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 الملخص التنفيذي

 

يعرض هذا التقرير العلمي خالصة ما انتهت إليه نقاشات منتدى أسبار الددولي فدي دورتده 

، والتي جداءت بعندوان سمسدتقبل المسدتقبلس. ويتكدون التقريدر 2020نوفمبر  4-2الخامسة 

من أحد عشر محوراً، ُخصص لكل منها فصل مستقل يلقي الضدوء علدى األفكدار الرئيسدة 

 التي تم تناولها بالتحليل والنقاش خالل جلسات المنتدى.

المتعلقددة ت تنبددؤاوال تقنيددات المسددتقبلتندداول المحددور األول بعددب تجددارب ونمدداذج مددن 

دز ل2050م المنا في عابع ، مسدتقبل فائقدة االتصدالالمددن ومجتمعدات ، بجاندب تحليدل مرك 

كيدف سدتعمل علدى ربدط أدمغتندا مباشدرة مدع و Nanobotواإلشارة كذلك لتكنولوجيدا الدد 

 . السحابة المعلوماتية

 االحتياجددات واإلمكانددات والفددرصمددن حيدد   مسددتقبل العمددلوعددرض المحددور الثدداني ل

المتوقعددة. وفددي هددذا اإلطددار تددم التطددرق لوظددائف المسددتقبل بوصددفها الوظددائف التددي 

تسددتجيب للمتغيددرات االقتصددادية واالجتماعيددة والثقافيددة والتقنيددة، وتتواكددب مددع الرؤيددة 

بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وقدرة إنتاجيدة وتنافسدية عاليدة  2030السعودية 

 وتوليد فرص عمل جديدة. 

تناول المحور الثال  االتجاهات الجديدة في الطاقة والمياه، حي  تم استعراض خليط بينما 

الطاقة بين التقليدي والمتجدد، ودور االبتكار في تحول الطاقة، إضافة لمستقبل الطاقدة 

 في ظل التوسع الحضري السريع والطلب المتسارع على الطاقة.

رة إلددى أن تكنولوجيددا الواقددع االفتراضددي اإلشددابالسددعادة الرقميددة واهددتم المحددور الرابددع ب

والمعددزز تخطددت كددل اآلفدداق وأصددبح لهددا دور بددارز فددي كافددة مجدداالت الحيدداة وباسددتخدام 

 . تقنيات أكثر تقدًما

تخطددي التحددوالت و دور العلددوم فددي استبصددار المسددتقبلأمددا المحددور الخددامس فندداقش 

تابعددة لمجموعددة ال( S20)مجموعددة العلددوم . وقددد تددم التركيددز فددي هددذا الصدددد علددى الحرجددة

إبراز كيفية استخدام العلوم كأداة لتوجيه اإلنسانية فدي وجده ودورها في ( G20العشرين )

  .مستقبل محفوف بالتقلبات

ممارسددات التجددارب وفددي ضددوء بعددب ال إدارة األزمدداتفددي حددين تندداول المحددور السددادس 

 ة فيمدا يتعلدق بدردارةالمرند ، وفدي هدذا السدياق فقدد تدم اسدتعراض تجدارب المددنفّعالدةال

دور الجامعدات والمراكدز البحثيدة فدي كورونا، كما تم التطدرق كدذلك إلدى  مع جائحة التعامل
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تكييددف هيكددل إدارة األزمددات مددع الحددوادث واسددعة أيًضددا عددالم المحددور مسددألة  األزمددات،

 .النطاق وطويلة األجل

 السددددعودية آفددداق المسدددتقبل التقندددي للمملكدددة العربيدددةوركدددز المحدددور السدددابع علدددى 

بدددالتطرق إلدددى مديندددة الملدددك عبددددالعزيز للعلدددوم والتقنيدددة ودورهدددا فدددي تعزيدددز جهدددود 

 االستشراف التقني في السعودية.

فددي المسددتقبل مددن منطلددق  إعددادة تعريددف التعلدديمأمددا المحددور الثددامن فتندداول قضددية 

إلدددى واقدددع يفدددرض نفسددده علدددى الميدددادين  تالتعلددديم تحولدددأن توظيدددف التكنولوجيدددا فدددي 

ا، وبسدددرعة  يدددر متوقعدددة مدددن مرحلدددة محاكددداة نتقدددل تددددريجيً حيددد  ت ؛والقطاعدددات كافدددة

  الواقع إلى مرحلة التنبؤ بالمستقبل.

وفددي هددذا  ،2050فددي عددام  الصددحةفددي حددين تضددمن المحددور التاسددع عرضدداً لمسددتقبل 

 يددة الصددحية المسددتقبليةالفددرص والتحددديات فددي الرعاالسددياق تددم تسددليط الضددوء علددى 

فدددي القطددداع الصدددحية الضدددخمة  بدددالتركيز علدددى الددددور الدددذي يمكدددن أن تلعبددده البياندددات

 الصحي.

االقتصدددداد الرقمددددي ومسددددتقبل الشددددركات الصددددغيرة بينمددددا تندددداول المحددددور العاشددددر 

 ة فدددي محاولدددة إلبدددراز المتطلبدددات الضدددرورية للشدددركات مدددن أجدددل مواجهدددةوالمتوسدددط

فيمدددددا يتعلدددددق بركمدددددال التحدددددول الرقمدددددي والمروندددددة  المسدددددتقبل، السددددديماتحدددددديات 

 التنظيمية. 

السدددتجابة عالميدددة وسدددبل التنسددديق  األمدددن الصدددحي العدددالمي وتنددداول المحدددور األخيدددر

باإلشدددارة إلدددى أن أحدددد أكبدددر التحدددديات  نحدددو عدددالم خدددال مدددن األوبئدددةو لمواجهدددة كوروندددا

توافرهدددددا التدددددي تبدددددرز فدددددي مواجهدددددة الجدددددوائح واألوبئدددددة مشدددددكلة البياندددددات، ومددددددى 

 .ومشاركتها، وموضوعيتها في الوقت ذاته.
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وقددد خلصددت نقاشددات الدددورة الخامسددة لمنتدددى أسددبار الدددولي حددول مسددتقبل المسددتقبل، إلددى 

 : مجموعة من التوصيات المحددة، يَعدُّ من أبرزها ما يلي

 املستقبل: تقنيات فيام يتعلق ب -1

  المسددتقبل وتوظيددف دراسددة التجددارب الدوليددة المميددزة فددي مجددال تقنيددات

التقنيات الرقمية، واإلفادة منها بمدا يتناسدب وواقدع احتياجدات السدعودية 

 في المجاالت المختلفة.

  وتطددوير ، دعددم البحدد  العلمددي فددي مجددال الروبوتددات النانويددةالعمددل علددى

مددن أهمهددا  ؛النددانوبوت المتعددددة التددي سددتغير مفدداهيم كثيددرة تطبيقددات

مديندة الملدك عبدد يكدون هنداد دورف فاعدل ل ، وأنالتعلم والتواصل والعالج

 في هذا اإلطار. العزيز للعلوم والتقنية

 ستقبل العلل: فيام يتعلق مب -2

  أعمال عن ُبعدد  جائحة كورونا واستغاللها لبناء مستقبلتجربة اإلفادة من

 ق الرفاهية للجميع.حق  تُ تمتع باالستدامة، وت

 نين، واستحداث التشريعات االستمرار في تطوير منظومة األنظمة والقوا

 بما يواكب متغيرات العمل ووظائف المستقبل المتغيرة.

 : االتجاهات الجديدة يف الطاقة واملياهفيام يتعلق ب -3

  صندوق لتمويل االبتكارات في مجدال تقنيدات الطاقدات المتجدددة تأسيس

 .واالستدامة في القطاعات ذات العالقة )الماء، الغذاء، البيئة(

  هللا للطاقدة الذريدة والمتجدددة ديندة الملدك عبددوموزارة الطاقة أن تعمل 

 .شراد القطاع الخاص في وضع إستراتيجية وطنية للطاقة المتجددةعلى إ

  :السعادة الرقليةفيام يتعلق ب -4

  االسددتثمار فددي الددذكاء االصددطناعي والواقددع االفتراضددي والواقددع المعددزز

 م.وتحقيق سعادته أفراد المجتمعلتحسين رفاه 

  ،دعددم الرياضددات اإللكترونيددة التددي تهدددف إلددى تأهيددل الشددباب والشددابات

فدددي مجدددال األلعددداب إيجابيدددة وتمكيدددنهم مدددن عددديش تجدددارب معيشدددية 

 اإللكترونية، إلى جانب المحافظة على العادات والتقاليد في العصر الرقمي.
 

تخطيي  و  دور العليي يف يف ابتبرييار املسييتقبلفيييام يتعلييق بيي -5

 : التح الت الحرجة

  العمددل علددى وضددع بددرامم عمليددة لتنفيددذ توصدديات( مجموعددة العلددومS20 )

حول مستقبل الصحة في ظل أزمة كوروندا السيما فيما تقدمه من حلول 

 دون حدوث الجائحات المستقبلية.ومن أجل الحيلولة 

  استثمار وتوظيف الحلول التقنيدة وتفعيدل الدذكاء االصدطناعي فدي تطدوير

نوعيددة فددي مجددال الطددب وفددي مسدداعدة  ةالقطدداع الصددحي وإحددداث نقلدد

 األطباء في التشخيص والعالج.
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 فيام يتعلق بإدارة األزمات:  -6

  إنشاء استراتيجية إدارة المخاطر واألزمات بالتنسديق والتعداون بدين المراكدز

البحثية، واالستخدام األمثل لنتائم البحوث والبيانات والتخطيط الصحي، مدع 

 لمواجهة األوبئة.تحديد األولويات البحثية 

  تأسدديس مركددز استشدداري لتوقددع األزمددات، وإيجدداد وظددائف متخصصددة فددي

 .إدارة األزمات والمخاطر

 فيام يتعلق بآفاق املستقبل التقن  لللللكة:  -7

  االسددتفادة مددن الثددورة الصددناعية الرابعددة واسددتثمار االستشددراف العلمددي

 .وتوظيفها في تنمية االقتصاد الوطني

 كدار وتطدوير حلدول رقميدة وتكنولوجيدة بمجدال الرياضدات إنشاء حاضدنة البت

 .اإللكترونية والذهنية

 فيام يتعلق بإعادة تعريف التعليم:  -8

  التوسددع فددي تطبيددق مفدداهيم وتقنيددات الددتعلم عددن بعددد المعتمددد علددى

التقنيات الحديثة في العملية التعليمية بما يعزز من مزج وتكامل هذا الندوع 

التقليدددي وذلددك للخددروج بنمددوذج تعليمددي مطددور مددن الددتعلم مددع التعلدديم 

 ومستدام.

  إنشاء وتطوير حدائق العلوم والتقنية والوقوف على مواطن ضعف القدائم

منها وذلك لتحويل مخرجات البح  العلمي واالبتكدار إلدى منتجدات معرفيدة 

واقتصادية ويعزز تنويدع مصدادر الددخل وتنميدة االقتصداد الدوطني وتطدوير 

 .  يةميزاته التنافس

 : 2050فيام يتعلق بالرحة  -9

  توسيع مجاالت اإلفادة من التكنولوجيدا الجديددة المتعلقدة بتحريدر الجيندات

والطددب الشخصددي الجينددي فددي عددالج األمددراض والتعامددل مددع المشددكالت 

 الصحية.

  التعدداون والتنسدديق المحلددي واإلقليمددي إلنشدداء قاعدددة بيانددات ضددخمةBig 

Data   واألنمدداج الحيويددة والبيانددات اإلكلينيكيددة حتددى تضددم األنمدداج الجينيددة

تسددداعد فدددي اتخددداذ القدددرار الطبدددي المبندددي علدددى بياندددات دقيقدددة واضدددحة 

والتشددخيص المبكددر لعديددد مددن األمددراض، ورفددع مسددتوى وعددي األفددراد 

وممارسددي الرعايددة الصددحية بأهميددة البيانددات الضددخمة فددي القطدداع الصددحي 

 .ومدى استخدامها في التشخيص والعالج
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فيييام يتعلييق باالقتريياد الرقليي  ومسييتقبل الةيي ات الريي  ة  -10

 واملت بطة: 

  دراسة هيكلة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة حسب طبيعدة

كل قطاع، والنظدر فدي طريقدة عملهدا، بحيد  يتضدمن ذلدك اقتدرا  برندامم 

 .عملي لزيادة فاعليتها وتأمين استقرارها وتطويرها

  الصدددغيرة والمتوسدددطة التدددي تعمدددل فدددي مجدددال الدددذكاء دعدددم المنشدددآت

االصطناعي والواقع االفتراضدي والواقدع المعدزز والتدي تسدتخدم فدي عددة 

 .مجاالت منها التعليم والطب والترفيه

 فيام يتعلق باألمن الرح  العامل :  -11

 لتصددي لووبئدة بما يددعم قددرة المجتمدع علدى االرعاية الصحية األولية  دعم

 .عند حدوثها

  تعزيز التعاون الدولي فدي المجدال البحثدي لتدوفير البياندات ومشداركتها بدين

الدددول لتددوفير تنسدديق أعلددى ورد فعددل موحددد ضددد جائحددة كورونددا، ورفددع 

 .المستقبليةالصحية مستوى الجاهزية لوزمات 
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 الفرل األول

 2050تقنيات املستقبل: تنبؤات لعاملنا يف عايف 

 

 التوصيات. -

تجربة وزارة الموارد البشدرية والتنميدة االجتماعيدة فدي بنداء نمدوذج قيداس إنتاجيدة  -

 العاملين عن ُبعد.

 (.PTNتجربة مجمع التقنيات الرقمية ) –مراكز التقنية  -

 مدن ومجتمعات المستقبل فائقة االتصال. -

- Nanobot .كيف ستعمل على ربط أدمغتنا مباشرة مع السحابة المعلوماتية 

 والمراجع.المصادر  -
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 التوصيات
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  تجربة وزارة الموارد البشررية والتنميرة االجتماعيرة فري بنراذ نمروس  قيراي إنتاجيرة

 .العاملين عن ُبعد

عملددت وزارة المددوارد البشددرية والتنميددة االجتماعيددة فددي السددعودية علددى تعزيددز تجربددة 

الممكندات التقنيدة الالزمدة التدي العمل عن ُبعد في ظل  جائحة كوروندا مدن خدالل تدوفير كافدة 

تسدداعد المددوظفين والعدداملين فددي القطدداعين العددام والخدداص علددى أداء أعمددالهم اليوميددة. 

وهدفت الوزارة من ذلك إلى أن تكون مثااًل ُيحتذى به في تطبيق العمل عن ُبعد لدى األجهزة 

 الحكومية.

السددعي المسددتمر  وفددي الواقددع، فددرن العمددل عددن ُبعددد والدددوام المددرن يندددرجان ضددمن

لتطبيددق أفضددل الممارسددات والحلددول العالميددة فددي مجددال إدارة وتنميددة رأس المددال البشددري، 

والتي يَعدُّ من بينها العمل عن ُبعد والدوام المدرن، واللدذان طبقتهمدا مؤسسدات عددة حدول 

قددا جملددًة مددن الفوائددد االجتماعيددة واالقتصددادية واإل داريددة العددالم فددي ظددل  جائحددة كورونددا، وحق 

للمدوظفين والمؤسسددات والمجتمددع، فضدداًل عددن توفيرهمدا فرًصددا وظيفيددة للمددوارد البشددرية 

الوطنية ال سيما من اإلناث، إلى جانب خلدق فدرص عمدل جديددة ألصدحاب الهمدم، حيد  أصدبح 

برمكانهم العمل في المنزل دون الحاجة للتنقل وتوفير تجهيزات خاصة في مقار العمل، وهو 

 .هم في المجتمعما يزيد فرص دمج

وتتضددمن عمليددة اختيددار المددوارد البشددرية مددن جانددب وزارة المددوارد البشددرية والتنميددة 

 االجتماعية للعمل عن ُبعد ما يلي:

% من الموظفين للعمدل عدن ُبعدد مدع 20الترشيح: حي  يتم توجيه اإلدارات بترشيح  -أواًل  •

دح، ي لدي ذلدك حصدر قدوائم الترشديح مراعاة: المسدميات الوظيفيدة، وقددرة وفاعليدة الُمرش 

حين.  ومراجعتها، وجمع بيانات الُمرش 

 التوزيع: ويتم التوزيع على ثالث فئات بناًء على تصنيف الوظائف والمهام الوظيفية: -ثانًيا  •

  100العمل عن ُبعد بنسبة.% 

  50العمل عن ُبعد بنسبة.% 

  0العمل الميداني.% 

 اإلعداد، ويتضمن ذلك: -ثالًثا  •

 يل إرشادي للعمل عن بعد.إعداد دل 

 .تحديد آليات وأُطر قياس األداء 

 .بها العمل عن ُبعد  التأكد من جاهزية وفاعلية األنظمة التي يتطل 

 .توفير المستلزمات المطلوبة لتطبيق العمل عن ُبعد 

 التهيئة، وتنطوي هذه المرحلة على: -رابًعا  •

  العمدل عدن ُبعدد وأهدافده تزويد الموظفين بالدليل اإلرشادي وتعدريفهم بطبيعدة

 وقيم وأخالقيات العمل.



 

16 
 

 .معايير الحوكمة واألمن السيبراني 

 .ف على الوسائل التقنية واستخدامها  التعرُّ

 . اإلجابة عن التساؤالت لتحقيق الشفافية والوضو 

وقد بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية تطبيق تجربة العمدل عدن ُبعدد فدي 

. ويشددتمل تقيدديم الددوزارة للجاهزيددة وبندداء ممكنددات 2020/6/28ظددل جائحددة كورونددا اعتبدداًرا مددن 

 العمل عن بعد:

ل للعمل عن ُبعد. -1  القياس: قياس الجاهزية التقنية لتحويل الفئات المستهدفة للتحوُّ

 عداد: تجهيز الممكنات التقنية.اإل -2

البندداء: ويتضددمن تجهيددز أدلددة تدريبيددة لددودوات التقنيددة، كددذلك تجهيددز األجهددزة للتطبيددق  -3

 التجريبي، فضاًل عن تجهيز شرائح اإلنترنت.

 التقييم: تقييم جاهزية الموظفين المستهدفين للعمل عن ُبعد، ودراسة التكاليف. -4

 كة مع شريك إستراتيجي.الشراكة: بناء نموذج العمل بالشرا -5

التفعيل: توفير الممكنات التقنية لتسهيل الوصول إلدى بيئدات العمدل والتواصدل الدداخلي  -6

 بين الموظفين ومديريهم، وتمكينهم من أداء أعمالهم اليومية.
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 :منهجية قياي أداذ الموظفين 

لكددل  قيدداس األداء: تصددميم نظددام األداء للعدداملين عددن بعددد مبنددي علددى أهددداف وجدددارات -1

موظدددف؛ لضدددمان عمليدددة قيددداس اإلنتاجيدددة، ولتفعيدددل التواصدددل بدددين المددددير المباشدددر 

 .للجدارات30% لوهداف، ونسبة  70%والموظفين. ويتم بناء ميثاق األداء وفق: نسبة 

العمليات على الخدمات اإللكترونية: رصد العمليات التي تتم على أنظمة الوزارة والخددمات  -2

 عل الموظفين العاملين عن بعد وإنتاجيتهم.اإللكترونية، وقياس تفا

االلتزام بالتواجد: من ضمن نموذج األداء، تم  وضع مجموعة أسئلة، بحي  يتم تقييم المددير  -3

دد مدن  لتواجد الموظدف خدالل فتدرة العمدل عدن ُبعدد بهددف تحقيدق العدالدة، وكدذلك التأكُّ

 رسمي.مباشرة المدير لمعرفة توافر الموظفين أثناء وقت الدوام ال

 أدوات متعددة: وتتضمن: -4

  ،حصر التفاعل مع أدوات التواصل الداخلية من خالل: )المحادثات، والرسدائل المباشدرة

 واالجتماعات(.

 .متابعة عمليات الدخول اليومية من خالل بوابة الدخول اآلمنة 

 .المشاركة في االستطالع عن التجربة من المدير والموظفين 

 

وزارة المدوارد البشدرية والتنميدة االجتماعيدة فدي بنداء نمدوذج قيداس وإجمااًل، فرن تجربة 

إنتاجيددة العدداملين عددن ُبعددد خددالل الفتددرة الماضددية كانددت جيدددة بشددكل عددام، ال سدديما فددي ظددل 

ظددروف جائحددة كورونددا، كمددا أنهددا خدددمت فئددًة كبيددرة مددن المددوظفين ممددا يعددود بددالنفع علددى 

ادة تنظيم للوصول إلى الهدف المنشود من هذه الموظف نفسه واإلدارة، لكنها تحتاج إلى إع

 المبادرة.
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  آليات وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية لتحسرين تجربرة العمرل عرن ُبعرد

  .في المستقبل

إنشاء قسم/ وحدة للعمل عن ُبعد ذات مسؤولية عن دعم الموظفين العاملين عن ُبعد  -1

 العاملين عن ُبعد.من الجوانب اإلدارية، وكذلك إدارة أداء 

تطوير إجراءات العمل )التقني/اإلداري( عن ُبعد ابتداًء مدن اختيدار المدوظفين والر بدة فدي  -2

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

بناء نمداذج عمدل فدي إدارة المهدام واألداء تدتالءم مدع طبيعدة العمدل عدن ُبعدد مدن حيد   -3

 الممكنات التقنية واألعمال.

 تفعيل جانب التوعية لترسيخ مفاهيم وثقافة العمل عن ُبعد. -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مراكز التقنية– ( تجربة مجمع التقنيات الرقميةPTN:)  

 (:PTNالتعريف بمجمع التقنيات الرقمية ) 

ددع المدددلوالت المتعددددة البيانيددة منهددا والمكانيددة،  إن للتقنيددة الرقميددة ميددزات عدددة مددن َجمت

بهدف تكامل البنية والسياق، وبالتالي إعادة إنتاج معرفدة مرئيدة مدن خدالل المعطيدات الكميدة 

 والنوعية، وكذلك تمثيل النتائم بطريقة متكاملة. 

بر منصة إقليمية رقميدة، يجدري العمدل وفي هذا اإلطار، ومن أجل جعل السنغال أول وأك

(. ويهدف PTNعلى مشروع المدينة الرقمية بمرحلة أولى تتكون من مجمع التقنيات الرقمية )

مجمع التقنيات الرقميدة إلدى تنويدع وتحددي  االقتصداد، وتطدوير القطداع الخداص وتعزيدز النمدو 

 (. AfDBمية األفريقي )الشامل. ويتم تمويل المشروع من ِقبل حكومة السنغال وبنك التن

سوف يتكدون مجمدع التقنيدات الرقميدة مدن منداطق ومنصدات جداهزة لالسدتخدام لجدذب 

دد نحدو  70االستثمار من أجل تنويع مصادر النمو االقتصادي بقيمة  مليون يورو، ويتوقدع أن ُيول 

 وظيفة مباشرة و ير مباشرة. 100.000
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 (:PTN)التأثيرات المتوقعة لمجمع التقنيات الرقمية 

إنشاء بنية تحتية عالمية المستوى لجذب الشدركات العالميدة واإلقليميدة فدي قطداع تقنيدة  -

 المعلومات واالتصاالت والبح  واالبتكار.

إنشاء منصة للحلول المبتكرة للحكومة اإللكترونية التي مدن شدأنها تحسدين كفداءة جميدع  -

 إلخ. قطاعات التنمية، مثل الصحة والتعليم والزراعة والصناعة،

نقل شركات تقنية المعلومات واالتصداالت األجنبيدة التدي تزيدد مدن االبتكدار، وتسدهم فدي  -

 اإليرادات الحكومية )تحسين الميزان التجاري(.

 تحسين البح  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. -

 (:PTNالمخرجات النهائية لمجمع التقنيات الرقمية ) •

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدن ومجتمعات المستقبل فائقة االتصال. 

تعتمددد مدددن ومجتمعددات المسددتقبل علددى تكنولوجيددا المعلومددات واالتصدداالت بدرجددة 

فائقة. وتتضاعف أهمية الجوال كوسديلة اتصدال تقنيدة متطدورة باسدتمرار فدي المددن الذكيدة؛ 

والواقع أنه ُينظر إلى الجدوال عموًمدا بوصدفه أول أداة اسدتهالكية تكنولوجيدة حتدى اآلن يجدري 

ي التاريخ. ر م ذلك، فرننا كمستخدمين ال نزال نريد الكثير، مثل: التغطية تبنيها على هذا النحو ف

الكبرى، الربط األكبر، معدالت بيانات أعلى، وصول أفضل فدي أي وقدت وأي مكدان. وكدل هدذا 

ل تكاليفها.   بشكل أرخص وبطريقة يمكن تحمُّ

تطوير األعمال الرقمية المحلية 

 المجموعات الدولية ووصول

تنويدددع النمدددو االقتصدددادي فدددي 

السدددنغال مدددن خدددالل األولويدددة 

 الرقمية في القطاعات

ستستفيد الجهات الحكوميدة مدن الحلدول 

 المبتكرة لتحسين تقديم الخدمات العامة

وظيفددة مباشددرة  100,000خلددق أكثددر مددن 

 2025و ير مباشرة بحلول عام 

دعم تقنية المعلومدات 

 واالتصاالت
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التفكير في نشر تقنية الد سفدايف  لذلك، فرن الباحثين ومهندسي االتصاالت عندما بدؤوا

س في العالم، فقد بدؤوا بالعصف الذهني والتخطيط لما يجب أن تعنيه تقنية الفايف جي 5Gجي 

5G روا موا وُيطددو  س؛ ألنهددم خددالل العقددود األربعددة الماضددية، اسددتغرقوا عشددر سددنين حتددى ُيصددم 

حتدى يدتم اسدتخدمها بشدكل  وينشروا جياًل واحًدا من الشبكات الالسلكية، وعشر سنين أخدرى

س 8Gمكث ف ليتم االنتقال إلى الجيدل التدالي، وهدذا يعندي أنده ينبغدي عليندا الحددي  عدن سإيدت جدي 

 . 2050عندما نصل 

فددي هددذه المرحلددة، هندداد بعددب المشددكالت العامددة العالميددة، وكددذلك بعددب مكددامن 

دة، ومنها ما يلي:  القلق المحد 

أكثدر تنظيًمدا، وأن المددن الضدخمة التدي يفدوق عددد سدكانها  أواًل: من الواضح أن العدالم يصدبح

عشرة إلى العشرين مليون نسمة تظهدر علدى مسدتوى العدالم؛ لدذلك هنداد حاجدة أكبدر 

للعمليات واإلدارة بالنسبة للمدن الضخمة حتى تقوم بفاعلية بخدمة سكانها. وفدي هدذا 

  الصدد، هناد بعب المؤشرات المهمة، وهي على النحو التالي:

 8.5  2100ملياًرا بحلول عام  11، و2030مليارات بحلول عام. 

  مددن سددكان العددالم فددي مندداطق حضددرية    مددن  55%، يعدديش 2018اعتبدداًرا مددن عددام

 .2050بحلول عام 68%المتوقع أن ترتفع إلى 

  مديندة ضدخمة يزيدد عددد سدكانها  43، من المتوقع أن يضدم  العدالم 2030بحلول عام

 ماليين نسمة. 10عن 

س فدي العدالم، فرنده يمكنندا القدول بكدل 4Gبدالنظر إلدى خارطدة توزيدع شدبكات سالفدور جدي    ثانًيا:

وضو  إننا نعاني بشكل خطيدر مدن فجدوة فدي االتصدال باإلنترندت علدى مسدتوى العدالم، 

ويمكننا القول إن نصف سدكان العدالم، وهدو رقدم يقدع مدا بدين ثالثدة إلدى أربعدة مليدارات 

المراحدل  شخص في العالم  ير متصلين باإلنترنت. ويمكن للمرء أن يناقش بأنه بناًء على

ر تقنية الد سفايف جي  ى 5Gاألولى من َنشت س، فرن هذه الفجوة تتسع أكثر انعكاًسا لما ُيسم 

 بتأثير ماثيو بأن األ نياء يزدادون  نى والفقراء يزدادون فقًرا. 

 

 نعاني من فجوات خطيرة في االتصال باإلنترنت على مستوى العالم

 توزيع االتصال على مستوى العالم
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أحددد األوجدده الحديثددة لعدددم المسدداواة فددي  19-علددى صددعيد آخددر، أظهددرت جائحددة كوفيددد

ددق ا الخددتالالت االقتصددادية واالجتماعيددة بددين الددذين يملكددون والددذين ال المجتمددع علددى نحددو ُيعم 

يملكون. وهذا فيما يخصُّ الجيل التدالي مدن نظدام االتصداالت فدي المسدتقبل، بحيد  ال يتعلدق 

م  بزيددادة اتصددال المتصددلين، بددل يتعلددق بددربط  يددر المتصددلين، أو ذوي االتصددال الضددعيف لُنقددد 

ا واجت ا، أي أولئك الثالثة أو األربعة مليدارات مدن  يدر المتصدلين ألولئك المعزولين اقتصاديًّ ماعيًّ

ل التددي يددأتي بهددا االتصددال  أو ذوي االتصددال الضددعيف حتددى يعيشددوا تجربددة التمتُّددع بمزايددا التحددوُّ

باإلنترنددت، ابتددداًء مددن الصددحة عددن ُبعددد والتعلدديم، إلددى الزراعددة الذكيددة، إلددى الخدددمات المصددرفية 

مطدداف الوظددائف الجديدددة المحتملددة والفددرص االقتصددادية. إًذا، كيددف المباشددرة، وفددي نهايددة ال

سيتم إيصال  ير المتصلين؟ مع الوضع في االعتبار أنه ال يجب أن ننظر إلى ذلك على اعتبار أنده 

هدف إنساني، بل عبدارة عدن فرصدة للحصدول علدى أنشدطة اقتصدادية مهمدة. بالفعدل، مجدرد 

 قتصادي العالمي. خطوة نحو االتصال عند قاعدة الهرم اال

 

والواقع أن أية خطوات تجاه تعزيز االتصال عند قاعدة الهرم، تجاه المجموعة الضعيفة 

ا، والتي في الحقيقة تستهدف األفراد  ير المتصدلين، تدؤدي فدي الواقدع إلدى  ا واقتصاديًّ اجتماعيًّ

ا من األسدواق ابتداع سوق ذات إمكانيات عالية من المستهلكين والمنتجين المستبعدين حال يًّ

الرسددمية. وبالفعددل، فددرن تضددييق الفجددوة الحاليددة سدديؤدي إلددى تقليددل االخددتالالت االجتماعيددة 

واالقتصادية بين الذي يملكون والذين ال يملكون، وإلى فتح المجال أمدام هدذا السدوق الضدخم. 

ر في الحقيقة بشكل ما االهتمام واالنهماد الكبيرين من جانب كبريدات  الشدركات وهذا ُيفس 

في العالم مثل  و ل وأمازون وفيس بود في موضوع االتصال العالمي. وإن أكبدر مشداريع 

ا في هذا المجال تجري في هذه الشركات ذات التقنية العاليدة. وبمجدرد  االتصال التي تجري حاليًّ

أن نكدون قددادرين علددى تدوفير اتصددال عددالمي بجدودة عاليددة، فرندده سديكون بوسددعنا كسددر هددذه 

السيئة وتمكين المجتمعات األ نى واألقددر علدى مشداركة معرفتهدا، وتقويدة اقتصداد  الفجوة

ا واألضعف والمجتمعات ذات الكثافة السكانية األقل.  المجتمعات األقل حظًّ



 

22 
 

ومددن هنددا نددودُّ االنطددالق مددن المفهددوم الضدديق للمدددن الذكيددة، إلددى المفهددوم األوسددع  

مكدن لكدل ذلدك أن يحددث فدي بيئدة أقدل سدكاًنا للقرى الذكية، والعيش الدذ  بشدكل عدام، وي

ن دون الحاجة إلى االنتقال إلى المددن  وأقل ازدحاًما، وأقل تلوًثا، ويمكن لجودة الحياة أن تتحس 

 الكبرى، وفي الحقيقة يمكننا أن نشهد ذلك في العقود القادمة. 

 

 

إن االتصددددال علددددى مسددددتوى العددددالم ال يعتمددددد فقددددط علددددى إنشدددداء البنيددددة التحتيددددة 

الباهظددددة علددددى أرض الواقددددع، بددددل يعتمددددد علددددى إنشدددداء شددددبكة ثالثيددددة األبعدددداد ومتكاملددددة 

تتضددددمن محطددددات أرضددددية ومحطددددات فضددددائية واتصدددداالت عبددددر األقمددددار االصددددطناعية. 

ددا، تعتمددد  بشددكل أساسددي علددى محطددة وبالتحديددد، فددرن المقصددود هنددا شددبكة منظمددة ذاتيًّ

أرضدددية، وعلدددى طدددائرات بددددون طيدددار تطيدددر علدددى ارتفددداع بدددين خمسدددين إلدددى مئدددة وخمسدددة 

عشدددر متدددًرا، وبالوندددات وسدددفن فضدددائية تطيدددر علدددى ارتفددداع خمدددس مئدددة متدددر إلدددى واحدددد 

كيلددددومتر، ومنصددددات فضددددائية علددددى ارتفدددداع عشددددرين كيلددددومتًرا، ومجموعددددات كبيددددرة مددددن 

 و ير التقليدية على ارتفاع ستة وثالثين ألف كيلومتر. األقمار االصطناعية التقليدية 
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ثمددة عالقددة جليددة بددين الحددل االبتكدداري لالتصدداالت والشددبكات لددربط  يددر المتصددلين 

والمفهوم العام الذي بدأ يظهر حديًثا لما يعرف بصندوق الشبكة، والذي ُيعرف أيًضدا بصدندوق 

ر هدذه الشدبكات بشدكل أساسدي مجموعد مدة اإلنترنت. توف  ًة مدن الوسدائل المحمولدة والمنظ 

ر اتصددااًل مددن الجددو  إلددى مجموعددة مددن المسددتخدمين فددي سددياقات مختلفددة، مثددل  ددا، تددوف  ذاتيًّ

االتصددداالت الطارئدددة أو المناسدددبات التدددي تشدددهد ازدحامدددات، أو المهدددام البحثيدددة فدددي منددداطق 

 رب والقطارات. األمازون، أو إلى الخاليا المتحركة مثل: الطائرات، والسفن، والقوا

إن  االتصال العالمي يمكن أن يؤدي إلى تحقيق المنفعة في العديد من الجواندب، سدواء 

كانت تحت البحر أو على السدطح أو الجدو. فديمكن لهدذا االتصدال العدالمي أن يفيدد فدي الزراعدة 

اهدات الذكية، وفي مراقبة المناخ. كذلك يمكن الربط بين حلول اتصداالت الجدو والفضداء واالتج

الجديدة التي تظهر في وسائل النقل الحديثة. فقد استغل  اإلنسان منذ صناعة وسائل النقل 

الوسائل األرضية، مثل السيارات، وقطارات األنفاق، ووسائل النقل الجوية مثدل الطدائرات؛ إال 

إنده مددع زيددادة أعددداد السددكان، فدرن وسددائل النقددل أصددبحت تعدداني مدن ضددغوج كبيددرة؛ لددذا بدددأ 

احثون ومهندسددو النقددل البحدد  فددي مسددألة عدددم اسددتغالل الفضدداء القريددب مددن مندداطق البدد

وسددائل النقددل بهدددف خدمددة أهددداف النقددل. وهنددا يجددري الحدددي  عددن السدديارات أو خدددمات 

التاكسي الطائر. وتكون الفكرة بحركة هذه السيارات لديس لنقدل البشدر، ولكدن لنقدل البضدائع 

ل  مشدكالت االزدحدام المدروري فدي المددن المزدحمدة، كمدا أيًضا. ويمكن لهذه الوسائل أن تح

يمكن استخدامها في الوصول إلى المناطق النائية والتي يصعب الوصول إليها، وسوف تكون 

أكثر مالءمًة وأقل تكلفًة. وهذه السيارات ستبقى متصلًة، أل دراض االتصدال والسديطرة، كمدا 

 ون على اتصال أيًضا أثناء الرحلة. ستكون هذه السيارات متصلًة حتى يكون المسافر
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عده المختدرع )نيقدوال 2050المأمول أن تتحقق هذه التوقعات بحلدول عدام  ، وهدو مدا توق 

ددق 1943ينداير  7إلدى  1856يوليددو  10تيسدال(، الدذي عداش فدي الفتدرة بدين  ، حيد  قدال: سعنددما ُيطب 

االستخدام الالسليك تماًما، فرن الكرة األرضية بأكملها ستتحول إلى دماغ ضخم، التدي هدي فدي 

الواقع على هذا النحو، حي  تكون األشياء كلهدا عبدارة عدن جزيئدات ضدمن شديء كامدل وكبيدر 

بغب النظر عن وواقعي. ويجب علينا أن نكون قادرين على التواصل مع بعضنا بشكل فوري، 

 (.1925المسافاتس. )نيكوال تيسال، 
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 Nanobot كيف ستعمل على ربط أدمغتنا مباشرة مع السحابة المعلوماتية. 

 .التعريف بالروبوتات النانوية

هدي ستكنولوجيدا لصدنع اآلالت أو الروبوتدات أو مدا شدابه  Nanorobotics  روبوتدات الندانو

مترات(. وبشكل أكثر تحديًدا، روبوتدات الندانو تشدير إلدى حدد كبيدر إلدى  9-10وبمقياس نانومتري )

 - 10تقنية لهندسة النانو في تصميم وبناء روبوتات النانو واألجهزة التي تتراو  في حجمها من 

أو   nanoids أو النانويددد nanobots النددانوبوت ميكرومتددرات. إن مصددطلحات إنجليزيددة مثددل 0.1

أصدبحت متداولدًة   nanomitesأو النانومايدت  nanomachinesجهدزة الندانوأو أ nanites النانايت

ا تحت قيد البح  والتطويرس  .أيًضا لوصف هذه األجهزة حاليًّ

 .ونمط الحياة في المستقبل الروبوتات النانوية

ع ما سيكون عليده الحدال فدي عدام  ق إلدى هدذا المثدال: 2050كمحاولة لتوقُّ ، يمكدن التطدرُّ

ر أي صبا  عندما تستيقظ، تنزل من السرير وتعاني من صداع شديد، تتناول مسدكًنا لولدم  تذك 

رد سدكرتيرتك بيومدك الكامدل بمدا فيده مدن مهدام  ولكن ال شيء يفيد. تتجه إلى المكتب، تدذك 

ًه  ا إلى العيادة لفحص مخاوفك واجتماعات نسيتها تماًما. في وقت الحق، تغادر المكتب متوج 

الصحية. تنتظر أربع ساعات من أجل التشخيص والحصول على الوصفات الطبية. فدي المندزل، 

ا. لذا، في النهاية تخلدد إلدى الندوم وأندت تشدعر بدالجوع  كنَت تشعر بالجوع ولكنك كنت متعًبا جدًّ

، أنت على السرير. 2050أيام بعد يوم طويل في العمل والعيادة. لكن، لنتخيل أننا في صبا  أحد 

تنظدر إلدى السداعة علدى هاتفددك بجدوار طاولتدك. شدعرت بصددداع لكندك تعلدم تشخيصدك، أنددت 

ر كل جدول عملك فدي المهمدة التدي ال تحتداج حتدى إلدى سدكرتيرة  تعرف ما يجب أن تأخذه. تتذك 

ها مددا شددئت، ال يمكندد ك لتددذكيرد بكددل أفكددارد المنظمددة، وحفددظ جدددول أرقددام دما ددك، سددم 

ث باللغددة الصددينية. لكددن فددي دقيقتددين، أصددبحت تتحدددث الصددينية بطالقددة فددي اجتماعددك  التحدددُّ

ل وهو جاهز لتأخذه معدك دون حتدى  القادم. تتوجه إلى المطعم وأنت تتوق إلى طبقك الُمفض 

مكالمة. تذهب إلى المنزل، تم إعداد كل شيء للحصدول علدى اسدتراحة جميلدة. إًذا، كيدف يكدون 

 .يو الخيالي جيًدا ليكون صحيًحا؟ إنه يحدث بالفعل أو يمكن القول إنه يحدث تقريًباهذا السينار

المقدمة السابقة تجعلنا نتساءل: كيف؟ إنها يمكن أن تتحول إلى واقع فعلي بواسطة 

دة. فددالواقع أن  الروبوتددات النانويددة المصددنوعة مددن مددواد نانويددة تددم  إنشدداؤها أل ددراض محددد 

وبوت هي التطور في تقنية النانو، حي  يمكن أن يتفاعل الروبدوت مدع جسدم تكنولوجيا النانو ر

بفحص هذه التقنية في مجدال الرعايدة  MIT Media Lab اإلنسان وعلى وجه التحديد الدماغ. بدأ

الصددحية، ويقددول إننددا جميًعددا نعددرف المعلومددات حددول الدددماغ وأجددزاء الجسددم واألعضدداء، وحتددى 

درت يوًمدا فدي إشدراد الددماغ كيفية قراءة وترجمة تلك اإل شارات وعالمات وظائفهدا. هدل فك 

في حياتنا التكنولوجية؟ إن  فكرة الروبوتات النانوية ستشمل الروبوتات الصغيرة التي يمكن أن 

تكون مجهريًة في الداخل، ويمكن زرعها في جسم اإلنسان من خالل مجرى الدم. يعود اختراع 

، وهددو رائددد الروبوتددات النانويددة الددذي اختددرع بنيددة Adriano Cavalcantiالروبوتددات النانويددة إلددى 

األجهزة العملية للروبوتات النانوية، وذلدك بشدكل أساسدي لتطبيدق الرعايدة الصدحية. تدم  نشدر 

  .، في أخبار تكنولوجيا النانو الحيوية2004ورقته البحثية في عام 
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روبوًتا واحًدا إلى الددماغ فدي كذلك فقد تنبأ )راي كورزويل( بأننا في المستقبل سنرسل 

العقد القادم، ونصل القشدرة المخيدة الجديددة لددينا بالسدحابة. القشدرة الجديددة هدي جدزءف مدن 

الدماغ المسؤول عن وظائف الدماغ العليا، مثدل: اإلدراد الحسدي، واإلدراد واألوامدر الحركيدة 

ل أنك تتعلم سلوًكا جديًدا ولغات جديددة بسده ولة. هنداد اعتقدادف خداطو حدول واللغة. لذا، تخي 

، في الواقع إن دما نا َنِشطف للغاية طوال الوقدت. 10%الدماغ أننا ال نستخدم سوى جزء منه أو 

لددذا، فددرن الفكددرة ليسددت تنشدديط الدددماغ، ولكددن بنيددة الدددماغ وكيفيددة إجددراء تغييددرات علددى هددذا 

ا إجراء اتصال لرسم الخدرائط الهيكل لدفع قدرة الشبكة العصبية في الدماغ على التغيير، يمكنن

  لتطوير مهارات جديدة.

م فدي تكنولوجيدا الندانو فدي الدذكاء االصدطناعي والحسداب  ومن المتوقدع أيًضدا أن التقددُّ

سيؤدي إلى تطوير واجهة سحابة الدماغ البشري، والتي ستدعم بشدكل كبيدر هدذه الثدورَة فدي 

ل فدي الواقدع إلدى داخدل األوعيدة الدمويدة تكنولوجيا النانو. لذلك، يمكن لهذه األجهدزة أن تنتقد

ا  رة السدلكيًّ لإلنسان، لتضع نفسها بين خاليا الدماغ. سيؤدي ذلك إلى نقل المعلومات الُمشف 

وتشكيل شبكة كمبيوتر عمالق قائمة على السدحابة لمراقبدة حالدة الددماغ مباشدرة واسدتخراج 

، فدرن األشدياء تصدبح أكثدر  رابدًة، ع در فدي حقيقدة أن هدذا قدد يسدمح البيانات. ومن َثم  نددما ُتفك 

 .بمسألة القدرة على تنزيل سيل من المعلومات إلى الدماغ

ل البيانات إلى الدماغ وتغيير بنية الدماغ، فيمكنندا تنزيدل أي برندامم،  ا قادرين على َنقت إذا كن 

ننا حتى من إن شاء شدبكات ومهارات جديدة، ولغة جديدة، وواجهة سحابة الدماغ يمكن أن ُتمك 

ربط الدماغ العالمية المستقبلية. من الدماغ البشري والذكاء االصطناعي لتشكيل عقل خليدة، 

كما يمكن زيادة مستوى التجريد من خالل التكنولوجيا، حتى نتمكن من عمل إضافات أكثر مدن 

طريدق خالل ربط دما نا بالسحابة. لذا، فرن فكرة زيادة ذكاء جهاز كمبيدوتر أو هداتف ذ ، عدن 

ا عندددما نددربط شددبكات دما يددة  توصدديلهما بالسددحابة، إلنشدداء إنترنددت األشددياء متشددابهة جدددًّ

 .متعددة مًعا لتحمل فكرة إنترنت األفكار

يشارد البشر بالفعل ويتفاعلون مدع التكنولوجيدا، ونعلدم جميًعدا أنده يمكنندا زرع شدرائح 

لسدحابة. لدذلك يمكنندا أن نفعدل راديو صدغيرة، وحقنهدا فدي جسدم اإلنسدان لتوصديلنا خارجًيدا با

دا بالسدحابة مدن خدالل شدبكات دما يدة متعدددة لتحقيدق  نفس الفكرة مدن خدالل ربطندا داخليًّ

 .إنترنت األفكار، والتي تربط أفكارنا بالسحابة

لذا، فرن التنبؤ سيسداعدنا فدي البحد  نحدو الوجهدة، وقدد نكتشدف أفكداًرا رائعدة وثدورات 

ء مضحك أنه في وقت ما، يمكننا ابتالع الطبيب، والدذي قدد تكنولوجية على طول الطريق. شي

 .يكون الروبوت النانوي مؤخًرا، ألنه سيحل محل  الطبيب وتكنولوجيا الرعاية الصحية

ستفيد تقنية الروبوتات النانوية المجتمدع فدي جواندب متعدددة، علدى الدر م مدن حقيقدة 

، ابتكدر 2017يدة الصدحية. فدي عدام أنها ستسهم في حل المشدكالت الرئيسدية فدي تطبيدق الرعا

العلماء روبوتات نانوية استهدفت الخاليا السدرطانية الحاليدة ومهاجمتهدا وقتلهدا. هدذا العدام 

ا يتكون من أجزاء من الحمب النووي، وهو قادر 2020 م مجموعة من الباحثين روبوًتا نانويًّ ، صم 

بة لومرا ، الرئيس التنفيذي Elon Muskض. قام على تدمير خيوج الحمب النووي الريبي الُمسب 
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بالفعددل بددزرع جهدداز فددي خنزيددر وأظهددر فددي الصددورة التددي تددم  التقاطهددا فددي  Tesla لشددركة

، أن الخنزيددر كددان بصددحة جيدددة وكددان قددادًرا علددى قددراءة نشدداج دمدداغ الخنزيددر 2020أ سددطس 

ا  .السلكيًّ

فرص عمل في  وسوف يسهم ذلك في القيم االقتصادية والسياسية، ويؤدي إلى خلق

 .العديد من القطاعات. األهم من ذلك في البح  والهندسة والتكنولوجيا

زة، نجد أن التكنولوجيا الناشئة للروبوتات النانوية تتوافق مع رؤيدة المملكدة  وبنظرة مرك 

ا فدي بنداء 2030لعام  . تهدف الرؤية إلى تطوير البنية التحتية الرقميدة ألنهدا تعتبدر عداماًل أساسديًّ

ا فدي جدذب االسدتثمار األ مة. وتلعب البنية التحتيدة الرقميدة دوًرا رئيسديًّ نشطة الصناعية المتقد 

ى هدذا الددافع إلدى زيدادة الطلدب علدى التخصصدات  الدولي وتحسدين المنافسدة االقتصدادية. أد 

 .والهندسة وكذلك خلق فرص للمهندسين

لبيدة احتياجدات السدوق، والتدي تقوم جامعة تكنولوجيا األعمدال بتهيئدة وإعدداد خريجيندا لت

. وتعمل الجامعة علدى تعزيدز الهويدة الوطنيدة مدن خدالل 2030تتماشى أيًضا مع رؤية المملكة 

م لقيددادة األفددراد نحددو النجددا  وتشددكيل جيددل يتماشددى مددع القيمددة االقتصددادية  مخرجددات الددتعلُّ

م لطال ز بدقدة علدى تحسدين نتدائم الدتعلُّ بندا لخلدق الخدريجين فدي والسياسية للمملكة. ونحن ُنرك 

 ظل مجتمع نابب بالحياة.
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 المصادر والمراجع 

 4-2، منتدى أسبار الدولي، الرياض، 2050جلسة: تقنيات المستقبل: تنبؤات لعالمنا في عام  -1

 ، متاحة على الرابط:  2020نوفمبر 

https://youtu.be/Y4I36vPM0j4 

البصرية فدي اإلنسدانيات، )فدي(: المدؤتمر المنعقدد  -زبيدة الطيارة: ماهية التقنيات الرقمية  -2

 .2016في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الجامعة اللبنانية، الفرع الرابع، 

، متدا  2020/3/9العمل عن ُبعد والدوام المرن.. إنتاجيدة بسدعادة وبوابدة لوظدائف جديددة،  -3

 روني:على الموقع اإللكت

 https://www.albayan.ae 

 المنصة الرقمية الذكية )كشاف(: روبوتات النانو، متاحة على الموقع اإللكتروني:   -4

https://www.kachaf.com 

جمددال صددبحي حجيددر: المدددن الذكيددة ودور االبتكددار، )فددي(: المنتدددى العربددي للمدددن الذكيددة،  -5

2019/10/7. 

 

 

  

https://youtu.be/Y4I36vPM0j4
https://youtu.be/Y4I36vPM0j4
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 الفرل الثاين

 مستقبل العلل: االحتياجات واإلمكانات والفرص 

 

  التوصيات. -

مسددتقبل العمددل والدددخل والمسدداواة بددين الجنسددين: االسددتثمار فددي المواهددب  -

 والقدرات سرؤية مستقبلية لما بعد كوروناس.

الت المتوقعة والرفاهية المنشودة. -  وظائف المستقبل: التحوُّ

 السعودي ما بعد جائحة كورونا. متطلبات مواكبة وظائف المستقبل في الواقع -

 المهارات المطلوبة لسوق العمل في المستقبل. -

 مستقبل ريادة األعمال والشركات الكبرى. -

 األبعاد االجتماعية والنفسية للتغيرات في بيئة العمل. -

 المصادر والمراجع. -
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  .التوصيات •
مسددتقبل أعمددال عددن ُبعددد تتمتددع اإلفددادة مددن تجربددة جائحددة كورونددا واسددتغاللها لبندداء  .1

ق الرفاهية للجميع.  باالستدامة، وُتحق 

تدريب وتأهيل الموظفين الحاليين في بيئة العمل السعودية لمواكبة التكنولوجيا والذكاء  .2

 االصطناعي.

اإلفددادة مددن المنصددات الرقميددة فددي تمكددين المددرأة وتعزيددز مهاراتهددا لضددمان حصددتها فددي  .3

ق المساواة ومكافحة التمييز بين الجنسين. سوق العمل الرقمي الجديد،  وبما ُيحق 

دعم رواد األعمال في القطاعات المختلفة، بما يسدهم فدي معالجدة التحدديات التدي تواجده  .4

 مشاريعهم الناشئة، والحفاظ على وظائف األفراد وركائز معيشتهم وقت األزمات. 

ددة لوظدائف توجيه مزيد من االهتمام بالقطاعات التي ُينظر إليهدا  .5 باعتبارهدا قطاعدات مول 

المستقبل، ال سيما المتعلقة بالمعلومات واالتصاالت والصناعات التحويلية والتكنولوجيدا 

 المتقدمة.

العمددل علددى تعزيددز البعدددين اإلنسدداني واالجتمدداعي فددي األعمددال المعتمدددة علددى التقنيددة  .6

 واالبتكار.

واسدتحداث التشدريعات بمدا يواكدب  االستمرار فدي تطدوير منظومدة األنظمدة والقدوانين، .7

 متغيرات العمل ووظائف المستقبل المتغيرة.

  

 التوصيات
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   مسررتقبل العمررل والرردخل والمسرراواة بررين الجنسررين: االسررتبمار فرري المواهرر

 .والقدرات "رؤية مستقبلية لما بعد كورونا"

العمل لغًة هو الوظيفة والمهندة، أمدا اصدطالًحا فهدو الجهدد الجسددي الدذي يقدوم بده 

ان من أجل تحقيق هدف معين يعود عليده بدالنفع. أمدا عدن مسدتقبل العمدل فقدد ذكدر اإلنس

ا إلددى اختفدداء اليددد العاملددة البشددرية،  )جيرمددي ريفكددن( أن سالطفددرة التكنولوجيددة سددتؤدي تدددريجيًّ

 ويجب علينا أن نتوقع انتشار البطالة والعوزس. 

د على وجه اليقين أن مسدتقبل العمدل سديتغير. فدي الماضدي، كدان هنداد  واألمر المؤك 

ى ذلك إلى تراجدع الكثيدر مدن النداس، وخلدق  تفاوت في المهارات والوصول إلى التعليم. وقد أد 

المزيد من عدم المساواة في الدخل. والمتوقع في المستقبل هو أن األشخاص الذين لديهم 

، وسدديتم المزيددد مددن ُحددب  العمددل والددذكاء العدداطفي سدديكونون قددادرين علددى االزدهددار أكثددر

استبدال المهارات باآلالت. ونحن نرى ذلك بالفعل في الكثير من الوظائف. ويمكدن اسدتبدال 

ر في وظائف المستقبل، فسدوف  أي شيء يمكنك القيام به بجهاز الكمبيوتر. ولكن عندما تفك 

يتعلق األمر برعاية األشخاص الذين ستربطهم بالممرضدات والتدي سدترتبط برعايدة األطفدال، 

علق برعاية المسنين، وال يمكن استبدال ذلك بدآلة أو روبوت. لذلك، مدن أجدل مسدتقبل وستت

العمل والحد من عدم المساواة في الدخل، نحن بحاجة إلى التفكير في مسداعدة طدالب اليدوم 

وعمال اليوم وقادة المستقبل لمعرفة المزيد عن إدارتهم العاطفية، لنكون أكثر تعاطًفا مدع 

دد ع احتياجددات الندداس. وهددذا مددن خدمددة العمددالء واالهتمددام بدداآلخرين، وهددذه هددي اآلخددرين لتوقُّ

الطريقدة التددي سدديكون لدددينا بهددا مجتمددع أكثددر إنسددانيًة يقلددل مددن عدددم تكددافؤ الفددرص، ولكندده 

سيقلل أيًضا من عدم المساواة في الدخل؛ ألن هذا شيء يمكدن للجميدع القيدام بده. يمكدن أن 

أن يكونوا أفضل في خدمة العمالء، ويمكن أن يكوندوا فدي موقدع يكونوا أكثر اهتماًما، ويمكن 

 خدمة، حي  يؤدي التعاطف إلى الثروة والمهارات.

دع كددذلك أن نبدددأ فددي المسددتقبل فددي رؤيدة ارتفدداع معدددالت البطالددة، وقددد رأينددا  والمتوق 

، 2008ام بالفعل على األرجح خالل السنوات العشر الماضية آثار األزمة الماليدة العالميدة فدي عد

حيدد  لددم تُعددد الكثيددر مددن الصددناعات، والكثيددر مددن فددرص العمددل، وتددم  اسددتبدالها بالتكنولوجيددا 

ح أن يزداد عدم المساواة. وهذا ُيمث ل مشكلًة مدن منظدور مجتمعدي؛  الجديدة؛ لذلك من المرج 

عددم ألن هذا يؤدي إلى الكثير من األفراد الدذين ال يسدتطيعون الوصدول إلدى الخددمات. وندرى 

المساواة من خالل توفير الخدمات العامة على مستوى الدولدة، كمدا أن بعدب الددول أفضدل 

ا على مدار الثالثين عاًما الماضدية ذلدك النمدوذج  من  يرها. لكن تلك الدول هي التي اتبعت حقًّ

النيوليبرالي لتقليص الخدمات الحكومية. هدذا يضديف أيًضدا إلدى حداالت التفداوت نوًعدا مدن عددم 

 مساواة العامة وعدم المساواة الخاصة. وهذا تحٍد كبير علينا مواجهته.ال
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ل واقع بيئة العمل ما بعد كورونا، يمكن مالحظة حدوث التحوالت التالية:  وبتأمُّ

مليون شخص وظائفهم، وهذا العدد يتجاوز َمدن فقددوا وظدائفهم فدي  25فَقد نحو  -1

 مليون شخص. 23لغوا ، والذين ب2008األزمة المالية العالمية عام 

مليدار عامدل فدي االقتصداد  يدر الرسدمي حدول العدالم؛  1.6تمث ل كورونا تهديًدا لمصدير  -2

 مليارات نسمة. 3وهذا الرقم يعادل نحو نصف القوى العاملة العالمية التي ُتمث ل نحو 

َمن سيبقون في أعمدالهم سيصدبح التسداؤل حدول األسدلوب الدذي يدؤدون بده هدذه  -3

 المستقبل.األعمال في 

مليدون  160إن  أزمة جائحة كورونا قد ُتفقدد العدالم إجمدالي سداعات عمدل تعدادل نحدو  -4

 وظيفة بدوام كامل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والواقددع أن أزمددة كورونددا كددان لهددا انعكاسددات عديدددة علددى بيئددة العمددل بجانددب فقدددان 

لتددريب العملدي البعب لوظائفهم؛ حي  أصبح العمل عدن ُبعدد خيداًرا للكثيدرين خصوًصدا بعدد ا

رون في البرامم التي تكفدل إدارة  الذي عشناه مع هذه الجائحة. كما أن  األزمة تركت الناس يفك 

الحياة اليومية، وأصبح العمل عن ُبعد هدو الوضدع الطبيعدي الجديدد. وفدي أحيدان عديددة، كاندت 

 لمستقبل. جودة العمل من المنزل مرتفعة اإلنتاج، وربما يكون ذلك جانًبا من وظائف ا
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أيًضا، أصبحت بيئة العمل بعد جائحة كورونا تقتضي االستثمار فدي المواهدب والقددرات؛ 

ا وتصقله البيئة المالئمدة، وتتمث دل  حي  ُيعرف الموهوب بأنه الفرد الذي يملك استعداًدا فطريًّ

دأة لإلفدادة مدن الموهدوبين، وتوظيدف طاقداتهم  بالشدكل هنا في بيئة العمدل الجاذبدة والمهي 

 األمثل.

 لكن مستقبل العمل ما بعد كورونا ينطوي على تحديات اجتماعية وإدارية عديدة، منها:

 تنظيم عالقات العمل بين األطراف. -1

 منظومة تشريعية وتنظيمية جديدة. -2

 األثر على العالقات العمالية والتنظيم النقابي. -3

 إنشاء وزارات أو هيئات للذكاء االصطناعي. -4

ل في العمل الجديد. تخصيص ميزانيات -5  للتحوُّ

 قوانين وأنظمة للتطوير في الذكاء االصطناعي. -6

ا إلعادة تنظيم مستقبل  19-ومن ناحية أخرى، فرن جائحة كوفيد ُتمث ل فرصًة مناسبًة جدًّ

األعمال عن ُبعد، كما تمثل في الوقت ذاته فرصًة لتحقيق قددر كبيدر مدن تكدافؤ الفدرص فيمدا 

ر الجنسين حتدى علدى مسدتوى المسدؤوليات األسدرية. واألزمدة الحاليدة يتعلق بالوظائف وبأدوا

ا للتعامل مع المساواة بين الجنسين، من حي  األدوار والمسؤوليات،  تمث ل بالفعل وقًتا مهمًّ

وإال فرن المزيد من النساء سيتسدربن مدن القدوى العاملدة. إنهدا أيًضدا فرصدة رائعدة للشدركات 

ًة، فلنعوضه بالتساوي، بغب النظر عن جنسه. ألننا إذا لدم ندأِت إلدى لتقول َمن هو األكثر إنتاجي

المكتب، وإذا لم ُنعِط نفس القدر من المظهر الجسدي ووقت المواجهة، فنحن ال نعرف َمن 

دا، هدل  هو الجنس، فنحن نعرف االسم فقط. لذلك، هذا هدو الوقدت حيد  يمكنندا القدول، تقنيًّ

ض هددذين الشخصددين بالت سدداوي، ألنهمددا يؤديددان نفددس المسددؤوليات؟ إنهددم يجددب أن ُنعددو 

منتجون بنفس القدر. إنهدم يدؤدون عملهدم، ويسدتحقون نفدس األجدر. لدذا، مدن منظدور عددم 

المسدداواة فددي الدددخل، ومددن منظددور األدوار والمسددؤولية، يمكننددا اسددتخدام هددذا الوبدداء لعمددل 

 المزيد من أجل المساواة بين الجنسين.
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 المتوقعة والرفاهية المنشودة وظائف المستقبل: التحوالت. 

يشددير مفهددوم وظددائف المسددتقبل فددي هددذا السددياق إلددى سالوظددائف التددي تسددتجيب 

 2030للمتغيرات االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتقنيدة، وتتواكدب مدع الرؤيدة السدعودية 

ل بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وقددرة إنتاجيدة وتنافسدية عاليدة وتوليدد فدرص عمد

 جديدةس.

ومدددن أبدددرز الوظدددائف المتوقدددع ازديددداد الطلدددب عليهدددا فدددي المسدددتقبل وظدددائف: أمدددن 

المعلومات، والذكاء االصطناعي، والمهن التي لها عالقة باألمن السيبراني، والمهن المتصدلة 

دة واأللددوا   بالبيانددات وتحليلهددا، وإدارة المتدداجر االفتراضددية، وهندسددة الطاقددة البديلددة والمتجددد 

ئية الشمسية، وتصميم وصيانة وتطدوير الروبوتدات، وبنداء وتصدميم البدرامم والتطبيقدات الضو

 الرقمية.

ومددن أبددرز القطاعددات التددي سددتخلق وظددائف نتيجددة التحددوالت المسددتقبلية: القطاعددات 

، وقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات، وقطاع البنود 2030الحكومية المرتبطة ببرامم الرؤية 

لية والمصدرفية، وقطداع المواصدالت فيمدا يخدصُّ أنظمدة التنقدل الدذ ، وقطداع والكيانات الما

 السياحة والترفيه.
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ونتيجة للتحول االقتصدادي نحدو اسدتخدام آليدات السدوق وثدورة االتصداالت التكنولوجيدة 

المتالحقدددة، واالتجددداه نحدددو زيدددادة القددددرة التنافسدددية بدددين المؤسسدددات والمنشدددآت اإلنتاجيدددة 

المجددال أمددام اقتصداد العمددل الحددر بأبعدداده المختلفدة، نظددًرا لالعتمدداد المتزايددد  والخدميدة؛ ظهددر

ع مستقباًل عليه بأنماطه المتنوعة والتي تتضمن أنماًطدا، مدن أبرزهدا العمدل عدن بعدد  والمتوق 

 والعمل المرن.

أيًضددا، فثمددة نمددوذج للعمددل فددي المسددتقبل يسددمح بتغييددر أمدداكن العمددل إلددى أمدداكن 

ات مفتوحة لالستخدام المشترد، وزيادة فعاليدة وأداء الموظدف مدن جهدات ترفيهية بمساح

مختلفة، واستخدام نظام ذ  لبرمجة تلك األماكن للتغيير والتعديل حسب الحاجة العملية لها 

 .HTCوحسب إمكانيات الموظف، وهو نظام من إنتاج شركة 

ق الرفاه الدوظيفي، وفي الواقع، فرن العمل عن ُبعد والعمل المرن يسهمان في تحقي

ر عددن الدددوام، إلددى جانددب  وتحسدين بيئددة العمددل، وزيددادة إنتاجيدة الموظددف، وتقليددل حدداالت التدأخُّ

توسيع مجموعة المواهب، وتعزيز العالقات األسرية من خدالل تحسدين التدوازن بدين العمدل 

 المروري. والحياة العائلية، فضاًل عن توفير النفقات للموظفين والمؤسسات وتقليل االزدحام 

كذلك ُيالحظ أن الفجوة الرقمية تنعكس على تلبيدة متطلبدات العمدل عدن ُبعدد؛ فبينمدا 

% آخرين ال يستطيعون الوصول إلى الثدروة 5يستمتع العالم باإلنترنت، فرن هناد في المقابل 

د الفجوة الرقمية التي نعيشها خاصة مع أزمة كورونا. وبالطبع، فدرن تد أثُّر التقنية، وهو ما ُيجس 

كفاءة اإلنترنت يؤثر على قدرة الجميدع فدي مختلدف المنداطق الجغرافيدة علدى العمدل عدن ُبعدد 

 بذات الدرجة.

وبصدفة عامدة، قددد يدتم تفكيددك الكثيدر مدن الوظددائف وفقددانها فددي المسدتقبل بفضددل 

الذكاء االصطناعي. ولكن في الوقت نفسه، سيكون هناد الكثير مدن فدرص العمدل الجديددة 

ض نوًعا ما عن فقدان الوظيفة. التي ستفتح  والتي ستعو 

ويصبح من الضروري في ظل ذلك أن نتقبل التغيير التكنولوجي، الدذي لدن يتوقدف أبدًدا، 

وعليندا أن نسددتثمره بشددكل إيجددابي خاصدة فيمددا يددرتبط بتددوفير مسدتوى معيشددي الئددق للندداس. 

قميدة كتحدٍد. وباإلشدارة إلدى ولكن في المقابل، علينا أيًضدا التعامدل مدع قضدايا مثدل الفجدوة الر 

مثال نيوزيلندا، نجد أنه فدي القطداع المصدرفي والمدالي، فدرن الدذكاء االصدطناعي والقددرة علدى 

االتصال باإلنترنت والدردشة يساعد فئات كثيرة على التعامدل مدع بعدب القضدايا األساسدية، 

ن ال يستطيعون  فعل هدذا؛ نظدًرا ألنده ولكن هناد على الجانب اآلخر الكثير من كبار السن مم 

ال يتوافر لديهم القدرة على الوصول إلى اإلنترنت بالطريقة التي يفعلها  البية الناس. وقد أتوا 

من زمن يذهبون فيه إلى بنكهم المحلي وإيداع شيك أو دفع فاتورة عن طريق الحضور البدني 

دف؛ ح يد  يشدهدون فراً دا فدي للبنك، إنه أمدرف صدعب للغايدة. لدذلك، ُتدرد الكثيدر مدنهم فدي تخلُّ

الخدمات مع انسحاب البنود من بعب المناطق؛ ألن البنود تددرد فدي الواقدع أنهدا ال تحتداج 

إلى إنفاق كل األموال من خدالل فدتح أمداكن حيد  ال يوجدد لدديها قددر كبيدر مدن الزبدائن. وكدل 

ا. ويتم استخدام التكنولوجيدا أكثدر مدن ذلدك  بكثيدر؛ لدذا فدرن شيء بدأ يتحول إلى أن يكون مركزيًّ

كيفية تعاملنا مع تلك الفجوة الرقمية من حي  تقديم الخدمة أمر مهم للغايدة. وهنداد ُطدرق 
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للتغلب على ذلدك؛ بمعندى أن اإلدارة أو المجدالس المحليدة يمكدن أن تبددأ فدي توحيدد الخددمات 

ق إليده، مدا تدم أيًضا. لذلك، ال يزال لدى الناس مكان يذهبون إليه. أيًضا، كمثدال آخدر يمكدن التطدر

، حي  تم  اإلعالن عدن أول ميزانيدة رفاهيدة فدي العدالم، وعنددما أصددرت 2019في نيوزيلندا عام 

م الددوزراء فددي  الحكومددة ميزانيتهددا فددي هددذا العددام أعطددت أولويددة للرفاهيددة. لددذلك، عندددما يتقددد 

دحوا مدا هدي نتيجدة هدذا اإلنفداق؛ فد األمر ال يتعلدق عطاءات الميزانية، عليهم في الواقع أن يوض 

فقط ببناء بعب الطرق، أو استثمار األموال في الدفاع، أو تمديد بعب األنابيب، أو بناء بعب 

المدارس الجديدة؛ فهذه أشياء فعلية يجب فعُلها، ولكن األهدم مدا هدي النتدائم اإليجابيدة التدي 

ومدة األمدوال ستأتي من ذلك؟ وهذه الطريقة تحداول النظدر إلدى الكيفيدة التدي تنفدق بهدا الحك

أيًضا لتحقيق الرفاهية للمجتمعات المعنية وألفرادها. وفدي ظدل تسدارع التكنولوجيدا، يجدب أن 

ا في األشخاص الذين قد يتخلفون عن  ى مثل تلك الرؤية؛ لكننا بحاجة كذلك إلى التفكير مليًّ نتبن 

 الركب، إذا لم ننتبه إليهم.

 سعودي ما بعد جائحة كورونامتطلبات مواكبة وظائف المستقبل في الواقع ال. 

ُيالحددظ أن زيددادة إنتاجيددة العدداملين عددن بعددد تعتمددد علددى عوامددل، منهددا اختيددار الوظددائف 

المناسبة التي تتالءم مع طبيعة العمل عن بعد، وكذلك وضع ضوابط محدددة لتجربدة العمدل 

ع مساهمة القطاع الخداص فيهدا، واالسدتفادة مدن التجدارب العالميدة  الناجحدة عن بعد، وتوسُّ

في هدذا المجدال، فضداًل عدن الحاجدة إلدى تددريب المدوظفين العداملين عدن ُبعدد لضدمان جدودة 

 عملهم، جنًبا إلى جنب مع توفير األدوات واألنظمة الالزمة إلنجا  تجربة العمل عن ُبعد.

ومن المقترحات التي تكشف عنها الدراسات العلمية لمواكبدة وظدائف المسدتقبل فدي 

 ما يلي:الواقع السعودي 

 تنمية رو  المبادرة وريادة األعمال. -1

مدة لمواكبدة التغيدر  -2 توأمة الجامعات السدعودية مدع الجامعدات التكنولوجيدة المتقد 

 التكنولوجي.

 استحداث جامعات تطبيقية لتنمية قدرات الطالب الفنية والتقنية. -3

ا. -4  استخدام طرق تدريس مبتكرة تكنولوجيًّ

العددالم وأوديددة السدديليكون عددن طريددق الزيددارات  االنفتددا  علددى القددرى الذكيددة حددول -5

 االفتراضية.

ف على التكنولوجيا الحديثة، مثدل: الروبوتدات والدذكاء  -6 استخدام نماذج المحاكاة للتعرُّ

 االصطناعي.

 تركيز االبتعاث على التخصصات النوعية. -7

وجددود بددرامم تعليميددة مكث فددة حسددب احتيدداج القطاعددات االقتصددادية بشددهادات  -8

 عتمدة.جامعية م

 استحداث منشآت تعليم وتدريب جديدة تواكب مجاالت العمل الجديدة. -9
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 المهارات المطلوبة لسوق العمل في المستقبل. 

في الوقت الذي يتزايد االعتماد في المستقبل على التكنولوجيا إلنجداز المهدام الروتينيدة، 

دف بسدرعة أكبدر مدع هدذه  سيكون الموظفون بحاجة إلى االرتقاء بقدراتهم ومهداراتهم والتكيُّ

 المتغيرات.

وستتوقع الشركات الجديدة من الناس أن يتعلموا مهارات وظائف المستقبل بمعدل 

أسرع. لذلك، إذا كنا ال نعرف كيدف ندتعلم أو ندتعلم بأنفسدنا، فسدوف نعداني. وفدي هدذا اإلطدار، 

م كيفية التفاعل مع األنظمة اآللية ب اسدتخدام الدذكاء فرن كبار السن سيكافحون من أجل تعلُّ

مها. ا يجب على الجميع تعلُّ م هو مهارة مهمة حقًّ م كيفية التعلُّ  االصطناعي. إن تعلُّ

وتتضددمن أبددرز المهدددارات المطلددوب توافرهدددا فددي المشدددتغلين بوظددائف المسدددتقبل 

 مهارات أساسية، منها المهارات المتعلقة بكلٍّ من:

 إدارة وتحليل البيانات. •

 االبتكار التقني. •

 الذهني والقدرة على توليد األفكار.العصف  •

 التفكير اإلبداعي. •

 إدارة الوقت. •

 إدارة المهام. •

 إدارة األولويات. •

 إدارة الحشود. •

 القدرة على التواصل والتخاطب. •

 المهارات المرتبطة باألمن السيبراني. •

 القدرة على إيجاد حلول مبتكرة للمشاكل المعقدة. •

والظدددروف الجديددددة مدددا بعدددد جائحدددة كوروندددا  الثدددورة الصدددناعية الرابعدددة والمؤكدددد أن

واقًعا جديًدا مليًئا بالفرص والتحدديات والمهدارات الجديددة؛ فمدن جهدة، سدتوفر أنواًعدا  تفرض

جديدة من الوظائف لم تكن موجودًة في السدابق، وفدي الوقدت نفسده ستقضدي علدى العديدد 

ه نحو اكتساب مهارات جديدة تقتضديها تحدديات  من الوظائف التقليدية، وهو ما يتطلب التوجُّ

 دون انقطاع.  التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالمالمستقبل، والتطور 

ا بالَغ األهمية ينعكس على بيئة  ومن الواضح أن محو األمية الرقمية يَعدُّ تحدًيا مستقبليًّ

العمدددل؛ نظدددًرا ألن  معظدددم الشدددركات تقدددوم بردخدددال تقنيدددات الواقدددع االفتراضدددي، والدددذكاء 

مها وإال أصبحوا االصطناعي والواقع المعزز في مكان العمل، ويص بح موظفوها ملزمين بتعلُّ

مهددين بفقدان وظائفهم، وبالتأكيد فرن أفراد المجتمع بحاجدة إلدى ندوع مدن المعرفدة بهدذه 

 التقنيات للتعامل معها.

 

https://u.ae/ar-AE/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/federal-governments-strategies-and-plans/the-uae-strategy-for-the-fourth-industrial-revolution
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 مستقبل ريادة األعمال والشركات الكبرى. 

من  يشير مفهوم ريادة األعمال إلى سنشاج متميز نقوم به عندما نقوم بتأسيس الكثير

األعمال التي تتميز بدالتنوع، وكدذلك تقدديم بعدب المخداطرة أثنداء ممارسدة تلدك األعمدال، مدع 

ذ في االعتبار أنه أثناء الربح سوف تقوم بمواجهة الكثير من المخاطر، إال أنك تقدوم بتقددير  اأَلخت

ل  مكانًة هذه المخاطر التي سوف تترتب على تطوير األعمال. وقد أصبحت ريادة األعمال ُتشك 

كبيددرة مددن الناحيددة االقتصددادية فددي الوقددت الحددالي وعلددى مسددتوى العددالم أجمددع، ونظددًرا لددذلك 

أصبحت اآلن أهمية ريادة األعمال بالنسدبة للمشدروعات االقتصدادية هدي المصددر األساسدي 

اد األعمدال لمعدرفتهم بالمكاندة الكبيدرة  في الدعم االقتصادي؛ ولذلك تعمد الدول إلى دعم رو 

 ."تحتلها ريادة األعمال للمشروعات االقتصادية بوجه عامالتي 

ددل  ددف وتقبُّ ويتعددين علددى رواد األعمددال فددي المسددتقبل أن يتمتعددوا بالقدددرة علددى التكيُّ

الظروف المتغيرة، واعتماد منداهم جديددة إذا كدان علديهم رسدم مسدار مالئدم لبيئدة عمدل  يدر 

 واضحة المعالم.

ى، لدم يُعدد مناسدًبا االسدتمرار فدي محاولدة إيجداد وفيما يخصُّ مسدتقبل الشدركات الكبدر

دد ممدا إذا كاندت بيئدة العمدل فيهدا  األشخاص المناسبين للقيام بالوظائف المطلوبة دون التأكُّ

مناسددبًة للحفدداظ علددى الكفدداءات. كمددا أصددبحت الشددركات بحاجددة إلددى التددأقلم والمرونددة لتجدداوز 

اجتاحدت العدالم كافدة، فدي ظدل تدأثُّر سالسدل  الخسائر التي لحقت بها نتيجة ألزمة كورونا التدي

اإلمداد، والضغوج على التدفقات المالية. أيًضدا، أصدبح مطلوًبدا إدارة األزمدات مدن جاندب هدذه 

 الشركات بكفاءة تنحى بها عن المخاطر.

وينبغددي علددى الشددركات كددذلك تددوفير االسددتجابات المطلوبددة لجيددل الشددباب مددن خددالل 

داء ضددمن إطددار الممارسددة المألوفددة فددي الشددركة لدديك تددتم إدارة اإلرشدداد وعمليددات تطددوير األ

 توقعاتهم حول التقدم المهني والمكافأة الجوهرية. 

كما أن على الشركات في المستقبل فضاًل عن توفير المزايا والفوائد التنافسية، تمهيد 

نحهم الطريق المهندي أمدام جيدل الشدباب، وتدوفير الفدرص لمشداركتهم فدي اتخداذ القدرار، ومد

ترتيبات عمل مرنة، وتزويدهم بفرص التطوير المهني المستمر. وتتعاظم أهمية ذلدك بدالنظر 

إلى أن العمل عن ُبعد بات الوضع الطبيعي الجديد حتدى إنده أصدبح تفكيدر الكثيدر مدن الشدركات 

والمؤسسات، فالمؤكد أن أزمة جائحة كورونا ستعيد تشكيل منظومدة أسدواق العمدل حدول 

 العالم.

 عاد االجتماعية والنفسية للتغيرات في بيئة العملاألب. 

كان من نتيجة جائحة كورونا العديد من التغيرات الملموسة على بيئة العمل خاصة فيما 

يتعلق باللجوء من جانب العديد من المؤسسدات والشدركات الحكوميدة والخاصدة للعمدل عدن 

ا ، وقد أثبتت التجارب فعاليدة هدذا النظدام إذا ُبعد. ويَعدُّ نظام العمل عن ُبعد فكرًة حديثة عالميًّ

 تم  تطبيقه بالشكل المناسب. 
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لكدن بددالر م مددن نجددا  هددذا النظددام كمنطلددق، فدال بددد مددن اإلشددارة إلددى أندده ال يالئددم كددل  

األشخاص. فمن إيجابيات العمل عن ُبعد: مرونة ساعات العمدل، وحريدة اختيدار مكدان العمدل، 

والعودة من العمل، والتخلُّص من مداخالت العمدل السدلبية، وتوفير مصاريف وزمن الذهاب 

 والخروج عن النمطية والروتين؛ فالنمطية قد تقتل اإلبداع. 

إال أنه في المقابل، ثمَة انعكاساتف نفسية واجتماعية سدلبية نجمدت عدن التغيدرات التدي 

باعتبدار أن اإلنسدان طرأت على بيئة العمل؛ منها ما يخصُّ األمان الوظيفي، والشدعور بالعزلدة 

بطبيعته كائن اجتماعي، وأهمية العالقات االجتماعيدة ال تقتصدر فقدط علدى العالقدات العامدة 

 وعالقات العمل، بل إنها تمتدُّ على المنحى النفسي كذلك.

ر بيئة العمل كدان أن شدعر الدبعُب باإلجهداد الدذهني والجسددي؛  أيًضا، فرنه ونتيجة لتغيُّ

ف للعمل ساعات دوام متداخلة مدع الحيداة الشخصدية، وهدو مدا يجعدل فعادًة ما يميل الموظ

 الموظف عن ُبعد ُعرضًة لإلجهاد الذهني والجسدي. 

إن  نمط العمل عن ُبعد يجعدل الفصدل بدين الحيداة الشخصدية وحيداة العمدل أمدًرا صدعًبا 

ي العمل عن على كثير من الموظفين الُجدد، وخصوًصا أولئك الذين ال يمتلكون خبرًة سابقًة ف

 بعد. 

م، أن  التواصل عن طريدق وسدائل التواصدل التقنيدة يحجدب الكثيدَر مدن  ُيضاف إلى ما تقد 

ال كلغة الجسد، والتعابير الوجهية، والمعاني الكالمية؛ ممدا يدؤدي  ُسبل التواصل البشري الفع 

 إلى زيادة احتمال سوء الفهم واألفكار السلبية بين أفراد فريق العمل. 

أيًضددا، فددرن التفكيددر فددي العمددل فددي المسددتقبل ال يجددب أن يقتصددر فقددط علددى مسددألة 

در فدي الجواندب االجتماعيدة. إنندا بحاجدة إلدى إعدادة التفكيدر فيمدا  اإلنتاجية، بل يجب كدذلك أن ُنفك 

دك بمعدادالت األبحداث  يخلق مجتمًعا نابًضا بالحياة، واقتصاًدا نابًضا بالحياة، ولديس مجدرد التمسُّ

تصادية التي خرجدت مدن جامعدة شديكا و ومعهدد ماساتشوسدتس للتكنولوجيدا وجامعدة االق

هارفارد. نحتاج إلى التفكير على نطاق أوسدع فدي األشدياء  يدر الملموسدة، وأحياًندا مدا يبددو  يدر 

مرئي. نحتاج إلى الكثير مدن التفكيدر اإلبدداعي واالبتكداري لفهدم كيدف نحصدل علدى ُسدبل عديش 

. عندددما ال يكدون لدددى الندداس رفدداه داخدل أنفسددهم أو داخددل األسددرة، ورفاهيدة أفضددل للجميددع

ااًل ُمنتجين. إنهم ال يساهمون في المجتمدع، وترتفدع  فرنهم يصبحون متوترين، وال يكونون عم 

 معدالت الجريمة، والعديد من األشياء السلبية األخرى.

جتمدداعيين أو وفدي هدذا اإلطددار، سديكون هندداد المزيدد مددن الطلدب علددى األخصدائيين اال

دع بدأن الزيدادة فدي الطلدب علدى  العاملين في الخطوج األمامية، وهو أمر مطلدوب؛ فثمدَة توقُّ

؛ ما يؤكدد الحاجدة إلدى االسدتعداد 2026بحلول عام  16%األخصائيين االجتماعيين ستكون حوالي 

 لمواجهة االنعكاسات االجتماعية والنفسية المترتبة على التغيرات في بيئة العمل.
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 المصادر والمراجع 

جلسددة: مسددتقبل العمددل: االحتياجددات واإلمكانددات والفددرص )الجددزء األول(، منتدددى أسددبار  -1

 :2020نوفمبر  2-4الدولي، الرياض، 

 https://youtu.be/gtQuRTKQp6oالجزء األول، متا  على الرابط:   -

 https://youtu.be/an13MiCl1p4الرابط:  الجزء الثاني، متا  على  -

علي مطر: وظائف المستقبل، )في(: مجلة صدى الموارد البشرية، الهيئة االتحادية للموارد  -2

 .2016(، إبريل 4البشرية الحكومية، العدد )

المدوارد البشدرية، الهيئدة االتحاديدة أليكس نيومان: إدارة جيل الشباب، )فدي(: مجلدة صددى  -3

 .24-29، ص 2016(، إبريل 4للموارد البشرية الحكومية، العدد )

دراسدددة وظدددائف المسدددتقبل فدددي المملكدددة العربيدددة السدددعودية )د.ت(: منتددددى الريددداض  -4

 االقتصادي، الرياض.

اف جيفري تشوا، مارتن ريفز، مايكل شاناهان وروزليندا توريس: القيادة الملهمة استشدر  -5

للمسدددتقبل، )فدددي(: مجلدددة صددددى المدددوارد البشدددرية، الهيئدددة االتحاديدددة للمدددوارد البشدددرية 

 .38-46، ص ص 2016(، إبريل 4الحكومية، العدد )

، متدا  2020/3/9العمل عن ُبعد والدوام المرن.. إنتاجيدة بسدعادة وبوابدة لوظدائف جديددة،  -6

 https://www.albayan.aeعلى الموقع اإللكتروني: 

مد طه رشوان: دور جامعة أسيوج فرع الوادي الجديد في تنمية ثقافدة العمدل أشرف مح -7

الحر لدى طالبها كمدخل لحل مشكلة البطالة، )في(: مجلة كلية التربية، جامعدة المنوفيدة، 

 .2018(، 33) العدد األول، مجلد

 سلبيات وإيجابيات العمل عن بعد، متا  على الموقع اإللكتروني:  -8

https://playbook.hsoub.com 

البوابدة الرسدمية لحكومددة دولدة اإلمددارات العربيدة المتحددة: مهددارات المسدتقبل للشددباب،  -9

 /#https://u.ae/ar-AEمتاحة على الموقع اإللكتروني:  

 12القدداهرة، اإلثنددين حسددن هريدددي: أهميددة ومفهددوم ريددادة األعمددال، جريدددة أخبددار اليددوم،  -10

 م.2018نوفمبر 
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 الفرل الثالث

 االتجاهات الجديدة يف الطاقة واملياه

 

 التوصيات. -

 الحلول الذكية. بين التقليدي والمتجدد، وإضاءة على -خليط الطاقة  -

ل قطاع الطاقة. -  دور االبتكار في تحوُّ

 مستقبل الطاقة: هل يمكننا العيش خارج الشبكة؟ -

 بين المياه والطاقة: رؤية مستقبلية.العالقة  -

 المصادر والمراجع. -
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 الحلول الذكية خليط الطاقة بين التقليدي والمتجدد، وإضاذة على. 

دد بصدورة طبيعيدة ومسدتديمة، وتتميدز  دة بأنها ستلك الطاقة التدي تتول  ُتعرف الطاقة المتجد 

رة في  الطبيعدة.. فضداًل عدن أنهدا نظيفدة ال يندتم عدن اسدتخدامها أيُّ تلدوث بأنها  ير ناضبة، ومتوف 

بيئي، وتشمل هذه المصادر الطاقة الشمسية، وكذلك طاقة الريا ، وطاقة المدد والجدزر، وطاقدة 

ج الحراري في مياه المحيطات، وطاقة المساقط المائية، وطاقة الحرارة الجوفيةس.  التدرُّ

صدددة إلدددى أن اسدددتخدام الطاقدددة المتجدددددة أصدددبح اليدددوم سأحدددَد  وتشدددير الدراسدددات المتخص 

الموضوعات نحو االنتقال إلى منظومة طاقة مستدامة. وقد ازداد االهتمدام بتوليدد الكهربداء مدن 

مصادر الطاقة المتجددة في العالم باعتبارها من عناصر المزيم الوطني للطاقة في معظم الدول، 

ف السددابع حددول الطاقددة ضددمن أهددداف خطددة التنميددة بددالنظر لكونهددا إحدددى الغايددات الددثالث للهددد

 س.2015التي اعتمدتها األمم المتحدة في سبتمبر  2030المستدامة 

ويشهد قطاُع الطاقة العالمي العديَد من المتغيرات السريعة التي تدفع الدول إلى توسيع 

قدة الشمسدية وتنويع خياراتها من خليط الطاقدة وأشدكالها، ويدأتي فدي مقدمدة هدذا الخلديط: الطا

وطاقة الريا  والطاقة النووية لو راض السلمية، والتي باتت تفرض نفسها حول العالم كمصادر 

التوجهات  كما أن نظيفة ومنخفضة الُكلفة، تزداد جدواها يوًما بعد يوم مقارنًة بالوقود األحفوري.

در العالمية تتجه بوصلتها اآلن صوَب التنمية النظيفة وتقليل االنبعاثات  دف مدع التغيُّ الكربونية للتكيُّ

 المناخي.

ا مطددرًدا، ومددع أن  وقبددل انتشددار جائحددة كورونددا، كددان قطدداع الطاقددة المتجددددة يشددهد نمددوًّ

الجائحة قد أدت إلى تخفيب نمو هذا القطاع في المستقبل القريب على األقل؛ فدرن نقداج القدوة 

ز جدد دواها االقتصددادية مقارنددًة بددالوقود الكامنددة فددي مصددادر الطاقددة المتجددددة تظددل قويددًة وُتعددز 

ا علدى جددول األعمدال  در المنداخي بندًدا أساسديًّ األحفوري على المدى الطويل، خصوًصا مع بقاء التغيُّ

 الدولي.

 أحدث المعلومات الجيوستراتيجية 

دخلت الحكومة اللبنانية مؤخراً في حوار مباشر مع إسرائيل لترسيم الحدود المشتركة. ليس 

كل مددن العالقددات مددع إسددرائيل، وهندداد مسددتوى عدداٍل مددن األعمددال العدائيددة بددين للبنددان أي شدد

الطددرفين. لكددن اتفددق كالهمددا عددن طيددب خدداطر علددى الدددخول فددي مفاوضددات تحددت رعايددة اإلدارة 

 األمريكية.

هذه المفاوضات ال تأخذ بعين االعتبار المناطق المتنازع عليهدا، مثدل مدزارع شدبعا. فحقيقدة 

لحوارات مدفوعة بالطاقة، وتعتزم تحديد الحدود البحرية )فقط وبشكل قاطع( األمر هي أن هذه ا

 وليس لها عالقة بالحدود البرية، والستغالل حقول الغاز من قبل اإلسرائيليين. 

تعود محاوالت بدء محادثدات بدين لبندان وإسدرائيل إلدى سدنوات عديددة مضدت. فدي الواقدع، 

عديدد مدن المبعدوثين الخاصدين إلدى المنطقدة فدي محاولدة أرسلت اإلدارات األمريكيدة المتعاقبدة ال

لوضع اللمسات األخيرة على خريطة الطاقة. وعلى ما يبدو، وعلى الر م مدن الصدعوبات التدي جدرى 

الحدي  عنها في الحوارات، بدأت األمور تسير قددًما اآلن، والتسداؤل المطدرو : لمداذا يحددث هدذا؟ 
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ا لخريطدة الطاقدة فدي شدرق المتوسدط سديؤدي إلدى تحسدين تعتقد الواليات المتحدة أن حاًل مبكرً 

األمددن باإلضددافة إلددى اآلفدداق التددي سددتؤدي إلددى تحسددين االقتصدداد اإلسددرائيلي، وهددو أسددلوب يأخددذ 

ا.  مصلحة جانب واحد فعليًّ

يددوفر هددذا مؤشددًرا جيددًدا جددًدا لحقيقددة نميددل إلددى التغاضددي عنهددا. بمعنددى آخددر، هددي أن أهميددة 

وحتدى إذا كاندت الددول فدي حالدة اضدطراب عملًيدا، يمكندك االسدتمرار فدي  الطاقة تفوق السياسدة.

خالفاتك وعالقاتك  ير الطبيعية للغاية، بينما يظل التعاون في مجال الطاقدة مسدتمًرا علدى قددم 

 وساق.

مثددال آخددر، علددى الددر م مددن الخددالف القطددري اإلمدداراتي؛ إال أن صددادرات الغدداز القطددري إلددى 

عنددد المسددتويات الطبيعيددة. وهددذا دليددل واضددح علددى أن الطاقددة تتجدداوز  اإلمددارات ال تددزال تحدددث

السياسة وتتغلدب عليهدا. فدالواقع أن اإلمدارات العربيدة المتحددة ر دم اكتشدافاتها الهائلدة الحاليدة 

بمدا يشدكل ثلد  احتياجدات  2032للغاز الطبيعي، إال أنها تظل ملتزمة باستيراد الغاز من قطدر حتدى 

 اإلمارات من الغاز.

وبالعودة إلى سياق البحر األبيب المتوسط، َيِعُد الطرف الشرقي للبحدر األبديب المتوسدط 

بامتالد موارد  از طبيعي  ير مسبوقة، ربما تكون واحدة من أكبر احتياطيدات الغداز المؤكددة فدي 

العالم. بموجدب الخارطدة، تسدتثمر إسدرائيل بشدكل كبيدر فدي حقدول الغداز لدديها، وسديكون للبندان 

رائعة، وكذلك قبرص التركية، وقبرص اليونانية لديهما أيًضا حصصهما، ويشدارد المصدريون حصة 

بشددكل كبيددر فددي عمليددات الحفددر بحًثددا عددن الددنفط، والحدددي  هنددا بشددكل أدق عددن مكددامن الددنفط 

العميقة. وبموجب هذا التصور، أي تصدور  داز المتوسدط، نجدد أن الحفريدات اإلسدرائيلية فدي شدرق 

ا من شواطو  زة. وهذا ما أطلق عليه اسم  از  زة. سدتكون  دزة المسدتفيد المتوسط قريبة  جدًّ

الرئيسي من مدوارد الغداز. قدد يدوفر  داز  دزة مسدتقباًل واعدًدا للفلسدطينيين. ومدع ذلدك، يدتم حاليداً 

استغالل معظدم  داز  دزة مدن قبدل إسدرائيل، القدوة المحتلدة والمشدرف الفعلدي علدى الشدواطو 

 الفلسطينية.

يز على عنصر مهم آخر مدن مدزيم الطاقدة فدي منطقتندا، وهدو الطاقدة النوويدة. تفكدر وبالترك

أيددت بالفعدل الطاقدة النوويدة كعنصدر أساسدي فدي  -أو  -العديد من البلدان في الشرق األوسدط 

مزيم الطاقة لديها. فقد كانت اإلمارات العربية أول دولدة عربيدة تشدغل منشدأة للطاقدة النوويدة، 

هتمة بتدشين مشروعات أكبر. إال أنه يجب االعتراف أن الخيار النووي لديس سدهاًل، لكنها لم تعد م

بددل هددو خيددار صددعب ومسددتنزف. وبدراسددة الوضددع، نجددد أن كددالًّ مددن إيددران والسددعودية لددديهما 

اإلمكانددات الالزمددة بالنسددبة للطاقددة النوويددة. كمددا أن الصددينيين يسددتثمرون فددي التنقيددب عددن خددام 

السدعودية فدي تدل أصدفر. ومدع ذلدك، ثبدت أن الطاقدة النوويدة خيدار مكلدف  اليورانيوم فدي شدمال

للغاية وستجد العديد من البلدان نفسها في وضع يمكنها من ترتيب وضعها المالي الخاص. علدى 

سبيل المثال، إيران، التي نجحت في مزج برنامجها النووي بهويتهدا الوطنيدة، تفدتح اآلن البداب أمدام 

، وهي خطوة  ير مسبوقة. كما تدرس مصر واألردن وتركيدا تقدديم امتيدازات المستثمرين األجانب

 سيادية لمزودي التكنولوجيا النووية.
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  نماس  تمويل الطاقة النووية؛© ACSIS- مشروع بحث ستانتون 

يعتبددر النظددر فددي ترتيبددات التمويددل الخددارجي تعهددًدا محفوًفددا بالمخدداطر قددد يعددرض أي دولددة 

لنفسها بأن تصدبح تحدت تصدرف المسدتثمرين الندوويين؛ هدذا شدكل جديدد مدن للخطر، مما يسمح 

أشكال االستعمار التكنولوجي. فداليوم، تعدد روسديا والصدين وكوريدا )التدي تسدتخدم بدراءات اختدراع 

معتمدة من الواليات المتحدة( المزودين الجددد للتكنولوجيدا النوويدة الصداعدة الدذين يسدعون إلدى 

 فية في منطقة الشرق األوسط.الحصول على هيمنة إضا

قد يكون اللجوء إلى الطاقة المتجددة أقدل تكلفدة وأقدل خطدورة وأقدل إشدكالية. فالطاقدة 

المتجددة ال يترتب عليها أي التزامات من جانب الدولة، سواء كانت مالية أو سديادية. وفدي حدين أن 

م سيدفع الشرق األوسط إلى الطاقة المتجددة ميسورة التكلفة وصديقة للبيئة، فرن العقد القاد

 االعتماد بشكل متزايد على موارد الغاز الطبيعي.

إن الخارطة الجديدة التي يجري تشكيلها في الشرق األوسط، تظهر مصلحة من يتم التحكم 

بحدودها بشكل أو بآخر. لذا تبح  العديد من البلدان في الشرق األوسط، بما في ذلك مصر وإيران 

دن بشكل أساسي عدن مسدتثمرين يدأتون وينضدمون لتمويدل هدذه المشداريع. وتركيا، وكذلك األر 

ومؤخراً أعلن مدير الوكالة اإليرانية للطاقة الذرية عن فدتح المجدال لالسدتثمار الددولي فدي البرندامم 

 النووي اإليراني. إذا كان هذا صحيًحا، فسيكون هذا تحواًل كبيًرا في السياسة الرسمية اإليرانية. 

ن الطاقة النووية مكلفة للغاية. لذا فدرن الطاقدة المتجدددة هدي التدي تسدود اآلن. الخالصة إ

لديك خيار اللجوء إلى الطاقدة النوويدة. وهدذا يمكدن أن يعدرض سديادتك للخطدر، وتحتداج إلدى تدوفير 

الكثير من المدال الدذي نكدون بدأمس الحاجدة إليده فدي الوقدت الحاضدر وسدط جائحدة كوروندا مقابدل 

الخاص، الذي يعتمد بشكل أساسي على الطاقة الشمسية بسرعة أكبر وخطورة مشاركة القطاع 

 أقل مع تنازالت محدودة يتم تقديمها في النطاق المحلي.

وفي هذا اإلطار فقد أطلقت السعودية البرندامم الدوطني للطاقدة المتجدددة، والدذي يعتبدر 

لدوطني، ويهددف البرندامم إلدى وبرندامم التحدول ا 2030مبادرة استراتيجية تنضوي تحت مظلة رؤيدة 

الزيادة المستدامة لحصة الطاقة المتجددة من إجمالي مصادر الطاقدة فدي المملكدة للوصدول إلدى 

% مدن إجمدالي إنتداج المملكدة مدن الطاقدة. ومدن 10، أي مدا يعدادل 2030جيجاواج بحلدول العدام  9.5

 مليار لاير سعودي. 59 المتوقع أن يبلغ حجم االستثمارات في مشاريع البرنامم حوالي 

 ل قطاع الطاقة  .دور االبتكار في تحوُّ

خلص تقرير مدن إعدداد جامعدة كامبريددج وشدركة بدرايس ووترهداوس كدوبرز، حدول تمويدل 

مستقبل الطاقة والفرصة المتاحة أمام قطاع الخدمات المالية في منطقدة الخلديم إلدى سأن سدعي 

ل العالم وراء مصادر الطاقة مستمر في النمو، وبال تالي فرن تلبية الطلب على الطاقة سوف ُيشدك 

ا في المستقبل؛ فالتطوير السريع لدول مجلدس التعداون الخليجدي يعندي أنندا جدزءف مدن  تحدًيا حقيقيًّ

ع أن يتضاعف ثالث مرات  -المشهد العالمي المتغير، كما أن الطلب على الطاقة  والذي من المتوق 

ا. ولسد  تلك الفجوة، سوف  -خالل الخمس عشرة سنة المقبلة  يتجاوز بشكل كبير المعروض حاليًّ

يجب ضخُّ استثمارات هائلة في مشاريع من شأنها توفير قدرات إضافية لتوليدد الطاقدة وتحسدين 

 كفاءة استخدامنا لهاس. 
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مليون إنسان على األرض بدون كهرباء.  940اعتباًرا من اليوم، يمكننا القول إن هناد حوالي 

ي أن هؤالء الناس يعيشدون فدي فقدر، ويعدانون مدن مشدكالت فدي التعلديم والتوظيدف وهذا يعن

والصحة، كما أنهم يعيشون في حرمان من التقنيات، وليس لديهم أيًضا حتى إمكانية الوصول إلدى 

مياه الشرب. هذه مشكلة كبيرة على كوكبنا، والتي تبرز أمدام العدالم أجمدع للتوصدل إلدى حدلٍّ لهدذه 

 يجاد حلول للتعاون إلحداث تغيير في حياة هؤالء الناس. المشكلة، وإ

لذا، فرن التغيير أو انتقال الطاقة هو تغيير داخل النظام الحالي، وهذا يشدمل تغييدر الوقدود. 

نحن ننتقل من الفحم والنفط والطاقة النووية إلى مورد آخر، فنحن ننتقل إلى المزيد مدن المصدادر 

من الطاقة المتجددة. عدالوة علدى ذلدك،  19%لذي ُيمث ل اآلَن حوالي المتجددة ضمن مزيم الطاقة، ا

ق حدوالي  ع بارتفاع نسبة المساهمة في المستقبل القريب لُتحق  مدن مدزيم الطاقدة  50%فثمة توقُّ

ددًرا فددي التكنولوجيددا. ويمكننددا أن نددرى اآلن أن هندداد العديددد مددن  حددول العددالم. أيًضددا، يعتبددر ذلددك تغيُّ

دت إلددى ظهددور تقنيددات مثددل السدديارات الكهربائيددة، والمتوقددع أيًضددا أن تسددتحوذ األسددباب التددي أ

اًل ضددمن 2042السديارة الكهربائيددة علددى نصددف أسدطول العددالم بحلددول عددام  ؛ لدذلك يعتبددر هددذا تحددوُّ

 التكنولوجيا.
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ع أيًضا أن تتغلب طاقة الريا  على الطاقدة المائيدة بحلدول عدام  مدن خدالل  2031ومن المتوق 

م التكنولوجيا واالستثمارات في التكنولوجيا. لدذلك، يعتبدر هدذا أيًضدا بمثابدة تغييدر يشدمل البنيدة  تقدُّ

ددر فددي  ددر فددي النظددام االقتصددادي، وتغيُّ التحتيددة وفددي المولدددات فددي منشددآت الطاقددة أيًضددا، وتغيُّ

د رأينددا العديددَد مددن السياسددات. لددذلك، يتجدده المزيددد والمزيددد مددن االقتصدداد نحددو تنويددع مددوارده. لقدد

السياسات مثل التعرفة الجمركية االتحادية لتمكين الطاقة المتجددة مدن الصدعود. وأيًضدا، هنداد 

ل اتجاًهددا جديددًدا فددي قطدداع  الكثيددر مددن السياسددات الخاصددة بأسددواق الحصددة السددوقية، والتددي ُتشددك 

 الطاقة. 

ل في الطاقة، هناد العديدد مدن  عنا علدى اآلن، لماذا نتجه نحو التحوُّ األسدباب التدي قدد ُتشدج 

ل في الطاقة؛ وأولها هو الموارد الحكومية، على سدبيل المثدال، دولدة مثدل المملكدة العربيدة  التحوُّ

السعودية، وهي أكبر منتم للنفط، يجب أال تعتمد فقط على هذا المصدر؛ بل يجب دمم المزيد من 

. وقدد رأيندا أن هدذا يحددث الطاقة المتجددة أيًضا، ويجب أن تأخذ في الحسبان الط اقة النووية كحدلٍّ

فدي قطداع الطاقدة. أيًضدا، فدي البلددان األخدرى التدي لديس لدديها أي  2030بالفعل اآلن، ضمن رؤيدة 

موارد للوقود األحفوري، يجب أال تعتمدد علدى اسدتيراد جميدع الطاقدة مدن الخدارج، ويجدب عليهدا أن 

اقدة الشمسدية وطاقدة الريدا . والسدبب الثداني هدو تعتاد على ما لديها من موارد مجانية، مثل الط
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ر لنا المزيَد من الحلول والتقنيات  ل في الطاقة سيوف  تأمين طاقة بأسعار معقولة للجميع؛ فالتحوُّ

التدي تسدداعد علددى ربددط المزيدد مددن األشددخاص وجلددب التكنولوجيدا واالتصدداالت. أمددا السددبب الثالدد  

، حي  أصدبح مدن الضدروري للغايدة أن تتعداون جميدع فيتعلق بالمساهمة في األهداف المستدامة

الجهددات أو البلدددان مًعددا. وذلددك يشددمل الحكومددات والشددركات والمؤسسددات العامددة والخاصددة، 

ل الطاقدة يسداعد علدى تقليدل االنبعاثدات  للتعاون لتحقيق هدف الطاقدة المسدتدامة. كمدا أن تحدوُّ

ث الهواء لمعالجة مشكلة انبعاث الغدازات واالح ل يزيدد رفاهيدة وتلوُّ تبداس الحدراري. كمدا أن التحدوُّ

ل المعرفة.  ر المزيَد من فرص العمل وَنقت رها، ويجب أن ُيوف   األمم وتطوُّ

 

 

، يمكنندا أن نتبدين 2045حتدى عدام  2012إذا نظرنا إلى توليد الكهرباء في الشكل التالي من عام 

تريليدون كيلدو واج فدي  26ء يبلدغ حدوالي ، هنداد توليدد للكهربدا2021الوضع الذي نحُن فيه اآلن عام 

ا.  الساعة، وهذا الرقم يتزايد بمرور الوقت بسبب الطلب المتزايد سنويًّ
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والواقع أن الطاقة المتجددة آخذةف في الظهور، وهي تزداد بشكل ثابت؛ مما يعطينا مؤشًرا 

لفحدم والغداز الطبيعدي جيًدا بشأن مشداركة المدوارد المتجدددة فدي المسدتقبل. أيًضدا، مدا زلندا ندرى ا

يضيفان مساهمة كبيرة، وما زلنا نعتمدد عليهمدا فدي المسدتقبل. ويجدب أن نعدرف أنده نظدًرا ألنهدا 

م  -على سبيل المثال  -موارد موثوقة ورخيصة الثمن؛ فرننا سنعتمد عليها، إال في حالة ظهور  تقددُّ

ن من استخدام المزيد من الطاق  ة المتجددة داخل نظامنا. كبير في تخزين الطاقة، مما سيمك 

والتساؤل الُمِلّح هندا: مدا عالقدة االبتكدار بتحدول الطاقدة؟ فدي الحقيقدة، يعمدل االبتكدار علدى 

تمكين التحول في الطاقة، ويشمل هذا االبتكدارات والسياسدات واللدوائح، وتمكدين البنيدة التحتيدة، 

لطاقددة المتجددددة. وأخيددًرا، فددرن والمبددادرة، وتصددميم السددوق واألدوات الماليددة، ونمددوذج األعمددال ل

االبتكار التكنولوجي الذي يهمنا هو دور مراكز البح  والتطوير والجامعات والحكومدات والشدركات 

دل  ن الحلدول مدن اسدتخدام هدذه المدوارد، كمدا أنهدا ُتقل  في العمل على إيجاد الحلول. ويجب أن ُتمك 

 هيل المزيد من هذه الموارد. من تكلفة هذه التقنيات. لذا، يمكننا استخدام أو تس
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، يمكننا 1974بمراجعة إجمالي الطاقة العامة للبح  والتطوير عن طريق التكنولوجيا منذ عام 

في ذلك الوقت، وقد تم  توجيه الكثير مدن البحد  75% أن نرى أن الطاقة النووية كانت ُتمث ل حوالي 

. وفدي عدام 2010ى الطاقة المتجددة بحلدول عدام واالستثمار لتطوير هذه التكنولوجيا. ولكن بدأنا نر

، كددان هندداد اسددتثمار ضددخم لدددعم البحدد ، واالسددتثمار، والتكنولوجيددا والحلددول المبتكددرة، التددي 2019

يمكن أن تكون مبدعًة. ويمكنندا أن ندرى أن التدوفير فدي الطاقدة أصدبح أمدًرا بدالغ األهميدة، وال يدزال 

ا أو عامل مساع ا، وهو مهم جدًّ د في تحول الطاقة. وكذلك نرى أن الهيدروجين قد بدأ في أساسيًّ

عاًمدا، ونتوقدع أن يتزايددد  15إلدى  10الظهدور، وكدذلك حلدول تخدزين الطاقدة بددأت بددالظهور فدي آخدر 

معدل االسدتثمارات فدي الهيددروجين وتخدزين الطاقدة، فضداًل عدن تدوفير الطاقدة فدي المسدتقبل 

 القريب. 

ان تأثير الحلول المبتكرة؟ يمكن أن نرى في الشدكل التدالي فدي ماذا كان تأثير البح ؟ وماذا ك

السنوات العشر الماضية، أسعاَر بعب أهدم مصدادر الطاقدة المتجدددة، وهدي الطاقدة الشمسدية 

زة والريا  البحرية. ويمكننا أن نرى أن  الكهروضوئية، والطاقة الشمسية، والطاقة الشمسية المرك 

ل السنوات العشر. وهدذا يسداعد علدى تسدهيل اسدتخدام المزيدد األسعار تراجعت بشكل كبير خال

مدن الطاقدة الشمسددية الكهروضدوئية حدول العددالم، والمزيدد مدن التوربينددات وطاقدة الريدا . وفددي 

الواقع يوجدد فدي المملكدة العربيدة السدعودية اآلن مشدروع توربيندات الطاقدة الشمسدية وطاقدة 

هللدة؛ وذلدك بسدبب التطدور  8.7فدي السداعة حدوالي  الريا ، األرخص فدي العدالم بتكلفدة كيلدو واج

 الهائل الذي حدث خالل العقد الماضي. 

 

ل  تشتمل فجوة االبتكار على تكامل الطاقة المتجدددة، وإيجداد حلدول للتكامدل، بحيد  ُتسده 

جميع هذه الموارد. فهنداد حدلل لتخفيدف ثداني أكسديد الكربدون، وتخدزين الطاقدة، وتدوفير الطاقدة، 

 لمركبات الكهربائية، والعدادات الذكية. وكذلك ل

ومن الضروري استمرار العمل على دعم البح  واالبتكار في مجال الطاقة من خالل إنشداء 

صددناديق ابتكددار طاقددة مسددتدامة ومسددتقلة للشددركات الناشددئة، ومركددز البحدد  والتطددوير لتطددوير 

لقطداعين العدام والخداص. وأيًضدا وتنفيذ خارطة طريق لتكنولوجيا الطاقة، من خالل التعداون بدين ا

ف علدى الحدل األكثدر ابتكداًرا والمتميدز فدي  مبادرة من ِقبل وزارة الطاقة لتنظيم جائزة وطنيدة للتعدرُّ

 مجال ريادة األعمال في مجال تكنولوجيا الطاقة.
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 مستقبل الطاقة: هل يمكننا العيش خار  الشبكة؟ 

ا؛ إذ أنده يتبداين مدن منطقدة جغرافيدة إلدى أخدرى.  ُيَعدُّ مفهوم الطاقة الجديدة مفهوًما نسبيًّ

فالطاقة قد تكون جديدًة في مكان معين ما لم يتم إدخال تطبيقاتها في هذا المكان، وتكدون  يدر 

ذلك في مكان آخر إذا تم إدخال تطبيقاتها فيه. كما أن هذا المفهدوم يتبداين أيًضدا مدن فتدرة زمنيدة 

لى هذا المفهوم باعتباره أوسع نطاًقا مدن مفهدوم الطاقدة إلى أخرى داخل المكان الواحد. وُينظر إ

المتجددة؛ إذ إنه يشتمل على الطاقدة المتجدددة و يدر المتجدددة؛ أي أن الطاقدة الجديددة قدد تكدون 

 طاقة متجددة مثل طاقة المد والجذر، وقد تكون  ير متجددة مثل الوقود النووي.

مكنندا العديش خدارج الشدبكة، بينمدا نعديش والتساؤل المهم الذي يبرز في هذا اإلطار، هل ي

في عصر الشبكة مع الطاقة والكهرباء؟ في البدايدة، مداذا ُيقَصدد بمفهدوم خدارج الشدبكة؟ إذا كدان 

هذا في التسعينيات، فقد يعني خارج الشدبكة شديًئا مثدل الرجدل الدذي ُيددعى )ويسدت كينيددي( فدي 

ه منزلده الخشدبي فدي مكدان خداٍل. وهدو  يدر الواليات المتحدة في أوائل التسعينيات، حي  كان لديد

متصل بشبكة الكهرباء حي  اختار العيش خارج الشبكة. وبداًل من ذلك، حصدل علدى الكهربداء مدن 

األلوا  الكهروضوئية، وشحن بطاريته. وهذا سيناريو يحتاج فيه الناس إلى الكهربداء فدي المنداطق 

 النائية أو  ير المتصلة.

دع الحضدري إن الشيء الوحيد الذي ين مو بشدكل متدزامن أو يفدوق زيدادة السدكان، هدو التوسُّ

 والطلب المتسارع على الطاقة. 

زت حكومة طوكيو 1945 في سنة  دا أكثدر مدن  -عز  مليدون كدأكبر  37المدينة التي يقطنهدا حاليًّ

ل مدن الفحدم إلدى الدنفط الثقيدل، لتطدوير الدتحكم فدي الحدرارة لمد -مدينة في العالم اليوم  وارد التحوُّ

كدان توليدد الكهربداء مدن الوقدود  2019الطاقة والطاقة النوويدة فدي السدنوات الالحقدة. وفدي عدام 

. كمدا تدم تخفديب الطاقدة 2010تيراواج في اليابان مقارنة إلى مستويات عدام  9األحفوري أقل من 

بعد حادث فوكوشيما. لذا، فرن اليابان لدديها دروسدها، ونجحدت فدي  تيراواج 220النووية بأكثر من 

تحسددين كفدداءة مصددادرها المتجددددة ونشددر الطاقددة الشمسددية، وتقليددل االعتمدداد علددى الوقددود 

 األحفوري والنووي. 

وكمثال آخر، نجد أن دبي قد شهدت واحدًدا مدن أكثدر التغييدرات دراماتيكيدة مدن مديندة صديد 

من القرن الحدادي والعشدرين، إلدى مركدز تجداري مدالي عدالمي، واكتشدفت  صغيرة في العقد األول

 النفط في الستينيات. 

يجددب أال ننتظددر الحددوادث الكارثيددة مددن أجددل االبتعدداد عددن الددنفط، وتوجيدده جهودنددا مددن أجددل 

مصادر وحلول آمنة ومستدامة خارج الشبكة في المستقبل القريب، ربما يكون مشروع نيدوم فدي 

 ية السعودية أحدها. المملكة العرب

فبينما تزداد كثافة السكان وعدد األشدخاص، لدم يتبدق  لندا خيدارف سدوى البنداء ألعلدى، وإضدافة 

مزيد من الناس في نفس المنطقة مدن األرض، وإيجداد مصدادر طاقدة بديلدة إلطعدام هدذا القدرن 

ددا فددي الجددائع للطاقددة. وإلضددافة هددذا العدددد المتزايددد مددن السددكان، مددن المتوقددع أن يتركدد زوا فعليًّ

المناطق التي تتميز ببعب درجات الحرارة المرتفعة أو السداخنة؛ ممدا يدؤدي إلدى زيدادة الطلدب علدى 

 الطاقة.
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لذا، فرن السؤال األول الذي يتبادر إلدى الدذهن لديس كيدف سدنجعل مددننا أكثدر ذكداًء، ولكدن 

صدة كيف سنبقي األضواء ُمضاءًة في هذه األماكن؟ ومن الواضدح أن هدذا سديتط لب حلدواًل مخص 

وإقليمية، فضاًل عن مزيم من الموارد المستدامة، اعتماًدا على المنطقة الجغرافية للبيئة الحضرية، 

، فرن أحدد الحلدول الواضدحة لالبتعداد عدن الشدبكة  وكذلك مواردها الطبيعية والمستدامة. ومن َثم 

الخليجدي، سيشدمل بدالطبع التقليدية في منطقتندا، خاصدة فدي السدعودية ودول مجلدس التعداون 

 الطاقة الشمسية.

ا علدى 2019في عام  ، كانت الطاقة الشمسية مصددَر الطاقدة المتجدددة المثبدت األسدرع نمدوًّ

هذا الكوكب على مستوى العالم، مدفوعًة بتقنية أشدباه الموصدالت.  ويمكدن الحددي  هندا كمثدال 

ا مددن الضددوء المرئددي ألعيننددا إلددى عددن تكنولوجيددا السدديليكون. حيدد  يمددتص السدديليكون الضددوء، بدددءً 

ااًل للغاية، ولكنها تضدع أيًضدا  األشعة تحت الحمراء. ويجعلها  ير شفافة؛ وهذه الخاصية تجعله فع 

 بعَب القيود على استخدامه في المستقبل. 

بالبح  عن مدن المستقبل، نجد أنها ترسم صدورة لمبداٍن تتمت دع بحريدة التصدميم باسدتخدام 

اج لالسددتفادة مددن ضددوء النهدار، واالنتقددال نحددو مدددن متصددلة وسددريعة االسددتجابة الكثيدر مددن الزجدد

باستخدام إنترنت األشياء. إًذا، كيف سنعمل على توفير بيئة ذكية ومستدامة مملوءة بالزجاج؟ ثمدة 

حلل يمكن أن يكون على األقل بدياًل لحياة الشبكة الحالية  ير المسدتدامة، وذلدك باسدتخدام نوافدذ 

شفافة. هذه تقنية تم التوصل إليها في العدامين الماضديين، فدي جامعدة الملدك عبدد هللا شمسية 

للعلوم والتقنية، وهي شدكل جديدد مدن أشدكال تكنولوجيدا الطاقدة الشمسدية القدادرة علدى توليدد 

 الكهرباء عن طريق امتصاص أي ضوء  ير مرئي. 

ليدد الكهربداء مدع الحفداظ علدى إن  استخدام األشعة تحت الحمراء يسدمح لندا فدي الواقدع بتو

شفافية النوافذ، على عكس السيليكون. ومن الواضح أن الميدزة الضدخمة األخدرى، هدي أن األلدوا  

دال عدن  الشمسية الشفافة الجديدة تمتصُّ جزَء األشعة تحت الحمراء، وهو المسؤول بشدكل فع 

لواقع دمم تقنيتندا فدي منتجدات البنداء الحرارة التي تدخل مبانينا من الخارج. هذا يعني أنه يمكننا في ا

الحالية مثل النوافذ ذات الزجاج المزدوج بسالسدة. وهدذا مدن شدأنه أن يسدمح ببنداء كامدل، وحريدة 

تصميم، ويجعله يقدوم بالفعدل ببنداء منتجدات كهروضدوئية متكاملدة، وتحويدل مبانيندا إلدى محطدات 

 ما.طاقة للمستقبل يمكن أن تسمح بالخروج من الشبكة إلى حد 

إًذا، ما هو تأثير هدذه التقنيدة؟ مدن الواضدح، أن اسدتخدامها المحتمدل إلنتداج الطاقدة وتدوفير 

ل من الطلب على الطاقة في المباني بنسبة تصل إلدى  فدي المئدة  30هذه التكنولوجيا يمكن أن ُيقل 

ين دون المساس بتصميم المبندى. لدذلك، يمكدن أيًضدا تحسدين الصدحة واإلنتاجيدة وإرضداء المدوظف

للمباني التجارية الضخمة. ومع شفافية النوافذ، يمكننا توليدد الكهربداء وتقليدل اسدتهالد الطاقدة، 

فدي المئدة مدن الضدوء بالددخول. إن  هدذا المسدتوى العدالي مدن  70وهو األمدر الدذي يسدمح بنسدبة 

رضدنا للغدذاء أو الشفافية يرتبط في الواقع بالمجال الثاني الضدخم وهدو الزراعدة. عليندا دائًمدا اختيدار أ

الوقود في المناطق التي تجري فيها الزراعة. وثمَة تساؤلف قديم ُمِلّح: هل يجب أن نستخدم أراضينا 

 لزراعة المحاصيل الغذائية التي سنأكلها أم من أجل الوقود أم للخشب لحرقه للتدفئة؟
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بكل الضوء الالزم هذه التجارة ال تزال مستمرًة من حي  إنتاج الوقود الحيوي. تسمح نوافذنا 

نا من قطع أسدطح البيدوت البالسدتيكية  لنمو النبات بفضل خاصية الشفافية. هذا يعني أنه إذا تمك 

باستخدام هذه التقنية ألول مرة، فيمكنندا تحقيدق نمدو النبدات وإنتداج الكهربداء مدن نفدس مسداحة 

يدوم. ويدتم العمدل علدى  األرض. ويمكن للزراعة الحضرية والصحراوية أن تصبح حقيقدًة واقعدًة ذات

ل هذه التكنولوجيا قابلًة للتطبيق في المستقبل   تصبح مدننا أكثر ذكاًء في مجال الرقمنة.   َجعت

ز على موارد االسدتدامة، ومصدادر الطاقدة المسدتدامة لصدالح البشدرية وكدذلك  يجب أن ُنرك 

ر أن أقدم مصادر الطاقة ا ر المناخ. والتصوُّ لخضراء لدينا مثل الشمس ستدعم التخفيف من آثار تغيُّ

 أحدث ابتكاراتنا.

  رؤية مستقبلية -العالقة بين المياه والطاقة. 

تجدر اإلشارة إلى أن المياه والطاقة هما دوًما عنصران متكامالن في التدرابط، بغدب النظدر 

د أساليب تعزيز الترابط بين الميداه والطاقدة باسدتخد ام الطاقدة عن الهيكلية العامة للترابط. وتتعد 

المتجددة. ويساعد استخدام الطاقة المتجددة علدى تحسدين أمدن الميداه مدن خدالل تدوفير الطاقدة 

الالزمة لتشغيل األنشطة المائية، مثل: توزيع الميداه ومعالجدة ميداه الصدرف الصدحي، وتعزيدز أمدن 

 الطاقة من خالل توفير مصادر الطاقة األقل استهالًكا للمياه.

العالقة بدين الميداه والطاقدة فدي الددول العربيدة، نجدد أن إنتداج الميداه وبتسليط الضوء على 

يستهلك الكثيَر من الطاقة في معظم البلدان العربية. وقليلة هي البلدان التي تنعم بوفرة مصادر 

ا كما حال مصر، أمدا البلددان التدي تعتمدد بشدكل كبيدر علدى تحليدة الميداه مثدل  المياه السطحية نسبيًّ

أو على ضخ المياه الجوفية مثل ليبيا، فتعاني من ارتفاع الطلب على الطاقة في قطاع  دول الخليم،

 المياه. 
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والواقع أن عالمنا ينمدو بسدرعة، وأن االتجداه الحتمدي هدو مواجهدة النمدو السدكاني العدالمي، 

ن الشكل السابق. وستنتشدر  البيدة النمدو مدن  حيد  وحقيقة أن المدن ستكون أكثر كثافًة كما ُيبي 

 المدن الحضرية على طول المناطق الساحلية.

ويعود سبب انتشار المدن على طول المنطقة الساحلية إلى حقيقة أن هذه هدي المنداطق 

الجديدة على المياه أيًضا. وهذا يؤكدد حقيقدة أن المداء يحدافظ علدى الحيداة، لديس فقدط ألنده يمكنندا 

له يعتمد على الماء مدن أجدل النمدو. لدذلك، عنددما شربه؛ ولكن أيًضا ألن الطعام الذي نحتاج إلى تناو

ر المياه للمدن الحضرية أل راض الشرب أو للمناطق الريفية لإلنتاج الزراعي، يجب أن نكون على  ُنوف 

دراية بحقيقدة أنده ال يجدب ذكدر الميداه فقدط؛ بدل يجدب الحددي  عدن تكلفدة الطاقدة. وتدرتبط الميداه 

ير لسياسدة الميداه والطاقدة يجدب أن يدتم دمجده ومناقشدته مًعدا والطاقة ارتباًطا وثيًقدا، وأي تطدو

 بالترادف أيًضا. 

 

رة للطاقدة، والتوصدل إلدى طريقدة  ه من أنظمدة ميداه مدوف  ومن المهم التركيز على ما نشتقُّ

الددة للغايددة فددي اسددتخدام الطاقددة، بحيدد  يمكددن  إلدارة الميدداه وميدداه الصددرف لدددينا بطريقددة فع 

دام ألجيالنا القادمة. وعلى وجه التحديد، نريد تنظيف ميداه الصدرف الصدحي استخدامها بشكل مست

لدينا بطريقة آمنة إلعادة اسدتخدام ميداه الصدرف النظيفدة، وفدي الوقدت نفسده اسدتعادة الطاقدة 

ف بها  والمواد المغذية من تلك المياه العادمة. لذا، فرن هذا يتناقب مع الطريقة الحالية التي ُننظ 

 الصحي.  مياه الصرف
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دا بتنظيدف ميداه الصدرف الصدحي،  ن األشكال السابقة توضيًحا للطريقة التي نقوم بها حاليًّ ُتبي 

حي  تتم إزالة  البية الكربون العضوي والمغذيات في عملية النشاج التقليدية. وفي هذه العملية، 

ن الكائنات الحية الدقيقة من اال ستفادة مدن يتم تهوية األكسجين المذاب فيه باستمرار حتى تتمك 

الكربون العضوي فدي وجدود األكسدجين إلزالدة العناصدر الغذائيدة والمخلفدات الموجدودة فدي ميداه 

الصرف. في حاالت معينة، يمكننا أيًضا إضافة  شاء لتحسين جودة النواتم بحي  تكدون ذات جدودة 

يديدة أو عالية إلعادة االستخدام. لكن بغب النظر عن هذه العمليدة، سدواء هدي عمليدة نشداج تقل

مفاعل حيوي لغشاء الهوائي، هناد قدرف هائل من تكاليف الطاقة المرتبطة بهدذا بسدبب الحاجدة 

يه الفصدل. لنأخددذ، علددى سددبيل المثددال، الطريقددَة التقليديددَة  إلدى ضددخ األكسددجين المددذاب أو مددا ُنسددم 

ساعة مدن  لتنظيف مياه الصرف الصحي لدينا عن طريق األنشطة، والتي تتطلب حوالي كيلو واج /

الطاقة لكل متر مكعب من مياه الصرف الصحي النظيفة، وبوضع  شاء الهدوائي يضداعف مقددار 

فدي المئدة مدن  60إلدى  40تكاليف الطاقدة ثالثدة أضدعاف، وبغدب النظدر عدن التكدوين، فدرن حدوالي 

 إجمالي استهالد الطاقة المرتبط بتنظيدف ميداه الصدرف الصدحي لددينا يرجدع إلدى الحاجدة إلدى الدري.

ويفرض هذا تكلفًة هائلة على الطاقة فيما يتعلق بكيفية تنظيفنا للمياه دائًما. باإلضافة إلدى ذلدك، 

نظًرا ألننا نستخدم الكائنات الدقيقة الهوائية، فهذه كلها كائنات دقيقة تنمو بسرعة إلى حجم كبير 

يدات الصدلبة بانتظدام إمدا مؤل ف من الكتلة الحيوية والنفايات الصلبة. ويجب التخلُّص مدن هدذه النفا

في مكب النفايات أو من خدالل الحدرق؛ وهدو مدا يضديف تكداليف طاقدة إضدافية فضداًل عدن تكداليف 

ر أن التخلص من هذه الكميات الكبيدرة مدن عمليدة معالجدة ميداه الصدرف  التخلُّص منها. لذلك، ُيقد 

اج / ساعة لكدل متدر مكعدب أربعة كيلوو 0.04إلى  0.002التقليدية الخاصة بنا سوف يتطلب حوالي 

 من التخلص من النفايات المترسبة.

وهذه تكلفة طاقة إضافية أيًضا. لذا، فدرن البدديل سديكون وضدع تلدك الكميدات الكبيدرة مدن 

الرواسددب فددي جهدداز للهضددم الالهددوائي، ثددم تحويلهددا إلددى هاضددم الطاقددة عددن طريددق تخميددر تلددك 

ى  از الميثان الذي يمكن تحويله بعد ذلك إلى الرواسب في هاضم الطاقة، حي  يمكننا الحصول عل

رنا في مقدار تكلفة الطاقة الالزمة بالفعل لتنظيف مياه الصرف  طاقة كهربائية. ومع ذلك، إذا فك 

الصحي، فرن كمية الطاقة التي يمكننا الحصول عليهدا مدن هدذه الرواسدب هدي فدي الواقدع ضدئيلة 

ف الطاقدة. بدداًل مدن ذلدك، فدرن مدن المقترحدات التدي للغاية و ير قادرة على تغطيدة إجمدالي تكدالي

اها فريق من الباحثين بجامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنية هو تجديد النظام بالكامل.  يتبن 
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 يوحي كما العام، الغشائي الحيوي المفاعل طريق عن ذلك يكون لدينا الصرف مياه ولتنظيف

 خالل من وبالتالي، .التهوية إلى الحاجة تماًما يلغي الالهوائي الغشائي الحيوي المفاعل فرن اسمه،

 في 60 إلى 40 إلى بحاجة نُعد لم ألننا الطاقة مشهد تحسين يمكننا التهوية، إلى الحاجة من التخلص

ا المرتبطة الطاقة تكاليف من المئة  ذلك تحقيق كيفية عن أما .الصحي الصرف مياه بتنظيف تقليديًّ

 المخمدرات وهدي تماًمدا، مختلفدة دقيقدة كائندات يسدتخدم الالهدوائي الغشداء أن فدي فدتكمن

 العضدوي الكربدون إزالدة مدن بددالً  ولكدن .العضدوي الكربدون إزالدة أيًضدا يمكنها التي والميثانوجينات

  داز وهدو ميثدان، إلى العضوي الكربون تحويل هو يفعلونه ما فرن الحيوية، الكتلة من المزيد إلنتاج

 .الطاقة إلنتاج حرُقه يمكن حيوي

 متر لكل الطاقة من ساعة / كيلوواج ثمانية حوالي تبلغ حرارية قيمة له الميثان الواقع، في

 إلدى الحراريدة الطاقدة تحويدل يكدون الحاليدة، التكنولوجيدا وباسدتخدام .الميثدان  داز حجدم من مكعب

 يمكنندا الميثان،  از من مكعب متر لكل أنه يعني ما وهو المئة، في 40 إلى 32 لنحو كهربائية طاقة

 مدع أيًضدا هدذه الطاقدة كميدة سدتزداد وبدالطبع، .الطاقدة مدن ساعة / كيلوواج ثالثة حوالي حصاد

 للميثدان النظدري االسدتخدام تقددير ويمكدن التحويدل، تقنيدة فدي تحسينات نرى عندما الوقت مرور

 أنه هو هذا يعنيه وما .األكسجين على الكيميائي الطلب من جرام لكل الميثان من لتر 0.365 بحوالي

 الكهربائيدة والطاقدة الميثان زاد الصحي، الصرف مياه في الموجود العضوي الكربون حمل زاد كلما

 أي إدخال إلى حتى نحتاج ال ربما أننا لدرجة لدينا، الصحي الصرف مياه تنظيف من حصادها يمكننا التي

  .الصحي الصرف مياه لتنظيف طاقة

 لتنظيف الطاقة على الحصول خالله من يمكننا للطاقة مصدًرا الصحي الصرف مياه ستصبح

 تحسدين جاندب إلدى .آخر مكان إلى توجيهها يمكن زائدة طاقة إنتاج حتى وربما الصحي، الصرف مياه

 هنداد أن حقيقدة فدي الالهدوائي الغشداء ذي الحيدوي للمفاعل أخرى فائدة تكمن الطاقة، مشهد

 الكائندات مدن المختلفدة األندواع بسدبب الحقيقدة فدي وهدذا التكلفة، منخفب كبير إنتاج تكلفة أيًضا

 فدرن قلدياًل، النقديب علدى فقدط لدذلك .الالهدوائي المفاعدل فدي عنهدا نتحددث التدي الدقيقدة الحية
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 في .يوًما 40 إلى 20 حوالي يستغرق التقليدية الهوائية المعالجة عملية في الصلبة بالمادة االحتفاظ

 أنندا يعندي ما وهو أيام؛ ثالثة مدة الصلبة بالمادة االحتفاظ وقت الالهوائية العملية تطيل المقابل،

 حجدم يعدادل مدا وهدو مدرات، بدثالث أقدل بتدردد منهدا والدتخلص الرواسدب تفريدغ إلدى فقدط نحتاج

 .أضعاف ثالثة بمقدار الناتجة الرواسب

 

 

 الصدرف ميداه معالجة محطات وفي أطول وقت في المطاف نهاية في أنه يعني هذا وكل

ق حجًما، األكبر الصحي   .التخلص تكاليف حي  من كبيرة مالية وفورات أيًضا سنحق 



 

59 
 

 األمونيدوم أن بحقيقدة يتعلدق مدا الالهدوائي الغشداء ذي الحيدوي المفاعدل مزايدا مدن أيًضدا،

 مرحلدة بعدد حتدى يبقيدان الصدحي، الصدرف ميداه فدي الموجدودة المغدذيات مدن وهما والفوسفات،

 ذا سديًفا يكدون أن يمكدن هدذا إن القدول يمكدن بدالطبع، .الالهدوائي الغشداء ذي الحيدوي المفاعدل

 تحقيدق علدى قدادًرا يكدون لدن الدقيقدة السائلة النفايات في األمونيوم تركيز أن سيعني ألنه حدين؛

 ولكن .الالهوائية العادمة المياه معالجة عمليات إلى باالستناد ُوضعت التي الحالية، اللوائح شروج

  .اللوائح شروج تحقيق علينا الواقع، في

 الترشديح أنظمدة فدي يددخل أن يمكدن الالهوائي الغشاء ذا المفاعل أن هو اقتراحه يتمُّ  وما

 رملية أعمدة في والنباتات األشجار ُتزرع حي  الحضرية، المدن في الموجودة الطبيعة على القائمة

مة  الدقيقدة الكائندات وكدذلك النباتدات مدن كدذلك االسدتفادة ويمكدن .الغرض لهذا خصيًصا ُمصم 

 .الفوسفات في المحفوظة النباتات بجذور المرتبطة

، ومن ق أن يمكن َثم   يعنيده ومدا .للملوثدات إضدافية ماديدة إزالدة أيًضدا هذه الرمل أعمدة ُتحق 

 المددن فدي اسدتخدامها ويمكدن جيددة، نوعيدة ذات للفضدالت معالجدة لددينا سدتكون أنده هدو هدذا

 مثدل لدولدة مسدتحيالً  لديس االخضدرار مدن الندوع وهدذا .هدذه مثدل خضدراء مساحة لتحقيق األخرى

 ومعالجتهدا مسدتدام بشدكل الصدحي الصدرف ميداه تنظيدف أردندا إذا .السدعودية العربيدة المملكدة

 للعلدوم هللا عبدد الملدك جامعدة فدي العمدل يدتم لدذلك، .للغايدة مسدتدامة بطريقدة واسدتخدامها

 مثدل المتجدددة الطاقدة أنظمدة مدع لدمجده الالهدوائي الغشداء نطداق توسيع عملية على والتقنية

 علدى قدادرون أنندا إظهدار هدو والهددف .التطهيدر إسدتراتيجيات إلدى باإلضدافة الشمسدية، الطاقدة

  .أيًضا للطاقة وإيجابية للغاية مستدامة بطريقة الصحي الصرف مياه تنظيف

 

 تكلفدة لتقليدل بحاجة وأننا لدينا، المياه بدورة مرتبطة للطاقة تكلفًة  هناد أن ُندرد أن علينا

 تكاليف لخفب موجودة تقنيات بالفعل وهناد .ومستدام ذ  مياه نظام تحقيق أجل من الطاقة

 األساسدي الجاندب ولكدن إليهدا، المشدار الالهوائية المعالجة عملية مثل تماًما كبير، بشكل الطاقة

 وضدع أجدل مدن السدوق؛ إلدى المختبدر مدن المستدامة التقنيات تلك ترجمة إلى بحاجة أننا هو للغاية

 مسدتدامة بطريقدة الميداه وتنظيدف اسدتخدامها وإعدادة األسدواق، فدي المستدامة التقنيات هذه

  .للغاية
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 المصادر والمراجع 

ندوفمبر  2-4جلسة: االتجاهات الجديدة في الطاقة والمياه، منتدى أسدبار الددولي، الريداض،  -1

 ، متاحة على الرابط:  2020

https://youtu.be/4cVx0BZ_iEk 

الطاقددة المتجددددة: التشددريعات والسياسددات فددي المنطقددة العربيددة، اللجنددة االقتصددادية  -2

 .2019واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(، األمم المتحدة، 

طاقة، الفرصة المتاحة أمام قطاع الخدمات المالية في منطقدة الخلديم: تمويل مستقبل ال -3

تقريدددر خددداص لبندددك أبدددو ظبدددي الدددوطني، مدددن إعدددداد جامعدددة كامبريددددج وشدددركة بدددرايس 

 .2015ووترهاوس كوبرز، مارس 

كمدددال، نيفدددين وآخدددرون: إطدددار لرؤيدددة مسدددتقبلية السدددتخدام مصدددادر الطاقدددة الجديددددة  -4

القومي، القاهرة، سلسدلة قضدايا التخطديط والتنميدة، العددد والمتجددة، معهد التخطيط 

 .2015(، أ سطس 261)

التددرابط فددي أمددن الميدداه والطاقددة والغددذاء فددي المنطقددة العربيددة، اللجنددة االقتصددادية  -5

 .2016واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(، األمم المتحدة، 

رابط بددين الميدداه والطاقددة تنميددة قدددرات البلدددان األعضدداء فددي اإلسددكوا علددى معالجددة التدد -6

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة: مجموعة أدوات تشغيلية للترابط بين الميداه والطاقدة 

نمدوذج الطاقدة المتجدددة، اللجندة االقتصدادية واالجتماعيدة لغربدي آسديا )اإلسدكوا(، األمددم 

  .2017المتحدة، 

دة الشدددرق األوسدددط، عبددد الهدددادي نجددار: مسدددتقبل الطاقدددة المتجددددة بعدددد الوبددداء، جريدد -7

 (.15153، العدد )2020/5/24

عمددر خليددل أحمددد الجبددوري وأحمددد حسددن أحمددد الجبددوري: مبدداد  الطاقددة المتجددددة، وحدددة  -8

 .2010بحوث الطاقات المتجددة، المعهد التقني، الخوجة، 

ر المناخي في الشدرق األوسدط وشدمال أفريقيدا:  -9 عبد هللا الشمالي وآخرون: الطاقة والتغيُّ

منظور الشباب نحو مستقبل مستدام، مؤسسة فريدريش إيبرت، عمدان، تشدرين األول، 

2019. 

مؤشددرات للطاقددة المتجددددة فددي المملكددة العربيددة السددعودية، الهيئددة العامددة لإلحصدداء،  -10

 .2016السعودية، 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/4cVx0BZ_iEk
https://youtu.be/4cVx0BZ_iEk
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 .الواقع االفتراضي والمعزز ومستقبل السعادة البشرية 

يشدددير تقريدددر المركدددز اإلقليمدددي لتطدددوير البرمجيدددات )د.ت( إلدددى أن تكنولوجيدددا الواقدددع 

اآلفاق وأصبح لها دور بارز في كافة مجاالت الحياة وباستخدام االفتراضي والمعزز تخطت كل 

تقنيددات أكثددر تقدددًما كدداألجهزة القابلددة لالرتددداء والتددي تددوفر واجهددة للتفاعددل مددع األجسددام 

االفتراضية ثالثيدة وثنائيدة األبعداد؛ حيد  تعتبدر مفتاًحدا لتكنولوجيدا المسدتقبل وتشدمل مختلدف 

والصددناعة والبندداء والددنفط والغدداز والطيددران والصددحة  قطاعددات الحيدداة بمددا فددي ذلددك التعلدديم

 والسالمة واألمن، واستطاعت تعزيز الشعور الحقيقي برضافة ردود الفعل الحسيةس.

ويستدل من الدراسات العلمية على أن سهناد تداخل في المفهدوم والتطبيقدات لكدل 

ز الواضدح بينهمدا تقنًيدا، من مصطلحي الواقع االفتراضي والواقع المعزز، على الر م مدن التمداي

مع تشاركهما في العديد من الخصائص والمميزات؛ إذ يغمر الواقع االفتراضي المستخدم في 

بيئدة افتراضدية بالكامدل، بحيد  ال يددتمكن مدن رؤيدة الواقدع المددادي الحقيقدي، بينمدا فدي الواقددع 

 اضية فيهس.المعزز يظهر العالم المادي الحقيقي أثناء دمم العناصر واألشياء االفتر 

ومدددن خدددالل اسدددتخدام تقنيدددة الواقدددع المعدددزز يمكدددن الجمدددع بدددين األشدددياء الحقيقيدددة 

واالفتراضددية واسددتخدام المعلومددات المناسددبة مددن البيئددة الخارجيددة فددي محدديط رقمددي يحددا  

الحقيقدة. فددالواقع المعددزز يعتبددر نوًعددا مددن أنددواع التقنيددة المزدهددرة التددي تجددذب انتبدداه البدداحثين 

 في مجاالت تفاعل اإلنسان مع الكمبيوتر.والمصممين 

ويهدف الواقع المعزز إلى ستكرار البيئة الحقيقية وتعزيزها بمعطيات افتراضية ال تكدون 

جزًءا من البيئة الحقيقية، ومن ثم تقوم فكدرة الواقدع المعدزز علدى المدزج بدين بيئدة المسدتخدم 

يددات المختلفددة إلنتدداج الواقددع الحقيقيددة والمشددهد المدددمم الددذي تددم إنشدداؤه عددن طريددق التقن

 المعزز، والتي تعزز المشهد الحقيقي بمعلومات إثرائيةس.

وفددي ضددوء مددا تقدددم يالحددظ أن األمددر األساسددي للتمييددز بددين المفهددومين يكمددن فددي 

اإلشارة إلى أن الواقع االفتراضي يتعلق بأخذ الشخص وجعله يعيش داخل بيئدة افتراضدية. أمدا 

يير طريقة الواقع، من خالل وضع بعب األشدياء االفتراضدية فيده. الواقع المعزز هو فقط تغ

، وهدو اسدم شدائع (XR) يوجد اآلن مصطلح جديد لكليهما، وقد جمعا مًعا تحدت اسدم إكدس آر

  .نوًعا ما في الوقت الحالي

والمؤكد أن تقنيات الواقع االفتراضي والمعدزز سديكون لهدا دور فدي تحقيدق السدعادة 

المستقبل. ولعل من المثير للدهشدة معرفدة أن أول ظهدور لسدماعات البشرية الرقمية في 

كاندت هدذه  1968.رأس الواقع االفتراضي التي يمكن اعتبارها واقًعا معدزًزا أيًضدا كدان فدي عدام 

السماعة قادرة على رسم بعدب الخطدوج. لكدن هدذه كاندت بدايدة كدل شديء. وربمدا لدم يكدن 

 .فون ولم يتوقعوا إلى أي مدى وصل هذا اآلناألشخاص الذين عملوا في هذا المشروع يعر 

فدي حدددوث سدعادة اإلنسددان  VR و AR وفدي الوقدت الحددالي، قدد ال تكدون مسدداهمة 

واضحة جًدا. ومع ذلك، ُتظهر هذه التقنيات إمكانات كبيرة في المستقبل القريب الذي ُيتوقدع 

والدتعلم والتعداون أن تكون عليه، عبارة عن منصة رقمية جديدة حيد  يمكدن للنداس التواصدل 

واختراع األشياء، بمفردهم أو مًعا. هذا هدو السدبب فدي اهتمدام المسدتثمرين فدي جميدع أنحداء 
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العالم بهدذه التقنيدات الجديددة واالتجاهدات التدي يحداولون دفعهدا واالنغمداس فيهدا، وتجربدة 

لواقدع المستخدم هذه هي الكلمات الرئيسية التي ستحصل عليهدا مدن البياندات االفتراضدية وا

  .المعزز

ويمثددل مددا سددبق االخددتالف الجددوهري بددين الواقددع االفتراضددي والواقددع المعددزز والنظددام 

األساسي الحالي الذي تستعد الشركات الرائدة في استخدامه. وهدذا هدو أكبدر تغييدر سيضديف 

السعادة البشرية فدي المسدتقبل؛ مدا يجعلده فرصدة عظيمدة. ويمكدن التطدرق هندا إلدى بعدب 

يات الواقع االفتراضي. بالطبع، األلعاب هي أول ما يتبادر إلى الدذهن. ولكدن عنددما األمثلة لتقن

نتحدددث عددن األلعدداب والترفيدده، فددرن األمددر ال يقتصددر علددى األلعدداب فحسددب، بددل يشددمل أيًضددا 

 الناس أكثر سعادة بالواقع االفتراضي والواقع المعزز.  نحو سيجعلاألفالم والترفيه على 

مكن تقديمه كمثال آخر أو حالة استخدام هو في األساس المحاكداة الشيء اآلخر الذي ي

لتدريب رجال اإلطفاء ورجال الشرطة والطيارين وعمال المصانع. حي  أن هذا سيمكن الكثير 

  .من الناس من التعلم بشكل أسرع، بتكلفة أقل ومشكالت صحية ومخاطر أقل بكثير أيًضا

ع االفتراضددي توظيفهددا فددي مجددال الرعايددة ومددن األمثلددة كددذلك لتوظيددف تقنيددات الواقدد

الصحية. وهنداد الكثيدر مدن التجدارب فدي الوقدت الحدالي السدتخدام تقنيدات الواقدع االفتراضدي 

والواقددع المعددزز للقيددام بنددوع مددن العددالج للمشددكالت العاطفيددة والعقليددة. وهددذا لدده عالقددة 

د عنددما يتعلدق األمدر مباشرة باإلنسان كسعادة بشرية رقميدة. لكدن هدذا لديس الجاندب الوحيد

بالرعايددة الصددحية. إذ يعددد التدددريب الفددائق لهددؤالء األطبدداء والممرضددات أحددد االسددتخدامات 

الرئيسددية للواقددع االفتراضددي والواقددع المعددزز. وفددي هددذا الشددأن يتدددرب الكثيددر مددن األطبدداء 

م والممرضات، وبشكل أساسي على ما يشبه الجراحة أو شيء مدا فدي الواقدع االفتراضدي، وهد

قادرون على التفاعل مع األدوات والقدرة على التفاعل مع موضوع ما، فليسدت هنداد حاجدة 

 .إلى مريب فعلي للتدريب

هناد حالة اسدتخدام أخدرى لتقنيدات الواقدع االفتراضدي يجدب اإلشدارة إليهدا وهدي تلدك  

خيل لو المتمثلة في توظيف هذه التقنيات في الفن والتصميم الداخلي والهندسة المعمارية. ت

كنت تشتري منزاًل أو شقة جديدة، أو تشتري أثاًثا لشقتك الجديدة، فمن المؤكد أن التجربة لدن 

تكون بالفعل كما لو كنت داخل الشقة، فأنت حينئذ ستشاهد قطعة األثاث هذه وكيف تبددو 

وكيف تتناسب مدع قطدع األثداث األخدرى التدي لدديك بالفعدل. هدذا فدرق كبيدر بدين مجدرد رؤيدة 

لصور عبر اإلنترنت أو بعب الصدور فدي مجلدة. لدذلك هدذا شديء نتفدق علدى أنده سديأتي بعب ا

  .بالتأكيد

فضاًل عما تقدم فثمة إمكانية لتوظيف تقنيات الواقع االفتراضي في التعليم، ومن ذلك 

استخدامها في تدريس علم التشريح على سبيل المثدال لطدالب الطدب. حيد  يمكدن للطالدب 

أن يرى جسم اإلنسان كله ضدمن أجدزاء وطبقدات مختلفدة. وهدذه  VR من خالل سماعة رأس

األمور لم تكن سهلة من قبل. وبالطبع فرن استخدام التماثيل أو النماذج مقارنة بهذه التقنية 

  .يبدو مختلًفا كثيًرا؛ حي  تضفي تقنيات الواقع االفتراضي مزيًدا من التحكم
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نيات الواقع االفتراضي صورة رمزية تمثل وفي المستقبل، سيكون لدينا اعتماًدا على تق

النجوم، وكدذلك التصدوير المقطعدي المحوسدب مدن وجوهندا، وسلسدلة ثالثيدة األبعداد ترسدم 

أجسادنا، وسنجلس نوًعا ما أمام بعضنا البعب باستخدام تقنية الواقع المعزز، على الر م من 

 أننا نقيم في دول كل على حده.

لمعدزز فدي كسدر حددة شدعور األفدراد بالرتابدة والملدل، كما سنفيد مدن تقنيدات الواقدع ا

دقيقدة، سدوف  20تخيل أنك إذا كنت في المنزل وتقوم باستخدام دراجة التمرين، فدي  ضدون 

، فسدتكون هددذه لعبدة وسدتجمع فددي  VRتشدعر بالملدل. ولكدن إذا كانددت لدديك سدماعة رأس

  .م اللعبةأثناءها العمالت المعدنية وتتجنب الحواجز في الطريق ضمن تصمي

وعلددى الددر م ممددا تقدددم، إال أن ثمددة قلددق مددن هددذه التقنيددات، حيدد  أن كدداًل مددن تقنيددات 

الواقع االفتراضي والواقع المعزز هي مجرد أدوات. ويبقى األمر مترود حًقا لمنشئي المحتوى 

سواء الستخدامه بشكل صحيح لخلق السعادة، أو القيام بشيء محفوف بالمخداطر أو خطيدر، 

اء لعبة إدمانية تفصل الناس عن العالم الخارجي. ومن المهم العمل قدر المسدتطاع مثل إنش

 .على االستخدام السليم لهذه التقنيات الجديدة والقوية للغاية

 .السعادة من منظور تكامل اآلالت مع العنصر البشري 

أدى التطددور النددوعي والمتسددارع الددذي أحدثتدده الثددورة التكنولوجيددة خاصددة مددع القددرن 

العشرين فدي مجدال تقنيدات المعلومدات إلدى سظهدور تطبيقدات وبدرامم جديددة تتميدز بدالتنوع 

واالبتكدار المسددتمر؛ ممددا زاد مددن حدددة المنافسددة علددى مسددتوى السددوق العددالمي، ففددي اآلونددة 

األخيدددرة اتجهدددت التطبيقدددات الحديثدددة لتقنيدددات المعلومدددات السدددتخدام الدددذكاء االصدددطناعي 

 ديد من المجاالت بما فيها مجاالت الترفيه واأللعاب الرقمية.واألنظمة الذكيةس في الع

تطور الذكاء االصطناعي بين العديد من االستخدامات المسدتقلة  2020وقد شهد عام 

في سالروبوتات والمركبات والطائرات بدون طيار واألجهزة الطبية والصناعية المختلفدة، وهدي 

تنسديق والدذكاءس. والمتوقدع تحقيدق المزيدد مدن تعمل جميًعا بددرجات متفاوتدة مدن القددرة وال

التطورات للوصول إلى قدرات أعلدى تقدارب العقدل البشدري فدي عمليدة صدنع القدرار واإلدراد 

 والتعلم لو راض العامة، جنًبا إلى جنب مع األ راض الترفيهية.

والمنتظر أن تسهم التقنيات الجديدة في خلق عالم جديد مفعم بالسعادة بفضل اآللدة 

المتعلمة شديدة الذكاء والتي تتكامل مع العنصر البشدري وتسداعد فدي ترفيهده وإنجداز الكثيدر 

  .من أعماله

والواقع أن تطوير اآلالت الذكية أصبح أحد المحاور األساسية للذكاء االصدطناعي؛ فقدد 

ء بات سمن الطبيعي اليوم اقتنداء أجهدزة ذكيدة والتعامدل ببدرامم معلوماتيدة ذكيدة. وعلدم الدذكا

اآللي في حد ذاته ليس بعلم جديد لكن دمقرطته حالًيا سمحت بتداوله كمفهوم جديد، زاد من 

ذلك انتشار األجهزة الرقمية المتصلة وظاهرة البيانات الضخمة؛ حي  أصبح المرء وإن لم يكدن 

متخصًصا في المعلوماتية يتحدث عن الذكاء االصطناعي ويربطه عدادة بداألجهزة التكنولوجيدة 

 تكرة مع أنه ليس كل شيء مبتكر حتًما بالقدرة على التفكير الذاتيس.المب
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والمؤكد أن المستقبل يتغير سريًعا، ولكنه قد يتغير بشكل أسرع مما نتوقع وربما فدي 

اتجداه مختلددف. وتمثددل األلعداب مجددال واضددح كمصددر جيددد للسددعادة والمتعدة، وأيًضددا كمحددرد 

تمددام فيمددا يتعلددق بمجددال توظيددف اآلالت الذكيددة فددي لتغييددر سددلوكياتنا. والجانددب المثيددر لاله

األلعدداب، هددو أن أنظمددة الددذكاء االصددطناعي وأنظمددة الددتعلم اآللددي قددد تفوقددت مددؤخًرا علددى 

الالعبين البشريين بشكل كبير. وقد بدأ هدذا بالفعدل فدي التسدعينيات مدع لعبدة الطاولدة عدام 

، و يرهدا ممدا حددث مدؤخًرا. 1997علدى كاسدباروف عدام   IBM . ثم مدع فدوز الحاسدب اآللدي1994

و يرهدا مدن األلعداب. لدذلك  Starcraft ولكن هذا يحدث اآلن أيًضا في األلعداب التفاعليدة مثدل

أصبح نظام الواقع المعزز قوًيا حًقا. والفكرة وراء ذلك استخدام األلعاب كأرض اختبار كطريقة 

لذلك إذا أخذت هذه الفكدرة بأندك  لتوليد ذكاء عام يتجاوز ما يسمى بالذكاء االصطناعي الضيق.

تقيس نظاًما مقابل األلعاب، ووجددت مبداد  عامدة للدذكاء االصدطناعي العدام، وقمدت بددمم 

ذلك مع الروبوتات، فقد نرى مستقباًل للروبوتات الذكية ربمدا يتفدوق علدى البشدر، هدذا سدؤال 

  .طويالً  مفتو  للغاية عما إذا كان هذا ممكًنا، ومتى سيحدث؟ قد يستغرق وقًتا

فددي نفددس الوقددت، رأينددا تطددوًرا آخددر فددي المحدديط الحيددوي، بدددًءا مددن تسلسددل الجينددوم 

البشري. والجينوم هو برنامم معقد إلى حد ما يولد خاليانا المختلفة فدي الجسدم، وخاليدا القلدب، 

يدر عدن والخاليا العصبية، وخاليا الجلد، وما إلى ذلك. واليوم، لددينا أدوات قويدة جدًدا لمعرفدة الكث

هذه الخاليا المختلفة لجمع كميات هائلدة مدن البياندات، باسدتخدام تقنيدات الدتعلم اآللدي لفهدم 

هذه الخاليا. لذلك نحصل على مخطط أساسدي بمعندى النظدام الددوري. والجميدع يعلدم أنده إذا 

كددان لدددينا نظددام دوري مددن ذرات مختلفددة، فيمكننددا القيددام بددالكثير مددن األشددياء مددن منظددور 

ونفس الشيء يحدث اآلن فدي المحديط الحيدوي، نحصدل علدى نظدام دوري مدن خاليدا  هندسي.

مختلفة. ويمكننا حتى البدء في إعادة برمجة الخاليا باستخدام بيولوجيدا الخاليدا الجذعيدة، ويمكنندا 

أيًضا البدء في تحرير ليس فقط قراءة الجينوم، يمكننا تعديل الجينوم، ويمكننا البددء فدي عدرض 

لحية على أنها معلومات قابلة للبرمجة األجهزة. و الًبا ما تكون هذه واجهات مثيدرة األنظمة ا

  .جًدا لالهتمام مع التكنولوجيا وتكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية

إذا قمنا بدمم هذين التطورين المختلفين، يصبح لدينا ثورة في المحيط الحيوي، ويمكنندا 

نظمة ذكاء اآللة. لذا فبداًل من امتالد أجهزة قائمة بذاتها، خارج البدء في ربط هذه األنظمة بأ

حدددود أجسددامنا كالروبوتددات يمكددن أن نسددتخدم الهواتددف الذكيددة أو أجهددزة الكمبيددوتر، سددنرى 

تطوًرا يمكننا من رؤية التقارب بين هاتين التقنيتدين، ويمكنندا البددء فدي توصديل هدذه األجهدزة 

لوقدت. ويمكندك أن تدرى قدراءة إشدارات الددماغ مدن فدروة بالجسم. وهذا مستمر منذ بعدب ا

الرأس التي تفقد على سبيل المثال أنواع أخرى من اإلشارات. وهناد العديد مدن األمثلدة علدى 

ذلك. يمكننا أيًضا أن نرى في الهندسة، على مستوى خلوي أعمق، كمدا يمكنندا البددء فدي إنشداء 

ألجهزة الرقميددة. وال نعددرف مددا إذا كنددا سددنكون أعضدداء فددي المختبددر، ويمكننددا ربددط األنظمددة بددا

سددعداء بهددذا. لكددن التصددور أن هددذا قريددب جددًدا. وال يتعددين علينددا االعتمدداد علددى تطددوير الددذكاء 

  .االصطناعي العام
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والمتوقع أن يخلق هذا عالًما جديًدا من الفرص والتحديات في المستقبل، بدالطبع، كمدا 

اللعبددة تصددبح جيددًدا جددًدا. ال يمكننددا التمييددز بددين الواقددع هددو الحددال فددي عددالم األلعدداب، فأنددت فددي 

االفتراضي والواقع. هذا التمييز  ير واضدح فدي اللعبدة. وعنددما ندربط أجسدادنا بهدذه األجهدزة، 

يصددبح التحدددي الحفدداظ علددى الهويددة الشخصددية والددتحكم فددي أنفسددنا إذا كنددا متصددلين بددأجهزة 

كيدف يمكدن أن نتطدور فدي اختدراق كياندات أخدرى؟  رقمية. كما تبرز تساؤالت مهمة منها مدثاًل:

وكيف يمكن إنقاذنا بطريقة األمن السيبراني بهذه الطريقة؟ كيدف نكدون سدعداء؟ واالعتقداد 

أن هذا سيناريو أكثر تحدًيا وقد يصبح حقيقة واقعة قبل أن يكون لدينا روبوتات ذكية عامة إذا 

قتصدادي مدن خدالل اسدتثمار مزيدد مدن كان لدينا ذلدك. وسدتكون هدذه فرصدة جيددة للنمدو اال

 اإلمكانيات لتجاوز التحديات المتوقعة.

ومن المهم اإلشارة في هذا الشأن إلى المخاوف مدن أن يكدون ساعتمادندا المتزايدد علدى 

األدوات االصددطناعية المبهمددة يشددكل تهديددًدا للخصوصددية والحقددوق المدنيددة واالسددتقاللية 

 الفرديةس.

  الرياضات اإللكترونيةE-sports) .واقعها ومستقبل تطورها :) 

، إلدى سمنافسدات ألعداب E-sportsيشدير مصدطلح الرياضدات اإللكترونيدة أو مدا يسدمى بدد

الفيديو، حي  يتنافس الالعبون على هيئة أفراد أو مجموعات ضمن بطوالت محلية أو عالميدة 

الذكيددة. ولقددد بهددف الفددوز بجددوائز معنويددة وماديددة مددن وراء شاشددات الكومبيددوتر والهواتددف 

شهدت هذه الرياضات تطوًرا واسًعا بمدوازاة التطدورات التكنولوجيدة وجدذبت جمهدور واسدع 

 متنوع الفئات واألعمارس.

وتتفوق الرياضات اإللكترونية اليوم على نظيرتها التقليدية، وقد باتت شعبيتها أكبر من 

واًذا خصوًصا مدع تددابير أي وقت مضى حي  أصبحت أحد أشكال التسلية األكثر تفاعلية واستح

 .الحجر الصحي التي شهدها العالم في ظل جائحة كورونا

 Svenska Elitserien CSGO , Ninjas in مؤسددس Tommy Ingemarssonويشدير

Pyjamas   عاًما، بددأت الكثيدر مدن األشدياء تحددث بسدرعة كبيدرة، والبنيدة  20إلى أنه سمنذ حوالي

كثير من الناس لديهم إمكانية الوصول إلدى اإلنترندت وظداهرة التحتية التي تم إنشاؤها، وكان ال

القدرة على اللعب ضد آخر. بمعني أن الرياضة كانت تفعل ذلك منذ سنوات عديدة. ولعل هذا 

هو سبب اهتمام الناس بالرياضدات اإللكترونيدة ألن لدديها الكثيدر مدن النقداج المشدتركة مثدل 

مددارس الرياضددة البدنيددة بقدددر مددا تفعددل فددي الرياضددات الرياضددات التقليديددة، باسددتثناء أنددك ال ت

التقليدية. لكن الجوانب األخرى من اللعب فدي فريدق، وإعدداد االسدتراتيجيات، عليدك أن تتددرب 

لدديك تتحسددن، عليددك أن تكددون جيددًدا فددي ردود الفعددل، عليددك أن تهدددف إلددى أن تكددون لددديك 

عاًمدا، عنددما كاندت  20والتصور أنده قبدل المهارات الميكانيكية، سواء أثناء العمل كفريق واحد. 

هذه ظاهرة جديدة، لم يفهدم الكثيدر مدن النداس مداذا كاندت تعندي هدذه الكلمدة، اعتقددوا أنهدا 

، و يرها Super Mario Bros ، وفي ألعاب مثلNintendoكانت مجرد ألعاب شائعة، مثل لعب 

فرن الفرد بشكل أساسي يلعب القصة الموجودة مسبًقا، لكدن الرياضدات اإللكترونيدة ليسدت 

مثل ذلك. ألنك تصنع قصتك الخاصة. ليس هناد حدود عليك أن تقوم برعداد االسدتراتيجيات 
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بنفسك. العالم أكثر انفتاًحا، وعليك أن تتخدذ قراراتدك بنفسدك، وعليدك أن تتخدذ قدرارات كثيدرة. 

يك أن تتدرب حتى تتحسدن، وعليدك أن تفعدل ذلدك بشدكل طبيعدي فدي الفريدق. والظداهرة عل

 ."آخذة في االزدياد

أقيمت الرياضات اإللكترونية في أقبية صغيرة. لم يكن هناد الكثير من المتفرجين. لكن 

سنوات، عنددما أصدبحت فدي الواقدع رياضدة يمكدن مشداهدتها،  10هذا شيء حدث منذ حوالي 

اس بمشاهدة اآلخرين وهم يلعبون. إنهم يفهمون مددى صدعوبة أن تصدبح جيدًدا، استمتع الن

 20أي أن تلعب في فريق جيد. وبدأت في ملء الساحات بتحطيم األرقام القياسدية. واآلن بعدد 

وهي واحدة   Superbowlعاًما قمعت بالفعل. الرياضات التقليدية التي لدينا، على سبيل المثال،

مليون مشداهد، بشدكل  101رياضية في العالم. في العام الماضي، كان لدينا من أكبر األحداث ال

مليدون مشداهد فدي نفدس  102مستمر، وبصورة جامحة، كان لدى لعبة ساألسدطورةس بالفعدل 

الوقت. لذلك من المدهش حًقا أن تتفوق رياضة إلكترونية واحدة على رياضدة تقليديدة واحددة. 

هد فددي جميددع أنحدداء العددالم اآلن يشدداهدون الرياضددات ولدددينا مددا يقددرب مددن نصددف مليددار مشددا

اإللكترونية وال يلعبون بأنفسهم، بل يشاهدون بالفعل. لديك ما يقرب مدن ربدع مليدار العدب 

نشط، أي أن الالعب النشط يلعب أكثر من ساعتين مرتين في األسبوع. باختصار هناد المزيد 

مدن األمدوال التدي يمكندك الفدوز بهدا فدي من المشاهدين. لكن في الواقع أيًضا هنداد المزيدد 

  .المسابقة. وتتزايد نسبة المشاهدة واإليرادات في هذا المجال بسرعة كل عام

والرياضددات اإللكترونيددة هددي بالفعددل ابتكاريددة، ووجدددت هندداد أكثددر مددن طريقددة لددتعلم 

أن مجموعات المهارات المتطورة. وفي الواقع تعدد لبيئدة العمدل المسدتقبلية؛ حيد  يمكدن 

تكددون مفيدددة فددي تعلددم القدددرة علددى أن تكددون قائددًدا داخددل اللعبددة لتطددوير االسددتراتيجيات، 

واالتصاالت الجماعية، وحل المشكالت، ومعرفة الكمبيوتر. وهذا هو السبب في أن الرياضات 

اإللكترونية هي بالفعل أداة إبداعية لتكون قادًرا على التكيف مدع الرقمندة السدريعة التدي نراهدا 

 .جميع أنحاء العالم اليومفي 

يبقى السؤال المهم: لماذا نحتاج إلى الرياضات اإللكترونية؟ وكيف يمكن أن تسداعد فدي 

أن مشددكلة  Tommy Ingemarssonالنظددام البيئددي علددى الرقمنددة؟ وفددي هددذا الصدددد يددذكر 

رق الرياضات اإللكترونية اليوم تكمن في أن الجميع يركدزون علدى المسدتوى األعلدى، فقدط الفد

الكبرى، والمؤسسات الكبرى، والجميع يحاول التركيز على ما يمكن أن تقوله، كأس العالم فدي 

الرياضات اإللكترونية. لكن ال أحد يحاول بناء نظام بيئدي أكثدر صدحة، حيد  يكدون لدديك رياضدات 

ل إلكترونية مدمجة في الدورات التعليمية، لديك رابط تعليمي للرياضات اإللكترونية، حي  تعم

مددع الشددباب فددي جيددل أصددغر، ألندده فددي الوقددت الحاضددر، عندددما تمددارس الرياضددة، تكددون لددديك 

محاولة لجعدل التخطديط الخداص بدك يتحسدن. لديس لدديك مددربون يددعمونك، ولديس لدديك 

 نفس هيكل الرياضات التقليدية.

 ( تجربة شركة ليتي أرتسLeti-Arts.في مجال تطوير األلعاب الرقمية ) 

الرقميدة مجدرد وسديلة للتسدلية والترفيده، لكنهدا أصدبحت صدناعة جدادة  لم تعد األلعداب

وهامددة ترتكددز عليهددا اقتصدداديات تكنولوجيددا المعلومددات. ومددن هددذا المنطلددق فقددد تأسسددت 
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، 2009(، وهي شركة لتطوير ألعداب الفيدديو فدي أفريقيدا فدي عدام Leti-Artsشركة ليتي أرتس )

يون الددرواد فددي مجددال تقددديم خدددمات األلعدداب وأصددبح لهددا العديددد مددن الشددركاء االسددتراتيج

 للشركات بطريقة أو بأخرى.

توجد مكاتب الشدركة فدي  اندا وكينيدا. وينصدب تركيزهدا علدى المحتدوى األفريقدي الغندي 

(، امتياز تسميه Leti-Artsلتقديمه بصورة مناسبة للجمهور في العالم. لدى شركة ليتي أرتس )

باعتبارهدا مدن أوائدل رواد األلعداب فدي القدارة. وثمدة فريدق  Africa's Legends أساطير إفريقيا

قددوي للغايددة بالشددركة مددن األفارقددة المتحمسددين الددذين يصددنعون األلعدداب باسددتخدام الخبددرة 

المحلية للمنافسة على مستوى العالم. وهناد ثالث ركائز للشركة في مجال األلعاب الرقمية، 

فروكوميكس، كما يتم التشاور مع الشركات حي  يوجد أساطير أفريقيا، والقصص المصورة أ

  .التي تستخدم التقنيات التي بنتها الشركة ذاتها

مددرب وأكثدر مدن مليدار  3000دولدة، وأكثدر مدن  55القضية في أفريقيا هي أنه يوجد نحو 

(، تحدداول المسدداهمة فددي Leti-Artsشددخص. وفددي صددناعة األلعدداب، فددرن شددركة ليتددي أرتددس )

ة الوليدددة، لكنهددا تواجدده مشدداكل عددادة تددرتبط بوجددود أسددواق صددغيرة صددناعة األلعدداب الرقميدد

مجزأة، وكذلك مواهب نادرة وموارد محددودة للمطدورين. فضداًل عدن أن أكبدر المشداكل التدي 

تواجه الشركة تتعلدق فدي الغالدب بثقافدة األلعداب الناشدئة فدي أفريقيدا، فعنددما يتعلدق األمدر 

راد إلدى األلعداب الرقميدة باعتبارهدا تعلدم، وحدول هدذه بمشكلة الثقافة، ال ينظدر كثيدر مدن األفد

 Letiالشدريك المؤسدس والدرئيس التنفيدذي لشدركة  Eyram Akofa Tawiaالمشدكلة يقدول 

Arts سعندما تدرس، وعندما تختار كتاًبا، ستقول والدتك أو والدد اآلن، مرحًبا، أنت تتعلم ولكن ،

فرنك تعاقب. بالنسبة لندا، كدان السدؤال هدو، كيدف عندما تلعب ألعاًبا، ال يعتبرونها تعلم لذلك 

نجعل األلعاب ذات صلة بالقدارة بأفضدل طريقدة ممتعدة؟ كيدف نجمدع هدذين العدالمين مًعدا؟ 

وسألنا أنفسنا، هل يمكننا تقديم الثقافة األفريقية من خالل هذا الجمع؟ نعم، نعلم جميًعدا أن 

ل االسدتفادة مدن الكثيدر مدن هدذه الثقافدات، النمر األسود فتح الباب لنا! فماذا فعلنا؟ من خال

قمنددا برحضددار أسدداطير أفريقيددا، والتددي تعددد واحدددة مددن امتيازاتنددا الرئيسددية، حيدد  أعدددنا سددرد 

الشخصيات التاريخية األفريقية على أشكال األبطدال الخدارقين مدن خدالل قصدص الخيدال فدي 

األسداطير الكبيدرة التدي لددينا األلعاب والقصص المصورة عبر أفريقيا مثل شاكا، الزولدو، وكدل 

تمثددل مشدداكل فددي القددارة مثددل الجنددود األطفددال، والخطددف، والرؤسدداء الجشددعين، وكددل هددذا 

الفسدداد فددي القددارة. لددذلك نصددنع كاريكدداتيًرا ثددم نصددنع ألعاًبددا يمكنددك الوصددول إليهددا فددي متجددر 

و أمدر جدذاب األلعاب. ونحاول الحفاظ على شخصياتنا أفريقية للغايدة وفريددة مدن نوعهدا، وهد

عالمًيا. وثمة لعبة مبتكدرة نحداول بناءهدا ألنندا نفكدر فدي الفسداد وفدي القيدود المفروضدة علدى 

القارة، نريد بناء لعبة ثالثية يمكن لعبها من خدالل الرسدائل القصديرة أيًضدا. لدذلك صدنعنا لعبدة 

لهواتدف تعيش على اإلنترنت، ولكن يمكنك استخدام الهواتف المميدزة والرسدائل القصديرة وا

 32%المتطورة للوصول إليها. نحن بصدد إطالقها فقط ألن الهواتف المميزة تساهم بحوالي 

من الهواتدف فدي القدارة حتدى اآلن. إن العمليدة التدي نسدير بهدا فدي عملندا ممتعدة حًقدا. نحداول 

استخدام ألعاب الفنون والعلوم، فهي صناعة تجمع بين الفنون المتطرفة والعلوم المتطرفة 

ا. لذلك في الجانب الفني، نعمل مع كّتاب القصة، ثم نحن الفنيون، نحداول اسدتنباج ميدزات مًع 
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اللعب من القصة. هنا يمكن أن نرى الحوار، والقتدال ومدا إلدى هنداد؛ حيد  نسدتخرج ذلدك مدن 

القصة. ثم نقدوم بالرسدم، ثدم التجفيدف، بشدكل تقندي. اآلن هدذا يمكدن أن يكدون لعبدة. ثدم يبددأ 

ا في االستيقاظ. االستيقاظ يأتي بأشكال مفصلة، لقد بحثنا عن المدربين الذين الممثلون أيًض 

يمكن القيدام بالتصداميم معهدم لتمثيدل هدؤالء المددربين بشدكل صدحيح قددر اإلمكدان. وهدذه 

بعب األمثلة على تلك العناوين، فلدينا شخصية أنانسدي مدن  اندا، يمكدن أن ندرى مددى جمدال 

ل خدارق. ونقدوم بدالكثير مدن العمدل الفندي والتصدميم، ولددينا الشخصية ونحن نحاول صنع بطد

أيًضا أشرار صنعوا على شكل أشرار لوبطال، ثم يأتي الجزء الخاص بالعلوم مدن خاللهدا. ونفيدد 

كذلك من الذكاء االصطناعي، كما نقدوم أيًضدا بتضدمين بعدب أجدزاء اإلعاقدة فيده. لدذلك نحدن 

ه ليس مجرد بناء صناعة في أفريقيدا. نحدن نبندي صدناعة هكذا نجعل الحياة ممتعة في القارة. إن

 جديدة بالكامل ستوفر فرص عمل للكثير من الناس من خالل ألعاب الفيديوس.

 .حوكمة وتنظيم الذكاذ االصطناعي ومستقبل السعادة الرقمية 

ُيعرف الذكاء االصطناعي بأنه سعملية محاكاة الذكاء البشري عبدر أنظمدة الكمبيدوتر، فدي 

محاولة لتقليد سلود البشر ونمط تفكيرهم وطريقة اتخاذهم للقدرار؛ أي إعطداء اآللدة القددرة 

 على التفكير والتصرف مثل اإلنسانس. 

لى تلبية ضرورة النشاج وفي الواقع الوصول إلى السعادة هو حد أعلى حي  نحتاج أواًل إ

اليددومي. وهددذا مددا نحدداول تحقيقدده مددن خددالل وجددود ملددف تمكددين التكنولوجيددا وخاصددة تقنيددة 

المحاكاة في الصناعات. لذا، فرن الزيادة السكانية التي نواجهها اآلن، ومستوى الخدمة، بغدب 

بيدر ويمنحندا النظر عن الصناعة، يتم رفعه اآلن، والمزيد من الطلب على الخدمدة يزيدد بشدكل ك

روعة التكنولوجيا، وتذوب الحواجز والحدود من خالله، وتجري األحداث مثلمدا يحددث معندا اآلن، 

إذا لم تكن عبر اإلنترنت، سيكون لدينا وصول محدود لوشخاص المحددودين فدي النهايدة. لدذا، 

 فرن التكنولوجيا تجلب فوائد أخرى.

. حسين الجحددلي، و د. ريداض نجدم، و د. وقد خلصت نتائم الدراسة التي أعدها كل من )د

حامددد الشددراري( حددول حوكمددة وتنظدديم الددذكاء االصددطناعي والمقدمددة ضددمن أعمددال قمددة 

، إلدى أن ثمددة حاجددة فعليدة لهددذه الحوكمددة، وقدد تددم تعزيددز 2020العشدرين المنعقدددة بالريدداض 

الل دراسدة استنتاجات برنامم العمل في الدراسة مدن واقدع االجابدات التدي تدم جمعهدا مدن خد

استقصائية بين مراكز الفكر والمؤسسدات البحثيدة فدي جميدع أنحداء العدالم، مدن أجدل تشدكيل 

  . توصيات مقبولة عالمًيا

وقد خلصت نتائم الدراسة االستقصائية الى اقترا  إنشاء فريق عمل تحت مظلة دوليدة 

معني بأخالقيات الدذكاء االصدطناعي، بغدرض معالجدة التحيدز فدي الدذكاء االصدطناعي وضدمان 

 :األمن السيبراني لنظمه. وينبغي أن ُيسند إلى هذا الفريق في البداية المهام التالية

 ير ملزمة لبلدان العالم الفاعلة لتنظيم المنصات الرقمية العالمية.تقديم مباد  توجيهية   •

وضددع مبدداد  دوليددة بشددأن تددوطين البيانددات، علددى أسدداس التمييددز بددين بيانددات الصددناعات  •

 االستراتيجية و ير االستراتيجية والشخصية و ير الشخصية.
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وليدة مسدتقلة، وفي مرحلة الحقة، يتم تنظيم الذكاء االصطناعي دولًيا من قبدل هيئدة د

يددتم تكوينهددا مددن: الحكومددات، واألوسدداج األكاديميددة، والقطدداع الخدداص، والخبددراء المسددتقلين 

)مثل مراكز الفكر(. وستكون هذه الهيئة مسؤولة عن اإلشدراف علدى جهدود انضدمام البلددان 

إليها وتحديد القطاعات التي يلزم أن ينظم فيها الدذكاء االصدطناعي، بمدا فدي ذلدك القطاعدات 

المتقاطعددة. ويددتم التركيددز علددى القطاعددات التددي أبرزتهددا نتددائم الدراسددة االستقصددائية وهددي 

  .القطاع العسكري( –الخدمات المالية  –األمن  –قطاعات: )الصحة 

ويمكن أن تتم هدذه الخطدوات مبددئًيا تحدت مظلدة مجموعدة العشدرين، يدتم توسديعها 

 ذكاء االصطناعي.الحقا لتشمل باقي دول العالم المهتمة بحوكمة ال

وفي المجمل، فعلى الر م من أن التقنيات الجديدة تعدد بمسدتقبل أفضدل؛ إال أنهدا لدن 

تتمكن من تحقيق أقصى إمكاناتها إال إذا تمت حوكمتها وتسخيرها بالشكل األمثل في سبيل 

 خدمة اإلنسان وتحسين حياته وتحقيق االستفادة القصوى منها.
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 المصادر والمراجع 

، متاحدة 2020ندوفمبر  4-2، منتددى أسدبار الددولي، الريداض، 2050 السدعادة الرقميدةجلسدة:  -1

 https://youtu.be/aWcb4iTlVX4على الرابط:  

حنان كامل الربيعي: الواقع المعزز في اإلعالم الجديد، دراسدة ضدمن متطلبدات الددكتوراه،  -2

 .2020امعة بغداد، كلية اإلعالم، ج

المركز اإلقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية: تكنولوجيدا الواقدع االفتراضدي والمعدزز، د.ت،  -3

 منشور على الرابط اإللكتروني:

https://www.redsoft.org/avrs.pdf 

خالد عبدالمنعم محمدد النفيسدي: فاعليدة تكنولوجيدا الواقدع المعدزز باسدتخدام اسدتراتيجية  -4

علددى رضددا طددالب مقددرر المعلوماتيددة، )فددي(: المجلددة التربويددة، العدددد الرابددع  كيلددر وأثرهددا

 .2008والخمسون، أكتوبر 

أشرف محمد البرادعي و أميرة أحمدد فدؤاد حسدن العكيدة: أثدر التفاعدل بدين نمدط التعقدب  -5

وتقنيدة الددمم بتكنولوجيدا الواقدع المعدزز علدى تنميدة التحصديل المعرفدي واألداء المهدداري 

ت نحو بيئة التعلم لدى طالب تكنولوجيا التعليم، )فدي(: مجلدة كليدة التربيدة ببنهدا، واالتجاها

 .2019(، أكتوبر 30العدد )

سددامية شددهبي قمددورة و بدداي محمددد و حيزيددة كددروش: الددذكاء االصددطناعي بددين الواقددع  -6

 والمأمول: دراسة تقنية وميدانية، الملتقى الدولي سالذكاء االصطناعي: تحد جديد للقانونس،

 .2018نوفمبر  26-27الجزائر، 

أوشونديه أوشدوبا و وليدام ويلسدر الرابدع: ذكداء اصدطناعي بمالمدح بشدرية: مخداطر التحيدز  -7

 .2017، سانتا، كاليفورنيا، RANDواألخطاء في الذكاء االصطناعي، مؤسسة 

، متدا  علدى الدرابط اإللكتروندي: 2020/3/2طالل أبو  زالدة: هدل تتفدوق اآلالت علدى البشدر،  -8

https://www.al-jazirah.com/2020/20200302/ms5.htm 

، 2019/2/2( منافسدات الواقدع االفتراضدي، منشدور بتداريخ: (E-sportsالرياضات اإللكترونية  -9

  https://www.the8log.com  متا  على الموقع اإللكتروني:

للذكاء االصطناعي، )في(: تطبيقات الذكاء االصطناعي  أمينة عثامنية: المفاهيم األساسية -10

كتوجه حدي  لتعزيز تنافسدية منظمدات األعمدال، المركدز الدديمقراطي العربدي للدراسدات 

 .2019ألمانيا، الطبعة األولى،  -االستراتيجية والسياسية واالقتصادية، برلين

في ظل استشراف المستقبل، الهيئة االتحادية للهويدة  حنان عبدهللا المرزوقي: الحوكمة -11

 .2019والجنسية، اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب، دبي، 

  

https://youtu.be/aWcb4iTlVX4
https://www.the8log.com/
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 الفرل الخامس

 تخط  التح الت الحرجةابتبرار املستقبل و دور العل يف يف 

 

  التوصيات. -

 .وأولويات عملها (S20) التعريف بمجموعة العلوم -

الحيلولدددة دون حددددوث الجدددوائح وزيدددادة الرعايدددة الصدددحية مسدددتقبل الصدددحة:  -

 الشخصية.

 االقتصاد الدائري: حلول شمولية لبيئتنا.  -

 الثورة الرقمية: تحقيق االتصال العالمي والمجتمعات األذىك. -

 .استشراف المستقبل: من العلم إلى العمل -

 المصادر والمراجع. -
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 التوصيات
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 التعريف بمجموعة العلوم (S20) وأولويات عملها. 

( ولعبدت دوراً G20( هي مجموعة تابعة لمجموعدة العشدرين )S20إن مجموعة العلوم )

فاعاًل ضمن رئاسة السعودية لمجموعة العشرين تهدف إلبراز كيفية استخدام العلدوم كدأداة 

 لتوجيه اإلنسانية في وجه مستقبل محفوف بالتقلبات.

مدن األكاديميدات الوطنيدة للعلدوم فدي دول مجموعدة  (S20) وتتدألف مجموعدة العلدوم

خالل  2017العشرين. وهي مجموعة حديثة العهد تقريًبا، فقد أنشئت هذه المجموعة في عام 

عملهدا  (S20) رئاسة ألمانيا لمجموعة العشدرين. ومندذ ذلدك الحدين، واصدلت مجموعدة العلدوم

ألرجنتدين واليابدان ثدم السدعودية. خالل الرئاسات التدي أعقبدت ذلدك، حيد  كاندت الرئاسدة بيدد ا

فددي تطددوير ومناصددرة العلددوم والسياسددات  (S20) يتمثددل الهدددف الددرئيس لمجموعددة العلددوم

القائمددة علددى األدلددة والتوصدديات بشددأن القضددايا العالميددة الرئيسددة. وتسددتهدف هددذه الدددعوة 

 بشكل أساسي صانعي القرار، وعلى وجه التحديد قادة الدول العشرين. 

جموعة العلوم عنوان ساستبصار المستقبل: دور العلوم في تخطي التغيدرات واختارت م

، وبددالتركيز علددى المحدداور األساسددية ألعمددال رئاسددة 2020الحرجددةس، كموضددوع رئيسددي لعددام 

السددعودية لمجموعددة العشددرين، فددي حددوار عددالمي نمددوذجي لمواضدديع ذات أثددر عميددق علددى 

 .العالم االستقرار االقتصادي واالجتماعي والبيئي في

، مدن (S20)أهميدة مجموعدة العلدوم  2020وأكدت رئاسة مجموعة العشرين خالل عام 

، وسدعًيا لترسديخ مبددأ وضدع 19-خالل التوصيات الواردة في بيان المجموعة عن جائحدة كوفيدد

السياسات وصنع القرار بناًء على األسس واألدلة العلمية، وتعزيز التعاون العالمي واإلجراءات 

وجمع التمويل العالمي لوبحداث األساسدية والتطبيقيدة المتعلقدة بفيدروس كوروندا  المنسقة

 .(19-المستجد )كوفيد

، بمراجعددة األولويددات الرئيسددة الددثالث  (S20) وقامددت فددرق عمددل مجموعددة العلددوم

لمجموعة العلوم، وأوجده تآزرهدا وترابطهدا المحتملدة علدى مسدتوى األنظمدة، حيد  تدؤثر هدذه 

فددردي وتددآزري، علددى االسددتقرار االقتصددادي واالجتمدداعي والبيئددي العددالمي.   األولويددات بمنحددى

مستقبل الصدحة، واالقتصداد الددائري، والثدورة الرقميدة، وأوجده التدآزر  :وتشمل هذه األولويات

 .والتضافر على صعيد المنظدومة بين المجاالت الثالثة المبينة أعاله، التي تحظى باألولوية

تسعى تحديًدا إلى تركيز نظدرة العلدم للتعامدل مدع  (S20) ة العلومويبدو جلًيا أن مجموع

المجاالت ذات األولوية لمجموعة العشرين لحمايدة الكوكدب وتمكدين النداس وتشدكيل حددود 

جديدة. إن التركيز الحالي على االستبصار القائم على األدلة، بدالطبع، يرسدم خريطدة الطريدق إلدى 

يدوفر هدذا االستبصدار  لعمل، واالستبصار القائم على العلدم.األمام والمأمول أن يعيد تنشيط ا

القائم على العلم الطريق إلى حل أو تجنب االضطرابات الوشيكة فدي المسدتقبل، ويهددف إلدى 

 .تهيئة ودعم صانعي القرار بشكل أفضل لتطوير سياسات جاهزة للمستقبل

، مثدل التحدوالت  (S20)وثمة العديدد مدن التحدوالت التدي ركدزت عليهدا مجموعدة العلدوم

البيئيددة المتمثلددة فددي التغيددر المندداخي، والتلددوث، واسددتنفاذ المصددادر، وانحسددار وفقدددان التنددوع 
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البيولدددوجي، وكدددذلك التحدددوالت السدددكانية، المتمثلدددة بدددالهجرة، وانخفددداض معددددل المواليدددد، 

 والشيخوخة السكانية، والتمدين والتوسع الحضري، وتزايد الفجوة الرقمية. 

بالر م من التحديات (S20) أهم التوصيات التي توصلت إليها مجموعة العلوم ويعد من 

 في الوقت الحالي:

الحالية نحو إطار تعداوني دولدي لرصدد األمدراض  19 -االرتقاء بحالة التأهب إزاء جائحة كوفيد -1

 .الناشئة واالستجابة السريعة حيالها والتعامل مع الجائحات المستقبلية

المتقدم والطب الدقيق لتعزيز الرعاية الشخصية، بشكل متزامن مع  توطيد أبحاث العالج -2

 .تحسين التقنية والتكلفة وإمكانية الوصول للعالجات

 .تفعيل السياسات المتخذة لمواجهة التحديات الناشئة عن التحوالت الديمو رافية -3

ا تطوير منهم متكامل وفعال لدنظم اسدتخراج المدوارد الطبيعيدة وتوزيعهدا واسدتهالكه -4

 والتخلص منها وإعادة تدويرها.

توطيد نظم التدوير للمواد والطاقة من خدالل تطبيدق ثالثيدة: التقليدل وإعدادة االسدتخدام   -5

والتدددوير، باإلضددافة إلددى تبنددي مصددادر الطاقددة المتجددددة التددي تسددتهدف صددافًيا صددفرًيا 

 .لالنبعاثات الكربونية

علدى التقنيدات الرقميدة واإلنترندت سد الفجوة الرقمية لضمان حصول جميع سكان العالم  -6

والقدددرة علددى اسددتخدامها، مددع ضددمان الخصوصددية والمرونددة وأمددن الشددبكات واألجهددزة 

 .الرقمية

حسين استدامة البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك أجهزة المستخدم النهدائي، وتحسدين ت  -7

 .فرص مساهمة تقنيات المدن الذكية في خلق بيئة أنظف

د التخصصات لتخطيط مجتمع المستقبل بشكل يتمحور حول اإلنسدان اعتماد نهم متعد -8

وتمكينه رقمًيا، بحي  تكدون البنيدة التحتيدة الرقميدة جدزًءا ال يتجدزأ مدن المشدهد االجتمداعي 

 .والتعليمي والسياسي والتجاري والثقافي بأكمله

ار دعددم أبحدداث استبصددار المسددتقبل التددي ترتكددز علددى علددم محكددم ومنهجيددة قابلددة للتكددر  -9

والمشاركة المفتوحة لوبحاث والبيانات، بحي  تشمل التطورات الحديثة في تحليل الدنظم 

 .المركبة وعلوم الترابط

إنشاء منصة يتم من خاللها تنفيذ وتعزيز التعاون الدولي وبناء الثقة في أبحداث وأنشدطة   -10

 .استبصار المستقبل

  الرعاية الصحية الشخصية.مستقبل الصحة: الحيلولة دون حدوث الجوائح وزيادة 

هناد العديد من التحوالت المهمة التي حدثت مؤخًرا في جميع أنحاء العدالم والتدي تدؤثر 

على مجتمعنا العالمي. وبعضها يؤثر علدى مسدتقبل صدحة اإلنسدان. ويتمثدل دور العلمداء فدي 

، فددي تحديددد هددذه التحددوالت  (S20)فريددق العمددل الصددحي المسددتقبلي فددي مجموعددة العلددوم

والتحديات التي قدد نواجههدا لالسدتجابة لمثدل هدذه التحدوالت وأيًضدا اقتدرا  توصديات وحلدول 

  .لصانعي السياسات يمكن أن تخفف من االضطراب الذي قد يؤثر على مستقبل صحتنا
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لذا فرن التحول األول الذي تم تحديده هو االنتقال الدذي نعيشده اآلن فدي أوبئدة طويلدة 

الذي يمكن أن يحدث في المسدتقبل القريدب. وتفشدي األوبئدة  19 -داألمد مشابهة لوباء كوفي

لفترات طويلة، تؤدي إلى نظام رعاية صحية معّطل ومرهق. لذلك نحدن بحاجدة إلدى االسدتجابة 

بشكل عاجل لمثل هذا التحول. ومع ذلدك، هنداد العديدد مدن التحدديات التدي نواجههدا عنددما 

علددى سددبيل المثددال، ال يددزال لدددينا نقددص فددي الددوعي يتعلددق األمددر باالسددتجابة لهددذه التحددوالت. 

باألمراض الناشدئة. فضداًل عدن االفتقدار إلدى العالجدات الجديددة واالفتقدار إلدى التعداون الددولي 

المطلوب، والتنسيق والتكامل المحدود بين البلدان؛ فما زلنا نتمتع بمشاركة بيانات  ير كافيدة 

 لبيانات كما أنها تبقى  ير كافية. وال نزال نمتلك أساليب  ير موحدة لجمع ا

لددذلك فمددن الواجددب علددى صددانعي السياسددات العمددل علددى وجدده السددرعة إلنشدداء إطددار 

تعاون دولي للتأهب لووبئة، أو خطة لرصد أي أمراض خطيرة ناشدئة واالسدتجابة لهدا بسدرعة 

ركة والتعامل مع أي أوبئدة مسدتقبلية مدن خدالل تمكدين الشدبكات العلميدة والتواصدل ومشدا

التقارير ومشاركة البيانات وأفضل الممارسات، أو أي معرفة تم اكتسابها أثناء االستجابة لهذا 

دوًرا حيوًيدا خدالل رئاسدتها لمجموعدة العشدرين،  2020الوباء. وقد لعبت السعودية خدالل عدام 

قدة لتشجيع التعاون والتنسيق بين الدول في جميدع أنحداء العدالم لالسدتجابة لهدذا الوبداء بطري

  .أفضل، أو أي أزمة عالمية أيًضا

مددا   (S20) التحدول الحاسدم الثدداني الدذي حدددده فريدق العمددل الصدحي بمجموعددة العلدوم

يتعلددق بددأن الرعايددة الصددحية تتجدده نحددو رعايددة متقدمددة وشخصددية. لددذلك فقددد تددم التوصددية بددأن 

قنيدة مصدممة األهمية تكمن في التدرويم للعدالج المتقددم، وعلدى  درار تقنيدات أومديكس، أي ت

وفًقا للملف الجيني للفرد أو الشخص. ولكن ال يزال هناد العديد من التحدديات التدي نواجههدا 

عندددما يتعلددق األمددر بتطددوير مثددل هددذه العالجددات، علددى سددبيل المثددال، ال يددزال لدددينا ندددرة فددي 

يع المواهب العلمية، وما زلندا نمتلدك أمدوااًل  يدر كافيدة، واسدتثمارات مخصصدة ألحددث مشدار

البحوث الصحية، كما نحتاج العمل على زيادة الموظفين ذوي المهارات العالية، وما زلندا بحاجدة 

إلى االستثمار في برامم التدريب التي ستؤدي إلى تطوير أفضل لالبتكارات الجديدة للمستقبل، 

ونحتاج إلى تحسين اللوائح لتشدمل أي تقنيدات جديددة فدي الخطدط الصدحية. والتحدول الحاسدم 

لثالدد  هددو أن العديددد مددن البلدددان تمددر بتحددوالت ديمو رافيددة كبيددرة بسددبب انخفدداض معدددل ا

 .المواليد أو التحضر، واألهم من ذلك، شيخوخة السكان

 72.6وفي هذا اإلطدار فقدد قددرت األمدم المتحددة متوسدط العمدر العدالمي المتوقدع بدد 

سنة فقط. ويقدر أنده فدي  65نحو  1950، في حين كان المتوسط العالمي لعام 2019سنة لعام 

سنة. لذا فدرن التطبيدق المحتمدل لهدذا التحدول الدديمو رافي يشدمل  85سيصل إلى  2050عام 

زيادة اإلنفاق علدى الرعايدة الصدحية، وزيدادة الطلدب علدى خددمات الرعايدة الصدحية. لدذلك فمدن 

ات الناشدئة المهم العمل على النشر العاجل للسياسدات والتددخالت الالزمدة لمواجهدة التحددي

عددن هددذا التحددول. نحددن بحاجددة إلددى تركيددز المزيددد مددن االهتمددام والمددوارد علددى الرعايددة الوقائيددة 

والخطط، وخاصة بالنسبة لكبار السن. وال يزال هناد العديدد مدن التحدوالت االنتقاليدة األخدرى 

 التي تستلزم االستجابة لها بما هو مناسب في أقرب وقت ممكن.
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يتعلددق بالطددب الشخصددي ومسددتقبله أن الفكددرة الكاملددة للطددب وتجدددر اإلشددارة فيمددا 

. وقدد 2000الشخصي قد بدأت باألساس بعد االنتهاء من مشدروع الجيندوم البشدري فدي عدام 

كان مشروع الجينوم البشري أحد مشاريع البح  العلمي الدولي التي هدفت إلدى رسدم خدرائط 

مشدروع  2013سدعودية أطلدق فدي عدام لجميع الجينات الموجودة في الجينوم البشري. وفدي ال

الجينوم البشري السعودي، والذي يهدف إلى معرفة تسلسل الحمب النووي وتحديد الجينات 

فرد سعودي، مما أدى إلى التشخيص المبكر لالضطرابات الوراثية، وتوثيدق أول   100.000لعدد

قنيدة مندذ فتدرة وجيدزة خريطة جينية سعودية. وقد أعلنت مدينة الملك عبد العزيز للعلدوم والت

 أن المرحلة األولى من هذا المشروع الضخم قد اكتملت بنجا . 

عاًما، حيد  وجدد العلمداء واألطبداء أن الدنهم  20وعليه فقد ظهر الطب الشخصي قبل 

العالجددي التقليدددي الحددالي يواجدده تحددديات مماثلددة تتعلددق أساًسددا بافتقددارهم إلددى الخصوصددية. 

حد يناسب الجميع أل راض التشخيص والوقايدة. ويدتم فدي هدذا والطب الشخصي يتخذ نهم وا

اإلطار استخدام الملف الجيني للفرد، ويتضمن هذه المعلومات أو التفاصيل التي نحصل عليها 

 من مشروع الجينوم البشري في المقام األول.

والواقع أن العديد من التقنيات كاندت قدد نشدأت فدي العشدرين عاًمدا الماضدية اعتمداًدا 

لى مشروع الجينوم البشري، وما يسمى تكنولوجيا الجينوم، وترتبط بدذلك علدى سدبيل المثدال ع

عالجدات مختلفدة مثدل العددالج الجيندي، والعدالج المنداعي، والطددب الندانوي، وأي عدالج مخصددص 

 للملف الجيني للمريب.

للبداحثين بتغييدر تسلسدل  وفيما يتعلق بتقنيات الجيندوم يمكدن التطدرق لتقنيدة كريسدبر

الحمب النووي بسهولة وتعديل وظيفدة الجدين. وكمثدال فدرن مدريب السدرطان الدذي لديده 

عيددب فددي جددين واحددد، باسددتخدام تقنيددة كريسددبر، يمكددن تعددديل هددذا العيددب وإزالتدده. كمددا أندده 

وث باستخدام هذه التكنولوجيا، يمكننا عالج العديد من األمراض في المستقبل أو حتى منع حد

األمراض من األصل. ومع ذلك، ما زلنا نواجه تحديات كبيرة ناشئة عن هدذه التقنيدات، واألهدم 

 مراعاة اعتبار التكلفة. 

وكمثال آخر يتعلق باضطراب نادر عبارة عن ضمور عضلي في العمود الفقري. وهو ناتم 

فددرن  عدن عيددوب فدي جددين واحدد، ويدددمر المددرض األعصداب التددي تدتحكم فددي العضدالت. وعددادة

األفراد الذين يولدون بخلل في هذا الجين، لن يعيشوا أكثر من سنتين إلى ثالث سنوات. لذلك 

تم اكتشاف عالج جيني جديد يستخدم فيه العلماء فيروسات معدلة وراثًيا تحمل نسخة صحية 

من الجين المطلوب وتحل محل ذلك الجين المعيب. وهذا العالج موجود بالفعل، إنه بالفعل 

مميز، تمت الموافقة عليه بالفعل من قبل إدارة الغدذاء والددواء فدي الواليدات المتحددة شيء 

مليدون دوالر. لدذا فدرن  2.1األمريكية. ومع ذلك، فرن هذا العدالج يكفدي لعدالج المدرض بتكلفدة 

هذه العالجات، حتى لو وجدت بالفعل، ال تزال  ير متاحة للمدريب العدادي. ومدا زلندا بحاجدة إلدى 

ذه التقنيات. وتعد كريسبر أداة قوية للغاية. لكن ما زلنا بحاجة إلى استكشاف أخطاء تحسين ه

العمل عليها وإصالحها لسنوات أخرى حتى تصبح نهًجا موحًدا ومتبًعدا فدي العيدادات، وال يدزال 

هناد تحٍد يتمثل في عدم كفايدة االسدتثمار فدي التمويدل المخصدص لوبحداث المتعلقدة بهدذه 
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يزال هناد ندرة في العلماء، وعجز مؤسسي حتى اآلن. كما أننا بحاجة إلى تحسين  التقنيات، وال

اللوائح لتشمل هذه التقنيات ضمن الخطدط الصدحية، والعمدل علدى تعزيدز القبدول االجتمداعي 

لهذه األساليب الجديدة لمنع إساءة استخدامها؛ فال يدزال بعدب المرضدى يخشدون اسدتخدام 

ويخشى بعب أطبائهم من استخدامها. نحدن بحاجدة إلدى االسدتثمار هذه التكنولوجيا الجديدة، 

في رفع مستوى برنامم تدريب الموظفين ذوي المهارات العالية، والمزيدد مدن االبتكدار عنددما 

 يتعلق األمر بالطب الشخصي. 

والمؤكدددد أنددده إذا طبقندددا السياسدددات واللدددوائح الجديددددة فدددي هدددذا اإلطدددار، فسدددتكون 

 .ًيا موحًدا لعالج العديد من األمراض الحرجة خالل العقود القليلة القادمةالتكنولوجيا نهًجا طب

وإجمددااًل فددرن ساالسددتجابة السددليمة للتحددول الرقمددي فددي مجددال الرعايددة الصددحية تشددكل 

توجًها مستنيًرا لالستفادة من أفضل األدوات المتاحة. وبوجده عدام يمكدن اإلفدادة مدن الدذكاء 

لي األخرى بهددف تعزيدز عمدل الفدرق الصدحية؛ كونهدا تمكدن االصطناعي وأدوات التشغيل اآل

هؤالء المتخصصين من الحصول على رؤى جديددة، وتعمدل علدى تسدريع االكتشدافات وتعزيدز 

 ."المعرفة البشرية

  .االقتصاد الدائري: حلول شمولية لبيئتنا 

اكتسب االقتصاد الدائري في السنوات األخيرة شعبية كبيدرة حيد  سقددم للمؤسسدات 

نموذًجا يمكنه أن يحسن المحصلة النهائية ويفيد بيئتنا في آن واحد، ويعتمدد االقتصداد الددائري 

علددى مبدداد  القضدداء علددى النفايددات والتلددوث، والحفدداظ علددى المنتجددات والمددواد المسددتخدمة 

وتجديد النظم الطبيعية. ويعتبر النموذج الدائري نتيجة وحافًزا للثورة الصدناعية التدي بددت فيهدا 

المددواد الخددام والطاقددة  يددر المحدددودة مددن أجددل إنتدداج المنتجددات التددي يمكددن أن تلبددي الطلددب 

 الشاملس.

وتعرف األمم المتحددة االقتصداد الددائري بأنده: سنظدام تبدادل ومشداركة يسدمح بالتقددم 

االجتماعي والمحافظة على رأس المال الطبيعي والتنمية االقتصادية، ويتمثل هدفها النهائي 

النمو االقتصادي عن استنفاذ الموارد الطبيعية من خدالل إنشداء منتجدات وخددمات في فصل 

ونماذج أعمال وسياسات عامدة مبتكدرة تأخدذ فدي االعتبدار جميدع التددفقات طدوال دورة حيداة 

 المنتم أو الخدمةس.

فدي مجدال االقتصداد الددائري علدى فهدم   (S20)وقدد ركدز فريدق عمدل مجموعدة العلدوم

دددا. والواقدددع أن النشددداج تحدددديات االقتصدددادا ت الدائريدددة حدددول العدددالم باعتبارهدددا قطاًعدددا مهمًّ

االقتصادي التقليدي يركز على العمليات الخطية التي تولد الكثير من النمو االقتصادي والتنمية، 

لكنها تولد الكثير من الهدر وتلوث البيئة، وكان التركيز علدى النشداج االقتصدادي قصدير المددى 

 ًما. عا 20إلى  10من 

وعلى النقيب من ذلك فرن االقتصاد الدائري يركدز علدى تقليدل النفايدات علدى مسدتوى 

النظام، ودعم الموارد وإعادة استخدامها واستخدامها المسدتمر. وفدي االقتصداد الددائري، يدتم 

استخدام منتجات النفايات لصنع منتجات جديددة، أو إعطداء المنتجدات القديمدة عمدًرا ثانًيدا، مثدل 

ة السيارة القديمة، حي  يتم منحها حياة ثانيدة، وكدذلك اسدتخدام تطبيدق أقدل متطلبدات، بطاري
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وكذلك استعادة المواد الخام التي استخدمت في صدنع هدذه المنتجدات. ويجدب أن يكدون هدذا 

ويددعم هدذا الدنهم االسدتدامة والعديش فدي  .على مستوى منتظم وعبر العديد من الصناعات

ة دورية الطابع. نحن نعيش برعاية دورة المياه، ودورة الكربون، ودورة وئام مع البيئة؛ فالطبيع

 النيتروجين، الخ، وتوجد حاجة للعمل في هذا اإلطار. 

والواقع أن هناد بعب التحديات على مدى السنوات القليلة المقبلة في القرن الحادي 

مدن خدالل تحقيدق نمدو والعشرين، حي  أنه إذا أردندا االسدتمرار فدي النمدو بطريقدة مسدتدامة، 

سكاني صحي، والحد من الفقر حول العالم، فسدوف نسدتخدم مدوارد أكثدر بكثيدر مدن أي وقدت 

مضى في التاريخ. إذن في مجال الطاقة، نحتاج إلى استخدام الوقود األحفوري. لكن في الوقت 

ي، سدنقوم الحالي ال نلتقط ثاني أكسيد الكربون المنبع ، وإذا تم التقاطه، فسنحقق تيدار دائدر

كذلك بتوليد كميات كبيرة مدن المدواد مدن إعدادة التددوير. أيًضدا سنسدتخدم المزيدد مدن المدواد 

الكيميائية بطريقة أفضل ومن ثم إعادة تدويرها. وبصفة عامة سنسدتخدم المزيدد مدن الميداه، 

  .والمزيد من الوقود

اديميدات بدرجراء مسدح أك Boston Input وفي هذا السدياق فقدد قامدت بوسدطن إنبدوت

العلوم الوطنية في مجموعة العشرين. لكن فريدق العمدل المعندي بهدذا يعتدرف بالعديدد مدن 

التحديات لتحقيق االقتصاد الدائري والمشاريع المهمة ومن أبرزهدا: البحد  عدن تقنيدات قابلدة 

للتطبيددق إمددا للحصددول علددى حيدداة ثانيددة للمنتجددات أو السددتخراج المددواد الخددام، أو صددنع منتجددات 

دة منها. النقطة الثانية تتعلق بابتكار حوافز اقتصادية تتماشى مع قوى السوق للدفع نحو جدي

م جدودة االقتصدادات الدائريدة عبدر  االقتصاد الدائري، وثمة حاجة أيًضا إلدى تطدوير مؤشدرات تقدي 

البلدان المختلفة وعبر الصناعات المختلفة. كذلك هناد حاجة لنشر الوعي في كل مكان ابتداء 

ن أطفال المدارس إلى الحكومة وقادة الشركات في جميع أنحاء العالم. كمدا أن مدن المهدم م

تحسين التعاون بين المؤسسات األكاديمية الحكومية والقطاع الخاص، وكدذلك بدين البلددان. 

نحتدداج أيًضددا إلددى زيددادة التمويددل واالسددتثمار المخصصددين لإلنتدداج المسددتدام لتحقيددق االقتصدداد 

ًرا، واألهم من ذلك، الحاجة إلى جمع البيانات العلمية حول التقنيدات التدي لددينا اآلن، الدائري. أخي

وكذلك البيانات عن طبيعة السوق، وأنمداج التفكيدر، واسدتخدامها لتحقيدق االقتصداد الددائري 

  .وتعزيزه

فدي مجددال    (S20)بنداًء علدى كدل هددذه التحدديات، توصدل فريدق عمددل مجموعدة العلدوم

ائري إلى توصديات نهائيدة للمسداعدة فدي االسدتجابة للتحدديات. كدان أولهدا يتعلدق االقتصاد الد

بتطوير نظام متكامل ومغلق لتصنيع المنتجات المهمة التي استحوذت علدى سلسدلة القيمدة 

بأكملها من استخراج الموارد الطبيعية إلى التصنيع إلى التوزيع واالستهالد والتخلص وإعادة 

الثانية فتدور حول تعزيز التصميم الدائري للمواد وأنظمة الطاقة من خالل التدوير. أما التوصية 

تطددوير التطبيقددات المتعلقددة باسددتغالل المددوارد، وإعددادة اسددتخدام مشدداريع إعددادة التدددوير. 

ويتضمن ذلك إنشاء دراسات جدوى اقتصادية وتقييم دورة حياة التقنيات الجديدة، على سبيل 

جديددددة مثدددل احتجددداز الكربدددون، والبطاريدددات الكهربائيدددة والخاليدددا المثدددال، االهتمدددام بتقنيدددات 

 .الشمسية
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وبصفة عامة يعد تحقيق االقتصداد الددائري أمدًرا ضدرورًيا للقدرن الحدادي والعشدرين لمدا 

لذلك من أهمية في تحقيدق الهددف المتمثدل فدي الحفداظ علدى نمدو اقتصدادي قدوي، وتقدديم 

علهم أكثر ثراًء والحد من الفقر، والحفاظ علدى مستوى معيشة أفضل للناس حول العالم، وج

نمو سكاني سليم، فرننا بالنسبة لالقتصادات حول العالم نحتاج إلى اسدتخدام مدوارد أكثدر بكثيدر 

مددن أي وقددت مثددل الطاقددة والمددواد والغددذاء والمدداء. ويتمثددل التحدددي فددي الحفدداظ علددى النمددو 

وئدام مدع الطبيعدة والبيئدة. الهددف  والتطور، والحفاظ على نمو سكاني صحي مع العديش فدي

في القرن الحادي والعشرين هو النمو االقتصادي المستدام والتنمية لجيلنا وأطفالنا وأحفادندا 

 .وألجيال عديدة قادمة

لمشروع ثوري تشدترد فيده الطاقدة والمدواد  -كمثال  -ويمكن التطرق في هذا السياق 

لتكون مستدامة حًقا وصديقة للبيئة وهو مشروع التي تحتاج إلى الدخول في االقتصاد الدائري 

البطاريات الكهربائية. هناد حاجدة إلدى بطاريدات كهربائيدة بأسدعار مجديدة مدن الناحيدة الماليدة 

لتقليل االنبعاثات الضارة من أنشدطة النقدل، ومدن أنشدطة توليدد الطاقدة. إذ سديزداد إنتاجهدا 

النقدل، وخاصدة السديارات والشداحنات  بطريقة مذهلة، في قطاعين كبيرين. األول هدو قطداع

في الوقت الحالي، ولكن ربمدا أيًضدا شدركات الطيدران الحًقدا. والقطداع الثداني الكبيدر هدو قطداع 

الطاقة الشمسية. لذلك فهي ضرورية لحل مشاكل عددم االنتظدام وعددم القددرة علدى التنبدؤ 

فس القددر لقطدداع فدي الطاقدة الشمسدية وتخدزين الطاقددة أثنداء الليدل. وهدذا سددوق ضدخم بدن

سنوات فقط، سيستخدم المزيد من البطاريات الكهربائية  10النقل. والمتوقع أنه في  ضون 

مددرة أكثددر ممددا نسددتخدمه اآلن فددي 100فددي قطدداع النقددل والطاقددة الشمسددية بمعدددل يفددوق 

سددياراتنا الكهربائيددة، حيدد  القليددل منهددا اآلن، واإللكترونيددات االسددتهالكية، مثددل السدداعات أو 

هواتدف أو أجهددزة الحاسدب اآللددي المحمولدة. وكمثددال فيمدا يخددص المركبدات الكهربائيددة التددي ال

مرات عما عليه الحال اليدوم.  10تحتاج إلى البطاريات، من المتوقع أن يزداد الرقم بمعدل يفوق 

إلدى  2020فدي المبيعدات خدالل السدنوات العشدر القادمدة مدن  25%فلو وصلت إلى نمو بنسبة 

، يتعين عليندا إعدادة تددوير سدعة بطاريدة واحددة جيجداوات فدي السداعة، ولكدن فدي . اليوم2030

مدرة. أي أنندا  100سنوات فقط، سنحتاج إلى إعادة تدوير بطاريدات بمعددل أكثدر مدن  10 ضون 

جيجاوات. ولتوضيح معنى الجيجاوات، فرن نصف جيجاوات هو متوسط 100نكون بحاجة لتوفير 

نموذجية. ويستخدم اقتصاد كبير مثل االقتصاد السعودي طاقدة حجم محطة توليد الكهرباء ال

سنوات، فرن البطاريات التي مصدرها السديارات  10جيجاوات. لذلك خالل  100إجمالية تقل عن 

 جيجاوات.  100الكهربائية، بحاجة إلى إعادة تدوير نحو 

فدي كيفيدة وعليه فرن علدى صدانعي القدرار فدي القطداعين الخداص والعدام التفكيدر جيدًدا 

ضمان إعادة تدوير هذه المنتجات المهمة و يرها من المنتجات مثل الخاليا الشمسية أو حتدى 

استخدامنا للوقدود األحفدوري عنددما ينبعد  منده ثداني أكسديد الكربدون، واإلفدادة مدن تقنيدات 

لدى التقاج ثاني أكسيد الكربون ليكون صديًقا للبيئة، عبر سلسلة القيمدة للمندتم مدن التعددين إ

التصدددنيع إلدددى إعدددادة التددددوير. إن جميدددع دورات المشدددروع الرئيسدددة مدددع البطاريدددات أو الخاليدددا 

الشمسية أو الزيت أو البالستيك يجب أن تكون اقتصاًدا دائرًيا بطريقة قابلة للتطبيق اقتصادًيا 

 بحي  تكون صديقة للبيئة حًقا.
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 ىك.البورة الرقمية: تحقيق االتصال العالمي والمجتمعات األس 

أصددبحت المنتجددات والخدددمات فددي عددالم اليددوم تسددتخدم علددى نحددو متزايددد تكنولوجيددا 

( بشكل مبتكر لتحسدين معيشدتنا. كمدا تشدير التطدورات الراهندة ICTالمعلومات واالتصاالت )

فدي تكنولوجيددا االتصدال إلددى سأن العدالم يمددر فددي مرحلدة تكنولوجيددة معلوماتيدة اتصددالية جديدددة 

وهي المزج بين أكثر من تكنولوجيا معلوماتية اتصالية تمتلكها أكثر مدن تتسم بسمة أساسية 

 وسيلة، يطلق عليها مرحلة االتصال متعدد الوسائط، أو التكنولوجيا االتصالية التفاعليةس.

والمؤكد أن سالثورة الرقمية واالنفجار المعرفدي اإللكتروندي كدان لهمدا بصدمات واضدحة 

معيداًرا للتصدنيف حيد  تصدنف كدل ظداهرة قبلهمدا فدي خاندة  على كل مناحي الحياة، بدل أصدبحا

 التقليدي والقديم بينما تأخذ كل ظاهرة حدثت بعدهما داللة الجديد والحدي س.

في مجال الثورة الرقمية تحدًيا كبيًرا يتمثل  (S20) وقد واجه فريق عمل مجموعة العلوم

المختلفة. وأتيحت له فرصدة العمدل في النظر في جميع القضايا المختلفة التي تواجهها الدول 

مع أكاديميدات مختلفدة الحجدم للنظدر فدي الثدورة الرقميدة مدن منظدور عدالمي، ومناقشدة أكبدر 

المشكالت التي نواجهها، ال سيما في مكافحة التحوالت الحرجة مثدل تلدك التدي نمدر بهدا اآلن. 

ن تسداعد فدي الواقدع خالل هذه العملية كان محور االهتمام كيفية الخدروج بتوصديات يمكدن أ

 ليس فقط في تعزيز الثورة الرقمية، ولكن في جعلها تساعد في متانة مجتمعنا. 

وفي ضوء ذلك كانت التوصية األولدى متعلقدة بسدد الفجدوة الرقميدة العالميدة لتحقيدق 

فرص أفضل للجميع في القرن الحادي والعشرين، والعمل علدى سدد الفجدوة الرقميدة يتعلدق 

نوع. فيمدا يتعلدق بدالكم فاالتصدال هدو عامدل كبيدر، للتأكدد مدن أن المزيدد مدن بكل من الكم وال

الندداس فددي مجتمعاتنددا حددول العددالم يتواصددلون. لكددن فددي الوقددت نفسدده، هندداد تقنيددات أخددرى 

مهمة. لقدد رأيندا اآلن مدع الدتعلم عبدر اإلنترندت، كيدف يتمتدع األشدخاص الدذين لدديهم معددات 

لمعرفدة حًقدا لكدل إنسدان. وبالتدالي، التأكدد مدن زيدادة أفضل بوصول أفضل، ويجب أن تكدون ا

التغطيددات لمجموعددة واسددعة مددن التقنيددات. وفددي الوقددت نفسدده اسددتمرار االهتمددام بمسددألة 

الجودة. وعليه فمن الضدروري التأكدد مدن أن لددينا سدرعات اتصدال أفضدل، ومدا إلدى ذلدك؛ ألن 

زيد مدن القددرة علدى الحسداب أو نقدل الكثير من هذه التقنيات تتطلب المزيد من الموارد، والم

 .البيانات. وبالتالي، من أجل تعزيز التطور الرقمي، يجب معالجة هذه المتطلبات

فدي مجدال الثدورة الرقميدة  (S20) وكانت التوصية الثانيدة لفريدق عمدل مجموعدة العلدوم

بدراء حول الطبيعة المتعددة التخصصات للعديد من التطدورات وكيدف تحتداج حًقدا إلدى وجدود خ

من مجاالت مختلفة. على سبيل المثال، يمكن أن يكون لدديك خبيدر اتصداالت مدع عدالم بياندات 

وخبيددر فددي الددذكاء االصددطناعي، بددالنظر إلددى حقيقددة أن هددذه التقنيددات تددؤثر علددى حياتنددا بطددرق 

 .متنوعة. وكل ما تم وضعه مًعا يتعلق حًقا بالتوصية الثانية للبح  المتعدد التخصصات

ية األخيرة، فهي حول تحسين االستدامة. وهذا لده ركيزتدان أساسديتان. األول أما التوص

هو استدامة مدننا ومجتمعنا. لذا فرننا نتأكد من أن تقنيدات الثدورة الرقميدة تسداعد فدي إحدداث 

تأثير أفضل. وبالطبع تعتبر تقنيات المدن الذكية هي عامدل كبيدر فدي ذلدك. ولكدن فدي الوقدت 

المشكالت هي أن تكون التقنيدات نفسدها مسدتدامة. لقدد رأيندا العديدد نفسه، فرن إحدى أكبر 
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من األمثلة على البنية التحتيدة للمددن الذكيدة التدي يدتم وضدعها وهدي مفيددة بالفعدل فدي أول 

عامين. ولكن بعد ذلك تبدأ في التدهور وال تعمل بشكل صحيح، مما يؤدي إلى إعاقة األوضاع. 

حًقددا علددى مسدداعدة اسددتدامة مجتمعاتنددا، سددواء باسددتخدام  وبالتددالي فددرن هددذه التوصددية تركددز

التقنيددات التددي تسدداعد فددي تحقيددق االسددتدامة، أو التأكددد مددن أن تلددك التقنيددات هددي نفسددها 

 .مستدامة

 استشراف المستقبل: من العلم إلى العمل. 

تددزداد تعقيددًدا. لددذا كانددت  يمكننددا أن نددرى، حتددى اآلن التحددوالت السياسددية التددي نواجههددا

فدي مجدال استشدراف المسدتقبل، هدي  (S20) المهمة الرئيسة لفريق عمدل مجموعدة العلدوم

متابعددة فددرق العمددل األخددرى وتجميددع الموضددوعات المتكددررة ومحاولددة اسددتخالص التوصدديات 

 الرئيسة والدعوة إلى اتخاذ اإلجراءات. تم تجميع عمل فريدق العمدل هدذا بنداًء علدى ورش عمدل

والمسوحات، وهدي تجربدة تتسدم بدالتكرار، لمحاولدة المدرور مدن خدالل عمليدة ربدط النقداج مدع 

 .بعضها البعب واستخالص أفضل مسار للعمل

فدددي مجدددال استشدددراف  (S20) والتوصددية المحوريدددة لفريدددق عمددل مجموعدددة العلدددوم

نددوع المسددتقبل أو االستبصددار العلمددي تسددتند إلددى أن لدددينا نحددن البشددر القدددرة علددى تصددور 

المسددتقبل الددذي نريددده وأن هندداد بعددب القدددرة علددى التنبددؤ بنتددائم معينددة مرتبطددة بقيددود 

المؤسسات االقتصادية التي ستتخذها في مواقف جديدة وتكنولوجيا جديدة أيًضا علدى سدبيل 

  .المثال

تتطلب هذه العملية بالطبع الكثير من المشاركة بدين العديدد مدن الخبدراء والعديدد مدن 

في العديد من المجاالت. والتوصيات الجيدة فدي النهايدة يجدب أن تختدزل فدي أهدداف الالعبين 

قابلة للتنفيذ تتماشى مع مستقبل المسار الذي نريد. وهناد العديد من الحكومدات فدي عدالم 

 .اليوم التي أدركت بالفعل أهمية وجود شكل من أشكال أنشطة االستبصار

اين بطبيعته ومستواه، من العمليدات التدي إن مستوى مشاركتهم في هذه العملية يتب

اعتمدت على الحكومة والمؤسسات العامة ومراكدز الفكدر والشدركات والمجموعدات األخدرى. 

 وعلى المستوى الدولي، يمكننا أن نبح  على سبيل المثال، فدي فريدق برندامم المسدح األفقدي

Horizon Scanning Team  راء، أو حتدى فدي بعدب في المملكة المتحدة، أو مكتب مجلس الوز

األحيددان تحدددث أنشددطة االستبصددار، أو توجدده الحكومددة، أو تحدددث خددارج نطاقهددا، علددى سددبيل 

المثال، في المعهد الوطني لتحويل الهند. إال أننا لو حاولنا النظدر فدي كدل هدذه األنشدطة التدي 

. يرتبط أحد تحدث في جميع أنحاء العالم، فهناد قيود كبيرة وفجوات كبيرة مما نأمل أن يحدث

التحديات الرئيسة في هذه العملية بمفهدوم التعقيدد الكامدل والتعقيدد المتزايدد والتدرابط فدي 

العالم الذي نعيشه اليوم. فالكثير من القرارات التي يجب أن تحدث اليوم. والكثير من التحدديات 

. ويتعدين التي نواجهها، تحدث في نهاية المطاف في أماكن مختلفة، ومدن منظدورات متبايندة

علددى صددانعي القددرار مراعاتهددا علددى مسددتويات مختلفددة مددن الرؤيددة والسددلطة والددتحكم فددي 

 .المعلومات من حي  توفرها وجودتها وما إلى ذلك
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ومع ذلك، فرن  البيدة أنشدطة االستبصدار حتدى اآلن قدد رأت أن العلدم يمكدن أن يكدون 

ة. وبنداًء علدى كدل هدذا، عنصًرا كعملية مخصصة، وليس كمفهوم مركدزي أساسدي فدي العمليد

فدي مجدال استشدراف المسدتقبل إلدى توصدديتين  (S20) توصدل فريدق عمدل مجموعدة العلدوم

أساسدديتين. التوصددية األولددى هددي دعددم البحدد  االستشددرافي الددذي يعتمددد علددى الطددرق القابلددة 

للتكرار والمشاركة المفتوحة، ودمم التطورات الحديثة في األنظمة المعقددة والعلدم البدديهي 

الذكاء االصطناعي. التوصية الثانية تتعلدق برنشداء منصدة يمكدن علدى أساسدها تنفيدذ وتعزيدز و

التعاون الدولي. وستساعد هذه المنصة في سدد الفجدوة التدي لددينا اليدوم للعمدل، ولتشدغيل 

 نظام مترابط، والعمل على تعزيز الثقة في أساليب االستبصار.

ل العدالم تسدتخدم بالفعدل شدكاًل مدن وفي سياق متصدل فدرن العديدد مدن البلددان حدو

أشددكال أنشددطة االستبصددار التددي تتددراو  مددن التنبددؤ بالمسددتقبل، أو حتددى محاولددة تخطدديط 

األنشددطة لتوجيدده التنميددة. ومددع ذلددك، فددرن هددذه األسدداليب التددي نمتلكهددا اليددوم، تفتقددر إلددى 

لددينا اليدوم. المستوى األساسي، خاصة عندما نفكر في مستوى تعقيد التحدوالت الحرجدة التدي 

الذي نمر به اليدوم هدو، مثدال واضدح للغايدة، يمكنندا النظدر   COVID-19فعلى سبيل المثال فرن 

، بددأ كشديء COVID-19 إليه لمعرفة أوجه القصدور فدي أنشدطة االستبصدار لددينا. فبالنسدبة لدد

نا أنه محلي، إنه فيروس وبائي كان له تأثير فوري على قطاع الصحة. ومع ذلك، سرعان ما أدرك

كان له تأثير امتد إلى العديد من المجاالت األخرى، السيما فيما يخص الرعاية الصحية، كمدا بددأنا 

نالحددظ تددأثيره علددى المسددؤولية تجدداه االقتصدداد الدددائري، و رأينددا تددأثيره علددى اضددطراب سالسددل 

فدي األقنعدة  التوريد العالمية، كما رأينا كيف كان علينا تحويل التصنيع لددينا السدتيعاب الدنقص

ونقص مطهرات اليد في بداية األحداث، ويمكننا أيًضا رؤية تأثيره على جانب الثورة الرقمية من 

انتشار المعلومات المضللة؛ حي  يتساءل الكثير من الناس عن المعلومات التي يجدب الوثدوق 

، وقد رأينا العديدد بها وعدم الثقة بها، ثم وصواًل إلى محاوالتنا للتعامل مع أزمة الرعاية الصحية

من البلدان التي تحداول تنفيدذ عددد مدن األسداليب التدي وظفدت شدكاًل مدن األشدكال الرقميدة 

لهذه الرعاية، من هذا نرى كم التحوالت الحرجة المتزامنة في مختلف دول العالم. وهذا يقودنا 

ة قبدل حددوثها إلى العديد مدن عمليدات الدتعلم علدى الفدور ومحاولدة التنبدؤ بالتدأثيرات المتوقعد

والتخطدديط لهددا، قبددل أن تبدددأ فددي الظهددور. يتعلددق التحدددي الثدداني بقدددرة هددذه األسدداليب علددى 

التعامل مع التحليل الكمي للجودة، والتي يعتمد الكثير منها بشدكل كبيدر علدى التحليدل الندوعي 

 .أحياًنا حتى من الخبراء، لكنه ال يزال تحلياًل نوعًيا

ثورة البيانات. التصور أن هذا التطور قدم قدًرا هائاًل من البياندات، اليوم، مررنا بما يسمى 

وال يتم استخدام هذه البيانات بشكل فعال، وليس للتنبؤ بالمسدتقبل، وبالتأكيدد لديس بدنفس 

الفعالية للتخطيط للمستقبل واالستبصار الفعال، فنحن بحاجة إلى أن تكون لدينا القدرة على 

ر جميع فرق العمل القديمة التي لدينا اليوم أو عبر المجاالت العديدة التدي اتخاذ القرار والتنبؤ عب

تشتمل عليهدا التحدوالت السياسدية. والطدرق التدي لددينا اليدوم قدد تسدتخدم بالتأكيدد كمحاولدة 

لدددمم اآلراء المتعددددة، لكنهددا تحدددث فقددط علددى مسددتوى بسدديط. ومددع ذلددك، إذا نظرنددا إلددى 

ب العلميددة، فيمكننددا أن نددرى تقدددًما فددي األنظمددة المتقدمددة التطددورات الحديثددة فددي األسددالي

والعلوم المعقدة. كمدا أن هنداد تطدورات متالحقدة فدي علدم الشدبكات، والدذكاء االصدطناعي 

وطرق الحساب. كل هذه األساليب، عنددما يدتم تجميعهدا مًعدا يمكدن توظيفهدا فدي مسدتوى 

 لمشكالت التي لدينا.أكثر نشاًطا في البح  بطريقة مناسبة لحل العديد من ا
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 كورونا. مع جائحة التعامل المرنة وإدارة تجارب المدن 

يشددير مفهددوم المدددن المرنددة طبًقددا لتعريددف البنددك الدددولي إلددى سمجموعددة مددن المدددن 

تتضددمن مجموعددة واسددعة مددن الخصددائص واألسدداليب التددي مددن خاللهددا يمكددن أن تمددتص 

وتستوعب االضطرابات وتتكيف مع التغيرات والتحديات البيئية واالجتماعية واالقتصادية التدي 

 العالم اليومس. يواجهها

ويسدعى المخططددون لتطبيدق مواصددفات المددن المرنددة فدي تصدداميمهم مثدل تحقيددق 

كفاءة التوزيع الستخدامات األرض في شكل مدمم مع إمكانيدة الوصدول لكدل أنحداء المديندة 

عبددر وسددائط النقددل المختلفددة، وتيسددير حركددة المشدداة بحيدد  يددتم اسددتغالل جميددع اإلمكانددات 

لددوث والنفايددات، واسددتخدام الطاقددة النظيفددة والمتجددددة فددي بيئددة تددرتبط المتاحددة، وتقليددل الت

 باالستدامة، وتعزز الشراكات المجتمعية، وتحافظ على هوية المجتمعس.

فددي جميددع أنحدداء العددالم، تقددف المدددن علددى خددط المواجهددة فددي أزمددة فيددروس كورونددا 

ة، كمدا تعداني المددن فدي ظدل المستجد. بدًءا من أنظمة الرعاية الصحية التي عانت معاناة كبير 

من ضغوج اجتماعية واقتصادية وبيئية  ير مسبوقة؛ نظًرا ألن االقتصدادات   19-جائحة كوفيد

تتعثر، كما أن أنظمة النقل العام بالمدن في حالة معاناة كبيرة هي األخرى، وهي تشكل تحددًيا 

إلدددى الميددداه، فددي أفضدددل الحدداالت، كمدددا تعددداني المدددن مدددن أجددل تدددوفير الوصدددول األساسددي 

واالستفادة من خدمات الصرف الصحي، وينطبق ذلدك علدى المددن المتناميدة فدي جميدع أنحداء 

العالم. ويعاني العاملون بدأجر يدومي وفقدراء المددن مدن جميدع الشدرائح أكثدر مدن  يدرهم مدن 

الخسددائر فددي الدددخل ومددن ندددرة خدددمات المدددن وشددبكات األمددان االجتمدداعي التددي يمكددن أن 

قت الحاجدة. وأصدبح جلًيدا اليدوم أكثدر مدن أي وقدت مضدى أن ثمدة افتقدار مدذهل تحميهم في و

للمرونة في النظم الحضرية األمر الذي يمكن أن يؤثر بشكل  يدر متناسدب علدى فقدراء الحضدر 

 بشكل خاص. 

؟ 19-وعليه يبرز تساؤل ملح مفاده: كيف يمكن تحسدين اسدتجابة المددن لجائحدة كوفيدد

والمعلومددات المفيدددة المتاحددة بسددهولة لالسددتخدام مددن قبددل  فددي الواقددع تمثددل البيانددات

المجتمعات المحلية المطلدب األول، فعندد تدوافر ذلدك يمكدن اتخداذ القدرارات الصدحيحة بشدأن 

الموارد واإلمدادات والعمليات، وتجسيد الددعم لوشدخاص والمنداطق التدي يكدون فيهدا األمدر 

جهًدا متضافًرا، حيد  يصدبح االتصدال ومشداركة  أكثر أهمية. وتمثل االستجابة للحاالت الطارئة

 المعرفة مفتاًحا لضمان سالمة المواطنين.

 المرندة المددن تجدارب مدن استخالصدها يمكدن دروس خمدس وعلى نحو ومحدد، هناد

 :وهي كورونا مع جائحة التعامل إدارة في الناجحة

والجواندب  األخطدار متعدددة وإنسدانية مدنيدة كمشكله كورونا وجائحة األزمة مع التعامل -1

 متعددة سلبية وتأثيرات أخطار لها كورونا فجائحة فقط؛ صحية كمشكلة وليست والتأثير

 جميدع مدع التعامدل ويجدب ونفسدية، وإنسدانية واقتصدادية واجتماعيدة صحية وهي أخطار

 علدى السدلبية آثارهدا لتقليدل والسياسدات الحلدول وإيجداد السدلبية األبعاد والتدأثيرات هذه

 .مدينةال سكان
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البدد أن  الصدحية الجدوائح هدذه لمثدل ومستعدة ومتفاعلة مرنة المدينة من أجل أن تكون -2

 للتعامل خطط إعداد ( عبرproactiveلوزمة ) ومسبق تام معها باستعداد التعامل يكون

والمخداطر  التدأثيرات السدلبية تضدمن معالجدة (reactiveقبدل وقوعهدا ) مسبًقا األزمة مع

 .عنها المتوقعة الناجمة

 فدي متعدددة بياندات قواعدد علدى االعتمداد مدن البدد بنجا  معها والتعامل األزمات إلدارة -3

 واالقتصدادي الصدحي القطداع وهدي بالجائحدة المتنوعدة ذات العالقدة جميدع القطاعدات

 علدى عليهدا والحصدول البياندات هدذه تدوفير مدن والنفسدي، والبدد واالجتمداعي والتعليمي

 باإلضدافة إلدى إعدداد الدوليدة، والمعلومات الدراسات مراكز من الدولي العالمي المستوى

 الخصدائص االعتبدار فدي حدده، مدع األخدذ على مدينة مرتبطة بكل محلية معلومات وتوفير

 الحلول وإيجاد وتأثيرها نتائجها في الجائحة والتبصر حجم لتحديد وذلك مدينة؛ لكل الفريدة

 .لها الناجعة

 بهدا المرتبطدة التحتيدة والبندى المددن فدي المتعدددة والمعيشة الحياة أنظمة على التعرف -4

 ونظدام المحلدى، االقتصدادي والنظدام الصدحي، والمواصدالت، والنظدام النقدل مثل: أنظمة

 هدذه فدي والدنقص الخلدل ومواقدع مكدامن وتحديدد العامدة، والمرافدق الحضدرية التعلديم،

 .ونجا  بفعالية الصحية األزمة إلدارة وتحسينها في إصالحها المتعددة، للبدء األنظمة

والقطاعدات  العناصدر ومتعددد متكامدل إطدار خدالل مدن كوروندا وجائحة أزمة مع التعامل -5

 وتسهيلها اإلجراءات قطاع، وحوكمة بكل المرتبطة الحكومية واإلدارات األقسام وتحديد

 التركيدز وعددم وتكامدل، ويسدر بفعاليدة الدبعب بعضدها مع لتتعامل هذه القطاعات بين

 منظومدة مدن واحدد وجاندب عنصدر هدي التدي لوزمدة والصدحية الحلدول الطبيدة على فقط

 .كورونا جائحة بأزمة والجوانب المتأثرة القطاعات

وفي المجمل نحن بحاجة إلى التعامل مع هذه األزمة والتعلم من تجارب المدن الناجحة 

 في إدارة التعامل معها. 

 19-دور الجامعات والمراكز البحبية في إدارة األزمات بالتطبيق على أزمة كوفيد . 

تفرض األزمات المتالحقة التي يشهدها العصر الحالي العديد من التحديات التدي تحمدل 

في طياتها كذلك العديد من المشكالت والقدوى المعوقدة بجاندب الفدرص والقدوى الدافعدة. 

بحثيدة المتخصصدة أحدد أهدم وسدائل مواجهدة األزمدات الراهندة وأضحت الجامعدات والمراكدز ال

 والمستقبلية.

والواقع أن تعريف األزمدة يتبداين وفقدا لطبيعدة المنشدأة أو الصدناعة أو النشداج وأيضدا 

وفًقا لمنظدور متخدذ القدرارات، لكدن بصدفة عامدة تعدرف األزمدة بأنهدا حدادث مفداجو يندتم عدن 

خارجيددة وتدددخل العنصددر البشددري باتخدداذ قددرارات  يددر ظددواهر طبيعيددة عامددة أو نتيجددة لعوامددل 

 مدروسة تؤدي إلى خسائر بشرية ومادية.

وتتضمن األهداف المتعلقة بردارة األزمات والتي يتعين على الجامعات والمراكز البحثية 

 التعامل معها، حالًيا ومستقباًل، ثالثة أنواع من األهداف على نحو ما هو مبين فيما يلي:



 

91 
 

 

 األطدراف بدين بالتنسديق الجامعدة يجدب أن تقدوم األهدداف؛ تلدك تحقيدق سدبيل وفدي

 كما يلي: وهي األزمات والكوارث؛ بمجابهة المعنية
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وفددي إطددار المسددئولية المجتمعيددة للجامعددات؛ وفددي ضددوء مددا تزخددر بدده مددن كفدداءات 

فدددي مختلدددف المجددداالت؛ يتجلدددى دور الجامعدددة والمراكدددز البحثيدددة السدددعودية فدددي المسددداهمة 

فدددي إدارة األزمدددات والكدددوارث، وذلدددك مدددن خدددالل تأسددديس المركدددز الدددوطني إلدارة األزمدددات 

ل جامعدددة مندددوج بددده دراسدددة األزمدددات والكدددوارث الدددذي ينبثدددق منددده مركدددز فرعدددي فدددي كددد

والكدددوارث المختلفدددة والمحتمدددل حددددوثها فدددي المنددداطق المتواجددددة بهدددا الجامعدددات، وذلدددك 

بهددددف التنبدددؤ باألزمدددات والكدددوارث قبدددل وقوعهدددا والتخطددديط لكيفيدددة إدارتهدددا والعمدددل 

علدددى تدددوفير التمويدددل الدددالزم إلعدددادة التأهيدددل وإعدددداد التوصددديات واتخددداذ التددددابير الالزمدددة 

لمنددع تكددرار تلددك األزمددة أو الكارثددة مسددتقباًل. ولتسددهيل قيددام الجامعددة بدددور المنسددق بددين 

أطددددراف إدارة األزمددددات والكددددوارث؛ يكددددون مددددن األهميددددة البدددددء بتصددددميم قاعدددددة بيانددددات 

 لكترونية مركزية تربط جميع األطراف المعنية بردارة األزمة أو الكارثة.إومعلومات 

المنسددددق بدددين أطدددراف إدارة األزمدددات والكددددوارث؛ ولتسدددهيل قيدددام الجامعدددة بددددور 

لكترونيدددة مركزيدددة تدددربط إيكدددون مدددن األهميدددة البددددء بتصدددميم قاعددددة بياندددات ومعلومدددات 

جميددع األطددراف المعنيددة بددردارة األزمددة أو الكارثددة؛ ممددا يزيددد مددن سددرعة تبددادل المعلومددات 

رثدددة وتقليدددل حجدددم والقدددرارات التدددي مدددن شدددأنها مجابهدددة األزمدددة أو الكا اإلجدددراءاتواتخددداذ 

الخسددائر المترتبددة عليهددا، ويكددون مددن األهميددة أيضدداً البدددء فددي تصددميم نظددم رصددد ونظددم 

 إنذار مبكر؛ مما يزيد من القدرة على التنبؤ باألزمة أو الكارثة قبل حدوثها.

وفددددي السددددياق ذاتدددده فددددرن الجامعددددات ومراكددددز األبحدددداث يجددددب أن تضددددطلع بدددددور 

م الدددرؤى والمعلومدددات العلميدددة التدددي تسددداعد فدددي اسدددتراتيجي خدددالل األزمدددات عبدددر تقددددي

التعامددددل األمثددددل مددددع تلددددك األزمددددات وإيجدددداد أفضددددل الحلددددول التددددي تحددددد مددددن تددددداعياتها 

 مستقبال.

كمددا تشددير التقددارير الصددادرة عدددن األمددم المتحدددة إلددى أنددده ومددن أجددل التخفيددف مدددن 

ات بالتعددداون ، مدددن الواجدددب علدددى الحكومددد19-حددددة اآلثدددار المددددمرة المحتملدددة لجائحدددة كوفيدددد

مدددع الجامعددددات والجهدددات األخددددرى المعنيددددة اتخددداذ إجددددراءات منهددددا: إعدددادة تخيددددل التعلدددديم 

وتعجيددل التغييددر فددي التدددريس والددتعلم، جنًبددا إلددى جنددب مددع بندداء نظددم تعلدديم قددادرة علددى 

التكيدددف مدددن أجدددل التنميدددة المنصدددفة والمسدددتدامة، مدددع تشدددجيع البحددد  العلمدددي والتأكيدددد 

 اجهة األزمات.على أهمية دوره في مو
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 .تكييف هيكل إدارة األزمات مع الحوادث واسعة النطاق وطويلة األجل 

بالنظر إلى أن تجنب الطوار  واألزمات وخاصة الطبيعية أمر صعب المنال، فرنده يصدبح 

من الضروري التعرف على األزمات جيًدا خاصة تلك التي تتسم باتساع نطاقهدا بقصدد التوصدل 

 معها والتخفيف من حدة آثارها.إلى طرق التعامل 

وتشددتمل عمليددة التخطدديط إلدارة األزمددات كددل أعمددال التحضددير الالزمددة لمختلددف أنددواع 

حاالت الطوار ، سواء كانت )تمرينات، تددريبات، تطدوير الخطدط، تقييمدات المخداطر، وهكدذا(. 

فيضان كبير، وبعد ذلك يأتي وقوع الحادث. قد يكون هذا عبارة عن )تسرب مواد خطرة، حريق، 

أو ما شابه( وبمجرد حدوث ذلدك، هنداد ثالثدة مسدارات مختلفدة، يتمثدل األول فدي االسدتجابة 

للحدث الطدار  نفسده؛ حيد  يدتم إرسدال أطقدم االسدتجابة التدي تتعامدل مدع معظدم الحدادث 

العليا  لتقليله أو القضاء عليه تماًما. ثم يتم االنتقال إلى وضع إدارة األزمات، وهناد أيًضا القيادة

التي تفكر في مخاطر السمعة والمخاطر المالية والمخاطر القانونية. أيًضا، يبقى من الضدروري 

التواصددل مددع الوكدداالت الحكوميددة و يددر الحكوميددة خددارج المجتمددع المحلددي للتأكددد مددن مالئمددة 

إجدراءات التعامدل مدع الحدددث الطدار ، ومدن ثددم يكدون الجدزء األخيددر هدو تعدافي المؤسسددة أو 

 تمع من آثار األزمة. المج

 

وتصنف األحداث الطارئة إلدى ثدالث فئدات أساسدية، حيد  أن هنداد األحدداث الصدغيرة، 

التددي هددي أكثددر محليددة، ويمكددن للمؤسسددة المعنيددة التعامددل معهددا بمفردهددا، ثددم ننتقددل إلددى 

كبرى، األحداث المعتدلة، وهو نوع يأخذ بعب األشكال الثانوية والتخصصية. ثم أخيًرا األحداث ال

وهذا النوع أكثر اتساًعا، ويؤثر عادًة على عدد أكبر من السكان على نحو ما هدو الحدال فدي أزمدة 

. ولكل نوع من هذه األحداث طريقة مالئمة في اإلدارة والتعامل معهدا علدى 19-جائحة كوفيد

 نحو ما يبين الشكل التالي:
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يعد أحد أهم األحداث الكبيرة التي أعطتنا الدروس والعبر في كل  19-كوفيدوالمؤكد أن 

جوانب الحياة حي  جعلتنا نفكر بطريقة منهجية علمية فعالة للخروج من تداعيات هذه األزمة 

عبدددر اسدددتخدام أسددداليب مبتكدددرة وسدددريعة إلدارتهدددا والتصددددي لهدددا فدددي ضدددوء اسدددتراتيجيات 

 وسياسات محددة.

 تكتيكية

 الطوار ( EOCمركز عمليات ) 
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الي تجربددة جامعددة الملددك عبدددهللا للعلددوم والتقنيددة فددي إدارة أزمددة ويوضددح الشددكل التدد

 :19-كوفيد

 

 

وما يمكن استخالصه من التجربة المشار إليها هو أننا بحاجة إلى تغيير األسلوب بأكملده 

. لذلك مدا جدرى العمدل 19-في التفكير خارج الصندوق بقدر ما نحن وكيف نستجيب لوباء كوفيد

لعمليات العاديدة مدع مجموعدة عمليدات الطدوار . ومدن خدالل تجربدة عليه هو دمم مجموعة ا

، يمكدن التأكيدد علدى أن 19-جامعة الملك عبد هللا للعلدوم والتقنيدة فدي مواجهدة جائحدة كوفيدد

الجامعات والمراكز البحثية المختلفة بحاجة إلى العمل على إيجاد التكنولوجيا التي يمكن توفيرها 

دامها في االستجابة لفيروس كورونا و يره من الفيروسات أو للمملكة حتى نتمكن من استخ

 الجوائح المستقبلية حال حدوثها.
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 . تكامل أدوار األجهزة الحكومية أثناذ جائحة كورونا: تجربة وزارة اإلعالم كنموس 

بددذلت السددعودية وال تددزال جهددوًدا كبيددرة تميددزت بتكامددل أدوار األجهددزة الحكوميددة فددي 

كورونا، والمالحظ أنه تم تنسيق الجهود وتوزيدع األدوار باحترافيدة شدديدة بدين مواجهة جائحة 

كافة أجهزة الدولة وتحت مظلة اللجنة المتخصصة التي تشكلت لمتابعة مسدتجدات فيدروس 

أيًضا فقد دعمت القيادة السياسية جهود األجهزة الحكومية التي عملت في  .كورونا المستجد

 هذا اإلطار.

علدددى تجربدددة وزارة اإلعدددالم كنمدددوذج لتنسددديق وتكامدددل الجهدددود الحكوميدددة وبدددالتركيز 

السدعودية، نجدد أن الدوزارة قدد اضدطلعت بجهددود إعالميدة متميدزة خدالل جائحدة كوروندا مددرت 

بمراحل تتوافق معها منذ بدايتها مدن خدالل شدعار )كلندا مسدؤول( حتدى وقتندا الحدالي بشدعار 

ارات صددنعت رسددائل إعالميددة متنوعددة )نعددود بحددذر( وجددرت عبددر خمددس فددرق وسددبعة مسدد

 اسُتثمرت استثماًرا جيًدا للتعامل مع الجمهور بكل نجا .
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 .إدارة األزمات تجارب ودروي مستفادة في صنع التغيير 

إن األزمات والمخاطر إحدى حقائق الحياة والبدد مدن تجهيدز المنظمدات وتأهيلهدا إلدارة 

ل معهدا بشدكل يسدهم فدي التصددي لتلدك المخداطر األزمات عبر وضع اآللية المقترحة للتعام

والتقليددل مددن آثارهددا وتفاقمهددا. وممددا الشددك فيدده أن أزمددة كورونددا أثبتددت أن الكثيددر مددن دول 

العددالم تعدداني مددن  يدداب االهتمددام بددردارة األزمددات علددى الددر م مددن أهميتدده كعلددم فددي تجنددب 

 المخاطر أو الحد منها وتحجيم آثارها على أقل التقديرات.

هذا السياق تعدرف إدارة األزمدات ومدا يتعلدق بهدا مدن مخداطر بأنهدا: سالعلدم الدذي  وفي

يعنددي باألسدداس بكيفيددة التغلددب علددى األزمددات بدداألدوات العلميددة واإلداريددة المختلفددة وتجنددب 

 سلبياتها واالستفادة من إيجابياتهاس.
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البدددد للمنظمدددات مدددن وتجددددر اإلشدددارة إلدددى أن ساألزمدددات مهمدددا كدددان شدددكلها أو مصددددرها 

أن تمتلددددك االسددددتراتيجيات الفعالددددة مددددن أجددددل مجابهتهددددا أو حلهددددا، أو التقليددددل مددددن آثارهددددا 

السدددلبية، ويجدددب أن تحتدددوي هدددذه االسدددتراتيجيات علدددى أسددداليب مالئمدددة فعالدددة للتغلدددب علدددى 

 هذه األزمات والحد من خطورتها.
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 المصادر والمراجع 

نوفمبر  4-2جلسة: إدارة األزمات.. تجارب وممارسات فّعالة، منتدى أسبار الدولي، الرياض،  -1

 ، متاحة على الرابط:  2020

https://youtu.be/ms5SASJ9Oi4 

ومدا بعددها،   19-موجز تنفيذي صادر عدن األمدم المتحددة حدول: التعلديم أثنداء جائحدة كوفيدد -2

 ، متا  على الموقع اإللكتروني:2020أ سطس 

https://www.un.org 

، متدا  علدى الدرابط 2020/8/27مروى المهدي: دور المملكة الرائد فدي احتدواء أزمدة كوروندا،  -3

 http://newspaper.su.edu.sa/?p=13522اإللكتروني: 

انتشددار فيددروس كورونددا تقريددر: المملكددة تواجدده كورونددا، الجهددود الحكوميددة فددي مكافحددة  -4

 .2020، وزارة اإلعالم، السعودية، مايو Covid-19المستجد 

نرمين محمد سيد أحمد مطر: آليات تحقيق المرونة الحضرية من خالل أطروحات منظمدة  -5

 (.5(، العدد )47األمم المتحدة، )في(: مجلة العلوم الهندسية، جامعة أسيوج، المجلد )

القديم المضدافة فدي نهدم التحدول لمددن مرندة: اسدتراتيجية  أحمد عبدالكريم أحمد سليمان: -6

التصدي للمخاطر المحتملة من فيضانات األودية في مديندة الريداض نموذًجدا، )فدي(: مجلدة 

 (.36كلية التخطيط العمراني واإلقليمي، جامعة القاهرة، العدد )

المتحدة األمريكية  منى عبدالمنعم محمد أحمد: إدارة األزمة في التعليم الجامعي بالواليات -7

 .2008وإمكانية اإلفادة منها، رسالة ماجستير  ير منشورة، كلية التربية، جامعة الزقازيق، 

، متدا  علدى الموقدع 2020/7/19جمعة سدعيد الصدواية النعيمدي: إدارة الطدوار  واألزمدات،  -8

 https://www.alkhaleej.aeاإللكتروني: 

 .2008ي بيئة العولمة، رسالة دكتوراه  ير منشورة، حامد عبد حمد الدليمي: إدارة األزمات ف -9

أحمددد يوسددف عريقددات: دور التمكددين فددي إدارة األزمددات فددي منظمددات األعمددال، )فددي(:  -10

المؤتمر العلمي الدولي السابع الذي نظمته كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة الزقداء 

 .2011المية على منظمات األعمال، الخاصة، األردن بعنوان: تداعيات األمة االقتصادية الع

  

https://youtu.be/ms5SASJ9Oi4
https://youtu.be/ms5SASJ9Oi4
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 التوصيات

استثمار االستشدراف 

العلمددي واالسددتفادة 

مددن الثددورة الصددناعية 

الرابعددددة وتوظيفهددددا 

فددي تنميددة االقتصددداد 

 الوطني.

وضدددع أطدددر خاصدددة بحوكمدددة 

الذكاء االصطناعي وأخالقياتده 

واسددددددتخداماته فددددددي كافددددددة 

القطاعدددددات، والددددددعوة إلدددددى 

تنظيمدددددده وحوكمتدددددده علددددددى 

 مستوى العالم.

1 

إنشددداء حاضدددنة البتكدددار وتطدددوير 

حلول رقمية وتكنولوجية بمجدال 

يددة، الرياضددات اإللكترونيددة والذهن

ترتقي بجودة الحيداة وتجمدع مًعدا 

اآلداب والعلددددوم، ويكددددون مددددن 

مهامهدددددا توظيدددددف الرياضدددددات 

االلكترونيددددددة لتكددددددون محركدددددداً 

أساسدددياً لتغييدددر السدددلود مدددع 

عمل مسابقات في هذا المجدال 

بالتعاون بين الجامعات واالتحداد 

السعودي للرياضات االلكترونيدة 

والذهنيدددة باإلضدددافة إلدددى رسدددم 

لدددولي لمواجهددة أطددر للتعدداون ا

المخددددددداطر السددددددديبرانية التدددددددي 

تسدددددتهدف هدددددذا الندددددوع مدددددن 

 الرياضات. 

 

توظيددددددددددف الرياضددددددددددات 

اإللكترونيددة لتكددون محركدداً 

أساسدددياً لتغييدددر السدددلود، 

مددع عمددل مسددابقات فددي 

هددذا المجددال بالتعدداون بددين 

الجامعددددددددددات واالتحدددددددددداد 

السددددددددعودي للرياضددددددددات 

اإللكترونيدددددددة والذهنيدددددددة، 

باإلضدددافة إلدددى رسدددم أطدددر 

للتعدداون الدددولي لمواجهددة 

المخددداطر السددديبرانية التدددي 

تسددتهدف هددذا النددوع مددن 

 ات. الرياض

 

تطددددددوير البنيددددددة التحتيددددددة 

لالتصددددددداالت الالسدددددددلكية 

المنتقلددددددددة ذات النطدددددددداق 

العريب وتشجيع استخدام 

إنترندددت األشدددياء فدددي كدددل 

التطبيقددددات الكامنددددة فددددي 

جميددع نددواحي الحيدداة، وسددّن 

التشددددريعات والتنظيمددددات 

الالزمددددة اسددددتعداداً للنمددددو 

السددريع فددي هددذه الصددناعة 

مع االهتمام بالبنيدة التحتيدة 

ورية فددددي المندددداطق الضددددر

المحرومددددة مددددن شددددبكات 

اإلنترنددددت مددددع األخددددذ فددددي 

 االعتبار احتياجات التعليم.

 

دعم البح  العلمدي فدي 

مجدددددددددال الندددددددددانوبوت 

)روبددوت النددانو( وتطددوير 

تطبيقاته المتعددة التي 

سددتغير مفدداهيم كثيددرة 

مدددددن أهمهدددددا الدددددتعلم 

 والتواصل والعالج.

 

2 

3 4 5 6 
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  بالتقنية ومستقبل تطورها.التعريف 

لعبدددت التقنيدددة دورا مهمدددا فدددي إحدددداث نقلدددة كبيدددرة وتطدددور هائدددل فدددي حيددداة البشدددر 

كمدددا سددداهمت فدددي التغلدددب علدددى الكثيدددر مدددن التحدددديات التدددي واجهدددتهم طدددوال القدددرون 

 الماضية.

ويمكددددن تعريددددف التقنيددددة بأنهددددا سالتطبيددددق العملددددي للعلددددم أو بعبددددارة أخددددرى هددددي 

مدددن خاللددده العلدددم علدددى أرض الواقدددع.. والمؤكدددد أن التقددددم التقندددي النشددداج الدددذي ُيتدددرجم 

سيسدددتمر فدددي العمدددل علدددى حدددل المعضدددالت التدددي تواجددده البشدددر، وسددديكون أداة فدددي يدددد 

 اإلنسان يسخر بها الطبيعة لالستفادة منها وتكييفها لتناسبه وتخدم رفاهيتهس.

بب والواقدددددع أن حالدددددة القلدددددق بشدددددأن المسدددددتقبل التدددددي يعيشدددددها اإلنسدددددان بسددددد

عدددده لمشدددداهدة أشددددياء جديدددددة  ستخوفاتدددده مددددن المسددددتقبل القددددادم، باإلضددددافة إلددددى تطلُّ

ددده يسدددتدعي  باسدددتمرار ور بتددده فدددي تغييدددر مدددا تسدددير عليددده حياتددده، هدددذه الحالدددة أو هدددذا التوجُّ

شددحذ األفكددار والجهددود للخددروج بأفكددار جديدددة مميددزة تقدددم حلددوال لتحددديات اليددوم ورسددم 

حددد منددا أن يعيشدده. مددن هنددا دعددت الحاجددة لدراسددة تصددور أفضددل لمسددتقبل ير ددب كددل وا

، ذكددددر كتدددداب سصدددددمة المسددددتقبلس لمؤلفدددده )ألفددددين تددددوفلر( أن 1970المسددددتقبل. وفددددي 

هنددداد ثالثدددة أندددواع مدددن المسدددتقبلية سددديكون العدددالم بحاجدددة إليهدددا: سأواًل علدددم المسدددتقبلية 

بحيدددد  يمكدددددن أن نتحددددددث عددددن احتماليدددددة حددددددوث األشددددياء، وفدددددن المسدددددتقبلية بحيددددد  

ددددل، وسياسددددة ن ستكشددددف مددددا هددددو ممكددددن حدوثدددده فددددي المسددددتقبل مددددن خددددالل التخيُّ

االحتمددداالت المسدددتقبلية التدددي تختدددار أفضدددل مدددا يمكدددن أن يحددددث لندددا فدددي المسدددتقبل مدددن 

بدددين احتمددداالت عديددددة مطروحدددة. لكدددن أكثدددر مدددا ركدددز عليددده المسدددتقبليون فدددي السدددنوات 

مخترعدددددات واألجهدددددزة الماضدددددية كدددددان تطدددددوير الجاندددددب األول، جاندددددب العلدددددوم ورؤيدددددة ال

 والتقنيات، ما يسمونه رؤية التقدم التقنيس.

ويشدددهد عدددالم اليدددوم تحدددوالت تقنيدددة متسدددارعة فدددي ندددوا  عديددددة تسدددتدعي تعزيدددز 

التعددداون الددددولي للحدددد مدددن اآلثدددار المحتملدددة التدددي سدددتتركها هدددذه التحدددوالت فدددي كثيدددر مدددن 

 اتجاهات االقتصاد العالمي السيما االقتصاد الرقمي.
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المجمل يعد التطور التقني مدن أسدرع المتغيدرات المدؤثرة فدي تغيدر شدكل العدالم وفي 

 المستقبلي، ومع ذلك فرن مستقبل هذا التطور يصعب التنبؤ به على نحو دقيق.

  مدينة الملك عبردالعزيز للعلروم والتقنيرة وتعزيرز جهرود االستشرراف التقنري فري

 السعودية.

لتقنيدة ساسدتراتيجية البحد  والتطدوير واالبتكدار أعدت مدينة الملك عبددالعزيز للعلدوم وا

كرحددددى ممكندددات برندددامم تطدددوير الصدددناعة الوطنيدددة والخددددمات اللوجسدددتية.. وقدددد أعددددت 

االستراتيجية بناًء على دراسة مفصدلة لممكناتهدا وجهاتهدا الفاعلدة وقطاعاتهدا المسدتهدفة، 

 :واالبتكددار عناصددر وتشددمل ممكنددات منظومددة البحدد  والتطددوير .لتطويرهددا وضددمان تكاملهددا

اإلنفدداق والكددوادر البشددرية، والبنددى التحتيددة، واإلطددار التنظيمددي. أمددا الجهددات الفاعلددة فتشددمل 

مؤسسات البح  والتطوير، ووسطاء نقل التقنية، والشدركات المحليدة، والجهدات الحكوميدة، 

ها. أمددا وُمنتجدي التقنيددة العددالميون، حيد  تهدددف االسددتراتيجية إلددى تمكينهدا ومواءمددة أنشددطت

القطاعات المستهدفة فتشمل الطاقة، والصناعة، والتعدين، والخدمات اللوجستية، وتهدف 

 االستراتيجية إلى وضع خرائط طرق لها واستراتيجيات للبح  والتطوير واالبتكار لتطويرهاس.
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كذلك فقد أعدت المدينة ساستراتيجية الثورة الصناعية الرابعة والتي تعد إحددى ممكندات 

م تطوير الصناعة الوطنية والخددمات اللوجسدتية وتنسديق أعمالهدا بدين مختلدف الجهدات برنام

ذات العالقة، حي  حددت اآلليات الّممكنة، واقترحت المحاور االستراتيجية والمبادرات الرئيسة 

  .التي تمكن من تبني هذه الصناعة في المملكة، وتنفيذ خطة المملكة لقطاعدات هدذا البرندامم

شاء مركز االبتكار الذي يحتوي على عدد من تقنيات الصناعة الرابعة، ويجري التخطيط وقد تم إن

إلنشاء عدد من المراكز المماثلة في مناطق المملكدة بالتعداون مدع الهيئدة السدعودية للمددن 

 الصناعية ومناطق التقنية )مدن(، وبرنامم التجمعات الصناعيةس.

ستشراف التقني الصناعي، ضمن مبادراتهدا فدي أيًضا تسعى المدينة إلى إنشاء سمركز اال

برنامم تطوير الصدناعة الوطنيدة والخددمات اللوجسدتية بهددف إجدراء الدراسدات االستشدرافية 

حول النقالت التقنية الصناعية المرتبطة بقطاعات التنمية االسدتراتيجية فدي المملكدة، وتقيديم 

الفدرص االسدتثمارية الواعددة التدي المخاطر المتوقعة على األنشطة والمؤسسات القائمدة، و

 .2030"تمثلها النقالت التقنية المتوقعة في المجاالت المرتبطة ببرامم رؤية المملكة 

ويتضددمن الدددعم التقنددي للبحدد  والتطددوير خدمددة اإلنترنددت مددن خددالل برنددامم الشددبكة 

منيدة، وتقددم معينس، والخدمات التقنيدة واألرشدفة اإللكترونيدة األ"السعودية للبح  واالبتكار 

المدينددة قاعدددة بيانددات علميددة وطنيددة للبدداحثين فددي المجدداالت العلميددة، وكددذلك خدمددة الدددعم 

كمددا تقدددم المدينددة عدددًدا مددن المبددادرات الرئيسددة التددي تنطلددق مددن منظددور  .العلمددي للبدداحثين

العددرض والطلددب ألسددواق العمددل، حيدد  تسددعى مبددادرة تأهيددل الكددوادر البشددرية إلددى تطددوير 

لبح  والتطوير واالبتكار في المملكة ورفع نسدبة البداحثين السدعوديين مدن حدوالي منظومة ا

باحدد  لكددل مليددون نسددمة، كمددا تسددعى المبددادرة إلددى تأهيددل الكددوادر المحليددة   3000إلددى  1150

واالحتفاظ بها من خدالل عددة بدرامم تدريبيدة، منهدا:  برندامم العلمداء الشدباب، وبرندامم القدادة 

ة إلى تدوفير الحدوافز لجدذب المواهدب األجنبيدة، وتشدجيعها علدى العمدل فدي التقنيين، باإلضاف

 .مجال البح  والتطوير في المملكة

وتقددوم المدينددة مددن خددالل معاهدددها ومراكزهددا الوطنيددة وبرنددامم إعددداد قددادة التقنيددة، 

بتنفيذ مشروعات بحثية وتطويرية في العديد من قطاعات التنمية في المملكة، السديما فيمدا 

ص قطاعدات: )الطاقدة، الميداه، التعددين، الددنفط والغداز، المدواد المتقدمدة، البنداء والتشددييد، يخد

الصددحة، االتصدداالت، تقنيددة المعلومددات، الزراعددة، البيئددة، النقددل والخدددمات اللوجسددتية، العلددوم 

 النووية، الطيران، الفضاء(.

علدوم والتقنيدة علدى وفيما يتعلدق باالسدتثمار التقندي، تعمدل مديندة الملدك عبددالعزيز لل

تشجيع االبتكار بجميع مراحل دورته، حي  أقامدت مدن خدالل برندامم االسدتثمار التقندي شدراكة 

مددع سشددركة تقنيددة إنترناشددونال بهدددف االسددتثمار فددي الشددركات التقنيددة والشددركات الناشددئة 

مجدال  العاملة في مجال التقنية. وقد أنشأت المدينة عدداً من الشركات الناشدئة العاملدة فدي

التقنية من خالل برنامم االستثمار التقني، ومن بينها شدركة كداربونيكس، وشدركة بناسديانانو، 

وشركة في تي إل. كما استثمر البرنامم في عدداً من الشركات التقنية التي تدعم الخطدط مدن 

خالل االستثمار في البح  من أجل امتالد نسب في الشركات، بما فدي ذلدك شدركة سدوفت 
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وشددركة سددوالر جنكشددين، وشددركة أي آي تددي، وشددركة إن إتددش تددو. واسددتثمر برنددامم  ماشددينز،

ويدر  على سبيل المثال في شركات جديدة مثدل: شدركة سداي 2018االستثمار التقني خالل عام 

سيسددتم المتخصصددة فددي تطددوير رقددائق وحلددول تطبيقددات االستشددعار الالسددليك واالنترنددت، 

وإنترنت األشياء والمدن الذكية، كما عقد البرندامم شدراكة مدع شدركة )سدوليدر بداور( العالميدة 

 .المتخصصة في مجال تقنية خاليا الوقود عالية الحرارة وخاليا وقود األكسيد الصلبس

لق المدينة في تقديم خدماتها دعم البح  والتطوير التقني من خدالل وبصفة عامة تنط

، وتتضددمن خدددمات الدددعم العلمددي 2030سبرنددامم التحددول الددوطني انطالقدداً مددن رؤيددة المملكددة 

ففي مجال برامم دعم الجامعات والمراكز البحثية، تقوم المدينة  .للجامعات، والتواصل العلمي

المؤسسات ومراكدز البحدوث الوطنيدة الحكوميدة والخاصدة، بدعم أنشطة البح  والتطوير في 

والمسداهمة فددي تطددوير النشدداج البحثددي الرصدين لتحقيددق أهددداف حيويددة محددددة ذات أهميددة 

 .اجتماعية واقتصادية ووطنية تخدم توجهات المملكة نحو تعزيز وتنويع مصادر الدخل الوطني

مبدادرات التدي تهدتم بدالتثقيف العلمدي وفي مجال التواصل العلمي، دشنت المدينة عدداً من ال

من خالل نشر وترجمة المجالت العالمية مثل مجلة )نتيشر( البريطانية، ومجلة )العلم والحياة( 

. وفددي مجددال إعددداد القددادة التقنيددين لدددعم تطددوير .الفرنسددية، والمجددالت العلميددة المحكمددة

يددز مشددتركة مددع عدددد مددن المحتددوى المحلددي تسددعى المدينددة إلددى التوسددع فددي إنشدداء مراكددز تم

وفدي مجدال برندامم مراكدز البحد   .الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية العالميدة الرائددة

والتطددوير المشددتركة تسددعى المدينددة إلددى تقويددة األبحدداث العلميددة ذات العالقددة بالصددناعة 

 وتسهيل الخروج بمنتجات والوصول إلى السوق من خالل تأسيس شركات ناشئة قائمة على

 .2030"هذه المخرجات وفًقا لرؤية المملكة 

وفي سياق متصل يهدف المركز الوطني للتطوير التقني التابع لمدينة الملك عبد العزيز 

للعلوم والتقنية في الرياض، إلى المساهمة في توطين التقنية وإنشداء المشداريع التقنيدة فدي 

السددعودية. ويددتم فددي هددذا الصدددد تنفيددذ برنددامم حاضددنات وواحددات التقنيددة، والددذي يهدددف إلددى 

عات الوطنية المتنوعدة مدن جامعدات ومراكدز بحدوث وشدركات ومسدتثمرين العمل مع القطا

لتطوير التقنية، كما يختص البرنامم بالمسداهمة فدي إنشداء حاضدنات التقنيدة، والمسداعدة فدي 

إنشاء مشروعات التطوير التقني في الصدناعة، ومسداعدة البداحثين والمسدتثمرين فدي تطدوير 

فددي نقددل التقنيددة مددن مصددادر خارجيددة وتأهيلهددا فددرص مشدداريع تقنيددة تجاريددة، والمسدداعدة 

للمسددتثمرين والبدداحثين، وتددوفير المعلومددات عددن التقنيددة واألعمددال، والعمددل علددى تسددهيل 

 والمؤسسدات والبداحثينالشراكات بين أصحاب األموال ورواد األعمال والصناعيين من جهدة 

 .أخرى جهة من والبحثية األكاديمية

ستشددرافية، فثمددة برنددامم يضددطلع بدده المركددز الددوطني أمددا فيمددا يخددص الدراسددات اال

للتطددوير التقنددي الستشددراف مسددتقبل التقنيددات المتنوعددة وآثارهددا علددى السددعودية، ويخددتص 

البرنامم في الدراسات االستشرافية للتقنيات المتنوعة، ودراسدات الجددوى االقتصدادية لنتدائم 

 اريع التقنية.األبحاث التي تنفذها المدينة، وأساليب التمويل للمش
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 .استشراف مستقبل التقنية في القطاع الصحي 

ركددز التقريددر الددذي أعدتدده مدينددة الملددك عبددد العزيددز للعلددوم والتقنيددة حددول استشددراف 

مستقبل التقنية في السدعودية فيمدا يخدص القطداع الصدحي، علدى كيفيدة اسدتخدام التقنيدات 

السدعودي الدذي يعدد أحدد أكثدر القطاعدات الرقمية في خفب التكاليف العالية للقطاع الصحي 

 الحكومية إنفاًقا، وأيًضا الحفاظ على مستوى عاٍل من رعاية المرضى.

وضددمن منهجيددة التقريددر تددم تحديددد قائمددة كبيددرة مددن المجدداالت التكنولوجيددة المتعلقددة 

بالرعاية الصدحية واألدويدة و يرهدا مدن خدالل مسدح تقدارير   عددد مدن مؤسسدات ومنظمدات 

الصحية المعترف بها دولًيا مثل منظمة الصحة العالمية ثم تم التحقدق مدن صدحة هدذه الرعاية 

مجدااًل تكنولوجًيدا  32القائمة واستكمالها من قبل خبراء قطاعيين. واشتملت القائمة على نحو 

على وجه الخصوص، تدم تحديدد خمسدة احتياجدات قطاعيدة لموضدوع الرعايدة الصدحية واألدويدة 

 قطاعيين. خبراء مع عمل وورشمقابالت  على بناءً 
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للتكنولوجيددددا إلددددى تحديددددد  المختصددددرة القائمددددة نتددددائم أدت االستشددددراف، مسددددار فددددي

ذات األولويدة هدي: )تقنيدات اختبدار الجيندات  التكنولوجيدا واعددة، مجداالت تقنيدة مجداالت سبعة

ات اختبدار نقداج الدوائية، تقنيات التعزيز البشري، تسلسل الجينات، رسم الخرائط والعالج، تقني

الرعاية، االستشارات عن بعدد، الصدحة القابلدة لالرتدداء، األجهدزة وتقنيدات اللقاحدات الجينوميدة 

  والمتقدمة(.

نمدددًوا فدددي العدددالم،  االقتصدددادية القطاعدددات أكثدددر أحدددد الصدددحية التقنيدددات قطددداع أصدددبح

قطاع التقنيات  ، إال أن19 -معظم قطاعات االقتصاد، بسبب جائحة كوفيد تأثر من الر م وعلى

الصحية لدم يتدأثر، بدل شدهد نمدواً، بفضدل التوجده الرسدمي لحكومدات العدالم لدعمده إلدى جاندب 

 المواجهة. خط على شركات كبرى وناشئة دخلت

الصدحية؛ علدى  درار اسدتثمار  الرعايدة قطداع فدي المسدتخدمة الحديثدة التقنيات وتعددت

الرتددداء، وتطددوير تطبيقددات تمددنح المرضددى ل قواعددد البيانددات، وتكثيددف إنتدداج األجهددزة القابلددة

 المعلومات. من واألطباء سيالً 

 انتعداش عدن فضدالً  الرقميدة؛ الخددمات في كبيرة استثمارات األخيرة، األعوام وشهدت

تطبيقات تشخيص األمراض، وشر  الطرق الكفيلة بالتعامل معها؛ ومثال ذلك شدراء  سوق

واتدف النقالدة الذكيدة إلدى أجهدزة طبيدة، اله شركة جوجدل لشدركات ناشدئة متخصصدة بتحويدل

 الصحية. تجمع البيانات

الرقميددددة  الثددددورة تمنحنددددا إذ بعددددد، عددددن الصددددحية الرعايددددة تطبيقددددات أيًضددددا، وازدهدددرت

تعقيداً، فدي ظدل التطدور الكبيدر فدي  التطبيقات لتقديم خدمات صحية أكثر هذه لتطوير فرصة

مدددن بياندددات المرضدددى وتقليدددل مة إدارة كميدددات ضدددخمجدددال الدددذكاء االصدددطناعي، بمدددا يكفدددل 

 .البشرية ألخطاءا

الصدحي، وأصدبح الوصدول إلدى  القطداع تطدوير مجدال فدي بقوة الحديثة التقنيات ودخلت

مسددتقبل صددحي أفضددل، أكثددر واقعيددة. وشددهد القطدداع دخددول تقنيددات الددذكاء االصددطناعي، 

ء، والروبوتدات، وتقنيدة والواقع االفتراضدي، والمعدزز، والطباعدة ثالثيدة األبعداد، وإنترندت األشديا

الطبيددة، فضدداًل عددن تصددميم  ددرف المستشددفيات لتحسددين رفاهيددة  النددانو، وتصددميم المنتجددات

المرضددى. وشددجعت دول مجلددس التعدداون الخليجددي متخصصددي الرعايددة الصددحية علددى التعدداون 

الكامددل مددع هددذه التقنيدددات، لتحويددل أنظمددة الرعايددة الصدددحية  يددر المسددتدامة إلددى أنظمدددة 

  مستدامة.

في القطداع والمرضدى،  العاملين بين العالقة تنظيم في أيًضا، الرقمية الثورة وساهمت

التصددي العدالمي ألمدراض؛ مثدل نقدص  ووفرت عالجات أقل تكلفة وأسرع وأكثر فعالية، فدي

 ، للوصول إلى مجتمعات متعافية صحياً.19-كوفيد ضد وأيبوال، وحالياً  )اإليدز(المناعة المكتسبة 

الط وألن الصحية، الرعاية خدمات من كبيًرا جزًءا الدقيقة األدوية من مزيد توفير ويحتل

% من 90في التشخيص والوصفات الطبية، أي أن  الجميع يناسب نهًجا واحًدا يستخدم حالًيا، ب

من المرضى فقط. يبرز دور التقنيات الحديثة القائمة على  %50 إلى 30 األدوية التقليدية تناسب
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جديددة، واتخداذ قدرارات سدريرية وتشخيصدية  أدويدة اكتشداف فدي ذكاء االصدطناعي، لتسدهمال

 رئيسة.

ال وأطلقت ُبعد؛ عن الصحية الرعاية خدمات تفعيل في أيًضا، الُمبتَكرة التقنيات وتساعد

السعودية، في األعوام األخيرة، مشروًعا للصحة اإللكترونية مدته عشرة أعوام،  العربية مملكة

ة خدمات الرعاية الصحية، وربطت وزارة الصحة بين مدوظفي الرعايدة الصدحية والمرضدى، لرقمن

مددن خددالل منصددة موحدددة مركزيددة، باسددتخدام منتجددات مددن شددركة بددي.إم سددي األمريكيددة 

مدددن خدددالل خددددمات؛  للبرمجيدددات. ومدددن شدددأن التقنيدددات الرقميدددة تحسدددين تجربدددة المدددريب

مددن خددالل  رقمًيددا، ألدويددة والتددذكير بالمواعيددداالختبددارات والفحوصددات وا نتددائم إرسددال تشددمل

ويبددو أن قطداع الصدحة فدي العدالم العربدي  بوابات الويب المعززة وتطبيقدات الهداتف النقدال.

الحديثدة، وتطدوير القطداع  التقنيات لمجاراة حثيًثا توجًها المقبلة، سيشهد خالل األعوام القليلة

 ية لسكانه.للحاق بالركب العالمي وتوفير خدمات صحية مرض

التكنولوجيدا القابلدة لالرتدداء إلدى  باسدتخدام الحيداة نمدط متغيدرات لتتبدع االتجداه سيؤدي

وأجهددزة   Fitbitدفددع الرعايددة الصددحية الشخصددية إلددى األمددام بشددكل كبيددر. تعمددل أدوات مثددل 

علددى تتبددع أنشددطة اللياقددة البدنيددة وأنمدداج  المراقبددة الشخصددية األخددرى علددى تعزيددز قدددرتنا

 الطعام، مما يخلق تجربة صحية مناسبة وأكثر دقة.  وتناول الدم وضغط النوم

المدريب والطبيدب؛ حيد   بدين التقليديدة العالقدة تتغيدر بالصدحة، الدواعي اليدوم عالم في

يصبح المسدتهلكون أكثدر انخراطداً فدي السديطرة علدى صدحتهم ورفداهيتهم. تتديح االستشدارة 

ت الرعايددة عبددر اإلنترنددت للمرضددى التواصددل مددع االفتراضددية مددن خددالل التبنددي الواسددع لمنصددا

مالئمة، و الًبا ما يكون ذلك بتكاليف أقل بكثير من زيارات المكاتدب الطبيدة  أماكن في األطباء

التقليدية. مع تقدم التقنيات القابلة لالرتداء، سيحتاج مقدمو الخددمات الطبيدة إلدى أن يصدبحوا 

 التكنولوجيا.علماء بيانات لتلبية طلب المرضى لمواكبة 

بدددددأثر  إليهدددددا النظدددددر عندددددد لإلعجددددداب، إثدددددارة األكثدددددر الجينوميدددددة اإلنجدددددازات بعدددددب

قبل عشر سدنوات. وفيمدا يلدي عشدر تنبدؤات جريئدة لعلدم  تصورها الممكن من يكن لم رجعي،

علدى الدر م أنده مدن  يدر المحتمدل أن يدتم  2030 عدام بحلدول تتحقدق قدد الجينوم البشري والتدي

مددل، فدرن تحقيدق واحددد أو أكثدر مددن هدذه التنبدؤات يتطلددب مدن األفددراد تحقيدق معظمهدا بالكا

السعي وراء شيء يبدو بعيد المنال في الوقت الحالي. صممت هذه التوقعات لتكون ملهمدة 

أن يكددون ممكندداً فددي طليعددة علددم ممددا أثددار مناقشددات حددول مددا يمكددن وطموحددة بطبيعتهددا، 

 في العقد القادم. الجينوم
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درسداً قويداً حدول كيدف  ليقددم العامدة للصدحة كتهديدد عدالمي-19كوفيدد فيروس ظهر

تعيد  فسداداً عالميداً بالبشدرية. والواقدع إن  أن النوويدة األحمداض مدن صغيرة لسلسلةيمكن 

منده، باإلضدافة  والتخلص الفيروسي والغزو فهم اآلليات التي ينطوي عليها انتقال الفيروس،

أرض  هدي األحيدان، بعدب فدي للعددوى والكارثيدة التغير شديدة إلى االستجابات الفسيولوجية

 -19أبحدداث كوفيددد خصددبة لبحددوث الجينوميددات. تددولى علددم الجينددوم بسددرعة أدواراً حاسددمة فددي

 مثل: مجاالت في السريرية والرعاية

الريبدددي للتشدددخيص وتتبدددع  الندددووي والحمدددب الندددووي الحمدددب تسلسدددل تقنيدددات نشدددر .1

  ئية.والمراقبة البي الفيروسية العزالت

  SARS-CoV-2 ضددددراوة لدراسددددة االصددددطناعية النوويددددة األحمدددداض تقنيددددات اسددددتخدام .2

تطدددددوير اللقدددددا  وفحدددددص كيفيدددددة تدددددأثير التبددددداين الجيندددددي البشدددددري علدددددى  وتسدددددهيل

 واالستجابة للعالج. اللقا ، وفعالية المرض، وشدة العدوى،

على  القائم ات، والتعاونالبيان وتبادل المفتوحة، بالعلوم المتعلقة والقيم بالمباد  االلتزام .3

؛ -19المرضية لكوفيدد االتحادات، وتوفير أدوات علم البيانات الجينومية لدراسة الفيزيولوجيا

فددي جوانددب ال تعددد وال تحصددى مددن  التقنيددات الجينوميددةحيدد  إن التبنددي المتزايددد لددنهم 

يعددة بمثابددة مثددال آخددر مهددم وواضددح للغايددة للطب -19لوبدداء كوفيددد االسددتجابة العالميددة

 المتكاملة والحيوية لعلم الجينوم في البحوث والطب الحدي .

 .استراتيجيات تعزيز االتصاالت وتقنية المعلومات في السعودية 

ينمو االقتصاد الرقمي أضعاف نمو نظيره التقليدي بفضل التطدور التقندي الهائدل الدذي 

حصل في مجال التكنولوجيا.. ومع أزمة كورونا ال بد من فتح اآلفاق الدولية للتأكيد على أهميدة 

الرقمنة في االقتصاد لتجاوز األزمات المستقبلية وتجنب الوقوع في خسائر اقتصدادية عالميدة 

 جديدة.

وتتضمن الرؤية السعودية في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات، أن تكدون المملكدة 

رائدة في العالم من خالل تحسدين وتطدوير األنشدطة التنمويدة المختلفدة، ورفدع فاعليدة وأداء 

القطداعين العددام والخدداص عدن طريددق تمكددين التحدول الرقمددي. ويتطلددب ذلدك تطددوير قدددرات 

التصاالت وتقنية المعلومات، واستثمارها بطريقة ُمثلدى فدي نمدو المملكة الرقمية في مجال ا

، وخدمة األفدراد والمجتمعدات، ومواكبدة 2030مشاريعها المستقبلية، بما يحقق رؤية المملكة 

المتطلبدددات الوطنيدددة والتطدددورات العالميدددة، إضدددافًة إلدددى اسدددتقطاب وجدددذب المزيدددد مدددن 

سم خارطدة طريدق لمسدتقبل المملكدة فدي االبتكدار االستثمارات التقنية األجنبية، األمر الذي ير 

 .واالقتصاد الرقمي

وفددي هددذا اإلطددار تنطددوي اسددتراتيجية االتصدداالت وتقنيددة المعلومددات السددعودية علددى 

خطة عمل طموحة تقوم على استقطاب الشركات الدولية الرائدة في المجاالت ذات األولوية 

المحلددي فددي قطدداع تقنيددة المعلومددات،  الخاصددة بالتقنيددات الناشددئة، وزيددادة حصددة المحتددوى

وتحسين المهارات التقنية لدى قوى العمل المحلية العاملة فدي المجدال، باإلضدافة إلدى تعزيدز 

المعرفة والوعي التقني والرقمي، ودفع عجلة االبتكار التقني من خالل تعزيز البحد  والتطدوير 
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ر المشداريع الضدخمة، فضداًل في منظومة عمل الشركات الناشئة في المملكة، وتمكين تطدوي

عن دعم التنسيق وتضافر الجهود بين الجهات ذات الصلة باالتصاالت وتقنية المعلومات في 

القطاعين العام والخاص. ومن أبرز القطاعات المستفيدة من اسدتراتيجية االتصداالت وتقنيدة 

لصدناعية الرابعدة، المددن المعلومات: )التجارة الرقمية، التعليم الرقمي، الصحة الرقمية، الثدورة ا

 الذكية، البيانات الوطنية، الحكومة اإللكترونية(.

وجنًبا إلى جنب فثمة جهود مكملة تضطلع بها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيدة 

فيما يخص مستقبل تقنيدات االتصداالت وتتضدمن: سمبدادرة نقدل وتدوطين تقنيدة المعلومدات 

االتصدال باألقمدار الصدناعية، ومشدروع تقليدل تسدرب الميداه عبدر واالتصاالت، ومشروع نظدام 

منظومة مراقبة خطوج أنابيب المياه، ومبادرة شبكة اتصداالت منخفضدة التكلفدة لتطبيقدات 

إنترنددت األشددياء، ومشددروع جهدداز ذاكددرة عددالي الحمايددة لتخددزين المعلومددات والتوقيددع الرقمددي 

( K-TABع وتطددوير الجهدداز اللددوحي المشددفر )للتعددامالت اإللكترونيددة اآلمنددة، ومشددروع تصددني

الستخدام الجهات الحكومية، ومشروع إلكترونيات أحادية البعدد باسدتخدام مدواد أنابيدب الندانو 

الكربونية، ومشروع مستشعر دوران ثالثي المحداور بتقنيدة الدنظم الكهروميكانيكيدة الدقيقدة، 

اد، ومشدددروع الليثدددوجرافي والتصدددوير ومشدددروع اإللكترونيدددات النانويدددة المرندددة القابلدددة لالرتدددد

المجهددري لمددا دون الطددول المددوجي، ومشددروع االتصدداالت الكميددة ذات األبعدداد المتعددددة، 

 ومشروع دراسة تغيرات سطح األرضس.

 .التقنيات المستقبلية للفضاذ في الواقع السعودي 

 لعبت تكنولوجيا الفضاء دورا فعاال في تطوير وظهدور تطبيقدات جديددة أسدهمت فدي

تحسين حياة البشرية على كوكب األرض وارتقت بأداء قطاعدات اقتصدادية حيويدة أخدرى مثدل 

 الغذاء والمياه والطاقة المستدامة.

تنفدذ مديندة الملدك عبددالعزيز للعلدوم والتقنيدة عددد مدن  2030وفي إطار رؤية المملكة 

 المشروعات المرتبطة بتقنيات الفضاء يعد من أبرزها: 
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 ار والتطور التقني في القطاع الخاص.مستقبل االبتك 

يعد القطاع الخاص محرد أساس في عملية التنمية الشاملة التي تعيشدها اقتصدادات 

دول العددالم انطالقدداً مددن دوره الفعددال فددي االضددطالع بمسددؤولياته المناطددة بدده فددي تفعيددل 

ذب العمليدددة اإلنتاجيدددة واسدددتيعاب العمالدددة وخلدددق الوظدددائف وتنشددديط حركدددة التصددددير وجددد

 االستثمارات ومساهمته في الناتم المحلي بما يحقق النمو االقتصادي المنشود.
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عمليددات  أمددا فيمددا يتعلددق باالبتكددار وأهميتدده للقطدداع الخدداص فدديكمن فددي تحسددين

فدددي هدددذه العمليدددات لتحقيدددق تدددأثير أكبدددر وخفدددب التكددداليف،  األعمدددال مدددن أجدددل االرتقددداء

واالعتدددراف والمسددداهمة علدددى الصدددعيد العدددالمي، وخلدددق فدددرص العمدددل وتنميدددة المهدددارات، 

وتحقيدددق االكتفددداء الدددذاتي فدددي المجددداالت الرئيسدددة، وإنشددداء كياندددات ونمددداذج أعمدددال جديددددة؛ 

االبتكدددار بأنددده:  (OECDحيددد  تعدددرف منظمدددة التعددداون والتنميدددة فدددي الميددددان االقتصدددادي )

تجدددات جديددددة أو تقدددديم من -سدددلع وخددددمات  -ستحسدددين المنتجدددات الموجدددودة بدرجدددة كبيدددرة 

تمامدددداً للسددددوق أو عمليددددة أو طريقددددة تسددددويق جديدددددة أو طريقددددة تنظيميددددة جديدددددة فددددي 

 الممارسات التجارية أو تنظيم مكان العمل أو العالقات الخارجية.

إلدددى أن الشدددركات الصدددغيرة والمتوسدددطة تعدددد  2030وقدددد تطرقدددت رؤيدددة المملكدددة 

عمدددل، وتددددعم االبتكدددار سمدددن بدددين أهدددم عوامدددل النمدددو االقتصدددادي؛ فهدددي تخلدددق فدددرص ال

وتعدددزز الصدددادراتس، كمدددا تضدددمنت كدددذلك التوجددده نحدددو خصخصدددة الخددددمات الحكوميدددة وفدددق 

مدددا نصددده: سلزيدددادة مسددداهمتها طويلدددة األجدددل فدددي اقتصدددادنا، سدددنفتح فرًصدددا اسدددتثمارية 

جديدددددة، ونيسددددر االسددددتثمار، ونشددددجع االبتكددددار والمنافسددددة، ونزيددددل جميددددع العقبددددات التددددي 

 .لعب دور أكبر في التنميةس تمنع القطاع الخاص من

ويتعددين علددى الحكومددة فددي هددذا اإلطددار تشددجيع االبتكددار مددن خددالل إعددداد سياسددة 

داعمدددة وبيئدددة تنظيميدددة، وضدددمان وصدددول المبتكدددرين إلدددى البنيدددة التحتيدددة التكنولوجيدددة التدددي 

يحتددداجون إليهدددا لتطدددوير منتجددداتهم وشدددبكاتهم، وكدددذلك تصدددور وتمويدددل إنشددداء مجددداالت 

جدددداهزة لالبتكددددار ثددددم العمددددل كشددددريك للمسدددداعدة فددددي اتخدددداذ االبتكددددارات جديدددددة كاملددددة 

الناجحددددة علددددى نطدددداق واسددددع وتددددأثير مسددددتدام، بجانددددب تبنددددي عمليددددات مبتكددددرة ضددددمن 

 عملياتهم.

وثمدددة بعدددب التحدددديات التدددي تحدددول دون تعزيدددز القطددداع الخددداص لددددوره االبتكددداري 

وافتقدداد حلددول تطددوير المنتظددر كددالنقص فددي تمويددل المرحلددة المبكددرة مددن المشددروعات، 

المنتجددات، وعدددم وجددود وكددالء التنميددة وميسددري السددوق. وفددي سددبيل التغلددب علددى ذلددك 

يبقددددى مددددن الضددددروري تعزيددددز نظددددام بيئددددي للتعدددداون المتبددددادل مددددع رواد خبددددراء الصددددناعة، 

وتأسدددس صدددندوق السدددتثمارات المرحلدددة المبكدددرة، وكدددذلك إنشددداء وتشدددغيل حلدددول تطدددوير 

 لتنمية وميسري السوق.المنتجات وإشراد وكالء ا
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ومدددن ناحيدددة أخدددرى يتعدددين علدددى الشدددركات فدددي القطددداع الخددداص ستعزيدددز نظمهدددا 

اإليكولوجيدددة الخاصدددة باالبتكدددار، بمبدددادرات مثدددل بدددرامم التفكيدددر الدددداخلي، لتسدددخير الخبدددرة 

واإلبدددداع لددددى القدددوى العاملدددة لدددديها، وإنشددداء حاضدددنات أعمدددال إلتاحدددة خبرتهدددا فدددي مجدددال 

ا وتمويلهدددا للشدددركات الناشدددئة الواعددددة وأصدددحاب المشددداريع الشدددباب. الصدددناعة، ودعمهددد

 ومن الضروري تكثيف الجهود لتعزيز االبتكار في القطاع الخاصس.
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 المصادر والمراجع 

جلسة: آفاق المستقبل التقني للمملكة العربية السعودية، منتدى أسبار الددولي، الريداض،  -1

 ، متاحة على الرابط:  2020نوفمبر  2-4

https://youtu.be/PmCRWZtt9Kk 

التقريددر السددنوي لمدينددة الملددك عبدددالعزيز للعلددوم والتقنيددة، المملكددة العربيددة السددعودية،  -2

1440-1439/2018. 

، متددا  علددى الموقددع 2021/1/1دخيددل القحطدداني: المسددتقبل التقنددي بددين الولددع والهلددع،  -3

 https://www.alyaum.comي: اإللكترون

، متدا  علدى الموقدع 2015/8/7ماذا نعرف عن سدراسة المستقبلس التقني ومن يقوم بها؟،  -4

 https://www.argaam.comاإللكتروني: 

، متددا  علددى الموقددع اإللكترونددي: 2017/8/1مدداذا تخبددو التقنيددة للعددالم فددي المسددتقبل؟،  -5

https://makkahnewspaper.com 

، متا  على الموقع اإللكتروندي: 2019/8/26زارة االتصاالت وتقنية المعلومات، استراتيجية و -6

https://www.mcit.gov.sa 

 ، متا  على الموقع اإللكتروني:2020/6/4المركز الوطني للتطوير التقني،  -7

https://www.kachaf.com 

، متا  2020/2/24بتكار في القطاع الخاص ضمان لمستقبل اإلمارات، : االسويدان النابودة -8

 على الموقع اإللكتروني:

https://www.albayan.ae 

مجمددوعددددة أدوات لدتدعدزيددددز األنظمددة  تقريددر: سددد الفجددوة فددي مجددال االبتكددار الرقمددي: -9

تنميدة االتصداالت،  اإليكولوجية الدقددائدمدددة عدلى تكندولوجيا المعلدومات واالتصاالت، قطداع

 . 2018االتحاد الدولي لالتصاالت، 

  

https://youtu.be/PmCRWZtt9Kk
https://youtu.be/PmCRWZtt9Kk
https://www.albayan.ae/1.3786337
https://www.albayan.ae/1.3786337
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 الفرل الثامن 

 إعادة تعريف التعليم

 

 التوصيات. -

 التعليم خالل أزمة كورونا. -

 التعليم الرقمي كضرورة وليس ترفيه. -

 التعليم عن بعد والنظم فائقة الذكاء. -

 عمليات التقييم في نظام التعلم اإللكتروني. -

 بناء القرن الحادي والعشرين.دور الجامعة في  -

 المصادر والمراجع. -
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 التوصيات

 

 

  

التوسددع فددي تطبيددق مفدداهيم وتقنيددات الددتعلم عددن بعددد المعتمددد علددى 

التقنيات الحديثدة فدي العمليدة التعليميدة بمدا يعدزز مدن مدزج وتكامدل هدذا 

وذلددك للخددروج بنمددوذج تعليمددي النددوع مددن الددتعلم مددع التعلدديم التقليدددي 

 مطور ومستدام.

 

مدددنح مسدددداحة أكبددددر للقطدددداع الخدددداص، والمنظمددددات  يددددر 

الحكومية عندد إعدادة تعريدف التعلديم، والسدما  بتعددد تلدك 

التعريفددددات مسددددتقباًل، بمددددا يددددنعكس علددددى تنددددوع الصدددديغ 

صدددورة والممارسدددات إذ لددديس بالضدددرورة أن يكدددون هنددداد 

 واحدة لتعريف التعليم كما كان في السابق.

إنشددداء وتطدددوير حددددائق العلدددوم والتقنيدددة والوقدددوف علدددى 

مواطن ضعف القائم منهدا وذلدك لتحويدل مخرجدات البحد  

العلمددي واالبتكددار إلددى منتجددات معرفيددة واقتصددادية ويعددزز 

تنويددع مصددادر الدددخل وتنميددة االقتصدداد الددوطني وتطدددوير 

 ميزاته التنافسية. 

 

ضددرورة تثقيددف وتدددريب جميددع أطددراف العمليددة التعليميددة علددى مفدداهيم 

التعلدديم عددن بعددد والددتعلم اإللكترونددي، ويشددمل ذلددك كددل مددن: واضددعي 

السياسددات، ومطددوري أطددر المندداهم ومعاييرهددا، ومخططددي ومصددممي 

التربدويين، وقدادة المددارس،  المناهم والمقررات الدراسدية، والمشدرفين

 والمعلمين، واإلداريين، والطالب، وأولياء األمور.

 

تعليميددة علددى مفدداهيم ضددرورة تثقيددف وتدددريب جميددع أطددراف العمليددة ال

التعلدديم عددن بعددد والددتعلم اإللكترونددي، ويشددمل ذلددك كددل مددن: واضددعي 

السياسددات، ومطددوري أطددر المندداهم ومعاييرهددا، ومخططددي ومصددممي 

المندداهم والمقددررات الدراسددية، والمشددرفين التربددويين، وقددادة المدددارس، 

 والمعلمين، واإلداريين، والطالب، وأولياء األمور.

 

ة أشدكال الددعم لوسدر ذات الددخل المتوسدط أو تقديم كافد

الضعيف أو التي لديها عدد كبير مدن األطفدال وذلدك بتدوفير 

األجهدددزة واألدوات وشدددبكات االتصددداالت بشدددكل مجددداني أو 

مخفددب   ال تتسددع الفجددوة التقنيددة والمعرفيددة بددين مددن 

 يملكون التقنية وبين من ال يملكونها. 
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 .التعليم خالل أزمة كورونا 

إن التعليم من أكثر القطاعات الحيويدة التدي اسدتفادت مدن التقنيدة خدالل أزمدة كوروندا، 

السدديما بعددد إلغدداء فكددرة الددتعّلم فددي قاعددات الدراسددة التقليديددة نظددرا لمددا وفرتدده مددن إمكانيددة 

 الدراسة والتعليم عن بعد. 

تصدادية ولوحظ أنه ومع ستطور األزمة الصحية، التدي تسدببت فدي إرباكدات اجتماعيدة واق

هائلة، استجابت نظم التعليم حول العدالم وتكّيفدت بسدرعة. وعملدت الحكومدات بسدرعة علدى 

ضمان استمرارية التعلديم وكفالدة سدالمة الطدالب والجهدات الفاعلدة فدي مجدال التعلديم مدن 

خالل إ الق المدارس والجامعات و يرها من أماكن التعلم.  ير أنه من المرجح أن يدؤدي عددم 

 ي توفير طرائق التعلم خالل اإل الق إلى حدوث تفاوتات على المدى الطويلس.المساواة ف

 

 

علدى التعلديم والمشدار إليهدا فدي  19 -لكن العواقب واآلثار طويلدة األجدل لجائحدة كوفيدد

الشكل السابق سليست حتمية، فمما الشك فيه أن التعليم سوف يتكبدد تكداليف باهظدة لددى 



 

120 
 

ولكن إذا بادرت بلدان العالم إلى التحرد دعًما للدتعلم المسدتمر  المجتمعات على األمد القريب،

فسددتتمكن مددن الحددد مددن هددذا الضددرر لددو جزئيدداً، ومددن خددالل التخطدديط السددليم والسياسددات 

السديدة يمكنها استغالل األزمة في إيجاد الفرصة لبناء أنظمة تعليميدة أكثدر شدمواًل وكفداءة 

لسياسدات الالزمدة لتغييدر هدذا الوضدع فدي ثدالث وقدرة علدى الصدمود. ومدن الممكدن تحديدد ا

مراحل متداخلة: تتمثل المرحلدة األولدى فدي التكيدف وفدي هدذه المرحلدة يجدب أن تكدون أولويدة 

البلددددان فدددي تكيفهدددا مدددع اإل دددالق المفددداجو للمددددارس والجامعدددات حمايدددة صدددحة الطدددالب 

ة الطدالب وأسدرهم وسالمتهم والحيلولة دون حدوث خسائر في الدتعلم، باإلضدافة إلدى حمايد

ومنها السعودية  -من العدوى، وللحيلولة دون حدوث خسائر في التعلم أطلقت بلدان العالم 

برامم طارئة للتعلم عن بعدد. أمدا المرحلدة الثانيدة فهدي إدارة االسدتمرارية، ففدي ظدل  -بالطبع 

فدتح المددارس التخفيف التدريجي لقواعد التباعد االجتماعي، يتعين على األنظمة ضدمان إعدادة 

بطريقة آمنة، وتقليل معدالت تسرب الطالب إلى أدنى حد ممكن، والبدء في استعادة عملية 

التعلم. وتعد إعادة فتح المدارس والجامعات عملية معقدة، حي  يتعدين فتحهدا علدى مراحدل، 

ي ويجدب علدى األنظمدة أن تبددأ فد .مع احتمالية إ القها لفترات أخرى في أوقدات انتشدار الوبداء

التخطيط لهذا األمر، وأن تتعلم مدن تجربدة األنظمدة. وأخيدراً تتضدمن المرحلدة الثالثدة التحسدين 

والتسريع، حي  توفر األزمة أيضاً الفرصة إلعادة بناء أنظمدة تعليميدة أقدوى وأكثدر إنصدافاً مدن 

 ذي قبلس.
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 .التعليم الرقمي كضرورة وليس ترفيه 

إلى واقع يفرض نفسه على الميادين والقطاعات إن توظيف التعليم بالتكنولوجيا تحول 

كافة فهو ينتقل تدريجًيا، وبسدرعة  يدر متوقعدة مدن مرحلدة محاكداة الواقدع إلدى مرحلدة التنبدؤ 

بالمستقبل. ومن المرجح في المستقبل أن يتحول التعليم اإللكتروني في ظل التطدور التقندي 

ه فددي أنشددطة التطددوير والددتعلم الدذي نعيشدده اليددوم إلددى مغددامرة يشددارد فيهددا الطالددب نفسدد

 الذاتي.

ويشددير مفهددوم التعلدديم الرقمددي إلددى ستقددديم محتددوى تعليمددي إلكترونددي عبددر الوسددائط 

المعتمدة على الكمبيوتر وشبكاته إلى المتعلم بشكل يتيح له إمكانية التفاعل النشط مع هدذا 

متزامنة، وكذا إمكانيدة المحتوى ومع المعلم ومع أقرانه سواء كان ذلك بصورة متزامنة أم  ير 

إتمددام هددذا الددتعلم فددي الوقددت والمكددان وبالسددرعة التددي تناسددب ظروفدده وقدراتدده، فضدداًل عددن 

 إمكانية إدارة هذا التعلم أيًضا من خالل تلك الوسائطس.

وفي الوقت الحالي يوجد عدة أنماج أساسية للتعليم الرقمي، فهنداد سالتعلديم الرقمدي 

ك األساليب والتقنيات التعليمية المعتمدة على الشدبكة العالميدة المباشر: والذي يتمثل في تل

للمعلومات بقصد إيصال مضامين تعليمية للمتعلم في الوقت الفعلي والممدارس للتعلديم أو 

وهناد التعليم الرقمي  يدر المباشدر: وهدو الدذي يتمثدل فدي عمليدة الدتعلم مدن خدالل  .التدريب

منظمة، ويعتمد هذا النوع من التعلم الرقمدي بالنسدبة مجموعة الدورات التدريبية والحصص ال

أيًضدا هنداد التعلديم الرقمدي  .لحالة وجود ظروف متعددة ال تسدمح بالحضدور الفعلدي للمدتعلم

المختلط: ويجمع هذا النوع ما بين النوعين السابقين؛ حيد  يمكدن للجميدع التواجدد فدي الوقدت 

ليداً فيهدا، وفدي حدال التغيدب عدن ذلدك نفسه أمدام الشدبكة وجهداز الحاسدوب والمشداركة فع

 يمكن الّرجوع للمادة العلمية أو المقرر في أي وقتس.

وتتزايد اإلشارة إلى أهمية التعليم الرقمي كحل السيما في ظل األزمات، كمدا فدي أزمدة 

الراهندة؛ كوندده يعدد أداة فعالددة لمواجهدة التحددديات التدي فرضددتها األزمدة، وأصددبحت  19-كوفيدد

لبلدان تركز أهدافها التعليمية على هذا االتجاه وتؤكد العديد من الدراسدات علدى سالعديد من ا

أهمية التكنولوجيا الرقمية في توفير فرص تعلم أفضدل للطلبدة، فدي المقابدل أكددت أنده ر دم 

التطور الذي يمكدن أن تحدثده هدذه التكنولوجيدا الرقميدة، فدرن المهّمدة التدي يقدوم بهدا المعلدم 

 ".الدور الموكول له في اإلرشاد ومتابعة الطالب وتنمية مهاراتهمتظل أساسية لجهة 

والمؤكددد وكمددا تشددير الدراسددات فددرن سشددكل الددتعلم الرقمددي فددي المسددتقبل سددتتغير 

مالمحه التقليدية تماماً، فلن يكون فيه معلم يدرس الطالب وجهاً لوجده، أو يلقدي درسداً علدى 

تعلم ذلك بالشاشة الحاسوبية، ثدم سدينتقل مجموعة من األفراد، بل سيستبدل الطالب والم

ذلك إلى الجامعدات، وبالتدالي سديتعلم فيهدا الطالدب ويتخدرج منهدا عبدر حسدابه الشخصدي فدي 

جهازه المحمول. والجامعات والمؤسسات التعليميدة والمهنيدة التدي تقددم هدذه الخدمدة فدي 

س، وبدالطبع فدرن مدن ازدياد سنوي على مستوى العالم، وذلك بعد عقدود مدن الدتعلم التقليددي

المهم أن يواكب كل هذه التغيرات في شكل التعليم تغيرات في مستوى المراحل والصفوف 

 الدراسية والمقررات الدراسية؛ حتى تتحقق األهداف المرجوة من التعليم بصفة عامة.
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خطدط سللتحدول الرقمدي  2030وفي هذا اإلطار فرن السدعودية تشدهد اليدوم مدع رؤيدة 

سددات العامددة والخاصددة فددي جميددع القطاعددات. وتظهددر الحاجددة للتحددول نحددو بمختلددف المؤس

التعليم الرقمي بشكل واضح من خالل المعوقات التي يواجههدا التعلديم التقليددي والعوامدل 

الداعمة المتوفرة؛ بهدف إعدادة النظدر فدي كيفيدة تطبيدق العمليدة التعليميدة وتطويرهدا وحدل 

بشكل فعالس؛ فهدي مدن أهدم أولويدات نهضدة وتطدوير مشكالتها وإدارتها واإلشراف عليها 

 المجتمع السعودي.

 .التعليم عن بعد والنظم فائقة الذكاذ 

يواجده نظدام التعلديم فدي ظدل المتغيدرات السدريعة فدي مجدال التكنولوجيدا ستحددياً فيمدا 

يتعلددق بتقددديم فددرص تعليميددة متزايدددة بدددون الزيددادة فددي الميزانيددات، وتتغلددب العديددد مددن 

المؤسسات التعليمية على هذا التحدي عن طريق تطدوير بدرامم للتعلديم عدن بعددس فضداًل عدن 

 توظيف األنظمة فائقة الذكاء في العملية التعليمية.

ويعرف التعليم عدن بعدد بأنده سعمليدة نقدل المعرفدة إلدى المدتعلم فدي موقدع إقامتده أو 

هددو مبنددي علددى أسدداس إيصددال عملدده بددداًل مددن انتقددال المددتعلم إلددى المؤسسددة التعليميددة، و

المعرفة والمهارات والمواد التعليمية إلى المتعلم عبر وسائط وأساليب تقنية مختلفدة، حيد  

يكددون المددتعلم بعيددداً أو منفصدداًل عددن المعلددم أو القددائم علددى العمليددة التعليميددة، وتسددتخدم 

لدذي يحددث وجهداً التكنولوجيا من أجل ملء الفجوة بين كل من الطرفين بما يحدا  االتصدال ا

لوجه. إذاً التعليم عن بعد ما هو إال تفاعالت تعليمية يكدون فيهدا المعلدم والمدتعلم منفصدلين 

 عن بعضهما زمانياً أو مكانياً أو كالهما معاًس

والمؤكد أن التحول إلى نظام التعليم عن ُبعد الذي يدعم العملية التعليمية ويحولها من 

 واالبتكار والتفاعل وتنمية المهارات.طور التلقين إلى طور اإلبداع 

ومع هذا يجب الوضع في االعتبار أن التعليم عن بعد ليس الحل بل هو مخرج للتعامدل 

ومواصددلة الدراسددة، وال يفتددرض بنددا أن نعتمددد عليدده كخريطددة  19 -مددع جائحددة فيددروس كوفيددد

 .2050طريق للوصول لعام 

م مناقشدة مفهدوم جديدد نسدبًيا، ويالحظ أنده قدد تمدت فدي مجدال إعدادة تعريدف التعلدي

يختلف عن بيئات الواقع االفتراضي، وهو تبني مفهوم بيئات تعليمية  امرة وجذابة، عن طريق 

تصددميم نمددوذج محاكدداة للتجددارب العلميددة، يسددتطيع الطالددب مددن خاللهددا ممارسددة العمليددة 

لتقليدية وهو مدا التعليمية بشكل متكامل والدخول في التجربة دون الحاجة لودوات العلمية ا

يفيد في تصميم )المعامل االفتراضية( األقل تكلفة ويمكن استخدامها من قبدل العديدد مدن 

 المدراس أو الجامعات في الوقت نفسه.

ومددن المتوقددع أن تنتقددل الفصددول الدراسددية قريبدداً مددن اإلطددار التقليدددي للددتعلم إلددى 

حسدب الحاجدة، وستسدتفيد نسدبة استخدام مزيم من الروبوتات والذكاء االصطناعي المصمم 

كبيرة ومتزايدة من الطلبة من الروبوتات التي تتسم باالستمرارية والمروندة. وبالنسدبة للصدف 

الدراسددي نفسدده، فددرن الخدددمات المتخصصددة وفددق االحتياجددات التددي توفرهددا تقنيددات الددذكاء 

ن االصطناعي مدن شدأنها أن تسداعد علدى تحسدين اسدتمتاع الطدالب خدالل الحصدص وتحسدي
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درجاتهم فدي الوقدت نفسده. كمدا أن الروبوتدات المدّربدة علدى نحدو جيدد يمكنهدا اسدتكمال دور 

المعلمددين ذوي الخبددرة فددي تقددديم الدددروس الخصوصددية والحصددص اإلضددافية لتقويددة وتنميددة 

مهددارات الطددالب. وتسددتطيع هددذه التقنيددة أن تحددل مشددكالت قلددة المعلمددين أو شددح تددوفر 

 مجاالت.المعلمين األكفاء في بعب ال

 .عمليات التقييم في نظام التعلم اإللكتروني 

نددة لمنظومددة  يعددد التقددويم فددي أنظمددة الددتعلم اإللكترونيددة أحددد العناصددر المهمددة الُمكو 

المنهم، حيد  يسداعد المعلمدين فدي تقدويم أداء طالبهدم، وصدواًل إلدى حكدم مقدنن قدائم علدى 

قة بتحصيلهم الدراس ة ُمتعل  ة أو كيفي  ة بيانات كمي  ي، وذلك عبر استخدام مستحدثات تكنولوجي 

دة  دة وآليدات بحد  والشدبكات المحلي  عديدة، كشبكة اإلنترندت ومدا تحتويده مدن مكتبدات إلكتروني 

دة من صدوٍت وصدورة ورسدوم. وعمليدة التقيديم لديس بالضدرورة  والحاسب ووسائطه الُمتعد 

لى قياس متغيرات نوعية معيندة فدي تفضي إلى األرقام الكمية أو النسب المئوية، فثمة حاجة إ

 إطار عملية التعلم.

نعمددة خفيددة، لقددد أخددذت الجائحددة التعلدديم اإللكترونددي ووضددعه فددي  19-إن جائحددة كوفيددد

المقدمة بطريقة لم تكن لتحدث لوال ذلك واالعتقاد أن المستقبل بالنسبة لندا، سديكون ذلدك 

يعدود بددياًل عدن نظدام التعلديم  الغريب الذي سيكون النظدام التعليمدي المهديمن، وسدوف لدن

وبسبب  .والقليل فقط من الطالب وقليل منا سيذهب مع النظام التعليمي القديم .التقليدي

هددذا التوجدده نحددو التعلدديم عبددر اإلنترنددت، سددتكون عمليددة التقيدديم واحدددة مددن أكثددر التغييددرات 

ا اإلطدار فرنده سال بدد . وفدي هدذ.الجوهرية كما ذكرتم، ونوعي التقييمات كذلك النوعيدة والكميدة

وضدعت العمليدة التعليميدة التعلميدة برمتهدا فدي وضدعية  Covid19 من االعتدراف أن جائحدة لنا

جديدة  ير معتادة، فلم يعد باإلمكان ممارسدة العدادات التربويدة نفسدها كمدا كدان الحدال فدي 

ومددة الصددفوف العاديددة، وهنددا يجددب أن ندددرد أن هددذه المرحلددة تعتبددر فاصددال للمدددارس ومنظ

 التعليم بأكملها إلعادة التفكير في التقييمس.

، وأسدئلة "إم سدي كيدوز"يمكننا أن نالحظ في الوقت الحاضر أن التقييمدات الكميدة مثدل 

 .ولكدن ربمدا ألنهدا أسدهل فدي التقيديم .المطابقة الصحيحة أو الخاطئة تستخدم بشكل متكدرر

وهي بالطبع موضدوعية  .التعلم اإللكترونيلهذا السبب تعتبر أدوات التقييم األكثر شيوًعا في 

ولكن في مستقبل التعلم اإللكتروني، فرن تركيزنا سيتحول إلى نهم أكثر واقعية لقيداس  .أكثر

 .ةمدى فهم طالبنا وقدرتهم على تطبيق معرفتهم في الحصول على المكافأ

نت، باإلضدافة أن هذه التقييمات النوعية ستكون األكثر شيوًعا بين المعلمين عبر اإلنتر 

على الر م من صعوبة تنفيذها في الوقت الحاضر، خاصدة  .إلى بعب التقييمات األخرى بالتأكيد

لدذا، بددًءا مدن  .، سدتكون هدذه الخيدارات أكثدر عمليدة2050فدي عدام  .مع هدذا التحدول الدذي لددينا

القيدام  يدةالعرض العملي والمحاكاة، فرن فكرة المحاكاة عبر اإلنترنت، هي ببساطة وبكل فاعل

ومع التحدي الحالي، مع المحاكاة والتعليم عبدر اإلنترندت، يجدب أن  .باختبار عمق معرفة الطالب

يتعلق األمر بالقيود التكنولوجية في الوقت الحاضر، والميزانيات التي تطلبها الجامعات لتمويل 

وأيًضدا،  .حاكداةكل مادة دراسية أو كل برندامم يحتداج إلدى السدما  لطالبهدم بدرجراء عمليدات الم
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سدديكون مددن الصددعب جددًدا التدددرب علددى الددتعلم عبددر اإلنترنددت، ال سدديما مددع نظددام إدارة الددتعلم 

لكن في المستقبل فرن محاكداة الواقدع المعدزز  .المحدود الذي نستخدمه للجامعات المختلفة

التي ستتطلب القليل من تدخل المعلم أو ال تتطلب أي تدخل على اإلطالق ستكون مستقبل 

وتسددمح أداة المحاكدداة للطددالب بددأداء مهددام ملموسددة فددي   .التقييمددات والتعلدديم اإللكترونددي

وسيتشدكل أداء الطالدب بنداًء علدى  .المختبر، على سبيل المثال، دون الحاجة إلدى التواجدد هنداد

نتائم محاكاة ما قبل البرنامم، والتي ستسمح في النهاية للمعلمدين بتقيديم الطدالب فدي ثدواٍن 

 .من أخذ الفصل بأكمله لتقييم طالب أو اثنينبداًل 

والتقييم الثاني يتعلق بأسئلة المقابلة، فالواقع أن القراءة من قبل المعلمين تسدتغرق 

ويكون تقييمها شخصًيا تمامداً. لكدن المقداالت هدي أداة مالئمدة لتقيديم عمدق  وقًتا طوياًل جًدا،

يمنحندا ذكداًء اصدطناعًيا أو تعلًمدا آلًيدا  واتساع معرفة الطالب. لذلك فدرن المسدتقبل يمكدن أن

وتعددد  .يمكندده إدارة أسددلوب يتسددم بأندده أكثددر موضددوعية لتقيدديم المقدداالت وبسددرعة وكفدداءة

ألنه يتم في إطارهدا ربدط الطدالب، والمكافدأة بالقصدص  .دراسات الحالة أدوات تعليمية رائعة

فصدل، لمحاولدة تعلديمهم حدل التدي تدم التحقدق منهدا، وبالنظريدة التدي يدتم تعلمهدا لهدم فدي ال

لدذلك فدرن دراسدات الحالدة فدي  .المشكالت، والتحليل، وربمدا أيًضدا زيدادة المناقشدات الصدفية

المسددتقبل لددن تكددون مقددااًل للطالددب ليقددرأه ويعطددي مالحظاتدده، بددل سدديكون أشددبه بفدديلم 

للطالددب، سدديكون الطالددب هددو مددن يرسددم المشددهد األخيددر باسددتخدام دراسددات حالددة الواقددع 

ولندا أن نتخيدل كدم  .وبالطبع، سديتم تقيديم نتيجدة هدذا الفديلم تلقائًيدا داخدل البرندامم .فتراضياال

 .سيكون رائًعا أن يقوم الطالب بدراسة هذه الحالة

ولكدن فدي  .المطبقدة حالًيدا اإلنترنت يضاف إلى التقييمات النوعية كذلك المناقشات عبر

وكذلك تفاعل المعلدم مدع  ين بعضهم البعبالمناقشات عبر اإلنترنت، يزيد تفاعل الطالب ب

الطالب من المشاركة ويسمح للطالب بالمتابعدة للتظداهر بفرصدة مشداركة األفكدار وتقدديم 

وفدي الوقدت الحدالي، يعدد هدذا خيداًرا يدتم فيده هددر الوقدت  .اآلراء وتحسين فهمهم للموضدوع

عبدر اإلنترندت مدع الطدالب، فدرذا كدانوا ير بدون فدي إجدراء مناقشدة  .بالنسدبة للمددربين بالتأكيدد

سدديكون األمددر شخصددًيا أيًضددا وستسددتغرق المناقشددة أيًضددا وقًتددا طددوياًل حتددى يقددوم المعلددم 

وهكذا، فدي المسدتقبل، لدن يكدون هنداد خيداًرا يمثدل ضدياًعا للوقدت ألنده إذا سدمحنا  .بتقييمها

اء االصدطناعي، للتعلم اآللي بقراءة كل تلك المناقشات التي أضافها الطالب، وباستخدام الذك

السدديما أثندداء مشدداركتهم  فسددنكون قددادرين علددى تقيدديم مشدداركة الطددالب فددي المناقشددات

 الفعلية فيها.

سيكون التعليم عبر اإلنترنت هو السائد للطالب في جميع أنحاء العالم فدي المسدتقبل، 

الواقدع  وبسبب تلك التقنيات، التي تشمل على سبيل المثال التعلم اآللي، .2050حتى قبل عام 

وسيسداعد  .االفتراضي والذكاء االصطناعي، الذي سيتم استخدامه في عمليات التقييم النوعي

 .لجامعدات فدي بلددان مختلفدة مدن الخدارج علدى التقددم الطالب المسجلين فدي مدواد دراسدية

ستكون الجامعات أصغر في الحجم، وسدتكون المسداحات الماديدة أقدل بالنسدبة للمحاضدرين، 

المزيد من المتخصصدين فدي تكنولوجيدا المعلومدات ألنندا بحاجدة إلدى المزيدد مدن وسيتم تعيين 

لتلخيص ذلدك، نحتداج عموًمدا إلدى إشدراد الطدالب بشدكل أكبدر فدي  .تنفيذ التكنولوجيا وإدارتها

 إذا كنا نتجه نحو التعليم عبر اإلنترنت .المستقبل
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 .دور الجامعة في بناذ القرن الحادي والعشرين 

ي سمؤسسدددات إبدددداع علمدددي ووسددديلة أساسدددية لتقددددم المجتمعدددات إن الجامعدددات هددد

ورقيهددا..، وعلددى ذلددك ال يمكددن أن تتحددول إلددى تنظيمددات جامدددة بددل يجددب أن تتسددم بددالتطوير 

والتحدي  والتحسين المستمر حتى تتجدد في أدوارها وتزيد من فعالية إسهاماتها في خدمدة 

 المجتمع إلى جانب التطوير المعرفيس.

Times Higher Education  جدداء فددي مجلددة التددايمز للتعلدديم العددالي  مددا نصدده أن سهندداد

انفصال بين ما يجري اآلن وما نحتاج إلى القيام به للمستقبل. يتعلق األمر في الواقدع بدالتقييم، 

لكدن بدالطبع، يتعلدق األمدر علدى نطداق واسدع بدالتعليم  .والذي يأتي في الوقت المناسب تماًمدا

 ."ذا هو انفصال بين ما يحدث اآلن وما يتعين علينا القيام به للمستقبلوه .العالي بشكل عام

وإذا أخذنا لمحة سريعة عن بعب، االحتماالت المثيرة الموجودة في التعليم اليدوم وفكرندا إلدى 

فيما يتعلق بدالتعلم عدن بعدد وأنظمدة الدذكاء، مدن المتوقدع أن يكدون  أين نتجه في المستقبل

 ة مستقبلية ضخمة في بقية القرن الحادي والعشرين.اإللكتروني صناع التعلم

وبالنسددبة لمفهددوم فضدداءات التصددنيع، فهندداد التفكيددر فددي أشددياء مثددل ورش اآلالت 

هذا النوع  .والطباعة ثالثية األبعاد والبيئات األخرى التي تدعم تطوير األفكار اإلبداعية للمنتجات

نحاء العالم، ال سيما في الواليدات المتحددة من المبادرات يؤدي إلى نشوء الجامعات في جميع أ

 مع إعطاء أولوية عالية لإلبداع والتفكير الفردي. إلعادة التفكير في القبول الجامعي

ويبقددى التسدداؤل المهددم: كيددف يمكننددا التمسددك بتلددك األشددياء التددي نجحددت فددي تطددوير 

نظام بيئي وطني مزدهر  وما الذي يتطلبه بناء  الوضع الطبيعي   الجديد في ظل جائحة كورونا؟

أنده يمكنندا العمدل عبدر اإلنترندت بسدهولة أكبدر  للتعليم والبح  والتطوير واالبتكار؟ فقد وجددنا

ومن ثم فرن ذلك يؤدي إلى ظهور تفكير جديد حول مستقبل التعليم من  .بكثير مما كنا نعتقد

 لوجه.حي  التعامل عبر اإلنترنت مقارنة بالتعامل وجهاً 

التركيبة السكانية في المملكة العربية السعودية اليوم، نجد أن هناد تقريباً  وبالنظر إلى

عاًمدا، ويعدد هدذا محفدزاً قوًيدا للتطدورات المثيدرة فدي المسدتقبل نحدو تحقيدق  25٪ تحت 50 نحو

حي  التفكير في مجتمع نابب بالحياة واقتصاد مزدهر يلبي طموحدات أمدة  ،2030 أهداف رؤية

شخاص الذين سديقودون هدذه المبدادرات ويحققدون النجدا ، وسدتكون وهؤالء هم األ .شابة

أولويات المملكة الوصول إلى بيئة بح  وتطوير مزدهرة، حي  التركيدز علدى المواهدب، وريدادة 

 .واالبتكاراألعمال 

وبتسليط الضوء على ما يجري في جامعة الملك عبد هللا كمثال، نجد أنده قدد تدم تحقيدق 

 .كمدا تدم إنشداء أكاديميدة افتراضدية للمواهدب الشدابة .الحوسدبة عاليدة األداءمركز متقدم فدي 

طالب يدرسون في المرحلة الجامعية األولدى فدي الواليدات المتحددة، كمدا  500وهناد أكثر من 

معمدل  للطالب السعوديين الموهوبين، وهنداد أيًضدا سيتم إطالق سنة تأسيسية افتراضية

 .سنوات افتراضي موجود منذ عدة

 .يمكن فعل الكثير ومن المهم االستفادة من التكنولوجيدا وكدذلك مدن البيئدة الرقميدة

أيًضدا يجددب التركيددز علدى تطددوير المواهددب،  واألهدم مددن ذلدك، تددوفير المددوارد المناسدبة لددذلك. 

وتحديدها مبكًرا، وتعريضها لهذا النظام البيئي الجديد وتنمية تلك المواهب مدن خدالل البدرامم 

 بأكملها.التعليمية 
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 المصادر والمراجع 

، متاحدة علدى 2020ندوفمبر  4-2جلسة: إعادة تعريف التعليم، منتدى أسبار الددولي، الريداض،  -1

 https://youtu.be/yaSHN-vpAMIالرابط:  

)البيئدة المهنيدة  لونيس علي: دور التعليم الرقمي في تحسين األداء لدى المعلم والمدتعلم -2

نموذًجددا(، )فددي(: مجلددة العلددوم اإلنسددانية واالجتماعيددة، عدددد خدداص: سالحاسددوب وتكنلوجيددا 

 المعلومات في التعليم العاليس، د.ت.

حامد بن أحمد إبراهيم االقبالي: مقتضيات التحول إلى التعلم الرقمي الموجه لصغار السدن  -3

ية التربية، العدد السادس والستون، ديسمبر في الوطن العربية، )في(: المجلة التربوية، كل

2019. 

، 2030شرعاء علي الشمراني: التعليم الرقمي فدي ضدوء رؤيدة المملكدة العربيدة السدعودية  -4

 .2019(، يناير 6)في(: المجلة العربية للتربية النوعية، العدد )

، 2020/6/10: دور التعليم الرقمدي فدي مواجهدة األزمدات والتحدديات الراهندة، عبدهللا بدارنة -5

 متا  على الموقع اإللكتروني:

https://www.safirpress.net 

، 2020ومددددا بعددددها، أ سددددطس  19  -األمدددم المتحددددة: التعلدددديم أثنددداء جائحدددة كوفيددددد  -6

https://www.un.org 

مجموعة البنك الدولي: جائحة كورونا: صدمات التعليم واالستجابة على صعيد السياسات،  -7

 ، متا  على الموقع اإللكتروني:2020مايو/ أيار 

http://pubdocs.worldbank.org 

المتحدددة  التعلديم عددن بعدد: مفهومدده، أدواتده واسددتراتيجياته، ورقدة معدددة لمنظمدة األمددم -8

للتربية والتعليم والثقافة، بتمويل من مركز الملك سلمان لإل اثة واألعمال اإلنسانية في 

 .2020إطار مشروع سالتعليم هو السالمس، 

بادي سوهام: سياسات واستراتيجيات توظيف تكنولوجيا المعلومات في التعلديم، رسدالة  -9

 .2005اعية، جامعة منتوري، الجزائر، ماجستير  ير منشورة، كلية العلوم اإلنسانية واالجتم

، 2020/5/12عبددالرحمن بددن علددي بددن حمدد العثمددان: أدوات القيدداس والتقددويم اإللكترونيددة،  -10

 https://www.new-educ.comمتا  على الموقع اإللكتروني: 

، متددا  علددى الموقددع اإللكترونددي:  2020/7/15إبددراهيم خطدداب: التقيدديم فددي الددتعلم عددن بعددد،  -11

https://www.new-educ.com 

زهير بن عبدهللا دمنهدوري: توجهدات التطدوير المسدتقبلية إلعدادة هيكلدة وتنظديم وكالدة  -12

حديثدة الجامعة للتطدوير علدى ضدوء الخطدة االسدتراتيجية للجامعدة واالتجاهدات العالميدة ال

 .1428لتطوير التعليم العالي، وكالة الجامعة للتطوير، جامعة الملك عبدالعزيز، 

  

https://youtu.be/yaSHN-vpAMI
https://www.safirpress.net/
https://www.safirpress.net/
https://www.un.org/
https://www.un.org/
https://www.new-educ.com/
https://www.new-educ.com/
https://www.new-educ.com/
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 الت صيات

 

 

 

 

  

التعاون والتنسيق المحلي واإلقليمي إلنشاء قاعدة بيانات 

تضم األنماج الجينية واألنماج الحيوية   Big Dataضخمة 

والبيانات اإلكلينيكية حتى تساعد في اتخاذ القرار الطبي المبني 

على بيانات دقيقة واضحة والتشخيص المبكر لعديد من 

األمراض، ورفع مستوى وعي األفراد وممارسي الرعاية 

الصحية بأهمية البيانات الضخمة في القطاع الصحي ومدى 

ستخدامها في التشخيص والعالج.ا  

استثمار وتوظيدف الحلدول التقنيدة 

وتفعيددل الددذكاء االصددطناعي فددي 

تطدددوير القطددداع الصدددحي وإحدددداث 

نقله نوعية في مجال الطدب وفدي 

مسدداعدة األطبدداء فددي التشددخيص 

 والعالج.

توسيع مجاالت اإلفادة من 

التكنولوجيا الجديدة المتعلقة بتحرير 

الشخصي الجيني في الجينات والطب 

عالج األمراض والتعامل مع 

 المشكالت الصحية.

توفير التمويل الالزم لوبحاث العلمية في 

مجال الجينات، وتطوير رأس المال البشري 

في هذا اإلطار والعمل على ربط محللي 

البيانات الضخمة ومتخصصي الذكاء 

 االصطناعي بباحثي الجينوم.

 

خمة ونشدرها يتطلب جمع البياندات الضد

قبددول ومسدداهمة أفددراد المجتمددع كمددا 

يتطلددددب حمددددايتهم وتعلدددديمهم، كمددددا 

يسددتلزم تحقيددق سددرعة جمددع البيانددات 

وتحليلهددا واسددتخدامها تقدددماً سددريعاً 

بدددنفس القددددر فدددي صدددنع السياسدددات 

 واألخالقيات البحثية.

 التوصيات
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 السعودي والجينوم الجينوم البشري تطبيقات المستقبل في الصحة: مشروع. 

تشددير الدراسددات المتخصصددة إلددى أن نتددائم سالتجددارب السددريرية إلجددراء تعددديل فددي مددادة 

البشر الوراثية سوف تكون واقعاً ملموسداً فدي المسدتقبل القريدب.. وهدو مدا يقتضدي العمدل 

على ضمان أفضل إدارة ممكنة لتلك التقنية والتي تعرف باسم التحرير الجيني للمجدين البشدري 

 مادة الوراثية من مورثات وصبغيات أو جينات وكروموسومات(س.)كامل ال

والجينددات هددي عناصددر صددغيرة داخددل الحمددب النددووي، وهددي داخددل الكروموسددومات 

تشدكل الخاليدا مًعدا األنسدجة، واألنسدجة مًعدا  .الموجودة داخل الندواة الموجدودة داخدل الخليدة

جين عبدارة عدن عنصدر صدغير جدًدا لدذلك فدال  .تشكل األعضاء، واألعضداء مًعدا تشدكل اإلنسدان

والطريقة التي يتم بها ترتيب هذه الجيندات، قدد تحددد لدون البشدرة، ولدون  .داخل أجسام البشر

العين، ولون الشعر، والحساسية التي قد تكون لدى الشخص، وإتقان بعب المهارات الفنيدة 

قددم فدي السدن، وإمكانيدة التعدرض للصدلع عندد الت مثل مختلف صفات الصوت وعادات النوم،

لدذا فدرن  .والشعر المجعد، وبعب األمراض المزمنة، والتوحد، والسرطان، وأشياء أخرى كثيدرة

نجد جينات معينة، فقد يشير ذلك  هذه الجينات تشبه العالمات الفارقة إلى حد ما، ؛ فبمجرد أن

 إلى وجود سلود معين أو عالمات بشرية معينة  لدى الشخص.

حساب عدد الكروموسومات التي لدينا وتبدين بعدب التقدديرات وثمة محاوالت عديدة ل

وتتكددون الجينددات  .، أزواج أساسددية مددن الكروموسددومات300.000إلددى  50.000أن لدددينا مددن 

األمينية، لدذلك عنددما يقدوم النداس بالتسلسدل  واألحماضوالبيانات من أربع وحدات كيميائية 

الجيني، فرنهم يحاولون االنتقال إلى خيط الحمب النووي من البدايدة إلدى النهايدة، للعثدور علدى 

وتعكددس الطريقددة التددي يددتم ترتيبهددا بهددا  .تسلسددل هددذه األحمدداض األمينيددة وكيفيددة ترتيبهددا

لدذا  .الطريقة التي تظهر بهدا بشدكل عدامالطريقة التي تنظر بها، والطريقة التي تتصرف بها، و

كروموسدوم وبددأنا بتتبعهدا  300.000إذا ألقيندا نظدرة علدى الدد  .فهذه بياندات كبيدرة مهمدة حًقدا

وهنداد الكثيدر مدن  .وهدذه البياندات الضدخمة مفيددة للغايدة .جميًعا، فهدذه بياندات ضدخمة جدداً 

 الناس الذين يحاولون االستفادة منه.

وعمل  2003، واكتمل في الواقع في عام 1990نوم البشري في عام وقد بدأ مشروع الجي

ألف جين بشدري موجدودة  20باح  من ست دول، وتمكنوا من تحديد ما يتجاوز  2800فيه نحو 

وتتمثل الخطوة التالية في مطابقة هذه الجينات بسدمات بشدرية، للتعدرف  .داخل هذه البلدان

 .و ير طبيعية، وصفات مر وبة و ير مر وب فيهاعلى الجينات التي تمثل سلوكيات طبيعية 

نعرف ما هي الجينات الموجودة داخل مجتمع معين، وبددأنا فدي مطابقدة هدذه الجيندات  إذا كنا

مددع السددمات، فدديمكن تحديددد الجينددات المسددؤولة عددن أشددياء مختلفددة، أي أن ملفددات الصددحة 

 اإللكترونية ستعزز هذا أيًضا ألننا سنعمل مًعا.
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ستقبل الصحة الذي يبدأ بمطابقة هذه العادات الصدحية وتطدوير الصدحة مدع هذا هو م

هندداد بياندات ضدخمة ربمددا تمكنندا مددن  عاًمددا، سيصدبح 65وعلدى مدددى  .التطدور داخدل الجينددات

وسيمكننا ذلك بدوره من  .الحصول على التسلسالت الوراثية وربطها بالعادات الصحية للبشر

ة للناس والبشر ويمكن الحًقا البدء في تحرير الجينات الحصول على منظور مختلف حول الصح

أما عن الهدف من تعديل الجيندات فهدو  .بالعديد من الطرق الموجودة بالفعل لتحرير الجينات

وفدي  .إزالة األجزاء  ير الطبيعية داخل الجين، داخل الحمب الندووي واسدتبدالها بدأجزاء أفضدل

وهددذه األمددور تتعلددق  . ددوب فيهددا بعددادات مر وبددةهددذا اإلطددار يددتم إزالددة العددادات  يددر المر 

 . 2050بمستقبل الصحة 

للبشر بمعنى أننا لم نصل إلى هذه المرحلة  ور م أن هذا التوجه ليس عملًيا بعد بالنسبة

لكننا نسير في هذا االتجاه، تبدأ بتطوير األدوية التي سدتتجنب الحساسدية التدي تظهدر فدي  .بعد

وكذلك عالج بعب األمراض المزمنة عدن طريدق تعدديل الجيندات الحمب النووي الخاص بك، 

 وهناد العديد من األساليب الموجودة في هذا السياق. .واآلن، يبدو هذا ممكًنا .مباشرة

ومع ذلك، إذا تحدثنا عن الطفدرة، فدرن الطفدرة هدي تغييدر فدي الحمدب الندووي وتحريدر 

ال أحد يعدرف  .جيني عدة سنوات للظهورالجينات هو طفرة، وقد يستغرق تأثير هذا التعديل ال

بالتحديد، نظًرا ألن أي طفرات قد تؤدي إلى اإلصابة بالسرطان وأمراض خطيدرة أخدرى، فقدد ال 

لدذا فهدذه  .يظهر في الشخص نفسه أي شيء وإنما قد يظهر في أطفالده ونسدِله بعدد ذلدك

ك يحتداج النداس إلدى لذل .ليست مهمة بسيطة أو ليست شيًئا يمكن القيام به بهذه السهولة

التأكددد مددن أن التعددديل لددن ينددتم عندده أنددواع سددلبية مددن الطفددرات التددي قددد تضددر بددالفرد فددي 

ويجب أن تكون هنداد إرشدادات أخالقيدة فدي  .المستقبل أو تلحق الضرر بأطفالهم أو نسلهم

، ويعمل هذا الصدد. العالم يتجه إلى ترتيب الجينات، كما يتم تخزين العادات الصحية ويتم ربطها

المتخصصون على تعديل الجينات، هذه حقيقدة. وتعدد تقنيدة كريسدبر ناجحدة جدًدا فدي عمليدات 

والمؤكد أنه في  ضون سنوات قليلدة، سديبدأ  .وهذا يحدث بالفعل في النباتات .تحرير الجنيات

لذلك يجب أن تكون هناد إرشادات وأنظمدة  .الناس الحدي  عن فعل ذلك تدريجًيا في البشر

وحتى فيما يتعلق بالتسلسل الجيندي، ال ينبغدي  .ية بشأن تعديل الجينات على وجه التحديدأخالق

ويجدب تنفيدذ قدوانين الخصوصدية  .أن يكون شيًئا متاًحا ألي شخص لبدء القيدام بدذلك وتخزينده

 .لمنع مشاركة هذه التسلسالت الجينية مع الجمهور بشكل عام

هناد إمكانية وفرصة جيددة لعدالج األمدراض ولكن على الر م من هذه األشياء الحذرة، 

التي تتعامل مع العديد مدن المشدكالت الصدحية مدن خدالل تحريدر الجيندات والطدب الشخصدي 

الجيني. ويجب تحديدد تمويدل البحد  وتطدوير رأس المدال فدي البشدر الدذين هدم خبدراء فدي هدذا 

صددطناعي ببدداحثي وبددالطبع، فددرن ربددط محللددي البيانددات الضددخمة ومتخصصددي الددذكاء اال .األمددر

بددربط تسلسددالت الجينددات هددذه بالعددادات الصددحية،  الجينددوم مفيددد جددًدا أيًضددا ألنهددم يبدددؤون

واألشياء األخدرى علدى الصدعيد الفدردي، لدذلك إذا كدانوا يعرفدون التسلسدل الجيندي للشدخص، 

بدربط هدذه العدادات بهدذه التسلسدالت بنداًء علدى  فهم يعرفون عاداته، لذلك فرنهم يبدؤون

بمعرفدة  لدذلك سديبدؤون .رفة السابقة بدأن كدل جدين يمثدل مرًضدا معيًندا وسدمة معيندةالمع

وقدد يبددأون فدي  .المزيد من المعلومات عدن الشدخص، وقدد يتنبدأون بمرضده فدي المسدتقبل

تقددديم األدويددة والعالجددات الشخصددية المصددممة شخصددًيا لدده، حتددى ال تحدددث هددذه األمددراض 

والتصور أن هذا سيكون مجااًل واعًدا جًدا  .2050ن الصحة بشكل عام، فرننا نتحدث ع .المتوقعة

 في المستقبل. 
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  عصررر البيانررات الصررحية الضررخمة والتكنولوجيررا الحيويررة: الفرررص والتحررديات فرري

 الرعاية الصحية المستقبلية.

ال تقتصر البيانات الضخمة على مجدال محددد إذ أن البياندات الضدخمة تختلدف حسدب ندوع 

ستهلكين لتلك البيانات. وتستخدم البياندات الضدخمة فدي القطداع الصدحي االستخدام ونوع الم

لتحسين التشخيص على سبيل المثال ال الحصر، وتطوير األدوية والعالجدات وتقليدل التكداليف 

 على المستشفيات و يرها من أ راض.

إن البيانات الضخمة التي تصلنا عبر الشبكات االجتماعية وشبكات االتصداالت ومحركدات 

واقتدرا  أفضدل  19لبح  برمكانها بذل الكثير من الجهود فدي التنبدؤ وتشدخيص جائحدة كوفيدد ا

الحلول للمساعدة في الوصول إلى عالجات الفيروس. كما أن اسدتخدام تقنيدة تحليدل البياندات 

زودنا بحاالت حقيقية وتجارب مختِلفة في التعامل مع هدذا الوبداء  19الكبيرة خالل أزمة كوفيد 

 وبئة المحتملة في المستقبل التخاذ اإلجراءات الوقائية المقررة.ومع األ

فددي السددنوات األربددع الماضددية أو نحددو ذلددك، تددم تحليددل مئددات المتغيددرات مددن داخددل 

ولن تكون هذه المرحلة ممكنة دون توفر قواعد البياندات التدي تحتدوي علدى بياندات  .السعودية

مدن  170003وتين، الدذي يحتدوي علدى أكثدر مدن ضخمة حًقا، على وجه الخصوص، بنك بيانات البر

لدذا فدرن القددرة علدى القيدام بهدذا العمدل فدي الوقدت  .هياكل األبعاد التي تدم تحديددها تجريبًيدا

الحالي بهذه الوتيرة تعتمد على االتفاقيات وشروج تنسيق البيانات ومشاركة البيانات التي تدم 

إجراؤها منذ عدة عقود . والنقطدة المحوريدة هندا هدي أن حاجتندا إلدى البياندات الضدخمة تسدتلزم 

 مًعا.لالعبين المشاركين في جلب هذه البيانات الحاجة إلى االنفتا  واالتفاق بين جميع ا
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المثال اآلخر تم بالتعاون بين أعضاء مركز أبحاث العلوم الحيوية وأسداتذة وممثلدين مدن 

مليدون سدجل طبدي مدن  150حي  اسدتخدم الفريدق الدذكاء االصدطناعي علدى  .جامعة شيكا و

والخصوصدية هندا  .متعددد الجينداتالواليات المتحدة األمريكية إلنتاج مدا يسدمونه خطدر مدرض 

فدي  600هي أنده بدداًل مدن النظدر إلدى مدرض فدي وقدت واحدد، قداموا بددمم جميدع األمدراض الدد 

عبدر هدذه  .ثم قاموا بتحليلها جميًعا في وقت واحد .مضاعفات حولوها إلى ناقل متعدد األبعاد

اسدتطاعوا أيًضدا أن و .المنهجيدة، تمكندوا مدن اكتشداف المئدات مدن العالقدات الجينيدة الجديددة

  ُيظهروا في حاالت قليلة أنه يمكنهم التنبؤ بأمراض مستقبلية من التباين الجيني للمريب.

 

للبياندات الضدخمة الموجدودة ببندك  2006أيضاً فقد تمدت دراسدة طوليدة بددأت فدي عدام 

ليددون بهددف تددوفير التركيبددة السددكانية الجينيدة ألكثددر مددن نصددف م البياندات الحيويددة البريطدداني،

وباسددتخدام هددذه البيانددات، يمكددن أن ُتظِهددر، مددن بددين أشددياء أخددرى، أن التعددرض،  .مددواطن

وأسلوب الحياة يتنبأ بخطدر اإلصدابة بدالنوع الثداني مدن مدرض السدكري باإلضدافة إلدى العوامدل 

وهدذا  .لذا، فرن األمر نفسه ينطبق أيًضدا علدى بعدب أندواع السدرطان .الوراثية أو الديمو رافية

الخداص بندا، ال يمكنندا تغييدره،  علدى سدبيل المثدال، ألن الجيندوم .فتح فرًصا مثيرة لالهتمامحًقا ي

لكن يمكننا تغيير البيئة ونمدط الحيداة مدن خدالل السياسدات والتغييدرات  .على األقل ليس اآلن

لذلك، إذا فهمنا بالتفصيل، كيف يدؤثر التعدرض ونمدط الحيداة علدى مخداطر اإلصدابة  .السلوكية

معينددة، فيمكننددا تحويددل هددذا الفهددم إلددى عناصددر قابلددة للتنفيددذ، علددى سددبيل المثددال،  بددأمراض

دقيقددة   مددن األلعدداب الرياضددية مددن نددوع معددين كددل يددوم سددتؤدي إلددى أن تكددون  30ممارسددة 

وهددذه اإلجددراءات يمكددن مراقبتهددا باسددتخدام أجهددزة  .مخدداطر اإلصددابة بمددرض السددكري أقددل

علدى سدبيل  .تهدا، فهدل يمكدن أيًضدا مندع هدذه األفعدالمتنوعة، وإذا كدان مدن الممكدن مراقب

دقيقدة يومًيدا، فهدل سديحتاج هدذا  30المثدال، إذا لدم يقدم شدخص مدا بممارسدة الرياضدة لمددة 
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لذا فرن الكثير من األسدئلة سدتظهر، والتدي لدم  .الشخص بعد ذلك إلى دفع رسوم تأمين أعلى

 تكن لدينا في الماضي.

الصددد علدى أن الرعايدة الصدحية القائمدة علدى البياندات لكن مدن المهدم التأكيدد فدي هدذا 

 .تعتمد على التزام على نطاق وطني، ولكن من المهم أيًضا أن تنتم كل منطقة بياناتها الخاصة

والعديد من األمراض تشمل أيًضا عوامل أخرى، على سدبيل  .الجينات بالطبع ليست كل شيء

وأخذ كل هذا في االعتبار يتطلب مراقبة وربط بيانات  .المثال، المكونات الديمو رافية أو البيئية

متنوعة، على سبيل المثال، قياسات تلوث الهواء القادمة مدن األجهدزة الطبيدة، أو السدجالت 

 السريرية، والمؤشرات الحيوية، وما إلى ذلك.

وتتطلب الرعاية الصحية التي تعتمد على البيانات مشاركة األفراد وحمايتهم، كما تتسدم 

م األمراض بأنها متعددة العناصر، وتشمل عناصر وراثية وديمو رافية وبيئيدة. ويتطلدب معظ

ذلك مراقبة مختلف البياندات وربطهدا مًعدا مثدل )البياندات المتعلقدة بالسدكان، والتقنيدات التدي 

يمكن ارتداؤها، والسجالت الطبيدة، والمؤشدرات الحيويدة(. ومدع أن العمدل فدي مجدال الرعايدة 

مة على البيانات تتطلدب مشداركة األفدراد ألنهدم بحاجدة إلدى المسداهمة بالبياندات، الصحية القائ

العدالم إلدى تقددم فدي وضدع السياسدات  ولهدذا يحتداج .فرنها تتطلب أيًضا حماية هؤالء األفدراد

 .التقدم في االبتكار بالتوازي معالحمائية في هذا اإلطار 

الوقددت الددراهن دون الحدددي  عددن  بددالطبع، ال يمكننددا التحدددث عددن الرعايددة الصددحية فددي

وقد تم  .، وبالفعل فرنه ولمكافحة الوباء نحتاج آلية مشاركة بيانات سريعة ومفتوحة 19كوفيد

وجينومدات الفيدروس والكشدف  .االعتراف بذلك من قبل المجتمع العلمي في وقت مبكر جًدا

كذلك النتدائم العلميدة و ()بصمات الطفرة 19عن األشكال المختلفة الخارجية والمحلية لكوفيد 

أصبحت اآلن متاحة بشكل روتيني على ما يسمى خوادم ما قبل الطباعة، حي  البيانات والنتائم 

على عكس وجود مجدالت اشدتراد تدتم مراجعتهدا وتحكيمهدا وتنشدر  .متاحة على الفور للجميع

يمكدن القيدام  اآلن مدع هدذه المدوارد الجديددة، ر.شهًرا أو أكثد 12هذه المواد فقط بعد ستة إلى

الكثير من الفرص، ألن هناد فدرص متاحدة لديس فقدط لكوفيدد  وهناد   .بالعديد من األشياء

 ، ولكن بشكل عام أيضا لتسريع االبتكار. 19

يعطدي أيًضدا المزيدد مدن  سدلطات جديددة، إال أنده لدذلك بينمدا يدوفر لندا االنفتدا  العلمدي

هناد جانب آخر مهم أو مثير لالهتمام  .ايةالمسؤوليات للفرد لتحليل وفحص تلك البيانات بعن

للبيانددات الضددخمة وهددو أندده يمكننددا أيًضددا النظددر إلددى وسددائل التواصددل االجتمدداعي واسددتخدامها 

 كبيانات ضخمة.
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وبالتأكيد فرن السؤال الكبير أيًضا هو مدا إذا كاندت وسدائل التواصدل االجتمداعي مقياًسدا 

صل االجتماعي الكثير من التغذية الراجعدة المباشدرة، فرنده جيًدا، فبينما يوفر تقييم وسائل التوا

 يوضح أيًضا الحاجة إلى تطورات تحليلية، وبالطبع توجيه سؤال جيد حول اختيار اإلجراء الصحيح.
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وفي الوقدت الحدالي تعمدل الفدرق البحثيدة علدى اسدتخدام التصدوير الطبقدي بداللجوء إلدى 

كنهم اآلن الكشف عمدا لدم يكدن ممكًندا مدن قبدل، الذكاء االصطناعي والواقع المعزز، حي  يم

تعرضوا ألضرار في الرئتين حتى بعدد أشدهر مدن  COVID-19حي  يجري إظهار كيف أن مرضى 

الشفاء الواضح. لكن من المهم التأكيد علدى أن تطبيدق تكنولوجيدا الدذكاء االصدطناعي يتطلدب 

ذلددك بالطريقددة الصددحيحة،  وإذا تددم تنفيددذ .مشدداركة وتعدداون الممارسددين الصددحيين والعلمدداء

فبالتأكيدد لدن يحدل الدذكاء االصدطناعي محددل األطبداء، لكدن األطبداء الدذين يسدتخدمون الددذكاء 

 .االصطناعي سيحلون محل أولئك الذين ال يفعلون ذلك

 

وفي المجمل يمكن القول بأن الرعاية الصدحية قدد خضدعت لتحدوالت سدريعة ال يمكدن 

االصدطناعي والبياندات الضدخمة والتقنيدة الحيويدة وجائحدة الرجوع عنها بسدبب كدل مدن الدذكاء 

كما واكب ذلك تطدورات جديددة سداعدت للوصدول إلدى مسدتويات  يدر مسدبوقة فدي  .كورونا

التشددخيص والمراقبددة مثددل التطددورات فددي تقنيددة األشددعة المقطعيددة والحساسددات الحيويددة 

الوقت هو العامل األهم فدي المجتمع.  ويعد  والمراقبة المباشرة لالنعكاسات العاطفية لدى

الدراسات الطولية على مستوى السكان حي  يتم تحليل البيانات الضخمة بشكل آني ونشدرها 

 واستخدامها.

وتتطلب االستفادة الكاملة من قوة الرعاية الصحية في المستقبل تضافراً وتعاوناً من 

والوطنية واالنفتا  والتوافق جميع األطراف المعنية، كما أن هناد حاجة إلى الوحدة اإلقليمية 

إلنشاء بيانات ضخمة تمثل المجتمع المحلي، قد يؤدي عدم القيام بذلك إلدى اتخداذ القدرار وفقداً 

ويتطلب استخدام أحدث التقنيات وجود ممارسدين للرعايدة  .لنماذج ال تناسب المجتمع المحلي

مدا يتطلدب جمدع البياندات ك .الصحية وانفتا  نحو تددريبهم مدن خدالل تعداون وثيدق مدع العلمداء

ونشرها قبول ومساهمة من قبل األفراد كما يتطلب حمدايتهم وتعلديمهم،  (الضخمة/االنية)

كما يستلزم تحقيق سرعة جمع البيانات وتحليلها واستخدامها تقدماً سريعاً بنفس القددر فدي 

 صنع السياسات واألخالقيات البحثية.
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  الروبوتية.مستقبل التقنيات الجراحية: الجراحة 

إن القطاع الصحي شهد تطورات الفتة مع بدء استخدام الروبوتات الطبية التي تساعد 

األطباء في عمليات التشخيص والعالج وإجراء العديد من أنواع العمليات المعقددة بدقدة أكبدر 

ومرونددة وتحكددم أكبددر ممددا هددو ممكددن باسددتخدام التقنيددات التقليديددة، ويندددرج فددي هددذا اإلطددار 

 .رات المتعلقة باستخدام الروبوتات في الجراحةالتطو

بدأ استخدام الروبوت في المجال الجراحي في التسعينيات، حي  تم تعريفه فدي المجدال 

الجراحددي علددى أندده روبددوت جراحددي يددتم الددتحكم فيدده بواسددطة الكمبيددوتر باسددتخدام استشددعار 

وعة آمنة مدن الحركدات. أمدا اصطناعي، والذي يمكن إعادة برمجته لتحريك األدوات لتنفيذ مجم

التعريف الجديد للروبوتات فمختلف تماًما. إنه نظام معلومات يتمتدع بعيدون وسداقين ويددين. 

، تدم إجدراء العمليدات الجراحيدة 1998، وفدي عدام 1985وإذا نظرنا إلى رحلة الروبوت، بدًءا مدن عدام 

، أجددرى 2001ن سددبتمبر ، بالتحديددد فددي السددابع مدد2001الروبوتيددة علددى اإلنسددان. ثددم فددي عددام 

البروفيسور ماريسكال عملية روبوتية عبر األطلسي، وكان جالًسا في نيويورد، وأجرى عمليدة 

جراحيددة لمددريب فددي فرنسددا. ومددع ذلددك، فددرن هددذا لددم يتقدددم كثيددًرا، بسددبب نقددص التكنولوجيددا 

  .اد عليهالطبية. كانت هناد بعب العمليات الجراحية األخرى ولكن القليل منها يمكن االعتم

ومن مزايا استخدام الروبوت في الجراحدة، دعدم التصدور ثالثدي األبعداد بدداًل مدن الجراحدة 

بالمنظار، والقضاء على الرعاش، وإعطاء نطاق جيد للعمل الجراحي؛ حي  يمكن تقليل مقياس 

ية سنتيمترات إلى سنتيمتر واحد. ويمكن أيضاً االستمتاع بالدوران بزاو 10العمل من خمسة إلى 

درجة باستخدام الذراع اآللية، وهو مدا ال يمكدن للبشدر القيدام بده. سومدن مميدزات اسدتخدام  360

الروبدوت فدي العمليددات الجراحيدة الدقددة والمروندة وتقليددل المضداعفات الناتجددة عدن العمليددات 

الجراحية مثل االلتهابات والعدوى والنزيف، إضافة إلى أن الندبات سدتكون أقدل وضدوحاًس. كمدا 

سددمح الجراحددة الروبوتيددة، أو الجراحددة بمسدداعدة الروبددوت، لوطبدداء بددرجراء العديددد مددن أنددواع ست

العمليددات المعقدددة بدقددة أكبددر ومرونددة وتحكددم أفضددل ممددا هددو ممكددن باسددتخدام التقنيددات 

 التقليديةس.

ومددع ذلددك، فددرن التكنولوجيددا الروبوتيددة باهظددة الددثمن. والتدددريب لدديس علددى مسددتوى 

تغرق األمر بعب الوقت إلعداد الروبوت أو ما نسميه وقت إعدداد وتجهيدز التوقعات. كما يس

الروبوتددات. التكنولوجيددا اآلن لدددينا فددي متندداول اليددد، حيدد  يمكددن للجددرا  أن يجلددس فددي وحدددة 

التحكم في الروبوت، ويقوم بتحريك الروبوتدات بمسداعدة ممرضدة وفريقده الجراحدي. مدا يجدرى 

قبل، روبدوت أكثدر دقدة يمكدن القيدام بده دون أي مسداعدة التخطط له أو المتوقدع فدي المسدت

بشددرية. حالًيددا، لدددينا روبوتددات لكددل جددزء مددن الجسددم. لدددينا روبوتددات للشددعر، للعمددود الفقددري، 

وللمفاصل، ولووعية الدموية، ولدينا العديدد والعديدد مدن اآلالت الروبوتيدة. حيد  تنتجهدا أكثدر 

  .دولة حول العالم 16شركة من  88من 

وثمة أمران مرتبطان بتزايد استخدام الروبوت في المجاالت الصدحية عمومداً واأل دراض 

الجراحية خصوصاً، األول مدى توافر عامل األمن والسالمة، أما العامل اآلخدر فيدرتبط بالوضدع 

االقتصددادي المحسددن للبلدددان التددي تنددتم الروبوتددات، والكفدداءة، والدقددة، والكثيددر مددن القددوى 
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ع ذلك، فرن القوى السلبية موجودة أيضاً، السيما ما يتعلدق بتكلفدة اآللدة وكدذلك اإليجابية. وم

 .التدريب والتسويق

المأمول في المستقبل أن تكون لدى شركات التكنولوجيا الجانب الناعم من الروبوتدات 

فدي المسدتقبل، حيد  ربمدا   Google Payالتي ستكون قدادرة علدى التحسدين أكثدر وأكثدر، مثدل 

ا بمثابة تطبيق يمكنك تنزيله. ويمكنك اللعب مع الروبوتات مع العبدين محتملدين، سيكون هذ

 2023، وسدوف ينتجدون فدي عدام Google في الواقدع بعضدهم موجدود اآلن فدي السدوق مثدل 

باالشتراد مع سجيه أند جيهس الروبوت الجديد الخاص بهم. كما أن من المهم تطوير آلية تكوين 

ا الصورة قبل الجراحة والت فاعل لتوجيده تشدريح الجدرا ، واستئصدال أكثدر دقدة ومحددد موضدعيًّ

لوجزاء المريضة، مع إتاحة الدمم مع وسائل محاكداة الواقدع االفتراضدي التدي يمكدن أن تسدمح 

 .أيضاً بالتدريب على اإلجراءات المعقدة قبل إجراء العملية

حدة الروبوتيدة اسدتناًدا وبالتركيز على ما الذي سيحدث في المرحلدة المسدتقبلية فدي الجرا

إلى مسار مدا يحددث مباشدرة، فدي الوقدت الحدالي فدي الجراحدة الروبوتيدة يمكدن القدول أن مدن 

الممكن إجراء التصوير قبل العملية، والقيام بالجراحدة القائمدة علدى الصدور أو الصدور الموجهدة، 

لدة الروبوتيدة بحي  نقوم بردخال هذه المعلومدات فدي اآللدة الروبوتيدة. وبعدد ذلدك سدتكون اآل

قادرة على القيام بذلك دون وجود أي إنسان في  رفة العمليات. كل هذا سيحدث مدرة أخدرى 

مع التنقل التفاعلي مع المحاكاة، واالستعداد الجراحي قبل الجراحة والمزيد من التددريب أيضداً، 

الدواء يمكنك  وبعضها موجود بالفعل في السوق اآلن، لدينا آلة روبوتية أكثر تطوراً تشبه حبة

ابتالعها اآلن والتقاج صور للجهاز الهضمي بأكمله. تم تصنيع هذه الكبسدوالت اآلن بالفعدل، 

لكن الزالت قيد التحسين بحي  يمكن التحكم بها بجهاز تحكم عن بعد من الخارج، ولديها تلدك 

مسدتقبل. األجنحة الصغيرة التي يمكنك تحريكها بأي اتجاه، وستكون تشخيصية وعالجية في ال

كما أن الباحثون يبحثون عن أداة متعددة األصابع، ويبحثون أيضاً عن أداة تواصل مرة أخرى مدا 

يسمى عمليدة الفتحدة الطبيعيدة أو الجراحدة حيد  تلدك العمليدات باسدتخدام الفدم أو مدن خدالل 

المهبل بدون أي ندبة في البطن حي  يمكن إزالدة العضدو المصداب. فعلدى الدر م مدن أن تلدك 

جراحة تم إجراؤها في الماضي، إال أن العامل المحدد كدان تدوافر التكنولوجيدا. ومدع ذلدك، لددينا ال

اآلن هذه التقنية حي  اآلالت ذات المنافذ المتعددة بحي  يمكن استخدام ثالث أو أربع أدوات 

في نفس الوقت من خالل قناة واحدة، في التنظير الداخلي. كما يجري التخطيط لوجدود  رفدة 

ليات خالية من البشر، فلدينا الجرا  يجلس على كرسي، ويمكنه توجيه الجرا  اآللي فدي ظدل عم

وجود ممرضين آليين. اآلن، في ظل جراحة الروبدوت، هدذه هدي المدرة األولدى التدي يدتم العمدل 

فيها بدون النظر إلى المريب، حي  يتم لمس المدريب مدن خدالل إحدداث الجدر  أواًل، وبعددها 

ظددر إلددى الشاشددة مددع الجددرا  اآللددي فددي الوقددت الحددالي، ويددتم العمددل بدددون النظددر فرندده يددتم الن

المباشر وبدون لمس، حتى أن الجراحون قد يكونوا  ير موجدودين فدي نفدس المكدان. هدذا مدا 

كان سابقاً ُيعتقد أنه لن يحدث على األرجح. لكن فدي الحقيقدة، لقدد حددث بالفعدل فدي معمدل 

بمعلومدات المدريب فدي الموقدع. هدذه الخزاندة تشدبه صديدلية أبحاث. فهناد األسدرة الذكيدة 

مستوصف يلجأ إليها الممرضون اآلليون لالستعانة بما فيها، في الوقت الذي يستغرقه إجدراء 

٪ أكثدر مدن اإلنسدان. وارتباطداً 99.97ثانية فقط بمعدل دقة من  17إلى  11العملية بأكملها من 
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اد جراحدو الجيندات. ومدع التقددم فدي تكنولوجيدا الندانو، بعلم الوراثة، فرن المأمول أن يكدون هند

سوف نسمع عن الجراحة الوراثية مرة أخرى، كما سيتم العمدل داخدل الخليدة ضدمن مدا يسدمى 

الجراحة الوقائية التي يمكن من خاللها الذهاب إلى داخدل الخليدة، وحفدظ هدذا الكيدان المدزدوج 

مددا نحتدداج إليدده هددو مطابقددة الرعايددة للمشددكلة قبددل ظهددور المددرض أو أعددراض المددرض، فكددل 

الصدحية مدع التكنولوجيدا واألعمدال. وال تدزال العقبددة هدي التكلفدة أو القيدود الماليدة، ومدع هددذا 

سنة من اآلن، ستأتي الروبوتات إلى المنزل  30فالمتوقع في المستقبل أنه خالل عشرين إلى 

 لتقوم بالعملية الجراحية المطلوبة للمريب.

 صطناعي في تحسين جودة الحياة والرعاية الصحية.دور الذكاذ اال 

، إال سأن قطداع 19-على الر م من تأثر معظدم قطاعدات االقتصداد، بسدبب جائحدة كوفيدد

التقنيات الصحية شهد نمًوا ملحوظاً، بفضل التوجه الرسمي لحكومات العالم لدعمه إلى جانب 

ات الحديثدة المسدتخدمة فدي وتعددت التقني .شركات كبرى وناشئة دخلت على خط المواجهة

قطاع الرعاية الصحية؛ على  رار استثمار قواعد البيانات، وتكثيف إنتاج األجهزة القابلدة لالرتدداء، 

 وتطوير تطبيقات تمنح المرضى واألطباء سياًل من المعلوماتس.

إن خدمات الرعايدة الصدحية هدي المسدتفيد األكبدر مدن تقنيدات الدذكاء االصدطناعي التدي 

لى جمع عدد كبير من البيانات والمعلومات والتاريخ الصحي للمرضى وحفظها بشكل تعتمد ع

أكثددر سددهولة وتحليلهددا فددي نظددم السددجالت الطبيددة اإللكترونيددة فيحدددد الطبيددب التشددخيص 

 الصحيح ويصف العالج المناسب.

ويمكن أن تستفيد الرعاية الصدحية بشدكل كبيدر مدن الدذكاء االصدطناعي والدتعلم اآللدي 

الكميددات الهائلددة مددن البيانددات الطبيددة وأنددواع أخددرى مددن المعلومددات التددي تجمعهددا بسددبب 

 المؤسسات الصحية وتحافظ عليها. 

ويسددتخدم الددذكاء االصددطناعي فددي الرعايددة الصددحية إلددى حددد كبيددر خوارزميددات وبددرامم 

يتم العمل على محاكاة طريقة تفكير البشر وفعلهم لوشياء بطريقة  وبطريقة أخرى .معقدة

يتم اختيار الرعاية  .معرفية، حي  يمكنهم تحليل وتفسير األشياء والقيام بذلك بطريقة شاملة

الصحية كواحدة من أهدم األولويدات، ال سديما فدي السدعودية ومختلدف أنحداء العدالم، ألسدباب 

بالبياندات الضدخمة والدذكاء االصدطناعي وارتباطهدا  2030وقدد اهتمدت رؤيدة المملكدة  .مختلفة

عاية الصحية، سوتحمل منظومة الصحة على عاتقها في الوضع الراهن ثالث مهمات بقطاع الر 

رئيسددة متداخلددة ومتقاطعددة بشددكل كبيددر؛ ويددؤدي تقدداطع هددذه المهمددات إلددى تقليددل سددرعة 

تطددوير القطدداع الصددحي إلددى مسددتويات تليددق بتطلعددات القيددادة الرشدديدة والمددواطنين وهددذه 

 خدمة، والممولس.المنظم والمشرع، ومقدم ال :المهمات هي

ويكاد التحدي المتمثل في الرعاية الصحية يتكرر في كل دولدة وكدل بلدد فدي جميدع أنحداء 

لدذلك فدالجميع يكدافح مدن أجدل سدهولة الوصدول إلدى الرعايدة الصدحية، بسدبب أشدياء  .العالم

ر ولدددينا دائًمددا قيددوًدا عندددما يتعلددق األمددر بالحصددول علددى الرعايددة، ال سدديما فددي التددوف .مختلفددة

 .كما أن أحد أكبر التحديات أيًضا هو كيفية تحسين جودة الرعاية .الجغرافي وكذلك في التمويل

ولكدن إذا قمندا  .اليوم، نحن ننفق ضعف اإلنفاق مقارنًة برجمالي الناتم المحلي والرعايدة الصدحية
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نهدا ال بقياس هذا اإلنفاق كمًيدا، إلدى النسدبة المئويدة للتحسدن فدي الرعايدة الصدحية كخدمدة، فر

وهذا تحٍد كبير، ألنه ال يمكننا االستمرار في إنفاق المزيد من األموال وتوقع  .تعكس ذلك كثيًرا

نريددد التحددول مددن كوننددا عالًجددا إلددى مزيددد مددن الوقايددة، وكيددف يمكننددا  .تغييددر الخدمددة أو الجددودة

علدى  .الطدباالستفادة من البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي لتحسين الجانب الوقائي من 

وفدي ضدوء أولويددات  .وجده الخصدوص، يتحقدق ذلدك عنددما نجمدع العديدد مددن مصدادر البياندات

القطددداع الصدددحي فدددي المملكدددة، يمكدددن تحديدددد بعدددب حددداالت االسدددتخدام المحتملدددة للدددذكاء 

االصطناعي التي يمكن كمركز وطني سعودي للذكاء االصطناعي االسدتفادة منهدا، حيد  يدتم 

 .كمله؛ فبدون تعاون وابتكار مفتو ، ال يمكن المضي قدما في هذا االتجاهبناء النظام البيئي بأ

ويعد الذكاء االصطناعي اليوم العًبا كبيدًرا وعامدل مهدم لمسداعدة النظدام الصدحي علدى 

المناسدب.  التخطيط وتخصيص الموارد المناسبة على األقل في الوقت المناسب إلى الهددف

ويمكننددا تضددمينها فددي ذكدداء اصددطناعي لتحسددين ونسددتفيد مددن االستشددارات االفتراضددية 

وتسهيل عمليات فرز المرضى، حي  يمكن للمريب الذهاب فقط والتحدث من خالل هاتفده 

 حي  يمكن تشخيصه وتحويله إلى التخصصات المناسبة.

وبددالنظر إلددى الرعايددة الصددحية مددن منظددور إكلينددييك، يالحددظ أن هندداد أيًضددا العديددد مددن 

ة التدي تحددث داخدل النظدام الصدحي، إذا نظرندا إلدى الوقدت الدذي تقضديه األنشطة  ير السدريري

ونفدس الشديء بالنسدبة  .٪ فدي وحددة العنايدة المركدزة40الممرضدات للتوثيدق، فهدو أكثدر مدن 

يمكدن أن يددعم الدذكاء االصدطناعي فدي العديدد مدن  .للطبيدب الدذي يقدوم بدالكثير مدن التوثيدق

إلى حد ما أسدرع بكثيدر ويمكدن تنفيدذها داخدل القطداع األنشطة  ير السريرية، والتي قد تكون 

أيًضدا لتحسدين قيمدة الرعايدة الصدحية، يمكنندا إلقداء نظدرة علدى أدوات التشدخيص التدي  .الصحي

تعمل بالذكاء االصطناعي واستخدام البيانات الضخمة لمساعدة األطباء على إجراء التشخيص 

جراحيدة، وكيدف يمكدن للدذكاء االصدطناعي كمدا أنندا نتحددث عدن الروبوتدات ال .الصدحيح للمرضدى

 ودقة.تمكين ذلك وجعلها أكثر ذكاًء 

وعندما يتعلق األمر بتجربة كيف يمكننا االستفادة من الذكاء االصدطناعي، ال سديما فدي 

حوسددبة التصددوير الطبددي والتشددخيص باسددتخدام الددذكاء االصددطناعي بددأعلى دقددة واكتشددافات 

لددى النظدام الصدحي إجابدات لجميدع مشداكلنا؛ لكدن  أفضل ألمدراض معيندة، يعتقدد الدبعب أن

إذا نظرندا إلدى كميدة البياندات التدي يتعامدل معهدا األطبداء، أو  .لوسف األمر ليس بهذه الصورة

 .٪ في أفضل الحاالت، وأحياًنا أقل من ذلك15اتخذوا حكمهم أو قرارهم، فرنها ال تمثل أكثر من 

ولهذا السبب يعمل البداحثون علدى أن  .النظام الصحي إن  البية البيانات في الواقع خارج حدود

يضددمنوا المعادلددة الجينوميددات ونمددط الحيدداة والمعلوماتيددة االسددتهالكية وتلددك األنددواع مددن 

 البيانات، ومحاولة المساعدة في تعزيز معادلة الوقاية.

 ومن المهم التفكير من منظور وطني في كيفية تمكين النظام البيئي الكامل، ويتم في

هددذا السددياق العمددل علددى إحضددار باحدد  فددي الجينددوم والمعلوماتيددة الحيويددة وإحضددار البيانددات 

السريرية والصحية حي  البيانات قد تكون متوفرة اليوم لدى مستشفى أو نظدام صدحي. وفدي 

على سبيل المثدال قدد تعدرف   عدن الجمهدور وأسدلوب  Googleالنهاية وكما نعلم جميعاً فرن 
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مددن أي شددخص، حيدد  لددديهم الكثيددر مددن البيانددات الملتقطددة مددن  حيدداتهم بشددكل أفضددل

وإذا جمعنددا كددل هددؤالء مًعددا، لباحثينددا وعلمائنددا واألطبدداء،  .المعلوماتيددة العامددة والمسددتهلكين

واستخدمنا البيانات الضدخمة والدذكاء االصدطناعي لددعم حدل العديدد مدن المشدكالت الصدحية 

وطنيددة مددع برنددامم التميددز، واالسددتفادة مددن  اليددوم. وباسددتخدام ذلددك يمكددن تطددوير مبددادرات

تكنولوجيا الذكاء االصطناعي كعامل تمكين. والتصور أن ما سبق لدن يحدل محدل األطبداء أبدًدا، 

أطبداء األسدرة يدرون يومًيدا، مدا  بل سينفذ ويمّكن األطباء. في الصين على سبيل المثدال، فدرن

طبية لهم ويتابعونهم، ويتم  مريب، ويقومون بتشخيصهم، ويكتبون وصفة 7000يقرب من 

 تعزيز طبيب األسرة مع طبيب دعدم الدذكاء االصدطناعي الدذي كدان يقدوم بالفعدل بالمراجعدة

وفددي  .لوطبدداء الددذين يقدددمون توصددياتهم، ويتددابعون األمددر مددع المددريب بطريقددة إلكترونيددة

أن النهاية سيراجع الطبيب فقط ويتأكدد مدن صدحة الخطدة التدي يشخصدونها أو التشدخيص، و

 الخطة صحيحة، والدواء جيد، وبعد ذلك سيوافقون ويقبلون.

ويالحظ في ضوء مدا تقددم أن الدذكاء االصدطناعي يعدد أداة قويدة للغايدة ولكنده يقتدرن 

نريددد أن يكددون لدددينا ذكدداء  .بددبعب القلددق علددى وجدده الخصددوص فددي قطدداع الرعايددة الصددحية

 مفيدة للمجتمع.الخير ولوهداف ال يتم استخدامه من أجل مسؤول اصطناعي

وتجدر اإلشارة إلى أن السعودية تشدرع حاليداً فدي االهتمدام بمنظومدة البياندات والدذكاء 

وقدد تدم  .2030دولدة علدى مسدتوى العدالم فدي عدام  15االصدطناعي لتصدبح واحددة مدن أفضدل 

بالفعل إطدالق بالفعدل االسدتراتيجية الوطنيدة للبياندات والدذكاء االصدطناعي، كمدا تدم تنشديط 

 الرعاية الصحية والطاقة كأولوية قصوى للمملكة.قطاع 
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 المصادر والمراجع 

ندوفمبر  4-2صدحة محورهدا اإلنسدان، منتددى أسدبار الددولي، الريداض،  -2050جلسة: الصحة  -1

 ، متاحة على الرابط:  2020

https://youtu.be/S_IeAfv9Hgk 

 والتحول الصحي، متا  على الرابط اإللكتروني: 2030رؤية  -2

- https://www.spsc.gov.sa/Arabic/Summit/Pages/Vision2030.aspx 

إلى أين يتجه استخدام التقنيدات فدي مسدتقبل الرعايدة الصدحية فدي العدالم العربدي؟ الثدورة  -3

 ، متا  على الرابط اإللكتروني:2020/4/22الرقمية في خدمة الصحة، 

- https://mostaqbal.ae/technologies-in-future-healthcare-arab-world/ 

، 2020/10/3ندى األحمدي: مشروع الجينوم البشري السعودي لمواجهة األمراض الوراثية،  -4

 متا  على الرابط اإللكتروني:

- https://www.alarabiya.net 

، متددا  علددى 2017رودريجددز: تحريددر الجينددوم البشددري ينتقددل إلددى أفددق جديددد، مددارس إميليددانو  -5

 الموقع اإللكتروني:

- https://www.researchgate.net 

مشروع سالجينوم البشري السعوديس خطوة ناجحة للوقاية من انتشدار األمدراض الوراثيدة،  -6

 https://www.alriyadh.com/1717155  على الرابط اإللكتروني: ، متا2018/11/11

 الذكاء االصطناعي في مجال الرعاية الصحية، متا  على الرابط اإللكتروني: -7

https://www.ibm.com/sa-ar/watson-health/learn/artificial-intelligence-

healthcare 

الددذكاء االصددطناعي فددي القطدداع الصددحي لددم يعددد خيدداراً بددل ضددرورة، متددا  علددى الموقددع  -8

 https://thearabhospital.comاإللكتروني: 

 ، متا  على الرابط اإللكتروني:الجراحة الروبوتية -9

https://www.mayoclinic.org/ar/tests-procedures/robotic-surgery/about/pac-

20394974 

، متدا  2018/11/28، وزارة االتصداالت وتقنيدة المعلومدات، Big Dataتقرير البيانات الضدخمة  -10

 على الرابط اإللكتروني:

https://thinktech.sa 
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دعم رواد األعمال بما يسهم فدي معالجدة التحدديات التدي 

تواجه مشداريعهم الناشدئة، مدع االسدتفادة مدن الفدرص 

المتاحة، تقنياً، وتنظيمياً، وإدارياً فضاًل عن تنميدة قددراتهم 

 التخطيطية االقتصادية والمالية.

 

دراسدددة هيكلدددة المنشدددآت الصدددغيرة والمتوسدددطة فدددي 

المملكددة حسددب طبيعددة كددل قطدداع، والنظددر فددي طريقددة 

عملهددا، بحيدد  يتضددمن ذلددك اقتددرا  برنددامم عملددي لزيددادة 

 فاعليتها وتأمين استقرارها وتطويرها.

 

دعددم المنشددآت الصددغيرة والمتوسددطة التددي تعمددل فددي 

والواقددع مجددال الددذكاء االصددطناعي والواقددع االفتراضددي 

المعددزز والتددي تسددتخدم فددي عدددة مجدداالت منهددا التعلدديم 

 والطب والترفيه و يرها.

 

 

رفدددع مسدددتوى مدددا يسدددمى بسالسدددل اإلمدددداد، ووضدددع 

 االحتياطات الالزمة لضمان استدامتها.

 

 

 

نشددر ثقافددة االبتكددار وتبنددي المبددادرات الداعمددة لدده علددى 

 المستوى الوطني في مختلف القطاعات.
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 .االبتكار في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة: المفهوم واألهمية 

يشير مصطلح االبتكار في الشدركات إلدى تنميدة وتطبيدق األفكدار الجديددة فدي الشدركة، 

حيدد  يبدددأ مددن األفكددار المبتكددرة إلددى عمليددة التطبيددق الندداجح لوفكددار المبتكددرة ضددمن الشددركة. 

وبحسب المفهوم االقتصادي لجوزيدف شدومبيتر فدرن االبتكدارات تتعلدق أساسداً سباالبتكدارات 

ة التددي تددؤدي إلددى تغيددرات عميقددة فددي اإلنتاجيددة، وتحفددز النمددو االقتصددادي التكنولوجيددة الجذريدد

 وتنشو األعمال في قطاعات صناعية وخدمية وتحسن من الرفاهية االجتماعيةس.

ويعدددد االبتكدددار هدددو األسددداس والمحدددرد األول لنجدددا  واسدددتمرار الشدددركات الصدددغيرة 

 ع الريادية عن مثيالتها التقليدية.والمتوسطة، كونه يمثل ميزة تنافسية حقيقية تميز المشاري

والشددركات فددي حاجددة متزايدددة لالبتكددار حتددى تسددتجيب لمتطلبددات السددوق ولتواكددب 

تطلعددات العمددالء المتغيددرة وظددروف الحيدداة التددي باتددت أكثددر ديناميكيددة مددن ذي قبددل، وبغيددة 

بتكدار عمليدة االستفادة من التكنولوجيا وتغيير األسواق والهياكل والديناميكيات. كما يمثدل اال

 التجديد األساسية في أي شركة من أجل ضمان بقاءها واستمرارها.

ولم يعد سيكفي الشدركات لتحقيدق النجدا  أن تعتمدد علدى نهدم اإلبدداع والتطدوير فقدط، 

وإنما يتعين عليها، في الوقت ذاتده، أن تفكدر فدي طدرق قيداس االبتكدار؛ فلديس كافًيدا أن تدأتي 

نما قياس مدى الفائددة التدي تقددمها هدذه الفكدرة أو تلدك للشدركة بفكرة جديدة أو مبتكرة، وإ

 بشكل عامس.

 .الشركات ومواجهة تحديات المستقبل: متطلبات ضرورية 

جداءت أوائدل القدرن الحددالي سبالعديدد مدن التكنولوجيدات التددي شدكلت أسداس االقتصدداد 

الددة، وإنترنددت األشددياء، الرقمددي منهددا: النفدداذ إلددى اإلنترنددت عبددر الحزمددة العريضددة الثابتددة والنق

والقدرات الهائلة للحوسدبة فدي السدحاب اإللكتروندي وفدي كدل يدد الهواتدف الذكيدة، والبياندات 

الضددخمة، وتحليددل البيانددات المتطددور، والددتعّلم اآللددي. ولهددذه التكنولوجيددات القدددرة علددى تغييددر 

وتقددديم الطريقددة التددي يعدديش ويعمددل بهددا األشددخاص، وطددرق مزاولددة الشددركات ألعمالهددا، 

لكدن  .الحكومات والسلطات العامة لخدماتها إلى المدواطنين وتفاعدل هدؤالء بددورهم معهدا

إلى جانب مزاياه االجتماعية واالقتصادية المتعدددة، يمكدن أن يدأتي االقتصداد الرقمدي بتحدديات 

 أيضاً إذا لم تتم إدارته على نحو مناسبس.

ول الرقمددي، حيدد  يعددد التحددول ويتعددين علددى الشددركات فددي الوقددت الددراهن إكمددال التحدد

الرقمددي اآلن ضددرورة اقتصددادية ملحددة للشددركات مددن أجددل أن تددتمكن مددن مواكبددة تحددديات 

المستقبل، سفي ظل الحاجة إلى تنويدع االقتصدادات للتخفيدف مدن حددة تأثرهدا بالصددمات فدي 

ية التدي األسواق، وبهدف تعزيز اإلنتاجية والتنافسية، وذلك بالتركيز علدى القطاعدات االقتصداد

يمكنهددا االسددتفادة مددن التطددور التقنددي المتسددارع فددي كافددة الدددول العربيددة؛ ممددا يزيددد مددن 

 مستويات المرونة والقدرة على تحقيق نقلة نوعية ومتسارعة في األداء االقتصاديس.

وثمة حاجة ملحدة إلدى انتهداج التخطديط االسدتراتيجي للشدركات الصدغيرة والمتوسدطة، 

هذا الصددد علدى أن سالتخطديط االسدتراتيجي للشدركات يجدب أال يكدون ومن المهم التأكيد في 
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حدثاً ظرفياً وإنما هو عملية دائمةس. ويجب أن تكدون هنداد رؤيدة واضدحة للشدركات مدع تحديدد 

 آليات إنجازها على المديين القصير والطويل.

كذلك فرن الشركات بحاجة إلى ضمان أكبدر قددر مدن المروندة التنظيميدة والتدي تعكدس 

قدرتها على ستغيير االتجاه بسرعة على نحو يجعل من تلك المرونة مصدر مهم للحصدول علدى 

ميددزة تنافسددية وهددي بمثابددة أداة إلدارة حدداالت التغييددر المسددتمر والقدددرة علددى تغييددر األوضدداع 

داخددل بيئددة الشددركات، وتعتبددر المرونددة مددن إحدددى السددمات الضددرورية فددي عمليددة التخطدديط 

حاسددم لتكييددف الخطددط االسددتراتيجية للشددركات لبيئددة تنافسددية تتسددم  االسددتراتيجي وعامددل

 بالتغيير الالمحدودس.

والبد من تمكين رواد األعمدال وأصدحاب المشداريع الصدغيرة والمتوسدطة بدأن يكوندوا 

 رائدين في مجال االقتصاد الرقمي لتعزيز قدراتهم وتعزيز ثقافة اقتصاد المعرفة. 

 غيرة والمتوسطةالرقمنة ومستقبل الشركات الص. 

إن االقتصاد الرقمي نشاج اقتصادي قائم على جلب التكنولوجيدا إلدى العمدل مدن خدالل 

التحول من النموذج التقليددي التدي كاندت ُتنجدز بده األعمدال إلدى نمدط جديدد مدرقمن ومؤتمدت 

يمكننا من االستفادة من عطاءاتها ووسائطها المختلفدة فدي إنجداز األعمدال والحصدول علدى 

 .ومكاسب سوقية جديدةمزايا 

، وقبل هدذه األزمدة، كدان لددينا 19-إن الرقمنة لها دور حاسم خاصة في ظل وباء كوفيد

تقييمدداً لفهددم واضددح للحاجددة إلددى الرقمنددة، لكددن الوبدداء عددزز هددذه الفكددرة أو هددذه االحتياجددات 

اص للرقمنة، وكانت تلك تجربة فريدة مدن نوعهدا، فقدد كدان لددينا مئدات الماليدين مدن األشدخ

يعملون عن بعد في نفس الوقت، ومئات الماليين من الطالب الذين يدرسون عن بعد أيًضدا 

في نفس الوقت، وهذا لديس فدي خمدس أو عشدر سدنوات ولكدن فدي ثالثدة أشدهر. إن الوبداء 

جعلنا نمر بتجربة هائلة، وأصبح من المنطقي التساؤل: هل يمكن ألي شخص أن يتخيدل كيدف 

يكون في عالم  ير رقمدي، دون العمدل عدن بعدد وبددون تعلديم عبدر  كان مسار هذه األزمة أن

 اإلنترنت وبدون تجارة إلكترونية؟ كانت عواقب هذه األزمة ونتائم الوباء ستكون أسوأ بكثير. 

ومن ناحية أخرى فرن الرقمنة تعدد بمثابدة ثدورة تقنيدة فاعلدة، لديس بسدبب التكنولوجيدا، 

، لكدن السدبب فدي أن الرقمندة فاعلدة هدو أن الرقمندة فالتكنولوجيا هي عامدل تمكدين للرقمندة

تشكل تغيير اجتماعي يعمل على تغيير الطريقة التدي نقدوم بهدا باألشدياء، وهدذا شديء يحددث 

تأثيره على كل المسدتويات وفدي جميدع البلددان وجميدع االقتصدادات ومدا إلدى ذلدك. لدن تكدون 

تحتدوي علدى مدواد خدام ذات بنيدة  الدول الغنية في القدرن الحدادي والعشدرين هدي الددول التدي

تحتية وما إلى ذلك، وإنما ستكون البلدان الغنية في القرن الحادي والعشرين هي القادرة على 

 .مواجهة تحدي الرقمنة

أما عن سبب أهمية رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة فترجع أواًل للحاجة إلى تلبية 

صغيرة والمتوسطة. ثانًيا، ألن الرقمنة تؤثر متطلبات عمالء جدد يجب أن تخدمهم الشركات ال

على كل شيء، فهدي تدؤثر علدى جميدع قطاعدات االقتصداد بمدا فدي ذلدك القطاعدات التقليديدة 

لالقتصاد. والتحديات الرئيسية في اقتصداد الرقمندة هدي للقطاعدات التقليديدة. ثالًثدا، أن رقمندة 
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مشددكلة فددي التكنولوجيددا  االقتصدداد وخاصددة رقمنددة الشددركات الصددغيرة والمتوسددطة ليسددت

فحسددب بددل هددي مشددكلة تتجدداوز التكنولوجيددا، والمهددم هددو التغييددر االجتمدداعي الددذي تتضددمنه 

الرقمنة. وإحدى األفكار التي يتعين نقلها إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة هدي أن الرقمندة 

فهنداد ليست مخاطرة، فهذا القرار يمثل فرصة كبيرة جًدا للشركات الصدغيرة والمتوسدطة. 

شركات صغيرة ومتوسطة تواجه نوًعا جديًدا مدن العمدالء وهدو العميدل الرقمدي الدذي تتبداين 

 احتياجاته مقارنة بذي قبل.

 .االقتصاد الرقمي ورفع تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة 

إن االقتصدداد الرقمددي يضددطلع بدددور كبيددر فددي رفددع معدددل التسددارع والنمددو للشددركات 

السدديما فددي ظددل الظددروف الراهنددة التددي تسددببت بهددا جائحددة كورونددا الصددغيرة والمتوسددطة 

 المستجد وتوجه رواد األعمال نحو المنصات الرقمية للترويم والتعريف بمنتجاتهم وأعمالهم.

وأصدبحت المتداجر  اإللكترونيدةومع تفشي أزمة فيروس كورونا المسدتجد نمدت التجدارة 

اإللكترونية أحد أهم منافذ الشراء لدى  البية المستهلكين علدى مسدتوى العدالم مدا يددفع إلدى 

 توقعات بانتعاش مبيعات مواقع التجارة اإللكترونية خالل الفترة المقبلة.

أنه عامل تسريع قوي لكثير من األمور بما يبشر بدخول العدالم إلدى  19-وقد أثبت كوفيد

تصاد الرقمي. لكن هذا يحدث بوتيرة أسرع بكثيدر لدم نشدهدها مدن قبدل، وبطدرق لدم عصر االق

 تكن متوقعة بالضرورة. 

وإذا نظرنددا إلددى التجددارة، علددى سددبيل المثددال، وعالمنددا علددى وجدده الخصددوص، فرننددا نشددعر 

بالصدمة عندما يعلن أحد تجار التجزئة األكثر شدهرة فدي العدالم فدي منطقدة الشدرق األوسدط 

٪ في عائداته ربع السنوية بسبب فيروس كورونا. من 95فريقيا، عن انخفاض بنسبة وشمال إ

ناحية أخرى فرن حصة أمازون في السوق انخفضت بداًل من أن تدزداد، وهدو مدا قدد يبددو محيدًرا 

نظًرا للهجرة الجماعية للمستهلكين إلى التجدارة اإللكترونيدة حتدى نددرد أن هنداد تدأثيرات مدن 

بسبب كوفيد والتي أدت بالفعل إلدى تحقيدق بعدب التدوازن فدي بعدب الندواحي. الدرجة الثانية 

لقد  يرت هذه التأثيرات تماًما ميزان القوى بين العالقدات المختلفدة فدي سلسدلة القيمدة فدي 

ر بثمن للشركات الصغيرة والمتوسطة الريادية.   هذه األسواق، وفتحت فرًصا ال ُتقد 

تصدداد الرقمددي واالقتصدداد القددديم، التددي يجددب أن تهددتم إذن مددا هددي االختالفددات بددين االق

الشركات الصغيرة والمتوسطة بها للبقاء وربما االزدهار في عالم يتحول إلى الرقمندة؟ يمكدن 

التطرق مباشدرة إلدى الحدواجز التدي تحدول دون دخدول أعمدال تجاريدة جديددة، إال أن التكنولوجيدا 

عدن تحقيدق انخفداض كبيدر فدي تكلفدة بددء  سمحت في التخفيف من حدة هذه الحواجز، فضدالً 

األعمال التجارية، فمن السهل جًدا اآلن إنشاء متجر رقمي والبدء في البيدع للمسدتهلكين فدي 

 جميع أنحاء السوق. 

من ناحية أخرى، فرن الدخول الناجح في االقتصاد الرقمي يكتسب بشكل متزايد شديًئا ال 

يستطيع المال شراؤه. إنها كفاءة أساسية للغاية، لكن مدن الصدعب جدًدا إتقانهدا. إنده يتطلدب 

عقلية خالية من القيود التقليدية القديمة، عقلية تسعى إلدى عدرض قيمدة تكدون أكثدر وضدوًحا. 

يددف تفعددل أمددازون ذلددك. اآلن، هندداد اخددتالف آخددر وهددو أن البنيددة التحتيددة تتغيددر. وقددد رأينددا ك
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فسلسلة القيمة نفسها مختلفة تماًما. وهذا يمثدل الكثيدر مدن الفدرص والتهديددات الجديددة. 

في االقتصاد القديم، على سبيل المثال، كان اإليجار يمثل أكثر التكاليف التي يتعين على المتجدر 

٪ من تمويل بدء التشغيل يذهب فدي الواقدع 10ذا نظرنا إلى شركته ناشئة، فرن دفعه. اليوم، إ

٪ مددن إنفدداقهم يددذهب إلددى اإلعالنددات الرقميددة، إلددى جوجددل، وإلددى 20إلددى السددحابة، بينمددا نحددو 

 فيسبود والالعبين الرقميين اآلخرين. 

ور علدى في المنصات االقتصادية، تجري اآلن عملية مساعدة الشركات الناشئة في العث

العمال، كما أن العمل عن ُبعد يتيح عولمة القوة العاملة. فداإلعالن اآلن يتخدذ أشدكااًل جديددة 

ذات أهمية بالغة. لهذا السبب نشهد نمو المؤثرين وتغير عمليات التوزيع. وهدذا كلده يتطلدب 

طريقة جديددة للتعامدل مدع السدوق للشدركات الصدغيرة والمتوسدطة التدي ليسدت بالضدرورة 

ة للجميع. حتى قنوات التوزيع تغيدرت وأصدبحت القديمدة باليدة وعفدا عليهدا الدزمن. فداآلن متاح

 لدينا هاتف محمول يصل إلى السوق وقناة متعددة االستخدامات.

ونشددهد أيًضددا مجموعددة جديدددة مددن المخدداطر فددي االقتصدداد الرقمددي يلددزم الشددركات 

ي. ويمكدن أن يدؤدي االمتثدال الصغيرة والمتوسطة التعامل معها على مسدتوى األمدن المداد

واألمان وحماية بيانات العمالء إلى نشوء العمل التجاري أو تحطيمده. فثمدة مجموعدة مختلفدة 

مددن المنافسددين الددذين يمكددنهم الخددروج مددن دائددرة قطاعددات معينددة واالنتقددال ألخددرى؛ ألن 

ا حددث لنوكيدا التكنولوجيا تعمل على إعادة تشكيل الحدود بدين القطاعدات وقدد رأيندا جميًعدا مد

وبددالد بيددري. حتددى المنصددات التددي تمّكددن الشددركات الصددغيرة والمتوسددطة مددن الوصددول إلددى 

عمالئها، في كثير من الحاالت، نرى أنها تقوم بتفكيك أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة. 

لذلك في بعب الحاالت، يمكنهم التندافس مدع عمالئهدم. وهدذا شديء تدم تمكينده مدن خدالل 

قمددي. حتددى بالنسددبة للشددركات الصددغيرة والمتوسددطة لتوسدديع نطاقهددا وتصددبح التحددول الر 

شركات أكبر، يعد االعتماد على األصول  ير الملموسة أكثر أهمية بكثير مما هو عليه اآلن من 

 النموذج القديم. 

لقددد تغيددرت ميددول العمددالء ومددا يفضددلونه. اآلن ال يبحدد  المسددتهلكون عددن عالقددة 

ن عن اقتصاد قائم علدى الخبدرة. إنهدم يبحثدون عدن التخصديص وهدو معامالت فقط، بل يبحثو

وضددع مختلددف تماًمددا عددن ذي قبددل. حتددى الحصددول علددى العمالددة وإدارة العمالددة أمددر مختلددف، 

فالعديد من األشياء التي كاندت الشدركات بحاجدة إليهدا مدن قبدل، يمكدن اآلن أتمتتهدا، ويمكدن 

تماد على نماذج العمدل الخاصدة للعمدل عدن ُبعدد االعتماد على الذكاء االصطناعي، ويمكن االع

للوصول إلى الموظفين خارج الحدود الجغرافية. هنداد منصدات عمدل مرندة، واقتصداد العمدل 

الحر، حي  يمكن للشركات الوصول إلى الخبراء ضمن نموذج مختلدف. لدذا هنداد طريقدة أخدرى 

، وهددي مالحظددة كيددف تبحدد  للنظددر إلددى االختالفددات بددين االقتصدداد الرقمددي واالقتصدداد القددديم

فئتان من المستثمرين عن الفرص في هذه األسواق. لنأخدذ علدى سدبيل المثدال، وارن بافيدت 

ومارد أندريسن. يمثل وارين بافيت األسهم الخاصة والطريقة التي يتعاملون بها مع السوق 

كنولوجيدا. وقدد بنجا  كبير. ويمثل مارد أندريسن رأس المال االستثماري الجديد القائم علدى الت

حققوا نجاًحا كبيًرا أيًضا، لكن الطريقة التي يفكرون بهدا مختلفدة تماًمدا. فدي حالدة واريدن بافيدت 
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علددى وجدده الخصددوص مددن قبددل، مددا يراهنددون عليدده، هددو الوضددع القددائم، إنهددم ال يبحثددون عددن 

ين أن شا لين، إنهم يبحثون عن أعمال قائمة يمكنها فعاًل الحفاظ على الوضع القدائم، فدي حد

أصددحاب رؤوس األمددوال يراهنددون علددى التغييددر. إنهددم يراهنددون علددى أن التكنولوجيددا سددتمّكن 

قواعد المنافسة من التغيير وسيأتي العبون جدد، حتى عندما يسعرون هذه الفرص، األسهم 

الخاصددة، فهددم عددادًة مددا يبحثددون عددن الشددركات الناجحددة التددي لهددا تدداريخ. لددذا فهددم يهتمددون 

الماضددي، فددي حددين أن رأس المددال االسددتثماري يبحدد  عددن العبددين جدددد لدديس ويراهنددون علددى 

لدددديهم تددداريخ، ومددداذا يفكدددرون عنددددما يقومدددون بتقيددديم هدددذه الشدددركات ألنهدددا تعتمدددد علدددى 

المسددتقبل. هددذه طريقددة أخددرى للنظددر إلددى تلددك االختالفددات. إذا تحدددثنا عددن أنددواع الكفدداءات 

 لصغيرة والمتوسطة.المطلوبة للبقاء على قيد الحياة للشركات ا

 

 

 .التمويل الجماعي ودعم رواد األعمال وتوفير الفرص االستبمارية في السعودية 

إن الحصول على التمويل المطلوب معضلة أساسية أمام نمو ونجدا  قطداع المنشدآت 

الصغيرة والمتوسطة وأي قصور في هذا الجانب يفقدد االقتصداد الدوطني مكاسدب كبيدرة إن 

 تنافسية أو على مستوى تعزيز فرص النمو.كان على مستوى ال

ويعرف التمويل الجماعي بحسب قاموس أكسدفورد بأنده ستمويدل مشدروع أو اسدتثمار 

عن طريق جمع المال من عددد كبيدر مدن النداس حيد  يسداهم كدل واحدد مدنهم بمبلدغ صدغير 

  يجدري نسبًيا، ويكون ذلك في العادة عن طريق اإلنترنتس. ويكون ذلك مشابهاً للبورصة حيد

جمع المال من الجمهور عبر اإلنترنت، ولكن ال يكون ذلك مصدرًحا بده بشدكل قدانوني علدى أنده 

 بورصة. والبورصة تكون )أكثر تنظيًما، وال تدعم فكرة جديدة( مقارنة بالتمويل الجماعي. 

 

وهناد أنواع مختلفة مدن التمويدل الجمداعي والموضدحة بالشدكل التدالي، وبدالتركيز علدى 

المتعلق بالتمويل الجماعي لوسهم، نجد أنه يمكن للمستثمرين في إطاره الحصول علدى النوع 
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أسهم في األعمدال لددعم رجدال األعمدال الدداخليين والحفداظ علدى اسدتمرار األعمدال. وهنداد 

 منصات مختلفة لدعم هذه األنواع من التمويل الجماعي في بلدان مختلفة حول العالم. 

 

 

س، M3Dومدن األمثلدة الواقعيدة لمشداريع التمويددل الجمداعي الناجحدة فدي العدالم سشددركة 

وهي شركة تأسست من قبل صديقين لتصدنيع الطابعدات الثالثيدة األبعداد. فقدد جمدع ديفيدد 

مليدون دوالر لطدابعتهم الصدغيرة الثالثيدة األبعداد علدى موقدع  3.4جونز ومايكدل أرمداني مبلدغ 

. وتتوفر الطابعة الصغيرة التي تأتي بتشكيلة من األحبار القويدة 2014م التمويل الجماعي في عا

الثالثة األبعاد على موقع أمازون، وستابلز، وبوكستون و يرها. ولدى الشركة مبيعدات تتدراو  

، حققت لعبة أسبوعية مباشرة تتم على سدطح 2019مليون دوالر. في أبريل عام  15إلى  10بين 

سداعة فقدط. ولدم  24مليون دوالر خالل  4.7ت ممثلين مشهورين طاولة وتظهر فيها أصوا

 60إلدى  30تكن أي من الشركات قد حققت مثل هذا المبلغ على مدى فترة جني المبدالغ خدالل 

 يوًما. 
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فدي برندامم تطدوير القطداع المدالي، الدذي  2030وتتمثل إحدى مبدادرات رؤيدة السدعودية 

أعلندت هيئدة  2018فدي شدهر يوليدو   .ئة سوق األسهمأنشأ معمل التقنية المالية من قبل هي

سوق األسهم ألول مرة الموافقة على ترخيصين لمنصة التمويل الجماعي لوسهم لشدركتي 

سكوبر ومنافع المالية. ولكن واحدة من المنصتين وهي منافع قد أثبتت نجاحها ألنها حققت 

افع أربع حمالت ناجحة وهي تنظر في الحد األعلى لكافة االستثمارات المقترحة. وقد أنجزت من

المزيد من الفرص االستثمارية المتنوعة. إال أن الحمدالت األربدع المعنيدة سدعت إلدى الحصدول 

على أموال لتوسديع نشداج تجداري قدائم بالفعدل، ولديس لتمويدل شدركة ناشدئة، ممدا أدى إلدى 

 تقليل المخاطر إلى حد كبير. 

ضددوًحا والمزيددد مددن المنصددات المصددر  بهددا والمددأمول أن يكددون هندداد تنظدديم أكثددر و 

للتمويل الجماعي، وكذلك توعية للمستثمرين ورجال األعمال الدداخليين ليكوندوا قنداة ومنصدة 

 يلتقي بها الجميع، ولدعم االقتصاد على نحو أكبر.
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 الت صيات

دعددم الرعايددة الصددحية األوليددة لتددوفير مجتمعددات 

 .أكثر استعداداً للتصدي لووبئة عند حدوثها

 

حددل المشدداكل التددي يتعددرض لهددا قطدداع الرعايددة 

الصحية، والعمل على تطدويره واالرتقداء بقدراتده 

تقنياً ليصبح قادراً على مواجهة األزمدات الصدحية 

مددع االهتمددام الخدداص بخدددمات الرعايددة األوليددة 

 .المجتمعية

 إيجاد آليات فعالة 

لتوفير استجابات عالمية 

فاعلة لمواجهة األوبئة 

وتحقيق األمن الصحي 

العالمي على نحو يتسم 

 .بالعدالة والشمولية

تعزيز التعاون الددولي فدي المجدال البحثدي لتدوفير 

البيانددات ومشدداركتها بددين الدددول لتددوفير تنسدديق 

أعلددى ورد فعددل موحددد ضددد جائحددة كورونددا، ورفددع 

 .مستوى الجاهزية لوزمات المستقبلية

االسدتثمار فدي البياندات الصدحية الرقميدة، وإعدادة 

النظددر فددي مدددى قددوة أنظمددة الرعايددة الصددحية 

 .وقدرته على الصمود

1 

2 

3 

5 
4 

 التوصيات
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 تطور األوبئة عبر التاريخ ومدى إمكانية الوصول لمستقبل بال أوبئة. 

على الر م من أن العدالم قدد تفاجدأ عنددما ظهدر فيدروس كوروندا وتفشدى فدي معظدم 

الدول؛ إال أن تاريخ اإلنسانية يحفل بالعديد من األوبئة األكثر واألشدد فتكداً والتدي أبدادت مئدات 

 ماليين البشر وتسببت بأزمات كارثية. 

، نجدد 1351و 1347امي وبالعودة إلى القرن الرابع عشر على سبيل المثدال وتحديدداً بدين عد

مليدون شدخص فدي  200أن الوباء المسمى بالموت األسود قد تسبب بمقتدل مدا ال يقدل عدن 

مختلف أنحاء العالم، ويعتقد أنه نشأ في الصين أو بالقرب منها، ثم انتقل إلى إيطاليا وبعد ذلك 

  .إلى باقي أنحاء أوروبا، ثم إلى مختلف دول العالم

، 1520مليددون شددخص عندددما ظهددر عددام  5، فقددد تسددبب بوفدداة نحددو الجدددري أمددا وبدداء

 50و 40التي ظهدرت بعدد الحدرب العالميدة األولدى، بوفداة مدا بدين  اإلنفلونزا اإلسبانية وتسببت

 مليون إنسان في مختلف أنحاء العالم.

وسدببت جائحدة  .وحتدى اآلن. 1981مليدون شدخص مندذ  35سما يقدر بدد وأودى اإليدز بحياة 

نشدأت فدي المكسديك فدي ربيدع  H1N1 ساللة جديددة مدن فيدروس 2009إنفلونزا الخنازير لعام 

مليار  1.4قبل أن تنتشر إلى بقية العالم. وفي عام واحد، أصاب الفيروس ما يصل إلى  2009عام 

 شخصس. 575400و  151700شخص في جميع أنحاء العالم وقتل ما بين 

وعلدى الدر م مدن أنندا نعديش فدي عدالم  19 -وفي الوقدت الحدالي فدي ظدل جائحدة كوفيدد

متقدم جًدا علمًيا، وأيًضا مع وجود كل هذه األدوية المضادة للفيروسات المختلفة و يرهدا، إال 

مليون شخص. والواقع أنه لو نظرنا إلدى هدذه األوبئدة  1.3ب من أننا قد فقدنا حتى اليوم، ما يقر 

المتنوعة، وطرحنا سؤااًل، ما هو الشيء الذي تشترد فيه معظم هذه األوبئة بالفعل؟ نجد أن 

 البية هذه األوبئة مرتبطة بمصدر حيواني بشكل أساسدي. واألمدراض ذات المنشدأ الحيدواني، 

قاري إلى اإلنسان ليحدث المرض. وفدي الوقدت الدذي هي أمراض تنتقل أساًسا من حيوان الف

نستمر فيه بدالعيش بدالقرب مدن الحيواندات، إمدا كجدزء مدن اإلنتداج الحيدواني أو الزراعدة أو حتدى 

للتعدي على موائلها الطبيعية، فرننا نتعرض اآلن بشكل متزايد للحيواندات، وهدذا بدالطبع يزيدد 

 .من احتمالية اإلصابة بعدوى حيوانية المصدر

وفيما يتعلق بالمحفزات التي شكلت نوًعدا مدا األوبئدة الكبدرى فدي التداريخ، يتضدح أن أحدد 

العوامددل المهمددة هددو إزالددة الغابددات، وبددالطبع هندداد عوامددل أخددرى تددرتبط بأنمدداج اسددتخدام 

األراضددي، والتغييددرات التددي نحصددل عليهددا بشددكل متزايددد فددي جعددل الغابددات تددزرع المزيددد مددن 

ت، ربما، لدينا أيًضا مشكلة تجدارة الحيواندات والحيداة البريدة  يدر القانونيدة أو المحاصيل والحيوانا

سيئة التنظيم، على سبيل المثال. وباإلضدافة إلدى العديدد مدن اآلثدار الضدارة األخدرى، فدرن تغيدر 

المناخ له تأثير كبير علدى سدلود الحيواندات وكدذلك فدي موائلهدا الطبيعيدة. وبدالطبع، إلطعدام 

ج إلى زراعة المزيد من الغذاء واللحوم والزراعة. لذلك يتم حالياً زراعة الغابات بشكل العالم، نحتا

 متزايد، كما تعد مقاومة مضادات الميكروبات أيًضا عاماًل مهًما آخر يجب العمل عليه.

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%B1%D9%8A&contentId=1359065
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&contentId=1359065
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&contentId=1359065
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قال سبيدل  يدتسس مالدك شدركة ميكروسدوفت  2015منذ عدة سنوات وتحديداً في عام 

في فانكوفر سإذا تسدبب أي شديء بقتدل أكثدر  (TED) في مؤتمر التكنولوجيا والترفيه والتصميم

من مليوني شخص في العقود القليلة المقبلة، فمن المرجح أن يكون فيروًسا شديد العدوى 

ء من هذا السبب، هو أنندا وليس حرًب، وليس صواريخ، ولكن ميكروباتس. ثم واصل القول سجز 

استثمرنا مبلًغا ضخًما في الردع النووي، لكننا في الواقع استثمرنا القليل جدًدا فدي نظدام لوقدف 

الوباء، فنحن لسنا مستعدين للخطوة التالية، أي الوباءس. وهذا ما كدان يقولده حدول نهايدة وبداء 

  .اإليبوال في  رب إفريقيا

 

حدديات الصدحية التدي يواجههدا عالمندا اليدوم والمتمثدل فدي إننا نشهد اليدوم أحدد أهدم الت

التي باتت تهدد األمن الصحي الدولي وألحقت أضراراً بليغة باقتصاديات  19-انتشار جائحة كوفيد

 دول العالم وتسبب في توقف كل سبل ومناحي الحياة.

وفددي هددذا السددياق فددرن التسدداؤل المطددرو : كيددف يمكننددا أن نفعددل مددا هددو أفضددل 

تعداد للمستقبل للحد من مخاطر األوبئة؟ وثمة العديد من االقتراحات واألفكدار النوعيدة لالس

المطروحددة فددي إطددار أربعددة أهددداف رئيسددة، يددرتبط األول بالتعدداون الفعددال بددين قطدداع صددحة 

اإلنسان والحيوان، حي  يبدو جلياً مدى أهمية الحيوانات في هذا بالطبع، واإلنسان أيًضا. لذلك 
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ون لدينا تعاون كبير وأن نعزز هذا التعاون. ويتمثل الهدف الثاني فدي المراقبدة مدن يجب أن يك

أجل الكشف المبكر عن األوبئة، وهذا أمدر مهدم للغايدة ألن األوبئدة ال تبددأ بسدهولة علدى أنهدا 

أن أصددبح وبدداًء لددذلك يجددب أن يكددون لدددينا مراقبددة  COVID-19تفشددي. فقددد حدددث فددي حالددة 

الواقدع مدن الحصدول علدى جميدع إشدارات التحدذير بشدكل جيدد، ويدتم  مطبقة، حتى ندتمكن فدي

تعزيز ذلك بامتالد القدرات التشخيصية المخبرية لمسببات األمراض الجديدة في جميدع أنحداء 

العالم، التي ال يلزم أن تكون فقدط فدي البلددان الغنيدة بدالموارد، ولكدن أيًضدا يجدب أن تمتدد إلدى 

بع يعني استثمارات كبيرة. ثالًثا وألننا نعديش جميًعدا فدي عدالم مختلف مناطق العالم وهذا بالط

متصددل للغايددة ومتقدددم تقنًيددا فبالتأكيددد فرننددا بحاجددة إلددى تسددخير تلددك القدددرات واالبتكددارات 

التكنولوجيددة التددي تنطبددق علددى هددذا الوضددع، وتسددهم فددي التعامددل المالئددم مددع الوبدداء فددي 

ر قدرات االستجابة لمواجهة األوبئة على نحدو أكثدر المستقبل. أما الهدف الرابع فيتعلق بتطوي

 فاعلية.

 .دور الفرد والمجتمع في تحقيق عالم خال من األوبئة 

دفعت الحكومات حول العالم إضافة إلدى منظمدات الرعايدة الصدحية  19-إن أزمة كوفيد 

ق المختلفددة إلددى االسددتثمار بشددكل أكبددر فددي القطدداع لتحقيددق األمددن الصددحي العددالمي والتنسددي

الستجابة عالمية لمواجهة تلك الجائحة. حي  أن مواجهة الوباء مسدؤولية الجميدع، وأن للفدرد 

دوراً رئيسياً في مكافحة الفيروس، كما يجب على كل شخص أن يشعر بمسؤوليته حول ذاته 

ومن ثم نحدو المجتمدع، عدن طريدق االلتدزام بتعليمدات الصدحة الوقائيدة، والبعدد عدن الشدائعات 

خبددار مددن مصددادرها الرسددمية، كمددا يجددب المحافظددة علددى األروا  والصددحة العامددة واسددتقاء األ

 ألفراد المجتمع.

وفي هذا اإلطار يتحدد دور الفرد والمجتمع في الوصول إلى عالم خدال مدن األوبئدة فدي 

ضوء االعتبارات التالية: التركيز على قضية الصحة كأولوية، واالستعداد الجيد والمبكر بمقومات 

الصحي )الوطني/الدولي(، بجانب االسدتثمار فدي الرعايدة الصدحية األوليدة لتحقيدق الرعايدة  األمن

الصحية الشاملة، فضاًل عدن تدوفير المعرفدة الالزمدة للمجتمدع وللبشدرية مبنيدة علدى البدراهين 

العلميددة البحثيددة والبيانيددة، إضددافة لالسددتخدام األمثددل لنتددائم البحددوث والبيانددات فددي التخطدديط 

 الصحي.

وقد أكدت نتائم إحدى الدراسات المتخصصة في هذا اإلطار على أنه يتعين سبنداء مروندة 

وافية في سلوكنا وأنظمتنا في ميادين العمل والتعليم و يره من المصدالح الخاصدة والعامدة، 

حي  أظهر االنتشار السدريع للفيدروس أهميدة بنداء القددرات المحليدة والصدمود فدي مواجهدة 

ة من: األمراض الوبائية إلى العنف المتطرف وانعدام األمن المنداخي. تمثدل التهديدات المختلف

الجائحة أيًضدا فرصدة لتدذكير أنفسدنا بالمهدارات التدي يحتاجهدا الجيدل القدادم مدن أبنداء المجتمدع 

للتعامل بشكل أفضل مدع مدا ال يمكدن التنبدؤ بهدا، ومنهدا الوصدول للقدرار المسدتنير والحلدول 

 ربما قبل كل شيء القدرة على التكيف معهاس.اإلبداعية الناجعة، و
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 19-التعرراون والتنسرريق بررين المؤسسررات البحبيررة وقررا الجرروائح: جائحررة كوفيررد 

 نموسجاً.

أن النشاطات البحثية لها دور بارز وقت الجوائح على نحو ما تجلدي فدي ظدل جائحدة كوروندا 

المرض وتطدوره وتطدوير حلدول تقنيدة من خالل معرفة مسبباته والمساعدة في تتبع انتشار 

تساعد في مواجهته. وبصفة عامدة ستتسدددم الجوائدددح المسدددتجدة عدددادة بالغمدددوض ودرجدددة 

عاليددة مدن عددم اليقيدن لددى المجتمعدات التدي تواجههدا، وبطبيعدة الحددال، تتجدده العديددد مددن 

ددددادة معارفهددددا عددددن مسددددببات الجوائددددح الدددددول والمجتمعددددات إلددى البحدددد  والتقصددددي لزي

 ولتطويددر حلدول تقنيدة قدد تسداعدها في مواجهتهداس.

 

 

ثمرات تعاون 

المراكز البحثية 

 في الجوائح
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أصبح مدن بدين أحدد أكبدر التحدديات التدي تبدرز فدي مواجهدة الجدوائح واألوبئدة فدي العصدر 

الحددالي والددذي يشددهد ثددورة رقميددة  يددر مسددبوقة، وفددي ظددل التوجدده العددالمي المتصدداعد نحددو 

الحوكمة اإللكترونية؛ سمشكلة البياندات، ومددى توافرهدا، وموضدوعيتها، والقددرة علدى تحليلهدا 

  صدداحب االنتشددار المتزايددد لمصددادر البيانددات الحديثددة، حالددة مددن بشددكل دقيددق وسددريع.. حيدد

الغموض المتزايد بل والنزاع أيضاً حول جودة تلك اإلحصدائيات ومددى مصدداقيتهاس ممدا جعدل 

 أزمة البيانات ومشاركتها إشكالية قائمة وملحوظة على الصعيد العالمي.

يخص مشاركة البيانات أثناء الجوائح وفي الواقع فرن ثمة مباد  يتعين االلتزام بها فيما 

 واألوبئة وذلك على نحو ما هو موضح فيما يلي:

 

وتفرض الجوائح واألوبئة أولويات بحثية  ير تقليدية استجابة لها، األمر الذي بدا جلياً في 

بصددورتها المفاجئددة، والتددي أصددبحت فددي مقدمددة األولويددات البحثيددة  19 -ظددل جائحددة كوفيددد 

ز البح  العلمي على المستوى العالمي، والتي استنفرت جهودها إليجاد عالج للجامعات ومراك

 ناجع لهذا الوباء، إضافة إلى البح  عن أدوية وقاية تؤخذ من قبل من لم يصابوا بعد.

ويمكددن اإلشددارة علددى نحددو محدددد إلددى عدددد مددن األولويددات البحثيددة العالميددة المرتبطددة 

ة العامددة والدراسددات الوبائيددة ومعالجددة البيانددات وتنتهددي باألوبئددة والجددوائح والتددي تبدددأ بالصددح

 بالدراسات السريرية وتطوير األدوية. وذلك على نحو ما يبين الشكل التالي.
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سأوضحددت أهميددة أنشددطة  19-وفيما يتعلق بالواقع السعودي، يالحظ أن جائحة كوفيد

المتغيددرات والتحديدددات الوطنيدددة الملحدددة، البحدد  والتطويددر واالبتددكار وتسددخيرها لمواجهددة 

وفي قدددرة المجتمددع البحثددي السددعودي علددى مسدداعدة الوطددن في التصدددي لهددا والخددروج 

 بأفضدل النتائدم الممكندةس.
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