
 ملخص تنفيذى
ورغم  ،ويتمتع فيه الناس بحياة أطول ،وأفضل اتصاال ،وأكثر سالما ،وأفضل تعليما ،ويصبح أكثر صحة ،يزداد العالم غنى     
أسعار الطعام فى تزايد، وجداول المياه فى انخفاض، والفساد والجريمة تستمر و  نصف العالم من عدم االستقرار.  يعانىقد ذلك 

د، والقابلية البيئية لدعم حياتنا فى تناقص، والديون وعدم االستقرار االقتصادى فى تزايد، ويستمر التغير المناخى، المنظمة فى تزاي
 كما يستمر تزايد الفجوة ما بين األغنياء والفقراء بشكل خطير.

عند اتخاذنا القرارات  -حالوال يوجد مجال للشك فى امكانية أن يصبح العالم أفضل الى حد كبير مقارنة بما هو عليه ال     
يوما تلو اآلخر وعاما  –الصحيحة القرارت الخاطئة و  اتخاذ العديد من القرارت أنه لم يتم  فى االعتبار يوضعالصحيحة. وعندما 

تحسين إنه من المدهش أننا ال نزال نحرز تقدما كبيرا قدر استطاعتنا. ومن ثم، عندما نستطيع نجد  –بعد عام فى كل ارجاء العالم 
ا هو عليه اآلن بشكل مقارنة بمصناعة القرار الخاص بنا كأفراد وجماعات وشعوب ومؤسسات، حينئذ سوف يصبح العالم أفضل 

 يثير الدهشة .
للمستقبل تجاه ما تستطيع البشرية القيام  لوقت البتكار وجهة نظراباردة على نحو حقيقى، وقد حان  واآلن تبدو الحرب الباردة     

التى تبرزها وسائل  و يمكن فرضها بالقوة. وبصرف النظر عن االنقسامات االجتماعية متعددة األوجهو ايجابية  يث تكونبه  بح
نه من الحكمة التوسع فى تعلم كيفية تعامل بعضنا مع البعض إفيعيش على كوكب واحد،  االعالم، والوعى بأننا جنس واحد 

التى قدمت الى هاييتى وباكستان واليابان، والتضامن مع حركات الديمقراطية  اآلخر، كما هو واضح من التعاطف والمساعدات
% من البشرية عن طريق شبكة االنترنت والمعرفة 30التى تسود العالم العربى، والتواصل العالمى  المستمر الذى  يربط ما بين 

 المتنامية بأن التغير المناخى العالمى يمثل مشكلة لكل فرد يجب حلها.
، أما اليوم  لألموالومضيعة كان مجرد  خيال مثالى  الناس على أن التخلص من الفقر، برهن مضت  ومنذ خمسون عاما      

عاما مضت، اعتقد . ومنذ خمسة وعشرون قادمةال خمسين عامااللتحقيق هذا الهدف خالل  يقوم الناس بمناقشة أفضل الطرق
أن كل فرد عليه الدخول الى شبكة االنترنت عالمية ثالثة ، واليوم يعتقد الناس الناس أن الحضارة سوف تنهار نتيجة حرب نووية 

 لالطالع على المعرفة العالمية بصرف النظر عن الدخل أو األيديولوجيا.
األحالم المروعة احتماالت لعديد من  بتوثيق  هو يقومو  .ال يقدم ضمانا  لمستقبل وردى  2011ودليل حالة المستقبل لعام      

ولكنه يشير أيضا الى  عدد من الحلول لكل منها. ومع استمرار والتقاء االتجاهات الحديثة فى النمو السكانى، ونضوب الموارد، 
القادمة، فإنه من السهل تخيل عالم يعمل من  اعام 100 -50والتغير المناخى، واالرهاب، والجريمة المنظمة، والمرض خالل الـ 

 أجل الجميع.
بالثورة الصناعية وثورة المعلومات. والعالم    لبيولوجية القادمة قد تعمل على تغيير الحضارة  بشكل أكثر عمقا مقارنةوالثورة ا    

ال يقوم بعالج  مشكلة تطبيقات كتابة الكود الجينى البتكار أشكال حياتية جديدة. ومنذ ثالثة عشر عاما مضت، كان مفهوم 
وبعد   عادي تماما. شىء واليوم نضعه فى االعتبار على أنه  ،معروف لدى العالمغير   بحث جوجلمحركات  االعتماد على

ثالثة عشر عاما من اليوم، يمكن أن يصبح أيضا مفهوم االعتماد على أشكال الحياة االصطناعية الخاصة بالطب والغذاء والمياه 
  والطاقة شىء عادى تماما.

 
 
 
 
 
 



اكاة القوى الفيزيائية مح وتستطيع الفيزياء الحيوية الحسابية

الموجودة بين الذرات مما يجعل التشخيص والعالج الطبى اكثر 

دقة بشكل فردى. وعلم األحياء الحسابي يمكنه ابتكار برامج 

تالئم الكمبيوتر تعمل بسرعة على الحد من  عدد العالجات 

بسعة الممكنة  ألمراض محددة مع تبرع ماليين من البشر 

خدم لتشغيل البرامج المالئمة ) حساب الكمبيوتر غير المست

 رائعةالشبكة(  وتسمح وسائل االعالم الحسابية  بتفاصيل 

عند تصغير وتكبير الصور ثالثية   لعنصرى الصورة  والصوت

األبعاد. وتعمل الهندسة الحسابية على تجميع المعلومات المتاحة 

ءات فى العالم ونماذج  الكمبيوتر للتعجيل على نحو سريع بالكفا

الخاصة بالتصميم. ويعمل ذلك كله على تغيير طبيعة العلوم 

. ومن ثم  Mooreوالطب والهندسة وتعجيلها يرتبط بقانون مور

، فإن كل شىء حسابى سوف يستمر فى التعجيل باالنفجار 

المعرفى. وسوف يرتبط التطبيب عن بعد والتعليم عن بعد وكل 

ابى من أجل تناول وكل شىء حسشىء عن بعد بالبشرية والبيئة 

 تحدياتنا العالمية.

الزالزل وتسونامى واألمراض النووية فى اليابان  أظهرت  و    

  -الحاجة الى نظم عالمية ووطنية ومحلية خاصة بالمرونة 

من الكوارث، وفى  والنهوضالقدرة على التوقع، واالستجابة، 

الفرص واإلبداعات االجتماعية الوقت ذاته  التعرف على 

ويرتبط  مفهوم الذكاء الجمعى بالمرونة المستقبلية.  تكنولوجيةوال

القادم" لمساعدتنا فى صنع قرارات  "الشىء الكبير يمثلقد  –

 من محتويات االسطوانة المدمجة( 6أفضل ) أنظر فصل 

المية وبعد خمسة عشر عاما من القيام بأبحاث المستقبليات الع    

الواضح بشكل متزايد أن بح من صالتابعة لمشروع األلفية، أ

العالم لديه موارد تستطيع معالجة تلك التحديات.  وأما ما هو 

غير واضح يتمثل فيما  اذا  كان العالم سوف يصنع قرارات 

بسرعة كافية وفقا لمقياس ضرورى يتناول بشكل حقيقى و جيدة

. ومن ثم، فإن العالم يعيش سباقا ما بين تنفيذ التحديات العالمية

عقيدات ت لمتزايدة باستمرار لتحسين الظروف البشرية والطرق ا

 .مستمر فى تزايد بشكلالتى تبدو ونطاقها المشكالت العالمية 

العالم فى هذا السباق؟   يتصرفوعلى هذا النحو ، كيف     

صة ااستعراض االتجاهات الخيتيح ماهى النتيجة الى حد بعيد؟ و

ة فى  دليل حالة لمتغيرات  الثمانية والعشرين المستخدماب

بطاقة بالنتائج الخاصة  التابع لمشروع األلفية  المستقبل العالمى

و   2أهمية؛ أنظر اطار  بانجاز البشرية فى تناول أكثر التحديات

 .2، 1شكلي 
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وقد وقع االختيار على  لجنة دلفى الدولية من خالل       
بالتحديات العالمية  تتعلقمائة مؤشر للتقدم أو التخلف 

حينئذ فإن الخمسة العشر المذكورة فى الفصل األول. و 
على األقل  لديهاالمؤشرات التى وقع عليها االختيار كانت 

االعتماد عليها عاما من البيانات التاريخية التى يمكن  20
لمتغيرات ا سايرت، كانت تيح ذلكوفيما بعد، عندما أ

قد دمجت .  المستخدمة فى نموذج المستقبليات الدولى
فى  3ى اطار المتغيرات الثمانية عشر الناتجة والموضحة ف

دليل حالة المستقبل الذى يحمل تقدير لالحتماالت المستقبلية 
سنوات. ويقدم الفصل الثانى من هذه النسخة  10مدته 

المطبوعة موجزا لهذا التدريب فى حين تذكر التفاصيل كاملة 
فى الفصل الثانى  من محتويات االسطوانة المدمجة الملحقة 

حالة المستقبل بالنسبة  أدلة حسابأيضا بالكتاب. وقد تم 
لدول وتم تطبيقها على قطاعات مثل قطاعات االتصاالت 

 والصحة والمياه ..الخ .
 4الموضح فى شكل  2011ودليل حالة المستقبل لعام     

تشهد تحسنا. سوف يبين أن السنوات العشر المقبلة للعالم 
وعلى أية حال،  فإنه فى العديد من المناطق التى نحقق فيها 

سب  اليكون المكسب فيها سريعا بدرجة كافية مثل مك
مناطق الحد من االصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة،  

مناطق الشك اشكاليات خطيرة وسؤ التغذية والديون . وتمثل 
و استهالك الوقود األحفورى والحرية السياسية طالة : الب

 انتشار الغابات.و 
خسارة يمكن أن وبعض المناطق التى نتعرض فيها لل      

يكون لها تأثيرات خطيرة تماما مثل الفساد والتغير المناخى 
واالرهاب. ومع ذلك، فإن هذا الجزء المختار من البيانات 

، بعد أخذ أشار الى أن السنوات العشر القادمة بدءا من اآلن
 كل شىء بعين االعتبار، سوف تكون أفضل مقارنة باليوم.

 ى االعتباربعض العوامل الواجب وضعها ف
يبلغ ثانى أكسيد الكربون الموجود فى الغالف الجوى  

، وهو األعلى  2011جزء / مليون فى مايو   394.35
 1970مليون عام على األقل. وكل عقد منذ عام  2خالل 

. ويتطابق عام عقد السابق لهمقارنة باليكون أكثر احترارا 
احترارا  العام األكثر ما بمثابةعلى أنه 2005مع عام  2010

 

 

 

 



وفقا للسجالت. ويعانى العالم من احترار يفوق فى سرعته 
لتغير با الخاصة التنبؤات األخيرة للجنة الحكومية الدولية

التقديرات الحديثة من الواقع قد تقلل . (IPCCالمناخى )
الجمد السرمدى )طبقة حيث أنها ال تأخذ فى االعتبار ذوبان 
ت سطح األرض فى متجلدة باستمرار على عمق متفاوت تح

 المترجم( . -المناطق القطبية المتجمدة
المتابعة الممتدة للحيوانات  المنشور فى  يرتقر للووفقا     

منظمة الصادر عن  Livestock Long Shadowالداجنة 
%  18، اضافت صناعة اللحوم  (FAOاألغذية العالمية )

 من غازات الدفيئة المرتبطة باالنسان، وفقا لقياس معادل
ثانى أكسيد الكربون، وهى بذلك تفوق صناعة النقل. وقد 

% من 90عادة التأمين الكبرى  أن إاكتشفت احدى شركات 
كانت مرتبطة   2010كارثة طبيعية  فى عام  950مجموع 

بالطقس وتوافق نماذج للتغير المناخى. وقد قامت هذه 
الف فرد وبلغت تكلفتها ما يقرب من  290الكوارث بقتل 

 يون دوالر.بل 130
االستخراج المادى للبشرية بمقدار ثمانية مرات  وقد زاد   

خالل القرن العشرين. واليوم يفوق  استهالكنا من الموارد 
الطبيعية المتجددة قدرة الطبيعة على التعويض والتجديد 

 %.      50بمقدار 
 2.3عاما بالضبط ، قد تضيف البشرية   39وخالل      

، وقد بلغت االضافة الى سكان العالم. بليون نسمة اضافية
بليونى نسمة؛  1927بليون نسمة؛ وفى عام  1804فى عام 

، وتصل اليوم الى  1999بليون نسنة فى عام  6كما بلغت 
بليون نسمة. وتحاول الصين أن تصبح عمالق النمو  7

األخضر فى العالم، فالصين كبيرة بدرجة تسمح لها بتحقيق 
معقولة بالنسبة لجميع سكانها فى المقام ال مستويات المعيشة 

. وقد خصصت  الربح العظيم األول ثم يتأتى فيما بعد 
 600( مبلغ وقدره  2015 -2011خطتها الخمسية القادمة )

 بليون دوالر لمبادرات النمو األخضر. 
النظام البيئى العالمى نتيجة التغير  تحطمويعتقد البعض     

ات المجففة، واالفتقار الى التنوع المناخى، واألنهار والبحير 
البيولوجى، وتآكل التربة، والمناطق الساحلية الميتة، وانهيار 
. مجتمعات النحل غير القادرة على تخصيب السلسلة الغذائية

أن ال شىء أقل من  4.0ويبرهن ليستربراون فى الخطة ب 
% بحلول عام 80الحد من ثانى أكسيد الكربون بمقدار 

 8 عددهم فاظ بعدد السكان بحيث ال يتجاوز، واالحت2020
استعادة النظم ستطيع تو ، 2050بليون نسمة بحلول عام 

البيئية الطبيعية واستئصال الفقر انقاذ  النظام البيئى فى 
يقترح تخفيض الضرائب على الدخل كلما المستقبل؛ كما 

 تصاعدت الضرائب على الكربون.
تصاد فى العالم ومنذ أن  أصبح نصف أكبر مائة اق     

عبارة عن هيئات،فإن األمين العام السابق  لمعاهدة اطار 
يبرهن  (UNFCCCالتغير المناخى التابعة لألمم المتحدة )

على أن القادة السياسين عليهم أن يمنحوا المجتمع االتجارى 
والصناعى دورا مركزيا أكبر فى االنتقال الى االقتصاد 

    األخضر.
ض جداول المياه على المستوى العالمى انخفاقد أدى و      

والنضوب المتزايد للمياه المدارة بشكل مستدام ببعض الناس 
"ذروة المياه" وهو مشابه لمصطلح "ذروة  الى تقديم مصطلح

أنواع الوقود الحفرى: كل منهما  –الحفرية . والمياه البترول"
عمل يتطلب و سوف  يصل الى الذروة، حينئذ ماذا بعد؟ 

، 1990لتر من المياه. ومنذ عام  2.400رجر الهامبو 
بليون فرد اضافى على  مياه شرب محسنة،  1.3يحصل  

مليون فرد  على صرف صحى أفضل.  500كما يحصل 
مليون فرد فى حاجة الى  884ومع ذلك، فإنه ال يزال هناك 

مليون فرد  900من  وهم) مياه نظيفة اليوم الحصول على
بليون فرد فى  2.6زال هناك (؛ وكذلك ما  2009فى عام 

حاجة الى صرف صحى آمن. ونصف جميع المرضى 
بالمستشفيات فى العالم النامى جاء نتيجة  المحجوزين

  أمراض مرتبطة بالمياه.
وكلما انخفضت معدالت الخصوبة وازداد طول العمر،      

فإن القدرة على الوفاء بالمتطلبات المادية لكبار السن  سوف 
فى المستقبل تغيير مفهوم التقاعد والهياكل تقل؛  ويجب 

كان قد االجتماعية لتجنب الصراعات ما بين األجيال. و 
شخصا يعملون فى مقابل كل شخص بلغ عمره  12هناك 

كان هناك  2010؛ وفى عام 1950فى عام  عاما فأكثر 65
يهدف معدل دعم كبار   2050أشخاص، وبحلول عام  9

وبحلول عام أربعة أفراد.  السن الى االنخفاض ليصل الى
مليون فرد مصابا  150، يمكن أن يكون هناك   2050

بالجنون المرتبط  بطول عمراالنسان. والتقدم فى األبحاث 
والتطبيقات المرتبطة بالمخ من أجل الحفاظ عليه وتحسين 



طويلة بديال عن صحية وظيفته يمكن أن تؤدى الى حياة 
 معتلة. حياه طويلة 

أعلى مستوى  لها عبر  الىسعار الطعام أ تقفزو      
لفترة  تزايدومن المحتمل أن يستمر هذا االتجاه فى  ،التاريخ

وتغيير فى  ،ابتكارات عظمى فى االنتاج تظهرطويلة ما لم 
نمو السكان، الجمع بين   ذلك نتيجةيأتى و  ،االستهالك

 ، كما يأتي نتيجةخاصة فى الهند والصين() والغنى المتزايد،
حبوب القمح والذرة وغيرها من الحبوب لتستخدم فى  تحول

 تآكل التربة، ونضوب كذلك صناعة أنواع الوقود الحيوى، و 
األرض الخصبة وهبوط جداول  وفقد أجزاء منمصادر المياه 
سعار )أ، وزيادة تكاليف المخصبات المياه المياه ، وتلوث

ت المرتفعة(، ومضاربات السوق، وتحول المياه من و الزي
لمناطق الريفية الى المناطق الحضرية، وزيادة استهالك ا

 25اللحوم، وانخفاض االحتياطات العالمية من الطعام لمدة 
، ،  والفيضان والجفاف المتزايد نتيجة التغير المناخى عاما

 وذوبان األنهار الجليدية الجبلية التى تحد من تدفق المياه،
غزو األراضى وتأتى فى النهاية المياه المالحة التى ت

وسوف يساعد فى مواجهة ذلك ظهور   الصالحة للزراعة.
اتجاهات جديدة مثل الزراعة  المعتمدة على المياه المالحة، 

، وأشكال والحصول على لحم نقى بدون تربية حيوانات
مختلفة من البيئة الزراعية للحد من تكلفة المدخالت وزيادة 

 النباتية.
% من عدد سكان الدول 30ن ما يقرب م ح أعمارو وتترا    

عاما. وهؤالء  29و 15ذات الغالبية المسلمة ما بين 
، نهكتهم النظم الهرمية القديمةأو  العاطلون عن العمل

االرتباط بالعالم الحديث الذى وحاجاتهم  همالهمإيشعرون ب
. أفريقيا والشرق األوسط هذا العامجاء بالتغيير عبر شمال 

الديمجرافى فى االنتقال الى  ويتوقع أن يستمر هذا النمط
واحتمال استمرار  التجديد، مما يؤدى الى كل من جيل آخر

 ضطراب االجتماعى والهجرة.إلا
جتماعية التى ساعدت على عالم اإلوتعد وسائل اإل    

ايقاظ الربيع العربى جزءا  من االنتقال التاريخى من عدة 
الى  حضارات تكاد تعرف كل منها اآلخر بصعوبة للجيوب 
يرتبط تماما مع بعضه البعض عن طريق أشكال حالية عالم 

خالل شبكة  ظهرتومستقبلية لألنترنت. وأن البيانات التى 
تجاوزت فى مجموعها جميع  2010االنترنت فى عام 

وفاق  فى السنوات السابقة مجتمعة. ظهرتالبيانات التى 
عدد المبيعات من الكتب األلكترونية عن طريق موقع 

زون االلكترونى عدد المبيعات من الكتب الورقية. األما
واالنتشار الواسع ألجهزة  األمكنة المعمورةوتصبح البشرية و 

سلسلة متصلة من الوعى. وتعكس التكنولوجيا  الكمبيوتر
محبة الناس وعمل مدى واسع من السلوك البشرى، بدءا من 

. وسوف تنبثق أشكال الجريمة المنظمة الخير وصوال الى
دة للحضارة نتيجة التقاء العقول والمعلومات والتكنولوجيا جدي

 على مستوى العالم.

 
والعدد وكذلك النسبة المئوية بالنسبة للفقر المدقع فى     

%  4.9انخفاض. وقد حدث نموا لالقتصاد العالمى بمقدار 
%  1.2فى حين زاد عدد السكان بمقدار  2010فى عام  

%. 3.7لمحلى لكل فرد بنسبة ومن ثم زاد اجمالى الناتج ا
وأن ما يقرب من نصف بليون فرد خرج من دائرة الفقر 

و  2005دوالر يوميا( فى الفترة ما بين عامى  1.25المدقع )
 900.  ويصل هذا الرقم اآلن الى ما يقرب من 2010

% من عدد سكان العالم. ويتنبأ البنك 13مليون فرد أو 
مليون فرد  883لى اليصل الدولى بانخفاض هذا الرقم 

بليون فرد فى عام  1.37سجل )بعد أن  2015بحلول عام 
(. ويكشف المؤشر الجديد للفقر المتعدد األبعاد  2005
 1.75 وجود برنامج التنمية  الخاص باألمم المتحدة ل التابع

. وفى كال الحالتين، فإن الدول بليون فرد يعانون من الفقر
ل منخفضة الدخل قد التى يجرى تصنيفها على انها دو 

دولة. وعلى أية حال،   40دولة  ليصل الى  66انخفض من 
تستمر الفجوة بين األغنياء والفقراء فى اتساعها داخل الدولة 
 الواحدة وبين الدول ذاتها. ووفقا لما ذكرته  مجلة  فوربس

Forbes 108 البرازيل وروسيا والهند والصين دول ظهر في 
. ويبلغ  2011ونير جديد فى عام بلي 214بين بليونير من 

؛ منهم  بليونير 1.201اجمالى البليونيرات فى العالم اآلن 
عبارة عن  101عبارة عن مواطنين صينيين و  115

مواطنين روسيين. والعوامل التى تزيد من أسعار الطعام 
والمياه والطاقة فى تزايد. ويجب مواجهة ذلك من أجل تناول 

 .  الفقر على مستوى العالم



واحتياجات الدين وتستمر األزمة المالية العالمية       
الملحة الخاصة بالسيادة األوروبية فى نقلها للسلطة الى 
آسيا، ومع ذلك فإن قيادتها لم تبدأ بعد فى المساعدة فى 

مستقبل خاصة بال وجهة نظر عامة متعددة األوجه تواجد
الصين  بحيث تستطيع البشرية العمل معا  تجاهه. وأصبحت
،  2010ثانى  أكبر اقتصاد، متجاوزة اليابان فى عام 

وأصبح بها عدد من مستخدمى االنترنت يفوق اجمالى عدد 
للصين بحلول  سكان الواليات المتحدة. ويتوقع تجاوز الهند

 من حيث عدد السكانفى العالم  دولة  كأكبر   2030عام  
%  40 . وسكان هاتين الدولتين معا يمثالن ما يقرب من

من سكان العالم ويشكالن على نحو متزايد  القوة الدافعة 
     للنمو االقتصادى العالمى. 

 معدل وتشهد الصحة تحسنا على المستوى العالمى،  و    
ويعيش الناس عمرا أطول. ومع ذلك  ،األمراض فى انخفاض

فإن العديد من التحديات القديمة ال تزال قائمة وتصبح 
كان هناك  2011وخالل عام  بلية خطيرة.التهديدات المستق

  NDM- 1، وأكثرها خطورة قد يكون انزيم وبئة محتملةأستة 
الذى يمكن أن يصنع مجموعة متنوعة من البكتريا مقاومة 
لمعظم األدوية. وقد انخفضت االصابات الجديدة بمرض 

% خالل 19( بنسبة HIVنقص المناعة المكتسبة /األيدز )
االيدز  العقد الماضى، كما انخفض متوسط تكلفة دواء
ليصل الى بالنسبة لكل شخص فى الدول منخفضة الدخل 

 9.7ما يقدر عدده بـ % م45دوالر فى العام، وأن  137
فى حاجة الى تلقى عالج االيدز بنهاية عام  مليون فرد

ات . ومع ذلك فإن هناك نوعين جديدين من االصاب2010
بمرض نقص المناعة المكتسبة تصيب كل فرد يبدأ فى 

تقل  الذين لقوا حتفهم واألطفال قد انخفض عددالعالج.  و 
 2010% فى عام 30بما يفوق  اعمارهم عن خمس سنوات

اجمالى الوفيات  ت نسبة؛ كما انخفض1990مقارنة بعام 
 1998% فى عام 25األصابة بأمراض معدية من  نتيجة

ويعيش الناس عمرا  .2010فى عام  %16الى أقل من
؛ والنقص فى  أطول؛ وتكاليف الرعاية الصحية فى تزايد

العاملين فى مجال الصحة فى تزايد مما يجعل التطبيب عن 
اجهزة االحساس المصنوعة  بعد والتشخيص الذاتى من خالل

من شرائح رقيقة بيولوجية  ونظم الخبير االلكترونية ضروريا 
 على نحو متزايد.

، وطلب  مادة قدم فى البيولوجيا االصطناعيةأوجه التو      
وجزيئات سطح المكتب  ،عن طريق البريد  DNAالـ 

يمكنها أن تتيح يوما ما  لألفراد المستقبلية وتصنيع العقاقير 
 دماربيولوجيه لل صنع أسلحة كل على حدة القدرة على

دما . وللتغلب على ذلك، يتطلب األمر تقالشامل واستخدامها
فى أجهزة االحساس للكشف عن تغيرات جزيئية فى فراغات 

جنبا الى جنب مع التقدم فى التنمية البشرية  عامة 
والمشاركة االجتماعية للحد من عدد األفراد الذين قد يميلون 

 الى استخدام تلك التقنيات فى القتل الجماعى.
 

 
 

 تىال االلكترونيةحرب الوتمثل مشكلة المعلومات و      
زعاج أخرى. وتشارك الحكومات إة منطقة ظهرت فجأ

ومقاولو األسلحة فى سباق ذكى لألسلحة للدفاع عن أنفسهم 
وما   التى تشنها حكومات أخرى االلكترونيةضد الهجمات 

لحيوية الخاصة بالمجتمع ينيب عنها. ونتيجة وجود النظم ا
، والتفكير فى األسلحة والمعتمدة اآلن على شبكة االنترنت

االلكترونية على أنها أسلحة دمار شامل، يجعل هناك اتجاها 
ت عن طريق وسائل اللحد منها. واستخدام حرب المعلوم

االعالم  يمكن أن يؤدى الى زيادة عدم الثقة فى جميع 
 المعلومات.

وفى الوقت ذاته، فإن الحروب ذات النمط القديم قد     
وارات عبر انخفضت خالل العقدين الماضيين، وازدهرت الح

الثقافية، كما تمت تسوية  الصراعات داخل الدولة الواحدة 
بشكل كبير عن طريق التدخالت الدولية. واليوم توجد عشرة 

األقل الى الف حالة وفاة سنوية صراعات تؤدى على 
انخفض عددها بعد أن كان أربعة عشر صراعا العام )

شمال و  ،واليمن ،والصومال ،والعراق  ،الماضى(: أفغانستان
واالتحادات  والناكساليتات فى الهند ،وجنوب باكستان

، والسودان وليبيا، كما تم بالمكسيكاالحتكارية للمنتجين 
ت تصنيف احداها على أنها تطرف دولى.  وتستمر الواليا

فى حين تعمل  سلحة النوويةالمتحدة وروسيا فى الحد من األ
ما ذكره اتحاد . ووفقا لالصين والهند وباكستان على زيادتها

الف رأس نووى فى فبراير  22 كان هناك األمريكانالعلماء 



، منها الفان رأس نووى جاهز لالستخدام عن 2011عام 
طريق الواليات المتحدة وروسيا. ويتزايد عدد المناطق الخالية 

 يزداد، ولكن فى الوقت ذاته ومساحاتها من األسلحة النووية
دولة فى  37دولة الى  28عدد الدول غير المستقرة من 

. ويمكن أن يطلق على 2011و 2006الفترة ما بين عامى 
أمريكا الوسطى أنها دولة فاشلة أو انها  تعانى الفشل بسبب 
أن الجريمة المنظمة تتحكم فى حياة الناس بدرجة تفوق 
 ياتحكم الحكومات.  ويمكن أن يتضاعف عدد سكان أفريق

لشباب العاطل عن مع تزايد عدد او ، 2050بحلول عام 
طفل يتيم نتيجة  مليون 13العمل، ووجود ما يزيد عن 

انتشار مرض االيدز، وزيادة احتمال حاالت عدم االستقرار 
 والصراعات المستقبلية.

القرصنه   يمكن تزايدومع االنهيار المتوقع لدولة اليمن،     
. وتسعون  الخاصة بالبترول بطول الساحل الصومالى

تجارة الدولية يتم نقلها عن طريق البحر؛ وقد بالمائة من ال
عمليات ( بأن  IMO )  أخطرت المنظمة البحرية الدولية

عملية  489القرصنة والسرقة المسلحة ضد السفن قد بلغت 
   .2009عملية فى عام  406، بعد أن كانت 2010فى عام 

ويتم التعجيل باالستثمارات فى بدائل أنواع الوقود      
على نحو سريع فى كل أرجاء العالم لتحقيق فورى حاأل

% 50-40 التى تصل الى الزيادة المستهدفة فى الطلب و 
     .2035بحلول عام 

الكربون وأصبحت الصين أكبر مستثمر فى " طاقة      
قد . و 2010بليون دوالر عام  51قدرها  بموازنةالمنخفضة " 

 ة إلىباإلضاف ،وتشيرنوبل ،جزيرة األميال الثالثة جعلت
 اآلن الكوارث النووية  الناجمة عن فوكوشيما فى اليابان

كما دعمت الحركة  مستقبل هذه الصناعة يحوم حولها الشك
 المضادة لألسلحة النووية فى اليابان وأوروبا.

فى التغيرات التكنولوجية  تطورات مهمة وبدون    
 2050والسلوكية، فإن معظم الطاقة فى العالم فى عام 

صدرها أنواع الوقود األحفورى. ولذا يأتى الحصول سيظل  م
على ثانى أكسيد الكربون واعادة استخدامه بدرجة كبيرة على 

وتعد  قمة األولويات بهدف الحد من التغير المناخى.
الكفاءات الخاصة بالطاقة ، والحفاظ على البيئة، والعربات 
الكهربائية، والعمل عن بعد، والحد من استهالك اللحوم 

مثابة طرق قريبة المدى للحد من انتاج غازات الدفيئة فى ب

 فى كل أرجاء العالم وتدخل شركات تصنيع السيارات الطاقة. 
وجميع العربات العربات الهجين  الكهربائية  لصناعة   سباقا

. وتدرس الشركات الهندسية كيفية الكهربائية األقل تكلفة
من مصانع الحصول على انبعاثات ثانى أكسيد الكربون 

 ،لعمل  الكربونات  المستخدمة فى األسمنتالطاقة الفحمية 
 ،ونمو الطحالب التى تدخل فى صناعة أنواع الوقود الحيوى

وتدرس الصين برامج العمل عن بعد للحد وغذاء األسماك. 
السفر لمسافات طويلة ، وكذلك الحد من الطاقة، من 

 والتكاليف،  وازدحام المرور. 

 
من أقوى دوافع التطور  ح السلطة للمرأةويعد من    

االجتماعى خالل القرن الماضى، ويبرهن آخرون على أن 
ذلك يعد أكثر االستراتيجيات فعالية لتناول التحديات العالمية 
المذكورة فى الفصل األول. وقد سمحت دولتان فقط للمرأة 

حق اقتراع  ؛ ويوجد اليوم بالتصويت فى بداية القرن العشرين
المرأة فى الهيئة بالفعل، وقد وصل متوسط معدل   عام

، كما أن هناك على مستوى العالم  %19.2الى  التشريعية
  دولة تترأسها امرأة أو تترأس الحكومة بها امرأة. 20أكثر من 

وأصبح ال  ويتم االعتراض على الهياكل األبوية بشكل متزايد.
 رجوع عن حركة نحو مساواة فى الجنس.

ضخامة تهديد الجريمة ستيقاظ العالم على ورغم ا    
العابرة للحدود القومية ، فإن المشكلة ال تزال مستمرة  المنظمة

فى تصاعدها، وفى الوقت ذاته  ال يتم تبنى استراتيجية 
عالمية لتناول هذا التهديد العالمى. وتقدر التجارة غير 

تريليون دوالر سنويا )  1.6الشرعية على مستوى العالم بـ 
حيث بليون دوالر فى العام الماضى(،  500بعد أن كانت 

 تتراوح  قيمة تزييف األموال وانتهاك حقوق الملكية الفكرية 
، وتصل قيمة تريليون دوالرو بليون دوالر  300 ما بين 

بليون دوالرعلى المستوى  404التجارة فى المخدرات الى 
 63لى  العالمى، كما تصل قيمة التجارة فى السلع البيئية ا

بليون دوالر،  220وتجارة الرقيق والبغاء الى  بليون دوالر. 
بليون دوالر، والتجارة فى األسلحة  94وتهريب البضائع الى  

بليون دوالر، كما تتكلف الجرائم االلكترونية الباليين  12الى 
الجزء  سنويا من فاقد العائد.  وهذه األرقام ال تتضمن



الذى يصل قيمته الى  البتزازالخاص بالجريمة المنظمة و ا
تريليون دوالر تدخل ضمن  الرشاوى التى يقدر البنك الدولى 

 6.5 -1.5دفعها سنويا  أو نصيبها مما يقدر قيمته بـ 
ومن ثم يمكن أن   تريليون دوالر تستخدم فى غسيل األموال.

تصل فى  -تريليون دوالر 3-2يصل اجمالى الدخل الى 
جميع الموازنات العسكرية  فحجمها الى ما يقرب من ضع

 .فى العالم
والتعقيد المتزايد لكل شىء فى أجزاء كثيرة من العالم      

يجبر البشر على االعتماد أكثر وأكثر على أجهزة الكمبيوتر. 
كمبيوتر أطلق عليه  األزرق  جهاز،   قام 1997وفى عام 
بالتفوق على    IBMلشركة  وهو تابع Deep Blueالعميق 
، قام كمبيوتر  2011. وفى عام عالم فى  الشطرنجبطل ال

باالجابه على   IBMالتابع لشركة  Watsonواطسون 
. األسئلة فى مسابقة تلفزيونية  فى اختبار للمعلوماتأصعب 

بمجرد تشغيل النظام العصبى األوتوماتيكى  ماذا بعد؟و 
اتخاذ القرار البيولوجى، فإن نظم حاالت معظم الخاص ب
يضا وبدرجة كبيرة تعمل بشكل متزايد على اتخاذ الكمبيوتر أ

 قرارات يومية خاصة بالحضارة.
ويستمر التعجيل بالعلوم والتكنولوجيا بهدف التغيير      

 يأخذ الوصول الىأشكال االرتقاء بالحضارة  و فى  الجذرى
شكال عاما. وتستمر قوة الحساب  بها المعلومات الخاصة

مع    Mooreبها قانون مور والتكاليف المنخفضة التى تنبأ
أول شريحة للكمبيوتر ثالثية األبعاد فى العالم قدمتها شركة 

وتسجل الصين حاليا الرقم القياسى  .بالجملةانتل لالنتاج 
مليون   2.5قيق يمكنه تح 1ألسرع كمبيوتر يحمل تيانهى 

  IBM؛ وجهاز ميرا من انتاج شركة مليار عملية فى الثانية
لعمل فى العام القادم وسوف تبلغ سرعته يكون جاهز لسوف 

 أربعة أضعاف ذلك.
هل من الممكن أن يتجاوز التعجيل بالتغيير الوسائل التقليدية 
للتطور االخالقى؟ وهل  سوف يكون لدينا وقت لفهم ما هو 

تجعل من أحد التغيرات تلو اآلخر حيث أن الصواب والخطأ 
، هل لنا لمثالاالصعب مجرد مسايرة ذلك ؟  على سبيل 

عادة ا  الحق من الناحية االخالقية فى نسخ أنفسنا، أو 
من  ة، أو ابتكار أشكال جديدة للحياةالديناصورات الى الحيا

البيولوجيا االصطناعية؟ وتلك ال تمثل احتماالت بعيدة فى 

المستقبل البعيد، والمعرفة المطلوبة للقيام بذلك قد تطورت 
   اآلن. 
للعلوم والتكنولوجيا ، فإن  ارقة رغم االنجازات الخو      

وكذلك نتيجة  ،المخاطر المستقبلية نتيجة التعجيل بها
لعولمة  فى حاجة الى تقييم وتنبؤ أفضل. وفى الوقت ذاته، ا

فإن التقنيات الجديدة تجعل أيضا من األيسر بالنسبة للعديد 
من الناس أن تؤدى مزيدا من األعمال الجيدة على نحو 

وقد بدأ األفراد فى تكوين جماعات على أسرع مما قبل. 
شبكة االنترنت، وتنظيم أعمال على مستوى العالم تدور حول 

 وسائل االعالم االخبارية،تقوم قضايا اخالقية محددة. و 
هواتف  وكاميرات والسجالت الشخصية على االنترنت،

 ت، والمنظمات غير الحكومية الموبايل، ولجان االخالقيا
ر األخالقية  وممارسات الفساد على نحو بعرض القرارات غي

متزايد مما يؤدى الى ظهور ضمير عالمى فى مراحله 
فى مزيد من  ترسيخ  االخالقياتفشلنا فى قد ساهم األولى. و 

وكذلك فى األزمة المالية العالمية؛ المجتمعات التجارية 
فى التوظيف،  ، وجمودالناجم عن ذلكالركود االقتصادى 

 .ا بين األغنياء والفقراءوتوسيع الفجوة م
 

 
 
 
 
 
 
 

 2020مصر عام 
واآلن يتساءل ماذا  ؛يةلقد رحب العالم بالثورة المصر      
هل سوف تستطيع مصر ابتكار أول شكل جديد  بعد؟

للديمقراطية فى القرن الحادى والعشرين، واضعة فى االعتبار 
 لماوع ،دور الفضاء االلكترونى، واالعتماد الدولى المتبادل

 هل سوف يكون هناك نظام  متغير على نحو سريع ؟



سياسى يتم التحكم فيه مركزيا فى وجود نظام اقتصادى 
محلى ال مركزى؟ أم  أنه سوف يكون هناك ابتكار 
لديمقراطية تشاركية  تقوم باستخدام قوة شبكة االنترنت فى 
التعرف بشكل مستمر على االتجاهات الجديدة من خالل 

قومى يقوم بتناول  المشكالت الملحة نظام ذكاء جمعى 
ويظل النظر الى   والمياه والتعليم والصحة العامة؟ ،للفقر

الربيع العربى الى  بعث  استيقاظذلك قائما طالما  قد يؤدى 
نهضة الثقافة العربية واالسالمية فى النهاية حيث يتم التمييز 
بين ما هو غربى وما هو حديث. وقد قام الملتقى المصرى 

مشروع األلفية بالتعاون مع جمعية البحوث المستقبلية ل
المصرية العربية وشركاؤهما المتعاونون  فى ابتكار آلية 

 بمستقبل مصر. ويتضمن الخاصةدلفى للوقت الفعلى 
على النتائج، والدراسة  الضوءالفصل الثالث القاء بعض 

 الكاملة متاحة على االسطوانة المدمجة.
 

 
 
 

 التصال والتسلية فى المستقبلالفنون ووسائل ا
إن النمو المتسارع والمتفجر للمعرفة فى عالم متغير     

يعتمد على بعضه البعض بشكل عالم و  ،  على نحو سريع
متزايد يمنحنا الكثير من المعرفة المتعلقة بالعديد من األشياء 
التى يبدو استحالة مواكبتها. وفى الوقت ذاته، نتعرض 

التافهة فى حين تنال القضايا الجادة قليل  للكثير من األنباء
من االنتباه، كما يهدر الكثير جدا من الوقت  فى الحصول 

ذا كيف يمكننا تعلم ما هو إعلى معلومات عديمة الجدوى. 
المهم معرفته للتأكد من وجود مستقبل جيد للحضارة؟ وبشكل 

من خالل نظم التعليم  تقليدى، تمكن العالم من المعرفة 
واآلن مع وجود أوجه  –نون ووسائل االعالم  والتسلية والف

تقدم فى تقنيات االتصال والتسلية، فإنه أصبح لدينا مزيد من 

المعلومات ووسائل االعالم عند أطراف أصابعنا تتعلق بأى 
 عدد من نظم التسليم المتنامية بشكل مستمر.

جمعية فلورينتين للمفكرين والشعراء ومن خالل حث       
، أصبح "مستودع تفكير" القرن السادس عشر موسيقينوال

مسئول عن ابتكار الشكل الفنى الذى نعرفه اليوم باألوبرا 
الوسائط فنون و للاألوروبية.، كما ابتكر مشروع األلفية ملتقى 

الفنانين  توجيه الدعوة الىب . وقد قام الملتقى االعالمية
ال والمتخصصيين فى وسائل االعالم والتسلية فى مج

كل أرجاء العالم من المستقبليات وغيرهم من المبدعين فى  
أجل اقتراح ومناقشة العناصر المستقبلية أو أصول المستقبل 
فى الفنون ووسائل االعالم والتسلية. وبعد مرور شهر من 

وقوع الحوارات والمناقشات عن طريق شبكة االنترنت، تم 
للوقت عنصر ووضعهم فى آلية دلفى  34 على ختياراال

وقد   الفعلى من أجل تقييم دولى عن طريق شبكة االنترنت.
قامت ملتقيات مشروع األلفية األربعين المنتشرة فى كل أرجاء 

فنون/  ىأداء ومعلم ىن وفنانيالعالم بترشيح كتاب ومنتج
وسائل االعالم وغيرهم من المتخصصين فى التسلية 

 نظرهم.واأللعاب ووسائل االتصاالت  للمشاركة بوجهات 
أحد التحليالت الخاصة لوجهات نظر المشاركين أن توضح و 

حقيقة  يمثلمستقبل الفنون ووسائل االعالم والتسلية سوف 
ومصورة بطريقة ، عن بعد ةوحاضر  ،يةوتشاركي ،ةعالمي

يتم اجراؤها فى رؤى مستقبلية ومضخمة  ،تنويرية خاصة
ر لهواتف الموبايل الذكية التى تعمل على اشراك جماهي

جديدة فى الطرق التى يفضلون الوصول اليها والمشاركة 
 فيها. أنظر الفصل الرابع بغرض تحليل النتائج. 

 
 2030أمريكا الالتينية 

، سوف تحتفل 2030و  2010فى الفترة ما بين عامى      
معظم دول أمريكا الالتينية بمرور مائتى عام على االستقالل 

وأصبحت معظم الدول  ثانية.فى احتفاالت متعددة بالمئوية ال
فى المنطقة مستقلة عقب الغزوات الفرنسية للبرتغال وأسبانيا 
. التى قام بها نابليون األول فى بداية  القرن الثامن عشر

وحيث أن هذه الدول تنظر الى الوراء عبر أول قرنين لها من 
الزمان، فإنه يبدو من المناسب انتهاز هذه الفرصة 

ت المستقبلية ألمريكا الالتينية. وقد قام الستكشاف االمكانا
رؤساء  ملتقيات مشروع األلفية فى أمريكا الالتينية باستخدام 



فرد  552آلية دلفى للوقت الفعلى التى قامت بجمع أحكام لـ 
على دراية باحتماالت وتأثيرات التطورات فى أمريكا الالتينية 

غيرات عبر العشرين عاما القادمة والمسار المحتمل للمت
 المهمة للمنطقة.

 
من رؤساء  وقد استخدمت النتائج عن طريق أربعة فرق

: "مانانا"  ملتقيات أمريكا الالتينية لتشكيل أربعة سيناريوهات
: يا: نجاح أمريكا الالتينية؛ التكنولوجيا كأيديولوج اليوم

ملتهبه: هذا التقرير سرى؛ الالمعتقدون والمتشككون؛  المنطقة 
. وقد تمت المشاركة فى : الموت والبعث كترونيةوالشبكة االل

مسودات تلك السيناريوهات األربعة عن طريق آلية دلفى  

للوقت الفعلى من أجل جمع  التغذية االسترجاعية.  حينئذ تم 
فى الفصل  هاميوتقد من جديد سيناريوهاتال اتمسوداعداد 

 التفاصيل الكاملة لجميع البحوث التى تقودتتاح الخامس. و 
دمجة. وتعد الماالسطوانة الى السيناريوهات ضمن محتويات 

جميع السيناريوهات األربعة مصادر قوة لفهم التهديدات 
 والفرص المتعلقة بمستقبل أمريكا الالتينية.

 
 
 
 

 األمن البيئى
يهيمن األمن البيئى  بشكل متزايد على األجندات القومية     

دفاع والنماذج والدولية ويشهد تحوال فى  نماذج ال
الجيوسياسية ألنه فهم بشكل متزايد أن الصراع والتدهور 
البيئى يعمل كل منهما على تفاقم اآلخر. ويتم التوسع فى 

بحيث يشمل  الدولةالتركيز على األمن التقليدى القائم على 
تحوالت الجيوسياسية.، للأكثر من منطقة عالمية نتيجة 

اقة والبيئة وتزايد وتأثيرات التغير المناخى وأمن الط
 االعتمادات المتبادلة العالمية. 

ويقوم مشروع األلفية بتعريف األمن البيئى على أنه      
قابلية بيئية لدعم الحياة فى وجود ثالث عناصر فرعية: منع 
أو اصالح األضرار العسكرية التى تلحق بالبيئة، ومنع 

اية ، وحمأو التجاوب معها الصراعات الناجمة عن البيئة
 البيئة نتيجة قيمتها األخالقية المتأصلة.

ويقدم الفصل السادس ملخصا لألحداث الحالية والقضايا 
ذات الصلة باألمن البيئى التى يتم تنظيمها حول هذا  المنبثقة

التعريف. وعبر السنوات العديدة الماضية، وفى وجود دعم 
كية، من معهد السياسة البيئية التابع للقوات المسلحة األمري

قام مشروع األلفية بعمل مسح لمجموعة متنوعة من 
المصادر الصدار تقارير شهرية حول القضايا البيئية المنبثقة 
 حديثا فى وجود أمن محتمل أو مضامين متعلقة بمعاهدات.

العام  بندا خالل 300وقد تم التعرف على أكثر من     
 بندا منذ بداية العمل فى 2500الماضى وما يقرب من 

ادرها ص. ويتاح النص الكامل لهذه البنود وم2002أغسطس 
باالضافة الى دراسات أخرى خاصة بمشروع األلفية تتعلق 
باألمن البيئى ضمن الفصل التاسع من محتويات االسطوانة 

كما تتاح على الموقع االلكترونى لمشروع األلفية  .المدمجة
www.millennium.org

 
 

 

 ببعض النتائج الموجزة. والقراء مدعون لإلدالء بنتائجهم والمشاركة بها في 2011ل لعام ينتهي دليل حالة المستقب

 public@mp.cim3.net-mp  بعد الدخول إلى(-project.org/millennium/mp-enniumhttp://www.mill

public.html وتوجد قائمة مشروع األلفية على ،)LinkedIn أو ،Twitter@MillenniumProj.  . 

على  خصبتحليل بمثابة لهذا العام  حالة المستقبلوتعد 
غير المعتاد للمعلومات الخاصة بهؤالء المعنيين بالعالم 

لصحيحة فى حاجة الى ومستقبله. وحيث أن الديمقراطيات ا
معلومات وثيقة وحيث أن الديمقراطية أصبحت أكثر عالمية، 

 ،فإن الجمهور سوف يكون فى حاجة الى معلومات وثيقة
 على المستوى العالمى لدعم هذا االتجاه.

والرؤى فى هذا العام الخامس عشر لعمل مشروع      
 األلفية يمكنها مساعدة صانعى  القرارات، وقادة الفكر،

اليأس الذى ال أمل فى اصالحه،  يقاومونوالمعلمين الذين 
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ت تعوق اجميعها اتجاه –والثقة العمياء، والالمبااله الجاهلة 
امكانات النهوض  فى الغالب الى حد كبير جهود تحسين 

 بالبشرية.

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 التحديات العالمية الخمسة عشر
ة عشر إطارا لتقييم المستقبليات العالمية والمحلية بالنسبة للبشرية. وتتوقف التحديات كل منها على تقدم التحديات العالمية الخمس   

اآلخر: حيث أن تحسنا في إحداها يجعل من السهل تناول التحديات األخرى؛ والتدهور في إحداها يجعل من الصعب تناول 
فوق في أهميتها التحديات األخرى يشبه الجدال حول ما إذا كان التحديات األخرى. والجدال حول ما إذا كانت إحدى التحديات ت

 الجهاز العصبي البشرى يفوق في أهميته الجهاز التنفسي.
 
 
 

 
 

 

 

 
 

والقراء مدعوون للمساهمة بآرائهم في تحسين منظور تلك التحديات العالمية الخمسة عشر في النسخة الصادرة في العام القادم. 
)اختر "التحديات   www.StateoftheFuture.orgاستخدام األشكال اإللكترونية الموجودة على الموقع اإللكتروني برجاء 

  (.العالمية الخمسة عشر"
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