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كلمة السيد رئيس الجمهورية
المســتجدات التكنولوجيــة كل يــوم
تحــرص مصــر ع ـلـى التفاعــل مــع معطيــات العصــر الرقمــي الــذي تتوا ـلـى فيــه ُ
فرصــا واعــدة ـفـي إرســاء قواعــد اقتصــاد وطنــي ينهــض قوامــه ارتــكا ًزا ع ـلـى التكنولوجيــات البازغــة التــي
لتخلــق ً
أفرزتهــا الثــورة الصناعيــة الرابعــة ،والتــي ُيعــد مــن أبرزهــا الــذكاء االصطناعــي ،وهــو األمــر الــذي اســتلزم تكثيــف
لســبل االســتفادة منهــا ـفـي بنــاء دولــة
الجهــود نحــو تبنــى هــذه التكنولوجيــات ،ورســم اســتراتيجيات واضحــة ُ
عصريــة حديثــة وتحقيــق أهــداف مصــر التنمويــة الراميــة إ ـلـى تحســين جــودة حيــاة المصرييــن.
ولهــذا فلقــد كلفــت المجلــس الوطنــي للــذكاء االصطناعــي بوضــع خطــة قوميــة ُمتكاملــة نســتهدف مــن خاللهــا
رســم مالمــح الطريــق لتوطيــن صناعــة الــذكاء االصطناعــي وتعزيــز دور مصــر الريــادي ع ـلـى المســتوى اإلقليمــي
لتكــون طر ًفــا عالم ًيــا فاعـ ًـا ـفـي هــذا المجــال.
ولقــد تــم صياغــة االســتراتيجية الوطنيــة للــذكاء االصطناعــي وف ًقــا لنمــوذج يشــجع الشــرا كات الفاعلــة بيــن
القطاعيــن الحكومــي والخــاص ،إليجــاد بيئــة عمــل ديناميكيــة محفــزة لالبتــكار وداعمــة لمســيرة بنــاء مصــر
الرقميــة وعمليــات التحــول الرقمــي الــذي تقــوده تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي ،مــع العمــل بالتــوازي ع ـلـى
تشــجيع االســتثمار ـفـي البحــث والتطو يــر ـفـي هــذه التكنولوجيــات ،ونشــر الوعــي بأهميتــه ،إ ـلـى جانــب تنميــة رأس
المــال البشــرى لتكو يــن جيــل مــن الشــباب المصــري القــادر ع ـلـى بنــاء تطبيقــات ذكاء اصطناعــي تتماشــى مــع
االحتياجــات القوميــة وأولويــات الدولــة.
فرصــا ،فإنهــا ً
أيضــا تفــرض تحديــات
وانطال ًقــا مــن قناعتنــا الراســخة بــأن التكنولوجيــات البازغــة مثلمــا تخلــق ً
يجــب االســتعداد لهــا ،لــذا ،فإننــا نســتهدف ـفـي إطــار االســتراتيجية الوطنيــة للــذكاء االصطناعــي فتــح آفــاق
الحــوار مــع أصحــاب المصلحــة والتعــاون الدو ـلـي لتبــادل الــرؤى حــول أفضــل الممارســات لتطو يــر واســتخدام
الــذكاء االصطناعــي لتحقيــق الصالــح العــام ،وتب ّنــى وقيــادة مواقــف قو يــة حــول المبــادئ األخالقيــة للــذكاء
االصطناعــي وأثرهــا االجتماعــي واالقتصــادي ع ـلـى تطبيقاتــه ـفـي الــدول األفريقيــة والعربيــة تحــت مظلــة االتحــاد
األفريقــي وجامعــة الــدول العربيــة ،للوصــول إ ـلـى رؤيــة مشــتركة تعكــس احتياجاتنــا وتطلعاتنــا وتتوافــق مــع
قيمنــا ومبادئنــا.
وإذ تحظــى هــذه االســتراتيجية بدعــم كامــل مــن الدولــة لضمــان التنفيــذ الناجــح لهــا ،فإننــي ك ـلـى ثقــة ـفـي كفــاءة
الخبــرات المصريــة القــادرة ع ـلـى حشــد كافــة الطاقــات لتحو يــل هــذه االســتراتيجية إ ـلـى خطــط عمــل يتــم ترجمتهــا
لنتائــج ملموســة ع ـلـى أرض الواقــع ننشــد مــن خاللهــا اللحــاق بركــب الــذكاء االصطناعــي لتحقيــق انجــاز حضــاري
جديــد وصناعــة مســتقبل واعــد لوطننــا العظيــم.

ع ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الـفـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح السيسي
رئيس جمهورية مصر العربية
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يتمثل بيان المهمة المنبثق من هذه الرؤية في:
إقامــة صناعــة للــذكاء االصطناعــي ـفـي مصــر تشــمل تنميــة المهــارات والتكنولوجيــا والنظــام البيئــي والبنيــة التحتيــة
وآليــات اإلدارة لضمــان اســتدامتها وقدرتهــا التنافســية

الملخص
التنفيذي

اعتمــد مجلــس الــوزراء المصــري ـفـي نوفمبــر مــن عــام  2019تشــكيل المجلــس الوطنــي للــذكاء االصطناعــي ليضــم ممثليــن
مــن جميــع الهيئــات الحكوميــة ذات الصلــة وخبــراء مســتقلين ـفـي مجــال الــذكاء االصطناعــي .يتمثــل الهــدف الرئيســي لهــذا
المجلــس ـفـي صياغــة وإدارة تنفيــذ اســتراتيجية مصــر الوطنيــة للــذكاء االصطناعــي.

جــا للجهــود التــي بذلتهــا األمانــة الفنيــة للمجلــس الوطنــي ،وتســتند إ ـلـى األعمال الســابقة التي نفذتها
تأ ـتـي هــذه الوثيقــة تتوي ً
وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات ووزارة التعليــم العا ـلـي والبحــث العلمــي ـفـي عــام  2019إ ـلـى جانــب إســهامات
أخــرى مــن خبــراء مســتقلين وشــركات مــن القطــاع الخــاص .تــود األمانــة الفنيــة تقديــم الشــكر إ ـلـى جميــع األطــراف ع ـلـى
األدوار التــي اضطلعــوا بهــا إلصــدار هــذه الوثيقــة.
تشير الدراسات والمؤشرات االقتصادية الحديثة إلى األثر اإليجابي الذي يمكن تحقيقه من استيعاب الذكاء االصطناعي
ـفـي االقتصاديــات الدوليــة .ومصــر غيــر مســتثناة مــن ذلــك ،ففــي ضــوء توفيــر المنــاخ المالئــم لالســتثمار واســتراتيجية
تحســين مهــارات العمالــة أو إعــادة تشــكيل مهاراتهــم ستســتفيد مصــر بشــكل كبيــر مــن الفــرص التــي يتيحهــا الــذكاء
االصطناعــي مــع تجنــب أخطــاره وأبرزهــا ارتفــاع معــدالت البطالــة.

وتحقي ًقا لهذه الغاية تشرع مصر في وضع استراتيجية وطنية للذكاء االصطناعي تهدف إلى تحقيق الرؤية التالية:

 .1اســتخدام تكنولوجيــات الــذكاء االصطناعــي لدعــم تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة ـفـي مصــر بمــا يعــود بالنفــع ع ـلـى
المصرييــن كافــة.
 .2القيــام بــدور رئيســي ـفـي تيســير التعــاون اإلقليمــي ـفـي المنطقتيــن األفريقيــة والعربيــة وترســيخ مكانــة مصــر بوصفهــا
طر ًفــا دول ًيــا فاعـ ًـا ـفـي مجــال الــذكاء االصطناعــي.

٥

من أجل تحقيق الرؤية والمهمة المذكورتين أعاله ،ستعمل مصر على تحقيق االبعاد التالية:
 .١دمج تكنولوجيات الذكاء االصطناعي في العمليات الحكومية لجعلها أ كثر كفاءة وشفافية.
 .٢اســتخدام الــذكاء االصطناعــي ـفـي قطاعــات التنميــة الرئيســية لتحقيــق أثــر اقتصــادي وحــل المشــكالت المحليــة
دعمــا لالســتراتيجية المصريــة للتنميــة المســتدامة وبمــا يتفــق مــع أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة
واإلقليميــة
ً
المســتدامة لتحقيــق الفائــدة للمصرييــن كافــة.
 .٣تشــجيع االســتثمار ـفـي بحــوث وابتــكارات الــذكاء االصطناعــي مــن خــال الشــرا كة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص
والمبــادرات المشــتركة مــع الجامعــات والمرا كــز البحثيــة والقطــاع الخــاص.
 .٤جعــل مصــر مرك ـ ًزا إقليم ًيــا للتعليــم والمواهــب ـفـي مجــال لــذكاء االصطناعــي لتلبيــة احتياجــات األســواق المحليــة
واإلقليميــة والدوليــة.
 .٥دعم برامج التعلم مدى الحياة وإعادة تشكيل المهارات لإلسهام في تنمية القوى العاملة واستدامتها.
 .٦خلــق بيئــة مزدهــرة للــذكاء االصطناعــي مــن خــال تشــجيع الشــركات الناشــئة المحليــة وجهــود االبتــكار وخلــق بيئــة
علميــة أ كاديميــة مليئــة باألفــكار واالبتــكارات واالكتشــافات.
 .٧تعزيــز نهــج الــذكاء االصطناعــي المتمحــور حــول اإلنســان والــذي تكــون رفاهيــة النــاس فيــه أولويــة وتيســير الحــوار القائــم
ع ـلـى تعــدد أصحــاب المصلحــة بشــأن نشــر الــذكاء االصطناعــي المســؤول لفائــدة المجتمــع وإثــراء المناقشــات ذات
الصلــة بالسياســات لفائــدة المجتمــع وإثــراء المناقشــات ذات الصلــة بالسياســات.
ً
ف
 .٨االســتفادة مــن الــذكاء االصطناعــي باعتبــاره فرصــة إلدمــاج المهمشــين ليــس فقــط لبرامــج شــبكات األمــان بــل أيضــا ــي
المبــادرات التــي تعــزز النهــوض باإلنســان وتنميــة الــذات.
 .٩تيســير التعــاون ع ـلـى الصعيديــن العر ـبـي واألفريقــي لتوحيــد اآلراء والجهــود العربيــة واألفريقيــة ـفـي مجــال الــذكاء
االصطناعــي بمــا يعــود بالنفــع ع ـلـى الجميــع.
 .١٠اإلســهام بنشــاط ـفـي الجهــود العالميــة و ـفـي المنتديــات الدوليــة الخاصــة بموضوعــات أخالقيــات الــذكاء االصطناعــي
ومســتقبل العمــل والــذكاء االصطناعــي المســؤول واألثــر االجتماعــي واالقتصــادي للــذكاء االصطناعــي.

تتكون االستراتيجية من الركائز األربع التالية
 .1الــذكاء االصطناعــي مــن أجــل الحكومــة :االعتمــاد الســريع لتكنولوجيــات الــذكاء االصطناعــي مــن خــال
ميكنــة العمليــات الحكوميــة وإدمــاج الــذكاء االصطناعــي ـفـي دورة صنــع القــرار لرفــع الكفــاءة وزيــادة
الشــفافية.
 .2الــذكاء االصطناعــي مــن أجــل التنميــة :تطبيــق الــذكاء االصطناعــي ـفـي قطاعــات اقتصاديــة مختلفــة
تدريج ًيــا بهــدف رفــع الكفــاءة وتحقيــق نمــو اقتصــادي أع ـلـى وقــدرة تنافســية أفضــل .ســيجري تحديــد
دائمــا عنصــر بنــاء القــدرات
وتنفيــذ مشــاريع أساســية عبــر شــراكات محليــة ودوليــة ،وســوف تشــمل
ً
لتعزيــز نقــل التكنولوجيــا والمعرفــة واإلســهام ـفـي نمــو البيئــة المحليــة .تشــمل القطاعــات ذات األولويــة
ـفـي المرحلــة األو ـلـى الزراعــة والبيئــة وإدارة الميــاه والرعايــة الصحيــة ومعالجــة اللغــة العربيــة والتخطيــط
االقتصــادي والتنميــة االقتصاديــة التصنيــع واإلدارة الذكيــة للبنيــة التحتيــة .
 .3بنــاء القــدرات :إعــداد الشــعب المصــري لعصــر الــذكاء االصطناعــي ع ـلـى المســتويات كافــة ،مــن الوعــي
العــام إ ـلـى المدرســة والجامعــة ومــا يعادلهــا ،إ ـلـى التدريــب المهنــي للتخصصــات التقنيــة وغيــر التقنيــة.
 .4األنشــطة الدوليــة :تعزيــز مكانــة مصــر ع ـلـى الصعيديــن اإلقليمــي والدو ـلـي مــن خــال دعــم المبــادرات
ذات الصلــة وتمثيــل المواقــف األفريقيــة والعربيــة والمشــاركة بفاعليــة ـفـي المناقشــات ذات الصلــة
بالــذكاء االصطناعــي والمشــاريع الدوليــة.
٦

تدعم العناصر التمكينية األربعة التالية الركائز األربع لالستراتيجية

 .1الحوكمة :األخالقيات والقوانين واللوائح والمتابعة والمراقبة

 .2البيانات :الجمع واإلدارة واستراتيجيات توليد الدخل

 .3البيئة :القطاع الخاص والهيئات األكاديمية والبحثية والمجتمع المدنى

 .4البنيــة التحتيــة :الوصــول العــادل إ ـلـى الحوســبة وتخزيــن البيانــات والشــبكات
واألصــول األخــرى

ســيتم تنفيــذ االســتراتيجية وفــق نهــج مرح ـلـي ،بــدأت المرحلــة األو ـلـى ـفـي  2020وتمتــد حتــى نهايــة .2022
وتركــز هــذه المرحلــة ع ـلـى تدريــب الخريجيــن والمهنييــن لتلبيــة احتياجــات الســوق وإثبــات قيمــة الــذكاء
االصطناعــي ـفـي القطاعــات االســتراتيجية المختلفــة مــن خــال البــدء ـفـي تنفيــذ مشــروعات تجريبيــة ـفـي
الحكومــة بالشــرا كة مــع الهيئــات المحليــة واألجنبيــة .وســتركز هــذه المرحلــة ً
أيضــا ع ـلـى بنــاء جســور إقليمية
لتوحيــد الجهــود ـفـي مجــال الــذكاء االصطناعــي ع ـلـى الصعيديــن األفريقــي والعر ـبـي فضـ ًـا عــن المشــاركة
الفعالــة ـفـي المؤتمــرات الدوليــة التــي تتنــاول موضوعات أخالقيــات الذكاء االصطناعي والذكاء االصطناعي
مــن أجــل أهــداف التنميــة المســتدامة وأثــر الــذكاء االصطناعــي ـفـي أســواق العمــل والتعليــم .خــال المرحلــة
األو ـلـى ســيجري اإلعــداد للمرحلــة الثانيــة التــي ستشــمل تقييــم مزيــد مــن القطاعــات ذات األولويــة وتمهيــد
الطريــق للتركيــز ع ـلـى نمــو النظــام البيئــي وبخاصــة الشــركات الناشــئة .وتفاصيــل المرحلــة األو ـلـى مدرجــة
ـفـي هــذه الوثيقــة ،وســتصدر خطــة تشــغيل بشــأن المراحــل األخــرى ـفـي الوقــت المناســب.
سيشــرف المجلس الوطني للذكاء االصطناعي على تنفيذ هذه االســتراتيجية وســيضع ويتتبع مؤشــرات
األداء الرئيســية ذات الصلــة لقيــاس التقــدم المحــرز وإجــراء التعديــات عند الضرورة.

الخـ ـ ـلـ ـفـ ـي ـ ـ ـ ــة
يبشــر الــذكاء االصطناعــي ،وبخاصــة األســاليب القائمــة ع ـلـى البيانــات مثــل التعلــم اآل ـلـي ،بتحــول جــذري ـفـي األنظمــة
االقتصاديــة واالجتماعيــة ع ـلـى مســتوى العالــم .و ُيتوقــع بحلــول  2030أن يضيــف الــذكاء االصطناعــي  15مليــار دوالر
أمريكــي لالقتصــاد العالمــي ،وأن تشــهد البلــدان التــي تســتطيع اســتيعاب الــذكاء االصطناعــي بشــكل تــام ـفـي اقتصاداتهــا
مدفوعــا بالــذكاء االصطناعــي.
نم ـ ًوا ـفـي الناتــج المح ـلـي اإلجما ـلـي يصــل حتــى %25
ً

لقــد أصبــح مــن المســتحيل أن تتجاهــل األمــم المؤشــر اإليجا ـبـي للــذكاء االصطناعــي وأثــره ـفـي وجــود تكنولوجيــات إبصــار
الحاســوب الــذي يســمح بإجــراء تحليــات واســتيعاب للفيديوهــات والصــور ـفـي الوقــت الفع ـلـي و ـفـي وجــود خوارزميــات
معالجــة اللغــات الطبيعيــة التــي تمكــن مــن ابتــكار روبوتــات الدردشــة القــادرة ع ـلـى إجــراء محادثــات شــبيهة بمحادثــات
البشــر وأنظمــة التعلــم العميــق االحتما ـلـي المســتخدمة ـفـي العمليــات المعقــدة لصنــع القــرار مثــل التشــخيص الطبــي
وكثيــر مــن التطبيقــات األخــرى.

لذلــك اكتســب الــذكاء االصطناعــي أولويــة متزايــدة لــدى المؤسســات الحكوميــة ع ـلـى المســتويين الوطنــي والدو ـلـي .وتركــز
مبــادرات حكوميــة وطنيــة عديــدة حتــى اآلن ع ـلـى اســتخدام تكنولوجيــات الــذكاء االصطناعــي مــن أجــل التنميــة والنمــو
االقتصــادي وتعزيــز البحــث وتعزيــز النظــام البيئــي وبخاصــة شــركات الــذكاء االصطناعــي الناشــئة .كمــا بــدأت منظمــات
دوليــة وإقليميــة ـفـي إيــاء االهتمــام الواجــب للــذكاء االصطناعــي وبــدأت كل منهــا ـفـي تأميــن مجــال لنفســها يعتمــد ع ـلـى
كفاءاتهــا وطبيعــة عضويتهــا.
يمكــن لتطبيــق الــذكاء االصطناعــي ـفـي مجــاالت كالتعليــم أو الرعايــة الصحيــة أن يســهم ـفـي تيســير الوصــول والتغلــب ع ـلـى
نقــص العمالــة وتقليــل األخطــار والتكاليــف .ومــن ناحيــة أخــرى يتزايــد القلــق إزاء أنظمــة الــذكاء االصطناعــي المؤتمتــة
والمســتقلة التــي توســع الفجــوات التكنولوجيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة بســبب االفتقــار إ ـلـى بنيــة تحتيــة حيويــة
وإمكانــات بشــرية قــادرة ع ـلـى االســتفادة مــن هــذه التكنولوجيــا بخاصــة ـفـي البلــدان التــي لديهــا أعــداد كبيــرة مــن العمالــة
قليلــة أو منعدمــة المهــارات.
يبشــر الــذكاء االصطناعــي بأكبــر تحــول ـفـي ســوق العمــل منــذ العصــر الصناعــي ويمثــل تهدي ـدًا للفئــات المهمشــة غيــر
كاف لوجــوده .وهنــاك كذلــك قلــق متزايــد إزاء أخالقيــات أنظمــة وقضايــا الــذكاء االصطناعــي مثــل التحيــز
المعــدة بشــكل
ٍ
وعــدم المســاواة بيــن الجنســين وعــدم كفايــة التنظيــم وفقــدان الفــروق الدقيقــة ـفـي الثقافــة واللغــة بســبب أنظمــة معالجــة
اللغــات الطبيعيــة ع ـلـى ســبيل المثــال .وال يمتلــك أي بلــد أو طــرف فاعــل جميــع اإلجابــات عــن هــذه التحديــات .ولذلــك
ثمــة حاجــة إ ـلـى تعــاون دو ـلـي وحــوار واســع النطــاق يتســم بتعــدد أصحــاب المصلحــة لتبــادل المعرفــة وأفضــل الممارســات
وتوجيــه تطويــر واســتخدام الــذكاء االصطناعــي مــن أجــل الصالــح العــام.
تحتــاج البلــدان ع ـلـى المســتوى الوطنــي إ ـلـى العمــل ع ـلـى تحديــد مواقفهــا الخاصــة إزاء الــذكاء االصطناعــي واالســتفادة مــن
نقــاط قوتهــا النســبية وضمــان تقليــل اآلثــار الســلبية الناتجــة عــن الــذكاء االصطناعــي ألد ـنـى درجــة لتضمــن عــدم تخلفهــا عــن
ركــب الســباق العالمــي مــن أجــل الهيمنــة التكنولوجيــة.

٧

٨

 ١.٣ما هو نظام الذكاء االصطناعي؟

والبــد مــن التمييــز بيــن الــذكاء االصطناعــي “الضعيــف” و”القــوي” أو الــذكاء االصطناعــي “العــام” و”المحــدود” .الــذكاء االصطناعــي العــام (يشــار
إليــه أحيانًــا باســم الــذكاء العــام االصطناعــي) هــو مفهــوم افتراضــي يــدور حــول آلــة تقــوم بمحــاكاة وظائــف العقــل البشــري إ ـلـى درجــة إنــه ال يمكــن
تمييزهــا عــن العقــل الحقيقــي ،والتــي تســتطيع مــن خاللهــا القيــام بــأي مهمــة يســتطيع اإلنســان القيــام بهــا .يظــل الــذكاء االصطناعــي العــام

موضــوع أفــام الخيــال العلمــي حتــى يومنــا هــذا وال يوجــد مســار حا ـلـي يمكــن أن يــؤدي إليــه رغــم بعــض المحــاوالت .ويشــير الــذكاء
االصطناعــي الضعيــف أو القــوي مــن ناحيــة أخــرى إ ـلـى نظــام قــادر ع ـلـى أداء مهمــة واحــدة بمســتوى مماثــل أو بمســتوى أع ـلـى مــن
اإلنســان .وتســتخدم معظــم هــذه النظــم األســاليب التــي تعتمــد ع ـلـى البيانــات ويتــم نشــرها ضمــن إعــداد واحــد محــدد .وتنــدرج جميــع
النظــم التــي نشــير إليهــا ـفـي الوقــت الراهــن باســم “الــذكاء االصطناعــي” تحــت هــذا التصنيــف.

نظــام الــذكاء االصطناعــي ،ع ـلـى النحــو الــذي بينــه فريــق خبــراء الــذكاء االصطناعــي التابــع لمنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة،
هــو “نظــا ٌم يعتمــد ع ـلـى اآللــة وهــو نظــا ٌم قــادر ٌ ع ـلـى تقديــم تنبــؤات وتوصيــات وقــرارات مؤثــرة ـفـي البيئــات الحقيقيــة واالفتراضيــة
مــن أجــل تحقيــق مجموعــة مــن األهــداف التــي يحددهــا اإلنســان .ويســتخدم مدخــات اآللــة و/أو البشــر ـفـي تصــور البيئــات
الحقيقيــة و/أو االفتراضيــة ،ويحــول هــذه التصــورات إ ـلـى نمــاذج مجــردة (بطريقــة آليــة مثــل التعلــم اآل ـلـي أو يدو ًيــا) ،ويســتخدم
االســتدالل النموذجــي لصياغــة خيــارات مــن أجــل المعلومــات أو اإلجــراءات” .وأنظمــة الــذكاء االصطناعــي مصممــة لتعمــل مــع
مســتويات متنوعــة مــن االســتقالل الذا ـتـي.
تطــور مصطلــح الــذكاء االصطناعــي نفســه ع ـلـى مــر الســنين منــذ أن صاغــه جــون ماكر ـثـي وآخــرون بجامعــة دارتمــوث عــام .1956
ـع يشــمل جميــع األعمــال التــي تقــوم بهــا آلــة ،يمكــن أن توصــف
ح جامـ ٌ
فــكان يعتقــد ـفـي البدايــة أن الــذكاء االصطناعــي هــو مصطلـ ٌ
هــذه اآللــة بأنهــا “ذكيــة” .وركــزت الجهــود المبكــرة ـفـي تطويــر الــذكاء االصطناعــي ع ـلـى ابتــكار آالت وبرمجيــات تســتطيع محــاكاة
العقــل البشــري .أدى هــذا إ ـلـى إنشــاء “أنظمــة الخبــراء” ـفـي ســتينيات القــرن العشــرين ،والتــي اعتمــدت ع ـلـى قواعــد هرميــة
دائمــا بمــا ي ـلـي:
مبرمجــة مــن خبــراء ـفـي المجــاالت المختلفــة مثــل الطــب أو الزراعــة .ومــع ذلــك ،كانــت هــذه األنظمــة محــدودة
ً

 ٢.٣استراتيجيات ومبادرات الذكاء االصطناعي حول العالم

أ) معرفة الخبراء المشاركين في برمجتها؛

ب) تكلفة تطوير هذه األنظمة ،وبخاصة التكلفة المرتفعة ألجهزة الحوسبة والتخزين؛
ج) تعقيد أدوات وأنظمة البرامج لوضع نماذج عمليات معقدة للغاية.
أدى هذا إلى وجود مرحلتين مما يعرف باسم “شتاء الذكاء االصطناعي” التي أجريت خاللهما بحوث قليلة نسب ًيا.

جلــب فجــر األلفيــة الثالثــة تطــورات هائلــة ـفـي خوارزميــات البحــث عــن البيانــات واســترجاعها .ومــع االنخفــاض الهائــل لتكاليــف
أجهــزة التخزيــن والحوســبة وظهــور الشــركات الناشــئة مثــل جوجــل التــي اســتطاعت خلــق نمــوذج عمــل يقــوم ع ـلـى تحليــل
بيانــات المســتخدم ،أصبــح المشــهد مهيــأ ً لعــودة مجــال الــذكاء االصطناعــي ـفـي الظهــور بعــد أن دخــل ـفـي بيــات شــتوي لفتــرة
طويلــة ،تحــت مســمى التعلــم اآل ـلـي .والتعلــم اآل ـلـي هــو فــرع مــن الــذكاء االصطناعــي يعتمــد ع ـلـى تحليــات معقــدة لمجموعــات
كبيــرة مــن البيانــات الســتنتاج قواعــد واســتخراج ســمات واســتخدامها ـفـي “التنبــؤ” بقيــم جديــدة لبيانــات غيــر معروفــة .وقــد
شــجع وجــود نمــاذج أعمــال مثبتــة علم ًيــا الســتخدام البيانــات بشــكل تجــاري العديــد مــن المنظمــات ع ـلـى تمويــل بحــوث التعلــم
اآل ـلـي ـفـي الهيئــات األكاديميــة والقطــاع الخــاص ذاتــه ع ـلـى حــد ســواء إ ـلـى حــد مكّــن القطــاع الخــاص مــن تحقيــق قفــزة نوعيــة ـفـي
البحــوث األكاديميــة ـفـي معظــم مجــاالت التعلــم اآل ـلـي.
ظهــرت منــذ ذلــك الحيــن فــروع عديــدة مــن التعلــم اآل ـلـي ،بمــا ـفـي ذلــك التعلــم العميــق ،الــذي يقــوم ع ـلـى الشــبكات العصبيــة
االصطناعيــة التــي هــي هيــاكل مكونــة مــن عقــد برمجيــة صغيــرة تحاكــي الخاليــا العصبيــة ـفـي الدمــاغ البشــري وتــدار بواســطة
معــادالت تفاضليــة معقــدة؛ والتعلــم المعــزز الــذي يســتخدم حلقــات التغذيــة الراجعــة ومفهــوم المكافــأة لتعزيــز آليــة “تعلــم”؛
والتعلــم االنتقا ـلـي الــذي يعتمــد ع ـلـى القــدرة ع ـلـى نقــل تطبيــق قواعــد مكتســبة ـفـي مجــال معيــن إ ـلـى مجــال آخــر دون اســتثمار
كبير في إعادة التدريب ،وكثير من المجاالت الفرعية األخرى التي تظهر كل يوم.
ومــع ذلــك ،فــإن التهديــد الوحيــد المشــترك هــو أهميــة البيانــات والخوارزميــات (المعروفــة باســم “النمــاذج”) المســتخدمة ـفـي
تحليلهــا .ومــع انتشــار الحوســبة الســحابية أصبــح العديــد مــن هــذه النمــاذج وحــدات جاهــزة يمكــن الوصــول إليهــا ع ـلـى منصــات
مثــل خدمــات أمــازون للحوســبة الســحابية أو منصــة جوجــل الســحابية أو برنامــج مايكروســوفت أزور دون اضطــرار المســتخدم
خصيصــا لحــل مشــكالت محــددة.
إ ـلـى تطويــر أي منهــا مــن الصفــر .ومــع ذلــك ،ال تــزال هنــاك حاجــة إ ـلـى خوارزميــات معــدة
ً
وبالرغــم مــن انتشــار التكنولوجيــات القائمــة ع ـلـى البيانــات ،يشــهد العالــم حال ًيــا إحيــا ًء ألســاليب قديمــة تعــرف باســم الــذكاء
االصطناعــي “القائــم ع ـلـى القواعــد” أو “الرمــزي” .وتمكنــت بعــض أقــوى منتجــات الــذكاء االصطناعــي ع ـلـى مســتوى العالــم مــن
الجمــع بيــن تكنولوجيــات مختلفــة لتحقيــق نتائــج مثاليــة.

وف ًقــا لدراســات وتقاريــر مختلفــة يمكــن تعريــف اســتراتيجية الــذكاء االصطناعــي بوصفهــا مجموعــة مــن السياســات الحكوميــة
المتزامنــة التــي تهــدف إ ـلـى تعظيــم الفوائــد وتقليــل التكاليــف المحتملــة إ ـلـى أد ـنـى حــد ـفـي مجــال الــذكاء االصطناعــي مــن أجــل االقتصاد
والمجتمــع .وتحــدد كل اســتراتيجية عــددًا مــن المبــادرات تعتــزم الحكومــة القيــام بهــا ـفـي فتــرة تتــراوح بيــن  3إ ـلـى  10ســنوات عــادة.
يعــد الــذكاء االصطناعــي ـفـي الوقــت الراهــن إحــدى أهــم أولويــات جــداول أعمــال السياســات بمعظــم البلــدان ع ـلـى المســتويين
الوطنــي والدو ـلـي .ولمعظــم اســتراتيجيات الــذكاء االصطناعــي خصائــص مشــتركة مثــل التركيــز ع ـلـى تنميــة المواهــب مــع التفكيــر ـفـي
االحتياجــات والســياقات االقتصاديــة واالجتماعيــة واألخالقيــة والسياســية وأهــداف التنميــة ـفـي كل بلــد.
تبيــن دراســة أجريــت ع ـلـى أ كثــر مــن  30اســتراتيجية مــن االســتراتيجيات الوطنيــة للــذكاء االصطناعــي حــول العالــم أن بعــض البلــدان
تركــز ع ـلـى تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي أو البحــث العلمــي ـفـي مجــال الــذكاء االصطناعــي ،ـفـي حيــن تشــمل بلــدان أخــرى مبــادرات
لتعزيــز البيانــات المفتوحــة والمعاييــر األخالقيــة والبنيــة التحتيــة الرقميــة وإعــادة تشــكيل ســوق العمــل .ومــع ذلــك ،تهــدف جميــع
االســتراتيجيات إ ـلـى تعزيــز اســتخدام وتطويــر الــذكاء االصطناعــي.
يعــد الــذكاء االصطناعــي كذلــك إحــدى أهــم األولويــات ع ـلـى جــداول أعمــال المنظمــات الدوليــة واإلقليميــة مثــل مجموعــة الســبعة
ومجموعــة العشــرين ومنظمــة اليونســكو ومنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة والمنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة واالتحــاد
األورو ـبـي وجامعــة الــدول العربيــة واالتحــاد األفريقــي وغيرهــا مــن المنظمــات .يهــدف هــذا الحــوار الدو ـلـي إ ـلـى تحقيــق إدراك مشــترك
لتكنولوجيــات الــذكاء االصطناعــي الناشــئة .ولــدى األمــم المتحــدة كذلــك العديــد مــن المبــادرات القائمــة ذات الصلــة بالــذكاء
االصطناعــي بهــدف تحديــد مبــادئ وأولويــات سياســات الــذكاء االصطناعــي بهــدف إســراع التقــدم نحــو تحقيــق أهــداف التنميــة
المســتدامة لألمــم المتحــدة.

لذلك ومن أجل إيجاد اتجاه استراتيجي أمثل لتقديم استراتيجية للذكاء االصطناعي ،يجب أن تركز مصر على مستويين:
المســتوى الدو ـلـي :اســتراتيجيات وطنيــة مختلفــة وجهــود دوليــة ـفـي مجــال الــذكاء االصطناعــي حــول العالــم لالســتفادة منهــا ـفـي حــل
المشــكالت وإيجــاد حلــول واقعيــة تعــود بالنفــع ع ـلـى مصــر.
المستوى الوطني :احتياجات مصر وأهدافها التنموية.

٩

١٠

استيعاب االقتصاد الذكاء االصطناعي
مقارنة خط األساس

4.6

4.1

3.9

1.8

0.8

1.0

1.6

1.7

2.5

2.7

2.7

1.7

2.9

3.0
1.4

1.4

1.6

1.7

3.0

3.2

3.6

2.5

2.1

2.6

إيطاليا

إسبانيا

بلجيكا

اليابان

فرنسا

النمسا

ألمانيا

هولندا

السويد

المملكة
المتحدة

فنلندا

الواليات المتحدة
األمريكية

الذكاء االصطناعي
في مصـ ـ ـ ـ ــر

شــكل  :1معــدالت النمــو الســنوية المتوقعــة ـفـي  2035للقيمــة اإلجماليــة المضافــة (مؤشــر جيــد للناتــج المح ـلـي اإلجما ـلـي) مقارنــة الخــط األساســي بســيناريو يتــم فيــه اســتيعاب
االقتصــاد للــذكاء االصطناعي(المصــدر شــركة أ كسينشــر )Accenture

ُيتوقــع أن يكــون الــذكاء االصطناعــي القــوة المحركــة للنمــو االقتصــادي لعقــود قادمــة ـفـي جميــع مناطــق العالــم .وتتواجــد
مصــر ع ـلـى الخريطــة العالميــة ،ولكــن ليــس بمــكان بــارز بمــا يكفــي حتــى اآلن.
اقتصاديات الشرق األوسط
مناطق خارج الشرق األوسط

إسهام الذكاء االصطناعي في الناتج المحلي اإلجمالي حسب المنطقة2030 ،
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 ١.٤أهمية وجود استراتيجية وطنية للذكاء االصطناعي
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المملكة العربية السعودية

١١

اإلمارات العربية المتحدة

تعــد الفــرص الهائلــة التــي يقدمهــا الــذكاء االصطناعــي إ ـلـى االقتصــاد بأكملــه وأثــره ـفـي إســراع عمليــة التنميــة االجتماعيــة
واالقتصاديــة إحــدى القــوى الدافعــة للشــروع ـفـي وضــع اســتراتيجية للــذكاء االصطناعــي واعتبارهــا أولو يــة قصــوى بجــدول
األعمــال الوطنــي التصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات .وينبغــي التركيــز بشــكل أساســي ع ـلـى تعزيــز مهــارات مصــر وقدرتهــا
التنافســية ـفـي هــذه المجــاالت لحصــد الفوائــد المتعــددة لهــذه التكنولوجيــات الناشــئة .وســيجري تحقيــق ذلــك مــن خــال
برامــج مختلفــة لبنــاء القــدرات البشــرية ورفــع كفــاءة التعليــم والتدريــب ـفـي مراحــل التعليــم المختلفــة ،بمــا ـفـي ذلــك
التدريــب ع ـلـى المســتويين الفنــي والمهنــي .هــذا باإلضافــة إ ـلـى تعزيــز التعليــم المســتمر لموا كبــة التطــور الســريع لطبيعــة
الوظائــف المطلوبــة ـفـي اقتصــاد قائــم ع ـلـى الــذكاء االصطناعــي .ســوف ُتتخــذ ً
أيضــا تدابيــر وإجــراءات لدعــم صناعــة الــذكاء
االصطناعــي المصريــة الوليــدة ووضعهــا ع ـلـى طريــق المنافســة الدوليــة.

%5.0
أمريكا الشمالية

تمثــل إســتراتيجية التنميــة المســتدامة خطــوة أساســية ـفـي خارطــة طريــق مصــر اإلنمائيــة الشــاملة التــي تهــدف إ ـلـى تعظيــم
ميزاتهــا التنافســية .كمــا تســعى إ ـلـى تحقيــق الرخــاء ـفـي مصــر مــن خــال التنميــة المســتدامة والعدالــة االجتماعيــة وضمــان
النمــو المتــوازن .وتــدرك الحكومــة المصريــة أهميــة الــذكاء االصطناعــي ـفـي النهــوض بالمعــارف والقــدرات التقنيــة البشــرية
وتعزيــز التحــول الرقمــي ـفـي مصــر ،وكالهمــا ضــروري للغايــة لتحقيــق التنميــة ـفـي البــاد.

%10.0

الصين

اعتمــدت الحكومــة المصريــة منــذ عــام  2014برنامــج إصــاح هيك ـلـي اقتصــادي واجتماعــي متمثــل ـفـي اســتراتيجية مصــر
للتنميــة المســتدامة يعتمــد هــذا البرنامــج اإلصالحــي ع ـلـى تنو يــع خططــه وكفــاءة نفقاتــه إ ـلـى جانــب توجيــه المشــروعات
إ ـلـى تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة وإجــراء تعديــات هيكليــة تهــدف إ ـلـى تصحيــح االختــاالت االقتصاديــة الكليــة
وتحقيــق نمــو مرتفــع ومســتدام ومتنــوع.

%15.0

 ٪من خط األساس

%20.0

%0.0

شــكل  :2مقارنــة بيــن منطقــة الشــرق األوســط والمناطــق األخــرى بحلــول  2030مــن حيــث إســهام الــذكاء االصطناعــي ـفـي الناتــج المح ـلـي اإلجما ـلـي( .المصــدر شــركة برا يــس ووترهــاوس
كوبرز )PwC

يظهــر الشــكل ( )2أن بلــدان الشــرق األوســط تســير ع ـلـى نحــو إيجا ـبـي مقارنــة ببلــدان أخــرى مــن حيــث إدمــاج الــذكاء
االصطناعــي .وتحتــل مصــر ـفـي الوقــت الراهــن المركــز الســابع إقليم ًيــا متأخــرة عــن كل بلــدان الخليــج (باســتثناء العــراق).
ووف ًقــا لتقديــرات شــركة برا يــس ووترهــاوس كوبــرز ُ ،PwCيتوقــع أن يســهم الــذكاء االصطناعــي بحوا ـلـي  %7.5ـفـي الناتــج
المح ـلـي اإلجما ـلـي بمصــر بحلــول  .2030وبينمــا يعــد هــذا معـ ً
ـدل أع ـلـى ممــا تحققــه بلــدان كثيــرة مثــل بلــدان أمريــكا الالتينيــة
متواضعــا مقارنــة بقــدرات مصــر والفــرص التــي يمكــن أن يقدمهــا الــذكاء االصطناعــي لهــا.
وأفريقيــا ،ال يــزال هــذا المعــدل
ً
لهــذا ينبغــي أن يتمثــل أحــد األهــداف الرئيســية لالســتراتيجية الوطنيــة المصريــة ـفـي بحــث الســبل التــي يمكــن مــن خاللهــا
زيــادة هــذا اإلســهام ـفـي الناتــج المح ـلـي اإلجما ـلـي ليكــون ع ـلـى أقــل تقديــر مســاو يًا لبلــدان أخــرى ـفـي المنطقــة.

١٢

تشمل بعض القدرات التي يجب أن تستغلها مصر لسد هذه الفجوة ما يلي:
االهتمــام المتزا يــد بالتعليــم والبحــث ـفـي مجــال الــذكاء االصطناعــي مــع افتتــاح أو إعــادة تخصيــص ســبع كليــات جديــدة
لمجــال الــذكاء االصطناعــي بيــن عامــي  ،2020-2019ومــا ال يقــل عــن عشــر كليــات أخــرى ـفـي الطريــق ،وهــو مــا ســيقدم
مــا يزيــد عــن  3000خريــج جديــد إ ـلـى ســوق العمــل كل عــام.
بــدأ هيئــة تمويــل العلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار ـفـي إعــداد برامــج خاصــة بالــذكاء االصطناعــي مــع تقديــم منــح ماليــة
تقــدر بمبالــغ كبيــرة ،ممــا ســيؤدي إ ـلـى تعزيــز البحــث األكاديمــي ـفـي مجــال الــذكاء االصطناعــي ـفـي كل أنحــاء البــاد .ومــع
ذلــك ،فــإن عــدد ونوعيــة نتائــج البحــوث متواضعــة ممــا يجعلنــا نرغــب ـفـي تحقيــق زيــادة كبيــرة ـفـي هــذا االتجــاه .وبينمــا
نحــن ـفـي المقدمــة ع ـلـى المســتوى اإلقليمــي ،فــا ســبيل بهــذا الوضــع إ ـلـى نكــون منافســين وف ًقــا للمعاييــر الدوليــة.
جاليــة مصريــة هائلــة مــن العلمــاء والمتخصصيــن ـفـي جامعــات وشــركات كبيــرة ـفـي جميــع أنحــاء العالــم ،يرغــب العديــد
منهــم ـفـي اإلســهام ـفـي الجهــود التــي تبذلهــا مصــر ـفـي مجــال الــذكاء االصطناعــي.
يشــهد ميــدان الشــركات الناشــئة ـفـي مصــر ازدهــا ًرا كبيـ ًرا منــذ عــام  2011مــع جــذب اســتثمارات كبيــرة إ ـلـى البــاد وتقديــم
الشــركات الناشــئة خيــا ًرا عمل ًيــا لتوظيــف حديثــي التخــرج والمتخصصيــن ذوي الخبــرات .تطــورت شــركات ناشــئة
عديــدة وصــارت شــركات ناجحــة ع ـلـى الصعيديــن اإلقليمــي والدو ـلـي ،ومعظمهــا ينظــر إ ـلـى الــذكاء االصطناعــي باعتبــاره
أداة محتملــة لتحقيــق النمــو األمثــل ألعمالهــا أو حتــى لبنــاء نمــوذج أعمــال جديــد حولــه مــع كــون قطــاع الخدمــات محــركًا
قويًــا مــن حيــث القيمــة مــن أجــل الشــركات الناشــئة ـفـي مصــر.
بــدأت بعــض الشــركات الدوليــة الكبيــرة المتخصصــة ـفـي االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات والتــي تعمــل ـفـي مصــر
ـفـي تقديــم فــرق متخصصــة ـفـي الــذكاء االصطناعــي وعلــوم البيانــات إ ـلـى البــاد و ـفـي توظيــف العلمــاء والمهندســين
المصرييــن ـفـي تطويــر منتجــات متقدمــة.
و ُيتوقــع أن يدفــع الــذكاء االصطناعــي إ ـلـى تحقيــق نمــو هائــل وقيمــة عظيمــة ع ـلـى مســتوى معظــم القطاعــات كمــا هــو
مبيــن ـفـي الشــكل التا ـلـي .ويشــكل العديــد مــن هــذه القطاعــات المذكــورة كالســياحة والزراعــة والرعايــة الصحيــة والقطــاع
العــام جــز ًءا كبيـ ًرا مــن االقتصــاد المصــري الــذي سيســتفيد بشــكل كبيــر مــن اعتمــاد الــذكاء االصطناعي ـفـي هذه القطاعات.
أثر عائدات الصناعة بالنسبة المئوية

األثر اإلجمالي للدوالر
تريليون

هجــرة الكفــاءات ـفـي الــذكاء االصطناعــي والقــوة العاملــة المدر بــة التــي تغــادر البــاد للعمــل ـفـي اقتصاديــات أخــرى بعــد
التدريــب.
االعتمــاد البطــيء للــذكاء االصطناعــي ومقاومــة القطــاع الخــاص الــذي يســهم بحوا ـلـي  %60مــن الناتــج المح ـلـي اإلجما ـلـي
الوطنــي باإلضافــة إ ـلـى حصولــه ع ـلـى حصــة توظيــف تبلــغ  %74وف ًقــا ألحــدث األرقــام الصــادرة مــن البنــك األورو ـبـي لإلعمــار
والتنمية.

تعــد االســتثمارات الرأســمالية الكبيــرة المطلوبــة لكثيــر مــن مشــاريع الــذكاء االصطناعــي وعائــد االســتثمار البطــيء وغيــر
المؤكــد المرتبــط بهــا عائ ًقــا أمــام كثيــر مــن المســتثمرين.
االحتــكار النســبي لبحــوث الــذكاء االصطناعــي ممــن يعرفــون باســم “القــوى العظمــى ـفـي مجــال الــذكاء االصطناعــي”
التــي تضــم عــددًا محــدودًا مــن الــدول والشــركات الكبــرى ممــا يجعــل مــن الصعــب ع ـلـى بلــد مثــل مصــر وضــع بصمتهــا
ع ـلـى خارطــة البحــوث الدوليــة ـفـي مجــال الــذكاء االصطناعــي.

وللتغلــب ع ـلـى هــذه التحديــات وغيرهــا مــن العوائــق مــن المهــم وضــع مؤشــرات أداء رئيســية واضحــة مــن أجــل اعتمــاد
الــذكاء االصطناعــي وأثــره.
عندمــا يتعلــق األمــر باعتمــاد الــذكاء االصطناعــي فــإن التحديــات كثيــرة .ويبــرز الشــكل التا ـلـي التحديــات الرئيســية التــي
تواجــه المنظمــات حــول العالــم.
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الفضاء الجوي والدفاع

غياب إحداث تغييرات في عمليات الخطوط
األمامية بعد اعتماد الذكاء االصطناعي
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غياب البنية التحتية التكنولوجية لدعم
الذكاء االصطناعي
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وااللتزام به

11.6-7.2

0.5-0.3

السفر

البيئات الوظيفية المنعزلة (العمل المنفرد)
يعيق حلول الذكاء االصطناعي المكتملة

6.4-4.9

0.5-0.4

النقل واإلمداد والتموين

12

18

19

20

21

24

24

25

27

30

42

غياب المواهب من أصحاب المهارات
المالئمة ألعمال الذكاء االصطناعي

5.7-3.2

43

غياب استراتيجية واضحة للذكاء
االصطناعي

١٣

مــن ناحيــة أخــرى ثمــة بعــض التحديــات المشــتركة التــي تواجــه أي اســتراتيجية للــذكاء االصطناعــي ـفـي مرحلــة التنفيــذ.
تشــمل هــذه التحديــات مــا ي ـلـي:

البيع بالتجزئة

0.8-0.4

شكل  :3القيمة المحتملة للذكاء االقتصادي في القطاعات المختلفة (المصدر ماكنزي وشركاؤه ).McKinsey & Co

لذلــك يســعى برنامــج اإلصــاح المصــري إ ـلـى إطــاق سلســلة مــن مشــاريع التنميــة واســعة النطــاق ـفـي مختلــف القطاعــات
بحيــث يكــون الــذكاء االصطناعــي إحــدى األدوات الداعمــة األساســية لتحقيــق هــذه المشــاريع.

شكل  :4أهم العقبات التي تواجه المنظمات في اعتماد الذكاء االصطناعي (المصدر ماكنزي وشركاؤه ).McKinsey & Co

١٤

يمكــن أن يؤثــر عــدم وجــود أثــر واضــح لنمــوذج الــذكاء االصطناعــي ســل ًبا ـفـي الدافــع العتمــاد الــذكاء االصطناعــي ،ومــن ثــم
يبعــد هــذا الشــركات والمنظمــات عــن اعتمــاد هــذه التكنولوجيــات .فيمــا ي ـلـي المجــاالت الرئيســية لقيــاس تأثيــر اعتمــاد الــذكاء
االصطناعــي:

الطالب في المرحلة
الجامعية

الخريجون

أعضاء هيئة التدريس
والمدرسون المساعدون

كلية الحاسبات والمعلومات

24093

3357

1232

أقسام هندسة الحاسبات
واإللكترونيات واالتصاالت

12187

515

897

أقسام علوم الحاسبات بكلية
العلوم

2739

454

350

الجامعـ ـ ــات الخ ـ ـ ـ ــاصة

10800

250

270

49819

4576

2749

األمــوال :التــي يمكــن أن تســاعد خوارزميــات الــذكاء االصطناعــي أو التعلــم اآل ـلـي بهــا صنــاع القــرار ع ـلـى االســتخدام الفعــال
وتخصيــص مبالــغ ماليــة مــن أجــل تعظيــم المــردود وتحقيــق المســتوى األمثــل للمخــزون واإلنفــاق.
الوقــت :الــذي يمكــن أن تقلــل خوارزميــات الــذكاء االصطناعــي بــه زمــن إعــداد الطلبــات والتوظيــف وتلبيــة طلبــات العمــاء
ـفـي جــزء مــن الوقــت الــذي كان مــن الممكــن معالجتــه دون اســتخدام الــذكاء االصطناعــي إلســراع زمــن االنتقــال إ ـلـى الســوق.
النــاس والعمالــة :التــي يمكــن أن توظفهــا شــركة مــا بفاعليــة وكفــاءة وأن تســتثمر هــذه المــوارد ـفـي تعظيــم اإلنتــاج .عــاوة
ع ـلـى ذلــك توفيــق العمالــة المناســبة مــع الشــركة المناســبة أو الوظائــف المناســبة ع ـلـى نحــو ســريع ويســير.
النمــو :الــذي يمكــن للشــركات أن تحصــل عليــه وتحافــظ بــه ع ـلـى عمالئهــا وتقــدم الخدمــات لهــم مــن خــال محــركات
توصيــات ذكيــة واالســتخدام األمثــل لإلعالنــات وغيرهــا.
األصــول :يمكــن أن يســاعد الــذكاء االصطناعــي أصحــاب األعمــال ـفـي االســتفادة مــن مرافقهــم وأجهزتهــم بشــكل أفضــل أو
تخصيــص مخزونهــم بــذكاء مــن خــال خوارزميــات ذكيــة.
األر بــاح :ـفـي نهايــة المطــاف ينبغــي لخوارزميــات الــذكاء االصطناعــي اإلســهام بشــكل كبيــر ـفـي ربحيــة وفاعليــة األعمــال
التجار يــة.

المجموع

جدول  :1إحصائيات أعضاء هيئة التدريس والطالب في الجامعات المصرية في 2019/2018

 ٢.٤تحليل نقاط القوة والضعف والفرص واألخطار

لتحديــد عناصــر االســتراتيجية المصريــة للــذكاء االصطناعــي بدقــة مــن المهــم إجــراء تقييــم للوضــع الراهــن لحالــة الــذكاء
االصطناعــي بمصــر ومــدى اســتعداد البــاد للشــروع ـفـي رحلــة اعتمــاد الــذكاء االصطناعــي.

١.٢.٤

نـق ـ ـ ـ ــاط القـ ـ ـ ــوة

الموارد البشرية
توظــف الجامعــات والمرا كــز البحثيــة والشــركات الصناعيــة ع ـلـى حــد ســواء العلمــاء والمهندســين المصرييــن مــن
أصحــاب الخبــرات ـفـي الــذكاء االصطناعــي .ويوظــف المركــز القومــي للبحــوث وأ كاديميــة البحــث العلمــي والتكنولوجيــا
والهيئــات التابعــة لهــا ومركــز البحــوث الزراعيــة وغيرهــا مئــات الباحثيــن ـفـي مجــال الــذكاء االصطناعــي.
يختــار العديــد مــن الطــاب المصرييــن الموضوعــات ذات الصلــة باالتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومات لدراســتها بالمرحلة
الجامعية.
بمــا أن الكليــات الحكوميــة للحســابات والمعلومــات هــي المجــاالت ذات الصلــة بالــذكاء االصطناعــي ،يبيــن (الجــدول
 1واألشــكال  )13-5إحصائيــات الطــاب والخريجيــن وأعضــاء هيئــة التدريــس ـفـي هــذه الكليــات ( 2014/2013إ ـلـى
 .)2019/2018توضــح هــذه األرقــام االهتمــام المتزا يــد مــن الشــباب المصــري بدراســة الموضوعــات ذات الصلــة
باالتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات بالمرحلــة الجامعيــة.

بـن ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

حـل ـ ـ ـ ــوان

أسي ــوط

قناة السويس

اإلسكندرية

الفـي ـ ـ ــوم

المنوفية

1560
459

األقـص ـ ـ ــر

266

3867

674

410

2562

دميـ ـ ــاط

دمنهـ ـ ــور

180

المجموع 24093

185

الق ـ ـ ـ ــاهرة

المنصورة

1746

1727

574

المنيـ ـ ـ ــا

الزقـ ــازيق

عين شمس

766

س ــوهـاج

278

1991

كفــر الشيخ

3520
طـن ـط ـ ـ ـ ــا

1653

422

بن ـ ــي سـويف

الس ـ ــويس

1073

180

شكل  :5الطالب في المرحلة الجامعية بكليات الحاسبات والمعلومات المسجلين في  2019/2018مقابل الجامعات المصرية

١٥

١٦

2014-2013

حـل ـ ـ ــوان

أسيـ ـ ـ ــوط

قن ـ ــاة السويس

المن ـ ــوفية

المنيا

الزقازيق

383

11863

2015-2014

280

2016-2015

0

13060

279

سـ ـ ــوه ـ ـ ــاج

15911

المجموع
3357

2017-2016

17719

0

302

506

0

0

104

دميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط

0

0

الفي ـ ـ ــوم

اإلسكنـ ـ ــدرية

األقص ـ ـ ـ ـ ــر

بني سويف

590

127

طنط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

كف ـ ـ ـ ــر الشيخ

عين شمس

بـن ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

518

164

104

القـ ـ ـ ــاهرة

المنصورة

دمنهـ ـ ــور

0

0

شكل  :8خريجو كليات الحاسبات والمعلومات في  2019/2018مقابل الجامعات المصرية

2018-2017

20,624

2019-2018

4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

24093

شكل  :6العدد اإلجمالي للطالب في المرحلة الجامعية في كليات الحاسبات والمعلومات خالل الست سنوات الماضية ()2019 - 2013

2014-2013

2015-2014

2016-2015

2017-2016

2018-2017

2019-2018

علوم الحاسب

1043

1256

2250

1850

1955

3070

نظم المعلومات

1329

1033

2041

2541

2369

2302

أنظمة الحاسب

46

14

31

48

0

186

تكنولوجيا المعلومات

679

681

1180

1384

1503

1170

بحوث العمليات وأنظمة دعم القرار

72

54

110

124

86

347

الحوسبة العلمية

64

57

90

244

0

380

هندسة البرمجيات

127

187

132

432

607

1553

الطب الحيوي

71

74

136

200

244

935

المعلوماتية الحيوية

372

العلوم األساسية

564

الوسائط المتعددة

42

األمن السيبراني

62

الذكاء االصطناعي

65

تكنولوجيا الشبكات

49

شكل  :7إحصائيات الطالب في المرحلة الجامعية في كليات الحاسبات والمعلومات حسب تخصصاتهم خالل الست سنوات الماضية ()2019 - 2013

١٧

2014-2013

2015-2014

2016-2015

2017-2016

2018-2017

2019-2018

شكل  :9العدد اإلجمالي للطالب الخريجين في كليات الحاسبات والمعلومات خالل الست سنوات الماضية ()2019 - 2013

2014-2013

2015-2014

2016-2015

2017-2016

2018-2017

2019-2018

علم الحاسبات

773

723

763

745

855

1016

نظم المعلومات

673

700

729

790

843

1412

أنظمة الكمبيوتر

44

60

411

41

42

41

تكنولوجيا المعلومات

363

367

88

340

470

664

بحوث العمليات وأنظمة
دعم القرارات

36

40

23

82

20

82

الحوسبة العلمية

54

60

81

122

50

142

هندسة البرمجيات

23

50

25

69

32

40

شكل  :10إحصائيات الطالب الخريجين في كليات الحاسبات والمعلومات حسب تخصصاتهم الست سنوات الماضية ()2019-2013

١٨

24

الـمـن ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

103

المنصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة

96

المـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوفية

243

الـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهرة

الف ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم

83

قناة السويس

يعــد قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات ـفـي مصــر أحــد محــركات االبتــكار .وبلــغ معــدل النمــو الســنوي لعــدد
الشــركات العاملــة ـفـي مجــال االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات .%13.5

حـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان

تدعــم وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات المشــروعات البحثيــة ـفـي تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي وتشــجع العديــد
مــن خريجــي الجامعــات ع ـلـى التقــدم بطلــب الحصــول ع ـلـى منــح حكوميــة لالســتفادة مــن الــدورات الدراســية ع ـلـى
اإلنترنــت ـفـي مجــال الــذكاء االصطناعــي.

46

بني سويف

47

47

األقصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

16

80

كفـر الشيخ

20

بنـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

93

الس ـ ـ ــويس

25

أسي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوط

عين شمس

210

الزق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازيق

99

المجموع 1232

تعمل حوالي  60شركة بنشاط في تطبيقات الذكاء االصطناعي في مصر.

426

370

260

سيشــجع تركيــز الحكومــة ع ـلـى بنــاء مناطــق تكنولوجيــة ـفـي كل أنحــاء مصــر الشــركات متعــددة الجنســيات ع ـلـى إنشــاء
عمليــات محليــة باســتخدام أفضــل التكنولوجيــات والمرافــق ـفـي فئتهــا.

102

معي ـ ـ ـ ـ ـ ــد

منــذ  2019يدعــم الــذكاء االصطناعــي عــددًا مــن مبــادرات التحــول الرقمــي ـفـي مصــر مــن خــال توفيــر معلومــات حيويــة
ـفـي الوقــت المناســب لنمــاذج جديــدة مــن التشــغيل والتحو يــل النقــدي.

أستـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذ
مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعد

74

م ـ ـ ـ ـ ـ ــدرس
مس ـ ـ ـ ـ ــاعد

يقــدم مركــز اإلبــداع التكنولوجــي وريــادة األعمــال التابــع لــوزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات الدعــم الكامــل
لالبتــكار والحتضــان الشــركات الناشــئة العاملــة ـفـي تكنولوجيــات متقدمــة مثــل الــذكاء االصطناعــي.
يدير عدد متزايد من الشركات متعددة الجنسيات مرا كز بحث وتطوير في مجال الذكاء االصطناعي في مصر.
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مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرس

قطـ ـ ـ ــاع االتصـ ـ ــاالت وتكنول ـ ــوجيـ ــا المعل ــوم ـ ــات

أست ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذ

المجموع 1232

تلتــزم الحكومــة المصريــة بتحســين كفــاءة االتصــاالت واإلتاحــة ـفـي البنيــة التحتيــة أو ـفـي الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن
ع ـلـى حــد ســواء.

م ـ ـ ـ ـ ـ ــوارد البـي ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ــات
أنشأت الحكومة المصرية قاعدة بيانات شاملة لكل المواطنين ،بما في ذلك البيانات الصحية واالجتماعية.
أنشأت منظمات عدة مستودعات بيانات باللغة العربية.
أُنشــئ عــدد مــن البنــوك الوطنيــة للبيانــات ،بمــا ـفـي ذلــك قاعــدة بيانــات البنــك القومــي للجينــات وقاعــدة بيانــات إحصــاء
أعــداد الماشــية ع ـلـى مســتوى اإلدارات.
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2019 - 2018

هندسة
البرمجيات

الوسائط
المتعددة

أنظمة الكمبيوتر

العلوم األساسية

الحوسبة العلمية

بحوث العمليات
وأنظمة اتخاذ
القرارات

تكنولوجيا
المعلومات

نظم المعلومات

علوم الحاسبات

15

9

40

51

62

102

208

331

414

البحـث والتطـ ـ ـ ــوي ــر

المجموع 1232

يدعــم هيئــة تمو يــل العلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار مشــاريع بحثيــة ـفـي مجــاالت مختلفــة مــن تكنولوجيــات وتطبيقــات
الــذكاء االصطناعــي.
ُطورت نظم خبراء عديدة في مجاالت مختلفة.

تجــري أنشــطة بحثيــة ـفـي مجــاالت الــذكاء االصطناعــي بجامعــات ومنظمــات بحثيــة عديــدة ،بمــا ـفـي ذلــك معالجــة
اللغــات الطبيعيــة والترجمــة اآلليــة وتكنولوجيــات الــكالم وإدراك الصــور وإبصــار الحاســوب وتحليــات وســائل التواصــل
االجتماعــي والســيارات ذاتيــة القيــادة.
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١٩

٢٠

4.2.2

نق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط الضعف

البحث والتعليم غير الكافيين في مجال الذكاء االصطناعي:

كاف من الخبراء والمهندسين المهرة القادرين على تطوير وتنفيذ وصيانة وتشغيل نظم الذكاء االصطناعي.
عدد غير
ٍ
تعليم في مجال الذكاء االصطناعي قبل المرحلة الجامعية.
ال يقدم
ٌ

4.2.4

األخـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

قلة توافر البيانات بسبب التغييرات المحدودة في سياسات البيانات المفتوحة.
عدم القدرة على االحتفاظ بالباحثين المحليين األكفاء الذين يجذبهم أصحاب العمل في بلدان أخرى.
األثر السلبي لتطبيقات الذكاء االصطناعي في القوى العاملة المصرية.

التخطيط البحثي واإلدارة واالحتياجات االجتماعية واالبتكار:

نقـ ـ ـ ـ ـ ــاط الق ـ ـ ـ ـ ـ ــوة

عدم وجود هيئة وطنية متخصصة مسؤولة عن تكامل و/أو تنسيق جهود البحث في مجال الذكاء االصطناعي
المدفوعة بالطلب.
عدم وجود آلية شاملة تربط المعرفة باالبتكار.
ال يشمل النظام التشريعي الحالي التحديات الناشئة التي يفرضها الذكاء االصطناعي ،مثل القضايا األخالقية
والمساءلة والتحيز في البيانات. ،

الموارد البشرية في التعليم والمؤسسات البحثية
البنية التحتية لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات والخدمات المقدمة
موارد البيانات
المشاريع البحثية ونظم الذكاء االصطناعي
الحالية

نقـ ـ ـ ـ ـ ــاط الضعف

عدم توافر البيانات وجودتها:

عدم توافر البيانات التي تجمعها المؤسسات ألغراض البحث.
يثير الدمج الضعيف لقواعد البيانات مشكالت عديدة مثل تكرار وعدم تناسق وعدم دقة البيانات المطلوبة
للتنقيب عن المعارف المفيدة واستخالصها.

البنية التحتية المادية للجامعات والمؤسسات البحثية:

تحلي ـ ــل
نقاط القوة والضعف
والفــرص واألخط ـ ـ ـ ـ ــار

واسعا بما يكفي للبيانات الضخمة ،وبخاصة عند الحاجة إليها عن بعد.
نطاق اإلنترنت ليس
ً
ال تمتلك الجامعات والمؤسسات البحثية الوطنية قدرة حوسبة كافية لتشغيل تطبيقات الذكاء االصطناعي.
قلة الوعي بأهمية الملكية الفكرية وحمايتها.

نوعية الموارد البشرية
ضعف التخطيط البحثي وعمليات االبتكار،
وبخاصة ربطها باحتياجات المجتمع
قلة الوعي بأهمية الملكية الفكرية وحمايتها
عدم توافر البيانات وجودتها
بنية تحتية بحثية غير مالئمة

ال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرص

إمكانية عظيمة لرفع كفاءة الحكومة باستخدام
الذكاء االصطناعي
نظم دعم صنع القرار لتعويض الخبرات التقنية
ولتوحيد العمليات
تستطيع تطبيقات معالجة اللغة الطبيعية
تعويض األمية أو نقص مهارات اللغات األجنبية

األخ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
4.2.3

ال ـف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرص

يستطيع الذكاء االصطناعي والتعلم اآللي حل مشكالت حكومية عدة مثل استنتاج المعرفة من البيانات وا كتشاف
التهديدات األمنية ومنعها وا كتشاف األخبار المزيفة وغيرها.
هناك العديد من المشكالت المتعلقة بنقص الخبرات التقنية التي يمكن للنظم القائمة على المعرفة حلها في
مجاالت عديدة مثل الرعاية الصحية والنقل والزراعة.
هناك احتياجات اجتماعية وتجارية ألدوات أفضل لمعالجة اللغة العربية الطبيعية مثل الترجمة اآللية وتلخيص
النصوص واسترجاع المعلومات الداللية.

٢١

قلة توافر البيانات بسبب تغير السياسات
هجرة رأس المال البشري
األثر السلبي لتطبيقات الذكاء االصطناعي في
التوظيف
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٢٢

رؤيـ ـ ـ ـ ـ ــة
لذلــك تتمثــل رؤ يــة االســتراتيجية المصريــة للــذكاء االصطناعــي ـفـي اســتخدام تكنولوجيــات الــذكاء االصطناعــي لدعــم
تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة ـفـي مصــر بمــا يعــود بالنفــع ع ـلـى المصرييــن كافــة.
العمــل ع ـلـى تيســير التعــاون اإلقليمــي ـفـي المنطقتيــن األفريقيــة والعربيــة وترســيخ مكانــة مصــر بوصفهــا طر ًفــا دول ًيــا
فاعــل ـفـي مجــال الــذكاء االصطناعــي.

لمحة عامة عن
االست ـ ـ ـ ــراتيجية
يترجــم هــذا القســم المعطيــات المذكــورة أعــاه إ ـلـى إطــار عمــل اســتراتيجي يســتفيد مــن نقــاط القــوة والفــرص
ويحــاول مواجهــة نقــاط الضعــف وتقليــل األخطــار إ ـلـى أد ـنـى حــد .مــن المهــم أن نلحــظ أن مصــر حال ًيــا بصــدد إحــداث
حتمــا أن يســير بالتــوازي مــع تنفيــذ هــذه االســتراتيجية
تحــول رقمــي هائــل ـفـي القطــاع الحكومــي ،وهــو مــا يجــب
ً
للــذكاء االصطناعــي .عــاوة ع ـلـى ذلــك لكــون مصــر بلـدًا محــدود المــوارد نســب ًيا ،فمــن المهــم تحديــد مجــاالت ذات
أولويــة لتحقيــق أفضــل كســب ـفـي أقصــر وقــت ممكــن إلثبــات قيمــة الــذكاء االصطناعــي ـفـي مجــاالت مختلفــة
وتعظيــم العائــد ع ـلـى دافعــي الضرائــب المصرييــن .لهــذا يجــب أن تشــمل نقطــة االنطــاق رؤ يــة واضحــة وبيــان
مهمــة واضــح لتحديــد مــا تأمــل مصــر ـفـي تحقيقــه بدقــة مــن خــال اعتمــاد الــذكاء االصطناعــي وأ يــن ســتتم الموازنــة
والمفاضلــة وكيــف ســيترجم هــذا إ ـلـى خطــة تنفيذيــة كمــا هــو موضــح ـفـي األقســام التاليــة.

 ١.٥الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرؤي ـ ــة والمهـم ـ ــة

تعــد االســتراتيجية الوطنيــة للــذكاء االصطناعــي أولويــة رئيســية لدعــم تحقيــق أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة
المســتدامة ذات الصلــة فيمــا يتعلــق بمصــر ( .)11 ،10 ،9 ،8 ،5 ،4تتنــاول أهــداف التنميــة المســتدامة التعليــم
الشــامل والمنصــف ( ،)4والمســاواة بيــن الجنســين ( ،)5والنمــو الشــامل والمســتدام وفــرص العمــل الالئــق (،)8
وتعزيــز االبتــكار مــن خــال بنيــة تحتيــة شــاملة ومســتدامة ( ،)9والحــد مــن أوجــه عــدم المســاواة داخــل البلــدان
وفيمــا بينهــا ( ،)10والعمــل ع ـلـى خلــق مــدن ومجتمعــات مســتدامة ومرنــة ( .)11وهــي تبيــن خطــط مصــر لتعزيــز
وتعميــق اســتخدام تكنولوجيــات الــذكاء االصطناعــي لتحويــل االقتصــاد وتجــاوز مجــرد اعتمــاد التكنولوجيــا إ ـلـى
إعــادة التفكيــر بشــكل أساســي ـفـي نمــاذج األعمــال وإحــداث تغيــرات جذريــة لحصــد مكاســب اإلنتاجيــة وخلــق
وســتنفذ المرحلــة األو ـلـى مــن االســتراتيجية ـفـي الثــاث ســنوات القادمــة.
مجــاالت نمــو جديــدةُ .

٢٣

لتحقيق هذه الرؤية ستقوم مصر بما يلي:
تعزيز نهج الذكاء االصطناعي المتمحور حول اإلنسان والذي تكون رفاهية الناس فيه أولوية.
التركيز على الذكاء االصطناعي لتعزيز الصناعات الرأسية الرئيسية بالبالد من أجل إحداث أثر اقتصادي.
تشــجيع االســتثمار ـفـي بحــوث وابتــكارات الــذكاء االصطناعــي مــن خــال الشــرا كة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص
والمبــادرات والجامعــات والمرا كــز البحثيــة والقطــاع الخــاص ،بمــا ـفـي ذلــك الشــركات الصغيــرة والمتوســطة.
دعم برامج التعلم مدى الحياة وإعادة تشكيل المهارات لإلسهام في تنمية القوى العاملة واستدامتها.
تيســير الحــوار القائــم ع ـلـى تعــدد أصحــاب المصلحــة بشــأن نشــر الــذكاء االصطناعــي المســؤول لفائــدة المجتمــع وإثــراء
المناقشــات ذات الصلــة بالسياســات .لفائــدة المجتمــع وإثــراء المناقشــات ذات الصلــة بالسياســات.

مهمـ ـ ـ ــة
لذلــك يتمثــل بيــان مهمــة االســتراتيجية المصريــة للــذكاء االصطناعــي ـفـي “إقامــة صناعــة للــذكاء االصطناعــي ـفـي مصــر
تشــمل تنميــة المهــارات والتكنولوجيــا والنظــام البيئــي والبنيــة التحتيــة وآليــات اإلدارة لضمــان اســتدامتها وقدرتهــا
التنافســية”.
من أجل تحقيق الرؤية والمهمة المذكورتين أعاله ستعمل مصر على تحقيق األهداف التالية:
دمج تكنولوجيات الذكاء االصطناعي في العمليات الحكومية لجعلها أ كثر كفاءة وشفافية.
اســتخدام الــذكاء االصطناعــي ـفـي قطاعــات التنميــة الرئيســية لتحقيــق أثــر اقتصــادي وإيجــاد حلــول للمشــكالت
دعمــا لالســتراتيجية المصريــة للتنميــة المســتدامة وبمــا يتفــق مــع أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة
المحليــة واإلقليميــة
ً
المســتدامة لتحقيــق الفائــدة للمصرييــن كافــة.
تشــجيع االســتثمار ـفـي بحــوث وابتــكارات الــذكاء االصطناعــي مــن خــال الشــرا كة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص
والمبــادرات المشــتركة مــع الجامعــات والمرا كــز البحثيــة والقطــاع الخــاص.
جعــل مصــر مرك ـ ًزا إقليم ًيــا للتعليــم والمواهــب ـفـي مجــال الــذكاء االصطناعــي لتلبيــة احتياجــات األســواق المحليــة
واإلقليميــة والدوليــة.
دعم برامج التعلم مدى الحياة وإعادة تشكيل المهارات لإلسهام في تنمية القوى العاملة واستدامتها.
خلــق بيئــة مزدهــرة للــذكاء االصطناعــي مــن خــال تشــجيع الشــركات الناشــئة المحليــة وجهــود االبتــكار وخلــق بيئــة
علميــة أ كاديميــة مليئــة باألفــكار واالبتــكارات واالكتشــافات.
تعزيــز نهــج الــذكاء االصطناعــي المتمحــور حــول اإلنســان والــذي تكــون رفاهيــة النــاس فيــه أولويــة وتيســير الحــوار القائــم
ع ـلـى تعــدد أصحــاب المصلحــة بشــأن نشــر الــذكاء االصطناعــي المســؤول لفائــدة المجتمــع وإثــراء المناقشــات ذات
الصلــة بالسياســات لفائــدة المجتمــع وإثــراء المناقشــات ذات الصلــة بالسياســات.
االســتفادة مــن الــذكاء االصطناعــي باعتبــاره فرصــة إلدمــاج المهمشــين ليــس فقــط لبرامــج شــبكات األمــان بــل ً
أيضــا ـفـي
المبــادرات التــي تعــزز النهــوض باإلنســان وتنميــة الــذات.
تيســير التعــاون ع ـلـى الصعيديــن العر ـبـي واألفريقــي لتوحيــد اآلراء والجهــود العربيــة واألفريقيــة ـفـي مجــال الــذكاء
االصطناعــي بمــا يعــود بالنفــع ع ـلـى الجميــع.
اإلســهام بنشــاط ـفـي الجهــود العالميــة و ـفـي المنتديــات الدوليــة الخاصــة بموضوعــات أخالقيــات الــذكاء االصطناعــي
ومســتقبل العمــل والــذكاء االصطناعــي المســؤول واألثــر االجتماعــي واالقتصــادي للــذكاء االصطناعــي.
٢٤

 ٢.٥الركائز والعوامل التمكينية

لتحقيق األهداف المذكورة أعاله تنقسم االستراتيجية إلى أربع ركائز وأربعة عوامل تمكينية كما هو مبين فيما
يلي:

الرك ـ ـ ــائــز
العوامل التمكينية

الذكاء االصطناعي من أجل الحكومة

الح ـ ـ ـ ــوكمة
البيـ ـ ـ ــانـ ــات

البني ـ ـ ــة التحتية

الذكاء االصطناعي من أجل التنمية

ب ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ال ـقـ ـ ـ ـ ـ ــدرات

الذكاء االصطناعي
من أجل الحكومة

()AI4G

النظ ـ ـ ـ ــام البيئ ـ ــي
األنشط ــة ال ـ ـ ـ ـ ــدولية
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يتمتــع الــذكاء االصطناعــي بالقــدرة ع ـلـى تغييــر الطريقــة التــي تقــدم بهــا الحكومــات حــول العالــم الخدمــات العامــة.
وهــو مــا يمكــن أن يحســن بــدوره تجــارب المواطنيــن ـفـي التعامــل مــع الخدمــات الحكوميــة .تعتمــد الحكومــات
بالفعــل الــذكاء االصطناعــي ـفـي عملياتهــا وتقديــم خدماتهــا لتحســين الكفــاءة وتوفيــر الوقــت واألمــوال وتقديــم
خدمــات عامــة بجــودة أفضــل.
وكجانــب مــن اســتراتيجية “مصــر الرقميــة” القائمــة والتــي تنفــذ منــذ عــام  2017ستســتخدم البنيــة التحتيــة الرقميــة
والبيانيــة المؤسســة بالفعــل والتــي ال تــزال تخضــع لمزيــد مــن التطويــر ـفـي اســتحداث تطبيقــات ذكاء اصطناعــي
جديــدة و ـفـي إضافــة طبقــات مــن وظائــف الــذكاء االصطناعــي فــوق الطبقــات الموجــودة .وســيخدم هــذا هدفيــن
رئيســيين همــا:

تقــدم األقســام التاليــة نظــرة متعمقــة لــكل مــن الركائــز والعوامــل التمكينيــة واألهــداف رفيعــة المســتوى لــكل منهــا
وبعــض المبــادرات التــي يزعــم تنفيذهــا.

رفع كفاءة وجودة وسرعة الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين
تحســين أداء الحكومــة بالكامــل مــن خــال اســتخدام الــذكاء االصطناعــي لتحســين الجــودة والكفــاءة
والشــفافية وعمليــات صنــع القــرار

٢٥

٢٦

ومــع ذلــك ،ثمــة تحديــات كثيــرة تعيــق القــدرة ع ـلـى تحقيــق هــذه األهــداف ـفـي مصــر و ـفـي بلــدان أخــرى حــول العالــم ،مــن
بيــن هــذه التحديــات مــا ي ـلـي:
عــدم توافــر تخطيــط متناســق للقطاعــات الحكوميــة المختلفــة التــي ينبغــي أن ُتســتخدم بهــا تطبيقــات الــذكاء
االصطنا عــي
اإلجــراءات الطويلــة التــي تســتهلك الوقــت لجمــع البيانــات مــن الموظفيــن الحكومييــن ممــا يعــوق القــدرة ع ـلـى اتخــاذ
القــرارات ـفـي الوقــت المناســب

المساءلة

التحديات الخاصة بالقطاع العام

العمالة

إدارة البيانات
توافر البيانات
كمية البيانات
تحديث حلول الذكاء االصطناعي
فجوة المهارات

التحديات العامة جودة البيانات

التحيز وعدم المساوا

جودة البيانات
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يوصــى بوضــع خطــة تنفيذيــة ـفـي أعقــاب خطــوات «ا كتشــف ،طــور ،نفــذ ،ابتكــر ،حـ ّول» لتحقيــق قــدرات الــذكاء االصطناعــي
بنجــاح ـفـي القطــاع العــام بشــكل عــام.

ا كتشف

ا كتشــف تطبيقــات ممكنــة للــذكاء االصطناعــي ،هــل نملــك حــل الــذكاء االصطناعــي الصحيــح لحــل
مشــكلتنا االجتماعيــة؟

ط ّور

ط ـ ّور مــوارد جديــدة (مهــارات بشــرية وبرمجيــات وأجهــزة) ،هــل نملــك الموارد/القــدرات الصحيحــة
لتطبيــق الــذكاء االصطناعــي؟

ط ّبق

ط ّبــق مهــارات ذات صلــة وبرمجيــات وأجهــزة ،هــل نوفــق حــل الــذكاء االصطناعــي الصحيــح مــع
المــوارد الصحيحــة؟

ابتكر

ابتكــر حـ ًـا يعتمــد ع ـلـى الــذكاء االصطناعــي لتحســين فاعليــة العمليــات القائمــة ،هــل يمكــن تحســين
حــل الــذكاء االصطناعــي لتحســين فاعليــة عملياتنــا الحاليــة؟

ح ّول

ح ـ ّول الــذكاء االصطناعــي لخلــق ابتــكارات عامــة جديــدة ،هــل نســتطيع تحو يــل خدماتنــا العامــة إ ـلـى
خدمــات (جديــدة) مدفوعــة بالــذكاء االصطناعــي؟

تحتــاج هيئــات القطــاع العــام إ ـلـى ا كتشــاف وإدراك كيــف يمكــن لتطبيقــات الــذكاء االصطناعــي إضافــة قيمــة لعملياتهــا
التنظيميــة الداخليــة و/أو تقديــم خدمــات بجــودة عاليــة للمواطنيــن .تســعى مؤسســات القطــاع العــام ـفـي مرحلــة التطويــر
إ ـلـى تنميــة مهــارات الموظفيــن وتطو يــر برامجهــم وأجهزتهــم لتنفيــذ حــل الــذكاء االصطناعــي المختــار .ويعــد التصــدي
لتحديــات عــدم المســاواة والتحيــز والتوظيــف أم ـ ًرا حيو يًــا خــال مرحلــة التطو يــر.
يمكــن مواجهــة مخــاوف التوظيــف مــن خــال االســتثمار ـفـي األمــوال التــي توفرهــا تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي في موظفي
القطــاع العــام وإعــادة تدريبهــم .و يــؤدي االســتثمار ـفـي التعليــم إ ـلـى تحســين قــدرة توظيــف العامليــن ـفـي القطــاع العــام .كمــا
يســهم تيســير إنشــاء مرا كــز االبتــكار ـفـي االســتفادة مــن حلــول الــذكاء االصطناعــي وتقديــم فــرص عمــل جديــدة ومبتكــرة
للموظفين

المجاالت الرئيسية التي يمكن للذكاء االصطناعي دعمها في العمليات الحكومية

اتخــاذ قــرارات أفضــل – يســتطيع الــذكاء االصطناعــي تقديــم تحليــات ـفـي الوقــت المناســب ورؤى قائمــة ع ـلـى البيانــات
التخــاذ قــرارات أفضــل ،ع ـلـى ســبيل المثــال ـفـي المشــتريات واالســتعانة بمصــادر خارجيــة.
تحديــد فــرص جديــدة – يســتطيع الــذكاء االصطناعــي مــن خــال التنقــل عبــر الكميــات الهائلــة مــن البيانــات ا كتشــاف
فــرص ادخــار أو دمــج جديــدة.
تحســين العمليــات – يســتطيع الــذكاء االصطناعــي تبســيط أو مواءمــة العمليــات التجاريــة الداخليــة حتــى ـفـي
المؤسســات الكبيــرة والمعقــدة التــي تضــم وحــدات أعمــال كثيــرة مثــل الحكومــة المصريــة.
أتمتــة المهــام اليدويــة – يســتطيع الــذكاء االصطناعــي أتمتــة كثيــر مــن المهــام التــي تســتهلك الوقــت ،مثــل العمليــات
الشــهرية أو تقديــم تقاريــر األداء.
توفيــر الوقــت – يســتطيع الــذكاء االصطناعــي مــن خــال العنايــة بمزيــد مــن المهــام الروتينيــة توفيــر المــوارد مــن أجــل
مهــام تتســم بمزيــد مــن االبتــكار واالســتراتيجية مثــل إدارة العالقــات مــع المورديــن الرئيســيين.
التقــاط أو تطبيــق المعرفــة النــادرة – يســتطيع الــذكاء االصطناعــي التقــاط مــوارد بيانــات محدثــة ذات صلــة ،ع ـلـى ســبيل
المثــال مــن مــوارد عامــة مثــل اإلنترنــت.
تحديــد مو ّرديــن جــدد أو أســواق جديــدة – يســتطيع الــذكاء االصطناعــي مــن خــال الوصــول إ ـلـى كميــات هائلــة مــن
البيانــات الخارجيــة تحديــد مو ّرديــن جــدد.

تحســين العالقــات مــع المو ّرديــن إ ـلـى أقصــى حــد – يســتطيع الــذكاء االصطناعــي جعــل إدارة العالقــات مــع المو ّردين أكثر
ارتباطــا بالبيانات.
ً

إعداد تقارير موجزة لعرضها وتقديمها إلى صناع القرار -من قبل مسؤولين تنفيذين رئيسيين.
أتمتة إنشاء المراسالت وتوجيهها.
التنقيب في النصوص وبخاصة في الوثائق المعقدة مثل النصوص المالية والقانونية.
المشاركة في السياسات المتعلقة بالمواطنين وردود الفعل عليها وقياس الشعور العام.

فهــم وصياغــة الوثائــق نظــام يســاعد مكاتــب أعضــاء مجلــس النــواب ع ـلـى االســتجابة لطلبــات المواطنيــن مــن خــال
صياغــة إجابــات باســتخدام الــذكاء االصطناعــي.
تحســين العمليــات المدعــوم بالــذكاء االصطناعــي اســتخدام الــرؤى المكتســبة مــن الــذكاء االصطناعــي والتعلــم اآل ـلـي
القتــراح وتنفيــذ تحســينات ـفـي العمليــات داخــل الحكومــة والكشــف عــن أوجــه الخلــل.
التخطيط الذكي للتعاقب واإلدارة الذكية للموارد البشرية.
التأهب لألزمات سيناريوهات الكشف عن األزمات وإدارتها.
خدمات معالجة اللغات الطبيعية للكشف والتصحيح ،على سبيل المثال أخطاء إدخال البيانات.

شكل  :17نموذج تنفيذ محتمل للذكاء االصطناعي في القطاع العام (المصدر كابجيميني للخدمات االستشارية )Capgemini consulting
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ذاتهــا ،ممــا يعنــي ـفـي كثيــر مــن الحــاالت التضحيــة بفــرص العمــل ،بــل ســيكون التركيــز كذلــك ع ـلـى تعزيــز العمليــات
والحــد مــن المشــكالت مثــل عمالــة األطفــال .وتشــمل الطــرق التــي ثبــت دعــم الــذكاء االصطناعــي للزراعــة مــن خاللهــا
مــا ي ـلـي:
يقدم الذكاء االصطناعي أساليب أ كثر كفاءة إلنتاج وحصد وبيع المحاصيل األساسية.
يعزز تطبيق الذكاء االصطناعي الكشف عن المحاصيل المعيبة وتحسين إمكانية إنتاج محاصيل صحية.
عزز نمو تكنولوجيا الذكاء االصطناعي األعمال التجارية القائمة على الزراعة للعمل بكفاءة أ كثر.
يســتخدم الــذكاء االصطناعــي ـفـي تطبيقــات مثــل إدخــال تعديــات آليــة مؤتمتــة ع ـلـى التنبــؤ بالطقس وتحديــد األمراض
أو اآلفــات.

الذكاء االصطناعي من
أجـ ـ ــل التنمية ()AI4D

يســتطيع الــذكاء االصطناعــي تحســين ممارســات إدارة المحاصيــل ومــن ثــم مســاعدة كثيــر مــن األعمــال التجاريــة
ـفـي مجــال التكنولوجيــا ع ـلـى االســتثمار ـفـي الخوارزميــات المفيــدة ـفـي الزراعــة.

يســتطيع الــذكاء االصطناعــي تقديــم حلـ ً
ـول للتحديــات التــي تواجــه المزارعيــن مثــل تغيــر المنــاخ وتفشــي اآلفــات
وانتشــار األعشــاب الضــارة التــي تقلــل المحاصيــل.

أثر الذكاء االصطناعي في الزراعة
“تعزيــز اســتخدام الــذكاء االصطناعــي ـفـي قطاعــات التنميــة الرئيســية مــن خــال الشــرا كة مــع المســتفيدين المحلييــن
وشــركاء التكنولوجيــا المحلييــن واألجانــب لضمــان نقــل المعرفــة وتلبيــة احتياجــات التنميــة ـفـي مصــر .تحديــد وتنفيــذ
مشــاريع رئيســية ـفـي هــذه القطاعــات بشــكل مباشــر أو مــن خــال النظــام البيئــي مثــل الشــركات الناشــئة”.
مــع التطــور والتطبيــق الســريعين للــذكاء االصطناعــي يجــب أن تقــوم األطــراف الفاعلــة كافــة ،بمــا ـفـي ذلــك الحكومــات
والمنظمــات غيــر الحكوميــة والشــركات والمنظمــات الدوليــة ،بتشــجيع اســتخدام الــذكاء االصطناعــي وجعلــه أولويــة ـفـي
مجــاالت التنميــة المســتدامة مثــل الرعايــة الصحيــة والزراعة/التمويــن الغذا ـئـي والبيئــة وإدارة الميــاه والتعليــم وإدارة
البنيــة التحتيــة والتخطيــط االقتصــادي والنمــو وغيرهــا مــن المجــاالت التــي تتماشــى مــع القطاعــات ذات األولو يــة التــي تــم
تحديدهــا ـفـي ـفـي اســتراتيجية مصــر للتنميــة المســتدامة وبمــا يتماشــى مــع أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة.

بيانــات التنبــؤ بالطقــس :يســاعد الــذكاء االصطناعــي المزارعيــن ع ـلـى تحديــث البيانــات المتعلقــة بالتنبــؤ بالطقــس.
تســاعد البيانــات المتوقعــة المزارعيــن ع ـلـى تعظيــم إنتاجيــة وأر بــاح المحاصيــل دون المخاطــرة بهــا .وتســاعد
تحليــات البيانــات المولــدة المزارعيــن ع ـلـى اتخــاذ االحتياطــات الالزمــة.

تهــدف هــذه الركيــزة إ ـلـى اســتخدام الــذكاء االصطناعــي والتكنولوجيــات المتقدمــة األخــرى ـفـي القطاعــات الرئيســية ذات
األولويــة لحــل المشــكالت التــي تواجــه المجتمــع مــع بنــاء قــدرات الكــوادر البشــرية بالتزامــن.

رصــد صحــة المحاصيــل والتر بــة :يمكــن أن يســتخدم الــذكاء االصطناعــي ـفـي رصــد وتحديــد العيــوب المحتملــة ونقص
المغذيــات ـفـي التر بــة .ويســتطيع الــذكاء االصطناعــي مــن خــال تقنيــة إبصــار الحاســوب تحديــد العيــوب المحتملــة
مــن خــال الصــور التــي تلتقطهــا آلــة التصو يــر المثبتــة ع ـلـى مركبــات وطائــرات بــدون طيــار أو عبــر التصويــر عــن
طريــق األقمــار الصناعيــة .و ُتطــور خوارزميــات التعلــم العميــق لتحليــل أنمــاط النباتــات ـفـي الزراعــة .وتدعــم مثــل هــذه
التطبيقــات القائمــة ع ـلـى الــذكاء االصطناعــي فهــم عيــوب التر بــة وآفــات النباتــات واألمــراض.
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تقليــل اســتخدام المبيــدات الحشــرية :يســتطيع المزارعــون اســتخدام الــذكاء االصطناعــي ـفـي إدارة الحشــائش مــن
خــال إبصــار الحاســوب والروبوتــات والتعلــم اآل ـلـي .فيمكّــن تحليــل البيانــات المولــدة باســتخدام الــذكاء االصطناعــي
ـفـي مراقبــة الحشــائش ممــا يســاعد المزارعيــن ع ـلـى رش المــواد الكيميائيــة بأماكــن تواجــد الحشــائش فقــط .ويحــد
هــذا مــن رش المــواد الكيميائيــة ويحــل محــل األســاليب التقليديــة لــرش الحقــل بالكامــل.

أحــد أهــم مظاهــر برنامــج اإلصــاح المصــري األخيــر هــو التركيــز ع ـلـى بعــض المجــاالت التي لم
يســبق إصالحهــا منــذ عقــود مثــل قطــاع الزراعــة الــذي يعــد واحـدًا مــن القطاعــات االقتصاديــة
الرئيســية ـفـي مصــر .يســهم قطــاع الزراعــة ـفـي مصــر بنســبة  %15مــن الناتــج المح ـلـي اإلجما ـلـي،
ويعمــل بــه أ كثــر مــن  8مليــون شــخص أو  %32مــن إجما ـلـي القــوى العاملــة.
لذلــك تطلــق مصــر ـفـي الوقــت الراهــن مجموعــة مــن المشــاريع التنمو يــة الضخمــة ـفـي قطاعي
الزراعــة واإلمــداد الغذا ـئـي .ويعــد البحــث بشــأن اســتخدام الــذكاء االصطناعــي ـفـي الزراعــة مــن
بيــن مجــاالت التنميــة الرئيســية ـفـي االســتراتيجية المصريــة للــذكاء االصطناعــي.
يســاعد اســتخدام الــذكاء االصطناعــي ـفـي الزراعــة المزارعيــن ـفـي الحصــول ع ـلـى معلومــات مــن تحليــل البيانــات مثــل
درجــات الحــرارة وهطــول األمطــار وســرعة الريــاح واإلشــعاع الشمســي ،واالســتفادة مــن هــذه المعلومــات ع ـلـى النحــو
األمثــل لصالــح المحاصيــل والتر بــة والمســتهلكين .يجــدر اإلشــارة هنــا إ ـلـى أن تركيــز مصــر لــن يكــون ع ـلـى األتمتــة ـفـي حــد
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تســتخدم تكنولوجيــا الــذكاء االصطناعــي ـفـي الزراعــة لتحســين النتائــج مــع تقليــل الكلفــة البيئيــة .ع ـلـى ســبيل المثــال،
مــن خــال تمكيــن المزارعيــن مــن تحقيــق االســتفادة القصــوى مــن غلــة المحصــول عــن طريــق تحديــد المتغيــرات
البيئيــة مثــل الرطوبــة والضــوء والحــرارة.

روبوتــات الــذكاء االصطناعــي الزراعيــة :تســاعد الروبوتــات الزراعيــة المدعومــة بالــذكاء االصطناعــي المزارعيــن ع ـلـى
إيجــاد أســاليب أ كثــر كفــاءة لحمايــة محاصيلهــم مــن الحشــائش وتمكينهــم مــن تحقيــق االســتفادة القصــوى مــن
ميــاه الــري حســب احتياجــات المحصــول ـفـي أي وقــت.
ســيجري تنفيــذ هــذه التطبيقــات مــن خــال شــرا كات ومشــاريع تنمو يــة مشــتركة وبالتحديــد فيمــا يتعلــق بدراســة
آثــار المنــاخ وتدفــق المجــاري المائيــة وإجــراءات جمــع البيانــات والرصــد الزراعــي والــري والــرش الموضعــي وتحديــد
المحاصيــل التــي تزيــد الحصــاد الســنوي إ ـلـى أقصــى حــد ،باإلضافــة إ ـلـى بنــاء القــدرات وتنميــة المهــارات لتمكيــن األجيال
الجديــدة مــن المطوريــن والمســتخدمين مــن تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي.

٣٠

 ٢.٧ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرعـ ــايـ ــة الصـحـيــة

ُتعــد إمكانــات الــذكاء االصطناعــي ـفـي الرعايــة الصحيــة هائلــة.
فقــد أصبــح الــذكاء االصطناعــي جــز ًءا مــن النظــام البيئــي للرعايــة
الصحيــة بشــكل متزا يــد .ويســتخدم الــذكاء االصطناعــي بالفعــل ـفـي
الكشــف عــن األمــراض مثــل مــرض الســرطان ـفـي مراحلــه المبكــرة.
يمكــن اســتخدام الــذكاء االصطناعــي ـفـي اســتعراض وترجمــة صــور
الثــدي  30مــرة أســرع وبدقــة تبلــغ  ،%99ممــا يقلــل الحاجــة إ ـلـى إجــراء
تحاليــل غيــر ضروريــة .هــذا إ ـلـى جانــب زيــادة الــذكاء االصطناعــي
قــدرة المهنييــن العامليــن ـفـي الرعايــة الصحيــة ع ـلـى فهــم أنمــاط
واحتياجــات األشــخاص الذيــن يعتنــون بهــم بشــكل أفضــل ،وبذلــك
يســتطيعون تقديــم مالحظــات وإرشــادات ودعــم أفضــل مــن أجــل
البقــاء بصحــة جيــدة.
ئ
والمتخصصــون مثــل أخصا ــي علــم األمــراض واألشــعة قليلــون جـدًا ـفـي مصــر مقارنــة بعــدد الســكان (خاصــة ـفـي المناطــق
الريفيــة) ،ولذلــك ينبغــي لمصــر أن تركــز ع ـلـى تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي للتشــخيص المبكــر والكشــف عــن مــرض
اعتــال الشــبكية الســكري ومــرض الســرطان.

يلــزم إقامــة مزيــد مــن الشــرا كات والتعــاون مــع الهيئــات التــي تمتلــك الخبــرة ـفـي اســتخدام الــذكاء االصطناعــي ـفـي تحليــل
البيانــات ع ـلـى نطــاق واســع لتحديــد المزيــج الصحيــح مــن األنشــطة االقتصاديــة وتخطيــط البنيــة التحتيــة والتعليــم
ومتطلبــات النقــل والخدمــات األخــرى التــي تحتاجهــا المنطقــة لتحقيــق أفضــل اســتغالل لمواردهــا الطبيعيــة والبشــرية.
ومــن األمــور الحاســمة بالنســبة لهــذه الركيــزة االعتمــاد ع ـلـى بيانــات دقيقــة وشــاملة ومصنفــة تمثــل كل فــرد مــن أفــراد
المجتمــع وتســجل الفــوارق الدقيقــة ـفـي الحقائــق ع ـلـى أرض الواقــع .ـفـي هــذا الســياق ثمــة حاجــة إ ـلـى التفكيــر خــارج
الصنــدوق فيمــا يتعلــق بمنهجيــات جمــع البيانــات التــي تمثــل كل فــرد مــن أفــراد المجتمــع ،بمــا ـفـي ذلــك العمالــة
غيــر الرســمية والمهمشــون .ويمكــن أن يســاعد اعتمــاد تصنيــف البيانــات المصممــة جي ـدًا واعتمــاد اســتراتيجية ذات
رؤ يــة لتحو يــل البيانــات إ ـلـى قيمــة نقديــة ـفـي تمكيــن الشــركات الناشــئة مــن مبــادرات ابتــكار قائمــة ع ـلـى البيانــات تقــدم
ســناريوهات مربحــة للجميــع مــن أجــل التخطيــط التنمــوي وخلــق مجتمــع أعمــال مزدهــر.

الرؤى المطلوبة
واألسئلة الرئيسية

عــاوة ع ـلـى ذلــك يمكــن أن تكــون المجــاالت التاليــة ذات قيمــة مرتفعــة ـفـي مجــال الرعايــة الصحيــة ـفـي مصــر إدارة
األمــراض المزمنــة ودعــم الصحــة العقليــة ومكافحــة القضايــا االجتماعيــة مثــل العنــف المنز ـلـي واإلدمــان وفــرز األطفــال
وتفاعــل األدويــة وإنشــاء بنــك بيولوجــي مصــري.

البيـ ـ ــانـات المطل ـ ــوبة

أدوات تحلـيـ ــل البيـ ــانات

 ٣.٧التخطي ـ ــط االقت ـص ـ ـ ـ ـ ــادي والنـم ـ ـ ـ ـ ـ ــو

يمكن أن يكون الذكاء االصطناعي وعلوم البيانات مفيدة جدًا في التعامل
مــع التخطيــط االقتصــادي .ويمكــن اســتخدام الخوارزميــات المتقدمــة ـفـي
التنبــؤ باألرقــام االقتصاديــة .ويمكــن أن يقــدم هــذا أدوات مفيــدة للحكومــة
والبنــك المركــزي لتخفيــف وطــأة الركــود االقتصــادي مــن خــال توفيــر
حوافــز اقتصاديــة أو تعديــل أســعار الفائــدة بنــا ًء ع ـلـى التنبــؤات االقتصاديــة.
ويمكــن تســجيل أنشــطة المســتويين االقتصــادي الك ـلـي والجز ـئـي وتحليليها
باســتخدام علــوم البيانــات الكتشــاف االتجاهــات الســائدة والحــد مــن
المشــكالت المحتملــة .ويمكــن التنبــؤ بالخصائــص الديموغرافيــة بوصفهــا
أداة قيــاس للزيــادة الســكانية.

الح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوكـمـة والم ـل ـكـ ـيـ ــة

IA

شكل  :18إطار التخطيط االقتصادي

 ٤.٧التصنيع واإلدارة الذكية للبنية التحتية
يرجــح أن يكــون األثــر االقتصــادي للــذكاء االصطناعــي أ كثــر حــدة ـفـي البلــدان الناميــة منــه ـفـي المناطــق األخــرى مــن العالــم.
والبلــدان الناميــة مصممــة ع ـلـى أن تكــون انتقائيــة ج ـدًا بشــأن تكنولوجيــات الــذكاء االصطناعــي التــي تســتخدمها وتركــز
ع ـلـى التطبيقــات التــي تســهم ـفـي نمــو البــاد مــع تمكيــن القــوى العاملــة بهــا.
يجــري تشــجيع الشــركات متعــددة الجنســيات والهيئــات األجنبيــة األخــرى ـفـي مصــر ع ـلـى بحــث ســبل مواجهــة أي أثــر
اقتصــادي محتمــل ينتــج مــن إدخــال الــذكاء االصطناعــي ـفـي عملياتهــا.
كمــا يجــري تشــجيع الشــركات ع ـلـى التفكيــر خــارج الصنــدوق والعمــل مــع الحكومــات والمجتمعــات المحليــة والمنظمــات
غيــر الحكوميــة والهيئــات األخــرى لبحــث برامــج شــبكات األمــان وآليــات االنتقــال عنــد نشــر نظــم الــذكاء االصطناعــي.

مــن ناحيــة أخــرى يمكــن أن يكــون األثــر االقتصــادي اإليجا ـبـي كبيـ ًرا جـدًا ـفـي مصــر .ويلــزم إجــراء مزيــد مــن البحــوث لتحديــد
ســبل تعظيــم هــذا األثــر مــن خــال ،ع ـلـى ســبيل المثــال ،تحديــد فئــات الوظائــف األكثــر مالءمــة ـفـي المســتقبل والمهــارات
المرتبطــة بهــا وســبل تعظيــم خلــق فــرص عمــل مــن خــال الــذكاء االصطناعــي.

٣١

بينمــا تتمركــز أبــرز تطبيقــات الــذكاء االصطناعي حــول الروبوتات واألتمتة
الكاملــة للمصانــع والصيانــة التنبؤ يــة للمعــدات والمصانــع ،ينبغــي أن
ينصــب تركيــز مصــر بقــدر أ كبــر ع ـلـى المجــاالت التــي تســهم ـفـي زيــادة
القــدرة التنافســية للمنتجــات المصريــة ـفـي األســواق المحليــة واألجنبيــة
ع ـلـى حــد ســواء دون تخفيــض العمالــة البشــرية باعتبــاره هد ًفــا .وتشــمل
األمثلــة ع ـلـى ذلــك تعزيــز صناعــات محليــة صغيــرة وتقليــل زمــن دورة
االبتــكار وإنشــاء مرافــق اختبــار لإلنتــاج الصناعــي المتقــدم أو نظــم النقــل
المتقدمــة وإنشــاء نظــام دعــم تطو يــر التطبيقــات مــن أجــل متطلبــات
الصناعــة وبخاصــة فيمــا يتعلــق بالتــآزر ومخرجــات القطاعيــن العــام
والخــاص أو مخرجــات الشــرا كة بينهمــا.

وع ـلـى جانــب البنيــة التحتيــة تشــمل حــاالت االســتخدام المحتملــة الصيانــة التنبؤيــة لألصــول العامــة باســتخدام التحليــات
التنبؤ يــة ـفـي الســامة العامــة ومنــع الجريمــة وإدارة المــرور.

٣٢

 ١.٤.٧الثورة الصناعية الرابعة
نظـ ًرا للرابطــة الوثيقــة بيــن الــذكاء االصطناعــي وتطبيقاتــه ـفـي التصنيــع والتكنولوجيات األخــرى المعروفة بالثورة الصناعية
الرابعــة ،فــإن هــذا القســم بمثابــة هامــش للتعريــف بهــذا المفهــوم وتقديــم لمحــة عامــة عــن آثــاره ـفـي مصــر .وســتجرى
دراســة أخــرى أ كثــر شـ ً
ـمول لهــذا الموضــوع ـفـي وثيقــة أخــرى.
أُطلــق مصطلــح “الثــورة الصناعيــة الرابعــة” بالمؤتمــر االقتصــادي العالمــي ـفـي دافــوس بسويســرا عــام  .2016وتتميــز هــذه

الثــورة بمجموعــة مــن الخصائــص التــي تجمــع بيــن العوالــم الماديــة والرقميــة والبيولوجيــة التــي تؤثــر ـفـي جميــع القطاعــات
االقتصاديــة .ومقارن ـ ًة بالثــورات الصناعيــة الســابقة تتطــور الثــورة الصناعيــة الرابعــة بســرعة هائلــة محدث ـ ًة تحـ ً
ـول ـفـي كل
نظــم اإلنتــاج واإلدارة والحوكمــة.
اســتخدمت الصــورة الصناعيــة األو ـلـى الميــاه وطاقــة البخــار لميكنــة اإلنتــاج .واســتخدمت الثــورة الثانيــة الطاقــة الكهربائيــة
لإلنتــاج بكميــات كبيــرة .واســتخدمت الثــورة الثالثــة اإللكترونيــات وتكنولوجيــا المعلومــات ألتمتــة اإلنتــاج .اآلن تعتمــد
الثــورة الصناعيــة الرابعــة ع ـلـى الثــورة الثالثــة وتبنــي عليهــا ،فنــرى الثــورة الرقميــة التــي تحــدث منــذ منتصــف القــرن
الماضــي (المنتــدى االقتصــادي العالمــي) اإلنترنــت وقــدرة المعالجــة الهائلــة والقــدرة ع ـلـى تخزيــن البيانــات واإلمكانــات
غيــر المحــدودة للوصــول إ ـلـى المعــارف ،ومــا إ ـلـى ذلــك.
تشــير الثــورة الصناعيــة الرابعــة إ ـلـى الموجــة الصناعيــة الجديــدة التــي تعتمــد بشــكل رئيســي ع ـلـى الصناعــة مــن حيــث
اســتخدامها للتكنولوجيــا وبخاصــة التكنولوجيــا الحديثــة ـفـي المجــاالت الجديــدة مثــل الروبوتــات والــذكاء االصطناعــي
والطباعــة ثالثيــة األبعــاد وإنترنــت األشــياء ،وغيرهــا ،واســتخدام هــذه التكنولوجيــا ـفـي الحيــاة اليوميــة (ملخــص دليــل
جامعــة هارفــارد للمصطلحــات التجاريــة).
اليــوم ومــع ظهــور الثــورة الصناعيــة الرابعــة تعــد مناقشــة أثــر التكنولوجيــات الجديــدة مثــل الــذكاء االصطناعــي والــدور
المهــم للبيانــات ـفـي هــذا الســياق مــن األمــور الضروريــة.
ســيقوم الــذكاء االصطناعــي والثــورة الصناعيــة الرابعــة بــدور عظيــم ـفـي تشــكيل مســتقبل البشــرية .وتؤكــد معظــم
واقعــا جديـدًا ملي ًئــا بالفــرص والتحديــات ألن مفهــوم “الثــورة الصناعيــة
الدراســات أن الثــورة الصناعيــة الرابعــة ســتفرض
ً
الرابعــة” يــدور حــول أتمتــة الصناعــة وتخفيــض القــوى العاملــة فيهــا ،إذ ســيصبح دور األفــراد فيهــا مقصــو ًرا ع ـلـى اإلشــراف
ع ـلـى الصناعــة وهــو مــا يفــرض اســتخدام القــدرات العلميــة المتــاك تكنولوجيــا متقدمــة وبنيــة تحتيــة رقميــة.
لذلــك يتمثــل القلــق الرئيســي إزاء الثــورة الصناعيــة الرابعــة ـفـي إمكانيــة فقــدان الوظائــف لصالــح الروبوتــات والــذكاء
االصطناعــي .أجريــت دراســات عديــدة ولوحــظ وجــود فــوارق كبيــرة ـفـي اإلحصائيــات بيــن دراســة وأخــرى فيمــا يتعلــق
بنســبة الوظائــف التــي مــن الممكــن أن تختفــي.
إحــدى هــذه الدراســات التــي أجرتهــا منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة عــام  2015شــملت  34بل ـدًا معظمهــا مــن
البلــدان الناميــة ،وأســفرت نتائجهــا عــن تعــرض  %14مــن الوظائــف لخطــر كبيــر و %32لخطــر أقــل ،وانتهــت الدراســة إ ـلـى أن
 210مليــون وظيفــة ـفـي  32بل ـدًا ـفـي خطــر.
تشــير المقارنــة فيمــا يتعلــق بفقــدان الوظائــف بيــن البلــدان المتقدمــة والبلــدان الناميــة إ ـلـى أن الوظائــف بالبلــدان الناميــة
عرضــة إ ـلـى خطــر أ كبــر منهــا ـفـي البلــدان المتقدمــة ألن مســتوى اإلنتــاج واإلدارة مختلفيــن ـفـي البلــدان الناميــة والمتقدمــة.
ومــع ظهــور الثــورة الصناعيــة الرابعــة والقلــق إزاء أثرهــا ـفـي العمــل فمــن األهميــة القصــوى أن تعمــل مصــر ع ـلـى وضــع
رؤيــة ألســواق العمــل المســتقبلية ع ـلـى الصعيديــن العالمــي والمح ـلـي ،ووضــع اســتراتيجية ألثــر الثــورة الصناعيــة الرابعــة
ـفـي االقتصــاد والوظائــف ـفـي مصــر.
ـفـي ضــوء هــذا تصبــح تنميــة المهــارات البشــرية قضيــة ذات أولو يــة رئيســية وحاســمة ـفـي التخفيــف مــن آثــار هــذه الصدمــات
التكنولوجيــة .كمــا تتماشــى الحاجــة إ ـلـى إعــادة تأهيــل العامليــن وإعــادة تشــكيل مهاراتهــم للتكيــف مــع الثــورة الصناعيــة
الرابعــة مــع الهــدف الرابــع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة الــذي يؤكــد الحاجــة إ ـلـى زيــادة عــدد الشــباب والكبــار ممــن
لديهــم مهــارات ذات صلــة وإ ـلـى ا كتســاب المعــارف والمهــارات المطلوبــة لتعزيــز التنميــة المســتدامة والتوظيــف واألعمــال
الالئقــة وريــادة األعمــال.

٣٣

ينبغي للبلدان النامية بما فيها مصر عد ذلك القيام بما يلي:
امتــاك سياســات ابتــكار متوافقــة مــع الثــورة الصناعيــة الرابعــة فمــن المهــم أن تقتــرن سياســات االبتــكار هــذه مــع
سياســات اجتماعيــة واقتصاديــة (بمــا ـفـي ذلــك شــبكات األمــان) للتخفيــف مــن اآلثــار الســلبية المحتملــة مــن الثــورة
الصناعيــة الرابعــة فيمــا يتعلــق بالوظائــف
تشجيع االبتكار والبحث العلمي في مجال الذكاء االصطناعي وفي المكونات األخرى للثورة الصناعية الرابعة
تطوير برامج لبناء القدرات والتدريب في مجال الذكاء االصطناعي
تنظيــم حمــات توعيــة لتثقيــف قطــاع األعمــال بأهميــة تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي باعتبــاره أحــد المكونــات
الرئيســية للثــورة الصناعيــة الرابعــة

 ٥.٧مـع ـ ـ ـ ـ ـ ــالجة اللغ ــة الـعـ ـ ـ ــربية

بينمــا تمثــل الرقمنــة الخطــوة األو ـلـى نحــو الوصــول المعــزز للمعلومــات ،يمكــن اســتخالص قيمــة عظيمــة مــن إثــراء هــذه
البيانــات وربطهــا بالبيانــات األخــرى ومصــادر المعلومــات .فيمكــن لمعالجــة اللغــات الطبيعيــة القيــام بــدور حيــوي ـفـي هــذا
األمــر ممــا يتيــح ليــس فقــط طريقــة اســتخدام أ كثــر ســهولة ـفـي التفاعــل مــع هــذه النظــم باللغــة الطبيعيــة (النــص أو الــكالم)،
بــل ً
أيضــا أداة قو يــة الســتخالص المعلومــات الســياقية وتقديمهــا مباشــرة إ ـلـى المســتخدم أو كمدخــات ألنظمــة أخــرى.
معالجــة اللغــات الطبيعيــة هــي المجــال الــذي يســتهدف تحليــل ومعالجــة كميــات هائلــة مــن اللغــة الطبيعيــة (أو اللغــة
التــي يســتخدمها البشــر).
تســتطيع معالجــة اللغــات الطبيعيــة أتمتــة تحليــل النصــوص العربيــة ع ـلـى اإلنترنــت والبحــث عــن محتــوى معيــن وتطبيــق
التنقيــب عــن المعلومــات وتلخيــص النصــوص مــن بيــن مهــام أخــرى.
ـتخداما ع ـلـى اإلنترنــت وهــي
يتحــدث مــا يزيــد عــن  400مليــون شــخص اللغــة العربيــة ،وهــي تعــد رابــع أ كثــر اللغــات اسـ
ً
تســتخدم مجموعــة خاصــة بهــا مــن الرمــوز والحــروف.
بــدأت اللغــة العربيــة ولهجاتهــا مؤخـ ًرا ـفـي احتــال مــكان جيــد ـفـي مجــال البحــث ـفـي معالجــة اللغــات الطبيعيــة التــي ُتســتخدم
ـفـي صناعــة روبوتــات دردشــة باللغــة العربيــة تســتخدم التعلــم اآل ـلـي لفهــم بنيــة اللغــة و”معا ـنـي” الكلمــات.
عــاوة ع ـلـى ذلــك تســتخدم معالجــة اللغــات الطبيعيــة ـفـي التعــرف ع ـلـى النصــوص وقراءتهــا ،والتعــرف الضو ـئـي ع ـلـى الرمــوز
أو الحــروف هــي التكنولوجيــا الرئيســية للتعــرف ع ـلـى النصــوص بشــكل آ ـلـي ،والتــي تســاعد ع ـلـى تحو يــل الوثائــق المطبوعــة
والمكتوبــة باليــد والوثائــق الممســوحة ضوئ ًيــا إ ـلـى صيغــة مقــروءة آل ًيــا وتســتخلص معلومــات قيمــة منهــا عبــر تقنيــة
التعــرف ع ـلـى كيــان محــدد وتقنيــات التصنيــف.
بينمــا بُذلــت بعــض الجهــود لتطو يــر نظــم معالجــة اللغــات الطبيعيــة ـفـي اللغــة العربيــة ،ال تــزال هنــاك فرصــة هائلــة غيــر
مســتغلة ـفـي كل مــن النصــوص والــكالم ،بمــا ـفـي ذلــك اللهجــات المختلفــة والفــوارق الدقيقــة والتطبيقــات الخاصــة بالمجــال.
ولذلــك مــن المهــم أن تعمــل مصــر ع ـلـى إنشــاء فريــق متكامــل لمعالجــة اللغات الطبيعية لتســتفيد منه الحكومة والهيئات
األخــرى وهــو مــا يحــد ً
أيضــا مــن الحاجــة إ ـلـى اســتخدام الخدمــات الســحابية التــي يمكــن أن تضــر موقــع البيانــات.

٣٤

 ٦.٧المعامالت المالية والمصرفية
مــع وجــود أ كثــر مــن  %70مــن الشــعب المصــري ممــن ال يزالــون
بغيــر حســابات ماليــة رســمية و %22.4مــن الشــركات الصغيــرة
والمتوســطة لديهــا إمكانيــة الحصــول ع ـلـى تمويــل ،ومــع ارتفــاع
محافــظ ومدفوعــات األجهــزة المحمولــة ،يقدم الذكاء االصطناعي
فرصــة غيــر مســبوقة إلســراع الشــمول الما ـلـي للشــركات واألفــراد
ع ـلـى حــد ســواء .يمكــن للتســجيل االئتما ـنـي للــذكاء االصطناعــي
تســجيل بطاقــات القطاعــات الماليــة غيــر الرســمية وإتاحــة
التمويــل ومــن ثــم تمكيــن األفــراد والشــركات الصغيــرة خــارج
النظام المصرفي من اإلســهام بشــكل كبير في االقتصاد المصري.

بـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
القدرات
البشـرية ()AI4H

إن إنشــاء مكتــب ائتمــان رســمي للقطــاع غيــر الرســمي باســتخدام الــذكاء االصطناعــي لتســجيل األفــراد والشــركات بغيــر
ـم ـفـي
تاريــخ ائتما ـنـي للوصــول إ ـلـى التمويــل ثــم توفيــر حصــول الدائنيــن ع ـلـى هــذه الخدمــات يمكــن أن يكــون لــه أث ـر ٌ عظيـ ٌ
مقدمــي التمويــات الصغيــرة والمقرضيــن والمزارعيــن الذيــن قــد يرغبــون ـفـي الحصــول ع ـلـى تمو يــل للبــذور.
ممــا ال شــك فيــه أن التســجيل وحــده هــو الــذي يعــوق المقرضيــن عــن إعطــاء القــروض .وهنــاك الكثيــر مــن البيروقراطيــات
التــي تشــارك ـفـي إقصــاء طالبــي القــروض وهنــاك عمليــات طويلــة تجــري بمســمى “تعــرف ع ـلـى عميلــك” وهــي التــي
يمكــن تقليــل زمنهــا باســتخدام الــذكاء االصطناعــي ـفـي التعــرف ع ـلـى العمــاء كذلــك.
ولتمكيــن هــذه التكنولوجيــا ال بــد مــن إنشــاء اتحــاد منظــم جي ـدًا لمتطلبــات تبــادل البيانــات يضــم مقدمــي خدمــات
االتصــاالت والبنــوك ومقرضــي العمــاء إلنشــاء مكتــب تســجيل بديــل ع ـلـى الصعيــد الوطنــي لتمكيــن هــذا المشــروع
الطمــوح.

يمكــن القــول بــأن بنــاء القــدرات البشــرية هــو الركيــزة األكثــر أهميــة الســتراتيجية مصــر للــذكاء االصطناعــي ،وربمــا هــو ً
أيضــا
األكثــر صعوبــة مــن حيــث التنفيــذ .وبســبب النطــاق العريــض للجهــات الفاعلــة ـفـي مجــال الــذكاء االصطناعــي واألدوار التــي
تقــوم بهــا عبــر دورة حيــاة نظــام الــذكاء االصطناعــي ،فمــن الحكمــة تطو يــر إطــار عمــل كامــل لبنــاء القــدرات بحيــث يضــع
ـفـي الحســبان ليــس فقــط األدوار التقليديــة لعلمــاء البيانــات ومطــوري التعلــم اآل ـلـي والباحثيــن وغيرهــم ،بــل ً
أيضــا األدوار
الجانبيــة المطلوبــة بشــأن فــرق تطو يــر الــذكاء االصطناعــي وداخــل المجتمــع بشــكل عــامُ .يظهــر المخطــط التا ـل
توزيعــا
ـي
ً
تقريب ًيــا لــأدوار التقنيــة والغيــر تقنيــة المرتبطــة بشــكل نموذجــي بالــذكاء االصطناعــي .يشــير عــرض الدرجــة إ ـلـى العــدد
النســبي لألشــخاص الذيــن يندرجــون ـفـي كل فئــة .وسيســتخدم هــذا اإلطــار بعــد ذلــك الشــتقاق وتطو يــر برامــج ودروات
دراســية مالئمــة بمختلــف المســتويات.

األدوار التقنية

األدوار الغير تقنية

مهندسو البيانات
التعلم اآللي والعمليات وضمان الجودة

القادة

أخصائيوالمعرفة

المهنيون غير التقنيين

علماء البيانات

طالب الجامعات

غير المعنيين بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

مهندسو/أخصائيو التعلم اآللي

أطفال المدارس

محللو /مهندسو البيانات

الجمهور العام

مبرمجو البرمجيات العامة (خارج النطاق ،مدرجة لألغراض التوضيحية)

شكل  :19التوزيع النسبي لألدوار التقنية وغير التقنية ذات الصلة بالذكاء االصطناعي

٣٥

٣٦

تعليمــا رســم ًيا أو تدري ًبــا
يمكــن تصنيــف أنــواع الجمهــور بشــكل تقريبــي إ ـلـى هــذه الفئــات التــي تتطلــب توعيــة عامــة أو
ً
مهن ًيــا.
وســتلقي األقســام التاليــة الضــوء ع ـلـى المتطلبــات مــن أجــل كل نــوع مــن البرامــج مــع تقديــم قســم خــاص لتعزيــز البحــث
ـفـي مجــال الــذكاء االصطناعــي ـفـي مصــر.

 ٢.٨التعلي ـ ــم الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرسمـي وال ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدريب
 ١.2.٨المدارس

الــذكاء االصطناعــي هــو مجــال يتطــور بســرعة هائلــة ـفـي الوقــت الراهــن .فــإذا انتظرنــا حتــى يبلــغ الطــاب المرحلــة
الجامعيــة ،ســيتحتم عليهــم اســتيعاب كــم ضخــم مــن المعــارف ممــا يــؤدي إ ـلـى تحصيــل تعليــم أقــل مــن المســتوى
المثالي .ولهذا يجب تقديم الذكاء االصطناعي في المراحل األساســية بالمدارس .وســيؤدي هذا إلى توســيع “القاعدة”
التــي يمكــن أن تخــرج لنــا خبــراء ـفـي الــذكاء االصطناعــي ـفـي المســتقبل ع ـلـى جميــع المســتويات.
تعــد المرحلــة اإلعداديــة وأول ســنة مــن المرحلــة الثانو يــة ـفـي نظــام التعليــم المصــري الفتــرات الفض ـلـى لتدريــس الــذكاء
االصطناعــي للطــاب .والســنتان الثانيــة والثالثــة مــن المرحلــة الثانو يــة همــا الســنتان المؤديتــان إ ـلـى المرحلــة الجامعيــة
ضغطــا ع ـلـى الطــاب وأســرهم وإذا لــم يكــن الــذكاء االصطناعــي جــز ًءا مــن مــادة دراســية تكــون جــز ًءا مــن
وهمــا تمثــان
ً
الدرجــة الكاملــة ،لــن يهتــم أحــد بدراســته.
يجــب تدريــس الــذكاء االصطناعــي لطــاب المــدارس بطريقــة ممتعــة وتفاعليــة مــع مراعــاة مســتوى معرفتهــم
بالحســاب والتكنولوجيــا .وفيمــا ي ـلـي بعــض النمــاذج للوحــدات التــي يمكــن دمجهــا ـفـي المناهــج المدرســية ،وهــي
مســتلهمة مــن مبــادرة الــذكاء االصطناعــي ( )AI4k12والــدورة الدراســية التــي تتنــاول الــذكاء االصطناعــي واألخالقيــات
للمرحلــة اإلعداديــة بالمــدارس.

الحـ ـ ــاسـب ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـ ــذكية
ما هو الذكاء االصطناعي وكيف يختلف عن البرامج األخرى؟
لماذا نحتاج إلى الذكاء االصطناعي؟
أنت تستخدم الذكاء االصطناعي دون أن تلحظ (أمثلة من الحياة الواقعية)

 ١.٨ال ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوعية ال ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامـة

تمثــل زيــادة التوعيــة العامــة بالــذكاء االصطناعــي واســتخداماته وأخطــاره وحــدوده فجــوة ليــس فقــط بمصــر ولكــن ـفـي
جميــع أنحــاء العالــم .وقــد شــكل التــردد بشــأن اســتخدام مصطلــح «الــذكاء» المرتبــط بتطبيقــات التعلــم اآل ـلـي بشــكل
أساســي التــي تغذيهــا كتــب وأفــام الخيــال العلمــي قــد ًرا كبي ـ ًرا مــن التشــكك العــام و ـفـي بعــض الحــاالت الخــوف مــن
الــذكاء االصطناعــي .ومــع ذلــك ،إذا أرادت مصــر (والعالــم بشــكل عــام) االســتفادة مــن المكاســب التــي يعــد بهــا الــذكاء
االصطناعــي ،فنحــن بحاجــة إ ـلـى البــدء ـفـي تثقيــف الجمهــور العــام وخلــق قاعــدة مــن المســتعملين المثقفيــن والمطلعيــن
ألنظمــة الــذكاء االصطناعــي .وبمــرور الوقــت ســتنتج هــذه القاعــدة العريضــة ـفـي نهايــة المطــاف المهنييــن الفنييــن
والمتخصصيــن مــن أصحــاب المهــارات العاليــة التــي تحتاجهــا البــاد لتنفيــذ وتعزيــز خططهــا الطموحــة ـفـي مجــال الــذكاء
االصطناعــي.
يجــب أن تبــدأ التوعيــة العامــة ـفـي المســتويات األساســية للمجتمــع ويجــب أن تكــون البرامــج والمحتو يــات متاحــة حتــى
لمحــدودي التعليــم أو الذيــن لــم يحصلــوا ع ـلـى تعليــم رســمي .ويجــب أن تصمــم بعــد ذلــك مســتويات مختلفــة مــن
الــدورات الدراســية والبرامــج التدريبيــة لمســاعدة المتلقيــن ع ـلـى تســلق درجــات هــرم بنــاء القــدرات الموضــح أعــاه.
ســتكون برامــج التوعيــة العامــة قابلــة لالســتهالك بســهولة وســتكون ـفـي معظمهــا ـفـي صــورة فيديوهــات قصيــرة أو ألعــاب
تفاعليــة لمســاعدة الجمهــور ع ـلـى اســتيعاب المبــادئ األساســية للــذكاء االصطناعــي والتمييــز بيــن الخيــال والواقــع.

األثر االجتمـ ـ ــاعي للذكـ ـ ـ ـ ـ ــاء االصطناعي
حــاالت اســتخدام الــذكاء االصطناعــي إعطــاء الطــاب أمثلــة مــن الحيــاة الواقعيــة ـفـي األعمــال التجاريــة والحكومــة عــن
اســتخدام الــذكاء االصطناعــي ـفـي حــل المشــكالت أو ـفـي تعزيــز رخــاء وفاهيــة النــاس.
الذي يمكن أن يسير في االتجاه الخاطئ (األخطار)؟ وماذا نفعل حيال ذلك؟
كي ــف يعمـ ـ ـ ــل الذكـ ـ ـ ـ ــاء االصطنـ ــاعي؟
أجزاء الحاسوب
أجهزة االستشعار
المعالجة
برامج الذكاء االصطناعي
مفهوم الخوارزميات
الذكـ ـ ـ ـ ــاء االصطن ـ ـ ـ ــاعي المتقدم
كيف تدرب المصنف البسيط؟
تطبيق الذكاء االصطناعي مع مشكالت مختلفة
الذكاء االصطناعي واألخالقيات
يمكــن توســيع نطــاق كل وحــدة مــن الوحــدات المذكــورة أعــاه لتــدرس ـفـي ســنة أ كاديميــة كاملــة أو ـفـي معســكر
تدريــب صيفــي خــال اإلجــازة المدرســية .ويمكــن اســتكمال المعســكر ً
أيضــا بمســابقات ومنافســات بيــن الطــاب .وقــد
وضعــت شــركات مثــل جوجــل برامــج بالفعــل مخصصــة لهــذه الفئــة العمريــة.
لتقديــم هــذه الوحــدات التعليميــة تحتــاج مصــر إ ـلـى امتــاك عامــل تمكينــي مهــم يتثمــل ـفـي المدرســين القادريــن
امتاعــا وكفــاءة ،ولذلــك هنــاك حاجــة ماســة إ ـلـى توفيــر برنامــج
ع ـلـى تدريــس الــذكاء االصطناعــي للطــاب بطريقــة أ كثــر
ً
تدريــب المدرســين.

٣٧

٣٨

 ٢.2.٨الجامعات

يصنــف طــاب الجامعــات إ ـلـى تخصصــات فنيــة وغيــر فنيــة حســب اإلطــار الموضــح أعــاه .تشــمل التخصصــات التقنيــة
هندســة الحســابات وعلــم الحاســبات ومجــاالت أخــرى ينبغــي أن تــدرس الــذكاء االصطناعــي باعتبــاره مــادة أساســية
خــال الدراســات الجامعيــة .واتخــذت مصــر بالفعــل خطــوة إ ـلـى األمــام ـفـي هــذا الصــدد مــن خــال افتتــاح «كليــات الــذكاء
االصطناعــي» الجديــدة ـفـي جامعــات مثــل كفــر الشــيخ والمنوفيــة واألكاديميــة العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا .وهنــاك
جامعات أخرى مثل جامعة القاهرة قد غيرت كلياتها «للحسابات والمعلومات» إلى «الحسابات والذكاء االصطناعي»
لتأكيــد الــذكاء االصطناعــي بوصفــه مــادة أساســية .كمــا عــززت هــذه الجامعــات قدراتهــا التدريســية والبحثيــة لتالئــم هــذا
ـاما للــذكاء االصطناعــي أو ع ـلـى األقــل
التخصــص .وأضافــت معظــم الكليــات األخــرى للهندســة وعلــوم الحســابات أقسـ ً
بــدأت تدريــس أساســيات الــذكاء االصطناعــي والتعلــم اآل ـلـي ـفـي الســنوات النهائيــة للدراســات الجامعيــة .ومــع ذلــك ـفـي
معظــم الحــاالت تكــون هــذه الــدورات الدراســية نظريــة وال تعــد الخريجيــن مــن أجــل ســوق العمــل .ولذلــك مــن الضــروري
إضافــة دورات دراســية لمرحلــة مــا بعــد التخــرج (برامــج بدرجــات أو بغيــر درجــات علميــة) لتزويدهــم بالمعرفــة المتعمقــة
والخبــرة العمليــة التــي يحتاجونهــا .ينبغــي أن تكــون هــذه الــدورات الدراســية متاحــة للخريجيــن مــن كليــات غيــر هندســة
الحســابات وعلــوم الحاســبات بمســتويات كافيــة مــن الرياضيــات وعلــم البرمجــة مثــل خريجــي كليــة العلــوم والمجــاالت
ذات الصلــة.
وستقســم برامــج مرحلــة مــا بعــد التخــرج إ ـلـى فئتيــن اثنتيــن برامــج «واســعة النطــاق» تقــدم مجموعــة عريضــة مــن
تخصصــا ،ع ـلـى ســبيل المثــال التركيــز
الموضوعــات ذات الصلــة بالــذكاء االصطناعــي وعلــوم البيانــات وموضوعــات أ كثــر
ً
ع ـلـى تكنولوجيــا واحــدة مثــل معالجــة اللغــات الطبيعيــة وإبصــار الحاســوب أو صناعــة واحــدة مثــل تطبيقــات التعلــم اآل ـلـي
ـفـي الخدمــات الماليــة .يمكــن أن تتنــوع هــذه البرامــج مــن حيــث المــدة مــن أســابيع إ ـلـى ســنة أ كاديميــة كاملــة ،ولكنهــا
تختلــف عــن برامــج مرحلــة مــا بعــد التخــرج التقليديــة مــن حيــث تركيزهــا ع ـلـى النواحــي العمليــة بشــكل أ كبــر مــن النواحــي
النظريــة .وباعتبارهــا جــز ًءا مــن البرامــج طويلــة األجــل ينبغــي أن يطلــب مــن الطــاب تطو يــر مشــروع واحــد ع ـلـى األقــل
ـفـي الــذكاء االصطناعــي مــن البدا يــة للنهايــة بمــا ـفـي ذلــك تعلــم كيفيــة تطبيــق نظــام ذكاء اصطناعــي ـفـي اإلنتــاج وكيفيــة
تقييــم أخالقياتــه وآثــاره االجتماعيــة واالقتصاديــة .وســتتطور هــذه البرامــج بشــكل نموذجــي مــع مؤسســات متخصصــة
مثــل جهــات أ كاديميــة عالميــة رائــدة لتقديــم برامــج درجــات علميــة طويلــة وشــركات رائــدة ـفـي مجــال الــذكاء ـفـي مصــر
تخصصــا .وســيحقق هــذا الفائــدة المزدوجــة التــي تتمثــل ـفـي وجــود خريجيــن
والخــارج لتقديــم برامــج قصيــرة األجــل وأ كثــر
ً
مســتوفين بالفعــل لمتطلبــات العمــل التــي تبحــث عنهــا هــذه الشــركات.
باإلضافــة إ ـلـى الــدورات الدراســية خــال الســنة األكاديميــة .يمكــن اســتغالل فصــل الصيــف ـفـي إعطــاء مزيــد مــن الخبــرات
العمليــة .نذكــر فيمــا ي ـلـي أمثلــة منهــا:
معســكر تدريــب صيفــي :تعليــم لغــات وحــزم جديــدة واســتخدامها ـفـي مشــاريع صغيــرة وتعريــف الطــاب بعالــم الــذكاء
االصطناعــي وعلــوم البيانــات مــن خــال التلعيــب ع ـلـى ســبيل المثــال.
هاكثون الذكاء االصطناعي :مسابقة في استخدام الذكاء االصطناعي في حل بعض مشكالت الحياة الواقعية
التدريــب ـفـي القطاعيــن العــام والخــاص :حيــث يتــم تقييــم إمكانــات اســتخدام الــذكاء االصطناعــي ـفـي بيئــات وســياقات
مختلفــة والمســاعدة ع ـلـى تطبيقهــا
يمكــن أن تقــدم الحكومــة تمو يــات صغيــرة للطــاب تســتهدف حــل المشــكالت الصغيــرة المطلوبــة ـفـي مصــر باســتخدام
الــذكاء االصطناعــي
الطــاب ـفـي المجــاالت األخــرى لــن يحظــوا بخلفيــة الحوســبة التــي تجعلهــم يقــدرون الــذكاء االصطناعــي ويســتخدمونه
ـفـي مجــاالت تخصصهــم .ولذلــك فهــم بحاجــة إ ـلـى دورتيــن دراســيتين واحــدة بمثابــة مقدمــة عــن الحوســبة واألخــرى ـفـي
اســتخدام الــذكاء االصطناعــي ـفـي تخصصاتهــم.
مقدمــة عــن الحوســبة :مكونــات نظــام حاســوب ومفاهيــم وأساســيات الخوارزميــات وأساســيات هيــكل البيانــات ولغــة
البرمجــة بايثــون (أو لغــة البرمجــة جوليــا إذا أصبحــت قاعــدة).
الــذكاء االصطناعــي المتخصــصُ :يلتحــق بهــذه الــدورة الدراســية بشــرط اســتكمال الــدورة الدراســية الســابقة ـفـي هــذه
القائمــة .تصمــم هــذه الــدورة الدراســية بنــا ًء ع ـلـى خلفيــة الطــاب الــذكاء االصطناعــي ـفـي الحقــوق والــذكاء االصطناعــي ـفـي
األدب والــذكاء االصطناعــي ـفـي التاريــخ ،ومــا إ ـلـى ذلــك.

٣٩

يمكــن أن تســتغرق كل دورة دراســية فصـ ًـا دراس ـ ًيا واح ـدًا أو فصليــن دراســيين اثنيــن ألن ذلــك يعتمــد ع ـلـى نطــاق
التعمــق المطلــوب .و ُينصــح بتدريســها ـفـي الســنتين الثالثــة والرابعــة مــن المرحلــة الجامعيــة ،بحيــث يكــون لديهــم إدراك
جيــد لمجــال تخصصهــم ومــن ثــم يســتطيعون التفكيــر بشــكل أفضــل ـفـي كيفيــة اســتخدام الــذكاء االصطناعــي فيــه.
و ُينصــح ً
أيضــا أن يتــم تدريــس هاتيــن الدورتيــن الدراســيتين ـفـي فصليــن دراســيين أو عاميــن متتالييــن.

تعاونــت وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات مــع وزارة التعليــم العا ـلـي والبحــث العلمــي واتخذتــا إجــرا ًء إضاف ًيــا
لســد الفجــوة بيــن المعرفــة النظريــة والتدريــب العم ـلـي بالمرحلــة الجامعيــة ،وذلــك مــن خــال إنشــاء جامعــة تكنولوجيــة
متخصصــة ـفـي العاصمــة اإلداريــة الجديــدة .ســتقدم الجامعــة برامــج للمرحلــة الجامعيــة ومرحلــة الدراســات العليــا ـفـي
تخصصــات فنيــة متعــددة بمــا ـفـي ذلــك الــذكاء االصطناعــي .وســتقدم كذلــك فرصــة فريــدة للطــاب لتطبيــق مــا تعلمــوه ـفـي
مشــاريع واقعيــة و ـفـي حــل مشــكالت حقيقيــة طــوال فتــرة الدراســة.
عــاوة ع ـلـى ذلــك أطلقــت وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات مبــادرة طموحــة بعنــوان «مبــادرة بنــاة مصــر الرقميــة»،
وهــي مبــادرة تقــدم درجــات ماجســتير مهنيــة للخريجيــن المتميزيــن ـفـي التخصصــات التقنيــة .ستشــمل الدراســة التــي
عاما واحدًا بعد التخرج أحدث الموضوعات في التخصص المختار (الذكاء االصطناعي أحد هذه الموضوعات)،
تستغرق ً
باإلضافــة إ ـلـى المهــارات اإلداريــة والشــخصية الالزمــة ـفـي بيئــة العمــل مثــل العمــل الجماعــي وإدارة المشــاريع والعــروض
حــا دراســية كاملــة وســتتاح لهــم فــرص تدريــب فريــدة
التقديميــة واالتصــاالت والتخطيــط وغيرهــا .وســيمنح الطــاب من ً
داخــل شــركات رائــدة تعمــل ـفـي مصــر.

 ٣.2.٨التدريب الفني والمهني

يمثــل الطــاب الذيــن التحقــوا ـفـي عــام  2018بالمــدارس الفنيــة ـفـي مصــر  %55مــن العــدد اإلجما ـلـي للطــاب .ويمثــل هــذا
العــدد الكبيــر الــذي يبلــغ إجما ـلـي  2مليــون طالــب وف ًقــا لمركــز العاصمــة للدراســات االقتصاديــة واألبحــاث ()CCESR
إمكانيــات كبيــرة للقــوى العاملــة المصريــة.
ومــع ذلــك ،تواجــه المــدارس الفنيــة تحديــدات كثيــرة بمــا ـفـي ذلــك غيــاب المــوارد والتحفيــز الضعيــف للطــاب ونقــص
المدرســين المؤهليــن .لذلــك يجــب أن يبــدأ أي تصميــم لمناهــج المــدارس الفنيــة والمهنيــة ببرنامــج قــوي لتمكيــن
المدرســين وبتمويــات كافيــة مخصصــة لمــوارد األجهــزة والبرمجيــات .ومــن المهــم كذلــك تحديــد األهــداف المحــددة التــي
نهــدف إ ـلـى تحقيقهــا مــن خــال تقديــم الــذكاء االصطناعــي ـفـي المــدارس الفنيــة والمهنيــة .تشــمل هــذه األهــداف:
القــدرة ع ـلـى استكشــاف المواهــب بيــن الطــاب فيمــا يتعلــق بالحوســبة بشــكل عــام والــذكاء االصطناعــي بشــكل خــاص
وتحقيــق االســتخدام األمثــل لهــا
تدريــب الطــاب ع ـلـى كيفيــة اســتخدام الــذكاء االصطناعــي لتحســين أعمالهــم .ويشــمل هــذا بشــكل رئيســي عمليــة
األتمتــة
تشــجيع االبتــكارات وانتقــاء االبتــكارات التــي يمكــن اســتخدامها ع ـلـى نطــاق واســع وتنفيذهــا ع ـلـى المســتوى الوطنــي.
سيســهم هــذا ـفـي االقتصــاد وســيكون كذلــك بمثابــة إلهــام للطــاب
امتالك قوة عاملة من المعلمين القادرين على تدريب الطالب في المدارس الفنية على تقنيات الذكاء االصطناعي
تشمل المقاييس التي تقيس التقدم نحو تحقيق هذه األهداف:
عدد الطالب الذين يظهرون موهبة كبيرة في استخدام الذكاء االصطناعي بطرق ابتكارية
نسبة الطالب الذين ينتهي بهم األمر باستخدام الذكاء االصطناعي في جانب واحد على األقل في وظائفهم
وجود معلم واحد للذكاء االصطناعي لكل  25طال ًبا
عدد االبتكارات التي قدمها خريجو المدراس الفنية الذين تم تدريبهم على استخدام الذكاء االصطناعي في وظائفهم

٤٠

يلخــص الجــدول التا ـلـي بعــض التحديــات التــي تواجــه المــدراس الفنيــة والمهنيــة ويقتــرح سـ ً
ـبل للتغلــب علبهــا لتقديــم
تعليــم عا ـلـي الجــودة ـفـي مجــال الــذكاء االصطناعــي:

التـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي

مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات المقـت ـ ـ ـ ـ ـ ــرح

الطالب في هذه المدارس الفنية أقل دراية
بالحوسبة بشكل عام

البدء بدورة دراسية لمدة فصل دراسي واحد في
“مقدمة عن الحوسبة”
كذلك يمكن أن تكون المعسكرات الصيفية التي
تعطي مقدمة عن الحوسبة مفيدة

تتطلب الحوسبة وبخاصة الذكاء االصطناعي
بعض التعليم النظري .الطالب بالمدارس الفنية
لديهم خبرات عملية أ كثر ولذلك فالدراسات
النظرية ليست سهلة بالنسبة لهم

يجب أن تكون الدورات الدراسية ذات الصلة بالذكاء
االصطناعي أ كثر عملية مثل
كيف تقوم بأتمتة عملية؟
كيف تعرف ما إذا كان يمكن أتمتة عملية؟
كيف تستخدم تقنيات الذكاء االصطناعي في اكتشاف
العيوب في منتج ما؟
يجب أن يكون ألدوات البرمجيات المستخدمة واجهة
باللغة العربية

يحتاج الطالب إلى اإللهام ليتمكنوا من هضم
هذه المواد المتقدمة .وهذا ألن الطالب يلتحقون
بالمدارس الفنية ألنهم يريدون فقط الحصول
على أي درجة ولم يتمكنوا من االلتحاق بمدارس
تقليدية .لذلك فهم غير متحمسين للتعليم بشكل
عام.

تقديم دورة دراسية عن “الذكاء االصطناعي
والمجتمع” .تتمثل أهداف هذه الدورة الدراسية فيما
يلي:
شرح أهمية الذكاء االصطناعي في المجاالت المختلفة
مع التركيز على المجاالت ذات الصلة بالمدارس
الفنية.
شرح كيف يمكن للذكاء االصطناعي أن يضيف
إليهم وال يحل محلهم بوصفهم عاملين.
قصصا ملهمة من بلدان متقدمة مثل
قدم لهم
ً
ألمانيا واليابان وسنغافورة حيث كان تعليمهم الفني
ً
حاسما لتقدم هذه البلدان وكيف استخدم
عامل
ً
الذكاء االصطناعي في هذا السياق.

قد يكون سمع بعضهم عن الذكاء االصطناعي وقد
يكونون متخوفين من أن يحل الذكاء االصطناعي
محل وظائفهم.

ستحل الدورة الدراسية “الذكاء االصطناعي والمجتمع”
المذكورة في الخانة السابقة هذه المشكلة. .

تواجه المدارس الفنية بشكل عام مشكالت مالية.
يتطلب تدريبهم على استخدام الذكاء االصطناعي
في أعمالهم معدات متقدمة ومن ثم باهظة
الثمن.

توفير تمويل من القطاعات الخاصة التي ستستفيد
من هؤالء الطالب المتعلمين في المستقبل يمكن أن
يكون مصد ًرا جيدًا للتمويل.

جدول  :٢التحديات التي تواجه المدارس الفنية والمهنية والتعليم في مصر

 ٤.2.٨المهنيون المتخصصون

يطبــق التصنيــف ذاتــه المســتخدم أعــاه لطــاب المــدارس ع ـلـى المهنييــن المتواجديــن بالفعــل ـفـي الســوق بــأي مســتوى
أد ـنـى مــن القيــادة .ســيتطلب أولئــك العاملــون ـفـي الوظائــف ذات الصلــة بتكنولوجيــا المعلومــات وبخاصــة ـفـي تطويــر
البرمجيــات برامــج صقــل المهــارات وتنميتهــا ليتــاح لهــم التخصــص ـفـي تطو يــر نظــام الــذكاء االصطناعــي أو تطبيــق
معارفهــم ع ـلـى مشــروع خــاص بالــذكاء االصطناعــي (ع ـلـى ســبيل المثــال ،مهنــدس برمجيــات يتعلــم كيــف يقــوم بعمليــات
التعلــم اآل ـلـي) .بعــض هــذه األدوار المتخصصــة مدرجــة ـفـي هــرم بنــاء القــدرات ـفـي بدا يــة هــذا الفصــل .ســتكون دورات صقــل
المهــارات هــذه قصيــرة مــن حيــث المــدة (أســبوع واحــد إ ـلـى  3أشــهر ع ـلـى األكثــر) ،ويفضــل أن تقــوم شــركات عاملــة ـفـي
المجــال المختــار بتصميمهــا وتقديمهــا.
٤١

المهنيــون غيــر الفنييــن هــم «خبــراء مجــال» محتملــون .وخبيــر المجــال هــو أحــد أهــم األدوار ـفـي أي فريــق معنــي بتطويــر
الــذكاء االصطناعــي ألنهــم يقدمــون خبــرات مطلوبــة بقــدر كبيــر ـفـي تطبيــق الــذكاء االصطناعــي لحــل المشــكلة القائمــة.
وخبرتهــم المعرفيــة قيمــة ج ـدًا ع ـلـى مســتويات عديــدة ـفـي تحديــد المشــكلة بالضبــط التــي يزمــع حلهــا وتوضــح كيفيــة
حلهــا اليــوم والفوائــد التــي يمكــن جنيهــا مــن اســتخدام تقنيــات أفضــل (مثــل التعلــم اآل ـلـي).
كمــا تقــدم نصائــح بشــأن جمــع البيانــات ،إذا لــم يقومــوا بهــذا بأنفســهم .بمجــرد ظهــور النتائــج األوليــة ،هــم األشــخاص
القــادرون ع ـلـى تحقيقهــا مــن منظــور «تجــاري» مــن خــال الحكــم ع ـلـى ســبيل المثــال ع ـلـى مــا إذا كان  %5مــن تحســن
األداء كاف ًيــا أو إذا كان  %95مــن الدقــة مقبـ ً
ـول .وفريــق معنــى بالــذكاء االصطناعــي أو علــوم البيانــات بــدون خبيــر مجــال
كالمتخبــط ـفـي الظــام وقــد ينتهــي بــه األمــر إ ـلـى إنتــاج نتائــج غيــر ذات صلــة ع ـلـى أفضــل تقديــر أو نتائــج خاطئــة ومضللــة
ع ـلـى أســوأ تقديــر.
ولذلــك مــن الضــروري إنتــاج جيــل مــن خبــراء المجــال األقو يــاء ليتكاملــوا مــع الخبــراء الفنييــن ـفـي جميــع المجــاالت التــي
نأمــل ـفـي تطبيــق الــذكاء االصطناعــي بهــا .ويمكــن أن يجــري التدريــس لخبــراء المجــال بالطريقــة ذاتهــا التــي يقــدم بهــا
الــذكاء االصطناعــي للطــاب غيــر الفنييــن .ويعــد تقديــم دورة دراســية تمهيديــة ـفـي الــذكاء االصطناعــي وعلــوم البيانــات
متبوعــة بــدورة دراســية عمليــة خاصــة بالمجــال تتــوج بمشــروع مشــترك مــع الخبــراء الفنييــن المزيــج الصحيــح لتقديــم
مهنييــن متخصصيــن مســتعدين ع ـلـى االنخــراط ـفـي فريــق فنــي إلعــداد مشــروع واقعــي .وســيجري تحصيــل مــا تبقــى مــن
المعــارف المطلوبــة بمــرور الوقــت مــع نمــو خبراتهــم العمليــة.
يجــب أن توضــع نســخ خاصــة مــن هــذه البرامــج للمهنييــن ع ـلـى المســتوى التنفيــذي ـفـي الشــركات الناشــئة و ـفـي الحكومــة
والقطــاع الخــاص ـفـي شــكل «مــدارس تجاريــة ـفـي مجــال الــذكاء االصطناعــي» أو ع ـلـى شــكل ورش عمــل حيــث يمكــن
مناقشــة حــاالت اســتخدام واقعيــة ـفـي مجاالتهــم ،وتدريــس جوانــب غيــر فنيــة لمشــاريع الــذكاء االصطناعــي مثــل الجوانــب
الماليــة والمــوارد البشــرية واإلدارة وغيرهــا .ويمكــن للشــركات الناشــئة ع ـلـى وجــه الخصــوص االســتفادة مــن التوجيــه لبنــاء
المعرفــة والقــدرات المؤسســية ـفـي الــذكاء االصطناعــي.

 ٣.٨تعزيز البحث العلمي في مجال الذكاء االصطناعي في مصر

هنــاك مســاران للبحــث ـفـي مجــال الــذكاء االصطناعــي ـفـي مصــر.
وكالهمــا يجــب أن يتبــع ولكــن بخطــى مختلفــة .يجــري المســار
األول البحــث مــن أجــل حــل مشــكلة قائمــة بالفعــل ـفـي مصــر.
ويعمــل المســار الثا ـنـي ع ـلـى نشــر البحــوث ـفـي دوريــات ومحافــل
مرموقــة .ويلــزم تطبيــق المســار األول فــو ًرا باعتبــاره هد ًفــا قصير
المــدى وذلــك لتحقيــق فوائــد ملموســة قري ًبــا.
وهنــاك فوائــد عديــدة لهــذا المســارً .
أول ســيقوم بحــل مشــكالت
تحتــاج مصــر إ ـلـى التصــدي لهــا ـفـي الوقــت الراهــن .ثان ًيــا يمكــن
أن تأخــذ هــذه الحلــول الح ًقــا شــكل الشــركات الناشــئة ـفـي نقــل
المعرفــة إ ـلـى بلــدان أخــرى .ثال ًثــا ســيكون هــذا المســار بمثابــة
توعيــة عامــة جيــدة ج ـدًا عــن فوائــد الــذكاء االصطناعــي وكونــه
فرصــة وليــس خط ـ ًرا.

يجــب أن يتبــع المســار الثا ـنـي ـفـي المــدى المتوســط بعــد أن يكــون المســار األول قــد بــدأ بالفعــل .وســيجري بهــذا المســار
تدريــب كثيــر مــن الباحثيــن المصرييــن ع ـلـى إجــراء بحــوث عاليــة الجــودة .وســتمكن ً
أيضــا إعطــاء العالــم الخارجــي صــورة
عــن مصــر بوصفهــا مركـ ًزا علم ًيــا ـفـي مجــال مهــم للغايــة .ســيمهد هــذا المســار بــدوره الطريــق لتعــاون محتمــل مــع مرا كــز
بحثيــة وجامعــات مــن الدرجــة األو ـلـى ع ـلـى مســتوى العالــم .وســيعود ذلــك بالنفــع ع ـلـى المســار األول مــن خــال تقديــم
األدوات واألســاس الــذي ســيمكن الباحثيــن مــن حــل مشــكالت بــارزة.

ســيحاول معظــم الباحثيــن إجــراء المســار الثا ـنـي ألنهــم سيســعون للحصــول ع ـلـى المكانــة المرموقــة والتمويــل .ولذلــك ال
بــد أن تتخــذ الحكومــة بعــض اإلجــراءات لتشــجيع الباحثيــن ع ـلـى اتخــاذ المســار األول كذلــك باعتبــاره هد ًفــا قصيــر األجــل.
يمكــن أن يأخــذ هــذا التشــجيع شــكل تمو يــل مخصــص فقــط للمســار األول باســتخدام العمــل المولــد مــن هــذا المســار
لتقييــم وتعزيــز الباحثيــن األكاديمييــن ومــا إ ـلـى ذلــك.
ثمــة مشــكلة أخــرى تواجــه جميــع البلــدان ـفـي وضعهــا مــن حيــث البحــوث والقــدرة التنافســية ـفـي مجــال الــذكاء االصطناعــي
وهــي عــدد المواهــب غيــر الكا ـفـي .ويمكــن تحســين وضــع مصــر بشــكل كبيــر إذا تمكنــت مــن االحتفــاظ بالمواهــب ـفـي
مجــال االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات وإغرائهــم بالبقــاء ـفـي مصــر .كذلــك يــدرس طــاب مصريــون كثيــرون بالخــارج
ـفـي المرحلــة الجامعيــة ومرحلــة الدراســات العليــا ،وســيكون مــن المفيــد ج ـدًا التوظيــف الفعــال لهــؤالء الطــاب وعــودة
المغتربيــن ومشــاركتهم ـفـي القــوى العاملــة ـفـي مجــال الــذكاء االصطناعــي.
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جديــر بالذكــر هنــا أنــه خــال العقــود القليلــة الماضيــة جذبــت مجــاالت الــذكاء االصطناعــي والتعلــم اآل ـلـي وتحليــات البيانــات
كثي ـ ًرا مــن األبحــاث ـفـي مصــر .وهنــاك اليــوم عــددٌ كبي ـر ٌ مــن الباحثيــن المنتجيــن والمتخصصيــن بجامعــات ومؤسســات
بحثيــة مختلفــة .والباحثــون المصريــون ـفـي مجــال الــذكاء االصطناعــي ضمــن الباحثيــن الرائديــن ـفـي الشــرق األوســط .وهــم
ـفـي المقدمــة ع ـلـى المســتوى العالــم ـفـي بعــض الموضوعــات مثــل معالجــة اللغــة العربيــة.

فوف ًقــا إلحصــاءات الباحــث العلمــي الخــاص بجوجــل  ،Google Scholarأصــدر أفضــل خمســة علمــاء ـفـي مصــر  45ورقــة
بحثيــة ـفـي مجــال الــذكاء االصطناعــي (بــد ًءا مــن نوفمبــر  .)2020قيمــة متوســطة مــن مؤشــر إتــش تســاوى ( 20.9يشــمل
هــذا المؤشــر لــكل باحــث عــدد معيــن مــن األوراق البحثيــة التــي تــم اقتباســها أو االستشــهاد بهــا عــدد معيــن مــن المــرات).
وتتمتــع مصــر بالجاهزيــة لتطويــر مشــاريع عاليــة التقنيــة ـفـي مجــال الــذكاء االصطناعــي والمشــاركة فيهــا.

وف ًقــا لدراســة أجراهــا باحثــو جامعــة ســتانفورد (يرجــى زيــارة الرابــط التا ـلـي) يضــم أفضــل  %2مــن الباحثيــن ـفـي العالــم (وف ًقــا
لمعيــار عــدد المنشــورات العلميــة وعــدد االقتباســات)  16باح ًثــا ـفـي مصــر متخصصيــن ـفـي الــذكاء االصطناعي.

ويقترح وضع السياسات التالية لتعزيز البحث في الجامعات المصرية
زيــادة التمويــل المقــدم للباحثيــن المصرييــن إلجــراء البحــوث ـفـي مجــال الــذكاء االصطناعــي .يمكــن أن يتــم هــذا مــن خــال
وكاالت تمويــل مختلفة.
إيجــاد مســار لتمويــل البحــوث التطبيقيــة التــي تركــز ع ـلـى حــل بعــض المشــكالت المصريــة أو التــي تشــارك ـفـي بعــض
المشــاريع الوطنيــة .يمكــن أن تنفــذ هــذه المشــاريع بالتعــاون مــع الــوزارات المصريــة أو شــركات القطاعيــن العــام أو
الخــاص.
التوظيــف النشــط للطــاب المصرييــن الذيــن يســتكملون درجــة الدكتــوراه ـفـي الخارج وتشــجيعهم ع ـلـى العودة وااللتحاق
بكليــات ـفـي الجامعــات المصريــة ،بمــا ـفـي ذلــك تقديــم حوافــز لتشــجيعهم ع ـلـى ذلــك .توظيف بعــض الباحثين المصريين
المغتربيــن المعروفيــن لاللتحــاق أو بالمرا كــز المنشــأة حدي ًثــا ـفـي مجــال بحــوث الــذكاء االصطناعــي ـفـي مصــر أو الحصــول
ع ـلـى مناصــب بصفتهــم باحثيــن زائريــن بهــذه المرا كز.
إنشــاء مرا كــز جديــدة للبحــث ـفـي مجــال الــذكاء االصطناعــي .ســيعزز هــذا نتائــج البحــث ـفـي الــذكاء االصطناعــي والنظــام
البيئــي التصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات والــذكاء االصطناعــي وســيوفر وســيلة لتوظيــف باحثيــن مــن الخــارج .إنشــاء
مرا كــز تميــز بحثيــة ـفـي جامعــات عديــدة لتحفيــز التعــاون بيــن الباحثيــن.
ر بــط الجامعــات أو المرا كــز البحثيــة ـفـي مصــر بالهيئــات األجنبيــة النظيــرة التــي تجــري أبحاثًــا ـفـي الوقــت الراهــن ـفـي
السياســات واللوائــح التنظيميــة ذات الصلــة بالبيانــات والــذكاء االصطناعــي.
تعزيــز تطويــر شــبكات بحــث دوليــة للنهــوض بالــذكاء االصطناعــي ونشــر معارفــه وقدرتــه التحويليــة الممكنــة ـفـي البلــدان
التــي هــي ـفـي المرحلــة المبكــرة جـدًا مــن امتــاك القــدرات الــذكاء االصطناعــي.

األنشطـ ــة الـ ـ ـ ــدولية
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“تعزيــز مكانــة مصــر ع ـلـى الصعيديــن اإلقليمــي والدو ـلـي مــن خــال دعــم المبــادرات ذات الصلــة وتمثيــل المواقــف
األفريقيــة والعربيــة والمشــاركة بفاعليــة ـفـي المناقشــات والمشــاريع الدوليــة ذات الصلــة بالــذكاء االصطناعــي”.

يمثــل الــذكاء االصطناعــي فرصــة وخط ـ ًرا ع ـلـى حــد ســواء للبلــدان الناميــة .يبشــر التعــاون الدو ـلـي بتضييــق الفجــوات
ـفـي االبتــكار والتصنيــع ويقــدم إمكانيــة مواجهــة بعــض أ كثــر مشــكالت البــاد تحديًــا ويفتــح مجــاالت جديــدة للتعــاون
والشــرا كات.

لذلــك تؤمــن مصــر بنقــل المعرفــة ع ـلـى مســتوى العالــم وهــو مــا يتوفــر مــن خــال بنــاء شــبكة عالقــات مــع الهيئــات
ذات الصلــة .كمــا تقــر بأهميــة وضــع وتطويــر برامــج إقليميــة ـفـي بنــاء القــدرات واســتراتيجيات مشــتركة ـفـي الــذكاء
االصطناعــي.
تعمــل مصــر بنشــاط ع ـلـى الصعيــد الدو ـلـي لتقديــم وجهــات نظــر البلــدان الناميــة وتضييــق الفجــوة بيــن البلــدان
المتقدمــة والناميــة وتعزيــز اســتخدام تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي التــي تركــز ع ـلـى مجــاالت التنميــة ذات األولويــة
للبلــدان الناميــة وتشــجيع حكومــات البلــدان الناميــة لمراجعــة وتكييــف السياســات واألطــر التنظيميــة التــي تشــجع
االبتــكار والبيئــة التمكينيــة الســتخدام وتطويــر الــذكاء االصطناعــي.
يســهم تشــجيع التعــاون الدو ـلـي ـفـي تطو يــر ونشــر الــذكاء االصطناعــي بشــكل عــام ـفـي ســد الثغــرات الجغرافيــة
التكنولوجيــة ويلــزم ببــذل جهــود تتســم بتعــدد أصحــاب المصلحــة ع ـلـى األصعــدة الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة .ويجــب
أن تتــم هــذه التغيرات/المشــاورات بيــن الحكومــات وشــعوبها وبيــن القطاعيــن العــام والخــاص وبيــن الحكومــات
الدوليــة وفيمــا بينهــا.

التعاون الثنائي

التعاون اإلقليمي والدولي

التنسيق بين السياسات

مكانة ريادية

شكل  :20نطاق التعاون الدولي

٤٣

٤٤

والتعــاون مــع بلــدان أخــرى وهيئــات دوليــة واتحــادات ومنتديــات ذات صلــة أساســية أمـر ٌ ضــروري ٌ إلبقــاء مصــر ع ـلـى اطــاع
بأحــدث التكنولوجيــات والسياســات والشــرا كات مــع توفيــر مزيــد مــن فــرص االســتثمار ـفـي مصر.

التعــاون الدولي/التعــاون اإلقليمــي :تعتــزم مصــر تبــادل معارفهــا وخبراتهــا مــن خــال المنصــات اإلقليميــة والدوليــة
المالئمــة لدعــم برامــج بنــاء القــدرات وجهــود التنميــة وتعديــل السياســات والقوانيــن لموا كبــة التطــور الرقمــي الدو ـلـي
ولتكــون أحــد المتحدثيــن الرئيســيين ع ـلـى مســتوى العالــم لتضييــق الفجــوة بيــن البلــدان المتقدمــة والبلــدان الناميــة.
سيجري تنفيذ هذا التعاون من خالل ما يلي:
المشاركة بفاعلية في مؤتمرات دولية واتحادات ومنتديات ذات صلة
إطالق مبادرات على المستوى اإلقليمي لتوحيد اآلراء وتعزيز التعاون
اإلســهام ـفـي المبــادرات الدوليــة التــي تعــزز البحــث واالعتبــارات األخالقيــة وبنــاء القــدرات واآلثــار االجتماعيــة واالقتصاديــة
للــذكاء االصطناعــي وموضوعــات أخــرى ذات صلــة

العوامل التمكينية

موضوعــا وأولو يــة ـفـي جميــع المنتديــات اإلقليميــة والدوليــة
دفــع «الــذكاء االصطناعــي مــن أجــل التنميــة» بقــوة باعتبــاره
ً
لتعزيــز االســتخدام المســؤول للــذكاء االصطناعــي لتحقيــق فوائــد ملموســة مــن أجــل البشــرية

 ١.١٠ال ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوك ـمـ ـ ــة
التعــاون الثنا ـئـي :تعتــزم مصــر تعزيــز تعاونهــا ع ـلـى المســتوى الثنا ـئـي مــع بلــدان مختلفــة بهــدف تبــادل الخبــرات وأفضــل
الممارســات.
سيجري تنفيذ هذا التعاون من خالل ما يلي:
اتفاقات تعاون بين الحكومات
زيارات دراسية وورش عمل
دعوة خبراء من هيئات مختلفة لتقديم خبراتهم في محافل تنظمها مصر

تحديد وإطالق مشاريع ذات مصالح ومنافع مشتركة مع البلدان الصديقة على أساس ثنائي ومتعدد األطراف

 ١.١.١٠المجلس الوطني للذكاء االصطناعي
وافــق مجلــس الــوزراء ـفـي اجتماعــه بتاريــخ  21نوفمبــر  2019برئاســة رئيــس الــوزراء د .مصطفــى مدبو ـلـي ع ـلـى مشــروع
قــرار بإنشــاء المجلــس الوطنــي للــذكاء االصطناعــي.
يــرأس المجلــس الوطنــي للــذكاء االصطناعــي وزيــر االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات ممثليــن مــن الهيئــات الحكوميــة
والقطــاع الخــاص والخبــراء المســتقلين.
والمجلــس مســؤول عــن تحديــد وتنفيــذ وإدارة اســتراتيجية الــذكاء االصطناعــي بالتنســيق الوثيــق مــع الخبــراء والهيئــات
المعنية.
تتمثل مسؤوليات المجلس فيما يلي:
تخطيط االستراتيجية الوطنية للذكاء االصطناعي
وضــع آليــة متابعــة لتنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة للــذكاء االصطناعــي بطريقــة تتســق مــع أفضــل الممارســات الدوليــة ـفـي
هــذا المجــال
تحديد األولويات الوطنية في مجال تطبيقات الذكاء االصطناعي
تقديــم توصيــات بالسياســات والخطــط الوطنيــة المتعلقــة باألطــر التقنيــة والقانونيــة واالقتصاديــة لتطبيقــات الــذكاء
االصطناعــي
مراجعــة أي شــكل مــن أشــكال التعــاون ع ـلـى الصعيديــن اإلقليمــي والدو ـلـي ،بمــا ـفـي ذلــك تبــادل أفضــل الممارســات
والخبــرات
ً
حلول وخدمات ذكية وآمنة ومستدامة
تحديد تطبيقات الذكاء االصطناعي التي تقدم
مراجعة البروتوكوالت واالتفاقات الدولية في مجال الذكاء االصطناعي
التوصية ببرامج لبناء القدرات ولدعم صناعة الذكاء االصطناعي في مصر
ويضــاف إ ـلـى ذلــك اإلعــان عــن األطــر األخالقيــة والعمــل مــع المنظمــات الدوليــة وقانــون حمايــة البيانــات والحاجــة إ ـلـى
مزيــد مــن التحديــث لقوانيــن الملكيــة الفكريــة.

٤٥

٤٦

 ٢.١.١٠سياسات الذكاء االصطناعي المسؤول/األخالقي

بالرغــم مــن فوائــد الــذكاء االصطناعــي التــي ال يمكــن إنكارهــا ،قــد يتســبب ســوء اســتخدامه ـفـي أضــرار محتملــة لألفــراد
أو للمجتمعــات .إن وجــود السياســات واللوائــح التنظيميــة والتشــريعات لمواجهــة ســوء االســتخدام ســواء أ كان أخالق ًيــا
أو قانون ًيــا أو اجتماعي ـا ً أو اقتصاد ًيــا يمكــن أن يعــزز ويمكــن االعتمــاد واســع النطــاق لحلــول الــذكاء االصطناعــي .ويمكــن
أن تكــون زيــادة الوعــي بماهيــة الــذكاء االصطناعــي المســؤول والــذكاء االصطناعــي األخال ـقـي بمثابــة عامــل تمكينــي قــوي.
وتحقي ًقا لذلك ينبغي اتخاذ الخطوات التالية:
إنشاء مسار خاص ألخالقيات الذكاء االصطناعى تحت مظلة المجلس الوطني ليقوم بما يلي:
تقديــم المشــورة للحكومــة بشــأن االســتخدام األخال ـقـي والقانو ـنـي للــذكاء االصطناعــي والبيانــات والقضايــا األخالقيــة
والقانونيــة واإلداريــة ذات الصلــة
تحديد المشكالت األخالقية التي يمكن أن تنشأ مع استخدام الذكاء االصطناعي في مصر
وضــع المبــادئ اإلرشــادية للــذكاء االصطناعــي المســؤول واألخال ـقـي لتكــون بمثابــة مرجــع لممارســي وشــركات الــذكاء
االصطناعــي ـفـي مصــر (“الميثــاق المصــري للــذكاء االصطناعــي المســؤول”)
التواصــل والتنســيق مــع الجهــات الحكوميــة المعنيــة إلصــدار تشــريعات ولوائــح تنظيميــة متــى وحيــث تســتدعي
الضــرورة .ع ـلـى ســبيل المثــال البنــاء ع ـلـى قانــون حمايــة البيانــات الشــخصية الــذي تمــت المصادقــة عليــه مؤخ ـ ًرا
والتوســع ـفـي مجــاالت إخفــاء هو يــة البيانــات وحقــوق الملكيــة الفكريــة وقانــون بــراءة االختــراع
تثقيــف جميــع الممارســين بأكبــر قــدر ممكــن ـفـي أخالقيــات الــذكاء االصطناعــي .ويمكــن تعزيــز ذلــك مــن خــال ضمــان
أن الجامعــات التــي تمنــح درجــات علميــة ـفـي الــذكاء االصطناعــي لديهــا دورة دراســية بشــأن األخالقيــات ـفـي التكنولوجيا/
الــذكاء االصطناعــي باعتبارهــا جــز ًءا مــن مناهجهــا.

تقدم النقاط التالية مؤشرات األداء الرئيسية لضمان الذكاء االصطناعي المسؤول/األخالقي في مصر:
إنشاء مسار خاص ألخالقيات الذكاء االصطناعى تحت مظلة المجلس الوطني
نشر مبادئ إرشادية للتطوير المسؤول واألخالقي للذكاء االصطناعي
مجموعة من القواعد واللوائح التنظيمية لالستخدام المسؤول للذكاء االصطناعي
تقديــم دورات دراســية ـفـي أخالقيــات الــذكاء االصطناعي/التكنولوجيــا ـفـي الجامعــات باعتبارهــا جــز ًءا مــن الدرجــات
العلميــة ـفـي الحوســبة

 ٢.١٠البـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ــات
ينمــو حجــم البيانــات المولــدة ـفـي العالــم بســرعة عاليــة مــن  33زيتابايــت ـفـي  2018إ ـلـى  175زيتابايــت متوقعــة ـفـي .2025
عــاوة ع ـلـى ذلــك ســتتغير الطريقــة التــي تخــزن بيهــا البيانــات وتعالــج بشــكل هائــل ع ـلـى مــدار الخمــس ســنوات القادمــة.
اليــوم يتــم  %80مــن معالجــة وتحليــات البيانــات ـفـي مرا كــز البيانــات ومرافــق الحوســبة المركزيــة ،و %20ـفـي كائنــات
حوســبة ذكيــة مثــل الســيارات واألجهــزة المنزليــة أو روبوتــات التصنيــع و ـفـي مرافــق الحوســبة القريبــة مــن المســتخدم
(حوســبة الحافــة) .ومــن المحتمــل أن تتغيــر هــذه النســب بحلــول عــام .2025
ســتعيد البيانــات تشــكيل األســاليب التــي نتنــج ونســتهلك ونعيــش بهــا .وســتظهر الفوائــد ـفـي كل جانــب مــن جوانــب
حياتنــا بــد ًءا مــن اســتهالك الطاقــة بطريقــة أ كثــر وع ًيــا والمنتجــات وإمكانيــة تتبــع المــواد والغــذاء إ ـلـى حيــاة أ كثــر صحــة
ورعايــة صحيــة أفضــل.
٤٧

بنــا ًء ع ـلـى ذلــك صــادق مجلــس النــواب المصــري ع ـلـى قانــون حمايــة البيانــات الشــخصية ـفـي مطلــع عــام  .2020يعــزز
هــذا القانــون أمــن البيانــات الشــخصية التــي تعالــج وتخــزن ع ـلـى اإلنترنــت .كمــا يضــع إطــار قانو ـنـي لتنظيــم نقــل البيانــات
إ ـلـى البلــدان األخــرى.
فرصــا كبيــرة لــكل بلــد ليصبــح رائـدًا عالم ًيــا ـفـي هــذا المجــال .ـفـي هــذا الصــدد ينبغــي
تقــدم كل موجــة جديــدة مــن البيانــات ً
قدمــا ـفـي تنفيــذ اســتراتيجية بيانــات خاصــة بهــا بمبــادئ تناســب بيئتهــا المحليــة مــع
لمصــر أن تكــون قــادرة ع ـلـى المضــي ً
ضمــان مالءمتهــا للممارســات العالميــة مثــل أن تقــوم بمصــر بــدور رائــد ـفـي هــذا المجــال مــن خــال تواجــد دو ـلـي قــوي.
عــاوة ع ـلـى ذلــك فــإن امتــاك اســتراتيجية بيانــات فعالــة يعنــي امتــاك النــوع الصحيــح مــن البيانــات ـفـي الوقــت
المناســب والوصــول إ ـلـى األشــخاص الصحيحــة عبــر القنــوات الصحيحــة مــع إدارتهــا وحمايتهــا بالطريقــة الصحيحــة.

 1.2.١٠عناصر استراتيجية البيانات

الجمع

أنواع البيانات
المصادر
التكرار
آليات الجمع

اإلدارة

التخزين
الحماية
التنظيم (الصيانة والجودة والتحديثات)

االستخدام

التحليل
النفاذ/اإلتاحة
التحويل إلى قيمة نقدية

الـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوكـمـ ــة
شكل  :21عناصر استراتيجية البيانات

يعــد “تصنيــف البيانــات” أحــد العناصــر الرئيســية ـفـي اســتراتيجية البيانــات .يســمح تصنيــف البيانــات للقطاعــات
الحكوميــة والخاصــة بتصنيــف المعلومــات حســب حساســيتها ومــن ثــم تطبيــق معاييــر أمــن مناســبة وفعالــة مــع
تعظيــم فوائــد هــذه البيانــات .يمكــن تصنيــف البيانــات األكثــر حساســية مثــل معلومــات المــوارد البشــرية والعمــاء
بطريقــة تظهــر أن اإلفصــاح عنهــا ينطــوي ع ـلـى خطــورة عاليــة .ويمكــن تصنيــف البيانــات المعلوماتيــة مثــل التــي
تســتخدم ـفـي التســويق بوصفهــا أقــل خطــورة.
يمكــن أن توضــع متطلبــات أمــن وإتاحــة للبيانــات المصنفــة ع ـلـى أنهــا تنطــوي ع ـلـى خطــورة عاليــة ،وهــو مــا ال يتــم مــع
البيانــات ذات الخطــورة األقــل والتــي قــد ال تتطلــب حمايــة أ كثــر.
ويتم التصنيف الحكومي للبيانات وفق سياسية الحفاظ على األمن الوطني أو خصوصية بيانات المواطنين.
تضــع المنظمــات العســكرية واالســتخباراتية تصنيفاتهــا بشــأن آثــار اإلفصــاح عــن البيانــات .وتنظــر الــوكاالت المدنيــة
كذلــك ـفـي منــع اإلفصــاح غيــر المرخــص ولكــن يتعيــن عليهــا ً
أيضــا النظــر ـفـي ســامة البيانــات.
يقدم الجدول التالي نماذج لفئات تصنيف البيانات المستخدمة في بعض البلدان.

التصنيف

الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوصف

سرية للغاية

قد يؤدي الكشف عن البيانات السرية للغاية إلى ضرر جسيم باألمن الوطني

سرية

قد يؤدي اإلفصاح عن البيانات السرية إلى ضرر جسيم باألمن الوطني.
تعتبر هذه البيانات أقل حساسية من البيانات المصنفة سرية للغاية.

خصوصية

عادة ما تكون البيانات الخصوصية معفاة من اإلفصاح بموجب قوانين مثل قانون
حرية المعلومات ولكنها ال تصنف على أنها بيانات أمن وطني.

حساسة لكنها غير سرية

البيانات الحساسة غير السرية ال تعتبر حيوية لألمن الوطني ،ولكن اإلفصاح عنها
قد يسبب بعض الضرر .تصنف وكاالت عديدة البيانات التي تجمعها من المواطنين
بوصفها حساسة غير سرية .في كندا يشار إلى تصنيف البيانات الحساسة غير السرية
بوصفها محمية (أ ،ب ،ج)

غير مصنفة

البيانات غير المصنفة هي البيانات التي ليس لها تصنيف وليست حساسة

جدول  :٣تصنيف البيانات

٤٨

تحــدد اســتراتيجية البيانــات الناجحــة أدوار ومســؤوليات كل جهــة فاعلــة بالبيانــات والعمليــة التــي ُتمكّنهــا مــن التفاعــل
والسياســات المحــددة إلدارة التفاعــل بينهــا .ويتمثــل العنصــر الرئيســي هنــا ـفـي بنــاء الشــفافية مــن خــال االتصــال الواضــح
والشــامل بالبيانــات التــي ســيتم مشــاركتها ،واإلجابــة عــن كيــف ولمــاذا ومــا هــي الفائــدة التــي ســتعود ع ـلـى االقتصــاد
والتصــدي ألي مخــاوف.

فوائد توافر البيانات:
ال يمكن وجود اقتصاد قائم على البيانات دون توافر البيانات والوصول إليها.
الشفافية يستطيع األفراد االطالع على بياناتهم وتقديم معلومات إضافية أو تعليقات مفيدة لتعزيزها.

تحويل البيانات إلى قيمة نقدية:
يمكن أن تكون البيانات مصدر دخل للحكومة ومحف ًزا لنظام بيئي كامل على حد سواء.

وسيقوم باألدوار التالية على وجه التحديد:
تنــاول المشــاريع الوطنيــة التــي تقــوم ع ـلـى تطبيــق الــذكاء االصطناعــي والبيانــات الضخمــة .ع ـلـى ســبيل المثــال يمكــن
لمركــز التميــز تطبيــق الــذكاء االصطناعــي ـفـي وزارة الــري المصريــة لتحقيــق االســتفادة المث ـلـى مــن اســتخدام الميــاه
بمســاعدة الــذكاء االصطناعــي.
التواصــل مــع الــوزارات والهيئــات الحكوميــة لبحــث المهــام التــي يمكــن تطبيــق الــذكاء االصطناعــي ـفـي القيــام بهــا مــن
أجــل تشــغيل يتســم بالكفــاءة وأداء أفضــل .قــد ال يكــون لــدى كثيــر مــن الهيئــات الحكوميــة معلومــات عــن الــذكاء
االصطناعــي إلدراك أنــه يمكــن تحســين بعــض عملياتهــا (باســتخدام الــذكاء االصطناعــي) ،ويمكــن أن يثقفهــا مركــز
التميــز ويبيــن لهــا هــذه التحســينات الممكنــة.
يمكــن لمركــز التميــز أن يكــون محــركًا الســتعادة الكفــاءات المهاجــرة .ويتحقــق ذلــك مــن خــال اســتهداف توظيــف
الباحثيــن المصرييــن تحديـدًا مــن أصحــاب الدرجــات العلميــة العاليــة (مثــل الدكتــوراه) مــن أفضــل الجامعــات ـفـي العالم.
ونظـ ًرا لغيــاب فــرص التوظيــف ـفـي مصــر ربمــا ال يرغــب هــؤالء الطــاب ـفـي العــودة وهــو مــا يــؤدي إ ـلـى خســارة المواهــب
وهــو أمــر ضــار جـدًا للبــاد.
يمكــن لمركــز التميــز تقديــم برامــج تدريبيــة داخليــة للطــاب وحديثــي التخــرج .ومــن خــال تدريــب الباحثيــن وإعطائهــم
الخبــرة الحقيقيــة ـفـي التصــدي لمشــكالت الــذكاء االصطناعــي يمكــن أن يكــون لهــذا أث ـر ٌ إيجا ـبـي ٌ كبي ـر ٌ ـفـي تكويــن قــوة
عاملــة موهوبــة ـفـي مجــال الــذكاء االصطناعــي والتــي ســتفيد قطاعــات األعمــال األخــرى كذلــك.

 ٣.١٠البنية التحتية
ال تتنــاول هــذه الوثيقــة تفاصيــل جاهزيــة البنيــة التحتيــة وخططهــا بمصــر .ومــع ذلــك مــن المهــم اإلشــارة إ ـلـى عــدم وجــود
بنيــة تحتيــة ســحابية ـفـي مصــر وبخاصــة وجــود أحــد كبــار مقدمــي الخدمــات الســحابية العامــة المعروفــة باســم “الخدمــات
الســحابية ذات القــدرات التوســعية الضخمــة” مثــل ( AWSأو  Google CPأو  ،)Microsoft Azureوهــو مــا يشــكل
عقبــات خطيــرة أمــام االعتمــاد الســريع للــذكاء االصطناعــي بســبب قيــود موقــع البيانــات التــي تمنــع أي بيانــات مــن
مغــادرة البــاد .إن امتــاك مركــز بيانــات مح ـلـي ال يقــدم فقــط مــوارد تخزيــن وحوســبة قابلــة للتوســع ،بــل يتيــح ً
أيضــا
للجهــات المصريــة الوصــول إ ـلـى أعــداد كبيــرة مــن خدمــات الــذكاء االصطناعــي والتعلــم اآل ـلـي والتــي يتــم تحديثهــا باســتمرار
ع ـلـى هــذه الســحابات وهــو مــا يقضــي ع ـلـى الحاجــة إ ـلـى تســطير كثيــر مــن هــذه الخدمــات مــن الصفــر أو مطالبــة ُمــو ّردي
الخدمــات لنشــرها ـفـي مقــر العمــل وهــو مــا يعــد عمـ ًـا مكل ًفــا وطو يـ ًـا وال يضمــن تحديثهــا باســتمرار.
مــن الضــروري موا كبــة التطــورات األخيــرة ـفـي عالــم الــذكاء االصطناعــي فيمــا يتعلــق بالبرمجيــات والتــي تــكاد تحــدث
يوم ًيــا وفــق مقاييــس العصــر .ويجــب أن يكــون االعتمــاد ع ـلـى الخوارزميــات واألدوات مفتوحــة المصــدر أو المعروفــة
باســم “الصنــدوق األبيــض” ضمــن أولويــات مصــر ـفـي ضــوء دعمهــا لمبــادئ الــذكاء االصطناعــي المســؤول التــي أصدرتهــا
منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة ،والتــي تضــم بنــودًا مهمــة بشــأن الشــفافية والقــدرة ع ـلـى التعقــب والموثوقيــة.
ومــن الضــروري ً
أيضــا تجنــب إغــاق قائمــة البائعيــن ولذلــك مــن األهميــة بمــكان تنو يــع الشــرا كات قــدر اإلمــكان وبنــاء
قــدرات محليــة قــادرة ع ـلـى التعامــل مــع التنــوع العريــض لحلــول البائعيــن ســواء ـفـي مــكان العمــل أو ع ـلـى الســحابة.

 ٤.١٠الـن ـظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام الـبـيـئـ ـ ـ ـ ـ ــي
 ١.٤.١٠إنشاء مركز تميز للذكاء االصطناعي
ثمــة خطــوات متخــذة ـفـي الوقــت الراهــن إلنشــاء مركــز ســيقوم بــدور كبيــر ـفـي تطبيــق الــذكاء االصطناعــي لحــل المشــكالت
الحكوميــة وغيــر الحكوميــة وهــو مــا يعــرف باســم مركــز التميــز للــذكاء االصطناعــي .ســيعين المركــز باحثيــن بمؤهــات
عاليــة ـفـي مجــال الــذكاء االصطناعــي مــن الحاصليــن ع ـلـى درجــات علميــة عاليــة وســيكون بمثابــة المحــرك لتصميــم حلــول
الــذكاء االصطناعــي وتطبيقهــا ع ـلـى مجموعــة متنوعــة مــن المشــكالت التــي تواجــه البــاد.
٤٩

 ٢.٤.١٠ريادة األعمال والشركات الناشئة

أســهم دمــج الــذكاء االصطناعــي والتعلــم اآل ـلـي وتحليــات البيانــات ـفـي جميــع جوانــب ريــادة األعمــال ـفـي تحــول نظامهــا
البيئــي وبيئــة األعمــال العالميــة ـفـي جميــع أنحــاء العالــم .وتغلغــل الــذكاء االصطناعــي بالفعــل بشــدة ـفـي كثيــر من المجاالت
التجاريــة والمهنيــة والشــخصية وحتــى ـفـي الحيــاة اليوميــة .ويعتبــر رواد األعمــال والشــركات الناشــئة مســهمين رئيســيين
ـفـي نمــو االقتصــاد العالمــي .ويعــد خلــق مزيــد مــن فــرص العمــل للشــباب ـفـي القطاعــات االقتصاديــة المختلفــة ركيــزة
أساســية ـفـي المســتقبل القريــب وبخاصــة مــن خــال ريــادة األعمــال ألن الشــباب يمثــل أ كثــر مــن  %50مــن الشــعب
المصــري .فبتمكيــن مجتمعــات رواد األعمــال والطــاب والشــركات الناشــئة ـفـي مصــر يمكننــا الوفــاء بالتعهــد الرئيســي
لجــدول أعمــال التنميــة المســتدامة  2030والمتمثــل ـفـي «عــدم إغفــال أحــد» .ولذلــك مــن المهــم أن تو ـلـي الحكومــات
اهتمامــا متســاو يًا بالشــركات الناشــئة ـفـي مجــال الــذكاء االصطناعــي التــي يمكــن أن تكــون أداة قويــة
والقطــاع الخــاص
ً
لإلســهام ـفـي نمــو اقتصــادي مدفــوع بالــذكاء االصطناعــي .وتقديــم الدعــم يعنــي مســاعدة الشــركات الناشــئة بتقديــم
النصيحــة الصحيحــة والبنيــة التحتيــة (القانونيــة واألخالقيــة والتقنيــة وغيرهــا) المطلوبــة لتصنيــع منتجــات ذكاء اصطناعي
مســؤول.
بــدأت الحكومــة ـفـي تشــجيع شــركات التكنولوجيــا ـفـي مجــال الحاســبات والمعلومــات قبــل حوا ـلـي عقديــن اثنيــن .منــذ ذلــك
الحيــن ظهــر عــدد كبيــر مــن الشــركات الناشــئة .أنتــج كثيــر منهــا أعمــال مــن خــال االســتعانة بمصــادر خارجيــة لحســاب
شــركات ومشــاريع تجاريــة خــارج البــاد .وظــل هــذا االتجــاه يتحســن وهنــاك اليــوم عشــرات مــن هــذه الشــركات وكثيــر منهــا
حقــق نمـ ًوا وتحولــت إ ـلـى شــركات كبيــرة تضــم أ كثــر مــن  1000موظــف.
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فروعــا لهــا ـفـي مصــر وصــار لديهــا مجموعــات كبيــرة تعمــل
ـفـي نفــس الوقــت أسســت بعــض الشــركات متعــددة الجنســيات
ً
ع ـلـى أبحــاث وتطبيقــات التعلــم اآل ـلـي مثــل أي ـبـي إم ( )IBMومركــز مايكروســوفت لالبتــكار بالقاهــرة ( .)CMICووضعــت
منظمــات مثــل إيتيــدا برامــج حاضنــات تكنولوجيــة وبرامــج تمويــل لمســاعدة الشــركات الناشــئة المبنيــة ع ـلـى أفــكار
ابتكاريــة .ومؤخ ـ ًرا أسســت بعــض الشــركات الكبيــرة مثــل ريســة للطاقــة ( )Raisa Energyمجموعــات كبيــرة للتعلــم
فرعــا لهــا ـفـي مصــر يضــم أ كثــر
اآل ـلـي لحــل مشــكالت هندســية ـفـي مجــال البتــرول والغــاز .وأسســت شــركة فاليــو (ً )Valeo
مــن  1900موظــف يعملــون ـفـي أبحــاث المركبــات ذاتيــة القيــادة .تمتلــك شــركات االتصــاالت األربعــة الرئيســية كذلــك
فر ًقــا لتحليــات البيانــات الضخمــة .كمــا اســتحوذت شــركات متعــددة الجنســيات ع ـلـى بعــض الشــركات المصريــة مــن.
ع ـلـى ســبيل المثــال ،اســتحوذت شــركة إنتــل ( )Intelع ـلـى شــركة ( )SysDSoftـفـي عــام  ،2011واســتحوذت شــركة أتمــل
( )Atmel Corporationع ـلـى شــركة نيوبــورت ميديــا (( )Newport Mediaبمكتبهــا األكبــر ـفـي القاهــرة).
اليــوم هنــاك نظــام بيئــي صحــي لشــركات االبتــكار والشــركات الناشــئة والــذي يعــد أحــد أفضــل األنظمــة البيئيــة بالشــرق
األوســط .ومــن النمــاذج الناجحــة للشــركات شــركة  ITWorxالتــي تضــم أ كثــر مــن  800موظــف ولديهــا مجموعــة كبيــرة
منهــم تعمــل ـفـي مجــال التعلــم اآل ـلـي وبخاصــة معالجــة اللغــات الطبيعيــة .وبشــكل عــام هنــاك أ كثــر مــن  30شــركة ـفـي مصــر
تضــم مــا يزيــد عــن  30موظ ًفــا تعمــل بشــكل رئيســي ـفـي مجــال الــذكاء االصطناعــي.
 ٣.٤.١٠تعزيز قطاع الذكاء االصطناعي في مصر
يمكــن لمشــروعات الحكومــة تقديــم دعــم لشــركات الــذكاء االصطناعــي ـفـي مصــر .وكمــا ُذكــر أعــاه هنــاك أ كثــر مــن 30
ـخصا أو أ كثــر) ـفـي مصــر وهــي متخصصــة ـفـي الــذكاء االصطناعــي وتطبيقاتــه.
شــركة متوســطة الحجــم (توظــف  30شـ ً
وســتزدهر هــذه الشــركات إذا شــاركت ـفـي بعــض المشــاريع الحكوميــة .وســيكون مــن المفيــد للبــاد إذا خصصــت معظــم
هــذه المشــاريع إ ـلـى شــركة مصريــة أو شــركة دوليــة لهــا مكتــب ـفـي مصــر بشــرط أن تكــون الجــودة و/أو التكلفــة المتوقعــة
مــن هــذه الشــركة مســاوية أو أفضــل مــن أي شــركة دوليــة خالصــة.
يمكن أن تسير عملية تخصيص المشاريع كما يلي:
إجــراء مشــروع تجريبــيُ ،يعلــن عنــه باعتبــاره مســابقة ،باســتخدام مجموعــة فرعيــة مــن البيانــات ذات الصلــة غيــر
الحساســة والمعتمــدة قانونًــا .وللشــركات الحريــة ـفـي تطبيــق خوارزمياتهــا ع ـلـى هــذه المجموعــة الفرعيــة مــن البيانــات
كاختبــار أو ـلـي .وهــذه المســابقات مماثلــة لمســابقات .kaggle.com
طلــب مقتــرح مكتــوب مــن الشــركات المتقدمــة التــي ســتقدم أســاليب حلولهــا .ويشــبه هــذا دعــوة إيتيــدا لتلقــي
مقترحــات تتنــاول موضوعــات مــن الشــركات والباحثيــن ـفـي مســار تمو يــل تعــاون الهيئــات األكاديميــة ـفـي تكنولوجيــا
المعلومــات (.)ITAC
مراجعــة المقترحــات (بمســاعدة خبــراء مــن المؤسســات األكاديميــة) وبنــا ًء ع ـلـى منهجيــة الحــل ونوعيــة وســمعة
المشــاركين واألداء ـفـي المســابقة ـفـي النقطــة (أ) يتخــذ القــرار بشــأن أفضــل شــركة تحصــل ع ـلـى هــذا المشــروع.
بالنســبة إ ـلـى المشــاريع الكبيــرة أو المشــاريع المحــددة يشــترط أن يكــون ألي شــركة أجنبيــة تقــدم عطــاءات لمشــروع مــا
شــركة شــريكة مــن مصــر.
يجــب اتبــاع الخطــوات التاليــة لدفــع هــذا الزخــم المحــرز حتــى تحتــل مصــر مكانــة متقدمــة ـفـي تكنولوجيا الــذكاء االصطناعي
ع ـلـى مســتوى العالم:
زيادة التمويل المقدم للشركات الناشئة.
إنشــاء حاضنــات للشــركات الناشــئة .ســتوفر هــذه الحاضنــات مســاحات للمكاتــب ومشــورات ـفـي مجــال األعمــال
واألســواق ومســاعدات كتابيــة وغيرهــا .وسيســهم هــذا ـفـي تخفيــض تكاليــف إنشــاء الشــركات وســيوجه تركيــز
المهندســين والعلمــاء إ ـلـى المشــكلة الفنيــة المطروحــة.
مرتفعــا جـدًا حتــى ع ـلـى مســتوى العالــم ،فنجــاح القليــل منهــا هــو
مــع أن معــدل نجــاح الشــركات الناشــئة قــد ال يكــون
ً
إنجــاز جيــد وســينهض بوضــع مصــر بشــكل كبيــر ـفـي مجــال الــذكاء االصطناعــي.
تقديــم حوافــز لشــركات القطاعيــن العــام والخــاص لشــراء منتجــات الــذكاء االصطناعــي ع ـلـى المســتوى المح ـلـي (مــن
شــركات الــذكاء االصطناعــي المصريــة) بـ ً
ـدل مــن اســتيرادها مــن الخــارج.
البــدء ـفـي مشــاريع وطنيــة تســتخدم تكنولوجيــات الــذكاء االصطناعــي .ســيحل هــذا مشــكلة وطنيــة ويعــزز كذلــك صناعــة
الذكاء االصطناعي في مصر .يمكن تقديم بعض هذه المشــاريع في شــكل مســابقة .ســيمثل هذا حاف ًزا قو ًيا إلنتاج أفضل.
توفيــر مناطــق تكنولوجيــة ومرا كــز ابتــكار ومنــح ـفـي البحــث والتطويــر ومســابقات ومــا إ ـلـى ذلــك ،ممــا ســيوفر بنيــة تحتيــة
ودعما للشــركات الناشــئة.
ً
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االبتــكار وريــادة األعمــال عنصــران متداخــان .فاالبتــكار هــو األداة الخاصــة التــي يســتخدمها رواد األعمــال والوســيلة التــي يحققــون
بهــا تغييـ ًرا مــن أجــل تقديــم عمــل تجــاري مختلــف أو خدمــة مختلفــة .وتســعى مصــر إ ـلـى تنظيــم مســابقات ع ـلـى مســتويات مختلفــة
لتحفيــز اســتخدام الــذكاء االصطناعــي ـفـي حــل مشــكالت واقعيــة وخلــق فــرص أســواق جديــدة.
الغــرض مــن هــذه المســابقات هــو توصيــل رواد أعمــال واعديــن وشــركات ناشــئة واعــدة مــن حــول العالــم بمســتثمرين وموجهيــن
ومانحيــن وممثليــن حكومييــن بغــرض التصــدي لتحديــات االبتــكار باســتخدام تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي .وتقــدم كذلــك فــرص
توفيــق بيــن الشــركات الناشــئة والشــركات الكبيــرة أو متعــددة الجنســيات.
تشمل األهداف ما يلي:
دعم تطبيقات الذكاء االصطناعي االبتكارية التي تقدم قيمة للمجتمع وتمكن رواد األعمال
تزويد الشركات الناشئة ورواد األعمال بوصول أ كبر إلى المعرفة

السماح للشركات الناشئة ورواد األعمال باالبتكار والمطالبة بنسب الفضل إليها في ابتكاراتها
توفير المعرفة المطلوبة لتصميم وتنفيذ تطبيقات ذكاء اصطناعي فعالة وعلى نطاق واسع
توفير ورش عمل وبرامج تدريب قائمة على العمليات ومتمركزة حول المشاريع للشركات الناشئة ورواد األعمال
ستســهم هــذه التحديــات والمســابقات كذلــك ـفـي زيــادة الوعــي بتكنولوجيــات الــذكاء االصطناعــي ـفـي مصــر و ـفـي المنطقــة ،وســتقدم
ً
أيضــا منصــة للمشــاركين لتبــادل أفــكار وتطبيقــات الــذكاء االصطناعــي ،وتعــزز تنميــة مهارتهــم ـفـي ريــادة األعمــال وا كتشــاف كيفيــة
عمــل تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي الناجحــة.

 ٤.٤.١٠مكافحة هجرة الكفاءات في مجال الذكاء االصطناعي

تقدمــا األثــر األكثــر ضــر ًرا ع ـلـى صحــة
يمكــن أن يكــون لهجــرة العلمــاء والمهندســين المصرييــن إ ـلـى االقتصاديــات األكثــر
ً
قطــاع الــذكاء االصطناعــي ـفـي مصــر .وتمثــل هجــرة الكفــاءات مشــكلة كبيــرة ابتليــت بهــا بلــدان كثيــرة حتــى البلــدان
المتقدمــة منهــا مثــل روســيا وفرنســا .وتعتمــد صناعــة الــذكاء االصطناعــي باألســاس ع ـلـى توافــر المواهــب .ويجــب اتخــاذ

الخطــوات التاليــة مــن أجــل مكافحــة هجــرة الكفــاءات:

يمكــن للمركــز المؤســس حدي ًثــا لتطبيقــات الــذكاء االصطناعــي وألقســام الــذكاء االصطناعــي والحاســبات تفضيــل
العمالــة مــن خريجــي الكليــات مــن حملــة درجــة الدكتــوراه مــن جامعــات دوليــة رائــدة .فقــد يبحــث هــؤالء الطــاب ع ـلـى
العمــل ـفـي البلــد الــذي يدرســون بــه ممــا يــؤدي إ ـلـى خســارة المواهــب ـفـي مصــر.

يمكــن لمركــز تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي ومراكــز التميــز المســتقبلية األخــرى تعييــن المغتربيــن المصرييــن البارزيــن
ع ـلـى مســتوى العالــم .ع ـلـى ســبيل المثــال يمكــن تعييــن باحــث مصــري رائــد ـفـي مجــال الــذكاء االصطناعــي ويعيــش
ـفـي الواليــات المتحــدة األمريكيــة مستشــا ًرا أو باح ًثــا بنظــام بعــض الوقــت بهــذه المراكــز .ففــي العصــر الحا ـلـي أصبــح
نظامــا ســائدًا ومجديًــا للغايــة.
التوظيــف عــن بعــد
ً

٥٢

 ١.١.١١الـب ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــث
هنــا نبنــي رؤى مختلفــة لحــاالت اســتخدام الــذكاء االصطناعــي الممكنــة للتقــدم بريــادة مصــر ـفـي مجــال الــذكاء االصطناعــي.
ستشــكل لجــان مــن اتحــادات خبــراء األعمــال والهيئــات األكاديميــة والباحثيــن والمســتفيدين المحتمليــن لتحديــد نطــاق
ودراســة حــاالت االســتخدام الممكنــة لتحقيــق التقــدم لالســتراتيجية وتمكيــن االعتمــاد األكبــر للــذكاء االصطناعــي.
ســتركز األنشــطة ـفـي مرحلــة االستكشــاف ع ـلـى بنــاء خرائــط طــرق مختلفــة وسياســات ومبــادرات بحثيــة وســتنتقل األفضــل
مــن بينهــا وذات الجــدوى العاليــة إ ـلـى مرحلــة «التخطيــط».
ستختار مرحلة البحث و ُتق ّيم األفكار وف ًقا للوحة موضوعات الذكاء االصطناعي التالية:

مـن ـه ـج ـي ـ ـ ـ ــة التنـفـيـ ـ ـ ـ ـ ــذ

٥٣

الرؤية
)البحث(

هداف ط(
طي
األ تخ
)ال

التنفيــذ :يتنــاول االســتعداد لتنفيــذ مشــاريع ع ـلـى األرض
وطــرح تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي ع ـلـى نطــاق واســع .يركــز
هــذا ع ـلـى مســتوى تنفيــذ المشــاريع.

عوائد االستثمار

)المباشر وغير المباشر(

االستثمارات
المطلوبة

الشركاء وأصحاب المصلحة

بعــد مــلء اللوحــة الســابقة ،ســيتم منــح درجــة للموضوعــات المختلفــة بنــا ًء ع ـلـى مصفوفــة الجــدوى واألهميــة والحاجــة
الملحــة .

الم
ش
ا
)
التنف ريع
ي
ذ
(

التخطيــط :يتنــاول بنــاء وجهــة نظــر لضمــان جــدوى حالــة
االســتخدام أو المشــروع مــع إيجــاد الميزانيــة ومتطلبــات
البيانــات والمســتعملين المســتهدفين .يركــز بشــكل أ كبــر
ع ـلـى األهــداف ومســتوى كيــف يبــدو النجــاح.

الصناعة
والمستخدمون

متطلبات األجهزة
والبرمجيات
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البحــث :يتنــاول إيجــاد مشــاريع اســتراتيجية/حاالت
اســتخدام للتركيــز ع ـلـى التنفيــذ واالختبــار .يركــز بشــكل أ كبــر
ع ـلـى مجــاالت مســتويات التخصــص.

المواهب
والقدرات

نطاق التنفيذ

الصحيح؟ كيف سيساعد؟)

نظـ ًرا للطبيعــة طويلــة األمــد لهــذه العمليــة االســتراتيجية وبنفــس الوقــت الوتيــرة الســريعة التــي تتحــرك بهــا الصناعــة ،ســيكون مــن
الحكمــة تقســيم خطــة التنفيــذ إ ـلـى مراحــل ،لــكل مرحلــة هــدف ومبــادرات معلنــة رفيعــة المســتوى .بينمــا يجــب أن تحــدد المرحلــة
األو ـلـى بالتفصيــل ،يمكــن تحديــد المرحلتيــن الثانيــة والثالثــة ع ـلـى مســتوى رفيــع اآلن لمراجعتهمــا وعرضهمــا بالتفصيــل بنــا ًء ع ـلـى
متطلبــات الســوق وتغيــر األولو يــات والــدروس المســتفادة مــن المرحلــة األو ـلـى .لهــذا نحــن نتبنــى مــا نســميه إطــار “البحــث ،التخطيــط،
التنفيــذ” الموضــح بالتفصيــل ـفـي األقســام التاليــة.

جــا ُقمعــي
يعتمــد إطــار البحــث – التخطيــط – التنفيــذ نه ً
الشــكل بحيــث يتــم ـفـي كل مرحلــة زمنيــة ،تقــدر ع ـلـى النحــو
األمثــل بنصــف عــام ،تصنيــف المبــادرات بنــا ًء ع ـلـى مرحلــة
نضجها/تنفيذهــا ،كمــا هــو موضــح أدنــاه

احتياجات البيانات

أثر التنفيذ
)الكلي والجزئي(

تقييم أثر الذكاء
االصطناعي والنطاق
(هل الذكاء االصطناعي االختيار

بيان المشكلة
)القيمة(
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درجة الجدوى ( ،)1-5مدى جدوى الموضوع ،تمنح الدرجة بنا ًء على
توافر البيانات :هل البيانات الخاصة بتدريب النماذج متوفرة ،وهل يمكن جمعها بسرعة وبسهولة؟
القابلية للتوسع والتعميم :ما مدى عمومية المشروع المحتمل وهل يمكن اعتماده على نطاق أوسع؟

اســتعداد التكنولوجيــا والبحــث :ع ـلـى التكنولوجيــا متوفــرة بالفعــل مــن أجــل النشــر واإلنتــاج ،أم ال تــزال ـفـي مرحلــة
البحــث؟

المواهب والقدرات :هل الكوادر الالزمة إلدارة وبناء وتطبيق ومراقبة المشروع متاحة؟
الوقت المستغرق لبلوغ السوق :ما مدى سرعة تطبيق هذا المشروع؟
التمويل :هل التمويل متاح؟

٥٤

درجة األهمية ( ،)1-5ما مدى أهمية المشروع لتحقيق تقدم ريادة مصر في مجال الذكاء االصطناعي
التوافق العام للمشروع مع استراتيجية مصر للذكاء االصطناعي
كاف؟
هل المشكلة المراد حلها مهمة لكثير من الناس أو شائعة بشكل
ٍ
هل ستحصل مصر على ترتيب أفضل في المؤشرات التي تقيس االستعداد للذكاء االصطناعي والريادة فيه؟

محركات متغيرة يمكنها التعلم والتغيير باستمرار مع كل نقطة بيانات جديدة
أنماطا وعالقات موسمية وغير بديهية
منصة بصرية تشمل
ً

رؤية كاملة عالمية في الوقت الفعلي القريب للشبكة بأسرها
بوابــة ذكيــة ،تصميــم وتنفيــذ الواجهتيــن األماميــة والخلفيــة للســماح لمســتخدمي األعمــال بالوصــول إ ـلـى عملياتهــم
وتحليلهــا
واجهات برمجة تطبيقات مريحة لجميع الخوارزميات والتحليالت

درجة الحاجة الملحة ( ،)1-5ما مدى الحاجة الملحة للمشروع تجاه الوضع المصري االجتماعي واالقتصادي
هل المشكلة تتعلق بمشكلة كبيرة تواجه مصر حال ًيا؟
هل حان الوقت للتنفيذ؟
هل هناك عواقب لعدم اتخاذ إجراءات فورية؟
ستنتقل الموضوعات الحاصلة على الدرجات العليا إلى مرحلة «التخطيط».

 ٢.١.١١التخطيط

يهــدف التخطيــط إ ـلـى تطويــر تجــارب لتأكيــد «إثبــات القيمــة» للموضــوع أو المشــروع الــذي تــم االتفــاق عليــه ســاب ًقا
ـفـي مرحلــة البحــث .ـفـي مرحلــة «التخطيــط» تعمــل مصــر ع ـلـى إثبــات القيمــة مــن حيــث الجــدوى وأثــر النمــوذج .ولذلــك
ستشــمل هــذه المرحلــة كثي ـ ًرا مــن التجــارب وبنــاء األكــواد واالختبــار والتحقــق .بمجــرد إثبــات النمــوذج مــن التقنيــة ومــن
ناحيــة أثــر المشــروع ع ـلـى حــد ســواء ينتقــل المشــروع إ ـلـى مرحلــة التنفيــذ.
فيما يلي وصف للفلسفة العامة لعملية مرحلة «التخطيط»:
تصنيــف المشــكلة :وضــع إطــار للمشــكلة القائمــة وتقديــم بيــان واضــح للمشــكلة وتحديــد أولويــة المشــكلة حســب
المذكــور أعــاه.

حالة استخدام عالية التأثير
يكــون الــذكاء االصطناعــي مفيـدًا بقــدر األثــر الــذي يحققــه .تهــدف االســتراتيجية الوطنيــة المصريــة للــذكاء االصطناعــي إ ـلـى
وضــع مصــر ـفـي مســار ريــادة الــذكاء االصطناعــي مــن خــال اســتخدام الــذكاء االصطناعــي لتعزيــز الناتــج المح ـلـي اإلجما ـلـي
والتأثيــر فيــه.
ـفـي هــذا الصــدد يجــب أن يكــون لتطبيــق الــذكاء االصطناعــي ـفـي الصناعــة والحكومــة إطــار واضــح لتحديــد وقيــاس أثــر
مرحلــة مــا بعــد اإلنتــاج .و ُيقتــرح اإلطــار التا ـلـي لتحديــد أثــر حالــة االســتخدام:
الناس والعمالة :إدارة أداء أ كثر فاعلية للعمالة والناس

فاعلية الوقت :جعل المنظمات واعية بالوقت وفعالة وتقود السوق في الخدمة والمنتج إلى السوق
األصــول :خلــق عائــد متفــوق ع ـلـى األصــول مــن خــال تخصيــص األصــول بشــكل أفضــل ســواء أكانــت مســتودعات أو آالت
أو معــدات
النمو واإليراد :بناء خدمات ومنتجات أفضل تلبي احتياجات العمالء والتوصية بمنتجات أ كثر لهم
الربحية :تحقيق االستفادة المثلى من تكاليف سلسة اإلمدادات اإلجمالية وتقليل اإلنفاق غير الفعال لزيادة

الحصــول ع ـلـى البيانــات :تحديــد مــكان البيانــات التــي تدعــم المشــكلة التــي يحــاول مركــز الخبــرة حلهــا .يمكــن للبيانــات
المســتخدمة ـفـي الــذكاء االصطناعــي أن تأ ـتـي مــن مصــادر متنوعــة مثــل أنظمــة تخطيــط مــوارد المؤسســة ( )ERPوأجهــزة
إنترنــت األشــياء الحديثــة أو بيانــات اإلطــار األساســي أو البيانــات العامــة .وقــد تكــون البيانــات المســتخدمة مهيكلــة (مثــل
ســجالت قاعــدة بيانــات  )NoSQLأو غيــر مهيكلــة (مثــل الصــور والفيديوهــات).

قابلية التوسع في حاالت االستخدام

نمذجــة المشــكلة :تحديــد خوارزميــة الــذكاء االصطناعــي المث ـلـى الســتخدامها ـفـي التدريــب أو التجميــع .يمكــن الحصــول
ع ـلـى مجموعــة مــن الخوارزميــات وتمديدهــا لتناســب األغــراض المختلفــة.

ـفـي مرحلــة «التخطيــط» تعمــل جميــع األنشــطة مــع مراعــاة االعتمــاد الشــامل .تتبــع مرحلــة البحــث خــط تنفيــذ مشــروعات
مرحلــة «التخطيــط» الممكنــة بنــا ًء ع ـلـى مــدى شــيوع المشــكلة ومــدى جــدوى نشــر الــذكاء االصطناعــي ع ـلـى نطــاق واســع
لحل المشــكلة.

مــا قبــل معالجــة البيانــات :إعــداد البيانــات لتطبيــق الــذكاء االصطناعــي .تشــمل الخطــوات هنــا تحو يــل البيانــات
وتطبيعهــا وتنقيحهــا واختيــار مجموعــات التدريــب.

التحقــق والتنفيــذ :التحقــق مــن النتائــج وتحديــد المنصــة لتنفيــذ النمــاذج والخوارزميــات ،ثــم تنفيــذ نمــاذج الــذكاء
االصطناعــي.

عرض وجهة النظر :عرض العمل المنفذ أمام لجنة من الخبراء مع األثر المتوقع لينتقل إلى مرحلة «التنفيذ».

إذا تمت الموافقة على المشروع ،قد يشمل كل “تخطيط” للمشروع واحدًا أو أ كثر من النتائج التالية:

وبالرغــم مــن أنــه ـفـي مرحلــة «التخطيــط» ســتعمل الجهــات إلثبــات القيمــة ،يجــب أن ُتقــدم مــدى قابليــة حالــة االســتخدام
القائمــة للتوســع .ويجــب مراعــاة مــا ي ـلـي ـفـي أي مبــادرة «تخطيــط»:
البيانــات التاريخيــة :توافــر البيانــات التــي بهــا عينــات كافيــة وممثلــة لألشــخاص الذيــن يســتهدفهم الــذكاء االصطناعــي أو
أن تكــون البيانــات متاحــة مــن أجــل المســتفيد النها ـئـي حتــى يمكــن لهــم تدريــب نماذجهــم وإنتــاج الدقــة المطلوبــة واألثــر.
الوقــت الــازم لالنضمــام :عــدد الســاعات المطلوبــة لالنضمــام إ ـلـى منظمــة جديــدة مثــل جهــة حكوميــة أو منظمــة أو شــركة
تجارية.

محركات تنبؤية توفر النتائج الفورية والتوقع والترتيب والتوصيات للمستفيد ليتصل بها مباشرة

تكاليــف التشــغيل :بعــد النشــر كــم ســيتكلف تحديــث الخوارزميــة مــع مراعــاة جميــع المصروفــات الالزمــة بمــا ـفـي ذلــك
المواهــب المطلوبــة لتقديــم القيمــة المقترحــة والفوائــد.

محــركات تحليليــة تســتطيع تحليــل األســباب الجذريــة للحــاالت الشــاذة واالســتثناءات ويمكــن أن تتخــذ اإلجــراء التا ـلـي
باســتقاللية

الدقة المتغيرة :ما مدى تعرض الخوارزمية النحراف البيانات وما هو األثر الناجم عن ذلك؟

أطر معيارية يمكن تكرارها بسهولة في مرحلة “التنفيذ”
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تشمل مرحلة “التخطيط” أربعة معايير نجاح رئيسية:

التفاعــل البشــري :كيــف ســيتفاعل المســتخدمون مــع الحــل ـفـي التفاعــل بيــن البشــر والــذكاء االصطناعــي .ـفـي الحــاالت
التاليــة:
٥٦

الذكاء االصطناعي يقرر ويتصرف باستقاللية
المركبات ذاتية القيادة
أتمتة إشارات المرور
االستفادة المثلى من الطاقة في المرافق
الذكاء االصطناعي يقرر والبشر ينفذون
تحديد األخطار في خطوط األنابيب (التسريب ،الكسر وغيرها)
التوظيف وتوقعات عدد الموظفين
توقع أسعار السلع والمشتريات
الذكاء االصطناعي يوصي والبشر يقررون
مركز الصدارة
التصنيف االئتماني
التعيين والتوظيف
عالوة على ذلك ،يجب أن تتبع البيانات ذاتها المستخدمة في حالة االستخدام اإلرشادات التالية:
التغطيــة :يجــب أن تكــون البيانــات عريضــة ومتســقة مــن حيــث تغطيتهــا للســكان أو ع ـلـى األقــل يمكــن الحصــول عليهــا
بسهولة.

تمويل االعتماد الجماعي
مــن أجــل دفــع حــدود أثــر الــذكاء االصطناعــي إ ـلـى األمــام بالفعــل إذا كان مــن الممكــن اعتمــاد الــذكاء االصطناعــي المبنــي
ـفـي مرحلــة “التخطيــط” مــن هيئــات حكوميــة وشــركات تجاريــة أو تطبيقــات كثيــرة .ـفـي بعــض األحيــان قــد يتطلــب اعتمــاد
الــذكاء االصطناعــي ـفـي منظمــة مــا اســتثما ًرا هائـ ًـا ـفـي المــوارد مــن أجــل اســتيعاب البيانــات وتكامــل النمــوذج وعمليــات
التعلــم اآل ـلـي وغيرهــا.
إذا اعتمــدت شــركات تجاريــة هــذه التكنولوجيــا ،فيمكنهــا تحقيــق تزامــن سالســلها مــن التوريــد بشــكل أفضــل وتحقــق
نم ـ ًوا بشــكل أ كثــر اســتدامة وتقــوي الناتــج المح ـلـي اإلجما ـلـي العــام لمصــر .ولتشــجيع هــذا االعتمــاد قــد يكــون دعــم
خدمــات الــذكاء االصطناعــي وعمليــات التنفيــذ بمثابــة اســتراتيجية فعالــة لتحفيــز المنظمــات ع ـلـى اعتمــاده.
ســيتم إنشــاء وثيقــة تمو يــل لــكل حالــة إثبــات للقيمــة يفصــل التكاليــف والمكاســب الممكنــة مــن االعتمــاد الجماعــي.
وفيمــا ي ـلـي مجــاالت التركيــز المقترحــة لهــذه الوثيقــة:
المكاســب :عــرض القيمــة المقدمــة مــن حالــة االســتخدام ع ـلـى المســتويين الفــردي والجماعــي المتوقعــة ع ـلـى مســتوى
البــاد
التكاليف :تراعى جميع التكاليف في دعم الخدمات التي تمكن االعتماد الجماعي
أثــر الشــبكة :التــي يمكــن مــن خاللهــا تعميــم الخوارزميــة بشــكل أ كبــر ،إذا أدت حالــة االســتخدام إ ـلـى فائــدة عامــة مــن
وجــود مســتفيدين متعدديــن يتبادلــون بياناتهــم ـفـي مجموعــة
األخطار :عامل عدم اليقين لتكلفة تحقيق االستفادة بمرور الوقت
فترة االسترداد :نقطة التعادل لالستثمار األولي

الدقة وحسن التوقيت :يجب أن تكون البيانات دقيقة وحديثة ويتم تحديثها بشكل مستمر وغير متحيزة
القوة التنبؤية :يجب أن تكون البيانات والمعلومات المقدمة من المصدر ذات صلة بما يتنبأ به
االمتثال :يجب ان تمتثل البيانات والخوارزميات للوائح المالية ولقوانين خصوصية وحماية البيانات

تعم ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الـنـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوذج
ـفـي مجــال الــذكاء االصطناعــي هنــاك ســؤال دائــم عــن مــدى إمكانيــة تعميــم هــذا النمــوذج .بتعبيــر آخــر إذا تــم اختبــار
النمــوذج ع ـلـى مجموعــة بيانــات معينــة مــن أجــل حالــة اســتخدام ،هــل يمكــن نشــر هــذا النمــوذج مباشــرة دون الحاجــة
لمزيــد مــن التدريــب ع ـلـى نفــس حالــة االســتخدام ـفـي مواقــع أخــرى أو لشــركات أخــرى.

ع ـلـى ســبيل المثــال ـفـي التصنيــف االئتما ـنـي البديــل يتــم تدريــب خوارزميــات الــذكاء االصطناعــي ع ـلـى الطلبــات المقبولــة
والمرفوضــة لشــركة مــا .ولــدى هــذه الشــركة تحيــز قائــم بالفعــل يعكــس تقبلهــا للمخاطــرة وسياســاتها الداخليــة التــي قــد
تكــون خاصــة بهــا فقــط .مــن ثــم قــد ال يكــون ذكاء الخوارزميــة المبنــي ع ـلـى بيانــات هــذه الشــركة ذا صلــة بعــدد أ كبــر مــن
ســكان العالــم ألنهــا ســترث تحيــز هــذه الشــركة بأكملــه.

ومــع ذلــك ،تســتطيع الفــرق التــي تثبــت القيمــة بنــاء نمــوذج عــام يمكــن بواســطته أن تســتفيد الشــركات أو الحكومــات ـفـي
مصــر مــن الــذكاء االصطناعــي مباشــرة دون االعتمــاد ع ـلـى امتــاك بيانــات عاليــة الجــودة أو كافيــة.
ويمكــن اإلشــارة إ ـلـى ذلــك بوصفهــا نمــاذج ســابقة التدريــب وهــو مــا يجعــل أي مســتفيد قــاد ًرا ع ـلـى اســتخدام الخوارزميــة
ع ـلـى الفــور .وهــذا هــو الســيناريو األفضــل والــذي ييســر بشــكل كبيــر مرحلــة “التنفيــذ”.

ع ـلـى ســبيل المثــال التعــرف الضو ـئـي ع ـلـى الحــروف العربيــة وهــي التقنيــة التــي تســتطيع التعــرف ع ـلـى النــص العر ـبـي مــن
خــال الصــور بدقــة عاليــة يمكــن االســتفادة منهــا ـفـي عمليــات الرقمنــة ونطاقــات أتمتــة العمليــات الروبوتيــة أو ـفـي قــراءة
الخوارزميــات التــي تفهــم اللغــة العربيــة والتــي يمكــن أن تضــع األســاس لتطبيقــات أخــرى.
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 ٣.١.١١التنفيذ

ـفـي مرحلــة “التنفيــذ” تبــدأ المشــاريع المعتمــدة التــي مــرت عبــر مرحلــة “التخطيــط” ـفـي التنفيــذ ع ـلـى أرض الواقــع .ويمكــن
أن يتــم التنفيــذ مــن خــال أطــراف ثالثــة مــع إشــراف مركــز تميــز أو يتــم مباشــرة بمــوارد داخــل المركــز.
ويعنــي التنفيــذ ع ـلـى األرض انضمــام جهــات حكوميــة وشــركات تجاريــة ومنظمــات إ ـلـى حلــول الــذكاء االصطناعــي التــي تــم
التخطيــط لهــا ـفـي مرحلــة “التخطيــط”.
ستتبع مرحلة التنفيذ الترتيب التالي ألي كيان مشارك:
 .1االنضمام
في االنضمام سيأخذ التنفيذ أحد األشكال التالية:
النمــوذج ســابق التدريــب الــذي ســيتصل مــن أجلــه المســتفيد بواجهــات برمجــة التطبيقــات لالنضمــام إ ـلـى حالــة
اال ســتخدام
الخدمــة الجزئيــة ،المحــركات المعياريــة التــي ســيحدد المســتفيد مــن خاللهــا موقــع بياناتــه للوصــول إ ـلـى حالــة االســتخدام
مباشــرة.
الوصــول إ ـلـى لوحــات البيانــات التــي ســيحصل المســتفيد مــن خاللهــا ع ـلـى معلومــات مباشــرة مــن مختلــف بيانــات
المعالجــة العامــة للــذكاء االصطناعــي
البنــاء مــن األلــف إ ـلـى اليــاء التــي ســيبنى الــذكاء االصطناعــي بهــا مــن األلــف إ ـلـى اليــاء ليناســب حالــة االســتخدام الخاصــة بكل
هيئة
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 .2االنتقال إلى مرحلة التشغيل
تتنــاول هــذه المرحلــة جعــل نمــاذج وحلــول الــذكاء االصطناعــي تعمــل بسالســة مــع بيئــة تكنولوجيــا المعلومــات
المســتفيدة مــع اســتيعاب ودمــج جميــع البيانــات المعــدة بالفعــل واالنتقــال بالمشــروع إ ـلـى اإلنتــاج الفع ـلـي.
ـاطا حيو يًــا جـدًا .مــن
مــع مرحلــة مــا بعــد إنتــاج الــذكاء االصطناعــي يعــد تحقيــق االســتفادة القصــوى مــن التعلــم اآل ـلـي نشـ ً
أجــل ذلــك ســيكون مــن الضــروري وجــود مركــز الخبــرة لضمــان عــدم انحــراف الخوارزميــات عــن الدقــة المطلوبــة .ويتمثــل
كل هــذا ـفـي رصــد النمــوذج وإدارتــه.
ـفـي هــذه المرحلــة ســيعمل مركــز الخبــرة أو خبــراء مــن طــرف ثالــث مــع الجهــة للرصــد والتقييــم المتواصــل للتطبيــق مــن
أجــل:
عدد التوقعات
انحرافات البيانات
دقة النموذج
تغطية السكان
األثر المقدم

 .3االعتم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
االعتمــاد يتوقــف ع ـلـى بنــاء القــدرات داخــل المنظمــات المســتفيدة المختلفــة للعمــل مــع الــذكاء االصطناعــي .ولتحقيــق
االعتمــاد الناجــح تتطلــب المنظمــات جهــودًا هائلــة مــن جانبهــا .ويجــب أن يدمــج الــذكاء االصطناعــي المطبــق ـفـي عمليــات
الشــركة وتكييــف القــوة العاملــة الســتيعاب الــذكاء االصطناعــي ليصبــح جــز ًءا مــن حياتهــم اليوميــة.
في هذا الصدد ستحتاج المنظمات بمساعدة مستشاري مركز الخبرة إلى ضمان ما يلي:
حوافز المنظمة متماشية مع اعتماد الذكاء االصطناعي
كيفية خلق وبناء قدرات داخلية للعمل مع الذكاء االصطناعي وتعيين قادة تغيير في مجال الذكاء االصطناعي
توافق الفوائد مع الجهات لتشجيع االعتماد الكامل
ً
إقامة ندوات ونقاشات تثقيفية حول كيفية استفادة العاملين من الذكاء االصطناعي بدل من أن تحل محلهم
كيفية جعل التعلم المتعاقب ممكنًا بحيث يستفيد الذكاء االصطناعي من تعليقات البشر وبالعكس
إعادة هندسة عمليات تنظيمية من أجل الذكاء االصطناعي الجديد المطبق

 ٢.١١مراحل التنفيذ

ســتوضح األقســام التاليــة المراحــل المختلفــة مــن
االســتراتيجية وتقــدم مثـ ً
ـال لنمــوذج “التنفيــذ ،التخطيــط،
االستكشــاف” فيمــا يتعلــق بالمرحلــة األو ـلـى.

إثبات القيمة
01100101011

توسيع السوق
التركيز على األبحاث

01100101011

إطار البحث
01100101011
01100101011

01100101011

 ١.٢.١١المرحلة األولى إثبات القيمة

يتمثــل الهــدف الرئيســي ـفـي هــذه المرحلــة التــي تبــدأ ـفـي  2020وتمتــد لثــاث ســنوات ـفـي إثبــات قيمــة الــذكاء االصطناعــي
ـفـي المجــاالت المختلفــة ووضــع األســاس الــذي ســيبنى عليــه الــذكاء االصطناعــي ع ـلـى نطــاق واســع .ويعنــي هــذا بالنســبة
للركائــز والعوامــل التمكينيــة المذكــورة أعــاه التركيــز ع ـلـى المجــاالت التاليــة:
الــذكاء االصطناعــي مــن أجــل الحكومــة ( :)AI4Gتحديــد ونمذجــة حــاالت الدراســة المختلفــة للــذكاء االصطناعــي ـفـي
الحكومــة مــع التركيــز ع ـلـى تطبيقــات جديــدة تتعلــق باالنتقــال إ ـلـى العاصمــة اإلداريــة الجديــدة.
الــذكاء االصطناعــي مــن أجــل التنميــة ( :)AI4Dتحديــد وتنفيــذ مشــاريع تجريبيــة ـفـي كل قطــاع اســتراتيجي (الزراعــة/
الميــاه ومعالجــة اللغــات الطبيعية/الثقافــة والبنيــة التحتيــة الذكية/التصنيــع والتخطيــط االقتصــادي والرعايــة الصحيــة)
وقيــاس عائــد االســتثمار وإمكانيــة تطويرهــا ع ـلـى نطــاق واســع .وتنتقــل المشــاريع التجريبيــة الناجحــة مباشــرة إ ـلـى
التطبيــق الكامــل.
الــذكاء االصطناعــي مــن أجــل بنــاء القــدرات البشــرية ( :)AI4Hالتركيــز ع ـلـى فئتيــن الخريجين/المهنييــن لتلبيــة احتياجات
الســوق قصيــرة األجــل والجمهــور العــام لوضــع األســاس لتعليــم طو يــل األجــل ـفـي مجــال الــذكاء االصطناعــي .ويشــمل
هــذا ً
أيضــا تدريــب موظفــي الحكومــة حســب طبيعــة عملهــم ومســتواهم ،فضـ ًـا عــن تمكيــن القــادة ـفـي الحكومــة والقطاع
الخــاص مــن تحديــد وقيــادة مشــاريع الــذكاء االصطناعــي.
فعــال ع ـلـى الصعيــد اإلقليمــي لتوحيــد اآلراء
الــذكاء االصطناعــي مــن أجــل األنشــطة الدوليــة ( :)AI4Xالقيــام بــدور ّ
األفريقيــة والعربيــة بشــأن قضايــا الــذكاء االصطناعــي المهمــة والمشــاركة بنشــاط ـفـي المنتديــات الدوليــة التــي تركــز
ع ـلـى قضايــا مثــل أخالقيــات الــذكاء االصطناعــي وأثــره والــذكاء االصطناعــي ـفـي التنميــة .العمــل ع ـلـى المســتوى الثنا ـئـي
إلقامــة شــرا كات مــع حكومــات رئيســية لهــا خطــط مماثلــة فيمــا يتعلــق بالــذكاء االصطناعــي مــن أجــل تحقيــق مصالــح
كال البلديــن.

 ٢.٢.١١المرحلة الثانية توسيع نطاق البحث العلمي والنظام البيئي
ـفـي هــذه المرحلــة التــي تمتــد لثــاث ســنوات إضافيــة ســينصب التركيــز ع ـلـى تحديــد مزيــد مــن القطاعــات الرئيســية
التــي ســيجري فيهــا تنفيــذ الــذكاء االصطناعــي اســتراتيج ًيا .تشــمل هــذه القطاعــات وال تقتصــر ع ـلـى التعليــم والخدمــات
المصرفيــة والماليــة .وســتتم دراســة وتقييــم صناعــات أخــرى مثــل الطاقة/البتــرول والغــاز ومجموعــة التمويــن .وســيتم
التركيــز كذلــك ع ـلـى التوســع ـفـي طــرح تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي بخاصــة ـفـي الحكومــة ـفـي ســبيل التحــول إ ـلـى حكومــة
“غيــر ورقيــة وتعاونيــة وذكيــة” .ومــن ناحيــة بنــاء القــدرات ســيتم التركيــز بشــكل خــاص ع ـلـى طــاب المــدارس والجامعــات
الســتيعاب الــذكاء االصطناعــي والتكنولوجيــات ذات الصلــة ـفـي جميــع مراحــل التعليــم .وســيكون هنــاك تأكيــد كذلــك
إلعــداد الجيــل القــادم مــن الباحثيــن ـفـي مجــال الــذكاء االصطناعــي الذيــن ســيكونون جاهزيــن لتغذيــة الســوق ـفـي المرحلــة
الثالثــة.

 ٣.٢.١١المرحلة الثالثة التركيز على البحث العلمي
ـفـي المرحلــة الثالثــة التــي يتوقــع أن تمتــد حتــى  2030ســينصب التركيــز ع ـلـى تعزيــز قــدرات البحــث األساســية ـفـي مصــر
وترجمتهــا إ ـلـى حلــول مســتدامة باســتخدام النمــوذج القابــل للتكــرار الــذي وضــع ـفـي المرحلــة الثانيــة .وســيكون التركيــز هنــا
ع ـلـى تعزيــز الرابطــة بيــن الهيئــات األكاديمية/البحثيــة والصناعــة مــن خــال تنفيــذ احتضــان للشــركات الناشــئة وتســريع
البرامــج ـفـي مجــال الــذكاء االصطناعــي مــع التركيــز ع ـلـى التكنولوجيــا العميقــة .وفيمــا يتعلــق ببنــاء القــدرات ســينصب
التركيــز ع ـلـى اســتكمال برامــج التوعيــة العامــة لتحقيــق الوقــوف ع ـلـى قــدم المســاواة بيــن األميــة عامــة واألميــة ـفـي مجــال
الــذكاء االصطناعــي مــع القيــام ـفـي الوقــت نفســه بتعزيــز قمــة الهــرم مــن خــال تقديــم علمــاء بيانــات وباحثيــن ـفـي مجــال
التعلــم اآل ـلـي رفيعــي المســتوى.
٥٩

٦٠

مسابقة دولية

التخطيط

التخطيط االقتصادي
خارطة طريق
لهندسة البيانات
مشروعان في مجال
الرعاية الصحية
مشروع إعالمي
برامج التوعية العامة

البحـث

خ ـطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة تنف ـيـ ـ ـ ــذ
المـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرحلة األولى

خارطة طريق
لمعالجة اللغات
الطبيعية
خطة حوكمة البيانات
معسكرات صيفية
للجامعات

خارطة طريق للرعاية
الصحية
خارطة طريق للبنية
التحتية والتصنيع
مزيد من حاالت
استخدام الذكاء
االصطناعي ()AI4G

الذكاء االصطناعي في
قطاعات أخرى
برامج مدرسية

مشاركة أوسع
للشركات الناشئة في
النظام البيئي للذكاء
االصطناعي
دورات جامعية
رسمية في الذكاء
االصطناعي وعلوم
البيانات في جميع
التخصصات

استراتيجية أوسع
نطا ًقا للحلول القابلة
للتصدير

Plan

تعزيز شرا كات
إقليمية

إنشاء مرا كز تميز
في الزراعة والصحة
والحكومة
خط الحلول القابلة
للتنفيذ

استراتيجية بحث
طويلة األجل
من أجل الذكاء
االصطناعي في مصر

التحضير للمرحلة
الثانية من استراتيجية
الذكاء االصطناعي

جدول  :4تفاصيل المرحلة األولى من إطار البحث – التخطيط – التنفيذ

 ١.١٢البحث-التخطيط-التنفيذ للمرحلة األولى

يظهــر الجــدول التا ـلـي مثـ ً
ـال ع ـلـى نمــوذج التنفيذ-التخطيط-االستكشــاف الموضــح ســاب ًقا ـفـي هــذا القســم .وينبغــي اإلشــارة
ف
إ ـلـى أن هــذا النمــوذج الديناميكــي قــد يتغيــر حســب األولويــات والظــروف ــي مناطــق أخــرى مــن البــاد ،ع ـلـى ســبيل المثــال
قــد يــؤدي وجــود وبــاء كورونــا المســتجد مــرة ثانيــة إ ـلـى التعجيــل بالتركيــز ع ـلـى مشــاريع الصحــة ع ـلـى حســاب مجــال آخــر.
النصف الثاني
من 2020

النصف األول من
2021

النصف الثاني من
2021

الذكاء االصطناعي
األول في مشاريع
الحكومة

برنامج التوعية
العامة
مشروعان في مجال
الرعاية الصحية

التركيز على إطالق
مشاريع
معالجة اللغات
الطبيعية والرعاية
الصحية على األرض

برامج تدريب
المدربين للخريجيين
دورات للمهنيين
وخبراء المجال

التنفيذ

فرض موقف
دولي في اليونسكو
ومنظمة التعاون
والتنمية االقتصادية
والفرنكوفونية
واالتحاد األفريقي
مسابقة للشركات
الناشئة في أحد
تطبيقات الذكاء
االصطناعي
الحكومية
مشروع واحد في كل
من مجال الرعاية
الصحية والزراعة
بالشرا كة مع جهة
دولية

٦١

مشروعان في مجال
الزراعة
مشروع تجريبي
للتخطيط االقتصادي

التخطيط االقتصادي
المرحلة األولى

إنشاء وحدة حكومية
طويلة األجل للبحث
والتطوير

توسيع نطاق الذكاء
) (AI4Gاالصطناعي

بدء مسابقة دولية
للشركات الناشئة
في مجال الذكاء
االصطناعي

إنشاء مركز للتميز في
الذكاء االصطناعي
)(AI4G

اإلعالن عن
استراتيجية للبيانات

برامج أولية للذكاء
االصطناعي في
المدارس
إضافة قطاع واحد
جديد ،مثل الطاقة

2022

تحويل مرا كز التميز
إلى هيئات مستقلة
بمجموعة خاصة
بها من الشرا كات
ومصادر التمويل
تظل الحكومة
حاضنة العتماد
الذكاء االصطناعي في
قطاعات أ كثر
نطاق أوسع للذكاء
) (AI4Gاالصطناعي
والبدء في تقديم
المشورات لبلدان
أخرى

2022

التركيز على النمو ي
المستدام فالذكاء
االصطناعي
جذب مرا كز بحثية
ومرا كز فكر أخرى
لإلقامة شرا كة معها أو
فتح فروع لها في مصر
بدء الحكومات
والهيئات األخرى في
توليد أفكار لمشاريع
الذكاء االصطناعي
بدء النظام البيئي
في تقديم إسهامات
مفيدة في مشهد الذكاء
االصطناعي

 ٢.١٢النموذج التشغيلي للمرحلة األولى

يتــم تبنــي نهــج مركــز التميــز ـفـي المرحلــة األو ـلـى بحيــث يتــم مــن خاللــه تحديــد وتنفيــذ مشــاريع ـفـي الحكومــة والتنميــة
وبنــاء القــدرات بالشــرا كة مــع مســتفيد مصــري وشــريك فنــي مح ـلـي أو أجنبــي.
يــؤدي نهــج مركــز التميــز إ ـلـى قيــام وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات بــدور استشــاري بالتعــاون مــع المرا كــز
البحثيــة والهيئــات األكاديميــة الستكشــاف مشــاريع محتملــة مــع مســتفيد قــد يمثــل جهــة حكوميــة أو شــركة قطــاع
خــاص .بمجــرد تحديــد المشــروع ُيشــكل فريــق وف ًقــا ألحــد النمــاذج التاليــة ويحــدد شــريك مــن مجــال التكنولوجيــا مــن
خــال عمليــة تقديــم عطــاءات عامــة مبينــة أدنــاه .يضمــن هــذا النهــج مخرجــات بجــودة عاليــة و ـفـي الوقــت نفســه يضمــن
إســهام كل مشــروع ـفـي وضــع لبنــة لبنــاء منصــة حكوميــة متكاملــة وموحــدة للــذكاء االصطناعــي تكــون قابلــة للتوســع
والتمديــد وقو يــة بمــا يكفــي الســتيعاب تطويــر تطبيقــات جديــدة بســرعة وســهولة وفاعليــة مــن حيــث التكلفــة .كمــا
يســهم هــذا ـفـي بنــاء القــدرات ـفـي مصــر والتــي يمكــن أن تغــذى بهــا الصناعــة فيمــا بعــد ،فضـ ًـا عــن تشــجيع وتنميــة
القطــاع الخــاص.

تحديد المشروع

التطبيق والدعم واإلدامة

إصدار طلب مقترحات
“معياري”

نظام اإلنتاج

تقييم المعايير

تسليم مشروع تجريبي
واالعتماد

التعاقد مع وزارة االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات

الفريق وزارة االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات
والمستفيدونواألطراف
التقنية

شكل  :24عناصر عملية نموذجية لتسليم مشروع داخل مركز التميز للذكاء االصطناعي

٦٢

يظهــر الشــكل التا ـلـي كيفيــة عمــل جميــع الركائــز والعوامــل التمكينيــة لالســتراتيجية لتشــكيل صناعــة الــذكاء االصطناعــي
ـفـي مصــر.

تحفيز المزيد من الطلب
االنضمام لشركة وبناء
شركة ناشئة ومشاريع
رائدة

مشاريع الذكاء االصطناعي
من أجل الحكومة والذكاء
االصطناعي من أجل
التنمية

برامج
بناء القدرات

شركاء فنيون

شركاء أ كاديميون ومن قطاع الصناعة

البنية التحتية

النظام البيئي

 ٣.١٢المبادرات الرئيسية للمرحلة األولى

يقــدم هــذا القســم بعــض المبــادرات الرئيســية المخطــط إطالقهــا ـفـي المرحلــة األو ـلـى مــن االســتراتيجية مــع مؤشــرات األداء
تصميمــا مــن المســتوى
ج أ كثــر تفص ًيــا إلدارة االســتراتيجية يشــمل
الرئيســية الخاصــة بهــا .وســيقدم ـفـي القســم التا ـلـي نهـ ٌ
ً
األد ـنـى للمشــاريع وكيفيــة وضــع مؤشــرات األداء الرئيســية الخاصــة بهــا.

الركيزة

الحوكمة

البيانات

المبادرة

األهداف/مؤشرات األداء الرئيسية

إطالق منصة لمعالجة اللغات الطبيعية ،على
مستوى الحكومة إلتاحة تطبيقات اللغة العربية

معا
شكل  :٢٥كيفية عمل الركائز والعوامل التمكينية لالستراتيجية ً

نشر الوعي بالذكاء االصطناعي في جميع الهيئات
الحكومية

يوضح الشكل التالي بعض نماذج المسارات الوظيفية التي تدمج مسارات بناء القدرات مع مشاريع  AI4Gو .AI4D

نشر "الوثيقة المصري للذكاء االصطناعي
المسؤول" لتوجيه التنمية في الحكومة
بطل لمشاريع إضافية

ورشة عمل لتوليد األفكار

خبير مجال في
الذكاء االصطناعي
في مشروع زراعي

دورة دراسية في
علوم البيانات في
مجال الزراعة

ورشة عمل
لتوليد األفكار

كلية تجارة الذكاء
االصطناعي

خبير زراعي

أحد القادة بوزارة
التخطيط

الصناعة

الصناعة

إخصائي بيانات في
الذكاء االصطناعي
من أجل الحكومة

دبلوم الدراسات
العليا في علوم
البيانات

هندسة التعلم اآللي
في مشروع معالجة
اللغات الطبيعية

دورة دراسية لمدة

ثالث أشهر في معالجة

اللغات الطبيعية

خريجو الهندسة

الذكاء االصطناعي من
أجل الحكومة AI4G

هندسة البرمجيات

شكل  :٢٦عينة من المسارات الوظيفية لمختلف التوصيفات

يمكن أن يأخذ نموذج التشغيل داخل مركز التميز أحد األشكال األربعة الموضحة أدناه:

التنميــة المشــتركةُ :يحــدد مشــروع ذو اهتمــام مشــترك بيــن جميــع األطــراف (وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات
والمنظمــة المســتفيدة والشــريك مــن مجــال التكنولوجيــا) وينفــذه فريــق مشــكل مــن هــذه الجهــات الثــاث .يقــدم
الشــريك مــن مجــال التكنولوجيــا تدري ًبــا وبرنامــج لنقــل المعرفــة وتســهم المنظمــة المســتفيدة بالخبــرات ـفـي هــذا المجال.
ويعــد هــذا المشــروع التجريبــي ملكيــة فكريــة مشــتركة ،ويحــرر اتفــاق تجــاري مســتقل تحصــل الحكومــة المصريــة مــن
خاللــه عــادة ع ـلـى الحــق ـفـي اســتخدام المنتــج داخــل مصــر ،ـفـي حيــن يكــون للشــريك مــن مجــال التكنولوجيــا الحــق ـفـي
تســويق المشــروع ـفـي الخــارج.
التنفيــذ المباشــر :مــن أجــل الحصــول ع ـلـى حلــول ناضجــة وجاهــزة للتطبيــق وبعــد أن يتــم تقييــم شــامل لالحتياجــات
وتحليــل التكلفــة والعائــد يمكــن منــح مشــاريع معينــة لشــريك مــن مجــال التكنولوجيــا مــن خــال عطــاء عام ويســتعاض
عــن جــزء التنميــة المشــتركة بحجــب المــوارد المصريــة.
مســابقات الذكاء االصطناعي :كوســيلة لتحفيز القطاع الخاص وبخاصة الشــركات الناشــئة ومجال البحث األكاديمي
ســتنظم مجموعــة مــن المســابقات ـفـي موضوعــات أساســية لصنــع «منتــج الحــد األد ـنـى» بحيــث تشــكل الجائــزة الماليــة
التمويــل األو ـلـي إليجــاد حــل متكامــل بحزمــة متكاملــة مــن التوجيــه والدعــم تقدمهــا وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا
المعلومــات والشــركاء.
النمذجــة الســريعة :لحــاالت االســتخدام التــي يصعــب إيجادهــا والتــي ينتظــر إثبــات قابليتهــا للتنفيــذ ســتنتج وحــدة
تطويــر صغيــرة بعــض النمــاذج األوليــة الســريعة والتــي يمكــن أن تحــول إ ـلـى مشــروع كامــل ـفـي حالــة نجاحهــا لتنفيذهــا
باســتخدام إحــدى الطــرق الثــاث المذكــورة أعــاه.

٦٣

الذكاء االصطناعي من
أجل التنمية AI4D

تنفيذ نهج مركز التميز لضمان جودة وتقييس
المخرجات
تنفيذ عشرة مشاريع تجريبية في السنة في قطاعات
حكومية مختلفة

استكمال المشاريع التجريبية وإقرار الخطوات التالية
بما في ذلك تقارير التقييم والتوصيات

تحديد حاالت االستخدام األنسب لتطوير الذكاء
االصطناعي على مستوى الحكومة

عقد خمسين جلسة على األقل في السنة مع هيئات
حكومية لبحث فرص الذكاء االصطناعي

إنتاج "دليل الذكاء االصطناعي"

دليــل كامــل بحــاالت اســتخدام الــذكاء االصطناعــي
الممكنــة ـفـي الحكومــة لتنفيذهــا حتــى عــام 2030

مشاريع تجريبية في الذكاء االصطناعي من أجل
الزراعة

استكمال خمسة مشاريع تجريبية على األقل مع
طرح مشروع واحد على األقل على نطاق واسع

مشاريع تجريبية من أجل الذكاء االصطناعي في
الرعاية الصحية

استكمال خمسة مشاريع تجريبية على األقل مع
طرح مشروع واحد على األقل على نطاق واسع

مشاريع تجريبية من أجل الذكاء االصطناعي في
البنية التحية والتصنيع

استكمال مشروعين تجريبيين وتحديد الخطوات
التالية

مشاريع تجريبية من أجل الذكاء االصطناعي في
التخطيط االقتصادي والتنمية

استكمال مشروعين تجريبيين وتحديد الخطوات
التالية

مشاريع تجريبية من أجل الذكاء االصطناعي في
الثقافة ومعالجة اللغات الطبيعية

استكمال خمسة مشاريع تجريبية على األقل مع
طرح مشروع واحد على األقل على نطاق واسع

٦٤

إطالق مركز لتطبيقات الذكاء االصطناعي بأذرع
للبحث والتنفيذ

النظام البيئي

قيادة الجهود لتنسيق استراتيجيات الذكاء
االصطناعي على مستوى البلدان األفريقية

بناء جسور بين الصناعة والحكومة والبحث
والهيئات األكاديمية

عقد خمسة هاكاثونات في السنة على األقل لطالب
الجامعات والباحثين بموضوعات عن الذكاء
االصطناعي في مجال التنمية

دعم الشركات الناشئة في مجال الذكاء االصطناعي

احتضان عشرة شركات ناشئة في مجال الذكاء
االصطناعي على األقل في السنة

دعم الشركات الناشئة في مجال الذكاء االصطناعي

إطالق دورة دراسية متخصصة وبرنامج إرشادي
للشركات الناشئة في مجال الذكاء االصطناعي

دعم الشركات الناشئة في مجال الذكاء االصطناعي

تقديم تمويل مباشر في العلوم والتكنولوجيا لحاالت
استخدام الذكاء االصطناعي

تنفيذ برامج توعية عامة تستهدف الجمهور العام بما
نشر الوعي العام بفوائد الذكاء االصطناعي وأخطاره
في ذلك مستوى تمهيدي قصير المدى ومستوى
وحدوده على مستوى السكان
أ كثر عم ًقا للمهتمين

الذكاء االصطناعي
من أجل بناء القدرات
البشرية AI4H

إطالق موقع  ai.gov.egليكون بمثابة مركز البالد
للذكاء االصطناعي

بوابة تحتوي على أقسام لجميع األطراف الفاعلة في
النظام البيئي للذكاء االصطناعي والشركاء الدوليين
المستقبلين

تقديم الذكاء االصطناعي في المدارس

مشروع تجريبي يستهدف المدارس العليا والتعليم
الفني والمهني لتعزيز معارف الذكاء االصطناعي من
خالل مشاريع عملية

تقديم دورات دراسية في الذكاء االصطناعي في
البرامج الجامعية

تقديم جميع أقسام هندسة الحاسبات والعلوم
الحاسبات في كل أنحاء البالد دورتين دراسيتين على
األقل في مجال الذكاء االصطناعي

إطالق تخصصات في الذكاء االصطناعي

إطالق عشرة أقسام أو عشر كليات جديدة على األقل
للذكاء االصطناعي في أنحاء البالد

قيادة الجهود لتنسيق استراتيجيات الذكاء
االصطناعي على مستوى البلدان العربية
المشاركة في مبادرات الذكاء االصطناعي المسؤول
وأخالقيات الذكاء االصطناعي في المنظمات الدولية

الذكاء االصطناعي من
أجل األنشطة الدولية
AI4X

اقتراح فريق عمل لالتحاد األفريقي وإصدار
استراتيجية أفريقية موحدة للذكاء االصطناعي
اقتراح فريق عمل لجامعة الدول العربية وإصدار
استراتيجية عربية موحدة للذكاء االصطناعي
عروض للخبراء في ثالث منظمات دولية على األقل
تكون فاعلة في مجال الذكاء االصطناعي المسؤول

قيادة المنطقة في تحفيز الذكاء االصطناعي من
أجل التنمية من خالل إجراء مسابقات للشركات
الناشئة والباحثين

تنظيم مسابقة إقليمية واحدة ومسابقتين دوليتين
على األقل في موضوع الذكاء االصطناعي ذي الصلة
بالتنمية

بناء عالقات ثنائية متنوعة ومتوازنة مع البلدان
ذات الفكر المماثل من أجل فائدة الجانبين

توقيع اتفاقات تعاون مع عشرة بلدان على األقل من
مجموعات جغرافية واجتماعية واقتصادية مختلفة

تنفيذ برنامج للذكاء االصطناعي من برامج منظمة
تنفيذ برنامج وفق المقترح المتفق عليه
التعاون االقتصادي والتنمية على المستوى الوطني
تعزيز التعاون مع المنظمات المانحة لتبادل
الخبرات وزيادة مجموعة الموارد

توقيع اتفاق كبير واحد على األقل مع منظمة مانحة
لتمويل مشاريع الذكاء االصطناعي في مصر.

جدول  :٥المبادرات الرئيسية للمرحلة األولى

جامعة تكنولوجية جديدة بالعاصمة اإلدارية الجديدة عمل الجامعة على مستوى مرحلة ما قبل التخرج
إطالق دورات دراسية في الذكاء االصطناعي لقطاعات
تقديم دورات دراسية في الذكاء االصطناعي
لقطاعات معينة في تخصصات غير علوم الحسابات معينة لثالثة تخصصات على األقل بما في ذلك
المالية والتسويق والرعاية الصحية
وهندسة الحاسبات
إطالق برامج دراسات عليا في مجاالت مختلفة ذات إطــاق ثالثــة برامــج دراســات عليــا ع ـلـى األقــل لتقــدم
 5000خريــج كل ســنة ع ـلـى األقــل
صلة بالذكاء االصطناعي

٦٥

برامج رفع مهارات المهنيين المتخصصين

خمسة مستويات على األقل من برامج رفع المهارات
تقدم لمستويات مهارية وتخصصات مختلفة

تثقيف القادة الحكوميين في مجال الذكاء
االصطناعي

إطالق "مدرسة تجارية للذكاء االصطناعي" لخمسة
قطاعات وإجراء ندوات "الذكاء االصطناعي من أجل
القادة" في جميع الهيئات الحكومية

تثقيف قادة القطاع الخاص في مجال الذكاء
االصطناعي

إطالق سلسلة من حمالت التوعية لقطاعات معينة
بما في ذلك التدريب وورش العمل للقطاعات
االستراتيجية

٦٦

األثر الجمعي للصناعة
هــذه هــي القيمــة اإلضافية/التعزيــز اإلضا ـفـي المدفــوع باعتمــاد الــذكاء االصطناعــي .يظهــر الشــكل التا ـلـي النمــوذج الك ـلـي
المتوقــع مــن اعتمــاد الــذكاء االصطناعــي ـفـي المملكــة العربيــة الســعودية ع ـلـى ســبيل المثــال:
الذكاء االصطناعي إضافي
464

67

الخط المرجعي

397

الخدمة العامة
250

التصنيع

213 37

الخدمة المهنية

153 26 179
138

117 20

النقل والتخزين

100 17 117

الخدمات المالية
البيع بالجملة وبالتجزئة

78 14 92
8 57

48

6 45

39

37 6 43

ال ـ ــرص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد والـتـقـيـي ـ ـ ـ ــم
تســتخدم مؤشــرات األداء التاليــة لرصــد االســتراتيجية الوطنيــة المصريــة والمســار الصحيــح بدقــة وتقييمهمــا باســتمرار
مــن أجــل تحليــل تقــدم االســتراتيجية .وفيمــا ي ـلـي مجموعــة مــن المقاييــس الكميــة والنوعيــة لقيــاس مــدى تقــدم الرؤ يــة
مــن خــال الفحــص الملمــوس.
وستقوم معايير التقييم على  3محاور رئيسية:
األثر الكلي لالستراتيجية
قيادة فكر االستراتيجية
فاعلية تنفيذ االستراتيجية

األثر التنظيمي

األثر الجمعي
للصناعة

شكل  : ٢٧مستويات األثر الكلي لالستراتيجية

هــذا هــو اإلســهام العــام للــذكاء االصطناعــي لتعزيــز نمــو الناتــج المح ـلـي اإلجما ـلـي .المكاســب الصافيــة المباشــرة مــن
اعتمــاد الــذكاء االصطناعــي.
ع ـلـى ســبيل المثــال ،يتوقــع أن تشــهد مصــر أث ـ ًرا مباش ـ ًرا يقــدر بحوا ـلـي  42.7مليــار دوالر أمريكــي ـفـي  %7.7( 2030مــن
الناتــج المح ـلـي اإلجما ـلـي).

٦٧

الزراعة
خدمات اإلقامة والتغذية

 13 2 15خدمات أخرى
المصدر :شركة أ كسنشر ( )Accentureوشركة فورنتير إ كونوميكس ()Frontier Economics
شكل  :٢٣نموذج كلي متوقع العتماد الذكاء االصطناعي بالمملكة العربية السعودية

األث ـ ـ ـ ــر التنظيمي
هذا هو التحليل الجزئي ألثر اعتماد الذكاء االصطناعي في كل هيئة.
ستجري دراسة هذا األثر بنا ًء على نموذج األثر المذكور أعاله بمساعدة مستشاري مركز الخبرة.

تطمــح مصــر ـفـي أن تصبــح مرك ـ ًزا للبحــث والتطويــر ـفـي مجــال الــذكاء االصطناعــي ـفـي المنطقــة بوصفهــا دولــة رائــدة ـفـي تبنــي هــذه
التكنولوجيــا .ومــن المهــم ـفـي هــذا الصــدد إظهــار تفــوق مصــر باســتمرار ـفـي هــذا المجــال بدعــم مــن األطــراف الفاعلــة المختلفــة ـفـي
مجــال الصناعــة ومرا كــز الخبــرات بهــا مــن خــال القنــوات اإلعالميــة العالميــة المختلفــة وارتباطــات العالقــات العامــة.

يجب مراعاة األثر الكلي لالستراتيجية وفق ثالثة آفاق للتركيز كما هو موضح في الشكل التالي:

األثر العام للناتج المحلي اإلجمالي

23 4 27

البناء
الخدمات االجتماعية

 ٢.١٣قيادة فكر االستراتيجية

 ١.١٣األثر الكلي لالستراتيجية
أثر الناتج المحلي
اإلجمالي (األثر الصافي)

30 5 36

المرافق العامة

فيما يلي مؤشرات األداء االستراتيجية لتتبع المسار الصحيح لتقدم االستراتيجية
تمثيل مصر في محافل الذكاء االصطناعي العالمية
الذكر في التقارير البحثية ودراسات أثر الذكاء االصطناعي
عدد األوراق البحثية المنشورة في المجالت العلمية المرموقة أو المنشورات ذات الصلة
القادة المصريون في الذكاء االصطناعي في السوق العالمية
إسهام مصر في أبحاث الذكاء االصطناعي من خالل بناء تكنولوجيا ذكاء اصطناعي قابلة لالستخدام
عدد المرا كز البحثية المتقدمة في مصر
سجل المسهمين المشاركين (األفراد والمنظمات) في استراتيجية الذكاء االصطناعي
شرا كات عالمية في األبحاث/البيانات إلحراز تقدم في استراتيجية الذكاء االصطناعي
عدد محافل الذكاء االصطناعي في مصر
الطالب األجانب القادمون إلى مصر لتعلم/بحث الذكاء االصطناعي
تنوع حاالت االستخدام وتطبيقات الذكاء االصطناعي في مصر
تقدم مصر في مؤشر االستعداد للذكاء االصطناعي
تنوع المحافظات المصرية التي تعتمد الذكاء االصطناعي
جودة البيانات المصرية حسب قطاع الصناعة أو ألغراض البحث
٦٨

 ٣.١٣فاعلية تنفيذ االستراتيجية

هنــا يتــم رصــد فاعليــة تنفيــذ االســتراتيجية ـفـي إحــداث التغييــر وتمكيــن اعتمــاد الــذكاء االصطناعــي .وكمــا ُذكــر مــن قبــل
ســيتم تخصيــص مركــز تميــز لتقديــم اعتمــاد الــذكاء االصطناعــي وبنائــه وتقديــم المشــورة لــه وإدارتــه ع ـلـى مســتوى البــاد
بنــا ًء ع ـلـى نمــوذج البحث-التخطيط-التنفيــذ.

فيما يلي مؤشرات األداء الرئيسية للبحث والتخطيط والتنفيذ:

 ١.٣.١٣البحث

إجمالي الموضوعات المحققة (فصل ًيا ،سنو يًا)
إجمالي الموضوعات التي مرت إلى مرحلة «التخطيط» (فصل ًيا ،سنو ًيا)
إجمالي الموضوعات المعتمدة (سنو يًا)
العدد اإلجمالي للجان المشكلة (فصل ًيا ،سنو يًا)
سجل المسهمين (األفراد والهيئات) في اللجان
حاالت االستخدام والمشاريع المناقشة
توافق المشاريع محددة النطاق مع االستراتيجية

 ٢.٣.١٣التخطيط

العدد اإلجمالي لحاالت إثبات القيمة المقدمة
العدد اإلجمالي لحاالت إثبات القيمة التي مرت إلى مرحلة «التنفيذ»
العدد اإلجمالي لحاالت إثبات القيمة المعتمدة
عدد المشاريع في خط األنابيب
العدد اإلجمالي للنماذج المعممة (على سبيل المثال معالجة اللغة العربية ،أو التعرف على عيوب خط األنابيب)
العــدد اإلجما ـلـي للنمــاذج القابلــة للتوســع التــي مــرت إ ـلـى مرحلــة «التنفيــذ» (ع ـلـى ســبيل المثــال الخوارزميــات التنبؤ يــة
القابلــة للتعييــن أو ُمركّبــات البيانــات)
إجمالي وثائق األثر المحتمل المعدة
إجمالي التمويل المعتمد
حجم البيانات المتحصل عليها لتمكين حاالت استخدام مختلفة
توافق حالة االستخدام مع االستراتيجية العامة
حــاالت االســتخدام المفيــدة لمصــر (ع ـلـى ســبيل المثــال :حــاالت االســتخدام ذات الصلــة بمصــر وحدهــا بســبب محليــة
قواعــد البيانــات)
جودة البيانات المتحصل عليها
سجالت المسهمين في التخطيط
األوراق األكاديمية/البيضاء المنشورة من عمليات «التخطيط»
اإلسهام في مؤشر االستعداد للذكاء االصطناعي
المشاركة في مجتمعات الذكاء االصطناعي العالمية والتمثيل المصري في محافل الذكاء االصطناعي العالمية

٦٩

 ٣.٣.١٣التنفيذ

إجمالي المشاريع المنضمة
إجمالي المشاريع المطبقة والمشغلة
إجمالي المشاريع المعتمدة
العدد اإلجمالي لنماذج الذكاء االصطناعي المعممة/القابلة للتوسع المستخدمة حال ًيا
األثــر الك ـلـي (الدخــل اإلضا ـفـي ،توفيــر التكاليــف بســبب الكفــاءة العاليــة واالحتيــال الوقا ـئـي والســرقة وفاعليــة الوقــت،
وغيرهــا)
حسب المشروع
حسب الصناعة
حسب الناتج المحلي اإلجمالي
متوسط الوقت المستغرق لالعتماد
إجمالي الهيئات الحكومية الممكنة من استخدام الذكاء االصطناعي
اإلنفاق اإلجمالي لالسترداد
عدد األطراف الثالثة المشاركة في التنفيذ
إنشاء حكومات وهيئات مدفوعة بالبيانات
المساهمون في الشبكة (الذين يسهمون ببياناتهم لتحسين دقة التنبؤ حسب الصناعة)
األوراق األكاديمية/البيضاء المنشورة
كفاءة التكلفة اإلجمالية في التنفيذ
ذكر حاالت االستخدام في مرحلة «التنفيذ» في األخبار واإلعالم

 ٤.٣.١٣تمكين المواهب والكفاءات

تركــز االســتراتيجية كذلــك ع ـلـى تمكيــن الكفــاءات ـفـي مجــال الهندســة مــن خــال مبــادرات تعليميــة مختلفــة .ومــن المهــم
تطبيــق مــا ي ـلـي لضمــان أن االســتراتيجية تتبــع المســار والتنفيــذ الصحيحيــن.
عدد الدورات الدراسية الخاضعة للرعاية
تنوع الدورات الدراسية والمهارات الفنية والشخصية
عدد المتقدمين للتخرج (سنو يًا)
العدد اإلجمالي للخريجين المعينين بعد البرنامج (سنو يًا)
متوسط تنقل الخريجين بعد التعيين (فصل ًيا ،سنو ًيا)
العدد اإلجمالي للخريجين المعينين في صناعات مستهدفة
التقدم المهني للخريجين (سنة واحدة و 3و 5سنوات) بعد التخرج
عمل خريجي حاالت االستخدام على مرحلة ما بعد التوظيف
المنصب/الوظيفة التي يحصل عليها الخريجون بعد التخرج
متوسط الراتب للخريجين بعد التخرج
إجمالي الخريجين المعينين في شركات غير مصرية
العدد اإلجمالي للشركاء الدوليين في محتوى الذكاء االصطناعي

٧٠

ملحق (أ) قائمة المساهمين الرئيسيين

معالي الدكتور عمرو طلعت ،وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،رئيس المجلس الوطني للذكاء االصطناعي

المهندس خالد العطار ،نائب وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات للتنمية اإلدارية والتحول الرقمي والميكنة
جلستان رضوان ،مستشار وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات للذكاء االصطناعي
المهندسة ُ

األســتاذ الدكتــور جمــال درو يــش ،الرئيــس الســابق لقطــاع المعلوماتيــة بالمجلــس األع ـلـى للجامعــات؛ واألســتاذ الســابق
بكليــة الحاســبات والــذكاء االصطناعــي بجامعــة القاهــرة
األستاذ الدكتور أمير عطية ،األستاذ بكلية هندسة الحاسبات بجامعة القاهرة

الخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتمة
والخطوات المستقبلية

األســتاذ الدكتور إبراهيم معوض ،كلية الحســابات والمعلومات بجامعة عين شــمس ومدير برنامج الذكاء االصطناعي
بجامعة الجاللة
السفير عصام عاشور ،نائب مساعد وزير الخارجية لالبتكار والتكنولوجيا ومنتديات الشباب
الدكتور إسالم ذكري ،كبير علماء البيانات بالبنك التجاري الدولي
الدكتورة سمحاء البلتاجي ،جامعة الجيزة الجديدة
األستاذ الدكتور ،محمد زهران ،جامعة نيويورك
الدكتورة نجالء رزق ،الجامعة األمريكية بالقاهرة
المهندس محمد أباظة ،شركة سينابس أناليتكس ()Synapse Analytics

الـ ـ ـ ـ ـ ــدعــم الت ـحـ ـ ـ ـ ـ ــريــري

داليا ابراهيم حالوة ،مدير إدارة اإلصدارات  -اإلدارة المركزية للعالقات الدولية  -وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

تعــد هــذه الوثيقــة بشــكلها الحا ـلـي بمثابــة لمحــة عامــة رفيعــة المســتوى عــن اســتراتيجية مصــر الوطنيــة للــذكاء
االصطناعــي .وال يقصــد منهــا أن تحــل محــل خطــة تشــغيل مــا وســيتم التعامــل معهــا بوصفهــا وثيقــة حيــة حتــى
انتهــاء االســتراتيجية ـفـي عــام  .2030وســيكون مــن الضــروري قيــام المجلــس الوطنــي للــذكاء االصطناعــي برصــد
وتقييــم دائميــن فضـ ًـا عــن تقديــم مراجعــات وتحســينات متواصلــة .جديــر بالذكــر أن هــذه الوثيقــة توضــح فقــط
األولويــات وخطــوات التنفيــذ للمرحلــة األو ـلـى مــن االســتراتيجية .وســيتم نشــر إصــدارات الحقــة مــن هــذه الوثيقــة ـفـي
الوقــت المناســب لتوضيــح تفاصيــل المراحــل التاليــة مــع االنتفــاع مــن الــدروس المســتفادة خــال تنفيــذ المرحلــة
األو ـلـى.
ســيتم كذلك نشــر وثائق ذات صلة مثل “الوثيقة المصرية للذكاء االصطناعي المســؤول” ومســودة “اســتراتيجية
البيانــات” وخطــط التنفيــذ المحــددة لــكل قطــاع وذلــك الســتكمال المعلومــات المذكورة في هذه الوثيقة.

سمر ُصبيح ،مدير العالقات الخارجية بوحدة الذكاء االصطناعي  -وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

محمود ابراهيم ،مدير ترجمة بإدارة اإلصدارات  -اإلدارة المركزية للعالقات الدولية  -وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
سوزي نجيب ،مدير محتوى بإدارة اإلصدارات  -اإلدارة المركزية للعالقات الدولية  -وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
ســارة محمــود ،مديــر تصميــم جرافيكــي بــإدارة اإلصــدارات  -اإلدارة المركزيــة للعالقــات الدوليــة  -وزارة االتصــاالت
وتكنولوجيــا المعلومــات
سامح األمير ،مدير تصميم جرافيكي بإدارة اإلصدارات  -اإلدارة المركزية للعالقات الدولية  -وزارة االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات
مهاب عبد هللا ،باحث في مجال الذكاء االصطناعي بوحدة الذكاء االصطناعي  -وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
نهى علواني ،مترجمة ومسؤولة إدارية بوحدة الذكاء االصطناعي  -وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

٧١

٧٢

ملحق (ب) :المـ ـ ـ ـ ـ ــراجع
 .1النســخة األو ـلـى الســتراتيجية مصــر الوطنيــة للــذكاء االصطناعــي ،صــدرت ـفـي  2019بالتعــاون بيــن وزارة االتصــاالت
وتكنولوجيــا المعلومــات ووزارة التعليــم العا ـلـي والبحــث العلمــي
 .2020 .2استراتيجية إستونيا الوطنية للذكاء االصطناعي ( .2020-2019على اإلنترنت)
 .2020 .3تقرير فريق عمل الذكاء االصطناعي التابع إلستونيا (على اإلنترنت)
 .2020 .4استراتيجية الهند الوطنية للذكاء االصطناعي  #الذكاء االصطناعي للجميع( .على اإلنترنت)
 .2020 .5بولندا الرقمية :خريطة الذكاء االصطناعي البولندي( .على اإلنترنت)
 .2020 .6استراتيجية المجر للذكاء االصطناعي( .على اإلنترنت)
 .2020 .7الذكاء االصطناعي صنع في ألمانيا( .على اإلنترنت)
 .2020 .8الذكاء االصطناعي في أستراليا( .على اإلنترنت)
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