
 
 

                                                                    
                                                                                                                                                                          

                                                         
ي البالد جهود وزارة االتصاالت لتنميةن: العنوا

 
 صناعة الذكاء االصطناعي ف

 Enterprise.Pressمنصة  : المصدر 
 2022 مارس 29 التاري    خ: 

 

ي البالد: لقاء مع مستشارة وزير االتصاالت للذكاء 
 
كيف تخطط الحكومة لتنمية صناعة الذكاء االصطناعي ف

، تحدثنا إل مستشارة وزير االتصاالت للذكاء  –االصطناعي سالي رضوان  ي
ي األسبوع الماض 

 
: ف ي

الجزء الثان 

ي االصطناعي سالي رضوان بمزيد من 
ي البالد، والتر

 
اتيجية الوطنية للذكاء االصطناعي ف التفصيل حول االستر

تقوم عىل أرب  ع ركائز أساسية، وهي الذكاء االصطناعي من أجل الحكومة، والذكاء االصطناعي من أجل 

اتيجية  التنمية، وبناء القدرات، والعالقات الدولية. واليوم تحدثنا رضوان حول التطبيقات العملية لالستر

 .تطورهاو 

 

. نفذت الوزارة بالفعل  ي الزراعة والرعاية الصحية والقطاع الحكومي
 
جرى بالفعل تنفيذ عدد من المشاري    ع ف

ي قطاع الزراعة، باإلضافة إل حلول الذكاء االصطناعي للهيئات 
 
بعض تطبيقات الذكاء االصطناعي ف

ي تقليل العوائق أمام دخول الحكومية. وعالوة عىل ذلك، تتيح الوزارة مواردها للقطاع الخاص ل
 
لمساعدة ف

ي مختلف القطاعات، وفقا لما قالته رضوان. ومع ذلك، ال يزال هناك الكثتر 
 
تطبيقات الذكاء االصطناعي ف

يعي حتر يتم اعتمادها عىل نطاق واسع  .مما يتعير  القيام به عىل الصعيد التشر

 

ي قطاع الزراعة: جرى اختيار 
 
ي منتدى باريس للسالم تطبيقات الذكاء االصطناعي ف

 
وع واحد لعرضه ف مشر

ي تستلزم استخدام صور األقمار االصطناعية 
كة مايكروسوفت، والتر ي بدعم من منحة قدمتها شر

والذي يأنر

ة جدا وبالتالي يصعب تحديد  ي هناك صغتر
ي دلتا النيل. وقطع األراض 

 
ي ف

لتحديد حدود قطع األراض 

ي تحديد أما 
 
وع ف ي وما يزرع فيها، من أجل تقديم ملكيتها. وقد ساعد المشر

كن بدء ونهاية قطع األراض 

ي تحديد 
 
وع ف ي من المشر

توصيات حول الري. وسمح هذا بإدارة المياه بشكل أفضل. كما ساعد الجزء الثان 

. وقالت رضوان: "ما نعمل عليه اآلن هو حساب كمية مياه الري المطلوبة لكل  ي
ي هذه األراض 

 
ما يزرع ف

 ."قطعة أرض

 

. أطلق تطبيق "الهدهد" أفضل  بالتعاون مع وزارة الزراعة.  –المساعد الذكي للمزارع  –صديق للمزارعير 

ة من خالل إعطائهم نصائح استباقية بشأن  وي  هدف إل مساعدة المزارعير  أصحاب الحيازات الصغتر

، بناء عىل إعالنات وزارة الزراعة، باإلضافة إل إ شعارات الطقس. محاصيلهم عتر برنامج الدردشة اآللي

ي 
 
ويمكن للمزارعير  أن يسألوا عن مجموعة متنوعة من الموضوعات، مثل أي المحاصيل يجب زراعتها ف

ي األسواق المختلفة وما إل ذلك.  
 
وات والفواكه ف أي وقت من السنة، وكيفية ري  ها، وأين تقف أسعار الخض 

ي تصيب محاصيل
 .هم وكيفية مواجهتهاكما يمكن للمزارعير  أيضا التعرف عىل اآلفات التر

 

 



 

وع حول التأثتر طويل  ي مجال الرعاية الصحية، تعمل وزارة االتصاالت مع وزارة الصحة عىل تنفيذ مشر
 
ف

ي عىل الرؤية. ويتعرض المرض  الذين يعانون من هذا المرض لخطر 
المدى لمرض السكري من النوع الثان 

، ُينصح بم ي السنة حتر اإلصابة بالعىم عىل المدى الطويل؛ وبالتالي
 
راجعة طبيب العيون مرة واحدة ف

ي مض ما بير  
 
ي الوقت المناسب. ومع ذلك، يوجد ف

 
مليون  20إل  10يمكن إجراء التدخالت الالزمة ف

مريض بالسكري وعدد محدود من أطباء العيون. ويأخذ حل التعلم العميق صورة لعير  المريض ويحللها 

ذلك يبلغ الطبيب المسؤول عن مريض السكري، والذي يمكنه  بحثا عن العالمات المبكرة للعىم، وبعد 

بعد ذلك التدخل وفقا ذلك بإعطاء األدوية. لذلك يوفر التطبيق وقت األطباء ويعوض نقص أطباء العيون.  

وع يعالج إدارة  ي أتمتة العالج اإلشعاعي للشطان، باإلضافة إل مشر
 
وع آخر يبحث ف كما أن هناك مشر

 .تقليل العبء عىل قطاع الرعاية الصحيةاألمراض المزمنة ل

 

يد المضي اآلن تطبيقير  يعمالن بالذكاء  ي قطاع السياحة: لدى متحف التر
 
تطبيقات الذكاء االصطناعي ف

ي متاحف أخرى أيضا. أحدهما هو صورة رمزية تتحدث مع زوار 
 
، ويمكن استخدامهما ف االصطناعي

ي المتحف. اآلخر هو المتحف، وتجيب عىل أسئلتهم وتعطيهم تلميحات 
 
حول أفضل طريقة للتنقل ف

 .محرك بحث داللي للباحثير  يساعدهم عىل فهم العالقة بير  القطع األثرية المعروضة المختلفة

 

ائب والمهام الحكومية األخرى: تستكشف المشاري    ع األخرى إمكانية تطبيق الذكاء  تسهيل تحصيل الض 

ا  ائب بالشر كة مع وزارة المالية. وأضافت رضوان: "نحن نعمل أيضا مع االصطناعي عىل نظام تحصيل الض 

وزارة العدل حول كيفية استخدام الذكاء االصطناعي لتشي    ع األحكام المتكررة والمدنية وغتر الجنائية، مثل 

ي قاعة المحكمة، 
 
مدفوعات النفقة عىل سبيل المثال". وتستغرق هذه اإلجراءات وقتا طويال لمعالجتها ف

وع قيد اإلعداد يركز عىل نظام إدارة المراسالت الذكية لصالح ولكن يمكن أ تمتتها بسهولة. وهناك أيضا مشر

 .الحكومة، ومنتجات معالجة المستندات لتشي    ع الدورة الورقية، وعمليات التوريد الذكية

 

اتيجية وطنية للمدن الذك ية وكيف المدن الذكية هي أيضا ذات أولوية. يجري حاليا العمل عىل تطوير استر

ي 
اك النظام البيت  كتر  الرئيسي عىل إشر

يمكن االستفادة منها عىل أفضل وجه. وقالت رضوان: "ينصب التر

للذكاء االصطناعي ككل، لذلك نحن نعمل مع مراكز "إبداع مض الرقمية" الثمانية التابعة لمركز اإلبداع 

ي وريادة األعمال عتر الجامعات المضية للتوصل إل ت طبيقات ذكاء اصطناعي إبداعية جديدة التكنولوجر

ي البالد 
 
اتيجية المدن الذكية ف كات الناشئة المحلية. ويمكنكم معرفة المزيد حول استر اكة مع الشر بالشر

كات والهيئات المشاركة من هنا  .والشر

 

ورية لجميع الركائز. تتباين األهم اكة بير  القطاعير  العام والخاص ض  ي جميع المجاالت، تعد الشر
 
ية ف

 ، وري أن يكون لديك تفويض حكومي وع، خاصة إذا كنت تعمل من أجل التنمية. من الض  بحسب المشر

عند تنفيذ مثل هذه المشاري    ع، ولكن أيضا أن يكون لديك منظور مبتكر ومتمحور حول المنتج والحاجة 

ب
ُ
ي القطاع الخاص. عادة ما ت

 
ت  المشاري    ع عىل إل التحرك من أجل تلبية الطلب، وهي األمور الموجود ف

ي التطبيق والحكومة
ي تبت 

كة التر ي الذكاء االصطناعي والشر
اكة ثالثية بير  المستفيد الذي يريد تبت   .شر

 

نت لمض، لتسهيل بناء مشاري    ع الذكاء االصطناعي  نقوم أيضا ببناء مركز امتياز للذكاء االصطناعي عتر اإلنتر

وعا،  بطريقة فعالة وقابلة للتكرار ومنخفضة التكلفة، وفقا لما قالته رضوان. وأضافت: "عندما ننسر  مشر

ير لآلخرين. ويتم اختبار هذه المكونات نريد التأكد من أن مكوناته قابلة إلعادة االستخدام وقابلة للتطو 

ي نظاما متكامال
ن الصناعة ويبت 

ّ
 ."واعتمادها وإتاحتها عىل النظام األساسي يمك

 



 

كات الناشئة والباحثير  واألكاديميير  استخدام النظام األساسي إلنشاء التطبيقات بسهولة  ويمكن للشر

ول كيفية االتصال بالمستفيدين من وفعالية من حيث التكلفة والشعة. وسيشمل أيضا تفاصيل ح

كاء التكنولوجيا لتشجيع القطاع الخاص. وقعنا اتفاقية توأمة مع  ك شر مشاريعنا المختلفة وكيف نشر

ي 
 
ي الذكاء االصطناعي ف

سنغافورة لتكرار مركز الذكاء االصطناعي المتمتر  لديهم. الهدف هو تشجيع تبت 

كات للذكاء االصطناعي الحكومة والقطاع الخاص. يتضمن ذلك أداة تقي  .يم لتحديد مدى استعداد الشر

 

ي الذكاء 
ا أمام تبت  تحاول الوزارة تقليل المخاطر بالنسبة للقطاع الخاص. تشكل المخاطر عائقا كبتر

ي بناء نموذج الحد األدن  القابل 
 
االصطناعي بير  القطاع الخاص. نحاول جعل مركز التمتر  يساعدهم ف

ي نموذجا للتطبيق لما يريدون بناءه
ي يريد المستفيد حلها ويبت 

ي تحديد المشكلة التر
 
. يساعد مركز التمتر  ف

، يبدأ  . بمجرد االنتهاء من النموذج األولي أوليا، أو نموذجا بسيطا قابال للتطبيق، لتطبيق الذكاء االصطناعي

ي المرحلة األولية من
 
ي االستثمار لتنفيذ الحل الكامل. لذلك ال يوجد خطر ف

 
وع المستفيد ف  .المشر

 

ي الذكاء االصطناعي عىل نطاق واسع: ال تزال هناك حاجة إل وضع 
ال يزال يتعير  عمل المزيد من أجل تبت 

كات لدخول هذا المجال، حسبما  ، وتوفتر حوافز للشر ي الذكاء االصطناعي
 
يعات لتشجيع االستثمار ف تشر

كات الناشئة، مع قالت رضوان. وأضافت أنه يجب أن تكون هناك القوانير  الالزمة لت قديم دعم أكتر للشر

بناء الجسور مع األوساط األكاديمية وامتالك عدد من البحوث التطبيقية للتطبيقات عىل أرض الواقع. كما 

ي 
 
وقراطية، وتشي    ع مشاركة الحكومة ف اد التكنولوجيا، والحد من البتر يجب أن تكون هناك آليات الستتر

تماد بشكل أكتر عىل المشاري    ع التجريبية. ومن المتوقع أيضا نشر ميثاق مشاري    ع التكنولوجيا الفائقة، واالع 

ي صيف 
 
. ويتضمن الميثاق مبادئ توجيهية حول األخالق 2022مضي للذكاء االصطناعي المسؤول ف

. وأشارت رضوان  ي المحىلي
والتنمية المسؤولة، باإلضافة إل اإلرشادات الفنية، بهدف تمكير  النظام البيت 

 ."بعض الوقت عملية مستمرة، لكنها ستستغرقإل أن "ال


