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وحتدث التحوالت الهائلة من زراعة 
الكفاف املعزولة واالقتصادات الصناعية 
ال����ى حض����ارة تعددية عاملية ناش����ئة 
متصلة باالنترنت في جو من الشكوك 
وبسرعة لم يس����بق لها مثيل. ويشير 
رصد املؤش����رات الرئيسية للتقدم في 
مجالي الصحة والتعليم الى مجالي املياه 
والطاقة الى ان مكسبنا يفوق خسارتنا 
- ولكن مواقع خسارتنا تكون خطيرة 
جدا. وبعد سبع عشرة سنة من الرصد 
املستمر للتغير العاملي كما هو موثق في 
تقارير حالة املستقبل السنوية، يبدو 
من الواضح ان االنسانية لديها االفكار 
واملوارد ملواجهة التحديات على الصعيد 
العاملي، ولكنها ل����م تظهر بعد القيادة 
والسياسات واالدارة على النطاق الالزم 
الواضح  لضمان مستقبل افضل. ومن 
ايضا من بحوث املس����تقبليات العاملية 
الصادرة عن مشروع االلفية على مدى 
كل هذه الس����نوات ان هن����اك قدرا اكبر 
من االتفاق حول كيفية بناء مس����تقبل 
افضل مقارنة مبا هو واضح في وسائل 
االعالم ذات االجتاه الواحد التي حتتفظ 
باجلماهير من خالل دراما اخلالف، التي 
تعزز االستقطاب. وعند النظر في كثير 
من القرارات اخلاطئة والقرارات اجليدة 
التي لم يتم اتخاذها بعد � يوما بعد يوم 
وعاما بعد عام في جميع انحاء العالم، 
فانه من املدهش اننا النزال نحقق تقدما 

بقدر ما نحن عليه.
ويتوقع صندوق النقد الدولي منو 
االقتصاد العاملي من 3% في 2013 الى %3.7 
خالل عام 2014 ورمبا يصل الى 3.9% في 
عام 2015. ومع تزايد عدد سكان العالم 
ليصل الى 7.2 مليارات نسمة مبعدل منو 
1.1% في عام 2013، فان نصيب الفرد من 
الدخل العاملي يتزايد بنحو 2.6% سنويا. 
ويعمل العالم على احلد من الفقر بشكل 
اسرع مما يعتقده الكثيرون ممكنا، ولكن 
الفجوة بني االغنياء والفقراء في تزايد 
عل����ى نحو اس����رع باملقارنة مبا يرغب 
الكثيرون في االعتراف به. ووفقا ملا ذكرته 
منظمة )اوكسفام OXFAM(، فان الثروة 
االجمالية ال غنى 85 شخصا تعادل ثروة 
3.6 مليارات نسمة في النصف السفلي من 
اقتصاد العالم، وان نصف ثروات العالم 
ميلكها 1% فقط من السكان. ونحن بحاجة 
الى مواصلة اجلهود الناجحة للحد من 
الفقر، ولكننا بحاجة ايضا الى التركيز 
بشكل اكثر جدية على احلد من التفاوت 
في الدخل لتجنب عدم االستقرار على 

املدى الطويل.
اصب����ح الناس اقل تس����امحا جتاه 
سوء استخدام النخبة للسلطة مقارنة 
باملاضي الن العالم يعد االن افضل تعليما 
ومرتبطا ببعضه البعض. والن بطالة 
الش����باب في تزايد، اصبح اكثر الناس 
لديهم املزيد من الوقت لفعل ش����يئ ما 
فيما يتعلق بهذا االستخدام السيئ. وما 
لم تفتح هذه النخب حديثا عن املستقبل 
مع بقية شعوبها، فانه من املرجح استمرار 
االضطرابات والثورات وزيادتها. قد ذكر 
امللخص التنفيذي حلالة املستقبل عام 

:2008
ان نص����ف س����كان العال����م عرضة 
لع����دم االس����تقرار االجتماعي والعنف 
بسبب ارتفاع اس����عار الغذاء والطاقة، 

والدول الفاش����لة، وانخفاض منسوب 
املياه اجلوفية، وتغير املناخ، وخفض 
امدادات � املياه - الغذاء � الطاقة للشخص 
الواحد، والتصحر، والهجرات املتزايدة 
بس����بب الظروف السياسية، والبيئية، 

واالقتصادية.
ولألسف، استمرت هذه العوامل التي 
تس����اهم في عدم االستقرار االجتماعي 
في التدهور على مدى السنوات اخلمس 
املاضية، مما ادى الى اضطرابات اجتماعية 
نراها اليوم في اجزاء عديدة من انحاء 
العالم. وعلى اي حال، فان عدد احلروب 
والوفيات املرتبطة باملعارك في تناقص. 
ومع ذلك تواص����ل التوترات االقليمية 
املثي����رة للقل����ق بني الدول اآلس����يوية 
تصعيده����ا بب����طء، وت����زداد هجمات 
الكمبيوتر والتجسس بشكل  قراصنة 
سريع، وسوف يكون تداخل السلطات 
القضائية للوصول الى الطاقة من اجل 
ذوبان القطب الشمالي مبثابة اختبارات 
لنضج االنسانية ملعرفة امكانية حل ذلك 
سلميا. ويدور حوار بني الواليات املتحدة 
وروسيا حول كيفية وقف اراقة الدماء 
في سورية بينما يشرد ثلث عدد سكان 
سورية البالغ عددهم 21 مليون شخص 
في دولتهم او يصبحون الجئني في بلدان 
مجاورة. وبدأ عدد االس����لحة النووية 
في االنخفاض واصبحت احلروب عبر 
حدود الدولة ن����ادرة، ولكن الصراعات 
داخل البلدان آخذة في التزايد، ويتجاهل 
العالم ستة ماليني حالة وفاة مرتبطة 

باحلرب في الكونغو.

األهداف اإلغاثية

وفي نفس الوقت، يشارك العالم على 
نحو متزايد ف����ي العديد من احملادثات 
الطريق����ة الصحيحة  املتنوعة ح����ول 
لربط البيئة والبش����ر وفيم����ا يتعلق 
بالتكنولوجيات، واالقتصاد، والقوانني 
التي هي مبنزلة حق ملستقبلنا املشترك. 
وتنبثق ه����ذه األحاديث عن مفاوضات 
دولية ال تعد وال حتصى، وتطور املعايير 
التي وضعتها املنظمة الدولية للمعايير 
التحضيرية لألهداف  )ISO(، واألعمال 
اإلمنائية لألمم املتح����دة بعد عام 2015 
وجتمعات األمم املتحدة األخرى، واآلالف 
من مجموعات النق����اش عبر اإلنترنت 
والتحليالت الكبيرة للبيانات. وتسير 
اإلنسانية على نحو بطيء ولكن بالتأكيد 
أصبحت تدرك نفس����ها على أنها نظام 
متكام����ل من الثقاف����ات واالقتصاديات 
الطبيعية  والتكنولوجي����ات والبيئات 

واملبنية، ونظم احلوكمة.
وه����ذه احملادث����ات س����وف تكون 
أكث����ر معرفة إذا أدركن����ا أن العالم آخذ 
في التحسن بش����كل أفضل مقارنة مبا 
يعرفه معظم املتش����ائمني وأن األخطار 
املستقبلية تزداد سوءا مقارنة مبا يشير 
إليه معظم املتفائلني. وتظهر أفكار أفضل، 
وتكنولوجيا جديدة ومناهج إدارة إبداعية 
في جميع أنحاء العالم، ولكن االفتقار إلى 
وجود الرؤية والشجاعة إلحداث تغيير 
جاد يغرق االبتكارات الالزمة جلعل العالم 

يعمل من أجل اجلميع.
وفي الوقت نفس����ه، يبدأ العالم في 
ميكن����ة الوظائ����ف على نطاق أوس����ع 
وأس����رع مقارنة مبا حدث خالل الثورة 

الصناعية، ونحن في املراحل األولى من 
عصر املعلومات. ويجب علينا التساؤل 
عن كم عدد سائقي الشاحنات وسيارات 
األجرة سوف يتم استبدالهم بسيارات 
ذاتية القيادة في املس����تقبل؟ وكم عدد 
املوظفني الذين سيفقدون وظائفهم نتيجة 
تصنيع الروبوتات؟ أو دعم الناس عبر 
الهاتف من خالل نظ����م Al التلفونية؟ 
وعوائد الش����ركات آخذ في االنخفاض، 
مما يؤدي إلى منو اقتصادي ذات عمالة 
أقل. وال بد من ابتكار إمكانيات جديدة، 
مثل التوظيف الذاتي لشخص واحد على 
شبكة اإلنترنت، من أجل إيجاد أسواق 
في جميع أنحاء العالم بديال عن البحث 
ع����ن فرص عمل محلي����ة. ومن املرجح 
أن يتطلب القفز بنج����اح والذي يعمل 
على إبطاء عمليات التنمية اخلطية في 
البل����دان ذات الدخل املنخفض، وتنفيذ 
احتماالت مستقبلية – بداية من الطباعة 
ثالثية األبعاد وصوال إلى الزراعة مبياه 
البحار- وجعل زي����ادة الذكاء الفردي 

واجلماعي هدفا قوميا لكل دولة.
 والنمو املعرفي السريع واالنفجاري 
في عالم سريع التغير ومترابط على نحو 
متزايد يجعلنا نعرف الكثير جدا حول 
الكثير من األشياء التي يبدو من املستحيل 
مواكبتها. وفي نفس الوقت، تتدفق علينا 
كثير جدا من األخبار التافهة لدرجة جتعل 
االهتمام اجلاد بالقضايا اخلطيرة يقل، 
ويضيع الكثير من الوقت أثناء البحث 

عن معلومات عدمية الفائدة.
وقد قام مشروع األلفية بجمع الرؤى 
املستقبلية من املعرفيني واملبدعني في 
جميع أنحاء العال����م لتحديد وحتديث 
املنظورات اخلاصة بخمسة عشر حتديا 
عاملي����ا لتوفير إطار لفه����م ما هو املهم 
معرفته فيما يتعل����ق بالتغير العاملي. 
ويعرض الفصل األول حملات تفصيلية 
عن كل حتد من تلك التحديات لكي يتمكن 
القراء من توفير الوقت ويعملون على 
حتسني فهمهم ملستقبلنا املشترك بشكل 
أكثر س����هولة باملقارنة مع مصادر أقل 

تركيزا بشكل كبير.
 تنتش����ر في جميع أنحاء ش����بكة 
اإلنترنت. ويت����م حتديث الفصل األول 
بشكل مستمر على شبكة االنترنت في 
نظام ذكاء املستقبليات العاملي. وميكن 
التفكير في هذا النظام باعتباره مصدرا 
عامليا للمعلومات يس����تطيع من خالله 
مختلف القراء احلصول على قيمة مختلفة 
لتحسني التفاهم والقرارات. وباإلضافة 
إل����ى أوصاف تفصيلية نس����بيا ولكن 
موجزة عن املوقف الراهن والتوقعات، 
يشمل أيضا توصيات للتناول كل حتد 
على حدة. وتشمل بعض األمثلة املقترحة 

في الفصل األول ما يلي:
• إنشاء هدف أمن بيئي أميركي – صيني 
مدته 10 س����نوات للحد من تغير املناخ 

وحتسني الثقة.
• منو اللحوم ب����دون تربية حيوانات، 
للح����د من الطلب عل����ى املياه وانبعاث 

الغازات الدفيئة.
• تطوي����ر الزراعة على مي����اه البحار 
إلنتاج الوقود احليوي، وإنشاء مستودع 
للكربون، واحلصول على مواد غذائية 

في عدم وجود أمطار.
• بناء نظم ذكاء جمعي عاملي للمساهمة 

في اخلطط اإلستراتيجية بعيدة املدى.
• إنشاء دول عن بعد تقوم بالربط بني 
العقول في اخلارج وعملية التنمية في 

الوطن.
• إنشاء املؤسسات العابرة لزيادة فعالية 

تنفيذ اإلستراتيجيات.
• وضع إستراتيجية تفصيلية عاملية 

وتنفيذها ملواجهة اجلرمية املنظمة.
• استخدام دليل حالة املستقبل كبديل 
للناجت احمللي اإلجمالي كمقياس لتقدم 

العالم والشعوب.
والعالم في س����باق بني تنفيذ طرق 
متزايدة على نحو مستمر لتحسني حالة 
اإلنسان وحجم املشكالت العاملية املتزايد 
بشكل مستمر على ما يبدو، ولذلك، كيف 
يعمل العالم في هذا الس����باق؟ وما هي 

النتيجة حتى اآلن؟

أداء اإلنسانية

وباس����تعراض اجتاهات 30 متغيرا 
يتم استخدامها في احلالة العاملية لدليل 
املس����تقبل ميكن احلصول على بطاقة 
بنتيجة أداء اإلنس����انية في تناول أكثر 
التحديات أهمية. ويعد دليل حالة املستقبل 
مبنزلة مقياس لتوقعات نظرة مستقبلية 
مدتها عش����رة أعوام بناء على البيانات 
التاريخية للسنوات العشرين املاضية. 
والتي تكونت م����ن تنبؤات ومتغيرات 
رئيسية، في مجموعها، تصور ما إذا كان 
املستقبل يبشر بأن يكون أفضل أو أسوأ 
من ذلك. ويهدف دليل حالة املس����تقبل 
)SOFI ( إلى توضيح اجتاهات التغيير 
وكثافته وحتديد العوامل املسؤولة، كما 
يتيح آلية لدراسة العالقات بني العناصر 
املوجودة في النظام. وقد مت إنتاجه من 

قبل مشروع األلفية منذ عام 2000.
الدليل 1. املتغيرات املستخدمة في دليل 

حالة املستقبل لعام 14 - 2013. 
1- الدخل القومي اإلجمالي للفرد الواحد، 
تعادل القوة الشرائية )بالسعر الثابت 

للدوالر الدولي عام 2005(
2- عدم املساواة في الدخل االقتصادي 

)حصة أعلى %10(
3- إجمال����ي البطالة )% من قوة العمل 

العاملية(
4- نس����بة من يعانون الفقر عند 1.25 
دوالر في اليوم )تعادل القوة الشرائية( 

)% من عدد السكان(
5- مستويات الفساد )0 = فاسد للغاية، 

6 = نظيف جدا(
6- االستثمار األجنبي املباشر، صافي 
الدوالر  املدفوعات،  التدفقات )مي����زان 

احلالي، باملليارات(
7- نفق����ات البح����وث والتنمية )% من 

إجمالي الناجت احمللي(
8- النمو السكاني )% سنويا(

9- متوسط العمر املتوقع عند الوالدة 
)بالسنوات(

10- مع����دل وفيات الرض����ع )لكل ألف 
مولود حي(

11- انتشار نقص التغذية
النفقات الصحية للفرد )بالدوالر   -12

احلالي(
13- األطباء )لكل ألف شخص(

14- مصادر مياه محسنة )% من السكان 
الذين ميكنهم احلصول على املياه( 

15- موارد املياه العذبة الداخلية املتجددة 

للفرد )ألف متر مكعب(
16- بصمة القدم البيئية/ معدل القدرة 

احليوية
17- مس����احة الغابات )% من مس����احة 

األراضي(
 )CO2( 18- انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
من الوقود األحفوري وانتاج األسمنت 
)مليار طن( )ثاني أكسيد الكربون باملليار 

طن( 
19- كفاءة الطاقة )الناجت احمللي االجمالي 
لكل وحدة استخدام طاقة )تعادل القوة 
الشرائية الثابت للدوالر عام 2005 لكل 

كيلو غرام من مكافئ النفط( 
انتاج الكهرب����اء من مصادر   -20
الطاق����ة املتج����ددة، باس����تثناء الطاقة 

الكهرومائية )% من االجمالي(
21- معدل االملام بالقراءة والكتابة بالنسبة 
الجمالي البالغني )% من األشخاص في 

سن 15عاما وما فوق(
الثانوية  االلتحاق باملدارس   -22

)% من االجمالي(
23- ع����دد احل����روب )الصراعات التي 
تتج����اوز فيها ح����االت الوفي����ات ألف 

حالة( 
24- حوادث االرهاب

25- عدد الدول واجلماعات التي كانت 
لديها أو اليزال لديها نوايا المتالك أسلحة 

نووية
26- حقوق احلرية )عدد الدول املصنفة 

على أنها تنعم باحلرية( 
27- نسبة اقبال الناخبني )% من عدد 

السكان الناخبني(
28- نسبة املقاعد التي تشغلها النساء في 

البرملانات الوطنية )% من األعضاء(
29- مس����تخدمو االنترن����ت )لكل 100 

شخص(
30- انتش����ار ڤيروس نق����ص املناعة 
البش����رية )% من عدد السكان في سن 

15عاما و49 عاما(
وقد مت اختي���ار املتغيرات املدرجة 
ف���ي دليل حالة املس���تقبل )SOFI( من 
مجموعة مؤش���رات يق���وم بتصنيفها 
جلنة دولية آللي���ة دلفي لقدرتها على 
اظهار التقدم أو التراجع في التحديات 
اخلمسة عشر العاملية واتاحة عشرين 
عاما على األقل من البيانات التاريخية 
املوثوق بها. وق���د مت تقدمي املتغيرات 
عدة مرات للفري���ق الدولي الذي يقوم 
باختياره ملتقيات مشروع األلفية للتنبؤ 
بأفضل القيم وأسوأها لكل متغير خالل 
عشر سنوات. ويستخدم ذلك في وضع 
املعايير والتكامل بني جميع املتغيرات 
في مؤشر واحد وكذلك في حساب دليل 
حالة املستقبل. وبالنسبة لدليل حالة 
املستقبل )SOFI( لعام 2013، مت استخدام 
30 متغيرا. ويشير املؤشر املوضح في 
الشكل )1( الى تقدم أكثر بطأ منذ عام 
2007، على الرغم من أن النظرة الشاملة 

تبدو واعدة.

بطاقة التقرير العالمي

ميكن دراسة كل متغير من املتغيرات 
البالغ عددها 30 متغيرا الظهار مواضع 
مكتسبنا ومواضع اخفاقاتنا، وعندما 
يكون هناك تقدم قليل أو غير واضح، 
يتم اصدار بطاقة تقريرعاملي. وتوضح 
األش���كال 2، 3، و4 املؤشرات متضمنة 

البيانات والتوقعات التي مت جتميعها 
وفقا ملعايير التقدم.

بعض العوامل الواجب مراعاتها

بدأ سباق العقل العظيم! أعلنت دول 
االحت����اد األوروبي والوالي����ات املتحدة 
واليابان، والصني عن برامج لفهم كيفية 
عمل العقل وتطبي����ق تلك املعرفة على 
أجهزة كمبيوتر أفضل وحتسني عالقتنا 
بهم. ويعمل جوجل أيضا على خلق عقول 
اصطناعية لتكون مساعد ذكاء اصطناعي 
شخصي لك. وتدور أحد السباقات الرائعة 
األخرى حول جعل قدرة أجهزة الكمبيوتر 
العمالقة متاحة للجماهير من خالل إحراز 
تقدم في جهاز واتسون الذي تقوم بإنتاجه 
شركة IBM، وفي احلوسبة السحابية عن 
طريق موقع األمازون وغيره من املواقع. 
ومن املتوق����ع تغطية ما يقرب من %85 
من عدد س����كان العالم باإلنترنت فائق 
الس����رعة عبر الهاتف احملمول في عام 
2017. والصني لديه����ا بالفعل ما يقرب 
من ضعف عدد مستخدمي اإلنترنت في 
الواليات املتحدة، ويس����تطيع 81% من 
مس����تخدمي اإلنترنت الدخول إليه عبر 
الهوات����ف احملمولة. ويرتبط أكثر من 8 
مليارات جهاز ب� »اإلنترنت الش����امل«، 
وال����ذي من املتوق����ع زيادته ليصل إلى 
40 – 80 مليار جه����از كمبيوتر بحلول 
عام 2020. ووفقا ملا ذكره االحتاد الدولي 
لالتصاالت، فإن ما يقرب من 40% من عدد 
سكان البش����رية يستخدمون اإلنترنت 
اآلن. واجلهاز العصبي العاملي لإلنسانية 
على وش����ك االنتهاء، مما يجعل العقل 
)العقول( العاملية للبشرية أمرا واقعا، 
وفقا للتصمي����م أوالعفوية الى حد ما. 
ولذلك ماذا يح����دث عندما يكون العالم 
كله لديه حق الدخول إلى جميع املعارف 
تقريبا في العالم وميكنه الوصول الفوري 
إلى العق����ول االصطناعية القادرة على 
حل املشكالت، وخلق ظروف جديدة مثل 
العباقرة، في حني هن����اك عدم وضوح 
الواقع االفتراضي  السابق بني  للتمييز 

والواقع املادي؟
ولقد ش����هدنا بالفعل خبراء ماليني 
رائعني مزودين ببيانات وبرامج كانت 
لديهم القدرة على صناعة قرارات اقتصادية 
أنانية، قصيرة املدى أدت إلى األزمة املالية 
العاملية في عام 2008، والتدهور البيئي 
املستمر، واتس����اع التفاوت في الدخل. 
وإن����ه ليس من الواض����ح حتى اآلن أن 
اإلنسانية س����تنمو من مراهقة قصيرة 
املدى � التفكير بالنسبة لي أوال إلى بلوغ 
أطول أمدا � صناع����ة القرارات املوجهة 
نحو كوك����ب األرض اخلاصة بنا. ومع 
ذلك فإن وسائل اإلعالم التفاعلية متعددة 
الطرق تعد مبنزلة واحدة من أعظم القوى 
التي تعمل من أج����ل اخلير كما جتذب 
أيضا األفراد ذات االهتمامات املشتركة 
في مجموعات أيديولوجية منعزلة، مما 
يعزز من االستقطاب االجتماعي والصراع 
وإجبار بعض النظم السياسية للوصول 

إلى طريق مسدود.
وقد تصبح البشرية أكثر مسؤولية 
ووجداني����ة حيث ان ش����بكة اإلنترنت 
اخلاصة بالناس واألش����ياء تنتشر في 
جميع أنحاء املعمورة، مما يجعلنا أكثر 
وعيا باإلنسانية ككل وبالبيئات الطبيعية 

ملخص تنفيذي
يستمر الوضع العاملي لالنسانية 
في التحس����ن بصفة عامة، ولكن 
على حساب البيئة. واصبح الناس 
في جميع انحاء العالم اكثر صحة، 
واكثر ث����راء، وافض����ل تعليما واكثر 
س����الما، وفى ترابط على نحو متزايد، 
ويعيشون لفترة اطول. وقد انخفض معدل 
وفيات االطفال بنسبة 47% منذ عام 1990، كما 
انخفض مع����دل الفقر املدقع في العالم النامي من 
50% ف����ي عام 1981 الى 21% في ع����ام 2010، وقد زادت 
مع����دالت امتام املرحلة االبتدائية من 81% في عام 1990 الى 
91% في عام 2011، ووقعت حرب واحدة فقط عبر احلدود في عام 
2013، ويرتبط ما يقرب من 40% من البشرية ببعضهم البعض 

عبر ش����بكة االنترنت، وقد زاد متوسط العمر املتوقع مبقدار 10 
س����نوات على مدى السنوات العشرين املاضية ليصل الى 70.5 
عاما اليوم. ومع ذلك، يس����تمر انخفاض منسوب املياه اجلوفية 
في جميع الق����ارات، وتزداد الصراعات داخل الدول وكذلك اعداد 
الالجئني، واجلبال اجلليدية آخذة في الذوبان، وفجوات الدخل في 
تزايد فاحش، والشعاب املرجانية تتالشى، وحموضة احمليطات 
في تزايد مستمر، ويتضاعف عدد مناطق احمليطات امليتة كل عقد 
من الزمان منذ الستينيات وقد مت اتالف نصف التربة السطحية 
ف����ي العالم، ووصلت البطالة بني الش����باب ال����ى ابعاد خطيرة، 
واالختناقات املرورية وتلوث الهواء قد خنق املدن، وتدفع رشاوى 
تبلغ قيمتها  1.6 مليار دوالر، وتستهلك اجلرمية املنظمة ضعف 
االموال السنوية املخصصة لكل امليزانيات العسكرية مجتمعة، 
واحلريات املدنية مه����ددة على نحو متزايد، ويحتمل ان يعيش 

نصف سكان العالم في وضع غير مستقر.
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مع هذا العام امليالدي 2014، تنتقل تقارير حالة املستقبل السنوية وترجماتها 
العربية من مراحلها الورقية املعتادة الى نقلة حضارية. تتمثل في دقة وشمولية 

التوثيق واتساع مساحة النشر الكترونيا. وذلك من خالل اطالق برنامج نظام 
الذكاء اجلمعي للمستقبليات العاملية من مؤسسة اصدار تقارير حالة املستقبل 
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واملبنية اخلاصة بنا. كما أنه أصبح من 
الصع����ب على نحو متزايد االس����تمرار 
في كشف اجلرائم التقليدية. ولألسف، 
أصبح الفضاء اإللكتروني مبنزلة وسائل 
إعالم جديدة ألنواع جديدة من اجلرائم. 
ووفقا ملا ذكره أكامي، فإنه كان هناك 628 
هجمة إلكترونية على مدى 24 ساعة في 
24 يولي����و 2013، وميكن اعتبار غالبية 
التي تس����تهدف  الهجمات اإللكترونية 
الواليات املتحدة نوعا جديدا من حرب 
العصابات. والوقاية قد تكون مجرد سباق 
تس����لح فكري ال نهاية له بني برمجيات 
القرصنة وبرمجيات مكافحة القرصنة، 
الفخ����اخ اإللكترونية، وفضح  ووضع 
املصادر، والش����روع في فرض عقوبات 

جتارية.
وعلى الرغم م����ن أن االجتاه طويل 
املدى نحو الدميوقراطية يعد قويا، فإن 
تقارير مؤسسة فريدوم هاوس تشير إلى 
تدهور احلريات السياسية واملدنية في 
العالم للعام الثامن على التوالي في عام 
2013، مع وجود انخفاضات ملحوظة في 
54 دولة وحتسينات في 40 دولة فقط. 
وفي الوقت نفسه، فإن األعداد املتزايدة من 
األفراد املتعلمني والذين ميكنهم الدخول 
إلى اإلنترنت عن طريق الهواتف احملمولة 
لم تعد لديهم القدرة على حتمل إساءة 
استعمال السلطة، وقد يؤسسون ملرحلة 
انتقالية طويلة وصعبة إلى دميوقراطية 

أكثر عوملة. 
وف����ي الوقت نفس����ه، توصل تقرير 
التقييم اخلامس للهيئة احلكومية الدولية 
املعني����ة بتغير املناخ إل����ى أن الغازات 
املس����ببة لالحتباس احلراري قد زادت 
من متوسط قدره 1.3% سنويا بني عامي 
1970 و2000 إلى متوسط قدره 2.2% بني 
عامي 2000 و2010. وكل عقد من العقود 
الثالثة املاضي����ة كان أكثر دفئا مقارنة 
بالعقد السابق. ومن املرجح أن الثالثني 
عاما املاضية كانت الفترة األكثر حرارة 
في نصف الكرة الشمالي خالل ال� 1400 

عام املاضية. 
وحتى عند توق����ف جميع انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون )CO2( اليوم، يالحظ 
تقرير الفريق احلكومي الدولي أن »معظم 
جوانب تغير املناخ ستس����تمر لقرون 
عدي����دة«. وبالتالي، فإن العالم يجب أن 
يتعامل مع التكيف بش����كل أكثر جدية 
ال����ى حد كبير، باإلضاف����ة إلى احلد من 
انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق حماية 
أفضل، وكفاءات أعلى، وتغيرات في إنتاج 
الغذاء والطاقة، وأساليب جديدة للحد 
من انبعاثات الغازات الدفيئة التي هي 

بالفعل موجودة في الغالف اجلوي.
ودون حدوث تغييرات جذرية، مثل 
برنام����ج البيئة التابع ل����ألمم املتحدة 
)UNEP( الذي يهدف إلى ارتفاع قدره 2 
درجة مئوية )3.6 درجات فهرنهايت( فوق 
مستويات ما قبل الثورة الصناعية خالل 
20 � 30 سنة، والتسريع بتغيير املناخ، 
وحموضة احمليطات، والتغيرات في أمناط 
املرض، وإدخال املياه املاحلة إلى مناطق 
املياه العذبة في جميع أنحاء العالم. وتذكر 
 FAO تقارير منظمة األغذي����ة والزراعة
أن 87% من األرصدة الس����مكية العاملية 
إما يتم استغاللها بشكل تام أو مفرط. 
وقد بلغت رياح إعصار هايان الذي دمر 

الفلبني 235 ميال في الساعة في نوفمبر 
2013 وضربت املياه عاصفة فجأة ليصل 
ارتفاعها إلى 20 قدما، مما جعلها أقوى 
عاصفة استوائية على اإلطالق أدت الى 
هبوط األرض كما هو مسجل. ومتتص 
احمليطات نحو 33% من غاز ثاني أكسيد 
الكربون CO2 الناجم عن وجود اإلنسان، 
ولكن يجري احلد من قدرتها على مواصلة 
القيام بذلك، من خالل تغيير احلموضة 
وموت الشعاب املرجانية ونظم املعيشة 

األخرى.
وخالل 36 عاما فق����ط )بحلول عام 
2050( يحتاج العالم إلى إيجاد ما يكفي 
من الطاقة اإلنتاجي����ة الكهربائية لعدد 
إضافي من الس����كان يبلغ 3.7 مليارات 
نس����مة. ويعيش اليوم 1.2 مليار نسمة 
بدون كهرباء )17% من عدد سكان العالم(، 
وسوف تتم إضافة عدد يصل الى 2.4 مليار 
نسمة إلى سكان العالم من اآلن وحتى عام 
2050. ومما يعقد من ذلك األمر احلاجة إلى 
تفكيك محطات الطاقة النووية القدمية، 
واستبدالها أو حتديثيها مبحطات وقود 
أحفوري. وتكلفة الطاقة النووية في تزايد 
مستمر، في حني ان تكلفة الطاقة املتجددة 
آخذة في االنخفاض. وقد جتاوزت طاقة 
الري����اح الطاقة النووية لتصبح مصدر 
اسبانيا الرئيسي في مجال الكهرباء. ومع 
ذلك، فإن أنواع الوقود األحفوري )الفحم 
والنفط والغاز الطبيعي( سوف تستمر في 
تزويد الغالبية العظمى من كهرباء احلمل 
األساسي قبل عام 2050 ما لم تكن هناك 
تغيرات اجتماعية وتكنولوجية كبرى. 
ويوجد ما يقرب من 3 مليارات شخص 
ال يزالون يعتمدون على الكتلة احليوية 
التقليدية ألغراض الطهي والتدفئة. ومع 
استمرار االجتاهات طويلة املدى نحو عالم 
أكثر ثراء وأكثر تطورا، فإن الطلب على 
الطاقة سوف يفوق التوقع بحلول عام 
2050. ومع ذل����ك، يتم التعجيل بتالقي 
التكنولوجيات بشكل سريع جلعل كفاءة 
الطاقة أكبر بكثير مما هو متوقع اليوم 

بحلول عام 2050.
وبس����بب انخفاض منس����وب املياه 
في جميع أنح����اء العالم، وتغير املناخ، 
واألشكال املختلفة من تلوث املياه، وعدد 
إضافي م����ن الناس يصل إلى 2.4 مليار 
شخص في خالل 36 عاما فقط ) الغالبية 

في آسيا(، وبعض الناس الذين
ميكنهم احلصول على مياه آمنة اليوم 
قد ال يحصلون عليها في املستقبل ما لم 
يتم إجراء تغييرات كبيرة. وقد مت إحراز 
تقدم كبير على مدى السنوات اخلمس 
والعش����رين املاضية أدى الى توفير ما 
يكفي من املياه النظيف����ة لعدد إضافي 
من الناس بلغ 2 مليار ش����خص، ولكن 
املياه، وتغير  ارتفعت مناسيب  حينئذ 
املناخ على نحو أكثر بطأ، وقل التلوث. 
ووفقا ملا ذكرته منظمة التنمية للتعاون 
االقتصادي بباريس )OECD(، فإن نصف 
سكان العالم ميكنهم املعيشة في مناطق 
تعانى من ضغط شديد على املياه بحلول 

عام 2030.
وتوق����ع األمم املتح����دة عل����ى املدى 
املتوسط املدى إلى أن عدد السكان احلاليني 
البالغ 7.2 مليارات شخص سوف يزداد 
ليصل إل����ى 9.6 ملي����ارات بحلول عام 
2050 وسوف يكون هناك عدد كبير من 

الناس يتجاوز 65 عاما وحتت 15 عاما 
يتطلب مفاهيم جديدة للتقاعد أو العمل. 
وقد ارتفع متوس����ط العمر املتوقع عند 
الوالدة من 48 عاما في 1955 إلى 70.5 عاما 
اليوم. واالكتشافات العلمية والطبية في 
املستقبل ميكن أن متنح الناس حياة أطول 
وأكثر إنتاجية مقارنة مبا يعتقده الغالبية 
ممكنا اليوم.على س����بيل املثال، سوف 
الوراثية،  البيانات  تساعد استخدامات 
والبرمجي����ات، وتكنولوجيا النانو في 
الكش����ف عن األم����راض وعالجها على 
املستوى اجليني أو اجلزيئي. ونتيجة 
لذل����ك، فإن الناس س����وف تعمل لفترة 
أطول، وتبتكر العديد من أشكال العمل 
عن بعد، مما يقلل من العبء االقتصادي 
على األجيال الشابة واحلفاظ على نوعية 
حياة أفضل. وفي الوقت ذاته، ونتيجة 
ملعيشة الناس حياة أطول، وزيادة تكاليف 
الرعاية الصحية، وزي����ادة النقص في 
عمال قط����اع الصحة، فإن التطبيب عن 
بعد والتش����خيص الذات����ي عبر أجهزة 
استشعار تعمل بالشرائح البيولوجية 
ونظم اخلبرة اإللكترونية سوف يكون 

ضروريا بشكل متزايد.

التغيير الجذري

للعل����وم  املس����تمر  والتس����ارع 
والتكنولوجيا يعمل على إحداث تغيير 
جذري ملا هو ممكن، والوصول إلى هذه 
املعرفة أصبح متاحا بشكل عام. ولكن 
تغطية إخبارية قليلة ومناهج تعليمية، 
أو اجلمه����ور العام الذي يقوم بانتخاب 
القادة السياس����يني يبدو على بينة من 
التغيي����رات والنتائج غير العادية التي 
حتتاج إلى مناقشة. على سبيل املثال، يعد 
الكمبيوتر العمالق )تيانخه � 2( املوجود 
في الصني مبنزلة أس����رع كمبيوتر في 
العالم حيث تبلغ سرعته 33.86 مليون 
مليار عملية في الثانية )1015( نقطة عائمة 
في الثانية الواحدة( � متجاوزا السرعة 
احلسابية للعقل البشرى )وإن لم تكن 
لديه قدرات إدراكية(. وإتاحة التسلسل 
اجليني الفردي في مقابل ألف دوالر سوف 
يؤدي إلى وجود طب وراثي فردي، في 
حني تتغير خاليا البنكرياس البش����رى 
إلى خاليا كبد وتتغير خاليا اجللد إلى 
خاليا قلب. والبيولوجيا التركيبية عبارة 
عن خلق أشكال حياة جديدة من تصميم 
الكمبيوتر. ويج����ري تطوير روبوتات 
بحجم نانو ينبغي أن تكون لديها القدرة 
على إدارة عمليات بناء في حجم النانو 
ملواد مستحدثة. واجلسيم املشابه جلسيم 
هيجز يكتشف أنه ميكن تفسير القدرة 
األساس����ية للجزيئات الكتساب كتلة. 
والتش����ابك الكمي مللي����ارات من أزواج 
اجلس����يمات ميكن أن يحدث ثورة في 
االتصاالت، ورمبا في النقل، وميكن وضع 
كتل البناء الكمية على شكل جزء ال يتجزأ 
)مكدس( داخل أس����الك نانو تؤدي إلى 
أجهزة الكمبيوتر كمي����ة. وعلى الرغم 
من كونها تبدو بعيدة عن حتسني حالة 
اإلنسان، فإن مثل تلك العلوم األساسية 
تعد أم����را ضروريا لزيادة املعرفة التي 
توجه العلوم التطبيقية والتكنولوجيا 

نحو حتسني حالة البشر.
ومع ذلك يبدو التس����ارع في التغير 
العلم����ي والتكنولوجي في تزايد خارج 

نط����اق الوس����ائل التقليدي����ة للتقييم 
األخالقي. هل من األخالق القيام باستنساخ 
أنفسنا، وإعادة الديناصورات مرة أخرى 
إلى احلياة، أو ابتكار اآلالف من أشكال 
احلياة اجلديدة عن طريق البيولوجيا 
االصطناعية؟ ه����ل من األخالق تطبيق 
تطورات جديدة للعلوم والتكنولوجيا 
دون اختبار السالمة املناسبة أو تطوير 
أش����كال جديدة من األسلحة دون حتكم 
اإلنسان في السيطرة عليها عند استخدامها 
والتخلص اآلمن منها؟ هل ينبغي مواصلة 
البحوث العلمية األساسية دون النظر 
املباشر للقضايا االجتماعية واملجتمع 
الذي يقوم بتمويلها؟ هل تعمل االعتبارات 
االجتماعي����ة على ضع����ف التقدم نحو 
فهم صادق للواقع؟ ومنذ أن فرض على 
الصحافيني »التدليس« حتى ميكن قراءتهم 
في هذا العالم الصاخب باملعلومات، والذي 
ميكن أن تش����وه فيه احلقيقة، مما أدى 
إلى وجود جمهور ساخر. ونحن بحاجة 
إلى نظام ذكاء جمعي عاملي لتعقب أوجه 
التقدم في العلوم والتكنولوجيا، والنتائج 
املتوقعة، وتوثيق مجموعة من وجهات 
النظر بحيث ميكن للجميع فهم النتائج 
احملتملة للعلوم والتكنولوجيا املستقبلية 

اجلديدة واملمكنة.

وبالرغم من أن متكني املرأة يعد من 
أق����وى دوافع التط����ور االجتماعي على 
مدى الق����رن املاضي، ف����إن العنف ضد 
امل����رأة هو أكبر حرب الي����وم، بالقياس 
إلى حاالت املوت واإلصابات س����نويا. 
وعلى الصعي����د العاملي، يتعرض %35 
من النساء للعنف اجلسدي  أو اجلنسي، 
وأن 38% من جميع جرائم قتل النس����اء 
تتم من قبل شركاء حميمني. وفي حني 
أن الفجوة بني اجلنسني في مجال الصحة 
والتحصيل العلمي قد بلغت نس����بتها 
96% و93% على التوالي، وفقا ملؤش����ر 
الفجوة العاملية بني اجلنسني لعام 2013 
الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي، 
فإن الفجوة في املش����اركة االقتصادية 
وصلت إلى 60% فقط، والفجوة في النتائج 
السياسية بلغت 21% فقط على املستوى 
العاملي. وتشكل النساء 21.3% من عضوية 
الهيئات التشريعية الوطنية في جميع 
أنح����اء العالم، بع����د أن كانت 11.3% في 

عام 1997.

التحديات العالمية

وليس من املعقول توقع قيام العالم 
بابتكار إستراتيجيات وتنفيذها بشكل 
متعاون من أجل بناء مس����تقبل أفضل 
دون بع����ض االتفاقيات العامة حول ما 
هو املس����تقبل املرغوب فيه. وال ينبغي 
أن يبنى هذا املس����تقبل على أوهام غير 
واقعية غير مدركني للوضع العاملي. كما 
ينبغي أن نكون على بينة من اإلمكانيات 
غير العادية. وحملات عامة في التحديات 
العاملية البالغ عددها 15 حتديا ويعطي 
إطارا لفهم الوضع احلالي واآلفاق التي 
مت حتديثها بانتظام على مدى السنوات 
السبع عشرة املاضية ومبشاركة تراكمية 
ألكثر من 4500 شخص مبدع ومعرفي. 
ويتم استخدام التحديات العاملية كمدخل 
لعمليات التطوير اإلستراتيجي واملواد 
الدراس����ية اجلامعية وميكنها مساعدة 

اجلمهور العام على فهم ما هو مهم حول 
احتماالت املس����تقبل. ويتم حتديث هذا 
العمل باستمرار مع كثير من وجود كثير 
من التفاصيل في نظام ذكاء املستقبليات 
www.themp. العاملي في املوقع االلكتروني

.org

الجوع الخفي

أس����واق األغذية غي����ر الصحية في 
العالم النامي، مت رصدها من خالل تقييم 
دولي للوصول الى أسباب مشكلة زيادة 
اجلوع اخلفي وحلولها: تناول السعرات 
احلرارية الكافية ولكن ذات القيمة الغذائية 
البسيطة، والڤيتامينات، واملعادن. وعلى 
الرغم من أن عدد األفراد في العالم الذين 
يعانون من اجلوع قد انخفض من أكثر من 
30% في عام 1970 )عندما كان عدد سكان 
العالم 3.7 مليارات نسمة ( إلى 15% اليوم 
)عدد سكان العالم يفوق 7 مليارات نسمة 
( � الغالبي����ة العظمى منهم في أفريقيا 
وآسيا � واملخاوف تتزايد حول مدى تنوع 
الطعام وجودته الغذائية. وتقدر منظمة 
األغذي����ة والزراعة FAO أن ما يقرب من 
30% من عدد الس����كان )2 مليار نسمة( 
يعاني من اجلوع اخلفي. ويقول بعض 
الباحثني إن الزراعة الصناعية تقلل من 
احملتوى الغذائي للمحاصيل، وبالتالي 
يتصاعد خطر اجلوع اخلفي. ويالحظ 
تقرير مؤش����ر اجل����وع العاملي الصادر 
عن املعهد الدولي لبحوث السياس����ات 
الغذائية أن العديد من الظروف الغذائية 
غي����ر الصحية في العالم النامي ترتبط 
بالسياس����ات االجتماعي����ة احلكومية 
الضعيف����ة، والتفاوت في الدخل، وعدم 
كفاءة الزراعة، وإجهاد ما بعد الصدمة 
الذي يعقب احلروب األهلية، والوضع 

املتدني واملستوى التعليمي للمرأة.
البنية التحتية الطبيعية الضعيفة في 
املناطق الساحلية احلضرية، مشاركات 
خالل تقييم دولي حول أس����باب زيادة 
تدهور البنية التحتية الطبيعية على طول 
املناطق الساحلية احلضرية في جميع 
أنحاء العالم ووضع حلول لها. ويقلل هذا 
التدهور من قدرة الطبيعة على احلد من 
آثار األعاصير وموجات املد، والتلوث، كما 
أنه أيضا يؤثر سلبا على خدمات النظم 
اإليكولوجية األساس����ية لكسب الرزق. 
ويعيش أكثر من نصف عدد سكان العالم 
داخل 120 كيلومترا من الساحل. وبالتالي، 
فإنه بدون تخفيف مالئم لآلالم، ووقاية، 
وإدارة للبنية التحتية الطبيعية داخل 
املناطق الساحلية احلضرية، فإن املليارات 
من الناس يكونون عرضة بشكل متزايد 

ملجموعة من الكوارث.

حوادث اإلرهاب

املقدرة الفردية على التدمير الضخم 
 Lone( وآفاق إرهاب الفردي )SIMAD(
Wolf( واإلس���تراتيجيات احملتمل���ة 
ملعاجلة التهديد، مشاركات في التقييم 
الدولي للقوة التدميرية املتنامية ألفراد 
يتصرفون مبفرده���م. وقد ارتفع عدد 
حوادث اإلرهاب على مدى الس���نوات 
العشرين املاضية، ليصل إلى 8441 حادثا 
في عام 2012 وأكثر من 5000 حادث في 
النص���ف األول من عام 2013. ومن بني 
جميع حوادث اإلره���اب، جند أن نوع 

اإلرهاب املع���روف بالذئب الوحيد هو 
أخبث تلك األن���واع، ألنه من الصعب 
توقعه إلى حد كبير، نظرا ألن األفعال 
والقصد يكون ألفراد يتصرف كل منهم 
مبفرده. والرأي الوسط للجنة الدولية 
املشاركة في هذه الدراسة هو أن ما يقرب 
من ربع الهجمات اإلرهابية التي نفذت في 
عام 2015 قد تكون من قبل ذئب وحيد 
وأن هذا الوض���ع قد يتصاعد: ويعتقد 
حوالي نصف املش���اركني في الدراسة 
أن إرهابيي الذئب الواحد قد يحاولون 
استخدام أسلحة الدمار الشامل حوالي 

عام 2030.
العاملي لذكاء املستقبليات،  النظام 
يوض���ح نهجا جلل���ب معلومات مهمة 
حول املستقبل جنبا إلى جنب مع أحكام 
اخلب���راء وبرامج دعم اتخاذ القرار في 
هياكل جديدة للتحديث والتحسينات 
املستمرة خللق ذكاء جمعي وحكمة بشأن 
املس���تقبل. وهناك إشارات إلى النظام 
العاملي لذكاء املستقبليات ) GFIS( كموقع 
إلكتروني www.themp.org للحصول على 
معلومات أكث���ر تفصيال عن املوضوع 
الذي يتم حتديثه باستمرار. ويتميز كل 
حتد من التحديات العاملية البالغ عددها 
خمسة عشر حتديا بقائمة حتتوي على 
ما يلي: كل من تقري���ر موجز وتقرير 
تفصيلي، ومخطط بحالة الوضع الراهن 
والوضع املطلوب، فضال عن السياسات 
احملتملة للتقدم، ويتم جتميع األخبار 
من تغذيات مختارة، ونظام مسح ذات 
معلومات مشروحة، ومصادر أساسية 
مرتبطة بشبكة اإلنترنت، وكتب وأوراق 
ومناذج ومناقشات، واستبيانات، وقوائم 
من التعديالت لهذه البنود. يظهر الذكاء 
اجلماعي في النظام العاملي للذكاء اجلمعي 
)GFIS( نتيج���ة التوافق بني البيانات/ 
املعلوم���ات/ املعرف���ة، والبرمجيات/ 
األجهزة، واخلب���راء وغيرهم من ذوي 
الرؤية الثاقبة الذين يتعلمون باستمرار 
م���ن ردود الفعل من أجل إنتاج معرفة 
س���ريعة التخاذ قرارات أفضل مقارنة 
بأي عنصر من تلك العناصر التي تعمل 
مبفردها. وشكل 6 عبارة عن رسم بياني 

لتلك العناصر التفاعلية.

شكل 6. الشكل البياني لنظام ذكاء 
جمعي

س����وف تقوم املعدالت املتس����ارعة 
للتغيرات التي نوقشت في حالة املستقبل 
بالربط في نهاية املطاف بني اإلنسانية 
والتكنولوجي����ا داخل أنواع جديدة من 
صناعة القرار مع ردود فعل عاملية في 
وق����ت حقيقي. والنظ����ام العاملي لذكاء 
املس����تقبليات )GFIS( عبارة عن تعبير 
مبكر عن هذا التوجه املستقبلي كما هو في 
دليل حالة املستقبل لعام 2013- 2014.
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شكل 2 أين مواضع احرازنا للمكسب؟ الشكل 1. دليل حالة املستقبل لعام 13 – 2014

متوسط العمر املتوقع عند الوالدة )بالسنوات(
النمو السكاني )النسبة املئوية السنوية(

انتشار سوء التغذية )نسبة مئوية من السكان(
معدل الوفيات للرضع )من أصل 1000 مولود حي(

مورد مائي محسن )نسبة مئوية للحصول عليه من السكان(
التسجيل في املدرسة الثانوية )النسبة املئوية اإلجمالية(
معدل القراءة والكتابة من مجموع البالغني )النسبة املئوية 

لعمر 15 وما فوق(
إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة )باستثناء الهيدروكربونات( 

)نسبة مئوية من اإلجمالي(
كفاية الطاقة )إجمالي الناجت احمللي لكل وحدة مستخدمة من 

الطاقة )دوالر/كغ من معادلها النفطي(
مستخدمو اإلنترنت )لكل 100 شخص(

األطباء )لكل 100 شخص(
اإلنفاق الصحي للفرد )بالدوالر األميركي( )100(

عدد ضحايا احلروب والنزاعات باأللف
صافي تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة )مبليارات 

الدوالرات(
معدل الفقر بدخل 1.25 دوالر يوميا )النسبة املئوية من 

السكان(
إجمالي الدخل القومي للفرد

مقاعد النساء في البرملان )النسبة املئوية من األعضاء(

شكل3 أين مواضع احلاق اخلسارة بنا؟

البصمة البيئيةـ معدل االستطاعة البيولوجية

عدم املساواة في الدخل االقتصادي )حصة الـ%10 
األعلى(

األحداث اإلرهابية )%100(

مستويات الفساد )0= فساد مرتفع، 6= نظيف جدا(

انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من الوقود األحفوري 
وإنتاج األسمنت )مليارات األطنان(

مساحة الغابات )النسبة املئوية من مساحة األرض(

املوارد الداخلية العذبة املتجددة للفرد )ألف متر 
مكعب(

شكل4 أين املواضع التي يوجد بها تغيير بسيط أو غير واضح؟

إجمالي البطالة )النسبة املئوية من القوة العاملة عامليا(

املشاركة االنتخابية )النسبة املئوية من عدد الناخبني(

حقوق احلرية )عدد البلدان التي تعتبر حرة(

االتفاق على األبحاث والتطوير )النسبة املئوية من 
اجمالي الناجت احمللي(

انتشار ڤيروس نقص املناعة )النسبة املئوية من 
السكان بني 15 و49 عاما(

عدد البلدان واملجموعات التي كانت أو التزال تعتزم 
إنتاج أسلحة نووية

شكل 5 اجتاهات االنبعاثات الكربونية بني البواعث الرئيسية

ون
كرب

طن 
ون 

ملي

انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من حرق الوقود األحفوري في البلدان اخلمسة األولى 2012-1950

الصني

الواليات املتحدة

الهند

روسيا
اليابان

شكل 6 الشكل البياني لنظام ذكاء جمعي

مجموعات من اخلبراء 
واجلمهور

حتسني التكامل 
والتآزر بني..

إنتاج ذكاء جمعي

بيانات/ معلومات/ 
معرفة

أجهزة/ برمجيات

معظم جوانب تغير املناخ  ستستمر لقرون عديدة..
 والثالثون عاماً املاضية  كانت األكثر حرارة منذ 1400 عام

معظم جوانب تغير املناخ  ستستمر لقرون عديدة..
 والثالثون عاماً املاضية  كانت األكثر حرارة منذ 1400 عام


