
 



 

 القادمة لألجيال أكسفورد مارتن لجنة تقرير: القادم للفترة الحالية وللمستقبل

 
  3102 أكتوبر

 

 : اللجنة أعضاء
 

 

  العالمية التجارة لمنظمة السابق العام المدير المي، باسكال: الرئيس• 

  المتحدة األممة بالسابق نسائيةال ةالتنفيذي ةالمديرو لتشيلي؛ ةالسابق ةالرئيس باشليه، ميشيل •
 تايمز فاينانشال صحيفةب المحرر باربر، ليونيل •
 االستراتيجية لالستشارات بيرغر روالند إدارة مجلس رئيس بيرغر، روالند •
 (الرئيس نائب) أكسفورد جامعةب والتنمية العولمة أستاذ مارتن؛ أكسفورد مدرسة مدير غولدن، ايان •
 جروب ميديا بوست هافينغتون في ومحرر رئيس هافينغتون، أريانا •
 إبراهيم محمد مؤسسة إدارة مجلس رئيس إبراهيم، محمد •
 البرازيل سبق،اال الخارجية وزير المبريا، فيليبي لويس• 
 الشعبية الصين جمهورية واالقتصادية، المالية للشئون المركزية القيادية المجموعة مكتب وزير ، ان ليو •
 سنغافورة جامعة العامة، للسياسة يو كوان لي مدرسةب العامة، السياسة ممارسة وأستاذ عميد محبوباني، كيشور •

  الوطنية
 أفريقيا جنوب للتخطيط، الوطنية اللجنة ورئيس وزير مانويل، تريفور •
 (IUCN) الطبيعة على للحفاظ الدولي تحادلإل ةالعام ةالمدير لوفيفر، مارتون جوليا •
 إنفوسيس شركةل السابق التنفيذي الرئيسو لهند؛با الفريدة الهوية تحديدل العامة الهيئة رئيس نيليكاني، ناندان •
 ترست سي بي بي ورئيس، أكسفورد، جامعة رئيس ،(بارنز من باتن اللورد) باتن كريس •

 برنامجل السابق التنفيذي المديرو المداري؛ والطب للصحة لندن مدرسة مدير ،(بيوت البارون) بايوت بيتر• 

  UNAIDS المشترك المتحدة األمم
 كمبردج بجامعة ترينيتي كلية زميلو الملكية للجمعية السابق الرئيس ،(دلو من ريس لورد) ريس مارتن •
 جامعةب والفلسفة االقتصاد وأستاذ ، المونت جامعةبستاذ األ دبليو وتوماس نوبل جائزة على الحائز سن، أمارتيا •

 هارفارد
 االقتصاد، أستاذ باتل جى اىو البريطانية؛ األكاديمية رئيس ،(برينتفورد من ستيرن لورد) ستيرن نيكوالس •

 يةقتصادعلوم اإللل لندن مدرسةب
 األوروبي المركزي لبنكل السابق الرئيس تريشيه، كلود جان •

 
 

وقد تم اختيارهم بسبب اتساع وعمق الخبرة، والوصول الجغرافي، والخبرة . المفوضين بصفتهم الشخصيةيتصرف 

عديدة في المنظمات الكبيرة، والمفاوضات متعددة األطراف والمؤسسات السنوات ال ارجمعت على مدالتي واسعة القيادتهم و

 .الوطنية والعالمية المعقدة
 

 من قبل أو واحد مفوض أي من فردية نظر هوجه بالضرورة مثلي وال للجنة، ماعيةالج اآلراء التقرير هذا ويمثل

 .إليها نتميي التي المنظمات

 مسؤولة) ديفيندرا انوشيا مع ،(السياسات رئيس) أكسفورد مارتن مدرسة لجنة أمانة رأس على داى ناتالي وكان

  أكسفورد  مدرسة جانب من التقرير هذا نشر وقد(. السياسة مستشار)  ماكلويد ترافرز والدكتور ،(السياساتو االتصاالت

  .مارتن



 التنفيذي الموجز

 
 الفترة هذه من المستفادة الدروس في للتفكير الوقت حان فقد المدمرة، المالية األزمة من ببطء يخرج العالم أن بما

 القادمة لألجيال أكسفورد مارتن لجنة وتعرب. المستقبل في أزمات حدوث منع كيفية حول جديد من والتفكير المضطربة
 يقوض الذي الجمود لتحطيم الجماعية القدرة وعدم الحديثة السياسة في األمد القصيرة المشكالت ةسيطر تزايد خالل من

 إلى القرار صناع نحث فإننا الطويل المدى على واآلن. مستقبلنا ستشكل التي التحديات ألهم للتصدي الرامية المحاوالت
 الدكتور سلط قدو. وغدا اليوم األجيال، أجل من الحياة ستحدد التي للمشاكل للتصدي الملحة اليومية شواغلهم على التغلب
 يكون أن يمكن الوقت هذاو. طرق مفترق على البشرية أنعلي  مارتن الضوء أكسفورد مدرسة مؤسس مارتن، جيمس
 وتسخير فهم على قدرتنا على النتيجة وستعتمد. مما مضى أسوأ وليس الحالي، قرننافي  مضى وقت أي من أفضل

 .مثيل لها يسبق لمالتي  والمخاطر اليقين عدم أوجه إدارة عن فضال االستثنائية الفرص
 

 الخطوطو. عملية توصيات ويقدم فيها، تقدم إحراز يمكن كيف ويوضح التحديات، هذهمن  لدينا ما التقرير ويحدد 
 لعقودهي ا األولى. أجزاء ثالثة في لعملا حالة لدينا بنيتحيث . الطويل المدى على اللجنة أعمال لجدول العريضة
 على تهيمن أن شأنها من التي للتحديات التصدي يمكننا كيف وترى للتغيير الرئيسية العوامل حددتو المحتملة، المستقبلية

 على التغلب تمأنه  حيث من السابقة األمثلة من سيل اللجنة تقتلحيث  المسؤولة، اآلجلة العقود هي ،والثانية. الحالي القرن
 الوطنية مجتمعنا الحالية خصائص في ننظر ثم. التقدم توقفت حيث من المستفادة والدروس العمل، تعترض التي العقبات

 كيف تبين التي واألمثلة العمل مبادئ تحددوهى  العملية، المستقبلية العقودهو  األخير، الجزءو. التقدم تحبط التي والعالمية
 .للجميع ومرن وشامل مستقر مستقبل بناء نال يمكن

 
 

 سبعة تحت مجمعةوال ، الكبرى التفاعليةاالتجاهات  من عددا ويحدد المحتملة، المستقبلية العقودوهو  ،األول الجزء
 عدم) المجتمع ؛(الوسطى الطبقة ونمو التحضر) التنقل( المسنين السكانو ،المتسعه) السكانية التركيبة: هيو عناوين

 اعباء نقل) والصحة ،(موارد األمن انعدام) االستقرار ؛(السلطةو االنتقاالت) السياسية الجغرافيا ؛(والبطالة المساواة
 يعزز مما العالم أنحاء جميع في تطبق الكبرى االتجاهات هذه(. واالتصاالت المعلومات ثورة) والتكنولوجيا ؛(يالمرض
 .التحديات من جديدةو قديمة مجموعاتإنشاء 

 
 

 :مستقبلنا تشكل أن المرجح من التيو الكبرى االتجاهات هذه في تنشأ التي التحديات من فئات خمس اللجنة ترى ذلك بعد
 
 والشاملة؟ المستدامة والتنمية النمو من مزيد إجراء يمكن كيف: المجتمع. 1
 أمنا؟ أكثر البيولوجي والتنوع والمياه والطاقة الغذاء جعل نايمكن كيف: الموارد. 2
 الجميع؟ الحتياجات االستجابة عملياتالو العامة للصحة التحتية لبنيةل يمكن كيف: الصحة. 3
 التعاون؟ من جديدة ألشكال أساسا كوني أنب السلطة نتقالال يمكن كيف: السياسية الجغرافيا. 4
 ؟قرارستاالو شموال كثراأل نموال في المساهمة والحكومات والمؤسسات للشركات يمكن كيف: الحكم. 5

 
 

 النمو على الجديدة األهداف وتأثير. التحديات لهذه الممكنة االستجابات عن معروف هو ما األول جزءال أيضا يبرز

 وتبادل الموارد شفافية أهمية على ديأكالتو. المرنة العمل وأماكن الشبابمن  العاملين على والتركيز العمل، وفرص

 األمراض) المعدية غير األمراضمن  للحد هدافواأل. المناخية لتغيراتل للتصدي المتخذة التدابير وكذلك المعلومات،

 المشاركةو عليها، المتفق الممارسات أفضل وتنفيذ العامة، الصحة نظم في النقص أوجه تداركو ،(المعدية غير المزمنة

 وتحديث المشتركة، المصالح تحديد على البلدان وينصح. الصيدالنية المستحضرات صناعة والتشديد علي خالق بأسلوب

 مساعدةل الحكم إدارة وتحسين. الدولية السياسة في الهيكلية التحوالت لتنقلوا السيبراني األمن قدرات وتطوير المؤسسات

 األعمال رجال إتجاهات غيرتتو المؤشرات، وتحسنت ،الئق بشكل التكنولوجيا استخدام تم إذا خاصة عي،اسمال تلك

 .الطويل المدى على لالستثمار

 

 
 

 وجود مثل التحويلي،و التغيير التاريخي التشغيل برامج لجنة تبحث المسؤولة اآلجلة العقودوهى  ،الثانى الجزء في
 وذلك. جوائزالو األهداف وكذلك والشراكات، والشبكات والمؤسسات واإلدماج، والقيادة، المشتركة، والمصالح األزمات،



 اإلنمائية واألهداف الموحدة األوروبية سوقلل وبالنسبة التبغ، استخدام من والحد األوزون طبقة لحماية حمالت تنظيمب
 نتائج هناك اآلخر الطرف فيو. كبيرا تقدما وأحرزت معا، المتباينة الجماعات أصبحت حيث كثيرة أمثلة هناكف لأللفية
 األجيال، بين الرؤية نعدامال مشتركةال مأساةال ذلك في بما الحديثة، السياسة من نجاحا أقل خصائص اللجنة ترىو ،جيدة

 عوامل خمسة يحدد الثانى الجزءف األفكار، هذه بعدو. الخاصة المصالح وأصحاب العالمية، الرقابة وغياب والوعي،

 :  للغاية الصعبو اإليجابي التغيير تشكل التيو صياغة

 
 .الصالت شديد اليوم عالم مع تتكيف ا لكىكثير تحاولفهى  : المؤسسات. 1
 .مقنعةال االستثناءات من الرغم علىو والتجارية، السياسية دوراتال بتوجيه األمد القصيرة المشكالت تسيطر:  الوقت. 2
 .األعضاء أو الجديدة األساليب مع تتكيف لم السياسة:  العامة والثقة السياسية المشاركة. 3
 .حلها يمكن مما بكثير أكبر بسرعة تتصاعد مشاكل أنلل يمكن:  التعقيدات تزايد. 4
  .الرئيسية األصوات واستبعاد الثقافية االختالفات تضخيم هايمكنوالتي  العولمة:  الثقافية االنحيازات. 5

 
من  ذلك ترتيب يتمو. الطويل المدى على اللجنة أعمال جدول على حتويتو العملية، المستقبلية العقود ،الثالث جزءال

 الممكنة االستجابات على بنيين منها البعض. مبدأ لكل منها المقترح إليضاح عملية أمثلة مع ،مبادئ خمسة خالل
 وتسعى ، الثالث الجزء تشكل التيو العوامل المبينةب يرد رخوالبعض اآل األول الجزء في الموضحة التحديات لمواجهة

 توضيحية أمثلة نقدم نحن. الطويل المدى على نخراطاال تعترض التي العميقة والثقافية السياسية العوامل معالجة إلى
 : يلي كما عمالاأل جدولو. قرارواالست والشمول المرونة تنمىو المقبلة األجيال مصالح تعزز التي والمقترحات مبادئلل

 

 اللجنة وتقترح. المتعددين المصلحة صحابأل الشراكات تتطلب القرن هذا لتحديات االستجابة إن: اإلبداعية االئتالفات. 1
 :ثالثة

• C20-C30-C40 :  المناخ تغير لمواجهة الشركات تضم التي الدول والمدنفي " العمل اصحاب  تحالف"هو. 
• CyberEx :الحكومة بين" المشتركة للتهديدات" من أفضل فهم لتعزيز جديدةال" المبكر اإلنذار"وهو  األساسي النظام 

 .األفراد والمستخدمين والشركات
 .المعدية غير األمراض ارتفاع لمحاربة مدينةال في مقرها شبكةوهي : النموذجية مدنال •

 
 

 

 تقترحو. الحديثة التشغيل بيئة تجديد لها ينبغي والعمليات والمؤسسات: والنشطه المفتوحة المؤسسات االبتكارية. 2
 :خطوات خمس

 .الطويل المدى على اآلفاق عبر العمل على قادر المستقلة المسؤولة المؤسسات في االستثمارف: يامأل تليسوهى  العقود •
 من المنتظم االستعراض لضمان العام القطاع من الممولة الدولية مؤسساتال غلق بنود إدراج: لغرضا مالئمة •

 .ووالياتها اإلنجازات
 .والشفافية المشاركة من جديدةال شكالاأل لتحسين المفتوحة الحكومة برنامج مثل المبادرات إنشاء: السياسة انفتاح •
 .موثوقيةالاإلحصاءات  وتوافر لتحسين الدولي األساسي القانون إنشاء: األرقام إنشاء •
 والبورصات المالية التبرعات خالل من الضريبي والتهرب الضرائب استعمال إساءة معالجة: الضريبية يةشفافال •

 . التنظيمية
 

 أن ويمكن. المستقبل جيالأل الضر من للحد القائمة المؤسسية الحوافز توازن إعادة يجب:  المستقبل في التقييم إعادة. 3
 :طرق أربعة في هذا يتم
 لفترة" الصحة" لمصطلح أكبر أولوية عطاءإل المالية والنظم الشركات ضمان: الطويل المدى ذات األعمال على التركيز •

 .سنوية ربعال أو اليومية التقاريرو الدورات وراء فيما والنظر طويلة
 .اليوم وليس غدا ولدوا أنهم لمجرد المستقبل أجيال ضد مخصصه تكون أن ال أن يجب: خصمال •
 .الفقراء إلى الدعم توجيه وإعادة والزراعة، والغاز النفط على الضارة اإلعانات إزالة: األشخاص صالح في االستثمار •
 قضايا حول الدولية والمؤسسات والشركات الدول زعماء فعالية لتعقب فهرس إنشاء: الطويل المدى على التأثير قياس •

 .الطويل المدى
 

 بالنسبة سيما وال ، المجتمعإصالح و ليهشمو كثراأل لتعزيزل أكبر اهتمام إيالء ينبغي: الشابة األجيال في االستثمار. 4
 :األولويات من اثنين ذلك من خالل يكون أن ينبغيو. سنا األصغر لألجيال

 التحويالت برامج مثل االجتماعية الحماية تدابير خالل من األجيال بين الفقر دائرة من الخروجب: الفقرمكافحة مصادر  •
 .المشروطة النقدية



 .الناقصة والعمالة البطالة مشكلة معالجة لضمانات الشباب في تستثمر أن للبلدان ينبغي: للشباب مستقبلال •
 

 رؤية وجود عدم بسبب الحالية العالمية التحديات مواجهة إمكانية تقويض يتمحيث :  للتفاهم مشتركة برنامج إنشاء. 5
 المشتركة العالمية القيم من محدثة مجموعة حول الحوار استئنافعلي  اللجنة تحث هذا، ولمعالجة. للمجتمع جماعية
 .بناء يمكنالذي  للمجتمع بالنسبة اودائم موحدا مسارا حولها وتجمع

 

 

 إنتاجية وأكثر وصحة أمنا أكثر هم العالم أصبح سكان ،ىالتواز فعلى: الماضية العقود في ملحوظا تقدما اللجنة وشهدت

 البعيد المدى وعلى فاآلن. به القيام يتعين الذي العمل من الكثير هناك يزال ال ذلك، ومع. مضى وقت أي من وتعاونية

 الحكومية غير والمنظمات والشركات الحكومات مع العمل إلى المفوضينويتطلع . والنقاش العمل تحفيز الى هدفن

 .المقبلة والسنوات األشهر في األمام إلى والتوصيات األفكار هذه أخذ أجل من المدني والمجتمع

 

 

 


