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 التكنولوجيات التي نحتاجها لتحقيق الحوكمة الجيدة الذكاء الصناعي والروبوتات تتصدر قائمة
 

ية إال أن علينا إيجاد نظام حوكمة يساعد الرغم من أن التكنولوجيا تعد بتحسين جودة الحياة ومواجهة التحديات العالمعلى  •
 التكنولوجيا على تحقيق أقصى إمكاناتها

المخاطر العالمية تخلص إلى أن الذكاء الصناعي  دراسة مسحية جديدة للمنتدى االقتصادي العالمي تابعة لتقرير •
، والتخزين والتقاط الطاقةا التكنولوجيا الحيوية، ملحوكمة أفضل، تليهأكثر التكنولوجيات الناشئة الالزمة  والروبوتات هما

 والنقل
 هذا الرابط حول قمة مجالس المستقبل العالمية الرجاء زيارةلمزيد من المعلومات  •

 
 
وتساعد في تحسين حياة  أقصى إمكاناتها لتتمكن التكنولوجيا من تحقيق :2016 مبرنوف12 ، اإلمارات العربية المتحدة، دبي

المنتدى  بحث نشرهما خلص إليه للتأكد من تسخيرها بالشكل األمثل. هذا  حوكمتهاالتحديات العالمية، ال بد من  ةواجهماالنسان، و
 .اليوم االقتصادي العالمي

سؤل . وعندما المخاطر العالميةتقرير المنتدى الخاص ب شملهمبير خ 900 حوالي معالبحث جزءاً من دراسة مسحية يشكل 
والروبوتات  الذكاء الصناعيول إلى حوكمة أفضل، تصّدرت كّل من نحتاجها للوصالخبراء عن التكنولوجيات الناشئة التي 

 ، ومن ثم التخزين والتنقل. ثم التقاط الطاقةالقائمة، وتبعتهما كّل من التكنولوجيا الحيوية ومن 
 

في  التوزيعات المسّجلةو Blockchainالبلوك تشين  اتتقني المراتب العشر األولى التي حلّت في التكنولوجيات األخرىوشملت 
على حياتنا، حيث أنها ستغّير من شكل كّل شيء بدءاً بالخدمات أثراً ر كباأل التكنولوجيا ستكونُيعتقد بأنها ، والتي المركز الرابع

من حلول  اً الهندسة البيولوجية، والتي تعتبر نوعامس فحلّت خفي المركز الأما المصرفية والمالية ووصوالً إلى قطاع الزراعة. 
تكنولوجيا الوفي المركز السادس حلّت مشكلة تغير المناخ، إال أن فعاليتها وآثارها الجانبية ال تزال مجهولة إلى حد كبير. 

، يةالمتقدمة والمواد النانوانتشارأجهزة االستشعار المتصلة، وفي الثامن الحوسبة الكمية، وفي التاسع المواد ، وفي السابع يةبالعص
 حلّت تكنولوجيا الفضاء.ففي المركز العاشر  أما
 

وعضو اللجنة التنفيذية في المنتدى االقتصادي العالمي:  العالمية، التنافسية والمخاطر قسم رئيس دريزنيكهانوزوقالت مارجريتا 
على الرغم من أن التكنولوجيات الجديدة تعد بمستقبل أفضل، إال أنه من الواضح أن علينا العمل أكثر لنساعد هذه التكنولوجيات "

ال يعني إدارة المخاطر المرتبطة بها فقط، وإنما وضع الخطط التنظيمية الالزمة التي تمكن وهذا  ق أقصى إمكاناتها،يتحق على
 ق االستفادة القصوى من هذه الفرص."تحقي األفراد مناألسواق و

 
بالواليات المتحدة األميركية،  MMCفي شركة مارش تخصصات الالمخاطر العالمية و إدارة شؤونأما جون درزيك، رئيس 

 "فقال: "كشفت التطورات السريعة في مجال الذكاء الصناعي لنا بأن آليات الحوكمة الحالية ال تكفي لمواجهة المخاطر.
أن تكون قابلة للتكّيف وسريعة لتواكب الهياكل الجديدة يتوّجب على إلى مواجهة التحديات القديمة، باإلضافة درزيك: "واستطرد 

 سرعة االبتكار."
 

 اً بسويسرا: "تتطلب إدارة هذه التكنولوجيات عدد وبدوره قال جون سكوت، الرئيس التنفيذي للمخاطر بمجموعة زيورخ للتأمين
 من أصحاب المصالح هذه التكنولوجيات وكافة المخاطر الجهات المنظميةعي والخبرات، ومن المهم جداً أن تات من المهار

 بالتصميم ووصوالً إلى التنفيذ." خطوات التطّور التكنولوجي، بدءاً  نمالمترابطة الكامنة في كّل خطوة 
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كالمنتدى االقتصادي العالمي في التغلب على الفجوات المعرفية،  ،منصات أصحاب المصلحةاالجتماعات وتساعد " وأضاف:
 ."، مما سيكون له أثر إيجابي على االقتصاد والمجتمع بمرور الوقتلتحقيق االستفادة القصوى من هذه التكنولوجيات الجديدة

 
ين، ومجموعة الش وماكهم مجموعة شركات مار بدعم من شركاء استراتيجيين 2016تم تطوير تقرير المخاطر العالمية 

االعالن عن نتائج التقرير خالل االجتماع السنوي األول لمجالس المستقبل العالمية في دبي اليوم، حيث زيورخ للتأمين. وتم 
عالم جديد تحدده  خبير من مختلف أنحاء العالم لتوليد األفكار والحلول إلعداد العالم لمواجهة 700من تستضيف المدينة أكثر من 

دولة اإلمارات العربية محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في  معاليويشارك . الصناعية الرابعة الثورة
 .2016مشارك لالجتماع السنوي لمجالس المستقبل العالمية المتحدة، كرئيس 

 
بارزين اللخبراء ايومي الثالث والرابع عشر من نوفمبر، ويجمع في دبي  2016الجتماع السنوي لمجالس المستقبل العالمية اُينظم 

الشخصيات مجلس عالمي يشارك فيها مجموعة من  35وقادة الفكر من شبكة المنتدى لمجالس المستقبل العالمية التي تضم 
، يسعون دولية، ورؤساء منظمات سياسيةوشخصيات  الشركات العالمية وخبراء معترف بهم من األوساط األكاديميةمن  البارزة

أن تفيد في تحديد برنامج االجتماع  هذانتائج مناقشات من شأن العالم والمنطقة. و وإيجاد الحلول لتشكيل مستقبلتوليد األفكار ل
 .المقبلكانون الثاني  ،في ينايروالذي سُيعقد  ،اجتماع المنتدى االقتصادي العالمي السنوي السابع واألربعين في دافوس بسويسرا

 
 

 -انتهى  -
 
 

 مالحظات للمحررين
 

 مؤسسة دبي لإلعالم، إحدى شركات تلفزيون دبيالجهة اإلعالمية المضيفة للحدث هي 
 

 https://wef.ch/amgfcاجتماع مجالس المستقبل العالمية تتواجد كافة المعلومات عن 
 http://wef.ch/liveتابع الجلسات مباشرة عبر الرابط

 http://wef.ch/pixعلى موقع فليكر  أفضل الصورشاهد 
 )AMGFC#) و (WEF#وكل من الوسم (http://wef.ch/twitterعلىتويترتابع المنتدى على 

 http://wef.ch/facebookفيسبوك تابع أخبار المنتدى على 
 http://wef.ch/youtubeيوتيوب تابع الجلسات عبر

 http://wef.ch/newsاألخبار الصحفية اشترك للحصول على 
 

 
المنتدى االقتصادي العالمي هو مؤسسة ملتزمة بتحسين حالة العالم من خالل التعاون ما بين القطاعين العام والخاص في روح المواطنة 

 العالمية. وهي تعمل مع قطاع األعمال، والسياسة وغيرهم من القادة المجتمعيين لتشكيل األجندات العالمية، واإلقليمية، والصناعية. 
ة تهدف لتحسين األوضاع في العالم من خالل إشراك قادة الفكر لصياغة األجندات العالمية واالقليمية والصناعية. دولية مستقل

http://www.weforum.org 
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