


إعداد وإشراف وطباعة:



ومضات من 

المعرفة والثورة الصناعية الرابعة







القمة في أرقام

المتحدثون

105

األيام

2

المسجلون

7.900

الجلسات

21

الحضور

4.800
تغطيات 

وسائل اإلعالم

زيارات الموقع الرسمي

649

373,000

متابعو القمة
عبر وسائل اإلعالم

24,323,138



التفاعل والمشاهدة 
لفعاليات القمة

التفاعل والمشاهدة 
لفعاليات القمة

التفاعل والمشاهدة 
لفعاليات القمة

التفاعل والمشاهدة 
لفعاليات القمة

متابعو القمة عبر وسائل التواصل االجتماعي

2,760,661 11,650,640 16,244,924 923,016

31,579,241



صاحب السمو الشيخ

نائب رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، 
حاكم دبي

محمد بن راشد آل مكتوم





سمو الشيخ

    ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم





سمو الشيخ

أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة









اليوم
1 األول 



القاعة األولى 
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الجلسة االفتتاحية
• فعاليات االفتتاح:

• فيديو االفتتاح
• مقدم االفتتاح

• كلمة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
• كلمة ضيف الشرف

• إطالق نتائج مؤشر المعرفة العالمي
• اإلعالن عن الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

• اإلعالن عن سفراء المعرفة
• إطالق مبادرة تحدي األمية

ضيف الشرف
معالي الدكتور هاني الملقي - رئيس الوزراء األردني. 

المتحدثون
1. سعادة جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

2. معالي الدكتور هاني الملقي  - رئيس الوزراء األردني. 
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سعادة 
جمال بن حويرب



ــل 
ِّ
كل

ُ
تنطلــق قمــة المعرفــة 2017 بنســختها الرابعــة لت

مســيرة حافلــة مــن اإلنجــازات والنجاحــات للمؤسســة 
علــى مــدار عشــر ســنوات منــذ بدايــة تأسيســها؛ حيــث 
نوعيــة  ومشــروعات  مبــادرات  إطــالق  علــى  عملــت 
أســهمت فــي تعزيــز مســارات نقــل المعرفــة ونشــرها 
علــى  بــل  فقــط؛  دبــي  إمــارة  مســتوى  علــى  ليــس 

مســتوى المنطقــة والعالــم أجمــع.

شعار قمة المعرفة 2017 المعرفة والثورة الصناعية الرابعة
إن قمــة المعرفــة هــي قمــة عالميــة تتســم فعالياتهــا بتأثيراتهــا العالميــة أيضــًا ؛ حيــث 

يشــهد الحــدث إزاحــة الســتار عــن تفاصيــل مشــروع مؤشــر المعرفــة العالمــي، األول مــن 

جــت مــن خاللــه شــراكتنا االســتراتيجية مــع برنامــج  نوعــه علــى مســتوى العالــم، والــذي ُتوِّ

األمــم المتحــدة اإلنمائــي بهــدف رصــد الواقــع المعرفــي علــى مســتوى دول العالــم. 
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معالي الدكتور 
هاني الملقي



ــف والتأقلــم مــع  واألهــم أن مقــدار التكيُّ
الجيــل  لهــذا  المعلوماتيــة  الثــورات  هــذه 

أكبــر بكثيــر مــن جيلــي وممــن ســبقني.

ــن البشــر وليــس  ــكل مكوناتهــا جــاءت لتمكي ــة الرابعــة ب ــورة الصناعي الث
لصعــود اآلالت والميكنــة أو الرقمنــة فــي إطارهــا الضيــق

ــا؛ مــن الســيارات ذاتيــة  إن الــذكاء االصطناعــي موجــود اليــوم فــي كل مــكان مــن حولن

ــق دون طيار وبرمجيات الترجمة أو البرمجيات المســتخدمة  القيــادة والطائــرات التــي ُتحلِّ

فــي استكشــاف األدويــة الجديــدة والتصاميــم الحاســوبية والطباعــة ثالثيــة األبعــاد، 

وهندســة المــواد والهندســة الوراثيــة والبيولوجيــة والتركيبيــة والتجــارة اإللكترونيــة.
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الفائزون بجائزة 

محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
حصد جائزة المعرفة لعام 2017 وقيمتها مليون دوالر أمريكي كل من: 

مؤسسة األمير محمد بن سلمان بن 

عبدالعزيز الخيرية “مسك الخيرية”،

وتسلم الجائزة األستاذ بدر العساكر



الدكتور هيروشي كومي ياما 

 رئيس معهد بحوث ميتسوبيشي

الدكتورة وندي كوب

سة التعليم  الرئيس التنفيذي لمؤسَّ

Teach for All للجميع
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اليوم
1 األول 



القاعة األولى 
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الجلسة األولى
صناعة القرار في ظل الثورة الصناعية الرابعة

محاور الجلسة
•  جلسة حوارية مع ضيف الشرف حول صناعة القرار في ظل الثورة الصناعية الرابعة.

ضيف الشرف
معالي الدكتور هاني الملقي - رئيس الوزراء األردني.

مدير الجلسة
معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020.
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معالي الدكتور
هاني الملقي



العالــم فــي الثــورة الصناعيــة الرابعــة ســيتجه نحــو 
الثــورة  فــي  الطبيعيــة  المــوارد  تكــون  لــن  العقــل، 
ســيكون  وإنمــا  األســاس  هــي  الرابعــة  الصناعيــة 
اإلنســان هــو األســاس، اإلنســان هــو الــذي ســيكون 

الــدول. فــي  التطويــر  مــال  رأس 

زيادة كبيرة في اإلنتاجية في قطاع األعمال
تحدثنــا عــن الــذكاء االصطناعــي، وتحدثنــا عــن الروبــوت، وتحدثنــا عــن ســيارات 

الكهربــاء والســيارات دون ســائقين والطائــرات دون طياريــن، كل هــذا صحيــح، 

لكــن هنالــك مــن يقــول إن هــذه الثــورة الصناعيــة الرابعــة ســتؤثر فــي البطالــة 

وســتركز الثــروة. نحــن نعلــم أنــه مــع بدايــة هــذه الثــورة هنالــك تركيــز كبيــر 

علــى الثــروة بيــن عــدد محــدود مــن األشــخاص، لكــن هــل هــذا سيســتمر؟ فــي 

تقديــري أنــا: ال.

31



32

الجلسة الثانية
الثورة الرقمية ودورها في تطور اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي

محاور الجلسة
•  التطور التكنولوجي وتأثيره في اإلعالم.

•  استخدام التكنولوجيا في كشف األخبار الكاذبة.
•  اإلعالم في متناول الجميع، المواطن الصحفي.

•  كيف أصبحت وسائل التواصل االجتماعي مصدر دخل؟
•  دور وسائل التواصل االجتماعي في نشر األخبار

•  في ظل الثورة الصناعية الرابعة: هل يحل الروبوت محل المؤلف؟
المتحدثون

1.معالي نورة الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة.
2.ماجد السويدي، المدير العام لمدينة دبي لإلعالم ومدينة دبي لالستديوهات ومدينة دبي لإلنتاج.

3.لودوفيك بليشر، رئيس صندوق االبتكار التابع لمبادرة األخبار الرقمية في شركة غوغل.
سة )Full Fact( الخيرية. 4.ويل موي، مدير مؤسَّ

5.د. /الري بيرنباوم، رئيس قسم علوم الحاسب اآللي والمدير المشارك
في مختبر المعلومات الذكية بجامعة نورث وسترن.

مدير الجلسة
منى أبو سليمان إعالمية ومقدمة برنامج كالم نواعم.
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الجلسة الثانية
الثورة الرقمية ودورها في تطور اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي

محاور الجلسة
•  التطور التكنولوجي وتأثيره في اإلعالم.

•  استخدام التكنولوجيا في كشف األخبار الكاذبة.
•  اإلعالم في متناول الجميع، المواطن الصحفي.

•  كيف أصبحت وسائل التواصل االجتماعي مصدر دخل؟
•  دور وسائل التواصل االجتماعي في نشر األخبار

•  في ظل الثورة الصناعية الرابعة: هل يحل الروبوت محل المؤلف؟
المتحدثون

1.معالي نورة الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة.
2.ماجد السويدي، المدير العام لمدينة دبي لإلعالم ومدينة دبي لالستديوهات ومدينة دبي لإلنتاج.

3.لودوفيك بليشر، رئيس صندوق االبتكار التابع لمبادرة األخبار الرقمية في شركة غوغل.
سة )Full Fact( الخيرية. 4.ويل موي، مدير مؤسَّ

5.د. /الري بيرنباوم، رئيس قسم علوم الحاسب اآللي والمدير المشارك
في مختبر المعلومات الذكية بجامعة نورث وسترن.

مدير الجلسة
منى أبو سليمان إعالمية ومقدمة برنامج كالم نواعم.
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معالي
نورة الكعبي
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 إن الطمــوح موجــود، ونحــن نســعى إلــى االستكشــاف 
العمــل  إلــى  الحكومــة  ودفــع  الشــباب  وتمكيــن 
األجنــدة  هــذه  ودمــج  األجنــدة  بهــذه  وااللتــزام 

بــه. نقــوم  مــا  كل  فــي  المســتقبلية 

الحكومة منظمة بطريقة تواكب التكنولوجيا
التعديــل الــوزاري الجديــد الــذي حــدث فــي اآلونــة األخيــرة يبحــث عــن األفــراد 

الذيــن يمثلوننــا، مثــل وزيــر الــذكاء االصطناعــي، ووزير العلــوم. ومجلس الوزراء 

ى مجلــس وزراء المســتقبل، وبوصفنــا أعضــاًء فــي مجلــس الــوزراء؛ فإننــا  يســمَّ

ل بيــن الطــرق التــي ربمــا نســميها الطــرق  نبحــث عــن كيفيــة حــدوث التحــوُّ

ل إلــى التكنولوجيــا والتنميــة؛ فلدينــا مــا نتطلــع إليــه. التقليديــة والتحــوُّ
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السيد
ماجد السويدي
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 تثبيــت رؤيــة جديــدة مــن شــأنها أن تــؤدي 
ً
حاولنــا فعــال

إلــى خلــق مزيــد مــن المحتوى القّيــم للجمهور، وهذا 
 أن نســتثمر فــي كثيــر مــن المعــدات، 

ً
يتطلــب منــا أيضــا

والتنمية، واالســتراتيجيات.

جذبنا معظم هذه المحتويات اإلبداعية إلى دبي
بنــاًء علــى مــا شــهدناه فــي الســنوات القليلــة الماضيــة، أعتقــد أننــا ســنتكلم 

قليــاًل عــن التاريــخ هنــا، فهنالــك قــدر كبيــر مــن المحتــوى الــذي يصــدره الهــواة 

متاح على اإلنترنت، لكن هذا المحتوى ليس قوّيًا بما يكفي، أو ال يســتوفي 

الحــد األدنــى مــن القيمــة التــي تــم إنشــاء المحتــوى مــن أجلهــا.
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السيد
لودوفيك بليشر



إنتــاج  كيفيــة  لتغييــر  طريقــة  لدينــا  تكــون  أن  يجــب   
المحتــوى، ويجــب أن نعيــد تشــكيل أســلوب الصحافــة؛ 
طــرق  وإيجــاد  الــذات  بتطويــر  إال  ذلــك  يتأتــى  ولــن 
جديــدة لتوزيــع المحتــوى وتأطيــره والبحــث عــن قوالب 

جديــدة لروايــة القصــص.

صنــدوق غوغــل ال يهتــم بالمنتجــات، ولكنــه يهتــم بالناشــرين 
ودعمهــم للعمــل علــى مشــروعاتهم الخاصــة

الصنــدوق يعمــل علــى جزأيــن: المحتوى وصناعتــه، والبحث والتدريب. ففي غرفة 

لــة  األخبــار ومركــز التدريــب اإلخبــاري هنــاك منتجــات غوغــل لجمــع البيانــات المحمَّ

ل قصتــك، وهــذا الهاتــف هــو المشــروع الــذي ابتكــره الناشــرون بدعــم  التــي تشــكِّ

مــن غوغــل لكنــه ال يــزال مشــروع الناشــرين؛ فنحــن ال نســتثمر بــل نمنــح.
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السيد
ويل موي



 وتتمثــل فــي 
ً
ــا

ّ
 هنالــك مشــكالت مثيــرة لالهتمــام حق

صنــع المحتــوى بهــدف التالعــب بالــرأي العــام، ومــن 
أجــل توجيــه األحــداث والتيــارات السياســية.

األخبــار الوهميــة أصبحــت حديــث الســاعة علــى مــدار الســنوات القليلــة 
الماضيــة

ــة فــي العــام  ــات األمريكي ــت إحــدى المشــكالت التــي لوحظــت فــي وقــت االنتخاب كان

الماضــي أن النــاس كانــوا ينشــئون المواقــع ويضعــون فيهــا قصصــًا مصطنعــة تمامــًا 

مثــل األخبــار والكلمــات؛ والغــرض منهــا ببســاطة هــو جــذب النــاس إلــى تلــك المواقــع 

ــى المواقــع.  ــزوار عل ــات نتيجــة وجــود كل هــؤالء ال ــرادات اإلعالن ــى إي والحصــول عل
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الدكتور
الري بيرنباوم



ــا تكنولوجيــا شــفافة يمكــن أن تفســر المنطــق  بنين
ــب 

ُّ
لتجن أفضــل  فرصــة  لدينــا  أن  وأعتقــد  للنــاس، 

التالعــب.

الهدف من التكنولوجيا أخذ البيانات وتحويلها إلى قصص
لجعــل هــذا العمــل ممكنــًا ينبغــي العمــل علــى نطــاق تحبــه وتهتــم بــه، فبــداًل 

مــن متجــر واحــد لكثيــر مــن النــاس، ســيكون هنــاك متجــر خــاص بــك وببياناتــك 

الخاصــة وأطفالــك والبيســبول ولعبــة كــرة القــدم والوضــع المالــي والوضــع 

ــاس بدرجــة  ــدة للن ــة ومفي ــك التطبيقــات إيجابي الصحــي. ومــن الواضــح أن تل

عظيمــة.
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الجلسة  الثالثة
جلسة للفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

المتحدثون
1.عهود العرفج مدير مشاريع في مؤسسة األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية 

»مسك الخيرية«
2.الدكتور هيروشي كومي ياما مدير معهد بحوث ميتسوبيشي

Teach for All سة التعليم للجميع 3.الدكتورة وندي كوب الرئيس التنفيذي لمؤسَّ
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السيدة
عهود العرفج



»تحديــات  المنتــدى  هــذا  فــي  »مســك«  أطلقــت 
مســك الكبــرى« لتحفيــز الشــباب إلــى الوصــول لحلــول 
لمشــكالت حقيقيــة تواجههــا المجتمعــات العالميــة 

التعليــم. فــي مجــال 

مؤسسة األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
التعلــم وتنميــة  لرعايــة وتشــجيع  تكــرس أهدافهــا  ربحيــة  هــي مؤسســة خيريــة غيــر 

مهــارات القيــادة لــدى الشــباب مــن أجــل مســتقبل أفضــل للمملكــة العربيــة الســعودية

تأسســت مؤسســة مســك الخيريــة عــام 2011 وتســعى لبلــوغ هــذه األهــداف مــن خالل 

خلــق البرامــج والشــراكات مــع المنظمــات المحليــة والعالميــة فــي مختلــف المجــاالت، 

وكذلــك مــع مجموعــة متنوعــة مــن الحاويــات؛ حيــث تســتثمر مســك الخيريــة فــي تطويــر 

رأس المــال الفكــري وإطــالق طاقــات الشــباب الســعودي وشــباب المنطقــة. 
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الدكتور
هيروشي كومي ياما



إن إعــادة تدويــر المصنوعــات اليدويــة القديمــة أكثــر 
راحــة بكثيــر بالنســبة إلــى النــاس مــن حفــر الصخــور 
تحــت األرض، ولكــن مــن الممكــن بنــاء مجتمــع أفضــل 
يقــوم علــى المناجــم الحضريــة ويحافــظ علــى األرض 

 ويجعــل النــاس أكثــر ســعادة.
ً
أكثــر نظافــة وجمــاال

بناء الثقة لتغيير كوكب األرض
يجــب بنــاء الثقــة لتغييــر كوكــب األرض، وهــذه الحقيقة هي الســبب األساســي لالهتمام 

باســتدامة الحضارة اإلنسانية

مــن المالحــظ أنــه فــي القــرن العشــرين بــدأت األنشــطة البشــرية تتوســع علــى نحــو كبيــر 

وســريع، وزاد تركيز ثاني أكســيد الكربون في الغالف الجوي وارتفع المتوســط العالمي 

لنصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي ســبع مــرات. مــن المفاهيــم المهمــة لرؤيتــي 

عين علــى أرضنــا المحــدودة. التشــبع، وعاجــاًل أم آجــاًل ســيكون الســكان فــي العالــم مشــبَّ
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الدكتورة
وندي كوب



فــي  الجامعــة  بعــد  األولييــن  الســنتين  يجــب قضــاء   
 مــن العمــل 

ً
المــدارس العامــة الحضريــة والريفيــة بــدال

فــي البنــوك.

ى »تعليم أمريكا« نحن بحاجة إلى خلق شيء ُيسمَّ
الــذي مــن شــأنه أن يحــرك طاقــة الجيــل الصاعــد مــن خريجــي الجامعــات فــي 

ــر تهميشــًا. واعتقــدت أن ذلــك مــن  ــة للعمــل مــع األطفــال األكث هــذه الحلب

شــأنه أن يحــدث فرقــًا حقيقيــًا علــى المــدى القصيــر فــي حيــاة األطفــال، كمــا 

ــًا علــى المــدى الطويــل مــن خــالل إعــادة تشــكيل  أنــه ســُيحدث فرقــًا حقيقي

أولويــات الجيــل.
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الجلسة الرابعة:
بناء التميز المستدام

محاور الجلسة:
• اإلدارة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

• صناعة التميز، دبي نموذجًا.
• حكومة المستقبل.

المتحدث:
الدكتور أحمد النصيرات   المنسق العام لبرنامج دبي لألداء الحكومي المتميز
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الدكتور
أحمد النصيرات



اإلدارة هــي أقــدم وظيفــة فــي التاريــخ، وال يجتمــع 
اثنــان مــن أجــل تحقيــق هــدف معيــن إال وكانــت اإلدارة 

ثالثتهمــا.

أرغــب فــي الحديــث عــن التميــز الحكومــي واإلدارة المتميــزة فــي دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ودبــي تحديــدًا.

صعــدت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي مؤشــرات التنافســية فــي الســنة 

الماضيــة وحدهــا خمســة مراكــز؛ مــن المركــز الخامــس عشــر إلــى المركــز العاشــر 

فــي تقريــر التنافســية العالميــة. كثيــر مــن مؤسســاتنا أحــرزت المركــز األول عالمّيًا 

مــن حيــث األداء فــي توصيــل الكهربــاء، نجــد أن هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي هــي 

األولــى عالمّيــًا، وفــي تســهيل رخــص البنــاء تأتــي بلديــة دبــي الثانيــة عالمّيــًا.
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الجلسة الخامسة
جلسة تفاعلية حول الثورة الصناعية الرابعة

محاور الجلسة
•  التطور: في ظل الثورة الصناعية الرابعة، ال بد من تطور كل فرد وفريق ومؤسسة لمواكبة التقدم.
•  العالقات: ماذا لو أتى هذا التطور نتيجًة لالبتكار المشترك من قبل مجموعة قليلة من العالقات 

االستراتيجية العميقة.
•  مراحل فريدة: يمكن لمسيرة التطور أن تشمل التكرار، أو االبتكار، أو فرصًا للخروج عن المألوف.

•  البيئة الحاضنة: مؤشرات العالقات ودورها في تحفيز االبتكار المتأقلم مع بيئته.
•  المواهب: اّتباع طريقة هوليوود في تعاون المواهب لخلق القيمة.

•  اإلجراء: االبتكار المشترك كبوصلة لوجهتك.

المتحدث
ديفيد نور، الرئيس التنفيذي لمجموعة نور.
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السيد
ديفيد نور



ــات  الهجــرة الرقميــة؛ أي أمــور مثــل األتمتــة أو البيان
الكبيــرة أو الوصــول إلــى المعلومــات أو األفــكار التــي 

تتعلــق بتغييــر طريقــة تحقيقنــا إليــرادات األعمــال.

أريد أن أتطرق لفكرة أفضل لتطبيق الثورة الصناعية الرابعة
األفــكار التــي أســهمت فــي نجــاح مراحــل التطــور الســابقة قــد ال تســاعد علــى التطــور 

واالنتقــال إلــى مرحلــة أخــرى. هنــاك تحديــان كبيــران يتعلقــان بكيفيــة تطــور المؤسســة 

وتقييــم الثــورة الصناعيــة الرابعــة بالمؤسســات؛ وهمــا الجانــب التقنــي وثقافــة القــوى 

العاملــة. ال نحتــاج مجــرد أجســاد، ولكــن نحتــاج عقــواًل تفكــر، وتحــدد كيــف يمكنهــا 

ــز الثقافــة، هكــذا يمكــن دعــم المؤسســة. التغلــب علــى العوائــق. هكــذا يمكــن تعزي
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الجلسة السادسة
ممكنات الثورة الرقمية وأمن الفضاء اإللكتروني .. تحديات وتوقعات

محاور الجلسة
•  أمن الفضاء اإللكتروني تطبيقات الحماية ومواجهة الهجمات اإللكترونية.

•  القرصنة اإللكترونية هل من مكان آمن؟ 
•  إنترنت األشياء والبيانات الضخمة. 

•  الشبكات االجتماعية وأمن المعلومات الشخصية.
•  المجتمعات المتصلة والبنية التحتية للذكاء االصطناعي

المتحدثون
1. خليفة الشامسي رئيس قسم استراتيجيات الشركة، ومسؤول الحوكمة في مجموعة اتصاالت.

2. بابلوس هولمان مخترع ورائد أعمال ومستشرف للمستقبل. 
.Vitality والمدير التنفيذي لشركة فيتاليتي ،Ditto Labs 3. ديفيد روز الرئيس التنفيذي لشركة ديتو

4. تشارلي ميلر رئيس قسم أمن المركبات المستقل في شركة ديدي شوكسينج Didi Chuxing  الصينية.

مدير الجلسة
نور الدين اليوسف ، إعالمي إماراتي.
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السيد
خليفة الشامسي



باســتخدام  نحــدد  أن  الحالــة  هــذه  فــي  يهمنــا  ومــا 
أحــدث التقنيــات مناطــق ومواضــع التعــرض للخروقــات 

األمنيــة والحــوادث األخــرى ذات الصلــة.

المخاطر والفجوات األمنية
أنــا أعتقــد أننــا يجــب أن ننظــر إلــى الفــرص أواًل ثــم نحــدد المخاطــر والفجــوات 

األمنيــة، ونفكــر فــي تخفيــف ذلــك وســد الفجــوات. قــد ظهــر ذلــك فــي 

الســنوات األخيــرة مــن خــالل تحــول الدولــة إلــى حلــول الهواتــف المتحركــة 

الكاملــة، ثــم اإلعــالن مــن قبــل ذلــك عــن تبنــي تقنيــة البلــوك تشــين »سلســلة 

الكتلــة«.
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السيد
بابلوس هولمان



تحــاول  تقنيــة جديــدة، فكأنــك  اختــراع  تحــاول  عندمــا 
للمســتقبل. أداة  ابتــكار 

التقنية الجديدة تعني أداة للمستقبل
عندمــا تحــاول اختــراع تقنيــة جديــدة، فكأنــك تحــاول ابتــكار أداة للمســتقبل، 

والخطــوة التاليــة بعــد ذلــك تصنــع منتجــًا، وحتــى عندمــا تصنــع المنتــج لــن 

يكــون لديــك مــا يكفــي مــن المــوارد لتهتــم بالجانــب األمنــي؛ فــأواًل لــن يكــون 

لديــك الوقــت الكافــي للكشــف عــن المشــكالت األمنيــة كمــا هــو الحــال 

بالنســبة للكيانــات الكبيــرة. 
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السيد
ديفيد روز



لحفــظ  حاجــة  هنالــك  تكــون  ال  األجهــزة  بعــض  فــي 
قــد  الحــاالت  بعــض  فــي  إذن،  األســاس.  مــن  بيانــات 
يكــون الســؤال عمــن لــه حــق الوصول إلــى المعلومات 

ومــدة ذلــك.

دمج التقنية في األشياء المستخدمة يوميًا هو هدفي
التحــول التدريجــي للــذكاء االصطناعــي، أمــر مهــم. أعتقــد أنهــا مجــرد دمــج جزء 

بســيط مــن االتصاليــة والعناصــر الذكيــة فــي أجهــزة أو أشــياء عاديــة؛ فطاولــة 

غوغــل إيــرث ال يمكــن أن تلعــب عليهــا لعبــة الطيــور الغاضبــة أو غيرهــا مــن 

األلعــاب، بالطبــع مــن الممكــن دمــج اللعبــة، ولكننــي أنــا مــن قــررت أن هــذا 

هــو كل مــا ســنفعله مــع هــذا المــكان. 
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السيد
تشارلي ميلر



مشــكالت   تواكــب  الجديــدة  التقنيــات  مــن  الكثيــر 
كالتــي واجهناهــا مــع الهواتــف والحواســب فــي 
ليــس  بالســيارات  يتعلــق  فيمــا  حتــى  أو  الســابق 

كبيــر. فــرق  هنالــك 

التقنيات الجديدة لها نفس المشكالت القديمة
أنــا أوافــق علــى ذلــك؛ فالكثيــر مــن التقنيــات الجديــدة تواكــب مشــكالت  

كالتــي واجهناهــا مــع الهواتــف والحواســب فــي الســابق أو حتــى فيمــا يتعلــق 

بالســيارات ليــس هنالــك فــرق كبيــر؛ فســرقة بريــد إلكترونــي لهــا نفــس عواقب 

ــًا  ــا إلــى فكــرة أن الحاســوب ســيتحكم مادّي التهديــد بالقتــل، وهكــذا إذا نظرن

فــي كل شــيء.
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الجلسة األولى
مؤشر المعرفة العالمي

محاور الجلسة
• أهمية المؤشر ودور المؤسسة في نشر المعرفة.

• أهمية الشراكات مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في دعم المعرفة والتنمية بالمنطقة العربية والعالم.
• أهم نتائج مؤشر المعرفة.

• الفجوة المعرفية بين العالمين العربي والغربي.
المتحدثون

1. سعادة جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.
2. مايكل أونيل األمين العام المساعد لألمم المتحدة.

3. الدكتور هاني تركي مدير مشروع المعرفة العربي ورئيس المستشارين التقنيين.
مدير الجلسة

محمد أبو عبيد إعالمي ومذيع نشرات إخبارية في قناة العربية
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سعادة 
جمال بن حويرب



أكبــر  خوفــه  ســيكون  للمســتقبل  يســتعد  ال  مــن 
وسيخســر ثــروات وســتضيع عليــه ســنوات، كمــا قــال 
آل  راشــد  بــن  محمــد  الشــيخ  الســمو  صاحــب  ســيدي 
مكتــوم -حفظــه اللــه- ألن االســتعداد للمســتقبل يبــدأ 

اليــوم. مــن 

صدور مؤشر المعرفة العالمي بالتعاون
مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

ــه وننجــزه؛ فلــن نعــرف مســتقبلنا،  ــا اليــوم مؤشــر لمــا نفعل ــم يكــن لدين إذا ل

ولــن نعــرف مســتوانا العالمــي، ولــن نعــرف كيــف نطــور أدواتنــا وخططنــا. 

اآلن، كل حاكــم وكل جهــة فــي الدنيــا تســتطيع أن تحصــل علــى هــذا المؤشــر 

عــن طريــق التطبيقــات فــي »المعرفــة للجميــع« تســتطيع تحميلــه وتعــرف 

مكانهــا المعرفــي فــي العالــم.
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الدكتور 
هاني تركي



بيــن  معرفيــة  فجــوة  هنالــك  ليســت  أنــه  الموضــوع 
أن  فــي  البدايــة  الغربــي؛  والعالــم  العربــي  العالــم 
هنالــك فجــوة فــي البيانــات، هــذه هــي البدايــة التــي 

نرغــب فــي التحــدث عنهــا.

فجوة البيانات بين العالمين العربي والغربي
ــارة عــن جــزر  ــه الســبعة عب ــر قطاعات مــن خــالل المؤشــر نثبــت أن المؤشــر عْب

منعزلــة لكــن بينهــا تفاعــل. وإذا اســتطاعت الــدول العربيــة أن تتكامــل أو 

علــى  القضــاء  واحــدة، ستســتطيع  كوحــدة  القطاعــات  هــذه  مــع  تتعامــل 

ــب يأخــذ فــي االعتبــار عــدة قطاعــات  هــذه الفجــوة المعرفيــة. المؤشــر المركَّ

إلــى الدولــة؛ ولكــن ننظــر فــي حــدود المنهجيــة  مختلفــة؛ فنحــن ال ننظــر 

الموضوعــة.
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السيد 
مايكل أونيل



هــذا المؤشــر مبنــي علــى تعــاون هائــل علــى مــدار 
الســنوات العشــر مــن الشــراكة بيــن البرنامــج اإلنمائــي 
والمؤسســة التــي شــملت تقاريــر المعرفــة، وبوابــة 
ومؤشــر  العربــي،  القــراءة  ومؤشــر  المعلومــات، 
المعرفــة العربــي، واآلن المرحلــة التاليــة مــع المؤشــر 

العالمــي.

القيادة والرؤية
يشــعر البرنامــج اإلنمائــي بالفخــر الشــديد ألنــه يعمــل مــع المؤسســة لمتابعــة 

هــذه الرؤيــة لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم.

أعتقــد أن اإلمــارات تأتــي فــي المرتبــة الثانيــة لمؤشــر االقتصــاد؛ لــذا فمــن 

المهــم أن نضــع فــي اعتبارنــا هــذه األمثلــة العمليــة للقيــادة والرؤيــة ومــا 

نحــاول تحقيقــه للمبــادرة.
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الجلسة الثانية
طباعة األعضاء البشرية والتعديالت الجينية.. مستقبل خاٍل من اإلعاقات

محاور الجلسة
• طباعة األعضاء البشرية.. قطع غيار لإلنسان.

• التعديالت الجينية  إعادة هندسة الخاليا. 
• تطور التقنيات الطبية لعالج األمراض المنتشرة. 

• الجراحة الرقمية توظيف الواقع االفتراضي في العمليات الجراحية.
• زراعة أقطاب في الدماغ البشري لتحسين الذاكرة وزيادة الذكاء.

المتحدثون
1.  فيليب كينيدي مؤسس شركة نيورال سيجنال إنكوريوريشين. 

2.  أنطوني عطا الله مدير معهد ويك فوريست للطب التجديدي. 
3.  جون نوستا فيلسوف الصحة الرقمية، الرئيس التنفيذي السابق لشركتي آبل وبيبسي.

4.  البروفيسور/ شافي أحمد جراح سرطان ومساعد كلية بارتس للطب.
5.  ريموند مكولي عالم ومهندس ورائد أعمال، شارك في تأسيس »بابو كيوريوس«.

مدير الجلسة
علي هالل النقبي، مدير مؤسسة بوليتكنك في أبوظبي.
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الدكتور
فيليب كينيدي



اليــوم أشــعر بالثقــة فــي أننــا قــادرون علــى الخــوض 
فــي موضــوع األشــخاص الذيــن ال يســتطيعون الــكالم 
لهــم  شــريحة  زرع  يجــب  والذيــن  مختلفــة  ألســباب 
ليتمكنــوا مــن التحكــم فــي الــكالم، يمكننــا زراعــة ذلــك 
مــن  تمكنــت  ألننــي  بالراحــة  وأشــعر  عقولهــم  فــي 

زراعــة ذلــك وعــالج اضطرابــات الــكالم.

أمل جديد في عالج السكتة الدماغية
المريض األول حاولنا اســتعادة النطق له؛ ألنه كان مصابًا بالســكتة الدماغية 

الجذعيــة التــي جعلتــه عاجــزًا عــن الحركــة وكنــا نريــد شــخصًا ســليمًا ثــم أصيــب 

بالســكتة الدماغيــة حتــى يحدثنــا عــن التجربــة، لذلــك قمــت باألمــر بنفســي.
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الدكتور
أنطوني عطا الله
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 فــي هــذا 
ً
مــا  تقدُّ

ً
ــا

ّ
الطباعــة ثالثيــة األبعــاد أحدثــت حق

المجــال علــى مــدار العقــد الماضــي، وســوف تكــون 
 فــي التصنيــع المتقــدم.

ً
 حاســما

ً
عامــال

طول العمر مع الحياة الصحية
الجميــع يريــد أن يعمــل علــى زيــادة العمــر، ويريــد تحقيــق ذلــك عــن طريــق 

العلــم، أليــس كذلــك؟ ولكــن التحــدي ليــس فــي زيــادة العمــر فقــط؛ إنــه فــي 

الواقــع نوعيــة الحيــاة التــي تعيشــها مهمــا كان عمــرك؛ ألنــك قــد تعيــش 

ــًا. ل تحدي ــرة؛ فهــذا يشــكِّ مــدة أطــول ولكــن تظهــر عليــك نقــاط ضعــف كثي



86

السيد
جون نوستا
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، أعتقــد أن الطباعــة ثالثيــة األبعــاد هــي  بالنســبة إلــيَّ
 
ً
قبــوال تلقــى  التــي  القليلــة  التكنولوجيــات  إحــدى 
اللعــب  ألطفالــك  فيمكــن  المجتمــع.  فــي   

ً
واســعا

بطابعــة ثالثيــة األبعــاد، ويمكننــا بنــاء منــزل أو بنايــة 
أو أحــد األعضــاء. أعتقــد أن هــذا يثبــت أهميتهــا فــي 

المســتقبل. فــي  ســتكون  وأيــن  المجتمــع، 

زراعة األعضاء
ــال العلمــي.  ــًا مــن الخي ــدو ضرب عندمــا تفكــر فــي زرع األعصــاب فــإن ذلــك يب

ليــس غريبــًا أن يتــم فحــص الدمــاغ ســريرّيًا للتحقــق مــن صحتــه وتحفيــز الدمــاغ 

ُل إلى الواجهات  لشــفاء مــرض باركنســون. وربمــا أفضــل مثــال على ذلك التحــوُّ

العصبيــة مثــل زراعــة القوقعــة.
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البروفيسور 
شافي أحمد
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هــذا هــو الوقــت األكثــر إثــارة لمجــال الــدواء بســبب 
الت المعرفــة التــي نعيشــها اليــوم، وليــس  تحــوُّ

فــي المســتقبل.

تغيير الطريقة التي نمارس بها الطب
أصبــح الواقــع االفتراضــي ثالثــي األبعــاد أرخــص. أســتطيع تجهيــز مستشــفى 

ــة ألــف جنيــه قبــل  بمعــدات منخفضــة الُكلفــة بعــد أن كانــت تكلــف نحــو مئ

ثــالث ســنوات. دعونــا نتحــدث عــن المســتقبل، والتفكيــر فــي نــوع حقيقــي 

مــن التكنولوجيــا الطبيــة المكلفــة، فــي غضــون نحــو 5 أو 6 ســنوات ســنكون 

قادريــن علــى القفــز فــي ســفينة والذهــاب إلــى المريــخ.
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السيد
ريموند مكولي
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أعتقد أن هذه التكنولوجيات الجديدة اآلن؛ كالطباعة 
ثالثية األبعاد والجينات البيولوجية والطب التجديدي، 
الــخــلــويــة المتقدمة  الــتــكــنــولــوجــيــات  هــي مــن أهـــم 

قة اآلن. المطبَّ

التطورات التكنولوجية اآلن بفضل التكنولوجيات التمكينية
 أضحت أرخص بكثير من ذي قبل

بــدأت هــذه التكنولوجيــا الحيويــة مــع ظهــور أجهــزة الكمبيوتــر عــام 1972. وأصبحــت 

اآلن شــيئًا ال تقــوم بــه فقــط المؤسســات الكبيــرة، بــل األشــخاص العاديــون. ونحــن علــى 

ــع،  ــل وظائــف التصني ــاع بعــض الوظائــف مث ــورة ضي ــج هــذه الث ــرى مــن نتائ وشــك أن ن

ــا ضيــاع الوظائــف مــن األطفــال فــي المســتقبل.  وهــذا يعنــي بالنســبة لكثيــٍر ِمنَّ
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السيد جيسون سيلفا 
مقدم برامج تلفزيونية 

ومتحدث في علوم 
المستقبل.

اإلعالمية القديرة
منى أبو سليمان 

مقدمة برنامج 
»كالم نواعم«.

سفير المعرفةسفير المعرفة  سفير المعرفة

تكريم 
سفراء المعرفة



تانماي باكشي
مطور برمجيات
وكاتب ومحاضر.

الرائد خبير 
راشد حمدان الغافري

رئيس قسم البيولوجي والحمض 
النووي، اإلدارة العامة لألدلة الجنائية 

وعلم الجريمة – القيادة العامة 
لشرطة دبي

صوفيا، الروبوت
رتها التي طوَّ

هانسن روبوتكس.

سفير المعرفةسفير المعرفةسفير المعرفة
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الجلسة الثالثة
الثورة الصناعية الرابعة: نظرة مستقبلية

محاور الجلسة
•  استشراف المستقبل الذي ستحدثه الثورة الرقمية.

المتحدث
جيسون سيلفا مقدم برامج تلفزيونية ومتحدث في علوم المستقبل.
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السيد
جيسون سيلفا
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بالطبــع ســنرى نشــأة تقنيــات تحويليــة ســتغير  اآلن 
. ومــا يجــول فــي خاطــري 

ً
مــن مفهــوم كوننــا بشــرا

اآلن عبــارة تقــول: هنالــك عقــود ال تشــهد حــدوث أي 
إلــى  تحتــاج   

ً
أحداثــا تشــهد  أســابيع  شــيء، وهنالــك 

عقــود.

نحن نبني اآلالت ثم تبنينا اآلالت
منــا، األمــر أشــبه بعمليــة  مــرة أخــرى كل مــا نصممــه فــي هــذا العالــم ُيصمِّ

)والمحســنة  ذاتّيــًا   المضخمــة  التعقيبــات  بحلقــات  يســمى  مــا  مســتمرة، 

ــر مــا هــو متــاح بالنســبة إلينــا؛  ذاتّيــًا(، فنحــن نبنــي األدوات وهــذه األدوات تغيِّ

فباســتخدام هــذه األدوات ال نحتــاج إلــى أن ننشــئ أدوات أخــرى.
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الجلسة الرابعة
مستقبل صناعة المحتوى

محاور الجلسة
•  مستقبل اإلعالم والمحتوى؛ قنوات متعددة، وسائط متعددة، لغات متعددة، ودولية.

•  تأثير الثورة الصناعية الرابعة في عمل اإلعالم والمحتوى.
•  الذكاء االصطناعي واإلبداع – هل تصبح اآللة الذكية مستقبل العبقرية؟

»بلوك تشين« سلسلة الكتل، كيف يمكن أن تغير واقع صناعة اإلعالم والمحتوى جذريًا.
المتحدثون

1.   الدكتورة مارتا بييكارسكا مديرة النظام البيئي في هايبرليدجر.

2.  ستيفاني َدنكان مدير الوسائط الرقمية في دار بلومزبيري للنشر.
مدير الجلسة

يورغن بوز، مدير معرض فرانكفورت الدولي للكتاب.
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الدكتورة
مارتا بييكارسكا 
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ً
 وتعاونّيــا

ً
 عالمّيــا

ً
 برامجّيــا

ً
 هايبرليدجــر مجتمعــا

ْ
أّسَســت

 مــن مؤسســة لينكــس، 
ً
مفتــوح المصــدر، ويمثــل جــزءا

الكتلــة  سلســلة  تقنيــات  تطويــر  علــى  وتعمــل 
للمؤسســات.

أهداف المؤسسة
وتتمثــل أهــداف المؤسســة فــي إنشــاء األكــواد األساســية وأطــر العمــل 

لدفاتــر الحســابات الموزعــة، ومنصــات المصــادر المفتوحــة علــى مســتوى 

هــة  تحتيــة موجَّ ِبَنــى  وتوفيــر  المؤسســات،  تعامــالت  لدعــم  المؤسســات، 

للمجتمــع ومفتوحــة ومتوازنــة، وبنــاء مجتمعــات تقنيــة، وتوعيــة الجمهــور، 

وأهــم مــن ذلــك تعزيــز مجتمعنــا بيــن المجتمعــات األخــرى.
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السيدة 
ستيفاني َدنكان
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 تســتمع إلــى هــذا الحــوار باســتخدام 
ً
فــإذا كنــت مثــال

الحــوار  بترجمــة  فســيقوم  بيكســل  غوغــل  هاتــف 
بشــكل متزامــن إلــى 40 لغــة، إنهــا أداة فعالــة مذهلة 

حســبما أعتقــد.

الطباعة أسهمت في نشر المعرفة والكتب بسهولة
ــة لجعــل المعلومــات متاحــة وبالنســبة  ــق باســتخدام الرقمن ــه يتعل األمــر كل

للفــرص الناتجــة عــن ذلــك فإنهــا كبيــرة جــّدًا، ومــن أهــم النقــاط المتعلقــة 

ــن النــاس مــن فعــل أشــياء  بالكتــب الرقميــة جعلهــا منتشــرة ومتاحــة بمــا يمكِّ

كانــت متاحــة فقــط لفئــة قليلــة منهــم. ومــن األمثلــة األخــرى النشــر الذاتــي؛ 

فــكل شــخص بإمكانــه النشــر فــي الوقــت الحالــي. 
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الجلسة الخامسة
الذكاء االصطناعي: المستقبل اإلنساني الروبوتي.. تحالف أم تنافس؟

محاور الجلسة
• الذكاء االصطناعي.. مصدر تهديد أم مجال واعد للبشرية؟

• اإلنسان الروبوتي.. من الخيال العلمي إلى الواقع.
•  الروبوت في مجلس اإلدارة. 

• هل تندمج الروبوتات في المجتمع البشري؟
المتحدثون

1. العميد/ خالد الرزوقي المدير العام لقسم الخدمات الذكية -القيادة العامة لشرطة دبي.
2. تانماي باكشي مطور برمجيات وكاتب ومحاضر.

3.  الدكتور ديفيد هانسون نحات ومستشار تقني.
.Thinque »4.  أنديرس سورمان - نيلسن مؤسس شركة »ثينك

مديرة الجلسة
لين شومان مذيعة وصحافية متخصصة في الشأن االقتصادي.
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العميد
خالد الرزوقي
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علــى  قائمــة  جميــع خدماتنــا  تكــون  أن  إلــى  نهــدف 
لتكــون  ذكيــة، ونخطــط  االصطناعــي، خدمــات  الــذكاء 

العالــم. الذكيــة فــي  المــدن  دبــي أفضــل 

مبادرات دبي الذكية
أطلقنــا فــي دبــي مبــادرة دبــي 10X، حيــث نريــد أن تطبــق الجهــات الحكوميــة 

فــي دبــي اليــوم مــا ســتطبقه مــدن العالــم األخــرى بعــد 10 ســنوات، وهنالــك 

كثيــر مــن المبــادرات والمشــروعات ُأطلقــت فــي دبــي، وفــي شــرطة دبــي 

أطلقنــا تقنيــة ابتــكار جديــدة تعتمــد علــى الــذكاء التخــاذ القــرارات.
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تانماي باكشي
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تحسين  على   The Cognitive Story مشروع  يعمل 
ل 

َّ
حياة البشر باستخدام الذكاء االصطناعي، وقد تمث

فتاة  المشروع في مساعدة  األول من هذا  الهدف 
تعاني متالزمة »ريت«.

استخدام الذكاء االصطناعي
يتمثــل دوري فــي هــذا المشــروع فــي تطويــر نظــام آلــي يســاعد الفتــاة عــن 

المــخ للكشــف عــن رغباتهــا والتعبيــر عنهــا  أنمــاط موجــات  طريــق تحديــد 

األنمــاط  إال  نفهــم  أن  نســتطيع  ال  كبشــٍر  فنحــن  األنظمــة،  أو  لألشــخاص 

الــذكاء  أمــا  المــخ،  يمكننــا فهــم موجــات  والشــائعة فقــط، وال  البســيطة 

وتحليلهــا. المــخ  إشــارات  معالجــة  فيســتطيع  االصطناعــي 
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الدكتور
ديفيد هانسون
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المعلومات هي المحور األساسي في عمل الذكاء 
َد المعلومات  حدَّ

ُ
االصطناعي؛ ولهذا فإنه ال بد من أن ت

بنى التصورات المستقبلية عليها.
ُ
التي يجب أن ت

يجب تعليم اآلالت تمامًا كما يتعلم البشر
نحــن نعلــم جميعــًا  أن األطفــال يتعلمــون حتــى تأتــي اللحظــة التــي ينبغــي أن 

ــاء تصوراتهــم، وبالمثــل يجــب تعليــم  يتعلمــوا فيهــا القــدرة علــى التخيــل وبن

اآلالت القــدرة علــى التخيــل والقيــم األخالقيــة وأن يــروا أن هنالــك تبعــاٍت 

لألعمــال التــي نقــوم بهــا، فــإذا لــم نعلمهــم الحــب والخيــر؛ فربمــا تنتــج عــن 

ذلــك عواقــُب ســيئة.
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السيد
أنديرس سورمان 

- نيلسن
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البشــري  الــذكاء  بيــن  الدمــج  كيفيــة  اكتشــاف  علينــا 
والــذكاء االصطناعــي، وأن نكــون ضمــن هــذه الصناعــة 
تجاهلهــا؛  يمكــن  وال  للعالــم،  ضــرورة  أصبحــت  التــي 
التحديــات  ومواجهــة  معهــا  التعامــل  علينــا  وإنمــا 

التــي تواجــه هــذا التحــول.

الذكاء االصطناعي واالهتمام بتقنياته يتزايدان
تتضمــن  للمســتقبل  ســيناريوهات  نضــع  للمســتقبل  كمستشــرفين  نحــن 

الخيــارات المفضلــة وغيــر المفضلــة، ومــن الســيناريوهات أن الجامعــات ينبغــي 

أن تعمــل علــى توفيــر التعليــم الــذي يتناســب مــع الوظائــف المســتقبلية حتــى 

يكونــوا فاعليــن فــي هــذا المجــال. ومــن خــالل حواراتنــا مــع المؤسســات حــول 

المســتقبل ســنجد أن االتجــاه ســيكون نحــو واجهــات الــذكاء االصطناعــي.
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الجلسة السادسة
االقتصاد في ظل الثورة الصناعية الرابعة

محاور الجلسة
•  البيتكوين Bitcoin عملة افتراضية وعالم بال نقود.

•  سلسلة الكتل Blockchain بروتوكول الثقة واندثار الوسيط في عالم المال واألعمال.
•  الوظائف ما بين البشر والروبوت.

•  التسوق اإللكتروني.. هل يقضي على التجارة التقليدية؟
•  االقتصاد التشاركي.. هل نعود إلى نظام المقايضة؟

•  االقتصاد الرمادي.. تسليط الضوء على اقتصاديات الظل.
المتحدثون

1.  سليم جاهان مدير مكتب تقرير التنمية البشرية في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
2. كارل بينيديكت مدير برنامج التكنولوجيا والعمل في كلية أوكسفورد مارتن

3. تشارلي موريس مدير االستثمار التنفيذي، شركة نيوسكيب.
مدير الجلسة

توم جودوين، نائب الرئيس التنفيذي لقسم االبتكار في شركة زينيث ميديا األمريكية.
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الدكتور
سليم جاهان
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مهــارات  تتطلــب  التــي  الجــودة  عاليــة  الوظائــف  إن 
تقنيــة جيــدة آخــذة فــي االزديــاد وســوق العمــل فيهــا 
مفتوحــة وعالميــة؛ لذلــك ليــس هنالــك وقــت للعمالــة 
الماهــرة أفضــل مــن هــذا، وليــس هنــاك وقــت أســوأ 

مــن هــذا للعمالــة منخفضــة أو معدومــة المهــارة.

مشكالت  العمالة
بســبب هــذه المواقــف المتطرفــة فــي مــا يتعلــق بالعمــل والعمالــة نجــد أن 

عــدم المســاواة آِخــٌذ فــي االزديــاد، وهــذا االختــالف فــي العمــل يســهم أيضــًا 

فــي دعــم عــدم المســاواة. والمســألة هــي أن وظائــف معينــة ســتختفي، 

نصــف  أن  فــي  يتمثــل   2025-2020 بيــن  ســيحدث  الــذي  الكبيــر  والتغييــر 

ــة. ــن يكــون موجــودًا لمــدة طويل الوظائــف التــي نعرفهــا اليــوم ل
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السيد
كارل بينيديكت
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رأينــا أن النســاء اكتســبن نظــم األتمتــة بدرجــة كبيــرة 
علــى مــدى القــرن الماضــي بينمــا اكتســبها الرجــال 
 أن نــرى أن 

ً
فــي اآلونــة األخيــرة فقــط، ويمكــن أيضــا

قــد  العمــل  قــوة  فــي  الذكــور  مشــاركة  انخفــاض 
تســارع بالفعــل، وخاصــة منــذ ظهــور الحاســوب فــي 

الثمانينيــات.

أسواق العمل في المستقبل
أود أن أعطيــك لمحــًة عامــًة عــن نــوع الوظائــف التــي نعتقــد أنهــا ســتختفي 

ــر ذلــك أيضــًا فــي القــوى  فــي غضــون بضعــة عقــود مــن الزمــن، ومــدى تأثي

العاملــة؛ ألن هنالــك اعتقــادًا واســع النطــاق أن مســار توســيع نطــاق األتمتــة 

لــن يوفــر وظائــف كافيــة فــي المســتقبل، وأعتقــد أن هــذا التنبــؤ خاطــئ.
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الدكتور
تشارلي موريس
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 علــى 
ً
باســتخدام تقنيــة البلــوك تشــين ســتكون قــادرا

ولهــا  واحــدة  نقطــة  مــن  العمليــة  علــى  الســيطرة 
قبــل،  مــن  تقابلهــم  لــم  وأنــت  متعــددون  موزعــون 
وفــي الوقــت نفســه تقضــي علــى عمليــات االحتيــال 
المحتملــة والتحويــالت مــا بعــد البيــع غيــر المصــرح بها.

)Blockchain استخدامات البلوك تشين  )سلسلة الكتل
إن المضاربــة فيهــا كبيــرة وال توجــد فيهــا أربــاح لكــن أحــالم كبيــرة، وكثيــر مــن 

النــاس يســتمتعون بهــا وأعتقــد أن هنالــك شــيئًا عظيمــًا ســوف يخــرج مــن 

ــة بالطريقــة نفســها التــي شــق بهــا اإلنترنــت طريقــه فــي أواخــر  هــذه التقني

1990؛ فمعظــم الذيــن حلمــوا باإلنترنــت قــد رحلــوا عــن دنيانــا بينمــا اإلنترنــت 

أصبــح حقيقــة. أعتقــد أن البلــوك تشــين شــبيه جــّدًا بحياتنــا.
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اليوم
2الثاني 



القاعة الثانية 
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الجلسة األولى
صناعة النشر في ظل الثورة الصناعية الرابعة

محاور الجلسة 
•  الثورات الصناعية في عالم النشر  الواقع الحالي وكيف وصلنا إلى هنا.

اب؟ •  المستقبل الرقمي  ما الذي ينتظر الناشرين  والُكتَّ
•  النشر الذاتي واستخدام وسائل التواصل االجتماعي كمنصات للنشر: 

    األثر في ثالثية الناشر والكاتب والقارئ. 
•  الكتاب أو المحتوى  هل تغيرت سوق التجزئة بوتيرة سريعة؟

•  قراءة ما بين السطور  تأثير الثورة الصناعية الرابعة في سلوكيات القراءة.
المتحدثون

1. جين فريدمان أستاذة في الكتابة واإلعالم والنشر في جامعتي سينسيناتي وفرجينيا.
2. آر. نيل هويسون مؤلف ومترجم مدير مشارك سابق لبرامج التحرير بالجامعة األمريكية بالقاهرة.

مدير الجلسة
فلورا  ريس رئيس قسم التعليم والتدريب والنشر، مؤسسة اإلمارات لآلداب.
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السيدة
جين فريدمان
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 جديــدة، فهــي مخصصــة لكــم، كل 
ً
لــذا نحــن نشــرنا كتبــا

 عــن طريــق 
ً
مــا عليــك فعلــه هــو الحصــول عليهــا، مثــال

أمــازون وغيــره مــن األماكــن. هنــاك ناشــرون نشــطون 
للغايــة فــي حيــن يكافــح البعــض اآلخــر.

اب كفاح المؤلفين والُكتَّ
ــة.  ــع المصطلحــات والكلمــات المحوري ــن يكافحــون لتجمي أعتقــد أن المؤلفي

فــإذا عملــت فــي مجــال النشــر لمــدة طويلــة، ســوف يكــون لديــك خبــرٌة 

وتفهــٌم حــول مســألة تحديــد الفئــات، ولكــن هــذا يتعلــق بالكتــب التقليديــة. 

وإذا كنــت مؤلفــًا لــم ينشــر كتبــًا مــن قبــل، فســوف تجد مســألة تحديــد الفئات 

والتصنيــف أمــرًا غيــَر طبيعــي بالكامــل بالنســبة لــك.
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السيد  
آر. نيل هويسون  
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إذا لــم نســتطع تحديــد كيفيــة تســويق الكتــاب لزمالئنــا 
فــي الســوق، نكــون قــد فشــلنا فــي بيــع الكتــاب.

التصنيف والفئات
الســوق والجامعــة يضغطــان علينــا لنكــون أكثــر وضوحــًا فــي هــذه المســألة. 

أننــا -نحــن  التــي أجريناهــا فــي مصــر  التحريــر  حيــث كان فحــوى مناقشــات 

المحرريــن -نقــول بــأن هــذا الكتــاب جيــٌد جــدًا ويكــون هــذا أيضــًا رأي الســوق، 

وأيــن ســيكون مكانــه فــي متجــر بيــع الكتــب، وأيــن ســيكون مكانــه علــى 

الرفــوف.
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الجلسة الثانية
نقاش مع الخبراء اإلحصائيين حول البناء اإلحصائي لمؤشر المعرفة العالمي

محاور الجلسة 
• صعوبة بناء المؤشرات.

• الطرق المثلى لبناء المؤشرات.
• تأثير البيانات كبيرة الحجم في المؤشرات الدولية.

المتحدثون
1. الدكتور محمد علي إسماعيل رئيس قسم اإلحصاء في كلية االقتصاد 

    والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

2. الدكتور ميلوراد كوفاسيفيتيش رئيس شعبة اإلحصاء في مكتب تقرير التنمية البشرية 
    التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

مدير الجلسة
الدكتور علي هادي، أستاذ ورئيس قسم الرياضيات وعلوم إحصائيات التأمين – مؤسس برنامج

 علوم إحصائيات التأمين
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الدكتور
محمد علي إسماعيل
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لــن نعيــد اختــراع العجلــة، ولكــن  فــي الحقيقــة نحــن 
المؤشــرات  بهــا  تتكــون  مســتقلة  منهجيــة  هنالــك 
عــن   

ً
ســريعا البدايــة  فــي  نتحــدث  لــذا  المركبــة؛ 

المتغيــرات والبيانــات المســتخدمة وموضــوع التطبيــع 
المؤشــر. وحســاب  األوزان  واختيــار 

تطبيق معايير المؤشر
الخطــوة فــي تكويــن المؤشــر هــي المفاهيــم، وتتضمــن اختيــار المتغيــرات؛ 

العنصــر  عناصــر:  ثالثــة  علــى  قائمــة  عالميــة  علــى منهجيــات  نعتمــد  فنحــن 

ــرة المســتمدة مــن المؤسســات  األول مراجعــة األدبيــات، العنصــر الثانــي الخب

ن مؤشــرات مركبــة علــى نطــاق واســع ولهــا مكانة  والهيئــات الدوليــة التــي تكــوِّ

عالميــة عاليــة، العنصــر الثالــث المتخصصــون فــي المجــاالت المختلفــة مــن دول 

كثيــرة فــي تدريــب األكاديمييــن ثــم مراجعــة هــذه المؤشــرات مــع كثيــر منهــم.



134

الدكتور
ميلوراد 

كوفاسيفيتيش
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اليــوم، يجــب النظــر إلــى أهــم الجوانب التي تســتخدم 
 
ً
مؤشــر التنمية البشــرية، وهذه الجوانب تشــمل إطارا
عاديــة  قياســات  ولكنهــا  القياســات  ــه  يوجِّ  

ً
تصورّيــا

 
ً
، وهــي دائمــا

ً
 دقيقــا

ً
 وليــس قياســا

ً
 جيــدا

ً
توفــر تواصــال

أشــمل مــن هــذه القياســات العاديــة، ولكــن كيف توجد 
هــذه القياســات أو تؤثــر فــي المجتمــع؟

أهمية استخدام معيار التنمية البشرية
مــن ناحيــة أخــرى تســتخدم التنميــة البشــرية األفــراد؛ ألن الفــرد هــو الثــروة 

ــة تحســين أســاليب المعيشــة والعيــش  ــة، والغــرض مــن هــذه التنمي الحقيقي

ف األشــياء  بطريقــة صحيحــة، وتعزيــز الحيــاة الكريمة. فاالقتصــاد اإلضافــي ُيعــرِّ

اإلنســان. والمقيــاس  برفاهيــة  يعــرف  مــا  اإلنســان وهــذا  التــي يســتهلكها 

يكــون  أن  ويجــب  عامــة،  معاييــر  مــن  يتكــون  أن  يجــب  الصحيــح  المركــب 

العامــة. المفاهيــم  يراعــي  أن  الوصــف، ويجــب  ثابتًا وســهل 
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الجلسة الثالثة
مؤشرات التعليم العالي والبحث والتطوير )مؤشر المعرفة العالمي(

محاور الجلسة 
•  أهمية مؤشرات التعليم العالي والبحث والتطوير واالبتكار.

•  ما التحديات التي تواجه مثل تلك المؤشرات؟
•  أهم النتائج. 

•  كيف يتم االستفادة من نتائج المؤشر على مستوى المنطقة العربية وعلى مستوى العالم؟
•  كيف يتم تسويق تلك المؤشرات؟

المتحدثون
1.  األستاذ الدكتور معتز خورشيد  وزير التعليم العالي ووزير دولة للبحث العلمي سابقًا – مصر.

2. الدكتور هوجو هوالندرز اقتصادي وباحث، كبير محرري لوحة نتائج االبتكار في المفوضية األوروبية.
3. الدكتور علي إبراهيم أستاذ بجامعة اإلمارات.

4. الدكتورة أنوجا أوتز كبير موظفي العمليات، البنك الدولي.
مدير الجلسة

الدكتور عبدالرحيم العطري، أستاذ التعليم العالي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله – المغرب.
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األستاذ الدكتور 
معتز خورشيد 
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نســتطيع  كيــف  فــي  المؤشــر  هــذا  أهميــة  تكمــن 
الحكــم علــى مــدى االقتــراب واالبتعــاد عــن المعرفــة 
القــرب  العالــم مــن حيــث  بقيــة دول  والمقارنــة مــع 
والبعــد عــن المســتوى المعرفــي وربمــا نكــون أعلــى 

 أو أقــل بقليــل فــي المؤشــر.
ً
قليــال

البحث العلمي جزٌء ال يتجزأ من مؤشر المعرفة
فــي تعريفنــا للبحــث العلمــي أن البحــث العلمــي نشــاط منظومي إبداعــي 

فــي مخــزون المعرفــة واســتخدامها فــي تطبيقــات متنوعــة حديثــة؛ ومــن ثــم 

فالبحــث العلمــي منتــج جديــد المعرفــة وأحــد المكونــات الرئيســة للمعرفــة، 

ولكــن االبتــكار يختلــف مــن حيث إنــه يســهم فــي تكويــن ســلع وخدمــات عــدة 

ــنة. وأســاليب تســويق ســواء كانــت خدمــات جديــدة أو محسَّ
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الدكتور
علي إبراهيم
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 نكتفــي بإظهــار المســاوئ  بــل نتحــرك بعــد 
َّ

يجــب أال
تشــخيص الحالــة ونتوقــف عــن جلــد الــذات؛ لدينــا أخطاء  

.
ً
كثيــرة ولكــن لــم نتحــرك مطلقــا

الوضعية العربية وجلد الذات
الــذات؛  وجلــد  العربيــة  بالوضعيــة  المتعلقــة  ســؤالك  مــن  الثانيــة  الجزئيــة 

اإلجابــة مــن وجهــة نظــري وأرجــو أالَّ يفهــم أحــد أنهــا وجهــة نظــر الفريــق؛ 

ــد  ــذا جل ــة؛ ل ــة للغاي بالنســبة إلــى الوضعيــة فــي الوطــن العربــي فهــي متدني

الــذات مطلــوب. وهــذه هــي ميــزة المؤشــر؛ أنــه يحــاول أن يعطــي حالــة عــدة 

قطاعــات مجتمعــة حتــى يتــم البنــاء عليــه مســتقباًل.
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السيد 
هوجو هوالندرز
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نســتخدم  وأن  قيــن، 
َّ

وخال مبدعيــن  نكــون  أن  يجــب 
العلــوم الموجــودة فــي بالدنــا، وهــذا أمــر ضــروري 
يجــب األخــذ بــه والســعي لــه، وعليــك معرفــة مــا يجــري 

فــي دولتــك وتقييــم األحــداث.

آراء الناس وأثرها في المؤشر
الفكــرة تكمــن فــي أننــا يجــب علينــا أن نكــون حذريــن عنــد التعامــل مــع مؤشــر 

المعرفــة، وال ضــرر فــي مقارنــة المؤشــر مــع معاييــر أخــرى. يجــب علــى صنــاع 

السياســات معرفــة مــا يــدور مــن حولهــم؛ ولذلــك نحتــاج معلومــات حديثــة، 

الذاتــي  التطويــر  بيــن  والعالقــة  االقتصــاد  موقــف  معرفــة  إلــى  ونحتــاج 

واإلبــداع، ويمكــن اســتخدام المؤشــر لمعرفــة ذلــك.
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الدكتورة 
أنوجا أوتز



 تحصيــل المهــارات التقنيــة؛ لذلــك 
ً
مــن المهــم أيضــا

القطــاع  خدمــة  هــي  العالــي  التعليــم  نظــام  نتائــج 
مســح  طريــق  عــن  الوظائــف  وتحســين  االقتصــادي 
اإلنتاجيــة. لزيــادة  إليــه  يحتــاج  مــا  الســوق ومعرفــة 

تحويل االقتصاد إلى اقتصاد عالمي قائم على التقنية
قمنــا بمجهــودات كبيــرة داخــل العالــم العربــي لتحويــل اقتصــاده إلــى اقتصــاد 

عالمــي قائــم علــى التقنيــة، ووجدنــا بــالدًا كثيــرة بــدأت تتجــه نحــو هــذا النــوع 

مــن االقتصــاد مثــل اإلمــارات وتونــس والمغــرب. وهنالــك مبــادرات لمعرفــة 

موقــف الدولــة مــن حيــث التقنيــة واالبتــكار مــن جيرانهــا، وموقفهــا مــن دول 

العالــم المختلفــة مــن أجــل المقارنــة والوصــول إلــى المكانــة نفســها.
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الجلسة الرابعة
أهمية البيانات في ظل الثورة الصناعية الرابعة

محاور الجلسة 
• ما مشكالت البيانات في المنطقة العربية؟

• هل هناك فجوة إمكانات مادية وتقنية بين مراكز البيانات في الوطن العربي والعالم؟
• ما أهمية مؤشر المعرفة العالمي، وكيف يمكن االستفادة منه؟

• واجه المؤشر مشكالت في انخفاض البيانات المتاحة على مستوى الوطن العربي، كيف يمكن عالج ذلك؟
المتحدثون

1. أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء – مصر.
2. قاسم الزعبي المدير العام لدائرة اإلحصاءات العامة – األردن.

3. لمياء الزريبي رئيس المجلس الوطني لإلحصاء برتبة وزير- تونس.
4. طارق الجناحي نائب المدير التنفيذي بمركز دبي لإلحصاء، الرئيس التنفيذي للسعادة واإليجابية – دبي.

مدير الجلسة
ماجد عثمان الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام.
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الجلسة الرابعة
أهمية البيانات في ظل الثورة الصناعية الرابعة

محاور الجلسة 
• ما مشكالت البيانات في المنطقة العربية؟

• هل هناك فجوة إمكانات مادية وتقنية بين مراكز البيانات في الوطن العربي والعالم؟
• ما أهمية مؤشر المعرفة العالمي، وكيف يمكن االستفادة منه؟

• واجه المؤشر مشكالت في انخفاض البيانات المتاحة على مستوى الوطن العربي، كيف يمكن عالج ذلك؟
المتحدثون

1. أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء – مصر.
2. قاسم الزعبي المدير العام لدائرة اإلحصاءات العامة – األردن.

3. لمياء الزريبي رئيس المجلس الوطني لإلحصاء برتبة وزير- تونس.
4. طارق الجناحي نائب المدير التنفيذي بمركز دبي لإلحصاء، الرئيس التنفيذي للسعادة واإليجابية – دبي.

مدير الجلسة
ماجد عثمان الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام.



148

اللواء
أبوبكر الجندي



نتــج عــن الموثوقيــة التــي وصلنــا إليهــا فــي مــا يتعلق 
بالبيانــات إقبــال القطــاع الخــاص علــى طلــب البيانــات 
دراســات  وإعــداد  االســتثمارية  القــرارات  اتخــاذ  قبــل 

الجــدوى.

البيانات الكبيرة والثورة التكنولوجية
كان من المتوقع أن هذا االتجاه سيؤثر في دور األجهزة اإلحصائية الوطنية؛ 

ألن البيانــات الكبيــرة جعلــت البيانــات متاحــة بســهولة؛ فمثــاًل فــي مــا يتعلــق 

بالهواتــف الذكيــة والبيانــات الخاصــة بعــدد المكالمــات الهاتفيــة والمتحدثيــن، 

وغيرهــا مــن بيانــات تكــون متاحــة بســهولة لمــن لديهــم خبــرة فــي اســتخدام 

قواعــد البيانــات واالســتفادة منهــا، وتتطلــب الثــورة التكنولوجيــة الهائلــة 

تطــور األجهــزة اإلحصائيــة الوطنيــة لمواكبــة هــذا التقــدم.
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الدكتور
قاسم الزعبي



نحــن فــي الــدول العربيــة نهتــم بالتركيــز علــى هــذه 
للمشــاركة  المواطنيــن  لــدى  الثقــة  وبنــاِء  المعاييــر 
فــي اإلحصــاءات وفــي نتائجهــا؛ لــذا كان أهــم هــذه 
التحديــات يتمثــل فــي تعزيــز الثقــة لــدى المواطنيــن 
فــي هــذه اإلحصــاءات، وبصراحــة اســتفادت األجهــزة 

التكنولوجــي. التطــور  اإلحصائيــة مــن 

إدارة التغيير
آخــر  إلــى  منهــاج  مــن  التغييــر  التغييــر؛ ألن  بــإدارة  نقــوم  األردن  فــي  نحــن 

فــي المؤسســات الوطنيــة مــن األمــور الصعبــة؛ حيــث يحتــاج االنتقــال مــن 

ــا فــي األردن اســتطعنا  ــرًا، ولكنن األســاليب القديمــة إلــى الحديثــة جهــدًا كبي

تجــاوز هــذا األمــر عــن طريــق التعــاون بيــن المؤسســات الحكوميــة باعتبــار أن 

األرقــام واإلحصــاءات عنصــٌر مهــٌم فــي اتخــاذ القــرارات.
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السيدة
لمياء الزريبي



يــدل  كل ذلــك علــى وجــود إرادة قويــة وعنايــة شــديدة 
باتخــاذ خطــوات فــي المجــال اإلحصائــي، ورغبــة فــي 
للمعاييــر   

ً
مطابقــة اإلحصائيــة  اإلجــراءات  تكــون  أن 

المســتخَدمة علــى مســتوى العالــم.

أنواع المؤشرات وعناصرها
ــة، إضافــًة إلــى مؤشــرات جديــدة تصــدر عــن  هنالــك مؤشــرات يتــم إنتاجهــا بصفــة دوري

إلــى  المجلــس الوطنــي لإلحصــاء، وتلبــي هــذه المؤشــرات معاييــر عالميــة. اســتندنا 

أربعــة عناصــر جمعــت المجــاالت المختلفــة، هــي: المــوارد البشــرية، وتقنيــة المعلومــات، 

والنظــم واإلدارة، والبحــث العلمــي والتجديــد. ومــن خــالل ذلــك أنتجنــا المؤشــر، ســواء 

ــات الموجــودة أو المســوحات الخاصــة. ــق البيان عــن طري
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السيد
طارق الجناحي



لــن نســتطيع الحديــث عــن مســتقبل البيانــات بمعــزل 
 إذا مــا 

ً
عــن التطــور التقنــي والتكنولوجــي، وخصوصــا

 وتحدثنــا عــن أطروحــات خاصــة 
ً
 متقدمــا

ً
اتخذنــا موقفــا

الرقمــي  التحــول  مثــل  الرابعــة،  الصناعيــة  بالثــورة 
واالقتصــاد المعرفــي.

مركز دبي لإلحصاء
ُأنِشــئ منــذ 11 عامــًا فقــط، ولكــن نجــد أنــه ذو مســتويات عالميــة، وحصــد كثيــرًا 

مــن الجوائــز، وحقــق إنجــازات كثيــرة علــى المســتوى اإلحصائــي وابتــكارات إحصائيــة 

ُأشــيد بهــا علــى أعلــى المســتويات ومســتوى األمــم المتحــدة. والســر فــي كل ذلــك 

يكمــن فــي التكنولوجيــا؛ حيــث تــم التركيــز منــذ بــدء أعمــال المركــز علــى بنــاء منظومــة 

ــات. ــا نســتطيع التعامــل مــع البيان ــر، مــن حيــث أنن ــة للتطوي ــة وقابل إلكترونيــة مرن
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الجلسة الخامسة
التعليم: جامعات المستقبل والثورة الصناعية الرابعة

محاور الجلسة 
• جامعات المستقبل وتغيير المناهج.

• األثر في المناهج التعليمية.. ردم الفجوة بين الجامعة وسوق العمل.
•  اختفاء المناهج األدبية والثقافية وبروز مناهج جديدة تناسب مكونات الثورة الرقمية. 

• الموارد البشرية.. الطالب والمدرسون.
• استعدادات الجامعات لمواءمة التطور المتسارع.

المتحدثون
1.  األستاذ الدكتور سعيد أمزازي رئيس جامعة محمد الخامس – المغرب

2.  األستاذ الدكتور جوزيف جبرا رئيس الجامعة اللبنانية األمريكية – لبنان
3.  األستاذ الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة اإلسكندرية، مصر

4.  األستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة رئيس جامعة البحرين - البحرين
5.  األستاذ الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

6.  األستاذ الدكتور رفعت الفاعوري رئيس جامعة اليرموك – األردن
مدير الجلسة

األستاذ الدكتور سلطان أبو عرابي، األمين العام لرابطة الجامعات العربية.
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الدكتور
سلطان أبو عرابي



العربيــة  الجامعــات  فــي  يتخــرج  الــذي  الطالــب  هــل 
مــدرب ومؤهــل، هــل يســتطيع تلبيــة متطلبــات ســوق 
العمــل العربــي أو اإلقليمــي أو الدولــي، فكثيــر مــن 
فــي  الخــارج  فــي  يعملــون  العربــي  الوطــن  شــباب 

وأســتراليا؟ وأوروبــا  أمريــكا 

واقع التعليم في الوطن العربي
إذا مــا نظرنــا إلــى واقــع التعليــم العالــي فــي الوطــن العربــي ســنجد مــن 900 إلــى 1000 

مؤسســة تعليميــة، وفــي اتحــاد الجامعــات العربيــة هنــاك 350 جامعــة، وحوالــي 15 

مليــون طالــب وطالبــة علــى مقاعــد الدراســة فــي الجامعــات، وحوالــي 200 ألــف عضــو 

هيئــة تدريــس، وأمــام هــذا الزخــم الكبيــر مــن األرقــام هنــاك تحديــات كبيــرة، ومــن هــذه 

التحديــات ضمــان جــودة التعليــم فــي الجامعــات العربيــة.
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الدكتور
سعيد أمزازي



تأسســت جامعــة القروييــن فــي القــرن التاســع علــى 
التــي   الفهريــة،  فاطمــة  هــي  تونســية  امــرأة  يــد 
امتــازت بإيمانهــا بحركيــة األســاتذة والطــالب آنــذاك، 

هــا كانــت ســابقة ألوانهــا مــرة أخــرى.
َّ
وأقــول إن

التحديات التي تواجه الجامعات
اليــوم فــي ســياق هــذا التطــور المتســارع والتقنيــة الحديثــة واالبتــكارات، تواجــه الجامعــة 

تحديــات عديــدة، ومــن أهــم هــذه التحديــات انفتاحهــا علــى الوســائل الحديثــة واعتمادهــا 

علــى اآلليــات التــي تتطلبهــا الجامعــة الذكيــة أو الرقميــة، كيــف يمكــن أن نتصــور شــكل 

هــذه الجامعــة الذكيــة، فــي المغــرب تبنــت الجامعــات عــددًا مــن المشــروعات  والنمــاذج 

المهمــة للغايــة، منهــا تعميــم الــواي فــاي علــى جميــع المؤسســات الجامعيــة.
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الدكتور
رياض يوسف حمزة



  مــن التحديــات ولديهــا 
ً
تواجــه الجامعــات العربيــة كثيــرا

 فــي الوطــن 
ُ

، ولكــِن الجامعــات
ً
كثيــٌر مــن الفــرص أيضــا

العربــي كانــت تركــز لمــدة طويلــة علــى المدخــالت دون 
المخرجــات.

معايير االعتماد
أضفنــا إلــى معاييــر االعتمــاد لدينــا فــي البحريــن القيمــة االقتصاديــة المضافــة، 

ــاج إلــى خريجيــن يخلقــون  ــا نحت ــا إلــى ســوق العمــل فســنجد أنن وإذا مــا نظرن

الخريجــون  أن يصنــع  الدراســية  المناهــج  عنــد وضــع  فــرَص عمــٍل، فنراعــي 

مناهــج دراســية، وأمــام هــذه النقــاط ينبغــي أن نوفــر للطالــب مهــارات معينــة.
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الدكتور
جوزيف جبرا



متســارٍع  بتطــوٍر  ِســُم 
ّ
َوَيت ــٍد 

ّ
ُمعق عالــٍم  فــي  نحــن 

بالتقــدم  فــي جميــع المناحــي، بمــا يتطلــب منــا أن 
.
ً
ابتــكارا أكثــر  نكــون 

التعليم داخل الحرم الجامعي
بالنســبة للتعليــم داخــل الحــرم الجامعــي تطويــره ُمهــمٌّ جــدًا لمواكبــة الثــورة 

الصناعيــة الرابعــة، فمــن المهــم للغايــة بالنســبة لنــا كأســاتذة أن نصبح بطريقة 

التدريــس  عــن طريقــة  نبتعــد  وأن  لطالبنــا  بأخــرى مرشــدين وموجهيــن  أو 

التقليديــة فــي الحجــرات الدراســية، ومــا شــابه.
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الدكتور
عصام الكردي



كمــا أّن تحديــث البرامــج الدراســية أو اســتحداث برامــج 
جديدة، ما يســمى بالبرامج البينية، لم يكن بالســرعة 
المطلوبــة لمواكبــة التطــور الســريع الــذي حــدث فــي 
العشــر أو الخمــس عشــرة ســنة الســابقة، ونحــن نحتــاج 
ثــورة هائلــة فــي البرامــج الدراســية مــن حيــث  إلــى 

المحتــوى والبرامــج الجديــدة وطريقــة التدريــس.

المواطن العالمي
أود أن أشــير إلــى مصطلــح منتشــر علــى نطــاق واســع فــي الجامعــات الغربيــة، 

وخاصــة الواليــات المتحــدة األمريكيــة، هــذا المصطلــح يشــير إلــى الخريــج 

ُنــُه مــن العمــل فــي جميــع  بـــكونه مواطنــًا عالميــًا، أي لديــه مؤهــالٌت ُتَمكِّ

الــدول، وبالتالــي ســيكون هنــاك دوٌل جاذبــٌة وأخــرى طــاردة، وســيعاد التوزيــع 

مــرة أخــرى بالنســبة للخريجيــن، وبالتالــي ســتهبط دول وتصعــد أخــرى.
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الدكتور
شريف صدقي



أطلقنــا فــي مــا يتعلــق بذلــك هــرم التكنولوجيــا، مــن 
التطبيقيــة  البحــوث  مــن  االســتفادة  تعظيــم  أجــل 

والمجتمــع. بالصناعــة  وربطهــا  االختــراع  وبــراءات 

المنتج الذي تقدمه الجامعة
فــي مــا يتعلــق بالمنتــج الــذي تقدمــه الجامعــة، وهــو الطالــب، أرى أننــا يجــب أن نركــز 

ــْن بيــن  ــزة ِم ــة والخامــات الجيــدة والمواهــب الممي ــار الطالــب مــن البداي علــى اختي

الراغبيــن فــي االلتحــاق بالجامعــة، وبالتالــي لدينــا اختبــارات قبــول مختلفــة عــن بقيــة 

الجامعــات، وال نعتمــد فقــط علــى نتيجــة الثانويــة العامــة، حيــث تمثــل 20% فقــط 

مــن معاييــر القبــول، فنحــن نبحــث عــن قــدرة الطالــب علــى االبتــكار ودرجــة الفهــم.
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الدكتور
رفعت الفاعوري



 
ً
توصلــت إلــى أنــه ال يمكــن ألي دولــة أن تحقــق نمــوا
 دون ضبــط منظومــة 

ً
 اجتماعيــة

ً
 أو رفاهــة

ً
اقتصاديــا

 دون 
ْ

مــت  تقدَّ
ٌ

التعليــم، وأتحــدى أن تكــون هنــاك دولــة
ضبــط منظومــة التعليــم.

نحتاج إلى نقلة نوعية في العالم العربي
لكــن التعليــم العربــي فــي أزمــة، وهــذا لــه أســباٌب كثيــرٌة، ولكــن بــالء التعليــم 

العربــي هــو التلقيــن، وال يمكــن أن نتقــدم فــي منظومــة التعليــم إال باالنتقــال 

مــن الحفــظ والتلقيــن إلــى االســتقراء واالســتنباط، وهــذا مــا نفتقــده فــي 

عالمنــا العربــي، فنحــن نحتــاج إلــى نقلــة نوعيــة، ما زلنــا نغلب الَكمَّ علــى الَكْيِف 

ألســباب اجتماعيــة وسياســية واقتصاديــة وغيرهــا مــن األســباب األخــرى.
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اليوم
2الثاني 



القاعة الثالثة 
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الجلسة األولى
مؤشرات التعليم قبل الجامعي والتعليم التقني 

والتدريب المهني )مؤشر المعرفة العالمي(
محاور الجلسة 

•  أهمية مؤشرات التعليم قبل الجامعي والتعليم التقني.
•  ما التحديات التي تواجه مثل تلك المؤشرات؟

•  أهم النتائج.
•  كيف يتم االستفادة من نتائج المؤشر على مستوى المنطقة العربية، وعلى مستوى العالم؟

•  نتائج االختبارات العالمية مثل اختبارات تيمس.
•   دور التنمية الثقافية في تطوير المنظومة التعليمية.

المتحدثون
1. الدكتورة نجوى غريس أستاذة جامعية بالمعهد العالي للتربية والتكوين المستمر، جامعة تونس.

2. هيكو سيبرنز مدير فرع الهيئة الدولية لتقييم التحصيل التربوي بهامبورج.
3. الدكتور يوسف صديق أستاذ علم االجتماع ورئيس شعبة أسس التربية

 بكلية علوم التربية – جامعة محمد الخامس.
4. الدكتور حسن البيالوي األمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية.

مدير الجلسة
علي الكعبي نائب مدير جامعة اإلمارات العربية المتحدة لشؤون الطلبة والتسجيل.
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•   دور التنمية الثقافية في تطوير المنظومة التعليمية.
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الدكتور حسن 
البيالوي



المعرفــة  أن  القائمــة منــذ عقــود طويلــة  المشــكلة 
فــي المجتمعــات العربيــة معرفــة نقليــة؛ ألننــا أســرى 
يقــدم  المدرســة  فــي  فالمعلــم  النقليــة.  للثقافــة 
 عــن آخريــن؛ األمر الذي يطرح إشــكالية 

ً
المعلومــة نقــال

غيــاب النســق المعرفــي فــي عالمنــا العربــي اليــوم.

النسق العالمي للمعرفة
النســق العالمــي للمعرفــة يتمثــل فــي خصائص مجتمــع المعرفة التي من أبرزها 

ــز أفــراده بخصائــص  كثافــة اســتخدام المعرفــة وإنتاجهــا فــي المجتمــع، وتميُّ

والعقالنيــة  بالتنويــر  الثقافيــة  الحيــاة  ــز  وتميُّ وســلوكية،  وقيميــة  معرفيــة 

ــز فيهــم  واالنفتــاح، وأن تتســم مؤسســاته بوجــود بيئــات تمكينيــة ألفــراده تحفِّ

ــد، وأيضــًا وجــود اقتصــاد قائــم علــى المعرفــة. ــداع والتجدي طاقــات اإلب

177



178

السيد
هيكو سيبرنز 



فــي المرحلــة األخيــرة، نجمــع معلومــات مــن مديــري 
المــدارس حــول البيئــة أو المنــاخ المالئــم الــذي يمكــن 
أن يوفــروه للطــالب والــذي يســاعدهم علــى تطويــر 
التوضيحيــة  العــروض  تقديــم  عــن   

ً
فضــال قدراتهــم 

للطــالب والمعلميــن فــي المــدارس.

مؤشر تيمس
ــاًل حــول  ومــن خــالل مؤشــر تيمــس، اســتطعنا أن نجمــع ســجاًل ضخمــًا وهائ

مســتويات أداء الطــالب والمعلميــن فــي بلــدان مختلفــة حــول العالــم فيمــا 

يخــص مادتــي الرياضيــات والعلــوم. وفــي هــذه المــدة، غطــى المؤشــر 57 

دولــة و7 مــن الكيانــات البــارزة فــي أنحــاء العالــم. وهــو ُيســتخدم مــرة واحــدة 

كل أربــع ســنوات.
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دكتور 
يوسف صديق



التعليــم  منظومــة  مــع  ارتباطهــا   
ً
أيضــا يشــمل  بــل 

. هــو، باختصار، المؤشــر الــذي يعطينا 
ً
الشــامل أساســا

فكــرة حــول ســهولة العالقــة القائمــة بيــن منظومــة 
التربيــة والتكويــن والمنظومــة االقتصاديــة.

تطوير مكونات المؤشر ومتغيراته
ــا نعمــل ســابقًا بمنطــق المدخــالت والمخرجــات، ولكــن بعــد تفكيــر متــأنٍّ  كن

فــي عكــس هــذه البنيــة وترجمتهــا لواقــع حــال الــدول، خاصــًة تلــك التــي تعاني 

رنــا مكونــات المؤشــر ومتغيراتــه؛ مــا ســاعدنا  مــن ضغــط ديموغرافــي، طوَّ

ــى قــراءة عامــة لواقــع  ــًة تعتمــد عل ــر ديناميكي ــى نظــرة أكث ــى الوصــول إل عل

االقتصــاد وســوق العمــل.
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الدكتورة
نجوى غريس



مؤشــر المعرفــة يتكــون مــن عــدة قطاعــات ولكنهــا 
 فــي ســياق معيــن.

ً
تعمــل معــا

تكامل قطاعات مؤشر المعرفة
أود أن أشــير إلــى أن مؤشــر المعرفــة يتكــون مــن عــدة قطاعــات ولكنها تعمل 

معــًا فــي ســياق معيــن؛ إذ ال يمكــن أن نتحــدث عــن التعليــم أو التعليــم العالي 

أو البحــث العلمــي أو التكنولوجيــا دون أن نضعهــا فــي إطارهــا التنموي العام. 

ــًا تابعــًا يتنــاول هــذه البيئــات التمكينيــة  صنــا مؤشــرًا فرعّي مــن أجــل ذلــك، خصَّ

التــي يمكــن أن تتفاعــل مــع جميــع القطاعــات. وهــذه القطاعــات ليســت جــزرًا 

ض بعضهــا بعضــًا. منعزلــة ولكنهــا تتكامــل ليعــوِّ
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الجلسة الثانية:
دور التكنولوجيا في تحسين أسلوب حياتنا

محاور الجلسة:
•  التصميم الذكي الدمج بين التصميم والتكنولوجيا.

•  المحاكاة الحيوية الطبيعة ملهمة للهندسة والتكنولوجيا والتصميم.
•  البشر واآلالت الذكية على درب التعايش.

•  المهندسون والمصممون يرسمون مالمح المستقبل.

المتحدث:
س والمدير التنفيذي لشركة شيدكرافت روبوتكس.  ·أرمن جارابيجيان المؤسِّ
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السيد
أرمن جارابيجيان



 الحديــث عــن الكيفيــة التــي 
ً
لعــل مــن المفيــد هنــا أيضــا

ننــا مــن تضييــق الفجــوة بيــن اآلراء المتباينــة ذات 
ِّ
تمك

الصلــة بموضــوع الجلســة لكــي يتســنى لنــا أن نفهــم 
، مــا الروبوتــات ووظائفهــا، وكيــف تعمــل هــذه 

ً
جيــدا

اآلالت علــى النحــو الــذي نــراه اليــوم.

كيــف ُتســتخدم الروبوتــات فــي كثيــر مــن المجــاالت التــي فــي مقدمتهــا 
إجــراء العمليــات الجراحيــة؟

يســعدني القــول إن شــركة “شــيد كرافــت روبوتكــس” شــاركت فــي هــذا المجــال. وقــد 

ــاء الذيــن يجــرون مثــل هــذه الجراحــات عــن  دفعنــي الفضــول بالفعــل إلــى ســؤال األطب

ــذي الحظــوه حــال  ــوت فــي هــذا األمــر، ومــا االختــالف ال ــة التــي أضافهــا الروب األهمي

ــات فــي هــذه الجراحــات وحــال االســتعانة بالعنصــر البشــري. اســتخدام الروبوت
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الجلسة الختامية
 جلسة تكريم المشاركين في القمة 

 القائم بالتكريم
سعادة جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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سعادة 
جمال بن حويرب



أتوجــه بالشــكر إلــى جميــع المتحدثيــن، وكل المنظميــن، 
وأشــكر الحضــور الكــرام والشــكر موصــول إلــى موظفــي 
بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة الذيــن  مؤسســة محمــد 
مــوا هــذه القمــة العالميــة أفضــل مــا يكــون التنظيــم، 

ّ
نظ

وأشــكر كذلــك شــركة أنتــوراج، وبرنامــج األمــم المتحــدة 
مــه  اإلنمائــي، وأقــدم تحيــة خاصــة للســيد هانــي لمــا قدَّ

مــن دور كبيــر فــي نجــاح القمــة.

شكر خاص للتغطية اإلعالمية ورعاة القمة
ــة لنشــر  ــى الجهــود المبذول ــي واإلعــالم العالمــي، عل ــاء اإلعــالم المحل أخــص بالثن

هــذه القمــة، وأخــص بالذكــر: قنــاة العربيــة، وقنــاة دبــي، وقنــاة أبوظبــي، وقنــاة 

اإلمــارات، وقنــاة ســما دبــي، واإلذاعــات، وجريــدة البيان، واالتحاد، والخليج، وشــركة 

العيــن اإلخباريــة، وكثيــر مــن المؤسســات اإلعالميــة الموجــودة، وســأذكر لكــم فــي 

ميــن، وكذلــك زمالئــي فــي مؤسســة محمــد  أثنــاء التكريــم المواقــف الخاصــة بالمكرَّ

بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة، وكذلــك الرعــاة الرســميين والماســيين.
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