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ألمــة طموحــة .إنهــا تعبــر عــن أهدافنــا وآمالنــا علــى المــدى البعيــد،
رؤيــة  2030هــي خطــة جريئــة قابلــة للتحقيــق ّ

وتســتند إلــى مكامــن القــوة والقــدرات الفريــدة لوطننــا .وهــي ترســم تطلعاتنــا نحــو مرحلــة تنمويــة جديــدة غايتهــا

إنشــاء مجتمــع نابــض بالحيــاة يســتطيع فيــه جميــع المواطنيــن تحقيــق أحالمهــم وآمالهــم وطموحاتهــم فــي
اقتصــاد وطنــي مزدهــر.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية
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يأتــي منتــدى أســبار الدولــي فــي دورتــه الرابعــة  2019الســتكمال الهــدف الــذي تأســس مــن أجلــه ،وهــو أن يكــون منصــة تجمــع أفضــل العقــول والتجــارب
علــى مســتوى العالــم  ،كمــا يكــون ملهمـ ًـا لمبــادرات ومشــاريع رائــدة محليـ ًـا وعالميـ ًـا ترمــي نحــو دعــم مشــروع المســتقبل الــذي نصنعــه جميعـ ًـا  ،ومــن
هنــا كان لزامــا علينــا فــي كل دورة أن نقــدم الجديــد الــذي يتخطــى الحاضــر إلــى المســتقبل  ،ومــن المهــم أن يشــمل ذلــك القطاعــات اإلســتراتيجية فــي
المملكــة والعالــم .والهــدف دائمـ ًـا هــو تطويــر القــدرات واكتســاب المعــارف وفقـ ًـا لتطلعــات رؤيتنــا الملهمــة  2030التــي ســتكون نموذجـ ًـا عالميـ ًـا فــي
الم ِ
لهمــة ).
ريادتهــا المســتقبلية بحــول اللــه ؛ لــذا كان شــعارنا لهــذه الــدورة (الســعودية ُ
ســيناقش المنتــدى فــي هــذه الــدورة الرابعــة مســتقبل االقتصــاد وهــو المحــور األول الــذي تركــز عليــه رؤيــة  2030بهــدف تخليــص الدولــة مــن االعتمــاد
الكلــي علــى تصديــر النفــط ،فالمملكــة ثريــة ببدائــل الطاقــة المتجــددة غيــر المســتغلة إلــى جانــب ثروتهــا الضخمــة مــن المعــادن التــي ستناقشــها جلســة
ـا عــن اإلمكانــات التجاريــة الجبــارة التــي يوفرهــا موقــع المملكــة الجغرافــي  ،وثروتهــا البشــرية والثقافيــة والســياحية التــي
« مســتقبل الطاقــة « هــذا فضـ ً
ســتناقش هــي أيضـ ًـا فــي جلســة حــول « مســتقبل الثقافــة والترفيــه «.
المحــور الثانــي الــذي ركــزت عليــه رؤيــة  2030هــو « المجتمــع الحيــوي « فقــد اطلقــت الرؤيــة برنامــج «جــودة الحيــاة» الــذي ســيكون أحــد محــاور المنتــدى
لهــذا العــام ويهــدف إلــى تجويــد ورفــع مســتوى الخدمــات الصحيــة والتعليميــة والمعيشــية بشــكل عــام.

د.فهد العرابي الحارثي
رئيس مجلس اإلدارة

المحــور الثالــث مــن محــاور رؤيــة  2030هــو « الوطــن الطمــوح «  ،وهــو محــور ال يقــل أهميــة عــن المحوريــن الســابقين إذ أن مــن أهدافــه رفــع مســاهمة
القطــاع غيــر الربحــي فــي إجمالــي الناتــج المحلــي  ،كمــا ســيناقش المنتــدى العديــد مــن القطاعــات الحيويــة األخــرى إضافــة إلــى ورش العمــل التطبيقيــة،
والمحاضــرات  ،والنــدوات  ،التــي تهــدف لنشــر المعرفــة المســتقبلية فــي شــتى المجــاالت .
أعلنــا عنــه كمبــادرة خــال الــدورة
وســيطلق المنتــدى فــي دورتــه الحاليــة النســخة الجديــدة كتــاب العــام وهــو « معجــم مصطلحــات المســتقبل « الــذي ّ
الســابقة (الثالثــة) ونهــدف مــن خــال هــذا اإلصــدار إلــى المســاهمة فــي محــو األميــة المســتقبلية ،وتوحيــد المصطلحــات العلميــة للدراســين والباحثيــن
والمترجميــن فــي مجــال دراســات استشــراف المســتقبل .
نسأل الله التوفيق والسداد للجميع.
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مجلس اإلدارة

د.فهد العرابي الحارثي
رئيس مجلس إدارة

منتدى أسبار الدولي

معالي د .عبد العزيز الخضيري
وزير الثقافة واالعالم السابق

د .خالد بن سليمان الراجحي

أ .فاطمة الشريف

شركة الراجحي القابضة

منتدى أسبار الدولي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

مساعد رئيس مجلس اإلدارة -

معالي د .نبيل كوشك

الرئيس التنفيذي  -الشركة السعودية
لالستثمار الجريء

د .سعود الكاتب

وكيل وزارة الخارجية لشؤون
الدبلوماسية العامة

معالي د .مشبب القحطاني
مدير عام  -معهد االدارة العامة

معالي د .رياض نجم

رئيس الهيئة العامة لإلعالم
المرئي والمسموع السابق

أ .عبدالله الشبانة

مجموعة قنوات روتانا

د .محمد الحارثي
أستاذ مشارك  -مناهج
وطرق تدريس الحاسب
جامعة الملك سعود

د .نجاح العشري

النائب والمشارك األعلى لرئيس

الجامعة للتقدم الوطني االستراتيجي
KAUST

د.ابراهيم البعيز
رئيس قسم االعالم -
ً
سابقا
جامعة الملك سعود

د .أنس الفارس

نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز
للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث

د .سلطان المورقي
الرئيس التنفيذي للشركة
السعودية لإلكترونيات
الدفاعية

م .طارق الغامدي
ممثل شركة أرامكو

د .حامد الشراري
عضو مجلس شورى سابق

د .عبد الله الدحالن
رئيس جامعة األعمال
والتكنولوجيا

د .الجازي الشبكي
عميدة مركز الدراسات
االنسانية للبنات بجامعة
الملك سعود سابقا
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د .حامد الشراري

ً
سابقا
عضو مجلس الشورى

لجنة اإلعداد

د .محمد المشيقح
خبير األمن السيبراني

د .علي الطخيس

عضو مجلس الشورى  -وكيل وزارة

البيئة والزراعة والمياه سابقاَ

د .سلطان المورقي

الرئيس التنفيذي للشركة

السعودي لإللكترونيات الدفاعية

د .خالد الدكان

مستشار وزارة االقتصاد والتخطيط

م .أسامة كردي

ً
سابقا
عضو مجلس الشورى

د .محمد الحارثي

أستاذ مشارك  -مناهج وطرق تدريس
الحاسب جامعة الملك سعود

د .هشام بن عباس

كبير االستشاريين في وزراة

االتصاالت وتقنية المعلومات
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صاحب السمو األمير بندر المشاري ال سعود
مساعدوزيرالداخليةلتقنيةالمعلومات

معالي أ .تركي الشبانة
وزير اإلعالم

معالي د .فهد سليمان التخيفي
رئيس هيئة العامة لالحصاء

معالي د .محمد بن ناصر الجاسر
مساعد وزير العمل والتنمية االجتماعية

معالي أ .د .هشام بن سعد الجضعي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء

د .سعود كاتب

وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية
العامة

د .علي الطخيس

عضو مجلس الشورى  -وكيل وزارة البيئة
َ
سابقا
والزراعة والمياه

د.عيسى السميري

باحث في االمن السيبراني والتقنيات الحديثة

د .ناهد باشطح

المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة أبعاد
لصناعة المحتوى الرقمي

د .نورا منصوري

باحث أول مشارك في  KABSARCلدراسات
الطاقة

م .غازي بن ظافر الشهراني

وكيل الوزارة للتوطين  -وزارة العمل
والتنمية االجتماعية

د .هشام بن عباس

كبير االستشاريين في وزراة

االتصاالت وتقنية المعلومات

العميد د .محمد العمار

مدير مركز األمير نايف لإلبداع األمني ,مدير مركز الدراسات
والبحوث ,رئيس تحرير مجلة البحوث األمنية

د .عمرو باناجه

الرئيس التنفيذي  -الهيئة العامة للترفيه

د .منير دسوقي

وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير  -وزارة االتصاالت
وتقنية المعلومات

د .فهد بن سليمان الدهيش

الرئيس والمدير التنفيذي  -شركة السيارات
الوطنية السعودية  -سنام
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م .سليمان بن خالد المزروع

الرئيس التنفيذي لمكتب برنامج تطوير الصناعة
الوطنية والخدمات اللوجستية

أ .يعرب بن عبدالله الثنيان

وكيل الوزارة للتواصل واإلعالم في
وزارة المالية

م .ماجد بن محمد المزيد

أ .إبراهيم بن عبدالله العريني

لقطاع التقنية والبنية التحتية

وزارة المالية

نائب محافظ هيئة االتصاالت وتقنية المعلوماتالمشرف على خدمات الموارد البشرية في

أ .عبدالعزيز بن متعب الرشيد

مساعد الوزير للشؤون الدولية والسياسات

د .عبدالله الشعالن

المالية في وزارة المالية

كلية الملك فهد األمنية

د .عادل عبدالله العجاجي

اخصائي المواءمة االستراتيجية

العقيد م .جمعان الزهراني

وكالة وزارة الداخلية للقدرات األمنية

والتحول الكلي

د .صالح المحيميد

د .عبدالله الجفالي

الشراكة بين القطاع الخاص ومراكز األبحاث
والجامعات  -المشرف على كرسي المستقبل فوق
العادة وانفرادية الرؤية الثالثة  -جامعة الملك سعود

رئيس مجلس إدارة مركز دراسات القيادة

أ .عبدالعزيز العمران
شركة تأثير لالستثمار

أ .علي العلياني

مقدم ورئيس تحرير برنامج معالي

المواطن ومجموعة إنسان على شاشة

أ .عبدالله المديفر

إعالمي ومقدم البرنامج األسبوعي في الصورة
على قناة روتانا خليجية

د .أحمد بن عبدالله الجبر

وكيل الكلية للداسات العليا والبحث العلمي
رئيس قسم تقنية المعلومات بكلية الحوسبة
والمعلوماتيه

أ .سعيد القحطاني

المدير التنفيذي للتحول الرقمي بالموارد البشرية -
سابك

أ .محمد بن فهد الحارثي

رئيس تحرير مجلة “سيدتي” و”الرجل”

mbc1

أ .عبدالمجيد الصيخان

مؤسس شريك شركة نعناع

أ .نورا سرحان

مدير إدار االستثمار في الشركة السعودية
لالستثمار الجريء

أ .محمد الضلعان

مؤسس منصة نون أكاديمي

أ .سليمان جودة

كاتب صحفي ,رئيس تحرير صحيفة الوفد السابق

أ .عبير خالد

باحثة ماجستير في كلية لندن
لالقتصاد والعلوم السياسية
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أ .معز شقشوق

مساعد المدير العام لالتصاالت
والمعلومات  -اليونسكو

ريللحام
نسرين
ميلر
د .د.

قراءةمنتدى
اإلدارة -
مجلس
رئيس
الدراساتاليونسكو
المستقبالت -
رئيس
مساعد و
مدير
المستقبلية ألفريقيا والشرق األوسط ()FSF

أ .مارك هاتش

المدير التنفيذي  -شركاء االبتكار

د .مانويل شوبرت

المدير العام Behavia

د .زيانغ هه

أ .د .جمال خضر

د .عبدالله ولد آباه

اخصائية قسم حرية التعبير وتطور االعالم  -اليونسكو

نائب الرئيس للشؤون الفنية  -شركة برويساج

ت -جامعةنواكشوط
أستاذالفلسفةوالدراسا 

د .فابريس روبيالت

د .كونراد شاليفيك

د .سكينة يعقوبي

استاذ مشارك  -معهد المؤتمرات التنمية البشرية

مدير أكاديمي  -معهد الجغرافيا والجيولوجيا
األمين العام للجمعية الجغرافية بجامعة فورتسبورغ

الرئيس التنفيذي للمعهد األفغاني للتعلم

د .كيم زيتلو

كبير المستشارين و مدير تطوير األعمال OCO -

د .جوليا ستوف

المدير والمؤسس المشارك Behavia

أ .علي جابر

مدير مجموعة  MBCالتلفزيونية

د  .اريك اوفرالند

 رئيسمجلساإلدار ة -االتحادالعالمي
للدراساتالمستقبليةWFSF

د .كولوم رايلي
مدير OCO

د .مايكل ثيال

د .كارولين مالكولم

رئيس مركز سياسة بلوكشين إلدارة الشؤون المالية والمشاريع

مدير مشروع مشروع WASCAL-DE-Coop

د .جاري وايت هيل

د .ابراهيم البدوي

عضو مؤسس للمجلس -
Open Data Australia

د .سليمان محمد الكعبي

الرئيس التنفيذي لمؤسسة استشراف المستقبل أبوظبي
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أ .جايسون روس

رئيس مكتب المعلومات KAUST -

أ .مورغان إلدريد

الشريك اإلداري للطاقة الرقمية

أ .حسام الشريف

أستاذ في هندسة وعلوم المواد -
KAUST

أ .سارة الصالح

فريق االستثمار STV

د .بول هيكتور

مستشار االتصال المعلوماتي  -اليونسكو

أ .كاثرين إيفنز

فيلسوف ,باحث دكتوراه

معهد فيديكوم في فرساي  ،فرنسا

أ .إفا ماري ميولر  -ستلر
كبير علماء البيانات -

رئيس مركز التميز لعلوم البيانات IBM MEA

أ .لطيفة كريم

أستاذ مساعد في الذكاء االصطناعى والقانون

بجامعة الملك سعود ومستشار الذكاء االصطناعى

أ .نيكوال ميايل

مؤسس مشارك ورئيس
جمعية المستقبل

أ .دوروثي غوردن

رئيس جميع برامج المعلومات
اليونيسكو

أ .سري شاندرا

مدير أول  -المعايير والتكنولوجيا IEEE

معالي د .نبيل كوشك

الرئيس التنفيذي  -الشركة السعودية
لالستثمار الجريء

د .حامد الشراري

ً
سابقا
عضو مجلس شورى
وكيل عمادة الدراسات العليا  -الجامعة السعودية
اإللكترونية

د .إبراهيم البعيز

ً
سابقا
رئيس قسم اإلعالم
جامعة الملك سعود

د .سلطان المورقي

الرئيس التنفيذي للشركة السعودية
لإلكترونيات الدفاعية

د .محمد الملحم

رئيس األبحاث في مركز إثراء بأرامكو
السعودية

م .محمد الشهري

مستشار الهيئة العامة لحي السفارات
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د .صالح بكر الطيار

رئيس مركز الدراسات العربي األوروبي بباريس

أ .نبيل بن عبدالله مريحيل المبارك
الرئيس التنفيذي لوكالة سمة للتصنيف

د .ماهر العودان

رئيس األبحاث والتطوير واالبتكار  -مدينة الملك
عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة

أ .اشا روبل

أخصائي برنامج  ،الوصول العالمي وحمايته
اليونسكو

نحو التغيير والتحول ..

نحو

المستقبل ..

الملهمة
السعودية ُ
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الصناعة في المستقبل :

الخدمات في المستقبل :

 -تصنيع السيارات ودورها في تنمية الصناعات المعرفية والتحويلية

 -مستقبل الخدمات الحكومية

 -الخدمات اللوجستية

 -التغير والتحول نحو المستقبل في منظومة العمل اإلحصائي ضمن الخارطة الدولية

 -الصناعة المعرفية وبناء سالسل االمداد والدعم اللوجستي

 -رقمنة تمكين كل شيء كخدمة.

 -نظام االستثمار التعديني ودوره في مستقبل الصناعات التعدينية

 -نحو إطار سياسي عالمي البتكار واعتماد السلسلة المشفرة

 -النموذج التحويلي لصناعة قيادات رؤية 2030

 -التحول الرقمي للمالية العامة في المملكة العربية السعودية

نحو التغيير والتحول ..

نحو

المستقبل ..

الملهمة
السعودية ُ
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اإلعالم في المستقبل :

 مستقبل اإلعالم بين التطور التكنولوجي وصناعة التغيير مستقبل صحافة البيانات في االعالم العربي صناعة المحتوى (تجارب دولية) -المهن والوظائف اإلعالمية في المستقبل

البحث العلمي والتطوير واالبتكار في المستقبل :

 تجربة كلية الملك فهد األمنية في نشر ثقافة االبداع واالبتكار االمني تجربة كلية الملك فهد األمنية للنشر العلمي األمني تعزيز االبتكار على المستوى الوطني الشراكة بين القطاع الخاص ومراكز األبحاث والجامعات -عصر االنفرادية

نحو التغيير والتحول ..

نحو

المستقبل ..

الملهمة
السعودية ُ
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األمن في المستقبل :

 األمن الدوائي (توطين الصناعة الدوائية – مهددات االمن الدوائي) استشراف مستقبل العمل األمني ...ضرورة أم رفاهية تحديات األمن السيبراني -دمج األمن السيبراني في التحول الرقمي واالبتكار

الطاقة والمياه في المستقبل :

 مستقبل الطاقة في المملكة الرؤى األوروبية النتقال الطاقة في قطاع النقل  -ماذا يعني بالنسبة للمملكة العربية السعودية تخزين الطاقة ( الحلول والتقنيات ) مستقبل الموارد المائية في المملكة العربية السعودية. -تطوير طرق تحلية المياه  ،الوضع الحالي واآلفاق المستقبلية.

نحو التغيير والتحول ..

نحو

المستقبل ..

الملهمة
السعودية ُ
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نحــو التغييــر والتحــول :تســخير الــذكاء االصطناعــي
للمســتقبل الــذي نريــده
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المدن في المستقبل :

 برنامج المدن اآلمنة -تسخير الذكاء االصطناعي من أجل المستقبل الذي نريده .

 المدن كمحركات مستقبلية للنمو االقتصادي والمغناطيس للمواهب واالبتكار أجهزة استشعار تعمل بالطاقة الذاتية لرصد الصحة الشخصية -توقعات واحتياجات مواطن المستقبل

نحو التغيير والتحول ..

نحو

المستقبل ..

الملهمة
السعودية ُ
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االقتصاد في المستقبل :

 تحويل المجتمعات التجارية .رؤية سيناريوهات العمل القائم على التجارة العادلةالحرة
 اآلفاق المستقبلية للتجارة ّ -راس المال الجريء ودوره في االستثمار

رأس المال البشري  ..الثروة المستدامة :

التعليم  ،التدريب :ضبط المخرجات  :تجسير الفجوة بين التكوين وحاجة األسواق الجديدة شراكة القطاع الخاص في إعداد مناهج التعليم و التدريب القيادة وفرص المنظمات لصناعة المستقبل نجاحات في إعداد رأس المال البشري ,الهند ،كوريا الجنوبية -النموذج التحويلي لصناعة قيادات رؤية 2030

نحو التغيير والتحول ..

نحو

المستقبل ..

الملهمة
السعودية ُ
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االستثمار الجريء :

السعودية ِ
الملهمة :
 -الصناعة في المستقبل

 -كيف يمكن للدراسات المستقبلية تعزيز نهج سياسة االبتكار

 -الخدمات في المستقبل

 -اإلعالم في المستقبل

 -البحث العلمي والتطوير واالبتكار في المستقبل

 -األمن في المستقبل

جلسة موازية :
 كتاب معجم المصطحات المستبقلية -مناقشة كتاب “ نظرية ماكويل “ لالتصال الجماهيري

 -الطاقة والمياه في المستقبل

 -نحو التغيير والتحول  :تسخير الذكاء االصطناعي للمستقبل الذي نريده

 -المدن في المستقبل

 -االقتصاد في المستقبل

 رأس المال البشري  ..الثروة المستدامة -االستثمار الجريء
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الملهمة
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الندوات
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مداخالت رئيسة :
( د .مايكل ثيال – مدير مشروع ) WASCAL DE COOP
 بيانات األقمار الصناعية  -مفتاح لتقييم الموارد الطبيعية و المخاطر في األراضي القاحلة جاري وايت هيل( د .كــولـــم رايــلــي – الرئيس التنفيذي لشركة ) OCO
 المدن كمحركات مستقبلية للنمو االقتصادي والمغناطيس للمواهب واالبتكار( أ .مارك هاتش – المدير التنفيذي – شركاء االبتكار )
 بناء المنظمات بشكل تسارعي( د .سكينة يعقوبي – الرئيس التنفيذي – المعهد األفغاني للتعلم )
 االعالم في المستقبل( د .عبدالله ولد أباه – أستاذ الفلسفة والدراسات – جامعة نواكشوط )
 الدولة الوطنية في المستقبل( د .كيم زيتلو – كبير المستشارين ومدير تطوير األعمال – ) OCO
تحول الصناعات كمحركات للتغيير في االستثمار والتجارة
 دور ّ( د .إبراهيم البدوي – عضو مؤسس للمجلس – ) Open Data Australia
 -البيانات  ..النفط الجديد

الندوات :
•ندوة  :مستقبل الترفيه – الهيئة العامة للترفيه

•ندوة  :االعالم ( الواقع والمستقبل )  -وزير االعالم ،معالي أ .تركي الشبانه

4343

ورش العمل :
•(د .سليمان الكعبي – الرئيس التنفيذي – مؤسسة استشراف المستقبل – أبو ظبي)

•أكثــر ســيناريو خيالــي مشــوق لمســتقبل الرعايــة الصحيــة /التعليــم الجامعــي حتــى
عــام  - 2050تحــدي  90دقيقــة

•(د .مانويــل شــوبرت – مديــر إداري  - BEHAVIA -السياســة العامــة لإلقتصــاد والســلوكيات
وأســتاذ مســاعد  ،د .جوليــا ســتوف – مديــر  - BEHAVIA -السياســة العامــة لإلقتصــاد
والســلوكيات وأســتاذ مســاعد)

•لمــاذا نفشــل فــي اتخــاذ إجــراءات عالميــة مشــتركة؟ حــان الوقــت إلعــادة التفكيــر
فــي ســلوكنا ومناقشــة حلــول جديــدة.
•(د .عادل عبدالله العجاجي – خبير الموائمة االستراتيجية والتحول الكلي)

•المواءمة االستراتيجية والتحول الكلي للقيادات
•( أ.غاري وايت هيل )

•( د .سعود كاتب – وكيل وزارة الخارجية الشؤون الدبلوماسية العامة )

•الدبلوماسية العامة

•( أ .بول هيكتور  -د .زيانغ هه – د .دوروثي جوردن )

•تقييم تطور اإلنترنت وتسخير إمكاناتها للتنمية المستدامة  -مساهمة اليونيسكو
•( ندلب )

•المبادرات والفرص
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الشركاء العلميون

الشركاء االستراتيجيون

اتحاد منظمات الدراسات المستقبلية للعالم

جامعة آي ٌي بزنس  -آسبانيا

كلية اإلدارة واألعمال (انسياد) فرنسا

جامعة فورتسبورغ  -ألمانيا

الرعاة
شركة ماكنزي
شركة بيهافيا  -ألمانيا

منظمة اليونسكو
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www.awforum.org

