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يأيت هذا اإلصدار من تقارير استرشاف مستقبل املعرفة يف وقٍت يعيش فيه العامل مرحلة من عدم اليقني، وتكرث فيه النقاشات والتداوالت 

عن كيفية تعزيز منعة البلدان وقدرتها عىل التعايف، وتطوير خطط واسرتاتيجيات لتدارك مسارات التنمية الشاملة واملستدامة.

لقد ساهمت ديناميات العوملة يف جعل عاملنا أكرث ترابطًا وازدهاًرا، لكّنها خلقت أيًضا العديد من التحديات واملخاطر، التي تتطلّب 

نهًجا أكرث شمولية وحيوية يف االستجابة لها. وهنا يربز دور القدرات التحولية، موضوع هذا التقرير، وهي اآللياِت التي متكِّن البلدان 

من العمل بفعالية يف مواجهة الصدمات واالحتفاظ مبنجزاتها من مكتسبات الرفاه ونتائج التنمية. بالتايل، يعترب فهم القدرات التحولية 

للبلدان مدخًل إىل تحقيق قدرتها عىل التكيُّف مع االضطرابات والتحوالت الكربى.

ويهدف هذا التقرير إىل دعم القيادات الوطنية يف ضامن الجاهزية ملواجهة املخاطر العاملية يف املستقبل؛ وهو يبني عىل اإلصدارات 

السابقة بهدف استكشاف املنهجيات واملامرسات األفضل للبلدان لتعزيز قدراتها التحولية )القامئة عىل التعاون واالبتكار( يف سياق عاملي 

ميلء باملخاطر واالضطرابات والتحديات، ال سيام املخاطر الصحية والبيئية والتكنولوجية.
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تقديم

يف عــٍر يتســارع فيــه التغــّرُ التكنولوجــي، يجــب أن تكــون البلــداُن قــادرًة عــى تحديــد أوُجــه القصــور فيهــا ومتييــِز الفــرص الكثــرة املرتبطــة بالثــورة الصناعيــة 

ــا  ــُر التكنولوجي ــُث توفُّ ــة” لالقتصــادات للتحــّول، مــن حي ــة التكنولوجي ــاس “الجاهزي ــك بقي ــدان عــى فعــل ذل ــر إىل مســاعدة البل الرابعــة. ويهــدف هــذا التقري

واملهــارات؛ مــع الرتكيــز تحديــًدا عــى قــدرة البلــدان عــى توظيــف إمكانــات التكنولوجيــا واملعرفــة لبنــاء املنعــة يف مواجهــة املخاطــر املســتقبلية، وتعزيــِز النمــو 

االقتصــادي، وترسيــعِ التقــدم نحــو تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة.

يتنــاول هــذا التقريــُر بالتحليــل أربعــن بلــًدا، باالعتــاد عــى 150 مليــوَن مصــدر مــن خــالل الــذكاء االصطناعــي والبيانــات الضخمــة والتعلــم اآليل، وتُبــّن نتائُجــه 

أّن بلدانًــا مثــل ســنغافورة واململكــة املتحــدة وماليزيــا ولكســمربغ تتميــز مبســتوياٍت عاليــة مــن الجاهزيــة والوعــي باإلمكانــات الجديــدة، والقــدرة عــى فهِمهــا، 

وتبّنيهــا. ويف هــذه البلــدان، تُوظَّــف التكنولوجيــا كمحــرٍّك رئيــي للتنميــة املســتدامة، وكوســيلٍة لتعزيــز قــدرة االقتصــاد عــى الصمــود يف وجــه الصدمــات. عــى 

ســبيل املثــال، أنشــأت هــذه البلــداُن مؤسســاٍت حكوميــًة للبحــث والتطويــر واالبتــكار، وعــّززت القــدراِت الرقميــَة لقطاعــاٍت حيويــة مثــِل التعليــم والخدمــات 

ــق أيٌّ منهــا كامــَل إمكاناتــه مــن حيــُث تبّنــي التكنولوجيــا وتنميــُة املهــارات. ونحــن يف الواقــع مــا  املاليــة والطاقــة واالتصــاالت. ومــع أّن أداَءهــا جيّــٌد نســبيًا، مل يحقِّ

زلنــا نخطــو الخطــواِت األوىل نحــو توظيــف قــوة التكنولوجيــا لحايــة عاملنــا الطبيعــي، واتخــاِذ إجــراءاٍت ملعالجــة تغــر املنــاخ. مثــاًل، تشــر التقديــراُت إىل أّن الــذكاَء 

االصطناعــي والتكنولوجيــا الرقميــَة ميكــن أن يُســاعدا يف خفــض انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون يف العــامل بنســبٍة تــرتاوح مــا بــن 10 % و 20 % بحلــول عــام 2030.

ــات املســتقبل  ــة والوعــي بتكنولوجي ــا ومــر وكازاخســتان تتّســم مبســتوًى محــدوٍد مــن الجاهزي ــَل طاجيكســتان وإثيوبي ــا مث ــُر أّن بلدانً ــّن التقري ــل، يُب يف املقاب

ــا  والقــدرة عــى اســتخداِمها. وهــذه املســتوياُت املنخفضــة مــن الوعــي، إىل جانــب محدوديــِة املعرفــة واملهــاراِت املتعلقــة بالتكنولوجيــا الجديــدة، ترتبــط ارتباطً

ــران لهــذه  مبــارًشا بضعــف املنعــة والجاهزيــة ملواجهــة املخاطــر يف املســتقبل. مــع ذلــك، فــإن هــذا املســتوى املحــدوَد وارتفــاَع نســبة الشــباب بــن الســكان يوفِّ

البلــدان القــدرَة عــى تحفيــز النمــّو التكنولوجــيِّ الرسيــع. وســيكون تيســُر الوصــول إىل خدمــات اإلنرتنــت ذاِت النطــاق العريــض بتكلفــٍة معقولــة أمــرًا محوريًــا 

لهــذه الجهــود يف عــامٍل يــرتاوح فيــه اســتخداُم اإلنرتنــت مــن حــوايل 87 % مــن الســكان وســطيًا يف البلــدان املتقدمــة إىل أقــّل مــن 20 % يف البلــدان الناميــة.

ــد هــذا التقريــُر  يف الوقــت الــذي تســعى فيــه البلــداُن إىل تجــاوز اآلثــار االجتاعيــة واالقتصاديــة املدّمــرة لجائحــة كوفيــد19- وبنــاِء قدراتهــا بشــكٍل أفضــل، يؤكّ

ــة اليــوم. عــى ســبيل  ــة وتزويدهــا باملهــارات التــي تحتاجهــا لتُســهم يف االقتصــادات الرقمي ــز الحكومــات عــى تحســن مهــارات القــوى العامل عــى رضورة تركي

املثــال، يُســلِّط التقريــُر الضــوَء عــى املرصــد اإلقليمــي للتوظيــف والتدريــب يف فرنســا الــذي يوظِّــف الــذكاَء االصطناعــي لتحديــد فجــوة املهــارات بــن مــا تحتــاج 

إليــه الــركاُت مــن املهــارات املســتقبلية واملهــارات الحاليــة لــدى األفــراد، ومــن ثَــمَّ إىل اقــرتاح التدريــب الــالزم لســّد هــذه الفجــوة. ومــن خــالل ذلــك، يهــدف 

املرصــُد إىل التوفيــق بــن العــرض والطلــب عــى العالــة، وبذلــك يرتقــي مبهــارات املواطنــن عــى املديَــن القصــر والطويــل. ويف الواقــع، ســيكون التعــاوُن يف مــا 

شــن؛ مبــن يف ذلــك،  بــن بلــدان الجنــوب والتعــاوِن الثــاليث أمــرًا حاســًا لتبــادل أفضــل املارســات والطــرق املبتكــرة لتعزيــز املهــارات الرقميــة لــدى الســكان املهمَّ

مثــاًل، النســاُء واألشــخاُص َذوو اإلعاقــة. 

ختاًمــا، أوّد أن أُعــرب عــن خالــص امتنــاين ملؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة عــى رشاكتهــا مــع برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ. فمــن خــالل تقريــر 

ِ املعرفــة العاملــي، نُســهم مًعــا يف ســّد فجــوٍة معرفيــة حــول الســبل واملجــاالت التــي يجــب أن تســتثمر فيهــا البلــداُن لبنــاء  اســتراف مســتقبل املعرفــة ومــؤرشِّ

مجتمعــاٍت متطــورة قامئــٍة عــى املعرفــة. وهــذا أمــٌر أســايس لتوفــر فــرٍص جديــدة مــن حيــُث الوظائــُف وســبُُل العيــش، ولتعزيــز التنميــة البريــة واملســاعدِة يف 

القضــاء عــى الفقــر وحــاالِت عــدم املســاواة. ومــن خــالل العمــل مــع رشكائنــا، نقــّدم صــورًة أوضــح ملســتقبٍل أكــرَ اخــراًرا وشــمواًل واســتدامة.
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متهيد

منذ ستينيات القرن العرشين، زاد عدد الكوارث الطبيعية حول العامل مبقدار عرشة أضعاف1، وارتفع متوسط التكاليف االقتصادية املرتبطة بها من 50 مليار دوالر 

أمرييك سنويًّا يف الثامنينيات إىل 300 مليار دوالر أمرييك يف العقد املايض2. وعىل الرغم من أن هذه التبعات نجمت عن أخطار طبيعية من ضمنها الكوارث، تواجه 

البلدان صعوباٍت مستمرة يف اتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة، وعىل نحٍو أعّم، يف التعلّم من األزمات السابقة بالرغم من آثارها 

املجتمعية الواسعة والعميقة. بيَد أن الكوارث، سواء كانت طبيعية أو من صنع اإلنسان أو مزيًجا من االثنني، تُوفِّر فرًصا للبلدان للتعلم والتغيي، والدخول يف تحوُّالت 

هيكلية ومؤسسية، والحد من عدم املساواة، وتعزيز فرص التنمية بعيدة املدى3. لكن من الواضح أنه عىل الرغم من األخطاء املتتالية، مل تتعلم الحكومات واملنظامت 

بالشكل الكايف من هذه األزمات.

يف هذا السياق، شّكلت جائحة كوفيد-19، بآثارها االقتصادية واالجتامعية والسياسية والصحية واألمنية العاملية غي املسبوقة، تذكِرًة قوية برضورة التعلم من األزمات 

السابقة وزيادة الجاهزية. يجب عىل بلدان العامل السعي للتأكد من أن الثغرات والتحديات والقضايا التي واجهتها خالل هذه األزمة ستدفعها نحو تبني سياساٍت 

ومامرساٍت أكرثَ استدامة وشمولية. فهذا التعلم الحيوي واملستمر ميّكن املنظامت حول العامل من )1( ضامن جاهزيتها للتعامل مع االضطرابات والصدمات يف بيئة 

مخاطَر تزداد تعقيًدا وتشابكاً وتتغي باستمرار؛ و )2( اغتناِم الفرص الجديدة للتنمية. 

ات الظاهرة  منذ عام 2018، تركّز تقاريُر استرشاف مستقبل املعرفة عىل معاينة جاهزية اقتصادات البلدان لالنخراط بنجاح يف مستقبل املعرفة من خالل تحليل املؤرشِّ

ملكامن القوة والضعف4. تركّز التقارير عىل عاملني أساسيني يف تعزيز قدرة البلدان عىل تحقيق املنعة والنمو املستدام واملنافسة يف عامل تشتد فيه املنافسة، وهام: تبّنَي 

التقدم التكنولوجي ودعَم تطوير املهارات الحديثة القامئة عىل املعرفة. ويدرك قادة البلدان، مّمن توقعوا املهاراِت الالزمَة للمستقبل ونفذوا مبادراٍت وطنيًة لصقل 

هذه املهارات وتطويرها، أن هذه العوامل لعبت دوراً أساسياً يف تحقيق النمو املستدام والشامل الذي يساهم يف نهاية املطاف يف رفاه املواطنني واملواطنات5. وتختلف 

مستويات الجاهزية لتبّني التكنولوجيا بشكل كبي بني البلدان، عىل مستوى كّل من التكنولوجيا واملهارات. لذلك تَُعدُّ القيادُة املسؤولة واالستثامرات امللموسة يف األبعاد 

املعرفية للمجتمع أمرًا أساسيًا يف مواجهة التحديات واملخاطر املستقبلية وتعزيز التنمية الشاملة واملستدامة. 

من ناحية، كان أداء بلدان مثل سنغافورة واململكة املتحدة وماليزيا ولكسمربغ جيًدا بشكل خاص، إذ نفذت عدة مبادرات تجمع قطاعات التنظيم والترشيع )الخدمات 

البلدان ذات األداء  املالية والطاقة واالتصاالت(، والبحث والتطوير واالبتكار، والتعليم، واالقتصاد، من خالل عدة مؤمترات رفيعة املستوى ومشاريع مبتكرة. فهذه 

املتقدم، تظهر مستويات مرتفعة من الوعي بأهمية التكنولوجيا الجديدة وتدرك دور األخية وتتبّناها، بل تعتربها محفزاً رئيسيًا للتنمية املستدامة. وهذا يدعم قدرتها 

كبلدان عىل التعامل مع تبعات التحوالت التكنولوجية الكربى يف املستقبل6. ومع أن أداء هذه البلدان كان جيًدا نسبياً، مل يصل أيٌّ منها إىل االستفادة الكاملة من 

إمكاناتها عىل مستوى تبّني التكنولوجيا وتنمية املهارات.

يف املقابل، هناك بلدان ال تزال تعاين من محدودية الوعي بأهمية التكنولوجيا املستقبلية وضعف أو غياب القدرة عىل االندماج يف تحوالتها واالستفادة منها. وترتبط 

التبعات  مواجهة  عىل  القدرة  وضعف  الجاهزية  بغياب  الجديدة،  بالتكنولوجيا  املتعلقة  واملهارات  املعارف  محدودية  جانب  إىل  هذه  الضعيفة  الوعي  مستويات 

املستقبلية للتحوالت التكنولوجية الكربى. لذلك فإن البلدان املتأخرة عىل هذا الصعيد تغفل الفرص والتأثيات اإليجابية املحتملة للتكنولوجيا املستقبلية عىل سي 

الحياة اليومية واملجتمع بشكل عام. ونجد أن العديد من البلدان العربية واألفريقية عىل هذا الحّد األدىن من تبّني التكنولوجيا باملقارنة مع البلدان املتقدمة يف مناطق 

أخرى. 

املشهد املعريف املستقبيل
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بعدد الكوارث الطبيعية حول العامل

444



الشكل 1-1: تصنيف البلدان بناء عىل مؤرشِّ املعرفة العاملي 2019 ومؤرشِّ الوعي التكنولوجي العاملي 2019

أن  كام  التكنولوجية،  بالتحوالت  املرتبطة  املستقبلية  للتغيات  مستعدة  ليست  االقتصادات  فإن  و2019،   2018 لعامي  املعرفة  مستقبل  استرشاف  لتقريَري  وفًقا 

منظوماتها املعرفية ليست راسخة مبا يكفي المتصاص املخاطر املستقبلية املحتملة. وهذا الفشل أو التأّخر يف تحقيق القدرة عىل االستفادة املطلقة هو فرص ضائعة عىل 

هذه البلدان، ملا تكتسبه التكنولوجيا الجديدة من أدوار متزايدة األهمية يف حياتنا تتجاوز التنمية االقتصادية. وقد كشفت جائحة كوفيد-19 عن هشاشة االقتصادات 

وعدم قدرتها عىل االستجابة املناسبة لالضطرابات أو التحوالت غي املتوقعة. تركت الجائحة تأثياتها عىل جميع البلدان، عىل اختالف أدائها يف األبعاد املعرفية، لكن 

بدرجات متفاوتة تعتمد عىل مدى جاهزية البلدان وقدراتها. فقد شّكلت هذه األزمة الصحية العاملية تحدياً كبياً لجميع الشعوب وكانت لها آثار عميقة عىل مختلف 

املستويات االجتامعية، بدًءا من االقتصاد والبيئة، وليس انتهاًء بجوانب الرفاه والفجوة الرقمية بني األفراد. كام كشفت الجائحة عن الحاجة امللحة للتعاون بني البلدان، 

د بدرجة كبية مدى منعة البلدان  وعن العالقة املتجذرة بني األنظمة الطبيعية واملجتمعية؛ ألن األنظمة - سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتامعية أو بيئية - تحدِّ

واملجتمعات7. واألهم من ذلك، يف سياق هذا التقرير، أّن أزمة كوفيد-19 سلطت الضوء عىل الحاجة إىل نهج تعاونية ومبتكرة يف مواجهة مثل هذه التحوالت والسعي 

لبناء أمم أكرث شمولية ومنعة.

املصدر: برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، 2019.

اللون األخرض: أداء ضعيف يف مؤرش املعرفة العاملي ويف مؤرش الوعي التكنولوجي العاملي

اللون األسود: أداء متوسط يف مؤرش املعرفة العاملي ويف مؤرش الوعي التكنولوجي العاملي

اللون األحمر: أداء قوي ومتني يف مؤرش املعرفة العاملي ويف مؤرش الوعي التكنولوجي العاملي

اللون األزرق: أداء متميز )األداء االفضل( يف مؤرش املعرفة العاملي ويف مؤرش الوعي التكنولوجي العاملي
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الهوامش:  WHO, n.d.-a .1؛ Deloitte, 2020 .2؛ Forman and others, 2021  .3؛ 4. صندوق النقد الدويل، 2021أ؛ 5. صندوق النقد الدويل، 2020؛ 6. صندوق النقد الدويل، 2021ت؛ 7. 
صندوق النقد الدويل، 2021ب؛ 8. البنك الدويل، 2020؛ ESCWA, 2020 .9؛ 10. انظر McKinsey & Company, 2021؛ International Energy Agency, 2021 .11؛ 12. وفًقا ملنظمة التعاون 
والتنمية يف املَيدان االقتصادي، فإن الجسيامِت الدقيقَة العالقة هي مواد صلبة أو سائلة مقسمة بدقة ميكن أن تنترش يف الهواء من عمليات االحرتاق أو النشاطات الصناعية أو املصادر الطبيعية؛      

.Accenture, 2020 .14 ؛Aman, 2020 .13

اآلثار االقتصادية

بحسب تقديرات صندوق النقد الدويل4، فإن نصيب الفرد من خسائر الدخل الرتاكمية خالل الفرتة من 2020 إىل 2022، 

باملقارنة مع توقعات ما قبل الجائحة، يقارب 20 % من نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل يف عام 2019 يف األسواق 

الناشئة واالقتصادات النامية )باستثناء الصني(، بينام يُتوقّع أن تكون الخسائر أقل نسبياً يف االقتصادات املتقدمة بحيث تقارب 

11%. لذلك، مُيثِّل هذا ‘اإلغالق الكبي’ أكرب ركود اقتصادي عاملي منذ الكساد الكبي5، حيث تقلص منو الناتج املحيل اإلجاميل 
الحقيقي بنسبة 3.3% يف عام 2020 6. ويف املنطقة العربية، كان التأثي االقتصادي لجائحة كوفيد-19 حاًدا يف عام 2020، إذ 

انكمش الناتج املحيل اإلجاميل بنسبة  4.2%7. كام تعطّل تدفّق املواد الخام والسلع املُصنعة بسبب إجراءات اإلغالق الصارمة 

التي اعتمدتها الحكومات حول العامل يف محاولة للحد من انتشار كوفيد-19، ما تسبّب بتعطيل سالسل التوريد العاملية. أدت 

جائحة كوفيد-19 إىل تقويض الجهود املبذولة للحّد من الفقر بحلول عام 2030، حيث يتوقع البنك الدويل زيادة مبقدار 150 

مليون شخص يف عدد من يعانون الفقر املدقع بحلول نهاية عام 2021 8. ويف املنطقة العربية، سيزداد عدد الفقراء بواقع 9.1 

مليون شخص بسبب كوفيد-19، ليصبح إجاميل عدد الفقراء يف املنطقة حوايل 116 مليون شخص يف عام 2021 9. أما عىل 

مستوى األفراد، من املتوقع أن يكون تأثي جائحة كوفيد-19 أشد عىل الفئات األكرث ضعفاً مثل القوى العاملة الشابة )خاصة 

النساء( واألقّل مهارة؛ وهذا سيفاقم من التفاوتات القامئة10.

اآلثار البيئية

السفر،  وحظر  االقتصادي،  النشاط  تباطؤ  أّدى  الطبيعية.  البيئة  عىل  إيجابية  آثاراً  عاملياً  الصارمة  اإلغالق  إجراءات  تركت 

باإلضافة إىل محدودية حركة النقل الربي، إىل تراجع انبعاثات غازات الدفيئة والتلوُّث الضوضايئ، وتحّسن جودة املياه والهواء، 

فضاًل عن انتعاش األحياء الربية. عىل سبيل املثال، سجلت الوكالة الدولية للطاقة انخفاًضا إجامليًا يف انبعاثات ثاين أكسيد 

الكربون حول العامل بنسبة 5.8% يف عام 2020، وهو أكرب انخفاض سنوي منذ الحرب العاملية الثانية. لكن من املهم االنتباه 

إىل أن تركيزات ثاين أكسيد الكربون يف الغالف الجوي لألرض واصلت االرتفاع، ومن املتوقع أن تعود انبعاثات ثاين أكسيد 

الكربون حول العامل إىل االرتفاع يف عام 2021 مع ارتفاع الطلب عىل الطاقة11. عىل جانب آخر، فإن انخفاض كمية الجسيامت 

الدقيقة العالقة12 يف املياه، ترافق مع تحّسٍن ملحوٍظ يف نوعية املياه13. أيضاً، كانت هذه الجائحة فرصة لألرَس واألفراد إلعادة 

التفكي يف أمناط التسّوق، إذ عرّب الكثيون عن رغبتهم املتزايدة يف اتخاذ خيارات ‘صديقة للبيئة’ ومستدامة يف مشرتياتهم. 

وبرزت معايي االستدامة ضمن املعايي الثالثة األكرث أهمية عند الرشاء لدى واحد من كل ثالثة مستهلكني14. لكن عىل الرغم 

التأثي  أرقام وإحصائيات واضحة حول  من تعبي املستهلكني عن رغبة أكرب يف اتخاذ خيارات أكرث استدامة، ال توجد حالياً 

الحقيقي لهذه التفضيالت املعلنة عىل مستوى التغييات السلوكية يف أمناط اختيار املنتجات والخدمات املختلفة. وهذه فرصة 

ذهبية للقطاعات العامة والخاصة إلعادة تقييم أمناط اإلنتاج واالستهالك واعتامد حلول مستدامة ومبتكرة تساهم يف تحقيق 

مستقبل أكرث استدامة.

اآلثار الصحية

خلفت جائحة كوفيد-19 آثاًرا صحية هائلة، إذ بلغ عدد اإلصابات املؤكدة حول العامل 217,037,300 حالة، منها 4,510,304 

الصحية يف  األنظمة  12021. عجزت  31 آب/أغسطس  العاملية حتى  الصحة  بالوفاة، وفًقا إلحصاءات منظمة  انتهت  حالة 

نقاط  من  للجائحة. وهذا يعكس عدداً  املناسب  بالشكل  االستجابة  والنامية، وإن بدرجات متفاوتة، عن  املتقدمة  البلدان 

الضعف والثغرات املتعلقة بالقدرات والبنية التحتية واالستثامر يف قطاع الرعاية الصحية. انعكست هذه الجوانب سلباً عىل 

القوى العاملة يف الرعاية الصحية مّمن وجدوا أنفسهم عىل الخطوط األمامية وتحملوا عبئاً رئيسياً يف مواجهة الجائحة مبوارد 

محدودة، ما أثّر عىل صحتهم الجسدية والنفسية وعرّضهم ملخاطر كبية. أيًضا، دفعت الجائحة بعض من يعانون من األمراض 

املزمنة وضعف املناعة إىل االمتناع عن زيارة املستشفيات والعيادات وتأجيل الفحوصات الدورية واإلجراءات الطبية2، ما 

قّوض املكاسب التي تحققت سابقاً يف عدد من البلدان عىل مستوى تحسني الرعاية والنتائج الصحية. بالتزامن مع ذلك كانت 

البحث والتطوير، والتجارب الرسيرية،  اللقاح، استجابًة للجائحة، وما رافقها من تحديات تتعلق مبحفزات  مساعي تطوير 

التوزيع،  وعدالة  العاملي،  والتزويد  وإمدادها،  اللقاحات  وتصنيع  استخدامه،  بدء  بعد  اللقاح  فعالية  ومتابعة  والرتاخيص، 

وكيفية التعامل مع اللقاحات واستخدامها، وتكييف النظام الرسيري3.

اإلطار 1-1: اآلثار العاملية لجائحة  كوفيد-19   

األمثلة أدناه توضيحيٌة وال متثل سوى مجموعة مختارة من التأثيات الحادة لجائحة كوفيد-19.

ساهمت ديناميّات العوملة يف تضخيم تداعيات جائحة كوفيد-19، ومضاعفة احتامالت املخاطر العاملية. عىل سبيل املثال، يرى خرباء اقتصاديون مثل ستيغليتز  وبيكتي  أن هناك 

ارتباط وثيق بني العَوملة وبني زيادة التفاوت يف الرثوة والدخل. وإىل جانب اآلثار االقتصادية للعوملة، تشهد األدبيات البحثية اهتاممًا متزايدًا بآثار العوملة عىل التنمية خاصة ما 

يتعلق باالضطرابات واملخاطر عىل البيئة  والصحة البرشية . يشمل هذا التأثيات غي املسبوقة للتحوالت التكنولوجية الكربى عىل حياتنا. وتشي الدراسات إىل أن الرتابط العاملي 

ّ الحاجة إىل تحوّل جذري باالستناد إىل مناهج ومامرسات  عىل مستوى األنظمة االقتصادية واالجتامعية والبيئية يزيد من تعقيدات التعامل مع التحديات املحلية والعاملية، كام تبني

تعزّز االبتكار والتعاون.
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تسببت جائحة كوفيد-19 باضطراب عاملي، وأثرت بشكل كبي عىل تقدم البلدان يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 2030 8. وتظهر الدراسات الحديثة أن املكاسب 

التي تحققت يف مسية أهداف التنمية املستدامة باتت مهددة، وهذه املكاسب تشمل مثالً االنخفاض البارز يف معدالت وفيات الرّضع واألمهات9، والوفيات املرتبطة 

بفيوس نقص املناعة البرشية/اإليدز واملالريا10، ومساعي ردم الفجوة الرقمية11. كام كشفت جائحة كوفيد-19 عن منط فريد وجديد من الرتابط بني أهداف التنمية 

املستدامة12، حيث أن تأثي الجائحة الكبي عىل أهداف التنمية املستدامة املتعلقة بالصحة، أثّر بدوره عىل التعليم وتغي املناخ والنمو االقتصادي واالستهالك واإلنتاج. 

وأىت التأثي سلبيا بشكل خاص يف ما يتعلق بأهداف املساواة واالبتكار والبنية التحتية واملدن واملجتمعات والرشاكات13. ويشي ‘تقييم تأثي جائحة كوفيد-19 عىل 

أهداف التنمية املستدامة’ الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومركز فرديريك باردي للمستقبل الدويل يف جامعة دنفر إىل إمكانية التخفيف من اآلثار الحادة 

للجائحة عىل املدى الطويل من خالل استثامرات متكاملة عرب محاور أهداف التنمية املستدامة، ملساعدة الحكومات يف تعزيز فعاليتها وكفاءتها، ودعم املواطنني يف 

مراجعتهم ألمناط استهالكهم14.

تأثّرت جميع البلدان بجائحة كوفيد-19، لكن اآلثار تفاوتت بني بلد وآخر تبًعا لقدرة كل بلد عىل )أو جاهزيته لـ( االستجابة لهذه األزمة الصحية. بهدف الوصول 

ات يف لوحة معلومات تفاعلية تعكس مستوى جاهزية البلدان وجوانب ضعفها  إىل فْهم أفضل لهذه االختالفات، جمع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ عدداً من املؤرشِّ

باإلنرتنت16.  واالتصال  الصحي،  النظام  التنمية، وقدرة  رئيسية: مستوى  ثالثة محاور  الجاهزيَة عرب  البياناُت  وتقيّم  تداعياتها15.  والتعامل مع  للجائحة  االستجابة  يف 

التنمية البرشية  البلدان ذات  التنمية البرشية املنخفضة. فبينام تتوفر  التنمية البرشية املرتفعة جًدا والبلدان ذات  البلدان ذات  البيانات تفاوتاً واضحاً بني  وتظهر 

املرتفعة جًدا عىل ما معدله 30.4 من األطباء و81 من كوادر التمريض والقبالة و55 رسيرًا يف املستشفيات لكل 10 آالف شخص، تقترص هذه املعدالت يف البلدان 

ذات التنمية البرشية املنخفضة عىل 2.1 من األطباء و8 من كوادر التمريض والقبالة و6 أرسّة يف املستشفيات لكل 10 آالف شخص. وتفاقمت آثار الجائحة عىل 

املستويات االجتامعية واالقتصادية يف البلدان ذات التنمية البرشية املنخفضة بسبب محدودية قدرات الرعاية الصحية، إىل جانب محدودية مستوى االتصال باإلنرتنت 

وارتفاع مستويات عدم املساواة17. باملقابل تظهر سنغافورة، إحدى البلدان التي تتمتع بتنمية برشية مرتفعة جداً، كنموذج رائد عاملياً يف االحتواء الناجح لألزمة ومنع 

انتشار الفيوس، والحّد من عدد الوفيات املرتبطة بالجائحة إىل حد كبي. حتى شهر أيار/مايو 2021، بلغت نسبة الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 إىل حاالت اإلصابة 

بكوفيد-19 يف سنغافورة 0.05%، مقارنًة مبتوسط عاملي قدره 2.13%18. هذه القدرة والفعالية العالية يف استجابة سنغافورة لألزمة تعود بشكل كبي لعوامل مثل 

الوعي مبخاطر الجائحة، وقدرات البنية التحتية، واالبتكار، والتعاون، باإلضافة إىل عوامل أخرى )اإلطار2-1(.

ساهمت ديناميّات العوملة يف تضخيم تداعيات جائحة كوفيد-19، ومضاعفة احتامالت املخاطر العاملية. عىل سبيل املثال، يرى خرباء اقتصاديون مثل ستيغليتز  وبيكتي  أن هناك 

ارتباط وثيق بني العَوملة وبني زيادة التفاوت يف الرثوة والدخل. وإىل جانب اآلثار االقتصادية للعوملة، تشهد األدبيات البحثية اهتاممًا متزايدًا بآثار العوملة عىل التنمية خاصة ما 

يتعلق باالضطرابات واملخاطر عىل البيئة  والصحة البرشية . يشمل هذا التأثيات غي املسبوقة للتحوالت التكنولوجية الكربى عىل حياتنا. وتشي الدراسات إىل أن الرتابط العاملي 

ّ الحاجة إىل تحوّل جذري باالستناد إىل مناهج ومامرسات  عىل مستوى األنظمة االقتصادية واالجتامعية والبيئية يزيد من تعقيدات التعامل مع التحديات املحلية والعاملية، كام تبني

تعزّز االبتكار والتعاون.

الحادة  التنفسية  املتالزمة  املُْعِدية، مبا يف ذلك  العديد من األمراض  الجائحة: شهدت سنغافورة تفيش  التوعية مبخاطر   

الوخيمة )السارس( يف عام 2002، وإنفلونزا الخنازير )H1N1( يف عام 2009، وفيوس زيكا يف عام 2016. كانت الحكومة 

واملواطنون عىل دراية باملخاطر الصحية املتعلقة باألمراض املُْعِدية، مام ساعدهم عىل رسعة فهم الحاجة إىل اتخاذ تدابي 

رسيعة وشاملة الحتواء جائحة كوفيد-19. وهذا يساعد يف تفسي سبب تطبيق سنغافورة تدابي السالمة خالل مدة قصية 

بعد إعالن منظمة الصحة العاملية تفيش الفيوس يف ووهان يف 31 كانون األول/ديسمرب 12019.

يتميز نظام  لذلك،  نتيجة  املجاورة.  البلدان  للعديد من  الطبية  للسياحة  التحتية: كانت سنغافورة وجهة  البنية  قدرات 

الرعاية الصحية يف البالد بكرثة املستشفيات ومرافق الرعاية الصحية العامة عالية الجودة. لعبت هذه القدرات دوراً مهام 

خالل جائحة كوفيد-19، كام استثمرت السلطات الصحية لزيادة عدد األرسّة للمرىض للحد من انتشار الفيوس2.

االبتكار: بينت دراسة حديثة نرشها برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ أن قدرة سنغافورة عىل تصميم وتنفيذ االبتكار )الرقمي( 

شكلت عامالً أساسياً يف االستجابة لجائحة كوفيد-19. عىل سبيل املثال، ساعد موقع إلكرتوين تم إنشاؤه بالتعاون بني الوزارات 

الحكومة. ومن  لهم  التي خصصتها  الكاممات  فيه  الذي سيستلمون  واليوم والوقت  املوقع  السكان عىل معرفة  الحكومية 

األمثلة األخرى استخدام تطبيق واتساب كإحدى قنوات االتصال إلعالم املواطنني بأحدث املعلومات حول جائحة كوفيد-19 3. 

التعاون: شكلت الحكومة فريق عمل من عدة وزارات لتنسيق االستجابة لجائحة كوفيد-19. ضّم هذا الفريق أعضاء من 

وزارات الصحة والتنمية الوطنية والتعليم، ما يؤكد عىل رضورة بناء رشاكة بني املؤسسات الحكومية. كام أُنِشئت رشاكات 

مع القطاع الخاص، حيث نرشت العيادات الخاصة األطباء واملمرضات وغيهم من الطاقم الطبي لدعم املبادرات العامة 

ملكافحة جائحة كوفيد-19 4.

.Rees, 2020 .4 ؛Reuters, 2020 .3 ؛UNDP, n.d.-c .2 ؛Tan and others, 2021 .1 :الهوامش

اإلطار 1-2: منوذج سنغافورة وقدراتها يف االستجابة لجائحة كوفيد-19  
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ساهمت ديناميّات العوملة يف تضخيم تداعيات جائحة كوفيد-19، ومضاعفة احتامالت املخاطر العاملية. عىل سبيل املثال، يرى خرباء اقتصاديون مثل ستيغليتز19 

وبيكتي20 أن هناك ارتباط وثيق بني الَعوملة وبني زيادة التفاوت يف الرثوة والدخل. وإىل جانب اآلثار االقتصادية للعوملة، تشهد األدبيات البحثية اهتامماً متزايداً بآثار 

العوملة عىل التنمية خاصة ما يتعلق باالضطرابات واملخاطر عىل البيئة21 والصحة البرشية22. يشمل هذا التأثيات غي املسبوقة للتحوالت التكنولوجية الكربى عىل 

حياتنا. وتشي الدراسات إىل أن الرتابط العاملي عىل مستوى األنظمة االقتصادية واالجتامعية والبيئية يزيد من تعقيدات التعامل مع التحديات املحلية والعاملية، كام 

تبنّي الحاجة إىل تحّول جذري باالستناد إىل مناهج ومامرسات تعّزز االبتكار والتعاون.

الغرض واألهداف 

عاينت تقارير استرشاف مستقبل املعرفة لعامي 2018 و2019 أسئلة عديدة حول قدرة البلدان وجاهزيتها للميض قدماً عىل مسارات املعرفة مستقبالً، إال أن الفرتة 

2019-2021 أثارت أسئلة جديدة تتعلّق أكرث بالطبيعة البنيوية لقدرات البلدان يف مواجهة املخاطر الخارجية. 

ويهدف هذا التقرير إىل دعم القيادات الوطنية يف مسؤوليات ضامن الجاهزية ملواجهة املخاطر العاملية يف املستقبل. ويبني التقرير عىل اإلصدارين السابقني من 

تقارير استرشاف مستقبل املعرفة، بهدف استكشاف املنهجيات واملامرسات األفضل للبلدان لتعزيز قدراتها التحولية )القامئة عىل التعاون واالبتكار( يف سياق عاملي 

املعرفية  املقومات  التعاون واالبتكار من منظور  التقرير قدرات  التكنولوجية والصحية والبيئية. ويعاين  املخاطر  باملخاطر واالضطرابات والتحديات، ال سيام  ميلء 

واملهاراتية، كام يعرض يف هذا السياق ملجاالت مؤرشِّ املعرفة العاملي23 ومستقبل املهارات. وتسعى هذه الدراسة لتحقيق فهٍم أفضل عن نُهج البلدان يف تأهيل قوى 

العمل ملستقبل العمل، حيث أن تأهيل القوى العاملة مبهارات املستقبل يساهم بشكل بارز يف ترسيع االستجابة الفعالة لآلثار الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وزيادة 

منعة البلدان يف مواجهة املخاطر العاملية24.

يبني مؤرش املعرفة العاملي عىل رؤية قوامها مركزية املعرفة يف التنمية اإلنسانية الشاملة واملستدامة، ويقيس املعرفة من هذا املنطلق كمفهوم واسع 

ومتّصل بشكل وثيق بجميع جوانب الحياة البرشية الحديثة. واملؤرش هو مبثابة خارطة طريق للمجتمعات نحو التنمية املستدامة القامئة عىل املعرفة، 

ملا يوفّره من بياناٍت متنوعة وموثوقة تساعد البلداَن وصّناع القرار عىل فهم التحّوالت والتحّديات الحقيقيّة وسبُل مواجهتها، وبالتايل عىل استرشاف 

سبعة  ويتضمن  للمعرفة،  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  ومؤسسة  اإلمنايئ  املتحدة  األمم  برنامج  عن  سنوياً  املؤرش  يصدر  املمكنة.  ومساراته  املستقبل 

ات قطاعية هي: التّعليم ما قبل الجامعي، والتّعليم التّقنّي والتدريب املهني، والتّعليم العايل، والبحث والتطوير واالبتكار، وتكنولوجيا املعلومات  مؤرشِّ

واالتصاالت، واالقتصاد، والبيئة التمكينية العامة.

املصدر: برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، 2017.

اإلطار 1-3: مؤرشِّ املعرفة العاملي

يعاين هذا التقرير القدرات التحولية للدول، بناًء عىل مدركات املخاطر والقدرات املبيّنة أعاله، من خالل تجلياتها يف البيّنات وتحليالت األنشطة عىل اإلنرتنت ووسائل 

التواصل االجتامعي ملختلف البلدان وعرب الفرتات الزمنية املختلفة. فغالبًا ما تُستخدم وسائل التواصل االجتامعي أثناء الكوارث لنرش املعلومات املتعلقة بإدارة األزمات 

وتنسيق االستجابة وتعزيز مقومات الصمود بالتعلّم25. مل يختلف األمر يف أزمة كوفيد-19، حيث وجدت الدراسات أن وسائل التواصل االجتامعي ساهمت بشكل 

إيجايب يف نرش املعلومات املتعلقة بالجائحة يف املنطقة العربية 26. ويشّكل هذا التقرير إضافة نوعية لألدبيات من خالل ما يتيحه من بيانات فريدة وحديثة عن 

مستويات وعي البلدان باملخاطر املستقبلية، وعن جوانب املعرفة واملهارات.

يتكّون التقرير من أربعة فصول. يعرض الفصل األول للمخاطَر العاملية والتكنولوجية والصحية والبيئية وما متثّله من تحديات، ويؤكّد عىل أهمية القدرة التحولية كأحد 

املقومات الرئيسية يف مواجهة هذه املخاطر، وعىل مجاالت املعرفة واملهارات التي تشّكل أساساً رضورياً لحدوث هذا التحول. ويبنّي الفصل الثاين املنهجية املتبعة يف 

التحليل، مفّصاًل أدوات جمع البيانات وأطر العمل التحليلية واملنهجية؛ فيام يركِّز الفصل الثالث عىل النتائج الرئيسية للتحليل عىل املستوى العاملي يف ما يتعلق بقدرات 

التعاون واالبتكار. ويقّدم الفصل الرابع مجموعة من التوصيات واملالحظات الختامية.
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يُعرِّف مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث املخاطَر عىل أنها احتامل وجود نتيجة ذات أثر سلبي عىل األشخاص أو األنظمة أو األصول27. ويجري تعريف 

املخاطر من خالل املحددات التالية: املخاطر، ونطاق التعرّض، وقابلية الترّضر. 

ومبا أن التعلم عمليٌة مستمرة، واالستفادة قابلة للتعميم والتطبيق ما بني أزمة وأخرى )أو تحدٍّ وآخر(، ينبغي عىل البلدان أن تسعى إىل تصميم أطر منهجية للتعلم 

من األزمات مبا يدعم االستثامراِت الواعيَة باملخاطر ويعزز املنعة املجتمعية واالقتصادية عىل املدى البعيد.

املستقبلية  الوقوع  احتامالت  هي  املخاطر 

ألحداث قد تكون لها آثار سلبية عىل العنارص 

كانت  سواء  التعرّض،  نطاق  للترّضر يف  القابلة 

هذه األحداث طبيعية أو من صنع اإلنسان.

نطاق التعرّض هو مجموع العنارص يف منطقة 

يحتمل أن تتعرض للمخاطر.

املكشوفة  العنارص  قابلية  هي  الترّضر  قابلية 

للتأثّر سلباً من وقوع أحداث املخاطر، وتشمل 

البرش،  من  األفراد  املثال  سبيل  عىل  العنارص 

وسبل العيش، واألصول واملمتلكات.

 يركّز هذا التقرير عىل املخاطر الصحية والبيئية والتكنولوجية باعتبارها أبرز املخاطر الحالية واملستقبلية 

من حيث احتامالت الوقوع والتأثي28. تشمل هذه املخاطر، عىل سبيل الذكر ال الحرص: األمراض السارية، 

البيانات،  االحتيال والتزوير يف  اإللكرتونية، وعمليات  البيولوجي، والهجامت  التنوع  املناخ، وفقدان  وتغّي 

والتفاوتات )عدم املساواة( أو الفجوة الرقمية. هذه املخاطر هي ذات طبيعة عاملية وهي أيضاً مرتابطة 

ومتصلة ببعضها البعض )فالفشل مثاًل يف مواجهة تغّي املناخ يؤثّر عىل فقدان التنوع البيولوجي، الذي قد 

انتشار األمراض املُْعِدية الحيوانية املنشأ(، وهي تؤثّر عىل جميع املجتمعات يف مختلف أنحاء  يؤثّر عىل 

الواحد(. بعبارة أخرى، هذه املخاطر  البلد  البلدان وضمن حدود  العامل، وإن كان بدرجات متفاوتة )بني 

تهّدد التقدم املجتمعي يف مسية التنمية املستدامة. أما الحد من هذه املخاطر والتخفيُف من آثارها فال 

يتحقق إال من خالل استجابة متكاملة وشاملة، ألن آثار مثل هذه املخاطر ال تقترص عادة عىل البلدان التي 

تُسبّبها فحسب، وإمنا متتد لتطال بلداناً ال يد لها يف ذلك. عىل سبيل املثال، بينام تصدر معظم انبعاثات ثاين 

أكسيد الكربون عن البلدان ذات الدخل املرتفع وفوق املتوسط )نحو 86% من االنبعاثات العاملية29(، تجد 

البلدان ذات الدخل املنخفض ودون املتوسط نفسها مطالبًة مبواجهة اآلثار املرتتبة عىل ذلك باستجابات 

ذات تكلفة أعىل نسبيًّا نظرًا إىل محدودية موارد هذه البلدان وقدراتها .

اإلطار 1-4: تعريف محددات املخاطر

.Cardona and others, 2012 :املصدر
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عىل الرغم من التقدم املحرز يف مجال الرعاية والعالج، ما تزال املخاطر الصحية قادرة عىل تهديد االزدهار االقتصادي ورفاه املجتمع، كام أظهرت جائحة كوفيد-19. 

عملياً، تؤثِّر التهديدات الصحية سلبًا عىل التعليم والدخل ومتوسط العمر املتوقع، وتخفِّض اإلنتاجية، وتزيد من حدة الفقر؛ وبالتايل، تهدد مسارات التنمية البرشية. 

عىل سبيل املثال، أظهرت الدراسات أن املرىض يفقدون، يف املتوسط، ثالثة إىل أربعة أشهر من وقت العمل مبجرد تشخيص إصابتهم بالسل، ما يؤثّر عىل 20 إىل %30 

من دخل األرسة السنوي34. وعىل مستوى الحكومات، فإن املخاطر الصحية تعني أيًضا زيادة اإلنفاق عىل الرعاية الصحية، وتراجع النمو االقتصادي. كام أن املخاطر 

الصحية قد تؤدي إىل إضعاف التامسك االجتامعي، وتفاقم عدم املساواة، وزعزعة االستقرار السيايس. وهذا ما تجىل مزيداً خالل الجائحة، إذ تصاعدت االحتجاجات ردًّا 

عىل اإلجراءات الصارمة التي فرضتها الحكومات للحد من انتشار كوفيد-19 يف بلدان مثل إسبانيا ولبنان والواليات املتحدة األمريكية. لذلك من الرضوري أن تحرص 

القيادات عىل جاهزية بلدانهم يف مواجهة املخاطر الصحية وآثارها عىل املجتمع، نظرًا إىل الرتابط بني الصحة والجوانب االجتامعية واالقتصادية األخرى يف املجتمع.

نشي إىل أن هذا التقرير يعتمد تعريف املخاطر الصحية استناًدا إىل الهدف الثالث من أهداف التنمية املستدامة الصحة الجيدة والرفاه35، بالرتكيز عىل األمراض 

السارية واألمراض غي السارية والصحة النفسية، إىل جانب املخاطر الصحية وقدرات الرعاية الصحية عىل النحو املبنّي يف غايات الهدف الثالث. وقد أعادت منظمة 

الصحة العاملية تسليط الضوء عىل هذه الظروف والقدرات حيث اعتربتها قضايا صحية عاملية تجب متابعتها يف عام 2021 36.

األمراض السارية

األمراض السارية، التي تُعرف أيًضا باسم األمراض املُْعِدية، هي اضطرابات تَحُدث بسبب كائنات صغية - مثل البكتييا، أو الفيوسات، أو الفطريات، أو الطفيليات؛ 

وميكن أن تنتقل من شخص آلخر، بشكل مبارش أو غي مبارش37. أبرز األمراض السارية هي فيوس نقص املناعة البرشية/اإليدز، والتهاب الكبد الوبايئ، واإليبوال، 

والدفتييا )الُخناق(. تتسبّب هذه األمراض بوفاة حوايل مثانية ماليني شخص سنويًّا، أكرث من ثلثهم دون سن العرشين38؛ ويصنفها تقرير املخاطر العاملية 2021 ضمن 

املخاطر األشد تأثيًا يف العقد املقبل39. وعىل الرغم من جميع الجهود املبذولة لتحسني عالج األمراض السارية يف البلدان املنخفضة الدخل، فإنها ال تزال ضمن أبرز 

أسباب الوفاة فيها حيث أن ستة من األسباب العرشة الرئيسية للوفاة يف هذه البلدان هي أنواع من األمراض سارية؛ وبالتايل فإن األمراض السارية يف هذه البلدان 

تتسبب بوفيات أكرث مام تتسبب به األمراض غي السارية؛ أما عىل مستوى العامل، فإن ثالثة من األسباب العرشة الرئيسية للوفاة هي من األمراض السارية40.

العائد االقتصادي املحتمل من االستثامر لكل دوالر واحد يف تحسني الصحة
 

شهدت العقود األخية تحسناً ملموساً يف النتائج الصحية العاملية بفضل التقدم الكبي يف مكافحة العديد من األسباب الرئيسية للوفاة واألمراض، نتيجة التطورات يف 

مجاالت التغذية والعالج واللقاحات وتكنولوجيا الرعاية الصحية وما إىل ذلك30. ومع تحسن األنظمة الصحية، ارتفع متوسط العمر املتوقع لإلنسان حول العامل إىل 

أكرث من الضعف منذ بداية القرن العرشين، وتحسنت جودة الحياة بشكل كبي31. ساهم ذلك يف توّسع قوة العمل العاملية وزيادة إنتاجيتها، ما يدل عىل أن الصحة 

عنرٌص رئييس يف التنمية املستدامة ولها تأثي كبي عىل اقتصاد البلدان ورفاه مواطنيها32. ويقدر العائد االقتصادي املحتمل من االستثامر لكل دوالر واحد يف تحسني 

الصحة بني 2 إىل 4 دوالرات33.

املخاطر الصحية 1-3-1

 1-1-3-1

)دوالر أمرييك(
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املصدر: منظمة الصحة العاملية، 2020ث. 

غالبًا ما تكون أسباب األمراض السارية خارج نطاق السيطرة املبارشة للقطاع الصحي، وتنتج عن عوامل اجتامعية واقتصادية وبيئية وسلوكية مثل مشاكل املرافق 

الصحية وإمدادات املياه، والنمو السكاين، والتحديات البيئية، وتغّي استخدام األرايض وتغّي املناخ، إىل جانب التوسع يف مجاالت التجارة الدولية، والسياحة، والنقل، 

والتنمية الصناعية، واإلسكان. وما تزال منطقة رشق البحر األبيض املتوسط41 بؤرة لألمراض السارية الناشئة والعائدة إىل الظهور، مع وجود عدة عوامل خطر تساهم 

يف ظهور هذه األمراض وانتشارها الرسيع، وباألخص األزمات اإلنسانية الحادة واملمتدة. أما عوامل الخطر عىل النطاق األوسع فتشمل التوسَع الحرضي الرسيع الذي 

يتسبب يف كثي من األحيان بفقدان التنوع البيولوجي ويزيد من عدد التفاعالت بني اإلنسان والحيوان، ومحدودية قدرات قطاع الرعاية الصحية ما يحّد من جاهزية 

البلدان لالستجابة لألمراض السارية، والهجرة املتزايدة يف املنطقة )سواء كانت متعلقة بعوامل مناخية كالتصحر والجفاف أو بعوامل األمن والنزاعات(42.

ميكن لألمراض السارية التي تتحول إىل أوبئة أو جوائح أن تسبب اضطرابات عاملية كربى43. نظرًا لالعتامد االقتصادي املتزايد عىل شبكات الربط الدويل والتجارة والسفر 

عرب البلدان، فإن مخاطر األوبئة آخذة يف االرتفاع مع مرور الوقت، كذلك مع ارتفاع مخاطر األرضار التي قد تنتج عنها44. أكدت جائحة كوفيد-19 هذه املخاوف، 

حني أدى انتشار املرض إىل استنزاف قدرة البلدان عىل االستجابة، ما أنتج عواقَب صحيٍة واجتامعية واقتصادية خطية وتكاليف بعرشات املليارات من الدوالرات. ويف 

حالة األوبئة أو الجوائح، فإن تجّنب املزيد من العدوى يعني بالرضورة الحد من االتصال املبارش بني املواطنني، وهذا يؤثّر بشكل كبي )عىل سبيل الذكر ال الحرص( عىل 

أنشطة األعامل وقدرة القطاع العام عىل تقديم الخدمات للمواطنني )التعليم والصحة واإلجراءات العامة مثل منح تصاريح البناء(. وتتجاوز هذه اإلجراءات أحياناً 

مستوى البلدان إىل املستوى الدويل عرب تقليص حركة التجارة والتنقل بني البلدان45. عالوة عىل ذلك، فإن تفيش املرض بشكل كبي ميكن أن يعرّض النظام الصحي لضغط 

كبي، ويَحّد من القدرة عىل التعامل مع الشؤون الصحية الروتينية األخرى، وبالتايل مضاعفة الضغوط عىل النظام. وميكن أن تؤدي األمراض السارية، يف حالة تحولها 

إىل أوبئة أو جوائح، إىل تفاقم حاالت عدم املساواة، حيث يعاين أصحاب الدخل املنخفض من تراجع أو توقف دخلهم وحاجتهم املستمرة لالنفاق عىل الرضوريات 

وهذا قد يدفعهم ملراكمة الديون غالباً، يف حني يحافظ أصحاب الدخل املرتفع عىل ثرواتهم ونسبة كبية من مداخيلهم، وغالباً عىل قدرتهم عىل مراكمة الرثوات رغم 

استهالكهم املستمر ملا يقرب من الحد األقىص. كام أن من يتعرضون لخسارة وظائفهم يف الجائحة هم غالباً ممن ال يستطيعون العمل عن بعد أو من املنزل، ومن 

األقل مهارة ودخالً، واألكرث فقراً 46.

عىل الرغم من املخاطر البارزة التي متثلها األمراض السارية، تبقى إمكانات الوقاية منها وعالجها فعالة إىل حد كبي. ولعل من أبرز التدابي الوقائية التحصني من خالل 

اللقاحات، وخفض تلوُّث الهواء داخل املنزل، وتوفي مياه الرشب النظيفة، ومرافق صحية سليمة، والنظافة. كام أّن ترسيع القدرة عىل اكتشاف حاالت اإلصابة باألمراض 

القابلة للتحول إىل وباء هو أمر أسايس يف الحد من انتشار األمراض السارية، وذلك من خالل أنظمة الفحص واملراقبة.

1-3-1-2 األمراض غري السارية

 متثِّل األمراض غي السارية التحدَي األول يف مجال الصحة العامة عىل مستوى العامل يف القرن الحادي والعرشين47، وهي تشكل عبئًا كبيًا عىل األنظمة الصحية وعبئًا 

اقتصاديًا متزايًدا عىل االقتصادات الوطنية. تُصيب األمراض غي السارية، املعروفة أيًضا باسم األمراض املزمنة أو األمراض املرتبطة بنمط الحياة، األفراد عىل اختالف 

جنسهم وأعامرهم وأماكن إقامتهم وأصولهم وبلدانهم، وعادة ما تكون نتيجة عوامل وراثية أو فسيولوجية أو بيئية أو سلوكية أو مزيج منها. هذه األمراض ليست 

ُمْعِدية لآلخرين لكنها غالباً ما تؤثّر عىل األشخاص لفرتة طويلة من الزمن. وتشمل األمراض غي السارية مجموعة واسعة من األمراض نذكر منها، عىل سبيل املثال ال 

الحرص، أمراض القلب واألوعية الدموية )مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية( والرسطان وأمراض الجهاز التنفيس املزمنة والُسمنة والسكري. وتساهم عدة عوامل 

يف زيادة معدالت هذه األمراض، مثل التحرض العشوايئ الرسيع الذي يشجع أمناط الحياة والغذاء غي الصحية، وتراجع األنشطة البدنية، والتدخني. كام تؤدي أمناط 

الحياة هذه إىل زيادة مسببات الُسمنة، والتي ترتبط بدورها بازدياد مخاطر أمراض القلب واألوعية الدموية، وهي من أبرز األمراض غي السارية التي تتسبّب باآلالف 

من الوفيات املبكِّرة48.

الشكل 1-2: األمراض السارية ضمن األسباب األبرز للوفيات يف 2019

من األسباب العرشة الرئيسية للوفاة يف البلدان املنخفضة الدخل من األمراض السارية 

وفوق  املرتفع  الدخل  ذات  البلدان  يف  للوفاة  الرئيسية  العرشة  األسباب  من 
املتوسط من األمراض السارية 

من األسباب العرشة الرئيسية للوفاة يف البلدان ذات الدخل دون املتوسط من األمراض السارية 
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ميكن تجنب جزء كبي من العبء الناجم عن األمراض غي السارية، خاصة من خالل التشخيص والكشف املبكِّرين، وبشكل رئييس عرب ضبط املسببات وعوامل الخطر 

التقدم املحرز يف مكافحة األمراض  األساسية، مثل التدخني واألنظمة الغذائية غي الصحية وقلة النشاط البدين وتعاطي الكحول عىل نحو ضار56. وعىل الرغم من 

السارية، إال أن التقدم يف الوقاية منها والحّد من الوفيات املبكِّرة الناجمة عنها ال يزال دون املطلوب.

عوامل الخطر الصحية

 عىل الرغم من االستثامرات املتزايدة سنوياً للبلدان يف الرعاية الصحية، ال تزال هناك زيادة ملحوظة ومقلقة )أكرث من 0.5% سنويًا عىل مستوى العامل( يف معدالت 

التعرض لعوامل الخطر التي متكن الوقاية منها بدرجة كبية، مثل الُسمنة وارتفاع نسبة السكر يف الدم وتعاطي الكحول واملخدرات، وهذا يساهم يف زيادة عبء 

األمراض غي السارية57. وال يقترص تأثي األمراض غي السارية الناتجة عن عوامل الخطر هذه عىل الصحة فحسب، بل ميتد أيًضا إىل االقتصاد؛ وبالتايل يؤثر سلباً عىل 

مسارات التنمية املستدامة للدول. عىل سبيل املثال، يُتوقّع أن ينخفض متوسط العمر املتوقع يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وبلدان االتحاد 

األورويب وبلدان مجموعة العرشين مبقدار ثالث سنوات بحلول عام 2050 نتيجة الُسمنة واألمراض املتصلة بها. وباملجموع، ستتحمل االقتصادات وأنظمة الرعاية 

الصحية يف هذه البلدان تكاليف إضافية مقدارها 425 مليار دوالر سنويًا لعالج األمراض الناتجة عن ذلك58.

يف حني أن سوء التغذية املرتبط باملغذيات الدقيقة ميكن أن يؤدي إىل الُسمنة، فإن نقص التغذية مُيثِّل شكاًل آخر من أشكال سوء التغذية، ويسبّب 45% من وفيات 

األطفال دون سن الخامسة، معظمها يف البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط59. وما تزال األمراض السارية التي متكن الوقاية منها، مثل اإلسهال واملالريا، باإلضافة 

إىل ضعف صحة األطفال واألمهات، مصدر تهديٍد كبيٍ لحياة السكان يف البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط. وتتسبب وفيات األمهات واألطفال الخّدج وحديثي 

الوالدة والوفيات الناجمة عن األمراض السارية بأكرث من 52% من إجاميل عبء األمراض يف هذه البلدان، وهذا يساهم يف ارتفاع معدل وفيات األطفال فيها إذ يفوق 

16 ضعفاً معدل وفيات األطفال يف البلدان ذات الدخل املرتفع. وعىل الرغم من التحسن امللحوظ الذي حققته معظم البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط، فإن 
الفارق بني العمر املتوقع ملواطنيها والعمر املتوقع ملواطني البلدان ذات الدخل املرتفع ما يزال كبياً، ويبلغ نحو 16 عاًما يف حالة البلدان املنخفضة الدخل، و10 أعوام 

يف حالة البلدان املتوسطة الدخل60.

 مــن الوفيــات بــني األطفــال دون ســن الخامســة تعــزى إىل أشــكال مــن ســوء

التغذيــة يف الــدول ذات الدخــل املنخفــض واملتوســط

تتسبّب األمراض غي السارية يف وفاة 41 مليون شخص كل عام، أي ما يعادل 71% من جميع الوفيات عىل 

مستوى العامل49. يف عام 2019، شكلت األمراض غي السارية ما مجموعه 7 من األسباب العرشة الرئيسية 

للوفيات حول العامل، وهي زيادة حادة باملقارنة مع عام 2000؛ عندما كانت األمراض غي السارية تشكل 

أربعة من هذه األسباب50. تربز هذه األسباب بشكل خاص يف البلدان ذات الدخل املرتفع وفوق املتوسط، 

2019، سجلت تقديرات عبء األمراض غي  حيث تسبّب أكرث من ثالثة أرباع املشاكل الصحية51. يف عام 

السارية يف البلدان ذات الدخل دون املتوسط ما يقرب من ثلثي العبء اإلجاميل لألمراض، باملقارنة مع الثلث 

521990، وترتفع احتامالت تأثيها عىل الشباب، كام ترتفع احتامالت استنزافها للنظام الصحي يف  يف عام 

النظم الصحية الضعيفة53. يف أوزبكستان والفلبني مثاًل، ارتفع عدد الوفيات املرتبطة بأمراض السكري ومرض 

ومنطقة رشق  الخليج  بلدان  يف  لوحظت  وباملثل،  التوايل54.  و350% عىل   %600 بنسبة  اإلفقاري  القلب 

 1.8 ارتفاع معدل اإلصابة بالرسطان مبقدار  الجديدة، مع توقّع  املتوسط زيادة مقلقة يف حاالت الرسطان 

ضعف بحلول عام 2030 55. 
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أكرث من 1.6 مليار شخص )أي نحو 22% من سكان العامل( يعانون من عدم القدرة عىل الوصول 
اىل خدمات الرعاية األساسية بسبب األزمات و النزاعات املمتدة

  قدرات الرعاية الصحية

يشمل دور أنظمة الرعاية الصحية جوانب الوقاية ومنع التعرض لعوامل الخطر الصحية والكشف عن األمراض يف مراحلها املبكِّرة وعالج األمراض. ويعتمد تقييم 

جودة األنظمة الصحية عىل مدى ما تُحّققه الخدمات املقدمة لألفراد واملرىض من النتائج الصحية املرجوة61. فتوفُّر الرعاية الصحية، وإمكانية الحصول عليها، وقبولها، 

وجودتها، كلها عوامُل رئيسية تساهم يف زيادة تغطية الخدمات الصحية واملعايي الصحية62. وال تكتمل جودة الرعاية الصحية إال بوجود مرافق رعاية صحية كافية 

)مثل املستشفيات والعيادات(، وضامَن التدريب والتأهيل الالزم للمتخصصني يف الرعاية الصحية، وتوفي املعدات والتجهيزات الالزمة لكفاءة األداء. يف هذا الصدد، 

تشي منظمة الصحة العاملية إىل وجود نقص يف العاملة واملهارات يف أوساط القوى العاملة الصحية. وتقّدر التوقعات أن يصل النقص إىل 18 مليون فرد يف جميع 

أنحاء العامل بحلول عام 2030، معظمهم يف البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط. وهذا ينطبق عىل القوى العاملة يف مجاالت الرعاية الصحية يف جميع البلدان 

مبستويات ودرجات مختلفة: من التعليم إىل التوظيف واألداء واالستبقاء؛ ومن شأنه أن يؤثّر بشكل كبي عىل البلدان ويهدد منعتها وجاهزيتها لالستجابة للمخاطر 

الصحية املستقبلية63.

تتأثر تغطية النظام الصحي يف بعض املناطق بضعف األنظمة الصحية املقرتن بعوامَل اجتامعيٍة واقتصادية. ويرتافق هذا غالباً مع عدم املساواة وتفاوت ملحوظ يف 

قدرة املواطنني عىل الحصول عىل الرعاية الصحية. كام تفاقم األزمات والنزاعات املمتدة من هذه التحديات، حيث يعاين أكرث من 1.6 مليار شخص )أي نحو 22% من 

سكان العامل( من عدم القدرة عىل الوصول إىل الرعاية الصحية األساسية بسبب ما تشهده مناطقهم من هذه األزمات والنزاعات64.

هناك تباينات اجتامعية ودميغرافية كبية يف عوامل الخطر الصحية والنتائج الصحية بني البلدان وداخل البلدان نفسها. ويتطلب السعي نحو العدالة االجتامعية أن 

يدرك صانعو السياسات هذه الفجوات والتباينات الكامنة عند وضع اسرتاتيجيات تحسني النظام الصحي. وتعزى هذه التباينات إىل عوامَل مثل الدخل والجنس والِعرق، 

ومكان اإلقامة مثل املناطق الريفية النائية أو املناطق الحرضية املحرومة وأحزمة الفقر، والتعليم، واملهنة وظروف العمل، واإلعاقة. وتتضاءل فرص الحصول عىل رعاية 

صحية الئقة أمام من يعيشون يف مناطَق فقية، ما يؤدي إىل تراجع النتائج الصحية واملشاركة االقتصادية واإلنتاجية، وزيادة الضعف االقتصادي65.
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اليوم بشكل متزايد نحو نهوج أكرث تكاماًل  البيئية سابقاً يف معزل عن االتجاهات والقضايا األخرى، تتجه األبحاث والسياسات  بخالف ما كانت عليه دراسة اآلثار 

وشمولية. وهذا ينطبق عىل خطة التنمية املستدامة لعام 2030، وهي خطة عمل متكاملة ومتوازنة تكرس أحد أهداف التنمية املستدامة للعمل املناخي، وتشمل 

العديد من األبعاد البيئية يف مكوناتها األخرى )مبا يف ذلك مثاًل الهدف السادس ‘املياه النظيفة والنظافة الصحية’، والهدف السابع ‘طاقة نظيفة وبأسعار معقولة’، 

والهدف الثاين عرش ‘االستهالك واإلنتاج املسؤوالن’، والهدف الرابع عرش ‘الحياة تحت املاء’، والهدف الخامس عرش ‘الحياة يف الرب’، والهدف السابع عرش ‘عقد الرشاكات 

لتحقيق األهداف’(70. باملعنى نفسه، ترتبط املخاطر البيئية بجوانب أخرى )منها التنمية االجتامعية واالقتصادية(، وميكن أن تؤثِّر عىل مسار التنمية ومكتسباتها، كام 

يوضح الشكل 1-3. وقد تجىل هذا الرتابط بشكل أكرث وضوًحا خالل جائحة كوفيد-19 كام ذكرنا أعاله عىل سبيل املثال. وتتوقع العديد من األبحاث ارتفاعاً متزايداً يف 

مخاطر األمراض الجديدة الحيوانية املنشأ مع فقدان التنوع البيولوجي71، لحني الوصول إىل مستوى متوسط من فقدان التنوع البيولوجي. وتؤكد الدراسات العلمية 

عىل االرتباط املبارش بني املخاطَر الصحية واملخاطر البيئية. وباملثل، تزداد املخاطر االقتصادية مع االضطرابات البيئية، حيث تقدر الدراسات تكلفة التلوُّث لالقتصاد 

العاملي بحوايل 4.6 تريليون دوالر سنويًا، أي ما يعادل 6.2 % من الناتج االقتصادي العاملي72. 

مع مرور الوقت، انتقل الرتكيز من الحفاظ عىل البيئة وحاميتها إىل الرتكيز عىل املخاوف االقتصادية يف البعد البيئي. ويف اآلونة األخية، تحول الرتكيز إىل التهديد الذي 

يشكله التدهور البيئي عىل صحة اإلنسان ورفاهه73. هناك العديد من املخاوف الكربى ذات البعد البيئي، يدور بعضها حول احتامالت انعكاس مكتسبات الزيادة 

يف متوسط العمر املتوقع لإلنسان والرفاه املعييش منذ الثورة الصناعية، حيث ترتبط هذه املكتسبات جزئيًا بزيادة املخاطر البيئية. من جهته، يؤثر تغّي املناخ بشكل 

كبي عىل االقتصاد العاملي، إذ تصل الخسائر املحتملة يف الناتج املحيل اإلجاميل العاملي إىل 18 % يف حال عدم اتخاذ إجراءات للتخفيف من آثار التغي املناخي بحلول 

عام 742050. وهذا ما دفع املؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدويل إىل اتخاذ تدابي تدعم مكافحة تغيُّ املناخ من خالل القيام بدور فعال لدمج تغيُّ املناخ يف 

األنظمة املالية للبلدان، وتعزيز مساعي التعايف األخرض من خالل اقرتاح حد أدىن لسعر الكربون دولياً وإعداد تقارير عن املخاطر املالية املرتبطة باملناخ، والدعوة إىل 

تصنيف أخرض يركز بشكل جوهري عىل البعد البيئي يف األنشطة االقتصادية75. 

 لعّل من أكرب التحديات يف عرصنا الحايل هو توفي الحياة الالئقة والرفاه لعدد متزايد من سكان العامل دون انتهاك الحدود 

البيئية واملنظومة الحيوية الطبيعية لكوكبنا66. عىل مدى العقود القليلة املاضية، أدت النشاطات البرشية إىل تغيي املنظومة 

الحيوية الطبيعية لألرض، وتجاوز حدود قدرتها البيئية، وتعطيل آليات تنظيمها الذايت، وأنتج ذلك عواقب وتبعات وخيمة 

ال ميكن عكسها67. ويشي ما يسمى بـ ‘يوم تجاوز موارد األرض’ إىل اليوم الذي يتجاوز فيه استهالك البرشية للموارد البيئية 

29 متوز/يوليو.  2021 يف  اليوم لعام  تاريخ هذا  العام نفسه. صادف  خالل عام معني قدرة األرض عىل تجديد مواردها يف 

وإذا ما نظرنا إىل تغي هذا التاريخ عىل مدار العقدين املاضيني، نجد أنه بات يحل يف وقت أقرب من العام، إذ كان يف 8 

آب/أغسطس يف عام 2010 ويف 23 أيلول/سبتمرب يف عام 682000. ومن املتوقع أن يكون لنهاية االستقرار املناخي يف فرتة 

الهولوسني )العرص الحديث( تأثي كاريث عىل املجتمعات، إذ ستنتهي بذلك الظروف املتوقعة التي سمحت لإلنسان باالستقرار 

والزراعة وبناء الحضارات. كام أن فقدان التنوع البيولوجي آخذ يف التسارع، مع انقراض واختفاء املزيد من أعداد النباتات 

والحيوانات وأنواعها69. وهذه الظواهر سيكون لها تأثي متباين اعتامًدا عىل البلدان التي تؤثِّر فيها، وقد تؤدي إىل تفاقم عدم 

املساواة القامئة منذ فرتة طويلة.

  متوز/يوليو 
2021

 يوم تجاوز
موارد األرض

مقارنًة بتاريخ 23 أيلول/
سبتمرب يف العام 2000
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االقتصاد

المجتمع

الغالف الحيوي/ المنظومة الحيوية

الحيويةالمنظومةفيضمنيةكمكوناتوالمجتمعاتاالقتصادات:2-1الشكل

.2016للمنعة،ستوكهولممركز:المصدر

الشكل 1-3: االقتصادات واملجتمعات كمكونات ضمنية يف املنظومة الحيوية

تُعترب املخاطر البيئية من أكرب املخاطر العاملية التي تواجه البرشية حاليا76ً. ويعترب تقرير املخاطر العاملية 2021 أن املخاطر البيئية، مثل الظروف الجوية الشديدة 

واألرضار البرشية للبيئة، هي خطر واضح وجدّي وقائم، وقد يؤدي إىل فقدان التنوع البيولوجي، وأزمات املوارد الطبيعية، وفشل اإلجراءات يف مواجهة التغي املناخي. 

وشكلت املخاطر البيئية ما مجموعه أربعة من أصل سبعة مخاطر رئيسية شعرنا بتأثيها يف عام 772021. وتُعزى هذه املخاطر جزئيًا إىل النمو السكاين املتزايد 

والتنمية االقتصادية والتكنولوجيا وتغي املناخ. لذلك من املهم جًدا أن تدرك البلدان هذه املخاطر، وأن تستعد لها وتعزز قدراتها عىل التعامل معها. ويركز اإلصدار 

األخي لالسرتاتيجية املتوسطة األجل )2022-2025( لربنامج األمم املتحدة للبيئة عىل هذه املخاطر، وتحديداً عىل تغيُّ املناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوُّث 

باعتبارها أزمات عاملية )ومرتابطة( ومخاطَر تؤثِّر عىل عالقتنا باملنظومة الحيوية الطبيعية وتهدد الرفاه االقتصادي واالجتامعي العاملي78. 

اإلطار1-5: تعريف ثالثة مخاطر بيئية رئيسية 

.Stockholm Resilience Centre, 2016 :املصدر

يعرّف برنامج األمم املتحدة للبيئة فقدان التنوع البيولوجي عىل أنه تدهور مستمر وال ميكن عكسه يف التنوع الجيني واألنواع، وتدهور 

املنظومات البيئية عىل املستويني املحيل والعاملي1.

تشري عبارة ‘تغرّي املناخ’ إىل تغرّي يف حالة املناخ ميكن تحديده )باستخدام االختبارات اإلحصائية عىل سبيل املثال( من خالل التغريات يف 

الخصائص املناخية أو معّدالتها الوسطية، وهو تغري يستمر لفرتة طويلة قد تصل إىل عقود أو أكرث من ذلك. وقد ينتج تغريُّ املناخ عن 

عمليات داخلية طبيعية أو عوامل خارجية مثل تغريُّ الدورات الشمسية وثورات الرباكني والتغريات االصطناعية الدامئة يف تكوين الغالف 

الجوي أو يف استخدامات األرايض2.

يُعرّف التلوُّث بأنه وجود عنارص مادية أو حرارية يف الوسائط البيئية )الهواء واملاء واألرض( ينتج عن طبيعتها أو موقعها أو كميتها تأثريات 

بيئية غري مرغوبة3.

الهوامش: 1. برنامج األمم املتحدة للبيئة، 2019؛ IPCC, 2018 .2؛ 3. انظر األمم املتحدة إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية - شعبة اإلحصاءات، 1997. 
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توصف حالة الطوارئ املناخية اآلن بأنها القضية الحاسمة يف عرصنا، وهي تؤثِّر عىل جميع جوانب الحياة من األمن الغذايئ واملوارد الطبيعية إىل أمناط الهجرة التي 

تؤدي إىل تصعيد التوترات عرب البلدان79. مل يعد تغيُّ املناخ مسألة رأي داخل املجتمع العلمي، بل أصبح واقعاً طارئاً يجب التعامل معه عىل الفور. وبالنظر إىل حجم 

املشكلة، يتطلب الحل تعاونًا دوليًا، أي التفاوض عىل قواعد مقبولة ألغلبية البلدان. غي أن إرشاك العديد من الجهات الفاعلة املختلفة للتعامل مع حجم الظاهرة 

يعني أيًضا أن عملية صنع القرار أصبحت أكرث تعقيًدا؛ إذ لكل بلد مصالح مختلفة وظروف خاصة به يجب مراعاتها. وقد تضافرت جهود املجتمع الدويل يف عام 1992 

لتبّني اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّي املناخ80. تبع ذلك يف عام 1997 بروتوكول كيوتو81، الذي ألزم البلدان بالحد من انبعاثات غازات الدفيئة، مع التفرقة 

بني التزام كل بلد وفًقا ملستوى تطورها. أما اتفاقية باريس82 التي دخلت حيز التنفيذ يف عام 2016، فهي أول اتفاقية عاملية بشأن تغيُّ املناخ تُلزم جميع البلدان بغض 

النظر عن مستوى تطورها باملشاركة يف الحد من انبعاثات غازات الدفيئة والحد من ظاهرة االحرتار العاملي. وقد وافقت البلدان يف اتفاقية باريس عىل إبقاء الزيادة يف 

متوسط درجة الحرارة العاملية أقلَّ بكثي من درجتني مئويتني فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، ومتابعة الجهود لخفض الزيادة يف درجة الحرارة إىل 1.5 درجة 

مئوية فوق تلك املستويات، مع إدراك أن هذا من شأنه اإلقالل بشكل كبي من مخاطر تغيُّ املناخ وآثاره83. ويبدو أن الوصول إىل هذا الهدف مُيثِّل تحديًا، إذ يتجه 

العامل نحو ارتفاع يف درجة الحرارة يتجاوز 3 درجات مئوية هذا القرن، وهو فارق كبي عن أهداف اتفاقية باريس84.

يبني التقرير األخي )2020( للمنظمة العاملية لألرصاد الجوية أنه )1( عىل الرغم من جائحة كوفيد-19 وما يرتبط بها من انخفاض عاملي يف االنبعاثات، استمرت 

تركيزات أبرز غازات الدفيئة يف الزيادة؛ )2( كان عام 2020 أحد األعوام الثالثة األكرث حرارة يف التاريخ الحديث عىل اإلطالق؛ )3( تكشف االتجاهات عن تساُرع يف 

ارتفاع مستوى سطح البحر وتزايد يف تخزين حرارة املحيطات وتحمضها؛ )4( سجل الحد األدىن ملدى الجليد البحري يف القطب الشاميل يف سبتمرب/أيلول 2020 ثايَن أدىن 

مستوى يف تاريخه عىل اإلطالق؛ )5( نزح نحو 9.8 مليون شخص بسبب األخطار والكوارث املناخية يف النصف األول من عام 852020. وبحسب التقديرات، فإن استمرار 

التوجه الحايل يف االحتباس الحراري سيفع الرضر االقتصادي الناجم عن تغيُّ املناخ إىل 1.7 تريليون دوالر سنويًّا بحلول عام 2025، وإىل نحو 30 تريليون دوالر سنويًّا 

)5% من الناتج املحيل اإلجاميل املتوقع( بحلول عام 862075. وتختلف هذه اآلثار باختالف املناطق والبلدان وداخل البلدان. عىل سبيل املثال، يف عام 2019، ضمت 

املنطقة العربية عرشة بلدان87 من قامئة البلدان العرشين التي تعاين أشد مستويات اإلجهاد املايئ يف العامل، وتتأثر بالتايل عىل نحٍو خاص بتغيُّ املناخ والكوارث88. ومن 

املرجح أيًضا أن تؤدي التغييات امللحوظة يف النظام املناخي إىل زيادة مخاطر الكوارث من خالل تغيي أمناط املخاطر ومفاقمة عوامل الضعف والهشاشة89.

من املتوقع أن تدفع آثار تغيُّ املناخ ماليني األشخاص إىل الفقر خالل العقد املقبل، ويقدر البنك الدويل عددهم ما بني 68 مليون و132 مليون شخص، أي عكس 

مكتسبات التنمية التي تحققت سابًقا90. ومن املتوقع أيًضا أن يكون لتغي املناخ تأثي كبي عىل األمن الغذايئ، حيث تتوقع الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغيُّ املناخ 

زيادة من 1% إىل 29% يف أسعار الحبوب بحلول عام 2050 بسبب تغيُّ املناخ. ويؤثِّر ذلك عىل املستهلكني، وباألخص عىل ذوي الدخل املنخفض والفقراء، إذ سيؤدي 

إىل ارتفاع أسعار املواد الغذائية، ويُعرِّض ما بني مليون و183 مليون شخص إضايف لخطر الجوع مقارنة بسيناريو عدم تغيُّ املناخ91.

يف العقدين املاضيني، بدأ صانعو السياسات، أحيانًا بالتعاون مع القطاع الخاص واملجتمع املدين، يف بناء قدرات البلدان بهدف الحد من تغيُّ املناخ وآثاره. فالقدرات 

والوعي92 هي السامت الرئيسية للتجارب الناجحة يف تحقيق املنعة يف مواجهة تغي املناخ، باإلضافة إىل املوارد واملامرسات93. وباالنتقال من النظرية إىل التطبيق، 

عملت الحكومات واملؤسسات عىل وضع اسرتاتيجيات وخطط عمل لضامن اإلدارة الفعالة للمخاطر عىل مستوى التطبيق والتكيُّف واالستدامة. وتنعكس الرتجمة 

العملية لذلك من خالل إجراءات التكيُّف مع تغيُّ املناخ والتخفيف من آثاره، باإلضافة إىل حلول مناخية قامئة عىل الطبيعة94، أو حلول خالية من انبعاثات ثاين أكسيد 

الكربون. وميكن دمج الحلول أو تكاملُها بحيث تكون التقدم تراكميا وتتعاظم االستفادة من تطبيقات الحلول ومكامن الضعف والقوة.

 1.7 إىل  املناخ  تغريُّ  عن  الناجم  االقتصادي  الرضر  سيصل  الحراري،  االحتباس  يف  الحايل  االتجاه  استمر  إذا 

تريليون دوالر سنويًّا بحلول عام 2025، وإىل نحو 30 تريليون دوالر سنويًّا )5% من الناتج املحيل اإلجاميل 

املتوقع( بحلول عام 2075.
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 فقدان التنوع البيولوجي واملوارد الطبيعية

يحتل فقدان التنوع البيولوجي املرتبتني الخامسة والرابعة عىل مستوى املخاطر من حيُث احتامليُة حدوثه وتأثيُه عىل التوايل، وذلك يف تقرير املخاطر العاملية 2021 

الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي95. مثَّة إدراك عام بأن الطبيعة والتنوع البيولوجي آخذان يف التدهور برسعة )مبا يف ذلك األنواع، واآلليات البيئية والتطورية، 

واملناطق الطبيعية واملنظومات الحيوية البيئية(. ويتضمن اإلطار1-6، مجموعة مختارة من اإلحصاءات الرئيسية حول فقدان التنوع البيولوجي مصدرها تقرير )2019( 

للمنرب الحكومي الدويل للعلوم والسياسات املعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية. 

يؤثِّر فقدان التنوع البيولوجي عىل تحقيق أهداف التنمية املستدامة. عىل سبيل املثال، وكام ورد سابًقا، يتزايد إدراك االرتباط بني التنوع البيولوجي والصحة الجيدة 

والرفاه )هدف التنمية املستدامة الثالث(، حيث يعتمد تحقيق أحدهام عىل تحقيق اآلخر. فالتنوع البيولوجي يساعد عىل تخفيف التلوُّث من املياه والهواء واألرض، 

كام يُتيح مصادر للطاقة املتجددة )هدف التنمية املستدامة السابع(، ويدعم توصيل إمدادات املياه وتحسني جودة املياه؛ وأيضاً يساهم يف الوقاية من الكوارث املتعلقة 

باملياه )هدف التنمية املستدامة السادس(. 

يعمل العديد من األطراف، مبن فيهم صانعو السياسات واملجتمع املدين والقطاع الخاص، عىل تطوير سياسات ومامرسات وإجراءات من أجل حامية التنوع البيولوجي 

البيئية )الخرضاء(  ومنع املزيد من التدهور. ويشمل ذلك، إىل جانب أمور أخرى، املناطق املحمية واملناطق التي تخضع إلدارة خاصة للمحافظة عليها، واملحاسبة 

الوطنية، واالستثامرات يف رأس املال الطبيعي والتنظيم واملعايي والشهادات البيئية. وهذا بدوره قد يساعد البلدان عىل االستجابة ملخاطر فقدان التنوع البيولوجي يف 

املستقبل عىل املدى القصي. عىل سبيل املثال، أنشأ االتحاد األورويب نظام تداُوٍل خاص به لالنبعاثات، ليصبح أول سوق كبية للكربون يف العامل. وينظّم االتحاد األورويب 

انبعاثات الكربون من خالل هذا النظام بوضع سعر النبعاثات الكربون وجعل التلوُّث أقل جاذبية للرشكات الخاضعة للتنظيم96. 

اإلطار 1-6: فقدان التنوع البيولوجي باألرقام - أمثلة مختارة

.Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, 2019 :املصدر

املعدل العاملي النقراض األنواع هو اليوم أعىل بعرشات إىل مئات املرات من املعدل املتوسط خالل العرشة ماليني سنة املاضية؛  وهو معدل  	 

يف ازدياد

عدد األنواع املهددة باالنقراض يصل إىل مليون نوع، والكثي منها مهدد باالنقراض خالل عقود	 

أكرث من 500 ألف نوع من األنواع األرضية املقدر عددها اإلجاميل 5.9 مليون يف العامل )حوايل 9%( ليس لديها موائل كافية للبقاء عىل املدى 	 

الطويل إذا مل نقم بإعادة تأهيل موائل لها

33% من مخزون األسامك البحرية تتعرّض للصيد الجائر بحسب تقديرات 2015، 60% تُصيَّد استداميًّا إىل أقىص حّد، و7% ال تُصيّد بنسبة 	 

كافية.

3-25% هي نسبة االنخفاض املتوقع يف الكتلة الحيوية لألسامك بحلول نهاية القرن يف سيناريوهات االحرتار املناخي املنخفض واملرتفع، عىل 	 

التوايل.

100-300 مليون هو عدد األشخاص املعرضني ملخاطر متزايدة بسبب تدهور منظومة حامية البيئة الطبيعية يف املناطق الساحلية.	 

50% هي نسبة التوّسع الزراعي عىل حساب الغابات.	 

68% هي مساحة الغابات العاملية اليوم نسبة إىل املساحة التقديرية ما قبل الثورة الصناعية.	 

290 مليون هكتار )حوايل 6%(هي مساحة األحراج الطبيعية التي فَقدت الغطاء الحرجي املحيل من 1990 إىل 2015 بسبب قطع األشجار	 

10-15% هي نسبة إمدادات األخشاب العاملية الناتجة عن قطع األشجار بشكل مخالف للقانون )تصل إىل 50% يف بعض املناطق(.	 

أنواع النباتات والحيوانات وتجّمعاتها وأصنافها

املحيطات والصيد البحري

الغابات
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  التلوُّث

َث الهواء واملياه )البحرية والعذبة( واألرض والرتبة، حيث يصف برنامج األمم املتحدة للبيئة  سجلت معدالت التلوث تزايداً خالل العقود القليلة املاضية، ويشمل تلوُّ

التلوث بأنه متغلغٌل ومستمر97. تتنوع أسباب التلوُّث وتتضمن - إىل جانب أمور أخرى - احرتاق الوقود األحفوري من قطاع الطاقة، واملواد الكيميائية واملستخلصات 

من الصناعة التحويلية. وتتّسع لتشمل بعض منتجات تكنولوجيا املعلومات واإلنشاءات وبناء املنازل ومنتجات البناء التي تتضمن عملياِت تصنيع يُحتمل أن تكون 

ملوثة. 

للتلوُّث عواقب عديدة ومتنوعة، تؤثِّر بشكل حاد عىل مسارات التنمية يف البلدان. عىل سبيل املثال، يتوىف 4.2 مليون شخص سنوياً نتيجة التعرض لتلوُّث الهواء املحيط 

بهم )الخارجي(98؛ ويخرس األفراد حول العامل ما مجموعه 57 مليون سنة من األعامر سنويًا، أو يعيش أصحابها معاقني، بسبب سوء جودة املياه واملرافق الصحية 

والنظافة وما يشابهها99. وال تقترص آثار التلوُّث عىل صحة اإلنسان فحْسب، بل تشمل أيًضا التنوع البيولوجي، حيث أنتج التلوُّث البحري ما يقرب من 500 ‘منطقة 

ميتة’ يوجد فيها القليل جًدا من األكسجني لدعم بقاء الكائنات البحرية100. ومن الواضح أن للتلوُّث تأثيًا واسَع النطاق وتكلفة هائلة. وتشي التقديرات يف إقليم رشق 

املتوسط إىل أن تلوُّث الهواء يودي بحياة نحو 500 ألف شخص سنويًا101.

توجد حلول ملعالجة قضية التلوُّث. فهناك العديد من االتفاقيات البيئية العاملية واإلقليمية واللوائح الوطنية، وهناك مبادرات تستهدف امللوِّثات أو املناطق امللوَّثة؛ 

كام هناك مامرسات وإجراءات التغيي املمنهج يف األنظمة االقتصادية. ميكن تحقيق تقدم كبي من خالل دمج مبادئ االقتصاد الدائري يف القطاعات االقتصادية، وتعزيز 

التكنولوجيا الخرضاء والنظيفة، وإعادة توجيه التمويل واالستثامر، والتأثي عىل أمناط وسلوكيات االستهالك. تساهم مثل هذه املبادرات يف التنمية املستدامة للدول، 

لكن معالجة التلوُّث تتطلب أيضاً رشاكات عىل املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية. 

 3-2-3-1

املصدر: برنامج األمم املتحدة للبيئة، 2017.

الشكل 1-4: التكلفة العاملية للتلوُّث بحسب تقديرات عام 2015

التكلفة السنوية النبعاثات غازات الدفيئة

التكلفة السنوية لتلوُّث الهواء الداخيل والخارجي 

التكلفة السنوية للمواد الكيميائية 

التكلفة السنوية للنفايات العامة

مليار دوالر أمرييك 

مليار دوالر أمرييك 

مليار دوالر أمرييك 

مليار دوالر أمرييك 
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تقّدم التكنولوجيا الناشئة حلوالً ممكنة وفعالة لترسيع إحراز تقدم نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة. تتميز الحلول التكنولوجية الحديثة بدرجات عالية من 

العملية والقدرة املبارشة عىل التنفيذ الفوري يف مواجهة التحديات العاملية برسعة ودقة كبيتني، مع إمكانية توسيع أثرها ليشمل نحو 70% من غايات التنمية املستدامة 

وعددها 169 غاية ملجموع أهداف التنمية املستدامة102. فالحلول التكنولوجية قادرة مثالً عىل زيادة اإلنتاجية مع تحسني كفاءة استغالل املوارد والطاقة، وخفُض 

تكلفة السلع والخدمات، وبالتايل دعم سبل العيش وتَوفّر السلع )مبا يف ذلك الغذاء(، ودعم تطوير أمناط مشاركة أكرث شمواًل يف الحياة االجتامعية واالقتصادية103. 

بعبارة أخرى، ميكن للتكنولوجيا أن تتيح تطبيقات وحلول مبتكرة يف مواجهة التحديات االقتصادية واالجتامعية والبيئية التي قد تشكل عائقاً يف مسارات التنمية. 

ويُعد الذكاء االصطناعي منوذًجا رائًعا عىل الفوائد التي ميكن أن تقدمها التكنولوجيا، إذ يدخل بشكل متزايد يف مجموعة واسعة من القطاعات. عىل سبيل املثال، 

يُستخدم الذكاء االصطناعي يف قطاع الصحة للكشف عن الرسطان أو لتحسني كفاءة املوارد والطاقة، وبذلك تشمل فوائده توفي رعاية صحية أفضل وتحسني جودة 

الحياة، فضاًل عن حامية البيئة من خالل الحفاظ عىل املوارد الطبيعية. لكن كام تتيح التكنولوجيا مزيًدا من الفرص، فإنها ترتبط أيًضا مبزيد من املخاطر املحتملة. 

أبرز هذه املخاطر يتعلق باألمن السيرباين، الذي بات أولوية بالغة األهمية مع زيادة األنظمة العاملة عرب اإلنرتنت والتقنيات الرقمية، واعتامد الكثي من البنى التحتية 

الوطنية الحيوية عليها، مثل املستشفيات أو محطات توليد الطاقة. هذا االرتباط املتزايد بني التكنولوجيا والعديد من الجوانب الحياتية األخرى يدفع بدوره نحو مزيد 

من التوسع التكنولوجي بهدف تطوير حلول وتقنيات مبتكرة ملواجهة تبعات التكنولوجيا والتحوالت الكربى، وأيضاً لتطوير تقنيات وحلول يف مواجهة املخاطر املتعلقة 

بالبيئة والصحة والسالمة.

الشكل 1-5: أهداف التنمية املستدامة والثورة الصناعية الرابعة

PwC
UNDP May 2021

8

أي األهداف هي األكثر ارتباطاً بتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة اليوم؟

يمكن للتكنولوجيا التأثير بشكل كبير على

أهداف التنمية من17من 10
المستدامة

المرتبطة بأكبر عدد من تطبيقات 2030أهداف التنمية المستدامة 
:الثورة الصناعية الرابعة اليوم

المرتبطة بأقل عدد من تطبيقات 2030أهداف التنمية المستدامة 
:الثورة الصناعية الرابعة اليوم

يمكن دعم 2030من غايات التنمية المستدامة 
تحقيقها مباشرة بابتكارات تكنولوجية

169من  70%

منصات البيانات الضخمة
من % 100تدعم التقدم في 

أهداف التنمية المستدامة

الذكاء االصطناعي
أكثر يلعب دوراً مركزياً في 

من التطبيقات% 50من

)  البلوك تشين(سلسلة الكتل 
من % 25تلعب دوراً في 

التطبيقات

إنترنت األشياء
من %33تلعب دوراً في 

أبرز التطبيقات

المواد المتقدمة
%  10أكثر من تدخل في 

من التطبيقات

أهداف التنمية المستدامة والثورة الصناعية الرابعة: 3-1الشكل 

.2020المنتدى االقتصادي العالمي، : المصدر
. WEF, 2020d :املصدر
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 عىل الرغم من اإلمكانات اإليجابية الهائلة للتكنولوجيا الناشئة، فقد اعترُبت يف الوقت نفسه 

واملجتمعات  األفراد  حياة  من  املستويات،  جميع  عىل  واضطرابات  جذرية  لتحوالت  سببًا 

منتجات  وتقديم  االبتكار  الرشكات عىل  التكنولوجيا  ناحية، تشجع  الحضارات104. من  إىل 

جديدة، وتؤثّر عىل سوق العرض والطلب للمهارات الفنية. ومن ناحية أخرى، تخلق بعض 

ومتعددة  مسبوقة  غي  وبيئية  واجتامعية  اقتصادية  واضطرابات  تحوالت  التكنولوجيات 

املستويات، بدًءا من املهام اليومية لألشخاص ووصواًل إىل قدرتها عىل التأثي يف املنافسات 

والتجاذبات الكربى بني القوى العاملية.

ترتافق االضطرابات والتحوالت الناتجة عن التطور التكنولوجي الرسيع مع مخاطر محتملة 

مثل تركز القوة الرقمية واتساع الفجوة الرقمية. يصنف تقرير املخاطر العاملية 2021 هذين 

الخطرين يف املرتبتني السادسة والسابعة، عىل التوايل، من بني املخاطر األكرث احتامالً عىل 

وميكن  متساٍو،  غي  بشكل  غالبًا  الرسيعة  التكنولوجية  التغييات  تتوزع  القصي105.  املدى 

أن تؤدي إىل عدم املساواة الرقمية بني البلدان وداخل البلد الواحد، وبني الذكور واإلناث، 

وبني سكان الريف والحرض، وبني املجتمعات الغنية والفقية. عىل سبيل املثال، يبلغ معدل 

يف   %20 عن  يقل  بينام  املتقدمة  البلدان  يف  السكان  لدى   %87 نحو  اإلنرتنت  استخدام 

البلدان النامية. تربز الفوارُق أيًضا داخل البلدان نفسها، مثاًل بني املناطق الحرضية والريفية 

حيث توجد فجوة كبية بني نسبة املنازل املتصلة باإلنرتنت يف املدن والبلدات ونسبتها يف 

األرياف. وتظهر اإلحصاءات أن أكرث من ثلثي املنازل يف املناطق الحرضية عىل مستوى العامل 

متصلة باإلنرتنت مقابل فقط 37.7% فقط يف املناطق الريفية. كام تُظهر البيانات وجود 

فجوة بني الجنسني من حيث استخداُم اإلنرتنت، حيث يرتفع متوسط معدالت استخدامها 

لتصل  اإلنرتنت  استخدام  يف  الجنسني  بني  الفجوة  وتتسع  باإلناث106.  مقارنة  الذكور  بني 

أقصاها يف أفريقيا والبلدان العربية107، ما يدفع باتجاه التساؤل عن مدى اهتامم حكومات هذه البلدان بتطوير سياساِت منو شاملة يف مجاالت التقدم التكنولوجي، 

سواء يف ما يتعلق بالقدرة عىل الوصول إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أو امتالك مهاراتها واستخدامها. ومن املخاطر األخرى التي ينبغي النظر فيها، الفجوة 

املتعلقة بتنظيم التكنولوجيا وأمتتتها، واملهارات والكفاءات الرقمية والتكنولوجية. وال تخلو مساعي الشمول الرقمي من الثغرات ومواطن القصور خاصة بالنظر إىل 

الوتية الرسيعة لنمو االقتصاد الرقمي والتي تعزز من احتامالت اتساع الفجوة الرقمية بشكٍل كبي، وهذا يف حال حدوثه سيهدد التامسك االجتامعي ويشكل عائًقا 

إضافيًا دون الوصول إىل التنمية الشاملة108.

تثي التغيات التكنولوجية الرسيعة أيًضا بعض املخاوف األخالقية مثاًل ما يتعلق بالخوارزميات التمييزية أو االستخدام غي األخالقي للبيانات. بينام يُسّهل االتصاُل 

عمليَة الوصول إىل املعلومات، فإن استخدام التكنولوجيا الجديدة يزيد من احتامالت االستخدام غي األخالقي لهذه املصادر الجديدة للمعلومات، ويثي مخاوَف بشأن 

خصوصية البيانات؛ حيث تستثمر الرشكات أحيانًا بشكل مكثف يف جمع البيانات لتحقيق مكاسَب خاصٍة يف وقٍت الحق109. وقد تجاوز عدد بالغات خرق البيانات يف 

بلدان االتحاد األورويب والرنويج وأيسلندا وليختنشتاين 281 ألًفا يف الفرتة منذ دخول الالئحة العامة لحامية البيانات حيّز التنفيذ يف 25 أيار/مايو 2018 وحتى كانون 

الثاين/يناير 1102021. ويطرح استخدام التكنولوجيا الناشئة ملعالجة البيانات الشخصية سلسلة من األسئلة: هل يجمع املتحّكم بالبيانات )الطرف الذي يعالج البيانات 

الشخصية لصاحب البيانات( البيانات الشخصية الرضورية حرصيًا لألغراض التي تُعالَج من أجلها؟ وكيف تُعالَج هذه البيانات؟ وهل يُحافَظ عىل دقة البيانات؟ وهل 

تُعالَج بطريقة قانونية وعادلة وشفافة بالنسبة إىل صاحب البيانات؟ وقد كشفت جائحة كوفيد-19 عن أحد هذه التحديات يف ما يتعلق بخصوصية البيانات إذ وجدت 

الرشكات واملؤسسات نفسها مضطرة إىل املوازنة بني أولويتني متعارضتني أحيانًا، هام حامية الصحة العامة وحامية الخصوصية الشخصية111.

 

 يف كانون الثاين/يناير 2021، تجاوز عدد بالغات خرق البيانات 281 ألًفا يف البلدان السبع والعرشين األعضاء 

يف االتحاد األورويب باإلضافة إىل الرنويج وأيسلندا وليختنشتاين، منذ دخول الالئحة العامة لحامية البيانات حّيز 

التنفيذ يف 25 أيار/مايو 2018.

أكرث من 281 ألف 
خرق للبيانات
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زادت جائحة كوفيد-19 من رسعة الرقمنة، وتعاظمت بذلك املخاوف. يأيت هذا عىل الرغم من فوائد التوسع الرقمي للعديد من األفراد خاصة خالل الجائحة الحالية، 

مثل التطور يف التفاعل البرشي عرب اإلنرتنت، والتجارة اإللكرتونية، والتعليم عرب اإلنرتنت، والعمل عن بُعد. وعىل الجانب اآلخر تفاقمت حاالت عدم املساواة الرقمية 

وأثرت أيًضا عىل العديد من األفراد. ويتجىل هذا التفاوت يف عدم املساواة يف الوصول إىل اإلنرتنت داخل البلدان ويف ما بينها، إذ أن عدد من يستخدمون اإلنرتنت حول 

112. ويف ظل عدم املساواة يف الوصول إىل التكنولوجيا، فإن فرص االستفادة من هذه  العامل يقارب نصف السكان، لكنه ال يصل إىل خمس السكان يف البلدان األقل منواً

التكنولوجيا ليست متاحة من األساس للبعض.

أحد املخاوف األخرى يتعلق مبوجة التقدم التكنولوجي التي ستؤدي إىل خفض عدد العامل املطلوبني حاليًا لعدد ال يُحىص من املهام، أو حتى االستغناء عنهم نهائيًا. 

مثالً عندما واجهت بعض الرشكات صعوبة يف الحد من إصابات كوفيد-19 يف أوساط العاملني والعامالت فيها دون مضاعفة التكاليف التشغيلية، لجأ كثي منها إىل 

التكنولوجيا الجديدة. أدى هذا التحول إىل تحفيز االستثامر وترسيع التطوير يف مجاالت استبدال املهام البرشية بالتكنولوجيا الناشئة )مثل الذكاء االصطناعي(؛ األمر 

الذي يشكل تهديًدا ملاليني العامل، ما مل تُنفذ استثامرات استباقية موازية لتحسني مهارات القوى العاملة وإعادة تأهيلها يف سياق التحول الرقمي113. 

نتناول يف سياق هذا التقرير أربعة من تحوالت التكنولوجيا املستقبلية، مع تفصيل مخاطرها والنظر يف فوائدها114، وهي: الذكاء االصطناعي، وسلسلة الكتل )بلوك 

تشني(، واألمن السيرباين، والتكنولوجيا الحيوية. استند االختيار إىل قدرة هذه التقنيات عىل إحداث تحوالت كربى، وكذلك قدرتها عىل تقديم حلول شاملة وفعالة 

للتحديات البيئية واالقتصادية واالجتامعية األكرث إلحاًحا يف العامل؛ لتَدعم بالتايل تحقيق أهداف التنمية املستدامة السبعة عرش.

الذكاء االصطناعي

يشي مصطلح الذكاء االصطناعي إىل قدرة حاسوب أو روبوت مدعَّم بحاسوب عىل معالجة املعلومات والوصول إىل نتائج بطرق تحايك عمليات التعلم واتخاذ القرارات 

وحل املشاكل لدى البرش115. وتهدف أنظمة الذكاء االصطناعي إىل تطوير أنظمة قادرة عىل مواجهة ومعالجة املشاكل املعقدة بطرق مشابهة للمنطق واالستدالل 

البرشي116.

يقدم الذكاء االصطناعي مجموعة واسعة من الفرص وميكنه دعم التنمية املستدامة بشكل كبي117، لكن االعتامد املتزايد عىل أنظمة الذكاء االصطناعي قد يؤدي إىل 

عواقَب وخيمٍة غيِ مقصودة بالنسبة إىل األفراد واملنظامت واملجتمعات. عىل سبيل املثال، ميكن أن يؤدي االستخدام الضار لهذه التكنولوجيا املتطورة إىل تهديد األمن 

الرقمي من خالل تدريب األجهزة عىل القرصنة أو الهندسة االجتامعية للضحايا )مثل هجامت التصيُّد واالحتيال اإللكرتوين(118. وقد يكون للذكاء االصطناعي تأثي 

كبي عىل الخصوصية وحامية البيانات، إذ ميكن استخدامه يف تكنولوجيا التعرف عىل الوجوه أو مراقبة اإلنرتنت أو تصنيف األشخاص119. ويعتمد االستخدام الناجح 

لتطبيقات الذكاء االصطناعي عىل الوصول إىل كميات كبية من البيانات، ما يشّكل تحديًا لحقوق أصحاب البيانات من حيُث كيفيُة استخدام بياناتهم.

ميكن للذكاء االصطناعي أن يعرّض األمن السيايس واالستقرار للخطر وأن يشكل تهديًدا للدميقراطية، من خالل املراقبة التي تؤدي إىل تاليش الخصوصية وتصنيف 

األشخاص والقمع، إىل جانب حمالت التضليل املؤمتتة واملوّجهة120. وكام شهدنا يف بعض االنتخابات الحديثة، ميكن إساءة استخدام التكنولوجيا القامئة عىل الذكاء 

االصطناعي للتالعب باملواطنني واملواطنات من خالل منصات التواصل االجتامعي. عىل سبيل املثال، يف االنتخابات األمريكية عام 2016، نفذت رشكة كامربيدج أناليتيكا 

جهوًدا إعالنية واسعة النطاق استهدفت ناخبني وناخبات بقابلية اقتناع عالية مرجحة بناًء عىل خصائصهم النفسية. و استخدمت هذه العملية تقنيات االستهداف 

الدقيقة واملعقدة باالستناد إىل البياناٍت الضخمًة والتعلَّم اآليل للتأثي عىل عواطف الناس واختياراتهم121.

الشكل 1-7: التأثي املحتمل للذكاء االصطناعي يف اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية 

.PwC, 2018 :املصدر

 املساهمة املحتملة للذكاء
 االصطناعي يف الناتج املحيل
اإلجاميل بحلول عام 2030

%13.6  اإلمارات العربية
املتحدة

%12.4  اململكة العربية
السعودية

 1-3-3-1

22



حتى يف الحاالت التي ال تقوم عىل نوايا خبيثة، قد يكون هناك متييز غي مقصود بسبب الطبيعة البرشية للتقنية وأيًضا يف حاالت التحيز املنهجي نتيجة لعدم التمثيل 

السليم يف البيانات املستخدمة لتدريب األنظمة أو نتيجة لِقيَم مطّوري النظام ومستخدميه. فالذكاء االصطناعي ميكن أن يعزز التمييز، من خالل تعزيز القدرة عىل 

التصنيف العنرصي والتنبؤ السلويك وصواًل إىل القدرة عىل تحديد التوجه الجنيس للشخص. وهذا يحدث غالبًا عندما تتعكس بيانات التعلم اآليل مجموعات سكانية 

معينة دون غيها أو تحيزات مجتمعية، مثل التحيز ألحد الجنسني122.

اإلطار1-7: الذكاء االصطناعي والفجوة بني الجنسني1

ميكن أن يؤثر الذكاء االصطناعي أيضاً عىل األداء املايل للرشكات، وبالتايل عىل االقتصاد ككل؛ مثالً إذا كانت خوارزميات التداول غي قادرة عىل التكيُّف مع الظروف 

الجديدة كام يجب، فقد تؤدي إىل خسائر مالية مفاجئة )مثل االنهيار الرسيع عندما يحدث انخفاض رسيع يف األسعار بسبب التداول اآليل( 123. هناك أيًضا قلق كبي من 

استخدام األمتتة القامئة عىل الذكاء االصطناعي يف مكان العمل ألنها قد تقيض عىل أعداد كبية من الوظائف يف بعض القطاعات، مثل مديري عمليات إدخال البيانات 

وما إىل ذلك؛ مقابل من استحداث عدد كبي من الوظائف يف مجاالت وقطاعات أخرى، مثل متخصيص إنرتنت األشياء، ومتخصيص التحول الرقمي، ومحليل البيانات، 

وعلامء البيانات، وغيهم124. ويرى خرباء الذكاء االصطناعي ودراسات املستقبل أن الذكاء االصطناعي تفوق بالفعل عىل الذكاء البرشي يف بعض املجاالت125، وسيصبح 

أذىك بكثي من البرش بحلول عام 2025، وأن البرش يواجهون خطر الوقوع يف سيطرة تحكم الذكاء االصطناعي126.

 التكنولوجيا الحيوية

تقوم التكنولوجيا الحيوية عىل التالعب يف النظم البيولوجية )الخاليا الحية أو مكونات الخلية( لتصنيع منتجات مفيدة بكفاءة. ظهر هذا املجال نتيجة التطبيق املشرتك 

للفيزياء والكيمياء والرياضيات والهندسة عىل املستوى الجزيئي لدراسة الخاليا الحية127.

تحمل التكنولوجيا الحيوية فوائد محتملة لسكان العامل من حيث األمن الغذايئ والتغذية، ولها تطبيقات واسعة النطاق يف الطب البرشي والرعاية الصحية. ويف الحاالت 

التي تعتمد فيها التكنولوجيا الحيوية الصناعية عىل املوارد املتجددة، ميكن توقع أن تساهم أيضاً يف توفي الطاقة والحّد من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون128.

تتخذ العديد من املؤسسات قرارات تستند إىل أنظمة الذكاء االصطناعي، التي تعتمد بدورها عىل التعلم الخوارزمي من كميات ضخمة من البيانات والكشف عن 

األمناط لوضع تنبؤات. لكن الخوارزميات قد تُلقَّن معلومات غي سليمة، ما يعزز التحيزات البرشية؛ مثل تلك املرتبطة بالجنس.

أحد األسباب الرئيسية للتحيز املرتبط بالجنس هو عضوية الِفرَق التي ترشف عىل عمليات صياغة أنظمة الذكاء االصطناعي وخوارزمياتها وتطويرها. هذه الِفرَق تتكون 

بغالبيتها من الذكور، إذ ال تزيد نسبة العامالت يف مجال الذكاء االصطناعي حول العامل عن 22% وفًقا للمنتدى االقتصادي العاملي2. كام تعكس البيانات التي تُلقَّن 

للخوارزميات التحيز القائم عىل الجنس يف مجتمعاتنا، وبالتايل تعيد إنتاجه وتعزز الصور النمطية الضارة عن الجنسني.

الذكور أفضلية دون مربر معقول. يبدو أن  بالذكاء االصطناعي منحت املرشحني  أداة توظيف مدعومة  أمازون  الجنس عندما أنشأت  القائم عىل  التحيز  برز هذا 

بت عىل قاعدة بيانات عمرها 10 سنوات تضم سيًا ذاتية ملرشحني معظمهم من الذكور )ألنهم الجنس املهيمن يف قطاع التكنولوجيا(، فصارت تفضل  الخوارزمية ُصوِّ

الذكور عىل اإلناث عند دراسة طلبات املتقدمني3.

تظهر التحديات أيًضا عند تطبيق الذكاء االصطناعي عىل مجاالت هي أساًسا عرضة للتحيز. ولعل قطاع الرعاية الصحية أشهرها إذ شهد تحيزاً تاريخيًا ضد النساء 

الخوارزميات  كانت  وإذا  الرسيرية.  التجارب  يف  عام  بشكل  محدودة  أعدادهم  كانت  مّمن  جيًدا  متثياًل  املمثلة  غي  املجموعات  من  وغيهم  امللونني  واألشخاص 

املستخدمة يف قطاع الصحة تعتمد غالبًا عىل بيانات صحية من أجسام الذكور أو تستبعد فئات معينة من النساء )كاللوايت يستخدمن حبوب منع الحمل أو الحوامل(، 

فإن املشورة الطبية الناتجة لن تصلح للنساء، وبل قد تعرّض حياتهن للخطر4.

العدل يف  واالقتصاد. ولضامن  األعامل  قطاعات من  لتشمل عدة  االصطناعي  الذكاء  الجنس يف خوارزميات  القامئة عىل  املختلفة  للتحيزات  السلبية  التأثيات  متتد 

الخوارزميات ومواجهة هذه التحيزات وتأثياتها، يجب إعطاء األولوية للعمل عىل تطوير بيئة فنية وتنظيمية وبيئة خصوصية مالمئة لجمع ما يكفي من البيانات 

السليمة واملحايدة لتدريب هذه الخوارزميات.

.Niethammer, 2020 .4 ؛Dastin, 2018 .3 ؛WEF, 2018a .2 ؛Kaushal and others, 2020 ؛ وFatemi, 2020 ؛ITU, 2020a الهوامش: 1. انظر
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من ناحية أخرى، ميكن أن تُحدث التكنولوجيا الحيوية تحوالت جذرية وأن تولِّد مخاطر كبية. مثالً يثي استخدام التكنولوجيا الحيوية يف الزراعة مخاوف متنوعة، 

أحدها التأثي عىل تنوع النظام البيئي يف املنظومة الحيوية الطبيعية وفقدان التنوع البيولوجي. ومن األمثلة عىل املخاوف األخرى استخدام البيانات الجينية ألغراض 

غي طبية، مثل انتشار أدوات اختبارات الحمض النووي للكشف عن امللف الصحي للشخص ونَسبه. ويتّضح تدريًجا أن املصدر الرئييس إليرادات الرشكات التي تقدم 

هذه الخدمة، أو عىل األقل بعض هذه الرشكات، هو بيع البيانات إىل أطراف ثالثة. أيضاً من األخطار املحتملة األخرى، اإلطالق املتعمد أو غي املتعمد لكائنات حية 

دقيقة شديدة الخطورة. فقد أدى تطور التكنولوجيا الحيوية والكيمياء الحيوية عىل مدى عقود إىل تسهيل تطوير األسلحة البيولوجية وإنتاجها، وبات بإمكان جهات 

اإلرهاب البيولوجي تعديل امليكروبات باستخدام التكنولوجيا الجزيئية املتاحة لجعلها أكرث عدوى أو رضاوة أو جعلها مقاومة للعالج بهدف التسبب بأكرب عدد من 

الضحايا129. 

أخيًا، تطرح هذه التطورات الرسيعة يف مجال التكنولوجيا الحيوية تساؤالت حول كينونة الحيوانات وحقوقها، خاصة عند تطبيق التكنولوجيا عىل الحيوانات املعدلة 

وراثيًا، أو املعالجة مبنتجات التكنولوجيا الحيوية. وهناك أيًضا مخاوف بشأن التطبيقات الجديدة أو االستخدام الواسع النطاق لألغذية الزراعية ومنتجات األعالف 

ألغراض صناعية غي غذائية يف وقت ال تزال أغلبية البلدان تواجه تحديات تتعلق باألمن الغذايئ130.

سلسلة الكتل

سلسلة الكتل )أو البلوك تشني( هي تكنولوجيا قاعدة بيانات موزعة ال ميكن التالعب بها، وميكن استخدامها لتخزين أي نوع من البيانات، مبا يف ذلك املعامالت املالية؛ 

األمر الذي يوفّر الثقة يف بيئة تفتقد إىل الثقة131. توفر سلسلة الكتل مستويات عالية من األمان، ما يؤهلها لتكون جزًءا مهاًم يف البنية التحتية الرقمية خاصة التي 

تُستخدم فيها تطبيقاٌت رقمية موثوقة.

تساعد سلسلة الكتل عىل تعزيز الكفاءة يف العمليات التجارية، كام تدعم األمتتة والحامية من االحتيال والتزوير، وتعزز من الشفافية والقدرة عىل تتبع املعامالت 

وترسيعها وزيادة كفاءتها132. تربز استخدامات سلسلة الكتل عىل نطاق واسع يف الخدمات املالية، ألنها تحايك إىل حّد قريب جداً املعامالت الفورية بني املؤسسات 

املالية وتقلّل التكاليف بإزالة الوسطاء133. ويف حني ترتكز تطبيقات هذه التقنية حاليا يف الخدمات املالية، لكنها تبرّش مبستقبل واسع أيضاً يف قطاع الرعاية الصحية، 

إذ لها القدرة عىل تتبّع أسباب التغيات يف اإلنفاق عىل الصحة كنسبة من الناتج املحيل اإلجاميل ومعالجة هذه األسباب. وسّجل هذا اإلنفاق منًوا بنسبة 4.9% بني 

عامي 2000 و2010 ثم انخفض إىل 3.4% بني عامي 2010 و 1342017. وتتيح الطبيعة الالمركزية للتكنولوجيا إمكانية تبادل املعلومات املحدثة برسعة وأمان ما 

بني املرىض واألطباء وأخصائيي الرعاية الصحية لجعل الرعاية الطبية أكرث فعالية ورسعة وكفاءة135. وبالفعل تحّولت إستونيا يف عام 2016 إىل سلسلة الكتل لحامية 

السجالت الصحية لسكانها البالغ عددهم 1.3 مليون نسمة136. ويف اآلونة األخية، اعتمدت وزارة تنمية املجتمع يف اإلمارات العربية املتحدة استخدام سلسلة الكتل 

للمصادقة الرقمية عىل الشهادات الرسمية خالل فرتة جائحة كوفيد-19 لتسهيل الخدمات الحكومية واستكامل الطلبات برسعة وكفاءة137.

العائد االقتصادي
ساهمت محاصيل التكنولوجيا الحيوية يف تحقيق مكاسب اقتصادية مقدارها 167.8 

مليار دوالر عىل مستوى املزارع خالل الفرتة من عام 1996 إىل عام 2015.

األثر البيئي
تراجع استهالك املبيدات مبقدار 620 مليون كغ بفضل محاصيل التكنولوجيا الحيوية، 
26.7 مليار كغ  الكربون مبقدار  انبعاثات ثاين أكسيد  الرتاجع إىل خفض  وأدى هذا 

بحسب تقديرات عام 2016.

التأثري عىل الفقر
ساعدت محاصيل التكنولوجيا الحيوية 18 مليون مزارع من صغار املزارعني، وأرسهم، أي 

ما مجموعه 65 مليون شخص، يف التغلب عىل الفقر.

الشكل 1-8: فوائد التكنولوجيا الحيوية لألمن الغذايئ

.Varshney, 2017 :املصدر
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عىل الرغم من اإلمكانات الهائلة لسلسلة الكتل يف حل املشكالت، إال أنها متثِّل أيًضا تحدياٍت جديدًة للرشكات واألسواق. وغالبًا ما ترتافق حلول سلسلة الكتل مع 

تحديات تتعلق بإمكانية التشغيل البَيني والربط مع األنظمة األخرى؛ كام أنها تنطوي عىل مخاطر تتعلق بإدارة البيانات، مبا يف ذلك الرسية واالمتثال للوائح املطلوبة، 

ح لها لسلسلة كتل خاّصة ميكن أن يهدد سالمة سلسلة الكتل وخصوصيتها،  مثل الالئحة العامة لحامية البيانات يف االتحاد األورويب. كام أن استخدام أطراف غي مرصَّ

الهجامت  والتشغيلية، فضاًل عن  التكنولوجية  لألعطال  الكتل عرضة  القامئة عىل سلسلة  الرشكات  تكون عمليات  أن  للخطر138. وميكن  املسجلة  املعامالت  ويُعرض 

السيربانية139. فبحسب موقع ‘أطلس يف يب إن’، رسق قراصنة سلسلة الكتل ما يقرب من 3.78 مليار دوالر يف 122 هجوًما عام 2020 140. 

وهناك خطر آخر يتمثل يف الغموض املحيط حاليًا باللوائح الخاصة بتطبيقات سلسلة الكتل، ما قد يجعل العمليات والنامذج التجارية موضع شك. فمن املهم أن تكون 

لدى الرشكات اسرتاتيجيٌة قوية إلدارة املخاطر للتعامل مع املخاطر الكثية املرتبطة بهذه التكنولوجيا الثورية141.

األمن السيرباين

التي تتضمن عادًة محاولة  الرقمية  الهجامت  األنظمة والشبكات والربامج من  الهادفة إىل حامية  التحّكم  التكنولوجيات والعمليات وآليات  السيرباين  باألمن  يُقصد 

الوصول إىل املعلومات الحساسة أو تغييها أو إتالفها142. سجل متويل املشاريع العاملية يف مجال األمن السيرباين منواً كبياً يف السنوات األخية، ليصل إىل 7.8 مليار دوالر 

يف عام 2020 )وهو العام القيايس حتى اآلن(، ومن املتوقع أن يزداد يف عام 1432021. واعترب ما يزيد عن 61% من أكرث من ألفي مدير معلومات شملهم استطالع 

غارترن ألجندة مديري املعلومات 2021 أن األمن السيرباين أولوية قصوى يف ميزانيات اإلنفاق الحديثة144. متّكن حلول األمن السيرباين الحكومات والرشكات من: )1( 

مكافحة أي وصول غي مرصح به إىل بياناتها، مبا يف ذلك البيانات الشخصية، )2( تحسني إدارة استمرارية األعامل يف حالة وقوع هجوم إلكرتوين وتعزيز اإلنتاجية، )3( 

التعايف بشكل أرسع يف حالة حدوث اخرتاق. وقد ساهم ظهور جائحة كوفيد-19 يف تحفيز وترسيع رقمنة العمليات الحكومية والتجارية، حيث من املتوقع أن تشهد 

االستثامرات الخاصة والعامة يف األمن السيرباين منواً كبياً يف السنوات القادمة.

يُعّد إخفاق األمن السيرباين من أهم املخاطر العاملية للبرشية عىل املدى القصي واملتوسط، والخطر األعىل بني املخاطر التكنولوجية145. فالهجامت السيربانية تتضمن 

عادة محاوالٍت للوصول إىل معلومات حساسة أو تغييها أو إتالفها مبا يؤدي إىل رسقة األموال أو التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية أو تعطيل أحكام الخدمة أو 

أو معلومات  املصدر(  ِشفرة/كُود  )مبا يف ذلك  الفكرية  املِلكية  أو  التجارية  الهجامت معلومات مثل األرسار  املعلومات الحقاً. وتستهدف هذه  أو  بالبيانات  االبتزاز 

العمالء أو سجالت املوظفني، وميكن يف حال تحققت أن تُسبب تعطالً عن العمل لفرتة طويلة أو انقطاعات غي مخطط لها متنع املؤسسة من تلبية متطلبات معالجة 

البيانات. وتؤدي الهجامت السيربانية عىل البنية التحتية وموارد املعلومات الرئيسية إىل خسائر يف الدخل وتكاليف كبية إلصالح املعدات وأصول تكنولوجيا املعلومات 

األخرى، كام تُلحق رضًرا باألصول غي امللموسة مثل العالمة التجارية والسمعة. وتتكبّد الرشكات تكاليَف داخلية مرتبطًة باكتشاف الهجامت والتحقيق فيها واحتوائها 

واستعادتها، وبالتايل ميكن أن تؤثّر عىل ربحيتها وأدائها االقتصادي146.

النهائيني  الرقمي تقريبًا، بدًءا من املؤسسات والرشكات، وصواًل إىل الحكومات، وحتى املستهلكني  العامل  تؤثِّر الهجامت السيربانية عىل جميع الجهات املتواجدة يف 

واألفراد. ومع زيادة الرتابط يف عاملنا بني األجهزة والخدمات املتصلة بالشبكة، تتزايد مخاطر األمن السيرباين، وتتطلب البنية التحتية لألمن السيرباين وإجراءاته تحسيناُ 

مستمراً. كام أن الجرائم االلكرتونية والسيربانية باتت أكرث تعقيداً وانتشاراً بسبب التقدم التكنولوجي، ومن املحتمل أن تؤدي إىل اضطرابات اقتصادية أو خسائر مالية 

أو توترات جيوسياسية أو عدم استقرار اجتامعي147. وقد تواجه الرشكات التي تتعرض إلخفاقات يف األمن السيرباين تدقيًقا تنظيميًا شديًدا، وعواقَب قانونيًة، ورضًرا 

بسمعتها. أما بالنسبة إىل الحكومات، فقد يؤدي ترسيب معلومات حساسة يف البلد إىل تقويض األمن القومي148. ويف ما يتعلق باملواطنني، ميكن أن تؤدي إخفاقات 

األمن السيرباين إىل انتهاك حقهم الفردي يف خصوصية البيانات، وهو حق أسايس من حقوق اإلنسان بات يكتسب أهمية متزايدة. وكشف تقرير تكلفة خرق البيانات 

أن متوسط التكلفة اإلجاملية لخرق البيانات بلغ 3.86 مليون دوالر يف عام 2020، وأن تحديد الخرق واحتواَءه يستغرقان 280 يوًما يف املتوسط؛ كام أشار إىل أن 

قطاع الرعاية الصحية هو األكرث ترضًرا من خرق البيانات149. وهناك العديد من األدبيات التي تسلّط الضوء عىل مدى تعرّض الرشكات الصغية واملتوسطة لهذه األنواع 

من املخاطر اإللكرتونية، حيث تشي التقديرات أنهفي حالة 60% من الرشكات الصغية التي تعاين من هجوم إلكرتوين ينتهي األمر بتوقف أعامل هذه الرشكات خالل 

ستة أشهر150. 
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 القدرة التحولية

تواجه البلدان اليوم مخاطر كبيٌة، إاّل أنها باملقابل قادرة عىل مواجهتها بعدة وسائل. بإمكان البلدان والحكومات تطوير أنواع مختلفة من القدرات من أجل تعزيز 

منعتها، أي قدرة األرُس واملجتمعات واألمم عىل استيعاب الصدمات والتعايف منها، مع التكيُّف اإليجايب والتحول البنيوي والعميل للعيش يف مواجهة بيئة من الضغوط 

طويلة األمد والتغيات وعدم اليقني151. وبحسب الدراسات، ترتكز املنعة كإطار عمل إىل ثالثة قدرات رئيسية هي االستيعاب )القدرات االستيعابية( واملرونة )القدرات 

التكيفية( والتحول )القدرات التحولية(. واألخية هي موضوع تركيزنا يف هذا التقرير، تحديداً من منظور قائم عىل املعرفة واملهارات. ونقصد مبفهو القدرة التحولية 

اآللياِت التي متكِّن البلدان من العمل بفعالية يف مواجهة الصدمات واالحتفاظ مبنجزاتها من مكتسبات الرفاه ونتائج التنمية. 

الشكل 1-9: إطار عمل ثاليث األبعاد ملقومات املنعة 

تُعرَّف القدرة التحولية بأنها قدرة البلد عىل تكييف أو تعديل أو تغيي خصائصها بالكامل )مثل املنظومات الحيوية والبنى االقتصادية واالجتامعية، وغيها(. يشي 

املصطلح أيًضا إىل قدرة األشخاص عىل االختيار عند االستجابة للتغيي، ومرونة املنظامت واملؤسسات يف تعديل القواعد والحدود والرشاكات والعضويات152. من خالل 

ذلك، ميكن للبلد االستمرار يف العمل مع إجراء تغييات قليلة أو عدم إجراء أي تغييات عىل مهامها األساسية يف حالة حدوث صدمة153. كام يشي مفهوم القدرة 

التحولية إىل القدرة عىل التكيّف والتحرك نحو مستقبل أكرث استدامة154. ويعترب فهم القدرات التحويلية للبلدان مدخالً إىل تحقيق قدرتها عىل التكيُّف مع االضطرابات 

والتحوالت الكربى عالية التأثي وتعزيز التنمية املستدامة، وبالتايل املساهمة يف بناء مستقبل أفضل وأكرث شمواًل. بهذا املعنى، ينبغي النظر إىل القدرات التحولية عىل 

أنها عوامل رئيسية يف دراسة وتقييم ضعُف البلد وأوجُه عدم املساواة واملخاطر155.

عملياً، ننظر للقدرات التحولية، والبلد القادرة عىل التحول، من خالل مامرسات محددة مثل االستثامر املستمر يف األفراد )وخاصة الشباب( واالستخدام األفضل للموارد 

الطبيعية، بهدف توجيه مستقبل البلد نحو املنعة والتقدم؛ بالتايل، تكون البلد املتحولة مهيأة بشكل أفضل للتعامل بشكل أكرث فاعلية مع البيئة الهشة واألوضاع 

واملخاطر واألزمات )مثل الرصاع السيايس وندرة املياه واملسائل الصحية وما إىل ذلك(، وجميعها حاالت دفعت بالفعل إىل تعطيل سبل عيش املواطنني، ال سيام األكرث 

ضعًفا، وهي تُهدد بتعطيل سبل عيش اآلخرين ما مل يتحدث تحركات وإجراءات عاجلة ملعالجتها156.

تقوم القدرة التحويلية عىل خاصيتني رئيسيتني، هام القدرة عىل االبتكار )أي قدرة املنظومة عىل خلق بيئة متكينية تعزز االبتكار والتجريب( والقدرة عىل التعاون 

)أي القدرة عىل التنظيم والعمل الجامعي(. أثبتت هاتان القدرتان مكانتهام ودورهام املحوري من خالل التايل: )1( دعم جهود االستجابة لجائحة كوفيد-19 157، )2( 

تحفيز التعايف املستدام للبلدان للميض قدماً 158. وال عَجَب أّن طبيعة عاملنا اليوم مبا فيه من مظاهر العوملة والرتابط الوثيق بني التحديات )تغيُّ املناخ، الصحة، التنمية 

االقتصادية الشاملة( تتطلب تعاوناً بني أطراف متعددة لتطوير حلول تهدف إىل تعديل أو تحويل املنظومات االجتامعية واالقتصادية للبلدان مبا يتناسب بشكل أكرب 

مع املنظومة الحيوية البيئية األوسع159. هذه الحلول يجب أن تكون شاملة، وتجمع بني نهجني، نهٌج من أسفل إىل أعىل، ومن أعىل إىل أسفل. كام تلعب القدرة عىل 

العمل الجامع بني املؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص واملواطنني دوراً بالغ األهمية يف مساعدة البلدان عىل االستجابة للمخاطر من خالل التحول. أما 

القدرة عىل االبتكار فيمكن أن تساعد عىل استيعاب الصدمات، ما يُتيح للبلدان العمل بآثار سلبية محدودة. تجىل هذا بوضوح خالل أزمة كوفيد-19 160، حيث كان 

لالبتكارات الرقمية دوٌر رئييس يف: )1( التخفيف من أثر الجائحة؛ )2( تكييف خدمات الحكومات والقطاع الخاص وتخصيصها وفًقا الحتياجات املواطنني واملواطنات. 

عىل سبيل املثال، تَكيَّف قطاع البناء األورويب )أحُد أقل القطاعات تأثرًا بالتحول الرقمي( مع الوضع املعياري الجديد  بتنفيذ حلول رقمية مثل منذجة معلومات البناء 

وتكنولوجيا التوأم الرقمي161. ساهم اعتامد هذه األدوات الرقمية يف التقليل من أثر الجائحة، وساهم أيًضا تحويل القطاع إىل منذجة أكرث استدامة من منظور بيئي 

واقتصادي162. فاالبتكار عنرٌص أسايس يف القدرات التحولية بسبب قدرته عىل تعديل األنظمة االقتصادية واالجتامعية والبيئية. 

.Béné and others, 2012 :املصدر

االستجابة التحولية التكيف التدريجي الصمود

القدرات التحولية القدرات التكيفية القدرات االستيعابية

املنعة

حدة التغيري / تكلفة التعامالت
التغيي املرونةاالستقرار
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تتضمن أهداف التنمية املستدامة قدرات االبتكار والتعاون مًعا. فالهدف السابع عرش مكرّس لتعزيز الرشاكات من أجل التنمية املستدامة، وهو يسلِّط الضوء عىل 

الحاجة إىل العمل يف رشاكات تضم أطرافًا عدة ومن خالل التزامات طوعية يف مختلف البلدان واملناطق، وعرب املؤسسات والقطاعات املختلفة. أما االبتكار، فرتكّز 

معظم أهداف التنمية املستدامة عىل االبتكار من أجل التنمية املستدامة كوسيلة لدعم التنمية الشاملة واملستدامة. وتكتسب قدرات االبتكار والتعاون أهمية أكرب 

عند معاينة درجات الرتابط والتعقيد يف املخاطر املذكورة أعاله. بالتايل، فإن القدرة عىل التعاون واالبتكار رشط ال غًنى عنه للبلدان ليك تكون مستعدة ملواجهة املخاطر 

الصحية والبيئية والتكنولوجية يف املستقبل.

االبتكار هو وسيلة إليجاد املعرفة وتقديم إجابات للتحديات العاملية امللّحة التي تواجهها مجتمعاتنا، مثل التغيات السكانية واملخاطر البيئية، وندرة املوارد، وغيها 

من املخاطر العاملية. كام أنه أحد محركات النمو االقتصادي واالجتامعي وتحقيق االستدامة واملنعة163. يرتبط االبتكار غالبًا بنمو الناتج املحيل اإلجاميل164، حيث يرى 

بعض الخرباء أن التقدم يف االبتكار يف الواليات املتحدة األمريكية يساهم بحوايل نصف النمو يف الناتج املحيل اإلجاميل165. ويف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، 

ميكن أن يرتفع الناتج املحيل اإلجاميل بنسبة 4% إذا زادت نشاطات البحث والتطوير بنسبة 10%166. ويتجاوز أثر االبتكار البعد االقتصادي ليشمل املجتمعات والبيئة 

األوسع. تظهر البيّنات من بلدان ‘الربيكس’ عىل سبيل املثال أن االستثامرات يف التكنولوجيا الخرضاء تساهم يف تعزيز التنمية املستدامة يف البلدان167. 

يؤكد مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية عىل أن التفاوتات بني بلدان العامل تؤثِّر بشدة يف قدرة البلدان عىل االبتكار. ففي البلدان ذات الدخل املرتفع وفوق املتوسط، 

يبلغ متوسط نسبة السكان الذين يعيشون يف فقر مدقع 2% فقط. وترتفع هذه النسبة إىل 14% يف البلدان ذات الدخل دون املتوسط، وإىل 45% يف البلدان ذات 

الدخل املنخفض. وتظهر تفاوتات مامثلة يف معدالت وفيات األطفال، ومن يعانون من نقص الوزن، وإحصائيات التعليم، ال سيام يف املستويات األكادميية العليا. ففي 

عام 2018، التحقت نسبة 41% فقط من الفئة العمرية ذات الصلة بالتعليم الثانوي يف البلدان ذات الدخل املنخفض، مقارنة مع نسبة 90% يف البلدان ذات الدخل 

املرتفع وفوق املتوسط. ومن الواضح أن البلدان النامية بحاجة إىل دعم من املجتمع الدويل يف بناء قدراتها عىل االبتكار، خاصة وأن هذه القدرات أساسيٌة يف مواجهة 

املخاطر واالضطرابات بجميع أنواعها، ومبا أن معظم القضايا والتحديات اليوم باتت شديد االرتباط وعاملية التأثي168. 

تؤكد األبحاث الحديثة عىل أهمية القدرة عىل التعاون كمحرك رئييس يف التحول. فالعمل التعاوين الذي يتسم باملعاملة باملثل والثقة واالحرتام املتبادل بني مختلف 

األطراف املعنيني هو أفضل طريقة لبناء القدرات الجامعية لتحقيق املنعة يف مواجهة الكوارث169. والتعاون ميكِّن البلدان من الوصول إىل موارد أكرب، وبالتايل يسهِّل 

تكيُّف املجتمعات170. عىل سبيل املثال، يعمل معهد باستور يف داكار بالسنغال بتنسيق وثيق مع رشكة التكنولوجيا الحيوية الربيطانية مولوجيك لتطوير شكل جديد 

من مجموعة أدوات االختبار الرسيع لفيوس كوفيد-19 ثم تُصنَّع وتُوزَّع يف أفريقيا من منشأة دياتروبكس املصممة خصيًصا لهذا الغرض171. من األمثلة األخرى عىل 

التعاون يف مواجهة املخاطر )التكنولوجية يف هذه الحالة(، مبادرة التعاون بني الصني وجامعة الدول العربية بشأن أمن البيانات وقواعد الحوكمة الرقمية العاملية نحو 

بناء فضاء سيرباين سلمي وآمن ومنفتح وتعاوين172. من ناحية أخرى، تقوم أهداف التنمية املستدامة عىل مبدأ ‘عدم ترك أحد يتخلف عن الرَّكب’ )عدم استثناء أي 

أحد من عملية التنمية(، وتؤكد عىل الحاجة إىل اتّباع نهج تعاوين لتحقيق التطور املستدام. ويف سياق الجائحة األخية، تشي األبحاث املتعلقة بجائحة كوفيد-19 إىل 

أن التعاون عامل مهم للتغلب عىل األزمات والوصول إىل مستقبل أفضل وأكرثَ منعة173. كام أن السنواِت العرَش املتبقية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة تتطلبمن 

البلدان واملؤسسات التجديد وتوحيد الجهود لتحقيق أهداف وطموحات خطة 2030 174.

بناء عىل ما سبق، يؤكد هذا التقرير عىل أهمية قدرات االبتكار والتعاون، من منظور املعرفة واملهارات، يف التعامل مع املخاطر التكنولوجية والصحية والبيئية التي 

من املتوقع أن تشكل تهديًدا لتقدم املجتمع.

ويف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، ميكن أن يرتفع الناتج املحيل اإلجاميل بنسبة %4 
إذا زادت نشاطات البحث والتطوير بنسبة %10
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مجاالت املعرفة ومهارات املستقبل 

حدد تقريرا استرشاف مستقبل املعرفة لعاَمي 2018 و2019 خمسة مجاالت رئيسية تتطلب االستثامر كرشط مسبق للتنمية القامئة عىل املعرفة، وهي: التعليم، 

والبحث والتطوير واالبتكار والعلوم، والتكنولوجيا، واالقتصاد، والبيئة التمكينية. 

وتستند هذه املجاالت، التي نشي إليها مجتمعة مبصطلح ‘مجاالت املعرفة’، إىل إطار عمل مؤرشِّ املعرفة العاملي175 وخطة التنمية املستدامة لعام 2030، ويحّددها 

هذا التقرير باعتبارها أكرث الحلول تأثيًا لالستفادة منها يف االستجابة للمخاطر العاملية. وكلام ارتفع مستوى الوعي بهذه املجاالت، كلام كانت البلدان أكرث قدرة عىل 

بناء جاهزيتها واالستفادة من مجاالت املعرفة يف مواجهة املخاطر والتحديات املستقبلية.

اإلطار 1-8: مجاالت املعرفة

إن االستثامر يف املهارات املستقبلية هو عامل رئييس آخر يف تعزيز قدرة البلدان عىل مواكبة التغييات التحولية القادمة. وتشي األبحاث الحديثة إىل أن ثلث الوظائف 

قد تكون معرضة لألمتتة يف العقد املقبل176 وأن 45% من الوظائف يف ست بلدان عربية177 ذات مستوى تنمية برشية مرتفع ومرتفع جًدا قابلة لألمتتة اليوم؛ وهو 

تقدير يقابله ما مجموعه 20.8 مليون وظيفة بدوام كامل ومجموع أجور تقارب 366.6 مليار دوالر سنوياً 178. من جهته، يقّدر املنتدى االقتصادي العاملي إمكانية 

إلغاء 85 مليون وظيفة بحلول عام 2025 عرب تحّوالت يف تقسيم العمل بني البرش واآلالت والخوارزميات، مقابل 97 مليون وظيفة جديدة ستظهر ضمن هذا التكيف 

مع التقسيم الجديد للعمل179. يف هذا السياق، تشمل الوظائف الجديدة متخّصصني واملتخصصات يف الذكاء االصطناعي والتعلم اآليل، وتطوير الربامج والتطبيقات 

التحول عرب دفع الرشكات إىل  الرقمي. وأدت جائحة كوفيد-19 إىل ترسيع هذا  الكتل والتحول  وتحليلها، والبيانات الضخمة، وتحليالت أمن املعلومات، وسلسلة 

االعتامد بشكل أكرب عىل التكنولوجيا والعمليات الرقمية180.

باإلضافة إىل النقص يف املهارات الرقمية، تعاين بعض القطاعات من نقص يف املهارات الفنية املتخصصة. عىل سبيل املثال، يواجه قطاع الرعاية الصحية نقًصا ملحوظًا يف 

املهارات الفنية، زادت الجائحة من حّدته. وتحّذر تقديرات منظمة الصحة العاملية من عجز مقداره 18 مليون عامل يف القطاع الصحي بحلول عام 2030، معظمهم 

يف البلدان ذات الدخل املنخفض ودون املتوسط181. وتتوقع املنظمة أن تواجه البلدان، عىل اختالف مستويات التنمية االجتامعية واالقتصادية فيها، صعوبات بدرجات 

متفاوتة عىل مستوى تعليم وتدريب وتوظيف ونرش واستبقاء وأداء القوى العاملة فيها. 

من املهم مالحظة أن املهارات املستقبلية ال تقترص عىل املهارات الرقمية أو التكنولوجية حرصاً، إذ تتطلب الوظائف الناشئة مهارات مثل اإلبداع، والذكاء العاطفي، 

البيانات، ومهارات التصميم والتفكي النقدي. فاملهارات الشخصية واملهارات املتقاطعة واملتعددة تكتسب أهمية  وحل املشكالت، واتخاذ القرارات باالعتامد عىل 

متزايدة، حيث يحتاج األفراد إىل الحيوية واملرونة للتقدم يف عامل رقمي دائم التغّي.

التعليم  العايل، عىل جودة مؤسسات  والتعليم  املهني  والتدريب  التقني  والتعليم  الجامعي  قبل  التعليم  مراحل  الرتكيز يف  التعليم: 

والربامج التدريبية التي تستهدف تكنولوجيات وبرامج جديدة ملواجهة الفجوة الحالية يف املهارات.

البحث والتطوير واالبتكار والعلوم: تحليل البنية التحتية البحثية املتاحة ومهارات/معارف الباحثني والرشكات يف مجال دفع تطوير 

التكنولوجيات الجديدة ومهارات املستقبل.

التكنولوجيا: توفي البنية التحتية التكنولوجية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الرضورية لتبادل املعرفة وتسهيل تطوير التكنولوجيات 

الجديدة وأساليب التدريس.

االقتصاد: الرتكيز عىل املوارد املالية الالزمة لنرش التكنولوجيات الجديدة، ودفع عجلة االبتكار، ودعم تطوير برامج تعليمية جديدة 

أكرث توافًقا مع مستقبل العمل.

البيئة التمكينية: معالجة أطر الحوكمة وبروتوكوالت السياسات واللوائح الالزمة إليجاد بيئة مالمئة لالبتكار وريادة األعامل.

املصدر: برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ و مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، 2019 ب.
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الجدول 1-1: تطور أهم مهارات املستقبل

يشي فرانكيفيتز وتشامورو-بيموزيك إىل أهمية توظيف العامل الذين يظهرون قابلية التعلم، مام يسمح للمؤسسات بالتكيُّف مع االحتياجات واملخاطر املستقبلية182. 

ورعايتها  املواهب  وتنمية  املؤسسة،  تحّول  دعم  يف  الشديدة  ألهميتها  إذ  القيادة،  ومهارات  املؤسسات، صفات  إليها  تسعى  أن  يجب  التي  األخرى  الصفات  ومن 

وتطويرها، وتعزيز العمل الجامعي والتعاون. لكن بالنظر إىل التغيات يف املهارات املطلوبة مستقبالً، نلحظ تحّوالً طفيفاً حيث ترتاجع املهارات املتعلقة باألشخاص 

)إدارة األشخاص، والتنسيق مع اآلخرين، والذكاء العاطفي( إىل أسفل القامئة وتصعد مقابلها املهارات املتعلقة باستخدام التكنولوجيا واملراقبة والتحكم، فضاًل عن 

تصميم التكنولوجيا والربمجة. وخالصة القول أنه عىل الرغم من أهمية وتأثي التكنولوجيا يف املهارات املستقبلية ووزنها النسبي، ال ينبغي إغفال املهارات الشخصية 

واملتعددة183.

من املهم التأكيد عىل أن نقص املهارات ال يؤثّر بالقدر نفسه عىل جميع العامل، وهذا ينطبق بشكل خاص عىل املهارات الرقمية. خالل جائحة كوفيد-19، تعززت 

التفاوتات الرقمية الحالية؛ إذ تأثر أصحاب املعرفة الرقمية املنخفضة بشكل خاص بالعواقب السلبية للجائحة عىل سبل معيشتهم. بينام أدت الجائحة إىل ترسيع 

التحول الرقمي املجتمعي بشكل كبي، فقد أدت أيًضا إىل توسيع الفجوة بني القادرين عىل الوصول إىل األدوات الرقمية وسبل تعلم املهارات الرقمية وغي القادرين 

عىل ذلك.

أحد التحديات القامئة للحكومات حالياً هو ضامن التطوير املستمر للمهارات لتبقى مناسبة وذاَت صلة. اتجهت العديد من الحكومات إىل تطوير مبادرات خاصة أو 

دعم مبادرات قامئة تحسني املهارات وصقل مهارات جديدة من خالل املساعدة التكنولوجية أو املوارد املالية. وهذا ينطبق عىل بلدان مثل لكسمربغ )انظر اإلطار 

1-9( وفرنسا والدمنارك، ولكل منها منهجها املختلف لتحقيق هذه الغاية ودعم العامل يف تحسني مهاراتهم. خالل أزمة كوفيد-19، تركَّز الدعم العام يف هذا الجانب 
عىل ما ييل: )1( زيادة املرونة يف قواعد التمويل، وفرتات التدريب، وجدولة التدريب خارج أوقات العمل، والتدريب أثناء العمل، ما سمح بالرتكيز عىل التدريب خارج 

أوقات العمل أثناء فرتات اإلغالق والتقييامت وإكامل التدريبات املهنية والعملية؛ )2( إنشاء منصات إلكرتونية للتعلُّم املجاين وقنوات إذاعية وتلفزيونية متخصصة؛ 

)3( تقديم املساعدة املالية للرشكات وللمتدربني واملتدربات، مثل دعم الرواتب واملعدات الرقمية184. لكن هذا الدعم بقي يف الغالب محدوًدا جًدا، إذ كانت نسبة 

21% فقط من الرشكات من االستفادة من التمويالت العامة لدعم جهود تأهيل وتطوير مهارات العاملني فيه185. 

.WEF, 2020b ؛Gray, 2016 :املصدر

حل املشكالت املعقدة

التفكي اإلبداعي

اإلبداع

إدارة األشخاص

إصدار األحكام واتخاذ القرارات

التنسيق مع اآلخرين

الرتكيز عىل الخدمات

الذكاء العاطفي

التفاوض

املرونة اإلدراكية

التفكي التحلييل واالبتكار

التعلم املستمر واسرتاتيجيات التعلم

حل املشكالت املعقدة

التفكي النقدي والتحليل

استخدام التكنولوجيا واملراقبة والتحكم

اإلبداع واألصالة واملبادرة

تصميم التكنولوجيا والربمجة

القيادة والتأثي االجتامعي

املنعة وتحمل الضغوط واملرونة

االستدالل وحل املشكالت واستنباط األفكار
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اإلطار 1-9: النموذج التجريبي لربنامج جرس املهارات الرقمية يف لكسمربغ 2019-2018

يهدف مرشوع جرس املهارات الرقمية يف لكسمربغ إىل استباق آثار التقدم التكنولوجي عىل الوظائف واختبار )منوذج تجريبي( فائدة دعم الرشكات وموظفيها يف 

التحوالت العملية والوظيفية واملهاراتية. يهدف النموذج التجريبي للمرشوع إىل:

رفع مستوى الوعي وتقديم الدعم للرشكات التي تواجه أنشطتها أو ستواجه تَحّوالت كربى بسبب التكنولوجيا الرقمية.. 1

ــا . 2  تدريــب وإعــادة تأهيــل املوظفــني األكــرث تأثــرًا باملهــارات املطلوبــة- وتقديــم املشــورة لهــم بشــأن الفــرص الجديــدة )الداخليــة أو الخارجيــة( وفًق

لتفضيالتهــم وإمكاناتهــم.

تحقيق معدل تنّقل داخيل مقداره %65 للمشاركني واملشاركات يف املرشوع التجريبي.. 3

إظهار قيمة النهج االستباقي والوقايئ يف تحسني املهارات للرشكات واملوظفني واملجتمع.. 4

تطوير منظومة للتقييم املناسب وحلول لتحسني املهارات.. 5

تضمنت مشاركة الرشكات واألفراد أربعة مراحل رئيسية هي: تخطيط القوى العاملة، تحديد السامت والخصائص، واملطابقة، والتدريب.

  تخطيط القوى العاملة . 1

عد إجراء تحليل كّميٍّ ونوعي )مدعوم بأدوات مبتكرة( لتأثي التكنولوجيا الجديدة عىل الرشكة، ومعدل التنقل السابق للقوى العاملة فيها ، واالحتياجات املتوقعة 

للقوى العاملة يف املستقبل، وضعت الرشكة خطة لتطوير املهارات تحدد املهن املعرضة للخطر واحتياجات تطوير املهارات للنشاطات املستقبلية، ثم اعتمدت اللجنة 

االقتصادية تلك الخطة.

 تحديد السامت والخصائص. 2

بون املتخصصون من املرشوع تحليًل شخصياً لألفراد يف الوظائف األكرث خطراً لدى الرشكات، تناول جوانب مثل الكفاءات، والتفضيالت، باستخدام أدوات  أجرى املدرِّ

صممت لهذا الغرض. ووبلغ عدد املدربني واملستشارين لهذا الغرض 25 فرداً، ممن تلقوا التدريب واالعتامدات الالزمة لذلك ضمن النسخة التجريبية من املرشوع. 

املطابقة. 3

بون املتخصصون باستخدام أدوات الذكاء االصطناعي( كانت العثور عىل وظائف داخلية أو خارجية للموظفني األكرث تأثرًا )ممن  الخطوة التالية )التي نفذها املدرِّ

يُحتمل أن يفقدوا وظائفهم( تتناسب مع كفاءاتهم وتفضيالتهم، مع بيان املهارات التي ينبغي تطويرها لتحقيق االنتقال الوظيفي )فجوة املهارات(. ونتج عن هذا 

خطة تنمية املهارات الفردية لكل املوظفني واملوظفات املشاركني واملشاركات. أما من بَقوا يف الوظيفة نفسها )مع احتامل حدوث تغيي كبي فيها(، فاعترُبت املهارات 

املستقبلية املطلوبة لوظيفتهم أساًسا لخطة تنمية املهارات الفردية الخاصة بهم.

التدريب. 4

الخطوة النهائية واألكرث أهمية، حيث شارك كل موظف معني يف التدريبات املحددة له أو لها )للمهارات الشخصية والرقمية الخاصة بالوظيفة( وفًقا لخطة تطوير 

املهارات الفردية الخاصة بهم، وتلّقوا مشورة حول التطوير الذايت.

لتغطية متطلبات هذه الرحلة بكاملها، شاركت الوزارة يف متويل كل رشكة مشاركة بحدٍّ أقىص مقداره 12 يوًما لتقديم املساعدة الفنية للرشكة يف تحليل القوى العاملة 

والتخطيط، وحدٍّ أقىص مقداره يوم واحد للتدريب الشخيص لكل موظف، باإلضافة إىل حدٍّ أقىص مقداره نسبة 35% من مصاريف التدريب و90% من الراتب خالل 

فرتة التدريب.

.The Government of the Grand Duchy of Luxembourg, 2018 :املصدر

التدريبتحديد السامت والخصائصتخطيط القوى العاملة املطابقة
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التعليم  الحكومات والرشكات ومقدمي خدمات  اإليجايب. يجب عىل  فاعليتها وتأثيها  املهارات وصقلها مشاركة أطراف متعددة لضامن  تتطلب مبادرات تحسني 

والرشكاء االجتامعيني العمل مًعا ملعالجة فجوات العاملة واملهارات، لكن قلة من املبادرات تتبنى هذا النهج عمليا. وال ميكن تحقيق التنمية املستدامة يف البلدان إال 

من خالل التعاون، وأمامنا طريق طويل للعمل لتحقيق ما نطمح إليه من تحسني. 

.WEF, 2021b :املصدر

إن تنمية املعارف واملهارات املستقبلية لها بعٌد عايل األهمية يف تسهيل الجهود الهادفة إىل )1( استكشاف حلول للمخاطر البيئية والصحية والتكنولوجية، و)2( تطوير 

وتوظيف القدرات التحولية يف معالجة هذه املخاطر. 

الشكل 1-10: توقعات زيادة الناتج املحيل اإلجاميل نتيجة تحسني املهارات، 2020-2030 )أسعار 2019، مليار دوالر أمرييك(

PwC
UNDP May 2021
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األولى حيث عملت القطاعات 
العامة والخاصة على تطوير 

مبادرات التطوير والتأهيل الالزمة
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املعلومات األساسية والسياق

 املعرفة واملهارات: بناء القدرات التحولية للبلدان والجاهزية يف مواجهة املخاطر املستقبلية

تعتمد جاهزية البلدان يف مواجهة املخاطر املستقبلية اعتامًدا كبيًا عىل البيئات املعرفية والقدرة عىل توقّع مجموعة مهارات السكان وتطوير هذه املهارات. كلام كانت 

القوى العاملة مهيأة بشكل أفضل من حيث املهارات، وكلام كانت مجاالت املعرفة يف البلد أكرث تقدماً )التعليم، والبحث والتطوير واالبتكار والعلوم، والتكنولوجيا، 

واالقتصاد، والبيئة التمكينية(، كلام كان البلد أكرث جاهزيًة ملواجهة املخاطر الصحية والتكنولوجية والبيئية املستقبلية. وتُعّد قدرات االبتكار والتعاون عنرصين أساسيَّني 

يف تطوير قدرات البلدان عىل استثامر األبعاد املعرفية ومهارات القوى العاملة. ولهذه القدرات )التحولية( دوٌر رئييٌس يف متكني البلدان من التكيف والتحول بل والتغيي 

الشامل لخصوصياتها البنيوية )مثل املنظومة الحيوية البيئية والبنى االقتصادية واالجتامعية وغيها(، خالل االستجابة للمخاطر املستقبلية من دون أي تعطل أو تعطيل 

يف تسيي أمورها. 

لكن بينام تتوفر البيانات املتعلقة مبجاالت املعرفة1، وباملهارات )وإن بصورة أقل(2، عىل املستوى العاملي، فإن البيانات التي تسمح بفهم القدرات التحولية وقياسها 

ه جزئيًا صعوبات ترجمة العنارص غي امللموسة إىل بيانات قابلة للقياس.  عىل مستوى كل بلد تبقى محدودة. وهذا أمر تُفرسِّ

يهدف هذا التقرير إىل دعم جاهزية البلدان يف مواجهة املخاطر املستقبلية، ويضع ألجل هذه الغاية مجموعة مقاييس متثل بالحّد املمكن قدرات البلدان عىل التعاون 

واالبتكار من منظور املعرفة واملهارات لكل نوع من املخاطر املستقبلية الرئيسية التي سبق تحديدها، أي املخاطر الصحية والبيئية والتكنولوجية. تستند هذه املقاييس 

إىل تحليالت البيانات عىل اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتامعي، مبا يسمح بقياس القدرات التحولية للبلدان ومقارنتها عرب مؤرشات لقياس درجة وعي البلدان بأهمية 

توظيف التعاون واالبتكار يف مواجهة املخاطر املحددة خالل فرتة زمنية معيِّنة. وبذلك، يقّدم هذا التقرير تقديراٍت دقيقًة ومحدثة للقدرات التحولية الحالية للبلدان 

يف االستجابة للمخاطر املستقبلية. 

مقاييس بديلة قامئة عىل البيانات الضخمة

لفهم القدرات التحولية لبلد معني ومستوى جاهزيته يف مواجهة املخاطر املستقبلية، يستخدم هذا التقرير مقاييَس بديلًة قامئة عىل البيانات الضخمة والتعلم اآليل، 

وهو ما يوفّر: )1( بياناٍت كميًة قابلة للمقارنة عرب البلدان األربعني املشمولة يف عينة الدراسة للفرتة الزمنية موضوع العينة؛ )2( بياناٍت آنيًة ومبارشة عن الوعي 

بالقدرات التحولية لكل بلد ضمن الدراسة؛ )3( رًؤى نوعية من حيُث املبادرات االسترشافية التي ميكن للبلدان تنفيذها يف مواجهة املخاطر املستقبلية. وهذه املنهجية 

ممكنة بفضل قدرة التعلم اآليل عىل معالجة كميات هائلة من البيانات، مع استخدام تقنياُت التجريف عىل شبكة اإلنرتنت الستخراج املعلومات ذات الصلة من 

البيانات الهائلة التي ُجمعت. 

يشكل هذا التقرير، الثالث من سلسلة تقارير استرشاف مستقبل املعرفة، إضافة نوعية لألدبيات الحالية من خالل تقديم رًؤى جديدة حول جاهزية البلدان يف مواجهة 

املخاطر املستقبلية. وتتضمن املنهجية تجميع مقاييس إحصائية ونوعية تقليدية وغي تقليدية، باإلضافة إىل املقاييس البديلة التي تشمل بياناٍت من مجموعة واسعة 

من األطراف املعنيني - مثل الرشكات واالتحادات القطاعية ووسائل اإلعالم ومستخدمي وسائل التواصل االجتامعي واملدونني واألفراد - لتقديم رًؤى ونتائَج جديدة. وال 

تعكس املقاييس وجهات النظر الحكومية/القطاعية فحْسب، بل تعكس أيًضا منظوًرا مجتمعيًا. 

2-2 تصميم املنهجية وجمع البيانات

2-2-1 استخدام وسائل التواصل االجتامعي لقياس القدرات التحولية

يعتمد هذا التحليل لبيانات اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتامعي عىل الخربات الرتاكمية من اإلصدارات السابقة لسلسلة تقارير استرشاف مستقبل املعرفة. وغالبًا ما 

تُستخدم وسائل التواصل االجتامعي أثناء الكوارث لنرش املعلومات املتعلقة بإدارة األزمات وتنسيق جهود االستجابة والتعايف3. ومل يختلف األمر خالل جائحة كوفيد-19، حيث 

املنهجية

 1-2

 1-1-2

 2-1-2

36



لجأ الكثيون إىل وسائل التواصل االجتامعي للحصول عىل املعلومات الطبية ونرشها، ما ساهم يف زيادة الوعي حول الفيوس عرب شبكاتهم االجتامعية االفرتاضية4. 

وتَسارع هذا التوجه بعد فرض قواعد التباعد البدين يف العديد من البلدان وما أعقب ذلك من تحوُّل نحو العمل عن بعد. 

توصلت األبحاث إىل أن وسائل التواصل االجتامعي كان لها تأثي إيجايب عىل زيادة الوعي ومشاركة املعرفة املتعلقة بجائحة كوفيد-19 5. هذه الخالصة تتوافق أيًضا 

مع أدبيات الكوارث املناخية، التي تؤكد عىل دور الوعي املتنامي يف تحسني جاهزية األفراد والشعوب يف مواجهة الكوارث ومتكينهم من التكيف مع التغييات6. 

وتكتسب مجاالت املعرفة أهمية قصوى يف هذه العملية، ألن ازدياد الوعي يؤدي إىل زيادة املعرفة التجريبية )وغالبًا النظرية(، التي تُعد ركيزًة أساسية يف تكوين 

قدرات التعاون واالبتكار.

رصد وسائل التواصل االجتامعي لجمع البيانات

لقياس القدرات التحولية لبلد معني، يستخدم هذا التقرير منصة معلومات رقمية تتيح الوصول إىل 150 مليون مصدر عامٍّ بأكرث من 180 لغة. يتطلّب استخدام 

هذه املنصة صياغة استعالمات برمجية بلُغة متخصصة، تبني عىل االستدالالت املنطقية، وتوظف تحليالت متقدمة مع تقنيات الذكاء االصطناعي، لتحديد البيانات 

ذات الصلة األكرب واستخراجِها. كام توظف املنصة خوارزمية تعلُّم آيل لحساب املقاييس الرئيسية، مثل مشاركة الجمهور والتفاعالت، مبا يف ذلك إجاميل عدد مشاركات 

الجمهور يف الصفحة/املادة املنشورة، مثل اإلعجابات واملشاركات وإعادة اإلرسال والتعليقات. كام متتلك املنصة قدرة عىل تحليل االنطباعات والشعور )إيجايب أو 

سلبي أو حيادي( لكن التجربة أظهرت الحاجة إىل مزيد من التطوير لهذه الخاصية يف ما يتعلق يف الخصوصيات اللغوية عرب اللغات املختلفة والقدرة عىل التعميم 

والتمييز بني االنطباعات السلبية الساخرة مثالً أو الجدية.

تحديد نطاق البحث 

يركز هذا البحث عىل القدرة التحولية ومستوى جاهزية البلدان يف مواجهة املخاطر املستقبلية يف 40 بلًدا تشكل عينة الدراسة. ويعتمد اختيار البلدان عىل أدائها 

يف مؤرشِّ املعرفة العاملي، باستخدام طريقة تعلّم آيل من دون إرشاف تسمى ‘التجميع’، وهي نفس العملية املتبعة لالختيار يف تقرير استرشاف مستقبل املعرفة لعام 

2019 لضامن التناغم واالتساق بني كافة إصدارات السلسلة. 

أسرتاليا

بنغالديش

الربازيل

الكامريون

شييل

مرص

إثيوبيا

فنلندا

فرنسا

أملانيا

غانا

اليونان

 الهند

إندونيسيا

اليابان

األردن

كازاخستان

الكويت

لبنان

لكسمربغ

ماليزيا

املكسيك

املغرب

هولندا

بولندا

روسيا

رواندا

اململكة العربية السعودية

السنغال

سنغافورة

جنوب أفريقيا

السويد

سويرسا

طاجيكستان

تنزانيا

تركيا

اإلمارات العربية املتحدة

اململكة املتحدة

الواليات املتحدة األمريكية

فييت نام

الشكل 2-1: البلدان املشمولة يف عينة دراسة استرشاف مستقبل املعرفة 2021
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، ثم حلّلها. ويُبنيِّ الجدول  من خالل منصة املعلومات الرقمية، َجمع هذا التقرير بياناٍت من اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتامعي من أكرث من 150 مليون مصدٍر عامٍّ

2-1 نسبة النتائج املرصودة لكل بلد يف مختلف أنواع املصادر. 

الجدول 2-1: عدد املحتوى املرصود لكل بلد يف مختلف أنواع املصادر )نسبة مئوية من إجاميل املحتوى املرصود للبلد(

لد
الب

املصدر

مصادر أخرى تويرت املنتديات املدونات املجالت الصحف  مواقع األخبار عىل
اإلنرتنت

0.26 48.82 0.49 5.88 0.16 1.67 42.72 أسرتاليا

0 41.93 0.03 13.54 0 1.99 42.51 بنغالديش

0.81 66.07 0.2 16.39 0.56 3.77 12.2 الربازيل

0.3 67.37 0 17.7 0 0 14.63 الكامريون

0.82 79.67 0.09 9.22 0.18 3.68 6.34 شييل

0.02 13.15 0.16 14.38 0.41 0 71.88 مرص

0 90.13 0 8.42 0 0 1.45 إثيوبيا

0.32 67.05 1.51 7.91 1.98 6 15.23 فنلندا

2.11 61.09 2.21 14.84 1.96 2.21 15.58 فرنسا

5.29 31.73 2.44 12.68 1.69 6.6 39.57 أملانيا

0.01 64 0 15.01 0 4.08 16.9 غانا

1.07 18.7 0.3 45 1.83 3.14 29.96 اليونان

0.5 65.01 0.11 14.67 0.2 4.29 15.22  الهند

8.72 57.33 0.2 11.67 0.36 4.65 17.07 إندونيسيا

0.2 70.91 3.64 7.32 0.06 0.15 17.72 اليابان

0.01 27.72 0 7.23 0 3.42 61.62 األردن

0.13 12.15 5.28 14.97 0.08 0 67.39 كازاخستان

1.09 75.51 0 5.08 0 0 18.32 الكويت

4.66 54.52 0 11.83 0 0.07 28.92 لبنان

0.13 50.4 0 5.88 4.56 14.62 24.41 لكسمربغ

2.05 53.62 2.18 14.95 0.73 7.48 18.99 ماليزيا

0.13 71.31 0 13.77 0.31 2.41 12.07 املكسيك

0.92 18.78 1.01 36.02 0.93 4.4 37.94 املغرب

0.29 64.12 4.18 9.96 1.5 0.45 19.5 هولندا

0.86 20.83 1.66 29.56 2.58 4.12 40.39 بولندا

8.99 11.73 11.8 19.07 0.65 4.28 43.48 روسيا

0 90.89 0 4.28 0 0 4.83 رواندا

0.25 52.62 2.67 12.4 0.01 0.82 31.23  اململكة العربية

السعودية

0.25 49.96 0 24.77 0 0.62 24.4 السنغال

1.11 50.02 2.97 8.38 0.27 6.23 31.02 سنغافورة

0.22 66.94 0.48 11.81 0.13 1.28 19.14 جنوب أفريقيا

0.76 55.02 2.87 16.29 2.35 11.46 11.25 السويد

1.22 44.35 0.77 5.09 1.12 5.74 41.71 سويرسا

0 18.35 0.38 46.86 0 0 34.41 طاجيكستان

0 69.69 4.06 11.35 0 1.9 13 تنزانيا

1.15 54.67 0.42 7.91 0.14 2.59 33.12 تركيا

8.09 25.67 0.1 11.78 0.46 1.93 51.97 اإلمارات العربية املتحدة

1.33 62.36 0.52 8.33 1 12.24 14.22 اململكة املتحدة

2.65 60.08 5.72 14.15 0.95 0.98 15.47  الواليات املتحدة

األمريكية

2.92 3.82 4.19 15.67 0.34 13.31 59.75 فييت نام
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وعىل غرار نتائج السنوات السابقة، أتت غالبية املحتوى املرصود من ‘تْويرت’ ومواقُع األخبار عىل اإلنرتنت. لكّن من املثي لالهتامم مالحظَة أن نسبة النتائج من مواقع 

األخبار عىل اإلنرتنت كانت أعىل بكثي يف هذا التقرير ملعظم البلدان مقارنة بالسابق. وقد تَجاهلنا ‘إنستغرام’، ألنه مصدُر ضوضاء كبية يف البيانات )اعتربت منصة 

املعلومات الرقمية الغالبية الكربى من النتائج املستخرَجة منه غَي ذات صلة(7. 

يعاين هذا التقرير االختالفاِت بني القدرات التحولية للبلدان يف ما يتعلق باملخاطر العاملية الرئيسية عىل مدى فرتة عامني. ويقع تاريخ نرش جميع املحتوى املشمول 

بالرصد والدراسة ضمن الفرتة من الساعة 00:00:00 يوم 3 حزيران/يونيو 2019 وحتى الساعة 23:59:59 يوم 30 أيار/مايو 2021، بحسب التوقيت الصيفي يف 

اململكة املتحدة. بالتايل، ويبنيِّ هذا التحليل االختالفات بني فرتة جائحة كوفيد-19 والفرتة التي قبلها، وكذلك عرب املراحل االنتقالية من الطوارئ إىل التعايف من األزمة 

والتي شهدتها بالفعل عدة بلدان. ومع إدراك التقرير بأن الجائحة مل تَحُدث أو تؤثِّر أو تنشئ وعيًا متزامناً يف جميع البلدان، إال أننا نعتمد لغايات منهجية الفرتة من 

ني، هام إعالن املدير العام  شباط/فرباير إىل آذار/مارس 2020 إطاًرا زمنيًا اسرتشادياً للفرتة التي شهدت بداية ظهور التأثيات العاملية للجائحة؛ باالستناد إىل حدثنَي مهمَّ

ملنظمة الصحة العاملية أن كوفيد-19 حالة طوارئ صحية عامة تثي قلًقا دوليًا بتاريخ 30 كانون الثاين/يناير 82020، ثم إعالنه الحًقا ‘جائحة’ بتاريخ 11 آذار/مارس 

92020. وعليه، تشي مرحلتا الطوارئ والتعايف من أزمة كوفيد-19 إىل الفرتة التي أعقبت هذين الشهرين. 

تصميم االستعالمات ‘الربمجية’

االستعالمات الربمجية هي طلبات بلُغة خاصة للحصول عىل معلومات من قاعدة بيانات، وهي تتضمن يف هذه الحالة استخدام معامالت االستدالل املنطقي. وتتكّون 

ح  عملية طلب استعالم من أربع خطوات رئيسية هي: تحديد الكلامت الرئيسية، صياغة االستعالمات، ترجمة االستعالمات، والتحقق من الجودة، عىل النحو املوضَّ

أدناه )الشكل 2-2(.

جرى وضع قوائم الكلامت الرئيسية واالستعالمات بحيث تشمل ما ييل: )1( املخاطر الصحية والبيئية والتكنولوجية؛ )2( مجاالت املعرفة ومهارات املستقبل؛ )3( 

قدرات االبتكار والتعاون، كام عرضناها يف الفصل األول. 

أ- تحديد الكلامت الرئيسية

تحديد الكلامت الرئيسية خطوٌة أساسية يف التعريف العميل ملعاين ‘املخاطر’ و‘املجاالت’ و‘القدرات’ وتحديد نطاقها بدقّة أكرب. واتُِّبعت الدراسة نهجاً ثاليث الخطوات 

لتطوير قامئة الكلامت الرئيسية، يبدأ مبراجعة األدبيات املوجودة، مبا يف ذلك عىل سبيل الذكر ال الحرص، الوثائُق والتقارير االسرتاتيجية الصادرة عن املنظامت الدولية، 

واملقاالت واملنشورات عىل وسائل التواصل االجتامعي. وعىل هذا األساس، ُعِقدت ورشُة عمل جمعت خرباَء متخصصني يف مجاالت مثل البيئة والصحة ملناقشة القامئة 

األّولية من الكلامت الرئيسية. ثم خضعت القامئة ملراجعات وتعديالت عىل ضوء مناقشاتهم، لتنتقل بعدها ملتخصصني ومتخصصات لغويني عملوا بدورهم عىل التحقق 

من مناسبة الكلامت والصياغات والتحقُّق من صحة نتائج عينة اختبارية منها، للتأكد من أن الكلامِت الرئيسية ستؤدي بالفعل إىل استخالص النتائج ذات الصلة، وتجّنب 

أي ضوضاء محتملة يف البيانات. 

يعتمد تعريف املخاطر الصحية عىل الهدف الثالث من أهداف التنمية املستدامة )الصحة الجيدة والرفاه(10، وبشكل أكرث دقة عىل الغايات املتعلقة مبا ييل: )1( 

األمراض السارية؛ )2( األمراض غي السارية والصحة العقلية )النفسية(؛ )3( املخاطر والنتائج الصحية. وهذه املوضوعات هي ضمن تقرير منظمة الصحة العاملية 

حول التحديات الصحية العاملية التي تستحق الرصد يف 112021. وبعد تحديد املوضوعات الثالث، جرى العمل عىل تعريفات فرعية للمخاطر يف كل موضوع تحدد 

مجموعته الخاصة من الكلامت الرئيسية، باإلضافة إىل مجموعة عامة من الكلامت الرئيسية التي تتقاطع عرب املواضيع الثالثة وتجمع املجاالت والتطورات األوسع 

املتعلقة باملخاطر الصحية.

تركّز قامئة الكلامت الرئيسية املتعلقة باملخاطر البيئية عىل ثالثة مواضيَع فرعيٍة تركز عليها الخطة االسرتاتيجية لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ12 واسرتاتيجية برنامج األمم 

املتحدة للبيئة عىل املدى املتوسط لألعوام 2022-2025 13 - وهي: تغيُّ املناخ، وفقدان التنوع البيولوجي واملوارد الطبيعية، والتلوث - باإلضافة إىل موضوع فرعي 

عريض يجمع اتجاهاٍت أوسَع غي مشمولة يف املوضوعات الفرعية الثالث السابقة. وهذه هي األزمات أو املخاطر العاملية الرئيسية )واملرتابطة( التي تؤثِّر عىل عالقتنا 

بالعامل الطبيعي وتهدد الرفاه االقتصادي واالجتامعي العاملي، عىل النحو املبنّي يف خطة عام 2030. وعليه، جرى إعداد الكلامت الرئيسية لكل من هذه املوضوعات 

الفرعية. 

 تحديد الكلامت
الرئيسية

 صياغة
االستعالمات

 ترجمة
االستعالمات

فحص
الجودة 

الشكل 2-2: الخطوات الرئيسية األربعة يف تصميم االستعالمات الربمجية
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التناغم  من  معيِّنة  درجة  لضامن   2019 املعرفة  مستقبل  استرشاف  لتقرير  ُوِضعت  التي  القامئة  كبي  إىل حد  التكنولوجية  للمخاطر  الرئيسية  الكلامت  قامئة  تتبع 

الحيوية، وسلسلة  السيرباين، والتكنولوجيا  الذكاء االصطناعي، واألمن  التكنولوجية أربعة مواضيع فرعية هي  الرئيسية للمخاطر  الكلامت  بالتايل، تتضمن  واالتساق. 

الكتل؛ ولكل منها قوائم كلامت رئيسية خاصة بها.

كذلك الحال بالنسبة إىل مجاالت املعرفة ومهارات املستقبل، حيث جرى وضع قامئة خاصة بها من الكلامت الرئيسية املتعلقة بقدرات االبتكار والتعاون. ومن األمثلة 

عىل الكلامت الرئيسية واملصطلحات الخاصة بقدرات التعاون: ‘العمل املشرتك’ و‘الرشاكة’ و‘التعاون’، وبقدرات االبتكار: ‘االخرتاعات’، و‘املتطورة’، و‘الرائد’، و‘التفكي 

املستقبيل’، و‘ريادة’، و‘األحدث’. 

ب- صياغة االستعالمات

صيغت استعالمات البحث باستخدام معامالت استدالل منطقية خاصة تسمح بدرجة أعىل من االرتباط بني مجموعات الكلامت الرئيسية، ما يزيد من احتامل أن تكون 

النتيجة ذات صلة باملجاالت املستهدفة. وباإلضافة إىل الرشوط املنطقية، ُعزِّزت الكلامت الرئيسية بإضافة املرادفات أو الكلامت املتصلة بها لضامن أن تكون النتائج 

شاملة وذات صلة، أي تعكس تعريفات ومفاهيم ‘املخاطر’ و‘املجاالت’ و‘القدرات’.

كام ضم االستعالم يف جزئيته األخية معامل املوقع الجغرايف، بحيث تنحرص النتائج باملنشورات الصادرة يف البلدان املشمولة يف العيِّنة. وحّددت منصة املعلومات الرقمية 

موقع منشور معنّي بناًء عىل البيانات الوصفية )ميتا-داتا( املتاحة للنتيجة، وفًقا للتسلسل الهرمي التايل:

املوقع الجغرايف للمقال/املادة املنشورة، إذا كان املستخدم قد اختار إظهاره.. 1

املوقع املوجود يف قسم بيانات االتصال/امللف الشخيص )مثل عنوان الرشكة أو املوقع املختار لصاحب حساب تويرت(.. 2

عنوان بروتوكول اإلنرتنت )عنوان آي يب( يف حالة املواقع اإللكرتونية، أو لغة النرش يف حالة وسائل التواصل االجتامعي. ويف هذه الحالة،  ُربطت النتيجة بالبلد . 3

الذي يحتضن أكرب عدد من الناطقني بتلك اللغة. عىل سبيل املثال، إذا كانت اللغة هي اإلنجليزية واملوقع الجغرايف واملكان غي معروفني، تُربط النتيجة بالواليات 

املتحدة األمريكية. 

طُبِّق االستعالم أوالً باللغة اإلنجليزية لجميع البلدان املشمولة بالدراسة، أي استُخرِجت جميع النتائج ذات الصلة باللغة اإلنجليزية من البلدان األربعني. أما االستعالمات 

باللغات األخرى غي اإلنجليزية، فقد خضعت لتصفية النتائج بحيث تقترص عىل البلدان التي تعتمد اللغة املعنية لغة رسمية لها. مثاًل، طُبق االستعالم باللغة األملانية 

عىل املحتوى من أملانيا وسويرسا فقط.

ج- ترجمة االستعالمات

ترجمة االستعالمات ليست باألمر السهل، حيث يجب تفسي كل كلمة من الكلامت الرئيسية وفًقا لعالقاتها ببعضها البعض، وأيًضا يف السياق األوسع لالستعالمات نفسها 

واملدلوالت اللغوية الخاصة بالصياغة خاصة يف حاالت الطباق. عىل سبيل املثال، عند ترجمة الكلمة اإلنجليزية ‘course’ إىل الفرنسية، تصبح ‘cours’، وهي قد تعني 

‘مجرًى مائيًّا’، أو ‘أنت تجري’، أو ‘سعر السهم’، إلخ. يف هذه الحالة بالذات، نضع سلسلة من االستبعادات من أجل استخالص املحتوى املتعلق بالدورات التدريبية يف 

السياق األوسع للتعليم )املزيد من املعلومات يف القسم ‘د’ عن التحقق من الجودة(.

تُرِجمت االستعالمات إىل 22 لغة هي اللغات الرسمية املستخدمة يف البلدان األربعني املختارة موضوع العينة لهذه الدراسة. يف حاالت البلدان التي تعتمد أكرث من 

لغة رسمية واحدة، جرى تقييم لوسائل التواصل االجتامعي عىل اإلنرتنت الستبعاد اللغات التي نادراً ما يستخدمها سكان هذه البالد واالكتفاء بالبحث عن نتائج يف 

اللغات املستخدمة.
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د- التحقق من الجودة

للتأكد من أن االستعالمات استخلصت القدر األكرب من النتائج ذات الصلة، تضمنت املنهجية عمليات للتحقق من الجودة )1( قبل صياغة االستعالم )حيث جرى اختبار 

كل كلمة رئيسية(، )2( أثناء استخراج البيانات للتحقق من القيم املتطرفة لتجنب الضوضاء )غالبًا ما يؤدي وجودها إىل أرقام ضخمة من النتائج(. 

مثاًل، شملت االستدالالت املنطقية لالبتكار كلمة ‘modern’ )حديث( باعتبارها كلمة رئيسية، ما أنتج بعض الضوضاء )ظهور نتائج فيها اسم اللقاح ‘Moderna’(. وبناء 

عليه جرت إعادة صياغة االستعالم ليشمل حرصاً صياغة ‘modern’ دون أية حروف إضافية. 

ويف سياق مشابه، حيث أن موضوع ‘شهادات التطعيم’ أصبح منترشاً يف األشهر األخية من الفرتة موضوع الدراسة، كان ال بد من إعادة تعريف الكلمة الرئيسية ‘شهادة’ 

- املرتبطة أصاًل مبجال التعليم - يف االستعالم. فاستُبعدت كلامت رئيسية وصياغات مثل ‘شهادة التطعيم’ و‘إثبات التطعيم’ إلزالة الضوضاء يف النتائج املتعلقة بالتعليم.

أيًضا، اشرتط تصميم االستعالم وجود مجموعة من الكلامت الرئيسية ضمن عدد محدد من الكلامت املنتمية إىل مجموعة أخرى من الكلامت الرئيسية -  عىل بعد عرش 

كلامت أو أقل منها، بحسب الكلمة الرئيسية املعنية.

وخضعت البلدان التي أظهرت وجود نسب عالية من اإلشارات املتعلقة بالقدرات التحولية لضوابط إضافية للتحقق من الجودة والتأكد من عدم وجود تحيّز محتمل 

أو أخطاء يف التحديد والتصنيف. وتضمنت هذه الضوابط: )1( معاينة التوزع الزمني لعدد اإلشارات  و)2( مراجعة ترجامت االستعالمات ومعايي التصفية املتعلقة 

بالتعاون واالبتكار، و )3( مراجعة املصادر األكرث نشاطًا )مواقع شبكة اإلنرتنت( والكتّاب يف اإلشارات املتعلقة بالقدرات التحولية )للمزيد من املعلومات االطالع عىل 

فقرة 2-5 حدود الدراسة(. 

2-3 بناء منوذج القدرات التحولية 

توظف هذه الدراسة تحليالت البيانات الضخمة يف دراسة وتقييم القدرات التحولية للبلدان يف مواجهة املخاطر املستقبلية املتعلقة بالصحة والبيئة والتكنولوجيا. 

ح يف الشكل 4-2.  ولتحقيق هذه الغاية، كان ال بّد من بناء منوذج للقدرات التحولية للمجتمعات الجاهزة للمستقبل عىل النحو املوضَّ

الفنلندية

العربية
البنغالية

الفرنسية
األملانية
اليونانية
الهندية

اإلندونيسية
اليابانية

كينيارواندا

الربتغالية

املاليوية 

البولندية

الروسية
اإلسبانية

السواحيلية
السويدية

الطاجيكية
الرتكية

الفيتنامية

الشكل 2-3: اللغات املشمولة يف عملية جمع البيانات للدراسة

التعليم

البحُث والتطويُر واالبتكار والعلوم

التكنولوجيا

االقتصاد

البيئة التمكينية

فة
عر

امل
ت 

اال
مج

مهارات املستقبل

املخاطر التكنولوجيةاملخاطر البيئيةاملخاطر الصحية

االبتكارالتعاون

الشكل 2-4: منوذج القدرات التحولية للمجتمعات الجاهزة للمستقبل
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يستند هذا النموذج إىل ثالثة عنارص رئيسية، يتعلّق أولها مبخاطر املستقبل؛ وعىل نحٍو أكرث تحديًدا مخاطر االضطرابات الصحية والبيئية والتكنولوجية التي متثّل 

للبلد.  التحتية املعرفية  البنية  التي تشكل  الثاين مجاالت املعرفة ومهارات املستقبل  العنرص  الفصل األول. ويشمل  بيّنا يف  تحّدياٍت عامليًة رئيسية يف املستقبل كام 

ويجّسد النموذج هذه البنية باالستناد إىل اإلطار املنهجي ملؤرشِّ املعرفة العاملي مبجاالته الخمسة وهي: التعليم، والبحث والتطوير واالبتكار والعلوم، والتكنولوجيا، 

واالقتصاد، والبيئة التمكينية14؛ باعتبارها أركانًا أساسية للبنية التحتية املعرفية القادرة عىل توليد حلول فعالة يف مواجهة املخاطر العاملية موضوع الدراسة. إىل جانب 

هذه املجاالت الخمسة، أُضيفت ‘مهارات املستقبل’ بصفتها عامالً أساسياً يف تعزيز قدرة البلد عىل التكيف واالستجابة للتغيات الخارجية )للمزيد من املعلومات 

ميكنك العودة إىل الفصل األول(. أما العنرص الثالث فيعكس قدرات التعاون واالبتكار )اللتني متثاّلن مًعا القدرات التحولية(، وهام عامال متكنٍي أساسيان يف القدرة عىل 

توظيف مجاالت املعرفة ومهارات املستقبل. 

يكون تطبيق هذا النموذج عىل مرحلتني. يف األوىل، يولِّد النموذج بيانات تعكس االختالفات يف وعي الجمهور يف البلدان املختلفة يف ما يتعلق باملحتوى املتاح عىل 

اإلنرتنت، ومناقشة التقاطعات بني املخاطر العاملية )الصحية والبيئية والتكنولوجية( ومجاالت املعرفة ومهارات املستقبل. وبهذا تقّدم الدراسة فرصة لفهم حجم اعتبار 

مجاالت املعرفة ومهارات املستقبل كوسائل مهمًة يف مواجهة املخاطر املستقبلية. ويف املرحلة الثانية، تجري تصفية النتائج عرب رشوط نصية وصياغات لتحديد نسبة 

النشاط االلكرتوين املتعلق بالقدرات التحولية )قدرات التعاون أو قدرات االبتكار(. وتعكس النتائج يف هذه املرحلة القدراِت التحوليَة للبلدان من خالل تقييم مدى 

جاهزيتها لتوظيف هذه القدرات عند استخدام مجاالت املعرفة ومهارات املستقبل يف مواجهة املخاطر املستقبلية. 

قياس القدرات التحولية للبلدان يف سياق مواجهة املخاطر املستقبلية

ــدرات  ــم الق ــس يف تقيي ــذه املقايي ــني، ونســتخدم ه ــة مبوضــوع مع ــل املتعلق ــارات ومســتويات املشــاركة والتفاع ــاً لإلش ــاً كمي ــج االســتعالمات مقياس م نتائ ــدَّ تُق

ــدان.  ــة للبل التحولي

إن اعتامد مستوى املشاركة والتفاعل ضمن املقياس يرتبط بحقيقة أن اإلشارات ليست متساوية من حيث تأثيها وما ترتكه من صدى أو تثيه من اهتامم، وتلقاه من 

إعادة انتشار. يف هذا السياق، يُتيح استخدام بيانات املشاركة والتفاعل إلشارة معيّنة قدرة عىل تحقيق فهم أفضل لحجم تأثي هذه اإلشارة وعدد السكان الذين اطّلعوا 

عىل املعلومات الواردة فيها. ومن املهم عدم االكتفاء بعدد اإلشارات بل معاينة مستويات املشاركة والتفاعل لتسليط الضوء عىل طبيعة اإلشارات التي تساهم بشكل 

أكرب يف زيادة وعي السكان، وتُعزِّز يف نهاية املطاف قدرات البلدان. 

من خالل اعتامد هذين املقياسني، يدعم هذا التقرير – مبا يتوافق مع األدبيات املوجودة – االعتقاد املطلق بأن الجاهزية للمخاطر املستقبلية ال تقترص عىل وجود 

البنية التحتية الوطنية، بل تشمل بالرضورة املجتمعات بأكملها وتعتمد عىل املشاركة النشطة للمجتمعات املحلية15. وبشكل أكرث تحديًدا، تؤكد هذه الدراسة عىل 

أهمية عمليتني رئيسيتني يف إنتاج املعرفة والتأثي فيها، وهام التفاعل االجتامعي والتداخل املعريف16. فالتفاعل االجتامعي يسمح بتبادل املعرفة الضمنية بني األفراد 

من خالل التفاعالت والتجارب واملالحظات، والتداخل يركِّز عىل تحويل املعرفة الواضحة إىل مجموعات أكرث تعقيًدا من املعرفة، حيث متتزج املعارف وتُعالج لتشكيل 

أن هذين  التقرير  يرى هذا  السابقة،  املعرفة  استرشاف مستقبل  تقارير  إىل  وباالستناد  لذلك،  املعرفة17.  وانتشار  التواصل  عملية  تطور  وفًقا ملدى  معرفة جديدة، 

ا لقدرات املجتمع عىل االستجابة بفعالية. ويف  العاملني )التفاعل االجتامعي والتداخل املعريف، اللذان يساهامن يف إنتاج املعرفة وتبادلها ونرشها( ميكن أن يشّكال مؤرشِّ

هذا السياق، تعتمد هذه الدراسة عدد اإلشارات ومستويات املشاركة والتفاعل كمقياس للمستوى الحايل من التفاعل االجتامعي املتعلق باملعرفة واتحادها وتباُدلها 

وانتشارِها يف بلد معني. 

لكن الحجم الخام لإلشارات واملشاركات والتفاعالت قد يكون مضلاًّل، وقد يكون نتيجة عدد سكان البلد وليس بالرضورة نتيجة تفاعل اجتامعي كبي ينعكس بنشاط 

السكان عىل اإلنرتنت )الجدول 2-2(. 

مســتوى املشــاركة والتفاعــل يف موضــوع معــن )أي عــدد مــرات اإلعجــاب 

باملــادة املنشــورة عــى اإلنرتنــت أو مشــاركتها أو التعليــق عليهــا(.

عــدد اإلشــارات ملوضــوع محــدد )أي عــدد مــرات ذكــر مجموعــة محــددة 

مــن الكلــامت الرئيســية التــي يفــرتض أنهــا مرتبطــة مبوضــوع محــدد عــى 

اإلنرتنت(.

4-2

42



مجموع السكان )باآلالف(2

نسبة مستخدمي اإلنرتنت

 )نسبة مئوية من إجاميل عدد 
السكان(1

السنة البلد

19,8983 %87 2017 أسرتاليا

163,046 %13 2019 بنغالديش

211,050 %74 2019 الربازيل

24,566 %23 2017 الكامريون

14,7723 %82 2017 شييل

100,388 %57 2019 مرص

106,400 %19 2017 إثيوبيا

5,532 %90 2019 فنلندا

65,130 %83 2019 فرنسا

83,517 %88 2019 أملانيا

29,121 %38 2017 غانا

10,473 %76 2019 اليونان

1,352,642 %20 2018  الهند

270,626 %48 2019 إندونيسيا

126,860 %93 2019 اليابان

9,786 %67 2017 األردن

18,551 %82 2019 كازاخستان

4,207 %100 2019 الكويت

6,819 %78 2017 لبنان

604 %97 2018 لكسمربغ

31,950 %84 2019 ماليزيا

127,576 %70 2019 املكسيك

36,472 %74 2019 املغرب

17,097 %93 2019 هولندا

37,888 %80 2019 بولندا

145,872 %83 2019 روسيا

11,981 %22 2017 رواندا

34,269 %96 2019 اململكة العربية السعودية

15,419 %30 2017 السنغال

5,804 %89 2019 سنغافورة

57,010 %56 2017 جنوب أفريقيا

10,099 %95 2020 السويد

8,591 %93 2019 سويرسا

8,880 %22 2017 طاجيكستان

54,660 %16 2017 تنزانيا

84,339 %78 2020 تركيا

9,771 %99 2019 اإلمارات العربية املتحدة

67,886 %95 2020 اململكة املتحدة

327,096 %88 2018 الواليات املتحدة األمريكية

96,462 %69 2019 فييت نام

مالحظات: ITU, 2020a .1؛ UN DESA, 2019 .2؛ 3. السكان الذين تبلغ أعامرهم 15 سنة فأكرث.
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من هذا املنطلق، يستخدم هذا التقرير كثافة اإلشارات وكثافة املشاركات والتفاعالت )اإلطار 2-1(، وحصة املجال املعريف أو املوضوع من إجاميل اإلشارات أو املشاركات 

والتفاعالت، كمؤرش نسبي عىل درجة الوعي يف البلد. 

تعرّب النسبة من اإلجاميل عن توزع إجاميل النشاط عىل اإلنرتنت )سواء كان إشارات أم مشاركات( يف موضوع معني ضمن مجاالت اهتامم معينة )يف سياق مجاالت 

املعرفة ومهارات املستقبل(. ولغرض مجاالت املعرفة ومهارات املستقبل، نستخدم النسبة من اإلجاميل كمقياس وصفي لتحقيق فهم أفضل لرتكيز الجمهور يف املراحل 

املختلفة لألزمة )مثل جائحة كوفيد-19( أو تقدير أفضل للتصورات املتعلقة بالتهديدات لكل من املخاطر العاملية. أما بالنسبة إىل قدرات التعاون واالبتكار، فنستخدم 

النسبة من اإلجاميل كمقياس لألداء. وتفرتض الدراسة أن البلدان التي ترتفع فيها نسبة قدرات التعاون وقدرات االبتكار اليوم يف ما يتعلق بأحد املخاطر العاملية، 

ستكون أكرث جاهزية يف مواجهة آثار املخاطر املستقبلية.

البلدان عىل مستوى الوعي، بهدف معاينة أداء كل بلد عىل صعيد الجاهزية يف سياقه املناسب.  كام تستخدم هذه الدراسة مقياًسا نسبيًا يعتمد عىل توزع أداء 

ا مركبًا يعتمد عىل ِقيَم كثافة اإلشارات وكثافة املشاركات والتفاعالت )لكل بلد خالل فرتة السنتني موضوع الدراسة( مع اتباع منهجية  فيُحسب الوعي باعتباره مؤرشِّ

التقارير السابقة. بعدها يجري ترتيب البلدان وفًقا ألدائها عىل صعيد الوعي يف كلٍّ من مجاالت املعرفة ومهارات املستقبل والقدرات. ومنثّل هذا الرتتيب بيانيا من 

خالل نظام النجوم الخمس، حيث يشي عدد النجوم إىل الرشيحة الُخمسية التي يُصّنف فيها البلد عىل صعيد املجال املعني. عىل سبيل املثال، البلد الحاصل عىل 

تقييم خمس نجوم يف قدرات التعاون املتعلقة مبجال باالقتصاد يف سياق املخاطر الصحية هو ضمن أفضل 20% من البلدان األربعني يف هذا املجال؛ وهو بالتايل 

أحد البلدان األفضل تجهيزًا من حيث قدرات التعاون التي تعترب مهمة لتوظيف مجال االقتصاد )مثالً القدرة عىل الوصول إىل مصادر التمويل( لالستجابة للتداعيات 

السلبية للمخاطر الصحية. 

وتستخدم الدراسة النهج ذاتُه يف تصنيف أداء الوعي النسبي يف قدرات التعاون واالبتكار من خالل التجميع عرب كافة مجاالت املعرفة ومهارات املستقبل؛ ثم تعرض 

القدرات التحولية اإلجاملية من خالل تصنيف أداء البلدان عىل مؤرشِّ الوعي بناًء عىل مجموع اإلشارات واملشاركات والتفاعالت املرتبطة بقدرات التعاون واالبتكار.

من املمكن أن تتغي املدد الزمنية ملستويات األداء من فرتة إىل أخرى بناًء عىل درجة االختالف يف الجاهزية القامئة عىل الوعي بني البلدان التي شملتها الدراسة. 

التقرير - مثاًل كثافة اإلشارات وكثافة املشاركات والتفاعالت،  البلدان األربعني )املقابلة للمقاييس املحددة يف هذا  ِقيَم جميع  وللوصول إىل اإلجاميل الكيل، تُجَمع 

والنسبة من إجاميل اإلشارات، إلخ(. 

الستخدام املقاييس املذكورة أعاله وتعميم نتائج مستخدمي اإلنرتنت عىل جميع السكان، يتبنى هذا التقرير سلسلة من االفرتاضات:

االفرتاض األول: أن زيادة عدد اإلشارات ضمن عدد ثابت من مستخدمي اإلنرتنت تعكس زيادة الوعي، كام يتجىل من خالل ديناميكيات إنشاء املحتوى.   	

االفرتاض الثاين: أن زيادة عدد املشاركات والتفاعالت ضمن عدد ثابت من مستخدمي اإلنرتنت تعكس زيادة الوعي، كام يتجىل من خالل اهتامم مستخدمي 	 

اإلنرتنت مبجموعة من اإلشارات املتعلقة مبوضوع معني.

االفرتاض الثالث: عدم وجود عوامل )مرتبطة بزمن معني( خاصة بالبلد )مثل ارتفاع مخاطر الفيضانات( ميكن أن تعزز وعي البلد يف ما يتعلق مبخاطر عاملية 	 

معيِّنة، أو تعزز جاهزية البلد القامئة عىل الوعي .

االفرتاض الرابع: إمكانية اعتبار مستخدمي اإلنرتنت النشطني )صّناع املحتوى ومن يشاركونه( عيِّنة ممثلة لسكان البلد.	 

ــدد  ــم بع ــع التحك ــة محــددة مســبًقا، م ــرتة زمني ــني خــالل ف ــوى حــول موضــوع مع ــرار إنشــاء محت ــة اإلشــارات إىل تك تشــي كثاف

مســتخدمي اإلنرتنــت. ويشــي ارتفــاع كثافــة اإلشــارات إىل وجــود مســتخدمني أكــرث نشــاطًا يف إنتــاج املحتــوى عــىل اإلنرتنــت. وتُحســب 

الكثافــة بقســمة إجــاميل عــدد اإلشــارات عــىل عــدد مســتخدمي اإلنرتنــت. 

تشــي كثافــة املشــاركات والتفاعــالت إىل تكــرار املشــاركات عــىل شــكل إعجابــات باإلشــارات املتعلقــة مبوضــوع معــني )أو ردود أفعــال 

عليهــا( ومشــاركات لهــا وتعليقــات عليهــا خــالل فــرتة زمنيــة محــددة مســبًقا. ويشــي ارتفــاع كثافــة املشــاركة إىل اهتــامم أكــرب مبوضــوع 

معــني بــني مســتخدمي اإلنرتنــت. وتُحســب هــذه الكثافــة بقســمة إجــاميل عــدد املشــاركات عــىل العــدد اإلجــاميل لإلشــارات. 

اإلطار 2-1: تعريف كثافة اإلشارات وكثافة املشاركات والتفاعالت
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االفرتاضات األوُل والثاين والرابع رضوريٌة ألنها تجعل املقياس ذا صلة، كام هو الحال يف القدرة عىل املشاهدات الكاملة لدرجة الوعي لدى مجموعة معيِّنة من السكان 

يف ما يتعلق مبوضوع معني من خالل هذين املقياسني القامئني عىل تحليل النشاط عىل اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتامعي. وهذا يعني أنه ال توجد قناة أخرى لتبادل 

املعلومات ونرشها ميكن أن تصف مستوى الوعي باملخاطر يف بلد معني وجاهزيته القامئة عىل الوعي ملواجهة املخاطر )كام يوضحه املحتوى عىل اإلنرتنت الذي يركّز 

عىل التعاون واالبتكار(. واالفرتاض الثالث رضوريٌّ للمقارنة بني البلدان، إذ يعني أنه من املتوقع أن جميع البلدان تواجه حاجة متساوية أو متامثلة للوعي باملخاطر 

العاملية.

أخيًا، نشي إىل أن الدراسة عدلت عن استخدام تصنيفات االنطباعات واملشاعر تجاه اإلشارات )أي الحالة املزاجية املرتبطة بالسياق الذي تظهر فيه مجموعة محددة 

من الكلامت الرئيسية التي ميكن أن تكون إيجابية أو محايدة أو سلبية(18، وكان هناك عامالن رئيسيان وراء هذا القرار: )1( البحث املطروح يف هذا التقرير معّقد 

بطبيعته ويتناول العديد من املجاالت والقدرات واملخاطر، بينام يُستخدم تحليل الشعور غالبًا ملعالجة قضايا ومسائل أبسط؛ )2( ال توجد طريقة دقيقة لتمييز الشعور 

اإليجايب من الشعور السلبي، ال سيّام بالنظر إىل تعقيد نتائج اختبارات البحث - التي تشي أحيانًا، عىل سبيل املثال، إىل شعور مخالف لطبيعة املقال أو إىل موقف 

محايد تجاه محتوى إيجايب أو سلبي. وسنسعى يف الدراسات البحثية املستقبلية إىل تطوير منهجية تحديد االنطباعات والشعور.

حدود الدراسة

ال تزال بعض الحدود املنهجية التي أرُشنا إليها يف تقريَري 2018 و2019 قامئة، حيث أن املنهجية متشابهٌة من عدة جوانب. ونذكر منها: األحداث املرتبطة باملخاطر 

املستقبلية، واالنتخابات ونقص الكادر التعليمي، والتحيز يف ربط املواقع الجغرافية، والضوضاء يف البيانات، وما يتعلق بحرية الرأي والتعبي. ويعرض اإلطار 2-2 هذه 

الحدود بإيجاز. وللمزيد من املعلومات، ميكنك الرجوع إىل التقريَرين السابقني19. 

اإلطار 2-2: حدود منهجية الدراسة

أحداث ال عالقة لها باملخاطر املستقبلية

قد يقع حدث كبي ليس له عالقة باملخاطر املستقبلية ولكنه يزيد من النشاط عىل اإلنرتنت يف بلد معني. عىل سبيل املثال، كان للتوترات بني دونالد ترامب وجريتا 

ثونربج يف قمة األمم املتحدة للعمل املناخي تأثي مهم عىل املناقشات العاملية عرب اإلنرتنت يف عامي 2019 و2020. ولكن يف حني أن هذا الحدث أدى إىل مستوى 

عاٍل من النشاط، فهو ال يعني بشكل مبارش قدرات تحولية أعىل يف بلد معني.

االنتخابات ونقص املعلمني

قد يساهم توقيت الدراسة يف تضخيم النتائج يف بلدان معينة أكرث من قيمتها الحقيقية، ألن النشاط عىل اإلنرتنت ميكن أن يرتفع تأثرًا بأحداث معينة. عىل سبيل 

املثال، ميكن أن تؤدي االنتخابات، سواء كانت عىل املستوى املحيل أو الوطني، أو النقص يف أعداد املدرسني، إىل تضخيم نتائج بلدان معينة خالل فرتة زمنية معنية.

تحيزات يف التحديد اآليل ملوقع النشاط

ال تأخذ املنهجية يف االعتبار تأثي ‘القوة االحتكارية’ للمستخدمني وتحديد البلد الذي يوجد فيه املؤلف/املوقع. غالبًا ما يكون تحديد موقع صفحة عامة عىل الويب 

أو وسائل التواصل االجتامعي أمرًا صعبًا. وتطبق منصة املعلومات الرقمية معايي متنوعة لتحديد أصل املنشور أو املقال استناًدا إىل املعلومات املتاحة )مثل تحديد 

املوقع الجغرايف عند متكينه يف منشورات وسائل التواصل االجتامعي، وموقع امللف الشخيص عىل وسائل التواصل االجتامعي، وبيانات االتصال عىل مواقع األعامل، 

والنطاق، وعنوان بروتوكول اإلنرتنت بالنسبة إىل املواقع التي ال يوجد ما يشي إىل موقعها الجغرايف(. 

ضوضاء البيانات

قد تؤدي ضوضاء البيانات الناتجة عن الخصوصيات اللغوية إىل تضخيم النتائج. ولكننا مل نجد يف عينتنا أدلة كثية عىل خصوصيات لغوية تشكل تحديًا من حيث 

البحث عن الكلامت. فالتحدي الرئييس الذي نواجهه يتعلق مبهارات املستقبل؛ إذ ميكن أن تؤدي كرثة استخدام الكلامت الرئيسية ذات الصلة يف املناقشات اليومية 

إىل تضخم النتائج يف هذا املجال يف جميع البلدان.

حرية الرأي والتعبري

لحرية الرأي والتعبي تأثي مزدوج يف نتائج البلدان. فقمع حرية التعبي يؤدي إىل انخفاض املشاركة وعدد اإلشارات املرصودة، ما قد يوحي أن األفراد قد ال يناقشون 

املهارات التكنولوجية/املستقبلية عىل اإلنرتنت. ويف هذه الحالة ال تعكس منهجيتنا القيمة الحقيقية للوعي بسبب عدم انعكاسه يف النشاط عىل اإلنرتنت. 
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باإلضافة إىل ذلك، نشي يف ما ييل إىل حدود أخرى، يتعلّق أّولُها باالفرتاضات املستخدمة يف هذه الدراسة - أي أن النشاط عىل اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتامعي، 

وبالتايل مستوى الوعي لدى مستخدمي اإلنرتنت وجاهزيتهم ملواجهة املخاطر املستقبلية، ميثّل جميع سكان البلد )مبن يف ذلك َمن ليست لديهم إمكانية الوصول 

إىل اإلنرتنت(. ويعني هذا األمر عمليًا أن وعي مستخدمي اإلنرتنت وجاهزيتهم يف بلد معنّي مطابق ملستوى وعي عامة سكان ذلك البلد )سواء أكانت لديهم إمكانية 

الوصول إىل اإلنرتنت أم مل تكن(. ودقة هذا االفرتاض تؤثِّر أيًضا عىل مقارنات األداء بني البلدان. لكن باملقابل، فإن هذا االفرتاض مقبول يف األدبيات البحثية من باب 

البيانات التقريبية والتمثيل النسبي وقد بيّنا ذلك يف القسم 2-2-1 أعاله )استخدام وسائل التواصل االجتامعي لقياس القدرات التحولية(.

ويتعلّق الحد الثاين بحقيقة أن العوامل الخارجية، مثل الكوارث املناخية، تؤثِّر يف كثي من األحيان عىل مستوى وعي سكان البلد تجاه مخاطر محددة والحلول التي 

ميكن توظيفها يف مواجهتها. مثالً، قد يكون سكان إحدى البلدان التي عانت من عدة عوامل خارجية، سواء كانت تتعلق بالتكنولوجيا أو البيئة أو الصحة يف إطار زمني 

معني، أكرثَ وعيًا من سكان بلد آخر مل يعاِن باملثل من هذه العوامل الخارجية. لهذا فإن جمع البيانات ملدة عامني بداًل من عام واحد قد يعوِّض جزئياً عن هذا التحيز 

الذايت يف خصائص بعض البلدان. وحقق هذا النهج قيمة املضافة متثلت بجمع معلومات عن تأثي جائحة كوفيد-19 التي أثَّرت عىل جميع البلدان بدرجات مختلفة. 

التواريخ التي كانت  البيانات )املتعلقة باإلشارات(، وهذا ينطبق عىل بلد واحد فقط هو طاجيكستان، حيث هناك عدد كبي من  الثالث فيتعلق بتوافر  أما الحد 

اإلشارات فيها قليلة جًدا أو مل يكن فيها إشارات عىل اإلطالق. ونتيجة لهذا التفاوت يف جمع البيانات، قد تَظهر نتائج طاجيكستان إيجابية جًدا أو سلبية جًدا )%0 

و100%( عند حساب نسبة اإلشارات املتعلقة بالقدرة عىل االبتكار والقدرة عىل التعاون، وهي ِقيَم متطرفٌة واضحة مقارنًة بالبلدان األخرى. وليست لهذا األمر عالقة 

باملحتوى الذي يُجمع، بل يُعزى إىل حقيقة أن عدد اإلشارات خالل املدة الزمنية منخفض جًدا أو قريب من الصفر. لذلك، ولتجّنب تضليل القارئ مع الحفاظ عىل 

التحليل دقيًقا قدر اإلمكان، مل يُنظر إاّل إىل الحسابات التي تبنّي توزع اإلشارات )وليس إىل املشاركات والتفاعالت، كام يف حالة القدرات التحولية(. 

أخيًا، كام كان الحال يف تقريرّي استرشاف مستقبل املعرفة السابقني، استُقرِئت عيِّنٌة فرعية من البيانات املطابقة لالستعالمات لتمثيل نتائج البيانات الكاملة للبلدان. 

15% للهند والربازيل  5%؛ بينام ُجِمعت عيِّنة فرعية بنسبة  التي ُجِمعت لها عيِّنة فرعية بنسبة  الواليات املتحدة األمريكية،  بلًدا بينها  وهذا يتعلق بثالثة عرش 

الفنية  واملحددات  القيود  بعض  بسبب  الخطوة  هذه  وأتت  وفرنسا.  وأسرتاليا  وتركيا  املتحدة  واململكة  نام  وفييت  وأملانيا  واملكسيك  واليابان  وروسيا  وإندونيسيا 

املستجدة يف املنصة والتي حالت دون القدرة عىل جمع كمية أكرب من البيانات.
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بناًء عىل منوذج القدرة التحولية الذي تُوضحه املنهجية يف الفصل الثاين، ُجمعت حوايل 47.5 مليون وحدة بيانات1 حول اإلشارات واملشاركات والتفاعالت خالل الفرتة 

من حزيران/يونيو 2019 إىل أيار/مايو 2021، وهي تشكل أساًسا لتحليل النتائج للقدرات التحولية عىل مستوى العامل )ملجموع البلدان املشمولة يف العينة(.

3-2-1 و3-2-2 عن قدرات  البلدان، ثم يعرض تفاصيل أكرث يف القسامن  التحولية عىل مستوى مجموع  العامة للقدرات  النتائج  التحليل مبقدمٍة تعرض  يبدأ هذا 

التعاون واالبتكار ومكانتهام كمقومات أساسية يف تعزيز مجاالت املعرفة؛ أي التعليم، والبحث والتطوير واالبتكار والعلوم، والتكنولوجيا، واالقتصاد، والبيئة التمكينية، 

ومهارات املستقبل.

3-1 مقدمة

الرئيسية  االتجاهات  بعض  عن  الحديُث  املهم  من  التحولية،  القدرات  بتحليل  البدء  قبل 

املتعلّقة مبستوى الوعي بدور مجاالت املعرفة ومهارات املستقبل يف تحقيق املنعة واالستدامة 

ملواجهة املخاطر الصحية والبيئية والتكنولوجية. وخالل الفرتة موضوع الدراسة )من حزيران/ 

يونيو 2019 إىل أيار/مايو 2021(، سّجل أعىل مستوى للوعي يف ما يتعلق مبجاالت املعرفة 

اإلشارات.  إجاميل  من   %  44.38 بنسبة  الصحية،  املخاطر  مواجهة  يف  املستقبل  ومهارات 

وسّجلت املخاطُر البيئية والتكنولوجية نسب وعي بقيمة 33.51 % و22.11 % عىل التوايل 

من إجاميل عدد اإلشارات عىل مستوى مجموع البلدان التي شملتها الدراسة2.

املخاطر  عىل  اإلشارات  عدد  توزّع  خالل  من  العامة  الوعي  مستويات   1-3 الشكل  يبنّي 

الزمني ملستوياِت  التوزع   2-3 الشكل  يُبنيِّ  الدراسة، يف حني  التي شملتها  البلدان  ملجموع 

بجميع  املتعلّقة  اإلشارات  كثافة  متوسط  عىل  بناًء  البلدان  هذه  ملجموع  باملخاطر  الوعي 

املخاطر يف مجاالت املعرفة ومهارات املستقبل. ونالحظ اتجاًها تصاعديًا يف مستويات الوعي 

الدراسة يف  الفرتة موضوع  بداية  عند  الوعي  أدىن مستويات  الدراسة، حيث سّجلت  لفرتة 

حزيران/يونيو 2019، وسّجل أعىل مستوى وعي يف أيار/مايو 2021، مع التأكيد عىل وجود 

تفاوٍت متوقّع بني مستويات الوعي لكل من فئات املخاطر. وبوجٍه عام، تنظر البلدان التي 

شملتها الدراسة إىل مجاالت املعرفة ومهارات املستقبل باعتبارها قدراٍت ذاَت أهمية متزايدة 

باملخاطر  املتعلّقة  اإلشارات  لكثافة  األسبوعي  املتوسط  وبلغ  املستقبلية.  املخاطر  ملواجهة 

الصحية والبيئية والتكنولوجية 107 و81 و53 عىل التوايل لكل مليون مستخدم لإلنرتنت.

y-axis : المتوسط األسبوعي لكثافة اإلشارات لكل مليون مستخدم
Legend : المخاطرالتكنولوجية -المخاطر البيئية  -المخاطر الصحية

x-axis :20س�بتمبر / أيل�ول – 20يوني�و / حزي�ران – 20م�ارس / آذار – 19ديس�مبر / ك�انون أول – 19س�بتمبر / أيل�ول – 19يوني�و / حزيران – 
21يونيو / حزيران – 21مارس / آذار – 20ديسمبر / كانون أول

التوزع الزمني لكثافة اإلشارات لفئات المخاطر لمجموع البلدان المشمولة بالدراسة: 2-3الشكل 
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19يونيو / حزيران 19سبتمبر / أيلول 19ديسمبر / كانون أول 20مارس / آذار 20يونيو / حزيران 20ديسمبر / كانون أول 20سبتمبر / أيلول 21يونيو / حزيران 21مارس / آذار

المخاطر الصحية  المخاطر البيئية المخاطرالتكنولوجية

الشكل 3-1: التوزع النسبي إلجاميل اإلشارات عىل فئات املخاطر 

ملجموع البلدان املشمولة بالدراسة )%(

املخاطر الصحية

املخاطر البيئية

املخاطر التكنولوجية

الشكل 3-2: التوزع الزمني لكثافة اإلشارات لفئات املخاطر ملجموع البلدان املشمولة بالدراسة
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التحليل والنتائج 

يبنيِّ الشكل 3-3 مستوى الوعي بناًء عىل متوسط كثافة املشاركات والتفاعالت لكل إشارة يف ما يتعلق بجميع املخاطر يف مجاالت املعرفة ومهارات املستقبل. ويُوضح 

الرسُم البياين أن مستوياِت املشاركات والتفاعالت ظلت مستقرًة إىل حدٍّ ما بني حزيران/ يونيو 2019 وأيار/ مايو 2021؛ حيث بلغ متوسُط كثافة املشاركات والتفاعالت 

املتعلّقة باملخاطر الصحية والبيئية والتكنولوجية 21 و18 و12 مشاركًة وتفاعاًل باملعدل لكل إشارة أسبوعيًا لفئات املخاطر عىل التوايل. وهذه االختالفات تَعكس 

التبايَن بني طبيعة املخاطر، إذ زاد مثاًل مستوى املشاركات والتفاعالت لإلشارات املتعلّقة باملخاطر الصحية بعد ظهور جائحة كوفيد-19. وهذا يُعزى جزئيًا إىل استخدام 

وسائل التواصل االجتامعي ووسائل اإلعالم اإللكرتونية لنرش املعلومات عن الجائحة، مبا يف ذلك املعلوماُت عن اللَّقاحات أو االختبارات أو التدابي الحكومية املطبقة 

للتخفيف من آثارها. كذلك زادت مناقشُة املخاطر البيئية بعد املؤمترات واالجتامعات رفيعة املستوى، واستفادت من التغطية اإلعالمية األوسع بشكل أكرب من املخاطر 

التكنولوجية، التي تُناقَش غالبًا يف األوساط االقتصادية والسياسية، ويكون تأثيها عىل املجتمع غَي مبارش؛ ما قد يفرسِّ تديّن مستوى املشاركات والتفاعالت املتعلّقة بها.

البيئية املتعلّقة مبجاالت املعرفة ومهارات املستقبل مرتفًعا نسبيًا طوال الفرتة موضوع الدراسة؛ وهذا يُعزى إىل تزايُد عدد األحداث  ظل مستوى الوعي باملخاطر 

املرتبطة بتغيُّ املناخ3 والسياسات الهادفة إىل مواجهتها4. ففي عام 2019، مثاًل، وافقت الدوُل األعضاء يف االتحاد األورويب عىل وضع، أو التخطيط لوضع، أكرثَ من 

1,900 سياسٍة وطنية وتدابَي للحد من انبعاثات غازات الدفيئة وتحقيق األهداف املناخية؛ ال سيّام من خالل دعم أهداف ترشيد الطاقة واستخدام مصادر الطاقة 
املتجددة، بزيادة نسبتها 27% باملقارنة مع عدد السياسات والتدابي الوطنية يف عام 2017 5. وسجلت كثافة اإلشارات ذروتَها خالل األسبوع من 20-27 أيلول/ سبتمرب 

2019 بالتزامن مع األسبوع العاملي للمستقبل6، وبخاصة يف يوم 20 أيلول/سبتمرب الذي شهد أكرَب احتجاجات عىل تغيُّ املناخ يف جميع أنحاء العامل7، ويوم 23 أيلول/
سبتمرب عندما ألقت الناشطُة السويديُة الشابّة غريتا تونربغ خطابَها يف قمة األمم املتحدة للعمل املناخي. وباملثل، ارتبطت كثافة املشاركات والتفاعالت باألحداث 

املهمة، مثل مؤمتر األمم املتحدة الخامس والعرشين بشأن تغيُّ املناخ الذي ُعِقد يف مدريد، وقمة القادة حول املناخ التي استضافها الرئيس األمرييك جو بايدن يف 

نيسان/أبريل 2021. كام شهدت كثافة املشاركات والتفاعالت ارتفاًعا فيام يتعلق بالترصيحاُت املتكررة للرئيس األمرييك السابق دونالد ترامب بشأن اللوائح الهادفة 

إىل حامية البيئة8 وتقاُعساُت الرئيس الربازييل جايي بولسونارو يف معالجة تغيُّ املناخ والتحديات البيئية9.

عىل مستوى املخاطر الصحية، سجل الوعي باملخاطر الصحية املتعلّقة مبجاالت املعرفة ومهارات املستقبل ارتفاعاً كبياً منذ الربع األول من عام 2020 مع ظهور جائحة 

التعاون واالبتكار  التواصل االجتامعي وعرب اإلنرتنت عىل سبل  كوفيد-19، وانعكس ذلك يف كثافة اإلشارات واملشاركات والتفاعالت. كام ركّزت األنشطة يف وسائُل 

ملعالجة اآلثار املرتتبة عىل هذه املخاطر طيلة الفرتة موضوع الدراسة. عىل سبيل املثال، ظهرت مناقشاٌت عديدة عىل اإلنرتنت حول الحاجة إىل التعاون الدويل للوصول 

إىل لَقاح10 ملكافحة الجائحة أو لترسيع تصنيع جرعات اللَّقاح وتوصيلها11 .

أخيًا، كان مستوى الوعي باملخاطر التكنولوجية املتعلّقة مبجاالت املعرفة ومهارات املستقبل هو األدىن بني املخاطر التي شملتها الدراسة من حيُث متوسُط كثافة 

اإلشارات. لكنه سجل ارتفاًعا مطّرًدا مع مرور الوقت نتيجًة لزيادة استخدام )وأحيانًا إساءة استخدام( التكنولوجيا الجديدة )مثل الذكاء االصطناعي12( وزيادة الهجامت 

السيربانية )وتأثياتها(13 خالل الفرتة موضوع الدراسة. أما املشاركات والتفاعالت، فسجلت ذروتها يف صيف 2019 بالتزامن مع تأسيس مركز كفاءة األمن السيرباين 

األورويب، الذي يسعى االتحاُد األورويب من خالله إىل مكافحة زيادة الهجامت السيربانية عرب تحسني املنعة اإللكرتونية، ودعم أبحاث األمن السيرباين، وتكثيف جهود 

التطوير التكنولوجي يف االتحاد األورويب14. لكن باإلجامل، طغت التداوالت حول اآلثار األوسع لكوارث املناخ وجائحة كوفيد-19 عىل التداوالت املتعلّقة باملخاطر 

التكنولوجية يف الفرتة موضوع الدراسة.
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الدراسة مدة خالل البلدان لمجموع والتفاعالت المشاركات كثافة :3-3الشكل

19يونيو / حزيران 19سبتمبر / أيلول 19ديسمبر / كانون أول 20مارس / آذار 20يونيو / حزيران 20ديسمبر / كانون أول 20سبتمبر / أيلول 21يونيو / حزيران 21مارس / آذار

المخاطر الصحية  المخاطر البيئية المخاطرالتكنولوجية

الشكل 3-3: كثافة املشاركات والتفاعالت ملجموع البلدان للفرتة موضوع الدراسة
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3-2 القدرات التحولية 

يهدف هذا القسم األويل إىل )1( تحليل مدى اعتبار القدرات التحولية مهمًة لتوظيف مجاالت املعرفة ومهارات املستقبل يف مواجهة املخاطر العاملية، و)2( الوصول 

إىل فهم أفضَل ملدى جاهزية البلدان حول العامل لحشد قدراتها عىل التعاون واالبتكار يف مواجهة التحديات املستقبلية.

ترى البلداُن أن التعاوَن أهمُّ وسيلة لتوظيف مجاالت املعرفة ومهارات املستقبل يف مواجهة املخاطر البيئية والصحية، يف حني يتفوق االهتامم بقدرات االبتكار يف ما 

يتعلق باملخاطر التكنولوجية. وَمردُّ هذا االختالف طبيعُة املخاطر، حيث العاملُ كلُّه معرٌّض بالدرجة نفسها للمخاطر البيئية والصحية. لذا، فإن الحلوَل الفعالة ملعالجة 

هذه األنواع من املخاطر والتهديدات تعتمد يف الغالب عىل التعاون بني البلدان والجهات الفاعلة عىل املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية واملحلية؛ يف حني أّن 

املخاطَر واالضطراباِت التكنولوجيَة ذاُت نطاق محدود، وترتكّز عادة يف بلدان محددة. وتحرِّك التكنولوجيا يف غالبية الحاالت رشكاٌت خاصة تعترب القدرة عىل االبتكار 

؛ وهذا ما يساعد يف تفسي سبب اعتبار قدرات االبتكار أكرث أهمية يف مواجهة املخاطر التكنولوجية. عامَل متيٍّز رئييسٍّ

شهدت اإلشارات للقدرات التحولية تقلبات يف ما يتعلق بجميع املخاطر خالل الفرتة موضوع الدراسة بشكل يعكس إىل حدٍّ ما النتائَج السابقة واالختالفاِت امللحوظَة 

يف الوعي باملخاطر املتعلّقة مبجاالت املعرفة ومهارات املستقبل. وعىل نحٍو أكرثَ تحديًدا، زادت اإلشارات للقدراُت املتعلّقة باملخاطر التكنولوجية والبيئية مبقدار 4 و5 

نقاط مئوية، عىل التوايل، خالل الفرتة من 3 حزيران/يونيو 2019 إىل 30 أيار/مايو 2021. يف املقابل، انخفضت نسب اإلشارات للقدراُت التحولية يف مواجهة املخاطر 

الصحية من 25% يف 3 حزيران/يونيو 2019 إىل 19% يف 30 أيار/مايو 2021. وبصورٍة عامة، شهدت اإلشارات لقدرات التعاون ضمن القدرات التحولية تقلبات أكرثَ 

مام شهدته اإلشارات إىل قدرات االبتكار )الشكل 6-3(.

بلغت نسبة اإلشارات إىل القدرات التحولية يف العامل 27.18% للفرتة موضوع الدراسة، 

ما يعني أن النظرة العامة هي أن القدراِت التحوليَة ذاُت أهمية محدودة يف مواجهة 

املخاطر عىل مستوى العامل. تتوزّع هذه النسبة بني قدرات التعاون التي مثّلت %15.12 

من إجاميل اإلشارات يف العامل، وقدرات االبتكار التي مثّلت 12.06%. وهذا يشي إىل أن 

البلدان التي شملتها هذه الدراسة تَعترب قدراِت التعاون أكرث أهمية نسبياً من قدرات 

االبتكار يف مواجهة املخاطر املستقبلية.

التحولية  القدرات  لفئتي  املخاطر  بحسب  العامل  يف  اإلشارات  تَوزَُّع   5-3 الشكل  يُبنيِّ 

القدرات  بإمكانيات  الوعي  مستوى  أن  ويظهر  االبتكار(.  وقدرات  التعاون  )قدرات 

التحولية يرتفع إىل أعىل مستوياته يف ما يتعلق باملخاطر التكنولوجية، بنسبة %33.01 

يتعلق  ما  يف  قلياًل  ينخفض  بينام  واالبتكار،  التعاون  بقدرات  املتعلّقة  اإلشارات  من 

باملخاطر البيئية والصحية، بنسبة 29.68% و22.4% من اإلشارات عىل التوايل. 

ال��ا�� الت���ل���� ‐المخاطر البيئية  ‐ال��ا�� ال���� 
ا��ت�ار  اتقدر  –التعاون  اتقدر 

نسُب اإلشارات إلى القدرات التحولية لمجموع البلدان مصنفة بحسب قدرات التعاون واالبتكار وفئات المخاطر: 5-3الشكل 

المخاطر التكنولوجية 

التعاون اتقدر

المخاطر البيئية 

قدرات االبتكار

المخاطر الصحیة

الشكل 3-5: نسُب اإلشارات إىل القدرات التحولية ملجموع البلدان مصنفة بحسب قدرات التعاون واالبتكار وفئات املخاطر

الشكل 3-4: نسبة اإلشارات إىل القدرات التحولية ملجموع البلدان 

املشمولة بالدراسة )يف ما يتعلق بجميع املخاطر( )%(

  )المخاطر بجميع يتعلق ما في( بالدراسة المشمولة البلدان لمجموع التحولية القدرات إلى اإلشارات نسبة :4-3 الشكل

إشارات أخرى–قدرات االبتكار –قدرات التعاون 

قدرات التعاونقدرات االبتكار قدرات االبتكار إشارات أخرى
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التحليل والنتائج 

ات يف مستوى الوعي بقدرات التعاون واالبتكار يف ما يتعلق باملخاطر البيئية والتكنولوجية محدودًة نسبيًا خالل الفرتة موضوع الدراسة، وهو ما يشي  بقيت التغيُّ

إىل أن التغيُّ يف القدرات التحولية بطيء نسبيًا، مع وجود تباين طفيف يف مستوى الوعي بني قدرات التعاون وقدرات االبتكار خالل الفرتة موضوع الدراسة. يف حني 

شهدت القدرات التحولية املتعلّقة باملخاطر الصحية تقلباٍت ملحوظة يف أعقاب ظهور جائحة كوفيد-19 يف شباط/فرباير–آذار/مارس 2020. كام نالحظ أن هناك وعي 

أكرب بدور قدرات التعاون مقارنة بقدرات االبتكار يف تعزيز مجاالت املعرفة ومهارات املستقبل يف مواجهة املخاطر املستقبلية. 

بشكٍل عام، تظهر النتائج وعيًا متزايًدا بدور القدرات التحولية يف تقوية مجاالت املعرفة ومهارات املستقبل يف مواجهة املخاطر املستقبلية. كام تعكس الصورة العامة 

نوًعا من عدم الجاهزية لدى البلدان ملواجهة املخاطر املستقبلية، وهو ما بدا يف جائحة كوفيد-19 أيًضا. لكن الدروس املستفادة من هذه األزمة الكربى يجب أن تُؤخذ 

يف االعتبار من اآلن فصاعًدا لضامن الحد من التداعيات واآلثار املحتملة للمخاطر املستقبلية عىل االقتصادات واملجتمعات، ال سيام عىل الفئات األكرث ضعًفا. ويقّدم 

القسامن )1( و )2( أدناه تفصياًل أكرث عمقاً للنتائَج يف ما يتعلّق بنوَعي القدرات التحولية )قدرات االبتكار يف القسم 3-2-1 وقدرات التعاون يف القسم 3-2-2(. كام 

نناقش كيف تغّيت هذه القدراُت خالل الفرتة موضوع الدراسة بالنسبة إىل املخاطر الصحية والبيئية والتكنولوجية؛ ونسلّط الضوء عىل العوامل املحتملة )األحداث 

واملؤمترات والسياسات وغيها( التي قد تكون ساهمت يف هذه االتجاهات. 

المخاطر التكنولوجية -المخاطر البيئية  -المخاطر الصحية 
2021يناير / كانون ثاني – 2020يوليو / تموز – 20يناير / ثانيكانون  - 2019يوليو / تموز

االبتكار اتقدر –التعاون  اتقدر

 للفترة المخاطر وفئات واالبتكار التعاون قدرات بحسب مصنفة البلدان لمجموع التحولية القدرات إلى اإلشارات نسب في التقلبات :6-3 الشكل
الدراسة موضوع

المخاطر البيئية المخاطر التكنولوجية 

التعاون اتقدر

2020يوليو / تموز  2019يوليو / تموز  2019يوليو / تموز  2019يوليو / تموزيناير / ثانيكانون  

قدرات االبتكار

المخاطر الصحیة

20212020يناير / كانون ثاني يناير / ثانيكانون  20202020يوليو / تموز 2021يناير / كانون ثاني 2020 يناير / ثانيكانون  2020يوليو / تموز 2021يناير / كانون ثاني

الشكل 3-6: التقلبات يف نسب اإلشارات إىل القدرات التحولية ملجموع البلدان مصنفة بحسب قدرات التعاون واالبتكار وفئات املخاطر للفرتة موضوع الدراسة
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قدرات التعاون  1-2-3
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التحليل والنتائج 

يربز التعاون كأحد مبادئ التحول الرئيسية يف خطة التنمية املستدامة لعام 2030 15، خاصًة يف التأكيد عىل مبدأ ‘عدم ترك أي أحد خلف الرَّكْب’ يف مسية التنمية 

املستدامة. وميكن للتعاون أن يتّخذ أشكااًل عديدة، كام ميكن أن يحدث بني أنواع مختلفة من أصحاب الشأن والجهات املعنية، وهو عامٌل أسايس يف التغلب عىل 

األزمات، وبناِء مستقبل أفضَل وأكرثَ منعة.  

ٌه متزايد للتعامل مع املخاطر البيئية، سواء كانت تغيُّ املناخ أو التلوث أو فقدان التنوع البيولوجي واالستغالل املفرط للموارد الطبيعية، وفَق نهٍج شامل؛ أي  مثَّة توجُّ

من خالل التعاون، ألنه غالبًا ما يكون لهذه املوارد تأثياٌت بعيدة املدى عىل النظم االقتصادية واالجتامعية والبيئية. وينتظم هذا التعاون عىل املستوى العاملي، خصوًصا 

من خالل مؤمتر األمم املتحدة بشأن تغيُّ املناخ، وكذلك عىل املستويني اإلقليمي والوطني، ومن خالل التعاون بني القطاعات والجهات الفاعلة )من القطاعني العام 

والخاص واملجتمع املدين(، مبا يف ذلك ُصّناُع السياسات والرشكات والشباب واملؤسساُت البحثية. 

يف ما يتعلق باملخاطر الصحية، أبرزت أزمة كوفيد-19 أن التعاون رضورٌي أكرثُ من أي وقٍت مىض ملواجهة التحديات الصحية، وأن الجهود املبذولة ملكافحة األزمات 

الصحية ال ميكن أن تتوقف عند حدود بلد أو منطقة، ألن عاملنا مرتابٌط بشكل متزايد. ومع تزايُد أنشطة التجارة الدولية والسياحة والنقل والتنمية الصناعية، تزداد 

اُت التكنولوجية الرسيعة اضطراباٍت غَي مسبوقة وتزيد  احتامالُت مواجهة أزمات صحية؛ ومن ثّمَّ تزداد الحاجة إىل التعاون لضامن الجاهزية واملنعة. وتُسبِّب التغيُّ

من املخاطَر املحتملًة، مثل تَركُّز القوة الرقمية واتساع الفجوة الرقمية. ونظرًا إىل أن عاملنا يعتمد بشكل متزايد عىل التكنولوجيا الرقمية، فمن املهم جًدا تعزيُز التعاون 

يف تطوير هذه التكنولوجيا واستخدامها لضامن توظيفها أخالقيًا ولصالح املجتمع. 

يركّز هذا القسم عىل تحليل تطوَر الوعي بقدرات التعاون يف مواجهة املخاطر البيئية والصحية والتكنولوجية خالل الفرتة من حزيران/يونيو 2019 إىل نهاية أيار/مايو 

2021. ولهذه الغاية، تتضمن الفقرات التالية: )1( نظرًة عامة عىل مستوى قدرات التعاون يف مواجهة كل نوع من املخاطر يف ما يتعلق مبجاالت املعرفة ومهارات 
املستقبل، و)2( معاينة تفصيلية لتجارب مختارة للبلدان يف نظرتها إىل قدرات التعاون كوسيلٌة أساسية لتعزيز مجاالٍت معرفية ومهاراٍت مستقبليٍة محددة.
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االتجاهات العاملية يف تعزيز قدرات التعاون يف مواجهة املخاطر

يكشف تحليل نشاط وسائل اإلعالم عرب اإلنرتنت أنه بني حزيران/يونيو 2019 وأيار/مايو 2021 )الفرتة موضوع الدراسة(، كان هناك جاهزيٍة منخفضة نسبيًا لدى 

البلدان التي شملتها الدراسة لتوظيف الرشاكات والتعاون يف مواجهة املخاطر املستقبلية. ويُوضح الشكل 7-3 وجوَد وعٍي أعىل بقدرات التعاون يف ما يتعلق مبواجهة 

التوايل من إجاميل  % عىل  % و14.04   13.73 بحدود  التي سجلت وعياً  الصحية والتكنولوجية  باملخاطر  % من إجاميل اإلشارات(، مقارنة  البيئية )17.67  املخاطر 

اإلشارات إىل قدرات التعاون. وميكن تفسُي االنخفاض النسبي يف اإلشارات إىل قدرات التعاون يف مواجهة املخاطر الصحية مقارنة باملخاطر األخرى بأنه نتيجة التوسع 

الكبي يف التداوالت املتعلّقة بالصحة عىل اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتامعي بسبب الجائحة، برسعة تتجاوز التوسع أو التداوالت واألخبار املتعلّقة بالتعاون يف هذا 

السياق.

يبنّي الشكل 3-8 ارتفاًعا طفيًفا يف اإلشارات املتعلّقة باملخاطر البيئية )+3.9 نقطة مئوية إلجاميل الفرتة موضوع الدراسة( مع بروز العديد من الذروات خالل الفرتة 

موضوع الدراسة. وبينام تؤكّد وسائل اإلعالم باستمرار عىل الحاجة امللحة للعمل املشرتك يف مواجهة تغيُّ املناخ16، فإن التداوالت عىل اإلنرتنت ترتبط بشكل أكرب 

بأحداث محددة أنتجت قدراً أكرب من االهتامم عىل اإلنرتنت خالل فرتات محددة. مثاًل يف أواخر أيلول/سبتمرب 2019، يربز خطاب الناشطة غريتا تونربغ يف قمة األمم 

املتحدة للعمل املناخي الذي أرشنا إليه سابًقا، والذي أثار تعاطًفا واسًعا يف األوساط اإللكرتونية17.

نالحظ أيًضا االرتفاع النسبي يف اإلشارات بالتزامن مع مؤمتر األمم املتحدة الخامس والعرشين بشأن تغيُّ املناخ الذي ُعقد يف كانون األول/ديسمرب 2019، خاصة إذ 

واجهت البلدان تحدياٍت يف إنشاء سوٍق َدوليّة للكربون وتحديد كيفية تعويض البلدان التي تعاين من التبعات األسوأ لتغيُّ املناخ. وأدى التباين يف املصالح بني البلدان 

الصغية والبلدان التي تُصدر انبعاثاٍت مرتفعًة، وحتى الرشكات، إىل تأجيل عدد من القضايا إىل الدورة التالية من مؤمتر األمم املتحدة بشأن تغيُّ املناخ. والجانب األخي 

يجسد أحد الصعوباِت الرئيسية التي تواجهها البلدان يف التعاون من أجل مواجهة تغيُّ املناخ18.

 ������ �������‐  ������� ������‐ ����������� �������

نسب اإلشارات إلى قدرات التعاون لمجموع البلدان بحسب فئات المخاطر: 7-3الشكل 

المخاطر الصحية  المخاطر البيئية المخاطرالتكنولوجية

الشكل 3-7: نسب اإلشارات إىل قدرات التعاون ملجموع البلدان بحسب فئات املخاطر

التغيرات في نسب اإلشارات إلى قدرات التعاون لمجموع البلدان بحسب المخاطر للفترة موضوع الدراسة: 8-3الشكل 
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الشكل 3-8: التغيات يف نسب اإلشارات إىل قدرات التعاون ملجموع البلدان بحسب املخاطر للفرتة موضوع الدراسة
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أما يف كانون األول/ديسمرب 2020، فصادف التاريخ الذكرى السنويُة الخامسة للتوقيع عىل اتفاق باريس19، وهو أول اتفاق عاملي بشأن تغيُّ املناخ يُلزم جميع البلدان 

باالنضامم إىل الجهود املبذولة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة والحدِّ من ظاهرة االحرتار العاملي برصف النظر عن مستوى التنمية فيها. وبينام شّكل هذا االتفاق 

نجاًحا لدبلوماسية املناخ والتعاون، يبدو بعد ميض خمس سنوات أن أهداف هذا االتفاق صعبة املنال، وأن العامل يتجه حاليًا نحو ارتفاع يف درجات الحرارة بعيًدا عن 

األهداف املتَّفق عليها20.

وقبل انعقاد مؤمتر األمم املتحدة السادس والعرشين بشأن تغيُّ املناخ يف غالسكو-اسكتلندا يف ترشين الثاين/نوفمرب 2021، نظّمت إدارُة الرئيس األمرييك بايدن يف 

نيسان/أبريل 2021 قمَة القادة حول املناخ والتي ركزت التداوالت عنها بشكل كبي عىل املخاطر البيئية وقدرات التعاون. خالل هذه القمة قدمت الحكومة األمريكية 

هدفَها املتمثل يف خفض االنبعاثات بنسبة 50-52% بحلول عام 2030 باملقارنة مع مستويات عام 2005، وهو هدٌف ظهر أيًضا يف املساهمة املحددة وطنيًا التي 

قدمتها الوالياُت املتحدة إىل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّ املناخ يف 21 نيسان/ أبريل 2021، بعد معاودتها االنضامم إىل اتفاقية باريس21. أعقبت هذا 

اإلعالَن تعهداٌت كثية من قادٍة عامليني آخرين، حيث أعلنت كندا مثاًل عن زيادة هدفها السابق املتمثِل يف خفض االنبعاثات بحلول عام 2030 بنسبة 30% باملقارنة 

مع مستويات عام 2005 لتصبح نسبُة هذا الخفض 40-45% بحلول عام 222030. وحظي خطاب الرئيس الربازييل جايي بولسونارو باهتامٍم خاص بعد الحرائق الهائلة 

يف غابات األمازون خالل السنوات األخية. وعىل الرغم من اللفتة اإليجابية بشأن العمل املناخي، انتُِقد ذاك الخطاُب باعتباره دون سقف الطموحات املطلوبة، خاصة 

أنه مل يذكر بوضوح كيف ومتى ستنفذ الربازيُل األهداَف والتدابَي املعلنة23.

يف ما يتعلق باملخاطر الصحية، وعىل الرغم من وجود تقلبات كبية خالل العامني موضوع الدراسة، فقد انخفض الوعُي بقدرات التعاون املتصلة باملخاطر الصحية 

انخفاًضا طفيًفا حتى آذار/مارس 2020. تال ذلك انخفاض أكرَب قد يعود إىل االرتفاع الكبي يف األخبار املتعلّقة بالجائحة خالل تلك الفرتة؛ دون أن تكون هناك زيادٌة 

موازية يف األخبار املتعلّقة بالتعاون. بعدها، شهد الوعي بقدرات التعاون املتعلّقة باملخاطر الصحية زيادًة تدريجية مرة أخرى يف األشهر التالية ليصل أخيًا إىل مستًوى 

مامثٍل تقريبًا ملستواه يف حزيران/يونيو 2019 )-1.05% بني حزيران/يونيو 2019 وأيار/مايو 2021(. ومنذ كانون األول/ديسمرب 2019، تركزت معظُم اإلشارات عىل 

أزمة جائحة كوفيد-19 واسرتاتيجياِت الصحة العامة وتعديالتِها اعتامًدا عىل تطور الوضع، باإلضافة إىل التداعيات الجانبية لألزمة )التي تناولها بشكٍل خاص االجتامُع 

الرفيع املستوى بشأن متويل التنمية يف عرص جائحة كوفيد-19 وما بعدها، الذي عقدته كندا وجامايكا والوالياُت املتحدة يف أيار/مايو 2020 24(. كذلك زاد النشاط عىل 

اإلنرتنت بالتزامن مع األخبار والتحديثات املتعلّقة باستثامرات تطوير لَقاح كوفيد-19 وقطاع األدوية ككل، والتعاون والدعم املتبادل بني البلدان يف مواجهة الجائحة. 

عىل سبيل املثال، نالحظ يف آذار/مارس 2020 التداوالت املرتبطة بتوّجه أطباء كوبيني إىل إيطاليا يف ذروة معاناة األخية من الجائحة25. أما عىل مستوى التداوالت غي 

املرتبطة بالجائحة، واملتعلّقُة بالتعاون عىل نحٍو خاص، فيربز اإلعالَن عن الرشاكة بني هيئة تنظيم األدوية ومنتجات الرعاية الصحية يف اململكة املتحدة ومؤسسة ِبل 

وميليندا غايتس ومنظمة الصحة العاملية لتحسني مراقبة سالمة األدوية يف بلدان الدخل املنخفض واملتوسط، بقيمة تتجاوز 980 ألف جنيه إسرتليني26. 

شهدت الفرتة بني حزيران/يونيو 2019 وأيار/مايو 2021 زيادة طفيفة )+1.8%( يف القيمة املطلقة لإلشارات حول التعاون يف ما يتعلق باملخاطر التكنولوجية عىل 

مستوى مجموع اإلشارات للبلدان موضوع الدراسة. وشهدت التداوالت يف هذا الجانب ازدياداً بالتزامن مع نرش اتهاماٍت موّجهًة إىل فايسبوك بالتحيز العنرصي يف 

خوارزمياتها بشكل يسمح للمعلنني مبنع مجموعاٍت ِعرقيٍة معيّنة من رؤية إعالناتهم. ونظرًا إىل أن الذكاء االصطناعي من صنع البرش، فقد ينشأ تحيٌّز منهجي بسبب 

البيانات املستخدمة يف تدريب األنظمة أو نتيجًة للقيم التي يتبناها مطورو النظم واملستخدمون27، ولذا تنشأ مخاطُر مثُل التمييز. ويف ضوء تلك االتهامات، بدأت 

مئات الرشكات، مثل ‘أديداس’ و‘كوكا كوال’، إجراءاٍت منّسقًة إلزالة إعالناتها من ‘فايسبوك’28، ما دفع فايسبوك إىل تشكيل فريق تحقيٍق داخيل يف متوز/يوليو 2020 

للبحث يف ادعاءات أشكال التحيّز العنرصي يف الخوارزميات املستخدمة يف ‘إنستغرام’ و‘فايسبوك’29، ومن ثَّم لضامن االستخدام األخالقي لتطبيقات الذكاء االصطناعي.  

نعرض يف ما تبقى من هذا القسم تحليالً أكرث تعمقاً للبيانات من خالل تحديد مجاالت املعرفة ومهارات املستقبل التي حظيت باالهتامم األكرب يف تداوالت قدرات 

التعاون أعاله. وتشابهت أولويات املجاالت عرب فئات املخاطر الثالث، حيث كانت املجاالت األكرث أهمية يف قدرات التعاون هي: البيئة التمكينية، واالقتصاد، والبحث 

والتطوير واالبتكار والعلوم )الشكل 9-3(.
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 %58.57 البيئية والصحية، بنسبة  التعاون يف ما يتعلق باملخاطر  بالجزء األكرب من اإلشارات إىل قدرات  الذي استأثر  التمكينية هي املجال املعريف  البيئة  يبدو أن 

و 38.56% عىل التوايل. أما يف املخاطر التكنولوجية فتشاركت األولوية مع مجال االقتصاد، بنسبة 28.29% للبيئة التمكينية و28.89% ملجال االقتصاد.

كام برز مجال االقتصاد يف ما يتعلق باملخاطر الصحية؛ حيث اُعلن عن مبادرات تعاوٍن كثية ملعالجة آثار أزمة جائحة كوفيد-19. ففي آذار/مارس 2020 مثاًل، اجتمع 

قادُة مجموعة العرشين يف قمة استثنائية ووعدوا بتكوين جبهة موحدة ملكافحة جائحة كوفيد-19، قائلني إنهم سيضّخون أكرث من أربعة تريليونات يورو يف االقتصاد 

العاملي ملواجهة الركود العاملي الوشيك30. ويف سياٍق مشابه، سعى االجتامع الرفيُع املستوى الذي عقدته كندا وجامايكا واألمم املتحدة بشأن متويل التنمية يف عرص 

كوفيد-19 وما بعده إىل إيجاد طرٍق للرتكيز عىل التعايف االجتامعي واالقتصادي واحتياجاِت التمويل ملكافحة الجائحة31. كذلك أُطلِقت مبادراٌت إقليمية لتعزيز التعايف، 

مثُل صندوق االتحاد األورويب للجيل القادم )NextGenerationEU(، الهادِف إىل دعم الدول األعضاء يف االتحاد األورويب التي ترضرت من جائحة كوفيد-19؛ مع 

الرتكيز بشكٍل خاص عىل بناء أوروبا أكرثَ خرضًة وصداقة للبيئة، وأكرثَ استخداًما للتكنولوجيا الرقمية، وأكرثَ منعة32.

عىل صعيد املخاطر التكنولوجية، سّجلت البيئة التمكينية املرتبة الثانية بني مجاالت املعرفة يف نسبة اإلشارات يف هذا الصدد )28.29%(، بفارق ضئيل عن االقتصاد 

الذي حل يف املرتبة األوىل )بنسبة إشارات 28.89%(. ومع ظهور جائحة كوفيد-19، استثمرت الرشكاُت بشكل متزايد يف التكنولوجيا الرقمية وزاد اعتامُدها عليها، غالبًا 

بدعٍم من القطاع العام. لكن بسبب تزايُد مخاطر الهجامت السيربانية خالل السنوات القليلة املاضية، بات التحوُل الرقمي للرشكات يتطلب االستثامر املوازي يف األمن 

الرقمي للحّد من املخاطر ذات الصلة. مثااًل عىل ذلك، أنشأت وكالُة االبتكار يف لكسمربغ برنامج ‘جاهز للمنعة’ )Fit 4 Resilience( الذي يدعم الرشكاِت يف جهود 

التحول الرقمي يف أعقاب أزمة كوفيد-19، من خالل مراجعة العمليات ورقمنتها )وهذا ميكن أن يشمل، مثاًل، تطبيَق حلول األمن السيرباين مع الحلول الرقمية(33.

باملقابل، حظيت مجاالت مهارات املستقبل والتكنولوجيا بأقّل نَِسب من اإلشارات يف قدرات التعاون عرب أنواع املخاطر، بواقع 0.61% و 1.08% عىل التوايل للمخاطر 

البيئية، و 2.53% و 1.23% للمخاطر الصحية، و 3.06% و 9.11% للمخاطر التكنولوجية.

نسب اإلشارات إلى قدرات التعاون مصنفة بحسب مجاالت المعرفة ومهارات المستقبل وفئات المخاطر: 9-3الشكل 

المخاطر التكنولوجية -المخاطر البيئية  -المخاطر الصحية 
ل لل لللل ل ط ل لل ل

المخاطر البيئية المخاطر التكنولوجية 

االقتصاد
التكنولوجيا

مهارات المستقبل
البيئة التمكينية 

واالبتكار والعلوم البحث والتطوير 

المخاطر الصحیة

التعليم

الشكل 3-9: نسب اإلشارات إىل قدرات التعاون مصنفة بحسب مجاالت املعرفة ومهارات املستقبل وفئات املخاطر
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اإلطار 3-1: الرتكيز عىل قدرات التعاون ومهارات املستقبل

مع تاليش الحدود بني القطاعات وتَزايُد االعتامد املتبادل يف سياق الَعوملة املتسارعة، منا التعاون ليصبح منوذًجا أساسيًا ملواجهة املخاطر وضامن التنمية 
املستدامة؛ ويؤكد الهدُف السابَع عرَش من أهداف التنمية املستدامة بشأن عقد الرشاكات لتحقيق األهداف عىل أنه لن ميكن تحقيق أهداف التنمية 
املستدامة إال بالتزام قوي بالرشاكة والتعاون عىل املستوى الدويل1. فالتعاوَن رضوريٌّ للنمو العاملي، وهناك حاجة لدى البلدان إىل الرتكيز بشكٍل خاص 

عىل تطوير املهارات الشخصية املرتبطِة بالتعاون لدى الشباب والقوى العاملة فيها بشكٍل عام. 

يف حني تنخفض اإلشارات املتعلّقة مبهارات املستقبل بشكل جد ملحوظ يف تحليُل التداوالت عن قدرات التعاون يف ما يتعلق باملخاطر الثالث، إال أن 
عدداً من البلدان مثل الهند ومرص وأملانيا والسعودية اتخذت بالفعل خطواٍت ملواجهة املخاطر من خالل التعليم وتطوير املهارات. وكام توضح األمثلُة 

أدناه، تعتمد بعُض مبادرات التعليم وتطوير املهارات عىل التعاون والرشاكات داخل البلدان ويف ما بينها.

يف الهند، يسعى برنامُج التوجيه الحكومي الذي أعلنت عنه حكومة والية تيالنغانا إىل تعزيز ثقافة االبتكار لدى املسؤولني الحكوميني ورجال األعامل 
من خالل بناء الجسور وردم الفجوات بينهم. ويسعى الربنامج إىل متكني الرشكاُت من فهم القواعد واإلجراءات الحكومية بشكل أفضل، وتطويِر املهارات 
الالزمة لبناء الحلول. من ناحيٍة أخرى، يكتسب املوظفون واملوظفات يف الحكومة مهاراٍت ووجهاِت نظٍر ابتكاريًة جديدة باالعتامد عىل تجارب القطاع 
دون تاليًا الحلوَل التي ميكن تطبيقها يف القطاع العام2. وضمن هذا الربنامج، دعت رشطة مدينة حيدر أباد القطاَع الخاص إىل تقديم حلوٍل  الخاص، ويُحدِّ

مبتكرة ملواجهة التحديات مثل الجرائم السيربانية، وإدارة املرور والسالمة عىل الطرق، ونظم اإلدارة الصحية، وغيها3.

ولية لتزويد قوتها العاملة باملهارات الالزمة. ففي نيسان/أبريل 2021، وعىل ضوء انتشار جائحة  ويف السياق الدويل، تستفيد الهنُد أيًضا من الرشاكات الدَّ
كوفيد-19، تحدث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مع نظيه الياباين يوشيهيدي سوغا عن التحديات التي تُسببها الجائحة واتفقا عىل التعاون 
لبناء سالسل إمداٍد قوية ومتنوعة؛ مبا يف ذلك يف قطاع التكنولوجيا، ال سيّام من خالل تطوير عمليات تعاوٍن جديدة يف التصنيع وتطوير املهارات4. 
وشّدد الزعيامن عىل أهمية تطبيق اتفاقية العامل املََهرة بني البلدين يف أقرب وقت ممكن. ومُتكِّن هذه االتفاقية املوقَّعُة يف كانون الثاين/ يناير 2021 
ع من ثَمَّ تطويَر مهاراَت جديدة وتنقُّل  املواطنني الهنود الذين ميتلكون مهاراٍت ِمْهنيًة ولَُغويًة معينة من الحصول عىل فرص عمل يف اليابان، وتُشجِّ
العاملة املاهرة5. وبذلك، حّدد البَلدان تطوير املهارات –بالتعاون ما بينهام، كأحد العوامل الرئيسية يف التخفيف من آثار جائحة كوفيد-19، وضامِن 

الجاهزية يف مواجهة املخاطر األخرى املحتملة مثل املخاطر الصحية والبيئية. 

يف أيار/مايو 2021، وضعت مرص اسرتاتيجيًة وطنية للذكاء االصطناعي تهدف إىل إعداد السكان لعرص الذكاء االصطناعي من خالل التعليم الرسمي 
التعاون  وتعزيز  املتحدة،  لألمم  املستدامة  التنمية  أهداف  يتوافق مع  مبا  البالد  بها  التي متر  التحديات  مواجهة  للمساعدة يف  التدريبية،  والدورات 
اإلقليمي والدويل بالريادة يف املبادرات والحوارات. وتسعى مرص إىل تطبيق الذكاء االصطناعي يف مختلف القطاعات، مثل الزراعة والتصنيع والرعاية 
الصحية والبيئة، لتحقيق التنمية املنشودة6. عىل سبيل املثال، اعتمدت البالُد الذكاَء االصطناعي لرتشيد استخدام مياه الِرّي يف املناطق املزروعة، ومن 
ثَمَّ لتمكني التخطيط لالحتياجات بفعالية أكرب7. وتتخذ مرُص أيًضا خطواٍت فعالًة لتطوير مهارات السكان من منطلق إدراكها أن هذا التطوير رضورٌي 
لتعزيز قدرات الذكاء االصطناعي واالستفادة منها. عىل سبيل املثال، وقّعت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات مذكرَة تفاُهٍم مع رشكة آي يب ام 
مرص لتدريب أكرثَ من ألف طالب مرصي عىل مهارات الذكاء االصطناعي8، بهدف إعداد البالد لتطوير حلول وتطبيقات الذكاء االصطناعي يف مواجهة 
التحديات املختلفة يف مجاالت البيئة والصحة العامة، ومن باب العمل عىل امتالِك القدرات الالزمة ملواجهة التحديات املحتملة املرتبطة بتطوير الذكاء 

االصطناعي مثل االستخدامات غيِ األخالقية. 

يف أملانيا، أدى التصديُق عىل إعالن برلني بشأن التعليم من أجل التنمية املستدامة يف مؤمتر اليونسكو العاملي للتعليم من أجل التنمية املستدامة إىل 
نشاط كبي ذي صلة عىل اإلنرتنت. أىت هذا اإلعالُن الذي اعتُِمد يف أيار/مايو 2021 نتيجًة تعاوٍن مثمر بني 2,800 مشارك من الحكومات، واملنظامت 
ولية، واملؤسسات الحكومية وغي الحكومية، ومؤسسات املجتمع املدين، والشباب، واألوساط األكادميية، وقطاعات األعامل، وجميع مجاالت التعليم  الدَّ
والتعلم. ويسلّط اإلعالُن الضوَء عىل الحاجة إىل تنفيذ التعليم من أجل التنمية املستدامة، مع الرتكيز بشكٍل خاص عىل املهارات املعرفية، والتعلم 
االجتامعي والعاطفي، والتفكي النقدي، وقدرات التعاون، ومهارات حل املشكالت والتأقلم يف مواجهة التحديات املركبة واملعقدة ومواضع الخطر9. 
ويهدف برنامج اليونسكو للتعليم من أجل التنمية املستدامة إىل تزويد املتعلمني باملعرفة والقيم واملهارات والسلوكيات الالزمة للمساهمة يف التنمية 
املستدامة ودعم البلدان يف تطوير األنشطة التعليمية وتوسيعها يف قضايا مثل تغيُّ املناخ، والتنوِع البيولوجي، والحدِّ من مخاطر الكوارث، واملياه، 
والتنوع الثقايف، والتحرضُّ املستدام، وأمناط الحياة املستدامة من خالل التعليم من أجل التنمية املستدامة؛ وبذلك تكريس مبدأ التعاون يف مواجهة 

املخاطر الصحية والبيئية10.

نشي إىل أن إطاُر التعليم من أجل التنمية املستدامة لعام 2030 هو أحد املبادرات العاملية الطموحة يف مجال التعليم من أجل التنمية املستدامة، 
ويجري العمل عىل تنفيذه بدعم من شبكة خاصة تأسست لذلك )شبكة التعليم من أجل التنمية املستدامة لعام 2030( وهدفها إنشاَء رشاكات تعاون 
إقليمية ودولية بني الجهات ذات العالقة والفاعلني يف مجال التعليم والتنمية املستدامة. كذلك تؤّدي شبكُة املدارس املنتسبة لليونسكو11، وهي شبكة 
عاملية تضم أكرث من 11,500 مؤسسٍة تعليمية يف 182 بلًدا، دوًرا مهاًم يف تطوير أساليب التعليم وتنفيِذها وتقييمها من أجل التنمية املستدامة؛ ويف 

تباُدل املامرسات الجيدة وبناء الرشاكات.

الهوامش: 1. األمم املتحدة، دون تاريخ-ب؛ 2. انظر OPSI, 2018؛ RoyMoulik, 2019 .3؛ The Indian Express, 2021 .4؛ Chaudhury, 2021 .5؛ Hindustan Times, 2021؛ 6. 

 Global University Network for ؛ 8. مرص، وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، 2020؛ 9. اليونسكو، 2021؛Egypt Today, 2020 .7 مرص، املجلس الوطني للذكاء االصطناعي، 2021؛

.UNESCO Associated Schools Network, n.d. .11 ؛ 10. اليونسكو، 2019؛Innovation, 2021
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اتجاهات تعزيز قدرات التعاون يف مواجهة املخاطر عىل مستوى البلدان

بالنظر إىل االتجاهات السائدة عىل مستوى البلدان، نجد أن املخاطر األكرث تداواًل يف ما يتعلق بقدرات التعاون للفرتة موضوع الدراسة كانت املخاطر الصحية )27 

بلداً( ثم البيئية )10 بلدان( ثم التكنولوجية )3 بلدان( كام هو مبني يف الشكل 3-10 والجدول 1-3.

في ما يتعلق بقدرات التعاونالمخاطر األكثر تداوالً : 10-3الشكل 

المخاطر ال����ل���� ‐ال����المخاطر  ‐ال����� المخاطر 

المخاطر الصحية  المخاطر البيئية المخاطرالتكنولوجية

Ma1

الشكل 3-10: املخاطر األكرث تداواًل يف ما يتعلق بقدرات التعاون

الجدول 3-1: املخاطر األكرث تداوالً يف ما يتعلق بقدرات التعاون حسب البلدان

مالحظة: إّن البيانات املمثّلة يف الشكل 3-10 والجدول 3-1 تستند إىل عدد اإلشارات املتعلّقة مبخاطر محددة وقدرات التعاون نسبة إىل إجاميل عدد اإلشارات )لفئة املخاطر املعنية( يف البلد املعني.

 2-1-2-3

املخاطر التكنولوجية املخاطر البيئية املخاطر الصحية

فنلندا أسرتاليا ماليزيا بنغالديش

بولندا إثيوبيا املكسيك الربازيل

السويد اليونان روسيا الكاميون

إندونيسيا رواندا شييل

لكسمربغ السنغال مرص

املغرب سنغافورة فرنسا

هولندا جنوب أفريقيا أملانيا

اململكة العربية السعودية سويرسا غانا

تنزانيا طاجيكستان الهند

فييت نام تركيا اليابان

اإلمارات العربية املتحدة األردن

اململكة املتحدة كازاخستان

الواليات املتحدة الكويت

لبنان
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التحليل والنتائج 

التداوالت املتعلّقة  التعاون األهمية األكرب يف تداوالت سبل مواجهة املخاطر الصحية، بخالف  البلدان املشمولة بالعينة )27 بلًدا(، اكتسبت قدراُت  يف حوايل ثلثي 

باملخاطر األخرى. عىل سبيل املثال، يف روسيا، ارتبطت التداوالت عىل اإلنرتنت فيام يتعلُق باملخاطر الصحية وقدرات التعاون بجهود تطوير لَقاح سبوتنيك34 وإبراِم 

اتفاقيات مع العديد من رشكات األدوية البيولوجية الصينية لتصنيع اللَّقاح35.

ويف لبنان، شهدت التداوالت عىل االنرتنت اهتامماً كبياً بالدفعة األوىل من اللقاحات التي أرسلها التحالُف العاملي للَّقاحات والتحصني )كوفاكس( للبالد يف آذار/مارس  

362021. وكام أرشنا سابقاً فإن التحالف يجمع منظمة الصحة العاملية، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسف( واالئتالف املعني بابتكارات التأهب ملواجهة األوبئة 
)CEPI( والتحالف العاملي من أجل اللقاحات والتمنيع )غايف( لضامن التوزيع العادل واملنصف للقاحات كوفيد-19.

من ناحية أخرى، عكست التداوالت يف 10 من البلدان التي شملتها الدراسة مستًوى أعىل من الوعي بدور قدرات التعاون يف مواجهة املخاطر البيئية مقارنة باملخاطر 

التكنولوجية واملخاطر الصحية. ضمن هذه البلدان كانت أسرتاليا، حيث شهدت منطقة رشق أسرتاليا تراجعاً حاداً يف معدالت هطول األمطار خالل الفرتة 2019-2017، 

ما أدى إىل حاالت جفاف شديدة. وبعد عدة أشهر من الجدل حول استجابة الحكومة لهذه الكارثة البيئية، قررت حكومة موريسون يف ترشين الثاين/نوفمرب 2019 

تخصيص حزمٍة بقيمة مليار دوالر أسرتايل لتقديم مساعدات طويلِة األجل لضحايا الجفاف37. شملت الحزمة متوياًل تعليميًا جديًدا لتمكني املدارس يف املناطق املترضرة 

من الجفاف، ودعم األرس تعليمياً يف تلك املناطق وضامن قدرتها عىل االستمرار يف تحمل تكاليف إرسال أطفالها إىل املدرسة38. ويف ضوء هذا الجفاف الواسع وموجة 

الحر املدمرة وما ترتّب عليها من حرائق يف الغابات، واجهت الحكومة انتقاداٍت كثيًة بشأن سياساتها املتعلّقة بتغيُّ املناخ وعدم تحركها بالشكل املناسب بحسب 

التداوالت39. 

أما عىل مستوى املخاطر التكنولوجية، فقد ركزت تداوالت التعاون عىل هذه املخاطر بالشكل األكرب )مقارنة باملخاطر الصحية واملخاطر البيئية( يف ثالثة بلدان هي 

فنلندا وبولندا والسويد. يف بولندا مثاًل، ساهم إبرام الحكومة التفاقيات تعاون مختلفة مع البلدان األخرى لتعزيز األمن السيرباين يف زيادة الوعي بقدرات التعاون يف 

مواجهة املخاطر التكنولوجية. من هذه االتفاقيات، اإلعالن املشرتك بني بولندا وفرنسا بشأن تعزيز التعاون السيرباين، حيث يلتزم الطرفان بتبادل املعلومات والتعاون 

بشأن التهديدات والحوادث املحتملة التي تشبه الهجامت السيربانية املنظمة أو املتعّمدة عىل القطاعات العامة واالقتصادية. ضمن االتفاقيات أيضاً اتفاقية بني وزارة 

الشؤون الرقمية يف بولندا ورشكة ثايلز Thales، وهي مجموعة تكنولوجية فرنسية متعددة الجنسيات، حول مشاركة الرشكة يف برنامج التعاون يف مجال األمن السيرباين 

)PWCyber(، لتكون بذلك رشاكة بني القطاعني العام والخاص بهدف تعزيز األمن السيرباين يف بولندا40. أيًضا، يف حزيران/يونيو 2019، وقّع مسؤولون عسكريون من 

الواليات املتحدة وبولندا اتفاقية تعاون دفاعية يف املجال السيرباين بهدف تحسني وتسهيل التنسيق العسكري )مبا يف ذلك تبادل املعلومات( فيام يتعلق باألمن السيرباين 

وتعزيز القدرات يف هذا الصدد41.

أّما يف ما يتعلق باملشاركات والتفاعالت حول أهمية قدرات التعاون يف تعزيز مجاالت املعرفة ومهارات املستقبل يف مواجهة تداعيات املخاطر املستقبلية، فقد حظيت 

املخاطر الصحية بأوسع قدر من االهتامم يف املشاركات والتفاعالت )28 بلداً(، تليها املخاطر البيئية )11 بلًدا( ثم املخاطر التكنولوجية )بلد واحد( للفرتة موضوع 

الدراسة )الشكل 3-11 والجدول 2-3(42. 

المخاطر التي حظيت بأكبر قدر من المشاركات والتفاعالت في ما يتعلق بقدرات التعاون: 11-3الشكل 

المخاطر ال����ل���� ‐ال����المخاطر  ‐ال����� المخاطر 

المخاطر الصحية  المخاطر البيئية المخاطرالتكنولوجية
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الشكل 3-11: املخاطر التي حظيت بأكرب قدر من املشاركات والتفاعالت يف ما يتعلق بقدرات التعاون حسب البلدان
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مُتاثل نتائُج املخاطر التي حظيت بأكرب قدٍر من املشاركات والتفاعالت يف ما يتعلق بقدرات التعاون حسب البلدان، إىل حدٍّ كبي، نتائَج تحليل االتجاهات العاملية 

)ملجموع البلدان( لقدرات االبتكار كام سرنى الحقاً )القسم 3-2-2(. وأتت غالبية املشاركات والتفاعالت يف معظم البلدان يف ما يتعلق باملخاطر الصحية، وهو اتجاه 

متوقع بالنظر إىل سياق جائحة كوفيد-19 وأبعادها الواسعة واملمتدة. وهذا ينطبق عىل اإلمارات العربية املتحدة، التي نّفذت يف عام 2020 حمالٍت وطنيًة لتعقيم 

وسائل النقل العام واملرافق العامة، بالتعاون مع جهات القطاع العام املعنية؛ وباالعتامد عىل تعاون املواطنني والسياح واملقيمني يف الدولة43، ما أنتج تفاعاًل واسًعا تردد 

صداه أيًضا يف التداوالت والتفاعالت اإللكرتونية. ومن األمثلُة األخرى عن التعاوَن بني الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص أو املواطنني ملعالجة آثار الجائحة 

أيضاً من اإلمارات، عىل سبيل املثال، التزم رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور )مجموعة رشكات تجارية( بتقديم 50 سيارَة إسعاف للسلطات الصحية يف البالد وإنشاِء 

مخترٍب يركِّز عىل الفيوسات ومكافحة األوبئة، بالتعاون مع السلطات الصحية وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية44. 

أما عىل مستوى التعاون ما بني البلدان، فقد اتّبعت اإلماراُت العربية املتحدة نهًجا تعاونيًا يف التخفيف من آثار جائحة كوفيد-19، فبارشت مناقشاٍت مع باكستان، 

مثاًل، لإلعالن عن القيود املوقّتة عىل إصدار التأشيات، وتباُدِل املعلومات حول التحديات والتداعيات الناشئة عن جائحة كوفيد-19 45.

 3 التعاون. وكانت الكويت تربّعت بإمداداٍت طبية قيمتها  ويف الكويت أيًضا، شكلت املخاطر الصحية موضوع أغلبية املشاركات والتفاعالت يف ما يتعلق بقدرات 

ماليني دوالر أمرييك للصني يف آذار/مارس 2020 لدعم تلك البالد يف حربها ضد جائحة كوفيد-19 46. ويف ترشين الثاين/نوفمرب 2020، ساهم الصندوُق الكويتي للتنمية 

االقتصادية العربية، املعروُف باسم الصندوق الكويتي )وهو الجهة الرسمية يف البالد لتقديم املساعدات املالية والفنية للبلدان النامية وإدارتها(، مببلغ 4 ماليني دوالر 

الستجابة اليونيسف لفيوس كوفيد-19 يف سوريا بهدف دعم األطفال واألرس األكرث ضعًفا يف مواجهة جائحة كوفيد-19 47.

بالنسبة إىل قدرات التعاون يف مواجهة املخاطر البيئية، هناك العديد من األمثلة عىل التعاون الجاري عىل املستويات املحلية والوطنية والدولية. مثااًل عىل ذلك، برزت 

ثالث تجارب ملهمة من رواندا؛ تتعلّق أُوالها مبدينة كيغايل، التي فازت مؤخرًا بجائزة ‘أكرث املامرسات ابتكاًرا لالزدهار الشامل’ 48. وتأيت هذه الجائزة تكرميًا للجهود التي 

بذلتها كيغايل يف دعم قيم حامية البيئة وترجمة ذلك عمليًا من خالل سلسلة إجراءات تعتمد جزئيًا عىل مشاركة املواطنني؛ مبا يف ذلك، مثاًل، أياٌم خالية من السيارات 

كلَّ أسبوعني. ويُقال إن املدن الشاملة تنّمي مهارات الناس، وتخلق بيئة تزيد من آفاق الفرص للجميع بغض النظر عن ظروفهم وصفاتهم وتجتذب أصحاب املواهب 

من خالل بنيتها التحتية، وظروف السوق التنافسية، وفرص التعاون، وأمناط الحياة املتاحة49. 

التجربة الثانية كانت يف أيار/ مايو 2020، حني أعلنت رواندا عن اسرتاتيجية محّدثة ملواجهة تغيُّ املناخ من خالل تدابَي للتخفيف من آثاره والتكيُّف مع تبعاته. 

وتعتمد هذه املبادرة عىل الصندوق األخرض لرواندا، وإن كانت بقيادة الحكومة50. ومن املتوقع أن تحشد هذه املبادرة متوياًل من جهات محلية مثل الصندوق األخرض، 

وأجنبية خارجية، وبذلك تعزز مشاركة مجموعًة واسعة من الجهات ذات العالقة يف مكافحة تغيُّ املناخ51. 

الجدول 3-2: املخاطر التي حظيت بأكرب قدر من املشاركات والتفاعالت يف ما يتعلق بقدرات التعاون حسب البلدان

مالحظة: البيانات املمثّلة يف الشكل 3-11 والجدول 3-2 تستند إىل تحليل نسب املشاركات والتفاعالت.

املخاطر التكنولوجية املخاطر الصحية املخاطر البيئية

فييت نام أسرتاليا لبنان بنغالديش

إثيوبيا ماليزيا الربازيل

أملانيا املكسيك الكاميون

إندونيسيا املغرب شييل

لكسمربغ بولندا مرص

هولندا روسيا فنلندا

رواندا اململكة العربية السعودية فرنسا

السويد السنغال غانا

طاجيكستان سنغافورة اليونان

تنزانيا جنوب أفريقيا الهند

اململكة املتحدة سويرسا اليابان

تركيا األردن

اإلمارات العربية املتحدة كازاخستان

الواليات املتحدة الكويت
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التحليل والنتائج 

التجربة امللهمة الثالثة من رواندا ترتبط مبشاركة رواندا يف قمة مجموعة الدول السبعة يف عام 2019، حيث أتاحت لها الفرصة ملناقشة التحديات البيئية العاملية مع 

قادة العامل اآلخرين52. يف هذا الصدد، أوصت الرئاسة الفرنسية للقمة بتعزيز التعاون، وأكّدت بشّدة عىل الحاجة إىل حشد طاقات الشباب، والحاجة إىل تحالفاٍت بني 

الجهات ذات العالقة، وإىل مشاريَع مبشاركة البلدان وقطاعات األعامل والباحثني والباحثات، واملنظامت غي الحكومية والشباب ومجتمعات السكان األصليني واملدن 

واألقاليم53. 

أخيًا، كانت فييت نام البلَد الوحيد الذي حظيت فيه املخاطُر التكنولوجية بأكرب قدر من املشاركات والتفاعالت يف ما يتعلق بقدرات التعاون. وهذا يعود بشكل كبي 

إىل التداوالت حول قانون األمن السيرباين املثيِ للجدل )الذي أرشنا إليه سابًقا(، حيث دفع القانون الرشكاِت األجنبيَة والناشطني واملواطنني إىل التعاون من أجل معارضته 

وضامِن حامية بياناتهم من وصول الحكومة إليها54.

تهدف األرقام والتحليالُت املتبقية يف هذا القسم إىل تقديم نظرة عامة متكاملة عىل قدرات التعاون لدى البلدان بشأن كل من املخاطر املرتبطة باملعرفة ومهارات 

املستقبل، ما يسمح مبقارنة أدائها يف هذا الصدد.

الشكل 3-12: وعي البلدان بقدرات التعاون املتعلّقة باملخاطر الصحية

وعي البلدان بقدرات التعاون المتعلقة بالمخاطر الصحية: 12-3الشكل 

منخِفض جد�ا–منخِفض –متوّسط –مرتفع –مرتفع جد�ا 

مرتفع جد�ا مرتفع  متوّسط   منخِفض امنخِفض جد� 

أ- قدرات التعاون املتعلّقة باملخاطر الصحية
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مالحظات: إّن اإلشارات واملشاركات والتفاعالت املبيّنة يف الجدول هي بأعدادها املطلقة. الحتساب مؤرش الوعي، استخدمنا معادلة من مؤرشين مركبني خطيًا )هام الصيغة املعيارية من معدالت 
اإلشارات ومعدالت املشاركات والتفاعالت(. للمزيد من املعلومات ميكنك العودة إىل الفصل الثاين – املنهجية ملعرفة كيفية احتساب مؤرش الوعي وتصنيف فئة الوعي.

البلد

تصنيف مستوى الوعيمؤرش الوعياملشاركات والتفاعالتاإلشارات

مرتفع جًدا219,36718,269,60778.96اململكة املتحدة

مرتفع جًدا1,196,94064,037,96070.4الواليات املتحدة 

مرتفع جًدا226,20721,132,98064.49الربازيل

مرتفع جًدا85,120855,18755.34أسرتاليا

مرتفع جًدا50,4271,139,16653.96شييل

مرتفع جًدا31,298236,62743.52سويرسا

مرتفع جًدا102,9004,350,52041.63فرنسا

مرتفع جًدا12,453831,07440.16ماليزيا

مرتفع127,8005,989,80739.35املكسيك

مرتفع33,906233,19538.97اإلمارات العربية املتحدة

مرتفع12,943229,62734.7سنغافورة

مرتفع1,56013,11831.25لكسمربغ

مرتفع144,7531,503,97325.27أملانيا

مرتفع14,70068,97521.08اليونان

مرتفع116,8932,622,13320.93إندونيسيا

مرتفع20,479496,82019.54بولندا

متوسط1,52945,87019.49الكويت

متوسط15,307400,37018.58جنوب أفريقيا

متوسط88,173265,48015.01تركيا

متوسط72,1931,077,92013.95اليابان

متوسط136,2272,226,48713.56الهند

متوسط1,74329,19612.26فنلندا

متوسط8,886132,56712بنغالديش

متوسط4,06860,53811.43غانا

منخفض4,15053,16710.99السويد

منخفض9,84282,95610.5هولندا

منخفض25,20899,3589.63اململكة العربية السعودية

منخفض57,23328,8878.76فييت نام

منخفض41,627363,1277.89روسيا

منخفض3,9664,4056.47األردن

منخفض7,41951,5526.21املغرب

منخفض2,3005,0536السنغال

منخفض جًدا6192,9124.64رواندا

منخفض جًدا2,0923,3874.57لبنان

منخفض جًدا21,21222,2434.02مرص

منخفض جًدا1,6794,5903.13تنزانيا

منخفض جًدا2,1596,9432.88كازاخستان

منخفض جًدا6912,0552.53الكاميون

منخفض جًدا4891,4111.51إثيوبيا

منخفض جًدا190140.74طاجيكستان

الجدول 3-3: وعي البلدان بقدرات التعاون املتعلّقة باملخاطر الصحية
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التحليل والنتائج 

يعرض الشكل 3-12 والجدول 3-3 أداء البلدان يف الوعي بقدرات التعاون املتعلّقة باملخاطر الصحية. ونسلط يف ما ييل الضوء عىل أداء شييل وفرنسا، ملا أظهرتاه من 

أداء مرتفع يف الوعي بقدرات التعاون ملواجهة املخاطر الصحية.

يف شييل، كان التفاقية التعاون العلمي واألكادميي التي أُبرِمت بني الجامعة البابوية الكاثوليكية ورشكة األدوية البيولوجية الصينية ‘سينوفاك بايوتِك ليمتد’ دوٌر أسايس 

يف توفي جرعات اللَّقاح والتطعيم التدريجي الشامل للسكان يف شييل. وجرى تقييم اللَّقاح الذي طوره املخترُب الصيني يف تجارَب أجريت يف شييل، ما سّهل حصولَها 

عىل هذا اللَّقاح55. 

من جهتها، نشطت فرنسا من خالل آلية كوفاكس يف دعم توفي اللَّقاحات بشكل عادل ومنصف لجميع البلدان. ويف نيسان/أبريل 2021، أصبحت فرنسا أول دولة 

تقدم جرعات من لَقاحات فيوس كوفيد-19 من مخزونها املحيل إىل مرفق كوفاكس بعد تعهد أويل بتقديم 500 ألف جرعة. وشّكل هذا التعهد نقلة نوعية يف 

عمل كوفاكس، حيث فتح الباب أمام البلدان ذات الدخل املرتفع للتربع بشكل مبارش باللقاحات، كمصدر تكمييل للجرعات التي ستتوفر عرب اتفاقيات الرشاكات بني 

كوفاكس والرشكات املنتجة للقاحات56. وخالل الجائحة، شاركت فرنسا بلدان أخرى يف العديد من جهود التعاون والتضامن، مثل إعادة مواطني 26 بلًدا من بلدان 

االتحاد األورويب إىل أوطانهم، حيث أعادت رحلة جوية من الصني يف أوائل شباط/ فرباير2020 ما مجموعه 64 مواطًنا فرنسيًا و135 مواطًنا من االتحاد األورويب57. 

ونُِقل بعض املرىض الفرنسيني إىل أملانيا والنمسا ولكسمربغ، من بني بلدان أخرى، لتلقي العالج58. كذلك تعاونت فرنسا مع بلدان أخرى يف التربع باملعدات الطبية 

الالزمة، فأرسلت مثاًل يف كانون الثاين/ يناير 2021 مليوَن قناع و20 ألف بدلة واقية إىل إيطاليا، وقدمت 400 قناِع أكسجني و200 أنبوب للتنفس عرب األنف ومولِّدات 

وإمدادات أخرى إىل منغوليا59.

كام نشي إىل الربازيل كإحدى البلدان التي أظهرت مستوى عاليًا من الوعي بقدرات التعاون يف مواجهة املخاطر الصحية، عرب عدد من الخطوات واألنشطة، منها 

توقيع اتفاقية رشاكة مع االتحاد األورويب ملكافحة جائحة كوفيد-19 60. وتنص االتفاقية عىل متويل املشاريع البحثية التي تستهدف مجاالت التشخيص والعالج وتطوير 

اللَّقاحات. وتأمل البالد بذلك دعم التعلم من األقران ومشاركة املعرفة والتعاون والحوار وتبادل الخربات. كام جرى تعزيز التعاون داخل الدولة، حيث تعاونت الجهات 

الفاعلة يف القطاع الخاص ملكافحة جائحة كوفيد-19. عىل سبيل املثال، حصلت رشكة ماغنا ميد، وهي أكرب مصنع ألجهزة التنفس الصناعي يف الربازيل، عىل دعم ]فني 

وهنديس[ من رشكات مثل بوزيتيفو وسوزانو وكالبني وإمربير وفيات ووايت مارتينز وفليكس لتقديم 6500 جهاز تنفس إىل وزارة الصحة61.

الشكل 3-13: وعي البلدان بقدرات التعاون املتعلّقة باملخاطر البيئية
وعي البلدان بقدرات التعاون المتعلقة بالمخاطر البيئية: 13-3الشكل 

ا  ا –منخِفض  –متوّسط  –مرتفع  –مرتفع جد� منخِفض جد�

مرتفع جد�ا مرتفع  متوّسط   منخِفض امنخِفض جد� 

ب- قدرات التعاون املتعلّقة باملخاطر البيئية
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مالحظات: إّن اإلشارات واملشاركات والتفاعالت املبيّنة يف الجدول هي بأعدادها املطلقة. الحتساب مؤرش الوعي، استخدمنا معادلة من مؤرشين مركبني خطيًا )هام الصيغة املعيارية من معدالت 

اإلشارات ومعدالت املشاركات والتفاعالت(.

تصنيف مستوى الوعيمؤرش الوعياملشاركات والتفاعالتاإلشارات

مرتفع جًدا161,55318,460,88766.96اململكة املتحدة

مرتفع جًدا946,32024,245,56061.14إندونيسيا

مرتفع جًدا112,2002,262,80053.15أسرتاليا

مرتفع جًدا713,24045,946,48044.79الواليات املتحدة 

مرتفع جًدا2,38021,09431.36لكسمربغ

مرتفع جًدا27,928170,64826.26سويرسا

مرتفع جًدا48,9732,045,24721.74املكسيك

مرتفع جًدا20,784474,19521.38شييل

مرتفع26,257150,41920.75اإلمارات العربية املتحدة

مرتفع88,5601,669,73319.12فرنسا

مرتفع8,794137,23318.18سنغافورة

مرتفع143,3671,633,29318.01أملانيا

مرتفع18,35347,20416.67اليونان

مرتفع88,4332,130,04014.12الربازيل

مرتفع14,145217,5839.6بولندا

مرتفع77,340256,7009.22تركيا

متوسط5,63761,2388.48السويد

متوسط11,16992,4458.1هولندا

متوسط6,39479,1786.73ماليزيا

متوسط64,22747,4406.64فييت نام

متوسط104,053970,1276.39الهند

متوسط8,10170,1096.11بنغالديش

متوسط29,133297,3275.84اليابان

متوسط11,78492,4285.63جنوب أفريقيا

منخفض2,24713,7565.46فنلندا

منخفض25,33328,6935.46اململكة العربية السعودية

منخفض3,27616,0293.85غانا

منخفض5103,0043.6رواندا

منخفض3,0133,3243.32األردن

منخفض8,59928,9433.32املغرب

منخفض6624,4502.85إثيوبيا

منخفض1,4103,1352.76السنغال

منخفض جًدا2,1595,0042.38تنزانيا

منخفض جًدا18,60410,9172.15مرص

منخفض جًدا16,01355,8472.11روسيا

منخفض جًدا6452,0511.84الكاميون

منخفض جًدا8341,1121.62الكويت

منخفض جًدا8877361.18لبنان

منخفض جًدا1,0834320.34كازاخستان

منخفض جًدا163360.34طاجيكستان

البلد
الجدول 3-4: وعي البلدان بقدرات التعاون املتعلّقة باملخاطر البيئية
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التحليل والنتائج 

من بني البلدان التي شملها التحليل )الشكل 3-13 والجدول 3-4(، تُصنَّف شييل ضمن األفضل من حيث الوعُي بقدرات التعاون ملواجهة املخاطر البيئية. يف كانون 

األول/ ديسمرب 2019، تولت شييل رئاسة مؤمتر األمم املتحدة الخامس والعرشين بشأن تغيُّ املناخ )2-13 كانون األول/ ديسمرب 2019( بدعم لوجستي من حكومة 

الدولة أهدافًا أكرثَ طموًحا للتكيّف مع تغيُّ املناخ والتخفيف من آثاره من خالل تحديث مساهمتها املحددة وطنيًا62،  2020، وضعت  إسبانيا. ويف نيسان/أبريل 

مؤكدًة بذلك ريادتَها والتزاَمها يف مكافحة تغيُّ املناخ. وسيجري العمل عىل تحقيق هذه األهداف من خالل تخفيض االنبعاثات اإلجاملية، وتعميِم األهداف يف عمليات 

التخطيط، وتطوير ميزانية للكربون، واملشاركِة الفاعلة للقطاع الخاص، وجميعها من منطلق التأكيد عىل أهمية التعاون مع جميع الجهات الفاعلة يف البالد لتحقيق 

نتائَج ملموسة. فمنذ عام 2019، اعتمدت شييل نهًجا تشاُركيًا من خالل املشاورات العامة لتحديث مساهمتها املحددة وطنيًا، لضامن إرشاك مختلف الجهات ذات 

العالقة عىل املستوى الوطني وتعاونهم يف مواجهة التحديات البيئية63.

من ناحيتها، أبدت الواليات املتحدة أداًء ضمن أفضل البلدان من حيُث قدراُت التعاون للتخفيف من آثار املخاطر البيئية يف الفرتة موضوع الدراسة. وقد حدث ذلك 

يف سياٍق غالبًا ما كان فيه النشاط عىل اإلنرتنت يزداد نتيجًة لترصيحات الرئيس ترامب املستنكرِة للوائح البيئية، وانسحاِب البالد قبلها من املبادرات املتعددة األطراف 

مثِل اتفاقية باريس64. ففي كانون الثاين/يناير 2021، وبعد ساعاٍت من أداء اليمني الدستورية، شدد الرئيس الجديد جو بايدن عىل الحاجة إىل الرشاكة والتعاون ملعالجة 

القضايا العاملية65، وشهدنا الحًقا عودة الواليات املتحدة إىل اتفاقية باريس سعيًا إىل استعادة موقَعها القيادي يف مكافحة تغيُّ املناخ66. كذلك يَظهر دوُر قدرات التعاون 

يف مواجهة املخاطر البيئية داخل البلد، حيث ستصبح القضايا املناخية موضوًعا محوريًا بالنسبة إىل جميع الوكاالت الفيدرالية الوطنية واملحلية األمريكية نحو تطوير 

‘نهج حكوميٍّ تعاويّن شامل’67. 

إندونيسيا هي أيًضا من بني البلدان التي احتلّت مرتبًة متقدمة يف املؤرشِّ من حيُث وعيُها بدور قدرات التعاون يف مواجهة املخاطر البيئية. وهذا يُعزى جزئيًا إىل 

االتفاقيات العديدة التي أبرمتها إندونيسيا مع رشكاء التنمية اآلخرين مثل البنك الدويل واالتحاد األورويب68. عىل سبيل املثال، ستستفيد الحكومة اإلندونيسية من متويٍل 

بقيمة 110 مليون دوالر أمرييك من مرفق الرشاكة للحد من انبعاثات كربون الغابات التابع للبنك الدويل، بهدف مكافحة فقدان التنوع البيولوجي وتغيُّ املناخ من 

خالل حامية الغابات من املزيد من التدهور والتدمي69.

وعىل الرغم من األداء الضعيف للمملكة العربية السعودية من حيُث الوعُي بدور قدرات التعاون يف مواجهة املخاطر البيئية، فهذا ال مينع من اإلشادة مبا تبذله من 

جهد يف هذا الصدد. فقد أحدثت قمُة مجموعة العرشين يف الرياض 2020 70 والتي كان شعارُها ‘حامية الكوكب’، نشاطًا ملحوظًا عىل اإلنرتنت يف اململكة يف ما يتعلق 

باملخاطر البيئية. وخالل تلك القمة، أكد وكيل وزارة البيئة واملياه والزراعة لشؤون البيئة الدكتور أسامة بن إبراهيم فقيها عىل أهمية تعزيز التعاون للحد من تدهور 

الرئاسة السعودية ملجموعة العرشين تواصل الجهوَد الجامعية وتتخذ إجراءاٍت ملموسًة  األرايض وفقدان املوائل والحفاظ عىل الشعاب املرجانية، مشدًدا عىل أن 

لحامية كوكب األرض71.

الشكل 3-14: وعي البلدان بقدرات التعاون املتعلّقة باملخاطر التكنولوجية

وعي البلدان بقدرات التعاون المتعلقة بالمخاطر التكنولوجية: 14-3الشكل 

ا  ا –منخِفض  –متوّسط  –مرتفع  –مرتفع جد� منخِفض جد�

مرتفع جد�ا مرتفع  متوّسط   منخِفض امنخِفض جد� 

ج- قدرات التعاون املتعلّقة باملخاطر التكنولوجية
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مالحظات: إّن اإلشارات واملشاركات والتفاعالت املبيّنة يف الجدول هي بأعدادها املطلقة. الحتساب مؤرش الوعي، استخدمنا معادلة من مؤرشين مركّبني خطيًا )هام الصيغة املعيارية من معدالت اإلشارات ومعدالت 

املشاركات والتفاعالت(.

تصنيف مستوى الوعيمؤرش الوعياملشاركات والتفاعالتاإلشارات

مرتفع جًدا17,0332,618,75353.11املكسيك

مرتفع جًدا1,7436,15951.12لكسمربغ

مرتفع جًدا21,22564,75245.58سويرسا

مرتفع جًدا686,4007,378,70043.34الواليات املتحدة 

مرتفع جًدا11,22886,69639.05سنغافورة

مرتفع جًدا110,9073,051,10037.87اململكة املتحدة

مرتفع جًدا20,97556,27637.24اإلمارات العربية املتحدة

مرتفع جًدا29,83361,00729.74أسرتاليا

مرتفع43,46985,30924.56بولندا

مرتفع98,040240,44723.12أملانيا

مرتفع60,787760,09322.82فرنسا

مرتفع6,79628,32015.68اليونان

مرتفع10,83629,04512.2هولندا

مرتفع2,84521,72212.03فنلندا

مرتفع32,627365,92711.82فييت نام

مرتفع6,29713,27211.68السويد

متوسط39,900136,28011.25تركيا

متوسط39,453788,56710.64الربازيل

متوسط4,87049,1579.91شييل

متوسط17,34828,9279.33اململكة العربية السعودية

متوسط41,827298,3078.19اليابان

متوسط90,913614,4477.71الهند

متوسط34,373236,0536.91روسيا

متوسط5,68250,8526.35ماليزيا

منخفض5,46352,1225.85جنوب أفريقيا

منخفض2,1521,1265.59األردن

منخفض1,3531,1125.13السنغال

منخفض1,37810,4794.45غانا

منخفض21,68797,2204.16إندونيسيا

منخفض6342292.54الكويت

منخفض1848352.54رواندا

منخفض1,4736,1562.41بنغالديش

منخفض جًدا8,0711,7002.31مرص

منخفض جًدا5491,0592.24لبنان

منخفض جًدا1,8706,3422.14املغرب

منخفض جًدا7539051.1كازاخستان

منخفض جًدا3355351.04تنزانيا

منخفض جًدا1173480.94إثيوبيا

منخفض جًدا2332620.93الكاميون

منخفض جًدا9380.7طاجيكستان

الجدول 3-5: وعي البلدان بقدرات التعاون املتعلّقة باملخاطر التكنولوجية

البلد
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التحليل والنتائج 

يُظهر التحليل )الشكل 3-14 والجدول 3-5( أن الوعَي بقدرات التعاون املتعلّقة باملخاطر التكنولوجية مرتفٌع بشكل خاص يف سنغافورة. وترتبط هذه النتائُج من حيُث 

الوعُي بقدرات التعاون الكتعلقة باملخاطر التكنولوجية يف سنغافورة بالتعاون بني القطاعني العام والخاص. ففي منتصف عام 2020، أعلنت رشكة هواوي عن إطالق 

دورات ‘املدى السيرباين’ لتزويد الرشكات الصغية واملتوسطة، والرشكاء، بالقدرات األساسية يف األمن السيرباين، بعد إطالق أكادميية الذكاء االصطناعي االفرتاضية الجديدة 

لترسيع تدريب املتخصصني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت72.

وارتبطت التداوالت يف سنغافورة خالل الفرتة موضوع الدراسة بالعديد من التقارير اإلخبارية املتعلّقة بالذكاء االصطناعي واملخاطِر املرتبطة به، ومبادراِت التعاون التي 

حظيت مبستًوى عاٍل من االهتامم بني مستخدمي اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتامعي. مثالً يف نيسان/أبريل 2019، منحت القمُة العاملية السنوية ملجتمع املعلومات 

سنغافورة الجائزَة األوىل يف فئة ‘األبعاد األخالقية ملجتمع املعلومات’ تقديرًا ملبادراتها العديدة املتعلّقِة بَحوكمة الذكاء االصطناعي وأخالقياته73. ويف ترشين الثاين/نوفمرب 

2019، أطلقت سنغافورة اسرتاتيجيتَها الوطنية للذكاء االصطناعي التي تُركِّز مبوجبها عىل ترسيع نرش الذكاء االصطناعي يف تسعة قطاعاٍت رئيسية لها قيمٌة اجتامعية 

واقتصادية عالية للبالد، مبا يف ذلك األمُن السيرباين؛ إذ يُنظر إىل الذكاء االصطناعي عىل أنه تكنولوجيا أساسيٌة ملواجهة تهديدات األمن السيرباين74. وتُحدد االسرتاتيجيُة 

العديَد من عوامل التمكني الرئيسية لالبتكار يف مجال الذكاء االصطناعي وتبنِّيه، من بينها تعزيُز الرشاكات والقدرات بني مجتمع البحث والقطاعات الصناعية والحكومة 

لترسيع نرش حلول الذكاء االصطناعي وتسويقها75. ويف ضوء املخاطر التي ميكن أن يُوجدها الذكاء االصطناعي، مثِل انتهاك الخصوصية أو التزييف العميق عىل سبيل 

ويل.    املثال، يجري الرتكيُز بشكٍل خاصٍّ أيًضا عىل اسرتاتيجية البالد لالستخدام األخالقي للذكاء االصطناعي؛ حيث جذب نهُج سنغافورة املتوازُن االنتباَه الدَّ

ُصنِّفت سويرسا أيًضا ضمن أفضل البلدان أداًء من حيُث الوعُي بقدرات التعاون يف ما يتعلق مبواجهة املخاطر التكنولوجية للفرتة موضوع الدراسة. وارتبطت التداوالت 

عىل اإلنرتنت بالتحديات الجديدة التي فرضتها جائحة كوفيد-19، تحديًدا يف ما يتعلق مبسائل خصوصية البيانات التي أثارها تطبيُق تتبُّع املخالطني الذي شاركت يف 

تطويره فرٌق من جامعة يف إي يت اتش زيوريخ ومعهد إي يب اف لوزان بالنيابة عن الحكومة الفيدرالية76. وملعالجة املخاطر املتعلّقة بخصوصية البيانات، جرى نرُش 

كود املصدر لتطبيق تتبُّع املخالطني للجمهور الختباره، ما يشّكل دعوة للمجتمع املدين إىل التعاون لجعل هذا التطبيق آمًنا بأكرب درجٍة ممكنة. ثم أرسل املشاركون 

واملشاركات من الجمهور تقاريرَهم إىل املركز الوطني لألمن السيرباين ملراجعتها من أجل إجراء التعديالت الالزمة عىل التطبيق بناًء عىل املشكالت املكتشفة77. ومن 

املواضيع األخرى التي أثارت تداوالت ملحوظة يف هذا السياق، قرار رشكة فايسبوك بأن تؤسس يف جنيف مجموعة ليربا أّسوسييشن، وهي رشكاٌت تابعة مسؤولٌة عن 

رة ليربا التي طورتها الرشكُة األمريكية باالعتامد عىل تكنولوجيا سلسلة الكتل78. بُِنيت ليربا عىل أساس كوٍد مفتوح يسمح للمطورين ومجتمع البحوث  العملة املشفَّ

يعالج مشكلَة  للغاية79. وهذا  التكلفة وآمنٍة  املستمر، لضامِن معامالٍت فورية ومنخفضِة  التحسني  العمل عىل  ثَمَّ  التصميم واألمان، ومن  بحثًا عن عيوب  مبراقبته 

الهجامت السيربانية املحتملة )مبا يف ذلك الربامُج الضارة، والتصيُُّد االحتيايل، وبرمجيات انتزاع الفدية( ويُعّزز الشموَل املايل80. وال بدَّ من اإلشارة هنا إىل أّن املجموعَة 

غّيت اسَمها يف أول كانون األول/ديسمرب 2020 إىل ِديَم أّسوسييشن )Diem Association(، وأن عملَة ليربا تسّمى اآلن أيًضا ِديَم81.

أظهرت بلداٌن أخرى مستويات عالية جداً من الوعي بقدرات التعاون املتعلّقة باملخاطر التكنولوجية. وهذا ينطبق عىل املكسيك، التي ستستفيد يف سياق اتفاقية 

التجارة الجديدة لها مع الواليات املتحدة وكندا حول التعاون يف مكافحة الهجامت السيربانية التي تؤثّر عىل أنشطة التجارة اإللكرتونية82. وهو أمٌر مهّم بشكٍل خاص، 

ألّن املكسيك تعاين عدًدا من الهجامت السيربانية التي تؤثّر عىل الرشكات واملؤسسات الحكومية83. باإلضافة إىل ذلك، تلّقت ثالُث رشكات مكسيكية متوياًل من منظمة 

الدول األمريكية وسيسكو ومؤسسة سيتي، من خالل صندوق االبتكار يف مجال األمن السيرباين، إليجاد حلوٍل ملختلف تحديات األمن السيرباين يف مجاالت التعليم، وبناِء 

القدرات واألمن السيرباين للرشكات الصغية واملتوسطة، وترسيخ البنية التحتية الحيوية، ودعم آليات االستجابة للحوادث والجرائم الرقمية84. ويشمل هذا تصميم أداة 

للجهات الحكومية لتحديد البيانات الحساسة التي يُحصل عليها من مصادَر عامٍة، وتصنيِفها، وإدارتها85.
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3.1.2.3 

متثِّل قدرات التعاون نسبَة 15.12% من اإلشارات لجميع املخاطر، وهو ما يزيد قلياًل عىل نسبة 12.06% التي لوحظت بشأن قدرات االبتكار. وهذا يشي إىل أن 

قدراِت التعاون تنال اهتامماً أكرَب من قدرات االبتكار، لتعزيز املعرفة ومهارات املستقبل يف مواجهة املخاطر املستقبلية، وإْن كان الفارق ضئياًل نسبيًا، حيث أن اإلدراك 

ألهمية قدرات التعاون يف تعزيز املعرفة واملهارات ومواجهة املخاطر املستقبلية ال يزال محدوًدا بالنظر إىل اإلدراك بجميع املخاطر نفسها، وبغض النظر عن حجم 

القدرات.

ظلّت اإلشارات إىل قدرات التعاون مستقرًة يف اتجاهها العام ملجموع البلدان طوال الفرتة موضوع الدراسة، من حزيران/ يونيو 2019 إىل أيار/مايو 2021، خصوًصا 

بالنسبة إىل املخاطر التكنولوجية )+1.8 نقطة مئوية( واملخاطر الصحية )-1.05 نقطة مئوية(، بينام ياُلَحظ ارتفاٌع طفيف للمخاطر البيئية )+3.9 نقطة مئوية(. 

وبشأن املخاطر الصحية، ميكن تفسُي االنخفاض بالتزايُد الرسيع لألخبار املتعلّقة بكوفيد-19 خالل هذه الفرتة دون أن يرتافق مع ازدياد موازي )بالوتية ذاتها( لألخبار 

املتعلّقة بالتعاون. يف الوقت نفسه، تجدر اإلشارُة إىل أن قدراِت التعاون منت عىل نحٍو خاص من حيُث نسبُة اإلشارات بعد موجة جائحة كوفيد-19 األوىل، ما يشي إىل 

أن التعاوَن ما زال وسيلًة مهمة لتعزيز مجاالت املعرفة ومهارات املستقبل يف مواجهة املخاطر الصحية. لقد أدركت البلدان أهمية قدرات التعاون وتأثيها يف مواجهة 

املخاطر والتعايف بشكل أفضل من الجائحة، ومن الرضوري أن تدرك بالقدر نفسه أهمية التعاون يف أوقات الرفاه واالزدهار.

البيئية والصحية، بنسبة %58.57  التمكينية هي املجال املعريف الذي استأثر بالجزء األكرب من اإلشارات إىل قدرات التعاون يف ما يتعلق باملخاطر  البيئَة  يظهر أن 

التي  املختلفة  املستوى  الرفيعة  واملؤمترات  االجتامعات  نتيجًة ملختلف  املخاطر  من  نوع  لكل  التمكينية  البيئة  مجال  مهم يف  وعٌي  ونشأ  التوايل.  و 38.56% عىل 

نُظِّمت بحضور قادة العامل، فضاًل عن األحداث السياسية )مثِل اجتامعات مجموعة العرشين( ملعالجة القضايا امللحة املتمثلة يف تغيُّ املناخ يف حالة املخاطر البيئية، 

وأزمة جائحة كوفيد-19 يف حالة املخاطر الصحية. وبخصوص املخاطر التكنولوجية، استأثر االقتصاد بأكرب عدد من اإلشارات )28.89%( إىل جانب البيئة التمكينية 

)28.29%(، وهو أمر ميكن أن يُعزى إىل التدابي الحكومية التي تشّجع الرقَمنَة كوسيلٍة لدعم الرشكات يف إدارة أزمة جائحة كوفيد-19، وضامِن املحافظة عىل التعليم.

من بني البلدان التي شملتها الدراسة، سّجلت أسرتاليا واملكسيك وسويرسا واململكُة املتحدة والوالياُت املتحدة أعىل نسبة من اإلشارات املتعلّقة بقدرات التعاون ملواجهة 

املخاطر الثالث التي شملها التحليل؛ وهو ما يشي إىل اهتامم هذه البلدان بالتعاون وإدراكها لدوره املحَوري يف تعزيز املعرفة ومهارات املستقبل يف مواجهة املخاطر. 

ويعني ذلك عمليًّا أن هذه البلدان مستعدٌة لتوظيف الرشاكات والتعاون داخليًا وخارجيًا مع البلدان األخرى أو مع الفاعلني الدوليني مثل الرشكات متعددة الجنسيات 

الكاميون وإثيوبيا وكازاخستان  بلداٌن مثُل  املقابل، مثَّة  الصحية. يف  أو  التكنولوجية  أو  البيئية  العاملي( من أجل مواجهة املخاطر  أو  اإلقليمي  )سواء عىل املستوى 

وطاجيكستان وتنزانيا ال يزال الوعي فيها ضعيًفا ومحدوًدا بقدراِت التعاون ودورها يف تعزيز املعرفة ومهارات املستقبل يف مواجهة املخاطر املستقبلية، ما يجعل هذه 

البلدان أكرث عرضًة للمخاطر املستقبلية وتداعياتها، إىل حد قد تعوق النظاَم االقتصاديَّ واالجتامعيَّ القائم فيها. 

َ املناخ - الناجَم جزئيًا  كام ذُكر يف مقدمة هذا التقرير، تتباين تأثياُت املخاطر البيئية والصحية والتكنولوجية عىل البلدان تبًعا لخصائص كلٍّ منها. مثااًل عىل ذلك، أن تغيُّ

عن االنبعاثات يف البلدان ذات الدخل املرتفع - تكون آثارُه وتكاليفه أكرَب عىل البلدان النامية التي غالبًا ما تكون لديها موارُد أقّل للتعامل مع تلك اآلثار والتكاليف. 

لذلك، فإن التعاوَن أمٌر أسايس بالنسبة إليها يف مواجهة املخاطر ذاِت الصلة. لكن االهتامماِت واملصالَح الوطنية غالبًا ما تحتّل مكاَن الصدارة، ما يجعل من الصعب 

أحيانًا عىل البلدان بناَء الثقة والتعاوَن يف ما بينها. يف حالة املخاطر البيئية، يشكل التباين بني مستوى التنمية يف البلدان املختلفة تحديًا للتعاون الفعال، ألنها تثي أسئلة 

حول ما إذا كانت هناك حاجة للتمييز بني االلتزامات وفًقا ملستوى التنمية. 

وبشأن املخاطر التكنولوجية، من الرضوري معالجُة مشكلة الفجوة الرقمية وتجّنُب تركُّز القوى الرقمية لضامن قدرة البلدان عىل التعاون بشكل صحيح يف مواجهة 

هذه املخاطر، ومن ثَمَّ لالستفادة الكاملة من الفرص التي توفّرها تلك التكنولوجيا. 

لضامن  وبخاصٍة  وغيها(،  والرشكات،  الطبية،  واألنظمة  التعليم،  )أنظمة  املجتمع  من  مختلفة  طبقات  خالل  من  الصحية  املخاطر  ملواجهة  التعاوُن رضوريًا  ويُعّد 

التشخيص املبكر، والكشِف عن عوامل الخطر الكامنة ومكافحتها؛ مثِل تعاطي التبغ، واألنظمِة الغذائية غي الصحية، وقلِة النشاط البدين، واالستخداِم الضار للكحول. 

لذلك، من األسايس معالجُة تلك التحديات املختلفة التي تواجه التعاوَن لضامن بقائه وسيلًة رئيسية ملواجهة املخاطر التي تهّدد التنميَة املستدامة. 

الخامتة
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قدرات االبتكار  2-2-3
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ميكن تعريُف قدرات االبتكار بأنها التحسنُي املستمر للقدرات، وإنتاُج وتوطني املعرفة الالزمة الكتشاف فرٍص جديدة، والتكيّف والتحول يف مواجهة املخاطر الكربى86. 

أظهرت األبحاُث التجريبية أيًضا وجوَد عالقة إيجابية بني االبتكار واألداء املستقبيل87، إذ تُعّد قدراُت االبتكار رضوريًة من أجل دفع الحلول املستدامة يف مواجهة 

التحدياِت امللّحَة الحالية واملستقبلية. والهدف من هذا القسم معاينة وعي البلدان، عىل املستوى العاملي، بدور قدرات االبتكار يف تطوير مجاالٍت معرفية ومهاراٍت 

مستقبلية قويٍة وفعالة يف مواجهة املخاطر الصحية والبيئية والتكنولوجية.

لطاملا كان يُنظر إىل قدرات االبتكار عىل أنها مهمٌة ملواجهة املخاطر الصحية. وتجدر اإلشارُة هنا إىل بعض التطبيقات الحديثة للتطورات التكنولوجية يف االستجابة 

لجائحة كوفيد-19. فقد ُصِنع لَقاح كوفيد-19 يف وقت قيايس تاريخيًا، عىل نحٍو أرسَع من أي لَقاح آخر، وهو ما سيغّي مستقبَل صنع اللَّقاحات - كان اللَّقاُح السابق 

الذي أُنِتج يف أرسع وقت لَقاَح النكاف )‘أبو كعب’( يف ستينيات القرن املايض؛ وقد استغرق أربَع سنوات بني الحصول عىل عيّنة الفيوس ونَيْل الرتخيص88. ومل تكن 

رسعُة إنتاج لَقاح كوفيد-19 ممكنًة لوال األبحاث السابقة حول الفيوسات ذاِت الصلة، واالستثامِر الكبي يف القدرات اإلنتاجية، وقدرِة البيئات الترشيعية عىل االستجابة 

برسعة من خالل تكييف اللوائح ذات الصلة.

لقدرات االبتكار دوٌر أسايس أيًضا يف مواجهة املخاطر البيئية. ويؤكد الهدف التاسع من أهداف التنمية املستدامة عىل أن تطوير بنى تحتية أكرث ابتكاراً وصداقة للبيئة 

وتطوير البنى التحتية الحالية وإعادة تصميمها واالستثامر يف قدرات التكنولوجيا كلها عوامل حاسمة األهمية للحد من التأثيات البيئية لألنشطة اإلنسانية وتحقيق 

النمو االقتصادي املستدام89. ففي رواندا، عىل سبيل املثال، الحكومة يف عام 2019 مركز اإلنتاج األنظف واالبتكار املناخي )CPCIC(، لدعم االبتكار األخرض من خالل 

تدريب الروانديني )يف القطاعات العامة والتجارية( عىل التصنيع النظيف والتكنولوجيا املنعة واملتأقلمة مع تغي املناخ90. ويف السياق األورويب، أطلق االتحاد األورويب 

يف ترشين األول/أكتوبر 2020 دعوة بقيمة مليار يورو يف إطار مبادرة هورايزن 2020 لتمويل مشاريع البحث واالبتكار التي تساهم يف استجابة االتحاد األورويب لتغي 

املناخ ودعم حامية النظم البيئية والتنوع البيولوجي يف أوروبا91. 

تؤّدي قدرات االبتكار لدى البلدان أيًضا دوًرا مهاًم يف مواجهة املخاطر التكنولوجية. ونظرًا إىل الحجم غي املتوقع ألزمة كوفيد-19، كان عىل الحكومات أن تتحول برسعة 

إىل األدوات والبيئات الرقمية من أجل ضامن استمرار أنشطتها، واقرتاِح حلول للجائحة92. ويف ضوء هذا االعتامد املتزايد عىل البيئة الرقمية، أصبحت لألمن السيرباين 

أهميٌة قصوى. ويُنظر إىل الذكاء االصطناعي عىل أنه تكنولوجيا أساسيٌة يف معالجة تهديدات األمن السيرباين بفضل قدرته عىل تحليل كمياٍت هائلة من البيانات برسعة 

كبية، ما ميكِّنه من اكتشاف املخاطر أو حتى التنبِّؤ بها قبل حدوثها93. ونظرًا إىل الفرص الهائلة التي يوفّرها الذكاُء االصطناعي، خطّطت 63% من رشكات األمن السيرباين 

الستخدام الذكاء االصطناعي يف حلولها األمنية بحلول نهاية عام 2020 94. يف نيسان/أبريل 2021، قّدمت املفوضيُة األوروبية إطاًرا قانونيًا وخطًة منّسقًة جديدًة بشأن 

الذكاء االصطناعي للدول األعضاء بهدف ضامن احرتام الحقوق األساسية وسالمة مواطنيها، مع تشجيع تبّني تقنيات الذكاء االصطناعي واالبتكار95. وتتناول هذه الخطة، 

من بني أمور أخرى، الحاجَة إىل االستفادة من اإلمكانات الهائلة للذكاء االصطناعي يف مواجهة تحديات األمن السيرباين. 

نعاين يف هذا القسم تطوَر الوعي بدور قدرات االبتكار يف مواجهة املخاطر الصحية والبيئية والتكنولوجية للفرتة موضوع الدراسة من حزيران/يونيو 2019 حتى نهاية 

أيار/مايو 2021. وتتضّمن الفقرات التالية: )1( نظرًة عامة عىل مستوى الوعي بَدور قدرات االبتكار يف مواجهة كل نوع من املخاطر يف ما يتعلق مبجاالت املعرفة 

ومهارات املستقبل. )2( تحلياًل مفّصاًل ملجاالت املعرفة ومهارات املستقبل التي تُعترب قدرات االبتكار فيها األكرث أهميّة.
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3-2-2-1 االتجاهات العاملية يف تعزيز قدرات االبتكار يف مواجهة املخاطر

يكشف تحليل النشاط اإلعالمي عىل اإلنرتنت أن خالل الفرتة موضوع الدراسة )حزيران/يونيو 2019 حتى نهاية أيار/مايو 2021(، كان هناك وعٌي عامليٌّ محدود 

بأهمية قدرات االبتكار يف مواجهة املخاطر املستقبلية )بنسبة تقّل عن 20% من اإلشارات العاملية املتعلّقِة بقدرات االبتكار(. ويبنيِّ الشكل 3-15 أن نسبة %18.97 

من إجاميل اإلشارات إىل املخاطر التكنولوجية تتعلّق بقدرات االبتكار. وتختلف النتائج قلياًل بالنسبة إىل املخاطر البيئية والصحية التي تنخفض اإلشارات فيها إىل النصف 

تقريبًا، بنسبة 12.01% و8.67%، عىل التوايل، من إجاميل اإلشارات املتعلّقة بقدرات االبتكار. وبحسب ما يبنّي الشكل 3-15، تحظى قدراِت االبتكار باهتامم كبي 

وملحوظ يف تعزيز مجاالت املعرفة ومهارات املستقبل يف مواجهة املخاطر التكنولوجية. يف املقابل، يبدو أّن البلداَن أقلُّ جاهزيًة لتعبئة قدرات االبتكار لديها يف مواجهة 

املخاطر الصحية والبيئية؛ وهو ما يُعزى جزئيًا إىل الطبيعة املختلفة لكل نوع من املخاطر. 

عند معاينة التغيات يف اإلشارات لقدرات االبتكار للفرتة موضوع الدراسة )الشكل 3-16(، نجد أّن أعىل مستوى للوعي بقدرات االبتكار متثل يف ما يتعلق باملخاطر 

التكنولوجية؛ حيث زاد الوعي بشكل طفيف خالل الفرتة من 3 حزيران/يونيو 2019 إىل 30 أيار/مايو 2021، من 17.3% إىل 19.5%. ولقيت قدراُت االبتكار، خالل 

الفرتة موضوع الدراسة، أهمية متزايدة يف ما يتعلق بتعزيز مجاالت املعرفة ومهارات املستقبل يف مواجهة املخاطر التكنولوجية. لكن، من املهم مالحظَة أن درجَة الوعي 

بأهمية قدرات االبتكار ملواجهة املخاطر التكنولوجية مل تتجاوز 25%96 من مجموع اإلشارات إىل قدرات االبتكار يف العامل، وهذا يُظهر مرًة أخرى أن الوعي بأهمية 

قدراِت االبتكار ملجموع البلدان ال يزال محدوًدا نسبيًا )الشكل 3-16(. وقد ُسّجلت أعىل مستوياٍت للوعي باملخاطر التكنولوجية يف كانون الثاين/يناير 2020، عندما 

أطلقت سنغافورة مبادراٍت جديدًة للذكاء االصطناعي يف املنتدى االقتصاديِّ العاملي بهدف مكافحة احتامل إساءة استخدام الذكاء االصطناعي، واستخداماتِه املحتملة 

عىل نحٍو غيِ أخالقي. وهدفت هذه املبادراُت أيًضا إىل تعزيز ثقة املستهلك، ودعِم االبتكار، وإنشاِء نظام مرِجعي يف مجال الذكاء االصطناعي97.

من بني هذه املبادرات، نذكر مثالً مبادرة »منوذج إطار حوكمة الذكاء االصطناعي« التي تحدد املبادئ األخالقية رفيعة املستوى يف استخدامات الذكاء االصطناعي، وقد 

صدرت يف نسخة ثانية منقحة. لقي إطار الحوكمة النموذجي قبواًل واسعاً وتبنته أكرث من خمسة عرش مؤسسة من جميع األحجام عىل املستوى الدويل - بدًءا من 

الرشكات املالية العمالقة مثل دي يب أس و أتش أس يب يس و فيزا و ماسرتكارد، ورشكات التكنولوجيا املالية مثل سواد البز ورشكات التكنولوجيا مثل يب-مرتكس و يو-كي 

دوت ايه آي، وأيضاً إحدى الكليات وهي كلية نغي آن بويل تكنيك98. وهكذا تساهم سنغافورة يف تطوير الوعي برضورة تعزيز االستخدام األخالقي للذكاء االصطناعي يف 

مرحلة ال تزال فيها هذه املعايي يف طور التشّكل، وتقّدم منوذًجا رائًدا لآلخرين يف معالجة املخاطر التي ميكن أن تولدها هذه التكنولوجيا99. بالرغم من أّن تطوُر مستوى 

الوعي بأهمية قدرات االبتكار يف مواجهة املخاطر البيئية والصحية بقي مستقرًا يف الغالب طيلة الفرتة موضوع الدراسة، ال بدَّ من اإلشارة إىل االنخفاض الطفيف يف 

مستوى الوعي بأهمية قدرات االبتكار يف مواجهة املخاطر الصحية بدًءا من عام 2020. وميكن أن يُعزى ذلك للمنهجية التي تربط تحليَل مستوى الوعي بتقييم نسبة 

إجاميل عدد اإلشارات املتعلّقة باملخاطر يف فئة معينة إىل املحتوى املتعلّق بقدرات االبتكار ذاِت الصلة باملخاطر نفسها )الصحية يف هذه الحالة(. فقد سّجل املحتوى 

اإللكرتوين املتعلّق باملخاطر الصحية ارتفاًعا حادًّا مع بداية جائحة كوفيد-19؛ فانخفضت نسبُة اإلشارات املتعلّقة بقدرات االبتكار للمخاطر الصحية مقارَنًة مبجموع 

اإلشارات للمخاطر، بالرغم من أّن عددها املطلق قد زاد.

نسُب اإلشارات إلى قدرات االبتكار لمجموع البلدان بحسب فئات المخاطر: 15-3الشكل 
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الشكل 3-15: نسُب اإلشارات إىل قدرات االبتكار ملجموع البلدان بحسب فئات املخاطر
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ةالتغيرات في نسب اإلشارات إلى قدرات االبتكار لمجموع البلدان في العالم بحسب المخاطر للفترة موضوع الدراس: 16-3الشكل الشكل 3-16: التغيات يف نسب اإلشارات إىل قدرات االبتكار ملجموع البلدان يف العامل بحسب املخاطر للفرتة موضوع الدراسة

 ������ �������‐  ������� �������‐ ����������� ������� 
21يونيو / حزيران – 21مارس / آذار – 20ديسمبر / كانون أول – 20سبتمبر / أيلول – 20يونيو / حزيران – 20مارس / آذار – 19ديسمبر / كانون أول – 19سبتمبر / أيلول – 19يونيو / حزيران
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19يونيو / حزيران 19سبتمبر / أيلول 19ديسمبر / كانون أول 20مارس / آذار 20يونيو / حزيران 20ديسمبر / كانون أول 20سبتمبر / أيلول 21يونيو / حزيران 21مارس / آذار

يكشف تحليُل املوضوعات الرئيسية يف تداوالت املخاطر التكنولوجية عن نشوء اهتامٍم عامليٍّ كبي بالذكاء االصطناعي وسلسلة الكتل. فمع تزايُد استخدام الذكاء 

االصطناعي، تربز أسئلٌة تتعلّق باالستخدام األخالقي لهذه التكنولوجيا100. باملثل، يُوفِّر الوصوُل إىل شبكات الجيل الخامس )5G( فرًصا جديدة، إذ يُتوقع مثاًل أن يؤدي 

ذلك إىل زيادات كبية يف حجم البيانات املنقولة، وتطبيقات إنرتنت األشياء، وإمكاناِت االبتكار التي تتيحها هذه التكنولوجيا بشكل عام. لكّن هذا قد يؤّدي يف الوقت 

نفسه إىل زيادة احتامل حدوث الهجامت السيربانية، ما يعزز حاجة الرشكات واملؤسسات إليجاُد طرٍق لحامية نفِسها ضدَّ هذه الهجامت. ولهذا السبب، تنشط الرشكات 

والحكومات يف تعزيز أمنها السيرباين101.

ارتبط ارتفاُع اإلشارات إىل قدرات االبتكار بشأن املخاطر التكنولوجية باهتامٍم ووعٍي كبيين حول استخدام سلسلة الكتل واالستثامر يف العمالت املشّفرة واللوائح ذات 

رة من خالل ِمَنصاٍت تعمل كمصارَف لكنها ال تخضع للّوائح نفِسها103. وأشارت مناقشات  الصلة102. عىل سبيل املثال، أشارت املناقشاُت عموًما إىل تبادل العمالت املشفَّ

رة، بينام يعتمد  أخرى حول العمالت الرقمية إىل االختالفاٌت الكبية يف طرق التعامل معها خاصة لدى الحكومات. فبعض البلدان أكرثُ حذًرا يف تبّني العمالت املشفَّ

بعُضها اآلخر عليها لتوسيع اقتصاداتها املحلية. 

ظلت نسبة اإلشارات املتعلّقة بأهمية قدرات االبتكار يف مواجهة املخاطر البيئية مستقرًة طوال فرتة التحليل. باملقابل، كانت هناك تقلّباٌت يف عدد اإلشارات، تُعزى إىل 

ثالثة أحداث رئيسية أنتجت قدًرا كبيًا من التداوالت عىل اإلنرتنت. وسّجل عدد اإلشارات ذروته يف ما يتعلّق بقدرات االبتكار واملخاطر البيئية للفرتة موضوع الدراسة 

يف أيلول/سبتمرب 2019 بالتزامن مع موعد انعقاد قمة األمم املتحدة للعمل املناخي التي نُظِّمت يف نيويورك، وكان الهدف منها أن تقدم البلداُن خططًا وطنيًة ملموسة 

وواقعية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 45% عىل مدى العقد املقبل والوصول إىل هدف انعدام االنبعاثات بحلول عام 2050. بعد االجتامع، التزمت جميُع 

البلدان بتقديم خطٍط مناخيٍة وطنية أكرثَ طموًحا تتامىش مع الهدفني يف العام التايل، أي يف عام 2020. ففي إسبانيا، عىل سبيل املثال، تُعّد احتياجاُت البحث واالبتكار 

نًا قويًا يف الخطة الوطنية املتكاملة للطاقة واملناخ 2021-2030؛ بالرتكيز عىل الحاجَة إىل االبتكار يف قطاعاٍت مثِل الطاقة الشمسية والرياحية  والقدرِة التنافُسية مكوِّ

وكفاءة الطاقة يف مواجهة تغيُّ املناخ104.

مثَّة ذروٌة أخرى يف عدد اإلشارات يف كانون األول/ديسمرب 2020 وهي ترتبط بقمة الطموح املناخي التي استضافتها األمُم املتحدة واململكُة املتحدة وفرنسا بالرشاكة 

مع شييل وإيطاليا، مبشاركة أكرث من 100 من القادة املؤثّرين من جميع أنحاء العامل. وهدفت تلك القمُة إىل وضع أهداٍف جديدة وطموحة للبلدان يف مكافحة تغيُّ 

املناخ بناًء عىل املحاور الثالثة التفاق باريس )التزامات التخفيف والتكيُّف والتمويل(105. كام أتاحت هذه القمة الفرصَة للبلدان واملنظاّمت والرشكات إلظهار جهودها 

ومبادراتها وأهدافها يف مكافحة تغيُّ املناخ. مثااًل عىل ذلك، أعلنت رشكُة التصنيع الهندية غودريج أند بويس عن التزامها باملبادرات العاملية الرئيسية؛ ووضعت أهدافًا 

تستند إىل البيّنات، وعملت عىل تعزيز كفاءة الطاقة من خالل مبادرة األعامل للطاقة الذكية )EP100 Energy-Smart( من أجل الوصول إىل الحياد الكربوين بحلول 

عام 2050 106. وتعمل الرشكة عىل تحقيق ذلك من خالل تشجيع االبتكار واعتامد تكنولوجيا جديدٍة ذاِت كفاءٍة متزايدة يف استخدام الطاقة107.

حدثت الذروة الثالثة يف نيسان/أبريل 2021، بالتزامن مع قمة القادة حول املناخ التي نظمتها إدارُة الرئيس األمرييك بايدن وشملت مجموعًة واسعة من املوضوعات، 

بينها املناقشاُت الحاسمة حول وضع أساليَب مبتَكرٍة للبلدان واملناطق ملعالجة تغيُّ املناخ. وضمَّ ذلك، مثاًل، حلواًل مبتَكرًة محتملة تُركّز عىل إدارة املياه والسواحل، 

والحاجة إىل تكنولوجيا أفضَل ملواجهة التحديات الزراعية الرسيعة التطور108.

كام هو متوقَّع، لوحظ ارتفاٌع يف العدد اإلجاميل لإلشارات املتعلّقة باملخاطر الصحية يف آذار/مارس 2020، عندما أعلنت منظمُة الصحة العاملية أن كوفيد-19 أصبح 

جائحة، وكانت هناك إشاراٌت كثية متعلّقٌة بالبحث عن لَقاحات وعالجات109. من أمثلة ذلك، مقاالٌت تشي إىل السباق نحو االبتكار يف تطوير اللَّقاحات بني البلدان، 

فضاًل عن القطاعات التي تعمل عىل أبحاث لَقاح كوفيد وتبلغ قيمتُها مالينَي الدوالرات110. وبينام وصل عدُد اإلشارات املتعلّقة باملخاطر الصحية إىل ذروته يف عام 

2020، عادت نسبُة اإلشارات إىل االبتكار بعد ذلك إىل اتجاهها األصيل واتخذت مساًرا سلبيًا بشكل عام خالل فرتة التحليل. وميكن أن يُعزى هذا األمُر إىل الزيادة 
الكبية يف األخبار اليومية حول جائحة كوفيد-19 يف تلك الفرتة بشكٍل طغى عىل العدد اإلجاميل لإلشارات املتعلّقة بالصحة.
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التحليل والنتائج 

الشكل 3-17: نسب اإلشارات إىل قدرات االبتكار مصنفة بحسب مجاالت املعرفة ومهارات املستقبل وفئات املخاطر

يبنّي الشكل 3-17 التفاوت يف نسب اإلشارات إىل قدرات االبتكار بحسب مجاالت املعرفة ومهارات املستقبل عرب فئات املخاطر الثالث. وعند النظر إىل املخاطر البيئية، 

فإن البيئَة التمكينية واالقتصاَد هام مجاال املعرفة األكرثُ تداواًل )من حيث عدد اإلشارات( يف ما يتعلق باالبتكار. وقد استأثرا مًعا بأكرث من ثُلثي اإلشارات املتعلّقة بأهمية 

االبتكار يف مواجهة املخاطر البيئية، وبنسبة 56.16% و24.34% من اإلشارات عىل التوايل.

ويكشف تحليُل التداوالت اإللكرتونية حول االبتكار وأهميِته يف مواجهة املخاطر البيئية أن عدًدا كبيًا من اإلشارات إىل البيئة التمكينية مرتبٌط بالقوانني والسياسات 

البيئية التي طبقتها البلداُن خالل الفرتة. ومن األمثلة عىل ذلك، الصفقُة األوروبيُة الخرضاء التي تهدف إىل تقليل انبعاثات الكربون يف االتحاد األورويب بحلول عام 2030 

إىل 55% عىل األقل دون مستويات عام 1990 111 من خالل االستثامر يف تحول أخرض يجعل اقتصادنا أكرث حداثة، وأكرث ابتكاًرا، وأكرث دائرية ومنعة، ويحقق استدامة 

سامت التنافسية واالزدهار للسنوات القادمة112. ومن األمثلة األخرى، التداوالت اإللكرتونية عن إعادة تقديم مرشوع قانون الصفقة الخرضاء الجديدة يف الواليات 

املتحدة يف نيسان/أبريل 2021 113. وتركّز هذه الصفقُة بشكل أسايس عىل مكافحة تغيُّ املناخ، لكّنها تشمل أيًضا إصالحاٍت اجتامعيًة واقتصادية واسعَة النطاق تتطلّب 

الرتكيَز عىل التكنولوجيا الرقمية املبتَكرة كوسيلة ملواجهة تغيُّ املناخ يف السنوات القادمة114.

لوِحظت تفاوتاٌت كبية بني مجاالت املعرفة ومهارات املستقبل املختلفة يف ما يتعلق بتداوالت املخاطر الصحية والتكنولوجية. وبشكٍل أكرثَ تحديًدا، هيمنت اإلشاراُت 

إىل البيئة التمكينية عىل توزّع اإلشارات يف ما يتعلق بقدرات االبتكار يف مواجهة املخاطر الصحية )بنسبة 34.57% من تداوالت املخاطر الصحية ذات الصلة باالبتكار( 

يليها االقتصاد )بنسبة 30.85%(؛ وهو ما يبنيِّ أهميَة الترشيعات والتنظيامت، والحصول عىل التمويل واالستثامرات، يف مواجهة املخاطر الصحية من خالل االبتكار. 

وكام هو متوقَّع، يُشي تحليُل التداوالت املتعلّقة باالبتكار الصحي إىل أبحاث لَقاح جائحة كوفيد-19 115، باإلضافة إىل الحلول املبتَكرة املتنوعة التي نفذتها الرشكاُت 

الخاصة ملواجهة الجائحة؛ مثِل تحويل مصانعها اإلنتاجية إىل منشآت إلنتاج الكاّممات116 أو موادِّ تعقيم اليدين117. 

ويبدو أن االقتصاَد هو املجال الذي استأثر بأكرب نسبٍة من اإلشارات إىل دور االبتكار يف مواجهة املخاطر التكنولوجية )29.34% من اإلشارات املتعلّقة باالبتكار(، وبعَده 

البيئُة التمكينية ثم البحُث والتطوير واالبتكار والعلوم )بنسبة 22.85% و22.33% عىل التوايل(. ويبنيِّ تحليُل اإلشارات إىل االقتصاد واملخاطر التكنولوجية قدًرا كبيًا 

من النقاش حول أهمية متويل رأس املال االستثامري لرشكات األمن السيرباين. وَوفًقا لتقريٍر من منصة معلومات األعامل كْرَنشبايس )Crunchbase(118، كان عام 2020 

عاًما قياسيًا لالستثامرات يف األمن السيرباين عىل الرغم من جائحة كوفيد-19؛ إذ تجاوزت هذه االستثامرات 7.8 مليار دوالر عىل مستوى العامل )بزيادة تُعادل أكرثَ من 

تسعة أضعاف منذ عام 2011(. وقادت الواليات املتحدة متويَل األمن السيرباين يف عام 2020، بقيمة 5.9 مليار دوالر أمرييك، بزيادٍة نسبتُها 22% عن العام السابق119. 

وميكن تفسُي هذا االستثامر املتزايد يف األمن السيرباين باالنتقال الهائل والقرسي إىل العمل عن بُعد بسبب الجائحة، حيث زاد عدُد البيانات واملستندات الحساسة 

التي تُنقل عرب السحابة؛ وزادت تاليًا الحاجُة إىل الحامية من املتسللني وخرق البيانات. وتشي التداوالت اإلضافية إىل الزيادة يف استخدام تكنولوجيا الذكاء االصطناعي 

واملخاطر املرتبطة بها يف املؤسسات املالية؛ وتُبنيِّ كيف ميكن للمؤسسات املالية أن تستعّد بشكل أفضَل ملواجهة هذه املخاطر120. 

يف الجزُء املتبّقي من هذا القسم، نركز بشكل أكرب عىل تحليل البيانات من خالل تحديد مجاالت املعرفة ومهارات املستقبل حظيت بالنسبة األكرب يف تداوالت أهمية 

قدرات االبتكار.

نسب اإلشارات إلى قدرات االبتكار مصنفة بحسب مجاالت المعرفة ومهارات المستقبل وفئات المخاطر: 17-3الشكل 
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اإلطار 3-2: الرتكيز عىل قدرات االبتكار ومهارات املستقبل

يف عامٍل تتسارع فيه الرقمنة بشكٍل متزايد ومتغّيٍ باستمرار، تُدرك معظم البلدان أهميَة دعم القوى العاملة يف تطوير مهاراتها؛ وتزداد هذه األهمية، 

د التفكُي  وفًقا للمنتدى االقتصادي العاملي، يف ضوء احتياج 50% من جميع املوظفني إىل إعادة التأهيل بحلول عام 2025 1. ويف هذا السياق، ُحدِّ

يف  أساسيًة  عنارَص  مُتثِّل  االبتكار  قدراِت  أن  عىل  يؤكد  ما   ،2  2025 عام  يف  امتالكُها  يجب  التي  املهارات  أفضل  من  باعتبارهام  واالبتكار  التحلييل 

االسرتاتيجيات الوطنية لتنمية املهارات. ومثَّة حاجٌة ماسة لوضع الحكومات اسرتاتيجياٍت وطنيًة ميكن أن تُزوِّد مجتمعاتِها مبهارات املستقبل األساسية. 

البلداُن إىل إعادة تأهيل القوى العاملة، ال سيام من فقدوا وظائفهم ومن يتعنّي عليهم  من أجل التعايف الكامل من جائحة كوفيد-19، ستحتاج 

التكيُّف مع ‘الوضع املعياري الجديد’. ويجب عىل الحكومات تنفيُذ سياساٍت مبتَكرة لالستفادة عىل نحٍو فّعال من مهارات األشخاص بطريقة تدعم 

قدرَة البالد عىل التكيُّف والتحّول من أجل مواجهة املخاطر املستقبلية. ويكشف تحليُل النشاط عىل اإلنرتنت أن بلدانًا عديدة بدأت يف وضع وتنفيذ 

اسرتاتيجياٍت للمهارات الوطنية لتكون قادرًة عىل مواجهة املخاطر الصحية والبيئية والتكنولوجية يف املستقبل. ونعرض يف ما ييل أمثلٌة من بلداٍن 

محددة.  

يف اململكة املتحدة، وتحديداً يف اسكتلندا، قّدم برنامُج التحول االبتكاري املنخفض الكربون للحرارة والصناعة )وهو تدّخٌل اسرتاتيجي مدعوٌم من 

الصناديق الهيكلية واالستثامرية األوروبية(3 الدعَم لرشكة األلبان العائلية غراهام لتنفيذ مرشوِع مبتَكر للحرارة املنخفضة الكربون يف أحد مصانعها. 

ويُنتج هذا املرشوُع َوقوًدا حيَويًّأ ويوزّعه لتوليد الحرارة والكهرباء يف املوقع، وهو األول من نوعه يف صناعة األلبان يف اسكتلندا. وقد اقرُتِحت هذه 

م التدريُب لدعم أجندة  املبادراُت الرائدة إىل جانب برنامج لتنمية املهارات يهدف إىل صقل مهارات العامل وإعادة تأهيلهم يف قطاع األلبان. وقُدِّ

النمو النظيف للرشكة، وهو ما ساهم يف تحقيق أهداف الرشكة البيئية. ومتثِّل املبادراُت من هذا النوع ابتكاراٍت مهّمًة تساهم يف الوصول إىل صناعات 

خالية من الكربون، وتشمل تطويَر البنية التحتية واملهارات لترسيع التكيّف مع املناخ داخل الصناعة؛ كام أن هذه املبادرات تتساهم بشكل عام يف 

َ املناخ واملخاطر البيئية4. مواجهة تغيُّ

يف أيلول/سبتمرب 2020، نرشت وزارُة االتصاالت والتكنولوجيا الرقمية يف جنوب أفريقيا االسرتاتيجيَة الوطنية بشأن التحول الرقمي ومهارات املستقبل. 

د هذه االسرتاتيجيُة آلياٍت لتعزيز تطوير املهارات الرقمية يف البالد بدًءا من التدريب يف مرحلة الطفولة املبكِّرة وُوصواًل إىل مستويات التدريب  تُحدِّ

املختلفة بعد املدرسة. وتتضّمن االسرتاتيجيُة إقراًرا ضمنيًا بأن املهاراِت ال غًنى عنها لتحقيق النمو االقتصادي املستدام يف جميع القطاعات، والتنمية 

االجتامعية؛ وبأنها رضوريٌة لتزويد املجتمعات باملوارد املناسبة للتطوير واالبتكار الرقمي يف املستقبل من أجل مواجهة املخاطر الصحية والبيئية 

والتكنولوجية. عالوًة عىل ذلك، ومع بروز التكنولوجيا، حّددت جنوُب أفريقيا أيًضا األمَن السيرباين باعتباره محوًرا اسرتاتيجيًا يف اسرتاتيجيتها الوطنية 

الهادفة إىل بناء القدرة عىل مواجهة املخاطر التكنولوجية املحتملة. ولََسوف تُطوَّر املهاراُت من خالل دورات مفتوحة عرب اإلنرتنت، والتعلِم القائم 

عىل األلعاب والواقع االفرتايض؛ كام ستتوفر طرُق تعلٍُّم أخرى عرب اإلنرتنت عىل ِمنصات التعلّم الرقمية. ولدعم هذه االسرتاتيجية ومراقبتها، وضعت 

ث كل خمس سنوات بعد  دائرُة االتصاالت والتقنيات الرقمية خطًة خمسية شاملة لتنفيذ التحول الرقمي وتطوير املهارات الرقمية سرُتاَجع وتُحدَّ

مشاوراٍت رسميٍة عامة5.

يف فنلندا، التي تعترب رائدًة يف مجال الذكاء االصطناعي، نشي إىل التزاُم الدولة يف كانون األول/ ديسمرب 2019 بتدريب 1% من مواطني االتحاد 

األورويب عىل أساسيات الذكاء االصطناعي، بشكٍل يعّزز القيادة الرقمية لالتحاد األورويب. لقي هذا االلتزام اهتامًما كبيًا عىل اإلنرتنت. كام تعاونت 

الذكاء  اسرتاتيجية  لدعم   2018 عام  يف  االصطناعي’7  الذكاء  ‘عنارص  وإطالق  لتطوير  للتعليم6  ريكتور  الخاص  القطاع  مع رشكة  هلسنيك  جامعُة 

االصطناعي الوطنيِة الطموحة التي أعلنتها الحكومة الفنلندية، ومبوجب التعاون يجري توفي دورات مجانية مفتوحٌة عرب اإلنرتنت، مخصصٌة ملفاهيم 

متكني  عامَل  االصطناعي  الذكاء  جعَل  للمبادرة  الرئيسية  األهداف  أحُد  االصطناعي.  الذكاء  أنظمة  وتطويِر  املجتمعية  وآثارها  االصطناعي  الذكاء 

للمشاركني بداًل من مصدر تهديٍد لهم، ومتكيِنهم من فهم كيف ميكن للذكاء االصطناعي مساعدة املجتمعات عىل حل املشاكل املحتملة يف املستقبل. 

وقد ُصّممت هذه الدورات، خالفًا ملعظم دورات الذكاء االصطناعي، بحيث تكون متاحًة عىل نطاق واسع وال تتطلب معرفة تكنولوجية مسبقة. 

وعندما أُعلِن عن املبادرة ألول مرة، حددت هدفًا لها تدريب نسبة 1% من سكان فنلندا. وبعد تحقيق هذا الهدف، تقرر توسيُعه ليشمل االتحاَد 

األورويب أثناء رئاسة فنلندا له؛ فُعرِضت دورُة ‘عنارص الذكاء االصطناعي’ عرب اإلنرتنت لجميع الدول األعضاء مجانًا8.  

تساهم جميُع هذه املبادرات، من خالل إعداد القوى العاملة ملستقبل العمل وصقل مهاراتها، يف جعل البلدان أكرثَ منعة يف مواجهة املخاطر الصحية 

والبيئية والتكنولوجية يف املستقبل وزيادِة قدراتها عىل التعلّم والتكيّف والتحّول؛ وعىل التخفيف من اآلثار السلبية املحتملة للمخاطر، مثِل انقطاع 

الخدمات الحكومية.

 Bioenergy Insight, ؛Stark, 2020 .4 ؛.Scotland, Energy and Climate Change Directorate, n.d ؛ 2. املرِجُع السابق نفسه؛ 3. انظرWEF, 2020b .1 :الهوامش

2020؛ South Africa, Department of Communications and Digital Technologies, 2020 .5؛ 6. انظر .Reaktor, n.d؛ 7. انظر https://course.elementsofai.com/؛ 

.OPSI and MBRCGI, 2020 .8
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3-2-2-2 اتجاهات تعزيز قدرات االبتكار يف مواجهة املخاطر عىل مستوى البلدان

بالنظر إىل أهمية قدرات االبتكار يف مواجهة كل من املخاطر عىل مستوى البلدان، يبنيِّ الشكل 3-18 والجدول 3-6 أكرثَ املخاطر تداوالً من حيُث عدُد اإلشارات 

)املخاطر الصحية أو البيئية أو التكنولوجية( املتعلّقة بقدرات االبتكار حسب البلدان.

في ما يتعلق بقدرات االبتكار المخاطر األكثر تداوالً : 18-3الشكل الشكل 3-18: املخاطر األكرث تداواًل يف ما يتعلّق بقدرات االبتكار

المخاطر ال����ل���� ‐ال����المخاطر  ‐ال����� المخاطر 

المخاطر الصحية  المخاطر البيئية المخاطرالتكنولوجية

Ma4
الجدول 3-6: املخاطر األكرث تداواًل يف ما يتعلّق بقدرات االبتكار حسب البلدان

مالحظة: إّن البيانات املمثّلة يف الشكل 3-18 والجدول 3-6 تستند إىل عدد اإلشارات املتعلّقة مبخاطر محددة وقدرات االبتكار نسبًة إىل إجاميل عدد اإلشارات )لفئة املخاطر املعنية( يف البلد املعني.

املخاطر التكنولوجية املخاطر البيئية املخاطر الصحية

فنلندا أسرتاليا بنغالديش

أملانيا الكاميون الربازيل

الهند فرنسا شييل

اليابان غانا مرص

لبنان اليونان إثيوبيا

لكسمربغ إندونيسيا األردن

هولندا رواندا كازاخستان

بولندا تنزانيا الكويت

روسيا فييت نام ماليزيا

السنغال املكسيك 

سنغافورة املغرب

جنوب أفريقيا اململكة العربية السعودية

السويد تركيا

سويرسا

طاجيكستان

اإلمارات العربية املتحدة

اململكة املتحدة
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بالنظر إىل الشكل 3-18 والجدول 3-6، تركز االهتامم بقدراُت االبتكار ودورها يف مواجهة املخاطر التكنولوجية يف ما يقرب من نصف البلدان التي شملتها الدراسة 

)18 بلًدا( للفرتة موضوع الدراسة. ففي هولندا، مثاًل، أّدى إطالق خطة العمل االسرتاتيجية للذكاء االصطناعي إىل عدد كبي من اإلشارات املتعلّقة باالبتكار، حيث تشّجع 

الخطة بشكل خاص البحث يف استخدام التقنيات الجديدة يف مجاالت مختلفة مثل التعليم والبنية التحتية الرقمية والتحول الرقمي - مبا يف ذلك الذكاء االصطناعي - 

من أجل تحقيق املنعة اإللكرتونية121.

كام ارتفعت التداوالت اإللكرتونية يف البالد مع اإلعالن عن تخصيص أموال ملشاريع مختلفة تهدف إىل تعزيز البحث واالبتكار. يف هذا السياق، حصلت مؤسسة كوانتوم 

دلتا الهولندية عىل 615 مليون يورو من صندوق النمو الوطني. متثّل املؤسسة تحالًفا كبيًا من الرشكات والجامعات الهولندية ومؤسسات املعرفة األخرى التي تهدف 

التكنولوجية. وتركّز  بالتعامل مع املخاطر  العملية، ال سيّام فيام يتعلق  الكم )كوانتوم(، فضاًل عن تطويرها وتطبيقاتها  الالزمة لتكنولوجيا  التحتية  البنية  إىل إنشاء 

املؤسسة بشكٍل خاص عىل املساهمة يف األمن السيرباين وتطوير إنرتنت آمن )كوانتومي( من خالل تطوير أول كمبيوتر كمي، وأول شبكة كوانتومية كبية وأجهزة 

استشعار كوانتومية122.

باملقابل، ركّز االهتامم يف 13 من البلدان التي شملتها الدراسة عىل دور قدرات االبتكار يف مواجهة املخاطر الصحية. ففي املكسيك، مثاًل، حظيت املخاطُر الصحية بأكرب 

قدٍر من التداوالت يف هذا الصدد. وهذا يرتبط جزئيًا باألنشطة التي تنظمها جامعُة كويريتارو املستقلة وهي جامعة حكومية، لجمع األموال من أجل تطوير لَقاٍح 

مكسييك لجائحة كوفيد-19 بحلول نهاية عام 2021 123. 

أّما يف البلدان التسعة املتبقية، ركز االهتامم األكرب عىل قدراُت االبتكار يف مواجهة املخاطر البيئية. ففي غانا مثاًل، حيث تُعّد املخاطُر البيئية أكرثَ املخاطر مناقشًة يف ما 

يتعلق بقدرات االبتكار، ظهرت إشاراٌت كثية متعلّقٌة باالبتكار بالتزامن مع املرحلة النهائية من مبادرة جائزة نتربونيور أفريقيا )ANPI( التي نُظِّمت يف البالد يف ترشين 

األول/ أكتوبر 2019 بهدف تشجيع ومساعدة الجيل القادم من رواد األعامل األفريقيني املبتِكرين الذين يسَعون إىل جعل القارة أكرثَ استدامًة وشمولية. وتهدف هذه 

املبادرُة أيًضا إىل معالجة تحديات تغيُّ املناخ التي تواجهها القارة، مثِل توفُّر املياه واألمن الغذايئ124.

املتعلّقِة بدور قدرات االبتكار يف تعزيز مجاالت املعرفة ومهارات املستقبل ملواجهة  الوعي من حيُث االهتامم(  عىل صعيد مستوى املشاركات والتفاعالت125 )أي 

املخاطر، حظيت املخاطَر الصحية بأوسع قدٍر من املشاركات )27 بلداً( ، تليها املخاطُر البيئية )9 بلدان( ثم املخاطُر التكنولوجية )4 بلدان( للفرتة موضوع الدراسة.

المخاطر التي حظيت بأكبر قدر من المشاركات والتفاعالت في ما يتعلق بقدرات االبتكار : 19-3الشكل 

المخاطر ال����ل���� ‐ال����المخاطر  ‐ال����� المخاطر 

المخاطر الصحية  المخاطر البيئية المخاطرالتكنولوجية

Ma5

الشكل 3-19: املخاطر التي حظيت بأكرب قدر من املشاركات والتفاعالت يف ما يتعلّق بقدرات االبتكار 
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الجدول 3-7: املخاطر التي حظيت بأكرب قدر من املشاركات والتفاعالت يف ما يتعلّق بقدرات االبتكار حسب البلدان

مالحظة: إن البيانات املمثّلة يف الشكل 3-19 والجدول 3-7 تستند إىل عدد املشاركات والتفاعالت املتعلّقة مبخاطر محددة وقدرات االبتكار نسبًة إىل إجاميل عدد املشاركات والتفاعالت )لفئة 

املخاطر املعنية( يف البلد املعني.

مل تحمل نتائج املشاركات والتفاعالت أي مفاجئات، إذ إنها ترتبط إىل حدٍّ كبي ببعض األحداث الرئيسية التي وقعت بني عامي 2019 و 2021، وبخاّصٍة ظهوُر جائحة 

كوفيد-19. يف هذا السياق، حظيت القدرُة عىل االبتكار وخلِق املعرفة للتخفيف من اآلثار الصحية لجائحة كوفيد-19 باهتامٍم كبي بني مستخدمي وسائل التواصل 

االجتامعي وعىل اإلنرتنت. عىل سبيل املثال، من األخبار التي حظيت أكرب قدر من املشاركات يف جنوب أفريقيا خالل هذه الفرتة خرب يتعلق بصنع جهاز لتوصيل 

عة املحدودة للمستشفيات ووحداِت العناية املركَّزة  األكسجني إىل الرئة ملنع انهيار رئة مرىض جائحة كوفيد-19. فهذا املنتَُج املبتَكر ميكن أن يعالج جزئيًا مشكلَة السَّ

ومرافِق الرعاية العالية. وقد ساهم هذا الجهاز يف التخفيف من املخاطر الصحية يف جنوب أفريقيا، كام ُوزِّع يف بلدان أخرى من بينها زميبابوي وجمهورية الكونغو 

الدميقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى126.

أما بالنسبة إىل دور قدرات االبتكار يف مواجهة املخاطر البيئية، فهناك العديُد من االبتكارات، وأشهرها االقتصاد الدائري والطاقِة املتجددة. ففي الكاميون، مثاًل، ميكن 

مالحظُة ذروتني يف املشاركات. األوىل تتعلق باالستثامر الذي تدعمه وكالُة التجارة والتنمية األمريكية لالستخدام املستقبيل للطاقة املتجددة يف املناطق الريفية للبالد 

بشكل يسمح بربط حوايل 100 ألف أرسة بشبكات كهرباء صغية127، واملساهمِة يف التنمية الشاملة واملستدامة. أما الذروة الثانية فنشأت عن مبادرٍة من القطاع 

الخاص عبارة عن تقديُم مصنع براساف للبية لقواريَر بية بالستيكيًة )من مادة بويل ايثيلني تييفثاالت( ليعاد تدويرها بهدف الحد من النُّفايات عرَب منوذج االقتصاد 

الدائري128. وستجري إعادُة تدوير هذه القوارير يف الرشكة نفسها التي استثمرت يف مصنعٍ إلعادة التدوير بهدف جمع القوارير وإعادة تدويرها. 

املخاطر التكنولوجية املخاطر البيئية املخاطر الصحية

لبنان أسرتاليا الكويت بنغالديش

روسيا الكاميون ماليزيا الربازيل

طاجيكستان إندونيسيا املكسيك شييل

فييت نام لكسمربغ املغرب مرص

هولندا بولندا إثيوبيا

رواندا اململكة العربية السعودية فنلندا

السنغال سنغافورة فرنسا

تنزانيا جنوب أفريقيا أملانيا

اإلمارات العربية املتحدة السويد غانا

سويرسا اليونان

تركيا الهند

اململكة املتحدة اليابان

الواليات املتحدة  األردن

كازاخستان
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أيًضا من األخبار التي لقيت اهتامًما واسًعا، تلك املتعلّقة بتوظيف قدرات االبتكار يف مواجهة املخاطر التكنولوجية مبسألة منع الهجامت اإللكرتونية وتأثيِها عىل 

الحكومة. مثاًل، تعمل حكومة فييت نام عىل تطوير حلول مبتكرة ملنع الهجامت السيربانية، التي تعترب تهديداً جدياً لالقتصاد واألمن الوطني. وأطلقت وزارة املعلومات 

واالتصاالت يف فييت نام يف هذا السياق منصة ‘فييت-ل للذكاء االصطناعي’ وهي منصة مفتوحة طورتها مجموعة االتصاالت العسكرية فييت-ل بهدف تعزيز التعاون 

البحثي ودعم برنامج التحول الرقمي الوطني، الذي يركز بشكل خاص عىل األمن السيرباين، كجزء من سلسلة من املبادرات لتطوير منصات رقمية محلية املنشأ يف 

فييت نام129.

تهدف األرقام والتحليالُت املتبقية يف هذا القسم إىل تقديم نظرة عامة متكاملة عىل قدرات االبتكار لدى البلدان بشأن كل من املخاطر املرتبطة باملعرفة ومهارات 

املستقبل، ما يسمح مبقارنة أدائها يف هذا الصدد. 

الشكل 3-20: وعي البلدان بقدرات االبتكار املتعلّقة باملخاطر الصحية

أ- قدرات االبتكار املتعلّقة باملخاطر الصحية

وعي البلدان بقدرات االبتكار المتعلقة بالمخاطر الصحية: 20-3الشكل 

ا  ا –منخِفض  –متوّسط  –مرتفع  –مرتفع جد� منخِفض جد�

مرتفع جد�ا مرتفع  متوّسط   منخِفض امنخِفض جد� 
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الجدول 3-8: وعي البلدان بقدرات االبتكار املتعلّقة باملخاطر الصحية

مالحظات: إّن اإلشارات واملشاركات والتفاعالت املبيّنة يف الجدول هي بأعدادها املطلقة. الحتساب مؤرش الوعي، استخدمنا معادلة من مؤرشين مركّبني خطيًا )هام الصيغة املعيارية من معدالت 

اإلشارات ومعدالت املشاركات والتفاعالت(. للمزيد من املعلومات ميكنك العودة إىل الفصل الثاين – املنهجية ملعرفة كيفية احتساب مؤرش الوعي وتصنيف فئة الوعي.

تصنيف مستوى الوعيمؤرش الوعياملشاركات والتفاعالتاإلشارات

مرتفع جًدا157,46710,224,22082.86اململكة املتحدة

مرتفع جًدا832,36036,882,78072.77الواليات املتحدة 

مرتفع جًدا73,0274,737,84756.12الربازيل

مرتفع جًدا29,739141,19753.63سويرسا

مرتفع جًدا44,507590,64744.93أسرتاليا

مرتفع جًدا9,736166,91938.48سنغافورة

مرتفع جًدا12,586394,41237.93شييل

مرتفع جًدا60,5131,741,35337.04فرنسا

مرتفع23,786125,49337.02اإلمارات العربية املتحدة

مرتفع47,0471,809,68736.56املكسيك

مرتفع6,733260,18932.97ماليزيا

مرتفع6,105153,33527.8السويد

مرتفع1,84353,76227.31فنلندا

مرتفع50,5001,359,92025.85إندونيسيا

مرتفع94,847923,45324.71أملانيا

مرتفع101,453417,44023.89تركيا

متوسط9,035221,85622.54جنوب أفريقيا

متوسط4,954130,01822.5املغرب

متوسط7962,78420.83لكسمربغ

متوسط28,864286,69520.25بولندا

متوسط9,03555,10919.9اليونان

متوسط28,873488,15316.16اليابان

متوسط3,73555,20413.6بنغالديش

متوسط27,21280,85913.3اململكة العربية السعودية

منخفض74,080925,01313.12الهند

منخفض8,26343,96610.91هولندا

منخفض1,96516,6388.74غانا

منخفض3,6255,3888.45األردن

منخفض36,64021,0807.72فييت نام

منخفض2031,4006.18رواندا

منخفض1,8852,9665.8لبنان

منخفض22,78096,1075.62روسيا

منخفض جًدا15,87220,1724.52مرص

منخفض جًدا1,2055,2754.26كازاخستان

منخفض جًدا9969493.76الكويت

منخفض جًدا8802,7283.56تنزانيا

منخفض جًدا9849633.48السنغال

منخفض جًدا2321,0423.44إثيوبيا

منخفض جًدا2271370.82الكاميون

منخفض جًدا9430.49طاجيكستان

البلد
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يبنّي الشكل 3-20 والجدول 3-8 أداء البلدان من حيث مستوى الوعي130 بأهمية قدرات االبتكار يف مواجهة املخاطر الصحية. ومن التجارب التي تستحق اإلشادة 

تجربة اململكة املتحدة حيث أعلنت الحكومة عن إنشاء مراكز لالبتكار الرقمي بهدف تسهيل وصول املبتكرين إىل بيانات النظام الصحي الوطني )NHS( - وبالتايل 

تسهيل التعرف عىل أمناط البيانات التي قد تساعد يف إيجاد عالجات أو تطوير حلول – أو التعرف عىل العوامل الكامنة وراء العديد من األمراض الشائعة وتقديم 

تجارب رسيرية أكرث كفاءة. ولقي هذا اإلعالن تفاعاًل واسًعا يف األوساط الرقمية، خاصة أن االستثامر البالغة قيمته 37.5 مليون جنيه إسرتليني هو مكون أسايس يف 

االسرتاتيجية الصناعية الحديثة ومحاور تحدياتها املتمثلة يف توظيف البيانات من أجل التشخيص املبكر ومامرسة طبية أكرث دقة131.

ويف مثال آخر من سنغافورة، تركز التداوالت عىل الهاكاثون الرقمي الذي نظمته شبكة رايزر ِفْنتَك132 يف أيار/مايو 2020 ملواجهة التحديات املرصفية التي تفاقمت 

ِفْنتَك أو مع  املالية لشبكة رايزر  بسبب جائحة كوفيد-19. وستمّكن الجوائُز املشاركني واملشاركات من تنفيذ الحلول املرصفية املبتكرة وتشغيلها ضمن الخدمات 

رشكائها133.

واحتلّت بلداٌن أخرى مراتَب متقدمًة من حيُث مستوى الوعي بأهمية قدرات االبتكار لتوظيف املعرفة ومهارات املستقبل يف مواجهة املخاطر الصحية. ففي الربازيل، 

كان هناك تداوالت ملحوظة عن دور مؤسسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار يف متويل البحوث األكادميية والرشكات الناشئة والرشاكاِت بني القطاعني العام والخاص134. 

ٍس صناعيًّا تقليديًّا بسعٍر مناسب135، وحلول قامئة عىل الذكاء االصطناعي ملساعدة األطباء يف تشخيص جائحة  وأّدى ذلك عمليَّا إىل تطوير جامعة ساو باولو جهاَز تنفُّ

كوفيد-19 136، وغيها من الحلول واالبتكارات. 

الشكل 3-21: وعي البلدان بقدرات االبتكار املتعلّقة باملخاطر البيئية

ب- قدرات االبتكار املتعلّقة باملخاطر البيئية

وعي البلدان بقدرات االبتكار المتعلقة بالمخاطر البيئية: 21-3الشكل 

ا  ا –منخِفض  –متوّسط  –مرتفع  –مرتفع جد� منخِفض جد�

مرتفع جد�ا مرتفع  متوّسط   منخِفض امنخِفض جد� 
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الجدول 3-9: وعي البلدان بقدرات االبتكار املتعلّقة باملخاطر البيئية

مالحظات: إّن اإلشارات واملشاركات والتفاعالت املبيّنة يف الجدول هي بأعدادها املطلقة. الحتساب مؤرش الوعي، استخدمنا معادلة من مؤرشين مركّبني خطيًا )هام الصيغة املعيارية من معدالت 

اإلشارات ومعدالت املشاركات والتفاعالت(. للمزيد من املعلومات ميكنك العودة إىل الفصل الثاين – املنهجية ملعرفة كيفية احتساب مؤرش الوعي وتصنيف فئة الوعي. 

البلد

تصنيف مستوى الوعيمؤرش الوعياملشاركات والتفاعالتاإلشارات

مرتفع جًدا143,3878,913,28079.87اململكة املتحدة

مرتفع جًدا442,5207,603,10759.86إندونيسيا

مرتفع جًدا610,26023,965,84059.84الواليات املتحدة 

مرتفع جًدا53,033795,76753.41أسرتاليا

مرتفع جًدا29,774105,90552.83سويرسا

مرتفع جًدا1,73617,01247.6لكسمربغ

مرتفع جًدا20,6071,131,60047.12املكسيك

مرتفع جًدا19,994126,83832.74اإلمارات العربية املتحدة

مرتفع40,9271,489,18732.64الربازيل

مرتفع7,38085,00328.35سنغافورة

مرتفع135,880556,40727.99أملانيا

مرتفع70,200836,71326.84فرنسا

مرتفع10,053186,40125.88شييل

مرتفع13,34827,96024.2اليونان

مرتفع7,326100,02721.15السويد

مرتفع2,98041,06319.01فنلندا

متوسط77,427208,06717.91تركيا

متوسط8,527134,31216.08جنوب أفريقيا

متوسط20,216106,33212.99بولندا

متوسط9,65955,32712.59هولندا

متوسط53,73320,53311.05فييت نام

متوسط16,813194,06711.03اليابان

متوسط70,953446,1208.4الهند

متوسط3,34826,1358.24بنغالديش

منخفض4,01931,8168.2ماليزيا

منخفض2,40113,1827.17غانا

منخفض2541,7846.78رواندا

منخفض12,85118,7466.27اململكة العربية السعودية

منخفض2,5162,1545.69األردن

منخفض4,29313,0424.39املغرب

منخفض3361,3873.93الكاميون

منخفض1,6843,0793.88تنزانيا

منخفض جًدا6011,8063.75لبنان

منخفض جًدا6981,1433.19السنغال

منخفض جًدا10,98027,1203.03روسيا

منخفض جًدا4764962.18الكويت

منخفض جًدا7,6412,8561.91مرص

منخفض جًدا2284211.46إثيوبيا

منخفض جًدا6873390.82كازاخستان

منخفض جًدا10440.56طاجيكستان
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يبنّي الشكل 3-21 والجدول 3-9 تحليُل قدرات االبتكار املتعلّقِة باملعرفة ومهارات املستقبل يف مواجهة املخاطر البيئية. ونسلّط فيام ييل الضوَء عىل أداء اململكة 

املتحدة وإندونيسيا، اللتني كانتا بني بلداٍن أظهرت أعىل مستويات الوعي بدور قدرات االبتكار يف مواجهة هذه املخاطر؛ وسجلت نتيجتاهام عىل مؤرشِّ الوعي نحو 

80 و60 عىل التوايل. 

أظهرت اململكة املتحدة وعيًا متزايًدا باملخاطر البيئية خالل الفرتة موضوع الدراسة، والتي شهدت اململكة خاللها عدة فيضانات137، وبدأت فيها االستعداداِت للدورة 

السادسة والعرشين ملؤمتر األمم املتحدة بشأن تغيُّ املناخ 138. أطلقت الحكومة خالل هذه الفرتة استثامراٍت عديدًة لدعم االبتكار بهدف مواجهة املخاطر البيئية؛ 

بينها عىل سبيل املثال استثامُر 134 مليون جنيه إسرتليني يف متويل التكنولوجيا النظيفة كجزٍء من جهود التعايف األخرض يف البالد. ويهدف هذا التمويل إىل مساعدة 

مشاريع النمو النظيف، وتطوير تكنولوجيا جديدة وتأمني وظائف جديدة 139. تهدف مثل هذه االستثامراُت إىل دعم مشاريع الطاقة املبتَكرة مبا يف ذلك شبكات التدفئة 

وأنظمة الطاقة املتكاملة. وتشمل االستثامراُت األخرى متوياًل بقيمة 73.5 مليون جنيه إسرتليني لدعم الحلول املبتَكرة لخفض انبعاثات الكربون يف قطاع السيارات )مثل 

أنظمة اإللكرتونيات املتكاملة الحديثة العالية الجهد، وتطويِر وتسويق حلول محرِّكات املركبات التجارية ذاِت الحجم املتوسط واالنبعاثات املنخفضة أو املعدومة، أو 

الجيِل القادم من تكنولوجيا املركبات الكهربائية(140. بالتوازي مع ذلك، أعلنت بعُض مؤسسات القطاع الخاص عن سياساٍت واسرتاتيجيات تهدف إىل تقليل االنبعاثات 

من خالل دعم الحلول املبتَكرة املنخفضِة الكربون. مثااًل عىل ذلك، أعلنت رشكة بريتش الند، إحدى كربيات رشكات العقارات التجارية يف اململكة املتحدة عن إنشاء 

‘صندوق بريتش الند للتحول’ الذي يهدف إىل ترسيع الوصول إىل صايف انبعاثات ِصفرية من خالل تشجيع االبتكار يف التنمية، ومتويِل إعادة تأهيل املحافظ االستثامرية 

الحالية، ودعِم العمالء يف إعادة تأهيل عقاراتهم لتقليل االنبعاثات141، لدعم تنفيذ اسرتاتيجيتها الجديدة الخاصِة باالستدامة من خالل متويل التكنولوجيا الخرضاء. 

يف إندونيسيا، ترُتَجم قدراُت االبتكار يف بعض الحاالت إىل أنشطة يف مجاالت التعليم والبحث والتطوير. أفضُل مثال عىل ذلك اإلنجاُز الذي حققه ثالثُة طالب من جامعة 

ساتيا واكانا املسيحية الذين لفت عملُهم انتباَه مستخدمي وسائل التواصل االجتامعي عىل اإلنرتنت بعد حصولهم عىل امليدالية الفضية يف يوم املخرتعني يف تايالند 

2020. وقدم الطالُب منتًجا مبتَكرًا يعالج مشكلَة النفايات البالستيكية، وهو منتٌَج بالستييكٌّ حيوي مصنوٌع من قشور نبات الكسافا. وباإلضافة إىل أن هذا املنتَج يُقلِّل 
استهالَك البالستيك والنُّفايات، فهو قابٌل للتحلّل؛ ولذا يساهم يف التنمية املستدامة. وتقود الحكومُة أيًضا قدراِت االبتكار، مبا يف ذلك عىل املستوى املحيل142، حيث 

ويل Mobilize 2020 يف أكتوبر/ترشين األول 2020 143. وتواصل  حصلت رشكُة النقل ‘ترانس جاكرتا’، اململوكُة لبلدية املدينة عىل جائزة النقل املستدام 2021 يف مؤمتر النقل الدَّ

الرشكة، التي كانت سبّاقًة يف توفي »النقل الرسيع بالحافالت« يف جنوب رشق آسيا، االبتكاَر بإضافة حافالٍت كهربائية إىل أسطولها؛ بهدف تحويل جميع أساطيلها إىل 

حافالٍت كهربائية بحلول عام 2030، إىل جانب االستثامِر يف بناء مساٍر للدراجات كوسيلٍة لدعم التحّول األخرض يف املدينة144.

من املهّم التأكيُد هنا عىل أن تسجيَل نتيجٍة منخفضة بناًء عىل قياس الوعي ال يعني عدَم حدوث ابتكار. عىل سبيل املثال، لقيت اإلجراءاُت التي اتّخذها املغرب يف 

ما يتعلق بتغيُّ املناخ ودورِه القيادي يف االجتامع الوزاري للمناخ والتنمية يف آذار/مارس 2021 تقديرًا دوليًا، وعّزز ذلك السمعَة الراسخة للبالد بشأن وعيها يف هذا 

للتكنولوجيا  الصادر عن معهد ماساتشوستس  العابرة للحدود بحسب مؤرش املستقبل األخرض  النظيفة  الطاقة  البالد تقدًما كبيًا يف استثامرات  املجال145. وسجلت 

)MIT( إاّل أنّها ال تزال متأّخرة عن غيها من البلدان يف مجاالت مثل براءات االخرتاع الخرضاء واالستثامر الخاص يف تكنولوجيا الغذاء146.

الشكل 3-22: وعي البلدان بقدرات االبتكار املتعلّقة باملخاطر التكنولوجية

قدرات االبتكار املتعلّقة باملخاطر التكنولوجية

22-3الشكل  بالمخاطر التكنولوجيةوعي البلدان بقدرات االبتكار المتعلقة : 

ا §مر ا –منخِفض  –متوّسط  –مرتفع  –تفع جد� منخِفض جد�

مرتفع جد�ا مرتفع  متوّسط   منخِفض امنخِفض جد� 
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مالحظات: إّن اإلشارات واملشاركات والتفاعالت املبيّنة يف الجدول هي بأعدادها املطلقة. الحتساب مؤرش الوعي، استخدمنا معادلة من مؤرشين مركّبني خطيًا )هام الصيغة املعيارية من معدالت 

اإلشارات ومعدالت املشاركات والتفاعالت(. للمزيد من املعلومات ميكنك العودة إىل الفصل الثاين – املنهجية ملعرفة كيفية احتساب مؤرش الوعي وتصنيف فئة الوعي. 

البلد

تصنيف مستوى الوعيمؤرش الوعياملشاركات والتفاعالتاإلشارات

مرتفع جًدا990,46012,592,08067.05الواليات املتحدة 

مرتفع جًدا3,0544,77354.1لكسمربغ

مرتفع جًدا2,73650,77051.18بنغالديش

مرتفع جًدا38,540676,22049.58الربازيل

مرتفع جًدا164,6801,419,78047.69اململكة املتحدة

مرتفع جًدا13,942109,60147.01سنغافورة

مرتفع جًدا31,77274,85244.34سويرسا

مرتفع جًدا5,18348,45335.11فنلندا

مرتفع25,70691,67134.95اإلمارات العربية املتحدة

مرتفع68,613459,72030.06فرنسا

مرتفع56,094222,44028.21بولندا

مرتفع34,147292,36727.89فييت نام

مرتفع34,76060,57323.92أسرتاليا

مرتفع6,45649,85222.97ماليزيا

مرتفع4,92434,89022.84شييل

مرتفع17,007130,50022.36املكسيك

متوسط150,180159,14022.28أملانيا

متوسط32,013212,96720.33روسيا

متوسط5,96128,54119.97اليونان

متوسط49,133253,76717.77اليابان

متوسط15,85748,19517.57هولندا

متوسط9,42350,22517.03جنوب أفريقيا

متوسط125,260590,02016.96الهند

متوسط17,873104,62016.95إندونيسيا

منخفض2,25310,19516.09لبنان

منخفض10,35519,07315.21السويد

منخفض1,6997,75412.73املغرب

منخفض14667312.33إثيوبيا

منخفض49,28776,23311.22تركيا

منخفض2257589.73رواندا

منخفض18,24928,6899.4اململكة العربية السعودية

منخفض1,4623,5847.7غانا

منخفض جًدا4779815.88تنزانيا

منخفض جًدا2,6561,4645.2األردن

منخفض جًدا2634725.1الكاميون

منخفض جًدا7671,1944.49كازاخستان

منخفض جًدا1,2178164.18السنغال

منخفض جًدا7,2942,6572.01مرص

منخفض جًدا5901591.89الكويت

منخفض جًدا10850.46طاجيكستان

الجدول 3-10: وعي البلدان بقدرات االبتكار املتعلّقة باملخاطر التكنولوجية
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يبنّي الشكل 3-22 والجدول 3-10 أداء البلدان يف الوعي بقدرات االبتكار املتعلّقة باملخاطر التكنولوجية. ونعرض فيام ييل تجارب تستحق اإلِشادة لبعض الدول يف 

هذا املجال. نبدأ من الواليات املتحدة )مؤرش وعي بقيمة 67%(، حيث شهدت التداوالت ذروتها يف املناقشات حول تأثي التطبيقات واألنشطة التكنولوجية العمالقة 

عىل األنظمة الدميقراطية، تحديًدا موجات اتهام عاملقُة التكنولوجيا بالتأثي عىل االنتخابات147 من خالل استخدام الخوارزميات؛ إىل جانب وسائَل أخرى148. وملعالجة 

هذه املشكلة، تعتزم حكومُة الواليات املتحدة وضَع لوائَح جديدٍة تهدف إىل متكني عاملقة التكنولوجيا من مواصلة االبتكار، لكْن بطريقة أكرث نزاهة ومسؤولية149. 

يف لكسمربغ )مؤرش وعي بقيمة 54%( ارتبطت ذروة اإلشارات باإلصدار األول لبنك االستثامر األورويب )ومقرُّه لكسمربغ( ألول سنٍد رقمي عىل اإلطالق عىل سلسلة 

كتٍل عامة تهدف إىل تعزيز رقمنة أسواق رأس املال150. وبذلك، يُتوقَّع أن تستفيد أسواُق رأس املال من رسعة أكرَب يف التسوية وتخفيض الحاجة إىل وسطاء وتثبيت 

سعر التكاليف، باإلضافة إىل توفي قدرٍة أعىل عىل تنفيذ التداوالت وتحديِد أصحاب األصول ورصد تدفقات التعامالت التجارية وتعامالت األسواق الثانوية وزيادٍة يف 

افية. عالوًة عىل ذلك، أنشأ بنُك االستثامر األورويب صندوَق استثامر مشرتك للذكاء االصطناعي بقيمة 150 مليون يورو لدعم االبتكار يف الذكاء االصطناعي بقيادة  الشفَّ

القطاع الخاص151. وتوظِّف حكومُة لكسمربغ التكنولوجيا بشكل فّعال ملواجهة املخاطر ذاِت الصلة. فخالل بعثٍة تجارية يف كوريا الجنوبية عام 2019، مثاًل، قّدمت 

لكسمربغ مبادراتِها الرئيسية املتعلّقَة بإدارة البيانات وتحليلِها وتخزينها وحتى توزيِعها، مظهرًة ميزاٍت مبتَكرًة يف أمن تكنولوجيا املعلومات152. ففي لكسمربغ، كام يف 

الواليات املتحدة، ينصّب الرتكيُز بشكل أكرب عىل االستثامرات، وبدرجٍة أقل عىل اللوائح والسياسات.

باالنتقال إىل اإلمارات العربية املتحدة، يكشف تحليُل التداوالت أنها ترتبط بشكل كبي بفعاليات أسبوع جيتكس للتكنولوجيا يف كانون األول/ديسمرب 2020 يف مركز 

ديب التجاريِّ العاملي. ويحظى املعرض باهتامم دويل وعاملي، لكنه يف دورته تلك حظي باهتامم أكرب كونه أكرَب حدٍث تكنولوجي يقام حينها عىل مستوى العامل خالل 

جائحة كوفيد-19 153. وجمع املعرض اآلالَف من رشكات التكنولوجيا والرشكات الناشئة والجهات الحكومية من نحو 60 بلًدا، ما أتاح لدولة اإلمارات العربية املتحدة 

فرصًة لتعزيز مكانتها القوية يف صناعة التكنولوجيا والتأكيِد عىل دورها الريادي يف التعايف العاملي154.

التكنولوجية. ففي  املخاطر  االبتكار يف مواجهة  بقدرات  الوعي  الدرجات يف مؤرشِّ  أعىل  التي سّجلت  البلدان  بني  أيًضا من  والربازيل  بنغالديش  مثُل  بلداٌن  وكانت 

بنغالديش، ركّز رئيس الوزراء بشكل خاص عىل أهمية املهارات والتعليم يف مواجهة املخاطر التكنولوجية املستقبلية )مثل الهجامت اإللكرتونية155(، وأيًضا االستفادة من 

الثورة الصناعيِة الرابعِة. وينعكس هذا من خالل سياسة تنمية املهارات الوطنية لعام 2020 التي تُكرِّس أحَد محاورها لتطوير مهارات التكنولوجيا الناشئة واملهارات 

الرقمية156. 

ويف الربازيل، حّددت الحكومُة أيًضا الهجامِت اإللكرتونيَة باعتبارها مسألًة رئيسية تؤثّر عىل اقتصادها، وهي تعمل عىل وضع اسرتاتيجية لتوظيف التكنولوجيا والحلول 

الحديثة ملعالجة هذه املشكلة157. وتتوقع اسرتاتيجيُة األمن السيرباين - التي ُوِضعت مبشاركة جهات القطاع العام والخرباء الفنيني واألوساط األكادميية - تنفيَذ بعض 

االبتكارات، مبا يف ذلك وضُع حدٍّ أدىن ملتطلبات األمن السيرباين يف املناقصات العامة وأنظمِة التشفي الوطنية، وتكثيِف سياسات مكافحة القرصنة158. 
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بشكٍل عام، بلغت نسبُة اإلشارات املتعلّقة باالبتكار كوسيلٍة لتوظيف مجاالت املعرفة ومهارات املستقبل يف مواجهة املخاطر 12.06% عىل مستوى العامل، ما يشي إىل 

درجٍة محدودة من الوعي والقدرات يف هذا املجال. باملقابل، ال يسعنا إغفال أن هذا الوعي والتوظيف يتباين بحسب البلدان وبحسب فئة املخاطر.

خالل فرتة التحليل، بني حزيران/يونيو 2019 وأيار/مايو 2021، كانت نسبُة اإلشارات إىل االبتكار املتعلّقة باملخاطر التكنولوجية هي األعىل عىل املستوى العاملي، 

وسجلت ارتفاًعا قلياًل. كام ارتفعت اإلشاراُت إىل قدرات االبتكار املتعلّقُة باملخاطر البيئية خالل الفرتة ذاتها، فيام ظلت نسبُة اإلشارات إىل قدرات االبتكار يف مواجهة 

املخاطر الصحية عىل مستواها. وبينام ارتفع عدُد اإلشارات املتعلّقِة باملخاطر الصحية بشكل كبي يف شهر آذار/مارس 2020، مل يُركِّز إاّل جزٌء صغٌي منها عىل االبتكار، 

وبشكل أكرثَ تحديًدا عىل تطوير اللَّقاحات ووسائِل احتواء الجائحة. 

أِضف إىل ذلك، أّن قدراِت االبتكار رضوريٌة لتوظيف مجاالت املعرفة األربعة، وهي البيئة التمكينية، واالقتصاد، والبحُث والتطوير واالبتكار والعلوم، والتعليم. ويف 

الواقع، فإّن البيئَة التمكينية واالقتصاد تربزان بني املجاالت الثالثِة األوىل التي تُعّد قدراُت االبتكار مهمًة فيها ملواجهة جميع املخاطر. وهذا يبنيِّ أن االبتكار )الذي يُفهم 

عىل أنه تجربٌة وريادٌة واخرتاع( شديُد األهمية يف ما يتعلق بوضع أو تعديل سياسٍة أو إطاٍر تنظيميٍّ مناسب ملواجهة املخاطر املستقبلية. ومن الناحية العملية، كانت 

قدرُة الحكومات عىل تكييف سياساتها للتخفيف من آثار جائحة كوفيد-19 بتطبيق تدابَي قصيِة األجل وطويلِة األجل أمرًا رضوريًا للتخفيف من اآلثار االقتصادية 

واالجتامعية للجائحة. كذلك فإن توفَُّر االستثامرات والتمويل للرشكات، بشكل يقرتن غالبًا مع مبادرات السياسات، مهمٌّ أيًضا ملواجهة املخاطر املستقبلية. وميكن أن 

يتّخذ هذا األمُر شكَل خطٍط للتعايف أو صفقاٍت )خرضاء( للحكومات، واسرتاتيجياٍت رقمية للرشكات. 

وألن قدراِت االبتكار تعتمد اعتامًدا كبيًا عىل بيئة االقتصاد الكيل، تَظهر فوارُق كبيٌة بني البلدان. بعبارٍة أخرى، فإّن قدراِت االبتكار رضوريٌة ملواجهة املخاطر يف كل 

مكان، لكن البلداَن ليست مجهزة عىل نحٍو متساٍو ملواجهة املخاطر واالضطرابات الكبية. وهذا ينطبق بشكٍل خاص عىل البلدان التي يبدو أن مستوى الوعي بقدرات 

االبتكار فيها محدوٌد، مثِل الكاميون ومرص والكويت وكازاخستان وطاجيكستان159؛ األمُر الذي يَحّد من جاهزيتها ملواجهة املخاطر املستقبلية ويجعلها تواجه صعوباٍت 

يف التكيّف مع االضطرابات الكبية، ورمبا يف تعزيز التنمية املستدامة. يف املقابل تظهر بلداٌن مثُل الربازيل ولكسمربغ وسنغافورة وسويرسا واململكِة املتحدة والواليات 

املتحدة160 مستًوى عاليًا من الوعي بدور قدرات االبتكار يف تعزيز مجاالت املعرفة ومهارات املستقبل ملواجهة املخاطر. وهذا يساعدها يف إنتاج املعرفة وتطوير حلول 

للتحديات العاملية الطارئة واملستجدة. 

د القدراِت التحوليَة  يساعد هذا التقريُر يف تقييم الوعي بقدرات االبتكار يف البلدان التي شملتها الدراسة، لكّن من املهّم بالقدر ذاته فهَم األسباب أو العوامِل التي تُحدِّ

وتؤثِّر عليها من أجل ضامن التقدم الكايف. لذا، فإّن مثّة حاجًة إىل دراساٍت مستقبلية إللقاء نظرٍة أكرثَ عمًقا عىل النُّظم االجتامعية واالقتصادية يف البلدان لتقديم 

توصيات بشأن السياسات التي ينبغي وضُعها وتنفيُذها لتحديث القدرات التحولية للبلدان املعنية.
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يأيت هذا اإلصداُر من سلسلة تقارير استرشاف مستقبل املعرفة يف وقٍت يشهد حالًة شديدة من عدم الوضوح، حيث تُضطر البلداُن إىل التكيف مع السياق املعياري 

الجديد بعد ظهور جائحة كوفيد-19 وانعكاساتها غي املسبوقة. وعرب اإلنرتنت، َركّزت النقاشات والتداوالت عىل كيف ميكن للبلدان تعظيم منعتها وتطوير خطط 

متكاملة وشاملة للتعايف، والتوجه نحو مسارات تنمية مستقبلية أكرث استدامة وشمواًل. ويُبنّي هذا التقرير أّن تحقيَق هذا الهدف يتطلب من البلدان حشد قدراتِها 

التحوليَة لتمكني التحوالت التنموية بعيدة املدى واالستجابة بفاعلية لالضطرابات والتحديات املستقبلية.

ركّز هذا التقرير عىل القدرات التحولية ودورها يف التنمية واملنعة، واستخدم لهذا الغرض مقاييَس بديلة قامئًة عىل البيانات الضخمة والتعلم اآليل ملعاينة القدرات 

التحولية للبلدان وتقييم مدى جاهزيتها الستثامر املعارف واملهارات يف تحفيز التغيي، وتصويب املسارات الحالية، والحّد قدر اإلمكان من األسباب الجذرية للمخاطر 

ونقاط الضعف. وهذه املنهجية هي األوىل من نوعها يف األدبيات لتقييم وقياس مدى جاهزية البلدان من خالل رصد املحتوى اإللكرتوين ووسائل التواصل االجتامعي 

بتقنيات البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي والتعلم اآليل. 

م مجموعًة من  يوضح هذا الفصُل الختامي القيمة املضافة للدراسة ولنموذج القدرات التحولية الذي تستند إليه يف إطارها املفاهيمي، كام يلخص أبرز النتائج ويقدِّ

التوصيات لصانعي السياسات لدعم البلدان يف تطوير قدرات التعاون واالبتكار وتنفيذ إصالحات بنيوية عميقة تعالج الثغرات واإلشكاليات الحالية يف مقاربات التنمية، 

وتساهم يف تحقيق مستويات أعىل من الجاهزية واملنعة يف مواجهة التحديات واملخاطر املستقبلية.

4-1 منوذُج القدرات التحولية: إطار عمل ملواجهة املخاطر املستقبلية

م منوذُج القدرات التحولية إلطالع الجهات ذات العالقة واملعنيني، مبن فيهم الحكوماُت والرشكات واملواطنون، حول جاهزية بلدانهم لتبّني الُنهج واالسرتاتيجيات  ُصمِّ

القامئِة عىل االبتكار والتعاون يف مواجهة املخاطر املستقبلية، وباألخص املخاطر الصحيُة والبيئيُة والتكنولوجية، من منظور املعرفة واملهارات. بذلك، يساعد هذا النموذُج 

يف االنتقال من الرتكيز عىل التدخالت ما بعد وقوع املخاطر والحّد من نطاق التعرض والتأثر، إىل تطوير حلول استباقية متكاملة قامئة عىل التعاون واالبتكار لتقليص 

احتامالت حدوث املخاطر وحدة التأثر بها. ونأمل أن تساهم التجارُب والحلول التي يقدمها التقرير يف متكني القيادات وإلهامها يف مساعي بناء القدرات التحولية 

للبلدان وتعزيزها.

الشكل 4-1: منوذُج القدرات التحولية: إطار عمل ملواجهة املخاطر املستقبلية 

 الخالصة والتوصيات

املخاطر التكنولوجية

املخاطر البيئية

قدرات التعاوناملخاطر الصحية

قدرات االبتكار

92



يركِّز النموذُج املقرتح عىل ثالثة مخاطَر من املرّجح أن تؤثِّر عىل البلدان عىل املدى القريب واملتوسط والبعيد. ويقدم النموذج مقاربة أكرث شمواًل يف تحليل ديناميات 

املخاطر والرتابط بينها، بداًل من التعامل معها كمخاطر معزولة عن بعضها البعض، ويؤكّد عىل الحاجة إىل حلوٍل شاملٍة تقود إىل تحوالت مستدامة. عىل سبيل املثال، 

ميكن لالبتكار الهادف إىل حامية التنوع البيولوجي أن يؤثِّر أيًضا عىل صحة السكان ورفاههم.

يدرك هذا النموذُج أّن من غي املمكن معالجَة التحديات املعقدة من خالل قدرات أحادية الرتكيز أو أحادية املجال، وال من خالل سياسات وأُطٍُر جاهزٍة وتفتقد إىل 

املرونة. لذلك، يقّدم النموذج مجاالِت املعرفة ومهاراِت املستقبل بَكونها تؤّدي دوًرا مهاًم يف جاهزية البلدان ملواجهة املخاطر املستقبلية. وكام يبنيِّ التقرير، غالبًا ما 

تُستخدم مجاالُت املعرفة ومهاراُت املستقبل مًعا يف مواجهة املخاطر املتعددِة األوجه، ألنها تعزِّز نرَش املعرفة وتطبيَقها من خالل شبكات متصلٍة وفّعالة.

أخيًا، تكمن القيمُة املضافة لهذا النموذج يف قدرته عىل جمع ماليني وحدات البيانات من اإلنرتنت ووسائِل التواصل االجتامعي، وتحليلِها والبناء عليها يف استنباط 

اًل لإلحصائيات واملقاييس التقليدية، ويوفِّر منظوًرا إضافيًا لتحليل كيفية  مؤرشات بديلٍة لقياس الوعي وتطوير تدخالت فعالة ومناسبة. بالتايل، يأيت هذا النهج مكمِّ

تفكيك املخاطر املعّقدة خالل عملية تطوير حلوٍل مناسبة وتنفيِذها. وميكن البناء عىل هذه الدراسة يف تثليث البيانات باملقارنة بني البيانات املجمعة يف الدراسة 

والبيانات األخرى املتاحة تقليديًا أو من مصادر أخرى، لتطوير رؤًى أكرث دقة وشمولية، والبناء عليها يف وضع توصياٍت للسياسات والجهات الفاعلة. 

  النتائج الرئيسية

نبّهت اإلصدارات السابقة من سلسلة تقارير استرشاف مستقبل املعرفة، يف دراستها للبنية التحتية املعرفية للدول وجاهزيتها لتبني التكنولوجيا، من أن البلدان التي 

شملها التحليل1 مل تحقق االستفادة الكاملة من إمكاناتها املعرفية بعد. وخلصت الدراسات إىل وجوب بذل املزيد من الجهود لتنميِة قدرات التعاون واالبتكار يف 

املجتمعات، وضامِن أعىل مستويات الجاهزية الستيعاب التهديدات املستقبلية، ومواجهتها، والتكيُِّف معها. وقد أكدت االضطراباِت التي حدثت أخيًا - مثَل جائحة 

كوفيد-19، هذه املخاوف خاصة مع تبايُِن مستويات االستجابة للجائحة. لذلك يهدف هذا اإلصدار، بالبناء عىل التقييامت السابقة، إىل التطلع قدًما ومساعدة البلدان 

عىل )1( التعلم من التجارب واألزمات السابقة، و)2( زيادِة جاهزية البلدان واملجتمعات لبناء مستقبل أكرث شمواًل ومنعة واستدامة. 

نعرض يف الفقرات التالية خالصة النتائج الرئيسية للتحليل، ثم ننتقل، يف الخطوة األوىل، لرسم املالمح العامة لالتجاهات الرئيسية العاملية املتعلقة بالقدرات التحولية. 

هذا بدوره سيساعد األطراَف املعنيني، من صّناع السياسات إىل أصحاب القرار يف القطاع الخاص واملجتمع املدين، عىل تكوين صورٍة أفضل عن مدى جاهزية املجتمعات 

)أو عدِم جاهزيتها( الستيعاب آثار املخاطر الصحية والبيئية والتكنولوجية والحّد منها. بعدها، سوف نركّز عىل استعراض دور مجاالت املعرفة ومهارات املستقبل يف 

معالجة هذه املخاطر، مع تقديم أمثلة عن حلوٍل حقيقية ومامرسات عملية تجّسد ما يجب عىل الحكومات والقطاع الخاص واملجتمع املدين أخُذه بعني االعتبار عند 

التصدي للمخاطر املستقبلية املحتملة.

4-2-1 القدرات التحولية: إىل أين؟ 

تؤدِّي القدراُت التحولية دوًرا رئيسيًا يف عامٍل تزداد فيه التحدياُت تعقيًدا وترابُطًا، إذ تساعد هذه القدرات البلدان عىل استيعاب املخاطر والتأقلم والتحوُّل املستمر. لكّن 

نتائج هذه الدراسة التحليلية تبنّي أن قدراِت التعاون واالبتكار، الرضوريَة لتطوير قدراٍت معرفية قوية يف مواجهة املخاطر املستقبلية، ال تزال محدودًة؛ أي أن البلدان 

ليست جاهزًة بالشكل الكايف ملواجهة االضطرابات املستقبلية، ما يضع أعباًء ثقيلة عىل أنظمتها )االقتصاديًة واالجتامعية والسياسية واملنظومات الحيوية الطبيعية(. 

هذا يعني عمليًا أن البلدان ستواجه عىل األرجح صعوباٍت يف ضامن استمرارية الخدمات )يف مجاالت مثل التعليم والصحة(، ما سيؤثِّر عىل مسار تحقيق أهداف التنمية 

املستدامة. ويكشف هذا التقرير أيًضا أن البلدان متيل إىل االعتامد عىل النامذَج التقليدية القامئة والتي تفتقد إىل املرونة غالبًا، ما يضعف جاهزيتَها لتطوير القدرات 

التحولية يف مواجهة املخاطر املستقبلية؛ وهو ما بدا جليًا يف طريقة تعاُمل البلدان مع جائحة كوفيد-19 وتغيُّ املناخ. 

خالل السنتني املاضيتني، اكتسبت القدرات التحولية أهمية متزايدة يف مواجهة املخاطر البيئية والتكنولوجية – لكنها بقيت هامشية ودون املطلوب. إذا ما نظرنا إىل 

الفرتة التي أعقبت موجة كوفيد-19 األوىل، نتبنيَّ أن القدراِت التحوليَة زادت يف ما يتعلق بجميع املخاطر دون متييز. وهذا يعود إىل أن البلداَن )1( بدأت تستخلص 

الدروَس من هذه األزمة العاملية، و)2( اتّخذت خطواٍت لتعزيز قدرتها عىل االستفادة من الرشاكات والتعاون ضمن البلدان نفسِها ويف ما بينها، وتعزيز قدراتها عىل 

القامئة واملخاطر  تتناسب مع حجم االضطرابات  أتت بوتية بطيئة ال  الخطوات  املستقبلية. لكن هذه  املخاطر  املعرفة وتوطينها من أجل مواجهة  االبتكار وإنتاج 

املستقبلية املتوقعة وآثارها املحتملة بحسب ما تؤكد الدراسة. بعبارة أخرى، فإن الطبيعة املركبة واملعقدة للتحديات واملخاطر الحالية واملستقبلية تتطلب تحّوالت 

أكرب وأكرث جذرية عرب املستويات املحلية والوطنية واإلقليمية والعاملية. 

باملقابل، وعىل نحٍو عام، تبدي البلدان والشعوب درجات أكرب قلياًل من الوعي يف ما يتعلّق بقدرات التعاون، لكن قدرات االبتكار ال تزال محدودة عىل الرغم من 

أهميتها أيًضا يف مواجهة املخاطر والتحديات املستقبلية. وتُْعترَب قدرات التعاون أكرث صلة نسبيًا يف مواجهة املخاطر الصحية والبيئية، يف حني تُْعترَب قدراُت االبتكار أكرثَ 

صلة يف مواجهة املخاطر التكنولوجية. ميكن أن يُعزى هذا األمُر إىل دور القطاُع الخاص واالبتكار يف التطورات التكنولوجية، يف حني يلعب القطاع العام دوًرا أكرب يف 

املجاالت الصحية والبيئية وهي قطاعات تتطلّب بطبيعتها تعاونًا بني عدة فاعلني يف األداء.
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متكن مالحظُة اختالفات كبية بني البلدان يف العيّنة املدروسة، مع التأكيد عىل أن االتجاه العام للقدراِت التحوليَة هو يف ازدياد. أكرثُ البلدان جاهزيًة هي بلداٌن مرتفعُة 

الدخل؛ بخاّصٍة الدوُل األعضاء يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، باستثناء اإلمارات العربية املتحدة. أما أقلُّ البلدان جاهزيًة، فهي بأغلبها بلداٌن منخفضُة الدخل 

يف أفريقيا ومنطقة الدول العربية وآسيا الوسطى )جدول 4-1(. وينطبق هذا االستنتاج عىل التحليالت عرب جميع فئات  املخاطر الصحية والبيئية والتكنولوجية التي 

شملتها الدراسة. 

كازاخستان

أقلُّ البلدان جاهزيًة

الواليات املتحدة األمريكية

أكرثُ البلدان جاهزيًة

طاجيكستان سويرسا

الكاميون اململكة املتحدة

تنزانيا  أسرتاليا

مرص اإلمارات العربية املتحدة

الجدول 4-1: أكرثُ البلدان وأقلُّها جاهزيًة ملواجهة املخاطر

نالحظ يف هذا الجانب وجود فجوٍة كبية يف جاهزية البلدان الستيعاب الصدمات واالضطرابات والتكيُّف معها والتحوُِّل بعدها. وهذا يتطلب من صانعي السياسات 

والقطاَع الخاص واملجتمَع املدين السعي الفاعل الستثامر فرٍص وإمكانيات تعزيز القدرات التحولية لبلدانهم واستكشاِف مجاالت التآُزر؛ أكان ذلك رأسيًا أم أفقيًا، من 

خالل تطوير مبادرات جامعية واالستفادة من االبتكارات التي ستعزِّز قدرات البلدان يف اتجاه تحقيق إمكاناتهم الكاملة.

4-2-2 توظيُف املعرفة ومهاراِت املستقبل يف مواجهة املخاطر املستقبلية

ُعرِّف تبّني التقدم التكنولوجي ودعُم تطوير املهارات الحديثة القامئِة عىل املعرفة بأنهام أمران حاسامن يف تحقيق البلدان للمنعة والنمّو املستدام، واملنافسِة يف عامل 

تشتّد فيه املنافسة.

تُظهر البياناُت أن البيئَة التمكينية، واالقتصاد، والبحَث والتطوير واالبتكار والعلوم، هي أهم املجاالت املعرفية للتخفيف من آثار املخاطر املستقبلية يف ما يتعلق 

بقدرات التعاون واالبتكار عىل حدٍّ سواء )الجدوالن 4-2 و3-4(.

املخاطر التكنولوجية املخاطر البيئية املخاطر الصحية

% 22.85 % 34.57% 56.16

% 29.34 % 30.85% 24.34

% 22.33 % 23.04% 13.75

البيئة التمكينية

االقتصاد

الجدول 4-2: أهمُّ مجاالت املعرفة للتخفيف من آثار املخاطر املستقبلية بشأن قدرات التعاون

املخاطر التكنولوجية املخاطر البيئية املخاطر الصحية

% 28.29 % 38.56% 58.57

% 28.89 % 28.88% 21.07

% 20.36 % 21.53% 15.68

البحث والتطوير واالبتكار والعلوم

الجدول 4-3: أهمُّ مجاالت املعرفة للتخفيف من آثار املخاطر املستقبلية بشأن قدرات االبتكار

البيئة التمكينية

االقتصاد

البحث والتطوير واالبتكار والعلوم
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ترَبز البيئُة التمكينية بشكل خاص كأهم مجاٍل ملواجهة املخاطر الصحية والبيئية يف ما يتعلق بقدرات التعاون واالبتكار. ومتثّل البيئة التمكينية قدرُة الحكومات عىل 

وضع لوائَح وسياساٍت وُخطط فّعالة، وذاِت صلة، وتنفيِذها. باملقابل، متيل البلداُن إىل توظيف قطاعات اقتصادها ملواجهة املخاطر التكنولوجية. 

استثامرية تهدف إىل  األخرى عىل وضع سياساٍت ومبادراٍت  النامية  البلدان  التعاون مع  التعاون من خالل  أفريقيا من قدراِت  استفادت جنوُب  املثال،  عىل سبيل 

مواجهة املخاطر البيئية. وجرى الرتكيُز بشكٍل خاص عىل التكيّف مع تغّي املناخ والطاقة النظيفة2. ويف اململكة املتحدة، كان االستثامر بشكل قيايس وغي مسبوق يف 

قطاع التكنولوجيا لدعم االبتكار يف مجالني رئيسيني: )1( حاميُة البيانات، وهي قضية تُعّد ذاَت أهمية قصوى للقدرة التنافسية وتنمية االقتصاد، و)2( عمليات اتخاذ 

القرار باالعتامد عىل البيانات؛ حيث يركِّز جزٌء من االستثامرات والحلول عىل الذكاء االصطناعي والروبوتات والتعلم اآليل، وأنظمِة التعرّف عىل الوجوه واملباين الذكية 

وإنرتنت األشياء3. يف هذا الجانب، يربز البعد االقتصادي املتمثل يف زيادة االستثامر يف مجاالت البيانات السيربانية كمحفز رئييس لجهود تعزيز الجاهزية ملواجهة مخاطر 

تكنولوجية مثِل رسقة البيانات.

ميكن تربير عدم االتساق والتوازن بني مجاالت املعرفة بأسباب ترتبط بطبيعة املخاطر نفسها )كام ذُكر سابًقا(، كام متكن نسبته إىل وجهة النظر السائدة بأن الحكوماِت 

مسؤولٌة عن مواجهة هذه املخاطر ومتويِل الحلول املناسبة لها؛ باإلضافة إىل النظرة التقليدية القائلة إن الترصفاِت الفرديَة ليس لها أثٌر يف مواجهة التهديدات الصحية 

لها أحيانًا خطُط متويٍل يدعمها القطاُع الخاص(. ظهر  والبيئية. من هنا، غالبًا ما تؤّدي الحكوماُت دوًرا أبرز يف صياغة التدابي أو اللوائح الهادفة إىل التكيّف )التي تُكمِّ

هذا كمثال خالل جائحة كوفيد-19، حني نشطت الحكوماُت نسبيًا يف ابتكار تدابي الدعم ملعالجة الجانب الصحي والجوانب االجتامعية واالقتصادية عىل نحٍو عام. 

من ناحية أخرى، أّدت قدرُة القطاع الخاص عىل تبّني طرٍق مبتَكرٍة واستباقية، من خالل االستثامر يف تطوير تقنياٍت جديدة أو حلوٍل تكنولوجية، دوًرا حيويًا يف مواجهة 

زها؛ إىل  املخاطر التكنولوجية. وغالبًا ما تُسهِّل ذلك جهوٌد حكومية تهدف إىل تهيئة بيئٍة متكينية مواتية تدعم أنشطَة البحث والتطوير واالبتكار العامِة والخاصة، وتُحفِّ

جانب الرشاكات بني القطاعني العامِّ والخاص.

ملكافحة تدهُور البيئة وتعزيز االستدامة، اعتمدت اللجنُة اإلحصائية التابعُة لألمم املتحدة إطاًرا معياريًا إحصائيًا ملحاسبة املنظومة البيئية 

التغيات يف أصولها، وربِط هذه  البيئية، وتتبُّعِ  البيئية واالقتصادية املتكاملة، يهدف إىل قياس خدمات املنظومة  ضمن نظام املحاسبة 

املعلومات باألنشطة االقتصادية وغيها من األنشطة البرشية1. ويدعم هذا اإلطاُر أيًضا رصَد أهداف التنمية املستدامة، مثِل استدامة 

املدن من خالل قياس مدى توفُّر املساحات الخرضاء فيها )الهدف 11( وحاميِة املنظومة البيئية الحيوية بتقييم التغييات عىل مناطق 

التنوع البيولوجي وتدهُورها وجهود إعادة تأهيلها )الهدف 15(2. عىل سبيل املثال، بذلت الهنُد جهوًدا قادتها وزارُة اإلحصاء وتنفيذ 

البيئية  املنظومة  لخدمات  والتقييم  املحاسبة  عرب مرشوع  األورويب  االتحاد  مع  التعاون  من خالل  املبتكر  النظام  هذا  العتامد  الربامج 

لألصول الطبيعية بتمويل من االتحاُد األورويب، وبرنامُج األمم املتحدة للبيئة، وشعبُة اإلحصاءات يف األمم املتحدة، وأمانُة اتفاقية التنوع 

السياسات ودعِم ُخطط  للمساعدة يف وضع  أخرى  بلداٍن  املتكاملة يف  واالقتصادية  البيئية  املحاسبة  نظاُم  أيًضا  واستُخِدم  البيولوجي3. 

االستدامة؛ مثِل ‘املخطط العام الوطني للمياه والرصف الصحي’ يف جنوب أفريقيا، والذي اسرتشد ببيّنات وتقديرات بيئية عن املنظومة 

الحيوية لألنهار وحالتها وتأثياتها4.

.Centre for Environmental Rights, 2019 ؛ 4. انظرUNEP, 2021b .3 ؛Eurostat, 2021 .2 ؛UN, 2021 .1 :الهوامش

اإلطار 4-1: تعزيز البيئة التمكينية يف مواجهة املخاطر البيئية

أتت غالبية النشاُط اإللكرتوين املتعلُق بالبحث والتطوير واالبتكار والعلوم بشأن املخاطر الصحية يف سياق الجهود البحثية املكثّفة واملبتَكرة 

لتطوير لَقاٍح لفيوس كوفيد-19. عىل سبيل املثال، بدأت يف حزيران/يونيو 2020 التجارُب الرسيرية للَّقاح سبوتِنك يف معهد غاماليا للبحوث 

اللَّقاح 91.6%1. بعد ذلك،  الثالثة يف أيلول/سبتمرب 2020، عندما بلغت نسبُة فعالية  التابع لوزارة الصحة الروسية؛ ووصلت إىل املرحلة 

العام نفسه. ويف سياق مشابه، حظيت مبادرُة كوفاكس - وهي  الثاين/نوفمرب من  الشاملة يف روسيا يف شهر ترشين  التلقيح  بدأت حملُة 

مبادرٌة مشرتكة بني االئتالف املعني بابتكارات التأهب ملواجهة األوبئة، والتحالف العاملي من أجل اللقاحات والتمنيع )غايف(، ومنظمة الصحة 

العاملية، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسف( - باهتامم واسع يف أوساط مستخدمي اإلنرتنت لدورها يف ترسيع جهود تطوير اللَّقاحات 

وتصنيعها وضامِن توزيعها عىل نحٍو عادل2. وسّهل هذا التحالُف تَوفَُّر اللَّقاح، حيث استلم األردن، مثاًل، شحنًة مكّونة من 40,950 جرعًة يف 

4 متوز/يوليو 32021. 

الهوامش: 1. سبوتنيك V، من دون تاريخ؛ Foltynova, 2021؛ 2. انظر CEPI, n.d.؛ 3. الجوار األورويب، 2021.

اإلطار 4-2: تعزيز مجاالت البحث والتطوير واالبتكار والعلوم يف مواجهة املخاطر الصحية
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اإلمارات العربية املتحدة هي ثاين أكرث بلد عىل مستوى العامل من حيث حجم التعرض للجرائم اإللكرتونية والهجامت السيربانية، بتكلفة 

تقديرية تبلغ 1.4 مليار دوالر سنويًا، وفًقا ملركز الدراسات االسرتاتيجية والدولية ورشكة مكايف McAfee 1. وقد تزايد حجم هذه االعتداءات 

والهجامت بنسبة تزيد عىل 190% بعد التحول نحو العمل عن بُعد2. ونظرًا إىل إدراك أهمية معالجة هذه املخاطر التكنولوجية بسبب 

مسؤوليَة وضع  يْرباين  السَّ لألمن  الجديد  الوطني  املجلُس  سيتوىل  الرقمية،  التكنولوجيا  عىل  املتزايد  الدولة  واعتامد  االقتصاد  عىل  تأثيها 

القوانني والسياسات لتعزيز األمن السيرباين؛ كام سيكون مسؤواًل عن وضع خطٍة وطنية متينة وفعالة للتصدي للحوادث السيربانية من أجل 

ضامن االستجابة الرسيعة واملنّسقة للحوادث السيربانية3.

.The Arab Weekly, 2020 .3 ؛Arabian Business, 2021 .2 ؛McAfee and CSIS, 2018 .1 :الهوامش

اإلطار 4-3: تعزيز مجال االقتصاد يف مواجهة املخاطر التكنولوجية

4-4 و4-5(، لكن هذا ال يعني  نتائج أقلَّ من حيث األهميًة مقارنة مبجاالت املعرفة األخرى )الجدوالن  التعليَم والتكنولوجيا ومهاراِت املستقبل  سّجلت مجاالت 

إهاملها، ألن قدراِت البلدان عىل استيعاب الصدمات والتحّول يف أي بلد تعتمد يف نهاية املطاف عىل رأس املال البرشي، فضاًل عن البنية التحتية التكنولوجية األوسع.

الجدول 4-4: مجاالُت املعرفة ومهاراُت املستقبل التي سّجلت أدىن النتائج عرب القدرات التعاونية 

الجدول 4-5: مجاالُت املعرفة ومهاراُت املستقبل التي سّجلت أدىن النتائج عرب القدرات االبتكارية 

املخاطر التكنولوجية

% 10.29

% 9.11% 9.11

% 3.06

املخاطر التكنولوجية

% 9.59

% 9.65

% 6.24

املخاطر البيئية

% 2.99

% 1.08

% 0.61

املخاطر البيئية

% 3.09

% 1.87

% 0.79

التعليم

التكنولوجيا

مهارات املستقبل

التعليم

التكنولوجيا

مهارات املستقبل

من املاُلحظ أن مهاراِت املستقبل تُعّد أقلَّ أهميًة يف مواجهة املخاطر البيئية والتكنولوجية، يف حني سجلت التكنولوجيا أدىن النتائج بشأن املخاطر الصحية. وتجدر 

اإلشارة إىل أن هذا ال يعني أن هذه املجاالِت ليست مؤثِّرًة أو مهمة، بل هي ال تُوظَّف جيًدا يف البلدان املعنية للتخفيف من آثار املخاطر املستقبلية. مع ذلك، كانت 

هناك تجارُب ومامرساٌت مميزة تُظهر دوَر التعاون واالبتكار يف التعليم والتكنولوجيا ومهارات املستقبل لدعم التحّول وتخفيِف تداعيات املخاطر املحتملة.

املخاطر الصحية

% 7.27

% 2.53

املخاطر الصحية

% 7.71

0.98د%

% 2.85

% 1.23
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يف اململكة املتحدة، نظم مركز التكنولوجيا البديلة يف 2021 سلسلُة ندواٍت تفاُعلية عىل اإلنرتنت مّدة كل منها ساعٌة واحدة بعنوان ‘تصفي 

التعايَف  تنفيذ مرشوعاٍت تدعم  العملية يف  الخرباٌت  بريطانيا’1، مبشاركة متحدثني ومتحدثات من أصحاب  الكربونية يف  االنبعاثات  صايف 

االقتصادي من الجائحة وتقرّب البالَد من تصفي صايف االنبعاثات الكربونية؛ كام تزيد املنعة املجتمعية2. باملثل، نُظِّم ‘هاكاثون’ يف فرنسا يف 

شباط/فرباير 2021 لزيادة الوعي بني الشباب بشأن الغذاء املستدام وتأثيِه عىل املناخ والتنوع البيولوجي والقضايا اإلنسانية3. نُظِّم أيًضا 

هاكاثون االقتصاد الدائري بني الهند وأسرتاليا كمنتدًى للطالب واملرشوعاِت املتناهية الصغر والصغية واملتوسطة لعرض األفكار املبتكرة 

وتباُدِل املعرفة حول تطوير اقتصاٍد دائري عرب سلسلة القيمة الخاصة بصناعة األغذية4.

الهوامش: 1. انظر .Centre for Alternative Technology, n.d؛ Centre for Alternative Technology, 2021 .2؛ EMLV, 2021 .3؛ 

.India, Ministry of External Affairs, 2021 .4

اإلطار 4-4: تعزيز مجال التعليم يف مواجهة املخاطر البيئية

يف لبنان، ركزت أغلبية النشاُط املتعلُق مبهارات املستقبل واملخاطر الصحية عىل االنرتنت عىل األزمات املتعددة وما ترتَّب عليها من تخفيضات 

يف األجور أجربت الكثَي من كوادر األطباء والتمريض عىل البحث عن عمل خارج البالد1. ونظرًا إىل أن تطوير املهارات أمٌر حيوي لضامن 

ويل التابع لها أكادمييَة املهارات يف لبنان  التعايف الشامل من تأثي تلك األزمات املتتالية، أنشأت منظمُة العمل الدولية مع مركز التدريب الدَّ

يف كانون األول/ديسمرب 2020، مبساهامت من اليونيسف والوكالِة اإليطالية للتعاون اإلمنايئ وهولندا. يوفِّر الربنامُج تدريبًا متخصًصا عرب 

اإلنرتنت يهدف إىل تطوير قدرات األطراف املعنية يف قطاع التعليم التِّْقني والتدريب املِْهني ومتكنِي املتدربني واملتدربات من املساهمة يف 

تعايف البلد، ال سيّام للعاملني والعامالت يف القطاعات املترضرة بشدة مثل الرعاية الصحية2.

الهوامش: Lewis, 2020 .1؛ 2. منظمة العمل الدولية، 2021.

اإلطار 4-5: تعزيز مهارات املستقبل يف مواجهة املخاطر الصحية

موظفي  بني  الفورية  الرسائل  لتبادل   1)Signal( سيجنال  تطبيق  استخداَم  قررت  أنها  األوروبية  املفوضيُة  أعلنت   ،2020 شباط/فرباير  يف 

طبقة  إيجاد  ثَمَّ  ومن  االتصاالت،  عمليات  أمان  زيادُة  االختيار  هذا  وراء  الرئيسية  األسباب  ومن  خارَجها.  واألشخاص  األوروبية  املفوضية 

إضافية للحامية من املخاطر التكنولوجية املحتملة التي قد تؤدي إىل فقدان املعلومات املهمة أو رسقِتها. يقوم هذا التطبيُق يف تصميمه عىل 

بروتوكول تشفيٍ مبتَكر وتكنولوجيا مفتوحِة املصدر؛ ما يجعل استخداَمه تحّواًل قويًا نحو حامية االتصاالت الرسمية2.

.Cerulus, 2020 ؛Dussutour, 2020 .2 ؛/https://signal.org/en الهوامش: 1. انظر

اإلطار 4-6: تعزيز مجال التكنولوجيا يف مواجهة املخاطر التكنولوجية
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يشهد العامل اليوم تحواًل مفصليًا يف ضوء تداعيات جائحة كوفيد-19 وجهود التعايف منها. وهذه اللحظة هي األنسب يك تتخذ البلداُن خطوات وقرارات جريئًة بالتحول 

كمسار للتعايف من الجائحة، وامليض قدماً عىل مسار التنمية املستدامة والشاملة وفق أهداف خطة 2030. ويُبنّي هذا اإلصداُر من سلسلة تقارير استرشاف مستقبل 

املعرفة أن القدراِت التحوليَة للبلدان تتحّسن قلياًل عىل الرغم من االضطراب الذي أحدثته الجائحُة عىل مستوى العامل. لكّن تعزيز هذه القدرات وتقوية منعة البلدان 

ال يتحققان إال بإحداَث تغييٍ جذري يف طريقة مامرسة أعاملنا. وبخالف ذلك، تبقى هذه الخطوات واإلجراءات قارصة عن استثامر اإلمكانات الكاملة للبنى التحتية 

املعرفية، وتبقى البلدان واملجتمعات عرضة للتأثيات السلبية الحادة ألي اضطرابات أو تحديات مستقبلية قد تستجد يف مجاالت الصحة والبيئة والتكنولوجيا.

تؤكد نتائُج التقرير أّن عند محاولة التخفيف من املخاطر، تسعى جهات القطاع الخاص والجهاُت الحكومية بشكل أسايس إىل تعزيز بيئة السياسات والترشيعات، وإىل 

االستفادة من البحث والتطوير واالبتكار والعلوم. ومع أن هذه القدراِت مهمٌة للغاية ملواجهة املخاطر الصحية والبيئية والتكنولوجية، ينبغي عدُم تجاهل املجاالت 

األخرى مثِل التعليم والتكنولوجيا ومهارات املستقبل؛ خصوًصا عند مواجهة التهديدات واملخاطر املعّقدة واملرتابطة. يف الواقع، استفادت مجاالت التعليُم والتكنولوجيا 

ومهاراُت املستقبل من مستًوى معنّيٍ من التحول بعد جائحة كوفيد-19، حيث وجهت الحكوماُت تركيزَها بشكٍل متزايد نحو تطوير مهارات القوى العاملة وإعداِدها 

ملواجهة التحديات املستقبلية عند ظهورها.

عىل نحٍو عام، هناك حاجٌة إىل مزيد من العمل لتعزيز القدرات التحولية عىل مستوى العامل، ولضامن عمل البلدان عىل تطوير قدراتها املستدامة ودمِجها يف أنظمتها 

ملواجهة التحديات املستقبلية بصورٍة أفضل. وقد عرض هذا التقريُر الطرَق املختلفة التي ميكن من خاللها للقطاعني العام والخاص توظيُف التعاون واالبتكار يف نرش 

املعرفة ملواجهة التحديات املعارصة؛ بهدف دعم قادة البلدان وصانعي القرار يف تعزيز قدراتهم التحولية عىل أسس منهجية شاملة وَمِنَعة. وليك يتحقق ذلك، ينبغي 

للبلدان اإلقراُر بأن كوكَبنا مير بأزمة وأننا بحاجٍة إىل إعادة النظر يف افرتاضاتنا السابقة بَكون التغيي مستحياًل أو ومكلًِفا. ولهذا يجب حشُد موارَد إضافيٍة لتطوير بيئة 

املعرفة ومنظومٍة املهارات التي يُنظر إليها عىل أنها ركائُز أساسيٌة لضامن جاهزية البلدان ومنعتها يف مواجهة املخاطر املستقبلية.

م أهداُف التنمية املستدامة نهًجا شاماًل وتحوليًا مُيّكن البلداَن من تحقيق إمكاناتها الكاملة مع تعزيز منعة املجتمعات. لذلك ينبغي لنهج اإلدارة القامئة عىل  تقدِّ

املخاطر أن يستند إىل اإلطار الشامل ألهداف التنمية املستدامة الذي يسهِّل الفهَم العام لإلجراءات التي يجب اتخاُذها عىل مستوى الدولة واملؤسسات والرشكات 

ملعالجة نقاط الضعف الرئيسية.

من خالل أطر مشاركٍة فّعالة بني األطراف املعنيني املتعّددين، يتشارك كلٌّ من الحكومة والقطاع الخاص واملجتمع املدين يف تحديد األولويات الوطنية ومراقبِة التقدم 

املحَرز نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة. تضمن هذه األطر عمليًة مفتوحة قامئًة عىل التعاون واملشاركة وتعكس نهًجا وطنيًا لتحقيق أهداف التنمية املستدامة. 

ويف حني أن إطاَر عمل أهداف التنمية املستدامة يجب أن يكون خاًصا بسياق البلد املعني، يتعنّي عىل القادة تبّني منظوٍر عاملي أوسَع لفهم أوُجه الرتابط ورسِم نهٍج 

مشرتك.

يُويص التقريُر أيًضا بأن تُجري البلداُن عملياِت تقييم للفجوات تُركِّز عىل الوضع الحايل والوضع املنشود يف ما يتعلق بقدراتها )التعاونية واالبتكارية( وإمكاناتها )املتعلقة 

مبجاالت املعرفة ومهارات املستقبل(. ففي إمكان ذلك تكويُن األساس لوضع إطار عمٍل ألهداف التنمية املستدامة يستند إىل األدلة لتحقيق منعة أكرب ويرسم خارطة 

طريق لإلجراءات التي ميكن اتخاُذها لسّد أّي فجواٍت يف محاولة الحّد من املخاطر وبناِء املنعة. عىل سبيل املثال، كلّفت حكومُة لكسمربغ منظمَة التعاون االقتصادي 

والتنمية بتقييم إدارة أزمة كوفيد-19 من خالل إلقاء نظرٍة شاملة عىل النظام الصحي واملجاالت االقتصادية واالجتامعية، مع مراعاة خصوصيات الرتكيبة السكانية يف 

لكسمربغ. كام طلبت الحكومة من الخرباء تقديُم توصيات محددة وفًقا إلطار أهداف التنمية املستدامة وتحديُد املامرسات الجيدة ذاِت الصلة من البلدان األخرى 

ملساعدة لكسمربغ عىل تحديد الفجوات يف قدراتها التحويلية واإلجراءات التي يجب اتخاُذها لتحسني تلك القدرات.

تصميُم إطار عمٍل وطني وتنفيُذه لتحقيق أهداف التنمية املستدامة 

مبشاركة األطراف املعنية املتعددة
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مع وجود اعرتاٍف متزايد مبهارات املستقبل كقدرة رئيسية، تُعاين معظُم البلدان من محدودية رؤيتها للوضع الحايل من حيُث احتياجاُت املهارات؛ وهو ما مينعها من 

وضع سياسات للمهارات وتنفيذها بهدف تزويد القوى العاملة مبهارات املستقبل.

يجب عىل البلدان وضُع اسرتاتيجيٍة طويلِة األجل للمهارات تستند إىل األدلة وتَحشد مجموعًة واسعة من الجهات الفاعلة عىل املستوى الوطني )مبا يف ذلك القطاُع 

ويل )من خالل التعاون الثنايئ واملتعدِد األطراف(. الخاص وجميُع صانعي السياسات عىل املستوى الوطني يف مختلف الوزارات واإلدارات( واملستوى الدَّ

ويل أمٌر أسايس نظرًا إىل حجم االستثامرات املطلوبة لوضع اسرتاتيجيٍة فعالة للمهارات وما تنطوي عليه من تعقيدات.  إن املشاركَة الكاملة للقطاع الخاص املحيلِّ والدَّ

وبناًء عىل أفضل املامرسات، فإن املراحَل الرئيسية لتطوير برنامٍج وطني شامل للمهارات يغطي قطاعات متعددة هي: 

من األمثلة الجيدة عىل تدابي سياسة تطوير املهارات االسرتاتيجية، تجربة تأسيُس املرصَد اإلقليمي للتوظيف والتدريب يف فرنسا4. فالهدُف من هذا املرصد، املعتمِد 

َيُ الذاتية، والدوراُت  عىل منصٍة قامئة عىل الذكاء االصطناعي، جمُع بيانات سوق العمل ومراقبتُها وتقييُمها )من حيُث الوظائُف الشاغرة، واألوصاُف الوظيفية، والسِّ

التدريبيُة املتاحة(، وتحليُل املهارات التي تحتاج إليها الرشكاُت حاليًا ومستقباًل، وتحديُد الفجوة بني مهارات املستقبل التي تحتاج إليها الرشكاُت واملهاراُت الحالية لدى 

األفراد، واقرتاُح دوراٍت تدريبية لسّد الفجوة املحددة يف املهارات. ومن خالل ذلك، يهدف املرصُد إىل التوفيق بني العرض والطلب عىل العاملة، ومن ثَمَّ إىل املساعدة 

عىل االرتقاء مبهارات املواطنني واملواطنات بنحٍو فّعال عىل املدينَْي القريب والبعيد.

يجب عىل الحكومات وغيها من األطراف املعنية تفعيُل قدرات االسترشاف يف اسرتاتيجياتها الخاصة مبواجهة املخاطر والتعايف منها، خاصة بالنظر إىل طبيعة املخاطر 

ذاِت األوجه املتعددة والتعقيدات املتزايدة. فاسترشاُف املستقبل والتخطيُط له مُيكِّن صّناع القرار من التنبّؤ باملستقبل والتأثيِ عليه واستعادة القدرة عىل إدراك املسار. 

ويتطلّب األمُر األخي استكشاَف األفق وتصميَم حلوٍل ميكن تطبيُقها عىل نطاٍق واسع وبغايات دقيقة ومحددة، والتبّني املبكر لالبتكارات.

يجب عىل البلدان أيًضا تطبيُق أساليب تخطيط السيناريوهات واالسترشاف االسرتاتيجي عىل نحٍو منهجي. فهذه األساليب غالبًا ما تُستخَدم لتقييم املشكالت املعقدة 

التي تتضمن فرضياٍت متعددًة ودرجًة عالية من عدم اليقني، ومن ثَمَّ معالجتها5. يبدأ تحليُل السيناريوهات بالنظر إىل ما قد يحدث، ثم يستكشف مجموعًة من 

املسارات املستقبلية املعقولة التي ميكن استخداُمها للكشف عن إشارات اإلنذار املبكرة وتطوير االسرتاتيجية؛ مثِل تكوين رشاكاٍت َدولية للتدخل يف حالة حدوث 

اضطرابات. يسمح ذلك للبلدان بالكشف عن السيناريوهات املستقبلية املحتملة واالتجاهاِت والدوافعِ والتداعيات، ومن ثَمَّ وضع اسرتاتيجياٍت متكاملة للتخفيف 

من مخاطر املسارات غي املرغوبة أو تجّنبها. من أمثلة ذلك، مبادرٌة وضعتها منذ عهٍد قريب البلداُن األوروبية املطلُة عىل البحر األبيض املتوسط والتزمت من خاللها 

بتعزيز التعاون يف االقتصاد والتكنولوجيا والبيئة يف مواجهة التحديات العاملية؛ وعىل رأسها تغّيُ املناخ6. وتنبع مرّبراُت هذا التعاون من زيادة احتامل تعرّض هذه 

البلدان لكوارَث مناخيٍة يف املدينَْي القصي واملتوسط.

تلك  القصي واملتوسط والبعيد، وحجِم  املدى  البلد عىل  لتلبية احتياجات  الالزمة  املهارات االسرتاتيجية  نوُع  املستقبلية من حيُث  تحديُد األهداف 

املهارات.

العاملة  بالقوى  مبارش  اتصاٍل  الخاص عىل  القطاع  الفاعلة يف  فالجهات  الخاص.  القطاع  مع  الوثيق  بالتعاون  املحددِة  الفجوات  لسّد  تدابَي  تحديُد 

والسوق، ومُتثِّل محوَر الطلب عىل العاملة. كام أن معرفتُها باحتياجات السوق تساعد يف إعطاء األولوية ألكرث الوسائل فعاليًة يف سّد فجوة املهارات. 

وضُع إطاٍر للتعاون يُحقِّق منافَع متباَدلًة، ويُسهِّل مشاركَة القطاع الخاص يف تنفيذ اسرتاتيجية املهارات ويُعزِّزها. فالوسيلُة الوحيدة التي مُيكن من 

خاللها ألي بلٍد تطويُر مهارات قواه العاملة عىل نطاٍق واسع هي االستفادة من خربة القطاع الخاص وقدرتِه عىل تنفيذ برامج تحسني املهارات.

قياُس الفجوات يف اكتساب املهارات االسرتاتيجية بالنظر إىل الوضع الحايل يف البلد املعني وأهداِفه املحددة.

أ

إعطاُء األولوية للمهارات من حيُث كْونُها أهمَّ مقومات رأس املال البرشي 
يف املستقبل

تطبيُق طُرق تخطيط السيناريوهات واسترشاف املستقبل يف إيجاد حلوٍل 
ملواجهة املخاطر املستقبلية 

ب

ج

د

الخالصة والتوصيات
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التحولية. فهذه الشبكة  القدرات  التعايف وتقوية  ولية لتعزيز تباُدل املعرفة واملامرسات الجيدة أمرًا محوريًا لتحقيق  الدَّ يُعّد إنشاُء شبكة من املختصني والرشاكات 

عها عىل تبّني أنظمة املعرفة املفتوحة، واالبتعاِد عن البيوقراطية ومركزية القرار. عىل نحٍو مامثل، فإن  ز البلداَن وتُشجِّ تُسهِّل إمكانيَة نقل الدروس املستفادة وتُحفِّ

مشاركَة املختصني والجهاِت الفاعلة األخرى غيِ التقليدية إىل جانب صانعي السياسات يف املراحل املبكرة جًدا من تكوين الشبكة، تضمن وجود وجهات النظر املختلفة 

والتطلُّعات املتنّوعة، وتضمن حشَد الجهود بفعاليٍة نحو مستقبٍل أكرث شمولية.

ولية بشأن الخسائر واألرضار7.  يُبنّي الشكل 4-2 مجموعًة من اإلجراءات التي يجب اتخاُذها عىل مستويات مختلفة للتخفيف من آثار تغيُّ املناخ وفًقا آللية وارسو الدَّ

ويهدف اإلطاُر املقرتح إىل تسهيل إنتاج املعرفة ومشاركتها بني جميع األطراف املعنيني، رأسيًا وأفقيًا. وميكن تحقيُق التعاون بطرٍق عّدة، مبا يف ذلك من خالل أنشطة 

بناء القدرات والرصد وإعداد التقارير واالستثامر والَحوكمة وغيها، وتوجيِهها نحو تحقيق التأثي املطلوب8.

وجوُب عمل األطراف املعنيني جامعيًّا داخل البلدان ويف ما بينها

المستوى الدولي

ئر تمويل الخسا
واألضرار

ة تنمية المعرف
ومشاركتها

اإلشراف 
والمراقبة

 تطوير القدرات
وتقديم المشورة

اقية اتفالتعاون الدولي ضمن 
األمم المتحدة اإلطارية بشأن 

وخارجها تغير المناخ
ولية  للبلدان المعرضة للخطر بشكل خاص -آلية وارسو الدَّ

 إنشاء أطر تمويلٍ 
ر للتعامل مع الخسائ

واألضرار

توسيع نطاق 
الجهود الحالية 

رهاوتحسين انتشا

العمل على إطار 
م عالمي للتقيي
والشفَّافية

بة تجراِستنساخ 
مركز وشبكة 
اختكنولوجيا المن

منصة اجتماع 
وتعاون دولي

المستوى اإلقليمي

تبادل المعرفة تجميع المخاطر
والتجارب

التعاون والتنسيق، بشأن الهجرة 
والنزوح على سبيل المثال

المستوى الوطني

المستوى المحلي

مخاطر المناخ تضمين 
في  اوالمعلومات عنه

اتالسياسعمليات تطوير 

ة الصناديق الوطني
لإلغاثة من 

الكوارث المناخية

آليات 
تحويل 
المخاطر

ادة ترتيبات إع
التموضع 

 ً داخليا

مشاركة أعباء 
 الخسائر واألضرار

عبر الوزارات

برامج الحماية 
االجتماعية 

وشبكات األمان

بناء 
القدرات

الجاهزية في 
مواجهة الكوارث

التمويل 
األصغر

 الحوكمة
التشاركية

الشكل 4-2: أمثلة عىل اإلجراءات املتعلقة بالخسائر واألرضار عىل املستويات الجغرافية املختلفة

.Byrnes and Surminski, 2019 :املصدر

فالتعاوُن بني القطاعات رضورٌي لتعزيز تباُدل املعرفة واملامرسات الجيدة، وأيضاً لتشجيع توفي الدعم املايل الالزم إليجاد حلوٍل جديدة ملواجهة املخاطر املعّقدة وتعزيِز 

القدرات التحولية للبلدان.

والسبيُل الوحيد إىل امليُِضّ قُُدًما، يف مواجهة مستقبٍل يحمل من دون شكٍّ مخاطَر طبيعيًة واقتصادية وصحيًة وغيَها، هو توظيف البلدان للقدرات التحولية يف مجاالت 

املعرفة ومهارات املستقبل. ويُدرك هذا اإلصداُر من سلسلة تقارير استرشاف مستقبل املعرفة أن بلدانًا عديدًة اتخذت خطواٍت تدريجية استجابًة لالضطرابات التي 

أحدثتها جائحُة كوفيد-19. لكْن مثَّة حاجٌة التخاذ إجراءاٍت جريئة وإحداِث تحوُّالٍت جذرية من أجل التعايف الكامل بعد جائحة كوفيد-19؛ وعىل نحٍو أهم، للتنبؤ 

باألزمات القادمة واالستعداد لها. ومن الرضوري وجوُد رؤيٍة تعاونية بعيدِة املدى. ومع أن التعاون واالبتكار هام أكرثُ النُُّهج فائدًة لوضع سياساٍت فّعالة وذاِت صلة، 

مُيكن ألطراف معنية مختلفة أن تَعمد إىل تغيي القواعد. لهذه الغاية، فإّن املامرساِت الجيدَة والحلوَل والتوصياِت الواردَة يف هذا التقرير ميكن أن تكون مصدر إلهام 

لصانعي السياسات واألطراَف املعنية األخرى من القطاع الخاص واملجتمع املدين يف توظيف الرشاكات واالبتكار املستدام لتعزيز التنمية الشاملة القامئة عىل املشاركة.
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