




 

 



 تنفيذي ملخص

 لعالم أكثرا أنحاء جميع في الناسوأصبح . البيئة حساب على ولكن عامة، بصفة لتحسنفي ا لإلنسانية العالمي الوضع ستمري

 وفيات عدلم نخفضإقد و. أطول لفترة يعيشون و ايد،متز نحو على بطاتروفى   سالما، أكثرتعليما وأفضل و ثراء، أكثرو صحة،

 في ٪30 إلى 0990 عام في ٪ 01 من النامي العالم في المدقع الفقر معدل نخفضكما إ ،0991 عام منذ ٪ 12بنسبة  األطفال

واحدة  حرب وقعتو ،3100 عام في ٪90 إلى 0991 عام في ٪ 90 من االبتدائية المرحلة إتمام معدالتقد زادت  ،3101 عام

 طمتوس قد زاد و اإلنترنت، شبكة عبرببعضهم البعض  يةالبشر من ٪ 11 من يقرب ما ويرتبط ،3102 عام في الحدود عبرفقط 

 . اليوم عاما 21.0 إلى صليل الماضيةعشرين ال السنوات مدى على سنوات 01 بمقدار  المتوقع العمر

 رواألنها الالجئين، أعداد كذلكو الدول داخل الصراعاتتزداد و رات،القا جميع في الجوفية المياه بومنس ينخفض ذلك، ومع

 زايدت في المحيطات حموضةو ،تعانى الموت المرجانية والشعاب ،في تزايد فاحش الدخل فجواتو الذوبان، في آخذة الجليدية

 في يةالسطح التربةنصف   فإتال قد تم والستينيات  منذ الزمان من عقد كل الميتة المحيطات مناطقعدد  تضاعفيو مستمر،

تبلغ  وىرشا دفعوت لمدن،قد خنق ا الهواء وتلوث المرورية ختناقاتواإل خطيرة، أبعاد إلى الشباب بين البطالة وصلتو العالم،

 معة،مجت العسكرية الميزانياتالمخصصة لكل  ةسنوياألموال ال ضعف المنظمة الجريمةتستهلك و ،مليار دوالر 0.1 -0قيمتها 

 .مستقر غير في وضع العالمسكان  نصف يحتمل أن بعيشو متزايد، نحو علىمهددة  المدنية رياتوالح

 باإلنترنت ةمتصلتعددية عالمية ناشئة  حضارة إلى الصناعية اتيقتصادواإل  معزولةال الكفاف زراعة من الهائلة التحوالتوتحدث 

 إلى مجالي والتعليم الصحةفي مجالي  للتقدم الرئيسية شراتالمؤ رصدويشير . مثيل لها يسبق لم بسرعةفي جو من الشكوك و

 لمستمرا الرصد منسبعة عشر سنة  بعدو. جدا ةخطير مواقع خسارتنا تكون ولكن - الى أن مكسبنا يفوق خسارتنا والطاقة المياه

 لمواجهة ردوالموا األفكار لديها اإلنسانية أن الواضح منيبدو  السنوية، حالة المستقبلتقارير  في موثق هو كما العالمي للتغير

. ومن فضلأ مستقبل  لضمان الالزم النطاق على واإلدارة والسياسات القيادة بعد ظهرت لم الكنهو العالمي، الصعيد على التحديات

 من أكبر قدر هناك أن السنوات هذه كل مدى على األلفية مشروعالصادرة عن   العالمية المستقبليات بحوث من أيضا الواضح

 منر التي تحتفظ بالجماهي واحدال تجاهاإل ذات اإلعالم وسائل في واضح هو مامقارنة ب أفضل مستقبل بناء كيفية حول تفاقاإل

 تخاذهاإ التى لم يتم جيدةال قراراتالو الخاطئة القرارات من كثير في النظر عندو. ستقطاباإل عززالتي ت الخالف، دراما خالل

 .عليه نحن ما بقدر اتقدم نحققال نزال   أننا المدهش منفإنه  العالم، أنحاء جميع في عام بعد ماوعا يوم يوما بعد  –بعد 

 ٪2.9 يصل الى  وربما 3101 عام خالل %2.2الى    3102 في ٪ 2 من  العالمي قتصاداإلنمو  الدولي النقد صندوق ويتوقع

 الفرد نصيب فإن ،3102 عام في ٪ 0.0 نمو بمعدل نسمة  مليار 2.3 ليصل الى العالم سكان عددتزايد  معو. 3100 عام في

 نولك ،ممكنا الكثيرون هيعتقد مما أسرع بشكل الفقر من الحدعلى   العالمويعمل . سنويا ٪ 3.1 بنحو يتزايد العالمي الدخل من

 منظمة ا ذكرتهمل وفقاو. ف بهاإلعترا بالمقارنة بما يرغب الكثيرون في أسرع في تزايد على نحو والفقراء األغنياء بين الفجوة

 نصفأن و ، العالم  اقتصاد من السفلي النصف في نسمة مليار 2.1 ثروة تعادل شخصا 90 غنىأل اإلجمالية الثروة فإن أوكسفام،

 ىإل أيضا نا في حاجة ولكن الفقر، من حدلل الناجحة الجهود مواصلة إلى بحاجة نحنو. السكان من فقط ٪0 يملكها العالم ثروات

 .الطويل المدى على ستقراراإل عدمعندما ينبغي تجنب  الدخل فيالتفاوت  من الحد على جدية أكثربشكل  التركيز

تبط ببعضه ومر  تعليما أفضليعد اآلن  العالم ألن الماضيمقارنة  ب سلطةتجاه سوء إستخدام  النخبة لل  تسامحا أقل الناسأصبح  

 دام السىء.ما فيما يتعلق بهذا اإلستخ شيئا فعلل الوقت من المزيد لديهم الناس أكثرصبح أ ،فى تزايد الشباب بطالة ألنو. البعض

ها. قد ذكر وزيادت والثورات ضطراباتاإلفإنه من المرجح إستمرار  ،شعوبها بقية مع المستقبل عن احديث النخب هذه تفتح لم ماو

 :3119 عامالتنفيذي لحالة المستقبل  الملخص

 لفاشلة،ا  الدولو الطاقة، و الغذاء أسعار رتفاعإ بسبب والعنف االجتماعي االستقرار لعدم عرضة لمالعا سكان نصفأن 

 الواحد،  للشخص الطاقة -  الغذاء - المياه - إمدادات وخفض ، المناخ وتغير الجوفية، المياه منسوب نخفاضوإ

 .االقتصاديةو والبيئية، السياسية، الظروف  بسبب الهجرات المتزايدة و والتصحر،



 مام الماضية، الخمس السنوات مدى على التدهور في جتماعياإل االستقرار عدم في تساهم التي العوامل هذه ستمرتإ لألسف،و

 طةالمرتب والوفيات الحروب عددوعلى أية حال، فإن . العالم أنحاء منعديدة  أجزاء في اليوم انراه جتماعيةإ ضطراباتإ إلى أدى

 هجماتتزداد و ببطء، هاتصعيد األسيوية الدول بين للقلق المثيرة اإلقليمية التوتراتومع ذلك تواصل . صتناق في ركامعبال

 القطب الطاقة من أجل ذوبان إلى للوصولالسلطات القضائية  تداخلسوف يكون  و سريع، بشكل  والتجسس الكمبيوتر قراصنة

 كيفية حول اروسي و المتحدة الواليات يدور حوار بينو. سلميا ذلك حلة إمكاني لمعرفة اإلنسانية لنضج ختباراتإبمثابة  الشمالي

 الجئينيصبحون  دولتهم أو في شخص مليون 30 عددهم البالغ سوريايشرد ثلث عدد سكان  بينما سوريا في الدماء إراقة وقف

 خلدا الصراعات ولكن نادرة، لةدوال حدود عبر الحروبأصبحت و نخفاضاإل في النووية األسلحة عددوبدأ . مجاورة بلدان في

 .الكونغو في بالحرب مرتبطةيتجاهل العالم ستة ماليين حالة وفاة و التزايد، في آخذة البلدان

 والبشر يئةالبلربط  الصحيحة الطريقة حول متنوعةال المحادثات من العديد في متزايد نحو على العالم شاركي الوقت، نفس يوف

 نع العظيمة األحاديث ذههوتنبثق . المشترك مستقبلنال حقبمثابة  هيالتي  والقوانين قتصاد،واإل وجيات،التكنولب فيما يتعلقو لدينا

 التحضيرية األعمال(، وISO المنظمة الدولية للمعايير   )  وضعتها التي المعايير وتطور تحصى، وال تعد ال دولية مفاوضات

عبر اإلنترنت  النقاش مجموعات من الفاآلو األخرى، المتحدة األمم جمعاتوت 3100بعد عام  المتحدة لألمم اإلنمائية هدافلأل

 من متكامل ظامن أنها على نفسها تدرك أصبحت بالتأكيد ولكن ءىبطعلى نحو  اإلنسانيةوتسير . بياناتالتحليالت الكبيرة للو

 .ةموكالح ونظم والمبنية، الطبيعية البيئاتو والتكنولوجيات اتيقتصادواإل الثقافات

 عظمم مقارنة بما يعرفه  أفضل بشكل التحسن في آخذ العالم أن أدركنا إذا معرفة  أكثر العظيمة سوف تكون  المحادثات وهذه

 جديدة، لوجياوتكنو أفضل، أفكاروتظهر . المتفائلين معظممقارنة بما يشير إليه  سوأتزداد  المستقبلية األخطار أنو المتشائمين

 راتبتكااإل يغرق داج تغيير إلحداث  الشجاعةو الخيال وجوداإلفتقار إلى  ولكن العالم، أنحاء جميع في إبداعية إدارةمناهج و

 . جميعالعالم يعمل من أجل ال لجعل الالزمة

 مراحلوال الصناعية، الثورة خالل مقارنة بما حدث وأسرع أوسع نطاق على وظائففي ميكنة ال  لعالميبدأ ا نفسه، الوقت وفي

 المستقبل؟ في القيادة ذاتية سياراتسوف يتم إستبدالهم ب  جرةاأل اتوسيار اتشاحنعدد  سائقي ال كم. المعلومات عصر من األولى

 عددو ؟التليفونية   Alمن خالل نظم  الهاتف عبرالناس  دعم أو ؟ اتالروبوت تصنيعنتيجة  وظائفهم يفقدون سوفعدد من  وكم

 جديدة، ياتإمكانوالبد من إبتكار . أقل مالةذات ع قتصاديإ نمو إلى دىيؤ مما ،ي االنخفاضبالنسبة لعائد الشركات آخذ ف  العاملين

 فرص نع البحث نع اليبد العالم أنحاء جميع في أسواق إيجاد من أجل اإلنترنت، شبكة على واحد شخصالتوظيف الذاتي ل مثل

 لمنخفضا الدخل ذات البلدان في الخطية التنمية عملياتء والذي يعمل على إبطا بنجاح القفزومن المرجح أن يتطلب  محلية. عمل

 لفرديا الذكاء زيادة وجعل -راالبح مياهب ثالثية األبعاد  وصوال إلى الزراعة  الطباعة منبداية  – مستقبلية حتماالتإ تنفيذ

 . دولة لكل قوميا  هدفا والجماعي

 من الكثير ولحمترابط على نحو متزايد يجعلنا نعرف الكثير جدا و التغير سريع عالم في نفجاريالمعرفي السريع واإلوالنمو   

 داجال تمامااله لدرجة تجعل التافهة األخبار منتتدفق علينا كثير جدا  الوقت، نفس فيو. تهامواكب المستحيل من يبدو التي األشياء

 .لفائدةا عديمة معلوماتأثناء البحث عن  الوقت من الكثير ويضيع يقل، خطيرةال قضايابال

لمنظورات الخاصة ا وتحديث لتحديد العالم أنحاء جميع في بجمع الرؤى المستقبلية من المعرفيين والمبدعين األلفية مشروع قام وقد

تفصيلية  لمحات لاألو الفصلويعرض . العالمي تغيرفيما يتعلق بال هتمعرف مهمال هو ما لفهم إطار لتوفير اعالمي حديابخمسة عشر ت

بشكل أكثر  ركالمشت لمستقبلنا فهمهم تحسين يعملون على و الوقت توفير من القراء يتمكن لكي التحديات تلك  من تحدى كل عن

 .بشكل كبير تركيزا أقل  مصادر مع مقارنةسهولة بال

مستقبليات ال  كاء ذ نظام في االنترنتشبكة  على األول بشكل مستمر الفصل تحديث يتمو. اإلنترنت شبكة أنحاء جميع فيتنتشر  

 يمةقمصدر عالمي للمعلومات يستطيع من خالله مختلف القراء الحصول على   هذا النظام بإعتباره في التفكير يمكنو. العالمي

 شملي ،عاتوالتوق الموقف الراهن عن موجزة ولكن نسبيا تفصيلية أوصاف إلى باإلضافةو. والقرارات التفاهم لتحسين مختلفة

 :يلي ما األول الفصل في المقترحة األمثلة بعضوتشمل . على حدة تحد كل لتناولل توصيات أيضا



 .الثقة تحسين و المناخ تغير من للحدسنوات  01ته مدصيني  –إنشاء هدف أمن بيئي أمريكي   •

 .الدفيئة غازات نبعاثالطلب على المياه وإ من للحد ،بدون تربية حيوانات نمو اللحوم  •

وجود  في عدم غذائية موادالحصول على و كربون،وإنشاء مستودع لل الحيوي، الوقود إلنتاج راالبح مياهعلى  الزراعة تطوير  •

 .رامطأ

 .المدى بعيدة اإلستراتيجية الخطط في للمساهمة عالمي جمعي ذكاء نظم بناء  •

 .الوطن في التنمية الخارج وعملية في العقولبين  ربطتقوم بالبعد  عن دول إنشاء •

 .ستراتيجياتاإل تنفيذ فعالية لزيادة العابرة ؤسساتالم إنشاء •

 . المنظمة الجريمةلمواجهة   وتنفيذها عالمية تفصيلية إستراتيجية وضع •

 الشعوب .و عالمال لتقدم كمقياس اإلجمالي المحلي ناتجلل كبديلدليل حالة المستقبل ستخدام إ •

 

بشكل  المتزايدة العالميالمشكالت  وحجم تعقيدالو اإلنسان حالة لتحسينر متزايدة على نحو مستم تنفيذ طرق بين سباق في العالمو

 اآلن؟ حتى النتيجة هي ماو السباق؟ هذا في العالملذلك، كيف يعمل و يبدو، ما ىعلمستمر

بطاقة  ( يمكن الحصول على0يتم إستخدامها في الحالة العالمية لدليل المستقبل )أنظر اإلطار  متغيرا 21 تجاهاتإ ستعراضوبإ

 عشرةقبلية مدتها نظرة مست لتوقعات مقياسبمثابة  المستقبلويعد دليل حالة . أهمية التحديات تناول أكثر في اإلنسانية أداء بنتيجة

 تصور مجموعها، يف رئيسية، متغيراتتنبؤات و من  والتي تكونت .الماضيةعشرين ال للسنوات التاريخية البيانات على بناءأعوام 

التغيير  تجاهاتإلى توضيح إ (  SOFI (ويهدف دليل حالة المستقبل  . ذلك من أسوأ أو أفضل يكون بأن يبشر المستقبل كان إذا ما

 مشروع قبل نم إنتاجه تم وقد. النظام فيالموجودة  العناصر بين العالقات لدراسة آلية كما يتيح ،المسئولة العوامل وتحديد تهوكثاف

 .3111 عام منذ األلفية

 . 3102 - 01 دليل حالة المستقبل لعام  في المستخدمة المتغيرات. 0 مربع

 (2111عام  الدولي للدوالر الثابت بالسعر)  الشرائية القوة تعادل الواحد، للفرد اإلجمالي القومي الدخل -1

 ( ٪ 11 أعلى  حصة) االقتصادي الدخل في المساواة عدم -2

 (العالمية العمل قوة من ٪   )  البطالةإجمالي   -1

 (السكان عدد من( ) ٪ الشرائية القوة تعادل)  اليوم في دوالر 1.21 عند الفقر يعانون من نسبة -4

 (جدا نظيف=  1للغاية،  فاسد  = 1)  مستويات الفساد -1

 (المليارات، بحاليال دوالرال ،المدفوعات ميزان ) التدفقات صافي المباشر، األجنبي ستثماراإل  -1

 (المحلي الناتج إجمالي من ٪  نفقات  البحوث والتنمية ) -7

 ( سنويا ٪   ) السكاني النمو -8

 (بالسنوات) الوالدة عند المتوقع العمر متوسط -9



 ( حيألف مولود  لكل) الرضع وفيات معدل  -11

 التغذية نقص نتشارإ  -11

 ( الحالي بالدوالر) للفرد الصحية النفقات  -12

 (شخص ألف لكل) األطباء  -11

 ن يمكنهم الحصول على المياه( الذي السكان من ٪   ) محسنة مياه مصادر  -14

 (مكعب متر ألف)  للفرد المتجددة الداخلية العذبة المياه موارد  -11

 الحيوية القدرةمعدل   /  البيئية القدم بصمة   -11

 (األراضي مساحة من ٪   ) الغابات مساحة  -17

ثانى أكسيد الكربون ) (  طن مليار)  األسمنت وإنتاج األحفوري الوقود من(   CO2 ثانى أكسيد الكربون ) نبعاثاتإ  -18

 بالمليار طن ( 

 لكل 2111 للدوالر عام ثابتال الشرائية القوة تعادل)  طاقة ستخدامإ وحدة لكل اإلجمالي المحلي الناتج)  الطاقة كفاءة  -19

  (النفط مكافئ من كيلو جرام 

 اإلجمالي (  من ٪ )  الكهرومائية الطاقة ستثناءإب المتجددة، الطاقة مصادر من الكهرباء إنتاج -21

 (فوق وماعاما 11 سن في األشخاص من ٪   ) البالغين جماليبالنسبة إل والكتابة بالقراءة اإللمام معدل  -21

 (اإلجمالي من ٪   ) الثانوية بالمدارس لتحاقاإل -22

 التي تتجاوز فيها حاالت الوفيات ألف حالة (   صراعاتال)  الحروب ددع   -21

 اإلرهاب حوادث  -24

 نووية أسلحة متالكإل نوايا لديها زالي ال أو لديها كانت التي توالجماعاالدول  عدد  -21

 على أنها تنعم بالحرية (   المصنفةالدول  عدد) الحرية حقوق  -21

 (الناخبينالسكان  عددمن  %   )  الناخبين إقبال نسبة  -27

 (عضاءاأل من ٪ ) الوطنية البرلمانات في النساء تشغلها التي المقاعد نسبة  -28

 ( شخص 111 لكل ) رنتاإلنت مستخدمو  -29

 عاما (49 وعاما 11 سن في السكان عدد من ٪  ) البشرية المناعة نقص فيروس نتشارإ  -11

لية آل دولية لجنة يقوم بتصنيفها  مؤشرات مجموعة من( SOFI دليل حالة المستقبل )   في المدرجة المتغيرات ختيارإ تم وقد

 اناتالبي من إتاحة عشرين عاما على األقل و العالمية تحديات الخمسة عشرفي ال التراجع أو التقدم إظهار على قدرتهال دلفي

 أفضلب للتنبؤ فيةاألل مشروعختياره ملتقيات إالذي يقوم ب دوليال فريقلل مرات عدة متغيراتقد تم تقديم الو. بها الموثوق التاريخية

 واحد ؤشرم في المتغيرات جميع بين والتكامليير يستخدم ذلك في وضع المعاو خالل عشر سنوات. متغير  لكل وأسوأهاالقيم 



و يشير . متغيرا 21تم إستخدام  ،3102( لعام  SOFI. وبالنسبة لدليل حالة المستقبل ) المستقبل دليل حالة   حساب كذلك فىو

 . واعدة تبدو الشاملة النظرة أن من الرغم على ،3112 عام منذ بطأأكثر   تقدم( إلى  0) الشكل في الموضح  المؤشر

 3112 – 11دليل حالة المستقبل لعام    . 1 الشكل

 

 العالمي التقرير بطاقة

تقدم هناك  يكون ندماوع خسارتنا، ومواضعمواضع فوزنا  إلظهارمتغيرا  21يمكن دراسة كل متغير من المتغيرات البالغ عددها 

 التي والتوقعات البيانات متضمنة   المؤشرات  1 و ،2 ،3 وتوضح األشكال ي.عالمتقرير بطاقةيتم إصدار  واضح، غيرقليل أو 

  التقدم رييامعوفقا ل تجميعها تم

 

1 

 

 

 

 

                                                           

من أجل الحصول على   GFIS )  بليات العالمي )أنظر " دليل حالة المستقبل" فى جزء األبحاث الخاص بنظام ذكاء المستق1 

، والعديد من التطبيقات 3110، وأدلة حالة المستقبل السنوية منذ عام SOFI التفاصيل الخاصة بوضع  دليل حالة المستقبل 

  الوطنية .   

 



 مواضع إحرازنا للمكسب ؟  أين .3 شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مواضع إلحاق الخسارة بنا ؟ أين .2شكل

 

 

 

 

 ؟   التي يوجد بها تغيير بسيط أو غير واضح مواضع ال أين .1شكل

 

 



 اعاتهامر الواجب العوامل بعض

العقل  لعم كيفية لفهم برامج عن والصين واليابان، المتحدة والواليات األوروبي االتحادأعلنت دول ! عظيمالعقل ال سباق بدأ

 كونتل يةصطناعإ عقول خلق على أيضا جوجلو يعمل . بهم عالقتنا وتحسين أفضل كمبيوتر أجهزةعلى  المعرفة تلك وتطبيق

 متاحة ةالعمالق رة األخرى حول جعل قدرة أجهزة الكمبيوترائعال تسباقاوتدور أحد ال .لك شخصي صطناعيإ ذكاء مساعد

 موقع طريق عن السحابية الحوسبة فيو  IBM الذي تقوم بإنتاجه شركة  اتسونجهاز و في اتقدم من خالل إحراز للجماهير

 الهاتف عبرفائق السرعة  إلنترنتن العالم بامن عدد سكا %90تغطية ما يقرب من  المتوقع ومن. من المواقع وغيره األمازون

 90 يعيستط و المتحدة، الوالياتفى  اإلنترنت مستخدمي عدد ضعف من يقرب ما بالفعل لديها الصين. و3102 عام في المحمول

الذي و ،"ل الشام نترنتاإل"  بـ جهاز مليار 9 من أكثر رتبطوي. المحمولة الهواتف عبرالدخول إليه   اإلنترنت مستخدمي من ٪

 لالتصاالت، الدولي تحادلما ذكره االووفقا . 3131 عام بحلول كمبيوتر  زاهج مليار 91 – 11 إلى زيادته ليصل المتوقعمن 

 تهاء،االن وشك على لإلنسانية العالمي العصبي الجهازو. اآلن اإلنترنت تستخدم البشريةعدد سكان  من ٪ 11 من يقرب مافإن 

 العالم كوني عندمالذلك ماذا يحدث و. أوالعفوية الى حد ما تصميملل وفقا ،اواقع اأمر عقول ( العالمية للبشريةالعقل  ) ال يجعل مما

 حل ىعل قادرةال صطناعيةاإل العقول إلى الفوري الوصوليمكنه و العالم في تقريبا المعارف جميع  إلىالدخول  حق لديه كله

 المادي؟ قعوالوا فتراضياإل الواقع بين السابق تمييزلل وضوح عدمهناك  حين في العباقرة، مثل جديدة ظروف وخلق ت،المشكال

 ةكانت لديهم القدرة على صناعة قرارات إقتصادية أنانية، قصير وبرامج بياناتين مزودين برائع ماليين خبراء بالفعل شهدنا لقدو

 من ليس إنهو. الدخل في التفاوت تساعإو المستمر، ئيالبي والتدهور ،3119 عام  في العالمية المالية األزمة إلى أدت المدى

 ناعةص  -بالنسبة لي أوال  إلى بلوغ أطول أمدا  التفكير -ة المدى قصير ةمراهق من تنمو سوف اإلنسانية أن اآلن حتى الواضح

ا على نحو عمدفوصناعة قرار مركزي   من تطورت البشرية أن يبدوو. الخاصة بنا األرض كوكب نحو الموجهة القرارات

عددة مت التفاعلية اإلعالمومع ذلك فإن وسائل . إلى مزيد من صناعة القرار القائم على دليل براجماتى ال مركزي أيديولوجي

 في المشتركة ذات اإلهتمامات األفرادأيضا  جذبكما ت الخير أجل منالتي تعمل  القوى أعظم من واحدةالطرق تعد بمثابة 

 ريقط إلىللوصول  السياسية النظم بعض وإجبار والصراع جتماعياإل ستقطاباإل من عززمما ي لة،عزنم أيديولوجية مجموعات

 . مسدود

 المعمورة، نحاءأ جميع في تنتشر واألشياء الناسالخاصة ب اإلنترنت شبكة حيث أن ووجدانية مسؤولية أكثر البشرية تصبح قدو

اإلستمرار  متزايد حون على الصعب منأصبح  أنه كما الخاصة بنا. والمبنية بيعيةالط البيئاتبو ككل نسانيةباإل وعيا أكثر يجعلنا مما

ما ل فقاوو. مالجرائ من جديدة ألنواع جديدة إعالم وسائلبمثابة  اإللكتروني الفضاء أصبح لألسف،و. التقليدية جرائمفي كشف ال

الهجمات  لبيةاغويمكن إعتبار  ،3102 يوليو 31 في ساعة 31 مدى علىة إلكترونية هجم 139 هناك كانفإنه  أكامي،ذكره 

 نهاية الرى فك تسلح سباق مجرد كونت قد الوقايةو. العصابات حرب من اجديد انوع المتحدة الواليات تستهدف التياإللكترونية 

 فرض في والشروع مصادر،ال وفضح اإللكترونية، الفخاخ ووضع قرصنة،ال مكافحةبرمجيات و القرصنةبرمجيات   بين  له

 . تجارية عقوبات

 لحرياتا مؤسسة فريدوم هاوس تشير إلى تدهور تقاريرفإن  ،اقوييعد  الديمقراطية نحو المدى طويل تجاهاإل أن من الرغم علىو

 في وتحسيناتدولة  01 فية ظوحات ملنخفاضوجود إ مع ،3102 عام في التوالي على الثامن للعام فى العالم  والمدنية السياسية

األفراد المتعلمين والذين يمكنهم الدخول إلى اإلنترنت عن طريق  من متزايدةاألعداد ال فإن نفسه، الوقت فيو. ة  فقطدول  11

لى إ وصعبة طويلة يةنتقالإ لمرحلةقد يؤسسون و السلطة، ستعمالإ إساءة لديهم القدرة على تحمل تعد لمالهواتف المحمولة 

 عولمة .  أكثر ديمقراطية

 حتباسلإل مسببةال الغازات أنإلى  المناخ بتغير المعنية الدولية الحكومية للهيئة الخامس التقييم تقريرتوصل  سه،نف الوقت وفي

 و 3111 عامي بين ٪ 3.3 قدره متوسط إلى 3111 و 0921 عامي بين سنويا ٪ 0.2 قدره متوسط منقد زادت  الحراري

كانت  الماضية عاماثالثين ال نمن المرجح أو السابق. العقدمقارنة ب دفئا ثرأك كان الماضية الثالثالعقود  من عقد كلو. 3101

 عاما الماضية.  0111خالل الـ    الشمالي الكرة نصف في الفترة األكثر حرارة



"                       أن الدولي الحكومي الفريق تقرير يالحظ اليوم،( CO2 ثانى أكسيد الكربون )  نبعاثاتإ جميع توقفعند  حتىو

حد  يتعامل مع التكيف بشكل أكثر جدية الى أن يجب العالم فإن وبالتالي،. "عديدة لقرون تستمر سوف المناخ تغير جوانب معظم

 والطاقة، لغذاءا إنتاج في وتغيرات ،ات أعلىكفاءو أفضل،حماية  طريق عن الدفيئة ازات-غ نبعاثاتإ من الحد إلى باإلضافة ،كبير

 .الجوي الغالف فيموجودة  بالفعل هي التي الدفيئة غازاتإنبعاثات  من لحدل جديدة وأساليب

 

 الرئيسية بواعثال بين الكربونية االنبعاثات تجاهاتإ.  5 شكل

 

درجة  مئوية   3يهدف إلى إرتفاع قدره   الذي (UNEP)برنامج البيئة التابع لألمم المتحدة مثل  جذرية، تغييراتحدوث  بدونو

 وحموضة المناخ، تغييرب تسريعالو سنة، 21-31خالل الصناعية  الثورة قبل ما مستويات ( فوقفهرنهايت درجة 3.6 ) 

 ريرتقاوتذكر العالم.  أنحاء جميع في العذبة المياهإلى مناطق  المالحة المياهإدخال و المرض، أنماط في والتغيرات المحيطات،

وقد بلغت  .مفرط أولها بشكل تام ستغاليتم إ إما العالمية السمكية رصدةاأل من ٪ 92 أن FAO )  )  والزراعة األغذية منظمة

 عاصفة فجأة ليصل إرتفاعها إلى  المياهضربت و 3102 نوفمبر فيميال في الساعة  320 لفلبينرياح إعصار هايان الذي دمر ا

 22 نحو  المحيطات سجل. وتمتصعلى اإلطالق أدت الى هبوط األرض كما هو م ستوائيةإ عاصفةأقوى  جعلها مما قدما، 31

من  بذلك، القيام مواصلة على قدرتهاالحد من  يجري ولكن اإلنسان، الناجم عن وجود CO2 غاز ثاني أكسيد الكربون   من ٪

 . األخرى المعيشة ونظم المرجانية الشعاب وموت حموضةال تغيير خالل

ن م إضافي  عددل الكهربائية اإلنتاجية الطاقة من يكفي ما إيجاد  إلى العالم يحتاج(  3101 عام بحلول) عاما فقط   21وخالل 

 إضافة يتموف س و ،(العالم سكانعدد  من ٪ 02)  كهرباء بدون نسمة مليار 0.3 يعيش اليوم و. نسمة مليار 2.2 السكان يبلغ 

 محطات لك األمر الحاجة إلى تفكيكيعقد من ذ  ومما. 3101 عام وحتى اآلن من العالم سكان إلى نسمة مليار 3.1 عدد يصل الى 

 تكلفة أن حين في مستمر، تزايد في النووية الطاقة تكلفةو. أحفوري وقود محطاتب هاتحديثي أو هاستبدالإو ،القديمة النووية الطاقة

. الكهرباء الجم فيالرئيسي  اسبانيا مصدرلتصبح  النوويةالطاقة  الرياح طاقةوقد تجاوزت . االنخفاض في ةآخذ المتجددة الطاقة

 الحملهرباء ك من العظمى الغالبية تزويد في ستمرسوف ت (الطبيعي الغاز و والنفط الفحم) األحفوري الوقود أنواع فإن ذلك، ومع

 يزالون ال شخص مليار 2ويوجد ما يقرب من  .  كبرى تكنولوجية و جتماعيةإ تغيرات هناك تكن لم ما 3101 قبل عام  األساسي



 وأكثر ثراء أكثر عالم نحو المدىطويلة  تجاهاتإلومع إستمرار ا. والتدفئة الطهي ألغراض التقليدية الحيوية لكتلةا على يعتمدون

 ع بشكل سري  التكنولوجياتيتم التعجيل بتالقي   ذلك، ومع .3101 عام بحلولسوف يفوق التوقع  الطاقة على الطلب فإن ،تطورا

 . 3101 عام بحلولمتوقع اليوم مما هو  بكثير أكبر الطاقة كفاءة لجعل

من الناس  عدد إضافيو المياه، تلوث من مختلفةال شكالاألو المناخ، وتغير العالم، أنحاء جميع في المياه بومنس نخفاضإ سببوب

 ةمنآ مياهالذين يمكنهم الحصول على  الناس وبعض ،( آسيا في الغالبية  )  فقط عاما 21 خالل  في شخص مليار 3.1 يصل إلى 

خمسة ال اتالسنو مدى كبيرعلى تقدم إحراز تموقد . كبيرة تغييرات إجراء يتم لم ما المستقبل في يحصلون عليها  ال قد اليوم

حينئذ إرتفعت  ولكن شخص، مليار 3 الناس بلغ من إضافي لعدد النظيفة المياه من يكفي ماأدى الى توفير  الماضيةوالعشرين 

باريس ) اإلقتصادي ب تعاونالتنمية لل منظمةما ذكرته ل وفقاو. التلوث قل و ،على نحو أكثر بطأ المناخ تغير و المياه، بيسامن

OECD ،)  3121 عام بحلول المياه علىشديد ضغط تعانى من  مناطق في المعيشة هميمكن العالمسكان  نصففإن. 

 9.1 إلى يزداد ليصل سوف شخص مليار 2.3 البالغعدد السكان الحاليين  أن والذي يشير إلى متوسط المدى المتحدة ألمما توقعو

 للتقاعد جديدة مفاهيم تطلبعاما ي 00 وتحتعاما  10 يتجاوز  الناس منكبير  عدد هناك يكونوف وس 3101 عام بحلول مليار

 والطبية العلمية فاتكتشااإلو. اليوم عاما 21.0 إلى  0900 في عاما19 من الوالدة عند المتوقع العمر متوسط رتفعإ وقد. العمل أو

تساعد  سوف مثال،ال سبيل على.اليوم اممكنمقارنة بما يعتقده الغالبية  إنتاجية وأكثر أطولحياة  الناستمنح  أن يمكن المستقبل في

 أو الجيني المستوى على وعالجها األمراض عن الكشف في النانو وتكنولوجيا والبرمجيات، الوراثية، البيانات ستخداماتإ

 قتصادياإل بءالع من يقلل مما بعد، عن العمل أشكال من العديدتبتكر و أطول، لفترة تعمل سوف الناسفإن  لذلك، ونتيجة. يالجزيئ

 الرعاية فتكاليزيادة و أطول، حياة ونتيجة لمعيشة الناس ،الوقت ذاته فيو. أفضل حياة نوعية على والحفاظ الشابة األجيال على

بالشرائح  تعمل ستشعارإ أجهزة عبر الذاتي لتشخيصاو بعد عن التطبيب فإن ،ةالصح ال قطاع فى عم نقصوزيادة ال  الصحية،

 .اإللكترونية سوف يكون ضروريا  بشكل متزايد   الخبرة ونظم البيولوجية 

ا تاحم أصبح المعرفة هذه إلى والوصول ممكن، هو مال جذري تغيير إحداثالمستمر للعلوم والتكنولوجيا يعمل على  تسارعوال

 من بينة على يبدو السياسيين القادة نتخاببإ يقوم الذيالجمهور العام  أو تعليمية، ومناهجية قليلة إخبار تغطيةولكن . بشكل عام

 الموجود في الصين  3- تيانخهالكمبيوتر  العمالق  يعد  المثال، سبيل على. مناقشة إلى تحتاج التي العادية غيرالنتائج و التغييرات

 الثانية في عائمة نقطة ( 00أس   01)  مليون مليار عملية في الثانية 22.91حيث تبلغ سرعته   العالم في كمبيوتر أسرع بمثابة

في  رديالف يالجين تسلسلوإتاحة ال. ( إدراكية قدراتلديه  يكن لم وإن)  البشرى عقللل الحسابية السرعةمتجاوزا  – ( الواحدة

 خاليا تتغيرو كبد خاليا البشرى إلى البنكرياس خاليا فى حين تتغير فردي، وراثي طب جودو إلى يؤدي سوف دوالرمقابل ألف 

 روبوتات رتطوي ويجري. الكمبيوتر تصميم من جديدة حياة أشكال خلق عبارة عن التركيبية البيولوجياو. قلب خاليا إلى الجلد

يم هيجز لجس المشابه والجسيم. مستحدثة لموادحجم النانو  في بناء عمليات إدارة على قدرةلديها ال تكون أن ينبغي نانو بحجم

 حدثي أن يمكن الجسيمات أزواج من لمليارات يكمال تشابكوال. كتلة  الكتساب للجزيئات األساسية القدرة ريتفس يمكنيكتشف أنه 

  انون أسالكداخل (  مكدس ) يتجزأ ال جزءايمكن وضع كتل البناء الكمية على شكل و النقل،في  وربما تصاالت،اإل في ثورة

تعد  ساسيةاأل العلوم تلك مثلفإن  اإلنسان، حالة تحسينوعلى الرغم من كونها تبدو بعيده عن . يةكم الكمبيوتر أجهزة إلى تؤدي

 البشر. حالة تحسين نحو والتكنولوجيا العلوم التطبيقية توجه التي المعرفة لزيادة اضروري اأمر

 األخالقهل من . ياألخالق للتقييم التقليدية الوسائلفي تزايد خارج نطاق  والتكنولوجي العلمي لتغيرافي  تسارعومع ذلك يبدو ال

 عن طريق الجديدة الحياة أشكال من اآلالف بتكارإ أو الحياة، إلى مرة أخرى الديناصورات وإعادة أنفسنا، ستنساخالقيام بإ

 تطوير وأ المناسبة السالمة ختبارإ دونللعلوم والتكنولوجيا   جديدة تطوراتتطبيق  األخالق هل من صطناعية؟اإل البيولوجيا

 لبحوثا مواصلة ينبغيهل  ؟منها اآلمن لتخلصوا  ستخدامهاعليها عند إ سيطرةتحكم اإلنسان فى ال دون األسلحة من جديدة أشكال

على  اعيةجتماإل عتباراتاإل هل تعمل ؟ويلهايقوم بتم الذي والمجتمع االجتماعية للقضايا المباشر النظر دون األساسية العلمية

لصاخب ا العالم هذا في قراءتهم يمكنحتى " التدليس "   الصحفيين أن فرض على منذو للواقع؟ صادق فهم نحو التقدم ضعف

 عالمي جمعي ذكاء نظام إلى حاجة في . ونحنساخروجود جمهور   إلى أدى مما ،تشوه فيه الحقيقة أن يمكن الذى و، معلوماتبال



النتائج  فهم ميعللج يمكن بحيث النظر وجهات من مجموعة وتوثيق المتوقعة، والنتائجأوجه التقدم فى العلوم والتكنولوجيا،  لتعقب

 . ةممكنالو ةجديدال يةمستقبللعلوم والتكنولوجيا الل المحتملة

 رأكب هو المرأة ضد العنففإن  الماضي، قرنال مدى على االجتماعي التطور دوافع أقوى من يعد المرأة تمكين أن من وبالرغم

/ و الجسدي للعنف  النساء من ٪ 20 يتعرض العالمي، الصعيد علىو. سنويا واإلصابات الموت بالقياس إلى حاالت اليوم، حرب

 جالم في الجنسين بين الفجوة أن حين فيو. حميمين شركاء قبل منتتم  نساءال قتل جرائم جميع من ٪ 29 أن و الجنسي، أو

 3102لعام   الجنسين بينالعالمية  الفجوةمؤشر ل فقاو التوالي، على ٪ 92 و ٪ 91 قد بلغت نسبتها  العلمي والتحصيل الصحة

 النتائج في والفجوةفقط،   ٪ 11وصلت إلى  قتصاديةاإل المشاركة فيفإن الفجوة  العالمي، االقتصادي المنتدىالصادر عن 

 أنحاء جميع في الوطنية التشريعية الهيئات عضوية من ٪ 30.2 النساء تشكلو. ىالعالم ستوىمال على فقط ٪30 بلغت السياسية

 .0992 عام في ٪ 00.2 بعد أن كانت العالم،

 ياتتفاقاإل بعض وند أفضل مستقبل بناءوتنفيذها بشكل متعاون من أجل  ستراتيجياتإ بإبتكار العالمقيام  توقع المعقول من ليسو

 كما. الميالع للوضع مدركين غير واقعية غيرأوهام  المستقبل هذا يبنى أن ينبغي الو. فيه المرغوب المستقبل هو ما حول ةعامال

 0 الفصل فيتحديا  00 العالمية البالغ عددها التحديات في عامة لمحاتو. عاديةال غير مكانياتاإل من بينة على كونن أن ينبغي

راكمية ت وبمشاركة ماضيةسبعة عشر الال السنوات مدى على نتظامإب تحديثها تم تيال واآلفاق الحالي الوضع لفهم إطارا يعطي

 لدراسيةا والمواد ستراتيجياإل التطوير لعمليات كمدخل ةالعالمي اتالتحدي ستخدامإ يتمومعرفي. و مبدعشخص  1011 من كثرأل

 ثيرك مع ستمرارإب العمل هذا تحديث يتمو. المستقبل حتماالتإ حول مهم هو ما فهم علىالعام  الجمهور ةساعدها مويمكن الجامعية

 . www.themp.orgالموقع االلكتروني  العالمي فيذكاء المستقبليات نظام  في وجود كثير من التفاصيل من

 

للوصول الى أسباب   دولي تقييممشاركات خالل   ،النامي العالم في  غير الصحية  األغذية أسواق:  الخفي الجوع ،3 الفصل

 ات،والفيتامين ،البسيطة  الغذائية القيمةذات  ولكن الكافية الحرارية السعرات تناول:  وحلولها خفيال الجوع زيادةمشكلة 

)  0921 عام في ٪ 21 من أكثر من نخفضإ قد الجوع من يعانون الذين عالمال فيعدد األفراد  أن من الرغم علىو. والمعادن

 الغالبية - (  نسمة  مليارات 2 يفوق   العالم سكان عدد)  اليوم ٪ 00 إلى(  نسمة  يارمل 2.2 العالم سكان عدد كان عندما

األغذية منظمة  وتقدر. الغذائية تهوجودالطعام   تنوع مدى حول تتزايد والمخاوف - آسيا و أفريقيا في منهم العظمى

 بعض ويقول.  الخفي الجوع من يعاني(  نسمة بليون 3) السكانعدد  من ٪ 21 ما يقرب من   أن FAO  )   (والزراعة

 تقرير ويالحظ. الخفي الجوع خطر عداتصي وبالتالي ، محاصيللل الغذائي المحتوى من قللت الصناعية الزراعة أن الباحثين

 يف الصحية غير الغذائية الظروف من العديد أن الغذائية السياسات لبحوث الدولي المعهدالصادر عن  العالمي الجوع مؤشر

 بعد ما وإجهاد الزراعة، كفاءة عدم، والدخل في والتفاوت الضعيفة،  الحكوميةاإلجتماعية  سياساتبال ترتبط النامي لعالما

 للمرأة. التعليميالمستوى و المتدني والوضع األهلية، الحروب الذى يعقب  الصدمة

 زيادة بابأس حول  دولي تقييم مشاركات خالل ،الحضرية الساحلية المناطق فيالضعيفة  الطبيعية التحتية البنية  ،2 الفصل

 التدهور ذاهويقل . ووضع حلول لها العالم أنحاء جميع في الحضرية الساحلية المناطق طول على الطبيعية التحتية البنية تدهور

 جيةاإليكولو النظم خدمات على سلبا يؤثر أيضا أنه كما والتلوث، المد، وموجات األعاصير آثار من حدعلى ال الطبيعة قدرة من

 تخفيف دونفإنه ب وبالتالي،. الساحل من كيلومتر 031 العالم داخلعدد سكان نصف  من أكثرويعيش . الرزق لكسب األساسية

 عرضةون تك الناس من المليارات فإن ،الحضرية  الساحلية المناطق داخل الطبيعية التحتية بنيةلل وإدارة ووقاية، ،لآلالم مالئم

 . الكوارث من لمجموعة متزايد بشكل



 لمعالجة المحتملة ستراتيجياتواإلالوحيد الذئب  إرهابآفاق و ( SIMADالفرد القادر على التدمير الضخم بمفرده )  ،1 الفصل

 على إلرهابا حوادث عدد رتفعوقد إ. بمفردهم يتصرفون ألفرادالمتنامية  التدميرية قوةلل دوليال تقييممشاركات في ال ،التهديد

 عام من األول النصف فيحادث   0111  من وأكثر 3103 عامحادث في  9110 إلى ليصل الماضية،عشرين ال السنوات مدى

 الصعب من ألنه ،تلك األنواع أخبث هو الوحيد الذئبب اإلرهاب المعروف نوعنجد أن  اإلرهاب، بين جميع حوادث منو. 3102

ة في الوسط  للجنة الدولية المشارك الرأين ألفراد يتصرف كل منهم بمفرده. ويكو والقصد األفعال نأل نظرا ،إلى حد كبير توقعه

 الوضع هذا وأن وحيد ذئب قبل من كونت قد 3100 عام في نفذت التي اإلرهابية الهجمات ربع من يقرب ما هذه الدراسة هو أن

 املالش الدمار أسلحة ستخدامون إحاولي قد الواحد ذئبال إرهابي أن الدراسة في المشاركين نصف حواليويعتقد : تصاعدي قد

 .3121 عام حوالي

 لخبراءا أحكام مع جنب إلى جنبا مستقبلال حول همةم معلومات لجلب انهج يوضح ،لذكاء المستقبليات لعالمي،  النظام ا5 الفصل

طوال و .المستقبل بشأن ةوحكم جمعي ذكاء لخلق المستمرة والتحسينات تحديثلل جديدة هياكل في القرار تخاذإ دعم وبرامج

 للحصول   www.themp.org   إلكتروني كموقع( GFIS النظام العالمي لذكاء المستقبليات )  لىهناك إشارات إ ،األول الفصل

لغ عددها خمسة البا العالمية التحدياتويتميز كل تحدى من . ستمرارإب تحديثه يتم الذي الموضوع عن تفصيال أكثر معلومات على

 المطلوب، الوضعو الراهن الوضع حالةب مخططو تفصيلي، موجز وتقرير  تقريرمن   كل: يلي ما على تحتوييا بقائمة عشر تحد

ادر مصو ة،مشروح معلوماتذات  مسح نظام، ويتم تجميع األخبار  من تغذيات مختارة، وللتقدم المحتملة السياسات عن فضال

 الذكاءظهر ي. البنود لهذه التعديالت من وقوائم ستبيانات،إو ومناقشات، ماذجون وأوراق وكتب اإلنترنت، شبكةب مرتبطة أساسية

 هزة،األج/  والبرمجيات المعرفة،/  المعلومات/  البيانات بين ( نتيجة  التوافق  GFISالنظام العالمي للذكاء الجمعي ) في الجماعي

 راراتق تخاذإلسريعة  معرفة إنتاج من أجل الفعل ردود من ستمرارإب الرؤية الثاقبة الذين يتعلمون  ذوي من وغيرهم والخبراء

 .التفاعلية العناصرلتلك  بياني رسمعبارة عن  1 وشكل. ابمفرده تعملالتي  العناصر مقارنة بأي عنصر من تلك أفضل

 

 جمعيذكاء  نظامل البياني شكلال . 6 شكل

 

 

 

 التكنولوجياو  ةاإلنساني بين المطاف نهاية في ربطبال المستقبلة حال فينوقشت  التي تغيراتلل متسارعةال معدالتسوف تقوم ال 

( عبارة   GFIS . والنظام العالمي لذكاء المستقبليات ) حقيقي وقت في عالمية فعل ردود مع القرار ةعاصن من جديدة أنواع داخل

 . 3101 -3102  لعام دليل حالة  المستقبلعن تعبير مبكر عن هذا التوجه المستقبلي كما هو في  



 القائمة لديه تحدي كل حيث المستقبلي، العالمي الذكاء  نظام في اإلنترنت، شبكة على العالمية تحدياتلل تفصيال أكثر وتتاح عالجات 

  :التالية

 

 

  العالمية التحديات -

 والمسح ة المستمر دلفيآلية   عملية خالل من وتحديثها تحديدها تم التي العالمية الخمسة عشر تحدياتا  للمختصر وصفا الفصل هذا ويقدم

 حددةم اتعوموض مستقبل حول  األلفية مشروعل العالمية التقييمات الصادرة عن  الفعل ردود  المسح عمليةوتشمل . 1991 عام منذ البيئي

 النص من الخبراء أراء استعراضو اإلنترنت؛ شبكة مسحب نووالمتدرب و يقوم فريق العمل  ؛ الخ والتعليم، والطاقة، اإلعالم، وسائل مثل

 من لافعاأل ردود؛ و األلفية مشروعرؤساء ملتقى  من اإلقليمية المدخالتو ؛، وردود الفعل عن طريق االنترنتالسابق العام الصادر فى

رؤساء حيث يقوم فريق العمل و العالم حول مناقشاتالو والمنشورات؛ والندوات المؤتمرات متابعةو ؛األلفية مشروعل اإللكتروني البريد قوائم

  تصنيفها. و البيانات تحديث ويتم ويتم تحليل ذلك الى أنماط . التحديات هذه بشأنالملتقيات بإجراء  محادثات 

كما  . حدهاو تعمل مؤسسة أو حكومة يأ قبل من معالجتها يمكن الو. عبر قومية بطبيعتها  وعبر مؤسساتية في التغلب عليها  التحديات هذهو

 لىعو. المبدعين واألفراد الحكومية غير والمنظمات والجامعات والشركات الدولية والمنظمات الحكومات بين التعاوني العمل تتطلب أنها

لخامس ا تحديال من أهمية أقل أو أكثر ليس المناخ وتغير المستدامة التنميةب األول  الخاص  التحديفإن  تسلسل،م من إدراجها بشكل الرغم

 امم الخاصة بتناولها  أكبر واإلجراءات التحديات هذه في ورد كما العالمي الوضع حول  إجماع هناكو. العالمية األخالق عشر الذي يتناول

  .اإلعالم وسائل في واضح هو

 القائمة لديه تحدي كل حيث المستقبلي، العالمي الذكاء  نظام في اإلنترنت، شبكة على العالمية تحدياتلل تفصيال أكثر وتتاح عالجات 

  :التالية

  فجوةلل لمعالجةا والسياسات المطلوب، والوضع الحالي الوضع:  الوضعخارطة  -1
 المحتوى ليهاي ،(1 الفصل في وردت كما) اإلقليمية االعتبارات مع وآفاق الراهن الوضع عن موجزة لمحة :قريرالت -2

 على اعتمادا)صفحة   111-111 مجموعها بلغ الصلة، ذات المعلومات من وغيرها ،المقترحة اإلجراءاتو  التفصيلي،
 (التحدي

  بكةش وموارد المسح بنودو اإلخبارية، المقاالتو تحدي،بالنسبة لل التعديالت حدثأل عرض لوحة عرض يشبه : ملخصال -1
  المناقشة. وبنود والتعليقات، ،األبحاثو والكتب، اإلنترنت،

 المسببة لها. المصادر مع وضعلل البيانية رسومالو لتقاريربالنسبة ل التعديالت أحدث: تحديثاتال -4
  البند هذا مالءمة مدىوتصنيف تفسيرعلى  مستخدمينال قدرة مع همةم معلومات: مسحال -1
 القدرة  أخرى مرة منح المستخدمين و الصلة، ذاتباألخبار    RSSوتغذية خدمة  التعلم،من  األخبار آخرتجميع   :األخبار -1

  لمسحا وتعزيز مصادرها، وتحديد أهميتها، تقييم على
 الفرعية ألسئلةا وتحديد وقت أي في األسئلة طرح للمستخدمين تيحت الذي االستبيان برمجيات : آلية دلفى للوقت الحقيقي: -7

 إضافة على القدرةو ؛ سؤال لكل الفريدة السكانية والفئات( الخ الوقت،تقديرات و ،واألهمية حتمالاال المثال، سبيل على) 
  آخر مكان أي أو والتقارير، ، لوضعالى خرائط ا ( مرة واحدة كافية إجابات تلقي يتم) نتائجال

 يرغبون يالت القضايا مناقشةب والمراجعين المشتركين يقوم  حيث السجل الشخصي على االنترنت  تشبه منطقة: نقاشال -8
  ها.استكشاف في

  وقتتم تنظيمها وفقا لل النظام، من جزء أي على المستخدمين بها أدلى تعليقات: تعليقاتال -9
  .قواعداستنادها الى  عن فضالومفاهمية   رياضية تفاعلية، حاسوبية نماذج: نماذجال -11
 لىع للحصول مساحة وتوفير ، عليها للرد خبراءيمكن اقتراح و ألهميةوفقا ل  اهتقييم يمكن مقترحة أسئلة: األسئلة -11

  إجابات
  المقاالت واألبحاث / والعروض، الفيديو، وأشرطة والكتب االلكترونية المواقع من مجموعة: الموارد -12

 ذات لتغيراتا يميتق تعمل على التي والتطورات تغيراتالعديد من الم اتجاهات  الملحق فيكذلك و الفصل هذا في  البيانية الرسوموتوضح  

 .المستقبلمؤشر حالة  منهجية باستخدام عملها  تموقد . المطروحة العالمية تحدياتبال الصلة



 التحديات العالمية الخمسة عشر
ات مترابطة: ية للبشرية. وتلك التحديتقدم التحديات العالمية البالغ عددها خمسة عشر تحديا  إطارا لتقييم اآلفاق العالمية والمحل

األخرى.  ا  يجعل من الصعب تناول التحديات؛ وتدهورا في إحداهخرىاألتحسنا في إحداها يجعل من السهل تناول التحديات  
 .أكثر أهمية من الجهاز التنفسي والبرهان على أن أحداها أهم من اآلخر يشبه البرهان على أن الجهاز العصبي البشري

 

 
 

تقبلية . بالنسبة لإلصدارات المس العالميةالخمسة عشر  التحديات  شكل تلك لتحسين نظرهم وجهاتب للمساهمة مدعوون القراءو 
الخمسة  التحديات“أختر و  www.StateofTheFuture.org من فضلك استخدم األشكال الموجودة على الموقع االلكتروني :

 كاملال نظامال في مشاركةلل www.themp.org الموقع االلكتروني: على العالميالمستقبلي  النظام يف اشترك أو العالمية" عشر
 ."االستنتاجات وبعض للمستقبليات العالميوعنوانه "نظام الذكاء  . 5 الفصل في موضح هو كما
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