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يتناول المنتدى أهم التغيرات المستقبلية المتوقعة على مستوى األفراد والمجتمعات 
والحكومات، وتحليل انعكاساتها على المستقبل خالل العقود المقبلة، بما في ذلك 

إمكانيات توسع الحضارة البشرية نحو الكواكب األخرى، والفجوة الرقمية التي قد تتعمق 
بين المجتمعات نتيجة للتطورات التقنية المتسارعة، وقدرتنا على العيش في العالم 

الرقمي، كما سيتم استعراض إمكانيات التأثير في مستقبل البشرية وتغييره من خالل 
توقع التحديات المقبلة وابتكار الحلول الناجحة وتحديد األهداف المستقبلية. 

تصميم مستقبل العالم

يناقش المنتدى أهم التغييرات والتحوالت المتسارعة في منظوماتنا االجتماعية وقيمنا 
اإلنسانية في ظل تطورات العالم الرقمي والتكنولوجيا الناشئة، وتحليل التأثيرات األخالقية 

الستخدام التكنولوجيا في حياتنا اليومية، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية دراسة 
التحوالت الجذرية في مستقبل اإلنسان والمجتمع وتأثيرها في مسيرة التنمية الشاملة.

مستقبل القيم اإلنسانية في ظل التحوالت التكنولوجية

تستضيف جلسات المنتدى خبراء من مختلف القطاعات لمناقشة تأثير التطورات المتسارعة 
والتوجهات التكنولوجية الحديثة في قطاعات الطاقة والتجارة والتصنيع وغيرها، وتحديد 

مالمح تطورها في المستقبل وتأثير ذلك في الممارسات التقليدية، واستشراف دور التقنيات 
المبتكرة في توفير فرص واعدة وقطاعات اقتصادية جديدة. 

المراهنة على المستقبل عبر استشرافه

تستعرض جلسات المنتدى سبل توظيف أدوات استشراف المستقبل في تحديد ومعالجة 
أبرز التحديات المستقبلية، ويتحدث خاللها قادة الفكر عن آفاق تطور أدوات استشراف 

المستقبل وآلياته على المستويين النظري والعملي، وكيفية االستفادة منها لتوظيف الفرص 
المتاحة بطرق فعالة بما يسهم في االستعداد للتغيرات المقبلة على مختلف األصعدة.

الحد من المخاطر المستقبلية
من خالل الرؤية االستشرافية

مواضــيع
المنـتــــدى



1:30- 2:15 ظهراً  

المتحدث
شيرمون كروز 

رئيس رابطة خبراء المستقبل المحترفين

المتحدث
أليشا باجهات

رئيسة الخطط المستقبلية، منتدى "فورم فور ذي فيوتشر"

المتحدث
ميكايل كوستيجان

نائب رئيس "سيلز فورس للمستقبل"، "سيلزفورس"

1:30- 2:15 ظهراً  

المتحدث
د. أندرس ساندبرغ

زميل باحث أول، معهد "فيوتشر أو هيومانيتي إنستيتوت" 

المتحدث
جوزيف هارغريف 

مدير ومسؤول عن استشراف المستقبل عالمياً، "أروب"

1:30- 2:15 ظهراً  

المتحدث
أستا كابور 

مؤسس مشارك، معهد "أبتي إنستيتوت" 

2:45- 3:45 عصراً

المتحدث
د. إيفا ماري مولر ستولر 

البيانات والذكاء االصطناعي، "إرنست أند يونغ"

المتحدث
فيالس دار

رئيس مؤسسة "باتريك ج. ماكغفرن"

المتحدث
جبنجا سيسان

المدير التنفيذي، مبادرة "باراديغم"

المتحدث
أنكا بوغدانا روسو

مديرة القطاع العام، مختبرات "سي البز"

2:45- 3:40 عصراً

المتحدث
د. نسرين لحام

رئيس مجالس األمناء، منتدى الدراسات المستقبلية
ألفريقيا والشرق األوسط

المتحدث
جيرالدين ويسينغ

كبير المحللين السياسيين، شركة "شل"

المتحدث
أنجيليكي كابوغلو

قسم االستراتيجيات واالبتكار، وكالة الفضاء األوروبية 

المتحدث
لورديس فيغا

مدير مركز البحث واالبتكار حول ثاني أكسيد الكربون والهيدروجين،
جامعة خليفة

تتناول هذه الجلسة المخاطر الكبرى التي تواجه اإلنسانية حالياً، والسبل 
الممكنة لمواجهتها. كما يستعرض المشاركون أبرز الفرص التي توفرها 

التقنيات المستقبلية لمواجهة هذه المخاطر.

المخاطر الحرجة: من الرؤية المستقبلية
وصوًال إلى خطة عمل فعلية

جلسة حوارية

يتناول هذا الحوار مستقبل العمالت الرقمية، وكيف يمكن استخدامها 
كوسيلة للدفع مقابل الخدمات الرقمية. كما يركز على مجاالت مشاركة 

األفراد في منظومة البيانات، في محاولة لإلجابة عن السؤال التالي:
هل يجب أن يتمكن األفراد من التحكم ببياناتهم وكسب المال منها؟

هل ستصبح البيانات الشخصية مصدر دخل لألفراد؟

حـــــوار

المحاور
ميالني سوبين

معهد "فيوتشر تودي إنستيتوت" 

المحاور
د. لوسي كيمبل 

 معهد "سوشل ديزاين إنستيتوت" 

المحاور
د. ماكس دي لوكا
جامعة بيرمنغهام

المحاور
د. جوناثن رادكليف

جامعة بيرمنغهام

مختبر إعادة تأهيل الطبيعة
الطــابق الرابع

يعالج المشاركون في هذه الجلسة المخاطر الوجودية المحتملة التي قد 
تواجهها اإلنسانية بمختلف درجاتها، ويسلط المتحدثون الضوء على دور 

التقنيات المستقبلية في الحد من هذه المخاطر.

ما هي أكبر المخاطر التي تواجه البشرية؟

جلسة حوارية

يناقش المتحدثون في هذه الجلسة دور انتشار التقنيات الرقمية، في 
تعزيز قدرة معظم المجتمعات على اكتساب المعرفة وفتح آفاق الفرص 
االقتصادية أمامها.. كما يعالجون مختلف جوانب الفجوة الرقمية والدور 

الذي تؤديه على صعيد العدالة االجتماعية واالقتصادية.

الفجوة الرقمية.. أزمة عالمية جديدة

جلسة نقاشية

تتناول هذه الجلسة تأثيرات التحول إلى مصادر الطاقة البديلة 
والتكاليف الحقيقية لالستدامة، مع المحافظة في الوقت ذاته على 

النمو االقتصادي واالزدهار. 

كيف نضمن استدامة الطاقة؟ 

جلسة نقاشية

2:15- 2:45 عصراً

قاعة المحاضرات

قاعة المحاضرات

قاعــة المســتقبل
الطابق الســابع

قاعــة المســتقبل
الطابق الســابع

االستعداد لمخاطر المستقبل 

تكنولوجيا المستقبل والعالم

إعادة تصميم الحدود الواقعية والرقمية

االستعداد لمخاطر المستقبل 

تكنولوجيا المستقبل والعالم

المتحدث
بروفيسور سيلفيا ديالكروا 

رئيسة مشاركة، مبادرة "داتا تراست إينيشياتيف"

استـــــراحة 

نهــاية اليــــوم األول

3:45 - 4:30 مساًء

المحاور
د. كريستين ألفورد

مديرة "إم أو دي"، جامعة ساوث أستراليا

لماذا نعيش المستقبل من اآلن؟

جلسة حوارية

قاعــة المســتقبل
الطابق الســابع

المتحدث
برندان ماكغتريك 

المدير اإلبداعي، متحف المستقبل

المتحدث
د. ستيوارت كاندي 

مدير مختبر "سيتويشن الب" في جامعة كارنيغي ميلون

المتحدث
د. جيك دوناغن

مدير مختبر "غوفرننس فيوتشرز الب"
في معهد "إنستيتوت فور ذي فيوتشر"

المستقبل.. رؤية عالمية

كيف نشأ مفهوم عيش المستقبل في الحاضر؟ وما هي أهدافه؟ يناقش 
المتحدثون في هذه الجلسة نشأة هذا المفهوم وتطوره ومستقبله. كما 

ستستعرض الجلسة كيفية تحويل النظريات إلى واقع من خالل تجارب 
مستقبلية يعيشها زوار متحف المستقبل.

في أعقاب االضطرابات العالمية المختلفة بما فيها جائحة كوفيد-19، 
وأزمة سلسلة التوريد العالمية، ومع انعدام أمن الطاقة إلى حد كبير، بات 

من الواضح أن استشراف المستقبل أصبح أداًة رئيسية للحكومات في 
جميع أنحاء العالم لصناعة السياسات. في هذه الجلسة، سيقوم عدد من 

المتخصصين بمناقشة أهم فوائد استشراف المستقبل في تحديد 
المخاطر المحتملة وكيفية االستجابة لها.

تتمحور هذه الجلسة حول "المستقبل الرقمي"، مع بروز عالم الميتافيرس 
واألراضي االفتراضية، والجيل الثالث من الويب. إذ يسلط المتحدثون الضوء 

على بعض هذه التقنيات، وعلى الجوانب اإليجابية التي ستحملها، 
والمخاطر المحتملة التي قد تترتب عنها. 

كيف يمكن للحكومات أن تواجه التحديات
المحتملة من خالل استشراف المستقبل؟

جلسة حوارية

جلسة حوارية

المتحدث
سعادة عبدالله ناصر لوتاه

المدير العام لمكتب رئاسة مجلس الوزراء

المتحدث
جنيت كويك هويكزيان

رئيسة مركز "سنتر فور ستراتيجيك فيوتشرز"،
مكتب رئيس الوزراء في سنغافورا 

12:30 – 1:30 ظهراً

10:00 - 10:45 صباحاً

11:00 - 11:45 صباحاً

المتحدث
جوشوا بولشار 

مسؤول استشراف المستقبل، منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

المتحدث
د. آيمي–هوكاديل

مدير األعمال العالمية، "كونكتد بليسز كاتابولت"

تعايش البشرية مع المستقبل الرقمي

يناقش الخبراء المشاركون في هذه الجلسة أبرز التغيرات التي 
ستشهدها مفاهيم المواطنة والدبلوماسية والجغرافيا في المستقبل 

مع تحول البشر إلى مواطنين عالميين، وإمكانية نشوء مجتمعات
بال حدود جغرافية في المستقبل.

جلسة حوارية

 الجغرافيا والدبلوماسية في مستقبل بال حدود

يرى الكثيرون أنه، ونظراً إلى المخاطر المحتملة على كوكب األرض، قد يترتب 
على اإلنسان مستقبالً إنشاء مستوطنات على كواكب أخرى. إال أن الرأي 

اآلخر يرى ضرورة بذل المزيد من الجهود لتعزيز االستدامة على كوكب األرض 
عوضاً عن "استعمار" الفضاء. يناقش المشاركون في هذه الجلسة تلك اآلراء 

لمعرفة ما إذا كان سيتحتم على اإلنسان مستقبالً العيش في الفضاء. 

جلسة حوارية

هل سيسهم قطاع الفضاء في
تصميم القرن المقبل؟

10:00 - 10:45 صباحاً

المتحدث
جيمس مالتبي 

عالم رئيسي، مختبر علوم وتكنولوجيا الدفاع في المملكة المتحدة

المتحدث
توشي هو 

مدير مختبر "إيمرجينغ ميديا الب"، معهد "انستيتوت فور ذي فيوتشر" 

المتحدث
جيروم غلين 

المدير التنفيذي لمشروع األلفية

المتحدث
تيا دانيلوف 

مديرة مركز "فورسايت سنتر"

المتحدث
مارك بير 

وزير العدل، مؤسسة أسغارديا الفضائية

المتحدث
ميكال زيزو

متخصص في الهندسة المعمارية الفضائية

المتحدث
د. أثينا كوستينس

مديرة األبحاث، المركز الوطني للبحوث العلمية،
مرصد باريس-ميدون

المتحدث
دييغو أوربينا 

رئيس فريق المشاريع واالستكشافات المستقبلية،
"سبيس أبليكيشن سيرفيسز"

المحاور
د. تريش الفري 

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

المحاور
سكوت سميث 
"شينجييست" 

المحاور
سعيـــد القرقـاوي

مؤسسة دبـــي للمسـتقبل

11:00 - 11:45 صباحاً

10:45 - 11:00 صباحاً

جلســات
اليــوم األول

الثالثاء 
11 أكــتوبر 2022

8:00 صباحاً
إلى 4:30 عصراً

متحــف
المســـتقبل

قاعــة المســتقبل
الطابق الســابع

قاعة المحاضرات

قاعة المحاضرات

قاعــة المســتقبل
الطابق الســابع

المتحدث
دبي بالهول 

الرئيس التنفيذي، مؤسسة فكر

محــــاور اليـــــوم األول

1.  ردهـــة المتحـــف
2. منطقة االستراحة بجانب قاعة المحاضرات

أين تكمن أهمية تطوير
عملية استشراف المستقبل؟

كلمة رئيسية

9:15 - 9:45 صباحاً

المتحدث
آيمي ويب 

الرئيسية التنفيذية لمعهد "فيوتشر توداي إنستيتيوت"

قاعــة المســتقبل
الطابق الســابع

المستقبل.. رؤية عالمية

االستعداد لمخاطر المستقبل 

إعادة تصميم الحدود الواقعية والرقمية 

إعادة تصميم الحدود الواقعية والرقمية

إعادة تصميم الحدود الواقعية والرقمية

المستقبل.. رؤية عالمية

إعادة تصميم الحدود الواقعية والرقمية 

االستعداد لمخاطر المستقبل 

تكنولوجيا المستقبل والعالم

المتحدث
صوفي هاو

مفوضة أجيال المستقبل في ويلز 

التسـجــــيل8:00 – 9:00 صباحاً

استـــــراحة 

استـــــراحة 11:45 - 12:00 ظهراً

استراحة الغداء

استـــــراحة 9:45 - 10:00 صباحاً

الجلسة االفتتاحية

9:00 - 9:15 صباحاً

قاعــة المســتقبل
الطابق الســابع

العــــام 2071

المتحدث
معالي عمر سلطان العلماء 

وزير الدولة للذكاء االصطناعي واالقتصاد الرقمي وتطبيقات
العمل عن بعد في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

لماذا نصمــم المستقبل؟ 12:00 - 12:30 ظهراً

المتحدث
د. ميتشيو كاكو

خبير في الفيزياء النظرية ومن رواد المستقبل

قاعــة المســتقبل
الطابق الســابع

المتحدث
معالي محمد عبد اللّٰه القرقاوي 

وزير شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس األمناء،
العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل

تكنولوجيا المستقبل والعالم جلسة حوارية

المستقبل.. رؤية عالمية

المحاور
إريك نويل 

مشروع "كندا توورد 2030"



يناقش خبراء استشراف المستقبل في هذه الجلسة أساليب توظيف 
أدوات استشراف المستقبل لتوقع المخاطر المقبلة واتخاذ التدابير 

الالزمة للوقاية منها، حيث أصبح مفهوم االستشراف االستراتيجي مفيداً 
جداً للقطاعين الحكومي والخاص الستكشاف االتجاهات الجديدة وتقييم 

مستويات عدم اليقين. 

جلسة حوارية

هل الحكومات ناجحة في استشراف المستقبل؟

المتحدث
ماريا النغان ريكوف 

المدير، مجموعة "ستراتيجيك فيوتشرز"، مجلس االستخبارات الوطني

11:00 - 12:00 صباحاً

قاعــة المســتقبل
الطابق الســابع

توجهات مستقبلية

المتحدث
تينا نوفونن 

رئيس االستشراف االستراتيجي" "غلوبل بلس"، األمم المتحدة

المحاور
بول سالم

الرئيس التنفيذي، معهد الشرق األوسط

فيما نتطلع إلى مستقبل مليء بالتغيرّات، يسوده واقع جديد يقوم على 
الالمركزية والمواطنة العالمية واستكشاف بيئات بديلة، مثل الفضاء 

وعالم الميتافيرس، لم تعد المفاهيم القانونية التقليدية تلبي احتياجات 
هذا العالم المتغّير. فقد بدأنا نشهد ظهور "سلطات قضائية" واقتصادات 

عالمية جديدة، وهي مفاهيم ستتبلور أكثر فأكثر مع الوقت. ولكن كيف 
سيتجلى االبتكار في مجال القانون، كقطاع ومهنة على حد سواء، لتلبية 

متطلبات هذا العالم المتغّير؟ تجمع هذه الجلسة بين الحقوقيين الذين 
يركزون على دراسة المستقبل والخبراء من خلفيات متنوعة لمناقشة 

اآلفاق القانونية الجديدة.

يدرك كل األشخاص الذين يعملون على استشراف المستقبل 
ودراسته، في جميع أنحاء العالم، أهمية تطوير رؤية شاملة للمستقبل، 
من شأنها أن تبّدل المفاهيم الشائعة حالًيا، وتسمح لنا بالتخلص من 

األفكار النمطية الثقافية السائدة. في هذا اإلطار، يناقش المتحدثون 
في هذه الجلسة كيف يمكن للمعنيين باستشراف المستقبل أن 

يحولوا دون استعمار المستقبل وإخضاعه لألفكار النمطية.

هل نشهد نهاية مفهوم القانون كما نعرفه؟

جلسة نقاشية

1:00 - 1:45 ظهراً

قاعة المحاضرات

تصميم مستقبل القوانين والتشريعات

هل يمكننا أن نمنع استعمار المستقبل؟

جلسة حوارية

11:00 - 12:00 ظهراً

الواحــــة
الطابق الثالث

المتحدث
د. نندي أوكورافور 

كـاتبــة، "أفريكان فيوتشوريزم بروداكشنز"

المتحدث
أليشا باجهات

رئيسة الخطط المستقبلية، منتدى "فورم فور ذي فيوتشر"

ازدهار اإلنسان واألرض في المستقبل

12:00 – 1:00 ظهراً

1.  ردهـــة المتحـــف
2. منطقة االستراحة بجانب قاعة المحاضرات

استراحة الغداء

يناقش المتحدثون في هذه الجلسة توجهات التحول بعيداً عن 
األنظمة المالية والتجارية التقليدية، ويستعرضون الدور الذي 

ستؤديه التقنيات الناشئة في إيجاد أشكال بديلة للثروات 
واألصول في المستقبل.

من هم أثرياء المستقبل؟

جلسة نقاشية

11:00 - 12:00 ظهراً

المتحدث
دنكان كاس بيغز

مستشار استشراف المستقبل، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

المحاور
فيالس دار

مؤسسة "باتريك ج. ماكغوفرن"

المتحدث
د. سوزان روث

رئيسة إدارة المعرفة، بنك التنمية اآلسيوي

المتحدث
جوزيف رازينسكي

خبير في التكنولوجيا، "طومسون رويترز"

قاعة المحاضرات

الجيل القادم من المهارات والثروات

استـــــراحة 

استـــــراحة  1:45 - 2:00 ظهراً

3:15 - 3:30 عصراً

يسلط المشاركون في هذه الجلسة الضوء على أهمية إعداد الجيل القادم 
من خبراء المستقبل، ويستعرضون أبرز الخبرات التي اكتسبوها في مجال 

تعليم استشراف المستقبل، على مدار مسيرتهم المهنية الطويلة.

جلسة حوارية

تعليم استشراف المستقبل لألجيال القادمة  3:30 -  4:15 عصراً

جلسة حوارية حول المناهج المختلفة التي تتبعها المتاحف التي 
تستعرض المستقبل بكافة قطاعاته، وأساليب عرض السيناريوهات 

المتنوعة الخاصة بالمستقبل.

جلسة حوارية

مستقبل المتاحف.. ومتاحف المستقبل 2:00 - 2:45 عصراً

المســتقبل اليــوم
الطــابق الثـــاني

المحاور
نيكو دسواني

"ذي إماجيناريوم" 

لطالما اعتبرت عملية تحسين درجة حرارة الكواكب لجعلها صالحة 
للمعيشة ضرباً من الخيال العلمي، إال أن العديد من الدراسات 
الحديثة تبّين أن ذلك ممكن على كوكب المريخ أو القمر أو حتى 

األرض. يناقش المشاركون في الجلسة كل هذه االحتماالت.

متى سننتقل لكوكب آخر يشبه األرض؟

جلسة حوارية

 3:30 -  4:15 عصراً

محطة الفضاء المدارية "أمل"
الطابق الخامس

المتحدث
د. بيتر بيشوب

المدير التنفيذي، مؤسسة "تيتش ذي فيوتشر"

المحاور
سوزان كوكس سميث

"شينجييست"

المتحدث
د. إريك ف. أوفرالند

رئيس االتحاد العالمي للدراسات المستقبلية

المتحدث
د. أوزكان ساريتاس

رئيس مختبر دراسات العلوم والتكنولوجيا،
جامعة مانشستر وجامعة المدرسة العليا لالقتصاد

المتحدث
سعادة عائشــة ميـران

مساعدة األمين العام لقطاع اإلدارة االستراتيجية والحوكمة،
المجلس التنفيذي إلمارة دبي

قاعــة المســتقبل
الطابق الســابع

المتحدث
د. شوانفاي دونغ

عالم، جامعة برينستون

المحاور
د. جون سويني

جامعة وستمنستر الدولية في طشقند

المتحدث
د. نضال قسوم

أستاذ في الفيزياء، الجامعة األمريكية في الشارقة

الجيل القادم من المهارات والثروات

تصميم مستقبل القوانين والتشريعات

المتحدث
د. ستيفان براندت

مدير، "فيوتشوريوم"

المتحدث
ماجد المنصوري 

نائب المدير التنفيذي، متحف المستقبل

ازدهار اإلنسان واألرض في المستقبل

تتيح هذه الجلسة الفرصة للجميع للمساهمة في رسم المستقبل 
وترّحب بجميع المشاركين والمتحدثين الستعراض آرائهم حول 

توقعاتهم للعام 2023.

ورشة عمل

تصميم العام المقبل: 2023 2:00 - 3:15 عصراً

قاعــة المســتقبل
الطابق الســابع

المقدم
د. باتـريك نـواك

مؤسسة دبي للمستقبل

توجهات مستقبلية

نهــاية اليــــوم الثـــــاني

الكلمة الختامية

 4:20 - 4:30 عصراً

قاعــة المســتقبل
الطابق الســابع

الطريق نحو المستقبل

المتحدث
سعادة خلفان جمعة بلهول

الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل

المتحدث
ساهيـة أحمـد

المدير التنفيذى، قطاع التنظيم والحكومة، دبي لالقتصاد والسياحة

المحاور
مارك بير

وزير العدل، مملكة أسغارديا الفضائية

المتحدث
بروفيسور ستيفن فريالند

أستاذ "إميريتوس"، جامعة "ويسترن سيدني"

يوماً بعد يوم تصبح التقنيات الجديدة قادرة على محاكاة وظائف اإلنسان، 
وحتى سلوكه. مما يطرح السؤال التالي: كيف يمكننا التمييز بين البشر 
واآلالت؟ يحاول هذا العرض اإلجابة عن هذا السؤال عبر التطرق إلى آخر 

التطورات التكنولوجية المتعلقة بالذكاء االصطناعي والروبوتات.

ستتناول المتحدثة في هذه الجلسة التحديات التي تواجه 
األجيال المختلفة وضرورة سعي صّناع القرار لمحاولة إقامة 

العدل بين األجيال القادمة.

عـــرض

هل سيصبح اإلنسان والذكاء االصطناعي أصدقاء؟

المتحدث
بروفيسور يونغسوك بارك 

رئيس منتدى األمم المتحدة للمستقبل

1:00 - 1:45 ظهراً

ما هي أكثر األجيال قدرة على
مواكبة تغيرات المستقبل؟

جلسة حوارية

1:00 - 1:45 ظهراً

المتحدث
كـاتـرينا تـولي

المديرة اإلدارية، "سكول أوف إنترناشيونال فيوتشرز"

المحاور
جوانا لينكوفا

مجموعة "ليغو"

مختبر إعادة تأهيل الطبيعة
الطــابق الرابع

المســتقبل اليــوم
الطــابق الثـــاني

الجيل القادم من المهارات والثروات

الجيل القادم من المهارات والثروات

جلســات
اليــوم الثــاني

األربعـــــاء
12 أكــتوبر 2022

9:00 صباحاً
إلى 4:30 عصراً

متحــف
المســـتقبل

تصميم مستقبل القوانين والتشريعات 

ازدهار اإلنسان واألرض في المستقبل 

الجيل القادم من المهارات والثروات 

توجهات مستقبلية 

محــــاور اليـــــوم الثــــانـي

تاريخ مستقبل البشرية 

كلمة رئيسية

9:00 - 9:30 صباحاً

المتحدث
د. جيمي ميتزل 

"OneShared.World" مؤسس ورئيس

قاعــة المســتقبل
الطابق الســابع

ازدهار اإلنسان واألرض في المستقبل

كيف يبدو لنا المستقبل؟ وكيف يمكننا أن نطّور أنظمة وسياسات 
جديدة لتنظيم هذه اإلمكانات المستقبلية؟

كيف يمكن للحكومات تنظيم
توجهات وتكنولوجيا المستقبل؟

جلسة حوارية

9:30 - 9:45 صباحاً

المتحدث
معالي عهود الرومي

وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل
في دولة اإلمارات العربية المتحدة

المحاور
جين ويذرسبون

يورونيوز

قاعــة المســتقبل
الطابق الســابع

يسلط المشاركون في هذه الجلسة الضوء على دور القطاع الخاص في 
مجال التشريعات في المستقبل، وإيجاد الهيئات التنظيمية الحل 

األنسب إلقرار النظم التي تحمي المجتمعات واالقتصادات وتواصل 
تحفيز االبتكار وجذب االستثمار والمواهب. 

جلسة نقاشية

هل سيقود القطاع الخاص تشريعات المستقبل؟ 10:00 - 11:00 ظهراً

المتحدث
د. بالز جولوب 

الرئيس والرئيس التنفيذي، "هيليوت أوروبا" 

المتحدث
لين كايسر 

الرئيس والمدير التنفيذي، مجموعة "هايبرغانيك"

المتحدث
سعادة أحمد البدواوي

األمين العام المساعد للسياسات الحكومية في األمانة
العامة لمجلس الوزراء ورئيس لجنة مختبر التشريعات

المحاور
جيكوب إيليس 

مكتب مفوضية أجيال المستقبل في ويلز

قاعة المحاضرات

المتحدث
د. كليم بيزولد 

شريك مؤسس، شبكة القطاع العام الستشراف المستقبل

تصميم مستقبل القوانين والتشريعات

يناقش الخبراء في هذه الجلسة االنعكاسات المتوقعة للتقدم العلمي 
السريع في مجال إطالة عمر اإلنسان، حيث ساهمت التطورات العلمية 

األخيرة في تحقيق إنجازات نوعية في هذا المجال. يؤكد الباحثون في هذا 
المجال بأن إبطاء أو حتى عكس عملية الشيخوخة الطبيعية سيساهم في 

محاربة األمراض، إال أن التقدم في هذا المجال يواجه اعتراضات واسعة 
حول التأثير المجتمعي إلطالة عمر اإلنسان، وما يقترن به من مخاوف 

أخالقية تتعلق بالتدخل في عملية الشيخوخة الطبيعية. 

جلسة نقاشية

هل سيعيش البشر لألبد؟ 10:00 - 11:00 صباحاً

قاعــة المســتقبل
الطابق الســابع

المتحدث
د. خوسيه كورديرو 

نائب الرئيس، "هيومانتي بالس"

ازدهار اإلنسان واألرض في المستقبل

المتحدث
د. جيمس كيركالند 

أستاذ في بحوث الشيخوخة، مايو كلينيك 

المتحدث
د. ألكس زافورونكو 

المؤسس والرئيس التنفيذي، "إنسيليكو ماديسين"

المحاور
برونوين ويليامز

"ميتانومك"

المتحدث
د. حنان السويدي

المدير التنفيذي لألعمال، مؤسسة دبي الصحية األكاديمية

استـــــراحة  9:45 - 10:00 صباحاً

تصميم مستقبل القوانين والتشريعات

المتحدث
عمران أرشد

مدير "بوليسي هورايزونز" كندا 

المتحدث
سعادة سالم المري

مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء

المتحدث
د. ننــــدي أوكورافور 

كاتبة، "أفريكان فيوتشوريزم بروداكشنز"


