
 التمويل
اإلسالمي



الوسائل التي يقوم من خاللها األفراد 
والشركات، بما في ذلك البنوك 

ومؤسسات اإلقراض األخرى، بزيادة 
رأس المال واالستثمار وفقا للشريعة 

اإلسالمية. ومن المتوقع أن تنمو قيمة 
التمويل اإلسالمي العالمي إلى 3.5 

تريليون دوالر بحلول عام 2021 من 
1.9 تريليون دوالر حاليا.

اسباب طارئة

التمويل اإلسالمي



استثمارات 
التأثير



وتؤخذ استثمارات التأثير بهدف توليد 
تأثير اجتماعي وبيئي، إلى جانب 

عائد مالي )وتشمل األمثلة عقود الدفع 
حسب النتائج والمنح التي تركز على 

النتائج وسندات التأثير االجتماعي(.

اتجاهات

استثمارات التأثير



زيادة 
المنافسة



وأصبح الحصول على التمويل صعباً 
وقابالً للمنافسة بصورة متزايدة في 
الوقت الذي يوجد فيه عدد متزايد 

من الجهات الفاعلة في مجال التنمية 
والمساعدات اإلنسانية. وتقوم البلدان 
الناشئة المتوسطة الدخل بدور أنشط 

في االستجابات اإلنسانية.

اتجاهات

زيادة المنافسة



تغيير 
تدفقات 
المعونة



وتواجه الحكومات في البلدان المانحة 
التقليدية ضغوطاً متزايدة على إنفاق 

المعونة. وتتجاوز الفجوة بين التمويل 
المتاح واالحتياجات مبلغ يزيد عن 

15 مليار دوالر أمريكي. وفي الوقت 
نفسه، فإن أدوات التمويل البديلة مثل 
التحويالت المالية والتمويل اإلسالمي 

تتخطى التمويل التقليدي للمعونة.

اتجاهات

تغيير تدفقات المعونة



مدن



ويعيش اليوم أكثر من نصف سكان العالم 
في المدن، ويولد 85 في المائة من الناتج 
المحلي اإلجمالي العالمي في المدن، حيث 
تشكل أكبر 250 مدينة 57 في المائة من 
الناتج المحلي اإلجمالي العالمي. وينضم 
1.5 مليون شخص أسبوعيا إلى المدن 

في جميع أنحاء العالم من خالل مزيج من 
الهجرة والوالدة، مع أكثر من 90 في 

المائة من النمو المستقبلي في التحضر في 
البلدان األفريقية واآلسيوية.

اسباب طارئة

مدن



التحوالت 
الجيوسياسية 

للسلطة



إن تأثير الديمقراطيات الليبرالية 
الغربية آخذ في التناقص مع ارتفاع 

قوة الدول المرتفعة الدخل مثل الصين 
والمملكة العربية السعودية بفضل 

نموها االقتصادي السريع. وفي الوقت 
نفسه، ينتقل التركيز الجيوسياسي من 

تحالف شمال األطلسي إلى منطقة 
المحيط الهادئ.

اتجاهات

التحوالت الجيوسياسية للسلطة



عدم الثقة في 
المؤسسات



وانخفضت ثقة عامة السكان في 
المؤسسات الرئيسية مثل األعمال 

التجارية، والحكومة، والمنظمات غير 
الحكومية، ووسائل اإلعالم، وهذا على 

نطاق واسع. وقد تأجج تراجع الثقة 
بسبب االفتقار إلى االعتقاد بأن النظام 

العام يعمل من أجل المواطنين.

اتجاهات

عدم الثقة في المؤسسات



إمكانية التنقل



وسوف تستمر أعداد متزايدة من 
المهاجرين والنازحين في خلق مجتمعات 
أكثر مرونة ومتنقلة ومتنوعة مع وجهات 
نظر مختلفة في بعض األحيان. ويتزايد 

انتقال الناس بين البلدان وكذلك داخلها، مع 
البقاء على اتصال مع مجتمعاتهم األسرية 

والمصدرة عبر الشبكات الرقمية.

اسباب طارئة

إمكانية التنقل



التغيرات 
الديموغرافية



في حين أن بعض المجتمعات لديها 
أعداد كبيرة من الشباب يواجهه 

آخرون أزمة تزايد عمر المواطنين. 
يمكن أن تؤدي التغييرات في التركيبة 

السكانية المجتمعية إلى تحويل للقيم 
وحتى إلى التأثير على الديناميات 

السياسية في بعض السياقات.

اتجاهات

التغيرات الديموغرافية



االستقطاب



التغيرات الديموغرافية المجتمعية 
تتحدى وجهات النظر التقليدية 

والمحافظة. وكانت القضايا المتعلقة 
بالهوية الوطنية والقيم الثقافية 

واألصول العرقية بارزة في صعود 
الشعبوية المناهضة للمؤسسة.

اتجاهات

االستقطاب



عدم المساواة



وسواء نظر المرء إلى قضايا الدخل 
السنوي أو الثروة أو الضعف، فإن 
عدم المساواة آخذ في االرتفاع في 

معظم أنحاء العالم. وعلى الرغم من 
أن الدخل في البلدان النامية يواكب 

البلدان المتقدمة النمو، فإن عدم 
المساواة الداخلية في العديد من البلدان 

قد ازداد بشكل كبير.

اتجاهات

عدم المساواة



الحرب 
اإللكترونية



اإلجراءات التي تتخذها الدولة القومية 
أو الجهات الفاعلة غير الحكومية أو 

المنظمات الدولية للهجوم على أجهزة 
الكمبيوتر وشبكات المعلومات في أمة 
أخرى وإلحاق الضرر بها، وذلك مثال 

عن طريق فيروسات الكمبيوتر أو 
هجمات الحرمان من الخدمة.

اسباب طارئة

الحرب اإللكترونية



 الثورة الصناعية
الرابعة



وتؤثر التطورات التكنولوجية 
والتحوالت الديمغرافية على الوظائف 

والصناعات والمنظمات في جميع 
أنحاء العالم. تطورات مثل الذكاء 

االصطناعي، والروبوتات، والحوسبة 
الكمومية ممكن أن تسبب تغيير جذري 

في الحاجة إلى العمل البشري.

اتجاهات

الثورة الصناعية الرابعة



 الذكاء
 االصطناعي
والتعلم اآللي



ويعتقد العديد من الخبراء أن تقدم 
الذكاء االصطناعي سوف يستمر في 

النمو في السنوات المقبلة، و
وقد حذر البعض من أنه يجب وقفه - 
لمنع الصراع - في حين يعتقد آخرون 
أنه يمكن استخدامه التخاذ القرارات و 

لرؤية أبعد من بصيرة
القدرة البشرية. 

اتجاهات

الذكاء االصطناعي والتعلم اآللي



 االبتكار في إشراك
المستخدم / الخدمات



وتقوم الحكومات والشركات 
والشركات غير الهادفة للربح 

والشركات الناشئة على حد سواء 
باختبار نهج مختلفة للبرامج وصنع 

السياسات واإلدارة وسبل العمل 
من خالل إشراك وفهم المستخدمين 

النهائيين / المؤيدين / المواطنين.

اتجاهات
 االبتكار في إشراك المستخدم /

الخدمات



 نظام االئتمان
االجتماعي



نظام التصنيف االئتماني الذي يقيم 
سلوك المواطن على اإلنترنت، 

ويقيسه إلى نوع من العملة الموثوقة. 
يمكن استخدام البيانات التي تم جمعها 

لمعاقبة أو تحفيز سلوك المواطن. 
ويجري التحقيق حاليا في الصين.

اسباب طارئة

نظام االئتمان االجتماعي



 التنظيم الذاتي
للمجتمعات



يمكن للمجموعات المتشابهة التفكير 
االتصال عبر اإلنترنت وتبادل األفكار 
وتشكيل العالقات والتنظيم ذاتياً حول 

المصالح واالهتمامات والقيم المشتركة 
خارج البيروقراطيات المؤسسية أو 

الحدود الجغرافية وبدون الحاجة إلى 
وسيط.

اتجاهات

التنظيم الذاتي للمجتمعات



 أشكال جديدة
 من التطوع
والنشاط



ويعيش المواطنون على نحو متزايد 
حياة متصلة جدا، بفضل اتصال 

رقمي غير مسبوق، في حين تعمل 
الحكومات والمؤسسات الكبيرة بطريقة 

خطية. وقد أتاح ظهور التكنولوجيا 
أشكاال جديدة من المشاركة التطوعية 

والناشطة في قطاع أوسع من المجتمع 
- بما في ذلك المجتمعات المتأثرة 

باألزمات والشبكات العالمية.

اتجاهات

أشكال جديدة من التطوع والنشاط



 الدخول الى
المعلومات



المزيد من الناس لديهم إمكانية الوصول 
إلى اإلنترنت أكثر من أي وقت مضى. 

ومع وصول أعداد مهولة على االنترنت 
في السنوات المقبلة، ستظهر منصات 

وطرق جديدة لمشاركة المعلومات. 
مناقشات حول الخصوصية وحماية 

البيانات تسلّط الضوء على التحديات 
األخالقية الهامة واالستفسارات لكال 

المستخدمين ومولدات البيانات .

اتجاهات

الدخول الى المعلومات



 اقتصاد غير
المتفرغين



في اقتصاد غير المتفرغين، تكون 
الوظائف المؤقتة والمرنة شائعة وتميل 

الشركات نحو توظيف المقاولين 
المستقلين لحسابهم الخاص بدال من 

الموظفين بدوام كامل.

اسباب طارئة

اقتصاد غير المتفرغين



أتمتة



األتمتة هي عملية استخدام التكنولوجيا 
لتحل محل العمال البشريين. ويؤثر 
هذا االتجاه حالياً على مجموعة من 

القطاعات: التصنيع، والنقل، والتمويل، 
والتأمين، والقطاعات القانونية. سوف 
تحدد التطورات في الروبوتات وفي 

البرامج “الذكية” ما هي الوظائف 
المتاحة ولكن أيضا مجاالت التعليم 

والتدريب على المهارات في المستقبل.

اتجاهات

أتمتة



 مهارات
جديدة



وستشمل الفرص في مستقبل العمل 
حواجز أقل أمام تنظيم المشاريع، 

ومزيدا من المرونة في كيفية ومكان 
عمل الناس، والوصول إلى أسواق 

أوسع، وزيادة التخصص.

اتجاهات

مهارات جديدة



 أنواع
العمل



٪65 من أطفال المدارس االبتدائية 
سوف يعملون في وظائف غير 
موجودة حتى اآلن. إن االهتمام 
المتزايد بأدوار األعمال الحرة 

واإلبداعية وخاصة بين الشباب في 
آسيا وأفريقيا يشكل تحديا للمفهوم 

التقليدي للعمل.

اتجاهات

أنواع العمل



 الهندسة
الجيولوجية



التغيير المتعمد على نطاق واسع لنظام 
المناخ العالمي من أجل التخفيف من 

أسوأ آثار تغير المناخ.

اسباب طارئة

الهندسة الجيولوجية



تغير المناخ



ويؤدي تغير المناخ إلى حدوث 
كوارث طبيعية أكثر تواترا وشدة 
وكثافة تتعلق بالظواهر المناخية 

القاسية - مثل الجفاف والفيضانات 
واالنهيارات األرضية وموجات 

الحرارة والعواصف.

اتجاهات

تغير المناخ



تسليع



من المتوقع أن يكون لالحترار العالمي 
تأثير كبير على الزراعة مما قد يؤدي 

إلى انخفاض كبير في إنتاج الغذاء 
العالمي. وباإلضافة إلى ذلك، فإن 
تسليع الموارد الطبيعية تساهم في 

تحديد وصول المجتمعات المحلية إلى 
مصادر الغذاء.

اتجاهات

تسليع



 التلوث
والنفايات



ومن المتوقع أن تكون الكمية الكبيرة 
من النفايات المنتجة مسبب رئيسي 
للقلق على النتائج البيئية على مدى 
العقد المقبل. يرى البعض فرصة 

لتغيير كيف وماذا نستهلك من خالل 
أفكار جديدة مثل البالستيك القائم على 

النباتات أو مصادر الطاقة المتجددة.

اتجاهات

التلوث والنفايات



 العنف
السيبراني



العنف السيبراني هو امتداد للعنف القائم 
على النوع االجتماعي، ويشمل أعماال 

مثل التصيد، والقرصنة، والرسائل غير 
المرغوب فيها والمضايقات. وتشير 

التقديرات إلى أن 73 في المائة من النساء 
عانين من العنف السيبراني، حيث يرجح 

أن تزيد نسبة تعرضهن لهذا النوع عن 
الرجال إلى 27 مرة. وتشير التقديرات إلى 

أن الفتيات تعرضن للعنف السيبراني قبل 
بلوغ 15 عاماً.

اسباب طارئة

العنف السيبراني



 آخر ميل
الفقر



التحديات النهائية التي يتعين التغلب 
عليها من أجل القضاء التام على الفقر 

تشمل تأمين السالم، وخلق فرص 
العمل، وتعزيز القدرة على الصمود.

اتجاهات

آخر ميل الفقر



 التطرف /
اإلرهاب



وتزداد حدة التطرف واإلرهاب 
العالمي مع تزايد عدد الهجمات بنسبة 

25 في المائة كل عام.

اتجاهات

التطرف / اإلرهاب



 االبتكارات
الصحية



وعلى مدى العقود القليلة الماضية، 
وبسبب الضغوط الكبيرة على النظم 
الصحية وارتفاع التكاليف الصحية 
وزيادة األمراض المزمنة ونقص 
الموارد، شهدت الرعاية الصحية 

تفجيرا في االبتكارات المصممة لتحسين 
العمر المتوقع ونوعية الحياة. “البيانات 

الكبيرة” هو مثال على االبتكارات 
الصحية التي تقلل من تكاليف الرعاية 

الصحية.

اسباب طارئة

االبتكارات الصحية



 األوبئة /
 األوبئة
العالمية



االرتفاع العالمي في تفشي األمراض 
المعدية البشرية يتزايد بشكل ملحوظ 
مع ظهور األوبئة واألوبئة العالمية.

اتجاهات

األوبئة / األوبئة العالمية



النظم الصحية



زيادة التفشيات الصحية، والتحضر 
السريع، وارتفاع التكاليف، والتوزيع 

غير المتكافئ لمقدمي الرعاية الصحية 
يزيد من الضغط على أنظمة الرعاية 

الصحية على الصعيد العالمي مما يدفع 
الحاجة إلى إصالح للرعاية الصحية.

اتجاهات

النظم الصحية





إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن 
عملنا في االبتكار والعقود المستقبلية، 

وللحصول على تحديثات منتظمة، 
انتقل إلى

wwww.ifrc.org/innovation

اتصل
innovation.team@ifrc.org

:Twitter
thefutureisnow#

الملصقات الحائطية


