السنة الثالثة  -العدد ( 9 – )36أكتوبر 2022

مقتطفات تنموية
با ة مو المعارف الصادرة عو ماتسات دولمة ومراكز فكر عالممة

تقرير أت وعي يصدر عو
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

العدد ( 9 –)36أكتوبر 2022

مقتطفات تنموية
با ة مو المعارف الصادرة عو ماتسات دولمة ومراكز فكر عالممة

مجلس الوزراء
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

السنة الثالثة  -العدد ( 6 – )36أكتوبر 2022
حقوق النشر محفوظة
لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصر ي

فريق العمل
إن هذا التقرير هو نتاج عمل فريق العملل بلالمركز ملو وا لع با لة متنوعلة ملو
ِ
للللم فللللل يع لللللر المحتلللللو المقلللللدق
المصلللللادر وااتلللللرامات الخارَملللللة وملللللو تول ق
والتفسمرات واالتتنتاَات الواردة فمل بالرلرورة علو وَرلة نللر المركلز كملا
أن صحة ال مانلات والمعلوملات اللواردة فمل تقلع مسلاولمترا عللص َرلة إصلدار
التقارير/التحلم ت األصلمة المشار إلمرا في نراية كل موضوع.

رئمس المركز
السمد /أتامة الجوهري
مساعد رئيس مجلس الوزراء
رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

رئمس التحرير
دكتورة /رشا مصطفص عوض
مستشار رئيس المركز للسياسات العامة
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

ال احث الرئمس
أ.أمل علي
أ.دينا حلمي
الفريق ال حثي المشارك
أ.إيمان رَب
أ.دعاء َ ر
أ .هويدا محمد
التصممم الجرافمكي
أ .محمد عادل
مراَعة اادارة العامة للجودة
أ .شمماء العربي
أ .محمود حنفي

قائمة المحتويات

الملخص التنفيذي
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عصر "كوفيد"19-
ق
تفشلف فلي
يتناول هذا القسلم أهلم األحلداو والتحللم ت المتعلقلة بجائحلة "كوفملد "19-التلي
َممع دول العالم وأدت إلص الكثمر مو التحوالت في مختلف المجاالت.

11

اتجاهات عالمية
يقد هذا القسم تحلم ًلا ألهم المستجدات علص َمملع القطاعلات الرئمسلة فلي العلالم وي لرز
أهم التو عات المستق لمة بشأنرا.

19

اتجاهات محلية
يعللرض هللذا القسللم أهللم األحللداو والمسللتجدات والتحلللم ت ل تجاهللات المحلملة المصللرية
وذلك علص مستويات التنممة كافة.

27

خبرات دولية
ينا ش هذا القسم أهم التجلار الناَحلة تلواء عللص مسلتو اللدول أو األفلراد ملع توضلم
اآللمات المستخدمة ل تتفادة مو هذه التجار .

33

مفاهيم تنموية
يعرض هذا القسم أهم المفاهمم التنموية في مختلف المجاالت مثل :اال تصاد والسماتة
واادارة وتكنولوَما المعلومات وغمرها.

41

عروض الكتب
ً
عرضا مختصرًا ألهم الكتب الشرمرة التي حلمف باهتما ال احثمو
يقد هذا القسم
والمتخصصمو في العديد مو المجاالت.

47

إصدارات حديثة
ً
حديثا في علمي اادارة
يسلط هذا القسم الروء علص أهم الكتب التي تم إصدارها
واال تصاد وغمرهما مو العلو .

53

مقتطفللللللللللللللللات تنمويللللللللللللللللة

الملخص التنفمذي
نظرًا لتطوُّر األحداث بوتيرة تستتدع الوقتوع علتب زبترز المدستتجدات العالميتة والمحليتة ،قتا الرريت
تتتارة لتتتب تتتت ير
البحثتتت لتقريتتتر "مقتطرتتتات تيمويتتتة" بعتتتره زاتتتم الموذتتتوعات ذات الإلتتتلة ،متتتث ا
"كوفيتتتد "19-علتتتب بعتتتا المجتتتافت المختلرتتتة ،و تتتاء ذلتتت فتتت  13موضووووعا متتتخ مختلتتتـ المإلتتتتتتتتادر
العالميتتة ،ومي تتا :مجموعتتة البي ت التتدول " ( ،(World Bank Groupوصتتحيرة "ذا كونررزيشتتخ" (The
) ،Conversationوالميتدى افقتإلادي العالم " (.)World Economic Forum

اتجاهات عالممة

خ رات دولمة

عروض كتب

تم لقاء الضوء علب ال ة
موذوعات؛ مي ا :استراتيجيات
زيادة تمويل العمل المياخ ف
افقتإلادات الإلاعدة

تياول القسم ال ة خبرات،
حدااما :كيـ يمكخ
للشركات األوربية زن تإلبح
زكثر استدامة؟

تم تقديم عره لكتابيخ؛
زحداما :افذطراب :األوقات
الإلعبة ف القرن الحادي
والعشريخ

إصدارات حديثة
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عصر "كوفمد"19-

اتجاهات محلمة

مفاهمم تنموية

تم عره عدة موذوعات؛
مي ا :تغيرات ديدة ف
ر ادات السرر الإلحية
الخاصة بت"كوفيد"19-

تياولت موذوعيخ؛ زحداما:
مشروع بقيمة  400مليون
دوفر لتحسيخ قطاع
اللو ستيات واليقل

تم تسليط الضوء علب
مر وميخ ،اما :األتمتة
المستدامة ،والمواطية
البيئية

تم عره زربث صدارات
مختلرة؛ مي ا :و ات
نظر كونية عخ الحضارة

ملركلز اللملعلللومات ودعلم اتلخلاذ اللقلرار اللتلابلع للملجلللس اللوزراء اللملصلري

عصر "كوفمد"19-
▪

يكشتتتتـ المقتتتتال الإلتتتتادر عتتتتخ صتتتتحيرة "فتتتتوربس" ( ،(Forbesبعيتتتتوان "مراكووووس الةووووي ر علوووو
األمراض تنهي إرشوادات الةوفر الصوحية الخاصوة يكوفيود 19-لكو يلود علو حود " ،التحركتات
الجديدة لمراكز السيطرة علب األمراه والوقاية للتعامل مث ائحة "كوفيد."19-

▪

ستدإلدر "مراكز السيطرة علب األمراه" عارًا صحيًّا للسرر فقتط لبلتد متا ذا كتان ايتاك ترتٍ
لمتغير مخ متغيرات "كوفيد "19-زو حالة زخرى مخ ن ا زن تؤ ر علب زوذاع السرر لب اتاا البلتد؛
ارة ديدة علب زن العالم يتخطب ائحة "كوفيد."19-
وذل ف

▪

يتيتتاول التقريتتر الإلتتادر عتتخ "ستتبرنجر ليي ت " ) )Springer Linkبعيتتوان "البؤسووا  :مقارنووة يووي
مقاومووة مدووادات الميكرويووات و"كوفيوود "19-فووي الوودون الناميووة واألكثوور فقوورا" ،افستتتخدا
تتور ستتالفت
المرتترل للمضتتادات الحيويتتة ف ت عتتالر فيتتروس كورونتتا المستتتجد ،ودور ذلت ف ت
مقاومة لألدوية ف الدول اليامية.

▪

حتتتتدى المشتتتتكالت المحتملتتتتة للجائحتتتتة ختتتتالل المرحلتتتتة المقبلتتتتة اتتتت زيتتتتادة مقاومتتتتة مضتتتتادات
الميكروبتتات ،ومتتا يمثلتتب متتخ عتتىء كبيتتر علتتب نظتتم الإلتتحة العامتتة ف ت ميتتث زنحتتاء العتتالم؛ حي ت
قتتتدرت دراستتتة حديثتتتة زن  4.95ماليتتتيخ حالتتتة وفتتتاة فتتت عتتتا  ،2019ارتبطتتتت بمقاومتتتة مضتتتادات
الميكروبات.

▪

تيتتاول المقتتال الإلتتادر عتتخ "ذا كونررزيشتتخ" ) )The conversationبعيتتوان "يعووف فيروسووات
كورونا تقت  ،يينما يةبب البعف اآلخور نوس ت البورد :اقترينوا مو معرفوة الةوبب" ،تطتورات
متغيرات فيروس "كورونا" المستجد ،وزسباب التبايخ الكبير لعدوى "كوفيد."19-

▪

ور متالزمة الج از التيرس الحادة الوخيمة (سارس) فت عتا  2003فت الإلتيخ وز تزاء زخترى
مخ آسيا ،لرت انتباه العالم ودفث الظاارة لب الوا ة ،خاصة عيدما تم اكتشاع حتافت متالزمتة
الشرق األوسط التيرسية األكثر دة ) )MERSف المملكة العربية السعودية ف عا .2012

اتجاهات عالممة
▪

يدشتتير المقتتال الإلتتادر عتتخ صتتحيرة "ذا كونررزيشتتخ" )(The conversationبعيتتوان "إدار ق ووا
البتوورون فووي انووا فووي حالووة مو الفوضو  :مووا الخ ووذ الووذي حوود " ،لتتب ايليتتات التت يمكتتخ متخ
خالل ا تحسيخ دارة قطاع البترول ف غانا.

▪

طبقًتتا للمقتتتال ،فلضتتمان استتتتمرار الثقتتة فتتت قطتتاع التتتيرط فتت غانتتتا ،متتة عديتتتد متتخ ا تتتراءات
والسياستتات الت ت يمكتتخ اتخاذاتتا ،ومتتخ بيي تتا :زن يضتتمخ البرلمتتان صتتياغة اللتتوائح و صتتداراا ف ت
متتخ
الجريتتدة الرستتمية ختتالل الرتتترات المحتتددة بعتتد قتترار القتتوانيخ ،وستتيؤدي اتتاا لتتب التتتخل
السلطة التقديرية السياسية المررطة ف تيريا القوانيخ.
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▪

يتيتاول المقتال الإلتتادر عتخ "الميتتتدى افقتإلتادي العتتالم " ) (World Economic Forumبعيتتوان
"صووندوا النقوود الوودولي :مووا ا يفع و "رج و افافووا المووالي" فووي العووالم " ،التتدور التتاي يؤديتتب
صيدوق اليقد الدول ف تحقي افستقرار المال حول العالم ،وآلياتب ف ااا المسار.

▪

يوذح المقال زن صيدوق اليقتد التدول يعمتل علتب تعزيتز افستتقرار افقتإلتادي فت ميتث زنحتاء
العتتالم ،متتخ ختتالل رصتتد الحالتتة افقتإلتتادية للبلتتدان األعضتتاء ،وتقتتديم القتتروه للحكومتتات الت ت
تعان مخ ذائقة اقتإلادية ،وغيراا مخ ز كال المساعدة؛ لتحقي افستتقرار فت الوذتث ،وميتث
انتشار افذطرابات المالية.

▪

يتياول المقال الإلادر عخ موقث "صيدوق اليقد التدول ") (International Monetary Fundبعيتوان
" كيف يمك زياد تمويو العمو المنواخي فوي ا قتصوادات الصواعد " ،زاميتة دور التمويتل
الخاص ف موا ة التغير المياخ واحتواء آ اره ،وايليات الالزمة لترعيل ااا التمويل.

▪

اياك حا ة لتب تمويتل ذتاف يتتراون بتيخ  140مليتارًا و 300مليتار دوفر بحلتول عتا  2030للتكيتـ
مث تداعيات التغيتر الميتاخ علتب البيئتة الطبيعيتة ،مثتل ارترتاع ميستوبات البحتار ،وا تتداد حتافت
الجراع .ومخ المر ح زن يزداد ااا الرقم لب متا يتتراون بتيخ  520مليتارًا و 1.75تريليتون دوفر ستيويًّا
بعد عا  ،2050تبعًا لمدى فعّالية تدابير التخريـ مخ حدة التغير المياخ .

اتجاهات محلمة

9

▪

يدشتتير المقتتال الميشتتور بتتتإلحيرة "المونيتتتور" ( ،(Al-Monitorوالمدعيتتون بتتت "كووو  27يقوودل لمصوور
فرص تموي عديد للتنمية المةتدامة" ،لتب دراستة مإلتر العشترات متخ مشتروعات التيميتة
الوطييتة الخضتراء والمستتدامة كجتزء متخ خطتة الحكومتة للتكيتـ متث تغيتر الميتا  ،والتحتول لتتب
التيمية المستدامة الخضراء.

▪

تتتدرس الحكومتتة المإلتترية اختيتتار  18مشتتروعًا وطييًتتا للتيميتتة الخضتتراء والمستتتدامة متتخ زصتتل
 6281مشتتروعًا يتيتتافس ف ت "المبتتادرة الوطييتتة للتيميتتة الخضتتراء والمستتتدامة" لالستتترادة متتخ
فتترص التمويتتل التتدول زو ا قليم ت  ،وتيتتدرر اتتاه الخطتتوة ف ت نطتتاق خطتتط الحكومتتة؛ لتوستتيث
التيريا والحإلول علب التمويل الكاف للتكيـ مث التغير المياخ .

▪

يوذتتح المقتتال الميشتتور بموقتتث "البي ت التتدول " ) ،(World Bankوالمدعيتتون بتتت "مشوورو يتكلفووة
 400مليوووووال دو ر لتحةووووي عدا ق وووواعي اللوجةووووتيات والنقوووو والحوووود موووو انبعا اتهمووووا
الكريونية" ،بعا الج ود المإلرية لتعزيز زداء قطاع الخدمات اللو ستية واليقل.

▪

واف مجلس المديريخ التيرياييخ لت"البي الدول " علتب اتراقيتة بقيمتة  400مليتون دوفر زمريكت ؛
لتعزيتتز زداء قطتتاع الختتدمات اللو ستتتية واليقتتل ف ت مإلتتر ،ودعتتم التحتتول نحتتو اليقتتل متتيخرا
افنبعا ات الكربونية علب خط السك الحديدية ا سكيدرية تت  6زكتوبر تت القاارة الكبرى.

ملركلز اللملعلللومات ودعلم اتلخلاذ اللقلرار اللتلابلع للملجلللس اللوزراء اللملصلري

خ رات دولمة
▪

يتيتتاول اتتاا العتتدد تتالث خبتترات دوليتتة؛ األولتتب" :كيووف يمك و للشووركات األورييووة عال تصووبح عكثوور
استدامة " والت توذح كيـ يمكخ للشتركات األوروبيتة التحتول ألنشتطة زكثتر استتدامة ملتزمتة
بتال بالإلترقة الخضتراء الجديتتدة لالتحتاد األوروبت ؛ حيت ن تحتتول األعمتال التجاريتة لتإلتبح زكثتتر
اخضرارًا ف يقلل مخ تكاليـ الطاقة فحسى ،بل يعزز زيضًا زربان الشركة وصحة المو ريخ.

▪

" شركة تايوانية تُعيد تدوير عقنعة الوجو فوي صونو شوواح الهواتوف"
زما الخبرة الثانية ،ف
تتركة ) (Miniwizالتايوانيتتة بتحويتتل زقيعتتة الو تتب المستتتعملة لتتب
والتت تستتتعره كيريتتة قيتتا
ز تتتزاء متتتخ تتتاحخ ال تتتاتـ الالستتتلك ؛ حيتتت ييتتتت عتتتخ ترشتتت ائحتتتة "كوفيتتتد "19-متتتا يإلتتتل لتتتب
مي ا.
 7200طخ مخ اليرايات الطبية يوميًّا ،معظم ا زقيعة يمكخ التخل

▪

وتتمثتتتل الخبتتترة الثالثتتتة فتتت " شوووركة يري انيوووة تحوووون الةووويارات الك سووويكية إلووو سووويارات
كهريائية" ،والت توذح افتجااتات التت تشتكل مستتقبل اليقتل والتيقتل الشخإلت  .فالستيارات
التتت تعمتتل بالطاقتتة الشمستتية التتت تديتج تتا تتركة "فيتتت يتتر“ ) (Lightyearتعيتت زنتتب يمكتتخ
للمست لكيخ عادة تزويد سيارات م بالوقود تلقائيًّا سواء كانت ابتة زو علب الطري .

مفاهمم تنموية
▪

نتتتتتاقٍ الرريتتتتت البحثتتتتت ل تتتتتاا العتتتتتدد مر تتتتتوميخ؛ زول متتتتتا :مر تتتتتو "األتمتوووووة المةوووووتدامة"
) ،(Sustainable Automationواتت طتتار عمتتتل للشتتركات والحكومتتات لتقيتتيم التتت ير المتوقتتتث
للتكيولو يتتتا علتتتب افقتإلتتتادات والإلتتتياعات والشتتتركات واألفتتتراد؛ ب تتتدع ذتتتمان التعلتتتيم الجيتتتد
الشامل ،وتحقي المساواة بيخ الجيسيخ ،وتعزيز اليمو افقتإلادي المستدا .

▪

"األتمتتتتة المستتتتدامة" اتتت تقتتتارب فريتتتد بتتتيخ استتتتراتيجية التكيولو يتتتا واستتتتراتيجية رزس المتتتال
البشري ،والت ت دع ف واراا لب ذمان التعاون المسؤول بيخ البشر وايفت فت مستتقبل
العمتتتل ،واتتت بمثابتتتة طتتتار عمتتتل للشتتتركات والحكومتتتات لتقيتتتيم التتتت ير المتوقتتتث للتقتتتد فتتت
التكيولو يا علب افقتإلادات والإلياعات والشركات واألفراد.

▪

زمتتا المر تتو الثتتان  ،ف تتو مفهووول "المواانووة البيةيووة" ( ،(Environmental Citizenshipوا ت
ا حساس بالبيئة المحيطة ،واليات عخ معرفة الررد بمشكالت بيئتب وقدرتب علتب المشتاركة فت
اتخاذ القرارات ا يجابية؛ مخ خالل دراكب لحقوقب ووا باتب؛ مما يعزز عوره بافنتماء.

▪

المواطيتتتة البيئيتتتة" اتتت الستتتلوك البيئتتت المؤيتتتد والمستتتؤول للمتتتواطييخ التتتايخ يتإلتتترفون فتتت
المجتمتتتث كرتتتاعليخ للتغييتتتر فتتت المجتتتاليخ الختتتاص والعتتتا  ،علتتتب المستتتتوى المحلتتت والتتتوطي
والعتالم  ،متخ ختالل ا تراءات الررديتة والجماعيتة ،فت اتجتاه حتل المشتكالت البيئيتة ،وميتث خلت
مشكالت بيئية ديدة ،وتحقي افستدامة ،وكال تطوير عالقة صحية مث الطبيعة.
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عصور "كوفيد"19-

ق
تفشلف فلي َمملع
يتناول هذا القسم أهم األحداو والتحلم ت المتعلقلة بجائحلة "كوفملد "19-التلي
دول العالم وأدت إلص الكثمر مو التحوالت في مختلف المجاالت.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصلر ي

تغمرات َديدة في إرشلادات السلفر الصلحمة
الخاصة بل"كوفمد"19-
االتلللللتخدا المفلللللر للمرلللللادات الحمويلللللة
و"كوفمد "19في الدول الناممة
أت ا

ت ايو تأتمرات فمروتات "كورونا"

مقتطفات تنموية  -السنة الثالثة  -العدد ( 9 – )36أكتوبر 2022
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تغمرات َديدة في إرشادات السفر الصحمة الخاصة بل"كوفمد "19-
يكشلللف المقلللال الصلللادر علللو صلللحمفة "فلللوربس" ( )forbesبعنلللوان "مراكلللز السلللمطرة عللللص
األمراض تنري إرشادات السفر الصلحمة الخاصلة بكوفملد 19-وتجعلرلا لكلل بللد عللص حلدة"
التحركات الجديدة لمراكز السمطرة علص األمراض والو اية للتعامل مع َائحة "كوفمد."19-

مراكس الةي ر عل األمراض تتخذ إجرا جديدا للتعام

13

مو "كوفيد"19-

▪

لتتم تعتتد " مراكتتز الستتيطرة علتتب األمتتراه والوقايتتة مي تتا" (Centers for Disease Control and
تارة ديتدة لتب
) Preventionتميح قائمة مخ نإلائح السترر المتعلقتة بتت"كوفيتد"19-؛ وذلت فت
زن العالم يتخطب ائحة "كوفيد."19-

▪

وعليب ،ستدإلدر "مراكز السيطرة علب األمراه" عارًا صحيًّا للسرر فقط لبلتد متا ذا كتان ايتاك
ترٍ لمتغيتر متخ متغيترات "كوفيتد "19-زو حالتة زخترى متخ ت ن ا زن تتؤ ر علتب زوذتاع السترر لتب
ااا البلد.

▪

وعلتتب التترغم متتخ افنخرتتاه العتتالم ف ت افختبتتار وا بتتال عتتخ حتتافت "كوفيتتد ،"19-تعمتتل "مراكتتز
الستتيطرة علتتب األمتتراه والوقايتتة مي تتا" متتث دول زختترى لمحاولتتة مراقبتتة ميتتاه الإلتترع الإلتتح
والتقييات األخرى حتب بدون راء افختبار المو وق الاي تم افعتمتاد عليتب للكشتـ عتخ الريتروس،
ف ياك طرق زخرى للبح عخ حافت ا صابة حول العالم.

ملركلز اللملعلللومات ودعلم اتلخلاذ اللقلرار اللتلابلع للملجلللس اللوزراء اللملصلري

جهود مراكس الةي ر عل األمراض للحد م "كوفيد"19-
▪

ميتتا ربيتتث عتتا  ،2022تعمتتل "مركتتز الستتيطرة علتتب األمتتراه" علتتب تخريتتـ تحتتايرات الستترر؛ فر ت
زبريل مخ العا ذاتب ،تم راء تغيير اري علب خريطة العالم الخاصة ب ا؛ حي انتقلتت متخ نظتا
متتخ زربعتتة مستتتويات لت تتعارات الإلتتحية للستترر ،وزلغتتت بشتتكل زساس ت مختتاطر المستتتوى
الرابث المخيرة ،والت اءت مث نإليحة عد السرر.

▪

زدى ذل لب تإلييـ الدول علب سلم متدرر مخ "مخاطر عالية" ف المستوى الثال لب "مختاطر
معتدلة" ف المستتوى الثتان لتب "مختاطر ميخرضتة" فت المستتوى األول .واعتبتارًا متخ األستبوع
األخيتتر متتخ ت ر ستتبتمبر  ، 2022كانتتت الغالبيتتة العظمتتب متتخ دول العتتالم ف تتتزال ف ت المستتتوى
الثال .

▪

وف ت يوليتتو  ،2022تخلتتت " مراكتتز الستتيطرة علتتب األمتتراه والوقايتتة مي تتا" عتتخ برنتتام "كوفيتتد"19-
الختتاص بالستترخ الستتياحية ،مشتتيرة لتتب زن ستترخ التترحالت البحريتتة لتتدي ا مكانيتتة الوصتتول لتتب
ا ر ادات واألدوات دارة برام التخريـ الخاصة بت"كوفيد."19-

▪

عتتالوة علتتب ذلتت  ،تتتم استتتبدال التحتتايرات الخاصتتة بكتتل بلتتد علتتب موقتتث "مراكتتز الستتيطرة علتتب
األمراه والوقاية مي ا" بتوصيات زكثتر عموميتة بشت ن السترر التدول ز يتاء الجائحتة .والتت تشتير
لب ذترورة الحإلتول علتب زحتدث لقاحتات "كوفيتد "19-قبتل السترر ،فضتلًا عتخ ذترورة تراء اختبتار
الكشـ عخ الريروس قبل السرر.

▪

ارة ،لب زن كون الررد علب طتالع دائتم بلقاحتات "كوفيتد "19-يعيت كمتال سلستلة زوليتة
تجدر ا
مخ اللقاحات المضادة للريروس وتلق زي رعات معززة يكون مؤالًا ل تا ،اتاا ،وقتد تتم تطعتيم
ما يزيد قليلًتا علتب  %67.9متخ متال ستكان الوفيتات المتحتدة األمريكيتة بشتكل كامتل ،لكتخ زقتل
مخ نإلـ زولئ المؤاليخ للتحإليخ قتد تلقتوا رعتة معتززة زولتب ،وذلت وفقًتا للبيانتات الإلتادرة
عخ مركز السيطرة علب األمراه.

▪

زخيرًا ،تدبلغ الوفيات المتحدة األمريكية حاليًّا عخ  47مليون حالة نشطة "كوفيد ،"19-ف زن تا ف تتزال
مرترعة دًّا.

Source: Kelleher, S. “CDC Ends Country-By-Country Covid-19 Travel Health Advisories”. Forbes. October 4, 2022.
https://bit.ly/3T7Cz79
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االتتخدا المفر

للمرادات الحموية و"كوفمد "19في الدول الناممة

تنللاول التقريلللر الصللادر علللو "تللل رنجر لمنللك" ( )Springer Linkبعنللوان "ال اتلللاء :مقارنلللة بلللمو
مقاومة مرادات الممكروبات و"كوفمد "19-في الدول الناممة واألكثر فقرًا" االتتخدا المفر
للمرادات الحموية في ع ج فمروس "كورونا" المستجد ودور ذللك فلي ظرلور تل الت مقاوملة
لألدوية في الدول الناممة.

ظاهر مقاومة المدادات الحيوية وا قتصاد العالمي
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▪

تتور
ستتلط التقريتتر الإلتتادر عتتخ "ستتبرنجر" ( )Springerالضتتوء علتتب دور ائحتتة "كوفيتتد "19-فتت
ستتالفت مرذتتية مقاومتتة ألدويتتة المضتتادات الحيويتتة المتتتوفرة حاليًّتتا ،وخاصتتة ف ت التتدول الياميتتة
واألكثر فقرًا.

▪

يتترى التقريتتر زن حتتدى المشتتكالت المحتملتتة للجائحتتة ختتالل المرحلتتة المقبلتتة ا ت زيتتادة مقاومتتة
مضتادات الميكروبتات ،ومتا يمثلتب ذلت متخ عتىء كبيتتر علتب نظتم الإلتحة العامتة فت ميتث زنحتتاء
العتتالم؛ حي ت قتتدرت دراستتة حديثتتة زن  4.95مليتتون حالتتة وفتتاة ف ت عتتا  ،2019ارتبطتتت بمقاومتتة
مضادات الميكروبات.

▪

كما تدشير التقديرات لب زن مقاومة مضادات الميكروبات بحلول عا  2050ستكون مستؤولة عتخ
فت ميتث زنحتاء العتالم بتكلرتة تتتراون بتيخ  300مليتار دوفر
وفاة ما يقرب مخ  10ماليتيخ تخ
لب  100تريليون دوفر زمريك  ،مما يزيد مخ العىء علب دول العالم ،ف سيما اليامية مي ا.

ملركلز اللملعلللومات ودعلم اتلخلاذ اللقلرار اللتلابلع للملجلللس اللوزراء اللملصلري

▪

ااا ،وقد كانت المياط األكثر تضررًا ا المياط األكثر فقرًا فت العتالم ،بتدءًا متخ فريقيتا يتوب
ت دت  375حالتتة وفتتاة نا متتة عتتخ البكتيريتتا المقاومتتة للمضتتادات الحيويتتة لكتتل
الإلتتحراء ،والت ت
 100زلـ نسمة ،و يوب آسيا ،بمعدل  80حالة وفاة لكل  100زلـ نسمة ،وزمريكا الجيوبيتة بيحتو
 75حالة وفاة لكل  100زلـ نسمة.

عسبا

مقاومة مدادات الميكرويات في الدون النامية

▪

مة عديد مخ العوامتل التت تحتد متخ فعاليتة مضتادات الميكروبتات فت مكافحتة فيتروس كورونتا،
ي ت فت مقتدمت ا :عشتوائية دارة تإلتييث مضتادات الميكروبتات ،والعتالر بمضتادات الميكروبتات
غير الحديثة ،وكال زخطاء ممارسات الم يييخ الإلحييخ.

▪

با ذتتافة لتتب ذل ت  ،ايتتاك زيضًتتا س تلوك المرذتتب فيمتتا يتعل ت باستتتخدا مضتتادات الميكروبتتات،
وممارستتتات الوصتتترات الستتتيئة ،ومحدوديتتتة مرافتتت التشتتتخي  ،والمبيعتتتات غيتتتر المإلتتترن ب تتتا
لمضادات الميكروبات.

▪

ووفقًتتا لألبحتتاث ،فتترن المرذتتب المإلتتابيخ بتتت "كوفيتتد ،"19-زكثتتر عرذتتة لتصتتابة بعتتدوى انويتتة ز يتتاء
و ودام ف المستشريات ،ومخ م فرن اياك قلقًا بش ن تراقم مقاومتة مضتادات الميكروبتات
لدى مرذب "كوفيد"19-؛ ألن عال م بالمضادات الحيوية غالبًا ما يكون تجريبيًا.

آليات المواجهة
▪

تتل اتتاه األوذتتاع ،ف يتتاك حا تتة لتتب مزيتتد متتخ افستتتثمار ف ت اليظتتا الإلتتح وبتترام دارة
فت
المضادات الحيوية ،مخ خالل تطوير زدوات افختبارات التشخيإلية ف الدول اليامية؛ مما يستاعد
علب تجيى افستخدا العشوائ للمضادات الحيوية.

▪

كتتال يمكتتخ زن يستتاعد تيريتتا افختبتتارات البيولو يتتة الجزيئيتتة للكشتتـ عتتخ البكتيريتتا ز يتتاء ائحتتة
"كوفيد "19-بشكل كبير ف التحديد الس ل والسريث للعدوى المشتركة زو العتدوى الثانويتة؛ ممتا
يؤدي لب عطاء المضادات الحيوية عيد الضرورة فقط.

▪

زخيتتترًا ،متتتخ الضتتتروري تيريتتتا سياستتتات صتتتحية ديتتتدة تعتمتتتد علتتتب مراقبتتتة افستتتتخدا الستتتليم
للمضتتادات الحيويتتة ،وتتتدريى العتتامليخ ف ت المجتتال الطب ت  ،وزيتتادة افستتتثمار ف ت مجتتال األبحتتاث
لتطوير عوامل ديدة مضادة للجرا يم.

Sources: Pérez. J. & Others. “Les misérables: a Parallel Between Antimicrobial Resistance and COVID-19 in Underdeveloped and
Developing Countries”. Springer Links. Oct. 4. 2022.
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أت ا

ت ايو تأتمرات فمروتات "كورونا"

فمروتلات
تناول المقال الصادر علو "ذا كونفرزيشلو" ) )The conversationبعنلوان "بعل
اآلخر نزالت ال رد :ا تربنلا ملو معرفلة السل ب" تطلورات
كورونا تقتل بمنما يس ب ال ع
متغمرات فمروس "كورونا" المستجد وأت ا الت ايو الك مر لعلدو "كوفملد "19-بلمو القتلل
وأعراض نزالت ال رد.

يدايات ظهور فيروسات "كورونا"
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▪

عرفتتت البشتترية الريروستتات الوبائيتتة ميتتا فتتترة طويلتتة ،لكي تتا انتشتترت فت البدايتتة بتتيخ الحيوانتتات
وبعتتا زنتتواع الطيتتور ،زمتتا زول فيتتروس كورونتتا يإلتتيى البشتتر ويستتبى المتتره ،فلتتم يتتتم عزلتتب
وتحديده ف ف الستيييات.

▪

يوذح المقال زنب تم التعرع علتب ستبعة فيروستات كورونتا بشترية ،ولكتخ معظم تا كتان يستبى
مخاوع صحية بسيطة نسبيًّا ،مثل نزفت البترد ،والت تاب الج تاز التيرست الموستم التاي يتكترر
كل عا .

▪

تتور متالزمتتة الج تتاز التيرستتت الحتتادة الوخيمتتة (ستتارس) فتت عتتا  2003فتتت
زكتتد المقتتال زن
الإلتتيخ وز تتزاء زختترى متتخ آستتيا ،لرتتت انتبتتاه العتتالم ودفتتث الظتتاارة لتتب الوا تتة ،خاصتتة عيتتدما تتتم
اكتشتتاع حتتافت متالزمتتة الشتترق األوستتط التيرستتية األكثتتر تتدة ) ،)MERSف ت المملكتتة العربيتتة
السعودية ف عا .2012

ملركلز اللملعلللومات ودعلم اتلخلاذ اللقلرار اللتلابلع للملجلللس اللوزراء اللملصلري

مرحلة الهدو النةبي يعد تدارك األزمة
▪

عقى احتواء كال الريروستيخ نستبيًّا ،اتدز افذتطراب ،وبتدز القلت بشت ن زمتراه فيتروس "كورونتا"
مخ زذاان الياس العادييخ ،وكال علماء الريروسات ،التايخ ركتزوا تدام ووقتت م
ف التال
علب فيروسات زكثر لحاحًا.

▪

تتتر
يدشتتتير المقتتتال لتتتب زن األوذتتتاع استتتتمرت علتتتب اتتتاا الحتتتال؛ حتتتتب زواختتتر عتتتا  ،2019عيتتتدما
( ،)SARS-CoV-2العامتتل المستتبى لتتت "كوفيتتد ،"19-و ن كتتان بعتتا البتتاحثيخ احترظتتوا بااتمتتام م
بريروسات كورونا؛ وذل انطالقًا مخ زن الريروسات تمل القدرة علتب التحتور ومعتاودة الظ تور؛
مما يتسبى ف ترش المره مخ ديد.

▪

لتت علتب ااتمام تا بتاألمر ،كتان مختبتر امعتة "ويستترن
زكد المقال زن زحد تل المختبرات الت
كيى" ف يتوب فريقيتا ،والتاي يركتز علتب دراستة بعتا البروتييتات ال يكليتة التت تشتكل اللبيتات
األساستتتية لريروستتتات كورونتتتا ،ومتتتدى زاميت تتتا للتعتتترع علتتتب كيريتتتة تكتتتا ر الريروستتتات التا يتتتة
وانتشاراا وتسبب ا ف المره.

الةبب قد يكم في يروتي الغ ف
▪

يتترى البتتتاحثون زن بتتتروتيخ الغتتتالع اتتتو األكثتتتر غموذًتتا واألقتتتل دراستتتة فتتت مجموعتتتة الريروستتتات
التا ية؛ نظترًا لإلتغر حجمتب وصتعوبة دراستتب فت البيئتات المختبريتة ،ولكتخ األبحتاث حتول ترشت
سارس ومتالزمة الشترق األوستط التيرستية ،تتر ح التدور التاي يؤديتب بتروتيخ الغتالع فت انتشتار
فيروسات "كورونا" البشرية.

▪

لدراسة صحة ااا اففتراه ،تم التعاون متث خبيتر المعلوماتيتة الحيويتة ال يكليتة "روبتخ كلويتت"،
مخ المع د الوطي للمعلومتات الحيويتة فت يتوب فريقيتا فت امعتة "ويستترن كيتى"؛ لتطتوير
نماذر ال ية األبعاد لبروتييات الغالع لخمسة فيروسات كورونا بشرية.

▪

تتكل متتا يدعتترع بعيإلتتر ربتتط (  ،PDZزو  ،)PBMالمو تتود ف ت ن ايتتة ذيتتل
ا ابتتات قتتد تكمتتخ ف ت
بتتروتيخ الغتتالع؛ حي ت يعمتتل كمرتتتان فريتتد متتخ نوعتتب يستتمح للبتتروتيخ الريروس ت بالتراعتتل متتث
البروتيخ المضيـ؛ مما يجعل المره زسوز.

▪

انت تتت الدراستتة لتتب زنتتب متتخ الستتاب ألوانتتب استتتخالص استتتيتا ات ن ائيتتة؛ حيت ستتيتعيخ ت كيتتد
اتتاه اليتتتائ بمزيتتد متتخ الدراستتات ف ت المختبتتر وعلتتب الكائيتتات الحيتتة؛ لكي تتا تتتوفر فرصًتتا لتطتتوير
العال ات واللقاحات األساسية الميقاة للحياة.

Sources: Schoeman. D. & Others. “Some coronaviruses kill, while others cause a common cold. We are getting closer to knowing
why”. the conversation. 3. Oct. 2022
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اتجاهات عالمية

يتناول هذا القسم تحلم ًلا ألهم المستجدات علص مستو العلالم فلي َمملع القطاعلات وي لرز أهلم
التو عات المستق لمة بشأنرا.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصلر ي

آلمات تحسمو طاع ال ترول في غانا
كمللللف يعمللللل صللللندوق النقللللد الللللدولي علللللص
تحقمق االتتقرار المالي؟
اتللتراتمجمات زيللادة تمويللل العمللل المنللاخي
في اال تصادات الصاعدة
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مقتطفللللللللللللللللات تنمويللللللللللللللللة

آلمات تحسمو طاع ال ترول في غانا
ز تتار المقتتال الإلتتادر عتتخ صتتحيرة "ذا كونررزيشتتخ" ( )The conversationبعيتتوان "إدار ق ووا
البتوورون فووي انووا فووي حالووة م و الفوضو  :مووا الخ ووذ الووذي حوود " ،لتتب ايليتتات الت ت يمكتتخ م تخ
خالل ا تحسيخ دارة قطاع البترول ف غانا.

عائدات البترون في انا
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▪

بعتتد ال تتة عقتتود متتخ التيقيتتى ،اكتشتترت غانتتا كميتتات البتتترول ف ت عتتا  .2007وف ت غضتتون تتالث
ستتيوات ونإلتتـ ،قامتتت بتإلتتدير زول تتحية متتخ التتيرط الختتا  ،وكتتان التقتتد متتخ افكتشتتاع لتتب
افستخرار والتإلدير زسرع بمرتيخ مخ المتوسط العالم البالغ  6لب  7سيوات.

▪

تدشير ااه السرعة القياسية لب افاتما السياست الكبيتر بالقطتاع مقارنتة بتاألخرى مثتل الزراعتة
والرعايتة الإلتحية ،وبالرعتل فت الستتيوات التت تلتت ذلت  ،زست م التتيرط بشتكل مبا تر بت كثر متتخ
مليار دوفر زمريكت ستيويًّا فت اليتات المحلت ا متال للتبالد ،وتضتمخ اتاا ا تتاوات التت تتدفع ا
ركات اليرط متعددة الجيسيات ،فيما ملت الروائتد غيتر المبا ترة لقطتاع التيرط فت تطتوير
البيية التحتية لتس يل التإلدير ،وصياعة البتروكيماويات الموسعة وزيادة العمالة الماارة.

▪

رغم ااه العوائد ،فرن العديتد متخ زدبيتات المتوارد الطبيعيتة فت البلتدان الياميتة الغييتة تدشتير لتب
زنب ف معظم اتاه البلتدان ،ف يتمتتث المواطيتون بتلت العوائتد .وفت اتاا الستياق ،تياولتت ورقتة
بحثيتتة حديثتتة ،الستتلوك السياس ت والترتيبتتات المؤسستتية فت قطتتاع البتتترول ف ت غان تا علتتب متتدى
ال ة عقود؛ لمعرفة ما ذا كان األمر ييطب زيضًا علب مواطي غانا ز ف.

ملركلز اللملعلللومات ودعلم اتلخلاذ اللقلرار اللتلابلع للملجلللس اللوزراء اللملصلري

▪

طبقًا للتحليالت فت اتاا الشت ن ،ف يتاك تالث مراحتل لحوكمتة البتترول :الرتترة األولتب  -متخ 1983
لب  - 2001كانت الرترة الت حددت في ا العالقتات الشخإلتية متخ يملت القتوة فت دارة البتترول،
دت الرترة الثانية  -مخ عا  2001لب عتا 2008
وااه الرترة تسب اكتشاع اليرط و نتا ب .و
تتل محتاوفت الستلطة السياستتية الستيطرة لجتاب افستتتثمارات
 تغيترًا تاريًا فت القطتاع فتاأل يبيتتتة .زمتتتا المرحلتتتة الثالثتتتة  -متتتخ عتتتا  2009لتتتب الوقتتتت الحاذتتتر  -كانتتتت المشتتتاركة اليشتتتطة
للمجتمث المدن بعد افكتشاع وا نتار ،األمر الاي زاد مخ در ة الضوابط والتوازنات.

▪

فر عا  1983تم نشاء مؤسسة البترول الوطيية الغانية كشركة نرط وطيية ،وكانت مستؤولة
تتتور القطتتتاع كمشتتتروع يستتتعب لتتتب الريتتتث .وكتتتان اتتتاا بستتتبى التحتتتول يتتترادات التتتيرط
عتتتخ
تتكل قتتروه مستتتحقة لتلبيتتة احتيا تتات استتتيراد التتيرط ف ت التتبالد
المستتتقبلية المتوقعتتة ف ت
وتمويل زنشطة افستكشاع .وقد زدطل علب ااا ا راء اسم "عقود الغيائم اي لة"  -وا حالتة
يتم في ا مث عائدات البترول قبل عدة سيوات مخ افكتشاع وا نتار.

▪

كتتتان للشتتتركة ترتتتويا للتيقيتتتى عتتتخ البتتتترول وكتتتال استتتتيراد الميتجتتتات البتروليتتتة لالستتتت الك
المحلتتت  ،فيمتتتا كانتتتت المستتتاحة الماليتتتة محتتتدودة فتتت ذلتتت الوقتتتت .ونتيجتتتة لتتتال كانتتتت حتتتدى
استتتراتيجيات الشتتركة ا ت استتتخدا العائتتدات المتوقعتتة متتخ نتتتار التتيرط ف ت المستتتقبل متتخ
بعا الحقول.

▪

اتتتاه األنتتتواع متتتخ المعتتتامالت المشتتتتقة تكلتتتـ غانتتتا ماليتتتيخ التتتدوفرات؛ بستتتبى المشتتتورة غيتتتر
المستتتييرة متتخ مستشتتاري ا المتتالييخ ،لكتتخ ميتتا عتتا  ،2001بتتدز المستتتثمرون فت بتتداء افاتمتتا
بعتتدما قامتتت حكومتتة ديتتدة بمرا عتتة تترول تقاستتم األربتتان لتتب متتا بتتيخ  ٪10و .٪15ومتتث اتتاا،
فيزال قطاع البترول يخضث للتالعى مخ قبل السياسييخ .وبياءً علب ذل  ،فالبترول فت حتد ذاتتب
لتتيس اتتو المشتتكلة ،فالمحتتددات األساستتية لجتتودة دارة التتيرط ف ت غانتتا ا ت البيئتتة السياس تية
ودر ة مشاركة المجتمث المدن ف الحكم.

▪

اكاا ،فلضمان استتمرار الثقتة فت قطتاع التيرط فت غانتا ،متة عديتد متخ ا تراءات والسياستات
الت يمكخ اتخاذاا :زولًا ،يجى زن يضمخ البرلمان صتياغة اللتوائح و صتداراا فت الجريتدة الرستمية
متتخ الستتلطة التقديريتتة
ختتالل الرتتترات المحتتددة بعتتد قتترار القتتوانيخ ،وستتيؤدي اتتاا لتتب التتتخل
السياسية المررطة ف تيريا القوانيخ.

▪

انيًا ،علب مجموعات المجتمث المدن  ،مثل وسائل ا عال  ،عال الياخبيخ بقوة حتول كيريتة دارة
القطتتاع .و الثًتتا ،يتعتتيخ علتتب األحتتزاب السياستتية بيتتاء توافت فت ايراء لتطتتوير استتتراتيجية طويلتتة
المدى مخ الحزبيخ لتحقي افستقرار ف التو يـ والتعيييات ف قطاع البترول.

Source: Nyarko . C. “Ghana’s petroleum sector management is a mess: what’s gone wrong?”. the conversation. October 3, 2022.
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كمف يعمل صندوق النقد الدولي علص تحقمق االتتقرار المالي؟
تيتتاول المقتتال الإلتتادر عتتخ "الميتتتدى افقتإلتتادي العتتالم " ( )World Economic Forumبعيتتوان
"صووندوا النقوود الوودولي :مووا ا يفع و "رج و افافووا المووالي" فووي العووالم " ،دور صتتيدوق اليقتتد
الدول الاي يؤديب؛ لتحقي افستقرار المال حول العالم ،وآلياتب ف ااا المسار.

كيف يعسِّز صندوا النقد الدولي ا ستقرار المالي
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▪

يعمل صتيدوق اليقتد التدول علتب تعزيتز افستتقرار افقتإلتادي فت ميتث زنحتاء العتالم ،متخ ختالل
رصتتد الحالتتة افقتإلتتادية للبلتتدان األعضتتاء ،وتقتتديم القتتروه للحكومتتات الت ت تعتتان متتخ ذ تائقة
اقتإلتتتتادية ،وغيراتتتتا متتتتخ ز تتتتكال المستتتتاعدة لتحقيتتتت افستتتتتقرار فتتتت الوذتتتتث ،وميتتتتث انتشتتتتار
افذطرابات المالية.

▪

ورغم تعره تكتيكات الإليدوق فنتقادات ودعوات كثيرة راء صالحات مؤسسية ،لكيب متا زال
يتتؤدي دورًا رئيسًتتا عيتتدما يتعتتره افستتتقرار افقتإلتتادي العتتالم للت ديتتد .فر ت العقتتد األول متتخ
عمر الإليدوق ،تم التركيز علب مراقبة وتس يل اليظا اليقدي العالم  .واستلز ااا لب حتد كبيتر
دارة زسعار الإلرع وزنظمة الدفث الدولية.

▪

ولكتتخ فتت زوائتتل الستتبعيييات ،تتتم حتتل اليظتتا العتتالم ألستتعار الإلتترع الثابتتتة بعتتد زن علقتتت
الحكومتتة األمريكيتتة مكانيتتة تحويتتل التتدوفر األمريك ت لتتب ذاتتى .وميتتا ذل ت الحتتيخ ،سدتتمح للبلتتدان
بتحديد زسعار الإلرع بحرية.

ملركلز اللملعلللومات ودعلم اتلخلاذ اللقلرار اللتلابلع للملجلللس اللوزراء اللملصلري

▪

كما زدى التحول ف السياسة اليقدية العالمية لب تحول دور صيدوق اليقد التدول ؛ فرت العقتود
األخيتترة ،عتتززت الميظمتتة دوراتتا كمدق ترته دول ت  ،وتتتدخلت لتتتوفير التمويتتل لتحقي ت افستتتقرار ف ت
البلدان المثقلة بالديون .وتتمثل آلية عمل الإليدوق ف محاولة تعزيز افستقرار المال مخ ختالل
مراقبة مستويات الديون ،والسياسات المالية ،والإلحة افقتإلادية العامة ف البلتدان األعضتاء.
ويمكخ ايا تقديم المشورة بش ن سياسات الحكومات زو التكتالت ا قليمية.

▪

وعيتتتدما تحتتتدث ززمتتتات اقتإلتتتادية ،غالبًتتتا متتتا يتتتتدخل الإلتتتيدوق لتقتتتديم القتتتروه للحكومتتتات غيتتتر
المستقرة ،كما او الحال عا  2010حييمتا وا تت اليونتان  -مثتل العديتد متخ دول ميطقتة اليتورو
األختتتتترى  -ديونًتتتتتا متإلتتتتتاعدة وتتتتتتداورًا فتتتتت الوذتتتتتث افقتإلتتتتتادي .قتتتتتد صتتتتتيدوق اليقتتتتتد التتتتتدول
والمؤسسات المالية التابعة لالتحاد األوروب عدة قروه لليونتان بلتغ مجموع تا نحتو  280مليتار
يتتورو .وتشتتمل قتتروه صتتيدوق اليقتتد التتدول األختترى الجتتديرة بالمالحظتتة  50مليتتار دوفر لتتدعم
المكسي ف التسعيييات ،و 37مليار دوفر للمساعدة ف استقرار الشرق األوستط ختالل الربيتث
العرب ف  ،2010و 57مليار دوفر لألر يتيخ ف .2018

▪

وغالبًتتا متتا تكتتون قتتروه صتتيدوق اليقتتد التتدول مإلتتحوبة برصتتالحات اقتإلتتادية لزاميتتة ،يمكتتخ زن
تشتتمل اتتاه الشتترول تعتتديالت مثيتترة للجتتدل مثتتل تتتدابير التقشتتـ المتتال والخإلخإلتتة ورفتتث
تتادل الميتقتتدون بتت ن
زستتعار الرائتتدة .وقتتد تتتم انتقتتاد العديتتد متتخ ا صتتالحات المطلوبتتة ،حيتت
الظتتروع يمكتتخ زن تضتتر بتتالجم ور وليستتت عادلتتة للبلتتدان الياميتتة .علتتب ستتبيل المثتتال ،فت زبريتتل
 ،2022دعت "زوكسرا " (اتحاد دول لتلميظمات الخيرية تركتز علتب تخريتـ حتدة الرقتر فت العتالم)
صيدوق اليقد الدول لب تعلي متطلبات التقشـ ،والت تضميت تتدابير مثتل الزيتادات الضتريبية
للبلدان الت تلقت قروذًا خالل ائحة "كوفيد."19-

مخاار مةتقبلية يواجهها ا قتصاد العالمي
▪

يعتتتان افقتإلتتتاد العتتتالم وذتتتعًا غيتتتر مستتتتقر ،وقتتتد حتتتارت زحتتتدث توقعتتتات كبتتتار افقتإلتتتادييخ
الإلادرة عخ الميتدى افقتإلادي العتالم متخ زن افقتإلتاد يوا تب "خطترًا اقتإلتاديًّا كبيترًا" .ويشتير
الخبراء ف ااا الإلدد لب زن مستويات الديخ الوطي تشكل ت ديدًا لالستقرار؛ حي وذح تقريتر
كبتتتار افقتإلتتتادييخ زن "ذتتتائقة التتتديون وصتتتلت لتتتب مستتتتويات مقلقتتتة بتتتيخ البلتتتدان ذات التتتدخل
الميخرا؛ مما يزيد مخ تعرذ ا لإلتدمات ذتافية ،مثتل الكتوارث الطبيعيتة المتعلقتة بالميتا ،
ويضث الكثيريخ ف حلقة مررغة مخ تكاليـ خدمة الديون.

▪

زيضًتتا و تتد تقريتتر المختتاطر العالميتتة  2022زن التتديخ الحكتتوم يشتتكل "ت دي تدًا خطي ترًا علتتب المتتدى
القإلتير والمتوستط للعتالم ،وزحتتد زكثتر المختاطر المحتملتة خطتتورة ختالل العقتد المقبتل" .واكتاا
المتوقث زن يستمر قراه صيدوق اليقد ويزداد متث تحترك افقتإلتاد العتالم فت نحتو مستتقبل
ر والسيوات المقبلة .وبالرعل ااا العا  ،وصتل قتراه صتيدوق اليقتد التدول
غاما ف األ
لب مستوى قياس  ،حي تم توزيث  140مليار دوفر علب  44برنامجًا للقروه.
Source: Feingold . S. “The International Monetary Fund: What does the world’s ‘financial firefighter’ do?”. World Economic
Forum. October 3, 2022.

24

مقتطفللللللللللللللللات تنمويللللللللللللللللة

اتتراتمجمات زيادة تمويل العمل المناخي في اال تصادات الصاعدة
تياول المقال الإلادر عخ موقتث "صتيدوق اليقتد التدول " ( )International Monetary Fundبعيتوان
" كيوف يمكو زيواد تمويو العمو المنوواخي فوي ا قتصوادات الصواعد " ،زاميتة دور التمويتل
الخاص ف موا ة التغير المياخ واحتواء آ اره ،وايليات الالزمة لترعيل ااا التمويل.

ضرور زياد التموي

25

الخاص للعم

المناخي

▪

زكتتد صتتيدوق اليقتتد التتدول زن رزس المتتال الختتتاص يدعتتد زمتترًا ذتتروريًّا لتمويتتل مشتتروعات البييتتتة
التحتيتتة الحيويتتة ميخرضتتة الكربتتون ،وف ستتيما ف ت افقتإلتتادات األقتتل نم توًّا ،موذ تحًا زن التمويتتل
الختتتتاص للعمتتتتل الميتتتتاخ يجتتتتى زن يكتتتتون لتتتتب دور محتتتتوري فتتتت مستتتتاعدة األستتتتواق الإلتتتتاعدة
وافقتإلادات اليامية ف سعي ا لكبح انبعا ات غازات افحتباس الحراري.

▪

ورغتتم ترتتاوت التقتتديرات ف ت اتتاا الش ت ن ،فتترن اتتاه افقتإلتتادات األقتتل نم توًّا تحتتتار لتتب استتتثمار
تريليون دوفر زمريك علتب األقتل فت البييتة التحتيتة للطاقتة بحلتول عتا  ،2030و 3لتب  6تريليونتات
دوفر سيويًّا عبر مختلـ القطاعات بحلول عا  2050للتخريـ مخ حدة التغير المياخ عتخ طريت
حداث خرا كبير ف انبعا ات غازات افحتباس الحراري.

▪

با ذافة لب ذل  ،اياك حا ة لتمويل ذاف يتراون بيخ  140مليارًا و 300مليار دوفر بحلتول عتا
 2030للتكيتتـ متتث تتتداعيات التغيتتر الميتتاخ علتتب البيئتتة الطبيعيتتة ،مثتتل ارترتتاع ميستتوب البحتتار،
وا تتتداد حتتافت الجرتتاع .ومتتخ المتتر ح زن يتتزداد اتتاا التترقم لتتب متتا يتتتراون بتتيخ  520مليتتارًا و1.75
تريليون دوفر سيويًّا بعد عا  ،2050تبعًا لمدى فعّالية تدابير التخريـ مخ حدة التغير المياخ .
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▪

ورغتتم زن التمويتتل المستتتدا الختتاص فت افقتإلتتادات الإلتتاعدة والياميتتة قتتد ارترتتث لتتب مستتتوى
قياست بلتغ  250مليتار دوفر عتا  ، 2021غيتر زن التمويتتل الختاص يجتى زن يرترتث لتب الضتتعـ علتتب
المعتتروه متتخ مشتتروعات البييتتة التحتيتتة
األقتتل بحلتتول عتتا  ، 2030فت وقتتت يغلتتى عليتتب نقت
ميخرضة الكربون القابلة لالستثمار ،ويبلغ فيب التمويل لإلياعة الوقود األحروري مستوى تديد
افرتراع ميا اتراق باريس.

آليات زياد التموي

الخاص الموج للعم

المناخي

▪

يؤدي عد و ود تسعير فعّال للكربون لتب خرتا حتافز المستتثمريخ وقتدرت م علتب تو يتب مزيتد
مخ األموال لب المشروعات المريدة للميا  ،والمالحظ ايا زن الشركات ف اقتإلادات األستواق
الإلاعدة وافقتإلادات الياميتة عتادًة متا تت ت فت مراتتى زدنتب متخ در تات الشتركات الميتا رة فت
افقتإلادات المتقدمة مخ حي استيراء روطب.

▪

ايتتتا يمكتتتخ زن تستتتاعد زدوات التمويتتتل المبتكتتترة فتتت التغلتتتى علتتتب بعتتتا اتتتاه التحتتتديات ،فرتتت
األسواق الإلاعدة الكبيرة الت تمتل زسواق سيدات زكثر فعّالية ،فترن صتيادي افستتثمار تقتد
نموذ ًا يدًا لكيرية تاب المستتثمريخ ،وييبغت محاكتاة اتاه الإلتيادي والتوستث في تا؛ لتمويتل
المشروعات ميخرضة الكربون ،و اب مجموعة واسعة مخ المستثمريخ الدولييخ.

▪

وباليسبة لالقتإلادات األقل نموًّا ،فرن بيوك التيمية متعددة األطراع ستقو بتدور زساست فت
تمويتتل مشتتروعات البييتتة التحتيتتة ميخرضتتة الكربتتون ذات األاميتتة الكبيتترة ،واألمتتر يتطل تى كتتال
للعمل المياخ مخ خالل مثل ااه المؤسسات.
تو يب المزيد مخ التمويل المخإل

▪

وستتتكون متتخ الخطتتوات الم متتة األولتتب زيتتادة قاعتتدت ا الرزستتمالية ،و عتتادة اليظتتر فتت ميتتاا
التعامل متث المختاطرة عتخ طريت الشتراكات متث القطتاع الختاص ،بتدعم متخ الحوكمتة الشترافة
تتراع ا داري .ومتتخ تتم ،يمكتتخ لبيتتوك التيميتتة متعتتددة األطتتراع زن تستتتريد بدر تتة زكب تر متتخ
وا
التمويل مخ خالل المشاركة ف رزس المال ،واتو ف يتجتاوز اين نحتو  %1.8متخ التزامات تا لتمويتل
العمتتتل الميتتتاخ فتتت اقتإلتتتادات األستتتواق الإلتتتاعدة وافقتإلتتتادات الياميتتتة .ويمكتتتخ زن تجتتتاب
مشاركت ا ااه قدرًا زكبر بكثير مخ التمويل الخاص.

▪

زخيترًا ،يجتتى زيضًتتا وذتتث تإلتتييرات للتحتتول لتتب اقتإلتتاد متتيخرا الكربتتون وغيتتر ذلت متتخ ميتتاا
التواف مث زاداع الميا  ،الت تحتدد األصتول الماليتة القتادرة علتب تخرتيا افنبعا تات متث مترور
والوقت ،وتحريز الشركات علب التحول نحو زاداع تخريا افنبعا ات.

Source: Ehlers . T and others. “How to Scale Up Private Climate Finance in Emerging Economies ?”. International Monetary Fund.
October 7, 2022.
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يعرض هذا القسم أبرز األحداو والمسلتجدات والتحللم ت للوضلع المحللي المصلري وذللك عللص
مستويات التنممة كافة.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصلر ي

 6281مشللللللللروعً ا فللللللللي الم للللللللادرة الو نمللللللللة
للمشروعات الخرراء الذكمة
مشلللروع بقمملللة  400ململللون دوالر لتحسلللمو
طاعي اللوَستمات والنقل

مقتطفات تنموية  -السنة الثالثة  -العدد ( 9 – )36أكتوبر 2022

مقتطفللللللللللللللللات تنمويللللللللللللللللة

 6281مشروعً ا في الم ادرة الو نمة للمشروعات الخرراء الذكمة
ز تتار المقتتال الميشتتور بتتتإلحيرة "المونيتتتور" ( ،)Al-Monitorوالمدعيتتون بتتت "كووو  27يقوودل لمصوور
فرص تموي عديد للتنميوة المةوتدامة" ،لتب دراستة مإلتر العشترات متخ مشتروعات التيميتة
الوطييتتة الخضتتراء والمستتتدامة كجتتزء متتخ خطتتة الحكومتتة للتكيتتـ متتث تغيتتر الميتتا  ،والتحتتول لتتب
التيمية المستدامة الخضراء.
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 "27تمنح مصر فرصا للتنمية المةتدامة

▪

تتتدرس الحكومتتة المإلتترية اختيتتار  18مشتتروعًا وطييًّتتا للتيميتتة الخضتتراء والمستتتدامة متتخ زصتتل
 6281مشتتروعًا يتيتتافس ف ت "المبتتادرة الوطييتتة للتيميتتة الخضتتراء والمستتتدامة" لالستتترادة متتخ
فتترص التمويتتل التتدول زو ا قليم ت  ،وتيتتدرر اتتاه الخطتتوة ف ت نطتتاق خطتتط الحكومتتة لتوستتيث
التيريا والحإلول علب التمويل الكاف للتكيـ متث الميتا  ،ودفتث مشتروعات التيميتة المستتدامة
الخضراء.

▪

وت دع مإلر لب تيريا ااه المشروعات يبًا لب يى متث استضتافة قمتة الميتا "كتوب  "27لتب
الوفتتاء بافلتزامتتات الدوليتتة المتعلقتتة بتغيتتر الميتتا وفقًتتا لتتت "اتراقيتتة بتتاريس" ،فر ت  9زغستتطس
 ،2022زطل ت رئتتيس التتوزراء "مإلتتطرب متتدبول " المبتتادرة الوطييتتة للمشتتروعات الخضتتراء الاكي تة؛
ب تتدع رستتم ختترائط للمشتتروعات الخضتتراء الاكيتتة القابلتتة للتيريتتا ف ت ميتتث زنحتتاء الجم وريتتة،
و تتاب افستتتثمارات الالزمتتة ،نيابتتة عتتخ التتدول ا فريقيتتة ،ختتالل القمتتة المقتترر انعقاداتتا فت " تر
الشيخ" ف نوفمبر .2022
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مصر عون دولة في الشرا األوسط وشمان إفريقيا تصدر سندات خدرا
▪

واعتبتتارًا متتخ  20ستتبتمبر  ،2022تقتتد  6281مشتتروعًا متتخ ميتتث المحافظتتات علتتب المبتتادرة الت ت
تإلير ا الحكومتة المإلترية علتب زن تا مبتادرة عالميتة غيتر مستبوقة تركتز علتب تيريتا المشتروعات
علب زره الواقث.

▪

ااا ،ويدعدُّ طالق "المبادرة الوطيية للمشاريث الخضراء" نموذ ًتا للعمتل الميتاخ المتكامتل التاي
يجمتتث بتتيخ التيميتتة ،ومحاربتتة الرقتتر ،وتتتوفير فتترص العمتتل ،والتخريتتـ متتخ تغيتتر الميتتا  .وتقستتم
المبتتتادرة المشتتتتروعات المتيافستتتتة لتتتتب ستتتتت فئتتتتات حستتتتى حجتتتتم التمويتتتتل المطلتتتتوب ،واتتتت :
المشروعات الضخمة ،والمشروعات المتوسطة ،والمشروعات المحليتة الإلتغيرة ،ومشتروعات
الشتتتركات اليا تتتئة ،والمبتتتادرات والمشتتتاركات المجتمعيتتتة غيتتتر ال ادفتتتة للتتتربح ،والمشتتتروعات
التيموية المتعلقة بالمرزة وتغيّر الميا وافستدامة.

▪

وتلقتتتتتت " لجيتتتتتة تحكتتتتتيم المبتتتتتادرة الوطييتتتتتة للمشتتتتتروعات الاكيتتتتتة الخضتتتتتراء" عروذًتتتتتا تقديميتتتتتة
لت  6281مشروعًا ،ما يدعدُّ بداية يدة يمكخ افسترادة مي ا ،كما يمكخ عتادة ايكلتة المشتروعات
غير اليا حة وصياغت ا لتلبية معايير ومتطلبات المشروع األخضر.

▪

وتعمتتل الحكومتتة المإلتترية علتتب تعزيتتز افقتإلتتاد األخضتتر كجتتزء متتخ خطتتط التيميتتة افقتإلتتادية
والضتتتغط متتتخ ز تتتل تيريتتتا المشتتتروعات الإلتتتديقة للبيئتتتة ،فتتت العتتتا الماذتتت ختتتالل "كتتتوب ،"26
زطلقت مإلتر استتراتيجيت ا الوطييتة لتغيتر الميتا لعتا  ،2050وتتدور افستتراتيجية حتول خمستة
زاتتداع لليمتتو افقتإلتتادي المستتتدا  ،متتخ ختتالل التيميتتة الميخرضتتة لالنبعا تتات عتتخ طري ت زيتتادة
حإلتتة مإلتتادر الطاقتتة المتجتتددة ،وتعظتتيم كرتتاءة الطاقتتة ،وتقليتتل انبعا تتات غتتازات افحتبتتاس
الحراري مخ األنشطة غير المتعلقة بالطاقة.

▪

اتتتاا با ذتتتافة لتتتب تعزيتتتز البيتتتوك الخضتتتراء المحليتتتة وآليتتتات التمويتتتل المبتكتتترة مثتتتل الستتتيدات
الخضتراء .وفت  29ستتبتمبر  ، 2020زصتبحت مإلتتر زول دولتة فت الشترق األوستتط و تمال فريقيتتا
تإلتتتتتدر ستتتتتيدات خضتتتتتراء ستتتتتيادية أل تتتتتل خمتتتتتس ستتتتتيوات ،بقيمتتتتتة  750مليتتتتتون دوفر زمريكتتتتت ،
وبرائدة .%5.75

▪

ختامًا ،ت دع المبادرة الوطيية للمشروعات الخضراء ،علب و ب الخإلوص ،لتب تيريتا مشتروعات
التيمية المتعلقة بالمرزة الت تدفث بالتمكيخ وتكتافؤ الرترص ،وتعزيتز دور المترزة فت افنتقتال لتب
افقتإلاد األخضر .وف ااا السياق ،زطلت "المجلتس القتوم للمترزة" المإلتري حمتالت لتشتجيث
ودعتتم المتترزة فت المحافظتتات للمشتتاركة فت المشتتروعات التت تلبت افحتيا تتات المحليتتة ،وتعتتزز
فرص عمل المرزة ف المشروعات الخضراء.

Source: Aman, A. “COP27 presents Egypt financing opportunities for sustainable development.”, Al-Monitor, October 6, 2022.
.
.
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مشروع بقممة  400ملمون دوالر لتحسمو طاعي اللوَستمات والنقل
وذتتح المقتتال الميشتتور بموقتتث "البي ت التتدول " ( ،)World Bankوالمدعيتتون بتتت "مشوورو يتكلفووة
 400مليووووال دو ر لتحةووووي عدا ق وووواعي اللوجةووووتيات والنقوووو والحوووود موووو انبعا اتهمووووا
الكريونية" ،بعا الج ود المإلرية لتعزيز زداء قطاع الخدمات اللو ستية واليقل.

شبكة الةكك الحديدية المصرية واحد م عكبر مثي تها في القار اففريقية
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▪

واف مجلس المديريخ التيرياييخ لت"البيت التدول " علتب اتراقيتة بقيمتة  400مليتون دوفر زمريكت ؛
لتعزيتتز زداء قطتتاع الختتدمات اللو ستتتية واليقتتل ف ت مإلتتر ،ودعتتم التحتتول نحتتو اليقتتل متتيخرا
افنبعا ات الكربونية علب خط السك الحديدية ا سكيدرية تت  6زكتوبر تت القاارة الكبرى.

▪

وتدعتدُّ تتبكة الستتك الحديديتة فت مإلتتر واحتتدةً متخ زكبتتر تتبكات الستك الحديديتتة فت فريقيتتا،
وتركتتز بشتتكل عتتا علتتب ختتدمات الركتتاب ،وايتتاك  3قطتتارات بضتتاعة يوميًّتتا ف ت كتتل اتجتتاه ،وبقيتتة
القطارات لخدمات الركاب.

▪

وف طار مشروع تطوير خط لو ستيات التجتارة بتيخ القتاارة وا ستكيدرية ،ستيتم تيريتا ترريعتة
ستتتك حديديتتتة حتتتول ميطقتتتة القتتتاارة الكبتتترى التتتت تعتتتان متتتخ الزحتتتا  ،وستتتتوفر اتتتاه الترريعتتتة
قطارات حخ بيخ مييتاء ا ستكيدرية ومييتاء  6زكتتوبر الجتاع ،التاي تتم نشتايه حتديثًا ،متث مستار
بتتديل يقتتث لتتب الغتترب متتخ القتتاارة الكبتترى .وستتيؤدي تشتتغيل اتتاه الترريعتتة لتتب الستتمان بحركتتة
 15قطتتارًا للحاويتتات يوميًتتا بحلتتول عتتا  ،2030و 50قطتتارًا بحلتتول عتتا  2060لتتب مييتتاء  6زكتتتوبر
الجاع .وستزيد قطارات الشحخ ا ذافية بيخ ميياء ا سكيدرية والإلعيد والبحر األحمر.
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المشرو سيخفف ا نبعا ات الكريونية ينحو  965علف ا عل مدى  30عاما
▪

يدعم ااا المشروع ود ا صالن التت تبتال ا الحكومتة المإلترية لتحستيخ زداء قطتاع الستك
الحديديتتة ،فض تلًا عتتخ تشتتجيث مشتتاركة القطتتاع الختتاص متتخ ختتالل نشتتاء نظتتا لتحإلتتيل رس تو
مقابل استخدا البيية التحتية للسك الحديدية فت مإلتر .ويت ت اتاا اليظتا علتب غترار محطتات
تحإلتتيل الرستتو علتتب الطتترق البريتتة ورستتو الختتدمات ف ت المطتتارات ،ويمكتتخ للمستتتثمريخ متتخ
القطاع الخاص تشغيل قطارات م علب قضبان ال يئة القومية لسك حديد مإلر مقابل رسو ،
ومخ م تعزيز الموارد المالية لل يئة.

▪

ويقدر "البي التدول " زن المشتروع ستيخرا انبعا تات غتازات افحتبتاس الحتراري بيحتو  965زلتـ
طتتخ علتتب متتدى  30عامًتتا ،وسيشتتجث زيضًتتا مشتتاركة المتترزة ف ت القتتوى العاملتتة متتخ ختتالل دعتتم
التطوير الم ي للمو رات.

▪

تارات فت عتدة ميتاط ؛ مي تا ختط ديتد
وسيعمل المشروع علب تحدي القضبان والسكة وا
بيخ ا سكيدرية ومديية  6زكتوبر ،وميطقتة القتاارة الكبترى لتشتغيل ترريعتة ستك حديديتة حتول
القاارة الكبرى .وستزيد ااه الترريعتة الحديديتة الطاقتة افستتيعابية فستيما لقطتارات الشتحخ،
فضتتلًا عتتخ التخريتتـ متتخ حتتدة الزحتتا فتت ميطقتتة القتتاارة الكبتترى؛ بستتبى ارترتتاع الطلتتى علتتب
قطارات الركاب.

▪

ويدعم ااا المشروع زيضًا دم مإلر ف سالسل القيمة العالميتة ،كمتا يستاند وداتا لتإلتبح
مركتزًا تجاريًّتتا قليميًّتتا ،وسيست م ست امًا كبيترًا فت افستتتراتيجية الوطييتتة لمكافحتتة تغيتتر الميتتا
 ، 2050ف سيما مث الخرا المتوقث ف انبعا ات غازات افحتباس الحراري.

▪

ووفقًا لوزارة اليقل المإلرية ،يدعدُّ صالن قطاع اليقل والختدمات اللو ستتية فت غايتة األاميتة؛
لتعزيز القدرة التيافسية والتيمية افقتإلادية ف مإلر .ويعمل ااا المشروع الجديتد علتب دختال
العديتتد متتخ التحستتييات ف ت اتتايخ القطتتاعيخ الحيتتوييخ .وتتس ت اتتاه التحستتييات متتث زولويتتات
التيميتتتة الملحتتتة فتتت مإلتتتر ،والتتتت تشتتتمل الحتتتد متتتخ افنبعا تتتات الكربونيتتتة ،وتستتت يل التجتتتارة،
ومشاركة القطاع الخاص ،وتحقي التوازن بيخ الجيسيخ ف بيئة العمل.

▪

ختامًا ،تدعدُّ زيادة عدد الحاويتات الميقولتة بالستك الحديديتة متخ صترر لتب  184زلتـ حاويتة ستيويًّا
مخ بيخ األاتداع الرئيستة ل تاا المشتروع؛ حيت تلتتز الحكومتة المإلترية بتحقيت ال تدع  13متخ
زاداع التيمية المستدامة ،والمتمثل ف العمل المياخ ؛ مخ خالل تإلميم مشروعات التخريتـ
مخ آ ار تغير الميا وتيريااا ،وذل برقامة بكة نقل متطورة ومستدامة ونظيرة ،مث الحد ف
الوقت نرسب مخ البإلمة الكربونية.

Source: World Bank, “Egypt: US$ 400 Million Project will Help to Improve and Decarbonize Logistics and Transportation Sectors.”,
October 3, 2022.
.
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خبرات دولية

ينا ش هذا القسم أهم التجار الناَحة تواء علص مستو الدول أو األفراد ملع توضلم اآللملات
ال زمة ل تتفادة مو هذه التجار .
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كمف يمكو للشركات األوربملة أن تصل
اتتدامة؟

أكثلر

شللركة تايوانمللة تعمللد تللدوير أ نعللة الوَل فللي
صنع شواحو الرواتف
شركة بريطانمة تحول السمارات الك تمكمة
إلص تمارات كرربائمة

مقتطفات تنموية  -السنة الثالثة  -العدد ( 9 – )36أكتوبر 2022

مقتطفللللللللللللللللات تنمويللللللللللللللللة

كمف يمكو للشركات األوربمة أن تص

أكثر اتتدامة؟

يتناول العرض التالي كمف يمكو للشلركات األوروبملة التحلول ألنشلطة أكثلر اتلتدامة ملتزملة
بلذلك بالصلفقة الخرلراء الجديللدة ل تحلاد األوروبلين حملث إن تحللول األعملال التجاريلة لتصل
أكثللر اخرللرارًا واتللتدامة ال يقلللل مللو تكللالمف الطا للة فحسللب بللل يعللزز ً
أيرللا أربللا الشللركة
ومعنويات الموظفمو.

التسامات الشركات األوريية يموجب الصفقة الخدرا
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▪

بمو تى الإلترقة الخضتراء لالتحتاد األوروبت  ،يتعتيخ علتب الشتركات األوروبيتتة التت يعمتل ب تا زكثتتر
متتخ  500مو تتـ والعمتتل بتتات قتتدرت ا علتتب افمتثتتال لقواعتتد افمتثتتال الخضتتراء الجديتتدة الت ت
دخلت حيز التيريا ف بداية عا  .2022وذل مخ ختالل نشتر تكتاليـ التشتغيل عتخ األنشتطة التت
يغطي ا نظا التإلييـ األخضر ،والاي يحدد األنشطة المستدامة بيئيًّا.

▪

و ذا كانتتت الشتتركة ستتتقو برزالتتة الكربتتون متتخ زعمال تتا التجاريتتة ،فتتال يمكتتخ فعتتل ذلتت ف عيتتد
معرفتتة مإلتتدر انبعا تتات الكربتتون؛ حي ت تعتقتتد معظتتم الشتتركات زن زغلتتى افنبعا تتات ت ت ت م تخ
رحالت الاااب لب العمل بييما ا ف الواقث نا مة عخ مراكز بيانات داخل الشركات.

▪

وف ااا الإلدد ،بدزت " ركة البرمجيات األلمانية العمالقة للبرام والحوسبة الستحابية ،ستاب"
( )The German Software and Cloud Computing Giant, SAPف ت تقليتتل انبعا تتات غتتازات
افحتباس الحراري ختالل عتا  ، 2008فت وقتت مبكتر بكثيتر متخ العديتد متخ الشتركات األخترى .وبتدلًا
متخ زن تإلتتل لتتب صتتاف صترر انبعا تتات بحلتتول عتتا  ،2050وات خطتتة الإلتترقة الخضتتراء لالتحتتاد
األوروب  ،فرن ا تريد زن تكون محايدة مياخيًّا بحلول عا .2030
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▪

العلمت دائمًتا فضتلًا عتخ
ارة ،لب زن تحقي صاف صرر انبعا ات يعيت تطبيت التي
وتجدر ا
لتغطيتتة سلستتلة القيمتتة
ن ت مبتتادرة ال تتدع القتتائم علتتب العلتتم ،حيتت يتتتم تحديتتد اتتاا التتي
ب كمل ا .واتاا ف يعيت استتخدا الطاقتات المتجتددة فقتط فت مراكتز بيانتات "ستاب" ولكتخ زيضًتا
تقليتتل انبعا تتات ميتجتتات بتترام الشتتركة التتت يتتتم بيع تتا للعمتتالء بحي ت يتإلتتل البرنتتام التتاي
يشترونب بمراكز بيانات "ساب" الخاصة والسحابة الخضراء.

ا قتصاد الدائري والعم

ع يُعد ..مةار الشركات لتصبح عكثر استدامة

▪

افقتإلتتاد التتدائري اتتو الطريتتت التتاي ييبغتت اتباعتتتب لكتت تإلتتبح الشتتتركات زكثتتر استتتدامة؛ وذلتتت
فرتباطب القوي بالعمل المياخ ؛ حي تحتار الشركات لتب ربتط العالمتات التجاريتة للمستت لكيخ
بتجار التجزئة ،و ركات دارة اليرايات ،والقتائميخ برعتادة التتدوير ،والإلتياعات الكيميائيتة ،ومتزودي
البيانتتتات؛ وذلتتت متتتخ ز تتتل خلتتت الشتتترافية والتركيتتتر فتتت تإلتتتميم ميتجتتتات مستتتتدامة بطريقتتتة
ف تملك ا زي ركة زخرى علب ا طالق.

▪

عالوة علب ذل  ،فرن السمان للمو ريخ للعمل بطريقة اجيية مخ الميزل والمكتتى اتو طريقتة
زخرى لخرا افنبعا ات؛ فخالل فترة ترش ائحة "كوفيد ،"19-انخرضت افنبعا ات بشتكل كبيتر
بسبى توقـ المو ريخ عخ الاااب لب مقر عمل م وبالتال انخرتاه استتخدا وستائل التيقتل
المختلرة ،األمر الاي يجعل مخ اف تماعات والمؤتمرات ال جيية زئيًا زساس المستقبل.

▪

وباليسبة لب الشركات الإلغيرة الت قد ف تمتل الكثير مخ المتوارد للتحتول لتب مإلتادر الطاقتة
المتجددة زو ف تمتل األبيية الضرورية لال  ،ف مام ا خيارات مختلرة اعتمادًا علب حجم ا .ويدعد
ادات الطاقة المتجددة" ( )RECsعاليتة التت ير وات زداة قابلتة للتتداول لتلت الشتركات؛
راء "
حي تمثتل اتاه الشت ادات ستمات الطاقتة اليظيرتة والمتجتددة ،وات حتدى الطترق التت يمكتخ
للشتتتتركات الإلتتتتغيرة والمتوستتتتطة متتتتخ خالل تتتتا زن تدحتتتتدث تتتتت يرًا ،وتمتتتتول مشتتتتروعات الطاقتتتتة
المتجددة.

▪

اتإلتتالًا ،يمكتتخ للشتتركات بغتتا اليظتتر عتتخ الحجتتم زن تستتاعد زيضًتتا فت تمويتتل التقييتتات التت قتتد
تقلتتل متتخ انبعا تتات الكربتتون .وتقتتد ميإلتتة ) )Watershedستتوقًا لشتتركاء زالتتة الكربتتون التتتايخ
يطورون بيشال تقييات زالة الكربون بشكل دائم مخ الغالع الجوي.

▪

ختامًتتتا ،ليستتتت الشتتتركات وحتتتداا اتتت التتتت يمكي تتتا المستتتاعدة فتتت توستتتيث نطتتتاق التكيولو يتتتا
الخضراء ،بل فبد مخ السمان لألفراد للقيا بالش ء نرسب ،ومخ انب ا ،تسمح ركة "تايم فور
بت ن يإلتبح مستاامًا ،بمتا فت
ذا بالنتت" ) (Time for the Planetالررنستية اليا تئة ألي تخ
ذلت المواطيتتون والشتتركات .وميتتا طتتالق الشتتركة ختتالل العتتاميخ الماذتتييخ تتابت زكثتتر متتخ 50
زلـ مستثمر ،بما ف ذل الشركات الكبيرة ،و معت زكثر مخ  10مالييخ يورو.
Source: Davies, P. “Tech is not the only weapon in the fight against climate change. This is how businesses can help”. Euro news.
July 1, 2022. https://bit.ly/3rMLRtd
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شركة تايوانمة تعمد تدوير أ نعة الوَ في صنع شواحو الرواتف
يكشللللف العللللرض التللللالي كمفمللللة مللللا شللللركة ) (Miniwizالتايوانمللللة بتحويللللل أ نعللللة الوَلللل
المستعملة إلص أَزاء مو شاحو الراتف ال تلكين حمث ينلت علو تفشلي َائحلة "كوفملد"19-
ما يصل إلص  7200و مو النفايات الط مة يوممًّا معلمرا أ نعة يمكو التخلص منرا.

"كوفيد "19-يترك ورا ه الكثير م النفايات ال بية
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▪

كانتتت األقيعتتة والقرتتازات واألنتتواع األختترى متتخ معتتدات الحمايتتة الشخإلتتية الت ت يمكتتخ التتتخل
مي ا زءًا م مًا مخ الحمايتة الشخإلتية ز يتاء ترشت ائحتة "كوفيتد ،"19-وذلت فت محاولتة للحتد
مخ انتشاراا ،وقد تستبى ذلت فت حتدوث مو تة متخ اليرايتات الطبيتة ،ومعظم تا زقيعتة للو تب
مي ا بس ولة.
مإليوعة مخ البوليمرات البالستيكية يمكخ التخل

▪

وبدلًا مخ ترك تل األقيعة تسد مكبات اليرايات زو تتسبى ف حدوث زمور زسوز مخ ذلت  ،يمكتخ
مي تتتتا بطريقتتتتة زكثتتتتر حرا ًتتتتا علتتتتب البيئتتتتة؛ حيتتتت و تتتتدت تتتتركة ) )Miniwizالتايوانيتتتتة
التتتتتخل
 ركة تقو برعادة تدوير اليرايتات افستت الكية والإلتياعية -استتخدامًا ديتدًا ألقيعتة الو تب التتسب استعمال ا؛ وذل مخ خالل تحويل ا لب ز زاء مخ احخ ال اتـ الالسلك .

▪

ويوذتتح "آر تتر اوانتتغ" ( )Arthur Huangالتترئيس التيريتتاي لشتتركة ) )Miniwizزن األمتتر كلتتب يتعل ت
برعادة تشكيل البالستي المو ود ف معظم زقيعة الو ب الت تدستخد لمرة واحدة.
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كيفية تحوي

عقنعة الوج إل عجسا م شاح الهاتف

▪

رغم زامية زقيعة الو ب للحماية مخ ا صتابة بالعتدوى ،فرن تا تخلت زيضًتا مشتكلة تلتوث عالميتة؛
حي تتيتا ر فت الشتوارع ،وتزيتد متخ تتدف اليرايتات البالستتيكية الضتارة وغيراتا متخ اليرايتات فت
مدافخ اليرايات وزنظمة الإلرع الإلح والمحيطات.

▪

وكشتـ تقريتر صتادر فت ديستمبر  2020عتخ مجموعتة "زو تخ آستيا" ) (Oceans Asiaزن متا يقترب
متتخ  1.6مليتتار قيتتاع س تيدغرق المحيطتتات ف ت عتتا  2020وحتتده ،وذل ت بيتتاءً علتتب تقتتديرات ا نتتتار
العالميتتة وعوامتتل زختترى .وزذتتافت الشتتركة بتت ن األقيعتتة قتتد تستتتغرق متتا يإلتتل لتتب  450عامًتتا
لتتحلل.

▪

وفتتت محاولتتتة للتغلتتتى علتتتب اتتتاه المشتتتكلة ،ولجعتتتل افقتإلتتتاد التتتدائري ممكيًتتتا ،طتتتورت تتتركة
) (Miniwizنظامًتتتتا عتتتتتادة التتتتتدوير بالتتتتتاكاء افصتتتتطياع يستتتتتمب ) ،)ROBINبا ذتتتتافة لتتتتتب آلتتتتتة
"تراسبرسو" ( )Trashpressoوالت تجمث بتيخ آلتة التقطيتث والضتاغط وذراع ميكتانيك نتتار تزء
متتتخ ز تتتزة الشتتتحخ تلقائيًّتتتا .ويؤكتتتد "اوانتتتغ" بتتت ن الجائحتتتة نتتتت عي تتتا الكثيتتتر متتتخ اليرايتتتات ذات
افستخدا الرردي ،خاصة ميتث اليرايتات البالستتيكية التت يستتخدم ا األفتراد لحمايتة زنرست م
بالرعل .األمر الاي دفث الشركة لب التركير ف استخدا ااه اليرايتات و تحويل تا لتب يتل ديتد
مخ احخ رقم فسلك .

▪

وف اتاا الإلتدد ،تقتو الروبوتتات فت البدايتة بتمزيت زقيعتة الو تب وتستخيي ا وتحويل تا لتب نتوع
مخ العجيخ البالستيك  ،ومخ م تدستخد مخلرتات القيتاع فت صتيث الغتالع البالستتيك  ،والتاي
احخ فسلك ب زاء لكترونية زخرى.
يتم بعد ذل تجميعب ف

▪

وقتد تعاونتت الشتركة التايوانيتة )  – )Taiwanese bank Fubon Financialتركة قابضتة ماليتة -متث
معتتت نحتتو 10
تتركة ) )Miniwizلتقتتديم تتواحخ ال واتتتـ الالستتلكية لجميتتث مو ري تتا؛ حي ت
آفع قياع ،مضتافًا لي تا متواد قتدمت ا تركة ( ،)Miniwizوصتيعت اتاه األخيترة زكثتر متخ  40زلتـ
از حخ لمو ر ).(Taiwanese bank Fubon Financial

▪

تتتارة لتتتب زن ( )Miniwizف تخطتتتط لتستتتوي ز تتتزة الشتتتحخ الالستتتلكية الخاصتتتة ب تتتا،
وتجتتتدر ا
ولكي ا تبيث بالرعل عياصتر زخترى علتب موقع تا علتب ا نترنتت متخ البالستتي المعتاد تتدويره غيتر
المشت مخ زقيعة الو ب ،و نما مخ ميتجات زخرى مثل زوان الزاور واليظارات الشمسية.

▪

ختامًا ،كل الث دقائ يمكخ لشركة ( )Miniwizصيث احخ مخ زقيعة الو ب التت يمكتخ زن تقلتل
مخ اليرايات ،فضلًا عخ تحويل ااه اليرايات المحلية لب ميت ذي قيمة.
Sources: euro news. “COVID waste: This Taiwanese firm is turning used face masks into phone chargers”. Feb 7, 2022.

https://www.euronews.com/next/2022/02/07/covid-waste-this-taiwanese-firm-is-turning-used-face-masks-into-phone-chargers
independent. “Taiwanese firm recycles face masks into phone chargers”. https://bit.ly/3Cw1slU (Accessed: October 13, 2022).
- G. Chandni. “Company recycles thousands of used face masks into 43,000 phone chargers. It's just getting started”. Upworthy.
February 14, 2022. https://bit.ly/3yDWpPf
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شركة بريطانمة تحول السمارات الك تمكمة إلص تمارات كرر بائمة
يتنللللاول العللللرض التللللالي إ لللل ق شللللركة ناشللللحة فللللي المملكللللة المتحللللدة لتحويللللل السللللمارات
الك تلللمكمة إللللص تلللمارات عديملللة االن عاتلللات بمسلللاعدة بطاريلللات "نمسلللان لملللف" و"تمسللل "
المعاد تدويرهان مما يساعد في الحفاظ علص تلك السمارات بدلًا مو التخلص منرا.

تحوي
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الةيارات الك سيكية لت ئم القرال الحادي والعشري

▪

برضتتل تتركة "ليتتدن لكتريتت كتتتارز" ) )London Electric Carsاليا تتئة فتت المملكتتة المتحتتتدة،
سيظل محبو السيارات الكالسيكية قادريخ علب افستمرار ف استخدا ستيارات م؛ حيت تمكيتت
متتتتخ المحركتتتتات
الشتتتتركة متتتتخ تحويل تتتتا لتتتتب ستتتتيارات غيتتتتر مدلو تتتتة ،واتتتت بتتتتال تميتتتتث التتتتتخل
الكالسيكية.

▪

وفت اتتاا الإلتتدد ،قامتتت تتركة "ليتتدن لكتري ت كتتارز" بتبتتديل المحركتتات الت ت تستتت ل الكثيتتر متتخ
البيزيخ ف سيارات "روفر مييتيس" ) )Rover Minisو"فنتد روفتر" ( )Land Roversو"متوريس مييتورز"
) (Morris Minorsلب محركات تستخد الطاقة اليظيرة.

▪

اتاا ،وقتد زستس الشتركة "متا يو كتويتر" ()Matthew Quitter؛ حيت يعمتل علتب تحويتل الستتيارات
القديمة لب سيارات عديمة افنبعا ات بمستاعدة بطاريتات "نيستان ليتـ" ( )Nissan Leafو"تستال"
( )Teslaالمدعاد تدويراا.
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▪

ووفقًا لت" معية مإليع وتجار السيارات ف المملكتة المتحتدة (UK’s of Motor Manufacturers
) ،and Tradersاياك  40مليون مركبتة علتب طترق المملكتة المتحتدة والعديتد مي تا يتعتاره اين
متث خطتتط التركيتتر األخضتتر لحكومتتة المملكتتة المتحتتدة .وعليتتب ،ز تتار مستشتتارو الحكومتتة لتتب زنَّ
 %46مخ السيارات ف البالد يجى زن تكون ك ربائية بحلول عتا  2030لتلبيتة زاتداع الميتا  .وقتد
تتتم بالرعتتل متتيح ستتائق الستتيارات متتا يإلتتل لتتب  2000ييتتب ستتترليي للتوقتتـ عتتخ استتتخدا
سيارات م القديمة بوذع ا الحال المدلوث.

كيف تتم عملية تحوي

الةيارات الك سيكية ،وما تكلفتها

▪

بتتدز "كتتويتر" فتت عتتا  2017بتحويتتل ستتيارة "متتوريس مييتتور" الخاصتتة بتتب التتاي صدتتيعت عتتا 1953
باستتتخدا تستتث خاليتتا ليثيتتو زيتتون ميشتتورية ،ويملت "كتتويتر" اين فريت مكونًتتا متتخ  10ز تتخاص
قائميخ علب عمليات التحويل .وبييما يتعامتل الرريت متث الطابعتات ال يتة األبعتاد وخاليتا زيونتات
الليثيو  ،فرن م يحاولون الحراظ علب غالبية تج يزات وتركيبات السيارات الكالسيكية سليمة.

▪

قتتد يستتتغرق تحويتتل الستتيارة متتا يإلتتل لتتب ستتتة ز ت ر ويبتتدز ستتعر التحويتتل متتخ  25زلتتـ ييتتب
سترليي  .ومث ذل  ،نظرًا ألن السيارات الك ربائية معراة متخ رستو افزدحتا زو ذتريبة الطريت
ف المملكة المتحدة ،فرن المالكيخ يحتا ون فقط لب دفث مخ الك رباء؛ مما يعي زنب يمكتي م
القيادة ف ميث زنحاء مديية ليدن بتكلرة  1ييب سترليي فقط ف األسبوع.

▪

تتدير بالتتاكر ،زن الستتيارات القديمتتة غيتتر متتزودة بالتقييتتات الحديثتتة مثتتل نظتتا "التو يتتب المعتتزز"
( ،)Power steeringزو نظا المالحة عبر األقمار الإلياعية ،األمر التاي يجعتل عمليتة التحويتل زكثتر
تكلرة نظرًا لو ود عمالة زقل.

▪

وتعتد ستتيارات "مييتتيس" و"فنتتد روفتر" لتتب حتتد كبيتتر متتخ زولويتات الرريت  ،كمتتا زعطتتب الم يدستون
فرصة ديدة لسيارات "فنسيا ب  (Lancia B2) "2و"بيتل ت  ،)Bentley T2( "2با ذافة لب تحويتل
سيارة ز رة ليدن الت كانت مملوكة سابقًا لر ل األعمال "نوبار غولبيكيان"(.)Nubar Gulbenkian

▪

ختامًتا ،ميتا طتالق تركة "ليتدن لكتريت كتارز" ،انضتمت لي تا تركات تحويتل ك ربائيتة زخترى فت
المملكتتة المتحتتدة ،بمتتا فت ذلت "لونتتاز ديتتزايخ" ) (Lunaz Designالمدعومتتة متتخ فعتتى كتترة القتتد
الساب "ديريد بيك ا " ) (David Beckhamوالمتخإلإلة فت تحويتل ستيارات "رولتز رويتس" Rolls-
) )Royceبتكلرتتة  350زلتتـ ييتتب ستتترليي ف ت مقراتتا التترئيس ف ت "سيلررستتتون" (،)Silverstone
موطخ " ائزة بريطانيا الكبرى" (- )British Grand Prixسباق للسيارات يقا سيويًا ف بريطانيا.-

Source: Turrell. C. “The UK start-up giving classic cars a second life by converting them to electric”. Euro news. September 8,
2022. https://bit.ly/3ru7z5i
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األتمتة المستدامة
يتيتتاول العتتره التتتال مر تتو "األتمتووة المةووتدامة" ( ،)Sustainable Automationوا ت طتتار
عمتتل للشتتركات والحكومتتات لتقيتتيم التتت ير المتوقتتث للتكيولو يتتا علتتب افقتإلتتادات والإلتتتياعات
والشتتركات واألفتتراد؛ ب تتدع ذتتمان التعلتتيم الجيتتد الشتتامل ،وتحقيتت المستتاواة بتتيخ الجيستتيخ،
وتعزيز اليمو افقتإلادي المطرد والشامل والمستدا .
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▪

"األتمتتتتة المستتتتدامة" اتتت تقتتتارب فريتتتد بتتتيخ استتتتراتيجية التكيولو يتتتا واستتتتراتيجية رزس المتتتال
البشري ،والت ت دع ف واراا لب ذمان التعاون المسؤول بيخ البشتر وايفت فت مستتقبل
العمتتتل ،واتتت بمثابتتتة طتتتار عمتتتل للشتتتركات والحكومتتتات لتقيتتتيم التتتت ير المتوقتتتث للتقتتتد فتتت
التكيولو يا علب افقتإلادات والإلياعات والشركات واألفراد.

▪

كمتتا زن تتا تتتوفر الوستتائل للعتتامليخ فت الو تتائـ المعرذتتة للخطتتر؛ لتطتتوير الم تتارات المطلوبتتة،
وافنتقتتال لتتب األدوار الت ت تتطلتتى اتتاه الم تتارات علتتب زستتاس ابتتت متتث تغيتتر متطلبتتات العمتتل
باستمرار.

▪

وتتترتبط افستتتدامة واألتمتتتة ارتباطًتتا و يقًتتا بيمتتو األعمتتال الجديتتدة .فعلتتب متتدى العقتتد الماذ ت ،
تع دت العديتد متخ الشتركات بالتزام تا بالممارستات المستتدامة ،متث تع تد التبعا بمزيتد متخ
افلتزامتتتتات تجتتتتاه الحيتتتتاد الكربتتتتون ،وبا ذتتتتافة لتتتتب الربحيتتتتة ،يطالتتتتى المستتتتاامون بافستتتتتدامة
والمسؤولية اف تماعية كقيم مؤسسية زساسية.
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الركيس البيةية هي األو ق ارتبااا ياألتمتة
▪

مخ بيخ الركائز الثالث لت"الحوكمة البيئيتة واف تماعيتة وحوكمتة الشتركات" ،تدعتدُّ الركيتزة البيئيتة
ا األو ارتباطًا باألتمتة ،لكون العمليات الرعالة تحق استخدامًا زكثر كراءة للمتواد ،وترت
بشكل يد بجزء واحتد متخ مثلت التقليتل ،و عتادة افستتخدا  ،و عتادة التتدوير .وتستمح زتمتتة
زت تتا وز تتزة التتتحكم المتقدمتتة ،بتتتحكم زو ت فت العمليتتات؛ ممتتا يقلتتل متتخ كميتتة
اليتتو  ،ب
المواد والطاقة الالزمة نتار الميتجات.

▪

عالوة علب ذلت  ،متث استتمرار تحستخ األتمتتة ،كتال الجتودة ،فتال يتؤدي لتب اتدر متواد زقتل
علب الميتجات الرديئة ،وتقليل ادر الطاقة عيد عادة العمل ،ما يعود بتاليرث علتب البيئتة ككتل
والمؤسسة نرس ا؛ حي ن ال در األقل يعي تقليل التكاليـ الت ف داع ل ا.

▪

ااا ،وتسمح التكتاليـ الميخرضتة بمزيتد متخ رزس المتال ،متخ ختالل اتوامٍ زعلتب زو القتدرة
علب الميافسة مث األسعار .وف حيخ ت دع المؤسسات لب تو يب زربتان زكبتر للمستااميخ،
فتتترنَّ تلتتت الميظمتتتات التتتت تلتتتتز بتتتت "الممارستتتات البيئيتتتة واف تماعيتتتة وحوكمتتتة الشتتتركات"
( )Environmental, social, and corporate governanceا عتادةً تلت التت تبحت عتخ اليجتان
علب المدى الطويل بدلًا مخ المكاسى المرا ئة علب المدى القإلير.

▪

ويدع تدُّ الجانتتى الثتتان متتخ المثل ت  ،والمتمثتتل ف ت عتتادة افستتتخدا  ،مر ومًتتا زساس تيًا لعتتالم
الي تتائ
األتمتتتة ميتتا بدايتتتب؛ حي ت يتتتم تجديتتد زو صتتالن معظتتم المكونتتات بتتدلًا متتخ التتتخل
مي تتا .ويتضتتح اتتاا بشتتكل ختتاص ف ت صتتياعات التتورق والطاقتتة؛ حي ت يمكتتخ زن يكتتون نتتتار
المعدات ،مثل آفت الورق والمراعالت ميا عقود ،وف كثير مخ الحافت زقد متخ العديتد متخ
األ تتتخاص التتتايخ يعملتتتون علي تتتا .حتتتتب علتتتب نطتتتاق زصتتتغر ،تعمتتتل الشتتتركات علتتتب تجديتتتد
المعدات بدلًا مخ استبدال ااه األنظمة تمامًا؛ مما يقلل التكاليـ باليسبة ل ا والبيئة.

▪

زخيتترًا ،متتث عتتادة التتتدوير ،ستتاعدت األتمتتتة الشتتركات علتتب ف تتم وفتتورات التكتتاليـ واألدوات
الالزمتتة لتيريتتا بتترام عتتادة التتتدوير بشتتكل زفضتتل ،زحتتد األمثلتتة علتتب ذل ت اتتو العمتتل الج تاري
لتقليل استخدا المياه ف صياعة ز باه الموصالت ،باستتخدا عتادة التتدوير؛ وذلت برضتل
العمليات الجديدة لمعالجة المياه.

▪

ختامًتتتا ،تتتتؤدي األتمتتتتة دورًا رئيسًتتتا فتتت نشتتتاء استتتتراتيجية حوكمتتتة بيئيتتتة وا تماعيتتتة وحوكمتتتة
ركات نا حة وتيريااا؛ حي تضمخ قدرة الشتركات علتب دارة عمليات تا برعاليتة ،وزن يكتون
ل تتا ت ت ير يجتتاب علتتب محيط تتا ،وستستتمح التطتتورات الت ت توفراتتا الثتتورة الإلتتياعية الرابعتتة
بتوستتتيث زاتتتداع استتتتراتيجية الحوكمتتتة البيئيتتتة الخاصتتتة بالشتتتركات ،ومستتتاعدت ا علتتتب ستتتخ
سياسات بيئية ،ومراايم تإلييث متقدمة مثل افقتإلاد الدائري.
Sources: Miller, G. “The case for sustainable automation at work.”, Unleash, December 6, 2021.
)-Kershaw, R. “. Sustainable Automation” Isa. (Accessed: October 12, 2022
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يتيتتتاول العتتتره التتتتال مر تتتو "المواانوووة البيةيوووة" ( ،)Environmental Citizenshipواتتت
ا حساس بالبيئتة المحيطتة ،واليتات عتخ معرفتة الرترد بمشتكالت بيئتتب وقدرتتب علتب المشتاركة
ف اتخاذ القرارات ا يجابية ،مخ خالل دراكب لحقوقب ووا باتب ،مما يعزز عوره بافنتماء.
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▪

"المواطيتتتتة البيئيتتتتة" ( )Environmental Citizenshipاتتتت الستتتتلوك البيئتتتت المؤيتتتتد والمستتتتؤول
للمتتواطييخ التتايخ يتإلتترفون ف ت المجتمتتث كرتتاعليخ للتغييتتر ف ت المجتتاليخ الختتاص والع تا  ،علتتب
المستتتوى المحل ت والتتوطي والعتتالم  ،متتخ ختتالل ا تتراءات الررديتتة والجماعيتتة ،ف ت اتجتتاه حتتل
المشكالت البيئية ،وميث خلت مشتكالت بيئيتة ديتدة ،وتحقيت افستتدامة ،وكتال تطتوير عالقتة
صحية مث الطبيعة.

▪

واياك سمتان بارزتان ل اا التعريـ ،زولًا زنَّ المواطيتة البيئيتة مو تودة علتب مستتويات زخترى غيتر
تشمل الحقوق والمسؤوليات للعمل علب المستويات المحليتة والعالميتة،
الدولة القومية ،ف
وااه المواطية البيئية متعتددة المستتويات مطلوبتة؛ ألن العديتد متخ المشتكالت البيئيتة وآ اراتا
مو ودة علب مستويات عالمية ،ومث ذل تتطلى ف الوقت نرسب مسؤولية المجتمتث المحلت .
انيًتتتتا ،تتضتتتتمخ المواطيتتتتة البيئيتتتتة دافعًتتتتا داخليًّتتتتا للعدالتتتتة ،واتتتتو متتتتا تستتتتميب "برونتتتتويخ اتتتتايوارد"
( )Bronwyn Haywardالعدالة البيئية الراسخة.
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▪

تتطلى المواطية البيئية طرقًا ديدة للتركير والعمل ،ي ت ف مقتدمت ا تقتدير قيمتة البيئتات
الإلتتالحة للعتتيٍ باليستتبة لتنستتان والطبيعتتة ،وتعزيتتز الحرتتاظ علتتب المتتوارد ،ودعتتم حمايتتة
الطبيعتتة والتيتتوع البيولتتو  .وتيطتتوي المواطيتتة البيئيتتة علتتب الح ت ف ت المشتتاركة ف ت صتتيث
السياسات البيئية ،واختيار ا راءات الشخإلية المستدامة ،وافمتثتال لقتانون البيئتة العتادل،
وتعزيز الترتيبات المستدامة.

▪

وتبتترز المواطيتتة البيئيتتة كرئتتة مواطيتتة لمتتواطي العتتالم التتايخ يتإلتترفون بشتتكل مختلتتـ متتخ
ز تتل البيئتتة ،علتتب عكتتس التعريتتـ القتتانون للمواطيتتة ،فتترن المواطيتتة البيئيتتة ليستتت قليميتتة،
فالتحديات البيئية ف ترسم بدقة حدود الدولة القومية ،بتل زصتبحيا فت عإلتر المواطيتة البيئيتة
العالمية والجماعية وا يجابية.

▪

ورغم زنَّ المواطية البيئية تركز ف الغالى علب البيئة ،فرن ا يجتى زن تشتارك فت ميتث نمتاذر
التيمية اف تماعية وافقتإلادية لجعتل األنشتطة البشترية زكثتر استتدامة ،وقتد زدت المواطيتة
البيئية دورًا كبيرًا ف الوسائل المبتكرة والمستدامة لليقتل الختال متخ الكربتون ،وزيتادة كرتاءة
الطاقة ،وتحقي المساواة افقتإلادية واف تماعية.

▪

عتتالوة علتتب ذلت  ،وكمتتا اتتو متتاكور فت خطتتة عتتا  ،2030يجتتى الحتتد متتخ التتتداور البيئت  ،لتتيس
فقتتط للحرتتاظ علتتب البيئتتة ،ولكتتخ زيضًتتا لحتتل زو علتتب األقتتل تقليتتل بعتتا المشتتكالت الحاليتتة
األكثتتتر زاميتتتة و تتتدة ،مثتتتل :الجتتتوع ،والرقتتتر ،والبيئتتتات المعيشتتتية غيتتتر الإلتتتحية ،والتغيتتترات
المياخية ،ومواقث الحرب والإلراعات الت تؤدي لب اجرة عدد كبير مخ األ خاص.

▪

ولتعزيز المواطية البيئية ،يجى تضميي ا ف ميث مستويات التعليم ف زسرع وقت ممكتخ،
فض تلًا عتتخ المشتتاركة ف ت المبتتادرات التطوعيتتة ،والت ت يمكتتخ اعتباراتتا زداة محتملتتة لتش تكيل
موقـ تحسيخ خإلية وتماس المجتمث.

▪

كمتتتا ييبغتتت طتتترن زستتتئلة لمزيتتتد متتتخ المياقشتتتة والبحتتتوث حتتتول دور المواطيتتتة البيئيتتتة فتتت
التخطتتتيط الحضتتتري المستتتتدا  ،وزنظمتتتة اليقتتتل ،وافستتتتخدا المستتتتدا للتتتتراث الثقتتتاف ،
والستتتتياحة المستتتتتدامة ،وز تتتتكال الحركتتتتات والمبتتتتادرات التطوعيتتتتة التتتتت يمكتتتتخ زن تختتتتد
المجتمعات المستدامة.

▪

وتيبتتث زاميتتة التطتتوع متتخ فكتترة زنتتب ف يستتاعد فقتتط علتتب تطتتوير التضتتامخ المتترتبط مبا تترة
بركتترة الحرتتاظ علتتب التماس ت اف تمتتاع  ،ولكتتخ زيضًتتا لبيتتاء رزس المتتال اف تمتتاع والثقتتاف
والبشتتري ،ويمكتتخ متتيح األفتتراد فرصًتتا للعمتتل كمتتواطييخ بيئيتتيخ ف ت ستتياقات مختلر تة ،علتتب
سبيل المثال ،داخل مجتمع م المحل  ،زو فيما يتعل بافعتبارات الوطيية زو العالمية.

Sources: Jørgensen, F. D. Jørgensen “Citizen science for environmental citizenship.”, PubMed Central, Dec 30, 2020.
-Hadjichambis, A. “Conceptualizing Environmental Citizenship for 21st Century Education.” springer, 2020.
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ن ذة عو الكتا
▪

يتيتتتاول الكتتتتاب التحتتتوفت الكبتتترى واألزمتتتتات
الجيوسياستتتتية ،وافقتإلتتتتادية ،والسياستتتتية،
تتتتتتتا المجتمعتتتتتتتات
المتداخلتتتتتتتة التتتتتتتت توا
الديمقراطيتتتتتتة فتتتتتت العتتتتتتالم الغربتتتتتت ختتتتتتالل
عشتتريييات القتترن الحتتال  ،وكيريتتة موا ت تتا
والتعامل مع ا.

▪

يبح ت الكتتتاب التراعتتل المعقتتد بتتيخ الطاقتتة
والجغرافيتتتا السياستتتية؛ حيتتت لعتتتى التتتيرط
دورًا زكبر بكثير فت األستواق الماليتة العالميتة
وافقتإلتتاد والسياستتة ممتتا اتتو معتتترع بتتب
عادة.

▪

ترى الكاتبة زن الحترب العالميتة الثانيتة ،مثلتت
انتإلتتتارًا لميتجتتت التتتيرط (الوفيتتتات المتحتتتدة
وافتحتتتاد الستتتوفيت ) وحلرتتتائ م ،ذتتتد محتتتور
التتتتتيرط المتتتتتتعطٍ للوقتتتتتود المستتتتتتورديخ
(زلمانيا واليابان).

▪

كتتتان التتتيرط والمتتتال األمريكتتت محتتتورييخ فتتت
نتتتائ الحتترب العالميتتة الثانيتتة ،ولكتتخ بحلتتول
الستبعيييات ،انضتتمت الوفيتتات المتحتتدة لتتب
التتتتدول األوروبيتتتتة فتتتت اعتماداتتتتا علتتتتب نرتتتتط
ميطقة الشرق األوسط.

▪

يوذتتح الكتتتاب زن تطتتور األحتتداث السياس تية
العالمية ،زدى لب تحول كبير ،فرت عتا ،1974
زصتتبح افتحتتاد الستتوفيت ميتتت التتيرط الرائتتد
ف العالم.

االضطرا  :األو ات الصع ة
في القرن الحادي والعشريو

تاريخ النشر 24 :مارس 2022
الناشرOxford University Press :
عدد الصفحات384 :

نبذ ع المؤلف:
"ايليخ طومسون" ):(Helen Thompson
زستتتتاذ افقتإلتتتاد السياستتت فتتت قستتتم
السياستتتة والدراستتتات الدوليتتتة بجامعتتتة
كامبريتتتتدر بالمملكتتتتة المتحتتتتدة ،مؤلرتتتتتة
كتتتتتتتتاب " التتتتتتتيرط واألزمتتتتتتتة افقتإلتتتتتتتادية
الغربية" (" ،)2017الإليخ والراخ العقاري
فتت زمريكتتا" ( ،)2010كتبتتت مقتتافت عتتدة
لمجلتتتتة "فايييشتتتتيال تتتتتايمز" ،و"نيويتتتتورك
تايمز".
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القرن الل  21والصدمات الجموتماتمة
▪

يرى الكتاب زنب بعد ترك افتحاد السوفيت ؛ لت روسيا موردًا رئيسًا لليرط والغاز ألوروبا ،فيمتا
زدى اليمتتو الستتريث للإلتتيخ لتتب زيتتادة اائلتتة ف ت الطلتتى العتتالم علتتب الوقتتود األحرتتوري التتاي ل تم
يقابلب ارتراع المعروه ،لييت عخ ذل سلسلة مزعزعة لالستقرار مخ طررات وكساد األسعار.

▪

يستتتطرد الكتتتاب مؤك تدًا زنتتب ف ت العقتتود األخيتترة ،زعتتاد تطتتور األحتتداث القيتتادة العالميتتة للوفيتتات
المتحدة األمريكية ،ولكخ الإليخ ،المعتمتدة كليًّتا علتب الغتاز والتيرط المستتورد ،زصتبحت م يميتة
فعليًّا علب صياعة الطاقة المتجددة ،وا تستعد لقيادة مو ة الطاقة ف المستقبل.

▪

بحستتى الكتتتاب فتترن بتتدايات القتترن الحتتادي والعشتتريخ لبتتت مع تتا عإل ترًا دي تدًا متتخ الميافس تة
الجيوسياستتية فتتت العتتالم ،زدى لتتتب زعزعتتة استتتتقرار الشتترق األوستتتط ،وكشتتـ خطتتتول الإلتتتدع
السياسية القديمة ف الوفيات المتحدة.

أزمات اال تصاد والطا ة وأترها علص منطقة المورو
▪

يسعب الكتاب لب ترسير ديياميكيتات العالقتة بتيخ روستيا وزوكرانيتا وافتحتاد األوروبت  ،فضتالً عتخ
الخالفتتات الت ت بتتيخ دول افتحتتاد األوروب ت حتتول كيريتتة التعامتتل متتث ززمتتة ارتبتتال زوروبتتا برمتتدادات
الطاقة مخ روسيا.

▪

زلقتتب الكتتتاب الضتتوء علتتب تتتداعيات ززمتتة ميطقتتة اليتتورو؛ ومتتا زستتررت عيتتب متتخ ختترور المملكتتة
المتحتدة متتخ افتحتاد األوروبت  ،وزكتد الكتتتاب زن الستبى التترئيس فت األزمتتة اتو التتدور غيتر المركتتزي
الاي يلعبب البي المركزي األوروب .

▪

تدشتتير الكاتبتتة لتتب زن افتحتتاد األوروبت ف يمتلت سياستتة ماليتتة مركزيتتة ،وات نقطتتة واريتتة ز تترت
بشكل سلب علب السياستة اليقديتة لالتحتاد؛ فقتد زوعتز البيت المركتزي األوروبت زحيانًتا لتب التدول
األعضاء بخرا ا نراق زو زيادة الضرائى ،واو ما اعتبرتب الدول يتجاوز الحدود.

▪

ختامًا ،يلرت الكتاب افنتبتاه لتب حتدى المشتكالت الكبترى التت يعتان مي تا افتحتاد األوروبت ؛ وات
صتتعوبة تيقتتل العمالتتة بتتيخ دول افتحتتاد ألستتباب عديتتدة ،لتتيس زقل تتا الحتتوا ز اللغويتتة وزس تواق
ا سكان غير المرنة ،فمخ بيخ كل ال ة عمال يعبرون الحدود يعود ا يان لب بلدام األصل .
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ن ذة عو الكتا

لمللللاذا نحللللار
و رق الس

▪

ييتتتتتاقٍ الكتتتتتتاب فكتتتتترة الحتتتتترب والستتتتتال ،
وزي ما األس ل ف الوصول ليب ،كمتا يرصتد
األستتتتتتتتتباب األساستتتتتتتتتية التتتتتتتتتت تقتتتتتتتتتـ وراء
الإلتتتتراعات ،والعوامتتتتل التتتتت تتتتتدفث لتغليتتتتى
الحتترب علتتب التستتوية ،وكيتتـ يمكتتخ لإلتتانع
الستتتتتال ت دئتتتتتة األوذتتتتتاع بمجتتتتترد زن ييتتتتتار
الإلراع بقرب وقوع حرب.

▪

ييظتتر الكتتتاب ألبعتتد متتخ الحتتروب بتتيخ التتدول؛
ف تتتتتتتتتو يبحتتتتتتتتت زستتتتتتتتتباب دختتتتتتتتتول زي متتتتتتتتتخ
المجموعتتتتتات البشتتتتترية فتتتتت عيتتتتتـ متتتتتيظم
ومستتتتتتمر عيتتتتتدما تكتتتتتون التكتتتتتاليـ بااظتتتتتة
للغاية.

▪

يبدز الكاتتى واتو زحتد الخبتراء المشت ود ل تم
فت مجتال العيتتـ وبيتاء الستتال  ،متخ فرذتتية
زن الحتتتتتتترب نتتتتتتتادرة الحتتتتتتتدوث ،وزن معظتتتتتتتم
الخالفات الت يمكخ زن تتحتول لتب عيتـ يتتم
حل تتتتتتا ستتتتتتلميًّا ،وحستتتتتتى تعبيتتتتتتره فالبشتتتتتتر
يختارون "كرااية بعض م البعا بسال ".

▪

يقتتتتتتد الكتتتتتتتاب دراستتتتتتة ألستتتتتتباب الإلتتتتتتراع؛
انطالقًتتتتتتا متتتتتتخ ت متتتتتتل العيتتتتتتـ بتتتتتتيخ التتتتتتدول
المتحاربتتتة ،وعإلتتتابات الشتتتوارع ،والجماعتتتات
العرقيتتتتتتة ،والطوائتتتتتتـ الديييتتتتتتة ،والرإلتتتتتتائل
تتتارة لتتتب و تتتود ديياميتتتات
السياستتتية ،فتتت
مشتتتركة يجتتى افنتبتتاه لي تتا ،واتتو متتا يرس تر
ليا زسباب فشل القوى المتيافسة زحيانًا ف
تستتوية خالفات تتا ستتلميًّا ،ومتتخ تتم تلج ت لتتب
خيار الحرب.

َللللذور الحللللر
؟

تاريخ النشر 19 :أبريل 2022
الناشرViking :
عدد الصفحات400 :

نبذ ع المؤلف:
(Christopher
"كريستتتتتتوفر بالتمتتتتتان"
) :Blattmanزستتتتتتتاذ دراستتتتتتات الإلتتتتتتتراع
العتتتتالم فتتتت كليتتتتة اتتتتاريس للسياستتتتة
العامتتتة بجامعتتتة تتتيكاغو ،متتتدير برنتتتام
مؤسستتتتة زوبامتتتتا لكبتتتتار العلمتتتتاء ،تمتتتتت
تغطيتتتة زعمالتتتب حتتتول العيتتتـ والجريمتتتة
والرقتتتتر علتتتتب نطتتتتاق واستتتتث متتتتخ قبتتتتل
"نيويتتتورك تتتتايمز" ،و"وا تتتيطخ بوستتتت"،
وفايييشيال تايمز" ،و"فوربس".
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خمسة عوامل تغلب خمار الحر

علص الس

▪

يؤكتتد الكاتتتى زن خيتتار الستتال ف يجتتد ستتبيالً عيتتدما تستتود المش ت د خمستتة مكونتتات غيتتر ص تحية،
والت ت تقتتـ وراء انتتدفع الحتتروب ،ولتتيس األستتباب المعتتتادة التتت يتتتم افستشتت اد ب تتا لترستتير
الإلراعات كيدرة الموارد زو الرقر زو غيراا مخ األسباب.

▪

يقر الكاتى خمستة زستباب تجعتل الخإلتو يجيحتون نحتو الحترب بتدلًا متخ الستال ؛ الستبى األول،
الحسابات والمكاستى الشخإلتية للقتادة البعيتديخ عتخ المستاءلة كالقيتادات المستتبدة زو قتادة
العإلابات؛ مما يشجع م علب دفث ماعات م نحو حروب زو صراعات مطولة.

▪

الستتتبى الثتتتان اتتتو الحتتتوافز غيتتتر الملموستتتة زو األيديولو يتتتة ،مثتتتل افنتقتتتا زو الشتتتعور بتتتالظلم،
والثالت اتتو عتتد اليقتتيخ ،خاصتةً عيتتدما يتتزداد قتتة زحتتد األطتتراع بالمزايتتا الماديتتة زو المعيويتتة التت
يعتقد زنب يمتلك ا.

▪

الستتبى الرابتتث اتتو قتترار الجماعتتة باستتتخدا العيتتـ لحتتل مشتتكلة قبتتل زن تإلتتبح ذتتعيرة تدًّا ،زو
يإلتتتبح خإلتتتم ا زقتتتوى ،والستتتبى األخيتتتر اتتتو المرتتتاايم الخاطئتتتة؛ زي الخطتتت فتتت تقتتتدير قتتتوة زحتتتد
الجانبيخ ،زو خط تقدير موقـ المجتمث الدول .

كمف لصانعي الس

اامساك بزما األمور

▪

يؤكتتد الكتتتاب زن الستتال ف يمكتتخ زن يتحقتت فجتت ة؛ فتتالطري لتتب التستتوية الستتلمية للخالفتتات
يمكخ استكشافب والوصتول ليتب متخ ختالل ا صتالن التتدريج  ،فموا تة زستباب الإلتراع تيطلت
متتخ التيبتتؤ بمي جيتتة بخطتتب زطتتراع الإلتتراع ،متتث الستتع لخل ت تتترابط بتتيخ المجتمعتتات ،وتعزيتتز
الضوابط والتوازنات ف صيث قرار الدول بش ن الحرب.

▪

استكمالًا لال  ،يرى الكتاب زن لجوء المجتمث الدول لب آليات الضغط ،كالعقوبتات افقتإلتادية،
زو الت ديتتد بالمقاذتتاة علتتب تترائم الحتترب زمتتا المحافتتل الدوليتتة ،قتتد يتتؤدي لتتب بتتار القتتادة غي تر
الخاذعيخ للرقابة علب التركير ف تكاليـ الحرب.

▪

ختامًتتا ،يشتتير الكتتتاب لتتب زن استتتخدا زداة الوستتاطة لحتتل اليتتزاع ،ذتتافة لتتب تتتدخل المتتراقبيخ،
ومرتش ت األستتلحة ،والإلتتحرييخ ،للحتتد متتخ مختتاطر عتتد اليقتتيخ ،والعمتتل علتتب تعزيتتز التزامتتات
األطراع ،يحد مخ احتمافت نشوب حرب زو صراع.
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إصدارات حديثة

يسلللط هللذا القسللم الرللوء علللص أهللم الكتللب التللي تللم إصللدارها حل ً
لديثا فللي علمللي اادارة واال تصللاد
وغمرهما مو العلو .
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إذا كنف تريد القما بشيء ما :دروس القمادة
مو النساء الجريحات
وهنللا وَللد الرللوء :أبراهللا لنكللولو والنرللال
األمريكي
عنلللدما تقلللود النسلللاء :ملللاذا يحققلللو ولملللاذا
ينجحو وكمف نتعلم منرو؟
وَرات نلر كونمة عو الحرارة
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تحترل "ايل " بعشر نساء رائعات استطعخ زن يكخّ ريئات ،وتمكخّ مخ العمل ذد العقبتات ،بييمتا
يؤر "ميتشا " قإلة حياة الرئيس األمريك " زبرااا ليكولخ" ،والت تلقت الضتوء علتب طترق ووستائل
السياسة ف الديمقراطية ،و اور العيإلرية ومتانت ا.

إذا كنف تريد القما بشيء ما :دروس القمادة مو النساء
الجريحات
المالف" :نيك ايل "
الناشرSt. Martin's Press :
تاريخ ااصدار  4 :زكتوبر 2022

▪

متخ ختالل الكتتتاب ،تقتد "نيكت ايلت " ،الستتريرة األمريكيتة الستتابقة
لتتدى "األمتتم المتحتتدة" زمثلتتة مل متتة ليستتاء عملتتخ ذتتد العقبتتات،
وتمكخ متخ نجتاز الم تا  ،بمتا فت ذلت "اتال " نرست ا ،كرتتاة بدييتة
نش ت ت ف ت "بتتامبرر"" ،ستتاوث كارولييتتا" ،ولتتم يكتتخ زحتتد يتوقتتث زن تتا
ستإلبح زول حاكمة مخ األقليات ف زمريكا.

▪

استتتمدت "ايلتتت " ا ل تتا متتتخ اليستتاء الرائتتتدات الالئتت استتتتدعيخ
الشتتجاعة ليكتتون مختلرتتيخ وقيتتادييخ عبتتر التتتاريخ؛ مثتتل "مار ريتتت
تاتشر" ،رئيسة وزراء المملكة المتحدة السابقة.

وهنا وَد الروء :أبراها لنكولو والنرال األمريكي
المالف " :ون ميتشا "

الناشرRandom House :
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▪

يتتتؤر " تتتون ميتشتتتا " حيتتتاة التتترئيس األمريكتتت " زبرااتتتا ليكتتتولخ"،
ويرستتم كيتتـ  -ولمتتاذا  -وا تتب افنرإلتتال والت ديتتدات للديمقراطيتتة
وم ساة العبودية؛ لتوسيث مكانات زمريكا.

▪

يروي ااا الكتاب قإلة "ليكولخ" ميا وفدتب علب حدود "كيتاك " عا
 1809لتتب قيادتتتب ختتالل الحتترب األاليتتة ،لتتب اغتيالتتب الم ستتاوي ف ت
عا  ،1865متياولًا تعليمتب التاات  ،وحبتب ،ونوبتات اكتئابتب ،و خراقاتتب
السياسية ،وتعمي يمانب ،و يمانتب الراستخ بت ن العبوديتة يجتى زن
تيت .

مقتطفللللللللللللللللات تنمويللللللللللللللللة

تضث "بورستيخ" ريية ديتدة و تاملة للقيتادة وللعتالم ككتل ،متخ ختالل مجموعتة متخ التريى العمليتة
لليساء األكثر ل امًا ف مجال األعمال ،بييما يوفر "تايسون" ترياقًا تشتتد الحا تة ليتب ،فت
والقإل
الوقت الاي تبدو فيب آراينا السياسية والثقافية زكثر استقطابًا مخ زي وقت مضب.

عندما تقود النساء :ماذا يحققو ولماذا ينجحو وكمف نتعلم
منرو؟
المالف " :وليا بورستيخ"
الناشرAvid Reader Press :
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▪

متتتتتخ ختتتتتالل الكتتتتتتاب ،تكشتتتتتـ " وليتتتتتا بورستتتتتتيخ" عتتتتتخ الستتتتتمات
المشتركة الرئيستة ،و التت تستاعد القيتادات اليستائية
والخإلائ
علب افزداار ز ياء ابتكارات خ وتطور زعمال خ وتجاوز األزمات.

▪

زكثتتتر متتخ ستتتتيخ متتتخ اتتتؤفء المتتتديرات
تجمتتث "بورستتتتيخ" قإلتتت
التيريتتايات والقائتتدات ،ويكشتتـ مزيج تتا متتخ الستترد والبح ت كيتتـ
الت يتم التقليل مخ ت ن ا ،متخ الضتعـ وافمتيتان
زن الخإلائ
لتتب التركيتتر المتبتتايخ ،يمكتتخ زن تكتتون قتتوى عظمتتب حيويتتة ،وزن زي
يمكيب تطويث ااه األساليى لمإللحتب الخاصة.
خ

وَرات نلر كونمة عو الحرارة
المالف" :نيل دي راس تايسون"

الناشرHenry Holt and Co :
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▪

يجلتتتى "نيتتتل ديجتتتراس تايستتتون" ميظتتتوره الكتتتون للحضتتتارة علتتتب
األره ،ويستتلط ذتتوءًا دي تدًا علتتب خطتتول الإلتتدع الحاستتمة ف ت
عإلتترنا  -الحتترب والسياستتة والتتديخ والحقيقتتة والجمتتال والجتتيس
والعرق  -بطريقة تحرز حساسًا زعم بالوحدة مخ ز ليا ميعًا.

▪

ير دنا الكتاب لتب مجموعتة متخ التريى حتول حتل الإلتراع العتالم ،
وذتترورة التتتاكير بقيمتتة زن تكتتون علتتب قيتتد الحيتتاة ،متتوفرًا الحلتتول
التتاي تشتتتد الحا تتة لي تتا ،وذل ت ف ت الوقتتت التتاي تبتتدو فيتتب آراينتتا
السياسية والثقافية زكثر استقطابًا مخ زي وقت مضب.

