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تهدف نشرة متابعة اإلنتاج المعرفي في العالم إلى إقامة جسر معرفي بيننا 
وبين المعرفة التي تنتجها األكاديميا العالمية، وذلك من خالل نشرة شهرية 
تتناول تلك الدراسات وتلخصها، بهدف تعزيز الوعي لدى الرأي العام اإلقليمي 
وتقديم جرعة معرفية مكثفة ومعمقة للباحثين ومتخذي القرار ذي الصلة 
للبحوث  ْتِريندز  »مركز  ويسعى  الدراسات.  تلك  على  الضوء  تسليط  خالل  من 
أوائل من يقرأ ويحلل ويصنف أهم ما يجد من  أن يكون من  واالستشارات« 
مدارسها  على  أكثر  وينفتح  معها  ويتفاعل  العالمية  األكاديميا  في  دراسات 

البحثية والفكرية مساهمًا في إثرائها بقراءته النقدية لها أيضًا.
التي صدرت  الكتب والدراسات  النشرة وهي األولى أهم  سنتناول في هذه 
مؤتمرات،  )ندوات،  األكاديمية  الفعاليات  وأهم   ٢٠٢١ عام  بدايات   في 

محاضرات،... إلخ( التي نظمت في الفترة الزمنية نفسها.
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الكتب
أوالً



  | متابعة اتجاهات اإلنتاج المعرفي في العالم4

التي  والجيوسياسية  والسياسية  واالقتصادية  البيئية  المخاطر  بالتفصيل  الكتاب  يستعرض 
يواجهها عالم اليوم، ويؤكد أن مجتمعاتنا لم تصل من قبل لتلك الدرجة من االقتناع بأنها 
متجهة نحو سلسلة من الكوارث التي ال مفر منها تقريباً. ويشرح الكتاب كيف تنوعت ردود 
األفعال يف مواجهة هذه األخطار. فيحاول بعضهم، من خالل الخطب االستشرافية، إثارة التعبئة 
من خالل التركيز على أهم المخاطر. ويقدم بعضهم اآلخر نظرة أكثر شمولية لمآالت العالم 
بما يف ذلك سيناريو وقوع كارثة تؤدي إلى نهاية العالم. يف حين تحاول المجموعات التي تبحث 
عن النجاة االستعداد اآلن لعالم ما بعد الكارثة. يف وقت يقترح الحقوقيون ورجاالت القانون، 
سن قوانين حقوٍق للحيوانات وللطبيعة لحمايتهما. ولكن يف الغالب األعم، فإن »صنّاع القرار« 
المجتمعات  أن  النهاية، ويبدو  إلى نقطة  الوصول  التعبئة من أجل عدم  يكافحون من أجل 
المعاصرة تتصالح مع التهديدات و«السموم المقننة« التي تلحقها بنفسها. وألقت دراسات 
على أسئلة عالم يشعر حقيقة  الجماعي ضوءاً جديداً  العمل  التي تم جمعها يف هذا  الحالة 

بالخطر. 

لكلوديا  نوفمبر  شهر  من  العشرين  يف  الفرنسية  اليدكوفرت  نشر  دار  عن  صدر  الكتاب 
سينيك، أستاذة االقتصاد بجامعة السوربون وكلية باريس لالقتصاد. 

مجتمعات في 
خطر

التهديدات 
والمخاوف 

والرؤى وردود 
األفعال

كلوديا سينيك
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لماذا نحلل التفاوتات بين الفئات االجتماعية كنوع من أنواع النظم؟ كيف نحدد التفاوتات 
التراكمية؟  التفاوتات  عن  نتحدث  أن  يمكن  معنى  بأي  متبادل؟  بشكل  نفسها  االجتماعية 
كيف يمكن أن يجدد هذا المفهوم المقاربات المعتادة لدراسة الفقر والثروة؟ ولماذا وكيف 
وإلى أي مدى تميل التفاوتات بين الفئات االجتماعية إلى إعادة إنتاج نفسها من جيل إلى 

جيل؟ وما العوامل الرئيسية لتلك الزيادة يف التفاوت؟ وإلى أي مدى يمكننا تفاديها؟

الكتاب صدر عن دار نشر اليدكوفرت الفرنسية يف أواخر شهر نوفمبر ، آلالن بيهير األستاذ الفخري 
يف علم االجتماع، وروالن بفيفيركورن األستاذ الفخري لعلم االجتماع بجامعة ستراسبورغ. 

نظام عدم 
المساواة

آالن بيهير، روالن بفيفيركورن



  | متابعة اتجاهات اإلنتاج المعرفي في العالم6

لم يعد المناخ قضية بيئية بسيطة: فهو اآلن ضرورة من ضروريات العالقات الدولية وأصبح 
قضية دبلوماسية رئيسية يف المحافل الدولية. كما أنه أصبح موضوع قلق متزايد للمواطنين 
يف معظم البلدان الصناعية، كما أصبحت قضيته بشكل كامل معياراً من معايير الديمقراطية 
االحتباس  وقف  على  تعمل  سويدية  )ناشطة  ثونبرج  غريتا  بقيادة  الشباب  تعبئة  بفضل 
الحراري وتغير المناخ(. وهي اليوم موضوع نقاشات سياسية وانتخابية مريرة بين األحزاب 

والفاعلين يف المشهد السياسي للدول المتقدمة.  
ويلفت الكتاب النظر إلى ارتفاع نسبة انبعاثات غازات االحتباس الحراري مرة أخرى بعد رفع 

حالة اإلغالق األول بعد جائحة كورونا.
فإنه  تواجهه،  التي  التحديات  من  الرغم  على  الدولي،  التعاون  أن  كيف  الكتاب  يوضح  كما 
يظل ضرورياً لمكافحة االحتباس الحراري، وكيف أن القضايا المرتبطة بالمناخ تعيد تشكيل 
العالقات الدولية، ألن إدارة المناخ اآلن تعني إدارة ما ال يمكن تداركه أيضاً، األمر الذي يتطلب 

بال شك خيارات جماعية حاسمة.

     

الكتاب صدر عن دار نشر أرموند كوالن الفرنسية يف أواخر شهر نوفمبر لألكاديمي فرانسوا 
جيمين المتخصص يف القضايا الجيوسياسية للبيئة والهجرة يف جامعة لييج )بلجيكا(. 

الجغرافيا 
السياسية 

المناخية 
العالقات 

الدولية في 
عالم محموم

فرانسوا جيمين
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من األزمة األوكرانية إلى الحرب يف سوريا، ومن التدخل المفترض يف االنتخابات األمريكية إلى 
لقاح »»Sputnik-V، عادت روسيا إلى صدارة المشهد الدولي يف السنوات األخيرة يف سياق 

فتور غير مسبوق يف العالقات الروسية - الغربية.
العالمية؟ ما استراتيجية  السياسية  الجغرافيا  إلى قلب  ما أسباب ومؤشرات عودة روسيا 
الكرملين لترسيخ مكانة روسيا كقوة عظمى؟ وكيف نفسر إعادة تنشيط روسيا لمعارضة 
الغرب بالشراكة مع الصين لمناهضة الهيمنة الغربية؟ وفوق كل هذا، هل ما زالت روسيا 

تمتلك الموارد االقتصادية والبشرية لتحقيق طموحاتها؟
الروسية المعاصرة من أجل تقييم استدامة  القوة  الكتاب تحليالً مفصالً ألسس  يقدم هذا 
ومدى عودة موسكو إلى المسرح الدولي بعد 30 عاماً من انهيار االتحاد السوفييتي. كما أن 
فهم موقف روسيا اليوم يمكن أن يساعد يف فهٍم أفضل للتغييرات العميقة التي تؤثر يف بنية 

العالقات الدولية المعاصرة أيضاً.

الكتاب صدر عن دار نشر أرموند كوالن الفرنسية يف أواخر شهر نوفمبر لديفيد تيورتري 
المتخصص يف االقتصاد الجغرايف والجغرافيا السياسية الروسية واألوروبية واآلسيوية، وهو 

حالياً منسق الجامعة الفرنسية - الجورجية. 

روسيا
عودة القوة 

العظمى

ديفيد تيورتري
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تعد  لم  األقلمة،  وديناميكيات  األوروبي  البناء  وتعميق  العولمة،  من  الثانية  الموجة  مع 
تحليلية  أطر  تطوير  إلى  ذلك  أدى  فلقد  الدولة.  إجراءات  على  مقصورة  العامة  السياسات 
تجعل من الممكن فهم عمليات البناء الجماعي للعمل العام من قِبل جهات فاعلة متعددة، 

تتفاعل على مستويات مختلفة.
يقدم الكتاب هذه األساليب بناءً على دراسات الحالة التجريبية يف مختلف المجاالت، يف فرنسا 
وأماكن أخرى. إنه يقدم تقارير عن عملية السياسة العامة بأكملها، من بناء المشكالت العامة 

إلى تحقيق العمل العام.
العام  العمل  صياغة  عملية  بالكامل،  وإثراؤها  مراجعتها  تمت  التي  الثالثة،  الطبعة  وتؤكد 
والتغييرات يف السياسات العامة يف سياق األزمات المتعددة للقرن الحادي والعشرين )األزمة 
المالية، وتغير المناخ، واألزمة الصحية،... إلخ(. إنه يدعونا إلى التساؤل عن التحوالت الجارية 

يف الدولة واألنظمة السياسية. 

صدرت الطبعة الثالثة من الكتاب عن دار نشر أرموند كوالن الفرنسية يف أواخر شهر نوفمبر 
لباتريك هاسينتوفيل أستاذ العلوم السياسية يف جامعة باريس ساكالي. 

علم االجتماع 
السياسي 

للعمل العام 

باتريك هاسينتوفيل
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تعد منطقتا المحيط الهادي والهندي حالياً من أهم المناطق التي يتركز فيها جزء مهم من 
مصحوبة  جديدة  اقتصادية  ديناميكيات  ميالد  إلى  أدى  الوضع  هذا  لكن  العالمية.  الثروة 

بتوترات سياسية خطيرة تظهر بشكل خاص على حدود منطقة بحر الصين. 
 يف هذا السياق، تتجسد القوة الصينية بشكل خاص برغبتها يف ضمان تفوقها على مساحات 
شاسعة من البحر. نتيجة لذلك، هناك العديد من الخالفات بينها وبين الدول الساحلية لهذا 
البحر ما دفعت تلك الدول إلى القيام بأعمال استصالح األراضي بهدف تحويلها إلى تكوينات 
جيولوجية كجزر كبيرة والتي، يف معظمها، ليست سوى صخور أو جزر صغيرة. يقدم هذا 

الكتاب دراسة مفصلة لهذه النزاعات البحرية. 
 

الكتاب صدر عن دار نشر الرماتان الفرنسية يف أواخر شهر نوفمبر للدكتور جان جريجوار 
ماهينجا المتخصص يف القانون، المستشار يف القانون الدولي.

قانون 
النزاعات 

البحرية 
في بحر 

الصين

جان جريجوار ماهينجا
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مثلت نهاية الحرب الباردة التحرر التدريجي للجماعات المسلحة التي كانت تمولها القوى 
الجديدة  اإلمكانيات  الجماعات مع  تكيفت هذه   ،1991 عام  فمنذ  بعضها.  لمواجهة  العظمى 
السلم  أنها قادرة على تهديد  السوق لتمويل نفسها، وأظهرت بسرعة  اقتصاد  التي يوفرها 
واألمن الدوليين. وخير دليل على ذلك هجمات 11 سبتمبر. لذلك فإن تجفيف الموارد المالية 
ضروري لمحاربة اإلرهاب. لكن يجب على مجلس األمن التابع لألمم المتحدة أن يطور عقيدته 

ووسائل عمله.

صدر كتاب مكافحة تمويل اإلرهاب وديناميات القانون الدولي الجديدة عن دار نشر الرماتان 
الفرنسية يف أواخر شهر نوفمبر لنيكوال إسكنازي الحاصل على درجة الدكتوراه يف القانون 

Paris-Est Créteil .من جامعة

مكافحة تمويل 
اإلرهاب 

وديناميات 
القانون الدولي 

الجديدة
المجلد 1

 الجزء األول

نيكوال إسكنازي
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 وهو يتحدث عن استمرار اإلرهاب يف التطور ووجوب تكيّف المؤسسات القانونية للتعامل 
معه باطراد.

ثم يتحدث عن صعود تنظيم داعش على الساحة الدولية على أنه عالمة على ظهور إرهاب 
منخفض التكلفة يضعف الهيكل التنظيمي المعمول به لمواجهة تمويل اإلرهاب. ما يمثل 
إلى كون تمويل  باإلضافة  بالنيل من سمعته.  المصريف ويهدد  القطاع  إلى  بالنسبة  صعوبة 
اإلرهاب قضية تتعلق بالنظام العام، فإن مكافحة تمويل اإلرهاب تمثل قضية اقتصادية تفسر 

جزئياً تدخل الجهات الفاعلة يف البنية التحتية يف التنظيم المالي الدولي.

صدر الجزء الثاني من كتاب مكافحة تمويل اإلرهاب وديناميات القانون الدولي الجديدة عن 
دار نشر الرماتان الفرنسية يف أواخر شهر نوفمبر للمؤلف نفسه نيكوال إسكنازي الحاصل 

.Paris-Est Créteil على درجة الدكتوراه يف القانون من جامعة

مكافحة تمويل 
اإلرهاب 

وديناميات 
القانون الدولي 

الجديدة
الجزء الثاني

نيكوال إسكنازي
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خالل االنتخابات الرئاسية األمريكية لعام 2016، هز المتسللون الروس، أحد أكبر المتسللين يف 
العالم، الديمقراطيات. لقد نشروا معلومات سياسية مضللة على وسائل التواصل االجتماعي 
وأطلقوا رسائل بريد إلكترونية من اللجنة الوطنية الديمقراطية التابعة للحزب الديمقراطي 
المفضل  المرشح   - انتخاب دونالد ترامب  على موقع ويكيليكس يف محاولة للمساعدة يف 
لدى موسكو. واستمر التدخل الروسي بعد ذلك كثيراً، ما شل الحياة السياسية األمريكية. 
وشكك الديمقراطيون يف شرعية رئاسة ترامب، وأجرى كونغرس الواليات المتحدة العديد 
الحادث  هذا  أن  حين  ترامب. يف  وحاشية  بين موسكو  التعاون  ادعاءات  يف  التحقيقات  من 
السيبراني لم يؤثر بشكل مباشر يف كندا، إال أنه ال يمكن إنكار أهميته للكنديين. فمن ناحية، 
أثبت أنه أصبح من الممكن اآلن زعزعة استقرار أي بلد من خالل بضع نقرات، فقد حدث هذا 
حتى لقوة عظمى مثل أمريكا. ومن ناحية أخرى، كان بمنزلة تذكير بأن األفعال الكيدية يف 

الفضاء السيبراني هي اآلن يف قلب الصراع الدولي. 
السياق  خالل  من  عليها  وأمثلة  األبعاد  متعددة  الصراعات  أنوع  بالتفصيل  التقرير  وتناول 
أسرار  وسرقة  اإللكتروني،  والتجسس  الجيوسياسية،  السيبرانية  الحوادث  مثل  الكندي. 
الدولة، وسرقة الملكية الفكرية، والمراقبة السرية لألفراد، والتضليل المعلوماتي، وانتحال 
الشخصية الرقمية أو االستيالء عليها أو تغيير مظهرها، واالبتزاز الرقمي، وحجب البيانات، 

وحجب الوصول للخدمة، والتخريب اإللكتروني. 

يف  والدبلوماسية  االستراتيجية  للدراسات  دانديرون  راؤول  كرسي  دار  عن  صدر  التقرير 
شهر نوفمبر لمجموعة من الباحثين يعملون يف مرصد الصراعات متعددة األبعاد بجامعة 

كيبيك يف مونتريال. 

الجيوسياسية 
السيبرانية

حوادث في كندا
تقدير موقف 
من ِقبل مرصد 

الصراعات 
متعددة األبعاد

مجموعة من الباحثين/ جامعة كيبيك في مونتريال
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العناية  أن  إال  االجتماعية،  العلوم  مجال  يف  نسبياً  جديدة  اإللكتروني  الفضاء  دراسة  تعد 
بالموضوع مهمة. حيث تسهم النزاعات والجرائم والتشريعات يف الفضاء اإللكتروني يف إبراز 

النقاش العلمي من خالل معالجة القضايا الدولية والمنهجية، باستخدام دراسات الحالة.
يقدم هذا الكتاب الفضاء السيبراني كنظام اجتماعي تقني على المستوى الدولي. ويركز على 
الجهات الحكومية وغير الحكومية، فضالً عن دراسة المفاهيم والمعايير االستراتيجية. على 
عكس الدراسات العالمية، فإن النهجين االجتماعي والتقني يسهالن تحليل الفضاء السيبراني 
من  محددة  أنماط  فيهما  ظهرت  اللذان  والنزاع  التعاون  مجاال  وهما  الدولية،  العالقات  يف 

التنظيم.
تناول الكتاب الموضوعات التالية: الواليات المتحدة األمريكية، والواليات المتحدة واالدعاءات 
الكاذبة بنهاية اإلنترنت العالمية. واألمن السيبراني يف أمريكا: جهاز األمن القومي األمريكي 
وإدارة الصراع السيبراني. والفصل بين الوظائف الهجومية والدفاعية: أصالة نموذج الدفاع 
السيبراني الفرنسي موضع تساؤل؟ والحدود بين الجرائم اإللكترونية والحرب السيبرانية: 
أرض حرام غير مؤكدة. والدفاع اإللكتروني، والبعد الرقمي لألمن القومي، والوجود من دون 
قوة مطلقة: الحملة األمريكية ضد هواوي يف عصر 5G، وقضية البيانات الشخصية والسيادية 
وأنظمة  السيبراني.  لألمن  الدولي  والتعاون  الدولي«،  االستخبارات  »قانون  ناشئ  ضوء  يف 
الدفاع اإللكتروني واألمن السيبراني يف الواليات المتحدة: من فشل »السياسة الشاملة« إلى 

نجاح النهج القطاعي.

صدر الجزء الثاني من الكتاب عن دار نشر ISTE Ltd لسيباستيان إيف لوران المدرس يف 
جامعة بوردو، فرنسا. 

النزاعات 
والجرائم 
واللوائح 

في الفضاء 
اإللكتروني

سيباستيان إيف لوران
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يف  الكبرى  القوى  تواجه  التي  واالقتصادية  السياسية  الظروف  التقاء  الكتاب  يبحث 
والعالقات  االقتصاد  يف  كبير  بشكل  أثرت  التي  المتحدة،  الواليات  السيما  العالم 
للنقود  الضخمة  والطباعة  الصفرية  الفائدة  وأسعار  الضخمة  الديون  ناحية  من  الدولية 
تتحدى  عالمية  كقوة  الصين  وصعود  العالم،  يف  الرئيسية  االحتياطية  العمالت  يف 
الكامنة  والعالقات  المتكررة  األنماط  عن  الكتاب  يبحث  كما  الحالية.  األمريكية  القوة 
الماضية. عام   500 مدى  على  والسلطة  الثروة  يف  الرئيسية  التغييرات  جميع   وراء 

شوستر  أند  وسايمون  برس  ريدر  فيد  نشر  دارّي  عن   ،2021 نوفمبر   30 يف  الكتاب  صدر 
Bridge- »للكاتب راي داليو، المؤسس والرئيس التنفيذي ألكبر صندوق تحوط يف العالم 

water Associates«، ومؤلف كتاب » المبادئ... الحياة والعمل«.

مبادئ التعامل 
مع النظام 

العالمي 
المتغير: لماذا 

تنجح األمم 
وتفشل؟!

راي داليو
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الدفاعية  العسكرية  االستراتيجية  تتغير  أن  يجب  كيف  هو  رئيسياً  تساؤالً  الكتاب  يتناول 
األمريكية لمواجهة قوة الصين المتنامية وطموحها، ويقدم إطاراً واضحاً لما يجب أن تكون 
عليه أهداف أمريكا وأولوياتها يف مواجهة الصين، وكيف يجب أن تُفضل هذه األولوية على 
األولويات األخرى. ويعد الكتاب بمنزلة إعادة تقييم أكثر استنارة وتعمقاً الستراتيجية الدفاع 
مع  حرب  لكسب  تستعد  أن  المتحدة  للواليات  يمكن  كيف  ويوضح  عقود،  منذ  األمريكية 

الصين.

صدر الكتاب يف 9 نوفمبر 2021 عن دار نشر جامعة ييل للكاتب إلبريدج إيه كولبي، نائب 
مساعد وزير الدفاع السابق لالستراتيجية وتطوير القوات يف الواليات المتحدة األمريكية. 

استراتيجية 
اإلنكار: الدفاع 
األمريكي في 

عهد صراع 
القوى العظمى

إلبريدج إيه كولبي
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يناقش هذا الكتاب فكرة مفادها أن إنهاء الفقر ال يمكن تحقيقه إال من خالل إعطاء األولوية 
أي وقت  أكبر من  العالمية لضغوط  التنمية  فيه صناعة  تتعرض  اإلنسان، يف وقت  لكرامة 
مضى. ويقدم هذا الكتاب مجموعة واسعة من التوصيات إلصالح ممارسات التنمية ودعم 
والدول  األطراف  متعددة  والمؤسسات  الحكومية  غير  للمنظمات  الليبرالية  الديمقراطية 

المانحة.

صدر الكتاب عن دار نشر Routledge. الكتاب للكاتبين توم جي بالمر، ومات وارنر. مات 
وارنر هو رئيس شبكة أطلس ومحرر الفقر والحرية: دراسات حالة حول التنمية االقتصادية 
العالمية 2019. وتوم جي بالمر هو نائب الرئيس التنفيذي للبرامج الدولية يف شبكة أطلس، 

وهو زميل يف معهد كاتو أيضاً.

التنمية 
بكرامة: تقرير 

المصير.. 
والتوطين.. 

والقضاء على 
الفقر

توم جي بالمر ومات وارنر
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يشير الكتاب إلى أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية خاصة لالقتصادات المتقدمة ولألسواق 
االقتصادية  والتنمية  الفكرية  الملكية  حقوق  حماية  حول  المناقشات  يف  ويسهم  الناشئة، 
حول  رؤى  كما يقدم  )آسيان(.  آسيا  شرق  جنوب  دول  رابطة  يف  األعضاء  الدول  منظور  من 
االقتصادية  الرفاهية  زيادة  الفكرية يف  الملكية  فعالية حماية حقوق  على مدى  واألدلة  اآللية 

واالجتماعية من خالل تعزيز أنشطة االبتكار وتقديم الحوافز لنشر المعرفة ونقل التقنيات.
يف هذا الكتاب شارك الخبراء بآخر نتائجهم وأفكارهم حول كيفية قيام دول يف جنوب شرق آسيا 
بتحسين حماية حقوق الملكية الفكرية بشكل تدريجي وزيادة قابلية التشغيل البيني ألنظمة 
حقوق الملكية الفكرية المختلفة من خالل التعاون اإلقليمي لتسهيل العمليات التجارية يف 

سياق التحول الرقمي.

للمؤلفين  الكتاب   .Routledge-ERIA Studies  2021 عن نوفمبر   18 الكتاب يف  صدر 
االقتصادية لآلسيان  البحوث  اقتصاديان يف معهد  لورونغ تشين وفوكوناري كيمورا وهما 

 .»ERIA« وشرق آسيا

حقوق 
الملكية 
الفكرية 
وتطور 

اآلسيان 
في العصر 

الرقمي

لورونغ تشين وفوكوناري كيمورا
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يروي الكاتب كيف غيرت النيوليبرالية العالقة بين تعظيم المنفعة والصالح العام، وذلك من 
الذاتية  المساعدة  أدبيات  المعاصرة، من  األمثلة  واسعة من  على مجموعة  االعتماد  خالل 
 . »COVID-19« ومصطلحات التسويق إلى الخطب السياسية واالستجابات الحكومية لوباء
كما يصوغ مصطلحات عدة - بما يف ذلك »الحالة غير المجدية« و«المثلية العظيمة« و«شبه 

عديم الجدوى«؛ إلثبات أنه يف العقود النيوليبرالية. 
ويقوم الكتاب برسم خريطة للعالقة التاريخية بين النفعية والرأسمالية، وتطوير إطار أصلي 
الحادي  القرن  أوائل  الجدوى يف  الحية لعدم  التجربة  الجديدة، وإعادة سرد  الليبرالية  لفهم 
والعشرين، خاصة يف حاالت الطوارئ المناخية واألوبئة المميتة. ويخلص كتابه إلى ضرورة 
مواجهة عدم جدوى الوجود النيوليبرالية؛ بهدف بناء مستقبل قائم على المساواة، ومستدام، 

ومفعم باألمل.

صدر كتاب »النزعة المستقبلية: النزعة الليبرالية وإنتاج عديم الفائدة« يف 16 نوفمبر 2021 
عن دار نشر Goldsmiths . الكتاب للكاتب نيل فاليلي، وهو باحث يف البحوث االقتصادية 
واالجتماعية يف أوتيارو )ESRA(، وباحث مشارك يف مركز الهجرات العالمية بجامعة أوتاغو 

يف نيوزيلندا.

النزعة 
المستقبلية: 

النزعة 
الليبرالية 

وإنتاج عديم 
الفائدة

نيل فاليلي
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جامعة  يف  السياسية  العلوم  يف  مشارك  براون، أستاذ  جي  دي  جيمس  للمؤلفين:  الكتاب 
تمبل بالحرم الجامعي يف اليابان، وغويبورغ ديالموت، محاضر أول للعلوم السياسية يف قسم 
دوجاريك،   وروبرت  )إينالكو(،  الشرقية  للدراسات  الفرنسي  المعهد  يف  اليابانية  الدراسات 
المدير المشارك لمعهد الدراسات اآلسيوية المعاصرة يف جامعة تمبل بالحرم الجامعي يف 

اليابان.
يقدم الكتاب دراسة عن رئيس الوزراء الياباني آبي شينزو )2020-2012(، حيث أصبح أصغر 
رئيس ألمانة مجلس الوزراء، وأصبح رئيس الوزراء األطول خدمة يف تاريخ اليابان منذ نهاية 
عصر ميجي )1912-1868(، عندما مرت اليابان بعملية جذرية للتحديث والتغريب، لتصبح 

قوة عسكرية وإمبريالية كبرى.
ويسعى الكتاب لإلجابة على ثالثة أسئلة هي؛ كيف تمكّن آبي شينزو من البقاء يف السلطة 
لما يقرب من عقد من الزمان يف بلد رؤساء الوزراء فيه عادة ما يكون لديهم فترات أقصر 
بكثير، يف بعض الحاالت لمدة عام واحد فقط؟  وما مزيج السياسات الذي تم تصميمه إلسعاد 
الناخبين مع تعزيز اإلصالحات الهيكلية والنمو؟ وكيف ظل يف السلطة لما يقرب من عشر 

سنوات؟ وما هو إرثه؟ وماذا تبقى من فترة عمله كرئيس تنفيذي؟

صدر كتاب »تراث آبي: كيف تم تشكيل اليابان بواسطة آبي شينزو« يف نوفمبر 2021، عن 
. Lexington دار نشر

تراث آبي 
شينزو: 

كيف تم 
تشكيل 

اليابان

جيمس دي جي براون وغويبورغ ديالموت وروبرت دوجاريك
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يكشف الكتاب عن استراتيجية ترامب االقتصادية التي أثبتت جدواها، والتي من خاللها تمكّن 
مزيج من مبادئ السوق الحرة والقومية المستنيرة إحياء الدينامية االقتصادية األمريكية. 
كما يزيل الكتاب الستار عن دور البيروقراطيين يف واشنطن، الذين قوضوا الحلم األمريكي 
من خالل إدخال أنفسهم يف كل جانب من جوانب االقتصاد وقادوا البالد إلى طريق االشتراكية. 

صدر الكتاب يف 2 نوفمبر 2021، عن Regnery Publishing.الكتاب للكاتب كيفن هاسيت، 
اقتصادي أمريكي وهو مستشار أول سابق، ورئيس مجلس المستشارين االقتصاديين يف 

إدارة ترامب مابين األعوام من 2017 إلى 2019.

االنجراف: 
وقف انزالق 

أمريكا إلى 
االشتراكية

كيفن هاسيت
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كشمير عند 
مفترق 

الطرق: في 
صراع القرن 

الحادي 
والعشرين 

الحاضر،  الوقت  حتى   1947 عام  من  كشمير،  نزاع  حول  حديثاً  توثيقاً  الكتاب  هذا  يعتبر 
وتستكشف الكاتبة بوس السياق العالمي للوضع الحالي، بما يف ذلك دور الصين المتنامي، 
خبرتها  من  اعتباراً  المرير،  النزاع  يف  المحاصرين  لألشخاص  اإلنسانية  المأساة  عن  فضالً 
الميدانية على مدار ثالثة عقود من الخبرة يف كشمير. وتتساءل إذا كانت التسوية الوسط ال 
تزال ممكنة بالنظر إلى صعود القومية الهندوسية يف الهند باإلضافة إلى السياق الجيوسياسي 

المعقد.

صدر الكتاب يف 9 نوفمبر 2021 عن مطبعة جامعة ييل. الكتاب للكاتبة سومانترا بوس، واحدة 
من أبرز خبراء العالم يف نزاع كشمير.  وهي مؤلفة لسبعة كتب من بينها »األراضي المتنازع 
وسريالنكا«، و«الدول العلمانية  وقبرص  والبوسنة  وكشمير  وفلسطين  إسرائيل  عليها: 

والسياسة الدينية: الهند وتركيا ومستقبل العلمانية«. 

سومانترا بوس
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تعزيز  من  الجنسيات  متعددة  الشركات  تتمكن  حتى  ثابتة  مبادئ  خمسة  الكاتبة  تقدم 
والثقافات.  البلدان  عبر  المحلية  للسياقات  دقيق  فهم  واإلدماج من خالل  واإلنصاف  التنوع 
ويوضح الكتاب كيفية أخذ التواريخ والقوانين والممارسات المحلية يف االعتبار لتعزيز العدالة 

االجتماعية يف جميع أنحاء العالم.

صدر الكتاب يف 30 نوفمبر 2021 عن دار نشر Berrett-Koehler. الكتاب للكاتبة روهيني 
أناند، الرئيس التنفيذي لشركة »Rohini Anand LLC«، وهي شركة تركز على التنوع 
العالمي االستراتيجي، كما شغلت سابقاً منصب نائب الرئيس األول لمسؤولية الشركات 
وكبير مسؤولي التنوع العالمي لشركة »Sodex«. وحصلت على العديد من الجوائز، بما 
المجتمعات  للقيادة، وجائزة »Who’s Who » يف   Mosaic  Woman  يف ذلك جائزة

األمريكية - اآلسيوية. 

قيادة التنوع 
العالمي 

والمساواة 
والشمول

روهيني أناند
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يف هذا الكتاب يشرح الكاتب كيف أن المرض الذي لم يعرفه الكثير من الناس أبداً قد أصبح 
مناسبة لعمليات اإلغالق المدمرة اقتصادياً وقمع الحرية الشخصية على نطاق لم يكن من 

الممكن تخيله سابقاً، وذلك من خالل التحقيق والبحث.

صدر الكتاب يف 30 نوفمبر 2021 عن دار نشر Regnery  . الكتاب للكاتب أليكس بيرينسون، 
وهو روائي ومراسل يف صحيفة »نيويورك تايمز«، له عدد من المؤلفات المثيرة للجدل 

منها كتاب »أخبر أطفالك: الحقيقة حول الماريجوانا والمرض العقلي والعنف«. 

الجائحة: كيف 
سيطرت 
هستيريا 

فيروس كورونا 
على حكومتنا 

وحقوقنا 

أليكس بيرينسون
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بجامعة  المعاصر  التاريخ  األول محاضر يف  لورو.  فرانسوا جارج وتوماس  للمؤلفين  الكتاب 
بورغوندي، أما توماس لورو فهو أستاذ مشارك يف البحث يف التاريخ بالمركز الوطني الفرنسي 
CRH، Centre de re-( التاريخية  البحوث  مركز  ومدير   ،)CNRS العلمي  )للبحث 

. )cherches historyiques
يقدم كتاب تلوث األرض تاريخاً اجتماعياً وسياسياً للتلوث الصناعي، ويرسم خرائط مساراته 
على مدى ثالثة قرون، من النفايات السامة للمدابغ المبكرة إلى نظام طاقة الوقود األحفوري 
يف القرن العشرين. ويصف المؤلفان كيف أصبح يُنظر إلى الماء والهواء الملوثين منذ عام 
1750 فصاعداً، على أنهما آثار جانبية حتمية للتصنيع، والذي كان يُنظر إليه سابقاً على أنه 
مفيد عالمياً. ويتتبع المؤلفان تطور هذه الملوثات المختلفة، ويصفون الطرق التي تمت بها 
واستنكارها والسماح بها يف الوقت نفسه.  كما يخلصون إلى أن التلوث أصبح ينظر له من 

خالل عدسة سياسية، فشلت جهودها - المحلية والوطنية والعالمية – لتنظيمه. 

 16 يف  اإلنجليزية  بنسخته  الصناعي«  العصر  يف  التلوث  تاريخ  األرض:  »تلوث  كتاب  صدر 
.MIT Press نوفمبر 2021 عن

تلوث األرض: 
تاريخ التلوث 

في العصر 
الصناعي

فرانسوا جارج وتوماس لو رو
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أمه الفعاليات يف العامل

اثنياً
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تم  التي  الجوائح،  األوبئة  ألبحاث  العالمية  الشبكة  نظمته  عالمي  علمي  مؤتمر 
إنشاؤها بمبادرة من معهد الدراسات المتقدمة يف باريس، وهو مؤتمرها الدولي 
سيقدم  ديسمبر.  و10   9 بين  ما  الفترة  يف    »covid-19« تأثيرات  حول  األول 
البحثية  أعمالهم  الخبرة  مجاالت  جميع  من  التطبيقيون  والممارسون  الباحثون 
ونتائجها وسيناقشون مشروعاتهم مع أقرانهم ومع الجمهور، من خالل وسائط 

متعددة، مثل: الفيديوهات وجلسات أسئلة وأجوبة مباشرة. 
وتناول المؤتمر بعض أهم الموضوعات المرتبطة بجائحة كورونا ومن أهمها:  

كيف وضعت الجائحة علم األوبئة االقتصادية على المحك، واألقنعة والتطعيمات 
واالمتثال للتعليمات أثناء جائحة كورونا، وآثار »كوفيد« االقتصادية والمالية على 
المتحدة  الواليات  يف  اآلمن  والنقل  الصين،  يف  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات 
والوباء:  المساواة  وعدم  االجتماعي  والتماسك  الجائحة،  عصر  يف  األمريكية 
المصالح،  أخالقية يف عصر تضارب  العيش بطريقة  البرازيل، وسبل  دروس من 
والسياقات  المهمشة،  والمجتمعات  والتعليم  للوباء،  العاطفية  واالستجابات 
والسياسات المحلية، وهل يجب أن نثق بالعلم؟ والعواطف والتعامل مع األزمات، 

والدروس المستفادة والخطوات التالية. 

اآلثار االقتصادية والمجتمعية لفيروس كورونا 
على مسيرة البشرية شبكة أبحاث األوبئة العالمية

09 و10 ديسمبر، 2021
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يوم بحثي نظمته جامعة ستراسبورغ يف 16 من ديسمبر.   
مختلفة  حقائق  إلى  يشير  االنقسام  إجراء  أو  إرادة  بمعنى  »االنفصالية«  مفهوم 
البحثي، من خالل  اليوم  هذا  استهدف  االجتماعية.  العلوم  يف  نوعها  وفريدة من 
االجتماع،  وعلم  والتاريخ،  الدينية،  )العلوم  التخصصات  لحدود  متجاوزة  مقاربة 
ألماني،  )بلجيكي،  المفهوم  حول  مختلفة  نظر  وجهات  خالل  ومن  والقانون( 
التاريخي  وتطوره  المعاصر  وقتنا  يف  »االنفصالية«  مصطلح  توضيح  إلى  كندي(، 
التالية:  الموضوعات  بالتفصيل  الندوة  وستتناول  الديني.  بالبُعد  ارتباطه  وهكذا 
“هل كانت المجتمعات المسيحية األولى »انفصالية«؟ حالة رسالة بولس الرسول 
»يعقوب “، و”اإلسالم التركي يف فرنسا: أكبح بناء اإلسالم يف فرنسا؟«، و”مغاربة 
إسبانيا«: انفصالية »دينية؟”، »االنفصالية الدينية من وجهة نظر القانون األلماني”، 
و”االنفصالية واالعتراف. حدود القانون بين الشك والوعد )حول النظام البلجيكي(”، 

و«االنفصالية الدينية كما تراها من أمريكا«. 

االنفصالية والدين
جامعة ستراسبورغ

16 من ديسمبر، 2021



  | متابعة اتجاهات اإلنتاج المعرفي في العالم28

ينظم مختبر التعليم والثقافات والسياسة )ECP( يف 10 ديسمبر يوم دراسة حول 
المدارس بعنوان »بحث استقصائي عن  والتمييز والعنصرية يف  الدين  موضوع 
سيقدم  السياق،  هذا  ويف  بها«.  المصرح  الخاصة  الدينية  التعليمية  المؤسسات 
فريق الباحثين نتائج المسح الذي تم إجراؤه يف المؤسسات الخاصة المصرح لها 

بين عامي 2019 و2020.
التنوع  التالية:  الموضوعات  المعمق  بالتحليل  الدراسي  اليوم  ذلك  وسيتناول 
والرعوية  والتنوع.  التجانس  بين  الكاثوليكية:  المؤسسات  يف  والثقايف  االجتماعي 
والتنوع االجتماعي والثقايف: بين التربية الجمهورية والتعليم الديني. وسياسات 
الدينية  التعليمية  المؤسسات  يف  والثقايف  االجتماعي  التنوعين  وممارسات 
المؤسسات  يف  العولمة  عصر  يف  المتعددة  الهويات  من  ومزيج  بها.  المصرح 
التعليمية الدينية الخاصة المصرح بها. وبين حماية الحرية الدينية والدفاع عن 
سمعة المؤسسة: تحليل ممارسات التدريس يف المؤسسات التعليمية الدينية 
الخاصة المصرح بها. وبحثاً عن االحترام: قضية مؤسسة تعليمية خاصة فرنسية 
لتدريس اإلسالم. وتأثير اإلقليم يف التنوع يف المدارس الثانوية الكاثوليكية المصرح 
بها يف منطقة ريونيون. واألديان، والتمييز، والعنصرية، يف المؤسسات التعليمية 

الدينية الخاصة المصرح بها. 

األديان والتمييز والعنصرية في المدارس 
الدينية الخاصة المصرح بها في فرنسا

10 ديسمبر، 2021
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يقدم هذا اليوم الدراسي الذي عقد يف مدينة نيس الفرنسية يوم 7 ديسمبر نتائج 
عام 2020 لمشروع رصد وسائل اإلعالم العالمية، وهو مسح دولي معياري حول 
مكانة المرأة يف وسائل اإلعالم. وهو يؤكد ديمومة عدم الحضور الكايف للمرأة يف 
اإلعالم حتى يف الغرب.  وتناول هذا اليوم الدراسي موضوعات من قبيل الذكاء 

االصطناعي لوصف تمثيل المرأة والرجل يف وسائل اإلعالم. 

عدم الحضور الكافي للمرأة في اإلعالم: صراع 
عفا عليه الزمن؟ مناقشات حول مشروع رصد 

وسائل اإلعالم العالمية

07 من ديسمبر، 2021
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نظم معهد البحوث االستراتيجية للمدرسة العسكرية الفرنسية يوم 29 نوفمبر 
محاضرة عن بُعد لتشارلز فيليب ديفيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة كيبيك 
لسياسة  استمرار  الخارجية وهل هي  بايدن  يف مونتريال حول موضوع سياسة 

ترامب بوسائل أخرى؟ 
“المصلحة  وراء  بالسعي  تتعلق  المتحدة  للواليات  الخارجية  السياسة  تعد  لم 
حسابات  عن  عبارة  هي  بل  الجدارة،  على  القائمة  الدولية  واألهداف  الوطنية” 
سياسية واعتبارات انتخابية. هذا الواقع ليس جديداً، لكنه أصبح بارزاً بشكل كبير 

يف ظل رئاسة ترامب.
شيء  وكل  االتجاه،  هذا  وقف  من  بايدن   الرئيس  سيتمكن  كيف  هو:  السؤال 
يشير إلى أنه ليس كذلك. أبعاد داخلية عدة ستقوض بشكل كبير سياسة أمريكا 
الخارجية وتحبط اآلمال يف “عودة” الواليات المتحدة زعيماً أممياً، كما كانت الحال 
إلى حد كبير بعد نهاية الحرب الباردة، حيث تخضع السياسة الخارجية األمريكية 

اآلن لتقلبات السياسة الداخلية.

سياسة بايدن الخارجية: استمرار لسياسة 
ترامب بوسائل أخرى؟

29 نوفمبر 2021
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المبادئ  بتنفيذ  المتعلقة  والفرص  والتحديات  القضايا  من  المنتدى عدداً  بحث 
بأجندة  المتحدة  لألمم  التوجيهية  المبادئ  ربط  مثل  المتحدة  لألمم  التوجيهية 
والسياساتية  القانونية  التدابير  مثل  من  ذكي”  “مزيج  وتحقيق  المناخ،  تغير 
حول  للنقاش  المنتدى  تطرق  كما  اإلنسان.  بحقوق  اإللزامية  بالعناية  الخاصة 
معالجة الفجوات يف سياسة الدول وممارساتها لحماية حقوق اإلنسان، بما يف ذلك 
االستجابة لألزمة االجتماعية واالقتصادية الناجمة عن وباء كورونا. ودعا المنتدى 
إلى الحاجة لدمج اعتبارات حقوق اإلنسان يف مجاالت السياسة الرئيسية التي تشكل 
النشاط االقتصادي مثل اتفاقيات االستثمار الدولية. وطالب بمعالجة التهديدات 
المترتبة  اآلثار  وتقييم  اإلنسان،  حقوق  عن  للمدافعين  والمتزايدة  المستمرة 
والمتوسطة.   الصغيرة  المؤسسات  إلى  بالنسبة  اإلنسان  بحقوق  العناية  على 
وطالب المنتدى بتطويرٍ أكثر منهجية ألداء الدول واألعمال للتأكد من أن معظم 
المعرضين للخطر يف العقد المقبل سيكونون أكثر من أي وقت مضى يف حماية 

الدول وقوانينها وتشريعاتها. 

المنتدى السنوي العاشر لألمم المتحدة حول 
األعمال التجارية وحقوق اإلنسان

25 و26 نوفمبر 2021 

العمل  وتيرة  زيادة  اإلنسان:  وحقوق  التجارية  لألعمال  المقبل  العقد  بعنوان: 
وحجمه لتنفيذ المبادئ التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان
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عقد هذا المؤتمر الدولي بتاريخ 26 نوفمبر 2021 يف موسكو، روسيا.
رائدة يف تطوير  المؤتمر هم شركة RPI يف روسيا، وهي شركة استشارات  منظمو 
األعمال واالتصاالت متخصصة يف صناعة الطاقة يف روسيا ومنطقة بحر قزوين وأوروبا 

الشرقية والوسطى. 
الحالي  الوضع  النفط:  سوق  هي  المؤتمر  يف  طرحت  التي  الرئيسية  الموضوعات 
واالتجاهات الرئيسية يف روسيا ورابطة الدول المستقلة، سوق الجملة / سوق تبادل 
وطرق  الحالية  والقضايا  وتحسينها،  الوقود  أعمال  لتطوير  الحالية  القضايا  السلع، 

تحسين الخدمات اللوجستية الثانوية يف سوق الوقود الروسي. 
والمشغلون  المتكاملة،  واألجنبية  الروسية  النفط  شركات  هم  المؤتمر  جمهور 
المستقلون لشبكات محطات البترول، وتجار مستقلون، وموردو التكنولوجيا، وتجار 

التجزئة الروس واألجانب، والجهات الحكومية والمنظمات غير الربحية ذات الصلة. 

المؤتمر في روسيا ورابطة الدول المستقلة 
RPI سوق المنتجات النفطية شركة

26 نوفمبر 2021 
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عقد هذا المؤتمر الدولي من تاريخ 22 نوفمبر إلى 26 نوفمبر 2021 يف موسكو، 
روسيا.

الطيران،  أنظمة  المؤتمر هو:  للطيران. موضوع  المؤتمر هم معهد موسكو  منظمو 
ومحركات الطيران والصواريخ ومنشآت الطاقة، وأنظمة التحكم المعلوماتية، وهندسة 
والفضاء،  الصواريخ  وأنظمة  للطيران  واالتصاالت  المعلومات،  وتكنولوجيا  الطاقة، 
والطرق  الطائرات،  وتسلح  الذكية  واألنظمة  والروبوتات،  والفضاء  الصواريخ  وأنظمة 
اإلنتاج يف مجال  وتكنولوجيا  الجديدة  والمواد  الفضاء،  وتكنولوجيا  علوم  الرياضية يف 

الطيران والصواريخ، واالقتصاد واإلدارة يف شركات مجمع الفضاء.
الغرض من المؤتمر هو مناقشة مجموعة واسعة من القضايا يف صناعة الطيران، التي 
تشمل تطوير صناعة الطيران والفضاء كإحدى أولويات العالم، وإيجاد حلول للمشكالت 
والتحديات الحالية التي تواجه صناعات الطيران والفضاء، وتبادل الخبرات والمعرفة 

بين المؤسسات العلمية والصناعية وجامعات العالم.
من  دوليون  مشاركون  ذلك  يف  بما  ممثالً   450 من  أكثر  سنوياً  المؤتمر  يحضر 
دول مختلفة كألمانيا وتركيا والمملكة العربية السعودية وإيطاليا وفرنسا وبولندا 

والصين وآيرلندا وغيرها.

المؤتمر العشرون “الطيران والمالحة الفضائية” 
)AviaSpace-2021( معهد موسكو للطيران

22 و26 نوفمبر 2021 
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عقد هذا المنتدى بتاريخ 23 نوفمبر 2021 يف موسكو، روسيا.
الرعاية  لقسم  الطبية  واإلدارة  الصحية  للرعاية  األبحاث  معهد  هم  المؤتمر  منظمو 
يجري  الذي  الصحية  الرعاية  نظام  رائدة يف  علمية  الصحية يف موسكو وهي منظمة 
أبحاثاً يف تطوير الرعاية والتحسين المستمر وكفاءة نماذج اإلدارة يف الرعاية الصحية. 
ومستقبل  الجائحة  من  دروس  الصحة:  اجتماع  لعلم  الثالث  المنتدى  عقد 
للمرة  وشخصي.  اإلنترنت  عبر  كحدث   2021 نوفمبر   23 يف  الصحية  الرعاية 
الثالثة، سيصبح المنتدى منصة نقاش لخبراء الصحة والعلوم االجتماعية، الذين 
سيناقشون القضايا العملية األكثر موضوعية لتطوير الرعاية الصحية. لقد أثبت 
أو محترفاً يف  الفرد، سواء كان مواطناً  الرعاية الصحية هو  الوباء أن جوهر نظام 
مجال الصحة، حيث أدى تفاني األطباء والموظفين الطبيين إلى التخفيف من اآلثار 
المدمرة لمرض فيروس كورونا الجديد، لكن االنتصار يعتمد على ثقة المواطنين 
والتزامهم. لقد أصبح الوباء حافزاً للعديد من التحوالت يف نظام الرعاية الصحية 
وسلط الضوء على مستقبله. ونشهد اليوم التنفيذ السريع للتقنيات الرقمية يف 
اإلدارة، واستراتيجيات جديدة للعمل مع األفراد والجمهور. ونرى تغيرات يف تصور 
نظام الرعاية الصحية، وتغيرات يف صورة المتخصص الصحي يف ذهن الجمهور. 

كل هذه العمليات تتطلب إعادة تقييم وحلوالً جديدة.
المشاركون يف المنتدى هم خبراء يشكلون الرأي العام ويدرسون النماذج السلوكية يف 
روسيا والخارج. هم علماء وقادة يف مجال الصحة وعلماء اجتماع ممارسون )منظمو 
استطالعات الرأي( ومتخصصون يف البيانات الضخمة ومهنيون آخرون من القطاعات 

العامة والخاصة وغير الهادفة للربح.

منتدى علم اجتماع الصحة معهد األبحاث 
للرعاية الصحية واإلدارة الطبية 

23 نوفمبر 2021 
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2021 يف موسكو،  1 ديسمبر  إلى   2021 نوفمبر   30 تاريخ  المنتدى من  عقد هذا 
روسيا. 

منظمو الحفل هم المسؤولون عن مؤتمرات آدم سميث، وهو الحدث الدولي الوحيد 
التجارب  إلجراء  والتشغيلية  واألخالقية  التنظيمية  الجوانب  لمناقشة  المخصص 

السريرية يف روسيا.
الموضوعات والميزات الرئيسية هي: “الوضع الحالي لسوق التجارب السريرية: 
جائحة  أثناء  السريرية  و»التجارب  والعالم؟”،  روسيا  االتجاهات يف  أحدث  ما هي 
يف  السريرية  و”التجارب  والحلول«،  والتحديات  العملية  الخبرات  “كوفيد19-” 
المعمول بها”،  العامة  التسجيل والقواعد  االتحاد األوروبي- اآلسيوي- ممارسات 
و”تسريع التحول الرقمي يف التجارب السريرية: الذكاء االصطناعي والمراقبة عن 
وتضمن  البيانات”،  وسالمة  البيانات  إلى  والوصول  اإللكترونية  والسجالت  بُعد 

مقابالت مباشرة مع الرعاة ومراكز البحث والمحققين أيضاً. 

منتدى روسيا التجارب السريرية
مؤتمرات آدم سميث

30 نوفمبر 2021 




