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 امللخص 
 

وقد دخل على مجيع اجملاالت العملية والعلمية التقنية منها وحىت    كثرياا   صار الذكاء االصطناعي اليوم مفهوما متداوالا 
اإلنسانية. و  العامل  أن لكل    كما  العلوم   تستهدفإتلفة،  ت م سرتاتيجيات يف جماالإهداف و أكل دولة من دول 

ة عمل يف تغيري آلياإلصطناعي  عتماد على الذكاء  اإلمنها  اإلصطناعي عدة ميادين،  اسرتاتيجية اإلمارات للذكاء  
ستثمار أحدث تقنيات وأدوات  وإ،  2031ة، وكذلك حتليل البياانت مبعدل كامل حبلول عام  ياحلكوم  اتاخلدم

سرتاتيجية اإلمارات للذكاء إتستهدف    بكفاءة رفيعة املستوى.و تطبيقها يف شىت ميادين العمل  يف    اإلصطناعيالذكاء  
عدة قطاعات حيوية يف الدولة، منها قطاع النقل من خالل تقليل احلوادث والتكاليف التشغيلية، قطاع اإلصطناعي  

نسب  وتقليل  الدقيقة  التجارب  إبجراء  الفضاء  قطاع  واخلطرية،  املزمنة  األمراض  نسبة  تقليل  من خالل  الصحة 
الذكي، قط املرافق واالستهالك  الطاقة عرب إدارة  املكلفة، قطاع  املياه عرب إجراء  األخطاء  والدراسات    التحاليل اع 

الدقيقة لتوفري املوارد، قطاع التكنولوجيا من خالل رفع نسبة اإلنتاج واملساعدة يف الصرف العام، قطاع التعليم من 
ة،   خالل التقليل من التكاليف وزايدة الرغبة يف التعلم،  قطاع البيئة عرب زايدة نسبة التشجري وزراعة النبااتت املناسب

تطوير آليات وقائية كالتنبؤ ابحلوادث واالزدحام املروري، ووضع سياسات مرورية أكثر فاعلية. من حيث  قطاع املرور  
، تفعيل العديد من الربامج  اإلصطناعيسرتاتيجية اإلمارات للذكاء االصطناعي تضمن بناء فريق عمل للذكاء  إ   ةحماول

القيادة من خالل  فضل خدمات اخلط األول للجمهور و أتوفري واملبادرات، تنمية قدرات القيادات احلكومية العليا، 
اإل اجمللس  للذكاء  تعيني  و اإلصطناعيستشاري  اإلضافة  إ.  احلكومة  جاهزية  و مؤشر  العام  لكرتونية  املؤشر  نتائج 

رات العربية املتحدة من أفضل  واالتصاالت يف ربط اإلدارات احلكومية. تعد اإلما  ومسامهة تكنولوجيا املعلومات
العامل يف مؤشر جاهزية احلكومة اإللكرتونية، للتحول من اخلدمات احلكومية التقليدية إىل اخلدمات اإللكرتونية    دول

 ستثناء. إيتم من خالل مراحل تطبق يف مجيع اهليئات احلكومية بدون أي 
 

  لكرتونية، دولة مؤشر جاهزية احلكومة اإل  قطاعات حيوية يف الدولة،،  اإلصطناعي  الذكاء    الكلمات املفتاحية:
 اإلمارات العربية املتحدة. 

 

 

 

 

 



 
 

 مقدمة  -  1

لبعض املبادرات السابقة واجلارية يف    ملخصاا  اإلمارات العربية املتحدة اإلصطناعي يف سياسة الذكاء  تقدم  

هناك معلومات وبياانت ورسومات شاملة حول سياسة الذكاء االصطناعي يف دولة اإلمارات  مجيع أحناء الدولة.  

االقتصادي والتنمية.   التعاون  ملنظمة  االقتصادي والتنمية  التعاون  منظمة  العربية املتحدة متاحة يف مرصد سياسة 

. وتوصف اإلصطناعيسرتاتيجية اإلمارات للذكاء  إعن    2017يف أكتوبر  ت العربية املتحدة  أعلنت حكومة اإلمارا

 احلكومي، وتعزيز األداء    ،2071سرتاتيجية أبهنا األوىل من نوعها وهتدف إىل حتقيق أهداف مئوية اإلمارات  اإل

التطوير  اإلصطناعي  لذكاء  . بشكل ملموس، تغطي إسرتاتيجية اإلمارات لاإلصطناعيواالستثمار يف تبين الذكاء  

والتطبيق يف تسعة قطاعات: النقل، والصحة، والفضاء، والطاقة املتجددة، واملياه، والتكنولوجيا، والتعليم، والبيئة، 

 .وحركة املرور

 ، على مخسة حماور: تشكيل جملس اإلمارات للذكاء االصطناعياإلصطناعي  سرتاتيجية الذكاء  إ  وحتتوي

تطوير قدرات ومهارات مجيع املوظفني العاملني    ،ورش العمل والربامج واملبادرات والزايرات امليدانية للجهات احلكومية

اإلصطناعي تقدمي مجيع اخلدمات عرب الذكاء    ،يف جمال التكنولوجيا وتنظيم دورات تدريبية للمسؤولني احلكوميني

سرتاتيجية القيادة وإصدار قانون حكومي  إوإطالق    واألمنية؛لطبية  والدمج الكامل للذكاء االصطناعي يف اخلدمات ا

 .اإلصطناعيبشأن االستخدام اآلمن للذكاء 

اإلصطناعي  سرتاتيجية الوطنية للذكاء  واليت تسمى اإل  سنوات، سرتاتيجية العشر  إاملوافقة على    استكملت

ولة رئيس جملس الوزراء حاكم ديب،  قال انئب رئيس الد. حيث  2019، من قبل جملس الوزراء يف أبريل  2031

عاماا،   16اخلدمات اإللكرتونية منذ    يف تقدمي  لقد بدأان":  لإلسرتاتيجية  الشيخ حممد بن راشد، يف حفل إطالقه

نسعى إىل اعتماد مجيع األدوات واملنهجيات املتعلقة  و .  اإلصطناعيواليوم نطلق مرحلة جديدة تعتمد على الذكاء  



 
 

احلكومية على مجيع املستوايت. كما    اخلدمات  رفع كفاءةوضمان    يف تقدمي اخلدمات،  لإلسراعاإلصطناعي  ابلذكاء  

 ."اإلصطناعي قال: "نريد أن تصبح اإلمارات أكثر دول العامل استعداداا للذكاء 

أهم   تركيز  من  للذكاء  إعناصر  اإلمارات  تطوير  تقوم    اليتاإلصطناعي  سرتاتيجية  معلى  وظفي مهارات 

الذكاء  لشباب، كمثال على ذلك تنظيم  احلكومة وا مشاركة حيث متت  اإلماراتيني.    للطلبةاإلصطناعي  معسكر 

  :مثل  متلفة  وضوعاتاملتعلقة مبآالف آخرون من براجمه    استفادةشخص يف املخيم، ومن املتوقع    600أكثر من  

  .يف النقلاإلصطناعي إدارة البياانت الضخمة والذكاء 

 يسمى  تحدة برانجماا جديداا بدولة اإلمارات العربية املاإلصطناعي  ، أطلقت وزارة الذكاء  2019يف مارس  و 

يدعم مناقشات املائدة املستديرة بني احلكومة والقطاع اخلاص هبدف تطوير التشريعات   الذكاء اإلصطناعي الذيفكر  

 ، 2020يف مارس  و   .ل والفعال" يف القطاع اخلاص"املسؤو اإلصطناعي  والسياسات واملبادرات من أجل تبين الذكاء  

والربانمج الوطين  يستضيفه مركز ديب التجاري  كل شيء،    الذكاء اإلصطناعيحدًثا بعنوان  اإلماراتية  احلكومة    دعمت

.  2031اإلصطناعي  سرتاتيجية اإلمارات العربية املتحدة للذكاء  إللذكاء االصطناعي، والذي يسلط الضوء على  

 ( 2021، معهد حياة املستقبلوقع الرمسي امل) يف العامل."

 

 إلسرتاتيجية: اوتساؤالت حول مشكلة  - 2

  مثليف إدارهتا العليا اليوم  اتالرئيسية اليت تواجه املؤسس يف التحدايت اإلسرتاتيجيةوتساؤالت تكمن مشكلة 

  هذه حجم املعلومات اليت ميرر عليها،  وهنا تصبح عملية اختيار املعلومات املطلوبة غري سهلة مما يستدعي حل 

املشكلة عن طريق التخطيط والرقابة اجليدة على املعلومات من خالل  قرارات فعالة مبنية على تدفق مستمر من 

أحد أنواع الذكاء الذي يتسم به القادة  اإلصطناعي دة واحملدثة ابستمرار، ويعد الذكاء املعلومات ذات النوعية اجلي

الناجحون ويوفر هلم احلصول على املعلومات الالزمة الختاذهم القرارات، ومما سبق ميكن صياغة املشكلة يف  



 
 

عامة  الؤسسات امليف كل  اإلصطناعيالذكاء سرتاتيجية إتطبيق يف  كومة اإلماراتية احلجاهزية  مدىما : السؤال

 ؟  دولة اإلمارات العربية املتحدةيف واخلاصة

 

 اإلصطناعي أهداف برانمج الذكاء   -  3

من خالل تعزيز    ،تضع دولة اإلمارات العربية املتحدة األساس لتفوقها اإلقليمي يف جمال الذكاء االصطناعي

زايدة قدرهتا على تنفيذ مبادرات    من خاللاخلليج    تستهدف هبا دولشبكة من املؤسسات والشراكات اجلديدة،  

القطاع الناشئ مبجموعة   بتعزيز وتشجيع أبو ظيب    ذلك تقوم إمارة  إلضافة إىلابسياسة الذكاء االصطناعي.  تثري  

صطناعي أييت تبين الذكاء اإلو  .واملساحات املكتبية، وحىت تغطية الرعاية الصحية: االمتيازات املالية،  مثل  من احلوافز

التقنيات   بزراعة  املتحدة  العربية  اإلمارات  الذي تقوم فيه دولة  الوقت  لتعزيز وتنويع    احلديثةيف  قتصادها  إكوسيلة 

لتحقيق هذا اهلدف،  و ارية عاملية.  ، فضالا عن اإلشارة إىل قدرهتا على االبتكار وقدرهتا على البقاء كقوة جتالريعي

 .تستثمر احلكومة اإلماراتية مبالغ طائلة يف قطاعات األمن السيرباين واحلوسبة السحابية وتكنولوجيا الفضاء

من شأهنا خدمة التنمية املستدامة والشاملة للدولة،    االسرتاتيجية اليت مت جتديدها مثانية أهداف  وتتضمن

عاملياا  اجملاالت كافة  يف  األول  املركز  لبلوغ  تعمل  دولة   وهي:  ؛اليت  يف  االصطناعي  الذكاء  اعتماد  أوراق  حتسني 

التنافسية للذكاء االصطناعي، وإنشاء حاضنة للشركات الناشئ العربية املتحدة، ودعم القدرة   ة يف جمال اإلمارات 

ستفادة من الذكاء االصطناعي يف جمال خدمة العمالء، وجذب املواهب يف جمال الذكاء  الذكاء االصطناعي، واإل

متربات   وإنشاء  البحث،  قدرات  وتعزيز  احلدوداالصطناعي،  وحتديد  االصطناعي،  العفو  و   الذكاء  منظمة  لوائح 

 .الدولية

القطاع اخلاص   مع  الشراكةمثل    الشركاء األجانب  تعمل اإلمارات على تنمية العالقات معأن  ومن أهدافها  

تقدم صناديق االستثمار اململوكة للحكومة اإلماراتية الدعم للشركات الناشئة الصينية البارزة يف جمال  حيث  الصيين.  



 
 

االصطناعي لالبتكار  يكما  و   ،الذكاء  النشطة  الثنائية  التجارة  توسيع  زايدة  إىل  التارخيي  االتفاق  ،  واملعرفةهدف 

الشراكة،  ابإلضافة   أنه ضمن  السيرباين  إىل  األمن  تقنيات  من  بعدد كبري  اإلمارات  اإلسرائيلية  الشركات  أمطرت 

 . (2020، سيفان أراز األمريكية ) إىل جانب الشركات املتقدمة 

   اإلصطناعيمارات للذكاء اسرتاتيجية اإل - 4

الرايدة  وسعياا  العربية    إىل  اإلمارات  دولة  أطلقت حكومة  فقد  والعاملي؛  واإلقليمي  احمللي  املستوى  على 

نتقال ومتثل هذه االسرتاتيجية بداية لإل  ،(AI)سرتاتيجية اإلمارات للذكاء االصطناعي  إم،  2017املتحدة يف أكتوبر  

 إىل املرحلة اجلديدة بعد احلكومة الذكية، واليت ستعتمد عليها اخلدمات يف مجيع القطاعات.  

، الساعية إىل أن تكون دولة 2071وعليه فالبد من إعداد البنية التحتية يف الدولة مبا ينسجم ومئوية اإلمارات  

   .اإلمارات األفضل ابلعامل يف مجيع اجملاالت

سرتاتيجية إوقطاعات مستهدفة وحماور    سرتاتيجية اإلمارات للذكاء االصطناعي أهدافاا إا هذا وقد حددت  

 كما هو مبني تفصيله فيما يلي:

 صطناعيف اسرتاتيجية اإلمارات للذكاء اإلهدأ

 م 2071حتقيق أهداف مئوية اإلمارات  .1

 وتعجيل تنفيذ الربامج واملشروعات التنموية   .2

ة، وكذلك حتليل البياانت مبعدل ياحلكوم  اخلدماتاالعتماد على الذكاء االصطناعي يف تغيري آلية عمل   .3

 . 2031% حبلول عام 100

األداء االسرتاتيجي وكذلك تسريع اإلجناز ابإلضافة  اإلرتقاء .4 خلق   إىل  ابألداء احلكومي وتشهد حتسني 

 %. 50خفض تكاليف احلكومة بنسبة  أخرياا و  مل مبتكرة بيئات ع

 يف استثمار الذكاء االصطناعي ومبختلف قطاعاهتا احليوية.     أن تكون حكومة اإلمارات األوىل يف العامل .5



 
 

 .خلق سوق جديدة ذات قيمة اقتصادية عالية .6

 .اإلنتاجية   ودعم زايدتهدعم مبادرات القطاع اخلاص  .7

  .وتطوير قويةبناء قاعدة حبث  .8

الذكاء االصطناعي .9 تقنيات وأدوات  العمل  يف    استثمار أحدث  ميادين   عالية بكفاءة  و تطبيقها يف شىت 

 املستوى.

البشرية واملادية واإلمكاانت .10 الطاقات  األمثل واملتوافرة بطريقة خالقة،   استثمار كل  النحو  على 

 صناعة فرص مستقبلية. و 

نسبة اجلاهزية للمخاطر االقتصادية املفاجئة، وكذلك    %  90استشراف حتدايت املستقبل وتشهد   .11

% زايدة يف الناتج احمللي 35ابإلضافة    2030تريليون دوالر قيمة قطاع الذكاء االصطناعي حبلول    7

 اإلمجايل.

 يف اسرتاتيجية اإلمارات للذكاء االصطناعي:القطاعات املستهدفة 

 ة قطاعات حيوية يف الدولة، منها: تستهدف اسرتاتيجية اإلمارات للذكاء االصطناعي عد

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 املتحدة  العربية اإلمارات دولة  جدول قطاعات اسرتاتيجية حيوية يف 1
 اإلجراءات املستهدفة  اسم القطاع 

 من خالل تقليل احلوادث والتكاليف التشغيلية  قطاع النقل  .1

 من خالل تقليل نسبة األمراض املزمنة واخلطرية  قطاع الصحة  .2

 إبجراء التجارب الدقيقة وتقليل نسب األخطاء املكلفة الفضاء قطاع  .3

 عرب إدارة املرافق واالستهالك الذكي قطاع الطاقة   .4

 عرب إجراء التحليل والدراسات الدقيقة لتوفري املوارد  قطاع املياه  .5

 من خالل رفع نسبة اإلنتاج واملساعدة يف الصرف العام قطاع التكنولوجيا .6

 من خالل التقليل من التكاليف وزايدة الرغبة يف التعلم التعليم قطاع  .7

 عرب زايدة نسبة التشجري وزراعة النبااتت املناسبة قطاع البيئة .8

 قطاع املرور  .9
 

تطوير آليات وقائية كالتنبؤ ابحلوادث واالزدحام املروري، ووضع  
 سياسات مرورية أكثر فاعلية 

 

 

 االصطناعي  للذكاء اإلمارات اسرتاتيجية حمـاور 14،

 تتضمن اسرتاتيجية اإلمارات للذكاء االصطناعي مخسة حماور أساسية هي:

 

 بناء فريق عمل للذكاء االصطناعي  

وتشكيل جملس الذكاء االصطناعي للدولة، وإنشاء فرق عمل مع الرؤساء التنفيذيني لالبتكار يف اجلهات  

 .2018وصياغة اخلطط االسرتاتيجية ونشرها يف القمة العاملية للحكومات لعام احلكومية، 



 
 

 تفعيل العديد من الربامج واملبادرات  

عمل يف مجيع اجلهات احلكومية حول اآلليات التطبيقية للذكاء االصطناعي، وتنظيم قمة عاملية عقد ورش  

 .سنوية، وإطالق املسرعات احلكومية للذكاء االصطناعي

 

 ة قدرات القيادات احلكومية العليا  تنمي

يف جمال الذكاء االصطناعي، ورفع مهارات مجيع الوظائف املتصلة ابلتكنولوجيا، وتنظيم دورات تدريبية  

 .للموظفني احلكوميني

 % من خدمات اخلط األول للجمهور  100توفري  .1

بنسبة   الذكاء االصطناعي  الذكاء االصطناعي، ودمج  الطبية، واألمنية اخلاصة % يف  100من خالل  اخلدمات 

 .بتحديد اهلوية، وزايدة االعتماد على الذكاء االصطناعي يف الوظائف الروتينية

 القيادة من خالل تعيني اجمللس االستشاري للذكاء االصطناعي،  .2

وابط  وإصدار قانون حكومي بشأن االستخدام اآلمن للذكاء االصطناعي، وتطوير أول وثيقة عاملية لتحديد الض

 .الضامنة لالستخدام اآلمن والسليم للذكاء االصطناعي

 

 اإللكرتونية  احلكومة جاهزية  مؤشر 24،

يتضمن   والذي  األول  االلكرتونية كاآليت:  احلكومة  مؤشر جاهزية  اجلاهزية  يتكون  مؤشر  قياس  منهجية 

للنهوض مبستوى أداء اإلدارات العامة احلكومية وحتويلها إىل إدارات أعلى كفاءة وأكثر شفافية واحرتافية  اإللكرتونية  

وإلجناز هذا التحول استطاعت هذه احلكومات حتسني وتعديل اهلياكل التنظيمية لبعض مؤسساهتا ووضع قدراهتا 



 
 

نولوجية واملوارد املالية لتقدمي خدمات إلكرتونية  وأسلوب ممارستها لالحتمال. ووسائل استخدام القوة البشرية والتك

 هذه اخلدمات.  حتوز علىى قبول ورضى من متلقيمتميزة تساهم يف تعزيز النمو االقتصادي واالجتماعي 

صدار ملؤشر جاهزية احلكومة اإللكرتونية إم أحدث  2008والثانية تعريف املؤشر الذي صدر يف فرباير  

(E-Government Index  عن )  إدارة الشئون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم املتحدة؛ حيث بدأ

م. ويقيس املؤشر مدى التحول حنو إصالح وتنمية القطاع العام واملؤسسات  2003أول ظهور هلذا املؤشر يف عام 

تقدمي اخلدمات    التحول إىل األعمال اإللكرتونية واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف   لاحلكومية من خال

املتميزة للمواطنني ورجال اإلعمال واملستثمرين. ولتحقيق هذا اهلدف البد من وجود بنية حتتية قوية من تكنولوجيا  

املعلومات واالتصاالت. كما حيفز املؤشر دول العامل إىل تغيري ثقافة تقدمي اخلدمات احلكومية اإللكرتونية وتشجيع 

 جناز اإلعمال. إطرق ووسائل تقنية حديثة لسرعة وسهولة تخدام املني ابلقطاع احلكومي السالع

والثالث مكوانت املؤشر والذي يتضمن املؤشر املركب جلاهزية احلكومة اإللكرتونية يشمل تقييم الوضع يف  

ستفادة املواطنني واملقيمني  إ  ىمسح أجرته األمم املتحدة لقياس مد  ل( دولة على مستوى العامل من خال192)

 تثمرين يف الدول اليت مشلها املؤشر من اخلدمات احلكومية اإللكرتونية املقدمة من خالل املؤسسات احلكومية. واملس

 وينقسم املؤشر إىل العديد من املؤشرات الفرعية اليت تتعلق ابجملاالت اآلتية، وهي:

 تقييم مواقع االنرتنت احلكومية اخلدمية  .1

 البنية األساسية لالتصاالت واملعلومات  .2

 املوارد البشرية )رأس املال البشري(  .3

قدرة احلكومات على تقدمي خدمات إلكرتونية  لالرابع مؤشر تقييم مواقع اإلنرتنت والذي يقيم املؤشر اإلمجايل  

من خالل اإلنرتنت، كما يقيم اخلدمات احلكومية للعديد من اهليئات والوزارات، منها الصحة والتعليم والعمل واملالية 



 
 

املؤسسات أبهنا أكثر اهليئات احلكومية   تتسم هذه  االجتماعية. حيث  املواطنون إليهاوالشئون  إلهناء   اليت يوجه 

 از اإلعمال واخلدمات.وإجن

( مؤشرات فرعية يعكس 5البنية التحتية لالتصاالت واملعلومات وهو مؤشر مركب من )مؤشر  اخلامس،  

 قدرة البنية التحتية للدولة على تقدمي خدمات حكومية إلكرتونية مميزة، هذه املؤشرات هي:

 شخص( 100مؤشر عدد مستخدمي اإلنرتنت )لكل  .1

 شخص(  100احلاسبات )لكل مؤشر عدد  .2

 شخص( 100مؤشر عدد اخلطوط التليفونية األرضية )لكل  .3

 شخص(  100مؤشر عدد خطوط احملمول )لكل  .4

 شخص( 100مؤشر عدد خطوط اإلنرتنت السريع )لكل  .5

 %( من إمجايل نقاط مؤشر البنية التحتية لالتصاالت واملعلومات. 20ويكون لكل مؤشر فرعي )

 مؤشر مركب يتكون من:البشرية و ؤشر املوارد السادس: م

 معدل حمو األمية للبالغني )ثلثي نقاط املؤشر( .1

 نسبة التأجيل اإلمجالية يف املراحل االبتدائية واإلعدادية والثانوية )ثلث نقاط املؤشر( .2

 وتستقى بياانت الدول من بياانت اليونسكو وتقرير التنمية البشرية لألمم املتحدة.

 

 العام  املؤشر نتائج 34،

اعتمد التقرير على تقييم قدرة الدول املوجودة ابملؤشر يف حتويل خدماهتا احلكومية إىل خدمات إلكرتونية 

 تستخدم اإلنرتنت ووسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.



 
 

اإللكرتونية    وتشري نتائج املسح الذي أعدته األمم املتحدة إىل مدى التقدم يف تطوير اخلدمات احلكومية

حول العامل. وقد حازت أورواب على النصيب األكرب يف هذا التقدم، تليها أمريكا مث آسيا وأخريا أفريقيا. واحتلت 

أمريكا يف املرتبة    تليها : السويد والدمنارك والنرويج،  وهذه الدول هيثلث دول من أورواب قمة تدرج هذا املؤشر،  

% بني  20دولة(، يف حني حازت دول آسيا على )   35% بني أعلى  70)الرابعة، وقد حازت دول أورواب على  

 دولة(.  35أعلى 

للمواطنني   املقدمة  اإللكرتونية  اخلدمات  تقييم  فقط  ليس  هدفها  اإللكرتونية  احلكومة  أن  وجدير ابلذكر 

 اإلدارات احلكومية. ولكن لرفع كفاءة األداء احلكومي وحتسني الشفافية وتوفري النفقات يف  فحسب،  ورجال األعمال  

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تساهم جبزء كبري يف حتسني طريقة أداء األعمال احلكومية وتقدمي   تساهم

( اخلدمات  هذه  على  احلصول  الذين أيملون يف  للمواطنني  إىل سهول  7ساعة/    24اخلدمات   ة أايم( ابإلضافة 

 فق اللغة مع متطلباهتم وقدراهتم.ااالستخدام وتو 

وأقر التقرير أن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يعود ابلنفع داخليا )داخل اإلدارات احلكومية(، 

 هذا النموذج.  لوخارجيا )على مستوى املواطنني( من خال

 

 

 احلكومية  اإلدارات  ربط يف  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا مسامهة  44،

داخليا )على مستوى اإلدارات احلكومية( حيث يتم: جتنب االزدواجية والتكرار، تقليل تكلفة املعامالت،  

ل املعلومات  عمليات االتصال والتنسيق وحتسني الشفافية، تباد  وتعزيزتبسيط اإلجراءات البريوقراطية، وتعزيز الكفاءة  

 بني املؤسسات بسرية وأمان. 



 
 

، أعلى، حتقيق كفاءة  لألفراد  احلصول على خدمة أسرع  : توفري  خارجيا )على مستوى األفراد(، حيث يتم

 زايدة املرونة يف استعمال اخلدمات، مشاركة املواطنني يف أجناز أعماهلم، توفري صالحية أكرب للمواطنني.

الدول   املؤشر حكومات  )ميد هذا  تقييم عام  192الـ  اليت مشلها  القوة  2008(  لقياس مواطن  م أبداة 

والضعف يف نطاق اخلدمات احلكومية اإللكرتونية املقدمة، كما يساعد املؤشر صانعي القرار على إعداد السياسات  

 . املالئمة لتحسني مستوى األداء احلكومي وتقدمي الدروس املستفادة هلم لتطوير األداء البشري والتقين

ويعتمد التقييم ليس فقط على اخلدمات املقدمة للجمهور، ولكن على أساليب تقدمي اخلدمة )مثال على 

 اإلنرتنت، احملمول( ومدى قدرة اجملتمع على استيعاب هذه اخلدمات بكافة فئاته. 

أجهزة  على سبيل املثال يف فئة الشباب البد من وجود خدمات تليب احتياجاهتم من خالل اإلنرتنت أو  

أسرع وأسهل. ويف فئة كبار السن البد من وجود مراكز خدمات ملساعدهتم    ة احملمول، وأن تتم هذه اخلدمات بصور 

 بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.  مسبقةة فدون احلاجة إىل معر إجناز أعماهلم على 

أدوات وبرامج فاعلة تساعدهم  وعلى مستوى األفراد غري القادرين على القراءة والكتابة البد من وجود  

 على استخدام هذه اخلدمات بسهولة ويسر. 

 

 

 

 املؤشر يف العربية  الدول  وضع 54،

( دولة يف العامل يف مؤشر جاهزية احلكومة اإللكرتونية، 32اإلمارات العربية املتحدة تعد من أفضل )تعد دولة  

 (. 2018)الربانمج الوطين للذكاء االصطناعي،( دولة عربية 19م )2008وقد مشل مؤشر عام 



 
 

العريب كل من البحرين   الرتتيبتليها يف  (  0.6301بيا إبمجايل نقاط قدرة )وجاءت اإلمارات األوىل عر 

( عامليا. ترتيب  167( عامليا انتهاء مبوريتانيا يف املرتبة )52،  50( عامليا واألردن وقطر يف املرتبة )43يف املرتبة )

 (. 2018م، )الربانمج الوطين للذكاء االصطناعي،2007بية يف مؤشر جاهزية احلكومة اإللكرتونية لعام  الدول العر 

 

 م  2007ترتيب الدول العربية يف مؤشر جاهزية احلكومة اإللكرتونية لعام  2جدول 
 الدولة  2005الرتتيب العاملي  2008الرتتيب العاملي  الرتتيب عامليا 

 اإلمارات  42 32 1
 البحرين 52 42 2
 األردن 68 50 3

 

 املؤشر  يف  املتحدة العربية   اإلمارات دولة  وضع 64،

( مراحل تطبق يف  5)  لالتحول من اخلدمات احلكومية التقليدية إىل اخلدمات اإللكرتونية يتم من خال

قبل   مرحلة  تطبيق كل  الصعوابت يف  بعض  احلكومات  وتواجه معظم  استثناء.  أي  اهليئات احلكومية دون  مجيع 

 االنتقال إىل املرحلة اليت تليها:

مرحلة الظهور )التأسيس( وحيتوي املوقع على بعض املعلومات وال حيتوي أي وسائل اتصال مع  

 جناز هذه املرحلة(.إ%( يف 88املستخدم )حصلت اإلمارات على )

مرحلة التطوير والتحسني وحيتوي املوقع على معلومات عن القوانني واإلجراءات العامة، التقارير،  

هذه  إجناز %( يف 68التنفيذية والوزارات املختلفة )حصلت اإلمارات على ) النماذج، وروابط مع السلطات

 املرحلة(. 

املرحلة التفاعلية وتشمل هذه املرحلة بعض اخلدمات اإللكرتونية مثل طباعة النماذج وحتميلها من املوقع  

 . هذه املرحلة(إجناز % من 68)حصلت اإلمارات على 



 
 

لدفع اإللكرتوين أو التقدمي للحصول على شهادات امليالد أو مرحلة العمليات وتسمح هذه املرحلة اب

هذه املرحلة(، إجناز %( يف 60املوقع )حصلت اإلمارات على ) لجتديد الرخص وخدمات أخرى من خال

 (. 2018)الربانمج الوطين للذكاء االصطناعي،

 

 يف اإلمارات  اإلصطناعيالدراسات أجريت على الذكاء  - 5

-على أداء املؤسسات اإلعالمية يف ديب   وأتثريه  االصطناعي(: بعنوان )الذكاء  2019دراسة )الرايمي،  

للتعرف على مدى جاهزية قطاع النشر لتطبيق تقنيات الذكاء االصطناعي من حيث  راسة تطبيقية( هتدف الدراسة  د

والتشر  السياسات  وصياغة  ابلقطاع؛  العاملني  لدي  والوعي  التحتية  الالزمة  البنية  الوظيفية    لالحتياجاتيعات 

والقيادية ابلقطاع من خالل تصميم   واإلداريةومت استهداف العينة لتشمل أغلب الوظائف العاملة    املستقبلية للقطاع.

أفراد بطريقة قصدية    10منوذج مقابلة بطريقة األسئلة املفتوحة من خالل املقابالت مع عينة الدراسة؛ والبالغ عددها  

موجهة للعمل علي حتليل النتائج وحبث العالقات والرتابطات بني اإلجاابت لوضع احللول املناسبة ملشكلة الدراسة، 

اهم   تقدمي منوذج وكانت  من خالل  للنهوض ابلقطاع  منهجية واضحة  قدمت  الدراسة  هلا  توصلت  اليت  النتائج 

أتثر وظائف قطاع النشر  وإىلتطبيقات الذكاء االصطناعي،  على املؤسسة اعتماداا  أداءواسرتاتيجية تساهم يف رفع 

لقادمة ولكن بنسب متفاوتة ،وتوصلت  سنوات ا  10،    5خالل املستقبل القريب واملتوسط لفرتة    االصطناعيابلذكاء  

اجلاهزية احلقيقية والشاملة للبنية التحتية للقطاع قبل الشروع   ىالتوصيات منها: أمهية الرتكيز علالدراسة جملموعة من  

  عداد وجتهيز القوانني والتشريعات ملواكبة التطورات املستقبلية املتوقعة.‘ يف استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي.

 جاهزية قواعد البياانت والرتابط بينها وبني قواعد بياانت احلكومة.  ىتأكيد علالو 

 



 
 

( بعنوان )مدى جاهزية اإلدارة العامة للدفاع املدين بدولة اإلمارات العربية املتحدة  2019،  )املهرييدراسة  

ميدانية على إدارات الدفاع املدين بدولة اإلمارات العربية املتحدة. وهدفت    دراسة-االصطناعيللتحول إىل الذكاء  

التعرف على مدى جاهزية اإلدارة العامة للدفاع املدين بدولة اإلمارات العربية املتحدة للتحول إىل الذكاء   إىلالدراسة  

تلف الوظائف بقطاع الدفاع  فرد من م   150عينة قدرها    علىاالصطناعي، ومت إجراء الدراسة بواسطة استبيان  

جاهزية قطاع الدفاع املدين    علىاملدين؛ منها االدارات التنفيذية واالدارية والعاملة والقيادية، وذلك هبدف التعرف  

اكتمال متطلبات    مدىتطبيقات الذكاء االصطناعي، من خالل دراسة    إىلبدولة االمارات العربية املتحدة لالنتقال  

الذكي   حمور  ع  ومدىالتحول  أتثري كل  مدى  لتحديد  التابع  املتغري  مع  الدراسة  حماور  التحول   علىالقة  عملية 

 جاهزية القطاع   مسوى رفع    على ضرورة العمل    : النتائج منهاجمموعة من    إىلوخلصت الدراسة    والذكي.  اإللكرتوين

لتطبيقات االلكرتونية اليت تدعم رفع مستوي استخدام ا  وضع األسس واملنهجياتلتحقيق اكتمال التحول الذكي  

% أكدت علي أمهية  90% من عينة الدراسة تؤيد أمهية التحول الذكي للقطاع، و  92نسبة    والذكية ابلقطاع.

الذكيةاكتمال   واخلدمات  اخلبرية  الذكي.  النظم  التحول  متطلبات  عمليات  لتحقيق  توافر  ابمهية  الدراسة  وتوصي 

ال التحول  متطلبات  لتحقيق  حتسينية  أفضل،  واجراءات  بشكل  املبنية    وأمهيةذكي  اخلدمات   رؤية   علىحتسني 

اجلاد   والعمل  للتدريب   علىاملتعاملني،  واضحة  اسرتاتيجية  وتوفري  هلم،  املعريف  والتمكني  البشرية  الكوادر  أتهيل 

تطوير قواعد املعرفة اليت تدعم التحول الذكي    علىوالتدريب املستمر للكوادر الوظيفية ابلقطاع، مع العمل اجلاد  

 وتعترب ركيزة أساسية له. 

االصطناعي وأثرها على كفاءة األداء القضائي   (، بعنوان )" تطبيقات الذكاء2019سعيد،    ،)مالكدراسة  

 اإلمارات العربية املتحدة(.  دولة-املتحدة" دراسة ميدانية على قطاع القضاء مبحاكم ديب بدولة االمارات العربية 

القطاع   أداءكفاءة  رفع    هدفت الدراسة اىل التعرف على مستقبل تطبيقات الذكاء االصطناعي ومدى مسامهتها يف  

الذكية ومسار اسرتاتيجية    القضائي القضائي يف التطبيقات  القطاع  التعرف على جاهزية  مبحاكم ديب من حيث 



 
 

التشريعات   حيث  من  اجلاهزية  ومستوى  االصطناعي  الذكاء  متطلبات  حتقيق  حنو  ديب  مبحاكم  القضائي  القطاع 

جاهزية مهارات الوظائف القضائية    ىلإ  ابإلضافةوالقوانني واللوائح احلالية يف حتقيق متطلبات الذكاء االصطناعي  

الذكاء   أتثرياحلالية الستقبال مشروعات الذكاء الصطناعي يف جمال القضاء والبنية التحتية والتنظيمية احلالية وكيفية  

على   حنو خطط    األداءاالصطناعي  التحول  عمليات  يدعم  القضائي  للقطاع  خاص  منوذج  تقدمي  مع  القضائي 

الدراسة املنهجية املزدوجة بني املنهج الكمي واملنهج النوعي حيث    استخدم كما    صطناعي.واسرتاتيجيات الذكاء اال

اجلاهزية.   عمل استبيان للتعرف على  إىل  ابإلضافةقام الباحث بعمل مقابالت مع القضاة واحملامني والسلك القضائي  

داء القطاع القضائي أاالصطناعي سيساهم يف رفع مستوى  الذكاء مهها: أنأالنتائج عدد من  إىلالدراسة   توصلت

مهية  أويف تطوير اخلدمات القضائية وخاصة يف ظل توجه الدولة حنو تطبيقات النظم اخلبرية والذكاء االصطناعي. مع  

مهية  أمع    جاهزية البنية التحتية التقنية واخلدمات االلكرتونية والذكية مع التدريب على املهارات والقدرات املناسبة

توفر السياسات والتشريعات اليت تدعم التوجه حنو الذكاء االصطناعي يف القطاع القضائي وأوصت الدراسة بضرورة  

 التدريب املستمر يف برانمج الذكاء االصطناعي.  علىالعاملني ابلقطاع القضاع القضائي  تدريب مجيع

 

 اخلامتة  - 6

يف العامل يف مؤشر جاهزية احلكومة اإللكرتونية، للتحول من   دولرات العربية املتحدة من أفضل  تعد اإلما

تطبق يف مجيع اهليئات احلكومية   يتم من خالل مراحل الذي اخلدمات احلكومية التقليدية إىل اخلدمات اإللكرتونية

صص للذكاء متخ وىل اليت يوجد فيها وزير حكومي أصبحت اإلمارات العربية املتحدة الدولة األو  دون أي استثناء.

تطوير التشريعات واللوائح املتعلقة ابلذكاء االصطناعي وتنفيذ تعليم  ل  علماءال. وكذلك هناك فريق من  االصطناعي

   يف املدارس الثانوية واجلامعات. اإلصطناعيالذكاء 



 
 

طبيق تلجاهزة    اإلماراتأن دولة    اإلمارات، أشارت إىلاليت أجريت يف    والدراسات  األدبياتعلى    اا بناءو 

سرتاتيجية  إ؛ والذي أنشأت له وزارة خاصة؛ وجامعة وأكادميية علمية؛ وأعدت له  اإلصطناعي  الذكاء  إسرتاتيجية

والكفاءة يف االسرتاتيجيات احليوية اهلامة ابلدولة؛ وكل ذلك بغية رفع مستوى األداء  جاهزية  خاصة؛ تعترب من  

 اجلودة، ولتكون دولة اإلمارات رائدة وسباقة يف هذا اجملال. ؛ وحتقيق أعلى معايري احلكومات والقطاع اخلاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 املراجع 

 (، الذكاء االصطناعي وأثرة على أداء املؤسسات اإلعالمية، " دراسة تطبيقية مع تقدمي  2019الرايمي، سامي )

كلية   – تصور لتطبيق التوصيات داخل قطاع النشر مبؤسسة ديب لإلعالم "، رسالة ماجستري غري منشورة  
 املتحدة دولة اإلمارات العربية  – إمارة ديب -حممد بن راشد لإلدارة احلكومية 

 

 (، "مدى جاهزية اإلدارة العامة للدفاع املدين بدولة اإلمارات العربية املتحدة للتحول إىل 2019املهريي، سعيد، )

رسالة   املتحدة،  العربية  اإلمارات  بدولة  املدين  الدفاع  إدارات  على  ميدانية  دراسة  االصطناعي"،  الذكاء 
 رة احلكومية.كلية حممد بن راشد لإلدا  –ماجستري غري منشورة 

 

 (، بعنوان )" تطبيقات الذكاء االصطناعي وأثرها على كفاءة األداء القضائي " دراسة 2019مالك، سعيد، )

ميدانية على قطاع القضاء مبحاكم ديب بدولة االمارات العربية املتحدة(، أطروحة ماجيستري غري منشورة،  
 اإلمارات العربية املتحدة. دولة -إمارة ديب-كلية حممد بن راشد لإلدارة احلكومية

 

 التقرير الصادر عن مركز ديب التكنولوجي لرايدة االعمال )ديتك(  (، 2018املوقع الرمسي إلمارات اليوم )

للسيليكون  ديب  واحة  لسلطة  يف    ، التابع   :2018ديسمرب    11واملنشور 
https://www.emaratalyoum.com/  
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