
 



 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 مقدمة الترجمة
 

أن نقذم  لاالهذا التقذهقبلي  ، نر نرصذم مذه  ألوذا أ ذ ا     -2006-القارئ الكريم ، أصبح لزاما علينا هذاا الاذا  
راهنا، تنبئ وتبشذر أذو  ام مقذهقبلي  صذاعما وواعذماب مذه أذيه هذاا التبشذرام، نرصذم امهذمالا أا تقذا  لقذا   

لذذا الساماذذام ومت قذذام الباذذ   -مذذه السنقذذيه -التشذذار   الركريذذ  واليقاليذذ  لقيذذا  عذذريل مذذه أذذيه الشذذبا  
   األعتام لا جتو ري  مصر الارأي بالالتا، وقيا

 
صارم هاا القياعام الشاأ  تركذر مقذهقبليا وتاتذن منوسيذا ، وتاذية  الذ  مقذهقبلوا أها  تذا وتامياتذا، و ليذام 

 انهقاء  ياراتا ال طني  والارأي ، ألغ  عرأي ، ولقان ونوج عرأا مبيه ب
ا ر أتراجاذذام للذذذرلت والهصذذذ رام          تذذا نرصذذذم مذذه  ذذذأم  الذذذ  هذذاا الاذذذا   ذذذتام متيذذزا لوذذذا ب نر تذذذ

( ، والهاميام الاالتي  التقهقبلي  الختقذ  عشذر، لذا  ذ ء الهاذ  م التقذهسما ، وعلذ  األ ذ   مالقيناري ها
 منوا  يناري هام الياق  األرأع، و يارام القأ  لا الشرق األو ط ، وتا  م منيقهنا الارأي  لواا الاا  ب

ول  م  الذذ   (Delphi) ، لهيذذام  ليذذام الباذذ  وا  هقصذذاء، لهشذذتن  ليذذ   للرذذا  تتهذذم مراجاذذام هذذاا الاذذا
( أإل ذذام الهاقذذينام عليوذذا، وا هبذذار تيبيقاتوذذا الاتليذذ  لذذا النتذذ را الهر ذذا ول  م  الهذذا  SOFIالتقذذهقبن  
 التقهقبلي ب

 
ر السوذ ل أذيه أع ذاء لريذم أعتذام  هاما، لم تكه هاا الهرجت  قاأل  للتيذ م أذيه يذمل القذارئ الكذريم، ن  أه ذال

القيم/  الهرجت  واليباع  والنشر مه جتاي  أا ث التقهقبليام التصري  الارأي  ، وأ   منوم أالشكر  أ مه 
هللا عتذارا عذه أعتذام الهذمقيم اللغذ ل  ممظوذر عبذ والقذيم/ جأم نأراهيم أليغ عه شذرا   الهرجتذ  والتراجاذ  ،

 عنن ورل الصرول ورشذا عبذم ال ا ذم نأذراهيم، واأل ذهارا / ناتذ  رم ذان ماتذ لوالبا يام علياء مغا الارأا،
 بار ا  تام الشيخ عه أعتام اليباع  واإل را /الهمقيم والنقخ والتراجا ، واأل هار  أعتام

 وهللا مه وراء القصم وه  يومل القبينب  
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 ملخص تنفيذي
 

قمرام الا ارا عل  أناء مقهقبن أل ن تام أتياأ  قمرام ثري  ، ن  أنوا   تهتيز أالكرذاءا أمرجذ  عاليذ ب وتاقذيه الكرذاءا  نن      

 يذائا لريذرو  أعلذ  ناذ  م  ذ عا أقذمر اإلمكذانب علذ   ذبين التيذام يتكذه أن ياذمث تغييذر  ئايهيلب  رلي  و ع الكن  وأجزا

 ن نقذت  ،  وارترذا  أ ذاار البهذروم يتكذه أن يلقذ  أذبال ا قهصذاليام لذا هذ ا الكقذال، و ملي 25مرض أنرل نزا اليي ر و يقهن 

للبشر، وأن مأييه مه البشر يم ل ن لا صراعام لامي  تنهشذر لذا  ذن أرجذاء الاذالمب و  ا  شميم أت ا  زيالا الك ارث البشري  تقبب 

 ور اء و صا  مع رلك لإن ال اقع يبرهه عل  أن الاالم الي   أصبح أ ير أمنا

 

% منذا أوائذن الهقذاينيام، وأن اإلأذالا 40أن عمل الصراعام التقلا  قم انخرل أنقب  تر ق  تقرير لألمه البشرتوقم ر ر أوم    

ن األزمذام الموليذ   قذم ن،  يذ    2001و  1988% لذا الرهذرا مذا أذيه عذاما  80اإلأذالا القيا ذي  قذم انخر ذس أنقذب  والستاعيذ  

،  تا أن قيت  المو ر لنقن األ لا  الموليذ  قذم انخرذل  2001و 1981% لا الرهرا ما أيه عاما  70     زيم عهانخر س أنقب  ت

ب ويقذمر 2003 - 1992% تقريبا لا الرهذرا  45، انخرل عمل الأجئيه أنقب  2003و 1990 % لا الرهرا ما أيه عاما 33أنقب  

% 15ب1، لا  ذيه زال عذمل القذكان أنقذب   2005% لا عا   8ب4قم زال أنقب   أن ا قهصال الاالتا (IMF)صنموق النقم المولا 

 %ب 65ب3، متا ألت نل  زيالا ل ن الررل القن ل أنقب  

 

وتقهتر أهماف تنتي  األلري  الهاأا  لألمم التهاما لا مقاعماتوا أالهر يز عل  الهااون المولا وزيالا الاقا ي  تساا التنظذ رام     

نوذا أيل  التمت التقهخمم  لا عتلي  صنع القيا  ب و رغم انهقال البال لواا األهماف أ صروا طت    نل   م  بيذر ن  الاالتي  ط 

تصبح أتياأ  عأمام لارق  علذ  ناذ  مهزايذم أالنقذب  للهقذم  الاذالتا و قيا ذام الكرذاءا الموليذ ب وأن مذا يرأذ  علذ   نصذ  اقهصذال 

% مذه  ذكان الاذالم( علذ   16ن لو ر ي جم لذا الذموم الناميذ ب وأن مذا يزيذم عذه أليذ ن مذه البشذر  تريلي   62الاالم البالغ قيتها  

و تقهتر الرس ا الرقتي  لا ال يم ، متا يقاعم عل  لقرط  اقهصال التارل  القال  أكذن شذئ عذه أاذم       اتصام أشبك  اإلنهرنسب 

أشذذرت/  ا ذذ أا جتاذذا و نظذذم نلاراب وأن  ذذباقا علذذ  مقذذه ت الاذذالم  علذذ  ناذذ  وثيذذم و نتا ذذ   ليذذام راتيذذ  الهنظذذيم لظوذذ ر ر ذذاء

لأتصام أكن شئ لم يهم ا تصام أا أام يك ن مسرل أماي ، وأنا   ف يهم الاصذ م علذ  ثذروا هائلذ  مذه  ذأم ا ذهكتام الذرواأط 

 أيه النظم و الها مه  ألوا تاتن الا ارام و تزلهرب

 

ألذ   27ر عاللذ ب و   يذزام ي جذم يذو  ذ ف يقذهتر لذا ألاء لورا طالتذا تبذمو نظذم الاذالم غ ومع رلك لإن اإلرها  يزلال  ذ ءا   

هاكم ليوذا تذمه مصذالر  معل  مياهو  ناصلي% مه البشري  40 أح ن ول  لا الاالم، و تهملم جماوم التياا لا  ن قارا ، و أن 

أو أ ير، وأن مقا    بيرا مه األرض الزراعي  تصبح مالا ، و يزيم الها ر مه اليلب عل  التيذاا علذ  ناذ  أ ذر  مذه  انلوله

و يذنخرل مه  ذط   ي ميذا ، لو ر وا ذمالنظم األ رت الها يتكه أن تهياا , وأن أ يذر مذه نصذ  األلارقذ  يايشذ ن علذ  أقذن مذه 

و   السينذ  وو جزيئام  يح التكهب التقذهقبلي ،  إلصاأ  أترض اإليمزب  وتصنيع األلوي الاتر الته قع لإلنقان لا ألريقيا أقبب ا

علذ   ذما القذمرا علذ    ذن لذرلالبرمسيام األ رت ، و الاصذ م علذ  مذ ال ن ويذ   اصذ  أالسريتذ  يتكنوذا  لذا نوايذ  األمذر مذنح 

 ميذ  و البذالغ وا ذم تريليذ ن لو ر، أاإل ذال  نلذ  مذا ا هخما  أ لا  الممار الشامنب وأن مست   ما تم للاا  رشاوت  كوتصنيع 

لو ر  ذذم ن للسريتذ  التنظتذ ،  ونشذر اإلرهذذا  ، وو ذائن الهرليذا التبهالذ  الهذذا تاشذ  عق لنذا أالقذل   غيذذر  تريليذ نايزيذم عذه 

اذن مذه الصذاب لصذن ال   ذاء األ أقا تيالب أقيالا أ ير لاعلي  و أ أقاب وا نهشار التهزايم ل  ائن اإلعذأ  و التال مذام يس

 جن نصمار قرارام جيمابأعتا ه  يتين أهتي  لا مارل  ما يهالم أت قرنا الاالتا مه 

 

% عه قمرا اليبيا  عل  الهسمل مرا أ رت أو ا هياا   اآلثار البيئيذ   الخاصذ  أنذاب  23ويزيم ا  هوأ  البشرت اآلن أنقب       

ح أنا نما أن يهغير التسهتع البشرت أو أن اليبيا   ذ ف تقذ   لذا نوايذ  األمذر أهغييذر التسهتذع و ا تساهام البيئي  تسان مه ال ا 

ما أيه النت  ا قهصالل و الاتاي   يخهارواو السون عل  نا  مهزايم ا عهقال أون عل  البشر أن   أالنقب  لناب ومه التاهقمام القميت 

أل   ن  األ يرا، و انس لرج   رارا  650أ بر عتا  انس عليا لا أل وقس  أم البيئي ب و مقه يام ثانا أ قيم الكرأ ن تك ن 

 ذن  علذ  األقذن، وقذم  400لهذرا مقارنذ  لذا    يح األرض أ ير للئا  أم الاقذ ل الاميذما األ يذرا عتذا  هذ  عليذا الاذام  ذأم أيذ

ثير  ذرارا تيذار الخلذيج علذ  أوروأذا قذم انخرذل  سلس  س  ن ام مه القن ام اليتانا التا ي  عل  أنوذا األ يذر  ذراراأ وأن تذو

غذاز التييذان و  %  ويرجع رلك نل   م ما نل  تملم التياا الااأذ  مذه جبذام السليذم الاائبذ  ، و تقذ   الهنذمرا الاائبذ  أذإطأق30أنقب  

  ارا ق ا  ثانا أ قيم الكرأ ن لا   ء تغير التناخب  22الال تر ق ق تا 

% مذه 40أليذ ن نقذت     5ب2% مه مستذ   البشذري ب وأن مذا يقذر  مذه 80لول  تتين نقب    53لا ن وتهقع لس ام الم ن      

أو أقن ي ميا , والنت  ا قهصالل التهاكم لا الهسارا قم يصبح  ارثذ  للبلذمان األ يذر لقذرا الهذا  يه كان الاالم( يايش ن عل   لو ر



قمم  و التهي را و القمرام الصذناعي  منخر ذ  األجذر لكذن مذه الصذيه و الونذم ب له تك ن لميوا القمرا عل  منالق  الهكن ل جيا الته

 و  ف ترشن هاا الموم التاهتما عل  صالرام القلع  ي  تن ب م ارلها أو يق   التقه رلون أإ هيار أمائنب

 

واقهصذالل نلذا هسذرام علذ       ومه ثم، لإن النشاط  الهسارل  تا ه  ماهال   ف يتلت نل    ارث تهن   ما أذيه لشذن أيئذا    

ه ا ذهخمامام أ ذلا  الذممار تكذمذه رلذك، ي  عل  النقذيلنذا للذم أو عذم  مقذاواابوأنياق وا ع و  خط مهزايذم  ذم مذا يروذم علذ  

 ه  و ل   ان ا  هخما  أ ا ي  ألرالب وهنا  رغب  مهزايما لا  ن أرجاء الاذالم للقيذا  أتذا هذ  صذائب مذه أجذن مقذهقبلنا  الشامن،

 التشهر ، ولكه هنا  الهقار نل  القيالا الراعل  مع تراصين الاتنب و ي جم  باق أيه ا نهشذار التهزايذم للهوميذمام و قذمرتنا التهزايذما

 لبشري بعل  تاقيه األ  ام ا

 

الها يق   أوا مشذرو  األلريذ  ، يبذمو مذه ال ا ذح أن البشذري  لذميوا  الاالتي  التشهر  وأام عشر  ن ام مه البا ث التقهقبلي      

التذذ ارل لت اجوذذ  تاذذمياتوا الاالتيذذ ، ولكذذه لقذذ ء الاذذض، لذذير مذذه ال ا ذذح مقذذمار الاكتذذ  والر ذذا و الذذا اء الذذال   ذذ ف يكذذ ن 

َ  ر   م    الهاميامب زا  عل  تلكَ 

 

يخصصذان  – Warren Buffetوواريذه أ ليذا  Bill Gatesأيذن جيذهر   -لا الاالم    وقم  ان مه التشسع رلي  أغن  رجليه    

، وهذ   Dean Kamenمذه ليذه  ذاميه   –ألي ن لو ر لتقاعما مه هم أقن ثراء   لا الاالمب  والتخهرع ن الكبار  60ما يزيم عه 

،   Grameen  phone، مت ذر شذر   جذراميه لذ ن Iqbal Quadirقبام   اليرننل   Segwayقيس ت  التونم  الال اأهكر ال

أليذ ن لذرل لذا الاذالم ب   5ب1لا الهر يز عل   ن أزم  الياق  التائيذ  أالنقذب  أللقذر  أواأم -أ بر شر   ه ات  مات ل  لا أنسألش

البشرت يق   اآلن أا هخما  التارل  لله صن نل   ورأذاء  منذ  أيئيذا   الال انهو  مه مشرو  السين   Craig Venterو ريج لينهر  

لذا  رذل تكذالي  عذأا أاذل مر ذ  اإليذمز  Bill Clintonمنخر   الهكالي ب وقم نساس مت ق  الرئير القاأم أن  لينه ن  

 وتبشر هاا التبالرام الررلي  لألغنياء و األق ياء أاألمن لا م اجو  الهاميام الاالتي ب  ن يا ب  ا  لو ر 140نل  

 2050ه نقذت  أالذ م عذا  يذيأأ 9أليذ ن نقذت  ليصذن نلذ   53ب6و لا ال قس راتا ، لإنا مه الته قع أن يزلال  كان الاالم البذالغ   

ب و يرهرض رلك عم   موث تيذ رام تكن ل جيذ   2100ل م عا    ألي ن نقت  أا 5ب5قبن أن ينخرل عل  نا   ريع نل    الا 

و علتي   برت تتثر عل  ط م عتر البشر  ذأم القذرن القذال ، وهذ  الهذراض غيذر مه قذعب و ذالك يقذ   الالتذاء اليذ   أاقذه  أيذا 

شذكن غيذر ماذملب ويسذب أن تهغيذر جاعي  لاأا جقم اإلنقان و الارال عليا، و الال يتكه مه النا ي  النظري  أن يتذم لذا الايذاا أ

مراهيم الشيخ    و الهقاعم أاإل ال  نل  نظم رعاي  الصا ب وينخرل عمل  كان رو يا والياأان، و الك  كان أذاقا الذموم أقذبب 

ا و التناطم الا ري  لا الموم النامي    ف تررز تقريبا  ن الزيالا القكاني  عل  مذمت الختقذيه عامذ انخراض مام م الخص أ ب

 القالم ب 

 

 ن أرجاء الاالم يام أتياأذ  أ ذم  لااألميه الاا  لألمم التهاما أن   انهشار الميتقراطي   Kofi Annan ولقم ر ر القيم   ل  أنان   

الها  م الرارق  لا عصرنا ب وعل  الرغم مه تزايم عمل الميتقراطيام التنهخب  ، لذإن  ريذ  الصذاال  ته ذاءمب وولقذا  لتذا ر ذرا 

وني  % لقط مه  كان الاالم يتهلك ن و ائن نعأ   راب و تو ا الاك م  اإللكهر 17،  لإن  Freedman Houseلريممان هاو   

 لتذذا ازلال عذذمل التذذ اطنيه الذذايه يتهلكذذ ن الهكن ل جيذذام  لاعليذذ طريقوذذا لذذا ا نهشذذار لذذا  ذذن أرجذذاء الاذذالم و  ذذ ف تصذذبح أ يذذر 

 الأزم ب 

 

انهشرم أنرل نزا اليي ر أيه اليي ر لا  للقمو الاامن األقن تنبتا  و التتثر عل  مقهقبلنا ه  الاال  التهغيرا لألمراض التامي ب     

 ال  نصاأ  أشري  أونرل نزا   228وج ل  (WHO)، أ مم منظت  الصا  الاالتي   2006 ير مه  تقيه لول ب ول  منهص  أ

يقتح أانهقام  H5N1شخصا ب و  موث طررام جيني   لا ليرو  أنرل نزا اليي ر  130لوم، أ ررم عه ولاا  9اليي ر لا 

لا وج ل توثيرام غير ماله عنوا عل   ي ط الييران  -ملي نا  مه البشر 25الترض مه ننقان نل    ر،  متا قم يتلت نل  ولاا 

عاما  لهاميم الهقلقن السين  لريرو   نق  التناع   15األمر ا هغرق  والقيا   و القياعام ا قهصالي  األ رتب ورغم أن

ا ام و ت زياوا قم   تك ن قالرا عل   ار ، لإن ن هراتيسي  اإلنهاا القريع للقالتكهقب  ، وأقن مه شور أالنقب  لريرو  

مقايرا رلكب و أ م ا تساهام البميل   ه  اأهكار ألوي  يتكه أن تاي  لعتا   بيرا  و  رياا  لسواز التناع  أصرف النظر عه 

اف وج ل الترض وتخزيه هاا األلوي  لا  ن أرجاء الاالم مه أجن ت زيع مال  أ ر  لتااصرا الاموت لا التقهقبن و نيق

ملي ن مه البشر أقبب مرض  25انهشارهاب و لا ال قس نرقا، لإن اإليمز أصبح راأع  بب رئيقا لل ليام لا الاالم: ت ل    

ملي نا    ريه مصاأ ن أترض نق  التناع  التكهقب  / اإليمز ،   65ب وهنا  2005ملي ن  ال  ولاا لا عا   16ب3اإليمز، منوم  

وه  أ بر زيالا تامث لا عا  وا مب ول  نرر ال قس ، لإن  -2005ملي نا  مه البشر لا عا   9ب4 وه  الامل  الال زال أتقمار



اليلب عل  التتر ام يهزايم مع الهااق عمل أقن أتمار  الهتريل و تقاعم الكيير منوه مبكرا  ، متا يتلت نل  وج ل نق  عل  

 مقه ت الاالمب

 

، لإن  2005عا   ( (UNFPA    الصالر عه صنموق القكان الهاأع لألمم التهاما الاالم ال   كان  وولقا   لتا ر را تقرير      

 ق ق اإلنقان انهشارا و قمرا عل  ا هتالا اجهتاعيا ب و يشير أ م تقارير منظت   مالان  القائم عل  الن   رأتا يك ن أ ير انهوا ا

نل  أن الان   م الترأا يوتا أام الترض و الس    قبب رئيقا لل ليام أيه النقاءب و ل أ  عه   (WHO)الصا  الاالتي  

تشير نل  أن وا ما مه  ن  تر نق ا    ف تك ن  اي  اغهصا  أو مااول   (WHO)رلك، لإن منظت  الصا  الاالتي  

ر ه لإليااء السقمل أ ا ي  شريك ر ر  تيم  أم % مه النقاء يا رن أنوه تا 69 – 10اغهصا   أم  ياتواب و أن نقب    

و منظت   (UNIFEM)مر ل  ما لا  ياتوهب ويوتا رلك ولقا  إل صائيام المومب ويا ر صنموق تنتي  الترأا الهاأع لألمم التهاما 

 – 600% مه 80نقب   الار  المولي  أن وا ما مه  ن ثأث نق ا تاان  مه أ م أشكام الان   أم  ياتوا ، و أن  ما يقر  مه 

أل  شخ  يهم ا تسار ليوم  ن يا  يكه مه النقاء ،متا يسان رلك األمر أ بر تسارا للرقيم لا الهاريخ   ووا ما  مه أ ر   800

% مه  5ب2تا ر أن غقين األم ام الال يتين  (IMF)مسا م النت  للسريت  التنظت ب و الهقميرام القاأق  لصنموق النقم المولا 

تريلي ن  2ب1% لا تقميرام أميل ب و مه ثم ، لإن نجتالا األم ام التغق ل  قم يهراوح ما أيه  10هصال الاالتا ازلال  نل  ا ق

تريلي ن لو رب وأالتقارن  ، لإن جتيع التيزانيام الاقكري  للاالم مسهتا  تزيم عه تريلي ن لو ر  ن يا ب وأن عمل  2ب6لو ر و

 ملي نا 25ملي نا مه البشر يتكه أن يزيم نل   14أترض اإليمز والبالغ الي    اليهام  نهيس  اإلصاأ  

 ، متا ي جم مقا   هائل  لاتال  السريت ب 2010أال م عا   

 

عاما  مه وق    20ولا ال قس راتا ، لإن ماي  الياق  الن وي  أهشرن أين    يزام يهقر  منوا نشاط نشااعا أام مرور    

ألي ن مه البشر    6ب1م طالب الرئير األو رانا أبلي ن لو ر لهاقيه نقب  الهل ثب و أن ما يقر  مه الاالث هنا ، وق

الهقليمي  لا اليوا و الهملئ  ، لا  يه  نألي ن مه البشر   يزال ن ياهتمون عل  ال  ائ4ب2ياصل ن عل  الكورأاء ، وأن   الا 

ا هناقام الترور  ن يا،  و أ اار البهروم الترترا  تا  لا النواي  عل  مزيم مه  يومر الاالم أأييه السال نام  مه البهروم لا

 ا  هيتارام لا الياق  البميل  و لصن الكرأ ن أ وعل  أي   ام ، لإنا   يبمو  اليا  منع  موث الهغير التهزايم لا التناخ و الال قم

 ر ام البيئي بيتلت نل   موث رلول لان عكقي    ييرا مه اليبيا  و  الا

 

أاتن أشياء ماهل  ، لإن الشررا السيني  قم تكهب إليسال  ياا يتكه مه   ولا  يه  انس تصاغ ق انيه  أهكار أرامج  تبي تر تق     

 ألوا  أي ا  عتن  أشياء أ ير نرها  ، مين ننهاا وق ل الويمروجيه أميأ  عه األ قسيه مه عتليام الهتيين ال  ئاب وقم يتكه 

صنع األع اء الصناعي   مه  أم ترا م الخأيا الاي  ، أ  ع طبق  ل ق طبق  ، ورلك مه  أم ا هخما  طاأاام مصر ل  

ثأثي  األأاالب و الهااون التقهقبلا أيه الهكن ل جيا مهناهي  الصغر والهكن ل جيا البي ل جي    النقاط أيريق  متاثل  لليباع  األولي

و الال   التارلي  يتكه أن يق   أهاقيه الظروف البشري  أشكن ميير مه  أم زيالا ما ه  مهاح مه طاا  وتكن ل جيا التال مام 

و طاق  و ماء ، ومه  أم رأط البشر أالتال مام لا  ن مكان ب  وتوثير رلك   ف يتلت نل  زيالا الا اء الستاا  ونيسال قيت  

من الها تاسن مه هاا الهغيرام ها لا راتوا تاتن أقرع  ، متا جان الختر و و راءا، و لا ال قس نرقا  رل الهكالي ب والا ا

الاشريه عاما التا ي  تبمو أييئ  مقارن  أالختر و الاشريه عاما القالم ب و مه األل ن اإل را  لا ا هخما  ال  ائن األ ير 

  راءا لروم و ماالس  الهاميام الاالتي ب لال قس لير لا  صالاناب

ياهاا الاالم نل  ن مت التاالسام للهر يز عل  الت ارل اليبي  و الونم ي  و الالتي  للاك مام والشر ام والساماام  و       

تقرير  ال  لهاقيم أهماف الهنتي  اليتاني  أللري  األمم التهاما و م اجو  الهاميام الاالتي  الختق  عشر الها يهم تناولوا لا 
  نلارا عبر مت قاتي  و مزيم مه الهاليم الاا  األ ير جمي  مه  أم و ائن اإلعأ  ب و ميام   ب و ناه لا  اج  نل التقهقبن

يام أ م األميل ب تخين نتا   مين هاا  Al Gore  لنائب الرئير القاأم لل  يام التهاما األمريكي   م ج رمأئت   قيق  غير

مارا  يك ن عليا الاالم عنمما يق   الكييرون مته يبمون أنوم غير موهتيه، أهقميم  األلأ  مه أجن ماالس  جتيع الهاميام الاالتي ب

 يم الا ن نل   هت ء الايه ياتل ن أسم لهاقيه مقهقبن البشري ؟

 

ن  نن مااول  تاقيم الصا  و األمه لستيع البشر  انس ممعاا للقخري ب و متا يمع  للقخري  أص را متاثل  الي   الهركير لا  أ    

الاتن الررلل و ما ي ما ما له يك ن قالرا  عل  نيسال  أ لا  الممار الشامن وا هخماموا ، أو أنا له تك ن هنا  أمراض وأائي  

 ييرا عنم تكم  مزيم مه البشر والاي انام لا تستاام   ري  ، لا  يه ته الر و ائن ا نهقام القول  عبر الامول و يقن 

ي  رلاهي   ائه وا م ها أتياأ  رلاهي  للستيع متا يسالا اتساها  أرجتاتيا  ط ين التمت لت اجو  اإلرها ، الهن   البي ل جاب و ميال

مع ا  هرال أالتيارام مره    ، و منع الوسرام الستاعي  التممرا ، وغيرها مه الهوميمام التاهتل  لألمه البشرتب والتيالي  
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كه التيالي  أمون نجراءام صارم  للهشال  تك ن م لل ب و ناه لا  اج  نل  ميالييه الها تمع  للقخري  تك ن قصيرا التمت ، ول

 جاليه يقهييا ن النظر نلا أ  أ  وأل ن اله قاام أالنقب  للبشري  ، ويتكنوم نيسال ا هراتيسيام للنساح و تنرياهاب

 

 

 

 دليل حالة المستقبل 
 

بن يهسا نا  األل ن أ  األ  أ،  ي  نننا مار  ن للتكقب و الخقارا، و ي  يرغب البشر لائتا  لا مارل  ما نرا  ان التقهق   

يسب تر يز م ارلنا مه أجن تاقيه مقهقبلناب و يبمو أنا مه التقهاين القيا  أالك عل  نياق عالتاب ويق   البنك المولا أهيبيم 

ا  ، و أي ا  منظت  الياق  المولي  أالنقب  لتسام رلك لا مسام ا قهصال ، و  الك منظت  الصا  الاالتي   أالنقب  لتسام الص

الياق  ، ولكه  ي  يتكه الستع أيه  ن هاا السو ل لرلي   ا هتا م التقهقبن أالنقب   للبشري   كن؟  و أ م ا تساهام ه  للين 

َ  عل  مهغيرام رئيقي   ر ال  التقهقبنب و هاا يام قيا ا  لنظرا مقهقبلي  ممتوا عش  ن ام مقبل  أصر  عام ب ويهم و اا أناء 

 وتنبتام مرتبي  أالهاميام الاالتي  الها رأتا تك ن لورم نهيس  أ بر عتلي  مقهقبليام تشار يا مقهترا لا الهاريخب

 

لقن ام الاشر القالم  يايينا أ ا ا  وتقييم التتشرام الرئيقي  للاالم عل  ممت الاشريه عاما  التا ي  و الهنبت أوا أالنقب  ل   

 (ب1ل  ع تقرير عه مقهقبن البشري  ، م  اا   نقاط التكقب والخقاراب   أنظر مرأع 

 

ويتكه و ع ألل   ال  التقهقبن للموم ،  تا يتكه و اوا مستا  لقياعام أ رت مين الياق ،أو لتنظتام لرلي ب و يق      

للين  ال  التقهقبن ويقهرح أا ثا  مه أجن التزيم مه تي يراب و للين  ال  التقهقبن الك نا الرصن اليانا أا هاراض تي ر مرو   

 ي  ح أن التقهقبن يهسا نا  األل ن  ولكه لير أنرر القرع  الها  ان يهار  أوا عل  ممت الاشريه عاما  التا ي ب 

 

 الاالمب : تقم  و تراجع مهغيرام للين  ال  التقهقبن يقم  تقريرا  عه1مرأع 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2020سيناريوهات الطاقة العالمية لعام 
 

نن الزيالا التقهترا لا أ اار البهروم ،  والهنبتام الخاص  أالهغير التنا ا ، و الهكونام    م وص م ننهاا البهروم نل      

رروتا ، ثم   انخرا ا يسان مه الياق  ن مت الق ايا التوت  الي  ب و يق   الرصن اليال  أ ص  أرأا   يناري هام عالتي  

يرهرض ا هترار الميناميام الاالتي  للهغير لون مراجآم أو تغيرام  بيرا  لا مصالر الياق  وأنتاط   دالنشاط كما هو معتاللياق ب 

يرهرض أن  والمفعول الرجعى البيئيا  هوأ  غير تلك الها يتكه ت قاوا  نهيس  للميناميام و ا تساهام الت ج لا أالرانب 

ر  أال الستاعام   غ طا   تخار نجراءام قان ني  ، وا هصمار ل ائح جميما ، الار   البيئي   المولي  تصبح أ ير تنظيتا  أوتتا

ورلع لعاوت ق ائي  لا التاا م ، لا  يه تبمت جتاعام أ رت الان      و تواجم صناعام الياق  األ ر ري  ب  وا قهصال لائم 

الاالي  ، ولوا توثيراتوا عل  التزيج التاروض مه الهكن ل جيا يرهرض أن ا أهكارام الهكن ل جي  تهقار  أتا ير ق اله قاام 

يرهرض تزايم الصراعام و  واالضطراب السياسيالياق  ونتارا ا  هوأ  رام الاسم التتاثن لهوثير اإلنهرنس لا الهقاينيامب 

ام القيا ي  لا  ن الارو  مع انويار الاميم مه الموم لهصبح لويأم لاشل  ، متا يتلت نل  الوسرام التهزايما و ا  يراأ

أرجاء الاالمب وأ م الببلي جراليام الهرقيري  التهالق  أقيناري هام الياق  الاالتي ، وما يهصن أوا مه أا ث ، أاإل ال  نل  نهائج 

وجتياوا مها   لا  –رام الس لهيه تهيح البيانام و التال مام واأل كا  الخاص  أ  ع القيناري هام  Delphi عتلي  للرا 

 صن اليال  مه ماه يام القرص التممج والال ياتن عن ان    يناري هام عالتي  بالر

 

وقم ا هخممس نتارا التقهقبليام المولي  للاص م عل  مزيم مه أيانام  تي  للقيناري   ، متا يهيح عتن مقارنام عميما أيه     

 القيناري هام األرأا ب

  

 ب اليلب عل  الياق  1شكن 

 2020ام الياق  الاالتي  األرأا  لاا  مقارن  لقيناري ه

 
 

 ب نجتالا الناتج التال  لكن لرل 2شكن 

 2020مقارن  لقيناري هام الياق  الاالتي  األرأا  لاا  

 
 

 :ياألمن البيئ
 

نن الممار التهزايم نهيس  الك ارث اليبياي ،  والهوميمام الناجت  عه أنرل نزا اليي ر، و الهو م مه أن ا هتراري  ا هخما     

البشري  للت ارل أص را أ بر متا تهياا البشري  يملع األمه البيئا لياهن أعل  قت  األجنما الاالتي  أالنقب  للاميم مه البشر لا  ن 



ب وقم أوص  أ م الهقارير الصالرا عه األمم التهاما أي ا  أون ياي  مسلر األمه الهاأع لألمم التهاما أول ي  لآلمه أرجاء الاالم

ب و الك يسب عل  جية الهارير الشابا أالصيه اآلن أن يقم   ييا الخاص  أالبناء والهمريب أاإل ال  نل  تا يأتا  االبيئ

إلصأح ، والهنظيم نل  القليام التالي   عهتالها لا   ء الهوثيرام البيئي ب و قم أصمر التالي   ومشهرياتا مه األ لا  ، وا

الرئير الصين   تاليتام جميما تامل نجراءام الهقييم و الاق أام عنم مخالر  هاا التست ع  السميما مه التهيلبامب وأن أ ير مه 

  ل مه أجن منح التزيم مه الهتا ك للا  ت  البيئي  المولي ب اتراقي  أيئي  مهاملا األطراف  اهتس أقلقل  مه السو 500

 

ه  قاألي  البيئ  لمعم الاياا مه  أم ثأث  عناصر لرعي : منع  األ رار الاقكري  الها تلام أالبيئ  أو  او األمه البيئ     

بب قيتهوا األ أقي  التهوصل ب وقم تم الهارف نصأ وا ، و منع الصراعام الها تقببوا البيئ  أو الهساو  ماوا ، و تاي  البيئ  أق

أنم منا أماي  نصمار مشرو   700مه   أنما  رام صل  أاألمه البيئا  أم الاا  التا ا أاإل ال  نل  ما يقر 250عل  أ ير مه 

الن  الكامن للبن ل و ، وتوت  الهرصيأم لا الرصن الراأعب  وي جم  2002األلري  تقارير شوري  تهالم أواا الق ايا لا أغقير 

مه ماه يام القرص التممج تاس عن ان   ق ايا ناشئ   اص  أاألمه البيئا  أاإل ال  نل  تقارير يهم  1ب 9مصالرها لا الرصن 

جميم   ثم ا هار  ق ايا     تاس عن ان    ما ه www.acunu.org تامييوا شوريا  عل  الت قع اإللكهرونا لتشرو  األلري  

 لولي   اص  أاألمه البيئا  (

 

 تأمالت في العام العاشر إلصدار دليل حالة المستقبل 

 

هاا ه  الهقرير القن ل الااشر لاال  التقهقبن الصالر عه مشرو  األلري ب ورغم عم  تقييم القن ام الاشر، ن  أنا لا الرصن     

أع اء  ولسن  الهخييط الهاأاان لتشرو  األلري  أالتشار   أبال وجوام نظرهم ليتا يهالم أالتقاهتام التتكن   الخامر يق  

أالتشرو  و تقاريرا القن ي  أاإل ال  نل  أال الرلت الرئيقي  و األلكار السميما الها تي رم  أم القن ام الاشر التا ي ب و 

أالقن ام الاشر القالم ب وهاا السزء األ ير مه التلخ  الهنريال يشتن النهائج الترتبي  يُخههم الرصن أبال األلكار التهالق  

 أالبا ث القاأق  و الرريما لا  م راتواب

 

وتهقم ليناميام الها ر مع الاميم مه الهاقينام التوت  أالنقب  للظروف البشري   ي  نن الها ر الال  ان ياهقم أنا يتين    

 زءا  مه  ل م مشكأم الرقر و السون والترض و   ء الهغاي ب مشكل  أصبح اآلن ج

 

ألي ن مه البشر  4-3ورغم أن اعهتال  ن مه النت  ا قهصالل   واإلأما  الهكن ل جا عل  اآل ر جان مه التتكه أن يهتهع      

  و ا قهصالي  و البيئي   وا جهتاعي  أصا  جيما نقبيا  ولروف مايشي  أل ن الي   ، ن  أنا ما لم تهاقه أشكام  ل  نا التالي

 جنبا  نل  جنب مع الهكن ل جيام الصناعي ، لإن التقهقبن ط ين التمت يتكه أن يك ن أ ير صا أ  ب 

 

وماظم البشر لا الاالم قم يك ن ن عل  اتصام أاإلنهرنس عل  ممت  تق  عشر عاما  ، متا يسان الر اء اإللكهرونا و ييا      

لا اراب وهاا اله زيع السميم ل  ائن اإلنهاا لا اقهصال التارل  يوت  مه  أم   اأط مهقلقل  قميت  لا القيا   غير مقب ق ل

و ا قهصال والتالي ب و يصبح ن مت  ليام الهنظيم الااتا الها يتكه أن تتلت نل  زيالام هائل  لا قمرا البشري  عل  اأهكار 

 مقهقبلواب

  

ه الو ات  التات ل  والريمي  واإلنهرنس ،   ف تنخرل األ اار، وتهقار  الا لت  و تقتح لاش ل مه ومع تي ر الهكامن أي    

البشر أالهستع و الهررق ، و تنقيم األلاام ، و تشار  مال ماتا يهراوح  ما أيه تقلبام   ق الب رص  واأللكار التامي  السميما  

 والسريئ ب 

 

غنياء و الرقراء لسان الاالم ياتن مه أجن الستيع ، وه  ما يبمو شبيوا  أل م الشاارام التيالي  ونيسال شرا ام عالتي  أيه األ      

 بهتبر ، قم يبرهه عل    نا األ ير اتساها  نا  البرجتاتي   ي  تهزايم ا هتا م  ص م األلرال ي ما  ما عل  أ لا   11ليتا قبن 

 لايه أالهخريب عل  نا   يير، يسب علينا أن نبمأ لا لرا    يري  الرأط أيه نظم ب ولتنع األلرال مه أن يصبا ا منالممار الشام

 الهاليم والصا  الاقلي  و األمه  أيريق  لاعل  وليتقراطي ب          

 

رف و يصاب ماا الها  وي جم الاميم مه الال م أالنقب  للاميم مه التشكأم ، ولكه هنا   تا  بيرا  مه التال مام الغريب     

الهر يز عل  ما ه  وثيم الصل  أشكن  قيقا ب و ي  نن الميتقراطيام الصايا  لا  اج  نل  مال مام وثيق  الصل  ، و ي  نن 

http://www.acunu.org/


الميتقراطي   هصبح أ ير عالتي  ، لإن الستو ر   ف يك ن لا  اج  نل  مال مام منا ب  أشكن عالتا للارال عل  ا هتراري  

 هاا ا تسااب
 

و الهناقل الكبير أالنقب  لاصرنا  يهتين لا أن الكيير و الكيير مه البشر يهتها ن أتزايا النت  ا قهصالل و الهكن ل جا  لا      

نرر ال قس الال  تهزايم ليا أعمال الرقراء و التر   ، و ها تقريبا  نرر النقب  التئ ي  للبشر الايه الهقروا نل  الهاليم عل  ممار 

عاما  التا ي ب و يبا  قالا الاالم أشكن مهزايم عه أرنامج مشهر  أيه منظتام األمم التهاما و البنك المولا و صنموق  اليأثيه

 النقم المولا  والشر ام مهاملا السنقيام و غيرهم مه الراعليه الرئيقييه للا لت   مه أجن ماالس  هاا الق ي ب

 

ما  عل  عما جبوام ، لإن ا هتالي  الهي ر ل ق طاق  البشر يسب أن تت ا اآلن و ي  يسرت الهي ر الهكن ل جا أشكن  ريع ج 

 مو ا السمب

 

و صنا  القرار ال طني ن لم يهم تمريبوم مه النا ي  النظري  و الاتلي  عل  اتخار القرار، والقلين منوم يارف  ي  يتكه لبرامج     

صنا  القرار عل  صنع القرار و األ أقيام الشكلي  قم يتلت نل  تاقه وا ح لعم القرار التهقمم   تقميم يم الا ن لومب و تمريب 

لا ج لا القرارام الاالتي ب وأاإل ال  نل   اج  صنا  القرار نلا الهمريب عل   يري  صنع القرارام ،  لإن عتليام تاميم 

أن الاالم يزلال تاقيما  وأن أ ير الهاميام  ي را األول يام   مالي   وق مي  و لولي ( تاهاا نل  مزيم مه الهنتي ب و ناه نالم 

تك ن عالتي  أيبياهوا ، ومع رلك لإنا   يبمو أننا نارف  ي  أن تاقيه مراهيم و ألوام اإللارا القائت  عل  اإلنهرنس ونشرها 

 عل  نا   ريع يكر  للهغلب عل  الت ق ب 

 

ولور المول  يك ن أ ير أهتي  لا البلمان  ي  ي جم نشاط مامول للقيا  الخاصأ و مه ثم لإن القيا ام الها تاتن مغزت لا     

 الموم الغرأي  الصناعي  ها تلك الها ته ته قيالا مه القيا  الخاص تك ن أقن تيبيقا  لا التناطم األ ير لقرا ب

 

الاميم مه الموم ، ومه  يام للاميم مه الموم الهم ن لا شئ ن ن مت الموم؟ وممت  مه  تومل تصرلام ن مت الموم أمه    

ا هتراري  الويتن  ال طني  أاي  تصبح عنصرا  أ ا يا   لا تالين األمه البيئا ، واإلرها ، و الهغير التنا ا، والتاكت  السنائي  

 المولي ، و نلارا التخاطر التقهقبلي  للال    والهكن ل جياب

 

و ي  نن الهاليم يام ن مت ا  هراتيسيام األ ا ي  لت اجو  ماظم الهاميام الاالتي  ، لإنا مه التوم الهارف عل   الت ال    

الهاليتي  الراعل  ،  والتناهج ، وو ائن اإلعأ  الخاص  أه زيع الهاليم الاالتا األ ير لاعلي  أاإل ال  نل  الهرتيبام الهنظيتي  

 يم بللهاسين أالهال

     

ورغم أن الاميم مه البشر ينهقمون  الهوثيرام اليقالي  التاهتل  للا لت  ، لإنا مه ال ا ح  عل  نا  مهزايم أن الهغير اليقالا    

يك ن  روريا  لت اجو  الهاميام الاالتي  ب و تي ر الميتقراطي  الاقيقي  يهيلب تغيرا  ثقاليا  ، و ال قاي  مه مرض اإليمز يهيلب 

َ  ، و ننواء الان  الارقت ا يهيلب غيرا  ثقاليا  ، و الهنتي  التقهمام  تهيلب تغيرا  ثقاليا ، و ننواء الان   م الترأا يهيلب تغيرا  ثقاليا 

تغيرا  ثقاليا ب  تا يسب ا هخما  ألوام الا لت  مين اإلنهرنس والهسارا الاالتي  ومااهمام الهسارا المولي  والتصالر الخارجي  

ولي  لا مقاعما الا ارام عل  الهكي  عل  نا  ياالض عل  ما تقمما مه مقاهتام لريما للبشري   لا نرر ال قس الال يهم الم

األميه الاا  لألمم التهاما نل  أن:   التقاواا الكامل  للترأا   Kofi Annanليا تاقيه الظروف البشري ب وقم أشار   ل  أنان 

 ف ن صائي : يسب تغيير اليقال  تان  أ ير مه مسرل تاقيم أهما

 

لواا الاا  يتكنوا مقاعما  تقرير  ال  التقهقبنمشرو  األلري    تا ر رم لا  موالرلت الاتيق  لا هاا الاا  الااشر ألعتا    

اتساهام لا و ها  –صنا  القرار و التالتيه الايه يقر ن أشما لا م اجو  اليو  الشميم و اليق  الاتياء و الأمبا ا الساهل  

 الغالب وقرس عائقا  أما   جو ل تاقيه ص را التقهقبن أالنقب  للبشري ب

 

  



 التحديات الكونية الخمسة عشر
 

َ  لهقييم ص را التقهقبن الك نا و التال  للبشري ب و الهاميام مهشاأك  :  تقم  الهاميام الك ني  الختق  عشر نطارا 

غيرا مه الهاميامأ  تا أن الهمه ر لا أ مها يسان مه الصاب تناوم غيرا مه والهاقه لا أ مها يسان مه القون تناوم 

الهاميامب و أما السمم    م  أيوتا أ ير أهتي  عه غيرا لو  يشبا السمم   م ما نرا  ان السواز الاصبا لإلنقان أ ير أهتي  مه 

 جوازا الهنرقاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تكفى كل فرد دون مياه نظيفة  تحقيق تنمية مستدامة للجميع.

 الدخول في صراعات

 تحقيق التوازن بين النمو

 السكاني و الموارد

 انبثاق ديمقراطية حقيقية 

 عن نظم سلطوية.

حساسية  رجعل صناعة القرار أكث

الكونية طويلة  تتجاه المنظورا

.  ىالمد  

يعمل االلتقاء الكوني 

للمعلومات و تكنولوجيا 

الجميع.جل أاالتصاالت من   

تشجيع اقتصاديات السوق األخالقية 

للمساعدة في تقليل الهوة الفاصلة 

 بين األغنياء و الفقراء.

 

الحد من تهديد األمراض 

الجديدة و المتجددة و الكائنات 

 الدقيقة الميكروبية المحصنة.

 

تحسين القدرة على اتخاذ 

القرار كلما تغيرت طبيعة 

 العمل و المؤسسات.

 

تعمل القيم المشتركة و 

استراتيجيات األمن الجديدة 

على الحد من الصراعات 

العرقية و اإلرهاب و استخدام 

 أسلحة الدمار الشامل.

يساعد الوضع المتغير للمرأة على 

 تحسين الظروف اإلنسانية.

وقف شبكات الجريمة المنظمة  

العابرة للحدود من أن تصبح 

مشروعات كونية أكثر قوة و 

 تعقيداً.

تحقيق الطلب المتزايد على 

الطاقة بطريقة آمنة و 

 فعالة.

 

التقدم العلمي و التكنولوجي يسرع 

 من تحسين أحوال البشر.

 

دمج االعتبارات األخالقية 

داخل القرارات الكونية  على 

أكثر روتينية. ونح  
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