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كلمات

2016

ً
ً
مقــدرا ألننــا بحاجــة إلــى مثــل هــذه المنتديــات وهــذه
وطنيــا
عمــا
منتــدى أســبار الدولــي يجســد
ً
المؤتمــرات التــي يجــب أن نوليهــا كل االهتمــام وأن ال نجعــل توصياتهــا وقراراتهــا حبيســة األرفــف
واألدراج.

2017

أنــا ســعيد أن أكــون فــي هــذا المنتــدى العالمــي الرائــع الــذي دائمـ ًـا نتطلــع إليــه .وأحــب أن أقــول بــأن الريــاض لــن
ً
ً
كبيــرا ونالحــظ عناصــر وفعاليــات مفيــدة للمجتمــع وتواكــب
تطــورا
تتنــازل عــن منتــدى أســبار  ،ونحــن نالحــظ
مســيرتنا التــي نهــدف إليهــا بقيــادة الملــك ســلمان وولــي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان.

2018

أقــدم الشــكر والتقديــر إلــى زمالئــي فــي منتــدى أســبار الدولــي وأتمنــى لهــم دوام التوفيــق واالزدهــار ،وأحــب أن أقــول لكــم بــأن أســبار
لهــا موقــع خــاص لدينــا فــي إمــارة المنطقــة  ،فنحــن نلتقيهــم فــي كل عــام  ،وعلــى فتــرات متعــددة  ،يطلعوننــا علــى كل مــا لديهــم
مــن جديــد ومفيــد لهــذا الوطــن وألبنائــه ولإلنســان فــي كل مــكان.
جميعا في أعمالها في توافــــق وتناغــم رائـــع ً
ً
جدا.
ومنتدى أسبار يفعل الجهات العلمية

2019

نحــن نعيــش فــي عصــر العلــم والتقنيــة باألســلوب الصحيــح  ،ننظــر إلــى المســتقبل ونســير باالتجــاه الســليم  ،برعايــة ســيدي خــادم الحرميــن
الشــريفين المللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود وســمو ولــي عهــد األميــن حفظهمــا اللــه.
الزمــاء فــي منتــدى أســبار الدولــي أعطــوا الشــيء الكثيــر هــذا اليــوم وكذلــك فــي االعــوام الســابقة ،وســيفعلون ذلــك فــي األعــوام القادمــة بــإذن
اللــه ،واهنئهــم علــى هــذا المســتوى.
فيصل بن بندر بن عبدالعزيز
أمير منطقة الرياض
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أعضاء مجلس اإلدارة منتدى أسبار الدولي في الدورات األربع
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تعريف المنتدى
مؤتمــر تنمــوي  ،يعنــى بدعــم مشــروع التحــول الشــامل والســريع نحــو مجتمــع
المعرفــة ،واالقتصــاد القائــم علــى المعرفــة ويبيــن العالقــة المتالزمــة بيــن مجتمــع

المعرفــة والتنميــة المســتدامة ،كمــا يعنــى باســتبصار دور المعرفــة  ،فــي رفــع كفــاءة
القطاعــات اإلنتاجيــة والخدميــة  ،وقدرتهــا االســتيعابية لتحويــل المعرفــة إلــى اقتصــاد
 ،واســتصحاب التجــارب العالميــة الناجحــة ذات العالقــة.

ويعمــل منتــدى أســبار الدولــي علــى تأكيــد االنســجام مــع أهــداف التنميــة المســتدامة
لألمــم المتحــدة  ،ويتكامــل مــع مســتويات الجــودة العالميــة فــي كافــة عمليــات

التنظيــم واإلدارة والمنتجــات والشــراكات الفاعلــة.
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الرؤية
أن يكـــون منتدى أســـبار الدولي في مقدمة
الفعاليات الدولية التي تجتمع فيها األدوات

واآلليـــات ،والمنهجيـــات ،والممارســـات،

ً
ً
متحققا،
أمـــرا واقعا
لجعل منافـــع المعرفة
ً
ومتاحا للجميع.

األهداف
دعم التحول الشامل والسريع نحو مجتمع المعرفة واالقتصاد القائم

على المعرفة.

دعم العالقة بين مجتمع المعرفة والتنمية المستدامة ،واستبصار دور
المعرفة في رفع كفاءة القطاعات اإلنتاجية والخدمية ،والعمل على
زيادة قدرتها االستيعابية لتحويل المعرفة إلى اقتصاد.

الرسالة
جعل أثر المعرفة على المجتمع والمســتقبل

أمـ ً
ـرا ملموسـ ًـا مــن خــال خلقهــا وتكاملهــا،
وتحويلهــا ،واســتغاللها لتكــون الممارســة
األساســية للجميــع.
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استلهام التجارب العالمية الناجحة في التحول من االقتصاد التقليدي

إلى اقتصاد المعرفة.

2016
الدورة األولى :
اقتصاد املعرفة وخلق الوظائف
تحت شعار (المعرفة قوة)
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وتناولت الجلسات العديد من الموضوعات المهمة لعل أبرزها :
الطلب ،واالبتكار والسياسات
المنظمات والمعرفة
التحول إلى مجتمع المعرفة
الجلسة الختامية
إضافة إلى العديد من المحاضرات  ،وأهمها :
السياسات االقتصادية والنمو المستدام
اقتصاد االبتكار :سباق من أجل التميز العالمي
بناء القدرات من أجل نقل التقنية :الجامعات والصناعات
إضافة إلى العديد من ورش العمل ،وأهمها:
المدن الذكية منصات للعمل واالبتكار
دور اتفاقيات العقود في نقل التقنية
دور الجامعات في اقتصاد المعرفة
دور المنظمات في اقتصاد المعرفة
شراكات القطاع الحكومي والخاص :أفضل الممارسات
تصميم وتنفيذ الدورات التدريبية الفنية للنقل المعرفة
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اشترك في هذه الدورة :

ً
ً
ً
ً
ً
دوليا
وخبيرا
متحدثا
محليا و 16
متحدثا
50
 10جلسات (الحضور مجاني)
 6ورش عمل تدريبية (مجانية)
الشراكات االستراتيجية في الدورة : 2016
وزارة العمل والتنمية االجتماعية
أرامكو السعودية

الشركاء االستراتيجيون

صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)
الحضور :
حضر هذه الدورة أكثر من  3000شخص على مدى ثالثة أيام
نقال ً
حيا على قناة اليوتيوب لكل أنحاء العالم
ونقلت فعالياته
ً

التغطيات اإلعالمية :

حظي المنتدى باهتمام الوسائل اإلعالمية المختلفة الرسمية والخاصة تمت تغطية فعالياته في جميع الوسائل على
مختلف منصات التواصل االجتماعي
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2017
الدورة الثانية :
اإلبداع واالبتكار يف سياق اقتصاد املعرفة
تحت شعار (الثورة الصناعية الرابعة )
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وتناولت الجلسات العديد من الموضوعات المهمة لعل أبرزها :
االبتكار في االقتصاد القائم على المعرفة

اقتصاديات االبتكار :المنشآت وخلق الفرص

نحو االندماج في الثورة الصناعية الرابعة

االبتكار وممكنات الثورة الصناعية

ممكنات منظومات االبتكار
االبتكار المؤسسي

المجتمعات واالبتكار

االبتكار والتعليم

رأس المال االبتكاري
بناء  DNAلالبتكار

الجلسة الختامية

إضافة إلى العديد من المحاضرات  ،وأهمها :

رأس المال البشري في االقتصاد الموجه باالبتكار (تجربة سنغافورة)-

رئيس منظمة ربيع سنغافوره

من البحث إلى التنمية المستدامة :اإلبداع واالبتكار ودور الجامعة في

تحسين النمو االقتصادي

نموذج ( )CIMMEفي توليد المعرفة في علوم الهندسة الحاسوبية

ونقلها إلى المجتمع

تجربة مركز «إثراء»  ..من الفكرة إلى الواقع

إنترنت األشياء

عالقة التعليم باالبتكار

بيئة االبتكار في جامعة KAUST
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إضافة إلى العديد من ورش العمل ،وأهمها:
برنامج تحدي األفكار STEAM

تنفيذ عملية االبتكار
القيادة الريادية

مبادئ تصميم التفكير
قوة االبتكار

كيف يمكن للصناعات  4.0أن تدعم الرؤية السعودية 2030

وتم خالل هذه الــدورة تنفيذ احد البرامج المهمة بالمشاركة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية
«كاوست» وهو (برنامج تحدي األفكار  )STEAMالذي يعالج تحديات األفكار في أحدث التجارب التعليمية
الفريدة  ،والمركزة  ،وفي األفكار المجربة الموجهة لطالب الجامعات السعودية ,وقد اشترك في هذا البرنامج
أكثر من  100طالب من مختلف الجامعات السعودية.
كما تم خالل هذه الدورة إطالق جائزة االبتكار ألول مرة في المملكة وأقيم (معرض ابتكر) بالشراكة مع الهيئة
العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ,ويهدف إلى الكشف عن المواهب والمبتكرين ,وتوفير الفرص لرواد
األعمال من ذوي األفكار االبتكارية لعرض مشاريعهم على المستثمرين.
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اشترك في هذه الدورة :

ً
ً
ً
ً
دوليا
وخبيرا
محليا
متحدثا
70

 13جلسة (الحضور مجاني)
 7محاضرات

 6ورش عمل تدريبية (مجانية)

معرض مصاحب :أقيم (معرض ابتكر) بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

الشركاء االستراتيجيون والعلميون

الشراكات االستراتيجية والعلمية في الدورة : 2017

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

أرامكو السعودية

شركة سابك

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

مجموعة روتانا

العربية لإلعالنات الخارجية

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

كلية اإلدارة واألعمال (انسياد) – فرنسا

جامعة  MITفي الواليات المتحـــدة األمريكية
جامعة  I.E Business Schoolفي إسبانيا

الحضور :
حضر هذه الدورة أكثر من  3700شخص على مدى ثالثة أيام

التغطيات اإلعالمية :
تمت تغطية فعاليات المنتدى من قبل  54وسيلة إعالمية  :صحف ورقية وإلكترونية ومواقع معروفة  ،باإلضافة إلى التغطيات التلفزيونية واإلذاعية من قبل
 6وسائل .إضافة إلى النقل المباشر لجلسات ومحاضرات المنتدى إلى مختلف أنحاء العالم عبر اليوتيوب بأحدث وسائل التقنيات.
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2018
الدورة الثالثة :
عرص املستقبل
تحت شعار (السعودية غد ًا )
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وتناولت الجلسات العديد من الموضوعات المهمة لعل أبرزها :

التعليم في المستقبل  :وتمت تغطية جميع محاوره في جلسة خاصة بحثت تقنيات التعليم في المستقبل ,التعليم

في ضوء العالم الرقمي .

الصحة في المستقبل  :وخصصت لبحث اهم تحديات القطاع الصحي مستقبال وناقشت :خطة التحول الصحية
السعودية ,تطبيقات الذكاء االصطناعي في المجال الصحي  ,دور األبحاث في تعزيز األمن الصحي وتأثير االبتكار على

طريقة تقديم الرعاية الصحية .

التقنية في المستقبل  :ناقشت جيل التطبيقات  ،ومستقبل تقنيات المجتمع  ،والتقنية وريادة األعمال ,مراكز أبحاث

الشركات .

البيئة في المستقبل  :ناقشت تعريف االقتصاد البيئي  ،ودور النظم البيئية بين المد والجزر في حماية البيئة الحالية

حلوال رقمية لمستقبل أفضل .
والمستقبلية للبحر األحمر  ،والمدن الذكية  ،ووضعت
ً

الطاقة في المستقبل  :تمت فيها مناقشة العديد من الموضوعات التي تهم هذا القطاع الحيوي ومنها :مستقبل

النفط في ميزان الطاقة العالمي ,البحث والتطوير من أجل الطاقة المستدامة وتقنيات مبتكرة لتعزيز كفاءة الطاقة ،

استدامة الطاقة من خالل التقنية .
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باإلضافة إلى جلسات أخرى حول :
وظائف المستقبل  :الحاجة المحلية ومتطلباتها
صناديق االستثمار الشابة
صناع المستقبل
السعودية ً
غدا

أجندة المستقبل
جلسة نقاش حول  :كتاب العام  :تحويل المستقبل (إصدار اليونسكو ومنتدى أسبار الدولي).
()Transforming the Future – Anticipation in the 21st Century
الصادر عن مؤسسة الفكر العربي تحت عنـوان:
مناقشة التقرير العاشر للتنمية
الثقافية ّ
ّ
وتحدياته وآفاقه»
«االبتكار أو االندثار :البحث العلمي العربي « :واقعه
ّ

إضافة إلى العديد من المحاضرات  ،وأهمها :

رؤية  : 2030إعادة تصميم التعليم للمستقبل
اإلنسان في المستقبل
المنظور العالمي؟ التحديات والتوقعات في المجال الدولي
للدراسات المستقبلية
مدرسة المستقبل
المدن الذكية  :حلول رقمية لمستقبل أفضل
ترجملي  :من وادي السليكون إلى مخيمات الالجئين
كيف تصنع تجارب جميلة
تأثير التكنولوجيا المالية على النمو االقتصادي
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إضافة إلى العديد من ورش العمل  ،وأهمها :
الطباعة الطبية ثالثية األبعاد  :الثورة في الرعاية

الصحية

تحليل البيانات

تقنيات الواقع المعزز في التعليم

البقاء على قيد اإلبداع

تقييم االبتكار

الشباب والمستقبل
اشترك في هذه الدورة :

ً
ً
ً
ً
ً
دوليا
وخبيرا
متحدثا
محليا و 28
متحدثا
60
 13جلسة (الحضور مجاني)
 6محاضرات
 8ورش عمل تدريبية (مجانية)

المعرض المصاحب  :تحت عنوان« :من االبتكار إلى التأثير» عن الشركات الناشئة بالمشاركة مع جامعة الملك عبدالله

للعلوم والتقنية «كاوست»  ،يحوي تجارب الجامعة البحثية ودعمها للشركات الناشئة ،ويقدم مجموعـة من األبـحـاث.
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الشراكات االستراتيجية والعلمية للدورة : 2018

وزارة التعليم

وزارة اإلسكان

الشركاء االستراتيجيون والعلميون

وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ()KACST

أرامكو السعودية

جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ()KAUST

منظمة اليونسكو ...منظمة األمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة

كلية اإلدارة واألعمال (انسياد) – فرنسا

جامعة I.E Reinventing Higher Educationفي إسبانيا

شركة ماكنزي «»Mckinsey & Company

اتحاد منظمات الدراسات المستقبلية للعالم WFSF

هارفارد بزنس ريفيو العربية Harvard Business Review

إم آي تي تكنولوجي ريفيو MIT Technology Review Arabia
الحضور :

حضر هذه الدورة أكثر من  5520شخص على مدى ثالثة أيام

التغطيات اإلعالمية :

تمت تغطية فعاليات المنتدى من قبل  95وسيلة إعالمية  :صحف ورقية وإلكترونية ومواقع معروفة  ،باإلضافة إلى التغطيات التلفزيونية واإلذاعية من قبل  14وسيلة .إضافة
إلى النقل المباشر لجلسات ومحاضرات المنتدى إلى مختلف أنحاء العالم عبر اليوتيوب بأحدث وسائل التقنيات  ،مثل تقنية الواقع االفتراضي والواقع المعزز.
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2019
الدورة الرابعة :
نحو التغيري والتحول  ..نحو املستقبل
لهمة )
الم ِ
تحت شعار (السعودية ُ
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وتناولت الجلسات العديد من الموضوعات المهمة أبرزها :
الصناعة في المستقبل

الخدمات في المستقبل

اإلعالم في المستقبل

البحث العلمي والتطوير واالبتكار في المستقبل

األمن في المستقبل

الطاقة والمياه في المستقبل

تسخير الذكاء االصطناعي لمستقبل أفضل

المدن في المستقبل

االقتصاد في المستقبل

رأس المال البشري في المستقبل
االستثمار الجرئ في المستقبل
باإلضافة إلى جلسات أخرى حول:
كتاب العام :كتاب معجم المصطلحات األساسية للدراسات المستقبلية
جلسة نقاش إصدارات المنتدى :كتاب «نظرية ماكويل لالتصال الجماهيري»
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إضافة إلى العديد من المحاضرات  ،وأهمها :
بناء مؤسسة بإدارة متقدمة :سريعة التطور وذات إمكانيات دائمة الحركة ،ولديها أطر للعمل.
استخدام بيانات األقمار الصناعية في تحديد الموارد والمخاطر في األراضي القاحلة.
السعودية  :2030كيف يمكن تحقيق اقتصاد ديناميكي ومزدهر ينتمي إلى القرن الحادي والعشرين.
المدن كمحرك للنمو في المستقبل ،وكعامل جذب للمواهب واالبتكار.
كيف تحدث الصناعات الناشئة التحول في االستثمار والتجارة.

ً
أنموذجا).
دور اإلذاعة والتلفزيون في التنمية المستدامة (تلفزيون ميراج وإذاعة ميراج في أفغانستان

البيانات ..النفط الجديد
إضافة إلى العديد من ورش العمل ،وأهمها:
أكثر سيناريو خيالي مشوق لمستقبل الرعاية الصحية /التعليم الجامعي حتى عام .2050
األمن السيبراني والجرائم المعلوماتية
لماذا نخفق في اتخاذ تدابير عالمية مشتركة؟
المواءمة االستراتيجية والتحول الكلي للقيادات
الدبلوماسية العامة :القوة الناعمة
تقييم تطور اإلنترنت ،وتسخير إمكاناته لخدمة التنمية المستدامة.
إشترك في هذه الدورة:
 100متحدث من  15دولة
 13جلسة (الحضور مجاني)
 7محاضرات
 6ورش عمل تدريبية (مجانية)
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الشراكات االستراتيجية والعلمية للدورة : 2019

وزارة اإلعالم

أرامكو السعودية

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ()KACST

الشركاء االستراتيجيون والعلميون

جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ()KAUST

منظمة اليونسكو ...منظمة األمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة
كلية اإلدارة واألعمال (انسياد)  – INSEADفرنسا

جامعة  I.E Business Schoolفي إسبانيا

شركة ماكنزي «»Mckinsey & Company

اتحاد منظمات الدراسات المستقبلية للعالم WFSF

اتحاد منظمات الدراسات المستقبلية للعالم

جامعة آي ٌي بزنس  -آسبانيا

كلية اإلدارة واألعمال (انسياد) فرنسا

جامعة فورتسبورغ  -ألمانيا

جامعة فورتسبورغ ( ،)Wuerzburg Universityألمانيا.

شركة بيهافيا  -ألمانيا

مجموعة روتانا
الحضور :

حضر هذه الدورة أكثر من  5000شخص على مدى ثالثة أيام.
التغطيات اإلعالمية :

تمت تغطية فعاليات المنتدىمن قبل عــدد من وسائل اإلعــام المرئية والمسوعة
والمقروءة ،إضافة الى لبث المباشر في اليوتيوب ،واستخدام تقنية الواقع االفتراضي.
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شركة ماكنزي
شركة بيهافيا  -ألمانيا

منظمة اليونسكو

مبادرات منتدى أسبار الدولي
للدورات األربع
2019 - 2016

25
إحدى مبادرات مركز أسبار

نجم عن المنتدى في دوراته الماضية المبادرات التالية :

مبادرة «منصة العمل الحر»
مبادرة اطلقتها وزارة العمل بوابة اإللكترونية لبرنامج (العمل الحر) لتمكين السعوديين والسعوديات من فرص
العمل .
 78مهنة مشمولة بـ (العمل الحر) ويمكن للرياديين االستفادة من البرنامج  ،الذي سيمكنهم بدعم «هدف» من
االشتراك بـ «التأمينات».وهي بوابة تجمع بين المحترفين المستقلين مع أصحاب العمل والمشاريع .

مبادرة «معرض ابتكر  ،واطالق جائزة االبتكار»

إطالق جائزة االبتكار ألول مرة في المملكة  ،وإقامة معرض (ابتكر) بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة

والمتوسطة ,ويهدف إلى الكشف عن المواهب والمبتكرين ,وتوفير الفرص لرواد األعمال من ذوي األفكار
االبتكارية  ،لعرض مشاريعهم على المستثمرين .

مبادرة «البيانات الضخمة»

• إطالق مبادرة وطنية لـ(البيانات الضخمة) برعاية وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات  ،هدفها العناية بالقواعد
الضخمة للبيانات ( ، )Big Dataوجعلها منتجات تخدم االقتصاد .
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مبادرة «الحاضنة اإلعالمية»

• مبادرة إنشاء «الحاضنة اإلعالمية» للمواهب السعودية ,بالشراكة مع مجموعة روتانا اإلعالمية ,وبمشاركة ودعم الهيئة
العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة .

مبادرة «االبتكار وتقنيات البناء»

• بالشراكة مع برنامج االبتكار وتقنيات البناء بوزارة اإلسكان ,تم انطالق مبادرة «االبتكار وتقنيات البناء» .حيث تسعى الوزارة
من خاللها إلى اعتماد أحدث التقنيات واألساليب المبتكرة في صناعة التشييد والبناء وكذلك تبني األساليب المستقبلية
في هذا المجال.

مبادرة «تصميم النماذج األولية»

• إطالق مبادرة تصميم النماذج األولية بالشراكة مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية  ،وتهدف إلى تعريف المشاركين
في مسابقة « السعودية تبتكر» بمنهجية تصميم وتصنيع النماذج األولية .
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مبادرة «كتاب العام»

تحويل المستقبل  :التوقع في القرن الحادي والعشرين

• كان اإلصدار األول لهذا الكتاب في العام  2018بمشاركة اليونسكو .Transforming the Future – Anticipation in the 21st Century
ويهدف الكتاب إلى تقديم الفهم األفضل لمفهوم التغيير والمستقبل .

مبادرة «معهد المستقبل»

• أعلن رئيس مجلس إدارة منتدى أسبار الدولي ،في الدورة الرابعة من منتدى أسبار الدولي عن إنشاء «معهد المستقبل»

كأحد المبادرات المهمة لدورة العام .2019

• سيعقد المعهد شراكات مع أهم المعاهد والمراكز المعنية بدراسة المستقبل في العالم .

مبادرة «مدونة أسبار»

• أنشأ المنتدى “مدونة أسبار” بهدف إثراء المحتوى العربي  ،وعمل على تفعيلها وإتاحتها للجمهور  ،وحشد لها العديد من
األبحاث والمقاالت العلمية المهمة .

مبادرة جائزة «أفكار للمستقبل»

ً
تطلعا لوضع رؤى وأفكار إبداعية مبتكرة للمساعدة على
• وهي مبادرة تَ ُصب في خدمة مستقبل القطاعات الحيوية ،

االنتقال إلى مستقبل واعد .وتندرج في باب استشراف المستقبل والكشف عن أبرز تحدياته  ،وتجلياته  ،ووعوده .وشملت
الجائزة خمسة قطاعات رئيسة (التعليم  ،الصحة  ،التقنية  ،الطاقة  ،البيئة في المستقبل) .
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مبادرة «شراكات جديدة»

• ومن المبادرات المهمة للمنتدى في الدورة  2018عقد عدد من الشراكات العالمية العلمية والمعرفية مع منظمات وجهات

جديدة لتزيد في رصيد منتدى أسبار الدولي من الشراكات المهمة مع جامعات ومنظمات علمية على مستوى العالم .وقد عقد
المنتدى العزم على مواصلة تنمية شراكاته العلمية ومن الشراكــات الجديدة:

• منظمة اليونسكو ...منظمة األمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة

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

• هارفارد بزنس ريفيو العربية Harvard Business Review

• إم آي تي تكنولوجي ريفيو MIT Technology Review Arabia

• االتفاقية مع كلية إنسياد في فرنسا لنشر المحتوى المناسب من إنتاجهم في «مدونة أسبار» لدعم المحتوى العربي .

• جامعة األعمال والتكنولوجيا .

• جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية  -كاوست .

• جامعة فورتسبورغ األلمانية  - Wuerzburg University -ألمانيا.

• جامعة  - IE Business Schoolأسبانيا .
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مبادرة «كتاب العام»

معجم المصطلحات األساسية للدراسات المستقبلية

ً
ً
جديدا بعنوان «معجم المصطلحات األساسية للدراسات المستقبلية»،
كتابا
أصدر المنتدى في إطار مشروع «كتاب العام»
عد األول من نوعه في العالم العربي.
ُ
وي ّ

كتاب «نظرية ماكويل لالتصال الجماهيري»
وقد دشن المنتدى مشروع إصداره ترجمة كتاب «نظرية ماكويل لالتصال الجماهيري» للمفكر اإلعالمي واألكاديمي البارز
دينيس ماكويل.

عد هذا الكتاب إضافة علمية وأكاديمية غير مسبوقة للمكتبة العربية .
ُ
وي ّ
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“ هاكاثون اإلعالم”
أعلن منتدى أسبار الدولي في دورته الرابعة  2019عن إطالق هاكاثون اإلعالم ( )Media Hackathonكأول هاكاثون من نوعه
في المملكة وبالمشاركة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ،وبحضور صانعي اإلعالم واألكاديميين وخبراء تطوير

البرمجيات وتصميم الرسوم البيانية وإدارة المشاريع المشاريع للوقوف أمام أهم التحديات والمشاكل التي يواجهها قطاع

اإلعالم والوسائط اإلعالمية المختلفة عبر االبتكارات المدعومة التي سوف ينتجها المبرمجون.
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الفعاليات األخرى التي نفذت خالل العام في الدورات األربع

2019 - 2016
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ً
عددا من الفعاليات التي تستجيب لتوصياته وتنسجم مع مخرجاته  ،وتمهد لدورته
ينظم المنتدى خالل العام
المقبلة .والهدف أن تظل نشاطات المنتدى مستمرة طوال العام.
ومن ذلك :

ورشة عمل  :مخرجات منتدى أسبار  - 2016اقتصاد المعرفة وخلق الوظائف

ورشة عمل  :معوقات االبتكار لدى الشباب في المملكة العربية السعودية

ورشة عمل  :مأسسة اقتصاد المعرفة في المملكة بالمشاركة مع شركة أرامكو السعودية

ورشة عمل « :مبادرة وطنية للبيانات الضخمة »Big Data
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محاضرة  :المدن اإلبداعية  ، Creative Citiesد .سعيد العامودي

محاضرة  :التعليم الجامعي  -مالمح جديدة  ،د .نجاح العشري – نائبة رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)

محاضرة  :الصادرات السعودية ودورها في رؤية المملكة 2030م .صالح بن شباب السلمي– األمين العام لمجلس الصادرات

السعودية

محاضرة  :المجتمع  : 3.0كيف يسهم التطور في تحويل المجتمع  -مستقبل الوظائف  ،أ .طارق منصور (ماكنزي )

محاضرة  :دور االبتكار في رفع مستوى الخدمات الصحية  ،د .محمد الصغير – وكيل وزارة الصحة المساعد وقائد التحول الرقمي

الوطني)

محاضرة « :البلوك تشين وتطبيقاته في القطاعات المختلفة»  ،م .سامي الحصين – نائب رئيس المنشآت الصغيرة والمتوسطة
محاضرة« :رئاسة المملكة لمجموعة العشرين  – »2020تقديم :معالي د .فهد المبارك ،وزير الدولة ،الشربا السعودي

محاضرة« :إنتاج المياه بدون أي هدر في الماء :تقنيات جديدة» تقديم :د .نوبويا فيجيراوا مدير الجمعية الدولية لتحلية المياه ()IDA

ونائب رئيس الجمعية اليابانية لتحلية المياه ()JDA

محاضرة« :تخضير» الذهب األســود :السعودية والطاقة النظيفة..في المستقبل»  -تقديم :د .نــورا منصوري ،باحثة أول في

 KAPSARCلدراسات الطاقة

محاضرة« :منظور اقتصادي سلوكي على السلوك البشري»  A behavioral economics perspective on humanتقديم :د.

مانويل شوبرت  ، Dr. Manuel Schubertالمؤسس المشارك لشركة BEHAVIA

محاضرة« :األمن السيبراني :لماذا كل هذا االهتمام؟» تقديم :د .محمد المشيقح.

محاضرة« :الدراسات المستقبلية :منهجيات وتطبيقات» تقديم :د .نسرين اللحام  -رئيس مجلس إدارة منتدى الدراسات المستقبلية

ألفريقيا والشرق األوسط ()FSF

محاضرة« :مستقبل العمل الخيري والمنظمات غير الربحية» تقديم :د .يوسف الحزيم الرئيس التنفيذي لشركة العنود لالستثمار

وخبير في مجال األوقاف.
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ويبنارات نظمها المنتدى لمناقشة أزمة جائحة كورونا:
"التعليم بعد أزمة كورونا"  25مارس .2020

"اإلجــراءات والمبادرات المتخذة لمساندة ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية في
مواجهة أزمة كورونا"  30مارس .2020

هكذا يجتاز السعوديون محنتهم في الخارج ،يوم الخميس  2أبريل .2020
الخدمات والمواطنون :التقنية في مواجهة كورونا" 6 ،أبريل .2020

"كيف سيكون العالم بعد كورونا؟" 9 ،أبريل .2020

"االستعداد واالستجابة :رؤى عالمية بشأن كوفيد 13 ،"-19أبريل 2020
"التأثيرات االجتماعية لجائحة كوفيد 16 ،"-19أبريل .2020

"النظام العالمي والعالقات الدولية بعد كوفيد 20 ،"-19أبريل .2020

"تمكين المدن ..التصميم والتخطيط الحضري في مواجهة األزمات" 22 ،أبريل .2020
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الشركاء االستراتيجيون والعلميون
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منظمة اليونسكو

شركة ماكنزي
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شركة بيهافيا  -ألمانيا

اتحاد منظمات الدراسات المستقبلية للعالم

جامعة آي ٌي بزنس  -آسبانيا

جامعة فورتسبورغ  -ألمانيا

منتجات المنتدى

الجقرير
لموجدى أ السووي
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إحدى مبادرات مركز أسبار

Podcast: goo.gl/Q3UoCD

8111 Riyadh 11662
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966 11 4610324

966 11 4624229

