
 تسخير الذكاء االصطناعي
 للمستقبل الذي نريده

(4-6 نوفمبر 2019)



 أوًال: التوصيات.
 

 ثانًيا: مفهوم وأبعاد الذكاء االصطناعي. 
 

 ثالًثا: التحديات األخالقية المباشرة والمحتملة للذكاء االصطناعي. 
 

 رابًعا: التأثير االجتماعي للتكنولوجيا والذكاء االصطناعي: نموذج شركة "آي تريبل إي" 
 

خامًسا: اآلفاق المستقبلية لإلفادة من الذكاء االصطناعي.
 

سادًسا: الذكاء االصطناعي في ضوء رؤية 2030.
 

المصادر والمراجع.

المحتويات



بل الكفيلة بزيادة االستثمارات في مجال الذكاء االصطناعي والتقنيات الرقمية، على أن تتضمن أهداًفا مرحلية إيجاد السُّ
ا.     رة زمني� مؤطَّ

ل الرقمي واستخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي في المجاالت المختلفة وال سيما في ع في مبادرات التحوُّ التوسُّ
مجال اإلدارة، وتحقيق التنمية المستدامة.    

َرْفع كفاءة المهارات الحكومية من أجل االستفادة من الذكاء االصطناعي لتحقيق الحوكمة الجيدة.   
تقييم أثر جهود الدولة لمحو األمية التقنية في المجتمع السعودي، والتوجيه بالبحث في أسباب تباطؤ مردودها. 

تطوير مناهج الذكاء االصطناعي واالستثمار في البحوث ذات الصلة بتفعيل تطبيقاته.

أوًال - التوصيات:



    يمكن تعريف الذكاء االصطناعي بأنه: أحد أفرع علوم الكمبيوتر المعنية
بكيفية محاكاة اآلالت لسلوك البشر، فهو علم إنشاء أجهزة وبرامج كمبيوتر
قادرة على التفكير بالطريقة نفسها التي يعمل بها الدماغ البشري، تتعلم مثلما

ر كما نقرر، وتتصرف كما نتصرف. نتعلم، وُتقرِّ
     وبهذا المعنى، فإن الذكاء االصطناعي هو عملية محاكاة الذكاء البشري عبر
أنظمة الكمبيوتر، وتتم من خالل دراسة سلوك البشر عبر إجراء تجارب على
تصرفاتهم ووضعهم في مواقف معينة ومراقبة رد فعلهم ونمط تفكيرهم
وتعاملهم مع هذه المواقف، ومن َثمَّ محاولة محاكاة طريقة التفكير اإلنسانية
عبر أنظمة كمبيوتر معقدة، وعلى هذا فلكي تتسم آلة أو برمجية بالذكاء
م وَجْمع البيانات وتحليلها واتخاذ االصطناعي ال بد أن تكون قادرًة على التعلُّ

قرارات بناء على عملية التحليل هذه، بصورة تحاكي طريقة تفكير البشر.

ثانًيا - مفهوم وأبعاد الذكاء االصطناعي:

    وقد نشأ المفهوم األولّي للذكاء االصطناعي في األربعينيات من القرن
ر العشرين، ووصل إلى ما هو عليه اليوم بسبب تضافر عدة عوامل، من بينها توفُّ
كميات كبرى من البيانات الضخمة ومصادرها على نحو يسمح بوجود قدرات ذكاء
اصطناعي لم تكن ممكنة في الماضي بسبب نقص البيانات والحجم المحدود
ت االختراقات في تكنولوجيا الحوسبة السحابية إلى خفض تكلفة للعينات. كما أدَّ
زة بالذكاء وزيادة سرعة التعامل مع كميات كبيرة من البيانات عبر أنظمة ُمعزَّ

االصطناعي من خالل المعالجة المتوازية.
    أيًضا، فقد أسهم وجود تجمعات مفتوحة المصدر عبر منصات وسائل التواصل
م ر وتتبادل أدوات وتطبيقات الذكاء االصطناعي في تسهيل تقدُّ االجتماعي ُتطوِّ

م العميق والتعزيز. العديد من جوانب الذكاء االصطناعي، مثل التعلُّ
فضًال عن أن البرامج والبيانات مفتوحة المصدر ُتسرع استخدام الذكاء االصطناعي؛

ألنها تسمح بقضاء وقت أقل في البرمجة الروتينية وتوحيد الصناعة.



    ويهدف علم الذكاء االصطناعي إلى فهم طبيعة الذكاء اإلنساني عن طريق عمل برامج للحاسب
اآللي قادرة على محاكاة السلوك اإلنساني المتسم بالذكاء. وتعني قدرة برنامج الحاسب على حل مسألة
ما أو اتخاذ قرار في موقف ما بناًء على وصف لهذا الموقف، ويشير ذلك إلى أن البرنامج نفسه يجد
الطريقة التي يجب أن ُتتبع لحل المسألة أو للتوصل إلى القرار بالرجوع إلى العديد من العمليات

االستداللية المتنوعة التي ُغذِّي بها البرنامج.
    وتتعدد تطبيقات الذكاء االصطناعي في الوقت الراهن، فهناك التطبيقات األمنية والعسكرية، مثل
البرامج القادرة على تمييز الوجوه وإدراكها، فضًال عن تلك القادرة على التصدي للهجمات اإللكترونية
والتعامل معها، بل وشن هجمات إلكترونية تخترق النُظم السيبرانية للخصوم، خالًفا الستخداماته القاتلة

في الحروب، سواء عبر الروبوتات العسكرية أو الدرونز. وهناك التطبيقات الطبية، مثل تلك القادرة على
تشخيص األورام وإجراء جراحات االستئصال لها، باإلضافة إلى التطبيقات التي ُتستخَدم من ِقبل مواقع
لت في مكافحة المحتوى المتطرف على التواصل االجتماعي، لمواجهة الظواهر السلبية، سواء تمثَّ
اإلنترنت، أو محاولة َمْنع االنتحار عبر موقعها. وبدأت هذه التطبيقات في اقتحام المجال االصطناعي،
ونجحت في القيام بالمهام الروتينية التي يمكن أن يقوم بها َبشٌر في المصانع والمكاتب، بل ونجحت

في القيام بالوظائف التي ال يمكن أن يقوم بها البشر كاستكشاف الفضاء أو أعماق المحيطات.

    ومن القطاعات التي يمكن أن تتأثر بصورة كبيرة من تطبيقات
الذكاء االصطناعي: قطاع الصناعات التحويلية والطاقة، وتجارة
التجزئة، وقطاع الرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات المالية، وغيرها؛
فعلى سبيل المثال: ُتمكِّن تقنيات الذكاء االصطناعي اآلالت من
ا، بحيث تقوم بتعديل عمليات ل إلى أنظمة إنتاج محسنة ذاتي� التحوُّ
م المستمر من اإلنتاج في الوقت المثالي من خالل التحليل والتعلُّ
البيانات الحالية والسابقة؛ وبما يرتبه ذلك من تقليل أعطال المعدات،
وزيادة كفاءة استخدام األصول، والمساعدة في اكتشاف مشكالت
الجودة في أقرب وقت ممكن، وتحديد العيوب واالنحرافات في
ز من كفاءة توريد المواد داخل المصنع من خالل المنتجات، كما ُتعزِّ

استخدام المركبات ذاتية القيادة والروبوتات.



    ومن نماذج تطوير أنظمة الذكاء االصطناعي اإلنسان اآللي البشري صوفيا (Sophia humanoid)، وصوفيا هي
ا منذ عام 2016م، قامت بتصميمه شركة هانسون روبوتكس (Hanson Robotic)، إنَّ روبوت بشري يتطور اجتماعي�
صوفيا تختلف عن الروبوتات الكالسيكية في أنها مشبعة بخوارزميات ذكية تتعلم من مجتمعها الذي أضحت تتطور
فيه، وهي قادرة على عرض أكثر من 50 تعبيًرا للوجه بشكل ذاتي، وكذا تبادل الحديث مع البشر بشكل طبيعي وتقرير
غة الطبيعية لإلنسان وفهمها إلى حد ا، يستطيع هذا اإلنسان اآللي تحليل الوجه وتحليل اللُّ إجاباتها من نفسها. تقني�

ما، وكذلك تشغيل عمليات التصنيف الذكي لتركيب إجابات منطقية تنافس إجابات إنسان بشري.

    كما يتجلى تطبيق الذكاء االصطناعي في قطاع الطاقة في التنبؤ الصحيح بالطلب والعرض على التيار الكهربائي،
ويمكن لتقنيات الذكاء االصطناعي أن تسهم في تحسين دقة التنبؤ بحجم المبيعات وتوجهات المستهلك بشكل أدق،

س فرصة أكبر إلدارة عمليات التخزين واللوجستيات بشكل أكثر كفاءة من خال استخدام الروبوتات الذكية. كما تؤسِّ

شكل (1) القيمو المضافة لتطبيق الذكاء االصطناعي عالميًا (تريليون دوالر)

شكل نموذجي آللية اشتغال الروبوت االجتماعي صوفيا

صوفيا

السحب اآللي الثاني

فادية مفيدة كريم



ه ًرا سريًعا للغاية في أنظمة الذكاء االصطناعي، بحيث إنَّ والمتوقع أن نشهد خالل سنوات قليلة قادمة تطوُّ
ل في مختلف المجتمعات العالمية على حد السواء، لكن سيصبح شيًئا أكثر تأثيًرا بكثير من حيث إحداث التحوُّ
ا أن نسأل أنفسنا: ما هو المجتمع والعالم الذي نريد أن نعيش فيه، ماذا يعني في الواقع التمحور علينا حق�

حول اإلنسان، وَمن ُيحدِّد القيم المرتبطة بذلك؟
ا تأثيرها على     فالمالحظ أنه في الوقت الذي نقوم فيه بتطوير التكنولوجيا، فإننا قد ال نفهم حق�
المجتمع. وفي اللحظة التي يمكننا أن نفهم فيها تأثيرها، يكون قد فات األوان لتغيير ذلك التأثير والتدخل.
على سبيل المثال، عندما تطورت شبكة اإلنترنت، لم يكن أحٌد يعلم ما الذي ستجلبه للمجتمع من منافَع

. فال أحد يتوقع التغييرات. ومضارَّ

    والجانب األخالقي أو االعتبار األخالقي الرئيسي للذكاء
االصطناعي هو إعادة السيطرة مرة أخرى إلى اإلنسان لحماية
والحفاظ على االستقالل الذاتي البشري؛ من أجل ضمان استخدام
جميع النُظم وأنظمة الذكاء االصطناعي واألنظمة المستقلة بإيجابية. 
    ويشير الذكاء االصطناعي األخالقي والبشري الذي يتمحور حول
اإلنسان إلى الطريقة التي يسهم بها الذكاء االصطناعي في
التنمية المستدامة وسبل المضي ُقدًما في التعاون الدولي في
هذا المجال؛ للتأكد من أن الذكاء االصطناعي يتم تسخيره للتنمية
المجتمعية، كتوظيفه على المستوى الوطني بما يخدم تحقيق رؤية
المملكة العربية السعودية 2030، وال سيما أنه أصبح من الصعب َحْصر
تطبيقات الذكاء االصطناعي المفيدة، فهي تتزايد بصورة سريعة

ومتواصلة في المجاالت كافة، وعلى نحو غير مسبوق.



    تكشف محاولة َفْهم ما يعنيه الذكاء االصطناعي المتمحور حول اإلنسان على أنه ينطوي على بعدين
أساسيين: األول هو الذكاء االصطناعي الذي يفهم البشر، والثاني هو الذكاء االصطناعي الذي يساعد البشر.

    وتواجه هاتان النقطتان تحديات مختلفة تماًما. لذلك، بالنسبة للفهم األول الذي يتعلق بفهم البشر فأحد
التحديات الرئيسية التي نواجهها في الذكاء االصطناعي كمشغلين في الميدان في أحسن األحوال هي أن
البيانات مفقودة أو ناقصة وغير كاملة، ولكن في أسوأ األحوال تكون البيانات متحيزة أو غير عادلة لشرائح معينة
من المجتمع؛ فكلُّ ما يحدث في وضع عدم االتصال فقط يتضاعف ويتضاعف ثالث مرات عند تقديم الذكاء
االصطناعي، وهذا تحٍد كبير عندما يتعلق األمر بَفْهم الذكاء االصطناعي وتطبيق ذلك بمعنى إنساني. وفيما
يتعلق بالنقطة الثانية التي تتعلق بمساعدة البشر على استخدام الذكاء االصطناعي، فإن التحدي الرئيس يرتبط
بكيفية تطبيق نتائج الذكاء االصطناعي، وَمن الذي يتبنى األفكار، وَمن الذي يتبنى الحلول، وما هي اإلجراءات

التي يتم اتخاذها للتأكد من أن النتائج مناسبة بالفعل لالستخدام المقصود منه.
    وهناك الكثير من التحديات، لكن علينا أن ندرك أن أهداف التنمية المستدامة يمكن أن تتأثر بشكل خطير
بالذكاء االصطناعي. فاألمر متروك لنا كبشر لتنظيم أنفسنا بطريقة يمكننا من خاللها تخفيف المخاطر؛ ففي

الواقع هناك الكثير من مستويات الخطر والتحيزات المختلفة فيه، وأيًضا هناك خطر جَعل األمور أسوأ.

ثالًثا - التحديات األخالقية المباشرة والمحتملة للذكاء االصطناعي:

خطر التحيز في الذكاء االصطناعي



    ومع ظهور األتمتة واسعة االنتشار والذكاء االصطناعي، يبرز التوظيف باعتباره مجاًال آخر من المجاالت التي
ال تستعد لخوض اضطرابات كبيرة. والخوف المشترك هنا هو من أن تحلَّ األتمتة والذكاء االصطناعي مكان العمَّ

البشر في سوق العمل؛ ما سيؤدي إلى ارتفاع البطالة الجامحة. 
    ومن أكبر العوائق التي تعيق الذكاء االصطناعي هو البيانات المنقوصة التي تعدُّ المشكل األساسي في خاصية

التعلم والتنبؤ الذاتي، وهي من اإلشكاليات التي حظيت باهتمام أكبر عدد من الباحثين في السنوات األخيرة. 
    ولتوضيح األمر من الجهة التقنية، فإن الخوارزمية المتعلمة تحتاج إلى أكبر عدد من البيانات لضبط سلوكها لكي
تكون أكثر دقًة في التنبؤ، وكلما تم توفير بيانات أكبر، زادت الدقة على نحو أفضل. أما عند نقص البيانات المغذية
فتصبح الخوارزمية شبيهة بحلِّ لغز صورة مقطعة غير مكتملة، لكن مع اجتياح البيانات الوفيرة ودخول عصر البيانات
ًعا بالبيانات، ومن َثمَّ أكثر دقًة وأكثر كفاءًة، ليظهر تيار جديد الضخمة والمكثفة أصبحت هذه الخوارزميات أكثر تشبُّ
ى بالبيانات الضخمة التحليلية، والذي هو في الحقيقة انسجام بين الخوارزميات تحت ظل الذكاء االصطناعي ُيسمَّ

الذكية والبيانات الضخمة.
    ومع أنَّ هناك الكثيَر من القلق في الوقت الحالي على مستوى العالم من أن تأثيرات التكنولوجيا يمكن أن تفوق
الفوائد، لكن الحقيقة هي أننا لم نُقم بما يكفي من األبحاث لفهم التأثير المجتمعي للتكنولوجيات التي نستخدمها.



 
ethicsinaction.itripple-e.org :يمكن الرجوع إلى المبادئ األخالقية التوجيهية لشركة آي تريبل إي حول التأثير االجتماعي للتكنولوجيا والذكاء االصطناعي على الموقع التالي*

    من المهم للغاية لكلٍّ من المبدعين والمستخدمين أن يفهموا ما هي القواعد األخالقية المرتبطة باستخدام
وتطوير أنظمة الذكاء االصطناعي، بالنظر لما ُتحِدثه هذه التكنولوجيا من تأثيرات اجتماعية. وفي هذا الصدد، يمكن
اإلشارة إلى نموذج شركة "آي تريبل إي" والتي ُتعَنى بشكل أساسي بتقديم التكنولوجيا من أجل اإلنسانية، وهو
ا في الواقع، الشعار الذي تأخذه على نحو أكثر جديًة من ذي قبل، كما تحاول أن تعرف كيف تؤثر التكنولوجيا اجتماعي�

ى بالتأثير االجتماعي للتكنولوجيا.  وهناك اهتمام داخل الشركة بما ُيسمَّ
فة من مهندسي الكهرباء واإللكترونيات     وبالنظر إلى واقع الشركة قبل 10 سنوات، فقد كانت في الغالب مؤلَّ
بشكل أساسي. ومع ذلك، فقد قامت مؤخًرا بتعيين المختصين باألخالقيات، واألطباء وغيرهم؛ حيث تنظر الشركة إلى

العالم بطريقة أكثر شموليًة.

     
رابًعا - التأثير االجتماعي للتكنولوجيا والذكاء االصطناعي: نموذج شركة "آي تريبل إي":

وقد حددت شركة "آي تريبل إي" ثمانية مبادئ أخالقية توجيهية حول التأثير االجتماعي للتكنولوجيا والذكاء
االصطناعي، وهي كما يلي (*):

 
 
 
 

(*) يمكن الرجوع إلى المبادئ األخالقية التوجيهية

لشركة آي تريبل إي حول التأثير االجتماعي للتكنولوجيا والذكاء االصطناعي على
ethicsinaction.itripple-e.org :الموقع التالي

حقوق اإلنسان، ورعايتها وكيف 
يتم االعتراف بها دوليًا.

الرفاه، وكيف يستخدم كأحد
 معايير نجاح المبدعين اليوم.

 القدرة على التعامل مع 
البيانات، ويرتبط بكيفية

 التحكم في البيانات الخاصة
 وكيفية تقرير مشاركة الشخص

 لبياناته والبيانات المتعلقة بهويته
 التي يريد مشاركتها.

الفعالية، حيث أن منشئي الذكاء االصطناعي داخل الشركة ال يسمونه
الذكاءاالصطناعي بل يميلوا أكثر الستخدام مصطلحي النظم المستقلة
والذكية التي يجب أن توفر الفعالية، وأدلة الفعالية تتعلق بكيفية قياسها.

الشفافية، التي ستكون أساس جميع أنظمة
الذكاء االصطناعي ويجب أن  تكون أنظمة البيانات

قابلة لالكتشاف.

المساءلة، وهي القدرة على توفير
مبررات ال لبس فيها للقرارات التي
تتخذها األنظمة المستقلة والذكية.

الوعي بسوء االستخدام، فإذا كان هناك سوء
استخدام يجب أن يكون هناك رجوع وعالج له.

لكفاءة، وتنمية المهارات والقدرات.

    وفي السياق ذاته، ُتركِّز منصة التدريب "آي تريبل إي" على التعليم المدمج الهادف إلى تنمية المهارات للطالب
م المدمج عبر ى برنامج التعلُّ والمهنيين، وإعادة هيكلتها. كما أن لدى شركة "آي تريبل إي" منصة تعليمية ُتسمَّ
اإلنترنت، كما أطلقت الشركُة العديَد من الدورات التدريبية على الشبكات الالسلكية باالستناد إلى تكنولوجيا المعلومات

واالتصاالت بشكل أساسي، واآلَن فإنها تبحث أيًضا في األخالقيات والمبادرة العالمية بشأن النظام الذاتي الذكي.



 
      

خامًسا - اآلفاق المستقبلية لإلفادة من الذكاء االصطناعي:

    تتنبأ توقعات علماء الذكاء االصطناعي بأنه وفي غضون السنوات القليلة القادمة سوف تتمكن اآللة من أداء نحو
80% من المهام المتكررة أو الصعبة، وفي العديد من الحاالت سيتعين علينا اتخاذ خيارات ليصبح أمر تحديد القواعد

األخالقية لآلالت أصعب مهمة يواجهها اإلنسان.
    وتتولى اليونسكو في الوقت الحالي التأكيد على تفكير عالمي حول األبعاد األخالقية للذكاء االصطناعي في

مجاالت، هي: التعليم والعلوم الطبيعية، والعلوم االجتماعية واإلنسانية، والثقافة، واالتصال والمعلومات.
    ويسترشد عمل اليونسكو في مجال الذكاء االصطناعي بإطار عالمية اإلنترنت الخاص بالمنظمة األممية، وما
يطلق عليه "مبادئ روما"، ومفادها أن التحول الرقمي والحوكمة الرقمية عموًما ينبغي أن تسترشد بأربعة مبادئ
رئيسية يستند إليها بناء مجتمعات المعرفة، تتضمن: أن تكون قائمة على الحقوق، وأن تكون منفتحة، وأن تكون
متاحة ويمكن الوصول إليها، وأن تكون متعددة من حيث أصحاب المصلحة لذلك. وتوجه رؤية مجتمعات المعرفة

هذه عمل منظمة اليونسكو في تطوير الذكاء االصطناعي.

وفي هذا السياق من المهم التأكيد على أهمية ما يلي:
1. االستثمار في تطوير القدرات والمعرفة الرقمية، فهناك مسألة جدية

 تتعلق بَرْفع كفاءة المهارات الحكومية ليس فقط من أجل فهم 
الذكاء االصطناعي؛ ولكن من أجل االستفادة من الذكاء

 االصطناعي لتحقيقالحوكمة الجيدة، وكذلك مسألة
 تدريب المهندسين وأخالقيات الذكاء االصطناعي

 وأولئك الذين يستخدمون الذكاء االصطناعي
 كما هو حاصل على سبيل المثال ألولئك
 العاملين في المحاماة، واإلعالم وغيرها

من مجاالت، بحيث يدركون تأثير الذكاء
 االصطناعي فيمجاالتهم. ويجب
د من أننا ال نعمل فقط على التأكُّ

تمكين الشباب، ولكن كافة المواطنين 
بحيث تكون لديهم اإلمكانية لالستفادة 
من المعرفة الرقمية والمعرفة بالبيانات.



2. تطوير نماذج ابتكارية لالستفادة من الذكاء االصطناعي لتحقيق أهداف
التنمية المستدامة. فثمة حاجة إلى تطوير منصات متعددة للمستفيدين،
حيث نضمن بناء النظام الذي نريد؛ إذ تشارك الحكومة مباشرة مع
المواطنين، وهنا ُيشار إلى الهيئة السعودية ألخالقيات البيانات كمثال
على طريقة تطوير نماذج ابتكارية، وكيف ننظر إلى تأثير البيانات وكذلك

الذكاء االصطناعي كجزء من علم البيانات على التنمية في السعودية.

3. كيفية النظر إلى تطوير النُظم البيئية االجتماعية المستدامة عبر
اإلنشاء المشترك والممارسات الجماعية للمعلومات، وهناك أهمية
ع الثقافي. إضافية ُوضعت في تطوير هذه النماذج بحيث تراعي التنوُّ

4. إن على الحكومات أن ُتشارك أكثر مع األمم المتحدة فيما يتعلق

بمستقبل حوكمة الذكاء االصطناعي. وبعد ذلك ُيشار بشكل خاص إلى
القلق تجاه الحفاظ على النُظم البيئية المتعلقة بالتقنية المحلية، حيث
يجري ضمان وجود صالت بين الحكومة والنُظم البيئية االبتكارية، بحيث

تكون متميزة ويجري االستثمار فيها على المستوى اإلقليمي.

5. االستثمار في البحث لضمان تحقيق بيئة معيارية فاعلة، فنحن
ال نستطيع تطوير بيئات محلية وإقليمية ودولية فيما لو أننا لم
نُقم بإجراء األبحاث الضرورية؛ وهذا يعني أننا بحاجة إلى مؤشرات
ومقاييس وبيانات ووسائل لتحديد الفجوات، بهدف إعداد

السياسات العامة لخدمة المملكة والعالم على نطاق أوسع.

6. الحاجة إلى تطوير منهجية متعددة التخصصات. فالذكاء

االصطناعي ليس فقط للمهندسين، والمتخصصين في التقنية؛
ولكنه أيًضا للمهتمين بالمجاالت الثقافية المختلفة، وفي اإلعالم،
ويؤثر على كافة الوزارات وعلى كافة مستويات المجتمع. لذا، هناك

حاجة إلى توسيع نطاق الحوار بما يتجاوز المتخصصين في التقنية.



صح في مجال السياسات عبر ربط االبتكار باألخالقيات، 7. توفير الدعم للنُّ

وتطوير ممارسات جديدة لصنع القرار عن طريق التفكير فيما يتعلق بتطوير
السياسات. وبهذا نضمن العودة إلى التوصيات األخرى، والتغذية الراجعة

بين الحكومات والمجتمع المدني.

8. بناء مجتمعات معرفة شمولية قائمة على أربع دعائم: الوصول إلى
المعلومات، وحرية التعبير، واحترام التنوع، وجودة التعليم للجميع،
استناًدا إلى مبادئ روما المتعلقة بعالمية اإلنترنت، والتي تنظر إلى
ل الرقمي عبر منهج َمْنح الحقوق، واالنفتاح، والوصول، تطوير التحوُّ

د أصحاب المصالح. وتعدُّ



ح بذلك ا لالستخدام المفيد للذكاء االصطناعي اتساًقا مع رؤية 2030، وقد صرَّ     إن السعودية ُتولي اهتماًما جاد�
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان في "أوساكا" في مجموعة العشرين عندما تحدث عن االستخدام

األمثل للذكاء الصناعي وإنترنت األشياء للتقنيات الجديدة، من أجل تعزيز التطبيقات البناءة والمفيدة للمجتمع. 
    وتعمل السعودية على إجراء الدراسات لتحديد اتجاهها من النقاشات العالمية المتمحورة حول الذكاء االصطناعي،
كما عمدت إلى إنشاء هيئة جديدة هي "الهيئة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي"، والتي ُأنشئت بأمر ملكي

في 30 أغسطس 2019.
     وستستعين "الهيئة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي" بأفضل الممارسات العالمية في سعيها نحو معالجة
التحديات القائمة على صعيد البيانات والذكاء االصطناعي، كما ستسعى الهيئة لالستفادة بأقصى قدر ممكن من
ل البيانات لنفط القرن، وذلك من خالل االرتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن االقتصادات القائمة على البيانات تحوُّ
والذكاء االصطناعي. وسوف تهتم الهيئة بجوانب عديدة؛ يتعلق األول بالجانب التنظيمي للبيانات، ويهتم الثاني

بجانب االبتكار، ويركِّز الثالث على الجانب التشغيلي من الذكاء االصطناعي. 
    ومن خالل رئاسة السعودية لمجموعة العشرين 2020، فإنها تعمل على تقديم رؤيتها في مجال الذكاء

االصطناعي، كما تعمد إلى تطوير التعاون العالمي لتحسين القدرات الذاتية في مجال الذكاء االصطناعي.
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