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اســراتيجية قطــر الوطنيــة يف مجــال الذكاء االصطناعي

ما فتئت التقنيات القائمة عىل الذكاء االصطناعي تتغلغل بثبات يف حياتنا. لكنها ليست سوى البداية. فالذكاء االصطناعي 
قادر عىل تحسني طريقة عيشنا، وكيفية تعاملنا مع االقتصاد، وكيفية تنظيم مجتمعاتنا. ونقّدم يف هذه الوثيقة ملحة عامة 

عن الذكاء االصطناعي يف سياق قطر باعتبارها بلًدا مستقالً بذاته، ونحّدد الركائز األساسية إلقامة بيئة مميزة للبحث واالبتكار 
يف مجال الذكاء االصطناعي يف قطر، ثم نقّدم توصيات بشأن ما يلزم اتخاذه من تدابري.

وتتمثل رؤيتنا يف نرش الذكاء االصطناعي يف جميع نواحي الحياة واألعمال والحوكمة يف قطر، حىت يتطلع الجميع إليها 
باعتبارها أنموذًجا يحتذى به لالنتقال بسالسة إىل مستقبل قائم عىل الذكاء االصطناعي.

الموجز التنفيذي

اقتصاد املعرفة

 بيئة جاذبة للرشكات القائمة عىل 	_
 الذكاء االصطناعي.

 قيادة الجهود الدولية لتوحيد 	_
استخدام الذكاء االصطناعي 

واملشاركة فيها.

الوظائف املعززة
بالذكاء االصطناعي

تشجيع األعمال التجارية املحلية عىل تبين 	_
 حلول جديدة قائمة عىل الذكاء االصطناعي.

االستثمار يف األشخاص ويف أفكارهم عن 	_
مستقبل قطر من خالل التدريب والتجارب 

الغامرة وصناديق املشاريع الناشئة.

البنية التحتية للبيانات والحوسبة
  إطالق وقيادة جهود دبلوماسية متعددة األطراف لتبادل البيانات

فيما بني البلدان قليلة السكان

إقامة بنية تحتية سحابية وحاسوبية عاملية الطراز ذات متطلبات صارمة يف السيادة عىل البيانات

األخالقيات والحوكمة فيما يتصل بالذكاء االصطناعي
  إقامة إطار قوي لـ“أخالقيات وحوكمة الذكاء االصطناعي” ذي جذور راسخة يف السياق املحيل

ومتوافق مع املعايري الدولية

  وضع مبادئ توجيهية بشأن املقدار الذي يلزم رشحه يف مختلف أنواع القرارات املستعان
يف اتخاذها بخوارزميات الذكاء االصطناعي

التنافس عىل املواهب

منهج تعلم أكاديمي وتجرييب قوي 	_
 من أجل مستقبل الذكاء االصطناعي. 

الدوحة باعتبارها مركزا عامليا الجتذاب 	_
مواهب الذكاء االصطناعي.

قطر: مستقبل الذكاء االصطناعي
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تحتاج قطر إىل اسرتاتيجية شاملة يف مجال الذكاء االصطناعي، تدعم الرؤية الوطنية، وتكون ذات جذور راسخة يف سياقها 
 املحيل. وترنو هذه االسرتاتيجية إىل تسخري الذكاء االصطناعي لتأمني مستقبل قطر االقتصادي واالسرتاتيجي، عىل نحو 

ما ترمي إليه رؤية قطر الوطنية 2030، وإعداد املجتمع ليك يتبىن بفعالية تقنية للذكاء االصطناعي متوافقة مع االحتياجات 
والتقاليد املحلية. 

 وتتمحور اسرتاتيجية الذكاء االصطناعي حول ست ركائز مواضيعية ستعمل مجتمعة عىل توجيه قطر نحو التحّول 
 إىل مستقبل الذكاء االصطناعي. ويوجد حالًيا توافق متنام عىل أن تكنولوجيا الذكاء االصطناعي ستتغلغل يف جميع 

 نواحي الحياة البرشية: الصحة، والرتفيه، والنشاط التجاري، والتعليم، والبحوث. ويرتكز الذكاء االصطناعي الحديث 
عىل االستعانة بالبيانات باعتبارها مورًدا اسرتاتيجًيا. وينبغي أن تقرتن البيانات الخام بقدرة التكنولوجيا عىل إنتاج منتجات 

جديدة قائمة عىل الذكاء االصطناعي ستحدث تحّوال يف األساس املعياري للكيفية اليت تعمل بها املجتمعات. وتستعد قطر، 
بعد أن استثمرت بكثافة يف البنية التحتية للتعليم والبحوث، لالضطالع بدور رائد يف مستقبل الذكاء االصطناعي.

مقّدمة

 الذكاء االصطناعي هو تكنولوجيا تحويلية من تكنولوجيات القرن الحادي والعرشين وحلبة من حلبات التنافس الرئيسية 
بني أمم العالم. فقد قال الرئيس التنفيذي لرشكة غوغل إن الذكاء االصطناعي قد يكون “أكرث أهمية من النار أو الكهرباء”. 

 وهذا القول فيه مبالغة، إال أنه بات جلًيا أن الذكاء االصطناعي سيحدث تحواًل يف جميع جوانب املجتمع البرشي
يف التعليم، والرعاية الصحية، والنقل، واألعمال التجارية، والرتفيه، والحرب، وغري ذلك كثري. 

لقد ظهر الذكاء االصطناعي للمرة األوىل يف الواليات املتحدة األمريكية، وجاءت أحدث التطورات يف هذا املجال من أمريكا 
 الشمالية. لكن بلدانًا أخرى دخلت مضمار التنافس لنيل صفة “القوة العظمى يف مجال الذكاء االصطناعي”. 

 وترمي الصني إىل أن تكون رائدة الذكاء االصطناعي عىل الصعيد العاملي بحلول عام 2030، وتستثمر أمواال طائلة لبلوغ 
هذا الهدف، ال سيما يف مجال استخدام “البيانات” باعتبارها مورًدا اسرتاتيجًيا. واعتمدت بلدان أخرى، مثل كندا واليابان 

واململكة املتحدة، أيًضا اسرتاتيجيات يف مجال الذكاء االصطناعي غايتها تحقيق الريادة العاملية. أما بلدان أخرى، مثل 
الدنمارك وتايوان وكوريا الجنوبية، فقد أعّدت اسرتاتيجيات يف مجال الذكاء االصطناعي ال تهدف بالرضورة إىل تحقيق 

الريادة العاملية، بل إىل النهوض باستخدام الذكاء االصطناعي يف املجتمع برّمته، وتطوير حلول الذكاء االصطناعي لتلبية 
االحتياجات املحلية1.

 وتعّد زيادة االعتماد عىل الذكاء االصطناعي عىل الصعيد املحيل بداية مسرية غايتها إكساب املجتمع القدرَة عىل املنافسة 
يف االقتصاد العاملي. فقد خلصت قيادات العديد من البلدان املتقدمة إىل أن بناء القدرات يف مجال تكنولوجيا الذكاء 

االصطناعي أمر حيوي القتصاد مستدام وقادر عىل البقاء. 

 ومع تنامي االعتماد عىل الذكاء االصطناعي يف اقتصاد عاملي مرتابط، سنشهد هيمنة متزايدة عىل األعمال يف االقتصاد 
العاملي لالتجاه الذي يرى أن “الفائز يغنم كل يشء”. وسيكون لذلك تأثري خطري عىل كيفية تفكري الدول أو املنظمات أو حىت 
األفراد يف بناء قدرات الذكاء االصطناعي وتطبيقاته القادرة عىل االستمرار. والتميز يف عالم يمكن أن تنشأ األفكار والربامج 
املبتكرة فيه وتزدهر يف أي مكان ليس مجرد هدف نبيل يُتوّخى بلوغه، بل هو مطلب رضوري. وال مناص من التمّيز يف 

مستقبل الذكاء االصطناعي الوشيك. 

السباق العالمي في مجال الذكاء االصطناعي

قطر دولة تتطلع إىل املستقبل، ولديها رؤية واضحة لالستعانة بميزتها االقتصادية املستمدة من أنواع الوقود األحفوري 
ليك تتحّول إىل اقتصاد قائم عىل املعرفة. والواقع أن االستثمارات اليت قامت بها قطر بالفعل يف جهود البحث والتطوير 
يف مجال الذكاء االصطناعي يمكن أن تّتَخذ أساًسا يُستند إليه لبناء قدرات قوية يف هذا املضمار، واالنطالق يف مسرية 

البحث عن حلول معرتف بها عاملياً يف مجال الذكاء االصطناعي.
وترد فيما ييل التهديدات والفرص فيما يتعلق بمستقبل الذكاء االصطناعي يف قطر:

التهديدات
 تم تحديد تنويع االقتصاد يف قطر باعتباره خطوة ال مفر منها للتحّول إىل مجتمع قائم عىل املعرفة. ويعين هذا

 أن عىل قطر أن تصبح قادرة عىل املنافسة عامليا يف مجاالت متخصصة بعينها. ونظرًا لتغلغل الذكاء االصطناعي
 يف جميع قطاعات النشاط البرشي، فإن عدم التنافس يف مضمار الذكاء االصطناعي سيرض بشكل كبري بخطط

قطر لتنويع اقتصادها.
وسيكون لألتمتة القائمة عىل الذكاء االصطناعي أثر بالغ يف مشهد العمالة يف جميع البلدان. وملا كان معظم املواطنني 

القطريني يعملون يف املهن اإلدارية املكتبية، فإن قطر تواجه تهديًدا حقيقًيا يتمثل يف تعرض الوظائف لألتمتة.

الفرص 
 يعيش يف قطر سكان عددهم قليل ومتعلمون وشغوفون بتكنولوجيا املعلومات. ومن املمكن تماًما استخدام 
 األتمتة املشتقة من الذكاء االصطناعي لزيادة القدرة البرشية اليت تعزز قدرات القوى العاملة القطرية يف وقت 

قصري إىل حد معقول. 
وتستطيع قطر، من خالل االستثمار الحصيف يف تكنولوجيا الذكاء االصطناعي، أن تجين الثمار عن طريق امتالك 

“وسائل اإلنتاج” املستقبلية.

لماذا ينبغي لقطر أن تشارك في سباق الذكاء االصطناعي؟
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 ليس مصطلح الذكاء االصطناعي بجديد. فقد صاغته يف صيف عام 1956 مجموعة من العلماء األمريكيني املعروفني2. 
لكن مجال الذكاء االصطناعي يف أيامه األوىل كان يِعد بأكرث مما يستطيع أن يفي به. وكان الجمهور يف سنوات الخمسينات 

والستينات من القرن العرشين مفتونًا بوعود “اآلالت املفكِّرة” اليت يمكنها فهم اللغة، ولعب الشطرنج، وتشخيص األمراض، 
إال أنه كان يشعر بخيبة أمل عندما ال تتحقق أي من هذه الوعود بطريقة ذات معىن. وأعقبت ذلك حقبة خاب فيها األمل 

ي “شتاء الذكاء االصطناعي”. من الذكاء االصطناعي، وُسِحب التمويل من مشاريعه، وهو ما ُسمِّ

لكن الذكاء االصطناعي استطاع، منذ تسعينات القرن العرشين، أن يفي بوعوده، وأصبح هنالك فهم أفضل بكثري لقدراته 
وحدوده. وترسخ شكل ضيق من أشكال الذكاء االصطناعي ارتكز عىل البيانات وأقنع املشككني فيه*. واستطاع الذكاء 

االصطناعي أخريًا أن يغلب بطل العالم يف لعبة الشطرنج، ويقود السيارة بشكل مستقل، ويهزم أعظم بطلني يف لعبة 
Jeopardy!3 وهكذا، غدا الذكاء االصطناعي جزًءا ال يتجزأ من العديد من التكنولوجيات، مثل محركات البحث عىل 

اإلنرتنت، ومعالجة اللغات الطبيعية، وتحسني الخدمات اللوجستية، والروبوتات، وتشخيص األمراض.

ويمكن اعتبار عام 2011 وما بعده “ربيع الذكاء االصطناعي”. إذ لم يعد الذكاء االصطناعي مكونًا تقنًيا، بل عنرص تمكني 
رئييس للعديد من الحلول التجارية والعلمية، بدًءا بالتعرف عىل الصور، مرورًا بالسيارات ذاتية القيادة، وانتهاًء باإلعالنات 
السياسية محّددة األهداف. وخلق التقاء البيانات الضخمة والخوارزميات والوصول إىل قدرة الحوسبة رخيصة األثمان من 

خالل الحوسبة السحابية:

القدرة الحاسوبية 
يف كل عام، تزداد أجهزة

الكمبيوتر قوًة وتُصبح أقل كلفة 

الخوارزميات 
 تتعلم الخوارزميات الجديدة 

 من العديد من أمثلة البيانات 
ولكنها تتطلب قدرة حوسبية هائلة 

البيانات الكبرية
عىل مدى العامني املاضيني 

 وحدهما، تم إنشاء %90 
من البيانات يف العالم 

تمكني ثورة الذكاء االصطناعي

AI

تستند اسرتاتيجية قطر الوطنية يف مجال الذكاء االصطناعي عىل ست ركائز: التعليم، 
والوصول إىل البيانات، والعمالة، واألعمال التجارية، والبحوث، واألخالقيات. ويتوخى 

منها أن تضطلع قطر بدورين اثنني: أواًل، يجب أن تصبح قطر قادرة عىل إنتاج تطبيقات 
ذكاء اصطناعي عاملية الطراز يف املجاالت اليت تحظى باالهتمام عىل الصعيد الوطين، 

 وأن تتمتع ببيئة أعمال تتيح استخدام الذكاء االصطناعي باعتباره محرًكا لالبتكار.
ثانياً، يجب أن تصبح قطر مستهلًكا فعااًل للذكاء االصطناعي، مع وجود مواطنني 

متعلمني تعليًما سليًما وقوانني سليمة، ومبادئ توجيهية أخالقية.

 وستكون االسرتاتيجية الوطنية يف مجال الذكاء االصطناعي عامل تمكني تكنولوجي
قوي لرؤية قطر الوطنية42030. وتستند هذه الرؤية عىل أربع ركائز: اقتصادية، واجتماعية، 

وبرشية، وبيئية، وال غىن ألي من هذه الركائز األربع عن الذكاء االصطناعي. فعىل سبيل 
املثال، تقتيض الركيزة االقتصادية بناء “اقتصاد قائم عىل املعرفة”. ومن خالل االستثمار 

يف تعليم الذكاء االصطناعي وحلوله املحلية، يمكن ترسيع وترية الجهود املبذولة لتأسيس 
 االقتصاد عىل الرأسمال املعريف. باملثل، يمكن أن يعني تطوير قدرة داخلية مستندة

إىل الذكاء االصطناعي لتعزيز كفاءة النقل عىل تقليل التلوث وتعزيز التنمية البيئية. 

وقد حّددناها ست ركائز السرتاتيجية قطر يف مجال الذكاء االصطناعي، تشمل جميع 
جوانبه ذات الصلة بقطر وتوّفر إطارًا لتنظيم خطط العمل واالستثمارات يف املستقبل.

ركائز استراتيجية قطر في
مجال الذكاء االصطناعي

ربيع الذكاء االصطناعي – البيانات الضخمة، 
والخوارزميات، والحوسبة السحابية  

* استخدام البيانات شائع يف العديد من التخصصات، منها اإلحصائيات و”معلومات األعمال”. لكن محّل الرتكيز مختلف يف الذكاء االصطناعي. إذ يُستعان، مثاًل، بتقنيات الحوسبة واإلحصاء يف معلومات 
األعمال الستخالص رؤى األعمال من البيانات. وينصبُّ الرتكيز يف الذكاء االصطناعي عىل جعل “الحوسبة ذكية”، أي إنشاء برامج تجّسد عنارص الذكاء البرشي.
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 يستلزم تطوير تقنية الذكاء االصطناعي واستخدامها مهارات خاصة غري متاحة يف جميع أنحاء العالم. ومن املرجح
أن يتم تضمني الذكاء االصطناعي يف جميع جوانب النشاط البرشي، ويمكن أن يطلق عىل هذه الظاهرة اسم 
 “اعتماد الذكاء االصطناعي”. وهناك طلٌب هائل عىل مواهب الذكاء االصطناعي يرفع الرواتب ويخلق منافسة
شديدة بني الرشكات عىل توظيف تلك املواهب يف أعمال ذات صلة بالذكاء االصطناعي، مثل علماء البيانات، 

ومهنديس الربمجيات. وتجذب دورات علوم البيانات والذكاء االصطناعي يف الجامعات الكربى ومن خالل مقدمي 
 الخدمات عرب اإلنرتنت آالف الطالب. لذلك،ينبغي أن تكون الركيزة األوىل من ركائز اسرتاتيجية قطر الوطنية يف 

مجال الذكاء االصطناعي هي التعليم والتدريب.

وتحتل قطر مكانة فريدة تؤهلها لجين ثمار الذكاء االصطناعي. إذ يستخدم ما يربو عن 94 % من سكان قطر 
اإلنرتنت، وهو من أعىل املعدالت يف العالم. ويعين استخدام اإلنرتنت عىل نطاق واسع أن املواطنني القطريني يتعرضون 
باستمرار للتكنولوجيا املرتكزة عىل الذكاء االصطناعي، بما يف ذلك رؤية الكمبيوتر، ومعالجة اللغة والكالم، والخرائط 
الرقمية. وفيما يتعلق بالذكاء االصطناعي، فقد أصبح املستقبل حارضًا بالفعل. ولم يعد تصميم وإنتاج منتجات ذكاء 

اصطناعي يتم تحسينها لتلبية االحتياجات واالستخدام املحليني بعيد املنال كما قد يبدو، ويمكن تعزيزه بما يلزم 
من تعليم وتدريب.

محور اعتماد الذكاء االصطناعي: ينبغي أن يكون تعليم الذكاء االصطناعي جزًءا ال يتجزأ من املنهج الدرايس 
يف جميع املستويات التعليمية يف التخصصات كافة. وينبغي أن يتعلم الطالب األصغر سًنا، من مستوى رياض 

األطفال إىل السنة األخرية من التعليم الثانوي، كيف يتعاملون مع توصيات الذكاء االصطناعي. فعىل سبيل املثال، 
تقدم توصيات الذكاء االقتصادي عادة يف شكل احتماالت. لذلك، ينبغي أن يتعلم الطالب أساسيات اتخاذ القرار 

يف مواجهة عدم اليقني. إن االبتعاد عن اإلدراك القائم عىل املعىن نحو اإلدراك الفكري متأصل يف الفلسفة اإلسالمية 
يف العصور الوسطى5. وينبغي أن يتعلم الطالب أيًضا التفاعل مع الذكاء االصطناعي باعتباره جزًءا من بيئتهم، كأن 

يتعلموا، مثاًل، رفض توصيات الذكاء االصطناعي اليت تنايف الذوق السليم بوضوح. وينبغي أن تتاح للطالب األكرب 
سًنا فرصة تعلم أوجه الذكاء االصطناعي الفنية والفلسفية. ومن املهم أيًضا “تعليم املعلمني” الذكاء االصطناعي من 

خالل تطوير دورات التعلم املهين أو التدريب عرب اإلنرتنت.

أما عىل املستوى الجامعي، فينبغي ألقسام الحوسبة أن تعّد خريجيها لشغل وظائف يف تخصصات العلوم 
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء االصطناعي. وينبغي مواءمة األقسام األكاديمية األخرى مع استخدامات 

الذكاء االصطناعي يف تخصصاتها وتثقيف خريجيها ليكونوا مستعدين ملواجهته.

ويشمل تعليم الذكاء االصطناعي أيًضا دورات الذكاء االصطناعي، أو املعسكرات التدريبية اليت تعّد األشخاص 
املوجودين بالفعل يف سوق الشغل للعمل يف وظائف ذات صلة بالذكاء االصطناعي، ال سيما إذا كانت وظائفهم 

معرضة ألن يحّل الذكاء االصطناعي محلها. باإلضافة إىل ذلك، ينبغي إتاحة التدريب اإلداري والتنفيذي الذي يعلِّم 
قادة األعمال األساسيات الرضورية للذكاء االصطناعي6.

الركيزة 1: التنافس على المواهب في عصر
انتشار الذكاء االصطناعي )اعتماد الذكاء االصطناعي(

التوصيات:
إعداد منهج تعلّم أكاديمي وتجرييب قوي العتماد الذكاء االصطناعي )أي قائم عىل املشاريع/األنشطة( للمستويات 	_

الدراسية من رياض األطفال إىل السنة األخرية من التعليم الثانوي لبناء القدرة املحلية عىل إدارة التفاعالت مع الذكاء 
االصطناعي، ووضع تصور/خطة لحلول الذكاء االصطناعي من نس مبكرة، وإرساء أسس متينة لألساليب الحسابية 

واملنهج التعليمي للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لتطوير تطبيقات الذكاء االصطناعي يف املستقبل. وتحديد 
 مقدار املوهبة الالزم لهذه التخصصات األربعة ابتغاء ترسيخ بيئة الذكاء االصطناعي.

تصميم شهادات ذات مسارات تدريبية متأصلة )مثل الطب القائم عىل الذكاء االصطناعي( حيث يستطيع الطالب 	_
 التفاعل مع الباحثني والرشكات لبناء تطبيقات ذكاء اصطناعي مناسبة لقطر.

تشجيع بيئة نابضة بالحياة لألبحاث وريادة األعمال من أجل تطبيقات ذكاء اصطناعي مبتكرة تليب املصلحة الوطنية 	_
 لدولة قطر. 

اعتماد اسرتاتيجيات الستقطاب أفضل مواهب الذكاء االصطناعي من جميع أنحاء العالم، مثل: الحوافز التنافسية 	_
عىل الصعيد الدويل، واإلقامة رسيعة املسار، ويرس الوصول إىل البيانات محكمة التنظيم لتسهيل االبتكار، ووضع 

 السياسات للتشجيع عىل تكامل حلول الذكاء االصطناعي املطورة محلًيا.

أخريًا، ينبغي لقطر، باإلضافة إىل تنمية املواهب املحلية يف مجال الذكاء االصطناعي، أن تجتذب أفضل مواهب الذكاء 
االصطناعي عىل الصعيد الدويل يف مجال التعليم، والبحوث، وريادة األعمال، وذلك من خالل استحداث تصاريح اإلقامة 

ذات املسار الرسيع وتهيئة بيئة استثمارية مواتية للتكنولوجيا.
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تعتمد ثورة الذكاء االصطناعي الحالية عىل البيانات الضخمة، وتتطلب نماذج الذكاء االصطناعي الحديثة كميات كبرية 
من البيانات لتدريبها. وتعّد البيانات املورد الرئييس الذي يدعم عودة بروز الذكاء االصطناعي، وينبغي التحكم يف استخدامه 

وإطالقه بكيفية اسرتاتيجية. ومن الطرق اليت تستطيع قطر أن تنال بها برسعة ميزة يف مجال الذكاء االصطناعي وضع قواعد 
ومبادئ توجيهية لحوكمة البيانات تيّس الوصول عىل نطاق واسع إىل البيانات وتقاسمها، بما يتوافق مع القوانني القطرية 

املتعلقة بخصوصية البيانات، اليت تم إصدارها حديثا7.

ويعوق تقاسم البيانات بني املنظمات أو حىت داخل املنظمة نفسها اعتباران اثنان، أولهما أن للبيانات قيمة اسرتاتيجية ونقدية 
بالنسبة للمنظمة – يقال إن “البيانات هي النفط الجديد 8 ”؛ وثانيهما أن تقاسم البيانات يمكن أن ينتهك خصوصية املستخدمني. 

ويساور األشخاص الذين يملكون بيانات قلق )مربر( إزاء هذين االعتبارين عند مشاركة البيانات، وبالتايل فإن االتجاه ال يسري نحو 
تبادل البيانات.

وينبغي أن يكون إصدار البيانات وتبادلها مدفوعني برضورة اسرتاتيجية لتمكني وتشجيع البيئة املحلية للذكاء االصطناعي. 
 فالصني، مثاًل، يف طليعة البلدان من حيث استخدام البيانات كأداة اسرتاتيجية لتعزيز التكنولوجيا املحلية. والبيانات 

هي “شفرة املصدر الجديدة”. وينبغي أن يتبىن صانعو القرارات يف قطر هذا املنظور.

وتتمتع دولة قطر بميزة فريدة كونها بلًدا صغريًا شديد الرتابط من الناحية اإلدارية. وهذا يجعل وضع مبادئ توجيهية واسعة 
النطاق بشأن تبادل البيانات أمرًا ممكًنا، ويمكن أن يكون إحدى املزايا التنافسية لدولة قطر يف مجال الذكاء االصطناعي.

الركيزة 2: الوصول إلى البيانات أمر بالغ األهمية

التوصيات:

ينبغي أن تنئش قطر مكتًبا السرتاتيجية البيانات يكون مسؤواًل عن تثقيف املؤسسات الحكومية والتجارية ووضع مبادئ 	_
توجيهية خاصة باستخدام البيانات باعتبارها مورًدا اسرتاتيجًيا. وينبغي أن تضع قطر مبادئ توجيهية لتبادل البيانات 

تشجع األشخاص الذين لديهم بيانات عىل تبادلها وتوضيح أفضل املمارسات للقيام بذلك. وينبغي أن تبني هذه املبادئ 
التوجيهية التزامات متلقي البيانات. وبخصوص الكيانات الحكومية، يمكن ترقية هذه املبادئ التوجيهية لتصبح 

 سياسات إلزامية. 

ينبغي أن تطلق قطر وتقود الجهود الدبلوماسية متعددة األطراف لتبادل البيانات بني البلدان قليلة السكان. 	_
فبالنسبة ملعظم البلدان، ومنها قطر، لن يتسىن تطوير تطبيقات الذكاء االصطناعي الناجحة اليت يمكن أن تحقق 

 إيرادات من الصادرات دون تبادل أكرب للبيانات عىل  الصعيد العاملي. وال توجد مبادرة دولية مثل هذه يف العالم،
 لذلك فهذه فرصة لقطر ليك تضطلع بدور ريادي.

 ينبغي لقطر، باعتبارها بلًدا صغريًا يضم سكانًا شديدي التنوع، أن تستفيد من البيانات املجمعة محلًيا من خالل	_
دمجها ورعايتها بطرق تسمح بإعادة استخدامها ألغراض أخرى، وبالتايل دمقرطة عملية تطوير تطبيقات مستقبلية مبتكرة.

يجري نقاش حاد بني الخرباء حول تأثري تكنولوجيا الذكاء االصطناعي يف مستقبل العمالة والوظائف يف السنوات القادمة. 
 وهناك رأي متطرف مفاده أن تكنولوجيا الذكاء االصطناعي ستؤدي إىل اضطراب هائل يف العمالة ألن العديد من املهام
 اليت تتطلب حالًيا مشاركة برشية يمكن استبدالها بالذكاء االصطناعي. واستناًدا إىل عمل يُستشهد به عىل نطاق واسع
 أنجزه باحثون يف جامعة أكسفورد، فإن أكرث من 40% من الوظائف يف الواليات املتحدة مهّددة بأن تصبح وظائف آلية9.

 وتشري النظرية االقتصادية إىل أن العائدات املالية لرأس املال عىل املدى البعيد تنحو إىل أن تصبح أعىل من العمالة، وبالتايل
 فإن أولئك الذين يملكون رأس املال سيستفيدون بشكل غري متناسب من تكنولوجيا الذكاء االصطناعي. ويمكن أن يسبب

ذلك اضطرابات اجتماعية واختالاًل يف التوازن.

ومن املرجح أن يكون تأثري تكنولوجيا الذكاء االصطناعي يف قطر مختلًفا تماًما عما قد تعيشه بلدان أخرى. والواقع أن بإمكان 
قطر أن تستفيد من ثورة الذكاء االصطناعي لتحقيق رؤيتها املتمثلة يف التحول إىل اقتصاد قائم عىل املعرفة من خالل 

االستثمار بعناية يف تقنيات الذكاء االصطناعي ذات األهمية االسرتاتيجية.

الركيزة 3: مشهد العمالة المتغير

سدرة للطب	_



1213

اســراتيجية قطــر الوطنيــة يف مجــال الذكاء االصطناعي

 ويسكن يف قطر نحو 2.5 مليون شخص، منهم نحو 10% من املواطنني القطريني والباقي من غري القطريني الذين يقيمون
 يف البلد تحديًدا من أجل العمل. ومعظم القطريني الذين يعملون خارج الجيش وقوات األمن يعملون يف وظائف مكتبية،

 ال سيما يف القطاع العام. والعديد من هذه الوظائف مهّددة، من حيث املبدأ، بأن تستبدل بالكامل بالذكاء االصطناعي
أو أن تعتمد اعتماًدا شديًدا عىل الذكاء االصطناعي10. فعىل سبيل املثال، يعمل 23% من الذكور القطريني و28% من العامالت 
القطريات يف وظائف مكتبية11، وفًقا ملسح القوى العاملة يف قطر لعام 2016. ومثل هذا النوع من الوظائف املكتبية ذات املهارة 

 الواحدة أكرث عرضة لألتمتة. لكن ما يقرب من 40% من القطريني الناشطني اقتصاديًا تلقوا تعليًما جامعًيا – وهذا واحد
من أعىل املعدالت يف العالم. ويمكن أن تصبح قطر، من خالل احتضان الذكاء االصطناعي وتشجيع مواطنيها عىل اكتساب 
 مهارات يف الذكاء االصطناعي، واحدة من أوائل البلدان يف العالم اليت يمكن فيها للمواطنني وتكنولوجيا الذكاء االصطناعي

أن يعمال مًعا يف تناغم.

وانظر مثاًل إىل صناعة السياحة الطبية املزدهرة يف قطر، اليت تحتل فيها قطر املركز 30 عىل الصعيد العاملي12، واليت تطّور 
برسعة بنية تحتية طبية عاملية الطراز، مع العديد من املستشفيات اليت حصلت بالفعل عىل شهادات اعتماد دولية مرموقة. 
ويمكن أن تساعد تكنولوجيا الذكاء االصطناعي قطر عىل ترسيع وترية نمو السياحة الطبية وتوفري وظائف املعرفة للمواطنني 

القطريني واملقيمني. فعىل سبيل املثال، ترتاوح نسبة املمرضني إىل املرىض بحسب املعايري الدولية بني 1: 1 و 1: 6 حسب طبيعة 
العالج الطيب. لكن العديد من املهام اإلجرائية اليت يقوم بها املمرض، مثل فحص املعالم الصحية للمريض وتوصيل الدواء، 

 يمكن أتمتتها بواسطة تقنية الذكاء االصطناعي الحالية. ولن يكون استبدال هذه املهام فعااًل من حيث التكلفة فحسب،
بل سيؤدي أيًضا إىل تحسني جودة الخدمة، ذلك أن اآلالت من املحتمل أن ترتكب »أخطاء برشية« أقل. وباملثل، يُقيم يف قطر 

أناس ينتمون إىل أكرث من ثمانني بلًدا، وهناك ما ال يقل عن ثماين مجموعات سكانية فرعية تتحدث لغات مختلفة. ويمكن 
 بناء نظام لرتجمة الكالم واللغة من األسفل إىل األعىل يُستند فيه إىل الذكاء االصطناعي للتواصل الطيب يف قطر، وتصديره

 إىل بقية العالم.
 

بيد أنه ال يمكن أتمتة الجوانب ذات التفاعل اإلنساين األكرب يف العالقة بني املمرض واملريض، ويمكن تدريب املقيمني يف قطر 
عىل تنفيذ هذا الجانب بعينه من وظيفة التمريض. وبالتايل، يمكن تعزيز وظيفة املمرض بتقنية الذكاء االصطناعي لقبول 
املزيد من املرىض لكل ممرض، وتوفري رعاية ذات جودة أعىل، وإيجاد وظائف متخصصة تعتمد اعتماًدا كثيًفا عىل املعرفة.

التوصيات:

توفري الحوافز املالية لألعمال التجارية املحلية ليك تتبىن حلواًل جديدة قائمة عىل الذكاء االصطناعي وتقاوم إغراء 	_
 استخدام اليد العاملة منخفضة التكلفة كبديل لتبين تكنولوجيا الذكاء االصطناعي.

تثقيف/تدريب املواطنني القطريني عىل إدارة حلول الذكاء االصطناعي وبنائها واالستثمار فيها بغية إحداث تحّس مستمر 	_
 يف مستويات املعيشة واإلنتاجية االقتصادية يف قطر.

ويُظهر التاريخ أنه ما إن تنزل تكلفة استخدام تكنولوجيا جديدة عن عتبة معينة، حىت تتغلغل هذه التكنولوجيا برسعة عرب 
املجتمع13. ومن الصعب التنبؤ بالتطبيقات الجديدة اليت ستظهر وتستفيد من تكنولوجيا الذكاء االصطناعي الناشئة. لكن الثابت 
حىت اآلن هو أن االقتصاد يكون يف كثري من األحيان هو املحرك الرئييس العتماد التكنولوجيا. ومن العوامل اليت تؤثر يف تكلفة تبين 
الذكاء االصطناعي يف قطر مقارنة بالدول األخرى قدرُة قطر عىل استرياد العمالة بتكلفة منخفضة من العالم النامي. لذلك، غالًبا 
ما تكون تكلفة الحلول املعتمدة بكثافة عىل اليد العاملة وغري الفعالة أقل من تكلفة حّل الذكاء االصطناعي الذي يؤدي إىل حالة 

يتم فيها التضحية بأوجه النجاعة عىل األمد البعيد لتحقيق منافع قصرية األجل.
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الركيزة 4: فرص جديدة
في مجال األعمال واالقتصاد

 تتمتع قطر ببيئة أعمال عرصية ومتنوعة وقائمة عىل التكنولوجيا. وإىل جانب ريادتها يف صناعة النفط والغاز 
عىل الصعيد العاملي، تملك قطر رشكة طريان دولية كربى، وقطاًعا مالًيا مؤثرًا، ومؤسسة قوية إلنتاج الطاقة. 

وسيحدث الذكاء االصطناعي تحوُّاًل يف منظومة االقتصاد واألعمال يف قطر، وينبغي أن تتناول االسرتاتيجية الوطنية 
ر  للذكاء االصطناعي هذا التحّول. فقد بدأت الرشكات يف جميع أنحاء العالم تتبىن الذكاء االصطناعي بالفعل؛ وتقدِّ

مؤسسة ماِكنزي أن رشكات التكنولوجيا العاملية، مثل غوغل وبايدو، أنفقت ما يرتاوح بني 20 و30 مليار دوالر عىل الذكاء 
االصطناعي يف عام 2016. 14 وهاتان الرشكتان التكنولوجيتان هما أول من تبىن الذكاء االصطناعي، لكن ثمة قطاعات 

أخرى، مثل الخدمات املالية، والتصنيع، والزراعة، تستثمر يف الذكاء االصطناعي. وقد بدأت الرشكات اليت كانت 
سباقة إىل تبين الذكاء االصطناعي تجين ثماره، األمر الذي يشجع الرشكات األخرى عىل املسارعة إىل تبنيه أيًضا.

 وينبغي أن تمّكن اسرتاتيجية قطر الوطنية يف مجال الذكاء االصطناعي الرشكات القائمة من تبين الذكاء االصطناعي، 
 وتحفيز إنشاء أعمال تجارية جديدة تعتمد عىل تكنولوجيا الذكاء االصطناعي. ويمكن للحكومة القطرية، مثال، 
 أن تمّد الرشكات اليت تعتزم تبين الذكاء االصطناعي باملبادئ التوجيهية واملمارسات املثىل، أو حىت توجيه املساعدة 
املالية والتقنية لهذه الرشكات ملساعدتها عىل تبين تكنولوجيا الذكاء االصطناعي. وينبغي توجيه أموال الرشكات 

الناشئة وحاضناتها للرتكيز عىل الرشكات القائمة عىل الذكاء االصطناعي.

 وملا كانت البيانات رضورية للذكاء االصطناعي الحديث، فإن إتاحة الوصول إىل البيانات اليت تحتاجها الرشكات 
 لتطوير نماذج الذكاء االصطناعي الخاصة بها يمكن أن يكون عاماًل رئيسًيا لتبين الذكاء االصطناعي يف الرشكات. 
 أما العنرص اآلخر من عنارص الذكاء االصطناعي الحديث فهو توفر بنية أساسية حاسوبية قوية. ويمكن أن يوفر 

القطاع الخاص جزًءا من هذه البنية األساسية، لكن ينبغي للحكومة أن تضطلع بدور يف التكفل بأن تكون البنية 
 األساسية الحاسوبية املتاحة للرشكات قوية بما يكفي لتلبية متطلبات الذكاء االصطناعي. فعىل سبيل املثال، 

 يجب أن يدعم االتصال باإلنرتنت داخل قطر ودولًيا متطلبات الذكاء االصطناعي من حيث القدرة. 

التوصيات:

تقديم تعهدات استثمارية لتطوير برامج لالستفادة من الذكاء االصطناعي يف املجاالت ذات األهمية االسرتاتيجية بالنسبة 	_
 لقطر، مثل النفط والغاز.

 بناء إطار تنظيمي وتحفيزي مستقر يجعل من قطر وجهة جذابة للرشكات القائمة عىل الذكاء االصطناعي حول العالم.	_

 تطوير وصيانة البنية األساسية املتطورة للحوسبة واالتصال، مع توفري قدرٍ عاٍل من املرونة. 	_

إطالق الجهود الدولية لتحقيق التوحيد القيايس يف جميع جوانب الذكاء االصطناعي واملشاركة فيها، مثل بنية 	_
الشبكات والنُّظم، وبروتوكوالت تكامل البيانات والتطبيقات، واملتطلبات املتعلقة بتغطية حالة االختبار، والخدمات، 

 وغريها مما يضمن تكافؤ الفرص.

وتستطيع الحكومة أن ترسّع وترية تبين الذكاء االصطناعي يف قطاع األعمال من خالل تبنيه يف خدماتها العامة. وهكذا، 
ستشعر الرشكات اليت تتعامل مع الخدمات العامة القائمة عىل الذكاء االصطناعي بالحاجة إىل أن تصبح هي نفسها قائمة 
عىل الذكاء االصطناعي. باإلضافة إىل ذلك، يمكن أن تشكل الخدمات العامة القائمة عىل الذكاء االصطناعي نجاًحا رسيًعا 
يف مجال الذكاء االصطناعي يشعر به املواطنون القطريون. وتتمتع الحكومة القطرية بأساس متني قائم عىل اعتماد الذكاء 

االصطناعي يف الخدمات العامة، ذلك أن قطر لديها بالفعل حكومة رقمية قوية تتيح خدمات من قبيل مطراش، وحكومي، 
وبلدية/عون15. ومن املفيد تعزيز هذه الخدمات بقدرات الذكاء االصطناعي، بما يؤدي إىل تقديم خدمة أكرث كفاءة، تليب 

احتياجات املواطنني عىل نحو أفضل. 
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الركيزة 5: قطر – مجاالت التركيز
فيما يتعلق باعتماد الذكاء االصطناعي

يف بعض الحاالت، يكون من املناسب الحصول عىل حلول الذكاء االصطناعي الحالية ونرشها يف قطر. ولكن ستكون هناك 
أيضا حاالت تستلزم تطوير حلول الذكاء االصطناعي محلًيا. ولعل السبب هو أن الحل املعين يليب احتياجات محلية محّددة 
لقطر، أو أن قطر تتمتع بوضع فريد يؤهلها ألن تكون رائدة عىل الصعيد العاملي يف تطوير ذلك الحل، أو أن الحل اسرتاتيجي 

للغاية ويجب التحكم فيه محلًيا.

ويجب أن تسعى قطر إىل أن تكون لها الريادة العاملية يف البحوث املتعلقة بالذكاء االصطناعي يف املجاالت اليت تحظى باالهتمام 
عىل الصعيد الوطين، وأن تكون لدى مؤسسات التكنولوجيا املحلية القدرة التقنية الكافية لتطوير حلول الذكاء االصطناعي. 

وترد فيما ييل أمثلة عىل بعض املجاالت اليت يتعني عىل قطر أن تطور فيها حلوال محلية للذكاء االصطناعي. 

معالجة اللغة العربية:
ينبغي أن تكون االستعانة بالذكاء االصطناعي ملعالجة اللغة العربية أولوية وطنية بالنسبة لقطر باعتبارها دولة ناطقة باللغة 

العربية. وتمتلك قطر محتوى ثريًا باللغة العربية يمكن االستعانة به لتطوير نماذج الذكاء االصطناعي، ويمكن إلمكانيات 
معالجة اللغة العربية أن تمّكن التطبيقات املؤثرة يف مجاالت التعليم واإلعالم واألمن وغريها من املجاالت ذات األهمية 

االسرتاتيجية. فقد طور معهد قطر لبحوث الحوسبة، مثاًل، العديد من نُظم معالجة اللغة العربية، منها نظام آيل لتحويل 
الكالم إىل نص مكتوب باللغة العربية، تستعني شبكة الجزيرة اإلعالمية به اآلن؛ ومجموعة من أدوات معالجة النصوص 

 العربية معروفة باسم فراسة، وهي تعّد من بني األفضل عىل الصعيد العاملي؛ ونظام محكم للرتجمة من اللغة العربية
إىل اللغة اإلنجليزية. وتستطيع قطر أن تكون رائدة عىل مستوى العالم يف االستعانة بالذكاء االصطناعي يف معالجة اللغة 

العربية وتوليدها.

 األمن القومي: 
أصبح األمن السيرباين مشكلة ذكاء اصطناعي. وتعتمد التقنيات املتقدمة لتحديد التهديدات السيربانية والحد منها اعتماًدا 
كبريًا عىل تحليل البيانات والذكاء االصطناعي. عالوة عىل ذلك، يُمكن أن يوفر استخدام الذكاء االصطناعي لتحليل البيانات 

املتاحة للعموم تحذيرًا متطورًا من التهديدات. وينبغي أن تعتمد هذه البنية التحتية االسرتاتيجية عىل حلول محلية يتم 
التحكم فيها محلًيا. وتحظى اإلشارات املستخلصة من وسائل التواصل االجتماعي اآلن باهتمام بالغ من وكاالت االستخبارات 

حول العالم الستنتاج التهديدات األمنية اليت تواجه بلًدا ما. ويمكن جين فوائد جمة من بناء نظم محلية تربط بني الشبكة 
وحركة املرور عىل وسائل التواصل االجتماعي إليجاد طبقة أمنية أخرى لقطر. 

الطب الدقيق وبيولوجيا األنظمة: 
 سيحدث الذكاء االصطناعي تغيريًا جذريًا يف طريقة مزاولة الرعاية الصحية والطب. فمن خالل الذكاء االصطناعي،

ص والدقيق ومفهوم »من املخترب إىل رسير املستشفى«، الذي يبدو بعيد املنال، أمرًا قاباًل  يصبح تحقيق الطب املخصَّ
 للتحقيق. وقد بدأ ينشأ توافق يف الرأي يف مجتمع البحوث الطبية عىل أن منظور بيولوجيا األنظمة الذي يسّخر بيانات
العلوم األحيائية املتعددة )الجينوم، والربوتني، والتمثيل الغذايئ( رضوري لتحقيق الجيل التايل من الفتوحات الطبية.

 

ويوّفر مرشوع الجينوم القطري بيانات دقيقة عن مواطين دولة قطر، وينبغي أن يُتَّخذ أساسا للكشف عن أنماط األمراض 
املستمرة لدى السكان املحليني. ويجعل ارتفاع معدل التقارب بني السكان املحليني بيانات الجينوم يف قطر فريدة من نوعها 

للغاية، ويحتاج استخدامها وإصدارها إىل توجيه اسرتاتيجي. ويمكن الحصول عىل املزيد من البيانات عن نمط الحياة 
والبيانات الرسيرية من األجهزة املرتداة والسجالت الصحية اإللكرتونية وحىت من وسائل التواصل االجتماعي. ويمكن للبيانات 

عالية الجودة، باإلضافة إىل البنية التحتية لألبحاث الطبية واملعلوماتية الحيوية، بما يف ذلك مستشفى حمد ومركز سدرة 
للطب، وكلية ويل كورنيل للطب، ومعهد قطر لبحوث الطب الحيوي، ومركز قطر لبحوث الحوسبة أن تقفز بقطر إىل طليعة 

ص، وخدمات الطوارئ، والتعليم والبحث الطيب القائم عىل الذكاء االصطناعي. الطب املخصَّ

النقل وكأس العالم فيفا 2022: 
تشهد قطر توسًعا رسيًعا يف البنية التحتية للنقل، سواء تعلق األمر بشبكات الطرق، أو بميناء حمد الجديد، أو باملطار، 

وتوسًعا يف الخطوط الجوية القطرية، وخطوط السكك الحديدية القطرية. وهذه فرصة فريدة إلقامة بنية تحتية تدعم الذكاء 
االصطناعي. باإلضافة إىل ذلك، يمكن أن يعني الذكاء االصطناعي عىل إدارة التحديات اللوجستية لكأس العالم 2022، وتعزيز 
تجربة املشجعني يف املالعب واملشاهدين يف البيوت. وستساعد استخدامات الذكاء االصطناعي هذه عىل بناء صناعة السياحة 

بعد عام 2022.
 

وقد اقرتحت وزارة املواصالت واالتصاالت بالفعل، من خالل برنامج »تسمو«16، استخدامات عديدة من شأنها أن تحّول قطر 
إىل دولة »ذكية« رقمًيا. ويركز الكثري من هذه االستخدامات عىل البيانات تركيزًا شديًدا. وتستطيع قطر، من خالل استخدام 

الذكاء االصطناعي، أن تصبح نموذًجا يحتذى به يف التنمية الحرضية املستدامة من خالل خفض االنبعاثات يف إنتاج الطاقة 
وتصنيعها من معدلها الحايل الذي يعّد من أعىل املعدالت عىل مستوى الفرد يف العالم. 
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التوصيات:

ينبغي أن تصدر الحكومة القطرية مبادئ توجيهية حول مستوى التفسري املطلوب ألنواع مختلفة من القرارات اليت 	_
 تتخذ بخوارزميات الذكاء االصطناعي. 

االستفادة من املبادئ التوجيهية الحالية املتعلقة بالخصوصية ومشاركة البيانات، وغري ذلك من املبادئ التوجيهية اليت 	_
 أصدرتها وزارة املواصالت  واالتصاالت واملجلس األعىل لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات سابًقا يف قطر.

ينبغي أن تعّد دولة قطر إطار »أخالقيات الذكاء االصطناعي والحوكمة« للتصدي ملسائل األخالق والسياسات 	_
العامة، اليت ستزداد أهمية مع توسع استخدام الذكاء االصطناعي يف مجاالت حساسة من املجتمع، مثل بسط األمن، 

 واملحاكم، والصحة، والحرب. 

ينبغي أن يكون اإلطار الذي سيتم وضعه متسًقا مع كل من املعايري االجتماعية والثقافية والدينية القطرية واملبادئ 	_
التوجيهية الدولية،مع السهر عىل أن تربز قطر باعتبارها منارصًا رائًدا للذكاء االصطناعي. 

الركيزة 6: األخالقيات والسياسات العامة
يطرح تزايد انتشار الذكاء االصطناعي يف حياتنا الشخصية وعملنا العديد من األسئلة األخالقية واملتعلقة بالسياسات العامة. 

وتنزع أساليب الذكاء االصطناعي نحو اكتساب سمات »الصندوق األسود« وأحيانًا ال تكون طيِّعة ملبادئ اإلنصاف واملساءلة 
والشفافية اليت تعّد حيوية من أجل بقاء املجتمعات والبلدان عىل املدى الطويل. وسرتث خوارزميات الذكاء االصطناعي أي 

أوجه تحيز يتم تكريسها يف البيانات، وهناك حاجة آلليات تضمن مخرجات تتفق مع املعايري االجتماعية17. 

وتقتيض الشفافية واملساءلة أن تكون نماذج الذكاء االصطناعي قابلة للتفسري، أي أن يكون باإلمكان وصف خوارزمية الذكاء 
االصطناعي باستخدام لغة طبيعية واضحة. ويربز التفسري يف الذكاء االصطناعي باعتباره موضوًعا بحثًيا مهًما بحد ذاته. انُظر، 

مثاًل، إىل خوارزمية الذكاء االصطناعي اليت تحّدد كيف ينبغي ترتيب املرىض بحسب األولوية يف تلقي عمليات زراعة األعضاء 
النادرة. فإذا تم استخدام حل »بيانات خالصة«، قد تستخدم الخوارزمية طول العمر عن غري قصد كمعيار فرتتّب املرىض 

بحسب أعمارهم.

ويعتمد الذكاء االصطناعي الحديث عىل البيانات، ومنها معلومات التعريف بالشخصية. فاملستخِدم منَتج، بالنسبة للعديد 
من الرشكات التكنولوجية، واملعلنون هم العمالء الذين يدفعون رسوًما للوصول إىل معلومات املستخِدم. ويتم الدفع أكرث 

فأكرث، يف جميع أنحاء العالم، باتجاه معاملة املعلومات الخاصة باعتبارها حًقا من حقوق اإلنسان. وينبغي أن تستخدم قطر 
الئحة حماية البيانات العامة اليت أصدرها االتحاد األوروبي مؤخرًا باعتبارها نموذًجا لوضع مبادئ توجيهية تحمي مواطنيها 

من االستغالل عىل شبكة اإلنرتنت18. وقد أصدرت وزارة املواصالت واالتصاالت يف قطر واملجلس األعىل لالتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات سابقاً )الذي أصبح اآلن جزًءا من وزارة املواصالت واالتصاالت( مبادئ توجيهية لقطر بشأن الخصوصية ومشاركة 

البيانات اليت تتوافق مع تقاليد قطر وطموحاتها. وستشكل هذه املبادئ التوجيهية منطلًقا ممتازًا لوضع مجموعة مبادئ 
توجيهية أكرب وأشمل للبلد.

 
األمن الغذايئ: 

حددت قطر األمن الغذايئ باعتباره أولوية وطنية. وهناك إمكانات هائلة لتطبيق تكنولوجيا الذكاء االصطناعي يف مجاالت 
الغذاء واملاء والطاقة. وقد اتخذت بلدان كثرية، ال سيما هولندا، زمام املبادرة يف الرتويج للجيل القادم من تقنيات الزراعة 
الدقيقة والزراعة الرأسية. ويتم الدفع باتجاه توليد كميات هائلة من البيانات عىل أدق املستويات يف الزراعة وإنشاء خطط 

مكيفة الستخدام املياه واألسمدة تزيد من إنتاج املحاصيل وتكون يف الوقت ذاته صديقة للبيئة. وسيكون للذكاء االصطناعي 
 دور كبري يف تحقيق األمن الغذايئ يف قطر ويف كل مكان يف املستقبل، إذ يتوقع أن تتعرض املحاصيل واألرايض الصالحة

 للزراعة لضغط شديد بسبب تغري املناخ. وينبغي لقطر، عالوة عىل ذلك، أن تطّور عمليات محاكاة مخصصة تعتمد 
 عىل الذكاء االصطناعي إلعداد خطط للطوارئ بهدف الحفاظ عىل خطوط اإلمداد بالغذاء يف مواجهة االضطرابات 

والتهديدات اإلقليمية.
 

النفط والغاز: 
 ستستفيد صناعة النفط والغاز الناضجة يف قطر استفادة جمة من الذكاء االصطناعي. وتتمتع الرشكات القطرية أكرث

من غريها بفرصة الوصول إىل بيانات تسجيل دقيقة من عمليات الغاز، اليت يمكن االستفادة منها إلنشاء منتجات ذكاء 
اصطناعي متخصصة يف قطاع النفط والغاز. فقد يساعد استخدام هذه البيانات، مثاًل، عىل تطوير حلول للصيانة االستباقية 

بما يحقق مكاسب هائلة يف الكفاءة ويقلل فرتات توقف اإلنتاج. وسيتيح الذكاء االصطناعي أيًضا إدارة العائدات اليت تعتمد 
عىل البيانات وتحسني الخدمات اللوجستية.

التوصيات:

 إنشاء تطبيقات تستخدم معالجة اللغة العربية الستخدامها يف األعمال لتصبح قطر رائدة يف هذا املجال 	_
 بني الدول العربية. 

االستفادة من خربات الذكاء االصطناعي املتاحة داخل البلد يف املجاالت ذات األهمية االسرتاتيجية لدولة قطر، مثل 	_
النفط والغاز والنقل والصحة واألمن السيرباين، بهدف تحقيق ميزة تنافسية يف االستخدامات املحددة اليت يمكن أن تدر 

 أيًضا عائدات من التصدير يف املستقبل.

استخدام كأس العالم فيفا 2022 لجمع البيانات وتجربة أفكار تطبيق الذكاء االصطناعي اليت يمكن أن تستفيد منها قطر 	_
عىل األمد البعيد.
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جامعة حمد بن خليفة - مجمع البحوث	_

الخاتمة
 تقرتح هذه االسرتاتيجية توصيات محّددة عىل قيادة قطر لتحديد املسار يف عالم الذكاء االصطناعي الشجاع واالنطالق

يف مسريته، والتفوق فيه.

 ويتشكل عىل الصعيد العاملي توافق يف الرأي عىل أن ظهور الذكاء االصطناعي هو نقطة االنعكاس التكنولوجية التالية،
وأنه يعادل الثورة الصناعية اليت ال نزال نشهد ثمارها ونتائجها. فمن استطاع أن يطور تطبيقات الذكاء االصطناعي ويتقنها 

سيجين ثمارها ويزدهر. وإن قطر لفي وضع جيد يؤهلها الغتنام هذه الفرصة الذهبية ليك تصبح فاعالً حاسًما يف اقتصاد 
 املستقبل القائم عىل الذكاء االصطناعي. لكننا نحتاج إىل بدء العمل فورًا الغتنام هذه الفرصة قبل أن يفوت أوانها، 

ألن التنافس يف مضمار الذكاء االصطناعي بني الدول أصبح شديًدا.

وينبغي أن تعمل قطر وفًقا للتوصيات الواردة يف الركائز الست لالسرتاتيجية الوطنية املقرتحة يف مجال الذكاء االصطناعي، 
حىت تحّقق مزايا تنافسية مستدامة، وتظل فاعاًل رئيسياً يف االقتصاد واملجتمع العامليني. ويقتيض هذا األمر استثمارات كبرية 

يف تعليم مواطنيها، وإعادة تدريبهم لتعزيز قدراتهم الحالية بتقنيات الذكاء االصطناعي، وبناء بيئة مواتية لتطوير تقنيات 
ذكاء اصطناعي رائدة يف قطر. 

 ١.    يمكن االطالع من خالل هذا الرابط عىل ملخص لالسرتاتيجيات الوطنية لبعض البلدان يف مجال الذكاء االصطناعي: 
https://medium.com/politics-ai/an-overview-of-national-ai-strategies-2a70ec6edfd 

 وترد فيما ييل أمثلة عىل بعض هذه االسرتاتيجيات: الدنمارك – اسرتاتيجية الدنمارك يف مجال النمو الرقمي – 
https://investindk.com/-/media/invest-in-denmark/files/danish-digital-growth-strategy2018.

ashx?la=en&hash=8F378A9E64FAD29D44530C3238D9720DA44EC3CA 

 املفوضية األوروبية – الذكاء االصطناعي يف االتصاالت يف أوروبا  – 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-artificial-intelligence-europe 

 فرنسا – من أجل ذكاء اصطناعي ذي مغزى – نحو اسرتاتيجية فرنسية وأوروبية  – 
https://www.aiforhumanity.fr/pdfs/MissionVillani_Report_ENG-VF.pdf 

 أملانيا – نقاط رئيسية من أجل اسرتاتيجية للحكومة الفيدرالية يف مجال الذكاء االصطناعي – 
https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Downloads/E/key-points-for-federal-government-strategy-on-

artificial-intelligence.pdf?__blob=publicationFile&v=4 

https://www.nedo.go.jp/content/100865202.pdf – اليابان – اسرتاتيجية تكنولوجيا الذكاء االصطناعي 

https://www.regeringen.se/49a602/ – منطقة شمال البلطيق – الذكاء االصطناعي يف شمال البلطيق
globalassets/regeringen/dokument/naringsdepartementet/20180514_nmr_deklaration-slutlig-webb.pdf 

https://ai.taiwan.gov.tw/#actionplan –  تايوان – فرص تايوان يف صناعة الذكاء االصطناعي 

https://www.gov.uk/government/publications/artificial- – اململكة املتحدة – صفقة قطاع الذكاء االصطناعي
intelligence-sector-deal

2.   استخدم مصطلح “الذكاء االصطناعي” للمرة األوىل يف عام 1956، وهو ينسب إىل جون ماكاريث، الذي كان آنذاك أستاذا 
مساعدا للرياضيات شابا يف كلية دارتماوث، حيث نظم ورشة عمل بعنوان “مرشوع دارتماوث لألبحاث الصيفية يف مجال 

الذكاء االصطناعي” يف صيف عام 1956. وشارك ماكاريث أيضا يف اخرتاع لغة الربمجة الحاسوبية “ليسب” ذائعة الصيت 
يف مجال الذكاء االصطناعي. ويقدم جريي كابالن وجهة نظر مثرية لالهتمام يف كتابه الغين باملعلومات الذي صدر يف عام 

2016 بعنوان “الذكاء االصطناعي: ما ينبغي أن يعلمه الجميع.”  

٣.   أشهر ثالثة أمثلة لفوز تكنولوجيا الذكاء االصطناعي عىل األبطال يف ألعاب الذكاء هي: فوز “ديب بلو” التابع لرشكة “أي 
بي إم” عىل بطل أبطال لعبة الشطرنج غاري كاسباروف يف عام 1996؛ وفوز “واتس” التابع لرشكة “آي بي إم” عىل 

البطلني براد روتر وكني جينينز يف لعبة عروض االختبار Jeopardy! يف عام 2012؛ وفوز “ألفاغو” التابع لرشكة “غوغل” 
عىل أسطورة لعبة “غو” يل سيدول يف عام 2016. 

 https://www.mdps.gov.qa/en/qnv/Documents/QNV2030_English_v2.pdf – 2030 ٤.   رؤية قطر الوطنية

/https://plato.stanford.edu/entries/probability-medieval-renaissance – ٥.   الفلسفة اإلسالمية

٦.   من األمثلة الجيدة عىل تعليم عموم السكان الذكاء االصطناعي الخطة اليت اعتمدتها فنلندا مؤخرا لتدريس 1% من 
https://www.politico.eu/article/finland-one-percent-ai-artificial- :السكان أساسيات الذكاء االصطناعي

/intelligence-courses-learning-training

http://www.motc.gov.qa/en/documents/document/qatar-issues-personal- – 7.   خصوصية البيانات يف قطر
data-privacy-law-5

 https://www.economist.com/leaders/2017/05/06/the-worlds-most-valuable- –  ”٨.   مجلة “ذي إيكونوميست
resource-is-no-longer-oil-but-data

املالحظات
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 The Future of Employment: How susceptible are jobs to?“ ،٩.    كارل بينيديكت ومايكل أوزبورن
”computerization

https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/publications/view/1314 – ورقة عمل كلية أكسفورد مارتن  

  The AI Advantage – How to Put the Artificial Intelligence Revolution to Work“ Thomas H. Davenport“    .١0
 https://mitpress.mit.edu/books/ai-advantage

https://www.mdps.gov.qa/ –  2016 ١١.    وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء – مسح القوى العاملة، الربع الثاين من عام
en/statistics1/Pages/LatestStats/20161012.aspx

/https://www.medicaltourismindex.com/destination/qatar   .١2

١٣.  Prediction Machines: The Simple Economics of Artificial Intelligence Hardcover ، أجاي أغراوال، جوشوا 
https://www.amazon.com/Prediction-Machines-Economics-Artificial-Intelligence/  غانس، أيف غولدفارب

 /dp/1633695670

https://www. 2017 ،ورقة نقاش ملعهد ماكنزي العاملي ”Artificial Intelligence: The Next Digital Frontier?“   .١٤
mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/advanced%20electronics/our%20insights/how%20
artificial%20intelligence%20can%20deliver%20real%20value%20to%20companies/mgi-artificial-

 intelligence-discussion-paper.ashx

 ١٥.  من أمثلة خدمات الحكومة الرقمية يف قطر:
http://www.motc.gov.qa/en/qatar-digital-government –  الحكومة الرقمية القطرية 

https://portal.moi.gov.qa/wps/portal/MOIInternet/services/inquiries/ – مطراش لخدمات وزارة الداخلية
metrash 

https://portal.www.gov.qa/wps/portal/homepage –  حكومي للخدمات الحكومية العامة 

http://www.mme.gov.qa/cui/view.dox?id=592&siteID=2 –  خدمات البلديات

http://www.mme.gov.qa/cui/view.dox?id=743&siteID=2  تطبيق عون لخدمات البلديات

https://www.tasmu.gov.qa/en  ١٦.   برنامج تسمو

١7.  تحظى التداعيات االجتماعية واألخالقية للذكاء االصطناعي باهتمام منظمات األبحاث والسياسات العامة. فعىل سبيل 
املثال، نرش معهد AI Now Institute التابع لجامعة نيويورك )https://ainowinstitute.org/( (. وأعدت املفوضية األوروبية 

  https://ainowinstitute.org/AI_Now_2018_Report.pdf(.(  مبادئ توجيهية أخالقية للذكاء االصطناعي املوثوق
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=56433((. ويمكن أن يستفاد من هذه األنشطة يف 

إعداد اسرتاتيجية قطر. بيد أنه من املهم اإلشارة إىل أن الكثري من املشكالت األخالقية املتصلة بالذكاء االصطناعي ينبغي 
دراستها يف سياق املعايري الثقافية املحلية. فعىل سبيل املثال، كشفت دراسة حديثة ملجلة “نيترش” عن تصور الناس ملا 

يمثل أعمااًل أخالقية يف مجال الذكاء االصطناعي يف سياق محدد عن تباينات ثقافية وديموغرافية كبرية يف ما يعّده 
.)https://www.nature.com/articles/s41586-018-0637-6(  ”الناس “اليشء األخالقي الذي يتعني القيام به

/https://eugdpr.org – ١٨.  الالئحة العامة لالتحاد األوروبي الخاصة بحماية البيانات
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