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كوروناجائحة مواجهة فى   الذكاء االصطناعىدور 
1
التعايش  مرحلةفى  

 امعه

 
، والبشرية تبحث عن 1مفة لتقنيات الذكاء االصطناعى منذ ظيرت التطبيقات المخت

والحصول ،  رخاءىا استمرارتحقيق و  فى تمك التقنيات  االستفادة منمن  يامكنالكيفية التى ت
                                                           

1
ٌعائؽح ٟ٘ ِظطٍػ ٠غرخذَ ػادج ػٍٝ ٔطاق ٚاعغ ٌٛطف أٞ ِشىٍح خشظد ػٓ ٔطاق اٌغ١طشج، ا 

ٔغثح ػا١ٌح تشىً اعرصٕائٟ ِٓ ٠ُٚؼّشف تأٔٗ ذفشٟ ِشػٝ ٠ؽذز فٟ ِٕطمح ظغشاف١ح ٚاعؼح ٠ٚؤشش ػٍٝ 

 اٌغىاْ ٠ٚظ١ة ػذد أوثش ِٓ إٌاط ِٓ اٌٛتاء.

ٚال ٠ُظّٕف ِشع ِا ػٍٝ أٔٗ ظائؽح تغثة أرشاسٖ اٌٛاعغ ٚلرٍٗ ٌىص١ش ِٓ األفشاد، ٚإّٔا التذ أْ ٠ىْٛ 

ؼذ٠ًا ٠ّٚىٓ أرماٌٗ ِٓ شخض ٢خش. ُِ 

ٌف١شٚط ٌُ ٠رُ ذذاٌٚٙا ت١ٓ األشخاص ٌفرشج اٌعائؽح غاٌثًا ِا ذىْٛ ٔاذعح ػٓ ف١شٚط ظذ٠ذ أٚ عالٌح ِٓ ا

ؽ٠ٍٛح، ٠ٚىْٛ ٌذٜ اٌثشش ؼظأح ػؼ١فح أٚ ِؼذِٚح ػذ٘ا، ؼ١س ٠ٕرشش اٌف١شٚط تغشػح ِٓ شخض 

 ٢خش فٟ ظ١ّغ أٔؽاء اٌؼاٌُ.

ؼ١س  -ٚذعٕثا ٌخطش اٌؼذٜٚ ٚأرشاس اٌعائؽح ػ١ٍٕا  ٔظشا الٔٗ ال٠ٛظذ ؼرٝ االْ ػالض اٚ ٌماغ فاْ ػ١ٍٕا 

ذشو١ض اٌعٙٛد ػٍٝ ذخف١ف األػشاع ٚدػُ  - 0202ض ٌ ِؽذد ِراغ ٌ ٌٍّشع ؼرٝ ِاسط ال ٠ٛظذ ػال

 ٚظائف اٌعغُ. 

ٚاراء رٌه فأا ػ١ٍٕا ِغؤ١ٌٚح ؼّا٠ح أٔفغٕا ٚا٢خش٠ٓ. ٠عة ػٍٝ اٌع١ّغ غغً أ٠ذ٠ُٙ تشىً ِرىشس 

طظ، )ٚغغٍٙا ظ١ذا تاٌظاتْٛ(؛ اٌؽفاظ ػٍٝ ِغافح ِرش ٚاؼذ ػٍٝ األلً ِٓ أٞ شخض ٠غؼً أٚ ٠ؼ

ٚذعٕة االذظاي اٌعغذٞ ػٕذ اٌرؽ١ح؛ ذعٕة ٌّظ أػ١ٕٕا ٚأٔفٕا ٚفّٕا؛ ذغط١ح اٌفُ ٚاألٔف تىٛع ِصٕٟ أٚ 

ِٕذ٠ً ٚسلٟ ٠ّىٓ اٌرخٍض ِٕٗ ػٕذ اٌغؼاي أٚ اٌؼطظ؛ ٚاٌثماء فٟ إٌّضي ٚؽٍة اٌشػا٠ح اٌطث١ح ِٓ 

 ِمذِٟ اٌخذِاخ اٌظؽ١ح اٌّؽ١١ٍٓ، إرا شؼشٔا ترٛػه.
0
 أٔٗ ػٍٝ اٌّفَٙٛ ٘زا االططٕاػٟ اٌزواء تأتٟ اٌٍّمة   (John McCarthy)   ِىاسشٟ ظْٛ ٠ؼشف - 

 ٚتشاِط أظٙضج إٔشاء ػٍٝ ٠مَٛ إٔٗ ؼ١س ،"اٌىّث١ٛذش تشاِط خاطح اٌزو١ح ٚتظٛسج ا٢الخ ٕ٘ذعح ػٍُ"

 .اٌثشش ذظشفاخ ٚذؽاوٟ اٌثششٞ، اٌذِاؽ ٠ؼًّ تٙا اٌرٟ ٔفغٙا تاٌطش٠مح اٌرفى١ش ػٍٝ لادسج ؼاعٛت١ح

 ِصً وث١شج أعاصاخ خالٌٗ ِٓ ذؽمك ٚالؼح ؼم١مح اٌّعاالخ تؼغ فٟ االططٕاػٟ اٌزواء تاخ ٌمذ     

ا١ٌذ، ٚٔثشاخ اٌظٛخ ٚذؽ٠ًٛ اٌّادج اٌّىرٛتح اٌٝ  خؾ ػٍٝ اٌرؼشف أٚ األشىاي واٌٛظٖٛ ػٍٝ اٌرؼشف

 فٟ االططٕاػٟ اٌزواء اعرخذاَ ٠رُ وّا،  األخشٜ اٌّعاالخ ِٓ اٌؼذ٠ذ ٚغ١ش٘ا ِادج ِمشٚءٖ ٚاٌؼىظ



 ....................................................................... الذكاء االصطناعى فى مواجهة جائحة كورونا

- 2121 - 

ما  جالبشرية ستكون احو قع ان و السعادة والرفاىية من خالليا ، ولم يكن احد يتو عمى الراحة 
 فى ظل ما ستشيدىا من ازمات وكوارث .الييا تكون 

ان العالم كان واليزال يعانى من ازمات انسانية مستمرة ناجمة عن الكوارث الطبيعية 
ضرورة ان يكون  عميناقات عديدة ، وىو ما يفرض آوبئة التى تتعرض ليا البشرية فى أل ، وا

ضافة الى التطبيقات المختمف لمثورة وعموم البيانات باأل لتطبيقات الذكاء االصطناعى
نقاظ المزيد من االرواح وتخفيف المعاناة عن الصناعية الرابعة ، دورا واضحا فى المساعدة ل 

، وتعزيز الطرق التى تتنبا بحدوث تمك الكوارث ، وتعزيز سبل ووسائل المرضى والمصابين 
 . ثناء وبعد وقوعياا  التعامل معيا قبل و 

وفى ىذا المعنى يقول لوكاس جوبا الذى يراس برنامج " الذكاء االصطناعى من اجل         
صطناعى يمكن ان يكون مغيرا " نعتقد ان الذكاء ال، االرض " فى شركة مايكوسوفت 

قال ،  فضل ليا "أفى مواجية التحديات المجتمعية الممحة وخمق مستقبل لقواعد المعبة 
المتخصصة بتحميل البيانات  جموبال داتا محمل التقنيات الرئيس في شركة مانيش ديكسيت

 إن الحكومات تتجو أكثر نحو استخدام التقنيات المتقدمة؛ مثل الطائرات دون طيار» ، 
وغيرىا من تطبيقات الذكاء االصطناعى ، بعد عجز الطرق التقميدية عن احتواء الجائحة، 
لتؤدي دوًرا في ضمان تطبيق التباعد الجسدي وقياس درجات الحرارة ومراقبة التجمعات 

يصال األدوية والتتبع   «.البشرية ونشر المطيرات وا 
ودرع حماية « ابن ىذه المرحمة»ويرى خبراء ومتخصصون أن الذكاء االصطناعي،      

األعمال في عصر الفيروس التاجي، إذ لجأت إليو الدول لتمكين منابر العمم واستمرارية تعميم 

                                                                                                                                                         

 ا٠ٌٕٚٛح اٌّفاػالخ فٟ اٌشٚتٛذاخ ذغرخذَ وّا ، اٌؽذ٠ذ  تغىه واٌرؽىُ ٚاٌرؽىُ اٌالخطٟ اٌرشخ١ض

 أ٠ؼا اٌشٚتٛذاخ ٚذغرخذَ األٌغاَ أسػ١ح ٚاورشاف اٌرؽد اٌغٍى١ح اٌرّذ٠ذاخ ٚإطالغ األعالن ٚذّذ٠ذ

 وّا ذُ اٌذل١مح اٌّعاالخ ِٓ ٚغ١ش٘ا ٚاٌّؼاٌعاخ ٚاٌطائشاخ اٌغ١اساخ وظٕاػح اٌظٕاػاخ فٟ

 واٌثٛسطح االلرظاد٠ح اٌث١أاخ ورؽ١ًٍ اٌث١أاخ ذؽ١ًٍ فٟ االططٕاػٟ اٌزواء تشاِط اعرخذاَ

 اٌزواء ِٓ تاالعرفادج ٚرٌه األٌؼاب ٔظش٠ح ذط٠ٛش ذُ اٌؽاعٛت١ح ؼ١س األٌؼاب فٟ أ٠ؼا ٠ٚغرخذَ

 اٌرطث١ماخ اٌؼذ٠ذ ِٓ ظذ٠ٚٛ .اٌّعاي ٘زا فٟ وص١شا االططٕاػٟ اٌزواء عاُ٘ ٚلذ االططٕاػٟ

 ٌرطث١ماخ اخاللٝ ١ِصاق اٌٝ اٌثشش٠ح ؼاظحظّاي ػٍٝ اٌذ٘شاْ :    .اٌظٕاػٟ ٌٍزواء األخشٜ

١ٌٛ٠ٛ  –اٌؼذد اٌؼاشش  –ساتطح اٌرشت٠ٛٓ اٌؼشب  –،  ِعٍح اتذاػاخ ذشت٠ٛح االططٕاػٝ اٌزواء
0212 

 
 

https://www.globaldata.com/industries-we-cover/technology/
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فقد اصاب الشمل المجتمعات في مختمف  التى ترتبت عميو ، األجيال في تحد حاسم لمتداعيات
الحركة، ومعيا عجمة النتاج في المجاالت والقطاعات الحيوية كافة،  دول العالم، وتوقفت

الفيروس »لتبدأ الحكومات رحمة البحث عن وسائل جديدة، لتسير األعمال في ظل أزمة 
 .التاجي

صبح لدينا وبفضل أذ إ، ستثنائية غير مسبوقة فى التاريخ إ ننا نعيش فترةأوالواقع 
منة وسريعة وحقيقية آيجاد حمول إن تساعد فى أدوات يمكن أالتقدم التكنولوجى والتقنى 

صطناعى وتقنياتو عقدىا حول العالم ، وحان الوقت لجعل الذكاء الأكبر المشكالت و ألمعالجة 
 نسانية وانقاذ كوكبنا من الزوال .تاخذ دورا رياديا فى خدمة ال 

 عدة بعد ليجتاح الصين، وسط في "ووىان" بؤرة من كورونا فيروس اندلع فقد
 دىأ حيث ، الوسطى العصور في والجذام الطاعون يماثل لوباء وتحول بل ، العالم أسابيع

 وانتشاره ، منيم لفأ 153 يقارب ما ةووفا البشر من ماليين خمسة من كثرأ صابةإ الى
  . 135 من يقرب فيما

المعروف باسم  2١ العالم كمو في حالة طوارئ نتيجة فايروس كوفيدلقد اصبح 
كورونا، الذي تسبب في زلزال عالمي وحالة من اليمع والخوف النتشاره بشكل سريع ومرعب 

خاصة في ظل انعدام المقاح المناسب لمعالجة المصابين الذين  ،وصل إلى أغمب مناطق العالم
ودعوة العديد من الدول والمنظمات الى وضع  ،  لألسف أنيى الفيروس حياة بعضيم

 استراتيجاتيا المناسبة لمتعايش مع وجود ىذا الوباء .
 بغالبية السياحة مثل كبير قطاع وتأثر الجوية، الرحالت تعميق في األمر وانعكس

 كبرى مدًنا ليغمق وامتد ، العالم فى الحياة نشطةأ  ومعظم والمصانع المدارس غالقا  و  ، الدول
 لتوقع الباب فتح كما ، السيطرة نعداما مرحمة حد إلى الفيروس تفشي خشية أفرادىا عمى

 في سيما وال ، الوباء ذلك النتشار نتيجة الحياة تتوقف بعدما العالم نياية سيناريوىات
 الفيروس. ذلك عمى يقضي مصل إلى  خالليا يتوصل لم التي الراىنة المرحمة غضون
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وفى ظل ما اكده العمماء دخول العالم الشير الخامس لتفشي فيروس كورونا ، فمع 
لى األبد من  ،  أّنو ال يوجد أمل بالقضاء أو االنتياء من أزمة فيروس كورونا بشكل نيائي وا 
بدأ  ،الوطني والعالمى  مع ىذا الوباء أصبحت أمر ضروري لنقاذ االقتصاد  التعايش خطة ان

العالم يتجو لممرحمة الثانية في التعامل مع الوباء، وىي مرحمة "التعايش"، التي تتنبأ بعودة 
فقد صرح جين تشي، مدير معيد األكاديمية الصينية ، لمحياة اليومية ، مع فيروس بال لقاح 

"من المحتمل جدا أن يكون كورونا وباًء يتعايش معو البشر لفترة طويمة،  لمعموم الطبية، بإنو
عمى البشرية التعايش مع كورونا ويصبح موسميا ومستمرا بالتواجد داخل األجسام البشرية"، 

قيام بعض الدول ، من خالل ليرسخ فكرة التعايش مع الوباءالستحالة القضاء عميو نيائيا ، 
القيود عمى التجارة ، وعمى الحركة ، من دون االستناد النخفاض  بتخفيف الغالقات، ورفع
السماح لمفيروس باالنتشار بطريقة مراقبة ، بين الفئات األصغر ، حقيقي في أرقام الصابات
 مناعة"بمثابة طريقة أفضل لمتعامل معو، لتكوين ما يعرف بـ سنا من السكان، سيكون

 .، بدال من االستمرار في أوامر الغالق"القطيع
 ثواستثناء بعض القطاعات كما حد التخفيف الجزئىفى حين لجات دول اخرى الى   

عمى ضرورة عدم السماح لعدد من الكيانات ، حيث اكدت وزيرة الصحة المصرية ، فى مصر 
الجامعات  ،  األماكن الترفيييةوىى  أثناء جائحة كورونا والجيات بالعودة لمعمل مرة أخرى

فراح واالحتفاالت ، ، الجنازات وقاعات اال والمدارس ورياض األطفال والحضانات ، المطاعم
 وذلك ؛ صاالت التمارين والمياقة البدنية والنوادي الرياضية واالستراحات المغمقة باألندية

يأتي ذلك ضمن الخطة الكاممة التي نشرتيا وزارة ، لوجود خطر شديد لنقل العدوى وانتشارىا
(، والتي من المقرر بدء العمل بيا 2١المستجد )كوفيد فيروس كورونا  الصحة التعايش مع

  . المقبل مايو مطمع شير

https://alwafd.news/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2950776-%D9%83%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D9%87-10-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AE%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D9%8A%D8%B9&contentId=1340390
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D9%8A%D8%B9&contentId=1340390
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D9%8A%D8%B9&contentId=1340390
https://www.masrawy.com/news/Tag/17051/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7#bodykeywords
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 تطبيقات عن والبحث عمميا مجال توسيع في اتالحكوم بدأتوفى ىذا االطار  
 انتشار من تقمل ان يمكن التى لعديدةا لممخاطر حمول إيجاد فى صطناعيال الذكاء لتقنيات
 كذلك ، المنزل من  اعماليم بعض واؤدي أن إمكانية حول البحثو  ، الفيروس عدوى

 يتوفر كي االفتراضي العالم نحو مناىجيا التعميمية المؤسسات تحويل فى منيا االستفادة
حيث اشار تقرير منظمة الصحة العالمية الى ان الذكاء  ، معمومات من يحتاجونو ما لطالبيا

وتحميميا واالستفادة منيا كانت جزءا  ،وتوافر البيانات الضخمة  ،االصطناعى وتطبيقاتو 
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مكافحة فيروس كورونا حمالت بدأت ، وقد  رئيسا فى تعامل الصين مع ىذا الفيروس المعين
عبر برامج الذكاء االصطناعي من خالل بناء الحكومة الصينية قاعدة بيانات ضخمة عن 
المواطنين في أنحاء البالد حتى تتمكن من تعقب األشخاص الذين سافروا في الفترة األخيرة 

سمطات في فتح إلى مدينة ووىان الصينية ، ومن خالل تحميل خوارزميات التتبع بدأت ال
 .خطوط اتصال مع المواطنين التخاذ إجراءات الفحص والعزل الذاتي

أتاح الذكاء االصطناعي الصيني عدة  ، فمنذ بدء انتشار فيروس كورونا في الصين
م نشرة فورية عمى صعيد المقاطعة أو المدينة يتقد من بينيا  والتي، برامج لمتناول الجميع 

تبّين ىذه البرامج عدد المصابين بالضافة الى حاالت كما  ، االسرةاو الحي السكني وحتي 
، بسبب تواجدىا مع حاالت مؤكدة عمى متن نفس الرحالت الجوية او  االصابة المحتممة

. وىو ما يعزز القدرة عمى الجمع بين مصادر البيانات المتعددة.  البرية و غيرىا من األماكن
، ومقارنة  يات البحث في األسماء من خالل تذاكر الطائراتعمى سبيل المثال، يمكن لمخوارزم

، لمتنبؤ باألشخاص الذين سافروا نحو مناطق  ىذه المعمومات مع البيانات من مصادر أخرى
 .معينة

إذ تصدرت أدوات الذكاء االصطناعي، المشيد في تسيير األعمال في مختمف 
الوزارات ومؤسسات وىيئات الدولة، ليصبح العمل عن بعد في معظم الجيات، وفق حمول 
تقنية مطورة وبرامج حديثة، لتنتقل منظومة العمل إلى البيت، وفق ميام فاعمة، وأدوار 

ر من المتابعة، واتخاذ الجراءات االحترازية الالزمة موزعة، بشكل ممنيج، تمكن صناع القرا
والقرارات التي من شأنيا المحافظة عمى سالمة المجتمع بمختمف فئاتو. لعبت تقنيات الذكاء 

المدرسي »االصطناعي، دورًا كبيرًا في استمرارية التعميم لجميع الطمبة في مختمف المراحل 
عد، الذي استند في مضمونو عمى تقنيات حدثية ، من خالل منظومة التعمم عن ب«والجامعي

ومنصات ذكية، وبوابة متخصصة تحمل العموم والمعارف بأنواعيا لمطمبة، وحقائب تدريبية 
 :مطورة لممعممين والكوادر التربوية

مع ظروف عدم التوصل الى عقار ولقاح ليذا الفيروس المعين ، وصعوبة استمرار 
، اضافة الى  ظل الحجر واالغالق  والخوف من انييار االقتصاد العالمى والمحمى الحياة فى

وفقدان األحباء والخوف  اآلثار النفسية الناتجة عن ظيور ىذه الجائحة في العالم، فالحجر
اضرت  من المستقبل كميا عوامل من شأنيا أن تصيب البشر بأمراض نفسية طويمة األمد
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المرحمة الثانية من مراحل التعامل مع الفيروس اال وىى مرحمة المجتمعات الى االنتقال 
أكدت أن عدم توفر لقاح ضد التعايش معو بناء عمى توصيات منظمة الصحة العالمية والتى 

التي تحيط بنا،  من جممة الفيروسات المتوطنة حتى اآلن قد يجعمو 2١-وباء كوفيد
نجد  ، لمتعايش مع تمك الجائحة  ونأوالواقع   .يجبرنا عمى التعايش معو بشكل طبيعي مما

 فى حاجة الى االمور التالية:  انفسنا 
لى التشخيص الدقيق لممصابين بالفيروس سواء من ظيرت عمييم االعراض إالحاجة  -1
 م لم تظير .أ
 عداد المصابين والمتعافين من ىذا الفيروس .ألى حصر إالحاجة الشديدة  -2
لى توفير الرعاية لممصابين بامان ودون تعريض من يقومون عمى خدمتيم إالحاجة  -3

طفم الطبية ومن يعممون فى القطاع الصحى حماية األ و ،  العدوى مخاطر من الحدو ،  لمخطر
 لييم .إنتقال الفيروس إوالمستشفيات من خطور 

يادتيم الرىيبة متمثمة توفير سبل لعالج المصابين فى ظل ز إلى . الحاجة الماسة   -4
 .المميت الفيروس عقارات اوامصال لعالح الحاالت التى تعرضت لالصابة بيذا فى توفير 

لى تطبيقات لتسير الحياة والعمل فى القطاعت المختمفة  فى ظل الحجر إالحاجة  -5
 المنزلى وتوقف الكثير من االعمال ، العمل والدراسة من بعد . 

ن تسيم فى تمبية أوىنا يظير السؤال الرئيس ىل تستطيع تقنيات الذكاء االصطناعى 
ت تواجييا البشرية خالل تمك ت بل معضالالتمك االحتياجات ومعالجة ما تفرضو من مشك

 . رة ؟ الفت
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الذكاء  ن أ يؤكدون عمى الكارثةلتمك  د من الخبراء والمتابعين ين العدأوالواقع    
وتايون وكوريا  الصينن أمل البشرية فى مواجية ذلك الفيروس المعين ، و أىو  صطناعىال

  Bigوالبيانات الضخمة من خالل بعض تطبيقات التكنولوجيا الذكية الجنوبية استطاعوا 
Data ، وذلك  لى حدا ما ،إمع ذلك الفيروس ومواجيتو بصورة صحيحة  جحالتعامل النا

بعاد والطباعات الثالثية األ صطناعي من الروبوتات والدرونزباالعتماد عمى نظم الذكاء ال
نترنت األشياء المتصمة جميعيا بالبنية التحتية لمجيل الخامس لل  ، في محاولة منيا  تصاالتوا 

، وتعقيم الشوارع والمناطق من  من ناحيةوالحد من انتشاره كتشاف المصابين بالمرض ل 
،  والرشادات الطبية في حالة مخالفة التعميمات من ناحية ثالثةناحية أخرى، وتوجيو النصائح 

لمواجية ذلك تعتمد عمييا الدول ن أيمكن وغيرىا من االستخدامات غير التقميدية التي 
نيا تعطينا حاالت أال إلى اخرى إ، وعمى الرغم من اختالف المقاربات من دولة الفيروس المعين 

ويئة المحتممة فى المستقبل ومع األ ، لتعامل مع ىذا الوباء حقيقية وتجارب حسنة مختمفة فى ا
مكانية االستفادة من تطبيقات الذكاء االصطناعى والبيانات إيضا مداخل لمقاربة أوتعطينا 

االستفادة من  ن يتم ذلك من خالل أويمكن ، وبئة الضخمة فى منطقتنا العربية لمواجية األ 
 تمبية ذلك عمى النحو التالى : لالذكاء االصطناعى  تطبيقات 
 :بالنسبة للتشخيص  اوال : 

يعد تشخيص األمراض محور معظم مبادرات الذكاء االصطناعي في قطاع الرعاية   
الصحية في الصين، إذ يعد فرصة كبيرة لممرضى ولمباحثين بسبب البيانات الضخمة التي 
يجمعيا، وأثبتت ىذه التطبيقات فعاليتيا في المستشفيات التي تعاني من كثرة عدد المرضى 

إن كانوا مصابين بالفيروس أم ال. فمثاًل ساعد نموذج طورتو  واألشخاص الذين يريدون معرفة
شركة بينج آن تيكنولوجي السمطات الصحية عمى توقع تفشي المرض في وقت مبكر بمعدالت 

 %. ١3دقة تزيد عن 
شاشات وكاميرات حرارية ذكية  االستفادة من تطبيقات الذكاء الصطناعى توفير يمكن 

بقياس درجة حرارة المرضى الموجودين في الساحات والشوارع المحطات، وتوجيو إنذاًرا  ،  تقوم
ما يعرف وىو  لمن يتم رصد ارتفاع في درجة حرارتو أو تظير عميو أعراض الفيروس،

، ستخدام القطار أو الحافمة إوبالتالي منعو من   Digital diagnosisبالتشخيص الرقمى 
،  بالتعامل مع الحالة ووضعيا في مستشفيات الحجر الصحي حتى تقوم الجيات المعنية

  .الوجوه عمى التعرف وتكنولوجيا البنفسجية، فوق باألشعة تعمل كاميرات الستخدام المجوءو 
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الصينية  صطناعى الذى طورتو شركة بايدوستخدام نظام الذكاء الباكما يمكن 
كاميرات تعتمد عمى الرؤية الحاسوبية، وأجيزة استشعار باألشعة تحت الحمراء لمتنبؤ بدرجات 

 133فحص ما يصل إلى   ، ىذا النظام يمكننا من  حرارة األشخاص فى المناطق العامة
درجة مئوية، حيث يشير  3.5، واكتشاف درجة حرارتيم فى نطاق  شخص فى الدقيقة الواحدة

درجة، كما أنو مستخدم اآلن فى  11.1إلى أى شخص لديو درجة حرارة أعمى من النظام 
طورتو  صطناعى الذى االستعانة بنظام الذكاء اليمكن محطة سكة الحديد ببكين، كما 

الصينية والذى  يمكنو الكشف عن الفيروس فى التصوير المقطعى  Alibaba شركة
% فى التشخيص، ١2وا النظام فإنو يتمتع بدقة المحوسب لمصدر، ووفًقا لمباحثين الذين طور 

 13حالة مصابة بالفيروس، ويمكنو إجراء االختبار فى  5333وقد ُدرب عمى بيانات من 
 دقيقة يستغرقيا خبير بشرى لتشخيص المريض. 25ثانية بداًل من 
دوات دقيقة لتشخيص المرض أيمكن توفير خالل تطبيقات الذكاء االصطناعى  فمن
جراء مزيد االختبارات لمكشف عنو بعيد عن تواجد ا  و ، مخاطر بطريقة سيمة الفيم وتصنيف ال

شكال تطبيقات الذكاء االصطناعى والتعمم االلى تدور أالعامل البشري بشكل مباشر ، فجميع 
  .حول التقميل من دور العامل البشرى واستبدالو بااللة

الصينية بتطوير جياز كشف ُيحمل باليد يستخدم تقنية  قامت شركة بايدووقد 
ليعتمد عميو في محطات السكك الحديدية والمترو، ، متعرف عمى الوجو لاألشعة تحت الحمراء 

ذ اكتشف الجياز تسجيل درجة حرارة أي شخص   .، يطمق النظام إنذارا درجة 11.1وا 
ة لشركة التأمين الصينية كما طورت شركة بينغ آن لمرعاية الصحية الذكية التابع

، وىي منصة استشارية مدعومة بالذكاء  لممحادثة  "Ask BOB"منصة، بينع آن 
االصطناعي تتيح التواصل مع األشخاص والجابة عمى أسئمة تتعمق بحاالتيم الصحية من 

 .أجل المساعدة في تحديد إذا ما كانت تنطبق عمييم أعراض الفيروس أم ال
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والتنبؤ بهم ،  الفيروسوتتبع انتشارثانيا: حصر اعداد المصابين والمتعافين 
 مستقبال واالستعداد لذلك : 

اعداد فى بحوث العمميات ادة من تقنيات الذكاء الصطناعى و االستفيمكن  وفى ىذا
ضوء المعادالت واالفتراضات المتعمقة  لتتبع تطور عدد المصابين بالفيروس فىنماذج رياضية 

الكثافة السكانية ، بعدة متغيرات مثل طبيعة الفيروس وتاثره بارتفاع درجات الحرارة  ، 
واالختالف في الرطوبة النسبية، ونمط الحياة المختمفة، والمناعة الجسدية المختمفة )نوع 

ك المتوقع لفيروس الكورونا ،  ، السمو  ، ودقة القياسات والفحوصات، واسباب اخرى التغذية(
وتوقع ما سوف يحدث واالستعداد لو  والتوصية بما يجب  فى ضوء ذلك خالل الفترة المقبمة ،

 .اتباعو
صطناعي لتوقع المرضى تستخدم الذكاء ال التىن مثل ىذه النماذج والتقنيات إ

ان من شأنيا ، .المصابين بفيروس كورونا المستجد الذين سيعانون مضاعفات رئوية خطيرة
تساعد فى تمكين األطباء من إعطاء األولوية لعالج بعض المرضى ، خصوصًا وأن األنظمة 

 .الصحية العالمية لبمدان عدة حول العالم قد استنفدت قدرتيا االستيعابية لممرضى 
بناء قاعدة بيانات بالمصابين تشمل  تف المحمولة فىات اليو اكما يمكن استخدام بيان

أسماءىم ومناطق إقامتيم والشركات التي يعممون بيا، حتى يسيل عمى باقي األشخاص 
التحكم في صالحية وكذلك فى معرفة المصابين، وتجنب الشركات والمناطق الموجودين بيا ، 

ية لكل مواطن دخول المرضى لألماكن العامة، وذلك من خالل إنشاء بطاقة تعريف إلكترون
تحدد ما إذا كان ىذا الشخص سميما وال يعاني من أعراض الفيروس،   QR codeعبارة عن

 .أو أن ىناك احتمالية لصابتو أو أنو مصاب
التي تعتمد في عمميا عمى الذكاء االصطناعي  (Blue Dot) منصةعمنت أوقد 

نيا تستطيع من خالل ما لدييا من ، وأ  لتتتبع انتشار األمراض المعدية في جميع أنحاء العالم
طالع عمى المعمومات من مئات المصادر  لى للوالتعمم اآلخوارزمات  لمعالجة المغات الطبيعية 

مراض المعدية  وبيانات المناخ من خبار بكل المغات ، وشبكات األ،  ومتابعة تقارير األ
عالنات الرسمية بانتشارىا ، وال المعدية  والتنبؤوبئة شارة المبكرة لأل عمار الصناعية األاأل
خالل القيام بتحميل من ، صدار تحذيرات سابقة لتجنب المناطق المعرضة النتشار الفيروس ل

نيا منطقية من وجية نظر أوبئة نتاجات يتحقق عمماء األ توفمترة البيانات والوصول الى اس
كل ذلك يتم  ،لى الحكومات وقطاع االعمال والصحة العامة إعممية ، ثم ترسل تمك التقارير 
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عشرات الخبراء المتخصصين فى مجموعة من التخصصات من ضمنيا ، عموم  من خالل
المعمومات الجغرافية والتحميالت المكانية  وتصور المعمومات ، وعموم الحاسب ، باالضافة الى 

  لصحة العامة .فى طب االمراض المعدية والطب االستوائى واخبراء 
، عالن عن ظيور فيروس كورونا المستجد وبمجرد الوقد استطاعت ىذه المنصة 

التنبؤ بمسار وتوقيت تنقل السكان المصابين بعد ذلك ، وكانت تنبؤاتيم بان الفيروس سينتقل 
وىو ما  ، من ووىان الى بانكوك  وسيول وتاييو وطوكيو فى االيام التالية من ظيوره االول

 بالفعل . حدث 
قدرة من خالل تطبيقات الذكاء الصطناعى ، ثبتت جميورية الصين الشعبية ألقد 

عالية عمى التحكم في حركة الفيروس ووجودا في كل شبر من مدنيا وقراىا وجاىزية قصوى 
، وحاصرتو في الوقت المناسب وبدقة  كما تحركت بحزم لمتصدي لكورونا ، لمتصدي لمفيروس

، نظرا لمتعداد  وفي وسط ظروف، يصعب فييا التحكم والتعامل مع األمراض المعدية ، عالية
زدحام ىو أحد ، خاصة اذا عممنا أن ال نسمة  ئةاالسكاني اليائل، والذي يفوق المميار وأربعم

يمكن القول أن الصين قد و  ، أكبر التحديات التي يمكن أن تواجو الدول في معالجة االزمات
 .كمة والحزم أن تتغّمب عمى كل تمك الصعاباستطاعت بالح

 ثالثا : الحماية من خطر العدوى واالنتشار :

لقد شكل  انتشار عدوى األوبئة الفيروسية معضمة كبرى لممجتمعات البشرية عبر 
وىي بأنواعيا وأجياليا قضت عمى مجاميع بشٍر ىائمة في الحقب المختمفة، متفوقة  ، التاريخ

، لم يمتمك األفراد  وحدىا عمى الحروب واالستعمار في أعداد الضحايا. وحتى وقت قريب
والمجتمعات في مواجيتيا سوى قميل بائس من التعاويذ واألدعّية والخزعبالت، والتفرق في 

 . ار الموت األرض انتظارًا النحس
اجراءات الحماية من خطر العدوى واالنتشار من اىم االستراتيجات تعد ولذلك  

لسرعة انتشاره وكثرة طرق انتقالو ، ومما يزيد نظرا  ،رية  لمواجية مخاطر ذلك الفيروسالضرو 
المصابين قبل  يتم من انتقالو من ،ن  العدوى وانتقال الفيروس أمن خطورة ذلك 

حدى الطرق إن أوانطالقا من  ، Science Newsوفقا لما ذكره موقع   ،عمييم ظيوراالعراض
ىى تقميل االتصال بين المرضى المصابين واالشخاص ، الرئيسية لمنع انتشار فيروس كورونا 

ألتمتة بعض كبيرة ليذه الغاية بذلت العديد من الشركات والمنظمات جيوًدا غير المصابين  ، 
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بشكل  التفاعل مع المرضى قم الطبيةطكانت تتطمب من العاممين الصحيين واأل الجراءات التى
 ويشكل خطرا محدقا عمييم  ، مباشر

 صطناعى  التالية : الر يمكن االستعانة بتقنيات الذكاء طاوفى ىذا ال
ة انتشار فيروس  كورونا أنسان فى محاوالت التخفبف من وطكبديل لل  استخدام الروبوتات -ا

المستجد وكبديال مكمال لمطواقم الطبية والمعاونة فى المستشفيات ، واالستعانة بيم فى 
االعمال الشاقة والخطيرة التى يجب  عمى البشر االبتعاد عنيا وتجنبيا ، وذلك لمتطيير فى 

تشفيات المسو وغرف العمميات وعيادات الحمى ، جنحة العزل ووحدات العناية المركزة أ
شكال متعددة من التطيير فى البيئات التى أجراء ول، الرئيسية التى تستقبل مصابى الفيروس 

  الت الموجودة فى تمك البيئات  .يعيش فييا البشر واأل

 
فإحدى المشكالت الرئيسية التي ينجم عنيا اتساع دائرة انتشار ىذا المرض، ىو 

نظًرا لمحدودية ، بية، وىي مشكمة حرجة وممحة مخالطة الحاالت المصابة لمطواقم الط
عدد الطواقم الطبية الالزمة لمتعامل مع ىذه الحاالت مقارنة بأعداد المصابين، ومن ىنا 

ومنعو من مخالطة الحاالت  األطقم الطبية كان استخدام الروبوتات الطبية لمعاونة 
، حيث تقوم الروبوتات بالكشف عمى المرضى، وتسجيل حاالتيم الطبية ودرجة  المصابة

األخرى التي تعاني منيا، خطورتيا وبياناتيا الصحية مثل العمر ودرجة الحرارة واألمراض 
ثم رفع تقارير لمطواقم الطبية التي تحدد نوعية العالج والجرعة الالزمة، كما تقوم روبوتات 
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والمواد الطبية المقررة إلى المرضى، دون أن يحدث احتكاك مباشر  أخرى بتوصيل العالجات
 لمنع اتساع دائرة انتشار المرض. االطفم الطبية بينيم وبين 
ماكن الحجر أماكن العامة و تم استخدام تمك الروبوتات فى المستشفيات واأل وقد

روبوت  13كثر من أاالستعانة ب خالل مواجيتيا لتمك االزمة ، حيث تم، الصحى فى الصين 
جنحة العزل ووحدات العناية المركزة وغرف العمميات وعيادات الحمى فى ألمتطيير فى 

المستشفيات الرئيسية التى تستقبل مصابى الفيروس لتوفير خدمة التطيير عمى مدار 
الساعة  ، والجراء اشكال متعددة من التطيير فى مخمف البيئات واالماكن التى يعيش فييا 

  وما يستخدمنو من االالت .البشر 
 عراضأكما يمكن ان تقوم الروبوتات بفحص االشخاص والكشف عن درجات الحرارة و 

خرى ، وتقديم الغذاء والدواء لممرضى وتعقيم غرفيم لتفادى األ COVID-19 فيروس 
 تامينيم ضد العدوى .النقص فى وجود الفرق الطبية والتمريضية ، و 

صطناعى حدى تقنيات الذكاء الإ تعدبالطائرات المسيرة بدون طيار والتى االستعانة   -ب
شعة تحت الحمراء  ومكبرات صوت الكتشاف والمزودة بعدسات تصوير حرارى وتعمل باأل

جساميم عمى مسافة معينة فضال عن بث أاالشخاص المصابين بارتفاع فى درجة حرارة 
والقيام بدوريات فى القرى  يتبعيا المواطنين ، نأرسائل عن التدابير الوقائية التى تنبغى 

والطرق الحضرية لمتحقق من اى سموك قد يسيم فى انتشار الفيروس ، مثل عدم ارتداء 
 للرشاد بالتعميمات يمتزم ال من ومراقبة، ماكن العامة والمزدحمة األ ىاالقنعة والكمامات ف

 مما ساعد فى تقميل خطر العدوى. ، والتوعية
لجأت السمطات الصينية إلى استخدام الطائرات المسيرة والروبوتات، في إطار وقد   

ن "طائرة دون طيار أحيث ،  الجراءات الخاصة بمكافحة انتشار النوع الجديد لفيروس "كورونا
كيموغرامات من المواد المطيرة، وتبمغ مساحة عممية التطيير  23قادرة عمى حمل نحو  واحدة

أطمقت السمطات  الصينية  طائرات مسيرة تخرج منيا ، كما  ."ربعمتر م 5333الواحدة 
تقدم كما رسائل صوتية وتنبييات في مختمف المناطق الريفية وفي شوارع المدن المزدحمة، 

،  الطائرات نصائح وطمبات وتنبييات بضرورة وضع القناع الطبي والسراع بالعودة إلى البيوت
 .في الحاالت الضرورية إال وعدم الخروج ومالزمة المنازل
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، ويطور 2١-وتزداد وتيرة االىتمام بالطائرات دون طيار لمتصدي لمرض كوفيد
باحثون طائرة دون طيار مزودة بتقنيات عالية لرصد واكتشاف األشخاص الذين يعانون من 
الصابة باألمراض المعدية؛ ويقول الباحثون إن الطائرة المسيرة أثبتت إمكانية استخداميا 

 5ياس معدل ضربات القمب ومعدل التنفس بدقة عالية في حشد من الناس يبمغ نطاقو من لق
متًرا،  53أمتار. وباستخدام الكاميرات الدقيقة تصل مسافة الكشف إلى نحو  23إلى 

 .وتستخدم بعضيا خوارزميات خاصة تسمح بالكشف عن أشخاص يعطسون أو يسعمون

 
لتنفيذ طمعات لتحذير  في استخدام طائرات دون طيار وقد شرعت دول عربية عدة

المواطنين من أخطار الفيروس، والحرص عمى تطبيق التباعد الجسدي ومراقبة مخالفي حظر 
واضر عربية، التجول، والكشف عن المصابين. ولم يعد مستغرًبا أن تشاىد في سماء ح

طائرات دون طيار، وىي تتصيد المخالفين لحظر التجول في الطرقات الخالية، وترسل إشارات 
إلى الدوريات تبمغيم عن أماكن وقوع المخالفات، أو لتحذر العابرين من خالل مكبرات صوت 

 .خالل فترات السماح بالتجول
طائرات دون طيار لمتابعة ووقد لجأت قوات الشرطة في دولة المارات إلى استخدام ال

حظر التجول ومراقبة األوضاع، وتنبيو المواطنين، وتزويدىم بتعميمات السالمة والتباعد 
الجسدي، وفي لبنان، أيًضا، استخدمت بعض البمديات، الطائرات دون طيار، لحث المواطنين 

https://mostaqbal.ae/arab-countries-covid-19-drones/
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، كذلك، طائرات عمى البقاء في منازليم خوًفا من انتشار الفيروس، وأطمقت السمطات الكويتية
دون طيار في شوارع مدنيا، ناطقة بمغات عدة، لتنبيو الحشود إلى ضرورة فض التجمعات، 
تحسًبا من خطر العدوى، واستخدمت سمطات المممكة العربية السعودية، في مناطق عدة؛ 
منيا القصيم، تقنية المسح الحراري الجوي بطائرات دون طيار مزودة بكاميرات حرارية تقرأ 

ًيا درجة حرارة الجسم، ضمن الحشود في األماكن المفتوحة، وتنبو الشرطة لتتخذ الجراءات آل
الوقائية. في حين استعانت وزارة السكان السعودية بطائرات دون طيار لجراء مسح حراري، 

التي تنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص في -وفحص العاممين في مشاريع برنامج سكني 
بيدف التأكد من سالمة العمال؛ وذلك في إطار الخطوات االحترازية  -ممكةمختمف مناطق الم

ووضعت وزارة الصحة التونسية خطة ، المواكبة للجراءات الحكومية لمحد من انتشار الوباء
القتناء معدات وطائرات دون طيار مزودة بكاميرات حرارية اسُتعِممت في ووىان الصينية، 

 .ية لدى األفرادلمكشف عن الحرارة غير العاد
االستعانة بتقنية الطباعة ثالثية األبعاد لبناء غرف حجر صحي في وقت سريع اليتجاوز  -ج

ساعتين فقط، وىو ما ُيمّكن من بناء عدد كبير من غرف العزل تستوعب جميع أعداد 
يمكن االستعانة بتمك التقنية فى تصميم اجيزة لمتنفس  ا، كم المصابين في زمن قياسي

بانيا صممت وأنتجت وىو ما أعمنت عنو جامعة حموان  - الصطناعى وبدل ومسكات يرتدييا
ضطره من تل -كمامات مقاومة لعدوى كورونا دائمة االستخدام من خالل طالب كمية اليندسة 

، كما تم االستعانة بتمك ىم و صابة ممن خالطالمعرضين للالظروف لمخالطة المصابين او 
أساور إلكترونية" لمتعقب، وربطيا بالياتف الذكي لمشخص المعزول "التقنية فى تصنيع 

لمراقبة تحركاتو ، وضرورة  التزام األشخاص بارتداء األساور طول فترة العزل كشرط لعدم 
 .الخضوع لمحجر الصحي
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سعاف مسيرة ذاتيا لنقل إاالستعانة بتقنية السيارات ذاتية القيادة فى تصميم سيارات  -د
ق اطنلى مستشفيات الحجر الصحى ومإطعمة دوية واألاأللتوصيل ، كذلك المرضى والمتوفيين 

أن يحدث احتكاك مباشر دون صحى ، الحجر تم فييا الالحجر الشامل لممدن واالحياء التى 
اية منو خاطر المرض وطرق الوقموالتوعية ببينيم وبين غيرىم من أفراد الطواقم الطبية، 

 ىمية وضرورة العزل االجتماعى والبقاء فى المنازل .أو 
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عد ت ،  لوحتياطات الوقائية الالزمة خذ الأن القدرة عمى التنبؤء بانتشار الوباء و نظرا أل       
يمكن االستعانة بالبيانات الضخمة فى الحد من انتشار  نوإ، فحتوائو ساسية لمور األمن اال

الحركة الناجمة عن االختالط بين الناس والتى تعد عامال استسيا فى  الفيروس فى التحكم فى
وبئة ، من خالل رسم خرائط لتمك الحركة فى الزمن الفعمى لحدوثيا وىو امر حاسم انتشار األ 

 وضرورى فى تقييم مدى نجاح عممية التباعد االجتماعى، ووضع استراتيجيات لمضبط .

 
 إيجاد لقاح للتحصين ضد الفيروس :  عالج وانتاج رابعا : تسريع 

ال منذ ما ال يقل عن قرن، و شديد التعقيد ، إن البشرية تعيش وضعًا غير مسبوق  
نكفاء والحجر في انتظار أن تثمر الجيود النسانية سوى ال ، ممك حيالو حمواًل كثيرة ن

وىذا يعني وجود  ، المخبرية التجريبية عن لقاح أو دواء عاجل يخفف من ىذه الحيرة
، ألن أي تأخر ممكن أن يقود  يفرضيا الضغط الزمني، مشكالت عممية ونفسية أيضًا 

شخص يوميًا في  ما يقرب الفيموت يوميًا ما معدلو  حيث ، البشرية إلى الفناء واليالك
: السرعة ىما  إلى أمرينوىى فى مواجية ذلك تحتاج البمدان التي انتشر فييا الفيروس، 

عني اختصار الزمن العادي وكأنو زمن حرب ، وانما ت،  السرعة التي ال تعني التسرع،   ةوالدق
، وليس جية  ألول مرة تتحمل البشرية قاطبة ،، أي عدم وضع حياة الناس في الخطر والدقة
 .، ثقل المأساة او بمد واحد  واحدة
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تعّد الصناعة الطبية واحدة من الصناعات التي تتمتع بأوسع آفاق التطبيق عمى 
مستوى الذكاء االصطناعى ،  مثل مجال المعموماتية الحيوية؛ والبحث والتطوير الدوائي من 

؛ وتشخيص  ؛ والبيانات الصحية التي يتم جمعيا بواسطة المعدات الطبية قبل شركات األدوية
؛ كل ىذه المعمومات تمثل بنكا يمكن من خاللو تغذية خوارزميات  جالمرضى وتحديد العال

 ، من أجل ايجاد حمول طبية اكثر كفاءة التعميم العميق لمحصول عمى تقنيات أكثر ذكاء
ففي الوقت الحالي يوجد الكثير من التطبيقات المستخدمة لمتعمم العميق والموجودة  وامان ،

تمتمك تكنولوجيا رؤية حيث  ، r Vision ) (Computeفي مجاالت رؤية الحاسوب
التعرف ، تقنيات ، و مثال عمى ذلك  الحاسوب فضاءا واسعا لمتطبيق في المجاالت الطبية

في المجاالت الطبية، و مساعدة الناس من التقنيات وغيرىا  وتحميميا ،  عمى الصور الطبية
فيروس كورونا الجديد "، والتصدي عمى مواجية الكوارث واألمراض المعدية والمفاجئة، مثل" 

 .ليا بكل قوة
دوية وعقاقير جديدة أال بتوفير إو تتوقف  أن الحرب عمى فيروس كورونا لن نتتيى إ
عوام ألى إيمكن ان يحتاج الى مدة طويمة قد تصل ، مر فى ظل االساليب التقميدية ، وىذا األ

 تبمغ مميارات طويمة  وتكمفة 
وتجعمو غير قادر عمى االلتصاق ، فيروس كورونا فى  الرئيسيأن ترتبط بالبروتين 
الدوالرات ، ويمكن لمذكاء االصطناعى ان يساعد تسريع االنسان  بالخاليا المضيفة في جسم

ألبحاث الذكاء االصطناعي أنو  DeepMindتمك العممية ، وفى ىذا االطار اعمن مختبر 
المرتبطة بفيروس  جديدة حول بنية البروتيناتاستخدم التعمم العميق لمعثور عمى معمومات 

COVID-19  يمكن من خاللو الوصول إلى أدلة ميمة لصيغة لقاح فعال من خالل فيم ،
فى  واحد من العديد من المنظمات التي تشارك DeepMind تراكيب بروتين ـ ويعتبر مختبر

 .السباق ليجاد لقاح فعال لفيروس كورونا
    سومت الحاسب العمالق التابع لمشركة الُمعروف باسم وقد تم استخدم الباحثون

Summit)  مركًبا يمكن اآلن  11وقد حددوا آالف مركب ىي أكثر احتمااًل  1(، لفحص
 اختبارىا تجريبًيا بيدف تطوير لقاح فعال لمفيروس .

بيدف إشراك المبرمجين  ىاكاثون مميون مبرمج عربي كما أطمقت المؤسسة حديثًا،
العرب في جميع أنحاء العالم لمعمل عمى تطوير حمول مستقبمية ومبتكرة لمجموعة تحديات 

https://mostaqbal.ae/how-do-arab-programmers-serve-their-communities-in-the-covid-19-crisis/
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ي العالم وتحويميا إلى خدمات وبرمجيات فعالة ووضع آلية يشيدىا القطاع الصحي ف
 .لتطبيقيا واالستفادة منيا في إحداث تغيير إيجابي في حياة المجتمعات

والواقع اننا فى حاجة الى االستفادة من تطبيقات الذكاء االصطناعى من خالل 
التعرف عميو لمعرفة مصدر الفيروس ثم  والذكاء االصطناعى المتخصصون فى عموم الحاسب

دراسات ، واجراء    تحميل التركيب الجيني لو و،  ثم عزلو ثم زراعتو لتحضير ساللة منو
واجراء  ، تحضير مصل ولقاحل اجراء اختبارات عمي مواد كأدوية ، ،لتحضير مواد التشخيص 

بالتعاون مع ،  راسة التغيرات البيولوجية جراء العدويد،  دراسات عمي تركيب البروتين الدقيق
 .العموم االساسية والطبية واليندسية والزراعية والصيدالنيةباحثين ومتخصصين فى 

من يعد بالمنزل توفير تقنيات وتطبيقات للمساعدة فى العمل والتعلم خامسا : 
: 

طمبت إعالن منظمة الصحة العالمية "وباًء عالمياً"، مع انتشار فيروس كورونا 
واتخاذ  ، كن عمميم افى ام متواجدىقميل من التالكثير من الحكومات من موظفييا وبعضيم 

اجراءات عديدة فى ىذا الصدد العديد من االجراءات التنظيمية لتحقيق ذلك كان من بينيا 
والدعوة الى العمل من  ، تقميل عدد ايام التواجد فى العمل ومنح اجزاءات لبعض الفئات منيم 

وعمى الرغم من أّن البعض يأخذه بـ"استخفاف" أو ال مباالة أو عمى سبيل المنزل  وغيرىا ، 
إضافة إلى ،  منظمة العمل الدولية، اال ان الكثيرين ومن بينيم الكسل وانعدام المسؤولية

،  العمل من المنزل" أستراليا وعدد من الدول في جنوب شرق آسيا وأميركا الالتينية، يروا ان 
الشعوب ، وذلك في ضوء تطّور تكنولوجيا  كثيرا من اصبح ثقافة أو أمرًا مألوفًا لدى بعض

المعمومات، وتسارع أعداد المتصمين بالشبكة العنكبوتية ومستخدمييا، ألسباب مينية ال 
  . ترفييية فقط

المستجد التباعد الجسدي بين البشر، فأصبح  فيروس كورونا فقد فرضت جائحة
تنفيذ كل شيء عن بعد الطريقة السائدة في العالم لمعمل واالجتماعات ولمتعميم وتقديم 

تى لمترفيو والرياضة ولقاءات األصدقاء واألقرباء. واألمر الواضح وفق الخدمات وربما ح
تقديرات معظم التوقعات أن العمل عن بعد سيبقى جزًءا من نظام العمل حتى بعد انتياء 

 .الجائحة
تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت الجديدة "أحدثت ثورة في العمل والحياة اليومية في ف
ى "تسييل االتصاالت بين المعارف واألصدقاء من دون شرط االنتقال "، إضافة إل12القرن الـ

https://mostaqbal.ae/tag/%d9%81%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7/
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الفعمي"، وبات من الممكن تيسير مفيوم "العمل بأجر من دون شرط التزام أماكن العمل 
فاألعمال التي يمكن إنجازىا عبر شبكة النترنت والقابمة لمتنفيذ في أي وقت من  ،التقميدية"

 ."دون شرط التقيد بوقت محدد "أصبحت أوسع انتشاراً 
وجاءت "كورونا" لتحدث  تعديالت جذرية عمى ُسبل ومفاىيم العمل بسرعة رىيبة 

االمر الذى اوجب عمى  ، وعمى مستويات غير مسبوقة في كل دول العالم بدرجات متفاوتة
كثيرين ضرورة البحث عن "متطمبات العمل من البيت"، لتييئة أنفسيم ، بعد ان اصبح االمر 
مفروضا عمييم ، حيث  بدأ اآلالف من الموظفين والعمال حول العالم بالعمل من منازليم 

 .األسبوع بسبب تفشي ذلك الفيروس  لممرة األولى ىذا
صطناعى تقديم برمجيات ومنصات وبرامج طار يمكن لتقنيات الذكاء الوفى ىذا ال

تدريبية لمتمكين وتوفير بعض المتطمبات لمنجاح فى ذلك سواء تعمق االمر باالنتاج او 
 تطبيقلى التطبيقات المتاحة والتى من بينيا إضافة إ،  التسويق االلكترونى 

RescueTime: ،- تطبيقTrello:  . وغيرىا 
تنفيذ أغمب الميام عن بعد؛ مثل إجراء األبحاث ووضع المرحمة القادمة وستشيد 

فيما ستواكب بعض الميام متغيرات ،  الخطط االستراتيجية، والشراف عمى الميزانية وغيرىا
دارة المرافق، وضم الموظفين الجدد  المرحمة؛ مثل العمل في مكتب االستقبال والدعم الفني، وا 

كما ستواصل المؤسسات تطوير منظومتيا في تطبيق العمل عن بعد، من  .«وتوظيف المواىب
،  خالل تشجيع اختبار األفكار والطرق الجديدة والتعمم من تجاربيا وتبادل الممارسات الناجحة

عمل افتراضية سريعة التكيف وفرت لفرق العمل الصالحيات لتحديد األىداف  بيئةوتوفير 
نشاء البنية التحتية التقنية وتطويرىا، ودعم الصحة النفسية والبدنية وتحفيز  نجاز الميام، وا  وا 

 .الموظفين وتشجيعيم طوال الوقت
الفيروس  غالق المدارس والجامعات تجنبا النتشارإنو فى ظل إفما بالنسبة لمتعميم أ

الحكومات إلى توفير التعميم  سعتالعالم المنكوب بفيروس كورونا،  بين أفرادىا، وفي ظل ىذا
المدارس والجامعات يتعممون والتعمم ألبنائيا في ظل بقاء الطالب في منازليم بعيدا عن 

 .عن بعد فييا
كثير من المدارس والجامعات  ىذا االسموب ) التعمم عن بعد( كان غير مقبول فى
التقنى وتوفبر قنوات الثقافى و كون الفكرة غير تقميدية وتحتاج الى الكثبر من االستعداد 
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ومنصات الكترونية لمتواصل بين الطالب ومعممييم اضافة الى عدم وجود محتوى رقمى 
وانظمة محتوى متكامل لممواد الدراسية والمناىج ، يتناسب مع ىذا النوع من التعميم 

، بشكل يؤدى الى صعوبة الوصول الى مخرجات ونواتج التعمم متخصصة لالختبارات عن بعد 
المطموبة اضافة الى الصعوبات التى تواجية تدريس التدريبات العممية وتنمية الميارات 

 العممية .
وبالرغم من تمك التحديات وغيرىا والتحفظات من قبل بعض اطراف العممية التعميمية 

كل تمك د جاءت الجائحة لكى تفرض الحاجة الى ذلك االسموب وتدفع باتجاىو متجاوزة ، فق
 التحديات 

من خالل تقنياتو المختمفة يمكن ان يوفر البرمجيات التى ان الذكاء الصطناعى 
 كثر فاعمية فىأبما يجعميا  ، متعميم عن بعدليمكن ان تساعد فى ترقية برمجيات ومنصات 

بين المعمم وطالبو ، واستخدام  لمتفاعل  ويوفر مزيدا من الفرص، تقديم تعميم يتسم بالفاعمية 
متحانات المعامل والتقنيات االفتراضية لتدريس التدريبات العممية اضافة الى تقنيات ال

قديم وت، سئمة والمتابعة المستمرة لنتائجيم  ونتائج تقييميم لكترونية وبرمجياتيا وبنوك األال 
 نماط من التعميم والتعمم التكيفى الذى يتناسب مع طبيعة وقدرات كل متعمم .أ

وفى ىذا االطار ترى الخبيرة في عمم الروبوت حصة الطنيجي، أن الذكاء االصطناعي 
خمطة سحرية لتسيير األعمال، وحماية النسان من خطر المواجية مع فيروس كورونا 

رسال  المستجد، إذ مكن الطواقم الطبية من سرعة الكشف عن حاالت الصابة، وأخذ العينات وا 
نتائجيا إلى المختبرات المتخصصة، فضاًل عن تقميص فرص تعرض األطباء والممرضات 
لمعدوى، وسد النواقص في بعض الكوادر الطبية المتخصصة. وحول الروبوت، بصفتو جزءًا 

 .  أصياًل في منظومة الذكاء االصطناعي
ظل ما نشيده من ىذا االنتشار الرىيب ليذا الفيروس المعين  وضخامة  ننا فىإ

ضحاياه من المتوفين والمصابين ، مع صعوبة وضبابية التنبؤ بما سيحدث فى المستقبل ، 
برزىا أن تواجو ذلك الفيروس وتسيطر عميو ، ومن أوفى ضوء تجارب الدول التى استطاعت 

ضرورة االستفادة من التقنيات العديدة الى يوفرىا الذكاء مر يتطمب ن األإتمك الدول الصين ، ف
تشجيع البحوث صطناعى لمواجية ذلك الفيروس الذى ييدد بقاء الكون الذى نعيش فيو ، ال

نتاج برمجيات وخورزمبات تطبيقة يمكن صطناعى وتطبيقاتو ل والدراسات فى مجال الذكاء ال
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فادة من تطبيقات الذكاء تسلى الإن البشرية فى حاجة أ، كما ن تكون مفيدة فى ىذا المجال أ
منحيم القدرة عمى تطوير و  ، ستباقية في مواجية الفيروساتإاتخاذ خطوات صطناعى فى  ال

لذلك  لقاحات لمفيروسات قبل ظيورىا اعتماًدا عمى الطفرات المتوقعة في الحمض النووي
من الجراءات العممية ومن خالل مجموعة ، والمتوقعة لفيروسات الحاليةالفيروس وغير من  ا

التي البد أن تتم بسرعة فائقة وبتعاون وبتنسيق مؤسسي جاىز لمعمل وفي معامل مييئة 
 .لجراء ىذه التجارب
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 12/5/2222استرجعت بتاريخ 
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%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%86%d8%a7%d8%b
9 

المغة العربية والذكاء االصطناعى  ،  كيف يمكن االستفادة من تقنيات : الدىشان ، جمال عمى -16
الذكاء االصطناعى فى تعزيز المغة العربية ؟  ، ورقة عمل مقدمة الى المؤتمر العممى الدولى 

المغة العربية وادابيا  تحت عنوان " التحميل النقدى لمخطاب "رؤية بينية " فى الثالث لقسم 
 ، كمية االداب جامعة المنوفية  م2222فبراير  15إلى  12الفترة من 

،  االصطناعى الذكاء لتطبيقات اخالقى ميثاق الى البشرية حاجة: الدىشان ، جمال عمى -17
 .2219يوليو  –العدد العاشر  –العرب  رابطة التربوين –مجمة ابداعات تربوية 

https://darfikr.com/article/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%89%C2%BB
https://blogs.worldbank.org/ar/education/educational-challenges-and-opportunities-covid-19-pandemic
https://blogs.worldbank.org/ar/education/educational-challenges-and-opportunities-covid-19-pandemic
https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/5322/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/5322/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/5322/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/5322/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://www.worldofculture2020.com/?p=7807
http://www.worldofculture2020.com/?p=7807
https://www.new-educ.com/author/eldahshanedtech
https://www.new-educ.com/author/eldahshanedtech
https://elkalmaalhura.com/?p=26472
https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%83%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%86%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7
https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%83%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%86%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7
https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%83%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%86%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7
https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%83%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%86%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7
https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%83%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%86%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7
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 وطأة يخفف أن االصطناعي لمذكاء يمكن كيف كورونا.. زمن في : محمود ، رشدي -18
متاح عمى  العواقب؟

https://www.roayahnews.com/articles/2020/03/08/13198/%D9%81%D
9   -%D8%B2%D9%85%D9%86-%8A   22/5/2222استرجعت بتاريخ  

ا بو -عالمات عمى ذلك 6سكاي نيوز عربية : ىل دخل العالم مرحمة التعايش مع كورونا؟..  -19
 . 2222أبريل   29 -ظبى 

الرقمي لحالة االنسان في عصر التنقيب في البيانات التشخيص عيسى ، ىيثم السيد احمد :   -22
 –م 2216عبر تقنيات الذكاء االصطناعي وفقا لالئحة االوروبية العامة لحماية البيانات لعام 

       .2217 –القاىرة  –دار النيضة العربية 
متاح عمى   الذكاء االصطناعي.. درع حمايـة وتسييـر األعمالمحمد ابراىبم :  -21

-8b1a-4449-56a3-http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/d7769690
dafb605cd859 

متاح 2١-مؤسسة دبى لممستقبل : الطائرات دون طيار تؤدي دوًرا ميًما في التصدي لكوفيد -22
in-role-important-an-play-https://mostaqbal.ae/drones-عمى 

19/?mc_cid=a3cbf53fb2&mc_eid=11979a4437-covid-addressing 
: كيف تطور مفيوم العمل عن بعد مع الظروف الراىنة لجائحة  مؤسسة دبى لممستقبل   -23

working-https://mostaqbal.ae/remote-فيروس كورونا المستجد؟ متاح عمى 
c_cid=7574b200ea&mc_eid=11979a4437pandemic/?m-coronavirus   

  25/5/2222استرجعت بتاريخ  
 :المراجع االجنبية :ثانياً 

24- Waheeb E Alnaser, Mahmoud Abdel-Aty, Omar Al-Ubaydli,, 

Mathematical Prospective of Coronavirus Infections in Bahrain, Saudi 

Arabia and Egypt,  available  at,  

http://www.naturalspublishing.com/FC.asp?JorID=6 

https://www.roayahnews.com/articles/2020/03/08/13198/%D9%81%D9%20%20%20%8A-%D8%B2%D9%85%D9%86-
https://www.roayahnews.com/articles/2020/03/08/13198/%D9%81%D9%20%20%20%8A-%D8%B2%D9%85%D9%86-
http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/d7769690-56a3-4449-8b1a-dafb605cd859
http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/d7769690-56a3-4449-8b1a-dafb605cd859
https://mostaqbal.ae/drones-play-an-important-role-in-addressing-covid-19/?mc_cid=a3cbf53fb2&mc_eid=11979a4437
https://mostaqbal.ae/drones-play-an-important-role-in-addressing-covid-19/?mc_cid=a3cbf53fb2&mc_eid=11979a4437
https://mostaqbal.ae/drones-play-an-important-role-in-addressing-covid-19/?mc_cid=a3cbf53fb2&mc_eid=11979a4437
https://mostaqbal.ae/remote-working-coronavirus-pandemic/?mc_cid=7574b200ea&mc_eid=11979a4437
https://mostaqbal.ae/remote-working-coronavirus-pandemic/?mc_cid=7574b200ea&mc_eid=11979a4437
https://mostaqbal.ae/remote-working-coronavirus-pandemic/?mc_cid=7574b200ea&mc_eid=11979a4437
http://www.naturalspublishing.com/Author.asp?AuthID=33685&ArtcID=21248
http://www.naturalspublishing.com/Author.asp?AuthID=33686&ArtcID=21248
http://www.naturalspublishing.com/Author.asp?AuthID=33687&ArtcID=21248
http://www.naturalspublishing.com/FC.asp?JorID=6

