RIASEC )- تهـــي-( 1)رعبيـــًرا اـــن اللـــر  التلـــ  ءاونصتيميـــة لكـــا اهومـــا  كن ـــا، اتـــ  النحـــ  الم  ـــي ءالصـــدت  سقـــا :

.  االهوماكا  ال اقعية، تاال و  ائية، تالفنية، تاالجومااية، تالريادية، تأخيًرا االهوماكا  الو تيدية

المســو ح الــ ايفي، تالمكانــة الم نيــة، تكســو ح الــدخا، تالر ــا اــن: ، هــي"نوــائ  ك نيــة"س ــم  الدسا ــة اتــ  خمــ  ▪

.الم نة الوي ينومي إلي ا الفرد، تالر ا ان ال ايفة الوي يعما ء ا

قاد تُغيرار لث ثاة أماوج هوهرياة  لاى ا قا ب" بعاد خخار"في ضوء تلك السردية القصصية الواقعيةب يُم ان اتاتص   
".ماي   أوهير"حياتنا المهنية والشصصيةب ب  ومسيرة أوطاننا مثلما تغيَّرت حياة السيد 

CESAIR

Conventional 

interests

Enterprising 

interests
Social Interests

Artistic 

Interests

Investigative 

interests

Realistic 

Interests

االهوماكا  

الو تيدية

االهوماكا  

الريادية

االهوماكا  

االجومااية

االهوماكا  

الفنية

االهوماكا  

اال و  ائية

االهوماكا  

ال اقعية

العما في 

أنتطة ُكنظمة،

رر م في ال ا 

ات  الوفاعيا

إقنار اآلخرين، 

تال ياد  

تالوفاتض 

ترحما الماارر

كسااد  النا  

تالعما ك  

اآلخرين

، الفن ن الصميتة

تالمسرح 

تالم  ي  

العت   

تالريا يا ، تلا

المتكر 

العما اليدت ، 

تالعما في 

ال  ا  الطت ، 

تك  اآلال 

جدت  

"ه الند لتتا يا  الم نية تءيتا  العما"ر نيف االهوماكا  الم نية تفً ا لنظرية 

1

Source: Hoff, Kevin A., Chu Chu, Sif Einarsdóttir, Daniel A. Briley, Alexis Hanna, and James Rounds. "Adolescent vocational interests predict 
early career success: Two 12‐year longitudinal studies" Applied Psychology 71, no. 1 (2022): 49-75.
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؛ ر داامـة لهميـة الواطـيش الم نـي خـر  المرالـا الدسا ـية الُمبكـجـا   " تآخـرتنه  "الرف  لرنوباة أن نوائ  دسا ة 

:ليث

أ ثـر -ااًكـا 12ءعـد كضـي -كـ  ك نـو ا الفعتيـة ( خر  كرلتـة الدسا ـة) ان النش  النين ر اف   اهوماكار ا الم نية ▪

.سً ا ان ال ايفة الوي يعمت ن ء ا

 فـي رح يـ  نوـائ  ك نيـة كُ ▪
ر
  بيـر

ر
ر ـية، خاعـة ء فة ااكة، أ  ا رحديد االهوماكا  الم نية خر  المرلتـة الثان يـة ءـدتس

.تأن رتك االهوماكا  لا رت د رغّيرا  ج هرية ابر السنين

 ح المســـو)خـــر  كرلتـــة الثان يـــة، رنبـــع الـــنش  تتت االهوماكـــا  الم نيـــة ال ا ـــحة ءوح يـــ  نوـــائ  ك نيـــة ك  ـــ اية ▪

 ــ ا تءالفعــا، شــ د  ليــار ا العمتيــة رح يــ  رتــك النوــائ ؛ ليــث أ(. الــ ايفي، تالمكانــة الم نيــة، تكســو ح الــدخا

ــد اهوماكــار ا الم نيــة الُمبكــر  فــي رتــكيا خيــاسار ا الوعتيميــة تال ايفيــة، كــا أاــان ا اتــ  إنصــا  رم لــار  ا رحدي

.الم نية

ــما  كبكــًرا جــًدا ال ــوطرر سأ  الطتبــة لــ   كســو بت ا الم نــي، فــمن ــعن ال قــ  ال ي ــرا  ار ــالًا، تسغــا ااو ــاد الــبعن ء خب

يتيرتن إل  أهمية إجرا  رتـك الو ييمـا  فـي تقـ  كبكـر خـر  (  (Peterson"ءيوير  ن"في شر ة " اخوباسا  الو ييا الم ني"

 اد الوعتيميـة المدس ة الثان ية؛ ءحيث يكـ ن الطالـب قـادًسا اتـ  الواطـيش لتكتيـة الوـي يرغـب فـي االلوحـاق ء ـا، تربيعـة المـ

نضــا  لجت ــا  ــا تلــك يُ لــد لديــم ث ــة داختيــة ء دسرــم اتــ  رح يــ  نوــائ  ك نيــة ُكصميــة، رســوح  ال. الوــي يحوــا  إلــ  دسا ــو ا

.تالمثاءر  لبت غ ا

د لثيثــة تلوــ  يوســن  تلــك، ال يو قــف الكــر ف ــش اتــ  إجــرا  كثــا رتــك الو ييمــا  الم نيــة، تلكــن ينبغــي أن يســب  ا ج ــ 

، لونمية االهوماكـا  الم نيـة لـدح الرفـا  تالـنش ، لمـا ل ـا كـن أثـر ءـال  فـي ا وتـا  تار ـا، ر جيـم كسـاسها الم نـي

اهوماكــار ا كــن ءـين الدتا  الوـي يُمكـن اال ـوعانة ء ــا لو  ـي  كـداسك الرفـا  ءتـعن. ترح يـ  نوـائ  ك نيـة ا ـوثنائية

ثـر الن  يُاارب الرفا  فـي المرلتـة االءودائيـة، تالـن  يُسـتش الضـ   اتـ  أ ،(Kuder Galaxy" )  دسكصر  "الم نية، رطبي  

.  ك نة120كن 

تل  حلللذله حفللل.حلللتسحمللخحاللللنبقحأل اسللهحلاحفُ كللرحالط لللحفللاحالو ت للنحالتللاحفاصللمحبلللن

عصبلللنحالجلللصحال لللنمسحاالبتللل ايارح(حKuder Galaxy"ح)كلللو ِرمالللرةح"التطبتلللقحا لكتر سلللاح

ك ن حااان ن حلتم المحفرثنحالت كترحفاحملتقبصلمحلع نوحالص ب حبنىتبنرهحسمنمًنحال ت

فلللتل  حعصبللنحالجللصح.حمل للن120األع للن حبنل لللبنحلصملللخحالم تص للن حالتللاحازفلل حىصللىح

.ال نمسحاالبت ايا حبن ت  اعحاق تنحا نىصتنح نيمنحىصىحالص ب

Source: Kuder, A powerful yet playful elementary career exploration system, accessed January 21, 2022, 
https://www.kuder.com/solutions/kuder-career-planning-system/galaxy/
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سر ييمــا  "ار ــالًا، هنــاك اخوبــاسا  أخــرح كثــا 
ِ
الوــي رصعــا ،((Kuder Assessments"  ــ د

. لـمالطالب ي ف ك اسارم تاهوماكارـم، كـا يسـاادة اتـ  رحديـد المسـاس الـ ايفي المثـالي

 علـــد ( (Myers-Briggs Type Indicator, MBTI" ءريصـــمك شـــر نـــ ر كـــاير  " ـــنلك، يـــعري 

االخوبــــاسا  ال ثــــر قــــ   تا ــــواداًكا فــــي المــــداس  الثان يــــة؛ ليــــث يعومــــد اتــــ  اخوبــــاس 

تس سئيسـة، الست  يا  الوي يس ا ُكرلظو ا؛ لوحديد ن ايـة التا ـية تفً ـا لسءعـة كحـا

ـــا فـــي ـــر ك: رومثَّ ـــا الحـــد ، تالوفكي ـــا االنفوـــاح ك اءـــا االنطـــ ا ، تاال وتـــعاس ك اء  اء

(.2)اولسا ، تأخيًرا الُحكا ك اءا اودساك، ات  النح  الم  ي ءالصدت  سقا 

Extroversion 

vs

Introversion.

االس تنحح

مقنبل

االسطواو

األفرا حلتا ف حمنحإذاحكناحالطنلبحفُ ضِّلحالت نىلحما

ماحى  حفاحبتئنحم  تانحلعحلسهحفرانححلكىرحفاحالت نمل

.ما   حمخحاألفرا ح فاحبتئن حاىتن حىصتلن

Sensing

vs

Intuition.

اال ت  نرح

مقنبل

الا س

 ح واوحكت تنحا تت ن حال ر حلصم صومن ح ا لتر ن

.كناحذلهحمخح ص حالاواسحل حىخحعرفقحالا س

Thinking

vs

Feeling.

الت كترح

مقنبل

ا  لنس

قحمنحإذاحكناحال  صحفت ذح رارااهحبن ت  اعحالم ط

.لعحال واعص

Judging

vs

Perceiving.

الاكمح

مقنبل

ا  راك

 تحاللتكلحالم ضلحفاحالت نملحماحال نلم ح واوحك

.تنرا ارف حلاحاقررحاألشتنوحل حاكواحم  تاًنحىصىحال 

جدت  

كحاتس ال يا  الرئيسة: ءريصمك شر ن ر كاير  

2

ن  ، هنا، تقد يك ن كن المنا ب ا د اخوباسا  الكفا   الم نية لتطتبة اتـ  أ ـا   ـ

ــر اهوماكــا  الطــرج تك ــاسار ا ءمــرتس ال قــ  ة  مــا ربــدت أهميــ. لت قــ   اتــ  نمــش رغيُّ

الوبــــاين ءــــين/ ا و  ــــا ا  سأ  ءعديــــة، لت قــــ   اتــــ  كــــدح الو ــــاسج/ رنفيــــن كســــ ح

.الطم لا  الم نية تال اق  الم ني الفعتي

Source: Todd VanDuzer, "Top 11 Career Aptitude Tests for High School Students.", Student Tutor, 
https://student-tutor.com/blog/top-career-tests-for-high-school-students/#1_Myers
Briggs_Type_Indicator_MBTI_Career_Aptitude _Test, (Accessed: January 22, 2022).

 ,Myers-Briggs Type Indicator)" ءريصـمك شر ن ر كـاير  "يعري 

MBTI) ــر قــ   تا ــواداًكا فــي المــداس ــاسا  ال ث  علــد االخوب

.الثان ية لوحديد ن اية التا ية
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رضيي  الفص   ءين الاريصين تال اائف يبدأ كنن الطف لة

ءعدائـم ،  نصد أنم الوح  ءالمدس ة ءو عية كن كدسج سيا ي يعمـا ء ـا، ءعـد أن انب ـر"كايكا أتهر"اندكا نع د ل  ة 

ن أفضـا ال شـك أن تلـك الوحـ ُّ  فـي كسـاسة الم نـي  ـا. ثا تجـدناة يحوـر  ءبرااـة  ـر  ال ـد  الكريكيـة. في  ر  الستة

ــن. ا ــوثماس لغرائــمة ال قائيــة تءنيانــم الصســد  ش  ال لــنلك، يُمكــن ال ــ   ءــمن الحضــ س الــ ااي لتلــي الكــر فــي ليــا  ال

.ثر إشراًقايُس ا ف ش في ا وتا  اهوماكار ا الم نية، تلكنم يسااد أيًضا ات  رتكيت ا لضمان نوائ  ك نية أ 

ــا فــي إككانيــة رضــيي  الفصــ   ءــين جــانب"ءعــد آخــر"لــ  رعكتنــا هــنا الم قــف جيــًدا،  ــنصد أننــا اتــ  أاوــاج  ي العــرض ؛ يومثَّ

ا كـن ج ـة، تالطتب في   ق العما في كرالا امرية ُكبكر ؛ كن خر  رع ي  ر اف  ءين الوطتعا  الم نية لرفالن

ي الـن  إلـ  نوـائ  المسـاالسركـانلتوـدليا اتـ  الهميـة الص هريـة لـنلك الطـرح، يُمكـن . تك ن المسو با كن ج ة أخـرح

ءالوعـاتن كـ  ،(Drawing the Future)"س ـا المسـو با"، تلمـا انـ ان 2018اـا  " المنوـدح االقو ـاد  العـالمي"أجـراة 

إداس  الوعتـيا تك ـاسا  الوعتـيا فـي كنظمـة "ت،(University College London, UCL)" جاكعـة  تيـة لنـدن" ـا كـن كع ـد 

The)" الصمعية ال رنية لمـدسا  المـداس "، ت(OECD Education and Skills of Education)"الوعاتن االقو اد  تالونمية

National Association of Head Teachers).

، ابـر اـد  ( ـنة11–7)ألف رفا في المداس  االءودائيـة فـي الفتـة العمريـة 20را رنفين تلك المسي ءمتاس ة أ ثر كن 

كــن دت  كن ـا ا ــوراليا، تال ــين، تست ــيا، ت  يسـرا، تأتغنــدا، ت اكبيــا، تستكانيــا، تإندتنيسـيا؛ ليــث رتــب المدس ــ ن

 ال ا  ـنلك، رـا  ـ. الرفا  المتاس ين س ا ع س  لتم نة الوي يوطتع ن لتعما ء ـا انـدكا ي ـت ا إلـ   ـن العمـا

ين تفـي لـا  اـد  كعرفوـم ءـع  شـاص يمو ن ـا،  ـان يوعـ. اما إتا  ان ا يعرف ن شاً ا يعمـا ءالم نـة الوـي اخواستهـا

.  ات  الرفا  ت ر ك دس كعرفو ا ء ا
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:ختص هنا المسي إل  ادد كن النوائ  غاية في الهمية؛ في ك دكو ا اآلري

بي ربيبــة أسيـد أن أعــ"، كثًتــا ركـرس  إجاءــة (الو تيديــة)روسـا آكــا  تألـر  الرفــا  ءتــعن كسـو بت ا الم نــي ءالنمطيـة ▪

".  لو  أرمكن كن كسااد  الرفا  المر   في البتدان الف ير 

.  تج د لالة كن اد  الو اف  الكبير ءين رطتعا  الرفا  الم نية كن ج ة، تكوطتبا    ق العما كن ج ة أخرح▪

ف ـش كـن الرفـا  الُمتـاس ين فـي المسـي % 1افو اد الرفـا  لنمـات  يُحوـنح ء ـا كـن اـالا العمـا؛ ليـث ت ـر أقـا كـن ▪

.أن ا الو  ا في المدس ة ءعشااص يعوبرتن ا قدت  ل ا

صـة رتـك كا يثير ال ت  أن رتك النوائ  ليس  ءصديـد ؛   ن ـا جـا   ُك اسءـة لدسا ـا  اـد  أخـرح، كـا يعكـ  ق ـ ًسا فـي كعال

اتــ  الوطتعــا  الم نيــة ل ــغاس البريطــانيين رــعري: ال ي جــد شــي  كتــورك"كثــا  اتــ  تلــك دسا ــة . الظــاهر  ُكموــد  الثــر

ــــب المو قــــ  فــــي  ــــ ق العمــــا  ــــة"، ال ــــادس  اــــن "2020–2010ن ــــين الطت كف  ــــية الو ايــــف تالم ــــاسا  البريطاني

(UK Commission for Employment and Skills, UKCES)  2013في كاس  .

تـباج فـي لاتل  رتك الدسا ة اوجاءة ان رساؤ  سئي ، لت ق   ات  كا إتا  ان هناك أ  ر اف  ءين الوطتعـا  الم نيـة لت

فـي  ـ ق العمـا ( 2020–2010)تالمسو بتي خـر  الفوـر  2009، تر ديرا  الطتب الحالي اا  (ااًكا18–13)الفتة العمرية 

كـن الوركيـن ك ومـ ن ءمماس ـة  ـبعة كصـاال  % 42ت ما يظ ر لنا ان ان الدسا ة، ف د خت ـ  النوـائ  إلـ  أن . البريطاني

تالتـررة الفنـ ن الدائيـة، تالريا ـا  االلورافيـة، تالوـدسي ، تالعتـ   البيطريـة، تال ـان ن،: ك نية شـديد  الونـاف ، تهـي

وكـ ين تءاو افة إل  تلك،  تف  الدسا ة ان تج د رناقضا  لاد  ءين الوطتعـا  الم نيـة لتـنش  كـن ج ـة، تال. تالطب

، أا ـر  الدسا ـة تجـ د رفاترـا  أ ثـر لـد  ءـين الوطتعـا  (1)الفعتي لس ق العما كن ج ة أخرح،  ما ي  ي التكا سقا 

–2010)ء ــا خــر  اتــر  ــن ا  الل ــة اتــ  رنفيــن الدسا ــة فــي الفوــر  الُمونبــعالم نيــة لتــنش ، تالوياجــا   ــ ق العمــا 

2020 .)

التكا 

فً ا الو  ي  النسبي لتوفضير  الم نية لطتبة ال ف الساء  االءودائي في ك اءا ر  ي  ق   العما ت: الممتكة الموحد 
(2009)لت طار االقو اد  

1

Source: Mann, Anthony, et al., "Nothing in Common: The Career Aspirations of Young Britons Mapped Against Projected Labour Market 
Demand (2010 – 2020).", UK Commission for Employment and Skills, Occasional Taskforce Research Paper, No. 2, March, 2013.
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ــًرا جــًدا كــن  ــ  أن اــدًدا  بي تهكــنا، يُمكــن ال قــ   ات

عين النش  ال يدس  ن أن ار ال اائف الصديد  الوي يو

ا  أندسي"الكر الن  ي  دة السيد . اتي ا الوعها ل ا

كـــدير الوعتـــيا تالم ـــاسا  فـــي كنظمـــة –" شريتـــر

ــم فــ ــة، انــدكا ي  ــد أن ي الوعــاتن االقو ــاد  تالونمي

ـــة ـــرربش الوطتعـــا  الم ني ـــد كـــن البتـــدان، ال ر العدي

 ق لتتــباج ءتــكا كومايــد ءالطتــب الفعتــي فــي  ــ

.العما

ن رع يًســا اتـــ  تلـــك، ر ـــبي الحاجـــة كا ــة إلـــ  ربنـــي لمكـــة كـــ

ار ردخر  السيا ة العاكة، ءمتـاس ة ال ـر  تالمدس ـة تقطـ

ة ءـين الاما  تاوار ، لتعما اتـ  رضـيي  الفصـ   المسـو بتي

ــــة  ــــة الوعتيمي ، (العــــرض فــــي  ــــ ق العمــــا)كارجــــا  العمتي

ــنين يُمثتــ ن جانــب الطتــب الكــر. تالوياجــا  أعــحاج العمــا ال

خفـن الن  يس ا ي يًنا في إنصا  الوطتعا  الم نية لتـنش ، ت

اليــة اونفــاق اتــ  الوعتــيا ت الــوعتا ُكعــدال  البطالــة، ترعميــم فعَّ

تالوـــدسيب؛ كـــا يســـ ا فـــي إنصـــا  كميـــد كـــن اال دهـــاس االقو ـــاد  

.  تاالجومااي
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النصاح سلتة جمااية تارية ال ياد 

داـا ، الـن   ـطر نصالـا   ـارعة فـي كصالـم الم نـي، الوـي رُ  ـي لنـا رـعثير كسـاند  ت"كايكـا أتهيـر"ا د  أخير  إل  ق ـة 

نصـاح التا ـي أن الر  ـد لنـا رتـك السـردية . أ ررم البديتة ءالكاكا؛ لو  أخ ة ال ـغير ءـالوبني، الـن   ـان ي ـ   اتـ  ردسيبـم

عـد اآلخـر لـُيتاص تلـك البإال أنم يرركم في ال ا  ات  اما جمااي ُكاتص تدؤتج، –تإن  ان تاري المنتع –اال وثنائي 

.الثالث تالخير كحا اهوماكنا الي  

 ـا لحظـة رمـر فـي ليـا  اونسـان، إكـا أن ـا "ءـعن ،(Norman Mailer" )ن سكـان كيتـر"يُـن رنا الكارـب تالرتائـي الكريكـي التـ ير 

د فــي تلوــ  يُمكــن ا ــوثماس  ــا لحظــا  ليارنــا، فــمن تلــك يعومــ". رُســ ا فــي ررقــي كســو اة لاتــ ، أت رتــ د اتــ  رراجعــم

ني الن  ي هتنا ال وكتا  ن ا  ق رنا تالفصـ ا  أت ن ـا  الضـعف الوـي نعـا،((Self-awarenessال ا  ات  إدسا نا لنارنا 

.  كن ا

صالـــا  يُعوبـــر ااكًتـــا  ــرتسياا لنصـــاح امتيــة الـــوعتا تالوطـــ س المســومر فـــي  ــبيا رح يـــ  ن" اودساك الــناري"تسغــا أن تلـــك 

ــا فيمــا (  (Robert B. Shaw"شـ . ستءـر  ج"إت إننـا جميًعـا ن اجــم رحـدياا سئيًسـا، يُتا ــم الُم لـف . ا ـوثنائية، فمنـم لـي   افيا

الوـــي رُمّيـــم ءـــين أسءـــ  كصم اـــا  كـــن قـــدسارنا الناريـــة تفً ـــا ،((Blindspot Matrix" ك ـــف فة الن ـــا  العميـــا "يُطتـــ  اتيـــم 

:، رعريكسو ح الك س الوي رعتم ا ان نفسكات  (. 2)لطبيعو ا تكدح إدسا نا ل ا،  ما يُتا  ا التكا سقا 

لـوعك  اوككانـا ، تالابـرا ، تال ـدسا  الوـي رعتـا ؛(Known Strengths" )ن ـا  ق رـك المعت كـة": المصم اـة التلـ ▪

.  أنك رموتك ا،  ما أنك رُدسك  يفية ا وغرل ا اال وغر  الكثا

في إشاس  إل  أتجم ال  ـ س تالفصـ ا  تالمعرفـة ؛((Known Weaknesses" ن ا  الضعف المعت كة": المصم اة الثانية▪

ت لتحـد كـن أ/ لـنلك، يوعاكـا الفـرد كع ـا لو ـحيح ا ت. الوي رُدسك لً ا أنك رُعاني كن ا، ترعتا رعثيرار ـا المحومتـة اتيـك

.آثاسها الستبية قدس اوككان

 ـ   غيـر ن ـا  ال"لـنلك، رعكـ  المصم اـة الثالثـة . ا وحالة إدساك أك س ال نعرف ـافي الم اءا، ر  د الطبيعة البتـرية 

ليــث ي ـــعب اتــ  أ  شـــاص إدساك جميــ  الابـــرا  تالمعرفـــة أت ؛((Unknown Strengths" المعت كــة أت المص  لـــة

تكتكارـك كـا يُمكـن أن يُمثـا هـدًسا لم اهبـك. الم اسا  الوي يومو  ء ا ءتكا  اكا تآفاق ا وغرل ا اال ـوغر  الكثـا

".  أتهير"لدح السيد " الغرائم ال قائية"الدفينة الوي رموتك ا تال رسوغت ا؛  ما  ان  

ـــــــــــ ــــــــــر ، ف ــــــــــي ال ثــــــــــر خطــــــــــ س ،   ن ــــــــــا راــــــــــوص ء ــــــــــا "أكــــــــــا المصم اــــــــــة الراءعــــــــــة تالخي "الن ــــــــــا  العمي

(Blind spots)ي أ  ن ا  الضعف أت الماارر الوي يمكن أن رسبب كتكر  أت ا بـا  رعـ ق كسـير  رطـ سك التا ـ؛

ا رافـ  اتـ  ال رُمثـا ف ـش أتجـم ق ـ س، تلكن ـا أيًضـ–تفً ا لوعريف ا –اوشكالية الرئيسة في رتك الن ا  أن ا . تالم ني

.  التاص تال يعتا ان ا شيًتا؛ كا يصعت ا ءمثاءة قنبتة ك ق رة أت لغا أس ي قد يع ف ءاونسان

فـمن تلـك ل  أكعنا النظر في رتك الم ف فة،  نصد أنم إتا اخواس ألدنا المضي في سلتوم كنفـرًدا، ءـدتن كسـااد  اآلخـرين،

ــاح لــم المصــا  لرنفوــاح اتــ  أفكــاس تاقو رالــا  لــن ي هتــم ال وتــا  ن ــا  ق رــم غيــر المعت كــة تن ارــم العميــا ، تلــن يُو

ــ  ءمســاندر ا ــن يومو ــرار ا، تل ــ  اال ــوغر  الكاكــا ل. اآلخــرين، تاال ــوفاد  كــن خب ــًدا إل ــن ي ــا إء ــالي، ل طاقارــم تءالو

.تإككانارم؛ كا يُحد كن قدسرم ات  رح ي  تارم تإنصا  نصالا  ا وثنائية



ة
ـــــ
يـــ
اس
إد
ق 
ــا
ـــــ
فـ
آ

40

...خواًكا 

ا أن عن  المسو با الم نـي ي بـدأ كـن ءدا لنا جتيا

فصـ   المرلتة االءودائية،  ما أن كساس رضـيي  ال

ي ءــين كارجـــا  العمتيـــة الوعتيميـــة تالطتـــب فـــ

   ــ ق العمــا يبــدأ كنــن الطف لــة، ءاو ــافة إلــ

جماايــة أن النصــاح اال ــوثنائي يُعــدُّ ءمثاءــة سلتــة

عـًدا  ـا كـن هـنة الر ـائا يُمثِّـا ءُ . تارية ال يـاد 

ــا، لكــن الحاجــة ــر كرئــي لفتــة كن آخــر، قــد يكــ ن غي

ر ، كا ة لن رُت منا لتمضي فـي كسـاسا  ُكغـاي

.  تأن ر بي جمً ا أعيًتا كما نُب رة

التكا 

ك ف فة الن ا  العميا 

2

ال دسا  المنافضة ال دسا  المررفعة

نقاط القوة المعلومة

لستحاُ ركحمنحا رفه
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نقاط الضعف المعلومة 

لستحاُ ركحمنحا رفه

النقاط العمياء 

لستحالحاُ ركحمنحا رفه

نقاط القوة غير المعلومة 

لستحالحاُ ركحمنحا رفه

Source: https://buildandbattle.wordpress.com/2016/06/27/what-is-the-blindspot-matrix-for-leaders/
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 ووواركتلبوووب رجقلب ثشووونل ووو لعووو ال ووونلجنموووسومةجللجنللاشووونل

 ل جفقةشمشنل جن  نشنل  لك ل نل  ةل وتل وهو لجنإلنيوش

جنقووول  ،ل ج را ل وووتل بووواار لجف ووو بلجنوةبووو ،ل نباوووا ل وووتل

ةلجنم ةووعلجنوةبوو لنةوةوولملجتجإلماعشوون،ل بة يا شووال ووتل ةكوو

جننةوووشدلنة رجالووواللجنإلوووابتلن ا وووونلكوووا بةا ل  نما شوووال وووتل

نلجنم ةووعلج نمووا  لنةو قوواللجن  نشوون،ل وةكشووال ووتلجن ا ووو

.ج  ة  شن،ل غشة ا

ة كدس  اوداس  العاكة ءكتي
االقو ــــــــــــــــاد تالعتــــــــــــــــ   

 جاكعة ال اهر-السيا ية 

ن لة محمود. د

ديـة اوداس  هي امتيـة رنظـيا تر جيـم الص ـ د البتـرية تالما

.  لر وادا  الكثا لكا الم اسد تاوككانا  الموالة

خداة

اال يكــا الونظيمـــي الكثـــ

  تفي هنا اورـاس، فـمن اوداس  ر ـ   ءال ـا  اتـ  أسءـ  تاـائف أ ا ـية رسـو د  جميع ـا المسـااد  فـي رح يـ  أهـدا

:  المنظمة ءعفضا ا وادا  كمكن لتم اسد الموالة تهي

  تيُ  د ءم امتية رحديد تاخوياس أهدا  تكساسا  العما المنا بة لمنظمة كـا، ترـوا كـن خـر(: Planning)الواطيش : أتلًا

واءعــة رحديـد أهـدا  المنظمـة، ثــا اال ـوراريصيا  الوـي يصـب ااومادهــا لوح يـ  رتـك الهـدا  ترا ــيص المـ اسد الر كـة لم

.  اال وراريصيا  الوي رح   رتك الهدا 

تيُ  ــد ءــم هيكتــة ارقــا  العمــا ءطري ــة رســمي لاضــا  المنظمــة ءالعمــا كًعــا لوح يــ (: Organizing)الونظــيا : ثانًيــا

ة فــي أهــدا  المنظمــة، تلــنلك يــ ثر اخويــاس أت ر ــميا ال يكــا الونظيمــي لتمنظمــة اتــ   ــت ك المــ افين تنصــاح المنظمــ

.  ال يا  ء اائف ا

تيُ  ــد ء ــا عــياغة سؤيــة تا ــحة، ترحفيــم العــاكتين ءالمنظمــة ترمكيــن ا كــن ف ــا دتسهــا فــي (: Leading)ال يــاد  : ثالًثــا

نتـطوم رح ي  أهداف ا، فال ياد  هي رتك العمتية الوي كن خرل ا يماس  شاص كا رعثيًرا ات  اآلخرين، تيت م ا تي جـم أ

.  لمساادر ا

يظــا رح يــ  أهــدا  المنظمــا ،  ــ ا  أ انــ  ااكــة أت 

خاعـــة أت غيـــر لك كيـــة ءكفـــا   تفعاليـــة، هـــ  ال ـــاج  

مـة، الها لدح أعحاج الم ـتحة المرربطـة ءوتـك المنظ

. متهـ  أكـر يبحـث انــم الكثيـرتن، تال يسـ ا ال عـ   إليــ

تل ـــد أ ـــ ا البحـــث اـــن رح يـــ  رتـــك الغايـــة، تدسا ـــة 

ي أ ــباج النصــاح ترصــات  ا اكــا الفتــا ءدسجــة  بيــر  فــ

ــــدً ا كــــن أفكــــاس  ــــايت س"رطــــ س اتــــا اوداس ، ء " فريــــدسيك ر

Fredrick Taylor) ) ل   اوداس  العتمية، تتعـ لًا لـدداس

تءتــكا اــا ، فــاوداس  هــي امتيــة. فــي ال قــ  المعاعــر

دا  رنظـــيا تر جيـــم الص ـــ د البتـــرية تالماديـــة لر ـــوا

. الكثا لكا الم اسد تاوككانا  الموالة
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تي  ــد ءــم ر يــيا كــدح نصــاح المنظمــة فــي رح يــ  أهــداف ا تاراــات اوجــرا ا  (: Controlling)المواءعــة : ساءًعــا

انيــة كــن أكــا كصــا  رر يمنــا فــي هــنا الم ــا  ف ــ  كو ــا ءال ايفــة الث. المنا ــبة لتحفــاظ اتــ  الدا  أت رحســينم

ين فـي الونظيا، ت ما  ب   اوشاس  فمن ا امتية ر  ي شكا ارقـا  العمـا ءـين العـاكت: تاائف اوداس  تهي

اس  كـن المنظمة، تررربش رتك ال ايفـة ء جـ د نظـا  أت هيكـا س ـمي لتم ـا  تلتعرقـا ، تإاـداد الو ـاسير الماوـ

 ا أت كـا جانب المديرين لتمسااد  في رنسي  ج  د العاكتين ءالمنظمة ترحفيمها لتعما كًعـا؛ لوح يـ  أهـداف

(.(Organizational structure" ال يكا الونظيمي"يطت  اتيم 

كثيـر كـن كن هنا، نصد أن المعنيين ء ـنا العمـا الاـاص ءو ـميا ال يكـا الونظيمـي المرئـا لتمنظمـة يبـنل ن ال

رتـك ال ق  تالص د الخوياسة، ءا يبحث آخرتن ان هيا ا رنظيميـة جـاهم  أت كثتـ  الاومادهـا دتن النظـر إتا  انـ 

أ  فيوســـا   الـــبعن هـــا رعومـــد ال يا ـــا الونظيميـــة المرنـــة المســـطحة. ال يا ـــا رنا ـــب كنظمـــار ا أ  ال

فمثًتـا، .ال يا ا الو تيدية الر مية غيـر المرنـة تالط يتـة؟ تيُعـدد  ـا فريـ  كـن كمايـا  ـا نـ ر اتـ  لسـاج اآلخـر

رـــمداد يتــير أن ــاس ال يا ـــا المســطحة إلـــ  أنــم فــي لالـــة ال يا ــا الط يتـــة ي ــبي الو اعــا الفعـــا  عــعًبا، ت

ا يوسـبب فـي النف ا ،  ما يسوغرق اراات ال راسا  تقًوا ر يًتا لرنو ا  إل  ال فا فـي الوستسـا ال ركـي؛ كمـ

 ــا لاتــ   مــا يمكــن أن يــ د  إلــ  رتــ يم التاكــر تالر ــائا الوــي يــوا ن ت. ان طــار االر ــا  ءــين المــديرين أليانًــا

اَّ تل فا في الوستسا ال ركي، الكر الن  كن شعنم أن ي ثر في رعدد كسـو يا  السـتطة اتـ  ال يكـا تكـن ثـ 

.  أدا  المنظمة

التكا 

(كسو يا  لتستطة3)ال يكا الونظيمي المسطي 

1

1

2

2

2
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3 3
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ن لكـــن المســـعلة ليســـ  ءوتـــك البســـارة؛ لن هنـــاك العديـــد كـــ

ـــي رصعـــا كـــن هيكـــا رنظيمـــي، كنا ـــًبا  الع اكـــا الحا مـــة الو

ــاَّ ال يمكــن الحــديث امــ ا لمنظمــة تغيــر كنا ــب لخــرح، تكــن ث 

. نيطتــ  اتيــم تعــفة جــاهم  يمكــن رطبي  ــا فــي أ   ــياق  ــا

ـــة اوداس  التـــ ير  المرربطـــة ءــــ  تفـــي هـــنا اورـــاس رتـــير نظري

ــم ال يمكــن ( contingency theory)أت " الم قفيــةاوداس  " ــ  أن إل

مـا  أن يك ن هناك كا يطت  اتيم رنظيمي أكثا ينا ب المنظ

ءمـا ال  افة، أت ينا ب الصميـ ، ءـا إن اربـار كثـا رتـك ال يا ـا س 

ا ي د  فحسب إل  هيكتة ارقا  العما داخا المنظمة ءتـك

اتـ  رح يـ  غير جيد، ءا يمود رعثيرة إل  أ ثر كن تلك لي ثر  تًبا

ــ  الهــدا  فــي المنظمــة لهــداف ا ءكفــا   تفعاليــة، أ  رح ي

. اا أفضا ا وادا  كمكن لتم اسد الموالة

ر  تفــ  هــنا اورــاس، يبــر  رســاؤ  سئــي  لــ    يفيــة اخويــاس كــدي

كنظمـــة كـــا لت يكـــا الونظيمـــي المنا ـــب، أت كـــا الع اكـــا أت 

المحــددا  الوـــي رصعــا كـــن اخويــاس هيكـــا كــا أفضـــا كــن غيـــرة 

اوتفـة ءالنسبة لتمنظمـة؟ تفـي هـنا ال ـدد، رُعـدد الكواءـا  الم

اكـا في كصا  الونظيا، تالست ك الونظيمي، تالمحـددا  تالع 

بــة المــ ثر  اتــ  هــنا اخويــاس ال يكــا المنا ــب، تلكــن ءــدا لتكار

 ثـــر تل ـــباج الوبســـيش الور يـــم اتـــ  أسءعـــة كن ـــا ءااوباسهـــا أ

: يترومثــا رتــك السءعــة فــ. ام كيــة تأهميــة فــي ال قــ  نفســم

وبعــــــة، البيتــــــة الونظيميــــــة، تالوكن ل جيــــــا، تاال ــــــوراريصية الم

. تالم اسد البترية

التكا 

(كسو يا  لتستطة7)ال يكا الونظيمي الط يا 

2

2

4

5

3 3

6

4

5

7

1

ال يمكـــن أن يكـــ ن هنـــاك كـــا يطتـــ  اتيـــم هيكــــا 

 ـب رنظيمي أكثا ينا ب المنظما   افة، أت ينا

الصميـــ ، ءـــا إن اربـــار كثـــا رتـــك ال يا ـــا سءمـــا ال

يـــ د  فحســـب إلـــ  هيكتـــة ارقـــا  العمـــا داخـــا 

أ ثـر المنظمة ءتكا غير جيـد، ءـا يموـد رـعثيرة إلـ 

كـــــن تلـــــك ليـــــ ثر  ـــــتًبا اتـــــ  رح يـــــ  المنظمـــــة 

لهداف ا ءكفا   تفعالية

الوكن ل جياةالبيتة الونظيمي

ةاال وراريصيالم اسد البترية

كحددا  اخوياس ال يكا الونظيمي المرئا
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ن المـرجي تفي كثا رتك الحاال ، يوان المديرتن قـراسا  رنظيميـة رـ د  إلـ  هيا ـا تث افـا  سياديـة أ ثـر كرتنـة، تءالوـالي، كـ

ترتـصي  أن ي  ك ا ءم فا  راء  الركر مية ات  الستطة، ترمكين المـ افين فـي المسـو يا  الدنـ  كـن اراـات ال ـراسا ،

مـديرين ويصـاد تفـي  ـ ق اليـ  ، رـ د  المنافسـة المومايـد  إلـ  الضـغش اتـ  ال. ال يا تالمعايير الوي ر  د الوغيير تاالءوكاس

تكـــن أكثتـــة رتـــك المنظمـــا ، رتـــك العاكتـــة فـــي قطـــار التساق الماليـــة، . رـــرق لصـــنج العمـــر  ت يـــاد  الكفـــا   تالفعاليـــة

.  تالب سعة، تالوكن ل جيا

ا، فـمن كسـو ح اـد  الوع ـد تالي ـين يكـ ن ك نافًضـا تركـ ن تفي الم اءا، إتا  ان  البيتة الااسجيـة لتمنظمـة كسـو ر  نسـبيا

فـي ال يكـا تكن ث اَّ يوان المديرتن قراسا  رنظيمية رح ـ  كميـًدا كـن اال ـو راس أت التـكتيا . الم اسد كوالة ءتكا أفضا

فـي رتـك تلنا، ياواستن ال يا تالمعايير الوـي ر  ـد الطااـة ت ـ ن المـ افين جـمً ا كـن الفريـ ، تيفضـا المـديرتن. الونظيمي

ـــ ـــة لو جي ـــة اراـــات قـــراسا  ءوستســـا هركـــي كحـــدد ء  ـــ ح لتســـتطة، تإجـــرا ا  رتـــغيا قيا ـــية تكعـــايير ر ييدي م الحال

تكــن أكثتــة رتــك المنظمــا ، رتــك العاكتــة فــي قطــار المطــااا، تالاــدكا  المعاتنــة، تالم  ســا  . أنتــطو ا تإداسر ــا

.الوعتيمية

ية البيتة الونظيم. 1

بيتـة الااسجيـة رُعدُّ كن أءر  المحددا  فيما ياص اخوياس ال يكـا الونظيمـي المرئـا، إت رـرربش ءسـراة تإي ـار الوغيـر فـي ال

اَّ  اد  ا لحاجـة إلـ  لتمنظمة، فكتما  اد   راة الوغير في البيتة،  اد  لالة اد  الي ين تالوع ـد داخـا المنظمـة، تكـن ثـ 

.رسري  امتية عن  تاراات ال راس تاالر ا ، ءحيث يمكن الح    ات  الم اسد ءتكا  ف 

"الم ـــا  المون اـــة: "هنـــاك اـــاكرن يحـــددان كـــدح رع يـــد الوكن ل جيـــا، تهمـــا،(Charles Perrow)ف فً ـــا لعـــالا االجومـــار 

Task Variety))، الم اــف فــي أدا  ك ــا  ي اج  ــاترعنــ  اــدد المتــكر ، أت الم اقــف الصديــد ، أت غيــر المو قعــة الوــي

ــم، ت ــ افر ء ــا الحتــ   المبركصــة لألشــااص أت ( Task Analyzability" )قاءتيــة رحتيــا الم ــا "تايفو ترعنــي الدسجــة الوــي رو

( High task variety& low task  analyzability)، تروميم الوكن ل جيا غيـر الرترينيـة ءــ ي اج  ن اال اائف لحا المتكر  الوي 

  الم اــف فــي أداي اج  ــااــدد  بيــر كــن المتــكر  أت الم اقــف الصديــد  أت غيــر المو قعــة الوــي )أ  ءونــ ر الم ــا  العــالي 

تكـن (. ي اج  ن ـاك ا  تايفوم، تقاءتية رحتيا الم ا  المنافضة، أ  اد  رـ افر لتـ   كبركصـة لمعظـا المتـكر  الوـي 

ــوا فــي أقســا  البحــث تالوطــ ير   ــر الرترينيــة، كــا ي ــة الوكن ل جيــا غي فــي المنظمــا  ( Research & Development)ءــين أكثت

.الماوتفة لوط ير كنوصا  جديد 

اـدد )ءونـ ر الم ـا  المـنافن ( low task variety& high task analyzability" )الوكن ل جيـا الرترينيـة"تفـي الم اءـا، روسـا 

تيـا الم اـف فـي أدا  ك ـا  تايفوـم، تقاءتيـة رحي اج  اكحدتد كن المتكر  أت الم اقف الصديد  أت غير المو قعة الوي 

ا  اونوـا  تأكثتـة الوكن ل جيـا الرترينيـة امتيـ(. ي اج  ن ـاالم ا  العالية، أ  ر افر لت   كبركصـة لمعظـا المتـكر  الوـي 

أت الوصميـــ  النم تجيـــة لتســـت  الماوتفـــة؛ ليـــث يـــ د  العمـــا  الم مـــة نفســـ ا ءتـــكا كوكـــرس تيحـــدد المـــديرتن الحتـــ  

.المبركصة الر كة لدا  الم ا  ءكفا  

الوكن ل جيا المسوادكة. 2

  السـت  الوكن ل جيا هي كمي  كن الم اسا  تالمعرفة تاآلال  تأج م  الكمبي رر المسوادكة فـي ر ـميا تإنوـا  تر  يـ

وصاءة ءسـراة فكتما  ان  الوكن ل جيا أ ثر رع يًدا،  اد  الحاجة إل  هيكا أ ثر كرتنة يسمي لتمديرين ءاال ـ. تالادكا 

ا  ءسـيطة، أكا إتا  ان  الوكن ل جيا سترينية، فمن ال يكا الر مي يكـ ن أ ثـر كر كـة؛ لن الم ـ. لتم اقف غير المو قعة

.  تإجرا ا  إنوا  الست  تالادكا  قد را رحديدها كسبً ا
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اال ـوراريصيا  ءمصرد أن رحدد اوداس  العتيا اال وراريصية أت اال وراريصيا  الوي  ـووبناها فـي خطـة المنظمـة روطتـب رتـك

تالوــي يُ  ـد ء ــا رمييــم ،(Differentiation" )ا ـوراريصية الومــايم"فعتــ   ـبيا المثــا ، فــمن . اخويـاس هيا ــا رنظيميـة كاوتفــة

ر ــــــــميا المنــــــــو ، : كنوصــــــــا  المنظمــــــــة اــــــــن كنوصــــــــا  المنافســــــــين كــــــــن ليــــــــث كصم اــــــــة كــــــــن الءعــــــــاد؛ كثــــــــا

  أت الصــ د ، أت خدكــة كــا ءعــد البيــ ، ركــ ن ءحاجــة ل يكــا إداس  كــرن يســمي ءميــاد  كســالة االءوكــاس؛ كمــا يــنعك  اتــ   يــاد

.الص د  ته  ال يكا المطت ج لوح ي  ال د  كن رتك اال وراريصية

ليث يُنـو  ر  ـي  امتيـا  المنظمـة، إكـا ؛Vertical Integration)" )الوكاكا الرأ ي"تالكر نفسم فيما يوعت  ءا وراريصية 

راريصية ا ــو"تأيًضــا . إلـ  الــ سا  ل ـنااة كــدخر  لمنوصار ـا، أت إلــ  الكــا  ل ـنااة رســواد  كنوصار ـا أت ر  ا ــا أت ربيع ـا

يـد  تالوـي روضـمن ر  ـي  العمتيـا  الوصاسيـة لتمنظمـة ل ـنااة جديـد  كـن أجـا إنوـا  أنـ ار جد،(Diversification" )الون ي 

القســا  كـن الســت  أت الاــدكا  ال يمـة، ف ــي رحوــا  أيًضـا إلــ  هيكــا رنظيمـي كــرن يســ ا فـي رــ فير الونســي  الـر   ءــين

ية لتمنظمة إلـ  كـا ، تالوي رعني خفن الوكاليف اوجمال"ا وراريصية كنافضة الوكتفة"تفي الم اءا إتا را اخوياس . الماوتفة

لـ  هيكـا دتن الوكاليف اوجمالية لتمنافسـين، تتلـك لضـمان خفـن ال ـعاس، فـمن المنظمـة فـي رتـك الحالـة ركـ ن ءحاجـة إ

ــر رحفًظــا؛ كمــا يعطــي المــديرين  ــيطر   بــرح اتــ  أن ــر كــ  تجــ د كعــايير أ ث تــطة رنظيمــي يوســا ءالر ــمية ءتــكا أ ث

.  القسا  الماوتفة لتمنظمة

تنة الُمعاال وراريصية. 3  
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لعاكتـة ت اد يرربش هنا المحدد ءتكا كباشر ءاخوياس ال يكا الونظيمي المرئا لوتك المنظمة، فكتمـا  اد  ك ـاسا  ال ـ   ا

اــدد المــ افين الــنين يعمتــ ن كًعــا فــي كصم اــا  أت فــرق،  تمــا  اد  الوماليــة ا ــوادا  المنظمــة ل يكــا كــرن يوســا 

عــحيي، تالعكــ . ءالركر ميــة تث افــة ك نيــة قائمــة اتــ  ال ــيا تالمعــايير الوــي رعــم  ا ــو رلية الم اــف ت ــبش الــنف 

   تمــا  انــ  ك ــاسا  ال ــ   العاكتــة كحــدتد  ترعــاني الكثيــر كــن المتــكر  فــي ركــ ين فــرق لتعمــا،  تمــا  اد  الحاجــة إلــ

اَّ فـمن .تاوجـرا ا  الوتـغيتية تر جي ـا  المـديرينءال يراس يـةهيا ا أ ثـر س ـمية روسـا ءالمر ميـة تر  ـد االلوـما   تكـن ثـ 

شــااص تت  ال يا ــا المرنــة، تالوــي روميــم ءالســتطة الركر ميــة ترمكــين المــ افين  ــوك ن كنا ــبة رماًكــا اللوياجــا  ال

ااعـة الم اسا  العالية؛ ليث يسمي ل ا هنا الن ر كن ال يا ـا ءالوفااـا ءحريـة تت ـ  كعـايير لو جيـم رفـاار  العمـا ال

.  ء ا

لوـي  ـيعما ء ـا ترعر  ءعد تلك المرلتة الوالية ات  اخوياس ال يكا الونظيمي المرئا، تهي المرلتة الوي رتير إل  الطري ة ا

 ا  فـي تاـائف  يفية رصمي  الم: هنا ال يكا ات  خياسا  الونظيا الوي يوانها المديرتن، تهي ررربش ءثرح كسائا سئيسة

.القسا فردية، ت يفية رصمي  ال اائف في تاائف تأقسا ، تأيًضا  يفية ر  ي  الستطة ترنسي  أت دك  ال اائف ت

ة ربيعة الم اسد البتري. 4

تكمــا  ــب  ال ءــد كــن اودساك أن البحــث اــن هيا ــا رنظيميــة جــاهم  أت هيكــا رنظيمــي

وـعثير أكثا يُعدُّ إهداًسا لت ق  تالص د تالك ا ، ءا إن اوعراس ات  تلك  يضـااف كـن ال

ـــ  أهـــدا   ـــ  رح ي ـــم ات ـــ  امـــا ال يكـــا نفســـم، تيعـــ ق كـــن تاائفـــم تقدسر  ـــتًبا ات

ــاَّ ف ــي داــ   لصميــ  المنظمــا  واــاد  النظــر فــ ي المنظمــة ءكفــا   تفعاليــة، تكــن ث 

ــــة تالوكن ل ــــم يونا ــــب كــــ  ءيتو ــــا الونظيمي ــــا هيكت ــــا الونظيمــــي، تالوع ــــد كــــن أن  جي

 ـش المسوادكة ء ا تاال وراريصية الماطش ل ا تك اسدها البترية، تف  هنة الحالة ف

.   وح ا المنظمة ات  ال يكا الونظيمي الكثا
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سجال   ة لإاجر لجنمعة عالل جنإليل ةل  ل نإلع  لاجرلجن 

(DAFH)،كمووووووالووموووووو لكبالووووووإلا ل نوووووواع ل وووووو لجا ووووووونل

فاجر ل(ل(ESLSCAجالةنووووو اجا وووووونل،((UH شةو لرا وووووا ة

(.GUC)ج عمامل  ل  ة،ل جن ا ونلج نما شنل  لجنقا ة ل

كســـــــــااد فـــــــــي أ ـــــــــوات 
الصاكعــــــــــــة الكريكيــــــــــــة 

(AUC)ءال اهر  

رشا وه ب. د

لا روماكن  واءـة هـنا الم ـا  كـ  انع ـاد كنوـدح شـباج العـا

ة ءتــر  التــيخ، تالــن  رنــات  رحــديا  العــالا كــا ءعــد جائحــ

، تنــــــاقش  يفيــــــة اال ــــــوفاد  كــــــن الــــــن ا  "19-  فيــــــد"

.االعطنااي لتوغتب ات  رتك الصائحة تإداس  ال كة

  الوكن ل جيــــا تالوحــــ 

الرقمي في اا جائحـة

"19-  فيد"

تءتــكا كفــاج  " 19-  فيــد"أجبــر  جائحــة 2020كــ  ءدايــة اــا  

Digital) ثيـــــــــًرا كـــــــــن ال طااـــــــــا  اتـــــــــ  الوحـــــــــ   الرقمـــــــــي 

Transformation)،  ــــــــا نمــــــــ ت  أامــــــــا ــــــــة رح ي تهــــــــ  امتي

الم  ســا  الحك كيــة أت شــر ا  ال طــار الاــاص إلــ  نمــ ت  

 ـني  يعومد ات  الوكن ل جيا  الرقمية في ر ـديا الاـدكا ، تر

.المنوصا ، ترسيير الم اسد البترية

ءا  في الحسـبان أن ر قـف الحيـا " 19-  فيد"فـــي اـــا جائحـــة 

 ـية ان العما أعبي تشـيًكا؛ ءسـبب اوجـرا ا  االلورا يـة ال ا

كــن أجــا الو ــد  ل قــف انوتــاسها كــن ليــث إجــرا ا  اوغــرق 

بيـر ترداءير الب ـا  فـي المنـم ، الكـر الـن  أدح إلـ  ء ـا  نسـبة  

، إت تلوفاد  ر قف النبن أعبح  ك اعـتة العمـا اـن ءُعـد  ـرتس  كتحـة. كن ال  ح العاكتة دتن النهاج لمحا أشغال ا

.خت   رتك الظرت  أ بر رصرءة في الواسيخ رصاة العما ان ءُعد ات  نح  جمااي تا  

  خــــرتءالوبعية  تــــف  اــــن  ــــرتس  االاومــــاد اتــــ  قطــــار االر ــــاال  تركن ل جيــــا المعت كــــا  ءتــــكا ككثــــف كــــن

ـــراد ءماوتــف أدتاسهــا تأامــال  ـــن الفــ ـــا ءيــ ـــ  الو اعــ ـــا  ترح يــ ـــد االجومااــ ـــد، تا ــ ـــن ءُعــ ـــا اــ ـــا  الوعتــ ـــ س كن ــ ا ا ــ

مـد اتـ  لت دس  ات  الوكيف ك  ال    الن  فر وم الصائحـة، تكـن هنـا  ـتش الضـ   اتـ  أهميـة الوحـ   الرقمـي تالـن  يعو

. ءنيـــة رحويـــة سائـــد  فـــي قطـــار االر ـــاال  تالوكن ل جيـــا

ـــ  ءعـــــن  ـــاس  إلــ ـــدس اوشــ ـــي تر نيارــم تالــن  الوــا ك دكــة اهومــا  دت  العــالا، رصــ ـــن الوحـــــ   الرقمــ تفــي إرــاس الحديـــــث اــ

ــــ ــــ  راطيــ ــــا االلويـــا  إلــ ــــا أهم ــ ــــ  المرجـــ ، لعــ ــــ   اتــــــ  النحــ ــــنا الوحــ ــــ  هــ ــــي رضـــمن رح يــ ــــة الوــ ش المحــــــددا  الرئيســ

ــــ  الا ـــائص اولكورتني ــــا كــ ــــد إككانيـــة الوعاكــ ــــة، لوحديــ ــــة سعينــ ــــا  اجوماايــ ــــا  يا ــ ــــن سلــ ــــر  كــ ــــوراريصي ياــ ــــة، ا ــ ــ

ــــا  ءا إلـ  افةو ـتإنورنـــ  الشــــيا  تالــــن ا  االعطنااــــي، ت ت ــــا أكــــ س ك مـة كــــن أجــــا رح يــــ  الوحــــ   الرقمــــي الفعَّ

.سقمـــــي آكـــــن   ك ا بــــة الوطـــــ سا  الو نيـــــة الوــــي رطـــــرأ اتـــــ  هــــنا الكـــــر تاال ــومراس فـــــي هــــنا الوط يـــــر كـــــن أجــــا رحـــــ

ـــن المعت كــا  ـــ  أكــ ـــا رح يــ ـــن  يكفــ ـــريعي الــ ـــاس الوتــ ـــ  اورــ ـــة، تت ــ ـــة الرقميــ ـــ  الكيــ ـــا  اتــ تلكــن هــنا يوطتــب ال ضــ

.تلمايـــة الا  عيـــة تلفـــم البيانـــا  تالســـعي نحـــ  رح يـــ  العدالـــة الرقميـــة
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 بـا تات  ال عيد المحتي فمن كسو با العديد كن ال اـائف فـي ك ـر ك

نيـة ات  رح   كـن النمـا  الو تيديـة إلـ  نمـ ت  جديـد، كـ  النظـر فـي إككا

ـا، تالور يـم اتـ  ال اـائف اوءداايـة، ء مـا يـدف  رح يا ءعن ال اائف سقميا

.إل   رتس  الوفكير في كسو با   ق العما ءتكا كاوتف

ي ـي في عدد الحديث ال ءد كن اوشـاس  إلـ  أن البيانـا  هـي ال ـا  الح 

ل  امــا يمكــن ال يــا  ءــم فــي الحيــا ، تكــا يواــن كــن قــراسا  ااومــاًدا اتــ 

 ــب رتــك البيانــا  كــن شــعنم أن ي ــن  الفــاسق الــن  ءــدتسة ي ــرس التحــاق ءر

الــوعتا الوطــ س أت الواتــف انــم، فــالي   يســواد   ــا رطبيــ  ابــر اونورنــ 

لعديـد اآللي ءتكا كعين؛ ليث أعبي كسوادًكا كن قبا التـر ا  لحـا ا

رــ د   مــا أن الوطبي ـا  العمتيــة لتـوعتا اآللــي يمكـن أن. كـن المتـكر 

ي هـنا إل   ياد  أسءاح التـر ا  فـي تقـ  قيا ـي؛ ليـث روطـ س الو نيـا  فـ

ــ ا  المصــا  ء ــ س   ــريعة، تيو  ــ  نطــاق الوعتــيا اآللــي ليتــما إككان

. ثير 

تالصـــدير ءالــــن ر أن الوطـــ سا  اتـــــــ  المســـــــو ح الرقمــــــي رســــير ءتــــكا

ــــ  ــــا  إلــ ــــا يحوــ ــــة ء ــ ــــا  الموعت ــ ــــا  السيا ــ ــــمن ءنــ ـــنلك  فــ كوســـاسر، ل

ــــن  ــــي، فنحــ ــــ  الرقمــ ــــ ال  المصومــ ــــة رحــ ــــر  كـــن أجـــا ك ا بــ ــــة  بيــ كرتنــ

ـــــرت  المعيتــــية  ـــــا  الظــ ـــــ  س ــــائم البنــــا  تكــــن أهم ــــا كرااــ ءحاجـــــــة إلــ

ـــــ  ءاخورف ـا ترن ا ــا، تأيًضــا كرااـــــا  اوككانـا  الموالــة فــي الوعاكـــــا ك

ــــــــ   ــــــــا كــ ــــــــي الوعاكــ ــــــــا الم ـــــــاسا  تالكفـــــــا ا  فــ ــــــــا، تداــ الوكن ل جيــ

لوــــي يصــــب المســـوصدا  الو نيــــة، تالمرربطـة ءالوكن ل جيــــا ترطبي ار ـا ا

رؤيـة اتي ـــا أن ر ا ــــب المســــوصدا  اتــــ  ال عيــــد الو نــــي، تال ومـا  ال

تجــب رــماكن رطــ س الو نيــا  كــ  رطــ س اونســان اتــ  المســو ح الم ــاس 

.تالفني

ي الوبااــد االجومــاا
ترصنب الوصمعا 

:ال ج ة التل 
:ارباا ا لتحد كن انوتاس هنا ال ءا  تكن اركمن في الوحديا  تاوجرا ا  االلورا ية الوي يصب 

: نصد أن ل ا تج وين" 19-  فيد"تءالنظر إل  جائحة 

:الثانيةال ج ة 
(the new normal)ركمن في الوعقتا تالوكيف ك  ال    الطبيعي الصديد 

ا ـــــــــــــــــــــــــوادا 
ةال نااا  ال اقي

تغســــــــــــــا اليــــــــــــــد  
تا وادا  المط را 
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كمـا أدح إلـ  تتفً ا ل ارين ال ج وين نصد أن ال ءا  رسبب في ا طراءا  ابر النتـطة االجوماايـة تاالقو ـادية المعوـاد ؛

الحــد كــن االر ــا  الصســد  تالوصمعــا  االجوماايــة تاوغــرق الكاكــا ءتــكا غيــر كباشــر، ءغيــة إاــاد  رعريــف الطبيعــة

.  التائعة لمماس ة العما، الكر الن  لوا ر ديا الرااية تالداا لضمان الوفااا االجومااي

اس تكنـاه  تهنا ءر  دتس الو نيا  الرقمية كن خر  ك اق  التبكا  االجومااية، تالم رمرا  االفورا ـية، تكـا إلـ  تلـك،  عفكـ

ر ــة فــي االرصــاة الوكن لــ جي  ــري  الحفــمن تءتــكا اــا ، . ءديتــة لتحفــاظ اتــ  الــرتاءش تالنتــطة االجوماايــة أثنــا  ال كــة

يرا  تالدتاس كصاال  العت   االجومااية تغيرها خت   تستة كن المترتاا  البحثية ال رنية تالدتليـة الوـي رر ـم اتـ  الوـعث

.  الماوتفة الوي يمكن أن رتعب ا الوكن ل جيا داخا المصوم 

ــــي ءـ رير  تءالنظر لت    الصديد ءمنظ س أاا تأشما نصد أن انوتاس ال ءـا  قـد أ ـ ا فـي انوتـاس رطبي ـا  الوحــــ   الرقم

ا كــ  أهــدا  الونميــة المســوداكة تالوــي أقرر ــا الصمعيــة العاكــة لألكــا الموحــد  اــا   تهــي –2015أ ــرر، تيــعري تلــك رماشــيا

تهـنة الهـدا  2030 بعة اتر هدًفا رمثا خطة لتونمية تلحيا  أفضا لتعالا، تينبغـي االنو ـا  كـن رنفيـنها ءحتـ   اـا  

:هي

  رســـبب ال ءـــا  فـــي ا ـــطراءا

ـــــــة  ـــــــر النتـــــــطة االجومااي اب

ــــاد ؛ كمــــا  تاالقو ــــادية المعو

ـــــ  الحـــــد كـــــن االر ـــــا   أدح إل

الصســــــــــــــــد  تالوصمعــــــــــــــــا  

االجوماايــــة تاوغــــرق الكاكــــا 

ءتكا غير كباشر
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ـــ  رح يً ــا لت ــد  الثالــث لضــمان ليــا  عــحية رــا ا ــوادا  الوح ــ

ــــــي فـــــي الطـــــب ت اد كـــــن تريـــــر  ا ـــــواداكم ا ـــــ س جائحـــــة  الرقمــ

، كن خر  رتايص الكـراض ءدقـة االيـة ااومـاًدا اتـ  كن ـا "19-  فيد"

تيظ ـر أيًضـا الـن ا  االعـطنااي ،(Telemedicine)الو اعا االجومااي تالــ 

ــا  عــحية ــك لضــمان لي فــي ا ــوادا  الرتءــ   فــي امتيــا  كو دكــة؛ تتل

.   لتم ارنين

 ـديظ ر الوحـــ   الرقمــــي أيًضـا فـي الوعتـيا، تهـ  ال ـد  الراءـ ، ف

 ـر ختف  الصائحة  رتس  خت  كنظ كـة رعتيميـة  اكتـة اـن ءُعـد، ا

تيميــة تلــك فــي ا ــوادا  كن ــا  االر ــاال  الماوتفــة كثــا، المن ــة الوع

ترطبيــــــــــ  ( Zoom" ) ت "اولكورتنيــــــــــة لتورءيــــــــــة تالوعتــــــــــيا ترطبيــــــــــ  

(.Microsoft Teams" )ريممكايكرت  ف  "

تا ـــر أيًضـــا دتس الــــن ا  االعـــطنااي فـــي رح يــــ  ال ـــد  الثــــاكن

لضــمان نمــ  اقو ــاد  ءــالرغا كــن الصائحــة، تتلــك كــن خــر  ختــ  

تاــائف جديــد  رعومــد اتــ  ءركصيــا ، إلــ  جانــب العمــا كــن خــر  المنــم  

.ءا وادا  ر نيا  الو اعا االجومااي

تس الوحـــــ  ا ــوكمالًا لت ــد  الوا ــ  لبنــا  ءنيــة رحويــة ق يــة ربــين د

.الرقمـــي في ك ر الرقمية، تء اءة الحك كة اولكورتنية

ية الوــي أرت و ــا ال يــاد  السيا ــ" ليــا   ريمــة"جــا   أيًضــا كبــادس  

لتعمـــا اتـــ  ال ـــد  الحـــاد  اتـــر لصعـــا المـــدن تال ـــرح عـــالحة 

ــ ـــي تالــن ا  االعــطنااي لبن ـــ   الرقمــ ا  لتعــيش كــن خــر  ا ــوادا  الوحــ

ا  شبكا  ت ية في ن ا الطاقة تراطيش المدن تارصاهـا  التـ اسر، تإدخـ

.   شبكا  اونورن  لت رح

ف نــاك كبــادسا  كاوتفــة لتعمــا اتــ  رح يــ  رتــك الهــدا ؛ ليــث 2030أكــا اــن سؤيــة ك ــر لســنة 

: رعومد المبادسا  ااوماًدا  بيًرا ات  الوحـــ   الرقمـــي تالن ا  االعطنااي؛ تكن ا
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ءــــالنظر  التــــم لية إلــــ  أهــــدا  الونميــــة: خواًكــــا

فــي إرــاس رحــديا  " 2030سؤيــة ك ــر "المســوداكة ت

اتــ  العــالا نصــد أن ــا اــم   دتس " 19-  فيــد"تءــا  

جيـا الوحــــ   الرقمــــي تالـن ا  االعـطنااي تركن ل 

المعت كــــا  ترعثيرهــــا اتــــ  ج انــــب كاوتفــــة فــــي 

ــــر فــــي  ــــمداد رعثيرهــــا ء ــــ س  أ ب ليارنــــا، ت ــــ   ي

اتــ  المســو با ال ريــب، فــيمكن النظــر إلــ  ال ءــا 

. أنم إنناس تأكا لدنسانية في ال ق  نفسم
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سأ  الما  العرئ ي

يووا،لباحثونلاكإلوولرج ل وو لجنم االووبن،لكةشوونلجنإل ووار ،لجا ووونللا

 خة  نلجنبة ا دلجنةزاال لنةقشاا لجف ة ق 

ــر  البتــرية المعرفيــة سأ  كــا  قــيا تكعــم  أعــبح  الاب

يـــم لدءـــدار تاالءوكـــاس، الـــن  ي ـــ د نحـــ  رعميـــم خ ـــائص الوم

.تالنصاح تالوط س تالو د 

سأ  المــــــــــــــــــــــــا  

الفكــــــر  تالوميــــــم 

الم  سي

مـي، تهـ  أدس   الكثير كن التر ا  تالم  سا  ل ي ة أن ال يمة الم مة ل ا رسـوند إلـ  ان ـر ك ـا فـي هيكت ـا الونظي

ا الامـا  سأ  كال ا المومثا في الم اسد الفكرية الم ج د  لدي ا، تءفعا الو د  السري  تالوغير الكبير الن  لـدح فـي اـال

ــم اليــ   أعــبح  الابــر  البتــرية المعرفيــة سأ  كــا  قــيا تكعــم  لدءــدار تاالءوكــاس، الــن  ي ــ د نحــ  رعميــم خ ــائص ال ومي

تال يمـة تالنصاح تالوط س تالو د ، ءاو افة إلـ  كـا لـدح كـن رغييـر فـي الفكـر اوداس  تاالقو ـاد  فيمـا ياـص ختـ  الثـرت 

ـا المضافة، ليث أعبي سأ  الما  الفكر  شرًرا أ ا ياا في رح ي  الوميـم لتم  سـا  تالـدت  ء ـفة ااكـة، ت أعـبي جتيا

ــة إداسر ــا ترطــ ــ  ء ــا التــر ا  ت يفي ــة  بيــر  لمصم اــة المعــاس  تالم ــاسا  الوــي رومو  ير أن المســو با  يتــ د أهمي

يـف كــ  قـدسار ا،  مـا أن ءيتـة الامـا  الحديثــة هـي ءيتـة ديناكيكيـة، ليــث يعومـد ء ـا  المنظمـا  اتــ  كـدح ا ـوعدادها لتوك

إلـ  هنة الوغيرا  السريعة الوي رحدح في االا الاما  الي  ، ف د رح   اهوما  كعظا المنظمـا  كـن المـ اسد الطبيعيـة

صـات  الم اسد الفكرية؛ لـنا، ف ـي فـي لاجـة إلـ  ا ـا كعرفـي لو  ـي  الـرؤح تال عـ   إلـ  لتـ   إءداايـة كبوكـر  قـادس  اتـ  ر

.الع با  تالوكيف ك  الموغيرا 

ا لا ـًما تقد  ان تلك كبرًسا لحاجة الم  سا  إل  رط ير كفاهيا جديد  القونا  ك اسد غير كالية تغير كتم  ـة رمثـا ااكًتـ

بـا  تالوغيـرا  لتونافسية تالنم  تاال وداكة، تيعوبر سأ  المـا  الفكـر  كـن الدتا  الفعالـة الوـي رسـوصيب لوتـك الموطت

كـن رح يـ  الوي ررأ  ات  ءيتـة الامـا  الدتليـة؛ ءفضـا الطاقـا  تال ـدسا  االءوكاسيـة تاوءداايـة الوـي رمكـن الم  سـا 

كــا  تاالر ــاال ، كمايــا رنافســية رســ ا اتي ــا الوكيــف كــ  البيتــة الدتليــة، ا ــوناًدا إلــ  الوطبيــ  الكثــا لوكن ل جيــا المعت 

ماس فـي سأ  تا وادا  الفضا لعن ر المعرفة في  بيا رح ي  الوميم الم  سي، ته  كا يح  م تءتكا فعا  اال ـوث

فـي ءيتـة الما  الفكر  تأنتطة البحث تالوط ير المنوصة لعن ر  اوءـدار تاالءوكـاس، تهـنا يـد  اتـ  أهميـة العن ـر الفكـر 

ي الامـــا  فـــي ال قـــ  الحـــالي؛ نظـــرا لك نـــم ألـــد أهـــا الع اكـــا الوـــي ر ـــ د الونميـــة تال ـــدس  الونافســـية، تعـــ لًا لتوميـــم فـــ

.  الم  سا 

سأ  الما  البتر سأ  الما  الونظيمي

سأ  الما  الفكر 

يُعدُّ جأس المال الف ار  أحاد أهال العواما 
يةب التااااي تقااااود التنميااااة والقاااادجة التنافساااا

. وصولًا للتميز في المؤتسات

كــــــــــــــــــدس  كســــــــــــــــــااد 
المحا ــــبة فــــي المع ــــد 
ــــــــــدداس ، ت اس   العــــــــــالي ل

الوعتيا العالي

مروة وف ق. أ
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أعــبح  المعرفــة أهــا ك  كــا  الحيــا  االقو ــادية؛ ف ــي المكــ ن ال ا ــي لمــا "

ر  نبيعـم تنتــوريم، تهــي المــاد  الاــا  الوــي رعمــا ء ــا، ف ــد أعــبي سأ  المــا  الفكــ

". العا الن  ال يمكن اال وغنا  انم كن ءين أع   الم  سا 

كصم اــــة كــــن المــــ اسد اال ــــوراريصية غيــــر المتم  ــــة لألامــــا  "هــــ  

، الوصاسيــــة الوــــي راضــــ  ءتــــكا  تــــي أت جمئــــي لســــيطر  الم  ســــا 

ا ترســاها فــي ختــ  قيمــة لتم  ســة، تالوــي يمكــن رحديــدها ك  ــ ا يا

ا كــــن خــــر  الفــــرق ءــــين ال يمــــة الدفوريــــة تال يمــــة الســــ قية لونظــــي

 كاريــة الامـا ، تيـوا ر ـنيف ا إلــ  كك نار ـا الفرايـة البتـرية تالمعت

ت ــدس  تالونظيميــة رب ــا لتمســببا  ال ا ــية لت يمــة، تتلــك دامــا ل

ـــــــ فير المعت كـــــــا  الر كـــــــة وداس  الدا  الوتـــــــغيتي  الونافســـــــية تر

".  تاال وراريصي

، "ر سأ  المـا  البتـ: "تي نف سأ  الما  الفكر  إل  ثرح فتا  هي

ــدح الفــراد  ــة ل تهــ  كصم اــة المعــاس  تالم ــاسا  تال ــدسا  االءوكاسي

العــاكتين ءالم  ســة، ليــث يعوبــر سأ  المــا  البتــر  هــ  المحــرك

ــة تالوطــ ير تاال ــوثما س فــي ال ا ــي تالــرئي  لصميــ  خطــش الونمي

ـــ  رنميـــة ـــا فـــي العمـــا ات ـــة، فالو جـــم الحـــديث كومث الامـــا  الوصاسي

المــ اسد البتــرية تكحاتلــة اال ــوفاد  كن ــا ترط يرهــا ءتــكا فعــا 

سأ  المـــا "تكـــ ثر يـــنعك  ءتـــكا فعـــا  اتـــ  ءيتـــة الم  ســـا ، ت

ــي ــة الممت  ــ"الونظيمــي أت ال يكت ــا  المعن ي ة ، تهــ  كصم اــة المك ن

ــ ــا  تال ــا  تالبركصي ــا، البيان ــة كث نظا لتم  ســة، تال ــدسا  الونظيمي

، تهــــ  ارقــــة "سأ  المــــا  العرئ ــــي"ال يكتيــــة تالعركــــة الوصاسيــــة، ت

الم  ســة كــ  المصومــ  كــن أعــحاج الم ــتحة تالمســوفيدين كـــن 

تنرلـــم كـــن رعريــــف . خـــدكار ا تك سدي ـــا تالتـــر ا  اال ـــوراريصيين

ا ــية تر ــنيف العــ   الفكريــة أن ــا ررركــم اتــ  س ــائم اال ــوداكة ال 

.االقو ادية تاالجومااية تالبيتية

" وي اس  كا"

ية سأ  الما  الفكر  أت الع   الفكر 

يعوبــــــر سأ  المــــــا  البتــــــر  هــــــ  

  المحرك ال ا ـي تالـرئي  لصميـ

ثماس خطش الونميـة تالوطـ ير تاال ـو

فــــي الامــــا  الوصاسيــــة، ءينمــــا يُعــــدر 

" سأ  المــا  الونظيمــي أت ال يكتــي"

كصم اــــــــة المك نــــــــا  المعن يــــــــة 

الممت  ـــــة لتم  ســـــة، تال ـــــدسا  

الونظيميــــــــــــــة كثــــــــــــــا، البيانــــــــــــــا  

تالبركصيــــــــا  تالــــــــنظا ال يكتيــــــــة 

.تالعركة الوصاسية



ر  لـــدح " ـــ فِّ ـــم هـــ  المعرفـــة المو ـــن  رموتكـــم أ  ك  ســـة تال يمكن ـــا اال ـــوغنا  ان ـــد ال سأ  المـــا  ال لي

في ا تالكفا   الوي يوحتَّ ن ء ا لمـ افين تإنواجية هنا الن ر كن سأ  الما  رعومد ات  كدح كتـاس ة ا. ك اَّ

."ءفعالية، ترعومد أيًضا ات   فا ار ا، تإل  أ  كدح يمكن لآلخرين اال وفاد  كن رتك الكفا ا 

"أندست  اسنيصي"

الماديـــة تالبتـــرية تالونظيميـــة ( (Value driversقيمـــة أ  رنظـــيا رنتـــع كـــن خـــر  ركاكـــا العديـــد كـــن كســـببا  ال يمـــة 

  تإنمـا  تالعرئ ية ك  الررا  الااسجية؛ لنا، فمن المسببا  البترية ل يمة رنظـيا الامـا  هـي العن ـر الحا ـا فـي ختـ

هـ  ك ـدس قيمة الم  سة، ليث إن العن ـر البتـر  ءوميـمة تقدسرـم اتـ  العمـا المنـو  تالوفكيـر المبـدر تالرؤيـة الارقـة

أيضـا ال يمـة الع   الفكرية، تءالوالي فمن قيا سأ  المـا  الفكـر  ال ر و ـر أءـدا اتـ  ال يمـة الن ديـة فحسـب ءـا رتـما

   كــا ، تالف ائــد الم دكــة لتمصومــ(المنفعــة)الوــي رنتــع كــن فائــد  الســت  تالاــدكا  الوــي رنوص ــا تر ــدك ا الم  ســا  

، ال يمـة  االقو ـادية تال يمـة ا(اال ـوداكة)، تالوعثير ات  الجيـا  ال ادكـة (اجوماايا)
ِ
الجوماايـة ، إتن يتـما كف ـ   ال يمـة

.تال يمة البيتية

افةقيمة الع   الفكرية المض

بطوـان هنا تجب الومييم ءين سأ  الما  البتـر  تالفكـر  اتـ  ااوبـاس أن كفـاهيا  ـا كـن سأ  المـا  البتـر  تالفكـر  كرر

ب الومييـم؛ ءتكا  بير لدسجة ا واداك ما في ءعن الحاال  ات  أن ما ءمعن  تالد، إال أن تلـك يعوبـر ءمثاءـة خطـع يسـو ج

.نظًرا ل ج د اخورفا  في الا ائص الموعت ة ءات  الثرت  في ما، تاآلثاس اوداسية لكا كن ما

اين؛ يومثــا النــ ر تروعـدُّ العــ   البتـرية أدا  اونوــا  الع تـي تختــ  االءوكـاس، تيــوا ر ــنيف اونوـا  الع تــي االءوكـاس  إلــ  نـ 

،(Written Codified Form)الت  في المارجا  االءوكاسيـة الوـي رـا رصميع ـا تر ثي  ـا تار ـ ا فـي عـ س  كاديـة كتم  ـة 

،(Un Written Codified Form)تيومثـا النـ ر الثـاني فـي المارجـا  االءوكاسيـة الوـي لـا يـوا رصميع ـا أت ر ثي  ـا أت ار ـ ا 

وكـاس  تإنما كا  ال   اكنة داخا تهن العن ر البتر  داخا الم  سـة، تيتـير سأ  المـا  الفكـر  إلـ  اونوـا  الع تـي االء

فــمن ءتــكتيم؛ المارجــا  االءوكاسيــة المتم  ــة، تأيضــا الوــي كــا  الــ   اكنــة داخــا تهــن تا ــا العن ــر البتــر ، تءالوــالي

.كف    الع   الفكرية يعد أت   تأشما كن كف    الع   البترية

ها سأ  الما  البتر  ه  سأ  الما  الفكر ؟
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ا  إن فكــر إداس  الدا  ر ــ   اتــ  كنطــ  أن الدا  الموميــم المح ــ  لت ــد  المرجــ  كنــم يوطتــب ر جيــم اوداس  فــي الم  ســ

لونــاف  المعاعــر  لوح يــ  الوفــ ق تختــ  ال يمــة لكــا أعــحاج الم ــتحة المــرربطين ءالم  ســة ترنميــة ال ــدسا  اتــ  ا

رفــ ق تالوطــ ير تاوءــدار ترح يــ  النوــائ  تاونصــا ا  ترحســين قــدس  الم  ســة اتــ  المســاهمة ءتــكا ا ــوراريصي فــي

وداس  تقـد ارَّفـ  المنظمـة التستءيـة. أدائ ا تلا كتكرر ا ترح ي  أهداف ا ء  س  فعالة رميمها اـن ءـاقي الم  سـا 

ي أت روصـات  المنتـت  الموميـم  هـي الوـي رح ـ  كسـو يا  أدا  فائ ـة تكسـوداكة، تالوـي رتبـ"الص د  الوميـم الم  سـي ءعنـم 

".ر قعا  جمي  المعنيين

معنـ  آخـر تءناً  اتيم، فمن إداس  الوميم هي رتـك ال اـائف اوداسيـة الـر   أداؤهـا لكـي يـوا رح يـ  كيـم  الوميـم الم  سـي، أت ء

ميــم  الوميــم هــي الوطبيــ  اوداس  لماوتــف أنتــطة اوداس  كــن الواطــيش تالونظــيا تالو جيــم تالرقاءــة لألنتــطة الموعت ــة ء

.الم  سي

لـ  لسـن إتن فالوميم لي  امتية روا ات  أ ا  لحظي، تإنمـا راضـ  لتعمتيـة اوداسيـة ءاط ار ـا الموواءعـة؛ كمـا يـ د  إ

.ا وادا  الم اسد الموالة،   ا  الم اسد المتم  ة أت غير المتم  ة؛ لوح ي  الهدا  المنت د  ءكفا   تفعالية

ر ـا االرصـاة تءالوالي، فمن  عي المنظما  إل  ا وغر  الفرص الحا مة الوـي يسـب  ا الواطـيش اال ـوراريصي الفعـا  ل

إداس  الصـ د  العا  ترط ير الرؤح المسو بتية لتم  سـة، كـرتًسا ءالو ـميا الصيـد تالوكن ل جيـا الحديثـة كعومـد  اتـ  ن ـ 

ا  اـن إجـرا ا  التاكتة، ليث يوا ركاكا النتطة تكتـاس ة الصميـ  تربنـي فكـر الوحسـين تالوطـ ير المسـومر تالواتـي الوـ

لاـدكا  العما الو تيديـة الرا ـاة، ترطبيـ  فتسـفة إاـاد  هند ـة العمتيـا ، ترطـ ير ك ـايي  ل يـا  أدا  المنوصـا  تا

كــ  تالمماس ــا  ءعفضــا الــرتاد فــي نفــ  ال ــنااة دتن إغفــا  ال يــا  داختيــا ءم اسنــة أدا  الم  ســة فــي العــا  الحــالي

وطـ س، تهـ  أدائ ا في أا ا   اء ة؛ في كحاتلة لمعرفة كسو ح رط سها لوحديد الع با  تالوحديا  الوي ر اجم رنفين هـنا ال

رنظيميـة كرنـة كا يوطتب ءيتة رنظيمية رمتك أفرادا تت   فا   االية تقدسا  فكرية لت يا  ءكا هـنا، تروطتـب أيًضـا هيا ـا

ســة، كــ  تكونا ــبة كــ  كوطتبــا  الدا  تقاءتــة لتوطــ ير تالوكيــف كــ  الموغيــرا  تالوحــديا  الداختيــة تالااسجيــة لتم  

دا  الوع يــد اتــ   ــرتس  رــ افر نظــا  كوطــ س لتصــ د  التــاكتة، تنظــا  كوكاكــا لتمعت كــا ؛ لــداا اراــات ال ــراس، تر ــ يا ال

.الم  سي، تع لًا لتوميم الم  سي

يالوميم الم  س
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ـــة، تاوككانـــا  الموميـــم ، تال يا ـــا الونظيميـــة، تر نيـــا  العمـــا، تالث افـــة او ءداايـــة، رُعـــدُّ الم ـــاسا ، تال ـــدسا  االءوكاسي

مــا تالعرقـا  المسـوداكة كــ  التـر ا  الاــاسجيين، كـن أهــا المـ اسد اال ـوراريصية الوــي رمتك ـا أ  ك  ســة أت كنظمـة ك 

تروـعقتا في ـا ربـدر تء ـا رنـاف  تلجت ـا روكيـف"اخوتف ن ا ا،   ا  أ ان  ك  سة رنظيا أامـا  أت ك  سـة لك كيـة، 

".تروعاكا

محفـم تدافـ ، روف  الم  سا  ءماوتف أن اا ا ات  أهمية اال وثماس في سأ  الما  الفكر ، تع لًا لتوميـم الم  سـي  

.تلكن ا راوتف في المحرك ال ا ي لوبني هنة الفتسفة

ومـاد اتـ  فعت  كسو ح رنظيا الاما  تكا يت دة العالا كن رغيرا  ترط سا  اقو ـادية تإداسيـة،  ـان ربنـي فتسـفة االا

 ، تنوـائ  سأ  الما  الفكر  فرعة رر ا ء ا المنظما  ع س  رف يتية أ بـر اـن كسـببا  ال يمـة داخـا رنظيمـا  الامـا

 ـ د إلـ  ختـ  تلك ات  الدا  المالي تالوتغيتي، تداـا ال ـدس  الونافسـية كـن خـر  الور يـم اتـ  المـ اسد اال ـوراريصية الوـي ر

ــد  فيمــا يوعتــ  ءوبنــي كن صيــا  جد ــد  قيمــة كســوداكة لونظيمــا  الامــا ، تاتــ  كســو ح الحك كــا  تر ج ار ــا الصدي ي

الي المـ اسد رعومد ات  العتا تالمعرفة، في  بيا الدف  ءاطش الونمية التاكتة تر تيا االاوماد اتـ  المـ اسد الماديـة ل ـ

لمعطيــا  اتــ   فــا   تفعاليــة الج ــم  الحك كيــة ترــمتد كرتنــة الوعاكــا كــ  ا-تءتــكا إيصــاءي-الفكريــة الوــي ءالوع يــد رــ ثر 

لوح يـ  الوميـم الصديد ، تءالطب  رح ي  النصاح تالو د  تالوط ير المسومر لتم اسد البترية تال يا ـا الونظيميـة  ع ـا 

.الم  سي

سيالعرقة ءين سأ  الما  الفكر  تالوميم الم  

هــ  إرــاس امــا إداس  كعوــر  ءــم االميــا يــداا المنظمــا  فــي إداس  الوغييــر ترحســين ( EFQM)نمــ ت  

كنـــن رطـــ يرة خريطـــة رريـــ  لتمنظمـــا  فـــي جميـــ  أنحـــا  أتستءـــا ( EFQM)تقـــد قـــد  نمـــ ت  . الدا 

.تخاسج ا لوط ير ترعميم ث افة الوحسين تاالءوكاس

EFQM 2020نم ت  الوميم التستءي 

تنصـــد أن كف ـــ   سأ  المـــا  الفكـــر  أعـــبي أ ثـــر نضـــًصا تت ـــ ًلا ترطبيً ـــا اتـــ  أسض ال اقـــ  اتـــ 

وـــي كســـو ح رنظيمـــا  الامـــا ، ليـــث المبـــادس  ت ـــراة الونفيـــن تالوحـــديث تالوميـــم فـــي الاـــدكا  ال

  سأ)ر دك ا إل  العمر ، تاالندكا  فـي االقو ـاد المعرفـي المبنـي اتـ  سأ  المـا  غيـر المتمـ   

(.الما  الفكر 

تـرية المبداـة إن الوميم يعومـد ءتـكا  بيـر اتـ  الوكن ل جيـا المو دكـة االيـة الونافسـية تالمـ اسد الب

ــــا  اال ــــوراريصية تالوتــــغيتية ــــي رعمــــا تف ــــا ل يكــــا رنظيمــــي كــــرن تكونا ــــب كــــ  العمتي الو

. لتم  سة

كـــ اسد ترتـــما ال ـــدسا  الوكن ل جيـــة البنيـــة  الوحويـــة تنظـــا تق ااـــد البيانـــا ، كثـــا، نظـــا  راطـــيش

رطـ ير أنظمـة المنتع  تالوطبي ا  الوحتيتية المرربطة ءوعميم ترحتيا ترفسير المعـاكر ، تكـن ثـا

. سجيينكتاس ة المعت كا  ءـين القسـا  الداختيـة لتم  سـة تءـين الم  سـة تالمسـوادكين الاـا

م  ســة تيتــما المــ سد البتــر  الكفــا ا  الوــي ر ــ   ءوطــ ير امتيــة الــوعتا الونظيمــي ترنميــة ال

تهيا ـا تخت  االءوكاسا  الوي رح   الوميـم ترـدير العرقـا  كـ  العمـر  تالتـر ا ، كـن خـر  ر نيـا 

ءــدار رنظيميــة تارئ يــة، فــاكورك هــنة ال ــدسا  يــدف  لتعمــا ءكفــا  ، تهــ  كــا يــ ثر اتــ  كســو ح او

 ايو ـا تاالءوكاس، تيميد كـن اونواجيـة ت فـا   الدا ، تي تـا كـن ركـاليف الاـدكا  الم دكـة ترحسـين ن

ت ــراة رنفيــنها، تر تيــا  كــن اراــات ال ــراس ت كــن إنصــا  الم ــا ؛ كمــا يصعــا الم  ســة أ ثــر كرتنــة 

.تا وصاءة، تءالوالي يس ا في رح ي  الوميم لتم  سة
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EFQM  المبادئ الو جي ية تالمعايير السبعة الصديد  الوي شكت  نم ت

ا  ت ـمان تير م النم ت  الحالي ات  االءوكاس  م دس لتميم  الونافسـية لتم  سـا  تالتـر 

تــ  رح يــ  أفضــا النوــائ  تا ــوداكة الامــا ، تأهميــة الوحــ   الم  ســي، تءنــا  ال ــدسا  ا

يحــدد الوغييــر المســومر، ترعظــيا اال ــوفاد  كــن الفــرص، ءاو ــافة إلــ  أن النمــ ت  المحــدح

 Organizational)"ء  ـ ح  ـرتس  ءنـا  تر جيـم الث افـة الم  سـية ءارصـاة غـرض الم  سـة

Purpose)تءارصاة االءوكاس   الد كن ال دسا  ال ا ية لتم  سة.

تـ  تهنا، رصدس اوشاد  ءوصرءة كر م المعت كا  تداا اراات ال راس ءمصت  الـ  سا ، تل ـ لم ا

لي ــبي ( (EFQMالوــي رمنح ــا المنظمــة التستءيــة وداس  الصــ د  ( كتومكــ ن ءــالوميم)شــ اد  

ســا  ءــنلك أت  ك  ســة لك كيــة ك ــرية تإفري يــة رحــ   رتــك التــ اد  الوــي رُمــني لتم  

ـــعري رو يصـــا لص ـــ د ك ـــك ي ـــة، تتل ـــم الم  ســـي التستءي ـــًما، تف ـــا لمعـــايير الومي ـــر رمي ر ـــم ال ث

دار داخـا المعت كا  تداا اراات ال راس نح  رععيا قيا الوميم الم  سي، ترر يخ ث افة اوءـ

.كنظ كة العما

تومكـة تش اد  الوميم التستءي رعُد إقراًسا كن الم  سة التستءيـة ءـعن الص ـة الحـائم  اتي ـا ك

 ير ءوح يـ  أفضـا ال ـاليب اوداسيـة فـي أنتـطو ا، تأن ــا قـادس  اتـ  إدخـا  المميـد كـن الوطــ

ا  تالوحسين في أامال ا، تتلك كن خر  خطـة رم لـة ت ـع ا تأجـاد رنفيـنها المر ـم لرسر ـ

.ءالم اسد تالع   الفكرية تا وحداح تلدا  جديد  لوط ير العما

ــ  كــدح ا ــوعدادها  ــد كــن الم  ســا  يعومــد ات ــ  أن ء ــا  العدي تخواكــا، ياتــص الم ــا  إل

ك كــن تقـدسر ا اتــ  الوكيــف كــ  الوغيـرا  الوــي رطــرأ فــي االمنــا اليـ  ، تاال ــوفاد  كن ــا، تتلــ

يـرا ، خر  سأ  الما  الفكر ، ءحيـث ركـ ن الم  سـا  قـادس  اتـ  الوكيـف ءسـراة كـ  الوغ

ميـم الور يـم لوظا قادس  ات  المنافسة تالوميم؛ لنلك ات  الم  سا  الوي رطمي لتنصاح تالو

مــني اتــ  رعميــم ث افــة الم  ســة نحــ  المعرفــة تاوءــدار تاالءوكــاس، تداــا ءيتــة العمــا الوــي ر

.س تالو د الفرعة لم افي ا لوحسين  فا   اونوا  تإ افة قيمة رمنح ا الب ا  تاال ومرا

.الغاية تالرؤية اال وراريصية: المعياس الت 

.الث افة الم  سية تال ياد : المعياس الثاني

.إشراك المعنيين: المعياس الثالث

.ءنا  قيمة كسوداكة: المعياس الراء 

.قياد  الدا  تالوحّ  : المعياس الااك 

.انطبااا  المعنيين: المعياس الساد 

ي كـن الدا  اال وراريصي تالوتـغيت: المعياس الساء 

.خر  ك شرا  الدا 

(  Direction)في كح س الو ّجم 

:ي جـــــــد كعيـــــــاسان سئيســـــــان

تفـــــــــــــــي كحـــــــــــــــ س الونفيـــــــــــــــن 

Execution) )رر جد ثرثة كعايي:

( (Resultsتأكـــــا كحـــــ س النوـــــائ  

ــــــ ن كعيــــــاسين سئيســــــين :فيوك
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: رم يد

وداختــة، روســا اــاهر  ال صــر  الدتليــة ءالوع يــد تالوتــاءك، تهــي رمثــا نواًجــا لتعديــد كــن المحــددا  الداختيــة تالااسجيــة الم

غتــب تءـالرغا كــن قــد  رتـك الظــاهر ، فمن ــا ارســم  ءاالنو ائيـة ال ا ــحة فــي كرلتـة كــا ءعــد الحــرج العالميـة الثانيــة؛ ليــث

ت  كـن اتي ا هصر  الع    تا  الكفا   كن الدت  الناكية رصاة الـدت  ال ثـر ر ـدًكا، الكـر الـن  رماـن انـم رفريـ  رتـك الـد

(.Brain Drain" )هصر  الع   "سأ مال ا البتر ، ته  كا دف  الدءيا  إل  ررح كف    

حـا  ف د ش د  الع  د الما ية ر ااًدا تا ًحا في ك جا  ال صر  الدتلية؛ ليث ءت  إجمـالي اـدد الم ـاجرين كـن جميـ  أن

هصـر  "، ترصدس اوشاس  إل  أن ثمـة ربايًنـا ءـين 2005كتي نًا في اا  221ك اسنة ءـ2019كتي ن شاص ر ريًبا في اا  272العالا 

Labour" )هصـر  العمالـة"ت(  (Brain Drain"الع ـ   migration)إلـ  هصـر  الفـراد كـن " هصـر  الع ـ  "ليـث يتـير كف ـ   ؛

ابر لدتد الدت  تا و راسها خاس  لدتد ءتدان ا، تيُعـر  الفـراد تتت الم ـاس  ( High-Skilled Migrant)تت  الم اس  العالية 

(.Tertiary)العالية ءعن ا ها كن ل ت ا ات  دسجا  اتمية جاكعية، أت في رري  ا لتح    اتي ا في ال ق  الحالي 
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Labour)" هصــــــر  العمالــــــة"تفــــــي الم اءــــــا، رعبــــــر 

migration)  ـــــراد كـــــن تت  الم ـــــاسا اـــــن هصـــــر  الف

تءالوــالي فمــن ءــين (. non tertiary)تالمــ هر  الدنــ  

إجمـــالي اـــدد الم ـــاجرين الـــدتليين الـــنين أشـــاس  ل ـــا 

ــــاك  ــــة فــــي ر ريرهــــا الخيــــر، هن كنظمــــة ال صــــر  الدتلي

كريـــين كمـــن يمثتـــ ن ا  لًـــا ك ـــاجر  تفً ـــا 108نحـــ  

.لتمعياس الساء 

يـة تفي هنا السياق، رسو د  هنة ال سقـة قـرا   رحتيت

لمف    هصر  الع ـ  ، تالوحـ   الـن  رـرأ اتـ   يفيـة

رنــات  أدءيــا  اوداس  العاكــة ل ــنا المف ــ  ، كــ  اــرض 

رصرءوــــي ال نــــد تك ــــر فــــي إداس  رتــــك الظــــاهر ، نظــــًرا 

.ينلتسياقا  الداختية المو اسءة الوي تاج   الدتلو

التكا 

ادد الم اجرين الدتليين تكعد  المياد  رط س

1

2020لت صر ،الدتليةالمنظمةر رير:الم دس

ا وونلباحوونلببة ووا دلجنماجنووإلشةل وو لجفاجر ل جننشاالوواللجنو

عووةلب ةشونلجتقإل واال جنوةولملجننشاالووشن،لجا وونلجنقوا ة ،ل 

ةلععةجللجن رجالالل وق  ةجللجنملقفل  لجنو  و ل ونل ةجكو

. جن  ةل ج ب ال،لخا نل شمال إلوة لبانعب لج  ة ق

ي ـــد  الم ـــا  دسا ـــة ك اسنـــة ءـــين ك ـــر تال نـــد فـــي إداس  

هصــر  الع ــ  ، كــن خــر  الوطــرق إلــ  الوحــ   ال ا ــي فــي 

، تكااررهـــا "هصـــر  الع ــ  "ربيعــة الوعاكــا كـــ  اــاهر  

.تأهمية ت   قي د لتحد كن ا

ا ـونما "الوح   كـن 

 ســـب "إلـــ  " الع ـــ  

"الع   
كعيـــــــد ءكتيـــــــة االقو ـــــــاد 
ة تالعت   السيا ية، جاكع

ال اهر 

عدنان موتى. أ



الوح   كن ا ونما  الع    إل   سب الع   : ثانًيا

ًعـا لفور  ر يتة يحما ف ش راء" هصر  الع   "ل د اا كف    

ا، تالــن  يــرربش ءفكــر   ي اــا ، غيــر أنــم فــ"ا ــونما  الع ــ  " ــتبيا

ا ـــومراس امتيـــة هصـــر  الع ـــ   كـــن الـــدت  الناكيـــة رصـــاة الـــدت  

ا المو دكــة، كــ  اــد  قــدس  الــدت  الناكيــة اتــ  االلوفــاظ ءثرتار ــ

دأ  البترية داخا لدتدها في اا الع لمة ءعءعادها الماوتفة، ءـ

كـن ءعن الدت  في البحث ان  يا ـا  رضـمن ل ـا اال ـوفاد 

ا  ل ــا البتــرية الم ــاجر ، تهــ  كــا أدح إلــ  امتيــة الوحــ   فــي 

لتمعنـــي الســـائد لظـــاهر  ( Paradigm Shift)النمـــ ت  الفكـــر  

.هصر  الع   

(Brain Gain)"  سـب الع ـ  "تفي هنا السياق، ءدأ ررح كف    

ة  نمــ ت  جديــد يعومــد اتــ  ت ــ   يا ــا  رمكــن الــدت  الناكيــ

كن اال ـوفاد  كـن ا  ل ـا الم ـاجر ،  ـ ا  اـاد  رتـك الع ـ   

  كر  أخرح ل ا، أ  ات  في الـدت  المسـو بتة لت صـر ، الكـر الـن

كف ـــ   : دفـــ  الدءيـــا  الغرءيـــة لطـــرح كف ـــ كين جديـــدين، همـــا

تالـن  يتـير إلـ  فكـر  اـ د  (Brain Circulation)" ردتير الع   "

الع ـــ   الم ـــاجر  لتدتلـــة الم ـــدس  لتع ـــ   لتعمـــا اتـــ  ن ـــا 

نلك ت ـــ. الابـــرا  الوـــي ا وســـبو ا رتـــك الع ـــ   لتـــ رن العـــتي

تالــــن  يعبــــر اــــن ،((Brain Linkage" اسربــــا  الع ــــ  "كف ــــ   

 د  الع    الوي رفضا اال و راس خاس  دتل ـا العـتية تاـد  العـ

اس ات  الرغا كن الص  د المبنتلة واادر ا إل  ال رن، كـ  ا ـومر 

تيــة االر ــا  تالوفااــا كــ  ءتــدان ا العــتية تالمتــاس ة فــي ام

ر اـن الونمية المسـوداكة لـبردها العـتية كـ  العمـا اتـ  الـدفا

.ك الي دتل ا في الم صر

قــد ا ــر فــي ءريطانيــا فــي كنو ــف ال ــرن الما ــي، تتلــك ل عــف " هصــر  الع ــ  "رُــرجي العديــد كــن الدسا ــا  أن كف ــ   

 ـ   خساسر ا كن العتما ، تالم ند ين، تالربا  النين هاجرتا إل  ال اليا  الموحد  الكريكية، تيعر  الـبعن هصـر  الع

دت  ، ترطـــا  إجمالًـــا تت  الكفـــا ا  كـــن الـــدت  الناكيـــة إلـــ  الـــ"رح يًتـــا االمًيـــا لتمـــ اسد ءتـــكا سأ ـــمالي ءتـــر "ءااوباسهـــا 

دت  يوسـا ن ًاا شاًتا كن أنـ ار الوبـاد  العتمـي ءـين الـ"ءااوباسها " هصر  الع   "ءينما ارف  كنظمة الي نيسك  . المو دكة

  رمثـا ن ًتـا ، أت كا يعر  ءالن ـا العكسـي لتوكن ل جيـا، ءااوبـاس هصـر  الع ـ (نالية الدت  المو دكة)ءالودف  في ارصاة تالد 

.كباشًرا للد أها اناعر اونوا  ته  العن ر البتر 

اد  ترصــدس اوشــاس  إلــ  أنــم  مــا رــا ت ــرة  ــاءً ا، فتيســ   ــا هصــر  رمثــا هصــر  ا ــ  ، ف فً ــا لمنظمــة الوعــاتن االقو ــ

، تالــنين ل ــت ا اتــ  شــ اد  جاكعيــة ترر ــ ا"ف صــر  الع ــ   رتــير إلــ  ( OECD)تالونميــة 
ر
الــنين ل ــت ا اتــ  رعتــيا اــا 

" هصر  الع   "كف    : أتالً 

الي ، تءالوــ"ءتــدان ا ليعمتــ ا تي يمــ ا ءتــكا دائــا فــي دت  أخــرح

ا ف صر  الع    رتـير إلـ  أعـحاج الم ـاس  العاليـة الـنين لـدي 

نتـع نية لتح    ات  تايفة دائمة في ءتد آخر غيـر الـ رن الـن 

.ترت   رعتيمم فيم

( Brain Gain" ) ســب الع ــ  "ُرــرح كف ــ   

ـــ  ت ـــ   يا ـــا   ـــد يعومـــد ات  نمـــ ت  جدي

رمكـــــن الـــــدت  الناكيـــــة كـــــن اال ـــــوفاد  كـــــن 

ا  ل ــا الم ــاجر ،  ــ ا  اــاد  رتــك الع ــ   

ة كر  أخرح ل ـا، أ  اتـ  فـي الـدت  المسـو بت

لت صر 
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رصرءة ال ند في إداس  هصر  الع   : ثالًثا

رُعــدُّ ال نــد إلــدح أ ثــر الــدت  الوــي اانــ  كــن اــاهر  هصــر  الع ــ  ؛ ليــث هــاجر اــد  كريــين كــن  فا ار ــا إلــ  دت  العــالا 

ً ــا المو ـد ، خاعــة إلـ  ال اليــا  الموحـد  الكريكيــة، كعظم ـا فــي ركن ل جيـا المعت كــا  تالبركصيـا  تإداس  الامــا ، تتف

رمثـــا ال نـــد أ بـــر اـــدد كـــن الم ـــاجرين الـــنين يعيتـــ ن فـــي الاـــاس 2020لو ريـــر كنظمـــة ال صـــر  الدتليـــة ال ـــادس فـــي 

 ير  الماليـة تقد أد  رتك الكفا ا  ال ندية إل  دفعة ق ية لرقو اد ال ند ، لي  ف ش فيمـا يوعتـ  ءـالوح(. كتي نًا17.5)

(remittances ) ،   لكـن أيًضـا كـن خـر  رمتيـد (كتياس دتالس أكريكـي78.6إل  نح  2018تعت  رتك الوح ير  في )لوتك الع ،

.ال ند ءعدد  بير كن العتما  تالم ند ين النين قادتا امتية الونمية المسوداكة ءال ند

2005201020152018

78.61ال ند68.91ال ند53.48ال ند23.63ال ين

67.41ال ين63.94ال ين52.46ال ين22.74المكسيك

35.66المكسيك29.80الفتبين22.08المكسيك22.13ال ند

33.83الفتبين26.23المكسيك21.56الفتبين14.64نيصيريا

28.92ك ر24.06فرنسا19.90فرنسا14.21فرنسا

26.43فرنسا21.16نيصيريا19.75نيصيريا13.73الفتبين

24.31نيصيريا19.31ءا سوان12.79ألمانيا6.89ءتصيكا

21.01ءا سوان18.33ك ر12.45ك ر6.87ألمانيا

17.36ألمانيا15.81ألمانيا10.85ءنصرديش6.66إ بانيا

15.93فيونا 15.30ءنصرديش12.35ءتصيكا6.47ء لندا

جدت  

(ءالمتياس دتالس أكريكي)الدت  الرئيسة الموت ية لتوح ير  

1

رمثــا ال نــد أ بــر اــدد كــن الم ــاجرين الــنين 2020تفً ــا لو ريــر كنظمــة ال صــر  الدتليــة ال ــادس فــي 

 نـد ، تقد أد  رتك الكفا ا  ال ندية إل  دفعة ق ية لرقو اد ال(. كتي نًا17.5)يعيت ن في الااس  

تعت  رتك الوح ير  في)لوتك الع   ، ( remittances)لي  ف ش فيما يوعت  ءالوح ير  المالية 

ــ  نحــ  2019 ، لكــن أيًضــا كــن خــر  رمتيــد ال نــد ءعــدد  بيــر كــن العتمــا  (كتيــاس دتالس أكريكــي78.6إل

.تالم ند ين النين قادتا امتية الونمية المسوداكة ءال ند

 
  الرأ

ال
 ــــــــا

ك

2020لت صر ،الدتليةالمنظمةر رير:الم دس59



ة
ـــــ
يـــ
اس
إد
ق 
ــا
ـــــ
فـ
آ

60

؛ ء ــد  ربنــي  يا ــا  رســو د  رعميــم 2004ف ــد امــد  الحك كــة ال نديــة إلــ  ردشــين ت اس  شــ تن ال صــر  اــا  

تترــن ا العــتي، كــ  ت ــ  آليــا  كــن شــعن ا رفعيــا كتــاس ة الع ــ   ( Diaspora)االسربــا  ءــين التــوا  ال نــد  

ي تفـــي هـــنا الســـياق، نصحـــ  السيا ـــا  الوـــي ربنو ـــا ال نـــد فـــ. ال نديـــة الم ـــاجر  فـــي امتيـــة الونميـــة المســـوداكة

ر  ا وعاد  العديد كن ا  ل ا الم اجر  ءعد إ ما  رعتيم ا العـالي فـي الاـاس ، تهـ  كـا اسرـبش ءـالح افم تالوسـ ي

ــ  العــ د  تاال ــوثماس فــي ءتــدها ــد لوتــك الع ــ   لوتــصيع ا ات تن كــ  إرالــة لــ  اال ــوثماس د. الوــي قــدكو ا ال ن

ي العـ د  لت نـد،  مـا رـا إافـاؤها كــن الر ـ   الصمر يـة اتـ  الـ اسدا ، فضـًتا اــن  ـن ا لمصم اـة كـن ال ـ انين الوــ

ا  تنويصــة لــنلك أ ــ ا الم ند ــ ن ال نــ د الم ــاجرتن فــي رطــ ير عــناا. رســ ا رــدف  العمــر  الجنبيــة لت نــد

تــدان ا ركن ل جيــا المعت كــا  فــي ءتــدها العــتي، تتلــك كــن خــر  اال ــوفاد  كــن الم ــاسا  كنافضــة الوكتفــة فــي ء

.العتية، فضًتا ان المساهمة في ن ا الابرا  تالوكن ل جيا الم ج د  في الدت  المو دكة إل  ال ند

كــن ناليــة أخــرح، امــد  ال نــد إلــ  رعميــم الوــراءش ءــين ال نــ د فــي الم صــر تترــن ا العــتي، كــن خــر  الور يــم اتــ 

ال نـ د الحفاظ ات  ال  ية ال ندية في الااس ، ف د امت  ت اس  ال صر  ال ندية اتـ  رعميـم الو اعـا ءـين المـ ارنين

 ـ   ،  مـا ر"ءرنـاك  المـني الدسا ـية لرفـا  الم صـر"في الااس  تءتدها العتي، فعت   بيا المثـا  ررلـ  الـ  اس  

ا كن ـ)رسـو د  الو اعـا ءـين ال نـد ت فا ار ـا فـي الاـاس ، فضـًتا اـن البـراك  PBD""ال  اس  ءونظيا فعاليـة  ـن ية 

.ااًكا لوعريف ا ء رن ا العتي26-18الوي رسو د  التباج المغورءين كن  ن ( KIPءرناك  
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الوصرءة الم رية في إداس  هصر  الع   : ساءًعا

بتـة كن نالية أخرح، ءار  ك ر كن الدت  الم دس  لتع    كنـن خمسـينيا  ال ـرن الما ـي، ءعـد أن اتـ  لع ـ س ر يتـة ق

تكــ  ا ــومراس هصــر  الع ــ   الم ــرية لتاــاس  أعــبح  ك ــر فــي ك دكــة الــدت  الوــي رعــاني كــن اــاهر  هصــر  . لتم ــاجرين

االًمـا 1250ألف االا تأ ـاديمي، كـن ا 86الع    إل  الااس ؛ ليث يبت  رعداد اتما  تأ اديميي ك ر الم يمين ءالااس  نح  

ا، فضًتا ان نح   االًما ك رياا فـي المصـا  النـ ت  يعيتـ ن 180سئي  جاكعة ل   العالا، ت42في الوا  ا  النادس  نسبيا

.اضً ا16خاس  ك ر، ءاو افة إل  تج د ثرثة ك ريين أاضا  في كصت  الطاقة اونمائي الن  يوك ن كن 

عـد ءار  ك ر كن الدت  الم دس  لتع    كنن خمسينيا  ال ـرن الما ـي، ء

أن اتــ  لع ــ س ر يتــة قبتــة لتم ــاجرين، ليــث أعــبح  ك ــر فــي ك دكــة

ــ  الاــاس ؛ ليــث يبتــ  رعــداد  الــدت  الوــي رعــاني كــن اــاهر  هصــر  الع ــ   إل

.ألف االا تأ اديمي86اتما  تأ اديميي ك ر الم يمين ءالااس  نح  

رطــ سا   بيــر  فيمــا يوعتــ  ءمتــف إداس  2014لكــن، شــ د  ك ــر كنــن اــا  

هصــر  الع ــ  ، تهــ  كــا اكــ  رنــاكي اهومــا  الدتلــة ءالم ــريين ءالاـــاس ، 

كة الوـي تكسااي ا الحثيثة في رعميم كتاس و ا فـي ج ـ د الونميـة المسـودا

إاــاد  ت اس  2015روبناهــا الدتلــة، تفــي هــنا ال ــدد، قــرس  الدتلــة فــي  ــبومبر 

ية الدتلــة الدتلـة لت صــر  تشـ تن الم ــريين ءالاـاس  لووــ ل  رنفيـن ا ــوراريص

هـا، الموعت ة ءمتف ال صر  تكا يوعتـ  ء ـا كـن أت ـار الم ـريين خـاس  ءرد

، تتلــك "2030سؤيــة ك ــر "تالوــي رصســد  ء  ــ ح فــي الد ــو س الم ــر  ت

ءعدكا  ان قد را دك  ت اس  الدتلة لت صـر  فـي ت اس  ال ـ ح العاكتـة فـي اـا 

1993 .

ـــــــــــف86 أل
اـــــــــــالا تأ ـــــــــــاديمي 

ك ـــــــــــر  ءالاـــــــــــاس 

االًمــا 1250
فــــــــــــي الوا  ــــــــــــا 

النـــــــــــــــــادس  نســـــــــــــــــبًيا

ــــي 42 سئ
جاكعـــــــــــة ك ـــــــــــر 

لــــــــــــــــ   العــــــــــــــــالا

االًمــــــا 180
فــــــي المصــــــا  النــــــ ت  

يعيتــــ ن خــــاس  ك ــــر

ــــــــــــــــــــــــــــــة  ثرث
ك ــــــــــــــــريين 

أاضـــــــا  فـــــــي كصتـــــــ  الطاقـــــــة 
اضــً ا16اونمــائي الــن  يوكــ ن كــن 

كن ـا
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ـــم  ـــ  رعمي تكـــن ناليـــة أخـــرح، امـــد  ت اس  ال صـــر  إل

 ــد كتــاس ة الع ــ   الم ــرية فــي امتيــة الونميــة، ف

ـــــ   تســـــتة المـــــ رمرا  الموا  ـــــة  ك ـــــر "كثت

الوـــــي أرت و ـــــا ت اس  ال صـــــر  لتعتمـــــا  " رســـــوطي 

ــرا  الم ــريين ءالاــاس  أهميــة خاعــة فــي فــو ي تالاب

ك ا العديد كن كصاال  اال وفاد  الوي يمكـن أن ر ـد

ــة فــ ــة الونمي ي الع ــ   الم ــرية الم ــاجر  فــي امتي

ك ــــر، تهــــ  كــــا رماــــن انــــم ءالفعــــا العديــــد كــــن 

المتــــرتاا  الوـــــي رـــــا رنفيــــنها ءمتـــــاس ة اتمـــــا  

ــا أءر هــا فــي االرفــاق كــ  تخبــرا  ك ــر ءالاــاس ، رمث

 س ألــد الع ــ   الم ــرية الم ــاجر  ءكنــدا، البرتفيســ

اتــ  ر ــني  ج ــا  2018فــي اــا  " ابــد الحتــيا امــر"

ا  ءم ـــان  اونوـــ" ال ـــرا  أكيـــر"رســـ ية ال ـــفت  

ــي ــ  إرــرق أت  أرتــ  شمســي. الحرء ءاو ــافة إل

كوصـــدد لم ـــر، ت ـــنا، ت ـــ  خطـــة رطبيـــ  كفـــاهيا 

ر فــي ك ــر كــن أجــا رطــ ي" الثــ س  ال ــنااية الراءعــة"

ة، ال ـــــنااا  ال رنيـــــة لم ا بـــــة الو نيـــــا  العالميـــــ

ي تردشــين أت  أ اديميــة خاعــة ءاال ــومسار الســمك

ا  ــااد فــي ك ــر لوــ فير فــرص ردسيبيــة لتبــالثين،  مــ

24ر الو اعا ك  الع    الم رية ءالااس  اتـ  رـ في

شـرا ة تءرنــاك  ر أكــة كـ  الص ــا  تالصاكعــا  الوــي 

ـــ فير فـــرص  ـــب ر ـــ  جان رعمـــا ء ـــا هـــنة الع ـــ  ، إل

ــد  أكــا  البــالثين تالمبوكــرين كــن شــباج ك ــ ر، ادي

.ك رياا2643قدك  فرًعا ردسيبية تكنًحا ل ثر كن 

ــا ، ثمــة رحــ   تا ــي فــي ربيعــة الوعاكــا كــ تخواًك

؛ ليــث ءــدأ  الدءيــا  روصــات  "هصــر  الع ــ  "اــاهر  

ــــدا    الطــــرح الاــــاص ءماــــارر هصــــر  الع ــــ   تال

ل  ــــ  قيــــ د رحفــــم لتــــدت  الناكيــــة ا  ل ــــا تا  

ــــ  فــــ ــــم كن ــــًبا ات ــــة، تءــــا  الور ي وي الكفــــا   العالي

ـــــك الع ـــــ   لت صـــــر  تا وســـــاج  المصـــــا  أكـــــا  رت

ـــا  فااتـــة رضـــمن ا ـــوفاد   المعرفـــة، كـــ  ربنـــي آلي

.الدتلة الم دس  كن ا  ل ا الم اجر 

دتلـة، تفي هنا اوراس، ت ع  ت اس  الدتلة لت صر  ا وراريصية تا حة رسـو د  رعميـم االسربـا  ءـين الع ـ   الم ـاجر  تال

ميــة إلــ  جانــب العمــا اتــ  ت ــ  جمتــة كــن الوســ ير  تالمحفــما  الوــي رــدف  رتــك الع ــ   إلــ  االناــرا  فــي امتيــة الون

عكـ  ف د قاك  الـ  اس  ءص ـ د لثيثـة فـي إرـاس رعميـم اسربـا  الم ـريين ءالاـاس  تأءنـائ ا ءـال رن، تهـ  كـا ان. المسوداكة

ــة ءمنوــدح  ــد كــن المنوــديا  تالمــ رمرا  الوــي ا ــو دف  رح يــ  هــنا ال ــد ، ءداي نــك فــي اجا رــك ء ر"ء  ــ ح فــي العدي

يا  ـا ، تالن  ا و د  رفعيا الو اعا ءالم رين ءالااس  تفوي لـ اس كباشـر كع ـا، فضـًتا اـن ر عـ"نت فك تنسمعك

ي أ ــتتو ا تآسائ ــا تكناقتــة كتــكرر ا الماوتفــة ءالاــاس ، تكنــن اــ د  ت اس  الدتلــة لت صــر ، نصحــ  الدتلــة الم ــرية فــ

كـن النتـطة 21كتاسً ا،  ما رـا رنفيـن قراءـة الــ975دتس  رث يفية لءنا  الصيا الثاني تالثالث ءما رضمن نح  20رنظيا نح  

كتـاسً ا،  ـنا، ف ـد رـا 248المصومعية، إ افة إل  أسءعة ءـراك  لوعتـيا التغـة العرءيـة لءنـا  الم ـريين ءالاـاس ، شـاسك ء ـا 

.كنودح تكن ة ل اس ترفااا كتورك ءين الم ريين ءالااس 27ردشين 

ــــ   تســــتة المــــ رمرا  الموا  ــــة كثت

الوـــــــي أرت و ـــــــا ت اس  " ك ـــــــر رســـــــوطي "

ال صـــــــر  لتعتمـــــــا  تالابـــــــرا  الم ـــــــريين 

ءالاــاس  أهميــة خاعــة فــي فــوي العديــد كــن 

ا كصــاال  اال ــوفاد  الوــي يمكــن أن ر ــدك 

ــــة  الع ــــ   الم ــــرية الم ــــاجر  فــــي امتي

.الونمية في ك ر
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عـــالا رتـــكا التـــر ا  العائتيـــة الـــنمش القـــد  تال ثـــر انوتـــاًسا فـــي ال

كــن % 70لونظــيا الامــا ، ليــث رمثــا فــي العديــد كــن البتــدان أ ثــر كــن 

إجمـــالي الامــــا  الوصاسيــــة، ترــــ د  دتًسا سئيًســـا فــــي النمــــ  االقو ــــاد 

ــــة ــــا ، رتــــكا التــــر ا  . تر ايــــف ال ــــ ح العاكت ــــ   ــــبيا المث فعت

% 65كــن إجمــالي اــدد التــر ا  ءالدتلــة، ترســاها ءـــ % 75العائتيــة نحــ  

رسـاها تءالمثا، ف ـي. كن النار  ال  كي اوجمالي لتبرد في المو  ش

ـــار  ال ـــ كي فـــي أكريكـــا الررينيـــة% 60ءنحـــ   ـــ  . كـــن إجمـــالي الن أكـــا ات

ال ـــــعيد الـــــ رني، ف فً ـــــا لتمر ـــــم الم ـــــر  لتدسا ـــــا  االقو ـــــادية

(ECES)، كــن التــر ا  الم ــرية كمت  ــة % 60-50فــمن كــا ال ي ــا اــن

كـن الـدخا ال ـ كي، ترتـكا % 80رساها هنة التر ا  ءنحـ  . لعائر 

كــن % 70كــن نتــا  ال طــار الاــاص، تر اــف كــا ي ــرج كــن % 75نحــ  

ـــاك ن ـــص فـــي اول ـــا ا  الدقي ـــة اـــن  ـــة، لأل ـــف، هن ال ـــ ح العاكت

ر ا  التــر ا  العائتيــة فــي ك ــر، ءســبب رــداخا كموتكــا  ءعــن التــ

مة تاال وح ات ات  ل ص ك ثر  في شـر ا  راءعـة أت شـر ا  كسـاه

و ـاد تفي     أهمية التر ا  العائتية في النم  المسومر لرق. ااكة

  الم ــر  تالوحــديا  الوــي ر اج  ــا، فمنــم كــن الهميــة ءمكــان الوســاؤ

ــا ، تكــا أفضــا  اــن كــدح قــدس  رتــك التــر ا  اتــ  ال ــم د ابــر الجي

يـف كماس ا  الح  مة العالمية الوي رـدلا اتي ـا الدسا ـا  لضـمان رك

.يتيةالجيا  الموعاقبة ك  الوغيرا  االقو ادية تالوكن ل جية تالب

تكصم اـة  ـاسف س (L’Oreal)فـي إيطاليـا؛ تل سيـا  ( Fiat Group)كصم اـة فيـا  : ءعن التر ا  العائتية المعرتفة رتما

(Carrefour Group )  فــــي فرنســــا، ت اكســــ ن(Samsung )  ــــ س ــــدا  ك ر تكصم اــــة إ  جــــي( Hyundai Motor)تهي ن

(LG Group )  فــي   سيــا الصن ءيــة؛ تءــي إ  دءتيــ(BMW ) ت ــيمنم(Siemens )  فــي ألمانيــا؛ تأخيــًرا شــر ة فــ سد ك رــ س(Ford 

Motors) ــو س تتتلمــاس (Wal-Mart Stores ) رعكــ  هــنة الكثتــة قــدس  هــنا الــنمش كــن رنظــيا . فــي ال اليــا  الموحــد

ح ــ  الامــا  اتــ  الو  ــ  تالنصــاح كحتًيــا تاالمًيــا، لكــن يظــا هــنا كتــرتًرا ءوصرءــة رح يــا الثــرت  ابــر الجيــا ، ت ــنلك ر

. اا اكا الح  مة المنضبطة الوي رضمن  فا ر ا الوتغيتية، تقدسر ا ات  جنج اال وثماسا  لوم يا ر  عار
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تشاااااااا   الشاااااااار ات العائليااااااااة 

جًا الااانمأل ا قااادث وا  ثااار انتشاااا

فااااي العااااالل لتنااااايل ا  مااااالب 

حيااااال تمثااااا  فاااااي العدياااااد مااااان 

من إهمالي % 70الألداا أ ثر من 

.ا  مال التجاجية

....التر ا  العائتية 

  رح يا الثرت  ت رتس

الح  مة ـــــــــي  ءتـــــــــر ة  ءالـــــــــث سئ
ت ارـــــــــــــــب " انف كينيـــــــــــــــ "

ءالمصت  الرتنطي

إتالم الحلواني. أ

لًاا بعاد تاجيصيًاب تناقلت المجتمعات اإلنسانية ثرواتهاا هي

خخاار وفقًااا  طاار ناةمااة  اادةن دينيااة  اناات أو اهتما يااة أو 

. قانونية
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ــا لرــر ناامــة اــد ؛ دينيــة   ــا ءعــد آخــر تفً  ــا، رناقتــ  المصومعــا  اونســانية ثرتار ــا جيًت انــ  أت راسياًي

الوـرا ا تك  رر يخ ت ياد  كف    المتكية الااعة في اا النظـا  الرأ ـمالي ت. اجومااية أت قان نية

وا ءتـكا الرأ مالي المرربش ءم، ي بي لوتك المماس ـة ر اءع ـا االقو ـادية الضـامة، خاعـة انـدكا رـ

كر ـم الكثيـر  ”Wealth Transfer“فـي هـنا اورـاس، يحوـا كف ـ   رح يـا الثـرت  . ككثـف اتـ  نطـاق تا ـ 

حظــا  كــن الن اشــا  فــي العديــد كــن البتــدان ال ــنااية المو دكــة الوــي رــعرَّ  لفرادهــا الفرعــة فــي ل

تلـــنلك يـــدتس . راسيايـــة كعينـــة كرا مـــة سؤت  أكـــ ا   ـــامة فـــي شـــكا أعـــ   اينيـــة أت ا ـــوثماسا 

ياًقا قيمًيــا الوســاؤ  لــ   الكيفيــة الوــي  ــونو ا ء ــا رتــك الثــرتا  إلــ  الجيــا  الرل ــة الوــي رعاعــر  ــ

 و ــر ال ر. تاجوماايــا كغــايًرا اــن  ــاء ي ا، ترمتــك دتافــ  تكي لًــا ا ــو ر ية تث افــة كاليــة كاوتفــة

راد أهميــة رتــك الظــاهر  اتــ  الفــراد المســوفيدين كــن اكــورك رتــك الثــرتا  ف ــش، تإنمــا اتــ  جميــ  أفــ

ائف المصومــ  الـــنين  ــيوعثرتن ءماـــاد  رــدتير رتـــك الكـــ ا ، ت ــنلك ك ـــائر التــر ا  العائتيـــة تال اـــ

.يةالمرربطة ء ا، كا ينب  ءتثاس امي ة ات  ءنية المصومعا  االقو ادية تالث افية تاالجوماا

لميـة الثانيـة، يمر العالا اآلن ءعها رصرءة رح يا لتثرت  ابر الواسيخ، تالوي ررربش ءصيا كـا ءعـد الحـرج العا

ـــد ءـــين اـــاكي ،((Baby boomers" رفـــر  الم اليـــد"تالمســـم  ءصيـــا 
ِ
، تالـــن  كـــن 1964ت1944الـــن  ُتل

س كــا ي ــدس كــن  ــرِّ رريتيــ ن دتالس أكريكــي كــن الثــرت  خــر  68رريتي نــا  دتالس أكريكــي إلــ  3المو قــ  أن يُم 

يرجـ  تلـك إلـ  قـدس  الصيـا الت  اتـ  (. Millennials)الع  د الثرثة ال ادكة إل  كا يسم  ءصيـا اللفيـة 

الحـــرج اال ــوفاد  كــن فوــر  الرخــا  االقو ــاد  اال ــوثنائية ءال اليــا  الموحــد  الكريكيــة فــي أا ــاج

ر كــن يومثــا جــم   بيــ. العالميــة الثانيــة تالوــي رماكنــ  كــ  عــع دها   ــ    يا ــية تاســكرية اظمــ 

تـر ا  الماات  الموعت ـة ء ـنا الحـدح فـي ربعار ـا اتـ  رر يبـة هيا ـا المتكيـة تاوداس  لتعديـد كـن ال

ل ــا  ف فً ــا لمكوــب او. العائتيــة ءماوتــف أن اا ــا  ــ ا  أ انــ   بيــر  أت كو  ــطة أت عــغير  الحصــا

كريـين شـر ة 5.2الكريكي، فـمن ن ـف شـر ا  أسءـاج العمـا الممت  ـة لت طـار الاـاص البـال  اـددها 

% 20ااًكـا أت أ بـر، تنحـ  55كمت  ة ءالغتبية لتاص ينومي لصيـا رفـر  الم اليـد تالـنين يبتغـ ن اآلن 

ااًكا أت أ بر، كما يتير إل  أن كـالكي أ ثـر كـن كتيـ ن شـر ة عـالب65كمت  ة لتاص يبت  كن العمر 

.تينلوستيا كتكية شر ار ا، ك  تج د كتي ن تن ف المتي ن آخرين كحوم" جاهمتن إل ائًيا"اما 

رح يا الثرت  ابر الجيا 
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اليــا  اتــ  ال ــعيد الم ــر ، سءمــا لــا ركــن هنــاك لحظــا  كماثتــة راسياًيــا لتوــرا ا الرأ ــمالي ءالتــكا الــن  رح ــ  ءال 

اد الم ـر ، الموحد  الكريكية، تإنما ءالرغا كما ا وعر ناة  اءً ا ان إ ـ ا  التـر ا  العائتيـة الكبيـر فـي لصـا االقو ـ

عائتيـة فمنم كن الم  د أن فتا رصاسج اديد  لوح يا الثـرت  فـي ك ـر أدح إلـ  ان يـاس الكثيـر كـن التـر ا  تالمتـرتاا  ال

فـي ك ـر ءاو ـافة إلـ  تلـك، فـمن الثـرت . ت عف قدسر ا ات  الو    ترنمية النـار  المحتـي اوجمـالي تكعـدال  الو ايـف

ليــث (. Ultra-high-net-worth families)رنمـ  ءــ رير   بيــر ، خاعــة ءـين كصومــ  كوــراءش كــن العــائر  تا  الثـرتا  الفائ ــة 

أن يك ن لم ر ثاني أ رر  ياد  فـي اـدد السـكان كـن تت  الـدخا (Knight Frank)ال ادس ان 2020يو ق  ر رير الثرت  لعا  

فـي المرربـة الثانيـة ءعـد ال نـد، -2024ءحتـ   اـا  % 66المررف  في العالا في السـن ا  الم بتـة، كـ   يـاد  كو قعـة ءنسـبة 

اد تلنلك فمن هناك كس تلية ر   ات  اـار  رتـك العـائر  فـي دفـ  اصتـة االقو ـ%. 27تك اسنة ءالمو  ش العالمي البال  

.ال رني كن خر  ا وثماسا  كسوداكة

لالــة كــن 3250ااًكــا شــمت  25، نتــر ست  تيتيــاكم كــن كصم اــة تيتيــاكم نوــائ  دسا ــة ا و  ــائية ا ــومر  2002فــي اــا  

ر كن رتك الوح ال  فتت ، ليث را رعريـف الفتـا اتـ  أنـم ف ـدان غيـ% 70لاال  رح يا الثرت  ءين الجيا ، تختص إل  أن 

ف ــش كــن الامــا  الوصاسيــة ءعــد تفــا  ك  ســي ا، ءينمــا % 30تءالمثــا فــي ك ــر، يســومر . رــ اي لتســيطر  اتــ  العــ  

.ف ش كن التر ا  لو  الصيا الراء  تالااك % 3رسومر 

كـن لـاال  الفتـا إلـ  ال ـر  % 97ف ش كن رح ال  الثرت  الفاشتة إل  المت س  الفنية السيتة، ءينما أسجع % 3اما تيتياكم 

 %(12)نفســ ا ءســبب اــد  تجــ د سؤيــة اائتيــة 
ر
أت ان يــاس الو اعــا العــائتي تالث ــة %( 25)، أت اــد  إاــداد ال سثــة ءتــكا  ــا 

.، كا يدلا ات  أن ال ا ا المتورك في  ا كن أ باج الفتا هنة ه  االفو اس إل  الو اعا%(60)

التكا 

:أ باج رح ال  الثرت  الفاشتة ءين أجيا  العائتة

1

التر ا  العائتية في ك ر

ـــــــــــــــة3 ءالمائ

المتــــــــــــــــــ س  
يتةالفنية الس

ـــــــة12 ءالمائ

اــــــــد  تجــــــــ د 
سؤية اائتية

ءالمائــــــــــــــة25

اد  إاداد ال سثـة 
 
ر
ءتكا  ا 

ءالمائــــــــة60

ان يــاس الو اعــا
المصومعي

Source: The Williams Group.
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 ـا فـي رح يـا في ال ق  تارم، يستش تيتياكم الض   في دسا وم ات  ال باج الوي  ااد  ءعن العائر  فـي إنصـاح رصرءو

الثرتا  تهي كا ال رنط   ات  تجـ ج تجـ د تثي ـة س ـمية، تإنمـا اتـ  تجـ د كحادثـة كسـومر  لـ    ـبب تجـ د الثـرت  كـ 

مكـن ا رصنب كحاتلة إكر  أفراد ال ر   يف ينبغي أن يفكرتا ل   الثرت ، أت كـا الم ـن الوـي يصـب اتـي ا كواءعو ـا أت كـا ي

ل سثــة، اــرتً  اتــ  تلــك، ف ــد أشــاس تيتيــاكم إلــ  الــدتس الــن  لعبوــم الامــا  الايريــة فــي رعتــيا ا. تكــا ال يمكــن ا فعتــم ءالمــا 

.ترمكين ا كن الح    ات  الفرص تالمس تليا ، خاعًة في الاماس ال غير 

ل  مة التر ا  العائتية أها ا اكا ال م د

سـوثمرين غالًبا كا ر اجم التر ا  الوي رسيطر اتي ا العائتة خياسا  ععبة لـدح سغبو ـا فـي رم يـا النمـ  كـن خـر  جـنج ك

مسـاهمين هنا يبر  الوساؤ  الرئي  إن  ان كـن المفوـرض أن رونـا   التـر ة اـن السـيطر  الصمئيـة ل ـالي ال. خاس  العائتة

ر ــة تفــي اــا المنافســة الت. الاــاسجيين ترغييــر اادار ــا ال ديمــة، ترعميــم هيكــا ل  مو ــا ك اءــا سأ  المــا  لتنمــ  أ  ال

  ءم  سـا  ات  الم اسد الوم يتية في أ  اق الما  جنًبا إل  جنب كـ  التـر ا  العالميـة، ال  ـيما فـي الـبرد الوـي ال روموـ

ءة ل  ااـد تأرر رنظيمية تآليا  رنفين قادس  اتـ  إل ـا  ث ـة المسـوثمرين، يظـا كـن الضـرتس  اتـ  رتـك التـر ا  اال ـوصا

.الح  مة العالمية

كيـة قد يُنظر إل  كتكية ال ـر  اتـ  أن ـا فرعـة أت ر ديـد، ااومـاًدا اتـ  كصم اـة كون اـة كـن الع اكـا، ليـث يمكـن ف ـا كت

لماـات  العائتة تااللوما  ءالعما ات  أن ا قيمـة كضـافة، شـريطة أن رـومكن التـر ة تالعائتـة المسـيطر  كـن اال ـوصاءة

عائتيـة، ءاسريـاج إلـ  التـر ا  ال-المسـاهم ن تالـدائن ن -اتـ  الصانـب اآلخـر، قـد ينظـر المسـوثمرتن . كصوم  المسـوثمرين

كثـا هـنة لنلك يدق  المسوثمرتن في. ءسبب خطر قيا  العائتة المسيطر  ءم ا   ا وادا  ل  ق المساهمين اآلخرين

لور يــم التــر ا  ءعنايــة قبــا اراــات ال ــراس تاال ــوثماس؛ ف نــاك رــاسيخ ر يــا تلافــا كــن التــر ا  الممت  ــة لتعــائر  تا  ا

. خــرينالعـالي لتمتكيــة ت ـعف التــفافية تغيـاج كبــادئ المسـا لة تاون ــا  الوـي أد  إلــ  انو ـاك ل ــ ق المسـاهمين اآل

ءيـة لمتكيـة كن كنظ س المسوثمر، فمن العاكا الرئي  ه  ل  مة رتك التر ا  ءتكا عحيي، ءحيث ر ورن الص انـب اويصا

.ال ر  ك   مانا  ءعن ك الي المسوثمرين  يوا الوعاكا كع ا تأخنها في االاوباس
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أت ــــي اال ــــوبيان الــــن  أجررــــم شــــر ة

ــــر هــــات " ــــراي  تتر كــــ خًرا ( (PWC" ء

ـــة فـــي ك ـــر، أن اتـــ  التـــر ا  العائتي

ث افـــــة الح  مـــــة ال رـــــما  غائبـــــة اــــــن 

كعظـــا رتـــك التـــر ا ، كـــا يصعت ـــا ال 

.رومو  ءطاء  ك ني
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ب  يا ـا  خر  الامسينيا  تالسوينيا  كـن ال ـرن الما ـي، شـ د  ك ـر انافاً ـا  بيـًرا فـي التـر ا  العائتيـة؛ ءسـب

ا  الســ ق الوــعكيا لتنظــا  الناعــر  لوــ  رــا رنتــيش التــر ا  العائتيــة خــر  أتاخــر الســبعينيا  ءعــد ربنــي ك ــر لسيا ــ

ــا الما ــية، ءــدأ  التــر ا  العائتيــة فــي ك ــر فــي االنفوــاح اتــ  ال ــ اق ترحــ   ءعضــ. الحــر   ا كــن تخــر  الثرثــين ااًك

تءالمثــا، فــمن. شــر ا  كغت ــة إلــ  شــر ا  كســاهمة ااكــة رحــ   ــغش كســومر كــن الوغيــرا  االقو ــادية تاالجوماايــة

عــة الممايــا الوــي ي فرهــا قــان ن  ــ ق سأ  المــا  الم ــر ، تالــن  يمــني التــر ا  كمايــا  ــريبية انــد رســصيت ا فــي الب س

ــا إلــ  أن ركــ ن شــر ا  ءمصــرد أن ر ــبي شــر ا  كســاهمة ااكــة، هــي ألــد ال ــباج الوــي رصعــا التــر ا  العائتيــة رمي

.  كساهمة ااكة

كـ خًرا اتـ  التـر ا  العائتيـة فـي ك ـر، فـمن (  (PWC"ءـراي  تترـر هـات "إال أنـم  مـا أت ـي اال ـوبيان الـن  أجررـم شـر ة 

ن أن غالبيـة ف ـد  تـف اال ـوبيا. ث افة الح  مة ال رما  غائبة ان كعظا رتك التر ا ، كا يصعت ـا ال روموـ  ءطـاء  ك نـي

. تـر ا رتك التـر ا  قائمـة اتـ  ارقـا  غيـر س ـمية كبنيـة اتـ  الث ـة أ ثـر كـن ال يا ـا تالعمتيـا  الر ـمية لح  مـة ال

كـن رتـك الوـي % 39كـن اينـة اال ـوبيان كصـال  إداس  س ـمية، ءاو ـافة إلـ  افو ـاد % 45يوصت  هنا رحديًدا في اـد  اكـورك 

رعــ د أ ــباج تلــك إلــ  جــنتس (. Compliance)رمتــك كصــال  س ــمية لصــان كوا  ــة وداس  الماــارر تالوــدقي  تاالكوثــا  

رءـا  كـن امي ة فـي ث افـة التـر ا  العائتيـة الم ـرية، فعـادً  كـا  انـ  التـر ا  العائتيـة الم ـرية لـنس  كـن ر ايـف الغ

.خاس  دائر  ال ر ، ءاو افة إل  غياج أ  شر  قان ني ي ضي ءوعيين التر ا  كديرين كسو تين

ل  مة التر ا  العائتية في ك ر

فـي ك ـر، في     كا  ب ، فمن الحفاظ اتـ  التـر ا  العائتيـة الءـد أن يكـ ن ألـد أتل يـا  عـانعي السيا ـة االقو ـادية

ثــا  نظــًرا ل ــدسر ا اتــ  رعضــيد هيكــا االقو ــاد الم ــر  كــن خــر  رــدخر  رتــريعية رتــصع ا، إن لــا رتمك ــا، اتــ  االكو

 افــة فــي ال قــ  تارــم ي ــ  الصــم  اآلخــر كــن المســ تلية اتــ  ث. لمعــايير الح  مــة العالميــة ترن يــ  هيا ــا كتكيو ــا تإداسر ــا

  العــائر  الحا مــة لوتــك التــر ا  تإفســال ا المصــا  لع ــ   تقــدسا  جديــد  قــادس  اتــ  رنميو ــا ءتــكا أفضــا كــن خــر

.أ اليب اتمية لديثة رعطي ث ة لتمسوثمرين العالميين في الس ق الم رية

التكا 

ها لدح شر وك العائتية كصت  إداس  س مي؟: ا وبيان

2

Source: pwc, "Egypt Family Business Survey.", 2021.
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مبللللل لحفلللللاحإ ارةحاألىملللللن  حم لللللن هحلاحاأل للللللنعح ا  ارا ح
نح ال للللرقح ال مصتللللن ح التك ولوجتللللنحال نثللللنحبنلمء للللل

.ححمجممنحلتاقتقحا ترااتاتنحال ركن

ال يكـــــــــــا يوبـــــــــــ  

اال ــــــــــــــــــوراريصية

كللحىلن ةحملنحفلتمحا  تلذحمبل لحاللت
اللللللذيحفتبلللللاحاال لللللترااتاتنحملللللخ

مخح ص حالت طتطحاال ترااتاا
 حملللاحمراىلللنةح"لىصلللىحإللللىحل للل ل"

 وكمللللللللنحاللتكلللللللللحالت متمللللللللاح
. ال مصتن ح التك ولوجتن
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اال وراريصية

مراج نحالم ر ىن ح
 ال مصتن حالانرفن

اقتتمحاللتكلحالانلا

صامتطصبن حاللتكلحالملتقب

التآزرحالت متماعقنفنحالم ممن ناا ف حال تنرا حالمتن 

التغتترحاللتكصاحالمقترح

األ  ا 
الم ر ىن ح
المقتر ن

ترحعصبن حاغتترح 
ال مصتن 
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" كا كإيت ن"

صاحقطب الوكن ل جيا الصن ج إفري ي تأ ط س  ن

كريا لسن. أ

ء سا العت   السيا ية كعيد  

فجاكعة ءني   ي- تية السيا ة تاالقو اد 

  ، الن  رح   كن شاص ااد  إلـ"كا كإيت ن"رماًكا كثا 

1971فــي جنــ ج إفري يــا فــي اــا  " إيتــ ن"ُتلــد . آخــر ا ــوثنائي

ضـ  أثنـا  نتـعرم، أك. لج  ان ك ندً ـا تأ  إخ ـائية رغنيـة

ة كعظا تقوم في ال ـرا   تا وكتـا  المتـرتاا     ايـ

.  ل ضا  تق  الفراغ خاس  المدس ة

حاق إ ـ"ك لًعـا ءكوـب " إيتـ ن"لنلك، فـي  ـن كبكـر ، أعـبي 

.  ايـة، تالوي كن شعن ا أن رت ا كسـو بتم فـي الن"أ يم  

د ت ــان اهوماكــم ءالمســو با، تكيتــم لت ند ــة هــ  كــا  ــاا

تالــــدة الم نــــد  اتــــ  ررءيوــــم، جنًبــــا إلــــ  جنــــب كــــ  تلعــــم 

ءالو ــميا، تالــن  كــن شــعنم أن ي يــ  لــم ءعــن اونصــا ا 

.العظيمة في المسو با

ءعد الوحاقم ءالصاكعة لمـد  خمسـة أشـ ر ف ـش فـي جنـ ج

عـــة االنو ـــا  إلـــ   نـــدا لرلوحـــاق ءصاك" إيتـــ ن"إفري يـــا، قـــرس 

، انو ـا فبعـد اـاكين ف ـش. لكنم لا يمكث ء ـا  ثيـًرا".   ينم"

لكــــن االلوحــــاق. و مــــا  دسا ــــوم" ءنســــتفانيا"إلــــ  جاكعــــة 

كـافي أن ي" إيتـ ن"فكان ات  . ءالصاكعة لا يكن ءالكر اليسير

لـــنا،  ـــع  لتح ـــ   اتـــ  رم يـــا رعتيمـــم. ليتـــ  رري ـــم

الصاكعي كن خر  كصم اة كن المني الدسا ـية، تالح ـ   

فـي اتـ  قـرتض، إلـ  جانـب العمـا فـي تايفوـين كاوتفوـين

لحســــن الحــــم، أرــــ  رضــــحيوم ثماسهــــا فــــي . ال قـــ  نفســــم

الن ايــة؛ ليــث ل ــا اتــ  شــ اد  فــي االقو ــاد تأخــرح فــي

.  الفيميا 

تـ  لتح ـ   ا" إيتـ ن"ءعد هـنين اونصـا ين الورءـ يين، تهـب 

تلكـــن ءعـــد يـــ كين . دسجـــة الـــد و ساة فـــي جاكعـــة  ـــوانف سد

د  ف ـش كـن البرنــاك ، رـرك الدسا ـة لمواءعــة ألركـم فـي سيــا

.  الاما 

كـــن الممكـــن لألشـــااص العـــاديين "

"... اخوياس أن يك ن ا غير ااديين



...البداية

. 1995ءـدأها هـ  تشـ ي م تعـدي م فـي اـا  ( (Zip2هي شر ة إنورن  رـدا  " إيت ن" ان  البداية التلية لـ 

تـر ة لـا لكـن ال. تهي شر ة لوكن ل جيا المعت كا  ررخص ءركصيا  ال حف لدلة المـدن ابـر اونورنـ 

د كــا، تفــي رصوــنج الكثيــر فــي  ــن ار ا ال تيتــة التلــ ، لــنا ا ــوغرق انطــرق التــر ة تقًوــا ر يًتــا إلــ  لــ

.ر ةف د  ان  أك سة المالية  يتة لين انطرق الت. أن يكافي كالًيا" إيت ن"غض ن تلك،  ان ات  

مرين تات  الرغا كن رتـك التقـا ، فـمن السـعي  ـان ل ي ًيـا، فا ـوطاا ا أن يصـدتا فـي الن ايـة كسـوث

ـــا ـــة كث ـــة المتـــ  س  تالم اقـــ  اوخباسي ـــة المحتي ـــد كـــن شـــر ا  الدااي ـــا دامـــ ا التـــر ة، تالعدي كرً 

New York Times) )ت(Tribune)(Chicago) الــنين لمســ ا إككانيــة نصــاح التــر ة، تأن ــا ءرنــاك  كفيــد

كتيـ ن 340ك اءـا ( Zip2)، رـا شـرا  1999ءيد أن الكر لا يد  ر يًتا ففـي اـا  . لر ا دليا خرائش المدن

(.Compaq)الواء  لتر ة ( (AltaVistaدتالس أكريكي كن قبا كحرك ءحث ال يب 

المترتر الوالي

كتيــ ن دتالس أكريكــي كــن السءــاح، كــا دفعــم إلــ  ا ــوثماس الصــم  22اتــ  " إيتــ ن"ءعــد ءيــ  التــر ة ل ــا 

ـــد  ـــر البري ـــدف  اب ـــة تال ـــن   ـــان شـــر ة خـــدكا  كالي ـــالي، تال ـــر كـــن رتـــك الكـــ ا  فـــي كتـــرتام الو ال ب

".  كا   ليفتين"ت" ءيور ثيا"ك  شر ائم الوصاسيين ( X.com)اولكورتني، شاسك في رع يس ا ءا ا 

ــراك  ( X.com)رحســن لظــم ءعــد تقــ  ق ــير كــن ءــد  تلــك المتــرتر الصديــد، انضــم   إلــ  شــر ة الب

سئيًسـا " كا ـك"تالن  رـا رعيـين (.  (PayPal، تالوي اشو ر  ءوط ير2000في اا  ( Confinity)الكريكية 

كتيـاس دتالس فـي اـا  1.5ءمبتـ  ( eBay)تكديًرا رنفينيًا ل ا قبا تقـ  ق ـير كـن شـرائ ا كـن جانـب شـر ة 

بـر فـي الن ايـة الكـ ا  الر كـة لتواتـي اـن الامـا  الوصاسيـة ا" إيتـ ن"، تكن هنة الن طـة  ـان لـدح 2001

.كتي ن دتالس أكريكي180اونورن ؛ لو جيم انوباهم إل  الاما  ال ند ية  مسوثمر في ال  ا ءنح  

الماارر  الكبير  ت ن ا  النضا  تال ع د

تفـي رتـك . كتيـ ن دتالس أكريكـي123ال ـافية إلـ  " إيتـ ن"نمـ  ثـرت  ،(PayPal.com)ك  اال ـوح ات اتـ  

لكـــن هـــنة ليســـ  رري ـــة عـــن  . المرلتـــة،  ـــان ءمككانـــم الو ااـــد كبكـــًرا تالعـــيش فـــي  ـــعاد  دائمـــة

وين، إلـداهما رحديًا  اًما، تارصم إلـ  اال ـوثماس أ ثـر فـي شـر وين كنف ـت" إيت ن"ف د خاض . ال ارير

تهــي شــر ة  ــياسا  رر ــم اتــ  الن ــا الك رءــائي، تالخــرح  انــ  شــر ة ،((Tesla Motors" رســر"شــر ة 

(SpaceX)، تهي شر ة كوا  ة في ا وكتا  الفضا  الوصاس  .

م أك الــ" إيتــ ن"تفــي ال قــ  الــن   ــان ينســحب فيــم الــبعن ءســبب الواــ   كــن كنــاي الامــا ،  ــر  

ب وــين تكـ  شــغفم ءالو ـميا تال ند ــة تالمسـو با  ــان نصـاح الص. تج ـدة تتقوــم ونصـاح التــر وين

.أكًرا كفرتًغا كنم

أرتــ  اتي ــا" رســر"ءــدتس أ ا ــي فــي ر ــميا أت   ــياس    رءائيــة كــن " كا ــك"، قــا  2004فــي اــا  

عركـا  لو ـبي أ ثـر ال" رسـر"رح  قياد  كثا هنا المتياسدير الكبير، ءر   . (The Tesla Roadster)“ا ا 

ريــ ، ءيــد أن رــ س النصــاح لــا يســومر اتــ  رــ   الط. الوصاسيــة المرغ ءــة تشــعبية لتســياسا  فــي العــالا

هـ  أ ـ أ اـا  فـي ليارـم كـ  ال كـة الماليـة العالميـة، الحـدح الـن  ا ـطرة 2008فيداي كا ك أن اـا  

جـب هـنا إلـ  جانـب، ءعـن المتـكر  ال ـرية الوـي ر . كـن الـدي ن الضـامة" رسـر"إل   ـرتس   ـحب 

.اتيم ك اج و ا في العا  تارم
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لــن يصمــ  دفعــة  ــن ية تلكن ــا  ــوصم  الكــ ا  ءــدلًا كــن تلــك، ااومــاًدا اتــ " إيتــ ن"أن " رســر"،  تــف  2018تفــي ينــاير 

.ال يمة الس قية المومايد  الوي أساد  رح ي  ا في السن ا  العتر ال ادكة

" نا ــا"اــد  ا ــ د سفيعــة المســو ح لوطــ ير ال ــ اسيخ تأدا  ك ــا  اســكرية كــ  ت الــة " كا ــك"تقــ  ،(SpaceX)أكــا اــن 

ائــد وس ــا  س " نا ــا"عــريًحا ءتــعن آكالــم فــي كتــرتر كتــورك كــ  ت الــة " إيتــ ن" ــان . تال ــ ا  الص يــة لت اليــا  الموحــد 

.2025فضا  إل  المريخ ءحت   اا  

ف رريتيـ ن دتالس اآلن تالد  كن أ ثر التر ا  قيمة في العالا؛ ليث ر دس قيمو ا ءما يميد قتيًتـا اتـ  ن ـ" رسر"تاتيم، رُعدُّ 

.كتياس دتالس أكريكي46ر دًكا أيًضا ك  ر ييم ا الخير البال  (  (SpaceX، تقد ألر  (كتياس دتالس515)أكريكي 

الدائا" إيت ن"نصاح 

تلفنـة كـن التـر ا  الرائـد  الخـرح الوـي (  (SpaceXت" رسـر"في النم  لنم يدف  إلـ  كـا ال ن ايـة كـ  " كا ك"يسومر نصاح 

.   ا وثمر في ا تشاسك في رع يس ا ات  ر   الطري 

دتس لديم ت ا  ف ق المو  ـش ، تهـ  كـا  ـان ااكًتـا تا" إيت ن"الدائا؟ يصب أن ي ا  في هنا ال دد، إن إيت نإتن، كا  ر نصاح 

ءعخرقيـا  يوف ق ءسبب رم لم التديد المدا   ءتـغفم ت" إيت ن"تك  تلك، تات  الرغا كن ت ائم، فمن .  بير في إنصا ارم

.العما غير الو تيدية

!ستح النصاح

ــ ن"ير ــم  ــا  الواــر  " إيت ــك كــن خــر  خطاء ــ  النتــطة تالمتــرتاا  الم مــة ءالفعــا، تقــد أت ــي تل ــم ات كعظــا راقو

ي هـ  سجـا الامـا  تالمتيـاسدير المسـ ت  اـن المتـاس ة فـ" كا ـك"فــ . تالم ـاءر ، أنـم ال يضـي  ال قـ  فـي أشـيا  ال ر ـا

الحديثـة فـي ( Marvel) ما أنم  ااد فـي الوـعثير اتـ  التا ـية الوـي ركمـن تسا  لعبـة . رع ي  العديد كن التر ا  الرائد 

فـمن تءـدتن أدنـ  شـك،". هنـر  فـ سد"ت"  ـويف جـ ءم"تقـد رمـ  ك اسنوـم ءـرؤح الامـا  الناجحـة فـي أتءـر كثـا . ر ني  واسك

.  كا ك قد أنصم ءالفعا كا يكفي ليوا ااوباسة كن ءين ءعن العظما " إيت ن"

ـــث كـــن إنوـــا  " فـــي ال ـــا ، أاو ـــد أن النمـــ ت  الثال

شــــر ة رســــر هــــ  آخــــر ك قــــف سهانــــا  التــــر ة، لــــنا 

ا  نظا ءحاجة إل  العما الصـاد تالي ظـة تاـد  الر ـ

 ة ان النا  لنم كن ال عب لتغاية كصرد الب ا   تر

".  ياسا 

"كا كإيت ن"

" اسهاالكبير  ر ري ثمإيت نيبدت أن كصا فة "



أن السـياسا  الك رءائيـة يمكـن أن رنـاف   ـمن ( Model S)فبعد كرتس كـا ي ـرج كـن ا ـد كـن المكـان كنـن أن أثبوـ  شـر وم 

يــا إلــ  الوكن ل ج" رســر"الســياسا  الفضــا كــن ليــث ال ــت ج تالدا ، تأسءــ   ــن ا  كنــن أن جتــب الطــرا  الثالــث كــن إنوــا  

ا أثنـا  كحاسءـة ف ش إل  ءنا    ق لتسياسا  الك رءائية ءمفـردة ر ريًبـ" كا ك"خر  رتك السن ا ، لا يضطر .   ق أت  

.اوفر ، ءا خاض أيًضا كعر ة كسومر  ك  البائعين، تءدأ في الارفا  ك  المنظمين

تاتــ  خــر  ا اكــا الســ ق، يعو ــد كا ــك أن نتــطا  الوغيــر المنــاخي  ــاادتا فــي دفــ  شــر ا  عــنااة الســياسا  نحــ  

اال ـوح ات لكنم يداي أن هنـاك  ـبًبا تالـًدا ك يمًنـا لكـ ن ا جـاهمين أخيـًرا لتعمـا ءالك رءـا ، تهـ . ركن ل جيا أ ثر ا وداكة

.  ات  ل ة الس ق كن السياسا 

ر ة تسئــي  شــ" جنــرا  ك رــ س "، نائــب الــرئي  الســاء  لتــر ة "لــ رمءــ ج "تءعيــًدا اــن أن يكــ ن تليــًدا فــي هــنا الــرأ ، ي ــف 

اــن   نــم ال ي ــا-ال يُ ــدق "اتــ  عــنااة الســياسا  ءعنــم " كا ــك"، رــعثير "رســر"الــن   ــان يتــك فــي فــرص ء ــا  "  رايســتر"

بب ل ــنا الســ": "لــ رم"تفــي إشــاس  إلــ  النصالــا  الوــي ل  و ــا لوــ  فــي أ ــ اق الســياسا  الفــاخر  فــي أتستءــا، ي ــ   ". كــنهًتا

".راا  كنم كر يد  ءنم تءي إ  دءتي   ثيًرا

تلـي  ف ـش ءـالطرق الوـي رميـمة   الـد كـن -2021ك جـ ًدا فـي  ـا ككـان خـر  اـا  " كا ـكإيتـ ن"إل  جانب كا  ب ،  ـان 

.أ ثر التا يا  الوصاسية أهمية تإن  ان  كثير  لتصد  في اآلتنة الخير 

لتوـرتي  ( Twitter" )رـ يور"كتي ن كواء ، ا واد  لساءم كفر  النتا  ات  ألد ك اقـ  الو اعـا االجومـااي 66.3كستًحا ءـ 

تهـي امتــة كتـفر  ءـدأ  فــي البدايـة  مملـة، لكنــم تاعـا ررتيصـم ل ــا، الكـر الـن  أتدح ءــم لـدف  غراكـة قــدسها ،dogecoinلــ 

ءعـد أن ار مـم كــنظا التساق الماليـة ءاسركـاج امتيـا  الويــا  فـي التساق الماليـة كــن 2018كتيـ ن دتالس أكريكـي فـي اــا  20

.خر  رغريدارم

الااعـة ف ـد أاـاد  شـر وم الفضـائية. غير العادية لتماـارر  تدفـ  الحـدتد اتـ  السـياسا " كا ك"لا ر و ر نوائ  اركة 

(SpaceX)،  ر وــرج شــبكة . لتمــر  التلــ  كنــن ككــ ك الفضــا 2020سلتــة الفضــا  البتــرية إلــ  السا ــي الكريكيــة خــر  اــا

Starlink) )الااعة ء ا كن إررق أت  خدكة رصاسية ابر القماس ال نااية في العالا.

س الة خواكية

لتـة جميـ  أنـ ار ر نيـا  ا ـر الفضـا ، لكن ـا لـا ركـن س " كا كإيت ن"لطالما دف  

أعـبي ف د انو ا كن رعر م لتونمر في المدس ة إل  سجا أاما  عـغير ت. كثالية لم

 ن تال أخيــًرا قائــًدا لتــر وين كبوكــررين، فبعــد  ــا الوحــديا  تالع بــا  قــرس أن يــن

.ي با ءعقا كما يرج ة

دنا أن ـا ل ـد عـنعنا رسـر أ اً ـا ءسـبب اليـع ، لـي  لننـا ااو ـ": "كا ـك"ي    

". وك ن كرءحة، تلكن ف ش وا اس أنم يمكن ال يا  ء ا
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ــي إن ءــي"أ ــ  شــر ة   Joe)" جــ  جيبيــا" ــا كــن " إيــر ء

Gebbia)،رتيســـكيءريـــان "ت "Brian Chesky))،ـــان "ت ناث

 ــان "فــي تاليــة ،((Nathan Blecharczyk" ءتيوتــاس ميك

، ففـي البدايـة، ءـدأ 2008الكريكية كنـن اـا  " فرانسيسك 

عـن رعجير كنمل ما الااص وقاكة ء" رتيسكي"ت" جيبيا"

ــ  ر ــديا تجبــا  اوفطــاس ل ــي الفــراد فيــم، ءاو ــافة إل صن

ءعــن الكــ ا  او ــافية لــدف  إيصــاس المنــم ، تر ــاد 

ــة  مر لمــ ر"  ــان فرانسيســك "تلــك كــ  ا وضــافة تالي

ك  بيـــر لـــ   الو ـــميا، تاكـــوأل  فنـــادق المدينـــة فـــي تلـــ

ة ال قـ  ءالعديـد كـن الــمتاس، تسأتا فـي تلـك  ـ ًقا كحومتــ

  لتوـــرتي  لفكرر مـــا، تقاكـــا ءوطـــ ير ك قـــ  تيـــب يُســـم

(Air Bed and Breakfast.com).

 Barack)“ءــاساك أتءاكــا"، ءــين 2008تلميــاد  أسءال مــا، قاكــا ءبيــ  تجبــا  اوفطــاس خــر  االنوااءــا  الرئا ــية الكريكيــة لعــا  

Obama)،كا ينج ن "ت "John McCain))،  ألـف دتالس أكريكـي، تكنـن تلـك ال قـ  رطـ س  التـر ة 30تل  ا تقو ا أسءاًلا ءنح

مـا تأعبح  تالد  كن التر ا  الرائد  في كصا  رعجير الع اسا  كن شاص إل  شاص آخر، ف ـي ال رموتـك الع ـاسا ، تإن

.رعما    يش ءين أتلتك النين يرغب ن في رعجير كنا ل ا، تأتلتك النين يبحث ن ان أكا ن لديصاس

دتلـة لـ   العـالا، 220كريـين قائمـة رضـا كنـا    ـكنية فـي أ ثـر كـن 5.6أ ثر كن " إير ءي إن ءي"تفي ال ق  الحالي، رموتك 

نـم  تكن خر  ك ق  التر ة ات  اونورن  يمكن االررر ات  كصم اة كن المعت كا  ل   رتك المنا  ، كثـا؛ كسـالة الم

ــة الوســص ــم، تكعت كــا  لــ    يفي ــا  الموــ افر  ءداخت يا، أت الغرفــة، تتعــف ُكف ــا لتمســالة، تت ــائا الرالــة تاوككان

يظ ر ءاو افة إل  الوعر  ات  السعر، تال  ااد الوـي ينبغـي ارباا ـا داخـا المنـم ، تكيـما  الكـن تالسـركة الموالـة، ت ـ

.أيًضا ر ييما  كن كسوعجرين آخرين  ب  تا وادك ا المنم ، ءاو افة إل  ر افر كعت كا  ل   كالك المنم 

كــــــــن الفضــــــــا أن يكــــــــ ن لــــــــديك

ــــر كــــن 100 ــــك أ ث كســــواد  يحب ن

كســواد  كعصبــ ن ءــك، لــنا 1000

 ل
ر
.   ااءحث ان النين يحب نك تاءن

“بليتشاج زيكناثاا "

(Nathan Blecharczyk)

" إير بي إا بي"أحد مؤتسي شر ة 

ا؟سلتة عع ده" إير ءي إن ءي" يف ءدأ  

 (Airbnb)"إير ءي إن ءي"ك ق  

ــــــــــــــــــــــالا الع ــــــــــــــــــــــاسا  ــــــــــــــــــــــ س  فــــــــــــــــــــــي ا ث

إيمان سجب. أ

ءمر م المعت كا  تداا اراات ال راسءالث  يا ي 

ــر ءــي إن ءــي"يُعــد ك قــ  شــر ة  ليــث روــيي ؛((Sharing Economy" االقو ــاد الوتــاس ي"الكريكيــة، جــمً ا كــن ( Airbnb" )إي

ــا ل ا لتمســافرين البــالثين اــن أكــا ن لدقاكــة، فيمكــن ا ا ــوتصاس غرفــة خاعــة فــي ك نــم  لمــالكي الع ــاسا  رــعجير كن

.شاص كا، أت ا وتصاس المنم  ءع متم، كما يصعت ا ءمثاءة خياس ءديا ان الفنادق الو تيدية



" إير ءي إن ءي"هنا، تيعومد  عر الغرفة ات  ك ق  

اتــ  كصم اــة كاوتفــة كــن الع اكــا؛ ءمــا فــي تلــك 

، ك ق  المنم  تج درم، تت ـائا الرالـة الموالـة ءـم

50فـــيمكن العثـــ س اتـــ  غـــر  سخي ـــة جـــًدا ك اءـــا 

ـــــا، تءتـــــكا اـــــا  رفـــــات  كو  ـــــش  دتالًسا أكريكيا

ا  ال ــعاس الي كيــة لتغــر  الواءعــة لتتــر ة فــي اــ

ــا، 646كدينــة ءــين 50فــي أفضــا 2021 دتالًسا أكريكيا

ونـ ر دتالس أكريكي في التيتة، تتلـك نظـًرا لت200إل  

ــــا   الوــــي ر فرهــــا  ــــ ار المن ــــر فــــي ألصــــا  تأن الكبي

.التر ة

م ءعـن اوجـرا ا  لتمسـااد  فـي رعميـ" إيـر ءـي إن ءـي"اران  

الســركة تالكــن لتمســوعجرين تكــالكي المنــا  ، كثــا؛ جعــا

ظمــة العمــر  ي ــدك ن رعريًفــا خاًعــا ءعنفســ ا، ترحســين أن

 ــمان "ة المتـف التا ـي تالو يـيا، ءاو ـافة إلـ  رنفيـن آليـ

تالوــــــي ءم جب ــــــا يســــــدد ،(Host Guarantee" )المضـــــيف

ـــ  كتيـــ ن المســـوعجرتن لمـــالكي المنـــم  رع يضـــا  ر ـــا إل

ر  دتالس أكريكي في لا  تق ر أ  أ ـراس أثنـا  إقـاكو ا ال  ـي

عاكــة، ءـالمنم ، تقـد رُصــر  التـر ة أيًضـا فحً ــا لتسـصر  ال

ان كثــا  ــصر  كرركبــي الصــرائا الصنســية، لمعرفــة كــا إتا  ــ

.لدح العميا  صا جنائي  اء 
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رصـــدس اوشـــاس ، إلـــ  أن نـــمال  الفنـــادق ي اج ـــ ن أيًضـــا 

أت كاات  روعت  ءالسركة تالكن، كثا؛ تق ر  ـرقة

انـــدالر لريـــ  كفـــاج ، تلكـــن ر ـــا رتـــك الماـــارر انـــد 

 ة ؛ ليـث ر ـد  التـر"إيـر ءـي إن ءـي"الوعاكا ك  شر ة 

 كن المسوعجر تكالك المنم 
ر
.ن ائي السركة لكا

ة كـ  شـرا " إير ءـي إن ءـي"في السياق تارم، ف د أءرك  

( August smart lock" )أتجسـ   ـماس  لـ ك"شـر ة 

لألقفــــا  الن يــــة، تاتيــــم، ففــــي أ  تقــــ  ي ــــ   الفــــرد

ــالحصم لوــعجير غرفــة فــي كنــم  كــا،  ــو     أتجســ "ء

ءمنتـــا  سكـــم دخـــ   كا ـــص ل قـــ  "  ـــماس  لـــ ك

اجــة الحصــم تراسياــم رت ائًيــا، تءالوــالي لــن رعــد هنــاك ل

النوظاس تع   المسـوعجر، تكـ  تجـ د سكـم دخـ   جديـد 

كـان روا إرالوم في  ا كر ،  يتـعر كالـك المنـم  ءال

.أ ثر كن الساء 

ركةرموتك نظاًكا فعالًا لألكن تالس" إير ءي إن ءي"

بي رعـين اتينـا أن نفعـا  ـا شـي  ءعيـدينا لوـ  أعـ

وـي ن  س المنـا   ال" ج "تالكر ك لًما، ف د  ن  أنا 

 نـــا نراهــــا تنريــــدها لوــــ  أعـــبي الكــــر شــــاًقا، ثــــا 

وـ ل  ل تنا ات  ك  سين يعمت ن كعنا، لكن  نا ن

ءعـدها ردسيب ا لو  عاس الكر أ ثر ألًما، ثـا ل ـتنا

 ونا ات  كودسءين، تءعد  ا هنا اللا رع س  شـر

. ءتكا  اكا

(Brian Chesky" )تشيس يبرياا "

" إير بي إا بي"أحد مؤتسي شر ة 
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ة فــي ار ــالًا، يمكــن أن راوتــف قــ انين التــر ة لســب ككــان تج دهــا، ف ــد رُطبــ  التــر ة ق ااــد خاعــ

، أجـــر  التـــر ة رغييـــرين تا ـــعي النطـــاق أثـــرا اتـــ  جميـــ  2020ءعـــن المـــدن دتن غيرهـــا، تفـــي اـــا  

:تهماالمسوادكين، تأديا إل  رغييرا   بير  ات  النظا  ال ا ي لتتر ة في جمي  أنحا  العالا،

 ا كن  الشااص النين ر: الوغيير الت 

ــدي ا أقــا كــن 25أامــاسها اــن  ــا تل ااًك

ثرثــــــة ر ييمــــــا  إيصاءيــــــة اتــــــ  ك قــــــ  

التـــــــر ة كـــــــن ا ـــــــوتصاس كنـــــــا   فـــــــي 

كنط ـو ا المحــدد ، تقـد أجــر  التــر ة 

اج هـنا الوغييــر لت ضـا  اتــ  ارصـاة التــب

  النين يسوعجرتن المنـا   وقاكـة لفـر

رس ليتيــة؛ ليــث  ــان هــنا الكــر يُتحــ  الضــ

دح ءمموتكا  المنم ، تر   ءعن الحـ ا

.الم  فة تالوي قد ر ا إل  ال فا 

ديـــد ت ــع  التـــر ة ءرتر  ــ   رنظيــف ج: الوغييــر الثــاني

يمكـــــن لمالـــــك المنـــــم  االشـــــوراك فيـــــم تالح ـــــ   اتـــــ  

تالمسـااد  فـي " 19-  فيد"ش اد ، تتلك لتو د  لصائحة 

 ــــمان رصرءــــة أ ثــــر أكانـًــــا لتمســــوعجرين، تيتــــما تلـــــك 

 ــااة لتــدخ   إلــ  الغرفــة ءعــد أن ي ــ   24االنوظــاس لمــد  

طي المسوعجر ءالمغادس ، ءاو افة إل  رنظيف جميـ  ال ـ

ـــنين ال يســـوطيع ن اربـــ ـــالمط را ، تيمكـــن لتلتـــك ال ار ء

 ا هنة ال  ااد ا وادا  فور  إغرق لتغرفة أت المنـم  كـدر

 ــــااة ءــــين تقــــ  كغــــادس  المســــوعجر لتغرفــــة تإاــــاد  72

.ا واداك ا كر  أخرح تتلك لضمان السركة

تالد  كن أنصي شر ا  رعجير الع اسا " إير ءي إن ءي" ب  كمايا رصعا كن 

ر ديا ارتض إيصاس كميم 

  كـن تالـد" إيـر ءـي إن ءـي"هناك اآلال  كـن شـر ا  اوداس  الوـي يمكـن لمـالكي المنـا   ا ـواداك ا وداس  كموتكـار ا، ترُعـد 

أنصــي رتــك التــر ا ، لن ــا ر ــد  لعمرئ ــا اــرتض إيصــاس رميمهــا اــن التــر ا  الخــرح؛ ليــث رســواد  ءعــن ال ــاليب

:الفريد ، أءر ها

  ر ــد  ر ــاسير كف ــتة كــ  اقورالــا  لــ    يفيــة قيــا▪

كــــالكي المنــــا   ءوحســــين ا ائــــد اال ــــوثماس الااعــــة

.ءعامال ا

ـــــة لو ـــــديا كصم اـــــة كـــــن ▪ اال ـــــوعانة ءص ـــــا  كحتي

.الادكا  الماوتفة، كثا؛ الونظيف تالمحا بة

 ًكا ءاو ــافة إلــ  ركتفــة الغرفــة، رفــرض التــر ة س ــ▪

ـــ  اوقاكـــة، لكن ـــا أسخـــص كـــن س ـــ   اوقاكـــة فـــي  ات

ـــ  المســـوعجر  ـــث رفـــرض س ـــ   خدكـــة ات ـــادق؛ لي الفن

 حد أق  ، تيدف  كالـك المنـم  % 14.2ر ا اادً  إل  

، تالوــــي رضــــيف ا %3أيًضــــا س ــــ   خدكــــة ربتــــ  نحــــ  

ن التر ة إل   ا كعاكتة، تياضـ  كـالك  المنـا   الـني

ة ي ــدك ن خــدكا  ررفي يــة لتمســوعجرين لر ــ   خدكــ

%.20ءنسبة 

ر ـــ   التـــر ة اتـــ  ا ـــوادا  كصم اـــة كـــن ال  ااـــد ▪

تال ـــ انين الااعـــة، لميـــاد  أسءـــاح امرئ ـــا كـــن كـــالكي 

.المنا  ، تتلك ءااوباسها ات  سأ  أتل يا  التر ة

ي إيـر ءـ"جديـد  كـن المنـا   رسـم  " فتـة"ر د  التـر ة ▪

تهي كصم اـة كاوـاس  كـن ،(Airbnb Plus" )إن ءي ءت 

 ــــش المنــــا   الوــــي روميــــم ءو ــــنيفار ا العاليــــة، تكو 

.أ عاسها ااد  كا يك ن كررفًعا

ر ءـي إيـ"ال ي    المسوعجرتن تكالك  المنا   في شر ة ▪

ـــــــي ـــــــاد  الكـــــــ ا  شا ـــــــًيا، تإنمـــــــا ي ـــــــ   " إن ء ءوب

ــــد الحصــــم كــــن خــــر  ك قــــ   ــــدف  ان المســــوعجرتن ءال

التـــر ة، تيوت ـــ  كالـــك المنـــم  أك الـــم كـــن التـــر ة 

ـــا  ءـــا "ءا ـــوادا  ك قـــ   ـــر ءـــي إن ءـــي ء  Airbnb)" إي

PayPal) لتوح يا تاويدار المباشر لألك ا.

ا ، تالـد  كـن أنصـي التـر ا  الااعـة ءـمداس  المموتكـ" إيـر ءـي إن ءـي"رُعد شـر ة 

.لن ا ر د  لعمرئ ا ارتض إيصاس رميمها ان التر ا  الخرح



" ءرناك  رعجير العطر "الرموة كن خر  ا وادا  

، ف ــ  "إيــر ءــي إن ءــي"ألــد أهــا الدتا  الوــي رســوادك ا شــر ة ،(Vacation rental software" )ءرنــاك  رــعجير العطــر "يُعــد 

 تالــد
ر
تفــي هــنا ال ــدد، يمكــن .ءمثاءــة الطري ــة الوــي رســوطي  ء ــا إداس  المتــا  كــن قــ ائا المنــا   الواءعــة لتتــر ة فــي آن

 ؛ ليــث ا ــوادا  الر ــائا اآلليــة تإنتــا  ر ييمــا  آليــة كــن خــر  البرنــاك  كمــا يوــيي لتتــر ة ر ــديا خدكــة أفضــا لتعمــر

تجـدير .سـوعجريوت   المسوعجرتن رحديثا  تإجاءا  ف سية ان أ تتو ا، ثـا فـي ن ايـة  ـا إقاكـة، يوـرك البرنـاك  ر ييًمـا لتم

يف إ ـافية، لن ـا روـيي ل ـا ر  ـي  نطـاق أامال ـا دتن ختـ  ركـال" إير ءـي إن ءـي"ءالن ر، أن الرموة أدا  كفيد  لتغاية لتر ة 

ن الحصـ  ا   ما رويي إككانيـة رحـديث قـ ائا المنـا   ءتـكا دتس  لوـ  رـومكن التـر ة كـن رصنـب المتـكر  الوـي رنتـع اـ

.  الممدتجة تالو  يما  غير الموماكنة

خت  الث ة ك  العمر 

اسيـة تالـد  كـن أنصـي شـر ا  اوداس  فـي ءنـا  الث ـة كـ  امرئ ـا، ترـعري هـنة الث ـة كـن إداس  الامـا  الوص" إير ءي إن ءـي"رُعد 

.لعمرئ ا ءعق   قدس كن العناية تاالهوما 
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:تاتيم، ف ناك العديد كن الشيا  الوي يمكن لتتر ا  ال يا  ء ا لوع ي  الث ة ك  امرئ ا

عـة ينبغي أن يك ن لدي ا أنظمة لتوعاكا ك  أ  ك اقـف غيـر كو قأتلًا، 

ــاح المنــم  ــا ، إتا ف ــد المســوعجر كفو ــ   ــبيا المث أت قــد رحــدح، فعت

ــ  إس ــا  شــاص كــا  الغرفــة، فيصــب أن ركــ ن إداس  التــر ة قــادس  ات

.ديدلم اءتوم تكنحم ل  ال ع   إل  المنم  ترستيمم المفواح الص

تــ  إداس  التــر ة ينبغــي أن ركــ ن اثانًيــا،

ر اعا دائا ات  كـداس السـااة كـ  كـالكي

ار ا المنـا   تالمســوعجرين لوتبيــة الوياجــ

. تر ديا  ا الادكا  المطت ءة



رمتيد العمر  ءالمعت كا  الر كة

  العمــر  كــن كــالكي المنــا   فــي لــاال  اــد  الي ــين النارصــة اــن ءعــن المتــكري اج  ــارومثــا أ بــر الوحــديا  الوــي 

إيـر ءـي إن "المع د ، كثا؛ الضرائب تالوعكين تالماات  الونظيمية الموعت ة ءاويصاسا  ق ير  الجا، ترسـااد إداس  شـر ة 

تـر ة الناجحة في رس يا الك س ات  كالكي المنا   كن خر  ر جي  ا خر  هنة المتكر  ال عبة؛ ليـث رـمتدها ال" ءي

ة كسـااد  ءالمعت كا  ل   كاوتف ال ضايا لو  يومكن ا كن رعتم ا تف م ا ءعنفس ا، ءاو افة إل  تلـك، ر ـد  التـر 

ديا رفاعـيا كباشر  اند الضرتس ، كثا؛ ر ديا كيما  إاداد الو اسير الماليـة الوف ـيتية الوـي رسـ ا اتـ  امـر  التـر ة ر ـ

.  الاما  الم مة لمحا بي ا

ا وادا  الوكن ل جيا الحديثة 

رموتك ــا ءو ايف ــا الصيــد لتوكن ل جيــا فــي أامال ــا، فكتمــا  اد اــدد الدتا  المو دكــة الوــي" إيــر ءــي إن ءــي"رموــا  إداس  شــر ة 

.إداس  التر ة رح  ر رف ا،  ان كن الس ا اتي ا رتبية الوياجا  امرئ ا ات  أفضا تجم

اريي تعــ لًا إلــ  نويصــة لــنلك، رســوثمر إداس  التــر ة ءانوظــا  فــي الوكن ل جيــا الصديــد ، ءــدً ا كــن ر نيــا  الوبــاد  الــن ي لتمفــ

تالوي رُعد ءمثاءـة أدا  كميـم  لمسـااد  التـر ا  اتـ  ،(Vendor management software" )ءراك  إداس  العمتيا  الوصاسية"

ااد  كــالكي رنفيــن أفضــا العمتيــا  الوصاسيــة ءكفــا   تفعاليــة، ءاو ــافة إلــ  تلــك، رســواد  التــر ة ألــدح الو نيــا  لمســ

واداك ا المنا   في إقنار المسوعجرين ءعكا ن اوقاكة الااعة ء ا ال وتصاسها، تاتيـم، رسـااد إداس  التـر ة الناجحـة تا ـ

.للدح الو نيا  المو دكة في الحفاظ ات  ككانة التر ة ترف ق ا ات  غيرها كن التر ا  المماثتة
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الوط س المسومر

هـا  ءا ـومراس اـن رـرق لوعظـيا دخـا امرئ ـا كـن كـالكي المنـا  ، تتلـك كـن خـر  رحتيـا ارصا" إير ءي إن ءي"ربحث شر ة 

.  ال اال عاس تارت  الس ق، تءناً  ات  تلك رسوطي  التر ة ر ديا المميد كن الحص  ا  ل ا كما يس ا في  ياد  أسء

ــا ركــ ن ــا تأليانً ــا ر يًت ــا   قــد يو قعــ ن أن إجــرا ا  التــر ة كــن الممكــن أن رســوغرق تقًو ءــر جــدير ءالــن ر، أن كــالكي المن

لح ي ـة جدتح، تءالوالي  ان كفواح نم  التر ة ه  إقنـار امرئ ـا ءعن ـا روبـ  أفضـا الطـرق لوسـ يا اوجـرا ا ،  مـا رـرت 

.  أن ا رسوطي  ر ديا اائد ا وثماس أفضا كما يمكن أن يح ا اتيم امرؤها كن كالكي المنا   ءمفردها

الو ييما  اويصاءية

  نحــ  يمكــن أن ركــ ن الو ييمــا  التــف ية اويصاءيــة لــ   الادكــة الوــي ر ــدك ا شــر ة كــا ءمثاءــة أدا  ق يــة لصــنج العمــر

ر  لر ـوفاد  ،     رصـنج المميـد كـن العمـ"إير ءي إن ءي"التر ة، تءالوالي فمن الو ييما  اويصاءية الوي رحظ  ء ا شر ة 

كــن الاــدكا  الوــي ر ــدك ا التــر ة  ــ ا  أ ــان ا كســوعجرين أت كــ جرين، هــنا، لنــم انــدكا يســم  النــا  اــن التــر ة كــن 

 كــن الصــ د ،  مـا أن ــا يث ــ ن فــ
ر
ي أعـدقائ ا ت كرئ ــا، فــمن ا يو قعـ ن أن الادكــة الوــي ر ـدك ا ركــ ن اتــ  كســو ح اـا 

 ي  الاـاص الو عيا  الوي ي دك ا ه ال  الفراد أ ثـر كـن الو ييمـا  الم جـ د  ابـر اونورنـ ، أت الوـي ي ـ   ء ـا قسـا الوسـ

ــنلك، فــمن شــر ة  ــمداس  التــر ة، ل ــي"ء ــي إن ء ــالي ف ــي دائ" إيــر ء ــة ءانوظــا ، تءالو ــين روت ــ  ر ييمــا  شــف ية إيصاءي ــا كــن ء ًم

.الفضا في عنااة رعجير الع اسا 

ـــي"ربحـــث شـــر ة  ـــي إن ء ـــر ء ءا ـــومراس اـــن رـــرق " إي

لوعظيا دخا امرئ ا كن كالكي المنا  ، تتلك كـن

.خر  رحتيا ارصاها  ال عاس تارت  الس ق
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جنـد  رحوا قضية الوغير المناخي عداس  المت د كن ءين الم  ـ اا  المطرتلـة ء ـ   اتـ  ال

لثيثـة العالمية؛ لك ن ا رتكا خطًرا  بيًرا ات  البترية تالمصومعـا   افـة، كـ  تجـ د كحـاتال 

كن جانب دت  تك  سا   برح تشا يا  ءاس   ل ياد  المت د، تكحاتلـة ت ـ  لتـ   تسؤح

.   لوافين االنبعاثا  الكرء نية ءما ي ثر ات  قضية الوغير المناخي

بــاس    فــي تالــد  كــن أءــر  ال يــادا  ال"  ريســويانا فيغيــري " انــ  الدءت كا ــية الك  ــواسيكية 

ضـية هـنا قضية الوغير المناخي، ف ي عالبة ءار ر يا في هنا الكر، تلو  قبا أن رعخـن رتـك ال 

اي؛ االهوما  العالمي ات  كا ه  اتيم اآلن، فكان  كن أتائـا كـن نـادح ءضـرتس  الحفـاظ اتـ  المنـ

المنـاي قبـا ليث ر ل  كن ب الكين الونفين  الرفاقية الكـا الموحـد  اوراسيـة المعنيـة ءوغيـر

، لمـا رموتكـم كـن خبـر  "ءـ يرد  إيفـ "ختًفـا لــ2010ااًكا، لوبدأ فوـر  تاليو ـا ل ـنا المن ـب اـا  11

مصــا  تا ــعة فــي كصــا  الوغيــر المنــاخي، تالبيتــة تالونميــة المســوداكة، فضــًتا اــن امت ــا فــي ال

.الدءت كا ي تالسيا ي

"ارفاقية ءاسي "إنصا  راسياي في 

كميـة لتوغيـر المنـاخي؛ ليـث ررأ ـ  ال مـة ال" ارفاقيـة ءـاسي "دتس سيـاد  فـي " فيغيـر " ـان لــ 

ــا"، تالــن  ااوبررــم آنــناك 2015لتوغيــر المنــاخي اــا     ءحســب الحــ اس الــن  أجررــم كــ" ارفاًقــا راسيايا

6ا لا يكـن هنـاك ارفـاق اـالمي قبـ:" إتااة الكا الموحد ، كعتتة السبب تسا  هنا ال عف، قائتة

ر  ـن ا  لوغييـر كـا غيرنـاة تأاو ـد أننـا امتنـا اتـ  رغييـ7 ن ا  كن االرفاقية تامتنا ءصد لنحـ  

2".جنس 

أسءعة أهدا   اكية لررفاقية

ارفاقيـة "إيمان ا ءال ضية تنظرر ا المسـو بتية دفعاهـا لعـد  االلوفـا  ل  انو ـادا  تج ـ  لــ 

ف ــش، فكانـ  دائمــا رنظـر لألهــدا  % 5؛ لن ـا  انــ  رـرح أن المنو ــدين ال يمثتـ ن  ـ ح "ءـاسي 

نفسـم، الساكية لررفاقية، تالوي لددر ا في أسءعة أهدا ، جا  ات  سأ  ا ارفاق الوغير المنـاخي

ا، الاطة ال رنية لكا دتلة لمياد  العما في كصا  المنـاي، تثالًثـا، لمكـة رم يـا ق  يـة لـداا تثانيا

  الوحــ   الموعتــ  ءالعمــا المنــاخي فــي الــدت  الناكيــة، تساءًعــا، اوقــراس ءعهميــة العمــا فــي كصــا

.  رينالوغير المناخي كن غير الدت  كثا، المدن، تالمنار  اوقتيمية تقطار الاما  تالمسوثم

"  ريســــويانا فيغيــــر "ااًكــــا، ل  ــــ  خرل ــــا 40كتــــ اس لافــــا اتــــ  كــــداس 

(Christiana Figueres )  ــــاسي  تا وتــــرف ــــة ء ــــا فــــي ارفاقي إنصــــاً ا راسيايا

.2050المسو با لو  اا  

إيمان كحمد ءسطات  . أ

في .   اهر في الهرا  المسائي، تءالثة د و سا  في  تية اوار  جاكعة العح 

" ر  ريسويانا فيغي"

ر المناخي ال يادية النسائية الءر  في قضية الوغي



غيـًرا جـنسيًا فـي الوي ألدث  ر" ءاسي  لتمناي"أن رح   ر دًكا كتم ً ا ءعد قيادر ا الرفاقية " فيغير "تءالفعا ا وطاا  

كــن التــعن الــدتلي؛ ف ــد ا ــوطاا  أن رضــ  قضــية الوغيــر المنــاخي اتــ  سأ  أجنــدا  دت  العــالا، فا وضــا  اــدد  بيــر

، "23 ـ ج "اي ادًدا كن الم رمرا  الدتلية المعنية ءال ضية، تكن ءين ا الم رمر العالمي لوغييـر المنـ-ا ب االرفاقية -الدت  

2017نـ فمبر 17لــ 6ي ًكا خر  الفور  كـن 13، تا ومر  فعاليارم نح  "ء ن"تالن  ا درم الكا الموحد  في ألمانيا في كدينة 

فــي تفــًدا كــن اــدد  بيــر كــن دت  العــالا، تالــن  س ــم اتــ  ت ــ  رــداءير لونفيــن ارفاقيــة المنــاي،  مــا ا ــد كــ خًرا196ءمتــاس ة 

راسيــة او ــكوتندية المــ رمر الســاد  تالعتــرين لألرــرا  فــي ارفاقيــة الكــا الموحــد  او" جر ــك "ءمدينــة 2021نــ فمبر 

ن االرفاقيـة ءتعن الوغير المناخي، ته  كا رررب اتيم اخوياس الدتلة الم رية ال وضافة أاما  الدتس  الساءعة تالعتـرين كـ

(COP27 ) ــة ــدتس  الثاكن ــة شــر  التــيخ،  مــا رحــدد أن رسوضــيف اوكــاسا  ال تالوــي كــن الم ــرس إقاكو ــا هــنا العــا  فــي كدين

. في العا  الم با(  (COP 28تالعترين
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داا دتلي 

أن الــــدت  تلــــدها ال يمكن ــــا أن رح ــــ  "  ريســــويانا"رــــ كن 

نت  فـي إنصاً ا في رتك ال ضية، فعشاد  ءالص ـد الكبيـر المبـ

قضــــية الوغيــــر المنــــاخي كــــن  ــــا الرــــرا ،  ــــ ا  الــــدت  

كــن لســن الحــم : "أت المنظمــا  أت الفــراد، ف ــرل  قائتــة

ا أن الحك كا  ال رعما تلدها فـي رتـك ال ضـية ف نـاك داـ

عامـا   بير تلتد  بير لألرـرا  كـن غيـر الـدت  الوـي ر ـ   ء

".فردية تجمااية لو تيا كاارر الوغير المناخي

  تفــي اــا كــا أفــاد  ءــم ر ــاسير س ــمية أن الســن ا  الســب

الما ـــــية شـــــ د  أق ـــــ  اسرفـــــار لـــــدسجا  الحـــــراس  اتـــــ  

 ــان ال ثــر  ــا نة 2021اورــرق، خاعــة أن العــا  الما ــي 

دسجــة كت يـــة اــن كو  ـــش 1.2-1.1ءمعــد   يـــاد  رــراتح ءـــين 

حــ  دسجــة الحــراس  خــر  فوــر  كــا قبــا الثــ س  ال ــنااية قبــا ن

ته  كا دف  ادًدا كـن الص ـا  تالتـر ا ، تلـي  . ااًكا150

ا كـن ا الدت  فحسب، ات  ربني قضية الوغير المناخي، إيمانً 

ا لة ءعهمية دتسها في رتك ال ضـية، فـالصمي  ُار ـة لتمسـ

ال ان نيـــة فـــي هـــنا الصانـــب، ءحســـب كـــا ا وعر ـــوم سئـــي 

فـــي ر ريـــر نتـــرة" أكــا تن"اال ــوداكة العالميـــة فـــي شـــر ة 

.  كنودح االقو اد العالمي

كن لسن الحم أن الحك كا  ال رعما تلدها في 

د قضــية الوغيــر المنــاخي ف نــاك داــا  بيــر تلتــ

ــر الــدت  الوــي ر ــ   ءعامــا   بيــر لألرــرا  كــن غي

.فردية تجمااية لو تيا كاارر الوغير المناخي

"  ريسويانا فيغير "
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د المناي التر ا  ترع ُّ

اقيـة ارف" ـمن أسءعـة أهـدا  فـي "  ريسـويانا فيغيـر "انطرًقا كن ال ـد  الراءـ  الـن  أشـرنا إليـم كـن قبـا، تالـن  لددرـم 

طـار المـدن، تالمنـار  اوقتيميـة، تق: تالموعت  ءمقراس أهمية العما في كصا  الوغير المنـاخي كـن غيـر الـدت ؛ كثـا" ءاسي 

ة أكـا تن امتـ  شـر "الاما  تالمسوثمرين، ف اك  ءم اعتة ج  دها في قضية الوغير المناخي ك  التر ا  أيًضا، ليث 

ـد المنـاي، الـن  يـدا  المنظمـا  إلـ  اراـات إجـرا ا  ااجتـة، تااللوـم 2019اا  " فيغير "ك   ا  ءالمتاس ة فـي رع ـي  رع ُّ

شـر ة اتـ  رع ـد المنـاي؛ 200، تكـ  قـرج ن ايـة العـا  الما ـي تقعـ  نحـ  2040ءال ع   إل  الحياد الكرء ني ءحت   اا  

دتلـة، تهـنة االرفاقيـة رحـث التـر ا  اتـ  21رريتي ن دتالس أكريكي  ن ياا في نحـ  1.8ليث ل    كبيعا  رصات   أ ثر كن 

م شـر ة اال وثماس في المنوصا  تالادكا  الر كـة لوح يـ  ال ـد  المنتـ د ءال عـ   لتحيـاد الكرءـ ني، تكن ـا كـا قاكـ  ءـ

ــر خــدكار ا الت جســوية فــي الن ــا تا ــوبدا  الســياسا  الك رءائيــة ءســياسا  الو عــيا؛ ليــث قــد"  أكــا تن" ــا ءوغيي ك  رتًب

،  ما أن  يا ـو ا فـي الوعاكـا كـ  قضـية المنـاي أ ـ م  فـي خفـن االنبعـاح 2019ألف  ياس    رءائية اا  100لترا  

%.16الكرء ني لنح  

إ  ا  اتمي تا وترا  المسو با

ا  ان انـم إ  اكا  في كصا  إثرا  الدءيا ؛ ليث قدك  لتعالا سؤية شاكتة في  واء ـا الـن  جـ"  ريسويانا فيغير " ان لـ 

ناشـش -" اسنـاكرـ   "تشـاسك كع ـا فـي رعليفـم " الوغير المناخي تاخويـاس اال دهـاس أت الـدكاس–المسو با الن  ناواسة "الرئي  

لــ  فــي ف ــد رر - يا ــي الرفاقيــة الكــا الموحــد  اوراسيــة ءتــعن الوغيــر المنــاخي تك لــف فــي  يا ــا  الوغيــر المنــاخي

كـا تعـتنا لـم  ياق الكواج رساؤلًا كا ءين االخوياس ءين االا كت ح تآخر عحي تأنـم اتينـا االخويـاس فـي اـا رطرق ـا لوـداايا 

.  لتحيا ك  سؤية كسو بتية لتكا الحيا  ءعد اد  ا  د، تأنم يصب اتينا رغيير  ت  نا لكي نعيش في    ب عالي

مـا، ألـدهما في  واء ا أن ر د  ا وعراً ا كميـًما تأت ـح  الفـرق تالوبـاين ءـين اـالمين نعـيش في " فيغير "ا وطاا  

ـا  لـ   االا كت ح تكسم  ، تاالا آخر عحي، تأنم اتينا أن نع د أدساجنا إل  الخير  ي رسومر الحيا ، تررل  رساؤلًا خيال يا

  ، أ  ءعد كا ي رج كن ثرثة ا  د تن ف الع د، تقد فتت  الحك كا  في عـن  العـالا الـن2050ر  سنا لنفسنا في اا  

ا  د، تشدد  ات  أهميـة الوعاكـا ءحـم  تجديـة كـ  ال ضـية تإال  و ـبي دسجـة الحـراس  3ناواس، فكيف  وك ن ليارنا ءعد 

.  عيش فيمدسجة ترنوتر التءتة تالفيرت ا  تر ضي ات  الكثير كن المنار  ت ي بي العالا غير عالي لت60ت40ءين 

ا  في  واء ـا الـن  جـ" فيغير "قدك  

المســــــو با الــــــن  "ان انــــــم الــــــرئي  

دهاس الوغير المناخي تاخوياس اال –ناواسة 

ا وعراً ــا كميــًما تأت ــح " أت الــدكاس

الفـــرق تالوبـــاين ءـــين اـــالمين نعــــيش

في ما، ألـدها اـالا كتـ ح تكسـم  ، 

ــا أن نعــ د  تاــالا آخــر عــحي، تأنــم اتين

.أدساجنا إل  الخير  ي رسومر الحيا 
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أنــم يصــب  مــا رطرقــ  أيًضــا إلــ  أن هنــاك اتــر خطــ ا  لمكافحــة الوغيــر المنــاخي، تالوــي ربــدأ ءالرغبــة تاال ــوعداد لتوغيــر، ت

فـي االقو ـاد اتينا أن ن اجم كااتفنا تنومسك ءرؤيونا لتمسو با، تا وادا  الطاقة النظيفة، تإااد  الغاءـا  تاال ـوثماس

.  النظيف، فضًتا ان ا وادا  الو نية الحميد  تالمفيد 

خــر  هــنا، تسءطــ  فــي  واء ــا ءــين التــ  السيا ــي تالنــ ر االجومــااي تدتسهمــا ت يفيــة ر ايف مــا فــي قضــية المنــاي كــن

لــا رعــد الوع يــد اتــ   ــرتس  رح يــ  المســاتا  ءــين الصنســين تر جيــم العمــا السيا ــي لادكــة البيتــة، تأن قضــية المنــاي

ئي  يا ـــية، تأن اتـــ  الع ـــر  دفـــ  الحك كـــا  لتعـــ د  لتطبيعـــة ترفعيـــا دتس المســـ تلية المصومعيـــة، تأن الايـــاس الن ـــا

.لتبترية ه  إكا الدكاس أت اال دهاس

اال وثماس في الطاقة الموصدد  

د اتـ  لوتـصي  جميـ  الـدت  تالص ـا  الماوتفـة اتـ  اال ـوثماس فـي كصـا  الطاقـة الموصـدد  كـ  الوع يـ" فيغيـر "رسع  

ءتيـ ن نسـمة ال ر ـا إلـي ا الطاقـة 1.3 رتس  رط ير الو نيا  ل ع   الطاقة لصميـ   ـكان العـالا؛ ليـث أشـاس  إلـ  أن 

ي أقيمـ  ، تالوـ"ال مـة العالميـة لطاقـة المسـو با"في العالا؛ ليث قال  خر  كتاس و ا في فعاليا  الدتس  الوا عة كن 

إن العــالا يحوــا  فــي هــنا ال قــ  إلــ  ا ــوثماسا  فــي قطــار :"2017اــا  " أ ــب ر أءــ ابي لر ــوداكة"فــي أءــ ابي فــي إرــاس 

ءتيــ ن دتالس أكريكــي لوــعكين كميــد كــن الطتــب المونــاكي اتــ  الطاقــة الموصــدد  فــي رتــك300الطاقــة الموصــدد  ر ــدس ءنحــ  

".الدت ، تفي ك دكو ا الدت  الناكية الوي رت د  ياد   بير  في ادد السكان

  الفوـر  أنم كن المو ق  أن يميد اال ـوثماس فـي كصـا  الطاقـة الموصـدد  لنحـ  رريتيـ ن دتالس أكريكـي خـر"  ريسويانا"تأ د  

ة إلـ  ، كـ  رتـصيع ا لتـدت  الوـي رمتـك فـ ائن كاليـة، تعـنادي  الو ااـد تال ـنادي  السـيادي2030لوـ  اـا  2020كن اا  

%.10ت8اال وثماس في قطار الطاقة الموصدد  الن  يو ق  أن يدّس أسءاًلا  ن ية روراتح ءين 

ـــــر "أ ـــــد   ـــــ  " فيغي  ـــــرتس  رح ي

ـــــين الصنســـــين تر جيـــــم  المســـــاتا  ء

العمــــــا السيا ــــــي لادكــــــة البيتــــــة، 

ـــــدت  تالص ـــــا   ـــــ  ال تشـــــصع  جمي

  الماوتفـــة اتـــ  اال ـــوثماس فـــي كصـــا

الطاقـة الموصــدد ،  مــا أ ــد   ــرتس  

رطـــــ ير الو نيـــــا  ل عـــــ   الطاقـــــة 

ـــــــ   ـــــــكان العـــــــالا، ترو قـــــــ   لصمي

أن يميــــد اال ــــوثماس فـــــي " فيغيــــر "

 ن كصا  الطاقة الموصدد  لنح  رريتيـ

دتالس أكريكـــي خـــر  الفوــــر  كـــن اــــا  

.2030لو  اا  2020
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السر في لماية الطبيعة 

 ــا : "اتــ  أهميــة لمايــة الطبيعــة؛ ك  ــحًة فــي ك ــا  نتــررم كنــن شــ رين ر ريبــا ء ــحيفة الصاسديــان" فيغيــري "شــدد  

عــة هــي أ بــر رافيضــا  االنبعاثــا  فــي العــالا لــن رعنــي شــيًتا لألجيــا  ال ادكــة إتا لــا نحمــي الطبيعــة تنســوعيدها، فالطبي

كتيــاس دتالس أكريكــي كــن الكــ ا  20لاكيــة لنــا كــن أ ــ أ آثــاس أ كــة المنــاي، تقــد رــا االاوــرا  ءــنلك كــن خــر  الوماكــا  ء يمــة 

".2030دتلة ءعد  إ الة الغاءا  ءحت   اا  100العاكة تالااعة لحماية الغاءا ، ءاو افة إل  تلك، رع د  أ ثر كن 

نبن  ان ليار ا الم نية

سـفير  الكثيـر كـن او ـ اكا  فـي المصـا  الدءت كا ـي أيًضـا؛ ف ـد امتـ   " فيغيـر  ريسـويانا "ااًكا  ـان لــ 40ات  كداس 

لمانيـة اـا  ال" ءـ ن"لبتدها    واسيكا في ادد كن البتـدان، تءـدأ  ليار ـا الم نيـة  ـ  ير  فـي  ـفاس     ـواسيكا فـي كدينـة 

الي تقاكـ  ءو ــميا تإداس  المفات ــا  ءتـعن ءــراك  رعــاتن كــ. ،  مـا اينــ  كــديًرا لتوعـاتن الــدتلي فــي ت اس  الواطــيش1982

مـا أعـبح   . تر ني شاكتة ك  ثماني دت  أتستءية، تأشرف  اتـ  ر يـيا جميـ  رتبـا  المسـااد  الفنيـة تالماليـة ال رنيـة

، 1995فـــي اـــا  ،(OAS)تك رهـــا اليـــ   كنظمـــة الـــدت  الكريكيـــة ،(REIA)الكـــريكوينكـــدير  كبـــادس  الطاقـــة الموصـــدد  فـــي 

ميـم كتــاس ة ، تهـي كنظمــة غيـر سءحيــة لوعالكــريكوينالمــدير الونفيـن  لمر ــم الونميـة المســوداكة فـي " فيغيـري "تأعـبح  

ا ءم جب ـا رتـصي  الوـي يـو" آليـة الونميـة النظيفـة ال طاايـة"ءتدان أكريكا الررينية في ارفاقيـة الوغيـر المنـاخي،  مـا اقورلـ  

.كةالبتدان الناكية ات  رط ير كترتاا  إقتيمية أت قطااية قد رك ن نويصة لسيا ا  كحدد  لتونمية المسودا

ت   مـا امتـ   مسوتـاس أ. ك  شر ا  ال طـار الاـاص الوـي ارف ـ  كـ  أهـدا  عـدي ة لتمنـاي" فيغيري "هنا، ترعاتن  

ر لــ  تهـي شـر ة لوم يــا الكرءـ ن رر ـم اتـ  ا ـوثماسا  آليــة الونميـة النظيفـة البراكصيـة؛ ليـث،((C-Quest Capitalلتـر ة 

ENDESA)كن ب المسوتاس الرئي  لتوغير المناخي في  Latinoamérica(،  أ بر كرف  خاص في أكريكـا الررينيـة كـ  امتيـا

.  في السجنوين، تالبرا يا، ترتيتي، ت  ل كبيا، تءيرت

يــة فــي  ــط س قتيتــة، ف ــي ءحــ  الســيد  الحديد"  ريســويانا فيغيــر "تءتــكا اــا  ال يمكــن اخوــما  ج ــ د تإ ــ اكا  

. تالدءت كا ية النسائية ال يادية الءر  في قضية الوغير المناخي
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 الرجا  تالسيداالقن ةحال نشئواحمخح

نات  رري  المساتا  ءين الصنسي

إل   د كن ال ا ي أنم را إلرا  الكثير كن الو د  في ليارنا الم نية ات  كداس الامسين ااًكا الما ية؛ كما أدح

ا  ءـم تك  تلـك ، اتـ  الـرغا كـن المسـافة الم ط اـة، هنـاك الكثيـر كمـا يوعـين ال يـ. الفص   ءين الن  س تاوناح

.تكن خر  هنا المنطت  يمكن ال ق   ات  أءر  االخورفا  ءين أ اليب ال ياد  ءين الن  س تاوناح

 في
ر
الفكر داخـا يموتك ال اد  الناشت ن الن  س تاوناح أ اليب قيادية كاوتفة؛ لضمان تج د رن ر  ا 

:فرق ال ياد ، ينبغي ات  المنظما 

عبيـر اـن رتصي  المميد كن النسا  ات  ر لي الدتاس ال يادية، نظًرا لك ن الرجـا  يصيـدتن الو

.أنفس ا دتن كسااد 

ا في ليـار ا رتصي  الن  س ات  الوكيف ك  نمش ال ياد  النث  ، تأن يوبع ا ن ًصا أ ثر ر ا نً 

.العمتية

ا ــوادا  أدتا  لو يـــيا ن ـــا  ال ـــ   تالضـــعف فـــي ال يـــاد ؛ كـــن أجـــا رحســـين الم ـــاسا  

.ال يادية تداا الوط س التا ي تالم ني المسومر

 ـــــــــــــــــــــــــما 
د  ت  ية  ائ 3

ــــــــــر كــــــــــن  ــــــــــة أ ث ا رني
السيدا 

28%

الحســـــا فـــــي ال ـــــراسا 
أ ثر كن السيدا 

21%

ك اتكــــــــــــــــــة الوــــــــــــــــــ رر 
أ ثر كن السيدا 

16%

االهومــــــــا  ءالوفاعــــــــيا
أ ثر كن الرجا 

33%

اال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو رلية
أ ثر كن الرجا 

22%

ــــــــــــــة الث ــــــــــــــة االجومااي
أ ثر كن الرجا 

16%

اللتم ن

التركتزحىصىحر فتهح
ال  جتن

الت كترحفاحالجورة
االجمنلتن

الت نملحماحالم ن تمح
التارف فنح المار ة

التر فجحألفكنره

مبنشر

م فوكحبنل تنيج

التواثلحالجرفي

االتخحال ص ن ح
االجتمنىتن

ا ت  اعحالا س

لكىرحىنع تن

رةلكىرحا ن ستنحالمىنب

اال تمنعحبنلت نثتل

ال منع
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ــ  ( Amazon" )أكــا تن"خرجــ  المن ــة الرقميــة 1994اــا   إل

ًدا العتــن، ءــدأ  امت ــا فــي كصــا  الوصــاس  اولكورتنيــة ترحديــ

 ـ س لا يمـن  ـ ح  ـن ا  قتيتـة لوـ  ررهـا ا. ءي  الكوب

ــر اونورنــ  كــن  العديــد كــن المن ــا  تك ــدكي الاــدكا  اب

، 1998الوـــــــــي ا ـــــــــر  اـــــــــا  ( (Google" ج جـــــــــا"أكثـــــــــا ، 

.2004الوي را إررق ا اا  ( (Facebook" فيسب ك"ت

، نمــــ  رتــــك المن ــــا  الرقميــــة 2022اليــــ   ءحتــــ   اــــا  

اد، تأكثال ــا ءتــكا غيــر كســب ق، رمايــد نف تهــا فــي االقو ــ

ماليــة تأسءال ـا ءالوبعيــة، لوــ  رصـات   ال يمــة الســ قية اوج

ــــــــ  كن ــــــــا  ف ــــــــش  " أكــــــــا تن"،((Google" ج جــــــــا"-لسء

(Amazon)،"آءــــــــــــا"ِ (Apple)،فيســــــــــــب ك"ت("Facebook )–

، تهـــ  كبتـــ  2020رريتي نـــا  دتالس أكريكـــي فـــي ديســـمبر 5.7

ـــر كـــن إجمـــالي ال يمـــة الســـ قية لب سعـــة  " ي ستنكســـ "أ ب

(Euronext )ءع مت ا.

ية أثــاس تلــك النفــ ت كاــات  اديــد  ءتــعن ال يمنــة االقو ــاد

يـة لوتك المن ا  ات  ال ـ اق كـن جانـب، تآثاسهـا االجوماا

ا  كن جانب آخر، خاعة الموعت ة ءمماس ار ا في جمـ  ءيانـ

، تالوــي أثــاس  "العمــا الحــر"الفــراد، تكــا أتجدرــم كــن أشــكا  

هي الخرح ن اًشا كحوـدًكا لـ   ربيعـة هـنا العمـا، تكـا إتا 

ي  ــان فــي عــالي الفتــة العاكتــة ء ــنا المصــا ، أ  رســبب فــ

. يار ل  ق ا

دينا لتمي. أارض

ءمر ـــم المعت كـــا  تداـــا اراـــات ءالـــث  يا ـــي 

ال راس

:يةالمن ا  اولكورتن

* عيةالوعثيرا  االقو ادية تالمصوم

نمــــ  المن ــــا  الرقميــــة تأكثال ــــا ءتــــكا غيــــر 

اس كســب ق، ترمايــد نف تهــا فــي االقو ــاد، تقــد أثــ

تلـــــك النفـــــ ت كاـــــات  اديـــــد  ءتـــــعن ال يمنـــــة 

االقو ـــادية لوتـــك المن ـــا  اتـــ  ال ـــ اق كـــن

جانب، تآثاسها االجومااية كن جانب آخر
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" جــــاتسأناءيــــا"فــــي اــــا رتــــك الماــــات ، جــــا   دسا ــــة 

ــــــة  ــــــدن ينصــــــم"ال ــــــوات  ءكتي ــــــ ان " لن المن ــــــا  "ءعن

ُوثيـــر ل؛"الوـــعثيرا  االقو ـــادية تالمصومعيـــة: اولكورتنيـــة

اـــــدًدا كـــــن الوســـــاؤال  ءتـــــعن امـــــا رتـــــك المن ـــــا  

ــــــداايار ا االقو ــــــادية تاالجوماايــــــة تكــــــن خرل ــــــا، . تر

، انطت ــــ  ويضــــاح اآلثــــاس اويصاءيــــة لتمن ــــا  الرقميـــــة

ــــف يمكــــن  ــــبش كماس ــــار  ــــداايار ا الســــتبية، ت ي ا تر

.ترنظيا امت ا

  الحكا  الصدد في االا الي: المن ا  الرقمية

ــــة فــــي اــــالا اليــــ   لوتــــ ما رونــــ ر المن ــــا  اولكورتني

ت ـــائا الو اعـــا االجومـــااي، تكحر ـــا  البحـــث، تكوـــاجر 

ث الوطبي ا  تغيرها؛ ليث يعما ءعضـ ا فـي كصـا  البحـ

،((Baidu" ءايـــدت"ت،(Google" )ج جــا: "ابــر اونورنــ ؛ كثـــا

: تالـــــبعن اآلخـــــر    ـــــائا لتو اعـــــا االجومـــــااي؛ كثـــــا

" رــ يور"ت( WeChat" )شــا ت "ت،((Facebook" فيســب ك"

(Twitter)، ـــث يعمـــا  مـــدتنا  لمتـــاس ة ـــبعن الثال تال

،((Instagram" إنســـــوصرا : "ال ـــــ س تالفيـــــدي ها ؛ كثـــــا

ــــــ ك"ت،(Flickr" )فتيكــــــر"ت " ي ريــــــ ج"ت،((TikTok" ريــــــك ر

(YouTube)، ، ا آءـ)هنا ءصانب كواجر الوطبي ا   كن أكثـا

، Google Playتج جا ءـر  ، App Store   Appleآج  و س 

.  تغيرها(  Amazon Appstoreآج  و س تآكا تن

ترـعثيًرا تقد ا وسب  رتـك المن ـا  قـ   اقو ـادية  بيـر 

ة تا ًحا في المصوم ، ككن ا كن رح يـ  نـ ر كـن السـتط

"الحكـــا  الصـــدد"السيا ـــية، لوـــ  أرتـــ  اتـــي ا الـــبعن 

تــك جــا  هــنا الوــعثير كــن الــدتس الــن  أدرــم ر. لتــنظا البيتيــة

المن ــــا  فــــي العــــالا الرقمــــي، تدتسهــــا    ــــيش ءــــين 

ــــائعين، تكســــاادر ا التــــر ا  تخاعــــة  المتــــورين تالب

ال ــــغرح، اتــــ  ر  ــــي  امتيار ــــا إلــــ  كــــا تسا  دتل ــــا 

ــي الوياجــا  المســو تكين فــي جميــ  أنحــا  العــتية؛ لوتب

.  العالا

ءوكـاس؛ نب  هنا الوعثير أيًضـا كـن دتس المن ـا  فـي رحفيـم اال

أت آ "ليــث تفــر  كن ــا  االءوكــاس كثــا، نظــا  الوتــغيا 

ا  فرًعا رصاسية لمريين كـن كطـ س  الوطبي ـ(  (IOS"إ 

الا الءوكــاس رطبي ــا  جديــد  تر  يع ــا اتــ  كســو ح العــ

ـــــاجر الوطبي ـــــا ، تءـــــنلك أد  االءوكـــــاسا   كـــــن خـــــر  كو

رهـا الرقمية، ءما في تلـك ت ـائا الو اعـا االجومـااي تغي

ن كن المن ا ، إكا إل  ر ديا  ت  تخدكا  جديد  لـا ركـ

ك جـــ د  كـــن قبـــا، أت رطـــ ير الســـت  تالاـــدكا  الموالـــة 

. ءالفعا
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لعمــر   ــااد  رتــك المن ــا  أيًضــا فــي  يــاد   فــا   ترســ يا الوصــاس  اولكورتنيــة ابــر رافــين ركــاليف البحــث اــن ا

سـو تكين اـا  ترتير اول ا ا  في هنا ال دد إل  أن الوصاس  اولكورتنية ءين التر ا  التستءية تالم. تالورتي  لتمنوصا 

ــا، تفــي اــا  % 14كتيــاس يــ ست ءمعــد  نمــ  602ءتغــ  نحــ  2017 كــن التــر ا  التستءيــة ال ــغير  % 82، ااومــد  2019ر ريًب

.تالمو  طة ات  كحر ا  البحث لتورتي  لمنوصار ا تخدكار ا

، %45إلـ  % 22، ف د  اد ا وادا  ت ـائا الو اعـا االجومـااي ءتـكا  بيـر لغـراض الوسـ ي  كـن 2019ت2013أكا ءين ااكي 

% 28إلـ  % 9 ما اكود الكر لعمتيا  الو ايف؛ ليث اسرفع  نسبة ا وادا  التر ا  لتمن ا  الرقمية فـي الو ايـف كـن 

-اتــ   ــبيا المثــا -( WhatsApp" )تارســاج"كــن التــر ا ، تءالنســبة لتمســو تكين، ف ــد اسرفــ  اــدد كســوادكي رطبيــ  

كتيـاسا  كسـواد  اـا  3إلـ  ( Facebook" )فيسـب ك"فيمـا تعـا اـدد كسـوادكي . 2018كتياس كسواد  اا  1.5لي ا إل  

2020.

بـرح سغا الدتس اويصاءي الن  ر ديـم المن ـا  الرقميـة فـي اـالا اليـ  ، فـمن ثمـة تجً ـا آخـر تكماس ـا   ـتبية أ ـا   ء ـا  

ـــا   المن ـــا  الرقميـــة ا ـــوادا   ـــتطو ا، جـــا  فـــي ك ـــدكو ا المماس ـــا  المناهضـــة لتمنافســـة، تامتيـــا  جمـــ  ءيان

.  المسواد  تانو اك خ  عيوم، تالفتا في كعالصة المحو ح الرقمي غير ال ان ني أت الضاس

االلوكاس تالمماس ا  المناهضة لتمنافسة

الًبـا ءا ـا تالوي يُتاس إلي ـا غ( ج جا، تأكا تن، تفيسب ك، تآءا، تكيكرت  ف )تعت  المن ا  الرقمية الكبرح، تخاعًة 

ت ا تالورفيـم إل  ككانة كر مية في االقو اد، تاكوتك  رعثيًرا  بيًرا فـي رتـكيا  يفيـة امـا الفـراد تر اعـ( (GAFAM" جافا "

.  ان أنفس ا

يــث العالميـة لوميــد ااومـاد الفـراد اتـ  الاـدكا  الرقميــة، تهيمنـة المن ـا  الرقميـة ءالوبعيـة؛ ل" 19-  فيـد"تجـا   جائحـة 

تـر ا  ام   الممايا الوي رومو  ء ا شـر ا  المن ـا  الرقميـة، تفـي اـا الب ـا  ءالمنـا   تالوحـّ   إلـ  العمـا اـن ءُعـد، ف

.المن ا  الكبرح، ا دهر ، تا داد الطتب ات  خدكار ا ات  اك  كعظا التر ا  الخرح في االقو اد

ســ ق ، رمكنــ  المن ــا  الرقميــة كــن الســيطر  اتــ  ال"الفــائم يعخــن  ــا شــي "فــي اــا رتــك الت ــار، تالوــي امتــ  ءمبــدأ 

ورنـ  اتـ  البحـث اتـ  اون" ج جـا"تإااقة المنافسة، ته  أكر لا يكن تليد التحظة، ءا كسومر كنن  ن ا  اـد ؛ إت هيمنـ  

يــر اتــ  اتــ  اواــرن الرقمــي، ءينمــا هــيمن الخ" فيســب ك"ت" ج جــا"ل ثــر كــن اتــر  ــن ا ، فيمــا هــيمن االلوكــاس الثنــائي لــــ 

.ال  ائش االجومااية، كا رسبب في جعا االقو اد الرقمي شديد الور يم تار ة لرلوكاس

قميةال جم اآلخر لتمن ا  الر: هيمنة تالوكاس تانو اك لتا  عية

ي  ـــااد  المن ـــا  اولكورتنيـــة فـــ

ــــــاد   فــــــا   ترســــــ يا الوصــــــاس    ي

ف اولكورتنيـــــة ابـــــر رافـــــين ركـــــالي

البحـــــــث اـــــــن العمـــــــر  تالوـــــــرتي  

.لتمنوصا 



الوعثير ات  خياسا  المسو تك

فـــي اـــالا الفـــائم يعخـــن  ـــا شـــي ، روموـــ  شـــر ا  المن ـــا  ءالعديـــد كـــن الفـــرص لمماس ـــة قـــ   الســـ ق، تإلحـــاق الضـــرس 

ــاسا  أكــاك ا، كــا يــ د  إكــا إلــ  ءالمنافســين المحتيــين أت العــالميين، تءرفاهيــة المســو تكين ءالوبعيــة؛ ليــث رضــي  الاي

ن ـا  ، ك  ـًحا أن هيمنـة ك"التصنـة ال ضـائية الكريكيـة"تقد أشـاس ل ـنا عـرالة، ر ريـر عـادس اـن . اال وبعاد أت اال وغر 

حافة، هـنا اونورن ، قتت  كن خياسا  المسو تك، تأثر  ات  سياد  الاما  في االقو اد الكريكي،  ما أ عف  لي يـة ال ـ

فر رمـني كسـوادكي ا (  (Take it or leave it،"خنها أت ارر  ا"ءصانب انو اك خ  عية الكريكيين؛ ليث رعما تف  نم ت  

.  ال دس  ات  الوحكا في ءيانار ا

جوماايـة، في الوعطيا الموعمد لعناعر رحكا المسواد  ابر كعظـا كن ـا  ال  ـائش اال-ات   بيا المثا -رصت  تلك 

ــا كــ  اال ــ"انســوصرا "تءمــا فــي تلــك فيســب ك  ومراس فــي ، تالوــي ال يمكــن لمســوادكي ا إي ــا  رتــغيا اوارنــا  رت ائًي

غـا  الوـي رمـني كسـوادكي ا لريـة إل" ءيـن "ت" ج جـا"ا وادا  الادكة، تتلك ات  اك  كحر ا  البحث الخرح كن أكثـا  

.الوي ال رسواد  اوارنا  ءال ا (  (DuckDuckGo"ج دكدك "االشوراك في اوارنا ، تءعن كحر ا  البحث كثا 

لوميد ااوماد الفراد ات  الادكا  الرقمية، تهيمنة المن ـا " 19-  فيد"جا   جائحة 

.يةالرقمية ءالوبعية؛ ليث ام   الممايا الوي رومو  ء ا شر ا  المن ا  الرقم

امتيا  اال وح ات ال ارتة

، " كفيسـب"، ت"آءا"، ت"أكا تن"سغا االخورفا  ءين شر ا  

ر ة ف ـد  تـف   يا ــار ا الوصاسيـة اــن كماس ـا  كتــو

يعمتــ ن ء ــا لتحفــاظ اتــ  قــ ر ا فــي الســ ق، كــن خــر  

 ا  الـــوحكا فـــي البنيـــة الوحويــــة الرقميـــة، تكراقبـــة التــــر

دد، تفــي هــنا ال ــ. الخــرح لوحديــد المنافســين المحومتــين

ــر التصنــة ال ضــائية الكريكيــة، إلــ  أن ال من ــا  يُتــير ر ري

ا  الكبــرح رســوغا هيمنو ــا وكــر  التــرت  اتــ  المن ــ

.ال غرح المنافسة

ــة تالمناهضــة لتمنافســ ة، تفــي إرــاس  يا ــار ا االلوكاسي

الـدك  ر    شر ا  المن ا  الكبير  ءـالكثير كـن امتيـا 

فوـر  تاال وح ات؛ ليث نصد ات   ـبيا المثـا  أنـم، خـر  ال

، ا ــوح ت  كصم اــة شــر ا  2017إلــ  اــا  2015كــن اــا  

ن تخر  الفور  ءـي. شر ة ناشتة175ات  (  (GAFAM"جافا "

شـــــر ة، 168ا ـــــوح ت  ج جـــــا اتـــــ  2018ت2008اـــــاكي 

اتـ  " أكـا تن"شـر ة، فيمـا ا ـوح ت  71ات  " فيسب ك"ت

.  شر ة60
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جم  البيانا  تانو اك خ  عية المسواد 

وادكين اكود  المماس ا  الستبية لتمن ـا  الرقميـة إلـ  انو ـاك خ  عـية المسـوادكين، كـن خـر  جمـ  ءيانـا  المسـ

تءمصـرد جمع ـا، غالًبـا كـا روموـ  رتـك . تك اعـفا  الص ـا  تالم قـ ( (IPءما في تلك  ت ك الو في ابـر اونورنـ  تانـاتين 

. رــرا  ثالثــةالمن ــا  ءســتطة ر ديريــة تا ــعة فيمــا يوعتــ  ءكيفيــة ا ــوادا  ءيانــا  المســواد  تالكتــف ان ــا أيًضــا ل

صـمأ  أ ثـر  نلك يمكن لبيانا  المسواد  الوي را جمع ا، رمكـين المن ـا  الرقميـة كـن إنتـا  كتفـا  رعريـف كسـواد  ك

.رف يًتا، تالوي رك ن كوالة ءعد تلك لر وادا  كن قبا الُمعتنين الراغبين في ا و دا  اوارنا 

كــن جانــب آخــر، ثمــة كاــات  ءتــعن اــد  المســاتا  فــي ال عــ   إلــ  ءيانــا  المســو تك؛ ليــث يــ د  اــد  قــدس  المن ــا  

عاكــا تهكـنا ر ــبي المن ــا  الكبـرح هــي ال. ال ـغر اتــ  ال عــ   إلـ  ءيانــا  المســواد  إلـ  ختــ  لــاجم  بيـر أكــا  الــدخ  

.   اقالحا ا في االقو اد الرقمي؛ ليث رو  ش العرقا  ءين المسو تكين تالتر ا  في كصم اة كون اة كن ال 

اقو اد العما الحر

 ـا رسـبب  الوداايا  الستبية لتمن ا  الرقمية لا ر ـف انـد لـد كماس ـار ا تكحاتالر ـا لت يمنـة، فالمن ـا  الرقميـة تار

يوسـا هـنا العمـا ءعنـم ق ـير". العمـا انـد الطتـب"أت " العمـا الحـر"في ا  س أن ار جديد  كن العما، تالوـي يطتـ  اتي ـا 

ة الفتــة الجـا تيومثـا العن ـر الءـر  ءـم فـي ااومــادة فـي  ثيـر كـن الليـان اتـ  ارقـة امــا غيـر قيا ـية؛ ليـث ال يـوا كعاكتـ

ا هـنا النـ ر كـن العمـا المـرن، سغـ". رعما لحساء ا الاـاص"أت " امالة ك قوة"العاكتة ءم  م افين، تلكن يمكن ااوباسها 

ا ال أنـم يــ فر فرًعـا لعمــا الشـااص الــن  يكـافح ن كــن أجـا العثــ س اتـ  تايفــة، تيحمـي ا كــن البطالـة، فمنــم فـي الم اءــ

، ليــث يمكــن لتمن ــا  إن ــا  امت ــا فــي أ  تقــ  دتن إءــدا  أ   ــبب أت تجــ د أ  قيــ د أت 
ر
يحمــي هــنة الفتــة ءتــكا  ــا 

.لماية قان نية ل ا، كا يعني أن الماارر  ت ا روحمت ا الفتة العاكتة ء نا المصا  ال المن ا  تار ا

الماارر المصومعية تاال وداكة البيتية

افو اسهـا ألد المماس ا  الستبية لتمن ا  الرقمية هـي  يا ـار ا فـي الو ـرج كـن التـ ائي الموعت ـة ءالسـركة العاكـة، ت

ير اـد  لتمسا لة، تلعا أءر  الكثتة ات  تلك،  ركة العمـر  الـنين يسـوادك ن كن ـا  كتـاس ة الر ـ ج؛ إت أشـاس  ر ـاس 

. إل  لدتح امتيا  ااودا ا  جنسية، تانف جسد ، تلو  اخوطا  كن قبا السائ ين

ة الر ـ ج، أد  الصانب اآلخر ل نة ال ضية، ه  الموعت  ءوعثير رتك المن ا  ات  البيتـة، فالميـاد  الكبيـر  فـي خـدكا  كتـاس 

وـر  كـن اــا  تخـر  الف–اتـ   ـبيا المثـا  -ففــي كدينـة ني يـ سك. إلـ   يـاد  اـدد المر بـا  فـي التـ اسر تالوـعثير اتـ  البيتـة

فــي اــدد  ــياسا  الجــر  فــي التــ اسر، تقــد تجــد  الءحــاح، أن رتــك % 300،  انــ  هنــاك  يــاد  ءنســبة 2019لوــ  اــا  2010

ا  فـي ا ـوادا  ت ـائا الن ـا العـا  ال ثـر عـداقة لتبيتـة، كـا يعنـي أن رتـك المن ـ% 6المن ا  أد  إل  انافـاض ءنسـبة 

.ررربش ءميادا   بير  في الوت ح تانبعاثا  الكرء ن

ا و طاج المصوم  تكاارر الديم رارية 

 ح رســواد  كن ــا  ت ــائا الو اعــا االجومــااي الا اس كيــا  الوــي يمكــن أن رــ د  إلــ  ر ــديا نــ ر تالــد ف ــش كــن المحوــ

ان تيمكن أن يُعم  هـنا المعت كـا  المضـتتة كـن خـر   ـم. لتمسواد  ءدلًا كن سؤية كصم اة كون اة كن الع ا  تاآلسا 

تال اقــ  أن الكــر لــا ي ــف انــد هــنا الحــد، فوــعثير المن ــا  .اــد  سؤيــة المســوادكين لم ــادس أخــرح قــد راوتــف فــي الــرأ 

مــا  الرقميــة اتــ  الخبــاس تال ــحافة  ــان أامــ  كــن انوتــاس الخبــاس المميفــة؛ ليــث أثــر  المن ــا  الرقميــة اتــ  نمــ ت  الا

ــا ــ  ر تيــا الحــافم ونو ــاس نويصــة االاومــاد المومايــد اتــ  رتــك المن ــا     ــيتة لتمعرفــة، كــا أدح إل   الو ــاسير الاــاص ءالخب

.العتية، تلدتح ندس  في كصا  ال حافة اال و  ائية
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المن ـة، في اا هـنة المماس ـا  السـتبية لتمن ـا  الرقميـة، فـالكر يحوـا  إلـ   ـبش رتـك المماس ـا  ترنظـيا اقو ـاد

لوكــ ن إرــاس امــا يــنظا ،"كدتنــة ق ااــد  ــت ك"ت ــ  كــن خــر  اــدد كــن السيا ــا  تاوجــرا ا  يــعري فــي ك ــدكو ا، 

الحـالي تالر يم  ال ا ية في امـا رتـك المدتنـة، هـ  كنـ  الضـرس كنـن البدايـة ءـدلًا كـن الـن  . كماس ا  المن ا  الرقمية

ضـاس، تال ائا ات  كعالصة الضرس ءعد لدتثم، تكن خرل ا يمكن ت   ق ااد كحدد  لتوعاكا ك  المحو ح غيـر ال ـان ني أت ال

ونظــيا تءصانـب رتـك المدتنـة، ف نــاك اـدد كـن ال  ااـد الم ورلـة ل. تلمايـة الح ـ ق ال ا ـية لتمسـوادكين ابــر اونورنـ 

:اما المن ا  كن ءين ا

مية؟ يف يمكن  بش المماس ا  الستبية لتمن ا  الرق

د الوـــي ر ـــ   ء ـــا المن ـــا  الرقميـــة  ـــ ـــبش امتيـــا  الومييـــم، 

المـــ سدين الفـــراد أت المســـوادكين الـــنين يســـع ن لت عـــ   إلـــ 

ا ـية تيوطتب هنا أيًضا أن رك ن النظمة ال . النظا  ال ا ي

ـــة ءتـــعن امـــا الا اس كيـــا  الااعـــة ء ـــا، تإرالـــة  شـــفافة تاادل

ـــم يوعـــين اتـــ  التـــر . الفرعـــة لتـــوحكا ء ـــا ـــك أن ا  تال يعنـــي تل

ح اوف ـاح اـن الا اس كيــة لتص ـة الونظيميــة، تلكـن فــي لـا  لــدت

.  ةأ  انو ا ا ، يصب أن رُنسب المس تلية كباشر  إل  التر

تيوطتـــب هـــنا أن رُتـــم  المن ـــا  نفســـ اال عـــ   إلـــ  العدالـــة، 

أ ـان ا ءنظا  رحكيا لتنمااـا  ءـين المن ـة تالمسـوادكين،  ـ ا 

رتـك تيصـب أال روضـمن. كسو تكين أفراد أت كسـوادكين رصـاسيين

العمتيـــة الوراـــب ءالمســـوادكين كـــن خـــر  ر ـــميا تاج ـــا  أت 

ا خدكا  ر د  إل  ر ييد خيـاسار ا، أت رضـتيت ا اـن امـد لمـنع 

كـــــن اراـــــات قـــــراسا  كتـــــرتاة أت روعـــــاسض كـــــ  ك ـــــالي هـــــنة 

.المن ا 

كـــن خـــر  إ ـــفا  رـــاء  ك  ســـي اتـــ  امتيـــة رنظـــيا اونفـــات، 

ــ ــة لتوكيــف كــن آلي ــة تقاءت ــر كصم اــة ق ي ا  المن ــا  الرقميــة اب

،(PCU)اونفــات، كــن ءين ــا إنتــا  تلــد  اكوثــا  النظــا  ال ا ــي 

ة تالوــــي راــــوص ءــــالونظيا المســــب  لتمن ــــا  تالنظــــر فــــي أيــــ

(  (EAUكاالفا  لت  ااـد الوـي رحكـا امت ـا، تتلـد  لدنـناس المبكـر

ـــــ  المماس ـــــا   ـــــ ا ن تكن ـــــة الو ـــــ  امتي ـــــ ل  كســـــ تلية رح ي رو

دتح االلوكاسيـــة كـــن خـــر  الوح يـــ  فـــي الحـــاال  الوـــي يُتـــوبم ءحـــ

ًتا هـنا فضـ. لتسـ ق كـن قبـا المن ـا  الكبـرح" قتب غير ربيعـي"

تالوـي  ـوعما  ص ـة ،(PCP)ان ل لة شـكاتح النظـا  ال ا ـي 

.  رحكيا في التكاتح الااعة

يا يصـــب أن رُتـــم  المن ـــا  اولكورتنيـــة ءنظـــا  رحكـــ

ــان  ــين المن ــة تالمســوادكين،  ــ ا  أ  ا لتنمااــا  ء

ــــك  كســــو تكين أفــــراد أت كســــوادكين رصــــاسيين، تتل

.ء د  ال ع   إل  العدالة



ار العــاكتين ار ـالًا، فــمتا  انــ  رتـك الم ورلــا  خاعــة ءونظـيا امــا المن ــا  الرقميـة، فــالكر يوطتــب أيًضـا ر ــحيي أت ــ

ا أت  لســااة، ، كــن خـر  اــدد كــن السيا ــا  فـي ك ــدكو ا لظــر الجــ س ءال طعـة تا ــوبدال ا ءــالجر ءا(الفريرنســر)افورا ـيا

يــة تإنتـا   تسـتة كـن ل ــ ق البيانـا  ل ـنة الفتــة، كـن خـر  جعـا امتيــة جمـ  البيانـا  الااعــة ء ـا تالنظمـة الا اس ك

.  تلظرها اند االقوضا -خا عة لتمسا لة 

ة، فـالكر تلم اج ة المماس ـا  الموعت ـة ءمتـكر  اال دلـا  ترتـ ح ال ـ ا  تانبعاثـا  الكرءـ ن ابـر المن ـا  الوكن ل جيـ

لتــ ائي يوطتــب داــا الــدت  لوح يــا المر بــا  الحاليــة إلــ   ــياسا    رءائيــة، كــن خــر  ر ــديا إاانــا  لتســائ ين أت إعــداس ا

 مــا يصــب أن يوــ ا ح هــنا كــ  الص ــ د المســومر  لتوحــ   ءعيــًدا اــن. تال ــ انين المنظمــة لعمــا المن ــا  فــي هــنا التــعن

.  المر با  الوي رت ح ال  ا  كن خر  اال وثماس في البنية الوحوية لر  ج الدساجا 
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ي الكريكيـــة إلـــ  فحـــص  يفيـــة أدا  النســـا  تالرجـــا  فـــ" كصتـــة اتـــا الـــنف  الوطبي ـــي"رســـع  الدسا ـــة المنتـــ س  ءــــ 

كفــاتض فــرد  لفحــص  يفيــة اخــور  أدا  الوفــاتض 2500المفات ــا ، ءا ــوادا  كصم اــة ءيانــا  جديــد  رضــا أ ثــر كــن  

لدسا ــة هــنا ترســمي كصم اــة البيانــا  الكبيــر  الااعــة ءا. لســب النــ ر االجومــااي، تقــ   ءــديا الفــرد الرفاقيــة رفات ــية

.ءفحص جمي  نوائ  الدا ، تكعد  المع ق الن  رت دة المفات ا 

  ابـاس  اـن هـ" الوفـاتض"تانطرًقا كن تلك، رسوعرض الدسا ة اد  رعريفا  لعمتية الوفاتض، تالوي يومثـا أءر هـا فـي أنَّ 

ــًرا كــا يُنظــر إليــم ءااو. ك قــف يو اعــا فيــم ررفــان أت أ ثــر لحــا رضــاسج ك ــالح ا بــاسة تاتــ  هــنا، فــمن أدا  المفــاتض  ثي

ــة رص ــي ر جــد في ــا شــرت  كمكن عــا  ــا ال يمــة الوــي يسوات ــ ا المفــاتض كــن االرفاقيــة الوفات ــية، تفــي الحــاال  الو

:  م ينالررا  أفضا لالًا كن ءدائت ا لررفاقية الموفاتض اتي ا، يمكننا ااوباس أدا  الوفاتض الفرد  كك نًا كن ج

رفـاق، ياسـر ها ر عا الطرفان إل  ارفاق؟ فعندكا رك ن كنط ة االرفاقـا  المحومتـة إيصاءيـة، تلـا يـوا الو عـا إلـ  اأتلًا، 

.  الطرفان ال يمة المحومتة

إتا را الو عا إل  ارفاق، فما قيمة تلك االرفاق ءالنسبة لكا رر ؟ثانًيا، 

ــا، س ــم  الءحــاح الموعت ــة ءــعدا  المفات ــا  ءتــكا أ ا ــي اتــ  النويصــة الثانيــة كــن هــارين النويصوــ ين، فاقو ــر  راسيايا

  رـرق، رحتير  أدا  المفات ا  ات  المفات ين النين ر عت ا إل  ارفاق، تهنا يحد كـن ف ـا المصـا  لدا  الوفـاتض ءعـد

:رومثا في
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داا  جبر. أارض

راسءمر م المعت كا  تداا اراات ال ءالث  يا ي 

ر يف ي ثر الن 

؟ االجومااي ات  امتية الوفاتض

ي رحتـير  الفـرد يمكن أن ي د  الفتا في الوفكير في الثنائيا  الوي ر ا إل  رريـ  كسـدتد إلـ  رحيـم فـي االخويـاس فـ
.لدا  الوفاتض

ي تاقـ  كن الممكن أن ي تا كن عرلية أءحاح المفات ا  لن العديد كن المفات ا  في العالا الح ي ـي رنو ـي فـ
.  متةالكر إل  رري  كسدتد، تاندكا رك ن كنط ة االرفاقا  المحومتة إيصاءية، رف د  ا الررا  قيمو ا المحو

خورفــا  ءــين ال ثــر أهميــة ءالنســبة لتبحــ ح الحاليــة، فــمنَّ الور يــم اتــ  قيمــة عــف ة كوفــ  اتي ــا يحــد كــن ف منــا لر
.الصنسين في أدا  المفات ا 

* D, Jennifer., J, Zlatev., and N,Halevy. "The Dynamics of Gender and Alternatives in Negotiation.", Journal of Applied Psychology, Dec 2020.
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رعثير الن ر االجومااي ات  امتية الوفاتض

  أ ــد  كصم اــة  بيــر  كــن الءحــاح تجــ د فصــ   كســومر  ءــين النــ ر االجومــااي فــي امتيــة الوفــاتض؛ ليــث يكــ ن أدا

 
ر
 كـن الحيـا  النسا   عيًفا في المفات ا  ك اسنة ءنظرائ ن كن الرجا ، تءـالنظر إلـ  قـ   الوفـاتض فـي الوـعثير اتـ   ـا

خورفـا  االجومااية تالونظيمية لألفراد، كن خر  الوعثير ات  الحيا  الم نية تكصاال  الفرد، كـن الم ـا رحديـد تف ـا اال

أقـا أت أ ثـر المن صية فيما يوعت  ءمن يسوفيد كن الوفاتض تكن ال يسـوفيد كنـم، ت ـنلك الظـرت  الوـي رصعـا الفـراد

ا نصاًلــا فــي رح يــ  أهــداف ا كــن خــر  الوفــاتض، تكــا إتا  ــان ء  ــ  أ  شــاص ا ــوغر  العمتيــة الوفات ــية كــن أجــ

.رحسين ساربم، تفرص ررقيوم، تسفاهم العا 

ـا إلـ  الفـرتق ءـين النـ ر االجومـااي فـي الم فات ــا ، تاتـ  تجـم الا ـ ص، رُعـم  الفصـ   ءـين الصنسـين فـي الجــ س جمئيا

، "نء  ـط"تقد دف  تلك ءعن التر ا  إل  لظر كفات ـا  الرتارـب رماًكـا،  مـا دفعـ  ءعـن المـدن الكريكيـة كثـا 

ين إلـ  لو ـديا تس  امـا كصانيـة لتوفـاتض، اتـ  أكـا أن يـ د   ـد فصـ   الوفـاتض ءـين الصنسـ"  ان فرانسيسـك "ت

.انافاض كونا ب في اد  المساتا  في الج س

الـــة، يوطتـــب المصـــا  ف ًمـــا أفضـــا لتظـــرت  الوـــي قـــد رـــ د  إلـــ  الفصـــ    ءـــين تلوتـــكيا الوـــدخر  تالسيا ـــا  الفعَّ

ن الصنســـين فـــي أدا  الوفـــاتض، تكـــ  تلـــك،  ـــان كـــن ال ـــعب ف ـــا ال ـــ ح الســـببية المســـ تلة اـــن رتـــك الفصـــ   ءـــي

أدا  تاتــ  تجــم الا ــ ص، ا ــر  ستايوــان كوراءطوــان تلكن مــا كوميمرــان فــي الدءيــا  لتــرح  ــبب  ــعف. الصنســين

.النسا  في المفات ا  ك اسنة ءنظرائ ن كن الرجا 

فـاتض،  ـ ا  رتير إل  أنَّ النسا  غير لا كا  ءدسجـة  افيـة فـي الم اقـف الوـي يُحومـا أن ركـ ن قاءتـة لتو: الرتاية التل 

ة الوفـاتض في ءد  المفات ا ، أت في انومار ال يمة أثنا  المفات ا ، تتفً ا لوتـك الرتايـة، يميـا الفـراد إلـ  سؤيـة امتيـ

-صنسـانية ات  أن ا رفاار  كوضـاسءة، تهـي تج ـة نظـر ال رو افـ  كـ  الدتاس الو تيديـة لتصنسـين، تال  الـب النمطيـة ال

ي نظر  كعممة أت فكر  كسب ة ان خ ـائص أت  ـما  يمتك ـا أت ينبغـي أن يمتك ـا الرجـا  تالنسـا ، أت اـن الدتاس الوـ

بـا  فـي الو ـر  تنويصة لنلك، غالًبا كا رك ن النسـا  غيـر ساغ. الوي ر يد الست ك النسائي-ي دتن ا أت ينبغي ل ا رعديو ا

.  ءطري ة لا كة كرربطة ءماطش كعظا الفراد لتوفاتض النم تجي

ن تلـك، لكـن ن تهي ات  خر  التل ، رتير إل  أنَّ النسا  ات  ا وعداد لتوفاتض ءحم ، تغالًبـا كـا يفعتـ: الرتاية الثانية

.يعانين كن سد فعا انيف كن شر ا  الوفاتض كن الن  س تاوناح ات  لد   ا 

تية أ د  كصم اة  بير  كن الءحاح تج د فص   كسومر  ءين الن ر االجومااي في ام

الرجا الوفاتض؛ ليث يك ن أدا  النسا   عيًفا في المفات ا  ك اسنة ءنظرائ ن كن
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ي المفات ـا ، الصدير ءالن ر أنَّ هارين الرتايوين ر ورلـان أ ـاليب ارجيـة كاوتفـة لسـد الفصـ   ءـين النـ ر االجومـااي فـ

الية إتا  ـان كـن شـعنم أن يتـص  النسـا  اتـ  الو ـر  ءحـ م  أ بـر، فـي ففي إراس الرتاية التل ، قد يك ن الودخا أ ثر فعَّ

لنظر إلـ  الءحـاح ءيـد أنـم ءـا. لين أنَّ كثا رتك الو عية لـن رـ د  إال إلـ  رفـاقا الفصـ   ءـين الصنسـين فـي الرتايـة الثانيـة

.العماالحالية، ي عب في  ثير كن الليان الومييم ءين هنين الوفسيرين المحومتين، تف ا ال  ح السائد  في

ــا كــا ي ــاسن الموفات ــ ن جــ د  النوــائ  الوــي يح   ن ــا كــن خــر  المفات ــا  الب سيــة ءصــ د  النوــ ائ  الوــي ار ــالًا، غالًب

اتي ــا يمكــن ا رح ي  ــا كــن خــر  ت ــائا أخــرح، تءالوــالي، يمكــن أن ركــ ن قــ   البــديا الاــاص ءاالرفاقيــة الموفــاتض

ــا لتســت ك أهــدا  رتــص  المفات ــين اتــ  رح يــ ( أ  الفضــا)تاتــ  تجــم الوحديــد، فــمن البــدائا القــ ح . دافًعــا ق يا

، فـمن البـديا ال ـ    يسـااد اتـ   ـد الفصـ   ءـين الصنسـين، إتا  انـ . أات ، تالو ر  ءحم  أ بـر اَّ ناجمـة اـن تكـن ثـ 

.اد  إعراس المفات ين اوناح

، تءعباس  أخرح، إتا  ان  الفص   ءين النـ ر االجومـااي قائمـة فـي امتيـة الوفـاتض، لن النسـا  غيـر لا كـا  ءتـك
ر
ا  ـا 

.يفةفينبغي أن روضا   رتك الفص   في أدا  الوفاتض اندكا رموتك النسا  ءدائا ق ية ءدلًا كن رتك الضع

فـاتض، تات  الن ين كن تلك، كن المرجي أن يـ د  البـديا ال ـ   إلـ  رفـاقا الفصـ   ءـين النـ ر االجومـااي فـي أدا  الو

ديا تء ــدس كــا يــ د  البــ. فــمتا  ــان الدا  الســي  لمفات ــا  اونــاح يُعــمح فــي الغالــب إلــ  االنو ــا  كــن نظــرائ ن الرجــا 

 ن ءـدائا ال    إل  رمكين المفاتض ترحريرة كن الو ر  ءحـم  أثنـا  المفات ـا ، فـمن المفات ـا  اونـاح الررـي لـدي

.  ق ية  ي بحن هدًفا لردتد فعا أ ثر انًفا كن النظرا  اآلخرين؛ كما ي د  إل  فص   أ بر في أدا  المفات ا 
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  غيــر إتا  انــ  الفصــ   ءــين النــ ر االجومــااي قائمــة فــي امتيــة الوفــاتض، لن النســا

، فينبغـــي أن روضـــا   رتـــك الفصـــ   فـــي أدا  الوفـــاتض انـــ
ر
دكا لا كـــا  ءتـــكا  ـــا 

.رموتك النسا  ءدائا ق ية ءدلًا كن رتك الضعيفة
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نوائ  الدسا ة

مفات ــا ، انطرًقــا كــن أهــدا  الدسا ــة الُمومثتــة فــي دسا ــة الوفااــا ءــين النــ ر االجومــااي تالبــدائا فــي رتــكيا نوــائ  ال

:ر عت  الدسا ة إل 

مـرأ  غيـر لا كـة تج د ك دسين كحومتين لتفص   ءين الن ر االجومااي في رتكيا نوائ  الوفاتض، يومثـا أتل ـا فـي أنَّ ال▪

 فــي امتيــة الوفــاتض، تيومثــا اآلخــر فــي  ــ ن المــرأ  اتــ  ا ــوعداد لتوفــاتض ءحــم ، تلكن ــا ر اجــم
ر
سد فعــا ءتــكا  ــا 

.انيف اند ال يا  ءنلك

ر المعـم  لتبـدائا كن خر  االاوماد ات  اينة  بير  تكون اة كن الناليوين الم نية تالث افية، قاك  الدسا ة ءوكراس الوـعثي▪

دلًا كـن ال  ية ات  نوائ  الوفاتض، لـا رصـد الدسا ـة أنَّ أدا  النسـا   ـان أقـا كـن نظـرائ ن كـن الرجـا  فـي المو  ـش، ءـ

ح تلــك،  انــ  المفات ــا  اونــاح الررــي رــا رمكيــن ن كــن خــر  ءــديا قــ   دتن أدا  نظــرائ ن كــن الرجــا  دتن المســو 

ر ال يمـة ك اسنة ءالمفات ين الن  س النين يوموع ن ء رليا  كماثتـة، ت ـان كـن المـرجي أيًضـا أن ي ـتن إلـ  كـع ق يـدك

رهومـا  كـن ءدلًا كن ارفاق رفات ي أ ثـر سءحيـة، تهـ  كـا يرجـ  لتعديـد كـن الوفسـيرا  المحومتـة، تالوـي  ـوك ن كثيـر  ل

با البالثين في المسو با
ِ
.ق

لنـ ر كن المـرجي أن رـ د  الحـاال  الوـي يوعـين في ـا اتـ  شـاص كـا أن ياوـاس ءـد  المفات ـا  إلـ  رفـاقا الفصـ   ءـين ا▪

ءعـة المرالـا االجومااي في أدا  الوفاتض، ات   بيا المثا ، قـد روـاء  النسـا  الررـي ي ـرسن البـد  فـي المفات ـا ، كوا

ئ ن الواليـــة لتعمتيـــة الوفات ـــية ءتـــكا ك قـــ  أ ثـــر كـــن نظـــرائ ن كـــن الرجـــا ، أت قـــد رـــوا كعاقبـــة النســـا  أ ثـــر لبـــد

.المفات ا  في الم ا  الت 

الممكـن قد يك ن أدا  المرأ  أفضا في المفات ـا  الوكاكتيـة أت الموطاء ـة تلـي  المفات ـا  الو  يعيـة ف ـش، تكـن▪

صنسـين فـي أن ي د  الوغيير المصومعي الن  يمّكن المرأ  اتـ  المسـو ح الث ـافي إلـ  ر تـيص لصـا رـعثير الفصـ   ءـين ال

ا يصعـا كـن الوفاتض، ترظ ر النوائ  الحالية أن الفص   ءين الن ر االجومااي في أدا  الوفـاتض قـد ر ت ـ  ءالفعـا؛ كمـ

.ال عب ا وتاف ا لو  ك  تج د لصا  بير كن العينا ، تق   إل ائية  بير 

الـة ر تـا كـن الوبـاين فـي  ـت ك المفـاتض ت▪ أدائـم ءالنسـبة قد يك ن ا وادا  البدائا المتم  ة ءمثاءة ن ا  اسركا  فعَّ

ا اــن قيمــة لتمفات ــا  الوــي ال يوت ــ  في ــا الرجــا  تالنســا  ءــدائا جيــد ، تءالوــالي قــد يتــكت ن انطبااــا  كاوتفــة جــدً 

يمـا  كاوتفـة البديا، تاتيم، يمكن لتبح ح المسو بتية أن ردس  ءتكا كباشر كا إتا  ان الرجا  تالنسا  ي ـدك ن ر ي

. لص د  البدائا غير المحدد  تالمحدد  الرفاقية رفات ية

خارمة

ة اتـــ  الـــرغا كـــن اـــد  ا وتـــا  أنَّ المفات ـــا  اونـــاح  ـــان أداؤهـــن  ـــعيًفا ك اسنـــة ءالمفات ـــين الـــن  س فـــي العمتيـــ

غا أنَّ الفصـ   الوفات ية، فمنم ال ينبغي س ا عـ س  تسديـة لتغايـة لـديناكيكيا  النـ ر االجومـااي فـي امتيـة الوفـاتض، فـر

 د  إلـ  رفـاقا ءين الرجا  تالنسا  ربدت أعغر في المو  ش، فمن نوائ  الدسا ة رتير إل  أنَّ كرا ـم ال ـ   النسـبية قـد رـ

ا البـديا كثـا ديناكيكيا  الن ر االجومااي ءحيث ال رصني المرأ  الوي را رمكين ا كن خر  ءديا ق   نف  الف ائـد كـن هـن

 ا  اوناح المومكنا  في الو عا إل  ارفاق ك  ن. نظيرها الن ر
ِ
.ظرائ نءدلًا كن تلك، كن المرجي أن رفتا المفات

فعـا العكسـي، رصاد  الدسا ة ءعنَّ رعثير سد الفعا العكسي يبدت أنم الوفسير ال ثر كنط ية لنلك، ففي اـا لسـاج سد ال

ا ، تلكـن يوا رمكين النسا  الرري لدي ن ءديا ق   لـيكنَّ اتـ  نفـ  ال ـدس كـن الطمـ ح تالحـم  كثـا نظـرائ ن كـن الرجـ

با النسا  المومكنا  ك اسنة ءالرجا  ا
ِ
.لمومكنينيُنظر إل  ال د  المررف  ءتكا كاوتف، اندكا يوا رطبي م كن ق
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اتـــ  الـــرغا كـــن أن العرقـــا  المومـــايم  ءـــين ال ـــاد  تأربـــاا ا 

ــــين ال ائــــد تالعضــــ   ــــة الوبــــاد  ء فــــمن ،(LMX)أ ا ــــية لنظري

كصتــــــــة اتــــــــا الــــــــنف  الم نــــــــي "الدسا ــــــــة ال ــــــــادس  اــــــــن 

 Journal of Occupational and Organizational)"تالونظيمــي

Psychology)  ر فر كعرفة كحدتد  لـ   كـا إتا  انـ  ا ـوصاءا

ك لـد  (  (LMXالم افين لتو  سا  الفرديـة اـن نظريـة الومـايم

. أ  ال

اتـا كصتـة"رضمن  الدسا ة جانًبـا كيـدانًيا؛ ليـث قـا  فريـ  كـن 

ءفحـــــص كـــــا إتا  ـــــان الومكـــــين " الـــــنف  الم نـــــي تالونظيمـــــي

ا يســـوادكم إخ ـــائي-النفســـي  العمـــا ك ـــطتًحا لـــديًثا نســـبيا

االجومـــااي، لمحاتلـــة ف ـــا المتـــكر  اونســـانية فـــي  ـــياق

و ح اتـــ  المســـ-البيتـــة االجوماايـــة تالسيا ـــية تاالقو ـــادية 

ءــين ( LMX)الفــرد  يافــف العرقــة الســتبية النارصــة اــن الومــايم 

تتجــد الفريــ  أن . المــدير تالم اــف، تكــا كــدح الر ــا الــ ايفي

فسـي العرقة الستبية ركـ ن أقـ ح فـي اـا اـرت  الومكـين الن

.  يالمنافضة لتم افين، ك اسنة ءالومكين النفسي العال

ــ  تلــك، ففــي الدسا ــة الميدانيــة تكــن خــر  رصر  ــة ءاو ــافة إل ء

دسا ـة كوعدد  الم جا ، قا  الفريـ  ءو  ـي  النوـائ  التليـة لت

ــــر الوح يــــ  فــــي ر ــــ سا  المــــ افين لتعدالــــة اوشــــرافية اب

باشـر تتجدتا أن الوعثير غيـر الم.    يش ل نة العرقة المعودلة

المدسك تالر ا الـ ايفي، كـن خـر  ر ـ سا  ( LMX)ءين الومايم 

العدالـــة اوشــــرافية، يكـــ ن أقــــ ح فـــي اــــا الومكـــين النفســــي

.  المنافن لتم اف، ك اسنة ءالومكين النفسي العالي

*الاضا الستبية لو  سا  الم افين ان رمايم العرقا  ءين ال ائد ت

يرا الحد كن الوعث: أهمية الومكين النفسي

كي الف ي. أارض

ا  ءمر ـم المعت كـفي اوداس  العاكة لتمكوبا  ءالث

تداا اراات ال راس

لم اف رس ا هنة الدسا ة  في رفسير العرقة الستبية ءين ا

هـنة تالر ا ال ايفي، ءاو افة إل  ر ـديا دليـا جديـد اتـ  أن

. العرقة الستبية ليس  ك لد  ابر جمي  الم افين

* E, Cecile., J, Booth. G, Michaelides., and A, Swaab. "The importance of being psychologically empowered: Buffering the negative effects of 
employee perceptions of Leader–Member Exchange differentiation.", Journal of Occupational and Organizational Psychology, 2019.
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ااًكــا كــن الءحــاح 40ر  ــي الدسا ــة أنــم اتــ  كــدح أ ثــر كــن 

يم، أثبوــ  أهميــة جــ د  العرقــا  الثنائيــة ءــين ال ائــد تكرؤت ــ

رتس  ءينما رـدا  نظريـة الوبـاد  ءـين ال ائـد تالمرؤت ـين إلـ   ـ

ا؛ قيــا  ال ــاد  ءالوحســين المســومر لعرقــار ا كــ  كرؤت ــي 

ــم كــن غيــر المــرجي أن يطــ س ال ــاد   ــة اتــ  أن ليــث رــنص النظري

  ارقا  ن اية كماثتة كـ  جميـ  أربـاا ا، فبـالنظر إلـ  أن تقـ

ال اد  تج دها تك اسدها كحدتد ، ف ناك رمايم في ارقـار ا 

ـــة كـــ   ـــنا، فمـــن الطبيعـــي أن نصـــد ارقـــا  ق ي كـــ  أربـــاا ا، ل

ا كــ افين كعينــين تلــي  كــ  الكافــة، تهــي امتيــة يتــاس إلي ــ

(. (LMXءا ا نظرية الومايم

كـــ خًرا  خًمـــا فـــي الدءيـــا ، ( LMX)قـــد ا وســـب  نظريـــة الومـــايم 

ـــا رمـــايم   عمتيـــة ( LMX)ف نــاك الكثيـــرتن كمـــن ي ـــ ستن نظريا

اتــــــ  كســــــو ح المصم اــــــة ترفعيت ــــــا ءااوباسهــــــا االنحــــــرا  

ـــر دسجـــا    مـــا . لاضـــا  كصم اـــة العمـــا( (LMXالمعيـــاس  اب

تنوائصـم، ( LMX)أل   رتك الدءيا  المو دكة الض   اتـ  رمـايم 

ا، فالم عرفة اـن ال  يما ات  كسو ح المصم اة لتوحتيا نسبيا

ت يـف يسـوصيب ( LMX)الو  سا  ات  المسو ح الفرد  لومايم 

.  الم اف ن ل نة الو  سا  ال رما  كحدتد 

ه  ال ااد  في كصم اـا  ( LMX)في هن السياق، يبدت أن رمايم 

ــي  اال ــوثنا ؛ ليــث يمــاس  نحــ   كــن ال ــاد  % 80العمــا، تل

لــنلك، كــن الهميــة . اتــ  القــا الومــايم ءــين كصم اــا  العمــا

ومـايم ءمكان لكـا كـن البـالثين تالمـديرين رعميـم الف ـا الحـالي ل

(LMX )رتــك المو ــ س، تا اقبــم المحومتــة، تاآلليــا  الوــي رفســر

يتـة العرقا ، ال  يما اندكا يك ن لو ـ سا  المـ افين لـ   ء

امت ا رـعثيرا  أقـ ح اتـ  ك اقـف ت ـت  يا  العمـا أ ثـر كـن

.ال اق  البيتي الفعتي

( PLMXDيتــاس إليــم فيمــا ءعــد ءـــ )المو ــ س LMX))يُعــرَّ  رمــايم 

اتـــ  أنـــم كـــدح اخـــور  ارقـــا  الومـــايم داخـــا كصم اـــة امـــا 

هـــ  ك يـــا  (PLMXD)نظـــًرا لن . ء ا ـــطة الم اـــف الـــرئي 

مـا إدسا ي تيعما اتـ  المسـو ح الفـرد  لتوحتيـا، فمـن المحو

رمـايم أن يك ن ك شًرا أفضا لتنوائ  ات  المسو ح الفـرد  كـن

(LMX)اتـ  كســو ح المصم اـة، ف ــد أجريـ  دسا ــا  رصريبيــة ،

ـــــائ   ـــــة، لفحـــــص نو ـــــ  المســـــو ح (PLMXD)تإن  انـــــ  قتيت ات

ــنين لــدي . الفــرد  ا ت تــف  رتــك الدسا ــا  أن المــ افين ال

يميتـ ن إلـ  كسـو يا  أاتـ  كـن ( (PLMXDكسـو يا  أاتـ  كـن 

ال ــــرار الصمــــااي، ءاو ــــافة إلــــ  انافــــاض كســــو ح الر ــــا 

ــــما  المصم اــــة، تالث ــــة فــــي  كــــر   ــــة، تالو الــــ ايفي تالرفاهي

.العما

؟(LMX)كا هي نظرية الومايم 



اتــ  نوــائ  المــ افين، ف ــد ل  ــ  الءحــاح المحــدتد  فــي ( (PLMXDاتــ  الــرغا كــن تجــ د أدلــة ءتــعن الوــعثير الســتبي لـــ 

( PLMXD)ءاو ــافة إلــ  تلــك، افور ــ  أدءيــا  . تنوــائ  المــ افين( (PLMXDاآلليــا  الوــي يمكــن أن رتــرح العرقــة ءــين 

تءالوالي، ال يما  يوعـين اتـ  الدسا ـا  ا وكتـا  التـرت ؛((PLMXDءتكا أ ا ي ا وصاءا  الم افين الم لد  لـ 

. ؛ تكا إتا  ان الم اف ن يسوصيب ن ءتكا كاوتف لم في اا ارت  كعينة في ككان العما(PLMXD)الحدتدية لـ 

كن خر  رطـ ير تاخوبـاس نمـ ت  ت ـارة شـررية نظـر  لف ـا  يفيـة ( LMX)رس ا الدسا ة المن  س  في أدءيا  الومايم 

ـــث إن هـــنا الر ـــا هـــ  أدا  رتاي ـــية (. PLMXD)امـــا  ـــ ايفي لتم اـــف، لي ف ـــي رر ـــم ءتـــكا خـــاص اتـــ  الر ـــا ال

يسوادك ا أعحاج العما ااد  ل يا  كا إتا  ان  رصاسج ك افي ا فـي العمـا ك اريـة؛ لـنا، كـن الم ـا رحديـد اـرت  

.العما الوي كن المحوما أن رس ا في رراج  كسو ح الر ا ال ايفي، ترحد كنم

لم اـف لمـا أ  ر يـيا ا-ءا وادا  نظريـة العدالـة الونظيميـة، رفوـرض الدسا ـة أن ر ـ سا  الموـاءعين لتعدالـة اوشـرافية 

. تالر ـا الــ ايفي(  (PLMXDرفسـر العرقــة السـتبية غيـر المباشــر  ءـين-إتا  ـان ال ائـد يعاكــا أاضـا  المصم اـة ءمن ــا 

ــا  رفســيرية ــا  الســاء ة اتــ  نــمار كصم اــة العمــا تانعــدا  الث ــة  تلي ــة الومــ. ف ــد س ــم  الدءي ــك، فــي نظري ايم تكــ  تل

ــا لو  ــيي العرقــة غيــر المباشــر ،  ــتط  الدسا ــة الضــ   اتــ  ر ــ سا  العدالــة اوشــرافية، تهــي آليــة رفســيرية أ  ثــر قرءً

ءينمـا هنـاك أدءيـة . تالن  يحدح قبا رعاسض كصم اة العمـا أت اـد  الث ـة،((PLMXDيسوادك ا المواءع ن  و ييا أتلي لـ 

تك اقـف المـ افين، لكـن لـا يـوا اخوبـاس رتـك ( PLMXD)أخرح  اء ة فر   نظرياا ر  سا  اون ا   وفسير لتعرقـة ءـين 

رافية رو  ـش فـي تاتيم، ر د  الدسا ة أت  اخوباس رصريبي لتنظرية ال ائتة ءعن ر ـ سا  العدالـة اوشـ. اآللية النظرية رصريبًيا

.تالر ا ال ايفي( PLMXD)العرقة غير المباشر  ءين 

فـــ ن أ  الحالـــة المعرفيـــة الوـــي روح ـــ  انـــدكا يتـــعر الم ا)ءاو ـــافة إلـــ  تلـــك، اقورلـــ  الدسا ـــة أن الومكـــين النفســـي 

تالر ـــا الـــ ايفي كـــن خـــر  ( PLMXD)هـــ  شـــر  لـــدتد  لتعرقـــة الســـتبية غيـــر المباشـــر  ءـــين ( ءالســـيطر  اتـــ  امت ـــا

تالر ــا الــ ايفي يمكــن ( PLMXD)ءوعبيــر أدق، افور ــ  الدسا ــة أن الوــعثير الســتبي غيــر المباشــر ءــين . اون ــا  اوشــرافي

تالر ـا ( PLMXD)رافيفم كن خر  كسو يا  االية كن الومكين النفسي؛ تءالوالي، فمن العرقة الستبية غيـر المباشـر  ءـين

.ال ايفي كن خر  العدالة اوشرافية  وك ن أق ح في اا المسو يا  المنافضة كن الومكين النفسي

ــعثير الواــمين الم قــ  لن المســو يا  العاليــة كــن الو ــرح الدسا ــة أيًضــا أن يحــدح ر ــد تلــك، ءــا ر و مكــين لــا ي ــف الكــر ان

ني كن ــا النفســي رــمتد المــ افين ءو ــ سا  لتعدالــة، تالوــي يمكــن أن رــ ا ن أت رعــ ض ر ــ سا  الظتــا اوشــرافي الوــي يعــا

(. 1انظر التكا ( )PLMXD)الم اف ن ك   ياد  

رن ـــي الدسا ـــة المـــديرين ،PLMXD))تكـــن خـــر  الكتـــف اـــن أن المـــ افين ال يســـوصيب ن ءالضـــرتس  ءتـــكا ك لـــد لــــ 

(.PLMXD)تالم  سا  ءعهمية إنتا   ياقا  اما يمكن أن رمن  الم افين كن رصرءة النوائ  الستبية لـ 

الومايم تالعدالة اوشرافية
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ــث إ ــ  أن المــ افين يفضــت ن المســاتا  تاالرســاق فــي كصم اــة العمــا الااعــة ء ــا؛ لي ن رتــير الدسا ــا  الســاء ة إل

رق لمــا المعاكتــة المومــايم  لت ائــد يمكــن أن رثيــر المــ افين لتوتــكيك فــي نماهــة قائــدها، تفــي هــنا ال ــدد ال ءــد كــن الوطــ

  الومكــين النفســي ءعنــم 
ِ
إلساً ــا دافــ  جــ هر  لتم مــة يعكــ "يعــر  ءالوــعثير المعوــد  لتومكــين النفســي، تالــن  يُعــر

:تيتما أسءعة أءعاد؛ هي". ءضبش النف  فيما يوعت  ءعما الفرد تالمتاس ة النتطة في دتسة في العما

  س الوعثير ال  يش لتعدالة الرقاءية المو

التكا 

 يفية ال ع   لتر ا ال ايفي

1

ر  س الم اف لتوفا ا

Source: Journal of Occupational and Organizational Psychology (2019)

انــدكا رو افــ  أهــدا  تقــيا امــا : المعنــ 

.الم افين ك  أهدا  ليار ا تقيم ا

ـــدكا يعو ـــد الم افـــ ن أن ـــا : الكفـــا   ان

.قادستن ات  أدا  أنتطة امت ا ءم اس 

ـــر الم ـــير ـــ  الم افـــ ن: ر ري ـــدكا يومو ان

.ءاال و رلية أت السيطر  ات  امت ا

ــعثير  ــي انــدكا يكــ ن لألفــراد رــعثير شا: الو

.ات  نوائ  الوتغيا تءيتة امت ا

ة اتــ  تكــن أجــا ر  ــيي دتس الومكــين النفســي فــي كنــ  االسربــا  ءــين الظتــا اوشــرافي تالر ــا الــ ايفي، ااومــد  الدسا ــ

حكا فــي نظريــة العدالــة الونظيميــة تفً ــا لتنمــات  اآلليــة لتعدالــة، فــمن المــ افين لــدي ا الحــافم لتســعي إلــ  كميــد كــن الــو

كـــ  رحكــا أ بــر فـــي آليــا  امت ــا، تثبـــ  أن . إجــرا ا  العمــا؛ لن هــنا يمكـــن أن يميــد كــن رفضـــيا النوــائ  ر يتــة الجــا

.الم افين تآخرين ي اج  ن ر  سا  كومايد  لتعدالة

الر ا ال ايفيكتم   إشرافي لدن ا  -+

+

الومكين النفسي
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التكا 

العرقة ءين الومايم المدسك تالر ا ال ايفي 
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كررف كو  شكنافن

Source: Journal of Occupational and Organizational Psychology (2019)

 فير كثـا رتـك  ما ا وكتف  الوح ي ا  العتمية المكثفة دتس الومكين النفسي فـي رـ

ـــ ن نفســـ ـــالي الم افـــ ن المومكن ـــا  امـــا المـــ افين، تءالو ـــ  امتي ا الســـيطر  ات يا

:يوميمتن ءـ

.تاث  ن كن قدسر ا▪

.أن لدي ا رعثيًرا ات  ءيتة امت ا▪

.لدي ا كيا أ بر لتوعبير ان آسائ ا▪

.المساهمة ءنتا  لت ع   لألهدا ▪

مـــني رعـــم  الدسا ـــة النظريـــة ال ائتـــة ءـــعن الومكـــين النفســـي ي

المــ افين الكفــا   الناريــة فــي ككــان العمــا، تيمكــن ا كــن

وحكا المتاس ة في عن  ال راس، تالوي رعد اناعر أ ا ـية لتـ

الفعــــا  فــــي امتيــــا  العمــــا، رماشــــًيا كــــ  ارقــــة إشــــراك 

ــا  العدالــ ــا رع يســ ا فــي أدءي ــي ر ة الم اــف تاون ــا  الو

ســــي الونظيميــــة، فــــمن االسربــــا  اويصــــاءي ءــــين الومكــــين النف

.تر  سا  اون ا  كدا   نظرياا ترصريبياا
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لف ـــــا كـــــا إتا  ـــــان الم افـــــ ن : دسا ـــــة كيدانيـــــة رتيعيـــــة: 1الدسا ـــــة 

.يسوصيب ن ءتكا ك لد أ  ال

ر  ـ  هـنة الدسا ـة نطـاق : دسا ة كيدانية كوعدد  الم جـا : 2الدسا ة 

ـــ  كـــن خـــر  الوح يـــ  فـــي ر ـــ سا  اون ـــا  اوشـــرافي  الدسا ـــة التل

.لتم افين  وفسير لتعرقة ءين الم افين تالر ا ال ايفي

ــــة اوشــــرافية: 3الدسا ــــة  ــــ  أن ر ــــ سا  العدال ا ات ــــا إ ــــافيا ــــ فر دليًت ر

ــــر المباشــــر  ــــين هــــنة العرقــــة غي ــــة الوفســــيرية ء لتمــــ افين هــــي اآللي

.تكترترة ءالومكين النفسي لتم اف تالر ا ال ايفي

ـــا ـــ  : خواًك ـــا  الناشـــتة لـــ   الومـــايم ات رســـ ا هـــنة الدسا ـــة فـــي الدءي

ا المســو ح الفــرد  كــن خــر  رحســين ف منــا لتطــرق الوــي يعمــا ء ــا هــن

الوــي النمـ ت ، ليــث إن البـالثين ال يت ــ ن الضـ   ف ــش اتـ  إلــدح اآلليـا 

تلكـن ا يمكن أن رفسر العرقة الستبية ءـين الم اـف تالر ـا الـ ايفي،

 لـد  ابـر ي دك ن أيًضا دليًتا جديًدا ات  أن هنة العرقة الستبية ليس  ك

دسا ــا  الضــ   3جميــ  المــ افين، تيســتش هــنا الوح يــ  المكــ ن كــن 

يا اتــ  أن الطري ــة الوــي يعمــا ء ــا الومكــين النفســي رعومــد اتــ  رعــد

قـة العرقة ءين الم اف تالر ـا الـ ايفي، تر وـرح الدسا ـة أن هـنة العر

دسا ـة المعودلة يمكن رفسيرها كن خر  ر  سا  اون ا ،  مـا ر  ـد ال

يع ن في الن اية أهمية قيا  الم  سـا  ءومكـين ك افي ـا لوـ  يسـوط

.الم ا نة في اا اآلثاس الستبية المحومتة
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ية ءحيـث ركـ ن يافف الومكين النفسي االسربا  ءين العرقة ال  طية تالر ا ال ايفي كن خر  ر ـ سا  العدالـة اوشـراف

ن النفسـي، العرقة ال  يطة أق ح في اا كسو يا  كنافضـة كـن الومكـين النفسـي كـن المسـو يا  العاليـة كـن الومكـي

بية، ترعومـد تلنلك را إجرا  ثرح دسا ا  ر د  ءتكا جمااي دليًتا ات  أن الومكين النفسـي ك ـا فـي ككافحـة اآلثـاس السـت

: الواليالدسا ا  الثرح ات  العينة تاوجرا   اط   أتل  تءعدها الوداءير تال  يش تأخيًرا النوائ ، تقد جا   الدسا ا 



ة
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مخحاللتراركتن
اىصىحإلىحل  ل

نالبتر  راعت

رعتيمــا 
كف تة

أنظمة تأقسـا  
يكمن دتس ال يـاد غير كوراءطة

فـــــــــــي ر  ـــــــــــيي 
ـــ  ترمكـــين الطري
العــــــــاكتين كــــــــن 

العما

ادئ روبنـي الفـرق كبـ
المســــــــــــــــــــــــــ تلية 

.الموبادلة

ــــــرا   ــــــريعة  رغيي
ـــــــــــــــة فـــــــــــــــي  تكرتن

.ا وغر  الم اسد

أقــــــــا ال يراس يــــــــة
ـــــــة، فـــــــالور يم  أهمي
ال بــــر اتــــ  رح ــــ 

.الهدا 

طلنحلللن ح اح  رةحالم ممنحىصىحاال تانبنحاللرف نحلصتغترا حفاحالبتئلنحالمات

. الا نظحىصىحفنىصتتلنح ك نوالنحفاح لحى عحاال تقرار

صتللنحفتطصبحااقتقحذلهحم نمصنحالم مملن حكنلكني لن حالاتلنحىوضًلنحىلخحم نم

كلحكلللنآلال رح تللل حاكلللواحاال لللتانبنحاصقنيتلللنح  لللرف ن حملللاحىللل عحاالىتملللن حب للل

. جريحىصىحالبرمانحالملبقنحلأل ضنكحالمتو  ن

كرتنة 
المنظما  
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المسي العالمي لترؤ ا  الونفينيين 

امر تهدان. أارض

سءمر م المعت كا  تداا اراات ال راءالث اقو اد  

*ر ا ل   المعايير البيتية تاالجومااية تل  مة الت

تر ا ال  س  العالمية لتح  مة البيتية تاالجومااية تل  مة ال

  ، هنة هـي المـر"التل يا  ل   المبادئ البيتية تاالجومااية تالح  مة19- يف شكت  جائحة   فيد"

كتــاسً ا كــن جميــ  350التلـ  الوــي ير ــم في ـا اال ــوبيان اتــ  هــنة المبـادئ، ترضــا النوــائ  أ ثــر كـن 

ضـايا المنار  الوي رغطي ا كصم اة أ سف سد لألاما  ك  أ ـتتة روعتـ  ءـن ص ا الحـالي رصـاة ال 

. لمسو بتيةالموعت ة ءالبيتة تالمصوم  تكعايير الح  مة، تالوحديا  الوي رفر  ا ات  آفاق النم  ا

ــــ د  جائحــــة ــــرغا كــــن أنــــم  ــــان كــــن المو قــــ  أن ر اتــــ  ال

تكـــا ررهـــا كـــن امتيـــا  اوغـــرق، تاال ـــطراج " 19-  فيـــد"

ـــــــة  ـــــــادئ الح  مـــــــة البيتي ـــــــ  ر مـــــــيش كب االقو ـــــــاد ، إل

ــة تل  مــة التــر ا   Environmental, Social)تاالجومااي

and Governance, ESG)،  لكــن فــي ال اقــ ، لــدح العكــ

ــــر اوداسا   ــــادئ ال ــــداس  اب ــــك المب ــــ  رت ــــا، ف ــــد الوت رماًك

الحك كيــة، تكصـــال  إداس  التـــر ا ؛ ليــث رعمـــا ت ـــائا 

يعـر  اوار  في ال ق  الحالي ءتـكا  بيـر اتـ  انوتـاس كـا

  رضتيا المسو تكين لـ   المماس ـا-" الُغسا الخضر"ءـ 

تغالًبـا -االبيتية لتتـر ة أت الف ائـد البيتيـة لمنـو  أت خدكـة كـ

.كا يك ن تلك ات  لساج  عر   ا التر ة ت معو ا

ي هنا، تينو   المساهم ن تالمسوثمرتن فـي ال قـ  الحـال

امتيـة ا وراريصية تكساس الح  مة البيتيـة تاالجوماايـة فـي

ـــا ءنماهـــ ـــر تاًي ة عـــن  ال ـــراس،  مـــا أعـــبي المســـو تك ن أ ث

تا ـــــوداكة الســـــت  الوـــــي يســـــوادك ن ا تالاـــــدكا  الوـــــي 

تـــ  تينطبـــ  تلـــك أيًضـــا ءال ـــدس نفســـم ا. يــدفع ن ك اءت ـــا

 مـة المسوثمرين الجانب النين يضـع ن فـي ااوبـاسها الح 

بتـدان البيتيـة تاالجوماايـة تالتـ ائي تالحـ افم الم دكـة فـي ال

.الوي يفكرتن في كماس ة الاما  الوصاسية في ا

* C, Oliver. "Global ESG CEO Survey 2021.", Oxford Business Group, Dec, 2021.



 ــطتي الصـدير ءالــن ر أن هــنا اال ـوطرر يو ّ ــ  اــن ءتـدان ال ــ اق الناشــتة تالوـي يطتــ  اتي ــا ك

ت ا ءتد كن رتك البتـدان فـي كرلتـة كاوتفـة كـن كرالـا ،(Yellow Slice" )التريحة ال فرا "أ  اق 

تات  الرغا أنم ال رما  هناك ف اسق  بير  ءين (. (ESGالح  مة البيتية تاالجومااية تل  مة التر ا  

ـا فـي (  (ESGالدت  المو دكة تالناكية، فمن رحديا   كن مـا، تقـد ا ـر تلـك جتيا
ر
رظـا االميـة اتـ   ـا

ليـث إن الثـر المـاد  لتفتـا فـي كعالصـة انبعاثـا  ؛((COP26ك رمر الكـا الموحـد  لتوغيـر المنـاخي 

أكـر ك تـ  ،((ESGالكرء ن، تاد  اون ا  في أ ـ اق العمـا، ءاو ـافة إلـ  جميـ  العناعـر الخـرح 

. لتغاية ءالنسبة لتعالا أجم 
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الــدتس المر ــم  لتحك كــا  فــي كعالصــة ال كــا ،  ــ ا  أ ــان تلــك اتــ  كســو ح ال ــحة " 19-  فيــد"ءــر شــك، أ ــد  جائحــة 

حـا  العاكة، أت ات  كسو ح ر ديا الداا الماد  تالمعن   لتم ارنين، ف ـد امـا عـانع  السيا ـا  تال ـاد  فـي جميـ  أن

ك كـا تفـي هـنا ال ـدد، رعمـا الح. العالا ات  الوافيف كن الوحديا  الكبير  النارصة ان ال ءـا  الوـي تاج ـ  العـالا أجمـ 

ن النــ الي، اتــ  رح يــ  أهــدا  اال ــوداكة، تكعالصــة ال ضــايا الموعت ــة ءالح  مــة البيتيــة تاالجوماايــة فــي  ثيــر كــ-ءالمثــا–

.تينطب  تلك ال د  ات  ال  اق الناشتة  ما ه  الحا  ءالنسبة لأل  اق المو دكة

كصم اـة أ سـف سد "كتاسً ا كن جمي  المنار  الوي رغطي ا 350ترصدس اوشاس  هنا إل  أن نوائ  اال وطرر رضا أ ثر كن 

يير الح  مـة، ، ترضمن اال وطرر أ تتة كرربطة ءن ص ا الحالي رصاة ال ضايا الموعت ـة ءالبيتـة تالمصومـ  تكعـا"لألاما 

تــ  هــنا، تقــد ُأجــر  اال ــوطرر ا. تإلــ  أ  كــدح رغيــر هــنا فــي  ــ   ال ءــا  ت يــف ياططــ ن لر ــوراريصيا  المســو بتية

. مثيــاالرؤ ــا  الونفيــنيين فــي كاوتــف ال طااــا  االقو ــادية؛ ليــث  انــ  الاــدكا  الماليــة تالطاقــة الاتــ  كــن ليــث الو

.المتاس ين في اال وطرر لسب ال طار( 1)تي  ي التكا 

التكا 

(٪)المتاس  ن في اال وطرر لسب ال طار 

1

ن امــا عــانع  السيا ــا  تال ــاد  فــي جميــ  أنحــا  العــالا اتــ  الوافيــف كــن الوحــديا  النارصــة اــ

، هنا ترعما الحك كا  فـي هـنا ال ـدد اتـ  رح يـ  أهـدا  اال ـوداكة، تكعالصـة "19-  فيد"جائحة 

.ال ضايا الموعت ة ءالح  مة البيتية تاالجومااية في  ثير كن الن الي

ال  من حالمنلتنحالطن نح الت  فخالزراىن

ا س نوا ح ال قنرا حال  من حاال ترافتنالج نىن

الت صتمحالجانحبتاحبنلتازين

المواثص اك ولوجتنحالم صومن ح االاجنال اللتن ن

ل رسال ىنفنح ا ىصع



ااية في إفري ياينبغي أن ر جم االقو اديا  تالديمغرافية رطبي  المبادئ الو جي ية البيتية تاالجوم

15ها ءـين رُعد إفري يا ك رًنا ل بر ادد كن التباج تعغاس السن في العالا؛ ليث يبت  ادد الشااص الـنين روـراتح أامـاس

تالـن  كـن المو قـ  أن -كن إجمالي السكان % 54كتي ن شاص، تالصدير ءالن ر أنم يعما ء طار المسااة نح  200ااًكا 24ت

الكـر الـن  يـد  اتـ  أن نسـبة -2050كتيـاس شـاص فـي اـا  2.5إلـ  2020كتياس شاص في اا  1.3يوضااف لصمم كن نح  

ا لوعثيرا  الوغير المناخي تالو ديدا  البيتية ءطري ة كباشـر ، ءاو ـ افة إلـ  تلـك فـمن  بير  كن  كان ال اس  كعر  ن كاليا

.  كن النسا  كسوبعدا  كن النظا  المالي الر مي% 70الونمية االقو ادية في ال اس  ك يد  ءالفساد تالتفافية،  ما أن 

 ح ءالنسـبة ترصدس اوشاس  هنا إل  أنم ات  الرغا كن أن رنفين كبادئ الح  مة البيتة تاالجومااية ينبغي أن يك ن أتل يـة ق ـ

ــا قســا خــاص ءالح  مــة البيتيــة لت ــاس  اوفري يــة، فــمن ثتــث التــر ا  الوــي شــمتو ا الدسا ــة كــن ال ــاس  ف ــش لــدي ا لاليا

.تاالجومااية تل  مة التر ا 

المعت كــا  ءــر شــك  وســوفيد ال ــاس  اوفري يــة ءتــكا  بيــر كــن رتــديد التــ ائي، ت يــاد  الحــ افم، تر ــديا الــ اي، ترعميــم

كـــن المتـــاس ين فـــي الدسا ـــة فـــي % 25الموعت ـــة ءمبـــادئ الح  مـــة البيتيـــة تاالجوماايـــة تل  مـــة التـــر ا ، ليـــث أشـــاس 

فـي ال ـ اق، المنط ة إل  اد   فاية الوم يا، تالح افم، تالع  ءا  لعد  االكوثا  ءالمبادئ البيتية تاالجومااية تالح  مة

آخرتن إل  ن ص البيانا  الموالـة اتـ  نطـاق % 14إل  أن تلك يرج  إل  رع يد المفاهيا تالوطبي ا ، تأشاس % 14ءينما أشاس 

اللوماكـا  كن الرؤ ا  الونفينيين في إفري يا إل  الموطتبـا  الونظيميـة ءااوباسهـا المحـرك الـرئي % 17تأخيًرا أشاس . تا  

.شر ار ا ءتعن كبادئ الح  مة البيتية تاالجومااية

ــالنظر إلــ  اال ــوثماس فــي الطاقــة الموصــدد  فــي ال ــاس ، أشــاس نحــ   كــن المتــور ين إلــ  أن اال ــوثماس فــي الطاقــة % 20تء

، تالصـدير ءالـن ر هنـا أنـم فـي اـا افو ـاس ال ـاس  2022-2021الموصدد   يك ن لم أتل ية ق  ح في إرـاس الر يـم  البيتيـة لعـا  

ــاح، تالط ــة لو ليــد الطاقــة التمســية، تراقــة الري اقــة فــي الح ــ   اتــ  الطاقــة ءتــكا ك ثــ ق، تاكور  ــا إككانــا  هائت

. العمــاالك رتكائيـة، فـمن رطـ ير الطاقـة الاضـرا   ـيك ن المفوـاح الــرئي  لتو ـني  المسـودا ، تختـ  المميـد كـن فـرص

% 22ث أشـاس تكن المرلم ءتكا  بيـر رـعثير الوكن ل جيـا فـي جميـ  ج انـب الوحـ   االجومـااي، تاالقو ـاد  فـي إفري يـا؛ ليـ

ككافحـة كن المتاس ين إل  أكن البيانا ، تلمايو ا  عتل ية سئيسة في الح  مة ات  المدح ال ريب، كـ  اسربار ـا ءـمجرا ا 

.الفساد

 ــا فــي اــا افو ــاس ال ــاس  اوفري يــة فــي الح ــ   اتــ  الطاقــة، تاكور 

إككانــــا  هائتــــة لو ليــــد الطاقــــة التمســــية، تراقــــة الريــــاح، تالطاقــــة 

الك رتكائيـــة، فـــمن رطـــ ير الطاقـــة الاضـــرا   ـــيك ن المفوـــاح الـــرئي 

.لتو ني  المسودا ، تخت  المميد كن فرص العما
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كـن المتـاس ين أ ـدتا أن ال ءـا  % 60أشـاس  النوـائ  إلـ  أن أ ثـر كـن ،((ESGاتـ  كبـادئ " 19-  فيد"تفيما ياص رعثير جائحة 

إلـ  اـد  % 11أت كيت ا لتح  مة البيتية تاالجومااية تل  مة التر ا ، ءينما أشـاس /أثر ءتكا كعود  أت  بير ات  ف م ا ت

يرهمـا تج د رعثير، في إشـاس  إلـ  أن ال كـة ال ـحية  ـتط  الضـ   اتـ  ن ـا  الضـعف فـي ال ـ اق، ت ر ـا الو سيـد تغ

ة فـي كن المصاال    ا  فيما يوعت  ءحر ة الشااص أت ال ع   إلـ  الت الـا ، تشـصع  التـر ا  اتـ  ت ـ  اال ـوداك

.قتب اال وراريصيا  الصديد ، تاالهوما  ءوط ير كناه  أ ثر ا وداكة، الكر الن  يصعا الاما  الوصاسية  تيمة

أن هنـاك ءالفعـا رحسـينا  تا ـحة -المحرس اوقتيمي في إفري يـا-( Bernardo Bruzzone" )ءرت تنءرناسدت "هنا، تأت ي 

يـف  ـا كـن في ال اس ، تلكن ا رحوا  إل  المميد كن الوحفيم تالونظـيا، ءاو ـافة إلـ  أنـم يصـب رث ( ESG)في رنفين كبادئ 

وح يـ  التر ا  تالفراد لـي  ف ـش ءتـعن أهميـة رتـك المعـايير، تلكـن أيًضـا لـ   كـا رمثتـم رتـك المبـادئ كـن أهميـة ل

افة ال يمــة، الونميـة المســوداكة لت ــاس ، تأن رتـك المبــادئ روعــدُّ ن طــة رحـ   وفري يــا كــن ليــث الوطـ س الوكن لــ جي تإ ــ

.تلكن يصب أن يوا تلك ءطري ة كسوداكة تشاكتة

( ESG)هنـاك ءالفعــا رحســينا  تا ــحة فــي رنفيــن كبــادئ 
نظيافي ال اس ، تلكن ا رحوا  إل  المميد كن الوحفيم تالو
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بالمرفكنحالصات تنح البارحالكنرف

إفرفقتن

آ تن

ل ر بن

  االوالفن حالمتا ةحاألمرفكتنح ك

ال رقحاأل  ط

ل  تنسو تن

التكا 

ات  ارصاها  ال  اق نح  كبادئ الح  مة البيتية تاالجومااية؟" 19-  فيد"إل  أ  كدح أثر  جائحة 
(كن المسوصيبين)% 

2

يرهمـا  تط  ال كة ال حية لت ءا  الضـ   اتـ  ن ـا  الضـعف فـي ال ـ اق، ت ر ـا الو سيـد تغ

ات  كن المصاال    ا  فيما يوعت  ءحر ة الشااص أت ال ع   إل  الت الا ، تشصع  التر ا 

.ت   اال وداكة في قتب اال وراريصيا  الصديد 

ءرت تنءرناسدت 
اإفري ي-كحرس إقتيمي 

اأعترحكبتراأعترحم ت  اأعترحما   حقف تصصحالتأعترح لبحاللوالحفوج حاأعتر



لتـر ا  اتـ  ان أها رعثير لتع اكا الموعت ـة ءالح  مـة البيتيـة تاالجوماايـة تل  مـة ا" الرؤ ا  الونفينيين" ما را   ا  

آخـرتن % 22كن ا لـ   اـد  تجـ د رـعثير تاـد  ا ـوطااة رحديـد الوـعثير، ءينمـا أت ـي % 30أدا  أامال ا، تقد جا   آسا  نح  

لســـن  عـــ سر ا داخـــا المصومـــ  ( (ESGأن % 17هـــنا، تقـــد أت ـــي . قـــد اـــم   ارقـــار ا كـــ  أعـــحاج الم ـــتحة( ESG)أن 

ة البيتيـة المحتي تالعالمي، تيعك  تلك الهمية الكبرح الوي ر لي ا كاوتف الص ـا  الفااتـة فـي المصومـ  لمبـادئ الح  مـ

ف ــش كــن الرؤ ــا  الونفيــنيين أارءــ ا اــن تجــ د رــعثير كــالي % 12تاالجوماايــة تل  مــة التــر ا ، ترصــدس اوشــاس  هنــا إلــ  أن 

ا ف سياا( ESG)كتم   ات  أامال ا، الكر الن  يتير إل  أن اال وثماس في  .قد ال يصني اائًدا كاليا

 انـــ  عـــ س  التـــر ة ت ـــمعو ا، تالموطتبـــا  ،(ESG)تءـــالنظر إلـــ  الع اكـــا ال ثـــر رـــعثيًرا اتـــ  الوـــما  التـــر ا  ءمبـــادئ 

أ  كـن كصتـ  اوداس  كـن ليـث )لكا كن ا، تجـا  الطتـب الـداختي % 17الونظيمية، هي اال وصاءا  الرائد  ءنسبة ءتغ  نح  

ءعـد تلـك ءنسـبة " 19-  فيـد"ءينما جا   االاوباسا  الموعت ة ءصائحـة %. 15.7في المرربة الثالثة ءنسبة ( ا وراريصية التر ة

تهــي نويصــة  بيــر  % 25.7تالصــدير ءالــن ر هنــا أن كصمــ ر االاوبــاسا  الموعت ــة ءالصائحــة تإداس  الماــارر يبتــ  نحــ  %. 13.5

ا، تيد  تلك ات  أن ال ءا   ان ااكا رغيير ك ًما لوح يـ  اال ـوداكة فـي الوـعثير اتـ   تيسـتش تلـك الضـ   اتـ  ،(ESG)نسبيا

صية إداس   رتس  اراات التر ا  في ااوباسها لدتح أ  رغيرا  أت أ كة في المسو با كن شـعن ا أن رحـدح ختًتـا فـي ا ـوراري

.الماارر

التكا 

(كن المصيبين)% في المسو با (  (ESGالع اكا ال ثر رعثيًرا ات  الوما  التر ا  ءمبادئ

3

،  انــــ  عــــ س  التــــر ة ت ــــمعو ا، تالموطتبــــا  الونظيميــــة

( (ESGالع اكــــا ال ثــــر رــــعثيًرا اتــــ  الوــــما  التــــر ا  ءمبــــادئ 

 كن ما% 17ءنسبة ءتغ  نح  
ر
.لكا
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ثورةحال ركنح  م تلنالمتطصبن حالت متمتنالطصبحال ا صا

االىتبنرا حالمت صقنحبنلانيانال  من حاال ترافتنالطصبحال نرجاح

ل رسغترحم ر  حل حغترحما  حالتموفلحالم جص



((ESGالماات  ال ائمة في أكريكا الررينية تكنط ة البحر الكاسيبي يوا الوعاكا كع ا كن خر  اد ة 

رعــــــد أكريكــــــا الررينيــــــة تكنط ــــــة البحــــــر 

ي الكاسيبي المنط ة ال ليد  في هنا المس

ــد ــ  ال اا الوــي ينظــر في ــا المســوصيب ن إل

ة المحدتد لت طار العـا  اتـ  أنـم أءـر  ا بـ

أكــــا  االلوــــما  ءمبــــادئ الح  مــــة البيتيــــة

.تاالجومااية تل  مة التر ا 

كنط ـة البحـر رُعدُّ الح  مة البيتية تل  مة التر ا  تا  أهمية االمية لتم  سا  فـي جميـ  أنحـا  أكريكـا الررينيـة ت

دكر  ء ــا، الكـاسيبي، تيرجـ  تلـك إلـ  اكـورك رتـك المنط ـة أ بـر غاءــة كطريـة فـي العـالا، تانوتـاس الااعـير السـن ية المـ

 ـة تر جد ء ا كسو يا  االية كن اد  المساتا ،  ما روسـ  الفصـ   ءـين الحك كـة تال طـار الاـاص، هـنا، ترعـد المنط

االلوـما  ال ليد  في هنا المسي الوي ينظر في ا المسوصيب ن إل  الداا المحدتد لت طار العـا  اتـ  أنـم أءـر  ا بـة أكـا 

ة إجماليـة ربتـ  ءمبادئ الح  مة البيتية تاالجومااية تل  مة التر ا ، يتيـم الوم يـا تالحـ افم غيـر الكافيـة، تتلـك ءنسـب

( (ESGكن سدتد المنط ة ات  هنا الوساؤ ، الكر الن  يد  ات  أن ال طار الااص أ ثـر اهوماًكـا ءوطـ ير أجنـد  % 63نح  

.كن العديد كن الحك كا 

موصــدد  ترصـدس اوشــاس  إلـ  أن رتــك المنط ــة  ـم  أ بــر نســبة كـن المســوصيبين الـنين  ــتط ا الضــ   اتـ  الطاقــة ال

، تكن الُمعو ـد أن تلـك الكـر يرجـ  إلـ  ل ي ـة أن 2021/2022ءااوباسها أتل ية ق  ح لر وثماس في المصا  البيتي لتفور  

كــن % 58نحــ  الطاقــة الموصــدد  رــ د  دتًسا  بيــًرا فــي كــمي  الطاقــة فــي أكريكــا الررينيــة، فعتــ   ــبيا المثــا ، يــوا ر ليــد

كــن الك رءــا  المنوصــة فــي أتستجـ ا  خاليــة كــن الكرءــ ن، تقــد  ــااد  % 98الك رءـا  فــي البرا يــا كــن الطاقــة المائيـة، ت

تس ءمــا فــي تلــك رتــيتي تءيــرت تاو ــ اد-الهــدا  الحك كيــة الطم لــة فــي رح يــ  تلــك، ليــث لــدد  قيــادا  المنط ــة 

.2030كن الطاقة الموصدد  ءحت   اا  % 70هد  ا وادا  2019في أتاخر اا  -ت   واسيكا ت  ل كبيا

ــد كــن المصــاال  تا  هــنا، تقــد أت ــي المســوصيب ن فــي المنط ــة أن رــداءير ال ــحة تالســركة، تككافحــة الفســاد رُع

الة التل يــة فــي المصــاال  االجوماايــة تالح  مــة، تيعكــ  الت  الحاجــة ال ا ــية لومتيــد المــ افين تالعمــر  ءمســ

.، ءينما يتير الخير إل  الص  د المسومر  لوعميم التفافية في المنط ة"19-  فيد"آكنة لتعما في ا ءعد جائحة 

أت ـح  نسـبة  بيـر  كـن التـر ا  فـي المنط ـة،((ESGتءالنظر إل  الع اكا ال ثر رعثيًرا اتـ  الوـما  التـر ا  ءمبـادئ 

ة أن عـــ س  التـــر ة ت ـــمعو ا روعـــدُّ الـــداف  الـــرئي  لرلوـــما  ءمبـــادئ الح  مـــة البيتيـــ-أ ثـــر كـــن أ  كنط ـــة أخـــرح-

.تاالجومااية تل  مة التر ا 

ي رُعـــد رـــداءير ال ـــحة تالســـركة، تككافحـــة الفســـاد كـــن المصـــاال  تا  التل يـــة فـــ

ئي  المصاال  االجومااية تالح  مة، هنا ترُعدُّ ع س  التر ة ت معو ا الداف  الـر

. ةلرلوما  ءمبادئ الح  مة البيتية تاالجومااية تل  مة التر ا  في المنط
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م يـا غيــر تفيمـا ياـص الع بـا  الوـي رحــ   دتن االلوـما  ءمعـايير الح  مـة البيتيـة تاالجوماايــة تل  مـة التـر ا ،  ـان الو

تجـــا  الوع يـــد تالفـــرتق الدقي ـــة المحيطـــة %. 20.4الكـــافي تالحـــ افم أت الع  ءـــا  لعـــد  االكوثـــا  ال ثـــر شـــي ًاا ءنســـبة 

، ترصــدس %13.9، يتي ــا الــداا المحــدتد كــن ال طــار العــا  ءنســبة %14.2فــي المرربــة الواليــة ءنســبة ( ESG)ءمفــاهيا ترطبيــ  

كدف اـة ءسيا ـة الحك كـة تالع  ءـا  تالحـ افم إلـ  لـد  بيـر فـي ( ESG)اوشاس  هنا إل  أن رتك ال باج ر  ـي أن كبـادئ 

جميــ  أنحــا  العــالا، تينبغـــي لتص ــا  الحك كيــة أن رفعــا المميـــد لــداا الوحــ   إلــ  المماس ـــا  المســوداكة فــي كصـــا  

.التر ا 

المحـــرس اوقتيمـــي -( Harry Van Schaick" )هـــاس  فـــان شـــيك"تأخيـــًرا أت ـــي 

 مـة أنم ات  الرغا أن المنط ة ي عب اتي ا دك  كماس ا  الح -لألكريكوين

ــة تل  مــة التــر ا  تعــ ت ا، فــمن اال ــوطرر ي  ــ ي أن البيتيــة تاالجومااي

-ال  ــــيما رتــــك الم جــــ د  فــــي ال طــــار الاــــاص-الص ــــا  الفااتــــة الرئيســــة 

تكــ  كناررــة ءتــكا  بيــر فــي كماس ــار ا الوصاسيــة ءالجنــد  الت ــ  نطاًقــا،

كـدح رمايد انوتاس قضـايا المنـاي تالعدالـة االجوماايـة تالح  مـة الرشـيد  اتـ 

(  (ESGالع ــد ال ــاد ،  ــيوعين اتــ  التــر ا  رســري  امتيــة االلوــما  ءمبــادئ

.لم ا بة ر قعا  المسو تكين

التكا 

  اقنسبة الع با  الوي رح   دتن رنفين الوما  أ بر ءالح  مة البيتية تاالجومااية تل  مة التر ا  ابر ال

(كن المسوصيبين)% 

4

43.9 34.6 34.5 33.3 32.5 26.3
14.3

56.1 65.4 65.5 66.7 67.5 73.7
85.7

ل ر بن الوالفن حالمتا ةح

األمرفكتنح ك  ا

آ تن إفرفقتن لمرفكنحالصات تنح

 البارحالكنرفبا

ال رقحاأل  ط ل  تنسو تن

التكا 

أت كا يعادلم؟( ESG)أت قسا لر وداكة، أت قسا لـ ،(ESG)ها لدح شر وك سئي  لر وداكة، أت كدير لـ 

(كن المسوصيبين)% 

5

هاس  فان شيك
الكريكوان-كحرس إقتيمي 

طنحالت قت ح ال ر قحال  تقنحالمات
(ESG)بم ن تمح اطبتقح

ن نحسقصحالبتنسن حالمت
ىصىحسطنقح ا ا

وافزحالتموفلحغترحالكنفاح الا
ل حال قوبن حل  عحاالمتىن 

غترحما  تمتن صنحالمتطصبن حالت م

الم لاتلللللنحغتلللللرحالواضلللللانحلاملللللاح
البتنسن ح إى ا حالتقنرفرح

بللتخح(ESG)ا ن ضللن ح
األ واق

اللللللل ىمحالمالللللل   حلصقطللللللنكح
ال نع

ل رسن ث وبنحاطبتقحاالمتى

الحفوج حفوج ح
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أعــبح  أ ثــر اناراًرــا فــي ا ــوراريصيا  التــر ا ، فــمن را ــيص ( (ESGاتــ  الــرغا كــن أن ااوبــاسا  

ا اتـــ  ( ESG)كن ــب لدشـــرا  اتــ  رنفيـــن كبـــادئ  تكراقبــة الو ـــد  المحــر  في ـــا ال يـــما  ءطيًتــا نســـبيا

وداكة، أت المسو ح العالمي، ف د أت ي ثتث المتاس ين في اال وطرر أن شر و ا لدي ا سئي  لر 

أت كــا يعادلــم، تالصــدير ءالــن ر أنــم اتــ  ال ــعيد (  (ESGأت قســا لر ــوداكة، أت قســا لـــ،(ESG)كــدير لـــ 

كـن التـر ا  فـي % 30كـن التـر ا  فـي أتستءـا إلـ  أقـا كـن % 43.9اوقتيمي روـراتح رتـك النسـبة كـن 

.الترق الت ش تأتقيان  يا

هنا، تقد را   ا  المتاس ين اـن أتل يـا  التـر ا 

،((ESGلوح يــ  المكــ ن الت  كــن المك نــا  الثرثــة لـــ 

ي اتـر تالمومثا في اال وداكة البيتية اتـ  كـداس االثنـ

شـــ ًرا ال ادكـــة، تقـــد جـــا  اال ـــوثماس المســـودا  فـــي 

، رتيــم الطاقــة الموصــدد  ءنســبة%22الم دكــة ءنســبة 

، ت ر ـا الو سيــد %16، ثـا إداس  النفايـا  ءنســبة 19%

ــــا  %12المســــوداكة ءنســــبة  ــــث الحــــد كــــن انبعاث ؛ لي

ف ــــــش كــــــن % 10الكرءــــــ ن  ــــــان أتل يــــــة ق ــــــ ح لـــــــ 

د  المســـــوصيبين، ترتـــــير رتـــــك النوـــــائ  إلـــــ  أن الو ـــــ

الوكن لـــــــ جي، تخفـــــــن الوكتفـــــــة يعـــــــدان العـــــــاكرن 

رر الرئيســان الرصــاة التــر ا  الوــي شــمت ا اال ــوط

ض لتور يم اتـ  الطاقـة الموصـدد ، تلـي  هـد  انافـا

.انبعاثا  الكرء ن

تالمومثــا ( ESG)تءالنســبة لتمكــ ن الثــاني كــن اناعــر 

 انـ  رنميـة ( (S” segment“في االاوباسا  االجوماايـة 

ن سأ  المــا  البتــر  اتــ  سأ  أتل يــا  المســوصيبي

، %19، ررهــــا ال ــــحة تالســــركة ءنســــبة %22ءنســــبة 

ءينمــا  ــان رنــ ر ال ــ ح العاكتــة أقــا أتل يــة كمــا هــ  

اتيــــــم فــــــي ال ــــــ اق المو دكــــــة، ت ــــــان الوعــــــ ين 

.ف ش كن المسوصيبين% 4الونافسي أتل ية لـ 

ـــــــ جي،  ـــــــائ  أن الو ـــــــد  الوكن ل أشـــــــاس  النو

ان تخفــن الوكتفــة يعــدان العــاكرن الرئيســ

ـــي شـــمت ا اال ـــوطر ر الرصـــاة التـــر ا  الو

  لتور يــم اتــ  الطاقــة الموصــدد ، تلــي  هــد

.انافاض انبعاثا  الكرء ن



أهميــة إداس  الماــارر تإشــراك " 19-  فيــد"أ ــد  الوصــاسج الوــي كــر  ء ــا الــدت  فــي كنط ــة التــرق الت ــش خــر  جائحــة 

  ااوبـاسا  أعحاج الم تحة في الوافيف كن الوحديا  الوي ر اجم التر ا  ترح ي  النصاح ات  المـدح الط يـا، ليـث  انـ

ءـين التـر ا  فـي المنط ـة، (  (ESGالماارر تأعحاج الم تحة كن النالية النسبية، هي الدتاف  الداختية الرئيسة الاومـاد

تالطتــب اتي ــا فــي كنط ــة ( ESG)تاتــ  الــرغا كــن أن نوــائ  اال ــوطرر قــد أا ــر  أن ال ءــا  أدح إلــ   يــاد  الــ اي ءتــعن 

((ESGالترق الت ش، فمن النوائ  أشاس  أيًضا إل  تج د كصا  إ افي الاوماد كبادئ ت يا ا  تا حة ءتعن 
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ج  د الون ي  االقو اد  في الترق الت ش( ESG)روب   يا ة 

ـــــار   ـــــة كـــــ  كن ـــــم ءالم اسن ـــــ  أن ترصـــــدس اوشـــــاس  إل

التــريحة ال ــفرا  الخــرح،  ــصا التــرق الت ــش 

أ بـــــر نســـــبة كـــــن المســـــوصيبين ءـــــدتن أ  أهـــــدا  

ــر   ــة لتتــر ا  لتفو ءنســبة 2022/2021ا ــوداكة ءيتي

، ءاو ــــــافة إلــــــ  أاتــــــ  نســــــبة كتــــــور ة كــــــن 19%

( ESG)المتــاس ين دتن را ــيص أ  رم يــا لاطــش 

%.16تأتل يار ا خر  الفور  نفس ا ءنسبة 

ـــــ   ـــــد  التـــــر ا  فـــــي دت  كصت ـــــا أجن هـــــنا، ترمي

. كـةالوعاتن الاتيصي إلـ  الو افـ  كـ  أتل يـا  الحك 

تقد عاغ  لك كا  الـدت  الاضـا  السـوة ءـدسجا 

ــــــ  ــــــة المــــــدح لون ي ــــــة ا ــــــوراريصيار ا ر يت كوفاتر

ــم ختــ  اقو ــادار ا، تخفــن الــداا الحكــ كي، ترحفي

فرص امـا كنوصـة تجناءـة فـي ال طـار الاـاص، تقـد 

س ــــــم  رتــــــك اال ــــــوراريصيا  ءتــــــكا  بيــــــر اتــــــ  

.ةاال وداكة البيتية تالو د  االجومااي تالح  م

ـــ ة تفيمـــا ياـــص المصـــا  االجومـــااي لتح  مـــة البيتي

تاالجوماايــــــة تل  مــــــة التــــــر ا ،  ــــــان لمنط ــــــة 

ــني ن التــرق الت ــش أ بــر نســبة كــن المتــاس ين ال

ا أفــادتا أن رنميــة سأ  المــا  البتــر  هــي ااوبــاسار 

ــة فــي اــا   ــك 2022/2021االجوماايــة تا  التل ي ، تتل

ــــــا فــــــي الح ــــــص %25ءنســــــبة  ، تيظ ــــــر تلــــــك جتيا

الحك كيـــة تالحـــ افم الم دكـــة لو ايـــف المميـــد كـــن 

.  العما  المحتيين

المحـــرس ( (Patrick Cooke مـــا أت ـــي ءارريـــك  ـــ ك 

اوقتيمـــي فـــي كنط ـــة التـــرق الت ـــش، أنـــم يو قـــ 

لــــدتح المميــــد كــــن الوســــاسر فــــي ربنــــي التــــر ا  

  فـي لتح  مة البيتيـة تاالجوماايـة تل  مـة التـر ا

ويصـة المنط ة ات  كدح السـن ا  ال تيتـة الم بتـة؛ ن

  لتحــــ افم العاكــــة تالموطتبــــا  الونظيميــــة الصديــــد

تالهميــــــة المومايــــــد  الوــــــي ي لي ــــــا المســــــوثمرتن 

.الدتلي ن لرلوما  ءوتك المعايير

ــــد كــــن  كــــن المو قــــ  لــــدتح الممي

الوســــــــاسر فــــــــي ربنــــــــي التــــــــر ا  

لتح  مــــــــة البيتيــــــــة تاالجوماايــــــــة 

تل  مــــة التــــر ا  فــــي المنط ــــة 

.بتةات  كدح السن ا  ال تيتة الم 

"ءارريك   ك"
المحــــــرس اوقتيمــــــي فــــــي 
كنط ة الترق الت ش
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"19-  فيد"الوحد  المسومر لـ (  (ESGرعك  التل يا  االجومااية آل يا  من

 ح تالمومثا في الح  مة، ف د را رحديد أكـن البيانـا  تلمايو ـا  عتل يـة    ـ( (ESGتءالنسبة لتمك ن الخير كن كك نا  

، ءينمــا %21، ررهــا رــداءير ككافحــة الفســاد فــي المرربــة الثانيــة ءنســبة %30ءالنســبة لتمســوصيبين، تتلــك ءنســبة ءتغــ  نحــ  

ا، أت إلـ %6جا   التفافية الضريبية ءنسـبة  انافـاض ، تيرجـ  انافـاض رتـك النسـبة إلـ  البيتـا  الضـريبية الافيفـة نسـبيا

.لرقميةشفافية النظمة الضريبية في ادد كن البتدان، تكن المو ق  لدتح رحسن كن خر  ا ويعاج أنظمة الضرائب ا

 كو ـا أت ـي أ ثـر كـن 
ر
مـة كـن إجمـالي المسـوصيبين أن االلوـما  ءمعـايير الح  مـة البيتيـة تاالجوماايـة تل  % 70في  ياق

.ف ش أنم لا ي خن في االاوباس% 6التر ا  ك ا لتمسوثمرين في أ  اق ا، ءينما أت ي 

، اتـ  2021، تقد أجبر  الصائحة اـدًدا كـن اقو ـادا  ال ـاس  اتـ  اوغـرق خـر  اـا  "19-  فيد" ان  آ يا ء س  انوتاس جائحة 

، ترطتبــ  2021تنــ فمبر 2020فــي لالــة إغــرق ءــدسجا  كوفاترــة ءــين كــاس  -الفتبــين–" كــانير" ــبيا المثــا  اتــ  كدينــة 

ن ك ا نــة الوــداءير لتحــد كــن انوتــاس الفيــرت  كــ  رتــك الوــي رــداا االقو ــاد؛ كمــا دفــ  إلــ   ــرتس  اراــات إجــرا ا  كــن  ــا كــ

ة، ال طــااين العــا  تالاــاص، تقــد شــمت  رتــك اوجــرا ا  الحــ افم تالمع نــا  المصومعيــة، تءرتر  ــ ال  ال ــحة تالســرك

.ترضافر الص  د وااد  ردسيب العما  ان ءُعد تع ا ك اسار ا ت ش اال طراءا  النارصة ان ال ءا 

اال ــوعانة ءم ــادس -( (Business process outsourcing, BPO" العمتيــا  الوصاسيــةرع يــد"فــي الســياق تارــم ل ــ  قطــار 

  فـي آ ـيا في الفتبين ر دًكا كتح ًاا في رنفيـن رتـك اوجـرا ا ، هـنا، تقـد لـدد قـاد  التـر ا-خاسجية في العمتيا  الوصاسية

كـن اوجمـالي، ررهـا رنميـة سأ  المـا  البتـر  % 28ال حة تالسركة  عتل ية ق  ح في الر يم  االجومااية، تتلك ءنسـبة 

%.22، ثا المنوصا  أت الادكا  لم اج ة الوحديا  االجومااية ءنسبة %23ءنسبة 

ــد"تفيمــا يوعتــ  ءالوم يــا البيتــي، أت ــح   ــ  -المحــرس اوقتيمــي فــي آ ــيا-( Jade Currie" ) ــ س جاي أن لاجــة آ ــيا إل

يــة ال  ــيما رحســين إداس  النفايــا  تإاــاد  رــدتيرها أعــبح  جانًبــا كتــورً ا لتمناقتــا  العالميــة لــ   اال ــوداكة البيت

ا سئيسـة ساءطـة أكـا فيما يوعت  ءالوت ح البر ويكي تالبحر ، تلفم الون ر البي ل جي، هنا، تقد لعبـ  رايرنـد، ء ـفو 

، تقـد ا ـر 2025-2021، دتًسا سئيًسا في ت   إراس امـا لمكافحـة النفايـا  البحريـة لتفوـر  2019جن ج شرق آ يا لعا  

ــا فــي رحديــد إداس  النفايــا  تإاــاد  رــدتيرها اتــ  سأ  التل يــا  البيتيــة كــن قبــا أ بــر نســبة كــن المص يبــين كــن تلــك جتيا

. كـن قـاد  المنط ـة% 18.4، ءينما را رحديد اال ـوداكة فـي  ر ـا الو سيـد  عتل يـة ق ـ ح كـن قبـا %21آ يا ءنسبة 

.تيرج  تلك ءتكا خاص إل  سغبة الرابين ال ناايين في رن ي   ر ا الو سيد ءعيًدا ان ال ين

  س جايد
آ يا-كحرس إقتيمي
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التكا 

؟22-2021الن  رو ق  أن رمنحم شر وك التل ية لتوم يا في (  (ESGكا ان ر

(كن المسوصيبين)% 

6

يتيـة لن ي حدح ر ـد   اكـا فـي اال ـوداكة الب

 ـا تالمصاال  االجومااية لو  يوا ت ـ  هيا

ا عحيحة لتح  مة ترنفينها ءتكا فعَّ 

ــا  ــ ا  الرؤ ــ ــة تل  مــة التــر ا ، ر ــ  الح  مــة البيتيــة تاالجومااي ــ   يــاد  الور يــم ال ا ــ  النطــاق ات ا  فــي إشــاس  إل

الم بتـة، تقــد أت ـي أ ثـر كــن ثتـث المســوطتعين 12فـي الشــ ر الــ ( ESG)الونفيـنيين اـن أتل يــة شـر ار ا لوم يـا اناعــر 

تات  الرغا كن تلك  ان  الح  مـة ،(ESG)أن ا يو قع ن أن رعطي شر و ا التل ية لوم يا العناعر الثرثة لـ %( 35نح  )

ا لتح  مة رحدياا  بيًرا لتونميـة االق و ـادية تاالجوماايـة فـي القا شي ًاا ءين العناعر الثرثة، تيمثا الدا  المنافن نسبيا

.كن ليث جنج اال وثماس( Yellow Slice" )التريحة ال فرا "أ  اق 

ـــًرا،  ( Oliver Cornock" )  سنـــ كأتليفـــر "أت ـــي تأخي

  أن ال بــ -سئــي  رحريــر كصم اــة أ ســف سد لألامــا 

الضمني ءعن الفساد كصرد جـم  كـن كماس ـة الامـا  

ي الوصاسيــة فــي ءعــن المنــار  ألــد أءــر  الوحــديا  الوــ

  رح   دتن ر ـد  كسـير  الح  مـة، هـنا ءاو ـافة إلـ

حـدح غياج التفافية، ترصدس اوشاس  هنا إلـ  أنـم لـن ي  

ر ــــــد   اكــــــا فــــــي اال ــــــوداكة البيتيــــــة تالمصــــــاال  

مــة االجوماايــة لوــ  يــوا ت ــ  هيا ــا عــحيحة لتح  

ا  .ترنفينها ءتكا فعَّ

  سن كأتليفر 
سئي  رحرير

(ESG)جمتاحى نثرحاال ت امنحالبتئتناالىتبنرا حاالجتمنىتنح

غترحم ر  حغترحم ططحلت جتصحمبصغحما  حالاوكمنح



*2021كســـــي اوداس  الم قـــــ  اـــــا  

، هـنة هـي المـر "التل يا  ل   المبادئ البيتيـة تاالجوماايـة تالح  مـة19- يف شكت  جائحة   فيد"

كتــاسً ا كــن جميــ  350التلــ  الوــي ير ــم في ــا اال ــوبيان اتــ  هــنة المبــادئ، ترضــا النوــائ  أ ثــر كــن 

ايا المنار  الوي رغطي ـا كصم اـة أ سـف سد لألامـا  كـ  أ ـتتة روعتـ  ءـن ص ا الحـالي رصـاة ال ضـ

. مسو بتيةالموعت ة ءالبيتة تالمصوم  تكعايير الح  مة، تالوحديا  الوي رفر  ا ات  آفاق النم  ال
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رســبب  فــي أن العديــد كــن المــديرين المــ قوين لــا يســوطيع ا العمــا ءــنف  ال ــدس" 19-  فيــد"أت ــي المســي أن جائحــة 

كـن إجمـالي % 56ءالوماكن ك  رفتي الصائحة، ءينما ءتغ  نسبة أتلتك النين يعمت ن أ ثـر كـن ك مـة فـي العـا  ال الـد نحـ  

اـا  % 5المديرين المـ قوين الـنين يُكتـف إلـي ا أ ثـر كـن ك مـة؛ إال أن ك شـر أتلتـك الـنين لـا يُكّتـف إلـي ا شـي  اسرفـ  كـن

.؛ كما ي  د ا ومراس الوداايا  الستبية لوفتي الصائحة2021اا  % 7.5إل  2020
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راسءمر م المعت كا  تداا اراات ال ءالث  يا ي 

* J,Simon., et al. "Interim Management Survey 2021.", Institute of Interim Management, Jul 2021.

التكا 

2021نسبة المديرين الم قوين تالم ا  الم  تة إلي ا خر  اا  

1
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ات  اوداس  الم قوة " 19-  فيد"رداايا  رفتي جائحة 

كــن المتــاس ين أفــادتا أن ألــد أءــر  كظــاهر رــداايا  الصائحــة رمثــا فــي " ف ــش% "35 مــا أت ــي اال ــوطرر أن هنــاك نحــ  

كمـن ينـادتن % 27انافاض الطتب ات  خدكار ا؛ الكـر الـن  جـا  نويصـة قتـة الوعيينـا  فـي  ثيـر كـن الحـاال ، ءاو ـافة إلـ  

ءالحاجــة إلــ  تجــ د  ــ اءش تك  كــا  لوســ يا إجــرا ا  العمــا اــن ءُعــد، تداــا كصــا  ركن ل جيــا المعت كــا ، تقــد أقــر  

 ـان تلــك النسـبة نفسـ ا كـن المتــاس ين ءعهميـة الحفـاظ اتــ  ال ـحة تالنظافـة التا ــية أثنـا  رفتـي الصائحــة،  ـ ا  أ

ح إلــ  لمنـ  انو ـا  العـدتح، أ  لوــ  رصنـب اوعـاءة ء ــا، تي  ـي اال ـوطرر أن الونــاف  ال بـر اتـ  اــدد أقـا كـن الدتاس أد

.2020اا  % 13ان تلك ك اءا % 18 ياد  الضغش ات  كعدال  انوتاس نمش اوداس  الم قوة؛ ليث أفاد 

التكا 

ات  اوداس  الم قوة" 19-  فيد"رداايا  رفتي جائحة 

2

ا  ان  ل ا رعثيرا  كمود  ات  اـدد تن ايـة الدتاس الم قوـة الوـي يـو" 19-  فيد"ي  د المسي أن جائحة 

كـــن المتــاس ين فـــي % 60؛ ليـــُث أفــاد نحــ  2020ر  يع ــا اتــ  المـــديرين فــي الم  ســة خـــر  اــا  

ا تكتح ًاا في ك ا  العما ءالوماكن ك  رفتي الصائحة .اال وطرر أن هناك رراجًعا لادا

تجـدتا أن العثـ س اتـ  ك مـة جديـد  فـي العمـا 2021خر  اـا  % 44 ما أت ي المسي أن هناك نح  

  رـعري فـي ءا  أكًرا عـعًبا لتغايـة، ءـا ا وتـف ا أنـم أعـبي يمثـا الوحـد  ال بـر؛ تتلـك ل ـباج كوعـدد

، تالـن  ك دكو ا رداايا  رفتي الصائحة، ءاو ـافة إلـ  رـداايا  خـرت  ءريطانيـا كـن االرحـاد التستءـي

ائحـة نحـ  أدح أيًضا إل   ياد  المنافسة ات  ادد أقا كن الدتاس، تقد أ د رـعثير الوـداايا  السـتبية لتص

.2020اا  % 13كن المتاس ين، ك اسنة ءـ % 18

 ضنفنحاللوقحضلورحك نوا حج ف ة

اقتت حال بكن حزفن ةحالم نفلنح

الجانح ال منفنحال  جتنحال ملحىخحبُ  

اض محاأل  نراس  نضحالطصبحىصىح  من حا  ارةحالمء تن

ل رسالاجو حىصىحملمنحج ف ة
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ات  كاوتـف ج انـب الحيـا  البتـرية؛ ال  ـيما الوـعثير اتـ " 19-  فيد" ما أا ر اال وطرر أنم في إراس ءحث رداايا  جائحة 

س ين نحـ  الثرت  التا ية لألفراد، تالدا  العا  لتتر ا  في ال  اق االقو ادية، ف د أت ي كا ي ـرج كـن ن ـف المتـا

كـــن % 36ءـــعن ثـــرتار ا الااعـــة، تشـــر ار ا الوصاسيـــة أخـــن  فـــي الونـــاقص ءـــالوماكن كـــ  رفتـــي الصائحـــة، فيمـــا أفـــاد % 44

% 15المتــاس ين أن ــا ا ــوطاا ا رصنــب رــداايا  الصائحــة، ءــا أ ــدتا اــد  شــع سها ءحــدتح أ  رغييــر ل ي ــي لوــ  أن نحــ  

الوـعكين كن ا قد ش دتا رحسًنا في السءاح، تالثرت  الااعة لدي ا، تتلك كن خر  اال وفاد  كـن إعـداس ال ثـائ  الااعـة ء

"العمــا كــن المنــم "، ءاو ــافة إلــ  اال ــوفاد  كــن انافــاض ركــاليف العمــا نويصــة انوتــاس نمــش "19-  فيــد"كــن جائحــة 

(Work From Home, WFH.)

"19-  فيد"كماس ا  العما المعواد  في اا رفتي جائحة 

رـ ا  اـاكي " 19-  فيـد"ك  ا ومراس ال ي د المفرت ة ات  لر ة الون ا تالسفر تالعمـا فـي المكوـب نويصـة رفتـي جائحـة 

ــّدس ءنحــ  2021ت2020 ال يمالــ ن يعمتــ ن ءتــكا أ ا ــي كــن % 72، تجــد اال ــوطرر أن الغالبيــة كــن اينــة البحــث، تالوــي رُ 

%.75المنم ،  ما جا   نسبة انافاض الون ا إل  ك اق  العما ءع ثر كن الضعف إل  

التكا 

؟"19-  فيد"ها رغير  كماس ة العما الااعة ءك خر  جائحة 

3

"19-  فيد"رغييرا  كا ءعد جائحة 

كـن كصومـ  البحـث الُمتـاسك ر قـ  لـدتح رحـ    اكـا فـي اـرت  العمـا،  مـا ر قعـ ا التصـ   % 67تارضي أن هنـاك نحـ  

تـك ءتكا كومايد لتعما ءالو ا   كن المنم  تكن ك ر العما فيمـا يسـم  ءظـرت  العمـا الماـوتش، تاتـ  الـرغا كـن أن ر

لتعمـا الظرت  يُنظر إلي ا ام ًكا ات  أن ا خطـ   إيصاءيـة، ءاو ـافة إلـ   يـاد  الفـرص خـاس  الحـ اجم الصغرافيـة الو تيديـة

.ائمالو تيد ، فمن ا في ال ق  نفسم قد رعرقا ارت  العما ان ءُعد ار ا  الفري ، تالوفااا االجومااي ءين أاض

ا اقو ـادياا كـدا ًكا ءوـرا ا الطتـب الـن  أتقفوـم جائحـة % 15ات  الصانب اآلخر، ف د ر ّق   ، "19-د  فيـ"أن رتـ د السـ ق نمـ ا

.الرقمنةءاو افة إل  لاجة التر ا  إل  الوحرك ءتكا أ رر نح  

، ف ــد رــا رــرح "19-  فيــد"فــي إرــاس كطالعــة المســي لتوــداايا  الماوتفــة لصائحــة 

االا كا ءعد   ا  ل   الوغييرا  اويصاءية أت الستبية الوي رعو د أن ا  وعري في

"19-  فيد"جائحة 

4
%

لاس  نضحاكنلتصحالذ ن حإلىحال مناطوفرحمكنابحال ملحالم زلتالتك ولوجتنحالا فىنح

ل رسال ملحمخحالم ز 



% 3ر قعــ ا لــدتح رغييــر  بيــر فــي كســاس العمــا كــن ك ــر العمــا، ءينمــا ر ّقــ  أقــا كــن % 10ترصــدس اوشــاس  إلــ  أن هنــاك 

،  مـــا ر قعــ  نســبة كماثتــة  يـــاد  "19-  فيــد"انكمــا  الســ ق أت أن رظــا كنافضــة نويصـــة الوــداايا  الســتبية لصائحــة 

ف ــش أن % 5المنافسـة اتــ  الدتاس أيًضـا فــي اـا رــرك كصم اـة كــن العــاكتين ل اـائف ا أثنــا  رفتـي الصائحــة،  مـا شــعر 

.كعدال  النم   ونافن سءما جمئياا ءسبب ر قعا  النم  ال بر

،  مـا  وسـومر ربيعـة "19-  فيد"ال رما  اوداس  الم قوة رح   غش شديد ُكنن رفتي جائحة خواًكا، 

ــا إلــ  رعا كــا امــا اوداس  الم قوــة فــي كعظــا ا ــونواجا  الســن ا  الما ــية، الكــر الــن  يرجــ  جمئيا

.المديرين أنفس ا ي كياا ك  اال طراءا  تالوغييرا  تالوح ال  الكبير  ءتكا ك ق 

:واليتقد أجاج ات  الس ا  المن  س أنًفا نح  ألف كن المتاس ين، تجا   نوائصم  ال
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ا تمنال حاس  نضحم  ال حال موا تمنلتنحاسكمنشحاللوقح

اغتترحكبترحفاحملنرحا  ارةحالمء تنقالتاركحب كلحل ركحساوحا نفاحاللو

   ثحااو حكنملحفاح ر  حال مل



ة الوغيـر، ي د  االلوما  الم  سي دتًسا ك ًما في رتـكيا الم  سـا  تكسـاادر ا اتـ  الب ـا  آكنـة فـي ءيتـة الامـا  دائمـ

لوــما  تلوعميــم هــنا اال. ءــدً ا كــن الرشــ   تالفســاد تانو ــاً  ءالح  مــة البيتيــة تاالجوماايــة تالم  ســية تكاــارر الســمعة

ان ترتــما المــ سدين، المــ  اين، ترصــاس الوصمئــة، ت ــر  المبيعــا ، تالم ــاتلين، تأ  شــاص أت  يــ-جــا   الرــرا  الثالثــة 

عــدُّ إداس  تالوــي رعمــا فـي جميــ  الم  ســا  ر ريًبــا اتـ  كســو يا  كاوتفــة، ترُ -ي ـد  الســت  تالاــدكا  إلــ   يانـا  أخــرح

كااررهــا رحــديًا سئيًســا تفرعــة لنمــ  الامــا  فــي ال قــ  نفســم؛ ليــث يعومــد هــنا اتــ  إتا كــا رمــ  إداس  رتــك الماــارر 

.ءا وادا   يا ا  االلوما  المسو دفة

إداس  "البريطانيـة لتاـدكا  الم نيـة ءعنـ ان ( Deloitte" )ديت يـ "في هنا ال دد، رعري النسـاة الساد ـة ال ـوطرر شـر ة 

كسوعر ــًة كـــدح رـــعثر شـــبكة ارقـــا  الرـــرا  الثالثـــة، ؛((Third-party risk management" الماــارر لألرـــرا  الثالثـــة

ــــد"خــــر  جائحــــة ( Extended Enterprise" )الم  ســــة الم  ــــعة"تالمعرتفــــة ءا ــــا  ــــن ر اال ــــوطرر أن "19-  في ، تي

.  اررالمنظما  ا وسب  أس ية في الوكيف ك  الطرق الرقمية تالوكن ل جية، تءدأ  في إداس   رلة جديد  كن الما

ا ــوصاءة كــن 1170، لي ــي  نحــ  2021تن ايــة ينــاير كــن اــا  2020رــا إجــرا  المســي خــر  الفوــر  كــا ءــين كنو ــف ديســمبر 

دتلــة، ت انـ  كعظــا اال ــوصاءا  كــن أشـااص كســ تلين اــن أنتــطة 30كصم اـة تا ــعة كــن المنظمــا ، فـي أ ثــر كــن 

تكـــا لترقمنـــةالمســـوطردتهـــ  ءرنـــاك  ت ـــي وداس  كاـــارر الرـــرا  الثالثـــة تكراقبو ـــا فـــي اـــا الونـــاكي -( (TPRMءرنـــاك  

.داخا ك  سار ا-عالب ا كن كاارر االخوراق لبيانا  الم  سا  تالشااص 
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المساس الرقمي

أكير  ابد ال هاج. أارض

ءمر م المعت كا  تداا اراات ال راسءالث  يا ي 

*وداس  كاارر الص ا  الااسجية

* Deloitte, "Third-party risk management (TPRM) global survey 2021.", 2021.
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التكا 

كرا م المسوصيبين داخا المنظمة تلصم ا

1

ءحســب اال ــوطرر، دفعــ  الصائحــة كــا ي ــرج كــن ن ــف المنظمــا  المســوصيبة إلــ  إدساك أن ــا ءحاجــة إلــ  المميــد كــن 

ر ليـث روطتــب امتيـة إداس  كاــارر الرـرا  الثالثـة اال ــومراسية فـي رحديــد ترحتيـا الماــار؛((TPRMاال ـوثماس فـي ءرنــاك  

دتسة المحوما ا  سها ك  السيطر  اتي ا، فحدتح امتية اخوراق لألررا  الثالثة الوي روعاكا كـ  الم  سـة، قـد ي ـدد ءـ

.ءيانا  تامتيا  الم  سة تش تن ا المالية

أت ـــي المســـي أنـــم اتـــ  الـــرغا كـــن اجويـــاح ال ءـــا  العـــالمي، تر ديـــدة ء قـــف النتـــطة الحياريـــة  افـــة، فـــمن المنظمـــا  

سـد  ا وطاا  ابر الوكن ل جيا المو دكة أن رصـد رريً ـا لمماس ـة أامال ـا، ءيـد أن الماـارر الوـي عـالب  هـنا الطريـ  ج

اس  ، تفـ  ك ـدكو ا إد"إداس   رلة جديد  كـن الماـارر"ر ديًدا دف  المنظما  إل   رتس  الو د  لم، ان رري  كا يعر  ءـ 

.كاارر الررا  الثالثة

، (Kristian Park" ) ريســويان ءــاسك"تفــ  هــنا الســياق أشــاس 

ـــا "ديت يـــ "شـــريك تقائـــد اـــالمي ءتـــر ة  ن ر قعـــ  أ"، قائًت

ـــة ـــد ا ـــوصاءو ا التلي رنو ـــي كعظـــا المنظمـــا  كـــن رحدي

  لت ءــا ، تلكــن  ــان كــا ي ــرج كــن ن ــف ا اليمالــ ن فــي ت ــ

ــ ن ي يمــ ن ت ــ   كنظمــو ا كــن ليــث اال ــوصاءة، تاليمال

 ثــر الوعــرض لاطــر االخوــراق ءســبب أرــرا  ثالثــة، تيعو ــد أ

ـــا، ت نـــ  أاـــن أن  ـــ  ء تيـــا أن ـــا قـــد رعـــاف ا رماًك كـــن الرء

، كعظم ا  ـيبدأ فـي ا ـوادا  رـرق لـدف  رعميـم الوعـافي

ءينمـا  ــيبدأ اآلخـرتن فــي إاــاد  ءنـا  إداس  لماــارر الرــرا 

."الثالثة لتسماح ل ا ءالارت  كن الصائحة ءتكا أق ح

ل رسإ ارةحمركزفنريتسحالم طقنا  ارةحال صتنCج نححىضوحماصسحإ ارةح

(مو  ًن250)مء لنحثغترةحل حمتو طنحالاامح

فبصغح امحمبت نالنحل لحمخحمصتنرح  الرحلمرفكا(حمو  ًنحل حلكىر250)مء لنحكبترةح

مصتنرا ح  الرحلمرفكا5-1فبصغح امحمبت نالنحمنحبتخح(حمو  ًنحل حلكىر250)مء لنحكبترةح

مصتنرا ح  الرحلمرفكا5فبصغح امحمبت نالنحلكىرحمخح(حمو  ًنحل حلكىر250)مء لنحكبترةح



 
  الرأ

اا
ر
ط
 و

ا

127

عف أا ر  ءعن المنظمـا  ر ـديًرا أقـا لمـدح ا ـوعدادها لت ءـا ، ليـث إن ـا ال رـما  فـي كرلتـة رحديـد تر يـيا ن ـا  الضـ

ــاَّ  يــاد  ال قــ  المســ وغرق الناشــتة اــن ارقار ــا كــ  الرــرا  الثالثــة؛ كمــا أدح إلــ  رــ   فوــر  ا ــوصاءو ا لت ءــا ، تكــن ث 

ءمــا " لثــةإداس  كاــارر الرــرا  الثا"لتوعــافي، تإءطــا  قــدسر ا اتــ  االنوعــا  ك اسنــة ءمثيرر ــا الوــي ءــدأ  ءالفعــا فــي ءنــا  

.يسمي ل ا ءالارت  كن ال كة ءعقا الاسائر الممكنة

كــن المنظمــا  المتــاس ة قــد رعافــ  رماًكــا، ترمكنــ  كــن ردشــين آليــا  % 26تاتــ  ال ــعيد تارــم، أت ــي اال ــوطرر أن 

يـا  كنا بة لمياد  كرتنة تا ومراسية الاما ، الكر الن  كن شـعنم  ـمان  ـير العمـا ءتـكا فعـا ،  مـا رعمـا رتـك اآلل

(2)االية الوعثير في المسو با، تهنا كا ي  حم التكا سقا " كاارر الررا  الثالثة"أيًضا ات  ك اج ة 

حةالمرالا الماوتفة ال وصاءة المنظما  لتصائ

التكا 

كدح ر د  المنظما  لت ءا 

2

م مملللللللن حا نفلللللللتحامنمًلللللللن ح

 امك للللللتحمللللللخحب للللللنوحآلتللللللن ح

م ن للللللللبنحلزفلللللللللن ةحالمر سلللللللللنح

 ا تمرارفنحاألىملن  ح ضلمناح

.مواجلهحم نعرحملتقبصتن

انتعاش

م ممن حالت صصحالل ر س

الملللت ن ةحمللخحلزمتلللنح للص ح

فتللرةحالوبللنو ح ا طللطح ىللن ة

ب لللللللللنوحسملللللللللنعحج فللللللللل ح  ارةح

.الم نعرحىصىحل سح وفن

تعافي

م ممللن حمللنحزالللتحفللاحمر صللنح

صحاا فلل ح اقتللتمحسقللنطحالضلل 

فللللاحىص نالللللنحمللللاحاألعللللرا ح

.الىنلىن

اتتجابة

أثنـا  فوـر  ال ءـا  أن ـا (  (TPRMتف ا لمـا جـا  ءاال ـوطرر أ ـد  المنظمـا  المسـوصيبة، تالوـي لـا ركـن رسـوثمر فـي ءرنـاك 

ال يـا  االية الوعثير؛ كما دفـ  رتـك المنظمـا  إلـ  إدساك أن ـا ءحاجـة إلـ " الررا  الثالثة" ان  أ ثر ار ة لم اج ة ل ادح 

:  تجا   النوائ  ات  النح  الوالي( TPRM)ءا وثماسا  إ افية  بير  في ءرناك  

.  كن رتك المنظما  قد رعر   ءالفعا لح ادح الررا  الثالثة االية الوعثير أثنا  فور  ال ءا % 27▪

.  كن رتك المنظما  رعر   لح ادح الررا  الثالثة كعودلة الوعثير44%▪

.  كن ا رعر   لح ادح الررا  الثالثة كحدتد  أت كعدتكة الوعثير% 67▪

TPRM))خط س  اخوراقا  الررا  الثالثة تاال وثماس في ءرناك  

فااااااااي مرحلاااااااااة االنتعااااااااااش 

واالزدهاج

26%

فاااااااااااي مرحلاااااااااااة التعاااااااااااافي

29%

ماااااااااا زالااااااااات فاااااااااي مرحلاااااااااة 

االتتجابة 

45%
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: ف د جا   النوائ   الوالي،((TPRMأكا المنظما  الوي أدس   أن ا ءحاجة إل   ياد  اال وثماس في ءرناك  

.كن رتك المنظما  قد رعر   ءالفعا لح ادح الررا  الثالثة االية الوعثير% 13▪

.  رعر   لح ادح الررا  الثالثة كعودلة الوعثير% 27▪

.كن رتك المنظما  رعر   لح ادح الررا  الثالثة كحدتد  أت كنعدكة الوعثير% 59▪

التكا 

( TPRM)المســو يا  الماوتفــة كــن ا ــوثماس المنظمــا  او ــافي فــي ءرنــاك  
تنسبة رعر  ا لح ادح الررا  الثالثة لسب الاط س 

3

27%

13%

2%

44%

27%

9%

67%

59%

38%
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40%

50%

60%

70%

80%

ا تىمنرا حإضنفتنحكبترة ا تىمنرا حإضنفتنحمتو طن ا تىمنرا حإضنفتنحما   ة

كــــن % 10الصــــدير ءالــــن ر فــــي هــــنا ال ــــدد أن 

ا إتا المنظما  المسوصيبة لا ركن كوع ـد  كمـ

 انـــ  قـــد رعر ـــ  لحـــادح رـــر  ثالـــث أ  ال، 

مـا  الكر الن  يتير إكا إل  افو اس رتـك المنظ

الموط س ، أت اد  ال اي ءمـا ( TPRM)لعمتيا  

.يحدح في ك  سار ا  كا
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FEATURED BLOG

thirdparty trust

 وا ثحىنلتنحالتأعترحرح وا ثحم ت لنحالتأعت وا ثحما   ةحل حم   منحالتأعتر
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2%

3%

4%

15%

18%

18%

22%

26%

27%

المر صحللمح شركنوحالم ر ىن حالم تركن

االمتتنزا 

الالن حال نرجتنحالم رةحلص  ل

شركن حالماموىنح ال ركن حالتنب ن

(فاحمكناحال مل)مق موحال  من ح

(فاحال نرج/حىخحب  ح)مق موحال  من ح

( ا لحالبص )مور  حالبضنياح

موزىواح اانرحاازينح  كصوحمبت ن 

(فاحال نرج)مور  حالبضنياح

ن ءـين رحديًا سئيًسا ال ومراسية المنظما  في ءعن ارقار ا ك  الررا  الثالثة أ ثر كـن غيرهـا، تكـ" 19-  فيد"رُعد جائحة 

خاعـة -(5)ته  كا ي  حم التكا سقـا -أ ثر الررا  الثالثة الموعثر  ءتكا  تبي، ها ك سدت الست  تالادكا  في الااس  

ل ــا فــي المنــار  الوــي شــ د  تست  فــي رفتــي ال ءــا ، تكــا  اد الكــر  ــ ً ا هــ  اــد  رنــ ر  ر ــا الو سيــد ءتــكا يضــمن

أت لوـي رفاد  ك اج ة لـادح رـر  ثالـث، ليـث يور ـم إنوـا   ـت  كعينـة ءتـكا  بيـر فـي ءتـد تالـد، تأليانًـا فـي كدينـة تالـد 

(. (TPRMالوي يصب الو د  ل ا كن خر  اربار ءرناك " كاارر الررا  الثالثة "شر ة تالد ، تهنا يمثا ألد 

"19-فيد  "أن ار ارقا  الررا  الثالثة ال ثر رعثًرا ءصائحة 

التكا 

(TPRM)لصا اال وثماسا  او افية الوي يصب ال يا  ء ا وااد  رنتيش نظا  ءرناك  

4

 يـاد  دف  ال ءا  ن ف المنظما  إل  إدساك أن ا ءحاجة إلـ  ا ـوثماسا  إ ـافية  بيـر  أت

(.TPRM" )إداس  كاارر الررا  الثالثة"اال وثماس في نظا  

التكا 

أن ار الررا  الثالثة ال ثر رعثًرا ءالصائحة

5

لم نلانحل جهحالقجورحل ف ن(ح (TPRMل رك نحلس نحبانجنحإلىحا تىمنرا حإضنفتنحكبترةحفاحسمنعحإ ارةحالم نعر

TPRM))اأعرسنحبنلوبنوحب كلحم ت  ح ل رك نحلس نحبانجنحإلىحزفن ةحاال تىمنرحفاحسمنعحإ ارةحالم نعرح

 ساتلنجحإللىحTPRM))ك نحملت  فخحجت احلصت نملحماحالوبلنوحسملرًاحلتركتزسلنحالمللتمرحىصلىحسملنعحإ ارةحالم لنعرح
ا تىمنرا حإضنفتنحما   ة
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التكا 

المصاال  ال ثر رعثًرا ءماارر الصائحة

6

ال ــــــــــــحة 
تالسركة

ت ـــنلك قيـــا  رتـــك الرـــرا  ( TPRM" )إداس  كاـــارر الرـــرا  الثالثـــة"إن ربنـــي الم  ســـا  لسيا ـــة الوحـــ   الرقمـــي فـــي 

ميـة كـن أامال ا، خت   ن ًاا جديًدا كن الوحد  لألفراد تالم  سا ؛ ليث أعبح  إداس  الماـارر الرقسقمنةءوسري  ترير  

" إداس  الماـارر الرقميـة"كـن المتـاس ين أن % 71أها الماارر الناشـتة فـي إداس  الص ـا  الااسجيـة، تفـي هـنا ال ـدد أت ـي 

.هي أتل ية ق  ح ءالنسبة ل ا، تتلك لما عالب ا كن كاات  اديد 

رص لــنا، أتلــ  المنظمــا  اهوماًكــا  بيــرا لوتــك الماــات ، تالوــي كــن ءين ــا اــد  ال ــدس  اتــ  الوعبيــر تال يــا  الكمــي لفــ

ــا، ت ــنلك البنيــة الوحويــة المو الكــة لتص ــا  الااسجيــة، تالوــي رعــ ق ا نوتــاس رــرق ر ديــدا  الرــرا  الثالثــة لتمنظمــة سقميا

.العما الرقمية، تاد  قدس  الررا  الثالثة ات  ك ا بة ررق العما الرقمية لو  ال ميا

تخت  كاارر سقمية جديد  (  (TPRMءرناك 

التكا 

كاات  روعت  ءالماارر الرقمية في النظمة البيتية الونظيمية لألررا  الثالثة

7

32%

33%

43%

44%

44%

47%

52%

صحا ت  اعحاألعرا حالىنلىنحل منذجحلىمن ح   من حب كلحم تص

 طرحا تب ن حاألعرا حالىنلىنحمخحالتاو حالر ماحح

ا حى عحك نفنحالر نبنحىصىحالصواييحالت متمتنحال نجمنحىخحمبن ر

التاو حالر ما

ى عح  رةحاألعرا حالىنلىنحىصىحمواكبنحعرقحال ملحالر متنح

ن حى عحم نركنحفرقحاألعرا حالىنلىنحالم  تنحبنلم نعرحفاحالما

الر ماحح

الب تنحالتاتتنحالق فمنحل سحالالن حال نرجتنح

را حى عحالق رةحىصىحالت بترح القتنسحالكماحل ر حال ف ا حاألع

الىنلىنحر متًّن

56%

ي الكــن الســيبران
تاونورنـــــــــــــــــــــــــ  53%

/ المرتنــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
ا ومراسية الامـا  50%
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رُعــد المبــادسا  الرقميــة وداس  العرقــا  كــ  الرــرا  " ديت يــ "كــن تج ــة نظــر 

ا، تالوــي الثالثـة كك نًـا ك ًمـا ءتــكا كومايـد ال ـوراريصيا  الامــا  الت ـ  نطاًقـ

.لي بي أ ثر  فا   تفعالية( TPRM)رويي آلية إداس  كراجعة شاكتة لنظا  

جيـة ي  ـد إن الحديث ان رفكير المنظما  في اال وعانة ءم ادس داختية ال وعاد  ءعن النتـطة الوصاسيـة تالااس 

عن فتـا الهمية الوي ر لي ا رتك المنظما  لوعميم المرتنة تالسـيطر  اتـ  الرـرا  الثالثـة، تيعكـ  قت  ـا ءتـ

أت ف ــدان الســيطر  اتــ  ارقار ــا كــ  رتــك الرــرا ، لكــن ا ي اج ــ ن  ــغ ًرا شــديد  كــن ليــث الوكتفــة؛ كمــا 

لت ــدس  يصعت ـا يوــرددتن فــي إنفــاق كبــال   بيـر  كــن سأ  المــا  فــي كثــا رتـك اال ــوعانة، ءاو ــافة إلــ  افو ــاسها

.  الونظيمية الوي رمكن ا كن تلك

أن ن ــــف الم  ســـا  رتــــعر ءضـــغش كررفـــ  أت كررفــــ  لتغايـــة لوــــ فير الوكـــاليف الر كــــة ( 8)تي  ـــي التـــكا 

امـا  لر وعانة ءم ادس داختية، فمن الحاجة إل  إداس  الوكتفـة رمنـ  العديـد كـن الم  سـا  كـن إاـاد  أنتـطة ال

اتــ  الـــرغا كــن الماــارر الصديــد  ترحـــديا  ( اال ــوعانة ءم ــادس داختيــة)الوصاسيــة الااسجيــة الم مــة إلــ  الـــداخا 

ير إ ـافية المرتنة، تفضت  ا ومراسية اال وعانة ءم ادس خاسجية لنتطة أامال ا، ك  الخن في االاوباس اراات رـداء

.  وداس  كاارر الررا  الثالثة تقدسر ا ات  ال م د

ية  غ   الوكتفة رمن  المنظما  كن ا وعاد  أنتطة الاما  الوصاسية تالااسج

ن رريـ  كسو ح كررفًعا أت كررفًعا لتغاية كن الضغش لر ومراس في ر فير الوكاليف اـ%( 50)ي اجم غالبية المسوصيبين 

.اال وعانة ءم ادس خاسجية لنتطة الاما ، تإن  ان تلك ك  رداءير إ افية وداس  الماارر

كحايدتن في هنا ال دد ( في ال  ش% 36)

دس خاسجيـة ف ـش كـن المسـوصيبين ال يتـعرتن ءضـغش  بيـر اتـ  الوكتفـة لم اعـتة اال ـوعانة ءم ـا%( 14)أقتية  ـتيتة 

قد رمن هنة المنظما  ا اكا أخرح ءدسجة أ بر في قراسا  اال وعانة ءم ادس خاسجية . لنتطة الاما 

التكا 

المسوصيب ن ك اسنة ءال دس  الونظيمية ات  اال وعانة ءم ادس داختيةي اج  ا غ   الوكتفة الوي 

8
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دائًمــا كــا رعــم  ال كــا  الحاجــة الربــار رــرق جديــد  تكبوكــر  كــن شــعن ا الســماح لتمنظمــة 

- فيـد "ءالارت  اآلكن كن رتك ال كا  تءتكا أ ثـر فااتيـة تأ ثـر كرتنـة، لـنلك فـمن جائحـة 

اتـ  ام   لاجة المنظما  إل  اال وثماس ءتكا جيد في إداس  ءعن الماـارر الوـي يـعري"19

تءــالنظر إلــ  المســو با رو قــ  ،(TPRM)ابــر ءرنــاك  " إداس  كاــارر الرــرا  الثالثــة"سأ ــ ا 

(DELOITTE )معظـا تتفً ا لما جـا  ءاال ـوطرر، أن يكـ ن االءوكـاس كـن االاوبـاسا  الرئيسـة ل

-:المنظما ، ت يك ن لدي ا دافعان

.  ه   مان ا ومراس الفعالية تال م د تالمرتنة: الت 

.اه  الوع د كن ا وعدادها لم اج م اللداح تا  الوعثير الضاا في المسو ب: الثاني

يةالو قعا  المسو بت

لـــنلك  ـــوحوا  المنظمـــا  إلـــ  رطـــ ير ن ـــ  رعـــاتني تكوكاكـــا لتماـــارر

الرقميــة، تف ــا أامــ  لوعر ــ ا لتماــارر الرقميــة فــي اــا رعاكت ــا كــ  

ار ـا الررا  الثالثة، ت ـوعما المنظمـا  ال ثـر إءـداًاا اتـ  رطـ ير ك اس 

صاءة تقدسار ا ءتكا أق ح، تءما يويي ل ا ءنـا  ن ـ  ت ـي يضـمن ل ـا ا ـو

أدتا  كونا ــبة تقاءتــة لتونفيــن وداس  كاــارر الرــرا  الثالثــة، ت ــوظا

ؤيــة تر نيــا  إداس  رتــك الماــارر هــي كفوــاح الو ــد  ل  كنظمــة روطتــ  لر 

. كسو بتية أ ثر أكًنا تت  ًلا
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“This is one of the biggest rises you will find for 
dopamine in the brain short of cocaine; It is 
what dopamine does when you have introduced 
the word Maybe to the Equation, and that is 
incredibly reinforcing. People will work like mad 
in contexts of maybe far more than they would 
in contexts of certainty. Psychologists have 
known this forever; this is Intermittent 
Reinforcement”.

Prof. Robert Sapolsky

Through these powerful mechanisms, firms can stimulate Principal-Agent objective alignment in order to 

maintain unity of direction and better employee performance; additionally, firms can work on limiting unethical 

behavior and improving employee satisfaction by incorporating intermittent reinforcement in its motivation 

systems.

While the former reflects a theoretical view on employee motivation backed by decades of empirical evidence, 

in the real world, it is practically necessary to perceive employee satisfaction as a more dynamic subject, where 

a continuum of experiences would shape the eventual emotional state and consequent behaviors of the 

employee. Therefore, it must be recognized that if the firm attempts to overuse punishment mechanisms to 

save resources, the employee will end up perceiving too many threats and very little welfare gains, leading to 

an overall negative emotional state. Subsequently, the employee is likely to exit the firm (similar to what 

happens in the monitoring example used earlier). On the contrary, if the rewards significantly outweigh the 

punishments, the employee is likely to perceive little welfare loss when compared to what he gains and is thus 

more likely to violate the desired behavior. A more optimal approach would be to formulate a mix of reward 

and punishment mechanisms with equivalent magnitudes, where desired behaviors are always more attractive 

to the employee than the undesired behaviors, thus, effectively turning employees from a scattered state of 

individualistic agents into a harmonious state of collectivistic agents.

As a closing remark, it should be noted that the use of intermittent reinforcement is not meant to imply a 

reduction in overall wealth transfer between the employer and the employee (In case the motivator being 

employed is a financial bonus), instead, it's meant to highlight a different scheme through which the same 

amounts of wealth transfer can be made, while stimulating a more arousing outcome for the employee.
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Different types of reinforcement schedules yield different degrees of effectiveness at stimulating the desired 

response. However, Ratio schedules are generally more effective at stimulating the desired behavior. Hence, to 

maintain objectivity, we shall disregard the use of interval schedules for the remainder of the article.

It is generally recognized that fixed intervals are more effective when a new behavior is being learned. 

However, much less intuitively and perhaps the most important piece of information this article carries is that 

Intermittent Reinforcement (Variable Ratio/Interval Schedule) provides the highest levels of behavioral 

compliance on the long run as well as the highest level of resistance to extinction. Under this scheme, 

employers invest resources more efficiently and yield the highest amount of both employee satisfaction (proxy 

for employee retention) and employee motivation (proxy for increased productivity).

In order to understand how reinforcement works, we must be aware of one key fact: the brain chemical 

dopamine is responsible for reward-driven learning, similar to that which occurs during operant conditioning. 

While anticipating the reward, dopamine levels rise significantly in the brain, stimulating action in exchange for 

the reward.

During a lecture in Behavioral Biology by professor Robert Sapolsky in Stanford University, Professor Sapolsky 

says the following when referring to the dopamine spike in the brain as a response to intermittent 

reinforcement: “This is one of the biggest rises you will find for dopamine in the brain short of cocaine; It is 

what dopamine does when you have introduced the word Maybe to the Equation, and that is incredibly 

reinforcing; People will work like mad in contexts of maybe far more than they would in contexts of certainty; 

Psychologists have known this forever; this is Intermittent Reinforcement”.

Source: https://www.pinterest.com/pin/22025485666726316

Figure 2
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R
a

ti
o

In
te

rv
al

C
u

m
u

la
ti

ve
 R

e
sp

o
n

se
s

Time

FR
Lower resistance 
to extinction

VR
Higher resistance 
to extinction

VI
Higher resistance to 
extinction

FI
Higher resistance 
to extinction

High, steady 
rate without 

pauses

Short pauses 
after 

reinforcement

Long pause after 
reinforcement yields 
“scalloping” effect

Low steady rate 
without pauses

Time

C
u

m
u

la
ti

ve
 R

e
sp

o
n

se
s



While the theory of operant conditioning is well known, Reinforcement Schedules are less commonly known and 

not explicitly considered in any of the other theories of motivation. Simple schedules are generally classified 

into 4 types:

Fixed Ratio: providing the reward after a fixed number of desired responses.

Variable Ratio: providing the reward after a variable number of the desired responses.

Fixed Interval: providing the reward after a fixed period of time through which the desired behavior occurs 

consistently.

Variable Interval: providing the reward after a variable period of time through which the desired behavior 

occurs consistently.

Normally, when utilizing the Expectancy effect, the desired behavior is expected to increase when operant 

conditioning is applied. Additionally, the desired behavior is likely to disappear when reinforcement seizes to 

exist (Extinction). However, here arises the importance of incorporating reinforcement schedules in our 

assessment of motivation systems, and what follows will provide what is perhaps the most valuable set of 

information in this article.

As stated in (Figure 1), reinforcement is used to increase the desired behavior by adding a pleasurable 

stimulus (positive reinforcement) or removing an unpleasurable stimulus (negative reinforcement). In 

contrast, punishment is used to decrease an undesired behavior by either adding an unpleasurable stimulus 

(positive punishment) or removing a pleasurable stimulus. The applications of these mechanisms are almost 

universal and are widely untilized in various behavior change settings, including organizational behavior.
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Content and Process Theories of Motivation provide a good account on how firms can motivate their 

employees and influence their work attitudes via intrinsic and extrinsic motives, in order to deal with the 

problem that's stated above. While Content Theories provide an account of "what" motivates people, Process 

Theories move a step further by providing a prescriptive value on "how" to motivate people. Although most of 

these theories take the "Pleasure Principle" of Freudian psychology into account, an often-overlooked 

mechanism when applying motivation mechanisms is Reinforcement Schedules, which we derive from the 

prominent work of B.F Skinner on Operant Conditioning.

Operant conditioning works by associating a desired behavior with positive emotions and an undesired 

behavior with negative emotions. Thus, based on the "Pleasure Principle", the individual will learn to maximize 

pleasure through repeating the desired behavior and to minimize displeasures through avoiding the undesired 

emotion. This framework can be summarized in the following figure: 

Behavior decreasesBehavior decreasesBehavior increases Behavior increases

Figure

Operant conditioning

1

Source: Phillip Parchment. "Developing Critical Practice in Education: Final Project." University of Roehampton (2016).

Negative
(stimulus removed)

Positive
(stimulus presented)

+

Positive
(stimulus presented)

+

Negative
(stimulus removed)

_

PunishmentReinforcement

Operant conditioning
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Furthermore, if the firm chooses to leave the employee's "motive to act" to be driven by labor market 

dynamics, the firm will consistently be forced to engage in aggressive wage competition with other firms in 

order to keep employees interested. Thus, firms that do not employ motivation mechanisms will inevitably lose 

employees as the employee is inevitably going to choose a work bundle with better overall personal utility. 

Increased turnover rates will inevitably handicap the firm's ability to function on a competitive level; 

additionally, a Darwinian model would emerge as employees compete to retain their jobs, which motivates 

opportunism and unethical behavior amongst the people of the organization, which will further lead to 

employee dissatisfaction. It is well established that in today's world, a firm has to create motivation 

frameworks that attach the employee's welfare to the firm's welfare in order to harness the employee's efforts 

to their maximum potential, while reciprocating the utility gains to the employee.

From the former statements, we can reformulate the employee 

behavioral problem in the following points:

▪ Humans are "Motivated Tacticians" and are expected to seek 

maximum gains for the least possible effort.

▪ The employee's attempt to minimize effort contradicts with 

the employer's interest (increasing firm productivity).

▪ Firms need to incorporate effective reward mechanisms to 

maintain alignment between Principals and Agents (employers 

and employees), in order to sustain their functionality.

▪ The costs invested in control and coordination mechanisms 

must not exceed their return on investment.

Humans tend to 
behave as "Motivated 
Tacticians", utilizing 
cognitive effort only 

when a perceived 
motivating outcome 

is expected



In the realm of the Organization Theory, organizations are often described as a bundle of control and 

coordination mechanisms, aiming at inducing "Unity of Direction" between the non-homogenous elements and 

individuals that form the structure of the organization. These mechanisms are employed to mitigate a 

particularly prevalent theme in management, which is the conflict of interests that often arises between 

employers and employees and leads to the emergence of the Principal-Agent dilemma.

A prime cause of this conflict is the human tendency to behave as "Motivated Tacticians", utilizing cognitive 

effort only when a perceived motivating outcome is expected; therefore, employees are naturally expected to 

slack in the absence of a negative consequence (ceteris paribus). On the contrary, employees are expected to 

work harder when a motivating reward is expected (ceteris paribus). This concept corresponds with the 

"Expectancy Theory" of motivation, and on this basis, we establish that in order to motivate a certain type of 

behavior, the subject of the motivation has to be aware of the potential consequences.

This phenomenon, if left unmanaged, will inevitably have negative consequences on the firm. As the 

employee's behavior deviates from the prerequisites to optimize the firm's objective function, the firm is going 

to incur losses. Consequently, the firm is motivated to employ the aforementioned mentioned control and 

coordination mechanisms in order to eliminate inefficiencies arising from the employee's natural behavior. 

However, it is evident in various literature that partial application of control and coordination mechanisms can 

also yield sub-optimal outcomes for the firm. This is observable if we use employee monitoring as an example; 

It has been consistently documented that tight monitoring and surveillance lead to employee dissatisfaction 

and a higher turnover rate; additionally, tightened monitoring corresponds to an increase in administrative 

costs, which would further strain the firm's financial structure.
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In this article, Mohamed discusses the utilization of 

Reinforcement Schedules in the context of 

Organizational Behavior, with particular emphasis on 

Intermittent Reinforcement.

Economic Researcher 
at the Information and 
Decision Support 
Center

By. Mohamed Sabry

Reinforcement schedules are relatively common 

knowledge amongst psychologists, their applications 

in business are relatively young and less common.

Employee Motivation 
& Intermittent Reinforcement
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The Sustainable Development Goals (SDGs) 

and Environmental, Social, and Governance 

(ESG) criteria are, hence. becoming an integral 

part of organizations’ goals, replacing the 

previous arrangement of an output-driven and 

short-run led organization. As a result, 

governments and corporations are embracing 

the concept of tackling multiple goals 

simultaneously, whether these goals address 

their personal growth or are primarily in the 

interest of external stakeholders and society 

as a whole. 

How should organizations respond to these 

external and internal factors? The answer 

could be summarized in a single term: agility. 

An agile organization is a human-centric 

organization that has the ability to adapt and 

respond quickly to changes in the market or 

environment. Agile organizations, therefore, 

embrace complex and unpredictable 

conditions by being customer-centric rather 

than output-centric through the continuous 

delivery of value to their customers and 

stakeholders. Agility was first born in the 

software industry, where developers often run 

into a myriad of challenges throughout their 

development process. In their traditional 

methodologies, software developers often go 

through 6 stages: Planning, requirements, 

system and software design, implementation, 

testing, deployment, and finally maintenance 

or system updates. This plan-driven process, 

better known as the waterfall approach, is 

rather rigid and leaves limited room for 

modifications or changes in between. 

Therefore, the iterative agile approach evolved 

as a more flexible and accommodative 

methodology that allows developers to 

constantly respond to customers’ needs 

throughout their development process rather 

than deliver the final product at the end of the 

production process.

One of Ntsal’s areas of expertise is supporting organizations in 

their agile transformation journey by leveraging our unique 

composition that combines software development, strategy 

consulting, and design innovation. Our 3-step Agile 

Transformation Framework below translates agility from 

conception to reality:

▪ Leadership vision creation: As established earlier, the first 

step of the transformation journey starts with leadership. We 

set the foundations necessary by educating, coaching, and 

guiding leadership to develop a vision on how to transform 

their organization, set a timeline for implementation, and 

highlight the capabilities and capacities required to achieve 

that.

▪ Structure building and pilot selection: An agile team typically 

follows a structure that assigns specific roles to team 

members. These roles include the product owner, who is 

accountable for maximizing the value of the project; the 

developers, who are the technical team working on the project 

tasks; and the scrum master, who facilitates and oversees the 

process and project as a whole. We support organizations in 

selecting a pilot field or project to implement this framework 

and aid them in training and guiding all team players to 

ensure the success of the project. This step is critical to 

initiate the implementation of the framework gradually and 

establish trust in it before rolling out on a larger scale.

▪ Training and rolling out: Parallel to the pilot program, we 

assess other departments’ readiness for the agile framework 

adoption, raise awareness across the organization, train and 

certify key functions, and gradually roll out the framework 

across the organization. Our international background 

strengthens our leadership guidance and equips us with the 

necessary experience to train and certify the workforce of an 

organization with certified agile framework courses. As 

becoming long-term partners is a core part of Ntsal’s work 

philosophy, we are typically available for post-implementation 

consultation and evaluation of results.

To conclude, the current rapidly changing environment and the external and internal 

factors that organizations face make agility an inevitable culture and framework that 

organizations must adopt in order to thrive. In a dynamic world where nothing is constant, 

ensuring internal stability and versatility has become the key secret to success for private 

corporations, government entities, and all institutions alike.
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Successful agile transformation is a gradual process 

that could be achieved by a number of factors. Most 

importantly, the top-level executives must fully 

master the concept of agility and envision its 

framework in a practical manner. Consequently, the 

transformation should be top-bottom rather than 

bottom-up, starting with top-level executives 

communicating the concepts and terminologies of 

agility to their teams, highlighting the numerous 

benefits of adopting such a framework in the 

organization. In parallel, the management should 

ensure that the entire ecosystem supports this 

transformation by revisiting and, if necessary, 

restructuring the strategy, processes, leadership 

styles, and technologies in place. Finally, it is 

important to implement these transformation efforts 

in a continuous manner to avoid losing momentum 

and focus on the ultimate goal of the transformation.
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In short, organizational agility represents a shift from rigid hierarchical structures, siloed teams, and 

stringent planning and budgeting to a more flexible environment of rapidly adapting and value-driven 

teams.

The benefits of transforming to an agile organization are numerous. First, while they are more value-driven 

than output-driven, agile organizations are still better able to deliver higher quality products and services 

through their strategy and optimized operational processes, achieving greater customer satisfaction and 

inevitably higher performance indicators. Second, the empowered network of teams that works in constant 

feedback loops fosters an environment of experimentation and encourages innovation. Third, agility 

accentuates prioritizing tasks based on stakeholder feedback, which results in greater efficiency on an 

institutional level. Fourth, the engagement of employees, coupled with the transparent environment and the 

shared sense of purpose, increases employee satisfaction and performance. Finally, perhaps the greatest 

outcome of agile transformation is increased stability amidst an increasingly unstable external environment 

due to its adaptive nature. Overall, this means that agile organizations are better able to achieve both their 

profitability and social impact objectives. 

Agile organizations are still better able to deliver higher quality products and 

services through their strategy and optimized operational processes, achieving 

greater customer satisfaction and inevitably higher performance indicators. 
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Due to its efficiency, flexibility, and focus on value, agility escaped its role as a niche 

software development methodology and became a leading approach to work management. 

Agile organizations constantly shape their work based on feedback from customers or 

stakeholders. They prefer responding to change rather than following a pre-set plan, which 

often results in delivering cumulative value to the customer. The key characteristics of 

agile organizations that distinguish it from non-agile organizations could be summarized 

below:

▪ Stakeholder-centricity: Agile organizations are committed to delivering the outcome 

that is in the best interest of stakeholders and customers, shifting from the traditional 

ideology of delivering output to delivering outcomes. Therefore, this purpose is 

engrained as a shared vision within the whole organization and among all levels of 

employees to ensure the delivery of quality services and products to customers and 

stakeholders. 

▪ Rapid learning and decision cycles: Continuous change is a fundamental element of agile 

organizations. Therefore, such organizations plan frequent meetings known as sprints 

where teams review the progress reached thus far and engage in rapid decision making, 

rather than preparing long-term and detailed plans ahead of time. As certified agile 

practitioners at Ntsal, we see the benefits of adopting such an approach in multiple 

situations. One example would be when working with clients who have a broad scope of 

work with little to no pre-defined outcomes in mind. Such projects evolve on a weekly 

basis depending on the progress made and the client’s preferred direction; hence, this 

requires rapid decision making to align with the client’s objectives.

▪ Transparency and open communication: Organizational agility is built on an open 

communication style that values collaborating and sharing to facilitate the system of 

continuous feedbacks and “sprints” that enhance the product or service. This system 

requires transparency to create a symbiosis between all teams to enable the smooth 

flow of information within the organization. 

▪ A network of interdependent teams: Another critical aspect of agile organizations is the 

cohesive community that shares the common purpose and vision of creating value for 

stakeholders. This requires a network of empowered teams that foster the collaborative 

environment needed to produce the best quality outcomes. Such an environment 

initiates from the executive level and trickles down to every individual in the 

organization. Optimally, this establishes a stable environment where all individuals are 

encouraged to share knowledge and feedback, achieving the greater goal of the 

organization. 

▪ Technology integration: Since agile organizations rely on continuous feedback loops and 

consequent product development, proper technological infrastructure and tools are 

required to facilitate this flexibility and encourage the seamless collaboration of 

employees and teams with one another.
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The Sustainable Development Goals (SDGs) and 

Environmental, Social, and Governance (ESG) 

criteria are, hence. becoming an integral part of 

organizations’ goals, replacing the previous 

arrangement of an output-driven and short-run led 

organization. As a result, governments and 

corporations are embracing the concept of 

tackling multiple goals simultaneously, whether 

these goals address their personal growth or are 

primarily in the interest of external stakeholders 

and society as a whole. 

How should organizations respond to these 

external and internal factors? The answer could be 

summarized in a single term: agility. An agile 

organization is a human-centric organization that 

has the ability to adapt and respond quickly to 

changes in the market or environment. Agile 

organizations, therefore, embrace complex and 

unpredictable conditions by being customer-

centric rather than output-centric through the 

continuous delivery of value to their customers and 

stakeholders. Agility was first born in the software 

industry, where developers often run into a myriad 

of challenges throughout their development 

process. In their traditional methodologies, 

software developers often go through 6 stages: 

Planning, requirements, system and software 

design, implementation, testing, deployment, and 

finally maintenance or system updates. This plan-

driven process, better known as the waterfall 

approach, is rather rigid and leaves limited room 

for modifications or changes in between. 

Therefore, the iterative agile approach evolved as a 

more flexible and accommodative methodology 

that allows developers to constantly respond to 

customers’ needs throughout their development 

process rather than deliver the final product at the 

end of the production process.
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disrupting the way organizations manage work and 

deliver their outcomes, leading to an inevitable 

paradigm shift to business, as we know it. One prime 

external factor would be the accelerating pace of life, 

both on an individual and an institutional front. A study 

conducted in 2007 at the University of Hertfordshire 

showed that pedestrians were increasing their pace at 

an alarming rate to cram as much as possible into their 

day. On an institutional level, managers are increasingly 

busy with back-to-back meetings, respond to emails that 

require instant replies, and manage multiple projects 

simultaneously. The current rapid-fire pace of life, 

coupled with technological innovation, is overloading 

organizations and pressuring employees to boost their 

productivity.

In addition, global conditions are becoming increasingly 

volatile, uncertain, complex, and ambiguous. Case-in-

point: the COVID-19 pandemic confirmed and 

accelerated what many executives had feared: their 

organizations were prepared for a perishing system of 

standardization that is becoming ever more threatened 

by technological advancements, the rapid pace of life, 

and unanticipated political and economic events.

The availability of data and the innovations in data applications and processes is creating more pressure on 

organizations, public and private alike, to utilize this data in innovative and novel ways. This factor, coupled 

with increasing competition in a winner-takes-all environment, results in the fourth external factor affecting 

organizations: rising stakeholder expectations. Whether these stakeholders are customers, shareholders, 

employees, or citizens of a nation, individuals are expecting more of their respective service provider, 

employer, or government. Quality of services, flexibility, and speed are becoming the minimum expectations of 

stakeholders in any context, placing more and more pressure on organizations to meet their expectations. As 

for the internal factors influencing workflows today, organizations are becoming more impact driven than in 

the past. Leaders are realizing the importance of sustainability and are in the least attempting to incorporate 

sustainability concepts into their internal processes, if they do not contribute actively to their achievement 

through more inclusive visions, goals, and practices.
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For decades of institutional development, organizational 

structures and workflows have remained relatively 

constant. Different organizations, whether corporations, 

government entities, or non-government organizations, 

were rather one-dimensional and centered around their 

objectives that reflected - to a great extent - the core 

purpose of their existence. For private corporations, 

maximizing profits and capturing market share were the 

top priorities. Notably, governmental entities focused on 

achieving their specific targets and providing services 

according to their official mandates. Organizations were, 

therefore, more like machines: specialized and output 

driven. This one-dimensional approach and restricted 

vision were reflected internally on multiple aspects of 

the organization such as the organizational structure, 

workflows, long-term vision, communication channels 

adopted and the means through which organizations 

achieved their objectives. Organizational structures 

were hierarchical, and reporting lines were strictly 

followed. Departments, like the organizations 

themselves, were also focused on their specific 

objectives and worked in silos. Workflows followed the 

traditional waterfall approach of planning, setting a 

clear timeline with predefined deliverables, and 

assigning roles to team members. 

Martin is a Managing Partner at Ntsal and a Board 

Member at the German Arab Chamber of 

Commerce, he was previously managing director for 

Egypt and Africa at a global consultancy firm.
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Additionally, as part of the planning process, and especially in the drafting of strategy, good smart cities look 

further afield to identify best practice and to collaborate with highly developed smart cities which can bring 

them further along the journey to smart city maturation. Forming multi-lateral partnerships between cities 

combines innovators, private companies, and academics, along with supporting projects with innovative 

funding and business models. Better planning derives from being better informed, while collaboration is the 

most effective way of broadening one’s knowledge base.

So, armed as we now are with a thorough understanding of best practice smart city 

principles, what are the main takeaways an eager city official might put into practice 

in their own governance? Funny you should ask – here’s a list of 7 important lessons 

distilled from the above discussion that one could do worse than allow guiding their 

own smart city journey.

1. Be a digital democracy. Digital for the people – the objective and centre of a 

digital city. 

2. Get a digital city plan! The digital world is too complex for an ad hoc approach. 

3. Find your leaders and governance. Mandate and participation are critical for 

success. 

4. Develop digital city standards to ensure consistency, security and quality of 

service.

5. Prioritise digital projects. Assess all options and set benchmarks to invest best. 

6. Modernise regulation. Digital improvement must be supported by regulatory 

reform

7. Set digital targets. Measuring progress is the only way to know if we are doing 

good. 

Collaboration is the most effective way 

of broadening one’s knowledge base.

Final Lessons
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Planning, Process and Delivery

Addressing citizen needs is a vital but insufficient aspect of smart city development. It is also required to plan 

the processes and principles of digital (in both practice and theory), which are too often overlooked in the 

haste to deliver new smart technology. This is unacceptable as smart projects (while immensely interesting) 

should be peculiar to each city. Therefore, they should be the logical and improved product of sound digital 

planning, process and principles by the city in question.

To appreciate the necessity of robust smart city planning, one need to look no further than the myriad 

responsibilities even a local government is tasked with: people, processes, services, administration, economy, 

and places across departments as broadly ranging as health, education, municipal services, utilities, social 

services, justice, police, emergency services, transport, and the environment. How could digital and 

technological tools aimed at improving governance in each of these areas possibly achieve maximum 

integration (and therefore benefit) without expert and extensive planning? 

Lack of smart city planning leads to indiscriminate forays and advances, enticed forward by opportunism and 

the promise of easy rewards as shiny new digital products and vendors draw attention to addressing the above 

listed tasks. Good digital planning ensures that ranks are drawn up and a clear strategy presides so that the 

digital action is both coordinated and purposeful.

So, what does good planning exactly look like in the smart city context? 

▪ Led by city government: they have the greatest responsibility for city services, the broadest knowledge of 

city operations and strategic context, and are the most appropriate leader (both independent and 

mandated) to coordinate planning with the community and myriad digital stakeholders.

o Alignment of smart city plans and projects with longer-term city visions and strategies is especially 

vital: think of the former as a mechanism for achieving the latter.

▪ Starting with strategic foundations: plans, governance, and frameworks/guidelines.

▪ Optimising smart city action: prioritising and sequencing projects, new business models, digital 

partnerships, and digital innovation.

▪ Dynamic: city requirements, and the technological tools that can address them, are constantly evolving. A 

rolling planning process will help maintain technological relevance, sustain stakeholder engagement, and 

protect the digital city plan from becoming rigid.

Good digital planning ensures that ranks are drawn up and a clear strategy presides 

so that the digital action is both coordinated and purposeful.
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Citizen Centricity

To leverage maximum benefit from smart projects, we must first maximise public awareness and public 

capability to utilise them. This requires our smart city to be ‘citizen centric’ and by that, I mean two things:

▪ Smart tools, initiatives and projects must address specific community issues and needs; problems must be 

addressed by smart solutions, rather than solutions getting rolled out in search of a problem.

▪ Smart cities should facilitate ‘digital democracy’: engaging with people, co-creating projects with the 

community, and generally putting people first (ahead of government).

In short, rather than jumping immediately to the funding of exciting digital initiatives and solutions, we might 

apply the maxim of ‘people first, then services, and then technology’. This means we must better assimilate 

active citizen engagement and co-design into the development and prioritisation of our digital projects.

Drawing on the citizen’s experience reveals to government local issues it may not have recognised and provides 

valuable information on end-user satisfaction. Ultimately, government exists to serve citizens’ needs, so it 

would be illogical not to properly enquire as to what those needs are.

Additionally, it is inherent in the nature of government that it remains accountable for its actions at all times. 

Smart city initiatives equip the populace with the ability to keep that account, and governments should seek to 

equip them. Online voting tools, such as the ‘mVoting’ platform in Seoul, Korea, can rapidly gather the city’s 

views on important policy and municipal matters. This empowers citizens by active engagement and 

participation in the design, administration and governance of their city.

Moreover, data collected through smart technology can and should be published publicly, so that citizens can 

agree that their governors are making decisions that are most appropriate given the information before them. 

In the digital age where customers of private companies (such as banks) are kept abreast at all times of the 

latest services and company decision making, they come to expect that from their government.
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Similarly, San Jose (USA) drafted a Smart City vision in which it prioritised the construction of a safe city, an 

inclusive city, a user-friendly city, a sustainable city and a demonstration city. To drive achievement of these 

aims and to strategically invest in staff to expand capacity for implementation of smart projects, the City 

established an Office of Innovation & Digital Strategy in the City Manager’s Office. In addition, a dedicated City 

Council Committee on Smart City and Continuous Improvement was established to track progress. With this 

clearly mandated and transparently accountable department at the helm, it has efficiently and effectively 

implemented an enormous range of integrated smart city initiatives for the betterment of the City and its 

governance, including a Digital Empowerment project that aimed at delivering internet access to the entire 

population, and the FirstNet communications platform that facilitated clearer communication between police, 

fire fighters and other first responders.

Setting Your Smart City Up for Success

In these case studies are cities who appreciate that digital technology can cut both ways. Well planned, it can 

deliver efficiency, convenience, and connection; however, when poorly planned, it leads to disruption, exclusion, 

and unwanted complexity. Make no mistake: digital technology is not a silver bullet that will magically 

transform a city into a world-leading innovator of its own accord. But this comes as no revelation, for all 

technology can allot good and bad.

Thus, to ensure our smart city development heads are in the direction of efficiency instead of exclusion, I 

advocate that cities centre their strategy on two main pillars: 

1. People are central to creating a digital city and should hold such place; and

2. Good digital city outcomes depend on good planning, process and delivery (not on luck, vogue, indifference 

or opportunism).

We wish not to have our citizens’ brains buzzing by confusing and unnecessary application of digital. Rather, we 

want our citizens ‘buzzed’ (that is, pleased and excited) with the manifold benefits of digital technology in their 

city and to chart a course with clear objective that rides the tides and currents of social and technological 

change. So, we build our digital city on these pillars. 
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There are a couple of key points to note about this definition:

▪ When we’re making our cities ‘smart’, we don’t do it purely for the sake of technology. The tools we use are 

means to ends (namely, better governance and better services); they are not ends in themselves.

▪ Better services aren’t generated in vacuums: they have to be citizen centric. I will elaborate on this later on.

▪ Integration of services and tools so complex requires thorough planning. I will also elaborate on what this 

means for eager smart cities.

Case studies

Firstly, however, to prove smart city developments aren’t floating in the abstract, I turn now to explain how 

this theory has manifested among world smart city leaders. They demonstrate to the burgeoning smart city 

how to get its development right and the benefits it can expect to reap should it do so.

Copenhagen, Denmark was one of the earliest boarders of the smart city train and is a testament to the 

benefits of good planning in this space. Under the Smart City Copenhagen plan, which aims at “sustaining a 

well-functioning city, where citizens have a high quality of life and where environmental concerns go hand in 

hand with economic growth”, the city established a Smart City Project Board including representatives from all 

municipal departments. With a clear strategic guide and transparent governance arrangements, the city’s 

smart projects have flourished. The “Street Lab” innovation hub in the city’s centre, its Smart+Connected

Digital Platform for civic data analysis, and its carbon emissions and energy consumption projects have all 

seriously enhanced the city’s liveability and efficiency.
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expert in smart city strategy and project delivery. 

Brook is recognized as one of Australia’s preeminent 
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By. Brook Dixon

In this article, Mr. Dixon shares his experienced 

insights on smart cities, defining their purpose, 

characteristics and core principles, as well as 

providing prescriptive value in applied governance.

The digital revolution is ablaze in cities around the world. The fires of big data, open government, smart city, 

digital innovation, cities 4.0, and the internet of things are burning bright. Everywhere, governments are 

harnessing new technologies to gather data and better inform decision-making, among other ends.

But what is the objective? How can cities engage most effectively with digital? And what lessons can cities, 

eager to digitalise, draw from international experience?

These are questions I can answer through my years of international travel through leading smart cities, 

observing what makes their officials successful innovators and good governors.  I have also authored smart 

city strategies for governments across the world, which has endowed me with an expert understanding of how 

noble smart city ideals translate best into practical policy.  

Smart Cities 
Egypt

But before I sell the smart city dream, I must first explain 

what all the fuss is about. You could probably find a dozen 

different definitions with a quick Google search, but I 

prefer to define a smart city. It is a city that applies 

integrated digital technology, data and innovative 

practices to improve liveability, sustainability, collaboration 

and economic opportunities for its citizens. Government 

services are tailored to the specific needs identified by the 

collection and analysis of detailed data, resulting in more 

effective local governance. Citizens are enabled to observe 

how their governments are applying data relevant to them 

and to participate in its application.

“Smart Cities” is a city that 

applies integrated digital 

technology, data and innovative 

practices to improve liveability, 

sustainability, collaboration and 

economic opportunities for its 

citizens. 

What are ‘Smart Cities’?
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Sun Tzu

Strategy without tactics is the 

slowest route to victory; tactics 

without strategy is the noise 

before defeat








