








مجلس الوزراء

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 

2022أبريل 10–( 12)العدد -السنة الثالثة 
حقوق النشر محفوظة

ري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المص



العملفريق
تاج عمل فريق 

ِ
و بلالمركز  ملو وا لع با لة متنوعلة ملالعملل إن هذا التقرير هو ن

قلللللدق  لللللر المحتلللللو  الم  المصلللللادر وااتلللللرامات الخارَملللللة  وملللللو تولللللمق  فللللل  ي ع  

  كملا والتفسمرات واالتتنتاَات الواردة فمل  بالرلرورة علو وَرلة نللر المركلز

دار أن صحة ال مانلات والمعلوملات اللواردة فمل  تقلع مسلاولمترا عللص َرلة إصل

شار إلمرا في نراية كل موضوع/التقارير .التحلم ت األصلمة  الم 



رئمس المركز
أتامة الجوهري/ السمد

مساعد رئيس مجلس الوزراء

رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

رئمس التحرير

رشا مصطفص عوض/ دكتورة

المدير التنفيذي للمركز

ناترئيس اإلدارة المركزية للمعلومات والبيا

محمود حنفي. أ

شمماء العربي. أ

أمل علي . أ

أ دينا حلمي

ركالفريق ال حثي المشا

الفريق ال حثي الرئمس

محمد عادل. أ

التصممم الجرافمكي

اادارة العامة للجودة

إيمان رَب. أ

دعاء َمر . أ



قائمة المحتويات

7تنفيذيالملخص ال

"19-كوفيد"عصر 

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

11.المجاالتمختلفَممع دول العالم  وأدت إلص الكثمر مو التحوالت في 

اتجاهات عالمية

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

ستق لمة بشأن 23.راأهم التو عات الم 

اتجاهات محلية

 ةالمصللريةالمحلمللل تجاهللاتاألحللداو  والمسللتجدات  والتحلللم ت أهللمهللذا القسللم يعللرض

33.مستويات التنممة كافةوذلك علص 



خبرات دولية

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

ستخدمةاآللمات  41. ل تتفادة مو هذه التجار الم 

مفاهيم تنموية

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

47.  وغمرهاالمعلوماتواادارة  وتكنولوَما

عروض الكتب

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

53.والمتخصصمو في العديد مو المجاالت

إصدارات حديثة

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

59.واال تصاد  وغمرهما مو العلو 
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الملخص التنفمذي

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

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

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

" اإليكونومستت "وصتتحيفة Harvard Business Review)" )اارفتتارد بيتتزنس ريفيتتو: "العالميتتة، ومن تتا

(The Economist)، وصندوق النقد الدول( "International monetary fund.)

مفاهمم تنموية

تم تسليط الضوء علب 
المظلة : مف وميخ؛ اما

  الذابية، والعنـ اإليكولو

عروض كتب

تم تقديم عره لكتابيخ؛ 
 دارة المعرفة : زحداما

:  وممارسة رواية القإلص
الم ارات الالزمة للتنفيذ 

النا ح 
إصدارات حديثة

تم عره زربث  صدارات 
لماذا : مختلفة؛ من ا

 ذور الحرب وطرق : نحارب
السال 

"19-كوفمد"عصر 

تم عره عدة موذوعات؛ 
منظمة الإلحة : "من ا

زكثر مخ  لث ": العالمية
-يدكوف"زصيبوا بتاألفارقة

19"

اتجاهات عالممة

تم  لقاء الضوء علب  ال ة 
ارتفاعات : الفاو: موذوعات؛ من ا

كبيرة ف  زسعار الغذاء ف  مارس 
2022

اتجاهات محلمة

:  تناول  موذوعيخ؛ زحداما
..  رغم األزمة األوكرانية

صادرات مإلر مخ القطخ 
تسجل عائدات مرتفعة 

خ رات دولمة

تناول القسم خبرتيخ؛ 
سوق العقارات ف  :  حدااما

نيجيريا يجذب الكثير مخ 
المستثمريخ
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"19-كوفمد"عصر 

جنوو  إفريييوا "بعنتوا  (the conversation)" كونفرزيشتخذا "يدشتير المقتال الإلتادر عتخ صتحيفة ▪

 لتتتب " ، لكووو  المخوووازر   تووو ا   ا موووة19-ترفوووع م اوووم الييوووود المفروضوووة للحووود مووو  كوفيووود

".19-يدكوف"اإل راءات افنتقالية الت  زعلنت ا  نوب  فريقيا لرفث القيود المفروذة للحد مخ 

، زن ت   نتوب  فريقيتا معظتم اإل تراءات اإللزاميتة التت  2022ز ار المقال  لتب زنتف فت  زوائتل زبريتل ▪

ومتتث ذلتت  ستتتبقب . وانتقلتت   لتتب مرحلتتة انتقاليتتة" 19-كوفيتتد"وذتتعت ا للحتتد متتخ انتشتتار فيتتروس 

. يومًا30بعا اإل راءات سارية لمدة 

تحليووج جديووود لمناموووة "بعنتتتوا  ،reliefweb)" )ويتتت ريليتتـ"يكشتتـ المقتتتال الإلتتادر عتتتخ بوابتتتة ▪

عخ  صابة متا يإلتل  لتب "19-كوفيد"الصحة ال المية يشير إلى إصابة أكثر م  ثلثي األفار ة بو

مترة متخ الحتافت 97، وز  اإلصابات الحقيقية ف  القارة كان  زكبر بت "19-كوفيد"مخ األفارقة بت% 65

.المبلغ عن ا

زصتيبوا األفارقةمخ % 65ما يإلل  لب منظمة الإلحة العالم كشـ ز "زوذح المقال ز  تحليل لت▪

بحلتتول ستتبتمبر % 65 لتتب 2020فتت  يونيتتو % 3، وز  اإلصتتابات ارتفعتت  متتخ "19-كوفيتتد"بفيتتروس 

".تادل"و"بيتا"كما زظ ر ز َّ اإلصابة بالفيروس ارتفع  بشكل حاد بعد ظ ور متغيرات . 2021

بعنتتوا  ،International monetary fund)" )صتتندوق النقتتد التتدول "يدستتلط المقتتال الإلتتادر عتتخ ▪

" 19-يودصندوق النيد الدولي يُطلق استراتيجية جديود  ددار  المخوازر زويلوة األجوج لوو كوف"

، "19-كوفيتتتد"الضتتتوء علتتتب زاميتتتة التعتتتاو  التتتدول  لتحقيتتت  تعتتتاعن طويتتتل األمتتتد ومستتتتدا  متتتخ 

.وافستعداد للت ديدات الوبائية ف  المستقبل

والتت  تشتمل " 19-كوفيتد"زكد المقتال ز َّ التدول تحتتال  لتب مجموعتة زدوات زكثتر  تمولًا لمكافحتة ▪

  وذتث اللقاحات وافختبارات والعال ات، باإلذافة  لب تعزيز مرونتة التنظم الإلتحية حتتب تكتو  فت

واألمتتراه الفتاكتتة األختترق بطريقتتة مستتتدامة وعلتتب نحتتو " 19-كوفيتتد"زفضتتل لموا  تتة كتتل  متتخ 

.فعَّال

عالممةاتجاهات

بعنتتتوا  (Harvard Business Review)“اارفتتتارد بيتتتزنس ريفيتتتو"يتنتتتاول المقتتتال الإلتتتادر عتتتخ ▪

زاميتتة التطتتوير الم نتت  فتت  زمتتاكخ،"زوورق لت  يوو  ا سووتبياال موو  خوو   التطوووير الم نووي3"

.العمل، موذحًا باألمثلة اآلليات الت  يمكخ مخ خالل ا تحقي  اذا التطوير

كالت زوذتتح المقتتال ز  التطتتوير الم نتت  ز نتتاء العمتتل اتتو الحتتل المثتتال  تقريبًتتا للعديتتد متتخ المشتت▪

 (LinkedIn)"لينكتد   "الت  توا ف الشركات اليو ، فطبقًا لتقريتر اتجااتات المواات  العالميتة علتب 

ة فتت   المتتوظفيخ يعتقتتدو  ز  التطتتوير الم نتت  اتتو الطريقتتة األولتتب لتحستتيخ  قافتت2022لعتتا  

.الشركة
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مؤشور "بعنتوا ( FAO" )الفتاو"تناول المقال الإلادر عخ منظمة األغذيتة والزراعتة لممتم المتحتدة ▪

الزيتتادات الكبيتترة فتت  األستتعار ،"2022الفوواو ألسوو ار ال ووذاال يزووجج  فوو   كبيوور  فووي مووار  

.الدولية للقمح والذرة والزيوت النباتية، والت  نجم  عخ األزمة الروسية ت األوكرانية

2022ارس ، فقد سجَّل  زسعار السلث الغذائية العالمية قفزة كبيرة فت  مت"الفاو"طبقًا لمنظمة ▪

نتشتار لتإلل  لب زعلب مستويات ا علب اإلطالق؛ حيت  زدت الحترب فت  منطقتة البحتر األستود  لتب ا

.الإلدمات عبر زسواق الحبوب األساسية والزيوت النباتية

يوجوو  أوميكورو "بعنتتوا   (The Economist)" يكونومست ذا "يتنتاول المقتال الإلتتادر عتخ مجلتتة ▪

يخ والخاصتة اإلحإلتاءات التت  يتتم اإلعتال  عن تا رستميبا فت  بكت" ضربة كبيور  ل  تصواد الصويني

.بافقتإلاد الإلين ، موذحًا زن ا مبالغ في ا وب ا العديد مخ األخطاء

قتإلتاد تعن  زنف متخ الإلتع  تتبتث قفتاق اف" زوميكرو "ز ار المقال  لب ز  سرعة انتشار المتغير ▪

. لمر عيتة ل تاالإلين ؛ حي  يمكخ ز  يحدث الكثير ف  الفتترة بتيخ  صتدار نقطتة البيانتات والفتترة ا

، كتا  2022وتدشير زحدث األرقا  بش   افقتإلاد الإلين   لب زنف خالل   ري يناير وفبراير مخ عا 

حالتتة فتت  اليتتو ، مقارنتتة200فتت  الإلتتيخ زقتتل متتخ " 19-كوفيتتد"متوستتط حتتافت اإلصتتابة الجديتتدة بتتت 

. 2022زبريل 4 صابة تم اإلبالغ عن ا ف  13267بت 

محلمةاتجاهات

صوووادرات مصووور مووو  "والمعنتتتو  بتتتت،Al-Monitor)" )المونيتتتتور"يدشتتتير المقتتتال المنشتتتور بإلتتتحيفة ▪

ةتت الروسي،  لتب زنتف رغتم األزمتة "األوكرانيوة-اليط  تزوجج عا ودات عاليوة راوم الحور  الروسوية

متتخ % 75األوكرانيتتة وانعكاستتات ا الستتلبية علتتب التجتتارة العالميتتة، فقتتد نجحتت  مإلتتر فتت  تإلتتدير 

. نتا  ا مخ القطخ اذا الموسم

الم ، يوذح المقال ز  مإلر استفادت مخ ارتفاع زسعار الطاقة العالمية، وقلة  نتال القطخ العت▪

  ؛ ممتا رفتث الطلت  علتب القطتخ المإلتري، وقتد زست م ذلت  فتت األوكرانيتةنتيجتة األزمتة الروستية 

.زيادة عائدات الإلادرات الزراعية ف  مإلر، وبالتال  دعم اقتإلاداا القوم 

الحر  في أوكرانيا تدفع مصور إلوى "بعنوا ،Reuters)" )رويترز"يدشير المقال المنشور بإلحيفة ▪

كتفتاء  لب الج ود المإلرية لزيادة اإلنتال المحل  متخ القمتح للوصتول  لتب اف،"زياد  إنتاج اليمح

. تحديات عديدةبعد ز  زذاف  األزمة األوكرانية ،الغذائ احتيا ات األمخ الذات ؛ لت ميخ 

وب متخ ارتفاعًتا فت  واردات الحبت-زكبتر مشتترن للقمتح فت  العتالم-للمقال، فقد   دت مإلر طبقًا ▪

، رغتتتم اذتتتطراب اإلمتتتدادات والمتتتدفوعات فتتت  زعقتتتاب الغتتتزو الروستتت  2022روستتتيا فتتت  متتتارس 

.ألوكرانيا؛ مما دفث التجار  لب طل   حنات مخ مورديخ قخريخ
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خ رات دولمة

ت  يوو  المملكووة المتحوود  تتخووذ توودابير م ل نووة ل":يتنتتاول اتتذا العتتدد  تتالث خبتترات دوليتتة؛ األولتتب▪

حتدة لمستاعدة والت  تتناول التدابير الجديدة الت  اتخذت ا حكومة المملكة المت،"الت ليم الدولي 

باإلذتافة  لتب دعتم ". 19-كوفيتد"قطاع التعليم، و عادة بنائف بشكل زفضل ف  ظتل تفشت   ائحتة 

.الحكومة فستراتيجية التعليم الدولية ب دع تنمية الفرص العالمية

والتت  ،"سووق ال يوارات فوي نيجيريوا يجوذ  الكثيور مو  المزوتثمري "زما الخبرة الثانية، ف ت ▪

قتتتارات استعرذتت  األستتباب الرئيستتة التتتت  تزيتتد بشتتكل كبيتتتر متتخ عوائتتد متتتخ افستتتثمار فتت  الع

، واتو 2021خالل الربث الثتان  متخ عتا  % 3.85النيجيرية؛ حي  نما قطاع العقارات ف  البالد بنسبة 

.2014ما يمثل زعلب معدل نمو لف منذ عا  

اليابانيووة أ  تنيووذ ال ابووات والكوكووب ( Daisugi)هووج يمكوو  لتينيووة "وتتمثتتل الخبتترة الثالثتتة فتت  ▪

اليابانيتتة كطريقتتة بارعتتة لزراعتتة المزيتتد متتخ األخشتتاب (Daisugi)والتتت  وذتتح  تقنيتتة ،"بأكملوو  

باستخدا  مساحة زقل مخ األراذ  والحد مخ قطتث األ تجار، وذلت  للحفتاى علتب قتدرة الغابتات

.  علب التقاط الكربو  وتخزينف، وبالتال  تقليل اآل ار اإل مالية لالحتباس الحراري

مفاهمم تنموية

،(Golden Parachute)" المالوة الذهبيوة": ناقش الفري  البحثت  ل تذا العتدد مف توميخ؛ زول متا▪

تحواذ علتتب والتتت  تتكتتو  متتخ المزايتتا الجواريتتة التتت  تدعطتتب لكبتتار المتتديريخ التنفيتتذييخ  ذا تتتم افستت

ل  ركت م مخ قِبل  ركة زخرق، فمخ المعروع ز  عمليتات افستتحواذ قتد ينتته عن تا  ن تاء عمت

.بعا  المديريخ التنفيذييخ نتيجة افندمال

والتتت  تتناول تتا ،(Poison pills)" حبتتوب الستتمو "باستتم " المظتتالت الذابيتتة"وغالبًتتا متتا يدشتتار  لتتب ▪

ب تتذا " المظتتالت الذابيتتة"وقتتد سدتتمي  . الشتتركة لتثبتتيط محاولتتة افستتتيالء غيتتر المرغتتوب في تتا

لس، افسم؛ ألن ا ت دع  لب مساعدة الموظفيخ ف  مستتويات  داريتة معينتة علتب ال بتوط الست

. والوقوع علب زقدام م  ذا فقدوا وظائف م

شتير  لتب والتذي يد،Environmental Violence)" )اديكولووجيال نو  "زمتا المف تو  الثتان ، ف تو ▪

كثتتر  لحاحًتتا الضتترر المبا تتر التتذي يلحتت  بالبيبتتة متتخ قِبتتل البشتتر، باعتبتتار  افذتتطراب اف تمتتاع  األ

ية لعتتالم اليتتو ؛ حيتت  ي تتدد اآل  بتتانقراه اإلنستتا ، متتا يتطلتت  البتتدء فتت    تتراء  صتتالحات زساستت

.للحد منف

يجتتة الضتترر افستتتجابة العنيفتتة للعتتالم الطبيعتت  نتيشتتير  لتتب" العنتتـ البيبتت "ولمتتا كتتا  مإلتتطلح ▪

م الضتارة  تراء ستلوكيات العنـ التذي يمارستف البشتر ذتد بعضت م التبعا ف   البشري للبيبة، 

علتب نتاء  بقا   حيتافعتراع ب  َّ الضرر الذي يلح  بالبيبة او قضية بشترية؛يحتم ذرورة. البيبةب

.قيد الحياة معره للخطر،  لب  ان  بقاء األنواع األخرق والكوك 



"19-كوفيد"عصور 

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

.دول العالم  وأدت إلص الكثمر مو التحوالت في مختلف المجاالت



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

التللزال المخللا ر " 19لللل كوفمللد"رغللم رفللع  مللود 
 ائمة بجنو  إفريقما

أكثلللر ملللو تلثلللي": منلملللة الصلللحة العالمملللة"
"19-كوفمد"أصم وا بلاألفار ة

إ للل ق اتلللتراتمجمة عالمملللة ادارة المخلللا ر
"19-كوفمد" ويلة المد  لل

2022أبريل 10–( 12)العدد -الثالثللة السنة -ة للمقتطفات تنموي
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  وما تداعيات ذلك "19-كوفيد"لماذا أن ت جنو  إفريييا الييود المرتبطة بو

، زن تت   نتتوب  فريقيتتا معظتتم اإل تتراءات اإللزاميتتة التتت  وذتتعت ا للحتتد متتخ 2022فتت  زوائتتل زبريتتل ▪

ارية ومث ذل  ستبقب بعا اإل راءات ست. وانتقل   لب مرحلة انتقالية" 19-كوفيد"انتشار فيروس

ة يشمل ذلت  ارتتداء زقنعتة الو تف فت  األمتاكخ العامتة الداخليتة، والقيتود المفروذت. يومًا30لمدة 

( PCR" )لتفاعتتل البتتوليميراز المتسلستت"علتتب التجمعتتات، وكتتذل    بتتات تلقتت  التطعتتيم زو اختبتتار 

.  السلب  لم خاص المسافريخ

التتت  كانتت  تتتدعم مراقبتتة ( Harsha Somaroo" )ستتومارواار تتا "ومتتخ  انب تتا، صتترح  التتدكتورة ▪

لجائحتة ف  المركز افقتإلادي لجنوب  فريقيا، ب   البالد ا تتازت المستار غيتر المتوقتث ل" 19-كوفيد"

موا  ة ألكثر مخ عاميخ حتب اآل ؛ حي  وصل   لب نقطة تفاام حول فعالية اإل راءات الوقائية ل

.وتوافراا  لب تغيير قواعد اللعبة" 19-كوفيد"الفيروس، وقد زدق تطوير لقاحات 

اتتذا، وقتتد تتتم اتختتاذ قتترار رفتتث معظتتم القيتتود متتخ ختتالل حقيقتتة مفاداتتا ز  عتتدد حتتافت اإلصتتابات ▪

ذا  لتب ويدشتير ات. الشديدة والوفيات كان  منخفضة علب الرغم متخ ارتفتاع زعتداد الحتافت الجديتدة

.و ود مستويات عالية مخ الحماية للمواطنيخ ذد األعراه الشديدة والوفاة مخ الفيروس

التزال  ائمة بجنو  إفريقماالمخا ر“-19كوفمد" مود رفع رغم

َنلللو  "بعنلللوان ( the conversation" )كونفرزيشلللوذا "يشلللمر المقلللال الصلللادر علللو صلللحمفة 
إلص "لكو المخا ر ال تزال  ائمة" 19-كوفمد"إفريقما ترفع معلم القمود المفروضة للحد مو 

".19-وفمدك"ااَراءات االنتقالمة التي أعلنترا َنو  إفريقما لرفع القمود المفروضة للحد مو 
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ايتة انتقتال وتجدر اإل ارة  لب ز َّ خطتر تخفيتـ قواعتد اإلغتالق يتمثتل فت  ز َّ النتاس يربطون تا بن ▪

و  الفيتروس وانخفتتاه المختتاطر الإلتتحية المرتبطتة بتتف، وقتتد يتتإدي اتذا بتتدور   لتتب زن تتم ف ي تمتت

.كثيرًا ب دارة المخاطر الفردية لإلصابة بالفيروس وق ار  المحتملة

ابلتة اناك خطر قخر قد يتمثتل فت  احتماليتة ظ تور المزيتد متخ المتغيترات الجديتدة للفيتروس والق▪

ة بمختاطر وبالتتال  فت   نإلتائح الإلتحة العامتة ل تا دور حاستم فت  التوعيت. لالنتقال بشكل ستريث

.انتقال الفيروس والتداعيات المترتبة عليف

طتة  دير بالذكر، ز  اناك عددًا مخ العوامتل التت  ستستاعد األ تخاص علتب  دارة المختاطر المرتب▪

يتت ، وتشتتمل مواكبتتة  تتداول التطعتتيم، وافلتتتزا  بالتتتدابير الوقائيتتة ذات الإلتتلة؛ ح"19-كوفيتتد"بتتت 

ذتعفًا التذيخ ف يزال التواصل المستمر حول اذ  التدابير م مًا، ف ستيما بالنستبة للفبتات األكثتر

داختل بيبتات لو تدام عامًا، والذيخ يعتانو  متخ متره مإلتاح  ويضتطرو  50تزيد زعمارام علب 

.مزدحمة، باإلذافة  لب عمال الرعاية الإلحية الذيخ يو دو  ف  الخطوط األمامية

كي  أدارت جنو  إفريييا الجا حة منذ تفشيّ ا 

حالتة األزمتتة ( Cyril Ramaphosa" )رامتافوزاستيريل "، زعلتتخ رئتيس  نتوب  فريقيتتا 2020فت  متارس ▪

شت   تفشت  علتب حالتة عتد  اليقتيخ بردبا كا  اذا . الوطنية ف  البالد، والت  نته عن ا  غالقًا وطنيبا

العالميتتتتة، باإلذتتتتافة  لتتتتب  المختتتتاوع متتتتخ التتتتت  يرات المتوقعتتتتة علتتتتب صتتتتحة " 19-كوفيتتتتد" ائحتتتتة 

ريعة وكا  ال دع مخ ذل  او  طالق استتجابات ست. المواطنيخ ونظا  الرعاية الإلحية ف  البالد

.للت ا  اف تماع  وافقتإلادي والطب 

وفتت  اتتذا الإلتتدد، ستتمح  حالتتة األزمتتة للحكومتتة بوذتتث تتتدابير للإلتتحة العامتتة علتتب المستتتوق▪

لتتدعم كمتتا ستتمح  بالوصتتول  لتتب األمتتوال الضتترورية لتقتتديم ا. التتوطن  إلبطتتاء انتقتتال الفيتتروس

افة  لتتب و تتمل ذلتت  تعزيتتز قتتدرات الفتترق الطبيتتة والمستشتتفيات، باإلذتت. افقتإلتتادي األساستت 

.تقديم الدعم افقتإلادي للعمال والشركات خالل فترة اإلغالق

خ ممكنتة ستريعة لتم تكتاألزمة الوطنية باستجابة ف  السياق ذاتف، سمح اإلعال  المبكر عخ حالة ▪

وقتتد ستتاعد اتتذا فتت   بطتتاء افنتقتتال الستتريث . بمو تت  التشتتريعات المو تتودة فتت  ذلتت  الوقتت 

وازنتة كمتا زعطتب الحكومتة الوقت  لمحاولتة الم. للفيروس، ومنح النظا  الإلح  وقتًتا لالستتعداد

.بيخ المخاطر الإلحية والحفاى علب استقرار افقتإلاد

خبتراء؛ الو مل ذل  لجنة استشارية مخ . عالوة علب ذل ، زنش ت الحكومة مجلس قيادة وطنيبا▪

  إلدارة لرصد تطورات الجائحة بشكل سريث، وتقتديم المشتورة للحكومتة بشت   زفضتل األستالي

.  الفيروس

Sources: Somaroo, H. “South Africa has lifted most COVID-19 restrictions. But risks remain”. the conversation. April 6, 2022.



15

للةمقتطفللللللللللللللللات تنمويلللللللللللللل

في إفريييا" 19-كوفيد"تحليج جديد يكش  عدد ادصابات الحيييي بو

% 65ز َّ متا يإلتل  لتب ( World Health Organization" )منظمتة الإلتحة العالميتة"كشتـ تحليتل لتت▪

افنتشتار "دراسة منشورة عخ 151، وقا  التحليل بتجميث "19-كوفيد"مخ األفارقة زصيبوا بفيروس 

خ عدد األ خاص الذيخ  َبت   صابت م بمره معيخ ف  وقت  معتي-( seroprevalence" )المإلل 

.2021وديسمبر 2020ف   فريقيا بيخ يناير -ف  بلد معيخ، وذل  اعتمادًا علب علم األمإلال

بحلتتول ستتبتمبر % 65 لتتب 2020فتت  يونيتتو % 3ارتفتتث متتخ " 19-كوفيتتد"وو تتد التحليتتل ز  اإلصتتابة بتتت▪

" دلتتا"و( Beta" )بيتتا"كما زظ ر ز َّ اإلصابة بالفيروس ارتفث بشكل حاد بعد ظ ور متغيرات . 2021

(Delta .)

مترة 97دار باإلذافة  لب ذل ، كشـ التحليل ز  العدد الحقيق  للعدوق يمكخ ز  يكو  زعلب بمقت▪

اختل علتب نطتاق واستث د" افنتشار المإلل "اذا، ويتفاوت . مخ عدد الحافت المإكدة المبلغ عن ا

الريفيتة الدول اإلفريقية وعبراا ف تو زعلتب فت  المنتاط  الحضترية األكثتر كثافتة منتف فت  المنتاط 

كمتا . األقل كثافة سكانية، وزعلب ف  مناط   رق وغترب ووستط  فريقيتا مقارنتة بتاأل زاء األخترق

ح زعمتارام بتيخ زنف يتفاوت بيخ الفبات العمرية؛ حي  تقل نسبة اإلصابة بيخ األطفتال التذيخ تتتراو

.سنوات مقارنة بالبالغيخ9-صفر

"19-كوفمد"أكثر مو تلثي األفار ة أصم وا بل:"منلمة الصحة العالممة"

تحلمللل َديلد لمنلمللة "  بعنلوان (reliefweb" )ويلبريلمللف"يكشلف المقلال الصللادر علو بوابلة 
عو إصابة ملا يصلل إللص "19-كوفمد"الصحة العالممة يشمر إلص إصابة أكثر مو تلثي األفار ة بل

مللرة مللو 97وأن ااصللابات الحقمقمللة فللي القللارة كانللف أك للر بللل  "19-كوفمللد"مللو األفار للة بللل% 65
.الحاالت الم لغ عنرا
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في إفريييا ع  بيية دو  ال الم " 19-كوفيد"كي  تختل  ادصابة بو

يبوا بفيتروس يدشير التحليل الجديد للمنظمتة الإلتحة العالميتة  لتب ز َّ زكثتر متخ  لثت  األفارقتة زصت▪

التت  وو دت دراسات افنتشار المإلل  العالمية نقص كبيتر فت  رصتد عتدد افصتابات". 19-كوفيد"

متخ ستكا  العتالم زصتيبوا بتالفيروس بحلتول % 45.2تحدث ف   ميث زنحاء العتالم؛ حيت  يدقتدر ز  

ومتتث ذلتت ، متتخ الإلتتع  مقارنتتة األرقتتا  الخاصتتة ب فريقيتتا ب رقتتا  المنتتاط  األختترق؛ . 2021ستبتمبر 

.وذل  أل  العديد مخ الدراسات الت  ز ري  تغط  فترات زمنية مختلفة

اع عتدد ف  السياق ذاتف، نجد ز  القارة اإلفريقية تميز نفست ا عتخ المنتاط  األخترق متخ ختالل ارتفت▪

.مخ الحافت% 67الحافت الت  ف تظ ر علي ا زعراه؛ حي  ف تظ ر زي زعراه علب 

منظمتة "، المتدير اإلقليمت  لتت(Matshidiso Moeti" )ماتشيديستو متويت "ومخ  انبف، صترح التدكتور ▪

كتتتدة فتتت   فريقيتتتا بتتت   التحليتتتل التتذي ز رتتتتف المنظمتتتة  يدظ تتتر ز َّ الحتتتافت المإ" الإلتتحة العالميتتتة

. ارةالمبلغ عن تا حاليبتا ليست  ستوق  تزء بستيط متخ العتدد الفعلت  للعتدوق فت  القت" 19-كوفيد"لت

ويحدث اذا التنقص فت  رصتد الحتافت فت   ميتث زنحتاء العتالم، ولتيس متخ المستتغرب ز  تكتو 

.  الكثير مخ الحافت بدو  زعراهو د األرقا  كبيرة بشكل خاص ف   فريقيا؛ حي  ي

بتالغ اذا، وتوفر دراسات افنتشار المإلل  بيانتات عتخ العتدوق عديمتة األعتراه زو التت  لتم يتتم اإل▪

ركزت ف   فريقيتا عن ا بشكل كاعن، والت  قد تكو  فاتت ا افختبارات التشخيإلية الروتينية، والت 

".  19-كوفيد"علب المسافريخ واأل خاص الذيخ ي تو   لب المستشفيات ب عراه 

م مة ف   ميث زنحاء العتالم؛ حيت  يتتيح " 19-كوفيد"وف  اذا الإلدد، تظل اختبارات الكشـ عخ ▪

وزكتد . دةافختبار تتبث الفيتروس فت  الوقت  الفعلت  ومراقبتة تطتور  وتقيتيم ظ تور متغيترات  ديت

ة حتتتب يمكننتتا التتدول تكثيتتـ افختبتتارات وتتبتتث افتإلتتال والمراقبتتلكتتل ب نتتف ينبغتت  " متتويت "التتدكتور 

.  التغل  علب الفيروس

مليو  حالة  صتابة مإكتدة وزكثتر متخ11.5، كا  اناك 2022زبريل 6تجدر اإل ارة  لب زنف اعتبارًا مخ ▪

ابة ومتخ المحتمتل ز  تكتو  زعتداد اإلصت. زلـ حالة وفاة تم اإلبتالغ عن تا فت  القتارة اإلفريقيتة252

.2021الفعلية للفيروس قد زادت بشكل زكبر منذ سبتمبر 

مقارنتتة بتت  زاء زختترق متتخ " 19-كوفيتتد"ختامًتتا، يو تتد فتت   فريقيتتا زعتتراه زكثتتر اعتتتدالًا متتخ اإلصتتابة بتتت▪

رة؛ العالم؛ وذل  نظرًا أل  اناك عددًا زقل نسبيبا متخ األ تخاص التذيخ يعتانو  متخ زمتراه خطيت

ت واألمتراه المزمنتة األخترق المرتبطتة بحتافت ووفيتاالتد ، وارتفتاع ذتغط الستكري، مثل مره 

.زكثر خطورة، كما ز َّ تزايد عدد الشباب ف   فريقيا يدعد عامل حماية زيضًا

Sources: reliefweb. “Over two-thirds of Africans exposed to virus which causes COVID-19: WHO study ". April 7, 2022 .
https://bit.ly/3E9scco.



17

للةمقتطفللللللللللللللللات تنمويلللللللللللللل

"19-كوفيد"تحال  بي  عدد م  المنامات الدولية لمواج ة 

تحتتالـ ابتكتتارات "، بالشتتراكة متتث (International Monetary Fund" )صتتندوق النقتتد التتدول "زصتدر ▪

، وصتتتندوق تمويتتتل (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations" )الت اتتت  الوبتتتائ 

استتراتيجية "، ورقة عمتل بعنتوا  (Wellcome" )ويلكم"األبحاث وتحسيخ صحة اإلنسا  والحيوا  

لتوحيد استجابة  املة ومتكاملة للجائحتة متخ،"19-كوفيد"عالمية إلدارة المخاطر طويلة األ ل لت 

مثتتل وتإكتتد تلتت  المنظمتتات المعنيتتة ز َّ القضتتاء علتتب الجائحتتة ف يتتزال ي. قِبتتل المجتمتتث التتدول 

.زولوية اقتإلادية وصحية وزخالقية ملحة للعالم

وسيشت د العتالم العديتد . ستيظل مو تودًا علتب المتدق الطويتل"19-كوفيتد"ومخ الواذتح اآل  ز  ▪

الم متتخ الستتيناريواات المحتملتتة، وبتتالنظر  لتتب المتتوارد المحتتدودة التتت  تمتلك تتا التتدول، فتت   العتت

.بحا ة  لب استراتيجية  ديدة للتإلدي للفيروس

والتت  تشتمل اللقاحتات " 19-كوفيد"اتإلالًا، تحتال الدول  لب مجموعة زدوات زكثر  مولًا لمكافحة ▪

فضتتل وافختبتتارات والعال تتات، باإلذتتافة  لتتب تعزيتتز مرونتتة التتنظم الإلتتحية حتتتب تكتتو  فتت  وذتتث ز

.واألمراه الفتاكة األخرق بطريقة مستدامة وعلب نحو فعَّال"19-كوفيد"لموا  ة كل  مخ 

"19-كوفمد"للإ  ق اتتراتمجمة عالممة ادارة المخا ر  ويلة المد  

  بعنلوان (International monetary fund" )صلندوق النقلد اللدولي"تللط المقلال الصلادر علو 
"19-ملدصندوق النقد الدولي ي طلق اتتراتمجمة َديلدة ادارة المخلا ر  ويللة األَلل للل كوف"

  "19-كوفمللد"الرللوء علللص أهممللة التعللاون الللدولي لتحقمللق تعللافي  ويللل األمللد ومسللتدا  مللو 
.واالتتعداد للترديدات الوبائمة في المستق ل
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كي  يتيازع األم  الصحي مع األم  ا  تصادي 

ميتتتة فمتتتإخرًا تتتتم تقتتتدير الخستتتائر التراك. تحقيتتت  األمتتتخ الإلتتتح  يتتتنعكس علتتتب األمتتتخ افقتإلتتتادي▪

وبالتتتتال  ينبغتتت  . تريليتتتو  دوفر زمريكتتت 13.8لتإلتتتل  لتتتب " 19-كوفيتتتد"النا متتتة عتتتخ تفشتتت   ائحتتتة 

.  العالم للمجتمث الدول  ز َّ يدرك ز  تمويلف لموببة يتإلدق للمخاطر المإ رة علب افقتإلاد

. حيةوف  اذا الإلدد، اناك دعتوات  لتقتديم تمويتل  ذتاف  لمكافحتة األوببتة وتعزيتز التنظم الإلت▪

مليارات دوفر زمريكت  10مليار دوفر زمريك  اذا العا ، و15وسيتطل  اذا منحًا تبلغ قيمت ا نحو 

تكو  وفبتتد متتخ  دراك ز  تكلفتتة التقتتاعس بالنستتبة لتتدول العتتالم  ميعًتتا ستت. ستتنويبا بعتتد ذلتت 

.لذا فبد مخ العمل معًا اآل . بااظة للغاية

لقتادة فريت  عمتل ا" نبًا  لب  ن  متث الشتركاء فت  " صندوق النقد الدول "عالوة علب ذل ، يعمل ▪

البنتت  "و" صتتندوق النقتتد التتدول "مبتتادرة مشتتتركة متتخ -" 19-كوفيتتد"متعتتددي األطتتراع المعنتت  بتتت

ات لتستتريث الوصتتول  لتتب لقاحتت" منظمتتة التجتتارة العالميتتة"و" منظمتتة الإلتتحة العالميتتة"و" التتدول 

متتخ ختتالل افستتتفادة متتخ الحلتتول الماليتتة والتجاريتتة المتعتتددة " 19-كوفيتتد"وعال تتات واختبتتارات 

-( ACT Accelerator" )19تتتكوفيتد"باإلذافة  لب العمل علب تستريث الوصتول  لتب زدوات -األطراع

 ا وذل  لمساعدة الدول علب موا  ة التحتديات التت  تفرذت-مبادرة مخ دول مجموعة العشريخ

.الجائحة،  وتلبية احتيا ات ا التمويلية

متتخ نتتواحن عديتتدة براعتتة القتتدرات البشتترية عنتتدما يتتتم تو يتتف الطاقتتات " 19-كوفيتتد"اتتذا، وقتتد زظ تتر ▪

كمتتا ستتلط الضتتوء بشتتكل م ستتاوي علتتب الفشتتل العتتالم  فتت . والمتتوارد لمحاربتتة عتتدو مشتتترك

.العمل متعدد األطراع لضما  المساواة ف  الحإلول علب اللقاحات

 تتتا وتجتتتدر اإل تتتارة  لتتتب ز َّ اللقاحتتتات ستتتتظل األداة الرئيستتتة التتتت  يمكتتتخ للمجتمعتتتات متتتخ خالل▪

ف   واحدة مخ زقوق اآلليات ذتد مختاطر األوببتة وستتكو . موا  ة ت ديدات األمراه المعدية

ألوببتتة ولكتتخ  ذا زراد العتتالم  طتتالق  مكاناتتتف حقًتتا فتت  منتتث ا. ذتترورية ألي استتتجابة فتت  المستتتقبل

البحتت  ختالل المستتقبل، ينبغت  ز  يزيتد كتذل  متخ افستتثمارات فت  زنظمتة المراقبتة العالميتة، و

.والتطوير، والتإلنيث، واألنظمة الإلحية

. لستتلمختامًتتا،  تت د العتتالم تقتتدمًا علميبتتا ربمتتا كتتا  األمتتر سيستتتغرق عقتتودًا لتحقيقتتف فتت  وقتت  ا▪

ديتدات فاآل ، زكثر مخ زي وق  مضب، يمتل  العالم األدوات الالزمة لبناء نظا  يمكنف موا  ة ت 

-كوفيتد"وستكو  المرحلتة التاليتة متخ المعركتة ذتد .الفيروسات المستقبلية بشكل زكثر فاعلية

استتتجابة لتذل  ينبغت  ز  ينتقتتل العتالم  لتب. مختلفتة، نظترًا أل  الفيتتروس يستتمر فت  التطتتور" 19

فيتروس "ومعالجة األوببتة الستابقة مثتل ،"19-كوفيد"لتزكثر استدامة تدرك الروابط بيخ افستجابة 

.بلية، وافستعداد للت ديدات الوبائية المستق"المالريا"و" السل"و" نقص المناعة البشرية

Source: International monetary fund. “New IMF Staff Paper Strategy to Manage the Long-Term Risks of COVID-19”. April 5, 2022. 
https://bit.ly/3JF9SJa
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

وير كمللف يمكللو تحقمللق التطلل: تلل و أولويللات
المرني داخل الماتسات؟

ي ارتفاعات ك ملرة فلي أتلعار الءلذاء فل: الفاو
2022مارس 

يوَللللل  ضلللللربة ك ملللللرة ل  تصلللللاد أوممكلللللرون
كمف يتم تت ع اآلفاق؟: الصمني

2022أبريل 10–( 12)العدد -الثالثللة السنة -ة للمقتطفات تنموي
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التطوير الم ني ضرور  ر يزة في ال مج

توا تتف يدعتتد التطتتوير الم نتت  ز نتتاء العمتتل اتتو الحتتل المثتتال  تقريبًتتا للعديتتد متتخ المشتتكالت التتت ▪

2022لعتا   (LinkedIn)"لينكتد   "الشركات اليو ، فطبقًا لتقرير اتجااات المواا  العالميتة علتب 

ة، ووفقًتا ف   الموظفيخ يعتقدو  ز  التطوير الم ن  او الطريقة األولتب لتحستيخ  قافتة الشترك

The Execu))لتقريتتر صتتادر عتتخ  | Search Group، متتخ الم نيتتيخ  لتتب زن تتم ستتيغيرو  % 86ز تتار

.وظائف م  ذا عرذ  علي م  ركة  ديدة المزيد مخ الفرص للتطوير الم ن 

ز  المتوظفيخ التذيخ يحإلتلو  علتب  (Better Buys)"بيتتر بتويز"وو د استطالع حدي  ز رتف  تركة ▪

% 34ولدي م نسبة احتفتاى بالوظيفتة زعلتب بنستبة % 15فرص التطوير الم ن  زكثر تفاعلًا بنسبة 

:ز  (Deloitte)كذل  توذح اإلحإلاءات الناتجة عخ  ركة . مخ زولب  الذيخ ف يحإللو  علي ا

وعمليتتات المنظمتتات التتت  تتمتتتث بثقافتتة تعليميتتة قويتتة تزيتتد احتماليتتة قيام تتا بتطتتوير منتجتتات▪

زول متتتخ يستتتوق % 56، ومتتتخ المتتتر ح ز  تكتتتو  %52، وزكثتتتر  نتا يتتتة بنستتتبة %92 ديتتتدة بنستتتبة 

كمتا ز  معتدفت مشتاركت م واستتبقائ م زعلتب. زكثر ربحية مخ زقران ا% 17منتجات ا وخدمات ا، و

%.50-30بنسبة 

ات؟كمف يمكو تحقمق التطوير المرني داخل الماتس: ت و أولويات

بعنللوان(  Harvard Business Review" )هارفللارد بمللزنس ريفمللو"تنللاول المقللال الصللادر عللو 
و أهممللة التطللوير المرنللي فللي أمللاك " للرق لتعزيللز االتللت قاء مللو خلل ل التطللوير المرنللي3"

.العمل  موضًحا باألمثلة اآللمات التي يمكو مو خ لرا تحقمق هذا التطوير
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أولويات الت لم والتطوير في المؤسزة 

قيت  ذلت ، تدشير اإلحإلاءات السابقة  لتب ذترورة  عطتاء األولويتة للتتعلم والتطتوير الم نت ، ولتح▪

: الث طرق لتحديد زولويات التعلم والتطوير ف  المإسسة، وا اناك 

، ومثتال يجت   تاحتة التطتوير الم نت  مبكترًا ختالل عمليتة  عتداد المتوظفيخ الجتدد: الت ليم المبكر▪

ففتتت  اليتتتو  األول متتتخ افنضتتتما  ( (Truckstop.com" تتتتروك ستتتتوب"علتتتب ذلتتت   تتتركة الشتتتحخ 

وفتت . للشتتركة، ينختترط موظفتتو الشتتركة الجتتدد فتت  مناقشتتات حتتول الشتتركة وم مت تتا ورحلت تتا

علتب اليو  التال ، يحإلل القادمو  الجدد علتب يتو  كامتل ومستاحة وزدوات فكتشتاع زنفست م، و

علتتب متدار اليتو ، ينختترط الموظفتو  زيضًتتا فت  تجتتارب تفاعليتة متخ ختتالل غترع افستتتراحة القائمتة

.األنشطة، والمناقشات المدروسة وخطة عمل حول ما يج  فعلف بما تعلمو 

و  معًتا يستمر الموظـ ف  استخدا  تجربة اإلعداد اذ  فت  تفاعالتتف اليوميتة متث متدير ، ويجيبت▪

  ، ممتا يتتيح افتإلتال الشخإلت"كيـ يج  ز  نعمل معًتا؟"و " ما الذي يحفزك؟: "عخ اذ  األسبلة

م فرصًتتتتا للمتتتتوظفيخ للتتتتتعلم؛ حيتتتت  يتتتتت،"لينكتتتتد   "ولتستتتت يل ذلتتتت ، يتتتتوفر موقتتتتث . علتتتتب الفتتتتور

كتل وفت ". زنفست م والشتركة والعتالم"واحتد  ت ريبا للمتوظفيخ للتركيتز علتب  (InDay)تخإلتيص

 تت ر موذتتوع، والموظفتتو  متتدعوو  للمشتتاركة بتت ي طريقتتة تناستتب م، متتخ ختتالل العديتتد متتخ 

.األنشطة المجدولة زو بمفردام

ال تستتاعد الطقتتوس المتتوظفيخ علتتب الشتتعور بافنتمتتاء وافتإلتت: ج ووج الووت لم موو  الطيووو ▪

"زودمتت " تتركة التتتعلم عبتتر اإلنترنتت  ذلتت  ومثتتال . األداءمستتتوق بال تتدع؛ ممتتا يتتإدي  لتتب رفتتث 

((Udemy، زستقط كتل  ت ء وتعلتم"والت  تتبث طقوسًا تسمب"(Drop Everything and Learn) 

مستتاءً، بتتترك  ميتتث متتا 3:00فتت  الستتاعة األربعتتاء متتخ خاللتتف يقتتو  الموظفتتو  كتتل  تت ر، يتتو  

.ف  زي   ء يريدو  تعلمف زو معرفتف-يفعلونف وي خذو  فإللًا دراسيبا عبر اإلنترن  

األمتر علتب يدعد التتدري  متخ زكثتر مزايتا المتوظفيخ المطلوبتة، وف يجت  ز  يقتإلتر: توفير التدريب▪

،Betterment)" )بيتتتر مينتت " تتركة ذلتت  المتتديريخ ومتتخ الضتتروري ز  يشتتمل المتتوظفيخ، ومثتتال 

ات؛ حيتت  واتت   تتركة برمجيتتات استتتثمارية، تتتوفر تتتدريبًا فرديبتتا للمتتوظفيخ علتتب  ميتتث المستتتوي

الث يحإلل المديرو  وما فوق علب س   لسات ستنويبا، ويحإلتل زي  تخص دو  المتدير علتب  ت

.   لسات سنويبا

، فثقافتتة زخيتترًا، يتتتيح التتتدري  لم تتخاص نقتتل تطتتورام الشخإلتت  والم نتت   لتتب المستتتوق التتتال ▪

  تعتبتر التدري  ا  الممارسة األكثر ارتباطًتا بت داء األعمتال، ومشتاركة المتوظفيخ، والشتركات التت

.  مرات زكثر علب التطوير اإلداري مخ زقران ا3 لب 1.5تنف  "مإسسات قيادية عالية الت  ير 

Sources: Keswin . K. “3 Ways to Boost Retention Through Professional Development”. Harvard Business Review. Apr 5, 2022. 
https://bit.ly/3DHUeeY
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مؤشر الفاو ألس ار ال ذاال يزجج  ف   كبير  : 2022في مار  

2022س ، فقد سجل  زسعار السلث الغذائية العالمية قفزة كبيترة فت  متار"الفاو"طبقًا لمنظمة ▪

نتشتار لتإلل  لب زعلب مستويات ا علب اإلطتالق؛ حيت  زدت الحترب فت  منطقتة البحتر األستود  لتب ا

.الإلدمات عبر زسواق الحبوب األساسية والزيوت النباتية

، بزيتادة 2022نقطتة فت  متارس 159.3ف  اتذا الستياق بلتغ متوستط مإ تر الفتاو ألستعار الغتذاء ▪

اتذا ويتتبتث . 1990عخ فبراير حينما وصل بالفعل  لب زعلب مستوق لف منذ  نشتائف فت  عتا  % 12.6

كل المإ تتر التغيتترات الشتت رية فتت  األستتعار الدوليتتة لستتلة متتخ الستتلث الغذائيتتة المتداولتتة بشتت

.2021مما كا  عليف ف  مارس % 33.6 ائث، وكا  زحدث مستوق لف مرتفعًا بنسبة 

مقارنتة بشت ر فبرايتر متخ 2022فت  متارس % 17.1كا  مإ ر الفاو ألسعار الحبوب مرتفعًا بنستبة ▪

حتد كبيتر العا  ذاتف، مدفوعًا بافرتفاع الكبير ف  زسعار القمح و ميث زسعار الحبوب الخشتنة  لتب

متتخ % 20و% 30روستيا وزوكرانيتتا مجتمعتتيخ علتتب نحتتو استتتحوذت نتيجتة للحتترب فتت  زوكرانيتتا؛ حيتت  

.صادرات القمح والذرة العالمية، علب التوال ، خالل السنوات الثالث الماذية

2022ارتفاعات ك مرة في أتعار الءذاء في مارس : الفاو

ماشللر "بعنللوان " الفللاو"تنللاول المقللال الصللادر عللو منلمللة األغذيللة والزراعللة ل مللم المتحللدة 
لملة الزيلادات الك ملرة فلي األتلعار الدو" الفاو ألتعار الءلذاء يسلجل  فلزة ك ملرة فلي ملارس

.للقم  والذرة والزيوت الن اتمة  والتي نجمف عو األزمة الروتمة ل األوكرانمة
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، وتفاقمتت  2022ختتالل متتارس % 19.7فتت  اتتذا الستتياق، ارتفعتت  زستتعار القمتتح العالميتتة بنستتبة ▪

ف، وفتت  الوقتت  نفستت. بستتب  المختتاوع متتخ ظتتروع المحاصتتيل فتت  الوفيتتات المتحتتدة األمريكيتتة

علتب زستاس  ت ري، مستجلة مستتوق قياستيبا مرتفعًتا % 19.1سجل  زسعار التذرة زيتادة بنستبة 

.  لب  ان  زسعار الشعير والذرة الرفيعة

وقتتد حتتدث تغيتتر طفيتتـ فتت  قيمتتة مإ تتر زستتعار األرز وفقًتتا لمنظمتتة األغذيتتة والزراعتتة فتت   تت ر ▪

. 2021متخ مستتوااا فت  عتا  % 10وبالتتال  ف تتزال زقتل بنستبة مقارنة بشت ر فبرايتر، 2022مارس 

بارتفتاع زستعار متدفوعًا ، %23.2ومخ  ان  قخر، ارتفث مإ ر الفتاو ألستعار الزيتوت النباتيتة بنستبة 

.  زي  بذور عباد الشمس، والت  تعد زوكرانيا المإلدر الرئيس ل ا ف  العالم

بتتذور كمتتا ارتفعتت  زستتعار زيتت  النخيتتل وفتتول الإلتتويا بشتتكل ملحتتوى؛ نتيجتتة فرتفتتاع زستتعار زيتت ▪

خ عبتاد الشتمس وارتفتاع زستعار التنفط الختا ، متث زيتادة زستعار زيت  الإلتويا بستب  المختاوع مت

.انخفاه الإلادرات مخ زمريكا الجنوبية

، عاكسًتا افرتفاعتات األخيترة 2022عتخ فبرايتر % 6.7زيضًا ارتفث مإ ر الفاو ألستعار الستكر بنستبة ▪

وارتفتتث مإ تتر الفتتاو . 2021ممتتا كتتا  عليتتف فتت  متتارس % 20ليإلتتل  لتتب مستتتوق زعلتتب بتت كثر متتخ 

ليإلل  لب زعلتب مستتوق لتف علتب اإلطتالق، متدفوعاً 2022ف  مارس % 4.8ألسعار اللحو  بنسبة 

متا تعتززت ك. بارتفاع زستعار لحتو  الخنتازير المرتبطتة بتنقص الخنتازير المذبوحتة فت  زوروبتا الغربيتة

األستتعار الدوليتتتة للتتتدوا خ بتتتالتزامخ متتتث انخفتتتاه اإلمتتدادات متتتخ التتتدول المإلتتتدرة الرائتتتدة بعتتتد 

. نفلونزا الطيور

ممتا % 23.6، وكتا  زعلتب بنستبة %2.6اذا وقد ارتفث مإ ر الفاو ألستعار منتجتات األلبتا  بنستبة ▪

ة ، حي  ارتفع  زسعار الزبدة ومنتجتات الحليت  بشتكل حتاد وستط زيتاد2021كا  عليف ف  مارس 

.يويةف  الطل  علب الواردات للتسليم علب المدق القإلير والطويل، خاصة مخ األسواق اآلس

Sources: Food and Agriculture Organization of the United Nations ,“FAO Food Price Index posts significant leap in March”,. Apr 8, 
2022. https://bit.ly/3rD08t9

ماشر أتعار الءذاء بالقممة االتممة والحقمقمة

الحقيق  افسمب
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المؤشرات التيليدية في تتبُّع ا  تصاد الصيني

، بستتترعة كبيتتترة فتتت  الإلتتتيخ، األمتتتر التتتذي يزيتتتد متتتخ صتتتعوبة احتوائتتتف" زوميكتتترو "ينتشتتتر متغيتتتر ▪

جائحتة، زساءت لسمعة المدينة ف  التعامل مث ال-علب سبيل المثال -فاإلصابات ف   نغ اي 

.وز برت الحكومة علب فره  غالق متدرل

  يحتتدث تعنتت  ستترعة المتغيتتر زيضًتتا زنتتف متتخ الإلتتع  تتبتتث قفتتاق افقتإلتتاد الإلتتين ؛ حيتت  يمكتتخ ز▪

قتتا  بشتت   وتدشتتير زحتتدث األر. الكثيتتر فتت  الفتتترة بتتيخ  صتتدار نقطتتة البيانتتات والفتتترة المر عيتتة ل تتا

، كتا  متوستط حتافت اإلصتابة 2022افقتإلاد الإلين   لتب زنتف ختالل  ت ري ينتاير وفبرايتر متخ عتا  

 صتابة تتم اإلبتالغ 13267حالتة فت  اليتو ، مقارنتة بتت 200فت  الإلتيخ زقتل متخ " 19-كوفيتد"الجديدة بتت 

. 2022زبريل 4عن ا ف  

خ  لتب مإ ترات ولتتبث افقتإلاد الإلين  ومحاولة معرفة قفاقف المستقبلية، يتجف بعا المحللي▪

واتتو محتترك بحتت   تتائث وزداة رستتم ختترائط، حيتت  تدشتتير ،Baidu)" )بايتتدو"مثتتل، مإ تتر " تقليديتتة"

زبريتل، كتا  3حتتب األيا  الستبعة اإلحإلاءات  لب زنف بناءً علب تتبث حركة ال واتـ الذكية، علب مدار 

%.48اذا المإ ر زقل مخ مستوا  قبل عا  ب كثر مخ 

 ُّع اآلفاق؟كمف يتم تت: أوممكرون يوَ  ضربة ك مرة ل  تصاد الصمني

أوممكرون يوَ  "بعنوان ( The Economist" )إيكونومسفذا "يتناول المقال الصادر عو مجلة 
ا فلي ب"ضربة ك مرة ل  تصاد الصمني كلمو والخاصلة ااحصاءات التي يتم ااع ن عنرلا رتلمم 

.أنرا م الغ فمرا وبرا العديد مو األخطاءموضًحا باال تصاد الصمني 
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  معرفتتتة وقيتتتاس الإلتتتخواتتتو األنستتت  لتتبتتتث الحركتتتة بتتتيخ المتتتد ، " بايتتتدو"بينمتتتا يدعتتتدُّ مإ تتتر ▪

استتخد  مإ ترات زخترق، مثتل رحتالت المتترو، وفت  اتذا الإلتدد، ، كمتا يتتم والضجيه داختل المتد 

متد  صتينية كبيترة زقتل 8األسبوع المنت   ف  الثان  مخ زبريل، كا  عدد رحالت المترو ف  وخالل 

وفتت   تتنغ اي المغلقتتة، حيتت  تتتم  غتتالق العديتتد متتخ. تقريبًتتا متتخ مستتتوا  قبتتل عتتا % 34بنستتبة 

، واتو انخفتاه زستوز ممتا عانت  منتف %93عدد الرحالت بنحو وانخفا خطوط مترو األنفاق اآل ، 

. 2020المدينة ف  زوائل عا  

ل متتتخ  انتتت  قختتتر، فالمإ تتترا  اللتتتذا  يدثيتتترا  القلتتت  بشتتت   افقتإلتتتاد الإلتتتين  امتتتا ستتتعاة النقتتت▪

ستتريث والشتتاحنات؛ ففتت  األستتبوع المنت تت  فتت  األول متتخ زبريتتل، كتتا  مإ تتر عمليتتات التستتليم ال

. تقريبًتتا متتخ مستتتوا  فتت  نقطتتة مما لتتة العتتا  الماذتت % 27لشتتركات البريتتد الستتريث زقتتل بنستتبة 

، األمر التذي يدشتير  لتب ز  %12.8وخالل الفترة نفس ا، زظ ر مإ ر الشحخ البري انخفاذًا بنسبة 

.ف  ن اية العا  الماذ % 7الترا ث كا  صارخًا؛ نظرًا أل  اذا المإ ر كا  يرتفث ب كثر مخ 

المؤشرات اير التيليدية هج األفضج

يخ؛ بستتب  يتترق المقتتال ز  المإ تترات غيتتر التقليديتتة لتتبتتث افقتإلتتاد الإلتتين  زكثتتر قيمتتة فتت  الإلتت▪

لتب ستبيل الشكوك حول البيانات الرسمية، مدشتيرًا  لتب ز  األرقتا  القويتة لشت ري ينتاير وفبرايتر، ع

تتتة، مثتتل المثتتال، ليستت  قديمتتة فقتتط ولكن تتا غريبتتة؛ حيتت  توذتتح ز  افستتتثمار فتت  األصتتول الثاب

بالقيمتة افستمية، مقارنتة بالعتا  % 12.2بنسبة ونما البنية التحتية ومراف  التإلنيث والممتلكات، 

. الساب ، لكخ مخ الإلع  تالف  ذل  افنخفاه مزدول الرقم ف   نتال الإلل  واألسمن

، علتب 2020زوذح المقال زيضًا ز  المإ رات عالية التردد ف  الإليخ ز بت  قيمت ا فت  ربيتث عتا  ▪

ايتتتة كتتتانوا فتتت  البدفتتت   المتنببتتتيخ التتترغم متتتخ ز  الجميتتتث كتتتانوا يعلمتتتو  ز  افقتإلتتتاد ستتتيعان ، 

فعتل فلتم يعترع زحتد بالضتبط كيتـ ستيكو  رد. خجوليخ ف  خفا توقعات النمو الخاصة ب تم

. افقتإلاد، زو ما الذي سيكو  المكت  الوطن  لإلحإلاء مستعدًا لإلبالغ عنف

  الن ايتة ز ار المقال كذل   لتب زنتف متث تتراكم األدلتة متخ البيانتات عاليتة التتردد، كتا  المتنببتو  فت▪

، وف  الواقتث، فقتد انكمتش النتاته 2020 جعانًا بما يكف  للتنبإ بنمو سلب  للربث األول مخ عا  

.، وفقًا لمرقا  الرسمية%6.8المحل  اإل مال  بنسبة 

ختامًتتتا، يدشتتتير بعتتتا المحللتتتتيخ فتتت  اتتتذا الستتتياق،  لتتتتب ز  اإلحإلتتتاءات والمإ تتترات التتتت  يتتتتتم▪

ا كبيترًا لنمتو فافنخفاه األسبوع  الكبير فت  الشتحخ البتري ف يعنت   تيبًدقيقة؛ استخدام ا غير 

مإ ترًا، تبتدز متخ 20ف  اذا السياق، سلّط المقتال الضتوء علتب . الناته المحل  اإل مال  الفإلل 

مانيتة متخ  نتال اإلسفل   لب مبيعات تذاكر السينما، وز ار المحللو   لب زنف  ذا كان  ستبعة زو  

متال  كل عشرة مإ رات تزداد ستوءًا، فيمكننتا ز  نكتو  علتب  قتة متخ ز  نمتو النتاته المحلت  اإل 

".يزداد سوءًا

Source: The economist ,“Omicron is dealing a big blow to China’s economy.”. Apr 4, 2022. https://econ.st/3JbnnQH
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اتجاهات محلية
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القطو تسجل عائدات مرتفعة 

ارتفاع واردات مصر مو القمل  الروتلي رغلم 
الءزو الروتي ألوكرانما

2022أبريل 10–( 12)العدد -الثالثللة السنة -ة للمقتطفات تنموي
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اليط  المصري لم يتأثر بال ملية ال زكرية الروسية

ر فت  رغم الحرب الروستية علتب زوكرانيتا وانعكاستات ا الستلبية علتب التجتارة العالميتة، نجحت  مإلت▪

. مخ  نتا  ا اذا الموستم% 75، زي ما يإلل  لب 2022زلـ طخ مخ القطخ بن اية فبراير 50تإلدير 

مليتتتتار  نيتتتتف 1.3، بزيتتتتادة (مليتتتتو  دوفر زمريكتتتت 274)مليتتتتارات  نيتتتتف 5وبلغتتتت  قيمتتتتة الإلتتتتادرات 

متةعخ الفتترة نفست ا متخ العتا  الماذت ، والتت   ت دت صتادرات بقي( مليو  دوفر زمريك 71.2)

ارات ال يبتتة العامتتة للتحكتتيم واختبتت"، وفقًتتا لبيانتتات (ماليتتيخ دوفر زمريكتت 203)مليتتارات  نيتتف 3.7

(.Cotton Arbitration and Testing General Organization" )القطخ

الغتزو وقد استفادت مإلر مخ ارتفاع زسعار الطاقة العالمية، وقلة  نتال القطتخ العتالم ، نتيجتة▪

ممتتا رفتتث الطلتت  علتتب القطتتخ المإلتتري، وقتتد زستت م ذلتت  فتت  زيتتادة عائتتدات ألوكرانيتتا؛ الروستت  

زي الج تاز المركتت"ومتتخ  انبتف، زفتاد . الإلتادرات الزراعيتة فت  مإلتر، وبالتتتال  دعتم اقتإلتاداا القتوم 

ستتتجل  حتتتتب 2022-2021ز َّ عقتتتود تإلتتتدير األقطتتا  المإلتتترية لعتتتا  " للتعببتتة العامتتتة واإلحإلتتتاء

طنًتا، لتإلتل قيمتة عقتود التإلتدير منتذ بدايتة موستم 2918النإلـ األول مخ مارس المدنإلر  نحتو 

.مليو  قنطار1.054طخ زي ما يعادل زلـ 52.7التإلدير نحو 

صادرات مصر مو القطو تسجل عائدات مرتفعة.. رغم األزمة األوكرانمة

صادرات مصر م  اليطو  "، والمعنو  بت(Al-Monitor" )المونيتور"ز ار المقال المنشور بإلحيفة 
ا  لتتب زنتتف رغتتم الغتتزو الروستت  ألوكرانيتت، "األوكرانيووة-تزووجج عا وودات عاليووة راووم الحوور  الروسووية

متخ  نتا  تا متخ القطتخ % 75وانعكاساتف السلبية علب التجتارة العالميتة، نجحت  مإلتر فت  تإلتدير 
.اذا الموسم
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، متث كتو  الإلتيخ وال نتد زكبتر (مليتو  دوفر زمريكت 285)مليتارات  نيتف 5.2وبلغ  قيمة العقتود ▪

ة الج تتاز المركتتزي للتعببتتة العامتت"مستتتوردي القطتتخ المإلتتري فتت  األستتواق العالميتتة، بحستت  

".واإلحإلاء

، ز َّ مإلتر تتول  2021، ف  بيا  لف ف  ديسمبر "المركز اإلعالم  لمجلس الوزراء"ومخ  انبف، زوذح ▪

؛ ممتا زامية كبيرة لتطوير قطاع غتزل ونسته القطتخ المإلتري للمنافستة فت  األستواق العالميتة

.يس م ف  دعم افقتإلاد القوم  المإلري، وتلبية افحتيا ات المحلية، وزيادة الإلادرات

وتتتتتنعكس   تتتتود مإلتتتتر فتتتت  المستتتتاع  المستتتتتمرة إلنشتتتتاء كيانتتتتات متكاملتتتتة ل تتتتذ  الإلتتتتناعة ▪

له افستتتراتيجية، ومضتتاعفة الطاقتتة اإلنتا يتتة، متتخ ختتالل  عتتادة ايكلتتة الشتتركات، وتطتتوير محتتا

.  القطخ

زياد  عا دات اليط  المصري يُوعد باست اد  ال صر الذهبي لمصر 

، بت  َّ "المركتز المإلتري للدراستات افقتإلتادية واف تماعيتة"، رئتيس "عتادل عتامر"ومخ  انبف، صترَّح ▪

قتوة زيادة عائدات تإلدير القطخ المإلري خالل العا  الماذ  زمر واعد ومشجث للدولة للمض  ب

ل عتا ؛ ف  تطوير اذا المنته، وتحقيت  طفترة فت  األستواق العالميتة، وتحقيت   يترادات قياستية كت

.لدعم افقتإلاد القوم ، واستعادة العإلر الذاب  لمإلر ف  اذا المجال

متر اذا، وقد تم التعاقد علب  زء مخ صادرات القطخ قبل اندفع الحترب الروستية علتب زوكرانيتا، األ▪

التتتذي لتتتم يتتتإ ر علتتتب الطلتتت  علتتتب المنتتتته المإلتتتري، ويعكتتتس متتتدق الثقتتتة العالميتتتة فتتت  القطتتتخ 

.المإلري، و ودتف العالية، وقدرتف علب تعويا النقص ف  السوق العالمية

، نقيت  الفالحتيخ، عتخ تفا لتف بارتفتاع عائتدات (Hussein Abu Saddam" )حستيخ زبتو صتدا "وزعرب ▪

صتتتادرات القطتتتخ اتتتذا العتتتا ، متتتا يمثتتتل الخطتتتوة األولتتتب نحتتتو استتتتعادة العإلتتتر التتتذاب  للقطتتتخ 

مالييخ قنطار، واو متا قتد يكتو  ممكنًتا اليتو ، 8المإلري ف  الثمانينيات، الت  تجاوز اإلنتال في ا  

.ف سيما ف  ظل افاتما  الكبير الذي زبدتف الحكومة المإلرية ب ذا القطاع

اليتتة ت سيسًتتا علتتب ذلتت ، يجتت  علتتب الدولتتة المإلتترية تشتتجيث المتتزارعيخ متتخ ختتالل تتتوفير بتتذور ع▪

ختالل ر يتة اإلنتال، وتقديم سعر مناست  لشتراء المنتته، وافاتمتا  بتستويقف محليبتا وعالميبتا متخ

متا واذحة ودراسة  يدة لمسواق العالمية والمحليتة متخ ز تل زيتادة اإلنتتال والإلتادرات للختارل ك

.كا  الحال خالل الثمانينيات

Source: Hanafi, M. “Egypt cotton exports record high revenues despite Russia-Ukraine war.” Al-Monitor, April 4, 2022, 
https://bit.ly/3JhhEsC
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سود مح البحر األمصر ت تمد على .. لجودت  ال الية وتكلفت  المنخفضة

س ارتفاعًتا فتت  واردات الحبتوب متتخ روستيا فتت  متتار-زكبتر مشتتترن للقمتح فتت  العتتالم- ت دت مإلتتر ▪

، رغم اذطراب اإلمدادات والمدفوعات ف  زعقتاب الغتزو الروست  ألوكرانيتا؛ ممتا دفتث التجتار 2022

. لب طل   حنات مخ مورديخ قخريخ

عتتتخ واردات % 24، بزيتتادة 2022القمتتح الروستت  فتتت  متتارس زلتتـ طتتتخ متتخ 479.195وتلقتت  مإلتتر ▪

بانخفتتاه زلتتـ طتتخ،124.500الشتت ر نفستتف متتخ العتتا  الماذتت ، وبلغتت  واردات القمتتح األوكرانتت  

.علب زساس سنوي% 42

منظمتتة األمتتم المتحتتدة "، استشتتاري تستتوي  الحبتتوب لتتدق "محمتتد الجمتتال"ومتتخ  انبتتف، زوذتتح ▪

عت  األستعار الروسية لم يتم  غالق ا، فقد تباط  الشحخ قليلًا، وارتفالموان ز َّ " لمغذية والزراعة

، استتمر الشتحخ ستواء للعقتود الجديتدة، زو تلت  2022، ولكتخ ختالل متارس 2022ف  زواختر فبرايتر  

.تم توقيع ا قبل الغزوالت  

ارتفاع واردات مصر مو القم  الروتي رغم الءزو الروتي ألوكرانما

راووووم األزمووووة "، والمعنتتتتو  (Reuters" )رويتتتتترز"ز تتتتار المقتتتتال الإلتتتتادر عتتتتخ وكالتتتتة األنبتتتتاء الدوليتتتتة 
 لتتتب تلقتتت  مإلتتتر، "2022واردات مصووور مووو  اليموووح الروسوووي ترتفوووع فوووي موووار  .. األوكرانيوووة
عتخ واردات الشت ر نفستف متخ % 24، بزيتادة 2022طخ مخ القمح الروس  ف  متارس زلـ 479.195

.العا  الماذ 
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المكتا ، اذا، وتعتمد مإلر بإلورة كبيترة علتب قمتح البحتر األستود؛ بستب   ودتتف وتكلفتتف وقترب▪

.  مخ احتيا ات ا مخ القمح مخ روسيا وزوكرانيا% 80، استوردت مإلر نحو 2021فف  عا  

فتت  قياستتيبا ، وا تتف مستتتوردو القمتتح فتت  مإلتتر ارتفاعًتتا 2022فبرايتتر 24ومنتتذ الغتتزو التتذي بتتدز فتت  ▪

حنات األسعار، وتعقيدات ف  السداد؛ بسب  العقوبات المفروذة علتب روستيا، كمتا تعطلت   ت

.قمح البحر األسود وخاصة مخ زوكرانيا

ويتل واردات ورغم ز َّ العقوبات تستثن  الغذاء، زوذح التجتار المإلترييخ ز َّ البنتوك تحجتم عتخ تم▪

نتة القمح القاد  متخ روستيا؛ حيت  متا يتزال المستتوردو  المإلتريو  يحتاولو  اكتشتاع طريقتة قم

.لمدفوعات الشحنات الروسية الت  تم تسليم ا بالفعل

متح وف   طار محاوفت البح  عخ بدائل للقمح الروس  واألوكرانت ، حإلتل التجتار علتب  تحنات ق▪

مانيتا، التت  غير معتادة مخ فرنسا والبرازيل وليتوانيا وبلغاريا، ويتوقعو  زيضًا  تحنة نتادرة متخ زل

.عدة سنواتبالقمح منذ مإلر تزوِّد يقول التجار  ن ا لم 

2022تو  ات بارتفاع احتيازات اليمح المحلي خ   ش ر أبريج 

تيخ متث ، المشتتري الحكتوم  للحبتوب فت  مإلتر، مناقإلت"ال يبة العامتة للستلث التموينيتة"زلغ  ▪

، وانخفضتت  2022ارتفتتاع األستتعار بعتتد الغتتزو، وز تتارت  لتتب عودت تتا للستتوق فتت  منتإلتتـ متتايو 

.  ر2.6احتياطات القمح لتغط  افحتيا ات خالل 

ولكتخ زقل بكثير مخ المستويات األخيرة واألاداع الحكومية ب   تغط  ستة ز  ر،اذا المعدل▪

د  المسإوليخ يتوقعتو  ارتفتاع افحتياطتات مترة زخترق متث  تراء القمتح المحلت  التذي يبتدز حإلتا

.اذا الش ر

متتتتاح القمتتتح للخبتتتز المتتتدعو ، وال" ال يبتتتة العامتتتة للستتتلث التموينيتتتة"فتتت  ستتتياقن مدتإلتتتلن، تتتتوفر ▪

لتجتاري لعشرات المالييخ مخ المإلرييخ، وزعلن  الحكومة المإلترية زن تا ستتدعم زيضًتا القطتاع ا

.  الخبز غير المدعو سعار زبعد تحديد 

عامتة ال يبتة ال"ختامًا، تجاوزت واردات القطاع الختاص متخ القمتح فت  مإلتر تلت  التت  استتوردت ا ▪

.مخ   مال  القمح المدستورد% 60، لتإلل  لب نحو 2021ف  عا  " للسلث التموينية

Source:  El Safty, S. “Egypt's wheat imports from Russia rose in March despite war.” Reuters, April 5, 2022, https://reut.rs/3LYtOsn



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

.  ال زمة ل تتفادة مو هذه التجار 

خبرات دولية



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

عزيللز المملكللة المتحللدة تتخللذ تللدابمر معلنللة لت
التعلمم الدولي 

ملو توق العقارات فلي نمجمريلا تجلذ  الكثملر
المستثمريو

المابانملة أن تنقلذ (Daisugi)هلل يمكلو لتقنملة
الءابات والكوكب بأكمل ؟

2022أبريل 10–( 12)العدد -الثالثللة السنة -ة للمقتطفات تنموي
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المملكة المتحد  تدعم شراكات الت ليم الدولية

كثر تطتورًا تساعد الدراسة ف  الخارل الطالب علب ز  يإلبحوا زكثر  قة بالنفس، وتمنح م ف مًا ز▪

  تشتير األدلتة ف   بمثابة استثمار ف  مستتقبل م األكتاديم  والم نت ؛ حيت. لالختالفات الثقافية

لتب در تات  لب ز َّ الطالب الذيخ يدرسو  ف  الخارل يميلو   لب ز  يكونوا زكثر مرونة، ويحإلتلو  ع

.زعلب، باإلذافة  لب تعيين م ف  وظائـ ذات روات  زفضل

( Turing scheme" )مخطتتط تتتورينه"عتتخ 2020وعليتتف، زعلنتت  الحكومتتة البريطانيتتة فتت  ديستتمبر ▪

ماليتتتيخ  نيتتتف  ستتتترلين ، والتتتذي يتتتزود مإسستتتات التعلتتتيم العتتتال  والم نتتت  110البتتتالغ قيمتتتتف 

اتذا، وقتد زعلنت  الحكومتة . والتدري ، وقطاعتات المتدارس بفترص للدراستة زو العمتل فت  الختارل

عخ تدابير  ديدة ت تدع  لتب  تذب المزيتد متخ الطتالب األ انت ، وتعزيتز الوصتول2021فبراير 6ف  

. لب التبادفت الطالبية العالمية، ودعم  راكات التعليم الدولية

يتستتنب باإلذتتافة  لتتب ذلتت ، تتتم  نشتتاء موقتتث  لكترونتت   ديتتد يحتتتوي علتتب تفاصتتيل التمويتتل حتتتب▪

للجامعتتات والكليتتات والمتتدارس افستتتعداد لتلقتت  العتتروه؛ حيتت  يتتدعم البرنتتامه الطتتالب متتخ

   ميتث زنحتتاء المملكتتة المتحتدة ومتتخ  ميتتث الخلفيتات لالستتتفادة متتخ مزايتا الدراستتة والعمتتل فتت

.2021الخارل اعتبارًا مخ سبتمبر 

الدولي المملكة المتحدة تتخذ تدابمر معلنة لتعزيز التعلمم

اعدة يتنللاول العللرض التللالي التللدابمر الجديللدة التللي اتخللذترا حكومللة المملكللة المتحللدة لمسلل
بااضلافة إللص ". 19-كوفملد" طاع التعللمم وإعلادة بنائل  بشلكل أفرلل فلي ظلل تفشلي َائحلة 

.لممةدعم الحكومة ال ريطانمة التتراتمجمة التعلمم الدولمة بردف تنممة الفرص العا
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المملكة المتحد  تُحدِّث استراتيجية الت ليم الدولي 

ت تتتدع المملكتتتة المتحتتتدة  لتتتب المستتتاعدة فتتت  رفتتتث مستتتتوق الفتتترص لمزيتتتد متتتخ األ تتتخاص ▪

علتيم واست داع الطالب متخ الفبتات المحرومتة؛ حيت  عملت  الدولتة علتب تحتدي  استتراتيجية الت

، بقيتتادة وزارة التعلتتيم ووزارة التجتتارة الدوليتتة  نبًتتا  لتتب 2019تتتم  طالق تتا فتت  متتارس التتت  الدوليتتة 

ل ، وذلتت  ب تتدع التركيتتز علتتب دعتتم قطتتاع التعلتتيم و عتتادة بنائتتف بشتتك"مخطتتط تتتورينه" نتت  متتث 

. مخ خالل تعزيز فرص التعليم الدولية" 19-كوفيد"زفضل ف  ظل تفش   ائحة 

تتت  يتتتم وفتت  اتتذا الإلتتدد، تإكتتد افستتتراتيجية المحد تتة التتتزا  الحكومتتة بزيتتادة صتتادرات التعلتتيم ال▪

إلتل  لتب تحإليل ا مخ خالل الرسو  مخ الطالب األ ان  وتدريس اللغة اإلنجليزيتة فت  الختارل، لت

زلتتـ طالتت  دولتت  علتتب األقتتل فتت  600مليتتار  نيتتف  ستتترلين  ستتنويبا، وتوظيتتـ متتا ف يقتتل عتتخ 35

. 2030المملكة المتحدة بحلول عا  

وذتتث "اتإلتتالًا، تحتتدد افستتتراتيجية خططًتتا للحإلتتول علتتب مإاتتل تعليمتت  دولتت   ديتتد فتت  برنتتامه▪

، حتتب يتتمكخ المعلمتو  فتت  (International qualified teacher status" )المعلتم المإاتل دوليبتا

ا، ودعتم  ميث زنحتاء العتالم متخ التتدري  وفقًتا للمعتايير المحليتة للمملكتة المتحتدة الرائتدة عالميبت

.خوتعزيز فرص العمل للطالب الدوليي، الطل  الدول  المتزايد علب التدريس عال  الجودة

 رت ا وذلتت  بفضتتل  تت.  تتدير بالتتذكر، ز َّ المملكتتة المتحتتدة تقتتد  تعليمًتتا علتتب مستتتوق عتتالم ▪

ولو يتتا بتتالتميز والحضتتور القتتوي فتت  األستتواق الدوليتتة، وقتتد وصتتل  صتتادرات ا التعليميتتة متتخ تكن

.2018مليار  نيف  سترلين  ف  عا  23.3التعليم  لب 

التترويه دوليبتا ةف  الستياق ذاتتف، تشتمل تتدابير افستتراتيجية المحدَّ تة لتعزيتز الإلتادرات التعليميت▪

اصتتتة ألستتتالي  التتتتدريس المتبعتتتة فتتت  المملكتتتة المتحتتتدة لتتتدعم ذوي افحتيا تتتات التعليميتتتة الخ

.واإلعاقات، وتحديد الدول ذات األولوية والعمل مع ا ومعالجة زي حوا ز ف  السوق العالمية

اع تجتتدر اإل تتارة  لتتب ز َّ  تتذب افستتتثمار التتداخل  سيشتتكل زيضًتتا  تتزءًا متتخ خطتتط تعتتاف  قطتت▪

التوستث فت  التعليم الدول ؛ حيت  تبنت  الحكومتة علتب نجتاح قطتاع تكنولو يتا التعلتيم فت  التبالد و

مملكتة قطاعات فرعية  ديدة؛ مما يزيد مخ تحفيز افستتثمار األ نبت  المبا تر فت   ميتث زنحتاء ال

.المتحدة

روفتتتةختامًتتتا، يتتتتم دعتتتم استتتتراتيجية التعلتتتيم التتتدول  متتتخ ختتتالل التتتترويه للحملتتتة الحكوميتتتة المدع▪

، والتت  تدعتد بمثابتة عتره متخ  انت  المملكتة المتحتدة (Education is GREAT" )التعلتيم عظتيم"بت 

وكجتزء متخ . لتوفير التعليم للطالب الدولييخ المحتملتيخ زو الشتركاء التجتارييخ فت  التدول األخترق

التتدول  الحملتتة، طتتورت وزارة التجتتارة الدوليتتة برنامجًتتا افتراذتتيبا لتتدعم التعتتاف  العتتالم  للنشتتاط

.لقطاع التعليم
Sources: UK Government ,“Measures announced to boost international study and global opportunities”. February 2, 2021. 
Malik, Z. “How can more UK students be encouraged to study abroad?”. British Council.  June 1, 2015. 
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ازدهار  طاع ال يارات في نيجيريا 

طة تدعد نيجيريا واحدة مخ زبرز الدول اإلفريقية؛ حيت  زختذت لعتدة ستنوات زمتا  المبتادرة فت  زنشت▪

ون تا الدولتة كمتا تدعتد زكبتر اقتإلتاد فت  القتارة، فضتلًا عتخ ك. التمويل والترفيف والتجارة فت   فريقيتا

ولو يتا الماليتة باإلذافة  لب ذل ، تستتمر الإلتناعات الجديتدة مثتل التكن. األكثر اكتظاظًا بالسكا 

.والعقارات ف  التطور بسرعة ف  البالد

ختالل الربتث الثتان  متخ عتا  % 3.85وف  اذا الإلدد، سجل قطاع العقارات ف  نيجيريا نموبا بنسبة ▪

، واو ما يمثتل زعلتب معتدل نمتو لتف منتذ ست  ستنوات، وذلت  بفضتل  عتادة افنفتتاح الكامتل2021

. لالقتإلاد وزيادة افاتما  بافستثمار

، المستتثمر العقتاري ور تل األعمتال (Freeman Osonuga" )فريمتا  زوستونو ا"ومتخ  انبتف، ز تار ▪

بالد النيجيتتري الشتت ير  لتتب ز َّ اتتذ  الزيتتادة تدظ تتر  قتتة المستتتثمريخ فتت  قطتتاع العقتتارات فتت  التت

قيمتتة باعتبتتار  قطاعًتتا فرعيبتتا لالقتإلتتاد، والتتذي يزداتتر علتتب التترغم متتخ التضتتخم الحتتال  وانخفتتاه

.النيرة النيجيرية

توق العقارات في نمجمريا تجذ  الكثمر مو المستثمريو

ثمار فلللي يتنلللاول العلللرض التلللالي األتللل ا  الرئمسلللة التلللي تزيلللد بشلللكل ك ملللر ملللو عوائلللد االتلللت
خل ل الربلع الثلاني ملو % 3.85العقارات النمجمرية؛ حمث نما  طاع العقارات فلي الل  د بنسل ة 

. 2014  وهو ما يمثل أعلص معدل نمو ل  منذ عا  2021عا  
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أسبا  ل ستثمار في  طاع ال يارات في نيجيرياأرب ة 

د  األكثر تضم نيجيريا بعا الم: ارتفاع  يمة سوق ال يارات في الب د وزياد  الطلب علي ا▪

سكا ؛ حيت  تدظ تر كثافة سكانية ف   فريقيا، وبالتال  ف   لدي ا طلبًا مرتفعًا بشكل كبير علب اإل

وقتد . مليو  وحدة، واو األعلتب فت   فريقيتا20األبحاث ز َّ العجز السكن  ف  نيجيريا يبلغ زكثر مخ 

عيخ بنتاء ز ار تقرير صادر عخ  دارة الشإو  افقتإلادية واف تماعية باألمم المتحدة  لب زنتف ستيت

.كا زلـ وحدة سكنية كل عا  ف  نيجيريا لمواكبة النمو المطرد ف  الطل  علب اإلس700نحو 

. بيتترةقيمتتة ككبيتترة ولكن تتا ذات فقتتط ليستت  عتتالوة علتتب ذلتت ، فتت   ستتوق العقتتارات فتت  نيجيريتتا ▪

متخ % 6.39فوفقًا للمكت  الوطن  لإلحإلاء ف  البالد، استحوذ قطتاع العقتارات فت  نيجيريتا علتب

.  مليارات دوفر زمريك 7.3، واو ما يمثل نحو 2020الناته المحل  اإل مال  للبالد ف  عا  

دف  علتب زدق افستتثمار الكبيتر التذي تت: الموا ع الر يزة ذات ال ا د المرتفوع علوى ا سوتثمار▪

علتتب متتر الستتنيخ  لتتب ظ تتور ستتوق عقتتارات يتميتتز بنطتتاق واستتث " زبو تتا"و" ف تتوس"متتد  مثتتل 

اتتذا، وتختلتتـ افستتتثمارات داختتل اتتذ  المتتد ؛ حيتت  يمكتتخ ز  يكتتو  فختيتتار . وعائتتدات مرتفعتتة

ء الرئيستة فعلب سبيل المثال، تدعد األ تزا. المنطقة ت  ير مضاعـ علب قيمة الممتلكات وعائداا

زيترة و " ف توس"كما ز َّ  زيترة المتوز فت  . زغلب مخ ز زاء البر الرئيس للجزيرة" ف وس"مخ  زيرة 

م بعضًتا متخ ، اللتيخ تضتما  نستبة كبيترة متخ النيجيترييخ زصتحاب الثتروات المرتفعتة، تضت" يكوي"

.  زغلب العقارات ف  البالد

فتاع تكلفتة عادة ما يكو  اإلسكا  كثيـ رزس المال ف  نيجيريا؛ وذل  بسب  ارت: مرونة التمويج▪

البنتوك وبالتتال ، يقتد  عتدد كبيتر متخ. البناء وزسعار األراذ ، وارتفتاع معتدفت الفائتدة والتضتخم

لفائتدة وتتتراوح معتدفت ا. والمإسسات التجارية قروذًا عقارية لدعم المستثمريخ ف  العقتارات

. عامًا20سنويبا لمدة تإلل  لب % 25 لب % 15علب منتجات الراخ العقاري عادةً بيخ 

متل ف  السياق ذاتف، عمل  بعا بنوك الراخ العقاري علتب خفتا زستعار الفائتدة متخ ختالل تح▪

بلتغ ع ء بناء العقارات الستكنية، ووذتث تلت  العقتارات علتب الراتو  العقاريتة بمعتدفت فائتدة ت

تتتوفير ل" الإلتتندوق التتوطن  لإلستتكا "باإلذتتافة  لتتب ذلتت ، تتتم البتتدء فتت   نشتتاء . ستتنويبا% 9نحتتو 

.ييخقروه عقارية ميسورة التكلفة تجعل العقارات السكنية ف  متناول السكا  النيجير

ورًا ختتالل العقتتد الماذتت ،  تت دت صتتناعة العقتتارات النيجيريتتة تطتت: ا عتموواد علووى التكنولوجيووا▪

 Property" )تكنولو يتتتتا الممتلكتتتتات"وزدق ظ تتتتور . ستتتتريعًا واعتمتتتتادًا كبيتتتترًا علتتتتب التكنولو يتتتتا

technology )–واق والتتت  تدعتتد تطبيتت  لتكنولو يتتا المعلومتتات واقتإلتتاديات المنإلتتات علتتب زستت

. يريتاالعقاريتة فت  نيجلمعتامالت ا لتب لب تحستيخ األمتا  والكفتاءة وست ولة الوصتول -العقارات

ا ستتابقًا كمتتا  علتت  صتتناعة العقتتارات النيجيريتتة زكثتتر  اذبيتتة للمستتتثمريخ األ انتت  التتذيخ رفضتتو

.الروتيخ المنتشر والتكاليـ المرتفعة للمعامالت العقارية ف  البالد

Sources:  SESO GLOBAL. “4 Reasons To Invest In Nigerian Real Estate”. October 22, 2021. 
- Uroko, C. O, Endurance. “Why Nigeria’s real estate sector grew by most in 6yrs”. Business Day. September 6, 2021. 
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الخزا ر الناجمة ع   طع األشجار 

متتتخ مستتتاحة ستتتطح األره، واتتت  متتتورد طبيعتتت  م تتتم للكوكتتت  % 30تغطتتت  الغابتتتات زكثتتتر متتتخ ▪

، وتعمتل وللبشرية؛ حي  تستاعد علتب تختزيخ كميتات اائلتة متخ الكربتو ، وتضتمخ تتواز  الطبيعتة

.  معلب تنقية الميا  وال واء، فضلًا عخ توفير سبل العيش للناس ف   ميث زنحاء العال

ملعبًتا لكترة 30وبسب  صناعة قطث األ جار العالمية والمتنامية باستمرار، تختف  غابات بحجم ▪

مليتارات 509.8ووفقًا للتقتديرات، بلغت  قيمتة صتناعة قطتث األ تجار العالميتة . القد  كل دقيقة

. 2023مليار دوفر زمريك  ف  عا  544.2، ومخ المتوقث ز َّ تإلل  لب 2019دوفر زمريك  ف  عا  

بت كثر متخ1990عالوة علب ذل ، انخفض  مساحة الغابات األوليتة علتب مستتوق العتالم منتذ عتا  ▪

ماليتتيخ 7.8مليتتو  اكتتتار؛ ممتتا يعنتت  ز َّ صتتاف  الخستتارة فتت  مستتاحة الغابتتات انخفتتا متتخ 80

وعلتب الترغم . 2020-2010ماليتيخ اكتتار ستنويبا ختالل الفتترة 4.7اكتار سنويبا ف  التستعينيات  لتب 

  التتذي التنتتوع البيولتتو متتخ افنخفتتاه ف ن تتا مستتاحة كبيتترة، وعليتتف اذا استتتمر األمتتر فستتيختف 

. تساعد الغابات ف  الحفاى عليف

ل ؟المابانمة أن تنقذ الءابات والكوكب بأكم(Daisugi)هل يمكو لتقنمة 

المابانمللة  والتللي ت عللد  ريقللة بارعللة لزراعللة المزيللد مللو ( (Daisugiيتنللاول العللرض التللالي تقنمللة 
األخشا  باتتخدا  مساحة أ ل مو األراضي والحلد ملو  طلع األشلجار  وذللك للحفلا  عللص

ت لللاس  لللدرة الءابلللات عللللص التقلللاخ الكربلللون وتخزينللل   وبالتلللالي تقلملللل اآلتلللار ااَمالملللة ل ح
.الحراري
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اليابا  تكش  تينية مبتكر  للحد م   طع ال ابات

جار منذ القر  الخامس عشر، عان  اليابا  مخ نقص ف  الشتتالت واألراذت  الالزمتة لزراعتة األ ت▪

واتو نتوع متخ األخشتاب -( Kitayama cedar" )خشت  األرز كيتايامتا"ف  وق  كا  فيف الطل  علتب 

طة فت  وذلت  نظترًا لو تود القليتل متخ األراذت  المنبست. مرتفعًا-المستقيمة والخالية مخ العقد

التتتبالد، وبالتتتتال  يإلتتتبح متتتخ الإلتتتع  للغايتتتة زراعتتتة األ تتتجار والحفتتتاى علي تتتا علتتتب المنحتتتدرات

.الشديدة

وتدستمب "كيوتتو"زدت اذ  المشكلة  لب تطوير تقنيتة بستتنة زصتلية ظ ترت ألول مترة فت  مدينتة ▪

(Daisugi Technique)ممتتا يفستتح المجتتال زمتتا  ؛، ب تتدع تتتوفير ن تته فعَّتتال ومستتتدا  للغابتتات

. ة نسبيباإلنتال خش  زكثر كثاف-الذيخ يتخإلإلو  ف  رعاية األ جار الفردية-زصحاب األ جار 

، وا  تقنية تستتخد  (platform cedar" )زرز المنإلة"تعن  حرفيبا (Daisugi) دير بالذكر، ز َّ تقنية ▪

ديتد متخ وتبدو اذ  التقنية وك ن ا نخلة مفتوحة ب ا الع. األ جار المو ودة لزراعة ز جار  ذافية

.دةاأل جار العمودية الت  تنمو من ا؛ مما ينته عنف حإلاد مستدا  مخ األخشاب مخ  جرة واح

تقيم اتتذا، ويقتتو  المزارعتتو  بتقلتتيم زغإلتتا  األ تتجار لضتتما  نمتتو البتتراعم المتبقيتتة بشتتكل مستت▪

، ويدستتتخد  (taruki" )تتتاروك "ألعلتتب، وينتتته عتتخ ذلتت  خشتت  مستتتدير ومستتتقيم يدعتترع باستتم 

يتتة ورفتت  كتتل ويتتتم تقلتتيم البتتراعم يتتدويبا بعنا. بشتتكل زساستت  فتت  بنتتاء زستتطح المقتتاا  اليابانيتتة

. عاميخ، مث ترك األغإلا  العلوية فقط، مما يسمح ل ا بالنمو بشكل مستقيم

علتف خيتارًا النتيجة الن ائية ل ذ  التقنية ا   نتال خش  زرز رفيث، ومر ، وكثيـ كذل ، واتو متا يج▪

عامًتتا متتث بقتتاء الشتتجرة 20ويتتتم الحإلتتاد كتتل . مثاليبتتا لمستتطح والعتتواره الخشتتبية التقليديتتة

دة األساستتية لمبتتات الستتنيخ، وانتتاك الكثيتتر متتخ األخشتتاب التتت  يمكتتخ حإلتتاداا متتخ  تتجرة واحتت

واتتذا يجعل تتا طريقتتة زستترع عنتتد مقارنت تتا بتتالطرق األختترق للمستتاعدة فتت   نقتتاذ الغابتتات . فقتتط

.العالمية وكوك  األره ب كملف

ف يتم حإلاد الشجرة ب كمل ا مخ ز ل الخش ؛ حي  يمكتخ لقتاطع ، (Daisugi)باستخدا  تقنية▪

متخ و. األ جار استخدا  األ زاء العلوية مث افستمرار ف  ترك القاعدة وال يكتل فت   تكل واحتد

مثل خشت  األرز القياست ،  % 140المفتره ز  يكو  الخش  الناته عخ اذ  الطريقة مرنًا بنسبة 

، ممتتا يجعلتتف خيتتارًا مثاليبتتا فستتتخدامف فتت  بنتتاء العتتواره %200كمتتا يإلتتبح كثيفًتتا وقويبتتا بنستتبة 

.عا 600الخشبية وخش  السقـ، ويإلبح مقاومًا لمعاصير حتب بعد مرور 

ة فت  زيتادة ختامًا، تتيح اذ  التقنية حإلاد األخشاب بسرعة زكبر، كما يمكخ زرع البتراعم للمستاعد▪

التغلت    األ جار بسرعة، و ذا تم تنفيتذ اتذ  التقنيتة بالطريقتة الإلتحيحة، فتيمكخ ز  تستاعد فت

. زالة الغاباتعلب 
Source:  Joe, T. “Could Japan’s Daisugi Technique Save The Global Forestry Industry & The Planet?”. Green Queen. February 3, 2021. 
https://bit.ly/3DNVRaT
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نبذ  ع  المف وم

متتتخ المزايتتتا الكبيتتترة التتتت  تدمتتتنح لكبتتتار المتتتديريخ ( Golden Parachute" )المظلتتتة الذابيتتتة"تتكتتتو  ▪

ال زو التنفيتتذييخ  ذا استتتحوذت  تتركة زختترق علتتب  تتركت م، وزدن تت  التعاقتتد مع تتم نتيجتتة افنتتدم

ستيخ، ويمكتخ ا  عقود مث المديريخ التنفيتذييخ الرئي" المظالت الذابية"افستحواذ، وبالتال  ف  َّ 

.استخدام ا كنوع مخ تدابير مكافحة افستحواذ

والتتت  تتناول تتا ،(Poison pills" )حبتتوب الستتمو "باستتم " المظتتالت الذابيتتة"وغالبًتتا متتا يدشتتار  لتتب ▪

ب تتذا " المظتتالت الذابيتتة"وقتتد سدتتمي  . الشتتركة لتثبتتيط محاولتتة افستتتيالء غيتتر المرغتتوب في تتا

لس، افسم؛ ألن ا ت دع  لب مساعدة الموظفيخ فت  مستتويات  داريتة معينتة علتب ال بتوط الست

. والوقوع علب زقدام م  ذا فقدوا وظائف م

مكافتت ة ن ايتتة الخدمتتة فتت   تتكل نقتتدي، زو مكافتت ة خاصتتة، زو " المظتتالت الذابيتتة"وقتتد تشتتمل ▪

خيتتارات زستت م، زو متتنح تعتتويا مدحتتدد مستتبقًا، ويتضتتمخ عقتتد العمتتل علتتب نتتص بلغتتة صتتريحة 

.توذح بالتفإليل الشروط الت  بمو ب ا يإلبح  رط المظلة ساري المفعول

"المللة الذه مة"

، والتتت  تتكتتو  متتخ المزايتتا (Golden Parachute" )المظلتتة الذابيتتة"يتنتتاول العتتره التتتال  مف تتو  
علتب  تركت م متخ قِبتل  تركة الجواريتة التت  تدعطتب لكبتار المتديريخ التنفيتذييخ  ذا تتم افستتحواذ

.زخرق، وبالتال  يتم  ن اء عمل المديريخ التنفيذييخ نتيجة ل ذا افندمال
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طتتط استتتمرار تستتجيل المتتوظفيخ فتت  خ: زختترق، مثتتلتو تتد مزايتتا وباإلذتتافة  لتتب الحتتوافز الماليتتة، ▪

ا عتخ معا ات الشركة، والحإلول علب  ميث استتحقاقات التقاعتد، وتت ميخ صتح  متدفوع، فضتلً

.التعويا عخ الرسو  القانونية

اذا، وقد ز تارت األمثلتة علتب اتذ  المزايتا الحإلترية وغيراتا انتقتادات متخ المستااميخ والجم تور، ▪

ستات ونتيجة لذل ،   دت فترة ما بعد األزمة الماليتة قيتا  العديتد متخ الشتركات بمرا عتة سيا

الشركة، وكتا  التعويا علب المستوق التنفيذي، وابتكار طرق  ديدة لربط األداء التنفيذي بنجاح

ركة ادف م ف  كثير مخ الحافت او تحديتد متا  ذا كانت  اتذ  الحتز  التعويضتية فت  مإلتلحة الشت

. ومستثمري ا ز  ف

متث  تركة التختزيخ العمالقتة  ( Dell" )ديتل"ومخ زبرز األمثلة علب المظالت الذابية، انتدمال  تركة ▪

الخاصتتة ب تتا، وتلقتتب التترئيس" المظلتتة الذابيتتة"، وفقًتتا لشتتروط 2016فتت  عتتا  ( EMC" ) ي ا  ستت "

.مليو  دوفر زمريك  كتعويا27"  ي    س "التنفيذي لشركة 

" الما ت الذهبية"الجد  المحيط بو 

" ابيتتةالمظتالت الذ"زمتر مثيتتر للجتدل؛ حيتت  يعتقتد المإيتتدو  ز َّ " المظتالت الذابيتتة"  َّ استتخدا  ▪

ناعات تجعتتل متتخ الستت ل توظيتتـ كبتتار المتتديريخ التنفيتتذييخ وافحتفتتاى ب تتم، وخاصتتة فتت  الإلتت

. المعرذة لالندمال

تنفيتذييخ حتز  المزايتا المربحتة اتذ  تتتيح للمتديريخ الزيضًتا ز  باإلذافة  لب ذل ، يعتقد المإيدو  ▪

الحفتتتاى علتتتب موذتتتوعيت م  ذا كانتتت  الشتتتركة متورطتتتة فتتت  عمليتتتة استتتتحواذ زو انتتتدمال، وزن تتتا 

".ظلة الذابيةالم"ستساعدام علب تثبيط عمليات افستحواذ بسب  التكاليـ المرتبطة بعقود 

و  بالفعتل ب  َّ المتديريخ التنفيتذييخ يحإلتل" المظالت الذابية"علب الجان  اآلخر، يجادل معارذو ▪

علتتب ز تتور  يتتدة، وف ينبغتت  مكافتت ت م علتتب  ن تتاء ختتدمت م، كمتتا يجتتادل المعارذتتو  كتتذل  بتت  َّ

 ينبغتت  ز  المتتديريخ التنفيتتذييخ علتتي م مستتإولية ائتمانيتتة مت صتتلة لخدمتتة مإلتتلحة الشتتركة، وف

ركة علتتب يحتتتا وا  لتتب حتتافز متتال   ذتتاف  للبقتتاء موذتتوعييخ، والتإلتترع بالطريقتتة التتت  تفيتتد الشتت

. زفضل و ف

Source: Hayes, A. “Golden Parachute.” Investopedia, March 11, 2021.
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ا ذتتد   َّ  فستتاد زو تتتدمير البيبتتة الطبيعيتتة اتتو عمتتل عنتتـ، لتتيس فقتتط ذتتد األره، ولكتتخ زيضًتت"▪

العنتتتتـ "متتتتخ اتتتتذا المنطلتتتت  يدعتتتتدُّ ".. زولبتتتت  التتتتذيخ يعتمتتتتدو  علي تتتتا، بمتتتتا فتتتت  ذلتتتت  زنفستتتتنا

او افذطراب اف تماع  األكثر  لحاحًا لعتالم اليتو ؛ حيت (Environmental Violence)"اإليكولو  

د  الشتعور ي دد اآل  بانقراه اإلنسا ؛ نظرًا لمامية الحاسمة للبيبتة لبقتاء اإلنستا ، كمتا ز َّ عت

نتحتتار حتتد افقتتد يتتإدي  لتتببمتتدق الخطتتر وافستتتجابة  للتحتتذيرات العلميتتة متتخ التغيتترات الكار يتتة، 

.الجماع 

لبشتر، فضتلًا  لب الضرر المبا ر الذي يلح  بالبيبة متخ قِبتل ا" العنـ البيب "اذا، ويشير مإلطلح ▪

لتذي يمارستف عخ افستجابة العنيفة للعالم الطبيعت  نتيجتة الضترر البشتري علتب البيبتة، والعنتـ ا

ي يلحتت  ويجتت  افعتتتراع بتت  َّ الضتترر التتذ. البشتتر ذتتد بعضتت م التتبعا بستتب  ق تتارام علتتب البيبتتة

واع األخترق بالبيبة او قضية بشرية؛ أل  بقاءنا علب قيد الحياة معره للخطر،  لب  انت  بقتاء األنت

.والكوك  ككل

"العنف اايكولوَي"

، والتذي يشتير  لتب (Environmental Violence)" اإليكولتو  العنتـ "يتنتاول العتره التتال  مف تو  
كثتتر  لحاحًتتا الضتترر المبا تتر التتذي يلحتت  بالبيبتتة متتخ قِبتتل البشتتر، باعتبتتار  افذتتطراب اف تمتتاع  األ

.يةلعالم اليو ؛ حي  ي دد اآل  بانقراه اإلنسا ، ما يتطل  البدء ف    راء  صالحات زساس
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لعشتريخ عتخ لقد تسب  البشر ف  تداور البيبة، والتستب  فت  تغيتر المنتاذ منتذ منتإلتـ القتر  ا▪

  فت  طري  حرق الوقود األحفوري مثل الفحتم والتنفط؛ ممتا يتإدي  لتب  طتالق  تان  زكستيد الكربتو

 تعة وتإ ر الغازات الدفيبة علب المناذ عخ طري  تغيير اإل تعاع الشمست ، واأل. الغالع الجوي

.تح  الحمراء الإلادرة والت  تدعدُّ  زءًا مخ تواز  طاقة األره

يس كما ز َّ افحتترار العتالم  متخ  انت  البشتر اتو  تكل رئتيس متخ ز تكال العنتـ اإليكولتو   لت▪

عواقتت  فقتتط بستتب  حجتتم المشتتكلة، ولكتتخ زيضًتتا بستتب  در تتة عتتد  تكتتافإ تقاستتم الفوائتتد وال

ـ وت ديتتد  كتتل ز تتكال الحيتتاة علتتب األره، وبالتتتال  ف تتو  تتكل متتخ ز تتكال العنتت. النا متتة عنتتف

متنا فت  تغيتر ، كما يشكل الفشل ف  تغيير سلوكنا، فضلًا  عتخ ز  افعتتراع بمستااذاتيباالمو ف 

.”العنـ البيب “المناذ،  زءًا رئيسًا مخ 

أو ال نوو  اديكولوووجي لووي  مجوورد اخووت ي فووي األولويووات، ولكوو  مزووألة حيووا 

موت

" را ينتتدرا باتشتتوري"كتتا  األكثتتر حتترارة علتتب اإلطتتالق، ومتتخ  انبتتف، صتترَّح 2016الجتتدير بالتتذكر ز َّ عتتا  ▪

(Rajendra Pachauri) ال يبتتتة الحكوميتتتة الدوليتتتة المعنيتتتة بتغيتتتر المنتتتاذ"، التتترئيس الستتتاب  لتتتت "

(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) للستتال  لعتتا  " نوبتتل"، والفتتائز بجتتائزة

، فت  َّ النظتا  المنتتاخ  2012، ب نَّتف متا لتم يتتم البتتدء فت    تراء  صتالحات زساستية بحلتتول عتا  2007

.  سيخرل عخ نطاق السيطرة

اتإلتتتتالًا، تتمثتتتتل بعتتتتا النتتتتتائه المبا تتتترة لالحتتتتترار العتتتتالم  فتتتت  مو تتتتات الحتتتترارة والجفتتتتاع، ▪

يتتتة والفيضتتتانات، واتستتتاع الإلتتتحاري، وارتفتتتاع مستتتتويات ستتتطح البحتتتر، وانقتتتراه األنتتتواع النبات

خ الستكا  والحيوانية، وتناقص  نتال الغذاء، والت  ير الكتار   بشتكل عتا  علتب بقتاء زعتداد كبيترة مت

.حول الكوك ، ما يشكل عنفًا بيبيبا خطيرًا

وتشتتمل العواقتت  غيتتر المبا تترة لتغيتتر المنتتاذ فتت  ال جتترات الجماعيتتة، والحتتروب علتتب المتتوارد ▪

ثلتة فت   تكل المستنفدة، وتفاقم التوترات الطائفية،  لب  ان  العواق  الإلحية العميقة المدتم

.زذرار  سدية، وذغط نفس ، ونوبات قل ، واكتباب

ختامًتتتا، تتتتدعو العدالتتتة المناخيتتتة  لتتتب افاتمتتتا  بقضتتتايا العدالتتتة اف تماعيتتتة، والمستتتاواة، وحقتتتوق▪

لكتخ ربمتا اإلنسا ، والمسإوليات التاريخية لتغيتر المنتاذ، والتت  تكمتخ وراء ززمتة المنتاذ الحاليتة، و

 لة يكتتو  متتخ الم تتم موا  تتة الحقيقتتة الإلتتارخة المتمثلتتة فتت  ز َّ العنتتـ اإليكولتتو   لتتيس مستت

اختتتالع فتت  التترزي زو األولويتتات، ولكنتتف مستت لة حيتتاة زو متتوت، ومتتا  ذا كنتتا ستتنعيش  ميعًتتا معًتتا

.نموت معًازو 

Source: Bandy X. Lee M.D., M.Div." Environnemental Violence as Collective Suicidality.” Psychology Today, September 12, 2018, 
https://bit.ly/3riuhh5 



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

.والمتخصصمو في العديد مو المجاالت

عروض كتب



: إدارة المعرفللللة وممارتللللة روايللللة القصللللص
المرارات ال زمة للتنفمذ الناَ  

المسللللللتق ل : تطلعللللللات الشلللللل ا  األتللللللود
تخمل واالنتقاالت إلص مرحلة ال لوغ الم 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

2022أبريل 10–( 12)العدد -الثالثللة السنة -ة للمقتطفات تنموي
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، " دارة المعرفتتتتتتة"يتنتتتتتتاول الكتتتتتتتاب مف تتتتتتو  ▪

ة والتتتتتذي يدعرِّفتتتتتف المركتتتتتز األمريكتتتتت  لإلنتا يتتتتت

ب نتتف   تتد من جتت  لتمكتتيخ (  (APQCوالجتودة

كمتتتتا . نمتتتتو وتتتتتدف  المعلومتتتتات والمعرفتتتتة

يوذتتتح زنتتتف استتتتراتيجية لوذتتتث المعلومتتتات

.  موذث التنفيذ لتحسيخ زداء المنظمة

رغتتم اتتذا، تإكتتد و  تتات نظتتر زختترق زنتتف يجتت  ▪

تحديتتتتد  دارة المعرفتتتتة وفقًتتتتا للمجتتتتال التتتتذي 

تتقتتتاطث معتتتف، ستتتواء كتتتا  ذلتتت  البيانتتتات زو 

المعلومتتتتتات زو التتتتتتعلم الفتتتتتردي زو التتتتتتعلم 

.  التنظيم  وافبتكار

يدشتتتير الكتتتتاب  لتتتب زنتتتف م متتتا كتتتا  المشتتت د ▪

إلدارة المعرفتتتتتة معقتتتتتدًا، فتتتتت   المفتتتتتاايم 

العامتل الموحتد بتف اتو ز   دارة المعرفتة اتت  

ا مجموعة مخ الممارسات الت  يتمثل اتدف 

الن تتائ  فتت  مستتاعدة العمتتال فتت  الحإلتتول 

علتتتب المتتتوارد التتتت  يحتتتتا و   لي تتتا لتحقيتتت 

.زاداف م ب كبر قدر ممكخ مخ الكفاءة

فتتتتتت  اتتتتتتذا الستتتتتتياق، يتتبتتتتتتث الكتتتتتتتاب زصتتتتتتل ▪

التتت  المف تتو  مستعرذًتتا الكتابتتات الرئيستتة

ودة والتت  افترذت  ز  المعرفتة مو تتناولتف، 

فتتتت  بعتتتتديخ، ذتتتتمنيبا زو مخفيبتتتتا فتتتت  زذاتتتتا 

، ماألفتتراد، فتت  خبتترات م الشخإلتتية ومتتذكرات 

كتتت  فتت  المستتتندات والتقتتارير والوالإلتتريحة 

.وغيراا مخ األ ياء

يركتتتتتز الكتتتتتتاب علتتتتتب استتتتتتراتيجيات التتتتتتدري ▪

لمساعدة اآلختريخ علتب تطتوير م تارات سترد 

ة ويتوفر معلومتات زساستية مفيتتدالقإلتص، 

لتتدعم وتعزيتتز ممارستتات ستترد القإلتتص عبتتر 

.الثقافات والمجتمعات

إدارة المعرفة وممارتة رواية 
المرللللارات ال زمللللة : القصللللص

للتنفمذ الناَ  

2022يناير 20: تاريخ النشر

Emerald Publishing Limited: الناشر

128: عدد الصفحات

:نبذ  ع  المؤل 

  خبيتر استتراتيج  فت": براو   رانت  وايل"

سرد القإلص وممارس ف   دارة المعرفتة 

عملتت  يتمتتث بخبتترة واستتعة فتت  التطبيتت  ال

فت  لسرد القإلص لنقتل المعرفتة النقديتة

.المإسسات

تركتتتتز ورع العمتتتتل والنتتتتدوات والعتتتتروه 

التقديميتتتتتة التتتتتتت  يقتتتتتتدم ا علتتتتتتب زستتتتتتاس 

الممارسة علب  يجاد حلول لسرد القإلتص

لمشتتتتتتكالت المإسستتتتتتة المعقتتتتتتدة التتتتتتت  

.تتطل  استراتيجية اتإلال
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د الحا تة ال دع الرئيس إلدارة المعرفة او  نشاء الموارد الت  تسمح بتدف  المعرفة حيت  تشتت▪

يخ تجاربنتا  لي ا، مدشيرًا  لتب ز  المعرفتة الضتمنية، تمثتل تحتديًا أل  المعرفتة ات  نتيجتة التفاعتل بت

. رنالنا اذا التفاعل منظورًا داخليبا يشكل و  ات نظحي  يوفر وذاكرتنا وقيمنا وبيبتنا؛ 

أهداف وآلمات: إدارة المعرفة

  تبحتت   دارة المعرفتتة عتتخ طتترق فستتتخالص اتتذا المنظتتور الخفتت ، وتحديتتد قيمتتتف، و تاحتتتف حيتت▪

 تا  نشتاء تشتد الحا ة  ليف، لكخ تحقي  اتذا ال تدع يمثتل تحتديًا إلدارة المعرفتة؛ ألنتف يتعتيخ علي

".يعرفون ا ولكخ ف يمكن م قول ا"قليات للسماح لمفراد بالتعبير عخ األ ياء الت  

اتتذا، وقتتد زصتتبح  اتتذ  الم متتة زكثتتر تعقيتتدًا نظتترًا لو تتود زبعتتاد متعتتددة للمعرفتتة الضتتمنية، ▪

   عل تا ولتحويل المعرفة الضمنية  لب معرفتة صتريحة، يجت  تقنين تا متخ ختالل التختارل، وبالتتال

ة ومث ذل ، مخ منظور  امل، يمكخ تلختيص ممارستة  دارة المعرفت.  متاحة لالستخدا  الخار  

: ف  الوظائـ التالية

تت  العمتل متث خبتراء الموذتوع لتشتكيل المفتاايم النا تبة عتخ الممارستات ال: إنشاال الم رفة▪

.  ستساعد المستخدميخ الن ائييخ علب زداء الم ا  وتحقي  األاداع

حة، متخ تطوير استراتيجيات لتحويل المعرفة الضمنية  لب معرفتة واذت: الحصو  على الم رفة▪

ي  ختتتالل تحديتتتد المإلتتتادر المحتملتتتة للمعرفتتتة الضتتتمنية زو الإلتتتريحة، وتطتتتوير زو تحديتتتد األستتتال

. الحالية للحإلول علي ا فستخدام ا فحقًا

ج نيووتبتتادل المعرفتتة الشخإلتتية بتتيخ األفتتراد فتت  مواقتتـ محتتددة الستتياق، و: مشوواركة الم رفووة▪

.تبادل المعرفة بيخ المنظمات زو المجموعات زو اإلدارات زو مجتمعات المعرفةوا : الم رفة

ل تستت يل فتترص المعرفتتة لتإلتتبح  تتزءًا متتخ العمليتتة فتت  لحظتتات ونقتتاط احتيتتا: دمووا الم رفووة▪

.  محددة

لكتتل التمييتتز بتتيخ المعرفتتة النقديتتة وغيتتر النقديتتة، ووذتتث مستتار عمتتل مطتتاب : تييوويم الم رفووة▪

مجموعتة ) نشتاء متوارد فستتيعاب وتحويتل المعرفتة المحليتة وات : وعولموة الم رفوة.  من ما

عتخ فضتالً(. المجتمث، القسم، الفتروع) لب معرفة علب مستوق المنظمة ( صغيرة، قسم، وحدة

تخدام ا وا  تدشير  لب تطوير الموارد التت  تتنظم المعرفتة للوصتول  لي تا واست: تخ ي  الم رفة

.  بس ولة
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ن ذة عو الكتا 

لقتتتتد ت اتتتتل مواطنتتتتو  نتتتتوب  فريقيتتتتا األحتتتترار ▪

نيتتة للتإلتتوي  ألول متترة فتت  افنتخابتتات الوط

، ليقومتتوا بعتتد ذلتت  2014والمحليتتة فتت  عتتا  

الد بالمستتاامة فتت  افتجتتا  التتذي تستتلكف التتب

متتتتتخ ختتتتتالل التإلتتتتتوي  لحتتتتتزب م السياستتتتت ، 

.ورئيسي م، ور ساء المقاطعات

ل ويشتتكل مواطنتتو  نتتوب  فريقيتتا التتذيخ تقتت▪

متتتتخ   متتتتال  % 77.6عامًتتتتا 35زعمتتتتارام عتتتتخ 

الستتتتتكا ، ويعتبتتتتتر الشتتتتتباب التتتتتذيخ تتتتتتتراوح

عامًتا اتم األكثتر ذتعفًا 24و 15زعمارام بتيخ 

فتت  ستتوق العمتتل فتت   نتتوب  فريقيتتا؛ نظتترًا 

فرتفتتتتتاع معتتتتتدل البطالتتتتتة بتتتتتيخ اتتتتتذ  الفبتتتتتة 

فتت  الربتتث األول متتخ % 55.2العمريتتة، والبتتالغ 

.2019عا  

"  فريقيتا2030 يتل "ووفقًا لتقريتر اليونيستـ ▪

(Unicef’s ‘Generation 2030 Africa’ 

report) متتخ بتتيخ عتتدد ستتكا   نتتوب  فريقيتتا ،

مليونًتتا 18مليتتو   تخص، ستتيكو  53البتالغ 

.2015عامًا لعا  18من م دو  سخ 

وعلب الإلتعيد العتالم ، تقتل زعمتار متا يقترب▪

متتتتتخ نإلتتتتتـ ستتتتتكا  العتتتتتالم عتتتتتخ خمستتتتتة 

متتا يمثتتل نحتتو  ال تتة مليتتارات. وعشتتريخ عامًتتا

. خص

وف يمكتتخ تجااتتتل زعتتتداد اتتتذا الجيتتتل الشتتتاب ▪

ام وما يترت  عليف مخ زامية، فشباب اليو 

ة لتتذل  فتت   معرفتت. مفتتتاح مستتتقبل العتتالم

وف تتتم اتتتذا الجيتتتل زمتتتر بتتتالغ األاميتتتة لف تتتم 

. المجتمث اليو  ، والمستقبل الذي يحملف

: تطلعللللللات الشلللللل ا  األتللللللود
تخمللللللللللللللللللل  المسللللللللللللللللللتق ل الم 

غواالنتقاالت إلص مرحلة ال لو

2021نوفم ر 10: تاريخ النشر

Emerald Publishing Limited: الناشر

205: عدد الصفحات

:نبذ  ع  المؤل 

Botshabelo)"ما ابوتشابيلو" Maja):

ةمرتبمث)البكالوريوسدر ةعلبحاصل

" امعةمخالما ستيرودر ة(الشرع

بجنوب(Witwatersrand)"ويتواترسراند

. فريقيا

الجديدةالمنااهمرا عةعمليةقاد

المبتدئيخللمديريخوتطويراا

.العامةالخدمةف والمتوسطيخ

وقسلسياسةاألولالتنفيذيالمديركا 

خم فريقيا،بجنوبالعملوزارةف العمل

،2008عا حتب2003عا 
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كيتتـ يتخيتتل "وبالتتتال ، فتت  َّ  تتوار الكتتتاب يتمثتتل فتت  محاولتتة لإل ابتتة علتتب الستتإال التترئيس التتتال  ▪

نفست م  باب  نوب  فريقيا، وخاصة الشباب السود ف  المناط  الحضرية مخ  نتوب  فريقيتا، ز

".؟ف  المستقبل

القدرة علص الطموح هي  درة تقافمة ولمسف تمة تحفمزية فردية

، عتتتالم اف تمتتتاع واألكتتتاديم  (Arjun Appadurai" )زر تتتو  زبتتتادوراق"يستتتتند الكتتتتاب علتتتب فكتتترة ▪

قتتتدرة  قافيتتتة مو  تتتة نحتتتو "، والتتتت  يعرف تتتا علتتتب زن تتتا "القتتتدرة علتتتب الطمتتتوح"األمريكتتت ، عتتتخ 

اد اتنتا ، وبالتال  ف   تتحدث عخ زكثر مخ مجرد مف و  الطموح كما او  ائث ف  مح"المستقبل

لفترد علتب وف يركز مف و  الطموح علب التطلعات الفردية، بدلًا مخ ذل ، تتشتكل قتدرة ا.  اليومية

، بتدفً الطموح بشتكل زكبتر متخ ختالل الستياق اف تمتاع  وافقتإلتادي التذي يجتدو  زنفست م فيتف

.مخ السمة الفطرية للفرد

شتباب ومخ زبرز سمات القدرة علب الطموح زن تا مو َّ تة نحتو المستتقبل، وبالتتال ، فت  َّ  ميتث ال▪

اطنيخ ولكتت  يإلتتبح الشتتباب متتو. لتتدي م ختتريطت م  لتتب المستتتقبل، والموزعتتة بالتستتاوي بيتتن م

انتات منتجيخ ف  العالم، ف م بحا ة  لب خرائط ف  وق  مدبكر مخ الحيتاة؛ لمتنح م لمحتة عتخ  مك

 م كبتتالغيخ فتت  وبالتتتال ، تخبرنتتا اتتذ  الختترائط بالإلتتور التتت  تشتتكل ا تتتدريجيبا ألنفستت. المستتتقبل

.المستقبل

ستتا  ومتث ذلت ، تظ تر نقطتتا  رئي. لذل ، ف  َّ  ميث الشباب لدي م خرائط للمستتقبل مع تم▪

اتت  ز َّ ىاألولووفيمتتا يتعلتت  ب تتذ  الختترائط التتت  تفإلتتل بتتيخ الطبقتتة العاملتتة والطبقتتة الوستتطب، 

دة ختترائط المستتتقبل تبتتتدو  ميع تتا متشتتتاب ة، فبعضتت ا زقتتل فائتتتدة، والتتبعا اآلختتتر زكثتتر فائتتت

.  للمستقبل

لتتت  تتتت ت  بعتتتا الختتترائط بمعلومتتتات مالحيتتتة م متتتة ومدر تتتدة، والتتتبعا اآلختتتر ف يتتت ت  بتثاني وووا، ▪

ريطتة التتت  وبالتتال ، فتت  َّ  تتوافر المعلومتتات المالحيتة ف يتتتم توزيعتف بالتستتاوي، فالخ. المعلومتات

ف تحتتتوي علتتب معلومتتات مدر تتدة تعتتتادل عتتد  و تتود خريطتتة، واتتتذا يميتتل  لتتب ز  يكتتو  واقعًتتتا 

.بالنسبة ألفراد المجتمث األقل  راءً

معرفتة ختامًا، تتشكل القدرة علب الطموح متخ ختالل المعرفتة والخبترة؛ حيت  يكتست  الشتباب ال▪

تتشتكل تتكتو  زساسًتا متخ األسترة والمدرستة والمجتمتث، ووالتت  والخبرة مخ بيبت م المبا ترة، 

نس األسرة والمدرسة والمجتمث بدوراا ف  ستياق السياستة والطبقتة وافقتإلتاد والعترق والجت

رام وبالتتتال  ، لكتت  يطتتور الشتتباب قتتدرت م علتتب التطلتتث، يجتت  ز  تتمتتتث زستت. متتخ بتتيخ زمتتور زختترق

ة واأل تخاص اآلختترو  داختتل مجتمعتات م المحليتتة وزولبتت  التتذيخ يوا  تون م فتت  حيتتات م اليوميتت

.راءًبتجربة التنقل ف  مجافت ومسارات معينة، واو ما يكو  مفقودًا ف  المجتمعات األقل  



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

.وغمرهما مو العلو 
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"بالتما كريستوفر":المالف

كيتتة زنتتف رغتتم الغتتزو الروستت  ألوكرانيتتا، زو الختتوع متتخ حتترب زاليتتة زمري" كريستتتوفر بالتمتتا "يوذتتح 
 لتتتب ز َّ" كتتتاروليخ ويليتتامز"بينمتتا ينتتو  . زختترق، فتت  َّ الحتتتروب وزعمتتال العنتتـ ليستتت  اتت  القاعتتتدة

كتتت  الحركتتتات الكبتتترق، مثتتتل نمتتتو الرزستتتمالية، واإلمبرياليتتتة، والعبوديتتتة، وبنتتتاء دولتتتة الرفاايتتتة حر
.خالمجتمعات البشرية نحو توزيث زكثر عدلًا للدخل، والحد مخ عد  المساواة بيخ الجنسي

َذور الحر  و رق الس  : لماذا نحار 

طترق يشرح اذا الكتاب األصول الحقيقية للحرب بعم ، ويوذح ال▪

التتتت  يمكتتتخ للبشتتتر متتتخ خالل تتتا، علتتتب التتترغم متتتخ بعتتتا المظتتتاار 

.المتناقضة، ز  يتمتعوا بخير عظيم

يوذتتتح اتتتذا الكتتتتاب األستتتباب الجذريتتتة للحتتترب، وعال  تتتا، ويشتتترح ▪

  زستتتتباب انتإلتتتتار الإلتتتتراع علتتتتب التستتتتوية،  وكيتتتتـ يمكتتتتخ لإلتتتتانع

ا، الستتتال  ز  يقلبتتتوا التيتتتار بمجتتترد ز  ي تتتدد الإلتتتراع زو يإلتتتبح حربًتتت

موذحًا ز  العنـ ليس او القاعتدة، فالمجتمعتات  يتدة فت  حتال

.مقاطعة و ن اء العنـ

2022زبريل19:صدارااتاريخ

Viking:الناشر

افقتإلتتتادي الرائتتتد فتتت  مجتتتال عتتتد  المستتتاواة فتتت " بيكيتتتت "يقتتتد  ▪

العتتتالم تاريخًتتتا قإلتتتيرًا، ولكنتتتف  تتتامل ومتفائتتتل بشتتتكل متتتداش

.للتقد  البشري نحو المساواة رغم األزمات والكوارث الحالية

العتالم يركز الكتاب علب زنَّتف متخ ختالل الحركتات الكبترق التت   علت ▪

، الحتتدي  نحتتو األفضتتل واألستتوز، مثتتل نمتتو الرزستتمالية، والثتتورات

  واإلمبرياليتتتة، والعبوديتتتة، والحتتتروب، وبنتتتاء دولتتتة الرفاايتتتة، تحركتتت

لتدخل، المجتمعات البشرية بشكل متقطتث نحتو توزيتث زكثتر عتدفً ل

والحتتد متتخ عتتد  المستتاواة بتتيخ الجنستتيخ، وزيتتادة فتترص الحإلتتول 

.  علب الرعاية الإلحية، والتعليم، وحقوق المواطنة

تاريخ موَز للمساواة

"بيكيت توماس":المالف

2022زبريل19:صدارااتاريخ

Harvard:الناشر University Press
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علتتتب ز َّ ف تتتم تتتتارير البحتتتر األدريتتتاتيك  وحاذتتتر  يعنتتت  الحإلتتتول علتتتب نافتتتذة" دي كتتتابال "يشتتتير 
مريكيتة ستالفت كيـ مكَّنت  النفعيتة السياستية األ" دي يونه"مستقبل زوروبا ككل، بينما يكشـ 

.األعمال األكثر  راءً ف  زلمانيا مخ اإلفالت مخ  رائم م

، الخبيتتتتر الجيوسياستتتت ، عينتتتتف المتعمقتتتتة  لتتتتب"دي كتتتتابال "يو تتتتف ▪

اء ، والتتتتت  كانتتتت  لقتتتترو  نقطتتتتة التقتتتت"البحتتتتر األدريتتتتاتيك " منطقتتتتة 

.للثقافات والتجارة واألفكار

ك ، رغتم زنتف  لب زنَّف غالبًا ما يتم تجااتل البحتر األدريتاتي" ينو  الكتاب▪

الواقتتث فتت  قلتت  زاتتم التحتتديات فتت  عإلتترنا؛ بمتتا فتت  ذلتت  صتتعود 

لتتب السياستتة الشتتعبوية، وززمتتة الال بتتيخ، والمعتتارك للستتيطرة ع

وقتتتد زصتتتبح  المنطقتتتة متتترة زختتترق مركتتتزًا تجاريبتتتا . متتتوارد الطاقتتتة

الإلتيخ عالميبا، وستحدد عالقة زوروبا ببقيتة العتالم؛ حيت  تتنتافس

.وروسيا علب ال يمنة ف  مواني ا

حفل حرارات في نراية العصر الحديث: األدرياتمكي

"كابال ديروبرت":المالف

2022زبريل12:صدارااتاريخ

Random:الناشر House

عتتتخ الكيفيتتتة التتتت  ستتتاعد ب تتتا النتتتازيو  ر تتتال " دي يتتتونه"يكشتتتـ ▪

، "زلمانيتتا النازيتتة"األعمتتال األلمتتا  علتتب  نتت  المليتتارات متتخ زاتتوال 

ة والحتترب العالميتتة الثانيتتة، وكيتتـ ستتمح  ل تتم الوفيتتات المتحتتد

.األمريكية باإلفالت مخ العقاب

انيتتا يستتتعره الكتتتاب قيتتا  ستتالفت األعمتتال األكثتتر  تتراءً فتت  زلم▪

زيتادة بافستيالء علب الشتركات الي وديتة، و تراء العمتال العبيتد، و

رق متتخ بينمتتا كانتت  زوروبتتا تحتتت" اتلتتر" نتتتال األستتلحة لتج يتتز  تتيش 

.  حول م

في التاريخ المللم ألغنص الس الت: الملمارديرات النازيمو
ألمانما

"يونهديديفيد":المالف

2022زبريل19:صدارااتاريخ

Mariner:الناشر Books


















