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مرحًبا بكم يف اإلصدار السابع من تقرير االجتاهات العاملية جمللس االستخبارات الوطنية. تُنشر االجتاهات العاملية 

وتقوم بتقييم االجتاهات والشكوك الرئيسية اليت ستشكل البيئة االسرتاتيجية لـ   ، 1997كل أربع سنوات منذ عام  
 الوالايت املتحدة خالل العقدين املقبلني. 

ُصممت االجتاهات العاملية لتوفري إطار عمل حتليلي لواضعي السياسات يف وقت مبكر من كل إدارة أثناء قيامهم 
 ؛ 2040 مستقبل غري مؤكد. اهلدف ليس تقدمي تنبؤ حمدد للعامل يف عام  بصياغة اسرتاتيجية األمن القومي والتنقل يف

هندف إىل مساعدة صانعي السياسات واملواطنني على رؤية ما قد يكمن وراء األفق واالستعداد   ، بداًل من ذلك
 وهات املستقبل احملتملة.يجملموعة من سينار 

حيث يقوم مؤلفوها يف جملس االستخبارات الوطين   ،عهاكل إصدار من "االجتاهات العاملية" هو مهمة فريدة من نو 
بتطوير منهجية وصياغة التحليل. تضمنت هذه العملية خطوات عديدة: فحص وتقييم اإلصدارات السابقة من 

املستفادة للدروس  العاملية  ال  ؛االجتاهات  واالكتشاف  النطاقيي  ذ البحث  واسعة  مشاورات  على  ومجع   ، نطوي 
ع  ،البياانت التكليفوالبحوث  طريق  والصياغة  ؛ن  والتخطيط  الداخلي   ؛ التوليف  والتقييم  الفعل  ردود  والتماس 

 واخلارجي ملراجعة التحليل وصقله. 

كان أحد املكوانت الرئيسية للمشروع هو حماداثتنا مع العامل خارج بواابتنا األمنية. لقد استفدان بشكل كبري من 
مما أدى إىل ترسيخ دراستنا يف   ،  جمموعة من التخصصاتْب ثني احملرتمني ع  احملاداثت املستمرة مع األكادمييني والباح

نظر متنوعة اتصاالتنا لالستماع إىل وجهات  بتوسيع  أيًضا  قمنا  والبياانت.  النظرايت  بدًءا من طالب   ،أحدث 
واملمارسني   ،  آسياوقادة األعمال يف   ،إىل منظمات اجملتمع املدين يف إفريقيا  ،املدارس الثانوية يف واشنطن العاصمة

إىل اجملموعات البيئية يف أمريكا اجلنوبية. قدمت لنا هذه املناقشات أفكارًا وخبات   ،يف جمال التبصر يف أورواب وآسيا 
 زاتنا ونقاط ضعفنا. وساعدتنا على حتديد وفهم حتي    ،ت افرتاضاتناوحتد    ،جديدة

االتساع واحلجم يف كيفية تنظيم كل التحليل يف قصة متماسكة يتمثل أحد التحدايت الرئيسية يف مشروع هبذا  
قوى الواسعة ومتكاملة وتتطلع إىل املستقبل. قمنا ببناء هذا التقرير حول مبدأين تنظيميني أساسيني: حتديد وتقييم ال

هذه القوى   ومن مث استكشاف كيف سيتصرف السكان والقادة بناء على  ،سرتاتيجية املستقبليةاليت تشكل البيئة اال
 ويستجيبون هلا. 



5 
 

 ة نستكشف القوى اهليكلية يف أربع  ، نا ببناء التحليل يف ثالثة أقسام عامة. أوالً مْ قُ   ،بناًء على تلك املبادئ التنظيمية
والتكنولوجيا. لقد اخرتان هذه اجملاالت ألهنا أساسية يف   ، واالقتصاد  ،والبيئة  ،جماالت أساسية: الرتكيبة السكانية

وألننا نستطيع تقدمي توقعات بدرجة معقولة من الثقة بناًء على   ،اميكيات املستقبل وعاملية النطاق نسبًياتشكيل دين
 البياانت واألدلة املتاحة. 

ل هذه القوى البنيوية وتقاطعها مع عوامل أخرى للتأثري على الديناميكيات الناشئة يفحص القسم الثاين كيفية تفاعُ 
والنظام الدويل. يتضمن التحليل يف هذا القسم درجة   ، الدول  ، ليل: األفراد واجملتمع على ثالثة مستوايت من التح

ع اخليارات البشرية اليت سيتم اختاذها يف املستقبل. حنن نركز على حتديد ووصف أعلى من عدم اليقني بسبب تنو  
 ، ن تتطور مبرور الوقت. أخريًامبا يف ذلك ما يدفعها وكيف ميكن أ  ،الديناميكيات الناشئة الرئيسية يف كل مستوى

حيدد القسم الثالث العديد من أوجه عدم اليقني الرئيسية ويستخدمها إلنشاء مخسة سيناريوهات مستقبلية للعامل يف 
 ، بل هتدف إىل توسيع األفق فيما يتعلق ابالحتماالت  ،. وال يُقصد هبذه السيناريوهات أن تكون تنبؤات2040عام  

 لفة لكيفية القوى والديناميكيات الناشئة وحاالت عدم اليقني الرئيسية. واستكشاف جمموعات خمت

الطويل اليت جيب االهتمام هبا   ،عند استكشاف املستقبل على املدى  القضااي  يتمثل يف اختيار  هناك حتٍد آخر 
والتأكيد عليها وأيها جيب تركه. ركزان على االجتاهات والديناميكيات العاملية طويلة األجل اليت من احملتمل أن تشكل 

ك القليل من القضااي هنا  ، اجملتمعات والدول والنظام الدويل لعقود من الزمن وتقدميها يف سياق أوسع. تبعاً لذلك
 واألزمات األخرى على املدى القريب. 

مدركني أن املستقبل سيتكشف دائًما بطرق مل نتوقعها. على الرغم من أن االجتاهات   ، حنن نقدم هذا التحليل بتواضع 
نا التحليلي ن  العاملية هي ابلضرورة ختمينية أكثر من معظم تقييمات االستخبارات، فإننا نعتمد على أساسيات فـ  

لنا ونوضح ما نعرفه وما ال نعرض عم  ؛ ج اليت تستند إىل البياانت وحتذر بشكل مناسبج  التقليدي: حنن نبين احلُ 
خمطئني  ؛نعرفه نكون  أن  ميكن  وكيف  بديلة  فرضيات  يف  ننظر  أو    ؛حنن  السياسية  املواقف  عن  ندافع  ال  وحنن 

 ؛التفضيالت. تعكس االجتاهات العاملية وجهة نظر جملس االستخبارات القومي حول هذه االجتاهات املستقبلية
 ة جملتمع االستخبارات األمريكية وال السياسة األمريكية.إنه ال ميثل وجهة النظر الرمسية املنسق

حنن فخورون بنشر هذا التقرير للجمهور يف مجيع أحناء العامل لقراءته والنظر فيه. أنمل أن يكون مبثابة مصدر مفيد 
 ويثري نقاشاً حول مستقبلنا اجلماعي. 
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الذين انضموا يف هذه رسالة شكر للزمالء يف جملس االستخبارات الوطين وجمتمع    ،أخريًا االستخبارات األوسع 
 الرحلة لفهم عاملنا واستكشاف املستقبل وصياغة هذا التقرير. 

  /مجلس االستخبارات الوطني لمجموعة المستقبل االستراتيجي

   2021مارس 

 

 . موضوعات يف هذا التقرير وتندرج حتت هذه األطروحة بشكل عام    ةتظهر مخس

 ايتّعامليّةحتدّ 

املشرتكة   العاملية  التحدايت  تظهر  أن  املرجح  من  تغري    -أوالً،  ذلك  املالية، مبا يف  واألزمات  واألمراض،  املناخ،   
اليت غالًبا ما   -لتحدايت  بشكل متكرر ومكثف يف كل منطقة وبلد تقريًبا. هذه ا  -واالضطراابت التكنولوجية  

ستنتج ضغوطًا واسعة االنتشار على الدول واجملتمعات فضاًل   - ن يقوم ابرتكاهبا  تفتقر إىل عامل بشري مباشر أو م  
املستمر االضطراب العاملي األكثر أمهية   COVID-19عن الصدمات اليت ميكن أن تكون كارثية. ميثل جائحة  

انية، مع تداعيات صحية واقتصادية وسياسية وأمنية ستتضاعف لسنوات قادمة. من ومتي زاً منذ احلرب العاملية الث
م انعدام األمن الغذائي واملائي للبلدان الفقرية، وزايدة  املناخ والتدهور البيئي إىل تفاقُ املرجح أن تؤدي أتثريات تغري  

ظهر التقنيات اجلديدة وتنتشر  ي. ست  اهلجرة، وتسبب حتدايت صحية جديدة، واملسامهة يف خسائر التنوع البيولوج
بشكل أسرع وأسرع، مما يؤدي إىل تعطيل الوظائف والصناعات واجملتمعات وطبيعة القوة وما يعنيه أن تكون إنسااًن. 

مليون شخص يعيشون يف   270كان أكثر من    2020اعتبارًا من عام    - استمرار الضغط من أجل اهلجرة العاملية  
سيجهد كل من بلدان األصل واملقصد إلدارة  -  2000مليون عن عام   100زايدة قدرها بلد هاجروا إليه، أي ب

عها. سيتطلب ايت وتتعاقب، مبا يف ذلك الطرق اليت يصعب توق  املرتتبة عليه. ستتقاطع هذه التحد    التدفق واآلاثر
التحدايت العاملية املشرتكة والتكيف ل هذه  األمن القومي ليس فقط الدفاع ضد اجليوش والرتساانت ولكن أيًضا حتم  

 معها. 
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 يالتشظ ّ 

اثنًيا، تتفاقم صعوبة مواجهة هذه التحدايت العابرة للحدود جزئًيا من خالل زايدة التشرذم داخل اجملتمعات والدول 
والتجارة وح االتصاالت  تكنولوجيا  ارتباطًا من خالل  العامل أصبح أكثر  املفارقات، أن  الدويل. ومن  ركة والنظام 

الناس، وقد أدى هذا االتصال ذاته إىل تقسيم الناس والبلدان وجتزئتهم. إن بيئة املعلومات شديدة الرتابط، والتوسع 
احلضري األكب، واالقتصادات املرتابطة تعين أن معظم جوانب احلياة اليومية، مبا يف ذلك الشؤون املالية، والصحة، 

ال ارتباطًا طوال  مليارات جهاز يف عام   10وقت. اشتملت موجودات اإلنرتنت على  واإلسكان، ستكون أكثر 
، ومجيعها 2040ورمبا عدة تريليوانت حبلول عام   2025مليارًا حبلول عام    64صل إىل  تومن املتوقع أن    2018

تتم مراقبتها بشكل فعلي. يف املقابل، سيساعد هذا االتصال يف إنتاج كفاءات جديدة ووسائل الراحة والتقدم يف 
مستوايت املعيشة. ومع ذلك، فإنه سيؤدي أيًضا إىل خلق وتفاقم التوترات على مجيع املستوايت، من اجملتمعات 
املنقسمة حول القيم واألهداف األساسية إىل األنظمة اليت تستخدم القمع الرقمي للسيطرة على السكان. ومع 

جمزأة على أساس التفضيالت الوطنية أو الثقافية  تعمق هذه الروابط وانتشارها، فمن املرجح أن تنمو بشكل متزايد 
أو السياسية. ابإلضافة إىل ذلك، من املرجح أن ينجذب الناس إىل قنوات املعلومات اخلاصة ابألشخاص الذين 
يشاركوهنم وجهات نظر مماثلة، مما يعزز املعتقدات ويزيد من فهمهم للحقائق. ويف الوقت نفسه، من املرجح أن 

ا ل الشبكات االقتصادية واإلنتاجية وتنو  ولكنها ستتحول مع حتو   ،ةتستمر العومل
ً
عها. ومتثل هذه القوى جمتمعة عامل

 مرتبطًا ارتباطًا وثيًقا ابلرتابط والتشظي يف اجتاهات خمتلفة. 

 ّناختاللّالتوازّ 

التحد   واهلإن حجم  األنظمة  قدرة  تتجاوز  للتجزئة،  الناشئة  واآلاثر  لألوطان،  العابرة  يبز ايت  مما  القائمة،  ياكل 
توافُ  التوازن. هناك عدم  الثالث: عدم  واالحتياجات مع املوضوع  التحدايت  بني  املستوايت  متزايد على مجيع  ق 

الدويل   النظام  إن  للتعامل معها.  والتحالفات والقواعد واملعايري    -األنظمة واملنظمات  املنظمات   - مبا يف ذلك 
 دة اليت تواجه السكان. ايت العاملية املعق  التحد  ضعيف اإلعداد ملواجهة  

مثااًل صارًخا على نقاط الضعف يف التنسيق الدويل بشأن األزمات الصحية   COVID-19قدمت جائحة  
وعدم التوافق بني املؤسسات القائمة ومستوايت التمويل والتحدايت الصحية املستقبلية. داخل الدول واجملتمعات، 

هناك فجوة مستمرة ومتنامية بني ما يطلبه الناس وما ميكن للحكومات والشركات تقدميه. من   من احملتمل أن تكون
بريوت إىل بوغوات إىل بروكسل، خيرج الناس بشكل متزايد إىل الشوارع للتعبري عن عدم رضاهم عن قدرة احلكومة 
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الختالالت، فإن األنظمة القدمية على تلبية جمموعة واسعة من االحتياجات واألجندات والتوقعات. ونتيجة هلذه ا
أنواع احلكم    - املعايري إىل  املؤسسات إىل  الفاعلة على كل   -من  تتآكل. واجلهات  متوترة ويف بعض احلاالت 

 املستوايت تكافح من أجل االتفاق على مناذج جديدة لكيفية هيكلة احلضارة. 

 التنازّع

األكب داخل اجملتمعات والدول واجملتمع الدويل. يشمل هذا  والنتيجة الرئيسية الختالل التوازن األكب هي اخلالف
د التوترات واالنقسامات واملنافسة يف اجملتمعات والدول وعلى املستوى الدويل. تنقسم جمتمعات كثرية بشكل تصاعُ 

حتت   متزايد بني انتماءات اهلوية وهي معرضة خلطر مزيد من التصدع. ستكون العالقات بني اجملتمعات واحلكومات 
ضغط مستمر حيث تكافح الدول لتلبية الطلبات املتزايدة من السكان. نتيجة لذلك، من املرجح أن تصبح السياسة 

الدول أكثر تقل   أو لديه داخل  أو نظام حكم حمصًنا  أيديولوجية  يبدو أن هناك منطقة أو  ًبا وإاثرة للجدل، وال 
اسية أكثر قدرة على املنافسة من خالل حتدي الصني للوالايت احللول. على املستوى الدويل، ستكون البيئة اجليوسي

 املتحدة والنظام الدويل الذي يقوده الغرب. تتنافس القوى الكبى على إنشاء واستغالل قواعد جديدة للطريق. 
 يدور هذا التنازع عب اجملاالت من املعلومات واإلعالم إىل التجارة واالبتكارات التكنولوجية.و 

 ّفالتكيّ 

 املناخ، خريًا، سيكون التكيف مصدًرا ضروراًي ومصدرًا رئيسًيا للفائدة جلميع اجلهات الفاعلة يف هذا العامل. تغري  أ
ب مجيع الدول واجملتمعات تقريًبا على التكيف مع كوكب أكثر دفًئا. بعض التدابري غري على سبيل املثال، سوف جيُ 

د مثل بناء اجلدران أو زايدة ختزين مياه األمطار؛ البعض اآلخر معق    مكلفة وبسيطة مثل استعادة غاابت "املنغروف"
البحرية الضخمة والتخطيط إلعادة توطني أعداد كبرية من السكان. ستتطلب التحوالت الدميوغرافية أيًضا تكيًفا 

أورواب، قيوًدا على   واسع النطاق. ستواجه البلدان ذات السكان املسنني مثل الصني والياابن وكوراي اجلنوبية، وكذلك
النمو االقتصادي يف غياب اسرتاتيجيات التكيف، مثل األمتتة وزايدة اهلجرة. ستكون التكنولوجيا وسيلة رئيسية 
الكتساب املزااي من خالل املهارة. على سبيل املثال، فإن البلدان القادرة على تسخري زايدة اإلنتاجية من الذكاء 

رص اقتصادية موسعة ميكن أن تسمح للحكومات بتقدمي املزيد من اخلدمات، ( سيكون لديها فAIاالصطناعي )
ن الوطين، ومتويل بعض تكاليف السكان املسنني، ومساعدة بعض البلدان الناشئة لتتجنب فخ الدخل يْ وخفض الد  

الذكاء االصطناعي بشكل غري متساوٍ  التكنولوجيا مثل  بينها، وعلى   املتوسط. ستوزع فوائد  الدول وفيما  داخل 
مها. من املرجح أن تكون الدول األكثر ح أن يكشف التكيف عن التفاواتت ويؤدي إىل تفاقُ نطاق أوسع، من املرج  
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فاعلية هي تلك اليت ميكنها بناء إمجاع جمتمعي وثقة جتاه العمل اجلماعي بشأن التكيف وتسخري اخلبات والقدرات 
 جهات الفاعلة غري احلكومية لتكملة قدرة الدولة. والعالقات النسبية لل

 تبين هذه النسخة من االجتاهات العاملية حتليلها للمستقبل على عدة مراحل. 

عاملنا  مالمح  تشكل  اليت  والتكنولوجيا  واالقتصاد،  والبيئة،  السكانية،  الرتكيبة  يف  اهليكلية  القوى  ندرس  أوالً، 
 املستقبلي.

 - جنًبا إىل جنب مع االستجاابت البشرية   - ة أتثري هذه القوى اهليكلية والعوامل األخرى اثنًيا، نقوم بتحليل كيفي
 على الديناميكيات الناشئة يف اجملتمعات والدول والنظام الدويل. 

 . 2040اثلثًا، نتصور مخسة سيناريوهات معقولة للمستقبل البعيد يف عام 

 :  هذه األقسامْب مناقشتها مسبًقا ع  تظهر املوضوعات الرئيسية اليت متت  

 الدميوغرافياّوالتنميةّالبشريةّ

الشيخوخة  النامية، لكن  االقتصادات  العمر سيساعدان بعض  العاملي وارتفاع متوسط  السكاين  النمو  تباطؤ  إن 
صعب البناء على التقدم والتقلص السكاين السريع سيؤثران على العديد من االقتصادات املتقدمة. سيكون من ال 

 
ُ
ز يف التعليم والصحة واحلد من الفقر على مدى عقود من الزمن أو حىت احلفاظ عليه. من املرجح أن يزداد حر  امل

 . الضغط من أجل اهلجرة

 بيئّة

سوف يؤدي تغري املناخ بشكل متزايد إىل تفاقم املخاطر اليت يتعرض هلا األمن البشري والوطين وجيب الدول على 
ويساهم يف عدم  املنافسة،  يزيد  مما  متساٍو،  بشكل غري  األعباء  توزيع  وسيتم  ومقايضات.  اختاذ خيارات صعبة 

 االستقرار، وجيهد اجلاهزية العسكرية، ويشجع احلركات السياسية.

 اقتصادايّت

ثر تعقيًدا وجتزئة، وانتشار العديد من االجتاهات االقتصادية العاملية، مبا يف ذلك ارتفاع الدين الوطين، وبيئة جتارية أك
التجارة العاملية يف اخلدمات، واضطراابت التوظيف اجلديدة، والصعود املستمر للشركات القوية، كلها عوامل تشكل 
الكبرية  التخطيط والتنظيم، ال سيما للمنصات  الدعوات ملزيد من  بينها. ستتكثف  الدول وفيما  الظروف داخل 

 وشركات التجارة اإللكرتونية. 
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 تكنولوجيا

توترات  خلق  مع  البشرية  والقدرات  اخلبات  حتويل  إىل  يؤدي  مما  ونطاقها،  التكنولوجية  التطورات  وترية  ستزداد 
واضطراابت جديدة جلميع الفاعلني. ستزداد املنافسة العاملية على العناصر األساسية للتفوق التكنولوجي. ستتيح 

 ع.التقنيات والتطبيقات اجلانبية التكي ف السري

 االجتماعيّةالقوىّّ

والدميوغرافية   والتكنولوجية  االقتصادية  االجتاهات  مع  للتعامل  نضاهلم  أثناء  ثقتهم  وعدم  السكان  تشاؤم  يتزايد 
املضطربة. تكشف اهلوايت البارزة حديثًا، والوالءات الراسخة، والبيئة املعلوماتية املنعزلة عن خطوط الصدع داخل 

قومية املدنية، وتزيد من التقلبات. السكان أكثر وعياً ولديهم قدرة أكب على التعبري اجملتمعات والدول، وتقو ض ال
 عن مطالبهم.

 علىّصعيدّالدولّة

التحدايت الدميوغرافية والبيئية وغريها؛ واملزيد ،  متزايدة من جراء تضافر القيود االقتصادية  ا جه احلكومات ضغوطً ستوا
ايدة بني املطالب العامة وما ميكن أن تقدمه احلكومات ستزيد التوترات وتزيد  من السكان املتمكنني. إن الفجوة املتز 

من التقلبات السياسية وهتدد الدميقراطية. قد يؤدي عدم التوافق أيًضا إىل حتفيز مصادر ومناذج جديدة أو متغرية 
 للحكم. 

 دوليّةالقوىّال

املصادر، ولكن من غري املرجح أن يتم وضع دولة سوف تتطور القوة يف النظام الدويل لتشمل جمموعة أوسع من  
واحدة للسيطرة على مجيع املناطق أو اجملاالت. سيكون للوالايت املتحدة والصني التأثري األكب على الديناميكيات 
والقواعد  املعايري  حول  املناورة  ويزيد  األخرى،  الفاعلة  اجلهات  على  صرامة  أكثر  خيارات  يفرض  مما  العاملية، 

 سسات العاملية، ويزيد من خطر نشوب صراع بني الدول.واملؤ 

 هنضةّالدميقراطياّت

يشهد العامل جتدًدا للدميقراطيات املفتوحة بقيادة الوالايت املتحدة وحلفائها. إن التطورات التكنولوجية السريعة اليت 
املتحدة واجملتمعات الدميقراطية األخرى تعمل على تغيري يف الوالايت    واخلاص    تعززها الشراكات بني القطاعني العام  
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االقتصاد العاملي، وزايدة الدخل، وحتسني نوعية احلياة للماليني حول العامل. يف املقابل، أدت سنوات من الضوابط 
 واملراقبة اجملتمعية املتزايدة يف الصني وروسيا إىل خنق االبتكار.

 عاملّهائّم

ل القواعد واملؤسسات الدولية إىل حد كبري. تعاين بلدان ، ومتقلب حيث يتم جتاهُ ، فوضوي  النظام الدويل بال اجتاه
ؤ النمو االقتصادي، واتساع نطاق الرؤى اجملتمعية، والشلل السياسي. منظمة التعاون االقتصادي والتنمية من تباطُ 

 تستغل الصني مشاكل الغرب لتوسيع نفوذها الدويل. 

 عاملية مل يتم التصدي هلا. ايت ال العديد من التحد  

 التعايشّالتنافسي

الرتابط  القوية، لكن هذا  التجارية  العالقة  االقتصادي واستعادة  للنمو  األولوية  املتحدة والصني  الوالايت  أعطت 
التكنولوجية، وامليزة االقتصادي موجود جنًبا إىل جنب مع املنافسة على التأثري السياسي، ومناذج احلوكمة، واهليمنة 

االسرتاتيجية. خماطر نشوب حرب كبى منخفضة، والتعاون الدويل واالبتكار التكنولوجي جيعالن املشاكل العاملية 
 قابلة لإلدارة.

 صوامعّمنفصلةّ

حتاد ينقسم العامل إىل عدة كتل اقتصادية وأمنية متفاوتة احلجم والقوة، تتمحور حول الوالايت املتحدة، والصني، واال
األورويب، وروسيا، وعدد قليل من القوى اإلقليمية، وتركز على االكتفاء الذايت، واملرونة، والدفاع. تتدفق املعلومات 
داخل جيوب سيبانية منفصلة، ويتم إعادة توجيه سالسل التوريد، وتعطل التجارة الدولية. والبلدان النامية الضعيفة 

 عالقة يف املنتصف. 

 ّةاملأساةّوالتعبئ

املتعددة  واملؤسسات  احلكومية  املنظمات غري  يعمل مع  والصني  األورويب  االحتاد  بقيادة  تنفيذ حتالف عاملي  يتم 
ضوب املوارد، والفقر يف أعقاب كارثة  املناخ، ونُ مة للتصدي لتغري  صم  األطراف اليت تنفذ تغيريات بعيدة املدى مُ 

ور البيئي. تتحول البلدان األكثر ثراًء ملساعدة الدول الفقرية على غذائية عاملية سببتها األحداث املناخية والتده 
إدارة األزمة مث االنتقال إىل اقتصادات قليلة االنبعاث الكربوين من خالل برامج املساعدة الواسعة ونقل تقنيات 

  الطاقة املتقدمة. 
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19

مما أسفر عن   ،ي اخلراب يف مجيع أحناء العاملمما أدى إىل تفش     ،2020عاملًيا يف عام    "19-كوفيد  " ظهر وابء  
األسر واجملتمعات، واضطراب االقتصادات    تدمري  ،2021مليون شخص حىت مطلع عام    2.5مقتل أكثر من  

تمالية حدوث أمراض بني البلدان. توقعت إصدارات االجتاهات العاملية السابقة احو   والديناميكيات السياسية داخل 
مت ختي   اليت  السيناريوهات  الوابءجديدة وحىت  مع  ات    ، لها  افتقران إىل صورة كاملة عن  إمكاانته لكننا  ساع وعمق 

إىل زعزعة االفرتاضات القائمة منذ فرتة طويلة حول املرونة  "COVID-19" التخريبية. لقد أدى فريوس كوروان
 .االقتصاد واحلوكمة واجلغرافيا السياسية والتكنولوجياق شكوًكا جديدة حول  وخل    ،والتكيف

نا بفحص ومناقشة جمموعة واسعة من افرتاضاتنا وتقييماتنا املتعلقة ابالجتاهات مْ قُ   ، لفهم وتقييم أتثري هذه األزمة
اليت تتسارع وما االجتاهات    ،؟العاملية الرئيسية. لقد طرحنا سلسلة من األسئلة: ما االجتاهات احلالية اليت ستستمر

وأين من احملتمل أن نشهد حتوالت أساسية ومنهجية؟ هل االضطراابت مؤقتة أم ميكن   ؟أو تتباطأ بسبب الوابء
 2001سبتمب    11للوابء أن يطلق العنان لقوى جديدة لتشكيل املستقبل؟ بشكل يشبه اهلجمات اإلرهابية يف  

 ، بعض التغيريات اليت ستشعر هبا لسنوات قادمة "COVID-19"  كبري، من املرجح أن تنتج جائحةإىل حد ٍ 
فإن مدى عظمة هذه األمور هو موضع شك   ، الطريقة اليت نعيش هبا ونعمل وحنكم حملًيا ودولًيا. ومع ذلكغري   وتُ 

 .كبري

ّصقلّبعضّاالجتاهاّتّوّّتسريع

العديد من االجتاهات اليت كانت جارية يبدو أن اجلائحة واالستجاابت الوطنية املقابلة هلا تعمل على صقل وتسريع  
قضااي الصحة والرعاية الصحية العاملية جبالء شديد، وكشف  "COVID-19" ابلفعل قبل تفشي املرض. كشف

االنقسامات االجتماعية عن  الضوء على   ،أيضاً  التصدعات االجتماعية، وسل ط  اتساع  احلاالت زاد  ويف بعض 
ووقف اجلهود املبذولة ملكافحة األمراض األخرى.  ،عاية الصحية والبنية التحتيةالفوارق الشاسعة يف الوصول إىل الر 

كما سلط الوابء الضوء على نقاط الضعف يف التنسيق الدويل بشأن األزمات الصحية وعدم التوافق بني املؤسسات 
 .القائمة ومستوايت التمويل والتحدايت الصحية املستقبلية

 حتفيزّاالجتاهاتّاالقتصاديّة

أدت عمليات اإلغالق واحلجر الصحي وإغالق احلدود الدولية إىل حتفيز بعض االجتاهات االقتصادية املوجودة 
العاملية  ، مسبًقا التوريد  سالسل  يف  التنويع  ذلك  يف  الوطنية  ، مبا  الديون  يف   ،وزايدة  احلكومي  التدخل  وزايدة 
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 ، وستؤدي الديون   ، ض التغيريات من فرتة األزمة هذهقد حتتفظ طبيعة العوملة ببع  ،االقتصادات. من اآلن فصاعًدا
 .إىل إجهاد القدرات الوطنية لسنوات عديدة ،خاصة ابلنسبة لالقتصادات النامية

 تعزيزّالقوميةّواالستقطاّب

وخاصة القومية اإلقصائية. عززت جهود احتواء    ، ذان يف االزدايد يف العديد من البلدان القومية واالستقطاب آخ  
 ،حيث اجتهت بعض الدول إىل الداخل حلماية مواطنيها  ،وإدارته االجتاهات القومية على مستوى العاملالفريوس  

ويف بعض األحيان إلقاء اللوم على الفئات املهمشة. غذت االستجابة للوابء احلزبية واالستقطاب يف العديد من 
كبش فداء لتوجيه اللوم إليه لنشر   البلدان حيث تتجادل اجملموعات حول أفضل طريقة لالستجابة والبحث عن

 .الفريوس واالستجابة البطيئة

ّتعميقّالالمساواة

على ذوي الدخل املنخفض إىل مزيد من التخلف  "COVID-19" أدى التأثري االقتصادي غري املتناسب لـ
من احملتمل أن تكون العديد من العائالت قد   ،أخريًا "COVID-19" عن الركب. عندما يتم السيطرة على

  خاصة أولئك الذين يعملون يف اخلدمات أو القطاعات غري الرمسية أو الذين تركوا   ،تعرضت ملزيد من النكسات
 
ُ
يف الغالب من النساء. لقد كشف الوابء عن الفجوة الرقمية داخل البلدان   -عالني  القوى العاملة لتوفري رعاية امل

 .ا بينما حفز اجلهود لتحسني الوصول إىل اإلنرتنتوفيما بينه

 إجهادّاحلوكمّة

إن الوابء جيهد قدرة احلكومة على اخلدمات ويساهم يف مستوايت منخفضة ابلفعل من الثقة يف املؤسسات يف 
ستقطبة اليت  م بيئة املعلومات املربكة واملال مع االستجابة. يؤدي الوابء إىل تفاقُ البلدان اليت مل تتعامل بشكل فع  

ال سيما يف اجملتمعات املفتوحة. تستخدم األنظمة غري الليبالية يف بعض   ،تقو ض ثقة الشعب يف السلطات الصحية
 .وهي ظروف قد تدوم ملا بعد املرض  ،البلدان الوابء كذريعة لقمع املعارضة بشدة وتقييد احلرايت املدنية

 تسليطّالضوءّعلىّالتعاونّالدويلّالفاشل

مثل منظمة   ،نقاط الضعف واالنقسامات السياسية يف املؤسسات الدولية "COVID-19" جائحة  تكشف 
شككت يف قدرة البلدان واستعدادها للتعاون متعدد األطراف ملواجهة و   ، واألمم املتحدة (WHO) الصحة العاملية

اليت واجهت   ، تواجه منظمة الصحة العامليةاملناخ.    وخاصة تغري    ،التحدايت املشرتكة اليت تتجاوز األمراض املعدية



14 
 

أخطر صدمة هلا منذ ما يقرب من عقدين من الزمن. ومع   ،املراقبة اإللزامية  صعوابت متويل كبرية ومقاومة ألنظمة
 ، وتوحيد مجع البياانت ومشاركتها  ، قد تدفع األزمة اجلهات الفاعلة يف النهاية إىل إجراء إصالحات أعمق  ،ذلك

 .واخلاص    جديدة بني القطاعني العام   وإقامة شراكات

 االرتقاءّبدورّالفاعلنيّغريّاحلكومينّي

كانت حامسة يف أحباث اللقاحات   ،إىل الشركات اخلاصة  "غيتس"بدًءا من مؤسسة    ،اجلهات الفاعلة غري احلكومية
ستكمل  بكميات كبرية.  الشخصية  احلماية  ومعدات  الطبية  اإلمدادات  إلنتاج  التحديثي  التعديل  معدات  أو 

مبا يف ذلك اإلنذار املبكر   ،الشبكات غري احلكومية العمل الوطين واحلكومي الدويل يف األزمات الصحية املستقبلية
 .انت وتطوير اللقاحاتل البياوالعالج وتسهيل تبادُ 

ورمبا يعكس بعض االجتاهات القدمية يف  "COVID-19" بطئيُ ،  بينما يرتاجع اآلخرون أو يعكسون االجتاه
ال سيما احلد من الفقر واملرض وسد فجوات عدم املساواة بني اجلنسني. قد تكون أطول انتكاسات   ،التنمية البشرية

تليها خسائر يف املساواة بني اجلنسني. ميكن   ، إفريقيا وأمريكا الالتينية وجنوب آسيا  دائمة يف احلد من الفقر يف 
والقيود االجتماعية أن تعكس سنوات من التقدم ضد املالراي  "COVID-19" للموارد املخصصة ملكافحة

 .واحلصبة وشلل األطفال واألمراض املعدية األخرى من خالل استهالك املوارد املالية واملادية واملوارد البشرية الرئيسية

 .املناطق مًعا بطرق مل تفعلها األزمات السابقة "COVID-19" الة الطوارئ النامجة عنقد توح د ح

على الرغم من أن الدول األوروبية فرضت يف وقت مبكر من األزمة قيوًدا على حركة املرور عب احلدود وصادرات 
ة وإجراءات طارئة أخرى ميكن أن ل ق االحتاد األورويب حول حزمة إنقاذ اقتصاديفقد حت    ،اإلمدادات الطبية احليوية

أيًضا إىل إعادة توجيه امليزانيات  "COVID-19"  تعزز مشروع التكامل األورويب للمضي قدًما. ميكن أن يؤدي
 ،واملساعدات اخلارجية  ، وحتويل األموال من نفقات الدفاع  ، الوطنية حنو االستجابة للوابء واالنتعاش االقتصادي

 .على األقل يف املدى القريب  ، بعض البلدان وبرامج البنية التحتية يف  

ّأسئلةّأكثرّمنّاإلجاابّت

 - مبدى غموض املستقبل    " COVID-19"لقد ذك رتنا التأثريات غري املتوقعة من الدرجة الثانية والثالثة لوابء  
ونتحدى  ، ونطرح أسئلة أفضل ،ظني دائًماق  جيب أن نكون ي   ، على املدى الطويل والقصري. بصفتنا ابحثني وحمللني
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ع ما هو غري ونبحث عن إشارات ضعيفة للتغيري. حنن حباجة إىل توق    ،زاتناونتحقق من حتي    ،افرتاضاتنا بشكل متكرر
 لوابء على حرفتنا يف املستقبل.ع وتطبيق دروس هذا امتوق  

 ضبطّاملقاييّس

العقود  فيه خالل  سنعيش  الذي  العامل  مالمح  والتكنولوجية  واالقتصادية  والبيئية  الدميوغرافية  التطورات  ستشكل 
واحلكومات يف مزااي وفرًصا جديدة لألفراد واجملتمعات    -الفردية واجلماعية    -القادمة. ستوفر هذه القوى اهليكلية  

ع وتقاطع هذه االجتاهات إىل يؤدي تساُر  ، كل منطقة لتحسني طريقة عيشنا وعملنا وازدهاران. ابإلضافة إىل ذلك
 .د قدرة اجملتمعات واحلكومات على اإلدارة والتكيفه  مما جيُ   ، ظهور حتدايت جديدة أو أكثر حدة

من املرجح أن تكافح العديد من البلدان للبناء على   ،بعد عدة عقود من املكاسب غري العادية يف التنمية البشرية
ال   ، ز األساسيات يف التعليم والرعاية الصحية أصبح أكثر صعوبةألن جتاوُ   ؛ هذه النجاحات وحىت احلفاظ عليها

املادية لظواهر الطقس   ،سيما مع وجود عدد أكب من السكان واملوارد احملدودة. ابإلضافة إىل ذلك فإن اآلاثر 
 وارتفاع مستوايت سطح البحر سوف متس    ،  أمناط هطول األمطاروتغري    ،ودرجات احلرارة املرتفعة   ، ر تطرفًااألكث

بشكل غري متناسب ابلعامل النامي واملناطق األفقر. من املرجح أن تزداد وترية التطورات   ولكنها ستضر    ،مجيع البلدان 
وحتو ل وحتس ن جمموعة من اخلبات والقدرات البشرية مع   التكنولوجية ومدى انتشارها خالل هذه الفرتة وتتسارع

من   ،خلق توترات واضطراابت جديدة داخل اجملتمعات والصناعات والدول وفيما بينها. خالل العقدين املقبلني
واضطراابت التوظيف   ،مبا يف ذلك ارتفاع الديون السيادية  ،املرجح أن تؤدي العديد من االجتاهات االقتصادية العاملية

 .إىل تشكيل الظروف داخل الدول وفيما بينها  ،وظهور الشركات القوية  ، وبيئة جتارية أكثر تعقيًدا وجتزئة  ، اجلديدة

مما يتيح لبعض البلدان الفرصة لالرتقاء إىل مستوى هذه   ، قد تتكرر هذه الدوافع اهليكلية بطرق ال ميكن التنبؤ هبا
ه بْ سيكافح. من ش    ، املثقل بعبء االجتاهات األقل دعًما  ، يف حني أن البعض اآلخر  ، التحدايت وحىت االزدهار

م التفاواتت يف الفرص االقتصادية والسياسية داخل املؤكد أن تغيري االجتاهات الدميوغرافية العاملية سيؤدي إىل تفاقُ 
العاملية خالل العشرين عاًما القادمة وزايدة الضغط على اهلجرة    ، وسيؤدي إىل إجهاد احلوكمة  ،البلدان وفيما بينها

وهو ضغط سيزيد من االحتكاك بني الدول. سوف يتنافس املنافسون من الدول وغري الدول على اهليمنة يف   -
والعسكري  االقتصادي  األمن  العاملي على  الصعيد  واآلاثر على  احملتملة  املتتالية  املخاطر  مع  والتكنولوجيا  العلوم 

 ،ألهنا تتعامل مع أعباء ديون أكب  ؛ عي. قد جتد العديد من احلكومات أهنا قد قللت من املرونةوالدبلوماسي واجملتم
 ، ونطاق أوسع من اجلهات الفاعلة احلكومية والشركات اليت متارس نفوذها. ويف الوقت نفسه  ، وقواعد جتارية متنوعة



16 
 

وتتطلع إىل استخدام   ،2030قل حىت عام  على األ  ،يبدو أن االقتصادات اآلسيوية مستعدة ملواصلة عقود من النمو
 .حجمها االقتصادي والسكاين للتأثري على املؤسسات والقواعد الدولية

 

 
 

ّخالصاتّرئيسيّة

ولكن   ، االقتصادات الناميةيوفر تباطؤ النمو السكاين وارتفاع متوسط العمر العاملي فرًصا اقتصادية حمتملة لبعض  
 .التقدم السريع يف العمر وتقلص السكان يف بعض االقتصادات املتقدمة والصني سيؤثران على النمو االقتصادي

فريقيا وجنوب آسيا معظم نسبة النمو السكاين العاملي ستشكل البلدان الفقرية نسبًيا يف جنوب الصحراء الكبى إب
حضرايً بشكل سريع يف نفس الوقت، وعلى األرجح سيفوق ذلك قدرهتا على   ستتسع و   خالل العقدين املقبلني

 .توفري البنية التحتية وأنظمة التعليم الالزمة لالستفادة الكاملة من إمكاانت النمو االقتصادي

ى من املرجح أن تؤدي التحوالت الدميوغرافية واحلوافز االقتصادية إىل زايدة الضغط عل  ، خالل العقدين املقبلني
ويف املقام األول إىل البلدان املتقدمة واليت يغلب   ،فريقياومعظمها من جنوب الصحراء إب  ،اهلجرة من البلدان النامية

 .م اجتاهات اهلجرة األوسع نطاقًاعلى سكاهنا نسبة الشيخوخة. ستؤدي النزاعات واالضطراابت املناخية إىل تفاقُ 

الدميوغرافية والبشرية هذه إىل الضغط على احلكومات لزايدة االستثمار العام والسيطرة على ستؤدي اجتاهات التنمية  
وإضافة إىل أجندة مؤسسات   ، واملسامهة يف آسيا الصاعدة  ، مما قد يؤدي إىل عدم االستقرار يف بعض البلدان   ، اهلجرة

 التنمية الدولية املتوترة مسبقاً. 

ّّنشيخوخةّالسكاّّ،بطاءّالنموّالسكاينإ

القادمة العشرين عاًما  الزايدة كل عام  ، خالل  العامل يف  مليار   1.4مضيًفا ما يقرب من    ، سيستمر عدد سكان 
ولكن معدل النمو السكاين سيتباطأ يف مجيع   ، 2040مليار حبلول عام    9.2ر بنحو  قد  شخص ليصل إىل ما يُ 

سيبدأ السكان يف االنكماش. على   ، 2040وبعد عام   ، املناطق. سينخفض النمو السكاين يف معظم آسيا بسرعة
إال أهنا ستظل تتفوق على الصني كأكب دولة يف العامل من حيث عدد   ،الرغم من تباطؤ النمو السكاين يف اهلند 
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عام   حوايل  العمر2027السكان  متوسط  وارتفاع  املواليد  معدالت  اخنفاض  استمرار  مع  معظم   ، .  ستشهد 
مبا   ، 2040وعدد قليل من االقتصادات الناشئة ذروهتا السكانية مث تبدأ يف االنكماش عام  االقتصادات املتقدمة  

 فريقيا ستشكل منطقة جنوب الصحراء إب  ،يف ذلك الصني والياابن وروسيا والعديد من الدول األوروبية. يف املقابل
مما ينذر بضغوط   ،2050ول عام  حوايل ثلثي النمو السكاين العاملي وتستعد ملضاعفة عدد سكاهنا احلاليني حبل

 .شديدة على البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية

ّالشيخوخة:ّفرصةّوعبّء

سيؤدي اجلمع بني عدد أقل من األطفال لكل امرأة واألشخاص الذين يعيشون لفرتة أطول إىل ارتفاع سن سكان 
يبلغ حوايل   البلدان املتوسطة 2040عاًما يف عام    35إىل    2020عاًما يف عام    31العامل من متوسط  . ويف 

ميكن أن يؤدي اخنفاض معدالت املواليد وعدد السكان األكب سًنا إىل تسهيل حتسني التنمية البشرية من   ، الدخل
وزايدة االستقرار   ، وزايدة مشاركة اإلانث يف القوى العاملة  ،خالل زايدة نسبة البالغني يف سن العمل من السكان 

 ، فإن تغيري اهلياكل العمرية سيشكل حتداًي لبعض احلكومات  ، املرتبط ابجملموعات األكب سًنا. ومع ذلكاالجتماعي  
 ،مثل الصني وأورواب الشرقية  ، مبا يف ذلك بعض البلدان النامية اليت تتقدم يف السن قبل أن تصل إىل مداخيل أعلى

 .كافح لبناء بنية حتتية كافيةوالبلدان الفقرية اليت هبا أعداد كبرية من الشباب واليت ست

 السكانّاألكربّسناّ 

عاًما أو أكب ابلنسبة  65السكان الذين يبلغون من العمر   -ميكن أن تؤثر معدالت اإلعالة املتزايدة لكبار السن  
مثل األمتتة وزايدة اهلجرة. يف العديد من   ،على النمو حىت مع االسرتاتيجيات التكيفية  -إىل السكان يف سن العمل  

من املرجح أن تقرتب اجملموعة اليت يزيد عمرها عن   ،البلدان األكب سناً، مبا يف ذلك عدد من االقتصادات املتقدمة
. ومن 2010يف املائة يف عام    15مرتفعة من    ، 2040يف املائة من إمجايل السكان حبلول عام    25عاًما من    65

 44و  48مرتفعًة من    ، 2040يف عام    53تصل الياابن وكوراي اجلنوبية إىل متوسط األعمار أبكثر من املرجح أن  
ومن املرجح أن ترتفع معدالت األعمار   ،عاًما  47ع يبلغ  توق  فة كثريًا مبتوسط عمر مُ تخل   على التوايل. أورواب ليست مُ 

التباطؤ يف اإلنتاجية يف بشكل أسرع يف اليوانن وإيطاليا وإسبانيا. من احملتمل أن ت  البلدان مزيًدا من  شهد هذه 
ألن العمال األكب سًنا يظهرون عادًة مكاسب إنتاجية أقل وسيتم حتويل حصة أكب من الدخل   ؛العقود القادمة

 .القومي إىل معاشات التقاعد والرعاية الصحية لكبار السن
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   البلدان اليت لديها جمموعات كبرية   : السكان يف سن العمل
ُ
ني من الشباب عال  يف سن العمل وعدد قليل نسبًيا من امل

البشرية. خالل  التنمية  تتأثر ابالستثمار يف  أن  ميكن  أعلى  أسرية  لتحقيق مدخرات  إمكانية  لديها  السن  وكبار 
 ستكون جنوب آسيا وأمريكا الالتينية والشرق األوسط ومشال إفريقيا يف هذه النافذة من   ، العشرين عاًما القادمة

 
ُ
ني دون سن العمل واملتقاعدين. مثانية وستون ابملائة من سكان جنوب عال  السكان يف سن العمل املرتفعة مقارنًة ابمل
. ومن احملتمل أن تستفيد 2020ابملائة يف عام    66مرتفعًة من    ،2040آسيا سيكونون يف سن العمل يف عام  

ابملائة   65ن ذروة نسب السكان يف سن العمل اليت تزيد عن  أمريكا الالتينية والشرق األوسط ومشال إفريقيا أيًضا م
لن تتحقق هذه الفرص لتحقيق منو اقتصادي حمتمل أعلى إال إذا مت تدريب هؤالء العمال   .يف العشرين سنة القادمة

 ، جياواعتماد التكنولو  ،تدريباً كافياً وإجياد وظائف. تشري التحدايت املستمرة يف جنوب آسيا يف خلق فرص العمل
 والتدريب على املهارات إىل أهنا ستواجه صعوابت يف االستفادة الكاملة من القوى العاملة احملتملة لديها. 
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 السكانّالشباب

املقبلني العقدين  االحتياجات   ،خالل  لتلبية  الشباب حتدايت  اليت تضم أعداًدا كبرية من  البلدان  ستواجه معظم 
الشباب  ، األساسية لسكاهنا املرتبطة غالًبا بتضخم  التقلبات االجتماعية  يف جنوب الصحراء   ،ال سيما يف ضوء 

وال يزال أقل   ،2040  حبلول عام   22فريقيا، من املرجح أن يرتفع متوسط العمر بشكل طفيف فقط إىل  الكبى إب
عاًما واليت غالًبا ما ترتبط مبستوايت أعلى من التنمية البشرية. سيكون   30بكثري من عتبة العمر املتوسطة البالغة  

يف املائة فقط من   14مقارنة بـ    ، 2040عاًما يف عام    15أكثر من ثلث سكان إفريقيا جنوب الصحراء أصغر من  
ح أن تظل أقل من متوسط عتبة العمر يف ة ابلسكان اليت من املرج  خرى املكتظ  السكان يف شرق آسيا. البلدان األ

 .هي أفغانستان ومصر وابكستان  2040عام  

ّلالحتياجاتّاإلّّالتوسع ّ منائيةاحلضريّامل َغري 

سيؤدي جناح املدن أو فشلها إىل تشكيل الفرص ونوعية احلياة لنسبة متزايدة من   ،خالل العشرين عاًما القادمة
إىل ما يقرب من الثلثني   2020يف املائة يف عام    56سكان العامل. من املتوقع أن ترتفع نسبة سكان احلضر من  

املدن الكبرية اليت يزيد تنمو    ، مع ما يقرب من كل النمو يف العامل النامي. على الصعيد العاملي  ، 2040حبلول عام 
يف املائة من   30وسيعيش ما يقرب من    ،عدد سكاهنا عن مليون نسمة مبعدل ضعف معدل السكان اإلمجايل

وفًقا لـ   ، 2020يف املائة يف عام    20مرتفعًة من    ،2035سكان العامل يف مثل هذه املدن الكبى حبلول عام  
لدان منواً يف العامل أسرع سكان حضريني منًوا يف العامل. من املرجح توقعات األمم املتحدة. سيكون لدى بعض أقل الب

وفًقا   ،2040مليار حبلول عام    2.5أن يرتفع عدد سكان احلضر يف البلدان الفقرية مبقدار مليار إىل أكثر من  
صف فريقيا وجنوب آسيا مبا يقرب من نلتوقعات شعبة السكان يف األمم املتحدة. ستساهم جنوب الصحراء إب

 وثلث الزايدة على التوايل يف التوسع احلضري يف البلدان الفقرية.
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حيث ينتقل العمال إىل وظائف أكثر إنتاجية يف املدن وتستفيد   ،كان التحضر اترخيًيا حمرًكا رئيسًيا للتنمية االقتصادية

فمن املرجح أن تشهد البلدان األفقر اليت تشهد حتضرًا سريًعا   ،األسر احلضرية من تعليم وبنية حتتية أفضل. ومع ذلك
 العمل مع حىت  - مردوًدا أقل من هذه الدورة الفاضلة من التنمية. ستواجه العديد من حكومات البلدان النامية  

واخلدمات العامة والبنية التحتية    ايت لتمويل النقل احلضري الضروريحتد    - القطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية  
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كيف أن املناطق احلضرية يف جنوب الصحراء إبفريقيا   2017قت دراسة أجراها البنك الدويل عام  التعليمية. وث  
الفقر حيث أد ما تكون عالقة يف فخ  ارتفاع غالًبا  النقل إىل  الكافية وضعف شبكات  العمال غري  ت مهارات 

فإن معدالت املواليد يف مدن جنوب الصحراء إبفريقيا أعلى   ،التكاليف واخنفاض دخل العمال. ابإلضافة إىل ذلك
العمالة   م البطالة مبرور الوقت من خالل زايدة املعروض من مما قد يؤدي إىل تفاقُ   ،منها يف املناطق النامية األخرى 

 يف املدن بسرعة أكب مما ميكن خلق فرص عمل. 

األدىن أكثر عرضة النعدام األمن الغذائي -وستكون هذه البلدان منخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل املتوسط
 ،األعلى واملرتفع -أثناء حتضرها. وهم ينتجون حالًيا ثلث الغذاء للفرد فقط الذي تنتجه البلدان ذات الدخل املتوسط

البلدان لضغوط أكب وأقل  مما يرتك الكثري منهم معتمدين على الواردات. تتعرض أنظمة توزيع األغذية يف هذه 
 وتفتقر األسر احلضرية إىل فرص زراعة الكفاف.  ،مقاومة للصدمات مثل اجلفاف أو الفيضاانت

ديثًا حيث توجد أعداد كبرية من من احملتمل أن يكون لألحداث البيئية أتثري بشري أكب على املناطق املتحضرة ح
واألهم من ذلك التحكم   -لكن البنية التحتية الوقائية    ،السكان على السواحل ويف مناطق أخرى معرضة للخطر

مل تواكب ذلك. إن املدن املزدهرة يف شرق وجنوب شرق وجنوب   - يف الفيضاانت واإلسكان املقاوم للعواصف  
اطق احلضرية ذات الدخل املنخفض يف شرق وجنوب إفريقيا تتعرض ابلفعل آسيا ذات الدخل املتوسط وكذلك املن
 بناًء على إحصاءات من قاعدة بياانت األحداث الطارئة.   ، ألكب عدد من الكوارث ابلنسبة للفرد
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ّحتدايتّالتنميةّالبشريةّاملصاحبّة

التحسينات اهلامة يف التعليم والصحة سوف تكافح العديد من البلدان للبناء على أو حىت احلفاظ على عقود من  
أي   -مليار شخص من براثن الفقر    1.2شل ما ال يقل عن  انتُ   ،واحلد من الفقر. خالل السنوات العشرين املاضية

وهو ما يعادل متوسط خط الفقر يف البلدان منخفضة الدخل. ابإلضافة  ،دوالر يف اليوم 3.20أن دخلهم جتاوز  
دوالرات   10مليار دوالر إىل مستوى دخل الطبقة الوسطى الذي ال يقل عن    1.5  وصل ما يقرب من   ، إىل ذلك

يف اليوم من خالل دورة محيدة من النمو االقتصادي والتنمية البشرية يف كل منطقة. أدت التحسينات األساسية يف 
رة املالية لألسر واحلكومات على القد   ،وابلتايل  ،الرعاية الصحية والتعليم واملساواة بني اجلنسني إىل ارتفاع دخل الفرد

 .ال سيما يف البلدان األقل منواً   ، متويل املزيد من التحسينات

ال سيما   ،فمن املرجح أن يكون التقدم املستدام يف بعض البلدان أكثر صعوبة خالل العقدين املقبلني  ،ومع ذلك
  ،يد من املستوايت التالية للتنمية البشرية. تتطلب العد ابلنظر إىل احتمالية حدوث منو اقتصادي أبطأ وغري متساوٍ 

والفرص   ،والبنية التحتية احلضرية املرتابطة والفعالة  ،مبا يف ذلك التعليم الثانوي والعايل والتدريب على املهارات الرقمية
االستثمار وزايدة    ،وحتسني االستقرار السياسي  ، التغلب على العوائق االجتماعية  ، احملسنة للنساء وجمموعات األقليات

 .احلكومي أو اخلاص يف اخلدمات العامة

ركزت املكاسب األولية يف التنمية البشرية على نقل الناس من زراعة الكفاف إىل   ،يف كثري من بلدان العامل النامي 
 ، طم أساسي يف الصحة والتعليم واملساواة بني اجلنسني. يف البلدان ذات الدخل املتوسوظائف تدر أجرًا وإحراز تقد  

ضئيل للغاية ويتلقى كل شخص   ،على سبيل املثال  ،معدل وفيات األطفال  - مت حتقيق هذه األهداف األسهل مسبقاً 
ذة يف الظهور. ابلنظر آخ    ،مثل التلوث واألمراض غري السارية  ،لكن حتدايت جديدة معقدة   -تقريًبا تعليًما أولًيا  

قد تكافح احلكومات لتلبية احتياجات   ، لعقدين املاضينيإىل التوسع السريع لألسر ذات الدخل املتوسط خالل ا
  .وتوقعات طبقة وسطى عاملية أكثر متدانً واتصااًل واتساعاً على نطاق واسع 

 التقدمّللمرأّة

ع يف احلقوق لقد شهد العامل تقدًما ملحوظًا يف الصحة األساسية للمرأة والتعليم يف العقود األخرية ابإلضافة إىل توس  
القانونية يف العديد من البلدان. اخنفضت معدالت املواليد يف معظم االقتصادات النامية إىل أقل من ثالثة أطفال 

مما زاد من فرص التعليم والعمل خارج   ، وارتفع سن الوالدة األوىل  ، 2020لكل امرأة يف سن اإلجناب حبلول عام  
كثر شذوذاً يف هذا املقياس: فقد اخنفضت معدالت املواليد فريقيا هي األجنوب الصحراء الكبى إب  املنزل. ال تزال
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ومن املرجح أن تظل مرتفعة. وقد اخنفض   2020يف عام    4.9يف السنوات األخرية لكنها ال تزال يف املتوسط  
وكان جنوب آسيا مكاانً ملعظم التحسن الذي   ،معدل وفيات األمهات أبكثر من الثلث خالل العشرين سنة املاضية

على الرغم   ، عملت معظم االقتصادات النامية على تقليص الفجوة يف التحصيل التعليمي للفتيات بسرعةحدث.  
فريقيا إيف املائة فقط من السنوات لألوالد يف مجيع أحناء    81من أن متوسط عدد سنوات التعليم للفتيات ال يزال  

العامل النامي اليت من غري املرجح أن تضيق   وهي فجوة بني تلك املنطقة وبقية دول منطقة  ، جنوب الصحراء الكبى
 .خالل العقدين املقبلني

تظهر اجملتمعات األبوية يف منطقة جنوب آسيا والدول العربية أكب الفجوات يف املساواة الشاملة بني اجلنسني يف 
رين القادمة. على ومن املرجح أن يستمر هذا النقص على مدى السنوات العش  ،املنزل ومكان العمل والرعاية الطبية

إال أهنن لديهن حقوق حمدودة أو ال   ، الرغم من أن النساء هن املنتجات األساسيات لألغذية على مستوى العامل
 ةسحقوق يف ملكية األرض يف أجزاء كثرية من العامل. إن تبعية املرأة للرجل بغض النظر عن املستوى التعليمي مكر  

وفًقا ملراجعة أجرهتا   .فريقياالشرق األوسط وجنوب آسيا وجنوب الصحراء إب  يف قانون األسرة يف أجزاء كثرية من 
يف املائة فقط من املقاعد يف اهليئات التشريعية الوطنية يف عام   25شغلت النساء    ، 2020األمم املتحدة لعام  

 ، شغلت ربع املناصب اإلدارية للشركات  - 2000على الرغم من أن هذا هو ضعف املستوى يف عام   - 2020
 . للشركات الكبىنيوشكلن أقل من ُعشر الرؤساء التنفيذي

شهد العقدان املاضيان تقدًما سريًعا يف احلد من سوء التغذية   ، عديد من البلدان حتسني بقاء الطفولة ورفاهيتها. يف ال 
هناك جمال ضئيل   ؛ والذي يرجع يف الغالب إىل االخنفاض يف األمراض املعدية اليت ميكن الوقاية منها  ،ووفيات الرضع 

ص يف املناطق اليت يتزايد فيها ملزيد من التحسينات الدراماتيكية على هذه اجلبهة. سيكون التقدم بطيًئا بشكل خا
يف املائة من األطفال الرضع يف السنة األوىل من حياهتم يف مجيع أحناء   13تويف    ،الصراع واألزمات. يف الستينيات

يف املائة بقليل يف العامل النامي. املنطقة اليت تواجه أكب التحدايت   3اليوم يبلغ متوسطها أكثر من    ؛ العامل النامي
ويرجع   ،يف املائة من األطفال خالل السنة األوىل  5حيث ميوت    ،فريقياهي جنوب الصحراء الكبى إباملستمرة  

 .ذلك يف جزء كبري منه إىل استمرار ارتفاع معدالت الفقر واألمراض املعدية

حيث يساهم   ،احلركة للتنمية البشرية  ءتعليمي حمرًكا قواًي للغاية وبطيتوسيع الوصول إىل التعليم. يعد التحصيل ال
 . التوسع يف التعليم يف حتقيق األرابح املتوقعة مدى احلياة
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مما يعكس   ، 2020ابملائة يف عام    81بلغت نسبة البالغني الذين أكملوا التعليم االبتدائي    ، على الصعيد العاملي
مما   ، البلدان الناميةْب ستوى التحصيل هذا ع  زايدة سريعة يف معظم املناطق وفئات الدخل منذ الستينيات. خيتلف م

يف املائة من مجيع البالغني يف البلدان النامية يف أمريكا الالتينية وشرق آسيا واحمليط اهلادئ وأورواب إىل   92يصل إىل  
 .فريقيايف املائة فقط يف جنوب الصحراء الكبى إب 60

ّحتد ايتّالصحةّالعامليةّيفّاملستقبّل

املاضيةأدى   القليلة  العقود  األساسية خالل  الصحية  الرعاية  واللقاحات   ،التقدم يف  لألدوية  الواسع  التوافر  مثل 
الطبية العمر ألعداد كبرية من   ،وحتسني اإلجراءات  الشاملة وإطالة  الصحية  النتائج  األمراض وحتسني  تقليل  إىل 

من املرجح أن تستمر وتتوسع العديد من التحدايت   ،خالل العقدين املقبلني   ،الناس على مستوى العامل. ومع ذلك
 .ويرجع ذلك جزئًيا إىل النمو السكاين والتوسع احلضري ومقاومة مضادات امليكروابت ،الصحية

توقفّالتقدمّالدويلّيفّمكافحةّالسلّواملالرايّيفّالسنواتّ: حرازّالتقدمّيفّمكافحةّاألمراضّاملعديةإرّتعثّ 
 األخرية

واخنفضت حاالت املالراي   ، زاد عدد حاالت السل املقاوم لألدوية يف مجيع أحناء العامل  ،2019و  2015  يْ بني عام  
ويرجع ذلك جزئًيا إىل موازنة   ،يف املائة يف السنوات اخلمس عشرة املاضية  27مقارنة بنسبة    ،يف املائة فقط  2بنسبة  

 .االستثمارات الدولية

دية الناشئة واملتجددة منذ فرتة طويلة سوف تستمر يف تعريض األفراد واجملتمعات واألمراض املع   ، التطلع إىل املستقبل
للخطر. ومن املرجح أيًضا أن يزداد معدل حدوث األوبئة اجلديدة بسبب زايدة خطر اإلصابة مبسببات األمراض 

 .ري والكثافة السكانيةمثل التنقل البش ،احليوانية اجلديدة اليت تصيب البشر والعوامل اليت تساعد على االنتشار

ّتزايدّمقاومةّمضاداتّامليكروابّت

ويرجع ذلك جزئًيا إىل اإلفراط يف استخدام املضادات  ، تتزايد مقاومة العالج ابملضادات احليوية على مستوى العامل
احليوية وإساءة استخدامها يف املاشية ومضادات امليكروابت يف الطب البشري. تسبب العدوى املقاومة لألدوية 

 يْ تريليون دوالر بني عام    100وقد تصل التكلفة االقتصادية الرتاكمية إىل    ،أكثر من نصف مليون حالة وفاة سنوايً 
 .بسبب فقدان اإلنتاجية والتكلفة العالية لإلقامة الطويلة يف املستشفى أو العالج  2050و  2020
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ّارتفاعّمستوايتّاألمراضّغريّاملعديّة

ويرجع ذلك أساًسا إىل مرض السكري   - تسبب األمراض غري السارية اآلن غالبية الوفيات يف مجيع أحناء العامل  
سرطان وأمراض اجلهاز التنفسي املزمنة مثل الربو. يتوقع خباء الصحة أنه حبلول وأمراض القلب واألوعية الدموية وال

 ،يف املائة من الوفيات يف البلدان منخفضة الدخل   80ميكن أن تتسبب األمراض غري السارية يف    ،2040عام  
أيًضا بسبب سوء ولكن    ، ويرجع ذلك جزئًيا إىل متوسط العمر املتوقع   ، 1990يف املائة يف عام    25ارتفاًعا من  

 .التغذية والتلوث واستخدام التبغ 

الذي ميكن أن يزيد   ،ال تكون النظم الصحية جمهزة بشكل كاٍف لالستجابة هلذا التحول   ،يف العديد من البلدان 
م هذه املخاطر من خالل إجهاد أنظمة الصحة العامة من املعاانة البشرية. وتؤدي فرتات التباطؤ االقتصادي إىل تفاقُ 

 .لتقل ص يف املساعدات اخلارجية واالستثمارات الصحية اخلاصةوا

ّزايدةّالضغوطّعلىّالصحةّالنفسيةّوخاصةّبنيّالشباّب

ويرجع ذلك أساًسا   ،يف املائة خالل العقد املاضي  13زادت اضطراابت الصحة العقلية وتعاطي املخدرات بنسبة  
ا بسبب االنتشار غري املتناسب لألمراض العقلية بني أيضً و   إىل الزايدات يف عدد السكان ومتوسط العمر املتوقع

ابملائة من األطفال واملراهقني على مستوى العامل من اضطراابت الصحة   20و  10يعاين ما بني    ، املراهقني. حالًيا
 .عاًما 19و  15واالنتحار هو اثلث سبب رئيسي للوفاة بني األشخاص الذين ترتاوح أعمارهم بني   ،العقلية

تريليون دوالر خالل   16يتوقع خباء الصحة أن التكلفة االقتصادية لألمراض العقلية يف مجيع أحناء العامل قد تتجاوز  
ن الدخل واإلنتاجية املفقودة نتيجة لإلعاقة مع جزء كبري من العبء االقتصادي الناتج ع  ، العشرين سنة القادمة

سيعاين الناس يف كل منطقة من معدالت متزايدة   ،املزمنة والوفاة املبكرة. تشري األحباث األولية إىل أنه بسبب الوابء
 .من الضيق النفسي الناجم عن اخلسائر االقتصادية واضطراب اإلجهاد يف العزلة االجتماعية

النامية بسبب   من املرجح أن   ،ومع ذلك الثانوي أكثر صعوبة ابلنسبة للبلدان  يكون توسيع الوصول إىل التعليم 
والعوامل الثقافية   ،ومعدالت التسرب املرتفعة حيث خيتار بعض الطالب العمل على التعليم  ،تكاليفه املرتفعة نسبًيا

 بعد النساء عن التعليم الرمسي. مثل الزواج املبكر اليت تُ 

 لقوى العاملة إىل مستوى املدرسة الثانوية كان دافعاً للبلدان لتحقيق أعلى متوسط الدخل. تثقيف غالبية ا
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يتم الوصول إىل عتبة األغلبية هذه يف البلدان النامية يف أورواب وآسيا الوسطى وشرق آسيا واحمليط   ، يف الوقت احلايل
اء فقط حاصل على تعليم اثنوي. عالوة على لكن ربع القوى العاملة يف جنوب الصحر   ،اهلادئ وأمريكا الالتينية

إب  ،ذلك الصحراء  تصل جنوب  أن  املرجح  املقبلنيمن غري  العقدين  العتبة خالل  إىل  االستثمارات   ؛فريقيا  ألن 
احلكومية والدينية وغريها من استثمارات القطاع اخلاص ستكافح ملواكبة النمو السكاين. سيؤدي هذا النضال أيًضا 

وال سيما أولئك الذين خيتارون الدخول املبكر إىل القوى العاملة   ، االقتصادي حيث يفتقر العمال  إىل إضعاف النمو
إىل املهارات الالزمة للوظائف ذات األجور األعلى. حتقق جنوب آسيا تقدًما أفضل من جنوب   ،بداًل من التعليم

التنمية الرئيسية للتعليم الثانوي حبلول عام   على هذه اجلبهة ولديها القدرة على الوصول إىل عتبة  الصحراء إبفريقيا 
 .تقريًبا  2040

ّفئاتّمتوسطةّعامليةّصاعدةّومتغريّة

مما رفع   ،ارتفع عدد األسر املندرجة يف تعريف واسع للطبقة الوسطى يف العقدين املاضيني  ، على الصعيد العاملي
يف املائة من سكان العامل ينتمون إىل   36كان ما يقرب من    ،2020التوقعات ابستمرار التحسينات. يف عام  
من النقاط العمرية من   13يف املائة  13بزايدة    ، ألف دوالر  40و  4000الطبقة الوسطى بدخل سنوي يرتاوح بني  

لدخل.. حدث أكب منو يف عدد السكان من الطبقة بناًء على قاعدة بياانت البنك الدويل ملسوح ا  ،2000عام  
)أحدث بياانت املسح املتاحة( حسب النسبة املئوية للسكان يف روسيا   2018-2000املتوسطة خالل الفرتة  

 .برتتيب تنازيل  ،وتركيا واتيالند والبازيل وإيران والصني واملكسيك وفيتنام

وميكن أن تدرك جمموعات البلدان   ،الطبقة الوسطى بوترية مماثلةمن غري املرجح أن تنمو    ،خالل العقدين املقبلني
 .النامية ذات الدخل املتوسط أن تقدمها يتباطأ

البلدان  حيث   ، من غري املرجح أن يتكرر النمو املرتفع لدخل الفرد خالل العشرين سنة املاضية  ، يف العديد من 
العاملية  النماذج  املناطق. تشري  العمل يف معظم  العاملية وينتهي االزدهار السكاين يف سن  ينخفض منو اإلنتاجية 

ان العامل مستقرة إىل حد ستظل حصة الطبقة الوسطى من سك  ،لدخل األسرة إىل أنه يف ظل السيناريو األساسي
القادمة عاًما  العشرين  خالل  االجتماعية   ، كبري  الديناميكيات  على  ستتوقف  النتيجة  هذه  أن  من  الرغم  على 

 .والسياسية

يف وضع أفضل لتحقيق املزيد من الزايدات يف دخل الفرد مقارنة   ،وبدرجة أقل جنوب آسيا  ،يبدو أن شرق آسيا
ىل حد ما الدخل والتعليم وفجوة العمر املتوقع مع االقتصادات املتقدمة. تستفيد هذه مما يقلل إ   ،ابملناطق األخرى
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الفعالة التعليم  واحلكومة املختصة. ومن انحية   ، والشبكات االجتماعية املستقرة بشكل عام    ، املناطق من أنظمة 
معرضة بشكل كبري خلطر الوقوع   ،مبا يف ذلك العديد من بلدان أمريكا الالتينية  ،فإن بعض البلدان النامية  ، أخرى
مما يؤدي إىل ركود  ،الدخل املتوسط حيث يفوق تضخم األجور اليت يتم احلصول عليها من إنتاجية العمال يف فخ  

ية واعتماد التكنولوجيا وعدم النمو االقتصادي. تنبع املشاكل يف آفاق أمريكا الالتينية جزئًيا من ضعف البنية التحت
 كفاية أنظمة التعليم.
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تتقلص الطبقة الوسطى مع ارتفاع العديد من األشخاص إىل مستوايت أعلى من الدخل   ، يف االقتصادات املتقدمة
تعاين الطبقة الوسطى يف العديد من البلدان من   ،واخنفاض جزء أصغر إىل ما دون خط الفقر. عالوة على ذلك

ارتفاع تكاليف اإلسكان والرعاية الصحية والتعليم. ارتفعت نسبة السكان الذين يعيشون حتت خط توتر بسبب  
مبا يف ذلك يف فرنسا  ،2016و 2007 يْ دولة بني عام   32دولة من بني   19الفقر يف االقتصادات املتقدمة يف 

طى يف مجيع االقتصادات املتقدمة إىل مستوايت بينما ارتفعت غالبية الذين تركوا الطبقة الوس  ،وأملانيا وإيطاليا وإسبانيا
حيث يتوسع عدد العمال يف الوظائف منخفضة الدخل   ،دخل أعلى. وهذا يعكس االجتاه حنو استقطاب الدخل
 والعدد يف الوظائف يف الدخل املرتفع يف نفس الوقت. 
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ّعدمّاملساواةّاالقتصاديةّ

ية البشرية سوف تسهم أيضاً يف استمرار التفاوت يف الدخل داخل إن العوامل اليت تسهم يف إبطاء التقدم يف التنم
مبا   ، 2018و   1990  يْ البلد. شهد ما يقرب من نصف مجيع البلدان اتساع الفجوة بني األغنياء والفقراء بني عام  

ظلت البلدان الكبرية اليت   ،الصني واهلند وروسيا والوالايت املتحدة. يف الوقت نفسه  -يف ذلك أقوى دول العامل  
شهدت اخنفاًضا يف عدم املساواة خالل هذه العقود أعلى من املتوسط العاملي لعدم املساواة. عدد من األسباب 

مبا يف ذلك التطورات التكنولوجية اليت فضلت التعليم املتقدم واملهارات   ،سهم يف هذا التفاوت املتزايد اهليكلية جمتمعة تُ 
الوظائف منخفضة املهارات أمتتة  الوظائف والصناعات   ؛املتخصصة أثناء  االستعانة مبصادر خارجية للعديد من 

توزيع والسياسات والتحول األيديولوجي حنو احللول اليت حيركها السوق واالبتعاد عن إعادة ال  ؛ لالقتصادات النامية
 .احلكومية

بينما سيواجه   ، من احملتمل أن يستمر معظم العمال ذوي املهارات العالية يف االستفادة من تكنولوجيا مكان العمل
العمال ذوو املهارات املتوسطة الذين يقومون مبهام متكررة ميكن أمتتتها اخنفاًضا يف األجور وفقدان الوظائف. حىت 

والتعلم اآليل.  (AI) هن ذات األجور املرتفعة قد يرون أن أرابحهم تتحدى الذكاء االصطناعيبعض العاملني يف امل
ع   املنازل ابلفعل  ارتفعت ديون  الداخلية ْب لقد  الضغوط  السنوات األخرية بسبب هذه  املتقدمة يف  االقتصادات   

 .وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية واإلسكان والتعليم

ّّنّوقلألشخاصّاملنّتاهلجرة:ّا

ستستمر االجتاهات الدميوغرافية واحلوافز االقتصادية يف دفع اهلجرة على نطاق واسع خالل العقدين املقبلني. على 
كات فإن عوامل الدفع واجلذب لتحر    ، الرغم من قلة اليقني بشأن مستوى اهلجرة مع تقلب السياسات احلكومية

مما يغذي املناقشات يف بلدان املقصد حول اهلجرة ويؤدي   -العاملي  احلدود ستستمر على الصعيد  ْب األشخاص ع  
 .م االنقسامات االجتماعية يف بعض املناطقإىل تفاقُ 

ليس فقط ابألرقام املطلقة ولكن أيًضا كنسبة   ،ن املاضية زايدة كبرية يف اهلجرة عب احلدودو العشر   شهدت السنواتُ 
أي بزايدة   ،يعيشون يف بلد هاجروا إليه  2020ليون شخص يف عام  م  270مئوية من سكان العامل. كان أكثر من  

مما ميثل زايدة أبكثر من نصف يف املائة من سكان العامل. ترك معظم املهاجرين   ، 2000مليون عن عام    100قدرها  
الجتماعي لكن عشرات املاليني فروا من الصراع واجلرمية والقمع الديين وا  ،منازهلم حبثًا عن آفاق اقتصادية أفضل

 .والكوارث الطبيعية
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 - تعكس تدفقات اهلجرة بوضوح الفروق يف األجور بني البلدان    ،ابلنسبة للغالبية العظمى من العمال املهاجرين
التدفقات أتيت من االقتصادات األصغر واملتوسطة الدخل إىل االقتصادات األكب ذات الدخل املرتفع. جاء ما 

وهاجر أكثر من نصفهم إىل   ،من االقتصادات ذات الدخل املتوسط  2019املهاجرين يف عام    ي  يقرب من ثلث  
البلدان ذات الدخل املرتفع من أجل احلصول على أجور أعلى وإرسال التحويالت إىل الوطن. يبدأ أسرع منو للهجرة 

يت وصل فيها الناس إىل الشرحية الدنيا وهي النقطة ال  ، دوالر أمريكي للفرد من الناتج احمللي اإلمجايل  4000  حبوايل ْ 
مث يبدأ يف التباطؤ عندما يصل نصيب الفرد من الناتج احمللي   ، ل تكاليف السفرمن الدخل املتوسط وميكنهم حتم  

دوالر حيث يقرتب الناس من تعريف الدخل املرتفع الذي حدده البنك الدويل،   12000  -  10000اإلمجايل إىل  
 .الوطن أكثر جاذبيةجاعاًل فرص العمل يف  

املستقبل إىل  يف    ، ابلنظر  احلالية  الدفع  عوامل  إىل  ابلتأكيد  السريع سُيضاف  السكاين  النمو  فريقيا جنوب إفإن 
يف حني أن العديد من البلدان النامية األخرى تقرتب من هناية ذروة اهلجرة. بلغ عدد السكان   ،الصحراء الكبى

 2010دوالر ذروته يف عام   12000 - 10000دوالر إىل   4000من   يف انفذة اهلجرة ذات الدخل املتوسط
مبا يف ذلك أمريكا الالتينية وآسيا الوسطى وأجزاء من أورواب الشرقية. يقرتب شرق آسيا وجنوب   ، تقريًبا لعدة مناطق

للهجرة هذا أو جتاوزها الدافع  الدخل  النسبة  ، شرق آسيا وجنوب آسيا أيًضا من أقوى فرتة لعامل  املئوية   لكن 
الكبى إبفريقيا العشرين عاًما   للسكان يف جنوب الصحراء  الدخل هذه ستستمر يف االرتفاع خالل  فإن انفذة 

 .القادمة

 
ُ
ة هي عامل جذب متزايد يف البلدان األوروبية واآلسيوية. كان لدى الدول سن  احلاجة املتزايدة للعمال يف البلدان امل

وفًقا إلحصاءات   ،مليوانً   70بنحو    2019 احلدود يف هناية عام  ْب هاجرين ع  األوروبية أكب عدد إمجايل من امل
اليت كان عدد السكان يف سن العمل فيها يبلغ ذروته   ،. جاء ثلثهم من أورواب الشرقية2020األمم املتحدة لعام  

وروبية املسن ة والياابن يف الوقت الذي بدأت فيه االقتصادات األوروبية املتقدمة يف التقدم بسرعة. تعمل الدول األ
 .على توسيع سياساهتا اليت توفر أتشريات للعمال

قات اهلجرة. ُتظهر ن من الكوارث والنزاعات يف املسامهة يف تدف  و سيستمر الفار    ،خالل السنوات العشرين القادمة
مليون شخص  80والسياسية احمللية دفعت بياانت األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية أن االضطراابت املدنية 

 .ثلثهم إىل بلدان أخرى  وقد هاجر حوايل ْ  ،2019إىل مغادرة منازهلم اعتبارًا من هناية العام 
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ّتداعياتّأوسعّوخالفاّت

 ، ستؤدي اجتاهات التنمية الدميوغرافية والبشرية هذه إىل الضغط على احلكومات لزايدة االستثمار العام وإدارة اهلجرة
البلدان وت الصاعدة  ، ؤدي إىل عدم االستقرار يف بعض  النواحي يف آسيا  وتضيف إىل أجندة   ،وتسهم يف بعض 

 .مؤسسات التنمية الدولية املتوترة مسبقاً 

 كاساتّللنساءّواألطفالّواألقلياّتانت

ع النساء واألقليات وغريها ميثل الوابء احلايل مثااًل على هشاشة التقدم ضد الفقر يف بعض املناطق وإمكانية تراجُ 
البلدان املنخفضة  يف املركز االقتصادي والسياسي واالجتماعي. على الرغم من أن معدل الوفيات حىت اآلن يف 

الالتينية   ،الدخل املتقدمة  ،خارج أمريكا  إال أن اآلاثر االقتصادية كانت   ،كان أقل مما هو عليه يف االقتصادات 
لرعاية الصحية املرهقة والتأثري السليب على الدخل ملاليني األشخاص القريبني من شديدة. ابإلضافة إىل أنظمة ا 

تشمل االضطراابت األوسع نطاقًا االفتقار إىل التعليم أو حمدودية التعليم وحتويل املوارد الطبية من األولوايت   ،الفقر
 .مبا يف ذلك اللقاحات وصحة األم  ، األخرى

 عامغوطّمتزايدةّعلىّاالستثمارّالض

ضغوطًا متزايدة على احلكومات لتوفري   ،وخاصة الطبقات املتوسطة يف البلدان النامية  ، تفرض أعداد السكان املتزايدة
مثل اإلسكان امليسور التكلفة والتعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية. كما أن املناطق احلضرية اليت  ، السلع العامة

 ،اليت تتمتع إبمكانية الوصول إىل البنية التحتية مثل املوانئ أو املطارات الدوليةوخاصة تلك    ،تعاين من سوء اإلدارة
 .هي أيًضا مواطن مثالية لعصاابت اجلرمية املنظمة

 ينّمنّأجلّاالستقرارّالسياسّيسيفّذوّحدّ 

مما يقلل من املخاطر للنزاع املسلح الداخلي.   ،ا إىل أن يكونوا أقل عنًفا وتطرفًا أيديولوجًيامييل السكان األكب سن  
مما يشري إىل إمكانية حتقيق استقرار اجتماعي   ، 30سيكون متوسط العمر يف شرق آسيا وأمريكا الالتينية أكثر من  

تبقى األنظمة االستبداديةو   أكب. السكان أيًضا تفضيل قوي للدميقراطية. وحيث  فمن املرجح أن   ،لدى هؤالء 
ا املزعومة. ابإلضافة إىل ذلكيستمر عدم  امللونة  الثورات  السريع   ،الستقرار من  السكاين  النمو  البلدان ذات  يف 

فإن الفجوة املتزايدة بني توقعات األفواج احلضرية املتزايدة وقدرة حكوماهتم على توفري التعليم والرعاية   ،والشباب
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سيكون التجنيد يف   ،لسياسي. يف مثل هذه البلدان هلا القدرة على زايدة عدم االستقرار ا  ،الصحية وفرص العمل
 .احلركات املتطرفة الراديكالية خطرًا كبريًا أيًضا

 زايدةّاجلدلّحولّاهلجرّة

ميكن للمهاجرين مساعدة االقتصادات املتقدمة على التخفيف من سلبيات شيخوخة السكان من خالل حتسني 
االقتصادية اخلدمات  ،اإلنتاجية  ا  ، وتوفري  ذلكوتوسيع  ومع  الضريبية.  مثل   ،لقاعدة  التعويضية  الضغوط  فإن 

التفضيالت الثقافية القوية للحفاظ على اهلوية الوطنية والتجانس العرقي ميكن أن تستمر يف أتجيج رد الفعل املعادي 
 . للمهاجرين يف العديد من البلدان املتقدمة وعلى حنو متزايد يف بعض البلدان النامية واملتوسطة الدخل

 مثلّالصنّيّّّ،معّتراجعّالقوىّالعاملة

ون من اهلجرة إىل العمالة املاهرة. من املرجح أن خيتار الكثريون االبتكار التكنولوجي واألمتتة وحيد    ،نتيجة لذلك
ستستمر النقاشات واالنقسامات حول مقدار اهلجرة املسموح به وكيفية التحكم يف   ،داخل البلدان وفيما بينها

 .التدفقات

قد تفيد بعض التحوالت شرقًا صاعًدا. ستكتسب العديد من البلدان النامية يف آسيا مزااي حمتملة من االجتاهات 
من احملتمل أن  ،املعاكسة. ونتيجة لذلكغرافية  و الدميوغرافية أو تكون يف وضع جيد نسبًيا للتغلب على الرايح الدمي

البشرية يف آسيا أكثر من أي منطقة أخرى. ستستمر معظم  التنمية  الفرد من الدخل ومستوايت  يرتفع نصيب 
العمل سن  يف  السكان  من  عدد كبري  وجود  يف  اآلسيوية  ختر    ، البلدان  الثانويةومعدالت  املرحلة  من  عالية   ، ج 

ح أن يكون يف الصحة والبنية التحتية اليت تعزز مستوايت الرفاهية. من املرج    ،للكثريينابلنسبة    ،واستثمارات كبرية
فقد أوقف   -ل الصني مع األزمة الدميوغرافية اليت ستشهدها خالل العقدين املقبلني  املتغري األكب هو كيفية تعامُ 

لعاملة وسيؤدي إىل مضاعفة حجمها. االخنفاض العميق يف اخلصوبة من سياسة الطفل الواحد ابلفعل منو قوهتا ا
وهو األكب   ، مليوانً   350عاًما خالل العقدين املقبلني ما يقرب من    65بلغ عدد سكاهنا الذين تزيد أعمارهم عن  

حىت اآلن يف أي بلد حىت إذا كانت القوى العاملة الصينية قادرة على االقرتاب من مستوايت إنتاجية االقتصاد 
الدخل املتوسط حبلول عام   فإن الصني ال تزال يف خطر التعرض لفخ    ، التدريب واألمتتةاملتقدم من خالل حتسني

 .مما قد يتحدى االستقرار احمللي  ،2030
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 مؤسساتّالتنميةّالدوليةّاملرهقّة

تزايُ  بيئة تشغيل أكثر تعقيًدا مع  البشرية  التنمية  اليت تركز على  الدولية  الطلب على جهود ستواجه املؤسسات  د 
التنسيق اخلاصة هبا. إن أي زايدة يف األزمات اإلنسانية وأزمات الالجئني النامجة عن أسباب طبيعية ومن صنع 
الفقر واملرض. سيكون للفشل  املبذولة إلجراء حتسينات منهجية يف  الدولية عن اجلهود  املوارد  اإلنسان ستحول 

لألمم املتحدة أكب أتثري على اجملتمعات   2030امة لعام  احملتمل للعديد من البلدان يف حتقيق أهداف التنمية املستد 
م حنو املستوايت التالية من ذات الدخل املتوسط حيث يطالب السكان الذين خرجوا مؤخرًا من الفقر إبحراز تقد  

االحتياجات. مو املساعدة اإلمنائية التقليديون من مواكبة  التعليم والرعاية الطبية واجلودة البيئية. قد ال يتمكن مقد   
وميكن ألوجه النقص يف املساعدة اإلمنائية املتعددة األطراف أن تسهل اخلطط اليت تضعها الصني ودول أخرى 

 لالستفادة من متويل البنية التحتية احلضرية احليوية يف البلدان النامية. 

 

ّخالصاتّرئيسيّة

املناخ نتيجة ارتفاع درجات احلرارة وارتفاع مستوى سطح ستؤثر اآلاثر املادية لتغري    ،خالل العشرين عاًما القادمة
 .البحر والظواهر اجلوية املتطرفة على كل دولة

حيث تتقاطع مع التدهور البيئي لتكثيف    ،ستقع التكاليف والتحدايت بشكل غري متناسب على عاتق العامل النامي
 .املخاطر على الغذاء واملياه والصحة وأمن الطاقة

سيكون هناك تركيز متزايد على التخفيف من انبعااثت غازات االحتباس احلراري لتحقيق معدل الصفر ابستخدام  
ريس املتمثل يف احلد من االحرتار تقنيات الطاقة اجلديدة وتقنيات إزالة اثين أكسيد الكربون لتلبية هدف اتفاق اب 

رمبا يف غضون العشرين عاًما   - درجة مئوية    1.5مع اقرتاب العامل من جتاوز    ،درجة مئوية. ومع ذلك  1.5إىل  
الدعوات ألحباث اهلندسة اجليولوجية والنشر احملتمل لتبيد الكوكب  - القادمة   الرغم من احتمال   ،ستزداد  على 

 .حدوث عواقب وخيمة
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د اجلدل حول كيفية وسرعة وصول العامل إىل معدل الصفر حيث تواجه البلدان خيارات صعبة حول كيفية سيزدا
 ، تنفيذ ختفيضات جذرية لالنبعااثت وتدابري تكيفية. لن يتم توزيع األعباء أو املنافع ابلتساوي داخل البلدان أو بينها

 وتشجيع اخلالف السياسي.   ،وإرهاق االستعداد العسكري  ،رواملسامهة يف عدم االستقرا  ،مما يؤدي إىل زايدة املنافسة

ّاملناخ  اشتدادّهّوّّتغري 

د تركيزات غازات االحتباس احلراري اليت يسببها اإلنسان حنن نعيش يف عامل يتأثر ابلفعل بتغري املناخ الناجم عن تزايُ 
مما   ،ة منذ أواخر القرن التاسع عشردرجة مئوي  1.1يف الغالف اجلوي. وقد ارتفعت درجة حرارة العامل يف املتوسط  

واملزيد من العواصف الشديدة وموجات   ، وارتفاع مستوايت سطح البحر  ، القبب اجلليديةو   تسبب يف تناقص األهنار 
األكثر محضية   ،احلرارة املاضية   ،واحمليط  العشر  السنوات  املناخ. كانت  بتغري  املعنية  الدولية  احلكومية  للهيئة  وفًقا 

 وكل عقد منذ ذلك احلني كانت الستينيات أكثر سخونة من سابقتها.   ، األكثر سخونة على اإلطالق

بينما   ،رجة مئويةد  1.5من احملتمل أن يتجاوز االحرتار العاملي خالل العشرين عاًما القادمة    ،على املسار احلايل 
يتجه حنو درجتني مئويتني رمبا حبلول منتصف القرن. ستؤدي االنبعااثت الرتاكمية املوجودة ابلفعل يف الغالف اجلوي 

وفًقا لتقييم املناخ   ، إىل زايدة درجات احلرارة يف العقدين املقبلني حىت لو وصلت االنبعااثت إىل الصفر على الفور
أثريات املادية فمن املرجح أن تتكثف اآلاثر الفيزايئية للمناخ املتغري تدرجيًيا خالل العقدين الوطين األمريكي. أما الت

ف. لن إذا استمر ارتفاع درجة احلرارة بدون توق   ، املقبلني مقارنًة ابآلاثر الكارثية املصممة للنصف األخري من القرن 
حىت أن   -لكن التأثري سيتباين    ، املناخ والتدهور البيئينة ضد اآلاثر الفيزايئية لتغري  يكون أي بلد أو منطقة حمص  

ستعاين البلدان النامية أكثر  ، بعض املناطق ستشهد بعض الفوائد اهلامشية يف شكل مواسم منو أطول. بشكل عام  
شمايل ألهنا تفتقر إىل القدرة على التكيف مع تغري املناخ ويف املتوسط أكثر عرضة لتأثرياته مثل ذوابن القطب ال

وارتفاع مستوى سطح البحر. ترتفع درجات احلرارة مبعدل ثالثة أضعاف املتوسط العاملي يف القطب الشمايل نتيجة 
ذوابن اجلليد والغطاء الثلجي. وقد تسبب هذا يف فقدان الكتلة من الصفائح اجلليدية واألهنار اجلليدية وكذلك 

بوصات   9إىل    8ارتفع مستوى سطح البحر مبعدل    ،العاملي اخنفاض يف حجم اجلليد البحري ومسكه. على الصعيد  
مما   ، بوصة أخرى  14إىل    3ترتاوح تقديرات االرتفاع يف العشرين سنة القادمة من    ؛ منذ أواخر القرن التاسع عشر

من املرجح أن يتسبب ذوابن اجلليد الدائم   ، قد خيلق مشاكل إضافية للمدن الساحلية املنخفضة واجلزر. على األرض
 مبا يف ذلك أنظمة النقل وخطوط األانبيب وحمطات الطاقة.   ،يف زايدة األضرار اليت تلحق ابلبنية التحتية
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ّحاالتّعدمّاليقنيّاملناخّي

إال أن زايدة مجع البياانت   ، د للغاية ومرتابط حساس للتغريات الصغريةعلى الرغم من أن مناخ األرض هو نظام معق  
وقوة احلوسبة والنمذجة املتطورة تعين أن فهمنا لتغري املناخ أصبح قواًي بشكل متزايد. حتاول العديد من جماالت 

 :البحث تقليل عدم اليقني

 اإلسناد

املعروف   ،ناشئيعمل العلماء على حتسني قدرهتم على عزو أحداث معينة بعد وقوعها إىل تغري املناخ. هذا اجملال ال
ميكن أن يغري كيف ينظر اجلمهور إىل التهديد املتزايد ويوفر أساًسا للبلدان   ، إبسناد الظواهر املناخية ابلغة الشد ة

 .النامية أو اجملتمعات املتأثرة للمطالبة ابلتعويضات من البلدان ذات االنبعااثت العالية أو حكوماهتا

 عّلفحلقاتّردودّال

ع مىت وإىل أي مدى ستؤدي حلقات ردود الفعل اإلجيابية إىل زايدة درجات ًيا وقًتا صعًبا يف توق  يواجه العلماء حال
سيكشف فقدان اجلليد البحري العاكس عن املزيد من سطح   ،احلرارة وخماطر االحرتار اجلامح. على سبيل املثال

املزيد من اجلليد البحري. حلقة أخرى   مما يؤدي بدوره إىل ذوابن   ،وهو مظلم وميتص احلرارة بشكل أسرع  ،احمليط
وهو غاز دفيئة قوي ينطلق من األراضي الرطبة والرتبة الصقيعية وهيدرات احمليط استجابة   ،مثرية للقلق هي امليثان

 الرتفاع درجات احلرارة.

 املزيدّمنّموجاتّاحلرارةّالشديدة

القطب الشمايل  الشمالية   ،خارج  املتوقع أن حيدث أسرع ارتفاع يف درجات احلرارة يف وسط وشرق أمريكا  من 
وأورواب الوسطى ومنطقة البحر األبيض املتوسط )مبا يف ذلك جنوب أورواب ومشال إفريقيا والشرق األدىن( وغرب 

حر شديدة على نطاق ووسط آسيا وجنوب إفريقيا. من املتوقع أن تشهد املناطق االستوائية بشكل خاص موجات  
 .واسع 

 أمناطّالطقسّوأحوالّالطقسّابلغةّالشدّة

من املرجح أن يؤدي ارتفاع درجات احلرارة إىل خلق ظروف جوية ملزيد من الكوارث الطبيعية الشديدة ويف بعض 
واندفاعات   ، والفيضاانت الساحلية  ، مبا يف ذلك عواصف أقوى من األعاصري  ،زايدة تواتر الكوارث الطبيعية  ، احلاالت

من املتوقع أن تصبح املناطق اجلافة   ،على سبيل املثال  - واجلفاف. تتغري أمناط الطقس التقليدية أيًضا    ،العواصف
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وسيكون هطول األمطار أقل تواتراً ولكنه أكثر كثافة يف بعض   ،وستصبح املناطق الرطبة أكثر رطوبة  ، أكثر جفافًا
 .املناطق

 ىلّالتدهورّالبيئّيإضافةّإ

وسوء إدارة األراضي واملوارد مع أتثريات   ، والتوسع احلضري السريع   ، سيتقاطع النمو السكاين  ، خالل العقدين املقبلني
سيتعرض عدد أكب  ،ال سيما يف العامل النامي. مع منو املدن الساحلية  ،  املناخ وتفاقمها يف العديد من البلدان تغري  

ل السواحل م آتكُ بل جمموعة من العواصف وارتفاع مستوى سطح البحر مما يؤدي إىل تفاقُ ق   من الناس للتهديد من
 .احلايل

 تدهورّاألرّض

ويسامهان يف آاثر تغري املناخ  ، يؤدي التوسع يف ممارسات الزراعة واحلراجة وإدارهتا غري املستدامة إىل تدهور األرض
أن إزالة الغاابت وتدهور األراضي يف العامل يسامهان يف   2019ويزيدان من حدهتا. وجدت دراسة أُجريت يف عام  

يف املائة من مجيع انبعااثت غازات االحتباس احلراري اليت يسببها اإلنسان عن طريق إطالق الكربون   10حوايل  
 .املخزن يف األشجار والرتبة

 إساءةّاستخدامّاملياّه

سيظل ضعف إدارة املياه داخل الدول وفيما بينها هو احملرك الرئيسي لإلجهاد املائي خالل العقدين املقبلني. مع 
سيؤدي النمو السكاين والتنمية االقتصادية واستمرار الري واملمارسات   ،اخنفاض هطول األمطار أو زايدة عدم انتظامه
تقوم دول املنبع ببناء السدود وتغيري مصادر   ، ديد من أحواض األهنارالزراعية غري الفعالة إىل زايدة الطلب. يف الع

مما   ،مثل سد النهضة اإلثيويب الكبري   ،املياه مع القليل من التشاور أو عدم التشاور مع جرياهنا يف اجتاه جمرى النهر
 يزيد من خماطر الصراع. 

 التلوّث

البلدان ذات الدخل املرتفع منذ أن بلغ ذروته يف القرن على الرغم من اخنفاض تلوث اهلواء واملاء يف العديد من  
على سبيل   ؛ إال أهنا استمرت يف النمو على مستوى العامل مع زايدة عدد البلدان ذات الدخل املتوسط  ،العشرين

وامل يف املائة من مياه الصرف الصناعي والبلدي دون معاجلة يف اجملاري املائية. على غرار الع  80يتم تصريف    ،املثال
يؤثر تلوث اهلواء وتغري املناخ على بعضهما البعض من خالل التفاعالت املعقدة يف الغالف اجلوي.   ،البيئية األخرى
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وسيؤدي تغري املناخ إىل مزيد من أحداث الركود ـ قباب اثبتة من اهلواء الساخن ميكن أن تسبب احتباس ملواثت 
 سيؤدي إىل تدهور نوعية اهلواء عن طريق زايدة تواتر احلرائق البية. اهلواء واستمرارها يف الغالف اجلوي السفلي ـ و 

 تقويضّاألمنّالبشرّي

 ، إىل جمموعة من حتدايت األمن البشري  ،مقرتنة ابلتدهور البيئي  ،من احملتمل أن تؤدي التأثريات املادية لعامل أكثر دفًئا
 دى القريب. يف املقام األول ولكن ليس حصراًي يف البلدان النامية على امل 

يف املائة من املدن على مستوى العامل ضغوطًا بيئية حادة من اجلفاف   36تواجه    ،2018وفًقا لدراسة أجريت عام  
 املناخ إىل هذه الضغوط. هذه التحدايت سوف تعقد بعضها البعض يف سيضاف تغري  و   ،والفيضاانت واألعاصري

قد تكافح اجملتمعات للتعايف من   ،البيئية ابلغة الشدة أكثر حدة وتكرارًاالسنوات القادمة. عندما تصبح األحداث  
تفاقم انعدام األمن الغذائي واملائي. من املرجح أن يؤدي تغري أمناط  حدث واحد قبل أن يضرب احلدث التايل. 

ملاحلة إىل الرتبة وأنظمة وتداخل املياه ا ،وزايدة الظواهر اجلوية ابلغة الشدة  ،وارتفاع درجات احلرارة ،هطول األمطار
إىل تفاقم انعدام األمن الغذائي واملائي يف بعض البلدان   ،املياه من ارتفاع منسوب مياه البحار وهيجان العواصف

مثل  ، خالل العقدين املقبلني. ستكون املناطق اليت ال تزال تعتمد على الزراعة البعلية معرضة للخطر بشكل خاص
مريكا الوسطى وبعض مناطق األرجنتني والبازيل وأجزاء من منطقة األنديز وجنوب آسيا وأ  فريقياجنوب الصحراء إب

قد تستفيد بعض مناطق خطوط العرض األعلى مثل كندا ومشال أورواب وروسيا   ،وأسرتاليا. على النقيض من ذلك
 من االحرتار العاملي من خالل مواسم النمو املطولة. 

يد من الصيد اجلائر الشديد الذي سيؤدي إىل زايدة الضغط بسبب تغري املناخ تتعرض مصايد األمساك أيًضا للتهد 
يتعني على الصيادين أن يذهبوا إىل أبعد من و   وحتمض احمليطات  ، واالحرتار السريع   ،من خالل نضوب األكسجني 

فإن   ،فة إىل ذلكورمبا يغامرون يف املياه اإلقليمية للبلدان األخرى. إضا  ، ذلك لصيد عدد أقل وأصغر من األمساك
 50إىل    30فقد اخنفضت ابلفعل بنسبة    -ارتفاع درجات حرارة احمليطات يهدد بقتل املزيد من الشعاب املرجانية  

مما يهدد   - يف املائة    90إىل    70ميكن أن تنخفض بنسبة    ، درجة مئوية  1.5وعند ارتفاع درجة حرارة    ، يف املائة
 صناعات الصيد والسياحة بشكل أكب. 
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 اتّلصحةّاإلنسانهتديد

 ، إىل جانب التغريات يف نواقل األمراض ومسببات األمراض اليت تنقلها املياه  ،إن اخنفاض جودة املاء واهلواء والغذاء
وعادة   -كلها هتدد حياة اإلنسان. ختتلف معدالت الوفيات النامجة عن التلوث بشكل كبري يف مجيع أحناء العامل  

غالًبا ما تقتل األحوال   ، توسطة الدخل يف شرق وجنوب آسيا. ابإلضافة إىل ذلكما تكون األعلى يف البلدان امل 
اجلوية الشديدة التأثري والكوارث الناس وتعطل البنية التحتية الصحية وحتول دون الوصول إىل الرعاية. من املتوقع أن 

مراض اليت تصيب البشر واحليواانت  يؤدي تغري املناخ إىل تغيري النطاق اجلغرايف ويف بعض احلاالت تواتر تفشي األ
 ، واحملمولة ابملاء )الكولريا(  ،ومحى الضنك(  ، واملالراي  ،مبا يف ذلك تلك اليت تنقلها النواقل )غرب النيل  ،والنبااتت

 واليت تنقلها األغذية )الساملونيال(.   ،فريوس هانتا(  ،نفلونزاواحملمولة ابهلواء )اإل

 فقدانّالتنوعّالبيولوجي

ذ يف االخنفاض بشكل أسرع من أي آخ    -املعروفة ابسم التنوع البيولوجي    -إن التباين بني مجيع الكائنات احلية  
ي ارتفاع درجات مما يهدد األمن الغذائي والصحي ويقوض املرونة العاملية. من املرجح أن يؤد  ،وقت يف اتريخ البشرية

احلرارة إىل انقراض النبااتت واحليواانت اليت مل تعد قادرة على البقاء على قيد احلياة يف موائلها التقليدية أو االنتقال 
 بسرعة إىل مواقع جديدة وكذلك تشجيع انتشار األنواع الغازية اليت ختنق الكائنات احلية.

 زايدةّاهلجرّة

واليت حتدث عادة داخل الدول حيث ينتقل  ،تأثري من خماطر اهلجرة النامجة عن البيئةتزيد الظواهر اجلوية شديدة ال
م  املناخ إىل تفاقُ وغالًبا ما يكون ذلك مؤقًتا. من احملتمل أن يؤدي تغري    ، السكان املتضررون إىل اجملتمعات اجملاورة

على   ،طق غري صاحلة للسكن بشكل دائمألن ارتفاع مستوى سطح البحر أو احلرارة الشديدة جتعل بعض املنا  ؛ هذا
 مما قد يتسبب يف اهلجرة الدائمة واالنتقال إىل دول أخرى.   ،بشكل رئيسي  2040الرغم من أنه بعد عام  

 التخفيفّيكتسبّزمخاّ 

خالل العقد القادم   ستتكثف اجلهود املبذولة لتحديد مسار حنو معدل الصفر الصايف النبعااثت غازات الدفيئة
هدفًا عاملًيا   2015حددت اتفاقية ابريس لعام    ؟حول كيف ومىت سيتم حتقيق هذا اهلدف  اا متزايدً شً وستثري نقا

ع وأسفر عن تطو    ،درجة مئوية  1.5ويفضل أن يكون    ،درجة مئوية  2من االحرتار إىل أقل من    يتمثل يف احلد  
الرغم من أن انبعااثت البلدان املتقدمة استمرت يف البلدان ألهداف متواضعة لتقليل أو حتديد ذروة انبعااثهتا. على  
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-COVID"جائحة  تكما تسبب  ،االخنفاض إىل حد كبري بسبب زايدة كفاءة الطاقة واستخدام الغاز الطبيعي
استمرت االنبعااثت اإلمجالية يف الزايدة. وقد أدى هذا االجتاه إىل   -يف اخنفاض قصري يف االنبعااثت العاملية  "19

مثل تشيلي واالحتاد   -متزايد من البلدان بتقدمي تعهدات أكثر طموًحا لتصبح عدمية االنبعااثت الكربونية    قيام عدد
 . 2060والصني حبلول عام    2050األورويب والياابن ونيوزيلندا وكوراي اجلنوبية حبلول عام  

لئك الذين يدافعون عن الوصول إىل من املرجح أن تصبح االنقسامات أكثر وضوًحا بني أو   ،جة املناخذ  ن من ْ مع حتس  
صايف انبعااثت صفرية على مدى عقود من خالل االنتقال إىل التقنيات اجلديدة وأولئك الذين جيادلون أبن صايف 
الصفر جيب أن يتحقق بسرعة أكب ملنع أسوأ النتائج. تعتب تعهدات الدولة عاماًل يف التقدم يف التقنيات للتخفيف 

 املناخ من خالل هنج أكثر تدرجاً. تعزيز النمو االقتصادي وتفرتض أنه ميكن جتنب أسوأ آاثر تغري  من االنبعااثت مع  
األكثر  السلوكية  التغيريات  تغلق وأن  الكارثية  اآلاثر  اختاذ إجراءات أسرع أبن انفذة جتنب  املدافعون عن  جيادل 

درجة مئوية تغيريات غري مسبوقة  1.5العاملية إىل  دراماتيكية وفورية مطلوبة. سيتطلب احلد من زايدة درجة احلرارة 
يف استهالك الطاقة وإنتاجها للسماح للبلدان النامية بتنمية اقتصاداهتا مع عدم موازنة ختفيضات الكربون من البلدان 

 املتقدمة. 

 انتقالّالطاقّةّّجارّ 

التخفيف من تغري   العاملي والقدرة على  للنقاش  الوقود   يتمثل أحد اجلوانب احلامسة  املناخ يف سرعة االنتقال من 
األحفوري إىل الطاقة املتجددة. على الرغم من أن الوقود األحفوري سيستمر يف توفري غالبية احتياجات الطاقة 

فمن املؤكد تقريًبا أن تنمو طاقة الرايح والطاقة الشمسية بشكل أسرع من أي مصدر   ، خالل العشرين عاًما القادمة
خاصة يف حال ظهور   ،وقد ينمو إنتاج الطاقة النووية   ، التقدم التكنولوجي واخنفاض التكاليفآخر للطاقة بسبب  

تصميمات جديدة أكثر أمااًن. ومن احملتمل أن تؤدي زايدة كفاءة الطاقة إىل تقليل معدل منو الطلب على الطاقة 
ابإلضافة   -وجية احلالية واملستقبلية  وكثافة الكربون لكل وحدة طاقة مستخدمة. ستؤثر جمموعة من التطورات التكنول

على استخدام الطاقة يف املباين   -إىل اخليارات التنظيمية واالستثمارية من قبل احلكومات والشركات واملستهلكني  
واليت متثل مًعا غالبية االنبعااثت العاملية. ميكن أن تساهم العديد من هذه التقنيات أيًضا يف زايدة   ،والنقل والطاقة

 نة الطاقة واالكتفاء الذايت للدول. مرو 
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ّتقنياتّالطاقةّالرئيسيةّالناشئّة

من تكلفة حمطات   تكلفة بناء وتشغيل حمطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرايح أرخص بشكل عام  
مثل خالاي   ،الطاقة اليت تعمل ابلوقود األحفوري املكافئ. حىت أن التقنيات املتجددة األكثر كفاءة واألقل تكلفة

تتيح   ، تستعد لتحويل وتعطيل صناعات الطاقة يف العقدين املقبلني. عالوة على ذلك  ،البريوفسكايت الشمسية
متزايد مشاريع طاقة الرايح البحرية الضخمة ومنخفضة التكلفة يف مجيع  تكنولوجيا توربينات الرايح املتصلة بشكل

 .أحناء العامل. الصني هي أكب منتج ومصدر يف العامل لأللواح الشمسية وتوربينات الرايح
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ستكون هناك حاجة إىل ختزين طاقة متقدم لتمكني املزيد من مصادر الطاقة املتجددة يف أنظمة الشبكة ودعم النشر 
سع للمركبات الكهرابئية. شهدت بطارايت الليثيوم اخنفاًضا كبريًا يف التكلفة وحتسينات يف األداء يف السنوات الوا

 ، كما تتزايد االستثمارات يف بدائل حيتمل أن تكون أكثر أمااًن وأرخص وأقوى وأطول مدة. يف املستقبل  ،األخرية
ات كهرابئية ال مركزية ومستقلة تدمج البطارايت ومصادر من احملتمل أن يسمح ختزين الطاقة املتقدم بتطوير شبك

 .الطاقة املتجددة واملركبات الكهرابئية واليت قد ال حتتاج إىل دعم من الوقود األحفوري

لديه القدرة على لعب دور   -املنتج من خالل التحليل الكهرابئي بدون منتجات اثنوية    - اهليدروجني األخضر  
شمسية وطاقة الرايح الزائدة واملساعدة يف إزالة الكربون عن التدفئة والصناعة والنقل الثقيل. أكب يف ختزين الطاقة ال

البلدان ذات مصادر الطاقة املتجددة   ،ال تزال الصناعة يف مهدها ولكن من املتوقع أن تنخفض التكاليف ألن 
 .مثل تشيلي  ،الرخيصة هتتم هبا بشكل خاص 

حوايل ثلث حجم املفاعالت النووية   ، (SMRsبتطوير مفاعالت نووية صغرية احلجم )تقوم العديد من الشركات  
أصغر وأكثر   SMRsألن    ؛مما قد يؤدي إىل قبول أوسع من البلدان اليت تعارض تقليداًي املشاريع النووية  ،التقليدية

مما قد يساعد البلدان   ، يف إفريقياكما هو احلال    ،إبمكانية توفري توليد الطاقة للمناطق النائية  SMRsأمااًن. تتمتع  
عند   -   SMRsميكن أن تساعد    ، النامية على تزويد سكاهنا ابلكهرابء دون زايدة االنبعااثت. ابإلضافة إىل ذلك

 يف حل مشكلة التقطع.  -دجمها مع الطاقة الشمسية وطاقة الرايح 

 اجلهودّاملتزايدةّإلزالةّاثينّأكسيدّالكربوّن

بذولة إلزالة اثين أكسيد الكربون من الغالف اجلوي أمرًا ابلغ األمهية أيًضا. تقدر اهليئة سيكون جناح اجلهود امل
احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ أن ختفيف االنبعااثت وحده لن يكون ابلتأكيد كافًيا للحد من ارتفاع درجة 

ل اثين أكسيد الكربون من الغالف اجلوي الستخدامه مما يزيد من أمهية التقنيات اليت تزي  ،درجة مئوية  1.5احلرارة إىل  
درجة مئوية توسًعا كبريًا يف   1.5أو ختزينه حتت األرض. تتضمن معظم املسارات النموذجية للحد من االحرتار إىل  

الكربون )  الكربون CDRإزالة اثين أكسيد  التشجري والطاقة احليوية مع احتجاز  ( بشكل أساسي من خالل 
(. تشمل التقنيات األخرى قيد البحث عزل الرتبة وختصيب احمليطات والتقاط اهلواء املباشر. BECCSوختزينه )

العهد -   BECCSمن شبه املؤكد أن األحباث والدفع لنشر   تقنية حديثة  ألهنا واحدة من   ؛ستزداد  - ال تزال 
لتنمية الكتلة احليوية اليت يتم حتويلها ألهنا تستخدم اثين أكسيد الكربون    ؛تقنيات االنبعااثت السلبية القليلة املوجودة

األرض  الكربون حتت  أثناء ختزين اثين أكسيد  قابلة لالستخدام  الوقت احلايل  .إىل طاقة   25هناك حوايل    ،يف 
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وستواجه اجلهود    ،قابلة للتشغيل التجاري تعوض كمية ضئيلة من االنبعااثت السنوية  CDRمشروًعا من مشاريع  
السوق. قد  قيوًدا سياسية وتكنولوجية واقتصادية يف غياب حوافز  املبذولة لتوسيع نطاق جملس اإلمناء واإلعمار 

وكذلك توسيع   ،يف حماولة لتسريع إزالة الكربون   ،أو ائتمااًن إلزالة الكربون   ،تفرض املزيد من البلدان ضريبة الكربون 
 تجددة. نطاق اعتماد تقنيات الطاقة امل 

 اإلجراءاتّالتكميليةّبشأنّاالنبعااثّت

من املرجح أن ينضم العديد من الفاعلني إىل اجلهود الدولية واحلكومية ملواجهة التحدايت املناخية والبيئية. لقد زاد   
 خالية من الكربون.  توتعهد عدد متزايد من الشركات ابلتحول إىل شركا  ،العمل على املستوى احمللي ابلفعل

 املناخ يهدد عائداهتم طويلة األجل ويتطلبون اإلفصاح عن انبعااثت بعض كبار مديري األصول إىل أن تغري    خلص   
 ، 2018الكربون من الشركات يف حمافظهم أو يرفضون االستثمار يف بعض مشاريع الوقود األحفوري. يف عام  

كما فعلت ذلك   ،العمل املناخيدولة شكالً من أشكال    128مدينة وبلدية يف    10000اختذت ما يقرب من  
وهو أكب من الناتج احمللي   ،تريليون دوالر يف اإليرادات  36.5ومتثل    ، دولة  120شركة مقرها الرئيسي يف    6225

جزئًيا   ، إطارًا تشغيلًيا مفضالً   واخلاص    اإلمجايل للوالايت املتحدة والصني. أصبحت الشراكات بني القطاعني العام  
 د غري احلكومية تكون أكثر فعالية عندما ترتبط إبجراءات الدولة. أبن اجلهو   ااعرتافً 

 تزايدّاملرونةّوالتكيّف

الصفرية االنبعااثت  إىل صايف  للوصول  املبذولة  اجلهود  إىل  احمللية   ، ابإلضافة  واجملتمعات  البلدان  العديد من  فإن 
دابري غري مكلفة وبسيطة مثل استعادة غاابت ستوسع االستثمار يف البنية التحتية التكيفية وتدابري املرونة. بعض الت

د مثل بناء اجلدران البحرية الضخمة والتخطيط إلعادة والبعض اآلخر معق    ؛ املنغروف أو زايدة ختزين مياه األمطار
أن خاصة    -متويل اجملتمعات الضعيفة  توطني أعداد كبرية من السكان. يتمثل التحدي الرئيسي هلذه اجلهود يف  

 احلكومات تواجه حتدايت مالية وسياسية صعبة وعليها أن ختتار اجملتمعات اليت ستدعمها. 

على ابتكار مناهج أتمينية جديدة هتدف إىل بناء املرونة يف مواجهة   واخلاص    تعمل الشراكات بني القطاعني العام  
الوسطى قبالة املكسيك أو أتمني الطقس   مثل أتمني األصول الطبيعية مثل الشعاب املرجانية يف أمريكا  ، خماطر املناخ

 - القائم على املؤشر للمزارعني احملليني يف كينيا. تعتمد هذه األساليب على البياانت اجلديدة وتقنيات التعلم اآليل 
 قد تصبح آليات املرونة أكثر تعقيًدا.  ،مما يشري إىل أنه مع تقدم هذه التقنيات خالل العشرين عاًما القادمة
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 اّخيصّاهلندسةّاجليولوجيّةمبّّدعواّت

من املرجح بشكل متزايد أن تقوم الدول واجلهات الفاعلة من   ،ز أهداف اتفاقية ابريسمع اقرتاب االحرتار من جتاوُ 
ظم الطبيعية النطاق يف الن    الت متعمدة واسعةتدخ  -ا نشر تدابري هندسية جيولوجية  غري الدول ببحث واختبار ورمب

 ، (SRM املناخ. تركز األحباث احلالية إىل حد كبري على إدارة اإلشعاع الشمسي )هة تغري  مواجحملاولة    - لألرض 
وهي حماولة لتبيد الكوكب من خالل عكس طاقة الشمس إىل الفضاء مرة أخرى. اجتذب حقن اهلباء اجلوي 

الذي يرش اجلزيئات يف السرتاتوسفري إلحداث التعتيم    SRMوهو شكل من أشكال    ، (SAIالسرتاتوسفري )
املؤيدون أبن حتويل الطاقة املطلوب    املناخ. جيادلالتمويل من قبل أولئك الذين خيشون أسوأ ما يف تغري    ،العاملي

تقنًيا وأقل   دٍ ألنه جمُْ   ؛ميكنه توفري وقت الكوكب  ( SAIسيحدث ببطء شديد وأن حقن اهلباء اجلوي السرتاتوسفري ) 
 تكلفة من التخفيف. 

شركات البحث احلايل هو ابلكامل تقريًبا يف مناذج الكمبيوتر مع األوساط األكادميية واملنظمات غري احلكومية وال
ستكون هناك دعوات متزايدة للبلدان لبدء املشاركة يف احلوار ورمبا الضلوع   ،اخلاصة اليت تلعب دورًا رائًدا. ومع ذلك

وضمان الشفافية يف االختبارات   ،بدور قيادي لتطوير االتفاقيات الدولية اليت ميكن أن تساعد يف وضع معايري البحث
التقنيات ومراقبة التأثريات. اآلاثر    SRMوكيف ومىت يتم نشر    ،ما إذا كان وحتديد اإلطار القانوين حول    ،احلية

الكارثية غري املقصودة ليست مفهومة جيًدا انعكاس   ،اجلانبية احملتملة  العلماء من أن يؤدي أتثري  وخيشى بعض 
مع   ، األمطار  الضوء على درجات احلرارة إىل إحداث تغيريات غري متوقعة ومدمرة يف أنظمة الطقس وأمناط هطول 

احلفاظ على درجات احلرارة منخفضة. ستزيد الدول واجلهات الفاعلة غري احلكومية اليت تنشرها مبفردها من خماطر 
واالنعكاسات اهلندسة   ، الصراع  عن  انمجة  أهنا  يعتقدون  يف كارثة  عليهم  ابللوم  اآلخرون  يلقي  عندما  خاصة 

 اجليولوجية. 

 تداعياتّأوسعّوخالفاّت

من املرجح أن تتعرض الدول واجملتمعات للتوتر بسبب اخليارات    ، اآلاثر املادية املباشرة لتغري املناخابإلضافة إىل
واملقايضات الصعبة نظرًا لصعوبة وتكاليف التخفيضات الصارمة لالنبعااثت والتدابري التكيفية. لن يتم توزيع عبء 

بينها أو  الدول  املرد  ،هذه اخلطوات ابلتساوي داخل  يتعارض مع كما أن  التخفيف  ود طويل األجل لسياسات 
السياسية الثانية   ،احلوافز  الدرجة  املثرية للجدل. ستؤثر اآلاثر من  مما جيعل من الصعب احلفاظ على االلتزامات 

 والثالثة لتغري املناخ على األمن البشري والوطين بعدة طرق. 
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 تعزيزّاالنقساماتّاجملتمعيةّواحلركاتّالسياسيّة

معظمهم من   - املناخ يف مجيع أحناء العامل حيث خرج مئات اآلالف من املتظاهرين  تزايدت املخاوف بشأن تغري  
يف الشوارع للمطالبة بتغيري أسرع. تساهم استجاابت السياسات للتخفيف من تغري املناخ أو التكيف   - الشباب  

السياسية   التقلبات  يف  أيًضا  مرت  -معه  تكون  عندما  سيما  أوسع  ال  وسياسية  اجتماعية  مبصاحل  مثل   -بطة 
استفادت األحزاب القومية والشعبوية   ، . يف أورواب2018االحتجاجات الفرنسية ضد ارتفاع أسعار الوقود يف عام  

وقد صاغوا معارضتهم   ، من املخاوف الشعبية بشأن الصعوابت االقتصادية املرتبطة بسياسات التخفيف من املناخ
 العدالة االجتماعية لسكان الطبقة العاملة.من حيث املساواة و 

 جراءّعاملّيإزايدةّالضغطّمنّأجلّاختاذّّ

سيكون هناك املزيد من اجلدل والتوتر بني الدول حول الشفافية والتخفيضات   ،مع استمرار ارتفاع درجات احلرارة
واملسؤولية. إن البلدان النامية اليت ترغب يف إاتحة اجملال لتنمية اقتصاداهتا وزايدة االنبعااثت ستطلب بقوة أكب من 

منوذج منخفض انبعاث الكربون.   الدول املتقدمة أن تزودها بتقنيات طاقة متقدمة لتنتقل أنظمة الطاقة لديها إىل
ستطلب البلدان النامية بشكل متزايد أن تفي البلدان املتقدمة ابلتزاماهتا لتوفري التمويل ملساعدة   ،ابإلضافة إىل ذلك

الفئات الضعيفة من السكان على التكيف. وستكون هناك مطالب أكب على آليات التمويل الدولية مثل الصندوق 
 مليارات دوالر.   4ف بقيمة ي وافق على مشروعات تكي  الذ   ،للمناخ  األخضر 

 زايدةّاملنافسّة

وسيعكس هذه البيئة. من املرجح أن   ، املناخ والتدهور البيئي يف بيئة جيوسياسية أكثر إاثرة للجدلسيسهم تغري  
تتنافس البلدان واجلهات الفاعلة األخرى على الغذاء واملعادن واملياه ومصادر الطاقة اليت يسهل الوصول إليها أو 

ندرة. إن احنسار اجلليد البحري يف القطب الشمايل يفتح طرقًا حبرية جديدة وفرًصا للوصول إىل   تزيد قيمتها أو تقل  
الثروات السمكية. تقوم و   مبا يف ذلك رواسب الغاز الطبيعي والنفط واملعادن األرضية النادرة  ،لقيمة هناكاملوارد ا

روسيا ببناء املزيد من كاسحات اجلليد للقيام بدورايت على ساحلها الشمايل واستعراض قوهتا كقائدة يف القطب 
ستفادة من طرق وموارد التجارة األقصر. ابإلضافة وحىت الدول غري الساحلية مثل الصني واهلند تسعى لال  ، الشمايل

عاء أبهنا رائدة يف دبلوماسية املناخ على الرغم من حتاول الصني تعزيز صورهتا الدولية من خالل االد    ، إىل ذلك
 وهي األعلى ابلفعل يف العامل.   -انبعااثهتا املتزايدة 
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 املسامهةّيفّعدمّاالستقرارّوخماطرّالصراّع

تغري  اندرًا ما يك الوحيد أو حىت األساسي لعدم االستقرار والصراع. ومع ذلكون  احملرك  املناخ هو  فإن بعض   ،  
 السياقات االجتماعية والسياسية واالقتصادية هي أكثر عرضة لشرر املناخ الذي يشعل الصراع.

 البلدانّذاتّاالهتمامّاخلاصّهيّتلكّذاتّاالستقطابّالعرقيّأوّالديين

ال  العيش  الزراعةمع سبل  الطبيعية أو  املوارد  النزاعات الضعيفة أو غري و   ؛ يت تعتمد بشكل كبري على  آليات حل 
قد تؤدي زايدة اجلفاف  ،وهلا اتريخ من العنف كما أن القدرة على التكيف منخفضة. على سبيل املثال ؛املشروعة

ماعات املسلحة للمزارعني والرعاة الذين أو ظروف الطقس القاسية إىل تقليل تكلفة الفرصة البديلة لالنضمام إىل اجل
يف حني أن النخب الطائفية قد تعزز أهدافها السياسية املستقطبة من خالل استغالل املظامل احمللية اليت   ،يكافحون 

  املناخ. تفاقمت بسبب تغري  

 اجلاهزيةّالعسكريّةّّءعب

ف ستؤدي أتثريات املناخ إىل إجهاد االستعداد وتضاعُ   ، بينما ستستمر اجليوش يف التكيف والقتال يف العامل املتغري
الضغوط املالية على العديد من اجليوش. ستؤدي هبوب العواصف وارتفاع مستوى سطح البحر إىل إحداث تغيريات 

 ، تؤدي احلرارة الشديدة املمتدة إىل احلد من أايم التدريبوس  ،يف تصميم ومحاية القواعد البحرية ومدارج الطائرات
 وستجب العواصف والفيضاانت الكبى اجليوش على حتويل املزيد من املوارد لإلغاثة من الكوارث يف الداخل واخلارج. 

 زايدةّالضغطّعلىّاألنظمةّالدوليةّاجملهدّة

 ، ة بشكل متزايد مع حتدايت املناخ العاملي. على سبيل املثالإن القانون الدويل احلايل واهليئات التعاونية غري متوافق
  املناخ. ال أيخذ القانون الدويل لالجئني يف احلسبان األشخاص النازحني بسبب آاثر تغري  

مثل جملس القطب الشمايل أو  ،قد تكون العديد من املنظمات احلالية املصممة للمساعدة يف إدارة املوارد املشرتكة
نظرًا لطبيعتها التطوعية واالفتقار إىل آليات اإلنفاذ. كما أن اجلهود املبذولة   ، غارقة أو مهمشة  ،النيل  مبادرة حوض 

 ( الشمسي  اإلشعاع  إدارة  مثل  اخلطورة  عالية  لألنشطة  الدولية  اللوائح  أو  املعايري  متخلفة عن SRMلتطوير   )
 ختاذ إجراءات أحادية اجلانب قد تؤدي إىل رد فعل سليب.مما يزيد من احتمالية قيام الدول أو األفراد اب   ، التكنولوجيا
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ّجيولوجياّواقتصادّحتوالتّالطاقّة

اعتماًدا   ، االنتقال من الوقود األحفوري لديه القدرة على إعادة تشكيل اجلغرافيا السياسية واالقتصاد بشكل كبري
 900يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي وحوايل    8اليت متثل حالًيا    - على سرعته وهيكله. الدول البرتولية  

راج ستواجه خسائر كبرية يف اإليرادات يف سيناريو إزالة الكربون بقوة. أولئك الذين ميكنهم استخ  -مليون مواطن  
 .تنويع اقتصاداهتم سوف يتغلبون بشكل أفضل على املرحلة االنتقاليةأو   االنفط بشكل أكثر كفاءة ورخصً 

ألن أنظمة  ؛سيقلل التحول من قدرة البلدان على استخدام الطاقة كأداة لإلكراه أو فن احلكم ،ابإلضافة إىل ذلك
الطاقة   ألن النفط ومصادر  ؛ الطاقة ستصبح أكثر المركزية. ستكون البلدان قد قلصت نفوذها يف أسواق الطاقة

يف حني يتم تسخري األخري من خالل بناء   ، ج يتم تداولهاألول هو مورد مستخر    ؛املتجددة تعمل بشكل خمتلف 
سيكون من الصعب على أي دولة التأثري على إمدادات الطاقة لآلخرين. على  ،البنية التحتية احمللية. نتيجة لذلك

ة النظيفة ال تسمح لبكني بتهديد إمدادات الطاقة العاملية اهليمنة الصينية على سوق معدات الطاق  ،سبيل املثال
 .ابلطريقة اليت كانت تسيطر عليها منظمة البلدان املصدرة للنفط يف السابق على أسواق النفط

وخاصة الكوابلت والليثيوم   ،فإن التحول إىل الطاقة املتجددة سيزيد من املنافسة على بعض املعادن   ،ومع ذلك
ربة النادرة للمغناطيس يف احملركات واملولدات الكهرابئية. بينما يتسابق الفاعلون لتطوير تكنولوجيا للبطارايت واألت

مثل مجهورية الكونغو   ، سريكزون على البلدان اليت تزود هذه املعادن   ، جديدة للطاقة املتجددة خالل العقدين املقبلني
 . الدميقراطية وبوليفيا

 

ّخالصاتّرئيسيّة

مبا يف ذلك ارتفاع الدين   ،من املرجح أن تشكل العديد من االجتاهات االقتصادية العاملية  ،خالل العقدين املقبلني
وجتزئة  ، الوطين تعقيًدا  أكثر  اخلدمات  ، وبيئة جتارية  العاملية يف  التجارة  اجلديدة  ، وانتشار  التوظيف   ، واضطراابت 

 .ل وبني الدولوالصعود املستمر للشركات القوية الظروف يف داخ

 ،وقواعد جتارية متنوعة  ،ألهنا تتعامل مع أعباء ديون أكب  ؛قد جتد العديد من احلكومات أهنا قد قللت من املرونة
 . املناخوضغوط عامة للتعامل مع التحدايت اليت ترتاوح من التحوالت الدميوغرافية إىل تغري  
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وإن كان من احملتمل أن يكون ذلك بوترية أبطأ.   ،يبدو أن االقتصادات اآلسيوية مهيأة ملواصلة عقود من النمو
النمو يف دول منظمة التعاون االقتصادي زايدة معدالت    ؛سيكون منو اإلنتاجية متغريًا رئيسًيا على مستوى العامل

( من شأنه أن يساعد احلكومات على التعامل مع التحدايت االقتصادية والدميوغرافية وغريها OECDوالتنمية )
 الدخل املتوسط.   ب فخ  وزايدة معدل النمو يف آسيا ميكن أن يساعد البلدان على جتن   ؛من التحدايت
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ت االقتصادية خالل العقدين املقبلني أكثر من االجتاهات يف الدميوغرافيا واملناخ. من احملتمل أن ختتلف االجتاها 
 ، مبا يف ذلك التكنولوجيا  ، التنبؤ االقتصادي بطبيعته غري مؤكد ومرتبط بشكل كبري ابالجتاهات الرئيسية األخرى

طويلة املدى اليت ختلق فرًصا   نركز على العديد من املآسي االقتصادية   ،وكذلك السياسات احلكومية. يف هذا القسم
 .وحتدايت للدول واجلهات الفاعلة غري احلكومية

ّديونّوطنيةّعاليةّمستمرةّومتصاعدّة

ومن املرجح أن تستمر   2008-2007ن الوطين يف كل دولة تقريًبا منذ األزمة املالية العاملية  يْ ارتفعت مستوايت الد  
على األقل. وقد سامهت أعباء التبعية يف معظم االقتصادات الكبى   2040يف مواجهة ضغوط تصاعدية حىت عام  

ايت العاملية األخرى يف مستوايت والطلب املتزايد على احلكومات لتحفيز النمو االقتصادي وكذلك االستجابة للتحد 
 2008مما كانت عليه يف عام    2019ن الوطين إىل الناتج احمللي اإلمجايل أعلى يف عام  يْ الديون. كانت نسب الد  

وقفزت يف عام   ،مبا يف ذلك الوالايت املتحدة والياابن   ،يف املائة من االقتصادات املتقدمة  90يف ما يقرب من  
الناشئة يف عام  بسبب الوابء واس  2020  2019تجاابت احلكومات. كان متوسط نسب الديون يف األسواق 

 ، 2019مقارنة بتلك اليت كانت سائدة خالل موجة أزمة الديون يف منتصف الثمانينيات والتسعينيات. يف عام  
ل كبري ضة بشكالبلدان النامية منخفضة الدخل معر    ي  أن ما يقرب من مخس   (IMF) قدر صندوق النقد الدويل

ستؤدي التكاليف االقتصادية   ، ملخاطر ضائقة الديون أو أهنا تعاين من ضائقة الديون. خالل العقود القليلة القادمة
ما مل يتم اختاذ قرارات صعبة لتقليل الفوائد   ،للشيخوخة إىل إجهاد املالية العامة يف مجيع اقتصادات جمموعة العشرين

 .أو زايدة الضرائب

ن الوطين خالل العشرين سنة القادمة أكثر صعوبة مما كان عليه خالل يْ أن يكون ختفيض نسب الد  ح  من املرج  
العقد الذي أعقب األزمة املالية. ستظل تكلفة توفري الرعاية الصحية واملعاشات التقاعدية يف معظم االقتصادات 

على اإلنفاق التقديري دون حتقيق مكاسب عبًئا  ،ابإلضافة إىل دفع تكاليف البامج االجتماعية األخرى ،الكبى
إنتاجية كبرية أو ختفيض تكلفة هذه اخلدمات. ميكن أن يؤدي النمو االقتصادي البطيء يف بعض االقتصادات إىل 
خفض اإليرادات الضريبية وإضعاف قدرة احلكومات على خفض اإلنفاق بسبب احلاجة إىل االستثمار يف االنتعاش 

  املناخ. حتية أو االستجابة لتأثريات تغري  االقتصادي والبنية الت

لكن البعض اآلخر يف خطر متزايد من التقصري عن السداد. من شأن فرتة طويلة من أسعار الفائدة   ،ستدام للبعضمُ 
 ، ل الديون ابلنسبة لبعض االقتصاداتأن تزيد من القدرة على حتم   ، على غرار فرتة ما بعد األزمة املالية ، املنخفضة
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مما يسمح هلا ابحلفاظ على معدالت ديون   ،يف ذلك االقتصادات املتقدمة يف آسيا وأورواب وأمريكا الشماليةمبا  
 ، واالحتياطي الفيدرايل  ، مبا يف ذلك البنك املركزي األورويب  ، وطنية أعلى. اتبعت البنوك املركزية الرئيسية يف العامل

ويتوقع معظم االقتصاديني   ،لى مدار العقد املاضي على األقلسياسة أسعار فائدة منخفضة للغاية ع  ، وبنك الياابن 
قد يؤدي اخلروج و   ،ألهنا اقرتضت بعملتها اخلاصة  ؛ل معدالت ديون عالية أن تكون هذه البلدان قادرة على حتم  

 .ن وزايدة املخاطر املرتبطة بنسب الديون املرتفعةيْ عن هذه السياسة إىل زايدة تكاليف خدمة الد  

ضة بشكل متزايد خلطر لت على األقل بعًضا من ديوهنا ابالقرتاض اخلارجي معر  دات الناشئة والنامية اليت مو  االقتصا
ألن اخنفاض قيمة العملة   ؛حىت لو ظلت أسعار الفائدة العاملية منخفضة  ،ضائقة الديون وميكن أن تواجه أزمة ديون 

من املرجح أن تواجه بعض احلكومات خيار كبح   .احمللية ورفع رسوم املخاطر ميكن أن تزيد من تكاليف اخلدمة
مما يزيد من أعباء الديون وتكاليف   ،أو احلفاظ على اإلنفاق العام    ، واملخاطرة ابالستياء العام    مجاح اإلنفاق العام  

من املرجح أن تعطي بعض احلكومات   ،قيمة العملة احمللية. يف مواجهة هذه االختيارات  االقرتاض وخياطر ابخنفاض
 .األولوية لإلنفاق على القضااي احمللية بداًل من املشاعات العاملية

 اضطراابتّيفّالعمّل

اجلديدة التقنيات  بسبب  التحول  يف  العاملي  التوظيف  مشهد  األمتتة   ،سيستمر  سيما  التعاون    ،وال  عب وأدوات 
املهام اليت بدت ذات يوم مناسبة بشكل فريد   ،(AI)   والذكاء االصطناعي   ،اإلنرتنت التصنيع اإلضايف.  ورمبا 

أصبحت مؤمتتة ابلفعل أو من احملتمل أن تكون قابلة   ، مثل قيادة السيارة أو تشخيص املرض  ،للقدرات البشرية
 بشكل غري   يف املائة من الوظائف احلالية وتُ   9أن تلغي    لألمتتة يف العقد املقبل. قدرت الدراسات أن األمتتة ميكن

عاًما القادمة. ستخلق التقنيات الناشئة أيًضا فرص عمل وستتيح   20إىل    15جذري ما يقرب من الثلث يف الـ  
اإلنرتنت إىل  املستندة  املستقل  العمل  للعمالة من خالل منصات  افرتاضًيا أكب  العمالء مع   ،تنقاًل  واليت توصل 

 .قدمي اخلدمات العاملني حلساهبم اخلاص ابإلضافة لنقل البياانت والبجميات التجارية بسرعة الضوءم

 .حىت مع زايدة سن التقاعد   ، اعتماد األمتتة بشكل أسرع  ،وحتديداً السكان املسنني ،سوف تعزز الرتكيبة السكانية

العاملة   القوى  اليوم تقلص  املقبلني مع تقاعُ ستشهد معظم االقتصادات الكبى  العقدين  العمال لديها خالل  د 
وجنوب  ،٪19والياابن    ،(64-15٪ من سكاهنا يف سن العمل )23املسنني. من املتوقع أن تفقد كوراي اجلنوبية  

ه املؤكد أن بْ إذا ظل سن التقاعد دون تغيري. من ش   ،٪ خالل هذه الفرتة 11والصني  ، ٪13وأملانيا  ، ٪17أورواب 
ستنتشر بسرعة حيث تبحث  -لروبواتت الصناعية التقليدية وأمتتة املهام اليت تعمل ابلذكاء االصطناعي  ا -األمتتة 
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الشركات عن طرق الستبدال القوى العاملة املتقادمة وزايدهتا يف هذه االقتصادات. من املرجح أن تنتشر األمتتة 
مبا يف ذلك العمالة اليت   ،زااي من حيث التكلفةواملفتاح هو ما إذا كانت توفر م  ،بشكل أبطأ يف البلدان األخرى

 .تتطلب مهارات منخفضة

من املرجح أن يتجاوز عدد الوظائف اليت مت إنشاؤها بواسطة التقنيات اجلديدة تلك اليت مت تدمريها خالل العشرين 
تصادي العاملي أنه حبلول بناًء على احللقات املاضية. تقدر إحدى الدراسات اليت أجراها املنتدى االق  ، عاًما القادمة

مليون وظيفة قائمة. ميكن أن   85مليون وظيفة جديدة واستبدلت    97ستكون األمتتة قد خلقت    ، 2025عام  
وحصة الوظائف املعرضة   ،واألجور األساسية  ،والعوامل الدميوغرافية  ،واملرونة  ،مبا يف ذلك املهارات  ، تؤثر عدة عوامل

 ،ستمر على مدى قدرة البلدان الفردية على التكيف مع األمتتة. على سبيل املثالوالوصول إىل التعليم امل   ،لألمتتة
من املرجح أن تشهد البلدان اليت لديها جمموعات سكانية متزايدة يف سن العمل مزيًدا من اضطراابت التوظيف أو 

 ت مماثلة من األمتتة. مبستواي  اان اليت يوجد فيها سكان أكب سن  ضغوطًا تنازلية على األجور أكثر من البلد 

 
حلت يف الغالب حمل الوظائف   ،قد تؤثر األمتتة على حصة القوى العاملة بشكل متزايد فخالل العقدين املاضيني

وموظفي املكاتب. قد تؤثر األمتتة بشكل متزايد   ، وعمال املعادن   ،لي اآلالتمثل مشغ     ، ذات املهارات املتوسطة
أعضاء هيئة التدريس ابجلامعة. على الرغم من ظهور و  كأطباء وحمامني ومهندسني   ،على املهن ذات الدخل املرتفع
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توافُ   ، وظائف جديدة احملتمل أن يكون هناك عدم  اليت مت فمن  املفقودة والوظائف  الوظائف  املهارات بني  ق يف 
يؤدي عدم التوافق هذا إىل إطالة فرتة البطالة للعديد من العمال أثناء حماولتهم اكتساب املهارات   إنشاؤها. قد

وقد يؤدي إىل مزيد من االحنراف يف توزيع املكاسب. قد تكون االقتصادات األكثر   ،املطلوبة للوظائف اجلديدة
ب الوافدين اجلدد بشكل صحيح لضمهم لسوق شبااًب أكثر مرونة إذا كانت قادرة على توفري التعليم الالزم لتدري

 .العمل

ّايّ بيئةّجتاريةّأكثرّتشظّ 

 من املرجح أن يصبح نظام التجارة العاملي أكثر جتزئة خالل العقدين املقبلني. فمنذ إنشاء منظمة التجارة العاملية
(WTO)   انتشرت  و   مت إحراز تقدم ضئيل أو معدوم حنو اتفاقيات التجارة العاملية اإلضافية.  ، 1995يف عام

مما زاد من تفتيت بيئة التجارة العاملية. مت االنتهاء فقط من اتفاقية واحدة   ،االتفاقيات التجارية اإلقليمية والثنائية
األطراف التجارة  ، متعددة  تيسري  اتفاقية  التجار   ،وهي  منظمة  إنشاء  بسبب منذ  حمدوداً  التقدم  العاملية. كان  ة 

البلدان  بني  الفكرية  امللكية  حقوق  ومحاية  الصلة  ذات  واإلعاانت  الزراعية  التجارة  حول  اجلوهرية  االختالفات 
فإن قواعد التجارة   ،فضالً عن اتساع الفجوة بني البلدان املتقدمة والنامية. يف ظل عدم وجود حتديثات  ،األعضاء

فإن   ،مبا يف ذلك التجارة اإللكرتونية واخلدمات األخرى. ومع ذلك  ، ية ألنواع جديدة من التدفقاتاحلالية غري كاف
والرغبة املستمرة يف محاية الزراعة احمللية من   ،مثل قواعد توطني البياانت  ،احلواجز أمام التجارة يف اخلدمات العاملية

 .ارة العاملية أكثر صعوبةاملرجح أن جتعل االتفاقات املستقبلية لتحديث منظمة التج 

فمن املرجح أن تضع االتفاقات اإلقليمية   ،نظرًا ألن قواعد منظمة التجارة العاملية أصبحت قدمية بشكل متزايد 
مما يؤدي إىل مزيد من   ، خاصة ابلنسبة لألنواع اجلديدة من املعامالت التجارية  ، املستقبلية قواعد ومعايري جديدة

لعاملية. كانت هناك زايدة كبرية يف عدد اتفاقيات التجارة الثنائية واإلقليمية منذ تشكيل التجزئة لقواعد التجارة ا
العاملية التجارة  هذه   ، منظمة  بعض  تغطي  معينة. ال  بقطاعات  اخلاصة  االتفاقات  احملدود يف  التقدم  من  واملزيد 

لقواعد واملعايري يف اجملاالت اليت ال بل تضع أيًضا ا  ،االتفاقيات التعريفات اجلمركية والوصول إىل األسواق فحسب 
مثل قواعد التجارة الرقمية يف اتفاقية   ،تغطيها منظمة التجارة العاملية أو االتفاقيات متعددة األطراف العاملية األخرى

مية مبا يف ذلك الشراكة االقتصادية اإلقلي  ، الوالايت املتحدة واملكسيك وكندا. من املرجح أن تعزز االتفاقيات األكب
ومنطقة   ، (2018واالتفاقية الشاملة واملتقدمة للشراكة عب احمليط اهلادئ )  ،(2020الشاملة اليت تركز على آسيا ) 
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االستثمار األجنيب املباشر من  التجارة اإلقليمية وميكن أن جتتذب املزيد    ،(2020فريقية )القارية اإلالتجارة احلرة  
 يف هذه املناطق. 

إىل زايدة تعقيد   ، وغري اجلمركية يف كثري من األحيان   ، توسيع القيود التجارية أحادية اجلانبمن املرجح أن يؤدي  
وإضعاف النمو اإلمجايل.   ،واحلد من النمو االقتصادي املدفوع ابلتجارة  ،التجارة الدولية للحكومات والقطاع اخلاص

إال أن العديد من   ،صدرت عناوين الصحفعلى الرغم من أن احلرب التجارية بني الوالايت املتحدة والصني قد ت
 ،2018و   2008  يْ عاًما املاضية. بني عام    12البلدان زادت من استخدامها للتدابري التجارية التقييدية خالل الـ  

يف املائة مقارنة   200زاد عدد تدابري السياسة املقيدة املتعلقة ابلتجارة اليت مت تنفيذها على الصعيد العاملي أبكثر من  
يف املائة على التوايل. يف منطقة آسيا   40و  يف املائة   30حيث شكلت أمريكا الالتينية وآسيا    ،لعقد السابقاب

زادت التدابري غري اجلمركية حىت مع اخنفاض التعريفات املطبقة. مع وجود عدد   ،على سبيل املثال  ،واحمليط اهلادئ
القيود التجارية متأصلة هيكلًيا يف العالقات التجارية   أصبحت  ،2019قياسي من احلواجز التجارية اجلديدة يف عام  

 .لالحتاد األورويب

واملخاوف بشأن احلصول على املكاسب من التقدم التكنولوجي   ،مزيج من الرغبة يف محاية الوظائف يف قطاع التصنيع 
من املرجح أن   ،مثل املعدات الطبية واملواد األولية الصيدالنية  ، والرتكيز على املدخالت احلامسة  ، الفائز بكل شيء

تزيد من تسريع استخدام السياسات التجارية احلمائية. ومن املرجح أن تؤدي الزايدة املتوقعة يف فقدان الوظائف يف 
الناشئة املتقدمة ال سيما تلك املوجودة يف االقتصادات    ،التصنيع خالل العقدين املقبلني إىل الضغط على احلكومات

مثل الذكاء   ،فإن االعرتاف أبن التقنيات  ،الختاذ إجراءات وقائية. ابإلضافة إىل ذلك  ،واليت تعتمد على التصنيع
ق منتًجا جديًدا ن يسو   ن كونك أول م  إ حيث    -ااي مستدامة للمحرك األول  ميكن أن يؤدي إىل مز   ،االصطناعي

ألهنا الورقة الراحبة لكسب   ؛ مات إىل تكثيف استخدامها للقيود التجاريةقد يدفع بعض احلكو   - يوفر ميزة تنافسية  
 ، وخاصة األدوية يف أعقاب الوابء  ،قد تؤدي محاية املدخالت اهلامة واإلمدادات االسرتاتيجية  ،مكانة عاملية. أخريًا

 .إىل زايدة القيود التجارية على هذه الصناعات

 ، األورويب والياابن والقوى االقتصادية األخرى نفوذها لتعزيز أهداف األمن القوميكما ستستخدم الصني واالحتاد 
قاموا ابلفعل بتكثيف استخدامهم للقيود التجارية ولوائح السوق   ،2008فمنذ عام    ،مما يزيد من تشويه األسواق

 .احمللية من أجل التأثري االسرتاتيجي
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وكذلك   ،ملخاوف املتعلقة ابخلصوصية والتحكم يف تدفقات البياانتفمن املرجح أن تؤدي ا  ،وابلنظر إىل املستقبل
 التجارة يف السلع الصناعية وغريها من التقنيات إىل سياسات جتارية أكثر نشاطًا ملصاحل األمن القومي األوسع. 

ّرّومتنوّعطّاقتصاديّمتطو ّ ترابّ 

التجارية السياسات  إىل  القدرة على   ،ابإلضافة  احلدود وزايدة  اخلدمات عب  على  الطلب  يؤدي  أن  املرجح  من 
مبا   ،واستخدام تقنيات منصات التجارة اإللكرتونية إىل إحداث املزيد من التحول يف الرتابط االقتصادي  ،تقدميها

رة. على الرغم من تكوين واجتاه التجاو   ، وموقع االستثمار األجنيب املباشر  ،يف ذلك شكل سالسل القيمة العاملية
مبا يف ذلك اخلدمات املالية واالتصاالت   ،فإن التجارة يف جمموعة واسعة من اخلدمات  ، جتزئة نظام التجارة العاملي

من املتوقع أن تزداد خالل العقدين املقبلني. يف بلدان منظمة التعاون االقتصادي   ، واملعلومات والسياحة وغريها
لكن القيمة   ،يف املائة من العمالة  80و  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل   75ب من  متثل اخلدمات ما يقر   ،والتنمية

مما يشري إىل وجود جمال كبري   ،احلالية لتجارة اخلدمات على مستوى العامل ال تزيد عن ثلث قيمة السلع املصنعة
نقطتني مئويتني أكثر من   عاملية ستنمو حبوايل ْ للنمو. يقدر منوذج التجارة العاملية ملنظمة التجارة العاملية أن التجارة ال 

مما سيسهل التوسع يف جتارة اخلدمات   ،إذا اعتمدت البلدان التقنيات الرقمية  2030النمو األساسي حىت عام  
 .ويوفر مزيًدا من الدعم للنمو املستمر يف الرتابط االقتصادي

 رّةتقنياتّالتصنيعّاجلديدةّحتو لّالتجا

إىل حد كبري أمهية وفورات احلجم والعمالة كمصدر خللق   2020عكس تكوين سالسل التوريد العاملية يف عام  
التصنيع  املواقع ذات األجور املنخفضة، وخاصة   ، القيمة يف قطاع  مما أدى إىل مركزية اإلنتاج يف عدد قليل من 

والتصنيع اإلضايف إىل تقليل أمهية وفورات احلجم   الصني. قد تؤدي الزايدة الكبرية يف استخدام التقنيات الرقمية
والعمالة كمدخالت وتشجيع الشركات على نقل املزيد من اإلنتاج إىل األسواق. ميكن لتقنيات اإلنتاج اجلديدة 
التوريد  هذه أن تقلل من جاذبية حتديد موقع اإلنتاج يف الصني وتسريع معدل إعادة توجيه الشركات لسالسل 

 اخلاصة هبا. 

ّلكرتونيةّمتك  نّالتجارةّالعامليشركاتّاقتصاديةّملنصةّالتجارةّاإل

تعمل احلوسبة السحابية واألمتتة وحتليالت البياانت الضخمة والذكاء االصطناعي وتقنيات املعلومات األخرى على 
للمؤسسات متكني أوضاع توزيع جديدة توسع الوصول إىل األسواق الدولية جلميع البائعني ولكن بشكل خاص  

تكاليف دخول عالية إىل األسواق اخلارجية. تعمل شركات منصات  اتوسطة احلجم اليت واجهت اترخييً الصغرية وامل
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على إنشاء سوق يتوافق    ،شركة علي اباب الصينية وأمازون األمريكية  2020اليت ضمت يف عام    ،التجارة اإللكرتونية
مما يوفر طريقة منخفضة التكلفة ومنخفضة املخاطر نسبًيا    ، اجلغرايف  مع املشرتين والبائعني بشكل مستقل عن املوقع

 .للشركات للدخول إىل األسواق اخلارجية، وزايدة التدفقات التجارية الدولية

يف املائة من إمجايل الناتج احمللي العاملي يف ذلك   30ما يعادل    2018بلغت مبيعات التجارة اإللكرتونية يف عام  
. امتدت التجارة اإللكرتونية الدولية إىل املبيعات بني الشركات واملبيعات 2020ياانت الصادرة يف عام  وفًقا للب  ،العام

 اإلنرتنت أجروا عمليات شراء عابرة ْب يف املائة من مجيع املتسوقني ع    25ما يقرب من  و   ؛بني الشركات واملستهلكني
واخنفاض   ،ل أن يؤدي زايدة الوصول إىل اإلنرتنتفمن احملتم  ، . وابلتطلع إىل املستقبل2018للحدود يف عام  
والتحول إىل عمليات الشراء عب اإلنرتنت بعد الوابء إىل املزيد   ، والنمو يف ملكية اهلواتف الذكية  ، تكاليف البياانت

املية مع إجراء العديد من هذه املبيعات على منصات التجارة اإللكرتونية الع  ،لكرتونيةمن املبيعات يف التجارة اإل 
 .الكبرية

الشركات متعددة اجلنسيات "سوبرستار" تطيل أمد العوملة االقتصادية. تعمل التكنولوجيا والرقمنة أيًضا على حتويل 
القريبة منها مما يؤدي إىل ظهور شركات عاملية و   مما يزيد من انتشار التكتالت االحتكارات  ، هيكل بعض الصناعات

 ، الشركات العاملية املتميزة هي األكب واألكثر رحبية يف العامل يف مجيع الصناعاتأو شركات "الفائزة بكل شيء".  
 80مبا يف ذلك األدوية والسلع االستهالكية وتكنولوجيا املعلومات. استحوذت هذه الشركات على ما يقرب من  

وحققت   2017ر دوالر يف عام  مليا  1يف املائة من األرابح االقتصادية بني الشركات اليت تزيد عائداهتا السنوية عن  
 .1997عما كانت عليه يف عام   ات مر   1.6أرابًحا اقتصادية تزيد بنحو  

ومن املرجح أن يرتجم النمو يف   ،إال أهنا تتمتع مببيعات عاملية  ، على الرغم من وجود شركات عمالقة يف بلد واحد 
املرجح أن تستمر العوامل االقتصادية اليت حجم ومدى وصول هذه الشركات إىل زايدة يف العوملة االقتصادية. من  

وأتثريات   ،والتكاليف اهلامشية املنخفضة  ،مبا يف ذلك التكاليف الثابتة املرتفعة  ،تدعم صعود الشركات العاملية املتميزة
 .خالل العقدين املقبلني  ، والتعلم اآليل  ،الشبكة واملنصة

مثل   ، واألشياء غري امللموسة ، البياانت الضخمة والتعلم اآليلمبا يف ذلك  ، نظرًا ألن التكنولوجيا ، عالوة على ذلك
فمن املرجح أن تزداد هيمنة   ، أصبحت حمركات متزايدة األمهية خللق القيمة خالل العقدين املقبلني  ، العالمة التجارية

ملكاسب االقتصادية الشركات املتميزة على السوق. من احملتمل أيًضا أن يؤثر النمو يف الشركات املتميزة على تقسيم ا
البلدان وداخلها املضيفة   ،بني  االقتصادات  وتنظيمات غري متساوية حيث حتاول  احتكاكات  يؤدي إىل  قد  مما 
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مبا يف ذلك  -احلصول على بعض القيمة اليت أنشأهتا هذه الشركات. إن قوة هذه الشركات خارج نطاق األعمال  
أو رمبا   ،رافق عامةبشكل أساسي كم    ،هود احلكومة لتنظيمهاستشجع ج  -التحكم يف تدفق البياانت واملعلومات  

 .تفككها

ه املؤكد أن الشركات متعددة اجلنسيات اململوكة بْ تواصل الشركات متعددة اجلنسيات اململوكة للدولة التوسع. من ش  
واليت نشأ معظمها يف الصني واهلند وروسيا واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية   ،(SOM- NCsللدولة )

 ستستمر يف املشاركة النشطة يف التجارة الدولية.   ،املتحدة وبعض الدول األعضاء يف االحتاد األورويب

 .ي بسبب دعم الدولة الذي تتلقاهه بعض الشركات املتعددة اجلنسيات اململوكة للدولة املشهد التنافسي العاملقد تشو   

شركات املتعددة اجلنسيات اململوكة للدولة، مبا يف ذلك الشركات لميكن ل  ، مع اشتداد املنافسة على رايدة التكنولوجيا
مما يدفع الشركات اخلاصة للضغط   ، زايدة اعتمادها على دعم الدولة للحصول على مزااي الشركات الرائدة  ،الصينية

 .للتدخل نيابة عنها على حكوماهتا

ّاستمرارّامليلّحنوّآسيّا

املاضية عاًما  األربعني  خالل  آسيا  حنو  مييل  العاملي  االقتصادي  النشاط  النمو   ،كان  معدل  ارتفاع  يعكس  مما 
وهو اجتاه يكاد يكون من املؤكد   - واحلد من الفقر املدقع    ، وعدد السكان الكبري  ، االقتصادي مقارنة ببقية العامل

. بعض البلدان األكثر اكتظاظًا ابلسكان يف 2040على األقل. ورمبا حىت عام    2030ر حىت عام  أنه سيستم
حىت مع اخنفاض   ، 2040نها من أن تكون من بني أكب اقتصادات العامل حبلول عام  ك   آسيا ستكون يف وضع ميُ 

 .دخل الفرد فيها عن نظريه يف االقتصادات املتقدمة

ب بني مستوايت املعيشة اآلسيوية وتلك اخلاصة خالل األربعني عاًما املاضية إىل تقارُ أدى النمو القياسي يف آسيا 
سامهت الصني ودول آسيا النامية األخرى بنسبة    ،2020ابالقتصادات ذات الدخل املتوسط وحىت املرتفع. يف عام  

فمن املتوقع   ، العاملي. إذا استمرت هذه االجتاهاتيف املائة على التوايل يف الناتج احمللي اإلمجايل    7و  يف املائة   18
مع   ، يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي  35أن متثل البلدان النامية يف آسيا ما يقرب من    2040حبلول عام  

 .كونومكسإ   وفًقا لـ أكسفورد   ، يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي  29كون اهلند والصني أكب مسامهني بنسبة  

قد يؤدي النمو االقتصادي األسرع يف آسيا إىل أن تصبح بعض البلدان األكثر اكتظاظًا ابلسكان من بني أكب 
 .2040االقتصادات يف العامل حبلول عام  
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وهي يف طريقها لتصبح الدولة األكثر اكتظاظًا   -قد يؤدي النمو االقتصادي األسرع يف اهلند    ،على سبيل املثال
فإن النمو األسرع   ،أكب ثالثة اقتصادات يف العامل. وابملثل  إىل دفع اهلند إىل مصاف    -  2027حبلول عام    ابلسكان 

ميكن أن يسمح هلا ابقتحام صفوف االقتصادات  ،رابع أكب دولة يف العامل من حيث عدد السكان   ،يف إندونيسيا
توايت املعيشة أو نصيب الفرد من الناتج من املرجح أن تظل مس  ، . ومع ذلك2040العشرة األوىل حبلول عام  

 .احمللي اإلمجايل أقل بكثري من تلك يف االقتصادات املتقدمة

ّتداعياتّأوسعّوخالفاّت

 ، وتنويع الروابط العاملية ، وبيئة جتارية أكثر تعقيًدا ، اليت تتميز بزايدة الدين الوطين ،إن البيئة االقتصادية يف املستقبل
 .ستزيد من الضغوط على احلكومات  ،واضطراابت التوظيف

مبا يف ذلك الشركات   ،من املرجح أن حتو ل هذه االجتاهات التأثري االقتصادي إىل نطاق أوسع من الالعبني  ،جمتمعة
 .اخلاصة

ّهلّميكنّللذكاءّاالصطناعيّأنّيعززّاإلنتاجيةّ؟

االقتصادات خالل العقدين املاضيني حىت مع حدوث تقدم كبري يف التكنولوجيا. اخنفض منو إنتاجية العمل يف معظم  
 .عكس هذا االجتاه  ، مبا يف ذلك الذكاء االصطناعي  ، ميكن للموجة التالية من التحسينات التكنولوجية

بيعة املتأخرة مبا يتماشى مع الط ،قد يكون للذكاء االصطناعي أتثريات كبرية على اإلنتاجية خالل العقدين املقبلني
كن أن تؤثر وترية االعتماد أيًضا على مكاسب اإلنتاجية. ميُ   . ملكاسب اإلنتاجية من الكهرابء وتكنولوجيا املعلومات

٪ سنواًي إذا 1.2ميكن للذكاء االصطناعي أن يعزز الناتج احمللي اإلمجايل العاملي بنسبة    ،وفًقا إلحدى الدراسات
 .2030٪ من الشركات شكالً من أشكال الذكاء االصطناعي حبلول عام  70اعتمدت  

 ،بني البلدان وداخلها على حد سواء ،على الرغم من أنه من املرجح أن يتم توزيع أي مكاسب بشكل غري متساوٍ 
قد تكون قد وسعت   فإن  املستحثة ابلذكاء االصطناعي  اإلنتاجية  اليت حتقق مكاسب صافية من زايدة  البلدان 

ومتويل   ، وخفض مستوايت الدين الوطين  ،اخلدمات الفرص االقتصادية اليت ميكن أن تسمح هلا بتقدمي املزيد من 
 بعضها من تكاليف شيخوخة السكان. 
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ّخالصاتّرئيسيّة

مما يؤدي إىل حتويل اخلبات   ، من املرجح أن تزداد وترية التطورات التكنولوجية وأتثريها  ، لعقدين املقبلنيخالل ا  
وحتسينها البشرية  الشيخوخة  ،والقدرات  مثل  التحدايت  مواجهة  إمكانية  املناخوتغري    ،وإاتحة  منو   ،  واخنفاض 

 .مع خلق توترات جديدة واضطراابت داخل وبني اجملتمعات والصناعات والدول  ،اإلنتاجية

مثل املواهب واملعرفة   ،ستشهد العقود القادمة زايدة املنافسة العاملية على العناصر األساسية للتفوق التكنولوجي   
 .مما قد يؤدي إىل قادة أو هيمنات تكنولوجية جدد  ،واألسواق

اهليمن على  السباق  تطو  يتشابك  ينفصم عن  بشكل ال  التكنولوجية  بني ة  األوسع  والتنافس  السياسية  اجلغرافيا  ر 
بل الشركات اليت لديها تركيز  سيتم تعزيز امليزة التكنولوجية من ق    ،ولكن يف الوقت نفسه  ،الوالايت املتحدة والصني

 .ونطاق عاملي  ، وموارد  ، طويل األجل

ن البلدان النامية من االستفادة من أحدث التطورات ك   مما ميُ   ،تبين السريع ستتوفر التقنيات والتطبيقات املنفصلة لل
 واملسامهة يف سالسل التوريد العاملية.   ، وتطوير التطبيقات العاملية يف اجملاالت املتخصصة  ،األساسية
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األوسع حتدايً  وآاثرها  التكنولوجية  االجتاهات  تقييم  تظل غري مؤكدة  ؛ يعد  الزمنية  اجلداول  من   ، ألن  يكون  وقد 
وميكن أن تكون الروابط بني التكنولوجيا وآاثرها   ،الصعب متييز املسار من العلوم التأسيسية إىل التطبيق التحويلي

القية ى من األسئلة األخص  احملتملة على نطاق أوسع غري مباشرة ومعقدة. تثري التقنيات الناشئة أيًضا عدًدا ال حيُ 
 .إىل حدود احلرب املقبولة  ،إىل أتثريان على البيئة  ،ن حنن كبشرمن: م    ، على سبيل املثال  ، ترتاوح  - واجملتمعية واألمنية  

ّّالتقنياتّالناشئّةرْبّاالجتاهاتّعَّ

وبينما لن تظهر التقنيات اجلديدة  ، تعمل االجتاهات املتعددة على تشكيل املشهد التكنولوجي يف العقدين املقبلني
فمن احملتمل أن تشرتك يف بعض الدوافع والديناميكيات املشرتكة. إن التقارب املتزايد بني   ، د أو متوقع بشكل موح  

 .وظهور املنافسة العاملية لتوليد امليزة والتثبيت فيها يتسارعان  ،احلقول اليت تبدو غري ذات صلة

 ظهورّالتقنياتّاملتطورّة

واجلداول الزمنية األقصر لتطوير   ،واإلعداد الصارم للمعايري لتفضيل حل تقين على آخر  ،نشر املعرفة التكنولوجية  إن 
 .املنتج ستحفز اإلسرتاتيجية طويلة األجل واختاذ القرارات السريعة لتجنب الزالت والتخلف عن املنافسني

 التقاربّالعلميّيثريّاالبتكاّر

لبحث العلمي والتطبيقات التكنولوجية اليت تبدو غري مرتبطة ببعضها جيعل التطور السريع إن التقارب بني جماالت ا
مت متكني اهلاتف الذكي من خالل عقود من البحث   ،للتطبيقات اجلديدة ممكًنا وعملًيا ومفيًدا. على سبيل املثال

وشبكات  والبطارايت  واملواد  واهلوائيات  اإللكرتونيات  يف  األساسيني  والالسلكية   والتطوير  السلكية  االتصاالت 
املستخدم. حبلول عام   التقنيات  ، 2040وواجهات  املتزايد بني  التقارب  تعزيز  الذكاء االصطناعي  ،سيتم   مثل 

(AI) ،  من خالل زايدة فهم العلوم االجتماعية والسلوكية لتمكني   ، والتكنولوجيا احليوية  ،واالتصاالت عالية السرعة
طرق الدخول السريعة والتطبيقات املخصصة للمستخدمني اليت هي أكثر من جمموع أجزائها. ميكن أن توفر هذه 

 .املنصات التكنولوجية جمتمعة أساًسا لالبتكار السريع مع تقليل احلواجز أمام دخول السوق

 يمنّةتزايدّاملنافسةّعلىّاهل

ويتشكل بشكل متزايد   ،ر اجلغرافيا السياسيةيتشابك السباق من أجل اهليمنة التكنولوجية بشكل ال ينفصم مع تطو  
ال سيما تلك املرتبطة بصعود الصني. ويتطلب حشد   ، من خالل املنافسات السياسية واالقتصادية واجملتمعية األوسع 

مبا يف ذلك تركيز املواهب البشرية واملعرفة التأسيسية وسالسل    ،اسعةاملوارد للحفاظ على القيادة التكنولوجية الو 
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مواردهم اليوم من املرجح أن   عقوًدا من االستثمار طويل األجل والقيادة احلكيمة. أولئك الذين يركزون يف  ،التوريد 
اخلاصة والشراكات   سوف يتنافس مزيج من اجلهود  ،. يف االقتصادات املفتوحة2040يكونوا قادة التكنولوجيا لعام  

واليت قد يكون لديها ميزة يف   ، بني احلكومات والشركات اخلاصة وبرامج البحث مع االقتصادات اليت تقودها الدولة
ولكنها قد تفتقر إىل مزااي البيئات األكثر انفتاًحا وإبداًعا   ،مبا يف ذلك الوصول إىل البياانت  ،توجيه وتركيز املوارد

 .وتنافسية

 نياتّعاملياّ انتشارّالتق

مما ميك ن   ، غالًبا ما تكون التقنيات والتطبيقات املنفصلة متاحة للتبين السريع يف كل منطقة من مناطق العامل تقريًبا
 ،أو تطوير تطبيقات عاملية يف جماالت متخصصة  ،حىت البلدان النامية من االستفادة من أحدث التطورات األساسية

لالقتصادات األكثر تقدًما. ستسعى العديد من الدول إىل تسريع وتسخري هذه أو املسامهة يف سالسل التوريد  
مثل البدائل اإلقليمية لوادي السيليكون أو حاضنات التكنولوجيا احليوية اليت ستزيد   ،ورعاية اجلهود املركزة ،العملية

 .من خماطر املفاجأة من التطبيقات اجلديدة الناشئة عن مواقع غري متوقعة

ّالزمنيةتقلصّّ  ، من عقود إىل سنوات وأحيااًن أسرع وقت تطوير التقنيات ونشرها ونضجها مث سحبها  تغري    : اجلداول
يف طليعة التكنولوجيا الناشئة بنشر واستغالل    ،مبا يف ذلك الشركات والدول  ، قد يقوم العديد من اجلهات الفاعلة

 .تقنية جديدة قبل أن ينطلق اآلخرون من لبنات البداية

قد يضطرون بشكل متزايد إىل اختيار التقنيات   ،وخاصة يف البلدان النامية  ،أولئك الذين حياولون اللحاق ابلركب
يتم فهم اآلاثر املرتتبة على هذه اخليارات بشكل كامل مما يعرضهم خلطر االستثمار يف طريق مسدود   ، قبل أن 

تكنولوجًيا أو التخلف عن الركب بشكل ميؤوس منه. قد تكون االقتصادات املخططة قادرة على االستجابة بشكل 
 .وحيتمل أن يكون ذلك على حساب اخنفاض التنوع التكنولوجي والكفاءة  ،أسرع للتطورات التكنولوجية الناشئة

ّتقنياتّالقيادّة

يبدو   ،شكلتها صعوابت غري متوقعة واخرتاقات غري متوقعة  ،الرغم من التقدم التكنولوجي بطرق غري متوقعةعلى  
أن بعض اجملاالت التكنولوجية توفر إمكانية التغيري التحويلي وتقدم أمثلة على العواقب احملتملة للتقنيات اجلديدة 

 يف العقود القادمة. 
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اليت مت اختيارها بعد التشاور   -الصطناعي والتكنولوجيا احليوية واملواد والتصنيع  تسلط األقسام التالية حول الذكاء ا
الضوء على الفوائد واملخاطر احملتملة للتقنيات اجلديدة بشكل فردي ومجاعي يف خلق عامل   - مع قادة التكنولوجيا  

لتشكيل   ، ل ختزين الطاقةمث   ،مستقبلي شديد الرتابط. سوف تتحد التطورات يف هذه اجملاالت مع تقنيات أخرى
 .اجملتمعات واالقتصادات ورمبا طبيعة السلطة

ّالذكاءّاالصطناعيّأصبحّهوّالسائد

 ،الذكاء االصطناعي هو عرض لإلدراك وحل املشكالت اإلبداعي بواسطة اآلالت بداًل من البشر أو احليواانت
وهو نظام قد   ،االصطناعي  إىل الذكاء العام    ،املصمم حلل مشكالت معينة  ،بدًءا من الذكاء االصطناعي الضيق

ستستفيد تطبيقات الذكاء   ، 2040يتطابق يف املستقبل مع فهم اإلنسان وقدرته على التعلم أو يتجاوزه. حبلول عام  
مبا يف ذلك حتسني   ،نب من جوانب احلياة تقريًبامن كل جا  ،جنًبا إىل جنب مع التقنيات األخرى  ،االصطناعي

وزايدة غلة   ، والبامج احملسنة للمهام اليومية  ، والتعليم املخصص  ، ووسائل النقل األكثر أمااًن وفعالية  ، الرعاية الصحية
ضخون املوارد احملاصيل الزراعية. يبحث القادة السياسيون ورجال األعمال يف مجيع أحناء العامل عن املواهب العاملية وي

على أمل أن يكونوا من بني أول من يستخدمه إلعادة تشكيل اجملتمعات واالقتصادات   ، يف تطوير الذكاء االصطناعي
وروابط االتصال   ،والقدرة على احلوسبة  ، وحىت احلرب. مت متكينه من خالل الزايدات املتزامنة يف البياانت عالية اجلودة

مثل   ،الصطناعي القادة ملواكبة السرعة وجين الفوائد مع ختفيف اآلاثر الضارةوسيتحدى الذكاء ا   ، عالية السرعة
 .التهديدات للخصوصية واحلرية

إال أن هناك مزااي   ، على الرغم من توفر العديد من التطورات اجلديدة يف جمال الذكاء االصطناعي على مستوى العامل
لذكاء االصطناعي اآلن. كما أن االعتماد الواسع النطاق غري متناسبة للدول اليت ميكنها دعم وتطوير واعتماد ا

يزيد أيًضا من خطر إساءة االستخدام املتعمد أو املشاركة أو التصعيد   ، ال سيما يف احلروب  ،للذكاء االصطناعي
 .غري املقصود

 حتو لّالصناعةّوالعمالّة

ويقضي   ،وخيلق جماالت عمل جديدة   ،سيغري الذكاء االصطناعي مجيع الصناعات تقريًبا ويعطل القوى العاملة العاملية
ويؤدي إىل إعادة توزيع اقتصادي واجتماعي كبري. سيكون التعاون بني اإلنسان واآللة أمرًا شائًعا يف   ، على أخرى

ستحتاج البلدان  ، كاء االصطناعي مع التخفيف من حدة البطالةالعديد من الوظائف املستقبلية. لتسخري مزااي الذ 
 .والشركات إىل الرتكيز على التعليم وإعادة تدريب القوى العاملة لديها
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 البياانتّستكونّهيّاحلاكّم

سوف تتطلب الصناعات واملؤسسات اليت تعتمد على الذكاء االصطناعي يف املستقبل كميات هائلة من البياانت 
ءة وتنافسية. ستتمتع املؤسسات والشركات والبلدان اليت تستثمر ابلفعل يف طرق احلصول على البياانت للعمل بكفا

عام   املتاحة يف  البياانت  املسبوقة من  الكميات غري  وستوفر  مبزااي.  واستثمارها  وختزينها  رؤى   2040وتصنيفها 
والتحكم يف البياانت كمجاالت لزايدة املنافسة ولكنها ستتيح أيًضا الوصول واخلصوصية وامللكية    ،وإمكانيات قي مة

 .والصراع

 رّاألمنّواخلصوصيّةإعادةّتصوّ 

حيث حيتاج األفراد إىل مشاركة املزيد من املعلومات الشخصية   ،ستستمر املفاهيم احلالية للخصوصية يف التطور
التطبيقات إىل  احل  ، للوصول  تستغل  أن  املرجح  االنتشار. من  واسع  التتبع  البياانت ويصبح  االستبدادية  كومات 

سيكون لدى العديد من الشركات واملؤسسات أيًضا   ،املتزايدة ملراقبة شعوهبا وحىت السيطرة عليها. عالوة على ذلك
أدوات قوية مثل التالعب ابلفيديو أو التزييف العميق لتحسني التسويق املخصص أو تطوير سرد معني. قد تصبح 

 .لناشئة أيًضا أهدافًا حمتملة للتالعب ابلبياانت لتحريف خمرجاهتاتطبيقات الذكاء االصطناعي ا

 أخالقياتّاالستقالليّة

سيستمر يف إاثرة املخاوف   -   إن وجد  -   إن تطور الذكاء االصطناعي ومستوى املشاركة البشرية يف صنع القرار 
ومن املرجح أن ختتلف وجهات النظر بشأن االلتزامات األخالقية على الصعيد العاملي. ابإلضافة إىل   ،األخالقية

فإن الطبيعة غري الشفافة لعملية صنع القرار يف جمال الذكاء االصطناعي تزيد من احتمال التحيز غري املقصود   ،ذلك
مد. قد يؤدي التعاون لتعزيز الذكاء االصطناعي اجلدير أو التمييز أو النتائج غري املتوقعة أو التوجيه اخلاطئ املتع

إىل حتسني الثقة بني مجيع األطراف. على الرغم من أن  ،من خالل عمليات صنع القرار الشفافة والواضحة  ، ابلثقة
البياانت الشخصية البلدان ستضع قواعد صارمة بشأن استخدام  سيكون هناك نقاش حول ما إذا   ،العديد من 

 .لقواعد ميكن أن تتعايش مع اإلدراك الكامل لقدرات الذكاء االصطناعيكانت هذه ا

ّ

ّ

ّ
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 احلربّاحملس نةّابلذكاءّاالصطناعّي

الذكا اليت تدمج  للبلدان  الذكاء االصطناعي مزااي قوية  العسكريةمينح  أنظمتها  الذكاء   ،ء االصطناعي يف  سيعزز 
بينما من احملتمل أيًضا   ، املادية منها واإللكرتونية  ،يةاالصطناعي أداء األسلحة والدفاعات واألنظمة األمنية احلال

 . املصممة إلبطال أو إرابك عملية صنع القرار يف الذكاء االصطناعي  ،ظهور تقنيات مكافحة الذكاء االصطناعي

ّّااّجديدّ يةّوالتصنيعّيبنيانّعاملّ املوادّالذك

إعادة تشكيل إنتاج كل شيء من   ،إىل جانب التصنيع الذكي  ، سيعيد التقدم يف املواد اجلديدة  ، 2040حبلول عام  
 ،ويغري سالسل التوريد   ، ويوسع القدرات  ، مما يقلل التكاليف  ، السلع االستهالكية إىل األنظمة العسكرية املتطورة

سريع اليت ندخلها على أهنا ثورة صناعية رابعة وميك ن خيارات تصميم جديدة متاًما غالًبا ما يشار إىل فرتة التغيري ال
التوريد  التقليدية والوظائف وسالسل  نظرًا لقدرهتا على حتسني مستوايت املعيشة مع احتمال تعطيل الصناعات 

 . ومناذج األعمال

تقدم يف اآلخر.   م يف أحدمها هوحراز تقد  إن  إحيث    ، ترتبط املواد والتصنيع ارتباطًا وثيًقا يف دورة محيدة طويلة األمد 
فمن املرجح أن يتم تسريعها من   ،على الرغم من أن هذه الدورة وحدها ميكن أن تستمر يف دفع التقدم لعقود قادمة

 .واملواد احليوية  ، والذكاء االصطناعي  ،ومنذجة املواد  ،خالل التطورات املتقاربة يف احلوسبة عالية األداء

 .السماح بتوزيع التطورات وإمكانية الوصول إليها يف مجيع أحناء العامل  ستكمل زايدة االتصال هذا النمو من خالل 

 زايدةّخياراتّالتصميّم

لتصنيع جمموعة متنوعة متزايدة   ، املعروف أكثر ابسم الطباعة ثالثية األبعاد  ،(AM)  يتم استخدام التصنيع اإلضايف 
مما يوفر قدرات تصنيع متقدمة للشركات   ،يف منشآت أصغر وخببة أقل  ،من التيتانيوم إىل املتفجرات  ،من املواد

ثورة يف  AM تقود  ،الصغرية واألفراد يف مجيع أحناء العامل. على الرغم من بعض العقبات التقنية وأسئلة املوثوقية 
وتصنيع   ، واإلنتاج يف املوقع  ،جزاء املخصصة للغايةواأل  ، التصنيع احلديث من خالل متكني النماذج األولية السريعة

 .األشكال اليت قد تكون مستحيلة لوال ذلك

 

 

ّ
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 التكيفّبسرعّة

جنًبا إىل جنب   ،مبا يف ذلك النمذجة احلاسوبية والتعلم اآليل  ،من احملتمل أن تؤدي التطورات يف أنظمة املعلومات
املتقدمة  الفيزايئية  األنظمة  ال   ،مع  األشياء  املتقدمةإنرتنت  والروبواتت  القوية  التصنيع   ، صناعية  أنظمة  إىل متكني 

 .ويف الطلب  ، يف شبكة التوريد   ،املتكاملة والتعاونية اليت تستجيب يف الوقت الفعلي لتلبية الظروف املتغرية يف املصنع

 صممّماّحتتاجّه

حس نة املصممة للمنتجات   ،ل ثوري ختضع املواد اليوم لتحو  
ُ
حيث تنتقل من املواد اجلاهزة إىل املواد والعمليات امل

اإلضايف التصنيع  جانب  إىل  من   ، املخصصة.  شيء  جعل كل  يف  خطوات كبرية  التصميم  املواد حسب  ستتيح 
 .الطائرات إىل اهلواتف احملمولة أقوى وأخف وزاًن وأكثر متانة

 امجعّماّحتتاجّه

مما يتيح   ، جديدة خبصائص مل يكن من املمكن احلصول عليها سابًقا  رات يف تطوير مواد  لقادمة تطو  ستشهد العقود ا
مستوايت أداء مل يكن من املمكن الوصول إليها سابًقا للعديد من التطبيقات. ستتمتع املواد ثنائية األبعاد واملواد  

 .مكانية الوصول أو خصائص أخرى تتيح تطبيقات جديدةإو  جمة بقوة غري عادية أو مرونة أاخلارقة واملواد القابلة للب 

 نّاالبتكارّالسريعك ّ التكنولوجياّاحليويةّمتّ 

واليت تعززها التطورات يف األمتتة واملعلومات وعلوم  ،القدرة احملسنة على التالعب ابألنظمة البيولوجية بشكل متوقع 
ح أن من املرج    ، 2040حتفز االبتكار غري املسبوق يف الصحة والزراعة والتصنيع والعلوم املعرفية. حبلول عام   ،املواد

وستغري   ،وايتمن األمراض واجلوع واالعتماد على البرتوكيما  متكن ابتكارات التكنولوجيا احليوية اجملتمعات من احلد  
طريقة تفاعلنا مع البيئة ومع بعضنا البعض. ستواجه اجملتمعات حتداًي لتسخري هذه التطورات املفيدة أثناء معاجلة 

احملاصيل واألغذية املعدلة   ،على سبيل املثال  - خماوف السوق والتنظيم والسالمة واألخالق احمليطة هبذه التقنيات  
 .وراثًيا

ومن احملتمل   ، نولوجيا احليوية مسامهات كبرية يف النمو االقتصادي خالل العقدين املقبلنيمن املرجح أن تقدم التك
بناًء  ،وال سيما يف الزراعة والتصنيع   ،2040يف املائة من النشاط االقتصادي العاملي حبلول عام   20أن تؤثر على  

قدرت الوالايت املتحدة   ، 2019يف عام  على معدالت منو االقتصاد احليوي ابلنسبة إىل الناتج احمللي اإلمجايل.  
يف حني أن   ،يف املائة من إمجايل اقتصادها  5.1أو ما يقرب من    ، تريليون دوالر سنوايً   1االقتصاد احليوي حبوايل  
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من   املتحدة  واألمم  األورويب  االحتاد  االقتصاد 1920إىل    2017تقديرات  أوسع ألنشطة  تعريًفا  تطبق  واليت   ،
 يف املائة القتصاد أورواب.  10ة التكنولوجيا احليوية بنفس القدر. بنسبة  ُتظهر مسامه  ،احليوي

 
ّتقنياتّجديدةّيفّجمالّجتارةّالوقودّومسابقةّإطالقّالناّر

بني التكنولوجيا الناشئة ونضج قدرات اليوم للمساعدة يف دفع التسويق   2040سيجمع مشهد الفضاء يف عام  
موجودة يف كل   ،مثل االتصاالت واملالحة وصور األقمار الصناعية ، وإدخال تطبيقات جديدة. ستصبح اخلدمات

مكان وتقدم إمكاانت حمسنة وتكاليف أقل وكفاءات متزايدة. ستؤدي جهود كل من اجلهات احلكومية والتجارية 
 .ال سيما بني الوالايت املتحدة والصني  ،إىل إنشاء جماالت جديدة للمنافسة الفضائية

ّتوسعّاستكشافّالفضاء

 استكشاف الفضاء كجزء من اجلهود التعاونية الدولية. سيشارك عدد متزايد من البلدان يف  ، 2040حبلول عام  
بذلك القيام  البلدان مكانة وطنية  ، من خالل  والتقين  ،ستكتسب هذه  العلمي  للتقدم  اقتصادية   ، وفرًصا  ومزااي 

حمتملة. على الرغم من أن احلكومات ستظل املصدر الرئيسي للتمويل لدعم أنشطة استكشاف الفضاء على نطاق 
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دور الكياانت التجارية سيتوسع بشكل كبري يف معظم جوانب األنشطة الفضائية. سوف تتعايش اجلهود فإن    ،واسع 
 .لتطوير تقنيات الفضاء ،مع برامج الفضاء اليت متوهلا احلكومة ،ورمبا تتعاون  ،التجارية

ّالصنيّكقوةّفضائيّة

عام   املتحدة    ، 2040حبلول  للوالايت  أمهية  األكثر  املنافس  الصني  الفضاء ستكون  على   ،يف  ستتنافس  حيث 
اجلبهات التجارية واملدنية والعسكرية. ستواصل الصني اتباع مسار تطوير تكنولوجيا الفضاء بغض النظر عن ذلك 
الذي يشمل الوالايت املتحدة وأورواب وسيكون هلا جمموعتها اخلاصة من الشركاء األجانب املشاركني يف األنشطة 

 ، مثل نظام للمالحة عب األقمار الصناعية  ،. سيتم استخدام خدمات الفضاء الصينيةالفضائية اليت تقودها الصني
 .يف مجيع أحناء العامل كبديل للخيارات الغربية

ّدعمّالفضاءّلالحتياجاتّاحلكوميةّوالعسكريّة

املدنية  احلكومة  وكذلك  العسكرية  للتطبيقات  متاحة  اجلديدة  والتكنولوجيا  احملسنة  الفضاء  خدمات   ستكون 
حيث تظل احلكومات قلقة بشأن   واالستخدام التجاري. ستكون األصول الفضائية الوطنية مرغوبة بشكل خاص

 .احتمال احلرمان من خدمات الفضاء التجارية أو احلكومية األجنبية يف حالة النزاع

ّأصبحتّاألنشطةّيفّاملدارّاجلويّروتينيّة

يتم   ،من احملتمل أن جتري احلكومات أنشطة خدمة وجتميع وتصنيع روتينية يف املدار اجلوي  ،2040حبلول عام  
لدعم أنظمة الفضاء الوطنية واجلهود الدولية. من احملتمل   ، متكينها من خالل االستقاللية املتقدمة والتصنيع اإلضايف

عد وإعادة التوطني وإعادة التزود سح عن بُ مثل اإلصالح وامل  ،أن تقدم الشركات التجارية خدمات يف املدار اجلوي
الصناعية األقمار  لتحديث  املدار  يف  اخلدمات  استخدام  سيتم  احلطام.  وإزالة  الوظيفي  ،ابلوقود   ،وإطالة عمرها 

الكبرية جد    ،والسماح أبنواع جديدة من اهلياكل الفضائية ولكنها قد حتتاج إىل دعم   ، ا أو املعقدةمثل املعدات 
 .ء الصناعة حكومي إلنشا

ّالذكاءّاالصطناعيّيذهبّإىلّالفضاّء

سيسمح الذكاء االصطناعي ابالستخدام املبتكر للخدمات الفضائية من خالل املساعدة يف تشغيل األبراج الساتلية 
من  هائلة  وحتليل كميات  اندماج  أيًضا  االصطناعي  الذكاء  الفضائية. سيدعم  الوعي ابألوضاع  وقدرات  الكبرية 

 مدفوعة جزئًيا أبنظمة فضائية وأرضية شديدة الرتابط.  ،ية اجلودة واليت يتم مجعها ابستمرارالبياانت عال
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ّشدةّاالتصالّتوح دّاجملتمعاتّوتفصلّبينهّا

اليت تربط مجيع جوانب احلياة احلديثة   ، سيكون للعامل املزيد من األجهزة والبياانت والتفاعالت  ، 2040حبلول عام  
مًعا وتتخطى احلدود السياسية واجملتمعية. ستزود السرعة املتزايدة والوصول العاملي للدول والشركات وحىت األفراد 
البلدان املزدهرة. هذا العامل شديد الرتابط هو مستقبل بدأ  ابخلدمات واملوارد اليت كانت تقتصر يف السابق على 

ستندمج شبكات اجليل التايل وأجهزة االستشعار املستمرة وعدد ال حيصى من التقنيات مًعا يف   ؛ الظهورابلفعل يف 
ستؤدي الكامريات العامة املنتشرة يف كل مكان اليوم   ،نظام عاملي به مليارات األجهزة املتصلة. على سبيل املثال

حيث تتحد املستشعرات الضوئية وغريها من املستشعرات مع الذكاء االصطناعي ملراقبة    ،إىل مدن ذكية يف املستقبل
 .األشخاص واملركبات والبنية التحتية على مستوى العامل

 64سيصل إىل    ،يعد مقدمة ملستقبل شديد الرتابطالذي    ،فإن إنرتنت األشياء احلايل   ،حسب بعض التقديرات
مجيعها تتم مراقبتها يف الوقت الفعلي.   -  2018مليارات يف عام    10ارتفاًعا من    ،2025مليار كائن حبلول عام  

ميكن للعامل شديد االتصال أن يدعم ما يصل إىل مليون جهاز لكل كيلومرت مربع مع أنظمة   ،ابلنظر إىل املستقبل
مع   ، جهاز ممكن حالًيا مع الشبكات اخللوية احلالية  60.000مقارنة بـ   ،(5G)   لوي من اجليل التايل اهلاتف اخل

وجود شبكات أسرع يف األفق. ستصبح أجهزة االستشعار املتصلة ابلشبكة يف كل مكان، فقد مت تشغيل أكثر من 
فمن   ،ة يف اخلدمات الفضائيةومع وجود شبكات أرضية جديدة مقرتنة بزايد  ،2020مليار جهاز يف عام    20

 .املتوقع أن مئات املليارات بل وتريليوانت األجهزة ستكون يف هناية املطاف على مستوى العامل

 ملتسارّعالتغيريّاجملتمعيّا

حيث يتم تتبع مجيع جوانب   ،قد ختتفي اخلصوصية وإخفاء اهلوية فعلًيا عن طريق االختيار أو التفويض احلكومي
واملهنية بواسطة الشبكات العاملية. فيمكن أن تزيد وسائل اإلعالم احلي ة أو اليت يتم تركيبها أو   احلياة الشخصية

والواقع  احلقيقة  تقزم حتدايت   ،اصطناعها من تشويه  اجملتمعات على نطاق وسرعة  استقرار  يؤدي إىل زعزعة  مما 
 ، كن مراقبتها وعزوها من خالل املراقبة الرقميةخاصة تلك اليت مي  ،التضليل احلالية. ستصبح العديد من أنواع اجلرائم

 .ورمبا أشكال جديدة من التمييز  ، أقل شيوًعا بينما قد تظهر جرائم جديدة

ّ

ّ
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 سيربايّنمناذجّجديدةّلألمنّال

حيث إن وجود مئات   ،ه املؤكد أن زايدة االتصال ستزيد من ضعف األفراد واملؤسسات واحلكومات املتصلني بْ من ش  
من املرجح   ، املليارات من األجهزة املتصلة يزيد بشكل كبري من سطح اهلجوم السيباين املادي. ابإلضافة إىل ذلك

 .أن يصبح إنفاذ األمن السيباين على أساس احلدود اجلغرافية أقل أمهية يف شبكة الويب العاملية بشكل متزايد 

ّالتكنولوجيارّّتداعياتّأوسعّلتطوّ 

ولكن على املدى القصري   ،تعمل التقنيات الناشئة على حتسني جمموعة واسعة من اخلبات والقدرات البشرية بسرعة
 األفراد ب  مما جيُ   ،قد تؤدي هذه التقنيات نفسها إىل تعطيل األنظمة طويلة األمد والديناميكيات اجملتمعية  ، على األقل

 ،واإلدارة. كما هو احلال مع أي اضطراب  ،ف وإجياد طرق جديدة للعيش والعملواجملتمعات واحلكومات على التكي
وحيتمل أن يواجهوا تفاواتت واختالالت متزايدة. ليست التقنيات  ، سوف يزدهر البعض بينما يعاين البعض اآلخر

 خيمها. مها وتضولكن من املرجح أن تؤدي إىل تفاقُ   ، الناشئة هي املسؤولة وحدها عن التطورات التالية

 حلّاملشكالتّبسرعّة

اليت غالًبا ما يتم دجمها بطرق   - ميكن إعادة تطبيق التقنيات    ، العاملي  " 19-كوفيد" كما أظهرت جهود تطوير لقاح  
بسرعة من استخدامها األصلي حلل احتياجات األزمات. البحث الذي مك ن من التطوير غري   - جديدة ومبتكرة  

 .الفعالة مبين على عقود من االستثمارات الوطنية يف العلوم الصحية  "19-كوفيد " املسبوق والسريع للقاحات  

ميكن ختفيفها من خالل اجلمع بني جمموعات   ، املناخمثل تغري    ،فإن التحدايت اليت كانت يف طور اإلعداد  ،وابملثل
 .احللول التكنولوجية اليت تعاجل كل واحدة عنصرًا واحًدا من قضية أكب بكثري

ّكقوةّجيوسياسيّة  التكنولوجيا

إن التكنولوجيا هي إحدى أدوات القوة الوطنية اليت قادت الوالايت املتحدة منذ فرتة طويلة من خالل االستثمارات 
و  البحث  للتفوق يف  األساسية  العناصر  على  متزايدة  عاملية  منافسة  القادمة  العقود  ستشهد  والتنمية.  االبتكار 

مما قد يؤدي إىل ظهور قادة تكنولوجيني جدد أو هيمنة يف العقد   ،مثل املواهب واملعرفة واألسواق  ، التكنولوجي
واالستثمارات من   ،االنتشار العاملي لالبتكارو   ،الثالث من القرن احلايل. قد تؤدي سالسل التوريد الدولية املعقدة

ق  ق   من  للتكنولوجيا  اجلانب  األحادي  االستخدام  إعاقة  زايدة  إىل  اجليوسياسيني  املنافسني  لتحقيق بل  الدول  بل 
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وكذلك أنواع جديدة من املنافسة متعددة األوجه والصراع اليت   ،أهدافها. أصبحت الظروف مهيأة لتعاون دويل أكب
 .حتدد احلقبة القادمةميكن أن 

 تفاقمّالتوتراتّاالجتماعيّة

ميكن أن تؤدي وترية التغيري التكنولوجي إىل زايدة التوترات اجملتمعية بني أولئك الذين لديهم إمكانية الوصول والقدرة 
للتكنولو  السريع  االنتشار  ومع  التغيري.  يف  الراغبني  غري  أو  القادرين  غري  وأولئك  التكيف  على  جيات واإلرادة 

ميكن لبعض األفراد واجملتمعات والبلدان أن حيققوا تقدًما سريًعا بينما قد يتخلف البعض اآلخر عن   ،واعتمادها
 .م عدم املساواة داخل الدول وفيما بينهامما يؤدي إىل تفاقُ   ،الركب دون أمل كبري يف اللحاق به

مما خيلق قلًقا اجتماعًيا مستمرًا ومن احملتمل   ،األخالقي والتنظيمقد يتفوق التكي ف التكنولوجي أيًضا على النضج  
أن يؤدي إىل التآكل واالنقسامات السياسية. ميكن أن تتأجج هذه التوترات أكثر من خالل استخدام الرسائل 

صنعة أو املوجهة للذكاء االصطناعي مثل الرسائل املزيفة بعمق. 
ُ
 امل

 شركاّتاتّاملعقدةّبنيّاحلكومةّوالالعالق

واخلاص لالستثمار والبحث والتطوير ضرورية لتحقيق العديد من االخرتاقات   كانت الشراكات بني القطاعني العام  
التكنولوجية شركات   ، واملزااي  متتلك  تتوافق.  ال  الوطنية  واملصاحل  للشركة  األساسية  املصاحل  طبيعي  وبشكل  لكن 

والتأثري على املنافسني بل وحىت يتفوقون على بعض الدول.   ، صولوالو   ، التكنولوجيا الكبرية بشكل متزايد املوارد
ميكن أن تتعارض املصاحل الوطنية يف احلفاظ على السيطرة واملزااي التكنولوجية وكذلك محاية األمن القومي مع مصاحل 

 .الشركات يف توسيع حصتها يف السوق العاملية وزايدة األرابح

 تعطيلّالصناعاتّوالوظائف

 ،وال سيما التطورات يف التصنيع املتقدم والذكاء االصطناعي والتكنولوجيا احليوية  ،وترية التغيري التكنولوجي  قد تؤدي 
والقضاء على بعض أمناط اإلنتاج والوظائف وتقريب   ،إىل تسريع االضطراابت يف التصنيع وسالسل التوريد العاملية 

 .سالسل التوريد من األسواق

يف حني أن العديد من   ،ميكن أن يؤثر حتول سالسل التوريد بشكل غري متناسب على االقتصادات األقل تقدًما
 .الوظائف اجلديدة ستتطلب عمااًل يتمتعون مبهارات حمس نة أو معاد جتهيزها
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 ديدّاحلريةّواخلصوصيّةاحلوكمةّوهتمتكنيّّ

مما يتيح   ،سيوفر املستقبل املشبع ابلتكنولوجيا واملتصل بشكل كبري للقادة واحلكومات أدوات جديدة ملراقبة سكاهنم
أفضل املواطنني من   ،توفري خدمات وأمن  اليت متك ن  التقنيات  توفر نفس  أيًضا وسائل حتكم أكب.  يوفر  ولكن 

 ، هم كميات متزايدة من البياانت للحكومات والقطاع اخلاص. ستمارس احلكوماتالتواصل والتنظيم ومراقبة صحت 
ب املواطنني وإخفاء قدرات مراقبة غري مسبوقة لفرض القوانني وتوفري األمن أثناء تعق    ،وخاصة احلكومات االستبدادية

 .هويتهم واحتمال استهداف األفراد

 حتفيزّالنقاشاتّحولّاالنفتاح

آفاق عامل شدي فوائد وخماطر إن  بينها حول  وفيما  الدول  داخل  واالنقسامات  النقاشات  الرتابط سوف حتفز  د 
العاملية الشبكات  الرتابط بني  تزايد  املفتوحة واملتصلة. مع  الصعب احلفاظ على نظام   ، الشبكات  قد يكون من 

واجلهود املبذولة حلظر اإلنرتنت األوسع من احملتمل أن يؤدي إىل قطع األنظمة املغلقة عن االقتصاد   ، منفصل أو مغلق
 .العاملي بشكل ال ميكن إصالحه

 املخاطرّالوجودية

التهديدات اليت ميكن أن تلحق الضرر ابحلياة   ؛قد يؤدي التقدم التكنولوجي إىل زايدة عدد التهديدات الوجودية
وتتطلب تطوير اسرتاتيجيات مرنة للبقاء   ، ي تتحدى قدرتنا على ختيل وفهم نطاقها احملتمل وحجمهاعلى نطاق عامل

على قيد احلياة. تلعب التكنولوجيا دورًا يف كل من توليد هذه املخاطر الوجودية والتخفيف منها. تشمل خماطر 
حة تقنية النانو أو احلرب النووية. يصعب التنبؤ  األنثروبومورفيش الذكاء االصطناعي اجلامح أو األوبئة املرك بة أو أسل 

لكن حتديد املخاطر   ،مبثل هذه األحداث ذات االحتمالية املنخفضة وعالية التأثري كما أن االستعداد هلا مكلف
 احملتملة ووضع اسرتاتيجيات التخفيف مقدًما ميكن أن يوفر بعض املرونة يف مواجهة الصدمات اخلارجية. 
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فإن قصة العشرين  ،يف حني أن هذه االجتاهات الدميوغرافية والبيئية واالقتصادية والتكنولوجية هي اليت متهد الطريق
اجملتمعية والوطنية  املستوايت  اختاذها على  يتم  اليت  املقام األول من خالل االختيارات  القادمة ستكتب يف  سنة 

مجي  على  الناشئة  الديناميكيات  تشري  اخليارات والدولية.  ستحدد  واخلالف.  اجلدل  من  مزيد  إىل  املستوايت  ع 
 .وأنواع التفاعالت بني الدول  ، ومرونة الدول يف مجيع املناطق  ،الشخصية وخيارات السياسة مدى تضافر اجملتمعات

يشعر الناس ابلتشاؤم بشأن املستقبل ويزداد عدم ثقتهم ابلقادة واملؤسسات اليت يرون أهنا   ،يف العديد من البلدان 
 ،غري قادرة أو غري راغبة يف التعامل مع االجتاهات االقتصادية والتكنولوجية والدميوغرافية املضطربة. استجابة لذلك

مبا يف ذلك اهلوايت العرقية والدينية   ، واألمن  ينجذب الناس إىل جمموعات مألوفة ومتشاهبة التفكري من أجل اجملتمع
التنافر بني الر    ؛والثقافية وكذلك التجمعات حول املصاحل واألسباب. اجملتمعات أكثر انقساًما ويف صراع ى ؤ  إن 

 واألهداف واملعتقدات املتنافسة يضع مزيًدا من الطلبات على احلكومات. 

وجتد صعوبة يف مواجهة حتدايت   ،اوط املتزايدة وموارد أكثر تشديدً تكافح احلكومات يف ظل الضغ   ،يف الوقت نفسه
عامل مرتابط على الصعيد الدويل ومتقدم تقنًيا ومتنوًعا. والنتيجة هي عدم توازن متزايد بني املطالب العامة وقدرة 

واألمن الرفاهية  توفري  على  املخاطر  ، احلكومات  وزايدة  السياسية  التقلبات  من  مبزيد  ينذر  الدميقراطية.   مما  على 
للفاعلني اإلضافيني الذين يقدمون احلوكمة واألمن   امزدهرً   ااالحتياجات والتوقعات اليت مل تتم تلبيتها تشجع سوقً 

مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية والكنائس والشركات وحىت املنظمات اإلجرامية. من احملتمل أن   ، واخلدمات
 احلكم املتصاعدة يف وضع أفضل إلعادة بناء الثقة والشرعية.  تكون الدول اليت تتكيف مع حتدايت 

ستتطور القوة يف النظام الدويل لتشمل جمموعة أوسع من املصادر وامليزات مع توسيع القوة   ، خالل العقدين املقبلني
التكنولوجية والشبكات واملعلوماتية اليت تكمل املزيد من القوة العسكرية واالقتصادية التقليدية. من املرجح أن حيدد 

مما يفرض خيارات   ،يوسياسية خالل العقود املقبلةالتنافس بني الوالايت املتحدة والصني املعايري العامة للبيئة اجل
 أكثر صرامة على اجلهات الفاعلة األخرى. ستستفيد الدول من مصادر القوة املتنوعة هذه للتنافس على القواعد 

العاملية  املعايريو  النفوذ داخل   ،واملؤسسات  الفاعلة غري احلكومية مزيًدا من  اإلقليمية واجلهات  القوى  مع ممارسة 
ناطق الفردية وقيادة القضااي اليت ترتكها القوى الكبى دون رقابة. من املرجح أن تؤدي املنافسة املتزايدة على امل

 ،إىل تقويض التعددية العاملية  ،إىل جانب التطورات العسكرية التكنولوجية غري املختبة  ،القواعد واملعايري الدولية
 . وزايدة خماطر الصراع ،رة لألوطان والرتتيبات املؤسسية ملعاجلتهاوتوسيع نطاق عدم التوافق بني التحدايت العاب
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ّ خالصاتّرئيسية

إىل شعور قطاعات   ،إىل جانب التغريات اجملتمعية السريعة  ،أدى تباطؤ النمو االقتصادي واملكاسب يف التنمية البشرية
كبرية من سكان العامل بعدم األمان وعدم اليقني بشأن املستقبل وعدم الثقة يف املؤسسات واحلكومات اليت يعتبوهنا 

 .الةفاسدة أو غري فع  

مبا يف ذلك اهلوايت   ،كثري من الناس ينجذبون حنو جمموعات مألوفة ومتشاهبة التفكري من أجل اجملتمع واألمن
 ، صراع  اجملموعات أكثر بروزًا ويف حالة    دينية والثقافية وكذلك التجمعات حول املصاحل واألسباب. هذه العرقية وال

 .ى واألهداف واملعتقدات املتنافسةؤ  مما خيلق تنافرًا بني الر  

البارزة حديثًا للحدود  العابرة  اهلوايت  بني  اجلمع  الراسخة  ،إن  الوالءات  املنعزلة خيلق   ،وانبعاث  املعلومات  وبيئة 
 .ويزيد من التقلبات   ،ويقو ض القومية املدنية ،ويكشف خطوط الصدع داخل الدول

أصبح السكان يف كل منطقة جمهزين بشكل أفضل ابألدوات والقدرات واحلوافز للحث على التغيري االجتماعي 
 دمات واالعرتاف من حكوماهتم.والسياسي واملطالبة ابملوارد واخل 
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ّتشاؤمّمتزايدّوثقةّمتزعزعّة

مبا يف ذلك الضغوط االقتصادية والتحوالت الدميوغرافية والظواهر اجلوية الشديدة  ،تعمل التحدايت العاملية واحمللية 
تعمل و   عامل. على زايدة تصورات انعدام األمن املادي واالجتماعي لكثري من سكان ال   ،والتغري التكنولوجي السريع 

ال سيما أولئك   ، على تكثيف هذه التحدايت االقتصادية واالجتماعية. فكثري من الناس  " 19-كوفيد" جائحة  
 ،حمبطني من أداء احلكومة  ،متشائمون بشكل متزايد بشأن آفاقهم  ،الذين يستفيدون أقل من غريهم يف جمتمعاهتم

ويعتقدون أن احلكومات تفض ل النخب أو تنتهج سياسات خاطئة. بدأ النمو االقتصادي والتحسينات السريعة يف 
املناطق القليلة املاضية يف االستقرار يف بعض  العقود  البشرية على مدى  الناس   ،الصحة والتعليم والتنمية  وأصبح 

االحس   يف  واخلاسرين  الراحبني  بني  املتزايدة  للفجوة   اسني 
ُ
امل من وْ ع  قتصاد  االنتصاف  سبل  إىل كشف  ويسعون  مل 

لكن البعض بدأ   ،مليار شخص إىل الطبقة الوسطى يف العقود القليلة املاضية  1.5حكوماهتم. انتقل ما يقرب من  
 .مبا يف ذلك يف االقتصادات املتقدمة  ،يف الرتاجع 

 ،ا بشأن املستقبل يف البلدان من مجيع األنواع حول العاملمرارًا وتكرارًا تشاؤًما متزايدً   أظهرت استطالعات الرأي العام  
لعام    Edelman Trust Barometer وخاصة يف االقتصادات املتقدمة واملتوسطة الدخل. وفًقا ملقياس

دولة مشلهم االستطالع متشائمون من أهنم وعائالهتم سيكونون يف   28من    15فإن غالبية املشاركني يف    ،2020
٪ عن العام السابق. أقل من ربع الذين مشلهم االستطالع 5بزايدة قدرها    ،ون مخس سنواتوضع أفضل يف غض

. يف السنوات  2025يعتقدون أهنم سيكونون أفضل حااًل يف عام    ،على سبيل املثال  ،يف فرنسا وأملانيا والياابن 
برية من الشباب ولكن مع تقدم ك  من املرجح أن ينتشر هذا التشاؤم يف البلدان النامية اليت تضم أعداًدا  ، القادمة

 .فريقياوال سيما جنوب الصحراء إب  ،يف القضاء على وتلبية احتياجات التنمية البشرية  ءبطي

من احملتمل أن يؤدي تباطؤ النمو االقتصادي يف السنوات القادمة واملكاسب األقل يف التنمية البشرية يف العديد من 
 .املؤسسات واملصادر الرمسية للسلطة لبعض أفراد اجلمهورم عدم الثقة يف  البلدان إىل تفاقُ 

واملؤسسات احلكومات  يف  الثقة  والفعالية  ، كانت  اإلنصاف  تصورات  على  بشكل كبري  تعتمد  منخفضة   ،اليت 
ال سيما يف البلدان ذات الدخل املتوسط إىل املرتفع. يف دراسة أجراها إيدملان عام  ، ابستمرار خالل العقد املاضي

ويف   ،( يف املائة45)   2012مل تتجاوز نسبة ثقة اجلمهور يف احلكومة منذ عام    ،دولة متقدمة  16على    2020
تراجعت ثقة اجلمهور يف احلكومة يف أكثر   ،(OECD)   أوساط اقتصادات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

. كما "غالوب" جرته مؤسسة  منفصل أ   وفًقا الستطالع رأي عام    ، 2016و  2006  يْ من نصف البلدان. بني عام  
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زادت ثقة اجلمهور يف احلكومة  ، "19- كوفيد "دولة متنوعة جغرافًيا حللها إيدملان خالل جائحة  11أنه من بني 
 2020نقاط مئوية بني أاير    5مث تراجعت مبعدل    ،2020نقاط مئوية بني كانون الثاين/يناير وأاير/مايو    6مبتوسط  

 .لت يف احتواء الفريوس التاجي )كوروان(كحكومات فش  2021وكانون الثاين  

عر ف   - زادت الثقة يف املؤسسات بني اجلمهور املطلع  ، الثقة ليست موحدة عب اجملتمعات. على الصعيد العاملي
ُ
امل

 ،يف املائة من دخل األسرة يف كل سوق  25والذين ميثلون أعلى    ، على أنه األشخاص احلاصلون على تعليم جامعي
خالل العشرين عاًما املاضية يف حني أن أكثر من النصف من اجلمهور   -ًكا كبريًا لوسائل اإلعالم  ويظهرون استهال 

إن "النظام" خيذهلم. ازدادت الفجوة يف الثقة يف املؤسسات بني   :خالل العقد املاضي يقولون مرارًا وتكرارًا  العام  
يف   5ظهر فجوة بنسبة  اليت تُ   ،"إيدملان "وفًقا الستطالعات    ، خالل العقد املاضي  اجلمهور املطلع واجلمهور العام  

تضاعفت فجوة الثقة يف األعمال   ،. وابملثل2021نقطة يف تقرير عام    16و   2012نقاط عمرية يف عام    -املائة  
 أربع مرات خالل هذه الفرتة. 

 
 ، ن اليت يتباطأ فيها النمو االقتصادي العام  ال سيما يف البلدا  ، زايدة عدم املساواة الفعلية أو املتصو رة داخل البلدان  •

يقو ض الفساد   ،االسياسي. يف البلدان األقل منوً   عن النظام  د عدم الرضا العام  ع الثقة وتزايُ غالًبا ما تتزامن مع تراجُ 
ومييل الناس إىل الثقة يف املؤسسات غري الرمسية أكثر من الثقة يف احلكومة حيث ترتكز السلطة   ، الثقة يف احلكومة

 
ُ
نة اليت تدفع الطلب على التغيري السياسي. هيم  السياسية بني النخبة الثرية. يعد  الفساد اآلن أحد أكثر العوامل امل
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فإن غالبية املشاركني يف مجيع أحناء أمريكا   ، الدوليةالذي أجرته منظمة الشفافية    2019وفًقا الستطالع الرأي لعام  
إن الفساد يتزايد   :٪( قالوا55فريقيا جنوب الصحراء )إ و   ،٪(65الشرق األوسط ومشال إفريقيا )  ،٪(53الالتينية )

 .يف منطقتهم

)مزو د اخلدمة   G  5و  ( والتعلم اآليلAIرات يف الذكاء االصطناعي )ميكن أن تؤدي التطو    ،• يف السنوات القادمة
من اجليل اخلامس( والتقنيات األخرى اليت ستوسع الوصول إىل اإلنرتنت إىل تقليل ثقة اجلمهور حيث يكافح الناس 

خيشى السكان انتشار املراقبة والرصد   ، لتحديد ما هو حقيقي وما هو الشائعات أو التالعب. ابإلضافة إىل ذلك
 صة اليت تسعى إىل السيطرة أو الربح من معلوماهتم الشخصية. بل احلكومات وخيشون من الشركات اخلامن ق  

ّااهلوايتّأكثرّبروزّ 

ت اجملتمعات أكثر على من املرجح أن تتفت    ،ل الثقة يف احلكومات والنخب واملؤسسات القائمة األخرىمع آتكُ 
الناس يف كل منطقة إىل جمموعات مألوفة    أساس اهلوايت واملعتقدات. التفكري من أجل اجملتمع يتجه  ومتشاهبة 

وكذلك التجمعات واملصاحل العابرة   ، مبا يف ذلك اهلوايت الثقافية وغريها من اهلوايت دون الوطنية  ،والشعور ابألمن
للحدود الوطنية. تتكاثر اهلوايت واالنتماءات وتصبح أكثر وضوًحا يف نفس الوقت. وهذا بدوره يؤدي إىل مزيد 

ولكنه يؤدي أيًضا إىل خلق االنقسامات   ،ة جملموعات اهلوية يف الديناميكيات اجملتمعية والسياسيةمن األدوار املؤثر 
 .واخلالف

ينجذبون إىل هوايت أكثر رسوًخا الناس  الع    ، كثري من  البلدان رْ مثل  النمو   ،ق والقومية. يف بعض  تباطؤ  يؤدي 
مبا يف ذلك الشعور ابلضياع   ، تكثيف تصورات الضعفالسكاين وزايدة اهلجرة والتحوالت الدميوغرافية األخرى إىل  

االج التغريات  بسبب  ابلتشر د  يشعرون  الذين  الناس  من  يستاالثقايف. كثري  السريعة  واالقتصادية  من ؤ تماعية  ون 
القدمية التقاليد  التصورات   ، انتهاكات  تغذي هذه  على حساهبم. كما  النظام  من  يستفيدون  اآلخرين  أن  ويرون 

 .وأن بعض القادة يسعون وراء أهداف مضللة  ، ن التغيري االقتصادي واالجتماعي ضار  املعتقدات أب 

وتشكيل ما يؤمنون   ،ين يف لعب أدوار مهمة يف حياة الناسالد     يستمر    ،متاشًيا مع األمهية املتزايدة للهوايت الراسخة
 .وكيف يتفاعلون علًنا   ، ن يتجمعون ومع م   ،ومن يثقون به  ،به

  ، مبا يف ذلك إفريقيا وجنوب آسيا وأجزاء من أمريكا الالتينية  ،يف املناطق النامية حيث ينمو السكان بشكل أسرع
ين. إن تصورات مشريًا إىل اإلحساس ابهلدف الذي يوفره الد     ،أفاد اجلماهري مبشاركة أكب يف املمارسات الدينية

 .راع أو املرض أو عوامل أخرى تساهم أيًضا يف مستوايت أعلى من التدينالتهديدات الوجودية من الص
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  ،ق واجلنس والتوجه اجلنسيرْ مبا يف ذلك الع    ،يركز العديد من األشخاص على جوانب خمتلفة من هوايهتم وينظموهنا
 . املناخ واحلرية الدينيةمثل تغري    ،وكذلك حول األسباب والقضااي

على زايدة الوعي وإبراز جمموعة واسعة من الفئات   ، ذلك زايدة التنقل والتحضر والتواصلمبا يف   ، تعمل قوى العوملة
 
ُ
وجتعل من السهل على الناس االنتظام حول املصاحل والقيم املشرتكة. تلعب  ،فة اليت تتجاوز احلدود الوطنيةستهد  امل

عات على االعرتاف هبا وأهدافها احملددة. حيث حتث اجملمو   ؛هذه اهلوايت أدوارًا أكب داخل البلدان وفيما بينها
واحلماية القانونية للمثلية اجلنسية   ف عاملي واسع ابلضغط بنجاح من أجل القبول العام  قام حتالُ   ،على سبيل املثال

 ، ا ىت يف البلدان احملافظة اجتماعيً مبا يف ذلك تنظيم احلمالت على اإلنرتنت والفعاليات العامة ح  ، يف مجيع أحناء العامل
زادت النسبة املئوية لألشخاص الذين يشريون إىل وجوب قبول املثلية   ،2019و  2013  يْ مثل إيران. بني عام  

دولة شرعت زواج املثليني   30و  ، لألحباث  "بيو"وفًقا ملركز    ،دولة متنوعة جغرافًيا  27من    21اجلنسية يف اجملتمع يف  
 .1989منذ عام  

ّالصراّع

موعات اهلوية اليت تطالب ابالعرتاف واحلقوق إىل زايدة النقاش حول األسس االجتماعية ع وزايدة بروز جميؤدي توس  
السياسي  املكثفة واملتنافسة إىل زايدة اجلدل  اهلوية  ديناميكيات  تؤدي  املرجح أن  واالقتصادية للمجتمعات. من 

 .االضطراابت والعنف  ،ويف بعض احلاالت  ،واالنقسامات اجملتمعية  ،واالستقطاب

مثل البلدان ذات الدخل املتوسط   ، ال الضيوف يف العديد من البلدان م  دت زايدة أعداد املهاجرين والالجئني والعُ أ •
وتؤدي إىل ظهور أحزاب سياسية   ،إىل مناقشات ساخنة حول اهلوية الوطنية واملواطنة  ،يف جنوب شرق ووسط أورواب

 .ع يف دعم املهاجرين على مستوى العاملوتراجُ   ، وزايدة اجتاهات لسياسات االستيعاب  ،قومية عرقية

امليم )سحاقيني، مثلي اجلنس املتزايدان حلقوق جمتمع   ،ااملتحولني جنسيً   ،ثنائي اجلنس  ، يدفع االعرتاف والدعم 
حيث يعتب بعض   ،اي وبولندامثل البازيل وإيران ونيجري   ، شواذ( إىل ردود فعل من الناس يف بلدان يف كل منطقة

يناصر القادة السياسيون والدينيون يف بعض و   الناس مثل هذه احلركات إهانة ملعتقداهتم الراسخة ومدمرة جملتمعاهتم. 
 .البلدان القوانني اليت تقيد حقوق جمتمع امليم وجترم املثلية اجلنسية

مبا يف ذلك حتسني التعليم والرعاية الصحية وفرص   ،ريًا كان التقدم حنو املساواة بني اجلنسني كب  ،يف معظم البلدان 
د سلطت حركة ال يزال االستياء والصدمة قائمني. فق  ، ولكن حىت يف الدميقراطيات القدمية  ،العمل واألدوار القيادية

العاملية الضوء على اتساع نطاق التحرش اجلنسي واالعتداء اجلنسي الذي حيدث يف  "MeToo" أان كذلك()و 
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مبا يف ذلك عدم   ،تقلل من احلماية للنساء  ،مثل اجملر وروسيا  ،ولكن ال تزال العديد من البلدان   ،مجيع أحناء العامل
 .جترمي العنف املنزيل واجلنسي

ّمّةلطةّومقسّ تخّمّوّّبيئةّاملعلوماتّمتصلة

والء   تعزيز  إىل  الرتابط  فائقة  املعلومات  لبيئة  املتسارع  النمو  يؤدي  أن  املرجح  اجملتمعية من  والديناميكيات  اهلوية 
تسه ل على األشخاص االنتساب إىل اآلخرين يف   ،على وجه اخلصوص   ، وتعقيدمها. وسائل التواصل االجتماعي

 .مجيع أحناء العامل الذين يتشاركون يف اخلصائص واآلراء واملعتقدات

وي التفكري املماثل الذين يشاركون ميكن لوسائل التواصل االجتماعي ترديد صدى املستخدمني ذ  ، عالوة على ذلك
 .من فهمهم لوجهات النظر البديلة املعلومات اليت تؤكد وجهات نظرهم احلالية للعامل وحتد  

الوقت املعزولة سابًقا  ،مبرور  الوعي وبناء روابط جديدة بني اجملموعات  الديناميكية على زايدة  ومع   ،تعمل هذه 
تصو   واملاستقطاب  للسياسات  الناس  اجملتمعية رات  واالجتاهات  األخالقية  والقضااي  واألحداث  العامة  ؤسسات 

من فرص التسوية ويقلل من التماسك   مما حيد    ،سيؤدي هذا االستقطاب إىل انتشار وجهات النظر املتنافسة الراسخة
 .اجملتمعي

القادمة العشرين عاًما  اليت ترعى  ، خالل  الوسائط االجتماعية  وتستخلص كميات   ستنتج اخلوارزميات ومنصات 
هائلة من البياانت حمتوى ميكن أن يتفوق على اخلبة يف تشكيل التأثريات السياسية واالجتماعية اليت تولدها بيئة 

 .املعلومات شديدة الرتابط

بل مولدي احملتوى وكذلك احلكام الذين ميكنهم رؤيته. ستعمل منصات سيتم استخدام السلطة بشكل متزايد من ق  
وتسريع وتضخيم   ،أو تعزيز التجمعات اجلديدة وغري املتوقعة  ،صل االجتماعي على تعزيز جمموعات اهلويةوسائل التوا

ى متنافسة للحقيقة ؤ  وغالًبا ما ينتج عنها رُ   ،امليول الطبيعية للتواصل مع األشخاص الذين يتشاركون نفس اآلراء
 . حول قضية ما

نشر وجهات نظرهم   -مبا يف ذلك من الفئات املهمشة    - املتنافسني  ستجعل املنصات من األسهل على قادة الرأي  
ألن الناس يعتمدون   ؛يتم تضخيم هذا التأثري ."جاذبية تسويق" رسائلهمو مما يزيد من متاسك ،والنقاش فيما بينهم

 .على جمتمعات هوايهتم اخلاصة للحصول على املعلومات وعلى اكتساب معرفة اآلخرين
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حات حامسة إلدارة احلمل ين كمرش   ق واجلنسية والد   رْ ا اهلوايت االجتماعية مثل الثقافة والع  سيستخدم الناس أيضً 
مما قد يؤدي إىل زايدة تفتيت اهلوايت الوطنية وتقويض الثقة يف احلكومة. توفر هذه اهلوايت   ،الزائد للمعلومات

واملعتقدات   ، والقواعد حول من جيب الوثوق به  ، إحساًسا ابالنتماء وتعزز املعايري حول كيفية تصرف أعضاء اجملموعة
 .حول القضااي املعق دة

مبا يف ذلك جرائم الكراهية واجلرائم    ،قد تسه ل وسائل التواصل االجتماعي بشكل متزايد العنف القائم على اهلوية
وراء األكاذيب   أصبحت وسائل التواصل االجتماعي ومنصات الرسائل احملمولة قو ة رئيسية  ، السياسية. يف اهلند 

مثل الشائعات اليت سرعان ما انتشرت بني بعض اهلندوس بشأن ذبح املسلمني املزعوم لألبقار أو حيازة   ،الفريوسية
 لـ "حراسة األبقار".   مما أدى إىل ظهور إعدام املسلمني   ، حلوم البقر

لديهم   املفضلني  البوابة  متزايد على حراس  اجلمهور بشكل  اإل  - سيعتمد  اإلخبارية ومنصات مثل وسائل  عالم 
من غري احملتمل أن تكون   ، لتصفية احلقيقة من اخليال. ومع ذلك  - التواصل االجتماعي وأصوات السلطة املوثوقة  

فعالة يف تغيري املعتقدات والقيم   ،عاءات كاذبة أو إزالتهامثل اإلبالغ عن اد    ،جهود التحكيم يف احملتوى املثري للجدل
ز البحث عن احلقيقة بسبب احلاجة ت املتقاربة. متيل املعتقدات القائمة على اهلوية إىل جتاوُ اليت تتماشى مع اهلواي

 
ُ
 والشعور ابلتبير األخالقي.  ،واحلفاظ على الكرامة  ،وفهم العامل االجتماعي  ، واحلصول على املكانة  ،ة لالنتماءلح  امل

ّاهلوايتّالوطنيةّحتتّالضغّط

ك الدولة مصدر متاسُ   ا واليت كانت اترخييً   ،ميثل اخلالف بني اهلوايت حتداًي ملفاهيم اهلوية الوطنية  ، يف بعض البلدان 
تكتسب األشكال اإلقصائية للقومية   ، ولكن يف بعض احلاالت  ، قوة  واهلدف القومي. اكتسبت القومية بشكل عام  

ات املتنوعة عرقًيا وثقافًيا أكثر عرضة للتحدي. مكانة ابرزة وتضعف املثل العليا للقومية املدنية. قد تكون اجملتمع
مع منو   ،ال سيما تلك اليت تشهد تغريات دميوغرافية  ، لقد سادت أشكال القومية اإلقصائية يف العديد من املناطق

 .اقتصادي بطيء أو راكد واألشخاص الذين خيشون فقدان املكانة اخلاصة

على سبيل   ، النزعة القومية اإلقصائية للرتويج حلكمهم وسياساهتم. يف بورمايعمل بعض القادة واألنظمة على أتجيج  
مما  ، أدى توقف التحول الدميقراطي خالل العقد املاضي والفقر يف مجيع أحناء البالد إىل زايدة انعدام األمن ،املثال

استغل القادة الصينيون   ،ابملثلساعد على تكثيف القومية البوذية وتعزيز املشاعر املعادية للمسلمني وحىت العنف. و 
مثل املوقف الصيين العدواين يف   ، عن كراهية األجانب لبناء الدعم للسياسات  القومية املنتشرة واليت غالًبا ما تنم  

 .النزاعات اإلقليمية
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سبيل أدى انعدام األمن الثقايف واالقتصادي الناجم عن العوملة إىل تغذية القوى القومية. على    ، يف حاالت أخرى
استشهد مؤيدو خروج بريطانيا من االحتاد األورويب مبجموعة من الشكاوى البيطانية القدمية بشأن االحتاد   ،املثال

يف التصويت على   اق بشأن اهلجرة كان عاماًل رئيسيً لكن معظم استطالعات الرأي أشارت إىل أن القل   ، األورويب
أيًضا إىل زايدة القوى القومية يف العديد   2015ملهاجرين يف عام  خروج بريطانيا من االحتاد األورويب. أدت أزمة ا

حيث ختشى غالبية السكان التغيري الثقايف واملنافسة   ،مبا يف ذلك فرنسا وأملانيا وهولندا  ، من البلدان األوروبية األخرى
 .االقتصادية

بل والعرقية يف  الدينية  املوضوعات  استخدام  احلكومية إىل  األنظمة  بعض  الشعيب تسعى  الدعم  أخرى حلشد  دان 
وجهود تركيا لتعبئة الشتات   ،األجنيب ألهداف سياستها اخلارجية. ُتظهر حماوالت اهلند لتصدير القومية اهلندوسية

ودعم روسيا لألقليات األرثوذكسية الروسية خارج روسيا طرقًا يستغل هبا القادة   ،الرتكي يف أورواب لتضخيم نفوذ تركيا
 .أهداف السياسة اخلارجية  اهلوايت لتحقيق 

ّوأكثرّطلب اّّّ،اجلماهريّأكثرّقدرة

زودت التحسينات االقتصادية املطردة والوصول إىل التكنولوجيا السكان يف كل منطقة   ،خالل العقود القليلة املاضية
والن   املسؤولني  وإشراك  العمل  إىل  واهتماماهتم  احتياجاهتم  لتوجيه  واألدوات  والوقت  بكثافة خ  ابملوارد  األخرى  ب 

كما أن سكان البلدان   ،كانة جيدةإن السكان يف االقتصادات املتقدمة يتمتعون ابلفعل مب  .الية أكبوتكرار وفع  
اليت   ،منت الطبقة الوسطى يف الصني  ،على التغيري. على سبيل املثال  زين بشكل أفضل للحث  النامية أصبحوا جمه  

يف املائة   3.1بسرعة من    ، دوالرات يف اليوم  110و  دوالرات   10تُعر ف على أهنا أولئك الذين يكسبون ما بني  
مليون شخص تقريًبا ممن  686أي ما يعادل   - 2018يف املائة يف عام   52.1ىل  إ  2000من السكان يف عام  

 هم يف وضع أفضل لتقدمي مطالبهم للحكومة. 
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كما أن االخنفاض   ،لقد أصبح وعي اجلمهور يف معظم أحناء العامل أكثر ازدهارًا وتعليًما خالل العقود العديدة املاضية

سيكون   ،املقابل يف انشغال الناس ابالحتياجات العاجلة قد سهل نطاقًا أوسع من الوعي والطموح. مع ازدهار أكب
ابإلضافة إىل زايدة   ، وإمكانية وصول أفضل إىل أدوات املشاركة  ، وتوقعات أعلى  ،لدى الناس املزيد من وقت الفراغ
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فقدان ما حققوه بشأن  العقدين وال  ،املخاوف  فرتة  السياسية خالل  املشاركة  يزيد من كثافة  أن  املرجح  ذي من 
 .املقبلني

سيكون النمو يف عدد سكان املناطق احلضرية يف العقود القادمة أكثر وضوًحا يف أجزاء من   ،ابإلضافة إىل ذلك
مبا يف ذلك   ،الشباب  العامل النامي اليت تكافح أيًضا مع القدرة على تقدمي اخلدمات وتستضيف نسبة عالية من

 املكوانت اخلام    -إفريقيا وجنوب آسيا. يؤدي التحضر إىل خلق جمموعات سكانية مركزة هلا مصاحل ومظامل مشرتكة  
 .تغذي احلركات االجتماعية اليت ميكن أن تتحول بسرعة إىل احتجاجات

على أرض الواقع ويوفر للناس األدوات   يؤدي انتشار تقنيات االتصال إىل زايدة الوعي ابالجتاهات واألحداث الدولية 
ارتفع عدد األشخاص الذين يستخدمون اإلنرتنت يف   ، 2020و  2014  يْ الالزمة لتنظيم ونشر رسائلهم. بني عام  

مليار. من املتوقع أن يزداد انتشار اإلنرتنت عب اهلاتف احملمول من   4.54مليارات إىل    3مجيع أحناء العامل من  
 .2025ابملائة على مستوى العامل حبلول عام    60.5إىل    2019ابملائة يف عام    49

مليون شخص إضايف يف استخدام منصات وسائل التواصل االجتماعي خالل السنوات    800سيبدأ ما يقدر بنحو  
 .2020مليار شخص يف عام   3.6ارتفاًعا من   ، اخلمس املقبلة

ة مطالبهم على احلكومات يف كل منطقة. مع التوقعات من املرجح أن تزداد شد   ،لهمن جتهيز الناس وتواصُ مع حتس  
ميكن أن تصبح مطالب الناس للحكومات إلجياد حلول للتحدايت املتزايدة أكثر   ،العالية والظروف األكثر ضعًفا 

ًضا وصعوبة يف التعامل معها. من احملتمل أن ترتاوح هذه املطالب عب القضااي االقتصادية والسياسية  تنوًعا وتناقُ 
مثل محاية الصناعات الرئيسية مقابل   - مع الضغط على جمموعات خمتلفة من أجل سياسات متضاربة    ، االجتماعيةو 

 .تقليل انبعااثت غازات االحتباس احلراري

البلدان ذات الدميقراطيات القوية  ، واملقاطعة  ،ح أن يتجه الناس إىل االحتجاجات اجلماهرييةمن املرج    ،حىت يف 
 .د االحتجاجات العامة خالل العقد املاضيبناًء على تصاعُ   ، وحىت العنف بوترية متزايدة  ، والعصيان املدين

البلدان   ،إىل جانب وسائل التواصل االجتماعي الطرق املفضلة جلعل األصوات مسموعة يف  ستكون هذه أيًضا 
الة متزايدة لتوجيه السخط قوة فع    م هذه املسارات املتعددة قد   من املرجح أن تُ  ،االستبدادية. خالل العقدين املقبلني

  مع مزيج من اآلاثر املرتتبة على التماسك االجتماعي. 
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ّخالصاتّرئيسيّة

ستواجه احلكومات يف مجيع املناطق ضغوطًا متزايدة من القيود االقتصادية ومزجًيا من التحدايت الدميوغرافية والبيئية  
 .ويتم متكينهم من الضغط من أجل أهدافهم وأولوايهتم املتضاربة  ،سيطالب السكان ابملزيد   ،وغريها. يف غضون ذلك

رات مستمرة بسبب عدم التوافق املتزايد بني ما يتوقعه من املرجح أن تواجه العالقات بني اجملتمعات وحكوماهتا توت  
ة يف االتساع تنذر مبزيد من التقلبات السياسية وخماطر الدميقراطية ذاجلمهور وما تقدمه احلكومات. هذه الفجوة اآلخ  

 .وتوسيع األدوار ملصادر بديلة للحكم

إىل نقالت أو حتوالت كبرية يف كيفية   ، قيادة ملهمةو   زةإذا صاحبته أزمة حمف     ،د السخط العام  ميكن أن يؤدي تزايُ 
 حكم الناس. 
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ّالعامةّوالقدراتّاحلكوميّةطلباتّّّتدّعدمّالتوافقّبنيّاملتزايّ 

رات مستمرة من املرجح أن تواجه العالقات بني الدول وجمتمعاهتا يف كل منطقة توت    ،على مدى العقدين املقبلني
بسبب عدم التوافق املتزايد بني ما حيتاجه اجلمهور أو يتوقعه وما ميكن للحكومات أو مستعدة لتقدميه. يف العديد 

ن يواجه السكان الذين زادت توقعاهتم بسبب االزدهار السابق ضغوطًا واضطراابت أكب من املرجح أ   ،من البلدان 
والتغريات الدميوغرافية. وستكون هذه الشعوب أيًضا   ،وفرص العمل غري املؤكدة   ،ؤ النمو االقتصاديبسبب تباطُ 

الوصول إىل تقنيات االتصال جمهزة بشكل أفضل للدفاع عن مصاحلها بعد عقود من التحسينات املستمرة يف التعليم و 
 .ابإلضافة إىل التماسك األكب للمجموعات ذات التفكري املماثل

فمن املرجح أن يستمر الناس يف النظر   ،على الرغم من أن الثقة يف املؤسسات احلكومية منخفضة بني عامة الناس
 .لبة ابملزيد من حكوماهتم لتقدمي احللولواملطا  ،إىل الدولة ابعتبارها مسؤولة يف هناية املطاف عن مواجهة حتدايهتم

االقتصادية ومزجًيا من  القيود  متزايًدا من  فاعلية، ستواجه احلكومات ضغطًا  السكان بشكل أكثر  يطالب  بينما 
ستختب هذه الضغوط قدرة الدول   ،التحدايت الدميوغرافية والبيئية وغريها من التحدايت. بشكل فردي ومجاعي 

 .وتزيد من تعقيد احلكم  ،مليزانياتوتستنفد ا  ،ومرونتها

ستكافح العديد من البلدان للبناء على أو حىت احلفاظ على جناحات التنمية   ّ:كيبةّالسكانيةّوالتنميةّالبشريةالرت
ؤ النمو وتباطُ   ،البشرية اليت حتققت يف العقود العديدة املاضية بسبب االنتكاسات النامجة عن الوابء العاملي املستمر

يق تنمية أعلى األهداف. ويف واخلطوات األكثر صعوبة املطلوبة لتحق  ، وآاثر الصراع واملناخ  ، االقتصادي العاملي 
الشباب   ،الوقت نفسه السكان  متزايد من  اليت يوجد هبا عدد  اليت تضم أعداًدا سكانية وتلك  البلدان  ستواجه 

ة اليت ي  و  جمموعات فريدة من التحدايت املرتبطة هبذه الرتكيبة السكانية. من املرجح أن تزيد اهلجرة من بروز قضااي اهلُ 
الذي حيدث   -البلدان املستقبلة وقد تغذي الصراعات العرقية. سيؤدي التوسع احلضري السريع    تقسم اجملتمعات يف

إىل الضغط على قدرة احلكومات على توفري البنية التحتية الكافية واألمن واملوارد هلذه املدن   - غالًبا يف إفريقيا وآسيا  
 .النامية

إجهاد احلكومات يف كل منطقة. سيكون التأثري حاًدا بشكل   ستؤدي االستجابة لتغري املناخ والتدهور البيئي إىل 
حيث تكون احلكومات ابلفعل ضعيفة أو متوترة أو هشة. كما ستواجه    ، خاص يف إفريقيا وآسيا والشرق األوسط

اليت تتحدى استجابة احلكومات ومواردها البيئية وحىت الكوارث  التكاليف  الغنية بشكل متزايد  مما قد   ،البلدان 
 .ثقة اجلمهور  يقوض 
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ّاالقتصادية من املرجح أن يؤدي االجتاه املتوقع لتباطؤ النمو االقتصادي إىل إجهاد موارد احلكومات وقدرهتا   ّ:القيود
فإن عدم   ،على تقدمي اخلدمات. احلكومات مثقلة ابلفعل ابلديون على نطاق غري مسبوق. ابإلضافة إىل ذلك

سيهدد ثقة الناس يف احلكومة والثقة يف   ،إىل جانب الفساد  ،يد من الدولاملساواة املتزايد أو املستمر داخل العد 
 بعضهم البعض. 

ستتعرض احلكومات لضغوط شديدة ملواكبة وترية التغيري التكنولوجي وتنفيذ السياسات اليت   :التغريّالتكنولوجي
ن األفراد واجلهات الفاعلة غري مك   تسخ ر الفوائد وتقلل من املخاطر واالضطراابت. كما أن التقدم التكنولوجي سيُ 

 .احلكومية من حتدي دور الدولة بطرق جديدة

أن األنظمة والنماذج احلالية للحكم غري كافية لتلبية توقعات السكان. والنتيجة    ثبت  ،يف مواجهة هذه التحدايت
هي عدم توازن متزايد بني املطالب العامة وقدرة احلكومات على توفري الفرص االقتصادية واألمن. ينتشر هذا التشاؤم 

واإلدارات الشعبوية والتكنوقراطية.    ،والدول الدميقراطية واالستبدادية  ،العام عب حكومات اليمني واليسار والوسط
دولة اخنفاًضا   18أظهرت استطالعات الرأي العام يف    ، يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  ، على سبيل املثال

. مع تزايد 2018٪ يف  40إىل    2010٪ يف املتوسط يف  59كبريًا يف الرضا عن أداء الدميقراطية يف بلداهنم من  
املرجح أن تكافح األنظمة احلكومية واحلكومات واجملتمعات لالتفاق على كيفية التكيف أو   شكوك اجلمهور من 

واحلد من اجلرمية   ،ومعاجلة عدم املساواة  ،مبا يف ذلك تعزيز الفرص االقتصادية  ،التحول لتالئم األهداف الرئيسية
 .والفساد

على سبيل   ، املناطق والبلدان. يف جنوب آسياستختلف طبيعة هذه التحدايت واستجاابت احلكومة ابختالف  
لتوظيف قواها   اء الذي من املرجح أال يكون كافيً ستواجه بعض البلدان مزجًيا من النمو االقتصادي البطي  ،املثال

من املرجح أن   ،وتزايد االستقطاب. ويف الوقت نفسه  ، وآاثر التدهور البيئي الشديد وتغري املناخ  ،العاملة املتوسعة
املتزايدة الديون  مع  األوروبية  البلدان  املنخفض   ،تتعامل  اإلنتاجية  وتقلصها  ،ومنو  العاملة  القوى   ،وشيخوخة 

الريف واحلضر املتصدعة واملناقشات حول   ،واالنقسامات بني  ورمبا زايدة عدم املساواة ابإلضافة إىل السياسات 
يتمثل التوتر املركزي يف ما إذا   ،الوطين ويف االحتاد األورويب. يف الصني   السياسات االقتصادية واملالية على املستوى

 ،والصحة العامة  ،كان إبمكان احلزب الشيوعي الصيين احلفاظ على سيطرته من خالل توفري االقتصاد املتنامي
التباطؤ االقتصادي   مع قمع املعارضة. إن الطبقة الوسطى اهلائلة يف الصني هادئة إىل حد كبري اآلن لكن  ،والسالمة

 .ميكن أن يغري هذا
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من املرجح أن تظل العديد من الدول عالقة يف اختالل توازن غري مستقر يكون فيه السكان غري راضني عن النظام 
كشف الربيع العريب   ،ولكنهم غري قادرين على التوصل إىل إمجاع على مسار للتقدم. قبل عقد من الزمان   ،احلايل

مل يظهر بعد عقد اجتماعي   ،ولكن يف معظم بلدان املنطقة  ،ة يف األنظمة السياسية السائدةعن أوجه قصور خطري 
ميكن أن تتجه مناطق أخرى حنو عملية مطولة وصاخبة   ، جديد بني الدولة واجملتمع. على غرار الشرق األوسط

 . ألن املواطنني فقدوا الثقة يف قدرة املؤسسات احلكومية على حل املشكالت   ؛جزئًيا

فقد يتم توزيع هذه املكاسب والفرص بشكل غري   ،حىت لو قامت الدول بتحسني األمن والرفاهية بشكل إمجايل 
املثال  ،متساوٍ  ازدهارًا. على سبيل  أكثر  تبدو  اليت  اجملتمعات  االستياء يف  الفرتة من    ،مما يؤجج  إىل   2000يف 

ولكن مت تقسيم   ، منًوا عاًما يف التوظيف(  OECDشهدت بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )  ،2018
الوسط القليل يف  مع  واملنخفضة  املرتفعة  األجور  بني  الوظائف ضعيفة بشكل   ،الوظائف  من  العديد  وأصبحت 

 ن منو الوظائف بشكل كبري عب املناطق واجملموعات الدميوغرافية.وتباي    ،متزايد 

 دّالتقلبّالسياسّيتصاعّ 

ويؤدي إىل مزيد   ،من املرجح أن يتوسع هذا التناقض بني قدرات احلكومات وتوقعات اجلمهور  ،يف السنوات القادمة
التقلبات السياسية املتزايدة داخل األنظمة السياسية  ،من  وموجات النشاط   ،مبا يف ذلك االستقطاب والشعبوية 
أو حىت اهنيار الدولة. ستشكل أو العنف أو الصراع الداخلي    ،ويف أكثر احلاالت تطرفًا  ،واحلركات االحتجاجية

إىل تقلبات   كيف ومىت يتحول السخط العام    ،والتاريخ السابق للتعبئة  ، واأليديولوجيا  ،االختالفات يف قدرة الدولة 
 سياسية يف كل بلد. 

حيث يدفع   ، من املرجح أن يظل االستقطاب على أسس عرقية ودينية وأيديولوجية قوايً   : االستقطابّوالشعبوية
السياسيون واجلماعات املنظمة جيًدا جمموعة متنوعة من األهداف والنهج العريضة اليت تتقاطع مع القضااي القادة  

من املرجح أن يؤدي هذا االستقطاب   ،االقتصادية واملتعلقة ابحلوكمة واالجتماعية واهلوية والدولية. يف بعض البلدان 
ويزي السياسي واجلمود  الوظيفي  اخللل  وتعزيز  التأسيسإىل زايدة  السياسي. مبجرد  االستقرار   ، د من خماطر عدم 

العام   عن السياسة السائدة لفشلها يف معاجلة املظامل   يصعب عكس االستقطاب الشديد. كما أدى عدم الرضا 
 ُمقاًسا بعدد القادة الشعبويني  - االقتصادية واالجتماعية إىل ارتفاع عاملي يف الشعبوية خالل العقود العديدة املاضية  

 يف السلطة وحصص تصويت احلزب الشعبوي يف مجيع أحناء العامل. 
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فمن املرجح أن يستمر النداء الشعبوي طاملا استمر   ،على الرغم من أن بعض الشعبويني سيتعثرون يف مناصبهم
واالستقطاب  تصد  و   االستياء  ذلكاستمرار  إىل  ابإلضافة  املعلومات.  األزمات   ، ع  بعد  البوز  إىل  الشعبوية  متيل 

 االقتصادية أو التغريات يف التكوين العرقي أو الديين للمجتمع من اهلجرة. 

مما أثر على كل   ، 2010تزايدت االحتجاجات املناهضة للحكومة على مستوى العامل منذ عام    ّ:االحتجاجات
إال أهنا ميكن أن  ،على االضطراب السياسي  نظام وكل نوع حكومي. على الرغم من أن االحتجاجات هي عالمة 

تكون أيًضا عالمة على صحة الدميقراطية وقوة إلرساء الدميقراطية من خالل الضغط من أجل املساءلة والتغيري 
 ،السياسي. من املرجح أن تستمر ظاهرة االحتجاج يف دورات وموجات بسبب الطبيعة الدائمة للدوافع األساسية

والتكنولوجيا   ،واالستجاابت احلكومية غري الكافية  ،املستمر والرغبة يف التغيري املنهجي  ضا العام  مبا يف ذلك عدم الر 
 املنتشرة لتنظيم االحتجاجات بسرعة. 

من املرجح أن تؤدي التقلبات املتزايدة   ،خالل العقدين املقبلني  : العنفّالسياسيّوالصراعّالداخليّواهنيارّالدولة
ال سيما يف العامل النامي. اعتبارًا من   ، اسي واندالع العنف السياسي يف العديد من البلدان إىل اهنيار النظام السي

يف سياقات هشة مع ضعف احلوكمة   -يف املائة من سكان العامل    23أو    - مليار شخص    1.8عاش    ،2020عام  
القتصادي والتنمية. ومن املتوقع وفًقا لتقديرات منظمة التعاون ا  ،واألمن والظروف االجتماعية والبيئية واالقتصادية

. وترتكز هذه الدول 2030حبلول عام    - يف املائة من سكان العامل  26أو  - مليار    2.2أن يرتفع هذا الرقم إىل 
يليها الشرق األوسط ومشال إفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية. ستواجه    ، فريقيا جنوب الصحراء الكبىإ يف الغالب يف

د عدد السكان وتزايُ   ،وانعدام األمن الغذائي  ، املناخمبا يف ذلك تغري    ،جمموعة متزايدة من الظروف  هذه املناطق أيًضا
مما سيؤدي إىل تفاقم هشاشة الدولة. إن اندالع العنف السياسي أو الصراع   ،والتحضر السريع   ،الشباب )يف إفريقيا(

فمن املرجح أن يظهر حىت يف البلدان األكثر استقرارًا اترخيًيا   ، ومع ذلك  ،الداخلي ال يقتصر على هذه الدول اهلشة
 عندما يزداد التقلب السياسي بشدة. 

 خطرّأيض اقراطيةّحتتّالضغطّواألنظمةّالسلطويةّعرضةّللالدمي

الليبالية الراسخة إىل   ،خيلق هذا املناخ السياسي املتقلب نقاط ضعف جلميع أنواع احلكومات من الدميقراطيات 
الصعود  الرئيسية يف  العوامل  التكيف واألداء من  القدرة على  املغلقة. من املرجح أن تكون  األنظمة االستبدادية 

 ، ر الفرص اجلديدةخالل العشرين عاًما القادمة. احلكومات اليت تسخ  والسقوط النسيب للحكم الدميقراطي والسلطوي  
املتزايدة  الضغوط  مع  املتزايد   ،وتتكيف  االجتماعي  التفتت  لشعوهباوتوف    ،وتدير  االقتصادي  واالزدهار  األمن   ،ر 
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بديلة.   يف حني أن احلكومات اليت تفشل ستلهم املنافسني أو تطالب بنماذج   ،ستحافظ على شرعيتها أو تعززها
وهي صفات يصعب   - ستتمتع الدميقراطيات أيًضا مبيزة استخالص الشرعية من نزاهة ومشولية أنظمتها السياسية  

 حتقيقها يف األنظمة االستبدادية.

 لّالدميقراطيّةآتكّ 

احلكم ل  تشري التحدايت اليت تواجهها احلكومات إىل وجود خطر كبري يتمثل يف استمرار االجتاه املستمر يف آتكُ 
شوهد يف الدميقراطيات   - الدميقراطي خالل العقد املقبل على األقل ورمبا لفرتة أطول. كان هذا االجتاه واسع االنتشار  

مبا يف ذلك حرية   ،الراسخة والثرية والليبالية وكذلك الدميقراطيات اجلزئية األقل نضًجا. السمات الدميقراطية الرئيسية
ذة يف التدهور على الصعيد العاملي مع انزالق البلدان آخ    ،ومحاية األقليات  ، القضاءواستقالل    ،التعبري والصحافة

كان العام   2020بيت احلرية أن عام    يف اجتاه مزيد من االستبداد. ذكرت منظمة غري حكومية لتعزيز الدميقراطية
مقياس آخر حمرتم للدميقراطية يف   اخلامس عشر على التوايل من الرتاجع يف احلقوق السياسية واحلرايت املدنية. يشري

يف املائة من سكان العامل يعيشون يف   34كان    ،2020إىل أنه اعتبارًا من عام    ،أنواع الدميقراطية  ، مجيع أحناء العامل
 يف املائة كانوا يعيشون يف بلدان أصبحت أكثر دميقراطية.   4مقارنة بـ   ،بلدان كان احلكم الدميقراطي يرتاجع فيها

أدى انعدام الثقة   ،ن القوى الداخلية واخلارجية تقود هذا التآكل الدميقراطي. يف بعض الدميقراطيات الغربيةالعديد م
فضالً عن القلق بشأن االضطراابت االقتصادية وانقالب   ،العام يف قدرات وسياسات األحزاب والنخب الراسخة

ين يقوضون األعراف واملؤسسات الدميقراطية واحلرايت إىل أتجيج صعود القادة غري الليباليني الذ  ، األوضاع واهلجرة
اليت انتقلت من احلكم االستبدادي يف الثمانينيات    - معظمها يف العامل النامي    - يف الدميقراطيات األحدث    .املدنية

ة وسياد  ،مبا يف ذلك ضعف قدرة الدولة  ، أدى مزيج من العوامل إىل الركود الدميقراطي أو الرتاجع   ،والتسعينيات
وجيوش هلا دور قوي يف   ،وفساد  ، وعدم مساواة عالية  ،والتقاليد اهلشة من التسامح مع معارضة  ،القانون اهلشة

 السياسة.
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على تقويض الدميقراطيات   ،بطرق خمتلفة  ، تعمل الصني وروسيا واجلهات الفاعلة األخرى  ، على الصعيد اخلارجي

 ، ودعم األنظمة غري الليبالية. يشمل هذا الدعم مشاركة التكنولوجيا واخلبة للقمع الرقمي. على وجه اخلصوص
مما يهدد قدرة األنظمة الدميقراطية على   ، حتاول بعض اجلهات األجنبية الفاعلة تقويض ثقة اجلمهور يف االنتخاابت

ت الفاعلة الداخلية واخلارجية بشكل متزايد ابملعلومات الرقمية وتنشر معلومات مضللة البقاء. تتالعب كل من اجلها
من املرجح أن تكون العديد من   ،ابلنظر إىل املستقبل  لتشكيل وجهات النظر العامة وحتقيق األهداف السياسية.

دولة دميقراطية شهدت   75ت  الدميقراطيات عرضة ملزيد من التآكل وحىت االهنيار. وجدت دراسة أكادميية مشل 
 .يف املائة( أصبحت يف النهاية أنظمة استبدادية 80منها )أو   60أن  1994يف الدميقراطية منذ عام   اا كبريً تراجعً 

وقد يعكس يف النهاية تصحيًحا سيًئا يف دورة طويلة شهدت تقدم الدميقراطية   ،فإن الرتاجع ليس حتمًيا  ، ومع ذلك
مل حنو املزيد من الدميقراطية خالل القرن املاضي. تعتمد شرعية األنظمة الدميقراطية مع وجود اجتاه شا  ،وتراجعها

: احلفاظ على عملية سياسية عادلة وشاملة ومنصفة وتقدمي نتائج إجيابية نْي  على املدى الطويل على شرطني عام  
وعدم املساواة يف استعادة   ،خبةوالسيطرة على الن  ،للسكان. ميكن أن تساعد معاجلة املخاوف العامة بشأن الفساد

ذلك إىل  املؤسسية. ابإلضافة  الشرعية  وتعزيز  اجلمهور  فع    ، ثقة  توفري خدمات  وأمن فإن  اقتصادي  واستقرار  الة 
 ،يزيد من رضا اجلمهور. إىل جانب معايري احلوكمة األساسية هذه  - وهي مزااي اترخيية للدميقراطيات    - شخصي  

 .التحدايت العاملية الناشئة سيساعد يف استعادة ثقة اجلمهور واحلفاظ عليها  فإن إظهار املرونة يف مواجهة



88 
 

 .ن القوى النسيب بني القوى الكبىعها جزئًيا على توازُ م الدميقراطية أو تراجُ سيعتمد تقد    ،على املدى الطويل

البلدان األخرى  :املنافسةّاجليوسياسيّة  ، مبا يف ذلك اجلهود املبذولة للتأثري على النتائج السياسية أو دعمها يف 
ومدى التنافس األيديولوجي بني النموذج الدميقراطي   ، والنجاح النسيب يف حتقيق النمو االقتصادي والسلع العامة

 .ية حول العاملستشكل االجتاهات الدميقراط   ،الغريب والنظام االستبدادي التقين يف الصني

ّنقاطّضعّفستواجهّاألنظمةّاالستبداديةّّ

ستواجه األنظمة االستبدادية العديد من املخاطر نفسها اليت تواجهها الدميقراطيات وقد يكون العديد منها أقل 
لى مما جيعل التغيري املفاجئ والعنيف للحكومة بعد فرتة من االستقرار الظاهر أكثر احتمالية. ع  ،قدرة على التكيف

إال أهنا تعاين من   ،الرغم من أن األنظمة السلطوية يف البلدان من الصني إىل الشرق األوسط قد أظهرت قوة اثبتة
والقيادة الشخصية بشكل   ،واالعتماد املفرط على السلع   ،مبا يف ذلك انتشار الفساد  ،نقاط ضعف هيكلية كبرية

العامة هتديدات متزايدة لألنظ  السلطويةكبري. تشكل االحتجاجات  أنظمة بني عام    ،مة  بعشرة  أطاحت   يْ اليت 
إزالة    ؛2017و  2010 االنتخاابت  19متت  يف  آخر  االحتجاجات   ،نظاًما  على  رًدا  جُترى  ما  غالًبا  واليت 

العديد من االحتجاجات الدافع األساسي وراء  الفساد هو  ومتيل األنظمة االستبدادية إىل أن   ، اجلماهريية. كان 
تكون أكثر فساًدا من األنظمة الدميقراطية. وستكون األنظمة االستبدادية اليت تعتمد على السلع األولية لتمويل 

خاصة إذا أدت حتوالت الطاقة إىل اخنفاض   ، ضة للتقلبات يف أسعار السلع رْ ايتها وتغذية اقتصاداهتا عُ شبكات رع 
اليت يتم فيها توحيد السلطة يف شخص واحد أو جمموعة   - أسعار النفط. متيل األنظمة االستبدادية الشخصية  

واألكثر   ، قل احتمااًل للتخطيط للخالفةواأل  ، إىل أن تكون األكثر فساًدا وعدم انتظام يف صنع القرار  -صغرية  
حيث   - احتمااًل لبدء احلروب وتصعيد النزاعات. اليوم الشكل األكثر شيوًعا للنظام االستبدادي هو الشخصية  

 ، واألنظمة األخرى  -  2016ابملائة يف عام    40إىل    1988ابملائة من الديكتاتورايت يف عام    23ارتفعت من  
 .تتحرك يف هذا االجتاه  ، ملكة العربية السعوديةمبا يف ذلك يف الصني وامل

تستخدم األنظمة االستبدادية أشكااًل جديدة وتقليدية من اإلكراه   ،حملاولة قمع أو مقاومة أو معاجلة االستياء العام  
 ويرجع   ، والتعاون والشرعية. ساعدت التكنولوجيا يف جعل األنظمة االستبدادية أكثر دميومة يف السنوات األخرية

انتشارًا وأقل تكلفة. اجلانب اآلخر من هذه  املراقبة أكثر  الرقمنة واالتصاالت جتعل  تقنيات  ذلك جزئًيا إىل أن 
االجتاهات التكنولوجية هو أهنا أعطت السكان األدوات الالزمة لاللتفاف حول القمع الرقمي وحشد املعارضة. 
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القمع  إىل  إلق  ،ابإلضافة  احملاوالت  على  األنظمة  خمُ ستعتمد  ابلبقاء  األساسيني  احللفاء  هذه   ،صنيل  ناع  لكن 
 .قات أكثر كثافة من املواردالديناميكية تعتمد على تدف  

ال واأليديولوجيات ستسعى العديد من احلكومات االستبدادية إىل بناء شرعية شعبية من خالل األداء احلكومي الفع  
املركزية قوهتا  خالل  من  للتحد    ،املقنعة.  مرونة  وأكثر  أسرع  استجاابت  االستبدادية  األنظمة  بعض  ايت أظهرت 

عانت من نقص االبتكار الناجم عن سوء ختصيص املوارد. قد تقنع   ا ستبدادية اترخييً لكن احلكومات اال  ،الناشئة
األنسب للتعامل   شعوهبا أبن نظامها هو  -  اليت توفر الفرص االقتصادية وحتافظ على األمن  -األنظمة االستبدادية  

 .مع تعقيد وسرعة عامل الغد

ّجّتكيفيةّللحوكمة:ّاملزيدّمنّاجلهاتّالفاعلةّاليتّتقدمّنطاق اّأوسعّمنّاخلدماّتهن ّ 

ج تكيفية للحكم تشمل ل متزايد حنو هنُُ من احملتمل أن يكون هناك حتو    ، د االحتياجات والتوقعات العامةمع تزايُ 
 ، الفاعلة خارج مؤسسات الدولة اليت تقدم الرفاهية واألمن. اجلهات الفاعلة غري احلكومية جمموعة أوسع من اجلهات  

واملنظمات غري احلكومية ومجاعات اجملتمع املدين واملنظمات الدينية والشبكات   مبا يف ذلك شركات القطاع اخلاص  
ن احملتمل أن متتد هذه األدوار إىل نطاق قدمت منذ فرتة طويلة احلكم يف مجيع أنواع الدول. م ،املتمردة واإلجرامية

أوسع من الفاعلني والوظائف بسبب جمموعة من العوامل مبا يف ذلك: فشل الدول يف توفري احلوكمة الكافية. زايدة 
ايت والتعقيد املتزايد وعدد حتد    ؛املوارد والوصول للقطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية واألفراد بسبب التكنولوجيا

اسة العامة اليت تتطلب العديد من أصحاب املصلحة للتصدي هلا. من املرجح أن ينتج عن هذا التحول بعض السي
كما يتضح من األنظمة غري الليبالية اليت تقوم بقمع منظمات اجملتمع املدين   ،التوترات واآلالم املتزايدة داخل الدول

 .الجتماعي وعمليات بعض اجلهات الفاعلة غري احلكوميةأو الدميقراطيات اليت تسعى إىل تنظيم وسائل التواصل ا

حملها يف بعض   ستكم ل اجلهات الفاعلة غري احلكومية الدولة وتتنافس معها وحتل    ،اعتماًدا على السياق والنشاط
وال يقلل من اجلودة   ،احلاالت. ال يشكل توفري احلوكمة خارج مؤسسات الدولة ابلضرورة هتديًدا للحكومات املركزية

الشاملة للحوكمة للسكان. ستعتمد األدوار والعالقات بني اجلهات احلكومية وغري احلكومية على قدرهتا النسبية 
متأل اجلماعات املتمردة   ،سكان. من الشرق األوسط إىل إفريقيا وأمريكا الالتينيةعات اللها ومواءمتها مع توق  غلغُ وت  

واملنظمات اإلجرامية فجوة احلوكمة وتستغل أحيااًن احلكومات الضعيفة لتوسيع نفوذها من خالل توفري فرص العمل 
يف حاالت أخرى خاصة يف   بدًءا من الرعاية الصحية والتعليم إىل األمن ومجع القمامة.  ، واخلدمات االجتماعية

على زايدة دور الدولة من خالل توفري   ،بعضها على أساس ديين  ،إفريقيا، تعمل املنظمات غري احلكومية الدولية
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جائحة خالل  والتعليمية.  الصحية  احلوكمة   ،  "COVID-19"  اخلدمات  على  األمثلة  من  العديد  ظهرت 
ت التكنولوجيا واملؤسسات البحثية واألكادميية ابلتنسيق مع التكيفية. عملت الشركات واملؤسسات اخلريية وشركا

قامت منظمات اجملتمع املدين يف مجيع أحناء   ،احلكومات لتحقيق اخرتاقات بسرعات قياسية. ويف أماكن أخرى
علة وتقدمي خدمات اإلغاثة والرعاية اإلنسانية. ميتد دور اجلهات الفا   ، الثغرات يف استجاابت احلكومات  العامل بسد  

تتمتع شركات التكنولوجيا بسلطة   ، على سبيل املثال  ؛ غري احلكومية يف احلوكمة إىل ما هو أبعد من تقدمي اخلدمات
 .كبرية يف سيطرهتا على تدفقات املعلومات والشبكات مع القدرة على تشكيل اخلطاب السياسي

ّاالبتكارّيفّاحلوكمّة

الفاعلة غري   الدول واجلهات  للتكيف مع حتد  ستبحث  املتزايدةاحلكومية عن طرق  وجتربة أدوات   ،ايت احلوكمة 
وتقنيات جديدة لتوفري األمن والرفاهية اليت ميكن تبن يها يف مجيع أحناء العامل. على الرغم من صعوبة متييز االجتاهات 

ر وتطبيق التقنيات لتحسني فإن أحد جماالت االبتكار الواضحة سيكون يف تطوي  ،يف ابتكار احلوكمة أو التنبؤ هبا 
 .سرعة وكفاءة ودقة احلوكمة

يف مج احلكومات  لـزادت  استخدامها  من  العامل  أحناء  العقدين يع  املواطنني خالل  وإشراك  اخلدمات  تقدمي  تقنية 
 ، املاضيني. يف حني أن البلدان األكثر استفادة من احلوكمة الرقمية هي البلدان ذات الدخل املرتفع إىل حد كبري

 . مجيع البلدان واملناطقْب يف احلوكمة الرقمية ميتد ع    إن االجتاه العام  ف

 -إىل جانب تكنولوجيا الذكاء االصطناعي لتحليلها   - إن التوافر املتزايد للبياانت حول مجيع جوانب حياة الناس 
تقنية املراقبة املدعومة : نفس  ن  يْ جيعل احلكومات أكثر مرونة يف توجيه اخلدمات وتوفري األمن. هذا سيف ذو حد  

 .من اجلرمية متكنها أيًضا من مراقبة وقمع سكاهنا  ابلذكاء االصطناعي واليت تسمح للحكومات ابحلد  

فمن املرجح أن تشمل االبتكارات الرئيسية    ،يف تطوير التكنولوجيا وتطبيقها  واخلاص    ابلنظر إىل أدوار القطاعني العام  
 اهلاتف احملمول واألنظمة ْب مسح ظهور املدفوعات ع   ،احلكومية. على سبيل املثال   من اجلهات احلكومية وغريكال ً 

 .املصرفية يف إفريقيا للحكومات بتنفيذ التحويالت النقدية ودفع رواتب املوظفني بشكل أكثر كفاءة وموثوقية

انتشرت تقنية   ،من املرجح أن تنتشر مناهج احلوكمة املبتكرة يف مجيع أحناء العامل. على سبيل املثال  ،مبجرد إنشائها
دولة على األقل اعتبارًا من عام   74واليت اعتمدهتا    - املراقبة املدعومة ابلذكاء االصطناعي يف مجيع أحناء العامل  

تكتسب النماذج الناجحة أتباًعا سريًعا: فقد   ،وابملثل  بل الشركات الصينية والغربية.ويتم توفريها من ق    -  2018
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ا من جناح برانمج مستوحاة جزئي    ،دولة على األقل برامج التحويالت النقدية املشروطة كأداة للتنمية  40نفذت  
Bolsa Familia    من الفقر  يف احلد    2000البازيلي يف عام . 

ّاحلكمّاحملليّأكثرّتبعيّة

 احلكومات احمللية مصادر مهمة بشكل متزايد البتكار احلوكمة بسبب قدرهتا على حل   من املرجح أيًضا أن تصبح 
 .املشكالت اليت تواجه شعوهبا

عام   بشكل  احمللية  احلكومات  انخبيها  تتمتع  مشاكل  من  القرب  لتكييف   ،واملساءلة  ، والشرعية  ،مبيزة  واملرونة 
املدن واحلكومات دون املركزية بقدرة أكب من احلكومات الوطنية على . تتمتع  حزبية أقل    ا لديهم أيضً   ؛االستجاابت

وقد   ؛واجملتمع املدين  إنشاء وقيادة شبكات متعددة القطاعات تشمل خمتلف مستوايت احلكومة والقطاع اخلاص  
ت ساعدت هذه الشراكات يف تنشيط بعض املدن الصناعية السابقة يف الغرب. ستتخذ احلكومات احمللية وحكوما

 ،  املناخ واهلجرة إجراءات بشأن القضااي الدولية مثل تغري    -اليت يتم تنظيمها بشكل متزايد يف شبكات    -املدن  
للنشاط  املناطق احلضرية وكمراكز  السكان يف  الوطنية يف بعض احلاالت. مع منو عدد  وتتقدم على احلكومات 

واالبتكار والتكنولوجيا  ت  ،االقتصادي  أن  املرجح  ه من  نفوذً كتسب  احمللية  احلكومات  متزايدً ذه  مواجهة   اا  يف 
ولكن   ، من املرجح أن يكون احلكم احمللي مكااًن حلل املشكالت  ،احلكومات الوطنية. حىت يف األنظمة االستبدادية

 .مع قيود خمتلفة

-COVID" ةخاصة بعد أزم   ،من املرجح أن تواجه احلكومات احمللية قيوًدا يف امليزانية  ،مثل احلكومات الوطنية
ح أن تواجه املدن يف العامل النامي فجوات متويلية كبرية لتطوير البنية التحتية والتكيف مع تغري املناخ. من املرج    "19

يف  ،م االنقسامات اجملتمعية بني املناطق احلضرية والريفيةمن املرجح أن يؤدي التحضر إىل تفاقُ   ،ابإلضافة إىل ذلك
ك السياسات عندما تتباين االسرتاتيجيات احمللية حني أن الدور املتزايد لإلدارة احمللية وحوكمة املدن قد يقوض متاسُ 

  .والوطنية حلل املشكالت

ّهلّترغبّيفّاحلصولّعلىّمناذجّجديدةّأمّمتغريةّ؟

ى إىل خلق ظروف مهيأة ميكن أن يؤدي اجلمع بني السخط العام الواسع النطاق واألزمات أو الصدمات الكب 
حدثت التحوالت األيديولوجية   ، لنقالت أو حتوالت كبرية يف النماذج أو األيديولوجيات أو طرق احلكم. اترخيًيا

ألن الناس   ؛ كما هو احلال يف أعقاب حرب كبى أو اهنيار اقتصادي  ،عب املناطق يف حلظات األزمات الكارثية
فإن ظهور أيديولوجية أو نظام   ،أكثر استعداًدا لتبين تغيريات منهجية جريئة ملعاجلة املشاكل الشاملة. ومع ذلك
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مثل  ، ىأمر اندر احلدوث. قد ختلق ضغوط أخر  - على مستوى الشيوعية أو الليبالية االقتصادية   - موحد جديد  
ظروفًا مهيأة لنماذج جديدة أو   ، اليت تكشف عن أوجه القصور يف احلوكمة  ،جائحة أخرى أو كارثة بيئية كبى

 .بديلة الكتساب قوة دفع إذا استمر اخللل الوظيفي على نطاق واسع 

فية. إن ولكنها ليست كا  ،السخط املتفشي واألزمات الكبى رمبا تكون ضرورية إلجبار الوظائف على التحوالت
حتويل السخط إىل شيء جديد يتطلب أيًضا مزجًيا من القيادة امللهمة واملوحدة أبفكار أو أيديولوجية مقنعة لبناء 

 - ميكن أن حتدث مناهج جديدة    ، . وابستثناء أيديولوجية جديدةحتالفات سياسية واحلصول على إمجاع جمتمعي  
ومن   ، من احلكم املركزي إىل احلكم احمللي  ،لى طول عدة حماورع  - أو حىت املزيد من التوليفات أو مزيج األنظمة  

أو   ،ومن العلماين إىل الديين   ، ومن الدميقراطية إىل االستبدادي  ، دور الدولة القوي إىل الدور القوي غري احلكومي
كة ابألنظمة من قومي إىل أممي. هذه النقالت أو التحوالت من شأهنا أن حتفز التنافس احلتمي بني اجلماهري املتمس

 . األنظمة اجلديدةالقدمية وتلك اليت تتبن  

إن الطبيعة الدقيقة هلذه النقالت أو التحوالت أو النماذج اجلديدة غري مؤكدة ويصعب التنبؤ هبا. تتضمن بعض 
لية النتائج احملتملة: ظهور املدن أو املناطق دون الوطنية كنقطة حمورية للحكم إذا رأى السكان أن احلكومات احمل

واجلهات الفاعلة األخرى غري   القطاع اخلاص    ؛املشكالت من احلكومات الوطنية  أكثر جدارة ابلثقة وقدرة على حل  
إذا ثبت   ا تشهد الدميقراطية انتعاشً   ؛احلكومية اليت تتفوق على احلكومات وتزامحها كمقدمني أساسيني للرفاه واألمن

أو استسالم العامل ملوجة استبدادية مستوحاة جزئًيا من  ؛ عاملية القادمةايت الأهنا أكثر قدرة على التكيف مع التحد  
ذلك على  عالوة  ابلتكنولوجيا.  املدفوعة  االستبدادية  للرأمسالية  الصني  أو   ، منوذج  حكم  مناذج  تظهر  أن  ميكن 

 رها أو حتديدها بعد. أيديولوجيات جديدة مقنعة مل يتم تصو  

 

ّخالصاتّرئيسيّة

ستتطور القوة يف النظام الدويل لتشمل جمموعة أوسع من املصادر وامليزات مع توسيع القوة   ، خالل العقدين املقبلني
من   التقليدية.  والثقافية  واالقتصادية  العسكرية  الناعمة  القوة  تكمل  اليت  واملعلوماتية  والشبكات  غري التكنولوجية 

مما يفتح الباب أمام جمموعة أوسع من   ،احملتمل أن يتم وضع دولة واحدة للسيطرة على مجيع املناطق أو اجملاالت 
 .اجلهات الفاعلة لتعزيز مصاحلها
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ى املتنافسة للنظام الدويل ؤ  ودعم الر    ،سيكون للوالايت املتحدة والصني التأثري األكب على الديناميكيات العاملية
مما يؤدي إىل   ، واحلوكمة اليت تعكس مصاحلهما األساسية وأيديولوجياهتما. سيؤثر هذا التنافس على معظم اجملاالت

واملعايري والقواعد اليت قام عليها   ،واملنظمات الدولية  ، ويف بعض احلاالت إعادة تشكيل التحالفات القائمة  ،رتوت  
 النظام الدويل. 

 
ملرجح أن تصل شدة املنافسة على النفوذ العاملي إىل أعلى مستوى هلا منذ احلرب من ا   ،خالل العقدين املقبلني

وسوف تتنافس جمموعة   ،الباردة. من غري احملتمل أن يتم وضع دولة واحدة للسيطرة على مجيع املناطق أو اجملاالت
ا القوة  توسيع  إن  ومصاحلهم.  وأهدافهم  أيديولوجياهتم  لتعزيز  الفاعلة  اجلهات  من  والشبكية  أوسع  لتكنولوجية 

يُ  الدويل. من واملعلوماتية سوف  النظام  التقليدية يف  الناعمة  القوة  العسكرية واالقتصادية وجوانب  اجلوانب  كمل 
بني القادة الذين   ،اليت ستكون يف متناول جمموعة أوسع من اجلهات الفاعلة  ، املرجح أن ترتكز عناصر القوة هذه

 .يطورون هذه التقنيات
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وتوسع  ،وتعيد تشكيل التعددية ،أن تنتج ديناميكيات القوة هذه بيئة جيوسياسية أكثر تقلباً وتصادميةً  من املرجح 
الفجوة بني التحدايت العابرة حلدود الوطن والرتتيبات التعاونية ملعاجلتها. سوف تتنافس القوى املتنافسة لتشكيل 

والصني التأثري األكب   ، إىل جانب حلفائها القدامى   ،ملتحدة املعايري والقواعد واملؤسسات العاملية. سيكون للوالايت ا
العاملية الديناميكيات  الر    ،على  يدعم  األساسية ؤ  مما  مصاحلهم  تعكس  اليت  واحلوكمة  الدويل  للنظام  املتنافسة  ى 

ويف بعض احلاالت إعادة تشكيل   ،مما يؤدي إىل إجهاد  ،وأيديولوجياهتم. سيؤثر التنافس بينهم على معظم اجملاالت
 .التحالفات القائمة واملنظمات الدولية اليت دعمت النظام الدويل لعقود

ابإلضافة إىل تشديد االختالفات األيديولوجية واالنقسامات حول  -من املرجح أن يؤدي تسريع حتوالت السلطة  
بني الوالايت املتحدة واالحتاد السوفييت   التنافس    التنافسُ إىل زايدة املنافسة. من غري املرجح أن يشبه    - مناذج احلكم  

الباردة التنوع الكبري يف اجلهات الفاعلة يف النظام الدويل اليت ميكنها تشكيل النتائج  ،يف احلرب    ، وذلك بسبب 
ة راجحة أو وقلة خطوط التقسيم األيديولوجي احلصرية. إن االفتقار إىل قو   ، واالعتماد املتبادل يف خمتلف اجملاالت

 ، إمجاع عاملي على بعض اجملاالت الرئيسية سيوفر فرًصا للجهات الفاعلة األخرى لقيادة أو متابعة مصاحلها اخلاصة
 خاصة داخل مناطقها. من املرجح أيًضا أن يكون لالحتاد األورويب واهلند والياابن وروسيا واململكة املتحدة دور مهم  

 .القتصاديةيف تشكيل النتائج اجليوسياسية وا

على   ،من املرجح أن تكون هذه البيئة األكثر تنافسية مع التقنيات الناشئة بسرعة أكثر تقلًبا مع زايدة خماطر الصراع
الدول مزجًيا من  املنافسة األكثر ختريًبا. ستواجه  الدول قواعد ومعايري وحدوًدا جديدة جملاالت  األقل حىت تضع 

والنشاط السيباين الذي يستهدف البنية التحتية املدنية   ، شديدة التدمري والدقةاألسلحة التقليدية واإلسرتاتيجية  
مبا يف ذلك املفسدون مثل إيران   - وبيئة معلومات مضللة مربكة. سوف يتنافس الالعبون اإلقليميون    ،والعسكرية

ني يف النظام. يف الوقت مما يؤدي إىل مزيد من التقلب وعدم اليق   ،لتعزيز أهدافهم ومصاحلهم  -  وكوراي الشمالية
ال سيما إذا استمرت القواعد واملعاهدات   ،قد تكافح الدول إلنشاء ردع مستقر مع هذه األنظمة اجلديدة  ،نفسه

 .رل أو التأخ  اليت حتكمها يف التآكُ 

ّتغيريّاملصادرّوتكوينّالسلطّة

 ،من املرجح أن تتوسع مصادر القوة يف النظام الدويل ويعاد توزيعها. ستوفر القوة املادية  ،خالل العشرين سنة القادمة
الدولة اقتصاد  حبجم  تُقاس  التكنولوجي  ،والسكان   ،واجليش  ،اليت  التطور  ملمارسة   ،ومستوى  الضروري  األساس 

 ولكنها لن تكون كافية لتأمني النتائج اإلجيابية واحلفاظ عليها.   ،السلطة
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ستشمل القوة تطبيق التكنولوجيا ورأس املال البشري واملعلومات وموقع الشبكة لتعديل وتشكيل   ،امل أكثر ترابطً يف عا
مبا يف ذلك الدول والشركات والسكان. ستظل جاذبية املؤسسات الرتفيهية والرايضية    ،سلوك اجلهات الفاعلة األخرى 

لتأثريها. مع اشتداد التحدايت العاملية مثل األحداث املناخية والسياحية والتعليمية يف الدولة من العوامل املهمة  
سيصبح بناء املرونة احمللية للصدمات والتغريات املنهجية عنصرًا أكثر أمهية يف القوة   ،املتطرفة واألزمات اإلنسانية

للبلدان واجلهات   سيكون   ،وكذلك قدرة الدولة واستعدادها ملساعدة البلدان األخرى. يف السنوات املقبلة  ،الوطنية
 الفاعلة غري احلكومية األكثر قدرة على تسخري القدرات املادية ودجمها مع العالقات ومركزية الشبكة واملرونة التأثريُ 

 .استدامة وذات مغزى على مستوى العامل  األكثرُ 

ّاملادية  البلدان األخرى ب  مما جيُ   ، ستظل القدرات العسكرية واحلجم االقتصادي أساس قدرة الدولة وإبراز قوهتا  : القوة
على مراعاة مصاحل الدولة وسياساهتا. هذان اجملاالن من القوة يسمحان للدول ابحلفاظ على أمنها وجتميع املوارد 

 .اليت متكن عناصر القوة األخرى

وأتثريها   يف أن تكون مركزية ألمن دولة ما   ،وال سيما التقنيات العسكرية  ، ستستمر التكنولوجيا  :قوةّالتكنولوجيا
الذكاء االصطناعي  ،ولكن من اآلن فصاعًدا  ، العاملي والتكنولوجيا احليوية واختاذ  (AI) ستوفر أحدث تقنيات 

البياانت للدول جمموعة من املزااي للنمو االقتصادي التصنيع والرعاية الصحية واملرونة   ، القرارات اليت تعتمد على 
واليت ستمكن الدول واجلهات الفاعلة من غري الدول   ،يزة احملرك األولستكون هناك م  ،اجملتمعية. مع هذه التقنيات

واالستعداد بشكل   ،واكتساب مزااي معلوماتية على املنافسني  ،من تشكيل وجهات نظر السكان واختاذ قراراهتم
 .أفضل للصدمات املستقبلية

البشري املالّ املواتية  : رأسّ السكانية  الرتكيبة  ا  ،ستوفر  والتعليم مبا يف ذلك عدد  القوي  العمل  لسكان يف سن 
النقدي التفكري  ومهارات  والرايضيات  واهلندسة  العلوم  وتركيز  الشامل  والتقدم   ،األساسي  لالبتكار  مزااي كبرية 

مبا  ، ن هم يف سن العملالتكنولوجي والنمو االقتصادي واملرونة. ستمتلك املناطق ذات الكثافة السكانية الكبرية م  
إذا كان إبمكاهنم حتسني التعليم   ، مصادر جديدة للقوة االقتصادية احملتملة  ، لالتينية وجنوب آسيايف ذلك أمريكا ا

سوف حتتاج اجملتمعات املسنة واملتعاقدة يف أورواب وآسيا إىل إجياد طرق لزايدة قوهتا العاملة   ؛واملهارات والبنية التحتية
 .لتجنب رؤية عنصر القوة هذا ضعيًفا
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 ، وتدفقات البياانت  ،والتمويل  ، مبا يف ذلك االتصاالت  ،إن التحكم يف مواقع التبادل الرئيسية  :الشبكاتّوالعقد
ومنع الوصول إىل   ،نح البلدان والشركات القدرة على احلصول على معلومات قيمةسيم  ،وسالسل التوريد التصنيعية

 .وحىت سلوك قسري  ،املنافسني

أصبحت راسخة   ،اليت ترتكز بشكل غري متناسب يف الوالايت املتحدة وأورواب والصني  ،العديد من هذه الشبكات
شركات التكنولوجيا الصينية رائدة مع على مدى عقود ورمبا سيكون من الصعب إعادة تشكيلها. إذا أصبحت  

على سبيل   ،العامليةG5 نظرائها األمريكيني أو األوروبيني يف بعض املناطق أو سيطرت على شبكات اتصاالت  
فإن   ، ميكن لبكني استغالل موقعها املتميز للوصول إىل االتصاالت أو التحكم يف تدفق البياانت. ومع ذلك  ،املثال

وميكن أن يقلل من   ،ممارسة هذا الشكل من القوة بشكل قسري قد يؤدي إىل رد فعل عنيف من البلدان األخرى
 . الية مبرور الوقتالفع  

ت املقنعة تشكيل مواقف وأولوايت اجلهات الفاعلة األخرى يف النظام ميكن لألفكار والروااي  :املعلوماتّوالتأثري
مبا يف  ، وميكنها إضفاء الشرعية على ممارسة أنواع أخرى من السلطة. ميكن جلاذبية القوة الناعمة للمجتمع  ، الدويل

ستحوذ على خيال السكان أن ت  ، واالبتكارات التكنولوجية  ، وأمناط احلياة  ،والرايضة  ،وصادراته الرتفيهية  ،ذلك ثقافته
اخلارج   والتعليم يف  للسياحة  ميكن  العايل    -اآلخرين.  التعليم  العامة   -وخاصة  الدبلوماسية  من  اجلاذبية.  زايدة 

ستمنح تقنيات املعلومات احلكومات واجلهات الفاعلة األخرى قدرات   ،واإلعالم إىل عمليات التأثري األكثر سرية
اجلماهري والنخب األجنبية للتأثري على اآلراء والسياسات. من احملتمل أن حتاول   غري مسبوقة للوصول مباشرة إىل

وتعزيز الرواايت حول الرتاجع   ، الصني وروسيا االستمرار يف استهداف اجلماهري احمللية يف الوالايت املتحدة وأورواب
حيث كان كالمها نشطًا   ،ل إفريقياعلى سبيل املثا  ،الغريب والتوسع. ومن احملتمل أيًضا أن تتوسع يف مناطق أخرى

 .ابلفعل

مما أدى إىل ظهور   ،أصبحت الصدمات املنهجية أكثر شيوًعا وشدة  ،نظرًا ألن العامل أصبح أكثر ترابطًا  :املرونة
ل الصدمات وإدارهتا والتعايف منها واليت العديد من التأثريات من الدرجة الثانية. ستتمتع احلكومات القادرة على حتم  

فإن بناء املرونة يعتمد على خمزون  ،متع بشرعية حملية بقدرة أفضل على إبراز قوهتا وأتثريها يف اخلارج. ومع ذلكتت
ومن املرجح أن يكون حشده أكثر صعوبة حيث تصبح اجملتمعات   ،من الثقة داخل اجملتمعات وبني السكان والقادة

 .أكثر انقساًما
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ّاملؤسسّةاملزيدّمنّالفاعلنيّتشديدّعلىّّ

ستتغري أيًضا اجلهات الفاعلة واألدوار اليت تلعبها يف تشكيل الديناميكيات   ،مع توسع مصادر القوة والتحول عاملًيا
مما يوفر فرًصا جملموعة  ،العاملية. لن يتم وضع أي جهة فاعلة واحدة للسيطرة على مجيع املناطق ويف مجيع اجملاالت

افسة عب مجيع القضااي. من املرجح أن يكون للمنافسة املتزايدة بني الصني أوسع من اجلهات الفاعلة ويزيد املن
مبا يف ذلك التجارة العاملية   ، والوالايت املتحدة وحلفائها املقربني التأثري األوسع واألعمق على الديناميكيات العاملية

اعات بني الدول. واالستدامة البيئية.  واحتمال ونتائج الصر   ،ووترية واجتاه التغيري التكنولوجي  ،وتدفقات املعلومات
تستعد بكني ملواصلة حتقيق التقدم العسكري واالقتصادي والتكنولوجي الذي   ،حىت يف ظل أكثر التقديرات تواضًعا

 .ال سيما يف آسيا  ،يغري التوازن اجليوسياسي

ّالصنيّتستعيدّدورّالقوةّالعامليّة

 ،  ستتطلع إىل أتكيد هيمنتها يف آسيا ونفوذ أكب على الصعيد العامليه املؤكد أن الصني بْ من ش    ، يف العقدين املقبلني
تتوقع الصني احرتام جرياهنا   ،ب ما تعتبه التزامات مفرطة يف مناطق هامشية اسرتاتيجية. يف آسيابينما حتاول جتن  

تعرض القوات األمريكية   للتجارة واستغالل املوارد والنزاعات اإلقليمية. من املرجح أن تنشر الصني قدرات عسكرية
والقوات املتحالفة يف املنطقة خلطر متزايد وتضغط على حلفاء الوالايت املتحدة وشركائها لتقييد الوصول إىل القواعد 
األمريكية. رمبا سرتوج بكني لفوائد املشاركة بينما حتذر من العواقب الوخيمة للتحدي. يكاد يكون من املؤكد أن 

أ يتوقعون  الصني  عام  قادة  حبلول  التوحيد  إعادة  من  اتيوان  تقرتب  املستمر   ، 2040ن  اإلكراه  من خالل  رمبا 
 .واملكثف

وشحذ   ، والقواعد التجارية  ، ومنصات البجميات  ، ستعمل الصني على ترسيخ شبكات البنية التحتية املادية اخلاصة هبا
من أنظمة البلقنة يف بعض املناطق. من املرجح أن ورمبا إنشاء املزيد    ،اخلطوط العاملية للمنافسة التقنية واالقتصادية

ق النخب تستخدم الصني بنيتها التحتية وبرامج التنمية اليت تقودها التكنولوجيا لربط الدول بشكل أوثق وضمان توافُ 
مع مصاحلها. من احملتمل أن تواصل الصني السعي إىل تعزيز التكامل االقتصادي مع الشركاء يف منطقة الشرق 

والعمل على منع ظهور   ، وتوسيع تغلغلها االقتصادي يف آسيا الوسطى والقطب الشمايل  ، ط واحمليط اهلندياألوس
ق لْ حتالفات تعويضية. تتطلع الصني إىل توسيع صادرات تقنيات املراقبة احمللية املتطورة لدعم احلكومات الصديقة وخ  

مها ح أن تستخدم الصني تقد  فرص جتارية وتوليد البياانت ابإلضافة إىل االستفادة من أنظمة العمالء. من املرج  
يف   -لكنهم يفضلون عمليات النشر املخصصة    ،هائل يف شرق آسيا ومناطق أخرىالتكنولوجي لتكوين جيش  
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من احملتمل أن تسعى بكني إىل   ، بداًل من نشر القوات الكبرية. يف الوقت نفسه  -الغالب يف شكل قواعد حبرية  
املتحدة  الغرب والوالايت  يقودها  اليت  الشبكات  املهمة مع  الروابط  ببعض  اجمل  ،االحتفاظ  االت ذات خاصة يف 

 .االعتماد املتبادل مثل التمويل والتصنيع 

من املرجح أن تلعب الصني دوًرا أكب يف قيادة االستجاابت ملواجهة التحدايت العاملية مبا يتناسب مع قوهتا وأتثريها 
مبا يتماشى لكن بكني تتوقع أيًضا أن يكون هلا رأي أكب يف حتديد األولوايت وتشكيل تلك االستجاابت    ،املتزايدين

 ،مع مصاحلها. من احملتمل أن تتطلع الصني إىل الدول األخرى لتعويض تكاليف معاجلة التحدايت العابرة للحدود
 ، ويرجع ذلك جزئًيا إىل أن بكني تواجه مشاكل حملية متزايدة تتنافس على االهتمام واملوارد. األزمات املالية احملتملة

وارتفاع تكاليف العمالة ميكن أن تتحدى   ،والضغوط البيئية  ،طؤ منو اإلنتاجيةوتبا  ،وشيخوخة القوى العاملة بسرعة
احلزب الشيوعي الصيين وتقوض قدرته على حتقيق أهدافه. ميكن للدبلوماسية الصينية العدوانية وانتهاكات حقوق 

 .قوهتا الناعمةوال سيما    ، من نفوذها  أن حتد    ،مبا يف ذلك قمع اجملتمعات اإلسالمية واملسيحية  ،اإلنسان 

ّالقوىّالكربىّاألخرّى

أن   ،ورمبا اهلند   ، واململكة املتحدة  ،والياابن   ، واالحتاد األورويب  ، مبا يف ذلك روسيا  ، ميكن للقوى الكبى األخرى
ومن املرجح أن يكون هلا دور يف تشكيل   ، يكون لديها مساحة أكب للمناورة ملمارسة نفوذها خالل العقدين املقبلني

 .النتائج اجليوسياسية واالقتصادية وكذلك املعايري والقواعد املتطورة

دراهتا املادية نسبًيا من املرجح أن تظل روسيا قوة معطلة خالل معظم أو كل العقدين املقبلني حىت مع اخنفاض ق
والطاقة  ، وأسلحة الدمار الشامل ، مبا يف ذلك اجليش التقليدي الكبري ، لالعبني الرئيسيني اآلخرين. إن مزااي روسيا

ستمكنها من االستمرار يف لعب دور  ، واالستعداد الستخدام القوة يف اخلارج ، واجلغرافيا الشاسعة ، واملوارد املعدنية
وأحيااًن أبعد من ذلك. من املرجح أن تستمر موسكو يف   ، يف مرحلة ما بعد الفضاء السوفيايتاملفسد ووسيط القوة  

حماولة تضخيم االنقسامات يف الغرب وبناء عالقات يف إفريقيا وعب الشرق األوسط وأماكن أخرى. من احملتمل أن 
ع تكثيف املزيد من الدول تبحث روسيا عن فرصة اقتصادية وأتسيس موقع عسكري مهيمن يف القطب الشمايل م

واالعتماد الكبري على السلع ذات األسعار املتقلبة   ،يف ظل مناخ االستثمار السيئ  ،لوجودهم يف املنطقة. ومع ذلك 
يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي خالل العقدين   2من املتوقع أن يكون حوايل    -واالقتصاد الصغري    ،احملتملة

 ،تكافح روسيا من أجل إبراز النفوذ واحلفاظ عليه عاملياً. إن خروج الرئيس فالدميري بوتني من السلطة قد    -املقبلني  
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ل املوقف اجليوسياسي لروسيا بشكل ميكن أن يؤدي إىل آتكُ   ،أو بعد ذلك   2024إما يف هناية واليته احلالية يف عام  
 .خاصة إذا حدث عدم استقرار داخلي ،أسرع

إما من خالل مصادر الطاقة املتجددة أو التنويع  ،فاض يف اعتماد أورواب على الطاقة على روسيافإن االخن  ،وابملثل
خاصة إذا مل يكن من املمكن   ، من شأنه أن يقوض توليد اإليرادات والسعة اإلمجالية للكرملني  ،ملوردي الغاز اآلخرين

 .تعويض هذه االخنفاضات مع الصادرات إىل العمالء يف آسيا 

سوق االحتاد األورويب الكبري وقيادته الطويلة األمد للمعايري الدولية من االحتفاظ بنفوذ كبري يف العقود   وسيمكنه
ق يف اآلراء بشأن اسرتاتيجية خاصة إذا كان إبمكانه منع أعضاء إضافيني من املغادرة وميكنه الوصول إىل توافُ   ، القادمة

والتحدايت العابرة للحدود. يكاد يكون من املؤكد أن الثقل االقتصادي للسوق مشرتكة ملواجهة املنافسة العاملية  
التكنولوجيا  ولوائح  والعقوابت  التجارة  يف  عاملًيا  جيوسياسًيا  نفوًذا  منحها  سيستمر يف  األورويب  لالحتاد  املوحدة 

يريها ولوائحها وفًقا لسياسات والسياسات البيئية واالستثمارية. غالًبا ما تصوغ الدول خارج االحتاد األورويب معا
ح أن تكون القوة العسكرية األوروبية أقل من طموحات بعض األعضاء بسبب األولوايت االحتاد األورويب. من املرج  

املتنافسة ونقص االستثمار طويل األجل يف القدرات الرئيسية. سوف تتنافس نفقات الدفاع األوروبية مع األولوايت 
ومن غري املرجح أن تنتج مبادراهتا األمنية قدرة عسكرية منفصلة عن  ، ""COVID-19 بعد املالية األخرى ملا 

 .روسيا  منظمة حلف مشال األطلسي متكنها الدفاع ضد  

من املرجح أن تستمر اململكة املتحدة يف جتاوز ثقلها دولًيا نظرًا لقطاعها العسكري واملايل القوي وتركيزها العاملي. 
ية للمملكة املتحدة والعضوية الدائمة يف جملس األمن التابع لألمم املتحدة إىل نفوذها العاملي. تضيف القدرات النوو 

الرئيسي   التحدي  األورويب ستكون  االحتاد  يفرضها خروجها من  اليت  والسياسية  االقتصادية  التحدايت  إدارة  إن 
 .اظ على قوهتا العامليةقد يؤدي الفشل إىل انقسام اململكة املتحدة وتركها تكافح للحف   ؛للبالد

تعليمً إ املتعلمني  الياابن  تقنًيا  ، اا عاليً ن سكان  املبتكر  التجارة وسلسلة   ،واالقتصاد  املتكامل يف شبكات  واملوقع 
يف آسيا وخارجها. من املرجح أن تظل الياابن معتمدة اقتصاداًي إىل حد كبري على   ةً وي  ق    ةً و  جتعلها تظل قُـ   ،التوريد 

ي هلا ومنافسها اإلقليمي الرئيسي الصني وحليف وثيق للوالايت املتحدة بينما تعمل على زايدة أكب شريك جتار 
واالقتصادية األمنية  العالقات  أيًضا حتدايت   ،تنويع  الياابن  وفيتنام. ستواجه  واهلند واتيوان  أسرتاليا  ال سيما مع 

مع سياسات   - وهي األقدم يف أي دولة متقدمة    - مبا يف ذلك تقلص القوى العاملة    ، دميوغرافية واقتصادية متزايدة
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وزايدة الديون   ،واخنفاض معدالت االدخار   ، واالنكماش  ، واخنفاض الطلب والنمو االقتصادي  ، اهلجرة غري املرنة
 .احلكومية

اهلند   عام    - حجم سكان  العامل حبلول  األكب يف  يصبح  أن  والرتسانة    -  2027املتوقع  االسرتاتيجية  اجلغرافيا 
والتقنية تضعها كقوة عاملية حمتملة االقتصادية  نيودهلي ستحقق   ، واإلمكاانت  إذا كانت  نرى ما  أن  يبقى  ولكن 

 ،أهداف التنمية احمللية من أجل السماح هلا إببراز نفوذها خارج جنوب آسيا. مع تنافس الصني والوالايت املتحدة
قد تكافح اهلند لتحقيق التوازن بني التزامها طويل   ،ثر استقاللية. ومع ذلكمن املرجح أن حتاول اهلند القيام بدور أك

اهلياكل األمنية  التضمني بشكل أعمق يف  الغربية واحلاجة إىل  القوى  الذايت االسرتاتيجي من  األجل ابالستقالل 
معية والبيئية والدفاعية  متعددة األطراف ملواجهة الصني الصاعدة. تواجه اهلند حتدايت جادة تتعلق ابحلوكمة واجملت

 . السياسة خارجية عاملية أكثر حزمً   تقيد مقدار ما ميكن أن تستثمره يف القدرات العسكرية والدبلوماسية الالزمة 

ّاءّاالصطناعّيكنداّمدعومةّابلّذسيةّتكثفّبروابغاملنافسةّاجليوسيا

وتقنيات التسويق الرقمي اليت ميكن الوصول   ، وتكنولوجيا املعلومات الغامرة  ، إن النمو يف االتصال الرقمي العاملي
 .فتح الباب أمام إمكانية زايدة أنشطة التأثري على املعلومات ضد مجيع اجملتمعات تقريًبات  ،إليها على نطاق واسع 

من شبه املؤكد أن كل من الدول واجلهات الفاعلة غري احلكومية ستكون قادرة على استخدام هذه األدوات للتأثري 
مبا يف ذلك عن طريق تصعيد التالعب املعريف واالستقطاب اجملتمعي لتشكيل كيفية تلقي الناس   ،كانعلى الس

 .للمعلومات وتفسريها والتصرف بناًء عليها

البلدان  االبتكارات التكنولوجية جلعل محالهتا اإلعالمية أكثر   ،مبا يف ذلك الصني وروسيا  ، من املرجح أن تطبق 
حيث تعمل على اكتساب سيطرة أكب على احملتوى اإلعالمي   ،ويصعب مكافحتها  ،ويصعب اكتشافها  ،مرونة

 .ووسائل النشر

أصبحت احلكومات واجلهات الفاعلة غري احلكومية قادرة بشكل متزايد على استغالل بياانت سلوك املستهلك 
اال للدعاية  ميكن  اجلمهور.  من  صغرية  شرائح  إىل  موجهة  رسائل  إلرسال  التسويق  الذكاء وتقنيات  من  ستفادة 

وتكييف    ،ع ردود أفعاهلموتوق    ،واألدوات األخرى لتكييف االتصاالت مع مجهور كبري  ،وإنرتنت األشياء  ،االصطناعي
 .الرسائل يف الوقت الفعلي تقريًبا
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قد تتيح أيًضا قوة   ،اليت تلتقط األمناط اإلحصائية يف علم النفس البشري والعمل  ، البياانتّالسلوكيةّالضخمة
ميكن لشركات العالقات العامة   ، تنبؤية كبرية وقدرة على التأثري الشخصي. يف حالة عدم وجود تنظيم ذي مغزى

منتظمة معلومات مضللة كخدمة  تقدمي  السياسيني  اجلمه  ،واملستشارين  ثقة  عدم  من  يزيد  املؤسسات مما  يف  ور 
 السياسية. 

ّالقوىّاإلقليميةّتسعىّإىلّنفوذّأكرّب

مثل أسرتاليا والبازيل وإندونيسيا وإيران ونيجرياي   ،من احملتمل أن تسعى القوى اإلقليمية  ،يف هذه البيئة التنافسية
ديدة واالضطالع أبدوار إىل االستفادة من الفرص اجل   ،واململكة العربية السعودية وتركيا واإلمارات العربية املتحدة

 .شغلتها سابًقا قوة عظمى لدعم االستقرار اإلقليمي أو كسب النفوذ

مما   ،من املرجح أن يتغري هذا املزيج من القوى اإلقليمية اليت تسعى إىل أدوار وأتثري أكب خالل العقدين املقبلني
ل. من احملتمل أن حتاول القوى اإلقليمية يعكس الفرص وكذلك القدرات املتغرية واألهداف القيادية ملختلف الدو 

 .ب االجنرار إىل صراعات غري مرغوب فيهالعب القوى الكبى ضد بعضها البعض لتعظيم املكاسب مع حماولة جتن  

التعاون يف مواجهة   ،ويف بعض احلاالت  ، فاهتم اخلاصة أو تعزيز الكتل اإلقليمية إلبراز النفوذقد يسعون إىل بناء حتالُ 
لكن يف حاالت أخرى قد يتصرفون بشكل أكثر عدوانية يف النزاعات يف منطقتهم. إن التغلب   ، ت العامليةالتحداي

احمللية احلوكمة  حتدايت  جائحة   ،على  من  السريع  األخرى"  COVID-19"  والتعايف  وإدارة   ، والصدمات 
العالقات مع اجلريان سيكون أمرًا حامسًا لتحويل نقاط قوهتم الرئيسية إىل أتثري متزايد. رمبا سيلعب البعض أدوارًا 

 ، حامسة يف مواجهة التحدايت على املستوى اإلقليمي مبا يف ذلك التهديدات األمنية للجهات الفاعلة غري احلكومية
 .ية الرقميةواخلصوص  ، واهلجرة اجلماعية  ،واإلرهاب

ّاحلكوميّة ّالفاعلةّغري مثل املنظمات غري احلكومية   ،: سيكون للجهات الفاعلة القوية واملؤثرة من غري الدولاجلهات
املوارد والوصول العاملي لبناء وتعزيز شبكات بديلة تكمل   ، واجلماعات الدينية والشركات املتميزة يف جمال التكنولوجيا

استخدمت اجلهات الفاعلة غري احلكومية   ،ا تتجاوزها. يف العقود العديدة املاضيةالدول أو تتنافس معها أو رمب
واحلركات العابرة للوطن الروابط الدولية املتنامية للعمل اجلماعي أو للتأثري على السكان يف مجيع أحناء العامل. يف 

خالل الضغط على القادة وتعبئة ميكن هلذه اجلهات الفاعلة تشكيل أو تقييد إجراءات الدولة من    ،بعض احلاالت
املواطنني. سيختلف أتثري اجلهات الفاعلة غري احلكومية وخيضع لتدخل احلكومة. تتحرك الصني واالحتاد األورويب 

بينما حتاول بكني السيطرة أو قمع املنظمات غري احلكومية   ، وغريمها ابلفعل لتنظيم أو تفكيك الشركات اخلارقة
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املرجح أن حياول العديد من اجلهات الفاعلة غري احلكومية صد جهود الدولة لتوطيد السيادة واملنظمات الدينية. من  
 . مبا يف ذلك الفضاء السيباين والفضاء  ،يف حدود جديدة

ّلعّعليهّومتحو ّ تنازَّنظامّدويلّمّ 

ري اليت حكمت ووجهت من املرجح أن تواجه العديد من العالقات واملؤسسات واملعاي   ،مع استمرار حتول القوة العاملية
السلوك عب القضااي منذ هناية احلرب الباردة إىل حد كبري حتدايت متزايدة. كانت املنافسة يف هذه اجملاالت يف 
تصاعد منذ سنوات مع الصني وروسيا ودول أخرى تطالب بدور أكب. من املرجح أن تتكثف اخلالفات حول 

يد من عدم اليقني بشأن مدى استعدادها لالستجابة للقضااي مما يز   ،مهمة وسلوك هذه املؤسسات والتحالفات
 .قد تتخلى الدول عن بعض جوانب هذا النظام الدويل  ،التقليدية والناشئة. مبرور الوقت 

والعائدة الصاعدة  القوى  وروسيا  ، تسعى  الصني  انعكاًسا   ،بقيادة  أكثر  ليكون  الدويل  النظام  تشكيل  إعادة  إىل 
ا مع أنظمتها احلاكمة. تواصل الصني وروسيا الدعوة إىل نظام خاٍل من أعراف األصل الغريب ملصاحلها ومتساحمًُ 

 .الذي يسمح هلما ابلتصرف مع اإلفالت من العقاب يف الداخل واخلارج

ر النفوذ حْ ى بديلة لدور الدولة وحقوق اإلنسان ويسعون إىل د  ؤ  رُ إهنم يدافعون عن    :جماالتّنفوذهمّاملتصورة
التقليدية   ، الغريب القيم  تعزيز  على  روسيا  تعمل  البعض.  بعضها  اختالفًا كبريًا عن  البديلة ختتلف  مناذجهم  لكن 

يد لنظامها والرغبات يف حممية يهيمن عليها الروس تغطي معظم مناطق أوراسيا. تسعى الصني إىل قبول عاملي متزا
احلايل   اجملتمع    -االجتماعي  على  والسيطرة  للسلطة  الصيين  الشيوعي  احلزب  احتكار  السوق   -أي  واقتصاد 

 .االشرتاكي ونظام التجارة التفضيلي

ّزايدةّاملنافسةّاأليديولوجيّة

 .أيديولوجية لصراع السلطةالتنافس متعدد األبعاد مع أنظمة احلكم املتناقضة لديه القدرة على إضافة أبعاد  

 ،على الرغم من أن املنافسة اجليوسياسية املتطورة من غري املرجح أن تظهر نفس الكثافة األيديولوجية للحرب الباردة
 .فإن القيادة الصينية تدرك ابلفعل أهنا منخرطة يف صراع أيديولوجي طويل األمد مع الوالايت املتحدة

املنافسات األيديولوجية يف املنظمات الدولية ومنتدايت وضع املعايري ومبادرات التنمية اإلقليمية  غالًبا ما تستمر  
 .ورواايت الدبلوماسية العامة



103 
 

للنظام السياسي الذي يقوده الغرب من   اقراطية الغربية حتدايت أكثر حزمً من احملتمل أن تواجه احلكومات الدمي
وقد روجا  ،هتيمن عليهاو  مان يف نظام دويل مصمم من أجل قوى دميقراطيةالصني وروسيا. مل يشعر أي منهما ابأل 

 .لنظام دويل قائم على السيادة حيمي سلطتهما املطلقة داخل حدودمها ومناطق نفوذمها اجلغرافية

تنظر الصني وروسيا إىل األفكار وفضاء األيديولوجيا على أهنا فرص لتشكيل املنافسة دون احلاجة إىل استخدام 
وتعزيز نظرايت   ،وتقليل الثقة يف املؤسسات  ،القوة العسكرية. هتدف روسيا إىل إاثرة السخرية بني اجلماهري األجنبية

ودق إسفني يف اجملتمعات. نظرًا ألن الدول واجلهات الفاعلة غري احلكومية تتنافس على السيادة األيديولوجية   ،املؤامرة
 .االت الرقمية وغريها من وسائل نشر املعلومات ستصبح أكثر أمهيةفإن السيطرة على منصات االتص  ،والسردية

ّالعالقاتّيفّمواجهةّاملزيدّمنّاملفاضالّت

ال سيما الروابط   ،تفضل العديد من البلدان احلفاظ على عالقات متنوعة  ،يف هذه البيئة اجليوسياسية األكثر تنافسية
قد تؤدي اإلجراءات اليت تتخذها الصني وروسيا وغريمها إىل خيارات أقوى بشأن  ،ولكن مبرور الوقت  ،االقتصادية

األولوايت والعالقات السياسية واالقتصادية واألمنية. قد تنجذب بعض البلدان حنو ترتيبات وشراكات أكثر مرونة 
 .واالقتصاديةوختصيًصا توفر قدرًا أكب من املرونة ملوازنة املخاوف األمنية مع املصاحل التجارية  

 ، تواجه التحالفات األمنية طويلة األمد يف أورواب وآسيا ضغوطًا متزايدة من التقاء التصورات احمللية للتهديدات األمنية
 .واإلكراه االقتصادي  ،واملخاوف بشأن موثوقية الشركاء

عالقات أمنية جديدة  فإن أفعاهلما قد تعيد ترسيخ أو تفرز  ، إذا واصلت الصني وروسيا تصعيد الضغط  ، ومع ذلك
 .مما ميكنهم من تنحية اخلالفات جانًبا  ، بني احللفاء الدميقراطيني واملتشاهبني يف التفكري

من احملتمل أن تستمر الصني وروسيا يف جتنب التحالفات الرمسية مع بعضهما البعض ومع معظم الدول األخرى 
ارسة النفوذ واستخدام اإلكراه االقتصادي والعسكري بشكل لصاحل العالقات املتعلقة ابملعامالت اليت تسمح هلما مبم

شي "انتقائي مع جتنب التشابكات األمنية املتبادلة. من املرجح أن تظل الصني وروسيا متحالفتني بقوة طاملا ظل  
لكن اخلالفات حول القطب الشمايل وأجزاء من آسيا الوسطى قد تزيد من االحتكاك   ، يف السلطة  "بوتني"و  "جني

 .اتساع التفاواتت يف القوة يف السنوات املقبلة  مع
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ّمنافسةّإضعافّاملؤسساّت

مبا يف ذلك األمم  ،العديد من املنظمات احلكومية الدولية اليت دعمت النظام الدويل بقيادة الغرب لعقود من الزمن
ناقص القدرات وت  ،تعثرت بسبب اجلمود السياسي  ،(WTO) املتحدة والبنك الدويل ومنظمة التجارة العاملية

الوطنية للحدود  العابرة  التحدايت  لتفاقم  واملنظمات   ،ابلنسبة  املخصصة  للتحالفات  البلدان  تفضيالت  وزايدة 
بل اإلقليمية. من املرجح أن تظل معظم هذه املنظمات ساحات قتال دبلوماسية وأن تصبح جموفة أو مهمشة من ق  

 .القوى املتنافسة

واملوارد   ، وأتييد األعضاء  ، من املرجح أن تستمر هذه املؤسسات العاملية يف افتقارها إىل القدرة  ،وابلنظر إىل املستقبل
واألزمات االقتصادية.   ،واهلجرة  ،مبا يف ذلك تغري املناخ  ،للمساعدة يف إدارة التحدايت العابرة للحدود بشكل فعال 

للمؤسسات. ميكن أن ترتجم التحدايت املالية تتجاوز هذه التحدايت الصالحيات األصلية  ، يف كثري من احلاالت
كما أن هياكل صنع القرار املتصلبة واملصاحل الراسخة ستحد من القدرة   ،املتزايدة لألعضاء إىل مسامهات متناقصة

 - ويف بعض احلاالت ابلتوازي مع  - على إصالح املؤسسات وتكييفها. من احملتمل أن تعمل هذه املؤسسات مع 
ومتويل   ، فريقيا جنوب الصحراء الكبىإمثل االستجابة للوابء يف    ،يمية وترتيبات احلوكمة األخرىاملبادرات اإلقل

آسيا التحتية يف  االصطناعي  ، البنية  وفعالية  (AI) والذكاء  املستقبلي  الرتكيز  يعتمد  احليوية.  التكنولوجيا  وإدارة 
ح املؤسسات وتزويدها ابملوارد وعلى مدى استيعاب املنظمات الدولية القائمة على اإلرادة السياسية لألعضاء إلصال

ال سيما الصني واهلند. من احملتمل أن تواجه منظمة التجارة العاملية قدرًا كبريًا   ، السلطات القائمة للقوى الصاعدة
ئية من عدم اليقني بشأن دورها املستقبلي وقدرهتا على تعزيز تعاون أكب وجتارة مفتوحة حيث تصبح الدول أكثر محا

فإن الدور الفريد لصندوق النقد الدويل والطلب   ،وتواجه الكتل املتنافسة بعضها البعض. وعلى النقيض من ذلك
املرتفع على مشروطية صندوق النقد الدويل واملساعدة يف إعادة هيكلة الديون سيجعله على األرجح مركزًا للنظام 

السيادية خارج    ،الدويل الديون  الرغم من أن منو  الدويل سيشكل حتداًي. وابملثلعلى  النقد  من   ،نطاق صندوق 
املرجح أن تظل االتفاقيات واملنظمات متعددة األطراف اليت تنظم األنظمة املالية والتأمينية أو التقنية العاملية مثل 

 .اتفاقيات ابزل وفريق عمل هندسة اإلنرتنت يف ارتفاع

ا احلكومية  للمنظمات  الغربية  القيادة  ترتاجع  الغرب قد  يقودها  اليت  املبادرات  وروسيا  الصني  تعيق  لدولية حيث 
وتضغطان على أهدافهما اخلاصة. تعمل الصني على إعادة تشكيل املؤسسات الدولية القائمة لتعكس أهدافها 
 التنموية واحلوكمة الرقمية وختفيف النقد على حقوق اإلنسان وإقراض البنية التحتية مع بناء ترتيبات بديلة خاصة 
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وبنك    ،مبا يف ذلك مبادرة احلزام والطريق  ،هبا يف الوقت نفسه لدفع التنمية ومتويل البنية التحتية والتكامل اإلقليمي
 ، والشراكة االقتصادية اإلقليمية الشاملة. يف السنوات اخلمس املاضية  ، ومنظمة شنغهاي للتعاون   ، التنمية اجلديد 

حاولت موسكو تقويض اجلهود الدولية لتعزيز الضماانت ومراقبة األسلحة الكيميائية واستخدمت املنظمة الدولية 
 للشرطة اجلنائية )اإلنرتبول( ملالحقة املعارضني. 

من املرجح أن يؤدي استمرار ضعف أداء العديد من املؤسسات العاملية املتعددة األطراف إىل حتويل بعض الرتكيز 
مثل القوة املشرتكة جملموعة دول الساحل اخلمس ملواجهة املتطرفني   ،رتيبات بديلة غري رمسية متعددة األطرافإىل ت

الساحل منطقة  العاملي  ، يف  اللقاحات  املزيد    ، وحتالف  لتحقيق  العاملية  الصناعات من  واملبادرة  يف  الشفافية 
لكن أتثريها طويل املدى سيعتمد   ،حلامسة يف القدراتاالستخراجية. يُظهر بعض هذه العناصر وعًدا يف سد الثغرات ا

وال   ،على حشد املوارد والتأييد السياسي والقيادة من القوى الكبى واإلقليمية. من املرجح أن تستمر بعض املناطق
ما من بين  ،يف حتركاهتا لتعزيز املنظمات اإلقليمية والتكامل  ، سيما إفريقيا جنوب الصحراء وأورواب وجنوب شرق آسيا

 .املرجح أن تكافح مناطق أخرى للتعاون بسبب االنقسامات املستمرة بني الدول

ّاملعايريّابعتبارهاّساحةّمعركّة

تقنيات جديدة عن طريق احلد   الدولية ظهور  املعايري  اتفاقيات  املعايري.   تدعم  اليقني يف السوق ووضع  من عدم 
ويرجع ذلك إىل حد كبري إىل أتثري هذه اهليئات   ،متزايد  أصبحت العضوية يف هيئات وضع املعايري تنافسية بشكل 

التكنولوجيا يكتسبون ميزة. بعد أن   يأي منتج  ،وابلتايل  ، على كيفية دخول السوق والتقنيات اليت تدخل السوق
تتحرك الصني اآلن بقوة للعب   ،كان وضع معايري للتقنيات منذ فرتة طويلة حتت سيطرة الوالايت املتحدة وحلفائها

ستلعب   ،دور أكب يف وضع معايري للتقنيات اليت من املرجح أن حتدد العقد املقبل وما بعده. على سبيل املثال
احليوية  التكنولوجيا  أحباث  يف  املستقبلية  األخالقية  املعايري  حتديد  يف  حامسة  أدوارًا  الدولية  املعايري  وضع  هيئات 

 .معايري مراقبة امللكية الفكريةو   ، ومعايري الواجهة لالتصال العاملي ،وتطبيقاهتا

ّاملنافسةّعلىّالقواعدّالعامليّة

سوف تتنافس جمموعة واسعة من اجلهات الفاعلة بشكل متزايد لتعزيز وصياغة املعايري العاملية املشرتكة على نطاق 
تراجعت   احلرب.  يف  السلوك  إىل  الدميقراطية  واملؤسسات  اإلنسان  حقوق  احرتام  من  ترتاوح  واليت  بعض واسع 

الدميقراطيات اليت عانت من ردود فعل شعبية معاكسة عن أدوارها الطويلة كمؤيدة للمعايري اليت حتمي احلرايت 
زمخًا مع استمرارها   ،بقيادة الصني وروسيا  ،اكتسبت القوى االستبدادية  ، املدنية واحلقوق الفردية. يف الوقت نفسه
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ال سيما تلك اليت اكتسبت رواًجا   -يف التأكيد على قيمها والرتاجع عن املعايري اليت تعتبها متمركزة على الغرب  
الباردة احلرب  للدفاع عن حقوق   ،بعد هناية  األعضاء  للدول  الداخلية  الشؤون  ابلتدخل يف  كاستثناءات تسمح 

 .اإلنسان 

من احملتمل أن جتعل هذه املنافسة من الصعب احلفاظ على االلتزام ابلعديد من املعايري   ، مةخالل العشرين عاًما القاد
مبا يف ذلك اإلنرتنت والفضاء وأحواض   ،للتحكم يف السلوك يف اجملاالت اجلديدة  جديدةٍ   الراسخة وتطوير معايري  

رة مثل التكنولوجيا يد جملاالت متطو   مة بشكل جالبحر والقطب الشمايل. املؤسسات واملعايري احلالية ليست مصم  
احليوية واالستجابة اإللكرتونية والبيئية وللعدد املتزايد من اجلهات الفاعلة اجلديدة العاملة يف الفضاء. قد يتحول 

مبا يف   ،ق اآلراء إىل أشكال غري عامليةالعديد من جهود وضع القواعد واملعايري من مؤسسات عاملية قائمة على توافُ 
قد تكتسب املعايري اجلديدة زمخاً إذا أدركت الدول   ، املبادرات األصغر اليت تقودها املنطقة. بدالً من ذلك  ذلك

بشكل مجاعي املخاطر املتزايدة للعمل األحادي أو إذا ألقت اجلهات الفاعلة غري احلكومية ذات القوة املتزايدة 
 .يتعلق ابستخدام التقنيات الناشئةال سيما فيما    ، بثقلها لدعم املبادئ التوجيهية اجلديدة

ّدّخماطرّالصراعّبنيّالدولتزايّ 

ساع من املرجح أن يرتفع خطر الصراع بني الدول بسبب التقدم التكنولوجي وات    ،يف هذه البيئة العاملية األكثر تنافسية
األهداف  الفاعلةوتنو    ،نطاق  للجهات  أكب  صعوبة  ،ع  األكثر  الردع  يف   ، وديناميكيات  الثغرات  أو  والضعف 

ب صراع شديد ح أن تسعى جيوش القوى الكبى إىل جتن  املعاهدات والقواعد بشأن االستخدام املقبول. من املرج  
خماطر ح أن تزداد  ولكن من املرج    ،واسعة النطاق بسبب التكلفة الباهظة يف املوارد واألرواح  حرابً   احلدة وخاصةً 

 .ط بشأن القضااي األساسيةوء التقدير أو عدم الرغبة يف حل وس  اندالع مثل هذه الصراعات من خالل سُ 

ّتغيريّطابعّالصراّع

على إنشاء أنواع   ،مبا يف ذلك أنظمة تفوق سرعة الصوت والذكاء االصطناعي  ،تعمل التقنيات املتطورة بسرعة 
عب القدرات العسكرية واملدنية   ،جمموعة واسعة من األهداف احملتملة  جديدة أو حمس نة من أنظمة األسلحة مع تقدمي 

مبا يف ذلك البنية التحتية احمللية واألنظمة املالية وشبكات اإلنرتنت وشبكات الكمبيوتر. ستمنح هذه التقنيات 
العديد من الدول   واليت قد تفضلها  ،الدول نطاقًا أوسع من األدوات القسرية اليت تقل عن مستوى اهلجمات احلركية

ب التكاليف السياسية واالقتصادية والبشرية للعنف املباشر واإلعالن عن كوسيلة لتحقيق أتثريات اسرتاتيجية مع جتن  
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مما يزيد من دوافع الدول   ،شة بني املنافسة الشديدة والصراعالعداوات. قد تكون النتيجة مزيًدا من الفروق املشو  
 .م التصعيد ل  وى من مستوايت سُ لتأسيس السيادة على كل مست

ستنتج أجهزة االستشعار واألمتتة األفضل والذكاء االصطناعي والقدرات فوق الصوتية وغريها من التقنيات املتقدمة 
مما يغري طبيعة الصراع خالل العشرين عاًما القادمة على   ، أسلحة ذات دقة وسرعة ومدى أكب وقوة تدمريية أكب

فمن احملتمل أن تصبح بعض   ، الرغم من أن اجليوش املتقدمة ستتمتع إبمكانية وصول أكب إىل هذه القدرات املتقدمة
األنظمة  انتشار هذه  يؤدي  أن  املرجح  احلكومية. من  الفاعلة غري  واجلهات  األصغر  الدول  متناول  األسلحة يف 

املزيد من األنظمة املدنية والعسكرية عرضة للخطر الوقت إىل جعل  التصعيد   ،وانتشارها مبرور   ، ويزيد من خطر 
وإن مل يكن ابلضرورة أكثر حسماً. يف نزاع طويل وواسع النطاق   ،وجيعل القتال أكثر فتًكا  ،وحيتمل أن يضعف الردع

تقدمة يف التأثري بشكل متضائل على ساحة املعركة حيث قد تبدأ بعض التقنيات العسكرية امل  ، بني القوى الكبى
أو يف حالة نفاد الذخائر   ،رة ن األنظمة املتطورة ابهظة الثمن ويصعب استبداهلا بسرعة إن كانت معطوبة أو مدم  إ

قوات   واستهداف  لتحديد  التمرد  مكافحة  املتقدمة يف جهود  االستشعار واألسلحة  القتال. ستساعد أجهزة  يف 
لكن هذه األنظمة قد ال تكون كافية لتحقيق نتائج حامسة ابلنظر إىل الطبيعة غري املتكافئة ابلفعل ملثل   ،ديناملتمر 

 .هذه الصراعات

تسخري  على  متزايد  بشكل  املعركة  حتديًدا يف ساحة  أكثر  وبشكل  الكبى  القوى  منافسة  اهليمنة يف  تعتمد  قد 
ح بشكل متزايد أن يستهدف املتحاربون شبكات الكمبيوتر العسكرية. من املرج  املعلومات ومحايتها وربط القوات  

مما يهدد االتصاالت   ،خلصومهم والبنية التحتية احليوية والطيف الكهرومغناطيسي واألنظمة املالية واألصول يف الفضاء
للمراقبةويقو    االستشعار  ونوعية أجهزة  التحذير. سيزداد عدد  الت  ،ض وظائف  واستخدام حد  وكذلك  لفهم  ايت 

منافسيها مبزيد من الدقة على نطاق   املعلومات. ستكون بعض احلكومات قادرة على التالعب ابملعلومات ضد  
 .واسع 

ّاملنافسةّالكربىّعلىّالسلطةّتزيدّمنّاحتماليةّنشوبّالصراعّاحلركيّ 

. 2040الصراع احلركي بني القوى الكبى حىت عام  تزيد االجتاهات اجليوسياسية والتغريات التكنولوجية من خماطر  
إىل حروب إطالق انر نشطة بني القوى الكبى   - رمبا عن غري قصد    - وميكن أن تتصاعد اإلجراءات غري احلركية  

 . والتقنيات اجلديدة  ،وبيئة املعلومات األكثر ضبابية  ،وزايدة سرعة االشتباك ،بسبب القواعد األضعف
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زة االستشعار واالتصال أيًضا إىل جعل اجليوش واحلكومات أكثر عرضة للهجمات اإللكرتونية ستؤدي زايدة أجه

ح أن ينضج تطوير األسلحة والعقيدة واإلجراءات السيبانية جنبًا إىل جنب مع أسلحة والكهرومغناطيسية. من املرج  
السيباين. من املرجح أن تكون البلدان   مما يزيد من عواقب الصراع  ، أخرى بشكل كبري خالل العشرين عاًما القادمة

 ، وبناء التكرار على كل املستوايت  ،وتقصري عمليات صنع القرار  ،اليت ميكنها تفريق شبكاهتا وأصوهلا القتالية املهمة
 .يف وضع أفضل للصراعات املستقبلية

لعسكرية خلصمني أو أكثر حيث اليت تُعر ف على أهنا اشتباك مباشر بني القوات ا  - النزاعات احلركية بني الدول  
من املرجح أن تتصاعد بشكل أسرع وبتحذير أقل  - يعاين أحد املشاركني على األقل من إصاابت أو أضرار كبرية 

مما يؤدي إىل ضغط أوقات االستجابة وزايدة الضغط على التفويض أو حىت أمتتة اختاذ قرارات معينة.   ،من ذي قبل
ر وحتليالت البياانت غري املكلفة ثورة يف االكتشاف واملعاجلة يف الوقت الفعلي ميكن أن حُتدث أجهزة االستشعا

املعاين وجتميع   ، 2040حبلول عام   األرجح ستظل تكافح من أجل استخالص  اجليوش على  العديد من  لكن 
 .اخليارات لصانعي السياسات بدون الذكاء االصطناعي وغريه من أدوات صنع القرار اخلوارزمية

 .ح أن تؤدي هذه السرعة املتزايدة إىل زايدة خطر سوء التقدير أو التصعيد غري املقصود إىل حرب شاملةج  من املر 
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ّّنّونّإضافّيّوالعب

من احملتمل أن تشمل بعض النزاعات بني الدول والتدخالت الدولية يف النزاعات احمللية املزيد من الوكالء املسلحني 
واملتسللني واملنظمات اإلرهابية حيث تسعى احلكومات إىل تقليل خماطر وتكاليف والشركات العسكرية اخلاصة  

تنفيذ اهلجمات. ميكن للوكالء والشركات اخلاصة تقليل تكلفة التدريب والتجهيز واالحتفاظ ابلوحدات املتخصصة 
ق األهداف بسرعة أكب وتوفري القوى العاملة للبلدان اليت يتناقص فيها عدد السكان. ميكن لبعض اجملموعات حتقي

ابستخدام أثر أصغر وتقنيات غري متكافئة. استخدمت روسيا وتركيا اجملموعات اخلاصة والوكالة يف النزاعات يف ليبيا 
وقدمت الشركات اخلاصة جمموعة واسعة من اخلدمات اللوجستية وغريها لقوات التحالف يف أفغانستان   ، وسوراي

 . والعراق ودول أخرى

ّ اعّبنيّالدولّوداخلّالدولاجتاهاتّالصّر

أخذت الصراعات الداخلية واحلروب األهلية أتخذ أبعاًدا   ، بعد عدة عقود من التكرار املنخفض للنزاع بني الدول
حيث تدعم القوى اإلقليمية والدولية جوانب خمتلفة وتساهم بشكل مباشر ابلقوات والعتاد.   ،دولية بشكل متزايد 

خاصة وأن املقاتلني يستخدمون   ،وى رئيسي أكثر مباشرةميكن أن تبدأ هذه الصراعات يف االمتداد إىل صراع قُ 
ل من الدول  ال يوجد فيها تدخ  اليت  ،تكنولوجيا أو تقنيات جديدة. يفصل هذا الرسم البياين النزاعات داخل الدول 

اليت يتلقى فيها جانب واحد على األقل دعًما مباشرًا من احلكومات   - عن النزاعات الدولية داخل الدول    ، األخرى
 األخرى اليت تشارك بنشاط يف النزاع.
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ّاملزيدّمنّالردعّاملستعصّي

واملزيد من الالعبني إىل تعقيد مناذج   ،د جديدةوحدو   ،ح أن يؤدي إدخال أسلحة غري حركية وغري تقليدية من املرج  
 .س اخلطوط احلمراء للتصعيد مْ الردع وط  

تعتمد اسرتاتيجيات الردع على احتمالية الضرر إلقناع اخلصم بعدم االخنراط يف سلوك حمدد. لطاملا كان من الصعب 
النووية احلرب  خارج  االسرتاتيجيات  هذه  على  اهلجوم    ،احلفاظ  من  اجلديدة  األشكال  العمليات   -وستضيف 

إىل التحدي. ومما زاد من تعقيد التحدي أن العديد من البلدان تفتقر   -على سبيل املثال    ،اإللكرتونية واملعلوماتية
مبا يف ذلك األسلحة التقليدية وأسلحة الدمار الشامل وغري   -إىل نظرايت واضحة للقدرات العسكرية اجلديدة  

دفاع   ؛ق صوتيةوْ ات مشرتكة للردع. التطورات يف األسلحة التقليدية والف  لتوجيه استخدامها وتطوير تفامهُ   - كافئة  املت
اآللية واألنظمة  الروبواتت  ابليسيت  واملراقبة واالستطالع  ؛صاروخي  االستخبارات  أن بْ ومن ش    ؛شبكات  املؤكد  ه 

وقد تؤدي إىل انتقام غري متماثل. قد   ،د حساابت الردعالصواريخ طويلة املدى املضادة للسفن ستزيد من تعقي
 .أواًل يف أزمة لتجنب فقدان األسلحة املتقدمة هلجوم مفاجئ  حيسب القادة أهنم حباجة إىل أن يضربوا

ّمنّالتسلحّواملعاهداتّعلىّحافةّاهلاويّةّّاحلدّ 

كما أن التفامهات   ،سلحة وإدارة احلربهناك نزاع متزايد على القواعد واملعاهدات احلالية اليت حتكم استخدام األ
 .ف عن االبتكارات التكنولوجيةاجلديدة تتخل  

ب عليها للقواعد واملعايري املتعلقة بعدم انتهاك احلدود واالغتيال واستخدام تؤدي االنتهاكات املتكررة وغري املعاق  
 .إىل حتويل حتليل التكلفة والعائد للجهات الفاعلة لصاحل استخدامها  ،مثل األسلحة الكيميائية  ، أسلحة حمظورة معينة

املرج   الغش  ح أن يؤدي جتد  ومن  املنافسة واهتامات  االتفاقيا  د  العديد من  الرئيسية إىل وتعليق أو عدم جتديد  ت 
 .من التسلح وتقويض منع االنتشار  سرتاتيجية للحد  إضعاف اهلياكل اال

لتوصل إىل اتفاق بشأن معاهدات وقواعد جديدة ألسلحة معينة أكثر صعوبة هلذه األسباب ح أن يكون امن املرج  
يُنظر إليها على وبسبب العدد املتزايد من اجلهات اليت متتلك هذه األسلحة. من احملتمل أال تقتصر األسلحة اليت  

مثل الضربة   ، قليدية والقدرات اجلديدةن قدرات األسلحة التسرتاتيجي على األسلحة النووية مع حتس  إأهنا ذات أتثري  
وتوفر أتثريات قوية. قد تكافح البلدان للتوصل   ،الدقيقة بعيدة املدى اليت ميكن أن تعرض القيادة الوطنية للخطر

من اجلوانب التخريبية أو األمنية للذكاء االصطناعي وغريه من التقنيات بسبب االختالفات   إىل اتفاق بشأن احلد  
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واالعتماد على الكياانت التجارية والدولية يف كثري   ،والتطبيقات التجارية ذات االستخدام املزدوج  ، تيف التعريفا
خاصة   ،من األحيان لتطوير أنظمة جديدة. ميكن أن تظهر احلوافز ملثل هذه القواعد وآليات اإلنفاذ مبرور الوقت

 د. لتطوير األسلحة غري املقي  ظهر املخاطر والتكاليف الكبرية  إذا اندلعت أزمات تُ 

ّدّفرصّاالنتشارّالنوويّأوّحىتّاالستخدامّالنوويتزايّ 

ح أن يكون االنتشار النووي واالستخدام النووي احملتمل يف هذه البيئة اجليوسياسية التنافسية. إن التقدم من املرج  
اإليصال أنظمة  وتنويع  التكنولوجيا  التسلح  ،يف  من  ابحلد  املتعلقة  املتعلقة   ،والشكوك  واملهارات  املعرفة  وانتشار 

 .ابلتكنولوجيا النووية تزيد من املخاطر

فتستثمر الصني وروسيا يف مركبات   ؛البلدان اليت أعلنت عن أسلحتها النووية تضيف إىل ترساانهتا أو تقوم بتطويرها
من   والقاذفات واألسلحة اليت تفوق سرعتها سرعة الصوت.   مبا يف ذلك الصواريخ والغواصات   ، توصيل جديدة 

ات خمصصة ح أن تستمر هذه الدول يف نشر أسلحة نووية دقيقة بشكل متزايد وذات قدرة أقل على منص  املرج  
مما قد يشجع الدول على التفكري يف االستخدام النووي يف املزيد من احلاالت ذات   ، لالستخدام يف ساحة املعركة

 ."ل استخدام األسلحة النووية واسعة النطاق وسيناريوهات "االستخدام احملدودق بني تبادُ فر   دات اليت تُ املعتق

ّ  تتزايد التهديدات األمنية اخلارجية املتصو وهو عامل   ، ال سيما الشرق األوسط وآسيا  ، رة يف العديد من املناطقّ 
 .وفًقا لبحث أكادميي  ،يف قرار الدول لتطوير أسلحة نووية  رئيسي  

املوس   والردع  األمنية  الضماانت  حول  املتزايدة  األسئلة  تؤدي  بعض قد  دفع  إىل  املتزايدة  اإلقليمية  والضغوط  ع 
 االقتصادات املتقدمة إىل اكتساب أو بناء براجمها اخلاصة. 

ّهودّالدوليةمستقبلّاإلرهاب:ّجهاتّفاعلةّخمتلفةّتزعزعّاجل

واحلوكمة الضعيفة لدفع أيديولوجياهتا وكسب السلطة   ستستمر اجلماعات اإلرهابية يف استغالل التشرذم اجملتمعي  
والضغوط   ،من املرجح أن تؤدي النزاعات اإلقليمية وداخل الدول ،من خالل العنف. خالل العشرين عاًما القادمة

م املظامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت استغلها والتقويض الدميقراطي إىل تفاقُ   ،والتدهور البيئي  ،الدميوغرافية
 ، هذه املعجالت  .نة للتنظيم والتدريب والتآمر.اإلرهابيون منذ فرتة طويلة لكسب املؤيدين ابإلضافة إىل املالذات اآلم  

من احملتمل أن تعزز أيًضا اهلجرة   ، متساوية عب مناطق ودول خمتلفةاليت من احملتمل أن تكون شدهتا وآاثرها غري  
 .مما يزيد من إجهاد موارد الدولة ويقلل من جهود مكافحة اإلرهاب العاملية واحمللية ،الدولية من الريف إىل احلضر
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فضالً عن كوهنا هتديًدا   ،اوأكثرها استمرارً   ،ح أن تكون اجلماعات اجلهادية العاملية أكب هتديد عابر للحدودمن املرج  
من اهلياكل التنظيمية    ،يف مناطقها األصلية. إهنم يستفيدون من أيديولوجية متماسكة تعد بتحقيق مستقبل األلفية 

وال سيما يف   ،وء احلكمومن القدرة على استغالل مناطق واسعة من األراضي غري اخلاضعة للحكم أو سُ   ،القوية
 .ب آسياإفريقيا والشرق األوسط وجنو 

املتطرفون "اليمينيون" الذين يرو   و  اإلرهابيون  القضااي  "اليساريون"  البيئة    -جون جملموعة من  العنصرية ومحاية  مثل 
قد ينتعشون يف أورواب وأمريكا الالتينية وأمريكا الشمالية ورمبا   -على سبيل املثال    ،والتطرف املناهض للحكومة

 .مناطق أخرى

يف   -بشكل متزايد حول القضااي العرقية القومية والطائفية    -كما ستستمر اجلماعات املتمردة والصراعات الطائفية  
تم هزمية البعض والبعض اآلخر يكتسب القوة. حيث ي  ؛تعزيز اإلرهاب. سوف تتضاءل اجملموعات احملددة وتتالشى

 ، هجمات عابرة للحدود واحلفاظ على الروابط العابرة للحدود  على الرغم من أن بعض اجلماعات ستطمح إىل شن  
 .أهداف حملية هتدف إىل حتقيق أهداف حملية بل اجلهات الفاعلة احمللية ضد  فإن معظم اهلجمات ستستمر من ق  

 اإليرانية واللبنانية لرتسيخ "حمور املقاومة" الشيعي قد تزيد من خطر اهلجمات غري املتكافئة كما أن جهود حزب للا 
 .على مصاحل الوالايت املتحدة وإسرائيل والسعودية ومصاحل اآلخرين يف الشرق األوسط

ّتكتيكاتّالتكنولوجياّاملتطورةّلإلرهابينيّوقواتّمكافحةّاإلرهاّب

هلجمات اإلرهابية خالل العشرين عاًما القادمة يف استخدام أسلحة مماثلة لتلك املتوفرة من احملتمل أن تستمر معظم ا
كافية وميكن الوصول إليها وميكن االعتماد عليها.   ألهنا بشكل عام    ؛حة الصغرية واملتفجرات املرجتلةحالًيا مثل األسل

قد   ، وإنرتنت األشياء  ،لتكنولوجيا احليويةوا  ،مبا يف ذلك الذكاء االصطناعي  ، فإن التقدم التكنولوجي  ، ومع ذلك
 . احلدودْب عًدا والتعاون ع  هجمات ابرزة من خالل تطوير أساليب هجوم جديدة أكثر بُ   يوفر فرًصا لإلرهابيني لشن  

سيسعى اإلرهابيون أيًضا إىل احلصول على أسلحة دمار شامل وغريها من األسلحة واألساليب اليت ستسمح هلم 
)داعش( ابلفعل   "تنظيم الدولة اإلسالمية"  شن    ،هجمات مروعة تؤدي إىل خسائر مجاعية. على سبيل املثال  بشن  

 . هجمات بغاز اخلردل

واسع    نطاق  طيار على  بدون  الطائرات  إيران. ميكن   -ويستخدم  من  املدعومون  الشيعة  املسلحون  يفعل  كما 
من ضرب عشرات   اواحدً   ان إرهابيً ك   الذكاء االصطناعي أن متُ ملركبات التوصيل املستقلة املوجهة مبساعدة أنظمة  
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املعز   الواقع  لبيئات  ميكن  احلادث.  نفس  افرتاضيةاألهداف يف  إرهابية  تدريب  معسكرات  أيًضا متكني  وربط   ،ز 
 .املتآمرين ذوي اخلبة احملمية بواسطة مالذات بعيدة مع العمالء احملتملني

ت  اليت  التكنولوجية  من االبتكارات  الرغم  على  اإلرهابيني  مكافحة  على  احلكومات  تساعد  قد  املراقبة  قدرة  وسع 
وء اإلدارة. من املرجح أن تستمر احلكومات يف التوسع الكبري يف كمية وأنواع املعلومات التحدايت اليت يفرضها سُ 

 ، اهلوية ابلقياسات احليويةوكذلك األدوات الالزمة لفرز وتنظيم تلك البياانت. إن التقدم يف حتديد    ، اليت جتمعها
البياانت البياانت الوصفية سيوفر للحكومات قدرات حمسنة   ،وحتليل الفيديو ابحلركة الكاملة  ،واستخراج  وحتليل 

لتحديد اإلرهابيني والتآمر. قد يؤدي تطوير قدرات الضربة بعيدة املدى الدقيقة إىل تقويض املالذات اآلمنة لإلرهابيني 
 .بل الشرطة أو قوات املشاةاليت يتعذر الوصول إليها من ق  

ّفحةّاإلرهاّباجلغرافياّالسياسيةّتعيدّتشكيلّمشهدّمكا

صعود الصني ومنافسة القوى الكبى   ،على وجه اخلصوص -ح أن يؤدي تغيري ديناميكيات القوة الدولية من املرج  
وقد جيعل من الصعب بشكل متزايد إقامة   ، إىل حتدي جهود مكافحة اإلرهاب اليت تقودها الوالايت املتحدة  -

ل املعلومات كمفتاح ملنع اإلرهابيني هود مجع بياانت املسافرين وتبادُ د األطراف بشأن جن متعد   شراكات ثنائية أو تعاوُ 
خاصة   ،من عبور احلدود ودخول مناطق صراع جديدة. من احملتمل أن تكافح الدول الفقرية مع التهديدات الداخلية

 ،هتديدات وجوديةإذا كانت املساعدة الدولية ملكافحة اإلرهاب حمدودة للغاية. قد ختتار بعض البلدان اليت تواجه  
اتفاقيات عدم اعتداء ترتك لإلرهابيني حرية   ،مثل حركات التمرد اليت ينشط فيها اإلرهابيون  قد خيتارون صياغة 

 التنظيم داخل حدودهم وجيب اآلخرون على اخلضوع للحكم اإلرهايب على أجزاء كبرية من أراضيهم. 

 

2040

كيف أن القوى اهليكلية الرئيسية تضع األسس   2040اجتاهات عاملية لعام   Global وصفت الفصول السابقة من
الدميوغرافيك والبيئة واالقتصاد والتكنولوجيا  ،لعاملنا املستقبلي الناشئة   ،مبا يف ذلك  الديناميكيات  مث استكشفت 

الدويل كمجتمعات   والنظام  والدول  اجملتمعات  هذه داخل  تشري  القوى.  هذه  مع  ويتعاملون  يستجيبون  والقادة 
 .لكن هذا املسار ليس اثبًتا  ،األقسام إىل عامل يتزايد فيه االختالل والتنازع على كل املستوايت
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نا بتطوير سيناريوهات مْ قُ   ، لفهم كيف ميكن أن تؤدي هذه الظروف بشكل خمتلف خالل العشرين عاًما القادمة
ه عدم يقني رئيسية يف تشكيل العقود املستقبلية العاملية احملتملة. ساعدت ثالثة أسئلة أو أوجُ تصف جمموعة من  
 .هذه السيناريوهات

ّايتّالعامليةّاليتّتلوحّيفّاألفقّ؟ماّمدىّخطورةّالتحدّ 

 مبا يف ذلك الرتكيز ونوع املشاركة؟   ،كيف تنخرط الدول واجلهات الفاعلة من غري الدول يف العامل 

     ما الذي تعطيه الدول األولوية للمستقبل؟ ،أخريًا

حددان مخس قصص معقولة ومميزة وتوضيحية للمستقبل. يعكس كل منها املوضوعات   ،ابستخدام هذه األسئلة
من اخلالف. ثالثة من السيناريوهات واملزيد    ،والتكيف  ،وعدم التوازن   ،والتشرذم  ، الرئيسية للتحدايت العاملية املشرتكة

ويتم حتديد التفاعالت إىل حد كبري من   ، تصور مستقباًل تصبح فيه التحدايت الدولية أكثر حدة بشكل تدرجيي
للدميقراطيات النهضة  عصر  يف  والصني.  املتحدة  الوالايت  بني  التنافس  انبعاث   ، خالل  املتحدة  الوالايت  تقود 

ويف التعايش   ،تعد الصني الدولة الرائدة ولكنها ليست الدولة املهيمنة عاملًيا  ، غري هدىالدميقراطيات. يف عامل على  
 .بتزدهر الوالايت املتحدة والصني وتتنافسان على القيادة يف عامل متشع    ،سيالتنافُ 

كالمها يتحدى و   ،كالمها ينشأ من االنقطاعات العاملية الشديدة  ،هناك سيناريوهان آخران يصوران تغيريًا أكثر جذرية
ألن   ؛االفرتاضات حول النظام العاملي. يعتب التنافس بني الوالايت املتحدة والصني أقل أمهية يف هذه السيناريوهات

وجتدان أن اهلياكل احلالية ال تتوافق مع هذه   ، لتا الدولتني جمباتن على مواجهة حتدايت عاملية أكب وأكثر شدةك  
وظهرت تكتالت اقتصادية وأمنية حلماية الدول   ،التحدايت. صوامع منفصلة تصور عاملاً اهنارت فيه عوملة التوازن 

من القاعدة إىل القمة يف أعقاب أزمات بيئية عاملية   من التهديدات املتزايدة. املأساة والتعبئة هي قصة تغيري ثوري  
 رة. مدم  

 

عودة ظهور الدميقراطيات املفتوحة بقيادة الوالايت املتحدة وحلفائها. إن   كان العامل يف خضم    ،2040يف عام  
يف الوالايت املتحدة واجملتمعات   واخلاص    التطورات التكنولوجية السريعة اليت تعززها الشراكات بني القطاعني العام  

وحتسني نوعية احلياة للماليني حول العامل.   ،وزايدة الدخل  ،ميقراطية األخرى تعمل على تغيري االقتصاد العامليالد 
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املد   العاملية  يتيح  للتحدايت  االستجابة  التكنولوجي  واإلجناز  االقتصادي  للنمو  االنقسامات   ، املتصاعد  وخيفف 
أدت سنوات من الضوابط واملراقبة اجملتمعية    ،ية. يف املقابلوجيدد ثقة اجلمهور يف املؤسسات الدميقراط   ،اجملتمعية

املتزايدة يف الصني وروسيا إىل خنق االبتكار حيث سعى كبار العلماء ورجال األعمال للحصول على اللجوء يف 
 الوالايت املتحدة وأورواب. 

 ّ؟كيفّوصلناّإىلّهناك

إىل تركيز االهتمام   21-2020وتوزيعه يف مجيع أحناء العامل يف    "COVID-19" أدى التطوير الناجح للقاح  
زت شبكات العاملي على أمهية البحث العلمي واالبتكار والتطوير التكنولوجي ملواجهة التحدايت العاملية الناشئة. عز  
العاملة يف دول من البحث والوكاالت احلكومية واملنظمات غري احلكومية والشركات اخلاصة  التعاون معاهد  ظمة 

الذكاء االصطناعي  تبادل املعلومات وطورت مناهج منسقة للبحث والتطوير تركز على  االقتصادي والتنمية من 
خالل  اجملتمعية.  االحتياجات  ومعاجلة  االقتصادات  لتنشيط  الضرورية  األخرى  والتقنيات  احليوية  والتكنولوجيا 

مما أدى إىل تعزيز اإلنتاجية وأدى إىل   ، ن التطورات الرائدةأنتجت هذه اجلهود سلسلة م  ،السنوات العشر التالية
ومتكني احلكومات   ،ازدهار اقتصادي. اجتمعت التطورات التكنولوجية والنمو االقتصادي لتحسني قدرة احلكومة

 الية.الدميقراطية من تقدمي اخلدمات وتوفري األمن بشكل أكثر فع  

اخلدمات أكب وحتسني  موارد  هذه    ،مع  الفسادأطلقت  على  للقضاء  مبادرات  الشفافية  ،الدميقراطيات   ، وزايدة 
ت وتعزيز ثقة اجلمهور. ساعدت هذه اجلهود على عكس سنوات من التفت    ، وحتسني املساءلة يف مجيع أحناء العامل

 ك اجملتمعي  االجتماعي واستعادة الشعور ابلقومية املدنية. أدى اجلمع بني االبتكار السريع واالقتصاد األقوى والتماسُ 
ايت. أصبحت اجملتمعات الدميقراطية ايت املناخية وغريها من التحد  د يف مواجهة التحد  ر  م مط  األكب إىل حتقيق تقد  

ومبادرات التعليم والتقنيات اجلديدة اليت حتدد   أكثر مرونة يف مواجهة املعلومات املضللة بسبب زايدة الوعي العام  
تكشف زيفها. أعادت هذه البيئة ثقافة النقاش النشط واملدين حول القيم واألهداف بسرعة املعلومات اخلاطئة و 

 والسياسات.  

فشلت روسيا والصني يف تنمية املواهب عالية التقنية   ،على عكس ثقافة التعاون السائدة يف اجملتمعات املفتوحة
أطلقت احلملة الكاملة على هونغ كونغ  ،نيواالستثمار والبيئة الالزمة للحفاظ على االبتكار املستمر. ابلنسبة للص

من أي مظهر من مظاهر حرية التعبري. يف حني ظلت كل   مما حد    ،عقًدا من القمع الرقمي األكب  2022يف عام  
فقد غرقت كل من الصني وروسيا بسبب التوترات احمللية. أدى   ،من الصني وروسيا قوتني عسكريتني إسرتاتيجيتني
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ال الذي تديره الدولة والنموذج االقتصادي غري الفع    ،والديون العامة واخلاصة املرتفعة  ،شيخوخة السكان يف الصني 
الدخل املتوسط   كانت الصني عالقة يف فخ    2029وحبلول عام    ،ىل منع انتقال البالد إىل االقتصاد االستهالكيإ

النامية. تراجعت روسيا بسبب ركود القوى العاملةولديها سكان مستبع   البلدان  واالعتماد املفرط على   ،دون يف 
 واالقتتال الداخلي بني النخبة بعد بوتني.   ،صادرات الطاقة

كانت الوالايت املتحدة وحلفاؤها يف أورواب وآسيا رواًدا عامليني راسخني يف العديد   ،2030حبلول منتصف عام  
التقنيات الطاقة   ،من  وختزين  احليوية  والتكنولوجيا  األشياء  وإنرتنت  والروبواتت  االصطناعي  الذكاء  ذلك  يف  مبا 

مبا يف ذلك   ،من العواقب السلبية للتقنيات  للحد    دوليةٍ   يري  واها لوضع معادت الدميقراطيات قُ والتصنيع اإلضايف. وح  
 املعلومات املضللة اليت كانت يف السابق مثرية لالنقسام يف اجملتمعات املفتوحة. 

التعاون متعدد األطراف إىل جماالت أخرى املناخ والتخفيف من آاثر تغري    ،مبا يف ذلك األمن السيباين  ،امتد    ، 
 لبحر والقطب الشمايل والفضاء. وقواعد إدارة قاع ا

رة على نطاق واسع بني البلدان الناشئة والنامية أبن الدميقراطيات أكثر عزز النجاح التكنولوجي وجهة نظر متصو  
قدرة على التكيف واملرونة وأكثر قدرة على التعامل مع التحدايت العاملية املتزايدة. كما دفعت سنوات من الوعود 

 ، مبا يف ذلك البازيل وإندونيسيا واهلند ونيجرياي  ،تم الوفاء هبا بعض البلدان األكثر اكتظاظًا ابلسكان الصينية اليت مل ي
 دميقراطية شفافة ابلكامل. أاتح االنتشار السريع للتقنيات املتقدمة يف االقتصادات النامية حتسينات أسرع إىل تبين   

د اليت مت تطويرها أثناء الوابء. مع عْ تماد على منصات التعلم عن بُـ ابالع  ، من املتوقع يف التعليم واملهارات الوظيفية
حتولت الدول الرائدة واملستثمرون إىل اقتصادات سريعة النمو تتمتع بقطاعات   ،عدم اعتبار صعود الصني أمرًا حتمًيا

 خاصة قوية وأنظمة ابتكار.

صد   االستبدادية  األنظمة  الدميقراطيني  حاولت  للحلفاء  املتزايدة  روسيا   ، القوة  هددت  ذلك.  يف  فشلت  لكنها 
ابلتدخل نيابة عن األقليات العرقية الروسية يف العديد من دول ما بعد االحتاد السوفيايت غري األعضاء يف حلف 

بل موسكو ة من ق  وهي خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع على أهنا حماولة ايئسة أخري   ، مشال األطلسي )الناتو(
لتحويل االنتباه عن مشاكلها الداخلية. اختذت الصني خطوات هتديدية يف حبر الصني اجلنويب. كالمها استثمر يف 

 ب تكاليف العنف املباشر.أنظمة أسلحة غري متكافئة وتقنيات معلومات مضللة ملواجهة املزااي األمريكية مع جتن  
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 ّ؟كيفّوصلناّإىلّهناك

واليت   ،"COVID-19" العديد من اقتصادات األسواق املتقدمة والناشئة يف العامل متاًما من جائحة    مل يتعاف  
ن القومي وتكاليف يْ أدى ارتفاع الد    ،2020ال. حبلول أواخر عام  طال أمدها بسبب طرح لقاح بطيء وغري فع  

 ، ية املتكررة إىل إجهاد امليزانيات احلكومية وزاحم أولوايت اإلنفاق األخرىرعاية السكان املسنني واألحداث املناخ
مثل التعليم والبنية التحتية والبحث العلمي والتنمية. ظهرت األزمات البيئية والصحية واالقتصادية تدرجيياً وبشكل 

ات تتجاوز اإلغاثة الطارئة من الدعم السياسي واملوارد للحكومات الختاذ إجراء  مما حد    ،متقطع على مدى العقد 
 والتحفيز االقتصادي قصري األجل. 

أدت الصعوابت االقتصادية إىل توسيع االنقسامات اجملتمعية وجعلت من الصعب الوصول إىل تسوية سياسية بشأن 
 أولوايت األمن الداخلي والوطين. 

تة واملتنافسة مل تكن قادرة لكن حركات املعارضة املشت    ،منت اإلحباطات واالحتجاجات العامة يف العديد من البلدان
 ، اليت شكلتها وسائل التواصل االجتماعي  ،على االتفاق على مطالب وأهداف واضحة. أدت اجملتمعات املستقطبة

املنقسمة اجملتمعات  هذه  اجلاحمة.  السياسة  وتقلبات  السياسي  املأزق  من  املزيد  البلدان   ، إىل  أساسي يف  بشكل 
والسياسة اخلارجية. أدى عدم   ، واهلجرة  ،والبيئة  ، الة بشأن االقتصادمل تكن قادرة على اختاذ إجراءات فع    ، قراطيةالدمي

مما   ، ق فرص العمللْ اليقني احمليط ابألزمات واالستجاابت احلكومية غري املنتظمة إىل كبت كل من االستثمار وخ  
ن النمو البطيء الذي شبهه الكثريون بـ "العقد الضائع" للياابن يف أدى إىل إغراق أمريكا الشمالية وأورواب يف فرتة م

ال سيما   ، ل بعضها إىل الصني وتعاين العديد منها من فشل الدولةمع حتو    ،التسعينيات. شهدت الدول النامية ركوًدا
مية البشرية املتدهورة. بدًءا من اإلرهاب وانتهاًء ابلتن  ،يف إفريقيا والشرق األوسط. لقد تفاقمت التحدايت الدولية

فرت موجات املهاجرين من النزاعات والكوارث البيئية والتدهور االقتصادي وسعت إىل الدخول إىل البلدان األكثر 
 ثراًء يف أورواب وآسيا وأمريكا الشمالية. 

ثر قدرة على لكنها كانت أك  ، عانت الصني من العديد من املشكالت البيئية واجملتمعية نفسها  ، خالل هذه الفرتة
قدرة مثبتة على توفري الوظائف  ؛اجتاه رشيق من سلطة مركزية ؛التكيف بسبب التماسك االجتماعي والثقة األقوى

ونظام سياسي يقمع األصوات املتنافسة. على الرغم من أنه كان بدرجة أقل من النمو يف سنوات    ؛ والسلع واخلدمات
فقد ول د الطلب احمللي منو إمجايل   ،األول من القرن احلادي والعشريناالزدهار يف تسعينيات القرن املاضي والعقد  



119 
 

. 2030لتصبح أكب اقتصاد يف العامل حبلول عام    ، الناتج احمللي مبا يكفي للسماح للصني بتجاوز الوالايت املتحدة
أصبح موضع حسد   ،مثل سور شنغهاي العظيم  ،واستهدفت مشاريع البنية التحتية الضخمة يف إدارة آاثر تغري املناخ

العامل. ساعدت برامج تطوير البنية التحتية املماثلة واالستثمار األجنيب املستمر واملساعدات الصني على اكتساب 
 النفوذ يف العامل النامي. 

واصلت الصني الرتكيز على مواجهة التهديدات األمنية املتصورة حول حميطها ويف   ، على الرغم من هذه املكاسب
الداخل. ظلت بكني حذرة من التشابكات الدولية واألدوار القيادية خارج منطقتها املباشرة. بدالً من حماولة تشكيل  

 طورت أهدافها التنموية. ركزت على تعزيز الصناعات ووضع معايري التكنولوجيا اليت    الصني   ، نظام عاملي جديد 

مثل املساعدة   ، كانت العديد من احلكومات راضية عن الربح من السوق الصينية الكبرية وجين الفوائد األخرى
لكن القليل منها أراد العيش يف ظل نظام دويل تقوده الصني. حاولت   ،الصينية يف أنظمة املراقبة واألمن احمللية

ات    ،القات مع احللفاء املتبقني يف املنطقةالوالايت املتحدة احلفاظ على الع الياابن وكوراي اجلنوبية  ا برامج ت  بع  لكن 
جزئًيا بسبب القلق بشأن موثوقية املظلة   ،حتديث عسكرية مستقلة بشكل متزايد وحىت برامج أسلحتهما النووية

 وكوراي الشمالية.  ، الصني  األمنية األمريكية ضد  

خاصة بعد أن جنحت يف إجبار حكومة اتيوان على   ، أصبح موقف الصني يف آسيا راسًخا  ، 2035حبلول عام  
ا القسرية  القوة  انتصار  الوحدة. كان  املفاوضات إلجراء حماداثت حول  والعسكرية  اجللوس إىل طاولة  القتصادية 

مما يشري إىل قدرة بكني على ترهيب شريك أمريكي وثيق وإجبار جريان الصني   ،ل ابلنسبة للمنطقةللصني نقطة حتو  
على القلق من أن جيش التحرير الشعيب الصيين سيحول تركيزه إىل تصفية حساابت إقليمية أخرى. ال توجد دول 

 ، مع الصني  دي صعود الصني يف املنطقة. حتالفت روسيا بشكل عام  أخرى تضع نفسها يف وضع ميكنها من حت 
إال أن األمر   ،لكنها أصبحت شريًكا أقل مع مرور كل عام. على الرغم من أن اهلند استفادت من النمو يف آسيا

 انهيك عن احتوائها. ، قد يستغرق سنوات حىت تتمكن من اللحاق جبارهتا األقوى

 

ّّ؟كيفّوصلناّإىلّهناك

حبلول   ،واحلرب التجارية املمتدة بني الوالايت املتحدة والصني "COVID-19"  بعد التعايف البطيء من أزمة
أدى الطلب املكبوت واإلحباط الشعيب الواسع النطاق من االقتصادات ذات األداء الضعيف  ،2020أواخر عام  
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وهي البلدان ذات السياسات االقتصادية اليت حيركها  (OECD) إىل انتعاش منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
خطط مدفوعات التحفيز   أيدت جمموعة الدول السبع  ، 2031السوق لتحفيز النمو. يف اجتماعها يف كندا يف عام  

وخفض اللوائح. لقد تالشت ذكرايت االحتاد األورويب   ،وضرائب مبسطة  ،وحترير التجارة واالستثمار  ،االقتصادي
ما يف ظل مؤسسات   وهو أمر يتناقض إىل حد    ، واتفق األوروبيون على جولة جديدة من حترير التجارة  ،املتغطرس

اإلمجاع االقتصادي   -  ما بعد بوتني   - دعمت روسيا    ، ن ضعف أسعار النفطاالحتاد األورويب القوية. بعد سنوات م
 .إىل إصالحات اقتصادية مهمة  ،مبا يف ذلك البازيل واهلند   ،وانضمت االقتصادات الناشئة  ،اجلديد جملموعة السبع 

الدولة لكنها أعطت ه من  رفضت الصني منوذج منظمة التعاون االقتصادي والتنمية والتزمت بنظامها املغلق املوج  
 ، األولوية للنمو االقتصادي والتجارة. اختذت بكني وواشنطن خطوات لتحقيق االستقرار يف العالقات االقتصادية

العالقة حمفوفة ابخلالفات حول  املتناقضة. كانت  السياسية واالقتصادية  والنماذج  املتبادل  الشك  الرغم من  على 
دة يف العقد األول من ن السعي لإلعفاء من قيود التجارة واالستثمار املشد  لك  ،القضااي والقيم األمنية األساسية

اتفق اجلانبان يف   ؛القرن احلادي والعشرين دفع كل جانب إىل استنتاج أهنما حباجة إىل بعضهما البعض لالزدهار
 على محاية املصاحل االقتصادية املشرتكة األكثر حيوية.   2000ثالثينيات الـ

والوالايت املتحدة "جمتمعات ذات قيم مشرتكة" متنافسة تتنافس على األسواق واملوارد يف ظل أنظمة لت الصني  شك  
واألخرى على الشركات   ، وتقنيات املراقبة العامة  ،والسيطرة االستبدادية  ، واحدة تستند إىل اجتاه الدولة  ، حملية متعارضة

من التشرذم   ما إىل احلد    مات املفتوحة. أدت املنافسة إىل حد  ق املعلو تدف  و   ،واحلرية الشخصية  ،والدميقراطية  ،اخلاصة
ق التجارة واملعلومات داخل البلدان حيث احتشد السكان لدعم بلداهنم وقادهتم. مت تنفيذ الكثري من أعمال إدارة تدف  

ق   املتمن  الوالايت  تدخلت  العامل.  التجارية على مستوى  األعمال  متارس  اليت  الكبى  الشركات  والصني بل  حدة 
والدول ذات التفكري املماثل التابعة ملعسكراهتا ملنع الصراعات الصغرية من التصعيد إىل درجة أهنا ستهدد التقدم 

تشكل   ، كما هو احلال يف حبر الصني اجلنويب  ،ظلت املنافسة اجليوسياسية  ، االقتصادي العاملي واالستقرار. ومع ذلك
وتفاقمت العديد من الصراعات الداخلية يف البلدان الفقرية مع القليل من   ،ةهتديًدا مستمرًا للعالقات االقتصادي

 .اجلهود الدولية للتدخل

مال األجانب إىل انتعاش اقتصادي أدى إىل حتسني آفاق منو أدى ارتفاع أسعار السلع األساسية والطلب على العُ 
االقتصادات املتقدمة مع شيخوخة السكان برامج الطبقات املتوسطة يف بعض البلدان النامية. أقامت العديد من  

من اهلجرة غري املنضبطة ابستخدام برامج التتبع البيومرتية.   مللء وظائف خدمية مهمة مع احلد    ،مال الضيوفالعُ 
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أدى ارتفاع األجور يف الصني إىل االستعانة مبصادر خارجية ومكاسب الدخل يف اهلند وجنوب شرق آسيا وأجزاء 
من إنعاش االقتصاد  ،فريقياإوال سيما يف   ، مل يستفد عدد كبري من الشباب يف العامل النامي ، . ومع ذلكفريقياإمن  

 .العاملي

ولكن ليس   ،أدى التقدم يف توليد الطاقة املتجددة وختزينها ويف تقنيات احتجاز الكربون إىل إعاقة منو االنبعااثت
ت البلدان الغنية قادرة على االستثمار يف تدابري التكيف يف الداخل ابلسرعة الكافية ملنع بعض اآلاثر الكارثية. كان

مما ميثل   ،لكن البلدان النامية ختلفت وعانت أكثر من غريها من الكوارث املتزايدة  ،حلماية السكان املعرضني للخطر
 حتدايت أمنية من الدرجة الثانية.

 

تتمحور حول الوالايت   ، الت اقتصادية وأمنية متفاوتة احلجم والقوةامل إىل عدة تكت  ينقسم الع  ، 2040يف عام  
وتركز على االكتفاء الذايت واملرونة والدفاع.   ،املتحدة والصني واالحتاد األورويب وروسيا وعدد قليل من القوى اإلقليمية

 .وتعطل التجارة الدولية  ، سل التوريد ويتم إعادة توجيه سال  ، تتدفق املعلومات داخل جيوب سيبانية منفصلة

وال   ، ك أن يصبح دواًل فاشلة. املشاكل العامليةشْ وبعضها على و    ، إن البلدان النامية الضعيفة عالقة يف املنتصف
 .، إذا مت تناوهلا على اإلطالقيتم تناوهلا بشكل اثنوي    ، املناخ سيما تغري  

ّّ؟كيفّوصلناّإىلّهناك

دفعت التحدايت العاملية املتتالية من عقود من فقدان الوظائف يف بعض البلدان جزئًيا بسبب   ، 2030حبلول أوائل  
الدول إىل رفع احلواجز وفرض   ،العوملة والنزاعات التجارية الساخنة والتهديدات الصحية واإلرهابية اليت تعب احلدود

ت احمللية. اعتقد العديد من االقتصاديني أن الفصل خدمة الصناعاو   قيود جتارية للحفاظ على املوارد ومحاية املواطنني 
االقتصادي أو الفصل ال ميكن أن حيدث حًقا بسبب االعتماد املتبادل الكبري بني سالسل التوريد واالقتصادات 

 ، لكن املخاوف األمنية واخلالفات حول احلوكمة ساعدت يف دفع البلدان للقيام مبا ال ميكن تصوره  ،والتكنولوجيا
 .لرغم من التكاليف غري العاديةعلى ا

ولكن العديد من   ،جنحت البلدان ذات األسواق احمللية الكبرية أو الدول اجملاورة الكبرية يف إعادة توجيه اقتصاداهتا
االقتصادات النامية ذات املوارد احملدودة والوصول إىل األسواق تضررت بشدة مع جفاف أسواق االسترياد والتصدير. 
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القتصادي إىل انتشار انعدام األمن على نطاق واسع يف مجيع أحناء إفريقيا والشرق األوسط وجنوب أدى الركود ا
تراجُ   ،آسيا إىل  أدى  الوطنيةمما  دون  والدينية  العرقية  اهلوايت  املتوترة  ،ع  اجملزأة  ، واجملتمعات  ونشر عدم   ، والدول 

اإلدارة  وسوء  الفقر  من  اهلروب  أمل  على  املتقدم  العامل  إىل  املهاجرين  من  جديدة  موجات  توجهت  االستقرار. 
 ..ي دول املقصد إىل منع معظم اهلجروالظروف البيئية القاسية املتزايدة. حتطمت آماهلم عندما دفع الرتاجع السياس

لكن جمموعة من حتدايت إدارة املعلومات   ،على التجارة الرقمية واالتصاالتارتفع االعتماد    ،د احلواجز املاديةمع تزايُ 
إىل   ،مثل الصني وإيران   ،واالنتهاكات املتكررة ألمن البياانت دفعت تلك الدول اليت لديها ضوابط إلكرتونية قوية

جديدة مغلقة وحممية أقامت شبكات    ، تعزيز احلواجز السيبانية. مث مبجرد أن دعت الدول إىل اإلنرتنت املفتوح
حافظت الوالايت املتحدة وعدد   ، 2040من التهديدات وحجب األفكار غري املرغوب فيها. حبلول عام    للحد  

 .قليل من أقرب حلفائها على مظهر اإلنرتنت املفتوح بينما كان معظم العامل يعمل خلف جدران محاية قوية

التجارية واملالية اليت حددت امع تعط   الروابط  السابقة للعوملةل  اقتصادية وأمنية حول   ، حلقبة  تشكلت تكتالت 
الكتل  القوى األصغر ودول أخرى إىل هذه  املتحدة والصني واالحتاد األورويب وروسيا واهلند. انضمت  الوالايت 

املوارد  ،للحماية الذكاء   ،ولتجميع  يف  التقدم  ساعد  االقتصادية.  الكفاءات  بعض  على  األقل  على  وللحفاظ 
لكن   ،ناعي وتقنيات الطاقة والتصنيع اإلضايف بعض الدول على التكيف وجعل الكتل قابلة للحياة اقتصادايً االصط

 .أسعار السلع االستهالكية ارتفعت بشكل كبري. الدول اليت مل تتمكن من االنضمام إىل كتلة تُركت وانقطعت

جرياهنا األقوايء إىل إقامة روابط أمنية مع قوى أخرى بل  الروابط األمنية متاًما. سعت الدول املهددة من ق    مل ختتف  
ابعتبارها الضامن النهائي ألمنها. وقعت صراعات صغرية   ، حلمايتها أو قامت بتسريع براجمها لتطوير أسلحة نووية

مثل القطب الشمايل والفضاء.   ،ال سيما على املوارد النادرة أو الفرص الناشئة  ، على أطراف هذه الكتل اجلديدة
بل القوى الكبى أو األمم املتحدة يف التدخل وبدون اهتمام من ق    ، أصبحت الدول األفقر غري مستقرة بشكل متزايد 

م مشاكل أخرى. يف ظل غياب جهود مما أدى إىل تفاقُ   ،أصبحت النزاعات مستوطنة  ، للمساعدة يف استعادة النظام
عمل الكثري إلبطاء انبعااثت   مل يتم    ،لتغريات املناخيةمنسقة ومتعددة األطراف للتخفيف من االنبعااثت ومعاجلة ا

 وقد جربت بعض الدول اهلندسة اجليولوجية مع عواقب وخيمة.   ،غازات االحتباس احلراري
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ملؤسسات ف عاملي بقيادة االحتاد األورويب والصني يعمل مع املنظمات غري احلكومية وايقوم حتالُ  ، 2040يف عام 
 
ُ
 املناخ واستنفاد املوارد والفقر بتنفيذ تغيريات بعيدة املدى هتدف إىل معاجلة تغري    ،عاد تنشيطهااملتعددة األطراف امل

يف أعقاب كارثة غذائية عاملية سببتها األحداث املناخية والتدهور البيئي. تتحول البلدان األكثر ثراًء ملساعدة الدول 
إدارة األز  التصنيع من خالل برامج مساعدات واسعة ونقل الفقرية على  اقتصادات منخفضة  مة مث االنتقال إىل 
 مع إدراك مدى سرعة انتشار هذه التحدايت العاملية عب احلدود.   ، تقنيات الطاقة املتقدمة

ّّ؟كيفّوصلناّإىلّهناك

العامل يف خضم   الثانية، كان  األلفية  من  الثالثينيات  أوائل  احمليطات   يف  درجات حرارة  ارتفاع  أدى  عاملية.  كارثة 
 ، واحلموضة إىل تدمري مصايد األمساك الرئيسية اليت تعاين ابلفعل من سنوات من الصيد اجلائر. يف الوقت نفسه
 ، أدت التغريات يف أمناط هطول األمطار إىل اخنفاض احملاصيل يف مناطق إنتاج احلبوب الرئيسية يف مجيع أحناء العامل

مما   ،وتعطيل توزيع اإلمدادات الغذائية  ، مما أدى إىل اكتناز واسع النطاق  ،مما أدى إىل ارتفاع أسعار املواد الغذائية
احتجاًجا على عجز احلكومات عن   ، أدى إىل جماعة عاملية. انتشرت موجة من االضطراابت يف مجيع أحناء العامل

 ،ادة واألنظمة. يف واحدة من العديد من احلوادث يف العامل الغريبتلبية االحتياجات اإلنسانية األساسية وإسقاط الق
لقي آالف األشخاص مصرعهم يف ثالثة أايم من أعمال العنف يف فيالدلفيا أاثرهتا شائعات على وسائل التواصل 

شاكل جريء ملعاجلة امل  االجتماعي عن نقص اخلبز. حفزت اجملاعات املستمرة حركة عاملية دعت إىل تغيري منهجي  
وصدمت بسبب   " COVID-19"اليت شكلها جائحة    ، اجتمعت األجيال الشابة  ، البيئية. يف مجيع أحناء العامل

اً لتدمري م على األجيال األكب سن  وْ صالح، وإلقاء الل   احلدود للتغلب على مقاومة اإل ْب مًعا ع    ،خطر نفاد الطعام
احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين اليت شاركت يف جهود اإلغاثة وطو رت ا دعمهم للمنظمات غري  وْ كوكبهم. لقد ألق  

أتباًعا عاملًيا أكب من تلك احلكومات اليت كان يُنظر إليها على أهنا خذلت سكاهنا. حيث منت احلركة، وتناولت 
 قضااي أخرى مبا يف ذلك الصحة العاملية والفقر. 

الدول األوروبية بني عام  بعد أن اكتسحت األحزاب اخلضراء االنتخاابت   العديد من   2034  يْ الدميقراطية يف 
أطلق االحتاد األورويب محلة داخل األمم املتحدة لتوسيع برامج املساعدات الدولية بشكل كبري وحتديد   ، 2036و

اليت تضررت   ، . أعلنت الصني2050موعد جديد لتحقيق أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة حبلول عام  
اليت صورها احلزب   ،دعمها جلهود االحتاد األورويب  ،على أمل إمخاد االضطراابت يف مدهنا الرئيسية  ،ة من اجملاعةبشد 
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من إعادة اهليكلة العاملية اليت دعا إليها منذ فرتة طويلة. انضم   الشيوعي الصيين على أهنا مهمة وطنية جديدة ونوع 
ببطء إىل احلركة حيث اكتسبت األحزاب اليت تركز على البيئة    ، املتحدةمبا يف ذلك أسرتاليا وكندا والوالايت    ،آخرون 

على الرغم من املقاومة القوية املستمرة من بعض اجلماعات احمللية   ،وفازت ابلعديد من االنتخاابت  ،قوة سياسية
صناعات احمللية عطي األولوية للتوجيب أن    ،اليت جتادل أبن بلداهنم كانت يف وضع أفضل للتكيف مع تغيري املناخ 

ابلتعاون   ، جملس األمن البشري  ، والقطاعات املستهدفة. نتج عن مبادرة االحتاد األورويب إنشاء منظمة دولية جديدة
واليت ركزت على التحدايت األمنية العابرة للحدود يف القرن احلادي والعشرين. كانت العضوية   ،مع البلدان النامية

وتتطلب االلتزام إبجراءات ميكن التحقق منها لتحسني   ،فاعلة غري احلكوميةمفتوحة لكل من الدول واجلهات ال
حىت لو كان يُنظر إليها على أهنا مؤملة للدول واجملموعات األكثر ثراًء. ميكن طرد   ،الغذاء والصحة واألمن البيئي

االمتثال واملقاطعات  ،األعضاء بسهولة بسبب عدم  الشعبية  الفعل  الشعبية وردود  القواعد  على غرار   ،ومواجهة 
لعاملية بشأن البيئة واألمن تغريت املواقف ا ، 2038احلركة املناهضة للفصل العنصري يف القرن املاضي. حبلول عام  

البشري من خالل االعرتاف املتزايد بعدم استدامة املمارسات املاضية. ركزت الدول والشركات الكبى االستثمارات 
ايت الغذائية واملناخية والصحية ولتقدمي املساعدة األساسية للسكان األكثر على تعزيز احللول التكنولوجية للتحد  

ن و مبا يف ذلك العمالء واملوظف  ، الشركة لتشمل خدمة جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة  تضررًا. توسعت أهداف 
 .ن واجملتمعاتو واملورد

ووجدت بعض اجملتمعات   ، قاومت روسيا وبعض الدول يف منظمة البلدان املصدرة للنفط التغيري  ، مل ينضم اجلميع 
سوبية. جلأ املتطرفون إىل اهلجمات اإللكرتونية واإلرهاب أن الروح العاملية اجلديدة هتدد القيم التقليدية وأنظمة احمل

مثل إيران وروسيا وبعض دول اخلليج   ، للفت االنتباه إىل أسباهبم. واجهت الدول ذات املصاحل القوية يف جمال الطاقة
 حركات سياسية معطلة هتدد أبن تؤدي إىل فرتة طويلة من الصراع السياسي واالجتماعي.  ،العربية

 

ا لالجتاهات الدميوغرافية الرئيسية يف تسع مناطق: عامً   20يقدم هذا القسم من تقرير االجتاهات العاملية توقعات  
الكارييب  البحر  ومنطقة  الالتينية  ومشال    ؛أمريكا  األوسط  الشرق  وأوراسيا.  روسيا  جنوب إفريقيا؛  إ أورواب؛  فريقيا 
شرق آسيا؛ جنوب شرق آسيا؛ وأوقيانوسيا. تشمل توقعات العشرين عاًما الصحراء الكبى؛ جنوب آسيا؛ مشال  

النمو السكاين الدميوغرافية مثل  التحضر  ، االجتاهات  العمر  ،ومعدالت   ، والناتج احمللي اإلمجايل للفرد  ، ومتوسط 
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 ، طية يف كل منطقةط الرسومات أيًضا الضوء على حالة الدميقراوالرتابط الديين. تسل    ، وحدوث األمراض غري املعدية
واآلاثر املادية احملتملة لتغري املناخ على مدار العشرين عاًما القادمة. لدينا ثقة معتدلة  ،واستعدادها لالقتصاد الرقمي

ها مباشرة ؤ ألن هذه املقاييس يتم استقرا  ؛ ومتوسط العمر  ، واهليكل العمري  ، عاًما للنمو السكاين  20يف توقعاتنا ملدة  
فضالً عن عقود من االجتاهات السكانية املالحظة. لدينا درجة أقل من   ، اخلصوبة والوفيات احلاليةمن معدالت  

وظهور األمراض   ،واالستعداد الرقمي    ، املناخوتغري    ،ونصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل  ،الثقة يف آفاق التحضر
 مما يؤدي إىل احتمال أكب للخطأ.   ،البشريةواليت ميكن أن ختتلف اعتماًدا على اخليارات    ،غري السارية
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