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التأثري الشامل لجائحة كوفيد19 عىل املجتمعات



 مــع ظهــور بــوادر نهايــة أزمــة جائحــة كوفيــد19، نطلــع يف هــذا التقريــر عــىل بعــض التوقعــات عــن تأثــري
الجائحة عىل التقنية. ونتطرق إىل آثار التقنية قصرية وطويلة املدى عىل املجتمعات بشكل عام.ب
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 اســتضافت رشكــة فورتنايــت                     حفــالً موســيقياً
 حياً عرب اإلنرتنت بحضور 30 مليون شخص، والجدير بالذكر
 أن صناعــة املوســيقى خــرست 10 مليــارات دوالر عــىل
مدى 6 أشهر بسبب اإلغالق عىل إثر جائحة كوفيد 19.ط

 أظهــر النــاس ابتــكاراً يف إيجــاد طــرق ملواصلــة أنشــطتهم الرتفيهيــة، وســيامنعون يف العــودة إىل مامرســات مــا قبــل جائحة كوفيــد 19 نتيجــة للقيمة الكبــرية التي
ــات ــم للفعالي ــور الضخ ــل: الحض ــطتها (مث ــري يف أنش ــكل كب ــة بش ــامل التجاري ــع األع ــوث)، وستتوسَّ ــل التل ــال أو تقلي ــري امل ــدة (أي توف ــرق الجدي ــا يف الط  وجدوه

واألحداث) مستفيدًة من التقنية والسلوكيات الجديدة للمستهلكني.س

 أعطــى الحظــر فرصــة للجميــع إلعــادة النظــر يف شــتى املجــاالت. وبالتــايل أوجــدت الجائحــة فرصــة نــادرة ألفــراد املجتمــع لتخطيــط املســتقبل، كــام أعطــت
الجائحة حافزًا لتطوير األعامل والتقنيات بشكل مختلف. س

 دراسة فرص االدخار و ترشيد استهالك املوارد عىل مستوى األرس بغرض تقليل الهدر و االستفادة من الفرص التجارية و الرتفيهية املتاحة بشكل فعال.ي

املتنقلــة الجاهــزة  املنــازل  مبيعــات       ارتفعــت 
 ههههههــه             بنســبة تصــل إىل ٪75، حيــث يلجــأ
 النــاس إىل هــذا الخيــار كأســلوب جديــد لقضــاء عطالتهــم

بدالً من استخدام الطريان أو السفن السياحية.س

[WEF, 27 May 2020] [CTV News, 24 June 2020]
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إثــر النــاس عــىل فرصــة خــالل اإلغــالق عــىل   حصــل 
للكهربــاء اســتهالكهم  ملراجعــة   19 كوفيــد   جائحــة 
 واملواصــالت والغــذاء، ومــن ثــم ميكــن للتغيــري يف
 ســلوكيات ومامرســات األفــراد واملؤسســات أن يقــدم

حلوالً لالستدامة واالحتباس الحراري العاملي.س

التأثري الشامل للجائحة عىل املجتمعات

فرص جديدة لتوازن العرض والطلب
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(RV mobile homes )

 (Fortnite)

https://www.weforum.org/agenda/2020/05/this-is-how-covid-19-is-affecting-the-music-industry/
https://london.ctvnews.ca/covid-19-changes-vacation-plans-and-sparks-rv-sales-1.4998646
https://www.bbc.com/future/article/20200624-has-covid-19-brought-us-closer-to-stopping-climate-change


                          أطلقت دار النرش التابعة ملعهد ماساتشوستس للتقنية
 ب                     الرشاكة مع جامعة كاليفورنيا-بريكيل مجلة

     جديدة تسمى املراجعات الرسيعة       ننننننننننننننن
 تركز عىل األبحاث املتعلقة بكوفيد 19، بهدف ترسيع
عملية مراجعة األقران (جزء من عملية البحث العلمي
 قبل النرش)، وتقديم معلومات مدققة ومراجعة يف 

 وقت رسيع وبفعالية، فضالً عن مساعدة صانعي
 السياسات والقادة يف القطاع الصحي عىل اتخاذ

 القرارات الصحيحة.  من الجدير بالذكر أن عملية املراجعة
 تستخدم الذكاء االصطناعي.ط

ــة ــدة إلتاح ــادرة جدي ــوفت مب ــة مايكروس ــت رشك  أطلق
 املهارات الرقمية لنحو 25 مليون شــخص حول العامل،
 وتهــدف املبــادرة إىل مســاعدة األشــخاص ممــن ال
الرقميــة األدوات  إىل  الوصــول  بســهولة   يحظــون 
ومتطلبــات مبتغــريات  دائــم  اطــالع  عــىل   للبقــاء 

 مهارات العمل خالل  جائحة كوفيد-19.م

 مــع زيــادة الطلــب عــىل الخدمــات واملنتجــات الرقميــة
 بسبب جائحة كوفيد 19، اضطر قادة التقنية إىل ترسيع
 خطــط واســتخدام املؤسســات لألمتتــة يف التحــوُّل
ــه التنفيذيــون  الرقمــي، وهــذا يف وقــت مل يكــن في
 مســتعدين للتحــوُّل الكامــل نحــو العمليــات واإلجــراءات

الرقمية.ط

 بينام يحاول العامل وقادته تجاوز األزمة الناجمة عن كوفيد 19، سيرشعون يف التعامل معها بالطريقة التي تعاملوا بها مع األزمة املالية لعام 2008؛ مستفيدين
 مــن الــدروس املتعلمــة، واألدوات الجديــدة التــي ســيتم اســتخدامها، وإعــادة تشــكيل املهــارات وتزويــد الجمهــور بــاألدوات الالزمــة. وعندمــا تنتهــي األزمــة  ســيبدأ

قادة العامل يف الرتكيز عىل كيفية االستعداد لألزمة العاملية املقبلة، سواء كانت أزمة رعاية صحية أو غري ذلك.ي

 مراجعــة التاريــخ العاملــي يدلنــا عــىل تــوايل األزمــات واختــالف أنواعهــا. ويوضــح أســاليب وأدوات التعامــل مــع مختلــف األزمــات تتطــور وتتغــري يف شــكلها العــام،
 مع ثبات املبادئ العلمية والثقافية خالل األزمة.ي

 دمج ثقافة االستعداد لالزمات و بناء مهارات املستقبل ضمن املناهج الدراسية و الدورات التدريبية بغرض مواجهة أنواع مختلفة من االزمات.ي

[CIO, 16 June 2020][MIT News, 29 June 2020]
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االستعداد لألزمات عن طريق التعليم والتدريب 

httpor-owners-of-electric-vehicles-1.73084016
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MIT Press
(Rapid Reviews)

https://news.mit.edu/2020/mit-press-and-uc-berkeley-launch-rapid-reviews-covid-19-0629
https://interestingengineering.com/microsoft-launches-digital-skills-initiative-to-help-25-million-people-worldwide-post-covid-19
https://www.cio.com/article/3562697/covid-19-accelerates-enterprise-use-of-automation-in-digital-transformation.html


 سيســتمر الطلــب عــىل البنيــة التحتيــة الســحابية،
 ومــن ثــم الحاجــة إىل برامــج األمــان لــألدوات القامئــة
والشــبكات الســجالت  وإدارة  الســحابة   عــىل 
 االفرتاضيــة الخاصــة              . ومــن ناحيــة أخــرى، زاد
 الطلــب عــىل الربامــج املتخصصــة مثــل برامــج االتصــال،
 وهــو مــا يتطلــب وصــول أرسع إىل البيانــات، مــام
الجيــل شــبكة  واعتــامد  نــرش  ترسيــع  رضورة   يؤكــد 

الخامس

 لتكــون املجتمعــات مســتعدة وقــادرة عــىل البقــاء
 قيــد الحظــر التــام لفــرتة طويلــة، نحــن بحاجــة إىل
 أدويــة ولقاحــات فعالــة، كــام نحتــاج إىل مصــادر طاقــة
 عاليــة األداء وصديقــة للبيئــة حتــى نتمكــن مــن تحقيــق

النمو دون اإلرضار باملناخ.ي

 اشــرتت رشكــة أمــازون رشكــة زووكــس               الناشــئة
 للســيارات ذاتيــة القيــادة، وتعتــزم تصنيــع "أســطول
 مــن ســيارات األجــرة ذاتيــة القيــادة"، كــام قــد تقــوم
 أيضــاً بتصنيــع مركبــات توصيــل ذاتيــة القيــادة. مــن
 جانــب آخــر، تعمــل رشكــة واميــو                       عــىل

تطوير مركبات نقل ركاب وشاحنات ذاتية القيادة.ي

لنــا إىل أن النــاس ال يحبــون تغيــري منــط حياتهــم؛ ولــذا مــن أجــل التكيــف مــع الفــريوس دون إغــالق، وبينــام تطلــق اللقاحــات  مــن محاوالتنــا إلبطــاء تغــري املنــاخ، توصَّ
 والعالجــات، ســرنى نشــاطاً متزايــداً يف تطويــر التقنيــات الجديــدة مثــل الســيارات ذاتيــة القيــادة. ويف حــال أعيــد الحظــر إىل حالــه العــام املــايض، ســيزداد الطلــب

عىل البنية التحتية السحابية وبرامج األمان ذات الصلة.ي

 التغــريات االجتامعيــة قــد تكــون رسيعــة ومفاجئــة أو العكــس – بطيئــة ومدروســة. معرفــة مزايــا وعيــوب كل طريقــة هــي الخطــوة األوىل يف االســتفادة القصــوى
 من النوعني.س

 إطــالق مبــادرات اجتامعيــة لتعزيــز منــط حيــاة متــوازن و صديــق للبيئــة، و توظيــف التقنيــة يف االعتــامد عــىل حلــول رقميــة مســتدامة و االســتفادة مــن أزمــة كورونــا
 يف تطوير مامرسات جديدة.س

[Financial Times, 26 June 2020][Deutsche Bank, 9 July 2020][Deloitte, 29 April 2020]
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مامرسات جديدة لالستفادة من األزمات 
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https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/covid-19/understanding-covid-19-s-impact-on-the-technology-sector-.html/
https://www.dbresearch.de/servlet/reweb2.ReWEB?rwnode=RPS_EN-PROD$LATEST_PUBLICAT_EN&amp;rwsite=RPS_DE-PROD&amp;rwobj=ReDisplay.Start.class&amp;document=PROD0000000000508259
https://www.ft.com/content/37ae69d9-f160-48c3-b3c5-736730c110ce
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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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اإلشارة الثانية
اإلشارة الثالثة
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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


