
اإلصــدار الثاني



تمهيد

فــي عالــم اليــوم، ال يمكننــا أن نتكلــم عــن التقــدم التكنولوجــي دون ذكــر دور الشــباب.  هــذا الجيــل “الرقمــي” الــذي 

قــام ببنــاء وتحســين، وتكييــف واســتهالك التكنولوجيــا بمعــدل متســارع، والشــباب العربــي ليــس باســتثناء.

حيــث تتجــه بلداننــا بســرعة نحــو األمــام فــي تبنــي اســتراتيجيات الرقمنــة، وفــي اســتخدام التكنولوجيــا فــي بنــاء 

مجتمعاتهــا، ليكــون لدينــا اليــوم مؤسســات حكوميــة ذكيــة، وقابلــة للتكيــف.

ــا خطــوة  ــا أن نعــد شــبابنا لهــذا المســتقبل الرقمــي، وفــي حقيقــة األمــر هــم معن ــر مــن أهــم أولوياتن ــك يعتب لذل

بخطــوة. حيــث قــام مركــز الشــباب العربــي بمبــادرة برنامــج الزمالــة التقنيــة للشــباب العربــي لتمكيــن الشــباب 

والتعــرف علــى المهــارات الجديــدة التــي يتطلبهــا الــذكاء االصطناعــي، وقــّدم شــركاؤنا فــي Why5 Research رؤى 

وتوصيــات   قّيمــة حــول المهــارات التــي يحتاجهــا ســوق العمــل، فــي الوقــت الــذي نشــهد فيــه علــى والدة صناعــات 

ومنتجــات وخدمــات جديــدة.

مــن خــالل شــراكتنا فــي هــذا القريــر تمّكنــا مــن اإلضــاءة علــى المهــارات التــي يحتاجهــا الشــباب للتنقــل فــي عالــم 

عمــل تحركــه البيانــات الضخمــة، وتقنيــات الــذكاء االصطناعــي، حيــث يكــون للمهــارات التقنيــة وااللمــام بلغــات 

البرمجــة دور مهــم فــي اســتيعاب وتطويــر الــذكاء االصطناعــي، دون اغفــال للمهــارات الشــخصية والمهــارات القيادية 

واالبداعيــة والتــي ســيتنامى دورهــا فــي وقــت تفــرغ العامــل البشــري للعمــل اإلبداعــي، كمــا نتوقــع مــن موظفينــا 

تبنــي نهــج التعلــم مــدى الحيــاة فــي حياتهــم المهنيــة لمواكبــة كل جديــد.

ــا نؤمــن أن االســتثمار فــي تدريــب الشــباب وإعــادة صقــل مهاراتهــم وتطويرهــا اآلن، ســيضمن أماكنهــم فــي  إنن

ــا.  ــة والنمــو االقتصــادي فــي منطقتن ــن فــي التنمي المســتقبل، وسيســاهم فــي جعلهــم شــركاء فاعلي

لقــد اعتــادت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى التغييــر الســريع والتكّيــف مــع التطــورات المحيطــة بعالــم اليوم، 

لــذا ســنواصل ونتابــع مســيرة االســتثمار فــي إمكانــات الشــباب محليــا وإقليميــا. ودون أن يتخلــف أي شــاب عــن 

الركــب؛ حيــث أَن شــبابنا هــم أثمــن أصولنــا، وهــم صانعــو مســتقبلنا، وإذا أضعنــا هــذه الفرصــة فــي إعدادهــم لهــذا 

للمســتقبل، فســوف نخســر الموهبــة واإلبــداع الكبيــر الــذي ســيغير منطقتنــا نحــو األفضــل.

لدينــا حقــا الفرصــة لتغييــر مســار العالــم العربــي مــن خــال تعليــم الشــباب وتمكينهــم. ونحــن نرحــب بهــذا التحــدي 

بــكل إخــاص، ونتطلــع إلــى رؤيــة ثمــار ذلــك.

 شّما المزروعي 
 وزيرة الدولة لشؤون الشباب

نائب رئيس مركز الشباب العربي

لدينــا حقــا الفرصــة لتغييــر مســار العالــم العربــي مــن خــال تعليــم الشــباب وتمكينهم. 
ونحــن نرحــب بهــذا التحــدي بــكل إخــاص، ونتطلــع إلــى رؤيــة ثمــار ذلك 

فنحن هنا لصناعة الغد من خال تمكين الشباب.



تمهيد

تضــع التطــورات التقنيــة والتكنولوجيــة المتســارعة قــوة العمــل فــي تحــد دائــم مــع المهــارات المطلوبــة لــأدوار 

الجديــدة فــي ســوق العمــل، وألن التعليــم والتدريــب هــو الضامــن لخلــق مهــارات وقــدرات تتوافــق مــع االحتياجــات 

المســتقبلية لهــذه التقنيــات ومنهــا تقنيــات الــذكاء االصطناعــي، تأتــي هــذه الورقــة البحثيــة لإلضــاءة علــى المهــارات 

المطلوبــة التــي تتــاءم مــع متطلبــات الــذكاء االصطناعــي،  وبشــكل خــاص المهــارات التقنيــة،  والتــي تبــرز بدورهــا 

اهتمــام الجهــات الراعيــة )مركــز الشــباب العربــي( بمســتقبل الشــباب ومســتقبل قــوة العمــل الشــابة، لتكــون مواكبــة 

لــكل جديــد ولتحفــظ مكانهــا فــي وظائــف المســتقبل.

إن المشــاركة الفاعلــة فــي التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة تتطلــب مــن الجيــل الجديــد مــن قــوة العمــل أن يكــون 

مواكبــًا لديناميكيــة التطــورات التقنيــة وتطورهــا، وهــذا يحّتــم عليــه أن يكــون ســّباقًا، ملتزمــًا، مبتكــرًا، قياديــًا، ومدّربــًا 

ــة لمــا يخــدم المجتمــع  ليمســك بزمــام األمــور، وليكــون قــادرًا علــى االســتفادة مــن كل مــا تقدمــه التقنيــات الحديث

ويســاهم فــي خلــق جــودة حيــاة أفضــل ومســتقبل أكثــر ســعادة.

 إن تحقيــق ذلــك يتطلــب بنــاء جســور الثقــة بعنايــة مــا بيــن الشــباب وبيــن حكوماتهــا ، مــن خــالل التــزام الحكومــات 

ودعمهــا للمواهــب الشــابة، وتأميــن أســس الشــراكة الفاعلــة بيــن الصناعــات والمؤسســات األكاديميــة والدوليــة 

ومؤسســات تمكيــن الشــباب، لتكــون المواهــب الشــابة العربيــة قــادرة علــى تنفيــذ أفكارهــا ومبدعــة فــي تقديــم كل 

جديــد.

 

تســعى Why5 Research مــن خــال فلســفتها المتمركــزة حــول االنســان إلــى دعــم كل الجهــود فــي مجــال  تعزيــز 

التنميــة المســتدامة مــن خــالل االســتثمار فــي االنســان عــن طريــق التعــرف علــى ســيكولوجية النفــس البشــرية 

وفهــم احتياجاتهــا والتعامــل معهــا، لــذا نســعى بالتعــاون مــع مركــز الشــباب العربــي للتعــرف علــى احتياجــات الشــباب 

الفعليــة والمهــارات التــي يحتاجهــا فعــاًل فــي وظائــف الغــد

المدير العام
Why5 Research

الشرق األوسط
أحمد فارس صليعي



الملخص 
التنفيذي

إن الطلــب المتغيــر علــى المهــارات الــذي يفرضــه الــذكاء االصطناعــي والتطــورات التقنيــة المتســارعة تضــع الشــباب 

العربــي فــي وضــع تحــد دائــم، حيــث ال يتــم اكتســاب هــذه المهــارات أثنــاء الجلــوس فــي فصــل دراســي، إنمــا يتــم 

ــذا يعــد مــن الضــروري علــى الحكومــات  ــرة، ل ــرة زمنيــة طويلــة، مــن خــالل الممارســة والخب اكتســابها علــى مــدى فت

ــد مــن مشــاركة  ــة، وتزي ــر األبحــاث التقني ــز علــى تطوي ــة والشــركات أن تبتكــر باســتمرار. وترك والمؤسســات التعليمي

الصناعــة، والتعــاون الدولــي فــي قطــاع التعليــم، لتحقيــق ربــط التكنولوجيــا بإحــكام مــع التعليــم.

إذ يتطلــب تعلــم الــذكاء االصطناعــي وجــود قاعــدة معرفيــة مــن علــوم الرياضيــات واإلحصــاء )الجبــر، الجبــر الخطــى، 

التفاضــل والتكامــل، إحصــاء تحليــل البيانــات، االحتمــاالت(. كمــا يتطلــب معرفــة واســعة بلغــة البرمجــة البايثــون 

ومكتباتهــا المختلفــة، واكتســاب الشــباب العربــي لهــذه المهــارات الجديــدة يعتبــر أمــر بالــغ األهميــة لتأميــن انتقالهــم 

الســلس فــي ســوق العمــل وضمــان حضورهــم فــي األدوار الجديــدة التــي تفرضهــا التقنيــات الحديثة، لكــن المهارات 

المعرفيــة التخصصيــة ال تقــل أهميــة عــن االســتثمار فــي تطويــر المهــارات الشــخصية والتــي تشــمل مزيــج مــن أربــع 

ــارات اإلدراك الحســي(،  ــذكاء االجتماعــي والعاطفــي ومه ــداع، وال ــق، واإلب ــر العمي مهــارات مهمــة هي:)التفكي

والتــي تحتاجهــا أدوار القيــادة واالدارة التــي ســتزداد أهميتهــا مــع انتشــار التقنيــات الذكيــة، وتفــرغ العامــل البشــري 

لالبتــكار واالبــداع. 

أن الجهــود الالزمــة إلعــداد شــباب اليــوم القتصاديــات المســتقبل التــي يقودهــا الــذكاء االصطناعــي كبيرة ومســيرتها 

ــم مخصــص حســب احتياجــات القــوة  ــاع تعلي ــر اتب ــاة عب ــم مــدى الحي ــي منهــج التعل ــب تبن ــة ومســتمرة، وتتطل طويل

العاملــة، ســريع ومســتمر ويتــالءم مــع ديناميكيــة التطــورات التقنيــة وتجريبــي لترســيخ القاعــدة التقنيــة المعرفيــة، 

خاصــًة أن مؤشــرات التنافســية الرقميــة العالميــة تظهــر فجــوة معرفيــة تحتــاج العمــل والمثابــرة لتجاوزهــا حيــث يعــرض 

مؤشــر التنافســية الرقمــي العالمــي أربــع دول عربيــة فقــط فــي قائمتــه وهــي: )االمــارات، الســعودية، قطــر، األردن( 

وعلــى الرغــم مــن تقــدم دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة فــي هــذا المؤشــر عربيــًا لكــن الطريــق لبــدء تصديــر العمالــة 

التقنيــة مــا زال طويــال.

علــى الرغــم مــن التحديــات المعرفيــة التــي تواجــه الشــباب العربــي للتكيــف مــع متطلبــات الــذكاء 

االصطناعــي، إال أن الدراســات تشــير إلــى أن القــوة العاملــة مــن جميــع األجيــال مســتعدة لتبنــي الواقــع 

الرقمــي الجديــد، وحريصــة علــى اكتســاب المهــارات التــي تســاعدها علــى البقــاء علــى صلــة بالــذكاء 

االصطناعــي.



جــدول المحتويات



مة مقد



مة مقد

اليــوم بظهــور عــدد مــن التقنيــات  التــي يعيشــها العالــم  الرابعــة  الثــورة الصناعيــة  تتســم 

والمحــركات العلميــة التــي بــدأت تغيــر وجــه العالــم ومــن بينهــا تقنيــات الــذكاء االصطناعــي، 

الكمومــي،  الحاســوب  األبعــاد،  ثالثيــة  الطباعــة  الوراثيــة،  الجينــات  علــم  انترنــت األشــياء، 

االفتراضيــة،  العمــالت  الضخمــة،  البيانــات  القيــادة،  ذاتيــة  الســيارات  تكنولوجــي،  النانــو 

الثــورة عــن  الجديــدة األخــرى، ومــا يميــز هــذه  التقنيــات والتطــورات العلميــة  وغيرهــا مــن 

الثــورات الثــالث الســابقة لهــا، أبعــاد رئيســية ثــالث وهــي:

حيــث تســاهم هــذه الثــورة فــي إحــداث تغيــرات ملموســة فــي األنظمــة االقتصاديــة، إذ 

انتــاج  لقطاعــات  التحــول  باتجــاه  االقتصاديــة  والبنــى  النظــم  هيكلــة  إعــادة  إلــى  ســتؤدي 

قطاعــات  لمســاهمة   تراجــع  مقابــل  فــي  المضافــة،  القيمــة  عاليــة  والتقنيــات  المعرفــة 

الثــورة،  التقنيــات المصاحبــة لهــذه  التــي ال تســتفيد مــن  تلــك  التقليديــة الســيما  االنتــاج 

كمــا ســيتبعها انخفــاض ألســعار المــواد الخــام والســلع األساســية نظــرا للتطــورات التقنيــة 

ومالئمــة  اســتدامة  وأكثــر  كلفــة  أقــل  الخــام،  للمــواد  بدائــل  إيجــاد  علــى  تنصــب  التــي 

هــذه  أســعار  الرتفــاع  معــززا  كان  الــذي  النــدرة  عامــل  ســينهي  ممــا  البيئيــة،  لالعتبــارات 

الســلع.

وتوجهــات،  متطلبــات  مــع  للتكيــف  والــدول  المجتمعــات  كافــة  تحفــز  التطــورات  هــذه  كل 

فرصــة  تقــدم  أنهــا  بــل  ال  النمــو،  المتســارعة  التقنيــة  الثــورة  لهــذه  المحتملــة  واألثــار 

للقــادة فــي جميــع أنحــاء العالــم ومنهــا منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا لتنويــع 

اقتصادياتهــم وتعزيــز النمــو االقتصــادي وخلــق فــرص العمــل، باالســتفادة مــن التقنيــات 

ــر اســتدامة وجــودة  ــاء مســتقبل أكث ــذكاء االصطناعــي لبن ــات ال المرافقــة لهــا والســيما تقني

حيــاة أفضــل.

ســرعة انتشــار التقنيــات المصاحبــة لهــذه الثــورة 1
اتســاع نطــاق وعمــق تأثيراتهــا لتشــمل كافــة المجــاالت 2

قدرتهــا علــى إحــداث تغييــر جــذري فــي أنظمــة االنتــاج والعاقــات االقتصاديــة. 3
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تعريــف الذكاء 
االصطناعي



تعريــف الــذكاء االصطناعي

يشــير مصطلــح الــذكاء االصطناعــي AI( Artificial Intelligence( إلــى األنظمــة أو األجهــزة 

التــي تحاكــي الــذكاء البشــري ألداء المهــام والتــي يمكنهــا مــن تحســين أدائهــا اســتناًدا إلــى 

الخارجيــة  البيانــات  تفســير  علــى  النظــم  قــدرة  آخــر  بشــكل  أو  تجمعهــا،  التــي  المعلومــات 

أهــداف  لتحقيــق  المعرفــة  تلــك  واســتخدام  البيانــات،  هــذه  مــن  والتعلــم  بشــكل صحيــح، 

ومهــام محــددة.

 تمــت صياغــة هــذا المصطلــح عــام 1956 مــن قبــل جــون مكارثــي، وهــو عالــم وأســتاذ علــوم 

ــر  الحاســوب فــي جامعــة ســتانفورد الــذي اقتــرح إمكانيــة تكــرار الــذكاء البشــري، وبشــكل أكث

دقــة عَبــر عــن إمكانيــة صنــع آلــة تحاكــي الســلوك البشــري.

يتــم تشــغيل أنظمــة الــذكاء االصطناعــي بواســطة خوارزميــات، باســتخدام تقنيــات مثــل:

إلظهــار الســلوك “الذكــي” لــآالت، إذ يعتمــد التطــور فــي مســتقبل الــذكاء االصطناعــي 

 ،Deep Learning بشــكل كبيــر علــى االســتثمار فــي علــوم البيانــات وفــي تقنيــة التعلــم العميــق

التــي تعطــي الــذكاء االصطناعــي القــدرة علــى االســتنباط والتفكيــر بشــكل مســتقل وتعليــم 

نفســه بنفســه، حيــث تعتمــد تقنيــة التعلــم العميــق علــى مســتويات عديــدة مــن الخوارزميــات 

الــذكاء االصطناعــي مــن  الخاليــا العصبيــة فــي جســم اإلنســان. ممــا يمكــن  التــي تحاكــي 

اســتيعاب كــم هائــل مــن البيانــات وتحليلهــا واســتنتاج أنمــاط يحولهــا إلــى معــان وأفــكار.

ــة مــن  ــرى، ومكنــت اآلل ــة كمــا ن ــذكاء االصطناعــي مــن الرؤي ــات ال ــوم البيان ــات عل  مكنــت تقني

الســمع، أو خاصيــة التعــرف الصوتــي. بمعنــى تحليــل الصــورة والصــوت كعقــل بشــري، وبنــاء 

رد فعــل أو رأي حولــه.

التعلــم اآللــي والتعلــم العميــق1 علــوم البيانــات 2 3
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التي تشمل مجموعة  الذكاء االصطناعي  مجموعة فرعية من  
معقدة من االحصائيات التقنية التي تمكن اآلالت من تحسين  
التعلم اآللي  والخبرات، ويعد  البيانات  تراكم  بناء على  مهامها 

مدخل للتعلم العميق
1

3

2

4

التعلم اآللي

هو مجال متعدد التخصصات يستخدم األساليب التي تجمع بين 
العلمية  المعرفة  الكمبيوتر مع  اإلحصاء وعلوم  علوم   مهارات 

لتحليل البيانات وتفسيرها الستخراج نتائج يمكن البناء عليها

البيانات  علوم 

مجموعة فرعية من التعلم اآللي تتكون من خوارزميات تسمح 
للبرنامج بتدريب نفسه على أداء المهام المختلفة كالتعرف على 
الصور ومفردات الكالم من خالل عرض كمية كبيرة من البيانات 

على الشبكات المتعددة الطبقات
(multilayered neutral networks)

العميق التعلم 

البشري,  الذكاء  تقليد  من  الكمبيوتر  أجهزة  تمكن  تقنية  أي 
باستخدام تقنيات التعلم اآللي او التعلم العميق، أو التقنيات 

اإلحصائية كالمنطق او شجرة القرارات

االصطناعي الذكاء 

تعريــف الــذكاء االصطناعــي
    Why5Research 2022 مصــادر التحليــل: نمــوذجThe Economist Intelligence Unit -
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ممكنــات الذكاء 
االصطناعي



ممكنــات الــذكاء االصطناعي

منهــا  لالســتفادة  كبيــرة  فرصــة  الــدول  لمختلــف  االصطناعــي  الــذكاء  وتقنيــات  التكنولوجيــا  تقــدم 

فــي تنويــع مصــادر دخلهــا وإعــادة توجيــه أداء االنســان نحــو المهــام اإلبداعيــة، مــن خــالل تحويــل 

جــزء كبيــر مــن مهــام ووظائــف اليــوم إلــى وظائــف تقــوم بهــا اآلالت، لكــن تحقيــق ذلــك يتطلــب 

الالزمــة  للمهــارات  تقييــم  وإعــادة  اآللــي،  للــذكاء  البشــري  الــذكاء  اســتكمال  لكيفيــة  عميقــا  فهمــًا 

ــي تفــرض  ــم والت ــدة مــع أســاليب التعل ــات الجدي ــة دمــج هــذا التدفــق مــن التقني للمســتقبل، وكيفي

المتســارعة. التقنيــة  التطــورات  الحيــاة لمواكبــة هــذه  التعلــم مــدى  طــرح مفهــوم 

وبالتالــي فــإن االســتفادة مــن تقنيــات الــذكاء االصطناعــي تشــكل تحــدي للــدول يتطلــب التخطيــط 

والمواكبــة، والمواءمــة بيــن اإلمكانيــات البشــرية والتقنيــة واالقتصاديــة المتاحــة وبيــن متطلباتــه، 

يصــل  مــا  تضيــف  أن  يمكــن  االصطناعــي  الــذكاء  تقنيــات  أن  إلــى  تشــير  الدراســات  أن  خصوصــًا 

إلــى 2.95 تريليــون دوالر أمريكــي إلــى االقتصــاد العالمــي خــالل العقــد المقبــل، فــي حيــن يقــدر 

13 تريليــون دوالر أمريكــي بحلــول عــام  معهــد ماكينــزي العالمــي أن الــذكاء االصطناعــي ســيوفر 

2030. لذلــك بقــدر مــا تســتعد الــدول وتبــادر فــي تبنــي تقنيــات الــذكاء االصطناعــي بقــدر مــا تزيــد 

ــذكاء االصطناعــي. ــذي يقدمــه ال مــن نصيبهــا مــن الوفــر ال

فمــا هــي ممكنــات الــذكاء االصطناعي:
يحتــاج االســتثمار واالســتفادة مــن تقنيــات الــذكاء االصطناعــي إلــى خلــق البيئــة المواءمــة لنمــوه 

ــذكاء االصطناعــي. ــق التقــدم فــي ال ــة الرئيســية الالزمــة لتحقي ــد العوامــل التمكيني وتطــوره، وتحدي

لــذا يمكــن التحــدث عــن تطويــر الــذكاء االصطناعــي حــول عامليــن رئيســين وهمــا:

القــدرات الخام 1

المؤسســات 2
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إن توفــر الممكنــات الرئيســية للــذكاء االصطناعــي مــع وضــع مبــادئ ومعاييــر أخالقيــة توجيهيــة، 

ــه ــع المكتســبة من ــزز مــن المناف ــة ذكاء اصطناعــي مســؤول، ويع ــق بيئ يســاهم فــي خل

تعــد مدخــات رئيســية تحــدد النجاح في تطويــر تقنيات الذكاء االصطناعي وتشــمل: 

اإلنترنــت  إلــى  الوصــول  لالتصــاالت،  التحتيــة  البنيــة  أساســي  بشــكل  التقنيــة:  التحتيــة  البنيــة 

وتطويرهــا. االصطناعــي  الــذكاء  أنظمــة  لعمــل  الالزمــة  الحوســبة  وقــوة  األساســي، 

المواهــب مــن رأس المــال البشــري: لفهــم أنظمــة الــذكاء االصطناعــي وتطويرهــا، مــع األخــذ 

علــى  التركيــز  مــع  والرياضيــات،  والهندســة  والتكنولوجيــا  العلــوم  لتقنيــات  المبكــر  التعليــم  باالعتبــار 

إدمــاج تقنيــات الــذكاء االصطناعــي فــي التعليــم العالــي والتعلــم مــدى الحيــاة.

البيانــات: ويقصــد بهــا مجموعــات البيانــات الكبيــرة وعاليــة الجــودة ليتــم اســتخدامها لتدريــب خوارزميــات 

الــذكاء االصطناعــي ML( Machine Learning( لضمــان التقليــل إلــى أدنــى حــد مــن التحيــزات الموجــودة 

.)Discriminative Outcome( مســبقا فــي النتائــج التمييزية

تتمثــل البنيــة المؤسســاتية لتطويــر ذكاء اصطناعــي مســؤول عبــر أنظمتها اإلدارية في: 

عبــر  أو  الــذكاء االصطناعــي،  فــي مجــال  التنميــة  تنظــم  التــي  السياســات  أطــر  لتطويــر  الحكومــة: 

تأســيس جهــة مســؤولة عــن تطويــر تقنيــات الــذكاء االصطناعــي، تســاهم فــي تحديــد جاهزيــة الحكومــة 

ــذكاء االصطناعــي فــي تقديــم الخدمــات العامــة للمواطنيــن، وتســاهم فــي تطويــر  لتنفيــذ تقنيــات ال

رؤيتهــا فــي مجــال الــذكاء وتحديــد قدراتهــا فــي مجــال، “قطــاع التكنولوجيــا” )ادواتهــا- مــدى توفرهــا(

االبتــكار  لتحفيــز  االصطناعــي،  الــذكاء  فــي  والمســتثمرون  المطــورون  ويشــمل  الخــاص:  القطــاع 

االقتصــاد.  فــي  والمســاهمة  التقنيــات  فــي  واالســتثمار 

ــر فــي  ــن يســاهمون فــي دعــم البحــث والتطوي ــك العلمــاء الذي ــة: بمــا فــي ذل األوســاط األكاديمي

الــذكاء االصطناعــي، وتنميــة القــوة العاملــة فــي مجــال الــذكاء االصطناعــي

•

•

•

•

•

•

القــدرات الخــام الازمــة لتطويــر الــذكاء االصطناعــي 1

المؤسســات الازمــة لدعــم هــذا التطــور 2
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واألخالقية التوجيهية  المبادئ 

المؤسسات
الحكومة  •

القطاع الخاص  •
األوساط األكاديمية  •

الخام القدرات 
البنية التحتية  •

المواهب من رأس المال البشري  •
البيانات الضخمة  •

ممكنات
الذكاء

االصطناعي

ممكنــات الــذكاء االصطناعــي
Why5Research 2022 مصــادر التحليــل: نمــوذج

.Tortoise Media )2021(; Oxford Insights )2021(; Economist Intelligence Unit )2018(
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الجاهزية 
للذكاء 

االصطناعي 
بيا عر



المغرب

الجزائر 

موريتانيا

ليبيا 
مصر

السودان 

سوريا 

العراق 

األردن 

سلطنة
عمان 

اليمن 

الصومال

المملكة العربية
السعودية

تونس 

فلسطين 
لبنان 

دولة الكويت 

مملكة البحرين

جيبوتي 

جزر القمر

دولة قطر
دولة االمارات

العربية
المتحدة

الجاهزيــة للذكاء 
االصطناعــي عربيا
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الجاهزيــة للذكاء 
االصطناعــي عربيا:

االصطناعــي،  الــذكاء  تقنيــات  لتطويــر  الرئيســية  المدخــالت  أهــم  مــن  البشــري  العامــل  يعتبــر 

ويعــد االســتثمار فيــه مــن أهــم ممكنــات االســتفادة مــن مزايــا الــذكاء االصطناعــي، حيــث تتمتــع 

المنطقــة العربيــة بإمكانيــات نمــو كبيــرة، حيــث يشــكل الشــباب دون الثاثيــن عامــًا حوالــي 60% 

مــن ســكان الوطــن العربــي، وهــم الجيــل األكثــر تكّيفــا مــع متطلبــات الــذكاء االصطناعــي، اذ يعتبــر 

ــذا تترجــم  االســتفادة  ــة،  ل ــات الحديث ــًا مــع التقني ــر تجاوب ــر اســتخداما لأنترنــت واألكث الشــباب  األكث

واالســتثمار فيهــم إلــى عائــد ديموغرافــي يعــزز مــن النمــو االقتصــادي، لكــن هــذا يتطلــب إعــادة 

تقييــم كاملــة للمهــارات الحاليــة، وإعــادة تقييــم للمهــارات الالزمــة للنجــاح فــي المســتقبل، خاصــة 

أن التطــورات التقنيــة المرافقــة للــذكاء االصطناعــي قــد فرضــت تطــورات ديناميكيــة فــي ســوق 

العمــل نتــج عنهــا خلــق وظائــف جديــدة، وإلغــاء الكثيــر مــن الوظائــف التقليديــة، حيــث أّن اتجاهــات 

ــة  ــة محكومــة باالقتصــاد المعرفــي، ومــن المتوقــع  انخفــاض الطلــب علــى العمال التوظيــف الحديث

%50 فيمــا ســتنمو مســتويات الطلــب علــى العمالــة فــي  25 إلــى  غيــر الماهــرة بنســبة مــا بيــن 

المنطقــي والتفكيــر اإلبداعــي  التقنيــة والهندســة والرياضيــات والعلــوم والتحليــل  انتــاج  مجــاالت 

وحــل المشــكالت، كمــا تشــير التقديــرات أن التطــورات التقنيــة ســتخلق فــي المجمــل زيــادة صافيــة 

ــات  ــة خاصــة فــي المجــاالت المرتبطــة بالتقني ــون فرصــة عمــل إضافي ــف تقــدر بنحــو 58 ملي بالوظائ

. للــذكاء االصطناعــي  المصاحبــة 

ــرة فــي ســوق العمــل فــي منطقــة الشــرق األوســط  ــة كبي ــى وجــود فجــوة معرفي تشــير األرقــام إل

المهــارات  المطلــوب، وخاصــة  بكثيــر مــن  أقــل  الموجــودة وجودتهــا  افريقيــا، فالمهــارات  وشــمال 

التقنيــة المتعلقــة بمجــاالت الحوســبة والــذكاء االصطناعــي، فبحســب مؤشــر التنافســية الرقميــة 

عربيــة  دول   4 تقــع   .Global Digital Competitive Indicator دولــة   63 يشــمل  الــذي  العالمــي 

ــة الســعودية  ــة المتحــدة، والمملكــة العربي ــدول وهــي اإلمــارات العربي ــك ال فقــط فــي قائمــة تل

والمملكــة األردنيــة الهاشــمية ودولــة قطــر.

ــة الماهــرة المدربــة، لكــن تحــدي المعرفــة يواجــه   فــرص العمــل المســتقبلية هــي للعمال

العامليــن فــي دول الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا
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للتنافســية  العــام  المؤشــر  فــي  المنطقــة  دول  بيــن  مــن  األولــى  المرتبــة  اإلمــارات  تحتــل  حيــث 

علــى  2022، وهــي نســبة متقدمــة  عــام  المؤشــر  علــى مســتوى   12 والمرتبــة   ، عالميــًا  الرقميــة 

ــات الرئيســية لمؤشــر التنافســية  ــد رصــد مؤشــر المعرفــة، إحــدى المكون ــد العالمــي، لكــن عن الصعي

2 فــي المؤشــر الفرعــي المرتبــط  2021، وفــي المرتبــة  الرقمــي نجــد أنهــا فــي المرتبــة 18 عــام 

بــه وهــو  توافــر المهــارات الرقميــة والتكنولوجيــة، حيــث أن تلــك المهــارات متوافــرة فــي العنصــر 

البشــرى األجنبــي، وفقــا للمؤشــر الفرعــي Foreign-Highly Skilled Personnel، لكــن علــى صعيــد 

ــر التقنيــات واســتخدام  ــزام بتطوي ــة واضحــة أيضــًا فــي مجــال التمويــل وااللت آخــر تبــدو جهــود الدول

وتحليــل البيانــات الضخمــة، لتحقيقهــا أرقامــا متقدمــة فــي المؤشــرات المرتبطــة بهــا، وهــي المركــز 

)8-3( علــى التوالــي عــام 2021، كمــا حققــت تطــورا ملحوظــا فــي مجــال تقديــم التعليــم والتدريــب 

التكنولوجــي عالــي الجــودة لتحقــق المرتبــة 25 عــام 2021 مقارنــة بالمركــز 57 عــام 2017.

لكــن ترتيبهــا مــا زال متواضعــًا فــي المؤشــر الفرعــي الخــاص بتصديــر تكنولوجيــا عاليــة المســتوى 

High-Tech Exports، حيــث حققــت المركــز 39 مــن بيــن 63 دولــة عــام 2021، ممــا يعنــى أن القــدرة 

علــى إنتــاج تكنولوجيــا عاليــة المســتوى كتكنولوجيــا الــذكاء االصطناعــي مــا زالــت تحتــاج الكثيــر مــن 

الجهــود.

2022 فــي  18 عــام  ال تختلــف األرقــام عربيــًا كثيــرًا عــن اإلمــارات، حيــث جــاءت قطــر فــي المركــز 

2022، فــي حيــن  24 فــي عــام  المؤشــر العــام للتنافســية الرقميــة، امــا الســعودية فــي المركــز 

.2022 56 فــي عــام   حققــت األردن المركــز 

2022، وألول مــرة تدخــل التصنيــف  حققــت البحريــن طفــرة هائلــة وقفــزة تكنولوجيــة فــي العــام 

العالمــي للتنافســية الرقميــة، واحتلــت الترتيــب 30 عالميــًا. ممــا يجعلهــا ســوق واعــد جــدًا لالســتثمار 

المجــال  الدوليــة فــي  الــذكاء االصطناعــي فهــي تعمــل علــى تحســين مؤشــراتها  فــي تكنولوجيــا 

التكنولوجيــة  التطبيقــات  أنهــا تتجــه لالســتثمار بقــوة فــي مجــال  التكنولوجــي بســرعه هائلــة، كمــا 

المســتدامة. للتنميــة 
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البحريناألردنالسعوديةقطراإلمارات

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

9
9

12
31
18
-
4
5
-

11
12
-

14
17
18
45
44
-

25
19
-

24
23
-

24
32
24
46
50
-

24
24
-

28
32
-

-
-

30
-
-
-
-
-
-
-
-
-

58
49
56
54
48
-

44
43
-

58
56
-

المرتبة
لميًا عا

الجاهزية
للمستقبل

المعرفة

التكنولوجيا

الدولة

التدريب والتعليم

المهارات التكنولوجية والرقمية

األجانب ذو مهارات عالية

تمويل التطور التكنولوجي

استخدام البيانات الضخمة والتحليالت

صادرات تكنولوجية عالية المستوى

20202021

44

17

3

11

2

58

25

10

2

8

3

39

التدريب والتعليم

المهارات التكنولوجية والرقمية

األجانب ذو مهارات عالية

تمويل التطور التكنولوجي

استخدام البيانات الضخمة والتحليالت

صادرات تكنولوجية عالية المستوى

20202021

34

15

13

7

24

61

34

17

15

18

28

62

التدريب والتعليم

المهارات التكنولوجية والرقمية

األجانب ذو مهارات عالية

تمويل التطور التكنولوجي

استخدام البيانات الضخمة والتحليالت

صادرات تكنولوجية عالية المستوى

20202021

53

8

7

8

1

62

54

12

8

10

2

60

المؤشــر الفرعــي- اإلمارات 

 Source: IMD world Digital Competitive Ranking 2021

المؤشــر الفرعي- الســعودية

المؤشــر الفرعــي- قطر
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قائمــة  فــي  األردن  تأخــر  مــن  الرغــم  علــى 

التنافســية الرقميــة، وكذلــك فــي محــور المعرفــة 

ــث جــاءت فــي  ــة للمؤشــر حي ــات الفرعي أخــد المكون

ــز 18  ــام 2021 إال أنهــا حققــت المرك ــز 48، ع المرك

الرقميــة  المهــارات  توفــر  ناحيــة  مــن   2021 عــام 

ــة  ــة مدرب ــة أجنبي ــد عامل ــة، مــع وجــود ي والتكنولوجي

التعــاون  مجلــس  دول  مــع  مقارنــة  قليلــة  بنســب 

الخليجــي، وبالنســبة لقدرتهــا علــى تقديــم تعليــم 

وتدريــب تكنولوجــي ورقمــي عالــي الجــودة حققــت 

عالميــًا.   33 المركــز 

التدريب والتعليم

المهارات التكنولوجية والرقمية

األجانب ذو مهارات عالية

تمويل التطور التكنولوجي

استخدام البيانات الضخمة والتحليالت

صادرات تكنولوجية عالية المستوى

20202021

33

29

28

11

60

33

18

32

24

1

61

المؤشــر الفرعــي - األردن

تعمــل  المصريــة  الحكومــة  ولكــن  التكنولوجــي،  التقــدم  مجــال  فــي  دولــي  إنجــاز  أي  بعــد  مصــر  تحقــق  لــم 

حاليــًا علــى ســد فجــوة ســوق العمــل بتقديــم منــح ضخمــة للشــباب المصــري فــي مجــال التدريــب الرقمــي 

دربــت  عاميــن  FWD، فخــالل  رقمــي  مبــادرة مســتقبلنا  القوميــة هــي  أهــم مبادراتهــا  وأحــد  والتكنولوجــي، 

والتســويق  اإللكترونيــة  المواقــع  وتطويــر  والبرمجــة  البيانــات  تحليــل  مجــال  فــي  ألــف شــاب   250 مــن  أكثــر 

ــب وتجعــل مــن رأس المــال  ــًا فــي المســتقبل القري ــادرات قــد تحقــق نجاح ــك المب ــة . فتل ــم اآلل الرقمــي وتعل

الــذكاء االصطناعــي. العمــل فــي مجــال تكنولوجيــا  البشــرى المصــري عنصــر واعــد فــي ســوق 

ــة  ــذكاء االصطناعــي، مــن ناحي ــي ال ــة فــي مجــال تبن ــة العربي ــن قــدرات الدول إن األرقــام الســابقة تعكــس تباي

التــزام  تعكــس  آخــر  جانــب  ومــن  جانــب،  مــن  التقنيــة،  التحتيــة  والبنيــة  التقنيــة  والمهــارات  القــدرات  توفــر 

ــة الواضحــة فــي هــذا  ــذكاء االصطناعــي فــي مجتمعاتهــا لجهــة توفــر الرؤي ــز ال ــة فيهــا لتعزي ــادات الحكومي القي

المجــال، وتبنــي سياســات التدريــب والتمكيــن المســتمر وتكييــف أنظمــة التعليــم لتالئــم التوجهــات التقنيــة 

يعكــس  العالمــي  الرقمــي  التنافســية  فــي مؤشــر  عربيــة فقــط  أربــع دول  وجــود  وإن  للــذكاء االصطناعــي، 

التفاوتــات الكبيــرة بيــن الــدول العربيــة وحجــم الجهــود الالزمــة لالســتفادة مــن مزايــا الــذكاء االصطناعــي.

 Source: IMD world Digital Competitive Ranking 2021

20©Why5Research 2022



اســتراتيجيات ذكاء 
اصطناعــي تقودها 
الحكومــات – األثر 

االقتصادي 



اســتراتيجيات ذكاء اصطناعــي 
تقودهــا الحكومــات – األثر 

االقتصادي 
تحفيــز  إلــى  تهــدف  الحكومــة  تقودهــا  اســتثمارية  باســتراتيجية  العربيــة  المنطقــة  تتميــز 

ــرة نســبيا  ــات كبي ــرر الحكومــات فــي المنطقــة ميزاني ــث ُتح ــدة. حي ــا الولي ــات التكنولوجي قطاع

الــذكاء االصطناعــي علــى المســتوى الوطنــي.  لالســتثمار فــي تطويــر قدراتهــا فــي 

دوالر  مليــار   20 بقيمــة  حكوميــة  باســتثمارات  الســعودية  العربيــة  المملكــة  تعهــدت  حيــث 

ــة ناشــئة بحلــول عــام 2030، وذلــك لطموحهــا  أمريكــي بهــدف إنشــاء 300 شــركة تكنولوجي

فــي  نســبيا  الصغيــرة  اقتصاداتهــا  تحفيــز  إلــى  الحاجــة  وكذلــك  اقتصاداتهــا  تنويــع  فــي 

التكنولوجيــا. قطــاع 

وفــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تؤتــي هــذه االســتثمارات ثمارهــا، حيــث أصبحــت 

كريــم Careem أول شــركة يونيكــورن للتكنولوجيــا رائــدة فــي المنطقــة. إضافــة للمزيــد مــن 

الشــركات، مثــل STC Pay  فــي المملكــة العربيــة الســعودية والتــي تتجــاوز 1 مليــار دوالر 

أمريكــي.

ــذكاء  ــة لل وتشــارك الحكومــات فــي المنطقــة مشــاركة عميقــة فــي زراعــة النظــم األيكولوجي

نفســها.  الحكومــة  فــي  االصطناعــي  الــذكاء  إلدمــاج  مبــادرات  عــن  فضــال  االصطناعــي 

ســرعة  زيــادة  فــي  للمســاعدة  رئيســية  أداة  أنــه  علــى  االصطناعــي  الــذكاء  إلــى  وينظــر 

الحكوميــة. الخدمــات  جــودة  وتحســين  العــام  القطــاع  عمليــات 

 ومــن شــأن ذلــك أن يقلــل مــن التكاليــف علــى المــدى الطويــل، حيــث تتوقــع إحــدى الدراســات 

أن الكفــاءات الناتجــة عــن تكنولوجيــا الــذكاء االصطناعــي يمكــن أن تدعــم ميزانيــات حكومــات 

الشــرق األوســط بمــا يصــل إلــى 7 مليــارات دوالر أمريكــي ســنويا.

الشــرق  منطقــة  اقتصاديــات  فــي  االصطناعــي  الــذكاء  لمشــاركة  الســنوي  النمــو  يتوقــع 

ــن %20 إلــى %34، ومــن المتوقــع أن يكــون أســرع نمــو  ــا مــا بي األوســط وشــمال افريقي

مــن نصيــب دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة، ومــن ثــم المملكــة العربيــة الســعودية.
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تبنيهــا  إطــار  فــي  ملحوظــًا  تقدمــًا  حققــت  قــد  المنطقــة  فــي  الــدول  أن  القــول  يمكــن 

الســتراتيجيات وطنيــة للــذكاء االصطناعــي، والتــي ركــزت مــن خاللهــا علــى أهميــة تنميــة 

للــذكاء االصطناعــي، ولكــن وخــالل الوقــت  البيئــة المناســبة  المواهــب الوطنيــة، وتوفيــر 

المســؤول. االصطناعــي  الــذكاء  إطــارا وطنيــا ألخالقيــات  منهــا  أي  تنشــر  لــم  الراهــن، 

فــي الوقــت الــذي تشــير فيــه قطــر إلــى األخالقيــات فــي اســتراتيجيتها للــذكاء االصطناعــي، 

وتكشــف مصــر بالمثــل عــن بدايــة وضــع ميثــاق الــذكاء االصطناعــي المســؤول. تعتبــر إمــارة 

دبــي هــي فقــط مــن وفــرت مجموعــة أدوات ألخالقيــات للــذكاء االصطناعــي، بمــا فــي 

ذلــك المبــادئ والمبــادئ التوجيهيــة، فضــال عــن نمــوذج تقييــم ذاتــي للمطوريــن الراغبيــن 

فــي ضمــان االســتخدام الجديــر بالثقــة واآلمــن الــذكاء االصطناعــي.

ومــن القطاعــات التــي تدفع هــذا النمو:

قطــاع التجزئــة بمســاهمة تصــل إلــى %19 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي.  •

القطــاع العــام )الصحــة والتعليــم(: 19%  •

النقــل والخدمــات اللوجســتية: 15%  •

التكنولوجيــا ووســائل اإلعــالم واالتصــال: 14%   •

الخدمــات الماليــة: 14%   •

ــا  ــي نشــرتها دول الشــرق األوســط وشــمال أفريقي ــذكاء االصطناعــي الت اســتراتيجيات ال

تؤكــد علــى تنميــة المواهــب فــي مجــال الــذكاء االصطناعــي، وعلــى خلــق بيئــة أعمــال 

صديقــة للــذكاء االصطناعــي، لكنهــا تحتــاج إلــى المزيــد مــن الجهــود فــي إطــار السياســات 

ــذكاء االصطناعــي. التــي تضمــن االســتخدام المســؤول لل
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المهــارات التي 
يحتاجهــا الذكاء 

االصطناعي



المهــارات التــي يحتاجهــا الذكاء 
االصطناعي

إن الطلــب المتغيــر علــى المهــارات الــذي يفرضــه الــذكاء االصطناعــي يضــع الشــباب العربــي 

ــاء الجلــوس فــي فصــل  ــم اكتســاب هــذه المهــارات أثن ــم، حيــث ال يت فــي وضــع تحــدي دائ

فتــرة  مــدى  علــى  اكتســابها  يتــم  مــا  وعــادة  أو مكتبــة.  قاعــة محاضــرات  فــي  أو  دراســي 

زمنيــة طويلــة، مــن خــالل الممارســة والخبــرة، والمؤسســات التعليميــة والتدريبيــة اليــوم 

ليســت مجهــزة لبنــاء هــذه المهــارات، إذ تحتــاج أنظمــة التعليــم إلــى التكيــف لتلبيــة الطلــب 

علــى  يتعيــن  لــذا  الحيــاة.  قيــد  علــى  البقــاء  يســاوي  فاالبتــكار  المهــارات،  علــى  المتطــور 

تطويــر  علــى  وتركــز  باســتمرار.  تبتكــر  أن  والشــركات  التعليميــة  والمؤسســات  الحكومــات 

األبحــاث التقنيــة، وتزيــد مــن مشــاركة الصناعــة، والتعــاون الدولــي فــي قطــاع التعليــم، 

التعليــم. مــع  بإحــكام  التكنولوجيــا  ربــط  لتحقيــق 

إذ يتطلــب تعلــم الــذكاء االصطناعــي وجــود قاعــدة معرفيــة مــن علــوم الرياضيــات واإلحصــاء 

كمــا  االحتمــاالت(.  البيانــات،  تحليــل  إحصــاء  والتكامــل،  التفاضــل  الخطــى،  الجبــر  )الجبــر، 

البايثــون ومكتباتهــا المختلفــة. يتطلــب معرفــة واســعة بلغــة البرمجــة 

)Pandas, Numpy, scikit-learn, statsmodel, Eli5, MLflow, tensorflow, keras(

 

لتأميــن  بالــغ األهميــة  أمــر  الجديــدة يعتبــر  المهــارات  لهــذه  العربــي   الشــباب  اكتســاب  إن 

التــي  الجديــدة  األدوار  فــي  حضورهــم  وضمــان  العمــل  ســوق  فــي  الســلس  انتقالهــم 

المعرفيــة  المهــارات  أن  إلــى  أيضــا  الدراســات  تشــير  لكــن  الحديثــة،  التقنيــات  تفرضهــا 

التخصصيــة ال تقــل أهميــة عــن االســتثمار فــي تطويــر المهــارات الشــخصية والتــي تشــمل 

االجتماعــي  والــذكاء  واإلبــداع،  العميــق،  هي:)التفكيــر  مهمــة  مهــارات  أربــع  مــن  مزيــج 

التــي  واالدارة  القيــادة  أدوار  تحتاجهــا  والتــي  الحســي(،  اإلدراك  ومهــارات  والعاطفــي 

ســتزداد أهميتهــا مــع انتشــار التقنيــات الذكيــة، وتفــرغ العامــل البشــري لالبتــكار واالبــداع.

الــذكاء  لتقنيــات  الديناميكيــة  الطبيعــة  مــع  المطلوبــة  المهــارات  تتــواءم  أن  يجــب  كمــا 

  .PACEالتعليــم منهــج  تبنــي  أهميــة  علــى  بدورنــا  نؤكــد  لذلــك  االصطناعــي، 

)Personalized, Accelerated, Continuous, Experiential(
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العامليــن،  لكافــة  وشــاملة  وســريعة  مســتمرة  تعليميــة  خطــط  تقديــم  علــى  يعتمــد  الــذي 

التجريــب  علــى  وقائمــة  التدريــب،  مــن  العمالــة  الحتياجــات  تبعــًا  للتخصيــص  وقابلــة  بــل 

الشــركات  بيــن  بالشــراكات  مدفوعــا  للمعلومــات،  والمســتمر  الســليم  التبنــي  لتمكيــن 

فــي  التــوازن  باالعتبــار  األخــذ  مــع  الناشــئة،  والشــركات  والحكومــة  األكاديميــة  واألوســاط 

والتدريــب. التمكيــن  عمليــات  كافــة  فــي  المؤهلــة  غيــر  والعمالــة  االجتماعــي  النــوع 

المهــارات الرئيســية للــذكاء االصطناعــي

المهارات األساسية
مهارات علوم الرياضيات 

والتحليل المنطقي 
STEM

المهارات الشخصية 
التفكير اإلبداعي 
الذكاء العاطفي 

واالجتماعي

المهارات االختصاصية 
تحليل البيانات ولغات 

البرمجة كـ
Python

المهــارات التــي يحتاجهــا الــذكاء االصطناعــي
Why5Research 2022 مصــادر التحليــل: نمــوذج

برنامــج الزمالــة لتقنيــة للشــباب العربــي - اكسنتشــر الشــوق األوســط
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أثــار  لتفــادي  عربيــا،  حاجــة ضروريــة  يعتبــر  االصطناعــي  للــذكاء  الالزمــة  المهــارات  بنــاء  ان 

خصوصــا  خــاص  بشــكل  الشــباب  وبطالــة  عــام  بشــكل  البطالــة  علــى  االصطناعــي  الــذكاء 

أن بطالــة الشــباب التــي تتــراوح أعمارهــم بيــن 24-15 تســجل فــي دول الشــرق الوســط 

وشــمال افريقيــا معــدل %27.2 عــام 2021 وهــم أكثــر عرضــة بأربعــة اضعــاف مــن البالغيــن 

للبطالــة وفــي الحصــول علــى وظائــف ذات أجــور جيــدة. 

وبحســب التقريــر العالمــي للتنافســية الرقميــة فقــط أربــع دول عربيــة تنــدرج فــي الترتيــب 

إلــى  الفرعــي، وهــذا يشــير  المعرفــي  فــي مؤشــر  مراكــز متقدمــة  تحقــق  العالمــي، وال 

حجــم الجهــود التــي يجــب أن ُتبــذل لتطويــر مهــارات القــوة العاملــة.

مــع  للتكيــف  العربــي  الشــباب  تواجــه  التــي  المعرفيــة  التحديــات  مــن  الرغــم  وعلــى 

التــي قامــت بهــا أكسنتشــر  الــرأي  الــذكاء االصطناعــي، إال أن اســتطاعات  متطلبــات 

الواقــع  لتبنــي  مســتعدة  األجيــال  جميــع  مــن  العاملــة  القــوة  أن  إلــى  تشــير   ،2022

ــى  ــى البقــاء عل ــي تســاعدها عل ــى اكتســاب المهــارات الت ــد، وحريصــة عل الرقمــي الجدي

االصطناعــي. بالــذكاء  صلــة 

ــذكاء االصطناعــي إلــى توليفــة خاصــة مــن  ــاء القــدرات فــي مجــال ال ــاج بن يحت
البيانــات،  وعلــوم  البرمجــة  فــي  التخصصيــة  العلــوم  بيــن  تجمــع  المهــارات 
ــذكاء  ــات ال ــه تقني ــادة وتوجي ــة تســاهم فــي قي ــن مهــارات شــخصية إبداعي وبي
)مخصــص،  بأنــه  يتميــز  تعلــم  نهــج  تبنــي  علــى  التأكيــد  مــع  االصطناعــي، 

وتجريبــي( مســتمر،  ســريع، 
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بايثــون أهم 
مهــارات الذكاء 

االصطناعي



يتــم العمــل علــى خوارزميــات التعلــم العميــق بلغتــان همــا البايثــون واألر Python & R ، لكــن 

  Python 3.8.0 بايثــون  هــي مــن تقــود خوارزميــات التعلــم العميــق ، وخاصــة أحــدث إصــدار

األولويــة  يعطــون  منهــم  و33%  بايثــون  يســتخدمون  المطوريــن  مــن   57% مــن  فأكثــر 

ــة أخــرى، تأتــي لغــة R بنســبة %31 مــن حيــث اســتخدامها مــن  ــر . مــن ناحي لبايثــون للتطوي

ــر. ــة للتطوي ــق و %5 منهــم مــن يختارهــا كأولوي ــم العمي ــل مطــوري نمــاذج التعل قب

قــادت بايثــون أيضــًا كل عمليــات التطــور التــي تمــت فــي مجــال التعلــم العميــق علــى مــدار 

 Tensor Flow library العامييــن الماضييــن، حيــث وفــرت بايثــون مــن خــالل إصــدار مكتبــة

جعــل  ممــا   ،a high-level API والعمــق  والدقــة  المســتوى  عاليــة  برمجيــة  وواجهــة  ُأطــر 

آليــة الترميــز والتشــفير لتعلــم األلــة والتعلــم العميــق أســهل، باإلضافــة إلــى أنهــا توفــر  

ــكل  ــذكاء االصطناعــي ب ــم ال ــي تدعــم برمجــة عل ــرى الت ــات األخ ــة واســعة مــن المكتب مجموع

   Theano, Scipy ,Pytorch, scikit-learn ,keras , MXNet فروعــة مثــل 

َترجــع أهميــة وشــعبية بايثــون لعــدد مــن المميزات التــي تتمتع بها ممــا يجعلها أكثر 
تفضيــًا لدى المطوريــن والمبرمجين.:

 بايثــون تتطــور بشــكل مطــرد لتصبــح لغــة برمجــة رائــدة فــي علــوم الحاســب بشــكل عــام 

وعلــم الــذكاء االصطناعــي بشــكل خــاص

بايثــون أهم مهارات 
الــذكاء االصطناعي

لغــة متطــورة باســتمرار، حيــث يعمــل المبرمجيــن علــى تطويــر تلــك اللغــة بشــكل مســتمر 
وتطويــر تطبيقاتهــا المختلفــة، كمــا ُتوجــد بهــا مكتبــة متكاملــة للتعامــل مــع

.GUI,HTML,XML

تمتــاز بايثــون بســهولة كتابــة الكــود وبنظــام موحــد، حيــث يمكــن التعامــل بهــا مــن خــالل 
تتميــز  كمــا   ،Windows, Linux,OSX Macintosh مثــل  المختلفــة  األنظمــة  مــن  مجموعــة 
بســهولة. عليهــا  العمــل  ويمكــن  القــراءة ومنظمــة ومنســقة  بأنهــا ســهلة  بايثــون  أكــواد 

•

•
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فجميــع  للجميــع،  االســتخدام  ومتاحــة  المصــدر  ومفتوحــة  مجانيــة  لغــة  هــي  بايثــون  لغــة 
مجانــًا. متوفــرة  أدواتهــا 

لفــروع  رئيســية  برمجــة  كلغــة  التطبيقــات واالســتخدامات ســواء  مــن  العديــد  بايثــون  لــدى 
البيانــات  البيانــات وعلــم  تحليــل  علــم  فــي  أو قدراتهــا  الــذكاء االصطناعــي،  علــم  ونمــاذج 

بشــكل عــام.

الترجمــة،  لغــات  باقــي  مــن  الضخمــة  البيانــات  معالجــة  علــى  العمــل  فــي  األســرع  تعتبــر 
لتوافــر مكتبــات بايثــون الضخمــة التــي مكنتهــا مــن العمــل فــي مجــال البيانــات الضخمــة 

 .Big Data

توفــر بايثــون دعمــًا متقدمــًا لبيانــات الصــور والصــوت Audio & Sound Data وتســتخدم 
 Scribu, Paint Shop Pro , مثــل  األبعــاد  ثنائــي  والتصويــر  الجرافيكــي  التصميــم  فــي 
ــة األبعــاد .  GIMP, INKscape ، وأيضــا ُتســتخدم بايثــون فــي حــزم الرســوم المتحركــة ثالثي
باإلضافــة إلــى اســتخدامات عديــدة أخــرى فــي مجــال الحوســبة وتطويــر البرمجــة واألعمــال

اآللــة  لتعلــم  المســتوى  عاليــة    Neural Libraries عصبيــة  مكتبــات  أيضــا  بايثــون  توفــر 
والتعلــم العميــق Machine Learning & Deep Learning، فمثــال مكتبــة Tensorflow هــي 
Scikit- العميــق ومكتبــة  التعلــم  مــع خوارزميــات  للتعامــل   Neural Library مكتبــة عصبيــة 

اآللــي. والتعلــم  وتحليلهــا  البيانــات  الســتخراج  ُتســتخدم   Learn

•

•

•

•

•
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مســتقبل 
واتجاهــات الذكاء 

االصطناعي



إن الــذكاء االصطناعــي هــو المســتقبل، والتعلــم العميــق هــو مســتقبل الــذكاء االصطناعــي، 

Development of neural networks هــو مســتقبل التعلــم  والتطــور العصبــي للشــبكات 

العميــق، ووجهــة التطــور فــي مجــال الــذكاء االصطناعــي.

حيــث أن التطبيقــات الحاليــة والمســتقبلية للــذكاء االصطناعــي فــي الحيــاة ســتتجاوز خيــال 

تنبــؤ  مــن  المجــاالت  كل  فــي  االصطناعــي  الــذكاء  خوارزميــات  ستســتخدم  حيــث  البشــر، 

بالطقــس، إلــى المالحــة عبــر األقمــار الصناعيــة، فالجراحــة الطبيــة وتحليــل الســوق، إلــى 

الــذكاء  ظــل  رؤيــة  يمكــن  باختصــار  الكثيــر،  وغيرهــا  القيــادة  ذاتيــة  الســيارات  انتــاج  توســيع 

الحيــاة. فــي كل مناحــي  االصطناعــي 

يتجــه التطــور فــي هــذا العلــم بشــكل عــام إلــى جعــل اآللــة تعمــل بســهولة وبخوارزميــات 

التعلــم  أصبــح  حيــث  مســتوياته،  أدنــى  إلــى  الخطــأ  مجــال  تخفيــض  وإلــى  تعقيــدًا  أقــل 

الرئيســي فــي مســتقبل التكنولوجيــا، حيــث تتجــه مختبــرات التعلــم  العميــق هــو العنــوان 

العميــق للعمــل علــى تطويــر نمــاذج لآلــة أكثــر قــوة بمعــدل أخطــاء معــدوم تقريبــًا. ُتركــز تلــك 

 Electronic Cleaning System- المختبــرات علــى تطويــر أســاليب حســابية تطوريــة جديــدة

إلــى  للوصــول  Neural Networks نفســها،  العصبيــة  الشــبكة  بنيــة  ذلــك  بمــا فــي   ،ECS

للــذكاء االصطناعــي. أكثــر فعاليــة  اســتخدامات 

أهــم االتجاهــات التــي يرتكــز عليهــا مســتقبل التعلــم العميــق والتطــور العصبــي:

 :Self-Supervised Learning التعلــم تحــت اإلشــراف الذاتي

ــر  مكلفــة، وخاصــة  ــث تكــون غي ــي، بحي ــل البشــر وبإشــراف ذات ــم مث ــة يمكنهــا أن تتعل فاآلل

يقــوم  النمــوذج  بجعــل  التكلفــة  تلــك  لخفــض  الباحثــون  يســعى  لذلــك  الضخمــة،  النمــاذج 

يعمــل  لذلــك  والتعلــم،  التدريــب  ذاتيــة  بالنمــاذج  يســمى  مــا  أو  بنفســه،  نفســه  بتدريــب 

تلــك  أداء  علــى  قــادرة  للبيانــات  خوارزميــات  توليــد  علــى  الذكيــة  بالمختبــرات  المطــورون 

لعمليــة. ا

مســتقبل واتجاهــات الذكاء 
االصطناعي
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 :Natural Language processing )NLP( معالجــة اللغــة الطبيعيــة

المنطوقــة  اللغــة  بنمــوذج  يعــرف  مــا  أو   ،textless NLP يســمى  مــا  تطويــر  خــالل  مــن 

اللغــة  لنمذجــة  أداة  وهــو   Generative Spoken Language Model )GSLM( التوليــدي 

والفيديــو  الصــوت  مــن  الــكالم  واســتخراج  توليــد  طريــق  عــن  وذلــك  المنطوقــة،  وخاصــة 

العالــم  أمــام نمذجــة وتعريــف كل لغــات  المجــال  نــص ،وهــذا يفتــح  أو  بــدون اي تســمية 

المكتوبــة. وغيــر  المنطوقــة  اللغــات  تلــك  حتــى 

 :Neuroscience Based on Deep Learning التعلــم العميــق القائــم علــى علــم األعصــاب

الهــدف منــه بنــاء شــبكة عصبيــة صناعيــة عميقــة، تحاكــي القــدرات البشــرية وتحــاول التفــوق 

ــاء علــى البحــوث فــي  ــر التعلــم العميــق بن عليهــا، وهــي قائمــة علــى االســتثمار فــي تطوي

تطويــر الشــبكات العصبيــة، حيــث يعمــل الباحثــون علــى إحــداث تطــورات قويــة فــي هــذا 

المجــال.

علــى  تؤكــد  االصطناعــي  الــذكاء  فــي  المســتقبلية  واالتجاهــات  التطــورات  إن 

البرامــج  فــي  بايثــون  واهمهــا  البرمجــة  ولغــات  البيانــات  علــوم  إدراج  أهميــة 

التعليميــة والتدريبــة لقــوة العمــل لتكــون قــادرة علــى اســتيعاب وتطويــر التعلــم 

نقــات  إحــداث  فــي  المســاهمة  وبالتالــي  الــذكاء االصطناعــي  فــي  العميــق 

نوعيــة فــي مســتقبل الــذكاء االصطناعــي وتعظيــم االســتفادة مــن اســتخدام 

فيــه. الحاليــة  التقنيــات 
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التحديــات التــي تواجه 

الــذكاء االصطناعي 

فــي المنطقــة العربية



التحديــات التــي تواجــه الذكاء 
االصطناعــي فــي المنطقــة العربية:

يقــدم الــذكاء االصطناعــي لمختلــف الــدول فرصــة ممّيــزة نحــو تطويــر جــودة الحيــاة فــي المســتقبل، 
وتســخير العامــل البشــري للمهــام اإلبداعيــة، لكــن تحقيــق ذلــك فعليــّا يتطلــب التخطيــط والمواكبــة، 
والمواءمــة بيــن اإلمكانيــات البشــرية والتقنيــة واالقتصاديــة المتاحــة وبيــن متطلباتــه ســواء مــن 
ناحيــة المقــدرات الخــام، أو مــن الناحيــة المؤسســية حيــث ان التكامــل بيــن هذيــن العامليــن فقط، هو 

مــن يزيــد مــن نصيــب الــدول فــي االســتفادة مــن كافــة المزايــا التــي يقدمهــا الــذكاء االصطناعــي.

لذلــك عنــد التحــدث عــن التحديــات التــي تواجــه الــذكاء االصطناعــي فإننــا نتنــاول القصــور فــي 
هذيــن العامليــن، ودول الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا ليســا باســتثناء، فالتحديــات التــي تواجــه 
ــذكاء االصطناعــي  ــات ال ــذكاء االصطناعــي فــي هــذه المنطقــة  تتمثــل فــي النقــص فــي ممكن ال
ــى اإلنترنــت األساســي،  ــة، الوصــول إل ــة التقني ــة التحتي ــب المقــدرات الخــام :)البني ســواء مــن جان
وقــوة الحوســبة الالزمــة لعمــل أنظمــة الــذكاء االصطناعــي وتطويرهــا( أو فــي المواهــب مــن رأس 
المــال البشــري: )لفهــم أنظمــة الــذكاء االصطناعــي وتطويرهــا( أو عــدم توفــر البيانــات الضخمــة 
الجيــدة )ليتــم اســتخدامها لتدريــب خوارزميــات الــذكاء االصطناعــي(. وفــي حقيقــة األمــر تتفــاوت 
دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا فيمــا بينهــا فــي مقدراتهــا فــي توفــر المــواد الخــام 
وتتصــدر دول مجلــس التعــاون الخليجــي ممثلــة بدولــة االمــارات العربيــة المتحــدة دول المنطقــة 
مــن ناحيــة اإلمكانيــات التقنيــة وتوفــر البنيــة التحتيــة للــذكاء االصطناعــي هــذا مــن جانــب، مــع األخــذ 

ــار اســتمرارية الجهــود فــي مجــال تطويــر المهــارات التقنيــة فــي كافــة بلــدان المنطقــة. باالعتب

والجانــب األخــر يحظــى بــه جانــب المؤسســات كرديــف أساســي للمقــدرات الخــام فــي توفيــر البيئــة 
المناســبة لممكنــات الــذكاء االصطناعــي، لجهــة توفــر الرؤيــة الواضحــة فــي الــذكاء االصطناعــي 
والتــزام الحكومــات باالســتثمار فــي مجــال الــذكاء االصطناعــي وتوفيــر خدمــات التدريــب والتمكيــن 
المناســبة، إضافــة إلــى التكامــل فــي عمــل الجهــات الحكوميــة والقطــاع الخــاص والمؤسســات 

األكاديميــة فــي هــذا اإلطــار.

ومــرة أخــرى تختلــف الــدول العربيــة فيمــا بينهــا فــي جانــب المؤسســات حيــث حتــى اآلن ال تمتلــك 
كافــة دول الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا اســتراتيجية وطنيــة للــذكاء االصطناعــي، والتــي تعتبــر 
أساســية لتوحيد الجهود وتوجيهها نحو اســتخدام مســؤول ومثمر لتقنيات الذكاء االصطناعي وبما 
يتوافــق مــع التطــورات واالحتياجــات المســتقبلية للــذكاء االصطناعــي، ويعكــس مؤشــر التنافســية 
الرقمــي العالمــي الــذي يضــم أربــع دول عربيــة فقــط حجــم هــذه التحديــات بنوعيهــا )المقــدرات الخــام 

والمؤسسات( 
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التوصيات

 
أواًل: في البنية التحتية الرقمية والبيانات:

تطويــر الوصــول الســريع لإلنترنــت فــي كافــة الدول العربية، وتطوير األمن الســيرابي وأمن المعلومات 
مــن أجل اســتخدام أكثــر موثوقية.

تتوفــر غالبيــة البيانــات فــي المنطقــة العربيــة باللغــة العربيــة، وهــذا يتطلــب اعــداد هــذه البيانــات وتطويــر 
معالجــة اللغــة الطبيعيــة للغــة العربيــة، خاصــة اًن اللغــة العربيــة لغــة متنوعــة وغنيــة، لذلــك تعتبــر هــذه 
الخطــوة مهمــة وأساســية لتوفيــر وتطويــر قواعــد البيانــات الصالحــة الســتخدامات الــذكاء االصطناعــي.

يحتــاج عمــل تقنيــات الــذكاء االصطناعــي بكفــاءة إلــى بيانــات ذكيــة. للحصــول علــى رؤى عمــل أكثــر فاعليــة 
لــذا يعتبــر توفــر البيانــات عاليــة الجــودة والمحدثــة وذات صلــة أمــر أساســي، ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن 
خــالل مراقبــة مراكــز البيانــات عــن طريــق وضــع جميــع بيانــات الويــب وبيانــات التطبيقــات وأداء قواعــد 
البيانــات وتجربــة المســتخدم وبيانــات الســجل فــي نظــام للبيانــات مســتند إلــى الســحابة، والــذي يعمــل 

علــى مراقبــة الحــدود القصــوى تلقائًيــا واكتشــاف العيــوب.

ثانيًا: في رأس المال البشري:
 

لتلبيــة االحتياجــات  القابلــة للتوســع،  للــذكاء االصطناعــي  البشــرية لتطويــر حلــول  تطويــر المهــارات 
االصطناعــي. الــذكاء  لتقنيــات  المتزايــدة 

تطويــر المناهــج المختصــة بالــذكاء االصطناعــي وتدريــب الخريجيــن وتنميــة المواهــب الشــابة فــي هــذا 
المجــال.

التركيــز علــى لغــات البرمجــة وأهمهــا بايثــون وعلوم البيانات كمدخل أساســي لتطويــر الخبرات والمهارات 
فــي مجال الــذكاء االصطناعي.

التركيــز علــى أهميــة المهــارات الشــخصية: كالقيــادة والتفكيــر اإلبداعــي والمعقــد والــذكاء العاطفــي 
واالجتماعــي فــي المناهــج المدرســية ومنــذ التعليــم المبكــر، لتوجــه العامــل البشــري مســتقبال نحــو 

العمــل اإلبداعــي والــذي يحتــاج شــخصيات، واثقــة، ومبــادرة، وطموحــة.

ــة اتخــاذ منهــج تعليــم مخصــص حســب احتياجــات القــوة العاملــة، ســريع، ومســتمر  التأكيــد علــى أهمي
ــج والحصــول علــى مهــارات متينــة ومســتدامة. ــد النتائ وقائــم علــى التجــارب لتأكي

الــذكاء  تبنــي ممكنــات  الــذكاء االصطناعــي، يتطلــب العمــل علــى  التطــور فــي تقنيــات  إن تحقيــق 
االصطناعــي مــن جانبــي المقــدرات الخــام والمؤسســات، لذلــك قســمت الدراســة جملــة التوصيــات 

كالتالــي: 

المقــدرات الخــام الازمــة لتطويــر الــذكاء االصطناعــي 1
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تطويــر اإلطــار األخالقــي والتوجيهــي لتقنيــات الــذكاء االصطناعــي فــي االســتراتيجية الوطنيــة للــدول 
العربيــة 

تدريــب صانعــي السياســات علــى تقنيــات الــذكاء االصطناعــي ليكونــوا قادرين على اســتيعاب التطورات 
المتســارعة فــي هــذا المجــال، واتخاذ القــرارات التوجيهية.

تطويــر البحــوث والتطويــر فــي مجــال الــذكاء االصطناعــي، والتركيــز علــى إدارة المخاطــر المحتملــة مــن 
الــذكاء االصطناعــي.

الشــراكة بيــن الصناعــة والقطــاع الخــاص والمؤسســات األكاديميــة، لرصــد االحتياجــات الفعليــة لســوق 
العمــل وتطويــر المناهــج وفقــًا لهــا، إضافــة إلــى تشــجيع وتطويــر االســتثمارات الخاصــة فــي مجــال 

ــذكاء االصطناعــي. ال

التأكيــد علــى أهميــة تبــادل الخبــرات والتجــارب الناجحــة عربيــا، للبنــاء علــى مــا هــو قائــم واالســتفادة مــن 
الــدروس فــي هــذا المجــال.

ــة مالئمــة مــن حيــث  ــة تمكيني ــر بيئ ــر توفي ــة والمواهــب فــي هــذا المجــال، عب احتضــان األفــكار اإلبداعي
ــالزم. ــن الدعــم المــادي ال ــر هــذه األفــكار وتأمي ــذ وتطوي المقــدرات والمؤسســات لتنفي

تشــجيع المواطنيــن علــى إنشــاء مشــاريعهم الخاصــة وتأســيس األعمــال، حيــث تتميــز قــوة العمــل عربيــًا 
بميلهــا للعمــل فــي القطــاع العــام، وهــذا يفضــي بعــدد أقــل مــن المرشــحين الحريصيــن علــى تأســيس 

أو االنضمــام إلــى شــركات الــذكاء االصطناعــي.

العمــل علــى تطويــر زمــاالت دوليــة فــي مجــال الــذكاء االصطناعــي لالطــالع علــى كل جديــد والتعــرف 
علــى التوجهــات المســتقبلية فــي هــذا المجــال.

القائمــون علــى البحث

المؤسســات الازمــة لدعــم هــذا التطــور 2
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مراجــع البحث



عن مركز الشباب العربي

ُولدت فكرة مركز الشباب العربي لتجسد رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء 

وزير شؤون الرئاسة، بعد االستماع إلى آراء الشباب العربي واحتياجاته والبناء على أولوياته. وكان 

مركز الشباب ثمرة لتلك المقترحات، ليعمل كمنصة فريدة تحتضن الشباب المبدع وتزرع األمل في 

نفوس الشباب وتستثمر في طاقاتهم إلعداد قيادات عربية شابة واعدة. وتترجم هذه الرؤى عبر العديد 

من المبادرات الهادفة التي تستثمر في الشباب عبر قطاعات مختلفة، باإلضافة إلى إتاحة دراسات 

واستطالعات تختص بالشباب العربي لتساعد صناع القرار على خلق سياسات تتناسب مع احتياجاته.

ويعتبر برنامج الزمالة التقنية للشباب العربي إحدى مبادرات المركز الرائدة التي تهدف إلى المساهمة 

في تمكين الشباب العربي تكنولوجيًا ورقميًا عبر تدريب نظري وعملي عالمي المستوى

WHY5Research هي وكالة عالمية متخصصة بدراسات أبحاث السوق، تقوم بالدراسات التحليلية التي 

تركز على فهم السلوك البشري والدوافع الكامنة خلفه، وتستخدم WHY5 هذه الرؤيا المتفردة لتساعد 

عمالئها على فهم العالم المحيط بشكل أفضل، وفهم المستهلكين بفئاتهم المختلفة، لتقدم لهم 

رؤى واضحة مع خطط استراتيجية قابلة للتنفيذ.

تقدم WHY5Research  حزمات متنوعة من األبحاث النوعية والكمية والبحوث التشخيصية ونعمل في 

تقارب وثيق مع عمالئنا لتلبية احتياجاتهم الفريدة واالجابة عن األسئلة الصعبة في عالم اليوم.

  

تقدم WHY5Research خدماتها البحثية في أكثر من 50 بلدًا حول العالم من خالل مكاتبها المركزية في 

أوروبا والشرق األوسط.
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