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 :العنوان

 

في عالم، اين التطور التكنولوجي  17كيفية تطبيق وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ال 

معظم النماذج االقتصادية واالجتماعية؟التصاعدي في طريقه إلخالل   

 

 العنوان الفرعي: الشروط األساسية، األدوات، المنهجيات، الهياكل والثقافات

: ريمون موريل، فيليب كونيج، محمد بلغوثيالمنظمون  

IFIP, G4, Social IN3 المجتمع المدني:  

دقيقة 120: مدة الجلسة  

من الوقت في الجدول النهائي المدقق( مارس )الرجاء التثبت 19: التاريخ المقترح  

منصة للمتحدثين الرئيسيين، والمندوبون امامهم في صفوف صيغة المحاضرة:   

 عروض + مناقشات عامة تفاعلية 3 

الثورة الصناعية الرابعة مع تطور التكنولوجيات الرقمية، توفر فرصا لالزدهار االقتصادي، في اطار يضمن المساواة  نظرة شاملة:

و التعليم فيم يمثل في حد نفسه تحديا للوضع الراهنونم .. 

على ضوء انتشار التعليم و المعرفة الرقمية فإن طرق اإلنتاج وتبادل السلع والخدمات في العالم غير المادي، وجميع السلسلة 

 .االقتصادية المرتبطة بها ،في طور التغيير الجذري التي ال رجعة فبه

ذلك: التغيير فرصة، وليس تهديدا داهما لبنيتنا التحتية ولحياتناوبالتالي فعلينا أن نواجه  . 

ومن بين هذه المبادرات لتحقيق النجاح في التحوالت الرقمية والتخفيف من شدة االضطرابات، وفي الوقت الذي ننفذ فيه أهداف 

، تتمحور أولوياتنا الحالية على ما يلي17التنمية المستدامة ال  :: 

21التعليم  -  

 حقوق ومسؤوليات اإلنسان الرقمية -

  تعزيز النهج الشامل في االطروحات والمنهجيات -

مختبرات الحية )المدن والمناطق، التجريب  -

 البلدان / القارات، المؤسسات والمنظمات، ...(

 الوعي بضرورة التغيير -

العمل على اقتراح إجراءات ملموسة لوضع  - 

التنفيذأهداف التنمية المستدامة موضع   



التصاعدي تفكيرا شامال ومنهجا تصاعديا لحل المشكالت المتشابكة. المختبرات الحية هي األماكن التي يمكن امتحان  تغييريتطلب ال

 ..حل هذه النوعية من القضايا المعقدة بمنهجية شاملة

صحاب المصلحة العامة والمنظمات مع سرعة التغيير، تنمو الفرص ولكن المخاطر تتضاعف بشكل لولبي، ويصبح إلزاميا على أ

والشركات والمؤسسات التعليمية، والحكومات، والجهات الفاعلة في قطاع األعمال إيجاد السبل الكفيلة الحتواء التحديات االجتماعية 

 واالخالقية، في اطر تشاركية تسودها اجواء من الثقة والشفافية

وق ومسؤوليات اإلنسان الرقمية، وكيفية وضع استراتيجيات لرفع الوعي وسوف ينظر المحدثون والمندوبون في كيفية ضمان حق

 .ولتحسين التبادل المعرفي

 :المتحدثون الذين وافقوا على المساهمة و  على راسهم

األستاذ جاك دوبوشات، جامعة لوزان، جائزة نوبل 2017 في الكيمياء بعنوان "نحن نتقن إنتاج المعرفة، ولكن في صالح الشأن  - 

لعام واإلنسانية. هل يمكننا أن نحسن ذلك؟ا  " 

Prof. Jacques Dubochet, University of Lausanne, Nobel Priz 2017 in Chemistry with the title “We are 

good at producing knowledge, not so at using it for the common good of humanity. Can we do it 

better?” 

< "التفكير في المستقبل: مقاالت عن البيانات -: أستاذ علم االجتماع والمعلوماتية في إيثز ديرك هلبينغاذ االست -

 "الكبيرة، الثورة الرقمية، ..."  "أتمتة المجتمع هو التالي: كيفية البقاء على قيد الحياة الثورة الرقمية

Prof. Dirk HELBING : Professeur de Sociologie et d'Informatique à l'ETHZ "Thinking 

Ahead : Essays on Big Data, Digital Revolution,"؛ "The Automation of Society is Next : 

How to survive the Digital Revolution" 

< "معالجة التعقيد: نهج منهجي لصانعي -: أستاذ مشارك غير عادي في جامعة ستيلينبوش أندريا باسياالستاذ  -

ر" / بريفاس دي كالوس شواب )بول(، بول دي بولمان )الرئيس التنفيذي لشركة ونيليفر،القرا  

Prof. Andrea BASSI: Extraordinary Associate Professor at Stellenbosch University 

"Tackling Complexity: A Systemic Approach for Decision Makers" / Préface de Klaus 

Schwab (WEF) et de Paul Polman (CEO of Unilever, Chairman of the WBCSD) 

Ms. Juan LIU-DONG (Spécialiste des Achats Durables, Gérante d'un fonds 

d'investissement franco-chinois, Coach d'étudiants de Master2) 

 :االهداف المرجوة 

الدورة. سيقوم رئيس الجلسة بتلخيص التحديات الرئيسية في شكل تقرير تحديد الخطوات الملموسة التي يمكن تنفيذها بعد 

سيمثل العرض الرسمي لورشة العمل والتي ستكون بمثابة توصيات مقدمة الى اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا 

 ..ألغراض التنمية في إطار القمة العالمية لمجتمع المعلومات

 :الخطوات التالية

بتنزيل التوصيات على ارض الواقع في محاولة لتشريك اكثر ما يمكن منسيتكلفان    G4, Social IN3  المجتمع المدني

 .أصحاب المصلحة العامة والمنظمات والشركات والمؤسسات التعليمية، والحكومات، والجهات الفاعلة

 


