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 التنفيذي �خصامل

لت
ّ
البداية. فالذ�اء االصطنا�� ا ليست سوى لك��و  ،التقنيات القائمة ع�� الذ�اء االصطنا�� بثبات �� حياتنا لطاملا توغ

 ،�� هذه الوثيقة ،م، وكيفية �عاملنا مع االقتصاد، وكيفية تنظيم مجتمعاتنا. ونقّد عيشنامقادر ع�� تحس�ن طر�قة 

 بذاتھباعتبارها  �حة عامة عن الذ�اء االصطنا�� �� سياق قطر 
ً
، ونحّدد الر�ائز األساسية إلقامة بيئة بلًدا مستقال

 تداب��.ما يلزم اتخاذه من  الذ�اء االصطنا�� �� قطر، ثم نقّدم توصيات �شأن�� مجال عظيمة للبحث واالبت�ار 
 

�� قطر ح�ى يتطلع ا�جميع إ�� قطر  ةكمو ا�حياة واألعمال وا�ح نوا��الذ�اء االصطنا�� �� جميع  �� �شر وتتمثل رؤ�تنا 

 يحتذى بھ لالنتقال �سالسة إ�� مستقبل قائم ع�� الذ�اء االصطنا��. نموذًجاباعتبارها 

 

 

 

 اقتصاد املعرفة
لشر�ات دمج ال بيئة جاذبة

 القائمة ع�� الذ�اء االصطنا��

 قيادة ا�جهود الدولية لتوحيد

استخدام الذ�اء االصطنا�� 

 واملشاركة ف��ا

زة بالذ�اء الوظائف املعزَّ 

 االصطنا��

ة ا�حلية ار ��جيع األعمال التج�

ع�� تب�ي حلول جديدة قائمة ع�� 

 الذ�اء االصطنا��

 ��االستثمار �� األ�خاص و

هم عن مستقبل قطر من ار أف�

الغامرة  بار خالل التدر�ب والتج

 يع الناشئةار وصناديق املش

 

 التنافس ع�� املواهب
 أ�ادي�ي وتجر��ي من�ج �علم

قوي من أجل مستقبل الذ�اء 

  .االصطنا��

ا ا عامليً ها مركزً ار الدوحة باعتب

الجتذاب مواهب الذ�اء 

 االصطنا��

 البنية التحتية للبيانات وا�حوسبة
 الس�ان قليلةإطالق وقيادة جهود دبلوماسية متعددة األطراف لتبادل البيانات فيما ب�ن البلدان 

البيانات السيادة ع��مة �� ار �حابية وحاسو�ية عاملية الطراز ذات متطلبات ص إقامة بنية تحتية 

 األخالقيات وا�حوكمة فيما يتصل بالذ�اء االصطنا��
ر را�خة �� السياق ا�ح�� ومتوافق مع املعاي�� الدوليةذو إقامة إطار قوي لـ"أخالقيات وحوكمة الذ�اء االصطنا��" ذي ج 

املقدار الذي يلزم شرحھ �� مختلف أنواع القرارات املستعان �� اتخاذها بخوارزميات الذ�اء االصطنا�� وضع مبادئ توج��ية �شأن 

 ��قطر: مستقبل الذ�اء االصطنا
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 مقّدمة

ة شاملة �� مجال الذ�اء االصطنا�� تدعم الرؤ�ة الوطنية وت�ون ذات جذور را�خة �� اس��اتيجيتحتاج قطر إ�� 

، س��اتي��ة إ�� ��خ�� الذ�اء االصطنا�� لتأم�ن مستقبل قطر االقتصادي واال س��اتيجيهذه اال  �دفو�سياقها ا�ح��. 

 ةتوافقملذ�اء االصطنا�� لالية تقنية ، وإعداد ا�جتمع ل�ي يتب�ى بفع2030رؤ�ة قطر الوطنية  ما ترمي إليھع�� نحو 

  مع االحتياجات والتقاليد ا�حلية.

قطر نحو التحّول إ��  ستعمل مجتمعة ع�� توجيھة الذ�اء االصطنا�� حول ست ر�ائز مواضيعية اس��اتيجيوتتمحور  

 نوا��ع�� أن تكنولوجيا الذ�اء االصطنا�� ستتغلغل �� جميع  حالًيا توافق متنامي �وجدو . مستقبل الذ�اء االصطنا��

ا�حياة البشر�ة: ال�حة، وال��فيھ، والنشاط التجاري، والتعليم، والبحوث. و�رتكز الذ�اء االصطنا�� ا�حديث ع�� 

ا. اس��اتيجيً ا االستعانة بالبيانات باعتبارها موردً 

 اا�خام بقدرة التكنولوجيو�نب�� أن تق��ن البيانات 

ع�� إنتاج منتجات جديدة قائمة ع�� الذ�اء 

 االصطنا�� ستحدث تحوّ 
ً
�� األساس املعياري  ال

للكيفية ال�ي �عمل ��ا ا�جتمعات. و�ستعد قطر، 

�عد أن استثمرت بكثافة �� البنية التحتية للتعليم 

مستقبل الذ�اء والبحوث، لالضطالع بدور رائد �� 

 .االصطنا��

ال�ي ستتنافس ف��ا الرئيسية  أحد الساحاتالقرن ا�حادي والعشر�ن و من تحو�لية  هو تكنولوجياالذ�اء االصطنا�� 

ن الذ�اء االصطنا�� قد ي�ون "أك�� أهمية من النار أو إغوغل . فقد قال الرئيس التنفيذي لشركة األمم ب�ن �عضها

 ا إال أنھ بات جليً هذا القول فيھ مبالغة، و الكهر�اء". 
ً
�� جميع جوانب ا�جتمع  أن الذ�اء االصطنا�� سيحدث تحوال

 .كث��الغ�� ذلك التعليم، والرعاية ال�حية، والنقل، واألعمال التجار�ة، وال��فيھ، وا�حرب، و ��  ،البشري 

ل من قد ظهر الذ�اء االصطنا�� أول ما ظهر �� الواليات املتحدة األمر�كية، وجاءت أحدث التطورات �� هذا ا�جال

لنيل صفة "القوة العظ�ى �� مجال الذ�اء االصطنا��".  دخلت مضمار التنافسا أخرى لكن بلدانً و  ،أمر��ا الشمالية

 2030وترمي الص�ن إ�� أن ت�ون رائدة الذ�اء االصطنا�� ع�� الصعيد العاملي بحلول عام 
ً
طائلة لبلوغ  ، و�ستثمر أمواال

ا. واعتمدت بلدان أخرى، مثل كندا اس��اتيجيً  اباعتبارها موردً لبيانات" استخدام "امجال هذا الهدف، ال سيما �� 

ات �� مجال الذ�اء االصطنا�� غاي��ا تحقيق الر�ادة العاملية. أما بلدان اس��اتيجيواليابان واململكة املتحدة، أيًضا 

ات �� مجال الذ�اء االصطنا�� ال ��دف بالضرورة اس��اتيجيوتايوان و�ور�ا ا�جنو�ية، فقد أعّدت  الدنماركأخرى، مثل 

وتطو�ر حلول الذ�اء  برّمتھإ�� تحقيق الر�ادة العاملية، بل إ�� ال��وض باستخدام الذ�اء االصطنا�� �� ا�جتمع 

 .iاالصطنا�� لتلبية االحتياجات ا�حلية

 السباق العاملي �� مجال الذ�اء االصطنا��
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كساب ا�جتمع القدرة ع�� املنافسة إ غاي��ا��ة و�عّد ز�ادة االعتماد ع�� الذ�اء االصطنا�� ع�� الصعيد ا�ح�� بداية مس

�� االقتصاد العاملي. فقد خلصت قيادات العديد من البلدان املتقدمة إ�� أن بناء القدرات �� مجال تكنولوجيا الذ�اء 

  االصطنا�� أمر حيوي القتصاد مستدام وقادر ع�� البقاء.

ومع تنامي االعتماد ع�� الذ�اء االصطنا�� �� اقتصاد عاملي م��ابط، سنشهد هيمنة م��ايدة ع�� األعمال �� االقتصاد  

�ل �ىيء". وسي�ون لذلك تأث�� خط�� ع�� كيفية تفك�� الدول أو املنظمات أو  �غنم"الفائز الذي يرى أن تجاه الالعاملي ل

األف�ار فيھ ح�ى األفراد �� بناء قدرات الذ�اء االصطنا�� وتطبيقاتھ القادرة ع�� االستمرار. و�� عالم يمكن أن تنشأ 

�مجرد هدف نبيل ، فال �عد التمّ�� وال��امج املبتكرة وتزدهر �� أي م�ان
ّ
ال مناص ولوغھ، بل هو مطلب ضروري. ب ُيتو�

  .� �� مستقبل الذ�اء االصطنا�� الوشيكمن التم�ّ 

 ي قطر دولة تتطلع إ�� املستقبل ولد��ا رؤ�ة وا�حة لالستعانة بم����ا االقتصادية املستمدة من أنواع الوقود ا�حفر 

ل�ي تتحّول إ�� اقتصاد قائم ع�� املعرفة. والواقع أن االستثمارات ال�ي قامت ��ا قطر بالفعل �� جهود البحث والتطو�ر 

 
ُ
 �� مجال الذ�اء االصطنا�� يمكن أن ت

َ
 نحو تطو�ر االنطالق لبناء قدرات قو�ة �� هذا املضمار و  ُ�ستند إليھ اذ أساًس ّتخ

 لذ�اء االصطنا��.ا �� مجال احلول مع��ف ��ا عامليً 

 قطر: مستقبل الذ�اء االصطنا�� ��ب ما يتعلقوفيما ي�� ال��ديدات والفرص في

 

تم تحديد تنويع االقتصاد �� قطر باعتباره خطوة ال مفر م��ا للتحّول إ�� مجتمع قائم ع�� املعرفة. 

ا �� مجاالت متخصصة �عي��ا. ونظًرا املنافسة عامليً ويع�ي هذا أن ع�� قطر أن تصبح قادرة ع�� 

فإن عدم التنافس �� مضمار الذ�اء لتغلغل الذ�اء االصطنا�� �� جميع قطاعات النشاط البشري، 

 .اقتصادها االصطنا�� سيضر �ش�ل كب�� بخطط قطر لتنويع

ونظًرا � جميع البلدان. وسي�ون لألتمتة القائمة ع�� الذ�اء االصطنا�� أثر بالغ �� مشهد العمالة �

ا ا حقيقيً قطر تواجھ ��ديًد فإن ، املكتبية�� املهن اإلدار�ة  ون معظم املواطن�ن القطر��ن �عمل ألن

 ظائف لألتمتة.�عرض الو مثل �� يت

 

تكنولوجيا املعلومات. ومن  البارع�ن �� مجالو  �نتعلمامل عدد قليل من الس�ان�� قطر  �عيش

ا استخدام األتمتة املشتقة من الذ�اء االصطنا�� لز�ادة القدرة البشر�ة ال�ي �عزز املمكن تماًم 

  قدرات القوى العاملة القطر�ة �� وقت قص�� إ�� حد معقول.

صطنا��، أن تج�ي الثمار عن �� تكنولوجيا الذ�اء اال  كيمو�ستطيع قطر، من خالل االستثمار ا�ح

امتالك "وسائل اإلنتاج" املستقبلية.طر�ق 

 ؟�ملاذا ينب�� لقطر أن �شارك �� سباق الذ�اء االصطنا�

 ال��ديدات

  الفرص
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 ،iiاملعروف�نمجموعة من العلماء األمر�كي�ن  1956فقد صاغتھ �� صيف عام  ،ليس مصط�ح الذ�اء االصطنا�� بجديد

.  و�ان ا�جمهور �� ا�خمسينات أن يفي بھد بأك�� مما �ستطيع لكن مجال الذ�اء االصطنا�� �� أيامھ األو�� �ان �عِ 

ِ  من القرن العشر�ن والستينات
ّ
رة" ال�ي يمك��ا فهم اللغة، ولعب الشطرنج، و��خيص مفتوًنا بوعود "اآلالت املفك

أعقبت ذلك حقبة بطر�قة ذات مع�ى. و  وعودتتحقق أي من هذه اللم األمراض، إال أنھ �ان �شعر بخيبة أمل عندما 

 "شتاء الذ�اء االصطنا��".بـي الذ�اء االصطنا�� وُ�ِحب التمو�ل من مشاريعھ، وهو ما سّ�ِ  من خيبة األمل ��

بكث�� ك فهم أفضل لهناأصبح منذ �سعينات القرن العشر�ن، أن يفي بوعوده و ، الذ�اء االصطنا��ومع ذلك، استطاع 

استطاع لقدراتھ وحدوده. وتر�خ ش�ل ضيق من أش�ال الذ�اء االصطنا�� ارتكز ع�� البيانات وأقنع املشكك�ن فيھ.  و 

أعظم بطل�ن �� ��زم السيارة �ش�ل مستقل، و �قود بطل العالم �� لعبة الشطرنج، و  أن �غلبالذ�اء االصطنا�� أخ�ً�ا 

، مثل محر�ات البحث التكنولوجياتنا�� جزًءا ال يتجزأ من العديد من غدا الذ�اء االصطوهكذا،   Jeopardy!iiiلعبة 

 .الط�يت�خيص الع�� اإلن��نت، ومعا�جة اللغات الطبيعية، وتحس�ن ا�خدمات اللوجستية، والرو�وتات، و 

ل عنصر إذ لم �عد الذ�اء االصطنا�� م�وًنا تقنًيا، ب ؛وما �عده "ر�يع الذ�اء االصطنا��" 2011و�مكن اعتبار عام 

 ،ا بالسيارات الذاتية القيادةا بالتعرف ع�� الصور، مرورً تمك�ن رئي�ىي للعديد من ا�حلول التجار�ة والعلمية، بدءً 

دة األهداف. وخلق التقاء البيانات ال�خمة وا�خوارزميات والوصول إ�� قدرة وان��اًء باإلعالنات السياسية ا�حّد 

  ا�حوسبة ال�حابية:ا�حوسبة الرخيصة األثمان من خالل 

 

 

 

 البيانات ال�خمة، وا�خوارزميات، وا�حوسبة ال�حابية –ر�يع الذ�اء االصطنا��  
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ع�� ست ر�ائز: التعليم، والوصول إ�� البيانات، والعمالة، مبنية قطر الوطنية �� مجال الذ�اء االصطنا��  اس��اتيجية

،واألعمال التجار�ة، والبحوث، واألخالقيات. و�تو�� م��ا أن تضطلع قطر بدور�ن اثن�ن: 
ً
يجب أن تصبح قطر قادرة  أوال

ط�ي، وأن تتمتع �� ا�جاالت ال�ي تحظى باالهتمام ع�� الصعيد الو  عاملية الطراز ع�� إنتاج تطبيقات ذ�اء اصطنا�� 

 
ً
  صبح، يجب أن تاثانيً  ا لالبت�ار.ببيئة أعمال تتيح استخدام الذ�اء االصطنا�� باعتباره محر�

ً
ا فعاال

ً
للذ�اء  قطر مس��ل�

 وقوان�ن سليمة، ومبادئ توج��ية أخالقية. ،اا سليًم االصطنا��، مع وجود مواطن�ن متعلم�ن �عليًم 

. 2030ivقوي لرؤ�ة قطر الوطنية  كنولو��الذ�اء االصطنا�� عامل تمك�ن تة الوطنية �� مجال س��اتيجيست�ون اال و 

هذه الرؤ�ة ع�� أر�ع ر�ائز: اقتصادية، واجتماعية، و�شر�ة، و�يئية، وال غ�ى ألي من هذه الر�ائز األر�ع عن الذ�اء  تقومو 

املعرفة". ومن خالل االستثمار �� "اقتصاد قائم ع��  بناءالرك��ة االقتصادية  تقت�ىياالصطنا��. فع�� سبيل املثال، 

تأسيس االقتصاد ع�� رأس املال املعر��. املبذولة لا�جهود وت��ة ا�حلية، يمكن �سريع  ھ�عليم الذ�اء االصطنا�� وحلول

و�املثل، يمكن أن �ع�ن تطو�ر قدرة داخلية مستندة إ�� الذ�اء االصطنا�� لتعز�ز كفاءة النقل ع�� تقليل التلوث و�عز�ز 

  تنمية البيئية.ال

 س��اتيجيحّددنا ست ر�ائز ال قد و 
ّ
ا ر إطارً ة قطر �� مجال الذ�اء االصطنا��، �شمل جميع جوانبھ ذات الصلة بقطر وتوف

  لتنظيم خطط العمل واالستثمارات �� املستقبل.

 الذ�اء االصطنا��انتشار عصر : التنافس ع�� املواهب �� 1الرك��ة  
 

ح�ى و �ستلزم تطو�ر تقنية الذ�اء االصطنا�� 

�� جميع أنحاء  متاحةمهارات خاصة غ��  هااستخدام

تضم�ن الذ�اء االصطنا�� رجح أن يتم من املو العالم. 

�� جميع جوانب النشاط البشري، و�مكن أن يطلق 

 ."اعتماد الذ�اء االصطنا��"� هذه الظاهرة اسم ع�

يرفع  الذ�اء االصطنا��هب اع�� مو  هائل هناك طلٌب و 

ع�� خلق منافسة شديدة ب�ن الشر�ات الرواتب و�

الذ�اء صلة بتلك املواهب �� أعمال ذات توظيف 

ومهند�ىي  ،مثل علماء البيانات االصطنا��،

تجذب دورات علوم البيانات والذ�اء و ال��مجيات. 

االصطنا�� �� ا�جامعات الك��ى ومن خالل مقدمي 

أن  ينب��، لذلكآالف الطالب.  ا�خدمات ع�� اإلن��نت

الوطنية قطر ة اس��اتيجي � من ر�ائز األو� ��ة�ون الركت

 التعليم والتدر�ب. ��� صطنا��� مجال الذ�اء اال 

ؤهلها �ج�ي ثمار الذ�اء ت ةفر�دم�انة قطر وتحتل 

٪ من س�ان قطر  94 أك�� من�ستخدم إذ  االصطنا��.

ع�ي يو املعدالت �� العالم.  من أع��و اإلن��نت، وه

استخدام اإلن��نت ع�� نطاق واسع أن املواطن�ن 

القطر��ن يتعرضون باستمرار للتكنولوجيا املرتكزة ع�� 

 ،الذ�اء االصطنا��، بما �� ذلك رؤ�ة الكمبيوتر

وفيما وا�خرائط الرقمية. ، ومعا�جة اللغة والكالم

ملستقبل ا فقد أصبح، الذ�اء االصطنا��يتعلق ب

تصميم وإنتاج منتجات ذ�اء ولم �عد بالفعل. ا حاضرً 

واالستخدام  تتم تحسي��ا لتلبية االحتياجاياصطنا�� 

ما بعز�زه و�مكن � ،�عيد املنال كما قد يبدوا�حلي�ن 

�عليم وتدر�ب.يلزم من 

. 

 جية قطر �� مجال الذ�اء االصطنا���اتير�ائز اس�
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أن ي�ون �عليم  ينب�� :االصطنا��الذ�اء اعتماد محور 

الدرا�ىي الذ�اء االصطنا�� جزًءا ال يتجزأ من املن�ج 

 التخصصات.�افة �� جميع املستو�ات التعليمية �� 

، من مستوى األصغر سًنا ينب�� أن يتعلم الطالبو

، السنة األخ��ة من التعليم الثانوي ر�اض األطفال إ�� 

ع�� فمع توصيات الذ�اء االصطنا��.  ون تعامليكيف 

الذ�اء االقتصادي عادة  قدم توصياتتسبيل املثال، 

الطالب ينب�� أن يتعلم  ،لذلك .�� ش�ل احتماالت

أساسيات اتخاذ القرار �� مواجهة عدم اليق�ن. إن 

املع�ى نحو اإلدراك اإلدراك القائم ع�� االبتعاد عن 

الفكري متأصل �� الفلسفة اإلسالمية �� العصور 

تعلم الطالب أيًضا التفاعل مع أن يو�نب��  vالوسطى.

، كأن من بيئ��م اجزءً باعتباره الذ�اء االصطنا�� 

 
ً
الذ�اء االصطنا�� ال�ي رفض توصيات  يتعلموا، مثال

أن تتاح للطالب  و�نب�� تنا�� الذوق السليم بوضوح.

 أوجھ الذ�اء االصطنا��األك�� سًنا فرصة �علم 

م املعلم�ن" من املهم أيًضا "�عليو والفلسفية.  تقنيةال

 �يالذ�اء االصطنا�� من خالل تطو�ر دورات التعلم امل

 أو التدر�ب ع�� اإلن��نت.

أن ألقسام ا�حوسبة فينب�� ع�� املستوى ا�جام��، أما 

خر�ج��ا لشغل وظائف �� تخصصات العلوم  �عّد 

والذ�اء  والتكنولوجيا والهندسة والر�اضيات

األ�اديمية األخرى و�نب�� مواءمة األقسام . االصطنا��

 ا�� تخصصا�� االصطنا��الذ�اء  اتمع استخدام

 لي�ونوا مستعدين ملواجهتھ. اوتثقيف خر�ج��

أيًضا دورات الذ�اء  االصطنا��يشمل �عليم الذ�اء و 

 ال�ي �عّد التدر�بية عسكرات املأو  ،االصطنا��

�� األ�خاص املوجودين بالفعل �� سوق الشغل للعمل 

ت إذا �انوالسيما ، االصطنا��لذ�اء باوظائف ذات صلة 

. وظائفهم معرضة ألن يحّل الذ�اء االصطنا�� محلها

التدر�ب اإلداري ينب�� إتاحة باإلضافة إ�� ذلك، 

 ِ
ّ
م قادة األعمال األساسيات والتنفيذي الذي �عل

  vi.للذ�اء االصطنا��الضرور�ة 

املواهب ا�حلية  إنماءباإلضافة إ�� ، قطرينب�� لأخ�ً�ا، 

أفضل مواهب  أن تجتذب�� مجال الذ�اء االصطنا��، 

�� مجال الدو��  ع�� الصعيد الذ�اء االصطنا��

من خالل  ، وذلكور�ادة األعمال ،ثو والبح ،التعليم

��يئة املسار السريع و ذات تصار�ح اإلقامة استحداث 

.�ة مواتية للتكنولوجيابيئة استثمار 

 

  
ّ
(أي قائم ع�� املشاريع/األ�شطة)  الذ�اء االصطنا�� العتمادم أ�ادي�ي وتجر��ي قوي إعداد من�ج �عل

ا�حلية ع��  ةللمستو�ات الدراسية من ر�اض األطفال إ�� السنة األخ��ة من التعليم الثانوي لبناء القدر 

�حلول الذ�اء االصطنا�� من سن مبكرة،  خطةإدارة التفاعالت مع الذ�اء االصطنا��، ووضع تصور/

لعلوم والتكنولوجيا والهندسة والر�اضيات التعلي�ي لن�ج املوإرساء أسس متينة لألساليب ا�حسابية و 

لتطو�ر تطبيقات الذ�اء االصطنا�� �� املستقبل. وتحديد مقدار املوهبة الالزم لهذه التخصصات األر�عة 

 االصطنا��. بتغاء ترسيخ بيئة الذ�اء مطلوب ال 

  ستطيع) حيث االصطنا��الطب القائم ع�� الذ�اء  مثل(تدر�بية متأصلة مسارات  شهادات ذاتتصميم� 

 قطر.مناسبة للطالب التفاعل مع الباحث�ن والشر�ات لبناء تطبيقات ذ�اء اصطنا�� ا

   تكرة توافق تطبيقات ذ�اء اصطنا�� مبمن أجل ث ور�ادة األعمال ابح��جيع بيئة نابضة با�حياة لأل

 املص�حة الوطنية لدولة قطر. 

 �مثل: ا�حوافز  ،من جميع أنحاء العالم �اعتماد اس��اتيجيات الجتذاب أفضل مواهب الذ�اء االصطنا

 ا�حكمة التنظيمإ�� البيانات املّيسر الدو��، واإلقامة السريعة املسار، والوصول ع�� الصعيد التنافسية 

ت�امل حلول الذ�اء االصطنا�� املطورة محلًيا.  ع�� لت�جيعلالسياسات وضع لتسهيل االبت�ار، و 

 التوصيات:
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ا�حالية ع�� البيانات  االصطنا���عتمد ثورة الذ�اء 

 ا�حديثة االصطنا��، وتتطلب نماذج الذ�اء ال�خمة

البيانات و�عّد . اكميات كب��ة من البيانات لتدر���

الذ�اء بروز م عودة الرئي�ىي الذي يدع املورد

استخدامھ وإطالقھ  ، و�نب�� التحكم ��االصطنا��

ن دولةال�ي طرق ومن الة. اس��اتيجيبكيفية 
ّ
 قطر  تمك

 �سرعة هو  االصطنا��الذ�اء  من ا�حصول ع�� م��ات

 يّسر �حوكمة البيانات ت ومبادئ توج��يةوضع قواعد 

بما  مشارك��االوصول ع�� نطاق واسع إ�� البيانات و 

خصوصية القطر�ة املتعلقة بن�ن واقالق مع وافيت

 تم إصدارها  ، ال�يبياناتال
ً
 .viiاحديث

البيانات ب�ن املنظمات أو ح�ى داخل  مشاركة ويعوق 

لبيانات أن ل هماأول اثنان، اعتباراننفسها  املنظمة

ن يقال إ –للمنظمة  بالنسبة ة ونقديةاس��اتيجيقيمة 

؛ وثان��ما أن تقاسم "viii"البيانات �� النفط ا�جديد

ن��ك خصوصية املستخدم�ن. يمكن أن يالبيانات 

(م��ر) قلق  بياناتيمل�ون األ�خاص الذين ويساور 

البيانات، و�التا��  مشاركةهذين االعتبار�ن عند  إزاء

 .عدم مشارك��ا�س�� نحو فإن االتجاه 

مدفوع�ن  ومشارك��اأن ي�ون إصدار البيانات  و�نب��

ة ا�حلي ةبيئالة لتمك�ن و��جيع اس��اتيجيبضرورة 

 الص�نف. للذ�اء االصطنا��
ً
البلدان �� طليعة  ،، مثال

ة لتعز�ز اس��اتيجياستخدام البيانات كأداة من حيث 

البيانات �� "شفرة املصدر و التكنولوجيا ا�حلية. 

ب�ى صا�عو القرارات �� قطر �نب�� أن يتو  .ا�جديدة"

 هذا املنظور.

شديد صغ��  بلدتتمتع دولة قطر بم��ة فر�دة �و��ا و 

وضع مبادئ هذا يجعل و . ةدار�ال��ابط من الناحية اإل 

 تبادل البيانات �شأن  النطاق واسعةتوج��ية 
ً
 أمرا

املزايا التنافسية لدولة  ىحدإممكًنا، و�مكن أن ي�ون 

 قطر �� مجال الذ�اء االصطنا��.

 
 

 

  ًعن تثقيف  اينب�� أن تن�ىئ قطر مكتب 
ً
ا�ح�ومية  املؤسساتالس��اتيجية البيانات ي�ون مسؤوال

و�نب�� أن تضع . ااس��اتيجيً  اموردً باعتبارها استخدام البيانات خاصة بوالتجار�ة ووضع مبادئ توج��ية 

وتوضيح  مشارك��االبيانات ��جع األ�خاص الذين لد��م بيانات ع��  شاركةمل قطر مبادئ توج��ية

لبيانات. ااملبادئ التوج��ية ال��امات متلقي و�نب�� أن تب�ن هذه أفضل املمارسات للقيام بذلك. 

 ج��ية لتصبح سياسات إلزامية. هذه املبادئ التو ترقية ا�ح�ومية، يمكن  جهاتو�خصوص ا�

  قليلة البيانات ب�ن البلدان  شاركةاألطراف مل متعددةتطلق قطر وتقود ا�جهود الدبلوماسية ينب�� أن

الناجحة  �تطو�ر تطبيقات الذ�اء االصطنا�تس�ى قطر، لن ي بلدان، وم��ابالنسبة ملعظم الف .الس�ان

وجد تال و العاملي. صعيد أك�� للبيانات ع�� ال مشاركةال�ي يمكن أن تحقق إيرادات من الصادرات دون 

 �ادي. ر بدور �ي تضطلع للقطر فرصة  ذهفه لذلك�� العالم، مبادرة دولية مثل هذه 
 محلًيا من خالل جمعة من البيانات ا�أن �ستفيد ، تنوع س�ا�ي كب�� و ، باعتبارها بلد صغ�� ذقطرينب�� ل

تطو�ر تطبيقات عملية ، و�التا�� دمقرطة استخدامها ألغراض أخرى  دمجها ورعاي��ا بطرق �سمح بإعادة

 .مبتكرةمستقبلية 
 

  

 : الوصول إ�� البيانات أمر بالغ األهمية2الرك��ة 

 التوصيات:
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ب�ن ا�خ��اء حول تأث�� تكنولوجيا  حادنقاش  يجري  

والوظائف ��  العمالةمستقبل  ��الذ�اء االصطنا�� 

أن مفاده متطرف هناك رأي السنوات القادمة. و 

تكنولوجيا الذ�اء االصطنا�� ستؤدي إ�� اضطراب 

ألن العديد من املهام ال�ي تتطلب العمالة ��  هائل

الذ�اء ب يمكن استبدالهاحالًيا مشاركة �شر�ة 

ع�� نطاق ستشهد بھ �عمل ا إ�� واستنادً االصطناع. 

أك�� من فإن باحثون �� جامعة أكسفورد،  واسع أنجزه

أن مهّددة بيات املتحدة ٪ من الوظائف �� الوال 40

�ش�� النظر�ة االقتصادية إ�� . و ixوظائف آليةتصبح 

�� ع�� األمد البعيد رأس املال لأن العائدات املالية 

و�التا�� فإن  ،أع�� من العمالة تصبح طر�قها ألن

أولئك الذين يمل�ون رأس املال سيستفيدون �ش�ل 

غ�� متناسب من تكنولوجيا الذ�اء االصطنا��. 

اضطرابات اجتماعية و�مكن أن �سبب ذلك 

 و 
ً
  التوازن.��  اختالال

من املرجح أن ي�ون تأث�� تكنولوجيا الذ�اء و 

 �عيشھقطر مختلًفا تماًما عما قد  ��االصطنا�� 

 أن �ستفيدقطر  بإم�انأن  الواقعو بلدان أخرى. 

من ثورة الذ�اء االصطنا�� لتحقيق رؤ���ا املتمثلة 

�� التحول إ�� اقتصاد قائم ع�� املعرفة من خالل 

ذات االستثمار �عناية �� تقنيات الذ�اء االصطنا�� 

 .ةيجي�اتس�اال  األهمية

٪ 10 نحو ، م��م �سمةمليون  2.5يسكن �� قطر نحو و 

�حلي�ن والبا�� من غ�� القطر��ن الذين من القطر��ن ا

معظم و العمل.  ا من أجليقيمون �� البلد تحديًد 

القطر��ن الذين �عملون خارج ا�جيش وقوات األمن 

�� القطاع العام. السيما ، و وظائف مكتبية �عملون ��

، من حيث املبدأ، مهّددةالعديد من هذه الوظائف و 

أن �عتمد  أو  االصطنا��بأن �ستبدل بال�امل بالذ�اء 

ع�� سبيل ف. xا ع�� الذ�اء االصطنا��ا شديًد اعتمادً 

٪ من 28٪ من الذ�ور القطر��ن و23املثال، �عمل 

وفًقا مل�ح ، xiمكتبية�� وظائف  اتالقطر� تالعامال 

ومثل هذا النوع من  .2016�� قطر لعام  القوى العاملة

ضة أك�� عر ة الواحدة ذات املهار الوظائف املكتبية 

٪ من القطر��ن 40لكن ما يقرب من  ،لألتمتة

وهذا  – اجامعيً  ا�عليًم  تلقواا الناشط�ن اقتصاديً 

و�مكن أن تصبح أع�� املعدالت �� العالم. واحد من 

و��جيع  االصطنا��من خالل احتضان الذ�اء قطر، 

، االصطنا���� الذ�اء  اكتساب مهاراتمواطن��ا ع�� 

 ف��ا يمكن ال�ي�� العالم  البلدانمن أوائل  ةواحد

 مًعاللمواطن�ن وتكنولوجيا الذ�اء االصطنا�� أن �عمال 

 .تناغم�� 

  وانظر 
ً
صناعة السياحة الطبية املزدهرة �� إ��  مثال

ع�� الصعيد  30املركز قطر  ال�ي تحتل ف��او ، قطر

عاملية بنية تحتية طبية  ال�ي تطّور �سرعةو  ،xiiيالعامل

املستشفيات ال�ي حصلت مع العديد من الطراز، 

�مكن أن و . شهادات اعتماد دولية مرموقةبالفعل ع�� 

�سريع ع�� قطر  االصطنا��الذ�اء  تكنولوجيا�ساعد 

نمو السياحة الطبية وتوف�� وظائف املعرفة وت��ة 

ع�� سبيل املثال، فللمواطن�ن القطر��ن واملقيم�ن. 

 : مشهد العمالة املتغ��3الرك��ة 
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بحسب املعاي�� إ�� املر�ىى  �ن�سبة املمرضت��اوح 

 ،حسب طبيعة العالج الط�ي 6: 1و 1: 1ب�ن الدولية 

قوم ��ا املمرض، يالعديد من املهام اإلجرائية ال�ي لكن 

ال�حية للمر�ض وتوصيل الدواء، الم مثل فحص املع

بواسطة تقنية الذ�اء االصطنا�� يمكن أتمت��ا 

 و ا�حالية. 
ً
من حيث  لن ي�ون استبدال هذه املهام فعاال

جودة تحس�ن �لفة فحسب، بل سيؤدي أيًضا إ�� الت

ن اآلالت من ا�حتمل أن ترتكب أل ذلك و ، خدمةا�

يقيم �� قطر أناس  ،. و�املثل"أخطاء �شر�ة" أقل

، وهناك ما ال يقل عن ابلًد من ثمان�ن ينتمون إ�� أك�� 

ثما�ي مجموعات س�انية فرعية تتحدث لغات 

من واللغة م �مكن بناء نظام ل��جمة الكال و مختلفة. 

الذ�اء االصطنا�� ُ�ستند فيھ إ��  األسفل إ�� األع��

  وتصديره إ�� بقية العالم.، للتواصل الط�ي �� قطر

 ي�سا�اإلتفاعل ال ذاتجوانب ا�ال يمكن أتمتة  بيد أنھ

�� العالقة ب�ن املمرض واملر�ض، و�مكن تدر�ب  األك�� 

من  �عينھقطر ع�� تنفيذ هذا ا�جانب  املقيم�ن ��

وظيفة املمرض  �عز�ز وظيفة التمر�ض. و�التا��، يمكن 

تقنية الذ�اء االصطنا�� لقبول املز�د من املر�ىى ل�ل ب

وظائف يجاد إجودة أع��، و ذات ممرض، وتوف�� رعاية 

ًفا ا �عتمد اعتمادً متخصصة 
ّ
 املعرفة.ع�� مكث

ت�لفة استخدام �ل تن ما إن�ظهر التار�خ أنھ و 

تتغلغل هذه  ح�ى عتبة معينة،جديدة عن  تكنولوجيا

من الصعب و . xiiiالتكنولوجيا �سرعة ع�� ا�جتمع

التنبؤ بالتطبيقات ا�جديدة ال�ي ستظهر و�ستفيد من 

لكن الثابت  ،الذ�اء االصطنا�� الناشئة تكنولوجيا

 هو  - �� كث�� من األحيان -هو أن االقتصاد ح�ى اآلن 

العوامل ومن ا�حرك الرئي�ىي العتماد التكنولوجيا. 

ت�لفة تب�ي الذ�اء االصطنا�� �� قطر  ��ال�ي تؤثر 

 
ُ
قطر ع�� است��اد العمالة  مقارنة بالدول األخرى قدرة

، غالًبا ما لذلكمن العالم النامي. منخفضة ت�لفة ب

 املعتمدة بكثافة ع�� اليد العاملةت�ون ت�لفة ا�حلول 

الذ�اء االصطنا��  وغ�� الفعالة أقل من ت�لفة حّل 

بكفاءات ي يؤدي إ�� حالة يتم ف��ا الت�حية الذ

  قص��ة األجل. منافعلتحقيق  طو�لة األمد

 

 التوصيات:

 ى ب�تت ي�ا�حلية ل للشر�اتز املالية وافتوف�� ا�ح 
ً
قاوم تو  الذ�اء االصطنا�� قائمة ع��جديدة  حلوال

 .�تكنولوجيا الذ�اء االصطنا� لتب�ينخفضة الت�لفة كبديل املإغراء استخدام اليد العاملة 
 ا �غية واالستثمار ف� ��اتثقيف/تدر�ب املواطن�ن القطر��ن ع�� إدارة حلول الذ�اء االصطنا�� و�نا�

 مستو�ات املعيشة واإلنتاجية االقتصادية �� قطر.�� ن مستمر تحّس إحداث 
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متنوع و تتمتع قطر بمشهد أعمال عصري  

إ�� جانب و قائم ع�� التكنولوجيا. و 

 العالم،صناعة النفط والغاز الرائدة �� 

قطر شركة ط��ان دولية ك��ى،  تملك

، ومؤسسة قو�ة امؤثرً  اماليً  اوقطاعً 

يحدث الذ�اء سو لتوليد الطاقة. 

 
ً
ال  مشهد االقتصاد��  االصطنا�� تحوُّ

 تتناول �� قطر، و�نب�� أن  واألعمال

 للذ�اء االصطنا��ة الوطنية س��اتيجياال 

الشر�ات �� فقد بدأت ل. هذا التحوّ 

 ؛بالفعلالذ�اء االصطنا��  تتب�ى العالمجميع أنحاء 

أن شر�ات التكنولوجيا  ن�ي ماِك مؤسسة ر تقّدِ و 

ي��اوح مجموعھ أنفقت ما  غوغل و�ايدو،مثل  ،العاملية

�� عام  االصطنا��مليار دوالر ع�� الذ�اء  30و 20ب�ن 

.2016xiv أول  تان هماالتكنولوجي وهاتان الشركتان

 ،قطاعات أخرى  ثمة لكن االصطنا��،من تب�ى الذ�اء 

��  ، �ستثمر التصنيع، والزراعةو  املالية،مثل ا�خدمات 

وقد بدأت الشر�ات ال�ي �انت الذ�اء االصطنا��. 

األمر ، تج�ي ثمارهالذ�اء االصطنا��  قة إ�� تب�يسبا

ع�� املسارعة إ�� تبنيھ  الشر�ات األخرى الذي ��جع 

 .اأيضً 

  و�نب��
ّ
�� مجال الوطنية قطر ة اس��اتيجين أن تمك

الشر�ات القائمة من تب�ي الذ�اء  الذ�اء االصطنا��

جديدة �عتمد ع��  شر�اتوتحف�� إ�شاء  االصطنا��،

�مكن ل�ح�ومة و . الذ�اء االصطنا�� تكنولوجيا

 القطر�ة
ً
تب�ي الذ�اء  ، أن تمّد الشر�ات ال�ي �ع��م، مثال

املمارسات، أو أفضل و  باملبادئ التوج��يةاالصطنا�� 

ح�ى توجيھ املساعدة املالية والتقنية لهذه الشر�ات 

الذ�اء االصطنا��.  تكنولوجياتب�ي  ع��ملساعد��ا 

الشر�ات الناشئة وحاضنا��ا �نب�� توجيھ أموال و 

 لل��ك�� ع�� الشر�ات القائمة ع�� الذ�اء االصطنا��.

لذ�اء االصطنا�� لالبيانات ضرور�ة  وملا �انت

ا�حديث، فإن إتاحة الوصول إ�� البيانات ال�ي 

 االصطنا��تحتاجها الشر�ات لتطو�ر نماذج الذ�اء 

 ا�خاصة ��ا يمكن أن ي�ون 
ً
الذ�اء  لتب�يرئيسًيا  عامال

عناصر  اآلخر من أما العنصر االصطنا�� �� الشر�ات. 

بنية أساسية توفر هو فا�حديث  االصطنا��الذ�اء 

ا أن يوفر القطاع ا�خاص جزءً �مكن و حاسو�ية قو�ة. 

�ح�ومة أن ينب�� ل، لكن األساسيةهذه البنية  من

األساسية البنية  التكفل بأن ت�ون ��  دور ب تضطلع

املتاحة للشر�ات قو�ة بما يكفي لتلبية  ا�حاسو�ية

، يجب ع�� سبيل املثالفمتطلبات الذ�اء االصطنا��. 

ا اإلن��نت داخل قطر ودوليً بتصال االدعم يأن 

  .من حيث القدرةمتطلبات الذ�اء االصطنا�� 

تب�ي الذ�اء وت��ة ع سرّ أن �ح�ومة و�ستطيع ا�

األعمال من خالل تب�ي الذ�اء االصطنا�� �� قطاع 

ستشعر وهكذا، االصطنا�� �� خدما��ا العامة. 

القائمة ع�� مع ا�خدمات العامة  تتعاملالشر�ات ال�ي 

�� نفسها با�حاجة إ�� أن تصبح  الذ�اء االصطنا��

، باإلضافة إ�� ذلك. قائمة ع�� الذ�اء االصطنا��

اء القائمة ع�� الذ�ا�خدمات العامة  ش�ليمكن أن �

 �� مجال الذ�اء االصطنا��نجاًحا سريًعا  االصطنا��

تتمتع ا�ح�ومة و املواطنون القطر�ون.  �شعر بھ

الذ�اء اعتماد  �ع� قائمالقطر�ة بأساس مت�ن 

 جديدة �� مجال األعمال واالقتصاد: فرص 4الرك��ة 
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ن قطر لد��ا بالفعل أل �� ا�خدمات العامة،  االصطنا��

 مطراش،من قبيل  خدمات تتيح ح�ومة رقمية قو�ة

 هذه �عز�ز  املفيدمن و . xvون ع�لدية/و  ح�ومي،و 

ما يؤدي إ�� � با�خدمات بقدرات الذ�اء االصطنا�

ع��  احتياجات املواطن�ن ل�يتقديم خدمة أك�� كفاءة ت

.نحو أفضل

  

  استثمار�ة لتطو�ر برامج لالستفادة من الذ�اء االصطنا�� �� ا�جاالت ذات األهمية تقديم �عهدات

 قطر، مثل النفط والغاز.بالنسبة لاالس��اتيجية 

  القائمة ع�� الذ�اء االصطنا��لشر�ات لجذابة  بيئةمستقر يجعل من قطر وتحف��ي بناء إطار تنظي�ي 

 حول العالم.

  من املرونة.  عاٍل  توف�� قدرٍ مع ، ل�حوسبة واالتصال املتطورةاألساسية تطو�ر وصيانة البنية 
 اواملشاركة فالذ�اء االصطنا�� ب وانإطالق ا�جهود الدولية لتحقيق التوحيد القيا�ىي �� جميع ج�� ،

ظمبنية الشب�ات  مثل ، و�روتو�والت ت�امل البيانات والتطبيقات، واملتطلبات املتعلقة بتغطية حالة والنُّ

  .ت�افؤ الفرصضمن ي وغ��ها ممااالختبار، وا�خدمات، 

 

 من املناسب ا�حصول ع��ي�ون �� �عض ا�حاالت، 

 ،حلول الذ�اء االصطنا�� ا�حالية و�شرها �� قطر

تطو�ر حلول  �ستلزمحاالت ا أيضً ست�ون هناك ولكن 

السبب هو أن ا�حل  ولعل. االذ�اء االصطنا�� محليً 

دة لقطر، أو أن قطر احتياجات محلية محّد يل�ي املع�ي 

 الصعيدت�ون رائدة ع�� يؤهلها ألن �د فر  تتمتع بوضع

 اس��اتي��ا�حل، أو أن ا�حل ذلك �� تطو�ر  يالعامل

  للغاية و�جب التحكم فيھ محلًيا.

الر�ادة العاملية  إ�� أن ت�ون لهاقطر  �س���جب أن و 

��  االصطنا���� مجال البحوث املتعلقة بالذ�اء 

الوط�ي، ع�� الصعيد االهتمام ال�ي تحظى با�جاالت 

 القدرةمؤسسات التكنولوجيا ا�حلية ت�ون لدى وأن 

قنية ال�افية لتطو�ر حلول الذ�اء االصطنا��. وفيما الت

أن يتع�ن ع�� قطر  �عض ا�جاالت ال�ي ي�� أمثلة ع��

  تطور ف��ا
ً
  محلية للذ�اء االصطنا��. حلوال

 معا�جة اللغة العر�ية:

ملعا�جة  االصطنا��الذ�اء االستعانة ب�ون تأن  ينب��

باعتبارها اللغة العر�ية أولو�ة وطنية بالنسبة لقطر 

ي تمتلك قطر محتوى ثر و دولة ناطقة باللغة العر�ية. 

لتطو�ر نماذج الذ�اء  االستعانة بھباللغة العر�ية يمكن 

، و�مكن إلم�انيات معا�جة اللغة العر�ية االصطنا��

 
ّ
ن التطبيقات املؤثرة �� مجاالت التعليم واإلعالم أن تمك

ة. �اتيجيس�واألمن وغ��ها من ا�جاالت ذات األهمية اال 

 بحوث ا�حوسبةقطر لطور معهد  فقد
ً
العديد  ،، مثال

ظم
ُ
تحو�ل آ�� لنظام  ، م��اللغة العر�يةامعا�جة  من ن

شبكة ، �ستع�ن للغة العر�يةبامكتوب إ�� نص  الكالم

أدوات من جموعة بھ اآلن؛ وما�جز�رة اإلعالمية 

ة، و�� سامعا�جة النصوص العر�ية معروفة باسم فر 

ونظام  األفضل ع�� الصعيد العاملي؛�عّد من ب�ن 

اإلنجل��ية.  اللغة العر�ية إ��اللغة ��جمة من لل محكم

قطر أن ت�ون رائدة ع�� مستوى العالم �� و�ستطيع 

الذ�اء االصطنا�� �� معا�جة اللغة العر�ية ب االستعانة

 وتوليدها.

 التوصيات:

 الذ�اء االصطنا��اعتماد مجاالت ال��ك�� فيما يتعلق ب –: قطر 5الرك��ة 
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  األمن القومي:

�عتمد و . ذ�اء اصطنا��أصبح األمن السي��ا�ي مش�لة 

وا�حد التقنيات املتقدمة لتحديد ال��ديدات السي��انية 

الذ�اء ع�� تحليل البيانات و  اكب��ً ا م��ا اعتمادً 

، يمكن أن يوفر استخدام عالوة ع�� ذلك. االصطنا��

 للعمومالذ�اء االصطنا�� لتحليل البيانات املتاحة 

أن �عتمد هذه  و�نب��تحذيًرا متطوًرا من ال��ديدات. 

يتم ة ع�� حلول محلية س��اتيجيالبنية التحتية اال 

املستخلصة من شارات اإل  حظىتو . امحليً ف��ا التحكم 

من  بالغاهتمام باالجتما�� اآلن  التواصلوسائل 

و�االت االستخبارات حول العالم الستنتاج ال��ديدات 

من و�مكن ج�ي فوائد جمة . ا ماال�ي تواجھ بلًد األمنية 

ع�� رور املشبكة وحركة ب�ن المحلية تر�ط  نظمناء ب

أخرى  يةطبقة أمن إليجادوسائل التواصل االجتما�� 

  قطر.ل

  الطب الدقيق و�يولوجيا األنظمة:

�� طر�قة  اجذر�ً  ا�غي��ً يحدث الذ�اء االصطنا�� س

فمن خالل الذ�اء الرعاية ال�حية والطب.  زاولةم

صالطب  االصطنا��، يصبح تحقيق  يقوالدق ا�خصَّ

، الذي يبدو "املستشفى إ�� سر�ر  ا�خت�� من ومفهوم "

 ا أمرً  �عيد املنال،
ً
توافق  وقد بدأ ينشأللتحقيق.  قابال

�� مجتمع البحوث الطبية ع�� أن منظور  �� الرأي

 
ّ
العلوم األحيائية ر بيانات بيولوجيا األنظمة الذي ��خ

 )والتمثيل الغذائي ،وال��وت�ن ،ا�جينوم(تعددة امل

 طبية.الاالكتشافات ا�جيل التا�� من ضروري لتحقيق 

 و 
ّ
ر مشروع ا�جينوم القطري بيانات دقيقة عن �وف

خذو�نب�� أن  ،مواط�ي دولة قطر للكشف  اأساًس  ُيتَّ

عن أنماط األمراض املستمرة �� الس�ان ا�حلي�ن. 

ارتفاع معدل التقارب ب�ن الس�ان ا�حلي�ن  و�جعل

ت ا�جينوم �� قطر فر�دة من نوعها للغاية و�حتاج بيانا

�مكن و . اس��اتي��استخدامها وإصدارها إ�� توجيھ 

نمط ا�حياة  البيانات عن ا�حصول ع�� املز�د من

وال�جالت  املرتداةوالبيانات السر�ر�ة من األجهزة 

وسائل التواصل من ال�حية اإللك��ونية وح�ى 

باإلضافة  ،ية ا�جودةعالال�مكن للبيانات و االجتما��. 

البنية التحتية لألبحاث الطبية واملعلوماتية إ�� 

مركز سدرة بما �� ذلك مستشفى حمد و  ،ا�حيو�ة

معهد قطر لبحوث و  للطب، و�لية و�ل �ورنيل للطب،

 تقفز أن  مركز قطر لبحوث ا�حوسبةو  الطب ا�حيوي،

ص،الطب  طليعةقطر إ�� ب  ،وخدمات الطوارئ  ا�خصَّ

  القائم ع�� الذ�اء االصطنا��. يالط� والبحثتعليم الو 

  :™٢٠٢٢قطر  FIFAكأس العالم و النقل 

�شهد قطر توسًعا سريًعا �� البنية التحتية للنقل، 

ميناء حمد بطرق، أو الشب�ات � �علق األمر سواء 

املطار، وتوسًعا �� ا�خطوط ا�جو�ة بأو  ،ا�جديد

هذه و وخطوط السكك ا�حديدية القطر�ة.  ،القطر�ة

الذ�اء بنية تحتية تدعم  قامةفرصة فر�دة إل

. باإلضافة إ�� ذلك، يمكن أن منذ البدايةاالصطنا�� 

ديات إدارة التح ع��الذ�اء االصطنا��  �ع�ن

، و�عز�ز ™٢٠٢٢قطر  FIFAكأس العالم  لاللوجستية 

. البيوتعب واملشاهدين �� تجر�ة امل�جع�ن �� املال 

 ع��الذ�اء االصطنا�� هذه  اتستساعد استخدامو 

اق��حت وقد . 2022بناء صناعة السياحة �عد عام 

وال�ي  ،)MCIT( االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وزارة

 ،سابًقا) MOTC( املواصالت واالتصاالت وزارة�انت 

وا�جلس األع�� لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 

)ictQatar (من خالل برنامج ، بالفعل ،قبل ذلك

ل تحوّ ة من شأ��ا أن عديداستخدامات ، xvi"�سمو"

ركز الكث�� من هذه تو قطر إ�� دولة "ذكية" رقمًيا. 

و�ستطيع . اا شديًد ترك��ً  البياناتع��  االستخدامات

قطر، من خالل استخدام الذ�اء االصطنا��، أن 

نموذًجا يحتذى بھ �� التنمية ا�حضر�ة تصبح 

خفض االنبعاثات �� إنتاج الطاقة املستدامة من خالل 

أع�� معدلها ا�حا�� الذي �عّد من وتصنيعها من 

  لفرد �� العالم.ع�� مستوى ا املعدالت
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  األمن الغذائي:

أولو�ة وطنية.  باعتباره األمن الغذائي ت قطر حدد 

هناك إم�انات هائلة لتطبيق تكنولوجيا الذ�اء و 

وقد  .الغذاء واملاء والطاقة مجاالتاالصطنا�� �� 

، زمام املبادرة �� ، وال سيما هولنداكث��ةاتخذت بلدان 

 ال��و�ج ل�جيل القادم من تقنيات الزراعة الدقيقة

توليد كميات و�تم الدفع باتجاه . والزراعة الرأسية

ستو�ات �� الزراعة ع�� أدق املهائلة من البيانات 

ز�د تواألسمدة الستخدام املياه  مكيفةوإ�شاء خطط 

ت�ون �� الوقت ذاتھ رفيقة ا�حاصيل و  مردودمن 

دور كب�� �� تحقيق وسي�ون للذ�اء االصطنا�� لبيئة. با

، إذ األمن الغذائي �� قطر و�� �ل م�ان �� املستقبل

يتوقع أن تتعرض ا�حاصيل واألرا�ىي الصا�حة 

و�نب�� �سبب �غ�� املناخ. شديد للزراعة لضغط 

ر عمليات محا�اة طوّ أن ت�� ذلك، عالوة ع، قطرل

ء االصطنا�� إلعداد خطط مخصصة �عتمد ع�� الذ�ا

الغذاء بمداد اإل �حفاظ ع�� خطوط ��دف اللطوارئ 

 �� مواجهة االضطرابات وال��ديدات اإلقليمية.

  النفط والغاز:

ستستفيد صناعة النفط والغاز النا�جة �� قطر 

تتمتع الشر�ات و من الذ�اء االصطنا��.  استفادة جمة

القطر�ة أك�� من غ��ها بفرصة الوصول إ�� بيانات 

ال�ي يمكن االستفادة ، من عمليات الغاز��جيل دقيقة 

متخصصة ��  ذ�اء اصطنا��م��ا إل�شاء منتجات 

قد �ساعد استخدام هذه فقطاع النفط والغاز. 

 مث، البيانات
ً
 ع�� االستباقيةتطو�ر حلول للصيانة ل، ال

هائلة �� الكفاءة وتقليل ف��ات توقف تحقيق م�اسب 

أيًضا إدارة  الذ�اء االصطنا�� يتيحسو اإلنتاج. 

العائدات ال�ي �عتمد ع�� البيانات وتحس�ن ا�خدمات 

 اللوجستية.

 

 

 

 رائدة �� هذا ا�جال قطر األعمال لتصبح  ها ��إ�شاء تطبيقات �ستخدم معا�جة اللغة العر�ية الستخدام

 ب�ن الدول العر�ية. 

  يجية لدولة �ات�� ا�جاالت ذات األهمية االس� البلداالستفادة من خ��ة الذ�اء االصطنا�� املتاحة داخل

 اتبناء م��ة تنافسية �� االستخدام ، ��دفواألمن السي��ا�ي ،وال�حة ،والنقل ،مثل النفط والغاز ،قطر

 التصدير �� املستقبل.من ا�حددة ال�ي يمكن أن تولد أيًضا عائدات 
  كأس العالم استخدامFIFA  ال�ي يمكن  االصطنا���جمع البيانات وتجر�ة أف�ار تطبيق الذ�اء  ™٢٠٢٢قطر

 .األمد البعيدأن �ستفيد م��ا قطر ع�� 

 

 التوصيات:
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�� حياتنا  االصطنا��يطرح تزايد انتشار الذ�اء 

سئلة األخالقية األ ال�خصية وعملنا العديد من 

أساليب الذ�اء  تجھتو العامة.  اتالسياسواملتعلقة ب

"الصندوق األسود"  سماتاكتساب  نحو االصطنا�� 

عةوأحياًنا ال ت�ون  املساءلة و إلنصاف بادئ امل طّيِ

حيو�ة من أجل بقاء ا�جتمعات  ّد والشفافية ال�ي �ع

س��ث خوارزميات الذ�اء و والبلدان ع�� املدى الطو�ل. 

يتم تكريسها �� البيانات،  أوجھ تح�� االصطنا�� أي 

ليات تضمن مخرجات تتفق مع املعاي�� آلوهناك حاجة 

 xviiاالجتماعية.

الشفافية واملساءلة أن ت�ون نماذج الذ�اء  قت�ىيتو 

ي�ون باإلم�ان االصطنا�� قابلة للتفس��، أي أن 

لغة استخدام خوارزمية الذ�اء االصطنا�� بوصف 

 االصطنا��التفس�� �� الذ�اء  ��ز�و طبيعية وا�حة. 

 بحد ذاتھ.  امهًم  ايً بحث اموضوعً باعتباره 
ً
ر، مثال

ُ
 ،انظ

ينب��  د كيفنا�� ال�ي تحّد خوارزمية الذ�اء االصطإ�� 

 ةعاتلقي عمليات زر ��  ترتيب املر�ىى بحسب األولو�ة

ذا تم استخدام حل "بيانات إفاألعضاء النادرة. 

قد �ستخدم ا�خوارزمية طول العمر عن غ�� خالصة"، 

 فقصد كمعيار 
ّ
 .أعمارهمحسب بب املر�ىى ��ت

 وم��ا ،يعتمد الذ�اء االصطنا�� ا�حديث ع�� البياناتو 

 ،جم منتَ املستخِد ف. ال�خصيةبمعلومات التعر�ف 

بالنسبة للعديد من الشر�ات التكنولوجية، واملعلنون 

هم العمالء الذين يدفعون رسوًما للوصول إ�� 

جميع و�تم الدفع أك�� فأك��، �� م. معلومات املستخِد 

املعلومات ا�خاصة  ، باتجاه معاملةأنحاء العالم

أن �ستخدم و�نب��  .�سانمن حقوق اإل احقباعتبارها 

االتحاد  أصدرهاال�ي  العامة قطر الئحة حماية البيانات

 مبادئ توج��ية لوضع انموذًج باعتبارها ؤخًرا ماألورو�ي 

. xviiiاإلن��نت ع�� شبكة�ا من االستغالل �مواطن يتح�

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وقد أصدرت 

ا�خصوصية قطر �شأن دولة توج��ية لالبادئ امل

 الدولةومشاركة البيانات ال�ي تتوافق مع تقاليد 

نقطة  التوج��ية املبادئ. وستش�ل هذه �اوطموحا�

لوضع مجموعة مبادئ توج��ية أك��  انطالق ممتازة

 للبلد.أشمل و 

 

  حول مستوى التفس�� املطلوب ألنواع مختلفة من  مبادئ توج��يةا�ح�ومة القطر�ة  تصدر ينب�� أن

 خوارزميات الذ�اء االصطنا��. ب القرارات ال�ي تتخذ

 غ�� ذلك من املبادئ ومشاركة البيانات، و  االستفادة من املبادئ التوج��ية ا�حالية املتعلقة با�خصوصية

 �� قطر. االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وزارة التوج��ية ال�ي أصدر��ا

 سائل األخالقللتصدي مل" ةكمو وا�ح االصطنا�� ينب�� أن �عّد دولة قطر إطار "أخالقيات الذ�اء 

، ال�ي س��داد أهمية مع توسع استخدام الذ�اء االصطنا�� �� مجاالت حساسة من العامة اتالسياسو

 وا�حرب.  ،وال�حة ،وا�حاكم �سط األمن،مثل  ،ا�جتمع
 متسًقا مع �ل من املعاي�� االجتماعية والثقافية والدينية القطر�ة  وضعھم ينب�� أن ي�ون اإلطار الذي سيت

  باعتبارها مناصرا رائدا للذ�اء االصطنا��.السهر ع�� أن ت��ز قطر مع  ،الدولية واملبادئ التوج��ية

 

 العامة ات: األخالقيات والسياس6الرك��ة  

  التوصيات:
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االنطالق املسار �� عالم الذ�اء االصطنا�� ال�جاع و  لتحديدقيادة قطر ع�� دة ة توصيات محّد س��اتيجياال  تق��ح هذه

 .�� مس��تھ، والتفوق فيھ

، التالية ةأن ظهور الذ�اء االصطنا�� هو نقطة اال�ع�اس التكنولوجي توافق �� الرأي ع�� العامليو�تش�ل ع�� الصعيد 

تطبيقات الذ�اء االصطنا�� فمن استطاع أن يطور ونتائجها.  ثمارها �شهد زالال�ي ال ن الثورة الصناعية وأنھ �عادل

 تصبح  ل�يهذه الفرصة الذهبية يؤهلها الغتنام قطر �� وضع جيد وإن و�زدهر.  ثمارها يج�يو�تق��ا س
ً
��  حاسًما فاعال

فوت قبل أن يالغتنام هذه الفرصة  فوًرابدء العمل نحتاج إ�� لكننا  ،القائم ع�� الذ�اء االصطنا�� اقتصاد املستقبل

 .اب�ن الدول أصبح شديًد  �الذ�اء االصطنا�التنافس �� مضمار ألن �ا، أوا�

�� مجال الذ�اء االصطنا�� ة الوطنية املق��حة س��اتيجيلال  الست الر�ائز قطر وفًقا للتوصيات الواردة �� و�نب�� أن �عمل 

 مزايا تنافسية مستدامة وتظل  تحّقق ح�ى
ً
استثمارات  �قت�ىي هذا األمر �� االقتصاد وا�جتمع العاملي�ن. و  ارئيسيً  فاعال

تطو�ر ل مواتية ةبيئتقنيات الذ�اء االصطنا�� و�ناء بقدرا��م ا�حالية  لتعز�ز  �مكب��ة �� �عليم مواطن��ا وإعادة تدر��

  �� قطر.رائدة ذ�اء اصطنا��  تقنيات

 

 

  

 ا�خاتمة
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 املالحظات

 يمكن االطالع من خالل هذا الرابط ع�� م�خص لالس��اتيجيات الوطنية لبعض البلدان �� مجال الذ�اء االصطنا��:  .1

dedfc6e70a2-seigetrats-ia-lanoitan-fo-weivvero-n/aia-scitliopm/oc.mui//med:sptth 

 :االس��اتيجيات هذه �عض ع�� أمثلة ي�� فيما وترد

  strategy-growth-digital-presents-government-danish-https://investindk.com/insights/the – الرق�ي النمو  مجال �� الدنمارك اس��اتيجية – الدنمارك

  –االصطنا�� �� االتصاالت �� أورو�ا  الذ�اء –األورو�ية  املفوضية

epoeur -ecengilletni-laicifitar-noitaciunmmoc/sewnen//tmarke-elgnis-latigideu/.apoeur.c//e:sptth 

 نحو اس��اتيجية فر�سية وأورو�ية  –أجل ذ�اء اصطنا�� ذي مغزى  من – فر�سا

fpd.FV-GNE_trop_ReinaillVnoissiMfs/pd/rf.ytinmauhrofia.//www:sptth 

 االصطنا�� الذ�اء مجال �� الفيدرالية ل�ح�ومة اس��اتيجية أجل من رئيسية نقاط – أملانيا

? artificial intelligence.pdf-on-strategy-government-federal-for-points-https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Downloads/E/key

blob=publicationFile&v=4 

 االصطنا�� الذ�اء تكنولوجيا اس��اتيجية – اليابان

- https://pdf4pro.com/amp/view/artificial-intelligence-technology-strategy-nedo-7b342.html  

 البلطيق شمال �� االصطنا�� الذ�اء –شمال البلطيق  منطقة

fpd.bebw-giltuls-noitaral_nmr_dek14520180 /tetenmetarpsdegniarn/tmenukoden/gnireger/stasselabogl/602a49/es.engniergre.//www:sptth 

 anlnpoict#a/wt.vo.gnawiati.a//:sptth  – تايوان �� صناعة الذ�اء االصطنا��  فرص – تايوان

 االصطنا�� الذ�اء قطاع صفقة –املتحدة  اململكة

eald-rctose-ecengilletni-laciifitar/snoitaclibpu/tnevernmog/ku.vog.//www:sptth 

ا آنذاك �ان الذي ما�ار�ي، جون  إ�� ينسب وهو ، 1956 عام �� استخدم ما أول " االصطنا��"الذ�اء  مصط�ح استخدم .2
ً
 �لية �� شاًبا للر�اضيات مساعًدا أستاذ

�� اخ��اع  أيًضا ما�ار�ي وشارك. 1956 عام صيف ��" االصطنا�� الذ�اء مجال �� الصيفية لألبحاث دارتماوث"مشروع  �عنوان عمل ورشة نظم حيث دارتماوث،

باملعلومات الذي صدر  لغة ال��مجة ا�حاسو�ية "ليسب" الذائعة الصيت �� مجال الذ�اء االصطنا��. و�قدم ج��ي �ابالن وجهة نظر مث��ة لالهتمام �� كتابھ الغ�ي

 لذ�اء االصطنا��: ما ينب�� أن �علمھ ا�جميع." �عنوان "ا 2016�� عام 

ال لعبة الشطرنج ثالثة أمثلة لفوز تكنولوجيا الذ�اء االصطنا�� ع�� األبطال �� ألعاب الذ�اء ��: فوز "ديب بلو" التا�ع لشركة "أي �ي إم" ع�� بطل أبط أشهر  .3

؛ 2012�� عام  !Jeopardy" ع�� البطل�ن براد روتر وك�ن جينين� �� لعبة عروض االختبار ؛ وفوز "وا�سن" التا�ع لشركة "آي �ي إم1996غاري �اسباروف �� عام 

 . 2016وفوز "ألفاغو" التا�ع لشركة "غوغل" ع�� أسطورة لعبة "غو" �� سيدول �� عام 

  – 2030قطر الوطنية  رؤ�ة . 4

https://www.psa.gov.qa/ar/qnv1/Documents/QNV2030_Arabic_v2.pdf 

 اإلسالمية الفلسفة . 5

/ecnssaiaren-laveiedm-ytliibaborp/esirt/en.edudrofnats.otalp//:sptth 

% من الس�ان أساسيات الذ�اء االصطنا��:  1األمثلة ا�جيدة ع�� �عليم عموم الس�ان الذ�اء االصطنا�� ا�خطة ال�ي اعتمد��ا فنلندا مؤخرا لتدريس  من .6

/gninirat-gninearl-rsesuoc-ecengliletni-laicifitar-ia-tencerp -eno-dnalnif/elcit/arue.ocitliop./www/:sptth 

 قطر �� البيانات خصوصية . 7

https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=7121 

  – The world’s most valuable resource is no longer oil, but data -إي�ونوميست"  ذي" مجلة .  8

atad-tbu-lio-ergnol -on-si-ecroures-lebaulva-tsom-sdlrwo- eht/06/05/2017/seaderl/moc.tsimoncoe.www//:sptth   

 ”?The Future of Employment: How susceptible are jobs to computerization" ،�ارل بينيديكت وماي�ل أوز�ورن  .9

 weiv/snoitaclibup/ku.ca.xo.nitmardroxfo.www//:sptth/4131 - عمل �لية أوكسفورد مارتن ورقة 

10. masTho ”kroW to noitulovRe encegliltenI laicifitrA eht Put to woH –e gtanavdAI A eTh“ egatnavda-ia/ksoob/ued.tim.ressptim//:sptth trponevDa .H 

  – 2016م�ح القوى العاملة، الر�ع الثا�ي من عام  –التخطيط واإلحصاء  جهاز  .11

https://www.psa.gov.qa/ar/statistics1/pages/lateststats/20161012.aspx 

                                                      

https://medium.com/politics-ai/an-overview-of-national-ai-strategies-2a70ec6edfd
https://investindk.com/insights/the-danish-government-presents-digital-growth-strategy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-artificial-intelligence-europe
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-artificial-intelligence-europe
https://www.aiforhumanity.fr/pdfs/MissionVillani_Report_ENG-VF.pdf
https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Downloads/E/key-points-for-federal-government-strategy-on-artificial%20intelligence.pdf
https://www.regeringen.se/49a602/globalassets/regeringen/dokument/naringsdepartementet/20180514_nmr_deklaration-slutlig-webb.pdf
https://www.regeringen.se/49a602/globalassets/regeringen/dokument/naringsdepartementet/20180514_nmr_deklaration-slutlig-webb.pdf
https://ai.taiwan.gov.tw/#actionplan
https://www.gov.uk/government/publications/artificial-intelligence-sector-deal
https://www.psa.gov.qa/ar/qnv1/Documents/QNV2030_Arabic_v2.pdf
https://plato.stanford.edu/entries/probability-medieval-renaissance/
https://www.politico.eu/article/finland-one-percent-ai-artificial-intelligence-courses-learning-training/
https://www.politico.eu/article/finland-one-percent-ai-artificial-intelligence-courses-learning-training/
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=7121
https://www.economist.com/leaders/2017/05/06/the-worlds-most-valuable-resource-is-no-longer-oil-but-data
https://www.economist.com/leaders/2017/05/06/the-worlds-most-valuable-resource-is-no-longer-oil-but-data
https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/publications/view/1314
https://mitpress.mit.edu/books/ai-advantage
https://www.psa.gov.qa/ar/statistics1/pages/lateststats/20161012.aspx


 

  18|  الصفحة
 

                                                                                                                                                                           
 

12.  /artaq/noitanitesd/moc.exndimsirutolacidme.//www:sptth 

13. Prediction Machines: The Simple Economics of Artificial Intelligence Hardcover ،  أجاي أغراوال، جوشوا غا�س، أ�� غولدفارب

/0716336956/pd/eceniglletnI-laicifitrA-scimonoEc -senihcaM-noitcidm/Preoc.nozmaa.//www:sptth 

14. "Artificial Intelligence: The Next Digital Frontier?" 2017نقاش ملعهد ماكن�ي العاملي،  ورقة  

 https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/advanced%20electronics/our%20insi 

ghts/how%20artificial%20intelligence%20can%20deliver%20real%20value%20to%20companies/ mgi-artificial-intelligence-discussion-paper.ashx 

 أمثلة خدمات ا�ح�ومة الرقمية �� قطر:  من .15

 government-digital-project/qatar-https://hukoomi.gov.qa/ar/digital - الرقمية قطر  ح�ومة -

 https://portal.moi.gov.qa/wps/portal/MOIInternet/services/inquiries/metrash - �خدمات وزارة الداخلية مطراش -

 https://hukoomi.gov.qa/ -"ح�ومي"  اإللك��ونية قطر  ح�ومة بوابة -

 2DIetis592&=di?xod.ewiv/iuca/q.vo.gemm.www//:ptth= - البلديات خدمات -

 https://www.mme.gov.qa/cui/view.dox?id=741&siteID=1 - البلديات �خدمات عون  تطبيق -

 https://tasmu.gov.qa/ - �سمو  برنامج .16

التا�ع  AI Now Instituteالتداعيات االجتماعية واألخالقية للذ�اء االصطنا�� باهتمام منظمات األبحاث والسياسات العامة. فع�� سبيل املثال، �شر معهد  تحظى   .17

تقر�ًرا اشتمل ع�� توصيات محددة �� مجال السياسات العامة للتصدي للمشكالت األخالقية املتصلة بالذ�اء  )gro.etutitsniwonia//:sptth/(�جامعة نيو�ورك 

 املوثوق  االصطنا�� للذ�اء أخالقية توج��ية مبادئ األورو�ية املفوضية وأعدت. )fpd.trop_Re2018w_oN_IA/gro.etutitsniwonia//:sptth(االصطنا�� 

)35643=di_cod?fmc.tmenucod/eadm/ooewsrneu/.apoeur.ce//:sptth و�مكن أن �ستفاد من هذه األ�شطة �� إعداد اس��اتيجية قطر. بيد أنھ من املهم .(

بيل املثال، كشفت دراسة حديثة اإلشارة إ�� أن الكث�� من املشكالت األخالقية املتصلة بالذ�اء االصطنا�� ينب�� دراس��ا �� سياق املعاي�� الثقافية ا�حلية. فع�� س

 س ملا يمثل �جلة "نيتشر" عن تصور النا
ً
أخالقية �� مجال الذ�اء االصطنا�� �� سياق محدد عن تباينات ثقافية وديموغرافية كب��ة �� ما �عّده الناس  أعماال

 )64158s/selcitm/aroc.reutan.www//:sptth-018-3760-6"ال�ىيء األخال�� الذي يتع�ن القيام بھ" (

  gro.rdpgeu//:sptth/ -العامة لالتحاد األورو�ي ا�خاصة بحماية البيانات  الالئحة  .18

https://www.medicaltourismindex.com/destination/qatar/
https://www.amazon.com/Prediction-Machines-Economics-Artificial-Intelligence/dp/1633695670/
https://www.amazon.com/Prediction-Machines-Economics-Artificial-Intelligence/dp/1633695670/
https://www.mckinsey.com/%7E/media/mckinsey/industries/advanced%20electronics/our%20insights/how%20artificial%20intelligence%20can%20deliver%20real%20value%20to%20companies/mgi-artificial-intelligence-discussion-paper.ashx
https://www.mckinsey.com/%7E/media/mckinsey/industries/advanced%20electronics/our%20insights/how%20artificial%20intelligence%20can%20deliver%20real%20value%20to%20companies/mgi-artificial-intelligence-discussion-paper.ashx
https://www.mckinsey.com/%7E/media/mckinsey/industries/advanced%20electronics/our%20insights/how%20artificial%20intelligence%20can%20deliver%20real%20value%20to%20companies/mgi-artificial-intelligence-discussion-paper.ashx
https://hukoomi.gov.qa/ar/digital-project/qatar-digital-government
https://portal.moi.gov.qa/wps/portal/MOIInternet/services/inquiries/metrash
https://hukoomi.gov.qa/
http://www.mme.gov.qa/cui/view.dox?id=592&amp;siteID=2
https://www.mme.gov.qa/cui/view.dox?id=741&siteID=1
https://tasmu.gov.qa/
https://ainowinstitute.org/
https://ainowinstitute.org/AI_Now_2018_Report.pdf
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=56433
https://www.nature.com/articles/s41586-018-0637-6
https://eugdpr.org/
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