
 

 

2017نوفمبر   تقاریر        0   
 

 

  

 



Page 1 of 21 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

November 9, 2022      

 )4( 2022– استراتیجیة األمن القومي األمریکي

 ترجمة: عادل رفیق 
" األمر��ي ال�ي اس��اتيجية األمن القومي، أصدرت اإلدارة األمر�كية برئاسة الرئيس جو بايدن "2022أكتو�ر    12��  

خطة   مع  ومزدهر،  وآمن  ومنفتح  حر  لعالم  "رؤ�ة  أصدرتھ  ترسم  بيان  بحسب  الرؤ�ة،  هذه  لتحقيق  وزارة  شاملة 

�� رؤ�ة نتشارك ف��ا �� نفس اليوم. حيث يقول بيان ا�خارجية، "ليست هذه رؤ�تنا فحسب، بل    ا�خارجية األمر�كية

مع العديد من البلدان األخرى ال�ي �س�� إ�� العيش �� عالم يح��م املبادئ األساسية لتقر�ر املص�� وسالمة األرا�ىي 

يتيح حر�ة تدفق  ا�خارجية؛ عالم  �� تحديد خيارات سياس��ا  الدول فيھ حرة  ت�ون  السيا�ىي؛ عالم  واالستقالل 

العاملية ويعمل االقتصاد العاملي فيھ ع�� أساس ت�افؤ الفرص، و�وفر الفرص املعلومات و�ح��م حقوق اإل�سان  

 .ل�جميع"

 ألهمية االس��اتيجية �� العمل البح�ي، فقد قام املعهد املصري للدراسات ب��جمة �امل النص و�تاحتھ  
ً
ونظرا

مقـدمة   شملت  وال�ي  م��ا،  األو��  ا�حلقة  �شر  تم  حلقات،  ع��  إجما�� للباحث�ن،  وعرض  بايدن،  الرئيس 

لالس��اتيجية؛ وا�حلقة الثانية، وال�ي شملت ا�جزء األول من االس��اتيجية، تحت عنوان: "املنافسة ع�� ما  

هو قادم"، وا�حلقة الثالثة، وال�ي شملت ا�جزء الثا�ي من االس��اتيجية، تحت عنوان: "االستثمار �� قوتنا". 

ا�جزء الثالث من االس��اتيجية، تحت عنوان: "أولو�اتنا العاملية"، وذلك  وهذه �� ا�حلقة الرا�عة، و�شمل  

 ع�� النحو التا��: 

 الجزء الثالث: أولویاتنا العاملیة
بناء قوتنا �� الوطن ل�حفاظ ع�� امل��ة التنافسية؛ واستخدام قوتنا   -ا�خطوات ال�ي تم توضيحها �� القسم السابق  

الدبلوماسية لبناء أقوى تحالف ممكن لدعم عالم مفتوح وحر ومزدهر وآمن؛ وأن تحديث جيشنا وتقو�تھ سيضع  

��ا من تقو�ة النظام الدو�� 
ّ

الذي قدم منافع واسعة للشعب األمر��ي ع�� مدى عقود   الواليات املتحدة �� وضع يمك

أننا   وللتغلب ع�� منافسينا الذين يقدمون رؤ�ة مخالفة لرؤ�تنا. لذا، فإن ا�ساع و�عقيد مصا�حنا العاملية يؤكد 

بحاجة إ�� استخدام هذه القوة �ش�ل اس��اتي��. وهناك ثالثة خطوط م��ابطة ل�جهود الواجب بذلها، لهاأهمية 
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ومعا�جة    -ى  قصو  االس��اتيجيون؛  منافسونا  يفرضها  وال�ي  الدو��  النظام  تواجھ  ال�ي  التحديات  مع  التعامل 

 التحديات العاملية املش��كة؛ و�شكيل قواعد الطر�ق للتكنولوجيا، واألمن السي��ا�ي، والتجارة واالقتصاد. 

 التغلب على الصين وكبح جماح روسيا 

م��ايد �ش�ل  وروسيا  الص�ن  مهمة.    تنحاز  نواٍح  من  مختلفة  تفرضا��ا  ال�ي  التحديات  لكن  البعض،  �عضهما  إ�� 

تزال  ال  ال�ي  روسيا  تقييد  مع  الشعبية  الص�ن  جمهور�ة  ع��  دائمة  تنافسية  م��ة  ع��  ل�حفاظ  األولو�ة  وسنعطي 

 شديدة ا�خطورة. 

 الصين 

النظام الدو��، و�ش�ل م��ايد القوة جمهور�ة الص�ن الشعبية �� املنافس الوحيد الذي لديھ نية إلعادة �شكيل  

ز ��  االقتصادية والدبلوماسية والعسكر�ة والتكنولوجية للقيام بذلك. ولدى بك�ن طموحات �خلق مجال نفوذ معزَّ

ا�حيط�ن الهندي والهادئ وأن تصبح القوة الرائدة �� العالم. إ��ا �ستخدم قدر��ا التكنولوجية وتأث��ها امل��ايد ع��  

 لنموذجها االستبدادي ا�خاص ��ا، ولصياغة استخدام التكنولوجيا  املؤسسات  
ً
الدولية �خلق ظروف أك�� �ساهال

�عض  ع��  الدول  إلكراه  االقتصادية  قو��ا  بك�ن  �ستخدم  ما  وكث��ا  وقيمها.  مصا�حها  لتمي��  ومعاي��ها  العاملية 

ا�حد من الوصول إ�� السوق ا�حلية، و�س�� املواقف. و�ينما �ستفيد من انفتاح االقتصاد الدو�� فإ��ا �عمل ع��  

 ع�� الص�ن مع تقليل اعتمادها �� ع�� العالم. و�ستثمر جمهور�ة الص�ن الشعبية 
ً
إ�� جعل العالم أك�� اعتمادا

 �� بناء جيش يجري تحديثھ �سرعة كب��ة، وقدرة م��ايدة �� منطقة ا�حيط�ن الهندي والهادئ، و�نمو من حيث  
ً
أيضا

 القوة والت
ً
 �ل ذلك �� الوقت الذي �س�� فيھ إ�� تآ�ل التحالفات األمر�كية �� املنطقة وحول العالم.  -مدد عامليا

 بالنسبة لالقتصاد العاملي ولها تأث�� كب�� ع�� التحديات املش��كة، ال 
ً
و�� نفس الوقت، �عد الص�ن مركز�ة أيضا

أن املمكن  ومن  العاملية.  العامة  وال�حة  املناخ  �غ��  الشعبية   سيما  الص�ن  وجمهور�ة  املتحدة  الواليات  تتعا�ش 

 �� التقدم البشري.
ً
 �سالم، وأن �شار�ا و�ساهما معا

 وتتمثل اس��اتيجيتنا تجاه جمهور�ة الص�ن الشعبية �� ثالثة جوانب: 

 قدرتنا التنافسية، وابت�ارنا، ومرونتنا، وديمقراطيتنا،   -االستثمار �� أسس قوتنا �� الوطن  -1
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واءمة جهودنا مع شبكة ا�حلفاء والشر�اء لدينا، والعمل �ش�ل مش��ك الهدف ومن أجل قضية مش��كة كذلك، م  -2

 و 

 ) التنافس بمسؤولية مع الص�ن للدفاع عن مصا�حنا و�ناء رؤ�تنا للمستقبل.  3

نافس مع الص�ن  ��  �� ا�جزء السابق وهما ضرور�ان للت  -االستثمار واملواءمة    -)  1،2وتم وصف العنصر�ن األول�ن (

 ا�جاالت التكنولوجية واالقتصادية والسياسية والعسكر�ة واالستخباراتية وا�حوكمة العاملية. 

 �ش�ل م��ايد. 
ً
 تمتد عامليا

ً
 �� منطقة ا�حيط�ن الهندي والهادئ، ولك��ا أيضا

ً
وتبدو املنافسة مع الص�ن أك�� وضوحا

�ق و�شكيل العالقات ال�ي تحكم الشؤون العاملية �� �ل منطقة، و�دور التنافس حول العالم لكتابة قواعد الطر 

 وع�� االقتصاد والتكنولوجيا والدبلوماسية والتنمية واألمن وا�حوكمة العاملية. 

ومن الوا�ح أن السنوات العشر القادمة ست�ون �� الِعقد ا�حاسم �� املنافسة مع جمهور�ة الص�ن الشعبية، كما 

األ  الساحات   �� ا�حال  نتخذها هو  ال�ي  ا�خيارات  ستضعنا  حيث  ا�عطاف،  نقطة  عند  اآلن  نقف  فنحن  خرى. 

 واألولو�ات ال�ي نتبعها اليوم ع�� مسار يحدد موقعنا التناف�ىي لف��ة طو�لة �� املستقبل.

و�قف العديد من حلفائنا وشر�ائنا، خاصة �� منطقة ا�حيط�ن الهندي والهادئ، ع�� ا�خطوط األمامية ملواجهة 

 ع�� الس�� لضمان استقاللي��م وأم��م وازدهارهم. ومن جانبنا سندعم قدر��م و�ك 
ً
راه الص�ن وهم مصمم�ن حقا

توف��   ع��  و�عمل  ا�خارجية،  الضغوط  عن   
ً
�عيدا وقيمهم،  مصا�حهم  مع  تتما�ىى  سيادية  قرارات  اتخاذ  ع�� 

وستتطلب وأسواق.  إنمائية،  ومساعدات  ومت�املة،  املستوى  عالية  وندعم   استثمارات  نتشارك  أن  اس��اتيجيتنا 

ونل�ي االحتياجات االقتصادية واإلنمائية للدول الشر�كة، ليس من أجل املنافسة، ولكن من أجل تحقيق مصا�حها 

غ��  الرقمية  التحتية  البنية  من  القضايا،  من  مجموعة  ملعا�جة  مش��ك  هدف  إطار   �� �عمل  وسوف  ا�خاصة. 

  �� العمل  ع��  واإلجبار  بالقواعد. املوثوقة،  املتقيد  وغ��  عنھ  غ 
َّ
املبل وغ��  القانو�ي  غ��  والصيد  التور�د،  سالسل 

االن��ا�ات   ع��  بك�ن  حقوق   -وسنحاسب  وان��ا�ات  شينجيا�غ،   �� اإل�سانية  ضد  وا�جرائم  ا�جماعية،  اإلبادة 

�� فيھ إ�� الضغط ع�� ح�ى �� الوقت الذي �س  -اإل�سان �� التبت، وتفكيك ا�حكم الذا�ي وا�حر�ات �� هو�غ �و�غ  

الدول وا�جتمعات إلس�ا��م و�جبارهم ع�� الصمت. وسنواصل إعطاء األولو�ة لالستثمارات �� جيش قتا�� موثوق  
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عن   الدفاع   �� والشر�اء  ا�حلفاء  هؤالء  مساعدة  ويستطيع  املنطقة،   �� وشر�ائنا  حلفائنا  ضد  العدوان  يردع  بھ 

 أنفسهم. 

ا�حفاظ  �� دائمة  مص�حة  واالزدهار   ولدينا  لألمن  حيوي  أمر  وهو  تايوان،  مضيق  ع��  واالستقرار  السالم  ع�� 

اإلقلي�ي والعاملي، ومسألة تحظى بقلق واهتمام دولي�ن. و�عارض أي �غي��ات أحادية ا�جانب للوضع الراهن من أي  

احدة، ال�ي �س��شد من ا�جانب�ن، و�� نفس الوقت ال نؤ�د استقالل تايوان. فنحن ال نزال مل��م�ن �سياسة ص�ن و 

نتقيد   وسوف  ا�خصوص.  ��ذا  الستة  والتأكيدات  الثالثة،  املش��كة  والبيانات  تايوان،  مع  العالقات  قانون  ��ا 

بال��اماتنا �� ذلك بموجب قانون العالقات مع تايوان لدعم الدفاع عن النفس بالنسبة لتايوان وا�حفاظ ع�� قدرتنا  

 إلكراه ضد تايوان (من جانب الص�ن).ع�� مقاومة أي �جوء إ�� القوة أو ا

وع�� الرغم من أنھ قد ي�ون لدى ا�حلفاء والشر�اء وجهات نظر متم��ة حول جمهور�ة الص�ن الشعبية، فإن ن�جنا  

(مع  النتائج  وتحقيق  األساليب  ملواءمة  ومتنامية  كب��ة   
ً
فرصا أنتج  قد  ا�خاصة،  الص�ن  وتصرفات  الدبلوما�ىي 

الد  تتطلع  حيث  طبيعة ا�حلفاء).  إ��  بوضوح  الالتينية،  وأمر��ا  وأفر�قيا  األوسط  والشرق  وآسيا  أورو�ا   �� ول 

التحديات ال�ي تفرضها الص�ن. وترغب ا�ح�ومات موارد مالية عامة مستدامة. و�ر�د العمال أن تتم معامل��م بكرامة 

وجهودهم ومخاطر��م  براع��م  ع��  م�افأ��م  ضرورة  إ��  املبتكرون  و�تطلع  الشر�ات   واح��ام.  وترغب  الدؤو�ة. 

 املغامرة �� مياه مفتوحة وحرة يمكن من خاللها تداول منتجا��ا. 

و�ينما نتنافس بقوة، فإننا سندير هذه املنافسة بمسؤولية. وسنس�� إ�� مز�د من االستقرار االس��اتي�� من خالل 

و   �� االتصاالت  و�عزز  املقصود،  غ��  العسكري  التصعيد  خطر  من  تقلل  الشفافية تداب��  وتب�ي  األزمات،  قت 

 
ً
 إ�� إشراك بك�ن �� القيام باملز�د من ا�جهود الرسمية من أجل ا�حد من التس�ح. وسن�ون دائما

ً
املتبادلة، وصوال

ع�� استعداد للعمل مع الص�ن حيث تتوافق مصا�حنا. فال يمكننا أن �سمح ل�خالفات ال�ي تفرقنا بأن تمنعنا من  

 تجاه األول
ً
 من أجل مص�حة شعبنا ولصا�ح العالم. ويشمل ذلك املناخ، امل�ىي قدما

ً
و�ات ال�ي تتطلب أن �عمل معا

العاملية،  الغذاء  وأزمة  املشروعة،  ا�حرمة وغ��  ا�خدرات  النووي، وم�افحة  االنتشار  الو�ائية، ومنع  وال��ديدات 

�ن الشعبية حيثما استطعنا إ��  وقضايا االقتصاد الك��. و�اختصار، فسوف نتعامل �ش�ل بناء مع جمهور�ة الص 

 إليجاد  
ً
، ليس لصا�حنا أو لصا�ح أي أحد آخر، وليس مقابل االبتعاد عن مبادئنا، ولكن ألن العمل معا

ً
ذلك سبيال
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حلول للتحديات الكب��ة هو ما يتوقعھ العالم من القوى العظ�ى، وألن ذلك يصب �� مص�حتنا �ش�ل مباشر. وال 

 ون التقدم �� القضايا الوجودية العابرة ل�حدود مثل أزمة املناخ �سبب ا�خالفات الثنائية. ينب�� ألي دولة أن تحول د

و�ينما لدينا خالفات عميقة مع ا�حزب الشيو�� الصي�ي وا�ح�ومة الصينية، فهذه االختالفات �� ب�ن ا�ح�ومات 

ز الروابط ب�ن الشعب�ن األمر��ي  وليس ب�ن شعو�نا. حيث تواصل العالقات األسر�ة والصداقة �� �عز�  -واألنظمة  

والصي�ي. ونحن نح��م �عمق إنجازا��م وتار�خهم وثقاف��م. إذ ال م�ان للعنصر�ة والكراهية �� أمة بن��ا أجيال من  

 �حل القضايا األك�� أهمية لشع�ي البلدين.
ً
 املهاجر�ن للوفاء بوعد الفرص ل�جميع. و�ع��م العمل سو�ا

 روسيا 

�ىي، اختارت ا�ح�ومة الروسية اتباع سياسة خارجية إم��يالية ��دف قلب العناصر األساسية ع�� مدى العقد املا

 للنظام الدو��. و�لغ هذا األمر ذروتھ �� 

 ال�جوم  هذا  ولكن .  الروسية  للسيطرة  و�خضاعها  بح�وم��ا  لإلطاحة  محاولة  ��   أوكرانيا  لدولة  النطاق  واسعالغزو  

، وتدخلها العسكري �� سور�ا، وجهودها الطو�لة  2014سبقھ غزو روسيا ألوكرانيا عام راغ. فقد ف من   فجأة يأت لم

لزعزعة استقرار ج��ا��ا باستخدام القدرات االستخباراتية واإللك��ونية، ومحاوال��ا الصارخة لتقو�ض العمليات 

 بوقاحة �� السياسة الديمقراطية الداخلية �� دول ع�� أورو�ا وآسيا الوسطى وحول العالم. كما تدخلت ر 
ً
وسيا أيضا

ع��   لالستقرار  املزعزعة  روسيا  أعمال  تقتصر  وال  األمر��ي.  الشعب  ب�ن  االنقسامات  زرع  ع��  وعملت  األمر�كية 

وتقمع  ملواطن��ا،  اإل�سان  حقوق  بوت�ن  الرئيس  عهد   �� الروسية  ا�ح�ومة  تن��ك  الداخل،  الدولية. ففي  الساحة 

 م املستقلة. ولدى روسيا اآلن نظام سيا�ىي راكد ال �ستجيب الحتياجات شع��ا. معارض��ا، و�غلق وسائل اإلعال 

 كب��ة �� نقاط متعددة للوصول إ�� روسيا من أجل  
ً
وقد بذلت الواليات املتحدة، �� ظل اإلدارات املتعاقبة، جهودا

الرئيس بوت�ن رفض ه للتعاون. ولكن  بيننا وتحديد مجاالت  براغماتية  التنافس  ذه ا�جهود وأصبح من  ا�حد من 

الوا�ح اآلن أنھ لن يتغ��. حيث �ش�ل روسيا اآلن ��ديدا مباشرا ومستمرا للسلم واالستقرار الدولي�ن. وال يتعلق  

األمر بالصراع ب�ن الغرب وروسيا، إنما يتعلق باملبادئ األساسية مليثاق األمم املتحدة، وروسيا طرف فيھ، وال سيما 

 را�ىي وحظر االستيالء ع�� أرا�ىي الغ�� من خالل ا�حرب. اح��ام السيادة وسالمة األ 
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 ع�� الغزو الرو�ىي، وقد حشدنا العالم لدعم الشعب األوكرا�ي الذي يدافع 
ً
 وحازما

ً
 موحدا

ً
إننا نقود �ش�ل مبدئي ردا

من   قياسية  شبھ  مستو�ات  بتنظيم  قمنا  ودائم،  واسع  دو��  تحالف  مع  العمل  خالل  ومن  بالده.  عن  ��جاعة 

بتقديم  املس وقمنا  نفسها.  عن  للدفاع  الالزمة  الوسائل  أوكرانيا  لدى  تتوفر  أن  لضمان  األمنية   مساعدات اعدة 

 الذين   الالجئ�ن  مالي�ن  ومساعدة  السيادة  ذات  املنتخبة  األوكرانية  ا�ح�ومة  لتقو�ة  وتنمو�ة  واقتصادية  إ�سانية

ج��وا
ُ
انب الشعب األوكرا�ي وهو يقاوم العدوان الرو�ىي قوف إ�� جالو   ��   �ستمر  وسوف.  ديارهم  من   الفرار  ع��   أ

 السافر. وسنحشد العالم من أجل محاسبة روسيا ع�� الفظائع ال�ي ارتكبوها �� جميع أنحاء أوكرانيا.

 إ�� جنب مع حلفائنا وشر�ائنا، �ساعد أمر��ا �� تحو�ل حرب روسيا ع�� أوكرانيا إ�� فشل اس��اتي��. 
ً
و�العمل جنبا

 ففي جميع أنح
ً
اء أورو�ا، يتحد الناتو واالتحاد األورو�ي �� مواجهة روسيا والدفاع عن القيم املش��كة. وفرضنا قيودا

ع�� القطاعات االقتصادية االس��اتيجية لروسيا، بما �� ذلك الدفاع والفضاء، وسنواصل مواجهة محاوالت روسيا  

  إضعاف وزعزعة استقرار الدول ذات السيادة وتقو�ض املؤسسات امل
ً
 إ�� جنب أيضا

ً
تعددة األطراف. و�عمل جنبا

ا�حلف. وسيؤدي ضم فنلندا   الشر�� من  ا�جانب  دفاعنا وردعنا، ال سيما ع��  �عز�ز  الناتو، ع��   �� مع حلفائنا 

والسو�د إ�� الناتو إ�� تحس�ن أمننا وقدراتنا. ونجدد ترك��نا ع�� �عز�ز قدرتنا ا�جماعية ع�� الصمود ضد ال��ديدات 

�كة من روسيا، بما �� ذلك ال��ديدات غ�� املت�افئة. وع�� نطاق أوسع، أدت حرب بوت�ن هذه إ�� تقليص م�انة املش�

 روسيا �ش�ل كب�� �� مواجهة الص�ن والقوى اآلسيو�ة األخرى مثل الهند واليابان.

قة كسالح بنتائج وقد تضاءلت القوة الناعمة ملوس�و ونفوذها الدبلوما�ىي، �� ح�ن جاءت جهود استخدام الطا

عكسية عل��ا. إن الرد العاملي التار��� ع�� حرب روسيا ضد أوكرانيا يبعث برسالة مدو�ة مفادها أن الدول ال يمك��ا 

 التمتع بفوائد الت�امل العاملي بينما تدوس ع�� املبادئ األساسية مليثاق األمم املتحدة. 

 من العناصر ��ذا الشأن وا�حة 
ً
و�� ح�ن أن �عض جوانب ن�جنا ستعتمد ع�� مسار ا�حرب �� أوكرانيا، فإن عددا

 املعالم بالفعل: 

 ،
ً
، ستواصل الواليات املتحدة دعم أوكرانيا �� كفاحها من أجل حر���ا، وسنساعد أوكرانيا ع�� التعا�� اقتصاديا

ً
أوال

 تحاد األورو�ي. وسن�جع اندماجها اإلقلي�ي مع اال
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، ستدافع الواليات املتحدة عن �ل ش�� من أرا�ىي الناتو وستواصل بناء و�عميق تحالف مع ا�حلفاء والشر�اء  
ً
ثانيا

 ملنع روسيا من التسبب �� مز�د من الضرر لألمن والديمقراطية واملؤسسات األورو�ية. 

األمر�كية  املصا�ح  ��دد  ال�ي  الروسية  اإلجراءات  ع��  الضرورة،  عند  وس��د  املتحدة،  الواليات  س��دع   ،
ً
ثالثا

 األساسية، بما �� ذلك ال�جمات الروسية ع�� بنيتنا التحتية وديمقراطيتنا.  

، سي�ون ا�جيش الرو�ىي التقليدي قد تم إ��اكھ، مما سيؤدي ع�� األرجح إ�� ز�ادة اعت
ً
ماد موس�و ع�� األس�حة را�عا

النوو�ة �� تخطيطها العسكري. ولن �سمح الواليات املتحدة لروسيا، أو ألي قوة أخرى، بتحقيق أهدافها من خالل 

 استخدام األس�حة النوو�ة أو ال��ديد باستخدامها. 

� األس�حة ت�ون أك��  وتحتفظ أمر��ا باملص�حة �� ا�حفاظ ع�� االستقرار االس��اتي�� وتطو�ر بنية تحتية للتحكم �

ال�ي  األورو�ية  األمنية  ال��تيبات  بناء  إعادة   �� ستارت  نيو  معاهدة  ف 
ُ
لتخل م��ا  التحقق  و�مكن  وشفافية   

ً
ا�ساعا

 أصبحت �� حالة سيئة �سبب تصرفات روسيا.

 براغماتية للتفاعل من أجل معا�جة القضايا ال�ي  
ً
ر أنماطا ، ستدعم الواليات املتحدة وتطّوِ

ً
يمكن أن ي�ون وأخ��ا

 للطرف�ن.
ً
 التعامل مع روسيا �شأ��ا مفيدا

وتح��م الواليات املتحدة الشعب الرو�ىي و�سهاماتھ �� العلم والثقافة والعالقات الثنائية البناءة ع�� مدى عقود 

هو  عديدة. وع�� الرغم من سوء التقدير االس��اتي�� ل�ح�ومة الروسية �� مهاجمة أوكرانيا، فإن الشعب الرو�ىي  

الذي سيحدد مستقبل روسيا كقوة ك��ى قادرة مرة أخرى ع�� لعب دور بناء �� الشؤون الدولية. حيث س��حب 

 الواليات املتحدة بمثل هذا املستقبل، و�� غضون ذلك، ستستمر �� صد العدوان الذي ترتكبھ ا�ح�ومة الروسية. 

 التعاون في مواجهة التحديات المشتركة

دة أن تحافظ ع�� التعاون الدو�� �شأن التحديات املش��كة و�عمل ع�� ز�ادتھ، ح�ى ��  يجب ع�� الواليات املتح

عصر املنافسة ب�ن الدول. و�� عالم مثا��، قد تتنافس ا�ح�ومات �ش�ل مسؤول حيث تتباعد مصا�حها وتتعاون 

 ع�� هذا النحو ع�� أرض الواقع. لقد أو�حت ال  -حيث تتال��  
ً
واليات املتحدة، ع�� سبيل لكن األمور لم �سر دائما

املثال، أ��ا لن تدعم ر�ط القضايا بطر�قة �ش��ط التعاون �شأن التحديات املش��كة، لكن البعض �� بك�ن �ان من  
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الوا�ح أنھ توقع حصول الص�ن ع�� تنازالت معينة �شأن قضايا غ�� ذات صلة، كشرط مسبق لـ التعاون �شأن 

 كيف اختارت جمهور�ة الص�ن الشعبية عدم التعاون �ش�ل التحديات املش��كة، مثل �غ�� املنا
ً
خ. وقد رأينا أيضا

، بما �� ذلك التحقيق 19-�اٍف مع منظمة ال�حة العاملية وا�جتمع الدو�� �شأن االستجابة العاملية لف��وس �وفيد  

، ال �� منشأه. كما أ��ا تواصل �عر�ض العالم ل�خطر من خالل اتخاذ إجراءات غ�� �افية �شأن  
ً
�غ�� املناخ محليا

 سيما فيما يتعلق باالستخدام املكثف لطاقة الفحم وتراكمها. 

 مسار�ن م��امن�ن: ففي أحد املسار�ن،  
ً
 عامليا

ً
وتتضمن اس��اتيجيتنا للتصدي للتحديات املش��كة ال�ي تتطلب �عاونا

، بما �� ذلك عن طر�ق الضغط سنشرك جميع البلدان واملؤسسات �ش�ل �امل للتعاون �شأن ال��ديدات املش��كة

من أجل اإلصالحات، حيث ثبت أن االستجابات املؤسسية غ�� �افية. و�� نفس الوقت، سنضاعف جهودنا لتعميق 

�عاوننا مع الشر�اء الذين �ش��وننا �� طر�قة التفك��. و�� كال املسار�ن، سنس�� كذلك إ�� ��خ�� اآلثار اإليجابية  

 للوصول إ�� القمة، وز�ادة ا�جهود الدولية ملواجهة هذه التحديات.  للمنافسة، �� �عز�ز السباق 

 أمن المناخ والطاقة

عت�� أزمة املناخ �� التحدي الوجودي �� عصرنا ا�حا��. حيث �عّرض ارتفاع درجة حرارة ال�وكب األمر�كي�ن والناس 
ُ
�

اء وال�حة العامة والبنية التحتية وأمننا  باإلضافة للمخاطر املرتبطة بإمدادات الغذاء وامل  -حول العالم للمخاطر  

ً◌ عتبة 'االحتباس ا�حراري ا�حرج'  البالغة  
ً
درجة مئو�ة، مع املز�د   1.5القومي. وُ�خ��نا العلماء بأننا قد نتجاوز قر�با

البحر،  سطح  مستو�ات  ارتفاع  إ��  باإلضافة  الطقس،  وقسوة  ا�حرارة  درجات  ارتفاع  يفاقم  الذي  االحتباس  من 

تخذ إجراءات عاملية فور�ة ل�حد من االنبعاثات.  –التنوع البيولو�� �ش�ل �ار�ي  وفقدان
ُ
 وذلك  إذا لم ت

وا�حقيقة أن العمل العاملي يبدأ من الداخل، حيث نقوم باستثمارات غ�� مسبوقة لصا�ح األجيال �� مجاالت انتقال 

الوقت خلق املالي�ن من الوظائف جيدة  الطاقة النظيفة من خالل من خالل قانون ا�حد من الت�خم، و�� نفس  

األجور و�عز�ز الصناعات األمر�كية. نحن �عزز ا�جهوز�ة ملواجهة ال��ديدات املناخية الشديدة اآلخذة �� التصاعد 

والصمود أمامها، ع�� املستوى الفيدرا�� والوالئي وا�ح��، و�عمل ع�� دمج �غ�� املناخ �� خططنا وسياساتنا املتعلقة 

القومي. حيث ُ�عت�� هذا العمل الداخ�� هو مفتاح مصداقيتنا الدولية، ولدفع  الدول األخرى لرفع مستوى   باألمن 

 طموحها وعملها. 
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 العالم وتحف�� ا�جميع ع�� القيام باملز�د من العمل. ومن خالل قمة القادة حول  
ّ

�عمل الواليات املتحدة ع�� حث

الك��ى، وتفعيل تلبية و�عز�ز مساهما��ا ا�حددة    املناخ، ومنتدى االقتصادات  الدول ع��  باريس، �ساعد  اتفاق 

، وتقليل االنبعاثات، ومعا�جة مش�لة غاز امليثان وغ��ه من امللوثات الفائقة، و�عز�ز عمليات إزالة ثا�ي أكسيد 
ً
وطنيا

مدار العقد املقبل. كما  الكر�ون، والتكيف مع أشد ا�حاالت خطورة آلثار �غ�� املناخ، ووضع حد إلزالة الغابات ع��  

إليھ مع االتحاد   الذي توصلنا  الفوالذ  اتفاق  وُيعت��  الكر�ون.  إزالة  لدفع عملية  ثقلنا االقتصادي   
ً
أيضا �ستخدم 

األورو�ي، وهو اإلجراء األول من نوعھ حول الفوالذ واألملنيوم من أجل معا�جة �ل من كثافة الكر�ون والقدرة الزائدة 

ً◌ آلليات التجارة املستقبلية ال�ي تركز ع�� املناخ. ونحن �عمل بال هوادة ع�� إ��اء  -ع�� اإلنتاج عامليا 
ً
ُ�عت�� نموذجا

 التمو�ل العام لطاقة الفحم، ونحشد التمو�ل لتسريع االستثمارات �� التكيف وتحول الطاقة. 

امل�حة لتسريع االبتعاد عن  لقد أبرزت أحداث مثل تلك ا�حرب العدوانية ال�ي شن��ا روسيا ضد أوكرانيا ا�حاجة  

ً◌ منا أن هذا االنتقال 
ً
الوقود األحفوري. ونحن �علم أن األمن طو�ل األمد للطاقة �عتمد ع�� الطاقة النظيفة. و�درا�ا

لن يحدث ب�ن عشية و�حاها، سنعمل مع الشر�اء وا�حلفاء لضمان أمن الطاقة والقدرة ع�� تحمل الت�اليف،  

لتور�د للمعادن الهامة، وخلق انتقال عادل للعمال الذين يتأثرون جراء ذلك. وسنقود وتأم�ن الوصول إ�� سالسل ا

إجراءات ملموسة لتحقيق مستقبل آمن للطاقة، وذلك من خالل، ع�� سبيل املثال، العمل التعاو�ي �� و�الة الطاقة 

األمر��ي العمل  وفر�ق  واملؤتم-الدولية،  األورو�ي،  الطاقة  بأمن  املع�ي  (األورو�ي  النظيفة  للطاقة  الوزاري  )  CEMر 

 ا�حيط  ع��  الطاقة  أجل  من   والشراكة  للغاز،)، و�رنامج باور أفر��ا، ومنتدى شرق املتوسط  MIو�جنة ابت�ار املهام (

 . الصلة ذات الهامة األمور  من  ذلك وغ�� املنا��، والتعاون  األطل�ىي

 سيما   ال  املساعدة،  إ�� دخل أد�ى مستوى املتوسط  وتحتاج العديد من الدول منخفضة الدخل وتلك الدول ذات ال

أك�� من  يت  فيما التكيف. وهذا هو السبب وراء اس��دافنا توف��  مليار دوالر من    11علق بتخفيف األعباء وجهود 

 �� املناخ  �غ��  ندرج  حيث  ا�خاصة.  مساهما��م  لز�ادة  الشر�اء  ع��  الضغط  وممارسة  للمناخ،  السنوي  التمو�ل 

اس��اتيجيات االستثمار ا�خاصة بمؤسسات تمو�ل التنمية لدينا، بما �� ذلك من خالل الشراكة من أجل البنية  

 مع املنظمات الدولية مثل البنك الدو�� و�نوك التنمية اإلقليمية للقيام 
ً
التحتية العاملية واالستثمار، و�عمل أيضا

 باملثل. 
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 األوبئة والدفاع البيولوجي 

مليون �خص حول العالم، بما �� ذلك   6.5قد �سبب �� وفاة ما يقرب من    19-أن ف��وس �وفيد  وع�� الرغم من  

�� �ونھ ُمعدي ولكنھ   19-قد �شبھ �وفيد  -أك�� من مليون أمر��ي، إال أن الو�اء القادم قد ي�ون أسوأ من ذلك بكث��  

ً◌. ولدينا فرصة ضيقة التخاذ خطوات ع�� الصعيدين الو 
ً
ط�ي والدو�� للتحض�� ملواجهة الو�اء سي�ون أك�� فت�ا

 القادم ولتعز�ز دفاعنا البيولو��. 

و�� الواليات املتحدة، يتطلب ذلك منا االستعداد ملواجهة مخاطر بيولوجية �ارثية محتملة، بما �� ذلك عن طر�ق 

املرتبطة ا�جهود  و�سريع  والتنبؤ؛  البيانات  وتبادل  األمراض،  ومراقبة  املبكر  اإلنذار  الطبية   تحس�ن  باإلجراءات 

ا�حيو�ة  التكنولوجيا  وتصنيع  بتطو�ر  وال��وض  والتسليم؛  ا�ح��  والتصنيع  التطو�ر  حيث  من  األو�ئة،  مل�افحة 

 اآلمنة؛ والتغلب ع�� أوجھ عدم املساواة �� جودة الرعاية والوصول إل��ا. 

ال  أعادت  وقد  متعددة.  ج��ات  ع��  العمل  األمر  يتطلب  الدو��،  الصعيد  بمبادرة وع��  ال��امها  املتحدة  واليات 

عت�� أك�� املانح�ن 19-�وفاكس (توف�� وتقديم اللقاحات �� إطار مبادرة �سريع إتاحة أدوات م�افحة �وفيد
ُ
)، ال�ي �

ف��ا، وكذلك منظمة ال�حة العاملية، مع تب�ي ن�ج �عاو�ي تجاه األمن الص�� العاملي. ونحن ندرك أنھ ال يوجد أحد 

يصبح ا�جميع �� أمان، ولهذا السبب ت��عنا بأعداد من اللقاحات ع�� املستوى الدو�� أك�� مما فعلت �� مأمن ح�ى 

 مع ا�حلفاء والشر�اء، بما �� ذلك املنظمات ا�خ��ية والقطاع 
ً
أي دولة أخرى، دون أي قيود سياسية. و�عمل أيضا

 ا�خاص، لتعز�ز التصنيع املستدام للقاحات �� إفر�قيا وجنوب آسيا. 

إننا ندرك أنھ علينا التعامل مع جميع الدول �شأن ال�حة العامة العاملية، بما �� ذلك تلك الدول ال�ي نختلف معها، 

ً◌. كما أننا �� الوقت نفسھ �ع��ف بأن �عض مؤسساتنا الدولية قد أخفقت ��  
ً
باعتبار أن األو�ئة ال �عرف حدودا

دنا بأنھ يمكن االتفاق ع�� العديد من هذه اإلصالحات وتنفيذها املا�ىي وتحتاج إ�� اإلصالح. �� ح�ن  ورغم اعتقا

ً◌ أن �عضها قد يفشل �� ��اية األمر ألن الدول األخرى ال 
ً
ع�� مدى ُعْمر هذه اإلدارة (األمر�كية)، فإننا ندرك أيضا

ً◌ �شاركنا إيماننا بمز�د من الشفافية ومشاركة البيانات الهامة مع ا�جتمع الدو��. لذلك، فإنھ  
ً
بينما ننخرط عامليا

أجل   من  لنا  املماثل  التفك��  ذات  الدول  مع  �عاوننا  �عميق  ع��   ◌ً
ً
أيضا سنعمل  الدولية،  املؤسسات  خالل  ومن 
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ً◌ لوضع معاي��  
ً
الضغط من أجل إنجاز إصالحات ا�جهوز�ة ملواجهة الو�اء، و�ذا لزم األمر، للعمل �ش�ل وثيق معا

 أع�� يمكن لآلخر�ن االقتداء ��ا.

دة والعَرضية، بما �� ذلك وسن ً◌ بمعا�جة اآلثار ا�خط��ة امل��ايدة وال�ي �ش�لها ا�خاطر البيولوجية املتعمَّ
ً
قوم أيضا

من خالل قدرتنا ع�� اكتشاف العوامل املسببة وتحديدها وعزوها �سرعة، وتطو�ر اإلجراءات الطبية املضادة. ومن  

األس�حة البيولوجية لردع قدرات الدولة �� ا�حرب البيولوجية؛   خالل العمل مع الشر�اء وا�حلفاء، سنعزز اتفاقية

تطو�ر  ضد  الدولية  القواعد  بتعز�ز  وسنقوم  استخدامها؛  أو  البيولوجية  لألس�حة  اإلرهابي�ن  حيازة  وسنمنع 

ً◌ من ا�خاطر البيولوجية املرتبطة بالتقدم �� التقنيات والبحوث 
ً
  واستخدام األس�حة البيولوجية. وسنقلل أيضا

للسالمة   الدولية  واملمارسات  القواعد  و�عز�ز  إ�شاء  خالل  من  ذلك   �� بما  والتنمية،  املزدوج  االستخدام  ذات 

 البيولوجية واألمن البيولو��.

 انعدام األمن الغذائي 

تتعرض أنظمة الغذاء العاملية اليوم لل��ديد من مجموعة متنوعة من املصادر، بما �� ذلك الغزو الرو�ىي ألوكرانيا،  

 95-75و�لها ��دد بدفع    - ، واألحداث املناخية، والصراعات ال�ي طال أمدها  19-واآلثار االقتصادية لو�اء �وفيد  

عما �ان متوقعا قبل جائحة �ورونا. وقد أصبحت أزمة ا�عدام األمن    2022مليون �خص إ�� الفقر املدقع �� عام  

نيا، وال�ي أدت إ�� إخراج كميات كب��ة من ا�حبوب الغذائي خط��ة �ش�ل خاص �سبب العدوان الرو�ىي ع�� أوكرا

األوكرانية من السوق وزادت من تفاقم مش�لة ا�عدام األمن الغذائي العاملية املوجودة بالفعل. ولتلبية احتياجات 

مئات املالي�ن من األ�خاص الذين �عانون اآلن نتيجة هذا الوضع، تقدم الواليات املتحدة املز�د من املساعدات 

عت�� أك�� مساهم �� برنامج الغذاء العاملي واملانح�ن الرئيسي�ن �� جميع اإل
ُ
�سانية أك�� من أي وقت م�ىى. وال نزال �

.◌ً
ً
 الدول ال�ي �عا�ي من أزمة غذائية إ�سانية تقر�با

 وع�� املدى الطو�ل، نحشد العالم إليجاد طرق للتعامل مع مجموعة واسعة من التحديات ال�ي تواجھ اإلمدادات 

الغذائية �� العالم، و�تطلب تحقيق األمن الغذائي العاملي املستدام يقظة عالية و�جراءات مستمرة من قبل جميع 

أطلقنا   شر�ائنا،  مع  و�العمل  ا�ح�ومية.  غ��  واملنظمات  األطراف  متعددة  املؤسسات  مع  بالشراكة  ا�ح�ومات، 

عة ع�� اتخاذ    100نداء للعمل" يحث أك�� من  خارطة الطر�ق لألمن الغذائي العاملي، بما �� ذلك: إعالن "
ّ
دولة موق
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  �� واالستثمار  األسمدة،  إنتاج  وز�ادة  مفتوحة،  والزراعة  الغذاء  أسواق  إبقاء  ذلك   �� بما  اإلجراءات  من  العديد 

ً◌ بتنفيذ اس��اتيجية األمن الغذائي العاملي، وال�ي تر 
ً
كز ع��  الزراعة املقاومة للمناخ. تقوم الواليات املتحدة أيضا

ا�حد من الفقر وا�جوع وسوء التغذية �� العالم من خالل دعم النمو االقتصادي الشامل واملستدام وع�� رأسھ 

أ�حاء  الس�ان  ي�ون  أن  لضمان  الالزم  الدعم  وتقديم  الغذائية؛  والنظم  الناس  ب�ن  املرونة  �عز�ز  الزراعة؛ 

تطلب العمل ع�� أنظمة غذائية �املة للنظر �� �ل و�حصلون ع�� �غذية جيدة، وخاصة النساء واألطفال. وهذا ي

إ�� االس��الك، ودمج هذه ا�جهود �� العمل األك�� املتعلق باملناخ وال�حة وتخفيف الن�اعات  خطوة من الزراعة 

و�ناء السالم. ولضمان استمرار هذه ا�جهود واستدام��ا، يتطلب األمر ترك�� العدالة والشمول والشراكة مع �ل من 

تلبية الشر   �� االستمرار  املتحدة  الواليات  فع��  ذلك،   ��  ◌ً
ً
قدما امل�ىي  أجل  ومن  الدولية.  والهيئات  ا�حلي�ن  �اء 

 االحتياجات امل�حة والعمل �ش�ل �عاو�ي لبناء أمن غذائي مستدام ع�� املدى الطو�ل. 

 الحد من التسلح وعدم االنتشار

، مما يتطلب تحقيق �عد انتشار األس�حة النوو�ة  
ً
ً◌ للغاية ومستمرا

ً
ً◌ مهما

ً
ً◌ عامليا

ً
والكيميائية والبيولوجية تحديا

التمكينية.  والتقنيات  إيصالها،  ووسائل  اال�شطار�ة،  واملواد  الشامل  الدمار  أس�حة  انتشار  ملنع  مستدام  �عاون 

ولية لتعز�ز آليات ا�حد من التس�ح وستعمل الواليات املتحدة مع ا�حلفاء والشر�اء وا�جتمع املد�ي واملنظمات الد

ومنع االنتشار، خاصة �� أوقات الصراع عندما ت�ون مخاطر التصعيد أك��. وسنتصدى لل��ديد الوجودي الذي 

يمثلھ انتشار األس�حة النوو�ة من خالل القيادة املتجددة ل�حد من التس�ح وعدم االنتشار. وسنستمر �� الس�� إ��  

نافس�ن حول االستقرار االس��اتي�� وتقليل ا�خاطر. وسيؤكد ن�جنا هذا ع�� التداب�� ال�ي  املشاركة العملية مع امل

األمر�كية  الردع  اس��اتيجيات  وتكمل  التقدير،  سوء  وقوع  احتمالية  من  وتقلل  امل�لفة،  التس�ح  سباقات  تمنع 

 وحلفا��ا. 

نظمة واألطر واملؤسسات القائمة، بما ��  وسنقود جهود ا�حد من التس�ح الثنائية واملتعددة األطراف وسنعزز األ 

ذلك معاهدة عدم انتشار األس�حة النوو�ة، ومنظمة معاهدة ا�حظر الشامل للتجارب النوو�ة، والو�الة الدولية 

للطاقة الذر�ة، وهيئات األمم املتحدة األخرى، لتمديد ال�جل ا�حافل من عدم استخدام األس�حة النوو�ة ألك�� 

وس عقود.  سبعة  القواعد  من  وسنعزز  البيولوجية،  األس�حة  واتفاقية  الكيميائية  األس�حة  حظر  منظمة  ندعم 

املناهضة المتالك واستخدام األس�حة الكيميائية والبيولوجية. وسوف �ستمر �� قيادة العالم �� تنسيق ا�جهود  
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أن أن  وسنضمن  لها.  اإلرهابي�ن  حيازة  ومنع  واإلشعاعية  النوو�ة  املواد  ع��  الصادرات لإلغالق  ع��  الرقابة  ظمة 

متعددة األطراف جاهزة للتعامل مع التقنيات الناشئة املزعزعة لالستقرار ومواءمة سياسات التصدير �� الدول 

 ال�ي تتشابھ �� التفك�� مع الدول موضع االهتمام. 

 اإلرهاب 

ً◌ جغرا
ً
ً◌ وانتشارا

ً
ً◌ أيديولوجيا

ً
ً◌ عما �ان عليھ قبل عقدين من  واقع ال��ديد اإلرها�ي اليوم هو أنھ أك�� تنوعا

ً
فيا

الزمن. وقد توسع تنظيم القاعدة وداعش والقوى املرتبطة بھ من أفغا�ستان والشرق األوسط إ�� إفر�قيا وجنوب 

 شرق آسيا.

الن�اعات   �� را�خة  فاعلة  جهات  ا�حلية  الفروع  وأصبحت  لإلرهاب.  مالذات  والصومال  واليمن  سور�ا  تزال  وال 

زال العديد من هذه ا�جموعات تنوي تنفيذ �جمات ضد الواليات املتحدة ومصا�حنا �� ا�خارج  أو اإلقليمية. وال ت

إلهام آخر�ن للقيام بذلك، ح�ى مع استمرار الضغوط ال�ي ش�ل��ا جهود م�افحة اإلرهاب و�نفاذ القانون ع�� مدى 

املعلومات قد أدت إ�� تحس�ن دفاعاتنا. و��  سنوات �� تقييد قدرا��م، علما بأن اإلجراءات األمنية املعززة ومشاركة 

غضون ذلك، نواجھ ��ديدات م��ايدة �ش�ل كب�� من مجموعات من املتطرف�ن العنيف�ن ا�حلي�ن هنا �� الواليات 

 املتحدة. 

  وتظل أمر��ا حاسمة �� حماية بلدنا وشعبنا ومنشآتنا �� ا�خارج من جميع أنواع ال��ديدات اإلرهابية ال�ي نواجهها 

ً◌ أن يتطور ن�جنا �� م�افحة اإلرهاب. وتحقيقا 
ً
�� القرن ا�حادي والعشر�ن. ومع تطور ال��ديدات، يتحتم علينا أيضا

لهذه الغاية، فقد أ��ينا العام املا�ىي أطول حرب للواليات املتحدة، �� أفغا�ستان، �عد أن حققنا منذ ف��ة طو�لة  

بن الدن والقيادات الرئيسية األخرى لتنظيم القاعدة. ونحن واثقون هدفنا املتمثل �� تحقيق العدالة تجاه أسامة  

�� قدرتنا ع�� مواصلة القتال ضد القاعدة وداعش والقوى املرتبطة ��ما ع�� مدار األفق، كما أظهرنا �� عملية قتل 

 لل�جمات اإلرهابية ع��  
ً
 آمنا

ً
الواليات املتحدة  أيمن الظواهري. وسوف نضمن أال ت�ون أفغا�ستان مرة أخرى مالذا

 الل��اما��ا ال�ي أعلن��ا �شأن م�افحة اإلرهاب.
ً
 أو حلفائنا، وسنحاسب طالبان طبقا

وسنعمل ع�� ز�ادة التعاون والدعم للشر�اء املوثوق ��م �� جميع أنحاء العالم، للتحول من اس��اتيجية "تقودها 

إ� الشر�اء"  قبل  من  ومدعومة  نة 
َّ

ممك ت�ون  املتحدة،  نة الواليات 
َّ

ممك وت�ون  الشر�اء،  "يقودها  اس��اتيجية   �
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ومدعومة من قبل الواليات املتحدة". و�تطلب ذلك بناء أو توسيع أنظمة ملنع ال��ديدات واكتشافها واالستجابة لها 

تطورها   مشاركة   -أثناء  وتحس�ن  الشر�اء،  لدى  القضائية  واألنظمة  القانون  تطبيق  �عز�ز  خالل  من  ذلك   �� بما 

ت بخصوص ال��ديدات، و�عز�ز أمن ا�حدود، وم�افحة تمو�ل اإلرهاب، واس��داف منع اإلرهاب و�رامج فك  املعلوما

مواجهة   ◌ً
ً
أيضا األمر  �ستلزم  كما  وخارجها.  اإلن��نت  ع��  وتجنيدهم  اإلرهابي�ن  تجنيد  ومنع  املتطرف،  االرتباط 

حدة والشر�اء لدعم ا�حوكمة الفعالة، و�عز�ز األسباب ا�جذر�ة للتطرف من خالل االستفادة من جهود الواليات املت 

 االستقرار والتنمية االقتصادية، وحل الن�اعات املستمرة. 

ضد   �جمات  لشن  تخطط  ال�ي  اإلرهابية  ا�جماعات  و�ضعاف  إعاقة  أجل  من  الضرورة  عند  القوة  وسنستخدم 

سنفعل ذلك بما يتما�ىى مع القانون الواليات املتحدة أو شعبنا أو منشآتنا الدبلوماسية والعسكر�ة �� ا�خارج. و 

مل��مون  ونحن  واملساءلة.  الشفافية  �عز�ز  مع  املدني�ن،  صفوف   �� ا�خسائر  من  تقلل  و�طر�قة  والدو��  ا�ح�� 

بمواصلة العمل مع ال�ونجرس الستبدال ال��اخيص القديمة الستخدام القوة �� إطار عمل ضيق ومحدد �ش�ل 

ر�كي�ن من ال��ديدات اإلرهابية. وهنا ع�� أرض الوطن، سنواصل العمل مع مناسب لضمان مواصلتنا حماية األم

الشر�اء ا�ح�ومي�ن وا�حلي�ن والقبلي�ن واإلقليمي�ن والقطاع ا�خاص لتبادل املعلومات و�عطيل املؤامرات اإلرهابية 

 ال�ي ��دد مواطنينا. 

ً◌ داخل الواليات املتحدة  
ً
ً◌ وكب��ا

ً
ً◌ م��ايدا

ً
من مجموعة من املتطرف�ن العنيف�ن ا�حلي�ن، بما  فنحن نواجھ ��ديدا

السلطة.  أو  ل�ح�ومة  املناهضة  املشاعر  عن   
ً
فضال اإلث�ي،  أو  العنصري  التح��  يحفزهم  الذين  أولئك  ذلك   ��

وسيمكننا االستمرار �� تنفيذ اس��اتيجيتنا الوطنية األو�� ع�� اإلطالق مل�افحة اإلرهاب ا�ح�� من فهم ومشاركة 

ات املتعلقة بال��ديد اإلرها�ي ا�ح�� �ش�ل أفضل، ومنع التجنيد والتعبئة للعنف، و�عطيل وردع النشاط  املعلوم

الوطنية   ل�حدود  روابط عابرة  وأي  ا�ح��  املدنية.    -اإلرها�ي  وا�حر�ات  املدنية  ا�حقوق  اح��ام  �عز�ز  �ل ذلك مع 

رفة العنيفة ا�حلية للشر�اء ا�ح�ومي�ن وا�حلي�ن  بالفعل، نحن نقدم معلومات أك�� وأفضل حول ال��ديدات املتط

 �� للقيام بذلك  الذكية،  الهواتف  إ��  التطبيقات املستندة  آليات جديدة، مثل  واإلقليمي�ن والقبلي�ن، و�ستخدم 

الوقت الفع�� املناسب. و�ستثمر مالي�ن الدوالرات �� جهود منع العنف القائمة ع�� البيانات، بما �� ذلك من خالل  

برامج املنح املتاحة للشر�اء الفيدرالي�ن والوالئي�ن واألقليمي�ن والقبلي�ن وغ�� الهادف�ن للر�ح، وكذلك دور العبادة  

التكنولوجيا  املد�ي، وقطاع  وا�جتمع  املماثل،  التفك��  ذات  ا�ح�ومات  م��ايدة. وسعمل مع  ��ديدات  تواجھ  أل��ا 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 15 of 21 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

November 9, 2022      

ع�� اإلن��نت، بما �� ذلك من خالل التعاون البح�ي املبتكر. وسنواجھ  ملعا�جة ا�حتوى اإلرها�ي واملتطرف العنيف  

الذين �ساهمون منذ مدى طو�ل �� ال��ديدات املتطرفة العنيفة ا�حلية، بما �� ذلك العمل مع ال�ونجرس لتعز�ز 

ا�خاطئة، واملعلومات  اإلعالمي  التضليل  أزمة  ومعا�جة  األس�حة،  وسياسات  لقوان�ن  املنطقية  يتم   األسس  ال�ي 

ً◌ ع�� منصات التواصل االجتما�� ووسائل اإلعالم األخرى، وال�ي يمكن أن  
ً
�غذي نزعات االستقطاب توج��ها غالبا

 الشديد الذي يقود �عض األفراد إ�� العنف.

 تشكيل قواعد الطريق

عام   منذ  املتحدة  الواليات  الدولي�ن    1945قادت  واالستثمار  التجارة  تحكم  ومعاي��  وقواعد  مؤسسات  إ�شاء 

والسياسة االقتصادية والتكنولوجيا. حيث عززت هذه اآلليات األهداف االقتصادية وا�جيوسياسية ألمر��ا كما 

حيث فعلت ذلك   -ح�ومات واالقتصادات  أفادت الناس �� جميع أنحاء العالم من خالل صياغة كيفية تفاعل ا�

 مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة

التحدیات  تضخیم  مع  الضحایا  من  متزایدة  أعداد  على  الوطنیة  للحدود  العابرة  المنظمة  الجریمة  تؤثر 
ة إلى الھجمات اإللكترونیة. تشارك المنظمات اإلجرامیة العابرة للحدود في  العالمیة األخرى، من الھجر

أنشطة مثل االتجار بالمخدرات والسلع غیر المشروعة األخرى، وغسیل األموال، والسرقة، وتھریب البشر 
ھذه   واالتجار بھم، والجرائم اإللكترونیة، واالحتیال، والفساد، والصید والتعدین غیر المشروع. حیث تغذي

األنشطة العنف في مجتمعاتنا، وتعرض السالمة العامة والصحة للخطر، وتساھم في عشرات اآلالف من  
الوفیات الناجمة عن الجرعات الزائدة من المخدرات في الوالیات المتحدة كل عام. إنھا أیضاً تضر بأمن  

الفسا القانون، وتعزیز  تقویض سیادة  د، والعمل كوكالء ألنشطة واستقرار جیراننا وشركائنا من خالل 
مرتبطة بدول معادیة، واستغالل السكان الضعفاء وتعریضھم للخطر. لذا، سنقوم بتسریع جھودنا للحد من 
التھدید الذي تشكلھ الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، ودمج األعمال الحیویة إلنفاذ القانون مع 

یة وغیرھا، وذلك بالتنسیق مع الشركاء األجانب. وكجزء من األدوات الدبلوماسیة والمالیة واالستخبارات
ھذا الجھد، سنعمل على تقلیل توافر المخدرات غیر المشروعة في الوالیات المتحدة، وخاصة ما یتعلق 
لالضطالع   الحكومیة  األدوات  جمیع  استخدام  خالل  من  المتزایدة،  والمیثامفیتامین  الفنتانیل  بآفة  منھا 

وتعطیل سالسل التورید للمنظمات اإلجرامیة العابرة للحدود الوطنیة والشبكات المالیة  باعتراض المخدرات  
التي تمكنھم من ممارسة أنشطتھم المدمرة. وإدراكاًً◌ منا بأن ھذه المشكلة تمتد عبر العالم، سنعمل عن  

الحصول   من  الوطنیة  للحدود  العابرة  اإلجرامیة  المنظمات  لمنع  الدولیین  مع شركائنا  المواد  كثب  على 
المواد  تحویل  ومنع  الیقظة  مستوى  لزیادة  الخاصة  الصناعة  مع  كثب  عن  والعمل  األولیة  الكیمیاویة 

 الكیمیاویة إلنتاج الفنتانیل غیر المشروع.

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 16 of 21 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

November 9, 2022      

بطرق تتما�ىى مع املصا�ح والقيم األمر�كية. ولكن لم تواكب هذه اآلليات التغ��ات االقتصادية أو التكنولوجية ال�ي 

حل   �� فعال  �ش�ل  ضارة  ت�ون  ا�حاالت،  �عض   �� أو  بالواقع،  صلة  ذات  غ��  ت�ون  بأن  تخاطر  واليوم  حدثت، 

نواجهها ال�ي  اإلجراءات   -اآلن    التحديات  ان��ا�ات  إ��  املساواة  عدم  توسيع  إ��  اآلمنة  غ��  التور�د  سالسل  من 

املتحدة   األمم  نظام  وتحديث  �عز�ز  إ��  �س��  ونحن  الشعبية.  الص�ن  �جمهور�ة  السوقية  غ��  االقتصادية 

 من ا�حاجة لتح 
ً
ديث قواعد الطر�ق واملؤسسات املتعددة األطراف �ش�ل عام. ولكن ال يوجد م�ان أك�� إ�حاحا

 ا�خاصة بالتكنولوجيا والفضاء السي��ا�ي والتجارة واالقتصاد. 

 ع�� م��تنا  
ً
وسنضع قواعد عادلة، من خالل القيام بذلك بالتنسيق الوثيق مع حلفائنا وشر�ائنا، مع ا�حفاظ أيضا

العادلة   املنافسة  تحدده   
ً
مستقبال سو�ش�ل  الوقت،  نفس   �� والتكنولوجية  يتنافس   -االقتصادية  عندما  ألنھ 

 العمال والشر�ات األمر�كية ع�� أسس مت�افئة، فإ��م يفوزون. 

 التكنولوجيا

واقتصادنا  القومي  أمننا  ملستقبل  وكذلك  ا�حالية  ا�جيوسياسية  املنافسة   ��  
ً
أساسيا  

ً
عنصرا التكنولوجيا  �عد 

لتكنولوجيا واالبت�ار ازدهارنا االقتصادي وديمقراطيتنا. ولطاملا عززت قيادة الواليات املتحدة وحلفا��ا �� مجال ا

وقوتنا العسكر�ة. وخالل الِعقد املقبل، �ستعد التقنيات ا�حاسمة والناشئة إلعادة ترتيب االقتصادات، وتحو�ل 

األمن   من  التقنيات  هذه  فيھ  تز�د  مستقبل  بتحقيق  املتحدة  الواليات  وتل��م  العالم.  �شكيل  و�عادة  ا�جيوش، 

ن اس��اتيجيتنا التكنولوجية الواليات واالزدهار وقيم ا
ّ

لشعب األمر��ي والديمقراطيات ذات التفك�� املماثل. وستمك

 لر�ادة األدو�ة املستحدثة ال�ي يمك��ا عالج األمراض، 
ً
املتحدة والديمقراطيات ذات التفك�� املماثل من العمل معا

باإلضافة إ�� تنويع سالسل التور�د التصنيعية لدينا وز�ادة إنتاج األطعمة ال�حية ال�ي يتم زراع��ا �ش�ل مستدام،  

بتوف�� وظائف  الذي نقوم فيھ  الوقت   �� الوقود األحفوري، �ل ذلك  الطاقة دون االعتماد ع��  وتقو���ا، وتأم�ن 

جديدة وتحقيق األمن للشعب األمر��ي وحلفائنا وشر�ائنا. و�دعم من ا�حز��ن، الديمقراطي وا�جمهوري، أطلقنا  

اإللك��ونيات  اس��ات النظيفة، وتصنيع  الطاقة   �� تار�خية  بالفعل ع�� استثمارات  يجية صناعية حديثة وحصلنا 

ال�امل  التمو�ل  ضمان  ع��  ال�ونجرس  مع  وسنعمل  ا�حيو�ة،  والتكنولوجيا  والتطو�ر،  والبحث،  الدقيقة، 

نا اإلس��اتيجية طو�لة األمد وال�ي لل��اخيص التار�خية ا�جديدة حول البحث والتطو�ر. كما �عمل ع�� مضاعفة م��ت

ضا��، و��: جذب أفضل املواهب �� العالم واالحتفاظ ��ا. وُيعد جذب عدد أك�� من املواهب العاملية �� مجاالت 
ُ
ال ت
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ولذلك سنقوم  التور�د،  وأمن سالسل  القومي  بالنسبة ألمننا  أولو�ة  والر�اضيات  والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم 

 التأش��ة األخ��ة بقوة والعمل مع ال�ونجرس للقيام باملز�د ��ذا الشأن.  بتنفيذ إجراءات

أمننا   حماية  شأ��ا  من  متحالفة  صناعية  تقنية  قاعدة  ترسيخ  من  املتحدة  الواليات  االستثمارات  هذه  ن 
ّ

وستمك

قنيات ا�جديدة، املش��ك وازدهارنا وقيمنا. وهذا �ع�ي وجوب العمل مع ا�حلفاء والشر�اء لت�خ�� وتوسيع نطاق الت

و�عز�ز التقنيات التأسيسية للقرن ا�حادي والعشر�ن، وخاصة اإللك��ونيات الدقيقة، وتقنيات ا�حوسبة والكم 

املتقدمة، والذ�اء االصطنا��، والتكنولوجيا ا�حيو�ة، والتصنيع ا�حيوي، واالتصاالت املتقدمة، وتقنيات الطاقة 

 مع الدول ذات ال
ً
تفك�� املماثل للمشاركة �� تطو�ر و�شر التقنيات بطر�قة تفيد ا�جميع،  النظيفة. وسنشارك أيضا

وليس لألقو�اء فقط، و�ناء سالسل تور�د قو�ة ودائمة ح�ى ال تتمكن دول من استخدام ا�حرب االقتصادية إلكراه 

 اآلخر�ن. 

� دو�� للتكنولوجيا يح�ي  و�عمل بالفعل ع�� حشد ا�جهات الفاعلة ذات التفك�� املماثل لنا لل��وض بنظام إي�ولو�

سالمة تطو�ر املعاي�� الدولية ويعزز التدفق ا�حر للبيانات واألف�ار �ش�ل موثوق، مع حماية أمننا وخصوصيتنا  

واالتحاد  املتحدة  الواليات  مجلس  خالل  من  العمل  ذلك  و�تضمن  التنافسية.  قدرتنا  و�عز�ز  اإل�سان،  وحقوق 

الت وسالسل إمداد املعادن األورو�ي للتجارة والتكنولوجيا، لتع ز�ز التنسيق ع�� ا�حيط األطل�ىي �شأن أشباه املوّصِ

األمن   ��دد  ال�ي  التكنولوجيا  استخدام  و�ساءة  املضللة،  واملعلومات  بالثقة،  ا�جدير  االصطنا��  والذ�اء  املهمة، 

ندو باسيفيك حول  وحقوق اإل�سان، وضوابط التصدير، ورصد وتدقيق االستثمار، وكذلك من خالل ر�اعية اإل 

التقنيات ا�حرجة والناشئة والبنية التحتية الرقمية املفتوحة من ا�جيل التا�� والتبادالت ب�ن األفراد. ومن خالل 

هذا ا�جهد، �س�� إ�� �عز�ز القيادة التكنولوجية للواليات املتحدة وحلفا��ا، و�عز�ز تطو�ر التكنولوجيا الشاملة 

التن الفجوات  وسد  ا�خصوصية واملسؤولة،   �� التعاون  و�عز�ز  التور�د،  سالسل  أمن  و�عز�ز  والقانونية،  ظيمية 

 ومشاركة البيانات والتجارة الرقمية. 

التأسيسية  البيانات  أو  املعرفة  أو  التقنيات  استغالل  لنا  االس��اتيجيون  املنافسون  يتمكن  أال  نتأكد  أن  وعلينا 

ا�حلفاء. ولذلك نقوم بتحديث و�عز�ز آليات مراقبة الصادرات  األمر�كية وا�حليفة لتقو�ض األمن األمر��ي وأمن  

املنافس�ن  ملنع  ا�خار��،  االستثمار  فحص  مثل  مس��دفة،  جديدة  منا�ج  نتبع  كما  لدينا،  االستثمار  وفحص 
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النظم  ونزاهة  أمن  حماية  مع  القومي،  أمننا  ��دد  بطرق  وا�خ��ات  االستثمارات  استغالل  من  االس��اتيجي�ن 

األمر�كية اإلي�ولوجي البيانات  استغالل  مواجهة  ع��  كذلك  وسنعمل   .
ً
أيضا املتحالفة  التكنولوجية  واألسواق  ة 

املراقبة،  وتكنولوجيا  التجار�ة  التجسس  برامج  ذلك   �� بما  للتكنولوجيا،  املشروع  غ��  واالستخدام  ا�حساسة 

 وسنقف ضد االستبداد الرق�ي. 

رقمية لالقتصاد ا�حديث مفتوحة وموثوقة وقابلة للتشغيل البي�ي ولتحقيق هذه األهداف، يجب أن ت�ون األسس ال

التحتية  البنية  مرونة  لتعز�ز  الشر�اء  من  واسعة  مجموعة  مع  العمل  ذلك  يتطلب  حيث  وآمنة.  موثوقة  وكذلك 

وتأم�ن  البائع�ن  تنوع  �عز�ز  خالل  من  ذلك   �� بما  األخرى،  املتقدمة  االتصال  وتقنيات  ا�خامس  ا�جيل  لشب�ات 

 ال��ك�� ع�� توف�� بنية  سال 
ً
سل التور�د. وال يمكن القيام ��ذه االستثمارات �� البلدان الغنية فقط؛ يجب علينا أيضا

تحتية رقمية عالية ا�جودة �� الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، وسد الفجوات الرقمية من خالل التأكيد ع��  

االستثم هذه  دعم  ولضمان  املهمشة.  الفئات  ب�ن  لها  مع الوصول  سنشارك  اإليجابية،  التكنولوجية  للنتائج  ارات 

أر�اب الصناعة وا�ح�ومات �� �شكيل املعاي�� التكنولوجية ال�ي تضمن ا�جودة وسالمة املس��لك وقابلية التشغيل 

نت من االبت�ار والنمو وال��ابط لعقود. وسنس� 
ّ

�  البي�ي العاملي، و�عز�ز عملية املعاي�� املفتوحة والشفافة ال�ي مك

جاهدين، �� �ل ما نقوم بھ، لضمان أنتدعم التكنولوجيا الديمقراطية، وال تقوضها، و�تم تطو�رها و�شرها وضبطها 

 �حقوق اإل�سان. 
ً
 وفقا

 تأمين الفضاء السيبراني 

لقد أصبحت مجتمعاتنا والبنية التحتية ا�حيو�ة ال�ي تدعمها، من الطاقة إ�� خطوط األنابيب، رقمية �ش�ل م��ايد 

ال�جمات و�ا ال�جمات اإللك��ونية. وقد اسُتخدمت مثل هذه  التدم�� من خالل  أو  لتا�� ت�ون عرضة لالضطراب 

بلفعل من قبل دول، مثل روسيا، لتقو�ض قدرة الدول ع�� تقديم ا�خدمات للمواطن�ن و�كراه الس�ان. ونحن �عمل  

، لتحديد معاي�� البنية التحتية ا�حيو�ة لتحس�ن عن كثب مع ا�حلفاء والشر�اء، مثل الر�اعية (األمر�كية األورو�ية)

مواجهة  سياق  و��  لل�جمات.  السريعة  لالستجابة  جماعية  قدرات  و�ناء  السرعة،  وجھ  ع��  اإللك��ونية  مرونتنا 

القانون،  إنفاذ  مجال   �� التعاون  لتوسيع  مبتكرة  شرا�ات  أطلقنا  ا�جرم�ن،  من  التخر�بية  السي��انية  ال�جمات 

ي اإلن��نت من املالذ اآلمن وم�افحة االستخدام غ�� املشروع للعمالت املشفرة لغسل عائدات ا�جرائم وحرمان مجرم 

اإللك��ونية. وكمجتمع مفتوح، فإن لدى الواليات املتحدة مص�حة وا�حة �� تقو�ة املعاي�� ال�ي تخفف ال��ديدات 
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� ردع ال�جمات اإللك��ونية من ا�جهات ا�ح�ومية السي��انية و�عزز االستقرار �� الفضاء السي��ا�ي. ونحن ��دف إ�

وغ�� ا�ح�ومية وسن�د �ش�ل حاسم بجميع أدوات القوة الوطنية املناسبة لألعمال العدائية �� الفضاء السي��ا�ي،  

بما �� ذلك تلك ال�ي �عطل أو تقوض الوظائف الوطنية ا�حيو�ة أو البنية التحتية ا�حيو�ة. سنواصل �عز�ز االل��ام 

بأن  بإ العامة لألمم املتحدة، والذي �ع��ف  �� الفضاء اإللك��و�ي الذي أقرتھ ا�جمعية  طار عمل الدولة املسؤول 

 كما هو ا�حال �� وضع عدم االتصال بالشبكة. 
ً
 القانون الدو�� ينطبق ع�� اإلن��نت، تماما

 التجارة واالقتصاد 

 ع�� التجارة العادلة  
ً
واملفتوحة والنظام االقتصادي الدو��. ولطاملا استفادت الواليات ويعتمد ازدهار أمر��ا أيضا

إ��   والوصول  املس��لك،  أسعار  وخفض  العاملي،  االقتصادي  النمو  �عز�ز  ع��  الدولية  التجارة  قدرة  من  املتحدة 

�خة ال�ي األسواق ا�خارجية لتعز�ز الصادرات والوظائف األمر�كية. ولكن �� الوقت نفسھ، تم ان��اك القواعد الرا

تحكم التجارة منذ زمن وكذلك غ��ها من وسائل التبادل االقتصادي من ِقبل جهات فاعلة غ�� سوقية، مثل الص�ن؛ 

ُصممت ملنح امتيازات للشر�ات ع�� حساب العمال والبيئة، مما يؤدي إ�� تفاقم عدم املساواة وأزمة املناخ؛ وعدم 

بما ا�حديث،  االقتصاد  حدود  �غطية  ع��  حشد    قدر��ا  املتحدة  الواليات  ع��  ولذلك،  الرقمية.  التجارة  ذلك   ��

ن العمال والشر�ات األمر�كية  
ّ

وتلك ا�خاصة   -الشر�اء مرة أخرى حول قواعد �خلق مجال مت�ا�� من شأنھ أن يمك

 من االزدهار.  - بالشر�اء وا�حلفاء �� جميع أنحاء العالم 

) IPEFقتصادي ملنطقة ا�حيط�ن الهندي والهادئ من أجل االزدهار" (كما يظهر عملنا األخ�� إل�شاء "إطار العمل اال

)، فإننا �عمل ع�� تحديث نظام التجارة ا�حا��  APEPوكذلك "شراكة األمر�كت�ن من أجل االزدهار االقتصادي" (

نافسة، ووضع من حيث ��جيع التجارة القو�ة، ومواجهة املمارسات املا�عة لعملية امل   - لتعز�ز النمو العادل واملرن  

آراء العمال ضمن أجندة اتخاذ القرار، وضمان معاي�� عمالية و�يئية عالية. وسنس�� ل�حصول ع�� فرص تصدير 

جديدة تفيد العمال والشر�ات األمر�كية، وخاصة الشر�ات الصغ��ة واملتوسطة، ومواجهة االن��ا�ات ال�ي ترتك��ا 

سات التجارة والعمل غ�� العادلة، بما �� ذلك سرقة حقوق االقتصادات غ�� السوقية، وفرض قواعد ضد ممار 

التنظيم، وغ�� ذلك من أش�ال    �� العمل، وا�حرمان من ا�حق  التمي��ية، واإلكراه ع��  الفكر�ة، واللوائح  امللكية 

الصلب   اتفاقية  مع  نفعل  كما  املناخ،  أولو�ات  لتعز�ز   
ً
أيضا التجارة  أدوات  وسنستخدم  العمل.  بيئة   �� القمع 

واألملنيوم التار�خية مع االتحاد األورو�ي. وستصاحب هذه ال��تيبات توف�� مساعدة حقيقية �� مسألة التكيف، مما  
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يضمن �جميع األمر�كي�ن م�انة كر�مة �� مستقبلنا املش��ك. وستخلق هذه ا�جهود مجتمعة النمو واالبت�ار الذي 

 حسب. يفيد الناس �� جميع أنحاء العالم، وليس األمر�كي�ن ف

 عن التجارة، �عمل ع�� بناء نظام اقتصادي دو�� مالئم للواقع املعاصر. وسنتعامل مع األضرار ال�ي ت�حق 
ً
و�عيدا

بالعمال واملس��لك�ن والشر�ات �� الواليات املتحدة من خالل التالعب بالعملة؛ مع م�افحة الفساد والتمو�ل غ��  

ب املفروضة ع�� الشر�ات من خالل ال��و�ج ل�حد األد�ى للضرائب  املشروع؛ و���اء السباق �� صالد تخفيض الضرائ

العاملية ملنظمة التعاون والتنمية �� ا�جال االقتصادي. وسنشارك مع الدول األخرى �� التنمية املستدامة، بما ��  

لشراكة من  ذلك من خالل االستجابة لتحديات الديون العاملية وتمو�ل البنية التحتية عالية ا�جودة من خالل ا

أجل البنية التحتية العاملية واالستثمار. وسنستكشف مز�د من املزايا ونقود تطو�ر األصول الرقمية �ش�ل مسؤول، 

بما �� ذلك الدوالر الرق�ي، مع معاي�� وحماية عالية لالستقرار وا�خصوصية واألمن إلفادة نظام ما�� أمر��ي قوي 

العاملية. وسنعا� النمو وال�ي تقوض وشامل و�عز�ز أسبقيتھ  ال�ي �عيق  القانونية والهي�لية والثقافية  ج ا�حواجز 

 
ً
 جهود املؤسسات املالية الدولية ال�ي ستحتاج أيضا

ً
مشاركة القوى العاملة للنساء والفئات املهمشة. وسندعم أيضا

ا  عاملنا   �� التحديات  أك��  من  العديد  عت�� 
ُ
و� عصرنا.  تحديات  ملواجهة  التطور  مواصلة  األو�ئة   -ليوم  إ��  مثل 

عابرة ل�حدود وتؤثر �ش�ل غ�� متناسب ع�� أشد  -وال�حة، و�غ�� املناخ، والهشاشة، وال�جرة وتدفقات الالجئ�ن 

 ملواجهة التحديات ا�خط��ة 
ً
 بالغ األهمية أيضا

ً
. إن �عز�ز هذه املؤسسات ُ�عت�� أمرا

ً
 وأك��هم ضعفا

ً
الس�ان فقرا

 ثل تلك ال�ي تفرضها الص�ن.طو�لة األجل للنظام الدو��، م

 احتجاز الرهائن واالعتقال بغير حق 

إن استخدام البشر كرهائن للضغط هو أمر يناقض القيم األمر�كية والنظام العاملي الذي نتطلع إليھ. ومع ذلك، 

 ع��م ك 
ً
رهائن  فهذا ما تفعلھ ا�ح�ومات واألنظمة وا�جهات الفاعلة غ�� ا�ح�ومية عندما تحتجز األمر�كي�ن رغما
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ومعتقل�ن �ش�ل غ�� شر��. ونحن �عمل مع شر�ائنا لردع و�حباط تلك األساليب الالإ�سانية. و�تضمن ذلك إصدارنا  

 ألمر تنفيذي لتطبيق قانون أمر��ي حديث �س�ى "قانون ليفينسون" وفتح أدوات جديدة ملعاقبة  2022�� يوليو 

لي�ن  أولئك الذين يختطفون أو يحتجزون األمر�كي�ن �ش�ل غ�� قانو�ي �� ا�خارج. ويشمل ذلك العمل مع شر�اء دو 

رئيسي�ن لتعز�ز وتنفيذ اإلعالن الكندي ملناهضة االحتجاز التعسفي �� العالقات ب�ن دولة وأخرى من أجل حشد 

 ا�جميع ضد هذه املمارسة الالإ�سانية وصياغة معاي�� دولية ضدها. 

***** 

ا�خامس من االس��اتيجية،  " ا�جزء  2022�عرض ا�حلقة القادمة من "اس��اتيجية األمن القومي األمر��ي لعام  

 باإلضافة إ�� "خاتمة" االس��اتيجية. – والذي جاء تحت عنوان: "اس��اتيجيتنا حسب �ل منطقة" 

 

 مكافحة الفساد

القانون. فعندما یسيء المسؤولون الحكومیون استخدام السلطة العامة  یمثل الفساد تھدیدا أساسیا لسیادة  
لتحقیق مكاسب خاصة، فإن ذلك یؤدي إلى تدھور بیئة األعمال وتقویض الفرص االقتصادیة وتفاقم مظاھر  
عدم المساواة. ویساھم الفساد أیضاً في تقلیل ثقة الجماھیر في مؤسسات الدولة، والتي بدورھا یمكن أن  

ن جاذبیة الفاعلین غیر اللیبرالیین الذین یستغلون المظالم الشعبیة لتحقیق مكاسب سیاسیة. وفي تزید م
عالم الیوم في ظل العولمة، تُستخدم األنظمة المالیة الدولیة إلخفاء الثروة غیر المشروعة في الخارج  

ساد التھدید الفرید من  وإرسال الرشاوى عبر الحدود. وتدرك إستراتیجیة الوالیات المتحدة لمكافحة الف
نوعھ الذي یشكلھ الفساد ألمننا القومي، وتركز بشكل خاص على التعرف على الطرق التي استخدم بھا 
الفاعلون الفاسدون النظام المالي األمریكي واألنظمة األخرى القائمة على سیادة القانون لغسل المكاسب 

ال الغزو  استمرار  على  ورداً  سیئة.  بطرق  من التي حصلوا  المتحدة  الوالیات  عززت  ألوكرانیا،  روسي 
مبادراتھا المتعلقة بالفساد والتي تھدف إلى استعادة عائدات الفساد وكذلك تحدید عائدات الجریمة المغسولة  
وإعادتھا إلى الوطن. وأخیراً، ستعمل الوالیات المتحدة على رفع وتوسیع نطاق المشاركة الدبلوماسیة  

ما في ذلك من خالل تعزیز قدرات الحكومات الشریكة لمحاربة الفساد بالتعاون  والمساعدات الخارجیة، ب
 مع سلطات إنفاذ القانون األمریكیة وتعزیز قدرات الوقایة واإلشراف للحكومات الراغبة في ذلك.
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