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جميع احلقوق حمفوظة - وزارة �س��وؤون جمل���س الوزراء وامل�س��تقبل 2016

 ل يج��وز اإع��ادة اإنت��اج اأي ج��زء م��ن ه��ذا الكت��اب، ب��اأي �س��كٍل كان، مبا يف ذلك الن�س��خ امل�سورة، اأو ا�س��تخدام الو�س��ائل الإلكرتونّي��ة من دون احل�سول على موافق��ة مكتوبة من اأ�سحاب حقوق الن�س���ر.

وينبغ��ي توجي��ه الطلب��ات اخلا�س��ة باحل�س��ول عل��ى املوافق��ة املكتوب��ة م��ن اأ�سح��اب حق��وق الن�س���ر لإعادة اإنتاج اأي جزء من هذا الكتاب، اإىل النا�س���رين طبًق��ا لقانون حقوق الن�س���ر الدويل لعام 1956، وللقانون 
الحت��ادي رق��م )7( لع��ام 2002 يف �س��اأن حق��وق املوؤل��ف واحلق��وق املج��اورة. وبالت��ايل، �س��يتعّر�س كّل م��ن يت�س���رف مب��ا يخال��ف حق��وق الن�س���ر املذك��ورة اأع��اله للمالحق��ة القانونّي��ة وللمطالب��ة بالتعوي���س ع��ن 

الأ�س���رار الناجمة عن ذلك.

الطبع��ة الأوىل: اأكتوبر 2016

دبي، الإم��ارات العربية املتحدة
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موؤ�ش�شة �لقمة �لعاملية للحكومات 2016
قّدم �ساحب ال�س��مو ال�س��يخ حممد بن را�س��د اآل مكتوم، نائب رئي���س الدولة رئي���س جمل���س الوزراء حاكم دبي، توجيهات بتنفيذ واإدخال جمموعة من التغيريات اجلذرّية على القمة العاملية 
للحكوم��ات 2016،  بحي��ث مّت حتويله��ا م��ن ح��دث �س��نوي اإىل موؤ�س�س��ة عاملّي��ة تعم��ل عل��ى م��دار الع��ام، م��ن �س��اأنها الرتكي��ز عل��ى ا�ست�س���راف امل�س��تقبل يف جمي��ع القطاع��ات، وتولي��د املع��ارف 
لت�س��تفيد منه��ا حكوم��ات امل�س��تقبل، واإط��الق التقاري��ر واملوؤ�س���رات التنموّي��ة العاملّي��ة، وبن��اء �س���راكات م��ع اأه��م املنظم��ات الدولّي��ة مث��ل الأمم املتح��دة، وجمل���س التع��اون ل��دول اخللي��ج العربية، 

وجامع��ة ال��دول العربي��ة، والبن��ك ال��دويل ومنظم��ة التع��اون القت�س��ادي والتنمي��ة، واملنتدى القت�س��ادي العاملي.

مّت اعتم��اد ا�س��م القم��ة العاملي��ة للحكوم��ات واإدخ��ال ع�س���رة تغي��ريات رئي�س��ّية عل��ى �س��كلها وم�سمونه��ا خ��الل دورته��ا الرابع��ة الّت��ي انعقدت يف الف��رتة املمتدة م��ن 8 اإىل10  فرباير 2016، والّتي 
اقت�س��ت بتحويله��ا م��ن حدث عاملي اإىل موؤ�س�س��ة دولّية مرموقة.

1011



ح��و�ر �مل�شت�قب��ل

�حلكوم��ة �لت��ي نريده��ا ل ب��د �أن تك��ون 
حكوم��ة ذ�ت ب���شرية.. ت�شتطي��ع ��شت�ش���ر�ف 
�مل�ش���تقبل.. و�ل�ش����تعد�د له.. و��شتخد�م 

�أدو�ته

�شاحب �ل�ش��مو �ل�ش��يخ محمد بن ر��شد �آل مكتوم
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي

13



�جلل�شات �لرئي�شّية

15



 كلمة رئي�شّية
فخامة �لرئي�س بار�ك �أوباما

�ملتحدث:
فخامة بار�ك �أوباما

رئي�س �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

ا�س��تهل فخام��ة رئي���س الولي��ات املتح��دة الأمريكي��ة ب��اراك اأوبام��ا كلمت��ه الرئي�س��ّية خ��الل الي��وم الأول م��ن 
القم��ة العاملي��ة للحكوم��ات 2016 بتذك��ري احل�س��ور ب��اأّن احلكوم��ات ق��د ُوج��دت م��ن اأجل امل�س��اعدة يف حت�س��ن 
حي��اة مواطنيه��ا ع��رب ال�س��تثمار اجل��اد يف التعلي��م، وتنمي��ة امله��ارات، وال�سح��ة، والأم��ن. واأّك��د فخامت��ه اأّن 
اح��رتام ال��دول حلق��وق الإن�س��ان يزي��د م��ن احتمالي��ة العي���س ب�س��الم وازده��ار، بينم��ا ق��د ي��وؤدي الفتق��ار 

حلوكم��ة ر�س��يدة اإىل ح��الت م��ن ال�سط��راب ق��د ت�س��هدها ه��ذه ال��دول املعنّي��ة.

واأ�س��ار الرئي���س اأوبام��ا اإن الأم��ن احلقيق��ي والدائ��م ال��ذي توف��ره احلكوم��ات ال�س��املة، ي�سم��ن متّت��ع اأطفالنا 
بحقوقه��م التعليمّي��ة، والتزاًم��ا م�س��رتًكا نحو حتقيق العدالة واحرتام حقوق الإن�س��ان.

كم��ا اأو�س��ى احلكوم��ات ب��اأن تتع��اون جميعه��ا مًع��ا م��ن اأجل اإع��داد الأجيال ال�س��ابة للم�س��اركة يف عملي��ة تنمية 
القت�س��اد العامل��ي، وتوفري فر���س متكافئة جلميع مواطنيها.

17جل�شة رئ�ي��ش�ّي��ة



�حلكوم��ة موج��ودة ل�شب��ب و�ح��د �أل وهو 
خدم��ة �شعوبنا وحت�شني حياتهم

فخامة بار�ك �أوباما
رئي�س �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

1819



عقيدة �لتكامل

�ملتحدث:
�لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان

نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء ووزير �لد�خلية، دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

اأّك��د الفري��ق �س��مو ال�س��يخ �س��يف ب��ن زاي��د اآل نهي��ان، نائ��ب رئي���س جمل���س ال��وزراء ووزي��ر الداخلي��ة يف دول��ة 
الإمارات العربية املتحدة، اأن ما حققته الدولة ول تزال حتققه اليوم من اإجنازات وطنّية كربى يف خمتلف 
القطاع��ات يع��ود اإىل عقي��دة التكام��ل الّت��ي تبناه��ا املغف��ور ل��ه ال�س��يخ زاي��د ب��ن �س��لطان اآل نهي��ان - طيب اهلل 
ث��راه - واخوان��ه م��ن الرعي��ل الأول بن��اة الحت��اد، والّت��ي �س��ار عل��ى نهجه��ا �ساح��ب ال�س��مو ال�س��يخ خليف��ة ب��ن 

زاي��د اآل نهي��ان، رئي���س الدول��ة، ملوا�سلة م�س��رية الزدهار والبناء.

 وع��رّب �س��موه ع��ن ثقت��ه ب��اأن الإم��ارات، وم��ن خ��الل قيادته��ا الر�س��يدة، ق��ادرًة دوًم��ا عل��ى ا�س��تلهام الواق��ع 
ل�ست�س���راف امل�س��تقبل ع��رب عقي��دة التكام��ل يف �س��تى مناح��ي حياتن��ا اليومي��ة ال�سيا�س��ّية  والقت�سادّي��ة 
والجتماعّي��ة والفكرّي��ة، وال�س��عي ال��دوؤوب م��ن اأج��ل تاأم��ن موط��ئ ق��دم اإمارات��ي را�س��خ يف ع��امل الغ��د مهم��ا 
كان��ت التحدي��ات، م�س��دًدا عل��ى اأن "املفاج��اآت" ل تعن��ي �س��يًئا يف القامو���س الإمارات��ي القائ��م عل��ى احلكم��ة 
والتخطي��ط والع��زم واملب��ادرة وال�س��تعداد، وذل��ك امياًن��ا مّن��ا جميًع��ا ب��اأن ال�س��تعداد لال�س��تجابة لالأزم��ات 

عن��د حدوثه��ا فح�س��ب يع��د ف�س��اًل ذريًع��ا.

21جل�شة رئ�ي��ش�ّي��ة



عقي��دة �لتكام��ل �أ�ش�شت �أغل��ى م��ا منلك 
وه��ي �لدول��ة �لحتادي��ة �ملبارك��ة �لت��ي 
ترعان��ا وحتمين��ا وتنظ��ر مل�شتقب��ل �أبنائن��ا 
وه��ي �ملث��ال �ل��ذي ل جن��د ل��ه مثي��اًل يف 

�لع��امل على �ل�شتمر�رية يف �لعطاء

�لفريق �ش��مو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان
نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء ووزير �لد�خلية

2223



جل�شات

�ليوم �لأول

25



هل بد�أت �لثورة �ل�شناعية 
�لر�بعة؟ 

�ملتحدثون:
�لربوفي�شور كالو�س �شو�ب

رئي�س وموؤ�ش�س �ملنتدى �لقت�شادي �لعاملي

معايل محمد �لقرقاوي
 وزير �شوؤون جمل�س �لوزر�ء ورئي�س �للجنة �ملنظمة للقمة �لعاملية للحكومات،

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

ق��ال مع��ايل حمم��د ب��ن عب��داهلل القرق��اوي وزي��ر �س��وؤون جمل���س ال��وزراء رئي���س القم��ة العاملي��ة للحكوم��ات 
يف الكلم��ة الفتتاحي��ة للقم��ة الت��ي انطلق��ت حت��ت �س��عار "ا�ست�س���راف حكوم��ات امل�س��تقبل" ب��اأن اأعم��ال القم��ة 
ل��ن تنته��ي خ��الل ثالث��ة اأي��ام، ب��ل �سي�س��تمر التوا�س��ل م��ع احل�س��ور وم�س��رية البح��ث واملعرف��ة ل��ن تتوق��ف... 

و�ست�س��تمر اللق��اءات وتب��ادل اخل��ربات خ��الل الع��ام.

وق��ال مع��ايل القرق��اوي "لأنن��ا نري��د دائم��ا اأن نك��ون ج��زءا م��ن امل�س��تقبل موؤثري��ن في��ه، ولي���س متاأثري��ن، 
مواكب��ن لتغريات��ه ل مقاوم��ن له��ا اأو متاأخري��ن عنه��ا". واأ�س��اف "ه��ذا م��ا و�سعن��اه كروؤي��ة لن��ا يف حكوم��ة 
الإمارات وما و�سعه لنا �ساحب ال�س��مو ال�س��يخ حممد بن را�س��د اآل مكتوم كموؤ�س���ر اأداء لأعمالنا وم�س��اريعنا 

كافة".

ث��م حت��دث الربوفي�س��ور كالو���س �س��واب، رئي���س وموؤ�س���س املنت��دى القت�س��ادي العامل��ي ع��ن الث��ورة ال�سناعية 
الرابع��ة وق��ال »ت�س��ونامي الث��ورة ال�سناعي��ة الرابع��ة ق��ادم ل حمال��ة«، وحت��دث ع��ن دور الق��ادة يف حتفي��ز 
امل�س��وؤولن احلكومي��ن عل��ى رف��ع م�س��توى جهوزيته��م وتقبله��م للمتغ��ريات غ��ري املتوقع��ة، ه��ذا واأف��اد ب��اأن 
امل�س��تقبل يتطل��ب م��ن احلكوم��ات تطوي��ر راأ���س امل��ال الب�س���ري واملهارات والكف��اءات، وتوفري اإمكان��ات التعلم 

امل�س��تمر، واإ�س���راك جمي��ع فئ��ات املجتم��ع -وعل��ى راأ�س��ها امل��راأة -يف عملي��ة التغي��ري. 

27ج�ل��ش��ة رئ�ي��ش�ّي��ة



�إن ت�شونام��ي �لث��ورة �ل�شناعي��ة �لر�بع��ة 
ق��ادم ل محال��ة،  لتقل��ب �لتغ��ري�ت �لت��ي 
�ش����وف ت�ش�ه�ده���ا حي�ات�ن����ا.. ل��ن يتك���ّون 
�مل�شتقب��ل م��ن �لبل��د�ن �مل�شنف��ة عل��ى 
�أنه��ا �قت�شادي��ات متط��ورة �أو �أق��ل تط��وًر�، 

ب��ل من بلد�ن مبتكرة وغري مبتكرة

�لربوفي�شور كالو�س �شو�ب
رئي���س وموؤ�ش�س �ملنتدى �لقت�شادي �لعاملي 
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م��ن  ج��زًء�  د�ئًم��ا  نك��ون  �أن  نري��د 
�مل�شتقب��ل.. موؤثري��ن في��ه ولي���س متاأثري��ن 
ب��ه، مو�كب��ني لتغري�ت��ه ولي���س مقاوم��ني 

له��ذه �لتغري�ت �أو متاأخرين عنها

معايل محمد �لقرقاوي
وزير �شوؤون جمل�س �لوزر�ء ورئي�س �للجنة �ملنظمة للقمة �لعاللمية للحكومات

3031



 كلمة رئي�شّية
�شع�ادة �شتيفان �شيليج

�ملتحدث:
�شعادة �شتيفان �شيليج

وكيل �لتجارة �خلارجّية يف وز�رة �لتجارة �لأمريكية، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

يف كلمت��ه الت��ي األقاه��ا خ��الل القم��ة العاملي��ة للحكوم��ات 2016، اأك��د �س��عادة �س��تيفان �س��يليغ، وكي��ل التج��ارة 
اخلارجّي��ة يف وزارة التج��ارة الأمريكي��ة ورئي���س الوف��د الأمريك��ي امل�س��ارك يف القم��ة، عل��ى اأهمي��ة البت��كار 
يف تطوي��ر القت�س��اد احلدي��ث، وعل��ى م�س��وؤولية احلكوم��ات جت��اه �س��عوبها و�س���رورة ب��ذل املزي��د م��ن اجله��ود 
��ا ع��ن اجله��ود الت��ي تبذله��ا الوليات املتح��دة يف قطاعات خمتلف��ة كالرعاية  للوف��اء بتطلعاته��ا. وحت��دث اأي�سً

ال�سحي��ة والتعلي��م والتج��ارة، حت��ى تق��وم بال�سط��الع بكاف��ة م�س��وؤولياتها جت��اه مواطنيه��ا.

واختت��م رئي���س الوف��د الأمريك��ي كلمت��ه بالتاأكي��د عل��ى اأهمي��ة ا�س��تفادة احلكوم��ات م��ن خ��ربات بع�سه��ا 
البع�س، جت�سيًدا للهدف الرئي�سي وراء تنظيم القمة العاملية للحكومات التي من �ساأنها امل�ساهمة يف تعزيز 
التع��اون العامل��ي يف جم��ال البت��كار، وكذل��ك اإتاح��ة الفر�س��ة اأم��ام حتقي��ق امل�سال��ح ال�سيا�س��ّية والقت�سادّي��ة 

وال�س��رتاتيجّية والدبلوما�س��ّية ل�س��عوب الع��امل اأجم��ع.

33ج�ل��ش��ة رئ�ي��ش�ّي��ة



ميك��ن حلكوماتن��ا �أن ت�شتفي��د م��ن خ��رب�ت 
��شتجاب��ًة  �أك��ر  لت�شب��ح  �لبع���س،  بع�شه��ا 
وم�شوؤولي��ًة جت��اه مو�طنيه��ا؛ وه��و م��ا 
ي�شاه��م يف تاأديته��ا دوًر� حيوًي��ا يتمث��ل 

يف �إد�رة �مل�شتقب��ل �إد�رًة ناجحًة

�شعادة �شتيفان �شيليج 
وكيل �لتجارة �خلارجّية يف وز�رة �لتجارة �لأمريكية

3435



�حلوكمة �ل�شاملة: �لأ�ش�س 
�ل�ش�رورية لالزدهار �لإن�شاين 

و�لرفاه

�ملتحدث:
معايل جيم يونغ كيم

رئي�س جمموعة �لبنك �لدويل

�س��ّدد رئي���س جمموع��ة البن��ك ال��دويل، مع��ايل جي��م يون��غ كي��م، عل��ى اأهمي��ة احلوكم��ة الر�س��يدة ب�سفته��ا 
اأ�سا�ًس��ا ترتك��ز علي��ه جمي��ع عملي��ات التطوي��ر الّت��ي متهد الطري��ق لتقدمي خدمات عالية اجلودة، وا�س��تحداث 

فر���س عم��ل جدي��دة، وفت��ح اآف��اق لتحقي��ق الزدهار ال�س��امل.

واأك��د معالي��ه عل��ى تده��ور الو�س��ع القت�س��ادي احل��ايل ال��ذي ب��ات ي�س��هد ارتفاًعا ملع��دلت الفق��ر املُدقع حول 
العامل. واأ�س��ار اإىل ثالثة عوامل اأ�سا�س��ّية من �س��اأنها امل�س��اهمة يف احلّد من معدلت الفقر وتعزيز الزدهار 
وهي: النمو القت�سادي ال�س��امل، وال�س��تثمار يف الرعاية ال�سحية والتعليم الذي يتلقاه النا���س، واحلّد من 

املخاط��ر كالبطالة والأمرا���س والأوبئة والتغيري املناخي.

وحت��دث مع��ايل جي��م يون��غ كي��م ع��ن اأهمي��ة التع��اون القائ��م ب��ن البن��ك ال��دويل واحلكوم��ات يف �س��بيل دع��م 
الّتعلي��م، م��ن اأج��ل تخفي���س مع��دلت الفق��ر، و�سم��ان م�س��اركة امل��راأة يف الق��وة العامل��ة.
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�إن �لق�ش���اء عل��ى �لفق��ر بحل��ول �لع��ام 
2030 يتطل��ب �شمان حوكمة �شاملة

معايل جيم يونغ كيم
رئي�س جمموعة �لبنك �لدويل
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نحو حوكمة �أف�شل لتحقيق 
�لزدهار �لعاملي

�ملتحدث:
معايل خو�شيه �أنخيل غوريا

�لأمني �لعام ملنظمة �لتعاون �لقت�شادي و�لتنمية

حت��دث الأم��ن الع��ام ملنظم��ة التع��اون القت�س��ادي والتنمي��ة، مع��ايل خو�س��يه اأنخي��ل غوري��ا، خ��الل اجلل�س��ة 
الرئي�س��ّية ع��ن اجله��ود امل�س��رتكة املبذول��ة ملعاجل��ة التحدي��ات الكث��رية الت��ي تواج��ه املنطق��ة، م�س��رًيا اإىل دور 

املنظم��ة كمح��ور اأ�سا�س��ّي لت�س��يري ه��ذه اجلهود. 

وق��ال معالي��ه اأّن ال�س���راكة الّت��ي عقدته��ا منظم��ة التع��اون القت�س��ادي والتنمي��ة م��ع دول��ة الإم��ارات العربي��ة 
املتحدة يف منطقة ال�س�رق الأو�سط و�سمال اإفريقيا �ستمنح الأولوية للّتعليم وامل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة، 
هذا بالإ�سافة اإىل �سمان امل�ساواة بن اجلن�سن. كما حتر�س ال�ّسراكة، �سمن اأولوياتها، على توفري فر�س 

عمل للمراأة، والو�سول املت�ساوي والعادل للخدمات العامة. 

واأو�س��ى مع��ايل غوري��ا ب��اأن ت�س��عى احلكوم��ات للو�س��ول اإىل املواطن��ن م��ن اأج��ل التحق��ق م��ن كيفي��ة تنفي��ذ 
ال�سيا�س��ات، وتقيي��م اأث��ر املب��ادرات عل��ى م�س��توى املُجتمع. و�س��جع احلكومات على اأن حت��ّدد وجهتها بو�سوح، 

واأن ت�س��تثمر يف القط��اع الع��ام وتب��ادر بالبت��كار مب��ا يلب��ي حاج��ات املواط��ن.
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�حلوكم��ة �لر�شي��دة ه��ي �أ�شا�س �لنم��و 
تعزي��ز  �إىل  ن�شع��ى  �أن  يج��ب  �ل�شام��ل. 
�لقطاع��ات �لعام��ة �ملبتك��رة و�ملفتوح��ة 
و�لت��ي ت���شارك �ملو�طن��ني ن�شاطاته��م، 
و�لت��ي ترك��ز عل��ى تو�شي��ع نط��اق ف��ر�س 
تدع��م  �لت��ي  للجمي��ع،  �ملتاح��ة  �لعم��ل 
�ل���رشكات خلل��ق وظائ��ف وتغذي��ة �لقت�شاد؛ 
و�لت��ي توف��ر خدم��ات �جتماعي��ة ذ�ت �أد�ء 

ع��ايل -خا�شة �ل�شحة و�لتعليم
معايل خو�شيه �أنخيل غوريا

�لأمني �لعام ملنظمة �لتعاون �لقت�شادي و�لتنمية
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عندما حتدث �لعامل �لعربية: 
�لإرث �ملن�شي للح�شارة �لعلمية 

�لعربية

�ملتحدث:
�لربوفي�شور جيم �خلليلي

�أ�شتاذ �لفيزياء و�مل�شاركة �ملجتمعية يف �لعلوم يف جامعة �ش�ري، �ململكة �ملتحدة 

ب��داأ الربوفي�س��ور جي��م اخلليل��ي، اأ�س��تاذ الفيزي��اء وامل�س��اركة اجلماهريي��ة يف العل��وم يف جامع��ة �س���ري، 
حما�س���رته بتذك��ري احل�س��ور بالك��ّم الهائ��ل م��ن الإ�س��هامات التي قدمه��ا الع�س���ر الذهبي للح�س��ارة العربّية 
يف جم��ال العل��وم، و�س��ّلط ال�س��وء عل��ى م�س��اهمات الع��امل اب��ن الهيث��م، اأحد اأعظ��م علماء الفيزي��اء على مدى 
2000 ع��ام، وم�س��اهمات ع�س���رات العلم��اء الع��رب يف جم��ال عل��وم الب�س���ريات، والكيمي��اء، والفيزي��اء، 

والط��ب، والريا�سي��ات، وحق��ول اأخ��رى، ل�سال��ح العل��م احلديث. 

واأو�س��ح الربوفي�س��ور اخلليل��ي اأن العل��م واملعرف��ة احلديث��ان قائم��ان عل��ى عملي��ة م�س��تمّرة يع��ود الف�س��ل فيه��ا 
للعلم��اء ال�س��ابقن، ابت��داًء م��ن الإغري��ق وو�س��وًل اإىل الع�س���ر الذهب��ي للح�سارة العربية والإ�س��المية، وحّتى 

اللحظة.

 كم��ا اأ�س��اد الربوفي�س��ور اخلليل��ي بال��دور الكب��ري ال��ذي لعبت��ه حرك��ة الرتجم��ة، يف التط��ور العلم��ي خ��الل 
الع�س���ر الذهب��ي. 

واأك��د الربوفي�س��ور عل��ى اأن نوعي��ة البح��ث العلم��ي اأه��م م��ن اأع��داد العلم��اء اأو الأم��وال املخ�س�س��ة، واأن  
�س��ة ل��ه وللتطوي��ر يف العدي��د م��ن دول الع��امل الإ�س��المي متدني��ة، حي��ث تبل��غ اأق��ل م��ن 1% م��ن  الّن�س��بة املخ�سّ
جمم��ل الدخ��ل القوم��ي، كم��ا وي�س��ل ع��دد علم��اء الع��امل الإ�س��المي ملع��ّدل اأق��ّل م��ن 10 علم��اء ل��كل 1000 
البل��دان الأخ��رى.  وح��ّث اخلليل��ي  1000 �س��خ�س يف  ل��كل  140 ع��امل  اإىل  الع��دد  �س��خ�س، بينم��ا ي�س��ل 

اجلمه��ور عل��ى اإع��ادة بن��اء "بي��ت احلكم��ة" ال��ذي كان قائًم��ا يف بغ��داد يف الع�س���ر الذهب��ي، 

واختت��م ب��اأّن تق��دمي احلل��ول للم�س��كالت الت��ي يواجهها العامل وحت�س��ن و�سع الب�س���رية �س��يتحقق بفعل ال�س��عي 
وراء املعرفة والنفتاح على العامل.

45ج�ل��ش��ة رئ�ي��ش�ّي��ة



ه��ل ي�شتطي��ع ه��ذ� �جل��زء م��ن �لع��امل �أن 
�مل�شاأل��ة �مل��ا�شي؟  �أجم��اد   ي�شتعي��د 
ل تتعل��ق بالدع��م �مل��ايل  فح���شب، ب��ل 

نحت��اج �إىل تعميق روح �لبحث �حلر

�لربوفي�شور جيم �خلليلي
�أ�شتاذ �لفيزياء و�مل�شاركة �ملجتمعية، �لعلوم يف جامعة �ش�ري
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ج�ل��ش��ة رئ�ي��ش�ّي��ة

كيف ت�شنع علوم �ليوم تكنولوجيا 
�لغد؟

�ملتحدث:
�لدكتور نيل ديغر�ي�س تاي�شون

مدير �لقبة �ل�شماوية هايدن يف �ملتحف �لأمريكي للتاريخ �لطبيعي، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

"اإّن تكنولوجي��ا امل�س��تقبل �س��تكون ولي��دة العل��وم املوج��ودة يف يومن��ا ه��ذا"، به��ذه الكلم��ة اإفتت��ح مدي��ر القب��ة 

ال�س��ماوية هاي��دن يف املتح��ف الأمريك��ي للتاري��خ الطبيع��ي، الدكت��ور ني��ل تاي�س��ون، حديث��ه ع��ن اأهمّي��ة املرحلة 
احلالي��ة يف ت�س��كيل م�س��تقبل العل��وم. وم��ن خ��الل تقدمي��ه مللخ���س ح��ول الإ�س��هامات وال�س��تثمارات يف جمال 
البح��ث العلم��ي، و�س��ّدد عل��ى اأن الرغب��ة وال�س��تعداد لال�س��تثمار يف ال�ستك�س��اف العلم��ي ه��ي �س��بيل النتق��ال 
م��ن دور التبعّي��ة ل��دور القي��ادة، حت��ى واإن كان��ت نتائ��ج ه��ذه البح��وث غ��ري معلوم��ة ويف جم��الت غ��ري معروف��ة 

حتى الآن لعامة النا���س. 

العلم��ي  الّتط��ور  م��ن  التقليدي��ة  ال�سناع��ات  ا�س��تفادة  ع��ن  الأمثل��ة  م��ن  ع��دًدا  تاي�س��ون  الدكت��ور  وق��دم 
والتكنولوج��ي، وم��ن بينه��ا تل��ك الكت�س��افات العلمي��ة الت��ي ل يعرف عنها معظم النا���س، وتع��ود لعقود م�ست، 
م�س��رًيا اأنه��ا وّل��دت التكنولوجي��ا احلالي��ة مث��ل الهات��ف املحم��ول، اأو الكت�س��افات ال�سحي��ة، واأ�س��ار اإىل اإنن��ا 
نعي���س الآن يف الزم��ان وامل��كان املنا�س��بن لإع��ادة اإحي��اء ثقاف��ة ال�ستك�س��اف والكت�س��اف، بحي��ث ت�س��كل ه��ذه 

املرحل��ة ع�س���ًرا جدي��ًدا م��ن الأم��ل بالتكنولوجي��ا.
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�إنن��ا نعي���س �لآن يف �لزم��ان و�مل��كان 
ثقاف��ة  �إحي��اء  لإع��ادة  �ملنا�شب��ني 
ت���شكل  حي��ث  و�لكت���شاف،  �ل�شتك���شاف 
ه��ذه �ملرحل��ة ع�ش���ًر� جدي��ًد� م��ن �لأم��ل 

بالتكنولوجيا

�لدكتور نيل ديغر�ي���س تاي�شون
مدير �لقبة �ل�شماوية هايدن يف �ملتحف �لأمريكي للتاريخ �لطبيعي
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كيف �شتغري �لتكنولوجيا �لنظيفة 
م�شتقبل �لطاقة؟

�ملتحدثون:
�شعادة �شعيد محمد �أحمد �لطاير

�لع�شو �ملنتدب و�لرئي�س �لتنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

�ل�شيد جو كايزر
�لرئي�س و�ملدير �لتنفيذي ملجموعة �شيمنز �لعاملية، جمهورية �أملانيا �لإحتادية

محاور �جلل�شة:
�ل�شيد جون دفرتيو�س

قناة �شي �إن �إن

اأعل��ن الع�س��و املنت��دب والرئي���س التنفي��ذي لهيئ��ة كهرب��اء ومي��اه دب��ي، �س��عادة �س��عيد حمم��د الطاي��ر، اأن دولة 
الإم��ارات العربي��ة املتح��دة تتج��ه اإىل العتم��اد على الطاقة املتجددة بن�س��بة 75 % بحلول عام 2050.

وذك��ر الطاي��ر خ��الل جل�س��ة بعن��وان "كي��ف �س��تغري التكنولوجي��ا النظيف��ة م�س��تقبل الطاقة؟" يف القم��ة العاملية 
للحكوم��ات 2016، اأن الب��الد ت�س��تثمر حالًي��ا يف تطوي��ر "�س��بكة ذكي��ة م��ن �س��اأنها امل�س��اعدة يف احل��د م��ن ه��در 
الطاق��ة". واأ�س��اف اأن اإم��ارة دب��ي ت�س��عى الآن اإىل تخفي���س الطل��ب عل��ى الطاق��ة بن�س��بة 30% بحل��ول ع��ام 
2030، واإىل تروي��ج تقني��ة التربي��د والبن��اء الأخ�س���ر، واعتم��اد منهجي��ة "تغي��ري العقلي��ة" حل��ّث املواطنن على 

�س���راء ال�سيارات الكهربائية، حيث مت النتهاء من جتهيز 100 حمطة �سحن لهذه ال�سيارات.  

وم��ن جهت��ه، اأ�س��اد الرئي���س واملدي��ر التنفي��ذي ملجموع��ة �س��يمنز، ج��و كاي��زر، بروؤي��ة دول��ة الإم��ارات الت��ي 
ت�س��عى اإىل ا�ست�س���راف "ق��رن واح��د وع�س���رين خ��اِل م��ن الوق��ود الأحف��وري". وتّوق��ع كاي��زر األ يوؤث��ر انخفا���س 
اأ�س��عار النف��ط عاملًي��ا �س��لًبا عل��ى ال�س��تثمارات يف جم��ال الطاق��ة البديل��ة، اإّل اأنه اأ�س��ار اإىل اأهمي��ة التفكري يف 

خف���س كلف��ة الطاق��ة املتج��ددة حت��ى ت�سب��ح جمدي��ًة اقت�سادًي��ا. 

واأّك��د املتحدث��ان عل��ى اإمكاني��ة ا�س��تخدام الطاق��ة املتج��ددة م��ن خ��الل الحتف��اظ بالكرب��ون وتخزين��ه، 
والتو�س��ل اإىل ا�ستك�س��اف مزي��ج م��ن م�س��ادر الطاق��ة يالئ��م كل دول��ة. 
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لق��د قمن��ا، يف هيئ��ة كهرب��اء ومي��اه دب��ي، 
بتطوي��ر روؤي��ة متكامل��ة متعلق��ة مب��و�شوع �لطاق��ة، 
ترك��ز عل��ى �شمان �أم��ن �لطاقة عرب تنوي��ع م�شادرها، 
�لطاق��ة،  تخزي��ن  يف  �لتقني��ات  �أح��دث  و�عتم��اد 
و�لتق��اط ث��اين �أك�شي��د �لكرب��ون، وزي��ادة �لكف��اءة 
يف مختل��ف مر�ح��ل �إنت��اج ونق��ل وتوزي��ع �لكهرب��اء 

و�ملياه

�ش��عادة �شعيد محمد �أحمد �لطاير 
�لع�شو �ملنتدب و�لرئي�س �لتنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي

ل��ن يوؤث��ر �نخف��ا�س �أ�شع��ار �لنف��ط عاملًي��ا �شلًب��ا 
عل��ى �ل�شتثم��ار�ت يف جم��ال �لطاق��ة �لبديل��ة، �إّل 
�أن��ه م��ن �مله��م �لتفك��ري يف خف���س كلف��ة �لطاق��ة 

�ملتج��ددة حتى ت�شبح جمديًة �قت�شادًيا

�ل�شيد جو كايزر
�لرئي�س و�ملدير �لتنفيذي ملجوعة �شيمنز

5455



�ل�شتعد�د للم�شتقبل: خم�شة 
�أ�شياء على �حلكومات �لعربية 

معاجلتها �لآن

�ملتحدثون:
معايل �لدكتور نبيل �لعربي

�لأمني �لعام جلامعة �لدول �لعربية

معايل �لدكتور عبد�للطيف �لزياين 
�لأمني �لعام ملجل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية

محاور �جلل�شة:
�ل�شيد عبد�لرحمن �لر��شد

�إعالمي وكاتب �شحفي

ا�س��تعر�س امل�س��اركون يف جل�س��ة »ال�س��تعداد للم�س��تقبل: خم�س��ة اأ�س��ياء عل��ى احلكوم��ات العربي��ة معاجلته��ا 
الآن« م�س��اكل الوط��ن العرب��ي والتحدي��ات ال�سيا�س��ّية والقت�سادّي��ة والأمنّي��ة الت��ي تواجه��ه. واأ�س��ار مع��ايل 
الأم��ن الع��ام جلامع��ة ال��دول العربي��ة، الدكت��ور نبي��ل العرب��ي، اإىل اأن الوط��ن العرب��ي يواج��ه م�س��اكل ع��ّدة، 
منه��ا خم�س��ة رئي�س��ية متعلق��ة بوج��ود وم�س��تقبل الوط��ن العرب��ي، اأوله��ا: م�س��كلة احلكوم��ة الر�س��يدة الّت��ي م��ن 
املمك��ن حّله��ا م��ن خ��الل حتقي��ق العام��ل الث��اين، وه��و التعلي��م والبح��ث العلم��ي، للرق��ي اإىل م�س��اف ال��دول 
املتقدمة.اأم��ا العام��ل الثال��ث فه��و التنمي��ة امل�س��تدامة، والراب��ع حمارب��ة الإره��اب وجتفي��ف منابع��ه، يف ح��ن 
يتمحور العامل اخلام���س حول ال�س���راعات ال�سيا�س��ية القائمة يف املنطقة العربية، ودعا العربي اإىل جتنيد 
الطاق��ات العربّي��ة املتاح��ة حل��ل ه��ذه ال�س���راعات الت��ي تثق��ل كاه��ل الوط��ن، ل �س��يما م��ن املنطل��ق الأمن��ي 

وال�سيا�س��ي والقت�س��ادي والجتماع��ي.

وم��ن جهت��ه، ق��ال الأم��ن الع��ام ملجل���س التع��اون ل��دول اخللي��ج العربي��ة، عب��د اللطي��ف الزي��اين، اإن هن��اك 
خم�س��ة حم��اور مهم��ة ل ب��ّد م��ن الرتكي��ز عليه��ا، اأوله��ا حتديد روؤي��ة الوطن العربي ا�س��تعداًدا للمرحل��ة املقبلة 
وتوحي��د املوق��ف العرب��ي. اأّم��ا املح��ور الث��اين فيتمث��ل يف الق�س��اء عل��ى الإرهاب ووق��ف متويله وحمارب��ة الفكر 
املتط��رف. ويرتب��ط املح��ور الثال��ث بالعم��ل الإن�س��اين و�س���رورة تع��اون الع��رب لتق��دمي الدع��م ال�س���روري 
لالجئ��ن، اأم��ا املح��ور الراب��ع فيتعل��ق ب�س���رورة فر���س قوان��ن جمل���س الأم��ن واملواثي��ق الدولي��ة جت��اه اأزم��ات 

املنطق��ة. واأخ��رًيا ال�س��تعداد ملرحل��ة م��ا بع��د احل��رب لتحقي��ق ال�س��لم والتنمي��ة.
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م��ن وجه��ة نظ��ري، تكم��ن تل��ك �ملح��اور يف 
بالتعلي��م،  و�لإهتم��ام  �لر�شي��د،  م�شان��دة �حلك��م 
�لتنمي��ة  عل��ى  و�حل��ر�س  �لعلم��ي،  و�لبح��ث 
�مل�شتد�م��ة، و�لق���شاء عل��ى �لإره��اب، و�لعم��ل 

على حل �ل�ش���ر�عات يف �ملنطقة

معايل �لدكتور نبيل �لعربي
�لأمني �لعام جلامعة �لدول �لعربية

�أرى �أن �لعنا�ش���ر �خلم���شة تتمث��ل يف، حتدي��د 
و�لإهتم��ام  �لإره��اب،  عل��ى  و�لق���شاء  �لروؤي��ة، 
بالعم��ل �لإن���شاين، و�لإلت��ز�م بتطبي��ق �لقان��ون 

�لدويل، و�أخ��ري� �لإ�شتعد�د ملرحلة ما بعد �ل�شلم

معاىل عبد �للطيف �لزياين
�لأمني �لعام ملجل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية
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كيف ت�شتعد �حلكومات للم�شتقبل 
غري �ملتوقع؟

�ملتحدث:
�ل�شيد بيرت �شو�رتز

 خبري علم �مل�شتقبل ونائب �لرئي�س �لأول للتخطيط �ل�شرت�تيجي يف �ش�ركة �شيلزفور�س،
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية

اعت��رب خب��ري عل��م امل�س��تقبل ونائ��ب الرئي���س الأول للتخطي��ط ال�س��رتاتيجي، ال�س��يد بي��رت �س��وارتز، اأن 
احلكوم��ات بحاج��ة اإىل التفك��ري ب�س��كل غ��ري تقلي��دي، وتخّي��ل امل�س��تقبل مب��ا ق��د يحمل��ه م��ن مفاج��اآت، لأن 

"الختب��ار احلقيق��ي ه��و اأن تتخ��ذ الق��رارات ال�سائب��ة الي��وم ح��ول امل�س��تقبل". 

يف جل�س��ة بعن��وان "كي��ف ت�س��تعد احلكوم��ات للم�س��تقبل غ��ري املتوق��ع؟"، انعق��دت �سم��ن اأعم��ال القم��ة العاملي��ة 
للحكوم��ات، اأ�س��ار ال�س��يد بي��رت �س��وارتز اإىل اأن مفاج��اآت، بحج��م انهي��ار الحتاد ال�س��وفياتي، والأزم��ة املالية 

العاملي��ة، ب��ل وحت��ى ظه��ور التكنولوجي��ا الرقمي��ة، كان ميكن ا�ست�س���رافها من املوؤ�س���رات البارزة. 

وا�ست�س��هد ال�س��يد �س��وارتز ب�س���ركة ك��وداك للكام��ريات، حي��ث اعت��رب اأنه��ا "ارتكب��ت خط��اأ فادًح��ا عندم��ا مل 
ت�ست�س���رف التكنولوجي��ا الرقمي��ة". فالي��وم اأم�س��ت ملي��ارات ال�س��ور ُتلتق��ط عل��ى الذاك��رة الرقمي��ة م��ن دون 
ا�س��تخدام اأّي م��ن الكام��ريات التقليدي��ة. ويف ال�س��ياق نف�س��ه، ذك��ر اأن حكوم��ة �س��نغافورة ا�ست�س���رفت الأزم��ة 

املالي��ة واتخ��ذت الإج��راءات ال�س���رورّية به��ذا اخل�سو���س. 

وتّوق��ع �س��وارتز اأن ي�س��هد الع��امل تغ��ريات كب��رية يف امل�س��تقبل، مب��ا فيه��ا الق��درة عل��ى احل��د م��ن الأمرا���س 
اجليني��ة الوراثي��ة، وق��ال اإن "اأحفادك��م ل��ن يعان��وا م��ن اأي من هذه الأمرا���س م�س��تقباًل". واأ�ساف: "بعد زمن 
لي���س بطوي��ل، �س��وف يعتم��د الطلب��ة عل��ى بع���س الأدوي��ة لتعزي��ز قدراته��م، حي��ث �س��يتناولونها مث��ل الفط��ور 
��ا، اأن��ه �س��يتم "زراع��ة �س���رائح  لي�سبح��وا اأك��ر ذكاًء وق��وًة". لي���س ه��ذا فح�س��ب، ب��ل ذك��ر �س��وارتز اأي�سً

ع�سبي��ة يف اأدمغتن��ا ت�س��اعد الأ�س��خا�س عل��ى التحك��م باأع�سائه��م". 
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�إن �حلكوم��ات بحاج��ة �إىل �لتفكري ب�شكل 
غ��ري تقلي��دي، وتخّي��ل �مل�شتقب��ل مب��ا ق��د 
يحمل��ه من مفاج��اآت، لأن �لختبار �حلقيقي 
ه��و �أن تتخ��ذ �لق��ر�ر�ت �ل�شائب��ة �ليوم حول 

�مل�شتقبل

�ل�شيد بيرت �شو�رتز
خبري علم �مل�شتقبل ونائب �لرئي�س �لأول للتخطيط �ل�شرت�تيجي يف �رشكة �شيلزفور�س
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هل �لربجمة هي لغة �مل�شتقبل؟

�ملتحدثة:
�ل�شيدة جينيفر باهلكا

�ملوؤ�ش�شة و�ملديرة �لتنفيذية ل� »كود فور �أمرييكا«، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

محاور �جلل�شة
�ل�شيد بيمان �لعو�شي

موؤ�ش�س �ش�ركة برزة لالإعالم

ا�س��تهلَّ ال�س���ريك املوؤ�س���س ل�س���ركة ب��رزة لالإع��الم، ال�س��يد بيم��ان العو�س��ي اجلل�س��ة، باقتبا���س للكاتب��ة ماي��ا 
اأجنيل��و، "لق��د تعّلم��ت ب��اأّن النا���س �س��وف ين�س��ون كل م��ا قلت��ه له��م، كم��ا اأنه��م �س��وف ين�س��ون كل م��ا فعلت��ه م��ن 
اأجلهم، لكنهم اأبدًا لن ين�س��وا كيف جعلتهم ي�س��عرون”. وانتقل بعدها للحديث مع املديرة التنفيذية جلمعية 
"ك��ود ف��ور اأمريي��كا"، جينيف��ر باهل��كا، ع��ن الربجمة كاأحد العنا�س���ر الأ�سا�س��يًة الّتي �ست�س��ّكل "لغة الغد"، مبا 

فيه��ا م��ن اإمكاني��ات وفر���س ودرو���س م�س��تفادة يف جمال تعليم الربجمة منذ �س��ن مبكرة لطلبة املدار���س. 

و اأ�ساف��ت باهل��كا، ب��اأن اإدخ��ال التطبيق��ات الربجمي��ة �س��يمنح الف��رد جم��اًل للم�س��اركة يف قي��ادة وتغي��ري 
املجتم��ع، م��ا يو�س��ح معن��ى املواطن��ة يف امل�س��تقبل، بحي��ث اأن التطبيق��ات الت��ي يوفره��ا القط��اع الع��ام تتي��ح 

املج��ال اأم��ام النا���س ك��ي يتحول��وا م��ن جم��رد م�س��تهلكن للخدم��ات اإىل فاعل��ن ومنتج��ن له��ا. 

واأ�ساف��ت اأّن ه��ذا الأ�س��لوب �س��يكون جُمدًي��ا عل��ى امل�س��توين امل��ادي والتطبيق��ي، لأّن��ه يجع��ل احلكوم��ة م��ن 
النا���س وللنا���س، تعم��ل بالتع��اون معه��م. ولك��ي يتحق��ق ه��ذا، علين��ا اأن نعم��ل عل��ى تن�س��ئة مواطن��ن ميتلك��ون 
املع��ارف ال�س���رورّية الّت��ي م��ن �س��اأنها م�س��اعدتهم عل��ى التعام��ل م��ع لغة الربجمة كلغ��ة للمواطنة، ولي���س كلغة 

منبثق��ة م��ن امل�س��تقبل.
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علين��ا �أن نعم��ل عل��ى تن�شئ��ة مو�طن��ني 
ميتلك��ون �ملع��ارف �ل�رشورّي��ة �لّت��ي م��ن 
�شاأنه��ا م�شاعدته��م عل��ى �لتعام��ل م��ع 
لغ��ة �لربجم��ة كلغ��ة للمو�طن��ة، ولي���س 

كلغ��ة منبثقة من �مل�شتقبل

�ل�شيدة جينيفر باهلكا
�ملوؤ�ش�س و�ملدير �لتنفيذي ل� »كود فور �أمرييكا«
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�جليل �لقادم من �حلكومات

�ملتحدث:
�ل�شيد تيم �أور�يلي

�ملوؤ�ش�س و�لرئي�س �لتنفيذي ل�ش�ركة �أور�يلي ميديا، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

محاور �جلل�شة
�لدكتور بيرت دياماندي�س

�لرئي�س و�ملدير �لتنفيذي جلائزة �إك�س بر�يز �لعاملية، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

اأو�س��ح ال�س��يد تي��م اأورايل��ي، املوؤ�س���س والرئي���س التنفي��ذي ل�س���ركة اأورايل��ي ميدي��ا، اأن ال��دور ال��ذي يج��ب 
اأن توؤدي��ه احلكوم��ة الي��وم ه��و التح��ول اإىل من�س��ة متكامل��ة توف��ر الفر���س اأم��ام اجلمي��ع لالإب��داع والبت��كار. 
ويف ه��ذا ال�س��ياق، �س��ّبه اأورايل��ي دور احلكوم��ة �سم��ن اإط��ار مفه��وم "احلكوم��ة كمن�س��ة متكامل��ة للخدم��ات" 

بالطري��ق ال�س���ريع ال��ذي يفت��ح املج��ال اأم��ام الإب��داع. 

ولف��ت اإىل اأن م��ا يفتق��ر اإلي��ه مفه��وم "احلكوم��ة كمن�س��ة متكامل��ة للخدم��ات"، ه��و توف��ري امل�س��توى الأدن��ى من 
البني��ة التحتي��ة التقني��ة ك�س��كل م��ن اأ�س��كال اخلدم��ات املتاح��ة، فاخلدم��ات احلكومي��ة والعامة �سممت ب�س��كل 

حم��دد ومبع��زل ع��ن اخلدم��ات الأخ��رى، مما ي��وؤدي اإىل وجود خدمات متفرق��ة تعنى بتق��دمي التكنولوجيا.  

واأك��د اأورايل��ي قائ��اًل: "عندم��ا تعم��ل احلكوم��ة كمن�س��ة، ف�س��ينظر اإليه��ا عل��ى اأنه��ا  �سنادي��ق �سغ��رية مكمل��ة 
لبع�سه��ا البع���س. ف��اإن تعط��ل اأح��د ال�سنادي��ق عن العم��ل، من املمكن اإ�سالح��ه للح�سول على خدمات اأذكى 
واأف�س��ل، الأم��ر ال��ذي يتطل��ب اإدخ��ال تغي��ريات يف الإج��راءات احلكومي��ة م��ن خ��الل تاأ�سي���س بني��ة خمتلف��ة 

تت��الءم م��ع الواقع الرقم��ي اجلديد".
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مبثاب����ة تك��ون  �أن  �حلكوم��ات   عل��ى 
من���شة خدم��ات متكامل��ة ي�شتفي��د منه��ا 

�ملو�طنون

�ل�شيد تيم �أور�يلي
�ملوؤ�ش�س و�لرئي�س �لتنفيذي ل�ش�ركة �أور�يلي ميديا
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كيف �شيوؤثر �لقت�شاد �لت�شاركي 
على �حلكومات؟

�ملتحدث:
�لربوفي�شور �آرون �شاندر �ر�جني

�أ�شتاذ علوم �ملعلومات و�لعمليات و�لإد�رة يف كلية �شترين لإد�رة �لعمال يف جامعة نيويورك، 
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية

ث الربوفي�س��ور اآرون �س��اندراراجن، اأ�س��تاذ علوم املعلومات والعمليات والإدارة يف كلية �س��ترين  لإدارة  حتدَّ
الأعمال يف جامعة نيويورك، عن التحول الكبري الذي ي�س��هده النموذج القت�سادي حالًيا، والتحديات التي 

يفر�سها هذا التحول، وكيفية التعامل معها على م�ستوى احلكومات والأفراد. 

اأ�س��ار �س��اندراراجن اإىل اأن القت�س��اد الت�س��اركي يحظ��ى بفر���س واع��دة، و�س��يوؤدي اإىل تبدي��د احلواج��ز 
ب��ن القت�س��اد املج��اين واقت�س��اد ال�س��وق. وكلما زاد التحول اإىل املن�سات اجلديدة يف التعامل بن الأفراد، 

كلم��ا زادت احلاج��ة اإىل املزي��د م��ن القواع��د التنظيمية.

الأن�س��طة  تنظي��م  كيفي��ة  يف  الكام��ل  التفك��ري  اإع��ادة  علين��ا  يتع��ن  باأن��ه  حديث��ه  �س��اندراراجن  واختت��م 
القت�سادي��ة، وهن��ا ياأت��ي دور احلكوم��ات ال��ذي ل ب��د اأن يخ�س��ع للتغي��ري ه��و الآخ��ر. وبالت��ايل، �س��وف يك��ون 
الع��بء الواق��ع عل��ى كاه��ل احلكوم��ات لتنظي��م تل��ك التعام��الت كب��رًيا، ول��ذا �س��تظهر كيان��ات جدي��دة ذاتي��ة 
التنظي��م تت��وىل تنظي��م الن�س��اط القت�س��ادي حت��ت اإ�س���راف احلكوم��ات، وه��و اأم��ر ل غن��ى عن��ه له��ذا النم��ط 
احلديث من الن�س��اط القت�سادي. كما �س��يتّم اتباع نهج اآخر هو "تنظيم الأقران" حيث تتوىل جمموعة من 

��ا. اخل��رباء تنظي��م الن�س��اط القت�س��ادي عل��ى املن�س��ات الإلكرتوني��ة حت��ت اإِ�س���راف احلكوم��ات اأي�سً
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نح��ن عل��ى و�شك �أن ن�شه��د منوذج��ا ثالث��ا 
للن�شاط �لقت�شادي؛ وهو �لقت�شاد �لت�شاركي 
�ل��ذي يجم��ع يف خ�شائ���شه م��ا ب��ني �قت���شاد 
�لأ�شو�ق و�ل���رشكات، و�ل��ذي مبوجب��ه �شيت��م 
تغي��ري �لطريق��ة �لت��ي يت��م م��ن خالله��ا تنظي��م 
�لن�شاط �لقت�شادي يف �لعديد من �لقطاعات، 
مث��ل �لنق��ل، و�لرعاي��ة �ل�شحي��ة، و�خلدم��ات 

�ملالية، وتوفري �لعمالة، وغريها

�لربوفي�شور �آرون �شاندر�ر�جني
�أ�شتاذ علوم �ملعلومات و�لعمليات و�لإد�رة يف كلية �شترين لإد�رة �لعمال يف جامعة نيويورك
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هل �للعب �شيكون م�شتقبل 
�لتعليم؟

�ملتحدث:
�ل�شيد بول �أندر�شن

موؤ�ش�س �ش�ركة بوزمان �شاين�س، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

يف الكلم��ة الت��ي األقاه��ا خ��الل القم��ة العاملي��ة للحكوم��ات 2016، حت��ّدث ب��ول اأندر�س��ن، موؤ�س���س �س���ركة 
بوزم��ان �ساين���س، ع��ن م�س��تقبل التعلي��م والو�س��ائل املقرتح��ة لتح�س��ن ه��ذه التجرب��ة ل��دى الط��الب. ويف ه��ذا 
ال�س��ياق، اأ�س��ار اأندر�س��ن اإىل اإنه، وبعد عمله مبهنة التدري���س على مدار 20 عاًما، اكت�س��ف اأن هناك م�س��كلة 
يف النظ��ام ال��ذي يق��وم بتطبيق��ه. لح��ظ اأندر�س��ن اأن��ه طوال هذه الف��رتة، كان هو امل�س��وؤول الوحيد عن اإدارة 
الن�س��اط الدرا�س��ي داخ��ل الف�س��ول، واأن عملي��ة التدري���س كان��ت ت�سب��ح اأك��ر كف��اءة وتفاع��اًل عندم��ا يتعام��ل 
م��ع الط��الب كلٍّ عل��ى ح��دة. وبع��د الكثري من التفكري، تو�سل اأندر�س��ن اإىل اأن احل��ل يكمن يف األعاب الفيديو، 
فمن ال�سهل اأن يتفاعل الطالب يف الف�سول مع اإحدى األعاب الفيديو، ومن هنا بداأ يفكر يف اإعادة ت�سميم 
طريق��ة التدري���س. ث��ّم اأك��د اأندر�س��ن عل��ى اأن ا�س��تخدام تقني��ات اللع��ب يف التعل��م ل يعن��ي ممار�س��ة الألع��اب 
واإمن��ا تطبي��ق عنا�س���ر ه��ذه الألع��اب عل��ى عملي��ة التعل��م ويف ع��امل الواق��ع، حي��ث يب��داأ الط��الب عملي��ة التعلم 
م��ن امل�س��توى الأول ويتنقل��ون اإىل م�س��تويات اأعل��ى كلم��ا حقق��وا اإجن��اًزا م��ن خ��الل جتمي��ع النق��اط كم��ا ه��و 

احل��ال يف األع��اب الفيديو. 

��ا؛ ب��ل اأ�س��به بور�س��ة  ويف خت��ام كلمت��ه، ق��ال اأندر�س��ن اإن��ه يعتق��د اإن الف�س��ل الدرا�س��ي ل��ن يك��ون تقليدًي��ا اأي�سً
عم��ل يتعل��م فيه��ا الط��الب ويطبق��ون م��ا تعلمونه باأنف�س��هم.
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��شتخ��د�م تقني��ات �لألع��اب يف �لتعل��م 
ل يعن��ي مم��ار�شة �ألع��اب �لفيدي��و د�خ��ل 
عن��ا�رش  تطبي��ق  يعن��ي  و�إمن��ا  �لف���شول، 

�للعب يف عامل �لو�قع

�ل�شيد بول �أندر�شن
موؤ�ش�س �رشكة بوزمان �شاين�س
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جل�شات حو�رّية

�لأخطار �لقادمة لعاملنا �لرقمي

�ملتحدث:
�ل�شيد رود بيك�شرتوم

خبري يف جمال �لأمن �لإلكرتوين و�لرئي�س و�ملدير �لتنفيذي �ل�شابق ملوؤ�ش�شة �لإنرتنت لالأ�شماء 
و�لأرقام �ملخ�ش�شة »�آيكان«، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

ب��داأ رود بيك�س��رتوم، اخلب��ري يف جم��ال الأم��ن الإلك��رتوين والرئي���س واملدي��ر التنفي��ذي ال�س��ابق ملوؤ�س�س��ة 
الإنرتن��ت لالأ�س��ماء والأرق��ام املخ�س�س��ة "اآي��كان، حديثه يف القم��ة العاملية للحكومات 2016،  بطرح عدد من 
الأ�س��ئلة ع��ن كيفي��ة عم��ل الع��امل الإلك��رتوين ال��ذي نعي���س فيه اليوم، وعم��ا يحدث عند رب��ط مالين الأجهزة 

احلديث��ة يومًي��ا ب�س��بكة الإنرتن��ت العاملية.

ولق��د حت��دث بيك�س��رتوم ع��ن ع��دد م��ن ال�س��يناريوهات الت��ي ي�س��ّكل حدوثها خطًرا كب��رًيا على العامل باأ�س���ره، 
والت��ي ل ب��د اأن نعم��ل جاهدي��ن ك��ي منن��ع حدوثه��ا. اإن احلقيق��ة املوؤك��دة يف الع��امل الإلك��رتوين الي��وم اأنن��ا ل 
ن��زال معر�س��ن للهجم��ات الإلكرتوني��ة حت��ى يف ظ��ل ا�س��تخدام اأك��ر النظ��م والأجه��زة التكنولوجي��ة تط��وًرا 

واأعاله��ا تكلفًة. 

و ق��ّدم بيك�س��رتوم ع��دًدا م��ن الأف��كار الّت��ي م��ن املمك��ن اأن ت�س��تعن به��ا احلكوم��ات للتو�س��ل اإىل �سيا�س��ات 
جي��دة يك��ون له��ا اأث��ر فع��ال يف جتن��ب تهدي��دات الأم��ن الإلك��رتوين. فعل��ى احلكوم��ات اأن تع��ي حقيق��ة الع��امل 
��ا اأن  الإلك��رتوين، وحت��دد النم��اذج الت��ي ميك��ن ا�س��تخدامها لتطوي��ر فل�س��فة الأم��ن الإلك��رتوين. وعليه��ا اأي�سً
تفك��ر يف كيفي��ة عم��ل النظ��ام، وم��ا ه��ي املب��ادئ الأخالقية الت��ي حتكمه. لذلك، يتع��ّن علينا اأن نهت��م بتطوير 
الكف��اءات وتطوي��ر فل�س��فة امل�س��اركة؛ اإذ ل ميك��ن جله��ة واح��دة اأن تق��وم بح��ل هذه امل�س��كلة. واأخرًيا، ل بد اأن 
نويل اأهمية كربى لال�س��تثمار يف هذا املجال والرتكيز على اإدارة خماطر الأمن الإلكرتوين، وهو ما يحدث 

عل��ى نط��اق كب��ري الآن يف كث��ري من الدول.
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 ينبغ��ي علين��ا تطوي��ر فل�شف��ة �لأم��ن 
�لإلك��رتوين، و�لتفك��ري يف كيفي��ة عم��ل 
�لت��ي  �لأخالقي��ة  و�ملب��ادئ  �لنظ��ام 
حتكم��ه، وكذلك �لق��وى �ملحرك��ة للنظ��ام 
و�شي��ا�شات  تو�شي��ات  و�شع  �أردن��ا  م��ا  �إذ� 

يكون لها �أثرها �لفعال

�ل�شيد رود بيك�شرتوم
 خبري يف جمال �لأمن �لإلكرتوين و�لرئي�س و�ملدير �لتنفيذي �ل�شابق ملوؤ�ش�شة �لإنرتنت لالأ�شماء

و�لأرقام �ملخ�ش�شة »�أيكان«
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درو�س مكثفة يف �حلياة: كيف 
نتغلب على �لتحديات؟

�ملتحدث:
�لربوفي�شور بانديت د��شا

بروفي�شور وكاتب، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

حت��دث الربوفي�س��ور باندي��ت دا�س��ا، اأ�س��تاذ عل��م التاأم��ل، ع��ن كيفية التغلب عل��ى م�سادر القلق الت��ي تواجهنا 
يف حياتنا وذلك يف جل�س��ة خالل القمة العاملية للحكومات 2016. يف هذا ال�س��ياق، اأ�س��ار الربوفي�س��ور دا�س��ا 
اإىل اأن "ال�س��تغراق العقل��ي"، ال��ذي ميث��ل التاأم��ل اأح��د اأه��م عنا�س���ره، ه��و اأ�س��لوب فع��ال يف التغل��ب عل��ى 
ال�سغ��وط النف�س��ية والقل��ق. فال�س��تغراق العقل��ي يعن��ي النتب��اه لأف��كار الف��رد وانفعالت��ه، وتوجي��ه العق��ل اإىل 
الرتكي��ز عل��ى اللحظ��ة احلالي��ة. كم��ا اأن التاأم��ل يجع��ل الف��رد اأك��ر تركي��ًزا وي�سف��ي مزي��ًدا م��ن الراح��ة عل��ى 
��ا اأن التاأم��ل ي�س��اعد يف زي��ادة اإنتاجي��ة الأفراد،  اأج�س��امنا وعقولنا. واأ�س��اف الربوفي�س��ور باندي��ت دا�س��ا اأي�سً

ويع��زز م��ن قدراته��م الإبداعي��ة، ويق��وي ذاكرتهم. 

وا�ست�س��هد باأح��د اإ�س��دارات جمل��ة اجلمعي��ة الطبي��ة الأمريكي��ة الت��ي ورد فيه��ا: "عندم��ا نتح��دث ع��ن ع��الج 
الكتئاب والقلق والأمل، فاإن ممار�س��ة التاأمل قد يكون لها نف���س التاأثري الفعال كتناول الأدوية. التاأمل يعني 
تدريب العقل؛ واأهم ما يف الأمر اأن جتعل من عقلك �سديًقا لك، وهو ما ميكن اأن يتحقق من خالل التاأمل 
ال��ذي ي�س��اعد يف تقلي��ل ال�س���راعات يف حياتن��ا اليومي��ة، ويح�ّس��ن عالقاتن��ا بالآخرين، ويجعلن��ا اأكر ترابًطا 

وتراحًما."
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يجعلن��ا �لتاأم��ل �أك��ر �إنتاجي��ًة ويع��زز م��ن 
�إبد�عنا وذ�كرتنا

�لربوفي�شور بانديت د��شا
بروفي�شور وكاتب
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حوكمة �مل�شتقبل بالتعاون مع 
منظمة �لتعاون �لقت�شادي 

و�لتنمية

�ملتحدث:
معايل خو�شيه �أنخيل غوريا

�لأمني �لعام ملنظمة �لتعاون �لقت�شادي و�لتنمية

معايل عهود �لرومي
 وزيرة دولة لل�شعادة، نائب رئي�س �لقمة �لعاملية للحكومات، و ع�شو جمل�س ريادة  �لأعمال �لعاملي 

�لتابع لالأمم �ملتحدة، دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

معايل كري�شتينا بري�شون
وزيرة �لتنمية �ل�شرت�تيجية و�لتعاون بني بلد�ن �ل�شمال، مملكة �ل�شويد

معايل ليليانا كابابريو
وزيرة �لوظيفة �لعامة، جمهورية كولومبيا

�شعادة �آنا غابرييل زونيغا �أبونييه 
نائب وزير �ل�شوؤون �ل�شيا�شية و�حلو�ر مع �ملو�طنني يف وز�رة �شوؤون �لرئا�شة، كو�شتاريكا

�ل�شري جون �إلفيدج 
�لأمني �لعام �لد�ئم للحكومة �ل�شكتلندية �شابًقا، ��شكوتالند�

�ل�شيد لويز دومالو
نائب مدير �إد�رة �حلوكمة و�لتنمية �لإقليمية يف منظمة �لتعاون �لقت�شادي و�لتنمية

اأ�س��ار مع��ايل خو�س��يه اأنخي��ل غوري��ا، الأم��ن الع��ام ملنظم��ة التع��اون القت�س��ادي والتنمي��ة، اإىل اإن احلكومات  
ل��ن تك��ون ق��ادرة عل��ى مواجه��ة الأزم��ات الت��ي يطرحه��ا امل�س��تقبل يف ح��ال مل يت��م العم��ل عل��ى و�س��ع خط��ط 
واأ�س��اليب جدي��دة، قائ��اًل: »نح��ن نح��اول األ جنع��ل احلكوم��ات تعم��ل عل��ى ح��ل امل�س��اكل، ب��ل عل��ى ا�ست�س���راف 
امل�س��تقبل«. واأ�س��اف م�س��يًدا ب��دور احلوكم��ة ال��ذي م��ن �س��اأنه اأن ي��وؤدي اإىل بل��ورة اأفكار جدي��دة يف ظل زيادة 
املخاط��ر املتمثل��ة يف تغي��ري املن��اخ والأزم��ات املالي��ة. وبالتايل ل ب��ّد من العمل على تطوي��ر نهج جديد ملواجهة 

التحدي��ات القت�سادي��ة والبيئي��ة. 

وم��ن جانبه��ا، اأك��ّدت مع��ايل كري�س��يتنا بري�س��ون، وزي��رة التنمي��ة ال�س��رتاتيجية والتع��اون ب��ن بل��دان ال�س��مال 
يف ال�س��ويد، على اأهمية حتقيق التعاون ملواجهة التحديات امل�س��رتكة، وتطبيق نظام احلوكمة ال�س��ليم لتوفري 

فر�س متكافئة، الأمر الذي ي�س��ّكل اإحدى اأولويات حكومة ال�س��ويد.

وقال��ت مع��ايل ليليان��ا كاباي��ريو، وزي��رة الوظيف��ة العام��ة يف كولومبي��ا، اإن جه��ود التنمي��ة تق��وم عل��ى حموري��ن 
اأ�سا�س��ين اثن��ن هم��ا امل�س��تقبل والثق��ة. لذل��ك، ل ب��ّد عل��ى احلكوم��ة م��ن حماول��ة تق��دمي اأف�س��ل اخلدم��ات 
ملواطنيه��ا وتطوي��ر النظ��م ال�س���رورية، عل��ى الرغ��م م��ن الأزمة التي تواجهه��ا يف ميزانيتها، وال�س��عي ل�سمان 

و�س��ول التكنولوجي��ا اإىل كل م��كان يف الوط��ن، وتدري��ب امل��وارد الب�س���رّية. 

اأم��ا �س��عادة اآن��ا غابريي��ل زونيغ��ا اأبونتي��ه، نائ��ب وزي��ر ال�س��وؤون ال�سيا�س��ية واحل��وار م��ع املواطن��ن يف وزارة 
�س��وؤون الرئا�س��ة يف كو�س��تاريكا، فرتى اأن اآلية احلكومة املفتوحة اأدت اإىل ا�س��تحداث مفهوم مواطنة جديد، 

لذل��ك ل ب��ّد عل��ى جمي��ع املواطن��ن م��ن امل�س��اركة يف عملّي��ة الإنت��اج، وتنفيذ ال�سيا�س��ات.

ويف اخلت��ام، حت��دث مع��ايل ال�س��ري ج��ون األفي��دج م��ن ا�س��كوتلندا، قائ��اًل: »ل اأعتق��د اأن هن��اك اأي دول��ة ل 
ترغ��ب بتح�س��ن ظ��روف مواطنيه��ا، وق��د عمل��ت حكومتن��ا عل��ى اإ�س���راك املواطن��ن يف تقيي��م اأدائه��ا«. 
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ل ب��ّد م��ن حتقي��ق �لتع��اون ملو�جه��ة �لتحدي��ات �مل�شرتك��ة، وتطبيق نظ��ام �حلوكمة 
�ل�شلي��م لتوف��ري فر�س متكافئة، �لأمر �لذي ي���شّكل �إحدى �أولويات حكومة �ل�شويد

معايل كري�شتينا بري�شون
وزيرة �لتنمية �ل�شرت�تيجية و�لتعاون بني بلد�ن �ل�شمال يف �ل�شويد

�آلي��ة �حلكوم��ة �ملفتوح��ة �أدت �إىل ��شتح��د�ث مفه��وم مو�طن��ة جدي��د، لذل��ك ل 
ب��ّد على جميع �ملو�طنني من �مل�شاركة يف عملّي��ة �لإنتاج، وتنفيذ �ل�شيا�شات

�ش��عادة �آنا غابرييل زونيغا �أبونييه
نائب وزير �ل�شوؤون �ل�شيا�شية و�حلو�ر مع �ملو�طنني يف وز�رة �شوؤون �لرئا�شة يف كو�شتاريكا

 �إن جه��ود �لتنمي��ة تق��وم عل��ى محوري��ن �أ�شا�شي��ني �ثن��ني وهم��ا �مل�شتقب��ل
و�لثقة

معايل ليليانا كابابريو
وزيرة �لوظيفة �لعامة يف كولومبيا

ل �أعتق��د �أن هن��اك �أي دول��ة ل ترغ��ب بتح���شني ظ��روف مو�طنيه��ا، وق��د عمل��ت 
حكومتنا على �إ�ش���ر�ك �ملو�طنني يف تقييم �أد�ئها

�ل�شري جون �إلفيدج
�لأمني �لعام �لد�ئم للحكومة �ل�شكتلندية �شابًقا
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كيف �شيحّول �لإعالم �لجتماعي 
م�شتقبل �لتعليم؟

�ملتحدث:
�لدكتور ديريك مولر

فيزيائي ومخرج ومقدم بر�مج، كومونولوث ��شرت�ليا

يق��ول املخ��رج ومق��دم الربام��ج الدكت��ور ديري��ك مول��ر باأّنن��ا ع��ادة "ل نوؤم��ن اإل عندم��ا ن��رى، ولكنن��ا اأحياًن��ا 
علين��ا اأن نوؤم��ن حت��ى ن��رى" وانطالًق��ا م��ن ه��ذه القناع��ة، اأطل��ق الدكت��ور مول��ر قن��اة عل��ى موق��ع "يوتي��وب" 
ح�س��دت اأك��ر م��ن ثالث��ة مالي��ن م�س��رتك من��ذ اإطالقه��ا قب��ل ع��ّدة �س��نوات حت��ت عن��وان عن�س���ر احلقيق��ة 

"فريتيازي��وم"، لك��ي يتمّك��ن م��ن خالله��ا م��ن جت�س��يد �س��غفه بالتعلي��م.

و يق��ول الدكت��ور مول��ر اإّن الّتعلي��م بالن�س��بة ل��ه مل يك��ن مهن��ة، ب��ل مبثاب��ة طريق��ة حي��اة، فه��و م�س��تعّد لأن يق��وم 
ب��اأي �س��يء يف �س��بيل تعلي��م النا���س. وه��ذا ح��ال الكث��ري م��ن املعلم��ن الذي��ن يرغب��ون مب�س��اركة املعرف��ة يف كل 

وق��ت، عل��ى اخت��الف دوافعهم للم�س��اركة.

 ويوؤك��د الدكت��ور اأّن ا�س��تخدام التكنولوجي��ا املختلف��ة ل يوؤث��ر عل��ى طريق��ة الّتعلي��م، لأّن ذل��ك  ل��ن يقت�س���ر 
اأب��ًدا عل��ى م�س��اهدة الفيديوه��ات، ب��ل عل��ى نق��ل املعلوم��ات م��ن املعل��م للطال��ب الّت��ي �س��تمثل ذكري��ات يج��ري 

تخزينه��ا م��ن خ��الل التجرب��ة الجتماعي��ة يف الّتعل��م.
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�شتخل��ق و�شائ��ل �لت��و��شل �لجتماع��ي 
�شتتي��ح  حي��ث  �لتعل��م،  ط��رق  يف  فرق��ا 
للمعلم��ني �لتع��اون م��ع طالبه��م ملعرف��ة 
�شب��ل �ل�شتف��ادة م��ن �ملعلوم��ة �مُلتح�ّشل 
عليه��ا ع��رب تل��ك �لو�شائ��ل، ع��و�شا ع��ن طرق 

تبادلها فقط

�لدكتور ديريك مولر
فيزيائي ومخرج ومقدم بر�مج
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جل�سات

اليوم الثاين
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جـلـ�ســة رئـيـ�سـّيــة

10 يف 20 دقيقة مع فخامة بول 
كاجامي رئي�س جمهورية رواندا

املتحدث:
فخامة بول كاجامي

رئي�س جمهورية رواندا

محاور اجلل�سة: 
ال�سيد جون دفرتيو�س

مذيع يف قناة �سي اإن اإن 

 ق��ال فخام��ة ب��ول كاجام��ي رئي���س جمهوري��ة رو�ن��د� �إن جن��اح رو�ن��د� َتّق��ق نتيج��ة فهم �لدور �ل��ذي يجب �أن 
ت�شطل��ع به �حلكومة، و�لإ�شغاء ملطالب �ش��عبها.

ويف جل�ش��ة حو�ري��ة مفتوح��ة، خ��ال �لقم��ة �لعاملي��ة للحكوم��ات تط��رق فخام��ة كاجام��ي �إىل ع��دد م��ن جت��ارب 
رو�ن��د� يف جم��ال �لتنمي��ة، مو�شًح��ا �أن �لنم��و �لقت�ش��ادي يف ب��اده �شي�ش��تمر، لأن �ل�ش��تثمار�ت ب��د�أت م��ن 

د�خ��ل �لب��اد، دون �لعتم��اد على �خلارج.

كم��ا �أ�ش��ار �إىل �أن رو�ن��د� �ش��ّنت قو�ن��ن مهم��ة يف �لأع��و�م �ل�ش��ابقة، وم��ا ز�ل��ت تت��اج �إىل قو�ن��ن �إ�شافي��ة 
لتعزي��ز م�ش��توى �ل�ش��تقر�ر �ل��ذي و�شل��ت �إلي��ه �ل�ش��تثمار�ت. وهن��ا تظه��ر �أهمية �ل��دول �ملانحة، حي��ث تعتمد 

عليه��ا رو�ن��د� يف مر�ح��ل معين��ة م��ن �أج��ل �حلف��اظ عل��ى �ل�ش��تقر�ر �لقت�شادي.

وع��ن �لعاق��ات و�ل�ش���ر�كات، ق��ال فخام��ة كاجام��ي �إن �شغ��ر حج��م �لدول��ة لي���س مي��زة بال�ش���رورة، لك��ن من 
�ل�ش���روري ت�ش��ن �لقت�ش��اد �ش��و�ء �أكان��ت �لدول��ة كب��رة �أم �شغ��رة، و�ش���رب مث��اًل ب�ش��نغافورة �لت��ي ميكن 

�أن نتعل��م م��ن جتربتها.
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اإن جنــاح روانــدا حتقق نتيجــة الدور الذي 
يجب اأن تتواله احلكومة

فخامة الرئي�س بول كاجامي
رئي�س جمهورية رواندا
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جـلـ�ســة رئـيـ�سـّيــة

10 يف 20 مع �سمو ال�سيخ اأحمد 
بن �سعيد اآل مكتوم

املتحدث:
�سمو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم

رئي�س هيئة دبي للطريان املدين، رئي�س موؤ�س�سة مطارات دبي، الرئي�س االأعلى الرئي�س التنفيذي 
ملجموعة طريان االإمارات، دولة االإمارات العربية املتحدة

محاور اجلل�سة:
ال�سيد ريت�سارد كوي�ست

قناة �سي اإن اإن

ُعق��دت جل�ش��ة تفاعلي��ة م��ع �ش��مو �ل�ش��يخ �أحم��د ب��ن �ش��عيد �آل مكت��وم رئي���س هيئ��ة دب��ي للط��ر�ن �مل��دين، 
رئي���س موؤ�ش�ش��ة مط��ار�ت دب��ي، �لرئي���س �لأعل��ى �لرئي���س �لتنفي��ذي ملجموعة طر�ن �لإمار�ت، ح��ول �لبتكار 

و�لتوجه��ات �مل�ش��تقبلية يف قط��اع �لط��ر�ن ع��ر من�ش��ة �لقم��ة �لعاملي��ة للحكوم��ات. 

وق��ال �ش��موه عل��ى �أن ط��ر�ن �لإم��ار�ت �شتك�ش��ف خ��ال �أ�ش��هر قليل��ة ع��ن ع��دد م��ن �لبت��كار�ت يف قط��اع 
�لطر�ن، م�ش��ر� �إىل �أن �لتفوق يف �مل�ش��تقبل �ش��يكون ملن يرفع �ش��قف �ملناف�ش��ة ويتخطى �لتوقعات يف نوعية 
�خلدم��ات �لت��ي يقدمه��ا وم��دى جودته��ا، و�ش��دد عل��ى �أن منظوم��ة �لعم��ل يف دول��ة �لإمار�ت تتميز عن �ش��و�ها 
يف �أي دولة من �لعامل لأنها ترتكز على �لتكامل يف �جلهود بن خمتلف �ملوؤ�ش�شات من �أجل تقيق �لنجاح.   

و�أّك��د �ش��موه �أن �حلكوم��ة تدع��م �لبت��كار و�لتناف���س وتوف��ر �خلدم��ات نف�ش��ها لأك��ر م��ن 120 �ش���ركة ط��ر�ن 
تعمل على �أر�شها.  قال �شموه: " نحن نريد �أن نحقق تطلعات عمائنا ونبتكر لهم ما يتاءم مع متطلباتهم.  
لق��د ��ش��تثمرنا 20 ملي��ون دولر لي�ش��تخدم �مل�ش��افر �لنرتن��ت مقاب��ل دولر و�ح��د فق��ط، و��ش��تطعنا �أن نرك��ب 
جه��از هات��ف عل��ى كل مقع��د، وقدمن��ا خدم��ة �لر�ش��ائل �لن�شية و�لفاك���س، و�ش��نكون بحاج��ة �ىل حزمة نطاق 

عري�س ل�ش��تيعاب طلب �مل�ش��افرين لإنرتنت فائق �ل�ش���رعة". 
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�سيكــون  امل�ستقبــل  يف  التفــوق  اإن 
ملــــن يـــرفع �سـقف املنـــاف�سة ويتخطـى 
التوقعـــات يف نوعيـــة اخلدمـــات التــي 

يقدمها وجودتها

�ســمو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم
رئي�س هيئة دبي للطريان املدين، رئي�س موؤ�س�سة مطارات دبي، الرئي�س االأعلى الرئي�س التنفيذي 

ملجموعة طريان االإمارات
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جـلـ�ســة رئـيـ�سـّيــة

10 يف 20 دقيقة مع معاىل 
الدكتور خالد بحاح

املتحدث:
معايل الدكتور خالد بحاح 

نائب رئي�س اجلمهورية اليمنية رئي�س جمل�س الوزراء �سابقًا، اجلمهورية اليمنية

محاور اجلل�سة:
ال�سيد تركي الدخيل

مدير عام قناة العربية

��ش��تهّل معايل �لدكتور خالد بحاح، نائب رئي���س �جلمهورية �ليمنية رئي���س جمل���س �لوزر�ء �ش��ابقًا، �جلل�ش��ة 
باحلدي��ث ع��ن �لو�ش��ع �لر�ه��ن يف �ليم��ن، ودور دول �جل��و�ر يف م�ش��اندة �ليم��ن. و�أّك��د عل��ى �أن �حلكوم��ة 
�ليمني��ة تتمن��ى �أن ت�ش��ود �ملفاو�ش��ات �ل��روح �لأخاقي��ة �مل�ش��وؤولة، م�ش��ًر� �إىل �أن �لو�ش��ع ل يحتم��ل �لرت�خ��ي. 

لذل��ك، يتع��ن عل��ى �حلكوم��ة �أن تو��ش��ل جهوده��ا لتحقيق �لت�ش��وية �ل�ش��لمية 

و�أو�ش��ح مع��ايل �لدكت��ور خال��د بح��اح �أن �حلكوم��ة ق��د تبن��ت روؤي��ة ر�مي��ة �إىل �إع��ادة �إعم��ار �ليم��ن، و�ختت��م 
حديث��ه ب��اأن �ل�ش��عوب �لت��ي تت�ش��م باملرون��ة ت�ش��تطيع �إع��ادة بن��اء باده��ا، و�أن �ملرون��ة �ش��مة �أ�شيل��ة يف �ل�ش��عب 

�ليمن��ي �ل��ذي �شي�ش��تمر يف موقع��ه كدول��ة جم��اورة �ش��قيقة لل��دول �لعربي��ة و�خلليجي��ة يف �مل�ش��تقبل. 
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اإن احلكومــة قــد تبنــت روؤيــة راميــة اإىل 
اإعــادة اإعمــار اليمــن، واإن ال�سعــوب التــي 
بنــاء  اإعــادة  ت�ستطيــع  باملرونــة  تتــ�سم 
يف  اأ�سيلــة  �سمــة  فاملرونــة  بالدهــا، 
يف  �سي�ستمــر  الــذي  اليمنــي  ال�سعــب 
ــدول  ــة لل ــاورة �سقيق ــة جم ــه كدول موقع

العربيــة واخلليجية يف امل�ستقبل

�سيادة الدكتور خالد بحاح
 نائب رئي�س اجلمهورية اليمنية رئي�س جمل�س الوزراء ال�سابق
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جـلـ�ســة رئـيـ�سـّيــة

10 يف 20 دقيقة مع معايل 
�سـريف اإ�سماعيل

املتحدث:
معايل �سـريف اإ�سماعيل
رئي�س وزراء جمهورية م�سـر العربية

محاور اجلل�سة:
ال�سيد مهند اخلطيب

قناة �سكاي نيوز عربية

ناق���س مع��ايل �ش���ريف �إ�ش��ماعيل، رئي���س �ل��وزر�ء �مل�ش���ري، م�ش��تقبل برنام��ج �حلكوم��ة �مل�ش���رية يف �إح��دى 
جل�ش��ات �لقم��ة �لعاملي��ة للحكومات 2016.

وت��دث رئي���س �ل��وزر�ء �مل�ش���ري ع��ن �لتحدي��ات �لعدي��دة �لت��ي تن��وي �حلكوم��ة �لتط��رق �إليه��ا يف برناجمه��ا 
�لنم��و  م��ن  �ملزي��د  ه��و تقي��ق  و�لث��اين  �مل�ش���ري،  �لقوم��ي  �لأم��ن  �لأول يف  �لتح��دي  ويتمث��ل  �جلدي��د. 
�لقت�ش��ادي مب��ا يع��ود بفائ��دة ملمو�ش��ة عل��ى �ل�ش��عب �مل�ش���ري، بينم��ا تت�شم��ن �لتحدي��ات �لأخ��رى ��ش��تكمال 

�مل�ش��ار �لدميقر�ط��ي ومو��شل��ة م�ش���ر لدوره��ا �لري��ادي يف �ملنطق��ة ودعمه��ا لل��دول �ملج��اورة.

و�أك��د رئي���س �ل��وزر�ء �أن �حلكوم��ة ترك��ز حالًي��ا عل��ى �لتعلي��م و�ل�شح��ة و�خلدم��ات �لجتماعي��ة بوج��ه ع��ام، 
كم��ا �أ�ش��ار �إىل �أن �حلكوم��ة ت�ش��تهدف تنفي��ذ �لر�م��ج �لت��ي تتمح��ور ح��ول �لعد�ل��ة �لجتماعي��ة و�لإ�ش��اح 
�لقت�ش��ادي. كم��ا ذك��ر �لتط��ور �مللمو���س يف تطوي��ر قط��اع �لطاق��ة، و�أك��د عل��ى �أهمي��ة �لتع��اون ب��ن �لقطاع��ن 

�لع��ام و�خلا���س يف تنفي��ذ تل��ك �مل�ش���روعات.

وب�ش��وؤ�له ع��ن دور �ل�ش��باب �مل�ش���ري، يف عملي��ات �تخ��اذ �لق��ر�ر وتنفي��ذ �لر�م��ج �لوطني��ة، �أ�ش��ار رئي���س 
�ل��وزر�ء �إىل زي��ادة ن�ش��بة متثي��ل �ل�ش��باب يف �لرمل��ان �مل�ش���ري و�إىل �إمي��ان �حلكومة ب��اأن �ل�ش��باب ي�شطلعون 

ب��دور حم��وري يف تنمي��ة �لقط��اع �خلا�س.
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يف  ال�سبــاب  متثيــل  ن�سبــة  زيــادة  مت 
الربملــان امل�ســـري للدور املحــوري الذي 

يقومــون به يف تنمية القطاع اخلا�س

معايل �سـريف اإ�سماعيل
رئي�س وزراء جمهورية م�سـر العربية
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جـلـ�ســة رئـيـ�سـّيــة

م�ستقبل اإنرتنت االأ�سياء

املتحدث:
�سعادة اأحمد بن بيات

رئي�س جمل�س اإدارة �سـركة االإمارات لالت�ساالت املتكاملة »دو«، دولة االإمارات العربية املتحدة

ب��د�أ �ش��عادة �أحم��د  ب��ن بي��ات، رئي���س جمل���س �إد�رة �ش���ركة �لإم��ار�ت لات�ش��الت �ملتكامل��ة. "دو" حديث��ه يف 
�جلل�ش��ة �لرئي�ش��ية �لت��ي عقدته��ا �لقم��ة �لعاملي��ة للحكوم��ات 2016 يف يومه��ا �لث��اين بعن��و�ن "م�ش��تقبل �إنرتن��ت 

�لأ�ش��ياء" بالت�ش��اوؤل عّما يدور يف ذهن �حل�شور عند �حلديث عن �مل�ش��تقبل.

و�شت�ش��اهم �إنرتن��ت �لأ�ش��ياء �لت��ي ترب��ط كل �أجه��زة �ملدين��ة ببع�شه��ا، يف جم��ع ون�ش���ر �لبيان��ات لتعزي��ز 
�ملعرف��ة وتوف��ر �ملعلوم��ات �لازم��ة لدع��م عملي��ة �شنع �لقر�ر با�ش��تخد�م من�ش��ة �شخمة للبيان��ات �ملفتوحة، 
�إىل جان��ب من�ش��ات �أخ��رى �شغ��رة خم�ش�ش��ة ملعلوم��ات حم��ددة. و�أك��د �ش��عادته �أن �تخ��اذ ق��ر�ر�ت �أف�ش��ل 
�ش��ت�شمن بدوره��ا تعزي��ز كف��اءة �لعملي��ات يف �ملدين��ة، وتعزي��ز �لإنتاجي��ة، ورف��ع م�ش��توى �لتناف�ش��ية، ومن��ح 
�لأف��ر�د مزي��ًد� م��ن �لتفاع��ل و�ل�ش��عادة. كم��ا �أ�ش��اد باملكان��ة �لت��ي تبو�أته��ا دب��ي كمرك��ز رقم��ي للتق��اء �لأفر�د 
و�لأف��كار و�ملعرف��ة و�أمن��اط �حلي��اة، لتك��ون بذلك منوذًجا فريًد� للمدن �لذكية يف �مل�ش��تقبل. و�أقر �ش��عادة بن 
بي��ات مب�ش���روعية �ملخ��اوف �ملتعلق��ة باخل�شو�شي��ة و�لأم��ن، لكنه �أّك��د �أن �حلكومة ملتزمة ب�شمان ��ش��تخد�م 
�إنرتن��ت �لأ�ش��ياء ح�ش���ريًّا ل�شال��ح �جلمي��ع يف �ملدين��ة. و�أ�ش��اف �أن "�إنرتن��ت �لأ�ش��ياء مل��ٌك لن��ا جميًع��ا، 

وجناحه��ا يعتم��د عل��ى �لتع��اون ب��ن جمي��ع �لأط��ر�ف ". 
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ــط  ــي ترب ــاء الت ــت االأ�سي ــم اإنرتن ت�ساه
كل اأجهــزة املدينــة ببع�سهــا، يف جمــع 
ون�ســـر البيانــات لتعزيــز املعرفــة وتوفــري 
املعلومــات الالزمــة لدعــم عمليــة �سنــع 

القرار

�سعادة اأحمد بن بيات
رئي�س جمل�س اإدارة �سـركة االإمارات لالت�ساالت املتكاملة »دو«
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جـلـ�ســة رئـيـ�سـّيــة

هل احلكومات م�ستعدة للتحوالت 
الثورية يف االقت�ساد؟

املتحدث:
ال�سيد عارف نقفي

املوؤ�س�س والرئي�س التنفيذي ملجموعة اأبراج، دولة االإمارات العربية املتحدة

دع��ا �ل�ش��يد ع��ارف نقف��ي �ملوؤ�ش���س و�لرئي���س �لتنفي��ذي ملجموع��ة �أب��ر�ج، �حلكوم��ات �إىل تبن��ي نه��ج �لثوري��ة 
يف تقي��ق �لنم��و �لقت�ش��ادي. و�أك��د �أن��ه: "عل��ى �حلكوم��ات �أن ترك��ز عل��ى �حلوكم��ة، ولي���س �لإد�رة"، م�شيًفا 
��ا ت�ش��هيل �لن�ش��اط �لقت�ش��ادي م��ن خ��ال تهيئ��ة �لبيئ��ة �ملنا�ش��بة. وذل��ك خال جل�ش��ة رئي�ش��ية  �أن عليه��ا �أي�شً
يف �لقم��ة �لعاملي��ة للحكوم��ات 2016. و�ش��جع �حلكوم��ات عل��ى تعدي��ل �لقو�ن��ن لدع��م مب��ادر�ت رو�د �لأعم��ال 
وتوف��ر فر���س �قت�شادي��ة حقيقي��ة لل�ش��باب. و�أ�ش��اف نقف��ي �أن عل��ى �حلكومة "تديد �مل�ش��ار من خال تبني 
ا على  روح �لبت��كار يف عمله��ا"، م�ش��دًد� عل��ى �أهمي��ة �ل�ش���ر�كة ب��ن �لقطاع��ن �حلكوم��ي و�خلا�س. و�أك��د �أي�شً
�ش���رورة قي��ام �حلكوم��ة بحماي��ة وتعزي��ز حري��ة �لفك��ر، بو�شفهم��ا "عام��ل �لتمك��ن �لأك��ر" �ل��ذي ميك��ن �أن 

توف��ره �حلكوم��ات لتعزي��ز �لإب��د�ع و�لإنتاجي��ة يف بيئ��ة يتحق��ق فيها تكاف��وؤ �لفر�س. 

لذل��ك، ينبغ��ي عل��ى �حلكوم��ات �أن ت�ش��تقطب وتتفاع��ل م��ع �أف�ش��ل �لعق��ول، وتوف��ر له��م حري��ة �لت�ش���رف 
بعي��ًد� ع��ن �لعقب��ات، ك��ي ت�شم��ن �أن �ل�ش��باب عل��ى وج��ه �لتحدي��د، وه��م ي�ش��كلون �لآن 50% من �ش��كان �لعامل، 
ي�ش��اركون يف ت��ولت ثوري��ة �إيجابي��ة ل �ش��لبية. و�ختت��م نقف��ي حديث��ه قائ��ًا: "فك��رة �لتح��ول �لث��وري قائم��ة 

و�ش��تظل باقي��ة... وعل��ى �حلكوم��ات �أن تتبن��ى نف���س �لنه��ج ك��ي تظ��ل عل��ى ق��در �ملناف�ش��ة".
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ــّد  ــريعة، ال ب ــرية �سـ ــري بوت ــامل يتغ يف ع
علــى احلكومــات مــن تاأديــة دور تنظيمــي، 
ــا�س  ــاع اخل ــات القط ــاح ل�سناع ــن ال�سم وم
ــك  ــدة ك�رشي ــون متواج ــن اأن تك ــو، وم بالنم

يف ذلك التقدم

ال�سيد عارف نقفي
املوؤ�س�س والرئي�س التنفيذي ملجموعة اأبراج
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جـلـ�ســة رئـيـ�سـّيــة

ما هو م�ستقبل امل�ستقبل؟

املتحدث:
الربوفي�سور نيكوال�س نيجروبونتي

ال�سـريك املوؤ�س�س والرئي�س الفخري ملخترب و�سائل االإعالم يف معهد ما�سات�سو�ست�س 
للتكنولوجيا، الواليات املتحدة االأمريكية

��ش��تهّل �لروفي�ش��ور نيكول���س نيجروبونت��ي، �ل�ش���ريك �ملوؤ�ش���س و�لرئي���س �لفخ��ري ملخت��ر و�ش��ائل �لإع��ام 
يف معه��د ما�شات�شو�شت���س للتكنولوجي��ا، كلمت��ه بالإ�ش��ارة �إىل �ل��دور �مله��م �ل��ذي يوؤديه �ملجتمع �ملدين، م�ش��ًر� 
�إىل �أن �لهتم��ام ب��اأد�ء دور فاع��ل كه��ذ� كان ي�ش��كل �أولوي��ًة ك��رى قدمًي��ا؛ �أم��ا �لآن فقد تر�جع ه��ذ� �لهتمام 
��ا ع��ن م�ش��األة قيا���س �لأث��ر  وبالت��ايل، ل ب��ّد م��ن �إع��ادة �لرتكي��ز علي��ه م��رًة �أخ��رى. وت��دث نيجروبونت��ي �أي�شً
�ملتحق��ق م��ن ور�ء �لأعم��ال �ملختلف��ة، و�أك��د عل��ى �أن��ه لي���س م��ن �ل�ش���روري قيا���س هذ� �لأثر، بل م��ن �ملفرت�س 

تدي��د غاي��ات ك��رى تتح��دث ع��ن نف�ش��ها دون �حلاج��ة �إىل قيا���س �أثرها.

 وباحلدي��ث ع��ن مفه��وم �مل�ش��وؤولية �ملدني��ة و�أهميته��ا يف �ملجتمع، �أ�ش��ار �لروفي�ش��ور نيجروبونت��ي �إىل �لتعليم 
على �أنه �أحد �لأمور �لتي تدخل �شمن نطاق �مل�ش��وؤولية �ملدنية، و�أن �أف�شل �لأنظمة �لتعليمية هي �لتي تقوم 
عل��ى �لتع��اون ب��ن �لط��اب ل عل��ى �ملناف�ش��ة. وت��دث �لروفي�ش��ور ع��ن مب��ادرة "حا�ش��وب حممول ل��كل طفل" 

�لت��ي مت م��ن خاله��ا توزي��ع ح��و�يل �أربعة ماين حا�ش��وب حممول على �لأطفال يف �لدول �لأقل منًو�.

و�أو�ش��ى �لروفي�ش��ور نيكول���س نيجروبونت��ي ب�ش���رورة �أن يك��ون �لإنرتن��ت متاًح��ا جماًن��ا للجمي��ع، كم��ا ه��و 
�حل��ال م��ع �أعم��دة �لإن��ارة يف �ل�ش��و�رع، ومع �ملد�ر���س �لعام��ة و�ملكتبات وغرها. كما و�ق��رتح �إمكانية �إطاق 
�آلف �لأقم��ار �ل�شناعي��ة يف م��د�ر�ت �أر�شي��ة منخف�ش��ة بتكلف��ة 10 ملي��ار�ت دولر لتوف��ر �لإنرتن��ت جلمي��ع 

�لأفر�د ح��ول �لعامل.
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امل�ستقبــل هــو مــا ن�سنعــه نحــن وليــ�س 
ما نتنباأ به فح�سب

الربوفي�سور نيكوال�س نيجروبونتي
ال�سـريك املوؤ�س�س والرئي�س الفخري ملخترب و�سائل االإعالم يف معهد ما�سات�سو�ست�س للتكنولوجيا
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جـلـ�ســة رئـيـ�سـّيــة

ملاذا تف�سل احلكومات؟

املتحدثون:
فخامة ماري روبن�سون

 رئي�سة اإيرلندا ال�سابقة، وع�سو جمموعة احلكماء الدولية
ورئي�سة موؤ�س�سة ماري روبن�سون- العدالة املناخية، جمهورية ايرلندا

معايل دومينيك دو فيلبان
رئي�س الوزراء الفرن�سي ال�سابق، اجلمهورية الفرن�سية

معايل الدكتور محمود جربيل
رئي�س وزراء ليبيا ال�سابق، ليبيا

الربوفي�سور محمد يون�س
 موؤ�س�س بنك جرامني وحائز على جائزة نوبل لل�سالم، 

ال�سعبية بنغالندي�س  جمهورية 

محاور اجلل�سة:
ربيكا اندر�سون

قناة �سي اإن اإن

��ش��تهلت فخام��ة م��اري روبن�ش��ون، رئي�ش��ة �أيرلن��د� �ل�ش��ابقة، وع�ش��و جمموع��ة �حلكم��اء �لدولي��ة، ورئي�ش��ة 
موؤ�ش�ش��ة م��اري روبن�ش��ون - �لعد�ل��ة �ملناخي��ة، �جلل�ش��ة باحلدي��ث ع��ن �أه��م �لعو�م��ل �لت��ي يج��ب �أن تر���س 
عليه��ا �حلكوم��ات حت��ى تق��ق �لت��و�زن �ل��ذي ي�شم��ن ��ش��تقر�رها؛ وه��ي �لأم��ن و�لأم��ان و�ش��يادة �لقان��ون 
و�مل�ش��اركة وحق��وق �لإن�ش��ان و�مل�ش��او�ة ب��ن �جلن�ش��ن وتطبي��ق �ل�شيا�ش��ات �لعام��ة للتنمي��ة �مل�ش��تد�مة وتطوي��ر 

قطاع��ي �لتعلي��م و�ل�شح��ة. 

�أم��ا �لروفي�ش��ور حمم��د يون���س، موؤ�ش���س بن��ك جر�م��ن و�حلائ��ز عل��ى جائ��زة نوب��ل لل�ش��ام، فر�أى �أن م�ش��كلة 
�لتاأخ��ر يف تقي��ق �أه��د�ف �لتنمي��ة �مل�ش��تد�مة تتمث��ل يف بن��اء �لقت�ش��اد �لعامل��ي با�ش��تخد�م بني��ة و�ح��دة ل 
تر�ع��ي �لختاف��ات ب��ن �ل��دول، ويج��ب عل��ى �حلكوم��ة �أن تبا�ش���ر عمله��ا كموؤ�ش�ش��ة �جتماعي��ة، هدفه��ا 

�لرئي�ش��ي حماي��ة م�شال��ح �لأفر�د. 

 و�أ�ش��اف مع��ايل �لدكت��ور حمم��ود جري��ل، رئي���س وزر�ء ليبي��ا �ل�ش��ابق، �أن �لع��امل ق��د �ش��هد حرك��ة �لعومل��ة 
و�أ�شب��ح �لتو��ش��ل ب��ن �ش��عوب �لع��امل يت��م ب�ش��ورة �أ�ش��هل وعل��ى �أ�شا���س يوم��ي، و�أ�ش��ار �إىل �أن مفت��اح �لنج��اح 

للحكوم��ات ه��و �ل�ش��تجابة للتغي��ر و�لتكي��ف م��ع �لتغ��ر�ت �لعاملي��ة. 

وم��ن جانب��ه، �أ�ش��ار مع��ايل دوميني��ك دو فيلب��ان، رئي���س �ل��وزر�ء �لفرن�ش��ي �ل�ش��ابق، �إىل �أن��ه "هن��اك د�ئًم��ا 
جناح وف�ش��ل، وما من �ش��يء يبقى على حاله، �إّل �أنه ل بّد على �حلكومات من �أن تث �خلطى و�أّل متّل من 
م�ش��اعيها للحف��اظ عل��ى �لنج��اح". وح��ول مفاتي��ح جناح �حلكومات، �ش��دد على �أهمية �مل�ش��اءلة، و�ل�ش��فافية، 

و�لق��درة على �لتكي��ف مع �لتغير�ت.

�أم��ا ع��ن ر�ش��ا �ملو�طن��ن ع��ن �أد�ء �حلكوم��ات، فق��د �أ�ش��ار مع��ايل دوميني��ك دو فيلب��ان �إىل �أن �حلكوم��ات 
تو�ج��ه �شعوب��ة يف تقي��ق تطلع��ات مو�طنيها خال مدة زمنية ق�شرة، فبع�س �لأهد�ف تتاج �إىل �ش��نو�ت 
قب��ل تقيقه��ا. وق��ال �لروفي�ش��ور يون���س �أن �لب�ش���ر ق��ادرون عل��ى �لبت��كار، وه��و م��ا ينبغ��ي �لهتم��ام ب��ه عل��ى 
وج��ه �خل�شو���س. لذل��ك، ل ب��د م��ن �ش��د �لفج��وة �لقائم��ة ب��ن �حلكوم��ة و�ل�ش��باب، وه��و م��ا يتطل��ب �إ�ش��اح 
منظوم��ة �لتعلي��م، نظ��ًر� لع��دم �إمكاني��ة تل��ك �لقائم��ة حالًي��ا م��ن توف��ر فر���س للخريج��ن، لذل��ك ل ب��ّد م��ن 

�لرتكي��ز عل��ى  تنمي��ة روح �لعم��ل ل��دى ه��وؤلء �ل�ش��باب.
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علــى النظم احلكومية اأن تكون مرنًة لكي تتواءم مع �سـرعــــة التغيري. 

معايل الدكتور محمود جربيل
رئي�س وزراء ليبيا ال�سابق

ال�ســـرعية هــي مفتــاح النجــاح الأنكــم اإذا متكنتــم مــن و�سع روؤيــة قويــة طويلــة 
ــب  ــة ال�سع ــى موافق ــ�سول عل ــن احل ــم م ــة، واإذا متكنت ــوؤ�س�سات قوي ــاء م ــد وبن االأم
ــى ــات، حت ــب االأزم ــل اأ�سع ــن ح ــد، وميك ــل بالتاأكي ــات اأ�سه ــاد االإ�سالح ــون اعتم  �سيك

 اأزمة الالجئني

معايل دومينيك دو فيليبان
رئي�س الوزراء الفرن�سي ال�سابق

علينــا اأن نغــري مــن مفاهمينــا لكــي نعطي ال�سبــاب فــر�سة لتغيري العــامل واإدماج 
قطــاع االأعمــال االجتماعية يف املخطط االأو�سع لقطاع االأعمال

الربوفي�سور محمد يون�س
موؤ�س�س بنك جرامني وحائز على جائزة نوبل لل�سالم

اإذا مل حتافــظ البلــدان علــى التــوازن بني عنا�ســـر اأربعــة: ال�سالمة وحكــم القانون، 
امل�ساركــة وحقــوق االإنــ�سان، الفــر�س االقت�ساديــة امل�ستدامــة، والتنميــة الب�ســـرية، 

مــن االأرجح اأن تواجه �سعوبات

فخامة ماري روبن�سون
رئي�سة اإيرلندا ال�سابقة، ع�سو جمموعة احلكماء الدولية ورئي�سة موؤ�س�سة ماري روبن�سون- العدالة املناخية
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جـلـ�ســة رئـيـ�سـّيــة

الهجرة املعاك�سة للعقول

املتحدثون:
ال�سيد محمد جودت

نائب رئي�س االبتكار يف جوجل اإك�س ، الواليات املتحدة االأمريكية

الربوفي�سور ها�سم �سـركي�س
 عميد كلية الهند�سة املعمارية والتخطيط يف معهد ما�سات�سو�ست�س للتكنولوجيا، 

الواليات املتحدة االأمريكية 

الدكتور ف�سلو خوري
رئي�س اجلامعة االأمريكية يف بريوت، اجلمهورية اللبنانية

محاور اجلل�سة:
ال�سيدة منتهى الرمحي

اإعالمية ومقدمة برامج قناة العربية

 �أو�ش��ح �ل�ش��يد حمم��د ج��ودت، نائ��ب رئي���س �لبت��كار يف جوج��ل �إك���س، خ��ال جل�ش��ة يف �لقم��ة �لعاملي��ة 
للحكوم��ات 2016 �إن كل �لعق��ول �لعربي��ة �لت��ي تعم��ل يف و�دي �ل�ش��ليكون، وغ��ره م��ن م�ش��احات �لإب��د�ع خارج 
�لوط��ن �لعرب��ي، ت�ش��اهم يف �شناع��ة �لتكنولوجي��ا �حلديث��ة عل��ى �أ�شا���س يوم��ي، و�أن��ه ميك��ن لل��دول �لعربي��ة 
��شتعادة تلك �لعقول عن طريق توفر �ملو�رد �ملنا�شبة، وتقيق تقدم مطرد يف عملية �لتطوير �لتكنولوجي.

 وي��رى �لدكت��ور ف�شل��و خ��وري، رئي���س �جلامع��ة �لأمريكي��ة يف ب��روت، �أن �شع��ف متك��ن �ل�ش��باب، وت��دين 
م�ش��توى �لتنمي��ة �لقت�شادي��ة، وع��دم �إ�ش��ناد دور لل�ش��باب و�لطلب��ة يف �شناع��ة �مل�ش��تقبل يف باده��م، تعت��ر 
م��ن �أه��م �لأ�ش��باب �لت��ي ت��وؤدي �إىل هج��رة �لعق��ول، كم��ا �أ�ش��ار �لدكت��ور خ��وري �إىل �شاآل��ة �لتموي��ل �ملخ�ش�س 
للبح��ث �لعلم��ي يف �ل��دول �لعربي��ة، وه��و م��ا ي��رتك ه��ذه �ل��دول عاج��زًة ع��ن �لحتفاظ بتل��ك �لعق��ول �لّامعة.

 وم��ن جانب��ه، ق��ال �لروفي�ش��ور ها�ش��م �ش���ركي�س، عمي��د كلي��ة �لهند�ش��ة �ملعماري��ة و�لتخطي��ط يف معه��د 
ما�شات�شو�شت���س للتكنولوجيا، �إنه ل ينبغي �لنظر د�ئًما �إىل هجرة �لعقول من منظور �ش��لبي؛ فالعرب �لذين 
ي�ش��افرون �إىل �خل��ارج للتعل��م و�لعم��ل و�لإب��د�ع يقدم��ون من��اذج م�ش���ّرفة يف مو�قعه��م ويكون��ون خ��ر �ش��فر�ء 
للع��رب يف جم��الت �لعل��وم و�لتكنولوجي��ا، ع��اوًة عل��ى �أنه��م ي�ش��اهمون يف تطوير �قت�ش��اد بادهم من خال 
توياته��م �ملالي��ة لعائاته��م. وعندم��ا تتوف��ر �لبيئ��ة �ملنا�ش��بة، رمب��ا يفك��ر ه��وؤلء �لأ�ش��خا�س يف �لع��ودة �إىل 

�أوطانه��م. و�ش��وف يتطل��ب ��ش��تعادة ه��ذه �لعق��ول �لعم��ل عل��ى خلق م�ش��احات لاإبد�ع �مل�ش��رتك.
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اإن �سعــف متكــني ال�سبــاب، وتــدين م�ستــوى التنميــة االقت�ساديــة، وعــدم اإ�سنــاد 
دور لل�سبــاب والطلبــة يف �سناعــة امل�ستقبــل، تعتــرب مــن اأهــم االأ�سبــاب التــي تــوؤدي 

اإىل هجرة العقول

الدكتور ف�سلو خوري
رئي�س اجلامعة االأمريكية يف بريوت

نتجــت هجــرة العقــول العربيــة عــن عاملــني رئي�سيــني وهما: غيــاب املــوارد وغياب 
اال�ستقرار يف املنطقة

ال�سيد محمد جودت
نائب رئي�س االبتكار يف جوجل اإك�س

اأن  يجب  لها  اإيجابية  جوانب  فهناك  �سلبية،  ظاهرة  دائًما  لي�ست  العقول  هجرة 
ت�ستغلها احلكومات العربية من خالل خلق فر�س تتيح للمهاجرين العودة اإىل بلدانهم

الربوفي�سور ها�سم �سـركي�س
عميد كلية الهند�سة املعمارية والتخطيط يف معهد ما�سات�سو�ست�س للتكنولوجيا
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جـلـ�ســة رئـيـ�سـّيــة

اأجندة 2030 - التحول يف عامل 
متغري

املتحدث:
معايل يان اإليا�سون

نائب االأمني العام لالأمم املتحدة

رّح��ب مع��ايل ي��ان �إليا�ش��ون، نائ��ب �لأم��ن �لع��ام ل��اأمم �ملتح��دة، بالفر���س �لو�ع��دة �لت��ي تقدمه��ا �أجن��دة 
2030 م�ش��ًر� �إىل �أنه��ا "�أجن��دة �لتنمي��ة �لأك��ر تاأث��ًر� يف تاري��خ �لأمم �ملتح��دة". كم��ا �أ�ش��اد بروؤي��ة �لأجن��دة 

�لر�مية �إىل تعزيز �ل�ش���ر�كات �لدولية من �أجل تقيق �لتنمية �مل�ش��تد�مة وبناء جمتمعات ي�ش��ودها �ل�ش��ام 
��ا �إىل �أن �لتح��دي �لأك��ر يتمث��ل يف ترجم��ة تلك �لأجندة �إىل و�قع ملمو���س. و�لعد�ل��ة. لكن��ه �أ�ش��ار �أي�شً

وت��دث نائ��ب �لأم��ن �لع��ام ل��اأمم �ملتح��دة ع��ن �ملب��ادئ �لتوجيهي��ة �لأربع��ة لأجن��دة 2030، و�ملتمثل��ة فيم��ا 
يل��ي: �أوًل، عمومي��ة تنفي��ذ �أه��د�ف �لتنمي��ة �مل�ش��تد�مة يف جمي��ع �ل��دول؛ و�أ�ش��ار معالي��ه �إىل �لمكاني��ة �لّت��ي 
تتمّت��ع به��ا �لتكنولوجي��ا و�لّت��ي م��ن �ش��اأنها تق��دمي �ش��بل �مل�ش��اعدة �ل�ش���رورّية يف ه��ذ� �ل�ش��اأن، �إّل �أن ذل��ك 
يتطل��ب �ش��د �لفج��وة �لرقمي��ة ب��ن �ل��دول، وب��ن �لن�ش��اء و�لرج��ال، وب��ن �ملجتمع��ات �لفق��رة و�لغني��ة. ويتمثل 
�ملب��د�أ �لث��اين يف �إدر�ج �لأجن��دة يف جمي��ع �ل��دول و�ملوؤ�ش�ش��ات �لوطني��ة. وثالًث��ا، ��ش��تخد�م �لأجن��دة "كاإط��ار 
عم��ل �ش��امل" و�أه��د�ف �لتنمي��ة �مل�ش��تد�مة "كاأدو�ت وثيق��ة �لرت�ب��ط". و�أ�ش��ار �أن �أه��د�ف �لتنمي��ة �مل�ش��تد�مة 
��ا يف بن��اء �جل�ش��ور ب��ن �لركائ��ز �لثاثة �لتي تقوم عليها �لأمم �ملتحدة وهي �ل�ش��ام و�لأمن  تلع��ب دوًر� حيويًّ
و�لتنمي��ة، وحق��وق �لإن�ش��ان، وطال��ب بتبن��ي نه��ج �ش��مويل يرتك��ز عل��ى ت�شاف��ر �جله��ود ب��ن جمي��ع �لأط��ر�ف. 
و�أّك��د عل��ى �أن �لأجن��دة ل تفر���س منوذًج��ا و�ح��ًد�، ب��ل ُيطل��ب م��ن كل دول��ة وموؤ�ش�ش��ة �أن ت�ش��ع �لأ�ش��اليب 
و�لآلي��ات �لت��ي تتنا�ش��ب معه��ا وتق��ق �أق�ش��ى فاعلية لها، مع �لتاأكيد على �أن �لفاعلية و�ل�ش��فافية و�ل�ش��مولية 
هي �ملحاور �لأهم يف تطبيق �لأهد�ف. �أما �ملبد�أ �لر�بع، فيتمثل يف �ملتابعة �لدقيقة ل�شر �لعمل نحو تنفيذ 

بتل��ك �لأهد�ف. 
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اإطــار  يف  املتحــدة،  االأمم  �ستقــوم 
علــى  النتائــج  با�ستعــرا�س   ،2030 اأجنــدة 
ــدة  ــذه االأجن ــ�سكل ه ــدان. وت ــوى البل م�ست
فــر�سًة متفــردًة جلمــع جهــود كافــة البلدان 

مــن اأجل بناء عامل اأكرث عداًل وم�ساواًة

معايل يان اإليا�سون
نائب االأمني العام لالأمم املتحدة
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جـلـ�ســة رئـيـ�سـّيــة

دور ال�سباب يف حتقيق االأهداف 
العاملية

املتحدثة:
ال�سيدة كاثي كالفني

الرئي�س واملدير التنفيذي ملوؤ�س�سة االأمم املتحدة

تدث��ت كاث��ي كالف��ن، �لرئي���س و�ملدي��ر �لتنفي��ذي ملوؤ�ش�ش��ة �لأمم �ملتح��دة، ع��ن دور �ل�ش��باب يف ت�ش��ن 
�لو�ش��ع �لر�ه��ن و�إح��د�ث �لتغي��ر يف �لع��امل، م�ش��رًة �إىل �أهمي��ة متك��ن �ل�ش��باب لأنه��م ي�ش��كلون �لفئ��ة �لأكر 

م��ن �ش��كان �لع��امل، ولأنه��م بحاج��ة �إىل �أف�ش��ل �لفر���س حت��ى يتمكن��و� م��ن �إح��د�ث �لف��ارق �ل��ذي نن�ش��ده.

 و�أ�ش��ارت �إىل �أن �لن�ش��بة �لأعل��ى م��ن �ل�ش��باب يف �لع��امل يعي�ش��ون يف �لبل��د�ن �لأك��ر فق��ًر�، ول ينعم��ون 
بفر�س �مل�ش��او�ة، ويو�جهون �لكثر من �لتحديات، مثل �لأوبئة و�لتغر�ت �ملناخية وغرها من �ل�شعوبات.

 و�أ�شاف��ت �أن جي��ل �ل�ش��باب �لي��وم يع��اين �أزم��ة ثق��ة، حي��ث ل يثق��ون يف حكوماته��م وموؤ�ش�ش��اتهم، و�أن��ه م��ن 
�ل�ش���روري �إع��ادة �بت��كار �حلكوم��ات ل�شيا�ش��ات ت�ش��توعب �ل�ش��باب.

و��ش��ت�شافت كالف��ن يف جل�ش��تها فت��اة م��ن �أثيوبي��ا تدع��ى �آ�ش��ي، لتجي��ب عل��ى �ش��وؤ�ل "م��ا �ل��ذي يري��ده 
�ل�ش��باب؟"، فقال��ت باأنه��ا تل��م بع��امل ير�ه��ا وي�ش��مع �شوته��ا، وب��اأن تك��ون لديه��ا �لق��درة عل��ى �لذه��اب �إىل 
�ملدر�ش��ة مت��ى �أر�دت. كم��ا قال��ت �إنه��ا تل��م بع��امل يفت��ح �أب��و�ب �لنج��اح ويرح��ب به��ا وبغره��ا م��ن �لفتي��ات.

 ودع��ت �آ�ش��ي �حلكوم��ات و�ملجتم��ع �مل��دين للتفك��ر يف �ل�ش��بل �لت��ي ميك��ن م��ن خاله��ا تقي��ق ه��ذ� �حلل��م. 
و�ختتم��ت حديثه��ا ب��اأّن عل��ى �لع��امل �أن ي�ش��تثمر يف ه��وؤلء �لفتي��ات عل��ى �مل��دى �لطوي��ل، لأن��ه ل يوج��د بدي��ل 

�أف�ش��ل �أو �أك��ر ��ش��تد�مًة م��ن �ل�ش��تثمار يف �لن�ش��اء �لّلو�ت��ي ي�ش��كلن فتي��ات �لي��وم و�أمه��ات �لغ��د.
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ــون  ــم ي�سكل ــاب الأنه ــني ال�سب ــا متك علين
ــم  ــامل، والأنه ــن �سكان الع ــرب م ــة االأك الفئ
بحاجــة اإىل اأفــ�سل الفــر�س حتــى يتمكنــوا 

مــن اإحداث الفارق الذي نن�سده

ال�سيدة كاثي كالفني
الرئي�س واملدير التنفيذي ملوؤ�س�سة االأمم املتحدة
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جل�سات حوارّية

م�ستقبل الطاقة املتجددة

املتحدث:
ال�سيد ج�ستـن هول-تيبينغ

الرئي�س التنفيذي ل�سـركة نانوهولدينجز، اململكة املتحدة

يف جل�ش��ة بعن��و�ن "م�ش��تقبل �لطاق��ة �ملتج��ددة" �شم��ن فعالي��ات �لقم��ة �لعاملية للحكومات 2016، �أ�ش��ار �ل�ش��يد 
ج�ش��ن هول-تيبين��غ، �لرئي���س �لتنفي��ذي ل�ش���ركة نانوهولدينج��ز، �إىل �أن نفاي��ات �ل�ش��يار�ت متث��ل و�حدًة من 
�مل�شكات �لعديدة �لتي نو�جهها يف �لع�ش���ر �حلايل، مّما ي�شتدعي �إيجاد حل بديل. و�لنتقال من م�شادر 

�لطاق��ة �لتقليدي��ة �إىل �لطاقة �ملتجددة.

ويط��رح متو�ش��ط �لعم��ر �ملتوق��ع و�لق�ش��ر مل��و�رد �لطاق��ة �حلالي��ة �لعدي��د م��ن �لأ�ش��ئلة. فعل��ى �ش��بيل �ملث��ال، 
م��اذ� نفع��ل بع��د توي��ل �لهيدروج��ن؟ مل��اذ� ل ن�ش��تخدم �لكرب��ون وه��و متوف��ر بك��رة؟ م�ش��ر� �إىل �أن �ش��بعة 
ملي��ار �ش��خ�س ي�ش��تخدمون 1.5% مي��ل مكع��ب م��ن �لطاق��ة يعي�ش��ون عل��ى هذ� �لكوك��ب، وقريًبا �ش��ي�شل حجم 
��ش��تخد�منا م��ن �مل��و�رد �ملتاح��ة �إىل 2.5%. لذل��ك، ينبغ��ي علين��ا بن��اء حمط��ات �لطاق��ة �لكهرومائي��ة، 

و�لرتكي��ز عل��ى �أل��و�ح �لطاق��ة �ل�شم�ش��ية للح�ش��ول عل��ى �لطاق��ة �لت��ي نحتاجه��ا.

و�أ�ش��ار �إىل �أنن��ا نحت��اج �لي��وم �إىل �لبيئ��ة �ملائم��ة �لت��ي من �ش��اأنها متك��ن �لعلماء يف حال �أردنا ت�ش��جيع �إنتاج 
�لطاق��ة �ملتج��ددة، �لأم��ر �ل��ذي يتطل��ب متوي��ًا، لذلك، ل بّد  �أن نتحلى باجلر�أة �لازم��ة للتغير حتى نتمكن 
م��ن بل��وغ غاياتن��ا. وح��ّث هول-تيبين��غ �مل�ش��وؤولن و�حلكوم��ات عل��ى متكن �لعلماء يف �ش��عيهم نحو ��شتك�ش��اف 

وتطوير جمتمعاتنا. 
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اأدعــو جميــع امل�سوؤولــني احلكوميــني 
مــن  جديــد  جيــل  باإعــداد  االإهتمــام  اإىل 
العلمــاء ... جيل لديه الرغبة يف االكت�ساف 

واالبتكار 

ال�سيد ج�سنت هول-تيبينغ
الرئي�س التنفيذي ل�سـركة نانوهولدينجز

144145



جل�سات حوارّية

رحلة اإىل ال�سكون يف الع�سـر 
الرقمي يف 45 دقيقة

املتحدث:
ال�سيد بيكو اآير

كاتب، اململكة املتحدة

يف جل�ش��ة مت تنظيمه��ا ت��ت عن��و�ن "رحل��ة �إىل �ل�ش��كون يف �لع�ش���ر �لرقم��ي يف 45 دقيق��ة" �شم��ن فعالي��ات 
�لقم��ة �لعاملي��ة للحكوم��ات 2016 ، ت��دث �لكات��ب �لريط��اين بيك��و �آي��ر ع��ن حاج��ة �لأف��ر�د لله��دوء و�ل�ش��كون 
للتخل���س م��ن �ل�شغ��وط وتخفي��ف �لتوت��ر. فنح��ن نعتم��د يف ه��ذ� �لع�ش���ر ب�ش��كل كل��ي عل��ى �أجهزتن��ا �لذكي��ة 

و�لتكنولوجي��ا م��ن حولن��ا و�أ�شب��ح وقتن��ا ي�شيق وتوترن��ا يتفاقم. 

و��ش��تعر�س بيك��و بع���س �لأرق��ام �لت��ي نتج��ت ع��ن �ل�ش��تخد�م �لرقم��ي، و�لت��ي �أظه��رت �أن �لف��رد يجل���س 
مبتو�ش��ط يزي��د ع��ن 8 �ش��اعات �أم��ام �شا�ش��ات �لكمبيوت��ر، ودع��ا �جلمي��ع �إىل �لتخل��ي ع��ن �أجهزته��م �لذكي��ة 
يومًي��ا لبع���س �لوق��ت حت��ى تت�ش��نى �لفر�ش��ة لإ�شاف��ة �أ�ش��ياء جدي��دة وقي��م �أخ��رى مهم��ة له��ذ� �لع��امل �لرقمي! 
علين��ا �أن ن�ش��ارع يف معاجل��ة ه��ذ� �لأم��ر، فث��ورة �لنرتن��ت مل تاأتن��ا م��ع دلي��ل لا�ش��تخد�م، وله��ذ� �إن �أردن��ا �أن 

نتق��دم علين��ا �أن نق��ف �لآن ونر�ج��ع �هتماماتن��ا وبر�م��ج حياتن��ا �لي��وم".

و�ختت��م �ل�ش��يد �آي��ر حديث��ه بح��ث �حلا�ش���رين عل��ى �قتط��اع 30 دقيق��ة كل ي��وم م��ن وقته��م لل�ش��كون و�لبتع��اد 
ع��ن عمله��م وع��ن �أجهزته��م. و�أ�ش��ار �إىل �أن ه��ذ� �ل�ش��كون ق��د يعن��ي �لبتع��اد ب�شع��ة �أي��ام كل ع��ام �إىل م��كان 
�أق��ل �ت�ش��اًل بالأجه��زة �حلديثة، وممار�ش��ة �لريا�شة �ملف�شلة و�ل�ش��تماع �إىل �ملو�ش��يقى و�ل�ش��تمتاع بالهدوء 
و�ل�ش��كينة. لن تقت�ش���ر �لفائدة من ذلك على تقيق �ملزيد من �لنجاح و�لإنتاجية فح�ش��ب، بل على تقيق 

�ملزي��د من �ل�ش��عادة و�لر�شا.
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مل يخلق الب�ســـر ليعيــ�سوا يف عامل ي�سري 
بوتــرية حتددهــا االأجهــزة، بــل خلقــوا ليحيــوا 

وفق �سـرعة احلياة ال �سـرعة ال�سوء

ال�سيد بيكو اآير
كاتب
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جل�سات حوارّية

درو�س مكثفة يف احلياة: حتدي 
النف�س وامل�ستحيل

املتحدث:
ال�سيد لوي�س باف

�سباح مغامر  وموؤلف، اململكة املتحدة

�أك��د �ل�ش��ّباح �لريط��اين، �ل�ش��يد لوي���س ب��اف، �أن ت��دي �لق��در�ت �لذ�تي��ة، و�لثق��ة بالنف���س، و�لتو��ش��ع، 
و�ل�ش��عي ب��كل �إخا���س لتحقي��ق �لأح��ام، مهم��ا كان حجمه��ا، م��ن �أه��م �لدرو���س �لت��ي يج��ب عل��ى �مل��رء �أن 
يتعلمه��ا ويختره��ا يف �حلي��اة. و��ش��تعر�س �ل�ش��يد ب��اف، وه��و حم��اٍم �ش��ابق ور�ئ��د منا�ش���ر لق�شاي��ا �لبيئ��ة، 
خ��ال جل�ش��ة »درو���س مكثف��ة يف �حلي��اة: ت��دي �لنف���س و�مل�ش��تحيل«، �شم��ن فعالي��ات �لي��وم �لث��اين م��ن 
�لقم��ة �لعاملي��ة للحكوم��ات 2016، جتربت��ه �ل�ش��خ�شية، وظ��روف ن�ش��اأته يف �إجنل��رت�، و�لنتق��ال �إىل جن��وب 
�إفريقي��ا، ودر��ش��ة �ملحام��اة و�لعم��ل به��ا، م�ش��ًر� �إىل �أن م��ا دفع��ه �إىل ت��رك �ملحام��اة ه��و رغبت��ه يف تقي��ق 
�أحام��ه وزي��ارة مناط��ق خمتلف��ة م��ن �لع��امل، مث��ل �لقط��ب �ل�ش��مايل وجب��ال �لهيمالي��ا، جلذب �أنظ��ار �لعامل 

�إىل �لتحدي��ات �لبيئي��ة.

وقدم �ل�ش��يد باف، �لذي يعد �أول �ش��خ�س يكمل �ش��باحة م�ش��افات طويلة يف جميع حميطات �لعامل، �ش���رًحا 
ا منها بع�س �لدرو���س، بدًء� من �حلر�س على  عن عملية �لتح�شر لل�ش��باحة يف �لقطب �ل�ش��مايل، م�ش��تخل�شً
�ختي��ار �أف�ش��ل �لأ�ش��خا�س للفري��ق، م��روًر� باإدر�ك �ملخاطر �ملحتملة مثل �ل�ش��باحة يف مياه �ش��ديدة �لرودة، 

ثم �لتمّرن ب�ش��كل جيد قبل �ل�ش��باحة يف �لقطب �ل�ش��مايل. 

ويف �إط��ار حديث��ه ع��ن �لآث��ار �لبيئ��ة �خلط��رة يف مناط��ق ع��دة م��ن �لع��امل، ت��ّدث ب��اف ع��ن �رتف��اع درج��ة 
�حل��ر�رة يف منطق��ة �ش��فالبارد، ق��رب �لرنوي��ج، فف��ي ح��ن كان��ت درج��ة ح��ر�رة �ملي��اه يف زيارت��ه �لأوىل له��ا 
ع��ام 2005 تبل��غ ث��اث درج��ات مئوي��ة، �رتفع��ت درج��ة �حلر�رة خال 10 �ش��نو�ت فق��ط عقب زيارت��ه �لثانية، 
له��ا لت�ش��ل �إىل 7.8 درج��ات مئوي��ة. وت��دث �ل�ش��يد ب��اف ع��ن حملت��ه لل�ش��باحة يف مي��اه �ملحي��ط �لهن��دي يف 
ج��زر �ملالدي��ف، لفًت��ا �إىل �أنه��ا بات��ت معر�ش��ة خلط��ر �لختفاء متاًما يف حال ��ش��تمر�ر �رتفاع م�ش��توى �ملياه.
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لكــي يحــدث التغيري احلقيقــي والفعال، 
يجــب اأن تتغري العقلية ب�سكل كامل

ال�سيد لوي�س باف
�سباح مغامر  وموؤلف
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جل�سات حوارّية

اجليل القادم من املدار�س 
ال�سحابية

املتحدث:
الربوفي�سور �سوجاتا ميرتا

اأ�ستاذ تكنولوجيا التعليم يف جامعة نيوكا�سل، اململكة املتحدة

تط��ّرق �لروفي�ش��ور �ش��وجاتا مي��رت�، �أ�ش��تاذ تكنولوجي��ا �لتعلي��م يف جامع��ة نيوكا�ش��ل، يف ه��ذه �جلل�ش��ة �إىل 
ق�شي��ة مهم��ة للغاي��ة وه��ي �أن �أ�ش��اليب �لتعلي��م �حلالي��ة مل تع��د �شاحل��ة لا�ش��تخد�م يف ع��امل يتغ��ر يوًم��ا بع��د 
ي��وم. وط��رح �لروفي�ش��ور مي��رت� �أوًل �أ�ش��ئلة متعلق��ة بعملي��ة �لتعلم �لت��ي تدث لدى �لأطفال حن ي�شتك�ش��فون 
�لإنرتن��ت. و�أ�ش��ار �إىل �أن �لأطف��ال يتعلم��ون كل �ش��يء تقريًب��ا م��ن دون �إ�ش���ر�ف، وبتنظي��م ذ�ت��ي، وذل��ك يف 

"بيئ��ات تعليمي��ة منظم��ة ذ�تيًّا". 

و�أ�ش��اف �لروفي�ش��ور مي��رت� �أن �لأطف��ال يحتاج��ون لوج��ود و�ش��يط ي�ش��اعد يف �لإ�ش���ر�ع م��ن وت��رة �لعملي��ة 
�لتعليمية، ول ُي�شرتط يف هذ� �لو�شيط �أن يكون مطلًعا وعلى قدر كبر من �ملعرفة، بل يكفي �أن يكون ودوًد� 
و�شديًق��ا له��م. و�أطل��ق عل��ى ه��ذه �لعملي��ة ��ش��م "�ش��حابة �جل��ّدة"، حي��ث ميك��ن تقي��ق �لتفاع��ل ب��ن �ملعلم��ن 
و�لأطف��ال م��ن خ��ال من�ش��ات مث��ل "�ش��كايب“ وغره��ا. وه��ذ� �لأ�ش��لوب م�ش��توحى م��ن عاق��ة �لأطف��ال م��ع 
جد�ته��م. وهك��ذ� يج��ب �أن تعتم��د فل�ش��فة �لتعلي��م يف �مل�ش��تقبل عل��ى �لت�ش��جيع م��ن خ��ال �لتوجي��ه وزي��ادة 
��ش��تخد�م �لإنرتن��ت. و�أنه��ى �لروفي�ش��ور مي��رت� كلمت��ه بتو�شي��ة ختامي��ة دع��ا فيه��ا �إىل �إتاح��ة ��ش��تخد�م 

�لإنرتن��ت �أم��ام �لط��اب خ��ال �لمتحان��ات.

155



ــوا اأي �سيء  ــال اأن يتعلم ــن لالأطف ميك
تقريًبــا لوحدهــم يف بيئــة تعّلميــة منظمة 
ذاتًيــا. وبالتــايل، ال نحتــاج الإ�سالح نظــام 
فكــرة نغــري  اأن  علينــا  بــل   االمتحانــات، 

 االإمتحان

الربوفي�سور �سوجاتا ميرتا
اأ�ستاذ تكنولوجيا التعليم يف جامعة نيوكا�سل
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جل�سات حوارّية

م�ستقبل النقل الربي: ال�سفر 
ب�سـرعة ال�سوت

املتحدث:
ال�سيد بروجان بامربوجان

 ال�سـريك املوؤ�س�س والرئي�س التنفيذي للتكنولوجيا يف �سـركة هايربلوب للتكنولوجيا، 
الواليات املتحدة االأمريكية

�ش���ركة  يف  للتكنولوجي��ا  �لتنفي��ذي  و�لرئي���س  �ملوؤ�ش���س  �ل�ش���ريك  بامروج��ان،  بروج��ان  �ل�ش��يد  �ش��ف  و 
هايرل��وب للتكنولوجي��ا، باأن��ه عب��ارة ع��ن نظ��ام نق��ل عايل �ل�ش���رعة، يعتمد على تكنولوجي��ا ثورية قادرة على 
نق��ل �لب�ش���ر و�ل�ش��لع ب��ن مناط��ق خمتلف��ة من �لعامل ب�ش���رعة غر م�ش��بوقة، وذلك عر تقني��ة �أنابيب �ل�شغط 
�ملنخف���س. وق��د ط��ّور ه��ذ� �لنظ��ام ر�ئ��د �لأعم��ال �إلون ما�ش��ك. كما �أ�ش��ار �إىل �أن بناء "�لهايرل��وب" هو بناٌء 

للم�ش��تقبل، لأن��ه �شي�ش��اعد يف تق��دمي حل��ول تنق��ل �آمن��ة ومريح��ة وفائق��ة �ل�ش���رعة.

وم��ن �جلدي��ر بالذك��ر �إن ه��ذه �لفك��رة �ش��تغر حياتن��ا ه��ي �لأخ��رى، و�أن �لف��رق ب��ن �لقط��ار �ل�ش���ريع 
و"هايرل��وب" �إن��ه �ش��يوفر خي��ار �ل�ش��فر �لف��ردي حي��ث ينطل��ق �ل�ش��خ�س �إىل وجهته م��ن دون توقف �أو تاأخر. 
وي��رى بامروج��ان �أنن��ا ن�ش��تطيع بن��اء ه��ذ� �لنظام بن�شف تكلفة �لقطار �ل�ش���ريع، وهو ما يعني �أنه �ش��ي�شبح 

ب��ا تكلف��ة خ��ال خم�ش��ة ع�ش���رة عاًما م��ن بنائه. 

ول��ذ� يتع��ن عل��ى �حلكوم��ات تهيئ��ة �لبيئ��ة �لت�ش���ريعية �لت��ي ت�ش��جع عل��ى �لبت��كار وتتي��ح �إمكاني��ة تطوي��ر 
تقني��ات جدي��دة، لأن��ه ل ميكنن��ا مو��شل��ة �لعتم��اد عل��ى نف���س لو�ئ��ح �ل�ش��فر �لقدمي��ة. 
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تخيلــوا التخلــي عــن �سيارتكــم، اأو املرتو 
عــرب  كب�سولــة  يف  وال�سفــر  القطــار،  اأو 
اأنابيــب - هــل هــذا خيــال علمــي اأم واقــع؟ 
قــد يبدو وكاأنــه خيال علمي، لكنــه حقيقي 

ويحدث االآن

ال�سيد بروجان بامربوجان
ال�سـريك املوؤ�س�س والرئي�س التنفيذي للتكنولوجيا يف �سـركة هايربلوب للتكنولوجيا
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جل�سات حوارّية

كيف �سيكون �سكل اجلامعات يف 
ظل م�ستقبل مت�سارع؟

املتحدث:
الدكتور بيرت دياماندي�س

الرئي�س واملدير التنفيذي جلائزة اإك�س برايز العاملية وال�سـريك املوؤ�س�س والرئي�س التنفيذي 
جلامعة �سينجيوالرتي، الواليات املتحدة االأمريكية 

�لي��وم  �ش��كل �جلامع��ات يف ظ��ل م�ش��تقبل مت�ش��ارع؟" �شم��ن فعالي��ات  �ش��يكون  "كي��ف  بعن��و�ن  يف جل�ش��ة 
�لث��اين م��ن �لقم��ة �لعاملي��ة للحكوم��ات 2016، ب��د�أ �لدكت��ور بي��رت دياماندي���س، �ل�ش���ريك �ملوؤ�ش���س و�لرئي���س 
�لتنفي��ذي جلامع��ة "�ش��ينجيولرتي"، كلمت��ه م�ش��ًر� �إىل �أن �لتط��ور �لهائ��ل �ل��ذي يح��دث يف حياتن��ا يفر���س 
علين��ا بال�ش���رورة تطوي��ر نظ��ام �لتدري���س باجلامع��ات. فنح��ن ن�ش��تثمر �لآن يف �أجه��زة �لكمبيوت��ر، و�ل��ذكاء 
�ل�شطناع��ي، و�لروبوت��ات، و�لطباع��ة �لثاثي��ة �لأبع��اد، وعل��م �لأحي��اء �لرتكيبي��ة �لت��ي ت�ش��هد تط��وًر� هائ��ًا 
كل ي��وم. لذل��ك، ل ب��د م��ن تطوي��ر نظ��ام �لتدري���س �جلامع��ي حتى ل يتخرج �لطاب ويج��دو� �أن ما تعّلموه يف 

بد�ي��ة �لتحاقه��م باجلامع��ة ق��د �أ�شب��ح ج��زًء� م��ن �ملا�ش��ي.

ت�ش��ر �لتقدي��ر�ت �إىل �أن نح��و 40 �إىل 50% م��ن وظائ��ف �لي��وم �ش��تحل حمله��ا �لروبوت��ات يف �مل�ش��تقبل. فم��ا 
�ل��ذي يج��ب �أن نق��وم بتدري�ش��ه يف �ملد�ر���س و�جلامع��ات �لآن؟ وما �لدور �ل��ذي ينبغي �أن توؤديه �جلامعات يف 

�مل�شتقبل؟. 

و�ختت��م دياماندي���س كلمت��ه بعر���س ت�ش��ور مل��ا �ش��تبدو علي��ه جامع��ات �مل�ش��تقبل، فق��ال �إنه��ا �ش��رتكز عل��ى 
�إ�شفاء طابع �ش��خ�شي على جتربة �لتعلم. كما �ش��يكون �لتعليم �جلامعي متاًحا ب�ش��كل جماين على كل طفل 
بالعامل كما هو �حلال مع "جوجل" و"�أكادميية خان". و�أخًر�، �ش��يكون �لتعليم �فرت��شًيا؛ ومع ذلك �ش��تبقى 
فك��رة �لذه��اب �إىل �لف�ش��ول �لدر��ش��ية �أم��ًر� مهًم��ا م��ن �أج��ل �لتو��ش��ل �لجتماع��ي، وتعل��م �لريا�ش��ات 

وغره��ا؛ �أم��ا عملي��ة �لتعل��م نف�ش��ها، ف�ش��وف تت��ّم يف �لع��امل �لفرت��ش��ي با�ش��تخد�م �لتكنولوجي��ا.
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ــذكاء  ــل ال ــا يح ــدث عندم ــذي �سيح ــا ال م
اال�سطناعــي محــل اأفــ�سل املــدر�سني مــن 
�سي�ستمــر  الب�ســـر يف امل�ستقبــل؟ هــل 
اأم  احلــايل؟  ب�سكلهــا  اجلامعــات  وجــود 

اأنهــا �ست�سبح جامعات افرتا�سية؟

الدكتور بيرت دياماندي�س
 الرئي�س واملدير التنفيذي جلائزة اإك�س برايز العاملية وال�سـريك املوؤ�س�س

والرئي�س التنفيذي جلامعة �سينجيوالرتي
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جل�سات حوارّية

هل العملة الرقمية هي 
م�ستقبل املال؟

املتحدث:
ال�سيد نيكوال�س كاري

ال�سـريك املوؤ�س�س ورئي�س �سـركة بلوكت�ساين، اجلمهورية الفرن�سية

ب��د�أ �ل�ش��يد نيكول���س كاري، �ل�ش���ريك �ملوؤ�ش���س ورئي���س �ش���ركة "بلوكت�ش��اين"، حديث��ه �إىل �لقم��ة �لعاملي��ة 
للحكوم��ات 2016 ح��ول عمل��ة "�لبيتكوي��ن"، وه��ي عملة رقمية جديدة تعتمد على �ش��بكة �ش��د�د مبتكرة. وتعمل 
مبع��زل ع��ن �مل�ش��ارف �ملركزي��ة. ول ميك��ن تزويره��ا، و�أنها ل تتلف، ف�شًا عن �أنها ت�ش��تخدم نظاًما ل ميكن 
�خرت�ق��ه؛ �إنه��ا �ل�ش��لعة �لرقمي��ة �لأوىل �لت��ي ميك��ن نقله��ا �إىل �أي م��كان يف �لع��امل باأم��ان وب��ا تكلف��ة. وق��د 
ب��د�أت �لكث��ر م��ن �ل�ش���ركات ��ش��تخد�م "�لبيتكوي��ن"؛ فه��ذه �لتكنولوجي��ا �ش��تغر �ش��كل �مل�ش��تقبل بع��دة ط��رق 

. خمتلفة

و�أ�ش��ار كاري �إىل �أن �لع��امل �لرقم��ي �أ�شب��ح ج��زًء� ل يتج��ز�أ م��ن حياتن��ا. وميكنن��ا �لآن �إ�شف��اء �لطاب��ع 
�لرقم��ي �إىل �لنق��ود، ليتمّك��ن �أي �ش��خ�س من��ا �أن يك��ون لدي��ه م�ش���رفه �خلا���س عل��ى هاتف��ه �لذك��ي، وم��ن 
حماية نف�شه من �لت�شخم �ملايل، و�حلفاظ على �لقيمة �ملالية، وكل ذلك من خال ��شتخد�م "�لبيتكوين". 

وبالإ�شاف��ة �إىل ذل��ك، ميكنن��ا �لقي��ام مباي��ن �ملعام��ات �ملالي��ة يف نف���س �لوق��ت.

و�ختت��م كاري كلمت��ه بالإ�ش��ارة �إىل �ش���رورة �لتكي��ف �ل�ش���ريع للحكوم��ات و�لهيئ��ات �لت�ش���ريعية م��ن �أج��ل 
تهيئ��ة �لبيئ��ة �ملائم��ة لتحقي��ق �أق�ش��ى ��ش��تفادة ممكن��ة م��ن عمل��ة "�لبيتكوي��ن“ �لرقمي��ة.
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الرقميــة   العملــة  تــ�سكل  �سوف 
"البيتكويــن" م�ستقبــل النقــود لتحــل محــل 
الطريقــة التقليديــة يف اإجــراء املعامالت 

اليومية

ال�سيد نيكوال�س كاري
ال�سـريك املوؤ�س�س ورئي�س �سـركة بلوكت�ساين
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جل�سات حوارّية

بناء ال�سيليكون فايل القادم: 
اأين وكيف؟

املتحدث:
ال�سيد كري�ستوفر �سـرودر

رائد اأعمال وم�ستثمر يف قطاع التكنولوجيا، الواليات املتحدة االأمريكية

ت�ش��اءل كري�ش��توفر �ش���رودر، ر�ئ��د �لأعم��ال و�مل�ش��تثمر يف قط��اع �لتكنولوجي��ا، "كي��ف �ش��تختلف �ل�ش��نو�ت 
�خلم�ش��ة �لتالية عن �ل�ش��نو�ت �خلم�ش��ة �ملا�شية"، وذلك يف معر�س كلمته يف جل�ش��ة بعنو�ن "بناء �ل�ش��يليكون 
ف��ايل �لق��ادم: �أي��ن وكي��ف؟" �شم��ن فعالي��ات �لي��وم �لث��اين يف �لقم��ة �لعاملي��ة للحكوم��ات 2016. ذك��ر �ش���رودر 
�أن ثلث��ي �لب�ش���ر يف �لع��امل �ش��يحملون �أجه��زة ذكي��ة يف �مل�ش��تقبل. ول��ن يقت�ش���ر ��ش��تخد�م ه��ذه �لأجه��زة عل��ى 
كونها هو�تف �أو و�ش��ائل ترفيه، بل �ش��تكون ذ�ت قدرة حا�ش��وبية. وهذ� يعني �أننا �ش��ن�شل �إىل م�ش��تويات غر 
م�ش��بوقة م��ن �لق��وة و�لفعالي��ة يف كل م��ا نفع��ل. و�أك��د �ش���رودر �أن��ه يف �ل�ش��نو�ت �لقليل��ة �ملقبلة، �ش��وف نفكر يف 

�حلو�ش��بة و�لتكنولوجي��ا كم��ا نفك��ر �لآن يف �ملي��اه و�لكهرباء.

ويتوق��ع �ش���رودر �أن �ملرحل��ة �حلالي��ة ت�ش��هد �ت�ش��ال ملي��ار �ش��خ�س ح��ول �لع��امل بالتكنولوجي��ا و�لأجه��زة 
�لذكي��ة. فم��ا �ل��ذي �ش��يحدث عندم��ا ي��زد�د ع��دد �لأ�ش��خا�س �ملتفاعلن مًعا ح��ول �لعامل ملي��ار �أو �ثنن مليار 
�ش��خ�س؟ وم��ا �ل��ذي �ش��يحدث عندم��ا ن�ش��تخدم در��ش��ات �جلين��وم يف تطوي��ر ممار�ش��ات طبي��ة يت��م ن�ش���رها 

ب�ش��هولة وب��ا تكلف��ة م��ن خ��ال �لهو�ت��ف �ملحمول��ة ح��ول �لع��امل؟

ويف ه��ذ� �لإط��ار، ت��دث �ش���رودر ع��ن �أهمي��ة �لبيئ��ة �لت�ش���ريعية و�لتنظيمي��ة ودور �لقان��ون بوج��ه ع��ام، 
وكذل��ك �أهمي��ة �لرتكي��ز عل��ى مه��ار�ت �لريا�شي��ات و�لتكنولوجي��ا، و�لتفك��ر �لنق��دي و�لإب��د�ع. و�أو�ش��ى 
ب�ش���رورة مر�جع��ة �ملناه��ج �لدر��ش��ية مب��ا يتاءم مع �لتحديات �ملعا�ش���رة، فهذه فر�ش��ة للقطاع �خلا�س كي 

يك��ون �أك��ر م�ش��اركة و�ندماًج��ا. 
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وادي  يف  قــوة  نقطــة  اأهــم  اإن 
الت�سابكــي  "التاأثــري  هــي  ال�سيليكــون 

للموهبة"

ال�سيد كري�ستوفر �سـرودر
رائد اأعمال وم�ستثمر يف قطاع التكنولوجيا
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جل�سات

اليوم الثالث
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م�ستقبل التجارة الذكية

املتحدث:
�سعادة �سلطان اأحمد بن �سليم

رئي�س جمل�س اإدارة موانئ دبي العاملية ورئي�س موؤ�س�سة املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة 
يف دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة

"م�س��تقبل �لتج��ارة ه��و �لتج��ارة �لذكي��ة"، به��ذه �لكلم��ات ��س��تهل �س��عادة �س��لطان �أحم��د ب��ن �س��ليم، رئي���س 

جمل���س �إد�رة مو�ن��ئ دب��ي �لعاملي��ة ورئي���س موؤ�س�س��ة �ملو�ن��ئ و�جلم��ارك و�ملنطق��ة �حل��رة يف دب��ي، كلمت��ه �لتي 
�ألقاه��ا خ��ال �لي��وم �لثال��ث م��ن �لقم��ة �لعاملي��ة للحكوم��ات 2016. و�أ�س��ار �س��عادة ب��ن �س��ليم �إىل �أن �لتج��ارة 
�لذكي��ة تعن��ي حتري��ك �لب�سائ��ع ب�س��كل �أ�س���رع و�أذك��ى و�أك��ر كف��اءًة، وذل��ك با�س��تخد�م �أح��دث �لتقني��ات 
�لتكنولوجي��ة. وه��ذ� يتطل��ب نوًع��ا م��ن �لتخطي��ط �حلكوم��ي �ل�س��ليم كال��ذي تق��وم ب��ه دول��ة �لإم��ار�ت �لعربي��ة 

�ملتح��دة، �لت��ي ت�س��ّجل �لآن ثال��ث �أعل��ى ن��اجت حمل��ي �إجم��ايل يف �لع��امل. 

يف �لت�س��عينيات رك��زت �حلكوم��ة عل��ى تن�س��يط �ل�س��ياحة كعام��ل حمف��ز ملزي��د م��ن �لتطوي��ر، حي��ث جنح��ت 
يف زي��ادة ن�س��بة �ل�س��ياحة �ل�س��نوية م��ن35،000  �س��ائح �إىل نح��و 10 ماي��ن �س��ائح يف دب��ي �لي��وم. ويف �لعق��د 
�لت��ايل، وحت��ى قب��ل �أن يك��ون هن��اك معن��ى و��س��ح لهذ� �مل�سطل��ح، �أعلنت دب��ي تطلعها للحكوم��ة �لإلكرتونية. 
و�لآن ت�س��تهدف �لإم��ارة "�حلكوم��ة �لذكي��ة"، بحي��ث ُتعَط��ى �لأولوي��ة لات�سال �لكام��ل و�لتاأكد من �أن ماين 
�لوثائق �ملطلوبة لت�س��هيل تو�س��يع �لتجارة و�ل�س��ياحة وغريها من �لأن�س��طة �لقت�سادية ميكن معاجلتها على 

مد�ر �ل�س��اعة.

وم��ن �جلدي��ر بالذك��ر �أن ه��ذه �لبيئ��ة �لتمكيني��ة ه��ي �لت��ي �أتاح��ت ملو�ن��ئ دب��ي �لعاملي��ة �تخاذ خطو�ت و��س��عة 
غ��ري م�س��بوقة يف تنمي��ة �لتج��ارة �لريادي��ة و�لتو�س��ع. لق��د عملن��ا م��ع �حلكوم��ات للتخطي��ط لتطوي��ر �لتج��ارة 
�لذكي��ة، ون�سحن��ا �حلكوم��ة ببن��اء مين��اء، عل��ى �لرغ��م م��ن �لعدي��د م��ن در��س��ات �جل��دوى �لت��ي زعم��ت عدم 
�إمكانية �لقيام بذلك. �إّل �أن هذه �ملز�عم مل تكن �سحيحًة، فكان ينق�س �أ�سحابها �حل�س �ل�سليم و�خلربة 

و�لروؤي��ة �ل�س��جاعة للم�س��تقبل �ل��ذي قدمن��اه نحن.

فكي��ف �س��يكون �س��كل �لتج��ارة �لذكي��ة غ��ًد�؟ ق��د نق��وم بنق��ل �لب�سائ��ع ع��ن طري��ق �لطائ��ر�ت ب��دون طي��ار 
�أو و�س��يلة نق��ل �لهايربل��وب، وق��د ل نحت��اج �إىل �ملو�ن��ئ بع��د �لآن، لنتجاوزه��ا متاًم��ا با�س��تخد�م �لت�س��ليم 
��ا كان��ت �لتحدي��ات �لت��ي �س��يحملها لن��ا �مل�س��تقبل،  �ملبا�س���ر للم�س��تخدم. ويف ه��ذ� �ل�س��دد، �أ�س��ار �س��عادته "�أيًّ

��ا". �س��نكون عل��ى ��س��تعد�د له��ا يف دب��ي؛ ويف مو�ن��ئ دب��ي �لعاملي��ة �أي�سً
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اإن التجــارة الذكيــة تعني حتريــك الب�سائع 
بــ�سكل اأ�ســـرع واأذكــى واأكرث كفــاءًة، وذلك 
ــة.  ــات التكنولوجي ــدث التقني ــدام اأح با�ستخ
وهــذا يتطلب نوًعا مــن التخطيط احلكومي 
ال�سليــم كالــذي تقــوم بــه دولــة الإمــارات 
ــث  ــ�سم الآن ثال ــي ت ــدة، الت ــة املتح العربي

اأعلــى ناجت محلي اإجمايل يف العامل

�ســعادة �سلطان اأحمد بن �سليم
رئي�س جمل�س اإدارة موانئ دبي العاملية ورئي�س موؤ�س�سة املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة يف دبي
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التغري املناخي: التحدي الأكرب 
للب�سـرية

املتحدث:
فخامة فيليبي كالديرون 

 رئي�س املك�سيك ال�سابق ورئي�س املفو�سية العاملية لالقت�ساد واملناخ،
الوليات املتحدة املك�سيكية

نح��ن ن�س��هد �لآن وق��وع ك��و�رث يف كل م��كان عل��ى وج��ه �لأر���س، فهن��اك ح��و�دث ناجم��ة ع��ن �لأح��و�ل �جلوي��ة 
حت��دث ب�س��ورة �س��به يومي��ة، وي�ساحبه��ا دم��ار هائ��ل ي�س��مل ح��الت �جلف��اف و�لفي�سان��ات و�لعو��س��ف 
و�لنخفا���س �حل��اد يف �إنت��اج �لغ��ذ�ء. ويف ه��ذ� �ل�س��ياق، ذّك��ر فخام��ة فيليب��ي كالدي��رون، رئي���س �ملك�س��يك 
�ل�س��ابق ورئي���س �ملفو�سي��ة �لعاملي��ة لاقت�س��اد و�ملن��اخ، ب��اأن ه��ذه �لتغ��ري�ت �إمن��ا ه��ي م��ن �سنع �لب�س���ر. وقّدم 
للجمه��ور جمموع��ة م��ن �لر�س��وم �لبياني��ة �لت��ي تب��ّن �لعاق��ة �لو��سح��ة ب��ن �رتف��اع درج��ة ح��ر�رة �لأر���س يف 

�ل�س��نو�ت 30 �ملا�سي��ة، وتك��ر�ر تل��ك �لنوعي��ة م��ن �حل��و�دث.

و�ق��رتح �س��عادة كالدي��رون، تغي��ري ثاث��ة حم��اور رئي�س��ية م��ن �أج��ل حتقي��ق ج��ودة �أعل��ى ومن��و �أك��ر مرون��ًة 
و�س��موليًة؛ وه��ي �مل��دن و��س��تخد�م �لأر��س��ي و�لطاق��ة. و�ختت��م مبجموع��ة م��ن �لتو�سي��ات �لعملية �لتي ت�س��مل 
�س���رورة �لتح��ول �إىل م��دن �أك��ر �ندماًج��ا و�ت�س��اًل؛ و�إع��ادة �لت�س��جري ومن��ع تده��ور �لرتب��ة؛ و�ل�س��تثمار يف 

�لبح��ث و�لتطوي��ر؛ و�إنه��اء "�لدع��م �ل�س��ار" للوق��ود �لأحف��وري؛ وزي��ادة معاي��ري كف��اءة �لطاق��ة. 
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لتعزيــز  رئي�سيــة  اأنظمــة  ثالثــة  هنــاك 
مكافحــة التغــري املناخــي وحتقيــق النمــو 
وا�ستخــدام  املــدن،  وهــي  القتــ�سادي 

الأرا�سي، والطاقة

فخامة فيليبي كالديرون 
رئي�س املك�سيك ال�سابق ورئي�س املفو�سية العاملية لالقت�ساد واملناخ
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عل��ى هام���س �لقم��ة �لعاملي��ة للحكوم��ات 2016، ُعق��دت جل�س��ة حت��ت عن��و�ن "�لطري��ق نح��و حتقي��ق �أه��د�ف 
�لتنمي��ة �مل�س��تد�مة: حتوي��ل �لروؤي��ة �لعاملي��ة �إىل و�ق��ع". ويف ه��ذ� �لإط��ار، �أ�س��ارت مع��ايل لبن��ى �لقا�س��مي �إىل 
�أن��ه مّت عق��د جل�س��تن خ��ال �لقم��ة ملناق�س��ة �أه��د�ف �لتنمي��ة �مل�س��تد�مة، حي��ث مت تق�س��يم �لأهد�ف �لت��ي يبلغ 
جمموعه��ا 17 هدًف��ا �إىل 6 حم��اور رئي�س��ية. ومت �لتو�س��ل �إىل جمموع��ة م��ن �لأف��كار و�حلل��ول �أهمه��ا تطبي��ق 
�آليت��ي �ملر�قب��ة وتق��دمي �لتقاري��ر م��ن �أج��ل �سم��ان �لتح��رك على �مل�س��ار �ل�سحي��ح د�ئًما. كما �أ�س��ارت �إىل �أن 
م��ا لدين��ا م��ن �أدو�ت متاح��ة �لي��وم - مقارن��ًة مب��ا كّن��ا عليه يف �ل�س��ابق - يجعل حتقيق �لأهد�ف �أكر �س��هولًة؛ 

��ا �أف�س��ل �لأف��كار و�لعق��ول �مل�س��اركة. و�لأدو�ت هن��ا ل تعن��ي �لتكنولوجي��ا فح�س��ب، ب��ل �أي�سً

وم��ن جانب��ه، �س���ّرح مع��ايل ي��ان �إليا�س��ون ب��اأن �لأه��د�ف 17 تغط��ي عدًد� و��س��ًعا م��ن �ملو�سوع��ات على نحو مل 
ن�س��هده من قبل؛ حيث تتطرق �إىل م�س��كات �لطاقة و�لنقل و�لزر�عة وغريها. ويلزم حتقيق تلك �لأهد�ف 
��ا م��ن �لقط��اع �خلا���س  �حل�س��ول عل��ى �مل�س��اعدة لي���س م��ن �لأمم �ملتح��دة و�حلكوم��ات فح�س��ب، و�إمن��ا �أي�سً
و�ملجتم��ع �مل��دين و�ملجتم��ع �لقت�س��ادي و�لعلم��ي. كم��ا �أك��د عل��ى �أن �ل�س��تد�مة ت�س��ّكل �س���رًطا �أ�سا�س��ًيا و�أنه��ا 

ترب��ط جمي��ع �لأه��د�ف ببع�سه��ا �لبع���س وباتفاقي��ة �ملن��اخ �لت��ي مت �لتو�س��ل �إليها يف باري���س. 

�أّم��ا مع��ايل جوزي��ف مو�س��كات، فاأ�س��ار �إىل فك��رة �لنتق��ال م��ن �مل�س��توى �لعامل��ي �إىل �مل�س��توى �لوطن��ي يف 
حتقي��ق �لأه��د�ف. و�أن �أي حكوم��ة تتطل��ع للو�س��ول �إىل م�س��اف �ل��دول �ملتقدم��ة، ل ب��ّد م��ن �أن تتط��رق يف 
�سيا�س��اتها �إىل �حلاج��ة �إىل �لق�س��اء عل��ى �لفق��ر، و�إن�س��اء بني��ة حتتية مرنة، وحتقيق �مل�س��او�ة يف �لتعليم بن 
�جلن�س��ن وغريه��ا م��ن �لأه��د�ف �لأخ��رى. فالأهد�ف �لإمنائية لاألفية ق��د ُو�سعت من قبل بع�س �لأفر�د يف 
�لأمم �ملتح��دة، �أم��ا �أه��د�ف �لتنمي��ة �مل�س��تد�مة فق��د �س��ارك يف تطويره��ا مئ��ات �لأ�س��خا�س عل��ى مد�ر مئات 

�لجتماع��ات �لت�س��اورية، وه��و م��ا يعك���س تغ��رًي� و��سًح��ا يف �لنه��ج �ملتب��ع.

وق��ال �لدكت��ور حمم��ود حم��ي �لدي��ن قائ��ًا �إن عملي��ة و�س��ع �أه��د�ف �لتنمي��ة �مل�س��تد�مة ق��د �ت�س��مت باملزي��د 
ا  م��ن �لدميقر�طي��ة و�ل�س��مولية، وق��د ج��اءت نتيج��ة �لتفاع��ل �جلي��د لي���س م��ع �حلكومات فح�س��ب، و�إمن��ا �أي�سً
م��ع �ملجتم��ع �مل��دين و�لقط��اع �خلا���س. و�أ�س��اف �أن �لبع���س ي��رى �أن �لعام 2030 ل يز�ل بعي��ًد�، لكن �حلقيقة 
تكم��ن يف �أن �لأه��د�ف �لت��ي ن�س��عى �إىل حتقيقه��ا تتطل��ب بدء بالعم��ل عليها يف �حلال. فلدينا م�س��كلة حقيقية 
ول ب��ّد �إًذ� �أن ن�س��عى �إىل حله��ا عل��ى �لف��ور. فنح��ن نتح��دث �لآن ع��ن �لث��ورة �ل�سناعي��ة �لر�بع��ة، بينم��ا هناك 
�أف��ر�د يف مناط��ق م��ن �لع��امل مل ي�س��تفيدو� حت��ى �لآن  م��ن �لث��ورة �ل�سناعي��ة �لثاني��ة وه��و م��ا ينعك���س يف عدم 
ح�سوله��م عل��ى �لكهرب��اء. بالت��ايل، علين��ا �أن نرك��ز عل��ى �آلي��ة �ملر�قب��ة وجتمي��ع �ملزي��د م��ن �لبيان��ات، لأن 

نق�سه��ا �س��يقف عائًق��ا �أم��ام تنفي��ذ ه��ذه �لأهد�ف.

الطريق نحو حتقيق اأهداف 
التنمية امل�ستدامة: حتويل الروؤية 

العاملية اإىل واقع

املتحدث:
معايل جوزيف مو�سكات 

رئي�س وزراء جمهورية مالطا

معايل يان اإليا�سون 
نائب الأمني العام لالأمم املتحدة

معايل ال�سيخة لبنى بنت خالد القا�سمي
وزيرة الدولة للت�سامح، دولة الإمارات العربية املتحدة

الدكتور محمود محي الدين
النائب الأول لرئي�س البنك الدويل ل�سوؤون التنمية امل�ستدامة والأمم املتحدة وال�سـراكات

محاور اجلل�سة 
ال�سيد ريت�سارد كوي�ست

قناة �سي اإن اإن 
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مت و�سع اأهــداف التنميــة امل�ستدامــة كنتيجــة للتــ�ساورات البّنــاءة ليــ�س مــع 
احلكومــات فح�سب، واإمنا مــع املجتمع املدين والقطاع اخلا�س اأي�ًسا

الدكتور محمود محي الدين
النائب الأول لرئي�س البنك الدويل ل�سوؤون التنمية امل�ستدامة والأمم املتحدة وال�سـراكات

ــا  ــًة عّم ــا مــن اأدوات متاحــة اليــوم يجعــل حتقيــق الأهــداف اأكــرث �سهول مــا لدين
كان عليــه الأمر يف ال�سابق

معايل ال�ســيخة لبنى بنت خالد القا�سمي
وزيرة الدولة للت�سامح يف دولة الإمارات العربية املتحدة

يلــزم حتقيــق تلــك الأهــداف احلــ�سول علــى امل�ساعــدة ليــ�س مــن الأمم املتحــدة 
واحلكومــات فحــ�سب، واإمنــا اأيــ�ًسا مــن القطــاع اخلــا�س واملجتمع املــدين واملجتمع 

القت�سادي والعلمي

معايل يان اإليا�سون 
نائب الأمني العام لالأمم املتحدة

ــن  ــداف �سم ــذه الأه ــ�سع ه ــد اأن ت ــدم ل ب ــق التق ــع اإىل حتقي ــة تتطل اأي حكوم
الوطنية ا�سرتاتيجيتها 

معايل جوزيف مو�سكات 
رئي�س وزراء جمهورية مالطا
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تعرف على ا�سهر مخرتق للربامج 
يف العامل

ال�سيد كيفن ميتنك
م�ست�سار اأمن املعلومات، مخرتق برامج، الوليات املتحدة المريكية

 ال�سيد عمر �سلطان العلماء
مدير موؤ�س�سة القمة العاملية للحكومات، دولة الإمارات العربية املتحدة

نظم��ت �لقم��ة �لعاملي��ة للحكوم��ات 2016، جل�س��ة حو�ري��ة م��ع خب��ري �أم��ن �ملعلوم��ات �ل�س��يد كيف��ن ميتني��ك، 
�ل��ذي كان �أح��د �أ�س��هر خمرتق��ي �لأنظم��ة يف �لع��امل و�أك��ر �لأ�س��خا�س �ملطلوب��ن ل��دى مكت��ب �لتحقيق��ات 

�لفي��در�يل لأن��ه متك��ن م��ن �خ��رت�ق �أنظم��ة 40 �س��ركة ك��ربى وحكومي��ة وذل��ك م��ن �أج��ل �لتح��دي فق��ط.  

يع��رف �ل�س��يد ميتني��ك باأن��ه �أف�س��ل �ملتحدث��ن يف جم��ال �أم��ن �ملعلومات، وموؤلفا وم�ست�س��ار� لأمن �حلا�س��وب، 
ويعمل حاليا كم�ست�س��ار �أمني موثوق به لدى فورت�س��ون 500 وحكومات خمتلفة يف جميع �أنحاء �لعامل.  

خ��ال �جلل�س��ة، متك��ن �حل�س��ور وطلب��ة �جلامع��ات م��ن �لتع��رف عل��ى بع���س جت��ارب �ل�س��يد ميتني��ك خ��ال 
�أي��ام در��س��ته وم��ن م�س��اهدة جترب��ة �خ��رت�ق عملي��ة نفذها مبا�س��رة.

 ،PDF وملف��ات ب�سيغ��ةUSB  ونف��ذ جترب��ة �لخ��رت�ق �ملبا�س��رة �م��ام �جلمه��ور با�س��تخد�م �أقر����س �لتخزي��ن
وذل��ك ع��رب تطبيق��ات جاف��ا �لت��ي تتحك��م يف كام��ري�ت �لويب، حيث ي�س��تطيع خمرتق �لبيانات �لتن�ست �س��ر� 

عل��ى �لت�س��ال �لقائ��م بن نظامن �أو بن �لنا���س. 

يعت��رب �ل�س��يد ميتني��ك �أن عملي��ة �خ��رت�ق �لأنظم��ة ت�س��به �إىل ح��د كب��ري �أد�ء عر�س �س��حري، وه��و �لأمر �لذي 
جعله �س��غوفا به.
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نحــن نعيــ�س يف عــامل ميكــن ملخرتقــي 
اأنــواع  بجميــع  التحكــم  فيــه  البيانــات 

التكنولوجيا

ال�سيد كيفن ميتنك 
م�ست�سار اأمن املعلومات، مخرتق برامج
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جل�سات حوارّية

رحلة اإىل ال�سعادة يف 45 دقيقة

املتحدث:
ال�سيد اإيريك وايرن 

كاتب، الوليات املتحدة الأمريكية

�فتتح��ت �لقم��ة �لعاملي��ة للحكوم��ات 2016، فعالي��ات �لي��وم �لثال��ث بجل�س��ة حت��ت عن��و�ن "رحل��ة �إىل �ل�س��عادة 
يف 45 دقيق��ة"، مب�س��اركة �إري��ك و�ي��ر، �ل�سحف��ي �حلا�س��ل عل��ى ع��دة جو�ئ��ز حملي��ة ودولي��ة. ويف معر���س 

حديث��ه، �أ�س��ار و�ي��ر قائ��ًا : "�ل�س��عادة ل تنب��ع م��ن د�خلن��ا فح�س��ب؛ ب��ل ه��ي يف كل �س��يء م��ن حولنا. 

ز�ر �ل�س��يد و�ير كًا من �سوي�س���ر�، و�أي�س��لند�، وبوتان، وتاياند. ومن خال رحلته يف هذه �لدول، �كت�س��ف 
جمموعة من �لعو�مل �لتي جتعل �ل�س��عوب �أكر �س��عادًة من غريها. ففي �سوي�س���ر�، على �س��بيل �ملثال، يكمن 
�ل�س���ر يف �س��عادة �ل�س��كان يف كف��اءة �لنظ��م �ملتبع��ة عل��ى �مل�س��توى �لوطن��ي، ووف��رة �ملناظ��ر �لطبيعية، و�رتفاع 
م�س��تويات �لثق��ة ب��ن �لأف��ر�د وبع�سه��م �لبع���س. �أم��ا يف �أي�س��لند�، ف��اإن ق��وة �لرو�ب��ط �لأ�س���رية وتبن��ي نهًج��ا 
�إيجابي��ا و�س��ليًما عن��د مو�جه��ة �لف�س��ل ه��و م��ا يجعل �ل�س��كان �أكر �س��عادًة من غريه��م. ويف بوتان، وجد و�ير 

�أن �لدول��ة ت�س��ع عل��م �ل�س��عادة عل��ى قائم��ة جدول �أعمالها حتى �إنها طورت موؤ�س���ًر� لقيا���س �س��عادة �لأفر�د.

 و�أو�س��ى �ل�س��يد و�ي��ر ب�س���رورة �لتحك��م يف �مل�س��اعر �ل�س��لبية كاحلق��د، و�س���رورة تعزي��ز �لثق��ة يف �لآخري��ن. 
كما ذّكرهم باأن �ل�س��عادة لي�س��ت �أمًر� �س��خ�سًيا؛ بل تقوم على �لت�س��ارك و�لرتباط. لذلك، ل بّد علينا دوًما 
ا �أن نتذكر �أنه ل يوجد طريق و�حد  م��ن �حلف��اظ عل��ى �لرو�ب��ط �لت��ي جتمعن��ا مبا�سينا وثقافتنا، وعلينا �أي�سً

لل�س��عادة، و�إمنا ميكن �لو�سول �إليها من خال عدة �س��بل خمتلفة. 
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ال�سعــادة ليــ�ست اأمــًرا �سخ�سًيــا؛ بل تقوم 
علــى التــ�سارك والرتبــاط. لذلــك، ل بــّد 
ــط  ــى الرواب ــاظ عل ــن احلف ــا م ــا دوًم علين
ــا  ــا، وعلين ــا وثقافتن ــا مبا�سين ــي جتمعن الت
ــد  ــق واح ــد طري ــه ل يوج ــر اأن ــ�ًسا اأن نتذك اأي
لل�سعــادة، واإمنــا ميكــن الــو�سول اإليهــا 

مــن خالل عدة �سبل مختلفة

ال�سيد اإيريك وايرن 
كاتب
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جل�سات حوارّية

 رحلة اإىل القيادة الواعية يف
45 دقيقة

املتحدث:
ال�سيد فريد كوفمان 

فيل�سوف ونائب رئي�س لينكد اإن، الوليات املتحدة الأمريكية

حت��دث �ل�س��يد فري��د كوفم��ان، �لفيل�س��وف ونائ��ب رئي���س �س���ركة لينك��د �إن، ع��ن �س��مات �لقائ��د �حلقيق��ي يف 
�إط��ار جل�س��ة حت��ت عن��و�ن "رحل��ة �إىل �لقي��ادة �لو�عي��ة يف 45 دقيق��ة" خ��ال �لقم��ة �لعاملي��ة للحكوم��ات2016  
قائ��ًا: "�لق��ادة �حلقيقي��ون لي���س لديه��م �أتب��اع. فالقائ��د �حلقيق��ي ه��و �أول م��ن يتح��رك نح��و حتقي��ق ه��دف 
م��ا؛ ول��ذ� ل يتب��ع �لأف��ر�د �لق��ادة، و�إمن��ا يتبع��ون ه��ذ� �له��دف. �إنه��م يعملون من �أج��ل بلوغ �لغاي��ة، ل من �أجل 

�لقادة".

 و�أ�س��ار �ل�س��يد كوفم��ان �إىل �أن �لختي��ار�ت �لت��ي يق��وم به��ا �لأف��ر�د تاأت��ي يف �سمي��م �لقي��ادة �لو�عي��ة، حي��ث 
ق��ال: "ل يتعل��ق �لأم��ر مب��ا يح��دث لاأف��ر�د، و�إمن��ا بالطريق��ة �لت��ي يختارونها ك��ردٍّ على �أحد �ملو�ق��ف �ل�سعبة 
وكذل��ك �خلي��ار�ت �لو�عي��ة �لت��ي يتخذونه��ا لتحقي��ق ه��دف �أك��رب ب��دًل م��ن �لكتف��اء بالرد على م��ا يحدث من 

حوله��م؛ فه��ذ� هو �لف��ارق �حلقيقي". 

ويف خت��ام �جلل�س��ة، ط��رح كوفم��ان بع���س �حلل��ول �لت��ي ميك��ن �أن ت��وؤدي �إىل حتقي��ق �لقي��ادة �لو�عي��ة، حي��ث 
�أكد على �أهمية �لتاأمل و�لتفّكر �لذ�تي، كما ذكر �أن �إبد�ء م�ساعر �لمتنان و�لرت�حم تعّد �س���روًطا �أ�سا�سيًة 

لتحقي��ق �لنج��اح و�لو�س��ول �إىل �لقيادة �لو�عية. 
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اإن اإبــداء م�ساعــر المتنــان والرتاحــم تعّد 
النجــاح  لتحقيــق  اأ�سا�سيــًة  �ســـروًطا 

والو�سول اإىل القيادة الواعية

ال�سيد فريد كوفمان 
فيل�سوف ونائب رئي�س لينكد اإن
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جل�سات حوارّية

هل �ست�سيطر الروبوتات على 
العامل؟

املتحدث:
ال�سيد نيل جيكوب�ستني 

 الرئي�س امل�سارك لق�سم الذكاء ال�سطناعي والروبوت يف جامعة �سينجيولرتي،
الوليات املتحدة الأمريكية

��س��ار �ل�س��يد ني��ل جيكوب�س��تن، �ح��د �أب��رز �لباحث��ن �لز�ئري��ن يف "برنام��ج ميدي��ا �إك���س" �لتاب��ع جلامع��ة 
�س��تانفورد، و�ل��ذي �س��غل قب��ل ذل��ك من�س��ب زمي��ل �أول لاأبح��اث يف "برنام��ج روي��رتز للروؤي��ة �لرقمي��ة" 
و�ل��ذكاء  �لروبوت��ات  ��س��تخد�م  �إىل  �حلاج��ة  �إىل   ،2007-2006 �لعام��ن  خ��ال  �س��تانفورد  جامع��ة  يف 
�ل�سطناع��ي لتحقي��ق �لرخ��اء و�لزده��ار عل��ى م�س��توى �لع��امل، �إّل �أن��ه علينا �أّل نن�س��ى �أنن��ا ملتزمون �أخاقيًّا 

��ا ب��اإد�رة �لتكنولوجي��ا ب�س��كل م�س��وؤول م��ن خ��ال �لتعلي��م. وتقنيًّ

و�أّك��د �أن �إ�س��اءة ��س��تخد�م �لتكنولوجي��ا �حتم��ال و�رد، وميك��ن جتنب��ه م��ن خ��ال �لعم��ل وف��ق جمموع��ة 
م��ن �ملعاي��ري و�لت��ي تتمث��ل يف �لتحق��ق م��ن �لبت��كار�ت و�إثب��ات �سحته��ا، و�ل�س��تعانة باآلي��ة �لت�س��فري، وو�س��ع 

مو��سف��ات حم��ددة، و�أخ��رًي� تطوي��ر �آلي��ات متع��ددة لفر���س �لرقاب��ة و�ل�س��يطرة.

و�أّك��د جيكوب�س��تن عل��ى �أن ث��ورة �ل��ذكاء �ل�سطناع��ي �س��توؤثر ب�س��كل �إيجابي عل��ى كاف��ة جو�ن��ب �لإد�رة 
و�لت�سنيع و�خلدمات، كما �ست�سهم يف �لتخل�س من �لقيود على �لتعليم. و�أ�سار �إىل �أن �مل�ستقبل لن يت�سمن 
ا. وعلي��ه، يو�سي جيكوب�س��تن بوجوب  ا ل��ه �أي�سً توف��ري حا�س��وب �س��خ�سي ل��كل طال��ب فح�س��ب؛ ب��ل معلًم��ا خا�سًّ
�لعم��ل ب�س��كل ��س��تباقي وفاع��ل يف �لبح��ث ع��ن �لفر���س لكت�س��اف كيفي��ة �لتعام��ل م��ع �ل��ذكاء �ل�سطناع��ي 

وحتري��ر �أنف�س��نا م��ن قيودن��ا �لفكرية.  
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الروبوتــات  ا�ستخــدام  اإىل  نحتــاج  اإننــا 
الرخــاء  لتحقيــق  ال�سطناعــي  والــذكاء 
والزدهــار علــى م�ستــوى العــامل، اإّل اأنــه 
ــا  علينــا اأّل ننــ�سى اأننــا ملتزمــون اأخالقيًّ
ــا بــاإدارة التكنولوجيــا بــ�سكل م�سوؤول  وتقنيًّ

من خالل التعليم

ال�سيد نيل جيكوب�ستني 
الرئي�س امل�سارك لق�سم الذكاء ال�سطناعي والروبوت يف جامعة �سينجيولرتي 
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جل�سات حوارّية

ماذا بعد طباعة الأع�ساء 
الب�سـرية؟

املتحدث:
الدكتور اأنطوين عطا اهلل

مدير معهد الطب التجديدي يف كلية طب ويك فور�ست، الوليات املتحدة الأمريكية

يف جل�س��ة حت��ت عن��و�ن "م��اذ� بع��د طباع��ة �لأع�س��اء �لب�س���رية؟" �سم��ن فعالي��ات �لقم��ة �لعاملي��ة للحكوم��ات 
2016، حت��دث �لدكت��ور �أنط��وين عط��ا هلل، مدي��ر معه��د �لط��ب �لتجدي��دي يف كلي��ة ط��ب وي��ك فور�س��ت، ع��ن 

�آخ��ر �لتط��ور�ت �لت��ي �س��هدها جم��ال �لط��ب �لتجدي��دي و�أوج��ه �ل�س��تفادة منه��ا يف زي��ادة عملي��ات زر�ع��ة 
�لأع�س��اء و�خلاي��ا و�لأن�س��جة. ويف ه��ذ� �ل�س��ياق، �أ�س��ار عط��ا هلل �إىل �أول عملي��ة زر�ع��ة �أع�س��اء مت �إجر�وؤه��ا 
يف �لع��ام 1954 و�أن��ه من��ذ ذل��ك �حل��ن، مت �إدخ��ال �لعدي��د م��ن �لتط��ور�ت، �إّل �أنن��ا ل ن��ز�ل نو�ج��ه �لكث��ري من 
�لتحدي��ات مث��ل نق���س �لأع�س��اء ورف���س �جل�س��م لاأع�س��اء �ملزروع��ة. وهن��ا يظه��ر دور �لط��ب �لتجدي��دي. 
��ا و�ح��ًد� يتعر���س للم��وت كل ثاث��ن ثانيًة ب�س��بب مر���س ميكن عاجه من  فت�س��ري �لإح�س��اء�ت �إىل �أن مري�سً

خ��ال نق��ل �لأع�ساء �أو �لأن�س��جة. 

وم��ن �جلدي��ر بالذك��ر �أن �لط��ب �لتجدي��دي يجم��ع ع��دًد� م��ن �لتطبيق��ات �ملختلف��ة؛ حي��ث ميك��ن ��س��تخد�م 
�أدو�ت �لتكنولوجي��ا  �أو ��س��تخد�م  �أخ��رى،  �أو ��س��تخد�م �خلاي��ا م��ع دعام��ات وم��و�د  �خلاي��ا وحده��ا، 

�حلديث��ة مث��ل �لطباع��ة �لثاثي��ة �لأبع��اد. 

�أم��ا ع��ن �لتحدي��ات �لت��ي يو�جهه��ا �لط��ب �لتجدي��دي �لي��وم، فاأ�س��ار �لدكتور عطا هلل �إىل �أنه��ا تتمثل يف �إنتاج 
تل��ك �لأع�س��اء عل��ى نط��اق �أو�س��ع وبكميات �أكرب حتى يتم توفريها ملئات �لآلف م��ن �ملر�سى �لذين يحتاجون 
�إليه��ا، و�لقي��ام بذل��ك بطريق��ة فعال��ة وباأعل��ى درج��ات �لدق��ة �ملطلوب��ة. وهن��ا تظه��ر �أهمي��ة �لطباع��ة �لثاثية 
�لأبع��اد. لذل��ك، ب��د�أ �لعم��ل عل��ى تطوي��ر طابع��ات �أك��ر تعقي��ًد� بحي��ث توفر �لدق��ة �ملطلوبة لو�س��ع �خلايا يف 

�مل��كان �ملطلوب حتديًد�. 

و�ختت��م عط��ا هلل قول��ه �إن �أمامه��م �لكث��ري م��ن �لتحدي��ات مث��ل �لعملي��ة �لتنظيمي��ة، وتكلفة ه��ذه �لتكنولوجيا، 
وزي��ادة نط��اق ��س��تخد�مها؛ �إّل �أنه��م و�ثق��ون م��ن قدرته��م عل��ى ��س��تخد�م ه��ذه �ل�س��رت�تيجيات �حلديث��ة، 

لتح�س��ن حي��اة �لأف��ر�د، �لأم��ر �ل��ذي يعدن��ا به �لط��ب �لتجديدي.
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ل تــزال اأمامنــا الكثــري مــن التحديات يف 
هــذا املجــال... لكــن هناك اأمر واحــد موؤكد، 
هــذه  با�ستخــدام  ن�ستطيــع  اأننــا  وهــو 
التقنيــات اأن نحــ�ّسن حيــاة املــر�سى، الأمــر 

الــذي يعُدنا به الطب التجديدي 

الدكتور اأنطوين عطا اهلل
مدير معهد الطب التجديدي يف كلية طب ويك فور�ست
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جل�سات حوارّية

احتفل بعيد ميالدك الـ200!

املتحدث:
الدكتور براد بريكنز 

رئي�س اخلدمات الطبية يف �سـركة هيومن لونغيفيتي، الوليات املتحدة الأمريكية

محاور اجلل�سة:
الدكتورة حواء املن�سوري

ا�ست�سارية الغدد ال�سماء، دولة الإمارات العربية املتحدة

ب��د�أ �لدكت��ور ب��ر�د بريكن��ز، رئي���س �خلدم��ات �لطبي��ة يف �س���ركة هيوم��ن لونغيفيت��ي، كلمت��ه يف جل�س��ة حت��ت 
عنو�ن "�حتفل بعيد ميادك �ل�200!" �سمن فعاليات �لقمة �لعاملية للحكومات 2016، بقوله �إن متو�سط عمر 
�لإن�س��ان ق��د ت�ساع��ف عل��ى م��د�ر 150 �س��نة �ملا�سي��ة، وذل��ك بف�س��ل زي��ادة قدرتن��ا عل��ى مو�جه��ة �لأمر����س 
�ملُعدي��ة �لت��ي ت�سي��ب �لأطف��ال. وم��ن �جلدي��ر بالذك��ر �أن��ه هن��اك �حتم��ال بن�س��بة 85% �أن يعي���س �لأطف��ال 

�لذي��ن يول��دون �لي��وم حت��ى عم��ر 65 عاًم��ا، كم��ا �أن 42% م��ن ه��وؤلء �لأطف��ال �سيعي�س��ون حت��ى 85 عاًم��ا.

وحت��دث �لدكت��ور بريكن��ز ع��ن �لفر���س �لكربى �لتي توفرها تقنيات �حلو�س��بة �ل�س��حابية و�لبيان��ات �ل�سخمة 
و�لتعل��م بو��س��طة �لآل��ة، وقدرته��ا عل��ى تغي��ري مفاهي��م �لرعاي��ة �ل�سحي��ة و�لتعام��ل م��ع �أمر����س �ل�س��يخوخة 
بطريق��ة �أك��ر فعالي��ًة. كم��ا �أ�س��ار �إىل �لتط��ور �ل��ذي �س��هده حتدي��د ت�سل�س��ل �جلينوم �لب�س���ري خال �خلم�س��ة 
ع�س���ر عاًم��ا �ملا�سي��ة حي��ث �نخف�س��ت تكلفت��ه �إىل ح��و�يل 1300 دولر، بحي��ث �أف��اد �أن توفر قدر�ت �حلو�س��بة 
�ل�س��حابية ذ�ت �لتكلفة �ملعقولة �سي�س��اهم يف تخزين ومعاجلة كميات �سخمة من �لبيانات، �لأمر �لذي من 
�س��اأنه �مل�س��اعدة يف حتديد �لأ�س��باب �لرئي�س��ية ور�ء �لإ�سابة باأمر��س �ل�س��يخوخة، ومن ثم تاأخريها للتمّتع 

بحي��اة �أطول و�أكر �سحًة.
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اإن بنــاء قاعــدة بيانــات جينيــة �ساملــة 
ا�ستباقيــة  حلــول  اإيجــاد  يف  �سي�ساهــم 

ووقائية لإطالة عمر الإن�سان
الدكتور براد بريكنز 

رئي�س اخلدمات الطبية يف �سـركة هيومن لونغيفيتي
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جل�سات حوارّية

الروبوتات لي�ست هي احلل!

املتحدث:
ال�سيد اأندرو كني

موؤلف ورائد اأعمال ومقدم برامج، اململكة املتحدة

ي�س��غل �ل�س��يد �أن��درو ك��ن، وه��و �أح��د �أ�س��هر حملل��ي �لأعم��ال و�لثقاف��ة �لرقمي��ة، من�س��ب �ملدي��ر �لتنفي��ذي 
��ا �س��هرًي� ع��رب �لإنرتنت  ل�سال��ون �لبت��كار  "فيوت�س���ر كا�س��ت " يف و�دي �ل�س��يليكون، كم��ا يق��دم برناجًم��ا حو�ريًّ

بعن��و�ن  "ك��ن �أون ".

ويف حديث��ه خ��ال �لقم��ة �لعاملي��ة للحكوم��ات 2016، �أعل��ن �ل�س��يد ك��ن �أن ث��ورة �ل��ذكاء �ل�سناع��ي مل حت��دث 
بعد؛ فنحن على �أبو�بها، ول نعلم يقيًنا ما �لذي �ست�س��فر عنه. ويرى �أن روؤية �مل�س��تقبل تتطلب فهم �ملا�سي، 
فالث��ورة �ل�سناعي��ة غ��ريت وج��ه �لع��امل وحّول��ت �ملجتمعات، وعلينا �ل�س��تفادة من درو�س��ها ك��ي نكون قادرين 

عل��ى خو���س غمار ثورة �لذكاء �ل�سناعي.

��ا �أل نن�س��ى �جلو�ن��ب �ل�س��لبية  وعن��د �حلدي��ث ع��ن �جلو�ن��ب �لإيجابي��ة �لعدي��دة له��ذه �لث��ورة، علين��ا �أي�سً
له��ا. فعل��ى �س��بيل �ملث��ال، م��ن �ملتوق��ع �ختف��اء 47% م��ن �مله��ن ب�س��بب �ل��ذكاء �ل�سناع��ي. ول��ن يقت�س���ر ذل��ك 
ا. فالبطبع، �س��وف يوفر �ل��ذكاء �ل�سناعي  عل��ى �لوظائ��ف �ليدوي��ة فح�س��ب، ب��ل �سي�س��مل وظائ��ف �أخ��رى �أي�سً
وظائ��ف جدي��دة، �إّل �أن �لب�س���ر ل��ن يقوم��و� ب��اأّي م��ن ه��ذه �لوظائ��ف ب�س��كل كام��ل. ويف بع���س �ل��دول، �س��نكون 

بحاج��ة �إىل حل��ول جذري��ة ت�سم��ن لاأف��ر�د دخ��ًا ثابًت��ا.

و�س��ّدد ك��ن عل��ى �أن �أي تق��دم تكنولوج��ي ل ياأت��ي ب��ا مقاب��ل. ولي���س لدين��ا خي��ار �س��وى �أن نع��ّول عل��ى �لق��ادة 
�ل�سيا�س��ين يف مو�جه��ة تل��ك �لتحدي��ات، و�س��يكون عليه��م �تخاذ قر�ر�ت �سعب��ة ملو�جهة �لحتكار�ت �لكربى 

يف جم��ال �ل��ذكاء �ل�سناعي.  
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التنظيميــة  الأطــر  بعــ�س  اإىل  نحتــاج 
وال�سيطــرة ال�سيا�سيــة ل�سمــان م�ساهمــة 
التكنولوجيــا يف حتقيــق ال�سعــادة لنــا. 
ويف حــال مل نتمكــن مــن حتقيــق ذلــك، 
الآيل الإنــ�سان  يكــون  اأّل  اأخــ�سى   فاأنــا 

 هو احلل

ال�سيد اأندرو كني
موؤلف ورائد اأعمال ومقدم برامج
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نهاية الإعاقة: م�ستقبل الأطراف 
ال�سناعية

املتحدث:
ال�سيد األربت مانريو

املدير التنفيذي يف ليمبيتل�س �سولو�سنز، الوليات املتحدة الأمريكية 

حت��دث يف ه��ذه �جلل�س��ة �ل�س��يد �أل��ربت مان��ريو، �ملوؤ�س���س و�ملدي��ر �لتنفي��ذي ل�س���ركة ليمبيتل���س �سولو�س��نز؛ 
وه��ي �س���ركة �بتكاري��ة هند�س��ية ت�س��اعد �لأطف��ال �ملعاق��ن م��ن خ��ال ت�سني��ع وتوزي��ع �لأط��ر�ف �ل�سناعي��ة 

�ملطبوع��ة، با�س��تخد�م تقني��ة �لطباع��ة ثاثي��ة �لأبع��اد.

و�أو�س��ح ب��اأن �لع��امل يع��اين م��ن �لإعاق��ة وه��ي مكلف��ة؛ فهن��اك 30 ملي��ون �س��خ�س يف �لع��امل يحتاج��ون �إىل 
�لأط��ر�ف �ل�سناعي��ة و�أجه��زة تق��ومي �لعظ��ام، علًم��ا ب��اأن �لكثريي��ن منه��م يتك�س��بون لقمة عي�س��هم من �أعمال 

تتطل��ب جمهوًد� ج�س��ديًّا.

 و�أ�س��اف �ل�س��يد مان��ريو �أن �جلم��ع ب��ن �لتكنولوجي��ا و�لتعاط��ف م��ع �لآخري��ن م��ن �س��اأنه �أن ي�س��فر ع��ن ثم��ار 
عديدة. ويف هذ� �لإطار، ت�س��تخدم �س���ركة ليمبيتل���س �سولو�س��نز �لأجهزة �لذكية لتحقيق هذه �لغاية، ويتمّتع 
�لعامل��ن فيه��ا ب�س��عور م��ن �لتعاط��ف جت��اه �لآخري��ن، �لأم��ر �ل��ذي يقوده��م نح��و �بت��كار حل��ول جديدة يف هذ� 
�ل�س��اأن. ولك��ي توؤت��ي ه��ذه �جله��ود ثماره��ا، ل ب��ّد م��ن �لتع��اون م��ع �ملجتم��ع �ل��دويل. ويف ه��ذ� �ل�س��ياق، ق��ال 
مان��ريو �إن �ل�س���ركة تط��ور �لأجه��زة، وميكنه��ا مب�س��اعدة �ملجتمع كل��ه �أن تقوم بتو�سيلها �إىل م��ن يحتاجونها؛ 

فاله��دف ه��و م�س��اعدة �جلمي��ع يف كل �أنح��اء �لعامل. 
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ــف  ــا والتعاط ــني التكنولوجي ــع ب اإن اجلم
مــع الآخريــن مــن �ساأنــه اأن ي�سفــر عــن ثمــار 

عديدة

ال�سيد األربت مانريو
املدير التنفيذي يف ليمبيتل�س �سولو�سنز
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هل �سيكون �سن التقاعد اجلديد 
100 عام؟

املتحدث:
ال�سيد روهيت تالوار

الرئي�س التنفيذي ل�سـركة فا�ست فيوت�سـر لالأبحاث، اململكة املتحدة

محاور اجلل�سة 
الدكتورة حواء املن�سوري

ا�ست�سارية الغدد ال�سماء، دولة الإمارات العربية املتحدة

نظم��ت �لقم��ة �لعاملي��ة للحكوم��ات 2016، جل�س��ة حت��ت عن��و�ن "ه��ل �س��يكون �س��ن �لتقاع��د �جلدي��د 100 عام؟" 
مب�س��اركة �ل�س��يد روهي��ت تال��و�ر، �لرئي���س �لتنفي��ذي ل�س���ركة فا�س��ت فيوت�س���ر لاأبح��اث. ب��د�أ �جلل�س��ة ببع���س 
�لت�س��اوؤلت ح��ول م��ا �س��يحدث �إذ� و�س��ل متو�س��ط عم��ر �لف��رد 120 عاًم��ا. فكيف �س��يوؤثر ذلك عل��ى �ملجتمعات 

و�لأف��ر�د و�حلكومات و�لقت�ساد؟ .

ويف ه��ذ� �ل�س��ياق، �أ�س��ار تال��و�ر �إىل �أن هن��اك جمموع��ة م��ن �لتط��ور�ت �لتكنولوجي��ة و�لعلمي��ة �لت��ي تتح��رك 
بوت��رية هائل��ة وه��و م��ا �س��هدناه يف جل�س��ات �لقم��ة �لعاملي��ة للحكوم��ات، و�لت��ي �س��وف ت��وؤدي �إىل تغي��ري �س��ورة 
�لع��امل، فالتوقع��ات ت�س��ري �إىل �أن م��ا ت��رت�وح ن�س��بته ب��ن  40 و80% م��ن وظائف �ليوم �س��وف تختفي يف غ�سون 

20 عاًم��ا. ف��اإىل �أي م��دى نفك��ر يف ذل��ك �أثن��اء �لتخطي��ط للم�س��تقبل؟

 وم��ن �جلدي��ر بالذك��ر �أن��ه م��ن �ملمك��ن �إطال��ة عم��ر �لب�س���ر حت��ى 100 ع��ام، لك��ن ه��ذ� �لأم��ر ينط��وي عل��ى 
بع���س �لتحدي��ات. فكي��ف �س��يتم توف��ري �لوظائ��ف ل��كل ه��وؤلء �لأف��ر�د؟ وم��ا طبيعة �لوظائ��ف �لتي �س��نحتاجها 
يف �مل�س��تقبل، وم��ا ه��ي �مله��ار�ت �لازم��ة لأد�ئه��ا؟ ويف ه��ذ� �لإط��ار، �س��دد �ل�س��يد تال��و�ر عل��ى �أهمي��ة تطوي��ر 

�لنظ��ام �لتعليم��ي وع��دم �لكتف��اء بنظ��ام يق��وم بتدري��ب �لأف��ر�د عل��ى وظيف��ة معين��ة.
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الأفــراد  نعّلــم  اأننــا  مــن  نتاأكــد  كيــف 
اأن  علينــا  املنا�سبــة؟  الفنيــة  املهــارات 
التــي  املهــارات  جمموعــة  نعّلمهــم 
توؤهلهــم للم�ستقبــل مهمــا كان �سيطــراأ 
ميكننــا  ل  محتملــة.  تغيــريات  مــن  عليــه 
التعامــل مــع امل�ستقبــل بنفــ�س الأ�ساليــب 

التــي كنا ن�ستخدمها يف املا�سي

ال�سيد روهيت تالوار 
الرئي�س التنفيذي ل�سـركة فا�ست فيوت�سـر لالأبحاث 
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رحلة قطار ال�سالم

املتحدث:
ال�سيد يو�سف اإ�سالم )كات �ستيفن�س(

مغني ونا�سط يف العمل اخلريي، اململكة املتحدة

�إ�س��ام، �ملغن��ي و�لنا�س��ط يف جم��ال �لعم��ل �خل��ريي، ق�ست��ه يف �لقم��ة �لعاملي��ة  خّل���س �ل�س��يد يو�س��ف 
للحكوم��ات قائ��ًا �إن بع���س �حل�س��ور رمب��ا مل يك��ن ق��د ُول��د عندم��ا غن��ى �أغنية "قطار �ل�س��ام" على �مل�س���رح.

 ويف حديث��ه �أثن��اء �لقم��ة �لعاملي��ة للحكوم��ات، �أ�س��ار �ل�س��يد �إ�س��ام �إىل �إن��ه ُول��د ون�س��اأ يف �أ�س���رة م�س��يحية يف 
لن��دن، حي��ث ع��امل �لرتفي��ه و�مل�س��ارح. يف تل��ك �لف��رتة كت��ب �لأغ��اين، وقّدمها على م�س���رح يزي��د جمهوره عن 
10 �آلف �س��خ�س، وكان يحي��ي يف �لليل��ة �لو�ح��دة 3 حف��ات، حي��ث دخ��ل ع��امل �ل�س��هرة وه��و يف 18 م��ن 

عم��ره. ويف تل��ك �ملرحل��ة �أ�سي��ب مبر�س �ل�ّس��ل، وبد�أ يتفّكر يف �لكثري من �لت�س��اوؤلت ك��ي يفهم حقيقة �حلياة 
و�ملوت. 

��ا، ث��م ع��ن عل��م �لفل��ك و�لريا�سي��ات و�أدي��ان �أخ��رى، لكنه كان  ويف بد�ي��ة رحل��ة �ل�ستك�س��اف، ق��ر�أ كتاًب��ا بوذيًّ
يع��ود كل م��رة �إىل �لإجني��ل للبح��ث ع��ن �لإجاب��ات �لت��ي يريده��ا. لع��ب �ل�س��يد �إ�س��ام دوًر� يف �ملرحل��ة �لثانية 

ل�س��هرته عندم��ا �أر�د �أن يعك���س �أمني��ات جيل��ه فكت��ب �أغنية "قطار �ل�س��ام".

 ويحك��ي �ل�س��يد �إ�س��ام ع��ن ح��ادث تعر���س ل��ه عندم��ا �أو�س��ك عل��ى �لغ��رق بفع��ل �لأم��و�ج �له��ادرة، وب��دت 
جنات��ه �س���رًبا م��ن �مل�س��تحيل. وقته��ا عاه��د �هلل �إن �أنق��ذه م��ن ه��ذ� �مل��وت �لو�س��يك، ف�س��وف يتق��ّرب �إلي��ه. 
وبعده��ا حملت��ه موج��ة �سغ��رية �إىل �ل��ور�ء ومتّك��ن م��ن �ل�س��باحة �إىل �ل�س��اطئ وجن��ا بحيات��ه، لكن��ه ظل ي�س��األ 

بع��د؟". "م��اذ�  نف�س��ه 

1977 ذه��ب  �أخ��وه �لق��ر�آن. ويف ع��ام  �أه��د�ه  �أن  �أن علي��ه �عتن��اق �لإ�س��ام، بع��د   �أدرك �ل�س��يد يو�س��ف 
�إىل �مل�س��جد ليعل��ن �إ�س��امه. ويتاب��ع �أن �س��ورة "يو�س��ف" �أّث��رت يف نف�س��ه �أمّي��ا تاأث��ري، كم��ا �أن��ه �أُعج��ب كث��رًي� 
بالقيم �لتي يدعو �إليها �لإ�س��ام. ويرى �ل�س��يد �إ�س��ام �أنه يتعن علينا ��س��تعادة ودمج تلك �لقيم يف �ملناهج 

�لدر��س��ية ك��ي ل ن�س��ل �لطري��ق، ففيه��ا خا���س �لب�س���رية.
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مــن املهــم اأن نتــ�سارك التعلــم وتبــادل 
مزايــا  ن�ستخــدم  دعونــا  لــذا  املعرفــة، 
الو�سائــط التكنولوجيــة - مــع احلفــاظ على 

ح�سن اخللق

يو�ســف اإ�سالم )كات �ستيفن�س(
مغني ونا�سط يف العمل اخلريي
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متحف امل�ستقبل
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متحف امل�ستقبل

افتتح �شاح��ب ال�ش��مو ال�ش��يخ حمم��د ب��ن را�ش��د اآل مكت��وم، نائ��ب رئي���س الدول��ة رئي���س جمل���س ال��وزراء حاكم 
دب��ي، متح��ف امل�ش��تقبل، ال��ذي ي�ش��ّكل اأحد اأه��م الفعاليات الرئي�ش��ية امل�شاحبة للقمة العاملي��ة للحكومات.

العاملي��ة  القم��ة  فعالي��ات  امل�ش��تقبل �شمن  دب��ي ملتح��ف  موؤ�ش�ش��ة  ال��ذي نظمت��ه  امل�ش��تقبل  ويرك��ز متح��ف 
للحكوم��ات 2016 عل��ى ا�شت�ش���راف م�ش��تقبل قط��اع الروبوت��ات وال��ذكاء اال�شطناع��ي وتاأث��ره عل��ى حي��اة 

االإن�ش��ان، ليقدم جترب��ة تفاعلية ع��ر ا�شت�ش���رافه م�شتقبل هذا القط��اع .

وي�ش��ّم املتح��ف ثالث��ة اأق�ش��ام رئي�ش��ية، يتط��رق الق�ش��م االأول اإىل مدى تاأثر الروبوتات وال��ذكاء اال�شطناعي 
وم�ش��اهمته يف حت�ش��ن حي��اة وق��درات االإن�ش��ان البدني��ة والذهني��ة باحًث��ا ع��ن اإجاب��ات الأ�ش��ئلة �شعب��ة تتمح��ور 
ح��ول امكاني��ات ا�ش��تبدال ع�شل��ة القل��ب للعي���س لف��رة اأطول واإ�شاف��ة اأج��زاء روبوتي��ة اإىل اأج�ش��ام االأطف��ال 
لتح�ش��ن اأدائه��م يف املدر�ش��ة. اأم��ا الق�ش��م الثاين، فيه��دف اإىل االإجاب��ة ع��ن اأ�ش��ئلة ت�ش��مل عل��ى �ش��بيل املث��ال 
اإمكاني��ات اأن تق��وم الروبوت��ات برعاي��ة كب��ار ال�ش��ن واأن ت�ش��ل عالق��ة االإن�ش��ان بالروبوت��ات اإىل ح��دود ت��وازي 

عالقة االإن�ش��ان باالإن�ش��ان.

كم��ا ي�ش��ّم متح��ف امل�ش��تقبل تقني��ات م�ش��تقبلية تع��رف ب��� "درمي �ش��رمي" والت��ي تتي��ح لالإن�ش��ان ت�شمي��م 
اأحالم��ه كم��ا يحل��و ل��ه وم�ش��اركتها م��ع اأ�شدقائ��ه واأقربائ��ه .

ويبح��ث الق�ش��م الثال��ث م��ن متح��ف امل�ش��تقبل يف م��دى تاأث��ر تط��ور تقنيات ال��ذكاء اال�شطناعي عل��ى عمليات 
االإدارة واتخ��اذ الق��رار ويه��دف اإىل اإجاب��ة عل��ى االأ�ش��ئلة ح��ول درج��ة الثق��ة باأنظم��ة ال��ذكاء اال�شطناع��ي يف 

اإدارة االأم��وال اخلا�ش��ة واختي��ار امل�ش��ار املهني .

و يتمّي��ز متح��ف امل�ش��تقبل ه��ذا الع��ام بت�شاميم��ه الداخلي��ة ذات الطاب��ع امل�ش��تقبلي الت��ي م��ن �ش��اأنها نق��ل 
ال��زوار خلو���س جترب��ة ال مثي��ل له��ا عل��ى اأر���س الواقع يف امل�ش��تقبل املنظور. و�ش��يعتمد يف تطوي��ر حمتواه على 
حتلي��ل البيان��ات الت��ي �ش��يتم جمعه��ا م��ن تفاع��ل ال��زوار عل��ى اخت��الف فئاته��م ل�شياغ��ة تقاري��ر ا�شت�ش���رافية 

تق��رح �شيا�ش��ات وق��رارات ميك��ن م��ن خالله��ا اأن تق��وم حكوم��ات الع��امل باال�ش��تفادة من ه��ذا القطاع . 
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احلياة الآلية

احلي��اة االآلي��ة: كي��ف حت��ذو االآالت ح��ذو احلياة لت�ش��بهها؟ وكيف تاأخذ احلي��اة االآالت مثياًل له��ا لت�شبح مثلها؟

��ا وحتدي��ات مذهل��ة �ش��تواجهها املجتمع��ات يف ال�ش��نوات القادم��ة، فم��ا ه��ي االإج��راءات الّت��ي ال ب��ّد علين��ا اتخاذه��ا  م��اذا تعن��ي احلي��اة االآلي��ة ل��كّل م��ن املجتم��ع واحلكوم��ة والعائل��ة؟ �ش��تقّدم عملي��ة التح��ّول واالنتق��ال النوعي��ة ه��ذه فر�شً
الي��وم ا�ش��تعدادًا ال�شت�ش���راف م�ش��تقبل اأف�شل؟ 

ويك�ش��ف متح��ف امل�ش��تقبل ع��ن خفاي��ا احلي��اة االآلي��ة يف اأق�ش��امه االأربع��ة التالي��ة: اجتاه امل�ش��تقبل، وتعزيز القدرات ال�ش��خ�شية با�ش��تخدام الروبوتات، وروبوت��ات الرعاية االجتماعي��ة، واالإدارة اللوغاريتمية.
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ابتكارات احلكومات 

اخلالقة 
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ابتكارات احلكومات اخلالقة

زار �شاحب ال�ش��مو ال�ش��يخ حممد بن را�ش��د اآل مكتوم، نائب رئي���س الدولة رئي���س جمل�س الوزراء حاكم دبي،  
فعالي��ة ابت��كارات احلكوم��ات اخلالقة �شم��ن اأعم��ال الدورة الرابع��ة للقمة العاملي��ة للحكومات، وتفقد �ش��موه 
املوق��ع الذي عر�شت في��ه حكوم��ات م��ن دول ح��ول العامل م�ش��اريعها املبتكرة التي اأحدثت اأث��ًرا بال��غ االأهمي��ة 
يف حياة املجتمعات و�ش��كلت حلواًل اإبداعيًة يف تطوير اأدوات العمل احلكومي واالرتقاء مب�ش��توى اخلدمات. 

حمم��د  مرك��ز  تنظي��م  للقمة م��ن  م�شاحب��ة  رئي�ش��يًة  اخلالق��ة  فعالي��ًة  احلكوم��ات  ابت��كارات  وت�ش��كل 
عل��ى  ت�ش��اعد احلكومات  الت��ي  احلكومي، ت�شم جمموعًة متميزًة من االبت��كارات  لالبت��كار  را�ش��د  ب��ن 
 مواجهة التحديات االأك��ر اإحلاًح��ا يف القطاع��ات احليوي��ة الت��ي تتعل��ق بحي��اة النا���س مثل ال�شحة والبيئ��ة و

ال�ش��المة العامة، وذلك م��ن خالل جمموعة م��ن التجارب املبتكرة. 

حتّف��ز جترب��ة ابت��كارات احلكوم��ات اخلالق��ة الزائري��ن عل��ى التفك��ر بط��رق جدي��دة غالًب��ا م��ا تك��ون غ��ر 
اعتيادي��ة للتو�ش��ل اإىل حل��ول مبتك��رة الأه��ّم التحدي��ات الت��ي تواج��ه عاملن��ا الي��وم. وتتلخ���س الغاي��ة االأ�شا�ش��ية 
م��ن عر���س اأف�ش��ل امل�ش��اريع املبتك��رة يف توف��ر املعلوم��ات وحتفي��ز التفك��ر املبتك��ر م��ن خ��الل التجرب��ة، ه��ذا 
باالإ�شاف��ة اإىل ت�ش��جيع الزائري��ن عل��ى التوا�ش��ل م��ع املبتكري��ن الذي��ن اأر�ش��وا اأف�ش��ل املمار�ش��ات م��ن خ��الل 
امل�ش��اريع املبتك��رة املعرو�ش��ة بغي��ة تبّن��ي املنهجي��ات املعتم��دة ودجمه��ا وتكييفه��ا �شم��ن ال�ش��ياق املنا�ش��ب لها. 
وبالت��ايل، توّف��ر التجرب��ة للزائري��ن رحل��ة ا�شتك�ش��افية غام��رة يخرجون منها وق��د متلكتهم رغبة يف االنكباب 

عل��ى العم��ل لتحوي��ل تل��ك االبت��كارات الت��ي �ش��اهدوها اإىل منهجي��ات عم��ل ثابتة ورا�ش��خة.
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الكفاءة الناجتة عن البيانات
املر�سد الإعالمي الأوروبي - الحتاد الأوروبي 

م�ساهمة بيانات �سبكة الإنرتنت يف �سناعة القرار نتيجة الإنذار املبكر
املر�ش��د االإعالم��ي االأوروب��ي عب��ارة ع��ن حم��رك بح��ث يجم��ع الن�شو���س ويحلله��ا، كم��ا يق��وم بر�ش��د وحتلي��ل معم��ق لو�ش��ائل االإع��الم التقليدي وو�ش��ائل التوا�ش��ل االجتماع��ي. ويعمل املر�شد عل��ى جمع وتقيي��م ما يقارب 
م��ن 250 ملي��ون مق��ال �شح��ايف يومًي��ا م��ن 7000 موق��ع اإخب��اري اإلك��روين باإ�ش��تخدام 60 لغ��ة خمتلف��ة، باالإ�شاف��ة اإىل بيان��ات التوا�شل االجتماعي الت��ي ال حت�شى، ومن ثم يق��وم بتحليل هذا الكم الهائ��ل من املعلومات 
وترجمت��ه اإىل حمت��وى مع��ن، واجتاه��ات �ش��ائدة، واإن��ذارات مبك��رة لوق��وع ح��االت ط��وارئ عام��ة مث��ل تف�ش��ي االأوبئ��ة اجلدي��دة. وت�ش��تخدم ه��ذه املن�ش��ة املبتك��رة وامل�شمم��ة خ�شي�ش��ًا للمفو�شي��ة االأوروبي��ة، م��ن قب��ل 

امل�ش��وؤولن احلكومي��ن واملوؤ�ش�ش��ات ح��ول الع��امل، كم��ا مت تطوي��ر ن�ش��خة منه��ا لعام��ة امل�ش��تخدمن ع��ر االإنرنت وهي ت�ش��هد يومًيا اأكر م��ن مليوين زيارة.

التطوير امل�ستوحى من الأمناط ال�سلوكية
ال�ستعداد ملواجهة الكوارث والأزمات - الوليات املتحدة الأمريكية 

هل ميكن ملخلوقات "الزومبي" اأن تنقذ العامل...؟
جل��اأت وكال��ة مراك��ز مكافح��ة االأمرا���س والوقاي��ة يف الوالي��ات املتح��دة االأمريكي��ة اإىل طريق��ة لت�ش��جيع النا���س على اال�ش��تعداد للطوارئ حيث اأن�ش��اأت الوكالة "فرقة عمل الزومبي" من اأجل ن�ش��ر مواد احلمل��ة التثقيفية 
والتوعوي��ة اخلا�ش��ة بالتاأه��ب ملواجه��ة احتم��ال تف�ش��ي وب��اء يّح��ول النا���س اإىل خملوق��ات “زومب��ي” اأو حل��االت ط��وارئ كرى م�ش��تخدمة يف ذلك مدونته��ا الرقمية كمن�ش��ة توا�شل. وقد عملت الوكالة م��ن خالل مدونتها 
عل��ى تنفي��ذ منهجي��ة لتعلي��م النا���س وتوعيته��م عل��ى كيفي��ة التاأه��ب ملواجه��ة احل��االت الطارئ��ة احلقيقي��ة مث��ل الك��وارث الطبيعي��ة، وانقط��اع التي��ار الكهربائ��ي عل��ى نط��اق وا�ش��ع، وتف�ش��ي االأمرا���س، وغره��ا. وق��د الق��ت 
احلمل��ة جناًح��ا ا�ش��تثنائًيا حي��ث ح�ش��دت اأك��ر م��ن 60،000 م�ش��اهدة خ��الل يوم��ن م��ن ن�ش��ر االإع��الن، كم��ا قام��ت بتعزي��ز ا�ش��تخدام موق��ع الوكال��ة للتاأه��ب يف احل��االت الطارئ��ة. ونتيج��ة له��ذا النج��اح الكبر، ن�ش��رت 

��ا رواي��ة م�ش��ورة حت��ت ا�ش��م "التاأه��ب 101: وب��اء الزومب��ي"، التي يح��دث يف نهايتها تطور مفاج��ئ يو�شح اأهمية اال�ش��تعداد الأية حالة طارئة.  الوكال��ة اأي�شً
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البنية التحتية املرنة
احلدائق العامة ال�سغرية - املك�سيك 

حتويل الأماكن املهجورة بطريقة مبتكرة
قام��ت هيئ��ة �ش��وؤون احلدائ��ق العام��ة يف مك�ش��يكو �ش��يتي بالتع��اون م��ع منظم��ة "اإمب��ارك" )EMBARQ( غ��ر احلكومي��ة، باتخ��اذ اإج��راءات مبتك��رة مل يعت��د عليه��ا ال�ش��كان لتنفي��ذ م�ش��اريع �شغ��رة احلج��م ته��دف اإىل 
جتمي��ل االأحي��اء ال�ش��كنية يف املدين��ة م��ن خ��الل م�ش��اركة جمي��ع اأف��راد املجتم��ع. ومتث��ل مب��ادرة "احلدائ��ق العام��ة ال�شغ��رة" القائم��ة عل��ى امل�ش��اركة املجتمعي��ة م�ش��روًعا الإع��ادة تطوير امل�ش��احات يف املناط��ق احل�شرية، 
حي��ث تلب��ي املب��ادرة احتياج��ات املجتم��ع باإ�ش��راكهم يف ت�شمي��م امل�ش��احات اخل�ش��راء اجلدي��دة ال�شغ��رة. احلديق��ة ال�شغ��رة ه��ي عب��ارة ع��ن م�ش��احة �شغ��رة ت��راوح ب��ن 100 و1000 م��ر مرب��ع يتم جتديده��ا بحيث 
تكون مكاًنا جمياًل وممتًعا لتق�شي فيه املجتمعات املحلية وقت فراغها. اإن اأف�شل مواقع الإقامة هذه احلدائق ال�شغرة تتمثل بامل�ش��احات غر امل�ش��تغلة مثل الطرق املهجورة، واالأرا�شي ال�ش��اغرة، ونا�شيات ال�ش��وارع 
غ��ر امل�ش��تخدمة. وتاأم��ل الهيئ��ة اأن يك��ون لتح�ش��ن ه��ذه املواق��ع تاأث��ًرا وا�ش��ع النط��اق عل��ى ال�ش��عور الع��ام يف احل��ي يف اإط��ار زمني ق�ش��ر وبتكلفة منخف�ش��ة حيث اأن تكلف��ة احلديقة ال�شغرة ه��ي تقريبًا 50 األف دوالر. 

وحت��ى االن، عق��دت اأك��ر م��ن 40 ور�ش��ة عم��ل جمتمعي��ة اأثم��رت ع��ن اإن�ش��اء 30 حديق��ة يف اأرج��اء املدين��ة مم��ا ي�ش��اهم يف حتقي��ق اله��دف الرام��ي اإىل اإن�ش��اء 150 حديقة يف امل�ش��تقبل.

البينة التحتية املرنة
واجهات املباين املنقية للهواء - املك�سيك 

واجهات مباين لهواء اأنقى
خ�ش�ش��ت احلكوم��ة املك�ش��يكية مبل��غ 20 ملي��ار دوالر اأمريك��ي لتح�ش��ن البني��ة التحتي��ة ال�شحي��ة يف الدول��ة و�ش��جعت االبت��كارات يف الهند�ش��ة املعماري��ة فك��رة اإيج��اد حل��واًل ملكافح��ة التل��وث ال��ذي يقل��ق �ش��كان املدين��ة. 
��ا على برج م�شت�ش��فى "مانويل غيا غونزالي���س"، حيث ُطليت ه��ذه النماذج بطالء  وللم�ش��اهمة يف حت�ش��ن ج��ودة اله��واء يف العا�شم��ة املك�ش��يك، ق��ررت وزارة ال�شح��ة تركي��ب وح��دات واجه��ات االأبني��ة امل�شمم��ة خ�شي�شً
يحت��وي م��ادة ثنائ��ي اأك�ش��يد التيتاني��وم ال��ذي يتفاع��ل م��ع اأك�ش��يد النيروج��ن ال�ش��ام وغ��ره م��ن امللوث��ات املوجودة يف الهواء عند تعر�شه الأ�ش��عة ال�شم���س، ث��م يحولها اإىل غازات غ��ر �شارة وماء. تبلغ م�ش��احة الواجهة 
املركب��ة 2500 م��ر مرب��ع وتعم��ل عل��ى التخل���س م��ن التل��وث الن��اجت م��ن 1000 مركب��ة يومًي��ا. وم��ن ناحي��ة اأخ��رى، توف��ر الواجه��ة غط��اًء للمبن��ى يقل��ل م��ن ا�ش��تهالك الطاق��ة امل�ش��تخدمة لتري��د امل�شت�ش��فى. وتتمي��ز ه��ذه 

الواجه��ات بناحي��ة جمالي��ة ال ميك��ن اإغفاله��ا تلف��ت االهتم��ام اإىل تقني��ة علمي��ة غالبًا ما ال تكون ظاه��رة للعيان.
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الكفاءة الناجتة عن البيانات
من�سة البيانات املفتوحة - الربازيل 

700 مليون قاعدة بيانات متنوعة متاحة ب�سغطة زر واحدة
قام��ت الوالي��ة الرازيلي��ة مينا���س جراي���س بتطوي��ر من�ش��ة مفتوح��ة للبيان��ات حت��ت ا�ش��م “دات��ا فيف��ا” DataViva والت��ي �شمم��ت بالكام��ل ب�ش��كل ي�شم��ن �ش��هولة اال�ش��تخدام. وتوف��ر املن�ش��ة اأك��ر م��ن 3 تراباي��ت م��ن 
البيان��ات الرازيلي��ة واأك��ر م��ن 500 جيج��ا باي��ت م��ن البيان��ات ح��ول كاف��ة جوان��ب قط��اع االقت�ش��اد الرازيل��ي: ال�ش��ادرات وال��واردات والتوظي��ف والتعلي��م وغ��ره. وميك��ن االط��الع عل��ى البيان��ات وحتميله��ا م��ن خالل 
ا�ش��تخدام اأداة بديهي��ة للغاي��ة لعر���س البيان��ات حي��ث ميكنه��ا ط��رح اأك��ر م��ن 700 ملي��ون ت�ش��ور تفاعلي، مبا يجعلها اأداة �ش��هلة اال�ش��تخدام للم�ش��وؤولن احلكومين وال�ش��ركات واملواطنن. ومنذ اإط��الق البوابة، و�شلت 
اأع��داد م�ش��تخدمي "DataViva" اإىل اأك��ر م��ن 200 ملي��ون م�ش��تخدم ا�ش��تعر�شوا م��ا يزي��د ع��ن 1.5 ملي��ون �شفح��ة. بلغ��ت ن�ش��بة م�ش��تخدمي البواب��ة م��ن الرازي��ل 37%، فيم��ا بلغ��ت ن�ش��بة امل�ش��تخدمن م��ن الوالي��ات 

املتح��دة االأمريكي��ة 20%، وكان��ت الن�ش��بة املتبقي��ة من �ش��ائر دول العامل.

الذكاء اجلماعي
التمويل اجلماعي للم�ساريع العامة - اململكة املتحدة  

واجهات مباين لهواء اأنقى
ب��ادرت �ش��لطة لن��دن الك��رى اإىل تطوي��ر طريق��ة مبتك��رة لتخطي��ط ومتوي��ل امل�ش��اريع العام��ة به��دف زي��ادة امل�ش��اركة املجتمعي��ة يف م�ش��اريع تطوي��ر االأحي��اء ال�ش��كنية، فا�ش��تعانت باملوق��ع االإلك��روين املتخ�ش�س يف ح�ش��د 
التمويل اجلماعي "�شبي���س هايف" )Spacehive(، و�شممت حكومة مدينة لندن من�شة ت�ش��مح للمنظمات املحلية باقراح االأفكار حول امل�ش��اريع املدنية اجلديدة اأو اال�ش��تخدامات االأخرى للم�ش��احات غر امل�ش��تغلة 
يف االأحي��اء. وتق��دم احلكوم��ة املحلي��ة 20 األ��ف جني��ه ا�ش��رليني لدع��م ه��ذه امل�ش��اريع، علم��ًا اأن��ه يتع��ن عل��ى مم��ويل امل�ش��اريع رف��ع م�ش��توى التموي��ل واحل�ش��ول علي��ه م��ن فئات اأكر م��ن املجتم��ع وذل��ك لتح�شيل االأموال 
العام��ة والب��دء بالعم��ل عل��ى امل�ش��اريع املقرح��ة. وق��د تلق��ت اجلول��ة االأوىل م��ن الرنام��ج 81 مقرًح��ا، وق��د ح�ش��ل 17 منه��ا عل��ى ن�ش��بة تطاب��ق بلغ��ت 118% م��ن التموي��ل الع��ام. وتعه��دت �ش��لطة لن��دن الك��رى با�ش��تثمار 
285 األ��ف جني��ه اإ�ش��رليني للجول��ة الثاني��ة يف 20 م�ش��روع وجمع��ت اأك��ر م��ن 450 األ��ف جني��ه ا�ش��رليني م��ن اأك��ر م��ن 2300 ن�ش��مة م��ن �ش��كان لن��دن )م��ن بينه��م 120 رج��ل اأعم��ال و6 جمال���س( لتموي��ل امل�ش��اريع، 

وبن�ش��بة تطابق %158. 
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الذكاء اجلماعي
من�سة ابتكارات املر�سى - الربتغال 

عندما ي�سعى الفرد لعالج نف�سه فاإنه ي�ساهم يف عالج الآخرين
ملواجه��ة ع��دم توف��ر الدع��م الكاف���ي ملر�ش��ى احل��االت الن��ادرة، ط��ور املر�ش��ى وم��ن يعتن��ي به��م م��ن غ��ر املهني��ن ع��دًدا م��ن احلل��ول املبتك��رة مل�ش��اعدتهم يف التاأقل��م م��ع اأمرا�شه��م، ولكن دون وج��ود من�ش��ة متكنهم من 
م�ش��اركة ه��ذه االبت��كارات، ل��ن تك��ون ه��ذه احلل��ول مفي��دة اإال للذي��ن ابتكروه��ا. وهن��ا ياأتي دور "من�شة ابتكارات املر�شى"، وهي عبارة ع��ن من�شة اإلكرونية مت تطويرها الإيجاد حلول لقل��ة املعلومات وغياب االبتكارات 
العالجي��ة. واملن�ش��ة ه��ي عب��ارة ع��ن �ش��بكة توا�ش��ل تتي��ح للمر�ش��ى اإمكاني��ة التع��رف عل��ى اأف��راد يعان��ون من ح��االت م�ش��ابهة حلاالتهم، وتبادل املعلومات والنقا�ش��ات ح��ول جتاربهم واالبت��كارات التي طوروها باأنف�ش��هم 
لع��الج االأمرا���س وال�ش��يطرة عليه��ا عل��ى الرغ��م م��ن ع��دم اخت�شا�شه��م. وعل��ى الرغ��م م��ن اأن من�ش��ة "ابتكارات املر�شى" انطلقت ب�شورة رئي�ش��ية م��ن الرتغال، اإال اأنها متاحة اأمام مر�ش��ى يف العديد من الدول، كما 
تتوف��ر بع��دد م��ن اللغ��ات. ومن��ذ اإطالقه��ا وحت��ى االآن، جت��اوز ع��دد احلل��ول املن�ش��ورة عل��ى املن�ش��ة 500 ح��اًل )اأي حوايل حٍل واحٍد يف اليوم( م��ن اأكر من 30 دولة حول العامل. وقد �ش��اهمت ابت��كارات املر�شى املتوفرة 

عل��ى املن�ش��ة يف تخفي��ف املعان��اة وخف���س تكالي��ف الرعاية الطبي��ة للكثر من املر�شى.

البتكار يف ا�ستخدام التكنولوجيا
مخترب ال�سحة الفرتا�سي - دولة الإمارات العربية املتحدة 

عملية جراحية افرتا�سية بتقنية ثالثية الأبعاد
ط��ورت وزارة ال�شح��ة يف دول��ة االإم��ارات العربي��ة املتح��دة بال�ش��راكة م��ع الهيئ��ة العام��ة لتنظي��م قط��اع االت�ش��االت، خمت��ًرا لتدري��ب اجلراح��ن اجل��دد بتقني��ة الواق��ع االفرا�ش��ي. حتاك��ي التقني��ة اجلدي��دة العملي��ات 
اجلراحي��ة الواقعي��ة ب��كل تفا�شيله��ا وي�ش��مح للط��الب اجل��دد الت��درب عل��ى ممار�ش��ة اجلراح��ة وتنمي��ة مهاراته��م، كم��ا يتي��ح لالأطب��اء املتمر�ش��ن تدري��ب وتقيي��م مه��ارات اجلراح��ن املبتدئ��ن. وم��ن املتوق��ع اأن ي�ش��تفيد 
م��ن ه��ذا احل��ل املبتك��ر م��ا ب��ن 800 و1000 مت��درب، م��ن بينه��م جراح��ن ج��دد ومتدرب��ن وط��الب يف كلي��ة الط��ب. كم��ا تق��در ع��دد املن�ش��اآت ال�شحي��ة واجله��ات ال�شحي��ة امل�ش��اركة يف هذا امل�ش��روع بح��وايل 25 اإىل 30 
من�ش��اأة �شحي��ة تتن��وع م��ا ب��ن م�شت�ش��فيات وكلي��ات طبي��ة. وال ي�ش��مح النظ��ام فق��ط بامل�ش��اركة ال�ش��خ�شية يف العملي��ة االفرا�شي��ة ب��ل يتي��ح اأي�ش��ًا فر�شة امل�ش��اركة عن بعد م��ن مواقع متعددة، مما ميك��ن من زيادة فر�س 
التعلي��م وتق��دمي اال�شت�ش��ارة. وه��ذه املي��زة ه��ي اأك��ر اأهمي��ة يف املناط��ق الت��ي يق��ل فيه��ا املدرب��ون اجلراحي��ون، كم��ا اأن وجود مثل ه��ذه االمكانيات بالنظام من �ش��اأنه اأن يع��زز عملية التوا�شل بن اجلراح��ن ومر�شاهم.
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التحول اجلذري للعمليات
مطارات الطائرات بدون طيار - رواندا 

تخيل وجود �سبكة طرق جوية للطائرات بدون طيار!
تعم��ل حكوم��ة روان��دا بالتع��اون م��ع منظم��ة "رد الي��ن"؛ وه��ي منظم��ة خري��ة مقره��ا �شوي�ش��را اأ�ش�ش��ها املعه��د التقن��ي الف��درايل الع��ايل يف لوزان بالتعاون مع �ش��ركة الهند�ش��ة املعمارية ال�ش��هرة فو�ش��ر و�ش��ركاه من اأجل 
اإن�ش��اء �ش��بكة مط��ارات وطني��ة لطائ��رات ال�ش��حن ب��دون طي��ار. و�ش��يتم تعي��ن ه��ذه املط��ارات كمراك��ز للطائ��رات ال�شغرة بقيادة اآلية ل�ش��حن امل�ش��تلزمات الطبية ال�شروري��ة مبعدل 10 كيلوغرام��ات يف الرحلة وتتجاوز 
امل�ش��افة الت��ي تقطعه��ا 100 كيلوم��ر، كم��ا �ش��تعتر اأي�ش��ًا مرك��ز لطائ��رات ال�ش��حن االأك��ر حجًم��ا بقي��ادة اآلي��ة ل�ش��حن ح��وايل 100 كيلوغ��رام عل��ى م�ش��افة 200 كيلوم��ر، وذل��ك به��دف تو�شي��ل ال�ش��لع وامل�ش��تلزمات 
ال�شرورية اإىل املناطق التي ي�شعب الو�شول اإليها يف املناطق النائية عر اأية و�ش��ائل موا�شالت اأخرى. وي�ش��اهم هذا امل�ش��روع املبتكر يف اإنقاذ حياة النا���س من جهة، وي�ش��اعد يف خلق فر�س عمل جديدة من خالل 
تعزي��ز امل�ش��اركة املحلي��ة يف قط��اع الطائ��رات ب��دون طي��ار. ودعًم��ا له��ذه اجله��ود، تع��دُّ الهيئ��ة العام��ة للط��ران امل��دين يف روان��دا حالًي��ا اإط��اًرا تنظيمًي��ا وطنًي��ا للطائرات ب��دون طيار، بحي��ث تتمكن من حتقي��ق هدفها يف 

اإن�ش��اء مط��ار للطائ��رات ب��دون طيار يف كل مدين��ة �شغرة يف عام 2030.

التحول اجلذري للعمليات
اجلرذان امل�ستك�سفة - موزمبيق وتنزانيا

هل ميكنك اأن تتخيل ا�ستخدام اجلرذان للحد من انت�سار الأمرا�ض واكت�ساف الألغام الأر�سية؟
تواج��ه كل م��ن موزمبي��ق وتنزاني��ا حتدَي��ْن اأ�شا�ش��َيْن: اأزم��ة وب��اء مر���س ال�ش��ل، وتهدي��د االأم��ن وال�ش��المة العام��ة الت��ي ت�ش��ببها االألغ��ام الت��ي خلفته��ا احل��رب. يف ع��ام 2014، بل��غ عدد االإ�شاب��ات اجلديدة مبر�س ال�ش��ل 
9.6 ملي��ون حال��ة اأ�ش��فرت ع��ن 1.5 ملي��ون وف��اة ح��ول الع��امل. وباملث��ل، تبل��غ ع��دد االألغ��ام امل�ش��ادة لالأف��راد املزروع��ة يف االأر���س 110 ملي��ون لغ��م مت�ش��ببًة مبقت��ل م��ا ب��ن 15 و20 األ��ف �ش��خ�س �ش��نوًيا، باالإ�شاف��ة اإىل 

ت�ش��ويه اأع��داد ال حت�ش��ى م��ن الب�ش��ر. وملواجه��ة التحدي��ن، و�شع��ت احلكومت��ن م��ع منّظم��ة »اأبوب��و« غ��ر احلكومي��ة منهجي��ة جدي��دة للتعام��ل م��ع التحدي��ات حي��ث مت تطوير نظام مبتكر با�ش��تخدام حا�ش��ة ال�ش��م القوية 
الت��ي تتمت��ع به��ا اجل��رذان املدرب��ة بغي��ة حتدي��د اإ�شاب��ة االإن�ش��ان بال�ش��ل وتعق��ب االألغ��ام غ��ر املتفج��رة. مث��ال، ت�ش��تطيع "اجل��رذان امل�شتك�ش��فة" الت��ي ت�ش��تخدمها منظم��ة »اأبوب��و« فح���س 100 عين��ة م��ن اللعاب الب�ش��رية 
لت�ش��خي�س االإ�شابة مبر�س ال�ش��ل، كما ميكن للجرذان التي تك�ش��ف عن االألغام االأر�شية تغطية 200 مر مربع خالل 20 دقيقة، وهي م�ش��احة قد ت�ش��تغرق الفني حامل جهاز ك�ش��ف املعادن بن يوم واأربعة اأيام. اأما 

اجل��رذان امل�شتك�ش��فة ملر���س ال�ش��ل، فتتمت��ع بدرج��ة عالي��ة م��ن دق��ة النتائ��ج تراوح ن�ش��بتها م��ا بن 60%-80% باملقارنة مع دق��ة النتائج با�ش��تخدام الطرق التقليدي��ة والتي تبلغ %20-%60. 

248249



التطوير امل�ستوحى من الأمناط ال�سلوكية
تدوير النفايات الإلكرتونية - جمهورية ال�سني ال�سعبية 

كم ت�ساوي نفاياتك الإلكرتونية؟
اأدى التط��ور ال�ش��ريع اىل تكد���س كمي��ات كب��رة م��ن االأجه��زة واملنتج��ات االإلكروني��ة غ��ر امل�ش��تخدمة )نفاي��ات االإلكروني��ة(. كخط��وة جدي��ة نح��و ح��ل م�ش��كلة ه��ذه النفاي��ات. عم��ل برنام��ج االأمم املتح��دة االإمنائ��ي م��ع 
�ش��ركة "باي��دو" عل��ى اإن�ش��اء خمت��ر م�ش��رك للبيان��ات ال�شخم��ة. وق��د اأثم��رت ه��ذه ال�ش��راكة ع��ن تطوي��ر تطبي��ق للهوات��ف الذكي��ة مدع��وم م��ن احلكوم��ة ال�شيني��ة بغي��ة ت�ش��هيل عملي��ة اإع��ادة تدوي��ر االأجه��زة االإلكروني��ة 
للم�ش��تهلكن، حي��ث ي�ش��تخدم ه��ذا التطبي��ق برجمي��ات التع��رف لتحدي��د فئ��ات النفاي��ات االإلكروني��ة م��ن خ��الل �ش��ور االأجه��زة امل��راد التخل���س منه��ا عل��ى الهات��ف الذك��ي للم�ش��تخدم. ث��م يعم��ل التطبي��ق عل��ى تعري��ف 
امل�ش��تخدمن بقيم��ة نفاياته��م االإلكروني��ة وربطه��م م��ع امل�ش��وؤولن املرخ�ش��ن ع��ن اإع��ادة التدوي��ر الذي��ن ياأتون بدورهم الأخذ االأجهزة ودفع مبلغ مع��ن مقابلها. وقد حقق هذا التطبي��ق جناًحا كبًرا، حيث جتاوز عدد 
االأجه��زة امل��دورة م��ن خالل��ه 60000 جه��از يف ع��ام 2015. ولق��د �ش��اهم ذل��ك التطبي��ق ب��دوره يف تغي��ر �ش��لوك النا���س جت��اه عملي��ة التدوي��ر. ويعم��ل حالًي��ا عل��ى ط��رح الرنام��ج يف م��دن �شيني��ة اأخرى م��ع ان�شمام عدد 

اأك��ر م��ن وكاالت اأخ��رى الإع��ادة تدوي��ر النفايات االإلكرونية اإىل امل�ش��روع.
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جائزة اأف�سل وزير يف العامل

ك��ّرم �شاح��ب ال�ش��مو ال�ش��يخ حمم��د ب��ن را�ش��د اآل مكت��وم، نائ��ب رئي���س الدول��ة رئي���س جمل���س ال��وزراء حاك��م 
دب��ي، مع��ايل غري��غ هان��ت، وزي��ر البيئ��ة والقائ��م باأعمال وزي��ر املدن والبيئ��ة العمرانية يف اأ�ش��راليا، بجائزة 

"اأف�ش��ل وزي��ر يف الع��امل"، وذل��ك �شم��ن فعالي��ات القم��ة العاملي��ة للحكومات يف دورته��ا الرابعة. 

واخت��ر هان��ت للتك��رمي ب��اأول جائ��زة م��ن نوعه��ا مُتن��ح لل��وزراء، وذل��ك  تقدي��رًا جله��وده واملب��ادرات البيئي��ة 
املبتك��رة الت��ي قاده��ا وكان له��ا بال��غ االأث��ر يف تدعي��م خف���س مع��دالت التل��وث البيئ��ي يف اأ�ش��راليا بواق��ع 93 

طن��ا م��ن الكربون.
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جائزة ابتكارات احلكومات اخلالقة

ك��ّرم �شاح��ب ال�ش��مو ال�ش��يخ حمم��د ب��ن را�ش��د اآل مكت��وم، نائ��ب رئي���س الدول��ة رئي���س جمل���س ال��وزراء حاك��م 
دب��ي، امل�ش���روع الفائ��ز بجائ��زة ابت��كارات احلكوم��ات اخلالق��ة، وه��ي اإح��دى الفعالي��ات الرئي�ش��ية امل�شاحب��ة 

للقم��ة العاملي��ة للحكوم��ات 2016.

كم��ا ك��ّرم �ش��موه ممثل��ي حكومت��ي موزمبي��ق وتنزاني��ا اللت��ن تقوم��ان حالًي��ا بتنفي��ذ م�ش���روع توظيف اجلرذان 
للك�ش��ف ع��ن املتفج��رات واالأمرا���س بالتعاون مع منظمة »اآبوب��و«  البلجيكّية غر احلكومّية.

مّت تقيي��م االبت��كارات بن��اًء عل��ى ثالث��ة معاي��ر، ومّت اختي��ار التج��ارب املبتك��رة الت��ي تعت��ر خالق��ًة ومغاي��رًة 
ل��كّل م��ا ه��و منط��ي ومعت��اد. وتتمّث��ل ه��ذه املعاي��ر يف درج��ة احلداث��ة والف��رادة املرتبط��ة باالبت��كار، وحج��م 
ونط��اق التح�ش��ن ال��ذي ي�شفي��ه االبت��كار عل��ى العم��ل احلكوم��ي، وقابلي��ة تك��رار االبت��كار وتطبيق��ه يف دول 

اأخ��رى. ومناط��ق 
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جائزة الإمارات للمعلم املبتكر

اأّكد �شاح��ب ال�ش��مو ال�ش��يخ حمم��د ب��ن را�ش��د اآل مكت��وم، نائ��ب رئي���س الدول��ة رئي���س جمل���س ال��وزراء حاك��م 
دبي، اأن تخ�شي���س جائ��زة االإم��ارات للمعل��م املبتكر تنب��ع م��ن اإمياننا باأهمية الر�ش��الة والدور الذي يقوم به 
املعل��م يف تن�ش��ئة االأجي��ال لبناء جمتمع �شال��ح ووط��ن متط��ور، واأن احلكوم��ة ت�ش��عى لالإرتق��اء بقط��اع التعلي��م 

وفًق��ا الأ�ش���س م�ش��تقبلية كجزء م��ن اأولوياتها.

وج��اء ذل��ك مبنا�ش��بة تك��رمي �ش��موه للفائز بجائزة االإم��ارات للمعل��م املبتكر، والت��ي تق��در قيمته��ا مبلي��ون 
دره��م اإمارات��ي يف اإط��ار اأعم��ال الدورة الرابعة للقم��ة العاملي��ة للحكوم��ات.
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جائزة اأف�سل خدمة 

حكومية عرب الهاتف 

املحمول 
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امل�ستوى العاملي - فئة قطاع ال�سوؤون الجتماعية 
National Relay Service – اأ�سرتاليا

ي�ش��ّكل ه��ذا التطبي��ق مب��ادرًة قام��ت احلكوم��ة اال�ش��رالية باطالقه��ا م��ن اأج��ل توف��ر جمموعة من اخلدمات لالأ�ش��خا�س ال�شم، اأو لالأفراد الذي��ن يعانون من �شعف يف ال�ش��مع اأو النطق.

امل�ستوى العاملي - فئة قطاع الأمن وال�سالمة
AlertCops – مملكة اإ�سبانيا

يوف��ر ه��ذا التطبي��ق طرًق��ا ب�ش��يطًة ت�ش��اعد يف تبلي��غ اأق��رب مرك��ز �ش���رطة ع��ن اأي خط��ر، اأو �ش���رقة، اأو غره��ا م��ن امل�ش��كالت االأمني��ة املحتم��ل وقوعه��ا، وي�ش��مح للمواطن��ن اأو ال�ش��واح ت�ش��جيل بيان��ات واأرق��ام 
متاح��ة لديه��م مل�ش��اعدة اجله��ة االأمني��ة على معرف��ة وحتديد مواقعه��م اجلغرافية.
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امل�ستوى العاملي - فئة قطاع ال�سياحة
My Hong Kong Guide – هونغ كونغ

يوف��ر ه��ذا التطبي��ق ال�ش��ياحي ال�ش��امل خا�شي��ًة تفاعلي��ًة م��ن �ش��اأنها امل�ش��اعدة يف التخطي��ط م��ع االأ�شدق��اء لزيارة هوجن كوجن، وتوف��ر دليل معلومات خا���س باملدينة للبحث عن املعامل ال�ش��ياحية من بن 1800 
ن�ش��اط اأو ح��دث �ش��ياحي، كم��ا يتي��ح اإمكاني��ات احل�ش��ول عل��ى اأف��كار مبتك��رة من م�ش��افرين اآخرين، وتبادل اخلرات عل��ى من�شات و�ش��ائل التوا�شل االجتماعي.

امل�ستوى العاملي - فئة قطاع ال�سحة 
Force Fit – نيوزيلندا

لق��د مّت تطوي��ر ه��ذا التطبي��ق مل�ش��اعدة املنت�ش��بن اجل��دد يف اال�ش��تعداد خلو���س اختب��ار اللياق��ة البدني��ة، وذل��ك م��ن خ��الل حت��دي ي�ش��مل اجل��ري وتاأدي��ة متاري��ن ب�ش��يطة ي�ش��تطيعون القي��ام به��ا يف املن��زل طوال 
ف��رة �ش��تة اأ�ش��ابيع. ويتمّت��ع املنت�ش��بون بالق��درة عل��ى االختي��ار ب��ن ا�ش��تخدام برنام��ج املبتدئ��ن اأو املتقدم��ن، مّم��ا ي�ش��مح له��م بتطوير اأنف�ش��هم ابتداًء من امل�ش��توى الذي ينا�ش��بهم. واأهم ما مييز ه��ذا التطبيق 

ه��ي االر�ش��ادات التف�شيلي��ة املقرون��ة بفيديوه��ات تو�شيحي��ة، واإمكاني��ات تخزي��ن البيان��ات واال�ش��تفادة من نظ��ام حتديد املواقع.
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امل�ستوى العاملي - فئة قطاع التعليم
School A to Z – اأ�سرتاليا

يع��ّد ه��ذا التطبي��ق، ال��ذي مت تطوي��ره م��ن قب��ل دائ��رة التعلي��م واملجتم��ع لني��و �ش��اوث ويل��ز، و�ش��يلًة مهم��ًة لدع��م اأولي��اء اأم��ور طلب��ة املدار���س، و توفر م��وارد تعليمّي��ة غنّية مل�ش��اعدتهم عل��ى فهم ودع��م اأبنائهم يف 
حل الواجب��ات املنزلّية.

امل�ستوى العاملي - فئة قطاع البيئة
Energy Watch Sweden – مملكة ال�سويد

يتي��ح ه��ذا التطبي��ق اإمكاني��ة مراقب��ة ومتابع��ة اأجه��زة الطاق��ة املنزلي��ة، والتحك��م عن بعد يف م�ش��تواها، مما ي�ش��اهم يف خف�س م�ش��توى التلوث ب�ش��كل عام وفّعال.
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امل�ستوى العاملي - فئة قطاع القت�ساد والتجارة
Occupation Outlook 2015 NZ – نيوزيلندا

�شم��م ه��ذا التطبي��ق لتوف��ر معلوم��ات مهم��ة وحيوي��ة ع��ن خم�ش��ن ن��وع م��ن اأن��واع الوظائ��ف االأ�شا�ش��ية املتاح��ة يف نيوزيالن��د، م��ن �ش��اأنها م�ش��اعدة الط��الب عل��ى اتخ��اذ ق��رارات �شائب��ة ومتعلق��ة بخي��ارات 
م�ش��تقبلهم املهن��ي. وتت�شم��ن كل وظيف��ة ثالث��ة موؤ�ش���رات ت��دّل عل��ى مع��دل الدخ��ل، والر�ش��وم املفرو�ش��ة، وفر���س العم��ل املتاح��ة.

امل�ستوى العاملي - فئة قطاع املوا�سالت والبنية التحتية
ID Pass – اجلمهورية الفرن�سية

ي�ش��اعد ه��ذا التطبي��ق امل�ش��تخدمن يف التخطي��ط لرحلته��م اإىل فرن�ش��ا، وذل��ك م��ن خ��الل اختي��ار كاف��ة اأن��واع املوا�ش��الت العام��ة والكهربائي��ة املختلف��ة وكذل��ك اأوق��ات احلج��ز وحّت��ى ل��و يف اآخ��ر حلظ��ة. ويت��اح 
التطبي��ق ب��كّل م��ن اللغ��ة االإجنليزّي��ة، والكتاالنّي��ة، والت�ش��يكّية، والدمناركّي��ة، والهولندّي��ة، والفرن�ش��ّية، واالأملانّي��ة، والبولندّي��ة، والرتغالّي��ة، وال�ش��لوفاكّية، واالإ�ش��بانّية وال�ش��ويدّية.
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امل�ستوى العاملي - فئة التطبيق ال�سامل
MobileOne – جمهورية الهند

يجم��ع التطبي��ق م��ا ب��ن اخلدم��ات املقدم��ة م��ن ع��ّدة والي��ات ودوائ��ر حكومّي��ة مركزّي��ة، وتل��ك املمنوح��ة م��ن القط��اع اخلا���س. وت�ش��مل ه��ذه اخلدم��ات احلكومّي��ة عل��ى �ش��بيل املث��ال، خدمة دف��ع فوات��ر الكهرباء 
وامل��اء و�ش���رائب الدخ��ل واالأم��الك، وخدم��ات ال�ش��قالة، وخدم��ة حج��ز تذاك��ر احلافالت وال�ش��كك احلديدية. وي�ش��اعد هذا التطبيق يف تق��دمي طلبات للح�شول عل��ى خدمات حكومّي��ة خمتلفة وخدمات خا�شة 

يف جم��االت الرعاي��ة ال�شحي��ة، والقطاع امل�ش���ريف، وال�ش��فر، والقانون، والزراع��ة وغرها من املجاالت.

امل�ستوى العاملي - فئة التقنيات الذكية القابلة لالرتداء 
ال�سرتة T - جمهورية �سنغافورة 

تع��ّد ال�ش��رة »T« م��ن التقني��ات الذكي��ة املبتك��رة القابل��ة لالرت��داء، وت�ش��تخدم يف تعلي��م االأطف��ال م��ن ذوي االحتياج��ات اخلا�ش��ة اأو الذي��ن يعان��ون م��ن مر���س التوح��د ب�ش��كل مف��رط يف �ش��نغافورة. وتعم��ل ه��ذه 
ال�ش��رة على تدليك الطفل تدليًكا متعمًقا، االأمر الذي من �ش��اأنه اأن ي�ش��اهم يف تهدئته واحلّد من اإمكانيات ا�شابته بنوبات ال ميكن ال�ش��يطرة عليها، وذلك بف�شل اح�شا�ش��ه ب�ش��عور من الهدوء والطماأنينة.
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امل�ستوى العربي - فئة قطاع ال�سوؤون الجتماعية
كيف اأزكي - �سلطنة عمان

يوف��ر ه��ذا التطبي��ق للم�ش��تخدمن اأح��كام واآلي��ة احت�ش��اب ال��زكاة ب��كل ي�ش���ر و�ش��هولة، فيمك��ن م��ن خالل��ه احت�ش��اب جمي��ع اأن��واع ال��زكاة، كال��زكاة عل��ى امل��ال، اأو الذه��ب، اأو الف�ش��ة، اأو االأ�ش��هم، اأو ال�شك��وك. 
وباالإ�شاف��ة اإىل ذل��ك، يوف��ر التطبي��ق معلوم��ات فوري��ة عن اأ�ش��عار الذهب، وغرها م��ن فتاوى الزكاة.

امل�ستوى العربي - فئة قطاع الأمن وال�سالمة
�سـرطة عمان ال�سلطانية - �سلطنة عمان

يوف��ر ه��ذا التطبي��ق معلوم��ات ع��ن خدم��ات واأخب��ار �ش���رطة عم��ان ال�ش��لطانية، وكذل��ك ع��ن املخالف��ات املروري��ة واأق��رب مراكز �ش���رطة قائم��ة، واخلطوات املطل��وب اتخاذها عند تق��دمي املعامالت واال�شتف�ش��ار 
عن حالة طلب التاأ�ش��رة واالت�شال بعمليات ال�ش���رطة ب�شورة مبا�ش���رة.
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امل�ستوى العربي - فئة قطاع ال�سياحة
زوروا الأردن - اململكة الأردنية الها�سمية 

يق��ّدم ه��ذا التطبي��ق معلوم��ات خمت�ش���رة ع��ن االأماك��ن التاريخّي��ة والدينّي��ة والثقافّي��ة والطبيعّي��ة واملطاع��م والفن��ادق وغره��ا م��ن االأماك��ن ال�ش��ياحّية، ه��ذا وباالإ�شاف��ة اإىل ال�ش��ور والفيديوه��ات والن�شائ��ح 
ا. الفعال��ة واخلرائ��ط املفي��دة الّتي يوفره��ا اأي�شً

امل�ستوى العربي - فئة قطاع ال�سحة 
اأخذ املواعيد يف امل�ست�سفيات العمومية - اململكة املغربية

ي�ش��مل ه��ذا التطبي��ق قائم��ًة بجمي��ع امل�شت�ش��فيات العام��ة  يف املغ��رب ومواقعه��ا وخرائ��ط جوجل اخلا�شة، و ي�ش��مح للمواطنن ب��اإدارة مواعيدهم فيها.
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امل�ستوى العربي - فئة قطاع التعليم 
�سفري الطلبة - اململكة العربية ال�سعودية

يه��دف ه��ذا التطبي��ق، يف ن�ش��خته االأوىل، اإىل تق��دمي خدم��ات التعلي��م الع��ايل الذكي��ة الت��ي يحتاجها الطلبة املبتعثن يف اخلارج ب�ش��كل اأ�ش��هل واأ�ش���رع، والتي ت�شم خدمة متابعة حال��ة الطلبات املقدمة، وخدمة 
عر�س بيانات الطالب ال�ش��خ�شية والدرا�ش��ية والتواريخ الهامة، وخدمة عر�س البيانات امللحقية، وخدمة التوا�شل عن طريق الهاتف والريد االإلكروين، وخدمة الدعم الفني، وخدمة حتديد موقع مكتب 

امللحقية الثقافية بوا�ش��طة تطبيق اخلرائط ونظام  حتديد املواقع.

امل�ستوى العربي - فئة قطاع البيئة
خدمات املياه والكهرباء - مملكة البحرين

يق��دم ه��ذا تطبي��ق خدم��ات الكهرب��اء واملي��اه الذكي��ة الت��ي ت�ش��مل خدم��ة االط��الع على فواتر الدفع االإلكروين، واال�ش��تعالم عن الفواتر ال�ش��ابقة، وا�ش��تالم تنبيهات لدفع املبالغ امل�ش��تحقة وغرها.
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امل�ستوى العربي - فئة قطاع القت�ساد والتجارة
تطبيق وزارة القت�ساد والتجارة - دولة قطر

يق��دم تطبي��ق الهات��ف املحم��ول ملتعامل��ي وزارة االقت�ش��اد والتج��ارة جمموع��ًة م��ن اخلدم��ات الذكي��ة، كخدم��ة جتدي��د وا�ش��دار ال�ش��جالت والرخ���س التجاري��ة، ومتابع��ة املعامالت، والبحث عن ا�ش��م اأو ن�ش��اط 
جتاري ما، واالبالغ عن ال�ش��كاوى واجناز اجراءات احل�شول على خدمات التموين.

امل�ستوى العربي - فئة قطاع املوا�سالت والبنية التحتية 
الطرق ال�سيارة باملغرب -  اململكة املغربية

يعت��ر ه��ذا التطبي��ق كم�ش��اعد للطي��ار ال��ذي ال غن��ى عن��ه، وذل��ك مل��ا يقدم��ه م��ن دع��م لل�ش��ائق عن��د القي��ادة عل��ى الط��رق ال�ش���ريعة يف املغ��رب، ومعلوم��ات حمدثة وحلظي��ة يف هذا ال�ش��اأن، وذلك بف�ش��ل خا�شية 
حتدي��د املواق��ع اجلغرافي��ة وتنبيه��ات احل��وادث، االأم��ر ال��ذي من �ش��اأنه اأن ي�ش��هل على ال�ش��ائق عملّي��ة التخطيط للرحلة واحت�ش��اب تكلفة ا�ش��تخدام الطرق ال�ش���ريعة.
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امل�ستوى العربي - فئة التطبيق ال�سامل
بوابة دولة الكويت الر�سمّية - دولة الكويت

يوف��ر ه��ذا التطبي��ق لالأجه��زة الذكي��ة املحمول��ة من�ش��ًة للح�ش��ول عل��ى املعلوم��ات والبيان��ات واخلدم��ات احلكومي��ة ط��وال اأي��ام االأ�ش��بوع عل��ى م��دار ال�ش��اعة وم��ن دون توق��ف باللغت��ن العربي��ة واالإجنليزي��ة. 
كم��ا يتي��ح للم�ش��تخدمن اإمكاني��ة التع��رف عل��ى الكث��ر م��ن املعلوم��ات واخلدم��ات والنظ��م والقوان��ن املتعلق��ة بدول��ة الكوي��ت، كم��ا يوف��ر و�ش��يلًة متحرك��ًة ال�ش��تخدام البواب��ة واال�ش��تفادة م��ن خدماته��ا املعلوماتية 

واال�ش��تعالمية وخدم��ات الدف��ع االإلك��روين ع��ن طري��ق نظ��ام الدف��ع االإلك��روين احلكوم��ي »ت�ش��ديد«.

امل�ستوى الوطني - فئة قطاع ال�سوؤون الجتماعية
الهيئة العامة لل�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف

ي�ش��هل ه��ذا التطبي��ق عل��ى املتعام��ل االط��الع عل��ى كاف��ة الفت��اوى واخلدم��ات املتاح��ة م��ن الهيئ��ة العام��ة لل�ش��وؤون االإ�ش��المية واالأوق��اف بدول��ة االإم��ارات العربي��ة املتح��دة واال�ش��تفادة منه��ا، وكذل��ك البح��ث ع��ن 
امل�ش��اجد واأماكنه��ا، ومعرف��ة اأوق��ات ال�ش��الة واجت��اه القبل��ة، باالإ�شاف��ة اإىل االط��الع عل��ى كاف��ة املعلوم��ات املتاح��ة ع��ن احل��ج والعم��رة وا�ش��تقبال اقراح��ات اأو �ش��كاوى املتعامل��ن.
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امل�ستوى الوطني - فئة قطاع ال�سياحة
زوروا دبي - دائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري بدبي

ي�ش��هل تطبي��ق "زوروا دب��ي" عل��ى ال��زوار واملقيم��ن ا�شتك�ش��اف واال�ش��تمتاع باملع��امل املهم��ة وال�ش��ياحية الإم��ارة دب��ي، بحي��ث ي�ش��تطيع امل�ش��تخدم ت�شف��ح املع��امل ال�ش��ياحية اجلذاب��ة والفعالي��ات الت��ي تق��ام يف 
االإم��ارة واملناط��ق املحيط��ة بها.

امل�ستوى الوطني - فئة قطاع الأمن وال�سالمة
تطبيق �سـرطة دبي - �سـرطة دبي

ي�ش��ّكل »تطبي��ق �ش���رطة دب��ي« التطبي��ق الر�ش��مي ل�ش���رطة دب��ي ال��ذي يق��دم ع��ددًا كب��رًا م��ن اخلدم��ات الذكي��ة واملتكامل��ة للمتعامل��ن. وق��د مت تطوي��ره لي�شب��ح اأك��ر تفاع��اًل م��ع النظ��ام ال�ش��ابق ونظ��ام مراك��ز 
ال�ش���رطة الذي ح�ش��ن يف ا�ش��تخدام املتعاملن للتطبيق.

وي�ش��اهم هذا التطبيق يف رفع م�ش��توى ال�ش��المة و�شبط �ش���رعة التنقل يف دبي، كما واأنه قد �ش��هل عملية و�شول املتعاملن اإىل مراكز ال�ش���رطة با�ش��تخدام نظام مراكز ال�ش���رطة.
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امل�ستوى الوطني - فئة قطاع ال�سحة
تطبيق هيئة ال�سحة اأبوظبي 

ي�ش��اعد ه��ذا التطبي��ق اأف��راد املجتم��ع يف االط��الع عل��ى املعلوم��ات املتعلق��ة واملرتبط��ة باخلدم��ات ال�شحي��ة. فه��و يوف��ر عل��ى �ش��بيل املث��ال، معلوم��ات ع��ن االأطب��اء املرخ�ش��ن وتقييمه��م، وبيان��ات امل�شت�ش��فيات 
واالأدوي��ة املتوف��رة يف ال�شيدلي��ات، والتاأم��ن ال�شح��ي. وباالإ�شاف��ة اإىل ذل��ك، ميك��ن للمتعام��ل ع��ن طريق��ه، االط��الع عل��ى مل��ف املري���س الذك��ي، و�ش��جل التطعي��م، وخدم��ة ت�شدي��ق االإج��ازة املر�شي��ة، ومتابع��ة 
و�شعي��ة طل��ب اخلدم��ة ودف��ع املبال��غ امل�ش��تحقة علي��ه. كم��ا وي�ش��تطيع املتعامل��ون اال�ش��راك يف اإ�ش��دارات اإلكروني��ة، واالط��الع عل��ى االأخب��ار وال�شيا�ش��ات والتعامي��م. كم��ا يخ��دم التطبي��ق املهني��ن يف جم��ال 

ال�شح��ة، م��ن خ��الل تق��دمي ع��دد م��ن اخلدم��ات الذكي��ة الت��ي متكنه��م م��ن تق��دمي طلب��ات حج��ز االمتح��ان، اأو احل�ش��ول عل��ى �ش��هادات ح�ش��ن ال�ش��رة اأو حت��ى نق��ل الراخي���س املهني��ة الطبية.

امل�ستوى الوطني - فئة قطاع القت�ساد والتجارة
تطبيق وزارة العمل - وزارة العمل

يوف��ر ه��ذا التطبي��ق خدم��ات تفاعلّي��ة ذكّي��ة خا�ش��ة ب��وزارة العم��ل ي�ش��تفيد منه��ا اأ�شح��اب العم��ل والعم��ال، م��ن �ش��اأنها امل�ش��اهمة يف �شم��ان التوا�ش��ل م��ع ال��وزارة يف اأي مرحل��ة م��ن مراح��ل تق��دمي اخلدم��ة. 
وميّك��ن التطبي��ق اأ�شح��اب العم��ل م��ن التع��رف عل��ى حال��ة املن�ش��اآت امل�ش��جلة بال��وزارة ب�ش��كل ا�ش��تباقي والت��ي ي�ش��ل اإجم��ايل عدده��ا اإىل 325 األ��ف من�ش��اأة، كما ي�ش��هم النظام يف ن�ش��ر الوعي بن اأو�ش��اط العمال 

واأ�شح��اب ال�ش��ركات ح��ول حقوقه��م وواجباتهم.
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امل�ستوى الوطني - فئة قطاع التعليم
وجهني - وزارة العمل

يق��دم التطبي��ق خدم��ًة متمي��زًة يف جم��ال اإدارة عملي��ات التدري��ب املهن��ي وال�شيف��ي للموؤ�ش�ش��ات التعليمي��ة والطالب ومن�ش��اآت القطاع اخلا�س، ويوف��ر من�شًة باللغت��ن العربية واالإجنليزية.

امل�ستوى الوطني - فئة قطاع البيئة
هيئة كهرباء ومياه دبي

يق��ّدم ه��ذا التطبي��ق خدم��ات ذكي��ة متع��ددة للمتعامل��ن، ت�ش��مل االط��الع عل��ى م�ش��توى ا�ش��تهالك امل��اء والكهرب��اء ودف��ع الفوات��ر ب�ش��كل فوري، ويوف��ر معلومات ع��ن الهيئة واأخ��رى توعوية مقّدم��ة للجمهور حول 
تر�ش��يد اال�ش��تهالك، ه��ذا وباالإ�شاف��ة اإىل ت�ش��هيل خدم��ة تفعي��ل وتو�شي��ل امل��اء والكهرب��اء للمتعامل��ن عن��د انتقاله��م ملوقع جدي��د. ويتاح التطبي��ق باللغتن العربي��ة واالجنليزية جلميع فئ��ات املتعاملن من اأفراد 

وموردي��ن، وباحث��ن عن عم��ل، وجهات حكومية.
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امل�ستوى الوطني - فئة قطاع املوا�سالت والبنية التحتية
تطبيق هيئة الطرق واملوا�سالت

تطبي��ق ذك��ي يت�شم��ن قائم��ًة م��ن اخلدم��ات واملمي��زات امل�شمم��ة باأحدث املعاير لدعم م�ش��تخدمي الطرق واملوا�ش��الت العامة يف اإمارة دبي. 

امل�ستوى الوطني - فئة التطبيق ال�سامل 
دبي الآن - حكومة دبي الذكية

يق��دم ه��ذا التطبي��ق خدم��ات ذكي��ة متكامل��ة م��ن بواب��ة موح��دة بن��اًء عل��ى فئ��ات اخلدم��ات الذكية اأو اخلدم��ات املف�شلة ل��دى املتعاملن. ومن خالل ه��ذا التطبيق، ميكن للمتعامل ت�ش��ديد معظم فواتر ور�ش��وم 
املعام��الت احلكومّي��ة، والتخطي��ط للرح��الت ومتابعته��ا يف كل م��كان يف دب��ي. كذل��ك، يق��دم التطبيق خدمات التخطيط للقاحات االأطفال، ويتيح اإمكانيات االطالع على تقييمات املدار���س، ومتابعة اإر�ش��اليات 
بري��د »اإمبو�ش��ت«، ومعرف��ة مواقي��ت ال�ش��الة املحلي��ة ومواق��ع امل�ش��اجد وعناوي��ن عي��ادات االأطب��اء، ومتابع��ة رح��الت الط��ران القادم��ة واملغ��ادرة، والبح��ث ع��ن �شيدلية مناوب��ة وخدمات عدي��دة اأخرى. ويوفر 

التطبي��ق اأك��ر م��ن 50 خدم��ة ذكي��ة مقّدم��ة م��ن 22 جه��ة حكومي��ة للمواطن��ن واملقيم��ن وال��زوار يف دب��ي.
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امل�ستوى الوطني - فئة التقنيات الذكية القابلة لالرتداء 
�رشطة دبي - القيادة العامة ل�رشطة دبي

توف��ر �ش��رطة دب��ي تطبيقاته��ا الذكي��ة عل��ى �ش��اعة اأب��ل، حي��ث اأ�شب��ح باإم��كان املتعامل��ن االط��الع عل��ى خمالفاتهم املرورية ودفعها ع��ن طريق ال�ش��اعة الذكية بطريقة اأكر �ش���رعًة وفعالي��ًة، اإىل جانب احل�شول 
عل��ى معلوم��ات ع��ن مراك��ز ال�ش��رطة وكيفي��ة الو�ش��ول اإليه��ا، باالإ�شاف��ة اإىل اإتاح��ة اخلدم��ات االأ�شا�ش��ية املتوافق��ة مع ا�ش��تخدام ال�ش��اعة لطلب النج��دة، واالطالع على ع��دد املتعاملن يف مراكز ال�ش��رطة وطلب 

التذاك��ر واال�ش��تعالم ع��ن حالة املعامالت االأخرى.

فئة طالب اجلامعات 
مراقبة الطريق - جامعة نيويورك اأبو ظبي - دولة الإمارات العربية املتحدة 

يرتب��ط التطبي��ق بواجه��ة رئي�ش��ية م��ن �ش��اأنها متك��ن ال�ش��ائقن م��ن معرف��ة حتديث��ات حال��ة الط��رق والك�ش��ف ع��ن اح�شائياته��ا ب�ش��كل ع��ام. ويق��دم التطبيق لل�ش��ائقن خدمات ذكي��ة عديدة، منه��ا خدمة عر�س 
��ا عن تواجد حادث ليتحا�ش��وه من خالل تخفيف ال�ش���رعة والقيادة بح��ذر. ويوفر التطبيق طريقَة حمددة الحت�ش��اب  حال��ة الطري��ق وتنبيه��ات حتذره��م م��ن تع��دي ال�ش���رعة املح��ددة للطري��ق، كم��ا يعلمه��م اأي�شً

نقاط حتفز ال�ش��ائق على االلتزام بنظام ال�ش��ر.
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فعالية »الطريق نحو حتقيق 
اأهداف التنمية امل�ستدامة خالل 

القمة العاملية للحكومات« 
بالتعاون مع منظمة الأمم 

املتحدة وجمموعة البنك الدويل

اأّك��دت مع��ايل ال�ش��يخة لبن��ى بن��ت خال��د القا�ش��مي، وزي��رة دول��ة للت�ش��امح، رئي�ش��ة اللجن��ة االإماراتي��ة لتن�ش��يق 
امل�ش��اعدات االإن�ش��انية اخلارجي��ة، �ش���رورة ت�شاف��ر اجله��ود الدولي��ة وتكات��ف احلكومات واملنظم��ات الفاعلة 

نح��و اإيج��اد حل��ول متويلي��ة مبتك��رة ملواجه��ة التحديات القائمة اأم��ام حتقيق اأهداف التنمية امل�ش��تدامة.

وج��اء ذل��ك خ��الل جل�ش��ة تفاعلي��ة بعن��وان "اأه��داف التنمية امل�ش��تدامة والتموي��ل العاملي" اأقيمت على هام���س 
فعالي��ات القم��ة العاملي��ة للحكوم��ات 2016 الت��ي �ش��ارك فيه��ا ح��واىل 100 �ش��خ�س م��ن اخل��راء املحلي��ن 

واالإقليمي��ن والدولي��ن وامل�ش��وؤولن و�شناع القرار. 

و�ش��هدت اجلل�ش��ة التفاعلي��ة الت��ي نظمته��ا وزارة التنمي��ة والتع��اون ال��دويل انعق��اد جمموع��ة م��ن اجلل�ش��ات 
النقا�ش��ية امل�شغ��رة والتفاعلي��ة بواق��ع 6 جل�ش��ات والت��ي م��ن خالله��ا مّت��ت مناق�ش��ة ق�شاي��ا متنوع��ة اندرج��ت 
حت��ت مظل��ة االأه��داف ال���17 للتنمي��ة امل�ش��تدامة واملتمثل��ة يف موا�شي��ع الفق��ر، وامل�ش��اواة ب��ن اجلن�ش��ن، 
والتن��وع  واالإب��داع، واملحيط��ات،  والتوظي��ف،  والنم��و،  واملي��اه، والطاق��ة،  والغ��ذاء،  والتعلي��م،  وال�شح��ة، 

البيولوج��ي، واال�ش��تهالك امل�ش��تدام، وامل�ش��توطنات الب�ش���رية.

حت��دث خ��الل اجلل�ش��ة �شاحب��ة ال�ش��مو امللك��ي االأم��رة �ش��ارة زي��د، رئي�ش��ة م�ش��اركة م��ن مب��ادرة "كل ام��راأة 
وكل طف��ل"، م��ن اململك��ة االأردني��ة الها�ش��مية، وحتدث �شاحب ال�ش��مو امللكي االأمر �ش��عود بن خال��د الفي�شل، 
الرئي���س التنفي��ذي الأنظم��ة واج��راءات اال�ش��تثمار، اململك��ة العربي��ة ال�ش��عودية، واأي�ش��ا حت��دث كال م��ن 
مع��ايل ال�ش��يخة لبن��ى بن��ت خال��د القا�ش��مي، وزي��رة الدول��ة للت�ش��امح، مع��ايل الدكت��ور اأحم��د باله���ول وزي��ر 
الدول��ة ل�ش��وؤون التعلي��م الع��ايل م��ن االإم��ارات العربي��ة املتح��دة، باالإ�شاف��ة اىل  اإري��ك �ش��ولهامي رئي���س جلن��ة 
امل�ش��اعدات االإمنائي��ة ل��دى منظم��ة التع��اون االقت�ش��ادي والتنمي��ة، الرنويج، و �ش��عادة د. ياجنر دي�ش��ي وزير 

جلن��ة التخطي��ط الوطن��ي اإثيوبي��ا، يواكي��م ف��ون اأم�ش��رغ، نائ��ب الرئي���س، التموي��ل االإمنائ��ي، اأمل���انيا.
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فعالية »الطريق نحو حتقيق 
اأهداف التنمية امل�ستدامة خالل 

القمة العاملية للحكومات« 
بالتعاون مع منظمة الأمم 

املتحدة وجمموعة البنك الدويل

للحكوم��ات“،  العاملي��ة  القم��ة  امل�ش��تدامة خ��الل  التنمي��ة  اأه��داف  "الطري��ق نح��و حتقي��ق  �ش��ّكلت فعالي��ة 
الت��ي ا�ش��تمرت لثالث��ة اأي��ام، حم��وًرا هاًم��ا �شم��ن برنام��ج القم��ة العاملي��ة للحكوم��ات 2016، وق��د ُخ�ش�ش��ت 
ملناق�ش��ة ج��دول االأعم��ال ال��ذي يرم��ي لتنفيذ اأهداف التنمية امل�ش��تدامة. وا�ش��تعر�شت الفعالي��ة، التي ُنّظمت 
باال�ش��راك م��ع اإدارة ال�ش��وؤون االقت�شادي��ة واالجتماعي��ة يف االأمم املتح��دة والبن��ك ال��دويل وموؤ�ش�ش��ة االأمم 
املتح��دة، عوام��ل النج��اح الرئي�ش��ية الت��ي �شُت�ش��اهم يف حتقي��ق اأه��داف التنمي��ة امل�ش��تدامة عل��ى امل�ش��تويات 
العاملي��ة واالإقليمي��ة والوطني��ة. وق��د ُعق��دت الفعالي��ة يف االإط��ار الزمن��ي املنا�ش��ب لتنفي��ذ االأه��داف على مدار 
15 عاًم��ا ب��داأ يف االأول م��ن يناي��ر 2016، و�ش��يكون لالأ�ش��هر االأوىل م��ن ه��ذا الع��ام اأهمي��ًة بالغ��ًة لالإ�ش���راع يف 

حتقيقه��ا بحل��ول الع��ام 2030.

تب��ادل م�ش��وؤولون حكومي��ون رفيع��و امل�ش��توى وال�ش��لطات املحلي��ة وممثل��و القط��اع اخلا���س واملنظم��ات متع��ددة 
االأط��راف والدولي��ة واجله��ات املانح��ة واملوؤ�ش�ش��ات االأكادميي��ة وموؤ�ش�ش��ات املجتم��ع امل��دين وال�ش��باب االآراء 
ح��ول االأدوار اخلا�ش��ة يف تنفي��ذ اأه��داف التنمي��ة امل�ش��تدامة والتوقع��ات امل�ش��ركة منها. وعك�ش��ت املناق�ش��ات 
التفاعلي��ة العم��ل اجل��اري لتحقي��ق اأه��داف التنمي��ة امل�ش��تدامة والتحدي��ات والفر���س والتو�شي��ات املح��ددة 

للم�ش��ي قدًم��ا يف اإجن��از ه��ذه االأهداف.
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غرف املجموعات لفعالية »الطريق نحو حتقيق اأهداف التنمية 
امل�ستدامة خالل القمة العاملية للحكومات« بالتعاون مع 
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اجتماعات فعالية »الطريق نحو حتقيق اأهداف التنمية 
امل�ستدامة خالل القمة العاملية للحكومات« بالتعاون مع 
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الأهداف العاملّية

اجتماعات اأهداف التنمية الم�ستدامة 
في القمة العالمية للحكومات لعام 2016

القمة العالمية للحكومات للعام 2016
8-10 فبراير 2015 

دبي-الإمارات العربية المتحدة

 In Collaboration with

8 - 10 فرباير 2016 ، دبي - دولة الإمارات العربية املتحدة 

انعقدت الدورة الرابعة للقمة العاملية للحكومات  والتي تعترب مبثابة من�سة عاملية ت�سم خمتلف احلكومات، وتركز على م�ستقبلها والتوّجهات 
التي ت�سّكل خطة العمل العاملية، وخالل هذه الدورة رحبت القمة بت�سمني اأهداف التنمية امل�ستدامة كاأحد موا�سيع اأجندتها العاملية التي 
تناق�سها. ومع دخول عام 2016، والذي يعترب بداية تطبيق خطة التنمية 2030 املمتدة على مدى 15 عاماً، تعترب دولة الإمارات من 
اأوائل الدول التي ا�ست�سافت الفعاليات الدولية املتعلقة باأهداف التنمية امل�ستدامة، وعقد احلوارات مع اآلف امل�سوؤولني احلكوميني البارزين 
من اأكرث من 90 دولة بالإ�سافة اإىل الأمم املتحدة والعاملني يف جمال التنمية الدولية وخمتلف قطاعات املجتمع الذين �ساركوا يف القمة. 

“عقدت جلسات تفعيل أهداف التنمية المستدامة في إطار القمة العالمية للحكومات 
2016” خالل األسابيع الستة األولى من اإلطار الزمني لتنفيذ  جدول أعمال 2030 للتنمية و 

الـمحدد بـ 782  أسبوعًا”

الوثيقة اخلتامية

 تفعيل أهداف
التنمية المستدامة

تقارير اأهداف التنمية امل�ستدامة 
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الجتماع الأول للمجل�ض 
ال�ست�ساري الإن�ساين العاملي

تراأ���س �شاح��ب ال�ش��مّو ال�ش��يخ حمم��د ب��ن را�ش��د اآل مكت��وم، نائ��ب رئي���س الدولة رئي���س جمل���س ال��وزراء حاكم 
دب��ي، االجتم��اع االأول للمجل���س اال�شت�ش��اري االإن�ش��اين العامل��ي، ال��ذي �ش��ّم 8 م��ن ق��ادة العم��ل االإن�ش��اين 
العامل��ي، وذل��ك خ��الل القم��ة العاملي��ة للحكوم��ات 2016 بح�ش��ور �ش��مّو ال�ش��يخ حم��دان ب��ن زاي��د اآل نهي��ان، 
ممث��ل احلاك��م يف املنطق��ة الغربي��ة رئي���س هيئ��ة اله��الل االأحم��ر االإمارات��ي، والدكت��ور نبي��ل العرب��ي االأم��ن 
الع��ام جلامع��ة ال��دول العربي��ة، والدكت��ور عبداللطيف بن را�ش��د الزي��اين، االأمن العام ملجل���س التعاون لدول 

اخللي��ج العربي.

و�ش��در ع��ن االجتم��اع »بي��ان دب��ي االإن�ش��اين«، ال��ذي اأطلق��ه �ش��مّوه، موؤّك��دًا اأن "دولتن��ا ت�ش��عى دوًم��ا اإىل 
مواجه��ة التحدي��ات الت��ي تتعّر���س له��ا املنطق��ة ب�ش��كل خا���س، والع��امل عموم��ًا عل��ى خمتل��ف االأ�شع��دة، �ش��واء 

اأو تنموي��ة". اأو اقت�شادي��ة  اإن�ش��انية  اأو  اأكان��ت اجتماعي��ة 
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توقيع التفاقيات املربمة مع 
الرعاة الرئي�سيني للقمة العاملية 

للحكومات بدورتها الرابعة

ك��ّرم �شاح��ب ال�ش��مو ال�ش��يخ حمم��د ب��ن را�ش��د اآل مكت��وم، نائ��ب رئي���س الدول��ة رئي���س جمل���س ال��وزراء حاك��م 
دبي، الرعاة الرئي�ش��ين للقمة العاملية للحكومات يف دورتها الرابعة.وقد �ش��هد �ش��موه التوقيع على اتفاقيات 
�ش���راكة ب��ن القم��ة العاملي��ة للحكوم��ات واجله��ات الراعي��ة الت��ي مت تكرميه��ا لل��دورة املقبل��ة للقم��ة يف الع��ام 
2017.ووق��ع االتفاقي��ة مع��ايل حمم��د ب��ن عب��داهلل القرق��اوي رئي���س القم��ة، وممثل��و اجله��ات الراعي��ة الت��ي 

�شم��ت �ش���ريًكا رئي�ش��ًيا وه��و �ش���ركة االإم��ارات لالت�ش��االت املتكامل��ة " دو"، و�ش���ريًكا ا�ش��راتيجًيا وه��و 
�شندوق اأبوظبي للتنمية، و�ش���ريك الطاقة امل�ش��تدامة وهو هيئة كهرباء ومياه دبي " ديوا“، و�ش���ريك املدينة 
الذكي��ة وه��و بلدي��ة دب��ي، و�ش���ريك ريادة االأعمال وهو جمموعة "اأبراج" وموانئ دبي العاملية، و�ش���ريًكا رائًدا 
وه��و �شن��دوق تطوي��ر قط��اع االت�ش��االت وتكنولوجي��ا املعلوم��ات يف هيئ��ة تنظي��م االت�ش��االت يف الدول��ة. وم��ن 
��ا الذي��ن مت تكرميه��م والذي��ن ي�ش��اركون يف التوقي��ع عل��ى االتفاقي��ة، " يف.بي.اإ���س"  ال�ش���ركاء املميزي��ن اأي�شً
للرعاي��ة ال�شحي��ة، وجمموع��ة "جيم���س" للتعلي��م، وجمموع��ة "الندم��ارك“، وجمموع��ة �ش���ركات "اآر. ب��ي" 
و"لول��و" العاملي��ة، و�ش���ركة ط��ران االإم��ارات الناق��ل الر�ش��مي للقم��ة، و�ش���ريك ال�ش��يارات احل�ش���ري وه��و 

�ش���ركة الطاي��ر لل�ش��يارات.
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�ساحب ال�سمو ال�سيخ محمد بن را�سد يكّرم 
الرعاة الرئي�سيني للقمة العاملية للحكومات

�رشكة الإمارات لالإت�سالت املتكاملة "دو"�سندوق اأبو ظبي للتنمية

جمموعة لند ماركالطاير لل�سيارات يف بي ا�ض للرعاية ال�سحية جمموعة اآر بي

هيئة الطرق واملوا�سالت  - دبيهيئة مياه وكهرباء دبي

طريان الإمارات�سندوق تطوير قطاع الإت�سالت وتقنية املعلومات جمموعة لولو العامليةبلدية دبي جيم�ض للتعليمموانئ دبي العاملية
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 اجتماعات جانبية علىهام�ض
القمة العاملية للحكومات

ــ�ض  ــة رئي ــ�ض الدول ــب رئي ــوم، نائ ــن را�سد اآل مكت ــد ب ــخ محم ــّو ال�سي ــب ال�سم ــل �ساح ا�ستقب
جملــ�ض الــوزراء حاكــم دبــي، رئيــ�ض الــوزراء اجلزائــري، معــايل عبداملالــك �سالل والوفــد 
ــا  ــن الق�ساي ــدد م ــول ع ــث ح ــري احلدي ــر الأول اجلزائ ــوه والوزي ــادل �سم ــه، وتب ــق ل املراف

ــة. ــة والإداري ــة والجتماعي ــة القت�سادي ــا التنمي ــا ق�ساي ــة، ل�سيم ــة والإقليمي الثنائي

ــ�ض  ــة رئي ــ�ض الدول ــب رئي ــوم، نائ ــن را�سد اآل مكت ــد ب ــخ محم ــّو ال�سي ــب ال�سم ــل �ساح ا�ستقب
ــاون  ــة التع ــام ملنظم ــني الع ــا الأم ــه غوري ــايل خو�سي ــي، مع ــم دب ــوزراء حاك ــ�ض ال جمل
القتــ�سادي والتنميــة الدوليــة، وناقــ�سا عــددا مــن ق�سايــا التنميــة والطاقــة النظيفــة، 

ــني.  ــن امليدان ــدويل يف هذي ــاون ال ــز التع ــل تعزي و�سب

ــ�ض  ــة رئي ــ�ض الدول ــب رئي ــوم، نائ ــن را�سد اآل مكت ــد ب ــخ محم ــّو ال�سي ــب ال�سم ــل �ساح ا�ستقب
جملــ�ض الــوزراء حاكــم دبــي، الدكتــور جوزيــف مــو�سكات، رئيــ�ض وزراء جمهوريــة مالطــا. 
وتطــرق اللقــاء اإىل البحــث يف عالقــات التعــاون القتــ�سادي وال�ستثمــاري بــني البلديــن 

و�سبــل تعزيزهــا.

ــ�ض  ــ�ض جمل ــة رئي ــ�ض الدول ــب رئي ــوم، نائ ــن را�سد اآل مكت ــد ب ــخ محم ــّو ال�سي ــب ال�سم �ساح
الــوزراء حاكــم دبــي، خــالل ا�ستقبالــه ال�سيــد �ستيفــان �سيليج وكيــل وزارة التجــارة الأمريكية 

للتجــارة الدوليــة، يف القمــة العامليــة للحكومــات الرابعــة.

ــ�ض  ــة رئي ــ�ض الدول ــب رئي ــوم، نائ ــن را�سد اآل مكت ــد ب ــخ محم ــّو ال�سي ــب ال�سم ــل �ساح ا�ستقب
جملــ�ض الــوزراء حاكــم دبــي، رئيــ�ض الــوزراء امل�ســـري، معــايل املهنــد�ض �ســـريف 
ا�سماعيــل والفريــق املرافــق لــه.  ومت خــالل الإجتمــاع تبــادل احلديــث عــن الق�سايــا الثنائية 

ــة. والإقليمي

ــ�ض  ــة رئي ــ�ض الدول ــب رئي ــوم، نائ ــن را�سد اآل مكت ــد ب ــخ محم ــو ال�سي ــب ال�سم ــل �ساح ا�ستقب
ــك  ــة البن ــ�ض جمموع ــم، رئي ــغ كي ــم يون ــور جي ــادة الدكت ــي، �سع ــم دب ــوزراء حاك ــ�ض ال جمل
ــة  ــع القت�سادي ــن املوا�سي ــدد م ــول ع ــه ح ــث مع ــه. وتباح ــق  ل ــد املراف ــدويل، والوف ال

ــال. ــذا املج ــارات يف ه ــة الإم ــة دول ــة وجترب واحلوكم

ــ�ض  ــة رئي ــ�ض الدول ــب رئي ــوم، نائ ــن را�سد اآل مكت ــد ب ــخ محم ــو ال�سي ــب ال�سم ــل �ساح ا�ستقب
دافــو�ض  منتــدى  رئيــ�ض  �سواب،  كالو�ض  الربوفيــ�سور  دبــي،  حاكــم  الــوزراء  جملــ�ض 
ــى  ــة عل ــة واملعلوماتي ــورات القت�سادي ــرا�ض التط ــث مت ا�ستع ــي، حي ــ�سادي العامل القت

امل�ستويــني الإقليمــي والــدويل.

ــ�ض  ــة رئي ــ�ض الدول ــب رئي ــوم، نائ ــن را�سد اآل مكت ــد ب ــخ محم ــو ال�سي ــب ال�سم ــل �ساح ا�ستقب
ــاء  ــة للحكومــات عمــداء واأمن ــوزراء حاكــم دبــي، علــى هامــ�ض القمــة العاملي ــ�ض ال جمل
عــدد مــن املــدن العربيــة والأجنبيــة امل�ساركــني يف اأعمــال القمــة العامليــة للحكومــات 

ــة.  ــا الرابع يف ن�سخته
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ــ�ض  ــة رئي ــ�ض الدول ــب رئي ــوم، نائ ــن را�سد اآل مكت ــد ب ــخ محم ــّو ال�سي ــب ال�سم ــى �ساح التق
جملــ�ض الــوزراء حاكــم دبــي، مــع رئيــ�ض جملــ�ض الإدارة  الرئيــ�ض التنفيــذي ل�ســـركة 

�سيمنــ�ض العامليــة، ال�سيــد جــو كي�ســـر.

التقــى �ساحــب ال�سمــو ال�سيــخ محمــد بــن زايــد اآل نهيــان، ويل عهــد اأبوظبــي نائــب القائــد 
الأعلــى للقــوات امل�سلحــة، مــع رئيــ�ض جمموعــة البنــك الــدويل، الدكتــور جيــم يونــغ كيــم 
والوفــد املرافــق لــه، الــذي يــ�سارك يف اأعمــال القمــة العامليــة للحكومات. وجــرى خالل 

اللقــاء تبــادل وجهــات النظــر حــول عــدد مــن الق�سايــا القت�ساديــة والتنمويــة العامليــة.

ا�ستقبــل �ساحــب ال�سمــو ال�سيــخ محمــد بــن زايــد اآل نهيــان، ويل عهــد اأبوظبي نائــب القائد 
الأعلــى للقــوات امل�سلحــة، رئيــ�ض الــوزراء امل�ســـري، املهنــد�ض �ســـريف اإ�سماعيــل، 

اللــذي زار الدولــة للم�ساركــة يف اأعمــال القمــة العامليــة للحكومــات.

ــب  ــي نائ ــد اأبوظب ــان، ويل عه ــد اآل نهي ــن زاي ــد ب ــخ محم ــو ال�سي ــب ال�سم ــل �ساح ا�ستقب
القائــد الأعلــى للقــوات امل�سلحــة، رئيــ�ض الــوزراء اجلزائــري، معــايل عبداملالــك �سالل، 

ــات. ــة للحكوم ــة العاملي ــالل القم ــه. خ ــق ل ــد املراف والوف

التقــى الفريــق �سمــو ال�سيــخ �سيــف بــن زايــد اآل نهيــان، نائــب رئيــ�ض جملــ�ض الــوزراء وزيــر 
الداخليــة يف دولــة الإمــارات العربيــة املتحــدة، مــع وزيــر الداخليــة الرتكمــاين.

التقــى الفريــق �سمــو ال�سيــخ �سيــف بــن زايــد اآل نهيــان، نائــب رئيــ�ض جملــ�ض الــوزراء وزيــر 
الداخليــة يف دولــة الإمــارات العربيــة املتحــدة، مــع عــ�سو جملــ�ض ال�سيــوخ ال�سبــاين. 

ا�ستقبــل الفريــق �سمــو ال�سيــخ �سيــف بــن زايــد اآل نهيــان، نائــب رئيــ�ض جملــ�ض الــوزراء وزيــر 
الداخليــة يف دولــة الإمــارات العربيــة املتحــدة، وزير الداخليــة الردين.

التقــى الفريــق �سمــو ال�سيــخ �سيــف بــن زايــد اآل نهيــان، نائــب رئيــ�ض جملــ�ض الــوزراء وزيــر 
الداخليــة يف دولــة الإمــارات العربيــة املتحــدة، مــع مديــر التعــاون الــدويل الفرنــ�سي.
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ا�ستقبــل �سمــو ال�سيــخ منــ�سور بــن زايــد اآل نهيــان، نائــب رئيــ�ض جمل�ض الــوزراء وزيــر �سوؤون 
الرئــا�سة، رئيــ�ض الــوزراء اجلزائــري، معــايل عبداملالــك �سالل، والوفــد املرافــق له.

وّقــع معــايل ال�سيــخ حمــدان بــن مبــارك اآل نهيــان، وزيــر التعليــم العــايل والبحــث 
العلمــي، ووزيــر الرتبيــة والتعليــم بجمهوريــة مــ�رش العربيــة مذكــرة تعــاون مــ�سرتك بينهــم.

اجتمــع املجلــ�ض الوطنــي الحتــادي مــع منظمــة التعــاون القتــ�سادي والتنميــة لبحــث 
�سبــل واآليــات تعزيــز عالقــات التعــاون املــ�سرتك بينهمــا،  واإبــرام اتفاقيــة تعــاون  لي�سبــح 
املجلــ�ض مبوجبهــا اأول مــوؤ�س�سة برملانيــة توقــع اتفاقيــة ذات طابــع برملــاين مــع 

ــامل. ــوى الع ــى م�ست ــة عل املنظم

وقــع وزيــر القتــ�ساد بدولــة الإمــارات و�سفــرية الوليــات املتحــدة الأمريكية لــدى الإمارات 
علــى مذكــرة تفاهــم لتعزيــز التعــاون مبجــالت البتــكار وريــادة الأعمال.

نظمــت وزارة املاليــة بدولــة الإمــارات اجتماعــني ملــ�سوؤويل القطــاع املــايل علــى 
امل�ستويــني املحلــي والإقليمــي مــع جمموعــة البنــك الــدويل و�سنــدوق النقــد الــدويل.

ــا،  ــة مالط ــن جمهوري ــوى م ــع امل�ست ــد رفي ــع وف ــع م ــة املجتم ــة ووقاي ــر ال�سح ــث وزي بح
ــة. ــة ال�سحي ــات الرعاي ــاع خدم ــاون يف قط ــر�ض التع ــة، ف ــة والطاق ــر ال�سح ــا�سة وزي برئ

والتعــاون  التنميــة  وزيــرة  القا�سمــي،  خالــد  بنــت  لبنــى  ال�سيخــة  معــايل  اجتمعــت 
ــدد  ــع ع ــة، م ــة اخلارجي ــدات الإن�ساني ــق امل�ساع ــة لتن�سي ــة الإمارتي ــ�سة اللجن ــدويل رئي ال
مــن امل�سوؤولــني الدوليــني علــى هامــ�ض فعاليــات اليــوم الثــاين مــن القمــة العامليــة 

للحكومــات.

التقــى معــايل محمــد عبــداهلل القرقــاوي، رئيــ�ض القمــة العامليــة للحكومــات، مــع 
رئيــ�ض جمموعــة البنــك الــدويل وح�ســـر الجتمــاع نائــب رئيــ�ض القمــة العامليــة للحكومات، 

�سعــادة عهــود الرومــي.
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التقــت وزيــرة الــ�سوؤون الجتماعيــة مــع الأمــني العــام امل�ساعــد لــالأُمم املتحــدة، �سعــادة 
�سيمــا بحــوث، علــى هامــ�ض اأعمــال القمــة العامليــة للحكومــات.

التقــى �سعــادة �سعيــد محمــد الطايــر، العــ�سو املنتــدب الرئيــ�ض التنفيــذي لهيئــة كهربــاء 
ــة،  ــز العاملي ــة �سيمن ــذي ملجموع ــر التنفي ــ�ض واملدي ــزر، الرئي ــو كاي ــع ج ــي، م ــاه دب ومي

لتعزيــز اأوجــه التعــاون بينهمــا.

ــاء وميــاه دبــي اأفــ�سل التجــارب يف احلفــاظ علــى البيئــة مــع وزارة  تبادلــت هيئــة كهرب
ــة. ــة الأ�سرتالي البيئ

وقعــت هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي على مذكــرة تفاهــم مــع �ســـركة مايكرو�سوفــت للتعاون 
يف جمــال البتــكار وتطويــر احللــول والتطبيقات.

وقعــت الهيئــة الحتاديــة للمــوارد الب�رشيــة احلكوميــة مذكــرة تفاهــم مــع وزارة التخطيــط 
واملتابعــة والإ�سالح الإداري يف جمهوريــة مــ�رش العربيــة. 

ــة  ــع اأمان ــوؤ�س�سي م ــز امل ــي واإدارة التمي ــز احلكوم ــة للتمي ــخ خليف ــج ال�سي ــع برنام اجتم
جملــ�ض التعــاون لــدول اخلليــج العربــي، وقــام برنامــج ال�سيــخ خليفــة بتقــدمي �رشح مفــ�سل 

عــن منظومــة التميــز احلكومــي.

ــ�سور كالو�ض  ــع الربوفي ــل م ــف اإ�سماعي ــد�ض �رشي ــري املهن ــوزراء امل�سـ ــ�ض ال ــى رئي التق
�سواب، رئيــ�ض منتــدى دافــو�ض القتــ�سادي العاملــي.   

اإ�سماعيــل مــع جمموعــة �سيمنــز  الــوزراء املــ�رشي املهنــد�ض �رشيــف  رئيــ�ض  التقــى 
الطاقــة. جمــال  يف  املــ�سرتك  التعــاون  لتعزيــز  العامليــة 
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لقاء وزيرة ال�سعادة مع عدد من 
طالب اجلامعات العاملية

التق��ت مع��ايل عه��ود بن��ت خلف��ان الروم��ي، وزي��رة ال�ش��عادة، عل��ى هام���س القم��ة العاملي��ة للحكوم��ات م��ع نح��و 
100  م��ن ط��الب املاج�ش��تر يف االإدارة العام��ة ميثل��ون جامع��ات عاملية مرموقة م��ن بينها كلية وارتون، وكلية 

هارف��ارد، وكلي��ة "اآي.اآي. اأ���س. اإي" وكلي��ة لن��دن، وكلي��ة هارف��ارد كيني��دي. 
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الطاولة امل�ستديرة حول اإنرتنت الأ�سياء بالتعاون مع الهيئة 
العامة لتنظيم قطاع الت�سالت 

احلوار املايل والقت�سادي: نحو نظام مايل اأكرث �سموليًة 
ونظام تقاعدي م�ستدام بالتعاون مع وزارة املالية
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اآفاق ال�ستثمار يف القطاع ال�سحي لتحقيق نتائج �سحية 
متميزة بالتعاون مع )يف بي اأ�ض للرعاية ال�سحية(

اجتماع جمل�ض مديري احلكومة الإلكرتونية العرب بالتعاون 
مع جلنة الأمم املتحدة القت�سادية والجتماعية لغرب اآ�سيا 

)الإ�سكوا(
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املوؤمتر الثاين لروؤ�ساء اجلامعات العربية بالتعاون مع جامعة 
الإمارات العربية املتحدة

العلوم والتكنولوجيا وال�سيا�سات بالتعاون مع مركز محمد بن 
را�سد للف�ساء
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 ا�ست�سـراف مدن امل�ستقبل بالتعاون مع بلدية دبي
)جل�سة لعمداء املدن العاملية(

جل�سات جانبية عن اأهمية وقدرات وات�سون 
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املركز الإعالمي للقمة 

العاملية للحكومات 
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املركز الإعالمي للقمة العاملية 
للحكومات

تفّق��د �شاح��ب ال�ش��مو ال�ش��يخ حمم��د ب��ن را�ش��د اآل مكت��وم، نائ��ب رئي���س الدول��ة رئي���س جمل���س ال��وزراء حاك��م 
دب��ي، املرك��ز االإعالم��ي للقم��ة العاملي��ة للحكوم��ات، واأ�ش��اد بالتغطي��ة االإعالمي��ة املكثف��ة الت��ي �ش��هدتها القم��ة 
عل��ى م��دى يوم��ن والت��ي حظي��ت بقراب��ة 3 اأالف م�ش��اهدة يف يومه��ا االأول م��ن 45 دول��ًة ح��ول العامل و16 لغة، 
والأول م��رة حتق��ق فعالي��ة عل��ى م�ش��توى الدول��ة م�ش��اهدات الو�ش��م "الها�ش��تاج" للقم��ة الت��ي بلغ��ت 3 ملي��ارات 

م�ش��اهدة، اأّي ما يعادل م�ش��اهدات و�ش��م االو�ش��كار العاملي. 
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جل�سة توقيع الكتب 

على هام�ض القمة 

العاملية للحكومات
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ال�سيد رود بيك�سرتوم 

خالل توقيع كتابه يف القمة العاملية للحكومات 

ال�سيد بيرت �سوارتز 

خالل توقيع كتابه يف القمة العاملية للحكومات 
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الذكاء االصطناعي 
واالبتكار التحويلي 

لمستقبل العمل

تقرير من خدمات تحليل البيانات في هارفارد بزنس ريفيو
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الذكاء ال�سطناعي والبتكار التحويلي مل�ستقبل العمل
اإّن التعقيــد الــذي يّتــ�سف بــه الــذكاء ال�سطناعــي يتزايــد يومــًا بعــد اآخــر، وهــذا الأمــر ميّكــن الآلت مــن اأداء بعــ�ض املهام 
ذات الطابــع املعــريف والفكــري باجلــودة نف�سهــا التــي يوؤّديهــا بهــا الب�ــرش، وقــد تتفــّوق عليهــم يف اأدائهــا، �سواء 
تعّلــق الأمــر بــدرا�سة طلــب ل�ســخ�ض يريــد احلــ�سول على قــر�ض مــ�رشيف، اأو بكتابة تقريــر حــول اأداء الأ�سهــم يف البور�سة. 
ولكــي حتافــظ ال�ــرشكات علــى تناف�سيتهــا، فاإّنهــا معــّر�سة لل�سغــوط التــي جتربهــا علــى اأن تعيــد تنظيــم نف�سهــا لكــي 
ت�ستوعــب وتــرية التغــرّي التكنولوجــي، وت�ستفيــد مــن الفــر�ض اجلديــدة التــي توّفرهــا تلــك التكنولوجيــا اجلديــدة. وهــذا 
الأمــر يتطّلــب منهــا اإعــادة النظــر يف الكيفيــة التــي ُتْنَجــُز بهــا الأعمــال ومــن �سينجزهــا اأو بالأحــرى مــا الــذي �سينجزهــا. 
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ما هو البتكار التحويلي؟
اأثبتــت نظريــة البتــكار التحويلــي )Disruptive Innovation(، التي ن�ــرشت للمــّرة الأوىل يف جمّلة "هارفــارد بزن�ض ريفيو" 
عــام ١995، باأنهــا اأداة هامــة لتاأّمــل النمــو امل�ستنــد اإىل البتــكار. ولــ�سوء احلــظ اأ�سبحــت "نظريــة البتــكار التحويلــي" 
معــّر�سة خلطــر الوقــوع �سحّيــة لنجاحهــا. فعلــى الرغــم مــن انت�ســارها الــوا�سع النطــاق، اإل اأّن املفاهيــم الأ�سا�سية لهذه 
النظريــة تعــّر�ست حلالــة مــن �سوء الفهــم ، يف حــني تعــّر�ست ركائزهــا الأ�سا�سيــة مــرارًا وتكــرارًا لــ�سوء التطبيــق. اإ�سافــة 
اىل ذلــك، يبــدو اأّن التعديــالت والتنقيحــات الأ�سا�سيــة التــي مت اإدخالهــا علــى النظريــة خالل ال�سنــوات الع�ــرشين املا�سية 
بقيــت حتــت ظــل ال�ســعبية الوا�سعــة التــي حظيــت بهــا الن�سخــة الأوىل مــن النظريــة. ونتيجــًة لذلــك، ظلــت النظريــة محط 
انتقــاد عيوبهــا التــي �سبــق معاجلتهــا. تنــدرج هــذه املقالــة يف اإطــار اجلهــود الراميــة اإ الطــالع علــى و�سع البتــكار 
اجلــذري. و�سوف نبــداأ با�ستك�ســاف املبــادئ الأ�سا�سيــة لنظريــة البتــكار التحويلــي، ودرا�سة مــا اإذا كانــت تنطبــق علــى 
ــرُب  ــاذا ُيعت ــر ، ومل ــف تظه ــا ، ووكي ــائعة يف تطبيقه ــاء ال�س ــ�ض الأخط ــري اإىل بع ــّم �سن�س ــر" )Uber( اأم ل. ث ــرشكة "اأوب �
ا�ستخــدام النظريــة ب�ســكل �سحيــح يعــد هامــًا. بعدئــذ �سنــوا�سل تتّبــع نقــاط التحــّول الرئيــ�سة يف مــ�سرية التفكــري لدينــا، و 

اثبــات بــاأّن مــا تعّلمنــاه حتــى الآن ي�سمــح لنــا بالتنبــوؤ بال�ــرشكات التــي يتوقــع اأن حتقــق منــوا.

التكنولوجيا الشخصية  
ستغّير طبيعة العالقة 
بين الطبيب والمريض

تقرير من خدمات تحليل البيانات في هارفارد بزنس ريفيو
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التكنولوجيا ال�سخ�سية �ستغرّي طبيعة العالقة بني الطبيب واملري�ض
لقــد اأ�سهمــت التكنولوجيــا ال�ســخ�سية يف بــزوغ فجــر حقبــة جديــدة مــن اخلدمــات الطبيــة التي تقــّدم يف املنــزل؛ وهي 
ــوؤدي فيهــا تطبيقــات الهواتــف الذكيــة، والأجهــزة املو�سوعــة �سمــن اأجــ�ساد املــر�سى،  ــارة عــن فل�سفــة جديــدة ت عب
والأجهــزة التكنولوجيــة القابلــة لالرتــداء )Wearable Technology( دورًا يف اإحــداث تغــرّي جوهــري يف طريقــة ومــكان 
اتخــاذ القــرارات الطبيــة وتقــدمي العالجــات. فتقــدمي اخلدمــات الطبيــة عن بعــد با�ستعمــال تكنولوجيــا التــ�سالت احلديثة، 
والت�ســخي�ض املنــزيل، والعيــادات التــي تعالــج املــر�سى بالقــرب مــن منازلهــم واأماكن عملهــم هي مبثابة قــوى اأخرى 
ت�سهــم يف حــ�سول تغــرّيات قويــة يف قطــاع الرعايــة ال�سحيــة. اإن التحــّولت الرقميــة التــي ميــّر بهــا قطــاع الرعايــة 
ال�سحيــة تــوؤّدي اإىل خلــق مــ�سادر هائلــة لتحقيــق اأربــاح جديــدة. وتقــّدر بــي دبليــو �سي بــاأن يــ�سل حجــم املبالــغ املنفقــة 
اإىل ١.5 ترليــون دولر تقريبــًا، يف حــني قــد تــ�سل الأربــاح اإىل ١50 مليــار دولر وهــي بانتظــار مــن يجنيهــا. والــ�سوؤال الذي 

يطــرح نفــ�سه هنــا هــو: مــن �سيجنيهــا وكيــف؟

تقرير من خدمات تحليل البيانات في هارفارد بزنس ريفيو

)H
ar

va
rd

 B
us

in
es

s 
Sc

ho
ol

 P
ub

lis
hi

ng
ة )

س
س

مؤ
ة ل

ظ
فو

مح
 2

01
6 

©
ية

كر
لف

ة ا
كي

مل
 ال

ق
قو

ح

برعاية

هجــرة العقول:
الحيلولة واالستعادة 

هجرة العقول: احليلولة وال�ستعادة
ــاع  ــب يف قط ــن املواه ــم م ــال، وغريه ــة، ورّواد الأعم ــة ال�سحي ــدمي الرعاي ــ�سون بتق ــاء، واملخت ــادر العلم ــا يغ عندم
الأعمــال والإدارة م�سقــط راأ�سهــم بحثــًا عــن الفــر�ض يف اخلــارج، فــاإّن هــذا الأمــر ي�ســّكل �سغطــًا م�ستمــّرًا علــى اقتــ�ساد 
البلــد الأم وعامــاًل معيقــًا لنمــّوه. ُتعــرُف هــذه الظاهــرة با�سمهــا ال�ســائع "هجــرة العقــول" )اأو "هجــرة الأدمغــة" اأو "نزيف 
الأدمغــة"( توؤّثــر هجــرة العقــول علــى البلــد الأم وعلــى ال�ــرشكات املوجــودة فيــه بطــرق متعــّددة ومرتابطــة، بحيــث ي�سبح 
مــن ال�سعــب الفــ�سل بــني ال�سبــب والنتيجــة. فمــع حــ�سول ا�ستنــزاف يف فئــة رّواد الأعمــال، َمــْن �سيكــون موجــودًا ليطــّور 
ال�سلــع واخلدمــات، ويخلــق الوظائــف، ويقــود النمــو القتــ�سادي؟ فمغــادرة الأطبــاء واملمــّر�سات ت�سغــط علــى نظــام 
الرعايــة ال�سحيــة وت�ســّكل تهديــدًا لل�سّحــة العاّمــة؛ وعندمــا يغــادر العلمــاء واملختــ�سون بالتكنولوجيــا فاإّنهــم ل ياأخــذون 
معهــم املعــارف واملهــارات التــي كانــوا قــد اكت�سبوهــا رمبــا علــى حــ�ساب الدولــة فقــط، واإمنــا ي�سطحبــون معهــم 
اأيــ�سًا قدرتهــم علــى قيــادة البتــكار الــذي ي�ســّكل الوقــود الأ�سا�سي للتنميــة القت�ساديــة وحلفــظ مكانة البلــد واحرتامه 
علــى ال�ساحــة الدوليــة. وبالتــايل، مــا الــذي ميكــن للــدول وال�ــرشكات اأن تفعلــه وهــي تــرى اأفــ�سل الأ�ســخا�ض لديهــا 

واأذكاهــم يغادرونهــا؟ كيــف تواجــه هــذا الأمــر، ومــا الــذي ميكنهــا القيــام بــه لتعكــ�ض عمليــة هجــرة العقــول؟
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التكنولوجيــا والتعليــم: تحويــل 
التعليم في الصفوف المدرسية 
باستعمال أساليب التعّلم المدمج

بقلم مايكل هورن

تقرير من خدمات تحليل البيانات في هارفارد بزنس ريفيو
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التكنولوجيا والتعليم: حتويل التعليم يف ال�سفوف املدر�سية با�ستعمال اأ�ساليب 
التعّلم املدمج

اإن الوعــود التــي حملتهــا التكنولوجيــا اجلديــدة باإحــداث حتــّول يف عمليــة التعليــم مــن خــالل تزويــد الطالــب بالتعليــم 
ــني، وذوي  ــاه الرتبوي ــذا انتب ــت ه ــد لف ــاركة. وق ــل وامل�س ــى التفاع ــالب عل ــة الط ــز كاف ــخ�سيته ويحّف ــا�سب �س ــذي ين ال
الطلبــة، و�سانعــي ال�سيــا�سات علــى حــّد �سواء. ومبــا اأّن كافــة الطــالب يتعّلمــون ب�رشعــات مختلفــة، وميتلكــون م�ستويــات 
متفاوتــة مــن اخللفيــات املعرفيــة والتــ�سّورات حــول املوا�سيــع، فــاإن التعّلــم الرقمــي )Digital Learning( يوّفــر طريقة 
فريــدة مــن نوعهــا، ويقــّدم حلــوًل م�سّممــة لتنــا�سب حالــة كل طالــب �سواء علــى م�ستــوى املــو�ّسع للمــدار�ض الثانوية اأو 
الأطفــال. اإذا مــا ُطّبــق "التعليــم املدمــج" بالطريقــة ال�سحيحــة، فاإنــه قــادر على جتــاوز القيــود املوجــودة يف ا�ستخدام 
الوقــت، واملــكان، واملــ�سار املخــ�س�ض لال�ستيعــاب، ووتــرية الــدرا�سة، بحيــث ي�سمــح لــكل طالب بالعمــل بحــ�سب احتياجاته 
اخلــا�ّسة. يتطــرق هــذا املقــال اىل فوائــد التعليــم املدمــج وكيــف ميكــن للمعنيــني بالعمليــة الرتبويــة حتقيــق هــذه 
الفوائــد، ول�سيمــا مواءمــة الأ�ساليــب التعليميــة وفقــًا لالحتياجــات ال�ســخ�سية للطالب، و�سهولــة الــو�سول اإىل التعليم 

واملــ�ساواة يف احلــ�سول عليــه، وكذلــك �سبــط تكاليفــه؟

ل الرقمي في الحكومات ل الرقمي رحلة اإلى م�ستقبل التحوُّ رحلة اإىل م�ستقبل التحوُّ
يف احلكومات

درا�سة عاملية اأجرتها »ديلويت ديجيتال«

ل الرقمي احلكومي الرحلة اإىل التحوُّ
�ست�ساهــم جمموعــة مــن العوامــل خــالل العقــد القــادم، منهــا كارتفــاع عــدد كبــار الــ�سن مــن الــ�سكان، ونهــو�ض جيــل 
ْقِنّيــات  الألفيــة، وعجــز املوازنــة، وزيــادة الإنفــاق يف تغيــري اأ�سلــوب احلكومــة يف تقــدمي اخلدمــات، ولكــن تقــدمي التِّ
الرقميــة اجلديــدة �سيكــون -علــى الأرجــح- العامــل الأهــم علــى الإطــالق، بــل اإن احلكومــات املمتــدة مــن تورنتــو اإىل 
ل املف�سلــّي، يف الوقــت  �سيــوؤول تعي�ــض حالًيــا مرحلــة تاريخيــة )يتخللهــا الكثــري مــن املعيقــات والتحديــات( مــن التحــوُّ
ل احلقيقــي للحكومــات من  الــذي تتخّلــى فيــه عــن منــاذج العمــل القدميــة ل�سالــح الأنظمــة الرقميــة. ول �ســك اإن التحــوُّ
ْقِنّيــات الرقميــة �سيكــون رحلــًة فعليــة. ولفهــم هــذا التحــول، ا�ستطلعــت �ــرشكة ديلويــت اآراء اأكــرث مــن ١٢00  خــالل قــوة التِّ
ل الرقمــي، كمــا اأجريــت مقابــالت مــع ١40 قائــًدا حكومًيــا  مــ�سوؤول حكومــي مــن اأكــرث مــن 70 دولــة للحديــث عــن التحــوُّ
وخبــرًيا م�ستقــاًل. ويف الأقــ�سام التاليــة تتطــرق الــدرا�سة بالتف�سيــل عــن نتائــج الــدرا�سة املتعّلقــة ب�سمــات مــوؤ�س�سات 
ل مــن خــالل اأ�سلــوب عملهــا. كمــا يطلــع التقريــر  ْقِنّيــات الرقميــة ب�ســكل يدعــم التحــوُّ القطــاع العــام التــي ت�ستخــدم التِّ
ل الرقمــي. واأخــرًيا، يقــرتح عــدًدا مــن ال�سرتاتيجيــات  علــى ال�سعوبــات الأ�سا�سيــة التــي ت�ســّكل عائًقــا يف وجــه التحــوُّ

ل الرقمــي. التــي ميكــن للقــادة احلكوميــني تطبيقهــا للنجــاح يف م�سريتهــم نحــو التحــوُّ

احلكومة

 حالة املستقبل
:2030

ة الكبرى على تشكيل احلكومات ي ر التوجهات العامل  أث

kpmg.com/government

كيه بي إم جي إنترناشونال 

الو�سع امل�ستقبلي: ٢030 اأثر التوجهات العاملية الكربى على ت�سكيل احلكومات
يتغــري العــامل �رشيعــًا. حيــث ترتبــط التكنولوجيــا بــني النــا�ض داخل احلــدود الوطنيــة وعربهــا، وتخالــف الفــرتا�سات القائمة. 
ويعمــل تزايــد الديــن العــام علــى احلــد مــن نطــاق عمــل احلكومــات يف جمموعــة مــن املجــالت ال�سيا�سيــة. كمــا يعمــل 
تغــري املنــاخ علــى زيــادة تكــرار وحجــم الظواهــر اجلويــة ال�ســديدة. فنحــن نعي�ــض الأن اأكــرث مــن اأي وقــت عــرب التاريــخ 
الب�ــرشي يف عــامل ميكــن لالأحــداث والقــرارات التــي حتــدث يف جــزء مــن العــامل اأن توؤثــر علــى احليــاة يف الطــرف الآخــر 
مــن عاملنــا. واذ نقــر بــاأن هــذه التغــريات حتــدث بالفعــل حاليــًا، فقــد ا�ســرتكت كيــه ام بــي جــي الدوليــة مــع مركــز مــوات 
ــات  ــ�سل للتوجه ــم اأف ــو�سل اىل فه ــل الت ــن اأج ــه م ــت مع ــة تورنتو،وعمل ــة والدارة، يف جامع ــا�سة العام ــة ال�سي بكلي
الكــربى التــي �سيكــون لهــا تاأثــري كبــري علــى احلكومــات يف ال�سنــوات املقبلــة، فــ�ساًل عــن التغــريات املطلوبــة مــن اأجل 

الــو�سول اىل احلكومــة التــي تتــ�سم بتنفيــذ املمــار�سة املثلــى يف امل�ستقبــل.

A report by: The Economist Corporate Network

Shaping the Future of Work 
Technology’s Role in Employment

Sponsored byPresented at

ا�ست�رشاف م�ستقبل العمل دور التكنولوجيا واحلكومة يف حتفيز التوظيف
مهــد التقــدم التكنولوجــي الطريــق اأمــام ظهــور بعــ�ض املفاهيــم مثــل البيانــات ال�سخمــة، واإمكانيــة التنقــل، وتقنيــات 
احلو�سبــة ال�سحابيــة، واإنرتنــت الأ�ســياء، وهــي عنــا�رش محوريــة ت�ساعــد علــى حتــول �سبــل اإدارة الأعمــال يف العديــد مــن 
ال�سناعــات، وكذلــك يف احلكومــة. يف حــني اأن العديــد مــن الهيئــات احلكوميــة قــد اأدركــت بالفعــل الإمكانــات الكبــرية 
للبيانــات ال�سخمــة التــي ميتلكونهــا، اإل اأنهــم ل يولــون �سوى اهتمــام �سئيــل للغايــة اإىل القــدرة علــى ال�ستفــادة مــن 

هــذه البيانــات يف توفــري فــر�ض العمــل اأو �سد الفجــوة بــني اأ�سحــاب العمــل واملوظفــني.
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تقارير القمة العاملية للحكومات ٢0١٦ 

تطبيقات الألعاب وم�ستقبل التعليم
ي�سعــى تقريــر تطبيقــات الألعــاب وم�ستقبــل التعليــم ال�ست�ــرشايف اإىل ا�ستك�ســاف كيفيــة تطبيــق الآليــات والو�سائــل املوجــودة يف 
الألعــاب علــى ال�سيــاق التعليمــي بهــدف حتــ�سني مخرجــات التعليــم. وي�سعــى التقريــر يف جوهــره اإىل حــل اأحجيــة هامــة: مــا هــو دور 
ــة  ــة اأ�سئل ــر اأربع ــاول التقري ــة، يتن ــذه الأحجي ــل ه ــة حل ــم؟ ويف محاول ــل التعلي ــا يف م�ستقب ــكاًرا تربوًي ــاره ابت ــاب باعتب ــات الألع تطبيق
رئي�سيــة: كيــف تطــور تطبيقــات الألعــاب؟ كيــف مت تطبيــق تطبيقــات الألعــاب؟ مــا هــي اإيجابياتــه و�سلبياتــه؟ ومــا هــي ال�سرتاتيجيــات 

وال�سيــا�سات الالزمــة لدمــج تطبيقــات الألعــاب يف التعليــم بنجــاح؟

املدينة الذكية والقيمة امل�سافة
ــي يف  ــة دب ــي جترب ــة. تاأت ــة ذكي ــول اىل حكوم ــي يف التح ــة دب ــة حكوم ــن جترب ــة الأوىل م ــن املرحل ــة ع ــر درا�سة حتليلي ــدم التقري يق
التحــول اىل املدينــة الذكيــة مــن منطلــق اأهدافهــا املتعلقــة بتحــ�سني جــودة احليــاة وحتقيــق ال�سعــادة للمواطنــني. لتحقيــق هــذه 
الأهــداف الطموحــة فــان هنــاك متطلبــات رئي�سيــة ينبغــي حتقيقهــا موؤ�س�سيــة وفنيــة وثقافيــة وحتديــات تتعلــق بال�سيــا�سات. تتنــاول 

هــذه الــدرا�سة كافــة املجــالت املذكــورة واملراحــل الرئي�سيــة خــالل رحلــة دبــي يف التحــول اىل املدينــة الذكيــة.

 edge.worldgovernmentsummit.org

ابتكا�ات حكومية من حول العالم

تم إعداد هذا التق��ر
للقمة العالمية للحكومات 
مكتب رئاسة مجلس الو��اء
دولة االما�ات العر�ية المتحدة
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A Smart City 
for Public Value
Digital Transformation through Agile 
Governance – The Case of Smart Dubai
Mohammed Bin Rashid School of Government

التقدم العلمي ومستقبل الحكومات
Advanced science and the future of 
government

الطب الجينومي         البيانات الحيوية الروبوتات والذكاء االصطناعي    

أعدته

ابتكـارات احلكومـات اخلالقة
اإن البتــكار احلكومــي يتمثــل يف اإيجــاد و�سائــل جديــدة للتاأثــري علــى احليــاة اليوميــة للمواطنــني مــن خــالل حتــ�سني الــو�سع ال�سحــي 
ــة يف  ــان الثق ــوارد ، و�سم ــت وامل ــري الوق ــى توف ــل عل ــة ، والعم ــة التحتي ــل البني ــة ، وجتمي ــة البيئ ــم ، وحماي ــاع التعلي ــاء بقط والرتق
احلكومــة نف�سهــا . ي�ســتمل هــذا التقريــر علــى منــاذج رائــدة لبتــكارات احلكومــات اخلالقــة والتــي �سيتــم ا�ستعرا�سهــا �سمــن فعاليــات 
القمــة العامليــة للحكومــات ٢0١٦ كمــا يك�ســف عــن جمموعــة فريــدة مــن العنــا�رش امل�ســرتكة بــني جميــع البتــكارات بــ�سورة تــر�سم الطريــق 
ــات  ــة واملحافظ ــات املحلي ــم، واملجتمع ــ�سل يف بالده ــو الأف ــري نح ــداث تغي ــون اإىل اإح ــن يتطلع ــن الذي ــة لالآخري ــام بالن�سب اإىل الأم

ــامل .  ــكان يف الع ــوكالت ، ويف اأي م ــوزارات ، وال وال

حالة ال�ستدامة: الإمارات العربية املتحدة عام ٢0١٦
بعــد تبنــي دول العــامل خــالل اجلمعيــة العامــة لــالأمم املتحــدة جلــدول اأعمــال التنميــة امل�ستدامــة ٢030، ومــع التفــاف اجلميــع حــول 
حتقيــق الأهــداف امل�ستدامــة ال�سبعــة ع�ــرش وم�ستهدفاتهــا ال١٦9. �ستعمــل الــدول علــى تطويــر خططهــا الوطنيــة لتحقيــق ال�ستدامــة 
و�ستعمــل علــى تقييــم اأدائهــا والبــالغ ال�سنــوي ملــدى تقدمهــا يف حتقيــق هــذه الأهــداف، وكذلــك مــا �ساهمــت بــه مــن حتقيــق هــذه 
الأهــداف يف الــدول الأخــرى. حالــة ال�ستدامــة: الإمــارات العربيــة املتحــدة عــام ٢0١٦، هــو التقريــر الأول مــن �سل�سلــة تقاريــر، �سيكــون 

مبثابــة اأداة للم�ســاركة والتحليــل والتــوا�سل مــع اأ�سحــاب امل�سلحــة وال�ــرشكاء املكملــني لدعــم متطلبــات البــالغ والتقاريــر الر�سميــة. 

التوقعات القت�سادية العاملية: ٢0١٦ -٢0٢0
يتنــاول تقريــر "التوقعــات القت�ساديــة العامليــة"، املوا�سيــع القــ�سرية والبعيــدة املــدى التــي �ست�ســكل البيئــة القت�ساديــة والتجاريــة 
العامليــة حتــى العــام ٢0٢0 . كمــا يــ�سع التقريــر توقعــات الأو�ساع التــي قــد تعمــل علــى الرفــع مــن م�ستويــات " الــو�سع القتــ�سادي 

العاملــي " احلــايل ممــا قــد يــ�سع القتــ�ساد العاملــي يف و�سع " الهــروب ال�رشيــع " مــن فــرتة الركــود.

التقدم العلمي وم�ستقبل احلكومات
ل بــد للحكومــات مــن مواكبــة اآخــر التطــورات العلميــة والتكنولوجيــة، وذلــك لتنظيــم نثــل هــذه التطــورات وال�ستفــادة منهــا لتقــدمي 
اخلدمــات. ورغــم ذلــك ، تــ�سري مثــل هــذه التطــورات بوتــرية مت�سارعــة ، جتعــل مــن ال�سعــب علــى �سنــع ال�سيــا�سات اللحــاق بهــا. ويظــل 
حتديــد التطــورات التــي ينبغــي الرتكيــز عليهــا حتديــًا رئي�سيــًا. ي�سلــط هــذا التقريــر الــ�سوء علــى تطــورات ثــالث نالــت اهتمامــًا كبــريًا يف 
الوقــت احلــا�رش . األ وهــي : الروبوتــات والــذكاء ال�سطناعــي والطــب اجلينومــي، والبيانــات احليويــة، والتــي ت�ســرتك بخ�سائــ�ض م�ســرتكة.
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اأن�سطة وخدمات القمة 

العاملية للحكومات 
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زيارة قلعة الفهيدي 

يوجا 

باب ال�سم�ض

يف بي اأ�ض للرعاية ال�سحية

اأن�سطة وزيارات وفود القمة العاملية 
للحكومات

-

-

-

-
�سيارة كهربائية ذاتية القيادة

النخلة الذكية 

خدمات نقل كبار ال�سخ�سيات 

خدمات النقل
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الجتماع اخلتامي 

لفريق القمة العاملية 

للحكومات

357



مكتــوم اآل  را�سد  بــن  محمــد  ال�سيــخ  ال�سمــو   �ساحــب 
مع الفرق امل�ساركــة يف القمة العاملية للحكومات 



مكتــوم اآل  را�سد  بــن  محمــد  ال�سيــخ  ال�سمــو   �ساحــب 
مع فريق املتطوعــني للقمة العاملية للحكومات  



مكتــوم  اآل  را�سد  بــن  محمــد  ال�سيــخ  ال�سمــو   �ساحــب 
مع فريــق القمة العاملية للحكومات 




