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متهيد
 تؤثر القوى العاملية الكبرى  اليوم تأثيًرا كبيًرا على مشهد األعمال في القطاع العام واخلاص

 بحلول عام ٢030. ففي حني مت توثيق التوجهات العاملية الكبرى على املقياس الكلي،
 رغبت كيه بي إم جي انترناشونال في احلصول على معلومات أكثر حول اآلثار املترتبة على
 احلكومات الوطنية وصانعي السياسة في القطاع العام، ولذلك أشركت مركز موات بكلية
 السياسة العامة واإلدارة، التابعة جلامعة تورنتو، من أجل إجراء البحوث املستهدفة. إال أن

ما وصلنا إليه سوف يساعد في توجيه احملادثات الهامة عبر السنوات القليلة املقبلة. 
 وحتدد النتائج التي مت التوصل إليها تسعة توجهات كبرى عاملية، والتي تعتبر األكثر أهمية ملستقبل احلكومات

 ومسؤولياتهم الرئيسية عن االزدهار االقتصادي، واألمن، والترابط االجتماعي واالستدامة البيئية. ومع
 ذلك فإن التوجهات الكبرى مترابطة للغاية، في حني أن آثارها الفردية ستكون بعيدة املدى. ولذلك، فإن

 احلكومات ستكون بحاجة إلى دراسة آثارها وتقييمها، سواء منعزلة أو مجتمعة. وبدورنا، فإننا نقدم اخليارات
 املمكنة للحكومات للنظر في استخدام األدوات األساسية املتاحة - السياسة واللوائح، والبرامج - فضًل عن

 االستراتيجيات والهياكل واملهارات التي سوف حتتاجها تلك احلكومات مستقبًل من أجل الوصول إلى حكومة
تتسم بتنفيذ املمارسة املثلى في املستقبل.

 ويقترح تقريرنا أن االستراتيجيات امللئمة للنجاح في املستقبل سوف تشمل مزيداً من التعاون على الساحة
 الدولية، مما يعمل على تشجيع التغيير السلوكي لدى املواطنني والتركيز املتزايد على التدابير االستباقية لتخفيف
 أسوأ التأثيرات احملتملة. وسوف تتميز احلكومات بالتحول لتصبح أكثر تكامًل، وأكثر تركيًزا نحو اخلارج وحتقق
 أفضل وأكبر استفادة من التكنولوجيا. وسوف تكون تنمية القدرات املنسقة في تنمية السياسات القائمة على

األدلة وإدارة أصحاب املصلحة أمًرا أساسًيا لتحقيق االستفادة القصوى من الفرص وإدارة املخاطر في عالم متغير. 

 ال هنالك من مسار واحد يتعني على جميع احلكومات أن تسلكه. ونظًرا ألن هذا التقرير ذو طابع عاملي، فسوف
 يتطلب تأثير كل توجه كبير على املستوى احمللي، جنًبا إلى جنب مع احتياجات البلدان ذات األحجام املختلفة

 واملراحل املختلفة من التنمية االقتصادية، ومناذج احلكم فضًل عن مجموعة من العوامل األخرى، والتعامل بنهج
مختلف دائًما. 

 يعد تقرير »الوضع املستقبلي ٢030« هي األول في سلسلة من احملادثات الهامة التي نخطط إلجرائها مع اجلهات
 احلكومية خلل السنوات القليلة املقبلة. وفي النهاية، يقدم هذا التقرير ملخصًا يستند على األدلة، ويهدف إلى

 حتفيز التفكير حول املستقبل. ولذا فإننا متحمسون للستفادة من املميزات الكثيرة التي سيوفرها هذا التقرير،
 ونشجعكم على التواصل مع الشركة احمللية لـ كيه إم بي جي ملناقشة الدور الذي تلعبه التوجهات الكبرى في

مجالكم. 

نيك شيسم
الرئيس العاملي

احلكومة والبنية التحتية

 يتم االشارة إلى شركة »كيه بي إم جي« في هذه الوثيقة باأللفاظ التالية ]»نحن«، »نا« الفاعلني و »لنا«[، وهي مؤسسة
 سويسرية، تعد مبثابة كيان تنسيقي لشبكة من الشركات األعضاء املستقلة، الذين يعملون حتت اسم كيه بي إم جي، و/أو لدى

واحدة أو أكثر من هذه الشركات. وال تقدم شركة كي بي إم جي انترناشونال أي خدمات للعملء.

: 2 0 3 0 ملستقبلي  ا ضع  لو ا
ت ما حلكو ا تشكيل  على  ى  لكبر ا ملية  لعا ا ت  جها لتو ا ثر  أ ١



امللخص التنفيذي
 التوجهات العاملية الكبرى  التي تؤثر على احلكومات واملواطنني على حٍد

سواء وصواًل لعام 2030
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متكني الفرد
 ساعدت التطورات التي شهدها العالم في التعليم والصحة

 والتكنولوجيا على متكني األفراد بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى
 زيادة الطلب على الشفافية واملشاركة في احلكومة وفي صناعة
 القرارات العامة. وستستمر هذه التغيرات ممهدة الطريق حلقبة

 جديدة في التاريخ اإلنساني حيث سيرتقي الكثير من الفقراء إلى
الطبقة املتوسطة بحلول عام ٢0٢٢. ١

أسئلة املواطن للحكومة:
 ما الذي تفعله احلكومة لتحسني اخلدمات املقدمة لي؟ وكيف

ستجعلني على اطلع أفضل بذلك؟
 كيف ستحمي احلكومة خصوصيتي وحتفظ أمني في عصر

املعلومات؟

الترابط االقتصادي 
 سوف يشهد االقتصاد العاملي املترابط زيادة مستمرة في مستويات

 تدفق رؤوس األموال والتجارة الدولية، ولكن قد ال يتسنى حتقيق
 التقدم والفوائد االقتصادية املثلى ما لم يتم تعزيز االتفاقيات

  الدولية.

أسئلة املواطن للحكومة:
كيف ستساعدنا احلكومات على التنافس؟

 ما اإلجراءات التي تتخذها احلكومة لضمان سلمة البنك الذي
أتعامل معه؟

متكني التكنولوجيا
 أحدثت تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات حتواًل في املجتمع على

 مدار الثلثني عاًما املاضية. وهناك حاليًا موجة جديدة من التقدم
 التكنولوجي تخلق فرًصا جديدة، بينما تختبر قدرة احلكومات على

  االستفادة من مزايا هذا التقدم وتوفير اإلشراف املناسب.

أسئلة املواطن للحكومة:
ما هي الوظائف التي ستكون متاحة ألبنائي عام ٢030؟

 كيف ميكنني العمل على تطوير مهاراتي لضمان استمرار ملءمتها
ملتطلبات العصر؟

الضغط على املوارد
 سوف تشكل الضغوط املركبة للنمو السكاني والنمو االقتصادي
 وتغير املناخ  ضغًطا متزايًدا على املوارد الطبيعية األساسية )مبا في

 ذلك املياه والغذاء واألراضي الصاحلة للزراعة والطاقة(. وسوف
 تستلزم هذه القضايا وجود إدارة مستدامة للموارد في قلب برامج

  احلكومة.

أسئلة املواطن للحكومة:
 كيف تكفل احلكومة وجود ما يكفي من املياه لتلبية احتياجاتنا

املستقبلية نظًرا ألن الطلب يفوق العرض؟
 ما الذي تقوم به احلكومة لضمان حصول أطفالي على ما يكفي من

الغذاء واملاء والطاقة؟

التوسع
سوف يقيم نحو ثلثي سكان العالم في املدن بحلول عام ٢030. ٢  يخلق 

التوسع العمراني فرص كبيرة للتنمية االجتماعية واالقتصادية واملعيشية 
األكثر استدامة، ولكن في الوقت نفسه سيزيد من الضغوط على البنية 

التحتية واملوارد، وال سيما في مجال الطاقة.  

أسئلة املواطن للحكومة:
كيف تستطيع احلكومة التخطيط  لتحسني البنية التحتية بحيث يتم ذلك 

في الوقت املناسب وبصورة فعالة ومستدامة؟
ما الذي تقوم به احلكومة للتخلص من الفقر في مدينتي؟

التركيبة السكانية
 يؤدي ارتفاع متوسط األعمار املتوقع وانخفاض معدالت املواليد إلى

 زيادة نسبة املسنني في جميع أنحاء العالم، وهو ما يشكل حتدًيا
 لقدرة أنظمة الرعاية االجتماعية مبا في ذلك املعاشات والرعاية

 الصحية. كما تواجه بعض املناطق أيًضا مشكلة دمج أعداد كبيرة
  من الشباب في أسواق العمل املشبعة.

أسئلة املواطن للحكومة:
 هل سأحصل على معاش عندما أصبح مسًنا وهل سيكون كافًيا

لتلبية احتياجاتي املعيشية؟
كيف سنتمكن من توفير ما يكفي من الوظائف لشبابنا؟ 

الدين العام
 من املتوقع أن يكون الدين العام مبثابة عائق كبير فيما يتعلق

 باخليارات املالية والسياسية حتى عام ٢030 وما بعدها . وسوف
 تؤثر قدرة احلكومات على السيطرة على الديون، وإيجاد طرق

 جديدة لتقدمي اخلدمات العامة على قدرتها على االستجابة
  للتحديات االجتماعية واالقتصادية والبيئية الرئيسية.

أسئلة املواطن للحكومة:
 كيف ستقوم احلكومة )في الدول املتقدمة( باصلح املوازنات

وبالتالي سداد الديون خلل فترات التباطؤ االقتصادي؟
كيف توازن احلكومة بني ضرورة احلد من الديون واحلاجة لتحفيز النمو؟ 

ملاذا أدفع أنا ثمن جتاوزات األجيال السابقة؟

حتول القوة االقتصادية
 تنتشل األسواق الناشئة املليني من الفقراء، في الوقت الذي تبذل

 فيه جهوًدا لتحقيق مزيد من التأثير على االقتصاد العاملي. ومع
 إعادة توازن القوى العاملية، ستحتاج كًل من املؤسسات الدولية

 واحلكومات الوطنية إلى زيادة التركيز للحفاظ على الشفافية
  والشمولية.

أسئلة املواطن للحكومة:
كيف تأقلمت احلكومة مع النظام االقتصادي العاملي اجلديد؟

 كيفية تدير احلكومة امللكية األجنبية للشركات لضمان احلصول على
جميع املكاسب؟

التغير املناخي
 يؤدي ارتفاع انبعاثات غازات االحتباس احلراري )الغازات الدفيئة(
 إلى التغير املناخي ويقود إلى مزيج معقد من التغييرات غير املتوقعة
 للبيئة، مع مواصلة انهاك مرونة النظم الطبيعية والصناعية. ولذلك

 سوف يكون صعًبا بالنسبة ملعظم احلكومات حتقيق التكامل السليم
  بني سياسات التكيف والتخفيف من آثار تلك الغازات.

أسئلة املواطن للحكومة:
 هل تقوم احلكومة مبا يكفي للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

في بلدنا؟
 كيف ستساعد احلكومة في  احلفاظ على التأمينات بأسعار معقولة

وحماية أصولي املنزلية والتجارية حينما يصبح  الطقس أكثر صعوبة؟
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  تتطلب ضغوط التوجهات الكبرى إحداث تغييرات عديدة ومتنوعة، بالنظر إلى اآلثار الفردية للتوجهات الكبرى
 التسعة، سواء من حيث ما حتتاجه احلكومات من أجل التغيير، وكيفيته، وأبرز املواضيع التي تظهر على النحو املوجز

 املذكور أدناه. وفي حني أن هذه التغييرات تنطبق على الصعيد العاملي، فحتما سوف حتتاج كل دولة إلى حتديد أهمية
 تلك التغييرات على املستوى احمللي. وملزيد من املعلومات، يرجى االطلع على التحليل املفصل ابتداء من الصفحة رقم

.5٢ 

الشكل ١: ملخص التغييرات الرئيسية الناشئة عن التوجهات الكبرى

ما الذي حتتاج احلكومات إلى تغييره؟

مشاركة احلكومات الوطنية في احملافل الدولية واإلقليمية والقضائية ملعاجلة القضايا املترابطة.

   كمية ونوعية السياسات املبنية على األدلة التي تستخدم البيانات عالية اجلودة مبساعدة حتليلت البيانات القوية.    

تشجيع التغيير السلوكي بني املواطنني لتخفيف وإدارة آثار التوجه السائد )حيث كانت تغييرات السياسات والبرامج غير فعالة(.

فرض ممارسات السوق لتتماشى مع أولويات وخيارات السياسات احلكومية، مبا في ذلك الرقابة على مدى أي استثمار أجنبي أو شكله.

تقليل التكاليف على احلكومات عن طريق احلد من تكاليف/أسعار الوحدة، واحلد من الطلب على الوحدة و/أو  إجمالي الطلب على اخلدمات احلكومية. 

القاء نظرة أكثر شموال على املدى الطويل ألنظمة البنية التحتية، مبا يشمل كل من البنية التحتية املادية وغير املادية.

 التغييرات الرئيسية التي تنطوي عليها التوجهات الكبرى

تغيير السياسات، مبا في ذلك زيادة:

اللوائح، مبا في ذلك التحوالت التي تسعى إلى:

البرامج، مبا في ذلك التحوالت التي تسعى إلى:

كيف تنفذ احلكومات عملية التغيير؟
االستراتيجية زيادة التركيز واستخدام كاًل من:

تشمل املهارات املطلوبة قدرات وامكانيات أكبر في:

تشمل التغييرات الهيكلية بعض التحوالت لتصبح أكثر:

 ممارسات التخطيط وعمل السيناريوهات على املدى الطويل، مبا في ذلك التنبؤات االقتصادية طويلة األجل وتقييمات جتديد البنية التحتية
الضرورية.

الرؤى السلوكية لتشجيع الناس على التصرف بطرق من شأنها أن تقلل من الضغوط على نظم الدعم االجتماعي.

النتائج واملقاييس للمساعدة على ضمان أن األموال يتم تخصيصها للبرامج الفعالة من حيث التكلفة.

املرونة و' منوذج' التفكير كجزء من القدرة على وضع السياسات والتخطيط ملواجهة التحديات والفرص غير املتوقعة.

اعتماد التكنولوجيا التي تتسم باملرونة، والتي تكون أسعارها معقولة وملئمة من حيث التوقيت.

تكامًل على الصعيد الدولي من خلل املشاركة الفعالة مع الشركاء الدوليني أو زيادة التعاون مع املؤسسات الدولية.

تكامًل من خلل التوصل إلى ترتيبات سياسة أكثر ترابًطا داخل مجاالت السياسة  ذات الصلة، وعبرها تلك املجاالت.

متكًنا على املستوى احمللي مبزيد من األموال والسلطة املمنوحة للمدن للوفاء مبسؤولياتها.

 تشابًكا من خلل التعاون الفعال مع املواطنني، واملستويات األخرى للحكومة، والبلدان املجاورة، والقطاعات اخلاصة وغير الهادفة للربح،
للحفاظ على املجاالت الرئيسية اخلاصة بتقدمي اخلدمات احلكومية.

مرونة وقابلية للتكيف مع التخطيط لتيسير زيادة املخاطرة واالستجابات في الوقت املناسب للحاالت غير املتوقعة.

زيادة الوعي الدولي، مبا في ذلك معرفة التوجهات العاملية وآثارها، إلدماجها في عمليات صنع القرار.

التطور املالي مع املعرفة العميقة ألسواق رأس املال الدولية املتكاملة بدرجة كبيرة.

نظم التفكير لفهم الفوائد واملخاطر احملتملة للتطورات التكنولوجية وتنفيذ خريطة الطريق بالتكنولوجيا الفعالة.

املشاركة الفعالة ألصحاب املصلحة، مبا في ذلك استخدام قنوات اتصال جديدة مثل وسائل االعلم االجتماعي.

تقييم املخاطر وإدارة التغيير ملعاجلة قضايا املخاطر املعقدة.
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االقتصاد العاملي
الترابط االقتصادي

الدين العام
حتول القوة االقتصادية

األفراد
اخلصائص السكانية

تطور الفرد
التكنولوجيا التمكينية

البيئة الطبيعية
تغير املناخ

 الضغط على املوارد
التحضر

مقدمة
 يتغير العالم سريًعا. حيث تربط التكنولوجيا بني الناس داخل احلدود الوطنية وعبرها، وتخالف االفتراضات

 القائمة. ويعمل تزايد الدين العام على احلد من نطاق عمل احلكومات في مجموعة من املجاالت السياسية.
 كما يعمل تغير املناخ على زيادة تكرار وحجم الظواهر اجلوية الشديدة. فنحن نعيش األن أكثر من أي وقت عبر
 التاريخ البشري في عالم ميكن لألحداث والقرارات التي حتدث في جزء من العالم أن تؤثر على احلياة في الطرف

اآلخر من عاملنا.
 وإذ نقر بأن هذه التغييرات حتدث بالفعل حالًيا، فقد اشتركت كيه إم بي جي الدولية مع مركز موات بكلية السياسة العامة واإلدارة، في جامعة

 تورنتو، وعملت معه من أجل التوصل إلى فهم أفضل للتوجهات الكبرى  التي سيكون لها تأثير كبير على احلكومات في السنوات املقبلة، فضًل
 عن التغييرات املطلوبة من أجل الوصول إلى احلكومة الي تتسم بتنفيذ املمارسة املثلى في املستقبل. وتستند الوضع املستقبلي 2030 على هذا

 البحث وتعرض ملحظات شاملة بشأن السياسة املذكورة، وعلى اخليارات التنظيمية وخيارات التحول في البرامج، والتي قد حتتاج احلكومات
إلى دراستها، فضل عن االستراتيجيات والهياكل واملهارات اللزمة لتنفيذها.

 ولتوضيح األمر، فإن التوجهات العاملية الكبرى  ليست ببساطة القضايا الهامة التي تواجه احلكومات؛ حيث تختلف أهمية تلك القضايا بني
البلدان، ولذلك، فإن التوجهات  الكبرى  هي عبارة  عن قوى أكبر تشكل اخليارات السياسية املتاحة للحكومات للتعامل مع القضايا املستجدة.

 ال تعد التوجهات العاملية الكبرى  من القضايا قصيرة األجل، فمن املتوقع أن تكون ذات أهمية ملدة ٢0 سنة على األقل، حيث ستعمل على
تشكيل دور احلكومات في عام ٢030 وما بعده.

إن التوجهات الكبرى  العاملية لها أهمية في جميع أنحاء العالم، بالنسبة للدول من مختلف األحجام واملناطق ومستويات االزدهار.

 تسلط التوجهات العاملية الكبرى  احملددة في هذا التقرير الضوء على املسؤوليات األربعة األساسية للحكومات: االزدهار االقتصادي،
 واألمن، والترابط االجتماعي واالستدامة البيئية. فهي تخلق حتديات وفرص جديدة للحكومات وتعمل على تشكيل السياسة واألدوات

التنظيمية املتاحة لهم، وهو ما يتطلب استجابات جديدة لتقدمي املهام األساسية.

 وتعود جذور التوجهات العاملية الكبرى  التسع التي حددها مركز موات إلى هذه املبادئ ويتم تنقيحها استناًدا إلى مراجعة املنشورات ومقابلت
اخلبراء.

 ميكن للتوجهات الكبرى  العاملية أن تتجمع على نطاق واسع في اجتاهات تعكس التغيرات في حالة األفراد وتوقعاتهم، والتغيرات في االقتصاد
العاملي والتغيرات في البيئة الطبيعية، على الرغم من أنها مترابطة للغاية.
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التأثير املتبادل بني تكييف الهواء والطاقة وتغير املناخ

 ونظًرا ألن ما يقرب من 90% من املنازل األمريكية مزودة مبكيفات الهواء،٤ تستخدم الواليات املتحدة األمريكية حالًيا املزيد من الطاقة
 من أجل التبريد أكثر من أي دولة آخرى. وبينما تستمر الطبقة املتوسطة في النموـ ويستمر الدخل في االرتفاع، تستعد الكثير من

 البلدان النامية في بعض من أكثر مناطق العالم سخونة إلى زيادة كبيرة في الطلب على الطاقة من أجل التبريد. ومع استمرار تغيير املناخ
 في الضغط على طلب الطاقة في جميع أنحاء العالم لتكييف الهواء-مما سيتسبب في زيادة قدرها 7٢% بحلول عام ٢١00 وفقا لوكالة

 التقييم البيئي الهولندية 5- فسوف تؤدي هذه الزيادة، بدورها، إلى تفاقم قضايا تغير املناخ، حيث تعتبر مكيفات الهواء من املساهمني
الرئيسيني في انبعاثات غازات الدفيئة.

دراسة حالة

أخبار جيدة
 ال ميكن للحكومة أن تنجح في مهامها األساسية دون تخطيط مدروس لتلك التوجهات، واالستجابة لها. ومع ذلك، فمن املهم أن نلحظ أنه سيتضح في األقسام

 القادمة، أن األمر في مجاالت معينة من التوجهات الكبرى ليس مجرد التعامل مع مسألة املخاطر التي تتعرض لها احلكومات، ولكن أيضا إمكانية زيادة الفرص التي
تقدمها احلكومة.

 وفي الواقع، نعتقد أن جميع احلكومات ستستفيد من تدفق املعلومات والبيانات املتاحة في جميع أنحاء العالم. ولذلك يكون لهذا النمو في رأس املال املعرفي
 املواكب للتطورات التكنولوجية التي تتيح النشر السريع للمعلومات والبيانات، القدرة على إحداث تغييرات غير متوقعة في مجاالت مثل الطب والهندسة والنقل
 والزراعة. وعلوة على ذلك، فمن احملتمل أن حتدث تلك التغييرات بسرعة أكثر بكثير من التغيرات التي متت في العقود القليلة املاضية. وبالتالي حتتاج  احلكومات

أن تكون على استعداد بشكل متساٍو للستفادة من هذه الفرص وعدم التركيز على إدارة املخاطر فقط.

فهم الترابط
 وكما تظهر البحوث، فإن التوجهات الكبرى العاملية التسع مترابطة للغاية، ولكن التوجهات الفردية ال حتدث بنفس الدرجة في كل بلد. ولذلك فإن العواقب الناجتة

مترابطة للغاية وتعزز بعضها البعض من حيث التأثير.

 وتعد هذه العلقة واضحة عند دراستها، فعلى سبيل املثال، علقة القضايا اخلاصة باخلصائص السكانية املتغيرة، والضغط على املوارد وتغير املناخ. وبالفعل يكون
 هناك ضغط على الكثير من املوارد الطبيعية في العالم، مثل املياه والطاقة والغذاء. ومع الزيادة املتوقعة في عدد السكان بصفة عامة، وتزايد أعداد الطبقة املتوسطة،

 فمن املرجح أن تكون هناك ضرورة لتحقيق قفزة بنسبة 50% في إنتاج الغذاء من أجل تلبية هذا الطلب احملتمل على الغذاء3، وهو األمر الذي يتطلب استهلك
 إضافي من املياه والطاقة. وقد يزيد تغير املناخ بدوره من تفاقم هذه الضغوط على املوارد والتي قد يكون لها آثارها املدمرة احملتملة التي ال رجعة فيها، والتي تشمل

 إمكانية التعرض للجفاف والظواهر اجلوية الشديدة. وعلوة على ذلك، قد يؤثر تغير املناخ أيًضا على التوجه العاملي الكبيراخلاص بالتحضر، حيث يزيد عدد األفراد
النازحني بسبب تغير املناخ.

 ومع مراعاة الترابط بني أسباب التوجهات العاملية الكبرى  وآثارها، سوف حتتاج احلكومات إلى تنفيذ مجموعة متنوعة من االستجابات ملعاجلة القضايا بشكل
ملئم.

 وعلى سبيل املثال، فمع الضغط العاملي املتزايد على الغذاء- سواء من خلل عوامل من جانب العرض )مثل تغير املناخ( وعوامل أخرى من جانب الطلب )مثل
 تزايد عدد سكان العالم( -  سوف حتتاج الدول املستوردة للحصول على مزيد من الضمانات فيما يتعلق بأمن اإلمدادات الغذائية املقدمة لهم من خلل آليات

 تشمل تقدمي ضوابط أمنية أقوى. وعلوة على ذلك، فمع الضغوط على كل من الطاقة والغذاء التي من املرجح أن تكون أكثر انتشارا على مدى العقود القادمة- مبا
 في ذلك األسعار املرافقة للغذاء والطاقة، وحجم الصدمات للحكومات الوطنية من أجل استيعاب املال وإدارته في كثير من احلاالت، عبر ترتيبات الدعم- فسوف

تتطلب قضايا الضغط على املوارد تعاقدات دولية موسعة لتأمني اإلمدادات الغذائية.

 وباملثل، تتطلب احلاجة إلى تأمني إمدادات املياه أيًضا مجموعة من االستجابات سواء على مستوى احلكومات اإلقليمية واحلكومات دون الوطنية، حيث يتم تقاسم
 موارد املياه املشتركة من قبل احلكومات املتعددة أو الواليات املتعددة. ويشمل ذلك اإلدارة متعددة اجلنسيات للموارد املشتركة )مثل دور اللجنة الدولية املشتركة

 في إدارة املياه العذبة في الواليات املتحدة وكندا البحيرات العظمى(، وكذلك االتفاقيات اخلاصة بتقاسم املوارد في أوقات الضغط، والبرامج اخلاصة بإنشاء مزيد من
البنية التحتية واالستثمارات اللزمة في مجال التكنولوجيا من أجل حتسني الكفاءة.

 وباختصار، توضح األمور املذكورة أعله السبب في أهمية اعتماد جميع احلكومات لنهج شامل عند تقييم اآلثار واالستجابات اللحقة األكثر ملءمة لواليتها
القضائية.
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ماذا عن األمن؟
 عند وضع هذا التقرير، مت األخذ في االعتبار املخاوف األمنية املتزايدة حتى عام ٢030 باعتبارها التوجه العاملي الكبير العاشر احملتمل، نظرا النتشارها في وسائل

اإلعلم وأهميتها بالنسبة للحكومات باعتبارها إحدى مسؤولياتها األساسية. 

 ومع ذلك، متاشًيا مع املبادئ التي سبق حتديدها، مت استبعاد األمن كأحد التوجهات العاملية الكبرى على أساس أنه دائم وثابت، حيث يجب أن يكون القوة الثابتة
 التي تتعامل معها احلكومات. ولكننا ال زالنا نعتقد أن املخاوف األمنية العاملية سوف تستمر حتى النهاية باعتبارها ذات تأثير كبير في الشؤون العاملية، على الرغم

من أنه من الواضح أن طبيعة التهديد متغيرة. وملزيد من املعلومات، يرجى الرجوع إلى امللحق في صفحة ٦٢.

حتليل األثر: النهج اخلاص بنا
 لتقييم اآلثار املترتبة على التوجهات الكبرى التسع على الوضع املستقبلي للحكومة، فإننا نعتقد أنه من املهم أن ننظر إلى بعدين هامني- ما قد حتتاج احلكومات

إلى تغيره، وكذلك كيفية تغييره.

 وبطبيعة احلال، فمن املفهوم أنه ينبغي أن تستند أية تغييرات مدروسة لنشاط احلكومة على األدلة ، وأن تتسق مع أولويات سياسة احلكومة اليوم. ومع ذلك، فقد
اعتمدت شركة كيه بي إم جي التصنيفات التالية من أجل أغراض تقييمنا لعواقب التوجهات العاملية الكبرى :

ما الذي حتتاج احلكومات إلى تغييره؟
 السياسة: حتقيق أهداف سياسة احلكومة والوفاء بتطلعات تقدمي اخلدمات من خلل القدرة على تقدمي جودة عالية، وتقدمي النصيحة بشأن السياسات القائمة على

 األدلة و/أو من أجل تسهيل التغييرات )غير التنظيمية( في القوانني الوطنية أو قوانني الواليات احمللية )على سبيل املثال قانون الضرائب(. وبالنسبة -للحكومات
الوطنية- تشمل السياسة أيًضا أي التزامات/حتالفات سيادية للمذكرات، واملعاهدات، واالتفاقيات الدولية الخ.

 التنظيم : حتقيق أهداف سياسة احلكومة والوفاء بتطلعات تقدمي اخلدمات من خلل  طرق تنظيمية. ويشمل ذلك أيًضا الترتيبات ذاتية التنظيم )وعلى سبيل
 املثال التي ميكن تطبيقها على صناعات أو مهن محددة( أو ترتيبات الترخيص )مثل: التراخيص الكهربائية( وصواًل الترتيبات التنظيمية األكثر رسمية لألسواق

الرئيسية )وعلى سبيل املثال: أسواق األسهم والسندات( أو القطاعات الصناعية الرئيسية )مثل القطاعات املالية وقطاعات التأمني(.

 البرامج: حتقيق أهداف سياسة احلكومة والوفاء بالتطلعات جتاه تقدمي اخلدمات من خلل توفير موارد البرنامج احملددة واملقترحة، عن طريق كل من النفقات
 التشغيلية املتكررة ورأس املال )نفقات رأس املال(، ويشمل هذا أطياف متنوعة من أنشطة تقدمي اخلدمات احلكومية مبا في ذلك احلدود، والدفاع، والتعليم،

والشؤون اخلارجية، والرعاية الصحية، واإلسكان، واخلدمات اإلنسانية، والتجارة، والهجرة، والبنية التحتية، والنقل، والشرطة، الخ.

كيف تنفذ احلكومات عملية التغيير؟
االستراتيجيات: التحوالت في القيادة، والرؤية، والتخطيط اللزمة لدفع عجلة التغيير االستراتيجي.
الهياكل: التحوالت في الترتيبات التنظيمية وترتيبات التسليم اللزمة لتمكني التغيير االستراتيجي.

املهارات: التحوالت في القدرات والقدرة على تسهيل التغيير االستراتيجي.

: 2 0 3 0 ملستقبلي  ا ضع  لو ا
ت ما حلكو ا تشكيل  على  ى  لكبر ا ملية  لعا ا ت  جها لتو ا ثر  أ

: 2 0 3 0 ملستقبلي  ا ضع  لو ا
ت ما حلكو ا تشكيل  على  ى  لكبر ا ملية  لعا ا ت  جها لتو ا ثر  ١0١١أ



 العاملية
 الكبرى

التوجهات

اعتمدت كي بي إم جي انترناشونال التصنيفات التالية لتقييمنا للعواقب التي تقودها التوجهات 
الكبرى :

ما الذي حتتاج احلكومات إلى تغييره؟

التنظيم

الهياكل

البرامج

املهارات

السياسة

االستراتيجيات

كيفية إجراء التغيير؟

البيان



١٣٪ من السكان +٦٥ ٨٪ من السكان +٦٥

٢٠٣٠ اليوم
مليار

من ٢٠١١-٢٠٣٠، من املتوقع أن يزيد اإلنفاق على املعاشات ليصل إلى: يعتبر انخفاض معدالت الوالدة من العوامل الرئيسية التي تساهم في شيخوخة 
السكان، حيث يتم قياس ذلك بواسطة معدل املواليد األولي لكل ١٠٠٠٠ 

شخص. ٨

٣٧.٠

٢٤.٣ ١٩٩٠-٩٥

١٩٥٠-٥٥

١٦.١ ٢٠٣٠-٣٥
١.٣٪ من الناجت احمللي 
اإلجمالي في البلدان 

املتقدمة.

٢٢٪ من الناجت 
احمللي اإلجمالي في 

البلدان املتقدمة. ٩

 يدخل مليون شاب في الهند سوق العمل كل شهر خالل العشرين
 عاًما القادمة.١٢

من التعداد السكاني العاملي للشباب يقيمون في البلدان 
النامية ١١ ٪٩٠

Globally, 15-24-year-olds
make up 40% of the 
total
unemployed popula-
tion.10

= ١٠ مليون
االرتفاع املفاجئ في سن 

الشباب
زيادة اإلنفاق على الرعاية 

الصحية
أنظمة التقاعد العامة حتت 

الضغط
عالم الشيخوخة

النتائج املترتبة على التركيبة السكانية

التوجه العاملي الكبير رقم ١  

التركيبة السكانية
 إن ارتفاع متوسط العمر املتوقع وانخفاض معدالت املواليد يزيد من نسبة املسنني في جميع أنحاء العالم، وهو ما يشكل حتدًيا
 لتيسير نظم الرعاية االجتماعية، مبا في ذلك املعاشات والرعاية الصحية. وتواجه بعض املناطق أيًضا حتدي آخر يتمثل في دمج

أعداد كبيرة من الشباب في أسواق العمل املشبعة. 
 وبحلول عام ٢030، سيتضاعف عدد األشخاص الذين تصل أعمارهم إلى ٦5 عاًما فما فوق إلى مليار نسمة على مستوى العالم، ٦وهو ما يثير مخاوف تتعلق

 بإنتاجية سوق العمل الشاملة وقدرة األنظمة املالية احلالية على الصمود في وجه ضغوط الشيخوخة. وفي املقابل، تعاني العديد من البلدان النامية في الوقت نفسه
 من الزيادة املطردة في عدد الشباب، وهو ما يخلق فرص »للعوائد الدميوغرافية« للحكومات التي ميكنها التغلب على حتديات دمج املواطنني الشباب بنجاح في

سوق العمل.

 دليل التغيير
 بحلول عام ٢030، سوف يتضاعف عدد سكان العالم من األشخاص الذين تصل أعمارهم إلى ٦5 عاًما فما فوق إلى مليار نسمة، 7وهو ما يزيد من النسبة

اإلجمالية لهؤالء الذين تصل أعمارهم إلى ٦5 عاًما فما فوق.

 إننا جميًعا- كأفراد ومجموعات-
 وجماعات- مسؤولون عن دمج كبار السن
 في املجتمع، سواء من خلل تطوير وسائل
 النقل وتطوير املجتمعات، مبا يضمن توافر الرعاية
 الصحية املناسبة واخلدمات االجتماعية لتلك الفئة
العمرية أو توفير مستوى حماية اجتماعية كافية. ١3
بان كي مون،

األمني العام، األمم املتحدة

: 2 0 3 0 ملستقبلي  ا ضع  لو ا
ت ما حلكو ا تشكيل  على  ى  لكبر ا ملية  لعا ا ت  جها لتو ا ثر  أ

: 2 0 3 0 ملستقبلي  ا ضع  لو ا
ت ما حلكو ا تشكيل  على  ى  لكبر ا ملية  لعا ا ت  جها لتو ا ثر  ١٤١٥أ



Old-age dependency ratio in 203014

Ratio of population aged 65+
per 100 population aged 15-64 Less than 10

No data 10 – 19.99

20 – 29.99 40 – 49.99

30 – 39.99 50 or more

 دليل التغيير
ما الذي حتتاج احلكومات إلى تغييره؟

عالم الشيخوخة
قد حتتاج احلكومات إلى:

 رصد وضبط إعدادات السياسات الستيعاب آثار شيخوخة السكان، مع األخذ في االعتبار الرعاية الصحية، ورعاية املسنني، والرعاية االجتماعية
واملجتمعية، واملعاشات والبنية التحتية التي ميكن الوصول إليها. 

 بدء إصلحات التقاعد التي تتناول عبء املساواة بني األجيال، وعلى سبيل املثال، رفع سن التقاعد، وتغيير األهلية، أو تغيير الضريبة أو ملف
مستوى اخلدمة.

 إيلء اهتمام أكبر لبدء إصلحات الضمان االجتماعي واملعاشات، وتغييرها وتوسيعها، حتي يتم متويل عبء الشيخوخة، ويتم تبادله بني األجيال
بشكل أفضل، وفًقا للحالة التي تظهر، وعلى سبيل املثال تعديل سن استحقاق املعاش التقاعدي الوطني أو زيادة مخصص استثمارات التقاعد.

الزيادة املطردة في عدد الشباب
قد حتتاج احلكومات إلى:

وضع وتنفيذ السياسات التي تشجع االستثمار من قبل أصحاب العمل، وهو األمر الذي يؤدي إلى خلق فرص العمل.

 التركيز على تنمية الشباب من خلل االستثمار في رأس املال البشري الذي يقوم بتحسني فرص العمل على املدى الطويل، فعلى سبيل املثال:
 التعليم املهني، والتدريب الفني، وبرامج التدريب وتقدمي الدعم لشركات القطاع اخلاص للستثمار في تدريب وتطوير املوظفني )مثل: احلوافز

الضريبية لنفقات التدريب(.

 وضع استراتيجيات متزايدة من أجل معاجلة مشكلة تشغيل الشباب وتقدمي الدعم لتوظيفهم. فعلى سبيل املثال، االستثمار املتزايد في البرامج
 التي تقوم بتوظيف الشباب )على سبيل املثال الرعاية االجتماعية للعمل والبرامج التي تشجع على تقاسم الوظائف و / أو ريادة األعمال، إلخ( في

القطاعات االقتصادية الرئيسية التي تولد فرص العمل.

 كيف تنفذ احلكومات عملية التغيير؟

قد حتتاج احلكومات إلى:
 استخدام معلومات سوق العمل املوثوق بها )مبا في ذلك املتطلبات املستقبلية لتوقعات املهارات بواسطة الصناعة واملنطقة( من أجل تنفيذ

السياسات والبرامج املبنية على األدلة لتحسني مواءمة عرض وطلب املهارات اللزمة لتلبية احتياجات أصحاب العمل.

 وضع خطط طويلة األمد تستند إلى أدلة قوية لتحقيق التوازن بني احتياجات األجيال احلالية واملستقبلية، وعلى سبيل املثال، سن ترك املدرسة
اإللزامي أو سن التقاعد.

 االنخراط في تعاون أوثق مع القطاعات اخلاصة وغير الهادفة للربح لتوفير ضمان اجتماعي وتقدمي خدمة أفضل، أو سد الثغرات فيهما، فضًل عن
تطوير التعليم املبتكر، والتدريب وفرص التوظيف للشباب.

 زيادة التعاون الفعال عبر الوكاالت احلكومية املتعددة ملواجهة التحديات التي تفرضها احلقائق الدميوغرافية اجلديدة، وعلى سبيل املثال، االشتراك
في موقع اخلدمات الصحية واالجتماعية وتكاملها لتلبية احتياجات املسنني.

ضمان الوصول إلى مهارات السياسات املالية واالكتوارية ذات املستوى العالي.

حتسني مهارات االتصال، من خلل قنوات لإلعلم االجتماعي، من أجل جمع عدد كبير من املواطنني.

 ضمان اإلدارة الفعالة لألطراف الثالثة )مثل القطاع اخلاص ومشاركة القطاع التطوعي( لتحقيق قدرات إضافية، أثناء التأكد من مراعاة تكلفة
التسليم ونوعية النتائج مع النقل املناسب للخطر.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 تعتبر الشيخوخة بني األجيال هي إحدى أكبر القضايا التي تواجه احلكومات في النصف األول من القرن الواحد
 والعشرين. وتتطلب إدارة تلك القضية تنفيذ املراقبة املستمرة والقيام بتعديل السياسات، سيكون ألثرها ضغط
 كبير على مواصلة اإلنتاجية االقتصادية بينما سيتسبب إهمالها في التوجه بالنمو االقتصادي للدولة إلى سنوات
عجاف.
ميك ألورث،

شريك شركة كي بي إم جي انترناشونال

دراسة حالة
بطالة الشباب في جنوب أفريقيا

 يحمل السكان الشباب في جنوب أفريقيا مفتاح آفاق التنمية في البلد على مدار السنوات العشرين املقبلة. وتوضح سياسة الشباب الوطنية للحكومة الرؤية التي من خللها
 يعمل النهج الدميقراطي املتبع في البلد والتنمية االجتماعية في مجال السياسة العامة على خلق بيئة مواتية، يتم فيها إيجاد سبل العيش، وتوفير فرص العمل وازدهار الشباب
 في مركز النمو والتنمية في البلد.« ١5 ومع ذلك، فمع دخول ما بني 500000 و 700000 شاب إلى سوق العمل كل عام على مدى السنوات العشر املاضية )في سوق عمل

 يتكون من ١٦ مليون شخص(١٦، فقد كافحت احلكومة من أجل رسملة »العائد الدميوغرافي«. واليوم، تعتبر جنوب أفريقيا أكبر بلد في العالم من حيث بطالة الشباب،
حيث يعاني ما يقدر بنحو ٦0 في املائة من األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني ١5-35 ١7 من البطالة. ١٨

 تقوم حكومة جنوب افريقيا بتنفيذ عدد من املبادرات عبر مجاالت وقطاعات السياسة للتصدي لهذا التوجه. فعلى سبيل املثال، استهدفت مبادرة األشغال العامة التي متولها
 احلكومة مشاركة الشباب من خلل حتديد احلصص )وعلى سبيل املثال يخصص ٤0 في املائة لبرنامج األشغال العامة املوسعة، وهي مبادرة متويل لزيادة عدد وظائف اخلدمة عبر

جميع قطاعات احلكومة( ١9. وخللق حوافز للقطاع اخلاص، اقترحت وزارة املالية في جنوب أفريقيا مؤخًرا تقدمي دعم من شأنه أن ُيشجع الشركات على توظيف الشباب.

 كما تلتزم احلكومة بتزويد الشباب بالتعليم الكافي والتدريب على املهارات. ومع ذلك، يظل حالًيا ما يقارب من نصف جميع خريجي اجلامعات عاطلني عن العمل ملدة عامني
 على األقل بعد التخرج. ٢0 وباإلضافة إلى التمويل املتزايد من أجل حتسني املدارس في جميع أنحاء البلد، وخلق املزيد من برامج التعليم املهني، ُتشجع احلكومة على برامج

 التدريب على العمل لتنمية املهارة. فعلى سبيل املثال، يعمل برنامج ويسترن كيب للعمل واملهارات على ربط الشباب بالشركات اخلاصة مثل سلسل محلت املتاجر الكبرى
، والفنادق ومنتجي املواد الغذائية لتوفير فرص عملية للمتدرب. ٢١

 ومع التقدم لألمام، يحدد االستثمار املستمر في التعليم والتدريب على املهارات وتوسيع نطاق تدخلت السياسات والبرامج الناجحة لتعزيز النمو االقتصادي، حول مدى
استفادة جنوب أفريقيا من العائد الدميغرافي اخلاص بها.

: 2 0 3 0 ملستقبلي  ا ضع  لو ا
ت ما حلكو ا تشكيل  على  ى  لكبر ا ملية  لعا ا ت  جها لتو ا ثر  أ

: 2 0 3 0 ملستقبلي  ا ضع  لو ا
ت ما حلكو ا تشكيل  على  ى  لكبر ا ملية  لعا ا ت  جها لتو ا ثر  ١٦١7أ



٪٨٠ بحلول  ٦٠٪
٢٠٣٠

٢٧٪٢٠٠٩
٪٦٠

٪٥٨
٪٨٠ ٢٠٣٠

٢٠١٠
٢٠٣٠

من سكان العالم سوف يكونون من 
الطبقة الوسطى.

مقارنة بحوالي  ٢٧٪ في ٢٠٠٩. ٢٥

من الطبقة الوسطى العاملية سوف 
يقيمون في املناطق النامية.

مقارنة مع ٥٨٪ في ٢٠١٠. ٢٦

رغم انخفاض عدم املساواة في الصحة والتعليم في االنخفاض، فهناك ارتفاع في 
عدم املساواة في الدخل وحوالي 

وفًقا لصندوق النقد الدولي، ميكن أن يعزز وجود عدد من النساء 
مساوي للرجال في القوى العاملة من النمو االقتصادي. ٢٧

في الواليات املتحدة األمريكية

في اليابان

في مصر

٪٧١٪٥ ٪٩
من شكان العالم يقيمون في الدول التي يزيد فيها عدم املساواة. ٣٤٢٨٪

٪٧٥
من سكان العالم لديهم إمكانية الوصول إلى الهاتف 

احملمول.
في بعض البلدان، يتجاوز عدد األشخاص الذين يتمتعون 

بإمكانية الوصول إلى الهاتف احملمول عدد الذين ميتلكون 
حساب مصرفي، أو الكهرباء أو املياه النظيفة. ٢٩

٢٠١٢

٪٣٤

٪٥٠

٢٠٣٠

سوف يستطيع 
نصف سكان العالم 

الدخول إلى 
اإلنترنت بحلول 

عام ٢٠٣٠. ٣٠
مقارنة مع ٣٤٪ في 

عام  ٢٠١٢.

ساهمت وسائل اإلعالم االجتماعي في تسريع وتيرة  
االنتفاضات األخيرة في العالم النامي، حيث لعبت 

دوًرا في ثالث قوى محركة رئيسية. ٣٢

تنظيم االحتجاجات
بلورة سرد األحداث

الضغط على املجتمع الدولي

ارتفاع مستويات الدخل، 
وارتفاع التوقعات

ارتفاع عدم املساواة في الدخل 
داخل البلدان، مما أدى إلى 
احتمال حدوث اضطرابات 

اجتماعية أكبر

زيادة السكان املتصلني متكني التعليم
باإلنترنت

اإلسراع في نشر املعلومات 
من خالل وسائل االعالم 
االجتماعية عمل على 
تسريع من األحداث 

اآلثار الناجمة عن تطور الفرد

التوجه العاملي الكبير رقم 2  

متكني الفرد
 لقد ساعد التقدم احملرز عامليًا في مجال التعليم والتكنولوجيا في متكني األفراد بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى الطلب
 املتزايد على الشفافية واملشاركة في احلكومة واتخاذ القرارات العامة. وسوف تستمر هذه التغيرات، التي تبشر بحقبة

 جديدة في التاريخ اإلنساني، حيث أنه  بحلول عام ٢0٢٢، سوف ينتمي معظم الناس إلى  الطبقة  الوسطى أكثر  من  طبقة
الفقراء. ٢٢ويتم تعريف الطبقة املتوسطة على أنها الطبقة التي تستطيع كسب ما بني ١0 و ١00 دوالر أمريكي يومًيا. 

 يصل معدل األمية العاملي حالًيا إلى ٨٤ باملائة،   ٢3، كما يتحسن وضع املرأة في املجتمع، ويتم انتشال املليني من الفقر، ويوفر اإلنترنت منبًرا ألي شخص لديه
 اتصال بالشبكة العنكبوتية لكي يتم االستماع إليه وحشد الناس له. ومع ذلك، ال يزال هناك مخاوف بشأن العمالة املستقرة، وجودة وتكلفة التعليم واحلصول
 على الرعاية الصحية عالية اجلودة. كما متثل عدم املساواة أيًضا مشكلة بالنسبة للحكومة لكي تراقبها بعناية. وإجمااًل، يعتبر التركيز على االستثمار في تعليم

 الفتيات والنساء أيًضا أمر هام للقضاء على الفقر، والتقليل من عدم املساواة وقيادة التنمية االجتماعية واالقتصادية. وعلى سبيل املثال: تعتبر أجور النساء، والدخل
 الزراعي واإلنتاجية الزراعية- وهي كلها أمور هامة للحد من الفقر- عالية، حيث تتلقى املرأة التي تشارك في الزراعة تعليم أفضل. ٢٤ وبالتالي، فإن التمكني املتزايد

للفرد سوف يقدم حتديات عديدة للهياكل والعمليات احلكومية، ولكن إذا مت تسخيره بشكل سليم، فيمكن أم يحقق تنمية اقتصادية وتقدم اجتماعي كبير.

 دليل التغيير

 ال يطالب املواطنون فقط بالتفاعلت املتقدمة من الناحية التكنولوجية مع احلكومة، ولكن يبحثون أيًضا عن صوت
جديد.

جون هيرهالت،
شريك كي بي إم جي انترناشونال السابق

: 2 0 3 0 ملستقبلي  ا ضع  لو ا
ت ما حلكو ا تشكيل  على  ى  لكبر ا ملية  لعا ا ت  جها لتو ا ثر  أ

: 2 0 3 0 ملستقبلي  ا ضع  لو ا
ت ما حلكو ا تشكيل  على  ى  لكبر ا ملية  لعا ا ت  جها لتو ا ثر  ١٨١9أ
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االجراءات التي تتخذها احلكومة؟
ما الذي حتتاج احلكومة إلى تغييره؟

قد حتتاج حكومات البلدان النامية إلى:
 معاجلة التوقعات املتزايدة للخدمات من طبقة وسطى أكثر طلًبا، وأكثر صخًبا وأكثر ارتباًطا من خلل اتصاالت وآليات أكثر شفافية مثل: زيادة

الضرائب أو أهلية اخلدمة املعدلة من أجل تلبية الطلب املتزايد.

إعادة تقييم عدم املساواة في الدخل لضمان مشاركة جميع طبقات املجتمع في فوائد االزدهار االقتصادي املتزايدة.

قد حتتاج حكومات البلدان املتقدمة إلى:
 حتويل توجهات السياسة التجارية وبرامج مساعدة الصناعة من أجل الوصول إلى مواءمة أفضل مع فرص النمو الناشئة مثل: زيادة التركيز على

أسواق الطبقة املتوسطة الناشئة اجلديدة )مثل إندونيسيا وميامنار(.

كيف ُتنفذ احلكومات عملية التغيير؟

قد حتتاج احلكومات إلى:
وضع خطة تعالج الطلبات املتزايدة للطبقة الوسطى، مبا في ذلك زيادة الطلب على اخلدمات، والشفافية واالتصال املتبادل.

دراسة أنظمة الضرائب التصاعدية أو إعادة دراستها للوصول إلى توازن أفضل لعدم املساواة في الدخل.

إنشاء أو حتديث الهياكل اجلديدة و/أو املطورة التي تعكس مطالب الطبقة الوسطى من أجل ترتيبات تقدمي خدمات جديدة ومنقحة.

دمج الهياكل الداخلية للتركيز على تقدمي كفء للخدمات املتعددة.

 حتسني مهارات إدارة أصحاب املصلحة، وال سيما في مجال اتصاالت وسائل اإلعلم االجتماعي، من أجل الوصول إلى إدارة أفضل للمواطنني
املشتركني كثيري املطالب.

•

•

•

•

•

•

•

•

دراسة حالة
الطبقة الوسطى االفتراضية في الهند

 متثل الطبقة املتوسطة املتنامية واملتزايدة في الهند والتي تصل إلى 300 مليون شخص »الطبقة املتوسطة االفتراضية« حلوالي 300 مليون شخص آخر، وهم الذين يطالبون، رغم
 كونهم ال يزالون فقراء جًدا، باحلقوق، واخلدمات واإلدارة اجليدة بشكل متزايد. 3٤  ويختلف هذا النوع من الطبقة املتوسطة من حيث التمكني، حيث أن متكينه غير مدفوع

 بزيادة في الدخل- تاريخًيا توقعات مساعد الطبقة املتوسطة- ولكن يتم من خلل الوصول واسع االنتشار إلى احلاسوب وتكنولوجيا االتصاالت بأسعار معقولة، وهو ما يسهل
االتصال والتعلم واملشاركة السياسية.

 لقد كان انتشار الهواتف النقالة في كل مكان عامًل أساسًيا في هذا التحول. فقد وصلت الهواتف النقالة إلى الهند في أواخر التسعينات، ولكنها لم تكن متوفرة خارج املدن
 الكبرى  حيث كانت قوائم االنتظار للهواتف األرضية ال تزال موجودة على مدى عدة سنوات. 35 وفي غضون عشر سنوات فقط حتى عام ٢0١٢، ارتفع عدد الهواتف النقالة

 من ٤5 مليون هاتف إلى ما يقرب من مليار هاتف 3٦- ومع ذلك ال يتاح حق الوصول إلى دورات املياه سوى لنحو ثلث سكان الهند )3٦٦ مليون نسمة(. 37 ومع تزايد
 استخدام الهاتف احملمول، فقد تزايدت أيًضا وظائفه. فقد بدأ من خدمات الرسائل النصية اخلاصة بالرعاية الصحية حتى وصل إلى نشر أفضل املمارسات في الزراعة وغيرها من

املجاالت؛ حيث يتم استخدامه األن في حتسني جميع جوانب احلياة اليومية.
 يجري تعزيز تقنيات احلوسبة الرخيصة لتقدمي الكهرباء للمجتمعات النائية، حيث أن ما يقرب من ٦00 مليون هندي لديهم إمكانية ضعيفة للحصول على الكهرباء، أو ال
 يستطيعون احلصول عليها. وعلى سبيل املثال، تزود شركة غرام باور احمللت التجارية، واملنازل وأبراج االتصاالت بالعدادات الذكية التابعة للشركة. وتشكل هذه العدادات

 شبكة تقضي على سرقة الكهرباء والتخلف عن السداد، مع زيادة العرض والطلب على الكهرباء. ونتيجًة لذلك، ومقابل أقل من ٢0 سنًتا في اليوم، يوفر النظام للهنود
الريفيني الكهرباء اللزمة لتشغيل األضواء، واملراوح، والهواتف النقالة وغيرها من أجهزة املنزل. 3٨

 ونظًرا لتلبية االحتياجات األساسية بشكل متزايد مبساعدة التكنولوجيا، فق حول املواطنون الهنود من ذوي الدخل املنخفض انتباههم إلى حتقيق العدالة االجتماعية، واملساواة.
 وأشعلت احلادثة املأساوية الغتصاب طالبة ووفاتها في نيو دلهي عام ٢0١٢، وهي احلادثة التي  حظيت بتغطية إعلمية كبيرة، الغضب وسط مطالب بإدارة أفضل عبر

 مستويات الدخل في الهند، وهي املطالب التي كانت تغذيها وسائل اإلعلم االجتماعي، وهو ما ساعد على جذب االنتباه الوطني والدولي. وكنتيجًة للحتجاجات التي
 حفزتها وسائل اإلعلم االجتماعية، فقد مت سن قوانني أكثر صرامة، ومت تسريع وتيرة احلكم في قضايا االغتصاب من خلل نظام القضاء الذي ذاع عنه تكدس القضايا، ومت إبرام

وعود لزيادة عدد ضباط الشرطة من النساء.

: 2 0 3 0 ملستقبلي  ا ضع  لو ا
ت ما حلكو ا تشكيل  على  ى  لكبر ا ملية  لعا ا ت  جها لتو ا ثر  أ

: 2 0 3 0 ملستقبلي  ا ضع  لو ا
ت ما حلكو ا تشكيل  على  ى  لكبر ا ملية  لعا ا ت  جها لتو ا ثر  202١أ



٣٦٠ مليون

٢.٤ مليار

مستخدمي اإلنترنت 
عاملًيا في عام ٢٠٠٠

مستخدمي اإلنترنت 
عاملًيا في ٣٩٢٠١٢

١٥١ مليار دوالر أمريكي
من البيانات الرقمية من املتوقع أن تكون القيمة العاملية القتصاد التطبيقات

املوجودة اليوم مت 
إنشاؤها في آخر 

عامني. ٤١
٪٩٠

بحلول ٢٠١٧. ٤٠

١٠٠,٠٠٠ = يخطط هون هاي/ فوكسكون (مصنع إلكترونيات صيني رئيسي) لتقدمي مليون إنسان آلي في عمليات التصنيع اخلاصة به في غضون 
ثالث سنوات فقط. ٤٢

البقاء أقل تأكيًدا في عالم متمكن من الناحية التكنولوجية، وهو ما يخلق 
حتديات كبيرة للحكومات في مجاالت االقتصاد والتوظيف.

٧٥ عام

١٥ عام
٥ عام

متوسط عدد السنوات التي تقضيها 
الشركة في ملحق معيار ستاندرد 

أند بورز  ٥٠٠. ٤٣

٣٠٠ مليار دوالر أمريكي١٩٣٧ تريليون دوالر أمريكي ٢٠١١٢٠٢٥
(إسقاط كي بي إم جي 

انترناشونال)

تشكل الهجمات اإللكترونية بالفعل خسائر عاملية ُتقدر بحوالي ٣٠٠ مليار 
دوالر أمريكي، وقد تصل إلى 1 تريليون دوالر أمريكي. ٤٤

عواقب التكنولوجيا التمكينية

010110
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تغيير سياسة األمن والشرطة 
للتركيز على التعامل مع 

اجلرائم اإللكترونية

احلد الفاصل بني ما ُيعتبر عام 
وما ُيعتبر خاص يعتبر أمر 

ضبابي

البيانات الكثيرة حتويل االتصاالت

مناذج اخلدمة االجتماعية 
اجلديدة

حتوالت النقلمستقبل جديد للتصنيع

التوجه العاملي الكبير رقم 3  

متكني التكنولوجيا
 لقد غيرت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املجتمع على مدى الثلثني عاًما املاضية. فلم تقتصر تكنولوجيا املعلومات

 واالتصاالت على الدخول في عصر املعلومات فحسب، ولكن لعبت التقنيات القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 دوًرا أساسًيا في عملية متكني البحث، وتطوير وحتديث التكنولوجيا في العديد من املجاالت األخرى مثل: العلوم التطبيقية،

 والهندسة، والصحة والنقل. وكنتيجًة لذلك، فقد اخترنا أن نركز فقط على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل أغراض
 هذا التقرير فقط، باعتبارها موجة جديدة من التقدم التكنولوجي الذي يخلق فرص جديدة اآلن، مع اختبار قدرة احلكومات

على تسخير مصاحلها وتوفير الرقابة احلصيفة. 
 أدى النمو الهائل في حجم وسرعة احلصول على املعلومات واالتصاالت إلى العديد من التأثيرات؛ حيث يستطيع هذا النمو توليد أسواق جديدة وحتدي

 املؤسسات القائمة. وخلًفا لبعض االجتاهات األخرى، ال توجد مؤشرات واضحة لتمكني التقنيات التي تشكل مستقبل احلكومة بصورة أكبر في منطقة واحدة
 غير األخرى. ففي حني أنه ميكن للبلدان املتقدمة الوصول إلى العديد من هذه التقنيات في الوقت احلاضر، توفر العديد من االبتكارات التكنولوجية عدد كبير من
 الفرص للدول األقل منًوا من أجل االستفادة من األسواق اجلديدة واملتغيرة. وعلى سبيل املثال، املناطق التي ليس بها شبكات اتصاالت كثيرة سابقة، مثل: أفريقيا،

قد استفادت أكثر من تلك البلدان التي لديها بالفعل اتصاالت عبر الهاتف الثابت.

 دليل التغيير

 في الدولية النامية، كانت هناك أشياء كثيرة غير ممكنة قبل التكنولوجيا احلديثة - فاألمر في كثير من
 األحيان يتعلق بتقدمي اخلدمات التي كانت مفقودة بداًل من حتسني جودة اخلدمات التي كانت متاحة
بالفعل. 
تريفور دايفس،

شريك كي بي إم جي انترناشونال

دراسة حالة
األمن اإللكتروني:

تهديد ناشئ
 يقدم  التحول الرقمي للعديد من جوانب حياة الناس واألعمال فرصة هائلة لتحسني الكفاءة واإلنتاجية، ولكنه ُيشكل أيًضا نوًعا جديًدا مهًما من املخاطر يتمثل في شكل

حتديات األمن اإللكتروني. وسوف تواجه احلكومات ضغًطا حلماية مواطنيها، والعمليات اخلاصة بهم وأمن دولهم من التهديدات التي لم تشهدها من قبل.
 يتوقع معهد االحتاد األوروبي للدراسات األمنية أنه »من املرجح على مدى العقدين املقبلني أن يصبح مجال االنترنت ساحة للصراع والتوتر بني الدول من جميع الشرائح

 السياسية، وليس أقل من أن يكون األمن اإللكتروني عنصر أساسي للستراتيجية املخابراتية والعسكرية، وأيًضا عنصر أساسي في العلقة بني األفراد أو الشركات اخلاصة. »٤5
 ويعرض هذا التوجه أيًضا البنية التحتية احليوية للتهديدات من كل الدول املعادية واجلهات الفاعلة غير احلكومية بطريقة جديدة. ٤٦ وميكن أن تخترق األعمال اإللكترونية

 محطات الطاقة النووية أو تقوم بتعطيل األنظمة املالية. ٤7 ونظًرا لظهور األبعاد األمنية  للتصال بشبكة اإلنترنت العاملية بشكل متزايد، يحتاج احلياد التقليدي ومنوذج إدارة
أصحاب املصلحة حلوكمة اإلنترنت إلى إحداث تغيير. ٤٨

اآلثار واالستجابات:
نظًرا لتخطي التهديدات احلدود الوطنية بسهولة، تدعو تهديدات األمن اإللكتروني الناشئ إلى التعاون الدولي ومشاركة املعلومات، وخاصًة أثناء الكوارث. ٤9

صممت معظم البلد التي أسست األمن اإللكتروني كأولوية منوذج جلهاز تنسيقي إلدارة االستجابات، على الرغم من اختلف املسئولية اإلدارية.50
•
•

: 2 0 3 0 ملستقبلي  ا ضع  لو ا
ت ما حلكو ا تشكيل  على  ى  لكبر ا ملية  لعا ا ت  جها لتو ا ثر  أ
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Global heatmap by year of mobile 4G (LTE) deployment51 

2009 2016

Note: LTE is Long Term Evolution, a 4G mobile communications standard (source: Oxford dictionary).

اإلجراءات التي تتخذها احلكومة:
ما الذي حتتاج احلكومات إلى تغييره؟

قد حتتاج احلكومات إلى:
 التفكير، والتخطيط والتقييم بشكل أكثر صرامة لألثر الذي يكون للتكنولوجيا التمكينية على االقتصاد، والصناعات واألسواق في البلد، مبا في

ذلك املخاطر الناشئة عن املعدل املتزايد لتقادم االقتصاد، أو الصناعة أو السوق.

تطورات النفوذ في التكنولوجيا من أجل تطوير قنوات تسليم اخلدمة املشتركة املتكاملة، واألسرع واألكثر استيعاًبا.

تناول معدالت أعلى لدورة تقادم املهارات مع فرص العمل وخلع عواقب القوى العاملة من خلل برامج تدريب إعادة املهارة.

قد حتتاج حكومات الدول النامية إلى:
 النظر في كيفية إمكانية التكنولوجية التمكينية على توفير فرص )قفزة هائلة( التي ميكنها أن تلتف حول التقنيات الوسيطة و/ أو األنظمة

القدمية.

كيف تنفذ احلكومات عملية التغيير؟

قد حتتاج احلكومات إلى:
التخطيط آلثار التكنولوجيا الناشئة واجلديدة:

تتطلب اآلثار اإليجابية وضع خطة لتنمية املهارات في املجاالت الناشئة واجلديدة مثل )اقتصاد التطبيق(

تتطلب اآلثار السلبية وضع خطة لتقادم مهارات التوظيف وتفكك القوى العاملة.

استخدام بيانات كبرى  الستخراج القيمة من أصول البيانات املوجودة إلعلم واستهداف صنع القرار بشكل أفضل، وتقدمي اخلدمة الخ.

استخدام التكنولوجيا اجلديدة والناشئة، مبا في ذلك وسائل التواصل االجتماعي، من أجل التواصل من وإلى املواطنني.

وضع أنفسهم كمعتمدي تكنولوجيا رائدين عوًضا عن كونهم تابع، األمر الذي يتطلب حتول متناسب في الرغبة في املخاطرة.

النظر في الهياكل التي ُتسهل االعتماد املبكر للتكنولوجيا املعتمدة كأولوية. على سبيل املثال: جعل منصب الرئيس التقني وظيفة عليا.

التأكيد على تدريب املديرين التنفيذيني باحلكومة من أجل زيادة وعيهم بالتقنيات واالبتكارات اجلديدة.

 ضمان الوصول إلى تفكير رائد حول التقنيات الناشئة واحلديثة، وتوجهات التكنولوجيا وعلقتها باحلكومات، على سبيل املثال، االستثمار في
معاهد البحوث املرتبطة باجلامعات الرائدة.

•

•

•

•

•

-

-

•

•

•

•

•

•
دراسة حالة

أدهار:
هيئة التوحيد الفريدة في الهند

 في الهند، تقود هيئة التوحيد الفريدة جهًدا كبيًرا الستخدام املعلومات القياسية إلنشاء سجلت حكومة فريدة وآمنة ملواطنيها. والهدف من ذلك هو  إنشاء تعريف أمني
 مكون من ١٢ رقم مبا ال يقل عن ٦00 مليون من الهنود في غضون خمس سنوات. 5٢ و دفعة اجلهد هي عشرات املليني من الهنود دون أي وثيقة تسجيل رسمية أو شهادة

ميلد الذين يستطيعون استخدام معرف أدهار الفريد اجلديد للوصول إلى اخلدمات احلكومية أو خدمات أساسية أخرى مثل الهواتف النقالة واحلسابات املصرفية. 53
 ومع ذلك، وخلل مرحلته املقبلة، قد يتمكن برنامج أدهار أيًضا من العمل كأساس لتحديث أعمق للخدمات العامة الهندية، إذا اختار القطاع العام اقتناص هذه الفرصة. على

 سبيل املثال، يتم استخدام أرقام أدهار كأساس إلدارة التحويلت النقدية املباشرة للفقراء  5٤، و إزالة العوائق اإلدارية للوصول إلى مجموعة واسعة من اخلدمات االجتماعية
واخلاصة األخرى )مثل االتصاالت واملصارف( .55

 إذا كانت احلكومة الهندية ناجحة في دمج أدهار مع نسق واسع من البرامج احلكومية، فإن الفوائد التي تعود على احلكومة واملجتمع تكون جوهرية. ووجدت دراسة ٢0١٢ أن
معدل العائد الداخلي للحكومة فيما يخص استثماراتها في املخطط سوف يكون أكثر من 50 باملائة من حيث القيمة احلقيقية.5٦

: 2 0 3 0 ملستقبلي  ا ضع  لو ا
ت ما حلكو ا تشكيل  على  ى  لكبر ا ملية  لعا ا ت  جها لتو ا ثر  أ

: 2 0 3 0 ملستقبلي  ا ضع  لو ا
ت ما حلكو ا تشكيل  على  ى  لكبر ا ملية  لعا ا ت  جها لتو ا ثر  2٤2٥أ



ارتفع حجم التجارة العاملية كنسبة من الناجت احمللي اإلجمالي من :  ٥٨

من املتوقع أن يستمر النمو العاملي 
في التجارة إلى ما يقرب من 

٪٥
٢٠١١٢٠١١ ١٩٨٠١٩٨٠

تضاعفت أسهم االستثمار األجنبي املباشر العاملية كنسبة 
من الناجت احمللي إلى ٣٠٪ مما يقرب من ٦٪ . ٦٠

x١
x٢

x٣

x٤

x٥

٪٤٠ ≈

٪٦٣ ≈

سنوًيا
حتى ٢٠٣٠. ٥٩

عواقب الترابط االقتصادي

تستمر التجارة 
واالستثمار في زيادة النمو

عالقات جتارة واستثمار 
معقدة بشكل متزايد

انخفاض احلواجز أمام 
التجارة

مخاطرة كبيرة لألحداث الدولية 
(االقتصادية/ املالية) املعدية

مت إدخال اتفاقات التبادل التجاري املعمول بها حاليا منذ ١٩٩٠. ٦٢

من املتوقع أن تصل حصة صادرات 
آسيا إلى

بحلول ٢٠٣٠. ٦١

٪٨٠٪٣٩

التوجه العاملي الكبير رقم ٤  

الترابط االقتصادي
 سوف يشهد االقتصاد العاملي املترابط  زيادة مستمرة في مستويات تدفقات التجارة الدولية ورأس املال، ولكن إذا لم يتم تعزيز

االتفاقيات الدولية، فل ميكن أن يتم حتقيق التقدم والفوائد االقتصادية املثلى.
 وبالنسبة للحكومات، يجلب التوجه نحو مزيد من الترابط االقتصادي إمكانات كبيرة ودفعة كبيرة نحو جتارة حرة عاملية ميكن أن حتول ٦50 مليون شخص من

 الفقر على مدى فترة ١0 -  ٢0 عام. 57 ومع ذلك، هناك أيًضا حتديات جديدة حيث ترتبط االقتصاديات بشكل متزايد مع مخاطر تتجاوز احلدود الوطنية. وال
 تتحرك هذه املخاطر بسرعة فقط، ولكنها تتحدى أيًضا نطاق التنظيم الوطني، مطالبًة بالتعاون الدولي. وحيث أنه من املتوقع أن يستمر التوجه نحو ترابط اقتصادي

متزايد، فسوف حتتاج احلكومات في جميع أنحاء العالم إلى ضمان أن لديهم أطر السياسات للحصول على فوائد التجارة وإدارة املخاطر.

 دليل التغيير

اإلجراءات التي تتخذها احلكومة:
ما الذي حتتاج احلكومات إلى تغييره؟

قد حتتاج احلكومات إلى:
إدارة مخاطر الترابط املتعلقة بالقطاع املالي وإخفاقات السوق.

االستمرار في تشجيع النمو في العلقات التجارية.

محاذاة أنظمتهم التنظيمية الوطنية مع النظم التنظيمية الدولية.

تكون أكثر وعيا بشكل كامل بشأن اآلثار االقتصادية الناجمة عن الترابط، مثل النظام الضريبي »التحكيم« واألسواق العاملية املتزايدة لـ:

املهارات الراقية والعمل.

البحوث واالبتكار والتكنولوجيات اجلديدة.

تدفقات رأس مال االستثمار.

كيف تنفذ احلكومات عملية التغيير؟

قد حتتاج احلكومات إلى:
 تنفيذ استراتيجيات لتمكني محاذاة أفضل وأوسع وأسرع لألنظمة التنظيمية الوطنية مع النظم التنظيمية الدولية، واملعايير الرقابية للسوق الوطني

مع املعايير الدولية الرقابية للسوق العاملي.

قد حتتاج حكومات البلدان النامية إلى:
حتديث هياكلها بحيث تكون متماشية مع النظم الرقابية املهنية على الصعيد الدولي. 

تطوير املهارات املتزايدة من أجل مواءمة السياسة الوطنية على أساس االتفاقيات الدولية.

•

•

•

•

-

-

-

•

•

•

: 2 0 3 0 ملستقبلي  ا ضع  لو ا
ت ما حلكو ا تشكيل  على  ى  لكبر ا ملية  لعا ا ت  جها لتو ا ثر  أ
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: 2 0 3 0 ملستقبلي  ا ضع  لو ا
ت ما حلكو ا تشكيل  على  ى  لكبر ا ملية  لعا ا ت  جها لتو ا ثر  أ 2٦27
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دراسة حالة

التكامل العميق:
الشراكة عبر احمليط الهادئ

١١ دولة على جانبي احمليط الهادئ )أستراليا  - بروناي  - تشيلي - كندا - ماليزيا- املكسيك -  
 نيوزيلندا - بيرو  - سنغافورة - الواليات املتحدة  - فيتنام فهم أعضاء مع اليابان بعد أن تلقوا مؤخرا املوافقة على االنضمام للمفاوضات(. ومتثل  الشراكة عبر احمليط الهادئ

 أكبر اتفاقية جتارية إقليمية قيد التفاوض حالًيا، على الرغم من أنها ليست الوحيدة  اجلارية حالًيا- وتشارك الدول األعضاء أيضا في شراكة احمليط الهادئ اإلقليمية االقتصادية
 الشاملة وحتالف احمليط الهادئ واالتفاقيات مع االحتاد األوروبي. ٦5 وفي حال ستنضم اليابان وكوريا اجلنوبية، كما يتوقع البعض، فإن الدول األعضاء من شأنها ان متثل ٤0%
 من الناجت احمللي اإلجمالي العاملي ونحو ٢7% من الصادرات العاملية احلالية ٦٦. وهي مجموعة متنوعة من البلدان من الناحية السكانية واالقتصادية، مع الناجت احمللي اإلجمالي

للفرد الواحد في القوة الشرائية يتراوح من 3000 دوالر أمريكي في فيتنام إلى ٦0،000 دوالر أمريكي في سنغافورة. ٦7
 سوف يساهم الـ٢9 فصل املتعلقني بالشراكة  عبر احمليط الهادئ التي ال زالت قيد التفاوض في حترير قيود التجارة والسلع واخلدمات وكذلك االستثمار مبا يتجاوز ما مت حتقيقه
 في االتفاقيات التجارية السابقة األخرى. ٦٨ وباإلضافة إلى التعريفات اجلمركية على السلع، فسوف تغطي االتفاقية اخلدمات واالستثمار، ومجاالت السياسة احمللية بشكل

 تقليدي مثل املشتريات احلكومية وامللكية الفكرية، والزراعة، والقضايا البيئية واالتصاالت. ٦9 تنظيم حماية براءات االختراع لألدوية، االطلع على مصالح احلماية األقوى
لبراءة االختراع التي تتوازن مقابل مصالح احلصول على األدوية العام بأسعار معقولة إلدارة تكاليف الرعاية الصحية. 70

 تعد الشراكة عبر احمليط الهادئ اتفاقية طموحة بحيث ميكن أن يكون ألثرها تأثيرات أكبر على شكل الترابط االقتصادي مع مرور الوقت. حيث أنها تنطوي على محاولة
 واضحة لتوسيع كتاب قواعد التجارة الدولية، فأنها تنطوي على مجهود واضح لتوسيع كتاب قواعد التجارة الدولية، وغير محددة بهدف توسيع العضوية مع مرور الوقت. 7١
 في حال تطلق الشراكة عبر احمليط الهادئ  كما هو متوقع، مزيدا من النمو إلى اتفاقية جتارية أكبر مع تغطية أوسع عبر املنطقة، فمن املتوقع أن يزداد حجم التجارة العاملية بنسبة

 ١٢% بحلول عام ٢0٢5. 7٢ وميكن أن تكون النتائج أكثر أهمية إذا كان األساس يؤدي إلى استثمار متجدد في إطار منظمة التجارة العاملية.

 ال ميتلك أي جزء عاملنا املترابط املناعة، حيث
 أن األزمة عاملية وبالتالي يجب ان يكون
 السبيل للخروج من هذه األزمة عاملي ايًضا.
 ومن خلل العمل سوًيا، فيمكننا ان جنعل كل
إجراءاتنا السياسة أكثر من مجموع أجزائهم. ٤٦

كريستني الغارد،
املدير العام لصندوق النقد الدولي

: 2 0 3 0 ملستقبلي  ا ضع  لو ا
ت ما حلكو ا تشكيل  على  ى  لكبر ا ملية  لعا ا ت  جها لتو ا ثر  أ
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ت ما حلكو ا تشكيل  على  ى  لكبر ا ملية  لعا ا ت  جها لتو ا ثر  أ 2٨29



٪٤٦.٣

٪٧٨.١

٢٠١٣

(مقدر)
٢٠٠٧

٪٩٨
قد تزايد صافي الدين إلى الناجت احمللي 

اإلجمالي (٪ من الناجت احمللي 
اإلجمالي) 

قد تضخم الدين العام في الدول 
املتقدمة على مدى نصف العقد 

املاضي. ٧٤

وإذا استمرت التوجهات 
احلالية، يتم تعيني مستويات 
عاملية من صافي الدين العام 

للوصول إليها.

من الناجت احمللي االجمالي 
بحلول عام ٢٠٣٥. ٧٥

اإلمكانية احملدودة لتلبية 
الطلب املتزايد على 

اخلدمات اجلديدة

تؤدي شيخوخة السكان 
إلى تفاقم الدين العام

انخفاض القدرة على التصدي 
للصدمات العاملية االقتصادية / 

املالية في املستقبل 

ازدياد التعرض ملخاطر 
السوق العاملية

العالقات املالية واحلكومية 
الدولية الهامة على نحو 

متزايد

النتائج املترتبة على الدين العام

سوف تشهد توقعات الوضع الراهن عام ٢٠٣٥ ارتفاع 
صافي الدين إلى متوسط قدره: ٧٦

بحلول عام 2030، سوف يزيد تقدم السكان في العمل من االنفاق 
علي الصحة واملعاشات بتوقع: 

٤.٤٪ من إجمالي الناجت احمللي في الدول املتقدمة.
٣.٢٪ من إجمالي الناجت احمللي في الدول النامية.٧٧

١٣٣٪ من الناجت احمللي اإلجمالي في منطقة اليورو 

٢١٣٪ من الناجت احمللي اإلجمالي في الواليات املتحدة

بحلول عام 2030، سوف يزيد تقدم السكان في العمل من االنفاق 
علي الصحة واملعاشات بتوقع: 

من إجمالي الناجت احمللي في الدول املتقدمة. ٪٤.٤
٣.٢٪ من إجمالي الناجت احمللي في الدول النامية.٧٧

٣٨٦٪ من الناتج املحيل اإلج�يل يف اليابان

التوجه العاملي الكبير رقم ٥  

الدين العام
 من املتوقع أن يكون الدين العام مبثابة عائق كبير بشأن اخليارات املالية والسياسية حتى عام ٢030 وما بعدها . وسوف تؤثر

 قدرة احلكومات على السيطرة على الديون، وإيجاد طرق جديدة لتقدمي اخلدمات العامة على قدرتها على االستجابة للتحديات
االجتماعية واالقتصادية والبيئية الرئيسية.

 كما أظهرت ابحاث كي بي إم جي انترناشونال، على عكس االعتقاد السائد، ان مشاكل الدين العامة اآلن ال تظهر فقط من األزمة املالية العاملية واإلنفاق التحفيزي
 الذي أعقب ذلك. قد جمعت معظم االقتصادات الكبرى  بالفعل ديون كبيرة قبل عام ٢00٨ وقامت بنشر العجز في امليزانية في السنوات اخلمس التي سبقت

األزمة املالية العاملية. 73 وهذا املوقف يعتبر طريق  العودة إلى الرخاء طويل األمد.

 دليل التغيير

اإلجراءات التي تتخذها احلكومة:
ما الذي حتتاج احلكومات إلى تغييره؟

قد حتتاج احلكومات إلى:
 وال سيما في العالم املتقدم، التركيز على استعادة امليزانية العمومية احلكومية  للصحة من خلل إعدادات موازنة الفائض أو املوازنة املتوازنة وحتسني
 إعدادات االستدامة املالية مبجر ما ان يتم استقرار معدالت النمو االقتصادية العاملية. وسيشمل ذلك حتما كل من اإليرادات والتقييم من مجانب

النفقات.

أن يكون لديها رقابة أكبر وأكثر إحكاًما على النفقات. 

 حتسني القياس املالي بحيث ميكن ان يتم متييز إعدادات امليزانية الهيكلية بسهولة من التدابير األخرى في امليزانية. على سبيل املثال، امليزانيات
املطلوبة لبناء البنية التحتية القومية أو سداد الدين.

 وضع آليات مستقلة إلعدادات السياسة املالية التي توازن مدة سيادة احلكومة املنتخبة مقابل رصيد التخطيط املالي على املدى املتوسط حتى املدى
 الطويل. على سبيل املثال، يطالب »امليثاق املالي« الدول االعضاء في منطقة اليورو بوضع حدود التقييد املالية الرئيسية في دساتيرها الوطنية من

أجل ضمان ميزانيات متوازنة وااللتزام ببروتوكوالت سقف الديون بشكل أفضل.

كيف تنفذ احلكومات عملية التغيير؟

قد حتتاج احلكومات إلى:
تنفيذ  مبادرات دورة األجيال للستدامة املالية، مبا في ذلك:

إعداد التقارير الدورية بني األجيال

إعداد اخلطط دورية ألولوية البنية التحتية الوطنية

وضع خطة تأمني الدرجة األخيرة. 

 إنشاء هيئات استشارية مالية مستقلة التي تقدم املشورة للقادة السياسيني وتركز على كم اإلنفاق، وبالتالي متكني احلكومات من التركيز على نوعية
اإلنفاق.

ضمان الفهم والوعي املالي الكافي للقادة السياسيني.

•

•

•

•

•

-

-

-

•

•

 حتتاج احلكومات إلى إظهار مزيد من االلتزام والقدرة على التحكم في املوارد املالية اخلاصة بهم والعيش
 في حدود إمكانياتها. ان األمر ال يتعلق بحجم اإلنفاق احلكومي أو مدى الرعاية االجتماعية أو مستوى
 اإلنفاق على برامج االستحقاقات التي يرغب مواطني الدولة في تبنيها، ولكن يتعلق بالقدرة على ذلك
التبني.
نيك بيكر،

شريك كي بي إم جي

: 2 0 3 0 ملستقبلي  ا ضع  لو ا
ت ما حلكو ا تشكيل  على  ى  لكبر ا ملية  لعا ا ت  جها لتو ا ثر  أ
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General government gross debt in 201378
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Note: While net debt was used previously in this chapter, many governments do not post these figures. 
As such, we have used gross debt here.

 سوف يستغرق األمر عقودا خلفض الدين
 العام إلى ما كان عليه قبل األزمة، أو على
 أي حال، إلى املستويات التي ال تعرض
 الدول للخطر. ولكن املهمة ليست مستحيلة
واالختصارات اجليدة غير متوفرة. 79

كارلو كوتاريلي،
مدير إدارة الشؤون املالية في صندوق النقد الدولي

دراسة حالة

الدين العام في اململكة املتحدة
 بحلول الوقت الذي بدأت فيه األزمة املالية العاملية في أواخر عام ٢00٨، كانت اململكة املتحدة قد أرسلت بالفعل سبعة أوجه للعجز في امليزانية السنوية متتالية. وتدهورت

املالية العامة تدهورا سريعا. وارتفع صافي الدين العام من 3٨% من الناجت احمللي اإلجمالي في عام ٢00٨ إلى ما يقدر ب ٨٦.١ % في عام ٢0١3.
مثل العديد من االقتصادات املتقدمة، منعت اجراءات التحفيز ودعم القطاع املالي السيناريو األسوأ، ولكن ايًضا أطالت اإلطار الزمني الذي سيتم خلله حل االختلالت. ٨0

 ال تزال هناك حتديات كبيرة. لم تصل نسب الدين إلى الناجت  احمللي اإلجمالي إلى الذروة حتى عام  ٢0١٦ عندما سيصل إلى 93.٢ % من الناجت احمللي اإلجمالي، وفقا
 لتقديرات صندوق النقد الدولي. ٨١ وسوف تستمر مدفوعات الفوائد على الديون للضغط على برنامج النفقات. وبني ١٢/٢0١١ و ١٨/٢0١7، كان من املتوقع أن حصة

اإلنفاق املخصصة خلدمة الدين احلكومي املركزي ان ترتفع من 7،٤ حتي ١0%. ٨٢
وحتى اآلن، قد استفادت اململكة املتحدة من تكاليف االقتراض منخفضة. ومع ذلك، ال تزال أسعار الفائدة حساسة النعكاس التيسير الكمي وانخفاض ثقة املستثمرين.

 ومع ذلك، فقد اتخذت خطوات هامة نحو حتقيق االستدامة املالية. شهد االعتراف بالتزامات املعاشات التقاعدية املتزايدة الناجمة عن شيخوخة السكان عددا من
اإلصلحات. وقد ألغت سن التقاعد اإللزامي. مت رفع سن األهلية للحصول على معاشات التقاعد احلكومية.

 يشير إنشاء مكتب مسئولية امليزانية في عام ٢0١0إلى التزام أكبر لتحسني التخطيط املالي. يعد مكتب مسئولية امليزانية مسئواًل عن إنتاج توقعات اقتصادية مستقلة
والتقييمات طويلة األجل لسلمة الشئون املالية العامة. ويعود الفضل إليه في عدم تسييس التحليل االقتصادي املستخدم في عملية تخطيط للميزانية.

٠

١ نقطة مئوية

٤ نقطة مئوية

٣ نقطة مئوية٢ نقطة مئوية

٥نقطة مئوية

٥

١٠
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٤٠

٤٥

ت الفوائد على 
زيادة سنوية في مدفوعا
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الديون (املليارا

الشكل ٢:  األثر املتوقع من  ارتفاع أسعار الفائدة على تكلفة خدمة الدين
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تستأثر البلدان النامية  مبا يقدر بـ

٪٥٧
من الناجت احمللي اإلجمالي العاملي 

بحلول عام ٢٠٣٠. ٨٥

ستكون البلدان النامية هي الوطن لـ ٤٤٠
من أسرع املدن منوا في العالم،

تنتج

٪٤٧
من منو الناجت احمللي اإلجمالي العاملي 

حتى عام ٢٠٢٥. ٨٦

تشكل التدفقات بني  اجلنوب واجلنوب  ما يقرب من نصف هذا املبلغ. ٨٨

على مدى السنوات اخلمس املقبلة، سيصل االستحواذ على الشركات 
األجنبية من قبل الشركات الصينية إلى الضعف،

وميكن ان يصل إلى أربعة أضعاف بحلول عام ٢٠٢٠. ٨٩

اليوم، متثل البلدان النامية

٪٣٧ 
من التجارة العاملية. 

من سكان العالم

بحلول عام ٢٠٣٠ سوف تستأثر الصني والهند بـ

الصني

الهند
من الناجت احمللي 

اإلجمالي العاملي. ٨٧

٢٥٪و
٪٣٥

تقود قاعدة االستهالك املتزايد 
الفرص االقتصادية

االبتكار كمصدر لنمو مستدام النظام العاملي الناشئ متعدد 
األقطاب

(اجلنوب العاملي) كمحرك 
للنمو

النتائج املترتبة على حتول القوى االقتصادية

التوجه العاملي الكبير رقم ٦  

حتول القوة االقتصادية
 تنتشل األسواق الناشئة املليني من الفقر، في الوقت الذي تبذل فيه جهوًدا لتحقيق مزيد من التأثير على االقتصاد العاملي. ومع

 إعادة توازن القوى العاملية، ستحتاج كًل من املؤسسات الدولية واحلكومات الوطنية إلى زيادة التركيز للحفاظ على الشفافية
والشمولية.

 أصبحت اقتصاديات السوق الناشئة )التي تشمل الصني والهند والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا واملكسيك وإندونيسيا وغيرها( متثل الدور األكثر أهمية في
 مجال التمويل الدولي ٨٤. وذلك مدفوعا بتحرير التجارة، واإلصلحات االقتصادية وحرية احلركة لرأس املال والتكنولوجيا من البلدان املتقدمة إلى العالم النامي،

 ولم يكن هذا التحول في القوة االقتصادية بدون مواجهة حتدياتها. حيث اكتسبت الدول املزيد من الثروة، في حني شهدت الكثير من الدول أيضا تنامي عدم
املساواة داخل حدودها.

 دليل التغيير

 القوى الناشئة... لم تعد من مستخدمي
السياسة.

 تؤثر هذه الدول اآلن بشكل متزايد على
 منط ونطاق التجارة الدولية، مما يخلق عرض وطلب
جديدان، وتبسط نفوذها على املنظمات الدولية.90

باسكال المي،
املدير العام، منظمة التجارة العاملية
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اإلجراءات التي تتخذها احلكومة:
ما الذي حتتاج احلكومات إلى تغييره؟

قد حتتاج احلكومات إلى:
تعزيز فهم أكبر امليزة النسبية االقتصادية لدولة ما في عالم ما بعد التحول في القوى.

تبني نهج مختلف لتنسيق تدفقات التمويل الرأسمالي واالستثمارات حتى تعكس التحويل: 

 من الشركات متعددة اجلنسيات التي تستثمر في دول أجنبية  إلى الشركات اململوكة للقطاع احلكومة والتي تقوم باالستثمار املباشر في دولة
أجنبية أخرى.

وضع سياسات واضحة تدعمها لوائح تتعلق بتنظيم امللكية احلكومية األجنبية لألصول و املوارد الوطنية  الرئيسية.

قد حتتاج حكومات الدول النامية إلى:
 التركيز على األسواق اجلديدة و الناشئة و الوصول إلى األسواق، مبا في ذلك إبرام االتفاقات التجارية املمكنة والقيام بالزيارات التجارية و التوسع في

األماكن التجارية في عدد من البلدان اجلديدة.

كيف تنفذ احلكومات عملية التغيير؟

قد حتتاج احلكومات إلى:
مراجعة كيفية إدارة اإلستثمار األجنبي املباشر لألصول الوطنية.

النظر في كيفية املساعدة في ضبط اإلقتصاد الوطني  في عالم ما بعد التحول في القوى.

تنفيذ استراتيجيات جلذب اإلستثمارات الداخلية، مبا في ذلك الضريبة التفضيلية والسياسات التجارية وتعليم املهارات األساسية.

توسيع مشاركتها في اتفاقيات التجارة الدولية، مبا في ذلك اإلتفاقات التجارية الثنائية واملتعددة األطراف.

بناء مهارات النمذجة االقتصادية على املدى املتوسط واملدي الطويل و حتليل سيناريو ميزة اإلقتصاد النسبية في عالم ما بعد التحول في القوى.

قد حتتاج احلكومات إلى:
إنشاء مجالس مراجعة اإلستثمار األجنبي.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

-

•

 إنني مقتنعة أن جوهر العوملة اليوم يزود العالم بالعديد من الفرص أكثر من املخاطر... ومع ذلك،
 فإذا كانت القوي اإليجابية للعوملة مفيدة للجميع، فينبغي علينا خلق توازن جديد في القوي: في
 التجارة العاملية، و في استهلك املوارد وفي مجال التعليم وفي مجال مكافحة اإليدز و في متويلت
الدولة. وباختصار ، نحن بحاجة إلى االقتصاد العاملي الذي يتوافق مع قواعد عادلة لإلطار التنظيمي. 9١
أجنيال ميركل،

مستشارة أملانيا

دراسة حالة
تواجد الصني في أفريقيا

 قفزت قيمة التجارة بني الصني و أفريقيا من ١0.5 مليار دوالر أمريكي إلى ١٦٦ مليار دوالر أمريكي في الفترة بني عامي ٢000 و ٢0١١. 93 وكنتيجة لذلك، تفوقت الصني
 على الواليات املتحدة باعتبارها أكبر شريك جتاري ألفريقيا. 9٤ وفي نفس الفترة،  ارتفعت املساعدات الصينية للقارة بصورة كبيرة؛ حيث شكلت املساعدات الصينية

 ما يقرب من 75 مليار دوالر أمريكي ونحو ما يعادل خمس إجمالي التدفقات التي أفادت بها احلكومات الغربية. 95وفي النهاية مت توجيه جزء كبير من هذه االستثمارات
األجنبية الستخراج املوارد الطبيعية، كما كان هناك توجه في العقد املاضي بتوسيع االستثمارات في االتصاالت واالنشاءات واخلدمات املصرفية. 9٦

 خدم توسع الصني في أفريقيا مصاحلها االقتصادية و السياسية- وبالتحديد تأمني الطاقة و املوارد األخرى لسكانها املتزايدين، ولكنه  كان من الضروري أيًضا تزويد أفريقيا
 بالتكنولوجيا و املوارد املالية التي هي في أشد احلاجة إليها. 97 ومع ذلك، انتقد البعض الصني بسبب استيراد النفط واملواد اخلام في حني أنها تغرق أفريقيا بامللبس و

 .املنسوجات الرخيصة و التي من شأنها أن تعرض بقاء املصنعني األفارقة للخطر. 9٨
 وعلوة على ذلك، ساعد منتدي التعاون بني الصني و أفريقيا على تعزيز علقة أكثر ثقة وذات منفعة متبادلة بني الطرفني. وخلل مفاوضات منتدي التعاون الصيني األفريقي،

 سمحت الصني ألفريقيا بزيادة كمية املنتجات  املعفاة من الرسوم اجلمركية للصني، و خاصة من أقل البلد منًوا. 99. كما تشمل خطة عمل منتدي التعاون الصيني األفريقي بني
عامي ٢0١3- ١5، التعاون الزراعي و مبادرات نقل التكنولوجيا. ١00

 كما يوضح التقرير اخلاص بالعلقات الصينية األفريقية الصادر من مركز التنمية الدولية أن أعمال الصني في أفريقيا قد مت تشكيلها من خلل جتربتها اخلاصة في التنمية.١0١
 وعلى سبيل املثال، حتاول الصني تكرار نهج املناطق االقتصادية اخلاصة، التي مت استخدامها بنجاح في الصني، في قارة أفريقيا. وعلوة على ذلك، يؤكد مركز التنمية العاملي

 على أهمية عدم املبالغة ملثل هذه اخلبرات التعليمية بني بلدان اجلنوب. ١0٢
 وفي حني أن العلقة بني الصني وأفريقيا قوية، فإن القضية الرئيسية في كثير من البلدان هي حتسني اإلدارة. وعلى سبيل املثال، في بعض البلدان ذات املؤسسات الضعيفة، فإن

 مشاريع البنية التحتية املمولة من قبل الصينيني ال تخضع لعطاءات تنافسية، كما أن شروط املساعدة املالية قد تكون مبهمة في كثير من األحيان عند وقت التوقيع. ١03.
 ولذلك فمن الضروري تعزيز الشفافية في عمليات الصني في أفريقيا، وذلك  من أجل احلفاظ على  النية احلسنة وتطوير العلقات في قارة تتزايد فيها القوة والفرص االقتصادية،

والقارة التي سيتم التودد إليها بشكل متزايد من جانب القوي الناشئة األخرى خلل العقود املقبلة.
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: 2 0 3 0 ملستقبلي  ا ضع  لو ا
ت ما حلكو ا تشكيل  على  ى  لكبر ا ملية  لعا ا ت  جها لتو ا ثر  أ
: 2 0 3 0 ملستقبلي  ا ضع  لو ا
ت ما حلكو ا تشكيل  على  ى  لكبر ا ملية  لعا ا ت  جها لتو ا ثر  أ

: 2 0 3 0 ملستقبلي  ا ضع  لو ا
ت ما حلكو ا تشكيل  على  ى  لكبر ا ملية  لعا ا ت  جها لتو ا ثر  أ 3٦37



مستويات االنبعاثات مرتفعة جدا، فهي أعلى 
بنسبة ١٤٪ من مستويات االنبعاثات  املقدرة 

لتحقيق الهدف في عام ٢٠٢٠. ١٠٤

بحلول عام ٢٠٥٠، من املمكن أن تصل تكاليف 
الطقس القاس إلى ١٪ من إجمالي الناجت احمللي 

العاملي سنوًيا. ١٠٥

مستويات ثاني أكسيد
 الكربون احلالية

مستويات ثاني أكسيد
 الكربون لتحقيق هدف

٢٠٢٠ 

لعالم 

 

فقد يتطلب التكيف مع درجتان مئويتان
أكثر دفًئا في ٢٠٥٠ استثمارات قدرها 

من ٧٠– ١٠٠مليار دوالر أمريكي سنوًيا. ١٠٦

١٠٠ مليار دوالر 
أمريكي 

٧٠ مليار دوالر 

أمريكي 

عىل سبيل املثال، قد يعادل هذا

 ٧٢٠ مليار دوالر أمري�،
 استنادا إىل قيمة إج�يل الناتج 

املحيل العاملي لعام ٢٠١٢

من استهالك الطاقة، وتكون مسئولة عن 
نفس اجلزء من انبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون العاملية.١٠٨

سوف يتحمل العالم النامي

٪٦٠-٨٠٪٧٥-٨٠
جهود التخفيف مهمة على نحو متزايد

تشكل املدن حوالي 

من تكاليف التكيف مع شرق آسيا واحمليط 
الهادي، فهي األعلى تكلفة على اإلطالق. ١٠٩

مع إرتفاع درجة احلرارة من ٢-٣ درجة مئوية:مع إرتفاع درجة احلرارة من ٣-٤ درجة مئوية، فما فوق:

= ٥٠ مليون

حينها، قد يصبح حوالي ٢٠٠ مليون شخص مشردين 
بشكل دائم بسبب ارتفاع منسوب مياه البحار و 

الفيضانات و اجلفاف. ١٠٨ إمكانية جفاف غابات 
األمازون املطيرة.

قد يحدث ذوبان للغطاء 
اجلليدي في غرينالند

من ٢٠-٥٠٪ من الكائنات 
احلية، ستصبح مهددة 

باإلنقراض. ١٠٧

هناك دور كبير للمدن. الضغط للتكيف مع األثار احملتجزة 
لالحتباس احلراري العاملي.

التحدي املتمثل في 
التعاون العاملي.

التأثيرات املأساوية غير 
املتوقعة، للنظام البيئي.

عواقب تغير املناخ

التوجه العاملي الكبير رقم 7  

تغيير املناخ
 يؤدي ارتفاع انبعاثات غازات االحتباس احلراري )الغازات الدفيئة( إلى التغير املناخي ويقود مزيج معقد من التغييرات غير

 املتوقعة للبيئة، مع مواصلة إنهاك مرونة النظم الطبيعية والصناعية. ولذلك سوف يكون صعًبا بالنسبة ملعظم احلكومات حتقيق
التكامل السليم بني سياسات التكيف والتخفيف من أثار  تلك الغازات.

 يعمل التعقيد وعدم اليقني املرتبط بتغير املناخ غالًبا على شل حركة العمل احلكومي على املستويني الوطني والدولي. ولذلك، فإن مكافحة تغيير املناخ سوف
 تتطلب مستويات غير مسبوقة من التعاون املتعدد األطراف ملنع اآلثار السيئة من ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون خلل القرن املقبل. وقد يتطلب هذا أيًضا

جهود فورية للمجتمعات التي ال تتأثر باملناخ من أجل جتنب آثار تغير املناخ والتي تكون محتجزة بالفعل.

 دليل التغيير

 في جميع أنحاء العالم، وفي كل نوع من أنواع البيئة واملناطق
 املعروفة لإلنسان، تضع أمناط الطقس اخلطيرة املتزايدة، والعواصف
 املدمرة حًدا جلدال قائم منذ فترة طويلة، فيما يتعلق مبا إذا كان
 التغير املناخي حقيقي أم ال. ولكن ميكن القول بأنه ليس فقط حقيقي، وإمنا
 نعاني منه أيًضا، كما أن آثاره تدفع إلى ظاهرة عاملية جديدة مخيفة: و هي
الكوارث الطبيعية التي تكون من صنع اإلنسان. ١١١
باراك أوباما،

الرئيس الرابع واألربعون للواليات املتحدة األمريكية

: 2 0 3 0 ملستقبلي  ا ضع  لو ا
ت ما حلكو ا تشكيل  على  ى  لكبر ا ملية  لعا ا ت  جها لتو ا ثر  أ

: 2 0 3 0 ملستقبلي  ا ضع  لو ا
ت ما حلكو ا تشكيل  على  ى  لكبر ا ملية  لعا ا ت  جها لتو ا ثر  أ

: 2 0 3 0 ملستقبلي  ا ضع  لو ا
ت ما حلكو ا تشكيل  على  ى  لكبر ا ملية  لعا ا ت  جها لتو ا ثر  أ

: 2 0 3 0 ملستقبلي  ا ضع  لو ا
ت ما حلكو ا تشكيل  على  ى  لكبر ا ملية  لعا ا ت  جها لتو ا ثر  3٨39أ



Projected CO2 emissions in 2030112

250.1 to 1000 MtCO2

1000.1 to 4000 MtCO2

250 MtCO2 or less 4000.1 to 5000 MtCO2

More than 5000 MtCO2

Millions of metric tons of
CO2  produced annually

اإلجراءات التي تتخذها احلكومة:
ما الذي حتتاج احلكومات إلى تغييره؟

قد حتتاج احلكومات إلى:
العمل بقوة أكبر على الصعيد الدولي من أجل وضع أهداف وتسعير الكربون، وبالتالي تنفيذ اإلجراءات لتحقيق األهداف املتفق عليها.

السماح بدور أكبر للمدن من خلل وصع سياسات أو برامج محلية للتصدي آلثار تغير املناخ.

 التعرف على الزيادة النسبية للحد من استخدام الكربون على الصعيد الوطني من خلل سياسات، )على سبيل املثال، نظام تداول الكربون(، و/أو
اللوائح )على سبيل املثال، فرض ضرائب على الكربون / أو إشارات التسعير( و/أو البرامج )مثل تعزيز سلوكيات احلد من الكربون(.

وضع خطط طويلة األجل، والتي تشمل استراتيجيات التخفيف من أثار الكربون من أجل زيادة الظواهر اجلوية الشديدة.

 يعد هذا األمر هام بشكل خاص للموانئ في العالم، والتي تعتبر مسؤولة عن التعامل مع الغالبية العظمي من التجارة العاملية، ولذلك ستكون -
عرضة بشكل خاص لألخطار الناجتة عن أضرار العواصف وارتفاع مستويات البحر.

وباإلضافة إلى ذلك، تقليل اإلعتماد اإلقتصادي على الكربون، وعلى سبيل املثال البدء في االستثمار في الطاقات املتجددة.

كيف تنفذ احلكومات عملية التغيير؟

قد حتتاج احلكومات إلى:
وضع خطط طويلة األجل من أجل تغير املناخ، وتشمل هذه اخلطط:

استراتيجيات لتقليل اإلعتماد اإلقتصادي على الكربون. 

 استراتيجيات التخفيف من زيادة الظواهر املناخية الشديدة، خاصة في املدن الساحلية الضخمة والتي تكون عرضة بشكل خاص إلرتفاع -
منسوب مياه البحر. 

استراتيجيات للتصدي لتهجير املواطنني بسبب تغير املناخ، عند الضرورة، مبا في ذلك، إعادة التوطني. 

 املشاركة بنشاط في املنتديات الدولية واإلقليمية التي تركز على تسعير الكربون و احلد منه... و إلخ.

•

•

•

•

-

•

•

-

-

-

•

دراسة حالة
 مدينة روتردام

مبادرة التكيف مع املناخ للتعامل مع ظاهرة تغير املناخ
 متتلك روتردام ميزة تاريخية وهي موقعها على دلتا نهري ميزو والراين، وهو ما جعلها أكثر مواني النقل البحري في أوروبا ازدحاًما. ومع ذلك، تواجه مدينة روتردام عقبات

 كثيرة  لكي تبقى صامدة في مواجهة ارتفاع مستوي سطح البحر والفيضانات الناجمة عن تغيير املناخ١١3 وذلك نظًرا ألن حوالي90% من املدينة يقع حتت مستوي البحر. وقد
 حولت هذه املدينة التحدي إلى فرصة عظيمة،١١٤ لتصبح مدينة رائدة عاملًيا في مجال املياه وابتكار التكيف من خلل هدفها لتصبح مدينة ال تتأثر باملناخ بنسبة ١00 بحلول

 عام ٢0٢5. لقد طرحت مدينة روتردام مبادرات التكيف مع املناخ للمشاركة العامة، كما ساعدت على إجراء األبحاث املتطورة من خلل مؤسستها احمللية وتقدمي اإلعانات
لتحفيز »املمارسات اخلضراء« بني ٦00000 نسمة من سكانها، والهدف الرئيسي من ذلك هو تخفيض 50% من انبعاثات  ثاني أكسيد الكربون الضار بحلول ٢0٢5. ١١5

 و حتقيًقا لهذه الغاية، فقد أعطت سياسة النقل املستدامة لراكبي الدرجات حق املرور في الطريق، مع وجود مسارات منفصلة  لتمييز الدراجات.١١٦ وفي محاولة لدعم احلدائق
 على األسطح، من اجل امتصاص ثاني أكسيد الكربون واملطر، واحلد من تأثير درجة حرارة اجلزيرة احلضرية، توفر املدينة دعًما يبلغ 50% إلنشاء هذه احلدائق. ومنذ عام

٢00٨، مت إنشاء حوالي ٤0000 متر مربع من احلدائق على األسطح سنويُا.١١7
 وللسيطرة على اآلثار املستقبلية للفيضانات الشديدة، استثمرت املدينة في تبني مجموعة واسعة من احللول املبتكرة لتخزين مياه األمطار. وعلى سبيل املثال، تشمل ساحة

 انتظار السيارات التي مت إنشائها حديًثا حوالي ١0000 متر مكعب كمخزن ملياه األمطار حتت األرض. ١١٨ وهناك حل آخر يتضمن استخدام الساحات العامة كمراكز
 للمجتمع ومخازن مياه خلل الظروف اجلوية الشديدة. كما أن املجتمعات اجلديدة العائمة على جانب املياه بالقرب من الساحل ليست مبتكرة من الناحية املعمارية فحسب،

و لكنها جذابة أيضُا للشركات اجلديدة. ١١9

: 2 0 3 0 ملستقبلي  ا ضع  لو ا
ت ما حلكو ا تشكيل  على  ى  لكبر ا ملية  لعا ا ت  جها لتو ا ثر  أ

: 2 0 3 0 ملستقبلي  ا ضع  لو ا
ت ما حلكو ا تشكيل  على  ى  لكبر ا ملية  لعا ا ت  جها لتو ا ثر  أ

: 2 0 3 0 ملستقبلي  ا ضع  لو ا
ت ما حلكو ا تشكيل  على  ى  لكبر ا ملية  لعا ا ت  جها لتو ا ثر  أ

: 2 0 3 0 ملستقبلي  ا ضع  لو ا
ت ما حلكو ا تشكيل  على  ى  لكبر ا ملية  لعا ا ت  جها لتو ا ثر  ٤0٤١أ



٢٠١٠

٦.٩
مليار

٨.٣
مليار

٢٠٣٠

في إنتاج الغذاء، والتي من 
املرجح أن تكون ضرورية لتغذية 

هذه الفئة من السكان األكثر 
طلًبا. ١٢٠

تقدير الفجوة العاملية بني العرض 
و الطلب على املياه بحلول عام 

٢٠٣٠. ١٢١

زيادة 
٪٤٠٪٥٠

منو السكان وكذلك الطبقة املتوسطة

اليوم 

٢٠٣٠

تتوقع وكالة الطاقة الدولية زيادة تقريبية قدرها 
٤٠٪ للطلب العاملي على املشاريع في مجال 

الطاقة بحلول ٢٠٣٠. ١٢٢

النمو اإلقتصادي التقدم التكنولوجيالنمو السكانيمدفوًعا مبا يلي:

مليار شخص 

 = ٢٠٠ مليون

٢٠١٠
٢٠٣٠

سوف يؤدي كًال من تزايد الطلبات وأمناط اإلنتاج غير املستقرة نتيجة لتغير املناخ، إلى 
تضاعف أسعار الغذاء العاملية بني عامي ٢٠١٠ و ٢٠٣٠. ١٢٥

سوف يعيش أكثر من 
في املناطق التي يكون فيها ضغط على املياه بحلول 

عام ٢٠٣٠ وفًقا لسيناريو العمل املعتاد. ١٢٤

عواقب الضغط على املوارد

زيادة اخلطر على املوارد 
القومية

املنافسة بني املعادن و 
التعدين

ارتفاع الطلب على 
الطاقة

زيادة الطلب على املياه الغذاء والضغوط 
الزراعية

التوجه العاملي الكبير رقم ٨  

الضغط على املوارد
 سوف تشكل الضغوط املركبة للنمو السكاني والنمو االقتصادي وتغير املناخ  ضغًطا متزايًدا على املوارد الطبيعية األساسية )مبا
 في ذلك املياه والغذاء واألراضي الصاحلة للزراعة والطاقة(. وسوف تستلزم هذه القضايا وجود إدارة مستدامة للموارد في قلب

برامج احلكومة.
 من املتوقع أن تؤدي التغييرات الكبيرة بحلول عام ٢030 في اإلنتاج واالستهلك العاملي، باإلضافة إلى األثار التراكمية لتغير املناخ، إلى خلق املزيد من الضغوط على

 املوارد العاملية احملدودة. وقد يؤثر الضغط على طلب هذه املوارد، تأثيًرا مباشًرا على قدرة احلكومات على تقدمي ركائز السياسة األساسية للرخاء االقتصادي واألمن
والتماسك االجتماعي واالستدامة البيئية.

 دليل التغيير

 إذا لم يتم اتخاذ إجراء فسوف ينفذ املاء أسرع
من نفاذ البترول. ١٢3

بيتر برابيك متيذ،
 رئيس مجلس ادارة شركة نستلة

: 2 0 3 0 ملستقبلي  ا ضع  لو ا
ت ما حلكو ا تشكيل  على  ى  لكبر ا ملية  لعا ا ت  جها لتو ا ثر  أ

: 2 0 3 0 ملستقبلي  ا ضع  لو ا
ت ما حلكو ا تشكيل  على  ى  لكبر ا ملية  لعا ا ت  جها لتو ا ثر  أ

: 2 0 3 0 ملستقبلي  ا ضع  لو ا
ت ما حلكو ا تشكيل  على  ى  لكبر ا ملية  لعا ا ت  جها لتو ا ثر  أ

: 2 0 3 0 ملستقبلي  ا ضع  لو ا
ت ما حلكو ا تشكيل  على  ى  لكبر ا ملية  لعا ا ت  جها لتو ا ثر  ٤2٤3أ



Little or no water scarcity

Economic water scacity

Not estimated Approaching physical water scarcity

Physical water scarcity

Projected global water scarcity in 2025127 اإلجراءات التي تتخذها احلكومة:
ما الذي حتتاج احلكومات إلى تغييره؟

قد حتتاج احلكومات إلى:
وضع بيانات أفضل ورصد كل من مقاييس جانب الطلب وجانب العرض فيما يتعلق بالغذاء واملياه والطاقة واملوارد املعدنية األخرى.

 التعاون مع منتجني وموردين وأصحاب مصلحة ملوارد جانب العرض،  من أجل معاجلة تأمني اإلمدادات ) للغذاء و الطاقة و املياه... إلخ( وقيادة
كفاءات جانب العرض في االستخراج/اإلنتاج و التوزيع.

 التعاون مع مستخدمني وأصحاب مصلحة من جانب الطلب، وبخاصة املواطنني، لتلبية مستوي اإلدارة املطلوب وقيادة كفاءات جانب العرض
األخرى.

اعتماد نهج التخطيط والسياسات األفقية، لتحديد الكفاءات بالنظر إلى التحديات املترابطة للغاية مثل املواد الغذائية والزراعة واملياه والطاقة. 

 املشاركة بنشاط في احملافل/املنتديات الدولية واحمللية املتعلقة بالغذاء والطاقة واملياه )إلى تلك البلدان التي تشترك في اتفاقات تقاسم موارد املياه مع
دول اجلوار(، وذلك لتجنب التكديس واحلاجة إلى استخدام االحتياطات الوطنية  الطارئة للموارد الرئيسية.

العمل على تنفيذ الضوابط التشريعية/التنظيمية بصرامة إلثبات أن التكتيكات احلالية ستكون أداة فعالة في إدارة مشكلة الضغط على املوارد.

 بناء بنية حتتية عامة إضافية لدعم جهود تغير املناخ، وخاصة فيما يتعلق بتحديات األمن املائي )وعلى سبيل املثال: القدرة على إنتاج و تخزين املياه
النظيفة(.

كيف تنفذ احلكومات عملية التغيير؟

قد حتتاج احلكومات إلى:
 ضمان وضع القواعد والبروتوكوالت حول تقاسم املوارد عبر شبكة الدول املصدرة واملستوردة في وقت الضغطً  قبل ظهور حالة الضغط على

املوارد.

تطوير استراتيجيات خلفض الطلب وزيادة املعروض من املوارد.

املشاركة بنشاط في احملافل/املنتديات الدولية واحمللية ملعاجلة القضايا املترابطة بالضغط على املوارد.

تنفيذ مناذج جديدة ومعدلة من املشاركة مع موردين املوارد، مبا في ذلك عبر القطاع احلكومي، أو القطاع اخلاص.

توطيد علقة املشاركة بني  القطاعني العام  اخلاص وتعزيز املهارات اإلدارية للحصول على أفضل الصفقات مع موردي السلع الغذائية.
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•
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•
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•

•

•

 يعتمد السلم املستدام اعتماًدا كبيًرا على التنمية
 املستدامة، كما هو احلال بالنسبة للحد من األسلحة وحل
 النزاعات واتخاذ التدابير األمنية. وذلك ألن األسباب اجلزية
 للصراع، ميكن في كثير من األحيان أن تعزو إلى عدم املساواة في
احلصول فرص التنمية واملوارد الطبيعية.١٢٦

ريناتا لوك ديسالني،
املنسق املقيم لألمم املتحدة بالصني

دراسة حالة

مياه غوراني اجلوفية
 يقبع نظام مياه غواراني اجلوفية أسفل منطقة متتد عبر أجزاء من البرازيل، وباراجواي، وأوروجواي واألرجنتني، وهو عبارة عن احتياطي هيدرولوجي ميكن أن يحتوي على ما
 يكفي من املياه العذبة لسكان العالم ملدة ٢00 عام. ١٢٨وعلى امتداد ١.٢ مليون كيلومتر مربع، يعتبر غواراني حالًيا هو مصدر مياه الشرب ملا يقرب من ١5 مليون شخص،

 وبشكل أساسي في البرازيل. ١٢9
 ونظًرا للطلب املتزايد املتوقع على املياه والضغط على املعروض في املنطقة، متثل املياه اجلوفية مورد استراتيجي هام يتطلب إدارة حذرة. ١30 ووصفت كاري كمبر، أخصائية

 موارد املياه في البنك الدولي نظام غواراني بأنه »مثال بارز لهيئة مياه دولية مهددة بالتدهور البيئي. فبدون إدارة أفضل لهذا النظام، قد تكون املياه اجلوفية عرضة للتلوث
 والنضوب السريع.« ١3١ ولذلك فاحلاجة إلى التعاون والتنسيق بني الدول األربعة التي تشترك في هذا النهر من أجل إدارة هذا املورد املشترك لتوفير ضمانات احلماية له ميثل

حتدًيا أكثر صعوبة للجميع.
 اتخذت الدول األربع التي تتقاسم طبقة املياه اجلوفية طبقة غوراني، خطوات هامة نحو منوذج حكم متعدد اجلنسيات من أجل إدارة مستدامة طويلة األجل لتلك املياه وذلك

 عن طريق التحفيز من قبل مرفق البيئة العاملية التابع للبنك الدولي ومنظمة الدول األمريكية. وميثل هذا اجلهد مثال إيجابي جلهود التعاون التي تبدأ قبل أن يصل التلوث أو
 النضوب إلى مستويات حرجة. ١3٢ وفي عام ٢0١٢، وقعت تلك الدول اتفاقية بشأن مياه غواراني، حيث أضفت الطابع املؤسسي على منوذج احلكم التعاوني الذي يشمل

عناصر إقليمية ومحلية، ووطنية. ١33
 وتتزايد أهمية احلاجة إلى مناهج إدارة متعددة اجلنسيات عندما تتسارع الضغوط التي توضع على املوارد خلل العقود القادمة. وإذا كانت هذه االتفاقية بشأن طبقة غواراني

 للمياه اجلوفية مبثابة منوذج، فسوف يكون هناك حاجة إلى مواصلة التطور في مواجهة الظروف املتغيرة. وعلى وجه التحديد، سوف تكون اجلهود املعززة اخلاصة برصد وإدارة
 آثار أنشطة الزراعة من أجل تغذية طبقة املياه اجلوفية هامة للنجاح املستقبلي. ١3٤وعلوة على ذلك، ميكن للمخاطر والتحديات اجلديدة التي يفرضها تغير املناخ أن تشكل

ضغًطا على االتفاقية واتفاقيات اإلدارة األخرى متعددة اجلنسيات مثل: االتفاقية املوقعة بني كندا والواليات املتحدة اخلاصة بالسيطرة املشتركة للبحيرات العظمى. ١35

: 2 0 3 0 ملستقبلي  ا ضع  لو ا
ت ما حلكو ا تشكيل  على  ى  لكبر ا ملية  لعا ا ت  جها لتو ا ثر  أ
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ت ما حلكو ا تشكيل  على  ى  لكبر ا ملية  لعا ا ت  جها لتو ا ثر  أ

: 2 0 3 0 ملستقبلي  ا ضع  لو ا
ت ما حلكو ا تشكيل  على  ى  لكبر ا ملية  لعا ا ت  جها لتو ا ثر  ٤٤٤٥أ



٪٨٠ بحلول عام٦٠٪
٢٠٣٠

٢٠١٣

٢٠٣٠

٪٥٠

٪٦٠

من سكان العالم سيعيشون في املدن بحلول عام 
.٢٠٣٠

من إجمالي النمو احلضري في العشرين 
عامًا القادمة، سيحدث في أفريقيا 

وأسيا. ١٣٨

سترتفع النسبة من٥٠٪  في ٢٠١٣ ١٢٧

الـ ٦٠٠ مدينة األولى حسب اجمالي الناجت احمللي: ١٣٩

يعيش بها أكثر من ٢٠٪ من سكان 
العالم فقط.

تضخ ٣٤ تريليون دوالر، أي أكثر من ٥٠٪ من 
اجمالي الناجت احمللي العاملي.

من املتوقع أن يتضاعف اجمالي ناجتها احمللي 
ليصبح: ٦٥ تريليون دوالر بحلول عام 

.٢٠٢٥

٪٥٠

سوف يتزايد عدد املدن الكبرى  (التي يبلغ عدد سكانها ١٠ مليون أو أكثر) من: ١٤٠

٣٧ في ٢٠٢٠٢٥ حاليًا

مبنى واحد = مدينتان كبيرتان

قدرت تكلفة البنية التحتية العاملية ملواكبة التوسع العمراني مببلغ ٤١ 
تريليون دوالر بني عامي ٢٠٠٥ ٢٠٣٠ ١٤١

يعيش مليار شخص حاليًا في املناطق العشوائية داخل املدن

إن لم يتم إتخاذ اإلجراءات الكفيلة مبكافحة الفقر في احلضر ميكن 
لهذا الرقم أن يتضاعف بحلول عام ٢٠٣٠  ١٤٢

= ٢٠٠ مليون

تبعيات التوسع العمراني

النمو احلضري تقوده 
الدول النامية

العالقات املتبادلة بني البيئة 
املبنية والبيئة الطبيعية

االحتياجات الكبيرة من البنية 
التحتية احلضرية

الضغوط التي ميثلها الفقر احلضري، 
مبا في ذلك عدد السكان املتزايد ممن 

يعيشون في املناطق العشوائية

التوجه العاملي الكبير رقم 9  

التوسع العمراني
 بحلول عام ٢030 ١3٦، سيعيش ثلثي سكان العالم تقريبًا في املدن، حيث سيخلق التوسع العمراني فرصًا كبيرة للنمو

االقتصادي واالجتماعي وحياة أكثر استدامة، ولكنه أيضًا يشكل ضغطًا على البنية التحتية واملوارد وبخاصة الطاقة.
 في حني أن معظم حركات النمو اخلاصة بالتوسع العمراني سوف تتم في الدول النامية، سيكون التأكد من حسن إدارة املدن النامية أولوية لدى احلكومات في

 الدول املتقدمة مبا أنها تعمل على احلفاظ على تنافسيتها في مواجهة التنافسية العاملية املتزايدة. من أكبر التحديات التي ستواجه واضعي السياسات في جميع أنحاء
 العالم، ستكون مراقبة عملية التوسع العمراني وإدارة النمو بشكل مستدام مع ضمان توفير املساكن الكافية واملياه والطاقة جلميع املواطنني، ويحتل الوعي بالتأثيرات

 االجتماعية واخلدمية للتحضر، نفس األهمية، سواء أكانت إيجابية )على سبيل املثال الكفاءة في خدمة السكان باملناطق األكثر ازدحامًا( أو سلبية )على سبيل
املثال: انتقال سكان الريف إلى احلضر وفقدان التماسك األسري والتشرد والضغوط التي تزيد من االحتياج للصحة النفسية وأنواع احلدمات األخرى(.

 دليل التغيير

: 2 0 3 0 ملستقبلي  ا ضع  لو ا
ت ما حلكو ا تشكيل  على  ى  لكبر ا ملية  لعا ا ت  جها لتو ا ثر  أ
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: 2 0 3 0 ملستقبلي  ا ضع  لو ا
ت ما حلكو ا تشكيل  على  ى  لكبر ا ملية  لعا ا ت  جها لتو ا ثر  ٤٦٤7أ
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The 20 largest cities in 2030143 اإلجراءات التي تتخذها احلكومة:
ما الذي حتتاج احلكومات إلى تغييره؟

قد حتتاج احلكومات إلى:
وضع خطط متكاملة طويلة األجل للبنية التحتية باملدن واملناطق التي:

تتوقع زيادة السكان/توسع حضري خلل 50 عامًا أو أكثر

تتمتع بعدة وجوه وعدة أنظمة متكاملة فيما يتعلق بطريقة تكوينها وما تركز عليه.

يحسن أن تتم إدارة التوسع العمراني من خلل خلق توازن ما بني البنية التحتية اجلامدة والناعمة. على سبيل املثال: إذا ما كان الناس يذهبون:

من البيت للعمل، مما يتطلب املزيد من االستثمارات في النقل

يعملون من البيت، مما يتطلب استثماراً أكبر بالتكنولوجيا.

التيقن من أن النمو السكاني باملدينة يوافق النمو االقتصادي وقدرة احلكومة على توفير اخلدمات.

 استخدام منوذج تشريعي يتمتع بصلحيات وسلطات واسعة، بحيث يكون املستوي التشريعي احلكومي الذي يضطلع مبسؤولية توفير اخلدمات
ويحاسب عليها، لديه أيضًا احلقوق الدستورية التي تكفل له وضع آليات خاصة بعوائد الضرائب، مبا يتناسب مع حجم هذه املسؤلية.

 وضع مناذج لتقدمي اخلدمات تعمل على االستفادة من الكفاءات التي مت اكتسابها من املناطق التي تتمتع بكثافة سكانية أكبر وأن تتعامل مع
التحديات االجتماعية الناجتة عن التوسع العمراني .

كيف تنفذ احلكومات عملية التغيير؟

قد حتتاج احلكومات إلى:
 وضع خطة شاملة بعيدة املدى جتمع بني البنية التحتية اخلاصة باملواصلت واملرافق العامة ومجموعة من اخلدمات مثل التعليم والصحة واخلدمات

مبستوى البلديات.

التيقن من أن يتم الوفاء باملطالب اخلاصة باملوارد اللزمة لكل مستوى من مستويات احلكومة للقيام باملهام التشريعية .

وضمان احلقوق في الدخل القومي واحلوافز.     

إقامة منتديات تخطيطية وآليات خارج الهيئة التشريعية وخارج احلكومة لدعم التخطيط املتكامل.

قد حتتاج احلكومات إلى:
تنمية مهارات إدارة املدن في مجاالت االقتصاد والتخطيط والبنية التحتية والنقل، وما إلى ذلك.
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 تربط النمو والتوسع العمراني علقة مركبة ويسيران جنبًا إلى جنب، ومع ذلك، ينبغي أن يتم
 حتقيق التوافق في السياسات على املستوي القومي ومستوى الدولة واملستوى احمللي وأن تدعم
 هذه السياسات التوسع العمراني، ذلك إذا ما رغبت احلكومات الوطنية في السيطرة على
اإلمكانات احلقيقية للتحضر للدفع باالزدهار املشترك وللقضاء على الفقر الشديد.
أبها جوشي غاني،

مدير قسم املعرفة والتعلم مبعهد البنك الدولي، البنك الدولي

دراسة حالة

منطقة خليج سان فرانسيسكو
 أدت التحديات والفرص التي يطرحها التوسع العمراني إلى االهتمام املتزايد بالنمو الذكي، وهو مفهوم التطور احلضري الذي يعتبر أن رأس املال البشري واالجتماعي واملصلحة

 البيئية هو قلب بناء مجتمعات مزدهرة. في حني أن العديد من املدن قد احتفت بهذا املفهوم خلل السنوات القليلة املاضية، من نيويورك إلى البلدان الريفية في زجنياجن
بالصني، إال أن منطقة خليج سان فرانسيسكو قد تبوأت مركزاً يتصدر هذه املوجة اجلديدة من التوسع العمراني.

 في أحدث العروض اللتزام املنطقة بالنمو الذكي، حتالفت التسع دول مبنطقة اخلليج لوضع مبادرة »املنطقة املوحدة للخليج« وهي خطة متكاملة طويلة املدى تتعلق باملواصلت
واستخدام األراضي واالسكان لدعم االقتصاد النامي وتوفير املزيد من خيارات النقل واإلسكان مع احلد من التلوث ١٤٤.

 من أهم أهداف هذا املشروع، االستيعاب الفعال للمنطقة لعدد السكان املتزايد الذي من املتوقع أن يقفز من 7 مليون نسمة حاليًا، ليصبح 9 مليون في ٢0٤0 ١٤5. ولكن
 طبقًا لواضعي اخلطة، ميكن الربط املباشر بني التركيز الصريح على االستدامة وبني األهداف البيئية الطموحة لوالية كاليفورنيا، التي تهدف إلى اإلقلل من انبعاثات الغازات
 الدفيئة إلى ٨0% لتصبح أقل من مستويات عام ١990، وذلك بحلول عام ٢050. هذه األهداف منصوص عليها في قانون الوالية والذي يتطلب من منطقة اخلليج، طبقًا

 لقانون املجتمعات املستدامة وحماية املناخ لعام ٢00٨، أن تعمل عل تقليل انبعاثات الغازات الدفيشة من السيارات والشاحنات اخلفيفة بنسبة 7% للفرد بحلول عام ٢0٢0
و ١5% للفرد بحلول عام ٢035 ١٤٦.

 لعبت تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات دوراً هامًا في تيسير حتقيق هذه األهداف واإلسهام في التنمية احلضرية الذكية، فعلى سبيل املثال: تتيح جميع ساحات انتظار
 السيارات في سان فرانسيسكو للسكان أن يراقبوا أماكن االنتظار اخلالية من خلل تطبيق خاص بالهاتف احملمول،  مما يؤدي إلى انخفاض انبعاثات الكربون والتكدس وفي

نفس الوقت إلى توليد بيانات نافعة خاصة باملرور ميكن أن تفيد في التنمية املستقبلية ١٤7.
 تعمل سان فرانسيسكو من خلل أحدث جتاربها على أعمدة اإلنارة املتحولة بالشوارع، على وضع شبكة رقمية متكاملة خاصة بعمليات املدينة وبنيتها التحتية يتم من

 خللها تنظيم اخلدمات بناء على مشاركة البيانات وقتيًا. في أحد البرامج التجريبية التي يتم وضعها حاليًا، سيتم استخدام أعمدة اإلنارة بالشوارع في القراءة عن بعد لعدادات
 الكهرباء اململوكة للحكومة بحيث  تنقل البيانات من إشارات املرور والكاميرات، كما سيقوم برنامج جتريبي آخر باختبار »اإلضاءة املتأقلمة« التي ميكن خفضها أو تعليتها

استجابة ألجهزة استشعار تقوم بتسجيل حركة املارة أو حجم االزدحام املروري ١٤٨.
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 املستقبل
حالة



اخلالصة:
 حتليل تأثيرات التوجهات الكبرى

 تشير نتائج األبحاث بوضوح إلى أن املستقبل محفوف بالتحديات حيث ستحتاج احلكومات في جميع أنحاء العالم التخاذ
ما يلزم من إجراءات للتعامل مع املخاطر الناجمة عن التوجهات الكبرى  واالستفادة من الفرص التي تطرحها هذه التوجهات.

 ميكن للحكومات أن تختار إما أن تواصل السير على نفس النهج وأن حتاول االضطلع مبسؤولياتها األسساسية من خلل منوذج
األعمال احلالي، أو ميكنها أن تتأقلم مع الواقع اجلديد اخلاص بالعمليات والذي ظهر بسبب التوجهات الكبرى  التسع.

 ستتمكن التشريعات الناجحة من التأقلم، كما ستختلف حكوماتها في ٢030 عما هي عليه اليوم من خلل اإلجراءات
املدروسة جيداً والتي تتم بسرعة وال تؤَجل، وستكون هي احلكومات التي تواصل حتقيق نتائج من أجل مواطنيها.

 عندما قمنا بعرض اآلثار رفيعة املستوي لألعمال على احلكومات، أشارت التحليلت التي أجريناه - على املستوى العاملي -  إلى
بروز بعض املجاالت بوصفها األكثر أهمية. وفيما يلي ملخصًا لهذه اإلجتاهات.

ما الذي حتتاج احلكومات إلى تغييره؟

تتضمن التغييرات في السياسة اآلتي:
 زيادة مشاركة احلكومات الوطنية في املنتديات الدولية واإلقليمية والقضائية حيث حتتاج العديد من القضايا املتصلة  والشائكة التي تواجها  

احلكومات ألن تخرج للنور ليتم حلها.

 تعتبر بعض التوجهات الكبرى  أكثر عاملية من غيرها من حيث النطاق، وبالتالي سيكون من األفضل التعامل معها من خلل منظور عاملي  
تعاوني ذو صلة باألولويات احلكومية الوطنية والعابرة للقوميات.

 على سبيل املثال، في حني أنه كانت هناك جهود مستمرة نحو تنسيق ردود األفعال العاملية حملاربة التغير في املناخ، إال أن هناك حاجة ألن يتم
التعجيل بها ملنع اآلثار املدمرة لزيادة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

 النمو في حجم ونوعية السياسات املستندة إلى الدالئل التي ستحتاج احلكومات للوصول لها والتي هي أكثر رسوخًا  في البيانات عالية اجلودة
ويدعمها مهارات عالية في حتليل البيانات. يظهر هذا التغير فعليًا في جميع التقييمات التي ستحتاج احلكومات للمزيد منها في املستقبل.

 في حني أن العديد من احلكومات لديها بالفعل إمكانية الوصول لواضعي سياسات ومهنيني من ذوي اخلبرة واملستوى الرفيع، إال أن حكومات
 املستقبل حتتاج ألن تقوم بجمع وتطوير مهارات إضافية حتتاج إلى مساحة أوسع من التفكير السياسي وتركيز أكثر على السياسات طويلة

املدى مقابل السياسات قصيرة املدى واالنتهازية السياسية التي تسيطر على عملية إتخاذ القرار.

 يرجع السبب في هذا التغير أيضًا إلى طبيعة حتديات التوجهات الكبرى  بعيدة املدى التي تتطلب أن تتخذ احلكومات طريقًا مدروسًا
 بشكل أوسع ومثبت جناحه إليجاد، حلواًل مثلى ولتحديد مسارات العمل كأفضل ما يكون. حلسن احلظ أن احلكومات قد بدأت بالفعل في
 املضي نحو هذا اإلجتاه. على سبيل املثال، كانت هناك جهوداً مشتركة جلمع بيانات عن مسألة الشيخوخة بني األجيال ما بني التقارير املتعلقة

 باألجيال املختلفة في بلد معينة وحتى الدراسات املقارنة من صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الدولي والتنمية. األمر الذي أدى إلى
 أن تستخدم احلكومات اليوم البيانات املتاحة لتنفيذ السياسات املدروسة جيداً والتغييرات اخلاصة بالتنظيمات والبرامج وتراقب اآلثار العامة

اخلاصة بشيخوخة السكان. 
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 في حني يصبح العالم متعدد األقطاب ومعتمد على بعضه بصورة
 أوسع، تلوح احلاجة للحلول متعددة اجلوانب ملواجهة املخاطر

وحصد مزايا التكامل١٤9 
كمال درفيس،  

الرئيس السابق لبرنامج األمم املتحدة للتنمية

تتضمن التغييرات في التنظيمات اآلتي:
 التغييرات التنظيمية التي تسعى لتشجيع سلوكيات معينة أو تغيرات سلوكية للحد من تأثيرات التوجهات الكبرى  وإدارتها حني يكون

التغيير في السياسة والبرامج غير فعال. 

 في حني تتمتع العديد من احلكومات بالفعل بهذه األنواع من اآلليات التنظيمية، إال أنه من املتوقع أن تصبح مألوفة بشكل أكبر في عدد
متزايد من البلدان ورمبا حتتاج احلكومات إلى االنتقال من »التوعية« و »التوصية« إلى  »املنع و »التغرمي«. 

وميكن أن تتفاوت األمثلة على اآلليات التنظيمية في هذا املجال بصورة كبيرة كما تغطي مجااًل واسعًا من اإلجراءات: 

حظر أو ترشيد استخدام املياه والطعام و/أو الطاقة )مبا في ذلك الكهرباء والوقود( أثناء األزمات. 

 استبدال التقنيات التي تستهلك الطاقة بصورة كبيرة بتقنيات أكثر ترشيداً للطاقة أو السيارات ذات العمر احملدد للتحسني من جودة
الهواء ومن السلمة. 

منع استخدام احلقائب البلستيكية  غير القابلة للتحلل. 

اشتراط البناء )للمباني التجارية والسكنية( للوفاء مبعايير هندسية محددة موفرة للطاقة وللحفاظ على املياه وما إلى ذلك. 

التغييرات التنظيمية التي تسعى لتطبيق املمارسات السوقية مبا يتماشىى مع أولويات السياسات واخليارات احلكومية.

 تنتشر التنظيمات في العديد من اقتصادات السوق احلر لوضع تنظيمات سوقية  رشيدة وصناعية أساسية واحلفاظ عليها، وتتضمن الرقابة
 على درجة وصورة أي استثمار أجنبي. قد حتتاج احلكومات إلى التفكير في إدخال تغييرات على األطر التنظيمية احلالية التي تستتبع

التغييرات في أساليب ملكية االستثمارات واألصول )على سبيل املثال: الناشئة من اقتصادات معينة بالدول النامية(.

 رمبا تكون التنظيمات أداة مناسبة كذلك عند التعامل مع القضايا األكثر تعقيداً )على سبيل املثال: الناجتة عن التفاعل بني إجتاهات عديدة(
أو تلك املهددة للحياة وبالتالي تتطلب ردود أفعال أكثر قوة حلماية مصالح مواطنيها.

 على سبيل املثال، قد يكون هناك ضرورة لوضع تنظيمات مستقبلية للحماية ضد الدول السيادية األجنبية التي تستهدف إنتاج الطعام أو
األصول من الطاقة واملوارد للبلد من خلل امللكية املباشرة لألصول كاستراتيجية دفاعية أولى لتأمني سلسل توريد الطعام و/أو الطاقة.
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تتضمن التغييرات في البرامج ما يلي:
تغيير في البرامج بهدف تقليل التكلفة املتزايدة على احلكومات من خلل تقليل تكلفة/سعر الوحدة.

 من املمكن حتقيق هذا األمر من خلل عدة طرق، بدًء من إيجاد منافسة أكبر خاصة بالتكلفة بني مقدمي اخلدمات لتقليل تكلفة الوحدة
 وحتى استحداث السداد اجلزئي أو الترتيبات اخلاصة مبساهمة عدة أطراف في مجاالت مثل الرعاية الصحية )على سبيل املثال: سداد ثمن
 األدوية(، فمثُل: في اململكة املتحدة قامت احلكومة بتحديث نظام التمويل اخلاص بالتعليم العالي - الذي يحتاج من اخلريجني أن يقدموا

اسهامات أكثر جتاه تعليمهم - للتيقن من استدامته على املدى الطويل ١50.

 ميكن للحكومات أيضًا أن حتول حمل التكلفة بالكامل، متى كان هذا متاحًا. على سبيل املثال: ميكن للحكومات أن تقدم نظام عام ملعاش
 يستحق بعد حياة حافلة بالعمل، األمر الذي من شأنه رفع العبء من على احلكومة وعدم حتمل توفير معاش ملن بلغ سن التقاعد عل املدى

الطويل .

 تغييرات البرامج التي تهدف إلى تقليل التكلفة املتزايدة على احلكومات من خلل تقليل الطلبات املجزأة و/أو تلبية الطلب الكلي على
اخلدمات احلكومية.

 وميكن حتقيق هذا من خلل عدة طرق، من اإلجراءات الوقائية التي تتعامل مع احملركات الضمنية لنمو الوحدة وحتى تنفيذ التغييرات في
الصلحية واالستحقاق التي حتد كثيراً من الطلب اإلجمالي ملستوى شامل تقيمه احلكومة على انه مستدام. 

التغيير في البرامج بهدف تبني منظور طويل املدى أكثر شمواًل لتظم البنية التحتية والتي تضم كل من البنية التحتية الناعمة واجلامدة.

 على سبيل املثال، ستحتاج احلكومات في البلدان التي تواجه التوسع العمراني السريع وبالتالي ازدحام الطرق ونظم املواصلت، إلى التفكير
 في أفضل الطرق خللق توازن ما بني املواطنني الذين يتنقلون باملواصلت وبني من يعملون من املنازل. األمر الذي قد يتضمن استثمارات أكبر

في التكنولوجيا لتمكني االتصاالت املطلوبة لتوفير بيئة عمل تتسم باملرونة.

.١

.2

.3

.١

.2

.3

.٤

.٥

يتضمن التغيير في االستراتيجيات ما يلي:
التركيز األكبر على واالستفادة من:

 التخطيط طويل األجل ووضع التصورات املتنوعة: نظراً ألن العديد من التحديات والفرص التي جتلبها التوجهات الكبرى  هي بطبيعتها
طويلة األجل، فعلى احلكومات أن تتبنى نظرة طويلة األجل في ردود أفعالها. 

 على سبيل املثال، ميكن للتخطيط املالي الرشيد أن يقوى من خلل دمج التوقعات االقتصادية طويلة األجل باإلضافة مع األرقام 
 املستقبلية اخلاصة بنسب االعتمادية لدى كبار السن، كما يجب أن تشتمل خطط البنية التحتية على رؤية للخمسني عامًا القادمة أو أكثر

فيما يتعلق بالنمو السكاني وأن يتم ضم تقديرات جتديد البنية التحتية احليوية إلى عملية تخطيط املوازنة. 

 الرؤى السلوكية: ميكن استخدام الرؤى السلوكية لتشجيع األشخاص على التصرف بشكل ميكنه أن يساعد بشكل استباقي في احلد أو
التقليل من تأثيرات تبعيات التوجهات الكبرى . 

 على سبيل املثال، ميكن لتغيير امللصقات التي توضع على األطعمة أن تشجع أسلوب حياة أكثر صحة وميكن استخدام مؤشرات التسعير   
 للحد من استهلك املياه والطاقة ، كما ميكن أن يتم تغيير شروط البناء لتحسني العزل وكذلك إعادة تدوير املياه و/أو تعزيز استخدام املواد

الصديقة للكربون، وغيرها من الطرق. 

 النتائج واملقاييس:  سيساعد التقييم املستمر للبرامج لضمان تخصيص األموال لبرامج تستحق. كما يجب أن تكون التقييمات مدعومة
مبمارسات قوية جلمع البيانات، توجهها نتائج ومقاييس واضحة ومحددة وتتيح التفكير في برامج بديلة أو خيارات خاصة بتقدمي اخلدمات. 

 على سبيل املثال، للتأكد من فاعلية البرامج االجتماعية، ستحتاج احلكومات ألن تولي اهتمامًا أكبر  للنتائج إذا أرادت التيقن من أن األموال
العامة بالفعل تنتج عائداً يتم إنفاقه على دافعي الضرائب. 

 املرونة والتفكير »االبتكاري« : يجب على احلكومات أن تتحلى دومًا باملرونة والقابلية للتأقلم في سياستها وتخطيطها للتعامل مع
 التحديات والفرص غير املتوقعة في احلالة االقتصادية املتطورة. في حني أن هناك وجود دائم للتحسني املستمر وإدارة اجلودة الكلية، إال أن

احلكومات ستحتاج أيضًا للتفكير في استراتيجيات تشجع التفكير االبتكاري والسعي له. 

 على سبيل املثال، مناذج تقدمي اخلدمة الفورية باملكاتب إما قد مت استبدالها أو تتعرض بسرعة للستبدال بنماذج تقدمي اخلدمة عن طريق
االنترنت أو تطبيقات احملمول. فهذه احللول ال تقدم فقط خدمة أكثر فاعلية وأسهل في الوصول لها ولكنها أيضًا أرخص وأسرع. 

 تبني التكنولوجيا: على احلكومات أن تتخطى العقبات التقليدية الستخدام التكنولوجيا التي لطاملا أدت إلى التقيد وارتفاع التكلفة وبطء
العمل بها.

 على سبيل املثال، ستحتاج احلكومات إلى أن تتبنى تقنيات جديدة في النقل والطاقة والبنية التحتية للعمل على أن يكون املستقبل به    
نسبة كربون أقل، للتأقلم مع الضغوط املتعلقة بالتغير في املناخ.

ما الذي حتتاج احلكومات إلى تغييره؟

 تتمتع التكنولوجيا بإمكانات كبيرة ميكنها تغيير تقدمي اخلدمات العامة. هي لن تؤدي دائمًا
إلى تقليل التكلفة بصورة كبيرة ولكن ميكنها أن توفر نتائج أفضل بكثير بنفس التكلفة.
آالن داوني،

شريك بشركة كيه بي إم جي
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تتضمن التغييرات في الهيكل ما يلي:
التحوالت نحو األكثر:

 التكامل على املستوى الدولي: لضمان التوافق االستراتيجي في بيئة اقتصادية عاملية متزايدة في التعقيد والتدفق، حيث حتتاج احلكومات
إلى إنشاء الهياكل التي تتضمن:

التكامل الفعال مع الشركاء الدوليني، أو

زيادة التعاون مع املؤسسات العاملية.

 على سبيل املثال، إن التهديدات الرقمية تتجه إلى العاملية بسرعة كبيرة، لذا فقد حتتاج احلكومات إلى العمل معًا، للتعامل مع التهديدات
الرقمية الناشئة. ويتضمن هذا إنشاء قنوات اتصال رسمية لتمكني التعاون السريع والواضح، وخاصة خلل األزمات. ١5١

 درجة عالية من التكامل: سيكون هناك حاجة لتقوم احلكومة بتأسيس وتنفيذ ترتيبات سياسية عالية التكامل بداخل وعبر مجاالت السياسة
ذات الصلة.

 على سبيل املثال، هناك ترابط بني العديد من مشكلت الضغط على املوارد املتاحة )مثل استخدام املياه في التعدين، وانتاج الغذاء والطاقة(
 أو التصارع في بعض احلاالت )مثل استخدام األرض للزراعة في مقابل انتاج الوقود احليوي(، فقد حتتاج احلكومة إلى إنشاء مؤسسة متعددة

الضوابط، ومتعددة القطاعات، ومتعددة االختصاصات.

 التمكني محليًا: ألن الكثير من سكان العالم يعيشون في املدن، عادة ما تفتقر احلكومات احمللية إلى األموال والصلحيات التي تساعدها في
 القيام مبسؤولياتها. حيث حتتاج احلكومات في املستويات القومية والفرعية على العمل مع السلطات احمللية والشركاء األخرين لفصل األدوار

واملسؤوليات للوصول إلى وضع أفضل في املدن، ومواجهة التحديات بشكل أفضل في مجال اختصاصاتهم.

 على سبيل املثال، احلكومات احمللية في مدن مثل روتردام هي أفضل مكان لتنفيذ البرامج التي حتد وتخفف من اآلثار اخلطيرة احملتملة للتغيرات
املناخية، والتي ال ميكن تنفيذها عن طريق احلكومات الوطنية بشكل عام.

 الترابط الشبكي: إن التعاون الفعال مع املواطنني واملستويات احلكومية األخرى، واملناطق املجاورة والقطاعات اخلاصة وغير الهادفة للربح، هو
أمر ضروري لتعبئة ما يلزم من املوارد ورأس املال واملعرفة املطلوبة للحفاظ على استدامة تقدمي اخلدمات احلكومية في املناطق الرئيسية. 

 على سبيل املثال، سوف حتتاج اإلدارات احلكومية املختلفة واألطراف اخلارجية إلى العمل معًا لتلبية الطلب املتزايد على اخلدمات اإلنسانية
واالجتماعية، مثل توفير الدخل، املساعدة في التوظيف، اإلسكان االجتماعي، رعاية املسنني، ورعاية األطفال.

 املرونة والتكيف: اإلخفاق والتغيير هي أمور هامة للبتكار، ولكن من الهام جداً أن »تخفق سريعًا«، وتتعلم سريعًا وتكمل املسيرة. وسوف
 حتتاج احلكومة إلى املرونة والتكيف في خططها لضمان أنه ميكنها تسهيل أكبر املخاطر التي تتعرض لها واالستجابة للمواقف غير املتوقعة،

والتعلم من املسائل األخرى.

 على سبيل املثال، حتتاج احلكومات إلى إدخال املرونة في هياكلها التنظيمية عن طريق احلصول على امتيازات فرق العمل االفتراضية ونهج
 املصفوفات )بداًل من املنظمات الثابتة والهرمية( حتى تتمكن من احلشد السريع للموارد ملعاجلة حتديات محددة، وخاصة تلك التي تكون

على املدى القصير.
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يتضمن التغيير في املهارات:
طاقات وقدرات أكبر في:

 الوعي الدولي: سرعان ما ستتناول املناطق السياسية احمللية التقليدية األبعاد الدولية بشكل متزايد، وهو األمر الذي سيتطلب من املمارسني
احلكوميني أن يقوموا بإدماج معلومات عن االجتاهات والتأثيرات الدولية في عمليات صنع القرار اخلاصة بهم. 

 على سبيل املثال، تزايد املنافسة الدولية بني األفراد واألعمال واملوارد كنتيجة للتحول في القوى االقتصادية،  سوف يتطلب من صناع
السياسات احملليني أن يقوموا بزيادة  نشر الوعي عن االستراتيجيات والتوجهات الدولية الناشئة.

 التعقيدات املالية: تعاني احلكومات من أنه يجب عليها فعل الكثير بالقليل من املوارد، لذا فهي في حاجة إلى معرفة فنية متفوقة في اإلدارة
 املالية وإعداد امليزانيات لضمان اإلدارة املالية احلكيمة، والتخطيط الفعال على املدى الطويل، وإدارة املخرجات مع التركيز على استراتيجيات

الشراء. 

 على سبيل املثال، إن تدويل أسواق رأس املال - والتي ميكن أن تشكل قوى االقتراض وإيرادات الضرائب - تقود العديد من احلكومات إلى
تقوية وتعزيز إعداد تقاريرها املالية بجانب متطلبات إعداد التقارير اجلديدة في شركاتها. 

 نظم التفكير: على الرغم من أن الهياكل التنظيمية املتكاملة رأسيًا وأفقيًا، وفرق العمل متعددة الوظائف هي قطعة واحدة من اللغز، فإن
 الباقي يعتمد على قدرة املوظفني العمومني على فهم التداخلت النظامية للسياسات واالجتاهات. لذا، يكون مطلوب في الكثير من احلاالت،

أن يتم بناء شراكات بني املتخصصني وهؤالء الذين لديهم مهارات التفكير املتكامل. 

 على سبيل املثال، لبناء إطار تنظيمي للتكنولوجيا املدمرة مثل الطباعة ثلثية األبعاد، سوف تكون احلكومة في حاجة إلى فهم مفصل
للتكنولوجيا وآثارها االقتصادية واالجتماعية احملتملة. 

 املشاركة الفعالة للجهات املعنية: مع التحديات الكثيرة واملتنوعة التي سوف تواجه احلكومات في العقدين القادمني، سوف يكون هناك
 حاجة متزايدة إلرساء الكثير من القواعد املتنوعة إلشراك اجلهات املعنية وإدارة االستراتيجيات. حيث ستحتاج احلكومات إلى اكتشاف

استخدامات أكثر للعلم، مبا في ذلك مواقع التواصل االجتماعي، للمشاركة في االتصاالت ثنائية اجلهات مع أكثر املواطنني طلبًا وزخمًا. 

 على سبيل املثال، ُتعد توعية األفراد بالتحديات املالية التي تواجه احلكومات في العديد من الدول املتقدمة، أمراً حاسمًا، حيث تسعى
احلكومات إلى حتقيق استراتيجيات توحيد الدين. 

 تقييم املخاطر وإدارة التغيير: مع وجود مجموعة كبيرة من املخاطر املعقدة التي يجب أخدها في االعتبار، وما يعادلها من وجود حاجة
 ملحة لتنفيذ أفضل للتغييرات املستمرة في األنشطة اإلدارية، سوف حتتاج احلكومات إلى حتديد األولويات إلدارة املخاطر، ومهارات إدارة

التغيير. 

 على سبيل املثال، أظهرت األزمة املالية العاملية )في مجمل األمور( عواقب تقييم املخاطر غير الكافي في االقتصاد العاملي املترابط. وملعاجلة
 التداعيات اللحقة، مبا في ذلك التركيز على توفير االستراتيجيات إلدارة أفضل للمخاطر عن طريق وضع احتياطيات جانبية لألحداث

الصادمة مثل الركود االقتصادي، أو الكوارث الطبيعية، لذا سوف حتتاج احلكومات إلى مهارات قوية في إدارة املخاطر. 

 نحن نحتاج إلى أفضل وأقوى اآلليات والضوابط التنظيمية الدولية واإلقليمية،
والوطنية... بشرط أن يتم وضعها في مكانها الصحيح ملراقبة سير األمور بطريقة سليمة.
مايك ألوارث،

شريك كيه بي إم جي
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املصدر: كيه بي إم جي العاملية، ٢٠١٣

االستجابة لآلثار احملققة
 إن طبيعة التوجهات العاملية الكبرى  - وخاصة العلقة بينهم واآلثار الناجمة - تتطلب مجموعة من االستجابات املشتركة واملنسقة. فسوف حتتاج كل حكومة إلى

اعتبار التغييرات اخلاصة بكل دولة ودمجها في أولويات األعمال اخلاصة بها وضبط السياسات، بحيث ميكن لهذه التغييرات أن:

تتلءم بسهولة مع أولويات السياسة احلالية للدولة

تتوافق مع الفرص واملخاطر التي تولدها التوجهات الكبرى  السائدة للدولة

تتناغم مع التطلعات االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمواطنني في كل دولة.

شكل 3 يوضح خطوات إطار العمل الذي توصي به كيه بي إم جي أن تلتزم به احلكومات، لعلج التبعيات الهامة الناجمة عن أثر هذه التوجهات الكبرى .

 شكل 3: إطار االستجابة للتوجهات الكبرى

فهم املشكلة الناجمة أو الفرصة احملققة لكل توجه من التوجهات الكبرى .

االستمرار في مراقبة وضبط املبادرات بصورة ملئمة.

قياس أثر ناجم عن كل توجه من التوجهات الكبرى :
بشكل مباشر من حيث:

التكلفة على احلكومة )مثال: استنزاف اإليرادات أو ضغط النفقات( أو
توفير فرص للحكومة )مثال: حتسني اقتصاد أو كفاءة أو فاعلية تقدمي اخلدمات(.

بشكل غير مباشر مبعنى الدولة ككل واملسؤوليات الرئيسية للحكومة:
االزدهار االقتصادي

األمن
التماسك االجتماعي

االستدامة البيئية.

حتديد وتقييم مجموعة التحوالت السياسية والتنظيمية والتحول في البرامج التي قد تؤدي إلى:

تعطيل أو متديد اإلطار الزمني لآلثار اخلاصة بالتوجهات الكبرى  التي ميكن استيعابها أو تشتيتها
 التخفيف من حجم آثار التوجهات الكبرى  على التكلفة املباشرة للحكومة أو اآلثار غير املباشرة على الدولة واالقتصاد واملجتمع بصورة

 أشمل

حتقيق أقصى منفعة من الفرص املتاحة الناجتة عن التوجهات الكبرى .

 جهود حتديد األولويات للتحوالت السياسية والتنظيمية وفي البرامج، التي تؤدي إلى أقصى تخفيف ألثر املخاطر. ويتطلب هذا إمداد
 احلكومة بتقييم للتكلفة على املدى الطويل في ظل تغيير السيناريوهات السياسية. ويستند إلى وجهة نظر تشير إلى أن التدخلت
 املبكرة والتعديلت/التبني اليوم، ستؤدي إلى فوائد كبيرة )في االقتصاد والكفاءة والفعالية(، أكثر من تأخير التغييرات للسنوات

القادمة أو األجيال القادمة. وينطبق هذا على انتقال املخاطر و معاجلتها وإجراءات احلد منها، وأيضًا إجراءات تبني الفرص.

 تنفيذ خيارات التحول السياسية والتنظيمية وفي البرامج، وذلك عن طريق توفير املوارد واالستراتيجيات والهياكل واملهارات املناسبة
)اإلمكانيات وبناء القدرات( اللزمة لتحقيق ذلك.
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 كما تستجيب احلكومات بشكل استباقي ومسؤول عن التحديات التي جتلبها تأثيرات التوجهات الكبيرة، سوف تظهر فرص حتسني السياسات، والضوابط،
 ومخرجات برامج اخلدمات من خلل استراتيجيات محسنة وممتدة، تظهر أيضًا الهياكل واملهارات من تلقاء نفسها. وعلوة على ذلك، قد تكون املقترحات القيمة

الناجتة عن هذه املساعي قادرة على تشكيل خصائص مستقبل الدولة نحو األفضل.

تقدم األمثلة املقارنة في الشكل ٤ التالي، وجهات النظر اإليجابية والبارزة ملا قد يكون ممكن. 

 شكل ٤: خصائص الوضع املستقبلي للــ »املمارسات الرائدة«

 املستقبل: اخلصائص النموذجية »للممارسات الرائدة« للحكومات في
املستقبل

اليوم: خصائص القيود التقليدية التي تواجه بعض احلكومات اليوم

 تستند السياسات بشدة وتركز مباشرًة على األولويات والضرورات الوطنية
للمواطنني

 تخضع السياسات لتقلبات املصالح السياسية، وتأثير وسائل اإلعلم، واملصالح
اخلاصة

 يتم تأسيس إعدادات االستدامة املالية للموازنات بطريقة جيدة وعادة ما حتقق
النتائج املرجوة

 عادًة ما تتم إعدادات اإلستدامة املالية اخلاصة باملوازنة بطريقة جيدة، ولكن غالبًا ما
يحدث قصور في التطبيق

تكون احلكومة استباقية في معاجلة مشكالت الغد تظهر احلكومة سلوكًا تفاعليًا في تناول القضايا الراهنة

تتسم احللول السياسية بتفكير من متوسط إلى طويل املدى تتسم احللول السياسية بتفكير قصير إلى متوسط املدى

يتم العمل على حتقيق وتنفيذ األداء والنتائج عادًة ما يتحول األداء والنتائج إلى مجرد أقاويل

 تتمحور طريقة تقدمي اخلدمة حول املواطن )كيف يرغب املواطنني فعليًا في
)احلصول عليها

)تتمحور طريقة تقدمي اخلدمة حول احلكومة )كيف ترغب احلكومة في تقدميها

يتناسب تقدمي برامج اخلدمات والتصميم التشغيلي مع احتياجات املواطنني يتناسب تقدمي برامج اخلدمات والتصميم التشغيلي مع االحتياجات احلكومية

يعتبر تصميم السياسات مرتبط بتنفيذ العمليات ينفصل تصميم السياسات عن تنفيذ العمليات

 يتم تقييم املقاييس االقتصادية )املالية( جنبًا إلى جنب مع مقاييس الكفاءة
والفاعلية

 ميكن للمقاييس االقتصادية )املالية( أن تهيمن على اعتبارات تتعلق مبقاييس
الكفاءة والفاعلية

 توجد برامج أساسية والتي تقوم عن عمد بإقناع و/أو تسهيل اعتماد املواطن
على نفسه

 وجود البرامج الرئيسية والتي تقوم بترسيخ االستحقاق و/أو التبعية بني األجيال
بدون قصد

 يتم تنفيذ اخلدمات احلكومية غالبًا من خالل »اختبار السوق« عن طريق أكبر
مقدمي اخلدمات ومن خالل التحالفات والشركاء

 يتم تنفيذ اخلدمات احلكومية غالبًا من خلل البيروقراطية

تتكيف احلكومة مع التكنولوجيا احلديثة وتتبناها بصورة متوسطة إلى سريعة تتكيف احلكومة مع التكنولوجيا احلديثة وتتبناها بصورة بطيئة إلى متوسطة

 مناذج تقدمي اخلدمات وقنواتها عادًة ما تكون سريعة في تنفيذ التغيير وتتبناه
دون عناء

 مناذج وقنوات تقدمي اخلدمة عادًة ما  تكون بطيئة في تبني التغيير وترى فيه عبئًا
يؤرقها

 عادة ما يتم تنفيذ املشروعات الضخمة في حدود امليزانية وفي الوقت احملدد،
ويلتزم باألهداف املرجوة منه واجلودة

 عادة ما يتجاوز تنفيذ املشروعات الضخمة امليزانية والوقت احملددين، بينما ينخفض
مستواه عندما يتعلق األمر باألهداف واجلودة

 تكون اللوائح قوية وضرورية وكافية، وقادرة على توقع االحتياجات
التنظيمية الناشئة عامليًا ومحليًا

 عادة ما تكون اللوائح مرهقة وغير محدثة أو تفشل في التكيف مع التغيرات السريعة
في حالة وجودها

 يتم التخطيط لرأس املال واألصول الكبيرة وإدارتها وتقدمي التقارير على
أساس احلكومة ككل

 ميدقتو اهترادإو ،ةريبكلا لوصألاو لاملا سأرل طيطختلا متي
)Silo( يسأرلا غالبإلا وأ تائيهلل ماظنل ًاقفو ىلع اهنع ريراقتلا

 يتم وضع احلوكمة لتتناسب مع أهداف الهيئة وتدعم إدارة املخاطر تبني
ومواجهة املخاطر بصورة مالئمة

 يتم تطويع احلوكمة للتوافق مع أهداف الهيئات، ويكون العزوف عن املخاطر هو
البديل إلدارة املخاطر

املصدر: كي بي إم جي انترناشونال، ٢0١3

 في النهاية، يتعني على احلكومات القيام بتطوير األساليب
 التي تنتهجها للقيام باألعمال، وفي بعض احلاالت يجب أن

 تقوم بذلك بحدة، اذا ما أرادت أن حتكم في عالم يتسم بسواد
 االجتاهات وارتباطها. فسوف حتتاج احلكومات إلى النظر

 في ما يجب تغييره، وكيف يتم ذلك أيضًا. ولكن األهم من
 ذلك، أن احلكومات سوف حتتاج إلى إدارة التغيير من خالل

 القيادة القوية وفرق العمل املتفوقة، ووجود رؤية واضحة
ومقنعة لعام 2030.
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نحن نرغب في توجية الشكر إلى األشخاص اآلتية أسماؤهم لتعاونهم املثمر في إعداد هذا التقرير: 

جميع من مت إجراء احلوارات معهم، مبا في ذلك: 

)IIPS( سوبراتا اهيري، أستاذ ورئيس قسم الصحة العامة ودراسات الوفيات، واملعهد الدولي للعلوم السكان  •       مومباي )متقاعد( 

•     بول توين، مفوض جلنة التنمية املستدامة، لندن

•      ماري آن أو’لووغلني، املستشار التنفيذي ورئيس األمانة العامة، مجلس احلكومة االسترالية، ومجلس اإلصلح

•      باري أندرسون، نائب مدير جمعية احلكام الوطنية في الواليات املتحدة؛ والنائب السابق للمدير، القائم بأعمال مدير مكتب امليزانية في الكوجنرس 
)CBO(

) PGI جيرهارد هاميرسشميد، كلية هيرتي لإلدارة )رئيس قسم األبحاث        •

•      طارق بنوري، أستاذ )محاضر(، تخطيط املدن والعاصمة، جامعة والية يوتا. املدير السابق لشعبة األمم املتحدة للتنمية املستدامة

•      آرت كراي، خبير اقتصادي، مجموعة بحوث التنمية، البنك الدولي

•      أليساندرو ريبوتشي، الباحث االقتصادي األساسي، بنك تنمية البلدان األمريكية

•      بيتر شيرجولد، مستشار، بجامعة غرب سيدني، وزير اخلارجية السابق إلدارة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، أستراليا

•      أبها جوشي جاني، مدير املعرفة والتعلم، مؤسسةالبنك الدولي

•      ساجناي خانا، املقيم املستقبلي، كلية ماسي في جامعة تورنتو

•      اليكس هيملفارب، مدير مدرسة جلوندون، للشؤون العامة والدولية، جامعة يورك؛ كاتب سابق في مجلس امللكة اخلاص، كندا

•      كارلوس كلينك، األمني الوطني لتغير املناخ، وزارة البيئة البرازيلية

•      جون هارهالت، الرئيس العاملي السابق، احلكومة والبنية التحتية، كي بي إم جي انترناشونال

•      ميك الورث، الرئيس العاملي، مركز املدن املتميزة، كي بي إم جي انترناشونال

•      نيك بيكر، الرئيس العاملي، ورئيس املالية واخلزينة، كي بي إم جي انترناشونال

•      جيفري ستينهوف، املدير التنفيذي ملعهد كيه بي إم جي احلكومي، كيه بي إم جي في الواليات املتحدة 

•      بيل فيليبس، مدير املسؤول، اخلدمات االستشارية االحتادية، كيه بي إم جي في الواليات املتحدة

•      ساتياتاريان رامامورثي، رئيس احلكومة والبنية التحتية آلسيا واحمليط الهادئ، كيه بي إم جي، سنغافورة

•      آالن داوني، رئيس قطاع العام ألوروبا والشرق األوسط وأفريقيا، كيه بي إم جي في اململكة املتحدة

•      بيتر فونغ، الرئيس العاملي، ممارسة الصني العاملية، كيه بي إم جي في الصني

 مركز موات في كلية السياسة العامة واإلدارة، جامعة تورونتو، وخاصة: متى مندلسون، سونيل جوهال، نيفينا دراجيسيفيك، نوح زون، جنيفر جولد،
اليس سويتزر

شركاء ومدراء شركات كيه بي إم جي، الذين قاموا بتقدمي رؤيتهم، ومنهم: جون هارهالت، روب ساذالند، مايك الورث، نيك بيكر، كريج روبنسون

فريق مشروع كيه بي إم جي الدولي بقيادة لوري بلهي.

 كما ذكر سابقًا، لم يقم مركز موات بتحديد األمن كواحد من التوجهات العاملية الكبرى  األكثر بروزاً في مستقبل احلكومات. ومع ذلك، فمن املتوقع أن
 يستمر األمن في التأثير على املشهد العاملي حتى ٢030. وبشكل خاص، نحن نعتقد أن التوجهات الكبرى  العاملية مثل بزوغ األفراد، ومتكني التكنولوجيا

 وتقليص املوارد إلى أقل حد، التوزيعات السكانية املتغيرة، سوف تؤثر على طبيعة التهديدات األمنية، وبالتالي يتطلب ذلك ردود أفعال بديلة من قبل
احلكومات. 

تدعم البيانات وجهة النظر هذه، فقد انخفض الصراع على مستوى العالم منذ منتصف التسعينيات، كما هو موضح في الشكل رقم  5 التالي.١5٢

 أن ما يقرب من 7٤0،000 شخص يلقون OECD ومع ذلك، فإن العنف املسلح في تصاعد مستمر. فقد قدرت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
 حتفهم سنويًا نتيجة للعنف املسلح )مبا في ذلك ارتكاب اجلرائم والعنف بني األشخاص( وأكثر من ٦٦% من الوفيات حتدث في املجتمعات التي لم تتأثر

باحلروب. ١53

 وستقوم اإلنترنت والتقنيات اجلديدة حتمًا بزيادة مخاطر التهديدات الرقمية. وبالفعل، متثل الهجمات االلكترونية من 300 مليار دوالر أمريكي إلى ١
 تريليون دوالر أمريكي من اخلسائر العاملية، حيث يقوم القراصنة بسرقة حوالي ١ تيرابايت من املعلومات يوميًا من احلكومات والشركات واجليوش واملرافق

 االكادميية.١5٤ وبجانب تزايد اهتمام احلكومات بالتهديدات االلكترونية، فقد أظهرت دراسة حديثة تشير إلى أن ٨0% من التنفيذين ومحترفي تكنولوجيا
 املعلومات حول العالم يشعرون أن خطر التعرض لهجمات القرصنة االلكترونية ميثل خطراً أكبر على الدول، من الهجمات العسكرية.١55

 وتلعب وسائل التواصل االجتماعي أيضًا دوراً هامًا، حيث يقوم االرهابيون باستخدام القنوات الشهيرة مثل الفيسبوك، وتويتر في جمع وتوظيف املعلومات
 االستخباراتية.١5٦ فاالضطرابات املدنية - مثل االنتفاضات األخيرة التي قامت بها الطبقة الوسطى الصاعدة في املجتمعات النامية - قد انتشرت بسرعة عما

 سبق، حيث ميكن لألفراد التواصل بسرعة وبشكل أكثر انفتاحًا مع األفراد املشابهني لهم في الفكر، وإجراء املناقشات حول القضايا املشتركة، وذلك باستخدام
شبكات التواصل االجتماعي لتبادل املظالم وتنظيم االحتجاجات ونشر املعلومات أمام املجتمع الدولي.

 وميثل الصراع حول املوارد الشحيحة - الذي تفاقم بسبب التزايد السكاني والتغيير املناخي - وأيضا تضخم عدد الشباب العاطل عن العمل، مخاطر متزايدة
للحكومات.

 وهذه املخاوف األمنية وغيرها من التغييرات في العالم تتطلب من احلكومات األخذ في اعتبارها العديد من اخليارات للتعامل مع الطبيعة املتطورة لهذه
 القضية. وقد تتراوح ردود األفعال هذه ما بني إجراء التغييرات على السياسات احلكومية اخلاصة بالقوات املسلحة، إلى االستخدام األكبر للوسائل التواصل

االجتماعي وحتليل البيانات.

امللحق:
نظرة على األمن

شكر وتقدير

شكل ٥: الصراعات حول العالم في الفترة ١9٤٦-٢0١0
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ملحظات



 املعلومات املتضمنة في هذا التقرير هي ذات طبيعة عامة وال تهدف لتناول الظروف اخلاصة بأي شخص أو كيان معني. على الرغم من أننا نسعى لتقدمي معلومات دقيقة ووقتية إال أنه ال يوجد ضمان على دقة هذه املعلومات
في تاريخ استلمها أو أنها ستظل دقيقة في املستقبل. ال ينبغي ألحد أن يتصرف بناء على هذه املعلومات بدون استشارة مهنية مناسبة بعد الدراسة الوافية للوضع املعني.

 حقوق الطبع والنشر ٢0١٦ لشركة كي بي إم جي انترناشونال التعاونية )كي بي إم جي انترناشونال( وهي شركة سويسرية . الشركات أعضاء شبكة شركات كيه بي إم جي من الشركات املستقلة ترتبط بكي بي إم جي
 انترناشونال. ال تقدم كي بي إم جي انترناشونال خدمات للعملء. ال متلك أي شركة عضو بالشبكة السلطة أللزام كي بي إم جي انترناشونال أو أية شركة أخرى من األعضاء باملسئولية جتاه أي طرف ثالث كما ال متلك كي

بي إم جي انترناشونال السلطة إللزام أي من الشركات األعضاء. جميع احلقوق محفوظة.

اسم كيه بي إم جي هي علمات جتارية مسجلة أو علمات جتارية خاصة بكي بي إم جي انترناشونال.
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