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 رسائل رئیسیة

بشكل عام، ختباره وتطویره.  المحاوالت ال                                         ٍ     اكتسب الذكاء االصطناعي شعبیة كبیرة بعد عقود  من  -1
ر البشري. وھو جزء كاء االصطناعي البرمج ُ        ی قصد بالذ ّ                   یات التي تحاكي اإلدراك أو التصو  من                              

مة في الحیاة الیومیة، بما في ذلك غوغل (خوارزمیات البحث)، وفیسبوك                  َ التطبیقات المستخد  
(تطبیق التعرف على الوجھ)، ونیتفلیكس (تطبیق األفالم المراعیة الھتمام الشخص)، وسیري 

ِ     وألیكسا (مساع دان   الدردشة.   روبوتاتافتراضیان)، و            

ة تدعم تنفیذ أھداف التنمیة المستدامة، وذلك في الرعایة الصحیة یمكن إیجاد تطبیقات أكثر أھمی -2
 المراعیة الحتیاجات األشخاص، والمناھج التعلیمیة، والمدن الذكیة، وإصدار األحكام القضائیة. 

ونتیجة بیئة افتراضیة تدعمھا الحكومة  الذكاء االصطناعي ھو مزیج من عدة مجاالت وموارد، -3
غیر الحكومیة.  ویجب عدم النظر إلى الذكاء االصطناعي بشكل  لخاص والمنظماتوالقطاع ا

للعملیات في حالة المھام المتكررة، حیث یمكن إلغاء المشاركة البشریة  اآلليمستقل عن التشغیل 
      ً  تماما . 

، ھاعن األمن وحمایة البیانات وخصوصیتھا وسالمتال یمكن النظر إلى الذكاء االصطناعي بمعزل  -4
                                                                             ُ          إضافة إلى العلوم العصبیة والحوسبة الكمومیة القائمة على الحوسبة السحابیة. والب عد األخالقي 

 أساسیان لالستراتیجیات الوطنیة.    ةالمسؤول للبرمجة                      ً                  للذكاء االصطناعي وأیضا  المبادئ التوجیھیة

 قطاعات والتخصصات المختلفةركز على مختلف الركائز في الیجب وضع استراتیجیات وطنیة ت -5
             ً      ً                                                 ، وتشمل نطاقا  واسعا  من التشریعات والموارد البشریة وغیرھا. وینبغي أن على متطلبات تحقیقھا

                  ّ                                                                تكون التشریعات محف زة لالبتكار، وأن تكون الحكومات جھة تمكینیة لالبتكار، من خالل توفیر 
 اء االصطناعي.   البنى األساسیة المطلوبة للذك

العمل. لذلك، على البلدان تحدیث المناھج یس لوصطناعي سیلغي وظائف معینة، الذكاء اال -6
ومھارات بشریة فریدة ال یمكن أن تحاكیھا اآلالت، مثل  البرمجةالمدرسیة لتتضمن مھارات في 

 .فيالعاط الذكاءالتفكیر النقدي، والتعاون ومھارة بناء الفریق، والمھارات االجتماعیة و

         ً                                                واسعة جدا  ولذلك ال یمكن توحید معاییرھا. وقطاعات التطبیقات  يصناعة الذكاء االصطناع -7
 األولویات الوطنیة.تلبیة التنافسیة وإلى تعزیز      ً دائما  تھدف ا ھالمتصلة بھا تختلف بین البلدان، لكن
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 اإلقلیمیة والدولیةالممارسات المثلى   -   ً أوال  

 أنحاء العالمى من مختلف ممارسات مثل  -ألف

 الصین -1

وضعت الحكومة الصینیة الذكاء االصطناعي على رأس سلم أولویاتھا من خالل الترویج لھ في 
ّ   الموس عة، ووضع خطط اإلنترنت )2020-2016(الخطة الخمسیة الثالثة عشرة  والذكاء االصطناعي للفترة      

تسعى الصین إلى إنشاء سوق محلیة للذكاء ، وخطة الجیل المقبل من الذكاء االصطناعي. و2016-2018
ملیار دوالر)، وإلى أن تصبح المركز األول لالبتكار في مجال  150طناعي بقیمة تریلیون رنمینبي (االص

 . 20301الذكاء االصطناعي في العالم بحلول عام 

 یر الجیل الجدید من الذكاء االصطناعي على ویمكن تلخیص الركائز األساسیة لخطة تطو
 التالي:نحو لا

    ً                                                            مجاال  من مجاالت تطویر الذكاء االصطناعي، بما في ذلك المركبات الذكیة  17تحدید  •
 م تحدید الھویة، والروبوتات الخدمیة؛ ُ ظ                ُ والمتواصلة، ون  

م  ُ ظ                         ُ الذكیة ورقائق تجھیز الن   ات     ّ المحس  طر دعم الذكاء االصطناعي، بما في ذلك        ُ تعزیز أ   •
 العصبیة؛

 الذكي؛تشجیع التصنیع التحویلي  •
تخصیص الموارد لتدریب الصناعات، وإجراء االختبارات القیاسیة، وضمان األمن  •

 السیبراني؛
توظیف أفضل المواھب في مجال الذكاء االصطناعي في العالم، والنھوض بتدریب القوى  •

             ّ                                   االصطناعي، وتصد ر العالم في مجال القوانین واألنظمة  العاملة المحلیة في مجال الذكاء
 األخالقیة المتعلقة بھذا المجال. والمعاییر

ات الذكاء االصطناعي المبتكرة                                             ً       ّ د خطة أصدرتھا وزارة العلوم والتكنولوجیا عددا  من منص      ّ وتحد  
ھذه  ُ    ت بنى وف إنتاج تطبیقات وخدمات الذكاء االصطناعي. وس ىفي مختلف أنحاء البلد والرامیة إل

لمحلیة، وصناعة الذكاء االصطناعي، والمؤسسات             ِ                                   المنصات من ق بل الشركات وآلیات السوق، والحكومة ا
البحثیة، مما من شأنھ خلق بیئة مفتوحة. ومن حیث المبدأ، ینبغي أن یكون لكل حقل فرعي  والجامعات

   .من فروع بحوث الذكاء االصطناعي منصة على مستوى الدولة

                                                
1 The State Council of the People’s Republic of China, Next Generation Artificial Intelligence 

Development Plan July 2017.                                                                                                                                        

http://fi.china-embassy.org/eng/kxjs/P020171025789108009001.pdf
http://fi.china-embassy.org/eng/kxjs/P020171025789108009001.pdf
http://fi.china-embassy.org/eng/kxjs/P020171025789108009001.pdf
http://fi.china-embassy.org/eng/kxjs/P020171025789108009001.pdf
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ة باتجاه تطویر الذكاء االصطناعي. فقد ا ّ                                      كما أن القطاع الخاص یدفع بقو  نضمت شركات                            
 iFlytekإلى شركة         ً ، إضافة  Baiduو Tencentو Alibabaالتكنولوجیا العمالقة الصینیة الثالث، وھي 

 ف على الصوت إلى فریق وطني لتطویر الذكاء االصطناعي في مجاالت                         ّ المتخصصة في تطبیقات التعر  
 مثل المركبات ذاتیة القیادة والمدن الذكیة والتصویر الطبي.

 الیابان -2

                                                    ّ                                  الیابان نقاط قوتھا في ممارسات التصنیع التحویلي المتقد مة التي یمكن فیھا استخدام الذكاء  تد  ّ حد  
ال، واعترفت بأن إنتاجھا العلمي في حقول الذكاء االصطناعي أقل مما ھو علیھ في                 ّ االصطناعي بشكل فع  

ء مجلس قضي بإنشا     ً  سیاسة  ت 2016ذت الیابان في نیسان/أبریل                                  ّ الصین والوالیات المتحدة. ولذلك، نف  
استراتیجیة تكنولوجیا الذكاء االصطناعي، في إطار حوار بین القطاعین العام والخاص حول االستثمار 

ثة مراكز بحثیة                   ّ                                                      في المستقبل، لیتول ى إدارة خمس ھیئات وطنیة للبحوث والتطویر والتنسیق مع ثال
 .2متخصصة في الشبكات العصبیة والذكاء االصطناعي

في ثالث مراحل وتتضمن ثالثة أھداف، ھي اإلنتاجیة؛ والخدمات  ستراتیجیة تقعووضع المجلس ا
 الصحیة والرعایة الطبیة والرعایة االجتماعیة؛ والتنقل.

البیانات، الذي جرى  استخدام وتطبیق الذكاء االصطناعي القائم على المرحلة األولى: •
حیة، لي، والرعایة الص(التصنیع التحوی 2020دة بحلول عام                    ّ تطویره في مجاالت محد  
 والزراعة، وما إلى ذلك)؛

االستخدام العام للذكاء االصطناعي والبیانات التي جرى تطویرھا في  :الثانیةالمرحلة  •
 ؛2030مختلف المجاالت بحلول عام 

، للوصول إلى مرحلة المتزایدةمن خالل ربط المجاالت  بیئة محیطةإنشاء  المرحلة الثالثة: •
 منھ.   ع بأكملھ في الذكاء االصطناعي ویستفیدیساھم فیھا المجتم

                    ّ         ً       شامل للمجتمع ككل، یحد د أدوارا  واضحة    ٌ ھج                                       َھج الیاباني إزاء الذكاء االصطناعي ھو ن     َوالن 
ز التعاون في ما بینھا. ّ                       لصناعة الذكاء االصطناعي واألوساط األكادیمیة والحكومة ویعز                                                        

 المملكة المتحدة -3

مملكة المتحدة" في تشرین صناعة الذكاء االصطناعي في ال صدرت استراتیجیة بعنوان "تطویر
ویر صناعة الذكاء االصطناعي، بحیث تسھم في االقتصاد                 ً    . وھي تتضمن خططا  لتط2017األول/أكتوبر 

 .  20353ملیار دوالر بحلول عام  814البریطاني بما قدره 

                                                
2 Strategic Council for AI Technology Artificial Intelligence Technology Strategy, 21 March 2017. 
3 Professor Dame Wendy Hall and Jérôme Pesenti, Growing the artificial intelligence industry in the UK. 

https://www.nedo.go.jp/content/100865202.pdf
https://www.nedo.go.jp/content/100865202.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/652097/Growing_the_artificial_intelligence_industry_in_the_UK.pdf.
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/652097/Growing_the_artificial_intelligence_industry_in_the_UK.pdf.


-3- 

 

ھا الحكومات وصناعة الذكاء توصیة حول الكیفیة التي ینبغي أن تعمل ب 18وتتضمن االستراتیجیة 
                  ً                                                                 وساط األكادیمیة معا  إلبقاء المملكة المتحدة بین قادة العالم في مجال الذكاء االصطناعي.  االجتماعي واأل

 ویمكن تلخیص ھذه التوصیات كما یلي:

 تحسین النفاذ إلى البیانات؛ •
 تحسین توفیر المھارات؛ •
 Alan Turingمن خالل دعم معھد قصى قدر ممكن من بحوث الذكاء االصطناعي، إجراء أ •

Institute of Research (معھد آالن تورینغ للبحوث)؛ 
 دعم قبول الذكاء االصطناعي. •

ّ   ھج البریطاني على تطبیقات الذكاء االصطناعي ذات المنفعة العامة. فالدولة تشج ع      َز الن    ّ یرك                                                                          
ل التنقل. وتتولى وزارتان اعیة الرئیسیة، مثل شیخوخة السكان ومستقبالتركیز على المشاكل االجتم

لذكاء االصطناعي: وزارة الشؤون الرقمیة والثقافیة واإلعالمیة والریاضیة؛ ووزارة مسؤولیة قطاع ا
 األعمال والطاقة واالستراتیجیة الصناعیة.  

 وقد أنجزت ھیئة الذكاء االصطناعي ما یلي:

كبار من الشركات  الصطناعي، الذي یضم خبراء مستقلین ومدراءإنشاء مجلس الذكاء ا •
 لمؤسسات المعنیة بخصوصیة البیانات؛واألوساط األكادیمیة وا

م خبراؤه المستقلون مشورة بشأن التدابیر                                               ّ إنشاء مركز أخالقیات البیانات واالبتكار، الذي یقد   •
ذكاء االصطناعي الالزمة لضمان االستخدامات اآلمنة واألخالقیة والمبتكرة لل

 ى البیانات؛والتكنولوجیات القائمة عل
     ً      ً                                              مركزا  جدیدا  للتدریب، للحصول على درجة الدكتوراه في جامعات  16اإلعالن عن إنشاء  •

درجة دكتوراه جدیدة على مدى السنوات  1 000في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، ومنح 
 الخمس المقبلة؛

لمجال، طناعي لجذب وإبقاء أكبر المواھب في ھذا اإتاحة زماالت جدیدة في الذكاء االص •
 ؛Alan Turing Instituteبقیادة 

                                             ّ                                 التأكید على وصول الدفعة األولى من التمویل المقد م من صناعة الذكاء االصطناعي لعدد  •
من الراغبین الجدد في الحصول على درجة الماجستیر في الذكاء االصطناعي، وذلك في 

 المتحدة؛ جامعات رائدة في المملكة
ز في مختلف أنحاء المملكة المتحدة في علم األمراض                             ُّ إنشاء خمسة مراكز جدیدة للتمی   •

الرقمي والتصویر الرقمي، بما في ذلك لتطویر التصویر باألشعة وإحراز تقدم طبي 
 باستخدام الذكاء االصطناعي؛
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االصطناعي في القطاع القانوني اإلعالن عن مشاریع بحثیة جدیدة حول كیفیة تطبیق الذكاء  •
 وقطاع المحاسبة؛

الستكشاف إمكانات  (Open Data Institute)عھد البیانات المفتوحة اكة مع مإقامة شر •
من النفایات                                       ّ تجار غیر المشروع بالحیاة البریة والحد  صنادیق البیانات، والتصدي لإل

 الغذائیة، على سبیل المثال.

 لھند.ومن الحاالت األخرى ذات الصلة حاالت في دول االتحاد األوروبي، وأسترالیا، وكندا، وا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ممارسات مثلى من البلدان العربیة  -باء

 :4لى ثالث مجموعات، حسب مستوى جھوزیتھا الرقمیةعالدول العربیة وزیع یمكن ت

مر                                                                     ُ البلدان ذات الجھوزیة الرقمیة المنخفضة إلى المتوسطة: الجزائر وجزر الق   :األولالمستوى 
 وریتانیا.دان والصومال والعراق ودولة فلسطین ولیبیا وموالجمھوریة العربیة السوریة وجیبوتي والسو

 البلدان ذات اإلمكانات الرقمیة: األردن وتونس ولبنان ومصر والمغرب. :الثانيالمستوى 

البلدان الرائدة في التكنولوجیا الرقمیة: بلدان مجلس التعاون الخلیجي، وھي  :الثالثستوى الم
ُ                                            وع مان وقطر والكویت والمملكة العربیة السعودیة.اإلمارات العربیة المتحدة والبحرین    

                                                
االتحاد العربي لالقتصاد الرقمي، اإلستراتیجیة العربیة لالقتصاد الرقمي نحو مستقبل رقمي مستدام، شامل، آمن،  4

 . 51 .، ص2018

 استراتیجیة مكتملة
 یجیة مرتقبةاسترات

 ال توجد استراتیجیة
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 اإلمارات العربیة المتحدة -1

مجلس الذكاء االصطناعي للدولة ، أنشأت اإلمارات العربیة المتحدة 2017في تشرین األول/أكتوبر 
زت على تعزیز دور                                                                   ّ ووزارة الذكاء االصطناعي.  ووضعت استراتیجیة وطنیة للذكاء االصطناعي رك  

لنقل، والصحة، والفضاء، والطاقة المتجددة، والمیاه، صطناعي في تسعة قطاعات ھي: االذكاء اال
ي، تعمل الحكومة على زیادة الطلب على تطبیقات والتكنولوجیا، والتعلیم، والبیئة، وحركة المرور.  وفي دب

ضمن قائمة                              ً                                                 الذكاء االصطناعي بشكل كبیر جدا ، ولذلك ھي تجذب الشركات الناشئة واالستثمارات.  وتت
الھیئات الحكومیة التي تطلب تطبیقات جدیدة من الذكاء االصطناعي وزارة الصحة ووقایة المجتمع، 

 ومیاه دبي، وشرطة دبي.ھرباء ودائرة دبي الذكیة، وھیئة ك

 المملكة العربیة السعودیة -2

كنھا دخلت                                   ّ                                         لم تضع المملكة العربیة السعودیة لحد  اآلن استراتیجیة وطنیة للذكاء االصطناعي، ل
ل إلى                                                        ّ            التاریخ كأول دولة منحت الجنسیة لروبوت اسمھ صوفیا.  ویبی ن برنامجھا ا ّ       لوطني الرائد للتحو                   

لحاجة إلى أدوات قائمة على ھذه التكنولوجیا.  وفي تشرین األول/أكتوبر تكنولوجیا الذكاء االصطناعي ا
                          ّ    ف تكون نیوم مدینة عمالقة مت صلة ، تم الكشف عن رؤیة إلنشاء مدینة جدیدة اسمھا نیوم.  وسو2017

. وبالتالي، سوف تخلق المملكة العربیة 5ط كل شيء فیھا بالذكاء االصطناعيمبنیة في الصحراء، یرتب
دي تطبیقات الذكاء االصطناعي.   ّ                              السعودیة الطلب لجذب مور                         

ات وتتمحور التحدیات في المنطقة العربیة حول حقیقة أن الحكومة وحدھا تشجع التكنولوجی
.  وبالتالي،   ً     كا  فیھا                                                                      ً    الجدیدة. ولضمان نجاح ھذه التكنولوجیات، ینبغي أن یكون القطاع الخاص أیضا  شری

ال تزال المملكة العربیة السعودیة واإلمارات العربیة المتحدة في المراحل األولى من االستثمار ووضع 
 .6السیاسات في الذكاء االصطناعي

 مصر -3

، ومن المتوقع تنفیذھا في 2018االصطناعي في مصر في عام تم إطالق استراتیجیة الذكاء 
نھا تطویر األعمال التجاریة ذات الصلة بمشاریع الذكاء غضون ثالث إلى خمس سنوات. والھدف م

ل الرقمي، والتي تمثل فرصة كبیرة للبلد. وتغطي االستراتیجیة مجاالت التركیز                ّ االصطناعي والتحو  
ات، وإنتاج وتصدیر حلول الذكاء االصطناعي، واالستثمار في الشباب، التالیة: التدریب وبناء القدر

وتتمثل أھداف االستراتیجیة في خلق بیئة تمكینیة لنمو الشركات الناشئة المعنیة  وتدریب الكوادر المھنیة.
بالذكاء االصطناعي وإتاحة الفرص لھا للمشاركة في مشاریع مع مختلف ھیئات الدولة، ودعم قدرات 

                                                
5 Alaa Shahine, Glen Carey, and Vivian Nereim, Bloomberg, Saudi Arabia Just Announced Plans to 

Build a Mega City That Will Cost $500 Billion (accessed on 27 November 2020).                                                      
6 The Economist Intelligence Unit, Scaling Up The Potential Economic Impact of Artificial Intelligence 

in the UAE and Saudi Arabia, May 2019.                                                                                                                    

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-24/saudi-arabia-to-build-new-mega-city-on-country-s-north-coast
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-24/saudi-arabia-to-build-new-mega-city-on-country-s-north-coast
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-24/saudi-arabia-to-build-new-mega-city-on-country-s-north-coast
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-24/saudi-arabia-to-build-new-mega-city-on-country-s-north-coast
https://pages.eiu.com/May-19-Google-Public-Policy-MKT_Google-Report-Public-Policy-LP.html
https://pages.eiu.com/May-19-Google-Public-Policy-MKT_Google-Report-Public-Policy-LP.html
https://pages.eiu.com/May-19-Google-Public-Policy-MKT_Google-Report-Public-Policy-LP.html
https://pages.eiu.com/May-19-Google-Public-Policy-MKT_Google-Report-Public-Policy-LP.html
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        َ                                                                           في مجال ي علم البیانات والذكاء االصطناعي، وتشجیع القطاع الخاص على االستثمار في الذكاء الشباب
 االصطناعي.

 تونس -4

.  والھدف منھا ھو تیسیر تھیئة 20187تم إطالق سیاسة الذكاء االصطناعي في تونس في عام 
طلقت                     ُ وإیجاد فرص العمل. وأ  بیئة للذكاء االصطناعي تسھم بفعالیة في تحقیق التنمیة المنصفة والمستدامة 

یة والعلم والثقافة (الیونسكو) وتتناول االستراتیجیة في حلقة عمل استضافتھا منظمة األمم المتحدة للترب
ُ      ِ سیاسات العلم والتكنولوجیا واالبتكار، بالشراكة مع الوكالة الوطنیة لتعزیز البحث العلمي. وش كلت ف   رقة                                                                                       

 راتیجیة.األولویة التي ینبغي إدراجھا في االست عمل لتحدید المجاالت والسیاسات ذات

 قطر -5

ت في قطر، بالشراكة مع معھد قطر لبحوث الحوسبة، واالتصاال المواصالتأطلقت وزارة 
. والھدف منھا تعمیم استخدام الذكاء االصطناعي 20198االستراتیجیة الوطنیة للذكاء االصطناعي عام 

                                                ً       األعمال التجاریة وفي الحوكمة، مما یجعل قطر نموذجا  یحتذى في كل مكان، في جمیع جوانب الحیاة وفي 
. وتقوم االستراتیجیة على ست ركائز، ھي: التعلیم، والنفاذ إلى البیانات، االصطناعيبھ في دولة الذكاء 

                                                      ً                         ، واألعمال التجاریة، والبحوث، واألخالقیات. وھي تطرح تصورا  لدورین على قطر أداؤھما. والتوظیف
المستوى في المجاالت قطر تطویر القدرة على إنتاج تطبیقات للذكاء االصطناعي تكون عالمیة    ً      أوال ، على 

              ً  لالبتكار. ثانیا ،                                    ٍ ن من استخدام الذكاء االصطناعي كمحرك                                       ِّ ذات االھتمام الوطني، وخلق بیئة عمل تمك   
ً     ً                                            كا  فعاال  للذكاء االصطناعي، وأن تكون مدعومة بمواطنین م                     ِ یجب أن تكون قطر مستھل      ّ         تعل مین بشكل   

 مناسب، وبقوانین صائبة ومبادئ أخالقیة. 

 

 

  

                                                
7 Agence Nationale de la Promotion de la Recherche Scientifique, National AI Strategy: Unlocking 

Tunisia’s capabilities potential.                                                                                                                                      
8 Hukoomi, Qatar’s National Artificial Intelligence Strategy Launched, 30 October 2019. 

http://www.anpr.tn/national-ai-strategy-unlocking-tunisias-capabilities-potential/
http://www.anpr.tn/national-ai-strategy-unlocking-tunisias-capabilities-potential/
http://www.anpr.tn/national-ai-strategy-unlocking-tunisias-capabilities-potential/
http://www.anpr.tn/national-ai-strategy-unlocking-tunisias-capabilities-potential/
https://portal.www.gov.qa/wps/portal/media-center/news/news-details/qatarsnationalartificialintelligencestrategylaunched
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 الذكاء االصطناعي متطلبات  -     ً ثانیا  

 إنترنت واسعة االنتشار، ومفتوحة، وآمنة  -ألف

ّ                                                                    على الرغم من أن  الذكاء االصطناعي لیس من التكنولوجیات القائمة على اإلنترنت، فاإلنترنت                
ً الذكاء االصطناعي. ووفقا   ازدھر فیھت تيال حیطةللبیئة المھي البنیة األساسیة  ، 9لدراسة أجرتھا اإلسكوا                       

بشكل عام، وتوجد حدود قصوى لحجم  وبطيءفإن النطاق العریض الثابت في المنطقة العربیة مكلف 
 حركة المرور فیھ:

 ؛تبلغ تكلفة السعة الدولیة عشرة أضعاف السعة في أمریكا الشمالیة وأوروبا الغربیة •
الدولیة، في المائة من حركة اإلنترنت تمر عبر االتصاالت  90طویل، ألن  زمن االنتظار •

 ؛نقاط تبادل إنترنت قابلة للتطبیق في المنطقة توفروذلك بسبب عدم 
ّ                                  ُ كما أن  نشر النطاق العریض الثابت بطيء وم   •  ؛ل بالقیود التنظیمیة َ ق   ْ ث       
دیرھا الحكومات من خالل تقوم صناعة االتصاالت السلكیة والالسلكیة، التي تملكھا و/أو ت •

افسة وخنق االبتكار في إتاحة النفاذ والخدمات في كل سلطاتھا التنظیمیة، بإضعاف المن
 مكان، مثل النفاذ المفتوح، وشبكات المجتمعات المحلیة، واألطیاف المحررة. 

 النشاطحیویة و                            ّ      نظام بیئي للشركات الناشئة یت سم بال  -باء

الصادر عن جامعة ستانفورد، في الوالیات المتحدة،  2018ي لعام     ً                     وفقا  لمؤشر الذكاء االصطناع
في المائة، مقابل ازدیاد جمیع الشركات  113ازدادت الشركات الناشئة في مجال الذكاء االصطناعي بنسبة 

للشركات الناشئة خمس ركائز ھي: رأس  ةالناجح وللبیئة المحیطة. 10في المائة 28الناشئة النشطة بنسبة 
        ً ج أفكارا    ِ نت               ُ جامعات قویة ت  ور؛ وصناعة برمجیات قویة؛ واستعداد الحكومة لالستثمار؛    ِ خاط   ُ م  ال المال

 سكان متعلمون ینشأ منھم ریادیون.  ووتكنولوجیات تخترق المشھد السائد؛ 

 الكفاءات الرقمیة  -جیم

تدعو . ورین              ّ                                                             من الضروري توف ر أنواع مختلفة من الكفاءات الرقمیة لمواكبة القرن الحادي والعش
ع التحول عن التعلیم الرامي إلى شغل وظائف                                                    ِّ عدة منظمات ومبادرات إلى إصالح المناھج الدراسیة، وتشج   

رة الناجمة عن                   ّ ف مع المھام المتطو                                                           ُّ دة والتركیز على اكتساب المھارات التي تسمح للخریجین بالتكی     ّ محد  

                                                
9 ESCWA (2017). Arab Horizon 2030: Digital Technologies for Development. 

10 Yoav Shoham and others, The AI Index 2018 Annual Report, December 2018. 
 

https://www.unescwa.org/publications/arab-horizon-2030-digital-technologies-development
https://www.unescwa.org/publications/arab-horizon-2030-digital-technologies-development
http://cdn.aiindex.org/2018/AI%20Index%202018%20Annual%20Report.pdf
http://cdn.aiindex.org/2018/AI%20Index%202018%20Annual%20Report.pdf
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والتنمیة (األونكتاد) المھارات الرقمیة  ارةلتجف مؤتمر األمم المتحدة ل      ِّ . ویصن   11رات التكنولوجیة     ُّ التغی  
. یتعلق أول مستویین بجمیع الناس؛ أما المستویان األخیران، فیتعلقان 12الالزمة على أربعة مستویات

 بالعاملین في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت:

ونشر الوعي  األمیة الرقمیةم المھارات األساسیة في مجال محو                         ُّ اعتماد التكنولوجیات: تعل   •
 ؛ا في المرحلة المدرسیة االبتدائیةبھ

 في المرحلة الدراسیة المتوسطة (قبل سن الـ البرمجةم                                 ُّ االستخدام األساسي للتكنولوجیا: تعل   •
)، وتزوید جمیع المواطنین بمعرفة أساسیة بتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، وذلك 12

ات في مجاالت لمجتمعیة، واكتساب مھاروالمشاركة في األنشطة الحل المشاكل الیومیة 
 ؛البرمجة، وتحلیل البیانات، والتجھیز والنمذجة

استخدام التكنولوجیا ألغراض إبداعیة، مع تكییفھا: یشمل تشغیل الخریجین الجدد في  •
 ؛صناعة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وغیرھا من الصناعات الرقمیة المتعلقة بھا

م الھندسة ومھارات البرمجة المتطورة، واستخدام       ُّ ة: تعل  یدجد تكنولوجیاتاستحداث  •
 .  ياآللم              ّ            ُّ خوارزمیات معق دة مثل التعل  

 حواسیببالة طلب متزاید على تعزیز المھارات البشریة الفریدة التي ال یمكن االستعاضة عنھا   ّ ثم  
ا: حل المشاكل المعقدة، بسھولة، من خالل تطویر المھارات التالیة في المدارس وتدریب جمیع السكان علیھ

اء الفریق، والذكاء االجتماعي؛ طق، والتعاون وبنوالتفكیر النقدي، واإلبداع والتصمیم، واإلقناع بالمن
إضافة إلى كفاءات مشتركة بین الثقافات، بما في ذلك الوعي بالفوارق بین الجنسین، والتفكیر المشترك 

 دة، واألدوات االفتراضیة للعمل والتعاون.بین التخصصات، واالتصال ووسائط اإلعالم الجدی

            ً     ُ                    عربیة، غالبا  ما ذ كر فیھا أن المھارات دراسات استقصائیة عن الشركات في الدول الند إعداد ع
 : 202213التالیة ستكون مطلوبة بشدة بحلول عام 

 ؛التفكیر التحلیلي واالبتكار •
 ؛م الفاعل     ُّ التعل   •
 ؛اإلبداع والخروج عن المعتاد والمبادرة •
 ؛میم وبرمجة التكنولوجیاصت •
 ؛التفكیر النقدي والتحلیل •
 ؛حل المشاكل المعقدة •
 ؛والتأثیر االجتماعيالقیادة  •

                                                
11 World Economic Forum, The Future of Jobs: Employment, Skills, Workforce Strategy for the Fourth 

Industrial Revolution, 2016.                                                                                                                                           
12 Building Digital Competencies to Benefit from Frontier Technologies, 2019. UNCTAD. 
13 ESCWA, Impact of the Fourth Industrial Revolution on Development in the Arab region, 2019. 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf
https://unctad.org/webflyer/building-digital-competencies-benefit-frontier-technologies
https://www.unescwa.org/publications/impact-fourth-industrial-revolution-development-arab-region
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 ؛الذكاء العاطفي •
 ؛التفكیر، وحل المشاكل، وتولید األفكار •
 .م ُ ظ                  ُ تحلیل وتقییم الن   •

ً         كا  في مجال                       ّ ین وصانعي السیاسات محن                                               ِ باختصار، لضمان أن یكون الجیل القادم من العامل     
                                                 ً                   ن الضروري وضع استراتیجیات تعلیمیة طویلة األجل، مثال  من خالل إتاحة وصول لتكنولوجیا، ما

                    ً                       وعلوم الحاسوب، بدءا  من المدرسة االبتدائیة.  البرمجةاألطفال إلى دورات 

 السیاسات واألنظمة القانونیة المتعلقة بالبیانات  -دال

 لضخمةتوافر البیانات والبیانات ا -1

ك الالخوارزمیات الت ّ     ي تشكل محر  ذكاء االصطناعي ترتكز على البیانات، وھي تھیمن على عالمنا          
                                     َّ                                                           الیوم. ومنذ بدایة الحقبة الرقمیة، تسج ل باستمرار أفعال األشخاص واآلالت في جمیع أنحاء العالم، بوساطة 

ومجموعات اعد بیانات إلكترونیة وغیرھا من األجھزة، ویجري تخزینھا في قو ات      ّ والمحس  الھواتف الذكیة 
ّ                                 انات غیر المنظ مة التي تسمى "بیانات ضخمة". ووفقضخمة من البی ً ا                 Data Never 2018لنشرة دومو   

Sleeps وھذه المجموعة الضخمة من 14غیغابایت من البیانات كل دقیقة 3,138,420، تتلقى اإلنترنت .
 رزمیات.  البیانات المتنوعة توفر المواد الخام لتدریب الخوا

كون جودة الذكاء االصطناعي بقدر جودة البیانات التي تقف وراءه.  وبالتالي، ، تما        ّ وإلى حد  
. "                  ُ                                                                      السؤال األول الذي ی طرح عند وضع استراتیجیة للذكاء االصطناعي ھو: "ما ھي البیانات التي لدینا؟

ائة من في الم 98میة، یستخدم مدرسة محمد بن راشد الحكو 2017    ً                                وفقا  لدراسة استقصائیة أجرتھا في عام 
في المائة  55أصحاب الھواتف الذكیة تطبیقات وسائل التواصل االجتماعي على ھواتفھم النقالة، یلیھم 

 .    15یستخدمونھا لالطالع على وسائل اإلعالم واألخبار واللعب، من بین استخدامات أخرى

ً       ووفقا  لإلسكوا یانات الضخمة                            ً        ً                     ، تشھد المنطقة العربیة نموا  متزایدا  في البنى األساسیة للب16     
ملیار  3.2ومع وصول حجم السوق في ھذا المجال إلى  وتطبیقاتھا، مع إنشاء المزید من مراكز البیانات،

ع   .2020دوالر بحلول عام  ّ   ومن أفضل األمثلة على ذلك مسر                            C5  في البحرین، الذي یساعد الشركات
م كة جیوماتیك في المغرب، التي تقوع من خالل الحوسبة السحابیة؛ وشر                          ُّ ناشئة في المنطقة على التوس  ال

 بتحلیل البیانات الضخمة ووضع تصورات لھا. 

                                                
14 www.domo.com/blog/data-never-sleeps-6/. 
15 www.mbrsg.ae/home/publications/research-report-research-paper-white-paper/the-arab-world-

online-2017.aspx.                                                                                                                                               
16 ESCWA, Impact of the Fourth Industrial Revolution on Development in the Arab region, 2019. 

 

http://www.mbrsg.ae/home/publications/research-report-research-paper-white-paper/the-arab-world-online-2017.aspx
http://www.mbrsg.ae/home/publications/research-report-research-paper-white-paper/the-arab-world-online-2017.aspx
http://www.mbrsg.ae/home/publications/research-report-research-paper-white-paper/the-arab-world-online-2017.aspx
http://www.mbrsg.ae/home/publications/research-report-research-paper-white-paper/the-arab-world-online-2017.aspx
https://www.unescwa.org/publications/impact-fourth-industrial-revolution-development-arab-region
https://www.unescwa.org/publications/impact-fourth-industrial-revolution-development-arab-region
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. على سبیل المثال، تملك الشركات الزراعیة العمالقة األتمتةالمصدر الثاني للبیانات ھو أنظمة 
 ، ثروة من البیانات عن الزراعة DuPont Pioneerو John Deereو Monsantoالكبرى، مثل 
ً متحدة.  ووفقا  في الوالیات ال في المنطقة من الحكومات  األتمتةلإلسكوا، كان أكبر المستثمرین في مجال               

في  13.3في المائة)، وشركات االتصاالت السلكیة والالسلكیة ( 19.2في المائة)، والقطاع المالي ( 20.4(
 .17المائة)

مثال، في الوالیات المصدر الثالث للبیانات الضخمة ھو أجھزة إنترنت األشیاء.  على سبیل ال
                  ّ                                              للشرطة كامیرات تمك نھا من تفتیش حشد من الناس لمعرفة من صدرت بحقھ  Taserالمتحدة، تبیع شركة 

                                                                            ُ                  مذكرة توقیف ساریة، باستخدام تكنولوجیا التعرف على الوجھ في الوقت الحقیقي.  وأ خذت البیانات التي 
ومن األمثلة على المنتشرة في الشوارع. من كامیرات المراقبة  Taserتم استخدامھا لتدریب برنامج 

            ّ                     دة إلى المحس ات والتي ترصد األنشطة                                  ِ مة في إنترنت األشیاء األجھزة المستن                    َ زة المتصلة المستخد  األجھ
                                                 ّ         َ                                  ّ  الیومیة مثل األكل والنوم؛ واألجھزة المنزلیة؛ والمحس ات المستخد مة لتحسین اإلنتاجیة الزراعیة. وتوف ر 

، مستوى الضوضاء، مواقع یانات القیاسات: درجة الحرارة، خصوبة التربةھذه األجھزة مجموعات من ب
 ازدحام المرور، سعة سلة القمامة، أنماط النوم، وأنواع أخرى من البیانات التي یمكن استخدامھا في 

 م بواسطة اآللة.                           ُّ ما بعد لتدریب برامج التعل  

اء دول مجلس قات إنترنت األشیاء، باستثنالمراحل المبكرة لنشر تطبی وال تزال المنطقة العربیة في
ملیار دوالر خالل  11اون الخلیجي حیث من المتوقع أن یصل حجم سوق حلول إنترنت األشیاء إلى التع

مة لھا المرافق العامة، واإلدارة العامة، وتجارة التجزئة                                              ِ العقد المقبل، وأن تتضمن أكبر القطاعات المستخد  
 . 18والنقل والخدمات اللوجستیةوالجملة، واإلسكان والبناء، 

على وجود مجموعات كبیرة من البیانات الضخمة في المنطقة العربیة. توجد بعض ال یوجد دلیل 
المجموعات، ولكن في معظم الحاالت یتم تخزین البیانات التي تم جمعھا خارج المنطقة.  وعلى الرغم 

ل تقنیات تكنولوجیا األشیاء وغیرھا من من عدم وجود تطبیقات قویة لجمع البیانات الضخمة من خال
یقات المحلیة، ھناك فرصة لیس فقط في "تعریب" تكنولوجیا المحتوى، ولكن أیضا في "توطین" التطب

التكنولوجیات التي تعالج مشاكل وتحدیات فریدة، مع أخذ السیاقات الثقافیة والسیاسیة واالجتماعیة 
 والقانونیة المحلیة في االعتبار.

 لمجموعات البیانات التي یمكن استخدامھا     ً جیدا    ً ا  تكون البیانات المفتوحة مصدر           ً   ویمكن أیضا  أن
م الحكومة اإللكترونیة موجودة، یمكن تولید مجموعات  ُ ظ                                            ُ في تطبیقات الذكاء االصطناعي.  وعندما تكون ن  

یة مفتوحة، مثل بیانات من قواعد بیانات مختلفة وإتاحتھا للجمھور، من خالل بوابة بیانات وطن
data.gov.uk مجموعة بیانات. وتحتل المملكة المتحدة المرتبة األولى  50 000ن        ّ              التي تضم  الیوم أكثر م

كة مع كندا في التصنیف العالمي للمؤسسة العالمیة لشبكة اإلنترنت من حیث نفاذ الجمھور إلى       ِ المشتر  
                                                

 المصدر السابق. 17
 المصدر السابق. 18
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لشركات الناشئة والمبتكرین ومبرمجي الذكاء .  ویمكن للبیانات المفتوحة أن تدعم ا19البیانات الرسمیة
ي، الذین یمكنھم استخدامھا لتطویر خدمات وتطبیقات جدیدة ولتدریب اآللة على تطبیقات الذكاء االصطناع

 االصطناعي.  

ذات سعة عالیة في الحوسبة والمعالجة، وذلك بسبب  حاسوبیةویتطلب الذكاء االصطناعي أجھزة 
االت المتعلقة بكل قرار. وعلى جموعات كبیرة من البیانات ومسح جمیع االحتمالحاجة إلى التعامل مع م

ّ                                الرغم من أن سعة الحوسبة آخذة في االرتفاع على نحو مط رد (كانت سعة الحوسبة في الھاتف  في  النقال                                                 
 )، یحتاج الذكاء االصطناعي إلى سعة حوسبة1969أكبر مما كانت علیھ في حواسیب ناسا عام  2019عام 

، مثل تلك المتاحة في المراكز الكبیرة للبیانات.  ویجب أن تكون ھذه الحواسیب الفائقة متاحة ھیدةز
 للمبرمجین، ویجب استضافتھا بأسعار معقولة في مراكز البیانات واالستراتیجیات السحابیة.   

 اإلطار القانوني للبیانات -2

ً قانونیا                      ً التحاد األوروبي إطارا  شأ االقوانین ضروریة لضمان خصوصیة البیانات وأمنھا.  وقد أن         
ً ا  دولی د مبادئ توجیھیة لجمع وتجھیز            ّ ، والتي تحد  2016عندما نشر الالئحة العامة لحمایة البیانات في عام   

 المعلومات الشخصیة للمواطنین والمقیمین.

یانات الب وال یزال المجتمع الدولي یناقش ما ینص علیھ ھذا اإلطار لجھة ملكیة البیانات، ألن معظم
التي یتم جمعھا عن الناس في جمیع أنحاء العالم مملوكة من عدد محدود من الشركات.  وتدرك الحكومات 
أن البیانات أصبحت من أغلى األصول في القرن الحادي والعشرین، وھي تبحث عن حلول لضمان 

.  اآلليم         ُّ ات التعل  رزمیزة لتغذیة خوا                               ِّ ل توفیر مجموعات بیانات غیر متحی    ُ ب                        ُ خصوصیتھا وأمنھا، وعن س  
وقد وضعت بعض البلدان العربیة بالفعل، ومنھا األردن وتونس ولبنان والمغرب، قوانین بشأن النفاذ إلى 

 المعلومات وحمایة البیانات الشخصیة. 

  

                                                
19 www.computerworld.com/article/3427838/what-is-the-uk-government-s-open-data-strategy.html. 
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 مكونات استراتیجیات الذكاء االصطناعي الناجحة  -     ً ثالثا  

 لمتطلبات االبتكارالتشریعات المراعیة   -ألف

سم األنظمة القانونیة بالفعالیة، یجب أن تشمل قضایا الشفافیة، وإمكانیة الفھم، وإمكانیة التنبؤ،    ّ لتت  
 الذكاء االصطناعي، وإدارة المخاطر، وحمایة البیانات، والسالمة.  والمساءلة عن خوارزمیات

سبة على السیاق. جابات التنظیمیة المنا                                 ً                    ویمكن أن یتخذ التنظیم الجید أشكاال  مختلفة، وتتوقف االست
فما من نظام قانوني واحد بشأن الذكاء االصطناعي یناسب الجمیع. لكن من المھم وضع ھذا النظام من 

 .   20                                           ً       ً          یقوم على حقوق اإلنسان ویكون رفاه اإلنسان ھدفا  رئیسیا  من أھدافھ   ٍ ھج       َخالل ن 

 جھة تمكینیة لالبتكارك الحكومة   -باء

البتكار ل البیئة المحیطةز                   ً               ّ نیة لالبتكار وراعیة  لھ على نحو یعز  ي أن تكون الحكومة أداة تمكیینبغ
.  ویمكن أن تنص السیاسات الحكومیة على تشكیل مجالس للبحوث، وإنشاء جامعات عامة، وجذب ابأكملھ

 االستثمار األجنبي المباشر، وخفض تكالیف ممارسة األعمال التجاریة. 

 . 21بناء اإلنترنت مفھوم "االبتكار بدون إذن"فعال في                               ٌ ومن المفاھیم التي كان لھا دور  
                                 ّ                       عشر نقاط یمكن لواضعي السیاسات ات باعھا لتحقیق ذلك الھدف: وفي ما یلي قائمة مرجعیة من

                                           َّ          ً جعل إتاحة "االبتكار بدون إذن" السیاسة المطب قة تلقائیا ؛ •
 إزالة الحواجز التي تعترض النفاذ واالبتكار؛ •
یة الرأي و • ِ ّ          حمایة الحق في حر    التعبیر؛               
أطراف ثالثة صون وتعزیز حصانة الجھات الوسیطة من المسؤولیة في حال استخدام  •

 لالبتكار؛
 االعتماد على الحلول القانونیة القائمة والقانون العام لحل المشاكل؛ •
ر أسواق التأمین واالستجابات التنافسیة؛     ُّ التری   • ّ                                      ث لغایة تطو             
       ً      ً                      تنظیما  ذاتیا ، وتحقیق ممارسات مثلى؛ الضغط من أجل تنظیم صناعة الذكاء االصطناعي •
 م والتمكین؛تعزیز الحلول القائمة على التعلی •
                                                                 ّ   اعتماد تدابیر قانونیة محددة األھداف ومحدودة لمعالجة المشاكل المعق دة؛ •
 على تحلیل نسبة الفائدة إلى التكلفة.                                   ً تقییم القرارات وإعادة تقییمھا بناء   •

                                                
20 IEEE, Ethically Aligned Design – Version II, 2017. 
21 https://permissionlessinnovation.org/what-is-permissionless-innovation/. 
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كا  لبوصفھا الحكومة   -جیم ّ   ً  محر   على الذكاء االصطناعي لطلب  

، یمكن للحكومة تولید الطلب على الذكاء االصطناعي، ةلالبتكار ضعیف البیئة المحیطةكون تعندما 
من خالل أداء دور الزبون أو "المستأجر األساسي".  وھذا، بدوره، یجبر الشركات والمشاریع التجاریة 

جال الذكاء   ً                             یا  في زیادة انخراط الشركات في م                                              ً     الناشئة على تلبیة الطلب، مما یمنح الحكومة دورا  رئیس
 االصطناعي.  

 المشاركة في العلوم، والبحث والتطویر، وتیسیر التكنولوجیا  -دال

تتصدر البلدان التالیة قائمة البلدان من حیث اإلنفاق على البحث والتطویر كنسبة مئویة من الناتج 
 .  22المحلي اإلجمالي

 ؛لجنوبیةفي المائة: كوریا ا 4حوالي  •
 ؛في المائة: الوالیات المتحدة األمریكیة، معظم بلدان االتحاد األوروبي، الیابان 3حوالي  •
 .في المائة: الصین، النرویج، سنغافورة، المتوسط العالمي 2حوالي  •

لتطویر دة                                              ّ في المائة. على البلدان النامیة وضع سیاسات محد   0.53یبلغ متوسط البلدان العربیة 
ونقلھا ونشرھا. فثمة حاجة إلى تنفیذ برامج لتیسیر التكنولوجیا لبناء أو تعزیز القدرة على التكنولوجیا 

ز التنمیة                                                                                       ّ تحدید االحتیاجات التكنولوجیة، بھدف تیسیر إعداد وتنفیذ مشاریع واستراتیجیات تكنولوجیة تعز  
احتیاجات البلدان مة حسب           ّ سیاسات مصم   المستدامة؛ توطید التعاون في مجال التكنولوجیا؛ دعم وضع

طر تمكینیة لنقل التكنولوجیا؛ بناء القدرات في المؤسسات العامة                                       ُ وظروفھا لحفز نقل التكنولوجیا، وإنشاء أ  
م من األقران وتبادل الخبرات والتدریب،                                                         ُّ والخاصة لتقدیم خدمات نقل التكنولوجیا؛ وتیسیر برامج التعل  

 لعالمي.على الصعیدین اإلقلیمي وا

 لمواھب جذب ا  -ھاء

 یجب تعزیز ثالث مجموعات من المواھب من أجل تطویر واعتماد الذكاء االصطناعي:

 الباحثون الذین یقفون وراء إنجاز أھم التطورات في مجال الذكاء االصطناعي؛ •
 التطبیقات؛في ھندسة البرمجیات، وعلوم البیانات، وفي مجال  االختصاصیون •
لوجیات الذكاء االصطناعي والقادرین على تشغیل جمیع السكان الذین ھم على درایة بتكنو •

 تلك التطبیقات بشكل موثوق.

                                                
22 https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS. 
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عن المجلس الوطني للعلم والتكنولوجیا التابع لمكتب رئیس الوالیات المتحدة      ٌ صادر                ٌ ویتناول تقریر  
عة في  ّ       التحدي المتمث ل في العثور على مواھب متنو  . فالتدریب على 23مجال الذكاء االصطناعي وإبقائھا             ّ                         

ً                                     لذكاء االصطناعي متعدد التخصصات بطبیعتھ، وغالبا  ما یتطلب خلفیة قویة في علوم الحاسوب ا                                              
واإلحصاء والمنطق الریاضي ونظریة المعلومات.  وقد أظھرت البحوث أن المجموعات المتنوعة تكون 

ّ  تحس نمول ت المتجانسة؛ وأن السیاسات التي تعزز التنوع والشأكثر فعالیة في حل المشاكل من المجموعا    
القدرة على االستفادة من أوسع مجموعة ممكنة من المواھب، وحل التحدیات الصعبة، وتعظیم مشاركة 

 بتوفیر                                           ُ                                         الموظفین وقدرتھم على االبتكار، وإتاحة مثال ی حتذى من خالل وضع معاییر عالیة في ما یتعلق 
ة الوطنیة للمھارات الرقمیة رص لجمیع شرائح المجتمع.  وإضافة إلى ضمان اكتساب القوى العاملالف

 الالزمة، فإن لدى بعض البلدان سیاسات لجذب المواھب الدولیة وإبقائھا.  

 إیجاد فرص العمل في عصر الذكاء االصطناعي  -واو

                ّ                 وبة، ألن ذلك یتوق ف على تكنولوجیات بالغ الصع                                            ٌ إن التنبؤ بحالة نمو الوظائف في المستقبل أمر  
ل المھارات                                                          ِّ لطرق المتعددة التي یمكن من خاللھا لھذه التكنولوجیات أن تكم   الیوم، وعلى ا متوفرةلیست 

البشریة والوظائف القائمة أو تحل محلھا.  وفي الحاالت التي یمكن فیھا لتكنولوجیات الذكاء االصطناعي 
ً المھارات البشریة، ی عتق د على نطاق واسع أن  الوظائف التي تتطلب براعة یدویة وإبداعا  لة    ِ تكم                                           ّ        ً  وتفاعال                     ُ   َ                 

ً                                                                             اجتماعیا  وذكاء  ومعارف عامة سوف تزدھر في المستقبل. وبالتالي، سیتم إیجاد فرص عمل جدیدة لتحل       ً        
الت التي یمكن فیھا محل الوظائف القدیمة، في ضوء زیادة النمو االقتصادي واإلنتاجیة.  وفي الحا

ّ                            لتكنولوجیات الذكاء االصطناعي أن تحل  محل المھارات البشریة، من ا ألرجح أن تتوفر فرص العمل في                                  
 المستقبل للفئات األربع التالیة فقط:

 ؛استخدام تكنولوجیات الذكاء االصطناعي في جمیع مراحل عملیة إنجاز مھمة ما •
             ِ                   م العملي من ق بل مطوري البرمجیات تطویر تطبیقات الذكاء االصطناعي لالستخدا •

 ؛من بین جھات أخرىوالمھندسین وعلماء البیانات ذوي المھارات العالیة، 
أداء جمیع األدوار المتعلقة برصد استخدام تكنولوجیات الذكاء االصطناعي وترخیص  •

 ؛إصالحھاواستخدامھا 
 الصطناعي.  إدارة التحوالت الجذریة الناجمة عن استخدام تكنولوجیات الذكاء ا •

ومن : 24ة الرابعة     ّ                                                               لقد قد رت اإلسكوا مستقبل الوظائف في المنطقة العربیة بعد الثورة الصناعی
  ً      ً                                                           را  جذریا ، في ضوء إلغاء بعض المھن وتحویل بعضھا إلى مھن جدیدة.  وھذا               ُّ یشھد الطلب تغی   المتوقع أن

 یعني أن التقدم التكنولوجي "یلغي الوظائف، ولیس العمل". 

                                                
23 Executive Office of the President of the United States, Preparing for the Future of Artificial 

Intelligence, 2016.                                                                                                                                                                            
24 ESCWA, Impact of the Fourth Industrial Revolution on Development in the Arab region, 2019. 
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                                                           ً                عا الزراعة والصناعة أكثر عرضة لألتمتة من قطاع الخدمات.  نظرا  ألن مساھمة قطاع قطا
في المائة خالل السنوات العشر  10التحویلي في معظم االقتصادات العربیة بقیت ثابتة عند نسبة التصنیع 

ّ    الماضیة، أصبح ما متوس طھ              ً  أتمتتھ جزئیا ،                                              ً      في المائة من الوظائف في البلدان العربیة معرضا  لخطر  46.5                    
 ألن ھذه الوظائف تصب في قطاع الخدمات أو القطاع الزراعي.  

   ً                                                                   یضا  االستعداد لزیادة الطلب على الرعایة الصحیة والخدمات االجتماعیة، وذلك وعلى المنطقة أ
     ً تعرضا                  ّ                                                                     ر الكبیر المتوق ع في التركیبة السكانیة.  وفي ھذا السیاق، من الواجب حمایة أكثر البلدان          ُّ بسبب التغی  

ً                                                    للخطر، وأكثر الفئات تعرضا  للخطر داخل المجتمع، وإعداد جمیع الشرائح السكانیة (ك ً  بارا  ونساء                                 ً    
الت التي بدأت بالفعل، وذلك تماشیا  مع الھدفین  ّ                                 ً            والجئین) للتحو   من أھداف التنمیة المستدامة. 10و 8            

 عد األخالقي للذكاء االصطناعي   ُ الب    -زاي

 لتطبیقات الذكاء االصطناعي:   بع األخالقيترتبط أسئلة عدیدة بالطا

 ماذا لو كانت مجموعة البیانات منحازة؟ •
 ر اآللة ما ھو صواب وما ھو خطأ؟       ّ كیف تقر   •
ّ                                        ِ                ِ من یتحم ل المسؤولیة عندما یتم اتخاذ القرار من ق بل آلة ولیس من ق   • بل شخص ملتزم       

 بالقانون؟
                ً                    إذا كان متماشیا  مع القیم المجتمعیة؟كیف یمكن مراجعة نظام الذكاء االصطناعي لمعرفة ما  •

، حتى إن       ّ لمستمر  ا التكراربفضل  الوقتمع مرور  اآلليم        ُّ م التعل   ُ ظ       ُ بعض ن   تتطورمن الممكن أن 
 غیر متوقعة.         ٍ ر بطرق                     َّ سلوكھا یمكن أن یتغی  

مرات بشأن المسألة الملحة المتعلقة قدت عدة منظمات دولیة، بما فیھا األمم المتحدة، مؤت     َ وقد ع  
باألخالقیات في الذكاء االصطناعي.  ووضعت بعض الشركات مدونات خاصة بأخالقیات الذكاء 

وإنشاء  "Partnership on AI"عي، وتعاونت في وضع مبادرات واسعة النطاق مثل إقامة مبادرة االصطنا
 Institute of Electrical andروبي، و. وشرعت جھات أخرى، مثل االتحاد األو"Open AI"منظمة 

Electronics Engineers (معھد مھندسي الكھرباء واإللكترونیات)، وFuture for Life Institute  
أن االستخدام األخالقي للذكاء شوإعداد التقاریر ب(معھد المستقبل من أجل الحیاة)، في إجراء البحوث 

      ً أخالقیا                                                               ً األوروبیة المعنیة بأخالقیات العلوم والتكنولوجیات الجدیدة إطارا  االصطناعي.  ونشرت المجموعة 
ضة للخطر بسبب الذكاء                                                           ّ یقترح مجموعة من المبادئ األخالقیة والدیمقراطیة األساسیة المعر  
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      ّ                                                                          ، ویقی م ما إذا كان من الضروري وضع أدوات جدیدة في مجالي الحوكمة والتنظیم للتعامل 25االصطناعي
 ل التالیة:مع المسائ

 كرامة اإلنسان؛ •
 االستقاللیة؛ •
 المسؤولیة؛ •
 العدالة واإلنصاف والتضامن؛ •
 الدیمقراطیة؛ •
 سیادة القانون والمساءلة؛ •
 لسالمة البدنیة والعقلیة؛األمن، والسالمة، وا •
 حمایة البیانات وخصوصیتھا؛ •
 االستدامة. •

 الوعي  -حاء

ر تكنولوجیا الذكاء االصطن عامة الشعبإن فھم  ّ                         لتطو  ضروري على المستوى المجتمعي،         ٌ اعي أمر     
 . 26ر التكنولوجي ال تواكب سرعة االبتكار العلمي والتكنولوجي          ُّ ف مع التغی                          ُّ ألن قدرة اإلنسان على التكی  

 :والناس

یشعرون بالقلق إزاء اآلثار السلبیة لتكنولوجیا الذكاء االصطناعي، السیما فقدان الوظائف  •
 التقلیدیة؛

یمكنھم استخدام قدراتھم إلى أقصى حد ممكن لیصبحوا مواطنین لیسوا متأكدین كیف  •
 رقمیین؛

        ً ري مكانا                                                 ً                     لیسوا متأكدین مما إذا كان الذكاء االصطناعي قادرا  على جعل المجتمع البش •
 أفضل؛

لیسوا متأكدین مما إذا كانت تكنولوجیا الذكاء االصطناعي تعود بالفائدة على االقتصاد  •
 والقطاع الصناعي؛

ّ                  لیسوا متأكدین مما إذا كان ینبغي للذكاء االصطناعي أن یمتلك أي حس  أخالقي، ومما إذا  •                                                              
          ً             كان قادرا  على اكتسابھ.

                                                
25 European Group on Ethics in Science and New Technologies, Statement on Artificial Intelligence, 

Robotics and ‘Autonomous’ Systems, 2018.                                                                                                                
26 www.vox.com/recode/2019/6/11/18651010/mary-meeker-internet-trends-report-slides-

2019?fbclid=IwAR17AVlT4tRzZ0rVYGy0V_sgpLOS_mZblQSiZwRdDZX_VbPonEda71d9mYM, slide 156/333. 
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الجتماعیة والثقافیة واألخالقیة المرتبطة بالذكاء االصطناعي إن الوعي بالتكنولوجیا وفھم القضایا ا
المجتمع كي تكون تطبیقات الذكاء االصطناعي مقبولة ھما المھارتان الجدیدتان اللتان یجب أن یتحلى بھما 

   ً                          كا  لتغییر المجتمع نحو األفضل.             ً                               ّ وموثوقة وجزءا  ال یتجزأ من الحیاة العصریة ومحر  

توعیة الخاصة واضعي السیاسات، ألن إدارة الذكاء االصطناعي ویجب أن تستھدف برامج ال
لخبرة الفنیة، وھذا ما یفتقر إلیھ معظم المسؤولین                                        ّ          والتكنولوجیات ذات الصلة تتطلب مستوى ال بد  منھ من ا

               ً                                                                                 الحكومیین حالیا .  وقد تحول مستویات الدرایة والخبرة الفنیتین والسیاسات واألنظمة القانونیة دون دعم 
 بتكار وااللتزام بالمبادئ الوطنیة وحمایة السالمة العامة.اال

 التتوحید المعاییر في تكنولوجیا المعلومات واالتصا  -طاء

إن اعتماد المعاییر یضفي المصداقیة على التطورات التكنولوجیة، وییسر إنشاء سوق واسعة قابلة 
 .27للتشغیل البیني

ّ                             ویقود كل  من االتحاد الدولي لالتصاالت ال سلكیة والالسلكیة، ومعھد مھندسي الكھرباء        
جھود.  وستكون ھذه المعاییر واإللكترونیات، والمعھد الوطني المعني بالمعاییر والتكنولوجیا، ھذه ال

الذكاء االصطناعي.  ویمكن  تعمل باالعتماد علىم التي  ُ ظ                                           ُ والنقاط المرجعیة مفیدة في التصدیق على الن  
لتوجیھیة والمعاییر المرجعیة الستخدام الذكاء االصطناعي، من خالل إشراك وضع ھذه المعاییر والمبادئ ا

              ّ      األوساط المعنی ة بھ. 

 یق أھداف التنمیة المستدامةتحق  -یاء

                        ً      ً                                      ِ                   تصدر األمم المتحدة تقریرا  سنویا  عن كیفیة استخدام الذكاء االصطناعي من ق بل الھیئات التابعة 
. ویمكن للبیانات 28تتأثر بمشاریعھا المتعلقة بالذكاء االصطناعي لھا، وعن أھداف التنمیة المستدامة التي

ق أھداف التنمیة المستدامة عند تطبیقھا في الزراعة والرعایة الضخمة وإنترنت األشیاء أن تساھم في تحقی
من استھالك الطاقة من أجل تحقیق االستدامة، وذلك باستخدام العدادات                            ّ الصحیة وتوزیع المیاه والحد  

 . 29ة والشبكات الذكیةالذكی

اف التنمیة كذلك، أدرجت بلدان عدیدة تطبیقات الذكاء االصطناعي في استراتیجیاتھا المراعیة ألھد
المستدامة، بما في ذلك الوالیات المتحدة األمریكیة (الذكاء االصطناعي من أجل المصلحة العامة)، 

                                                
27 National Science and Technology Council, Networking and Information Technology,  Research and 

Development Subcommittee, 2016.                                                                                                                              
28 ITU, United Nations Activities on Artificial Intelligence, 2019. 
29 UNCTAD, Foresight for Digital Development, 2016. 

https://www.nitrd.gov/PUBS/national_ai_rd_strategic_plan.pdf
https://www.nitrd.gov/PUBS/national_ai_rd_strategic_plan.pdf
https://www.nitrd.gov/PUBS/national_ai_rd_strategic_plan.pdf
https://www.nitrd.gov/PUBS/national_ai_rd_strategic_plan.pdf
https://www.itu.int/pub/S-GEN-UNACT-2019-1
https://unctad.org/system/files/official-document/ecn162016d3_en.pdf
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بل التنقل)، والیابان (من أجل مجتمع أكثر ومستقیشیخ مجتمع والمملكة المتحدة (االستراتیجیة من أجل 
 صحة).  

 أھم قطاعات الذكاء االصطناعي  -كاف

ً وفقا   َ                               ِ            ألبحاث أجرتھا شركة ماكینزي، ی عتم د الذكاء االصطناعي ووظائفھ من ق بل الصناعات         ُ                            
رات وجمع السیاالمبینة أدناه حسب ترتیبھا: االتصاالت السلكیة والالسلكیة، والتكنولوجیا العالیة، ومجال 

قطع السیارات، والخدمات المالیة، وإدارة الموارد من الطاقة والغاز الطبیعي، والرعایة الصحیة، وتجارة 
. والوظائف 30التجزئة، والتعلیم، والخدمات المھنیة، والسفر والخدمات اللوجستیة، والخدمات الصیدالنیة

تطویر المنتجات/الخدمات، والتسویق ات، والتي تحتاج إلى الذكاء االصطناعي ھي: الخدمات/العملی
 والمبیعات، والتصنیع التحویلي، وإدارة سالسل التورید، وإدارة المخاطر.

في المنطقة العربیة، القطاعات األكثر عرضة العتماد تكنولوجیا الذكاء االصطناعي ھي المرافق 
 . 31النقل والخدمات اللوجستیةاء، والعامة، واإلدارة العامة، وتجارة التجزئة والجملة، واإلسكان والبن

                                                                             ً     وتوصي االستراتیجیات الوطنیة للذكاء االصطناعي بتطبیقھ في مختلف القطاعات، استنادا  إلى 
 ما یلي:

 المیزة النسبیة للقطاعات؛ •
 االحتیاجات المجتمعیة مثل رعایة المسنین، واستھالك الطاقة، والرعایة الصحیة، والتعلیم؛ •
لمستدامة، ال سیما في البلدان التي تمر بمرحلة تطویر ھذه میة ااالتساق مع أھداف التن •

 التكنولوجیات.

في قطاع ما یعني زیادة الجھوزیة العتماد الذكاء  األتمتةوھكذا، فإن ارتفاع مستویات 
 االصطناعي.

 االستثمار في تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  -الم

        ً جة محلیا                         َ ت الذكاء االصطناعي المنت  تیسیر تسویق منتجا یجب تنفیذ استثمارات جریئة في
والشركات الوطنیة الناشئة العاملة في مجال الذكاء االصطناعي والشركات الناشئة، العتماد الحلول القائمة 

وبناء القدرات والكفاءات والمشاركة في حلقات العمل والحلقات الدراسیة ذات  ؛على الذكاء االصطناعي

                                                
30 McKenzie, Artificial intelligence: the next digital frontier?, 2017  . 
31 ESCWA, Impact of the Fourth Industrial Revolution on Development in the Arab region, 2019. 

http://www.mckinsey.com/%7E/media/McKinsey/Industries/Advanced%20Electronics/Our%20Insights/How%20artificial%20intelligence%20can%20deliver%20real%20value%20to%20companies/MGI-Artificial-Intelligence-Discussion-paper.ashx
https://www.unescwa.org/publications/impact-fourth-industrial-revolution-development-arab-region
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الذكاء االصطناعي ومنظمي  ن في مجالمبتكریال      ً        وأخیرا  مساعدة  ؛ةوتقدیم الحوافز الضریبی ؛الصلة
 ال سیما في مرحلة التسجیل.  ،نشاء شركاتھم الخاصةإلالمشاریع المتعلقة بھ 

 عین العام والخاصالشراكات بین القطا  -میم

 :األطر الممكنة

االصطناعي،  تساھم الشركات في تنفیذ المبادرات والخدمات الحكومیة القائمة على الذكاء •
 شریطة أن تستند ھذه المبادرات والخدمات إلى تقاسم األرباح بین القطاعین العام والخاص؛

العامة القائمة على الذكاء تتعاون الحكومة مع الخبرات الخارجیة لتطویر الخدمات  •
                                                                            ً االصطناعي، لتحسین الخدمات العامة وتشجیع القطاع الخاص المحلي على أن یكون جزءا  

 التعاون؛من ھذا 
َ                                                                       ت نص ح الحكومة بإنشاء مرافق خاصة للمستثمرین في الذكاء االصطناعي، وال سیما في  •  ُ 

 ه المشاریع.قطاع الخدمات الحكومیة، لزیادة فرص مشاركة القطاع الخاص في ھذ

  المخاطرتحلیل نقاط القوة والضعف والفرص و  -نون

اء االصطناعي، ینبغي إجراء تحلیل لنقاط لتحدید مجاالت التركیز الرئیسیة في أي استراتیجیة للذك
القوة والضعف والفرص واألخطار لحالة الذكاء االصطناعي واستخداماتھ وتطبیقاتھ في البلد المعني. 

ً            رض، ینبغي الرجوع إلى الوثائق والخطط الوطنیة ذات الصلة. ویمكن أیضا  عقد عدد من ولھذا الغ                                                                  
واطن القوة                                    َ طنیة. بعد ذلك، یمكن وضع جدول یلخص م  االجتماعات الثنائیة مع مختلف السلطات الو

والضعف والفرص واألخطار الرئیسیة التي تواجھ تنفیذ استراتیجیة الذكاء االصطناعي، وإدراجھ في 
 یقة االستراتیجیة.وث

 الرصد والتقییم  -سین

لیات تنفیذ استراتیجیة الذكاء االصطناعي على الصعید الوطني بشكل سلیم، یلزم وضع آ لضمان
 تنفیذ السیاسات. ومن األمثلة على ھذه المؤشرات: لتتبعدة. ویمكن اقتراح عدة مؤشرات               ّ رصد وتقییم محد  

 نسبة االستثمار األجنبي المباشر في تطویر الذكاء االصطناعي وتطبیقاتھ؛ •
         ً        ً ذة محلیا /إقلیمیا ؛                                                       َّ عدد المشاریع/المبادرات ذات الصلة بالذكاء االصطناعي المنف   •
 ھذا المجال بین البحوث والصناعة؛ التعاون في •
 لیة واألداء المؤسسي؛زیادة األرباح والفعا •
 مة؛                           َّ رضا العمالء عن الخدمات المقد   •
 الوعي العام بقضایا الذكاء االصطناعي. •
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ستخدم خطة الرصد والتقییم أدوات الذكاء االصطناعي، مثل مؤشر                         َ إضافة إلى ذلك، یمكن أن ت  
 ناعي.تقدم المحرز واألثر الذي حققتھ استراتیجیة الذكاء االصط، لتقدیر ال32الذكاء االصطناعي

 الحوكمة  -عین

ة حاجة إلى تحدید وتخصیص وحدة إداریة مسؤولة عن تنفیذ المبادرات المذكورة في استراتیجیة   ّ ثم  
الذكاء االصطناعي. ویمكن أن تكون ھذه الوحدة متصلة بأي وزارة للتكنولوجیا أو االقتصاد الرقمي، أو 

تقدیمھا للتقاریر،                   ً                                                         یمكن إنشاؤھا خصیصا  لھذه المھمة. ویلزم توضیح ھیكل ھذه الوحدة ووالیتھا وآلیات 
 وذلك في قرار إنشائھا. 

كذلك، یمكن تعیین ھیئة استشاریة من القطاع الخاص والمجتمع المدني والھیئات األكادیمیة 
 عدتھا للوفاء بوالیتھا.والبحثیة لتقدیم المشورة الفنیة الالزمة لھذه الوحدة ومسا

 خطة إدارة المخاطر  -فاء

صطناعي، شأنھا شأن االستراتیجیات األخرى، تحدیات وعقبات قد تواجھ استراتیجیة الذكاء اال
َ                            ِّ تحول دون تنفیذھا. ولذلك، من المستحس ن تضمین االستراتیجیة خطة تحد    د المخاطر المحتملة واإلجراءات                                   

 آثارھا. الالزمة للتخفیف من 

                                                
32 Stanford University, The 2019 AI Index Report, 2019 . 

https://hai.stanford.edu/research/ai-index-2019
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