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%81
أظهرت نتائج املسح الشـــامل لجودة حياة الطلبة بديب 2018، أن 81% 
من الطلبة سعداء يف مدارسهم، ويساعد املسح، الذي أجري للعام الثاين 
ضمن مبادرة متتد لخمســـة أعوام، املدارس عـــىل مراقبة وتطوير جودة 
حياه طلبتها، ويدعم رؤية ديب يف أن تكون من بني أسعد خمس مدن يف 

العامل بحلول 2021.

 95.875
طالباً وطالبة شاركوا فيه 

بنسبة 87 % من 
املستهدفني

 % 68
من الطلبة أمضوا معظم 

حياتهم يف اإلمارات

% 83
من الطلبـــة يعتقدون بـــأن املعلمني 
والطلبة يتعاملون مع بعضهم باحرتام 

 % 78
الطلبة يساعدون  أن  يرون  الطلبة  من 

بعضهم حتى لو مل يكونوا أصدقاء 

إعداد: رحاب حالوة - غرافيك: حسام الحوراين

12 10
متحمسون  الطلبة  من 

لتحقيق أهدافهم 

 170
جنسية 

 182
مدرسة 

%87
70%من الطلبة يتمتعون باملرونة

 267
منسقاً ساهم يف املبادرة 

لديهم  الطلبـــة  مـــن 
مامرســـات جيـــدة يف 

التعلم
%85
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وتشمل المتطلبات إحداث تغييرات جذرية في 
نظام التعليم، ودعم الشــباب وتمكينهم للمشاركة 
مع الحكومــات، فضًال عن إعادة تأهيل الحكومات 
وموظفــي القطــاع الخــاص ليصبحــوا مؤهليــن 
للتكنولوجيــا الرقميــة، وصوالً إلــى وضع ورصد 
مؤشــرات اقتصاديــة وطنيــة للشــباب والبيانات، 
واالســتفادة من البيانــات واســتخداماتها، وأخيراً 

إنشاء سوق ووظائف خاصة بالذكاء االصطناعي.

ولفــت التقرير إلى أن عالمنا ملــيء بالبيانات، 
حيــث اجتاحت خالل الـ25 عامــاً الماضية تقنيات 
متطــورة مثل الهواتف الذكيــة وتكنولوجيا الواي 
فــاي والروبوتــات التي أحدثت تحــوالت جذرية 
في عالمنا، ولذلك فــإن الحكومات مطالبة بتعزيز 
االقتصادات القائمة على البيانات من حيث تمكين 
وإشــراك الشــباب، وإن الحكومــات التي تتجاهل 
وجهات نظر ســكانها الرقميين تواجه خطر التأخر 

في السباق التكنولوجي الحاصل.
وأكــد التقريــر أن الكثير من الجهات ســلمت 
بأهميــة وجهة نظر الشــباب ولذلــك يأتي أهمية 
تمكينهم، كما أن الحكومات أدركت مؤخراً أن بناء 
اقتصاد البيانات يجب أن يســتفيد من عقلية ريادة 

األعمال لدى الشــباب الذين يحبــون المجازفات، 
فيما ضــرب التقرير المثل باإلمــارات التي عينت 
أول وزير للذكاء االصطناعي وهو في الـ27 عاماً. 

وبيــن التقرير أنه يجب تعزيــز التدريب عالي 
المســتوى فــي مجــاالت العلــوم والتكنولوجيــا 
والهندســة والرياضيــات، وأن تضمن الحكومات 4 
أنــواع من الذكاء، هي الذكاء الســياقي أي اإللمام 
بالبيانــات والذكاء العاطفي أي اإللمام االجتماعي، 
والذكاء البدني أي الصحة والعافية والذكاء اإلبداعي 

أي تحقيق الــذات. وتطرق المتطلــب الثاني إلى 
أهمية دعم الشــباب وتمكينهم في المشاركة مع 
الحكومات، حيث يجب أن يتم إشراك الشباب في 
السياســات الحكومية والتخطيط القتصاد البيانات 
وينبغــي أن تكون المشــاركة بدالً مــن التوظيف 
الرسمي، هي كلمة السر لهذا األمر. وبين المتطلب 
الثالث الخــاص بإعادة تأهيل الحكومات وموظفي 
القطــاع العــام ليصبحــوا مؤهليــن للتكنولوجيــا 
الرقميــة، وإن الحكومــات بحاجــة ملحــة لزيادة 
االستثمار في تدريب الموظفين من جميع األعمار 
علــى المهارات االبداعية لفهم اآلثار المترتبة على 
التكنولوجيا الناشئة، بحيث يمكن جعل المسؤولين 
التصــرف مثــل رواد  الحكومييــن والسياســيين، 
األعمال المبتكرين في مجال التكنولوجيا والتخلص 

من عقلية وعادات العمل ببطء في اتخاذ القرار.

وكشــف المحور الخامس المتعلق باالســتفادة 
من البيانــات واســتخداماتها أن الحكومات بدأت 
تــدرك أن بياناتها الخاصة التــي تمنح مجاناً، توفر 
بديــًال لتدفــق البيانات التي تســوقها الشــركات 
الخاصة تجارياً، ولدى الحكومات القدرة على جعل 
بياناتها غير المنشــورة متاحة عبر اإلنترنت، ومن 
ثم االستفادة من الشباب إليجاد الفرص من تدفق 
البيانات الواســع. ويتمثل المتطلب الســادس في 

إنشاء سوق ووظائف خاصة بالذكاء االصطناعي.
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