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 ال يخفــى عــىل أحــد أن جائحــة كوفيــد 19 كان لهــا تأثــري مبــارش عــىل التقنيــة. حيــث طــورت الــرشكات
 الكــربى ورياديــو األعــامل حــول العــامل تقنيــات مختلفــة ومبتكــرة ملســاندة املجتمــع واألفــراد يف
الجهــود عــن  الناتجــة  التقنيــة  اتجاهــات  بعــض  التقريــر  هــذا  يف  نســتعرض  الجائحــة.   مواجهــة 

 املختلفة من حول العامل.ت

اإلشارة األوىل

1

.

مركز استرشاف التقنية
Technology Foresight Center

نبذة عن التقرير 



بحثيــة تجــارب  إىل  األشــخاص  مــن  عــدد   انضــم 
ــزة ــن أجه ــة م ــة املجمع ــم الصحي ــتخدام بياناته  الس
 قابلــة لالرتــداء ذات منــاذج ميكــن التنبــؤ بهــا مــن أجــل
يف ونجحــت  الصحيــة،  أوضاعهــم  بشــأن   تنبيههــم 
 توقــع 11 مــن أصل 14 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد 19 يف
 دراســة باســتخدام بيانــات مســتخلصة مــن قياســات

البيانات الحيوية.ت

ــتصبح ــة، وس ــاالت التقني ــذه املج ــدم يف ه ــوق التق ــي تع ــة الت ــس الحيوي ــداء واملقايي ــة لالرت ــزة القابل ــة األجه ــة وموثوقي ــة بخصوصي ــاوف املتعلق ــتتبدد املخ  س
 املراقبــة املســتمرة للعالمــات الحيويــة ميــزة ينجــذب إليهــا النــاس الســتخدام األجهــزة القابلــة لالرتــداء، كــام ســتحصل نظــم املعلومــات الصحيــة لألجهــزة القابلــة

لالرتداء واملقاييس الحيوية عىل ما يكفي من البيانات لتقديم حلول مفيدة وذات قيمة.ـ

صنعت جائحة كوفيد 19 فرصة لرشكات التقنيات امللبوسة لتطوير تقنيات جديدة لتواكب التطورات الناتجة عن أسلوب الحياة الجديد.ظ

 متكني األطباء من االعتامد عىل املعلومات املتاحة عن طريق أجهزة املرىض امللبوسة (مثل الساعات الذكية) بغرض املتابعة الدامئة و من ثم تقديم توصيات
 متعلقة بنمط حياة صحي.ظ

 أثــار الخــوف مــن اإلصابــة بكوفيــد 19 موجــة مــن اإلبــداع
ــليم، ــو س ــىل نح ــة ع ــة والحامي ــامن املصادق  يف ض
          حيث ميكن لتقنيات املقاييس الحيوية مثل إيريس             و
 نظــم التعــرف عــىل الوجــه أن توفــر حلــوالً ملصادقــة

الهوية الشخصية بدون ملس.ي

[Washington Post, 28 May 2020] [Security Magazine, 23 June 2020]
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 اعتمــد الــدوري االمــرييك للمحرتفــني لكــرة الســلة
حــاالت اكتشــاف  ملحاولــة  اختيــاري  ذيك   خاتــم 
 اإلصابة بكوفيد 19 أثناء املباريات. لكن املتخصصون يف

املجال الطبي يشككون يف فعالية الخاتم.س

التأثري الجزيئ لـجائحة كوفيد 19 عىل التقنية

التقنيات امللبوسة يف خدمة الطب 

(Iris)
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https://www.washingtonpost.com/technology/2020/05/28/wearable-coronavirus-detect/
https://www.securitymagazine.com/articles/92665-biometrics-will-enable-many-covid-19-changes
https://edition.cnn.com/2020/06/21/health/nba-smart-ring-tracking-covid/index.html


   تســتخدم جامعــة إي يت إتــش زيــورخ                               ح
 حواســيبها الفائقــة طــوال فــرتة الجائحــة وتتوقــع أن
 تحقق "عدداً قياســياً من املنشورات لعام 2020"، كام
ــع ــق لتتب ــر تطبي ــة تطوي ــاء الجائح ــة أثن ــهدت الرشك  ش

انتشار كوفيد 19 وجهاز تنفس منخفض التكلفة.ي

إلدارة قائــد  التقنيــة  رشكات  لــدى  يكــون  أن   يجــب 
 املشــاكل املرتتبــة عــىل األزمــة واســتخدام تحليــل
 البيانــات لصنــع القــرار، وهنــاك حاجــة إىل منتجــات
 جديــدة لصناعــة التقنيــة يف مجــاالت العمــل عــن بعــد
ويف الشــخيص،  والتباعــد  اإلنرتنــت  عــرب   والتعليــم 
 هــذا تحتــاج رشكات التقنيــة إىل تقديــم املزيــد مــن

خدمات دعم العمالء للتطبيقات.ظ

بالجائحــة، بشــدة  األشــياء  إنرتنــت  شــبكات  تتأثــر   مل 
 وتــكاد تشــهد نفــس تدفــق البيانــات كــام كان قبــل
 الجائحــة، لكــن مــن الصعــب قيــام املوظفــني بتنصيــب
 تطبيقــات إنرتنــت األشــياء بســبب قواعــد اإلجــراءات
ــض ــر بع ــر يف تطوي ــدث تأخ ــام ح ــة، ك ــة بالجائح  الخاص
تجــب آخــر،  جانــب  مــن  الجديــدة.  التقنيــة   املعايــري 
 مراقبــة خصوصيــة وأمــن أجهــزة إنرتنــت األشــياء. كــام
إنرتنــت مجــال  يف  تعمــل  عديــدة  رشكات   أوقفــت 
خفــض لغــرض  التوظيــف  عمليــات   األشــياء 

التكاليف.ه

 ســيواجه األمــن الســيرباين تحديــات جديــدة يف حاميــة البيانــات املتدفقــة مــن أجهــزة إنرتنــت األشــياء ومراكــز البيانــات وأجهــزة الرعايــة الصحيــة، حيــث أظهــرت
ــف ذات ــاط الضع ــتغل نق ــات ستس ــاك جه ــر، هن ــب آخ ــن جان ــات. م ــىل البيان ــدة ع ــات املعتم ــادة يف التقني ــاً، وزي ــات عاملي ــاركة البيان ــة ملش ــود حاج ــة وج  الجائح

الصلة. نم

 كشــفت الجائحــة عــن عيــوب يف تصميــم وتكامــل التقنيــات املختلفــة كــام أظهــرت مزاياهــا. وتظهــر اآلن بــوادر احتيــاج لتكامــل التقنيــات املختلفــة لتفــادي آثــار
األزمات والتعزيز من أمن املعلومات. س

 تطويــر اســرتاتيجية تضمــن تكامــل التقنيــات الناشــئة و املتســقبلية يف تقديــم حلــول تعتمــد عــىل البيانــات بشــكل فعــال، و تضمــني سياســات متعلقــة بخصوصيــة
و أمان بيانات املستخدمني.س

[IoT Analytics, 9 June 2020][Science Business, 18 June 2020]
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 التأثري الجزيئ لـجائحة كوفيد 19 عىل التقنية

 تكامل التقنيات الجزئية يف املستقبل

(ETH Zurich)httpor-owners-of-electric-vehicles-1.73084016
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https://sciencebusiness.net/covid-19/news/coming-out-lockdown-harder-going
https://www.pwc.com/us/en/library/covid-19/coronavirus-technology-impact.html
https://iot-analytics.com/the-impact-of-covid-19-on-the-internet-of-things-part-2/


 تتمثــل إحــدى نتائــج البحــث عــن عــالج لكوفيــد 19 يف
مجــال يف  االصطناعــي  الــذكاء  اســتخدام   ترسيــع 
يُســتخدم الجائحــة  بدايــة  فمنــذ  الصحيــة،   الرعايــة 
وتنبيــه والفحــص  للتنبــؤ  االصطناعــي   الــذكاء 
التشــخيص ترسيــع  عــىل  عــالوة   املخالطــني، 

 والتوصيل اآليل واكتشاف األدوية املخربية.ط

 وضــع مختــرب علــوم الحاســوب والــذكاء االصطناعــي
 يف معهــد ماساتشوســتس للتقنيــة روبوتــاً ضمــن
بنــك تعقيــم  يف  للعمــل  البحثيــة  مشــاريعه   أحــد 
 بوســطن الغــذايئ، حيــث ميكــن للروبــوت أن يعمــل
التخزيــن منطقــة  وينظــف  بــرشي  إرشاف   بــدون 

باستخدام األشعة فوق البنفسجية.ي

لــووب كلــوزد  تســمى  ناشــئة  رشكــة                             قامــت 
ملســاعدة التنبؤيــة  للنــامذج  منصــة   بتطويــر 
 املؤسســات عــىل تحســني رعايــة املــرىض، حيــث
 توفــر املنصــة حلــول قامئــة عــىل التحليــالت املرنــة
يف برسعــة  البيانــات  إدخــال  للمستشــفيات   تتيــح 

النامذج والحصول عىل نتائج قابلة للتنفيذ.ن

 ســوف تحفــز جائحــة كوفيــد 19 تطويــر مجموعــة مختلفــة (ولكنهــا متشــابهة) مــن األجهــزة التــي تركــز عــىل الجوائــح واألوبئــة، وســتعتمد هــذه األجهــزة يف عملهــا
 عــىل املعلومــات التــي تعلمناهــا مــن الوبــاء الحــايل، كــام ستســتفيد جميــع أنظمــة الرعايــة الصحيــة وأنظمــة التعقيــم وأنظمــة توزيــع األغذيــة مــن التقنيــات التــي

ستنضج برسعة ملواجهة أزمة الرعاية الصحية القادمة التي ال مفر منها.ط

 جمــع البيانــات الناتجــة عــن الجائحــة وآثارهــا وتحليلهــا ســينتج بالنفــع عــىل التقنيــات يف اململكــة العربيــة الســعودية. املعلومــات املســتفادة مــن هــذه البيانــات
 ستقدم خارطة طريق لتطوير التقنيات يف اململكة العربية السعودية مستقبًال.ط

ــات، و ــة أو االزم ــن األوبئ ــة ع ــتقبلية الناتج ــر املس ــادي املخاط ــرض تف ــات بغ ــف القطاع ــات يف مختل ــىل البيان ــدة ع ــتقبل املعتم ــترشاف املس ــطة اس ــام بأنش  القي
مشاركة البيانات و نتائجها مع القطاع الخاص لتطوير حلول تخدم القطاعات املختلفة.ذ

[AI Trends, 25 June 2020] [Tech Crunch, 29 June 2020] [MIT News, 18 June 2020]
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 التأثري الجزيئ لـجائحة كوفيد 19 عىل التقنيةت

تقنيات مبنية عىل البيانات واالسترشاف 
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https://www.aitrends.com/healthcare/search-for-covid-19-treatment-accelerating-use-of-ai-in-healthcare/
https://news.mit.edu/2020/closedloop-ai-predictive-health-care-0619
https://techcrunch.com/2020/06/29/in-effort-to-fight-covid-19-mit-robot-gets-to-work-disinfecting-the-greater-boston-food-bank/?guccounter=1


سنوياً ربعياً أسبوعياً

 قصة من
املستقبل

توصيات
نهائية 

توجهات سيناريوهات استرشاف مبنيسيناريوهات
عىل التحليل 

توصيات
معدلة

توقعات  تقريرتوقعات
االسترشاف الرسيع

توصيات

مبدئية
إشارات

للتغري التقني
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آلية بناء االسترشاف املستقبيل



إشارات التغري  التقني

 الفوائد و التوصيات
املبدئية

توقع

مستقبيل 

مراحل بناء التوقعات

تحديد املوضوع
التقني 

البحث عن إشارات
التغري التقني 

االستدالل باإلشارات
 عىل التوقعات 

املستقبلية

 بناء مجموعة
من التوقعات
املستقبلية 
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آلية بناء التوقعات األسبوعية



شكراً

 حقوق النرش 2020 محفوظة ملركز استرشاف التقنية بوزارة االتصاالت وتقنية املعلومات. ال ينشأ عن املعلومات الواردة يف هذا املستند أي ضامن أو تعهد أو مسؤولية قانونية
 سواء مبارشة أو غري مبارشة – تجاه دقتها أو اكتاملها أو فائدتها. كام ال يجوز أن يعترب هذا املستند – أو أي جزء منه – أو أن يفرس كنصيحة أو دعوة التخاذ أي قرار. اآلراء املوجودة

يف هذا املستند ال تعرب عن الرأي أو املوقف الرسمي للوزارة

تقرير عام قابل للنرش


