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:الفكرة  

 جاءت من نابع وطنى تشاركى يشارك فية المجتمع من 

خراج رؤية الكترونية نتشاور ونتبادل ال صةمنل الخ

لتكون  مجتمعية للخطة االستراتيجية للذكاء االصطناعى

للخطة االستراتيجية الكاملة التى تقوم بها اللجنة  مدخل

 كراشنو من المجلس االعلى للجامعاتشكلة االساسية الم

.مداقلا ربمتبس ىف ةدقع معزملا رمتؤملا ىف اهيب  
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ثقافة الذكاء اإلصطناعي على المستوي المجتمعي وأن يكون الذكاء  توطين: الرؤية

اإلصطناعي وتطبيقاته أحد األدوات الرئيسية فى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز 

 األمن القومي
 

شبكة تعاونية من مختبرات ومراكز بحثية فى جميع  ولكى تتحقق الرؤية البد من العمل على تكوين 

واالهلية والخاصة  تحت قيادة بعض كبار الباحثين في هذا المجال، يجب أن تشترك هذه  الجامعات الحكومية

الشبكة في تحديد األسئلة األساسية للبحث ومناقشة األساليب الواعدة والمساعدة في تنظيم الجهود التعاونية 

ن متواصل مع الصناعة لنقل ويكون هذا التعاو  لمعالجتها، وتلعب هذة المراكز  أدواًرا إقليمية أو وطنية قوية

عالمة تجارية معترف بها ألبحاث الذكاء "االفكار والنتائج الجديدة بسرعة وكفاءة ويسمح بإنشاء 

 :أيضا األفكار والمفاهيم التالية مهمة لضمان تحقيق الرؤية المصرية للذكاء االصطناعى،  االصطناعى

 

أبحاث الذكاء االصطناعى التي من المتوقع أن يكون  ينبغي أن تدعم :تنوع تطبيقات الذكاء االصطناعى

والطويل عبر مجموعة واسعة من مجاالت التطبيق، بما في ذلك لها تأثير كبير على المدى القصير والمتوسط 

النقل الفعال واألكثر أمانًا، والرعاية الصحية المتقدمة، والصناعة الذكية، والزراعة الفعالة والمستدامة، 

من أجل التأثير بشكل كبير على التطبيقات، يجب أن يستهدف . لمي السريع، ومجاالت اخرىوالبحث الع

يجب وضع آليات . التمويل نقاط القوة العلمية الحالية وفرص البحث الجديدة والمصالح الوطنية الرئيسية

 .قطاعاتمناسبة للتعامل مع الصناعات والتعاون معها في تحديد التطبيقات ومعالجتها في مختلف ال
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إجراء بحوث حول الذكاء االصطناعى يهدف إلى حل بعض القضايا المفتوحة المتعلقة   :تأثير اجتماعي

بالتأثير االجتماعي، مثل اإلنصاف والشفافية ومواءمة القيمة، مع التركيز بشكل واضح على بناء الذكاء 

 .م المصريةاالصطناعى الموثوق به الذي يعود بالنفع على الناس ويتوافق مع القي

دعم منح دراسية جذابة لطالب الماجستير ومرشحي درجة الدكتوراه والباحثين بعد   :جذب المواهب

الدكتوراه، باإلضافة إلى باحثين صغار ومتوسطي المستوى وكبار الباحثين، باستخدام عمليات مراجعة 

من الجامعات والصناعة وتخصيص علمية تتسم بالكفاءة و يجب أن يكون الهدف هو جذب أفضل المواهب 

 .والمراكز البحثية

وتوفير مركز مرئي وحيوي لبحوث الذكاء االصطناعي في   يجب إنشاء  :تبياناالمركز مستودع 

ومختبرات الروبوتات المتطورة، ، يجب أن يشتمل هذا المرفق على مركز بيانات وحاسبات كبيرة. مصر

ومرافق االختبار لمجاالت التطبيق الرئيسية ، مثل النقل المستقل، والزراعة المتقدمة والتجربة العلمية اآللية، 

يجب أن يضم فريق دعم متميًزا ، بما في ذلك المبرمجين وخبراء . لية االستخدام، وغيرهاومختبرات قاب

يجب أن يحتفظ المركز أيًضا بمخزن لمجموعات البيانات المفتوحة للباحثين في جميع أنحاء . وفنيي األجهزة

واالستخدام المشترك مصرو استضافة الباحثين والزوار الزائرين   لتبادل األفكار، والعمل في المشاريع ، 

باالضافة الى دعم الببنية التحتية القوية من حيث  وكذلك البنية التحتية للحفاظ على  .البنية التحتية المتاحة

الذكاء االصطناعى و تكون قادرة على دعم أبحاث الذكاء االصطناعى الواسعة النطاق التي  منصات وخدمات

 ة الكبيرة  يمكنها التنافس على مستوى الكيانات الخاص

يجب أن تدير الدولة  المدارس الصيفية والندوات وأنشطة التوعية العامة وورش العمل  : تعزيز المواهب

يجب التركيز بشكل خاص على تحديد . على أعلى مستوى علمي ومن جميع مجاالت الذكاء االصطناعى

 .ودعم أفضل المواهب الناشئة في جميع أنحاء مصر

أن تصبح مراكز التميز الموزعة في الذكاء االصطناعي بيئات إقليمية واضحة للغاية ينبغي  :مراكز التميز

البنية التحتية البحثية ( 1)يتلقى الموظفون العلميون والطالب   ستستفيد مراكز التميز من . ونابضة بالحياة

لتحتية الحديثة للتعاون ، البنية ا( 2)المتميزة التي تشجع التعاون عبر العديد من مجاالت الذكاء االصطناعي ، 

ل الصناعة وريادة بنية تحتية لالبتكار تسهل التعاون في مجا( 3)مثل بيئات المؤتمرات وبيئات العمل ، 

، والعالقات المتطورة مع دعم االبتكار نات األولية ، ومستشاري االبتكار، بما في ذلك الحاضاألعمال

 . الحكومي ومنظمات المستثمرين

توفير  الدولة  يقاف المستوى الحالي لهجرة العقول  وجذب أفضل المواهب ، ينبغي علىإل :دعم التعاون

يجب . دعم كبير لتبادل وتفاعل الباحثين على جميع مستويات األقدمية ، في جميع مجاالت الذكاء االصطناعى

اء مشاريع بحثية يجب أن تكون هناك حوافز كبيرة إلنش. نقطة اتصال لمثل هذا التبادل والتفاعل  أن يوفر

تقديم الدعم لتطوير  مشتركة بين الباحثين في فى هذه التجمعات ، تحت قيادة كبار الباحثين في هذا المجال و

وهنا تاتى الحاجة إلى  . فى الجامعات  وتشغيل برامج دراسة عالية الجودة تركز على الذكاء االصطناعى

بينما . ير فرص تمويل كبيرة للباحثين المبتدئين الموهوبينبالطبع، هناك حاجة إلى توف. مقترحات بحثية شاملة

يحتاج الباحث الفرد إلى التمتع بحرية أكاديمية كاملة، فإن المجتمع ككل سيستفيد إلى حد كبير من نهج أكثر 

 .تنسيقًا في توجيه أبحاث الذكاء االصطناعى المصرى
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 اإلستراتيجية مقدمة الخطة
فى السنوات األخيرة أصبحت التقنيات الرقمية جزًءا أساسيًا من حياتنا اليومية حيث تغيرت الطريقة التي 

 العديد من المجاالتينطبق هذا التحول على . بعضنا البعض، وكيفة التواصل مع عن المعلوماتنبحث فيها 

ة التى نتعامل بها مع  العالم المعاصر غير الطريقسوف تالذكاء االصطناعي  تقنيات  إن ،التكنولوجية المختلفة

رفية عاليه المستوي مثل تمكين العمليات المعسوف يتم الذكية  مع االالت، خالل السنوات القليلة المقبلة

 وتحليلهاالتقدم في جمع البيانات ، إلى جانب دراك، والتعلم، وحل المشكالت واتخاذ القرارإل، واالتفكير

ً  سوف الذكاء االصطناعين المصرى يؤمن بأوأن المجتمع . تهاومعالج الذكاء البشري مع  للتكامل يقدم فرصا

 .وإثراء الطريقة التي يعيش ويعمل بها الناس

لقد اثبت التاريخ ان التكنولوجيا قد أثرت وغيرت في طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة لها وأدي ذلك إلي 

ة طبقا لهذه التغيرات المتالحقة وساعد التطور الملحوظ في ضرورة التكيف المستمر للقوى العاملة العالمي

مجال الذكاء االصطناعي إلى تسارع هذه التغيرات بطريقة لم نراها من قبل ويرجع ذلك إلى القدرات 

  .واألمكانيات التي أظهرها الذكاء االصطناعي بجانب سرعته الفائقة في التطور

فى المستقبل القريب وسوف  جتماعى إلقتصادى واإلا للنمورئيسي المحرك الالذكاء اإلصطناعى  يعتبر

سوف و  ،العالمىالمحلى واإلقليميى والقدرة التنافسية وخلق فرص العمل على المستوى يساعد على زيادة 

؛ كما أنه محرك رئيسي نتاجية والكفاءة ويخفض  من التكاليفعلى زيادة اإل يساعد الذكاء االصطناعى

عمل جديدة وفرص نمو ومن المتوقع أن يكون الذكاء االصطناعي الميزة التنافسية  إطالق فرصولالبتكار 

 االستفادة منعلى عاتق صناع السياسات وقادة األعمال اآلن مسؤولية  يقعللقرن الحادي والعشرين جيث  

 .هذه الفرصة

وأفريقيا،  تمثل يعد االقتصاد المصري واحداً من أكثر االقتصادات الواعدة في منطقة الشرق األوسط 

محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر تربط " 2232رؤية مصر "استراتيجية التنمية المستدامة 

الحاضر بالمستقبل وتستلهم إنجازات الحضارة المصرية العريقة، لتبني مسيرة تنموية واضحة لوطن متقدم 

كما . إحياء الدور التاريخي لمصر في الريادة اإلقليميةومزدهر تسوده العدالة االقتصادية واالجتماعية، وتُعيد 

االستفادة من المقومات والمزايا التنافسية، وتعمل على تنفيذ أحالم  تمثل خريطة الطريق التي تستهدف تعظيم

وفي إطار برنامج اإلصالح الشامل الذي تبنته  .وتطلعات الشعب المصري في توفير حياة الئقة وكريمة

بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين، يشهد االقتصاد المصري  2212ر مصر منذ نوفمب
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العديد من التطورات اإليجابية الهامة، والتي تشير إلى بدء تحسن الوضع االقتصادي على المدى القصير 

عيشة والمتوسط، وتحقيق التنمية المرجوة والتي من المتوقع أن تنعكس آثارها على تحسن مستويات م

المواطن المصري، وزيادة معدالت التشغيل وخلق فرص عمل حقيقية، وجذب العديد من االستثمارات 

 .األجنبية، وهو ما أدى بدوره إلى تحسن عدد من مؤشرات أداء االقتصاد الكلي

وفى ظل تزايد التوجهات اإلقليمية لالعتماد على االقتصاد الرقمي، فإن االستثمار في تقنيات الذكاء 

الصطناعي سيلعب دورا هاما في تعزيز المكانة االستراتيجية للمنطقة، وأن تصل استثماراته إلى أكثر من ا

، وفي ظل اهتمام مصر من خالل االستراتيجية القومية التي يوليها 2232مليار دوالر بحلول عام  322

تقنيات الذكاء االصطناعي في الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية كبيرة، فإن التقديرات تشير إلى أن مساهمة 

 .مليار دوالر 02مصر على وجه الخصوص قد تصل إلى أكثر من 

أن  هذة الخطة االستراتيجية الوطنية للذكاء اإلصطناعى  جرى إعدادها بتكاتف وتضافر جهود مجموعة من 

المجتمع المدنى، وذلك إيمانًا منهم برؤية مشاركة المجتمع المدنى فى أى خطط او استراتيجيات  تقوم بها 

ع المدنى فى تنفيذ هذة الخطة وتحويلها الدولة ويسهم بقوة في تحقيق األهداف التنموية للمجتمع ويتمنى المجتم

تعتقد مجموعة العمل لهذة الخطة اإلستراتيجية . وتحسين تنافسية االقتصاد المصرىالى برامج عمل وانتاج 

 Internet ofالممثلة من المجتمع المدنى  أن الذكاء االصطناعى والتكنولوجيات الناشئة األخرى مثل 

Things and Blockchain ليس فقط القضايا جزئياً على األقلدفع االقتصاد المصرى لالمام يمكن أن ت ،

ولكن يمكن أن تكون أيًضا ناقاًل مهًما لإلحياء  المجتمع االقتصادية واالجتماعية والمالية التي تؤثر على 

التحول تدرك قدرة وأهمية الدولة المصرية أن  إذ .وخلق اقتصاديات ذكية للتنمية للقطاعات التقليدية لالقتصاد

وذلك من خالل وضع استراتيجية محلية ودولية المصرى  صاداالقت نمو الذكاء االصطناعي فىالرقمى و

  .لالستفادة من هذه التكنولوجيا فى المستقبل القريب

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
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 الفصل األول

 اإلطار المفاهيمى للذكاء اإلصطناعى
 

ببساطة بأنه مجموعة من األنشطة التى تجعل أجهزة الكمبيوتر ذكية ولها  تعريف الذكاء االصطناعييمكن 

كما يمكن تعريف الذكاء . القدرة على اتخاذ القرارات التى تحتاج إلى نوع من الذكاء مثل الذكاء البشرى

بأنه عبارة عن مجموعة من النظم التى  (Cognitive Artificial Intelligence)االصطناعي اإلدراكي 

القدرة على التعلم واستخدام الخوارزميات والطرق الحديثة، وكذلك المنطق وذلك التخاذ القرارات التى  لها

تدريب هذه النظم على كميات هائلة من البيانات الستخراج تحتاج إلى نوع معين من الذكاء، ويمكن 

 ..لضخمةوإستكشاف المعرفة والحصول على المعلومات واالفكار المصاحبة لهذة البيانات ا

الكثير من األسس النظرية والتكنولوجية التي  الذكاء االصطناعي ليست ظاهره جديده، لكنه يعتمد على

على مدار هذه . سنة ماضية من قبل علماء الحاسب مثل أالن تورينج وجون مكارثي 72وضعت علي مدي 

واآلن، وبفضل . اعات والتطبيقاتالسنوات تم تطبيق الذكاء االصطناعي بالفعل إلى حد ما في العديد من الصن

القدرة الهائلة والغير محدودة ألجهزة الحاسبات والتكاليف المنخفضة لتخزين كميات هائله من البيانات 

ومعالجتها، نحن علي أعتاب العصر الذهبى للذكاء االصطناعي فى النهوض بالمجتعات فى كافة المجاالت 

وهو مجتمع ما بعد  0.5 الخامسامسة والمجتمع الرقمى وصوالً إلى الثورة الصناعية الرابعة والخ

مجتمع يركز على اإلنسان ويوازن بين التقدم االقتصادي وحل المشكالت "ويعرف على انة  المعلوماتية

 ".االجتماعية من خالل نظام يدمج بدرجة كبيرة الفضاء اإللكتروني والفضاء المادي

تمكن األت من   ا العديد من التقنيات اإللكترونية الحديثة التيتعتبر تكنولوجيا الذكاء االصطناعي على أنه

ومن  . التصرف بمستويات مختلفة من الذكاء وقدرتها على محاكاة القدرات البشرية للشعور والفهم والتصرف
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كما يمكن لمحركات معالجه اللغات . تقنيات الذكاء االصطناعى الرؤية بالحاسب ، ومعالجه الصور والكالم

ويمكن .عية واستداللها أن تساعد أنظمه الذكاء االصطناعي على تحليل وفهم المعلومات التي تم جمعهاالطبي

لنظم الذكاء االصطناعي أيضا أن يتخذ إجراءات من خالل تكنولوجيات مثل النظم الخبيرة ومحركات 

هذه القدرات البشرية من  وتتعزز. االستدالل أو اتخاذ إجراءات في العالم المادي من خالل الروبوتات الذكية

وتجد أنظمه الذكاء االصطناعي . خالل القدرة علي التعلم من التجربة والحفاظ علي التكيف مع مرور الوقت

 .تطبيقا أوسع من اي وقت مضي لتكمله هذه القدرات عبر المؤسسات والشركات وهي فى تطور دائم

دام بعض البرامج لتحليل البيانات المستندة إلى في الماضي، كان أداء الذكاء االصطناعى يعتمد على استخ

ولكن مراحل تطور الذكاء االصطناعي خالل السنوات . القواعد ، والتحليل االحصائي ، والنطم الخبيرة

الماضية فقد أصبح تطورالذكاء االصطناعي ليس مجرد برنامج يملك القدرة علي القيام بغير المتوقع فى كافة 

 .يعرض العناصر األساسية للذكاء االصطناعى( 1)شكل . المجاالت

 
عناصر الذكاء االصطناعى . 1شكل   

متقلبا من موجات التفاؤل التي تلتها فترات   وقد شهدت مراحل تطور تكنولوجيا الذكاء االصطناعى تاريخا

يستعرض المراحل األساسية  (2)ولذلك فإن شكل ". شتاء الذكاء االصطناعي"من الجمود ، أطلق عليها اسم 

 .لتطور الذكاء االصطناعى على مدار العقود الماضية

 الشعور /اإلحساس

 الرؤية بالحاسب

 /معالجة الصوت 
 الفيديو

 الفهم /اإلدراك

 تمثيل المعرفة

معالجة اللغات 
 الطبيعية

 التصرف

 تعلم األلة

 النظم الخبيرة
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مراحل تطور الذكاء االصطناعى (2)شكل   
 

إن التغيير الواضح اليوم هو اننا في فتره غير مسبوقة من االبتكار التكنولوجي عبر العديد من المجاالت 

ومن .قد بدأ بالفعل فى العديد من دول العالم" ربيع الذكاء االصطناعي" المختلفة التي تعطينا االعتقاد بان

 :العوامل التى تؤدى الى التفاؤل فى المقبلة ومنها

 .القدرة غير المحدود والزيادة السريعة في القدرة الحسابية ألجهزة الحاسبات -

 .اإلنخفاض في تكلفه تخزين البيانات ومعالجتها -

 123، ستزداد كمية البيانات العالمية إلى  2225يانات فمن المتوقع أنه فى الزيادة الهائلة فى كم الب -

  .زيتابايت أو تريليون جيجابايت

 
 تعلم األلة والتعلم العميق

تعلم األلة هو عب يعني قدرة األلة على التدريب والتعلم  بدون استخدام برمجيات بغرض حل بعض المشاكل 

األلى  استخدام الخوارزميات لتحليل البيانات والتعلم منها ، واتخاذ قرار أو يتضمن التعلم . البسيطة والمعقدة

 .بدال من استخدام البرمجيات التى تتضمن تعليمات محدده وواضحة لتنفيذ مهمة معينه.التنبؤ نتيجة لذلك

اكاة الشبكات العصبية التعلم العميق  من خالل مح لقد تم تقديم. التعلم العميق هوأحد التقنيات لتنفيذ التعلم األلى

هذه الشبكات لديها طبقات منفصلة . االصطناعية التى تعتمد على التركيب البيولوجى للعقل البشرى

هذه الطبقات هلى التى تعطى . تقوم كل طبقة من هذه الطبقات بتعلم ميزة معينة. وارتباطات ببعضها البعض

ماد على استخدام طبقات متعددة بدال من طبقه واحدة وهو وفى هذه الحالة يتم االعت. التعلم العميق هذا المسمى

الشكل التالى يوضح العالقة بين الذكاء االصطناعى  ، تعلم األلة والتعلم   .ما يعطى معنى التعلم العميق

 .يوضح العالقة بين الذكاء االصطناعى ، تعلم األلة والتعلم العميق 3شكل . العميق
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االصطناعى وتعلم األلة والذكاء العميقالعالقة بين الذكاء . 3شكل   

 

 

يكون من المفيد فهم الفئات المختلفة واألساس المنطقي لها  تصنيف الذكاء االصطناعي بطرق مختلفه وقد

 .واآلثار المترتبة علي ذلك

القوى الذكاء االصطناعي الضعيف يصف  :الذكاء االصطناعي مقابل الذكاء االصطناعي -

بذكاء ، ولكن ليس لديها أي نوع من  لنوع يعنى أن النظام يبدو وكأنه يتصرفوهذا ا. التفكيرالمحاكى

الجراء  وهى نظم محاكاة ذكية تستخدك شات بوت  علي سبيل المثال، قد يظهر.الوعي حول ما يفعله

على الجانب   .ك، والنظام المستخدم هنا ليس لديه أي معني لمن هو أو لماذا يتحدث اليمحادثه طبيعيه

فى هذا النوع نجد أن النظام يتصرف   ."الفعلي"يصف الذكاء االصطناعي القوي التفكير  ،األخر

، ال ، عندما يتحدث شخصين من البشرعلي سبيل المث.بذكاء ويعمتمد على التفكير كما يفعل اإلنسان 

 .ذلكنجد أنه علي األرجح أنهم يعرفون بعضهم  البعض بالضبط من هم ، ما يفعلونه ، ولماذا يفعلون 

يصف الذكاء االصطناعي المحدود    :العام الذكاء االصطناعي المحدود مقابل الذكاء االصطناعي -

أحد تصنيفات الذكاء االصطناعي الذى يقتصر علي مهمة واحده أو عدد معين من المهام ، على سبيل 

على بطل  المثال جهاز الكمبيوتر الذى له القدرة على أن يلعب الشطرنج والذي استطاع أن يفوز

من ناحية أخرى . حيث اقتصرت معمته علي لعب الشطرنج فقط 1997العالم جاري كاسباروف في 

يصف الذكاء االصطناعي العام الذكاء االصطناعي الذى يمكن استخدامه إلكمال مجموعه واسعة من 

 .بشرىالمهام على مجموعه كبيرة من البيئات، والذى يعد بهذا الشكل أقرب بكثير من الذكاء ال

لإلشاره إلى الذكاء االصطناعي العام " الذكاء الخارق"غالبا ما يستخدم مصطلح  :الذكاء الفائق -

 .والقوي والذى يمكن أن يفوق الذكاء البشري

 

ستخدامه فى وتجدر اإلشارة هنا إلى أنه تم تطبيق الذكاء االصطناعى المحدود فى كثير من التطبيقات وتم ا

راسة والبحث إال أن االعتماد على الذكاء االصطناعى العام سيحتاج إلى مزيد من الد، حل العديد من المشاكل

ثانية  بشأن الذكاء االصطناعي من أجل الوبالرغم من ذلك ناقشت  القمة العالمية ، لتطبيقة فى المستقبل

التى تمم حددت البحوث التي حيث 2218وماي17إىل  15من  فى الفترة من الصالح العام الذى عقد فى جنيف 
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تطبيقاً من تطبيقات الذكاء االصطناعي التي تناولت تغير المناخ والتنوع البيولوجي  80أكثر من أجراؤها أن 

  ومنها . والحفاظ عليه وسالمة المحيطات وأمن المياه والهواء النقي ومخاطر الكوارث
 

الموجهة بالذكاء   المركبات المستقلة مكنتست حيث: المركبات الكهربائية المستقلة والموصولة -

ويمكن تحقيق تخفيضات . االصطناعي التحول إلى التنقل كخدمة خالل السنوات والعقود القادمة

كبيرة في غازات االحتباس الحراري للنقل الحديث من خالل االستخدام األمثل للطريق وتحسين 

ً لحركة السير  ”واعان“حركة السير وخوارزميات القيادة اإليكولوجية وبرمجة  من السيارات وفقا

وستكتسب أساطيل المركبات الكهربائية الفردية . وخدمات تقاسم الرحالت في المركبات الفردية

 .حقيقيةمكاسب أهمية حاسمة لتحقيق 

مكان الذكاء االصطناعي أن يعزز القدرة على التنبؤ بالطلب والعرض بإ   :شبكات الطاقة الموزعة -

. بمصادر الطاقة المتجددة عبر الشبكات الموزعة ويحسن تخزين الطاقة وكفاءة استهالكهاالمتعلقين 

ً أن يدعم إدارة األحمال ويساعد على تكامل مصادر الطاقة المتجددة وموثوقيتها  وبإمكانه أيضا

 .وتمكين دينامية التسعير والتداول، مما يؤدي إلى استحداث حوافز في السوق

الزراعة المعززة بالذكاء االصطناعي جمع البيانات آلياً وتشمل : نظمة الغذائيةالزراعة الذكية واأل -

واتخاذ قرارات وتدابير تصحيحية من خالل الروبوتات للتمكن من الكشف المبكر ألمراض 

المحاصيل ومشاكلها وتقديم األغذية للماشية في الوقت المحدد  وتحسين المدخالت والعوائد الزراعية 

ويَعد ذلك بزيادة كفاءة موارد القطاع الزراعي من خالل . اداً إلى العرض والطلببشكل عاماستن

خفض استعمااللمياه واألسمدة والمبيدات التي تلحق ضرراً بالنظم اإليكولوجية الهامة، وبزيادة القدرة 

 .على التكيف مع الحاالت القصوى للمناخ

 ”معلوماتية المناخ“يزدهر فرع جديد هو  :خعلم الطقس وعلم المناخ والتنبؤ بأحوال الطقس والمنا -

الذي يستخدم الذكاء االصطناعي إلحداث تحول جذري في التنبؤ بأحوال الطقس وتحسين فهمنا 

ويتطلب هذا الفرع عادةً حوسبة عالية األداء وكثيره االستهالك للطاقة، ولكن . آلثارتغير المناخ

تعمل بسرعة  أكبر وتضمن الحسابات مزيداً من التعلم العميق يمكن أن تجعل الحواسيب  شبكات

وفي خالل عقد فقط، ستمكن القدرة الحسابية وتطورات ” .العالم الحقيقي“التعقيدات المتعلقة بنظام 

الذكاء االصطناعي الحواسيب المنزلية من اكتساب قدرة تضاهي قدرة الحواسيب العمالقة الحالية، 

 .يز اإلنتاجية في المجال العلمي وتسريع االكتشافاتمما سيؤدي إلى خفض تكلفة البحوث وتحف

 بإمكان الذكاء االصطناعي أن يحلل بيانات عمليات المحاكاة وبيانات: التصدي الذكي للكوارث -

 المتعلقة باألحداث والكوارث الجوية( بما في ذلك بيانات شبكات التواصل االجتماعي)الوقت الفعلي 

للكوارث، ويتيح اإلنذار المبكر، ويحدد أولويات االستجابة من  في منطقة معينة، ويحسن االستعداد

ً ما في . خالل تنسيق قدرات المعلومات في حاالت الطوارئ وقد يُدمج تعلم التعزيز العميق يوما

عمليات محاكاة الكوارث لتحديد استراتيجيات االستجابة المثلى، على غرار الطريقة التي يُستخدم بها 

 .GOحالياً لتحديد أفضل التحركات في ألعاب مثل الذكاء االصطناعي 

ً للذكاء االصطناعي والموصولة والمستدامة - ً استخدام  :المدن الذكية المصممة وفقا يمكن أيضا

االصطناعي في محاكاة وأتمتة قوانين تقسيم المناطق وأوامر البناء والسهول الفيضية، إلى  الذكاء

ومن شأن البيانات المتعلقة باستهالك الطاقة والمياه  .جانب الواقع المعزز والواقع االفتراضي

وتوافرهما وتدفقات حركة السير وتدفقات السكان والطقس على نطاق المدينة في الوقت الفعلي أن 

 .لتحسين االستدامة الحضرية” لوحة حضرية“تستحدث 
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 التحديات والجهود  المصرية فى تطبيقات 

 المجاالت بعض الذكاء االصطناعى فى 

 الزراعة: أوال 
لقد أعطت الحكومة المصرية مؤخًرا . تمثل الزراعة والقطاع ذو الصلة أمر بالغ األهمية للتنمية في مصر

األولوية لدخل المزارعين المضاعف كأجندة وطنية؛ مما يعني التركيز بشكل كبير على وجهات نظر سلسلة 

وعلى الرغم من إحراز تقدم تقدم . باإلضافة إلى زيادة اإلنتاجيةالتوريد في مجال الزراعة وتنمية األسواق 

ملحوظ إلى حد ما من قبل الحكومة، إال أنه ال يزال قطاع الزراعة يعتمد على متغيرات ال يمكن التنبؤ بها، 

حتى األن لم تتمكن مصر من التخلص من اعتمادها الكامل على . وله سلسلة إمداد ضعيفة وإنتاجية منخفضة

حيث إن تدهور األراضي، وانخفاض خصوبة التربة، وزيادة االعتماد . مارسات الزراعية الكثيفة المواردالم

على األسمدة غير العضوية لزيادة اإلنتاج، وانخفاض منسوب المياه بسرعة، ومقاومة اآلفات الناشئة هي 

 .بعض من المشاكل التى تعوق عملية تطوير القطاعى الزراعى

 
اخ العالمي بات أكثر ضعفًا وال يمكن التنبؤ به، فإن االعتماد على الزراعة غير المستدامة كثيفة نظًرا ألن المن

 . الموارد سوف يؤدي فقط إلى زيادة مخاطر ندرة األغذية والضائقة الزراعية

 
بيل على س. يعاني القطاع من سوء استخدام الموارد، حيث ال يزال حجم اإلنتاج واإلنتاجية منخفضين للغاية

المثال، فإن محصول الحبوب، الذي يشمل حصة كبيرة من إنتاج الحبوب الغذائية من حيث الحجم، أقل بكثير 

يعد اعتماد التكنولوجيا واالستخدام الكفء للموارد في هذين البلدين . من الصين والواليات المتحدة األمريكية

ل استخدام المياه في الزراعة مرتفعًا ودون وبالمثل، ال يزا. أعلى بكثير، مما يؤدي إلى زيادة المحصول

إن ممارسة زراعة المحاصيل كثيفة استخدام المياه، وإدارة المياه غير الفعالة، تجعل مصر . المستوى األمثل

رغم أن ثلث المساحة . مصدراً صافياً للمياه وتضع استدامة مصر الزراعية على المدى الطويل موضع شك

 .للري، إال أن الزراعة تستهلك  نسبة كبيرة من المياه الجوفية المستخرجة اإلجمالية المزروعة خاضعة

 
 كات الصغيرة والمتوسطة فى مجال الزراعة الرقمية الذكيةردعم إنشاء الش

 
سوف تعتمد فى المستقيبل القريب على ( الرقمية والذكية)إن الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية 

ً مع االهتمام المتزايد في الذكاء استخدام  الروبوتات والتعلم اآللي في حل المشكالت الزراعة ، وذلك تمشيا

بدًءا من تحليل ماليين صور . االصطناعى في العديد من الصناعات مثل الرعاية الصحية والتمويل والتجارة

ف تجمع هذه الشركات الناشئة  األقمار االصطناعية إلى إيجاد سالالت صحية من الميكروبات النباتية، وسو

 .الكثير من ماليين الدوالرات من استخدام الذكاء االصطناعي والروبوتات فى القطاعى الزراعى

 

على المستوى العالمي، تساعد التقنيات الرقمية وتقنيات الذكاء االصطناعي في حل المشكالت الملحة عبر 

تقنية في خلق التأثير على طبيعة العمل والقضايا  ويعتمد الدور النسبي لكل. سلسلة القيمة الزراعية

ويوجد في مصر عددد كبير من المزارعين الذين يمتلكون هواتف ذكية، ومن المتوقع أن يزيد . المطروحة

ذكرت . 2222، وسوف يستخدم كبير من الريفيين اإلنترنت بحلول عام 2222مرات بحلول عام  3هذا الرقم 
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 72إن الزراعة الرقمية والخدمات الزراعية المتصلة يمكن أن تؤثر على  - Accentureدراسة أجرتها 

وهذه ليست . مليارات دوالر إلى دخل المزارعين 9، مما يضيف 2222مليون مزارع هندي في عام 

سيناريوهات مستقبلية، فهي تعمل حاليًا، ُممّكنة من نظام بيئي رقمي واسع يشمل شركات التصنيع التقليدية، 

لبرمجيات والخدمات، وموفري الخدمات السحابية، ومنصات مفتوحة المصدر، والشركات وشركات ا

يعتمد النمو المستقبلي على الشراكة الوثيقة بين هؤالء . الناشئة، ومؤسسات البحث والتطوير وغيرها

برامج كما سيتم مستقبالً استخدام . سوف يشهد هذا القطاع مشاركة واسعة من الشركات الناشئة. الالعبين

وسوف يتم استخدام علم البيانات الزراعية . للتعرف على الصور لمراقبة المحاصيل والتنبؤ بالناتج الزراعي

هذا باإلضافى إلى استخدام تكنولوجيا الطائرات . والذكاء االصطناعي لتوفير حلول لتثبيت ناتج المحاصيل

 .قيقي وتقديم تحليل دقيق للتربةبدون طيار للسماح للمزارعين بمراقبة المحاصيل في الوقت الح

 
يتمتع استخدام الذكاء االصطناعي والتقنيات المتعلقة به بإمكانية التأثير في اإلنتاجية والكفاءة على مستوى 

 .جميع المراحل العليا لسلسلة القيمة الزراعية

 

رقابة صحة مكنت نماذج تمييز الصورة والتعلم العميق من : اإلشراف على صحة التربة وترميمها -

أتاحت حلول الذكاء . التربة الموزعة دون الحاجة إلى إجراء تجارب معملية للبنية التحتية

االصطناعي المدمجة مع إشارات البيانات الواردة من األقمار الصناعية، باإلضافة إلى التقاط الصور 

 .المحلية في المزرعة، للمزارعين اتخاذ تدابير فورية إلعادة صحة التربة

 

يتسم قطاع الزارعة : اإلشراف على صحة المحصول وتقديم استشارات تدبيرية فعلية للمزارعين -

ويمكن أن تؤثر أنماط الطقس المختلفة . المصرى بضعفه في تغير المناخ بسبب اعتماده على المطر

 ارتفاع درجة الحرارة وتغيرات مستوى هطول المطر، وكثافة المياه الجوفية على المزارعين: مثل

ويمكن استخدام الذكاء االصطناعي للتنبؤ باالستشارات في . السيما في المناطق البعلية في الدولة

زرع البذور ومكافحة اآلفات، ويمكن أن يساعد التحكم في المدخالت في زيادة الدخل وتوفير 

حة ص: مثل)على سبيل المثال، يمكن مراقبة عوامل زراعية عديدة . االستقرار للمجتمع الزراعي

وباستخدام بيانات . على مستوى المزرعة من خالل االستشعار عن بعد( النباتات ورطوبة التربة

االستشعار عن بعد، وبيانات عالية الدقة عن الطقس، وتقنيات الذكاء االصطناعي، وبرامج الذكاء 

ل االصطناعي، يمكن مراقبة المحاصيل على نحو شامل وتقديم رؤى إضافية للعاملين في المجا

 .المزارعين بخصوص مزارعهم حسب وعند االقتضاء/الزراعي

 

يمكن ألدوات تصنيف الصور المدمجة مع بيانات االستشعار عن بعد : زيادة كفاءة آليات المزرعة -

والمحلية أن تسبب تغييًرا ضخًما في منافع آالت المزرعة وكفاءتها، في مجاالت إزالة األعشاب 

تحتاج الممارسات البستانية إلى كثير . وحصاد المحصول وتصنيفه الضارة وتحديد األمراض مبكًرا،

من الرقابة على جميع مستويات نمو النبات، فتوفر أدوات الذكاء االصطناعي الرقابة على مدار 

 .الساعة لهذه المحاصيل ذات القيمة العالية

 

ق السعر للمزراعين ترجع المستويات المنخفضة الحالية لتحقي :زيادة حصة تحقيق السعر للمنتجين -

باألساس إلى عدم فاعلية آليات اكتشاف ( في الخضروات 19في الفواكه و% 22حيث تصل إلى )
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ويمكن للتحليالت التنبؤية . السعر ونشره، وعدم كفاءة وسطاء سلسلة االمدادات واللوائح المحلية

العرض والطلب باستخدام أدوات الذكاء االصطناعي أن تقدم مزيدًا من معلومات دقيقة حول 

وبسبب ترابط أسعار . للمزارعين، مما يقلل بالتالي من تباين المعلومات بين المزارعين والوسطاء

 .السلع عالميًا، أصبح تحليل البيانات الضخمة ضروريًا

 التعليم: ثانيا 
أنه في الوقت فى مصر، تصاعدت أهمية قطاع التعليم المتقدم باألعداد الكبيرة للشباب، وتشير التقديرات إلى 

الحاضر فإن الشباب يمثل أعلى نسبة من سكان الدولة المصرية، ومع زيادة اعتماد الوسائل الرقمية لجمع 

يتمتع قطاع . البيانات، من المهم أن يتم االستفادة من هذه األساليب بشكل فعال لتقديم تعليم وتربية محّسنين

تنمية الموارد البشرية وزيادة اإلنتاجية، وفي سياق الدول  التعليم الفعال بالقدرة على تحويل البلد من خالل

الناشئة بشكل خاص، تؤدي مستويات التعليم ومحو األمية بين السكان دوراً مهماً في التنمية واالنتقال الشامل 

 .إلى االقتصاد المتقدم

 

المبذولة على المستويين  يشهد التعليم المدرسي في مصر حالياً تطورا ملحوظاً في العام الماضى، مع الجهود

. المركزي والدولة لتحسين مستوى التعليم وتطويرة من خالل االعتماد على بناء العقول والفهم واالختراع

 ومن المشاكل التى تم رصدها فى قطاع التعليم

 

م لن يعني تسجيل األطفال فائدة تذكر إذا لم يتم االحتفاظ باألطفال في نظا :معدالت البقاء المنخفضة -

 .التعليم المدرسي، فقد نجد أن بعض األطفال المسجلين قد تسربوا قبل إتمام الصف النهائى

هناك اهتمام متزايد بشأن مستويات التعلم الضعيفة لألطفال في المدارس حيث : نتائج التعلم الضعيفة -

في  -ة تشير التقييمات من منظور المهارات األساسية الجوهرية أيًضا إلى نتائج تعليمية ضعيف

 .المناطق الريفية

بالنسبة لقطاع كبير من المدارس، خاصة في القرى : فصول دراسية متعددة المستويات والصفوف -

الفصول المختلفة، / الصغيرة أو النائية، من الصعب وجود فصول منفصلة ومعلمون للصفوف 

الدراسي، مع وجود وبالتالي، يواجه المعلم مجموعة غير متجانسة من األطفال داخل نفس الفصل 

اختالفات واسعة في صفوفهم وأعمارهم وقدراتهم ومستوياتهم التعلمية، هذا التباين الكبير يمثل تحديًا 

 كبيًرا للمعلم وهو سبب شائع لضعف التعليم والتعلم، مما يؤدي إلى نتائج تعلم ضعيفة،

والتعلم داخل معظم  عمليات التعليم: غياب طرق التدريس التفاعلية وتعليم عالجي غير فعال -

الفصول الدراسية قائمة على الحفظ والتلقين وغير تفاعلية، يفتقر التعليم العالجي، عند إجرائه، إلى 

 .التخصيص وفقًا لمستوى تعلم الطفل وقدراته وسرعة تعلمه

قد يتعرض العديد من األطفال لخطر  :العمل من أجل المحتمل تسربهم/ االهتمام غير الكافي  -

بسبب عوامل مختلف، مثل عدم كفاءة البنية التحتية للمدرسة، والمدرسين لضعفاء، ونقص التسرب 

االستعدادات بالمدارس، والحواجز اللغوية، وفجوات التعلم الكبيرة فيما يتعلق بمستوى الصف، 

 .، الخ، وسوء التغذية أو الصحة الحالة(مثل أسر المهاجرين)والظروف األسرية 

ال يرجع العدد الكبير : مل للمعلمين بسبب التوزيع غير المتكافئ عبر المواقععدد كبير من فرص الع -

بل يرجع إلى  -من فرص العمل للمعلمين في الغالب إلى النقص الكلي في عدد المعلمين في الدولة 

 .التوزيع غير المتساوي عبر المناطق الجغرافية المختلفة داخل الجمهورية
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التدريب ال يلبي االحتياجات الحقيقية والتغطية الضعيفة تدريب المعلمين : دورات التطوير المهني -

المتطلبات الخاصة بالمعلم / الحالي هو عادة نوع من التمارين العامة، إنه غير مرتبط بنقاط الضعف 

على سبيل المثال، المعلم ذو فهم حسابي ضعيف يحتاج إلى تدريب مالئم لتوضيح مفاهيم الحساب،  -

، فإن معظم تدريبات المعلمين تنتهي في شكل نفقات عامة مهدرة، مع فائدة ضئيلة أو معدومة وبالتالي

للمعلم وطالبه، وتوجد مشكالت مماثلة فيما يتعلق بتدريب الموظفين اآلخرين مثل القائمين على 

 .مديري المدارس، كما أن تغطية البرامج التدريبية الحالية منخفضة للغاية/ المدارس 

وجدت دراسة استقصائية حديثة أن مستوى اعتماد : اعتماد التكنولوجيات القائمة انخفاض -

التكنولوجيا في المدارس يتراجع، ويمكن أن يعزى إلى حد كبير إلى نقص تدريب المعلمين، على 

يوجد عدد من المعلمين يستخدمون  .الرغم من توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

المرئي أو ممارسة /الكمبيوتر، يقتصر االستخدام في المقام األول على العرض الصوتي أجهزة

الطالب، بصعوبة يستخدمون التكنولوجيا لتتبع بيانات الطالب والمشاركة في المنتديات على نفس 

هناك توجه آخر هو . هذا التوجه أكثر وضوحا في قطاع المدارس ذات الرسوم المنخفضة. الترتيب

 .علمين الحاصلين على التدريب هم أكثر احتمالية الستخدام التكنولوجيا في الفصول الدراسيةأن الم

 

يتمتع الذكاء االصطناعي بالقدرة على إحداث تغييرات في هذا القطاع من خالل تكميل طرق التدريس وإنشاء 

كن ، يجب أن يسبق أنظمة إلعالم ودعم اتخاذ القرارات عبر أصحاب المصلحة والمستويات اإلدارية، ول

 تطبيق الذكاء االصطناعي الجهود المبذولة لرقمنة سجالت أداء المعلم وأداء الطالب والمناهج الدراسية

 

يتم استخدام العديد من أدوات الذكاء االصطناعي بنجاح في أجزاء أخرى من العالم، ويمكن تكييفها مع  

الذكاء االصطناعى بعض الحلول المستقبلية فى قطاع سوف يقدم . السياق المصرى الستهداف تحديات محددة

 :التعلم منها على سبيل المثال

على الرغم من أن الذكاء االصطناعى قد ال يحل محل المعلم : أدوات التعلم التكيفي للتعلم المخصص -

تماًما، إال أنه لديه القدرة على مساعدة المعلمين بشكل كبير في إدارة الفصول الدراسية متعددة 

متعددة المستويات بكفاءة وفعالية، من خالل الحكم على مستويات التعلم للطالب الفرديين، /الصفوف

والسماح بالتطوير اآللي للمحتوى التعليمي المخصص والمتكيف مع كل فصل للطفل ومستوى التعلم، 

سبيل  صفحة من المادة التعليمية، على/ ومن شأن تقييم الوقت الذي يقضيه الطالب في كل جزء 

المثال، أن يتيح ردود الفعل في الوقت الفعلي على أداء الطالب لمساعدة المعلم على تكييف إرشاداتها 

 .بشكل مناسب للطفل، ويمكن تمديد هذا المفهوم ليشمل التصنيف التلقائي لالختبارات أيًضا

ة التفاعلية يمكن أن توفر أنظمة الدروس الخصوصي: أنظمة الدروس الخصوصية التفاعلية الذكية -

الذكية فائدة كبيرة للطالب من خالل تقديم مواد تعليمية تتناسب مع مستوى إجادة الطفل، وأسلوب 

التعلم، وسرعة التعلم، يمكن أن تساعد األسئلة المنبثقة المضّمنة المخصصة للطالب، على سبيل 

د أيًضا في تقييم مستوى المثال، على زيادة التفاعل وجذب انتباه الطالب واهتمامهم، يمكن أن يساع

 .انتباه الطالب أو فهمه لتصميم التعليم العالجي بشكل مناسب

يمكن  :األدوات التنبؤية إلبالغ اإلجراءات الوقائية للطالب الذين تنبأت بتسربهم من المدرسة -

استخدام تحليل نتائج االختبار وسجالت الحضور باستخدام الذكاء االصطناعي للتنبؤ باألنشطة 

سوف تعالج تطبيقات الذكاء االصطناعي بيانات جميع . بية المحتملة وإبال  اإلجراءات الوقائيةالطال

الطالب استنادًا إلى معايير مثل النوع والعوامل االجتماعية واالقتصادية واألداء األكاديمي والبنية 

رجح أن يتسربوا، التحتية للمدرسة ومهارات المعلمين، إلخ، بهدف مساعدة الحكومة على الطالب الم

نتائج االختبار يمكن أن تقدم اقتراحات لتسجيل الطالب في الدراسات المهنية، باإلضافة إلى ذلك، 
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يمكن إنشاء آليات جبرية لتحديد الطالب الذين يمكن تحسين أدائهم من خالل تركيز المخططات 

 .الحالية على عائالتهم

الذكاء االصطناعى لتطوير أنظمة النشر والنقل  يمكن استخدام أدوات: االسترشاد اآللي للمعلمين -

اآللية للمدرسين، وذلك باستخدام التحليالت المستندة إلى الفجوة بين العرض والطلب في كافة مدارس 

وهذا من شأنه أن يساعد في سد . البلد، والمناصب السابقة للمرشح، وتفضيالت المرشحين، إلخ

 .فعاليةالفجوات في توزيع المعلمين بشكل أكثر 

لمعالجة مشاكل دورات التطوير المهني سيئة التصميم ذات  :دورات التطوير المهني المخصصة -

التغطية الضعيفة، يمكن استخدام أدوات الذكاء االصطناعي للتكيف التلقائي لتصميم محتوى تدريب 

االستمرار  ويمكن. مهني مخصص للمعلمين بناًء على أدائهم وتحديد معرفتهم وفجواتهم في المهارات

 .في اعتماد هذه األدوات باستمرار تحسن مهارات المعلم ومفاهيمه

 

 المدن الذكية والبنية التحتية: ثالثا 
. إن الحكومة المصرية تقوم حاليا ببناء عدد من المدن الجديدة الذكية وصديقة البيئة مثل مدينة أسوان الجديدة

على الرغم من اعتبار التحضر غير المخطط . ، ومن المتوقغ أن يزيد عدد المدن الذكية فى المستقبل القريب

نمية الشاملة للبلد، إال أنه يمثل تحديات مثل له جانبًا مهًما للنمو االقتصادي للبلد وخطوة كبيرة في الت

االزدحام، والتلوث، ومعدالت الجريمة المرتفعة، ومستويات المعيشة السيئة، ويمكن أن تشكل عبئًا كبيًرا على 

لمواجهة هذه التحديات، شرعت الحكومة . البنية التحتية واالحتياجات اإلدارية للمدن المصرية القائمة

ة طموحة إلنشاء مدن ذكية في عدد كبيى من المحافظات المصرية ، تهدف إلى دفع النمو المصرية  في مبادر

االقتصادي وتحسين نوعية الحياة، من خالل تسخير حلول تكنولوجيا المعلومات، كجزء من مهمة المدن 

ية، الدقهلية، قليوب، الوهى فى محافظات القاهرة، الجيزةمدينة باستثمارات مرتفعة  22الذكية، تم اختيار عدد 

، أسوان، وتشمل ، بنى سويف، المنيا، أسيوط، قنا، األقصر، شمال سيناءالبحيرة، بور سعيد، مرسى مطروح

( إعادة التطوير)، تجديد المدينة (تعديل تحديثي)المكونات اإلستراتيجية لهذه المدن الذكية تحسين المدن 

تطبيق الحلول الذكية التي تغطي أجزاء كبيرة من  باإلضافة إلى( تمديد الحقول الخضراء)وتوسعة المدينة 

 .المدينة

 

تحاول المدن الذكية مواجهة تحديات التوسع الحضري من خالل تطوير ميزات تعتمد على حلول تكنولوجيا 

 .المعلومات، وبعضها مدرج أدناه

 

غير الفعال تهدف المدن الذكية إلى حل التحديات المتمثلة في االستخدام : سوء التخطيط الحضري -

لألراضي وتصنيف استخدام األراضي بشكل غير صحيح، والتنمية القائمة على المناطق، وعدم 

وجود المساحات المفتوحة مثل الحدائق والمالعب والمساحات الترفيهية من أجل النهوض بجودة 

 .سنحياة المواطنين، والحد من تأثير الحرارة الحضرية، وعموما تعزيز التوازن البيئي المح

من خالل نشر العدادات الذكية على نطاق واسع في كل من شبكات : التوزيع غير الفعال للمرافق -

الكهرباء والماء، تحاول المدن الذكية التي يجري تطويرها حل تحديات مثل تدني القدرة على رصد 

ساعدة في استخدام المرافق مثل الكهرباء والمياه وإدارة المهدور منها، ويستهدف هذا أيًضا الم

معالجة مشكالت التسرب في توزيع الكهرباء والماء، والتخلص غير السليم من النفايات، ولديه القدرة 

 .على تقليل التكلفة المرتبطة باإلدارة والتنظيم بشكل كبير

فيما هو متعلق بتقديم الخدمات، تهدف المدن الذكية إلى تسخير : تحسين توصيل الخدمات للمواطن -
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مشكالت تراجع المساءلة والشفافية، وباستخدام القنوات الرقمية يمكن معالجة التحديات  البيانات لحل

في إدارة المكاتب، وأوقات االنتظار الطويلة، واليوم تشكل المعايير الضعيفة لمعالجة التظلمات عامل 

 .ضغط آخر يمكن التعامل معه بمزيد من اعتماد التكنولوجيا استنادا إلى الحلول

إن بعض المدن قد تمثل بؤرا لقطاع كبير من الجرائم، وتهدف المدن : السالمة العامةالنهوض ب -

الذكية إلى مجابهة انتشار الجريمة والمخاطر المتزايدة لطوارئ التحضر من خالل التصميم المحسن 

تتميز  الذي يمكنهم إنشائه، ةالكبير البياناتنظًرا لمقدار  للمدينة والتحليالت القائمة على المراقبة،

المدن الذكية بقابليتها لتطبيق الذكاء االصطناعي، مما قد يجعل لتوليد البيانات معنى، وتحويلها إلى 

مع ذلك، تؤدي أيًضا ". مدينة أكثر ذكاءً "ومن ثم االنتقال من مدينة ذكية إلى  –معلومات تنبؤية 

ماتى، مع وجود عوامل ضارة الحلقة الواسعة لألجهزة المتصلة إلى زيادة المخاطر في األمن المعلو

يندرج أدناه بعض من حاالت استخدام . إذ يمكن للقراصنة اآلن التأثير في البنية التحتية لنطاق المدينة

 .الذكاء االصطناعي الذي يمكنه زيادة سمات المدينة الذكية

إسهاًما كبيًرا  تساهم المرافق العامة مثل الحدائق واألماكن األخرى: الحدائق والمرافق العامة الذكية -

ويمكن أن يؤدي استخدام الذكاء االصطناعي في رصد المحسوبية وبالتالي . في سبل عيش المدينة

رقابة األنظمة المرتبطة مثل إنارة األسفلت، وإصالح الحدائق وغيرها من الظروف التشغيلية إلى 

 .توفير التكاليف وأيًضا تحسين نسبة األمان والتسهيالت

يخلق مفهوم المنازل الذكية دويًا لدى تطوير تقنيات الذكاء االصطناعي لترشيد  :المنازل الذكية -

الجهود البشرية في أداء األنشطة اليومية، مما يوسع هذا المفهوم إلى التطبيقات المنزلية األخرى مثل 

 .المختلفةتطبيقات األسطح الذكية، توفير المياه لترشيد االستخدام المنزلي للمياة في األنشطة البشرية 

يمكن لتطبيق الذكاء االصطناعي في تعزيز البيانات :  تقديم الخدمات المدفوعة للذكاء االصطناعي -

المتعلقة بتقديم الخدمات أن يظهر تطبيق مثل تقديم خدمات تنبؤية على أساس بيانات المواطن، 

ة، وتدارك الشكاوى وترشيد الشؤون اإلدارية على أساس طلب الخدمات المتوقعة وتحليل اتجاه الهجر

 .القائمة على الذكاء االصطناعي من خالل برامج المحادثة

يشاع استخدام الذكاء االصطناعي في توفير حلول فعالة في إدارة الحشود مؤخًرا كما : إدارة الحشود -

يعطي نتائج مثمرة في تفادي التحديات على نطاق المدينة مثل إدارة فعاليات اإلقبال الشديد 

 .والكوارث والطوارئ،

يمكن أن توفر تقنيات الذكاء االصطناعي األمان من خالل مراكز القيادة الذكية : أنظمة األمان الذكية -

مع نظم الرقابة المتطورة التي يمكنها اإلبقاء على رقابة حركة األشخاص وحوادث الجريمة 

االجتماعي الذكية يمكن أن توفر منصات وسائل التواصل . المحتملة، واألمن العام للمواطنين

المساعدة في األمن العام عبر تجميع المعلومات من أنشطة التواصل االجتماعي واإلمكانات المحتملة 

 .التي قد تضر بالسالم العام

يبدو أن الهجمات اإللكترونية ستشكل تهديدًا كبيًرا على الموؤسسات واألنظمة : الهجمات اإللكترونية -

يات الذكاء االصطناعي القدرة على اكتشاف نقاط الضعف واتخاذ التدابير تملك تقن. العامة لدينا، اآلن

العالجية لتقليل نسبة تعرض المنصات اآلمنة عبر اإلنترنت التي تحتوي على بيانات شديدة الحساسية 

 .من استهداف عناصر معادية للمجتمع لها

 

 مثال تطبيقى 
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 منظومة العدادات الذكيه فى مصرل

ً في تهدف هذة   المنظومة  الى تحقيق نظام معلومات متكامل ومرن لدعم االحتياجات األكثر تعقيداً وتقدما

-Automated Demand مجال إدارة منظومة قراءة العدادات بوجه عام والتحليل واالستجابة اآللية للطلب

Response  (ADR)  غاز باستخدام بوجه خاص، فالمنظومة تقوم على تطوير مرافق الكهرباء والماء وال

أحدث تقنيات الدوائر اإللكترونية لقياس وتخزين واستعادة القراءات واالستهالك ثم إرسالها إلى مركز تجميع 

البيانات عبر عدة وسائط اتصال حديثة بما فيها بروتوكوالت التشغيل واالتصال القياسية بما يمثل حالً لمشكلة 

المساهمة في تطوير منظومة مرنة تسهل عمليات الرصد تجميع القراءات وضبط الفاقد، باإلضافة إلى 

 .المستمر لبيانات عناصر الشبكة في الوقت الحقيقي

كما تساعد تقنية تحليل البيانات لمتابعة وتحليل السلوك االستهالكي واوقات ذروة االستهالك، مما يساعد  

عرفة االستهالك بالوقت المستخدم بعمليه ترشيد االستهالك وحماية هذه الموارد الحيويه من خالل ربط ت

مليون مشترك معظمهم لديه األنواع القديمة  28في مصر يوجد حاليا في قطاع الكهرباء وحده حوالي . خالله

الميكانيكية واإللكترونية  من العدادات حيث يتم اآلن إحالل هذه األجهزة بأخرى ذكية ومن المتوقع أن يصل 

 . 2222مليون مشترك بعام  02العدد اإلجمالي للعدادات حوالي 

التوجه الى ترقية العدادات الرقمية الحالية دون احاللها فهذا يؤدي إلى تقليل االعتماد على االستيراد من    

الشركات األجنبية مما يؤدي الى وقف استنزاف موارد الدولة وتوجيها إلى تطوير شبكات جديدة وتحسين 

سين نوعية الخدمات المقدمة مما ينعكس إيجابياً على النواحي االقتصادية استخدام البنية التحتية المتاحة وتح

واالجتماعية والبيئية للدولة واستخدام تقنيات الذكاء اإلصطناعى فى تنظيم استهالك المواطنين طبقا 

 .لالحتياجات الفعلية دون هدر للطاقة

 

 التنقل الذكي ووسائل النقل: رابعا

عمود االقتصاد الحديث نظًرا لروابطهما مع القطاعات األخرى وألهميتهما في يشكل التنقل ووسائل النقل 

يطلب المجتمع اليوم درجة عالية من التنقل بمختلف األنواع، وكذلك تمكين وسائل . التجارة المحلية والعالمية

ي جميع المهمات، في  ويجب على هذا القطاع، باعتباره المساهم الرئيس.  النقل الفعالة واآلمنة للناس والسلع

 . أن يكون حكيًما تجاه األفكار المتعلقة باالستدامة البيئية

 

قضايا ومشاكل وسائل النقل المصرية  القائمة الفقيرة، يواجه قطاع النقل في مصر مجموعة متنوعة من 

 .اتالقضايا والمشاكل والتى أدت إلى وفاة عدد كبير من المواطنين فى عدد كبير من الحوادث والتصادم

على الرغم من وجود واحدة من شبكات النقل األكثر شموالً في في العالم،  :االزدحام وحوادث الطرق -

ال يزال قطاع القطاعات الفرعية المختلفة متخلفاً مما يؤدي إلى عدم كفاءة االقتصاد وتضخم التكلفة 

 .يستمر االزدحام والتكاليف المرتبطة به في مصر في االزدياد. البشرية

تمثل الطرق السريعة القومية النسبة األغلى من إجمالي حوادث الطرق : عدد وفيات المرور العالي -
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ووفقًا إلحصائيات وزارة النقل ، ثمة زيادة مطردة في عدد حوادث الطرق على مر .. والوفيات

 .السنين

متأخراً في السياق العام يظل تطوير البنية التحتية للنقل العام :  افتقار البنية التحتية للنقل العام -

لتصميم سياسة النقل، سواء على المستويات الوطنية أو اإلقليمية، مع صب التركيز على تعزيز 

وتشير اإلحصائيات التالية الصادرة عن . السيارات الخاصة والبنية التحتية المرتبطة بها وتحسينهما

على مر السنين ( الحافالت)قل العام وزارة النقل البري والطرق السريعة إلى الحصة المشروطة للن

 .والتي شهدتها، عدا حدوث زيادة طفيفة عبر السنين

 

تعد خاصية التحكم الذاتي غير قابلة للتطبيق اقتصاديًا في مصر حاليًا إذ تنخفض : تقنيات السيارات المساعدة

التحكم الذاتي للسيارات  ومع ذلك، يمثل االستثمار في مجموعة تقنيات. جدًا تكاليف السائق لكل كيلو متر

إذ يمكن للتقنيات نفسها أن تلعب دوًرا كبيًرا في خفض  لمصروتصدير هذه السيارات فرصةً اقتصادية بارزة 

حاالت الوفاة وتقليل نسبة االزدحام، كما سيكون من الجيد للمصانع المصرية االستثمار في البحث في 

ويمكن لهذه التقنيات أن . الصطناعي المساعد وتطويرهمجموعات واسعة من التقنيات األساسية للذكاء ا

تساعد السائق في اتخاذ قرارات القيادة التي يتمتع بها النظام من درجة عالية من الثقة وتنبيه السائق في حالة 

وتتمثل إحدى األمثلة الرئيسة لهذا الذكاء االصطناعي المساعد و المتنبئ . انخفاض درجة الثقة في أي قرار

ويمكن أن يتبع هذا حركة مرور الطرق . كم االنسيابية المتقدمة المستخدمة في مركبات تسال اليومفي تح

ومع ذلك، يتحكم . السريعة والمنحنيات في الطريق باإلضافة إلى التحرك أو التوقف استجابةً لحركة المرور

 . السائق في النظام في اللحظة التي يعطي فيها السائق أي مدخل

 

النهج المختلط أكثر آمانًا من القيادة البشرية غير المساعدة، دون وجود عيوب محتملة المتالك نظام ويعد هذا 

ثمة سبب آخر حيث يجب على مصر أال تتجاهل تماًما البحث في تقنيات السيارات . تحكم ذاتي كامل

بدأنا مؤخًرا في إنشاء حصة نظًرا ألننا . المساعدة، ويجب أن تعمل على تطوير البنية التحتية العامة الجديدة

 .كبيرة من إجمالي متطلبات البنية التحتية للمناطق غير المطورة، فلدينا ميزة اإلدراك المتأخر

 

تهدف المبادرة األخيرة للحكومة المصرية لإلعالن عن تطوير : الحاجة إلى وسائل النقل المستدامة -

الشاذة والتحفيزية للتخطيط الحضري الذي مدينة ذكية إلى معالجة هذه االستراتيجيات الذكية  22

بينما تستغرق المبادرات . يعزز التصميم المستدام الستخدام األراضي والتكامل متعدد الحواس

الجديدة وقتًا إلظهار تأثير واقعي، يمكن حل المشكالت الحالية في التنقل الحضري المتعلقة 

ئع وما إلى ذلك، بالفعل باستخدام تقنية الذكاء باالزدحام، وتدفق حركة المرور بكفاءة، وحركة البضا

يمكن للذكاء االصطناعي تشغيل التكامل متعدد الحواس من خالل المساعدة في جدولة . االصطناعي

نظم النقل العام، وتحسين إمكانية الوصول إلى البنية التحتية للنقل العام بناًء على سلوكيات اختيار 

. ارات وسائل النقل اآلنية استنادًا إلى حالة حركة المرور المتوقعةالمستخدمين، وأيًضا اقتراح استش

يمكن لحلول التنقل التي أتاحها الذكاء االصطناعي أن تخفف من العديد من التحديات التي يواجهها 

 .قطاع السيارات والنقل في مصر

المجهزة بخاصية  سيكون لحركة المرور –رة الكفاءات في تصميم البنية التحتية لألماكن غير المطو -

الحكم الذاتي تأثيرات كبيرة في تصميم البنية التحتية للمناطق غير المطورة وبالتالي على تصميم 

ويتسم حجم الممرات، واالزدحام المروري المنخفض، والتكاليف المنخفضة في . المدن غير المطورة
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 .يد قطاع تبني المركبات المدعومةترقية البنية التحتية للطرق السريعة من العوامل الخارجية التي ستف

 

 :تندرج أدناه بعًضا من التطبيقات الرئيسة للذكاء االصطناعي على ما يلى        

 

تتمتع تقنية التحكم الذاتي في الشاحانات بإمكانية تغيير الطريقة التي ننقل بها  :الشاحنات ذاتية التحكم -

في زيادة األمان وكفاءة النقل عبر فصيلة ذكية، ويمكن أن يساعد الذكاء االصطناعي . البضائع اليوم

. حيث تشكل الشاحنات فصائل تمنح السائقين الحرية في الراحة بينما تستمر الفصيلة في الحركة

تضمن هذه الطريقة أيًضا االستخدام األمثل لمساحة الطريق، مما يساعد على تحسين سعة البنية 

 .التحتية للطرق

مراقبة : اتخاذ قرارات ديناميكية آنية بشأن تدفقات حركة المرور مثل يمكن :أنظمة النقل الذكية -

الممرات، والوصول إلى المخارج، وتسعير الرسوم، وتخصيص حق المرور لمركبات النقل العام، 

وفرض لوائح مرورية عبر تذاكر ذكية وما إلى ذلك، من خالل استخدام نظام ذكي إلدارة حركة 

الستشعار وكاميرات مراقبة، وكاميرات التعرف على لوحة األرقام المرور بما في ذلك أجهزة ا

اآللية، وكاميرات الكشف عن السرعة، ومعابر المشاة ذات اإلشارة، وأنظمة الكشف عن تخطي خط 

يمكن إعداد خرائط حرارية للحوادث باستخدام بيانات الحادثة . التوقف، واستخدام الذكاء االصطناعى

محددة على شبكة الطرق المرتبط بالطوبولوجيا، والتصميم الهندسي  وسلوك السائق في مواقع

للطرق، والحد األقصى للسرعة وما إلى ذلك، ويمكن اتخاذ تدابير مناسبة واستباقية لمنع الحوادث 

ويمكن أيًضا أن يساعد الذكاء االصطناعي في تصميم أنظمة متطورة للتحكم في حركة . المحتملة

ضرية والتي يمكنها تحسين توقيت اإلشارات على مستوى التقاطع ومستوى المرور في المناطق الح

المناطق ومستوى الشبكة، مع تسهيل خدمات مثل الكشف التلقائي عن المركبات لتمديد المرحلة 

 .الخضراء أو توفير أولوية متقطعة/الحمراء

وى الشبكة، يمكن من خالل الوصول إلى بيانات حركة المرور على مست: تدفق السفر/تحسين مسار -

أن يساعد الذكاء االصطناعي في التنبؤ الذكي لرحالت النقل العام عبر تحسين إجمالي وقت الرحلة 

نظًرا للعوامل مثل إمكانية الوصول إلى .  بما في ذلك، وقت الوصول ووقت االنتظار ووقت السفر

المحلية وتفضيالت  أقرب وسيلة للسفر، ومسار الوصول األكثر مالءمة استنادًا إلى الظروف

الشخص، يمكن أن يحدث الذكاء االصطناعي ثورة في السفر إلى أول وآخر ميل مما قد يغير 

بالنسبة الستخدام السيارات الخاصة، يمكن أن . الطريقة التي نرى بها رحالت النقل العام، اليوم

الشخصية التخاذ  يستخدم الذكاء االصطناعى حلقة من مجموعات بيانات حركة المرور والتفضيالت

وبتوافر معلومات بشأن الرسوم الديناميكية وتدفقات . قرارات شبيهة باإلنسان حول اختيار الطريق

حركة المرور مرتبطة، يمكن تقليل االعتماد على أنظمة المراسلة المتغيرة مما يقلل تكاليف البنية 

عي أن يساعد في التنبؤ بتدفق وعلى المستوى النظامي، يمكن للذكاء االصطنا. التحتية المستدامة

حركة المرور على مستوى الشبكة واقتراح استراتيجيات تدفق بديلة من أجل احتواء االزدحام، 

 .والتخفيف من هذه المشكلة الرئيسة في المدن

يمكن أن يحصل محركي القطار على معلومات بشأن  : الذكاء االصطناعي للسكك الحديدية المصرية -

 وتشمل البعاد األوضاع من خالل البيانات التشغيلية الفعلية وتحليلها من خالل ثالثة أبعاد مختلفة

تتصل إدارة األسطول وحفظ األصول، بما في ذلك، تلك التي تتعلق . المكانية والزمانية والعقدية

قررت وزارة السكك الحديدية، التابعة . الذكاء االصطناعي بالمعدات الدارجة، بحاالت استخدام

للحكومة المصرية مؤخًرا استخدام الذكاء االصطناعي إلجراء مراقبة عن بُعد للحالة باستخدام أجهزة 

استشعار غير تدخلية لرصد اإلشارات، ودوائر المسار، وعدادات المحور وأنظمتها الفرعية للتشابك، 
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ة، والترحيالت، وأجهزة قة، بما في ذلك، مستويات الجهد والمستويات الحاليوأنظمة اإلمداد بالطا

 .  ضبط الوقت

. تعد إمكانية ركن السيارات مشكلة رئيسة في المدن المصرية: موقف السيارات في إطار المجتمع  -

ويمكن أن يساعد الذكاء االصطناعي في تسهيل ركن السيارة، على األغلب عبر تقليل فترة تعطيل 

ومن خالل ميزة السيارة الكهربائية، سيكون الذكاء االصطناعي . لسيارة وتعظيم فترة قيادة السيارةا

تساعد األنظمة اإلرشادية . ضروريًا لتفاعالت شبكة السيارة المعقدة باإلضافة إلى تحسين الشحن

ريق ويكون لركن السيارات السائق في إيجاد أماكن خالية لوقف السيارات بينما يستخدم شبكة الط

مواقف السيارات في إطار المجتمع باستخدام الذكاء االصطناعي تساعد . على مقربة من وجهته

السيارات في الحركة المرورية لجمع البيانات الخاصة باألماكن الشاغرة لوقف السيارة، وتخصيص 

 .السيارات للمساحة التي تلبي الحاجة دائًما

 

البنية و الزراعة والتعليم والمدن الزكية  الرعاية الصحية و_األساسية وتُدلل التحليالت السابقة للقطعات 

التحتية والنقل والمواصالت الذكي، على قدرة أدوات الذكاء االصطناعي وتكنولوجيته في تحويل 

وبالرغم، من التحليالت والمعلومات عن التحديات التي ال تعد . قطاعات االقتصاد المصرى والدولة ككل

التي تحتاج مصر للتغلب عليها إلدراك القدرة الكاملة للتكنولوجيا الجديدة مثل الذكاء وال تحصي 

    .االصطناعي

 

وباعتماد رؤية ضيقة والتركيز على التحديات التي تواجه قطاع معين، قد تبدو الحواجز التي تعترض  

وبأخذ قطاع . طاعتطوير مجموعة قوية من تطبيقات الذكاء االصطناعي سياقية ومحدودة بذلك الق

الرعاية الصحية كمثال، فإن تمكين االعتماد الناجح واسع النطاق يتطلب أن يتناول العوامل االتية على 

 :األقل

 

  

ر سياسة السجل الصحي حيث اتخذت مص: غياب الجهد التعاوني بين أصحاب المصالح على تنوعهم

المستشفيات المختلفة قيد العمل حيث تبنت ، بينما ال يزال مشاركة البيانات بين سالسل االليكتروني

 ".سجالت المداومة"سالسل المستشفيات المختلفة تفسيرات متنوعة لـ 

 .البيانات ذات الصلة وغياب مجموعة البيانات اإلكلينيكية المفتوحة القويةعدم توافر 

حول الكشف  بما في ذلك قلة التشريعات الرسمية، البيانات وسريتهاالمخاوف المتعلقة بخصوصية  -

 .عن البيانات

 

وهذه التحديات، وإن لم تكن شاملة بأي حال من األحوال، فإن التصدي لها على وجه السرعة من خالل جهود 

تعاونية متضافرة من جانب أصحاب المصلحة ذوي الصلة، مع قيام الحكومة بدور قيادي، يمكن أن تؤدي إلى 

 . القيادة في مجال الذكاء االصطناعيلبنات بناء أساسية تشكل جوهر مسيرة مصر نحو 

 

 والتحول الذكى الفرص المتاحة من خالل التعاون سيتطلب تسخير فرصة الذكاء االصطناعي لخدمة البشرية

، اتخاذ إجراءات حاسمة وشفافة وإقامة شراكات وتعاونيانت من جميع المؤسسات الوطنية والمجتمع المدنى

في سالمة الذكاء االصطناعي وأخالقياته وتأثيره والتحكم فيه خالل  ومع تطور المجاالت الملحة المتمثلة

 ً وستضطلع المجموعات الصناعية بما . السنوات القادمة، يجب أن تكون اعتبارات االستدامة عنصراً أساسيا

 .فيها الشراكة بشأن الذكاء االصطناعي بدور هام، إلى جانب مختبرات البحوث في مجال الذكاء االصطناعي



26 
 

 

وعلى هذه الخلفية، كيف يمكننا اإلستفادة من مكاسب الذكاء واإلنتاجية التى حققتها ثورة الذكاء 

 .االصطناعي إلحداث ثورة اإلستدامة فى جميع المجاالت التى نحن بأمس الحاجة لها اليوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثانى

 التجارب الدولية فى الذكاء اإلصطناعى
 

محرك رئيسي للنمو المستقبلي والقدرة التنافسية وخلق فرص العمل على المستوى الذكاء اإلصطناعى يعتبر 

كما أنه محرك رئيسي لالبتكار ووعد ، العالمى حيث يساعد على زيادة اإلنتاجية والكفاءة ويخفض التكاليف

ن بإطالق فرص عمل جديدة وفرص نمو ومن المتوقع أن يكون الذكاء االصطناعي الميزة التنافسية للقر

 .الحادي والعشرين جيث  تقع على عاتق صناع السياسات وقادة األعمال اآلن مسؤولية اغتنام هذه الفرصة

 

 فرنسا

أطلقت فرنسا استراتيجيتها للذكاء اإلصطناعى وتحديد األولوية العليا للحكومة وتعزيز هيكلة القطاع صناعي 

ينصب التركيز على احترام الخصوصية وحماية البيانات الشخصية والشفافية والمساءلة . الفرنسي بالكامل

اء اإلصطناعى  قائم على احترام الهدف هو تطوير نموذج فرنسي للذك. والمساهمة في الرفاهية الجماعية

لتأكيد مكانتها في أفضل  2222مليون يورو بحلول عام  225تستثمر فرنسا حوالى . الخصوصية واألخالق

خمس دول خبراء في مجال الذكاء االصطناعي وتتحول إلى رائدة أوروبية في هذه الصناعة حيث  تعد فرنسا 

مجال الذكاء االصطناعي وقد علق رئيس فرنسا ان الذكاء واحدة من الدول الرائدة في مجال البحوث في 

االصطناعي هو ثورة تكنولوجية واقتصادية واجتماعية وأخالقية واضحة وان هذة الثورة تحدث االن وان 
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فرنسا مؤهلة لهذة الريادة فى مجال الذكاء االصطناعى حيث  يوجد العديد من الشركات الخاصة أو تخطط 

بالفعل مع مئات  Googleو  Facebookالذكاء اإلصطناعى  في فرنسا حيث يعمل الفتتاح مراكز أبحاث 

 Microsoftو  IBMو  DeepMindو  Fujitsuو  Samsungالباحثين في باريس وقد  أعلنت كل من 

جميعها عن خطط لفتح مكاتب في فرنسا للتركيز على أبحاث الذكاء االصطناعى وهذا يمثل عشرات الماليين 

 : ت في االستثمارات ومئات الموظفينمن الدوالرا

الشركات األجنبية التي تخلق المئات من الوظائف لن تعزز األبحاث العامة وعمالقة التكنولوجيا  -

هذا هو السبب في أن الحكومة . هذه الشركات تستغل أذكى العقول التي يمكنهم العثور عليها -األوروبية 

 .لى األوراق البحثية األساسية عندما تعمل لدى شركة خاصةالفرنسية تريد أن تجعل من األسهل العمل ع

 قال - بإنشاء برنامج بحث وطني للذكاء اإلضطناعى  مع أربعة أو خمسة شركاء INRIAستقوم  -

ماكرون إنه ينبغي أن يكون هناك ضعف عدد األشخاص الذين يدرسون ويبحثون عن مشاريع الذكاء 

أيًضا من الوصول إلى بعض قدرات الحوسبة السحابية سيتمكن الباحثون . االصطناعي في فرنسا

 .واستخدامها في عملهم

ستقوم اإلدارات الفرنسية بمشاركة . ستضع فرنسا بعض الحدود الجديدة عندما يتعلق األمر بالبيانات  -

مجموعات بيانات جديدة حتى يتمكن أي شخص من بناء خدمات الذكاء االصطناعي باستخدام 

 .مجموعات البيانات

ويبدأ مع المركبات . عندما يتعلق األمر بالتنظيم، ستكون الشركات قادرة على تجربة صناعات متعددة  -

 .2219من السيارات ذاتية القيادة في عام  0ستكون الشركات قادرة على اختبار المستوى . ذاتية الحكم

كاء االصطناعى، من في مشاريع الذ( مليار يورو 185)مليار دوالر  1885بشكل عام، ستستثمر فرنسا 

البحوث العامة إلى استثمارات الشركات الناشئة وقد اعلن  ماكرون عن انشاء صندوق للبحوث فى الذكاء 

مليار دوالر وسوف تكون للشركات الناشئة فى الذكاء اإلصطناعى لها  األولوية  1182اإلصطناعى  بقيمة 

 .األولى فى التمويل والدعم من هذا الصندوق

 

 الصين

المحتمل أن تستوعب الصين تكنولوجيا الذكاء االصطناعي بشكل أبطأ ولكن قد ترى تأثيًرا كبيًرا على من 

يؤدي الجزء األكبر من التصنيع في الناتج المحلي اإلجمالي . 2232الناتج المحلي اإلجمالي بحلول عام 

سيتطلب تجميع . التشغيل اآللي الصيني إلى زيادة المكاسب المحتملة من إدخال تقنيات أكثر إنتاجية وعمليات

التكنولوجيا والخبرة الالزمة لتطوير تقنيات الذكاء االصطناعي وقتًا يفسر سبب زيادة الناتج المحلي اإلجمالي 

يتميز االقتصاد الصيني بمعدل أعلى من إعادة استثمار رأس المال مقارنة بأوروبا أو . للواليات المتحدة

سيكون للذكاء اإلصطناعى  دور يدفع . ن القيمة المحتملة لمنظمة العفو الدوليةهذا يزيد م. الواليات المتحدة

تتضح إمكانات الصين على المدى الطويل من خالل . الصين إلى اقتصاد أكثر تطوراً وتوجهاً نحو المستهلك

 .الزيادة الكبيرة في براءات الذكاء االصطناعي قدمت في الصين
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الصين تأتي في المرتبة األولى بعدد من أعداد أوراق . بعد الواليات المتحدة الصين اآلن في المرتبة الثانية

 البحث المنشورة

 

 

 2225حيث اعلنت الصين عن خطط كي تصبح دولة رائدة على مستوى العالم في الذكاء الصناعي بحلول 

في ظل تصاعد التوترات الدولية بشأن التطبيقات العسكرية .لتتحدى الهيمنة األميركية على القطاع، 

للتكنولوجيا وأعلنت الحكومة الصينية خطة وطنية للذكاء الصناعي في وقت متأخر من أمس الخميس، 

مليار  15822مليار يوان، ما يعادل  152ما يزيد على .تستهدف نمو صناعات الذكاء الصناعي بالبالد إلى 

وبهذه الدفعة  2225مليار دوالر بحلول  27859مليار يوان، ما يعادل  022ى وإل 2222دوالر بحلول 

الكبيرة في قطاع الذكاء الصناعي فإن الصين تتطلع إلى منافسة شركات رائدة في السوق األميركية على 

غرار ألفابت، المالكة لغوغل، ومايكروسوفت في الوقت الذي تحرص فيه الصين على أال تتخلف في 

السيارات الذكية حتى الطاقة وقال روي يونغ، .ا أصحبت مهمة بشكل متزايد في شتى القطاعات من تكنولوجي

رئيس التكنولوجيا لدى مجموعة لينوفو لصناعة أجهزة الكمبيوتر، متحدثا على هامش مؤتمر للذكاء الصناعي 

ع الذكاء الصناعي الحكومة المحلية والمركزية تدعمان هذا المسعى في قطا"يوم الخميس .في شنغهاي 

وتأتي خطط بكين في الوقت الذي تستعد فيه  "إنهما تتوقعان هذا االتجاه العام وترغبان في االستثمار أكثر".

بسبب .الواليات المتحدة لتعزيز التدقيق في استثمارات من بينها تلك المتعلقة بقطاع الذكاء الصناعي 

 .لوصول إلى تكنولوجيا ذات أهمية عسكرية استراتيجيةالمخاوف من أن دول من بينها الصين، قد تستطيع ا

 اليابان

تاريخيا كانت األبحاث اليابانية تتمحور حول األجهزة مع الروبوتات باعتبارها واحدة من مجاالت التركيز 

مع تزايد الطلب على الذكاء االصطناعي، تعيد األوساط األكاديمية في اليابان توجيه نفسها . الرئيسية للتنمية

لمشروع الذكاء المتقدم والعلوم  Riken مركز. سريعًا إلى األبحاث النظرية والتطبيقية في هذا القطاع

 .الصناعية المتقدمة والتكنولوجيا هما معاهد البحوث العقدية للتعاون الصناعي باليابان

لتطوير خارطة  2212وأطلق رئيس الوزراء آبي مجلس استراتيجية تكنولوجيا الذكاء االصطناعي في أبريل 

استراتيجية تقنية "نُشرت خارطة الطريق ، التي أطلق عليها . طريق لتطوير وتسويق الذكاء االصطناعي

، مع ( R&D)وتحدد االستراتيجية مجاالت األولوية للبحث والتطوير . 2217في مايو " الذكاء االصطناعي

تشجع االستراتيجية أيًضا . لطبية، والتنقلالتركيز على موضوعات اإلنتاجية، والتنقل، والصحة، والرعاية ا

التعاون بين الصناعة والحكومة واألوساط األكاديمية لتطوير أبحاث الذكاء االصطناعى ، كما تؤكد على 

أطلقت اليابان أيًضا . ضرورة قيام اليابان بتطوير رأس المال البشري الالزم للعمل مع منظمة العفو الدولية

، والتي توضح بالتفصيل كيف ستعمل الحكومة لدعم النمو في بعض 2217ان لعام إستراتيجية تنشيط الياب

دفعة لتشجيع تطوير الطب عن بُعد باالعتماد على تقنيات  2217تتضمن إستراتيجية عام . مجاالت االقتصاد

عاملين الذكاء االصطناعى باإلضافة إلى تطوير مركبات ذاتية القيادة للمساعدة في معالجة النقص في عدد ال

 .في قطاع الخدمات اللوجستية في اليابان
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 سرائيلإ

ً في عام  ، في عدد الشركات التي تجمع 2218شهدت تقنيات الذكاء االصطناعي في إسرائيل نمواً ملحوظا

التمويل، والمبالغ المستثمرة، وكذلك المنتجات الجديدة التي تم إصدارها، وفقًا لتقرير جديد صادر عن 

 .Start-Up Nation Centralمعارض 

 2218بنهاية عام  1152إلى  2210شركة في عام  512إسرائيل هي موطن لنظام بيئي نشط ينمو من 

وتشمل هذه الشركات التي تطور تقنيات الذكاء االصطناعي األساسية (. سنوات 0٪ في  122زيادة بنسبة )

دماتها ذات الصلة الرأسية ، مثل وكذلك الشركات التي تستخدم تقنيات الذكاء االصطناعي لمنتجاتها وخ

 .الرعاية الصحية واألمن السيبراني والقيادة الذاتية وغيرها

كان للشركات متعددة الجنسيات العاملة في مجال التكنولوجيا اإلسرائيلية عاًما كبيًرا في مجال الذكاء 

د في كريات جات ، مليار دوالر في مصنع رقائق جدي 11أعلنت شركة إنتل عن استثمارها : االصطناعي

وهي مدينة جنوب إسرائيل ، مع إنشاء مركز جديد للذكاء االصطناعي مع معهد تكنيون إسرائيل للتكنولوجيا 

الجديدة  AIلعبت مراكز البحث والتطوير التي تتخذ من إسرائيل مقراً لها دوًرا مهًما في منتجات . ، في حيفا

 Google -   Duplex   - IBM-  Debate Microsoftبواسطة  2218التي تم الكشف عنها خالل عام 

العالمي مع  AI، وهي شركة تصنيع الرقاقات التي تتنافس على سوق رقائق Nvidiaافتتحت شركة .  -

Intel 2218، مركًزا للبحث والتطوير في إسرائيل في أكتوبر. 

على  AIالمرتبطة بـ ، استحوذت الشركات 2218أنه في عام  Start-Up Nation Centralيُظهر تقرير 

 Start-Upشركة تتبعها  2727٪ من إجمالي عدد شركات التكنولوجيا اإلسرائيلية النشطة البالغ عددها 17

Nation Finder منصة اكتشاف االبتكار التابعة لشركة ،SNC . من جميع 32ومما يلفت النظر أن ٪

٪ من إجمالي رأس المال الذي تم جمعه ذهبت إلى الشركات ذات الصلة بمنظمة العفو 37جوالت التمويل و 

٪ من عدد جوالت التمويل التي جمعتها الشركات ذات الصلة بمنظمة 90الدولية ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 

تضاعف إجمالي رأس . ٪ في كمية رأس المال الذي تم جمعه85بنسبة  ، وزيادة 2210العفو الدولية في عام 

أكثر من ثالثة أضعاف من المبلغ الذي ( مليار دوالر 2825) 2218في عام  AIالمال الذي جمعته شركات 

سنة ذروتها من حيث رأس المال الذي جمعته شركات  ----( مليون دوالر 512) 2210تم جمعه في عام 

AI اإلسرائيلية. 

٪ من تلك الشركات  85، مع  2218مليون دوالر في عام  503جمعت شركات الصحة الرقمية اإلسرائيلية  

جولة استثمار في صناعة الصحة الرقمية  72من أصل  02)تستخدم شكالً من أشكال الذكاء االصطناعى 

 .ذهبت إلى شركات الذكاء االصطناعي

ن حيث عدد الشركات الناشئة في الذكاء االصطناعى في البالد، تأتي إسرائيل في المرتبة الثالثة في العالم م

نظًرا لشواغل األمن القومي ، كان هناك تركيز . واألولى من حيث عدد شركات الذكاء االصطناعى لكل فرد

ة بالمائة من حماية الحدود اإلسرائيلي 32في الواقع ، يعتمد اليوم . على التطبيقات األمنية لمنظمة العفو الدولية

تعمل جامعة بن غوريون والشرطة اإلسرائيلية معًا لتطوير أدوات مكافحة . على أنظمة الذكاء االصطناعي

علم اإلجرام الحسابي في مدينة بئر    -الجريمة باستخدام الذكاء االصطناعي في المركز الذي افتتح حديثًا 

ر أمريكي في رقمنة البيانات الصحية مليون دوال 275باإلضافة إلى ذلك ، تخطط الحكومة الستثمار . السبع

لتعزيز مشاريع الذكاء االصطناعي ، وهناك برنامج وطني يشجع النقل الذكي باستخدام تطبيقات الذكاء 
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 .االصطناعي

 

 إستونيا

بدأت إستونيا في التفكير في الذكاء االصطناعي عندما بدأت تفكر في كيفية دمج المركبات المستقلة في النظام 

بدا األمر في البداية في تغيير النظام القانوني حتى تصبح السيارات ذاتية القيادة بالكامل إمكانية ،  .البيئي

نظًرا ألن إستونيا بدأت تسمح باختبار القيادة لهذه المركبات . وإنشاء نظام بيئي مناسب لتطوير هذه المركبات

ركيز على قوانين المرور ، سيكون من ، فقد خلصت إلى أنه بدالً من الت( 2217مارس  2اعتباًرا من )

األفضل التركيز على خطة أكثر عمومية لقوانين منظمة العفو الدولية واألنظمة القانونية وأنظمة المسؤولية 

 .والمساءلة وسالمة البيانات واألخالق

عمل على نهج ال يعتمد إنه ي. تتبع إستونيا نهجا عاما للغاية فيما يتعلق بالمسائل القانونية ومنظمة العفو الدولية

والسبب هو . على قطاعات مختلفة، ولكن على تحديد قضايا الذكاء االصطناعي مثل المسؤولية بطريقة كلية

أنه بالنسبة ألسئلة مثل مسائل األمن السيبراني واإلنفاذ وأخالقيات البيانات المتعلقة بهذه الخوارزميات، يمكن 

إلى الحد األدنى من الوقت الذي يستغرقه وضع قواعد لكل قطاع على للنهج المشتركة بين القطاعات أن تقلل 

مع اتباع نهج كلي، يمكن إلستونيا (. مثل الطائرات بدون طيار وأجهزة إنترنت األشياء وما إلى ذلك)حدة 

باإلضافة إلى ذلك، مثل هذا النهج . استخدام هذه التقنيات بسرعة أكبر، وتأمل في جني الفوائد بشكل أسرع

ل االستخدام أيًضا، حيث يوجد عدد أقل وأبسط من القوانين التي تسهل مشاركة المستخدم النهائي مع هذه سه

 .األنظمة

تعتزم إستونيا المشاركة في تأليف هذه القوانين مع المجتمع األوسع، بما في ذلك الخبراء األخالقيون 

ل عن كيفية معالجة قضايا المسؤولية ، بدأت مناقشة عامة ومشاورة تسأ 2217في سبتمبر . والقانونيون

اقترح قادة . المتعلقة باألنظمة المستندة إلى الذكاء االصطناعى واألنظمة القائمة على الذكاء االصطناعى

 .المشاورات أربعة سيناريوهات مختلفة لتحفيز النقاش

الجوانب ( 1: )ة عناصرثتقوم إستونيا أيًضا بإنشاء فرقة عمل للذكاء اإلصطناعى تهدف إلى الجمع بين ثال

وضع خطة إستونية إستراتيجية تحدد القطاعات التي يمكن أن تحققها علوم الذكاء ( 2)، القانونية

التواصل بشكل واقعي وزيادة التطبيقات االبداعية واالبتكارية فى الذكاء االصطناعى ( 3)و  ،اإلصطناعى

(know-how) 

، تأمل تنوعة من أنظمة الذكاء االصطناعىاستخدام مجموعة ممن خالل إنشاء إطار شامل للمسؤولية وتمكين 

لتحديد ومعالجة  blockchainو ستستخدم إستونيا تقنية .إستونيا في جذب مستثمرين جدد إلى البالد

المسؤولية، وفرض النظام القانوني، وإقامة الثقة بين المستخدمين والمنتجين للمنتجات المستندة إلى الذكاء 

مل حاليًا على تجربة تجريبية تختبر سالمة البيانات واألمن السيبراني للمركبات ذاتية القيادة تع. االصطناعي

اكتشاف  والذى يؤدى الىالمغلق  blockchainيتمثل االبتكار الرئيسي في حل . وأجهزة إنترنت األشياء

 .االختراق في نظام المعلومات على الفور

 رومانيا
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نية للذكاء االصطناعي  التى تضم ثماني جامعات واثني عشر شركة، وتضم تعمل من خالل   الجمعية الروما

تقوم الجمعية  بتنفيذ العديد من المشاريع الوطنية والدولية، مثل إنشاء نظرة عامة على . عضًوا 152أكثر من 

 . مشهد الذكاء االصطناعى في رومانيا ، والمدارس الصيفية ، ومسابقات الذكاء االصطناعي

جامعة ومعهد بحث روماني في مواضيع ذات صلة بالذكاء االصطناعي، بما في ذلك  13ر من تعمل أكث

جزء من األكاديمية )جامعة البوليتكنيك في بوخارست، ومعهد البحوث التابع لمنظمة العفو الدولية 

ية، والجامعة ، وجامعة كلوج نابوكا التقنية، وجامعة بوخارست، واألبحاث الوطنية معهد المعلومات(الرومانية

تشمل الموضوعات التي يتناولها الباحثون التعلم اآللي، واألنظمة متعددة الوكالء، وتطبيقات . التقنية في ياشي

الروبوتات االجتماعية والمساعدة، ومعالجة اللغة الطبيعية، وبناء الشركات، ورؤية الكمبيوتر، والواقع 

 .االفتراضي

ع الوطنية الجارية ذات الصلة بمجال الذكاء االصطناعي داخل النظام فيما يلي مجموعة مختارة من المشاري

 :البيئي األكاديمي الروماني

1. CoRoLa  هو مجموعة مرجعية إلكترونية للغة الرومانية المعاصرة، بما في ذلك

 .مئات الماليين من أشكال الكلمات والنصوص المكتوبة والمنطوقة

نع لإلدارة الذاتية ونوعية الحياة على نظام بيئي ذكي بشكل مصط CAMIتعمل   .2

 المستدامة في ظل برنامج الحياة النشط والمساعدة األوروبي 

3. UP Drive  هو مشروع يبحث في مواقف السيارات اآللية في المناطق الحضرية

، مع جامعة كلوج نابوكا التقنية  Horizon 2020يتم تمويله في إطار . والقيادة

 .كشريك

0.  ROBIN بتطوير األنظمة المعرفية للروبوتات الشخصية  هو مشروع يقوم

 .والمركبات المستقلة

شركة ناشئة وشركات صغيرة ذات صلة بالذكاء االصطناعي تعمل في  32تستضيف رومانيا أكثر من 

المساعدين / مجموعة واسعة من المجاالت، مثل رؤية الكمبيوتر ومعالجة اللغة الطبيعية ووكالء المحادثة 

تدعم ماليا مؤسسات وشركات كبيرة هذة المشاريع والشركات . يات التعلم العميق المعمول بهاالشخصيين وتقن

 Accelerator - TechAngels Accelerator - Innovation Labs -  Tech Hub الناشئة منها  

Bucharest . 

مبادرات في أكثر من عشرين المبادرات الوطنية تتمثل فى دعم الجمعية الرومانية للمدينة الذكية والتنقل 

مدينة في رومانيا، مع نشرها في إطار مبادرة ألبا يوليا للمدن الذكية وفي مجموعة كلوج لتكنولوجيا 

بينما (. تسعة مشاريع في مجاالت مثل المواقف الذكية والوصول الرقمي إلى الخدمات العامة)المعلومات 

األولويات . 2222-2212للبحث والتطوير واالبتكار  المبادرات الحكومية تعتمد على البرنامج الوطني

المذكورة في البرنامج هي تقنيات المعلومات واالتصاالت، والفضاء واألمن، والبيانات الضخمة، والذكاء 

 .االصطناعي

 :توصيات الخطة االستراتيجية الرومانية

 .األكاديمية المزيد من دعم التمويل الوطني ألبحاث الذكاء االصطناعى في األوساط. 1

 .تعزيز التعاون مع الشركات ونقل التكنولوجيا في التنمية ذات الصلة بالذكاء االصطناعي. 2
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 .المزيد من األماكن لتنمية المهارات وإجراء الشبكات داخل الصناعة. 3

الشركات ليسوا / األشخاص في الشركات الناشئة )تحسين نشر البحوث الجامعية بالذكاء االصطناعي . 0

 (.لى دراية كاملة بالبحث الحاليع

مبادرة وطنية تقدم دعما قويا الذكاء االصطناعي ونقل التكنولوجيا ألبحاث الذكاء االصطناعى في . 5

 الشركات

 .تعزيز الذكاء االصطناعي في الصناعة والقطاعات االقتصادية األخرى من الحكومة. 2

 

 

 جنوب إفريقيا

مليون  55، وهي الدولة الواقعة في أقصى الجنوب في إفريقيا ويبلغ عدد سكانها أكثر من في جنوب إفريقيا

شخص، تجد الشركات نفسها محبوسة بالتكنولوجيات واألنظمة القديمة ونماذج األعمال وهياكل الشركات ، 

لن تكون مستعدًا لثورة  وكل ذلك به قوى عاملة قد -فضالً عن االستثمارات المتداعية في البنية التحتية العتيقة 

في الواقع، مثل العديد من العمال في بلدان . الذكاء االصطناعي التي تجري بالفعل في جميع أنحاء العالم

أخرى، يشعر مواطنو جنوب إفريقيا بالقلق من أن الذكاء االصطناعى ستقضي على وظائفهم وتزيد من عدم 

 .المساواة في الدخل

ت جنوب إفريقيا قد بدأت في احتضان إمكانات الذكاء االصطناعي، إال أنه ال في حين أن العديد من منظما

ولكن الدولة بدات فى عمل دراسات استراتيجية على مدى استعداد جنوب أفريقيا .يزال هناك المزيد من العمل

حول  للمنافسة في عالم يحركه الذكاء االصطناعى ويقدم توصيات لجميع أصحاب المصلحة في النظام البيئي

قبل أن يتمكنوا من . كيفية البدء في االستعداد لمواجهة التحديات والفرص التي تقدمها الذكاء االصطناعى

 .القيام بذلك، يجب عليهم أوالً فهم ماهية الذكاء االصطناعي
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 الفصل الثالث

 التحول الرقمى والجاهزية التكنولوجية

 والقضاء على الفساد
الحديِث أن يحدد بدقة الفجواِت والثغرات التقنية التي التطور التكنولوجي  يصعُب على غير المتخصص في

كما أنه على الجانب اآلخر، وبسبب كثرة الحديث ! تحول دون حدوث تحول رقمي سريع ومستدام في مصر

والبنية التحتية التكنولوجية، تولّد لدى عدد من الباحثين الفضوُل العلميُّ لسبر أغوار هذا التحول الرقمي  عن

المجال، حتى وإن لم يقع في بؤرة التخصص الدقيق لهم، وذلك ينطبق بدرجة كبيرة على باحثي العلوم 

 . ياسية واالجتماعية والتكنولوجيةالس
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 ابعاد التحول الرقمى والجاهزية التكنولوجية(  4)شكل 
 

إن القول بضرورة حدوث تحول رقمي يستدعي إثارة تساؤالت حول المسئولية واألهداف والسياسات 

" الرسمية"البيانات والمعلومات وفي الواقع، فإن . والملكية واآلليات واألدوات والخطط الزمنية والمساءلة

 -فنحن نقرأ عن استراتيجية وطنية للتحول الرقمي. المتوافرة حول هذه العناصر تكاد تكون غير معروفة لنا

ولكننا ال نعلم  -وهو أمر جيد من حيث التوجه الفكري، ويعكس وجود إرادة سياسية لمواكبة التقنيات الحديثة

 .لت هذه االستراتيجية من حيث التطبيقمن هي السلطة المسئولة، وأين وص
 

ويصير هذا التساؤل ملًحا؛ في ظل وجود اختالف في وجهات النظر بين بعض الوزراء حول ملكية 

 .السياسات ومسئولية التطبيق

 

باإلضافة إلى تعثر أداء بعض المعامالت الحكومية وغير الحكومية  -وفي الواقع، فإن المتابع لهذه الخالفات

ال بد أن يتساءل عن مدى االتساق بين الحديث عن تحول رقمي وخدمات إلكترونية وبين  -اإللكترونية

 .ومن ثم حول مدى جاهزيتنا لهذا التحول ومدته ومتطلباته. المعايشة على أرض الواقع

ة ويُقصد بالجاهزية اإللكترونية مستوى نضج المواطنين واألعمال والحكومة والمنظمات غير الحكومي

أيًضا مدى جاهزية الدولة . للمشاركة في التحول التقني، مثل التجارة اإللكترونية والحكومة اإللكترونية

الستخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات لتحقيق النمو االقتصادي والرفاهة االجتماعية، خاصة فيما يتعلق 

 .بتقديم الخدمات األساسية للمواطنين والجمهور
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تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية وليس فقط مواكبة التحول الرقمي  ف سياساتيجب أن تستهد

 .التحوالت التكنولوجية في ذاتها

 

والجمهور بهذه االستراتيجية وفوائدها ليتم مساندتها والمشاركة  وتوعية المواطنينما يتطلب األمر تعريف ك

 لذلك يُعد من أهم عوامل التعرف على االستعداد التكنولوجي من أجل تحقيق. في تفعيلها على أرض الواقع

هو وجود بنية تحتية تكنولوجية، وهذه أهم بل أولى مهام وزارة االتصاالت في أن تعمل على التحول الرقمي 

 .وجود هذه البنية، أي أن توفر هذا المطلب بأعلى جودة ممكنة

. للمعنيين بهذا األمر، سواء لمن سيقومون بالتشغيل أو التوعية على حد سواء التدريبتوفير باإلضافة إلى 

كما يتطلب تحقيق االستعداد التكنولوجي توافر الموارد المالية؛ فليس مفهوًما الجدل الذي ثار بين 

فقنا مع سياسة ، سواء ات"التابلت"والتعليم والمالية حول المخصصات المالية لتطبيق منظومة  التربية وزيري

وزير التربية والتعليم أو اختلفنا؛ ألن المؤكد أن الحكومة ومجلس النواب اعتمدا سياسات تطوير التعليم وفق 

كما أنه ليس ، محددة ومتفق عليها اعتمادات ماليةرؤية وتوجه وزارة التربية والتعليم، وهو ما يتطلب وجود 

التربية والتعليم أيًضا ووزير االتصاالت؛ إذ يثير هذا الجدل  مفهوًما بالمثل ذلك الجدل الذي ثار بين وزير

تقع مع وزير التربية  -مما ال شك فيه -تساؤاًل رئيسيًا حول ملكية خطة التحول التكنولوجي في التعليم، التي

تربية والتعليم دون غيره؛ بحيث يقوم وزير االتصاالت بتوفير البنية التحتية الالزمة لتنفيذ سياسات وزارة ال

 .والتعليم

التحول التكنولوجي بشكل عام يجب أن تكون مع رئاسة الوزراء أو لجنة عليا، وهو  ملكية سياساتعلًما بأن 

؛ فلم البعد الثقافيثم يوجد مطلب اخر وهو   .المطلب هام  لتحقق االستعداد التكنولوجي، أي ملكية السياسات

يعرف العالم تحواًل في أي من مجاالت الحياة دون ثقافة دافعة يدعمها تحول في المجتمع وسلوكه لدعم الثقافة 

ومن بين عناصر الثقافة المرتبطة بالتحول التكنولوجي استخدام اإلنترنت من قبل األفراد واألسر، . الجديدة

ت البنكية اإللكترونية وماكينات الصراف اآللي باإلضافة لوجود حاسب آلي في المنزل، واستخدام الخدما

ATMوامتالك هاتف ذكي ،. 

 

ومما ال شك فيه هي أفضل من ذي قبل بفعل التحوالت . توافر البيئة الثقافية السلوكية الداعمة للتحول

 .وارتباط الخدمات التجارية اإللكترونية ببعضها مصر الديموغرافية في
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التحول التكنولوجي قياس توافر العناصر السابقة أو تقييم الموقف من التحول وعليه، يعتبر من متطلبات 

الثقافية ال جدوى منها، مثلما يصعُب تطبيق تحول رقمي  -المنشود؛ ألن التكنولوجيا بدون العوامل االجتماعية

الكلي والقابلية وهذا القياس ال بد له من إطار للتقييم يقيس أيضا مؤشرات االقتصاد . بدون وجود تكنولوجيا

ويعد العنصر األخير غاية في األهمية؛ إذ ال يعتمد نجاح . لالستثمار في هذا التحول وتكلفة المعيشة واألسعار

فهذا التحول مرهون . هذا التحول على تيسير الحصول على الخدمات بشكل سريع فقط، ولكن أيضاً بتكلفة أقل

ماهير، ومن ثم رفع معدالت الثقة وزيادة مشاركتهم في نجاحه بقدرته على تيسير حياة المواطنين والج

 .االقتصاد القومي

وفي هذا السياق، ال بد من االنتباه إلى أن العوامل المرتبطة باالقتصاد القومي ال تتضمن فقط معدالت النمو 

لكية الفكرية الم حماية االقتصادي ونسبة التجارة فيه، بل القوانين واإلجراءات المنظمة، وعلى رأسها قوانين

وقوانين البنوك، ثم االستقرار السياسي وكفاءة عمل الحكومة وقدرتها على السيطرة على الفساد عبر التحول 

، 2218وبالنظر إلى وضع مصر في مؤشر األمم المتحدة لالستعداد التكنولوجي للعام . التكنولوجي الرقمي

علًما بتقدم غانا عن مصر، حيث . دولة 193لي من إجما 110وجاءت في المرتبة  ( .1)من  08،.فقد بلغت 

 23ثم سلطنة عمان في المركز  82، كما جاءت تونس في المرتبة 53،.بدرجة  121جاءت في المرتبة 

 .52والمملكة العربية السعودية في المركز 

إلى دراسة العناصر السابقة التي تشكل إطارا التحول الرقمي  القائمين على استراتيجية وخطة ندعولذلك 

وال أعتقد أن المضي قدًما  .لتقييم االستعداد لهذا التحول، وبحث كيفية التعامل مع مؤشرات مصر المنخفضة

ضع استراتيجية للتحول التكنولوجي الرقمي على مستوى الدولة والمجتمع المصري سيُسفر عن نتائج في و

 .مرجوة دون تنسيق جيد بين سياسات أفراد الحكومة، من حيث الهدف والملكية والتمويل واألدوات والتقييم

 

 مالمح الرؤية لالنتقال من 

 الحكومة اإللكترونية إلى الحكومة الذكية

ً سعت  ، أو اجتماعياً (االقتصاد الرقمي)مختلف دول العالم للتحول الرقمي، سواء كان هذا التحول اقتصاديا

ً (المجتمع الرقمي) ، كما تسعي دول عدة للتحول الذكي، والدخول في عصر (الحكومة الرقمية)، أو إداريا

 .الذكاء االصطناعي واآلله الذكية وبداية الثورة الصناعية الرابعة

لم تحقق أى خطوة قوية في هذا االتجاه،  -لألسف  -، سعت مصر للتحول الرقمي ولكنها 1999ام منذ ع

فاألحوال والظروف المحيطة تؤكد أن االقتصاد المصري مازال اقتصادا ريعيا يقوم على اإليرادات الضريبية 
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لبها ورقية؛ وكذلك تشير والخدمات التقليدية، والمعامالت، إضافة إلى أن الخدمات الحكومية مازالت في أغ

 :كافة المؤشرات والتقارير الدولية إلى هذا الشأن كما هو موضح في الجدول التالي

 السنوات المؤشر

2112 2114 2112 2112 

مؤشر تنمية الحكومة 

 اإللكترونية

127 82 128 110 

مؤشر الجاهزية 

 التكنولوجية

91 95 99 90 

مؤشر تنمية تكنولوجيا 

 واالتصاالتالمعلومات 

87 89 120 123 

مركب بمعرفة فريق العمل من تقارير األمم المتحدة للحكومة اإللكترونية وتقارير البنك الدولي للتنافسية العالمية : المصدر

 .وتقارير االتحاد الدولي لالتصاالت لقياس مجتمع المعلومات

التحول الرقمي، وإن كانت هناك جهود حكومية ووفقاً للمؤشرات المشار إليها، فإن مصر لم تدخل بعد عصر 

حثيثة في هذا االتجاه من خالل ميكنة العديد من الخدمات الحكومية وإصدار تشريعات تدعم التحول الرقمي 

 .مثل قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي وقانون مكافحة الجريمة اإللكترونية

غيير من النظم الورقية والمكتبية إلى النظم اإللكترونية والرقمية، إن التحول الرقمي هو في األساس إدارة ت

وهو يستند بكل قوة على أدوات وتقنيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وهو ما يتطلب معه وجود 

استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي، وعلى الرغم من ذلك ال توجد خطة أو استراتيجية حكومية في هذا 

جهود والخطط مبعثرة بين أكثر من جهه منها وزارات التخطيط، االتصاالت، الداخلية، البنك الشأن، فال

 .المركزي وغيرها

ً فإن ذلك يعني عدم جاهزيتها للتحول الذكي والدخول في عصر الذكاء  ومع عدم تحول مصر رقميا

لثورة الصناعية الرابعة ألن االصطناعي أو على أقل تقدير سيؤخر دخولها إلى العصر الجديد، والمواكبة مع ا

 .المجتمع والحكومة يعيشان في فلك حكومة ومعامالت ورقية، ونظم تقليدية بيروقراطية

إن التحول الذكي يتطلب أوالً التحول الرقمي، حيث تعتبر دولة اإلمارات العربية المتحدة هي أول دولة عربية 

م استراتيجية الذكاء االصطناعي ضمن 2217ي نفذت استراتيجية ناجحة للتحول الرقمي ومنها اعتمدت ف

ونفس الحال ينطبق على دولة تونس التي عززت وضعيتها الرقمية، ومن ثم تعد . 2271مئوية اإلمارات 

 .اآلن استراتيجية للذكاء االصطناعي لكي تلحق بالتغيرات العالمية

وعليه فإن مصر تحتاج في الفترة القادمة إلى اإلسراع في التحول الرقمي وأتمتة المعامالت والخدمات حتى 

تكون أكثر جاهزية للتحول الذكي وتطبيق استراتيجية ناجحة للذكاء االصطناعي على الرغم من حالة التقدم 

ت جديدة في حقبة العصر الرقمي، وفي ظل عالميا في تبني الحكومة االلكترونية إال أنها ما زالت تواجه تحديا

في عملية " الذكي"للتحول إلى الطابع " اإللكتروني"تسارع الخطى لتبني توجهات عالمية لالنتقال من الطباع 

 . تقديم الخدمات، والعمل على تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة
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أهمية االنفتاح للتعاون مع شركاء من وفرضت عملية التعامل الكفء مع التحديات والفرص في آن واحد 

خارج القطاع الحكومي من القطاع الخاص والمدني وكافة الفاعلين في المجتمع المحلي، ومن جهة أخري 

 .أهمية انفتاح الحكومة للتعاون على المستوى اإلقليمي والدولي

لعمل على تحديث المؤسسات ويتطلب توفير مناخ التعاون ذلك تهيئة المجتمع لتلك المتغيرات بكل فئاته وا

الحكومية والتشريعات ورفع الوعي المجتمعي بعملية التحول الرقمي، وبناء القدرات وتحفيز اإلبداع 

واالبتكار، وتوفير الخدمات العامة بصورة فعالة وبشكل متساوي أمام الجميع، ودمج الفئات المهمشة، وبناء 

 .مجتمعات قادرة على مواجهة األزمات

" الحكومة الذكية "تطبيقات الحكومة االلكترونية تقتصر على تقديم خدماتها عبر اإلنترنت فإن وإن كانت 

المدن "تشارك بفاعلية بإرهاصات الثورة الصناعية الرابعة، والتي تشكل مرحلة تالية وصوال إلى مرحلة 

ربع ركائز أساسية من أجل وتستند تطبيقات الحكومة الذكية للوصول إلى األهداف االستراتيجية على أ" الذكية

الوصول إلى الناس أو المواطنين وتحسين رضائهم، وزيادة فاعلية الحكومة، وزيادة توليد ومشاركة المعرفة 

 .باستخدام التطبيقات الرقمية، وتبني سياسات تعمل على تحفيز االبتكار

 الحكومة الرقمية  الذكية

تحمي خصوصية المواطنين، واإلصغاء باهتمام إليهم  إلى تقديم خدمات شخصية" الحكومة الذكية"تهدف   

بهدف التحسين في الخدمات، وأن تكون قادرة على التوقع بما سيحتاجه الناس ومتجاوبة ولديها قدرة على 

التكيف مع التغييرات في المطالب واالتجاهات، وأن تسعى إلى كسب الثقة، وأن تضمن أن يتوافر في 

ة االنتشار، والتكامل، والمساواة، وكفاءة عملية صنع القرار، وتبني سياسات الخدمات التي تقدمها الحكوم

عامة للدمج االجتماعي، وتعزيز الشفافية والمحاسبة إلى جانب التنسيق بين السياسات واالنسجام فيما بين 

 .المؤسسات الحكومية

لمجتمع، إال أن واقع الحال يشير وعلى الرغم من أن القطاع العام في العادة هو الفاعل األكبر واألقوى في ا

ولكن تحتفظ . إلى أن الحكومات لم تعد تحتكر الموارد، وأنها ليست الوحيدة القادرة على تحفيز االبتكار

الحكومة بالمسؤولية الكلية كمسهل وضامن لألعمال وواضع للتشريعات، وهو ما يفرض إعادة إصالح 

 . ك مواكبة بينة وبين  اتجاهات تبني الحكومة الذكيةالقطاع العام في العصر الرقمي بشكل يجعل هنا

يجب أن ال يقتصر دور الحكومات على التعامل مع األزمات فور حدوثها فقط بل العمل على تعزيز القدرات 

" البيانات الضخمة"الخاصة بالتنبؤ بها للحد من المخاطر، وهي أمور يمكن أن تتحقق من خالل تطبيقات 

العمل على تحسين إدارة التطبيقات التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والذكاء االصطناعي و

لضمان االستمرارية واالستدامة ومواجهة األخطار التي تهدد منظومة الحكومة االلكترونية بما يفرض التقدم 

لحكومة الذكية في مجال التأمين للحماية على الصعيدين الوطني والدولي، ويتطلب المضي قدما في تطبيقات ا

 :تبني عدد من االستراتيجيات والتي تتمحور في

، من خالل وضع سياسات تستفيد من النماذج االقتصادية وتحليل البيانات السياسات الذكية: المحور األول 

. ، والتي يجب أن تتسم باستجابتها السريعة، وتكيفها ومرونتهااالستراتيجيات الذكية: المحور الثاني. الضخمة

، من خالل تطوير مؤسسات قوية ومرنة تعتمد على مصادر ذكية الموارد البشرية الذكية :المحور الثالث

التي تعتمد حلول الحوسبة السحابية، والتحليالت  التكنولوجيا الذكية :المحور الرابع. للحصول على الخبرات
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التمويل  :المحور الخامس. راكالمتطورة، وتكنولوجيا المعلومات، واالتصاالت المبنية على أساس االشت

المحور . الذي يستفيد من مختلف مصادر التمويل الكفيلة بدفع مسيرة النمو المستدام والحفاظ عليه الذكي

 :المحور السابع. عبر توفير تقنيات التنبؤية للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخدمات الذكية :السادس

يح إجراء عملية تقييم األثر االجتماعي واالقتصادي للسياسات، ، حيث يتاألثر االستراتيجي الذكي

 . واالستراتيجيات، والخدمات عبر تحليالت فاعلة للبيانات

 المبادئ تقود التكنولوجيا  في التحول المستدام 

بعد مرور أكثر من عقدين على بداية تطبيق الحكومة اإللكترونية زاد معدل االنتشار والتنفيذ لتكنولوجيا 

التصال والمعلومات عالميا ومحليا، وحدثت زيادة مستمرة في عدد الخدمات الحكومية التي تتم عبر ا

م، 2221اإلنترنت، وقد جرت اول محاولة من قبل األمم المتحدة لتقييم حالة الحكومات اإللكترونية في عام 

تب علية من توفير فرص وتسارع عمليات تبني الدول األعضاء لتطبيقات الحكومات اإللكترونية وما يتر

وأدوات وموارد لتقديم الخدمات العامة، ومن جهة أخرى تعزيز فرص إشراك المواطنين في عملية صنع 

 .القرار، ومن ثم تحسين فرص التنفيذ للخطط وترسيخ الشفافية  بعيدا عن البيروقراطية التقليدية

يضمن االستدامة وهو ما يعد تغييرا هائال في فالمواطن شريك في تقديم الخدمة على نحو يعكس احتياجاته بما 

كيفية عمل القطاع العام والذي كان يرتكز على التخطيط والتنفيذ من داخل القطاعات وتعزيز فرص وحيدة 

 .  للنخب السياسية في توجية السياسات العامة

تالكها المبادرة وقد تباينت الدول من حيث درجة تبنيها للحكومة اإللكترونية من جهة ومن حيث مدى ام

للتحول إلى الحكومة الذكية، وعلى الرغم من تأخر بعض الدول خاصة في الدول النامية في تطبيقات 

الحكومة االلكترونية إال أنه ما زل لديها الفرصة لالنتقال إلى الحكومة الذكية حال القدرة على فهم تلك 

   .المحلية والشعبية لمثل ذلك التحول المتسارعالمتغيرات واالستثمار في البنية التحتية وتهيئة البيئة 

تمت اإلشارة إلى إحراز (  EGDI) 2218وفي تقرير الحكومات اإللكترونية الصادر عن األمم المتحدة عام 

، فيما تراجعت الدول التي 2212دولة على المؤشر في عام  29مقارنه " مرتفع للغاية"دولة مستوى  02

خالل تلك الفترة، ويرجع ذلك لما توفره التقنيات الرقمية من %  52حصلت على تصنيف منخفض بنسبة 

الرقمية، بينما ظلت الدول المتقدمة قادرة على تحسين إتاحة الفرصة للدول النامية للعمل على انكماش الفجوة 

أدائها لما تمتلكه من بنية تحتية تكنولوجية وهو ما يساعدها على تعزيز االبتكار واإلبداع بما يعني بصورة 

 . أخرى تخلف عدد آخر من الدول مع زيادة الفجوة الرقمية

لكترونية المصحوبة بتطبيقات التواصل ومن ضمن معايير القياس مدى التقدم في تبني البوابات اإل

االجتماعي، وإتاحة وسائل للتغذية العكسية واالنية في نفس الوقت من قبل الجمهور بما يفيد عملية التنمية، 

وهو ما يتطلب في الوقت نفسه العمل على توسيع نطاق وكفاءه شراكة الحكومة مع باقي أصحاب المصلحة، 

صول بالخدمات للجميع من جهة والعمل على مواجهة المشكالت التقليدية وهو ما يعزز من القدرة على الو

 . المرتبطة بالتهميش االجتماعي والفقر والبطالة

ومن شأن ذلك أيضا أن يوفر فرص جديدة للنمو االقتصادي وتحسين الخدمات الصحية ومواجهة األزمات 

عدل استجابة من قبل الحكومة ال يتجاوز وتطبيق القانون ومواجهة احتياجات المواطن بشكل آني وسريع بم

 .الدقائق المعدودة وهو ما يصب في األخير في التواصل الفعال بين المواطن والحكومة
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ومن جهة أخرى على الحكومة في العصر الرقمي أن تدرك حجم التحديات ومواجهة اآلثار االجتماعية لعملية 

رة على توليد وظائف جديدة واالستثمار في خلق وظائف التحول الرقمي كمواجهة الفجوة الرقمية وضعف القد

 .جديدة تتواكب مع مقتضيات الثورة الصناعية الرابعة

وهو ما يتطلب أن تقوم الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص باالستعداد لتبني سياسات للتأقلم وتوجيه 

ة نسبية للدولة في سبيل البحث عن االستثمار في القدرات البشرية وتحسين جودة التعليم، ويمثل الشباب قو

فرص لالستحواذ على اقتصاد المعرفه وبخاصة أهمية االبداع واالبتكار في النمو االقتصادي، وبخاصة انه 

يتم تصنيف الدول وفق مؤشرات االبتكار واإلبداع ويتم احتساب مؤشر االبتكار العالمي بتحديد متوسط 

الذي يقيس عناصر االقتصاد التي تجسد األنشطة المبتكرة والتي وأولهما مؤشر المدخالت . مؤشرين فرعيين

يتم رؤيتها وفق خمسة ركائز هي قدرة المؤسسات الفاعلة، وحجم رأس المال البشري والبحوث، ومدى توافر 

 .البنية التحتية، وحجم التطور في السوق، وفي األعمال

لمعرفة والتكنولوجيا و المخرجات اإلبداعية  وثاني تلك المؤشرات ما يتعلق بالمخرجات الخاصة بطبيعة ا

والتطبيقات المرتبطة بها، وأصبح ذلك توجه من الدول الفقيرة والغنية في الموارد  معا في محاولة للتأقلم مع 

الثورة العالمية في مجال االقتصاد الرقمي، وبخاصة مع  كون المنطقة العربية ومصر تحتوي في هيكلها 

من السكان من الشباب وهم ثروة بشرية تشكل ميزه نسبية إذا ما تم توظيفها على % 22السكاني نسبة تقل 

نحو جيد بشكل يجعل هؤالء الشباب مؤهلين للدخول إلى سوق االقتصاد الرقمي والذي يستطيع أن يحقق عدد 

لموارد من المكاسب لعل أهمها العمل على زيادة معدالت النمو االقتصادي باالنتقال من االعتماد على ا

وزيادة فرص العمل ، وزيادة معدالت االنتاجية  حيث تتميز الصناعات الرقمية  .الطبيعية الى انتاج المعرفة 

بأنها عالية االنتاجية وتمنح القدرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بان تنمو بسرعه، والعمل على مكافحة 

فير النفقات على االمراض المزمنة وزيادة صحة الفقر، ودمج المهمشين، وتحسين جودة الرعاية الصحية وتو

وإنتاجية العامل، وانخفاض تكلفة العملية التعليمية وتحسين الجودة واستخدام تطبيقات التعليم االلكتروني، 

وأهمية تعزيز التحول من الطابع االستهالكي ألى الدور المنتج والفاعل في صناعه التكنولوجيا كجزء من 

 . نية وتعزيز المكانه الدولية تحرير اإلرادة الوط
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من بيئة االقتصاد الكلى وكفاية سوق العمل واالستعداد  العربي عبر الركائز التنافسية مصر بين العالم 

 .التكنولوجى وتطوير بيئة االعمل واالبداع واالبتكار كما موضح بالجدول التالى

 

لقد أقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة العام الماضي بأن معدل التطور التكنولوجي السريع كان  له  آثار 

إيجابية وسلبية بعيدة المدى فيما يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة، وهو األمر الذي يفرض ضرورة التعاون 

لتعامل مع التحديات، وبخاصة أن الخبرة على المستوى الدولي بين مختلف الفاعلين لالستفادة من الفرص وا

خالل عقدين من تطور الحكومات االلكترونية  وصلت الى .. الدولية في عملية  التحول من أين؟ إلى أين؟

نتيجة مفادها بأن التحول الرقمي ال يعتمد فقط على التكنولوجيا الرقمية، إنما يستند كذلك على مبادئ من قبيل 

والمحاسبة والثقة واالنفتاح،وهو النحو الذي يجب ان يجمع بين االهتمام بالجوانب  الفعالية وإشراك الجميع

التكنولوجية  الى جانب األبعاد الثقافية والقيمية، ومن ثم يجب أن توجه المبادي والقيم التكنولوجيا   -المادية 

 .  وليس فقط البحث عن تراكم في الثروات ورأس المال
  

 تواجه تطبيق الذكاء االصطناعى التحديات والمشاكل التى

فيما سبق تم تقديم رؤية عن التحول الرقمى الى التحول الرقمى الذكى ومناقشة بعض القطاعات التى يمكن 

الصحية، والزراعة، والتعليم، والمدن الذكية  للذكاء االصطناعى أن يكون له دورا فعالً فيها مثل الرعاية

لنقل، كما تم إلقاء الضوء على إمكانات وأدوات وتكنولوجيات الذكاء والبنية التحتية، والتنقل الذكي وا

االصطناعي، ونتيجة لهذا التحليل فقد تم تحديد عدد من المشاكل والتحديات التي تتطلب إيجاد حلول لها في 
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الفترة المقبلة وذلك للتغلب عليها ومن أهم هذه التحديات قطاع الرعاية الصحية، فان استخدام الذكاء 

 :الصطناعي على نطاق واسع يتطلب على معالجه األمور التاليةا

يحب أن يتبنى القطاع الرعاية الصحية : المصلحة غياب الجهود التعاونية بين مختلف أصحاب .1

اعتماد  سياسة السجل الصحي الكتروني لكافة المواطنين، كما يجب وضع ألية لتبادل البيانات بين 

 .مختلف سالسل المستشفيات

 . نات ذات الصلة غير متوفرة وهناك غياب مجموعات البيانات السريرية للمرضىالبيا .2

هنال بعض القلق بشان خصوصية البيانات وأمنها، بما في ذلك عدم وجود لوائح تنظيميه رسميه   .3

 .حول المعلومات المتعلقة بمجهولي البيانات

 

 :التحديات المشتركة التاليةومع ذلك، فإن التحديات تتركز في مختلف القطاعات على بعض 

 

 .النقص فى نظم  للبيانات الخاصة بالبيئة المحيطة .1

 .قلة عدد البحوث المرتبطة بالذكاء االصطناعى .2

 .البحوث األساسيه في التكنولوجيا األساسية للذكاء االصطناعى .3

 .عدم تحويل البحوث االساسيه إلى تطبيقات تخدم المجتمع .0

 . عدم كفاية توافر الخبرات فى الذكاء االصطناعى والقوي العاملة فى هذا المجال .5

 .ارتفاع تكلفه الموارد وتدني الوعي العتماد الذكاء االصطناعي في العمليات التجارية .2

 .عدم  وجود قواعد ولوائح للخصوصية واألمن .7

 .اء االصطناعيما زال نظام الملكية الفكرية غيركافى لتحفيز البحث واعتماد الذك .8

إن دمج تكنولوجيا الذكاء االصطناعى فى القطاعات المختلفة سوف يؤدى إلى توفير بيئة  .9

صناعية وصحية وتعليمية وبيئية جديدة لم يتم استخدامها من قبل إال أن المشكلة الرئيسة تكمن 

 .فى عدم توفر البيانات المطلوية والتى سوف يتم استخدمها فى بناء النظم الذكية

من التحديات األخرى التى تواجه تطبيق الذكاء االصطناعى فى القطاعات المحتلفة هو عدم و .12

 .توفر الموارد البشرية المؤهلة للعمل فى هذا المجال

ما زال الوعى بأهمية هذه النظم محدود لدى المجنممعات والمتخصصين مع النقص فى  .11

 . األبحاث المتخصصة فى هذا المجال

تحتية والمتخصصين والفنيين وخطط التدريب على استخدام تقنيات الذكاء عدم توفر البنية ال .12

 . االصطناعى فى تطوير ثطاعات الدولة المختلفة

عدم وجود سياسات وخطط مستقبيلة محددة لدمج الذكاء االصطناعى فى تطوير ثطاعات  .13

 .الدولة المختلفة 

ي الكليات للعمل بسوق لقد أثبتت دراسات متعددة في مصر وخارجها عدم استعداد خريج .10

العمل، وهناك عدد كبير من الخريحين غير مؤهلين للعمل مباشرة بعد التخرج ويحتاجون إلى 

ومع عدم توافر كليات متخصصة في مجال الذكاء االصطناعي، . تدريبهم قبل بدء العمل

ية وانخفاض  مستوي األبحاث في مجال الذكاء االصطناعى وأيضا عدم مواكبة المواد العلم

سوف يؤدي ذلك كله إلى سيناريو متوقع واحد وهو عدم القدرة . التخصصية لمتطلبات العصر

وعلى مستوى . على تسهيل التعامل مع علوم الحاسب والذكاء االصطناعي لغير المتخصصين

التعليم قبل الجامعى فإن النقص في تدريس وفهم واستيعاب مواد العلوم األساسية وتحديداً 

لفيزياء ما سوف يثير القلق بشكل خاص ألن هذه المواد تشكل أسس المعرفة الرياضيات وا

 .المطلوبة لتعلم الذكاء االصطناعي وفرص العمل في هذا المجال الحقا
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مقومات تنفيذ منظومة الذكاء  :القضاء على الفسادالتحول الرقمى الذكى و
 فى مصر  االقتصادى 

بعد مرور اكثر من عقدين على بداية تطبيق الحكومة االلكترونية، زادت حالة االنتشار والنفاذ 

لتكنولوجيا االتصال والمعلومات عالميا ومحليا ، وحدثت زيادة مستمرة في عدد الخدمات الحكومية التي تتم 

ات االلكترونية في عام وقد جرت اول محاولة من قبل االمم المتحدة لتقييم حالة الحكوم.على اإلنترنت

، وتسارع عمليات  تبني الدول األعضاء لتطبيقات الحكومات اإللكترونية وما يترتب علية من توفير  2221

فرص وادوات وموارد لتقديم الخدمات العامة ، ومن جهة اخري تعزيز فرص اشراك المواطنين في عملية 

 . الشفافية  بعيدا عن البيروقراطية التقليدية  صنع القرار، ومن ثم تحسين فرص التنفيذ للخطط وترسيخ

 

كبيرة في مجال مواجهة الفساد ومكافحة جرائمه، خاصة في الفترة من منتصف عام   شهدت مصر نقلة نوعية

وحتى اآلن، بحسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التصدي للفساد ومحاربته لما له  2212

االستثمار، وارتباطه الوثيق بتقوية الثقة في النظام ومؤسسات الدولة، حيث تسعى من تأثيرات سلبية على 

، ورفع معدالت 2232الحكومة جاهدة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل إطالق رؤية مصر 

نجاح وتؤمن مصر بأن القضاء على الفساد هو المفتاح السحري لزيادة تدفق االستثمارات و. النمو االقتصادي

منظومة اإلصالح االقتصادي، حيث نجحت الدولة المصرية في مواجهة الفساد والتصدي له بشتى صوره، 

، الذي أعلنت 2218مركزا في مؤشر مدركات الفساد لعام  12وقفزت مصر . خالل اإلستراتيجية األولى

عدما كانت تحتل المرتبة الـ دولة ب 182من أصل  125منظمة الشفافية الدولية عن نتائجه، لتحتل المرتبة الـ 

  .في مؤشر العام الماضي 117

 

من المتوقع ان تنفيذ المنصات السابعة فى خالل ثالث سنوات المنبثقة من خطة الدولة االستراتيجية للتحول الرقمى  

 (.5)كما هو مبين بالشكل ، سيساعد على حد كبير من الشفافية والقضاس على الفساد
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 االستراتيجية للتحول الرقمى الدولةخطة  منصات ( 5)شكل 

 عدد الشركات ورأس مالها وفقآ للقانون نوع المساهمة مقدار المساهمة بالجنيه المصري

ت
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2
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داخلى رأس مال 8شركة وفقا لقانون رقم  72231 مصرية 025,572,222,222  

م.مليون ج 292مليار و 220  
 عربية 112,227,222,222

 اجنبية 87,312,222,222

رأس مال داخلى 159شركة وفقا لقانون رقم  75318 مصرية 370,308,222,222  

م.مليون ج 582مليار  077  
 عربية 30,889,222,222

 اجنبية 28,300,222,222

رأس مال داخلى 72شركة وفقا لقانون رقم  7323 مصرية 22,038,2222,222  

م.مليون ج 238مليار  25  
 عربية 1,783,2222,222

 اجنبية 1,212,222,222

مناطق حرة رأس مال مصدر 8شركة وفقا لقانون رقم  1217 مصرية 38,172,222,222  

م.مليون ج 298مليار  08  
 عربية 3,307,222,222

 اجنبية 2,777,222,222

مناطق حرة رأس مال مصدر 72شركة وفقا لقانون رقم  32 مصرية 203,222,222  

م.مليون ج 238مليار  25  
 عربية 27,222,222
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 اجنبية 59,222,222

 

 عدد الشركات ورأس مالها وفقآ للقطاع نوع المساهمة مقدار المساهمة بالجنيه المصري

ت
عــــــــــــــــــا

طا
 ق

ي 
جماال

ا
1
0
7
9
2
1

 
ل 
س ما

رأ
ى 
جمال

ركة ا
ش

1
ن و

ريليو
ت

0
2

 
ر و

مليا
5
9
3
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ص
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ن 
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مليار 308شركة بالقطاع الصناعي برأس مال مصدر  02278 مصرية 208,117,222,222

م.مليون ج 333و  
 عربية 35,518,222,222

 اجنبية 20,298,222,222

مليار 202مصدر شركة بالقطاع الخدمي برأس مال  57212 مصرية 193,218,222,222

م.مليون ج 393و  
 عربية 13,122,222,222

 اجنبية 02,252,222,222

مليار  195شركة بالقطاع االنشائي برأس مال مصدر  19875 مصرية 151,822,222,222

م.مليون ج  119و  
 عربية 22,711,222,222

 اجنبية 12,585,222,222

مليار  130بالقطاع السياحي برأس مال مصدر شركة  8332 مصرية 112,259,222,222

م.مليون ج 807و  
 عربية 11,991,222,222

 اجنبية 12,792,222,222

 991مليار و112شركة بالقطاع التمويلي برأس مال مصدر  1229 مصرية 51,780,222,222

م.مليون ج  
 عربية 33,952,222,222

 اجنبية 20,519,222,222

مليار 28شركة بالقطاع الزراعي برأس مال مصدر  11282 مصرية 07,803,222,222

م.مليون ج 577و  
 عربية 17,855,222,222

 اجنبية 2,878,222,222

شركة بالقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات برأس مال  9875 مصرية 32,333,222,222

م.مليون ج 320مليار و53مصدر   
 عربية 13,227,222,222

 اجنبية 3,980,222,222

طبقا للجداول السابقة هذا العدد الكبير من الشركات الوطنية يحفز ايضا على تنفيذ  منظومة الذكاء االقتصادى 

 .خاصة اذا كانت هذة الشركات لها رؤية وتطلع للوصول للعالمية

صياغة نموذج مصرى للذكاء االقتصادى ومؤشر مصرى للذكاء االصطناعى الذى يعتمد على : توصية

احصائيات عن الصناعة والوظائف ومخرجات الشركات والبحث العلمى ويتضمن مؤشر نشر االبحاث 

مؤشر التوظيف فى مجال الذكاء االصطناعى  –مؤشر الشركات  –مؤشر نشر براءات االختراع  –العلمية 

 . ا يراقب تطور الذكاء االصطناعى على مر السنواتوايض
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ترتيب مصر فى عدد االبحاث المنشورة فى الذكاء االصطناعى على مستوى العالم والشرق االوسط و معامل 

 .هيرش مع العالم والشرق االوسط
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 الفصل الرابع

 محاورالخطة اإلستراتيجية للذكاء اإلصطناعى
 

في  –وزارتى االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالى والبحث العلمي  وفى يناير الماضى أعلنت  

عن إعداد مصر إلستراتيجية للذكاء -إطار تنفيذا الحكومة لخطة التحول الرقمى وميكنة الخدمات الحكومية 

زارة إنشاء أكاديمية للذكاء اإلصطناعى بالتعاون مع و: هما,اإلصطناعى تعتمد على محورين رئيسيين 

التعليم العالى والبحث العلمى لحفز وتشجيع االبتكار وبناء القدرات فى هذا المجال، والتطبيق العملى بهدف 

للذكاء  الخطة اإلستراتيجية حيث من المتوقع ان تشمل ,إنتاج وتصدير حلول تعتمد على الذكاء اإلصطناعى 

 .يجابية للمجتمع، مع تقليل اآلثار السلبيةتحقق مجموعة من الفوائد اإل  من األهداف اإلصطناعى مجموعة

األولويات  الذكاء اإلصطناعى الخطة اإلستراتيجية للبحث والتطوير في(  تشمل)تتضمن  وعليه يجب أن

  .التالية ألبحاث الذكاء االصطناعي

تحدد  األجل في أبحاث الذكاء االصطناعى القيام بإستثمارات طويلة: إستثمارات طويلة األجل  :أوالً   -

) أولويات االستثمارات في الجيل التالي من الذكاء االصطناعي الذي سيشجع ويدعم االكتشافات  

 .حتى تكون مصر من ضمن الدول الرائدة عالمياً في الذكاء اإلصطناعى( اإلبتكارات

التفكير في طرق  لبحث  شكل التعاون  : صطناعىاإلنسان ومنتجات الذكاء اإل:ثانيا  -

 .بااللة بدالً من  مخاطر إستبدال البشر اإلصطناعى وذالك ومنتجات الذكاء البشر بين

فهم ومعالجة اآلثار األخالقية والقانونية : اآلثار األخالقية والقانونية والمجتمعية :ثالثا  -

تلك اآلثار، وتطوير أساليب لتصميم  لبحث ولفهموهنا تأتى الحاجة  ،للذكاء اإلصطناعى والمجتمعية

 ,أنظمة للذكاء االصطناعي تتماشى مع القيم األخالقية والقواعد القانونية واألهداف المجتمعية

قبل أن  اإلصطناعى وضع إطار أو منظومة  سالمة وأمن أنظمة الذكاء: األمن والسالمة :رابعا -

من أن األنظمة ( التحقق) وهنا  يلزم التأكد . واسععلى نطاق  اإلصطناعى تستخدم أنظمة الذكاء

لذلك هناك حاجة إلى مزيد من التقدم . وبطريقة خاضعة للرقابة ومحددة ومفهومة جيدًا ستعمل بأمان

في البحث للتصدي لهذا التحدي المتمثل في إنشاء أنظمة الذكاء االصطناعي التي يمكن االعتماد 

 .عليها وجديرة بالثقة

تطوير مجموعات البيانات العامة المشتركة والبيئات للتدريب : بيانات والبيانات المفتوحةال :خامسا  -
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يؤثر عمق وجودة ودقة مجموعات بيانات التدريب  منظومة الذكاء اإلصطناعى حيث واالختبار في

كما يحتاج الباحثون إلى تطوير  . والموارد بشكل كبير على عمل منظومة الذكاء اإلصطناعى

بيانات وبيئات عالية الجودة وتمكين الوصول المسؤول إلى مجموعات البيانات عالية  مجموعات

 .الجودة

قياس وتقييم تقنيات الذكاء االصطناعي من خالل استحداث : حوكمة الذكاء اإلصطناعى  :سادسا  -

الذكاء فمن األمور الضرورية والالزمة  للتقدم في مجال وحقل  لهذا ,وتطبيقالمعايير والمقاييس

باالضافة لمشاركة المجتمع التي توجه وتقيم   ,االصطناعى وجود معايير ومقاييس ونقاط اختبار

 .اإلصطناعى مستوى التقدم في منتجات واستخدامات الذكاء

دراسة وبحث احتياجات  القوى العاملة الوطنية من منتجات : القوى العاملة الوطنية ::سابع -

وهو ما يتطلب وجود مجتمع   ,من جهة في مجال البحث والتطويرواستخدامات الذكاء االصطناعي 

ومن جهة أخرى هناك حاجة لفهم أفضل للمتطلبات الحالية  ،اإلصطناعى قوي من الباحثين في الذكاء

والمستقبلية للباحثين العاملين في مجال البحث والتطوير للمساعدة في ضمان توفر عدد كاٍف من 

 .هج وطرق تأمين استخدامات الذكاء االصطناعى خبراء ابتكارات وتطوير منا

المشاركة الدولية لتسويق مخرجات الذكاء االصطناعى والمشاركة الفعالة : المشاركة الدولية : ثامنا -

 .فى االستفادة من الخبرات الدولية فى هذاالمجال
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 المحاور العامة للخطة االستراتيجية الوطنية للذكاء اإلصطناعى( 2)شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 

 األولالمحور

 االستثمار المالى فى الذكاء االصطناعى

احد النقاط الفعالة التى تبرز اهمية مجال الذكاء االصطناعى هو حجم االستثمارات المالية التى تنفق فى ذلك 

فيعد االستثمار المالى فى مجال تكنولوجيا المعلومات هو احد اهم مجاالت االستثمار فى القرن . المجال

ثمانية اعوام فأكثر مما يبرز فعالية الحالى و التى تترواح خطط االستثمارات فيه طويلة المدى لمتوسط 

 . المجال

 :اء االصطناعى لخمسة اعمدة رئيسيةوينقسم المجال االستثمارى لمجال الذك

 رصناع القرا .1

 المؤسسات الضخمة   .2

 المؤسسات الناشئة  .3

 والمؤسسات التعليمية الجامعات .0

 المؤسسات ذات الشراكة .5

قات لالستثمارات الهائلة فى مجال الذكاء االصطناعى فيعد الخمسة اعوام الماضية شاهدا على حجم االنفا

و كان . صفقة عبر مستوى العالم 3222بليون دوالر امريكى من خالل  31حيث تخطت حجم االستثمارات 

قطاع الرعاية الصحية واكتشاف العقاقير و تحليالت المخاطر احد اهم تلك االستثمارات الستخدام الذكاء 

بليون دوالر امريكى  285ارات ل ووصلت حجم االستثم. ير تلك القطاعاتاالصطناعى فى تحسين وتطو

 . كان معظم االستثمارات مدعوما من شركات التطوير الطبى والتشخيصىو

 ,Facebook, Google)ومن اهم الشركات التقنية التى تنفق استثماراتها فى مجال الذكاء االصطناعى هى 

Amazon, Apple).  حيث ان قامت شركةGoogle  بتضخيم استثماراتها فى مجال الرعاية الصحية حيث

وكمثال عملى الستخدام  . 2213مقارنة بعام  2217انها ضاعفت حجم االستثمارات لثالثة اضعاف فى عام 

Google  واألمراض المزمنة التنفسية (  اعتالل الشبكية السكري)تقنية الذكاء االصطناعى فى أمراض العين

 .ن أنواع السرطان والصحة العقلية والسلوكية والشيخوخةالسفلية والعديد م

إقتصاد اليوم هو اقتصاد بيانات، حيث تستخدم المنظمات البيانات والتحليالت لزيادة اإلنتاجية واالبتكار ؛ 

ينتقل إلى االقتصاد الخوارزمي ، حيث ستستثمر العديد من المؤسسات في الذكاء االصطناعى  ولكن هذا

على الرغم من أن . العمليات ، وتطوير منتجات وخدمات جديدة ، وتحسين الجودة ، وزيادة الكفاءةألتمتة 

الصناعات التي تطور تطبيقات الذكاء االصطناعي ستنمو بالتأكيد ، فإن المستفيدين الرئيسيين من الذكاء 

التي تدمج الذكاء االصطناعى سيكونون جميع المنظمات في القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية 

وعلى الرغم من أن العديد من العوامل ستؤثر على القدرة التنافسية االقتصادية . االصطناعي في عملياتها

لمصر، فإن مدى اعتماد القطاعات التجارية والمالية المصرية  الرئيسية على الذكاء االصطناعى سيكون من 

  .ستثماراتبين أهم العوامل نحو االقتصاد الذكى ومزيد من اإل

 

 

يمكن اإلستثمار  في تطبيق الذكاء االصطناعي في قطاع الخدمات الحكومية  وسيشمل ذلك شبكة من  -

مراكز أبحاث االبتكار والبحث والتطوير التعاوني لتطوير تطبيقات جديدة للذكاء اإلصطناعى  

 والتكنولوجيات التي تعتمد على البيانات في قطاعات مثل  الكهرباء والتأمين والمعاشات 
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، نحو البحث وتطوير اء االصطناعي في البيئات القاسيةالروبوتات و الذكيمكن اإلستثمار فى برامج  -

تقنيات الروبوتات و الذكاء االصطناعي الستخدامها في صناعات مثل الطاقة البحرية والطاقة 

يئات النووية ، الفضاء والتعدين العميق ، بهدف دعم ممارسات عمل أكثر أمانًا لألشخاص في الب

 .القاسية التي يمكن أن تمنع الضرر المحتمل وزيادة اإلنتاجية

-  

المصريون ، حيث يتواصل المستثمرون خالل  رؤية متكاملةستثمارية في مصر من إتاحة جميع الفرص اإل

والتي تقدم لهم  ذكية  لكترونيةخالل  خريطة امن  مجلس او هيئة الذكاء اإلصطناعى جانب مع والعرب واأل

     .  ستثمارية والمناطق الحرة والمناطق التكنولوجية الصناعيةوالموانئ والمناطق األمعلومات عن المطارات 

 

 

 

 المحور الثانى

 اإلنسان ومنتجات الذكاء اإلصطناعى

إن أنظمة الذكاء االصطناعي ستلعب دورا كبيرا فى مجاالت التطبيق المستقلة التى تعتمد على الروبوتات  

مثل اإلستكشاف تحت الماء أو استكشاف الفضاء السحيق، بما يحمله من مخاطر اليستطيع االنسان ان يشارك 

المثال، التشخيص الطبي  تتم وبالرغم من ذلك فإن العديد من مجاالت التطبيق األخرى على سبيل ، فيها

معالجتها بشكل أكثر فاعلية من خالل مزيج من البشر وأنظمة الذكاء االصطناعي التي تعمل معًا لتحقيق 

 . ويستفيد هذا التفاعل التعاوني من الطبيعة التكميلية لإلنسان وأنظمة الذكاء االصطناعي. أهداف التطبيق

بين اإلنسان والذكاء االصطناعي بالفعل ، فإن معظمها حلول ال  على الرغم من وجود نُهج فعالة للتعاون

في بعض التطبيقات يتم توليد حلول . تعمل إال في بيئات معينة باستخدام منصات محددة لتحقيق أهداف محددة

وبالتالي هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتجاوز هذه الحلول في اتجاه ، محددة  لكل تطبيق ال يمكن قياسها

يجب استكشاف المقايضات بين تصميم . ليب أكثرعمومية للتعاون بين الذكاء االصطناعى واإلنسانأسا

األنظمة العامة التي تعمل في جميع أنواع المشكالت، والتي تتطلب بذل جهد بشري أقل للبناء، وتسهياًل أكبر 

  .لتبديل االدوار بين التطبيقات

بشكل كبير في تحديد الدور الوظيفي بين البشر وأنظمة الذكاء  ومستقبال سوف تختلف التطبيقات المستقبلية

االصطناعي، وطبيعة التفاعالت بين البشر وأنظمة الذكاء االصطناعي، وعدد البشر وأنظمة الذكاء 

ويوضح الشكل . االصطناعي األخرى التي تعمل معًا، وكيف سيتواصل البشر وأنظمة الذكاء االصطناعي

 . فئات 3الوظيفية بين البشر وأنظمة الذكاء االصطناعي الى  تقسيم األدوار( 7)رقم 
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 تصنيف الوظائف بين االنسان والذكاء االصطناعى(: 7)شكل 

تؤدي أنظمة الذكاء االصطناعي المهام : يؤدي الذكاء االصطناعى وظائف إلى جانب اإلنسان .1

االصطناعي البشر في العمل،  على وكيفية مساعدة الذكاء . الطرفية التي تدعم صانع القرار اإلنساني

 .سبيل المثال فى التشخيص الطبى والعمليات الجراحية والمجال الزراعى  ومهام التنبؤ

تؤدي أنظمة الذكاء : يؤدي الذكاء االصطناعي وظائف عندما يواجه اإلنسان عبًءا إدراكيًا عاليًا .2

، واتخاذ (رض في الطائرةمثل أنظمة التحذير من قرب األ)االصطناعي وظائف مراقبة معقدة 

 .القرارات، والتشخيص الطبي اآللي عندما يحتاج البشر إلى المساعدة

تؤدي أنظمة الذكاء االصطناعي المهام التي : يؤدي الذكاء االصطناعي وظائف بدالً من اإلنسان .3

 يكون للبشر فيها قدرات محدودة للغاية، مثل العمليات الرياضية المعقدة، وإرشادات التحكم

للديناميكية في البيئات التشغيلية المتنازع عليها، وجوانب التحكم في األنظمة اآللية في البيئات 

على سبيل المثال )الضارة أو السامة، وفي الحاالت التي يجب أن يستجيب فيها النظام بسرعة كبيرة 

 (.، في غرف مراقبة المفاعل النووي

 

 تحسين الفرص التعليمية ونوعية الحياة

ن أن يكون التعلم مدى الحياة ممكنًا من خالل مدرسين افتراضيين يقومون بتطوير خطط تعليمية يمك

حيث يمكن للناس أن . مخصصة لتحدي وإشراك كل شخص بناًء على اهتماماته وقدراته واحتياجاته التعليمية

مصممة والمكيفة لكل يعيشوا حياة أكثر صحة وأكثر نشاًطا، وذلك باستخدام المعلومات الصحية الشخصية ال

كما يمكن أن توفر المنازل الذكية والمساعدين الشخصيين الوقت والوقت الضائع في المهام المتكررة . فرد

 . اليومية

حيث يمكن للذكاء اإلصطناعى ان يقدم خدمات شخصية لالنسان من خالل تطبيقات الذكاء االصطناعى 

كما يمكن . معلومات أكثر دقة لعدد كبير من االستخدامات واالستفادة من المعرفة من مصادر متعددة لتوفير
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. أن توفر أنظمة اللغات الطبيعية واجهات بديهية لألنظمة التكنولوجية في العالم الحقيقي، والبيئات الصاخبة

يمكن تلخيص النص تلقائيًا . يمكن لألدوات المخصصة تمكين المساعدة اآللية مع جدولة فردية أو جماعيةو

يمكن للذكاء االصطناعى  تمكين الترجمة المنطوقة . ج بحث متعددة، ويمكن تحسينه عبر عدة وسائطمن نتائ

 . متعددة اللغات في الوقت الفعلي

يتطلب تحقيق تفاعالت فعالة بين البشر وأنظمة الذكاء االصطناعي إجراء بحث وتطوير إضافيين لضمان أال 

حيث يمكن زيادة إلمام البشر بأنظمة الذكاء . لتعهد أو عدم الثقةيؤدي تصميم النظام إلى التعقيد المفرط أو ا

االصطناعي من خالل التدريب والخبرة، لضمان أن يكون لدى اإلنسان فهم جيد لقدرات نظام الذكاء 

 . االصطناعي وما يمكن أن يفعله نظام الذكاء االصطناعي وال يمكنه فعله

مبادئ األتمتة التي محورها اإلنسان في تصميم هذه األنظمة ولمعالجة هذه المخاوف، ينبغي استخدام بعض 

 : وتطويرها

 استخدام تصميًما سهل االستخدام وسهالً لواجهات نظام التحكم البشري والضوابط والشاشات. 

  ،إبقاء المستخدم على اطالع من حيث عرض المعلومات الهامة، وحاالت نظام الذكاء االصطناعي

 .توالتغييرات في هذه الحاال

  الحفاظ على المستخدم وتدريبه واالنخراط في التدريب المتكرر للمعرفة العامة والمهارات

والقدرات، وكذلك التدريب على الخوارزميات والمنطق الذي تستخدمه أنظمة الذكاء االصطناعي 

 .وأنماط الفشل المتوقعة للنظام

  االصطناعي خيار تصميم للمشغلين الذين جعل األتمتة مرنة حيث يجب اعتبار نشر أنظمة الذكاء

من المهم أيًضا تصميم ونشر أنظمة تكيف . يرغبون في تقرير ما إذا كانوا يريدون استخدامها أم ال

الذكاء االصطناعي التي يمكن استخدامها لدعم المشغلين البشريين خالل فترات عبء العمل المفرط 

 .أو التعب

تم توضيح العديد . للباحثين عند إنشاء أنظمة تعمل بفعالية مع البشر تنشأ العديد من التحديات األساسية

 .من هذه التحديات المهمة في األقسام الفرعية التالية

 

 تطوير خوارزميات الذكاء االصطناعي لسهولة استخدامها بالنسبة لإلنسان

ومع . د المتزايدعلى مر السنين، أصبحت خوارزميات الذكاء االصطناعي قادرة على حل مشاكل التعقي

هناك . ذلك، فإن هناك فجوة بين قدرات هذه الخوارزميات وسهولة استخدام هذه األنظمة من قبل البشر

حاجة إلى أنظمة ذكية مدركة لإلنسان يمكن أن تتفاعل بشكل حدسي مع المستخدمين وتمكن تعاونًا سلًسا 

لمعقدة، تجاهل المستخدم خياًرا موصى به من تشمل التفاعالت البديهية والتفاعالت ا. بين اإلنسان واآللة

أو حتى ،  النهج القائم على النماذج التي تأخذ في االعتبار اإلجراءات السابقة للمستخدمين، قبل النظام

 . نماذج عميقة من نية المستخدم التي تستند إلى نماذج إدراكية بشرية دقيقة

 قاطعة اإلنسان فقط عند الضرورة وفي يجب تطوير نماذج االنقطاع التي تسمح لنظام ذكي بم

 . التوقيت المناسب

  يجب أن تتمتع األنظمة الذكية أيًضا بالقدرة على زيادة اإلدراك البشري، ومعرفة المعلومات التي

يجب استعادتها عندما يحتاج المستخدم إليها ، حتى عندما ال يطالب النظام صراحة بهذه 

 . المعلومات
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 ذكية المستقبلية قادرة على مراعاة المعايير االجتماعية للبشرية يجب أن تكون األنظمة ال

يمكن لألنظمة الذكية أن تعمل بشكل أكثر فاعلية مع البشر إذا كان لديهم . والتصرف وفقًا لذلك

. قدر من الذكاء العاطفي ، حتى يتمكنوا من التعرف على مشاعر مستخدميهم والرد بشكل مناسب

، أي " أنظمة النظم"اوز تفاعالت إنسان واحد وآلة واحدة ، نحو هدف البحث اإلضافي هو تج

 .فرق تتكون من آالت متعددة تتفاعل مع بشر متعددين

  

تحتاج أنظمة الذكاء االصطناعى إلى . لها مجموعة واسعة من األهداف Human-AIتفاعالت نظام 

ها للوصول إلى تلك األهداف القدرة على تمثيل العديد من األهداف واإلجراءات التي يمكن أن تتخذ

والقيود المفروضة على تلك اإلجراءات وغيرها من العوامل، وكذلك التكيف بسهولة مع التعديالت في 

باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يتقاسم البشر وأنظمة الذكاء االصطناعي أهدافًا مشتركة وأن يكون . األهداف

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتعميم هذه . تهم الحاليةلديهم فهم متبادل لها والجوانب ذات الصلة لحاال

 .الجوانب من أنظمة اإلنسان الذكاء االصطناعي لتطوير النظم التي تتطلب هندسة بشرية أقل

 تطوير واجهات منصات تطبيقات الذكاء اإلصطناعى 

ميات التي تتطابق في حين أن الكثير من التركيز السابق ألبحاث الذكاء االصطناعى كان على الخوارز

مع أو تفوق أداء األفراد لمهام ضيقة، إال أن هناك حاجة إلى عمل إضافي لتطوير أنظمة تزيد من 

تطوير خوارزميات واجهات منصات تطبيقات تتضمن أبحاث . القدرات البشرية عبر العديد من المجاالت

مثل )جهزة يمكن ارتداؤها أ، (مثل جهاز كمبيوتر)التى تعمل على جهاز ثابت الذكاء اإلصطناعى 

مثل غرف )وفي بيئات مستخدم معينة ، (مثل واجهات المخ)األجهزة المزروعة ، (النظارات الذكية

على سبيل المثال، يمكن للوعي البشري المعزز أن يمّكن المساعد الطبي (. العمليات المصممة خصيًصا

. ات البيانات المدمجة من أجهزة متعددةمن اإلشارة إلى وجود خطأ في إجراء طبي، استنادًا إلى قراء

يمكن لألنظمة األخرى زيادة اإلدراك البشري من خالل مساعدة المستخدم على تذكر التجارب السابقة 

 .التي تنطبق على الوضع الحالي للمستخدم

 

 يتضمن نوع آخر من التعاون بين البشر وأنظمة الذكاء االصطناعي التعلم النشط لفهم البيانات بشكل

في التعلم النشط، يتم البحث عن المدخالت من خبير المجال ويتم التعلم فقط على البيانات عندما . ذكي

هذا أسلوب مهم لتقليل كمية بيانات التدريب التي يجب إنشاؤها في . تكون خوارزمية التعلم غير مؤكدة

 . المقام األول، أو الكمية التي يجب تعلمها

أساسية للحصول على مدخالت خبير المجال وزيادة الثقة في خوارزمية  التعلم النشط هو أيضا وسيلة

هناك حاجة إلى مزيد  -لم يتم استخدام التعلم النشط حتى اآلن إال ضمن التعلم الخاضع لإلشراف . التعلم

يجب البحث عن . من البحث لدمج التعلم النشط في التعلم غير الخاضع لإلشراف     والتعلم التعزيزي

مة للسماح لخوارزميات التعلم اآللي بدمج معرفة المجال، سواء في شكل نماذج رياضية أو طرق عا

 نص أو غيرها

 

 تطوير نظم معالجة لغة أكثر فعالية

ليس من السهل  تمكين االنسان من التفاعل مع أنظمة الذكاء االصطناعي من خالل اللغة المنطوقة 

على الرغم من التقدم الكبير الذي . ثين في الذكاء االصطناعىوالمكتوبة وهو ما يعتبر هدفًا طوياًل للباح

تم إحرازه فى خوارزميات الذكاء االصطناعى، إال أنه يجب معالجة تحديات البحث المفتوحة الكبيرة في 
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معالجة اللغة قبل أن يتمكن البشر من التواصل بفعالية مع أنظمة الذكاء االصطناعي مثلهم مثل البشر 

 . اآلخرين

زى الكثير من التقدم الحديث في معالجة اللغة إلى استخدام أساليب التعلم اآللي التي تعتمد على البيانات يُع

و مع ذلك ،تعتبر هذه الخطوات الهامة ليست اال خطوات أولى نحو تحقيق . ، والتي أدت إلى نظم ناجحة

عالم الحقيقي مثل الكالم في محيط ال يمكن لألنظمة الحالية أن تتعامل مع تحديات ال. أهداف طويلة األجل

 . صاخب ، والكالم شديد اللهجة ، وخطاب األطفال ، وضعف النطق ، والتحدث بلغات اإلشارة

. هناك حاجة أيًضا إلى تطوير أنظمة معالجة اللغة القادرة على الدخول في حوار حقيقي مع البشر

محاوريها من البشر، واستخدام السجل المناسب وسوف تحتاج هذه األنظمة إلى استنتاج أهداف ونوايا 

هناك . واألسلوب والبالغة المناسبة للموقف، واستخدام استراتيجيات اإلصالح في حالة سوء فهم الحوار

باإلضافة إلى . ر لغات مختلفةحاجة ملحة إلى مزيد من البحث حول تطوير النظم التي تعمم بسهولة عب

راسة حول اكتساب معرفة مجال منظم مفيدة في نموذج يمكن الوصول ، هناك حاجة إلى مزيد من الدذلك

 .إليه بسهولة بواسطة أنظمة معالجة اللغة

 المحور الثالث

 اآلثار األخالقية والقانونية والمجتمعية

من المتوقع أن يساهم الذكاء االصطناعي في تغيير نمط تكوين المجتمعات وسوف يكون له القدرة على تحقيق 

أن الذكاء االصطناعي ليس في حد ذاته هو الغاية ولكنه وسييلة . ورخاء البشر في المجتمعات المختلفةرفاهية 

ومن المتوقع أن يشارك الذكاء االصيطناعي فيي . واعدة لتحقيق التقدم واإلبداع على مستوى األفراد والمجتمع

ب في مصلحة الشيعوب واليدول وفيي تيسير وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة والتي بدورها تص

ومن أمثلة المجاالت الي سوف يساعد فيها الذكاء االصطناعي هي عيدم التفرقية بيين الجنسيين . مقدمتها مصر

تحسيين الصييحة و نقييل ، ترشيييد اسييتخدام المييوارد الطبيعييية، التصييدي للتغيييرات المناخييية، فييي الفييرص المتاحيية

  .اسك االجتماعي بين طبقات المجتمعرصد تحسن التم، األفراد و مضاعفة األنتاج

وأن يسيتخدم . فإنيه مين الضيروري ان يكيون محيور  اليذكاء االصيطناعي هيو اإلنسيان، ولكي يتحقق ميا سيبق

كيل ميا . لخدمة اإلنسانية والصالح العام ويكون هدفه األسمى هو تحقيق رفاهية اإلنسان وعدم المساس بحريته

نحين . يد من المخاطر التي يجب التعامل معهيا بشيكل جيذري وسيريع سبق من الممكن تحقيقه ولكن هناك العد

نحين فيي أميس الحاجية إليى ، األن لدينا الفرصة لتشكيل خارطة الطرييق الخاصية بتطيور اليذكاء االصيطناعي

وأن تكيون هنياك فيرص تنافسيية حقيقيية بيين . الثقة في دمج تقنيات الذكاء االصطناعي في مجتمعنا فيي مصير

لييذكاء االصييطناعي فييي مصيير تحييت مظليية حاكميية ميين األخالقيييات والقييوانين والمسييئولية صييانعي تقنيييات ا

والهدف األسمى لنا جميعا هو تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أنظمة الذكاء االصطناعي المختلفية . المجتمعية

المسييئولية وفييي نفييس الوقييت تقليييل المخيياطر التييي ميين المتوقييع حييدوثها ولييذلك لغييياب األخالقيييات والقييوانين و

مين حييث االثيار االخالقيية ويرتكز اليذكاء االصيطناعي   .المجتمعية التي يسنها المتخصصون في هذا المجال

 (.8)كما هو موضح في شكل   على ثالث مبادئ أساسيةوالقانونية والمجتمعية 
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 مبادئ  االخالقية والقانونية الذكاء االصطناعى(  8)شكل 

 
 االصطناعي لجميع القوانين واللوائح الوطنية والدولية خضوع  الذكاء .1

والبد أن يخضع للقوانين . ال يجب على الذكاء االصطناعي أن يعمل في عالم خال من القوانين المنظمة له

ومن . العالمية واالفريقية والعربية والمصرية بالتبعية والتي تطور أو تستخدم الذكاء االصطناعي اليوم

يجب للذكاء االصطناعي ان يخضع لها علي سبيل المثال وال تقتصر تلك القوانين والمواثيق  القوانين التي

، ميثاق جامعة الدول العربية، القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي، على ميثاق األمم المتحدة لحقوق اإلنسان

قانون ، اة البيانات وتدفقهالدستور والقوانين واللوائح المصرية مثل قانون تنظيم االتصاالت وقانون حماي

 .قانون حماية المستهلكمكافحة جرائم االنترنت و

 

من الممكن ان تحتوي تلك القوانين واللوائح علي التزامات ايجابية او سلبية علي حد سواء ولكن هذا ال يعني 

على ما يجب ولكن يجب أن يتم صياغتها أيضا . ان نصيغ كل قانون أو الئحة علي ما ال يجب القيام به فقط

ومثال علي ذلك هو ان يتم حماية البيانات وتدفقها وفي نفس الوقت يضمن عدم تمييز البيانات طبقا . القيام به

 .لمكان البيانات او هوية صاحب البيانات علي أساس العرق أو الحالة المادية أو االجتماعية

 

 التقيد بالمبادئ والقيم األخالقية  .2

حيث ان سرعة تطور . ير بثقة اإلنسان ال يعتمد فقط على القوانين واللوائحإن تحقيق ذكاء اصطناعي جد

الذكاء االصطناعي قد ال تضاهي سرعة اخراج والعمل بتلك القوانين والتي يمكن أن ال تكون متوافقة على 

لى لذلك وجود مبادئ وقيم حاكمة للذكاء االصطناعي هي المظلة التي يجب ع . المعايير والقيم األخالقية

فيما يلى نعرض المبادئ العامة . الجميع االنصياع لها لضمان تطوير ذكاء اصطناعي جدير بثقة األنسان

 :للمعايير األخالقية التي يجب أن تتقيد بها انظمة الذكاء االصطناعي

 احترام الكرامة اإلنسانية. 

 احترام االستقالل الذاتي البشري. 

  أي ظرفاحترام حرية الفرد ومنع الضرر به تحت. 

بالمبادئ  التقيد -2
 والقيم األخالقية

  

المناعة والقوة  -3
من الجانب التقني 

 واالجتماعي 

 الخضوع -1
لجميع القوانين 

 واللوائح
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 احترام الديمقراطية والعدالة وسيادة القانون. 

 احترام حقوق المواطنين. 

 المساواة وعدم التمييز. 

من الممكن أن تتعارض تلك المبادئ مع بعضها البعض حيث ال يوجد حل موحد لتطبيق تلك المعايير معا 

 .أجل الصالح العامولكن مع وجود متخصصين في المجال من الممكن أن تتوافق بعض المبادئ من 

 

 المناعة والقوة من الجانب التقني واالجتماعي   .3

يجب أن يثق األفراد والمجتمع أن الذكاء . حتى إذا تم ضمان تقيد الذكاء االصطناعي بالمبادئ والقيم االخالقية

ة والبد أن تكون انظمة الذكاء االصطناعي مؤمن. االصطناعي لن يسبب لهم أي ضرر بطريقة غير مقصودة

وضمان  . و أمنة من اي عبث وأن تكون موثوق بها وبها العديد من الضمانات ضد األخطاء الغير مقصودة

ما سبق من الجانب التقني البد ان يمر اي نظام الذكاء االصطناعي على دورة تطوير كاملة من تحديد 

أما على . ديد من مراحل التأمينالمتطلبات والتصميم والتطوير والتجربة أكثر من مرة والجودة واالعتماد والع

الجانب االجتماعي البد األخذ في االعتبار البيئة التي سوف تعمل بها أنظمة الذكاء االصطناعي والعادات 

 .يوجد ترابط وثيق بين المبدأ الثاني والثالث لتطوير ذكاء اصطناعي جدير بثقة األنسان. والتقاليد المجتمعية

حيث أنه بالرغم من وجود ، وة من الجانب التقني واالجتماعي على حد سواءوبذالك يكون له المناعة والق

 .النوايا الحسنة إال أنه من الممكن أن يتسبب بأضرار غير مقصودة ولكنها بالغة الخطورة

 

وكل مبدأ من المبادئ السابقة هام وضروري ولكنه ليس كافي في حد ذاته والبد من تحقيق الثالث مبادئ معا 

والبد أن تعمل وتتناغم الثالث مبادئ معا وقد يبدو من الوهلة . لتحقيق ذكاء اصطناعي جدير بثقة األنسان

بيق بعض القوانين من الممكن أن يكون تط -على سبيل المثال )األولى أن قد يحدث اختالف في تطبيقهما معا 

ولكن من منطلق المسئولية الفردية واالجتماعية كمجتمع ( غير متوافق مع بعض المعايير والقيم األخالقية

علينا أن نعمل معا لضمان تحقيق الثالث مبادئ علي التوازي من أجلنا اوال ومن أجل ذكاء اصطناعي جدير 

 . بثقة األنسان

إلى كل من يشارك في تصميم وتطوير أو نشر وتنفيذ أو استخدام أو سوف يتأثر بالذكاء  هذه مبادئ موجهة

االصطناعي ، بما في ذلك وال يقتصر على الشركات والمنظمات والمؤسسات الخاصة والحكومية ومنظمات 

 .المجتمع المدني واألفراد

  

يمكن أنشاء كيان ، ئة وطنية مستقلةتكامال مع طرح إنشاء مجلس وطنى للذكاء االصطناعى او هي:  توصية

الهيئة  لألشراف علي انظمة الذكاء االصطناعي من النواحى القانونية والتشريعية بما يتناسب /داخل المجلس

هو المتابعة والموافقة على تطوير ( وكالة)ويكون الهدف من هذا الكيان ، مع اخالقيات المجتمع المصرى

 :ضمان اآلتيأنظمة الذكاء االصطناعي في مصر و

  السابقة تحقيق المبادئ الثالث -1

 الخضوع لجميع القوانين واللوائح 

o  ميثاق األمم المتحدة لحقوق اإلنسان. 

o  القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي. 

o  ميثاق جامعة الدول العربية. 

o  الدستور والقوانين واللوائح المصرية مثل قانون تنظيم االتصاالت وقانون حماية

 .قانون مكافحة جرائم االنترنت و قانون حماية المستهلك، البيانات وتدفقها

  التقيد بالمبادئ والقيم االخالقية 
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o احترام الكرامة اإلنسانية. 

o احترام االستقالل الذاتي البشري. 

o احترام حرية الفرد ومنع الضرر به تحت أي ظرف. 

o احترام الديمقراطية والعدالة وسيادة القانون. 

o حقوق المواطنين احترام. 

o المساواة وعدم التمييز. 

 أن يكون له المناعة والقوة من الجانب التقني واالجتماعي 

o اختبارات  –التطوير  –التصميم  –المتطلبات )دورة تطوير كاملة خضوعة ل

 (الجودة

o األخذ في االعتبار بيئة العمل والعادات والتقاليد المجتمعية. 

 .تدفقهاالخصوصية وحماية البيانات و -2

 (.إمكانية التتبع والتعقب وتفسير أي حدث تقني) الشفافية   -3

 (بما في ذلك من تخفيض انبعاثات الكربون و االعتماد علي التكنولوجيا الخضراء)احترام البيئة  -0

 (.بما في ذلك محاسبة المقصر و التعويضات) المسئولية  -5

 المحور الرابع 

 ضمان سالمة وأمن أنظمة الذكاء االصطناعى 

قبل استخدام نظام الذكاء االصطناعي على نطاق واسع، يلزم التأكيد على أن النظام سيعمل بأمان، بطريقة يتم 

هناك حاجة للبحث لمواجهة هذا التحدي المتمثل في إنشاء أنظمة الذكاء االصطناعى التي يمكن . التحكم فيها

كما هو الحال مع األنظمة المعقدة األخرى، تواجه أنظمة الذكاء االصطناعي . ديرة بالثقةاالعتماد عليها، وج

 (. 9)د من االسباب كما هو موضح بشكل تحديات مهمة في مجال السالمة واألمن لعد
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 تحديات مجال امن وسالمة  الذكاء االصطناعي(   9)شكل 

 الذكاء االصطناعىالشفافية أحد التحديات البحثية الرئيسية النظمة 

العديد من الخوارزميات، بما في ذلك تلك القائمة على التعلم العميق، غير شفافة للمستخدمين، مع وجود آليات 

هذا يمثل مشكلة خاصة بالنسبة لمجاالت مثل الرعاية الصحية، حيث يحتاج األطباء إلى . قليلة لشرح نتائجها

توفر تقنيات الذكاء االصطناعي مثل خوارزمية  شجرة  .تفسيرات لتبرير تشخيص معين أو مسار عالجي

وبالتالي، يجب على الباحثين تطوير أنظمة شفافة وقادرة . القرار تفسيرات مضمنة ولكنها عموًما أقل دقة

 .جوهريًا على شرح أسباب نتائجهم للمستخدمين

 بناءوتعزيز الثقة

قيقة وموثوقة بواجهات إعالمية سهلة االستخدام، يحتاج مصممو أنظمة الذكاء االصطناعى إلى إنشاء أنظمة د

تميل األنظمة . في حين يتعين على المشغلين قضاء وقت لتدريب مناسب لفهم تشغيل النظام وحدود األداء

المعقدة التي يثق بها المستخدمون على نطاق واسع، مثل أدوات التحكم اليدوي للمركبات، إلى أن تكون شفافة 

، وقابلة (يتم قبول مخرجات النظام من قبل المستخدم)، وذات مصداقية (مرئية للمستخدم يعمل النظام بطريقة)

يمكن )، وقابل لالسترداد (يعمل النظام حسب رغبة المستخدم)، وموثوقة (يمكن تقييم النظام) للتدقيق 

صطناعي الحالية يظل التحدي الكبير الذي تواجهه أنظمة الذكاء اال(. للمستخدم استعادة التحكم عند الرغبة

في الوقت الذي تجلب فيه أوجه التقدم روابط . والمستقبلية هو الجودة غير المتسقة لتكنولوجيا إنتاج البرامج

أكبر بين البشر وأنظمة الذكاء االصطناعي، يتمثل التحدي في مجال الثقة في مواكبة التغير وزيادة القدرات، 
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خدام طويل األجل، ووضع مبادئ وسياسات تحكم لدراسة أفضل وتوقع التقدم التكنولوجي في التبني واالست

 .ممارسات التصميم والبناء واالستخدام، بما في ذلك تدريب المشغل المناسب للتشغيل اآلمن

 تحسين التحقق والتحقيق

" التحقق"يثبت . هناك حاجة إلى طرق جديدة للتحقق من أنظمة الذكاء االصطناعي الثقة منها 

"verification"   التحقيق "أن النظام يفي بالمواصفات الرسمية، في حين أن-validation " يثبت أن النظام

تحديد )قد تتطلب أنظمة الذكاء االصطناعى  اآلمنة وسائل جديدة للتقييم . يلبي االحتياجات التشغيلية للمستخدم

، (تحديد أسباب الخلل)، والتشخيص (المتوقعة ما إذا كان النظام معطاًل، ربما عند التشغيل خارج المعلمات

بالنسبة لألنظمة التي تعمل بشكل مستقل على مدار فترات زمنية (. ضبط النظام لمعالجة العطل)وإصالح 

قد تحتاج هذه األنظمة إلى امتالك . ممتدة، ربما لم يأخذ مصممو النظام في االعتبار كل حالة سيواجهها النظام

 .قييم الذاتي والتشخيص الذاتي واإلصالح الذاتي حتى تكون قوية وموثوقةالقدرات الالزمة للت

 التأمين ضد الهجمات المضمنة في األنظمة

يجب أن يكون التأمين ضد الهجمات المضمنة في األنظمة الحرجة قويًا من أجل التعامل مع الحوادث، ولكن 

تتضمن هندسة األمن فهم نقاط . ونية المتعمدةيجب أن يكون أيًضا آمنًا لمجموعة واسعة من الهجمات اإللكتر

بينما تتم معالجة احتياجات البحث . الضعف في النظام وتصرفات الممثلين الذين قد يهتمون بمهاجمته

والتطوير في مجال األمن السيبراني بمزيد من التفصيل في الخطة االستراتيجية للبحث والتطوير في مجال 

على سبيل المثال، . طر األمن السيبراني تخص أنظمة الذكاء االصطناعياألمن السيبراني، فإن بعض مخا

الذي يستكشف الدرجة التي يمكن بها اختراق " التعلم اآللي للخصم"يتمثل أحد مجاالت البحث الرئيسية في 

بيانات التدريب ، أو عن طريق تعديل الخوارزميات، أو عن " تلويث"أنظمة الذكاء االصطناعي من خالل 

على سبيل المثال، األطراف )إجراء تغييرات طفيفة على كائن يمنع التعرف عليه بشكل صحيح  طريق

يعد تطبيق الذكاء االصطناعي في أنظمة (. االصطناعية التي محاكاة ساخرة ألنظمة التعرف على الوجه

أحد األمثلة الحديثة  .األمن السيبراني التي تتطلب درجة عالية من االستقالل الذاتي مجااًل لمزيد من الدراسة

والتي تضمنت وكالء الذكاء  DARPAمن  Cyber Grand Challengeعلى العمل في هذا المجال هو 

 .االصطناعى الذين قاموا بتحليل ومكافحة الهجمات السيبرانية بشكل مستقل

 تحقيق السالمة على المدى الطويل   

الذكاء االصطناعي قد تصبح أنظمة الذكاء االصطناعي تحقيق السالمة على المدى الطويل ومواءمة القيم مع 

، حيث يتم إجراء تعديالت جوهرية على البرنامج بواسطة البرنامج "التحسين الذاتي"في النهاية قادرة على 

لضمان سالمة أنظمة التعديل الذاتي، هناك حاجة إلى إجراء بحوث . نفسه، وليس بواسطة المبرمجين البشر

ية المراقبة الذاتية التي تحقق أنظمة االتساق السلوكي مع األهداف األصلية للمصممين إضافية لتطوير أبن

حيث يمكن استنتاج القيم أو األهداف أو نوايا ، استراتيجيات التقيد لمنع إطالق األنظمة أثناء تقييمها، البشريين

 .وأطر القيم التي تقاوم مقاومة التعديل الذاتي، المستخدمين بواسطة نظام

حتاج مصر إلى وضع قواعد ومعايير ومبادئ أخالقية لتوجيه الذكاء االصطناعى األخالقي والمستدام ت -

 .واستخدام الذكاء االصطناعى

تحتاج مصر إلى الضغط من أجل المعايير واللوائح المصرية  والدولية التي تعزز استخدام الذكاء  -

 .االصطناعى وتمنع المخاطر
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 المحور الخامس

 البيانات والبيانات المفتوحة

اآلالت . ، وهي بال شك األساس لتطوير أنظمة ذكية"النفط الجديد"أو " الذهب الجديد"غالبًا ما تُعتبر البيانات 

من خالل معالجة ورؤية أنماط في البيانات، والتي قد تأتي من المستندات النصية " التعلم"قادرة على 

غالبًا ما يكون الوصول إلى البيانات النظيفة هو المحدد الرئيسي لنجاح . ملفات الصوتوالصور والفيديو و

الذكاء االصطناعي، على الرغم من أن التطورات األخيرة قد مّكنت من تدريب األنظمة الذكية على 

ا حددت المفوضية األوروبية  مؤخًرا خططً . مجموعات بيانات أصغر غير منظمة، حتى بدون إشراف بشري

لتجميع مجموعات البيانات من العديد من البلدان في أوروبا لدعم ابتكارات وبحوث الذكاء االصطناعي 

وفقًا لخطة االتحاد األوروبي، تقوم كل دولة والمفوضية . المحلية في مجاالت مثل الطاقة والصحة والتصنيع

ها للشركات وهيئات القطاع العام األوروبية بتحديد ومشاركة مجموعات البيانات العامة التي يمكن إتاحت

عالوة على ذلك ، يجب على القطاع العام اعتماد نهج . إلعالمها بتطوير أدوات وحلول الذكاء االصطناعي

البيانات المفتوحة لصنع مجموعات البيانات الخاصة بهم متاحة لكيانات القطاع الخاص لغرض تدريب أنظمة 

 . الذكاء االصطناعى

حيث تتمتع   .يات هائله من البيانات أمرا حيويا لزيادة فاعلية الذكاء االصطناعييعد الوصول الى كم

المنصات الكبيرة وشركات التكنولوجيا التي تخلق كتل من كميات كبيره من البيانات بميزه متميزة مقارنه 

 .بالشركات الصغيرة والناشئة ، مما يؤدي إلى خلق سوق مشوه جدا

غير مهيكله ، وغير قابله " )مبهمه"تحديا آخر حيث أن الكثير من البيانات اما ويمثل تقارب البيانات 

لذا تحتاج المنظمات إلى ان تكون قادره علي التقارب (. يصعب الجمع بينها)أو متباينة ( لالستخدام بسهوله

فكلما زادت  .الشبكات االجتماعية وإدراك البيانات من مصادر مختلفة مثل أجهزه استشعار إنترنت األشياء

وهي عالقات لم تكن " المجهولين غير المعروفين"كثافة البيانات وتنوعها، ازدادت فرص العثور علي 

 .معروفه بوجودها أو لم يتم البحث عنها علي اإلطالق

يعد التعليق التوضيحي للبيانات أمًرا حاسم وبالغ األهمية، نظرا لمتطلبات البيانات الموسومة أو المشروحة 

ففي معظم الحاالت ، يجب ان تكون البيانات مشروحه يدويا أو . بة للتعلم األلى أو الذكاء االصطناعيالمطلو

بطرق نصف آلية لغرض التعلم األلى، علي الرغم من انه يمكن في بعض األحيان إنشاء بيانات مشروحه 

نات ليست في مستوي يمكن والتطورات التكنولوجية في نظم التعليقات التوضيحية للبيا .تلقائيا من المصدر

 .فيه استبدال التعليق التوضيحي اليدوي

 :للتغلب على القضايا المتعلقة بالوصول إلى البيانات يمكن العمل على مايلى

لدى حكومة امصر كميات كبيرة من البيانات الموجودة في الصوامع : مشاركة البيانات الحكومية (1

لجعل جميع هذه البيانات متاحة للصالح العام بعد إجراء يمكن للحكومة إطالق مهمة . عبر الوزارات

بيانات المناخ، وبيانات االستشعار عن بعد غير  -على سبيل المثال . اختبارات الخصوصية المناسبة

 .االستراتيجية ، والكالم اإلقليمي في اللغة، وبيانات صحة التربة، إلخ

وجودة في مصر بمشاركة بياناتها من أجل قد يتم تكليف الشركات الم: مشاركة بيانات الشركات (2

 الصالح االجتماعي

الكثير من البيانات المتعلقة باألفراد شخصية بطبيعتها ، وبالتالي : تبادل البيانات على أساس الموافقة (3

مثل المؤسسات المالية  -ال يمكن مشاركتها من قبل طرف ثالث لديه حق الوصول إلى هذه البيانات 
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اًء على الموافقة الصحيحة والمستنيرة من المواطنين ، يمكن مشاركة هذه البيانات بن. أو المستشفيات

 مجهولة الهوية بغرض تحليل الذكاء االصطناعي وتحليالت البيانات

يتم إنفاق كميات ضخمة من المال والوقت كل : جمع البيانات الرقمية والموزعة من قبل الحكومة (0

يمكن للتقنية، التى تم تبنيها بواسطة الشبكات . المعيشية بضع سنوات إلجراء مسح استهالك األسر

االجتماعية عبر اإلنترنت ، لتحفيز األفراد على مشاركة تفاصيل نمط استهالكهم عبر تطبيق ما، أن 

تقلل إلى حد كبير من تكلفة االستبيانات اليدوية وتتيح تحليل البيانات الضخمة وإمكانية تطبيق الذكاء 

 .االصطناعي

 

في هذه الحالة ، تكون  –با ما يتبع التحول القائم علي الذكاء االصطناعي كخطوه تاليه للتحول الرقمي غال

فعلي سبيل المثال ، سيكون للمؤسسة المالية امكانيه   .البيانات الخاصة بغرض التعلم موجودة لدي المؤسسة

لذكاء االصطناعي العداد القروض الوصول إلى كميات كبيره من سجالت العمالء التاريخية لتطوير نظام ا

قد يكون لدي األشخاص أو المؤسسات الموجودة خارج النظام البيئي للبيانات امكانيه  .التنبؤيه االفتراضية

فعلي سبيل المثال، ستحتاج شركه جديده تدخل حيز التمويل الوطنى إلى  .وصول محدوده إلى هذه البيانات

عمالء إلى جانب معلومات عن المعدالت عن معدالت التخلف عن الحصول علي كميات ضخمه من بيانات ال

ولسد هذه الفجوة في الوصول، تتاح بعض قواعد . السداد لتطوير نموذج اإلقراض القائم على المخاطر

 .البيانات هذه من جانب األوساط البحثية علي النحو المبين في الجداول أدناه

ومن المعروف أن الجامعات والمراكز البحثية  في الواليات المتحدة األمريكية علي وجه الخصوص، كانت 

رائدة في مشاركة هذه البيانات، والتي ساهمت بشكل كبير تطوير قاعدة بحثية قوية عن الذكاء االصطناعي 

سما، بالعمل مع مختلف ويمكن لحكومة مصر أيضا ان تؤدي دورا حا. في الواليات المتحدة األمريكية

المؤسسات االكاديميه، في أتاحه بيانات محدده لمصر بشان التقدم الذي تحرزه البحوث المتعلقة بالذكاء 

 . االصطناعي

آلية السوق المقترحة تهدف إلى تسهيل التعاون لجميع المشاركين و المؤسسات الخاصة  وحدات دعم البرامج 

البرنامج المشتركة بين المشاريع وبناة حلول الذكاء .  سسات األكاديميةوالحكومات والشركات الناشئة والمؤ

 .االصطناعى سوف يمتد الى بناء حلول الذكاء االصطناعى على نطاق واسع

 سوق البيانات: أوال

 :مازال يوجد احتكار في بناء نماذج تجارية في الذكاء االصطناعى لسببين رئيسيين

 

ي السوق الغير الرسمية بسبب توفر مصادر للبيانات والوصول إلى امكانيه شراء البيانات بنجاح ف .1

 التفاوض بشأن البيانات

 امكانيه توفر أقسام متخصصة للعمل على جوانب مختلفة للتطوير   .2

 

باإلضافة إلى . ال توجد آلية مناسبة الكتشاف سعر البيانات في حاله  الحصول على البيانات بشكل غير رسمي

لمعلومات بين موفرى البيانات والمشترين، فمن المرجح أن يحصل موفرى البيانات على مشكلة عدم تناسق ا

 . هذا يزيد من تعقيد مشكلة الوصول إلى البيانات ويحبط إنشاء سوق صحي وكذلك المكافات. رواتب كبيرة

سوف يجدوا  اما بالنسبه الى السوق  الرسمي المقترح فأن  المستخدمين الجدد في  مجال الذكاء االصطناعي

سهوله فى تجميع  البيانات الكافيه وشرائها بسبب  توفر التمويل وإمكانية الوصول المنصف إلى مصادر 

على الرغم من أن البيانات تمت مقارنتها بالنفط إال أنه توجد بعض االختالفات التي يجب . البيانات الجديدة

 : تسليط الضوء عليها ومنها
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ولذلك  فإن تتبع . البيانات المنسوخة لها قيمة مثل البيانات األصلية: قابلية إعادة االستخدام .أ

الملكية يمثل تحديًا لنموذج السوق القابل للتطبيق حيث يجب تعويض منشئي البيانات من 

 .إعادة بيع البيانات

فإن قيمة مجموعة البيانات ال تزداد فقط بالكمية ولكن أيًضا في التعقيد  :القيمة المركبة .ب

على سبيل المثال، تعد قيمة مجموعة البيانات الصحية الخاصة بمليون شخص . الهيكلي

ومجموعة البيانات التعليمية لنفس األفراد أكثر من مجموع أجزائها نظًرا للقيمة المضافة من 

لذلك من الصعب تحديد قيمة مجموعات البيانات . خالل الروابط بين العناصر المختلفة

لى مجموعات البيانات الحالية ووضع الخطه لربط البيانات الجديدة الجديدة حيث إنها تعتمد ع

 . بالبيانات الحاليه

ولكن هذا يثير التعقيد في نقل . يزداد مخزون البيانات باستمرار مع مرور الوقت :الدوام .ج

 مجموعات البيانات الضخمه

ر ، فإن ذلك نظًرا ألن البيانات منتشرة في كل مكان وتتزايد باستمرا :التواجد الواسع  .د

يستلزم وجود طريقة لتنظيم مجموعات البيانات الجديدة تلقائيًا حتى ال يرتبك المستخدمين 

 .بالبيانات القديمة أو غير ذات الصلة

االفتراض الرئيسي . تخلق الخصائص األساسية للبيانات وجمعها تحديات صعبه إلنشاء سوق بيانات مركزي

فإن عمليات . لكن المنظمات مترددة في القيام بذلك. لتى تشارك في السوقلسوق البيانات هو حمايه البيانات ا

 .تبادل البيانات المدعمه ماليا بواسطه مصاريف تجاريه تواجه القصور واالعاقه لمشاركة البيانات

 

 كيف يمكن تنفيذها؟ -مالمح لسوق البيانات القابلة للتطبيق 

االصطناعى وخدماته، البد من  ضمان توافر البيانات ، وآلية نظرا لوجود كميات كبيره من بيانات الذكاء 

يتمثل أحد . مراجعة الحسابات للحد من إعادة بيع نفس البيانات ، وطرق معالجة مخاوف األمن والخصوصية

الحلول في وجود طرف مركزي موثوق به الستضافة البيانات نيابة عن موفري البيانات وفرض قواعد 

ومع ذلك  يعتبر هذا الحل غير عملي ألن معظم موفرى البيانات لن يوافقوا على وجود . لمشاركه البيانات 

هناك .مصادر مكرره للبيانات و تخزينها في اى مكان آخر ، وأيًضا بسبب مخاوف التكلفة والتحكم والثقة

. ه سلسله الكتلطريقة أكثر فاعلية لمعالجة هذه المخاوف وهي سوق البيانات الالمركزية الذي يعتمد على تقني

 :يجب أن تحتوي البرنامج لتبادل البيانات على الميزات التالية

 التتبع 

   التحكم في الوصول 

    االمتثال للوائح المحلية والدولية  

  آلية قويه الكتشاف سعر البيانات 

تجات الذكاء المدربين لبناء من/ السوق المقترح لتبادل البيانات سوف يجذب موفرى البيانات وبناة النموذج 

إن عملية التبادل مع وجود أحكام مفروضة للخصوصية وإخفاء الهوية  تتطلب سوق محدد  . االصطناعى

لقيمة البيانات، وبالتالي االقتصاد الغير الرسمي لتبادل البيانات دون أي حماية للخصوصية يفرض علينا 

 .التحرك نحو االقتصاد الرسمي

 

لخبراء والباحثين ومطوري الذكاء االصطناعى والمنظمين لوضع المعايير يمكن للحكومة أن تنشئ لجنة من ا

 .التي سوف يلتزم بها سوق البيانات واستكشاف كيفيه تنفيذها

النهج الفريد الذي اتبعته إحدى المبادرات وهى  بروتوكول المحيط يتمثل في إنشاء ما يسمونه بمعالجه السوق 

 :المكون من عنصرين
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 ادل البيانات بواسطه سلسله الكتلالتحقيق من صحه تب. 

 سوق معالجه البيانات استنادًا إلى رمز مشتق. 

 

العنصر االول يضع آلية لتبادل البيانات والقيمة  والعنصر الثانى يحدد مجموعات البيانات المهمة ويخلق 

الرهان على صالحية في األساس يمكن لمستهلكي البيانات . حافًزا حتى لوضع البيانات المجانية على المنصة

 .البيانات المجانية وبالتالى يكسب المال

 سوق التعليقات التوضيحية للبيانات: ثانيا

نظًرا للتكاليف الكبيرة المرتبطة بممارسة التعليق التوضيحي . سوق التعليقات التوضيحية هو األكثر نضًجا

باستخدام غير المدربين أو غير الخبراء على للبيانات، فإن إحدى اآلليات الشائعة هي آلية التعهيد الجماعي 

على الرغم من أن هذا يثير مجموعة من التحديات الخاصة به، إال أنه يمكن اعتباره حالً لمشكلة . اإلنترنت

يوجد . الحصول على تعليقات توضيحية بسعر رخيص وسريع ألغراض بناء مجموعة متنوعة من النماذج

ساعه يوميا  20شخص يلعبون لعبه على الكمبيوترعلى مدار  5222ن الذى يناقش ا 2220بحث علمى لسنه 

 .يوم 31صوره فى خالل   025222222لتصيف كل الصور على موقع جوجل 

 

 .فإن بعض التحديات في عملية التعهيد الجماعي التوضيحي تتخلص كما يلي

دقة عالية في شرح البيانات   االعتماد على الغير المدربين يثير قضايا في ضمان: إنشاء آليات التحقق  -

يوجد بعض الطرق لحل هذه المشكلة و . وبالتالي يحتمل أن تكون الدقة األعلى عن طريق الحلول الحسابيه

 .  هى التعليق التوضيحي المتعدد ، والتحقق من العينات من قِبل متخصصين مدربين

 . الخطأ للبيانات،و معالجه الخطأيجب أن توضع آليات لتحديد التفسيرات : إنشاء التتبع التحقق  -

 

 كيف يمكن تنفيذها؟ -مالمح سوق التعليقات التوضيحية للبيانات 

بعض االنظمه لها آليات للتحقق تسمح بالتعليقات التوضيحية المتعددة، وإنشاء حاالت االختبار، والتحقق من 

يشير تحليل البيانات إلى تصنيف .  العينات من قِبل المتخصصين لزيادة دقة التعليقات التوضيحية للبيانات

 .معظم مهام التعليقات التوضيحية على أساس حساسية الخبراء

 

األمثلة على المهام التي لها عوائق منخفضة أمام خبرة المعلقين هى تصنيف الكائنات البسيط أو ترجمة اللغة 

عليقات التوضيحية،  والتأكد من ولكن تصنيف الصور الطبية  يتطلب آليات قوية للتحقق من الت.  االقليميه

 .إمكانية التتبع لمعرفه التعليقات الخطأ، وإنشاء آليات لتقليل تأثير الخطأ الناتج

 

لكن لم يتم استخدامها بسبب تأخر فى التعليق . إن مصر توفر مجموعات البيانات العامه فى مؤسسسات

من االفضل . عدم وجود آليات مناسبة لالستحواذالتوضيحي المناسب، والتكلفة الباهظة المرتبطة بالعملية ، و

أن يتم استخدام مجموعات البيانات الموجوده بالمؤسسات إلنشاء مجموعات بيانات أولية، وتشجيع نشاط 

ويمكن أن تنشئ الحكومة منصة للتعليق الجماعي عن طريق مشاركة المواطنين فى . المؤسسات في المنطقة

 .خاص التعليق على البيانات على موقع
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 البيانات المفتوحة 

البيانات المفتوحة هي تلك البيانات التي يُمكن ألي فرد استخدامها بحرية ودون قيود تقنية أو مالية أو قانونية 

. وأيًضا إعادة استخدامها ونشرها مع مراعاة متطلبات الرخصة القانونية التي تم نشر هذه البيانات بموجبها

يانات تملكها بصورة مفتوحة ألغراض مختلفة، ويمكن لجميع الجهات حكومية وغير حكومية أن تتبنى نشر ب

وتتعدد أنواع البيانات التي تنتجها أو تمتلكها الجهات الحكومية ومنها على سبيل المثال  البيانات المتعلقة 

البيانات األساسية   - بالسكان والمساكن مثل عدد السكان وتوزيعاته بحسب العمر، الحالة االجتماعية وغيره

بيانات سوق العمل مثل حجم  - اع االقتصادي واالستثمار مثل بيانات الناتج المحلي اإلجماليالمتعلقة بالقط

بيانات القطاع الصحي مثل عدد المرافق الصحية  - سوق العمل والوظائف المتاحة في مختلف القطاعات

تعزيز الشفافية  وتشكل  البيانات الحكومية المفتوحة قيمة عالية، منها  .وتوزيعاتها على مختلف المناطق

 -  إتاحة الفرص إلبداع خدمات ومنتجات جديدة  -  تحسين كفاءة الخدمات الحكومية  - ومشاركة المواطنين

الحصول على معرفة جديدة من خالل دمج  -  إتاحة الفرص لخلق مجاالت عمل وفرص اقتصادية جديدة

    .مصادر بيانات متعددة ومعالجة بيانات ذات كم كبير

 

 دولية لمبادرات استخدام بيانات مفتوحة ضخكةنماذج 

مبادرة أستراليا   لبيانات المفتوحة الضخمة في جميع مدنها من أجل تحسين كفاءات  - أ

 التخطيط وتحسين مستويات المعيشة في المدن

علــى تعتبــر الحكومــة األســترالية مــن بيــن أولــى الحكومــات التــي تبنت فكرة البيانات  المفتوحــة 

وأثمــرت  جهــود البيانــات المفتوحــة فــي نيــو . مســتويات الواليــة والمســتويات المحليــة والوطنيــة

مــن مجموعــة البيانــات المرتبطــة باإلحصــاءات الصحيــة  82,222ســاوث ويلــز فــي خلــق أكثــر 

، لصحيــة  لتقديم   خدمــات أســرع وأكثــر تخصيصــاللمواطنيــن والتــي يســتخدمها مزودو الرعايــة ا

أمــام ( الترانزيــت)وقام قطاع  النقــل فــي نيــو ســاوث ويلــز بإتاحــة البيانــات العامــة للنقــل بالعبــور 

ــا عــن المطوريــن مــن أجــل تصميــم جــداول معلومــات وتطبيقــات للمواقــع خاصــة ًبالمســتهلك، عوض

حيث يشــكل إطــار عمــل أداء المــدن فــي جميــع أنحــاء استراليا  . قيــام القطــاع بتصميمهــا بنفســه

مكونــا هاما  للهدف الوطنى للحكومة االسترالية  المتمثــل باالســتفادة مــن البيانــات العامــة لتعزيــز 

ا للتقليــل مــن الهــدر فــي اإلنفــاق الحكومــي وتوفيــر مســتويات قدراتهــا التحليليــة والتــي ستســتخدمه

 .تعليــم وخدمــات اجتماعيــة أفضــل

  

 الصين عوبرنامج قــل المدينــة التابــع لســحابة علــي بابــا بالصين - ب

رب تعاونيــة تغطــي وبرنامج عقل وتعمــل الصيــن علــى تطويــر إطــار العمــل هــذا مــن خــالل تجــا 

وتســتفيد هــذه المشــروعات مــن الخبــرات التقنيــة . جميــع أنحــاء البــالد وقطاعــات صناعيــة متنوعــة

التــي تتمتــع بهــا الصيــن، إضافــة إلــى المســتويات الضخمــة للبيانــات التــي تتولــد مــن قبــل مليــار 

وتعتبــر المدن  مصــادر مفيــدة للبيانــات المركــزة، كمــا تقــدم لباحثــي . ـي البــالدمســتخدم إنترنــت فـ

الــذكاء االصطناعــي كم مــن المشــاكل العمليــة التــي يجــب عليهــم التوصــل إلــى حلــول بشــأنها ًكبيــرا 

ن الجهــود المتميــزة فــي هــذا الســياق نذكــر ومــ. بمــا يخــدم جهــود األبحــاث التحليليــة المعمقــة

وكانــت  2210عقــل المدينــة التابــع لســحابة علــي بابــا بالصين الذى جرى اطالقة فى اكتوبر “برنامــج 

ليــة الشــركة قــد أطلقــت المشــروع بالشــراكة مــع مدينتهــا األم    هانجتشــو التــي تتمتــع بمســتويات عا
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بنــاء منصــة ” عقــل المدينــة“مليــون نســمة  ويشــمل مشــروع  10مــن التكنولوجيــا ويقطنهــا نحــو 

ومــن . تحليل   قائمــة علــى باب  الســحابية لتحليــل تدفقــات حركــة المــرور فــي عــدة مقاطعــات

ــذروة لتمكيــن إدارة حركــة المــرور فــي الوقــت ضمــن ذلــك إجــراء تحليــات دقيقــة لســاعات ال

الفعلــي، األمــر الــذي سيســاعد فــي خفــض االنبعاثــات وتســريع خدمــات الحافــالت الحيويــة 

وتســاعد . المدعمــة بالــذكاء االصطناعــي  2217والمخصصــة عنــد الطلــب وتم تحديث المبادرة سنة 

إشــارة مروريــة فــي جميــع أنحــاء هانجتشــو، فــي التقليــل مــن   128تتحكــم بنحــو    األداة التــي

فــي  15فــي المائــة، وأدت إلــى زيــادة ســرعة المركبــات المروريــة  بنســبة   982االختناقــات     

 .المائــة

 

نات المفتوحة بما يناسب امننا الوطنى البدء فى العمل على وضع استراتيجية وطنية للبيا: توصية

 واخالقيات المجتمع المصرى
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 المحور السادس

 حوكمة الذكاء اإلصطناعى

الذكاء االصطناعي هو تقنية قوية لألغراض العامة ويتوقع الخبراء أن يتم تحقيق القدرات فوق اإلنسانية في 

الفرص هائلة، بما في ذلك التقدم في الطب والصحة والنقل والطاقة . المقبلةالمجاالت االستراتيجية في العقود 

، فإن المخاطر كبيرة كما أنها تشكل تحديات ومع ذلك. ادي واالستدامة البيئيةوالتعليم والعلوم والنمو االقتص

والشمولية  وتشمل هذه النزوح العمال، وعدم المساواة، وهيكل سوق احتكار عالمي احتكار،. متطرفةحوكمة 

، وسباق الذكاء وطنية، وعدم االستقرار االستراتيجي، والتحوالت والتقلبات في السلطة الالمعززة

تكون العواقب معقولة الحجم وعلى مقياس زمني لتجاوز . االصطناعى الذي يضحى بالسالمة والقيم األخرى

بشأن مشكلة حوكمة الذكاء طنية ات و، هناك حاجة ماسة إلى إجراءوبالتالي. المخاوف العالمية األخرى

مشكلة استنباط القواعد والسياسات لضمان أفضل تطور واستخدام مفيد للذكاء  وهى  االصطناعى

 .االصطناعى

 

وثمة ما ينبغي التوعية بشأنه ويرتبط بحوكمة الذكاء االصطناعي والقضايا المرتبطة بها وأولها البطالة التي 

فالسيارات ذاتية القيادة على سبيل المثال يمكن أن تضع الماليين من  ستورثها طفرة الذكاء االصطناعي،

هذا هو عصر  .سائقي السيارات والشاحنات خارج العمل، ولكن يمكن أن تقلل من مخاطر حوادث السيارات

توسّع لقد أدى تزايد انتشار األجهزة الذكية الذاتية ال. الذكاء االصطناعي  مدفوعة األتمتة واآلالت ذاتية الحكم

، إلى تحفيز التحول الهائل في التشغيل اآللي لألنظمة البيئية البشرية في اتي والتوسع السريع في إمكاناتهاالذ

، يوجد بالفعل اتجاه متزايد نحو تكليف عمليات كما رأينا عبر الدول. الفضاء اإللكتروني والفضاء والفضاء

فراج المشروط إلى من منح اإل. طناعي سريعة التطورالقرار المعقدة على نحو متزايد بأنظمة الذكاء االص

ركبات المستقلة ، والموإدارة الحرف إلى منح االئتمانات، والقبول بالكلية لمقابالت العمل ،تشخيص األمراض

: ، يتم اعتماد أنظمة الذكاء االصطناعي سريعة التطور من قبل األفراد والكيانات عبر الدوللألسلحة المستقلة

، يثير الوعد والمخاطر التي فرديًا وجماعيًا.  ، والمؤسسات، واألوساط األكاديميةوالصناعاتحكومتها، 

تنطوي عليها أنظمة الذكاء االصطناعي المتطورة هذه مخاوف جادة بشأن دقة ونزاهة وشفافية وثقة 

طناعي تصميم الذكاء االصمما يحث على دعوات لتنظيم  -وأخالقيات وخصوصية وأمن مستقبل البشرية 

 .وتطويرها

 

في حين أن الخوف من أي تقنية تخريبية، والتحول التكنولوجي، والتغيرات المرتبطة به والتي تؤدي إلى 

، فإن تنظيم تكنولوجيا مثل الذكاء ة مسؤولة ليست جديدةمطالبات الحكومات بتنظيم تكنولوجيات جديدة بطريق

ألنه على الرغم من أن الذكاء االصطناعى يمكن أن هذا . االصطناعي هو نوع مختلف تماًما من التحدي

يكون شفافًا وتحوليًا وديمقراطيًا وموزًعا بسهولة ، فإنه يمس أيًضا كل قطاع من قطاعات االقتصاد العالمي 

ليس هناك شك في أن الذكاء االصطناعي لديه القدرة . ويمكن أن يعرض أمن مستقبل البشرية بأكمله للخطر

لدرجة أن  -م أو أنه يمكن أن يتصرف بطرق ال يمكن التنبؤ بها وضارة تجاه اإلنسانية على سوء االستخدا

 .الحضارة اإلنسانية بأكملها يمكن أن تكون في خطر
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على دور األخالق والخصوصية واألخالق في  -الذي تمس الحاجة إليه  -في حين كان هناك بعض التركيز 

هل المبادئ "يقودنا هذا إلى سؤال . ، يتم تجاهله تماًمافس القدر، فإن األمن، وهو أمر مهم بنهذا النقاش

ال نحتاج فقط إلى جعل الذكاء  "التوجيهية لألخالقيات والخصوصية كافية لتنظيم الذكاء االصطناعي؟

 .، ولكننا بحاجة أيًضا إلى التركيز على المخاطر األمنيةفافًا وخاضعًا للمساءلة واإلنصافاالصطناعي ش

 

منتجات الذكاء ، يتم تجاهل المخاطر األمنية إلى حد كبير في النقاش حول تنظيم نا عبر الدولكما رأي

سواء كان روبوتًا أو برنامًجا يعمل على   يجب فهم أن أي نظام من أنظمة الذكاء االصطناعي. االصطناعى

موعة أخرى من جهاز كمبيوتر واحد أو برنامًجا يعمل على أجهزة كمبيوتر متصلة بالشبكة أو أي مج

 .، يحمل معه مخاطر أمنيةالذكاء االصطناعىالمكونات التي تستضيف 

 

إذا سمح التصميم . لذلك، ما هي هذه المخاطر األمنية ونقاط الضعف؟ يبدأ بالتصميم والتطوير األولي

ها ، فمن والتطوير األولي لمنظمة العفو الدولية أو شجعها على تغيير أهدافها استنادًا إلى تعرضها وتعلم

، ستصبح منظمة العفو الدولية ذات يوم اآلن. قًا إلمالء التصميم األوليالمحتمل أن تحدث تلك التعديالت وف

، قد تغير الجهاز أيًضا ويمكن أن تتكاثر مرحلة ما، وفي اص بهاتتحسن ذاتيا وستبدأ أيًضا في تغيير الكود الخ

، من المحتمل أن يفقد البشر ماريوهات المحتملة ، في مرحلة لذلك ، عندما نقوم بتقييم كل هذه السينا. ذاتيًا

كيف سننظم الذكاء ":يقودنا هذا إلى سؤال مهم. السيطرة على الكود أو أي تعليمات تم تضمينها في الكود

 "االصطناعي عندما يحتمل أن يفقد البشر السيطرة على دورة التطوير والنشر؟

 

منية الناشئة عن التكنولوجيا التخريبية والخطيرة على مر السنين، فإن كل نظًرا ألننا نقوم بتقييم المخاطر األ

جعل ذلك العملية التنظيمية بسيطة  مما، تثمارات كبيرة في البنية التحتيةتتطلب اس الذكاء االصطناعى تقنية

سي أساس ، فقد هز عصر المعلومات والتقنيات مثل الذكاء االصطناعي بشكل أساومع ذلك. وسهلة إلى حد ما

هذا يرجع أساًسا إلى أن تحديد من وأين وما هي مخاطر أمن الذكاء االصطناعي . المبادئ التنظيمية والرقابة

أو حتى هاتف ذكي أو أي جهاز )أمر مستحيل ألن أي شخص من أي مكان به كمبيوتر شخصي حالي معقول 

عالوة . مبادرات االستخبارات/ يع واتصال باإلنترنت يمكن أن يسهم اآلن في تطوير اصطناعي مشار( ذكي

على ذلك ، فإن ثغرات أمنية نفس الفضاء اإللكتروني تترجم أيًضا إلى أي نظام من أنظمة الذكاء 

 .االصطناعي
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 المحور السابع

 القوى العاملة الوطنية

التحوالت إذا تمت إدارتها بحكمة و مواكبتها بفاعلية فأنه  فأن تلك. تمر أسواق العمل العالمية بتحوالت كبيرة

لمن الممكن أن تقود إلى عصر جديد من العمل الجيد، وتوفير وظائف جيدة وتحسين نوعية الحياة للجميع ، و 

على النقيض إذا تمت إدارتها بشكل سيئ أو أُهملت، فإنها قد تشكل خطر اتساع الفجوات في المهارات 

مع تحول . يادة عدم المساواة  واستقطاب أوسع للعمالة األجنبية على حساب العمالة الوطنيةالمستحدثة وز

االختراقات التكنولوجية بسرعة بين الحدود و بين مهام العمل التي يؤديها البشر وتلك التي تؤديها اآلالت 

 . والخوارزميات حيث تمر أسواق العمل العالمية بتحوالت و نقالت كبيرة

ق الثورة الصناعية الرابعة، تسعى الشركات إلى تطبيق و توظيف التقنيات الجديدة والناشئة مع انطال

للوصول  إلى مستويات أعلى من كفاءة اإلنتاج و رشد أنماط االستهالك، و غزو أسواق جديدة عالمية و 

 . إقليمية، المنافسة على منتجات جديدة

 

للثورة الصناعية الرابعة، سيتم على نحو متزايد دعوة قادة  ومع ذلك، من أجل تسخير اإلمكانات التحويلية

األعمال في جميع الصناعات والمناطق لصياغة استراتيجية شاملة للقوى العاملة جاهزة لمواجهة تحديات هذا 

 .العصر الجديد المتمثل في تسريع التغيير واالبتكار

مع بدء الشركات في . ة الرابعة تحديات وفرصً يشهد سوق العمل الجديد الذي نشأ في أعقاب الثورة الصناعي

، فإن لديها نافذة حقيقية  2222-2219صياغة استراتيجيات تحول األعمال والقوى العاملة على مدار الفترة 

لفرصة االستفادة من التقنيات الجديدة، بما في ذلك األتمتة ، لتعزيز خلق القيمة االقتصادية من خالل أنشطة 

ودة الوظائف في المجاالت التقليدية، و المهن الناشئة حديثًا ، وزيادة مهارات موظفيها جديدة ، وتحسين ج

للوصول إلى إمكاناتهم الكاملة ألداء مهام عمل جديدة ذات قيمة مضافة عالية ، وبعضها لن يكون قد تم تنفيذه 

ونتوقع أن تحصل  -متزايد هذه بشكل " استراتيجية التعزيز"تزداد أهمية دراسة . من قبل  من قبل العاملين

 .على المزيد من االهتمام بشكل تدريجي على مدار األعوام القادمة

 

في الوقت نفسه، يعمل التغير التكنولوجي والتغيرات في أدوار الوظائف والهياكل المهنية على تحويل الطلب 

ه الرؤية اإليجابية لذلك ، سيكون من الضروري تحقيق هذ. على المهارات بوتيرة أسرع من أي وقت مضى

لمستقبل الوظائف تحرًكا اقتصاديًا ومجتمعيًا من جانب الحكومات والشركات واألفراد نحو التعلم السريع مدى 

الحياة، باإلضافة إلى استراتيجيات وبرامج شاملة إلعادة تدريب المهارات واالرتقاء بها عبر التنوع المهني 

، ة بالتكنولوجيا وغير المعرفية أكثر أهمية بشكل متزايد في ترادفهاأصبحت المهارات اللينة المتعلق. بأكمله

وهناك فرص كبيرة إلقامة شراكات مبتكرة وخالقة ألصحاب المصلحة المتعددين من الحكومه وأصحاب 

العمل في الصناعة ومقدمي التعليم وغيرهم واالستثمار في أنواع جديدة من توفير التعليم والتدريب وبالتالى 

 .أكثر فائدة لألفراد في هذا السياق الجديد لسوق العمل سيكون

 

ستجد الحكومات والشركات واألفراد أنفسهم                    ، 2222-2219نظًرا لتطور سوق العمل الجديد خالل الفترة 

 كيف يمكننا ضمان حصول األفراد على"على سبيل المثال . في مواجهة مجموعة من األسئلة الجديدة كليًا

بما أن أصحاب العمل يقومون " الدعم والتوجيه الالزمين الكتساب المهارات المناسبة طوال حياتهم العملية؟

بفك األدوار الوظيفية التقليدية وإعادة تجميع مهام العمل استجابةً للتكنولوجيات الجديدة ، فكيف يمكنهم الحد 

الموارد مثل رواد األعمال عبر اإلنترنت  من المخاطر وتحقيق أقصى استفادة من الشراكات الجديدة مع
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مثل إعادة تجميع المهام ال يؤدي بالضرورة إلى أشكال " وكيف يمكنهم ضمان أفضل"ومنصات المواهب؟    

، حيث يتم تخصيص مجموعات عمل معينة " الفصل بين المهام"جديدة من االستقطاب الوظيفي من خالل 

 (.12)شكل  ل مجزية بشكل غير متناسب؟بشكل غير متناسب أو أكثر من مهام العم

 
 مجموعات العمل( 11)شكل 

 بالنسبة للحكومة

هناك حاجة ملحة لمعالجة تأثير التكنولوجيات الجديدة على أسواق العمل من خالل سياسات :  أوالً  -

 ال سيما، تعليمية مطورة تهدف إلى رفع مستويات التعليم والمهارات لألفراد من جميع األعمار بسرعة

فيما يتعلق بكل من العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والمهارات اللينة غير المعرفية ، وتمكين 

تشمل نقاط التدخل ذات الصلة المناهج الدراسية وتدريب . الناسمن االستفادة من قدراتهم البشرية الفريدة

مما يوسع نطاق جاذبيتها ليشمل  المعلمين وتجديد التدريب المهني لعصر الثورة الصناعية الرابعة ،

 .المهن التقليدية المنخفضة والمتوسطة

-  ً يمكن . يجب موازنة التحسينات في التعليم وتوفير المهارات بالجهود المبذولة في جانب الطلب: ثانيا

للحكومات المساعدة في تحفيز خلق فرص العمل من خالل استثمارات عامة إضافية وكذلك من خالل 

ومع ذلك، على مدى .  االستثمارات الخاصة من خالل التمويل المختلط أو الضمانات الحكوميةزيادة 

هناك مجال هائل وحاجة واضحة لم تتم تلبيتها في إنشاء البنية التحتية الصلبة والناعمة ،  السنوات المقبلة

االتصاالت الرقمية إلى من شبكات  -لتشغيل الثورة الصناعية الرابعة بما فيها ثورة الذكاء االصطناعى 

شبكات الطاقة المتجددة وذكية إلى المدارس والمستشفيات الذكية إلى دور الرعاية المحسنة و مرافق 

 .رعاية األطفال 

، إلى الحد الذي ستزيد فيه التقنيات الجديدة وزيادة العمالة من اإلنتاجية والدخل والثروة ،                               ثالثًا -

تجد الحكومات أن زيادة إيرادات الضرائب توفر مجااًل لتعزيز شبكات األمان االجتماعي لدعم أولئك قد 

 . الذين قد يحتاجون إلى دعم أفضل للتكيف مع سوق العمل الجديد
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 بالنسبة للصناعة 

ة الغتنام مع تكثيف التنافس على المواهب الماهرة الشحيحة المجّهز -، سيدفع األمر إلى إدراك أنه  أوالً  -

هناك فرصة لدعم رفع  -فرص الثورة الصناعية الرابعة وتصبح أكثر تكلفة على مدى السنوات القادمة 

مستوى القوى العاملة الحالية لتلعب أدوار جديدة وإعادة تنظيمها تقنيًا ألدوار عالية المهارة  حيث    من 

 2222-2219المهارات خالل الفترة المتوقع أن تنوي العديد من الشركات قصر توفير التدريب على 

.      على الموظفين الذين يؤدون أدوار العمل المطلوبة اليوم ، بدالً من التفكير على المدى الطويل واإلبداع

لزيادة توافر المهارات المستقبلية  —من الواضح أنه ستكون هناك حاجة إلى نهج أكثر شموالً واستباقية 

كة ، وتمكين مجموعة أوسع من العمال من المشاركة في المكاسب    من ومعالجة ندرة المهارات الوشي

 التكنولوجيات الجديدة والعمل معهم بشكل أكثر فعالية من خالل زيادة المهارات  

-   ً إن الحاجة إلى ضمان وجود مجموعة كافية من العمالة الماهرة و المدربة على النحو المناسب : ثانيا

على     ية للشركات  الوطنية بل و يدعم إكتساب مواقع تنافسية قويةيخلق فرص إستثمارية و تنمو

 . وهذا يعتمد على مخرجات المؤسسات التعليمية التكنولوجية الصعيد المحلى و األقليمى و العالمي 

 

 بالنسبة للعمال 

من الواضح أيًضا   أن . هناك حاجة ماسة إلى تحمل المسؤولية الشخصية عن التعلم والتطوير مدى الحياة 

العديد من األفراد سيحتاجون إلى الدعم خالل فترات االنتقال الوظيفي ومراحل إعادة التدريب والمهارة   من 

الحياة مجااًل ثريًا للتجربة ، حيث تبحث على سبيل المثال ، أصبح التعلم مدى . قبل الحكومات وأرباب العمل

العديد من الحكومات والصناعات عن الصيغة الصحيحة لتشجيع األفراد على الخضوع طوًعا إلى رفع 

وبالمثل ، في حين أن الدخل األساسي الشامل قد ال يزال غير ممكن من الناحية . مستوى المهارات الدورية

، قد تحظى بعض المتغيرات أو  2222-2219فيه خالل الفترة السياسية واالقتصادية أو غير مرغوب 

لألفراد    والصناعات والعمال لالستفادة منه  " صندوق عالمي للتعلم مدى الحياة"مثل توفير  -جوانب الفكرة 

عند الحاجة  لضمان أن تكون وظائف الغد مدفوعة األجر إلى حد ما ، وأن تستلزم المعاملة باحترام وأن توفر 

 .قًا واقعيًا للنمو الشخصي والتنمية والوفاءنطا

 

ويمكن تحقيق ذلك من خالل إصالح خطط الحماية االجتماعية الحالية وتوسيع نطاقها ، أو من خالل االنتقال              

سيكون التعلم من المخططات التجريبية . إلى نموذج جديد تماًما مثل فكرة الدخل األساسي والخدمات األساسية

 باإلضافة إلى البرامج الجارية حاليًا في مصر  -هذا النوع من 

 

 التوصيات 

- :القطاع الحكومى : أوالً  

 :وزارة القوى العاملة-

تحديد الطاقة البشرية و الخبرات التكنولوجية المستهدفة على المدى القصير و المدي الطويل لتنفيذ  -

تكنولوجيا .. سبيل المثال و ليس الحصر  على) البرنامج التنموى و الخطط الصناعية التوسعية  

. ..الذكاء االصطناعي و تأثيرها األيجابى على محطات الطاقة ، المناطق اللوجيستية ، قناة السويس 

األستطالعات المستقبلية لكل من وزارة التعليم العالى و وزارة و تمرير تلك األحتياجات و( إلخ

 .التعليم األساسى و الفنى
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 رائدة لعقد دورات تدريبية منظمةعاون مع الجامعات و مراكز التدريب و الشركات العقد بروتوكل ت -

مدد كافية و معتمدة تخدم التحول الوظيفى للخريجين بصورة معتمدة مما يكفل رفع الكفاءة األنتاجية و

 .للعاملين و يخدم التطور التكنولوجي المستهدف

المتاحة على النطاقين العام و  الخاص و تسكين األستفادة من الحصر الوظيفيى للفرص الوظيفية  -

 .  العمالة المحولة و المدربة لسد حاجة الشركات و نفس الوقت توظيف ما تم إستثمارة فى تلك العمالة

 :وزارة التربية و التعليم األساسى و الفنى -

ل المناهج الدراسية األهتمام بإضافة المهارات اللينة و مبادئ العلوم التكنولوجية كمواد أساسية داخ -

بهدف جعلها مهارات أساسية لدى الطالب و الدارسين من المراحل األولى للتعليم كحد أدنى للمعرفة   

 .و األستعداد للمراحل المتقدمة من الدراسة و التخصص

 :وزارة التعليم العالى -

الصناعية الكبرى   أن يتم عمل بروتوكل بين كليات الذكاء األصطناعى و التكنولوجيا مع الشركات  -

لعمل مشاريع التخرج و الدراسات العليا لضمان بيئة التطبيق الواقية و البعد عن ( عام و خاص)

األفتراضية فى مقابل تقديم األستشارات الفنية لتلك الشركات بصورة مجانية من واقع البحث  و  دعم 

 . هيئة التدريس القائمة عليه

 :وزارة الصناعة -

تنشيط الصناعة بتقديم برامج و مشروعات التحول للذكاء االصطناعى للمصانع                          أن تقوم هيئة  -

و الشركات من خالل  توفير الدعم المالى و الفني و التطبيقى  لدعم التحول الرقمى و التطبيق 

 .التكنولوجي

جال الصناعة من كال القطاعين تنظيم منتديات توعوية و ملتقيات بين رواد األعمال التكنولوجية و ر -

الحكومى و الخاص بصورة متكررة و منتظمة  للوقوف على المستحدثات و المتغيرات                                      

و أيضا مناقشة و تقييم . و المتطلبات الصناعية و األقتصادية على كل من الصعيد المحلى و العالمى

 .و تقديم المشورة العملية و األقتصادية المشروعات المقدمة من الشباب

 :وزارة األتصاالت و تكنولوجيا المعلومات -

تنظيم و إدارة متنديات علمية للباحثين و رواد األعمال للوقوف على أحدث التكنولوجيات المطبقة  -

 .عالميا  عن طريق دعوة الشركات الرائدة للتكنولوجيا المستهدفة

معهد تكنولوجيا " ضمن مجاالت التدريب المقدمة من قبل دمج برامج الذكاء األصطناعي  -

التابع لوزارة األتصاالت و تكنولوجيا المعلومات و قبول المتدربين حديثى الخبرة و " المعلومات

 .أيضا الخبرات المحولة من المجاالت القريبة

 ً  :القطاع الخاص: ثانيا

...( ، السيارات ، الحديد و الصلب،  المنسوجات) أن يتبنى القطاع الخاص فى مختلف المجاالت   -

إنشاء و تمويل معامل و مختبرات صناعية و تكنولوجية للتدريب الفني و التكنولوجي على أن تخدم 

 .المجاالت الممولة و تقدم الحلول التكنولجية للتحول التكتنولوجى

ومات و المهنى و المادي                             تبنى رواد االعمال ذوى األفكار التكنولوجية المتبكرة  و تقديم الدعم المعل -

 .من خالل لجان تقييم فنية 

حث رجال األعمال على دعم رواد األعمال التكنولوجية فنيا و ماديا و تسويقيا على أن يكون له  -

 . حصة    أو نصيب من عوائد المشروع المتبنى
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 المحور الثامن

 المشاركة الدولية
 

يظهر الذكاء االصطناعي في جميع المناقشات الحالية على الصعيدين الوطني والدولي والتي تتعلق 

قمة الذكاء )بتنمية االقتصاد والمجتمع وفي كثير االجتماعات التي تركز على تقنيات الذكاء االصطناعى  

االجتماعات السنوية والقمة العالمية ومنتدىات الذكاء االصطناعى العالمية، وكذلك في ، االصطناعى

و يمكن أن نتوقع أنه في السنوات المقبلة سوف ، (مثل المنتدى االقتصادي العالمي)الرئيسية للمؤتمرات 

تلعب دورا حاسما في مختلف أنشطة وبرامج المؤسسات الدولية وفي العالقات الثنائية والمتعددة 

ح العبًا نشًطا وقويًا على الساحة الدولية إنها فرصة عظيمة للدولة المصرية  لتصب. األطراف بين الدول

 .  مع موقف واضح وأولويات واضحة لرؤية وطنية للذكاء االصطناعى

 (:2121حتى )األهداف قصيرة المدى 
 تحديد واستغالل إمكانات التعاون مع دول مختارة من الوطن العربى واالفريقى والعالم -

لتي تتمتع فيها مصر بنتائج ممتازة أو وصف المجاالت ذات األولوية للذكاء االصطناعى ا -

 .إمكانات قوية للتنمية، واستراتيجية إليصال هذه المجاالت إلى الشركاء الدوليين

إعداد استراتيجية للتواصل مع شركاء فى العالم مثل اليابان والصين واالتحاد األوروبي، ال  -

ومركز االختبارات سيما بهدف الحصول على الدعم إلنشاء المركز المصرى للتميز 

المصرى للذكاء االصطناعى بما فيها تنظيم ورشة عمل للخبراء في هذة الدول وتحديد 

المؤتمرات الدولية المتخصصة للمشاركة فيها من الخبراء المصريين وطالب الدراسات 

 العليا

تنظيم منتدى عالمى فى مصر للذكاء االصطناعى لعرض وتبادل الخبرات في مجال الذكاء  -

 .صطناعىاال

 الترويج لموضوع الذكاء االصطناعى فى القمم على مستوى رؤساء الدول  -

تبادل والخبرات وأفضل الممارسات وعرض نتائج مشاريع محددة تنفذ في ظل الرئاسة   -

 المصرية على المحافل الدولية 

تنظيم مؤتمر رقمي على مستوى القارة االفريقية حول الذكاء االصطناعى وبدء منصة   -

االتحاد االفريقى على اإلنترنت لتبادل الممارسات الجيدة تحت الرئاسة المصرية    لالتحاد 

 .االفريقى

 

 

  (2122حتى )داف متوسطة  المدى أه

 المشاركة الفعالة في إنشاء برامج العمل السنوية لمشروع القومى الرقمى -

الدعم النشط والتعاون مع البلدان القارة االفريقية والدول العربية  في مجال   -

 االبتكار وتطوير التكنولوجيا الجديدة والذكاء االصطناعي
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إنشاء منظمات الذكاء االصطناعى كموضوع للشراكات االستراتيجية  -

الثنائية والمتعددة األطراف ، وفتح وتنسيق الترويج لمواضيع محددة على 

 .توى العملمس

تشجيع البرامج المالية الدولية لتطوير الذكاء االصطناعى ودعم الوزارات  -

 .المسؤولة في استخدامها من قبل المستفيدين الوطنيين المحتملين

تنسيق األعمال التحضيرية للمفاوضات داخل منظمات  التعاون الدولية فى  -

 .الوطنيينالتنمية االقتصادية وبناء على قدرات الخبراء 

 

 ) 2132حتى )أهداف طويلة األجل 

، والوفاء 2232دعم واستمرارية األنشطة المتعلقة باستراتيجية االبتكار لعام   -

 بأولوياتها ، بما في ذلك

 .أهداف جمهورية مصر  الرقمية ، والتي هي جزء ال يتجزأ منها -

سيما الخطة ربط الرؤية المصرية بمبادرات الذكاء االصطناعى الدولية ، وال  -

 المنسقة وتحديثاتها

تأسيس الصورة الدولية لمصر كدولة مبتكرة مع نتائج جيدة فى تقنيات الذكاء   -

 .االصطناعى
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 الفصل الخامس 

 ء اإلصطناعىامراكز تميز الذك

 
  

التجارية في لقد أصبح الذكاء االصطناعي من أقوي وأحدث التقنيات التي أدت إعادة تشكيل األعمال 

وهو األن بالفعل هو المحرك الرئيسي وراء بعض من أهم األعمال والمنتجات التجارية في . العقد األخير 

وفي خالل السنوات القليلة القادمة سيكون الذكاء االصطناعي هو العنصر األساسي في . الشركات العالمية

 .جميع األعمال والمنتجات التجارية علي مستوي العالم

نشاء مراكز التميز للذكاء االصطناعي في الجامعات أو الصناعة والتعاون فيما بينهم هو العامل أن أ

وفكرة إنشاء مراكز التميز للذكاء . المشترك في تحقيق تلك الطفرة في جميع األعمال والمنتجات التجارية

عي منذ أكثر من عشرون االصطناعي ليست بجديدة ففي الجامعات العالمية هناك معامل في للذكاء االصطنا

. عام منها علي سبيل المثال وليس الحصر معامل الذكاء االصطناعي في جامعة ستانفورد وباركلي وغيرها 

أما في الصناعة فقد بدأت بالفعل بعض الشركات العالمية بأنشاء مراكز التميز للذكاء االصطناعي وهناك 

أنشئت بالفعل مراكز التميز للذكاء االصطناعي وهي  من إجمالي الشركات العالمية% 37اآلن ما يقرب من 

 Deutsche Bank) ليست شركات متخصصة في مجال علوم الحاسب والتكنولوجيا منها على سبيل المثال 

- J.P. Morgan Chase – Pfizer.) 

   

 مهام مراكز التميز للذكاء االصطناعي في الجامعات

 .االصطناعي تخدم الدولة المصريةإجراء بحوث علمية في مجال الذكاء  -1

 .إجراء مشاريع بحثية مع الجامعات األخرى أو الشركات المصرية والعالمية -2

 .بناء شبكة قوية بين خبراء المجال والشركات على المستوى الدولي -3

 .تنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل خاصة بمجال الذكاء االصطناعي-0

 .إلى المجتمع إلبراز أهمية الذكاء االصطناعي تنظيم الندوات تثقيفية موجه -5

 .مشاركة قصص نجاح المشاريع البحثية والشراكات مع الجامعات والشركات -2
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 مهام مراكز التميز للذكاء االصطناعي في الشركات

 .أنشاء رؤية الذكاء االصطناعي للشركة -1

 :اتيجيةوضع الخطة االستراتيجية للشركة علي أن تتضمن الخطة االستر -2

 خطط تمويل المختلفة. 

  الذكاء االصطناعي  خطط توظيف وجذب المواهب وتدريب الموظفين على تقنيات. 

 خطط التحكم والتأمين للبيانات المستخدمة في أنظمة الذكاء االصطناعي. 

 معايير تقييم أنطمة الذكاء االصطناعي والتي تثبت قيمتها. 

 .تناسب خطة الشركة االستراتيجية تحديد أولوية األعمال التجارية التي -3

 .بالذكاء االصطناعي تحديد المستوى المناسب من الطموحات واآلمال المتعلقة  -0

 .وضع استراتيجيات وخطط التعاون مع جامعات وشركات خارجية-5

 .أنشاء شبكة قوية من خبراء المجال والمجتمع لدعم األعمال والمنتجات التجارية -2

 .عمال والمنتجات التجارية الناجحةقصص األ مشاركة  -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


