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مقدمة

تأتــي الجلســات النقاشــية فــي مهرجــان عمــان للعلــوم 2022م، كقيمــة إضافيــة للحــدث العلمــي 
تســتضيف  حيــث  أيــام،  مــدى ســتة  علــى  الثالثــة و  للمــرة  الســلطنة  الــذي ستعيشــه  الكبيــر 
ــرة 12 – 13  ــى المســتوى المحلــي والعالمــي فــي الفت ــن عل ــن بارزي الجلســات النقاشــية متحدثي
أكتوبــر ، لتســليط الضــوء علــى أبــرز المواضيــع والقضايــا العلميــة المعاصــرة التــي يعيشــها العالــم 
والتــي تؤثــر بشــكل مباشــر علــى اإلنســان، وتقــدم خــال الجلســات النقاشــية  مجموعــة مــن 
أوراق العمــل فــي  أربعــة محــاور رئيســية هــي: األمــن الغذائــي، األمــن الســيبراني، التغيــرات 

المناخيــة وتأثيراتهــا،  علــوم الفلــك والفضــاء. 

 أهمية الجلسات النقاشية
المصاحبة لمهرجان عمان للعلوم 2022م

تكمــن أهميــة الجلســات النقاشــية فــي ديناميكيــة مــا يحــدث فيهــا مــن حــوار وحلــول مطروحــة 
ناتجــة عــن خبــرات وتجــارب مقدمــي أوراق العمــل، وهــذا األســلوب لــه فوائــد كثيــرة خصوًصــا 
فــي إيجــاد حلــول للتحديــات التــي يواجههــا المجتمــع  أو االتفــاق علــى أفضــل البدائــل للتعامــل 
مــع القضايــا العلميــة المعاصــرة. باإلضافــة إلــى أن الجلســات النقاشــية تتيــح لمتخــذي القــرار 
والمســؤولين فرصــة االطــاع علــى آخــر المســتجدات فــي المحــاور المطروحــة، واالســتماع 
ــة و محفــزة. وتســمح هــذه  ــة إيجابي ــات المجتمــع فــي بيئ ــن مــن فئ ــى وجهــات نظــر المهتمي إل

الجلســات للمســؤولين بمناقشــة أهــل االختصــاص والخبــرة عــن قــرب.

األهداف 

الجلسات  محاور  تشملها  التي  والقضايا  المواضيع  في  المستجدات  أبرز  على  التعرف   -1
النقاشية.

العلماء  نخبة  مع  للنقاش  المجتمع  فئات  مختلف  من  والمهتمين  للطلبة  فرص  توفير   -2
البارزين واألكاديميين والمختصين من داخل سلطنة عمان وخارجها.

طرح الحلول المناسبة للقضايا والموضوعات التي يتم مناقشتها في الجلسات النقاشية،   -3
أو االتفاق على أفضل البدائل للتعامل معها.

السماح للمسؤولين بمناقشة ذوي االختصاص عن قرب بما يعطي قيمة إضافية أخرى.  -4
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محاور الجلسات النقاشية

المحور األول
األمن الغذائي ) 12 أكتوبر 2022(

ُيشــير ُمصطلــح األمــن الغذائــي إلــى توّفــر الغــذاء لألفــراد دون أي نقــص، ويعتبــر األمــن الغذائــي 
قــد تحقــّق فعــًا عندمــا يكــون الفــرد ال يخشــى الجــوع أو أنــه ال يتعــرض لــه، ويســتخدم كمعيــار 
لمنــع حــدوث نقــص فــي الغــذاء مســتقبًا أو انقطاعــه إثــر عــّدة عوامــل تعتبــر خطيــرة مثــل الجفــاف 
والحــروب، وغيرهــا مــن المشــاكل التــي تقــف عائقــًا فــي وجــه توّفــر األمــن الغذائــي. ولقــد حــددت 
منظمــة األمــم المتحــدة لألغذيــة والزراعــة) الفــاو( أربــع ركائــز لألمــن الغذائــي أال وهــي: التوافــر، 

والقــدرة علــى الحصــول عليــه، واالســتخدام، واالســتقرار.

المحور الثاني
األمن السيبراني ) 12 أكتوبر 2022(

هــو عمليــة حمايــة األنظمــة والشــبكات والبرامــج ضــد الهجمــات الرقميــة، التــي تهــدف عــادًة إلــى 
ــى المعلومــات الحساســة أو تغييرهــا أو تدميرهــا؛ بغــرض االســتياء علــى المــال مــن  الوصــول إل
المســتخدمين أو مقاطعــة عمليــات األعمــال العاديــة. عليــه يمثــل تنفيــذ تدابيــر األمــن الســيبراني 
تحدًيــا كبيــًرا اليــوم نتيجــة لوجــود عــدد أجهــزة يفــوق أعــداد األشــخاص، كمــا أصبــح المهاجمــون أكثــر 
ــي المتقدمــة،  ــع مــن برامــج الدفــاع اإللكترون ــوم المتصــل، ويســتفيد الجمي ــم الي ــكاًرا فــي عال ابت
حيــث يعتمــد الجميــع علــى بنيــة أساســية حيويــة مثــل محطــات الطاقــة والمستشــفيات وشــركات 
الخدمــات الماليــة وغيرهــا، وتأميــن هــذه المؤسســات وغيرهــا هــو أمــر ضــروري للحفــاظ علــى ســير 

عمــل المجتمــع لدينــا.
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المحور الثالث
التغيرات المناخية وتأثيراتها ) 13 أكتوبر 2022(

يعتبــر تغيــر المنــاخ القضيــة الحاســمة فــي عصرنــا، فاآلثــار العالميــة لتغيــر المنــاخ واســعة النطــاق 
ولــم يســبق لهــا مثيــل مــن حيــث الحجــم، مــن تغيــر أنمــاط الطقــس التــي تهــدد اإلنتــاج الغذائــي، 
إلــى ارتفــاع منســوب ميــاه البحــار التــي تزيــد مــن خطــر الفيضانــات الكارثيــة.  إن التكيــف مــع هــذه 
التأثيــرات ســيكون أكثــر صعوبــة ومكلفــًا فــي المســتقبل إذا لــم يتــم القيــام باتخــاذ إجــراءات جذريــة 

اآلن.

إن اإلجــراءات البشــرية لديهــا القــدرة علــى تحديــد المســار المســتقبلي للمنــاخ، و مــا يمكــن القيــام 
ــة. وفــي هــذه الجلســة ســيتم مناقشــة هــذه  ــرات المناخي ــرات الســلبية للتغي ــه للحــد مــن التأثي ب

اإلجــراءات مــن وجهــة نظــر الخبــراء والمختصيــن.

المحور الرابع
علوم الفلك والفضاء ) 13 أكتوبر 2022(

والقمــر  والشــمس  النجــوم  حــركات  برصــد  األوائــل  الفلكيــون  قــام  الحضــارات  مختلــف  فــي 
والكواكــب واســتخدامها كأســاس للســاعات والتقاويــم وبوصــات الماحــة البحريــة، إن اهتمــام 
اإلنســان باكتشــاف الســماء كان عالميــًا وال محــدود، فاإلنســان دائمــًا يحــاول اكتشــاف المجهــول 
واكتشــاف عوالــم جديــدة وتخطــي الحــدود العلميــة والتقنيــة والخــوض فــي أبعــد مــن ذلــك، 
فالرغبــة فــي االكتشــاف وتخطــي حــدود مــا يعرفــه ومــكان وجــوده قــد أتــاح فوائــد للمجتمعــات 
لعــدة قــرون، كمــا ســاعد اكتشــاف الفضــاء فــي اإلجابــة عــن الســؤال األساســي حــول مــكان 
اإلنســان فــي الكــون وتاريــخ النظــام الشمســي، ومــن خــال التعــرف علــى التحديــات الموجــودة 

فــي اكتشــاف الفضــاء يتــم تطويــر التكنولوجيــا وخلــق صناعــات جديــدة.
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األربعاء 12أكتوبر 2022م
 الجلسة األولى: األمن الغذائي

تمهيد الطريق: تحول أنظمة األغذية الزراعية

 إدارة الجلسة/ د. محمد الرزيقي    
جامعة السلطان قابوس

الزمنعنوان الورقةالمتحدث
د.عبد الله سالي موسى

مسؤول الموارد الطبيعية في 
منظمة األغذية والزراعة في الشرق 

 ،FAOSNG األدنى وشمال أفريقيا
اإلمارات العربية المتحدة

األمن الغذائي في دول مجلس 
التعاون الخليجي: التعاون اإلقليمي 
في العلوم والتكنولوجيا واالبتكار :
الوضع الحالي والتحديات والفرص 

9:15-9:00

د. مهيرة بنت علي  الزدجالية
 وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد 

المياه- سلطنة عمان

المسار الوطني لسلطنة عمان لتحويل 
النظم الغذائية

9:30-9:15

 الجلسة الفرعية 1: العلوم والتكنولوجيا واالبتكارات
من أجل تحويل أنظمة األغذية الزراعية

 مدير الجلسة د. عبد الله سلي موسى
منظمة األغذية والزراعة )الفاو(

الزمنعنوان الورقةالمتحدث
د.هاشيموتو ماكوتو

نائب المدير في قسم الحماية من 
اإلشعاع بمعهد أوراي للبحث والتطوير 

- وكالة الطاقة الذرية اليابانية

دور التقنيات النووية السلمية في 
مجال األمن الغذائي

10:00 – 9:45

د. خالد محمد  الجمعة
رئيس قسم اإلشعاع الصناعي

وتكنولوجيا اإلشعاع بهيئة الطاقة 
الذرية السورية

التقنيات النووية في مجال األمن 
الغذائي

 10:15 -10:00

د. محمد الرزيقي
محاضر بكلية العلوم الزراعية والبحرية، 

جامعة السلطان قابوس

دور مركز االبتكار ونقل التكنولوجيا 
بجامعة السلطان قابوس في تعزيز 

ثقافة االبتكار وإدارة تطوير المنتجات 
الغذائية الجديدة

10:30-10:15
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الجلسة الفرعية 2: الشباب وتحويل أنظمة األغذية الزراعية 

 إدارة الجلسة د. داؤود اليحيائي
وزارة الثروة الزراعية و السمكية وموارد المياه

الزمنعنوان الورقةالمتحدث
د. عبير بنت علي الكلبانية

محاضرة بجامعة التقنية والعلوم 
التطبيقية

الشباب العماني وريادة االبتكار 
لتعزيز األمن الغذائي الوطني

10:50-10:35

علي شاكر
رئيس قطاع تطوير األعمال والشراكات، 

مركز الزبير لتطوير المؤسسات

تنمية نظم بيئية تعزز االبتكار في 
ريادة األعمال )مع التركيز على 

الشباب(

11:05-10:50

مزنة بنت سيف الحاتمية
الرئيس التنفيذي لشركة لواميس

تمكين المرأة الساحلية من خال 
تنمية ريادة األعمال

11:20-11:05

 الجلسة الفرعية 3: التحول األزرق
نحو نظم أغذية زراعية مائية مستدامة 

 إدارة الجلسة  د. ليونيل دابادي
منظمة األغذية والزراعة )الفاو(

الزمنعنوان الورقةالمتحدث
د. ليونيل دبادي

كبير مسؤولي مصايد األسماك وتربية 
األحياء المائية، المكتب شبه اإلقليمي 
لمنظمة األغذية والزراعة )الفاو( لدول 

مجلس التعاون الخليجي واليمن

11:25-11:40مقدمة في التحول األزرق

د. داؤود سليمان اليحيائي
مدير عام البحوث السمكية، وزارة 
الزراعة والثروة السمكية والموارد 

المائية

تربية األحياء المائية في سلطنة 
عمان: الوضع والتحديات والفرص

 11:55-11:40

محمد الحسيني
مؤسس منصة بحار

منصة بحار ودورها في التحول 
الرقمي لقطاع مصايد األسماك

12:10-11:55

مناقشة 
تذوق أطباق تربية األحياء المائية

12:25-12:10
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األربعاء 12أكتوبر 2022م

الجلسة النقاشية الثانية: األمن السيبراني

إدارة الجلسة/ علي الحميري 
محاضر بالجامعة األلمانية 

الزمنعنوان الورقةالمتحدث
د.عادل عبدالله البشير صميدة

خبير بقطاع العلوم والتقنية بمنظمة 
العالم اإلسامي للتربية والعلوم 

والثقافة )اإليسيسكو( 

األمن السيبراني: رؤى، وموارد، 
وممارسات أفضل.

1:50 – 1:30

د.أحمد بن حماد الكلباني
عميد أكاديمية األمن اإللكتروني 

المتقدم – سلطنة عمان 

التحليل السلوكي في األمن 
السيبراني

2:10 –  1:50

د. بول ثيرون
مؤسس وأول رئيس لمجموعة العمل 

الدولية لوكاء الدفاع السيبراني 
 الذكي المستقل 

)AICA IWG(- فرنسا

الدفاع السيبراني المستقل: فرصة 
رائعة وتكنولوجيا ال غنى عنها

2:30 –  2:10

راشد بن سالم السالمي
الرئيس التنفيذي لشركة إنسايت 
ألمن المعلومات - سلطنة عمان

2:30- 2:50العمليات األمنية السيبرانية

2:50 – 3:20مناقشة أوراق العمل

الخميس 13 أكتوبر 2022

الجلسة النقاشية الثالثة:  التغيرات المناخية وتأثيراتها

مدير الجلسة سعادة أ. د/ عبدالله بن خميس أمبوسعيدي
وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم

الزمنعنوان الورقةالمتحدث
د. بدوي رهبان

مستشار في منظمة األمم المتحدة 
)اليونسكو(

الكوارث الطبيعية وتغير المناخ: تعزيز 
التكيف والمرونة

10:20 – 10:00
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الزمنعنوان الورقةالمتحدث
د.فؤاد العيني

خبير بيئي بمنظمة العالم اإلسامي 
للتربية والعلوم والثقافة )اإليسيسكو( 

التحول األخضر ومواجهة التغيرات 
المناخية 

10:40 – 10:20

د. مايكل هوك
عالم وفيزيائي مؤسس برنامج العلوم 
والفن في المنظمة األوروبية لألبحاث 

)CERN( النووية

كيف ُنعُد الجيل الناشئ لمواجهة آثار 
التغيرات المناخية ؟

11:00 –  10:40

د. مالك بن محمد الوردي
أستاذ مشارك بجامعة السلطان 

قابوس- قسم التربة والمياه 
والهندسة الزراعية

تغير المناخ في سلطنة عمان: 
التوقعات المستقبلية  واستراتيجية 

التكيف

11:20 -11:00

11:20 – 12:00مناقشة أوراق العمل

الخميس 13 أكتوبر 2022
الجلسة الرابعة: علوم الفلك و الفضاء

إدارة الجلسة/ البروفيسور سليمان بن محمد البلوشي
أستاذ تدريس مناهج العلوم وطرائق تدريسها – كلية التربية جامعة السلطان قابوس 

الزمنعنوان الورقةالمتحدث
عمار بن سالم الرواحي

استشاري مشاريع الفضاء بالبرنامج 
الوطني للفضاء- وزارة النقل 

واالتصاالت وتقنية المعلومات

اقتصاد الفضاء بين التقنيات 
واستشراف المستقبل

1:50 – 1:30

د.جون كوليك
رئيس استراتيجية التعليم الدولي – 

مؤسسة بروميثان – المملكة المتحدة

عوالم وحضارات جديدة:
البحث عن حياة مغايرة في العلم 

والثقافة

2:10 –  1:50

البروفيسور مارتن هندري
أستاذ الفيزياء الفلكية وعلم الكونيات 

في جامعة جاسكو – المملكة 
المتحدة

استكشاف عالم آينشتاين: علم 
الفلك والموجات الثقالية

2:30 –  2:10

د. كلوت ماركوس
أستاذ بمعهد كارلسروه للتكنولوجيا 

-ألمانيا

نتائج أبحاث مصادم الهادرون الكبير 
وآفاقها

2:50 -2:30

2:50 – 3:20مناقشة أوراق العمل

الختام
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الشريك الذهبي

الشريك الفضي
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الشريك التقني

الشريك البيئي

الشريك البرونزي

الشريك اإلعالمي

OSFfestival
osf.om 


