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مشروع األلفية.. حالة املستقبل 2012
في جميع أنحاء العالم.

وبافتراض ع����دم وجود 
أزمة أوروبي����ة جديدة، وان 
الركود في أوروبا س����يعمل 
على انكماش اقتصادها فقط 
-0.3%، ف����إن صندوق النقد 
الدول����ي يق����در ان االقتصاد 
العاملي سينمو بنسبة %3.5 
في ع����ام 2012. وم����ع النمو 
العاملي بنسبة %1،  السكاني 
فإن البشرية ستزداد ثراء مبا 
يقرب من 2.5% وفقا للمعايير 
التقليدية. ووفق����ا ملا ذكره 
البنك الدولي، فإن من يعانون 
من الفقر املدقع )1.25 دوالر/ 
يوميا( ق����د انخفض الى من 
1.94 مليار نسمة )52% من عدد 
سكان العالم( في عام 1981 الى 
1.29 مليار فرد )حوالي %20 
من عدد سكان العالم( في عام 
2010، في حني زاد عدد سكان 
العالم من 4.5 مليارات نسمة 
الى م����ا يقرب من 7 مليارات 
نس����مة خالل الوقت نفسه. 
ووفقا لهذا املعدل، وعلى أي 
حال، فإن حوالي مليار نسمة 
قد تستمر معيشتهم في فقر 
مدقع في عام 2015. وقد ارتفع 
الى  العاملي  البطال����ة  معدل 
9% في عام 2011 بعد ان كان 
8.3% في عام 2010. ويتغير 
الس����لطة اجلغرافية  مشهد 
واالقتصادية بشكل سريع، 
حيث تأثير البرازيل وروسيا 
 )BRIC( والهن����د والص����ني
وغيرها م����ن االقتصاديات 
ال����ى  الناش����ئة باإلضاف����ة 
الشركات متعددة اجلنسيات 
في تصاع����د. والبلدان ذات 
الدخل املرتفع التي تعاني من 
نقص في العمالة ستكون في 
حاجة الى البلدان ذات الدخل 
املتوسط واملنخفض والتي 
بها عمالة زائدة. ويؤدي ذلك 
الى استمرار مشكلة استنزاف 
العقول البشرية. ولكن نظم 
الكمبيوتر اإللكترونية ميكنها 
ربط هؤالء املوجودين خارج 
الوطن بعملية التنمية داخل 
بالدهم. والعالم في حاجة الى 
خطة إستراتيجية طويلة األمد 
لش����راكة عاملية بني األغنياء 
والفقراء. وينبغي لهذه اخلطة 
استخدام قوة األسواق احلرة 
وقواعد تق����وم على األخالق 

العاملية.
وصحة البشرية آخذة في 
التحسن. واإلصابة باألمراض 
املعدية في انخفاض، كما هو 
احلال ف����ي الوفيات الناجمة 
أم����راض مث����ل املالريا  عن 
واحلصب����ة وڤيروس نقص 
املكتس����بة) اإليدز(.  املناعة 
وق����د تراجع����ت اإلصابات 
اجلدي����دة بڤي����روس نقص 
املناعة املكتسب بنسبة %21 
على مدى ال�12 عاما املاضية، 
وكذلك الوفيات املتعلقة باإليدز 
بنسبة 19% بني عامي 2004 
و2010. وق����د اعتمدت إدارة 
األغذية واألدوية األميركية 
عقار تروفادا)Truvada(كأول 
عقار يت����م اعتماده للحد من 
مخاطر اإلصاب����ة بڤيروس 
اإليدز في األش����خاص غير 
املصاب����ني. ومع ذل����ك، يتم 
اكتش����اف مرض معد جديد 
س����نويا على مدى السنوات 
ال� 40 املاضية، ويوجد اآلن 20 
مرضا مقاومة لألدوية، وعادت 
أمراض قدمي����ة الى الظهور 
مرة أخ����رى مث����ل الكوليرا 
واحلمى الصفراء والطاعون 
والدفتريا وغيرها من العديد 
من األمراض. وفي السنوات 
ال� 6 املاضية مت التحقق من 
وجود أكث����ر من 1100 مرض 
وبائ����ي. وقد ق����ام التعاون 
الدول����ي بوضع نظم صحية 
عاملية أفضل للحد من ڤيروس 
نقص املناعة البشرية، ومرض 
سارس، وانفلونزا اخلنازير. 
وقد مت احلد من حتس����ينات 

االقتصادية يزيد من احلاجة 
الى أنظمة دميوقراطية أكثر 
شفافية، وعلى الرغم من ان 
الدميوقراطي����ة تتزايد على 
مدى ال� 20 عاما املقبلة، فإن 
 Freedom House بيت احلرية
يذكر ان احلريات السياسية 
واملدنية قد انخفضت في عام 
2011 للس����نة السادسة على 
التوال����ي، ويجب ان تتناول 
الدميوقراطي����ات اجلدي����دة 
السابقة للسلطة  االنتهاكات 
لكس����ب والء املواطنني دون 
الش����قاق االجتماعي،  زيادة 
وتباطؤ عملي����ة املصاحلة، 
واحلد من حقوق اإلنس����ان، 
وجمهور مثقف ومس����تنير 
أمرا  بش����كل صحيح يع����د 
بالغ األهمية للدميوقراطية، 
وبالتالي فإنه م����ن املهم ان 
نتعلم كيفية مواجهة ومنع 
مختلف حم����الت التضليل 
وح����رب  األيديولوج����ي، 
املعلومات، والرقابة احلكومية 
الدواف����ع السياس����ية،  ذات 
والرقابة الذاتية للصحافيني 
وسيطرة جماعات املصالح 
على االنترنت ووسائل اإلعالم 
األخرى مع تعزيز السعي وراء 

احلقيقة.
الى  واإلنس����انية بحاجة 
رؤية مستقبلية عاملية طويلة 
املدى وعامة ومتعددة اجلوانب 
في وجود أهداف طويلة املدى 
ملساعدتها على اتخاذ قرارات 
أفضل اليوم م����ن أجل بناء 
مستقبل أكثر إشراقا، وحتقيق 
مثل هذه األهداف بعيدة املدى 
مثل الهبوط على سطح القمر 
أو القضاء على مرض اجلدري 
الذي كان يعد مستحيال أوحى 
الى كثير من الناس لتجاوز 
املصالح االقتصادية األنانية 
قصيرة األجل لتحقيق إجنازات 
عظيمة، وعلى املدى القصير، 
قد ي����ؤدي اتخ����اذ القرارات 
االقتصادية األنانية الى العديد 
من املش����كالت بدءا من أزمة 
املأزق السياسي  الى  اليورو 
ف����ي واش����نطن واإلجراءات 
غي����ر الكافية الص����ادرة عن 
مؤمت����ر ري����و +20 وتع����د 
اخليارات اخلاصة بإنش����اء 
وحتديث نظرة مس����تقبلية 
استراتيجية مشتركة وطنية 
وعاملية على درجة عالية من 
التعقيد وسريعة التغير بشكل 
كبي����ر بحيث يكاد يكون من 
املستحيل لصانعي القرار جمع 
وفهم املعلومات الالزمة التخاذ 
وتنفيذ سياس����ة متماسكة، 
وفي الوقت نفسه، فإن نتائج 
السياسات غير املتماسكة هي 
من اخلطورة بحيث ان هناك 
حاجة الى نظم جديدة للذكاء 
اجلمع����ي من أجل حتس����ني 

املرونة.
ويوجد م����ا يزيد على 2 
بليون مستخدم لالنترنت، 
و6 باليني اشتراك في الهاتف 
احملمول، وباليني ال حتصى 
من أجهزة الكمبيوتر تتواصل 
عبر ش����بكة متعددة واسعة 
في وقت حقيق����ي مما يدعم 
كل جانب من جوانب النشاط 
البشري، والسباق يدور حول 
النظام العصبي  اس����تكمال 
العاملي )احلضارة(، وتتوقع 
شركة اريكسون ان تتم تغطية 
85% من عدد س����كان العالم 
بإنترنت فائق السرعة عبر 
الهاتف احملمول بحلول عام 
2017، وأصبحت اإلنس����انية 
والبيئة املبنية واحلوس����بة 
في كل مكان سلسلة متصلة 
الوع����ي والتكنولوجيا  من 
تعكس النطاق الكامل للسلوك 
البش����ري، بدءا من األعمال 
اخليرية الفردية الى اجلرمية 
املنظمة. وس����تنبثق أشكال 
جديدة من احلضارة نتيجة 
ه����ذا التقارب ب����ني العقول، 
واملعلومات، والتكنولوجيا 

الى ذل����ك، وعل����ى اي حال 
املياه في  تنخفض مناسيب 
جميع انحاء العالم، ويحصل 
40% من البشر على املياه من 
مصادر يسيطر عليها بلدان 
او اكثر ويزداد الطلب العاملي 
املياه مبق����دار 40%من  على 
املياه العذبة في العالم، التي 
تغذي 40% من االنسانية عبر 
انهار آس����يا السبعة الكبرى 
واالبتكارات اخلاصة بتحلية 
املياه، مثل ضغط مياه البحر 
النتاج تدفق����ات من البخار، 
والترشيح عبر انابيب النانو 
الكربونية والتناضح العكسي 
مطلوب����ة جنبا الى جنب مع 
اق����ل تكلف����ة للتلوث  عالج 
ووجود مستجمعات للمياه 
بشكل افضل، وميكن تخفيض 
الطلب على املياه العذبة في 
املس����تقبل من خالل زراعة 
اخلطوط الس����احلية باملياه 
املاحلة، وزراعة النباتات في 
املياه دون تربة، واستخدام 
نظام انتاج غذاء مستدمي يجمع 
ما بني تربية احليوانات املائية 
وزراعة النباتات في املياه في 
بيئة تكافلية ووجود تركيبات 
زراعية حضرية رأسية داخل 
املبان����ي، وانتاج حلوم نقية 
دون تربية حيوانات، ونباتية 
متزايدة، وإصالحات لتسرب 
األنابيب، وإعادة اس����تخدام 

املياه املعاجلة.
ومن املتوق����ع زيادة عدد 
سكان العالم مبقدار 2 بليون 
نسمة خالل 38 عاما فقط، مما 
يخلق طلبا غير مسبوق على 
املوارد، ومعظم تلك الزيادة 
ستكون في آسيا احلضرية 
ذات الدخل املنخفض، ويعيش 
اليوم 4.2 باليني  في آس����يا 
الى  نس����مة يتوقع زيادتهم 
5.9 باليني نسمة بحلول عام 
2050، وم����ن املتوقع بحلول 
عام 2030 زيادة أفراد الطبقة 
الوس����طى العاملية بنس����بة 
-66% يزيد على ما يقرب من 
3 باليني مستهلك مع زيادة 
الشرائية والتوقعات،  القوة 
وتتغير الديناميات السكانية 
من ارتفاع الى انخفاض في 
مع����دالت الوفيات ومعدالت 
اخلصوبة، وقد انخفض معدل 
اخلصوبة ف����ي العالم من 6 
أطفال في عام 1900 الى 2.5 
اليوم، ومع استمرار معدالت 
ف����ي االنخفاض،  اخلصوبة 
ميكن في الواقع ان يتقلص 
الى 6.2  العالم  عدد س����كان 
مليارات نس����مة بحلول عام 
2100، مم����ا يخل����ق عاملا من 
املسنني يصعب دعمه، واليوم 
يبلغ متوسط العمر املتوقع 
عند الوالدة 68 عاما، والذي 
يتوقع زيادت����ه الى 81 عاما 
بحلول ع����ام 2100، وبحلول 
ع����ام 2050 ميك����ن ان يكون 
هناك أفراد تتجاوز أعمارهم 
65 عاما متساوون في العدد 
مع م����ن تقل أعمارهم عن 15 
عاما مما يتطلب مفاهيم جديدة 
للتقاعد، ومن احملتمل ان متنح 
االكتشافات العلمية والطبية 
على مدى 20-30 سنة املقبلة 
الكثير من الناس فترة حياة 
أطول وأكثر انتاجية مقارنة 
مب����ا يعتقده معظ����م الناس 
ممكنا اليوم، وسيعمل الناس 
لفترات أطول وتبتكر العديد 
من أشكال العمل عن بعد ذاتي 
التوظيف، والعمل جزء من 
الوقت، والتناوب الوظيفي 
العبء االقتصادي  للحد من 
على األجيال الشابة واحلفاظ 
على مستويات املعيشة وفي 
حالة ع����دم ابت����كار مفاهيم 
ف����إن عدم  جدي����دة للعمل، 
املتزايد  السياسي  االستقرار 

يبدو حتميا.
والتحوالت الدميوغرافية 
التعليم،  احلالية، وحتسني 
باإلضاف����ة ال����ى التقلب����ات 

طريق ملتقيات مشروع االلفية 
للتنبؤ بأفضل وأسوأ قيمة 
لكل متغير خالل عشرة أعوام، 
ومت دم����ج النتائج في تقدير 
مستقبلي مدته عشر سنوات 

ضمن دليل حالة املستقبل.
ودليل حالة املستقبل لعام 
2012 في ش����كل 1 يوضح ان 
مستقبل العالم خالل السنوات 
املقبلة يسير نحو  العش����ر 
االفضل ولكن مبعدل حتسن 
اكث����ر بطئا مقارنة مبا حدث 
خالل العشرين عاما املاضية، 
ومن ذلك في كثير من املناطق 
التي حققنا فيها مكسبا، لم 
يكن حتقيقنا للمكسب بسرعة 
كافية، مثل االنخفاضات في 
االصابة بفيروس نقص املناعة 
التغذية،  البشرية، وس����وء 
والديون، وانتشار االسلحة 
النووية، ومتثل مناطق عدم 
التيقن اش����كاليات خطيرة: 
الفساد، واحلرية السياسية، 
الوقود االحفوري،  استهالك 
والغطاء احلرجي، وقد يكون 
لبعض املناطق التي تلحق بنا 
اخلس����ارة فيها آثار خطيرة 
جدا، مثل البطالة، وانبعاثات 
الغ����ازات الدفيئة، والديون، 
الدخل، واالرهاب،  وفجوات 
ومع ذلك، اشار هذا االختيار 
انه  الى  بالبيان����ات  اخلاص 
خالل عشرة اعوام من اآلن، 
على وجه العموم، س����يكون 
العالم افض����ل مما هو عليه 
اليوم حيث مكس����بنا يفوق 

خسارتنا.

بعض العوامل الواجب وضعها 
في االعتبار

يزداد العالم احترارا بشكل 
اسرع يفوق احدث توقعات 
الدولية  اللجنة احلكومي����ة 
املناخ )IPCC( ووفقا  لتغير 
مل����ا ذكرت����ه االدارة القومية 
للمحيطات والغالف اجلوي 
)NOAA( فان الشهور الستة 
األولى من عام 2012 كانت االكثر 
سخونة في الواليات املتحدة 
منذ بدأت حفظ السجالت في 
الواليات  عام 1895، وتشهد 
املتحدة ايضا اس����وأ موجة 
جف����اف منذ 56 عاما، ما ادى 
الى خفض انتاجها من الذرة 
وفول الصويا الذي من املتوقع 
ان يؤدي الى زيادة اس����عار 
الغذاء العاملية، ويبلغ اجمالي 
انبعاثات غاز الدفيئة الناجت 
عن انشطة بشرية حوالي ما 
يعادل 49.5 مليار طن من غاز 
ثاني اكسيد الكربون سنويا، 
ومتت����ص الطبيعة ما يقرب 
من نصف ذلك سنويا، ولكن 
القيام بذلك في  قدرتها على 
تناق����ص مس����تمر، ويجري 
اس����تنزاف خدم����ات النظام 
االيكولوج����ي العامل����ي على 
نحو اسرع مقارنة مبا تقوم 
به الطبيع����ة من اعادة امداد 
لتلك اخلدمات، وتذوب االنهار 
اجلليدي����ة، وتتضاءل القمم 
القطبية ومتوت  اجلليدي����ة 
الشعاب املرجانية وقد عمل 
النمو السكاني واالقتصادي 
السريع على مدى املائة عام 
املاضية على احلد من اجلدوى 
البيئية لدع����م احلياة، وقد 
يكون التأثير خالل املائة عام 
القادمة اكبر بكثير وقد حان 
الوقت لتحقيق الهدف املشابه 
لهدف ابوللو االميركي الصيني 
الذي يستغرق حتقيقه عشر 
سنوات، وكذلك تطبيق برنامج 
البحوث والتنمية للتصدي 
للتغي����ر املناخ����ي، واميركا 
والص����ني من اعظ����م بواعث 
غازات الدفيئة وميتلكان اكبر 

االقتصاديات.
وقد اس����تطاع اكثر من 2 
مليار شخص احلصول على 
مياه شرب محسنة منذ عام 
ي����زال هناك  1990، ولكن ال 
783 مليون ف����رد في حاجة 

خطيرة ليست حتمية، وهناك 
العديد م����ن احللول الرائعة 
الت����ي يتم تعقبه����ا وحترز 
تقدما كبيرا، دون علم عامة 
الناس، ويقوم مشروع األلفية 
البيانات  كل عام بتحدي����ث 
اخلاصة بالوضع العاملي وآفاق 
املس����تقبل، ورغم ان معظم 
حتديث البيانات يسير على 
نحو بطيء إال انه بالتأكيد في 
اجتاه ايجابي. ومع ذلك، فإن 
العالم في سباق بني تطبيق 
الطرق املتزايدة لتحسني حالة 
اإلنسان وما يبدو من تعقيدات 

متزايدة ومشكالت عاملية.

العالم  لذا، م���اذا يفع���ل 
ف���ي ه���ذا الس���باق؟ ما هي 
النتائج حتى اآلن؟ من خالل 
استعراض اجتاهات 28 متغيرا 
مت استخدامها في دليل حالة 
املستقبل العاملي التابع ملشروع 
األلفية تتاح بطاقات لتسجيل 
أداء اإلنس���انية في التصدي 

ألهم التحديات.
وقد اختارت جلنة دلفي 
الدولية أكثر من مائة مؤشر 
تتعلق بالتق����دم أو التراجع 
العاملية  بالنسبة للتحديات 
اخلمسة عشر املذكورة. حينئذ 
اختيرت املتغيرات التي لديها 
على األقل 20 سنة من البيانات 
التاريخية املوثوق بها. ويتم 
عرض الثمانية والعش����رين 
متغي����را الناجمة على فريق 
دولي وقع عليه االختيار عن 

املواق���ع اخلاصة بالس���لطة 
avaaz. السياسية للشعب مثل

org وقد تشكلت شراكات عامة 
� خاصة وائتالفات لالستعداد 
ملكافحة املرض والفقر وخلق 
كوك���ب أكث���ر ذكاء. وتعمل 
نظم املعلومات واالتصاالت 
بداية م���ن الهواتف احملمولة 
البس���يطة وانتهاء بأجهزة 
العمالق���ة على  الكمبيوت���ر 
زيادة صنع القرار البش���ري 
في جميع أنحاء العالم. ومن 
افتراض ان معدالت  املعقول 
تسريع هذه التغيرات في نهاية 
املطاف سوف جتمع اإلنسانية 
والتكنولوجيا في أنواع جديدة 
من صنع القرار مع ردود فعل 

عاملية في وقت حقيقي.
ولكن علمن����ا التاريخ ان 
األفكار اجليدة والتكنولوجيات 
ميكن ان تك����ون لها عواقب 
غير مقصودة وسلبية. وهذه 
ف����ي نهاية املطاف  القدرات 
س����وف جتعل م����ن املمكن 
لشخص واحد يعمل مبفرده 
على صنع ونش����ر األسلحة 
البيولوجية اخلاصة بالدمار 
الش����امل، وكذل����ك اجلرمية 
املنظمة لتصبح أقوى بكثير 
مما ه����و عليه اليوم � عندما 
يصب����ح دخلهم����ا مجتمعني 
بالفعل ضعف جميع امليزانيات 

العسكرية مجتمعة.
وتلك االحتماالت وغيرها 
م����ن احتماالت مس����تقبلية 

مع هذا العام امليالدي 2013، 
تنتقل تقارير حالة املستقبل 
السنوية وترجماتها العربية 
من مراحلها الورقية املعتادة 

إلى نقلة حضارية. تلك 
تتمثل في دقة وشمولية 
التوثيق واتساع مساحة 

النشر الكترونيا. وذلك من 
خالل إطالق برنامج نظام 

الذكاء اجلمعي للمستقبليات 
العاملية من مؤسسة إصدار 

تقارير حالة املستقبل: 
 Global Futures Collective

Intelligence systems, www.
.themp.info

ملخص تنفيذي

العالم آخذ في التحس����ن 
بش����كل أفض����ل مقارنة مبا 
يعرفه معظم املتشائمني، ولكن 
املخاطر املستقبلية هي األسوأ 
مقارنة مبا يشير اليه معظم 
املتفائلني، وبعد 16 عاما من 
إجراء بحوث املس����تقبليات 
العاملية اخلاضعة ملش����روع 
األلفية، فمن الواضح ان هناك 
مزيدا من االتفاق حول كيفية 
بناء مستقبل أفضل مقارنة مبا 
يظهر في وسائل اإلعالم. وعند 
النظر في العديد من القرارات 
اخلاطئة والقرارات السليمة 
التي لم تتخذ بعد � يوما بعد 
يوم وعاما بعد عام في جميع 
أنح����اء العالم � فمن املدهش 
اننا مازلنا نحقق تقدما على 

غرار ما نحن عليه.
ويؤكد تقري����ر هذا العام 
ان العال����م في طريقه الى ان 
يكون أكثر ثراء وأكثر صحة، 
وأفضل تعليما، وأكثر سالما، 
وعلى اتصال بش����كل أفضل 
الن����اس حياة  ويعيش فيه 
أطول، وم����ع ذلك يحتمل ان 
العالم غير  يصبح نص����ف 
مس����تقر. واملتظاهرون في 
جميع أنح����اء العالم يبدون 
عدم اس����تعداد لتحمل اتخاذ 
قرارات غير أخالقية من قبل 
النخب الس����لطوية. ويوجد 
جيل على صل����ة باالنترنت 
وعلى درجة متزايدة من العلم 
يتم تنشئته ضد التعسف في 
اس����تعمال السلطة. وأسعار 
الغذائي����ة آخذة في  امل����واد 
املياه  االرتفاع، ومناس����يب 
الهبوط والفس����اد  آخذة في 
واجلرمية املنظمة في تزايد، 
والسالمة البيئية لدعم حياتنا 
آخذة في التناقص، والديون 
األم����ن االقتصادي  وانعدام 
في تزايد، ويس����تمر التغير 
املناخي، والفجوة بني األغنياء 
والفقراء آخذة في االتس����اع 
بش����كل خطير. وم����ع ذلك، 
انخفض الفقر املدقع من %52 
في عام 1981 الى حوالي %20 

في عام 2010.
وم���ن الواضح على نحو 
متزايد ان العالم لديه املوارد 
ملعاجلة حتدياته. ومن الواضح 
ايض���ا بص���ورة متزايدة ان 
هياكل صن���ع القرار احلالية 
ال تتخذ قرارات جيدة وسريعة 
مبا يكفي على النطاق الالزم 
ملعاجل���ة التحديات العاملية. 
وقد حث مؤمتر األمم املتحدة 
للتنمية املس���تدامة )ريو + 
20( العديد من القادة التابعني 
للمنظمات غي���ر احلكومية 
واجلامع���ات  والش���ركات 
والبلدي���ات للعم���ل عل���ى 
تضافر جهودهم دون انتظار 
إلجراءات حكوميةوطنية. وقد 
بدأت أشكال جديدة من العمل 
ف���ي االنبثاق من  التعاوني 
صحوات الربيع العربي ذاتي 
التنظيم الى مواقع الكترونية 
adafruit.و makerbot.com مثل

com تشارك في برامج الطابعة 
ثالثية األبعاد مفتوحة املصدر 
اخلاصة باألفراد بحيث يتم 
انتاجه���ا محليا، وغيرها من 

بعض أعضاء فريق عمل مشروع األلفية

أين مواضع إحرازنا للمكسب؟

أين مواضع احلاق اخلسارة بنا؟

أين املواضع التي ال يوجد بها تغيير؟ 

٭ احلصول على املياه.
٭ معدل اإلملام بالقراءة والكتابة.

٭ العمر املتوقع عند الوالدة.
٭ الفقر البالغ 1.25 دوالر يوميا.

٭ وفيات األطفال.
٭ احلروب.

٭ انتشار فيروس نقص املناعة البشرية.
٭ مستخدمو االنترنت.

٭ الناجت احمللي ـ للفرد ـ اجمالي.
٭ املرأة في البرملانات.

٭ االلتحاق باملدارس الثانوية.
٭ كفاءة الطاقة.

٭ النمو السكاني.
٭ انتشار نقص التغذية.

٭ االنتشار النووي.

٭ اجمالي الدين.
٭ البطالة.

٭ عدم املساواة في الدخل.
٭ البصمة اإليكولوجية ـ نسبة الطاقة 

البيولوجية.
٭ انبعاثات غازات الدفيئة.

٭ الهجمات االرهابية.
٭ إقبال الناخبني على التصويت.

ملحوظ او تغيير غير واضح؟
٭ الفساد.

٭ حقوق احلرية.
٭ الكهرباء من مصادر الطاقة املتجددة.

٭ أراضي الغابات.
٭ اإلنفاق على البحوث والتطوير.

٭ عدد األطباء للفرد الواحد.

العالم في حاجة الى أفراد مثاليني ميكنهم النظر الى ما هو أسوأ وأفضل لإلنسانية من 
أجل وضع اس���تراتيجيات للنجاح وتنفيذها، ونأمل ان يساعدك عملنا على القيام بذلك، 

وردود األفعال موضع ترحيب على املوقع االلكتروني:
Jerome.Glenn@millennium-project.org

شكل 1 دليل حالة املستقبل لعام 2012




