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TRL المؤسسة العالمية 

 اإلنسانية

العالم في االمساواة تخفيف    

 العالم حول  دولة 45 ميزانية عادل اللذي دوالر ترليون 7.7من اكتر حوالي ب العالم حول ملياردير 2473 ثروة صافي يقدر

  2015 سنة

 : الروحي المستوى كتابه في

 الى يقود ىالتكاف اختالل ان على يوضحون   بيكيت كات و ويكنسون ريتشارد,  اقوى المجتمع يجعل التكافئ زيادة لماذا

القبلية و الدينية الصراعات و الجريمة معدالت ارتفاع   

له المالية الوضعية او المجتمع من يهم ال,  الكلية اولويتنا من يعد العالمي االختالل هذا محاربة السبب لهذا  

 المشكل هذا تجليات لكل به المتحكم الحل يقدم  TRLظامن

  متوازنة هجرة

 و الحروب ظهور في  الناتج االخيرة السنوات في االوروبي االتحاد في االجئيين اعداد ارتفاع و الهجرة مشكل احتدم لقد

  ترعاها التي الحقوق بالتالي و الديمقراطية ضعف الى جذوره تعود اللذي

 مدار على,  مواطنين كانوا الذين لجميع  دخاًل  أيًضا ويضمن و تالمؤسسا لكل متطلبات يخلق TRL  نظام

لد الماضية عاًما العشرين ين ب  .مع

  العرق و الجنس في المساواة,  الدين في الحق

  الدول من كتير عند خصاص هو,  المشتركة المسؤوليات تنزيل في لجوهرا

 فقط ليس الواقع على الفرص نفس لديه احد كل ان يعني ي اللذ الجميع فيه مستدام نظام يخلق TRL نظام

 الورق

[alt_non-pro] 

لق  خ لدان.  TRLي ب د من ال عدي ى ال قر إل ت ف تي ت ية ، وال جماع ية ال سؤول م ضمان ال لة ل ي س و

ا ا اًامظ يه مستدامظ ل ف شخص ك ه  لحة ل ص ني وهذا ، م ع ل أن ي شخص ك ه  دي رص ل ة ف ساوي ت ي م  ف

سة ممار يس ، ال ية من ول ناح ة ال نًري قط ال  ف

  الصحة اجل من التمويل

 تمستحقا اداء في ايضا مستخدمة تكون ان يمكن TRL نظام عند المعتمدة(cryptocurrency)  الكريبتوكرنسي عملة

  النظام هذا في الصحية المراكز ولوج من ايضا يمكن اللذي وTRL  ل الدعم نظام كمثل الصحية الخدمات

 الفقر ضد حرب

 دوالر 2408 هو ( بالغ مليون 700 حوالي) دولة 35 في الرواتب أعلى معدل
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 دوالر  170 فقط هو الدخل المعدل الضعيفة الدول من 99 عند بينما

 .دوالر مليار 311=  مليون 700*  دوالر  445 تمويل على ستحصل الدخل  المحدودة و النامية الدول TRL استخدام عند

 يحقق ان يجب هذا   21 القرن عند  الحياة سسا لتطوير االنسانية البرامج نحو مموجهة ستكون دوالر مليار 225   من اكتر

 المباشر التاتير بغير فينا يؤتر و نسمة مليارين من اكتر حياة لدى مباشرا تاتيرا هذا

  التعليم ضعف و الفقر بطن من ينشا اإلرهاب

  اإلرهاب لتأجيج الرئيسية المسببات من التعليم ضعف و الفقر الزال و كان

 هذا انجاح على القادرة الغير الدول لدى االقتصاد وتطوير االجتماعي التوازن عدم مشكل حل هو النظام أهداف بين من

 عالمي امن وتامين أحدات الى يرمي اللذي و المخطط

ة أطفالنا فيه  يعيش علم اجل من ة جم ف ياسين طرف من تبرعي   اجاني

 عن التعبير في الحق تصنيف يمكن ال حيث,   االفراد و الخاصة الملكية لحماية الخدمات و االليات توجد حيت عالم في

 جريمة أنه على ، الدول ذلك في بما ، نقدية نظر وجهات

  التعليم تمويل

 ايضا المراكز ولوج يمكن اللذي و الدعم نظام من كجزء التعليمية الخدمات يمول ان يمكن الرقمية العملة على المعتمد نظام

 النظام هذا في

 

 الحريات و الحقوق

  االنسان حقوق

 و الحقوق كوكب على العالمية التحديات ضد المباشرة الخطوات اخد على يحت اجتماعي مركزي ال نظام هو  TRLنظام

  الحريات

  التنفيد

 وعدم العالمية الدعوة منظمات من الضعيفة التصنيفات تشمل TRL نظام تصنيفات عند سلبا تاتيرا االكتر يعتبر اللذي العامل

 .الدولية المحاكم لقرارات االمتثال

 القمع مكافحة آلية

 الناس من الماليين عشرات توفي حيت ياالجتماع القمع او الهولوكوست متل احدات تقع ان المستحيل من يجعل TRL نظام

 عند حتى االنسان حقوق انتهاك قضايا في يحققون اللذين الصحفيين و, النشطاء اجل من   اجتماعي درع يخلق TRL نظام

 في المتقدمة الغير الدول عندالكبرى  االهمية الذو,  المحلية السلطات طرف من المحكمة السيطرة ذات مناطق في التواجد

 الحريات و الحقوق

 تمويل ضباط الصف

   نفعية الغير المنضمات و االتصال وسائل عن استقالليته هو ترل المعلوماتي النظام عمل خلف العوامل اهم من واحد

  العالم حول المنضمات هذه لدعم مهم مال راس جانبا سيحشد TRL العالمي النظام
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 المدنية المشاركة

TRL طريقة تشجع.الدول مسؤولية أو ، الناشطين تخص مسألة هي اإلنسان حقوق أن مفادها التي المسبقة الفكرة تتحدى سوف 

 الجماهيرية للمشاركة مفتوحة اإلنسان حقوق ثقافة وتجعل الفردي النشاط TRL عمل

 

 االقتصاديات

 االجتماعي االستثمار/  التأثير

 في أهداف لتحقيق العالمي المستوى على تعمل أموالك لجعل الحصرية الفرصة مبكرة مرحلةفي  TRL في االستثمار يتيح

 .جمعاء البشرية خير فيه لما ، الحقيقية الخيرية األعمال هي هذه. المستدامة التنمية مجال

 النظام في شخص مليار 4.5

 .األرض كوكب سكان من البالغين عدد يساوي TRL مستخدمي عدد

 المشروط غير العالمي الدخل

TRL الشامل األساسي والدخل االصطناعي الذكاء يتضمن اقتصاد في والدول المواطنين بين للتعاون أساسية آلية هي. 

 4.0 اقتصاد

 االنقسامات قضية يزيح النظام. للتنبؤ قابلية أكثر ويجعله االقتصاد شفافية من يعزز TRL، الرابعة الصناعية الثورة من كجزء

 جديد عالم وخلق ، المحتمل السياسي االستقرار وعدم الطبقية

 العام المال

 العامة االجتماعية الرعاية لتطوير وخيار العامة المالية الموارد لتخصيص تكنولوجي أساس مع مشتق منتج هو السالم رمز

 .المستقبل في

 .والحريات الحقوق مستوى لرفع المحرومة للبلدان بالنسبة لالستثمار جذابًا خياًرا السالم رمز تجعل أن المتوقع من

يمر سيتم تنفيذها ستكون شفافة ومراقبة للغاية. س، مما يعني أن جميع العمليات التي البلوكشينعلى أساس  مبني TRLنظام 

  دولية مشفرة معترف بها من قبل جميع دولرمز السالم عبر عدة مراحل من التطوير ، الهدف النهائي منها هو إنشاء عملة 
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