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 2016 -  15دليل حالة المستقبل  

 األلفية و فريق مشروع ، إليزابيث  فلوريسكو  و  جلين، .جيروم  س

 الملخص التنفيذي
 

 2050  عام بحلولعاما فقط.  و 35لى كوكب األرض  خالل إ آخرين شخص مليار 2.3 ضافة إ  المتوقع من

 ، واالقتصاد والصحة، والتعليم، ، والطاقة ، والمياه لألغذية جديدة نظم إلى حاجة هناك تكون سوف ،

 لمشروع المستقبلية البحوث توضح و. معقدةالو ضخمةال والبيئية البشرية الكوارث لمنع ةالعالمي ةكمووالح

. اليوم الحال  عليه هو ماع بكثير أفضل مستقبلقد يكون  وأنه ،تلك  المشكالت  معظم ه يمكن تجنب بأن األلفية

 من جديدةال نواعاألو ، والتكنولوجية العلمية واالكتشافات االجتماعية واالبتكارات والسياسات رائعةال رؤىوال

 في االصطناعي الذكاء انواع بين التفاعالتو. العالم أنحاء جميع في الظهور في خذةاآل القيادة اشكال

   التجمعات وانتشار االصطناعية، البيولوجياالناجمة عن و حصر لها  الوأشكال الحياة الجديدة التى  ، المستقبل

 .  اليوم العلمي خياليكاد يكون معروفا لل مستقبل تنتج أن يمكن الروبوتاتو النانو جزيئية 

ما م بكثير أسوأ يكون أن أيضا يمكن ولكن ، المتشائمون معظم مما يتوقعه   بكثير أفضل المستقبل يكونوقد 

 ، ومتماسكة جادة تفاهمات إلى بحاجة نحنو. ه الستكشاف ستعدادبما لديهم من ا المتفائلون معظم يتوقعه

 التحديات لمواجهة الالزم النطاق علىوتنفيذها  االستراتيجيات  تحديدل وفرص الضخمة مشاكللل ومتكاملة

 .الفهم هذا لتعزيز كمرجع التقرير هذا استخدام وينبغي. العالمية

 الموارد لديها البشرية أن متزايد بشكل الواضح من فإنه ،  حالة المستقبل  تقاريراصدار  من عاما 18 بعدو 

 االستراتيجيات من متكاملة مجموعة ان الواضح من ليس ولكن ، العالمي المستوى على تحدياتال لمواجهة

 فرانسيس البابا قال وكما. أفضل مستقبل لبناء ىالضرور نطاقلل وفقا معا تنفيذهاسوف يتم  والمحلية العالمية

 ." حتمية كارثة تأخيرعلى  ببساطة الجزئية  تدابيرالتعمل " ، رسالته في

 صواب هو ما كل فعلوالقيام ب. الوطنية للحدود عابرة استراتيجيات تتطلب ،ة وطني عبر بطبيعتها  تحدياتناو

 ال اآلخرون كان إذاينجم عنه فرق كاف  ال واحد بلد في  المنظمة الجريمة مكافحة  أو المناخ لتغير للتصدي

 اتاستراتيجيووحدات  بالتنسيق.  الوطنية يتميز للحدود عابر تنفيذ إلى بحاجة نحنو . كذلك ونيتصرف

 على الكفاية فيه بماالتأثير  اآلن حتى ها ال تمتلك ولكن ،نتشار االفى آخذه  شركاتللحكومة والالتابعة  المستقبل

 للتسريع متكاملةالو المعقدةالعالمية و الطبيعة مع للتعامل ينالضروري سرعةالوالنطاق  بشأن قرارات

 ، أيضا تزايدفى  والخاص العام القطاعين بين والتعاون الدولية الحكومية المنظماتوالتعاون بين . التغييرب

عامة تكون نظرة    إلىفى حاجة  البشريةو. الى حد كبير   فعالية أكثروا صبحان ي  أيضا يجب عليهم  ولكن

 الخيال إلثارة المدى طويلة جريئة أهدافبما يحمله من  المستقبلالى  األوجه ةومتعددطويلة المدى عالمية  و 

 . الدولي التعاون وإلهام
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 الغالف في CO2 ثانى اكسيد  غازللحد من  هدفا وضع والصين المتحدة للواليات يمكن ، المثال سبيل لىع

 في للمشاركة العالم دول بقية ودعوة ‘ المليون في جزء 350 إلى حاليا  المليون في جزء 400 من الجوي

بالتغطية  فيه تعهدا ؛ 2014  نوفمبر في مشترك اعالنقد قاما بعمل و . ذلك لتحقيق  ناسا وكالة برنامج يشبه 

 وإعادة الكربونانتزاع و ،األكثر نظافة  الطاقة أبحاث مجال في والتعاون الدفيئة، غازات اتنبعاثال السطحية 

 التقدم، هو وهذا. الهيدروفلوروكربون   استخدام منالحد و ، للبيئة صديقةذكية  مدينةوتصميمات ل استخدامه،

 مثل ، المستدامة تنميةهدفا لل 17 المتحدة األمم وتقترح. الهدف العمل إللهام جريء هدفالى  يفتقر لكنهو

 . 2030 عام بحلول والجوع الفقر على القضاء

 :  أن  2008 لعام لدليل حالة المستقبل   التنفيذي الملخصذكر و

 ، والطاقة الغذائية المواد أسعار ارتفاع بسبب وعنف اجتماعي استقرار لعدم معرض العالم نصف

انخفاض نصيب الفرد و ، المناخ وتغير ، الجوفية المياه منسوب ضاوانخف الفاشلة الدولوجود و

 السياسية الظروف بسبب الهجرة وزيادة والتصحر، ، الطاقةو الغذاءو المياه إمداداتالواحد من 

 . واالقتصادية والبيئية

 السنوات مدى على التدهور في االجتماعي االستقرار عدم في المساهمة العوامل هذه استمرت ، لألسفو

 . العالم أنحاء من كثير في اليوم انراه اجتماعية اضطرابات إلى أدى مما ، الماضية السبع

الفكر  قادة  فإن  ، الدول داخل والصراعات المتطرفين أهوال على العالم اهتمام من الكثير يصب  حين فيو

 االصطناعي ذكاء لل المحتملة األخطار من  العالميحذرون   يتسج وبيل موسك، ايلونو ، جهوكين ستيفن مثل

 خياللل كوابيس إلى تطوري أن (  AIبإمكانية الذكاء االصطناعى  )  سواءو. اإلنسان سيطرة خارج متزايدال

 ، الروبوتات ، المثال سبيل على) المستقبلية التكنولوجيات من وغيره أنه المؤكد فمن ال، أم العلمي

والطباعة ثالثية أو رباعية  ، الكمية والحوسبة النانو، وتكنولوجيا ، الحاسوبية والعلوم التركيبية البيولوجياو

 (تلك األشياء  بين التآزرأشكال و ، القيادة والمركبات ذاتية   ، المعرفية والعلوم ، األشياء وإنترنت ،األبعاد  

 ذلك  ؤديي أن يمكن لكنو ، القادمة القليلة العقود مدى علىفى امكانية حدوثه  نفكر ما تغييريعمل على  سوف 

 .  النطاق واسعة بطالة إلى أيضا

العاطل هو  االقتصادي النمو ويبدو.  االتساع في آخذة الدخل في فجواتوال. االزدياد في آخذ الثروة تركيزو

. العمل من أفضل عادة  والتكنولوجيا المال رأس في االستثمار على العائديكون و. الجديدة القاعدة بمثابة

  المدى طويلة  الهيكلية البطالةوتعد . البشري العمل من الكثير محل تحلأن  المستقبلية للتكنولوجيات يمكنو

 . كالمعتاد مستمرة ألعمال توقعاتبمثابة 

 مشروع أجراها التي  المستقبل أعمالالخاصة  بتكنولوجيا /   2050آلية  دلفى للوقت الفعلى لعام تشرح و

 إلى تضطر قد والسياسية االقتصادية واألنظمة العمل طبيعة أن التقرير هذا من األخير الجزء في  األلفية

وقد . الطويل المدى على قالنطا واسعة بطالةوإال سوف تكون هناك امكانية ل  2050 عام بحلول تغييرال

 قضاياالى  ندرةال قضايا من االنتقال في الذاتي دراكاإل اقتصاد من جديد نوع بدايات إلى ذلك  تجنبيؤدى 

 .وفرةال
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 في واحد وقت في برامجذاتيا  ينفذ و ،ويعدل  ،  يبتكر أن ه يمكن الذى  المستقبل في االصطناعي الذكاءو 

 فريد تاريخي عاملبمثابة  هو العالمية االستشعار شبكات من المرتدة التغذيةاعتمادا على   العالم أنحاء جميع

 ، نترنتهو الحال بالنسبة لإل كما ،بأكمله  العالم على ؤثري وسوف. ةفيالوظ حالل محل اإل في نوعه من

هو  كما ، عليها القضاءعن بديال  العمل فرص من زيدخلق م الممكن من يكون قدو.  ربما يكون التأثير أكبرو

  المرة هذه بكثير ذلك من اكبر  السكاني والنمو و تكامله التكنولوجي التغير سرعة ولكن ، الماضي فيالحال 

 لياتاآلو األساسي الدخلمثل   أفكارو. جدا المحتمل المستقبل هي  المدى طويلة  البطالة الهيكلية  أنحيث 

قد مثل تلك التغييرات  ألن  - اآلن بجديةاليها  النظر من بد الالمعترف بها دوليا   خرىاأل جديدةال قتصاديةالا

من  جعلي العمر وطول المتعلقة بالمخ   بحاثاأل في العلمية االكتشافاتب تسريعوال.  اثنين أو جيالتستغرق 

 لتعليم ضخمة برامج إلى حاجة هناك تكون سوف ، لذلك ونتيجة. متزايد بشكل  ةصحيال حياةال تمديدالمحتمل 

 . اإلنترنت شبكة على واهتماماتهم لمهاراتهم  أسواقيجاد إ –المجتمع  في المساهمة كيفية السن كبار

  سكانال عدد يزداد  حين في ،2015 عام خالل٪ 3.5 االقتصاد العالمى بما يقرب من   ينمو أن المتوقع ومن

.  ٪2.36  الفرد دخل زيادة  في العالمي المتوسط يبلغ  ، وبالتالي  ؛٪ 1.14 بمعدل نسمة  مليار 7.3 بمقدار

 االقتصادى  والركود العالمية المالية األزمة قبل السنوي الفرد دخل نمو معدل نصفمن يقترب   يزال ال وهو 

 جميع في  الحوافز تطبيق ويجب. متزايد نحو على الحكمة من ليس ذاته النمو اجل من النمو لكنو. العالمي

إال فإنه من المرجح  و ذكيةاالقتصادية ال  تنميةالى ال األعمى االقتصادي النمو من االنتقال لتسريع العالم أنحاء

 في يمكنو. االجتماعي االستقرار عدم يداتزعلى  األخرى البيئية نقصأوجه الو ،ان يعمل النقص فى المياه 

 بشكل السواحل من  ميل 120نطاق   داخل يعيشون  الذين البشرعدد  نصفاختالل ليحدث  أن المطاف نهاية

 على البحوث والتنمية  تركيزبال المناخ تغير بشأن  الصين - المتحدة الواليات يشبه ابولو هدفوبدون  . دائم

R & D زيادة غاز ثانى اكسيد الكربون  من للحد الحالية األهداف، فإن  السياسات وتنفيذ CO2  ليصل الى

 زيادات إلى المحيط في المدى طويلة التغييراتيمكن أن تؤدى و ، ةمحتمل غير بدوت المليون في جزء 450

 إلى حاجة هناكو. العالم أنحاء جميع فيالقاتل   (H2S) الهيدروجين كبريتيد  تنتج التي الميكروبات في

 نظم منو ، المتجددة الطاقة إلى األحفوري الكربون من االنتقال عملية لتسريع النطاق واسعة استثمارات

 الزراعةالى  فقط العذبة المياهالزراعة على  ومن حيوانات،وجود  دونب  اللحوم تزايدالى  الحيوانية الثروة

 . المالحة المياه ىعل

 سيطرةلتتجاوز  من التزايد  االستشعار شبكات و ذات الذكاء االصطناعى  الكمية الحوسبة إمكانية لمنعو 

 ، المستقبل تكنولوجيا مع بحكمة دمجلل وسبل إلنساننظم تحكم صديقة ل  تصميمفإنه يجب علينا  ، اإلنسان

 علم في التقدم ألن ونظرا. المادى   "واقعال" الفضائية  و الموالع في واحد وقت في تكون المعيشة  بينما

 من تجعل المستقبلية التكنولوجيات من وغيرها ، واالتصاالت المعلومات وتكنولوجيا ، االصطناعية األحياء

 وسوف ،ونشرها  الشامل الدمار أسلحةصنع  هم يمكن حدهون كل منهم على يعمل الذين   األفراد أن المعقول

 في تقدمكما ستكون هناك حاجة لل  ، العمل قبل النية لتحديد عالمية استشعار شبكات إلى حاجة هناك تكون

 جديدة أدواريجب ايجاد و ،المرضى  المضطربين عقليا واجتماعيا   عددمن  للحد النفسية الصحة مجال

ثالثية االبعاد   الطباعة و المستقبل في الجزيئي التصنيعويعد كل من . التهديدات تلك  من للحد  للجمهور

 ا م. كما  انه النانوجيوش  إنشاء إمكانية توزيعب  نيقوما  أيضا ا مهولكن ،للجميع  أفضل معيشة مستوىبتوفير 

 . العالمية التجارة من كبير بشكل يقلالن
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 ،دمجها و ،االبتكارات العلمية  اكتشاف يتم وعندما ، األشياء بإنترنت  لةمتص جمعاء البشريةتصبح  عندماو

كذلك من و ، والصين ، األوروبي واالتحاد المتحدة الوالياتفى  البشريل مشروعات المخ قب من اوتنفيذه

 ان يصبح  المطاف نهاية في فرد لكل يمكنفإنه  ،IBMو لجوالتابعة لج االصطناعي الذكاء ات عومشرقبل 

 ؟ واالقتصاد ، والعقليات واألديان والسياسة الثقافة تغييرأفذاذ  عباقرةيكتظ ب لعالم يمكن كيفو. فذا  اعبقري

  لبدءل والجمهور والخبراء العالم قادة بين الحوار وتوسيع ذلك  كل لتتبع الميع جمعي ذكاء نظاميتطلب األمر 

 المتوقعة العالميةمن التحديات  وغيرها التحديات تلك  لمعالجة الالزمة المجتمعية البنى في هائلة تغييراتفى 

 .  أفضل مستقبل لبناء

                                                         * * * 

. 
  ، العالمية الضوئي المسح وأنظمة 1997 عام من ابتداء الدولية دلفيآلية  استطالعات من سلسلة خالل من

 باعتبارها  استخدامها يمكنو. التالية وتحديثها  الخمسة عشرالتحديات العالمية   بتحديد  األلفية مشروع قام

 التنمية تحقيق يمكن كيف. 1:  سواء حد على المستقبل لتحسين أعمال كجدول وأ العالمي التغير لفهم إطارا

اللجنة الحكومية الدولية  تذكر ؟ العالمي المناخ لتغير التصدي الوقت الذى يتم فيه  في للجميع المستدامة

 السنوات وأنعلى التوالى   دفئا أكثر كان  الماضية الثالث العقود من عقد كل أن(  IPCC )  لتغير المناخ 

 1400الـ  السنوات خالل الشمالي الكرة نصف في الفترة األكثر حرارة   كانت ربما الماضيةثالثين ال

 تغير جوانب معظم فإن ،(CO2) غاز ثانى اكسيد الكربون   انبعاثات جميع  توقفت لو حتىو . الماضية

 .جدية  أكثر بشكل التكيف يتناول  أن العالم على يجب وبالتالي،. عديدة لقرون تستمرسوف  المناخ

 شخص مليار 2.3 هناك  ؟ صراعدخول فى   دون كافية نظيفة مياهعلى  حصول للجميع ال يمكن كيف. 2

 ال يزال هناك  ولكن  - عادي غير إنجاز -1990 عام  منذ للشرب صالحة مياه على همحصولاضافى تم 

 الجوفية المياهوتنخفض مستويات منسوب . ال يمكنهم الحصول على مياه نظيفة  كافية  مليون شخص  748

 أو دولتين  عليها تسيطر مصادر من المياه على البشرية نصف من يقرب مايحصل و ، القارات جميع في

 .أكثر

 7.3 فى الوقت الراهن   العالم سكان عدديبلغ  ؟ والموارد السكانى نموتحقيق توازن بين ال يمكن كيف. 3 

 خالل شخص مليار 2.3 بمقدار و فقط عاما 12 شخص خالل مليار زيادته بمقدار  المتوقع ومن. نسمة  مليار

 .2050 عام بحلول٪ 70 بنسبة الغذاء إنتاج زيادة يجب واالقتصادي، السكاني النمو لمواكبةو. عاما 35

 والبنى العالمي الوعي يتطور   ؟ حكم سلطوية  نظم نع  حقيقية ديمقراطيةانبثاق  يمكن كيف. 4 

 إلى والحاجة للقوة، المتغيرة والطبيعة ، المتزايد ترابطلل نتيجة   ديمقراطية كثراأل والسياسية االجتماعية

 الحريات تدهورت ذلك، غضونوفى . مستوى الكوكب  الكبرى الموجودة على تحدياتالجماعية لل معالجةال

دولة  33 تحسنتو ؛دولة  61 تتراجع) 2014 عام في التوالي على التاسع للعام العالمفى  والمدنية السياسية

.) 

 تغيير اثناء  ة محسنة عالمي مستقبلية رؤية دمج خالل من القرار صنع عملية تعزيز يمكن كيف. 5 

 نظمأن  من الرغم على القرار، وصنع التبصر على القرار صناع تدريب يتم ما نادرا ؟ غير مسبوق متسارع
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 ، والمحاكاة ، الكبيرة البيانات تحليالت ، المثال سبيل على  -باستمرار  التحسن في آخذة والتبصر القرار دعم

 .اإللكترونية حوكمةالتشاركية  لل نظمةاألو ،األدلة و ،ىالجمع الذكاء  ونظم

من  السباق ؟ الجميع العمل لصالح واالتصاالت المعلومات تكنولوجيابين  العالمي تقاربلل يمكن كيف. 6 

 امتاحأصبح  اصطناعي وذكاء  فائقةعمل قوة حوسبة و للحضارة العالمي العصبي الجهاز استكمالاجل 

 الفضاء مستقبل حددوف يس اإلنترنت أمن  نظمبين  تنسيقالو حكوماتالجيد لل تطورأن ال كيف.   للجميع

 .لمايكروسوفت وفقا ، اإللكتروني

 والفقراء؟ األغنياء بين الفجوة تقليل في للمساعدة األخالقية السوق اتياقتصاد تشجيع يمكن كيف. 7

 تزال ال ولكن ،2011 عام في٪ 17 إلى 1981 عام في٪ 51 من النامي العالم في المدقع الفقر معدل انخفض

  ثروةكانت   ،2014 عام فيو.  عيسربشكل  التوسع فيمستمرة   والفقراء األغنياء بين الدخل في الفجوات

 إذا أنه أوكسفام منظمة وتقدر البشرية، مناألدنى  ٪ 50 لنسبة الـ  اإلجمالية الثروة تعادل مليارديرا 80

مما  أكثر  الناس مناألغنى  ٪ 1 تمتلك  نسبة الـ  سوف 2016 عام بحلولفإنه  ، الحالية االتجاهات استمرت

 .معا العالم بقية كل يمتلكه 

 ؟ المحصنة الدقيقة الجرثومية الكائناتالكامنة المتجددة وو الجديدة األمراض خطرالحد من  يمكن كيف .8 

 من على المستوى العالمى  الوالدة عند المتوقع العمر متوسطوازداد  ؛ تحسنفى ال  البشرية الصحةتستمر 

( قد  WHO)  العالمية الصحة منظمة فإن ، ذلك ومع. 2014 عام في عاما 71 إلى 2010 عام في سنة 67

 مقاومةتستمر و ، الماضية الخمس السنوات مدى على بائى و حدث 1100 من أكثرتحققت من وجود  

 .االرتفاع في السمنة و ، التغذية وسوء ، الميكروبات مضادات

 التحديات لمواجهة يكفي ما وحكمة ، ومعرفة ، ذكاء أكثر اإلنسانية جعل والتعلم للتعليم يمكن كيف .9 

 البشريةمن  لغالبيةل -يط وس خالل من أو مباشربشكل  إما  - العالم في المعرفة من الكثيريتاح  ؟ العالمية

 .  الزمن عليها عفاعبارة قد  " أعرف ال" عبارة جعلفى   ويكيبيديا جوجل تساعدو.  اليوم

 ، واإلرهاب ، العرقية الصراعات من الحد   جديدةال منيةاأل ستراتيجياتاالو المشتركة للقيم يمكن كيف. 10

 عبر الحروبأصبحت و ، سالم في العالم من العظمى الغالبيةتعيش  ؟ الشامل الدمار أسلحة واستخدام

 داخل والصراعات مستقر، غير  العالم نصف يحتمل  ان يكون ومع ذلك  . متزايد نحو على نادرة الحدود

 أو الجئين عبارة عن( نسمة مليون 73 نحو) السكانعدد  من٪ 1 من يقرب وما التزايد، في آخذة الدول

 تهديداتلل للتصدي القانونية والنظم والعسكرية، الخارجية الدبلوماسية السياسة مع ذلك فإنو. داخليا مشردين

 .لم توضع بعد   المتماثلة غيرالجديدة 

 اواحد المرأة تمكين اصبح ؟ اإلنسان حالة تحسين على ساعدان ي  للمرأة المتغير للوضع يمكن كيف. 11 

 جميع لمعالجة ضروري كأمربه  فاعترتم االو ، الماضي القرن خالل  االجتماعي طورالت اقوى دوافع  من

 السنوات مدى على البرلمانات في  النساء نسبه  تضاعفتوقد . البشرية تواجه التي العالمية التحديات

وفقا    - اليوم كبراال الحرب يمثل   المرأة ضد العنففإن  ذلك، ومع.  ٪22 إلى٪ 11 من الماضيةعشرين ال
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 جميع فيحتى اآلن  المستمرة  األبوية البنى ويجب التخلى عن –الجرحى  كل عام و الوفياتعدد  لقياس 

 . العالم أنحاء

 قوة أكثر عالمية شركات تصبحن أمن  العابرة للحدود  المنظمة الجريمة شبكاتكيف يمكن ايقاف . 12

 العسكرية الميزانيات جميع  دخل ضعف على حصولال ة للحدود براعال المنظمة جريمةلل يقدر ؟ وتطورا

 جديدة أسواق يتيح مما ،غير واضح  واإلرهاب والتمرد المنظمة الجريمة بين التمييز بدأ وقد. سنويا مجتمعة

 . واألمن والتنمية للديمقراطيات المتزايدة والتهديدات المنظمة للجريمة

 الرياح وطاقة الشمسية الطاقة نظم ؟ وفعال آمن بشكل الطاقة على المتزايد الطلب تلبية يمكن كيف .13

،  ( IMFوفقا لما ذكره صندوق النقد الدولى  ) و. األحفوري الوقود مصادر مع المنافسة على اآلنقادرة 

لمصادر  سنوي دعممليار دوالر سنويا  مقارنة ب  5.3على دعم سنوى يصل الى  األحفوري الوقوديحصل 

 بحلول اآلمنة الطاقة من يكفي ما لتقديم  الطاقة شركات مليار دوالر . وتتسابق 0.12الطاقة المتجددة يبلغ  

 ، اآلن ال يحصلون على الطاقة  مليار 1.3) نسمة مليار 3.5 السكان يبلغ  من إضافي لعدد 2050 عام

 (.نسمة مليار 2.3 البالغ ضافيالسكان اال عدد  إلى باإلضافة

 ، بيةوساالح الكيمياءتعمل  ؟ اإلنسان حالة لتحسين والتكنولوجية العلمية االكتشافات تسريع يمكن كيف. 14

 والتطبيقات الجديدة العلمية الرؤى  وسرعة طبيعة يريتغعلى  الحاسوبية والفيزياء ، بيوساالح األحياء علمو

 والذكاء ،والطباعة ثالثية ورباعية األبعاد  ، االصطناعيةالبيولوجيا  بين المستقبل التوافق فى و. التكنولوجية

عن بعد  شيء كل و ، النانو تكنولوجيا أشكال من وغيرها بالذرة الدقيق تصنيعوال والروبوتات، االصطناعي

 الجمعيالذكاء و ،المتضخمة  الحقيقةو المتجددة، الطاقة أنظمة تكاليف وانخفاض طيار، بدون الطائراتو ،

 السنوات مدى على التغيير حجم مع مقارنة بطيئة ن عاما األخيرة تبدو وكأنها يالخمس والعشر  تجعل سوف 

 . المقبلةن يخمس  والعشرال

"  من اتجاهات  الرغم على ؟الكونية  القرارات في روتيني بشكل األخالقية االعتباراتدمج  يمكن كيف. 15

 العالمي والوعي بشريةال حبفإن  ، العالم أنحاء جميع في السائدة هيقصيرة المدى  االقتصاديةاوال "  -أنا 

 ، المتحدة األمم ومنظمات الدولية المعاهدات من العديد في عنهاعراب تم اإل التي المعايير في ان ايضاواضح

 التنمية وبرامج ، الالجئين إغاثةو ، األديان بين والحوارات ، األولمبية والروح ، الدولي الخيري والعمل

 . الدولية والصحافة ، حدود بال أطباءو ،األكثر فقرا  للدول

 ملتقى  56 عبر العالم أنحاء جميع اصحاب المعرفة والمبدعين من  أفكاررؤى و  األلفية مشروع جمع وقد

 الخاص  التالي المقطعيقدم و. العالمية التحديات لتلك للتصدي ستراتيجياتاالو ، والتوقعات الوضع  لتحديث

 و الوقت توفير من القراء يتمكن لكي تحدي كل عن عامة لمحة تحديا  15البالغ عددها  العالمية التحدياتب

نطاق ضيق على  تركيزا كثراأل مصادرالو الكتبب مقارنة المشترك لمستقبلنابشكل اكثر سهولة  فهمهم تحسين

فى نظام ذكاء المستقبليات  باستمرارالكترونيا  تحديثها يتمو. اإلنترنت شبكة اجزاء جميع على المنتشرةو

 نظامو ، الدولية األخبار وتجميع ، تفصيال أكثر عامة لمحات مع جنب إلى جنبا   (themp.org)العالمى  

 ، والكتب ، وراقاألو ، نماذجالو ، الشبكة مواردو ، وضعلل البيانية الرسومو ، المفسر الضوئي المسح

  أداة أنه على ( GFIS   نظام ذكاء المستقبليات العالمى ) . ويمكن  النظر الى المشتركين من والتعليقات

 . والقراراتالفهم  لتحسين مختلفة قيمة استخالص  القراء مختلف يستطيع من خاللها   عالمية معلومات 
* * * 

 العالمي الوضع عن عامة لمحات أفضل تتيح  قد  المستقبللحالة   التنفيذية الملخصات أن من الرغم على

 وبما. شامل  مشكلةحل /  لمساحات وتحليل متكامل أفضل تصور لوضع حاجة هناكإال أن  ، مستقبلال وآفاق

 تعالج أن يمكن التي االستراتيجيات على التأكيد ينبغيفإنه  ، لها التصدي ينبغي التحدياتتلك  جميع أن

 .موجزة متكاملة عالمية ستراتيجيةإل أولي مثال  1ويعد شكل  . متعددة تحديات
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 عالمية متكاملة  استراتيجية لمناقشة  ةاألوليمفهوم المسودة  . 1 شكل

 

 

فى نظام ذكاء المستقبليات العالمى )  ترحيب موضع  األولية المسودةالتى تتم بالنسبة لتلك  تحسيناتوتعد ال

GFIS ) 

 الفوزيمكننا  أين ؟النتائج   بطاقة هي ما ؟ العالميةالخمسة عشر  التحدياتلتلك  التصدي في نفعل كيفلذلك و 

 تلك على لإلجابة المستقبل دليل حالة   األلفية مشروعوقد ابتكر  ؟ المستقبل في التوقعات هي ما ؟ والخسارة

 . األسئلة

 تغير مناخي

 طاقة متجددة

استراتيجية 
جريمة منظمة 

ضد ما هو 
 عالمي

هدف الصين 
أمريكا  –  

350PPM 

لحم دون 
إستخدام 
 حيوانات

زراعة علي 
 المياه المالحه

زيادة الذكاء 
 الفردي

نظم ذكاء 
 جماعي عالي

 دول عن بعد

إستراتيجية 
 متكاملة

 توظيف طاقة

 حل صراع

 تغير مناخي

 فقر

 فجوات في الدخل

 تنمية

 صحة عن بعد

 تعليم عن بعد

 عبر مؤسسات

اإلستثمارتأثير / تكلفة   

 صناعة قرار

 إدارة

 حوكمة

 تعليم

 مدخل لخطط استراتيجية

 إقتصاد

 تعليم

 تفعيل ذاتي

 مياه طاقة

 جفاف

 تغير مناخي
 توظيف جديد

 غذاء بدون أمطار

 طاقة

 استخدام األرض

 صحة

 مياه

 اخالق

 تغير مناخي

 األمن البيئي

 علوم وتكنولوجيا وموارد وتنمية

 منع الصراع

 جريمة

 إرهاب

 تنمية

 صراع
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بصفة  اإلنسان رفاهية في ثابت ولكنه بطيء تحسن يظهر أدناه  2015 (  لعام  SOFIدليل حالة المستقبل ) و

 تفاقم ومع البيئة حساب على ولكن ، القادمةالسنوات العشر  و الماضيةعشرين ال السنوات مدى على عامة

 . االقتصادية المساواة وعدم ، المنظمة والجريمة ، والفساد ، واإلرهاب ، الدول داخل العنف

  2015 لعام  المستقبلدليل حالة  . 2 شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من لمزيدالخمسة عشر  العالمية لتحدياتالجزء الخاص با يلي الذي المستقبلانظر الجزء الخاص بدليل حالة 

دليل حالة  تحليل مع جنب إلى جنبا ، وحسابه (  SOFIدليل حالة المستقبل )  إنشاء كيفية حول التفاصيل

 سرد يتمو.  وروبيةالعديد من الدول األ  في وطنيةال والتطبيقات  2015 (  لعام   SOFIالمستقبل ) 

 . 1 إطار في العام هذادليل  أدت الى وضع  التي المتغيرات

دليل حالة  في المستخدمة متغيراتللالسنوات العشر المقبلة  وتوقعات الماضيةعشرين ال السنوات مراجعةوب

." العالم مستقبل عن تقرير بطاقة" لعمل   مفيدة معلوماتيمكن الحصول على  العالمي(    SOFIالمستقبل ) 

 تقدما اذا كان هناك أو نخسر اننا حيثمواضع خسارتنا   4 شكل ويبينمواضع مكسبنا  3 شكل يوضح و 

 .معدوما أو محدودا

بر ما يجب نختونحن . ى الكوكب البلوغ مرحلة إلى األفق ضيق المراهقةطور  مناالنسانية  خرجت أن يمكنو

 في ونمعزولونحن   ، السنين ن آلالف من والفرنسي أو نالصينيو ن ان يكون عليه  المهندسون او الفنانو

 صبحنوكى نكبر   الوقت حان اآلنو. صحيح حقيقى و ما هونفكر في حيث يجب ان  الضيقة الخاصة معتقداتنا

 للتحديات للتصدي الالزم النطاق على القراراتباتخاذ  الزعماء وعندما ال يقوم  .ية رشيدة كوكب أنواع

هو  كما تماما ، االصطناعي الذكاء مجال في المستقبل في التقدم إلى حاجة هناك تكون قدوحينئذ  ، العالمية

 يتطلب سوف هذافإن  ذلك، ومع. ألجسامنا ألساسيةاألعمال ا يديرالذى  الالإرادي العصبي الجهاز فيالحال 
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فيما يتعلق  هوكينج وستيفن جيتس، بيلو موسك، ايلون  تحذيرات لمواجهة الظروف تهيئةل اآلن ااهتمام

 ذات غير الخطبتحمل  ملعد الوقت حان لقدو الذكاء االصطناعى ليتجاوز قدرة تحكم االنسان فيه .  بتنامى 

 .كالمعتاد العمل تحمل على جدا عالية الرهاناتوأصبحت . القادة قبل من إجراءاتعدم اتخاذ و صلة

                                                               * * * 
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  2015 (  لعام   SOFIالتى تدخل ضمن حساب دليل حالة المستقبل )  المتغيرات. 1اطار   

 (   2011 )  بالدوالر الدولى الثابت عند عام   PPPتعادل  القوى الشرائية   الواحد ، للفرد اإلجمالي القومي الدخل  -1

 ٪( 10 أعلى بها يحتفظ التي الدخل حصة) االقتصادي الدخل في المساواة عدم  -2

 (العمل  على مستوى العالم  %  من قوة   )البطالة  اجمالى -3

 (السكان من)٪  (PPP)دوالر  يوميا ، تعادل  القوة الشرائية   1.25  معدل من يعانون الفقر البالغ دخلهم   -4

 6 منخفض ؛=  1) العام القطاع تصنيف في والفساد والمساءلة ، (  ، CPIAشفافية التقييم المؤسسى وسياسة الدولة  )   -5

 (مرتفع= 

 ( بالمليارات بالدوالر الحالى ،   المدفوعات ، ميزان) التدفقات صافي المباشر ، األجنبي االستثمار  -6

 ( المحلي الناتج إجمالي من٪   )  R & D نفقات البحوث والتنمية .  -7

 (سنويا)٪  السكانى النمو -8

 ( بالسنوات) الوالدة عند المتوقع العمر متوسط  -9

 ( حي مولود 1000 لكل ) وفيات الرضع معددل -10

 ( السكان من)٪  التغذية نقص انتشار. 11

 (بالدوالر الحالي ) للفرد النفقات الصحية. 12

 (شخص 1000 لكل) األطباء. 13 

 المتاحة لهم  ( السكان من عدد)٪  المياه المحسنة  مصدر.  14 

 (المكعب بالمتر) للفرد المتجددة الداخلية العذبة المياه موارد. 15 

 (gha) للفرد البيولوجية القدرة.  16 

 (األراضي مساحة من)٪  منطقة الغابات .17

 (سنة/  سي تي ام)واالسمنت  الوقود األحفورى  إنتاج انبعاثات . 18

(  بالدوالر األمريكى الثابت    PPP) تعادل القوة الشرائية ) طاقة استخدام وحدة لكل  اإلجمالي المحلي الناتج) الطاقة كفاءة. 19 

 ( النفط من مكافئ   لكل كيلوجرام  2010عام 

 (اإلجمالي من)٪  الكهرومائية الطاقة باستثناء المتجددة، الطاقة مصادر من الكهرباء إنتاج. 20

 (فوق وما سنة 15 ما بين أعمارهم تتراوح الذين األشخاص من)٪  البالغين محو األمية لمجموع .  معدل21

 ( اإلجمالي من)٪  والثانوية بالمدارس االلتحاق. 22 

 )٪( الماهرة توظيف العمالة حصة . 23

 المسلحة والصراعات الحروب  عدد. 24 

  اإلرهاب حوادث. 25 

 "(حرة" الدول المصنفة دولة  عدد) الحرية  . حقوق26

 ( عدد األعضاء من)٪  الوطنية البرلمانات في المرأة  تشغلها التي المقاعد نسبة. 27 

 (فرد 100 لكل) اإلنترنت مستخدمي. 28
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 مواضع مكسبنا  أين. 3 شكل
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 عدمه  أو من التقدم  قليل هناكاذا كان  أو مواضع خسارتنا  أين. 4 شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البيانات من جدا مركزة مجموعة عن عبارةالخمسة عشر  العالمية لتحدياتاالخاص ب التالي والجزء

 تبقى أن يجبو. اإلنسان حالة تحسينل فهمت أن ينبغي التي الحكمة بعض فى ونأمل ،الذكاء و والمعلومات،

وتلك . العالمي المستقبلب والمهتمين والصحفيين والمعلمين ، ومستشاريهم السياسات لصانعي كمرجع

 أي فإن  ذلك. ول   themp.orgعلى الموقع االلكترونى  الذكية الهواتف عبر أيضا متاحة عامةال محاتللا

 يكتب  أو ،ليلقى حديثا  ،ما  جتماعإ الى الذهاب قبل بسرعة المعلومات تلك  إلى الوصول هيمكن  شخص

 .مقال

قد تم شرح دليل و". ككل" المستقبل في التراجع أو التقدم قياس كيفية على  تحدياتيركز الجزء التالى لل و

 . القسم هذا في التفصيل من بمزيد حالة المستقبل الموضح سابقا 

لدراسة آلية دلفى  للوقت الحقيقى الخاصة بتكنولوجيا /  األولي التحليل فى واألخير التالي الجزء ويشارك

 :  مثل األسئلة من مجموعة ويستكشف. 2050 المستقبل  عمل

 

 (العمل  على مستوى العالم  %  من قوة   )البطالة  اجمالى -

-  

 (سنة/  سي تي ام)واالسمنت  الوقود األحفورى  إنتاج انبعاثات -

-  

 (المكعب بالمتر) للفرد المتجددة الداخلية العذبة المياه موارد -

-  

 (األراضي مساحة من)٪  منطقة الغابات -

-  

 (gha) للفرد البيولوجية القدرة -

-  

 ( المحلي الناتج إجمالي من٪   )  R & D نفقات البحوث والتنمية  -

-  

 اإلرهاب حوادث -

-  

 ٪( 10 أعلى بها يحتفظ التي الدخل حصة) الدخل في المساواة عدم -

-  

 المسلحة الخطيرة والصراعات الحروب  عدد -

-  

 والمساءلة ، (  ، CPIAشفافية التقييم المؤسسى وسياسة الدولة  )  -

 (مرتفع=  6 منخفض ؛=  1) العام القطاع تصنيف في والفساد

-  
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  ؟ المستقبلية التقنيات بسبب  المدى طويلة  الهيكلية البطالة لمنع اآلن  به القيام في  نبدأ أن يجب الذي ما• 

 التكنولوجيات من وغيره الذكاء االصناعى  كان إذا ما على لإلجابة حل إلى تحتاج التي األسئلة هي ما• 

  ؟ بديال عما تحل محله  العمل فرص من المزيد خلقي سوف المستقبلية

 الحكمة من يكون التى  ، والسياسية االقتصادية التغييرات هي ما ، هائلةال بطالةوعندما  يصعب منع ال• 

  ؟ها تطوير في البدء 

على نحو ذاتى ومستمر اعتمادا   الخاص همجنابر شفرة كتابة إعادة الذى  يمكنه   االصطناعي الذكاءو

 لحظة ، آلخرينمن ذكاءها وذكاء ا يزيدوف س ، العالمية االستشعار شبكات من المرتدة التغذية على

االصطناعى  الذكاءذكاء  زيادة سرعةفإن  ، ثوحدال ذلك فى يبدأ عندماو. العالم أنحاء جميع في بلحظة

 البيولوجيالنا وتسمح . مور قانونمقارنة ب تغييرال منالمزيد  وتنتج  سوف تكون أكبر الى حد كبير

 حياة أشكال إلنتاج كود البرنامج  كتابةب ( االصطناعي العام للذكاء  المستقبلية شكالاأل أو)  التركيبية

 نع اليبد الهيدروجين إلنتاج نباتات و الدماغ فيالموجودة  الترسبات ألكل مجهريةالمسابر ال مثل جديدة

طباعة ثالثية االبعاد .  والمنازل البيولوجية األجهزة تمت طباعة و.  الكربون أكسيد وثاني األكسجين

 الحدمما يؤدى الى  ، الحالي ىالروبوت تصنيعال من كفاءة أكثرعلى نحو ذرى  الدقيق تصنيعال صبحوأ

 الناس جميع ربط يتموف س 2050 عام وبحلول. إنتاج وحدة لكل الطاقة متطلباتمن  كبير بشكل

وينبغى على المخ . اليوم الحال عليه هوبالمقارنة بما  ذكاء أكثر  ةدالليمن خالل شبكة  ولكن اإلنترنت،ب

الى   المعرفية العلوم نيتحستعمل على  أن  ذكرها سبق التيات الذكاء االصطناعى عوومشر البشري

 300وقد قام  اكثر من  . 2050 عام بحلولفذة  عبقرية شخص أييصبح عندها  أنالتى يمكن  لدرجةا

 قيعلالتو التغييرات لتلك  تصديال واستراتيجيات مضامين  تصنيفخبير متنوع  فى جميع انحاء العالم ب

 التي الوطني التخطيط عمللورش  ومدخالت سيناريوهات وضعفى   النتائج تستخدم وسوفعليها. 

 . األلفية مشروعملتقيات  شرعت فيها 

                                                           * * * 

 والذكاء لإلرهاب الجديدة األشكال منبداية  -علينا يؤثر سوف كله العالم ألن كله بالعالم نهتم أن عليناو

 فهم على ساعدنايل مستقبلدليل حالة ال  تقديم يتمو. المالية واألخالق ىالمناخ لتغيروحتى ا االصطناعي

 على يوميا تحديثهايتم و متاحة أكبر تفاصيلوهناك . المحتملة التغييرات حيث من كله للعالم أفضل

نظام ذكاء المستقبليات  إلى إشارات توجد النص وخالل  .  العالميذكاء المستقبليات  نظام في االنترنت

ذات الصلة  تفوق ما هو متاح  فى تلك النظرة   تفاصيلال مزيد من على للحصول (    GFISالعالمى )  

 .نامستقبل وآفاق الموجزة  لوضعنا  العالمى 


