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عن مؤسسة تحديات عالمية:
تهدف مؤسسة تحديات عالميةإلى تعزيز الوعي بالنسبة للمخاطر التي تهدد البشرية ،إضافة إلى إيجاد وسائل جديدة
للتصدي لها .تأسست المؤسسة في عام  ٢٠١٢من قبل المستثمر والكاتب السويدالزلو سومباتفالفي .عمل المؤسسة
متجذر باالعتقاد أن تحديات العالم اليوم تتطلب حلوال عالمية ،و أن الوصول إلى هذه الحلول يحتّم أشكال جديدة من
التعاون الدولي.
انبثق منهج مؤسسة تحديات عالمية من تحليل المخاطر المالية المستخدم من قبل السيد سومباتفالفيخالل مسيرة مهنية
ناجحة في االستثمار امت ّدت لما يقارب الخمس عقود .هذا الهدف ،وبناء على منهجه العلمي في تقييم المخاطر ،قاده
لالستنتاج أن التهاون الشديدبأثار مخاطر اليوم العالمية ،من التغير المناخي والصراع والفقرالمدقع ،منقبل السياسيين
ورجال األعمال ،ما هي إال نتيجة تأثيرات حسابات مصالحهم الشخصية قصيرة المدى.
تؤمن مؤسسة تحديات عالمية أن مخاطر القرن الواحد والعشرين – المسماة “بـالمخاطر الكارثية العالمية” نظرا
لتهديدها الوجودي لبقاء ما يقارب عشرة بالمية من السكان العالم –ناتجة عن طبيعة عالم اليوم المتسم بالترابط
واالعتمادية .أبرز ما يميز هذه المخاطر أنها تتجاوز الحدود الوطنية للدول وتتطلب حلوال يعجز نظامنا الحالي في
الحوكمة العالميةبالتصدي إليها.
بالرغم من أن تسارع وتيرة التنمية الصناعية هو المسبب الرئيسي للعديد من المخاطر التي تهدد البشرية اليوم،
التزال المؤسسة تؤمن أنه إذا ما تم توجيه اإلبداعية البشرية ،بالشكل الصحيح،فانه من الممكن تأمين مستقبل أفضل
لألجيال الحالية والمستقبلية.
تكمن مهمة المؤسسة بالعمل كمنصة جامعة قادرة على استقطاب النوابغ في األكاديمية والسياسة والتجارة والمجتمع
المدني ،لمناقشة كيفية إدارة هذه المخاطر من قبل المجتمع الدولي بطريقة تراعي مصالح كافة المواطنين.
تصدر المؤسسة تقريرا سنويا يقيّم “المخاطر الكارثية العالمية” ،إضافة إلى “تقارير مخاطر فصلية” لتجمع العديد
من وجهات النظر من مختلف انحاء العالم لمناقشة افضل السُبل في إدارة هذه المخاطر العالمية.
في عام  ،٢٠١٥قامت المؤسسة بتمويل بيان األرض في الـ  COP21لمحادثات المناخ في باريس .أل غور ،ماري
روبنسون ،ديزمونتوتو ،و مئة أخرين من شخصيات عالمية مرموقة قامت بالتصديق على عريضة عمل لسبعة
عشرة من أهم علماء التغير المناخي في العالم.

“المخاطر التي تواجهنا اليوم خطيرة للغاية،
وعالمية في طبيعتها ،بحيث أنها فاقت قدرة
المجتمع الدولي في التصدي لها”.

جائزة مؤسسة تحديات عالمية لعام :٢٠١٧

شكل جديد :إعادة صياغة
أسس التعاون الدولي
في تشرين الثاني  ،٢٠١٦بدأت مؤسسة تحديات عالمية بمسابقة جائزة
جديدة سعيا َ إليجاد نماذج جديدة من التعاون الدولي قادرة على التعامل
مع التهديدات األكثر إلحاحا َ للبشرية.
ستقدمجائزة الشكل الجديد  ٥ماليين
دوال أمريكي كجوائز ألفضل األفكار
المتعلقةبهيكلية نظام حوكمة قادر إدارة
المخاطر المتمثلة في أربعة “مخاطر
عظمى” مترابطة فيما بينها :التغير المناخي،
الضرر بالبيئة ،الصراعات المسلحة(بما
في ذلك األسلحة النووية وغيرها من أسلحة
الدمار الشامل) والفقر الشديد .يطلب من
المشاركين أخذ النمو السكاني المتزايد بعين
االعتبار ،السيما أن التعداد السكاني من
المتوقع أن يصل إلى عتبة الـ ١١مليار نسمة
بحلول عام  ،٢١٠٠حسب تقديرات األمم
المتحدة.
تم تسمية الجائزة بجائزة الشكل الجديد ألنها
قائمة على إعادة صياغة وإعادة هيكلةطريقة
عمل التعاون الدولي .ال تسعى المسابقة
إليجاد تصاميم قائمة على حل قضايا فردية
أو مجرد تجنب مخاطر محددة .على العكس،
يطلب من المتنافسين التركيز على تصميم
نموذج أو صياغة ألية قادرة على حشد تحرك
دولي حاسم لمواجهة مخاطر عالمية مترابطة
فيما بينها .قد يشمل النموذج المقترح على
إطارعالمي جديد كليا أو على متقرح قائم
على إصالح أنظمة قائمة أصالَ.
من خالل هذه الجائزة ،تسعى مؤسسة
تحديات عالمية لتحفيز تفكير ملهم في مجال
الحوكمة العالمية عبر ألمع العقول في أوساط
األكاديمية ،والسياسة ،والتجارة والمجتمع

المدني لصياغة مناهج جريئة قادرة على
التغيير .تروج المؤسسة للجائزة عالميا َ
بالتشارك مع مؤسسات مرموقة متوزعة
على ع ّدة قارات حول العالم ،ومثله بالتعاون
مع خبراء ومتمرسين في مجال الحكم
العالمي المؤسساتي ،كاألمم المتحدة وغيرها.
المسابقة مفتوحة أمام الجميع – أفراد،
مجموعات ،شركات وجمعيات–من أي
مكان في العالم من تشرين الثاني/نوفمبر
 ٢٠١٦حتى أيلول/سبتمبر  .٢٠١٧ستقوم
لجنة مختصّة من األكاديميين بتقييم أفضل
المقترحات ،وسيتم اختيار الفائز من قبل لجنة
تحكيم دولية مؤلفة من شخصيات عالمية
مرموقة .سيتم توزيع الجوائز النهائية خالل
أيار/مايو  ،2018مع ضمان المؤسسة أن
يتم مناقشة المقترحات الفائزة على أعلى
المستويات من قبل شخصيات عالمية رفيعة
المستوى.
لمزيد من المعلومات عن جائزة المؤسسة
يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني:

www.globalchallenges.org

“نحن نحاول إيجاد
حلول لمشاكل اليوم
باستخدام أدوات
األمس .لذلك،نحن
على قناعة أننا بحاجة
ألنماط جديدة من
التعاون لمواجهة
التحديات الخطرة التي
تواجه عالمنا المتسم
بالعولمة”.
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