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ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
انطلــق مســاء يــوم األحــد  4نوفمبــر  2018منتــدى أســبار الدولــي فــي دورتــه الثالثــة تحــت عنــوان:
«عصــر المســتقبل» وبشــعار« :الســعودية غـ ً
ـدا» ،وذلــك برعايــة كريمــة مــن صاحــب الســمو الملكــي
األميــر فيصــل بــن بنــدر بــن عبدالعزيــز أميــر منطقــة الريــاض ،حيــث رفــع ســموه الشــكر لخــادم

الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز ،وصاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن
ســلمان بــن عبدالعزيــز ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء علــى هــذه العطــاءات الكبيــرة ،وعلى
تهيئــة األرضيــة الجيــدة التــي تســاعد علــى إقامــة مثــل هــذه المنتديــات واالجتماعــات واللقــاءات،
مشـ ً
ـيرا إلــى أننــا نملــك أرضيــة صالحــة صحيــة متينــة تقــوم عليهــا هــذه الفعاليــات .ووجــه ســموه

شــكره للقائميــن علــى منتــدى أســبار الدولــي ،متمنيـ ًـا لهــم دوام التوفيــق ،مؤكـ ً
ـدا فــي الوقــت ذاتــه

أن المنتــدى لــه مكانــة خاصــة لــدى إمــارة المنطقــة ،ومــا عــزز هــذه المكانــة هــو قيامــه بــكل مــا هــو
مفيــد ألبنــاء الوطــن وشــبابه ولإلنســان فــي كل مــكان .وقــال األميــر فيصــل بــن بنــدر »:إن اإلنســان

الســعودي وصــل إلــى مســتوى عــال ،ويحتــاج منــا إلــى الثقــة والدعــم ،فأحســنوا الظــن بالشــباب
دورا كبيـ ً
ً
ـرا وقادمـ ًـا فــي كل مرحلــة مــن مراحــل هــذا الوطــن».
ألن لهــم

ـاوال خاللهــا خمســة محــاور
وقــد واصــل المنتــدى فعالياتــه المتنوعــة علــى مــدى ثالثــة أيــام ،متنـ ً

رئيســية ،هــي« :التعليــم فــي المســتقبل ،والتقنيــة فــي المســتقبل ،والطاقــة فــي المســتقبل،
والصحــة فــي المســتقبل ،والبيئــة فــي المســتقبل».

واســتندت دورة المنتــدى الثالثــة إلــى شــراكات اســتراتيجية وعلميــة كبيــرة محليــة ودوليــة أســهمت
فــي تعزيــز جهــود المنتــدى؛ مــن أبرزهــا الشــراكات االســتراتيجية الشــراكات مــع كل مــن :وزارة
التعليــم ،ووزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ،ووزارة اإلســكان وشــكة أرامكــو الســعودية،

ومدينــة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة ،وجامعــة الملــك عبداللــه للعلــوم والتقنيــة (كاوســت)،
ومجموعــة روتانــا ،والشــركة العربيــة لإلعالنــات .إلــى جانــب الشــراكات العلميــة مــع :منظمــة األمــم

المتحــدة للتربيــة والتعليــم (اليونســكو) ،ومدينــة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة ،وجامعــة آي
أي بزنــس ســكول فــي إســبانيا ،وشــركة ماكنــزي ،واتحــاد منظمــات الدراســات المســتقبلية للعالــم،

ودوريــة هارفــرد بزنــس ريفيــو ،ودوريــة إم آي تــي تكنولوجــي ريفيــو.
ً
ً
ً
ً
ودوليــا مــن  19دولــة
محليــا
ومحاضــرا
متحدثــا
وشــارك فــي فعاليــات المنتــدى ،أكثــر مــن 90

حــول العالــم ،يمثلــون كبريــات المنظمــات العلميــة الدوليــة المختصــة ،إضافــة إلــى مشــاركة أبــرز
صنــاع القــرار وقــادة المنظمــات ،والشــركات الكبــرى ،والخبــراء فــي القطاعيــن الحكومــي والخــاص،
وبلــغ عــدد الحضــور فــي االفتتــاح والفعاليــات األخــرى حوالــي  5000فيهــم عــدد كبيــر لــم يســجلوا
حضورهــم أو يحصلــوا عــل بطاقــات.
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ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻥ
يرفــع المشــاركون والحاضــرون جلســات وفعاليــات منتــدى أســبار الدولــي  2018أســمى آيــات الشــكر
واالمتنــان والعرفــان بالفضــل إلــى مقــام خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز-
أيــده اللــه ،وإلــى ولــي عهــده األميــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبــد

العزيــز -حفظــه اللــه -علــى مســاندتهما ومؤازرتهمــا الكريمــة ،وعطاءاتهمــا الممتــدة التــي تُ شــجع على

خلــق المعــارف الجديــدة ،وبنــاء وتهيئــة الجيــل الجديــد لكــي يضطلــع بــدور مهــم فــي التنمية الشــاملة
المســتدامة التــي تعيشــها المملكــة العربيــة الســعودية ،وفــي دعــم االقتصــاد الوطنــي وتقويتــه

وتمكينــه ،وفــي قيــادة التحــوالت الرقميــة ،ومــا تحظــى بــه مؤسســات المجتمــع الحكوميــة واألهلية
مــن عنايــة كبيــرة لتمكينهــا مــن القيــام بأدوارهــا المهمــة فــي صناعــة المســتقبل ،والتفاعــل مــع
العالــم مــن حولنــا ،والتحــول إلــى مجتمــع منتــج يقــود العالــم ،منطلقــا مــن رؤيــة المملكــة الطموحــة
 2030التــي يســعى منتــدى أســبار الدولــي إلــى محاولــة اإلســهام فــي دعــم بعــض أهدافهــا.

كمــا يرفــع المشــاركون والحاضــرون جلســات وفعاليــات المنتــدى أســمى آيــات الشــكر واالمتنــان
لمقــام صاحــب الســمو الملكــي األميــر فيصــل بــن بنــدر بــن عبدالعزيــز أميــر منطقــة الريــاض؛ علــى

رعايتــه الكريمــة والضافيــة للمنتــدى منــذ دورتــه األولــى ،وحضــوره جميــع مناســبات حفــل االفتتــاح،
ومؤازرتــه ومســاندته وتوجيهاتــه الســديدة ،وحرصــه المســتمر علــى أن يحقــق منتــدى أســبار الدولــي

رســالته وأهدافــه ،مثمنيــن لســموه كلمتــه الضافيــة فــي حفــل افتتــاح المنتــدى ،وتشــديده علــى
تمكيــن مخرجــات المنتــدى ،والتأســيس لمنهــج علمــي واضــح ،يفعــل الجهــات العلميــة فــي أعمالهــا

فــي توافــق وتناغــم رائــع جـ ً
ـدا كمــا جــاء علــى لســان ســموه.

ويتقــدم منتــدى أســبار الدولــي بالشــكر الجزيــل لــكل مــن شــارك بجهــوده وفكــره وعلمــه ،وكل مــن

تجشــم عنــاء الســفر مــن أقصــاي األرض لينخــرط فــي حبــل الحــوار المفيــد الناجــع الــذي اســتمر
ً
شــريكا فــي هــذه
ــن كان
لمــدة ثالثــة أيــام فــي العاصمــة الريــاض والشــكر موصــول إلــى كل َم ْ

التظاهــرة العلميــة البــارزة ،وســاهم فــي إنجاحهــا ،وامتــدت يــده بالعطــاء والعــون ،وبخاصــة الشــركاء

االســتراتيجيين والرعــاة الداعميــن ،الذيــن كان لهــم دور كبيــر فــي إنجــاح هــذه التظاهــرة العلميــة
واالقتصاديــة المشــهودة ،وفــي مواصلــة رســالة المعرفــة ،واقتحــام أبــواب المســتقبل ،فقــد
ـي للعالقــة الناجحــة
أســهموا مــن خــال مســؤوليتهم الوطنيــة واالجتماعيــة فــي تقديــم أنمــوذج حـ ّ
والمثمــرة بيــن الجهــات العلميــة والمشــروعات الوطنيــة عاليــة المســؤولية.

ويمتــد الشــكر إلــى كل العامليــن (المخططيــن ،والمشــرفين والتنفيذييــن ،والفنييــن) الذيــن واصلــوا

ليلهــم بنهارهــم ليكــون المنتــدى وضيوفــه والمشــاركون علــى خيــر مــا يكــون.
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جولة سمو أمير الرياض في معرض من «االبتكار إلى التأثير» جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»»

ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ

جنــد لهــا المشــاركون فــي جلســات النقــاش العامــة ،وورش
اعتمــدت اللجنــة العلميــة لمنتــدى أســبار الدولــي  ،2018محــاور أساســية تُ مثــل الموضوعــات الرئيســة لهــذه الــدورة الثالثــة ،إذْ ّ

ـا وحديثـ ًـا مــن المعــارف والمــواد العلميــة والفكريــة ،فقــد اســتعرضت آخــر مــا وصــل إليــه العالــم مــن علــوم وخبــرات
كمــا هائـ ً
العمــل ،والمحاضــرات ،واللقــاءات ،والمعــرض المصاحــب ّ
وتقنيــات.

ﻭﻫﻨﺎ ﻧﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ
ﺍﻟﺨﻤـــﺴــــﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴــــــﺔ،
ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻨﺤــــــﻮ ﺍﻟﺘـﺎﻟــــﻲ:
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ونشــير إلــى أنــه قــد عقــدت جلســتان مهمتــان ناقشــت أولهمــا التقريــر الصــادر عــن مؤسســة الفكــر العربــي التنميــة الثقافيــة بعنــوان« :االبتــكار أو االندثــار» ،البحــث

العلمــي العربــي  :واقعــه وتحدياتــه وآفاقــه ،أمــا الجلســة الثانيــة فكانــت لمناقشــة المبــادرة التــي أطلقهــا المنتــدى هــذا العــام ،وهــي «كتــاب العــام» وكان عــن «تحــول
المســتقبل ..التوقــع فــي القــرن الحــادي والعشــرين» وذلــك بالمشــاركة مــع منظمــة اليونســكو.

ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﻋــﺪﺩ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﻣﻨﻬﺎ:

: 2030
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هــذا باإلضافــة إلــى عقــد عــدد مــن ورش العمــل التــي عقدتهــا منظمــات علميــة وخبــراء معروفيــن مثــل شــركة ماكنــزي ،وقــد تــم التســجيل فيهــا مجانـ ًـا ووجــدت نجاحـ ًـا
كبيـ ً
ـرا ،وتناولــت الموضوعــات التاليــة:

9

تمــت تغطيــة فعاليــات المنتــدى مــن قبــل  95وســيلة إعالميــة :صحــف ورقيــة وإلكترونيــة ومواقــع معروفــة ،باإلضافــة إلــى التغطيــات التلفزيونيــة واإلذاعيــة مــن
قبــل  14وســيلة .إضافــة إلــى النقــل المباشــر لجلســات ومحاضــرات المنتــدى إلــى مختلــف أنحــاء العالــم عبــر اليوتيــوب بأحــدث وســائل التقنيــات ،مثــل تقنيــة الواقــع

االفتراضــي والواقــع المعــزز.

وقد بلغ عدد المسجلين وحضور فعاليات المنتدى ( )5220كما هو موضحة في الجداول أدناه.
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اسـ ّ
ثمــن مــا يلقــاه منتــدى أســبار الدولــي مــن رعايــة
ـتهل حفــل االفتتــاح رئيــس مجلــس إدارة منتــدى أســبار الدولــي د .فهــد العرابــي الحارثــي ،الــذي ّ

كريمــة ودعــم ومســاندة مــن ســمو أميــر منطقــة الريــاض ،ثــم قــال «فــي هــذه الــدورة الثالثــة لمنتــدى أســبار الدولــي  2018ســيكون مضمــار الســباق
لعقولكــم النيــرة هــو المســتقبل ببشــائره وتحدياتــه المختلفــة ،فنحــن نجتمــع هنــا اليــوم للحــوار مــع المســتقبل وليــس للحــوار حولــه فقــط» ،مؤكـ ً
ـدا علــى
أن المملكــة لــن تتنــازل عــن رســالتها فــي أن تكــون الملهــم لمحيطهــا».

ّ
وأكــد وكيــل وزارة التعليــم للتخطيــط والتطويــر د .نيــاف بــن رشــيد الجابــري فــي الكلمــة التــي ألقاهــا نيابــة عــن معالــي د .أحمــد العيســى وزيــر التعليــم
أن الــوزارة تتطلــع للتوصيــات التــي ســيخرج بهــا المنتــدى ،وســتكون تحــت نظــر مســؤولي الــوزارة لدراســة تطبيقهــا وطــرق االســتفادة منهــا ،وبيــن أن
ّ

وزارة التعليــم فــي المملكــة فــي طــور صياغــة فلســفة جديــدة تعتمــد علــى التعليــم المبنــي علــى الكفــاءات ،والــذي ينطــوي علــى إعــادة هندســة عمليــات
ّ
والتعلــم لتطويــر المناهــج تماشـ ً
ـيا مــع التطــور التقنــي.
التعليــم

واعتبــرت نائــب رئيــس جامعــة الملــك عبداللــه للعلــوم والتقنيــة (كاوســت) د .نجــاح عشــري ،منتــدى أســبار الدولــي مــن أهــم المناســبات الفكريــة فــي

المملكــة الهتمامــه بإلقــاء الضــوء علــى أهــم القضايــا االقتصاديــة والعلميــة ،كمــا يعــد المنتــدى فرصــة ثمينــة الستشــراف المســتقبل فــي شــتى
المجــاالت التنمويــة عاليــة األهميــة

ّ
يتطلــب
أن استشــراف مســتقبل التقنيــة
مــن جانبــه أفــاد نائــب رئيــس مدينــة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم التقنيــة لمعاهــد البحــوث د .أنــس الفــارسّ ،

الحاليــة مركــزا لالستشــراف التقنــي يهــدف إلــى إجــراء
وأن المدينــة قــد أدرجــت ضمــن برامجهــا
خاصــة لتحديــد الفــرص
والتحديــاتّ ،
ّ
ّ
اهتمامــا ورعايــة ّ

التقنيــة وتقويــم المخاطــر والفــرص المرتبطــة بمخرجاتهــا وتأثيرهــا علــى برامــج التنميــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
الدراســات االستشــرافية
ّ
ووصــف مديــر عــام الشــؤون الحكوميــة فــي شــركة أرامكــو الســعودية م .خالــد الملحــم ،المنتــدى بالحــدث المميــز الــذي يــزداد نجاحــه عامـ ًـا بعــد عــام.
وقــال« :منتــدى أســبار الدولــي بــات جسـ ً
ـرا يربــط الحاضــر بالمســتقبل ونحــن فــي أرامكــو ســعداء بأننــا جــزء منــه لرســم حاضــر ومســتقبل المملكــة ،مضيفـ ًـا
أن المنتــدى يطــرق أبــواب المســتقبل مسـ ً
ـتنيرا برؤيــة  2030وأهدافهــا اإلســتراتيجية»..

وقــد شــهد حفــل االفتتــاح تدشــين معــرض مصاحــب للمنتــدى بعنــوان ”مــن االبتــكار للتأثيــر“ للشــركات الناشــئة أقيــم بالمشــاركة مــع جامعــة الملــك

عبداللــه للعلــوم والتقنيــة (كاوســت) ،وكمــا شــهد حفــل االفتتــاح إعــان أســماء الفائزيــن فــي مســابقة «أفــكار للمســتقبل» ،وهــي المســابقة التــي
أطلقهــا المنتــدى لهــذا العــام علــى مســتوى الوطــن (ســعوديين ومقيميــن) وشــارك بهــا  170مشـ ً
ـاركا مــن مختلــف أنحــاء البــاد لتتولــى لجنــة التحكيــم

التــي خصصــت لهــذا الغــرض فــرز المســابقات وتحكيمهــا واختيــار الفائزيــن الخمســة األول الذيــن تســلموا جوائزهــم مــن لــدن راعــي الحفــل ســمو أميــر
منطقــة الريــاض.

وامتدت يد التكريم إلى شركاء النجاح من الداعمين والرعاة.

وشــملت أعمــال المنتــدى مــن خــال النقاشــات والجلســات وورش العمــل المتخصصــة والفعاليــات المصاحبــة عــدة مجــاالت مــن أبرزهــا :مســتقبل
ّ
ّ
الســعودية ودور األبحــاث وتطبيقــات الــذّ كاء
الصحيــة
التحــول
وخطــة
والتعلــم فــي ضــوء العالــم الرقمــي ،ومهــارات ووظائــف المســتقبل،
التعليــم
ّ
ّ
ّ

ﻛﻠﻤﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﻓﻲ ﺣﻔﻞ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺡ

كيــة اإلبداعيــة ودور مســتقبل التقنيــة مــن حيــث حوكمــة
االصطناعــي والبيانــات الضخمــة فــي مجــال الرعايــة الصحيــة وتعزيــز األمــن
الصحــي ،المــدن الذّ ّ
ّ
الخصوصيــة .كمــا طــال البحــث مســتقبل الطاقــة وتقنيــات توليدهــا ونقلهــا وتخزينهــا واســتدامتها وتطبيقاتهــا
البيانــات وحمايتهــا ومعالجــة تحديــات
ّ

الجديــدة والسياســات واللوائــح المتعلقــة بهــا ،االقتصــاد البيئــي ومســتقبل البيئــة والميــاه والتنميــة المســتدامة فــي ظــل التحديــات البيئــة الراهنــة
ـتقبلية والتشــريعات والقوانيــن لمواكبــة المســتقبل ،وأخالقيــات المســتقبل ودور األســرة
وتأثيرهــا علــى الحيــاة فــي المــدن ،الخدمــات الحكوميــة المسـ
ّ

فــي تكريســها.
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قدمتــه الثــورة الصناعيــة الرابعــة
التأمــت
الفعاليــة األولــى فــي شــكل جلســة نقــاش بعنــوان «التعليــم فــي المســتقبل» وكانـــــت بــإدارة معالــي د .محمــد أبــو ســاق وزيــر الدولــة عضــو مجلــس الــوزراء واهتمــت بمــا ّ
ّ

ّ
يتطلــب فــي ظــل التدفــق الهائــل للطــاب علــى الجامعــات بالتــوازي مــع األوضــاع الراهنــة
المرتبطــة بالمعرفــة والتقــدم التقنــي للبشــرية مــن فــرص جديــدة ولكنهــا تجــاوزت أســاليب التعليــم التقليــدي ,وهــو مــا

غيــر المســتقرة ،إيجــاد حلــول مبتكــرة تمكــن مــن:

إحــداث نقلــة نوعيــة لتصميــم برامــج التعليــم للمســتقبل باســتخدام التقنيــات الجديــدة لتطويــر أســلوب التعليــم ومحتــواه بمــا يتــاءم مــع حاجــات ســوق العمــل فــي العالــم العربــي ،والتوجــه ألســاليب التعلــم
ّ
للتعلــم ،والتركيــز علــى الجوانــب الترفيهيــة التحفيزيــة لجعــل عمليــة التعلــم ممتعــة.
مــدى الحيــاة مــع تطويــر نظــام الحصــول علــى الشــهادات العلميــة بمــا يالئــم األســاليب الحديثــة

أن مميــزات الجيــل الجديــد والتقنيــات الحديثــة فــي مجــال التعليــم المرتبطــة بالتقنيــات واألنظمــة فائقــة الــذكاء فتحــت آفــاق الواقــع االفتراضــي والواقــع المعــزز والواقــع الهجيــن التــي غيــرت صبغــة العمليــة
وبمــا ّ

فإنــه بــات مــن الضــروري اإلجابــة عــن أســئلة مفصليــة حــول مــا يجــب أن يتعلمــه
التعليميــة ،ومــع دور التحــول الرقمــي فــي تغييــر نمــاذج العمــل والثقافــات وإعــادة تشــكيل الطريقــة التــي يتعامــل بهــا النــاس ّ
ّ
يتطلــب مجموعــة مــن اإلجــراءات العمليــة تبــدأ باالهتمــام بالمهــارات التقنيــة القابلــة للتطويــر
الطــاب؟ وكيــف؟ ومتــى؟ والتحــول الناجــح نحــو المســتقبل يكــون بإجابــات ناجحــة حــول هــذه األســئلة؛ األمــر الــذي

وتفضــي إلــى الحصــول علــى وظائــف مســتقرة مــع تعزيــز المواطنــة واالنتمــاء .هــذه اإلجــراءات التــي ســتقود إلــى ثــورة فــي مجــال التعليــم تتمثــل فــي صقــل المهــارات واســتهداف الطــاب كل حســب قدراتــه,
تأهيــل طاقــم التعليــم وجعلــه قـ ً
ـادرا علــى مجــاراة نســق التحــوالت وراغبـ ًـا فــي ذلــك بفضــل التحفيــزات المناســبة ،دعــم التفاعــل والمشــاركة فــي العمليــة التعليميــة ,تأســيس نظــام تعليمــي مــرن يســاعد علــى
التعليــم المســتمر ,واالنفتــاح واالســتفادة مــن تجــارب اآلخريــن.

وقــد حــدد خبيــر أســتاذ مناهــج وطــرق تدريــس الحاســب بجامعــة الملــك ســعود د .محمــد بــن عطيــة الحارثــي خمســة مجــاالت تقنيــة واعــدة ستســاهم فــي تطويــر العمليــة التعليميــة وهــي :الروبــوت ،التعلــم
باالنغمــاس ،بيئــات التعلــم فائقــة الــذكاء ،البيانــات الضخمــة ،وسلســلة الكتــل.

واســتعرض وكيــل وزارة التعليــم د .عيــد بــن محيــا الحيســوني ،مجموعــة مــن مبــادرات وزارة التعليــم التــي تســعى مــن خاللهــا إلــى تغييــر النمــط التقليــدي للتعليــم والتحفيــز ليســتفيد الطــاب مــن التقنيــة وتتوســع

مجــاالت التعلــم خــارج الفصــل الدراســي ،وهــي :بوابــة المســتقبل ،المدرســة الذكيــة ،المدرســة االفتراضيــة ،مبرمــج المســتقبل ،وزمالة مســك للمعلمين.

أعقبتــه وكيــل وزارة التعليــم للتعليــم المــوازي د .هيــا العــواد لتعــرض جهــود الــوزارة فــي تقديــم رعايــة خاصــة تشــمل :الموهوبيــن مــن خــال اكتشــاف مواهبهــم ثــم خلــق بيئــة محفــزة وبرامــج متخصصــة لرعايتهــم
الخاصــة فــي المجتمــع عــن طريــق التربيــة
الخاصــة مــن خــال التشــخيص والتدخــل المبكــر وإنشــاء مبــادرات الســتيعاب األطفــال ذوي االحتياجــات
وتمكينهــم وتعزيــز تواصلهــم العالمــي ،وذوي االحتياجــات
ّ
ّ
ـن مــن خــال محــو األميــة وبرامــج التدريــب والتأهيــل لســوق العمــل عــن طريــق مبــادرة مركــز الحــي المتعلــم التــي تســتهدف أساسـ ًـا األحيــاء الفقيــرة
الخاصــة وبرامــج التعليــم الشــامل فــي المــدارس ،وكبــار السـ ّ
والعنصــر النســائي.

وفيمــا يخــص مســتقبل التعليــم اإللكترونــي فــي الشــرق األوســط تحــدث المؤســس والرئيــس التنفيــذي لشــركة كالســيرا الشــرق األوســط م .محمــد ســهيل المدنــي ،عــن برامــج إرســاء منصــات للتعلــم
اإللكترونــي والتــي تغطــي  1500مدرســة فــي القطــاع الحكومــي فــي الســعودية ،وأعلــن عــن المضــي قدمـ ًـا بالشــراكة مــع وادي مكــة فــي تأســيس ونشــر أكبــر أكاديميــة افتراضيــة لتعليــم اللغــة العربيــة فــي العالــم.

وتناولــت الجلســة دور القطــاع الثالــث (القطــاع غيــر الربحــي) فــي دعــم التنميــة ،وأهميــة المحتــوى العربــي علــى اإلنترنــت لتفــادي ضعــف مســتوى االقتصــاد المعرفــي فــي العالــم العربــي وتيســير جلــب االســتثمار
واســتيعاب التقنية.
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وفــي محاضرتــه بعنــوان «رؤيــة  :2030إعــادة تصميــم التعليــم

للمســتقبل» ،أثــار المتخصــص فــي تكنولوجيــا التعلــم عبــر اإلنترنــت

ووســائل اإلعــام الجديــدة األســتاذ الفيلســوف اســتيفان داونــز عــددا مــن التســاؤالت حــول إعــادة تصميــم التعليــم للمســتقبل ومــا يفرضــه ذلــك ،فــي إطــار رؤيــة
الســعودية  ،2030ومنهــا:
ّ
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وخلصت المداخالت في موضوع «التعليم في المستقبل» إلى:

Reskilling – Up Skilling

ـدم عضــو مجلــس الشــورى ورئيــس الجامعــة العالميــة ألبحــاث الموهبــة والتميــز أ .د .عبداللــه الجغيمــان فــي ذات اإلطــار ،محاضــرة بعنــوان «مدرســة المســتقبل» تحــدث فيهــا عــن
وقـ ّ

تتبنــى
الصــورة التــي يجــب أن تكــون عليهــا المدرســة المســتقبلية ،وقــال :إن المدرســة الحاليــة (التقليديــة) تنفــذ إجــراءات أكثــر مــن أنهــا تحقــق رؤى وأهــداف – فهــي مدرســة غيــر تكامليــة ّ -
اســتراتيجيات تدريــس غيــر مؤثــرة وال تســتهدف التميــز.

ودعــا إلــى تركيــز المدرســة المســتقبلية علــى التنــوع فــي مســتوى العمليــات التعليميــة حســب مســتوى ذكاء الطــاب .كمــا أكــد علــى أهميــة تأطيــر النمــو الفــردي واالجتماعــي وفــق القيــم،

والتحــول إلــى مدرســة مســتقبلية يتطلــب تعزيــز اإلبــداع والحاجــة إلــى بيانــات ضخمــة لتحليلهــا وتحديــد مجموعــات الطــاب حســب القــدرات.
وأوصى بضرورة وضع سلسلة برامج من أجل صياغة خطة تعليمية مع توفير الدعم وقياس التطور والنمو.
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البحث العلمي العربي «واقعه وتحدياته وآفاقه»

الصــادر عــن مؤسســة الفكــر العربــي تحــت عنــوان «االبتــكار أو االندثــار :البحــث العلمــي العربــي:
خصــص المنتــدى إحــدى جلســاته لمناقشــة التقريــر العاشــر للتنميــة
الثقافيــة ّ
ّ
ّ

وتحدياتــه وآفاقــه» .وقــد اســتعرض خاللهــا المديــر العــام لمؤسســة الفكــر العربــي أ.د .هنــري عويــط ،وضعيــة العالــم العربــي فــي مجــال االبتــكار بمختلــف جوانبــه والــذي
«واقعــه
ّ

اتســم بالقصــور الحــاد علــى مســتوى توطيــن المعرفــة واالبتــكار وهــو مــا جعــل الــدول العربيــة فــي الصفــوف األخيــرة علــى مســتوى العالــم فــي مجــال االبتــكار.

وقــدم أهــم التوصيــات فــي التقريــر ،ومنهــا إعــادة ترتيــب األولويــات فيمــا يتعلــق بالبحــث العلمــي واالبتــكار ،والمزيــد مــن العنايــة بالتعليــم ،وتعزيــز التكامــل بيــن القطاعيــن
الخــاص والعــام والتعــاون الدولــي فــي هــذا المجــال.

ـابقا د .زيــاد الدريــس ،أن التركيبــة الســكانية للــدول العربيــة التــي طالمــا نظرنــا لهــا كميــزة تمثــل أيضـ ًـا تحديثـ ًـا كبيـ ً
واعتبــر منــدوب المملكــة لــدى اليونســكو سـ ً
ـرا ،وأننــا نحتــاج

باألســاس لعقــول شــابة متجــددة ،مشـ ً
ـيرا إلــى دور اللغــة العربيــة فــي مســيرة االبتــكار والتنميــة والــى أهميــة انخــراط صنــاع القــرار فــي العمــل بالتوصيــات المنبثقــة عــن التقريــر.

واختتمــت الجلســة بمداخلــة لوكيــل وزارة الخارجيــة لشــؤون الدبلوماســية العامــة د .ســعود كاتــب ،أشــار فيهــا إلــى العوائــق فــي طريــق االبتــكار والتطــور ومنهــا المقاومــة
المســتمرة للتغييــر فــي مجــال الصحافــة وســائر المجــاالت ،وهــو مــا يــؤدي التســاع الفجــوة فــي عالــم متغيــر بنســق متســارع.
ّ
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ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
أدار هذه الجلسة أ .د .محمد القنيبط عضو مجلس الشورى ،أستاذ االقتصاد الزراعي بجامعة الملك سعود ,تحت عنوان «الصحة في المستقبل».

تدخــل د .محمــد الصغيــر ،وكيــل وزارة الصحــة المســاعد للتحــول وقائــد التحــول المؤسســي ،واســتعرض خطــة التحــول الصحيــة بالســعودية ومســتقبل الصحــة وفــق رؤيــة  .2030و أشــار د.
ّ

الصغيــر إلــى أهميــة عــاج الفجــوات فــي األنظمــة الصحيــة وذلــك بدعــم الوقايــة مــن األمــراض المزمنــة وتقليــص الفروقــات فــي تقديــم الخدمــات الطبيــة والرعايــة الصحيــة ،واعتبــر أن الحــل
األساســي فــي المســتقبل يتمثــل فــي:

1

2

أن يتــم الحــل عــن طريــق االســتهداف الدقيــق بمشــاركة المريــض وتمكيــن المرضــى مــن رعايــة أنفســهم باســتخدام التقنيــات بشــكل أفضــل .وهــذه األهــداف تتطلــب
ّ
وفضــل د .الصغيــر ّ

حســب رأيــه الفصــل ثالثــة أشــياء منفصلــة داخــل المنظومــة الصحيــة.

1
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2

3

وفــي مداخلتــه تحــدث د .أحمــد العســكر ،رئيــس مركــز الملــك عبداللــه العالمــي لألبحــاث الطبيــة عــن دور البحــث العلمــي فــي تعزيــز األمــن الصحــي ،وتطــرق إلــى أهميــة التخطيــط

لحمايــة صحــة النــاس قبــل وبعــد الكــوارث للحــد مــن المخاطــر الصحيــة ومــا لهــا مــن أثــر اجتماعــي واقتصــادي ،كمــا تحــدث عــن أنشــطة المركــز الــذي يســعى إلــى:

1

2

3

4
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تحــدث إثــر ذلــك د .محمــد الحســين ،الرئيــس التنفيــذي لـ»مــزن»  ،عــن أهميــة تطبيــق الــذكاء االصطناعــي فــي

المجــال الصحــي وذلــك إليجــاد فــرص وحلــول تطويريــة ليــس الهــدف منهــا اســتبدال المتخصصيــن بالــذكاء

االصطناعــي ولكــن دعــم عمــل المتخصصيــن والضغــط علــى تكلفــة الرعايــة الصحيــة.

بعــد ذلــك شــدد شــارولت هــاروزر ،أســتاذ العلــوم البيولوجيــة بجامعــة كاوســت ورئيــس تقنيــة المعلومــات
الطبيــة بجامعــة الملــك عبداللــه ،علــى أهميــة االبتــكار فــي المجــال الصحــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية
فــي إطــار رؤيــة  2030التــي تهــدف فــي جانبهــا المتعلــق بالصحــة إلــى:

 -هيكلة البنية التحتية الرقمية وربط المنصات بمؤسسات حول العالم.

 دعــم االســتخدام األمثــل للمعلومــات الطبيــة والتقنيــات العالجيــة المتقدمــة المرتبطــة بالتقنيــة ثالثيــةاألبعــاد وتصنيــع األنســجة واألطــراف االصطناعيــة.

 تكثيــف التجــارب الكيميائيــة والبيولوجيــة فــي المجــال الصحــي الحديــث خاصــة المتعلــق منــه بالبيوتــات()Bionics

 -وضع منصات للتشخيص وتطوير العالج وإنتاج األدوية بتكثيف التعاون البحثي الدولي.

وتنــاول أ .ماســيمو باراديســو ،الرئيــس التنفيــذي لـــ  NBDإيطاليــا ،التحــول نحــو المســتقبل فــي المجــال

الصحــي وإمكانيــة التوجــه اإللكترونــي لدعــم الخدمــات الصحيــة حيــث اعتبــر أن الرقمنــة واألدوات المتطــورة
واألجهــزة الذكيــة الصغيــرة مــن شــأنها التأثيــر اإليجابــي علــى صحــة البشــر ألنهــا تســاعد علــى:

 -تحسين النظام الغذائي ونمط الحياة اليومية.

 -تيسير مراقبة البيئة المحيطة لإلنسان بإنشاء مدن ذكية مرتبطة بالصحة.

 -استخدام الذكاء الصناعي في التشخيص والعالج.

وخلــص النقــاش الــذي شــارك فيــه الحضــور إلــى أهميــة دور القطــاع الخــاص فــي تطويــر الخدمــات الصحيــة،
وأهميــة إنشــاء برامــج التوعيــة المتعلقــة بنمــط العيــش ونوعيــة الحيــاة ،وضــرورة إنشــاء نظــام مراقبــة للصحة
العامــة اســتعداد لتحــدي النمــو الديموغرافــي.
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فــي هــذه الجلســة التــي أدارهــا معالــي د .مشــبب القحطانــي  -مديــر عــام معهــد اإلدارة العامــة ،تــم تســليط الضــوء

المتحدثــون
علــى أهميــة التقنيــة فــي المســتقبل ،ودمــج التقنيــة فــي المجتمــع واآلثــار المترتبــة علــى ذلــك ،وتنــاول
ّ
خصائــص جيــل التطبيقــات والتحديــات التــي تواجهــه باعتبــاره جيــا يفكــر فــي العالــم كمجموعــة واحــدة وأن الحيــاة عبــارة

ّ
تتعلــق بمســألة المصداقيــة والهويــة وتحقيــق الــذات والعالقــات اإلنســانية والتواصــل
تحديــات
عــن تطبيــق واحــد متكامــل ويواجــه ّ
إضافــة إلــى تعقيــدات إدارة الواقــع فــي ظــل فقــدان الخصوصيــة ،إمكانيــة االعتــداء الرقمــي.

فقــد تطــرق خبيــر تقنيــة المعلومــات والمحتــوى الرقمــي م .علــى الغبيشــي إلــى تجربتــي جامعــة نيلســون مانديــا فــي بنــاء مراكــز تكنولوجيــا

المجتمــع ،وتجربــة  OUR COMMUNITYفــي أســتراليا ودمــج التقنيــة فــي المجتمــع بهــدف التحــول للحوســبة االجتماعيــة .وأوصــى بإنشــاء مراكــز تقنيــات

المجتمــع الداعمــة للحوســبة االجتماعيــة وســد الفجــوة بيــن أجيــال التطبيقــات .كمــا دعــا إلــى ضــرورة المشــاركة فــي المؤتمــرات المتخصصــة فــي مجمعــات
التكنلوجيــا .

وأكــد الرئيــــس التنفيــــذي والمؤســـــــس لـــ  Squad Partneuد .محــمـــــد الركيـــــان علــى أن االقتصــاد الرقمــي مبنــي باألســاس علــى الشــركات الناشــئة التــي تســاهم بجديــة فــي

النمــو االقتصــادي وتخلــق فــرص وظيفيــة .وتحــدث فــي الوقــت ذاتــه عــن المشــكالت التــي تواجــه االقتصــاد الرقمــي ،معتبـ ً
ّ
ممكنــات االقتصــاد الرقمــي ضعيفــة خاصــة فــي مجــال
أن
ـرا ّ

تمويــل الشــركات الناشــئة .وقــد أوصــى بضــرورة االهتمــام بالشــركات الناشــئة ووضــع منظومــة متكاملــة لــرواد األعمــال ،وتوفيــر مصــادر التمويــل الالزمــة لخلــق بيئــة مالئمــة لريــادة األعمــال.

وفــي هــذا الصــدد أشــار نائــب الرئيــس لألبحــاث واالبتــكار بشــركة علــم أ .عامــر القحطانــي إلــى أهميــة المراكــز البحثيــة الكبــرى باعتبــار أن الشــركات الكبــرى علــى غــرار شــركة سيســكو ،وشــركة ســيمنس
هــي شــركات فــي حــد ذاتهــا نتــاج مراكــز أبحــاث ودراســات كبــرى .وأوصــى بضــرورة دعــم الشــراكة مــع الجامعــات لتطويــر األبحــاث واالبتــكار.

ودعــا أســتاذ الحوســبة الســحابية ونائــب عميــد البحــث العلمــي بجامعــة شــقراء د .عبدالعزيــز الباتلــي إلــى ضــرورة أن تتــواءم مخرجــات الجامعــة مــع ســوق العمــل الــذي يشــهد فــي حــد ذاتــه تغيــرات كبــرى .وأشــار
إلــى ضــرورة التفكيــر فــي منظومــة تحــدد التنبــؤات المســتقبلية للطاقــات البشــرية المطلوبــة.

كمــا أكــد علــى أن التقنيــات الجديــدة والــذكاء الصناعــي يخلقــان وظائــف أكثــر مــن الوظائــف التــي تفقــد ،موصيـ ًـا بإنشــاء مركــز تدريــب فــي كل جامعــة يصقــل مواهــب الطــاب وينــوع مــن تخصصاتهــم ،وأن
تتحلــى إدارات المــوارد البشــرية باللياقــة الرقميــة والتقنيــة للتنبــؤ بآثــار التقنيــات الجديــدة علــى المنشــآت.

وشــدد المحــور علــى ضــرورة تــدارك الفجــوة المســتقبلية بيــن مخرجــات الجامعــات واحتياجــات الثــورة الرقميــة ،إذ تحــدث الرئيــس التنفيــذي وعضــو مجلــس إدارة الشــركة العربيــة اليابانيــة لصناعــة األغشــية
م.ســعيد الحارثــي عــن تجربــة الشــركة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،والتــي كان هدفهــا توطيــن صناعــة األغشــية وتحقيــق األمــن المائــي .كمــا أشــار إلــى أهميــة توطيــن التقنيــة بأكثــر كفــاءة وأقــل تكاليــف

وذلــك بتدريــب الكفــاءات الوطنيــة واالحتــكاك بالخبــرات األجنبيــة ،وشــدد علــى ضــرورة البحــث والتطويــر فــي مجــال التقنيــة وتحفيــز اإلبــداع واالبتــكار.

صنــاع المســتقبل مــن الشــباب إلــى التجربــة اليابانيــة ومعضلــة تهــرم الســكان وإمكانيــة اســتخالص العبــرة
وفــي إطــار التقنيــة فــي المســتقبل فقــد أشــارت جلســة بعنــوان «صنــاع المســتقبل» تحــدث فيهــا ّ

أهميــة أوديــة التقنيــة كشــركات فــي مجــال التقنيــة تابعــة لجامعــات حكوميــة ،وهدفهــا إعطــاء
منهــا عــن طريــق االســتثمار الدائــم فــي االبتــكار .ولفــت الرئيــس التنفيــذي لــوادي مكــة د .فيصــل عــاف ،إلــى ّ

فــرص للجامعــة للمســاهمة فــي االبتــكار وبنــاء االقتصــاد المعرفــي ،وذلــك مــن خــال االســتثمار فــي اإلنســان والمــكان والمعرفــة عبــر تطويــر التعليــم والتعلــم ,والتمكيــن مــن المــوارد الضروريــة ،وتســويق
االبتــكار ونتائجــه وتطويــر التشــريعات المتعلقــة بــه.
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وفــي اإلطــار ذاتــه ،قـ ّـدم الشــريك المســاعد فــي ماكنــزي آنــد كومبانــي أ .عبدالقــادر

وعلــى صعيــد ذي صلــة ألقــى مؤســس تطبيــق ترجملــي أ .عبدالعزيــز الغنيــم

تطــرق فيهــا إلــى أهميــة النهــوض بالمــدن الذكيــة التــي تعتبــر منظومــة متكاملــة.
ّ

إلــى تجربــة ترجملــي فــي مجــال «الهندســة اإلنســانية» وبيــن كيفيــة اســتغالل التقنيــات

وليــس التكنولوجيــا ،فلــكل مدينــة خصائصهــا واحتياجــات البــد مــن تلبيتهــا مــن أجــل

واســتعرض كيــف اســتطاع «ترجملــي» أن يقلــل معانــاة الالجئيــن والعالقيــن فــي البحــار

لمعــة ،محاضــرة بعنــوان «المــدن الذكيــة :حلــول رقميــة لمســتقبل أفضــل»

أن المــدن الذكيــة البــد أن يكــون مركــز اهتمامهــا اإلنســان فــي حــد ذاتــه
وشـ ّـدد علــى ّ
تحســين حيــاة اإلنســان (بنيــة تحتيــة رقميــة ،شــبكة معلومــات).

المتطــورة فــي تقديــم عمــل إنســاني نبيــل يبعــث الســعادة فــي قلــوب الكثيــر.

وذلــك بتســهيل تواصلهــم مــع المنقذيــن واألطبــاء والعالــم الخارجــي مــن خــال التغلــب

ودعــا إلــى شــراكة حقيقيــة بيــن جميــع األطــراف وخاصــة بين القطــاع الحكومــي والقطاع

علــى عائــق ّ
اللغــة .وأشــار إلــى ضــرورة وجــود منصــة متعــددة للمترجميــن إلزالــة حاجــز

المــدن الذكيــة بإمكانهــا تحقيــق قيمــة مضافــة علــى مســتوى الصحــة ودعــم التواصــل

فــي خدمــة المجتمــع وتســهيل حيــاة النــاس (خاصــة الالجئيــن ،العالقيــن فــي البحــار

الخــاص ،وأشــار أيضـ ًـا إلــى أهميــة تشــجيع األفــراد علــى اســتعمال التكنولوجيــا باعتبــار أن

االجتماعــي ،وتوفيــر الوقــت والمــال وخلــق الوظائــف .مشـ ً
أن التقــدم والتغييــر
ـيرا إلــى ّ

اإلنســانية وليســت
البــد أن يســتهدف اإلنســان باعتبــار التقنيــة وســيلة فــي خدمــة
ّ

هدفــا بعينــه.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ
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محاضــرة بعنــوان «مــن وادي الســليكون إلــى مخيمــات الالجئيــن» ،تطــرق فيهــا

ً
منوهــا بــأن البشــرية تحتــاج إلــى منظمــات متفانيــة ومخلصــة لجعــل التقنيــة
اللغــة،
واألقليــات).

ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
كان محــور االهتمــام فــي هــذه الجلســة متركـ ً
ـزا علــى البيئــة بمفهومهــا الواســع ،وضعــف مســتوى إدراك النــشء ألهميــة المحيــط والبيئــة ،وأهميــة الطاقــة البديلــة واألهــداف المرســومة فــي إطــار رؤيــة الســعودية 2030

مــن أجــل رفــع مســتوى اإلدراك بأهميــة الجانــب البيئــي ،والنظــر إلــى الطاقــة كمؤثــر فــي مســتوى التنميــة البشــرية ،وارتبــاط ذلــك بمســتوى المحافظــة علــى البيئــة الــذي يفــرض المحافظــة علــى رأس المــال الطبيعــي
لضمــان اســتدامة التنميــة وعــدم اســتنزاف المــوارد ورأس المــال الطبيعــي.

وقد أدار الجلسة معالي د .عبدالرحمن محمد آل إبراهيم مستشار صاحب السمو الملكي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

تحـ ّـدث د .علــي العــزاوي ،مستشــار تجربــة المدينــة مكتــب دبــي الذكــي تحــدث فيهــا عــن بعــض تجــارب المــدن الذكيــة وطــرح ســؤاال حــول مــا يجلــع المــدن ســعيدة فــي عالــم ذكــي .وبعــد عــرض لدراســة حــاالت المــدن
الذكيــة ,خلــص إلــى:

ً
أساسا باإلنسان وليس فقط بالمعدات والتقنية فحسب .لذا البد من اعتبار الجانب االجتماعي في بنائها.
أن نجاح تجربة المدن الذكية يتعلق
ّ -

ـتمر لنجاحهــا وفقـ ًـا لمؤشــرات تتعلــق فضــا عــن الجانــب االقتصــادي
 وعنــد تأســيس مــدن ذكيــة البـ ّـد مــن األخــذ بعيــن االعتبــار القــدرة علــى قيــاس مســتوى تحســين نوعيــة الحيــاة واعتبــار التغذيــة الراجعــة للتقويــم المسـ ّبـــ :الحوكمــة ،الثقــة ،التواصل ،المشــاركة .االســتدامة.

إن نجــاح تجربــة المــدن الذكيــة يتعلــق أساسـ ًـا باإلنســان وليــس فقــط بالمعــدات والتقنيــة فحســب .لــذا البــد
وتحتــاج هــذه المقاربــة إلــى التــدرج فــي بنــاء اقتصــاد يحتــرم البيئــة ويفــرض ضوابــط احتــرام المحيــط الملزمــة .ثـ ّـم ّ

ـتمر لنجاحهــا وفقـ ًـا لمؤشــرات
مــن اعتبــار الجانــب االجتماعــي فــي بنائهــا وعنــد تأســيس مــدن ذكيــة البـ ّـد مــن األخــذ بعيــن االعتبــار القــدرة علــى قيــاس مســتوى تحســين نوعيــة الحيــاة واعتبــار التغذيــة الراجعــة للتقويــم المسـ ّ

تتعلــق ,فضــا عــن الجانــب االقتصــادي ,بـــالحوكمة ،والثقــة ،والتواصــل ،والمشــاركة ,واالســتدامة .مــع الحــرص علــى توفيــر البنيــة التحتيــة األساســية المناســبة ,وابتــكار البرمجيــات والتقنيــات ,ودمــج المكــون اإلبداعــي
متعــدد األبعــاد إلعطــاء هويــة خاصــة لــكل مدينــة مســتلهمة مــن التاريــخ ومتجهــة للمســتقبل بتنــوع ثقافــي وصناعــات إبداعيــة تســمح بمشــاركة الســكان والمبدعيــن مــع صنــاع القــرار فــي رســم مالمــح مدينتهــم.

وفــي الســياق نفســه عــرض الشــريك المســاعد فــي شــركة ماكنــزي أ .عبــد القــادر لمعــة لدراســة ميدانيــة شــملت  60مدينــة لتقصــي تأثيــر التحــول إلــى مــدن ذكيــة علــى حيــاة النــاس ،وأفضــت إلــى نتائــج أهمهــا وجــود
وتوفــر مجــال رحــب ومفتــوح وواعــد لتطويــر المــدن فــي المجــال البيئــي.
خصوصيــة لــكل مدينــة تســتوجب سياســات مختلفــة لتحســين نوعيــة الحيــاة ،والحاجــة إلــى خطــط خاصــة حســب تطلعــات ســكان المــدن،
ّ

كمــا تنــاول أســتاذ العلــوم البيولوجيــة بجامعــة الملــك عبداللــه للعلــوم والتقنيــة (كاوســت) أ .دانيــال دافونشــي ،أهميــة النظــام البيئــي فــي المــدن الســاحلية علــى ضفــاف البحــر األحمــر بالمملكــة العربيــة الســعودية ،والتــي
تمتــاز بغطــاء مــن الغابــات والشــعب المرجانيــة والثــروة الســمكية الهائلــة ،تُ ســهم فــي الحفــاظ علــى نوعيــة حيــاة جيــدة .وتطــرق إلــى الخصائــص البيئيــة لســواحل البحــر األحمــر بصفتهــا المنطقــة الوحيــدة فــي العالــم التــي

تتزايــد فيهــا غابــات المتنفــروف التــي لهــا دور بيئــي مهــم فــي امتصــاص ثانــي أوكســيد الكربــون والحفــاظ علــى التــوازن البيئــي وتحــدث عــن محطــة ابــن ســينا لألبحــاث ،فــي إطــار مدينــة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة
كتجربــة للحفــاظ علــى النظــام البيئــي وفــق أهــداف التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة.

كمــا اســتعرض المديــر العــام لمبــادرة تحفيــز تقنيــة البنــاء بــوزارة اإلســكان م .مهــاب بــن محمــد بنتــن األهــداف االســتراتيجية لبرنامــج اإلســكان الــذي يســعى لبلــوغ نســبة تملــك تســاوي  60%فــي عــام  ،2020و 70%فــي

عــام  2030فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،وهــذا الهــدف يســتوجب أكثــر مــن مليــون وحــدة ســكنية بحلــول  . 2030وشــدد علــى مجموعــة مــن األهــداف المصاحبــة منهــا الســرعة وخفــض التكاليــف ودعــم المحتــوى
بالتجديــد واالبتــكار ،ومســاعدة المؤسســات الصغــرى والمتوســطة لالســتثمار فــي القطــاع مــع إيجــاد آليــات للتســويق الفعــال.
ـكنية ،والمبــادرة لتحفيــز تقنيــة البنــاء المتّ ســمة ّ
المحلــي فــي بنــاء الوحــدات السـ ّ

وفــي موضــوع متصــل بالبيئــة ،ألقــى رئيــس مؤسســة  Ziba Tokyoأ .توموهيكــو هيراتــا محاضــرة بعنــوان «كيــف تصنــع تجــارب جميلــة؟»

تنــاول فيهــا موضــوع االبتــكار فــي التصميــم ودمــج

التصميــم فــي الشــركات لتقويــة المشــاركة والتشــارك العاطفــي مــع المســتهلك بمــا يســاهم فــي تأســيس أعمــق لهويــة العالمــة التجاريــة .متحدثـ ًـا عــن تجربــة اليابــان التــي تشــهد تحــوالت ديمغرافيــة تفضــي إلــى تهــرم

ســكاني يجعــل بقــاء اليابــان فــي قمــة المنافســة التكنولوجيــة أمـ ً
ـا عــن الجانــب التقنــي ،وتجــاوز محــور
ـرا يصعــب االســتمرار فيــه ،وهــو مــا يدفــع إلــى تفكيــر جديــد متجــدد محــوره اإلنســان ببعــده العاطفــي اإلنســاني فضـ ً
وعاطفيــا.
العمليــة اإلنتاجيــة حــدود ابتــكار ســلع تعجــب المســتهلك إلــى ابتــكار منتجــات وخدمــات يحبهــا المســتهلك ويرتبــط بهــا ثقافــي
ّ
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ّ
المتعلقــة بموضــوع الطاقــة فــي المســتقبل د .ماهــر العــودان رئيــس األبحــاث والتطويــر واالبتــكار للطاقــة
أدار الجلســة

الذريــة والمتجــددة بمدينــة الملــك عبداللــه للعلــوم والتقنيــة .و ّبيــن خاللهــا د .محمــد ســالم الصبــان ,كبيــر المستشــارين
ً
تدريجيــا إلــى تغيــر هيكلــي فــي الطلــب
االقتصادييــن لوزيــر البتــرول والثــروة المعدنيــة الســابق ,أن الثــورة التقنيــة أدت

والعــرض فــي قطــاع البتــرول .وأكــد أن رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية  2030جــاءت فــي الوقــت المناســب نظـ ً
ـرا ألهميــة
تنويــع القاعــدة اإلنتاجيــة فــي المملكــة باعتبــار أن دراســات عديــدة تتوقــع أن ينضــب البتــرول عالميـ ًـا فــي حــدود ســنة . 2200

ّ
وأكــد م .هانــي العبدالهــادي الرئيــس والمؤســس لشــركة أركاد علــى أن قطــاع الطاقــة الســعودية هــو قطــاع حيــوي يعتمــد
ـدا أساسـ ً
وأن ريــادة األعمــال يمكــن أن تكــون رافـ ً
ـيا فــي تنويــع مصــادر الدخــل باإلضافــة إلــى توطيــن
عليــه االقتصــاد العالمــيّ ،

أساســا إلــى الحــراك الــذي يقــوده رواد األعمــال
أن الثــورة التقنيــة تعــود
ً
التقنيــة التــي تتطلــب قطــاع خــاص يبــادر ويخاطــر إذ ّ
فــي القطــاع الخــاص.

وقــد ّأكــد الباحــث بمركــز أبحــاث األغشــية المتطــورة والمــواد المســامية بجامعــة الملــك عبداللــه للعلــوم والتقنيــة (كاوســت)

وتحــدث عــن تجربــة جامعــة
د .يوســف بلمبخــوت علــى التداخــل الموجــود بيــن الطاقــة واالســتدامة والبحــث والتطويــر،
ّ
كاوســت حيــث توجــد مراكــز بحثيــة متطــورة ومتخصصــة فــي الطاقــة النظيفــة والطاقــة الشمســية ومراكــز تحليــة الميــاه،
كمــا دعــا لضــرورة تطويــر البحــوث فــي مجــال الطاقــة النظيفــة والتقليــل مــن انبعاثــات الغــازات الســامة فــي المملكــة.

وأوصــى باســتخدام التقنيــات فــي التحكــم فــي الرطوبــة داخــل المنــازل وتحســن خصائــص الديــزل داخــل المركبــات لتقليــل

االنبعاثــات واالحتراقــات الداخليــة (داخــل المحــركات).

عمــار النحــوي إلــى أهميــة االبتــكار فــي تأميــن الطاقــة
وتطــرق مديــر مركــز األبحــاث والتطويــر فــي أرامكــو الســعودية دّ .

المســتدامة ،وتحــدث عــن إنشــاء منصــة لالبتــكارات والدراســات التــي تقــام فــي أرامكــو وهــو مــا ســيمكن مــن تنفيــذ هــذه
االبتــكارات فعليـ ًـا ،كمــا أشــار إلــى إنشــاء مراكــز للتميــز فــي مجــاالت البحــوث حــول العالــم والتــي بلــغ عددهــا  12مركــزا فــي
.2018

كمــا ّأكــد علــى أهميــة تطويــر تقنيــات التكريــر والمعالجــة التــي ســتمكن مــن تحقيــق قيمــة مضافــة عاليــة إضافــة إلــى

تخفيــض مســتوى التلــوث البيئــي .وانتقــل إلــى القــول فيمــا يخــص قطــاع النقــل والــذي يعــد المســتهلك األكبــر للبتــرول
فــي العالــم :أن العمــل جــاري لتقليــص االنبعاثــات مــن خــال اســتغالل التقنيــات المتطــورة بالتنســيق مــع المراكــز البحثيــة

العالميــة.
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وبمــا أن موضــوع المنتــدى األســاس فــي هــذه الــدورة هــو «المســتقبل» فقــد تضمنــت فعاليــات المنتــدى
نشــاطات ذات عالقــة مباشــرة بالموضــوع األســاس ومــن ذلــك محاضــرة مهمــة عــن تحديــات المســتقبل

وتوقعاتــه قدمهــا رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد العالمــي للدراســات المســتقبلية د .إريــك أوفــر النــد محاضــرة
وتحــدث فيهــا عــن أهميــة التفكيــر طويــل المــدى فــي الفــرص المتاحــة للبشــر فــي ظــل التطــور التقنــي لمواجهــة

التحديــات والتهديــدات ،وأنّ ــه ينبغــي لمواجهــة هــذا التغيــر المشــاركة فــي األبحــاث المســتقبلية.

وأشــار إلــى أن للواليــات المتحــدة األمريكيــة اســتراتيجية واضحــة فــي التعامــل مــع الــذكاء الصناعــي ينبغــي
االســتفادة منهــا ،مشـ ً
ـيرا إلــى التطــور الــذي يشــهده البحــث والتطويــر فــي العالــم ،وإلــى الفجــوة الحاصلــة بيــن

المجتمعــات األكثــر غنــى والمجتمعــات األكثــر فقــرا وهــو مــا يطــرح تحديــات تخــص الهجــرة مــن الــدول الفقيــرة
إلــى الــدول الغنيــة.

كمــا تطــرق إلــى أهميــة االســتثمار فــي التعليــم العالمــي واحتضــان التقنيــة وتناقلهــا بيــن الــدول مــن خــال تطويــر
األبحــاث ،وتحــدث عــن مســتقبل اإلنســان الــذي يكتنفــه الغمــوض واألمــل الممــزوج بالخــوف فــي ظــل الــذكاء
الصناعــي والثــورة التقنيــة.

ودعــا د .أوفرالنــد إلــى ضــرورة تأســيس مناهــج تفكيــر تقبــل التغيــرات الســريعة فــي االتجاهــات الحديثــة دون

إهمــال التناســق والتناغــم بيــن اإلنســان والطبيعــة فــي ظــل الثــورة التقنيــة .مؤكـ ً
ـدا فــي الوقــت ذاتــه علــى أهميــة
التطــورات السياســية وتطويــر مناهــج جديــدة للحــوار بيــن األمــم.

وشــدد علــى ضــرورة إنشــاء مراكــز بحثيــة متطــورة للتنبــؤ وأهميــة المنــح الدراســية وتشــجيع البحــث والتطويــر،
ّ

وطالــب بالتركيــز علــى النظــام البيئــي كأحــد أركان النظــام االقتصــادي .كمــا أشــار إلــى أهميــة توفــر بيانــات ضخمــة
نجمعهــا ونحللهــا لوضــع التنبــؤات المســتقبلية مــع ضــرورة التحلــي بنظــرة تفاؤليــة إليجــاد حلــول للمشــاكل
المســتقبلية مــن خــال تكثيــف األبحــاث والتطويــر .
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التوقــع فــي القــرن الواحــد
كان مــن أبــرز المبــادرات فــي هــذه الــدورة الثالثــة للمنتــدى إصــدار النســخة العربيــة مــن كتــاب «تحويــل المســتقبل:
ّ
والعشــرين» مشـ ً
ـاركة مــع منظمــة اليونســكو.

()Transforming the Future – Anticipation in the 21st Century

وقــد أطلــق عليــه المنتــدى «كتــاب العــام» وجــرى توزيــع عــدد مــن نســخه باللغتيــن اإلنجليزيــة والعربيــة علــى الحضــور ،وهــو متــاح للجمهــور علــى
موقــع المنتــدى ،وســيوضع علــى منصــات ومواقــع أخــرى لتعميــم الفائــدة ،ويعتبــر واحـ ً
ـدا مــن أهــم اإلصــدارات العالميــة ،فقــد شــارك فــي بنــاء
ـا علــى مســتوى العالــم تحــت إشــراف اليونســكو نفســها.
مــواده أكثــر مــن  40معمـ ً

وقد خصص المنتدى جلسة خاصة لمناقشة محاور الكتاب ونتائجه ،ودعا للمشاركة في المناقشة الباحث الذي قام بتحريره وهو د .ريل ميللر باإلضافة إلى عدد من المختصين والخبراء.

ّ
ّ
منظمــة اليونســكو علــى أهميــة الخيــال فــي استشــراف المســتقبل الخــاص بقــدرات والممكنــات العقليــة لإلنســان التــي تتــواءم مــع متطلبــات القــرن ، 21كمــا
وأكــد د .ريــل ميلــر رئيــس إدارة قــراءة المســتقبالت فــي

أكــد علــى أهميــة التغلــب علــى اليــأس والتحــول مــن الســلبية إلــى اإليمــان بالقــدرة علــى التغييــر لمواجهــة التحديــات .واعتبــر د .ميلــر أن التغييــر هــو مصــدر إلهــام يســتند إلــى الخيــال ،ويســاهم فــي دفــع مســتقبل زاهــر
لألجيــال القادمــة ،وأن االختــاف يدفــع لإلبــداع والتطويــر واالبتــكار.

وتطــرق د .أريــك أوفــر النــد ،رئيــس مجلــس اإلدارة اإلتحــاد العالمــي للدراســات المســتقبلية  WFSFإلــى ضــرورة التفكيــر فــي االســرة كعنصــر أساســي لكــي نتمكــن مــن صياغــة رؤيــة المســتقبل واإلســتعداد لــه واعتبــر

أن الرؤيــة تعتبــر واضحــة فــي المملكــة ،وأكــد علــى أهميــة وضــع نمــاذج لقيــاس مــدى نجــاح االستشــراف للمســتقبل ،ومــن ثــم االســتعداد لــه .كمــا أشــار إلــى أهميــة التخطيــط وبنــاء قواعــد للمعرفــة ،واالســتعداد
للتحــوالت وأوصــى بأهميــة تأســيس األرضيــة المناســبة مــن خــال احتــرام الــرأي اآلخــر باعتبــار أن الفضــاء مفتــوح الســتقراء المســتقبل ،موصيــا بأهميــة االنفتــاح علــى الثقافــات األخــرى.

وأوضــح د .ريــاض نجــم الرئيــس األســبق لهيئــة اإلعــام المرئــي والمســموع ،أن هــدف الكتــاب هــو التنبــؤ بطريقــة إيجابيــة لرســم طريــق مســتقبلي واضــح ،واعتبــر أن اإلنســان هــو مصــدر التحــول االقتصــادي
واالجتماعــي ومحــور التطــورات التنقيــة.

ثــم تحدثــت رئيــس مجلــس إدارة منتــدى الدراســات المســتقبلية ألفريقيــا والشــرق األوســط ( )FSFومترجمــة الكتــاب د .نســرين اللحــام عــن تجربتهــا فــي ترجمــة الكتــاب والصعوبــات التــي تعرضــت لهــا أثنــاء عمليــة

الترجمــة خاصــة فــي مــا يخــص اســتعمال المصطلحــات األجنبيــة واقترحــت علــى منتــدى أســبار الدولــي وضــع معجــم للمصطلحــات التــي تســتعمل فــي االستشــراف والتنبــؤ .كمــا دعــت إلــى إنشــاء مركــز إقليمــي
لتعميــم الدراســات علــى المســتوى المحلــي والدولــي.

أن الكتــاب يتبنــى منهــج التوقــع المبنــي علــى التشــارك والتفاعــل ،مشــددة علــى مــدى حاجــة المكتبــات العربيــة لهــذه الكتــب ،إذ الحظــت وجــود فجــوة بيــن نتائــج وتوصيــات الدراســات والقــرارات
واعتبــرت د .اللحــام ّ

المتخــذة علــى أرض الواقــع.

وأن ذلــك يدفعنــا لالبتعــاد عــن
أن هــدف الكتــاب هــو التنبــؤ بطريقــة إيجابيــة لرســم طريــق مســتقبلي واضــح يعتبــر أن اإلنســان هــو مصــدر التحــول االقتصــادي واالجتماعــي ،ومحــور التطــورات التنقيــةّ ،
وأوضحــت ّ

التفكيــر اآللــي ،وعــدم التســليم بعجــز اإلنســان علــى التغييــر .موصيــة باســتقراء المستقبـــــل بإيجابيــــــة إلستشــراف الحلـــــول واالســتدامة واالستعــــداد للتحــول والتغييــر.

أن تحويــل المســتقبل هــو مهــارة البــد أن نكتســبها جميعـ ًـا .مؤكديــن فــي الوقــت نفســه علــى أهميــة الخيــال فــي استشــراف المســتقبل الخــاص بالقــدرات والممكنــات العقليــة لإلنســان التــي
واتفــق المشــاركون علــى ّ
تتــواءم مــع متطلبــات القــرن  ،21وعلــى أهميــة التغلــب علــى اليــأس والتحــول مــن الســلبية إلــى اإليمــان بالقــدرة علــى التغييــر لمواجهــة التحديــات.

أن االختالف يدفع لإلبداع والتطوير واالبتكار.
أن التغيير هو مصدر إلهام يستند إلى الخيال ويساهم في دفع مستقبل زاهر لألجيال القادمة ،كما ّ
وأشاروا إلى ّ

ـاء لقواعــد المعرفــة واالســتعداد للتحــوالت بتأســيس
وخلصــوا إلــى ضــرورة التفكيــر فــي األســرة كعنصــر أساســي لكــي نتمكــن مــن صياغــة رؤيــة المســتقبل واالســتعداد لــهّ ،
وأن هــذا يتطلــب تخطيطـ ًـا محكمـ ًـا ،وبنـ ً
األرضيــة المناســبة مــن خــال احتــرام الــرأي اآلخــر باعتبــار أن الفضــاء مفتــوح الســتقراء المســتقبل انطالقــا مــن أهميــة االنفتــاح علــى الثقافــات األخــرى.
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خصــص المنتــدى جلســة خاصــة اســتعرضت فيهــا شــركة ماكنــزي ضمــن شــراكتها المعرفيــة الحصريــة مــع منتــدى أســبار الدولــي تقريـ ً
ـرا مهمــا حــول مســتقبل الوظائــفُ ،يقــدم خالصــة األبحــاث
فــي هــذا المجــال .وقــد تــرأس الجلســة أ .إيــرك شــاوتزر.
ً
عارضا للتوجه المستقبلي في المملكة العربية السعودية الذي يقوم:
وتناول هذا الموضوع أثر التقنية وإنترنت األشياء على سوق العمل وعلى المهارات،
أوال :على التواءم مع التوجهات العالمية
ً
ً
وثانيا :على سياسة توطين التقنية التي تتطلب شراكة بين القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة.
وأجمــع المشــاركون علــى الحاجــة إلــى مهــارات جديــدة تســتوجب االســتثمار فــي اإلنســان لصقــل مواهبــه ،وتكويــن مهــارات تتوائــم مــع الوظائــف التــي خلقتهــا الثــورة التقنيــة التــي أوجــدت
الفضــاء المناســب لإلبــداع .إضافــة إلــى ضــرورة تقديــم دورات تدريبيــة إلكترونيــة لســد الفجــوة بيــن المهــارات المكتســبة والمهــارات المطلوبــة فــي الوظائــف الجديــدة ،علــى أن تقــام هــذه
يتميــز بالقــدرة علــى البحــث عــن حلــول للمشــكالت ،وقبــول الفشــل والتعامــل معــه ،باإلضافــة إلــى التعــاون.
الــدورات بالشــراكة مــع الشــركات التقنيــة لتكريــس صفــات المبتكــر الــذي
ّ
للحد من آثارها السلبية.
الحرية واإلحساس بقيمته الذاتية مع مراعاة المحافظة على الجانب اإلنساني والروحي في تطوير التقنية
ولفتت إلى ّ
ّ
أن المبتكر يحتاج لمساحة من ّ

ﺇﺣﺪﻯ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ
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بصيــغ مختلفــة تعمــد المنتــدى أن «يؤنســن» فعالياتــه الغارقــة فــي التقنيــة والــذكاء االصطناعــي وإنترنــت األشــياء وتحديــات البيئــة والطاقــة فأدخــل ضمــن برامجــه فعاليــات لهــا عالقــة باألســرة وباإلنســان فــي

المســتقبل ،وفــي هــذا االتجــاه دعــا إلــى المنتــدى أحــد المهتميــن بالفلســفة وباإلنســان للدفــع بتموضــع «اإلنســان» فــي المــكان المالئــم مــن المســتقبل التقنــي «الغاشــم» إن صــح التعبيــر .ومــن حســن الطالــع أن
يكــون ذلــك الفيلســوف هــو د .عبداللــه ولــد أبــاه (مــن موريتانيــا) وهــو أســتاذ الفلســفة والدراســات المعاصــرة بجامعــة نواكشــوط ودارت محــاور المحاضــرة حــول اإلنســان فــي ظــل الثــورة التقنيــة الحديثــة التــي
اعتبرهــا التقــاء للــذكاء االصطناعــي والطفــرة فــي تقنيــات البيوتكنلوجيــا.

كمــا تطــرق إلــى أن الثــورة الرقميــة أدت إلــى تغييــر النظــام المعرفــي لإلنســان وتقييــد حريتــه .كثيـ ً
أن مــا نعيشــه اليــوم ال يعــد نهايــة التاريــخ بــل نهايــة الجغرافيــا نتيجــة الثــورة التقنيــة التــي ســاهمت فــي تغييــر
ـرا إلــى ّ

شــكل المــدن التــي يمكــن أن توجــد فــي كل مــكان وال مــكان لهــا.

واعتبر أن الثورة التقنية الثانية رغم أهميتها على حياة اإلنسان فإنها تطرح تحديات نوعية تطال اإلنسان بذاته فالبد من الجمع بين تفاؤل اإلرادة وتشاؤم العقل كما يقول الفيلسوف كانط.

ودعــا د .ولــد أبــاه إلــى وضــع آليــات مــن قبــل الحكومــات تضبــط حــدود التقنيــة واســتعماالتها حفاظـ ًـا علــى وجــود اإلنســان واعتبــر أن فتــرة المســتقبل تكــون فــي طــور االنتهــاء إذا انتهــت الفــوارق بيــن اإلنســان واآللــة.

كمــا أن حريــة اإلنســان مهــددة بالــزوال إذا اعتبرنــاه كائنـ ًـا آليـ ًـا.
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ﺍﻟﺸﺎﺑﺔ
ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ّ
الشــابة ،بيئــة األعمــال الحاليــة ،فهــي
خصصــت إحــدى جلســات المنتــدى تنــاول موضــوع صناديــق االســتثمار
ّ
أصبحــت أكثــر تحفيـ ً
ـزا وزادت مــن حماســة ومخاطــرة رواد األعمــال .كمــا أزادت التقنيــة مــن فاعليــة أغلــب الصناعــات،
مــن خــال الضغــط علــى التكاليــف.

نــوه الشــريك فــي
بــأن األمــوال المرصــودة للتحــول التقنــي فــي المملكــة تُ عــد ً
وقــال المشــاركون ّ
أوال هائلــة .إذ ّ

 STVد .هانــي عنايــة بوجــود عــدد هائــل مــن الصناديــق االســتثمارية التــي تشــجع رواد األعمــال ،باإلضافــة إلــى وجــود
مبــادرات حكوميــة تحفــز الشــركات الناشــئة.

وأشــارت مؤســس ومالــك شــركة إرادة أ .مهــا طيبــة إلــى وجــود تغيــرات هيكليــة فــي االقتصــاد المحلــي والدولــي
تســتوجب تطويــر المهــارات وتفــرض علــى الصناديق االســتثمارية اســتخدام تقنيات جديدة (مثل الــذكاء االصطناعي)،
وعــدم االقتصــار علــى دورهــا التقليــدي فــي البحــث عــن عقــود للشــراكات.

وشــدد الشــريك والمؤســس لشــركة رائــد لالســتثمار أ .عمــر المجدوعــي علــى ضــرورة تحلــي رائــد األعمــال بالثقــة فــي

النفــس ،والوضــوح فــي الشــخصية؛ لضمــان نجــاح كل مشــروع ناشــئ ،وأن رواد األعمــال يحتاجــون إلــى المســاندة
والدعــم فــي قيــادة الشــركات.

ـعودية تطــورت كثيـ ً
ـرا وأصبــح لهــا منظومــة
واتفــق المشــاركون علــى أن بيئــة ريــادة األعمــال فــي المملكــة العربيــة السـ
ّ
متكاملــة محفــزة ومالئمــة مــن شــأنها توفيــر فــرص اســتثمارية وخلــق فــرص وظيفيــة.

وعلــى صعيــد متصــل ،عــرض المديــر األكاديمــي فــي  IEوكبيــر االقتصادييــن فــي أركانــو أ .د .اغناســيو الي التــوري
فــي محاضــرة حــول تأثيــر التكنولوجيــا الماليــة علــى النمــو االقتصــادي ،أهــم التطــورات التــي شــهدها قطــاع

الماليــة ،وظهــور وتطـ ّـور
التكنولوجيــا الماليــة بفعــل االبتــكار والتقــدم التقنــي ،والــذي ســاعد علــى تطـ ّـور األســواق
ّ
الرقميــة.
االفتراضيــة وإصــدار العمــات
التجــارة اإللكترونيــة ،وإنشــاء البنــوك
ّ
ّ

ّ
تتمثــل فــي تطويــر البنيــة التحتيــة الرقميــة ،وتوفيــر اإلطــار القانوني
وتحــدث عمــا تتطلبــه هــذه التطــورات مــن إجــراءات

التشــريعي المالئــم لحمايــة المعامــات فــي ظــل تزايــد مخاطــر المعامــات الرقميــة التــي أصبحــت ضروريــة إلحــداث

وظائــف جديــدة ،وتقريــب الخدمــات الماليــة مــن المســتفيدين ،وتقليــص التكاليــف ،والحــد مــن حجــم االقتصــاد

المــوازي ،والتحكــم األفضــل فــي السياســة النقديــة بفضــل اآلليــات مبتكــرة ،ومجابهــة الفســاد المالــي.
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ﹰ

ً
ﻏــﺪﺍ
ﺍﻟﺴﻌـﻮﺩﻳـﺔ
أن تحقيــق مزيــد مــن الرفــاه
تناولــت جلســة ترأســها رئيــس مجلــس إدارة منتــدى أســبار الدولــي د .فهــد العرابــي الحارثــي موضوعــات تتصــل بمســتقبل القطاعــات المختلفــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،مــن أجــل ّ
والتقــدم للمجتمــع الســعودي مــن خــال تنويــع مصــادر الدخــل هــو أحــد ركائــز رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية  2030التــي أطلقهــا ســمو ولــي العهــد المواضيــع التــي تناولهــا منتــدى أســبار الدولــي تتنــزل فــي هــذا
اإلطــار.

واســتهل الجلســة مســاعد وزيــر الداخليــة لتقنيــة المعلومــات صاحــب الســمو األميــر د .بنــدر بــن عبداللــه المشــاري ،بإلقــاء نظــرة تاريخيــة علــى رحلــة تطــور تقنيــة المعلومــات فــي المملكــة ،مؤكـ ً
ـدا علــى أن مســتقبل
المملكــة العربيــة الســعودية ســيكون مشـ ً
ـرقا إذا اســتفادت مــن الرصيــد التاريخــي فــي مجــال تقنيــة المعلومــات.

ً
 . Fullوأوصى بما يأتي:
e-governmentإلى مرحة Digital
قريبا من مرحلة e-government
وأشار إلى أن الحكومة اإللكترونية في المملكة هي في مراحل النضج وستمر
Full Digital
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التعليميــة لتقليــص للفجــوة
ونبــه مؤســس ورئيــس مجلــس اإلدارة لشــركة آثــال لالستشــارات معالــي د .نبيــل كوشــك ،علــى ضــرورة التحديــث المتســارع للبرامــج
ّ
ّ
بيــن مخرجــات الجامعــة والمهــارات المطلوبــة وذلــك عــن طريــق النقــاط التاليــة:

أمــا د .أنــس الفــارس نائــب رئيــس مدينــة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة ،فقــد اســتعرض بعــض مؤشــرات وأهــداف رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية  2030المتعلقــة بمؤشــر االبتــكار ومــا لــه مــن
مدخــات ومخرجــات قابلــة للقيــاس .كمــا تطـ ّـرق د .الفــارس لترتيــب المملكــة فــي مجــال مخرجــات االبتــكار مثــل البحــوث العلميــة المنشــورة ومســتوى جــودة األبحــاث وصــادرات التقنيــات المتطــورة والقــدرة

ـزا ضمــن الــدول العربيــة فإنــه ال زال متأخـ ً
علــى تحويــل نتائــج األبحــاث إلــى منتجــات ذات فائــدة ،وأشــار إلــى أن وضــع المملكــة وإن كان متميـ ً
ـرا علــى مســتوى العالــم ويدعــو لمزيــد مــن العمــل فــي هــذا المجــال.

وتطــرق د .ماهــر العــودان ،رئيــس األبحــاث والتطويــر واالبتــكار  -مدينــة الملــك عبداللــه للطاقــة الذريــة والمتجــددة إلــى موضــوع مســتقبل الطاقــة ،فذكــر أن المملكــة لديهــا أكبــر مخــزون مــن البتــرول فــي العالــم،
وهــذا يعطينــا ميــزة إذ يجــب أن نتطلــع إلــى كيفيــة االســتفادة مــن هــذه الطاقــة بأفضــل الطــرق والســبل .وشــدد علــى أن الطاقــة مــن أهــم عناصــر التنميــة ألي بلــد فــي العالــم ،وهنــاك بعــض التقاريــر تقيــس
نمــو الشــعوب باســتهالك الفــرد للطاقــة مثــل مــا هــو اســتهالك لإلنتــاج القومــي جــي تــي بــي.

ً
ـا فــي جعــل األســرة وحــدة المجتمــع التــي تقــود
وعــن «األســرة الســعودية» فــي المســتقبل تحدثــت د .هــا التويجــري أميــن عــام مجلــس األســرة فقالــت :ال بــد لمجلــس شــؤون األســرة أن يتبنــى
دورا فاعـ ً

التغييــر لألفضــل وال تكتفــي بالتكيــف معــه ,وســنجعل األســرة بــكل أفرادهــا شــريكا فــي صناعــة التغييــر وبهــذا تكــون قــادرة علــى تشــرب المتغيــرات و مواءمتهــا مــن جهــة ،و مــن جهــة أخــرى ســوف تســهم
فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة  2030مــن جميــع جوانبهــا وأهــداف الرؤيــة.

ونـ ّـوه الســيد أنانــد فانكرلكــر -المديــر التنفيــذي لبرنامــج الماجســتير فــي إدارة األعمــال ورئيــس إدارة االتصــاالت والعالمــات التجاريــة فــي كليــة إنســياد  INSEADبفرنســا ،برؤيــة المملكــة وذكــر أنهــا تاريخيــة

وخطــوة نــادرة .وأشــار إلــى تجربــة اليابــان فقــال اذا عدنــا للتاريــخ بيــن كل الــدول الصناعيــة نجــد أن اليابــان كانــت فــي ذيــل مؤشــرالتنميــة االقتصاديــة قبــل عــام  1868الــذي حــدث فيــه مــا يســمى بإصــاح
اإلمبراطــور ( ميجــي ) وكان ذلــك اإلصــاح شـ ً
ـبيها كرؤيــة 2030اليــوم التــي ســتنقل الســعودية إلــى عوالــم مــن التطــور والتقــدم ،فقــد دفــع األمبراطــور ميجــي اليابــان إلــى حقبــة جديــدة مــن التحــول والتفــوق
الــذي تتمتــع بــه يابــان اليــوم .
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ﺃﺟﻨﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
فــي الجلســة الختاميــة التــي حملــت عنــوان« :أجنــدة المســتقبل» وأدارهــا نائــب محافــظ

الهيئة العامة للمنشــآت الصغيرة والمتوســطة م .ســامي الحصين ،حرص المشــاركون

علــى وضــع خارطــة طريــق للمســتقبل ،تتمثــل فــي أجنــدة يمكــن عملهــا لتحقيــق رؤيتنــا

وبنــاء مســتقبلنا ،إذ تطــرق المشــاركون ألهميــة تأســيس تحالــف متكامــل للنهــوض

باالقتصــاد الرقمــي فــي العالــم العربــي وضــرورة ربــط الثقافــة باإلبــداع.

فقــد تحــدث رئيــس مجلــس إدارة هيــكل ميديــا أ .عبدالســام هيــكل ،عــن أهميــة إنشــاء
نظــام ايكولوجــي القتصــاد المعرفــة فــي العالــم العربــي ،وأشــار إلــى ضــرورة وجــود أفــراد
منتجيــن للمعرفــة واعتبــر أن البنيــة التحتيــة للمعرفــة فــي العالــم العربــي (واللغــة العربيــة
جــزء مــن هــذه البيئــة) ،تحتــاج إلــى مزيــد مــن االســتثمار.

أن التحديــات التــي تواجــه
وأشــار خبيــر األمــن الســيبراني د .محمــد المشــيقح ،إلــى ّ
ّ
ّ
البيولوجيــة،
التمكــن مــن الهندســة
تتمثــل فــي
اإلنســان فــي ظــل الثــورة الصناعيــةـ
ّ
ً
أن األمــن فــي التقنيــة هــو
والعمــل علــى تطويــر الــذكاء االصطناعــي.
الفتــا إلــى ّ

أحــد ركائــز تحقيــق نتائــج أفضــل ،فــي مــا يخــص ســعادة البشــر .مؤكــدا علــى أن
توفــر قاعــدة بيانــات ضخمــة يعــد شــرطا أساسـ ً
ـيا للنجــاح فــي ظــل الثــورة الصناعيــة

الكبــرى.

أمــا عضــو مجلــس الشــورى ورئيــس الجمعيــة العالميــة ألبحــاث الموهبــة والتميــز

أ .د .عبداللــه الجغيمــان فقــد تنــاول موضــوع التعليــم فــي المســتقبل واألجنــدة

المرتبطــة بــه ،مشــيرا إلــى أن التعليــم النظامــي التقليــدي غيــر قــادر علــى مواكبــة

التغيــرات التقنيــة الســريعة ،وأن الثــورة الصناعيــة الرابعــة ّ
أخلــت بالعديــد مــن
األخالقيــات.

ودعــا إلــى ضــرورة إحــداث ثــورة فــي التعليــم ،وأن تتصــف المدرســة بالمرونــة فــي ســرعة

ونوعيــة التعلــم ،مــع عــدم التركيــز فقــط علــى التعليــم الشــمولي ،بــل االنتقــال إلــى
تعليــم المهــارات المفتاحيــة ،وضــرورة أن يتحــول التعليــم إلــى مســارات فرديــة ومهنيــة.

وفيمــا يخــص أخالقيــات المســتقبل تحــدث الرئيــس والمؤســس لشــركة هــوز د .خالــد
الغنيــم ،عــن فقــه الــذكاء الصناعــي ،وكيفيــة وضــع ضوابــط وقيــود أخالقيــة لــه ،قبــل أن

تنعكــس اآلثــار الســلبية للــذكاء الصناعــي علــى حيــاة النــاس .واقتــرح فــي هــذا الصــدد

بنــاء منطقــة صناعيــة ســياحية عالميــة بيــن مكــة والمدينــة المنــورة تســتقطب األطبــاء
المســلمين ،وتكــون مركــزا لالقتصــاد اإلســامي.
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كمــا شــدد الرئيــس التنفيــذي لـ»نمــاء المنــورة» د .محمــد الغامــدي ،علــى ضــرورة إعــادة ترتيــب

مصــارف القطــاع غيــر الربحــي ،وإعــادة اســتثمارها للمســاهمة فــي التنميــة كأحــد ركائــز رؤيــة
وبيــن الرئيــس التنفيــذي لوحــدة التحويــل الوطنــي الرقميــة د .عصــام الوقيــت،
المملكــة ّ .2030
ـعودية  2030تعتمــد علــى الرقمنــة ،مؤكـ ً
ـدا علــى أن التحــول الرقمــي
ـ
الس
ـة
ـ
لرؤي
أن الركائــز الثالثــة
ّ

يســتوجب توفيــر البنيــة التحتيــة المناســبة ،إضافــة إلــى الكــوادر البشــرية واللوائــح التشــريعية.

داعيــا إلــى االســتثمار فــي مجــال البيانــات الضخمــة وتطبيقاتهــا.

ﻣﻌﺮﺽ ”ﻣﻦ ﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ“
المعــرض المصاحــب  :تحــت عنــوان “ :مــن اإلبتــكار إلــى التأثيــر”
بالمشــاركة مــع جامعــة الملــك عبداللــه للعلــوم والتقنية «كاوســت»

معرضـ ًـا مصاحبـ ًـا ضخمـ ًـا ،يحــوي تجاربهــا البحثيــة الهامــة ودعمهــا

للشــركات الناشــئة ،ويقــدم مجموعــة مــن األبحــاث :

1

)

2
4

3

5

)MOFs

7

)
)

6
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فتطويــر خاليــا شمســية عضويــة ومرنــة يمكــن اســتخدامها علــى النوافــذ وفــي مرافــق ومــواد البنــاء ،حيــث تتميــز هــذه الخاليــا بســهولة اســتخدامها وكفاءتهــا أكثــر مــن تلــك الموجــودة فــي األلــواح الشمســية
التقليديــة ،وتســاعد علــى خفــض درجــات الحــرارة داخــل المبانــي ،وتوليــد طاقــة أكثــر واســتهالك أقــل للكهربــاء.

كمــا تقــود «كاوســت» أبحـ َ
ـاث تَ حــول وتكيــف النباتــات التــي تنمــو فــي التربــة المالحــة مــن أجــل تطويــر الزراعــة الصحراويــة فــي المملكــة ،إذ يــدرس الباحثــون الطــرق التــي تمكــن النباتــات التــي تتحمــل الملوحــة

مــن البقــاء فــي البيئــات ذات الظــروف الصعبــة ،بحيــث تســتخدم هــذه المعرفــة لجعــل النباتــات قليلــة التحمــل للملوحــة تنمــو بشــكل أفضــل فــي نفــس الظــروف الصعبــة .ويهــدف هــذا العمــل إلــى تحســين
إنتاجيــة النباتــات فــي الظــروف البيئيــة المتدنيــة -حيــث تكــون التربــة مالحــة أو الميــاه المســتخدمة لــري النباتــات مالحــة.

وأكمــل باحثــو كاوســت  -كجــزء مــن أبحــاث النباتــات -أول تسلســل عالــي الجــودة لجينــوم نبتــة الكينــوا ،وبــدأوا فــي تحديــد الجينــات التــي يمكــن التعديــل عليهــا إنتــاج المحاصيــل الزراعيــة بكفــاءة علــى نطــاق

أوســع .ويمكــن أن يــؤدي هــذا التسلســل إلــى النجــاح فــي إنتــاج محاصيــل زراعيــة رئيســة فــي المناطــق الجافــة مثــل المملكــة العربيــة الســعودية وبالتالــي تعزيــز األمــن الغذائــي فــي المنطقــة والعالــم.

مــن بيــن الشــركات الناشــئة التــي دعمتهــا «كاوســت» وقدمتهــا فــي المعــرض شــركة «أنظمــة المهــا» ،وهــي شــركة وطنيــة ناشــئة تعمــل فــي مجــال الرعايــة الصحيــة الحيوانيــة والرصــد المســتمر لصحــة
الماشــية بهــدف زيــادة إنتــاج وكفــاءة مــزارع األلبــان .وقــد تــم تأســيس الشــركة وتطويرهــا فــي كاوســت ،وتوفــر الشــركة خدمــات لرصــد البيانــات الحيويــة للثــروة الحيوانيــة وتحليلهــا بهــدف زيــادة كفــاءة المــزارع

ورفــع إنتاجهــا .وتســتخدم الشــركة أحــدث التقنيــات فــي مجــاالت االستشــعار واالتصــاالت لضمــان الرصــد المســتمر ّ والفعــال للماشــية .ويمكــن لمزارعــي األلبــان مراقبــة صحــة المواشــي طــوال األســبوع
وعلــى مــدار الســاعة ،ممــا يســمح بزيــادة اإلنتاجيــة وخفــض التكاليــف .ويشــير المزارعــون الذيــن يســتخدمون تقنيــات أنظمــة المهــا الجديــدة إلــى زيــادة بنســبة تصــل إلــى  ٪9فــي معــدل الحمــل لــدى األبقــار

الحلوبــة وزيــادة فــي إنتــاج الحليــب بنســبة .15%

كمــا طــورت شــركة ســديم نظــام استشــعار معلوماتــي حاصــل علــى عــدة بــراءات اختــراع ومتخصــص فــي رصــد الفيضانــات وحركــة المــرور فــي المــدن الذكيــة .وقــد تــم تأســيس الشــركة وتطويرهــا فــي
كاوســت أيضـ ًـا .تعمــل تقنيــات الشــركة كنظــام استشــعار ال ســلكي يمكــن تركيبــه فــي المناطــق الحضريــة وفــي أنظمــة الصــرف الصحــي .وتســتمد تلــك التقنيــة طاقتهــا مــن األلــواح الشمســية الخاصــة

بهــا ،ويمكــن القــول أن منتــج ســديم الرئيــس هــو نظــام لتلقــي البيانــات وإرســالها بيــن أجهــزة االستشــعار الخاصــة برصــد حركــة المــرور أو الفيضانــات.

ولــذا فقــد عمــل باحثــو كاوســت علــى تثبيــت أجهــزة استشــعار متناهيــة الصغــر مطــورة بتقنيــة النانــو علــى هــذه الحيتــان ،يســتطيع مــن خاللهــا علمــاء الجامعــة القــدرة علــى تتبــع تحركاتهــا ومعرفــة أنمــاط
ً
ً
مثاليــا لتربيــة صغــار هــذه الحيتــان ،كمــا ٔانــه ٔاحــد المناطــق
موطنــا
هجرتهــا ،وذلــك دعمـ ًـا للجهــود المبذولــة لحمايــة هــذه الكائنــات البحريــة المهــددة .وقــد أدت هــذه المبــادرة الكتشــاف ٔان البحــر األحمــر يمثــل

الوحيــدة فــي العالــم التــي يمكــن العثــور فيهــا علــى أعــداد متســاوية بيــن الذكــور واإلنــاث مــن اســماك القــرش الحــوت .كمــا يســتفيد الباحثــون مــن خــال رصــد هــذه الحيتــان فــي عمليــة تخطيــط قــاع البحــر،
والتعــرف علــى تضاريــس وجغرافيــة البحــر األحمــر.
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ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺃﺳﺒﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 2018
)(1
كانــت إحــدى مبــادرات منتــدى أســبار الدولــي  2018إصــدار كتــاب يرصــد التحــوالت العلميــة والمعرفيــة عندنــا وفــي العالــم ،وســيصدر هــذا الكتــاب سـ ً
ـنويا عــن المنتــدى ،وكان اإلصــدار األول لهــذا العــام هــو
كتــاب «تحويــل المســتقبل  ..التوقــع فــي القــرن الحــادي والعشــرين»  .Transforming the Future – Anticipation in the 21st Centuryومــا يهــدف إليــه الكتــاب لــه عالقــة بمــا يعمــل عليــه منتــدى أســبار
الدولــي مــن فعاليــات ومشــروعات ،والمنتــدى مهتــم بتقديــم الفهــم األفضــل لمفهــوم التغييــر والمســتقبل فــي المملكــة والعالــم مــن فعاليــات ومشــروعات.

إن منتــدى أســبار الدولــي يقــدم هــذا الكتــاب ،بالمشــاركة مــع منظمــة اليونســكو كجــزء مــن جهــود عامــة إليجــاد طــرق مبتكــرة لفهــم العالــم والطريقــة التــي يتغيــر بهــا .وقــد اشــترك فــي إعــداد مــادة هــذا الكتــاب
ّ

ـا للمســتقبل تحــت إشــراف أبــرز خبــراء اليونســكو ،وهــو ُيقـ َّـدم كانعــكاس علــى جبهــة التفكيــر حــول المســتقبل .وال يمكــن لعجلــة االبتــكار أن تــدور بــدون المخاطــرة والتجريــب؛ وبهــذه الــروح
أكثــر مــن  40معمـ ً
ُيقــدم منتــدى أســبار الدولــي هــذه الترجمــة العربيــة كدعــوة للتفكيــر معـ ًـا فــي ســببية وكيفيــة اســتخدام «المســتقبل» لخيــر بنــي البشــر.
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)(2

أعلــن رئيــس مجلــس إدارة منتــدى أســبار الدولــي د .فهــد العرابــي الحارثــي فــي إحــدى

ً
غــدا» عــن إنشــاء «معهــد المســتقبل»
جلســات المنتــدى التــي موضوعهــا «الســعودية
وهــو واحــدة مــن المبــادرات المهمــة لــدورة  ،2018وأوضــح أن المعهــد ســيعقد شــراكات
مــع أهــم المعاهــد والمراكــز المعنيــة بدراســة المســتقبل فــي العالــم .كمــا ّبيــن أن فكــرة

«معهــد المســتقبل» تتــواءم مــع أهــداف التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة ،وتتكامــل

مــع مســتويات الجــودة العالميــة فــي كافــة عمليــات التنظيــم واإلدارة والمنتجــات

والشــراكات الفاعلــة ،كمــا أن أهــداف المعهــد ومنتجاتــه ســتلتقي معــه أهــداف وغايــات
ومخرجــات رؤيــة المملكــة .2030
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)(5

كمــا أعلــن رئيــس مجلــس إدارة منتــدى أســبار الدولــي د .فهــد العرابــي الحارثــي عــن مبــادرة

مــن مبــادرات منتــدى أســبار الدولــي  2018إنشــاء «مدونــة أســبار» التــي تهــدف إلــى

العمــل عــدد مــن الخبــراء المختصيــن ،وتعكــف فــي الوقــت الراهــن لجنــة خاصــة تعمــل علــى

للجمهــور ،وحشــد لهــا العديــد مــن األبحــاث والمقــاالت العلميــة المهمــة التــي بلغــت

إلصــدار «معجــم مصطلحــات المســتقبل» ألول مــرة فــي العالــم العربــي وسيحشــد لهــذا

بنــاء الخطــة التنفيذيــة للمشــروع .وربمــا يكــون المعجــم هــو «كتــاب العــام» فــي الــدورة المقبلــة
مــن المنتــدى .2019

)(4
وهــي مبــادرة جديــدة إلنشــاء جائــزة عامــة للمواطنيــن والمقيميــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،

مــن جميــع الفئــات العمريــة .والغــرض منهــا طــرح أفــكار ابتكاريــة «للمســتقبل» ،وإشــراك الجمهــور
والشــباب فــي بنــاء ذلــك المســتقبل ،وتكــون األفــكار التــي تقــدم للجائــزة إبداعيــة ورياديــة ،بعيــدة
عــن محــاكاة الواقــع أو إعــادة إنتاجــه ،وتشــمل الجائــزة خمســة قطاعــات رئيســة ،هــي :التعليــم فــي
المســتقبل ،الصحــة فــي المســتقبل ،التقنيــة فــي المســتقبل ،الطاقــة فــي المســتقبل ،البيئــة فــي

المســتقبل ،ويشــترط لتقديــم األفــكار وعرضهــا أن تكــون بشــكل إبداعــي واحترافــي مبتكــر ( رســم،

موشــن غرافيــك ،فيديــو غرافيــك ) أو أي وســيلة تعبيريــة أخــرى مبتكــرة وجاذبــة .وجــرى تصميــم موقــع

إلكترونــي خــاص بالجائــزة الســتقبال المشــاركات المتنافســة .كمــا خصــص للجائــزة مكافــآت ماليــة
تشــجيعية .ولدعــم الجائــزة ومتســابقيها تقريــر أن يتولــى راعــي المنتــدى تقديــم الجوائــز إلــى الفائزيــن

فــي حفــل االفتتــاح الرســمي.

وقــد شــكل المنتــدى للجائــزة ثالثــة لجــان فاعلــة لجنــة التحضيــر واإلشــراف علــى الجائــزة ،ولجنــة الفــرز
األولــي للمســابقات ،ولجنــة التحكيــم واختيــار الفائزيــن بالجوائــز والمراكــز األولــى.

إثــراء المحتــوى العربــي ،فقــد أنشــأ المنتــدى المدونــة وعمــل علــى تفعيلهــا وإتاحتهــا
ـاال وبحثـ ًـا ،وســيتواصل العمــل عليهــا مــن خــال عقــد شــراكات
حتــى اآلن مــا يزيــد  60مقـ ً
جديــدة إلثرائهــا ودعمهــا بالمحتــوى المناســب.

)(6
ومــن المبــادرات المهمــة للمنتــدى فــي هــذه الــدورة  2018عقــد عــدد مــن الشــراكات

العالميــة العلميــة والمعرفيــة مــع منظمــات وجهــات جديــدة لتزيــد فــي رصيــد منتــدى أســبار

الدولــي مــن الشــراكات المهمــة مــع جامعــات ومنظمــات علميــة علــى مســتوى العالــم.

وقــد عقــد المنتــدى العــزم علــى مواصلــة تنميــة شــراكاته العلميــة ومــن الشــراكات الجديــدة:

 )1منظمة اليونسكو ...منظمة األمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة

 )2الشراكة المعرفية الحصرية مع شركة ماكنزي «»Mckinsey & Company
 )3اتحاد منظمات الدراسات المستقبلية للعالم WFSF

 )4هارفارد بزنس ريفيو العربية Harvard Business Review

 )5إم آي تي تكنولوجي ريفيو MIT Technology Review Arabia

 )6االتفاقيــة مــع كليــة إنســياد فــي فرنســا لنشــر المحتــوى المناســب مــن إنتاجهــم فــي
«مدونــة أســبار» لدعــم المحتــوى العربــي.
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ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ
شـ ّ
ـكل المنتــدى فرصــة مواتيــة لإلعــان عــن بعــض المبــادرات والتوصيــات مــن جهــات أخــرى
متعــددة:
فقــد اســتعرض وكيــل وزارة التعليــم د .عيــد بــن محيــا الحيســوني ،مجموعــة مــن مبــادرات
وزارة التعليــم التــي تســعى مــن خاللهــا إلــى تغييــر النمــط التقليــدي للتعليــم والتحفيــز ليســتفيد
الطــاب مــن التقنيــة وتتوســع مجــاالت التعلــم خــارج الفصــل الدراســي ،وهــي :اســتمرار دعــم
بوابــة المســتقبل ،المدرســة الذكيــة ،المدرســة االفتراضيــة ،مبرمــج المســتقبل ،وزمالــة مســك
للمعلميــن.
كمــا أعلــن المؤســس والرئيــس التنفيــذي لشــركة كالســيرا الشــرق األوســط م .محمــد ســهيل
ً
قدمــا بالشــراكة مــع وادي مكــة فــي تأســيس ونشــر أكبــر أكاديميــة
المدنــي عــن المضــي
افتراضيــة لتعليــم اللغــة العربيــة فــي العالــم.
وذكــر د .محمــد الصغيــر قائــد التحــول فــي وزارة الصحــة عــن النيــة إلــى إنشــاء البنــوك الحيويــة
الســعودية.
وأوصــى خبيــر تقنيــة المعلومــات والمحتــوى الرقمــي م .علــى الغبيشــي بإنشــاء مراكــز تقنيــات
المجتمــع الداعمــة للحوســبة االجتماعيــة وســد الفجــوة بيــن أجيــال التطبيقــات.
عمــار النحــوي إلــى أهميــة
وأشــار مديــر مركــز األبحــاث والتطويــر فــي أرامكــو الســعودية دّ .
االبتــكار فــي تأميــن الطاقــة المســتدامة ،وتحــدث عــن إنشــاء منصــة لالبتــكارات والدراســات
ً
فعليــا،
التــي تقــام فــي أرامكــو وهــو مــا ســيمكن مــن تنفيــذ هــذه االبتــكارات
وطالــب المشــاركون فــي جلســة صناديــق االســتثمار الشــابة بتوفيــر اإلطــار القانوني التشــريعي
المالئــم لحمايــة المعامــات فــي ظــل تزايــد مخاطــر المعامــات الرقميــة التي أصبحــت ضرورية
إلحــداث وظائــف جديــدة ،و تقريــب الخدمــات الماليــة مــن المســتفيدين ،والتحكــم األفضــل
فــي السياســة النقديــة بفضــل اآلليــات مبتكــرة ،ومجابهــة الفســاد المالــي.
ونـ ّـوه رئيــس مجلــس إدارة هيــكل ميديــا أ .عبدالســام هيــكل ،بأهميــة إنشــاء نظــام ايكولوجــي
القتصــاد المعرفــة فــي العالــم العربــي
وأشــار الرئيــس والمؤســس لشــركة هــوز د .خالــد الغنيــم ،إلــى أهميــة فقــه الــذكاء االصطناعــي،
وكيفيــة وضــع ضوابــط وقيــود أخالقيــة لــه ،قبــل أن تنعكــس اآلثــار الســلبية للــذكاء الصناعــي
علــى حيــاة النــاس.
كمــا شــدد الرئيــس التنفيــذي لـ»نمــاء المنــورة» د .محمــد الغامــدي ،علــى ضــرورة إعــادة ترتيــب
مصــارف القطــاع غيــر الربحــي ،وإعــادة اســتثمارها للمســاهمة فــي التنميــة كأحــد ركائــز رؤيــة
المملكــة .2030
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