
 

 

 



 

 

 

 ملخص تنفيذي
إليه معظم المتشائمين، ولكن المخاطر المستقبلية هي األسوأ مقارنة بما يشير مقارنة بما يعرفه العالم آخذ في التحسن بشكل أفضل     

تفاق االمزيد من فمن الواضح أن هناك  األلفية،مشروع العالمية الخاضعة لالمستقبليات  إجراء بحوث عاما من 16وبعد  المتفائلين. معظم

التي عند النظر في العديد من القرارات الخاطئة والقرارات السليمة وفي وسائل اإلعالم.  يظهر مقارنة بماحول كيفية بناء مستقبل أفضل 

                                                                                 . من المدهش أننا ما زلنا نحقق تقدما على غرار ما نحن عليهف - يوما بعد يوم وعاما بعد عام في جميع أنحاء العالم  -بعد  لم تتخذ

أكثر ثراء وأكثر صحة، وأفضل تعليما، وأكثر سالما، وعلى اتصال بشكل  في طريقه الى أن يكون تقرير هذا العام أن العالم يؤكد و    

عدم  يبدونجميع أنحاء العالم  والمتظاهرون فينصف العالم غير مستقر.  مع ذلك يحتمل أن يصبحالناس حياة أطول، ويعيش فيه أفضل و

يتم من العلم  متزايدةيوجد جيل على صلة باالنترنت وعلى درجة وة. ويقرارات غير أخالقية من قبل النخب السلط لتحمل اتخاذاستعداد 

والفساد والجريمة  آخذة في الهبوط، المياه مناسيبوأسعار المواد الغذائية آخذة في االرتفاع، وضد التعسف في استعمال السلطة.  تنشئته

، المناخيتغير يستمر التزايد، والسالمة البيئية لدعم حياتنا آخذة في التناقص، والديون وانعدام األمن االقتصادي في تزايد، وفي المنظمة 

٪ في 20إلى حوالي  1981٪ في عام 52نخفض الفقر المدقع من إالتساع بشكل خطير. ومع ذلك، والفجوة بين األغنياء والفقراء آخذة في ا

           .                               2010 عام

من الواضح أيضا بصورة متزايدة أن هياكل صنع القرار ومن الواضح على نحو متزايد أن العالم لديه الموارد لمعالجة تحدياته. و     

ألمم المتحدة للتنمية امؤتمر وقد حث قرارات جيدة وسريعة بما يكفي على النطاق الالزم لمعالجة التحديات العالمية حقا. ال تتخذ الحالية 

تضافر جهودهم  للعمل على والجامعات والبلديات منظمات غير الحكومية والشركات لل التابعينالعديد من القادة (  20)ريو +  المستدامة

إلى ذاتي التنظيم  الربيع العربي صحوات/ منفي االنبثاق  أشكال جديدة من العمل التعاونيوقد بدأت حكومة وطنية.  إلجراءات دون انتظار

فتوحة المصدر الخاصة باألفراد برامج الطابعة ثالثية األبعاد م فيتشارك  adafruit.comو  makerbot.comمثل  الكترونيةمواقع 

خاصة   -شكلت شراكات عامة توقد .  avaaz.org شعب مثلللالسلطة السياسية الخاصة بمحليين، وغيرها من المواقع  صانعينليصبحوا 

 المحمولةمن الهواتف بداية نظم المعلومات واالتصاالت . وتعمل وائتالفات لالستعداد لمكافحة المرض والفقر وخلق كوكب أكثر ذكاء

أن معدالت افتراض من المعقول وزيادة صنع القرار البشري في جميع أنحاء العالم. العمالقة على جهزة الكمبيوتر البسيطة وانتهاء بأ

اإلنسانية والتكنولوجيا في أنواع جديدة من صنع القرار مع ردود فعل عالمية في وقت جمع توف تسريع هذه التغيرات في نهاية المطاف س

 .يحقيق

هذه القدرات في نهاية المطاف وولكن علمنا التاريخ أن األفكار الجيدة والتكنولوجيات يمكن أن يكون لها عواقب غير مقصودة وسلبية.      

الجريمة المنظمة كذلك و ،دمار الشاملالخاصة بال األسلحة البيولوجية ونشر على صنعسوف تجعل من الممكن لشخص واحد يعمل بمفرده 

 االحتماالت وتلكمجتمعة.  يةميزانيات العسكرجميع ال ضعف بالفعل ينمجتمع مادخله يصبح عندما - وى بكثير مما هو عليه اليوملتصبح أق

التي يتم تعقبها  الرائعةليست حتمية، وهناك العديد من الحلول  األولفي الفصل  خطيرة تمت مناقشتها وغيرها من احتماالت مستقبلية

ورغم وضع العالمي وآفاق المستقبل، الخاصة بالالبيانات األلفية كل عام بتحديث مشروع يقوم دون علم عامة الناس. و، اكبير اتقدمتحرز و

 الطرق المتزايدةتطبيق في اتجاه إيجابي. ومع ذلك، فإن العالم في سباق بين  إال أنه بالتأكيد على نحو بطيءسير يمعظم تحديث البيانات  أن

 .عالمية متزايدة ومشكالت اتتعقيدما يبدو من لتحسين حالة اإلنسان و

في دليل حالة تم استخدامه  متغيرا 28استعراض اتجاهات من خالل حتى اآلن؟ النتائج العالم في هذا السباق؟ ما هي  ماذا يفعل ولذا، 

 ( 1تسجيل أداء اإلنسانية في التصدي ألهم التحديات. )انظر اإلطار لبطاقات تتاح مشروع األلفية المستقبل العالمي التابع ل

في الفصل  الخمسة عشرتحديات العالمية لل بالنسبةتقدم أو التراجع تتعلق بال دولية أكثر من مائة مؤشرالDelphi دلفى لجنة وقد اختارت 

 متغيراتم عرض الثمانية والعشرين . والموثوق بهاسنة من البيانات التاريخية  20األقل لديها على التي  ختيرت المتغيراتأحينئذ . األول

 خالل عشرة أعوام .لكل متغير قيمة  فضل وأسوأ بأمشروع األلفية للتنبؤ وقع عليه االختيار عن طريق ملتقيات دولي  على فريقالناجمة 

عمل موجزا لهذا البحث. ويمكن أيضا  الثانيلفصل ويقدم ا. ة المستقبلدليل حالتقدير مستقبلي مدته عشر سنوات ضمن  تم دمج النتائج فيو

 .للبلدان أو القطاعات  SOFIsأدلة حالة المستقبل

 1اإلطار 

 ؟أين مواضع إحرازنا للمكسب

 الحصول على المياه 

  معدل اإللمام بالقراءة والكتابة 

    العمر المتوقع عند الوالدة 

   دوالر يوميا  1.25الفقر البالغ 

 وفيات األطفال 

         الحروب 

   انتشار فيروس نقص المناعة البشرية 

 مستخدمو اإلنترنت 

 اجمالى  - الناتج المحلي  / للفرد 

  المرأة في البرلمانات 

  االلتحاق بالمدارس الثانوية 

      كفاءة الطاقة 

  النمو السكاني 

  انتشار نقص التغذية 

 االنتشار النووي 

 

 ؟ة بناخسارالحاق المواضع أين 



 

 

 جمالى الدين    إ 

  البطالة 

 عدم المساواة فى  الدخل 

 البصمة اإليكولوجية / نسبة  الطاقة البيولوجية 

 انبعاثات غازات الدفيئة 

 الهجمات اإلرهابية 

 إقبال الناخبين على التصويت 

 

  

 ير غير واضح؟يأو تغ ملحوظ تغيير بها ال يوجد أين المواضع التي 

 الفساد 

  حقوق الحرية 

 الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة 

   أراضي الغابات 

 R & D  النفقات -الخاصة بالبحوث والتنمية 

  عدد األطباء للفرد الواحد 

  

 ولكن بمعدليسير نحو األفضل  العالم خالل السنوات العشر القادمة مستقبل يوضح أن  1في شكل  2012ودليل حالة المستقبل لعام      

حققنا فيها مكسبا، لم يكن تحقيقنا  عاما الماضية. ومع ذلك، في كثير من المناطق التي عشرين خالل البما حدث  مقارنة   ئابط تحسن أكثر

وسوء التغذية، والديون، وانتشار األسلحة النووية.  ،فيروس نقص المناعة البشريةاالنخفاضات في اإلصابة ببسرعة كافية، مثل للمكسب 

لبعض  قد يكون خطيرة: الفساد، والحرية السياسية، استهالك الوقود األحفوري، والغطاء الحرجي. و شكالياتإ التيقنناطق عدم متمثل و

فجوات الدخل، واإلرهاب. ومع وآثار خطيرة جدا، مثل البطالة، وانبعاثات غازات الدفيئة، والديون، الخسارة  فيها  بنا تلحقالمناطق التي 

حيث  مما هو عليه اليوم العالم أفضل العموم، سيكون على وجهاآلن،  أعوام منعشرة  ه خاللبيانات أنالخاص بالالختيار ذلك، أشار هذا ا

 مكسبنا يفوق خسارتنا .   

 

 

                                 

  2012لعام  دليل حالة المستقبل . 1شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االعتبارفي الواجب وضعها بعض العوامل 
اإلدارة القومية (. ووفقا لما ذكرته IPCC) اللجنة الحكومية الدولية لتغير المناخ  توقعاتيفوق أحدث  بشكل أسرع  احترارا  العالم يزداد 

األكثر سخونة في الواليات المتحدة منذ بدأت حفظ كانت  2012( فإن الشهور الست األولى من عام NOAAللمحيطات والغالف الجوى )

الذرة وفول  مما أدى الى خفض إنتاجها منعاما،  56الواليات المتحدة أيضا أسوأ موجة جفاف منذ وتشهد . 1895السجالت في عام 

 ماحوالي الناتج عن أنشطة بشرية  فيئةغاز الد نبعاثاتإجمالى إويبلغ أسعار الغذاء العالمية.  يؤدى الى زيادةالصويا، والذي من المتوقع أن 

على القيام بذلك  اسنويا، ولكن قدرته ذلكنصف  ما يقرب منطبيعة سنويا. وتمتص الطن من غاز ثانى أكسيد الكربون  مليار 49.5يعادل 

لتلك  إعادة إمدادمن عة الطبي مقارنة بما تقوم بهأسرع على نحو ستنزاف خدمات النظام اإليكولوجي العالمي إتناقص مستمر. ويجري  في

 واالقتصادي  السكانيعمل النمو الشعاب المرجانية. وقد تموت القمم الجليدية القطبية، وتتضاءل واألنهار الجليدية، تذوب و. الخدمات

قد والقادمة أكبر بكثير. خالل المائة عام قد يكون التأثير الجدوى البيئية لدعم الحياة، وعلى الحد من السريع على مدى المائة عام الماضية 

وكذلك تطبيق برنامج البحوث والتنمية عشر سنوات  تحقيقهيستغرق  الذي الصيني األمريكيالهدف المشابه لهدف أبوللو حان الوقت لتحقيق 

 .ياتاالقتصاد يمتلكان أكبرمن أعظم بواعث غازات الدفيئة ووأمريكا والصين . المناخيلتغير لللتصدي 

ى إلفي حاجة  مليون فرد  783ال يزال هناك  ، ولكن1990الحصول على مياه شرب محسنة منذ عام  مليار شخص 2أكثر من  قد استطاعو

٪ من البشر على المياه من مصادر يسيطر عليها بلدين أو 40 ويحصل في جميع أنحاء العالم،  مناسيب المياهتنخفض  ية حال،أعلى و ذلك.

من  اثابت في جبال الهيمااليا  واحدالبطيء والنهيار مقارنة بالوضع الراهن. ويعد اإل ٪40 بمقدار لى المياهالطلب العالمي عيزداد أكثر، و

نهار أ٪ من اإلنسانية عبر 40غذي التى ت٪ من المياه العذبة في العالم، 40على وتحتوى تلك الجبال أكبر التهديدات األمنية البيئية في آسيا. 

 النانو لترشيح عبر أنابيباو .بخارتدفقات من المثل ضغط مياه البحر إلنتاج  تحلية المياه،تكارات الخاصة بواالبسيا السبع الكبرى. آ

بشكل أفضل. ويمكن تخفيض مياه للمستجمعات ووجود تلوث للجنبا إلى جنب مع عالج أقل تكلفة  مطلوبة العكسيوالتناضح ، يةالكربون

 



 

 

وزراعة النباتات في المياه دون تربة، واستخدام ، المستقبل من خالل زراعة الخطوط الساحلية بالمياه المالحة فيالطلب على المياه العذبة 

، ووجود تركيبات زراعية حضرية بيئة تكافلية فيالمياه  فيزراعة النباتات ويجمع ما بين تربية الحيوانات المائية  مستديم غذاء  إنتاجنظام 

             .إصالحات لتسرب األنابيب، وإعادة استخدام المياه المعالجةو، ونباتية متزايدةحيوانات،  تربية لحوم نقية دون إنتاجو رأسية داخل المباني،

تلك معظم وطلبا غير مسبوق على الموارد. مما يخلق عاما فقط،  38نسمة خالل  بليون 2 بمقدار عدد سكان العالم زيادةومن المتوقع      

بليون نسمة  5.9لى إبليون نسمة يتوقع زيادتها  4,2 آسيا اليومويعيش في آسيا الحضرية ذات الدخل المنخفض.  فيتكون  الزيادة سوف

بليون  3 ما يقرب من يزيد على  -٪66الطبقة الوسطى العالمية  بنسبة  أفرادزيادة  ،2030، بحلول عام من المتوقعوو . 2050بحلول عام 

الخصوبة.  تالوفيات ومعدال تمعدالخفاض في إنى إل رتفاع إالديناميات السكانية من وتتغير مستهلك مع زيادة القوة الشرائية والتوقعات. 

نخفاض، يمكن إلا الخصوبة فيمعدالت  ومع استمراراليوم.  2,5 لى إ  1900 عام  أطفال في 6انخفض معدل الخصوبة في العالم من قد و

 واليوم يبلغ. هصعب دعميالمسنين من خلق عالم مما ي، 2100مليار نسمة بحلول عام  6.2أن يتقلص عدد سكان العالم إلى في الواقع 

يمكن أن يكون هناك  2050بحلول عام و. 2100بحلول عام عاما   81إلى يتوقع زيادته عاما، والذي  68العمر المتوقع عند الوالدة متوسط 

ومن المحتمل أن تطلب مفاهيم جديدة للتقاعد. مما ي عاما15 عاما متساوون في العدد مع من تقل أعمارهم عن 65أفراد تتجاوز أعمارهم 

 معظممقارنة بما يعتقده أطول و أكثر إنتاجية حياه سنة القادمة الكثير من الناس فترة  30-20االكتشافات العلمية والطبية على مدى تمنح 

 جزء من الوقت،العمل و، ذاتي التوظيف العديد من أشكال العمل عن بعدتبتكر و، أطول اتناس لفترممكنا اليوم. وسوف يعمل الالناس 

جديدة  ابتكار مفاهيم وفى حالة عدم والتناوب الوظيفي للحد من العبء االقتصادي على األجيال الشابة والحفاظ على مستويات المعيشة. 

                                                                                                                                و حتميا.                                                                                                               يبدعدم االستقرار السياسي المتزايد فإن للعمل، 

. يةشفافأكثر أنظمة ديمقراطية  لى إالحاجة  يزيد من قتصاديةإلالتقلبات ا لىإ، باإلضافة وتحسين التعليم ،الديموغرافية الحالية التحوالتو

لحريات  يذكر أن   Freedom House  الحرية فإن بيت ، القادمة عاماالعشرين تزايد على مدى تعلى الرغم من أن الديمقراطية قد و

الديمقراطيات الجديدة االنتهاكات السابقة تتناول يجب أن وللسنة السادسة على التوالي.   2011 عام  خفضت فيإنقد السياسية والمدنية 

مستنير مثقف وجمهور وللسلطة لكسب والء المواطنين دون زيادة الشقاق االجتماعي، وتباطؤ عملية المصالحة، والحد من حقوق اإلنسان. 

بالغ األهمية للديمقراطية، وبالتالي، فإنه من المهم أن نتعلم كيفية مواجهة ومنع مختلف حمالت التضليل  أمريعد بشكل صحيح 

جماعات المصالح على سيطرة "الرقابة الذاتية للصحفيين، وو، ذات الدوافع السياسية الرقابة الحكوميةوحرب المعلومات، واأليديولوجي، 

 .عزيز السعي وراء الحقيقةاإلنترنت ووسائل اإلعالم األخرى، مع ت

أهداف طويلة المدى لمساعدتها على اتخاذ  في وجودالجوانب  وعامة ومتعددةالمدى  مستقبلية عالمية طويلة إلى رؤيةاإلنسانية بحاجة و

القضاء على أو  الهبوط على سطح القمرمثل تحقيق مثل هذه األهداف بعيدة المدى وناء مستقبل أكثر إشراقا. أجل ب اليوم منقرارات أفضل 

جازات إنلتحقيق قصيرة األجل االقتصادية األنانية  المصالح كثير من الناس  لتجاوزلى  إ أوحى مستحيالالذي كان يعد الجدري مرض 

دءا من أزمة اليورو إلى المأزق كالت بالمشلى العديد من إ تخاذ القرارات االقتصادية األنانيةإ يؤدى على المدى القصير، قد وعظيمة. 

مستقبلية نظرة  بإنشاء وتحديثالخاصة  الخياراتتعد و. 20ريو + عن مؤتمر الصادرةكافية الالسياسي في واشنطن واإلجراءات غير 

القرار  صانعيلبحيث يكاد يكون من المستحيل  بشكل كبير التغير ةالتعقيد وسريع عالية من على درجة وطنية وعالميةإستراتيجية مشتركة 

هي من الخطورة بحيث  غير المتماسكةسياسات فإن نتائج الفي الوقت نفسه، وجمع وفهم المعلومات الالزمة التخاذ وتنفيذ سياسة متماسكة. 

                                            .تحسين المرونةللذكاء الجمعي من أجل  أن هناك حاجة إلى نظم جديدة

شبكة وباليين ال تحصى من أجهزة  الكمبيوتر  الهاتف المحمول،في  اشتراك بليون 6و لالنترنت،مستخدم بليون  2عن  ويوجد ما يزيد

 استكمال النظامحول  يدوردعم كل جانب من جوانب النشاط البشري. والسباق مما ي واسعة في وقت حقيقيتتواصل عبر  شبكة متعددة  

المحمول عبر الهاتف بإنترنت فائق السرعة  سكان العالم عدد ٪ من 85إريكسون أن تتم تغطية وتتوقع شركة العالمي الحضارة. العصبي 

عكس النطاق تسلسلة متصلة من الوعي والتكنولوجيا  اإلنسانية، والبيئة المبنية، والحوسبة في كل مكانوأصبحت  . 2017عام بحلول 

هذا  نتيجة أشكال جديدة من الحضارة ق تنبثسوف جريمة المنظمة. والى الرية الفردية من األعمال الخيبدءا الكامل للسلوك البشري، 

                                                                                            .التقارب بين العقول، والمعلومات، والتكنولوجيا في جميع أنحاء العالم

صندوق النقد  فإن٪،  0.3 -فقط  اقتصادهإ شانكمإوف يعمل على وأن الركود في أوروبا س ،جديدةأوروبية عدم وجود أزمة  وبافتراض

 سوف فإن البشرية ٪، 1بنسبة  العالميمع النمو السكاني و . 2012٪ في عام 3.5ينمو بنسبة وف أن االقتصاد العالمي سيقدر  الدولي 

دوالر/  1.25)من الفقر المدقع  فإن  من يعانونللبنك الدولي، لما ذكره فقا و٪  وفقا للمعايير التقليدية. و 2.5ما يقرب من تزداد ثراء ب

من عدد سكان  ٪20)حوالي بليون فرد   1.29 ى إل  1981 العالم(  فى عام  سكان عدد من ٪52نسمة ) بليون 1.94يوميا( قد انخفض من 

 وفقا لهذا خالل نفس الوقت. وبليون نسمة  7 ما يقرب منإلى بليون نسمة  4.5، في حين زاد عدد سكان العالم من 2010( في عام العالم

٪ 9 العالمي إلى البطالةوقد ارتفع معدل . 2015في فقر مدقع في عام  مقد تستمر معيشتهنسمة  بليونحوالي  فإن وعلى أية حال،  المعدل،

البرازيل وروسيا تأثير      سريع حيث واالقتصادية بشكلالجغرافية  مشهد السلطةويتغير . 2010٪ في عام 8.3 أن كانبعد  2011في عام 

البلدان ذات الدخل ولى الشركات متعددة الجنسيات في تصاعد. إقتصاديات الناشئة باإلضافة وغيرها من اإل BRIC))والهند والصين 

يؤدى و .والمنخفض والتي بها عمالة زائدة لى البلدان ذات الدخل المتوسطإسوف تكون في حاجة  العمالةفي نقص  والتي تعانى منالمرتفع 

 الوطن بعملية ربط هؤالء الموجودين خارجلكترونية يمكنها إلاولكن نظم الكمبيوتر  ستنزاف العقول البشرية. إمشكلة  ستمرارإلى إذلك 

إلى خطة استراتيجية طويلة األمد لشراكة عالمية بين األغنياء والفقراء. وينبغي لهذه الخطة استخدام حاجة في  العالم و. داخل بالدهم التنمية

    .قوة األسواق الحرة وقواعد تقوم على األخالق العالمية

 المال رياالوفيات الناجمة عن أمراض مثل الحال في ، كما هو نخفاضإفي اإلصابة باألمراض المعدية وآخذة في التحسن. البشرية صحة و

 ٪ على مدى 21اإلصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية بنسبة  تتراجعوقد والحصبة وفيروس نقص المناعة البشرية /اإليدز. 



 

 

واألدوية  دارة األغذيةإ قد اعتمدت. و2010و 2004٪ بين عامي 19الوفيات المتعلقة باإليدز بنسبة كذلك الماضية، و اإلثنا عشر عاما

بفيروس اإليدز في األشخاص غير المصابين. ومع  عقار يتم اعتماده للحد من مخاطر اإلصابة كأول Truvada  األمريكية عقار تروفادا

عادت لألدوية، و ةمقاوم ويوجد اآلن عشرون مرضاالماضية،  األربعينسنويا على مدى السنوات  جديد معدي اكتشاف مرض يتم ذلك، 

في السنوات من العديد من األمراض. و غيرهاالدفتريا ومثل الكوليرا والحمى الصفراء والطاعون و مرة أخرى إلى الظهورقديمة أمراض 

للحد من بوضع نظم صحية عالمية أفضل  التعاون الدولي قام. وقد مرض وبائى 1100أكثر من وجود التحقق من  تم الست الماضية

تحسينات كبيرة في الخدمات الصحية الحد من  . وقد تم( H1N1انفلونزا الخنازير ) البشرية، ومرض سارس، وفيروس نقص المناعة 

صحة في الخاصة بال موازناتالخفض لى إأدت قتصادية المستمرة التي إلا نتيجة المشكالتالماضية  عشرينوالطبية على مدى السنوات ال

في عام العالمي الناتج المحلي جمالى إيبلغ تريليون دوالر، في حين  40الصعيد العالمي حوالي الدين العام على ويبلغ جميع أنحاء العالم. 

يتعهدون بااللتزام البرامج الصحية  ه ممن يدعمونيتس وغيرجبيل و PPP)   تعادل القوة الشرائية)  تريليون دوالر 80حوالي  2012

 إليجاد عالم فصاعدا  2015دوالر سنويا اعتبارا من عام  بليون 80 تقديممن حيث G20 مجموعة دول العشرين  ع حكوماتبوعودهم م

 أصبحت اآلن السببمراض القلب والشرايين فإن أ، على نحو متزايد تسم بقلة الحركةيالشيخوخة و بات يعانىألن العالم وأكثر صحة. 

٪ 67األمراض المعدية هي ثاني أكبر قاتل وتسبب حوالي عد على أية حال، تالرئيسي للوفاة في البلدان النامية وكذلك الدول الصناعية. و

فإن عدد األطفال دون سن الخامسة )االلتهاب الرئوي واإلسهال والمالريا، والحصبة(. ومع ذلك،  فيمن جميع الوفيات التي يمكن تجنبها 

انخفض معدل  . كماعشرين الماضية% على مدى السنوات ال30الخامسة الذين يتعرضون للموت قد انخفض بنسبة األطفال دون سن 

  .2010 ٪ في عام 16إلى أقل من  1998٪ في عام 25األمراض المعدية من  نتيجةوفيات ال

من الناس والثقافات المشاركة في اتخاذ القرارات،  ةمتزايدال األعدادخيارات والتغيير والتكافل، باإلضافة إلى انتشار والتعجيل بال      

هذا التعقيد المتزايد يجبر البشر على االعتماد أكثر فأكثر على مشورة كل الغموض، والمفاجأة. وعدم القدرة على التنبؤ، و الشك،وزيادة 

 تتخذ أيضافإن نظم الكمبيوتر ، يةالبيولوجمعظم القرارات  بصناعة  يقوم  النظام العصبي الالإرادي وحيث أنالخبراء وأجهزة الكمبيوتر. 

كافة  نتهاء مناإل إلىقرار  لى صنعإمن االعتراف بالحاجة بدءا تغيير يقلل من الوقت والتعجيل باليوما بعد يوم.  رةخاصة بالحضا قرارات

غير فعالة وبطيئة،  صناعة القرارعمليات القرار الصحيح. ونتيجة لذلك، فإن العديد من المؤسسات في العالم و صناعةالخاصة بالخطوات 

، فإنه من المرجح استمرار وبالتالي .عملية التغييرللتعجيل بسرعة كافية تستجيب بتوقع وتالهياكل المؤسسية ال و. على دراية خاطئةو

ر إدارة أفضل. وهذا قد يؤدي أيضا إلى العودة إلى المدينة والتعاون دون اإلقليمي يهياكل جديدة توف تستطيع جتماعية حتىإلاضطرابات إلا

الحكومات والشركات والمنظمات غير الحكومية،  عن طريق اليوم تحديات معالجة. وال يمكن رتهاوإداموضع قيادة السياسة حيث 

وكذلك  ،عبر المؤسسات صناعة القراريجب تطوير ، تعمل وحدها، وبالتاليبالعمل لوحدها. ومن والجامعات، والهيئات الحكومية الدولية 

 .                                                                                        وتنفيذه المؤسساتياالستراتيجي عبر القرار  خاصة بصناعةبرامج مشتركة البد من وضع 
نصف سكان العالم ال يزال عرضة لعدم االستقرار االجتماعي والعنف فإن عيش في سالم، تلى الرغم من أن الغالبية العظمى من العالم وع

العالمي والمحلي، وانخفاض منسوب المياه، وزيادة الطلب على الطاقة، والهياكل المؤسسية التي على الصعيد عدم المساواة بسبب تنامي 

من تفاقم األوضاع يعانون في المناطق المحلية وكافية، وزيادة تكاليف الغذاء والماء، والطاقة. الالنظم القانونية غير وعفا عليها الزمن، 

اآلثار  الىإضافة وذلك يمكن توقع زيادة الهجرات، والتي بدورها يمكن أن تخلق صراعا جديدا. وة، واالقتصادية، السياسية والبيئي

ومع ، مما يزيد من شروط الصراع. 2050مليون مهاجر بحلول عام  400لى إالمستقبلية لتغير المناخ، ويمكن أن يكون هناك ما يصل 

العالمية، وشبكة  اإلخبارية سائل اإلعالمونمو الديمقراطية، والتجارة الدولية، وفي تزايد نظرا  تمال وجود عالم أكثر سلماإح فإن ذلك،

غيرها اإلنترنت والمنظمات غير الحكومية، ومراقبة األقمار الصناعية، وتحسين الوصول إلى الموارد، وتطور منظمات األمم المتحدة و

                                                                                       .              المنظمات الدولية واإلقليميةمن 

والتي  - الحروبو. 2011في عام  سالح نووي ألف  11,540 إلى 1985عام  فيألف سالح نووي  65وانخفض عدد األسلحة النووية من 

طراد على مدى العقدين الماضيين، على إبقد تناقصت   - أو أكثر حالة وفاة تعرف بأنها الوفيات ذات الصلة بالمعارك والبالغ عددها ألف

من هجمات  إلرهاباويتغير الربيع العربي. صحوة / ، ويرجع ذلك أساسا إلى هذا الشأن في زيادة اشهد قد الرغم من أن العامين الماضيين

عن طريق البريد،  DNAعلى حدة.  وطلب الـ   منهمل ك هجمات من قبل جماعات صغيرة وأفراد لى إمنظمة عبر الحدود الوطنية 

 خالل منح األفراد القدرة على صنع واستخدام أسلحة الدمار الشامل منيمكنه يوما ما تصنيع األدوية  وجزيئات سطح المكتب المستقبلية، و

أفضل  عقليةنظم تعليم وصحة  األماكن العامة باإلضافة إلى منستشعار في كل مكان إنظم يتطلب األمر وجود وف األسلحة البيولوجية. وس

يومي متعددة بشكل لكترونية إهجمات معرضة ل الصناعية نفسهالحكومات والمجمعات وتجد ا المستقبلية.التهديدات مثل تلك من  للحد

التسلح ال  الفكرية لسباقاتجيات وسوف تبدو البرمن، وجريمة منظمة. ون، ومتسللوكومات أخرى، ومنافستشنها ح)تجسس أو تخريب( 

من خالل عمليات تشاركية إلظهار بدائل معقولة لمجموعة كاملة من احتماالت مدعومة  سالم  سيناريوهاتصياغة يجب منها. ومفر 

 .الصراع 

للتصدي للتحديات  ياضروربأنه  تم االعتراف بهالقرن الماضي، وعبر القوى الدافعة للتطور االجتماعي أقوى تمكين المرأة واحدة من ويعد 

لمرأة  وتمثل االمساءلة. المطالبة بالقرار، وتعزيز وجهات نظرهم وصناعة العالمية التي تواجه البشرية. وتشارك النساء بشكل متزايد في 

 ٪ من إجمالي 14.3لنساء يمثلن او٪. 30 النسبة تتجاوزبلدا  32في جميع أنحاء العالم، وفي  ٪ من عضوية الهيئات التشريعية الوطنية19.8

في جميع أنحاء العالم. تحديات متزايدة الهياكل األبوية وتواجه دول أو حكومات. لمرأة رؤساء إ 20هناك وبرلمان. موقع قيادي بال 273

نحو  تجاه . واإلاإلدارية العليامناصب ال٪ من 20ها تشغل ، ولكنمدفوعة األجر على المستوى العالمي٪ من العمالة 41المرأة وتمثل 

يقاس  حيث العنف ضد المرأة هو أكبر حرب اليومفإن في الوقت نفسه، ويبدو ال رجعة فيه.  بين الجنسين  المساواة السياسية واالقتصادية



 

 

حوالي و٪. 70ن عند عند نقطة واحدة في حياته النساءالعنف ضد يمكن أن يصل في بعض المناطق، وسنويا. واإلصابة  وفقا لحاالت الوفاة

 .أمي بالغمليون  775مجموع   ٪ من 64يشكلون أيضا نحو وهم من النساء، ٪ من السكان الذين يعيشون في فقر70

في غياب تها. وعالمية لمواجه إستراتيجيةعتمد يلكنه لم و، العابرة للحدودخطر الجريمة المنظمة  على ضخامة بشكل بطيءالعالم ويستيقظ 

شراء على  قدرتها المحتملة، وسنويا دوالرتريليون  3يبلغ أكثر من  العابرة للحدودخل الجريمة المنظمة فإن دمثل هذه االستراتيجية، 

لتطوير الدول  جميع جعل الديمقراطية مجرد وهم. ودعا مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ي وبيعها القرارات الحكومية

كذلك ستراتيجية عالمية وإوتنفيذ ل لتطوير مدخه إتاحة يمكنذلك و ككل. العابرة للحدودالمنظمة الجريمة  استراتيجيات وطنية لمواجهة

 .التنسيق

 1.3هناك و بليون نسمة إضافية.   3.3ما يكفي من الطاقة اإلنتاجية الكهربائية لنحو يحقق عاما، يتعين على العالم أن  38في غضون و

من اآلن وحتى عام فى الفترة إلى سكان العالم بليون نسمة  2دون كهرباء اليوم، وسيتم إضافة  سكان العالم(عدد من  ٪20)بليون نسمة 

 .التحسينات عليها إدخال أو محطات وقود أحفوريب هاستبدالإو القديمة محطات الطاقة النوويةلى تفكيك إالحاجة من ذلك يضاعف و. 2050

االتجاهات  مع استمرارعلى الكتلة الحيوية التقليدية ألغراض الطهي والتدفئة. و ال يزالون يعتمدونبليون نسمة  3وهناك ما يقرب من 

 سوف تفوق ما هو متوقع.  ومع ذلك، يتسارع  2050عام  حتياجاتنا من الطاقة بحلولإفإن ثراء وأكثر تطورا، أكثر نحو عالم  المدىطويلة 

ممكنا اليوم. وبالتالي فإن العالم مقارنة بما يعتقده الغالبية  2050بحلول عام   لجعل كفاءة استخدام الطاقة أكبر بكثير بين التقنيات التقارب 

 .وانتشارا  ثراء أكثر أكثر أمانا واالحتياجات المتزايدة لسكانمن أجل طاقة التحول األساسي بسرعة كافية  إجراءفي سباق بين 

أفضل حالة للجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير سيناريو و .د الطاقة الجديدة تأتي من مصادر متجددة اليومأكثر من نصف قدرة توليأن و

، في حين أن 2050٪ من الطلب العالمي على الطاقة بحلول عام 77بـ  تقدر أن مصادر الطاقة المتجددة يمكن أن تفي (  IPCCالمناخ  ) 

والطاقة  وطاقة الرياح، الحرارية األرضية،الطاقة تكاليف و٪ .  100إمكانية تحقيق ذلك بنسبة  يدعىالصندوق العالمي للحياة البرية 

تكاليف المالية الوعند وضع زيادة االستثمارات. يمكنه الكربون  النبعاثاتتحديد سعر وآخذة في الهبوط.  لكتلة الحيويةوطاقة ا ،الشمسية

حينئذ ، وغير ذلك تخزين النفاياتوالتنظيف، وتبريد، الوالنقل، وحماية خطوط اإلمداد ومياه  التعدين -فى االعتبار والبيئية للوقود األحفوري

كبرى  ابتكاراتدون تحقيق وعلى أية حال، فإنه باليوم. مقارنة بما هي عليه  على أنها أكثر ربحيةمصادر الطاقة المتجددة  لىإينظر سوف 

في عام و. 2050في عام سوف يظل مصدرها الوقود األحفورى فإن معظم الطاقة في العالم   ت السلوكية،في التكنولوجيات والتغيرا

 ع علىشجمما ي 2009عام مقارنة ب دوالر  بليون 110 تقرب منبزيادة دوالر على دعم الوقود األحفوري،  بليون 409، أنفق العالم 2010

 المستمر. االستخدام غير الفعال وغير 

معرفة العلوم والتكنولوجيا التي والوصول إلى  والتعجيل  المستمر بالعلوم والتكنولوجيا  يعمل على تغيير ما هو ممكن  بشكل رئيسي، 

ير يتغتعمل على بي، والفيزياء الحاسوبية وساعلم األحياء الحوالكيمياء الحاسوبية، وأخذ طابعا عالميا. يالمستقبل بدأ  آفاق تغييرتعمل على 

، يةالصناعية، والمعلوماتالثورات  دمج ثالثية األبعاد تعمل على  طابعات وبحوث وتطوير ال قانون مورالتعجيل بها يرتبط بم، وويعة العلطب

للحصول في مجموعات جديدة  حيائية مختلفة إمن أنواع    DNAمض النووي اتجميع الحعلى البيولوجيا التركيبية وتعمل  و البيولوجية. 

االعتقاد تفوق مستقبلية  التلوث، وقدرات للتخلص منصحة، وطرق جديدة غذاء أكثر و ، ، وطب أكثر دقةأقل تكلفة حيويوقود على 

المباني متناهية الصغر وفقا لهياكل وتركيبات  التي ينبغي أن تكون قادرة على إدارةالنانو روبوتات من ويتم تطوير أعداد كبيرة الراهن. 

تحقيق مكاسب استثنائية في ان بعدتعلى الرغم من أن تكنولوجيا النانو والبيولوجيا التركيبية نسخ مطابقة ذاتية. ومادية، وتجميع مكونات، و

، (CERNالمعمل األوروبي لعلم الطبيعة الجزيئية ) أعلن محل شك. وقد الصحية البيئية  فإن تأثيراتهاالالزمة للتنمية المستدامة،  اتالكفاء

فسر القدرة األساسية يقد    Higgs boson زبوزون هيج هيشب اكتشف جسيم  روبية للبحوث النووية، أنه منظمة أوهو عبارة عن و

 نحن بحاجة إلى نظام و. ا اليومالطاقة والمادة ال يمكن تصوره في مجال دى إلى تطبيقات مستقبلية يؤالحصول على كتلة، مما  فيللجزيئات 

فهم كل العواقب يستطيع الجميع مجموعة من اآلراء بحيث توثيق نتائج، ووالتنبؤ بال، العلمي والتكنولوجي التقدم لمتابعةعالمي ذكاء جمعى 

 للعلوم والتكنولوجيا الحديثة. المحتملة 

أنفسنا أو  األخالق استنساخيعد من هل والتقليدية للتقييم األخالقي. في تزايد متجاوزا الوسائل يبدو العلوم والتكنولوجيا تغيير ب تسارعوال

 وتواجه األخالقيات الجديدة من البيولوجيا التركيبية؟ تحدى تيةشكال الحيااألالف آلى الحياة أو ابتكار إمرة أخرى الديناصورات  إعادة

األساس األخالقي  من الناس يشكون في ترك العديد مما ييوميا من قبل العلمانية المتزايدة، تحديا الميتافيزيقيا الدينية القائمة على العامة 

الديانات األصولية في العديد من  ظهور الحركات إلىيؤدى إلرشاد، مما الخاصة باإلى التقاليد القديمة  هم يعودالعديد منوالقرارات.  لصناعة

الصراعات في  اتلعب دور التي هم" –نحن “األخالقي تشجع على انقسامات األديان واإليديولوجيات التي تدعي التفوق فإن لألسف واليوم. 

ضروري فإنه من الاإلرادة األخالقية بالتعاون عبر الحدود الوطنية والمؤسسية، والدينية، واأليديولوجية ولكي تعمل العالم.  في كل أرجاء

 .تطلب أخالقيات عالميةالتي تمواجهة التحديات العالمية اليوم 
، المشتركة برامج المسؤولية االجتماعيةوتزايد. في  هاولكنهي في بدايتها القرار  ةعاعالمية في صنالخالقيات األ تجاهالمسؤولية الجماعية و

عمل عدد أكبر من الناس بالنسبة لالتكنولوجيات الجديدة تجعل من السهل ووالتسويق األخالقي، واالستثمار االجتماعي آخذة في االزدياد. 

مما يجعل هناك مجموعات على شبكة اإلنترنت، م على حدة يبدؤون في تكوين المزيد من الخير على نحو أسرع مما قبل. واألفراد كل  منه

، لكترونية الشخصيةالسجالت اإلتعمل و، اإلخبارية وسائل اإلعالمو ،لعالم حول قضايا األخالقية محددةعمال في جميع أنحاء الأل اتنظيم

بشكل  وممارسات الفساد األخالقيةقرارات غير الة على فضح وكاميرات الهاتف المحمول، واللجان األخالقية، والمنظمات غير الحكومي

اهتمام تزيد من  ةجديد أصبحت قوة  مجهولال المتقدمة فى المجموعة الدولية ذاتية التنظيم التي يطلق عليها أسم خبراء البرمجياتو. متزايد 

 .الشرطةوحشية ويكيليكس، وحركة احتالل، وومساعدة الربيع العربي، بالعالم 



 

 

التي تحدد معايير  والمعاهدات الدوليةاأليزو ي جميع أنحاء العالم من خالل تطور معايير فعالمية  وبدأت في الظهور أيضا أخالقيات

 فى تحمل صناعة في جميع أنحاء العالم التي تظهر عدم رغبة متزايدة المنتشرة ن االحتجاجات ع ا ناجماتطورأيضا قد يكون والحضارة. 

التي أدت إلى وانتشارها وخالقية األقرارات غير الطاق ويبدو أنه لم يتم تناول ن .السلطة الصادرة عن صفوةخالقية ألاالقرارات غير 

في القرارات العالمية،  ياتنحن بحاجة لخلق حوافز أفضل لألخالقوبما فيه الكفاية لمنع األزمات في المستقبل.  2008األزمة المالية لعام 

القدوة، وتنفيذ النماذج القيم وتشجيع احترام السلطة الشرعية، ودعم تحديد ونجاح تأثير بشعور بوي إليجاد األتوجيه االرتقاء بالو

 .بهاؤمنون أنهم ييقول الناس التي القيم  ا معتطابقم، وجعل السلوك ةراستنا أكثر عالممن أجل  للتعليم العالمي غير مكلفة استراتيجيات 

 ".عالملل، وولكلي،  الجيدة بالنسبةقرارات اصنع ال" بشعارات مثلاالرتقاء  هايمكن يةسائل اإلعالم الترفيهوو

المواد الغذائية / المياه  وارتفاع في أسعارمنسوب المياه الجوفية، في انخفاض يحتمل أن يكون هناك على النمو األخضر،  جاددون تركيز وب

نتائج كارثية في جميع و، مرضمتغيرة للأنماط وجود اإلرهاب، وانتشار و المناخ،في الموارد، وتغير في الطاقة، ونمو سكاني، ونضوب  /

  بشكلجعل جزء كبير من العالم غير مستقر القادمة مما يقليلة العقود خالل الالهجرات  لىإضطرار ى اإلإلؤدى ذلك وف يوس ،أنحاء العالم

الخضراء، وعلم األحياء التركيبي الخاص بالطب والطاقة، الت مثل تصنيع النانو تكنولوجيا في مجا ثروات تنفق، سوف ذلكلمنع ومتزايد. 

لى وطرق زيادة الذكاء البشري، وعمل تحديثات في محطات الطاقة إلنتاج مواد التشييد وإقامة المباني إلنتاج الطاقة، واالنتقال بالزراعة ع

والمركبات الكهربائية، والحصول على لحوم نقية  في المناطق الساحلية على مستوى العالم،لى الزراعة على المياه المالحة إالمياه العذبة 

 دون تربية حيوانات، واستخدام مبادئ علم بيئة النظم الحضرية لجعل المدن أكثر وعيا بالتكنولوجيات.

ري الذي يعد مهما فيما يتعلق بمستقبلنا التفكير الضرولى إمن أجل الوصول  المزعجة لمعلوماتاوعلينا أن نتعلم كيفية التخلص من 

 ا، وكيف يمكن أن تكون مختلفبها عقلك وتكون غير مناسبة سمحيحجم المعلومات التي ويجب أن تضع في االعتبار  ومستقبل حضاراتنا. 

 .فقط حضارتكالتي تعنيك  وتعنى معلومات ذات الصلة والمفيدة لعقلك حقا بال سمحت عندماسنوات  عشرةفي غضون 

على أساس سوف يتم تحديثه المستقبلي للذكاء  في نظام عالميفيه  ، والمشاركينه، وبرمجياتهدمج كافة معلوماتعلى مشروع األلفية ويعمل 

 : 2012لعام  لدليل حالة المستقبلفي هذا اإلصدار التنفيذي الموجودة فصول وتتضمن التقارير سنوية.  بديال عن صدوره فىمستمر 
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أو مدمج متاحة في هذه النسخة اإللكترونية على قرص عشرة أالف صفحة  على ما يقرب من 2012 ويحتوى دليل حالة المستقبل لعام

 ، كجزء من نظامwww.millennium-project.org : االلكترونيخالل الموقع  ، ويمكن الوصول إليها أيضا منUSBمحرك فالش 

 .القادمت العالمية للمستقبليا الجمعيالذكاء 

أن نأمل و. وتنفيذها وضع استراتيجيات للنجاحمن أجل أسوأ وأفضل لإلنسانية  ما هو ظر إلىالن همثاليين يمكنفي حاجة الى أفراد مالعالم و

 :  االلكترونيعلى الموقع  موضع ترحيب   األفعال ردودوعملنا على القيام بذلك. يساعدك 

Jerome.Glenn@millennium-project.org   


