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�التكنولوجيا �� مواج�ة أزمة    كيفية توظيفالتقر�ر  �ذا   يراجع
ّ

فاعلي��ا �� مدى  تقييم  و ،  �� الدول ف��وس �ورونا   تف��

�ات املستقبلية ل���ومات والشر�ات التكنولوجية استخدام�ا ع�� التوّج   ا�ع�اسوتحليل  ،  وضاع أثناء األزمةتحس�ن األ 

 ع�� ذلك، �س�� �ذا  و�ناءً  لك��ونية وسياسات العمل.مجال ال��ة والتجارة اإل ��
ً
 عن إ�� اإلجابة  التقر�ر تحديدا

 :األسئلة التالية

  ُالدول والشر�ات �� مواج�ة أزمة ف��وس �ورونا؟التكنولوجيا من قبل خدمت كيف است  

   وما �� املالحظات   خدمت �� مواج�ة تحديات أزمة ف��وس �ورونا؟االستفادة من التكنولوجيا ال�� استُ ما مدى

  ال�� يمكن ا��روج ��ا؟ 

 ؟�عد األزمةال��ة واألو�ئة  ��� مجا� شر�ات التكنولوجيا العمالقة���ومات و إ�� أين س�تجھ ا  

  األزمة ع�� التجارة  ا�ع�اسمن تداعيات أزمة �ورونا، فما  مباشرٍ  تأثرت القطاعات االقتصادية العاملية �ش�ٍل

 لك��ونية ا��لية والعاملية؟اإل

  ُ� فما  ،عد ملواج�ة ��ديد ان�شار ف��وس �وروناتحولت الكث�� من ا���ات ا���ومية وا��اصة للعمل عن

 ا�ع�اسات ذلك ع�� سياسات العمل �عد األزمة؟
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1 .  
ُ
 ؟ مواج�ة أزمة ف��وس كورونا ��    الدول والشر�اتمن قبل    التكنولوجيا  خدمتكيف است

تصال تحتية متطورة من شب�ات اال  ب�يةلد��ا  و   ،تكنولوجية  م�اناٍت إال�� تمتلك  مجموعة من الدول    استخدمت .1

  واملعلومات،
ً
  أنظمة

ً
ال�� اتخذ��ا مل�افحة �� تنفيذ �عض اإلجراءات متفاوت  �ش�ٍل  متطورة وتكنولوجيا ذكية

ن ا، وتايو ا��نو�ية  و�ور�اوالواليات املتحدة  اليابان،  و   ، مثل الص�نع�� املستوى الداخ��  ن�شار ف��وس �وروناا

ال�� والتكنولوجيا  الذ�اء االصطنا�� تطبيقاتفيما ي�� و . البحر�نمملكة و العر�ية املتحدة مارات فر�سا، واإل و 

 :أثناء األزمة أو تطو�ر�ا تم استخدام�ا

  

أزمة 

ف��وس 

١٩-كوفيد

�التعلم اآل�

ا��وسبة 

الفائقة

البيانات 

ال��مة

ال�ام��ا 

ا��رار�ة

رمز 
االستجابة 

السر�عة
الطباعة 

الثالثية 

األ�عاد

الرو�وت

الدرون

تمي�� 

األنماط

الرؤ�ة 

اآللية

 املستجد  19-التقنيات املستخدمة �� مواج�ة أزمة ف��وس �وفيد  ):1(الش�ل 
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أنظمة رؤ�ة آلية وتمي�� األنماط،  �ال�� �عتمد ع�لقياس حرارة األجسام عن �عد، و  �رار�ةل�ام��ات ا�ا .2

�� املناطق  درجة حرار��م وكشف��ص �� الدقيقة الواحدة)  200لغاية األ��اص ( فحص �مقدور�او 

   .العامة

  نظام .3
ّ
  لكشف الف��وس �� التصو�ر املقط�� للصدر. آ�� ٍم �عل

 )QR-codeاالستجابة السر�عة (ستخدام رمز اعن طر�ق  ،عدلك��ونية عن �ُ املراقبة اإلتطبيقات  .4

حدود ضمان تواجد�م ضمن  و   ،لتحديد مواقع وت�بع تحر�ات حاالت ا���ر امل���� اإللزامي  ،وال�واتف ا��مولة

  .��ا املناطق املسموح

، وقياس حرارة ا��ت��ات الطبيةاملس�شفيات و مواقع  الطبية ب�ن    واإلمدادات  ناتالعيّ توصيل  ل  درونال  طائرات .5

ا��ارجية �أسطح املبا�ي  املساحاتوتط��� ك�شاف املصاب�ن بالف��وس �� األماكن العامة، ال عدجسام عن �ُ األ 

جراءات إضمن  من املنازل  ا��روج ملزام الناس �عدإلالعامة  املساحات، ومراقبة املرتفعة والشوارع العامة

  .م�افحة ان�شار الف��وس

ال�� عانت  ا��صنالتنفس الأج�زة و  ،للعامل�ن �� الطواقم الطبية واقيٍة  أقنعٍة إلنتاج  األ�عادثالثية  الطباعة .6

  .املصابة �عض املس�شفيات من نقص�ا مع تصاعد أعداد ا��االت

غرف املصاب�ن إ��  الغذاء والدواء توصيلرو�وتات و  ،داخل املس�شفيات ساحاتاملتط��� و  تعقيمال رو�وتات .7

  املصاب�نالطواقم الطبية و  أفراداالتصال ب�ن  تقليللشفيات، وذلك �جنحة املس أ داخلبالف��وس 
ً
 منعا

  .عدوى لل

 �  نظام .8
ّ
��دف   ،مناطق معينةضمن    �متنقال�  وتوقيت  مسار  ت�بعو   ،املسافر�نعن    ��مٍة   بياناٍت   تحليلل  آ��  ٍم عل

  .والتواصل مع�ا املش�بھ بإصاب��ا ا��االت�عقب 

  حواس�ٌب  .9
ٌ
�� إيجاد لقاح ضد ف��وس �ورونا، مثل حاسوب  ساعدة الباحث�نمل ،اصطنا�� نظام ذ�اٍء ب فائقة

)Summit ُ8000تحليل بيانات �� خدم ) الذي است  
ّ

 �سرعٍة ف��وس البال��وت�ن الرئ���� ��  مرتبٍط  ٍب مرك

  مكنم��ا ي ّيٍ أ وتحديد ،قياسية
ً
  .مل�افحتھ يجاد عقارٍ إل  اختباره تجر��يا
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 ال�� ا التكنولوجيا االستفادة منما مدى  .2
ُ
مواج�ة تحديات أزمة ف��وس   ��خدمت ست

  وما �� املالحظات ال�� يمكن ا��روج ��ا؟  كورونا؟

   وذلك �ورونا  ف��وس  لتعامل مع أزمةل  وفاعليٍة   أك�� كفاءةٍ   إيجاد حلوٍل   ��  تطبيقات الذ�اء االصطنا��ساعدت ،

عن ا��رارة  فحصو �املراقبة  ،�عض االجراءات ال�� اتخذ��ا الدول  عملية تنفيذل �او�سر�ع �اليس�� من خالل

، ومساعدة وتوصيل املعدات الطبية والتعامل مع املصاب�ن ،ع ان�شار الف��وس و�عقيم املساحاتوت�بّ  ،عد�ُ 

   الباحث�ن
ً
 ثالثية األ�عاد  الطباعة    ساعدت  كذلك  .هضد  و�يجاد عقارٍ �� �سر�ع البحث    أيضا

ً
�� حل مش�لة   جزئيا

  .أثناء األزمة نٍة معيّ  �� دوٍل  املس�شفيات�عض ال�� عانت م��ا املعدات الطبية  �عض نقص

 األزمات العاملية ملواج�ة    وذ�اٍء   كفاءةٍ أك��  و   ،أسرع  وأدواٍت   العالم إ�� أنظمٍة   حاجةقبل    ذي   األزمة أك�� من  بّي�ت

  اح��ا��. �ش�ٍل  �اعامل معتالو 

 إ�� جانب ،العالم دول �� ش�� ا��االت وش�� واسع  �ش�ٍل  ان�شار الذ�اء االصطنا�� أ�ميةو��ت األزمة أ 

وكيفية   ش�ن،�شياء والبلوكن��نت األ قنيات الثورة الصناعية الرا�عة �إتالبيانات ال��مة و   أدوار واستخدامات

 واملنظماتال�� تواجھ ا���ومات  صعو�اتاملشكالت والللتغلب ع��  ابت�ار ا��لول  ع���عز�ز�ا للقدرة 

 .أثناء األزمات واملؤسسات

 أتاحت  
ً
 تجاه النظرة بصوّ ي مما، ورؤ�ة إم�انياتھ صطنا��الذ�اء اال أعمق لدور  ف�ٍم ب اك�س ال األزمة فرصة

 ،خدمة ال�شر�ة  تھ ��ياالقصوى من إم�انواالستفادة  ستغاللھ  ال   التخطيطو�ساعد ��    حياة ال�شر،  ھ معتداخل

  .بواسطتھا��االت مختلف تطو�ر و  ،عن طر�قھ جديدة اقتصاديٍة  فتح آفاٍق و 

  

  

  

  

  

  

  



6 

 

ال��ة  ��كومات والشر�ات التكنولوجية العمالقة �� مجا�إ�� أين س�تجھ ا� . 3

  ؟ زمة ف��وس كوروناأ �عد  األو�ئةم�افحة و 

 ز�ادة  إ��  �وروناف��وس  �� مواج�ة أزمة  �مية وفائدة التكنولوجيا واألنظمة الذكية  أل   قد يؤدي إدراك ا���ومات 

 مثل    ،تطبيقات الذ�اء االصطنا��تبّ��    نحو  �اتوج�
ّ
والرو�وتات   ،الرؤ�ة ا��اسو�يةو   ،تمي�� األنماط�� و م اآلالتعل

، ا��دمات الطبية وال��ة والسالمة العامة ت�� مجاال استخدام البيانات ال��مة ، و درونالطائرات و 

  دول�ا داخلالتطبيقات  �ذهوان�شار 
ً
  .خالل السنوات القادمة تدر�جيا

  عد  لتص�يع ا���� لبعض املعدات الطبية واالحتياجات الالزمة للمس�شفياتاب من املر�� أن تبدأ الدول�

  .ثالثية األ�عادستعمال الطباعة اب ، وذلكاألزمة

  إ�� ز�ادة ال��ك�� ع�� استخدام الذ�اء االصطنا�� �عد األزمة س�توجھ الشر�ات التكنولوجية العمالقة

 الناقلة ل�ا، ومناطق ان�شار�ا وفك شفرة الف��وسات ،والبيانات ال��مة �� الت�بؤ املسبق بحدوث األو�ئة

أك�� �� خدمة البحوث واألغراض   ا�� �ش�ٍل ؤ بأنواع اللقاحات املناسبة ملعا����ا، و����� الذ�اء االصطنوالت�بّ 

 .جديدة طبيٍة  وتطو�ر عقاق��ٍ  خب��ة ل���يص األمراض وتصميم أنظمٍة  ،الطبية

 

  ف��وس  ن تداعيات أزمةم  مباشرٍ  تأثرت القطاعات االقتصادية العاملية �ش�ٍل  . 4

 والعاملية؟ لك��ونية ا��لية  �� التجارة اإلاألزمة ع ا�ع�اسفما كورونا، 

  
ّ
 رغم تراجع ��م التجارة العاملية وتأث

ً
سوق التجارة اء األزمة، إال أن جرّ من  ا��ا��خالل العام  ر األسواق سلبا

 ا  قد ش�د  لك��ونية العامليةاإل
ً
، حيث أفضت اإلجراءات ال��ية ال�� اتخذ��ا العديد من الدول ملواج�ة نتعاشا

ية، وز�ادة املنصات التجار�ة العامل املبيعات ��ز�ادة �التا�� و  ،ن��نتاملس��لك�ن للشراء ع�� اإل  ل األزمة إ�� تحوّ 

واملسلسالت ع�� مستوى العالم، ن��نت امل���� والبث ال��في�� لألفالم �اإل  ،لك��ونيةالطلب ع�� ا��دمات اإل

زادت فرص تحقيق املبيعات من �ذه ا��دمات   �لما طالت مدة إغالق ا��الت التجار�ة وتزايد امل�وث باملنازل،و 

  وارتفاع أس�م شر�ا��ا. 

  فقد ، األزمة خالل املستفيدةلك��ونية أبرز شر�ات التجارة اإل منكس يتفلأمازون وع�� بابا ون ات�عت�� شر�

 مليار   138.5  لتبلغ  دوالٍر أمر��ي  مليار  24ثروة مالك الشركة بمقدار    وزادت معھ  ،%25ارتفع س�م أمازون بنحو  
ً
 ا

% خالل 0.8نحو بكس يتفلن س�م رتفعاكذلك و للمليارديرات،  ��جلع العام بحسب مؤشر و�الة بلومبمنذ مط

 إ�� وأمازونع�� بابا  تاشرك تندبندنت" ال��يطانية. كما احتاجمارس حسب موقع ��يفة "اإل  ش�ر �عامالت
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شركة أمازون  حتن��نت، فقد صرّ املش��يات ع�� اإل  ا��اصلة �� ز�ادةالتوظيف املز�د من عمال التوصيل مع 

  ن.إن إحسب موقع ��� وظيفة جديدة �� الواليات املتحدة األمر�كية،  ألف ��100 إضافة إبأن األزمة دفع��ا 

  ن أال إ، ��ونية أثناء األزمةلكمعامالت التجارة اإل�� ز�ادة ��م الالبيانات الرسمية املتعلقة بعدم توفر ورغم

 .متفاوتة بدرجاٍت الدول العديد من ��  ن��نت��م املبيعات ع�� اإل  ةاد�ز  إ���ش�� حصائيات امل�شورة �عض اإل 

 
ً
  م،2020 أبر�ل 8إ��  ف��اير 17 من�� الف��ة ، 1لت إيطاليا�ّ�  فمثال

ً
% 90ن��نت ب�سبة �� املبيعات ع�� اإل  ز�ادة

مارس ش�ري ب�ن  الواقعة ن��نت �� الف��ةع�� اإل �� املبيعات  حدوث ز�ادةٍ ، و م2019عام  منعن الف��ة نفس�ا 

، حسب م2019من عام    نفس�ا  عن الف��ة،  4% �� بولندا12و،  3ال��از�ل % ��  40و ،2% �� فر�سا13وأبر�ل ب�سبة  

  .)Statistaامل�شورة �� موقع (حصائيات اإل 

 لك��ونية �� ا��ل الوحيد أمام�ا ملواج�ة محدودية دية أثناء األزمة بأن التجارة اإلرأت ا��الت التجار�ة العا

�ش�� كذلك البيع، ما أدى إ�� تنافس�ا ع�� التوصيل ا���� والعاملي ملواكبة املتغ��ات ا��ار�ة والتعامل مع�ا. 

 ك��  األ�عد  األغذية    بيع  محالتو املطاعم    من توصيلال  ةخدم  بأنحصائيات املتوفرة  اإل 
ً
داخل   ن��نتع�� اإل  طلبا

أبر�ل  Statista5 �� (16نتائج استطالع الرأي امل�شور �� موقع (�� إشار �� �ذا السياق �ُ و  ألزمة.أثناء ا دول ال

 ل املتعمد للشراء ع�� اإل ، حول التحوّ م2020
ُ
 مبحوث�ن بلغت نة جري ع�� عيّ ن��نت �س�ب و�اء �ورونا، والذي أ

2847  
ً
أظ�رت الواليات املتحدة، حيث حدة و تاململكة املو  ،ملانياأالص�ن و  :��مختلفة  مجتمعاٍت  4من  فردا

خدمة توصيل )  1(  :واملنتجات، و���دمات  ل�ذه ا�  أك��  ��سبٍة و   ،ن��نتع�� اإل   لطلبلالنتائج تفضيل املس��لك�ن  

منتجات النظافة ) 3(و محالت بيع األغذية؛خدمة توصيل األغذية واملشرو�ات من ) 2(و ؛الطعام إ�� املنازل 

 ؛ة �األدو�ةاملنتجات الطبي)  5(و  ؛منتجات التنظيف امل����)  4(و  ؛مات اليد ومناديل ا��مامات�صية كمعّق ال�

 �سب، حيث حققت �ذه الفئات املال�س) 6(و
ً
 أع�� من بقية املنتجات وا��دمات  ا

ُ
 �� االستطالع. درجةامل

 

 

1 https://www.statista.com/statistics/1101844/impact-of-coronavirus-covid-19-on-e-commerce-in-italy/ 
 

2 https://www.statista.com/statistics/1102648/online-shopping-sales-increase-corona-virous-outbreak-france/ 

3 https://www.statista.com/statistics/1106009/change-online-sales-coronavirus-brazil/ 

4 https://www.statista.com/statistics/1110827/poland-growth-in-fmcg-online-sales-due-to-covid-19/ 

5 https://www.statista.com/statistics/1107859/shifting-to-online-purchases-because-of-the-covid-19-pandemic-by-category/ 
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   ع تحقيق نمّوٍ قوّيٍ �� ��م التجارة اإللك��ونية العاملية مع ��اية عام
َّ
توق

ُ
م، مع تزايد ��م املبيعات 2020من امل

ُ�ْت عكس ذلك أو يتم تقييد �شاط منّصات 
ْ
العاملية ع�� اإلن��نت، �و��ا آمنة ضد ان�شار الف��وس إذا ما لم َيث

 لتطّوراٍت طارئٍة 
ً
  .�� األزمة التجارة العاملية استجابة

  
  

زمة ف��وس كورونا ع�� التجارة  أمن تأث��  ل�� يمكن استخالص�است�تاجات اما �� اإل  . 5

 ؟ لك��ونية اإل

 إ��  ما سيؤديلك��ونية من أبرز األولو�ات أمام الشر�ات واملؤسسات التجار�ة �عد األزمة، ستصبح التجارة اإل

  لك��ونية والتقليدية.واق التجارة اإلإعادة صياغة االس��اتيجيات وتفعيل املنافسة ال�املة ب�ن أس

  إ�شاءع ع�� و��ّ�  ،�� الدول  تدر�جيٍة  وا�ساع نطاق�ا بصورةٍ  ،لك��ونيةان�شار التجارة اإل ���ساعد األزمة قد 

وصول الو  ،وتوسيع دائرة األسواق ا��لية ،جديدةوظائف خلق و  أسواٍق  فتحما ي�تج عنھ  ،اف��اضية شر�اٍت 

  .ع�� املدى الطو�ل ا�� األسواق العاملية

 ثقافة ل كب��ٍ  ان�شارٍ وجود  ،أثناء األزمة وارتفاع الطلب ع�� خدمات التوصيل امل���� ،أث�ت سلوك املس��لك�ن

 توظيفيتطلب  و�و ما  ،  واسعة  بصورةٍ   ن��نتاإل ين�شر ف��ا  ال��  املتقدمة    الدول   ��ن��نت  ع�� اإل   الطلبق و ال�سوّ 
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منتجات النظافة 

ال��صية

منتجات التنظيف 

امل����

توصيل االغذية 

التواملشرو�ات من ا��

توصيل الطعام املنتجات الطبية املال�س

  ��٢٠٢٠ سنة  ١٩-�سب الشراء ع�� االن��نت أثناء ف��ة و�اء �وفيد

الص�ن أملانيا اململكة املتحدة الواليات املتحدة
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 نطاق ونوعية وتوسيع ،وتوقعات املس��لك�ن احتياجات ا��ياة اليوميةتلبية ل ن��نتواإل  ج�زة ا��مولةاأل 

  .تصل إ�� جميع فئات ا��تمعللك��ونية اإلالتجار�ة ا��دمات 

  خالل تفوق�ا وقدر��ا ع�� تال��  من ،لك��ونية وقو��ا التنافسيةأ�مية وقيمة التجارة اإل أظ�رت األزمة بوضوٍح

مقابل انخفاض قدرة �عض القطاعات االقتصادية األخرى، ما ���ع ا���ومات ع�� تطو�ر  ،ثار األزمةآ

تكنولوجيا املتقدمة، ب�ية ع�� الاملشار�ع املاالس�ثمارات و  دعمو لك��ونية، تنمية قطاع التجارة اإلل سياساٍت 

 وتنمية االقتصاد الرق�� �� دول�ا.

  

ملواج�ة عد لعمل عن �ُ لا��كومية وا��اصة وا���ات  نظماتاملتحولت الكث�� من  . 6

�عد   العمل أنظمة وسياساتذلك ع��  اتفما ا�ع�اس  ،��ديد ان�شار ف��وس كورونا

  األزمة؟ 

 يتحول ترك���ا   سياسات العمل، بحيث�� أنظمة و   جديٍة   إعادة النظر بصورةٍ   � أزمة ف��وس �وروناقد ي��تب ع�

  نتاجية وجودةأك�� ع�� مستوى اإل 
ُ
قوان�ن العمل عن  وتنظيم تفعيلتوظيف التكنولوجيا ل و�تم ،�رجاتا�

 يمنح العامل�ن  األمر الذي ، عد�ُ 
ً
  و�نعكس ،العمل ظروف��  أك�� مرونة

ً
  ع�� التوازن ب�ن ا��ياة والعمل. إيجابا

  قد 
ّ
  ،جديدة أنماط عمٍل ظ�ور  عدل للعمل عن �ُ التحوّ  ب ع��ي��ت

ُ
داخل العمل املوجودة  طنماضاف إ�� أت

  �� سوق العمل جديدةٍ  وخلق وظائٍف  ،املؤسسات
ً
  .مستقبال

 تقبّ أك��  �عد األزمة العالم صبحسي 
ً
  ،عدالعمل عن �ُ ساليب أل  ال

ً
 ، املدر��� وا��ام�� التعليم�� مجال  وتحديدا

 ما عد، عن �ُ  واالس�شارة العالجيةوالتدر�ب 
ّ

نفاق ع�� �� تقليل ��م اإل  ومساعٍد  تكمي��ٍّ  دورٍ  ��ا من لعبسيمك

  .�ذه ا��االتاملتعلقة � �دمات�عض ا�

 


	1. كيف استُخدمت التكنولوجيا من قبل الدول والشركات في مواجهة أزمة فيروس كورونا؟
	2. ما مدى الاستفادة من التكنولوجيا التي استُخدمت في مواجهة تحديات أزمة فيروس كورونا؟ وما هي الملاحظات التي يمكن الخروج بها؟
	3. إلى أين ستتجه الحكومات والشركات التكنولوجية العملاقة في مجالي الصحة ومكافحة الأوبئة بعد أزمة فيروس كورونا؟


