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قائمة المحتويات

7تنفيذيالملخص ال

"19-كوفيد"عصر 

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

11.المجاالتمختلفَممع دول العالم  وأدت إلص الكثمر مو التحوالت في 

اتجاهات عالمية

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

ستق لمة بشأن .راأهم التو عات الم 
19

اتجاهات محلية

 ةالمصللريةالمحلمللل تجاهللاتاألحللداو  والمسللتجدات  والتحلللم ت أهللمهللذا القسللم يعللرض

27.مستويات التنممة كافةوذلك علص 



خبرات دولية

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

ستخدمةاآللمات  33. ل تتفادة مو هذه التجار الم 

مفاهيم تنموية

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

41.  وغمرهاالمعلوماتواادارة  وتكنولوَما

عروض الكتب

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

47.والمتخصصمو في العديد مو المجاالت

إصدارات حديثة

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

53.واال تصاد  وغمرهما مو العلو 
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الملخص التنفمذي

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

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

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

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

((The Conversation، ذا ديبلومات"وصحيفة( "The Diplomat.)

مفاهمم تنموية

تم تسليط الضوء علب 
نسبة : مفاوميخ، اما

ية السيولة القانونية، وزرذ
السعر

عروض كتب

تم تقديم عره لكتابيخ؛ 
بحث ف  العلو  : زحداما

"19-كوفيد"اإلدارية ف  ظل 

إصدارات حديثة

تم عره زربث  صدارات 
النماذج : مختلفة؛ مناا

العقلية ف  العمل

"19-كوفمد"عصر 

تم عره عدة موذوعات؛ 
 قبال ذعيـ علب : مناا

"  19-كوفيد"تلق  لقاحات 
لألطفال دون الخامسة

اتجاهات عالممة

تم  لقاء الضوء علب  ال ة 
ية كيـ يمكخ تلب: موذوعات؛ مناا

افحتيا ات المالية إلفريقيا؟

اتجاهات محلمة

:  تناولت موذوعيخ؛ زحداما
" ميناء الحمرا"توسعات بت

ز المإلري لتحويله  لب مرك
عالم  لتجارة النفط

خ رات دولمة

، تناول القسم  الث خبرات
صناعة السفخ :  حدااا

خطوة  ديدة : السياحية
ونلتقليل انبعا ات الكرب
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"19-كوفمد"عصر 

بعنتوان  (The Mercury News)"ستان خوستيه ميركتوري نيتوز"يدشتير المقتال الإلتادر عتخ صتحيفة ▪

فقتتط متتخ % 4،  لتتب زن نحتتو "لألطفوواد دوس  ووخ الخام ووة19-االهتموواا الفوواتر حلكوواد كوفيوود"

".  19-كوفيد"األطفال األمريكييخ دون سخ الخامسة بدزوا نظا  التطعيم ذد 

مراكتتز الستتيطرة علتتب األمتتراه والوقايتتة "، زفتتادت 2022زغستتطس 3طبقًتتا للمقتتال، فاعتبتتارًا متتخ ▪

مليتون طفتل زمريكت  دون ستخ الخامستة 19فقتط متخ % 4زنه علب الإلعيد التوطن ، تلقتب " مناا

. 2022يونيو 18منذ زن زوصت بالجرعات ف  "موديرنا"زو " فايزر" رعة زولب مخ لقاحات 

كيو  دد  الودعم "بعنتوان  (News Medical Life)"فيتـميتديكالنيتوز "يتناول المقتال الإلتادر عتخ ▪

إلووووي ت ييوووور تحوووواطل الكحووووود والكنووووب لوووود  البووووال يخ 19-االجتموووواعل خوووو د جادحووووة كوفيوووود

.ية وكنداالعالقة بيخ الجائحة وتناول الكحول والقنب ف  الوفيات المتحدة األمريك،الناشئيخ؟

استتتعره المقتتال دراستتة حديثتتة زظاتترت حتتدوث تتييتترات فتت  استتتخدا  الكحتتول والقنتتب بتتيخ ▪

وبعتتد تخفيتتـ القيتتود " 19-كوفيتتد"الشتتباف فتت  كنتتدا والوفيتتات المتحتتدة األمريكيتتة ختتالل  ائحتتة 

.اف تماعية المرتبطة بالجائحة

التحب والصودا  : درا ة"بعنوان (  (Helsinki times"ايلسنك  تايمز "يتناول المقال الإلادر عخ ▪

، دراسة علميتة تستتعره األعتراه "19-كوفيد"دكثر األعراض شيوع ا التل ت تمر ألشهر ححد 

.أل ار طويلة" -19كوفيد"الشائعة الت  يعان  مناا المإلابون بفيروس 

، نشترت دراستة ز رااتا عتدد متخ بتاحث  كليتة الطتب فت "دايركتتستاينس "زوذح المقال زن مجلة ▪

، حيتث زوذتتحت زن "19-كوفيتتد" ور يتا؛ والتت  زكتتدت ظاتور ع تتار عإلتبية نفستتية مزمنتة بعتتد عتدو  

. ناااناك حالة مرذية طويلة األمد تل  اإلصابة بالفيروس، وزن كثيرًا مخ الناس يعانون م

عالممةاتجاهات

 (Harvard Business Review)"اارفتتارد بيتتزنس ريفيتتو"يستتتعره المقتتال الإلتتادر عتتخ موقتتث ▪

ليتتة اآلليتتات التتت  يمكتتخ متتخ خاللاتتا تعزيتتز كفتتاءة وفعا،"مبووادل للمنامووات الفح الووة10"بعنتتوان 

.المنظمات والمؤسسات وتو يه المبادرات التنموية داخلاا

زوذح المقال زنه رغم تقد  التطوير التنظيم ، متازال انتاك  تزء مفقتود، واتو مجموعتة المبتاد ▪

ديتتد التتت  توذتتح متتا يجتتب علتتب المنظمتتات القيتتا  بتته لزيتتادة كفاءتاتتا، فالمنظمتتات  يتتدة فتت  تح

مشكالت محددة ولدياا مجموعة مخ التتدخالت المإلتممة لحلاتا، لكناتا تعمتل بتدون معتايير زو

ويتتة وفقًتتا لتتذل ، يقتتد  المقتتال عتتددًا متتخ المبتتاد  لتو يتته المبتتادرات التنم. زاتتداع تنمويتتة زوستتث

.داخل المؤسسة
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: دزمة الطاقة وحور  دوكراييوا"بعنوان  (The Diplomat)“ذا ديبلومات"يوذح المقال الإلادر عخ ▪

 ير ، تطتتورات ززمتتة الطاقتتة بعتتد األزمتتة الروستتية األوكرانيتتة وتتت "التوويريرات علووي الصوويخ والهنوود

.العقوبات التربية علب موسكو علب السوق الإلينية والاندية

ق عليامتتا عتتد كتتل متتخ الإلتتيخ والانتتد مستتتوردًا رئيسًتتا للتتنفط الروستت ، وف يتفتتوتطبقًتتا للمقتتال، ▪

ستتو  افتحتتاد األوروبتت ، لكتتخ المالحتتل فتت  اتتذا الإلتتدد، زن  طتترق اإلمتتداد الإلتتينية زقتتل عرذتتة 

روسيا عبتر للعقوبات مخ تل  الت  تتبعاا الاند؛ حيث تتدف  معظم واردات الإليخ النفطية مخ

.  خط زنابيب  رق سيبيريا، ومخ موان  روسيا ف  المحيط الااد 

 (World Economic Forum)"المنتتتد  افقتإلتتادي العتتالم "يستتتعره المقتتال الإلتتادر عتتخ ▪

لتتت  اآلليتتات ا،"خطوووات لتلبيووة االحتياجووات الماليووة الحاجلووة  فريكيووا4.. دزمووة قادمووة"بعنتتوان 

. يمكخ مخ خاللاا موا اة األزمة المالية ف   فريقيا، وكيفية تنفيذاا

ة؛ حيتث زد  زوذح المقال زن البلدان اإلفريقية توا ه ززمات متداخلتة تفتره علياتا التكيُّتـ بسترع▪

كستات فيروس كورونا المستجد، والتتيتر المنتاخ ، والإلتراعات، واألزمتة الروستية األوكرانيتة  لتب ن

.حادة ف  التذاء والوقود والديون والسيولة

محلمةاتجاهات

والمدعنتون ،(Hellenic Shipping News)" نيتوز تيبن ايليتن "يؤكتد المقتال المنشتور علتب موقتث ▪

حمترا زن مينتاء ال،"مصر تو ع ميناء الحمرا حهود  تحويلوإ إلوي مركول عوالمل لتجوارط الونف "بت

التتنفط النفطت  يحتتتل موقعًتتا متميتزًا علتتب ستتاحل البحتتر المتوستط، متتا قتتد يجعلته بتتديلًا لإلتتادرات

".موسكو"الروسية ف  ظل العقوبات التربية المفروذة علب 

" لحمتترامينتتاء ا"المإلتترية فتت  توستتعة " وزارة البتتترول والثتتروة المعدنيتتة"طبقًتتا للمقتتال، فقتتد بتتدزت ▪

فتدانًا بالمنطقتة الستاحلية؛ 120، والمتمثتل بقطعتة زره مستاحتاا "العلمتيخ"البترول ، بمنطقة 

ختتزيخ وتاتتدع التوستتعات الجديتتدة للمينتتاء  لتتب زيتتادة الستتعة التخزينيتتة بيذتتافة زربعتتة صتتااري  ت

.مالييخ برميل5.3زلـ برميل مخ الخا  لكل مناا، لتإلل طاقتاا التخزينية  لب 630بسعة 

مصوووور والصوووويخ "والمدعنتتتتون بتتتتت ،(Al-Monitor)" المونيتتتتتور"زوذتتتتح المقتتتتال المنشتتتتور بإلتتتتحيفة ▪

" 27كتتتوف "رغبتتتة مإلتتتر فتتت  مشتتتاركة الإلتتتيخ فتتت  ،"27تو وووحاس التحووواوس المنووواخل قبووو  كوووو  

.اد األخضركشري  دول  فعَّال يتطلث  لب  يجاد حلول لقضايا تتير المناخ، وافنتقال  لب افقتإل

تحسيخ تناول المقال زن الإليخ تعمل علب دعم مإلر نظرًا فمتالكاا تقنيات متقدمة قادرة علب▪

كفتتاءة الطاقتتة، وتوليتتداا متتخ مإلتتادر متجتتددة، وسيستتاعد اتتذا التتدعم مإلتتر علتتب تحويتتل مدينتتة 

". 27كوف " لب مدينة خضراء قبل مؤتمر "  ر  الشيخ"
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خ رات دولمة

تكليو  خطووط جديودط ل: صناعة ال وفخ ال وياحية":يتناول اذا العدد  الث خبرات دولية؛ األولب▪

الكربتتون، والتتت  توذتتح كيتتـ يمكتتخ افستتتفادة متتخ الستتفخ الستتياحية إلزالتتة" ايبحارووات الكرحوووس

تبداله والتحتتول  لتتب رحتتالت بحريتتة مستتتدامة، وتقليتتل افعتمتتاد علتتب الوقتتود البحتتري التقليتتدي واستت

.  للموان بمإلادر نظيفة للطاقة، فضلًا عخ تطوير البنية التحتية 

ت الحصووود علووي األدويووة مووخ دي مكوواس فوول دوروحووا حووا: تكنيووة جديوودط"زمتتا الخبتترة الثانيتتة، فاتت ▪

ا ببعضتام والت  تتناول كيفية ربط مختلـ مقدم  الرعاية الإلحية ف   ميث زنحتاء زوروبت" ممكن ا

زي البعا؛ حيث يمكتخ ألي متريا فت  زي دولتة زوروبيتة الحإلتول علتب األدويتة التت  يحتا اتا متخ

.صيدلية داخل القارة

الكطوووا  رواد دعمووواد يقطلكووووس صوووندوق ا ا وووتثماري ا للنهووووض ح"وتتمثتتتل الخبتتترة الثالثتتتة فتتت  ▪

مويتتل والتتت  تستتتعره تجربتتة زربعتتة رواد زعمتتال زوروبيتتيخ قتتاموا بتتيطالق منإلتتة ت"التكنولوووجل 

ث زنحتاء ؛ لدعم الشتركات التكنولو يتة النا تفة فت   ميت"بلورال"مليون يورو تحت اسم 250بقيمة 

.القارة وتعطيل نموذج رزس المال افستثماري التقليدي

مفاهمم تنموية

" ي وووبة ال ووويولة الكايوييوووة"مفاتتتو  : نتتتاقل الفريتتت  البحثتتت  لاتتتذا العتتتدد مفاتتتوميخ؛ زولامتتتا▪

((Statutory Liquidity Ratio،بنت  وات  النستبة المفويتة التدنيا لألصتول الستائلة التت  يحتتاج كتل

ا النستبة تجاري لالحتفاظ باا، وتت لـ مخ النقد واألوراق الماليتة، والتذاب، ويتتم تقييماتا علتب زنات

.ه الزمنيةالمفوية لقيمة األصول السائلة للبن  مقسومة علب   مال  صاف  الطلب والتزامات

لبنتت  المركتتزي زيضًتا كتتي راء للسياستتة النقديتة؛ حيتتث يتنظم ا" نستتبة الستيولة القانونيتتة"تدستتخد  ▪

  ولمعالجتتتة التضتتتخم، يمكتتتخ للبنتتت. افئتمتتتان المإلتتترف  للستتتيطرة علتتتب المعتتتروه متتتخ النقتتتود

قلتل بتدور  ؛ لتقليل افئتمتان المإلترف ، واتو متا ي"نسبة السيولة القانونية"المركزي رفث مستو  

.مخ التدف  النقدي ف  افقتإلاد

وا  الحد األدنتب لألستعار التت  تحتدداا ،(Price Floor)" درضية ال حر"زما المفاو  الثان ، فاو ▪

فا الحكومتتة لتتبعا الستتلث والختتدمات التتت  تعتقتتد زناتتا تدبتتال فتت  ستتوق غيتتر عادلتتة بستتعر متتنخ

، للتايتة، لتذل  يستتتح  منتجواتا بعتا المستتاعدة، وعنتدما يدحتتدد ستعر زعلتب متتخ ستعر الستتوق

.فاناك احتمال زن يكون اناك عره فائا، والذي عادة ما تتدخل الحكومة لشرائه

اتتو ذتتمان حإلتتول المتتورديخ علتتب الحتتد األدنتتب للستتعر التتذي يضتتمخ " زرذتتية الستتعر"الاتتدع متتخ ▪

ب وربمتا يكتون زفضتل مثتال معتروع للحتد األدنتب للستعر اتو الحتد األدنت. بقاء الشتركة فت  العمتل

.لأل ور؛ لتحسيخ مستويات المعيشة



"19-كوفيد"عصور 

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

.دول العالم  وأدت إلص الكثمر مو التحوالت في مختلف المجاالت



ي ر لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المص

" 19-كوفملد"إ  ال ضعمف عللص تلقلي لقاحلات 
لألطفال دون الخامسة

ملللاذا : وتنللاول الكحولملللات" 19-كوفملللد"َائحللة 
عو التأتمر؟

دراتلللة ت حلللث فلللي األعلللراض النفسلللمة بعلللد
" 19-كوفمد"ااصابة بل 

2022أغسطس 14–( 28)العدد -الثالثة السنة -مقتطفات تنموية 
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إقباد منخفض مخ جايب اآلحاء لتطحيم دطفالهم 

" 19-يتتدكوف"ز تتاد مستتؤولو الإلتتحة فتت  الوفيتتات المتحتتدة األمريكيتتة بتتالترخي  األخيتتر للقاحتتات ▪

ائيتة لألطفال الإلتار  دًا باعتبتار  عالمتة بتارزة للتتخل  متخ الفيتروس، ممتا يجعتل الجرعتات الوق

بتتاء افنتشتتار الستتريث للفيتتروس، فتتين القليتتل متتخ اآلولكتتخ رغتتم. متاحتتة لألمتتريكييخ فتت  زي عمتتر

. زطفالام الرذث واألطفال الإلتار ومخ ام ف  مرحلة ما قبل المدرسةتطعيمسارعوا  لب 

 the)“مراكتتز الستتيطرة علتتب األمتتراه والوقايتتة مناتتا"، زفتتادت 2022زغستتطس 3واعتبتتارًا متتخ ▪

Centers for Disease Control and Prevention) فقتط متخ% 4زنته علتب الإلتعيد التوطن ، تلقتب

" موديرنتتا"زو ( (Pfizer" فتتايزر"مليتتون طفتتل زمريكتت  دون ستتخ الخامستتة  رعتتة زولتتب متتخ لقاحتتات 19

Moderna) )  2022يونيو 18منذ زن زوصت بالجرعات ف .

طيفتيخ فت  نقتل بالوفية، كان اآلباء ب" سان فرانسيسكو"وحتب ف  وفية كاليفورنيا ومنطقة خلي  ▪

و تالث " اموديرنت"زطفالام لتلق  الجرعات؛ حيث يتم  عطاؤام  رعتيخ  اريًا علب حدة بالنستبة لتت

."فايزر"زسبوعًا بالنسبة لت11 رعات علب مدار 

لألطفال دون الخامسة" 19-كوفمد"  ال ضعمف علص تلقي لقاحات إ

بعنلوان ( The Mercury News" )تان خوتم  ممركوري نملوز"أشار المقال الصادر عو صحمفة 
فقللط مللو % 4إلللص أن نحللو  "لألطفللال دون تللو الخامسللة19-االهتمللا  الفللاتر بلقللاد كوفمللد"

".   19-كوفمد"األطفال األمريكممو دون تو الخامسة بدأوا نلا  التطعمم ضد 
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مليتتتون طفتتتل فتتت  2.2متتتخ % 6.4وعلتتتب مستتتتو  الوفيتتتة، ذكتتترت وزارة الإلتتتحة العامتتتة زن نحتتتو ▪

وعلتتتب التتترغم متتتخ زنَّ معتتتدفت . 2022زغستتتطس 2كاليفورنيتتتا قتتتد تلقتتتوا  رعتتتة زولتتتب اعتبتتتارًا متتتخ 

ؤول  بوفيتتة كاليفورنيتتا، فتتين معظتتم مستت" ستتان فرانسيستتكو"التطعتتيم زعلتتب فتت  منطقتتة خلتتي  

.الإلحة ز اروا  لب زن الطلب علب اللقاحات قد ت خر، مقارنة باألطفال األكبر سنًا

متخ األطفتال دون % 14بوفية كاليفورنيا علب سبيل المثتال، حإلتل " كونترا كوستا"فف  مقاطعة ▪

مخ األطفال الذيخ تتراوح زعمتارام بتيخ % 33سخ الخامسة علب  رعة واحدة علب األقل، مقارنة بت 

، باإلذتتافة 2021عامًتا ختتالل الشتتار األول بعتد زن زصتتبحوا متتؤاليخ لتلقتت  اللقتاح فتت  نتتوفمبر 5-11

عامًتتتا اللقتتتاح ختتتالل الشتتتار األول بعتتتد زن زصتتتبحوا 15-12متتتخ األطفتتتال فتتت  ستتتخ % 45 لتتتب تلقتتت  

. 2021مؤاليخ لذل  ف  مايو 

خ ، تتراوح معتدل الجرعتات األولتب بتي"ستان فرانسيستكو"وف  مقاطعات زخر  حول منطقة خلي  ▪

، وبنتاءً "ستوفنو"فت  مقاطعتة % 5 لب " ماريخ"ف  مقاطعة % 30األطفال دون سخ الخامسة مخ 

فتتت   % 18كتتتان . علتتتب الستتتجالت الإلتتتحية للوفيتتتة والتوقعتتتات الستتتكانية إلدارة الشتتتؤون الماليتتتة

ستتتتان "فتتتت  مقاطعتتتتة % 22وزكثتتتتر متتتتخ " ستتتتانتا كتتتتالرا"فتتتت  مقاطعتتتتة % 16و" زفميتتتتدا"مقاطعتتتتة 

".لوس زنجلوس"، زكثر بمعدل زربعة زذعاع ممخ تتلقوا اللقاح ف  مقاطعة "فرانسيسكو

تلايد المخاو  حود تطحيم األطفاد دوس  خ الخام ة

زن2022يوليتتتتتو 26فتتتتت  ( (Kaiser Family Foundationو تتتتتد استتتتتتطالل ز رتتتتتته مؤسستتتتتة ▪

وا فقط مخ عباء األطفال دون سخ الخامستة ز تاروا  لتب زنَّ زطفتالام تلقتوا اللقتاح زو خططت% 17

زن % 13 لتتب زناتتم بالت كيتتتد لتتخ يفعلتتوا ذلتت ، وزوذتتتح % 43للقيتتا  بتتذل  علتتب الفتتور، بينمتتتا ز تتار 

.  زطفالام سيحإللون علب اللقاح فقط  ذا لز  األمر للمدرسة زو الرعاية الناارية

عبتتاء ألطفتتال دون ستتخ الخامستتة بتت ن لتتديام 10فتت  الستتياق ذاتتته، نتتو  زكثتتر متتخ  مانيتتة متتخ كتتل ▪

مخاوع بش ن اآل تار الجانبيتة الخطيترة زو المختاطر طويلتة المتد  متخ الحقتخ، و تعر ستبعة متخ

متا فت  وز تار زكثتر متخ النإلتـ، ب. عباء زن اللقاحات لخ تمنث زطفالام مخ اإلصابة بالمره10كل 

الام ذل  زربعة مخ كتل عشترة عبتاء تتم تطعتيمام،  لتب زنَّ اللقاحتات تشتكل خطترًا زكبتر علتب زطفت

.مخ الفيروس

ف تتزال مرتفعتة للتايتة فت   ميتث زنحتاء " 19-كوفيتد"معتدفت اإلصتابة بتت ختامًا، علتب الترغم متخ زنَّ ▪

ت فتت  الوفيتتات المتحتتدة األمريكيتتة، فتتين حتتافت دختتول المستشتتفب والوفيتتات لتتم ترتفتتث كمتتا كانتت

يتروس، ويظل األطفال األصحاء زقل عرذة لإلصابة باألمراه الشديدة والوفاة مخ الف. الماذ 

.  واو زكثر خطورة مث تقد  العمر والعجز

Source: Woolfolk, J. “Lukewarm interest in COVID-19 vaccine for kids under 5”. Mercury news. August 8, 2022. 
https://bayareane.ws/3QgI5TF  
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وتناود الكحود والكنب" 19-كوفيد"درا ة تبحث فل الح قة حيخ 

ا زظاتتترت دراستتتة حديثتتتة حتتتدوث تتييتتترات فتتت  استتتتخدا  الكحتتتول والقنتتتب بتتتيخ الشتتتباف فتتت  كنتتتد▪

وبعتد تخفيتـ القيتود اف تماعيتة المرتبطتة " 19-كوفيتد"والوفيات المتحتدة األمريكيتة ختالل  ائحتة 

ات  ابًا مخ كندا والوفيات المتحتدة إلكمتال افستتبيان552وخالل الدراسة دعا الباحثون . بالجائحة

.، واإلغالق، ومرحلة تخفيـ القيود اف تماعية"19-كوفيد"ما قبل : عبر اإلنترنت لثالث مراحل

وذتتث قتتا  البتتاحثون بتقيتتيم تتت  ير العوامتتل اف تماعيتتة والديموغرافيتتة، مثتتل العمتتر، الجتتنس، وال▪

دراستة وتت لـ مجتمتث ال. الوظيف ، ومستو  التعليم، والدعم اف تماع  بش ن تعاط  المخدرات

. 2020مشاركًا، حيث  مث الفري  البيانات بيخ زغسطس ونوفمبر 463الناائ  مخ 

، "19-كوفيتتد"اتت  حقبتتة متتا قبتتل 2020وكانتتت النقطتتة الزمنيتتة األولتتب متتخ ينتتاير  لتتب زوائتتل متتارس ▪

ا  وقت اإلغتالق المترتبط 2020وبالمثل، كانت النقطة الثانية مخ منتإلـ مارس  لب نااية مايو 

.، حيث القيود المديسَّرة زو تخفيـ القيود2020بالجائحة، زما النقطة الثالثة، فمخ يونيو ويوليو 

ماذا عو التأتمر؟: وتناول الكحولمات" 19-كوفمد"َائحة 

كملف أد  اللدعم "بعنوان ( News Medical Life" )اليفممديكالنموز "تناول المقال الصادر عو 
 و؟إلص تغممر تعاطي الكحول والقنب لد  ال الغمو الناشئم19-االَتماعي خ ل َائحة كوفمد

.الع  ة بمو الجائحة وتناول الكحول والقنب في الواليات المتحدة األمريكمة وكندا
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لقيتاس ( (MSPSSاستخد  الباحثون مقياسًتا متعتدد األبعتاد معتمتدًا للتدعم اف تمتاع  المتإلتور ▪

ستؤالًا، وتنوعتت اإل ابتات بتيخ 13الدعم اف تماع  عبر  ميث نقاط الدراسة الثالث، واعتمدوا نحتو 

عتتم ، كمتتا قتتاموا بتلختتي   ميتتث العناصتتر لتعيتتيخ در تتة د"موافتت  بشتتدة  تتدًا"و" ف زوافتت  بشتتدة"

ة تعتتاط  وبالمثتتل، استتتخد  البتتاحثون تقويمًتتا زمنيًتتا لمتابعتت. ا تمتتاع  لكتتل مشتتارك فتت  الدراستتة

لقيتتاس استتتخدا  الكحتتول والقنتتب بتتيخ المشتتاركيخ فتت  الدراستتة،  (TLFB)والماريجوانتتاالكحتتول 

.  تالكة لب كمية الكحول والقنب المس( القنب)وافبتالل ( الكحول)حيث يدشير عدد المشروبات 

تالكة وعتادةً متا يبلتل المستتجيبون ب نفستام عتخ عتدد األيتا  وعتدد المشتروبات الكحوليتة المست▪

اولوا وبالمثتل، زبلتتوا عتخ عتدد األيتا  وعتدد المترات التت  تنت. ف  زسبول نموذ   لكتل نقطتة زمنيتة

( (ANOVAsوكتتذل  ز تتر  الفريتت  تحليتتل الفتتروق . ختتالل زستتبول فتت  كتتل نقطتتة زمنيتتةالقنتتب فياتتا 

.  لتحديد ت  ير النقاط الزمنية علب الدعم اف تماع  ومستويات تعاط  المخدرات

إلي ماذا توصلت الدرا ة؟

بتتتيخ(MSPSS)تراوحتتتت در تتتات المقيتتتاس متعتتتدد األبعتتتاد المعتمتتتد للتتتدعم اف تمتتتاع  المتإلتتتور ▪

وفيمتتا يتعلتت  بافتجااتتات العامتتة فتت . ، زي متتخ التتدعم اف تمتتاع  المتتنخفا  لتتب العتتال 84و12

ا تعتتاط  المختتدرات، انخفتتا عتتدد األيتتا  التتت  يتتتم فياتتا استتتاالك الكحتتول ألول متترة متتخ فتتترة متت

. لب وقت التوقـ قبل الزيادة مرة زخر  خالل القيود المديسَّرة"19-كوفيد"قبل

ب وعلتتت. وبالمثتتتل، اتبعتتتت كميتتتة الكحتتتول المستتتتالكة نفتتتس التتتنمط ختتتالل اتتتذ  النقتتتاط التتتثالث▪

 لتب " 19-كوفيتد"متخ قبتل  ائحتة القنتب العكس متخ ذلت ، زاد عتدد األيتا  التت  تتم فياتا استتاالك 

التت  يتتم وبالمثتل، اتبعتت كميتة الحشتيل. وقت اإلغالق، قبل زن يتناق  خالل القيود المخففة

.تناولاا نفس النمط خالل اذ  النقاط الثالث

لنتا م عتخ زظارت الدراسة ت  ير الدعم اف تماع  والتتيرات ف  البيفات اف تماعية ز ناء اإلغتالق ا▪

حتول، الجائحة، بالمقارنة مث مترات متا قبتل الجائحتة، وز نتاء اإلغتالق، وبينمتا انخفتا استتخدا  الك

ول، ممتتا زاد استتخدا  القنتتب، متتا يدشتتير  لتب زنتته ختتالل اإلغتتالق ربمتتا استتبدل الشتتباف القنتتب بتتالكح

بمعنتتتب عختتتر،  تتترف الكحتتتول لتتته دوافتتتث . يعكتتتس اختتتتالع التتتدوافث فستتتتخدا  اتتتاتيخ المتتتادتيخ

.والقل ا تماعية، ف  حيخ زن استخدا  الحشيل عادة ما يكون بدافث الرغبة ف  تقليل التوتر

لتتل، زيضًتتا زوذتتحت الدراستتة زن اإلغتتالق زعطتتب فرصًتتا زقتتل للتفتتاعالت اف تماعيتتة ولكنتته عتتزز الم▪

لجائحتة وفحل البتاحثون انتعا ًتا فت  تعتاط  الكحتول واستتخدا  القنتب  لتب مستتويات متا قبتل ا

باف لتته كمتتا ز بتتتت اتتذ  النتتتائ  زن  تترف الكحتتول عنتتد الشتت. بتتيخ الشتتباف ختتالل القيتتود المخففتتة

امتل دوافث ا تماعية؛ عالوة علتب ذلت ، استتخد  األفتراد ذوو التدعم اف تمتاع  العتال  القنتب للتع

.مث اإل ااد والملل ز ناء العزلة اف تماعية المطولة ز ناء اإلغالق

Source: Mathur, N. “How did perceived social support across COVID-19 restrictions alter alcohol and cannabis use in emerging 
adults?”. News Medical Life. Aug 9, 2022. 
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"19-كوفيد"آرار عصبية ويف ية ملمنة تتبع ا صاحة ححدو  

دراستة ز رااتا عتدد متخ بتاحث  كليتة الطتب فت  ( (Science Direct" دايركتتستاينس "نشرت مجلتة ▪

وذتتحت زن ز، حيتتث"19-كوفيتتد" ور يتا؛ والتتت  زكتتدت ظاتتور ع تتار عإلتتبية نفستية مزمنتتة بعتتد عتتدو  

. ناااناك حالة مرذية طويلة األمد تل  اإلصابة بالفيروس، وزن كثيرًا مخ الناس يعانون م

منام عتخ زعتراه عإلتبية، وكتان التعتب % 80مريا، وقد زبلل 200الدراسة علب عينة مخ زد ريت ▪

متتخ % 54فيمتتا عتتانب نحتتو ،.%68، يليتته الإلتتدال بنستتبة %80.5فتت  صتتدارة األعتتراه؛ حيتتث ستتجل 

.ذعفًا ف  الذاكرة الواعية%32المرذب مخ مشكالت ف  حاست  التذوق والشم، وزظار 

متخ المشتاركيخ فت  % 25الحالتة الطبيتة األكثتر انتشتارًا كمتا عتانب كذل  كان ذتط الد  المرتفتث،▪

ة، زو األبحاث مخ زعراه اكتفاف، وعلب الرغم مخ عد  اإلبالغ عخ  صابة زي مشتارك بستكتة دماغيت

.ناا كانت مخ بيخ األعراه األقل  يوعًا الت  تم اإلبالغ عناافيذعـ العضالت، 

" 19-كوفمد"ااصابة بل األعراض النفسمة بعدت حث فيدراتة

التعللب : دراتللة"بعنللوان ( Helsinki times"  )هملسللنكي تللايمز "تنللاول المقللال الصللادر عللو 
  دراتلللة علمملللة "19-كوفملللد"والصلللداع أكثلللر األعلللراض شلللموًعا التلللي تسلللتمر ألشلللرر بعلللد 

ألشللرر " 19-كوفمللد"تسللتعرض األعللراض الشللائعة التللي يعللاني منرللا المصللابون بفمللرو  
.طويلة
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طتاب  متث مخ المثير لالاتما  زن األعراه الت  كشـ عناا المشاركون ف  كثير متخ األحيتان ف تت▪

ة متتا كشتتفت عنتته افختبتتارات المعمليتتة، ففتت  وقتتت زكتتد زفتتراد العينتتة حتتدوث تتييتترات فتت  حاستت

.التذوق والشم، فين نتائ  افختبارات التجريبية لاذ  الحواس لم تدعم دائمًا ادعاءاتام

الخلفية االجتماعية واالقتصادية كحام  مؤرر علي يتادج األححاث

نتة مخ العينتة، والبتاق  متخ النستاء، فيمتا كانتت نستبة الستود فت  العي% 35.5بلتت نسبة الر ال ▪

البتتاحثون زن المشتتاركيخ الستتود وفتت  اتتذا الإلتتدد، رز  .عامًتتا44.6، وكتتان متوستتط زعمتتارام 40%

.  غالبًا ما ت  روا بشكل غير متناسب

ماعيتتتة كتتتذل  نبتتته البتتتاحثون  لتتتب زن الستتتود قتتتد يتتتت  رون بشتتتكل غيتتتر متناستتتب بتتتالمتتيرات اف ت▪

يضًا  لب زن وز اروا زومتتيرات الإلحة الجسدية،( كالمشكالت العائلية)وافقتإلادية والنفسية 

.  افختبار المعرف  قد يبالل ف  تقدير الضعـ السريري لد  األ خاص المحروميخ

، "19-وفيتدك"وفقًا لألبحاث، مخ المر ح زن تكون األقليات العرقية زكثر عرذة لإلصابة مرة زختر  بتت ▪

بب الجينتتات،  كمتتا زناتتم زكثتتر عرذتتة فختبتتار التتت  يرات الستتلبية التاليتتة للفيتتروس بعتتد الشتتفاء؛ بستت

.امكما زنام زكثر عرذة لإلصابة بارتفال ذتط الد  وزمراه القلب ف  وقت مبكر مخ حيات

"19-كوفيد"توصيات التحام  مع 

زكتتتد البتتتاحثون ذتتترورة استتتتمرار األفتتتراد فتتت  تجنتتتب العتتتدو ، وتلقتتت  اللقتتتاح، وذلتتت  للحمايتتتة متتتخ▪

كنتتزفت البتترد " 19-كوفيتتد"فانتتاك زدلتتة تدشتتير  لتتب احتماليتتة استتتمرار األعتتراه الممتتتدة للفيتتروس،

داد لتتد  البشتتر لستتنوات عديتتدة، متتث توقعتتات بتزايتتد المشتتكالت النا متتة عتتخ المتتره بارتفتتال زعتت

.المإلابيخ

ا ذترورة تظار األعراه العإلبية والنفسية ز ناء المرحلة الحادة مخ العدو ، لكتخ البتاحثيخ زكتدو▪

اه فت  التوصيـ التدقي  لكيفيتة تتيتر األعتراه بمترور الوقتت، فتبعا األ تخاص تستتمر األعتر

.بافواو ما يدفث الباحثيخ لتقإل  األس. اليوم روتينام زعا ام بإلورة كبيرة تؤ ر علب 

ث كتتذل ، فيقبتتال زعتتداد متزايتتدة متتخ التتذيخ يعتتانون زعراذًتتا مستتتمرة للمشتتاركة كمبحتتو يخ، دفتت▪

ر  لتتب زن بعتتا البتتاحثيخ  لتتب التحتتذير متتخ زن النتتتائ  قتتد تميتتل إلطالتتة زمتتد األعتتراه؛ فاألدلتتة تدشتتي

األعتتراه، مثتتل، فقتتدان حاستتة التتتذوق والشتتم، والضتتباف المعرفتت ، واإلراتتاق المفتترط، والك بتتة،

".كوفيد الطويل"والقل ، واألرق، يمكخ زن تإلبح مزمنة، وتعرع اآلن باسم 

Sources:  Helsinki times . “Study: Fatigue, headache most common lasting symptoms months after COVID-19”. Aug. 8. 2022. 
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آليات تحليل كفاءط وفح الية المنامات

جتب رغم تقد  التطوير التنظيم ، مازال اناك  زء مفقود، واو مجموعة المباد  الت  توذح ما ي▪

لتدياا علب المنظمات القيا  به لزيادة كفاءتاا، فالمنظمات  يتدة فت  تحديتد مشتكالت محتددة و

. مجموعتتة متتخ التتتدخالت المإلتتممة لحلاتتا، لكناتتا تعمتتل بتتدون معتتايير زو زاتتداع تنمويتتة زوستتث

:عددًا مخ المباد  لتو يه المبادرات التنموية داخل المؤسسةالمقال وفقًا لذل ، يقد 

متث الادع المركتزي لتطتوير المنظمتة اتو تحقيت  نظتا  مؤسست  تعتاون  وق: تشجيع التحاوس▪

تتييتتتر وافستتتتراتيجية األكثتتتر فعواليتتتة واستتتتدامة انتتتا اتتت . المإلتتتالح الذاتيتتتة المزعزعتتتة لالستتتتقرار

.  األصدقاء يتعاونون بشكل زكبر مخ الترباءباعتبار زن طبيعة عالقات العمل، وذل 

يخ واكتتذا، فالشتتركات الجيتتدة تستتتال  قتتدرًا كبيتترًا متتخ الطاقتتة لخلتت  روابتتط ا تماعيتتة قويتتة بتت▪

ف التت  يمكتخ افستتعانة بتبعا األنشتطة الجماعيتة، فكمتا زن األلعتاالموظفيخ، ولتحقي  ذلت ،

ا يلعباتتتا األطفتتتال بمثابتتتة لقتتتاءات عمنتتتة متتتث العتتتالم الحقيقتتت ، فتتتين المالاتتت  التتتت  تشتتتارك فياتتت

عزيتتز الشتركات ليستت مجتترد زلعتاف ترفيايتة، بتتل  ستور عاطفيتتة تتؤدي  لتب تحستتيخ العالقتات وت

.التعاون

المة المنلمات والشركات: م ادئ أتاتمة5 ؟كمف يمكو زيادة فع 

( Harvard Business Review" )هارفللارد بمللزنس ريفمللو"يسللتعرض المقللال الصللادر عللو مو للع 
الة10"بعنوان  الملة اآللمات التلي يمكلو ملو خ لرلا تعزيلز كفلاءة وفع    "م ادئ للمنلمات الفع 

.المنلمات والماتسات وتوَم  الم ادرات التنموية داخلرا
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يجتتتب زن تمتلتتت  المنظمتتتات القتتتدرة علتتتب التكيُّتتتـ متتتث الظتتتروع: التناووويم موووخ دجووو  الت ييووور▪

اعام بقيمة المتتيرة، ولتحقي  ذل ، علب القادة خل  عقلية  يجابية للتتيير لد  الموظفيخ، و قن

كات و رعية  اود التتيير، ومحاربة القو  المناجية مخ الجمود المؤسست  التذي يحتبس الشتر

.اروانا تكون الثقة والقناعة والشجاعة عوامل ذرورية ف  اذا المس. ف  مساراتاا المضللة

عتداد يعتمد الحفتاظ علتب المنظمتة علتب امتتالك قادتاتا للحكمتة والماتارة إل: توقع الم تكب ▪

  ومتتتث ذلتتت ، ف تستتتتطيث العديتتتد متتتخ الشتتتركات تلبيتتتة المطالتتتب التتتت.  تتتركاتام لمتتتا ينتظتتترام

ادريخ تتطلباا األسواق الجديتدة وزذواق المستتالكيخ، وفت  اتذا الإلتدد، يجتب زن يكتون القتادة قت

.علب تجاوز العوائ  القريبة ليروا بوذوح ما يكمخ وراءاا

نفستام وف يو د حل نموذ   للقدرة علب النظر  لب المستقبل، ولكخ يمكخ للقتادة زن يحيطتوا ز▪

ام ب  تتتخاص قتتتادريخ ومتتتدركيخ يتحتتتدون بشتتتكل  متتتاع  اففتراذتتتات التتتت  تستتتتند  لياتتتا زفعتتتال

.  الحالية مخ ز ل تخيل افحتمافت األخر 

و يجب زن تكون المنظمات منضبطة ومرنة فت  عن  واحتد، وزن تتفاعتل بحكمتة متث متا ات: المروية▪

تعيد  تم تست-غير متوقث خالل األوقات المضطربة، وزن تنحن  بمرونتة عنتد انتدفال الطلتب علياتا 

. كلاا بمجرد انقضاء الحا ة  لب التحول

ةً متتخ الستتوق عتتاد/ ويتتتم تحقيتت  اتتذ  القتتدرة علتتب التحتتول ظااريًتتا استتتجابةً لمتطلبتتات العمتتالء ▪

ة ختتالل تحستتيخ التشتتتيل واإلذتتافات للمتتوظفيخ فتت  العتتدد زو الوظيفتتة فتت  محاولتتة لمواءمتت

قت  التكنولو يا واأل خاص مث ما يريد  العمالء، مث تجنب زخطتاء افستتخدا  المكلفتة مثتل، ن

.الموظفيخ ف  زوقات الذروة

 تتودة األبعتتاد األساستتية للجتتودة البيفيتتة الداخليتتة مثتتل، الراحتتة الحراريتتة و: خلووم م وواحات مميوولط▪

.   بتاألداءالاواء واإلذاءة والجودة الإلوتية والميزات المريحتة للمفرو تات، تترتبط بشتكل  يجتاب

تمكتتخ زو وتدعتتد  تتودة البيفتتة منافسًتتا محتملًتتا للمتتوارد العقليتتة والعاطفيتتة النتتادرة التتت  يمكتتخ زن

.  تقوه التعلم وزداء الماا 

. ة والبإلتريةعلب سبيل المثال، فالمساحات المفتوحة تمثل مشكلة بسبب افنحرافات الستمعي▪

اري واليتتو ، زحتتد اتجااتتات الشتتركات التتت  تجتتذف افنتبتتا  اتتو  دراج الطبيعتتة فتت  التإلتتميم المعمتت

. نظرًا لمزايااا الإلحية المو قة

زقتل فقد و دت األبحاث زن الموظفيخ التذيخ لتديام اتإلتال زكبتر بالطبيعتة يعتانون متخ ذتتوط▪

ولتتديام ماتتارات زفضتتل فتت  حتتل المشتتكالت، والتتتحكم فتت  افنفعتتافت، ومتتد  افنتبتتا ، وقتتدرات

. التكيـ، واإلنتا ية

Source: O'Malley, M. “10 Principles of Effective Organizations”. Harvard Business Review. Aug 8, 2022. 
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حد مخ صادرات النف  الرو يةفل المد  فاعلية الجهود ال رحية

ز التنفيتذ ستدخل عقوبات افتحاد األوروبت  المفروذتة علتب التنفط الروست  فت  يونيتو الماذت ، حيت▪

 يمكتخ فتزال مبادرة الحتد األقإلتب للستعر قيتد التفتاوه؛ لتذل  ففيما ف   ار ديسمبر القاد ، 

.خالل الوذث الحال مخالحكم علب فعاليتاا المحتملة 

ل ستتحظر دخول المبادرة حيز التنفيذ، لخ يؤدي فقط  لب حظر تإلدير النفط الروس   لتب زوروبتا، بت▪

حخ زيضًا علب زساطيل ناقالت افتحتاد األوروبت  وختدمات التت ميخ البحتري مستاعدة روستيا فت   ت

.النفط  لب األسواق األخر 

متتخ صتتادرات التتنفط % 80تمثتتل اتتذ  العقوبتتات البحريتتة تحتتديًا كبيتترًا لموستتكو؛ خاصتتة وزن نحتتو ▪

الروستتتية تنتقتتتل عتتتخ طريتتت  البحتتتر فتتت  نتتتاقالت معظماتتتا مملوكتتتة للتتتدول التربيتتتة؛ حيتتتث تتتتؤدي 

متخ نتاقالت التنفط فت  % 95والتت  تتؤمخ ((IGالشركات األوروبية دورًا كبيرًا ف  المجموعة الدولية 

.العالم

علص الصمو والرند وتأتمرها العقوبات الغربمة ضد روتما

حللر  وأزمللة الطا للة"بعنللوان ( The Diplomat" )ذا دي لومللات"أوضلل  المقللال الصللادر عللو
وكرانمةاألزمة الروتمة األتطورات أزمة الطا ة بعد "التأتمرات علص الصمو والرند: أوكرانما

.وتأتمر العقوبات الغربمة علص موتكو علص السوق الصمنمة والرندية
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يتة، ، قد تفقد روسيا  مكانية الوصتول لتيس فقتط  لتب األستاطيل الترب2022بحلول  ار ديسمبر▪

واو ما قد يؤدي  لتب ،(IG)بت ميخ المجموعة الدولية ولكخ زيضًا ألي سفينة يريد مالكاا افحتفاظ 

ب عالقًتا علت( نإلتـ   متال  صتادراتاا)برميتل يوميًتا متخ نفتط موستكو ماليتيخ 4ترك ما يإلتل  لتب

.الشواطئ الروسية

ت األوروبيتة؛ العقوبتا ذافيًّا بجانب اذا، وتمثل المبادرة األمريكية للحد األقإلب لألسعار؛ ذتطًا▪

ل مواصتتلة نقتتيمكتتخ تاتتدع  لتتب خفتتا عائتتدات موستتكو النفطيتتة بشتتكل حتتاد؛ وبمو باتتاحيتتث

. بشرط بيث النفط ب سعار منخفضة للتايةالنفط الروس  بعد ديسمبر القا 

تيرير الحكوحات علي الصيخ والهند

فتحتتاد الإلتتيخ والانتتد مستتتوردًا رئيسًتتا للتتنفط الروستت ، وف يتفتتوق عليامتتا ستتو  اتعتتد كتتل متتخ ▪

لت  طرق اإلمداد الإلتينية زقتل عرذتة للعقوبتات متخ تزن األوروب ، لكخ المالحل ف  اذا الإلدد،

ب  ترق متخ روستيا عبتر ختط زنابيتالإلتيخ النفطيتة الت  تتبعاا الاند؛ حيث تتدف  معظم واردات

.  سيبيريا، ومخ موان  روسيا ف  المحيط الااد 

؛ فتتين األمتتر يتطلتتب تجتتارة قإلتتيرة فتت  المحتتيط الاتتاد ؛ متتا قتتد يتتدفث المتتوان ونظتترًا لقتترف اتتذ  ▪

اج  لتتب واكتتذا، فتتين الإلتتيخ لتتخ تحتتت. الإلتتيخ  لتتب تفكيتت   تتزء متتخ زستتطولاا والتتت ميخ التتذات  عليتته

يضتتات بتتل  ناتتا ستتتكون فتت  وذتتث قتتوي للتفتتاوه بشتت ن تخف. افنضتتما   لتتب العقوبتتات التربيتتة

.سعرية كبيرة مخ موسكو

حلتول متثزما الاند، فقد تجد صعوبة كبر  ف  الحفاظ علب الواردات الروسية ف  ظل العقوبات▪

ء فت   ار ديسمبر؛ حيث ستدفث السعة المحدودة للناقالت روسيا  لتب  عطتاء األولويتة للعمتال

.  األسواق األقل بعدًا، مثل تركيا زو المركز التجاري ف  الفجيرة

متخ وارداتاتا، لتيس لتدياا متا يكفت  متخ % 90كما زن الانتد التت  تعتمتد علتب الستفخ األ نبيتة فت  ▪

ات النتتاقالت للحفتتاظ علتتب التتواردات الروستتية الحاليتتة، ومتتخ  تتم قتتد يكتتون افنضتتما   لتتب العقوبتت

. التربية او الطريقة الوحيدة لحماية الواردات الروسية الحالية

التت  تتبعاتا " زسطول الظل"علب الجانب الروس ، تدشير الدفئل  لب احتمافت تطبي  استراتيجية ▪

خ لاتا واتو متا يتؤم.  يران، مخ خالل  بكة رمادية للسفخ، بملكية غامضة وو تائ  مشتكوك فياتا

كمتا زناتا .ةالحفاظ علب التدفقات النفطيتة للانتد ويستمح للإلتيخ زيضًتا بزيتادة التواردات الروستي

عتل قد تتجه  لتب خفتا الإلتادرات متخ  انتب واحتد قبتل ديستمبر لتعجيتل ززمتة اإلمتداد، مثلمتا تف

.ايةحاليًا مث صادرات التاز الطبيع ، ولكخ  ذا صمد الترف، فسوع تتكيـ األسواق ف  النا

Sources:  Kuo M. “Energy Crisis from Ukraine War: Impacts on China and India”. The Diplomat. Aug. 8. 2022. 
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آليات تحكيم ا ص د المالل فل إفريكيا 

س كورونتتا توا تته البلتتدان اإلفريقيتتة ززمتتات متداخلتتة تفتتره علياتتا التكيُّتتـ بستترعة؛ حيتتث زد  فيتترو▪

التتذاء المستجد، والتتير المناخ ، والإلراعات، واألزمة الروسية األوكرانيتة  لتب نكستات حتادة فت 

.والوقود والديون والسيولة

البنت  "الإلادر عخ 2022ف  اذا السياق، توقث تقرير اآلفاق افقتإلادية العالمية الإلادر ف  يونيو ▪

زن افقتإلتتاد العتتالم  يتجتته لستتنوات متتخ النمتتو الضتتعيـ وارتفتتال األستتعار متتث عواقتتب" التتدول 

.  محتملة مزعزعة لالستقرار بالنسبة لالقتإلادات منخفضة ومتوسطة الدخل

نقتد لإلتندوق الالمتديرة العامتة" ور يفتاكريستتالينا "ومث تفاقم اتذ  األزمتات المتعتددة، حتذرت ▪

ل زن التتدول  متتخ زن التوقعتتات افقتإلتتادية العالميتتة زصتتبحت قاتمتتة بشتتكل كبيتتر، ومتتخ المحتمتت

البلتدان تكون فترة التضتخم المإلتحوف بتالركود العتالم  طويلتة األمتد، ففت  اتذ  الحالتة ستتكون

ث فتت  اتتذا الستتياق، ومتتخ ز تتل تجنتتب وقتتول كار تتة اقتإلتتاديه زكبتتر، انتتاك زربتت. اإلفريقيتتة فتت  خطتتر

:لخطوات يمكخ افستعانة باا إلصالح الايكل المال  العالم  لخدمة  فريقيا بشكل زفض

كمف يمكو تل مة االحتماَات المالمة افريقما؟

( World Economic Forum" )المنتللد  اال تصللادي العللالمي"اتللتعرض المقللال الصللادر عللو 
تلي   اآللملات ال"خطلوات لتل ملة االحتماَلات المالملة العاَللة افريقملا4.. أزملة  ادملة"بعنوان 

.  يمكو مو خ لرا مواَرة األزمة المالمة في إفريقما  وكمفمة تنفمذها
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 لتتب تحتتتاج البلتتدان اإلفريقيتتة بشتتكل عا تتل: ضووماس التوزيووع الحووادد لحكوووا ال ووحب الخاصووة▪

  ستتيولة  ديتتدة، يمكتتخ زن توفراتتا حقتتوق الستتحب الخاصتتة لإلتتندوق النقتتد التتدول  بستترعة، واتت

وق، والتت  ليست عملة، بل مطالبتة محتملتة بتالعمالت القابلتة لالستتخدا  بحريتة ألعضتاء الإلتند

.  يمكخ زن تزود بلدًا بالسيولة

اتتتذ  الستتتيولة ذتتترورية لمستتتاعدة الحكومتتتات اإلفريقيتتتة علتتتب بنتتتاء بتتترام  الحمايتتتة اف تماعيتتتة▪

عتا القتادة وقد د. األساسية والحفاظ علياا ف  موا اة افرتفال الكبير ف  تكاليـ التذاء والوقود

لستحب صندوق النقد التدول   لتب اإلسترال زولًتا فت  تنفيتذ عليتات  عتادة تخإلتي  حقتوق ااألفارقة

ر مالءمتة، الخاصة المتوافقتة متث احتيا تات افقتإلتادات اإلفريقيتة، وتطتوير معتايير تخإلتي  زكثت

ويجتتب تو يتته بعتتا حقتتوق . واتتذا يعنتت   صتتدار حقتتوق  ديتتدة، باإلذتتافة  لتتب  عتتادة التخإلتتي 

.ةالبن  اإلفريق  للتنميالسحب الخاصة اذ  مخ خالل بنوك التنمية اإلقليمية، مثل 

دولتة  فريقيتة معرذتة لخطتر 23، كانت 2022ف  نااية مايو : إص د آلية إدارط الديوس المحطلة▪

فائتدة، مخ ذائقة الديون، وازداد الوذتث ستوءًا متث ارتفتال زستعار ال-زو كانت تعان  بالفعل -كبير 

ل مث التديون، ولتسايل التعام. األمر الذي يتطلب زن يكون تخفيـ الديون سريعًا و املًا وكبيرًا

اء دعت مجموعتة العشتريخ التدائنيخ لاللتقتاء ذتمخ  طتار عمتل مشتترك، ومتؤخرًا كانتت انتاك زنبت

ومتتث ذلتت ، . التتبالدلبرنتتام  تمتتويل  فتت  عتتخ استتتفادة زامبيتتا متتخ اتتذا اإلطتتار؛ ممتتا يماتتد الطريتت  

.ةفاناك حا ة  لب حلول قابلة للتطبي  لضمان الوصول  لب التمويل ب سعار تنافسي

ام فت  رغتم زن  فريقيتا ت ست: تو يع يطاا تموي  المناخ فول إفريكيوا لودفع الحلوود الحالميوة▪

ويًّا بتيخ فقط مخ افنبعا ات العالمية، فيناا تتحمل وط ة تتير المناخ؛ حيث تخستر ستن% 3.8نحو 

مليتار دوفر بحلتول 50مليار دوفر بسبب تتير المناخ، ومخ المتوقث زن يرتفث اذا الترقم  لتب 15و7

ب علتت. ورغتتم اتتذا، فانتتاك الكثيتتر متتخ الفتترص المتاحتتة إلفريقيتتا لقيتتادة التحتتول األخضتتر. 2040عتتا  

.سبيل المثال، يمكخ تطوير عليات السوق الت  تكافئ القارة علب عزل الكربون

ا يجتتتب زن يكتتتون صتتتوت  فريقيتتت: إعوووادط حنووواء الثكوووة وإيشووواء شوووراكة عالميوووة جديووودط  فريكيوووا▪

 تارة وتجتدر اإل. ومواقفاا الجماعية عاليًا وواذحًا بش ن منإلتات صتنث القترار العالميتة الرئيستة

ر ومتتؤتمر انتتا  لتتب زنتته قبتتل اف تماعتتات الستتنوية لإلتتندوق النقتتد التتدول  والبنتت  التتدول  فتت  زكتتتوب

، وحشتتد األطتتراع الستتابث والعشتتريخ فتت  نتتوفمبر، ينبتتت  تشتتجيث تحتتالـ لبنتتاء توافتت  فتت  اآلراء

  التتدعم لمواقتتـ  فريقيتتا الموحتتدة، فاتتذا اإل تتراء ستتيدفث اإلصتتالحات فتت  الايكتتل المتتال  العتتالم

.الدول لخدمة  فريقيا بشكل زفضل، وسيوفر زيضًا فرصة فستعادة الثقة ف  الحوار والعمل

المؤسستات فت الحوكمتةزخيرًا، يجب منح البلدان اإلفريقية تمثيلًا زكبر وصوتًا زقو  داخل ايفات ▪

قتتارة ، حيتتث يمكتتخ زن تإلتتبح  فريقيتتا"وودبريتتتون"العالميتتة الرئيستتة، بمتتا فتت  ذلتت  مؤسستتات 

.تدسام بنشاط ف  تإلميم الحلول العالمية بدلًا مخ المعاناة مخ غياباا

Source: Robb, C. “A crisis is coming - 4 steps to address Africa’s urgent financing needs”. World Economic Forum. Aug 8, 2022. 
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"ميناء الحموراء"تو حات حو.. م ييخ حرميو 5.3للوصوود ل حة تخلينية 

نطقتتة البترولتت ، بم" مينتتاء الحمتترا"المإلتترية فتت  توستتعة " وزارة البتتترول والثتتروة المعدنيتتة"بتتدزت ▪

فدانًا بالمنطقة الساحلية؛ وتاتدع التوستعات120، والمتمثل بقطعة زره مساحتاا "العلميخ"

زلتـ برميتل 630الجديدة للميناء  لب زيادة السعة التخزينية بيذافة زربعة صتااري  تختزيخ بستعة 

.مالييخ برميل5.3مخ الخا  لكل مناا، لتإلل طاقتاا التخزينية  لب 

، والتت  "مينتاء الحمترا"فتدانًا مجتاورة لمنطقتة 420ي ت  ذل  باإلذافة  لب قطعتة زره مستاحتاا ▪

قتتتة ستدستتتتخد  كمنطقتتتة لتتتتداول المنتجتتتات البتروليتتتة، ومحطتتتة  تتتحخ، لخدمتتتة توستتتعات منط

".  العلميخ"

راتيج  وقتد زعلنتتت الحكومتة المإلتترية زنَّ خطتة توستتعة المينتاء تاتتدع  لتب تحويلتته  لتب مركتتز استتت▪

" لحمتترامينتتاء ا"ويحتتتل . لتتتداول التتنفط الختتا  والمنتجتتات البتروليتتةعلتتب ستتاحل البحتتر المتوستتط 

الروستية النفط  موقعًا متميزًا علب ساحل البحر المتوسط، ما قد يجعلته بتديلًا لإلتادرات التنفط

زلتـ 700وقتد تتم تستليم  تحنة تبلتل نحتو ". موستكو"ف  ظل العقوبات التربية المفروذتة علتب 

.2022يوليو 24ف  وقت مبكر مخ يو  " ميناء الحمرا"برميل مخ النفط الروس   لب 

لنفطالمصري لتحويل  إلص مركز عالمي لتجارة ا" ممناء الحمرا"توتعات بل

، والمدعنتتون (Hellenic Shipping News" )نيتتوز تتيبن ايليتتن "زكتتد المقتتال المنشتتور علتتب موقتتث 
حمترا زن مينتاء ال، "مصر تو ع مينواء الحمورا حهود  تحويلوإ إلوي مركول عوالمل لتجوارط الونف "بت

التتنفط النفطتت  يحتتتل موقعًتتا متميتتزًا علتتب ستتاحل البحتتر المتوستتط، متتا قتتد يجعلتته بتتديلًا لإلتتادرات
".موسكو"الروسية ف  ظل العقوبات التربية المفروذة علب 
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المصري" ميناء الحمرا"رو يا تجد منفذ ا جديد ا ل وا النف  عبر 

األمريك ، فينَّ مإلر لتدياا اآلن طريت   ديتد لعبتور التنفط( Oil Price" )زويل برايس"ووفقًا لموقث ▪

ويلته ، والتذي تستعب مإلتر لتحعلتب ستاحل البحتر المتوستط" مينتاء الحمترا النفطت "الروس ، واو 

.  لب مركز عالم  لتجارة النفط

 ، فت  النفطت" مينتاء الحمترا"ومخ  انباا، فقد اكتشفت روسيا بوابة  ديتدة لنفطاتا الختا ،  واتو ▪

اا  لتتب الوقتتت التتذي يزيتتد فيتته الضتتتط علتتب روستتيا لتحديتتد واختبتتار طتترق مختلفتتة إليإلتتال  تتحنات

علتب ، و"موستكو"علب  حنات النفط مخ " افتحاد األوروب "المشتريخ، فمخ المقرر زن يدخل حظر 

.توفير الت ميخ وخدمات الشحخ األخر  حيز التنفيذ ف  نااية اذا العا 

" الحمتترامينتتاء"وبينمتا تستتتخد  روستيا بالفعتتل مإلتتر كطريت  عبتتور لزيتت الوقتتود، يمكتتخ زن يحتتل ▪

ا  الروست  فف  الستاب ، ز ترت النتاقالت التت  تحمتل الخت. مكانة بارزة ف  تدفقات النفط الروسية

ستبتة عمليات نقل البضائث مخ سفينة  لتب زختر  فت  وستط المحتيط األطلست ، زو قبالتة مدينتة

.اإلسبانية ف   مال  فريقيا

مليون برميل، تديراا  ركة بتترول الإلتحراء 1.5ستة صااري  تخزيخ بسعة " ميناء الحمرا"ويضم ▪

اء التربيتتة المإلتترية،  لتتب  انتتب محطتتة رستتو ذات عوامتتة واحتتدة للتحميتتل والتفريتتل، وقتتد تتتم  نشتت

المينتتاء للتعامتتل متتث الختتا  المنتتت  فتت  الإلتتحراء التربيتتة لمإلتتر، ممتتا يجعتتل متتخ الممكتتخ متتزج 

.البراميل الروسية بالنفط المحل 

Source: Hellenics Hipping News, “Egypt Expands Hamra Port With Aim To Turn It Into Global Center For Oil Trading.” Aug 8, 2022.
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إلي مدينة خضراء" شرا الشيخ"شحخ دود دفحة محدات صينية لتحوي  

، بتد تتيخ 2022يوليتتو 27 تتاركت مإلتتر فتت  احتفاليتتة  ماوريتتة الإلتتيخ الشتتعبية اففتراذتتية، يتتو  ▪

يتر  حخ زول دفعة للمعدات  لب وزارة البيفة المإلرية ف  محاولة لدعم  اتود مإلتر لموا اتة تت

حتتدة المنتاخ، ويتت ت  اتتذا الحتتدث فتت  الوقتتت التتذي تستتتعد فيتته مإلتتر فستضتتافة متتؤتمر األمتتم المت

.2022ف   ر  الشيخ ف  نوفمبر ( COP27" )27كوف "، 2022لتتير المناخ 

 تتار تتيتتر اتذا، وتعُّتتد المتنح المقدمتتة متتخ وزارة البيفتة الإلتتينية  لتب وزارة البيفتتة المإلتترية لمعالجتة ع▪

ة التتت  المنتتاخ بمثابتتة ستتلث تعتتزز كفتتاءة الطاقتتة فتت  مإلتتر ، ك حتتد الحلتتول التكنولو يتتة األساستتي

تضتتتمخ استتتتخدا  متتتوارد الطاقتتتة المستتتتدامة والمتجتتتددة للحتتتد متتتخ انبعا تتتات غتتتازات افحتبتتتاس 

.يعيةالحراري العالمية، وزيادة كفاءة استاالك الطاقة، وبالتال  الحفاظ علب موارد البالد الطب

وتشتتتمل المعتتتدات الإلتتتينية  نتتتارة الشتتتوارل بالطاقتتتة الشمستتتية، وزنظمتتتة الطاقتتتة الشمستتتية▪

وتتطلتتث مإلتتر  لتتب مشتتاركة . ، ومكيفتتات الاتتواء المتتوفرة للطاقتتة(LED" )ليتتد"المنزليتتة، ومإلتتابيح 

كشتتري  دولتت  فعتتال يتطلتتث  لتتب  يجتتاد حلتتول واقعيتتة لقضتتايا تتيتتر المنتتاخ" 27كتتوف "الإلتتيخ فتت  

.ر، وكذل  افنتقال  لب افقتإلاد األخض"اتفاقية باريس للمناخ"العالم ، وتحقي  مباد  

صمني للحد مو آتار تغمر المناخ-مصريتعاون ": 27كو "  ل 

مصووور والصوووويخ "، والمدعنتتتون بتتتت (Al-Monitor" )المونيتتتتور"المقتتتال المنشتتتور بإلتتتحيفة زوذتتتح
" 27كتتتوف "مشتتتاركة الإلتتيخ فتتت  فتت  رغبتتتة مإلتتتر ،"27تو ووحاس التحووواوس المنوواخل قبووو  كووو  

تقتال  لتب كشري  دول  فعَّال يتطلث  لب  يجاد حلتول واقعيتة لقضتايا تتيتر المنتاخ العتالم ، وافن
.افقتإلاد األخضر



32

ملركلز اللملعلللومات ودعلم اتلخلاذ اللقلرار اللتلابلع للملجلللس اللوزراء اللملصلري

رم اعدات الصيخ  تكل  مخ تكلفة إجراءات التكي  مع المناخ فل مص

دمات و اة مستدامة بيفيًا متث خت"  ر  الشيخ"تعمل علب  عل " القاارة"وتجدر اإل ارة  لب زنَّ ▪

رة متكاملتتة متتخ ختتالل اعتمتتاد المزيتتد متتخ التقنيتتات منخفضتتة الكربتتون والممارستتات الجيتتدة إلدا

.  النفايات

لمإلتر ورغم التقتد  التكنولتو   الكبيتر التذي حققتته الإلتيخ فت  العقتود األخيترة، فينته متخ الماتم▪

ل يجتب العمل علب توطيخ الإلناعة فت  مإلتر؛ بحيتث ف يتتم افكتفتاء بمجترد استتيراد المعتدات، بت

قتتادرة علتتب تتتوطيخ اتتذ  التكنولو يتتا الحديثتتة، باعتبتتار زنَّ مإلتتر لتتدياا مؤسستتات صتتناعية وبحثيتتة

ة، والقطتال القيا  باذا الدور، وا  مإلانث الايفة العربية للتإلنيث، وكذل  مراكز البحوث المإلتري

.الخاص

ون بمثابتة  لب مدينة خضراء زمرًا بالل األامية لمإلتر، والتت  ستتك"  ر  الشيخ"اذا، ويدعدُّ تحويل ▪

والتتذي سيحضتتر  العديتتد متتخ ،"27كتتوف "المقتتر التترئيس للمنتتتد  التتدول  التتذي يستضتتيـ متتؤتمر 

اص، قادة الدول والمسؤوليخ الدولييخ، وكذل  العديد مخ ممثل  المجتمث المتدن  والقطتال الخت

.ومخ المام لجميث الحاذريخ معرفة قدرات مإلر علب التعامل مث ززمة تتير المناخ

ون ، نائب وزير البيفة الإلتين ، عتخ تقتدير  للتعتا(Zhao Yingmin" )تشاو ينجميخ"ومخ  انبه، زعرف ▪

علتب دعتم البيف  بيخ مإلر والإلتيخ، مشتيدًا بجاتود مإلتر للتإلتدي لتتيتر المنتاخ، وتعمتل الإلتيخ

إلتتادر مإلتتر نظتترًا فمتالكاتتا تقنيتتات متقدمتتة قتتادرة علتتب تحستتيخ كفتتاءة الطاقتتة، وتوليتتداا متتخ م

.متجددة

كتوف " لب مدينة خضراء قبتل متؤتمر "  ر  الشيخ"وسيساعد اذا الدعم مإلر علب تحويل مدينة ▪

اء زكتان لموا اة ع ار تتير المنتاخ، ستو" بكيخ"، كما زنه يتناسب مث خطط الإليخ إل بات  اود "27

الم ، زو ذل  عخ طري  الحد مخ انبعا ات الكربون الت  تؤدي  لب تفاقم الظاارة علب الإلعيد العت

.عخ طري  التكيـ مث ع ار تتير المناخ الت  تؤ ر علب التنول البيولو  

راتيجية وستقلل مساعدة الإليخ مخ تكلفتة   تراءات التكيتـ متث المنتاخ فت  مإلتر، وتحتدد افستت▪

رؤيتتة فتت  مإلتتر استتتراتيجية التنميتتة المستتتدامة للتتبالد، بينمتتا تاتتدع2050الوطنيتتة لتتيتتر المنتتاخ 

. لب تقليل افنبعا ات الضارة، و عداد البالد لموا اة ع ار افحتباس الحراري2030مإلر 

فت  متايو ف. ختامًا، ستؤدي الإليخ دورًا بارزًا ف  كتل متخ المتؤتمر، وتنفيتذ األفكتار المطروحتة انتاك▪

زنَّ الإلتتيخ تستتببت فتت  ( Rhodium Research Group" )مجموعتتة روديتتو  لألبحتتاث"، زفتتادت 2021

، متجتاوزة انبعا تات التدول 2019مخ انبعا ات غازات افحتبتاس الحتراري فت  العتالم ختالل عتا  % 27

.2060، تعادت الإليخ بتحقي  الحياد الكربون  بحلول عا  2020وف  عا  . الإلناعية الكبر 

Source: Gomaa, A. “Egypt, China expand climate cooperation ahead of COP27.” Al-Monitor, Aug 8, 2022.



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

.  ال زمة ل تتفادة مو هذه التجار 

خبرات دولية
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االيتكاد إلي  فر ححري دكثر ا تدامة

مليونًتتتا قبتتل تفشتت   ائحتتتة 30متتث وصتتول زعتتداد المستتتافريخ علتتب مستتتو  العتتتالم ستتنويًا  لتتب ▪

ربتون فيناا تعود مجددًا بادع عالم   ديد يتمثل ف  الوصول  لتب صتاف  انبعا تات ك،"19-كوفيد"

. 2050بحلول عا  

تفكيتر ووسط ذتوط متزايدة مخ ز ل سفر زكثر استدامة ومسؤولية، زعادت الإلتناعة بالفعتل ال▪

لتة و عتادة ف  تإلميم السفخ وتشتيلاا، بما ف  ذل  السع  وراء تقنيات الوقتود والطاقتة البدي

د يدنظتتر  لتتب لكتتخ بالنستتبة  لتتب المتتدافعيخ عتتخ البيفتتة، قتتالتتتدوير وافستتتدامة فتت  سالستتل التوريتتد،

. لحياد الكربون علب زنه ذفيل ومت خر  دًا2050ادع عا  

، المتديرة العامتة األوروبيتة (Marie-Caroline Laurent" )متاري كتاروليخ لتوران"ومخ  انباتا، صترحت ▪

: ب نتتهCruise Lines International Association)" )الرابطتتة الدوليتتة لخطتتوط التترحالت البحريتتة"لتتت

كثيتر ، وزذافت زن اناك ال"يجب زن نفعل كل ما ف  وسعنا لتقديم اذا الجدول الزمن   لب األما "

 يمكتخ زن واستتنادًا  لتب التكنولو يتا فمخ النقاش حتول  نشتاء زول ستفينة خاليتة متخ افنبعا تات،

. 2035-2030تكون اذ  السفينة متاحة  ف خالل عام  

بونتقلمل ان عاتات الكر َديدة لخطوة: صناعة السفو السماحمة

  والتحلول السلفو السلماحمة ازاللة الكربلونكمف يمكو االتتفادة ملويوض  العرض التالي
دال  إللللص رحللل ت بحريلللة مسلللتدامة  وتقلملللل االعتملللاد عللللص الو لللود ال حلللري التقلملللدي واتلللت 

.  للموانيتطوير ال نمة التحتمة عو بمصادر نلمفة للطا ة  فرًلا
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جهود شركات ال فخ البحرية يحو التحود األخضر 

ين دراستة رغم زن اإلبحار يدعترع به باعتبار   زءًا مامًا مخ اقتإلاد السفر والسياحة ف  زوروبتا، فت▪

زلتـ 12و دت زن سفينة كبيرة يمكتخ زن ترفتث بإلتمة كربونيتة زكبتر متخ 2021 امعية صدرت عا  

مرة طاقة زكثر مخ ليلتة 12كما سلطت الضوء علب زن المبيت علب متخ سفينة يستال  سيارة،

. ف  فندق

مليتتار يتتورو علتتتب مستتتو  العتتتالم فتت  الستتتفخ ذات 20اتتذا، وقتتد تتتتم بالفعتتل استتتتثمار زكثتتر متتتخ ▪

ر، فعلتتب التقنيتتات الجديتتدة والوقتتود النظيتتـ؛ وذلتت  لتقليتتل انبعا تتات الاتتواء وتحقيتت  كفتتاءة زكبتت

، إلزالتة Exhaust Gas Cleaning Systems)" )زنظمتة تنظيتـ غتاز العتاد "ستبيل المثتال، تتم تركيتب 

.  محتو  الكبريت مخ زدخنة العاد ، وتقليل الجسيمات الإللبة الناتجة عخ افحتراق

 تتركة رحتتالت بحريتتة فتتاخرة يقتتث مقراتتا فتت  -(Silversea Cruises)فتت  الستتياق ذاتتته، ستتتدطل  ▪

(. game-changing" )تتييتتتر قواعتتد اللعبتتتة"متتتا تعتبتتر  ستتتفينة رحتتالت 2023ختتتالل عتتا  -مونتتاكو 

راكب، خاليا الوقتود 700، الت  تستوعب زكثر مخ (Silver Nova)ووفقًا للشركة ستستخد  سفينة 

. متتتخ الطاقتتتة ز نتتتاء و وداتتتا فتتت  المينتتتاء، ممتتتا يعنتتت  زنتتته يمكتتتخ فإلتتتل المحركتتتات% 100لتتتتوفير 

.  رسووستكون زول سفينة سياحية اجينة فاخرة مخ نوعاا تكون خالية مخ افنبعا ات عند ال

، سيتم تجايز  ميث الستفخ التت  2035ي ت  ذل   نبًا  لب  نب مث التزا  الإلناعة ب نه بحلول عا  ▪

رحالت لكتتخ  تتركات التت. ، حيتتث ستتتتوافر الكاربتتاء علتتب الشتتواطئ فستتتخدامااالمتتوان ترستتو فتت  

نيتتة البحريتتة تشتتير  لتتب زن استتتخدا  اتتذا علتتب نطتتاق واستتث يعرقتتل ستتير العمتتل، بستتبب تتت خر الب

.  للموان التحتية 

كارنيفتتتال "واتتت   تتتركة تابعتتتة لشتتتركة ( Costa" )كوستتتتا"عتتتالوة علتتتب ذلتتت ، تستتتتثمر مجموعتتتة ▪

افتة بكث-زكبر مشتل  ستفخ الركتاف فت  العتالم-ف   يطاليا (Carnival Corporation)" كوربرايشخ

ال، وقتد حاليًا زربث سفخ تعمل بالتاز الطبيعت  المست" كوستا"ولد  . ف  التاز الطبيع  المسال

.2021ا نتان زخريان عا  تلتاا ، 2019انضمت زول سفينتيخ  لب زسطولاا ف  عا  

فايتتتات فتتت  الستتتياق ذاتتتته، تستتتتعد الشتتتركة فختبتتتار البطاريتتتات القابلتتتة إلعتتتادة الشتتتحخ وتحويتتتل ن▪

وتشتتير الشتتركة  لتتب زن القتتوة الدافعتتة وراء تحولاتتا. الطعتتا  المو تتودة علتتب متناتتا  لتتب زستتمدة

–الفنلنديتتة )Wärtsilä)ختامًتتا، تقتتو   تتركة . األخضتتر تتت ت  متتخ عمتتال التترحالت البحريتتة زنفستتام

ة متخإلإلة ف  تإلنيث وتتوفير ختدمات مإلتادر الطاقتة وغيراتا متخ المعتدات فت  زستواق الطاقت

الوقتود الجديتدة،بتطوير وتوفير التكنولو يا البحرية مث التركيز بشكل زساس  علب زنتوال-البحرية

توافت  وتر  الشركة زن الميثانول اتو المر تح األوفتر حظًتا فت  التحتول األخضتر، مشتيرة  لتب زنته ي

.مث اللوائح البيفية

Source: Emblin, D. “The cruise ship industry says it's working to reduce its carbon footprint. Here’s how”. Euro news. June 21, 2022. 
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الحصود علي األدوية فل دوروحا دصبح عملية  ريحة وح يطة 

والتتتذي( ePrescriptions)نظتتتا  الوصتتتفات اإللكترونيتتتة التتتذي يدستتتمب افتحتتتاد األوروبتتت  اآلن يطتتتور▪

" افتحتتاد" لتتب تمكتتيخ األ تتخاص متتخ الحإلتتول علتتب زدويتتتام متتخ زي صتتيدلية داختتل دول ستتيؤدي 

نلنتدا ويتتم استتخدا   اتذا النظتا  متعتدد اللتتات بالفعتل فت  دولتت  ف. بدون وصتفة طبيتة ورقيتة

.  و ستونيا

وصتوفة وف  اتذا الإلتدد، يمكتخ اآلن لكتل متخ اإلستتونييخ والفنلنتدييخ الحإلتول علتب األدويتة الم▪

ضل خدمة فقد زصبح ذل  ممكنًا، بف. لام مخ الإليدلية، بتا النظر عخ البلد الذي يو دون فيه

التتت  تتتم ( e-Dispensation" )التوزيتتث اإللكترونتت "و( e-Prescription" )الوصتتفة الطبيتتة اإللكترونيتتة"

وعنتتد  دختتال بطاقتتة الاويتتة اإللكترونيتتة للمتتريا، يستتتخد  الإلتتيدل ،2019 نشتتاؤاما فتت  عتتا  

. للتحق  مخ الوصفة الطبية  م تسليماا(ePrescription)منإلة 

زنتته بمجتترد التتدخول  لتتب ( Aleksandr Vares" )زلكستتندر فتتاريس"ومتتخ  انبتته، يوذتتح الإلتتيدفن  ▪

ا بتر متاتا النظا ، يتم رؤية قائمة الوصفات الت  تم  عداداا لاذا الشخ ، ويقو  النظتا  تلقائيًت

. لب اللتة اإلستونية

ًناالحصول علص األدوية مو أي مكان في أوروبا بات ممك: تقنمة َديدة

روبللا يتنللاول العللرض التللالي كمفمللة ربللط مختلللف مقللدمي الرعايللة الصللحمة فللي َممللع أنحللاء أو
ي ب عرللرم اللل عيث حمللث يمكللو ألي مللريي فللي أي دولللة أوروبمللة الحصللول علللص األدويللة التلل

.يحتاَرا مو أي صمدلمة داخل القارة
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زنتتته بمجتتترد دفتتتث  متتتخ الوصتتتفة، يستتتتترق النظتتتا  بضتتتث دقتتتائ  إلرستتتال " زلكستتتندر"ويضتتتيـ ▪

يتتتم وبعتتد ذلتت  يتتتم ستتداد الوصتتفة الطبيتتة علتتب الفتتور زو. المعلومتتات  لتتب بلتتد المتتريا األصتتل 

لز  وصتفة زنه مخ الممكخ  راء  ميث األدويتة التت  تستتموذحًا تقليل تكلفة الدواء الموصوع،

تم تحضتتيراا طبيتة تقريبًتا، باستتثناء المتؤ رات العقليتة واألدويتتة المختدرة واألدويتة الالحقتة، التت  يت

. ف  الإليدلية

رعاية صحية عبر الحدود

نظتتتتا  الوصتتتتفة الطبيتتتتة "العامتتتتة لتكنولو يتتتتا المعلومتتتتات فتتتت   ستتتتتونيا ( (Tehikطتتتتورت وكالتتتتة ▪

وتتتتم استتتتخدا  خبرتاتتتا الخاصتتتة لمستتتاعدة المفوذتتتية (. e-Prescription system" )اإللكترونيتتتة

ة واتتو مشتترول ياتتدع  لتتب تحستتيخ الرعايتت. األوروبيتتة فتت   طتتالق مستتاحة بيانتتات صتتحية زوروبيتتة

اتتذا، . الإلتتحية عبتتر الحتتدود بشتتكل كبيتتر عبتتر افتحتتاد األوروبتت  متتخ ختتالل تستتخير بيانتتات المرذتتب

للإلتتتحة علتتتب البنيتتتة التحتيتتتة للختتتدمات الرقميتتتة" نظتتتا  الوصتتتفات الطبيتتتة اإللكترونيتتتة"ويعتمتتتد 

.ر زوروباويتم توفير افستمرارية لرعاية األ خاص الذيخ يسافرون عب. اإللكترونية ف  زوروبا

-)و( ePrescription)وتجتتدر اإل تتارة،  لتتب زنَّ ▪ (eDispensation يجتتري اللتتتان الختتدمتان الإلتتحيتان

دزت فتت  وزولتتب التتدول التتت  بتت. تتضتتمنان ملخإلًتتا للتتتاريخ الطبتت  للمتتريا-تطويرامتتا عبتتر الحتتدود

بيتتة والخطتتة اتت  زن تنضتتم التتدول األورو. استتتخداماما امتتا  ستتتونيا وفنلنتتدا وكرواتيتتا والبرتتتتال

.  األخر  تدريجيًا  لب النظا  خالل السنوات القليلة المقبلة

ألمتان سيتطلب ربط مختلـ مقدم  الرعاية الإلحية فت   ميتث زنحتاء زوروبتا بمستتو  عتال  متخ ا▪

زرتتور "شتير وقابلية التشتيل البينت  بنتاءً علتب الرمتوز المشتتركة بتيخ التدول األعضتاء؛ وذلت  كمتا ي

(. Tehik)، ماندس تكنولو يا المعلومات ف  وكالة (Artur Novek" )نوفي 

 تد وف  اذا الإلدد، اناك حا تة  لتب التعترع علتب األ تخاص بشتكل عمتخ، وفت  حالتة  ستتونيا، تو▪

( mobile ID" )معتترع الاتتاتـ المحمتتول"انتتاك بطاقتتة اويتتة للمرذتتب و. طريقتتتان للقيتتا  بتتذل 

اص الخاص ب  ازتام، وكما او الحال ف  بطاقة الاويتة، تو تد  تريحة تحتتوي علتب المفتتاح الخت

.  الذي يحدد النظا  للمستخد 

تجتتوال ختامًتتا، فتت  المستتتقبل، ينبتتت  زن تكتتون الختتدمات الإلتتحية عبتتر الحتتدود فتت  زوروبتتا مما لتتة ل▪

ج خاصية عبارة عخ استخدا  المسافر لختط الاتاتـ المحمتول الختاص بته ختار–الااتـ المحمول 

تستتاف حتتدود بلتتد ، وبتتدلًا متتخ دفتتث تكلفتتة الخدمتتة لمقتتد  الخدمتتة فتت  البلتتد المستضتتيـ، يتتتم اح

وستتتتم . -تكلفتتة مكالماتتته ورستتائله النإلتتية واستتتخدا  اإلنترنتتت باألستتعار المحليتتة داختتل بلتتد 

ة وعال ًتا متابعة البيانات والوصفات الطبية للمرذب عندما يكونون فت  الختارج، ممتا يضتمخ رعايت

.  زفضل

Source: Rosmino, C. “Good tech, fast medicine: how you'll soon be able to pick up a prescription anywhere in Europe”. Euro news. 
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و يلة لدعم شركات التكنولوجيا الناشئة ": حلوراد"

 Khaled)“خالتتد حلتتوي"، و(Ian Hogarth" ) يتتان او تتارث: "زطلتت  زربعتتة رواد زعمتتال زوروبيتتيخ واتتم▪

Heloui)ستتتيخ تتتامكيف "، و( "Sten Tamkivi)تافيتتت اينريكتتوس"، و( "Taavet Hinrikus ) صتتندوق

؛ لتدعم الشتركات التكنولو يتة النا تفة فت (Plural" )بلتورال"مليون يورو يدسمب 250تمويل بقيمة 

.  ميث زنحاء القارة وتعطيل نموذج رزس المال افستثماري التقليدي

بترة يدير الإلتندوق بشتكل حإلتري مؤسستو ومتديرو  تركات نا تفة ستابقة لتديام عقتود متخ الخ▪

ا علتب متتر زن الخبترة التت  اكتستتبوا" بلتتورال"يعتقتد مؤسستو حيتتث فت  بنتاء الشتتركات متخ الإلتفر؛

.السنيخ يمكخ زن تساعد الجيل القاد  مخ رواد األعمال ف  مجال التكنولو يا

بكتترة ياتتدع الإلتتندوق  لتتب زن يكتتون مستتتثمرًا عمليًتتا يركتتز علتتب  تتوفت التمويتتل فتت  المراحتتل الم▪

فتت  خضتتم اذتتطرابات ويتت ت   طالقتته. ماليتتيخ يتتورو10والتتت  تبلتتل قيمتاتتا متتا بتتيخ مليتتون يتتورو و

قطتتال األستتواق الماليتتة التتت  دفعتتت صتتنادي  رزس المتتال افستتتثمارية  لتتب  بطتتاء افستتتثمار فتت 

.  التكنولو يا

كنولوَي رواد أعمال ي طلقون صندوً ا اتتثماري ا للنروض بالقطاع الت

قمملةيتناول العلرض التلالي تجربلة أربعلة رواد أعملال أوروبملمو  لاموا بلةط ق منصلة تمويلل ب
نحللاء ث لللدعم الشللركات التكنولوَمللة الناشللئة فللي َممللع أ"بلللورال"ململلون يللورو تحللف اتللم 250

.القارة وتعطمل نموذج رأ  المال االتتثماري التقلمدي
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رعاية المشهد التكنولوجل فل دوروحا

التتذي  تتارك مدستتبقًا فتت  -زحتتد رواد األعمتتال المؤسستتيخ للإلتتندوق –" تافيتتت اينريكتتوس"صتترح ▪

  نحتخ المستتثمرون التذيخ كنتا نرغتب فت: "لتحويتل األمتوال، فت  بيتان( (Wise" وايز"ت سيس  ركة 

ريقتة ت ستيس  تركة اتو حرفتة وزفضتل ط"وزذاع زن ". و ودام عندما كنا نبن   ركاتنا الخاصة

".لتعلم اذ  الحرفة ا  العمل  نبًا  لب  نب مث زولف  الذيخ فعلواا مخ قبل

فتت  تتت ت  اتتذ  الخطتتوة فتت  الوقتتت التتذي تحتتاول فيتته زوروبتتا اللحتتاق بالوفيتتات المتحتتدة األمريكيتتة▪

 يمانويتتل "، ز تتار التترئيس الفرنستت  2022وفتت  وقتتت ستتاب  متتخ  تتار يوليتتو . قطتتال التكنولو يتتا

عمالقة ف  مجتال التكنولو يتا فت  الستنوات الخمتس 10 لب زنه يريد زن يكون لد  زوروبا " ماكرون

قواعد التمويل لمإلتانث ز تبا  الموصتالت 2022ف  فبراير " افتحاد األوروب "المقبلة، بينما خفـ 

".افتحاد األوروب "المبتكرة ف  محاولة لتعزيز صناعة رقائ  التكنولو يا ف  

ه استتتم األوروبيتتتة قطاعًتتتا تكنولو يًتتتا  ديتتتدًا، يدطلتتت  عليتتت" يورونكستتتت"اتإلتتتالًا، زنشتتت ت بورصتتتة ▪

(Euronext Tech Leaders)متخ ؛ وذل  لمساعدة  ركات التكنولو يا الرائدة علب اكتساف المزيتد

.  الوذوح عبر مديري األصول ف  القارة والمستثمريخ اآلخريخ

( (ASML"ل    س   يتته "  تتدير بالتتذكر، زن زوروبتتا زنشتت ت  تتركات رائتتدة علتتب مستتتو  العتتالم مثتتل؛ ▪

، لكناتتتتا لتتتتم تحقتتتت   مكاناتاتتتتا بعتتتتد فتتتت  قطتتتتال (Arm" ) يتتتته عر   "و(DeepMind)" ديتتتتب ماينتتتتد"و

ة؛ حيتتث يقتتو   يمانتته بتتالنظم البيفيتتة للشتتركات النا تتف" بلتتورال"بينمتتا يؤكتتد صتتندوق . التكنولو يتتا

القتاد  قدوة للجيلليإلبحوا الجيل النا ح مخ المؤسسيخ، علب زوسث نطاق ممكخ، بدور نشط 

.  مخ رواد األعمال

ب ف  السياق ذاته، ز ار الإلندوق  لتب زنته ستيدعم رواد األعمتال التذيخ يقومتون ب عمتال مامتة  لت▪

ؤسستية افستتثمارات الموتجتدر اإل تارة،  لتب زنَّ . حد كبير فت  زوروبتا، ولكتخ لتيس بشتكل حإلتري

خ الرعايتتة ركتتزت علتتب الشتتركات النا تتفة التتت  تعتتال  التتيتتر المنتتاخ ، وتاتتدع  لتتب تحستتيالستتابقة 

.  الإلحية وتعزيز تكافؤ الفرص وتحديث الحوكمة

عتتتتالوة علتتتتب ذلتتتت ، استتتتتثمر المؤسستتتتون األربعتتتتة زيضًتتتتا لستتتتنوات كتتتتوكالء زعمتتتتال فتتتت  قطتتتتال ▪
" اتتوبيخ"، و(Deliveroo)" ديليفتترو: "وتشتتمل الشتتركات فتت  محفظتتتام افستتتثمارية. التكنولو يتتا

Hopin))بايتتتتتب درايتتتتتـ"، و "Pipedrive))و ،(Chorus)زوبتتتتتر"، و "(Uber)زيجتتتتتو"، و "(Zego)بولتتتتتت"، و "
((Bolt .

لتت  ير (Feather)" فيتذر" ركة بمتا فت  ذلت  14بالفعل ف  " بلورال"وختامًا، فقد استثمر صندوق ▪
ومنتتافس ،(Ready Player Me)و تتركة الميتتتافيرس ،(NFTport)األ تتاث، و تتركة البنيتتة التحتيتتة 
(.MOS)الخدمات المإلرفية للطالف 

Source: Huet, N. “Entrepreneurs launch new €250 million start-up fund Plural to shake up European tech scene”. Euro news. July 1, 
2022. 



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

.واادارة  والتكنولوَما  وغمرها

مفاهيم تنموية



ي ر لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المص

"نس ة السمولة القانونمة"

"أرضمة السعر"

2022أغسطس 14–( 28)العدد -الثالثة السنة -مقتطفات تنموية 
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يبذط عخ المفهوا

اتت  نستتبة مفويتتة متتخ األصتتول الستتائلة ( Statutory Liquidity Ratio" )نستتبة الستتيولة القانونيتتة"▪

ألدنتب متتخ التت  يجتب علتب البنت  التجتتاري زو المؤسستة الماليتة افحتفتاظ باتا يوميًتتا، وتمثتل الحتد ا

.المتطلبات الت  يضعاا البن  المركزي، ويجب علب البنوك التجارية افلتزا  باا

افحتيتتاط  "بتتل للبنتتوك التجاريتتة متتخ قِ" نستتبة الستتيولة القانونيتتة"علتتب ستتبيل المثتتال، يتتتم تعيتتيخ ▪

فتت  الوفيتتات المتحتتدة األمريكيتتة؛ حيتتث يتعتتيخ علتتب البنتتوك التتت ( Federal Reserve" )الفيتتدرال 

ة نستتبة ستتيول"مليتتار دوفر زمريكتت  متتخ   متال  األصتتول الموحتتدة افحتفتتاظ بتتت250تمتلت  زكثتتر متتخ 

" نستتتتتتبة الرافعتتتتتتة الماليتتتتتتة التكميليتتتتتتة"، والمعتتتتتتروع زيضًتتتتتتا باستتتتتتم %3بحتتتتتتد زدنتتتتتتب " قانونيتتتتتتة

(Supplementary Leverage Ratio.)

زي زيضًتا كتي راء للسياستة النقديتة؛ حيتث يتنظم البنت  المركت"نستبة الستيولة القانونيتة"تدستتخد  ▪

  ولمعالجتتتة التضتتتخم، يمكتتتخ للبنتتت. افئتمتتتان المإلتتترف  للستتتيطرة علتتتب المعتتتروه متتتخ النقتتتود

لتقليل افئتمتان المإلترف ، واتو متا يقلتل بتدور  ؛"نسبة السيولة القانونية"المركزي رفث مستو  

.مخ التدف  النقدي ف  افقتإلاد

"نس ة السمولة القانونمة"

وات  ، Statutory Liquidity Ratio)" )ي وبة ال ويولة الكايوييوة"يتنتاول العتره التتال  مفاتو  
، وتتت لـ متخ النقتد النسبة المفوية الدنيا لألصول السائلة الت  يحتاج كل بن  تجاري لالحتفاظ باا

ئلة للبنت  واألوراق المالية، والذاب، ويتم تقييماا علب زناا النستبة المفويتة لقيمتة األصتول الستا
.مقسومة علب   مال  صاف  الطلب والتزاماته الزمنية
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خفيتتـ وبالمثتتل، ختتالل فتتترة الركتتود، يمتتارس البنتت  المركتتزي سياستتة نقديتتة توستتعية، متتخ ختتالل ت▪

اع، يتؤدي وفت  ناايتة المطت. ؛ لضتمان التتدف  الحتر لالئتمتان المإلترف "نسبة السيولة القانونيتة"

.تقليل عره النقود ف  السوق  لب تعزيز افقتإلاد الكل 

" ي بة ال يولة الكايويية"دهمية 

دوًا رئيسًتتا فتت  تنظتتيم المعتتروه النقتتدي؛ حيتتث يتتتم استتتخدا  "نستتبة الستتيولة القانونيتتة"تتتؤدي ▪

وعليته،  . كنستبة مر عيتة لتحديتد معتدل اإلقتراه زو الستعر األساست " نسبة السيولة القانونيتة"

.ف يدسمح للبنوك التجارية بيقراه األموال بسعر زقل مخ السعر األساس 

نتت  التجتتاري ذتترورية للتحقتت  متتخ متتالءة الب" نستتبة الستتيولة القانونيتتة"باإلذتتافة  لتتب ذلتت ، تدعتتدُّ ▪

وراق كمتتا زناتتا تشتتجث البنتتوك التجاريتتة علتتب اإلستتاا  فتت  األ. وزمنتته؛ لمنتتث اإلفتتراط فتت  التإلتتفية

.المالية الحكومية، وزدوات الديخ، وزذون الخزانة

= لكايوييوووة ي وووبة ال ووويولة ا": نستتتبة الستتتيولة القانونيتتة"وتدستتتخد  الإلتتتيتة التاليتتتة لحستتاف ▪

نستتبة "وتتضتتمخ صتتيتة . 100× ( المطلوحووات اللمنيووة+ صووافل الطلووب ( / )األصووود ال ووادلة)

:العناصر التالية" السيولة القانونية

زانتة، يمكخ تحويل اذ  األصول بستاولة  لتب نقتد، وتشتمل التذاب، وزذون الخ:األصود ال ادلة▪

ول واألوراق المالية المعتمدة متخ الحكومتة، والستندات الحكوميتة، وافحتياطتات النقديتة ات  زصت

.سائلة

كمبيالتة يعتمد صتاف  الطلتب للبنت  التجتاري علتب الخإلتو  عنتد الطلتب، مثتل؛ ال:صافل الطلب▪

.تحت الطلب، والودائث الجارية، ورصيد الودائث الثابتة المت خرة، وما  لب ذل 

الستداد افلتزامات أل ل تشير  لب الودائتث طويلتة األ تل؛ حيتث تحتتاج البنتوك  لتب:الخصوا ألج ▪

الودائتث لعمالئاا عند افستحقاق، وتشمل حستابات الودائتث الثابتتة، وودائتث األمتخ للمتوظفيخ، و

.طلبالمإلرفية افدخارية، و اادات اإليدال، والودائث افستثمارية، وقروه سوق المال تحت ال

( Cash Reserve Ratio" )نستبة افحتيتاط  النقتدي"و" نسبة السيولة القانونية"ويتضح الفرق بيخ ▪

التت  يجتب علتب ا  النسبة المفوية لألصول السائلة زو الودائتث" نسبة السيولة القانونية"ف  زنَّ 

نستبة "متخ ناحيتة زختر ، تشتير . مؤسسة مالية افحتفاظ باا لإلاف  مطلوبتات الطلتب والوقتت

المؤسستة  لب النسبة المفوية لإلاف  الطلب والخإلتو  أل تل، والتت  تحتتاج" افحتياط  النقدي

.المالية لالحتفاظ باا مث احتياطات زو ودائث البن  المركزي

Source: Vaidya, D. “Statutory Liquidity Ratio.” wallstreetmojo, https://bit.ly/3P1ZsX3  
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اتت  الحتتد األدنتتب لألستتعار التتت  تحتتدداا الحكومتتة لتتبعا الستتلث (: Price Floor" )زرذتتية الستتعر"▪

والخدمات، واتو متا يجعتل متخ غيتر القتانون  ألي  تركة زو فترد بيتث ستلعاا زو ختدماتاا ب قتل متخ 

ققتون ف  المقابل، يمكخ زن يوفر دفعتة للمتورديخ والبتائعيخ، التذيخ قتد يح. السعر األدنب المحدد

.دخلًا زعلب نتيجة لذل 

اتتو ذتتمان حإلتتول المتتورديخ علتتب الحتتد األدنتتب للستتعر التتذي يضتتمخ " زرذتتية الستتعر"الاتتدع متتخ ▪

ب وربمتا يكتون زفضتل مثتال معتروع للحتد األدنتب للستعر اتو الحتد األدنت. بقتاء الشتركة فت  العمتل

.لأل ور؛ لتحسيخ مستويات المعيشة

  العتره زكثر فاعلية عندما يتتم تعييناتا فتوق نقطتة التتوازن؛ حيتث يلتقت" زرذيات األسعار"تكون ▪

. ةوالطلتتب، ألنتته  ذا كتتان زرذتتية الستتعر زقتتل متتخ التتتوازن، فيناتتا تإلتتبح زقتتل متتخ القيمتتة الستتوقي

بيل علتتب ستت. بعبتتارة زختتر ، تستتتطيث الشتتركة البيتتث بستتعر زعلتتب متتخ الحتتد األدنتتب للستتعر المحتتدد

زرذتية "ومتث ذلت ،  ذا تتم تحديتد . دوفرًا زمريكيًتا699بنحتو (iPhone" )عيفتون"المثال، يتم بيث ااتـ 

.، فلخ يكون لاا زي ت  ير(زقل مخ التوازن)دوفر زمريك  500عند " السعر

"أرضمة السعر"

واتت  الحتتد األدنتتب لألستتعار التتت  ، (Price Floor" )درضووية ال ووحر"يتنتتاول العتتره التتتال  مفاتتو  
عر تحتتدداا الحكومتتة لتتبعا الستتلث والختتدمات التتت  تعتقتتد زناتتا تدبتتال فتت  ستتوق غيتتر عادلتتة بستت
عر منخفا للتاية، لذل  يستح  منتجواتا بعتا المستاعدة، وعنتدما يدحتدد ستعر زعلتب متخ ست
.السوق، فاناك احتمال زن يكون اناك عره فائا، والذي عادة ما تتدخل الحكومة لشرائه
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؛(Apple" )عبتل" ركة ستستفيد دوفر زمريك ، 800بدلًا مخ ذل ،  ذا تم تحديد زرذية السعر عند ▪

ذل ، نتيجتة لت" عيفتون"ومث ذل ، سيشتري عدد زقتل متخ العمتالء  اتاز . ألناا ستبيث بسعر زعلب

ممتتا يعنتت  زن التتربح الفعلتت  التتذي يتلقتتا  قتتد يكتتون زقتتل فتت  الواقتتث، واتتو متتا ينتتت  عنتته فتتائا

.اقتإلادي؛ حيث يتم توفير المزيد مخ السلث زكثر مما او مطلوف

ومتتث ذلتت ، . ونظتترًا ألن الستتعر زعلتتب ممتتا اتتو عليتته فتت  العتتادة، فتتين اتتذا يحفتتز علتتب زيتتادة اإلنتتتاج▪

الطلتتب؛ ممتتا يتتؤدي  لتتب و تتود فتتائا متتخ الستتلث، ومتتا تفعلتته الحكومتتات فتت  كثيتتر متتخيتتنخفا 

ياستة الس"علتب ستبيل المثتال، تحتدد . األحيان لموا اة اذا او ف  الواقث  راء الفائا المتبق 

حتتدًا ( European Union’s Common Agricultural Policy" )الزراعيتة المشتتتركة لالتحتتاد األوروبتت 

نتتاج، فتينو زدنب للسعر والمنتجات الزراعية الت  تضتمخ للمتزارعيخ دخلًتا؛ لتذل  حتتب لتو تضتاعـ اإل

.سيشتري الفائا" افتحاد األوروب "

"درضيات األ حار"تيريرات 

كتخ زن عندما يتم تحديد األسعار فتوق القيمتة الستوقية بشتكل مإلتطنث ، يم: ال وا ال وداء▪

.يؤدي ذل   لب األسواق السوداء؛ حيث يسعب المنتجون  لب بيث فائا  نتا ام

لت  فتوق نقطتة التتوازن، يمكتخ زن يتؤدي ذ" زرذتيات األستعار"عنتدما يتتم تعيتيخ :ارتفا  األ حار▪

دوفر زمريكتت ، فتتيذا تتتم تعيتتيخ 2علتتب ستتبيل المثتتال، يتتتم بيتتث الكعتت  مقابتتل .  لتتب ارتفتتال األستتعار

ستتتنتًا 50دوفر زمريكتتت ، فاتتذا يعنتتت  زنتته يجتتتب علتتب العميتتتل اآلن دفتتث 2.50زرذتتية الستتتعر عنتتد 

ه، ولاتتذا لتتذل  فتت  حتتيخ زن الخبتتاز قتتد يستتتفيد، فتتين العميتتل ف يستتتفيد منتت. كعكتتة ذتتافية لكتتل 

.السبب غالبًا ما يدنظر  لب زرذيات األسعار علب زناا رفااية للشركات

متتث ارتفتتال األستتعار عمتتا ستتتكون عليتته فتت  ظتتل تتتوازن الستتوق، ستتيتطلث:ايخفوواض الطلووب▪

ر رغيتـ علتب ستبيل المثتال،  ذا زد  الحتد األدنتب لستع. العمالء  لب  راء سلث بديلة بدلًا مخ ذل 

دوفر زمريكتت ، فقتتد يبتتدز المستتتالكون فتت  2دوفر زمريكتت   لتتب 1.50الخبتتز  لتتب زيتتادة ستتعر  متتخ 

.دوفر زمريك  للإلندوق2التحول  لب زسعار الحبوف الت  تبلل زيضًا 

تقتديم عندما يكون السعر زعلب مخ التوازن، يكون الموردون علتب استتعداد ل: ا فراط فل ا يتاج▪

.ف  المقابل، يتم  نشاء فائا. مث ارتفال األسعارما يزيد عخ الطلب، والذي ينخفا 

ستلعة قتد تتطلتث الحكومتات  لتب دعتم الحتد األدنتب لألستعار عتخ طريت   تراء زي :دعم األ وحار▪

جة فرتفتال فائضة قد تنت  عخ ذل ؛ اذا للمساعدة ف  دعم األعمال التجارية، والت  قد تتضرر نتي

.لذل  تتدخل الحكومة لضمان استقرار السوق، وت ميخ اذ  األعمال. األسعار

Source: Boyce, P. “Price Floor Definition.” BoyceWire, January 8, 2021.



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

.والمتخصصمو في العديد مو المجاالت

عروض كتب



ي ر لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المص

"19-كوفمد"بحث في العلو  اادارية في ظل 

الكمنونللللللة والمعرفللللللة : تللللللائ  المغللللللامرات
والمكتس ات

2022أغسطس 14–( 28)العدد -الثالثة السنة -مقتطفات تنموية 



49

للةمقتطفللللللللللللللللات تنمويلللللللللللللل

ن ذة عو الكتا 

يقتتتتتتتتد  الكتتتتتتتتتاف دراستتتتتتتتة حتتتتتتتتول األوذتتتتتتتتال ▪

افقتإلتتتتتتادية للشتتتتتتركات فتتتتتت  ظتتتتتتل  ائحتتتتتتة 

والتحتتديات اإلداريتتة التتت  تتعتتره"19–كوفيتتد"

.لاا

يركتتتتز الكتتتتتاف بشتتتتكل ختتتتاص علتتتتب الجوانتتتتب ▪

المتعلقتتتتتتتتتة بشتتتتتتتتتركات زمريكتتتتتتتتتا الالتينيتتتتتتتتتة 

 اتة والمكسي  وقدرتاا التنافستية فت  موا

.األزمة الإلحية العالمية

باحثًتتتا 23والكتتتتاف اتتتو نتتتتاج  اتتتود بحثيتتتة لتتتت ▪

متميزًا؛ ويادع  لتب مستاعدة الشتركات علتب

فر افستعداد للتعامل متث ويتالت الوبتاء، ويتو

ل معلومات حول كيفية القيا  بتذل  متخ ختال

.الممارسات اإلدارية

  اذا، وتدشتير التقتديرات  لتب زن افنكمتاش فت▪

زي النات  العالم  سيكون زكبر مما حدث فت 

ززمتتتتة ستتتتابقة منتتتتذ الحتتتترف العالميتتتتة الثانيتتتتة 

وحتتتتب زكبتتتر متتتخ افنكمتتتاش المستتتجل ختتتالل 

فتتتتترة الكستتتتاد الكبيتتتتر، متتتتث توقتتتتث زن يكتتتتون 

.افنتعاش بطيفًا

وطبقًتتتتتتتتتتا لتقتتتتتتتتتتديرات منظمتتتتتتتتتتة التعتتتتتتتتتتاون ▪

فتتتتين ايمنتتتتة ،(OECD)افقتإلتتتتادي والتنميتتتتة 

المؤسستتتتتات متناايتتتتتة الإلتتتتتتر والإلتتتتتتيرة 

فتتتت  زمريكتتتتا ( (MSMEsوالمتوستتتتطة الحجتتتتم

  بنتاء تجعلاا  اات فاعلًا رئيسًا فتالالتينية،

 تتار نمتتو زكثتتر  تتمولًا واستتتدامة، وتخفيتتـ اآل

.اع افقتإلادية، وتحسيخ التماس  اف تم

ومتتخ  تتم فتتين تعزيتتز المشتتروعات المتناايتتة▪

الإلتر والإلتتيرة والمتوستطة زمتر ذتروري،

زولويتتتتة فتتتت   تتتتدول زعمتتتتال تكتتتتون ويجتتتتب زن

. المنطقة

بحث في العلو  ااداريلة فلي
"19-كوفمد"ظل 

2022مايو 23: تاريخ النشر

Emerald Publishing Limited: الناشر

288: عدد الصفحات

:يبذط عخ المؤلفيخ

Mónica)“مونيكا لورينا سانشيز ليمتون"

Lorena Sánchez Limón) : زستتاذ متفترغ

بكليتتتتتتتتتتتتتة التجتتتتتتتتتتتتتارة واإلدارة،  امعتتتتتتتتتتتتتة 

واتتتتتت  زيضًتتتتتتاالمستتتتتتتقلة،تاماوليبتتتتتتاس

.يارئيسة زكاديمية العلو  اإلدارية، زكاس

María)“غارستتتياستتتافيدراماريتتتا لتتتويزا "

Luisa Saavedra García) : زستتاذ متفترغ

بكليتتتتتتتتتة المحاستتتتتتتتتبة واإلدارة،  امعتتتتتتتتتة 

المكستتتتي  الوطنيتتتتة، واتتتت  زيضًتتتتا نائتتتتب

..ACACIAرئيس زكاديمية العلو  اإلدارية 
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خ ختتالل اتإلتالًا، يًشتير الكتتاف  لتب زنته فت  المكستي ، نفتتذت الحكومتة بترام  لتدعم اتذا القطتال مت▪

لًا عتتخ حمتتالت تتتروي  المبيعتتات عبتتر اإلنترنتتت والمشتتتريات الحكوميتتة والمستتابقات والجتتوائز، فضتت

يل حإلتول تمثل التدعم الحكتوم  فت  تستافزما ف  زمريكا الالتينية،مبادرات افستاالك المحل ،

.اذا القطال علب القروه

ت اتجاتت الشتتركات متناايتتة الإلتتر ختتالل فتتترة اإلغتالق  لتتب ابتكتتار العديتد متتخ اإل تتراءااتذا، وقتتد ▪

ات افستتتباقية لموا اتتة األزمتتة؛ حيتتث عمتتدت  لتتب  عتتادة تنشتتيط نظتتا  المقايضتتة، وتبنتت  ممارستت

ستتتات البيتتتث عبتتتر الشتتتبكات اف تماعيتتتة، واتبتتتال سياستتتة تخفتتتيا األستتتعار، والتحتتتالـ متتتث مؤس

ار المجتمتتتث المتتتدن  لتوعيتتتة المستتتتالكيخ بضتتترورة استتتتاالك المنتجتتتات المحليتتتة لتتتدعم صتتتت

.  المنتجيخ بشكل مبا ر

تطور اتتراتمجمات التسويق واألعمال في أمريكا ال تمنمة

ر بشتكل طبقًا للكتاف، فقد فرذت التداعيات النا مة عخ الجائحتة، قيتودًا علتب حركتة األفتراد، متا ز ت▪

مبا تتر علتتب العتتادات التتت  طوراتتا المستتتالكون واحتفظتتوا باتتا لستتنوات عديتتدة، وافتجتتا   لتتب

تاالك والتجتارة التجارة اإللكترونية لتلبية افحتيا ات، و اد استخدا  الوستائط اإللكترونيتة لالست

. 2020زيادة مفا فة اعتبارًا مخ مارس 

زنته متخ زوذح الكتتاف زن الجائحتة ستتكون لاتا تت  يرات دائمتة، علتب الممارستات اإلنستانية، ويبتدو▪

األوستاط المتوقث حدوث تتييرات زكثر عمقًا ف  المستقبل علب المد  المتوسط، لتذل  تتحمتل

نتتات األكاديميتتة مستتؤولية مواصتتلة بتتذل الجاتتود لفاتتم اتتذ  الظتتواار بشتتكل زكبتتر، وتتتوفير البيا

.الالزمة لحل المشكالت المإلاحبة لاا

 بتتر متخ  انتب عختتر، ز تار الكتتاف  لتتب زن التحتديات الحاليتة زدت  لتتب سلستلة متخ التعقيتتدات، ممتا ز▪

الشتتتركات علتتتب افستتتتفادة متتتخ مااراتاتتتا المتكاملتتتة للتعامتتتل معاتتتا، ولكتتتخ دون  غفتتتال الرؤيتتتة 

ماعيتة واتذا يشتمل المستؤولية اف ت. واألاداع األساسية الت  زدت  لتب نشتوء النشتاط التجتاري

ء البيفتتتتة والعمتتتتال)للشتتتتركات، والتتتتت  تاتتتتدع  لتتتتب تلبيتتتتة احتيا تتتتات مختلتتتتـ زصتتتتحاف المإلتتتتلحة 

(.والمجتمث

فت  اتتذا الإلتدد، و تتدت الشتركات المو اتتة نحتو المستتؤولية اف تماعيتة زنتته متخ الضتتروري تجنتتب▪

ـ مخ اآل تار تنفيذ الممارسات غير األخالقية لبقاء الشركة والمساامة ف  تطوير   راءات للتخفي

الستتتلبية للجائحتتتة متتتخ ختتتالل تنفيتتتتذ استتتتراتيجيات متتتخ رتبتتتة زعلتتتتب، وتتتتم اقتتتتراح مجموعتتتة متتتتخ

الممارستتتات تتضتتتمخ تحليتتتل   تتتراءات الشتتتركات تجتتتا  عمالئاتتتا وموظفياتتتا والمجتمتتتث والبيفتتتة

مرونتتتة وفتتت  الناايتتتة، فمتتتخ المتوقتتتث زن يكتتتون لتتتد  الشتتتركات القتتتدرة علتتتب التكيُّتتتـ وال. وافبتكتتتار

.افستراتيجية الالزمة لمواصلة زنشطة المسؤولية اف تماعية ف  ظل المنظور الجديد
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ن ذة عو الكتا 

ياحة يتضمخ الكتاف دراسة زكاديمية حتول ست▪

المتتتتتامرات ومتتتتا يتتتترتبط باتتتتا متتتتخ ختتتتدمات 

متاع  مخ خالل تحليل السياق اف تالضيافة،

والثقتتتتتاف  والسياستتتتت  والجترافتتتتت  لستتتتتائح

المتتتتتتامرات، ومتتتتتا يمكتتتتتخ زن تحملتتتتته تجربتتتتتة 

.المتامرة مخ ت  يرات مختلفة

يركتتتتتتتتز الكتتتتتتتتتاف علتتتتتتتتب التجربتتتتتتتتة الستتتتتتتتياحية ▪

الشخإلتتتتتتتتية، ومتتتتتتتتا يعنيتتتتتتتته الستتتتتتتتتع  وراء 

المتتتامرة متتخ ختتالل الستتياحة فتت  عتتالم ملتتئ 

بالضتتتتوط، متتتث تنتتتاول الجوانتتتب العاطفيتتتة 

والنفستتتتتتية ألولفتتتتتت  التتتتتتذيخ يعمتتتتتتدون  لتتتتتتب 

و  استكشتاع المستاحات الرحبتتة علتب مستتت

.العالم

د تنطتوي تجربتة ستياحة المتتامرة علتب العديت▪

، متتخ الفتترص؛ فاتت  تجمتتث بتتيخ افستكشتتاع

والت متتتتل، وبعتتتتا المختتتتاطرة واإل تتتتارة،  لتتتتب 

.   انب زبعاداا افقتإلادية

يشتتتتتير الكتتتتتتاف  لتتتتتتب زن منظمتتتتتة الستتتتتتياحة ▪

 (UNWTO)العالميتتة التابعتتة لألمتتم المتحتتدة

رابطتتتتة تجتتتتارة الستتتتفر وافقتتتتت علتتتتب تعريتتتتـ 

لستتياحة المتتتتامرة علتتتب (  (ATTAالمتتتامرة

زناتتا رحلتتة تتضتتمخ عنإلتتريخ علتتب األقتتل متتخ

فاعتتتل النشتتتاط البتتتدن ، والت: العناصتتتر الثال تتتة

.مث الطبيعة، والتعلم الثقاف 

الكمنونللة: تللائ  المغللامرات
والمعرفة والمكتس ات

2022يناير 20: تاريخ النشر

Emerald Publishing Limited: الناشر

174: عدد الصفحات

:يبذط عخ المؤلفيخ

قائدة (: Jelena Farkic" )فاركيتل يلينا "

 دارة برنام  ما ستير السياحة الدولية و

.الضيافة ف   امعة  رينتل

قبتتتتل ( Maria Gebbels" ) يبلتتتتزماريتتتتا "

انضتتتتتماماا  لتتتتتب األوستتتتتاط األكاديميتتتتتة، 

عملتتت فتت  صتتناعة الضتتيافة واستتتمرت

فتتت  مشتتتاركتاا متتتخ ختتتالل التعتتتاون متتتث 

لة معاد الضيافة كعضو تحريري ف  مج

HQ).)
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"19–كوفمد"التحوالت في تماحة المغامرة في ظل َائحة 

، زحتد زسترل قطاعتات الستياحة نمتوًا 19"–كوفيتد"كانت سياحة المتامرات ف  فترة ما قبل  ائحتة ▪

والتتتت  زستتتامت بشتتتكل كبيتتتر فتتت  تطتتتور صتتتناعة الستتتياحة العالميتتتة، فقتتتد نمتتتت صتتتناعة رحتتتالت

، وكتتان متتخ المتوقتتث زن تنمتتو 2014 لتتب عتتا  2010ختتالل الفتتترة متتخ عتتا  % 195المتتتامرات بنستتبة 

وعلتتب التترغم متتخ المختتاوع متتخ تبتتاطؤ اتتذا القطتتال بستتبب . 2023زختتر  بحلتتول عتتا  % 33بنستتبة 

.الجائحة، فين اناك عمالًا ف  استمرار نمو  باطراد

مليتار دوفر، ويدعتز  افرتفتال الكبيتر فت  القيمتة263تبلل قيمة صناعة سياحة المتتامرات ب كملاتا ▪

قارنتة  لب الزيادات ف  اإلنفاق علب اإل ازة، ونسبة األ خاص الذيخ يختارون   ازة سفر متامرة، م

.  ب  كال العطالت األخر ، وعدد األ خاص الذيخ يقضون   ازات

يخ الإلتت)كتتذل ، فتتبعا افتجااتتات الرئيستتة التتت  كانتتت تتتتذي الطلتتب اتت  صتتعود األستتواق  فتت  ▪

بيعتتة ، وعتتد  الوستتاطة، وزيتتادة افتإلتتال، وتتييتتر ط(والانتتد ومقتتدونيا والمكستتي  وتشتتيل  وبيتترو

. الطلب مث تجربة المستالكيخ لتجارف وو اات  ديدة

اتتذا، ويتمثتتتل زحتتتد التتتدوافث الرئيستتة لزيتتتادة الطلتتتب علتتتب ستتياحة المتتتتامرات فتتت  زيتتتادة التحضتتتر▪

الضتوء والتحوول الرقمت ؛ ممتا يتؤدي  لتب بحتث المستتالكيخ عتخ تجتارف نشتطة وحقيقيتة تدستلط

.علب القيم الطبيعية والثقافية لألماكخ الت  يرتادوناا

األبعاد االَتماعمة ومستق ل تماحة المغامرات

لوك دفعتتت الثقافتتة الماديتتة وافستتتاالكية الستتائدة فتت  المجتمعتتات المعاصتترة،  لتتب تتيتتر الستت▪

يتتاة اف تمتتاع  بشتتكل كبيتتر، ف صتتبح األفتتراد عنتتدما يتتذابون فتت  عطلتتة، يبحثتتون عتتخ امتتتداد الح

.  اليومية، وليس التخل  عخ وسائل الراحة ورفااية الحياة

ء ومخ  تم زصتبح معظتم مقتدم  ختدمات الستفر زكثتر تعاطفًتا وحساستية تجتا  احتيا تات العمتال▪

احتتة المعاصتريخ ويبتتذلون قإلتار   اتتدام لتقتديم الخبتترات التتت  يبحتث عناتتا العمتالء؛ ولضتتمان ر

خ المستتتال ، يتجاتتون لتقتتديم ختتدمات متخإلإلتتة ويركتتزون علتتب تقليتتل زي مختتاطر محتملتتة متت

.خالل ذمان مستويات عالية مخ السالمة

  بالحفتاظ وبعد الجائحة، تبدو صناعة السياحة مختلفة  لب حد ما، مما يدفث الكثيريخ  لب التمست▪

علب الرفاايتة، متخ ختالل افنتمتاس فت  الطبيعتة، فت  ظتل زمتاكخ مريحتة وز تواء منزليتة، واتو متا 

.يتطلب ماارات زكثر مرونة ف  خدمات الضيافة للمجموعات السياحية ف  الاواء الطل 



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

.وغمرهما مو العلو 

إصدارات حديثة



ي ر لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المص

النماذج العقلمة في العمل

أفرللل طريقللة لتحللب نفسللك هللو َعللل هللذا 
األمر هواية

  وخللللروج بريطانمللللا مللللو االتحللللاد "19-كوفمللللد"
"األنجلوتفمر"واألوروبي  

فلي دور الفنون: الفنون واألوتاط األكاديممة
الجامعات المدنمة
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(Thinknetic):المالف

ار للقتتار  كيتتـ يمكتتخ زن يكتتون زكثتتر كفتتاءة فتت  عملتته بتتالنظر  لتتب مقتتد( Thinknetic)توذتتح مؤسستتة 
اتته لجعلته علتب كيـ يمكخ للقار  تقتدير ذ" ليليان كين "بينما تكشـ . الوقت الذي يقضيه ف  العمل

. المسار الإلحيح ليحب نفسه دون قيد زو  رط

النماذج العقلمة في العمل

يوذح اتذا الكتتاف زنته يتتم قضتاء ستاعات زطتول فت  العمتل، علتب▪

ة؛ الرغم مخ رغبتة األفتراد فت  المزيتد متخ التتوازن بتيخ العمتل والحيتا

عتدد ستاعات العمتل فت  التدول العشتر األطتول حيث بلل متوسط 

.ساعة زسبوعيًا42.2ف  ساعات العمل 

ريقتته وعليتته، يكشتتـ الكتتتاف للقتتار  ستتتة نمتتاذج عقليتتة لتعزيتتز ط▪

تتاج المان  خالل األوقات الإلعبة ف  العمتل، باإلذتافة  لتب متا يح

 لتتتب تعلمتتته و لتتتتاء تعلمتتته وكيفيتتتة  عتتتادة تعلتتتم الماتتتارات التتتت  

.يحتا اا ف  عمله باستخدا  خمس استراتيجيات

2022يونيو13:صدارااتاريخ

Independently:الناشر published

"كين ليليان":المالف

أفرل طريقة لتحب نفسك هو َعل هذا األمر هواية

اعاتا يوفر اذا الكتتاف للقتار  مجموعتة متخ القواعتد التت  ينبتت  اتب▪

نفسته والخطوات القابلة للتنفيذ الت  يمكنه اتخاذاا متخ ز تل حتب

.  وتحويل اذا األمر  لب اواية

حتب يسلط اذا الكتتاف الضتوء زيضًتا علتب ستبب   بتار األفتراد علتب▪

ت اآلخريخ والعوامل الت  تجعلام يتجتاالون حتا تام  لتب حتب التذا

ا اتو فاو يشجث القار  ويساعد  علتب تقبتل نفسته كمت. وافمتنان

. واكتساف احترا  الذات، واذا األمر عكس األنانية تمامًا

2022يوليو13:ااصدارتاريخ

Lilian:الناشر King
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"كولكيخزنايجل"و"سيمونريتشارد":المالف

قبل، بينمتا زطرًا اقتإلادية بديلتة لتشتجيث رواد األعمتال علتب صتنث المستت" كولكيخ"و" سيمونز"يرسم 
ة بتيخ متا اتو كيـ يشكل المبدعون نظا  التعليم اإلبداع ، وكيـ يوفر الفخ وا ا" بوام"تستكشـ 

.داخل وخارج مؤسسات المعرفة لدينا

  وخللللللللروج بريطانمللللللللا مللللللللو االتحللللللللاد األوروبللللللللي  "19-كوفمللللللللد"
"األنجلوتفمر"و

و  المعقتدة باستخدا  األمثلة التاريخية لتوذيح كيفية تفاعتل القت▪

اا  فتتت  دورات مفرغتتتة متتتخ الستتتببية التراكميتتتة، يقتتتترح الكتتتتاف منتتت

ضتتاء تجاريتتة بديلتتة لتتدفث النمتتو افقتإلتتادي، والتتت  تقتتث ذتتمخ الف

اف تمتتتاع  والسياستتت  التتتذي يحتتتدد  المحتتتيط اإلنجليتتتزي النا تتتئ

.وقوميته الضمنية

ر التجتارة يجيب الكتاف عخ تساؤله الرئيس، والمتمثل ف  تحديد دو▪

  عتالم متا ف  تسريث النمتو، وتتوفير افبتكتارات التحويليتة الالزمتة فت

".افتحاد األوروب "بعد الجائحة، وما بعد خروج بريطانيا مخ 

2022سبتمبر26:صدارااتاريخ

Emerald:الناشر Publishing Limited

"بوامكاروف":المالف

دور الفنون في الجامعات : الفنون واألوتاط األكاديممة
المدنمة

سته فت  يستكشـ الكتاف الطرق المباجة الت  يجد الفخ فياتا نف▪

كل ركخ مخ زركان األوساط األكاديمية، متخ ختالل عتدة زستفلة حتول

مكتتتتتان و تتتتتود الفتتتتتخ فتتتتت  قطتتتتتال الجامعتتتتتة، وكيتتتتتـ يتفاعتتتتتل متتتتتث 

. المجتمعات، وكيـ وصل  لب ما او عليه اليو  

ب ومتتث كتتل ذلتت ، تتت ت  التتدعوة  لتتب تقتتديم مبتترر قتتوي ب ننتتا بحا تتة  لتت▪

زحكتتتا   بداعيتتتة فتتت   امعاتنتتتا؛ حيتتتث يو تتتد عتتتدد قليتتتل متتتخ األدوات 

بعا، القويتتتة المتبقيتتتة لنتتتا، والتتتت  يمكتتتخ زن تلتإلتتت  ببعضتتتاا التتت

.وتعال  مجتمعنا المنقسم و نسانيتنا المجززة

2022زغسطس8:ااصدارتاريخ

Emerald:الناشر Publishing Limited












