No.103
 -1440هـ -
احملرم
January 2014 october
No.84 - 2018
 1435هـ
ربيع األول
 2014م
842018م -يناير
العدد  103أكتوبرالعدد

العدد  103أكتوبر  2018م  -احملرم  1440هـ

م � �ج � �ل� ��ة ع� �ل� �م� �ي ��ة ف� �ص� �ل� �ي ��ة ت� � �ص � ��در ع� � ��ن م� ��ؤس � �س� ��ة ال� � �ك � ��وي � ��ت ل � �ل � �ت � �ق� ��دم ال� �ع� �ل� �م ��ي

october 2018 No. 103

الثورة الصناعية الرابعة..

منعطف هائل في تاريخ البشرية

٭ رئيس مجلس اإلدارة

حضرة صاحب السمو أمير البالد

الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح
حفظه الله ورعاه

أع� � � �ض� � � ��اء م�� �ج�� �ل� ��س اإلدارة
أ .د .ف � � � ��اي � � � ��زة م� � �ح� � �م � ��د اخل�� � ��راف�� � ��ي
أ .م� � �ص� � �ط� � �ف � ��ى ج� � � ��اس� � � ��م ال� � �ش� � �م � ��ال � ��ي
أ .أس � � � � � ��ام � � � � � ��ة م� � � �ح� � � �م � � ��د ال � � �ن � � �ص� � ��ف
د .ي � � � ��وس � � � ��ف ح� � � �م � � ��د اإلب� � � ��راه � � � �ي� � � ��م
أ .ه� � � ��ان� � � ��ي ع � � �ب� � ��د ال� � � �ع � � ��زي � � ��ز ح� �س�ي�ن
د .ص� �ل� ��اح ع � �ب� ��دال � �ل � �ط � �ي� ��ف ال� �ع� �ت� �ي� �ق ��ي
أ .خ � � � � ��ال � � � � ��د خ� � � �ض� � � �ي�� � ��ر امل� � � �ش� � � �ع�� � ��ان

امل� � ��دي � � �ـ � � �ـ � � �ـ � � �ـ� � ��ر ال � �ع � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ� ��ام
د .ع ��دن� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ان أح � �م� ��د ش � �ه� ��اب ال��دي��ـ��ـ��ـ��ن

العدد - 103أكتوبر  2018م  -احملرم  1440هـ

مجلة علمية ثقافية فصلية تصدر عن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

October 2018 No. 103

q¾103Ê^BÂ
`;1440à`¨à2018

≠ Â842018
«�œbF�«d�u��√ 103 œbF

«;Âd
d¹UM¹
Â 2014
≠ ?� ≠1440
NoÆ103
—‰Ë_« lOÐ

?� 1435
NoÆ84 ≠ 2018
January 2014 october
october 2018 No©103

رئيس التحرير
د .سالم أحمد العبالني
احملرر العلمي
د .عبدالله بدران

 ; ; ; ;;H; ;G; ; S;; ;G
;Ì^;; ; >; ; ;S;; K; ;G; ;>; ; S;; K

; ; ;;; ;q;; ; F; ; ;ÂS;; ;; ; N;; ;o

;;s;; H; ;G; ;B; ;Âà^;; ;E; ; ; ; G; ; T

اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ..

ﻣﻨﻌﻄﻒ

ﻫﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

تشهد البشرية منعطفا جديدا في تاريخها بسبب تطورات هائلة أحدثتها الثورة الصناعية
الرابعة التي بدأت بوادرها في ثمانينيات وتسعينيات القرن املاضي ،لكنها متتاز عن الثورات الثالث
املاضية بسرعتها اجلامحة ،ومجالها الواسع ،وتأثيرها الكبير في كل املجاالت.

جميع املراسالت ترسل باسم رئيس حترير مجلة التقدم العلمي

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

Correspondence : Editor-in-Chief
Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences

ص .ب  25263 :الرمز البريدي  13113الصفاة-الكويت فاكس  )+965(22278161 :هاتف )+965(22278160 :
P.O.Box: 25263 - P.C.13113 Safat - Kuwait Fax. (+965) 22278161 - Tel. (+965) 22278160
e-mail: magazine@kfas.org.kw

مــــــا تتضمنــه موضــــوعـــات املجـلـــة يعبــــر عــــن وجهــــة نظــــر كتابهــــا وال ميثــل بالضــــرورة وجهـــة نظـــر املـجلـــة،
ويتحمــــل كاتــــب املقـــال جميــــع احلقــــــوق الفكـــريــــة املترتبـــة للغيـــر.

وعود الثورة
ال�صناعية الرابعة

رئيس التحرير

د� .سالم �أحمد العبالين
نقف اليوم على حافة الثورة التكنولوجية الرابعة التي
ستغير جذريا الطريقة التي نحيا بها ونعمل .هذا التحول
اجلبار الذي تعد به الثورة الرابعة سيشمل جميع مناحي
حياتنا وسيكون فريد ًا من نوعه في تاريخ البشرية ،سواء
من ناحية حجم التغيير أو تعقيده .واحلقيقة أننا ال نعرف
بالضبط كيفية هذا التحول ألننا نعيش زخمه العارم حلظ ًة
فلحظة ،لكننا نعرف على وجه اليقني أنه لكي ننجح في
مواكبة الدول املتقدمة فإن استجابتنا لهذه التغيرات يجب
أن تكون شاملة ومتكاملة وتضم جميع األطياف التي متثل
أركان املجتمع املدني والقطاعات الوظيفية العامة واخلاصة
واملجتمعات األكادميية واملؤسسات املجتمعية.
الثورة الصناعية األولى قامت على اكتشافات واختراعات
هائلة في زمنها ،متحورت حول استخدام وتطويع طاقة
املياه والبخار مليكنة اإلنتاجية ،ومنها بدأ التحول التدريجي
للمجتمعات من طبيعتها الزراعية إلى هوية جديدة تتسم
بالصناعات التي اعتمدت على احملركات البخارية سواء
في اإلنتاج أو في النقل واملواصالت .أما الثورة الثانية
فتميزت باستخدام الطاقة الكهربائية التي مكنت الدول
ذات املصادر الطبيعية املتنوعة من تكريس قدراتها الستغالل
تلك املصادر في الصناعة ،مما أطلق العنان للمجتمعات
الصناعية ألن تخلق مبدأ اإلنتاجية الضخمة (mass
 .)productionوبدأ ظهور اآلالت الكهربائية
واستغاللها في السلم واحلرب ومتيزت هذه
احلقبة باختراعات مهمة جدا أثرت بصورة
كبيرة في تطور احلضارة اإلنسانية.
أما أعظم إجنازات الثورة الثالثة
فكان استخدام اإللكترونيات
وتكنولوجيا املعلومات والصناعات

الرقمية ،مما جعل الهوة تزداد اتساع ًا بني الدول املتقدمة
والدول التي حتاول جاهد ًة اللحاق بالتطورات املتسارعة.
لذا فاملراقب التاريخي يستطيع أن يرى اتصا ًال بني الثورات
الثالث بحيث بدأت مبيكنة اإلنتاج ،ثم ضخامة اإلنتاج،
ثم أمتتة اإلنتاج.
أما اآلن فنحن نعيش حتوالت الثورة الرقمية التي بدأت
في الربع األخير من القرن املاضي ،والتي تتميز بانصهار
جميع التقنيات التي مت التوصل إليها ،بحيث تداخلت
العوالم الفيزيائية والرقمية والبيولوجية ومت طمس
اخلطوط الفاصلة بينها .وهناك ثالثة أسباب جتعل هذه
التحوالت متفردة في طبيعتها ومتميزة ،وليست مجرد
امتداد للثالثة .هذه األسباب هي سرعة التغيير ،ونطاقه،
وتأثير هذه التحوالت في النظم السائدة .فسرعة االختراقات
العلمية احلالية ال يوجد لها مثيل في التاريخ البشري ،إذ
نرى بأعيننا تطور التقنيات الرقمية بسرعة مذهلة مقارنةً
بالثورات الصناعية السابقة .ونطاق هذه التطورات قلب
موازين ومفاهيم التكنولوجيا السائدة إلى عهد قريب في
كل العالم .فما كان ينظر إليه على أنه تكنولوجيا متقدمة
مت نسفه متام ًا وأصبح بال فائدة اقتصادية ،واألمثلة على
ذلك كثيرة جداً .والسبب األخير هو التأثير العظيم لهذه
التحوالت في أنظمة اإلنتاج واإلدارة واحلوكمة بكاملها.
ونتيجةً لذلك فنحن نرى باليني البشر يتواصلون بواسطة
الهواتف احملمولة مع إنترنت ذات سرعات خيالية ،وقدرات
غير محدودة للوصول إلى املعلومة ،إضافةً إلى إجنازات
تكنولوجية غير مسبوقة في مجاالت الذكاء االصطناعي
والروبوتات ،وإنترنت األشياء ،واملركبات الذاتية القيادة،
والطباعة الثالثية األبعاد ،وتقنيات النانو ،والتكنولوجيا
احليوية ،وعلوم املواد ،واحلوسبة الكمومية> .
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م��ل��ف ال��ع��دد
الثورة الصناعية الرابعة..
آفاق الحدود لها
هنالك محــركات رئيســية ستقود العالم في الفترة

احمل��رك��ات ،وأبعادها املتنوعة ،وآف��اق تلك الثورة التي

املقبلة نتيجة التطورات الهائلة التي أحدثتها الثورة

مت��ث��ل منعطفا ه��ائ�لا ف��ي ت��اري��خ ال��ب��ش��ري��ة ،والسيما

الصناعية الرابعة ،لعل من أهمها الــذكاء االصطناعي،

حتدياتها ومستلزماتها في الوطن العربي .والتطورات

والروبوتــات ،والســيارات الذاتيــة القيــادة ،والطابعــات

احلاصلة في بعض مجاالت ه��ذه ال��ث��ورة ستسعى إلى

ال��ث�لاث��ي��ة األب���ع���اد ،وال��ب��ي��ان��ـ��ات ال��ع��م�لاق��ـ��ة ،وإنترنـت

إعادة تعريف ما يعنيه أن نكون بشرا عن طريق زيادة

األش��ـ��ي��اء ،وال��ت��ق��ان��ة ال��ن��ان��وي��ة واحل��ي��وي��ة ،وتخزيــن

العتبات احلالية للعمر ،والصحة ،واإلدراك ،والقدرات،

الطاقــة ،واحلوســبة الكموميــة.

وهي أمور ستدفعنا إلى إعادة تعريف حدودنا املعنوية

وم��ل��ف ه���ذا ال���ع���دد ي��ت��ط��رق إل���ى ع���دد م���ن تلك

واألخالقية.

الثورة الرابعة ..آفاقها
ومستلزماتها في الوطن العربي

الثورات الصناعية األربع:
إطاللة تاريخية

الروبوتات..
ثورة االستخدامات الالمتناهية

آفاق الوراثة والمعلوماتية الحيوية
في ضوء الثورة الرابعة

د .طارق قابيل
يقف العالم على أعتاب الثورة الرابعة
في تاريخ البشرية بعد أن بلغت «الثورة
الصناعية الثالثة» ذروت�ه��ا .ووصف
املشاركون في منتدى دافوس العاملي
الذي اختار عنوان «الثورة الصناعية
الرابعة» شعارا لدورته الـ  ،46هذه الثورة
مبثابة «تسونامي» التقدم التكنولوجي
الذي سيغير الكثير من تفاصيل احلياة
البشرية .وتدعم التكنولوجيا احليوية
م��ا يسمى «باالقتصاد احل �ي��وي» أو

❋أستاذ التقنية احليوية املساعد في كلية العلوم بجامعة القاهرة (مصر) وكلية العلوم واآلداب
بجامعة الباحة ،ومؤلف ومشارك في كتب علمية( ،السعودية).

❋

استخدام البيولوجيا لتحفيز التقدم
في الزراعة واإلنتاج الصناعي والطاقة
النظيفة والصحة وحماية البيئة.
إن التقدم في التكنولوجيا احليوية،
واملنصات التقنية املرتبطة بها مثل
علوم الوراثة واملعلوماتية احليوية،
وغيرها يسهم في ابتكار طرق جديدة
ملعاجلة مشكالت عديدة تواجه الصناعة،
رافدا أساس ًيا من روافد الثورة
وسيشكل ً
الصناعية الرابعة.
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2018

45

ملف العدد
أط����ل����ق م��ص��ط��ل��ح
(التكنولوجيا الحيوية)
وعني به كل
عام ُ 1919
خطوط العمل المؤدية
إلى منتجات ابتداء
م��ن ال��م��واد األولية
بمساعدة كائنات حية

اجتاهات حديثة

تعتمد ال��ث��ورة الصناعية الرابعة
ع��ل��ى ال��ث��ورة ال��رق��م��ي��ة ،ال��ت��ي تشكل
فيها التكنولوجيا ج���زء ًا ال يتجزأ
من املجتمع وحلقة وصل بني العالم
املادي والرقمي والبيولوجي ،وتتميز
باستخدام التكنولوجيا املتقدمة في
مختلف املجاالت لتحسني الكفاءة،
وتعزيز التطورات والنمو.
وترتكز هذه الثورة على العديد من
احملاور ،مبا فيها الدمج بني التكنولوجيا
املادية والرقمية واحليوية .وتتميز
التكنولوجيا املادية بسهولة التعرف
إليها نظر ًا لطبيعتها امللموسة ،ومنها
السيارات الذاتية القيادة ،والطباعة
الثالثية األبعاد ،والروبوتات .وتتلخص
التكنولوجيا الرقمية في «إنترنت
األش��ي��اء» والبيانات الضخمة ،أما
التكنولوجيا احليوية ،فتعتمد اعتمادا
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كبيرا على علوم الوراثة واملعلوماتية
احليوية وتطبيقاتها العديدة التي
تتطور بشكل متسارع ،وتكاد تتداخل
مع شتى مجاالت احلياة.
وتغطي االبتكارات امل��ؤدي��ة للثورة
الصناعية الرابعة العديد من املجاالت
والتقنيات احلديثة ،ومنها التكنولوجيا
احليوية التي ُينتظر أن تؤدي إلى تطور
ملموس وتغييرات جذرية في مجاالت
الصحة والزراعة والصناعة.
واستخدم االقتصادي الزراعي املجري
(ك��ارل إيركي) مصطلح التكنولوجيا
احليوية للمرة األولى عام  1919ليعني به
«كل خطوط العمل املؤدية إلى منتجات،
ابتداء من املواد األولية ،مبساعدة كائنات
ً
حية» .ثم توسع التعريف ليشمل إنتاج
مواد مبساعدة كائنات حية كاألنزميات
والكتلة احليوية ،ثم مت تضييق التعريف
ليركز على تكنولوجيات جديدة بد ًال من

التكنولوجيا احليوية والثورة
اجلديدة

عمليات اإلنتاج التقليدية .وقسم العلماء
فروع التكنولوجيا احليوية ،وأصبح لكل
فرع لون مميز تعرف به .التكنولوجيا
احليوية احلمراء هي التكنولوجيا احليوية
في املجال الطبي ،من أمثلتها إنتاج
املضادات احليوية من الكائنات احلية
واستخدام الهندسة الوراثية ملعاجلة
األمراض ،وإنتاج أدوية خاصة باحملتوى
اجليني لفرد ما .والتكنولوجيا احليوية
اخل�ض��راء هي التكنولوجيا احليوية
في املجال الزراعي ،ومن أمثلتها إنتاج
وراثيا .والتكنولوجيا
النباتات املعدلة
ً
احليوية الزرقاء هي التي تتعامل مع
عالم البحار والكائنات البحرية .أما
التكنولوجيا احليوية البيضاء فهي من
أكثر املجاالت انتشارا ،وقد أدخلت العديد
من التعديالت على صناعات قدمية
(ك��ال��ورق والبالستيك) وه��ي املعروفة
أيضا بالتكنولوجيا الصناعية.
ً

عندما ظهرت التكنولوجيا احليوية
احلديثة في أواخر السبعينيات ،مت
تطبيقها للمرة األولى في قطاع
الصحة .وبعد عقد واحد ،وصلت
امل��ن��اه��ج اجل��زي��ئ��ي��ة نفسها إلى
الصناعات الزراعية والغذائية.
وحديثا ،بدأ علماء التكنولوجيا
احليوية في إثراء قدرات العمليات
امليكروبية الصناعية بجلب جينات
جديدة وتعديل جينوماتها لتناسب
حاجات اإلنتاج احملددة مسبقً ا.
وتعول الثورة الصناعية الرابعة
على التكنولوجيا احليوية البيضاء
ك��راف��د م��ن أه��م رواف���ده���ا؛ حيث
ش��ه��دت ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احليوية
تقدما مذهلاً خالل
الصناعية
ً
العقود الثالثة املاضية ،مبا في
ذلك الصناعات التحويلية والطاقة
البديلة ،واملواد احليوية ،واستخدام
الكائنات احلية إلنتاج مواد كيميائية
حيويا
مطلوبة لالستخدام التجاري
ً
أيضا
بد ًال من إنتاجها صناع ًيا ،وتشمل ً
التصنيع الدوائي وإنتاج الفيتامينات،
واملعاجلة اخلاصة لألنسجة واجللود،
وإنتاج البالستيك القابل للتحلل
العضوي ،وغيرها من االستخدامات
الصناعية.
ومع ذلك فإن ثورة التكنولوجيا
احليوية البيضاء أو اإلنتاج الصناعي
املستقبلي مازالت في بدايتها ،ولكن
من شأنها أن تغير وجه صناعات كثيرة
إلى األبد ،وتقدم العديد من احللول
االقتصادية احليوية اجلديدة للطاقة
واإلن��ت��اج الكيميائي والبالستيك
احليوي والصيدلة ،ووضع معايير
جديدة في اإلنتاج الشامل لإلسهام
في تقدم اقتصاد عاملي مستدام في
العالم.

يعد تحرير الجينوم
للكائنات الحية ،بما في
ذلك الكائنات الدقيقة
والنباتات والحيوانات
أم ًرا مثي ًرا للعديد من
التطبيقات المحتملة
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وي��ع��د حت��ري��ر اجلينوم للكائنات
احلية ،مبا في ذلك الكائنات الدقيقة
مثيرا
والنباتات واحليوانات ،أم� ً�را
ً
للعديد من التطبيقات احملتملة.
ومع هذه التطورات ،ميكننا تعزيز
إنتاج املواد الكيميائية احليوية ،وزيادة
اإلنتاج الغذائي واحلفاظ على قيمة
غذائية أفضل ،و تصنيع أجهزة لزراعة
األعضاء .كما تتطور الهندسة األيضية
والبيولوجيا التركيبية بسرعة كبيرة.
وقد أدى ذلك إلى إنتاج العديد من
املواد الكيميائية ،والوقود ،ومواد من
الكتلة احليوية املتجددة ،بد ً
ال من
االعتماد على املوارد األحفورية.
ومع ذلك ،فإن ظهور بيولوجيا النظم
في نهاية التسعينيات ،والبيولوجيا
التركيبية في أوائل العقد األول من
القرن احل��ال��ي ،غيرا بالكامل لعبة
تصميم الكائنات الدقيقة ،وحتى
النظم احلية األعلى ،كعوامل لتحويل
امل��واد األولية املتنوعة إلى منتجات
ذات قيمة عالية على نطاق صناعي.
وميكن اآلن إعادة برمجة بعض
البكتيريا واخلمائر ،التي
عرفتها الصناعة منذ
وراثيا
فترة طويلة،
ً
إلنتاج الليبيدات
املستخدمة كمواد
أولية للوقود

احل��ي��وي ،وح��ت��ى امل����واد الكيميائية
غير الطبيعية مثل البنزين وحمض
التريفثاليك ميكن إنتاجها حاليا عن
طريق الهندسة األيضية.
إضافة إلى ذلك ،أنتجت التكنولوجيا
احليوية املعاصرة مواد حيوية كالسكريات
املتعددة (السليولوز امليكروبي) ،والبروتينات
(حرير العنكبوت) ،وحتى البوليمرات
االصطناعية عن طريق الكائنات الدقيقة
وراثيا .وقد مت تصميم بعض
املصممة
ً
السالالت بنجاح إلنتاج طيف واسع
من البوليستر البيولوجي الستخدامه
في التغليف الصديق للبيئة واألدوية
واملواد الذكية.
ثورة في الرعاية الصحية

جاءت القضايا املتعلقة بالصحة في
مقدمة جدول أعمال املنتدى االقتصادي
العاملي الذي ُعقد في دافوس بسويسرا
تقريرا
وتضمنت املناقشات
عام .2016
َّ
ً
للمنتدى ،يتنبأ باحتياج  85شركة دوائية
إلى مناذج جتارية جديدة؛ لتحفيز
تطوير امل��ض��ادات احليوية ملكافحة
املقاومة لألدوية .وميكن أن
العدوى
ِ
تساعد التكنولوجيا احليوية على
معاجلة القضايا الوطنية الكبيرة مثل
الرعاية الصحية؛ حيث يبلغ اإلنفاق
العاملي على الرعاية الصحية حالي ًا
 8تريليونات دوالر أمريكي ،ويستفيد
أكثر من  350مليون مريض في جميع
أن��ح��اء العالم م��ن األدوي���ة املصنعة
بالتكنولوجيا احليوية.
متثل التكنولوجيا احليوية في مجال
الرعاية الصحية أكثر من ٪ 50
من جميع األدوي��ة املسوقة ،وهذه
النسبة تتزايد بشكل مطرد .ويقود
هذا العمل الكبير في مجال الرعاية
الصحية احليوية أكثر م��ن 1700
شركة تبلغ قيمتها السوقية أكثر من
 17بليون يورو في أوروبا وحدها.

ونشهد حال ًيا بعض التطورات املذهلة في
مجال الرعاية الصحية والقطاع الطبي.
وأصبحت املركبات الطبيعية اجلديدة
الشديدة التعقيد من املصادر احليوية
مناسبة لألغراض الصيدالنية ،وسيساعد
العالج باخلاليا اجلذعية ،وتكنولوجيات
مثل الوقاية الفعالة من األمراض ،وبرامج
الرفاهية ،والطب الدقيق ،وحترير اجلينوم،
وإنتاج األعضاء البشرية ،على التصدي
للتحديات الصحية الناجمة عن شيخوخة
السكان.
انتشار التكنولوجيا احليوية

في املستقبل القريب ،ستصبح التكنولوجيا
احليوية شائعة ،وسيكون هناك عدد أكبر
من شركات التكنولوجيا احليوية ،بجانب
عدد متزايد من الشركات االستثمارية .في
القرى الصغيرة أو حتى في املنازل ،سيمكنك
استخدام التكنولوجيا احليوية ،كما هو
احلال في روايات اخليال العلمي ،ببساطة
مثل أن تطلب من آلة ما أن تصنع لك بعض
املواد الكيميائية املنزلية التي حتتاج
إليها ،وميكن حمل��والت القمامة
املستندة إل��ى التكنولوجيا
احل �ي��وي��ة ال�ت�خ�ل��ص من
ال �ن �ف��اي��ات ب�ش�ك��ل آمن
يحافظ على البيئة.
لذا ،بحلول عام ،2030
من الواقعي القول
إن التكنولوجيا
احل�ي��وي��ة ستصبح
�زءا من حياتنا،
ج� ً
من الطب والعالج
إلى املواد الكيميائية
والوقود واملواد الصديقة
للبيئة.
حاصل ال �ق��ول ،توفر
الثورة الصناعية الرابعة
ف��رص � ًا واس �ع��ة للمجتمعات
البشرية كي حتقق معدالت عالية

من التنمية االقتصادية واالجتماعية
واإلنسانية عموم ًا ،بتخفيضها لتكاليف
اإلنتاج ،وتساهم في رعاية صحية أفضل
لإلنسان .وستُ حدث تغيير ًا جوهري ًا في
طريقة عيشنا وعملنا وعالقتنا ببعضنا
بعض ًا؛ فهي إي��ذان ببداية فصل جديد
في تاريخ التنمية البشرية ،حيث تزودها
التطورات التكنولوجية املذهلة باإلمكانات
الضخمة .إن هذه الثورة ،تدفعنا إلى أن
نعيد التفكير في الكيفية التي تتطور بها
بلداننا ،وميكن استغاللها بشكل إيجابي
في خدمة اقتصادات الدول ،واملساهمة في
خلق فرص جديدة للتنمية االقتصادية.
لكن ذلك يتوقف على إمكانات الدول وما
تتمتع به من بنى تكنولوجية ،وقدرتها على
تطوير نُظمها التعليمية وتوظيفها ،وتعزيز
مهارات موظفيها وإكسابهم اخلبرات التي
تساعدهم على التعامل مع هذه التطورات
التكنولوجية املقبلة> .

بحلول عام  2030ستصبح
التكنولوجيا الحيوية جز ًءا
من حياتنا ،من الطب
والعالج إل��ى المواد
الكيميائية والوقود
والمواد الصديقة للبيئة
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الثورة الصناعية الرابعة..
املستجدات والتحديات
س �ت��وف��ر ال� �ث ��ورة ال �ص �ن��اع �ي��ة ال��راب �ع��ة فرص ًا
كبيرة للمجتمعات البشرية كي حتقق معدالت
عالية م��ن التنمية االق�ت�ص��ادي��ة واالجتماعية
واإلنسانية عموم ًا ،وتساهم ف��ي رع��اي��ة صحية
أف�ض��ل ل�لإن�س��ان .وس��تُ �ح��دث ه��ذه ال �ث��ورة تغيير ًا
ج��وه��ري� ًا ف��ي طريقة عيشنا وعملنا وعالقتنا
ببعضنا بعض ًا؛ فهي إي��ذان ببداية فصل جديد

في تاريخ البشرية.
إن هذه الثورة ،بسرعة إيقاعها واتساع نطاقها
وع�م��ق ح��دوده��ا ،تدفعنا إل��ى أن نعيد التفكير
ف��ي ال�ك�ي�ف�ي��ة ال �ت��ي ت�ت�ط��ور ب�ه��ا ب �ل��دان �ن��ا ،وميكن
استغاللها بشكل إيجابي في خدمة اقتصادات
ال � � ��دول ،وامل��س��اه��م��ة ف ��ي خ �ل��ق ف� ��رص ج��دي��دة
للتنمية االق �ت �ص��ادي��ة .ل�ك��ن ذل��ك ي�ت��وق��ف على
إمكانات الدول وما تتمتع به من بنى تكنولوجية،
وقدرتها على تطوير ُنظمها التعليمية وتوظيفها،
وت�ع��زي��ز م �ه��ارات موظفيها وإك�س��اب�ه��م اخلبرات
التي تساعدهم على التعامل مع هذه التطورات
التكنولوجية.

