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م�ا هو اليشء الذي س�تغريه لكي تش�هد األجيال القادمة تط�ورات مهمة 
يف جم�االت التغذية والس�كن وطرق الع�اج اجلديدة مل�داواة آالم العقول 

واألبدان؟
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وهلذه الغاية، ندعوكم إىل جلسة تفاعلية يوم 24 سبتمرب يف منتدى الويبو 
2013 حتت شعار من اإلهلام إىل االبتكار: صناع التغيري لاستامع إىل 

قصص املتحدثني يف املنتدى.

توشك تطورات مهمة أن تتحقق ويستقبل 
منتيدى الويبيو 2013 أربعية مخرتعين 
ملهمين يخرج كل واحد منهم عن النماذج 
الحالية سيعيا منه إىل تحسين عنرص من 
العنارص األكثير حيوية لتجربة اإلنسيان: 
أي امليأكل واملأوى والصحة. وإنجازات كل 

واحد منهم إنجازات باهرة فعال.

واملثير لإلعجياب أن لديهيم الكثير مين 
القواسيم املشيرتكة. وقد تحيدى عمل كل 
واحيد من صنياع التغير هؤالء األسياليب 
واملناهج وطيرق التفكر العريقة يف ميدان 

الصناعة وأتاحوا يف ذات الوقت فرص خلق 
أسيواق جديدة وإيجياد حليول جديدة – 

والبعض منها قد يفوق حدود خيالنا.

والسيؤال املوجيه إىل واضعي السياسيات 
ذوي بعيد النظير هيو: كييف نعيزز بيئة 
إبداعيية تروج للعميل اإلبداعي الذي يقوم 
به املتحدثون يف منتيدى الويبو 2013 مع 
ضميان أن تسياعد تليك التحسيينات عىل 
االرتقاء بمجتمعاتنا كافة؟ ما الذي ينتظره 
منيا مخرتعيو الغيد – اآلن؟ ولكيي نجيد 

الجواب، لنبدأ بطرح السؤال.



أنطون�ي عط�ا الل�ه. منذ عدة سينوات، 
يفيوق عدد امليرىض املحتاجين إىل زراعة 
األعضاء عدد املتربعن بها فهل يمكن إنقاذ 
األرواح يف حالية إنمياء األعضاء التي يكون 
امليرىض يف مسييس الحاجية إليهيا خارج 
الجسيم البيري؟ الدكتيور أنطوني عطا 
الليه مديير معهيد Wake Forest للطب 
 W.H. التجديدي، وأستاذ الكريس الجامعي
Boyce ورئييس قسيم أميراض املسيالك 
البوليية يف املركيز الطبي باتيسيت التابع 
لكليية الطيب Wake Forest. ويميارس 
أنطونيي عطيا الليه الجراحة حالييا وهو 
باحيث رائد يف الطيب التجدييدي. ويركز 
الدكتيور عطا الليه حاليا عيىل إنماء خاليا 
وأنسيجة وأعضاء برية جديدة، بما فيها 
الكبيد واليكىل وصمامات القليب والعظام 
االسيرتاتيجيات  بين  ومين  والعضيالت. 
التيي تسيتخدمها فرقته الطباعية الثالثية 
األبعياد – وهي تكنولوجييا يُطلق عليها يف 
العيادة تكنولوجيا التغير. ومن شيأن هذا 
العميل أن ينقذ األرواح ويسياهم يف توفر 
ظروف عييش أفضل للميرىض وتخفيض 

النفقيات الطبية يف ذات الوقت. وتم اإلقرار 
باملساهمات املدهشية للدكتور عطا الله يف 
العلم ويف فهم مرض اإلنسان ويعترب عمله 
مين أبيرز اإلنجيازات الطبية يف السينوات 
األخرة املاضية. ويقيود الفرقة التي أنمت 
أول عضو يف املخترب وزرعته سنة 1999 يف 
جسم إنسان ويرف حاليا عىل عمل 300 
طبييب وباحث. ونر أكثر من 400 مقالة 
يف املجيالت وطلب أكثر مين 200 براءة أو 

حصل عليها عرب العالم.
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ديبيدو فرنس�س ك�ري. كانيت درجة 
الحرارة يف مدرسية القرية التيي ولد فيها 
ديبيدو فرنسس كري ال تطاق، مما يحول 
دون تركييز التالمييذ يف الصيف ويقوض 
ركنا أساسييا مين أركان التنمية البرية. 
هيل يمكن تشيييد بنياء جدييد للتحكم يف 
الظيروف املناخية بيدال مين مصارعتها؟ 
ديبيدو فرنسيس كري هو مؤسس رشكة 
كيري للهندسية ومقرها يف برلين بأملانيا 

ولهيا فيرع يف بوركينا فاصيو. وقد درس 
كري الهندسة يف معهد برلن للتكنولوجيا 
وأكاديميية  هارفيارد  جامعية  يف  ودّرس 
الهندسة يف ماندريزيو بسويرسا. واستُكمل 
بناؤه األول “املدرسية االبتدائية يف غاندو” 
يف سنة 2001 وحصل املبنى عىل جائزة آغا 
خان للهندسة بفضل شكله الهنديس الرائع 
واسيتخدام أدوات بسييطة لبنائه بطريقة 
تسمح بالتهوية الطبيعية ومميزات أخرى. 
وبفضيل ذلك البناء املرييح أصبح بإمكان 
التالميذ الرتكيز أكثر يف صفهم، مما يساهم 
يف تحسين تقدمهم يف مسيارهم الدرايس. 
وبتطوير مواد وتقنيات محلية، عرب تكييف 
كيري  يكيون  الجدييدة،  التكنولوجييات 
قيد جمع بين األصالية واملعيارصة وأتاح 
حلول بناء اقتصاديية وإيكولوجية تتوافق 
والظيروف املحلية يف سيياق عام. وحصل 
كري عىل العديد من الجوائز اعرتافا بعمله 
لتعزيز الهندسية املسيتدامة التي يشيارك 

فيها املجتمع املحيل.
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هنري ماركرام. دماغ اإلنسان فضاء واسع 
لم يُستكشف بعد. ويتميز بالتعقيد والكفاءة 
يف استخدام الطاقة وال نعرف عنه حتى اآلن 
إال القليل. وقد أتاحت الحواسييب العمالقة 
الحديثة سبل استكشاف جديدة. ولكن هل 
سيينتفع قطاع التكنولوجيا من فهم أفضل 
للدماغ؟ بدأ هنري ماركرام مساره البحثي 
يف جنوب أفريقيا وطنه األم قبل االنتقال إىل 
إرسائييل لنيل دكتوراه مين معهد وايزمان 
للعليوم. وحصيل عيىل منحية فولربايت يف 
املعاهيد الوطنية األمريكية للصحة وحصل 
أيضيا عىل منحية ماينرفيا يف معهد ماكس 
بالنيك للبحث الطبي يف هايدليربغ بأملانيا. 
ويعميل الربفسيور ماركيرام حالييا مديرا 
ملروع الدمياغ األزرق يف الكلية الفيدرالية 
 )EPFL( للعليوم التقنية يف مدينة ليوزان
بسيويرسا. ويعميل أيضا منسيقا ملروع 
الدماغ البري، وهيو مبادرة بحث جديدة 
اختيرت مؤخيرا لتكيون أحيد املروعات 
البارزة يف إطار برنامج املفوضية األوروبية 
 )FET( للتكنولوجيات املسيتقبلية الناشئة
وُمنيح لتلك املبيادرة أكثر مين مليار يورو 
عىل مدى السينوات العر القادمة. ويرمي 

مروع الدماغ البري، الذي يشيارك فيه 
علمياء البيولوجيا، والبيولوجييا العصبية، 
والكيميياء الحيويية، وعلمياء ومهندسيو 
الحاسوب يف أكثر من 80 مؤسسة يف جميع 
أنحاء أوروبيا، إىل بناء دماغ افرتايض كامل 
عن طريق محياكاة واقعية ألنظمته املكونة 
مين مليارات الخاليا العصبيية. وهدفه هو 
التوصل إىل فهم أفضل لطريقة عمل الدماغ 
واكتشياف عالجات جديدة لألمراض التي 
تصيبيه واتخياذه مصيدر إلهيام لتطوير 

تقنيات حاسوبية جديدة.
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ميا  يتعيرض  س�انديرامان.  غوب�االن 
يقيارب ثليث األغذيية عيرب أنحياء الهنيد 
لإلتالف بسيبب ضعيف مسيتوى اإلمداد 
بالكهربياء، مما يعرقيل عملية التربيد. هل 
من سيبيل آخر لكي يحافظ سيكان الهند 
املفتقرون إىل الكهرباء عىل األغذية يف مكان 
بيارد؟ غوبالن سيانديرامان نائب الرئيس 
 Godrej & Boyce لركية التنفييذي 

Manufacturing التي يفوق عمرها 100 
سينة ومقرهيا يف مومباي بالهند. والسييد 
سيانديرامان هيو صاحب مبيادرة رشكة 
Godrej ليإلدارة اإلبداعية وابتكار التغير 
يف عيدد مين املجياالت وصاحيب امللكيية 
 ”ChotuKool“ الفكريية لنظيام التربييد
وهو عبارة عن صهريج أحمر من البالستيك 
تبلغ سيعته 45 لرتا ويمكين االحتفاظ فيه 
باألغذية يف درجات حرارة باردة لعدة أيام 
باستخدام بطارية 12 فولت فقط. وحصل 
نظيام ChotuKool عيىل امليدالية الذهبية 
لجائزة إديسين 2012 يف فئية االخرتاعات 
 Godrej ذات الوقيع االجتماعيي. ولركة
نظيرة عىل املدى البعيد لكيي تصبح الهند 
أكثر نشياطا وأكثر احرتاميا للبيئة، وعليه 
أنتجت الركة منتجات أكثر مراعاة للبيئة 
وتقيدم حلوال لقضاييا اجتماعيية يف غاية 
األهمية، بما فيها الصحة وخدمات الرصف 

الصحي والوقاية من األمراض.
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وثابر هيؤالء املفكرون املتبيرصون األربعة 
بيروح مين اإلبيداع يف البحيث عين حلول 
سياعدت عىل تحقيق تقيّدم يف ميادين تهّم 
البريية جمعياء. وأبدوا جيرأة عىل تجاوز 
ميا هو قائم حاليا من ممارسيات وأسيواق 
وجياءت أعمالهم لرتفع التحدييات العاملية 
املطروحة اليوم واسيتباق تلبية احتياجات 

الغد.

وتؤدي اخرتاعاتهم إىل نتائج وطرائق صنع 
متقدمة ومتييرّسة، مما يسياهم يف تحقيق 
خير تصوراتنا للمجتميع. وعندما تتحقق 
تلك اإلنجازات إنما تستطيع أن تغر الكثر 

يف حياتنا.

ويف حديثنيا ههنيا نعنيي طرائيق الصنع 
أيضيا، مميا يدعونيا إىل إعيادة التفكر يف 
كيفيية تعاملنا ميع عاملنا. أينبغيي لنا أن 
نتجياوز بعض الطيرق التي أثبيت الزمن 
جدارتها يف حل املشياكل؟ كيف نضمن أال 
نكتفي باسيتغالل قوة الخييال ومكافأتها 
ولكين نحيرص أيضا عيىل تعميمها لتعود 

بالفائدة عىل املجتمع بأرسه؟

ويف منتدى الويبو 2013 سيكون دورك 
لطرح األسئلة.
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وس�تتوىل اخلبرية االقتصادية والصحفية إنغا ميش�لر مهمة التنسيق يف منتدى الويبو 2013. 
والس�يدة ميش�لر هي مراس�لة يف الش�ؤون االقتصادية ل�دى جري�دة داي ويلت. وعرضت 
وس�ائل اإلعالم املرئية واملكتوبة تقارير الس�يدة ميش�لر عن االجتاهات االقتصادية وقضايا 
التعلي�م واألرسة. وحصل�ت عىل ش�هادة يف الصحافة من مدرس�ة كول�ون للصحافة وعىل 

دكتواره يف االقتصاد من جامعة ووبريتال.
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ملزيد من املعلومات االتصال بالويبو على العنوان التالي:  
www.wipo.int

المنظمة العالمية للملكية الفكرية 
World Intellectual Property Organization

34, chemin des Colombettes 
P.O. Box 18

CH-1211 Geneva 20
Switzerland

الهاتف:
+41 22 338 91 11

الفاكس:
+41 22 733 54 28
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