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إحدى مبادرات مركز أسبار

يتناول هذا التقرير بعَض تجارب ونماذج من تقنيات المستقبل والتنبؤات المتعلقة بعالمنا في عام
 .2050

وفي هذا السياق يعرض التقرير بدايًة لتجربة وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في
السعودية في بناء نموذج قياس إنتاجية العاملين عن ُبعد؛ حيث عملت الوزارة على تعزيز تجربة
العمل عن ُبعد في ظل جائحة كورونا من خالل توفير كافة الممكنات التقنية الالزمة التي تساعد
الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص على أداء أعمالهم اليومية. وهدفت الوزارة من
ذلك إلى أن تكون مثاًلا ُيحتذى به في تطبيق العمل عن ُبعد لدى األجهزة الحكومية. وُلوحظ أن
عملية اختيار الموارد البشرية من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية للعمل عن ُبعد
تنطوي على خطوات عدة، تتضمن: الترشيح، والتوزيع، واإلعداد، والتهيئة. كما تشتمل منهجية
قياس أداء الموظفين فيما يخص الجاهزية وبناء ممكنات العمل عن ُبعد على كل من: قياس
األداء، والعمليات على الخدمات اإللكترونية، وااللتزام بالتواجد، بجانب أدوات أخرى متعددة، فضًال
دة لتحسين تجربة وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية للعمل عن ُبعد في عن آليات محد

المستقبل.
ط التقرير الضوَء على تجربة مجمع التقنيات الرقمية (PTN) في دولة السنغال، والذي أيًضا، فقد سل
تتضمن تأثيراته المتوقعة: توليد نحو 100.000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وإنشاء بنية تحتية
عالمية المستوى لجذب الشركات العالمية واإلقليمية في قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت
والبحث واالبتكار، وكذلك إنشاء منصة للحلول المبتكرة للحكومة اإللكترونية التي من شأنها تحسين
كفاءة جميع قطاعات التنمية مثل الصحة والتعليم والزراعة والصناعة وغيرها، فضًلا عن تحسين

البحث التطبيقي وريادة األعمال في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت.
ز لمدن ومجتمعات المستقبل فائقة م، اشتمل التقرير الحالي على تحليل مرك إضافًة لما تقد
االتصال، وذلك في إطار االنطالق من المفهوم الضيق للمدن الذكية، إلى المفهوم األوسع للقرى
الذكية، والعيش الذيك بشكل عام، ويمكن لذلك أن يحدث في بيئة أقل سكاًنا وأقل ازدحاًما، وأقل
ن دون الحاجة إلى االنتقال إلى المدن الكبرى. والمأمول أن تلوًثا، ويمكن لجودة الحياة أن تتحس

تتحقق هذه التوقعات بحلول عام 2050.
ولم يغفل التقرير تكنولوجيا الـ Nanobot وكيف ستعمل على ربط أدمغتنا مباشرة مع السحابة
ع ما سيكون عليه الحال في عام 2050 في مجال المعلوماتية. وعند هذا الحد، كان ثمَة محاولة لتوق
ر المنتظر في تقنية النانو، حيث يمكن أن يتفاعل الروبوت مع تكنولوجيا النانو روبوت باعتبارها التطو
م في تكنولوجيا ع أيًضا أن يؤدي التقد جسم اإلنسان، وعلى وجه التحديد الدماغ. كما أن من المتوق
النانو في الذكاء االصطناعي والحساب إلى تطوير واجهة سحابة الدماغ البشري، والتي ستدعم

بشكل كبير هذه الثورة في تكنولوجيا النانو. 
وقد خلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات المحددة، يَعد من أهمها: الحاجة إلى دراسة التجارب
الدولية المميزة في مجال تقنيات المستقبل وتوظيف التقنيات الرقمية، واإلفادة منها بما يتناسب
وواقع احتياجات السعودية في المجاالت المختلفة، وضرورة اتخاذ التدابير المالئمة لتطوير البنية
التحتية لالتصاالت الالسلكية المتنقلة ذات النطاق العريض، وتشجيع استخدام إنترنت األشياء في

السعودية في مختلف المجاالت الحياتية.

أوًال: الملخص التنفيذي:
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التوصياتالتوصيات

دراسة التجارب الدولية المميزة في مجال تقنيات المستقبل وتوظيف
 التقنيات الرقمية، واإلفادة منها بما يتناسب وواقع احتياجات السعودية 

في المجاالت المختلفة.

أن تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية على تعزيز تجربة العمل
 عن ُبعد في ظل جائحة كورونا، واإلفادة من نتائج تقييم مخرجات التجربة 

لمواجهة أية أزمات مستقبلية طارئة.

توفير كافة الممكنات التقنية الالزمة، التي تساعد الموظفين والعاملين في
القطاعين العام والخاص على أداء أعمالهم اليومية، وتوظيف التقنيات الحديثة في

مجال االتصاالت وتبادل المعلومات.

 اتخاذ التدابير المالئمة لتطوير البنية التحتية لالتصاالت الالسلكية المتنقلة ذات
النطاق العريض، وتشجيع استخدام إنترنت األشياء في السعودية في مختلف

المجاالت الحياتية، واضطالع وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات بدورها نحو ذلك.

 العمل على دعم البحث العلمي في مجال الروبوتات النانوية، وتطوير تطبيقات
النانوبوت المتعددة التي ستغير مفاهيم كثيرة؛ من أهمها التعلم والتواصل والعالج،
وأن يكون هناك دوٌر فاعل لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في هذا اإلطار.

إحدى مبادرات مركز أسبار
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عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في السعودية على تعزيز تجربة العمل عن ُبعد في
ظل جائحة كورونا من خالل توفير كافة الممكنات التقنية الالزمة التي تساعد الموظفين والعاملين
في القطاعين العام والخاص على أداء أعمالهم اليومية. وهدفت الوزارة من ذلك إلى أن تكون مثاًلا

ُيحتذى به في تطبيق العمل عن ُبعد لدى األجهزة الحكومية.
وفي الواقع، فإن العمل عن ُبعد والدوام المرن يندرجان ضمن السعي المستمر لتطبيق أفضل
الممارسات والحلول العالمية في مجال إدارة وتنمية رأس المال البشري، والتي يَعد من بينها العمل
قا جائحة كورونا، وحق عن ُبعد والدوام المرن، واللذان طبقتهما مؤسسات عدة حول العالم في ظل
جملًة من الفوائد االجتماعية واالقتصادية واإلدارية للموظفين والمؤسسات والمجتمع، فضًلا عن
توفيرهما فرًصا وظيفية للموارد البشرية الوطنية ال سيما من اإلناث، إلى جانب خلق فرص عمل
جديدة ألصحاب الهمم، حيث أصبح بإمكانهم العمل في المنزل دون الحاجة للتنقل وتوفير تجهيزات

خاصة في مقار العمل، وهو ما يزيد فرص دمجهم في المجتمع.

ثالًثا - تجربة وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في بناء 
نموذج قياس إنتاجية العاملين عن ُبعد:

إحدى مبادرات مركز أسبار
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100%50%

إعداد دليل إرشادي
 للعمل  عن بعد.

تحديد آليات وأطر
 قياس األداء.

 التأكد من جاهزية
 األنظمة  التي يتطلبها

 العمل  عن بعد.

تزويد الموظفين بالدليل
 اإلرشادي وتعريفهم 

بطبيعة العمل عن بعد.

التعرف على الوسائل
 التقنية واستخدامها.

معايير الحوكمه 
واألمن السيبراني.

نظام العمل عن بعد في 
وزارة الموارد البشرية

تتضمن عملية اختيار الموارد البشرية من جانب وزارة
 الموارد البشرية  والتنمية االجتماعية للعمل عن بعد ما يلي:

أوًال: الترشيح:
حيث يتم توجيه اإلدارات بترشيح 20% من  الموظفين  للعمل عن بعد مع مراعاة: 

المسميات الوظيفية، وقدرة  وفاعلية  المرشح، يلي ذلك حصر قوائم الترشيح 
ومراجعتها، وجمع بيانات المرشحين.

ثانياً: التوزيع:
ويتم التوزيع على ثالث فئات بناء على تصنيف الوظائف والمهام الوظيفية:

العمل عن عد بنسبةالعمل عن عد بنسبةالعمل عن عد بنسبة

0%

ثالثاً: اإلعداد، ويتضمن ذلك:

توفير المستلزمات
 المطلوبة لتطبيق

 العمل عن بعد.

رابعاً: التهيئة، وتنطوي هذه المرحلة على:

اإلجابة عن التساؤالت
 لتحقيق الشفافية 

والوضوح.

نظام العمل عن بعد في 
وزارة الموارد البشرية

إحدى مبادرات مركز أسبار
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الموظف متعدد
المهام

الموظف الذي يتطلب عمله
ا جتماعات ومكالمات باإلضافة إلى

 العمل على أنظمة داخلية

حسب
طبيعة العمل

وقد بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية تطبيق تجربة العمل عن ُبعد في ظل جائحة
كورونا اعتباًرا من 2020/6/28. ويشتمل تقييم الوزارة للجاهزية وبناء ممكنات العمل عن بعد:

القياس: قياس الجاهزية التقنية لتحويل الفئات المستهدفة للتحول للعمل عن بعد.
اإلعداد: تجهيز الممكنات التقنية.

البناء: ويتضمن تجهيز أدلة تدريبية لألدوات التقنية، كذلك تجهيز األجهزة للتطبيق التجريبي، فضًال
عن تجهيز شرائح اإلنترنت.

التقييم: تقييم جاهزية الموظفين المستهدفين للعمل عن بعد ودراسة التكاليف.
 الشراكة: بناء نموذج العمل بالشراكة مع شريك إستراتيجي.

التفعيل: توفير الممكنات التقنية لتسهيل الوصول إلى بيئات العمل والتواصل الداخلي بين
الموظفين ومديريهم، وتمكينهم من أداء أعمالهم اليومية.

المنهجية وأدوات قياس إنتاجية العاملين عن ُبعد.

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

أدوات القياسمنهجية تقسيم الموظفين حسب طبيعة العمل 

الموظفون
اإلداريون

الموظفون
 العاملون على
 منصات تقنية

الموظف الذي يكون غالبية عمله
مبني على اجتماعات ومكالمات وال
يتطلب العمل على أنظمة داخلية 

الموظف الذي يتطلب غالبية عمله
التواجد وعكس عمليات على أنظمة

داخلية

تقارير من أدوات العمل عن بعد لحصر 
االجتماعات والمكالمات.

تقارير باستخدام األنظمة.

تقييم إلكتروني للموظف.

االلتزام.

المستهدفون

المديرالموظف

الموظفون المستهدفون بمبادرة العمل عن بعد

متعدد المهاميعمل على منصةإداري

57 %12 %36%

موظفون  استفادوا
من الممكنات

% 65 التقنية

نساءرجالالمجموع الكلي

48% 52%

إحدى مبادرات مركز أسبار
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منهجية قياس أداء الموظفينمنهجية قياس أداء الموظفين

قياس األداء: تصميم نظام األداء للعاملين عن بعد مبني على أهداف وجدارات لكل
موظف؛ لضمان عملية قياس اإلنتاجية، ولتفعيل التواصل بين المدير المباشر

والموظفين. ويتم بناء ميثاق األداء وفق: نسبة %70 لألهداف، ونسبة  %30للجدارات.

 العمليات على الخدمات اإللكترونية: رصد العمليات التي تتم على أنظمة الوزارة
والخدمات اإللكترونية، وقياس تفاعل الموظفين العاملين عن بعد وإنتاجيتهم.

  أدوات متعددة: وتتضمن:

 حصر التفاعل مع أدوات
 التواصل الداخلية من خالل: 

(المحادثات، والرسائل
 المباشرة،  واالجتماعات).

االلتزام بالتواجد: من ضمن نموذج األداء، تم وضع مجموعة أسئلة، بحيث يتم تقييم
د المدير لتواجد الموظف خالل فترة العمل عن ُبعد بهدف تحقيق العدالة، وكذلك التأك

من مباشرة المدير لمعرفة توافر الموظفين أثناء وقت الدوام الرسمي.

متابعة عمليات الدخول
 اليومية من خالل بوابة

 الدخول اآلمنة.

المشاركة في االستطالع 
عن التجربة من 

المدير والموظفين.

إحدى مبادرات مركز أسبار
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وإجماًلا، فإن تجربة وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في بناء نموذج قياس إنتاجية
العاملين عن ُبعد خالل الفترة الماضية كانت جيدة بشكل عام، ال سيما في ظل ظروف جائحة

كورونا، كما أنها خدمت فئًة كبيرة من الموظفين مما يعود بالنفع على الموظف نفسه
واإلدارة، لكنها تحتاج إلى إعادة تنظيم للوصول إلى الهدف المنشود من هذه المبادرة.

،،
،،

إحدى مبادرات مركز أسبار
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إنشاء قسم/ وحدة للعمل عن ُبعد ذات
مسؤولية عن دعم الموظفين العاملين

عن ُبعد من الجوانب اإلدارية، وكذلك
إدارة أداء العاملين عن ُبعد.

آليات وزارة الموارد البشرية والتنمية
االجتماعية لتحسين تجربة العمل

عن ُبعد في المستقبل:

تطوير إجراءات العمل (التقني/اإلداري) 
عن ُبعد ابتداًء من اختيار الموظفين والرغبة

في العمل عن بعد، وانتهاًء بعملية تقييم 
األداء والمهام المنوطة بطبيعة عملهم.

 بناء نماذج عمل في إدارة المهام واألداء
 تتالءم مع طبيعة العمل عن ُبعد من

 حيث الممكنات التقنية واألعمال.

تفعيل جانب التوعية لترسيخ مفاهيم 
وثقافة العمل عن ُبعد.

إحدى مبادرات مركز أسبار
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االجتماعية لتحسين تجربة العمل

عن ُبعد في المستقبل:



إن للتقنية الرقمية ميزات عدة من َجْمع المدلوالت المتعددة البيانية منها والمكانية، بهدف
تكامل البنية والسياق، وبالتالي إعادة إنتاج معرفة مرئية من خالل المعطيات الكمية والنوعية،

وكذلك تمثيل النتائج بطريقة متكاملة. 
وفي هذا اإلطار، ومن أجل جعل السنغال أول وأكبر منصة إقليمية رقمية، يجري العمل على
مشروع المدينة الرقمية بمرحلة أولى تتكون من مجمع التقنيات الرقمية (PTN). ويهدف مجمع
التقنيات الرقمية إلى تنويع وتحديث االقتصاد، وتطوير القطاع الخاص وتعزيز النمو الشامل.

 .(AfDB) ويتم تمويل المشروع من ِقبل حكومة السنغال وبنك التنمية األفريقي
سوف يتكون مجمع التقنيات الرقمية من مناطق ومنصات جاهزة لالستخدام لجذب االستثمار
د نحو 100.000 من أجل تنويع مصادر النمو االقتصادي بقيمة 70 مليون يورو، ويتوقع أن ُيول

وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

إنشاء بنية تحتية عالمية المستوى لجذب الشركات العالمية واإلقليمية في قطاع تقنية
المعلومات واالتصاالت والبحث واالبتكار.

 إنشاء منصة للحلول المبتكرة للحكومة اإللكترونية التي من شأنها تحسين كفاءة جميع قطاعات
التنمية، مثل الصحة والتعليم والزراعة والصناعة، إلخ.

نقل شركات تقنية المعلومات واالتصاالت األجنبية التي تزيد من االبتكار، وتسهم في اإليرادات
الحكومية (تحسين الميزان التجاري).

تحسين البحث التطبيقي وريادة األعمال في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت.
خلق األعمال وجودة رأس المال البشري في القطاعات المبتكرة.

خلق فرص عمل في الخدمات الرقمية وفي جميع قطاعات االقتصاد.       
تشجيع احتضان األعمال الجديدة.

:(PTN) التعريف بمجمع التقنيات الرقمية

:(PTN) رابًعا - مراكز التقنية – تجربة مجمع التقنيات الرقمية

:(PTN) التأثيرات المتوقعة لمجمع التقنيات الرقمية

:(PTN) المخرجات النهائية لمجمع التقنيات الرقمية

تتمثل المخرجات النهائية لمجمع التقنيات الرقمية ((PTN في المخرجات المبينة التالية:

دعم تقنية المعلومات واالتصاالت.
خلق أكثر من 100.000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول 2025.

ستستفيد الجهات الحكومية من الحلول المبتكرة لتحسين تقديم الخدمات العامة.
تنويع النمو االقتصادي في السنغال من خالل األولوية الرقمية في القطاعات.

تطوير األعمال الرقمية المحلية ووصول المجموعات الدولية.
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8.5 مليارات بحلول عام 2030، و11 ملياًرا بحلول عام 2100.
اعتباًرا من عام 2018، يعيش %55 من سكان العالم في مناطق حضرية => من المتوقع أن ترتفع

إلى %68بحلول عام 2050.
بحلول عام 2030، من المتوقع أن يضم العالم 43 مدينة ضخمة يزيد عدد سكانها عن 10 ماليين

نسمة.

تعتمد مدن ومجتمعات المستقبل على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بدرجة فائقة. وتتضاعف
أهمية الجوال كوسيلة اتصال تقنية متطورة باستمرار في المدن الذكية؛ والواقع أنه ُينظر إلى
الجوال عموًما بوصفه أول أداة استهالكية تكنولوجية حتى اآلن يجري تبنيها على هذا النحو في
التاريخ. رغم ذلك، فإننا كمستخدمين ال نزال نريد الكثير، مثل: التغطية الكبرى، الربط األكبر، معدالت
ل بيانات أعلى، وصول أفضل في أي وقت وأي مكان. وكل هذا بشكل أرخص وبطريقة يمكن تحم

تكاليفها. 
لذلك، فإن الباحثين ومهندسي االتصاالت عندما بدؤوا التفكير في نشر تقنية الـ "فايف جي 5G" في
العالم، فقد بدؤوا بالعصف الذهني والتخطيط لما يجب أن تعنيه تقنية الفايف جي 5G"؛ ألنهم خالل
روا وينشروا جيًلا واحًدا من موا وُيطو العقود األربعة الماضية، استغرقوا عشر سنين حتى ُيصم
الشبكات الالسلكية، وعشر سنين أخرى حتى يتم استخدمها بشكل مكثف ليتم االنتقال إلى الجيل

التالي، وهذا يعني أنه ينبغي علينا الحديث عن "إيت جي 8G" عندما نصل 2050. 
دة، في هذه المرحلة، هناك بعض المشكالت العامة العالمية، وكذلك بعض مكامن القلق المحد

ومنها ما يلي:
- أوًلا: من الواضح أن العالم يصبح أكثر تنظيًما، وأن المدن الضخمة التي يفوق عدد سكانها عشرة إلى
العشرين مليون نسمة تظهر على مستوى العالم؛ لذلك هناك حاجة أكبر للعمليات واإلدارة بالنسبة
للمدن الضخمة حتى تقوم بفاعلية بخدمة سكانها. وفي هذا الصدد، هناك بعض المؤشرات

المهمة، وهي على النحو التالي: 

- ثانًيا: بالنظر إلى خارطة توزيع شبكات "الفور جي 4G" في العالم، فإنه يمكننا القول بكل وضوح إننا
نعاني بشكل خطير من فجوة في االتصال باإلنترنت على مستوى العالم، ويمكننا القول إن نصف
سكان العالم، وهو رقم يقع ما بين ثالثة إلى أربعة مليارات شخص في العالم غير متصلين باإلنترنت.
ويمكن للمرء أن يناقش بأنه بناًء على المراحل األولى من َنْشر تقنية الـ "فايف جي 5G"، فإن هذه

ى بتأثير ماثيو بأن األغنياء يزدادون غنى والفقراء يزدادون فقًرا. الفجوة تتسع أكثر انعكاًسا لما ُيسم

خامًسا - مدن ومجتمعات المستقبل فائقة االتصال:

إحدى مبادرات مركز أسبار
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على صعيد آخر، أظهرت جائحة كوفيد-19 أحد األوجه الحديثة لعدم المساواة في المجتمع على نحو
ق االختالالت االقتصادية واالجتماعية بين الذين يملكون والذين ال يملكون. وهذا فيما يخص ُيعم

الجيل التالي من نظام االتصاالت في المستقبل، بحيث ال يتعلق بزيادة اتصال المتصلين، بل يتعلق
ا، أي ا واجتماعي م ألولئك المعزولين اقتصادي بربط غير المتصلين، أو ذوي االتصال الضعيف لُنقد
أولئك الثالثة أو األربعة مليارات من غير المتصلين أو ذوي االتصال الضعيف حتى يعيشوا تجربة
ل التي يأتي بها االتصال باإلنترنت، ابتداًء من الصحة عن ُبعد والتعليم، إلى الزراعة ع بمزايا التحوالتمت
الذكية، إلى الخدمات المصرفية المباشرة، وفي نهاية المطاف الوظائف الجديدة المحتملة والفرص
االقتصادية. إًذا، كيف سيتم إيصال غير المتصلين؟ مع الوضع في االعتبار أنه ال يجب أن ننظر إلى
ذلك على اعتبار أنه هدف إنساني، بل عبارة عن فرصة للحصول على أنشطة اقتصادية مهمة.

بالفعل، مجرد خطوة نحو االتصال عند قاعدة الهرم االقتصادي العالمي.

نعاني من فجوات خطيرة في االتصال باإلنترنت على مستوى العالم

توزيع االتصال على مستوى العالم

نموذج قاعدة الهرم
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ا والواقع أن أية خطوات تجاه تعزيز االتصال عند قاعدة الهرم، تجاه المجموعة الضعيفة اجتماعي
ا، والتي في الحقيقة تستهدف األفراد غير المتصلين، تؤدي في الواقع إلى ابتداع سوق ذات واقتصادي
ا من األسواق الرسمية. وبالفعل، فإن إمكانيات عالية من المستهلكين والمنتجين المستبعدين حالي
تضييق الفجوة الحالية سيؤدي إلى تقليل االختالالت االجتماعية واالقتصادية بين الذي يملكون
ر في الحقيقة بشكل ما والذين ال يملكون، وإلى فتح المجال أمام هذا السوق الضخم. وهذا ُيفس
االهتمام واالنهماك الكبيرين من جانب كبريات الشركات في العالم مثل غوغل وأمازون وفيس
ا في هذا المجال تجري بوك في موضوع االتصال العالمي. وإن أكبر مشاريع االتصال التي تجري حالي
في هذه الشركات ذات التقنية العالية. وبمجرد أن نكون قادرين على توفير اتصال عالمي بجودة
عالية، فإنه سيكون بوسعنا كسر هذه الفجوة السيئة وتمكين المجتمعات األغنى واألقدر على
ا واألضعف والمجتمعات ذات الكثافة مشاركة معرفتها، وتقوية اقتصاد المجتمعات األقل حظ

السكانية األقل.
 ومن هنا نود االنطالق من المفهوم الضيق للمدن الذكية، إلى المفهوم األوسع للقرى الذكية،
والعيش الذيك بشكل عام، ويمكن لكل ذلك أن يحدث في بيئة أقل سكاًنا وأقل ازدحاًما، وأقل تلوًثا،
ن دون الحاجة إلى االنتقال إلى المدن الكبرى، وفي الحقيقة يمكننا أن ويمكن لجودة الحياة أن تتحس

نشهد ذلك في العقود القادمة.

شبكة ذكية
نقل ذيك

حماية البيئة
توزيع المياه
صحة ذكية

المدينة الذكية

من المدن الذكية إلى الحياة الذكية

ذكاء في كل مكان 
مساواة وتوافق مع البيئة

جودة الحياة

قرية ذكية
تعليم افتراضي

رعاية صحية عن بعد
توافق مع الطبيعة

الحياة الذكية

األرياف

نقل عالي السرعة

معدل بيانات مرتفع

نظام اتصاالت عالي 
الموثوقية

إن االتصال على مستوى العالم ال يعتمد فقط على إنشاء البنية التحتية الباهظة على أرض الواقع،
بل يعتمد على إنشاء شبكة ثالثية األبعاد ومتكاملة تتضمن محطات أرضية ومحطات فضائية
ا، تعتمد بشكل واتصاالت عبر األقمار االصطناعية. وبالتحديد، فإن المقصود هنا شبكة منظمة ذاتي
أساسي على محطة أرضية، وعلى طائرات بدون طيار تطير على ارتفاع بين خمسين إلى مئة وخمسة
عشر متًرا، وبالونات وسفن فضائية تطير على ارتفاع خمس مئة متر إلى واحد كيلومتر، ومنصات
فضائية على ارتفاع عشرين كيلومتًرا، ومجموعات كبيرة من األقمار االصطناعية التقليدية وغير

التقليدية على ارتفاع ستة وثالثين ألف كيلومتر.
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ثمة عالقة جلية بين الحل االبتكاري لالتصاالت والشبكات لربط غير المتصلين والمفهوم العام الذي
ر هذه الشبكات بدأ يظهر حديًثا لما يعرف بصندوق الشبكة، والذي ُيعرف أيًضا بصندوق اإلنترنت. توف
ر اتصاًلا من الجو إلى مجموعة ا، توف مة ذاتي بشكل أساسي مجموعًة من الوسائل المحمولة والمنظ
من المستخدمين في سياقات مختلفة، مثل االتصاالت الطارئة أو المناسبات التي تشهد ازدحامات،
أو المهام البحثية في مناطق األمازون، أو إلى الخاليا المتحركة مثل: الطائرات، والسفن، والقوارب

والقطارات. 
إن االتصال العالمي يمكن أن يؤدي إلى تحقيق المنفعة في العديد من الجوانب، سواء كانت تحت
البحر أو على السطح أو الجو. فيمكن لهذا االتصال العالمي أن يفيد في الزراعة الذكية، وفي مراقبة
المناخ. كذلك يمكن الربط بين حلول اتصاالت الجو والفضاء واالتجاهات الجديدة التي تظهر في
وسائل النقل الحديثة. فقد استغل اإلنسان منذ صناعة وسائل النقل الوسائل األرضية، مثل
السيارات، وقطارات األنفاق، ووسائل النقل الجوية مثل الطائرات؛ إال إنه مع زيادة أعداد السكان،
فإن وسائل النقل أصبحت تعاني من ضغوط كبيرة؛ لذا بدأ الباحثون ومهندسو النقل البحث في
مسألة عدم استغالل الفضاء القريب من مناطق وسائل النقل بهدف خدمة أهداف النقل. وهنا
يجري الحديث عن السيارات أو خدمات التاكسي الطائر. وتكون الفكرة بحركة هذه السيارات ليس
لنقل البشر، ولكن لنقل البضائع أيًضا. ويمكن لهذه الوسائل أن تحل مشكالت االزدحام المروري
في المدن المزدحمة، كما يمكن استخدامها في الوصول إلى المناطق النائية والتي يصعب الوصول
إليها، وسوف تكون أكثر مالءمًة وأقل تكلفًة. وهذه السيارات ستبقى متصلًة، ألغراض االتصال

والسيطرة، كما ستكون هذه السيارات متصلًة حتى يكون المسافرون على اتصال أيًضا أثناء الرحلة.

االتصال بالطائرات دون طياراتصال عالميمنصة منخفضة االرتفاع

كوكبة ضخمة من األقمار االصطناعية

الفجوة الرقمية: االتصال باألرياف

منصة عالية االرتفاع
االتصال باألقمار االصطناعية

شبكة جوية وأرضية متكاملة
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إنترنت األشياء الخاصة بما تحت الماء.
ملوحة المحيط.

الحموضة.
درجة الحرارة.

إنترنت األشياء الخاصة بالفضاء.
غطاء السحاب.

اإلشعاع الشمسي.
مراقبة سطح المحيطات واليابسة.

تحليل البيانات ونمذجة المناخ العالمي

مناطق المدن

مرافق للصيانة
والتخزين

مناطق ريفية

مناطق ريفية

إنترنت األشياء الخاص باألشياء

التغير في التربة.
النشاط الزلزالي.

تسرب الغاز.

تحت األرض.

تجمع الشبكة العالمية إلنترنت األشياء الضخمة (بيانات المناخ)

مراقبة المناخ باستخدام إنترنت األشياء الضخمة

النقل على ارتفاعات
عالية

السيارات الطائرة

الجيل التالي من النقل

النقل األرضي
والمائي

النقل تحت
األرض

االتصاالت بأنظمة النقل الناشئة والمستقبلية

عه المخترع (نيقوال تيسال)، الذي المأمول أن تتحقق هذه التوقعات بحلول عام 2050، وهو ما توق
ق االستخدام الالسليك عاش في الفترة بين 10 يوليو 1856 إلى 7 يناير 1943، حيث قال: "عندما ُيطب
تماًما، فإن الكرة األرضية بأكملها ستتحول إلى دماغ ضخم، التي هي في الواقع على هذا النحو، حيث
تكون األشياء كلها عبارة عن جزيئات ضمن شيء كامل وكبير وواقعي. ويجب علينا أن نكون قادرين

على التواصل مع بعضنا بشكل فوري، بغض النظر عن المسافات". (نيكوال تيسال، 1925).
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روبوتات النانو  Nanorobotics هي "تكنولوجيا لصنع اآلالت أو الروبوتات أو ما شابه وبمقياس
نانومتري (10-9 مترات). وبشكل أكثر تحديًدا، روبوتات النانو تشير إلى حد كبير إلى تقنية لهندسة النانو
في تصميم وبناء روبوتات النانو واألجهزة التي تتراوح في حجمها من 10 - 0.1 ميكرومترات. إن
مصطلحات إنجليزية مثل النانوبوت nanobots أو النانويد nanoids  أو النانايت nanites أو أجهزة
ا أصبحت متداولًة أيًضا لوصف هذه األجهزة حالي  nanomitesأو النانومايت  nanomachinesالنانو

تحت قيد البحث والتطوير".
الروبوتات النانوية ونمط الحياة في المستقبل:

ر أي صباح ق إلى هذا المثال: تذك ع ما سيكون عليه الحال في عام 2050، يمكن التطر كمحاولة لتوق
عندما تستيقظ، تنزل من السرير وتعاني من صداع شديد، تتناول مسكًنا لأللم ولكن ال شيء يفيد.
رك سكرتيرتك بيومك الكامل بما فيه من مهام واجتماعات نسيتها تماًما. في تتجه إلى المكتب، تذك
ًها إلى العيادة لفحص مخاوفك الصحية. تنتظر أربع ساعات من أجل وقت الحق، تغادر المكتب متوج
ا. التشخيص والحصول على الوصفات الطبية. في المنزل، كنَت تشعر بالجوع ولكنك كنت متعًبا جد
لذا، في النهاية تخلد إلى النوم وأنت تشعر بالجوع بعد يوم طويل في العمل والعيادة. لكن، لنتخيل
أننا في صباح أحد أيام 2050، أنت على السرير. تنظر إلى الساعة على هاتفك بجوار طاولتك. شعرت
ر كل جدول عملك في المهمة التي بصداع لكنك تعلم تشخيصك، أنت تعرف ما يجب أن تأخذه. تتذك
ها ما ال تحتاج حتى إلى سكرتيرة لتذكيرك بكل أفكارك المنظمة، وحفظ جدول أرقام دماغك، سم
ث باللغة الصينية. لكن في دقيقتين، أصبحت تتحدث الصينية بطالقة في شئت، ال يمكنك التحد
ل وهو جاهز لتأخذه معك دون اجتماعك القادم. تتوجه إلى المطعم وأنت تتوق إلى طبقك الُمفض
حتى مكالمة. تذهب إلى المنزل، تم إعداد كل شيء للحصول على استراحة جميلة. إًذا، كيف يكون هذا

السيناريو الخيالي جيًدا ليكون صحيًحا؟ إنه يحدث بالفعل أو يمكن القول إنه يحدث تقريًبا.

التعريف بالروبوتات النانوية.

سادًسا - Nanobot كيف ستعمل على ربط أدمغتنا مباشرة مع السحابة المعلوماتية:
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المقدمة السابقة تجعلنا نتساءل: كيف؟ إنها يمكن أن تتحول إلى واقع فعلي بواسطة الروبوتات
دة. فالواقع أن تكنولوجيا النانو روبوت إنشاؤها ألغراض محد النانوية المصنوعة من مواد نانوية تم
هي التطور في تقنية النانو، حيث يمكن أن يتفاعل الروبوت مع جسم اإلنسان وعلى وجه التحديد
الدماغ. بدأ MIT Media Lab بفحص هذه التقنية في مجال الرعاية الصحية، ويقول إننا جميًعا نعرف
المعلومات حول الدماغ وأجزاء الجسم واألعضاء، وحتى كيفية قراءة وترجمة تلك اإلشارات
رت يوًما في إشراك الدماغ في حياتنا التكنولوجية؟ إن فكرة الروبوتات وعالمات وظائفها. هل فك
النانوية ستشمل الروبوتات الصغيرة التي يمكن أن تكون مجهريًة في الداخل، ويمكن زرعها في
جسم اإلنسان من خالل مجرى الدم. يعود اختراع الروبوتات النانوية إلى Adriano Cavalcanti، وهو
رائد الروبوتات النانوية الذي اخترع بنية األجهزة العملية للروبوتات النانوية، وذلك بشكل أساسي

لتطبيق الرعاية الصحية.
تم نشر ورقته البحثية في عام 2004، في أخبار تكنولوجيا النانو الحيوية.  كذلك فقد تنبأ (راي كورزويل)
بأننا في المستقبل سنرسل روبوًتا واحًدا إلى الدماغ في العقد القادم، ونصل القشرة المخية
الجديدة لدينا بالسحابة. القشرة الجديدة هي جزٌء من الدماغ المسؤول عن وظائف الدماغ العليا،
ل أنك تتعلم سلوًكا جديًدا ولغات مثل: اإلدراك الحسي، واإلدراك واألوامر الحركية واللغة. لذا، تخي
جديدة بسهولة. هناك اعتقاٌد خاطئ حول الدماغ أننا ال نستخدم سوى جزء منه أو %10، في الواقع
إن دماغنا َنِشٌط للغاية طوال الوقت. لذا، فإن الفكرة ليست تنشيط الدماغ، ولكن بنية الدماغ
وكيفية إجراء تغييرات على هذا الهيكل لدفع قدرة الشبكة العصبية في الدماغ على التغيير، يمكننا

إجراء اتصال لرسم الخرائط لتطوير مهارات جديدة.

م في تكنولوجيا ومن المتوقع أيًضا أن التقد
النانو في الذكاء االصطناعي والحساب سيؤدي
إلى تطوير واجهة سحابة الدماغ البشري، والتي
ستدعم بشكل كبير هذه الثورَة في تكنولوجيا
النانو. لذلك، يمكن لهذه األجهزة أن تنتقل في
الواقع إلى داخل األوعية الدموية لإلنسان،
وعبور حاجز الدم في الدماغ، وبالتحديد أو لتضع
نفسها بين خاليا الدماغ. سيؤدي ذلك إلى نقل
ا وتشكيل شبكة رة السلكي المعلومات الُمشف
كمبيوتر عمالق قائمة على السحابة لمراقبة
حالة الدماغ مباشرة واستخراج البيانات. ومن
ر فإن األشياء تصبح أكثر غرابًة، عندما ُتفك ، َثم
في حقيقة أن هذا قد يسمح بمسألة القدرة

على تنزيل سيل من المعلومات إلى الدماغ.
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ا قادرين على َنْقل البيانات إلى الدماغ وتغيير بنية الدماغ، فيمكننا تنزيل أي برنامج، ومهارات إذا كن
ننا حتى من إنشاء شبكات ربط الدماغ جديدة، ولغة جديدة، وواجهة سحابة الدماغ يمكن أن ُتمك
العالمية المستقبلية. من الدماغ البشري والذكاء االصطناعي لتشكيل عقل خلية، كما يمكن زيادة
مستوى التجريد من خالل التكنولوجيا، حتى نتمكن من عمل إضافات أكثر من خالل ربط دماغنا
بالسحابة. لذا، فإن فكرة زيادة ذكاء جهاز كمبيوتر أو هاتف ذيك، عن طريق توصيلهما بالسحابة،
ا عندما نربط شبكات دماغية متعددة مًعا لتحمل فكرة إنترنت إلنشاء إنترنت األشياء متشابهة جد

األفكار.
يشارك البشر بالفعل ويتفاعلون مع التكنولوجيا، ونعلم جميًعا أنه يمكننا زرع شرائح راديو صغيرة،
وحقنها في جسم اإلنسان لتوصيلنا خارجًيا بالسحابة. لذلك يمكننا أن نفعل نفس الفكرة من خالل
ا بالسحابة من خالل شبكات دماغية متعددة لتحقيق إنترنت األفكار، والتي تربط أفكارنا ربطنا داخلي

بالسحابة.
لذا، فإن التنبؤ سيساعدنا في البحث نحو الوجهة، وقد نكتشف أفكاًرا رائعة وثورات تكنولوجية على
طول الطريق. شيء مضحك أنه في وقت ما، يمكننا ابتالع الطبيب، والذي قد يكون الروبوت النانوي

مؤخًرا، ألنه سيحل محل الطبيب وتكنولوجيا الرعاية الصحية.

ستفيد تقنية الروبوتات النانوية المجتمع في جوانب متعددة، على الرغم من حقيقة أنها ستسهم
في حل المشكالت الرئيسية في تطبيق الرعاية الصحية. في عام 2017، ابتكر العلماء روبوتات نانوية
م مجموعة من استهدفت الخاليا السرطانية الحالية ومهاجمتها وقتلها. هذا العام 2020، صم
ا يتكون من أجزاء من الحمض النووي، وهو قادر على تدمير خيوط الحمض الباحثين روبوًتا نانوي

بة لألمراض. النووي الريبي الُمسب
 قام Elon Musk، الرئيس التنفيذي لشركة Tesla بالفعل بزرع جهاز في خنزير وأظهر في الصورة
التي تم التقاطها في أغسطس 2020، أن الخنزير كان بصحة جيدة وكان قادًرا على قراءة نشاط

ا. دماغ الخنزير السلكي
وسوف يسهم ذلك في القيم االقتصادية والسياسية، ويؤدي إلى خلق فرص عمل في العديد من

القطاعات. األهم من ذلك في البحث والهندسة والتكنولوجيا.
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زة، نجد أن التكنولوجيا الناشئة للروبوتات النانوية تتوافق مع رؤية المملكة لعام وبنظرة مرك
ا في بناء األنشطة 2030. تهدف الرؤية إلى تطوير البنية التحتية الرقمية ألنها تعتبر عامًلا أساسي
ا في جذب االستثمار الدولي مة. وتلعب البنية التحتية الرقمية دوًرا رئيسي الصناعية المتقد
ى هذا الدافع إلى زيادة الطلب على التخصصات والهندسة وتحسين المنافسة االقتصادية. أد

وكذلك خلق فرص للمهندسين.
تقوم جامعة تكنولوجيا األعمال بتهيئة وإعداد خريجينا لتلبية احتياجات السوق، والتي تتماشى أيًضا
م مع رؤية المملكة 2030. وتعمل الجامعة على تعزيز الهوية الوطنية من خالل مخرجات التعل
لقيادة األفراد نحو النجاح وتشكيل جيل يتماشى مع القيمة االقتصادية والسياسية للمملكة.

م لطالبنا لخلق الخريجين في ظل مجتمع نابض بالحياة. ز بدقة على تحسين نتائج التعل ونحن ُنرك
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