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 الومذهت   1

ي تطوير إقتصاد رقمي يؤدي ؤىل تنمية إقتصادية مستدإمة كما نصت عليه   (1)
 
تدرك إلحكومة إلدور إلرإئد لتقنيات إلذكاء إإلصطناعي ف

يد  ي أشارت من خالل إلمادة رقم ) 0218إلسياسة إلعامة لقطاعات إإلتصاإلت وتكنولوجيا إلمعلومات وإلبر
ورة إلسعي 8وإلن  ( ؤىل ض 

ي  إلفرص  نحو إغتنام
زيادة دخل   تتيحها إلثورة إلصناعية إلرإبعة بهد  تطوير إقتصاد رقمي يؤدي ؤىل تنمية إقتصادية مستدإمة ولىل إلن 

. ولتحقيق أغرإض إلتنمية إإلقتصادية وإإلجتماعية لألردن، تحرص إلحكومة  ي
عىل تسخب  إلتكنولوجيا إلرقمية إلحالية  إلفرد إألردن 

نتاألشياء(blockchain )وسلسلة إلكتل  (Artificial Intelligence إلذكاء إإلصطناعي )وإلناشئة عىل سبيل إلمثال إل إلحص  وإنتر
(IoT( يد، كما تنص إلمادة رقم ي توفرها قطاعات إإلتصاإلت وتكنولوجيا إلمعلومات وإلبر

تقر  (  من ذإت إلسياسة عىل أنه: " 61( إلن 
، وإلذي تعتبر إلملكية إلفكرية وإلوظائف ذإت إل إلحكومة بالدور إلهام لقطاع تكنولوجيا  ي إألردن لتطوير إإلقتصاد إلرقمي

 
معلومات ف

ي ذلك إلذكاء إإلصطناعي )
 
ي تطوير إلتكنولوجيات إلناشئة بما ف

 
 فيه. مع مالحظة أن إألردن يساهم بالفعل ف

ً
( AIإلقيمة إلعالية أساسا

نت إألشياء )blockchainوسلسلة إلكتل ) عليه تؤكد هذه إلسياسة عىل دعم إلحكومة لتطوير وتنمية هذإ إلقطاع (. و IoT( وإنب 
بهد  إلحفاظ عىل وقعه إؤلقليمي وإإلرتقاء به كمركز قوي لخدمات تكنولوجيا إلمعلومات، وممكن لالقتصاد إلرقمي ومصدر رئيسي 

ي يتمتع بها م لتطوير إلملكية إلفكرية إلخاصة به و 
ي ستكون إألساس لإليرإدإت إلمستقبلية للقطاع."للمنطقة باؤلضافة ؤىل إلقوة إلن 

 إلن 

ي يتيحها إلتغيب  إلرقمي وإلتكنولوجي  (0)
ورة موإئمة إلبيئة إلرقمية مع إلفرص إلن  ا ونظًرإ للتطور إلمتسارع لقطاع تكنولوجيا إلمعلومات وض 

 وبنسبة إرتفاع مساهمة إلذكاء إإلصطن حيث تتوقع إلدرإسات وإلتقارير إلعالمية ؤىل  إلناشئة،
ً
ي إإلقتصاد إلعالمي بشكل كبب  جدإ

اعي ف 
إوح ما بي    ي إلدولة، كما وأنه من إلمتوقع أن  GDP من إلناتج إلمحىلي إؤلجماىلي  % 05% ؤىل 5تب 

ي ف  بحسب درجة إلتقدم إلتكنولوجر
ي تخدم مجال إلذكاء إإلصطناعي بشكل مباشر وذلك بن

ي إلتخصصات إلن  ي عدد خريجر
إوح ما بي   تشهد إلمملكة زيادة ف  % ؤىل 02سبة تب 

% من عدد إلجامعات إلكىلي وذلك من 52% خالل إلخمس سنوإت إلقادمة، باؤلضافة ؤىل زيادة نسبة إلجامعات إلتقنية لتصل ؤىل 02
 . ي مجال إلذكاء إإلصطناعي

 خالل طرح برإمج تخدم إحتياجات سوق إلعمل ف 

وألغرإض هذه إلسياسة ُيعّر  إلذكاء إإلصطناعي بأنه إستخدإم إلتكنولوجيا  وللذكاء إإلصطناعي حول إلعالم إلعديد من إلتعريفات،  (3)
ية وأنماط عملها وتحليل إلبيئة إلمحيطة للقيام بتوقعات أو  إلرقمية ؤلنشاء نظم قادرة عىل تأدية مهام تحاكي إلقدرإت إلذهنية إلبشر

. تقديم توصيات أو إتخاذ قرإرإت إو إلقيام بإجرإءإت تؤثر عىل بيئات  ي
إضية بدرجة من إإلستقالل إلذإن   حقيقية أو إفب 

ي رفد سوق إلعمل بفرص   (0)
جديدة،  حيث تدرك إلحكومة أن تكنولوجيا إلذكاء إإلصطناعي وتطبيقاتها إلمختلفة ستسهم بشكل فعال ف 
فئات إلمجتمع، وتشي    ع لتغطي كافة   وتحسي   كفاءة وجودة وتوإفر إلخدمات إلحكومية إلعامة، وخفض تكاليفها وتوسيع شموليتها 

هذه إلتكنولوجيا، وتطوير  إإلقتصادية وتهيئة فرصة مناسبة لالبتكار وريادة إألعمال من خالل تطوير إلتطبيقات إلمعتمدة عىل  إلتنمية 
 تطوير ؤمن إ.كماوتإنية وتدفق إلبيانات إلهائليبر الهجماتالسومنهاتحدياتالعرصالقادمةلمواجهةوحلولآليات

ّ
لحكومة بأن

 مهًما لخدمات تكنولوجيا 
ً
وتنمية قطاع تكنولوجيا إلمعلومات بما فيه من تكنولوجيا إلذكاء إإلصطناعي سيعمل عىل جعل إألردن مركزإ

، باؤلضافة إىل 
ً
بر إلحكومة تطويإلمعلومات ؤقليميا

َ
عت
َ
ة. وعليه، ت  من خالل إلقدرإت إألردنية إلمتمب  

ً
 رياديا

ً
ي وتطبيق جعله ممكنا

ر وتبن ّ
 .
ً
 وطنية

ً
إتيجية  إسب 

ً
 إلذكاء إإلصطناعي أولوية

وعليه، عزمت إلحكومة إألردنية من خالل وزإرة إإلقتصاد إلرقمي وإلريادة )إلوزإرة( عىل ؤصدإر إلسياسة إألردنية للذكاء إإلصطناعي   (5)
، عبر ما تقدمه تكنولوجيا إلذكاء إإلجتماعية وإإلقتصادية إلشاملة للقط )إلسياسة( لتمكي   إلتنمية  0202لسنة 

ً
اعات إلمختلفة مستقبال

ي 
إت إلمطردة ف  إإلصطناعي من فرص لتحقيق أهدإ  إلتنمية إلمستدإمة وإلثورة إلصناعية إلرإبعة، ولموإكبة إلتغب 

ي تعزيز إلنمو إإلقتصادي ورفع مستوى أدإء  إلتكنولوجيا 
ة إلوإعدة لها ف  اعات إلحكومية إلمختلفة، إلقط وإإلستفادة من إلفرص إلكبب 

تبع 
ُ
ي َست

وعىل وجه إلخصوص إلتعليم، وإلصحة، وإلزرإعة، وإلصناعة، وإلبيئة، باؤلضافة إىل أهمية تحديد إلتوجهات إلحكومية إلن 
يعية، و  إلتشاركية، وإألبعاد إألخالقية للتكنولوجيا. ووسائل إلتكيف إلالزمة من جوإنب عدة أهمها إلتشر

ي إلقطاع إلعام أولوية من أجل تحسي   ورفع كفاءة إلخدمات إلحكومية، ودعم تعتبر إلحكومة   (6)
تطبيق تقنيات إلذكاء إإلصطناعي ف 

ي إلخدمات إلحكومية ونشر ثقافة إإلنفتاح عىل إلذكاء إإلصطناعي بي   مكونات 
منظومة إلذكاء إإلصطناعي إلمحلية، وبناء إلثقة ف 
إكة مع إلقطاع إلمجتمع لدعم نمو منظومة إلذكاء إإلصطناعي   إلمحلية وإإلستثمار بها. حيث يتوجب عىل إلحكومة إلعمل بالشر

ي قطاعات إلصحة، وإلتعليم، وإلطاقة 
ي كافة إلقطاعات إإلقتصادية، خاصة ف 

إلخاص، ؤىل تطبيق تقنيات إلذكاء إإلصطناعي ف 
إ ي وإلتكنولوجيا إلنظيفة، وإلخدمات إلمالية، وإلنقل، وإإلتصاإلت وإألمن إلسيبر

ي إلذكاء إإلصطناعي ف 
ّ . لذإ فإن إلحكومة تشّجع تبن  ي

ن 
ي تدعمها، ورفع نسبة 

إلقطاع إلخاص لتحويل إألردن ؤىل مركز ؤقليمي رئيسي ألبحاث تكنولوجيا إلمعلومات إلمتقدمة وريادة إألعمال إلن 
.قطاعتكنولوجياالمعلوماتؤسهام ي

االقتصاداألردن  ي
 واالتصاالتف 



 
 

Page 4 of 8  0202إلسياسة إألردنية للذكاء إإلصطناعي لسنة  

 

ها إلمحتمل عىل إلعمالة ومعدإلت إلبطالة، حيث ؤن بعض تدرك   (7) ي توإجه إلذكاء إإلصطناعي هو تأثب 
إلحكومة أن من أهم إلتحديات إلن 

ي إلمقابل فإن تطبيق إلتكنولوجيا إلمتطورة سيعمل عىل خلق وظائف 
 
إلوظائف إلتقليدية من إلمحتمل أن يتم إإلستغناء عنها، ولكن ف

إء ومحلىلي  ي جديدة مثل خبر
إلبيانات باؤلضافة إىل إلمهن إلالزمة لصيانة وتشغيل هذه إألنظمة وتطويرها، وإلتخصصات إلعلمية إلن 

ها من إلمجاإلت. لذلك تهد   مجيات وإلمجاإلت إلطبية وغب  دإد إلطلب عليها بشكل أكبر مثل علوم إلرياضيات وإؤلحصاء وإلبر سب  
ي ظل إلمنافسات إلحكومة من خالل هذه إلسياسة إىل إلمحافظة عىل إ

 
ي هذه إلمجاإلت خاصة ف

 
لكفاءإت إلوطنية وتطويرها ف

 إإلقليمية وإلعالمية. 

ي تنظم عمل إألنظمة إلتكنولوجية إلجديدة إلقائمة عىل تكنولوجيا إلذكاء   (8)
يعات وإألنظمة إلن  باؤلضافة ؤىل ذلك فإن غياب إلتشر

ت وإلحفاظ عىل إلخصوصية وإنحياز إلخوإرزميات، يعتبر من إلتحديات إإلصطناعي وإلتعلم إآلىلي وإلتعلم إلعميق، ومشاركة إلبيانا
ي يتوجب عىل هذه إلسياسة أخذها بعي   إإلعتبار ووضع إألدوإت إلالزمة لمعالجتها. 

 إإلساسية إلن 

ي مجال إلذكاء إإلصطناعي وعلم   (9)
 
إت من دإخل وخارج إألردن ف إلبيانات وتحليلها تدرك إلحكومة أن تطوير إلكفاءإت إلحاصلة عىل خبر

ي مجال إلرياضيات وإلعلوم 
 
ي إلجامعات وإلسيما ف

 
مجة، باؤلضافة إىل إلملتحقي   بالتخصصات إلهندسية وإلتكنولوجية ف وإلبر

ي يجب إستثمارها. باؤلضافة ؤىل أهمية إلعمل عىل إإلستفادة من إلمؤسسات إألكاديمية 
وإلحاسوب وعلم إلبيانات من أهم إلفرص إلن 

ي مجال إلذكاء إإلصطناعي وعلم إلبيانات، وليجاد نظام تعليمي  وإإلدإرية
إت إلتطبيقية ف  إلقادرة عىل توفب  إإلستشارإت إلعلمية وإلخبر

ي إألردن، وزيادة إلتشاركية بي   إلجامعات وإلمعاهد وسوق 
ي حديث يركز عىل كليات متخصصة للذكاء إإلصطناعي بأكبر من جامعة ف 

تقن 
ي ل
 تحويل ما تعلمه إلطالب إىل مهارإت وظيفية تحقق متطلبات سوق إلعمل. إلعمل بالشكل إلكاف 

ي هذه إلسياسة هو إلسعي نحو تسخب  إلذكاء إإلصطناعي كعنص أساسي لزيادة فعالية وأدإء إلمؤسسات إلعامة   (12)
لذإ فإن رؤية إلحكومة ف 

ي مقدمة قائمة إلدول إلمستفيدة من هذه إلتقنية 
. وإلخاصة لوضع إألردن ف  ي  وحماية إلمجتمع من أي أثر سلنر

ً
 ؤقليميا

  السيبستنطبق تطبيك   0
ي وإلمنظمات إلدولية وإلمحلية و إلقطاع إلعام وإلخاص تطبق هذه إلسياسة عىل   (11)

مطورين وإألفرإد سوإًء كانوإ مؤسسات إلمجتمع إلمدن 
ي لخدمات إو تقنيات تعتمد عىل إلذكاء إإلصطناعي أو مقدمي   لخدمات تستند ؤىل تقنيات إلذكاء 

إلمملكة إإلردنية  إإلصطناعي ف 
 إلهاشمية. 

 السيبستأهذاف        3
  تهد  إلحكومة من خالل هذه إلسياسة إىل تحقيق إألهدإ  إلتالية:   (10)

1.  ، ي مجال إلذكاء إإلصطناعي
وليجاد إلبيئة إلمناسبة لتكنولوجيا بناء منظومة رإسخة للبحث إلعلمي وإلتطوير وإلتطبيق وإلتجريب ف 

 .  إلذكاء إإلصطناعي وتطوير إلبنية إلتحتية لموإكبة إإلحتياجات لتكنولوجيا إلذكاء إإلصطناعي

ي إلقطاعات إإلقتصاد .0
ية إلحيوية بما فيها إلصحة وإلتعليم وإلخدمات إلمالية وإلطاقة تعزيز إستخدإم إلذكاء إإلصطناعي ف 

 وإلتكنولوجيا إلنظيفة وإألمن وإإلتصاإلت وإلنقل. 

ه عىل إلمجتمع.  .3  رفع مستوى إلوعي إلعام وإلثقة بتكنولوجيا إلذكاء إإلصطناعي وتأثب 

إت وإلمهارإت إألردنية إلمتخصصة بالذكاء  .0 ي تطوير إلقطاعات كافة، وتحديث  إإلصطناعي بناء إلقدرإت وإلخبر
وتوظيف إلمعرفة ف 

 . ي
 مناهج إلتعليم إلعاىلي وإلتعليم إلتقن 

إكات إلالزمة مع إلقطاع إلخاص لتعزيز  .5 ي إلذكاء إإلصطناعي وتطبيقاته وبناء إلشر
ّ ي إستخدإم وتبن 

تعزيز دور إلقطاع إلعام ف 

 إلمسارإت إؤلنتاجية نحو إلتنمية إلمستدإمة. 

ي زيادة فعالية وأدإء إلخدمات إلحكومية إلمقدمة للمستفيدين. تشجيع إلقطاع إل .6
 عام عىل تسخب  إلذكاء إإلصطناعي ف 

ي ألخالقيات  .7
يعية وإلتنظيمية إلدإعمة ووضع ميثاق وطن  ، وإلسيما إألطر إلتشر تهيئة إلبيئة إلمحيطة إلمناسبة للذكاء إإلصطناعي

 .  إلذكاء إإلصطناعي

كات إلوطنية تعزيز بيئة إألعمال إلخاصة بالذ   .8 ، وزيادة إإلستثمار وإلدعم إلمادي للمبادرإت إلمتعلقة بها، ودعم إلشر كاء إإلصطناعي

كات إألردنية إلعاملة عىل تقديم إلخدمات وإلحلول إلمبنية حولها.  ي إلقطاع، وتشجيع إلشر
 إلناشئة إلعاملة ف 



 
 

Page 5 of 8  0202إلسياسة إألردنية للذكاء إإلصطناعي لسنة  

 

 السيبست هحبور  0

حيث تتمحور هذه إلتوجهات وإلقرإرإت عىل أربعة محاور أساسية إلمحاور ب مجموعة إلعمل عىللتحقيق أهدإ  إلسياسة يتوجب   (13)
وهي حوكمة إلتنفيذ للسياسة ولدإرة إلبيئة إلمحيطة لتقنيات إلذكاء إإلصطناعي ورعاية بيئة إألعمال وبناء وتطوير إلبنية إلتحتية 

 إلرقمية. 

 األول: الحىكوت الوحىر  0-1

مخرجاتها تشكل بقرإر من مجلس إلوزرإء لجنة وزإرية وطنية للذكاء إإلصطناعي )إللجنة( وبعضوية عدد من لتنفيذ هذه إلسياسة ولدإرة   (10)
ي وإلجهات

لتتوىلتطويرإطاراألكاديميةإلوزإرإت وممثلي   عن مؤسسات إلقطاع إلعام وإلقطاع إلخاص وإلمجتمع إلمدن  والبحثية،
 ي
 
ف لتفعيلالذكاءاالصطناعي ي اتيج   كافة إلقطاعات ذإت إألولوية ورفع إلتوصيات لمجلس إلوزرإء. استر

ي إلمملكة من خالل إلعمل عىل ؤيجاد بيئة موإئمة لنمو   (15)
 
تقوم إللجنة بدور إلمنّسق إلمركزي لتقنيات إلذكاء إإلصطناعي وما يرتبط بها ف

يعية وإلتنظيمية إلنافذة  ي إألردن ووضع ؤطار تنظيمي عام دون تحديد تقنيات بعينها، وإلتأكد من توإفق إألطر إلتشر
 
إلذكاء إإلصطناعي ف

يعات أو مع أدوإ إح أية تشر ت تشغيل وإستخدإم إلذكاء إإلصطناعي وذلك إلتخاذ إلقرإرإت ورفع إلتنسيبات إلالزمة ؤلزإلة إلعوإئق وإقب 
 ؤجرإءإت قانونية أو تنظيمية أخرى. 

د إ  (16)
ّ
إتيجيات قطاعية للذكاء إإلصطناعي توضح إلتحليالت إلسوقية إلمطلوبة وتحد لمزيد من يتوجب عىل إللجنة ؤصدإر خطط وإسب 

ي إلمملكة بحسب ما يتطلبه إلقطاع. كما ويحق لها تشكيل لجان 
إألهدإ  وإؤلجرإءإت وإلتوصيات إلالزم لنمو إلذكاء إإلصطناعي ف 

ي قطاعات محددة. 
ي إلحاجة لتنفيذ بتنفيذ تقنيات إلذكاء إإلصطناعي ف 

 قطاعية متخصصة وحسبما تقتض 

ألساس ؤىل تكنولوجيا إلمعلومات فإنه يتوجب عىل إلوزإرة  تشكيل وحدة تنظيمية دإخل وحيث أن تقنيات إلذكاء إإلصطناعي تستند با  (17)
يصدرعنهاورفعتقريرنصفسنويللجنة،إضافةاىلوما إلوزإرة تكون مسؤولة عن إلذكاء إإلصطناعي ومتابعة تنفيذ بنود إلسياسة 

الذكاءاالصطنا ي
وأسسلتصنيفالجهاتالعاملةف  ي للذكاء إإلصطناعي ومدى إعدادمعايتر

إم بالميثاق إألخالف  عي تتضمن مدى إإللب  
ؤىل ؤدإرة نشر ثقافة  باؤلضافةإىل إلقدرة عىل تقديم حلول تدعم إألولويات إلوطنية.، هذإ  باؤلضافةإإلرتباط بالمؤسسات إلبحثية، 

 إلذكاء إإلصطناعي لفئات إلمجتمع إلمختلفة بالتعاون مع إلمؤسسات إلمعنية . 

 الوحىر الثبني: إدارة البيئت الوحيطت لتمنيبث الذكبء االصطنبعي  0-0

 األطز التشزيعيت والتنظيويت 

، ومرإعاة أمن   (18) يعات إلناظمة بما يدعم ويسهل إإلستفادة إلقصوى من تقنيات إلذكاء إإلصطناعي ورة موإئمة إلتشر تدرك إلحكومة ض 
بجودة عالية لالستفادة منها عىل إلوجه إألفضل، لذإ يتوجب درإسة إلبيئة وحماية خصوصية إلبيانات، وضمان توفب  إلبيانات 

 . يعية بما يضمن تعزيز إلبيئة إلمحيطة للذكاء إإلصطناعي  إلتشر

كات إلذكاء إإلصطناعي إلمحلية   (19) يات إلحكومية بشكل يدعم شر يعات وإألنظمة إلمتعلقة بالمشب  ورة تطوير إلتشر تدرك إلحكومة ض 
يعات وإألنظمة ذإت إلعالقة حيث تعد  . وعليه، يتوجب درإسة إلتشر ي إلسوق إلمحىلي

إلحكومة أكبر محرك لقطاع إلذكاء إإلصطناعي ف 
ي أن تكون هذه إلدرإسة

ي إلقطاع إلعام، كما ينبع 
ي إلذكاء إإلصطناعي ف 

ّ يات إلحكومية وإلوصول ؤىل إلتوصيات إلالزمة لتيسب  تبن   بالمشب 
كات إألردنية خاصة إلمحلية منها. مستندة عىل مبدأ منح إإل   ولوية إلقصوى لريادي إألعمال وإلشر

 هيثبق وطني ألخالليبث الذكبء االصطنبعي 

ي ألخالقيات تطوير وإستخدإم تقنيات إلذكاء   (02)
ي إلعمل عىل وضع ميثاق وطن 

، ينبع  لالستفادة من إآلفاق إلوإعدة للذكاء إإلصطناعي
، حيث تدرك إلحكومة أن  ي ألخالقيات إإلصطناعي

هناك مجموعة من إلمبادئ إلوإجب أخذها بعي   إإلعتبار عند صياغة إلميثاق إلوطن 
ي إتخاذ إلقرإرإت وعدم 

ي تعمل عىل تقنية إلذكاء إإلصطناعي ومدى شفافيتها ف 
إلذكاء إإلصطناعي مثل قابلية مساءلة تلك إألنظمة إلن 
كب   عىل فئة معينة من إلبيانات دون غب  

ها ومرإعاة خصوصية إلبيانات وغب  ذلك. لذإ يتوجب عىل إللجنة إلقيام بإطالق إنحيازها بالب 
مبادرة وطنية تهد  ؤىل تحديد أخالقيات إلذكاء إإلصطناعي بالتعاون مع إلجهات إلحكومية وإلخاصة وإلجامعات ومرإكز إلبحث ذإت 

ي ومرإجعته حسب ما ت
، ؤلعدإد إلميثاق إلوطن   قتضيه إلحاجة. إلعالقة بالذكاء إإلصطناعي
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 البحث والتطىيز 

ي تقنيات إلذكاء   (01)
ي إألردن، يساعد عىل نشر تبن 

 
تدرك إلحكومة أن وجود منظومة متخصصة للبحث وإلتطوير بمجال إلذكاء إإلصطناعي ف

. لذإ ستسع إلحكومة ؤىل  ، ويشّجع إإلستثمارإت إلجديدة فيه، ويدعم ؤنشاء أعمال جديدة قائمة عىل إلذكاء إإلصطناعي إإلصطناعي
ي إلب

 
إىل توفب  إلدعم إلالزم للمؤسسات إلبحثية إلحكومية وإلخاصة وزيادة  باؤلضافةحث وإلتطوير من خالل، تشجيع إإلستثمار ف

إكة إلكاملة بي   إلجامعات  إمج إلبحثية إلحكومية باؤلضافة ؤىل تشجيع إلشر ي إلبحث إلعلمي وإلبر
 
إلمخصصات إلمالية لدعم إلتوسع ف

كات .  وإلشر ي مجال إلذكاء إإلصطناعي
 
 ف

ي مجال إلذكاء إإلصطناعي يتوجب عىل إلوزإرة وبالتعاون مع إلجهات ذإت إلعالقة   (00)
 
ولتحقيق إإلستفادة إلمرجوة من إلبحث وإلتطوير ف

ي إلمرإكز إلبحثية إلحالية، ولنشاء 
 
ي مجال إلذكاء إإلصطناعي ف

 
إلسعي لتنسيق وتطوير بيئة إلبحث إلعلمي ولطالق برإمج بحثية دورية ف

ي مختلف أقاليم إلمملكة بناء عىل إحتياجات وممكنات كل ؤقليم لتطوير إلقطاعات إلمختلفة بالدولة مرإكز بحثية مت
 
خصصة جديدة ف

ي ؤقليم إلشمال تهتم بالزرإعة وإلتعليم، و
 
، ومن إألمثلة عىل ذلك ؤنشاء مرإكز ف ي إلحلول إلمبنية عىل إلذكاء إإلصطناعي

ي وتأهيلها لتبن 
 
ف

ي حي   تهتم مرإكز إلجنوب بالطاقة وإلمصادر إلمائية. كما ويتوجب عىل ؤقليم إلوسط مرإكز تهتم  ب
 
 إلحكومةالصحة وإلتعليم وإلنقل، ف

ي مجال 
 
يبية أو برإمج إلتمويل إلتفضيلية، لتشجيع أنشطة إلبحث وإلتطوير ف إلعمل عىل تطوير نظام حوإفز، يشمل إؤلعفاءإت إلص 

ي إلقطاع إلخاص بالمملكة. 
 
 إلذكاء إإلصطناعي ف

ي سنة   (03)
ي لإلبدإع  0218قامت إلحكومة ف 

( من قانون 7إلصادر بمقتض  أحكام إلمادة ) 0218( لسنة 92)رقم بإعدإد نظام إلمركز إلوطن 
ي لإلبدإع )إلمركز( وعليه، 1987( لسنة 32إلمجلس إألعىل للعلوم وإلتكنولوجيا رقم )

يتوجب عىل ، وذلك ؤلنشاء إلمركز إلوطن 
 إلحكومة تطوير إلمركز ل

ً
ي  يصبح مركزإ

للتمب   وشبكة رئيسية للبحث إلعلمي وإلتطوير تضّم إلعلماء وإلباحثي   بهد  مناقشة إلتطورإت ف 
 . ي
 مجال إلذكاء إإلصطناعي ولعدإد إألبحاث إلتطبيقية لتعزيز إلمشاركة وإلعالقات وإلتعاون بي   أعضاء إلمجتمع إلبحنر

ي هذإ إلمجال، ويقوم بجمع إألبحاث  سيقومكما   (00)
ي مركز وإحد، ويدعم زيادة  إلمركز بدور إلمنّسق إلرئيسي للمجتمع إألكاديمي ف 

ف 
ي مجال إلذكاء 

. وستجمع شبكة إلبحث ف  ي بموضوعات إلذكاء إإلصطناعي ي وإلطالنر
ي إلمجال  إإلهتمام إلبحنر

إإلصطناعي إلباحثي   ف 
ي لتعزيز إلمشاركة وإلعالقات وإلتعاو 

، حيث سيقوم إلمركز إلوطن  ي
ي  ن بي   أعضاء إلمجتمع إلبحنر

لإلبدإع عىل تنظيم إجتماع سنوي ف 
  إلتطّورإت إلبحثية.  إألردن للباحثي   إلمحليي   وإؤلقليميي   وإلدوليي   وإلجهات إلمعنية إألخرى لمناقشة آخر 

 الىعي 

وضع برإمج وأنشطة توعوية بالذكاء إإلصطناعي وآثاره عىل إلمجتمع يتوجب عىل إلجهات إلحكومية وبالتعاون مع إلوزإرة إلعمل عىل   (05)
ي مختلف إلقطاعات وكيفية تقليل إلمخاطر ذإت إلصلة، وذلك من خالل عقد ورش 

ومدى إإلنعكاسات إإليجابية عىل زيادة إؤلنتاجية ف 
ي مختلف إلمجاإلت، باؤلضافة ؤىل نشر ثقافة إلذكاء إ

إح إلحلول ف  إلصطناعي لدى فئات إلمجتمع لتسهيل إنتشار عمل ومؤتمرإت وإقب 
ي تعتمد عىل هذه إلتقنيات وتأهيل إلمستفيد ليصبح قادر عىل إلتعامل معها. 

 إستخدإم إلتطبيقات إلن 

 الكفبءاث 

إلمشكل بموجب قانون تنمية وتطوير  )مجلس إلمهارإت(تطلب إلحكومة من مجلس تنمية وتطوير إلمهارإت إلمهنية وإلتقنية   (06)
ورة إلعمل عىل درإسة مهارإت إلذكاء إإلصطناعي إلمطلوبة محليا وعالميا بالتعاون  0219( لعام 9إلمهارإت إلمهنية وإلتقنية رقم ) ض 

ي من إلمتوقع أن تنشأ عن إلذكاء إإلصطناعي 
، ولطالق مشاورإت مع إللجنة و إلوزإرة وذلك لتحديد إحتياجات إلتعليم وإلمهارإت إلن 

 ، ي من تقنيات وأدوإت إلذكاء إإلصطناعي
ي يحتاجها إلموإطن إألردن 

عامة لجمع إلمعلومات من كافة إألطرإ  حول إلمهارإت إلن 
ي تحتاجها إلقوى إلعاملة إألردنية للتكيف مع أسوإق إلعمل إلمستقبلية إلمتأثرة بالذكاء إإلصطناعي 

 باؤلضافة ؤىل إلمهارإت إألساسية إلن 
 . ي مجال إلذكاء إإلصطناعي

 وإلمجاإلت ذإت إألولوية إلكتساب إلمهارإت إلفنية إلعالية لدعم إلبحث وإلتطوير وإلتصميم ف 

يتوجب عىل مجلس إلمهارإت تقديم تقرير سنوي لهيئة تنمية وتطوير إلمهارإت إلمهنية وإلتقنية إلمشكلة بموجب قانون تنمية وتطوير   (07)
ي 0219( لعام 9ية رقم )إلمهارإت إلمهنية وإلتقن

ي من إلمتوقع أن يزيد إلطلب عليها ف 
د إلتقرير إلمهارإت إلرئيسية إلن 

ّ
، بحيث يحد

ي هذإ إلمجال، كما تقوم إلوزإرة بمتابعة تنفيذ توصيات 
إلمملكة ويقدم إلتوصيات وإؤلجرإءإت إلالزمة لمتابعة إلتطورإت إلشيعة ف 

 إلمهنية وإلتقنية. إلتقرير مع هيئة تنمية وتطوير إلمهارإت 

ي إلتعليم إألساسي وإلثانوي بالمهارإت   (08)
ويد إلطلبة إألردنيي   خالل مرحلن  ورة ؤعادة توجيه إلتعليم إلمدرسي لب   تؤكد إلحكومة عىل ض 

بية وإلتعليم وضع خطة عمل ؤلدخال إلتعديالت إلالزمة عىل مناهج إلتعليم إ ألساسي إلرئيسية، وبالتاىلي تطلب إلحكومة من وزإرة إلب 
ي تدعم نمو منظومة إلذكاء إإلصطناعي وزيادة قدرتهم عىل إلتكيف مع 

وإلثانوي من أجل موإءمة مهارإت إلطلبة مع إلمهارإت إلن 
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ي تقدم إلتعلم إآلىلي 
ّ إلذكاء إإلصطناعي مالمحها، باؤلضافة ؤىل إلمنصات وإألدوإت إلن  ي سيغب 

إلمتطلبات إلمستقبلية ألسوإق إلعمل إلن 
ة عملية لتدريب أنظمة إلتعلم إآلىلي عىل إلتعر  عىل إلنص أو إألرقام أو إلصور أو إألصوإت، حيث يمكن تحقيق من خالل ت وفب  خبر

ي 
 
ي كل ما يسهم ف

سيخ إلمفاهيم بي   إلطالب، وتبن  ي إلمدإرس وإلجامعات لب 
 
ذلك من خالل تخصيص مادة مستقلة للذكاء إإلصطناعي ف

  قبولي   بالجامعات وأولئك إلذين يملكون إلفهم إلحسي وإلمهارإت خالل إلسنوإت إلعشر إلمقبلة. إلطلبة إلمتفوقي   إلم زيادة عدد 
ح جوإنب مختلفة من إلذكاء إإلصطناعي بطريقة بسيطة مثل كتابة  باؤلضافة إىل نشر إلوعي بي   إألطفال عن طريق ؤنتاج منشورإت تشر

ي تطوير ب
ها من إؤلجرإءإت. كما ينبع  رإمج بناء قدرإت خاصة للمعلمي   حول إلذكاء إإلصطناعي لبناء قدرإت قصص إلكرتون وغب 

 إلمعلمي   وتدريبهم وتوجيههم حول كيفية تقديم برإمج إلذكاء إإلصطناعي إلفعالة للطالب. 

ه  (09) ، بالتشاور مع إلوزإرة ومؤسسات إلتعليم إلعاىلي إألردنية وغب  ا من إلجهات تطلب إلحكومة من وزإرة إلتعليم إلعاىلي وإلبحث إلعلمي
ي 
 
 وضع خطة عمل لتعديل إلمناهج وبرإمج إلتعليم إلعاىلي من أجل تزويد إلطلبة إألردنيي   بالمهارإت إلرئيسية ف

ً
 ودوليا

ً
إلمعنية محليا

 وزإرة إلتعليم إلعاىلي وإلبحث إلعلمي 
إكات بي    لتشجيع إلشر

ً
إتيجية . حيث يجب أن تتضمن خطة إلعمل إسب  مجال إلذكاء إإلصطناعي

، كما ويجب أن تتضمن ومؤ  ي مجال مهارإت إلذكاء إإلصطناعي
 
سسات إلتعليم إلعاىلي إألردنية وإلقطاع إلخاص لدعم إلتعليم وإلتدريب ف

 إلخطة كذلك خطوإت محددة إلعتماد برإمج وأنشطة للتوعية بمفهوم إلذكاء إإلصطناعي وتطبيقاته. 

ي إلقطاعي   إلعام وإلخاص إتخاذ   (32)
 
ي إلمملكة، وعليه يتعي ّ  عىل إلجهات إلمعنية ف

 
تسع إلحكومة ؤىل نشر ثقافة إلتعليم إلمستمر ف

ي 
ؤجرإءإت وتنفيذ برإمج لتنمية مهارإت إلقوى إلعاملة بالذكاء إإلصطناعي ولعادة تأهيلها وتنظيم دورإت تدريبية متخصصة لموظف 

ي إلتطبيقات 
ي تستخدم إلذكاء إإلصطناعي وتشجيع إلحكومة ف 

ي  إإلبتكار إلن 
وتطوير حلول حكومية عبر إلمهارإت إلمتوفرة لدى موظف 

 .  إلقطاع إلحكومي

 الشزاكت بين المطبعين العبم والخبص 

إكات مع بي   مؤسسات إلقطاع إلعام وإلخاص إؤلدإرية وإلتعليمية وإلتكنولوجية إلمحلية   (31) وإلدولية لدعم تشجع إلحكومة عىل عقد شر
؛  ي إلقطاع إلعام من أجل زيادة قدرإتهم عىل إستخدإم إلذكاء إإلصطناعي

ي مجال إلذكاء إإلصطناعي بي   موظف 
نشر إلمعرفة وإلمهارإت ف 

ي إلقطاع إلخاص، أو 
ي إلخدمة إلمدنية إألردنيي   للعمل إلمؤقت ف 

ي قد تشمل: برنامج زمالة لموظف 
من خالل توقيع مذكرإت تفاهم وإلن 

إء من إلقطاع إلخاص للموظفي   إلحكوميي   ذوي إلعالقة. ت نت أو دورإت مع خبر  نظيم ورش عمل أو ندوإت عبر إؤلنب 

ي تطلب إلحكومة من   (30)
، بما ف  ي تتبن  تقنيات إلذكاء إإلصطناعي

إكة بي   إلقطاعي   إلعام وإلخاص ؤعطاء إألولوية للمشاري    ع إلن  مجلس إلشر
ي إلعطاءإت إلحكومية وإلتطوير 

ي هذإ إلمجال ولعطائها إألولوية ف 
كات إلريادية إلعاملة ف  كة، وتشجيع إلشر ذلك إلمشاري    ع إلبحثية إلمشب 

ك  ها. تطبيقات و بعض إلإلمشب   إلتطبيقات إلتجريبية، وغب 

إكة ما بي   إ  (33) ي إلشر
كب   ف 

ي تقنيات إلذكاء إإلصطناعي لذإ يتوجب إلب 
ّ ي تشجيع وتبن 

 ف 
ًّ
 هاما

ً
 إلقطاع إلعام يلعب دورإ

ّ
لقطاع تؤمن إلحكومة أن

يات إلحكومي ة لدعم نمو منظومة إلذكاء إلعام وإلخاص عىل إإلستفادة من إلموإرد إلحكومية بما فيها إلمشاري    ع إلتجريبية وإلمشب 
 لكون إلخدمات إلحكومية خدمات عامة 

ً
. ونظرإ إإلصطناعي إلمحلية مما سينعكس عىل تحسي   كفاءة إلخدمات إلحكومية بشكٍل كبب 
ي تقنيات إلذكاء إإلصطناعي لغايات إلمرإقبة 

إر إلمحتم وإلمساءلة وإلحد فإنه يتوجب عىل إلوزإرة وضع ضوإبط وأسس لتبن   لة. من إألض 
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 تصنيف الجهبث العبهلت في الذكبء االصطنبعي 

ي مجال إلذكاء إإلصطناعي بهد  رفع مستوى إلمنافسة بي   إلجهات   (30)
يتوجب عىل إلوزإرة ؤعدإد معايب  لتصنيف إلجهات إلعاملة ف 

ي للذكاء إإلصطناعي ومدى إإلرتباط بالمؤسسات 
إم بالميثاق إألخالف  ي هذإ إلمجال بناء عىل أسس ثابتة تتضمن مدى إإللب  

إلعاملة ف 
 قدرة عىل تقديم حلول تدعم إألولويات إلوطنية. إىل إل باؤلضافةإلبحثية، 

ي مجال إلذكاء إإلصطناعي من كافة إلقطاعات حول آلية تطبيق إلتصنيف   (35)
يتوجب عىل إلوزإرة إلعمل عىل توعية إلجهات إلعاملة ف 

 وكيفية إإلنتقال من تصنيف ؤىل آخر لالستفادة من إلحوإفز حسب مستوى إلتصنيف. 

 ببلذكبء االصطنبعي دعن االستثوبر الوتعلك 

تطلب إلحكومة من وزإرة إلتخطيط وإلتعاون إلدوىلي ووزإرة إلمالية وإلوزإرة بالتعاون مع هيئة إإلستثمار إألردنية وهيئة تنظيم قطاع   (36)
ي مجاإلت إلذكاء إإلصطناعي  وبالتشاور إإلتصاإلت، 

، وضع إلتدإبب  إلالزمة لتشجيع إإلستثمار ف  مع إلجهات إلمعنية بالذكاء إإلصطناعي
إكات  يبية وإلحوإفز إإلستثمارية وإلشر ي ذلك إؤلعفاءإت إلص 

، بما ف  ي إلذكاء إإلصطناعي
ي إلمملكة بناء عىل تصنيف إلجهات إلعاملة ف 

ف 
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ي هذإ إلشأن لوزإرة إلمالية. بي   إلقطاعي   إلعام وإلخاص وغب  
 
م توصياتها ف

ّ
 ها، وتقد

 

ي مجال إلذكاء   (37)
 
يتوجب عىل هيئة إإلستثمار وبالتعاون مع إلجهات إلحكومية إلمعنية إلقيام بوضع تسهيالت خاصة للمستثمرين ف

كات إلناشئة لبناء  إإلصطناعي لزيادة فرص تنفيذ هذه إلمشاري    ع من قبل إلقطاع إلخاص، وتعزيز إلدعم إلحكومي لالستثمار  ي إلشر
 
ف

يبية أو منح  وتطوير إلحلول إلمبنية عىل تقنيات إلذكاء إإلصطناعي إلعاملة من إألردن، وإلذي يمكن أن يكون عىل شكل ؤعفاءإت ض 
ي إلتمويل

 
ي تعتمد إىل توطي   إلمنتجات إلرقمية إلمحلية إ باؤلضافة ،بحثية أو تسهيل ؤجرإءإت إلتقدم للعطاءإت ولعطاء إألولوية ف

لن 
 وعالميا. 

َ
 عىل إلذكاء إإلصطناعي وترويجها محليا ولقليميا

 التحتيت الزلويت البنيت: الزابعالوحىر   0-0

 
 االتصبالث وتكنىلىجيب الوعلىهبث

ي قطاع إإلتصاإلت وتكنولوجيا إلمعلومات لتوفب  بنية تحتية قادرة عىل نقل إلبيانات   (38)
 
ورة زيادة إإلستثمار ف بالشعات تعي إلحكومة ض 

نت إألشياء وت نت محليةإلمالئمة لتطبيقات إلذكاء إإلصطناعي ومنها تكنولوجيا إلجيل إلخامس ولنب  لذإ  ،عزيز بناء نقاط ربط إنب 
 إلموإصلة عىل تطوير وموإكبة أحدث إلتطورإت ذإت إلعالقة بالبنية إلتحتية لشبكات إإلتصاإلت إلمختلفة.  يتوجب

 حىكوت البيبنبث 

ي  0202ؤن تطبيق سياسة تصنيف ولدإرة إلبيانات إلحكومية لسنة   (39)
ي تقنيات إلذكاء إإلصطناعي ف 

بشكٍل كامٍل وشي    ٍع سيعزز من تبن 
ي تشيعها، لذلك تطلب إلحكومة من كافة 

إلبيانات  إلحكومية تنفيذ سياسة تصنيف ولدإرة إلجهاتإلمشاري    ع إلحكومية ويساعد ف 
ي إلقطاع إلعام فيما وتوصي ك ،0202إلحكومية لسنة 

ي سياق ؤدإرة إلذكاء إإلصطناعي ف 
افة إلجهات إلحكومية بالرجوع لهذه إلسياسة ف 

ي يتعامل معها إلقطاع إلعام. 
 يتعلق بضوإبط تصنيف وحماية إلبيانات إلن 

ي بحوزة إلقطاعي   إلعام وإلخاص مهٌم لتطوير   (02)
 مشاركة وتسهيل إلوصول ؤىل إلبيانات إلن 

ّ
كات إلرقمية إلناشئة  تدرك إلحكومة أن إلشر

. وعليه، تطلب إلحكومة من إلجهات إلحكومية  ي مجال إلذكاء إإلصطناعي
ة وإلمتوسطة وتشجيع إلمنافسة وإإلبتكار إلرقمي ف  وإلصغب 

 بالتعاون مع إلوزإرة لدعم وتيّش إلوسائل إآلمنة وإلموثوقة لتبادل موإرد إلبيانات. 

إىل وضع إلقوإعد لتحديد حقوق ومسؤوليات  باؤلضافةخازن تشاركية وموإرد موثوقة للبيانات، يتوجب عىل إلوزإرة ؤنشاء ولدإرة م  (01)
ي إلموإرد إلموثوقة للبيانات بهد  تيسب  إلوصول إآلمن وإلمفتوح بدو 

ن إلمشاركي   وتوفب  كافة إلتعليمات وإلمعايب  إلالزمة للمشاركي   ف 
 
ً
ي تتم مشاركتها طوعا

 ولخفاء إلهوية ومتطلبات إألمن وإلمساءلة.  مرإعاة متطلبات حماية إلبيانات ، معتميب   لموإرد إلبيانات إلن 

وتنفيذ كافة  0217تطلب إلحكومة من إلجهات إلحكومية ضمان إلتطبيق إلكامل وإلشي    ع لسياسة إلبيانات إلحكومية إلمفتوحة   (00)
قة بالبيانات إلحكومية إلمفتوحة، بهد 

ّ
ي يمكن  متطلبات وتوجيهات إلوزإرة إلمتعل

تحسي   كمية ونوعية وجودة إلبيانات إلحكومية إلن 
ؤتاحتها للعموم، كما يتوجب عىل إلوزإرة درإسة مدى إلحاجة ؤىل توحيد ِصَيغ إلبيانات أو وإجهات برمجة إلتطبيقات لتسهيل إلوصول 

 ؤىل هذه إلبيانات وإستخدإمها. 

 تكنىلىجيب السحببت 

سيعمل عىل تطوير إألعمال بأقل إلتكاليف ويحقق إلجودة إألفضل ألدإء إلمهام وتقديم ة إلسحابتدرك إلحكومة أن إستخدإم   (03)
ي إألعمال لتعزيز إإلستفادة من إلخدمات إلسحابية لتطوير  إلخدمات، لذإ يتوجب عىل إلحكومة تحفب   إلقطاعي   إلعام وإلخاص وريادني

يعات وإلتوجهات إلحكومية ذإت إلصلة إلخدمات وإلتطبيقات إلمتوفرة من قبل مزودي إلخدمات إلسحابية ب ما يتوإفق مع إلتشر
ة وإلمتوسطة وبالتاىلي نمو  كات إلصغب   .إإلقتصاد إلرقمي  بتكنولوجيا إلسحابة، حيث يهد  ذلك ؤىل تحقيق إلنمو إلشي    ع وإلفعال للشر

 البيئت التجزيبيت 

 لحساسية   (00)
ً
ي إلقطاع إلعام نظرإ

ي تعيق تطبيق تقنيات إلذكاء إإلصطناعي ف 
تدرك إلحكومة أن هناك مجموعة من إألطر إلتنظيمية إلن 

ي قد تنشأ نتيجة لذلك إلتطبيق، 
 إلحكومة من إلوزإرة إلعمل عىل ؤنشاء بيئة رقابية تجريبية لتطبيقات لذإ تطلبإلبيانات وإلقرإرإت إلن 

ي إلمرإحل إلتجريبية بهد  لإلصطناعي ؤلجرإء إلتقييم إلمناسب لإلذكاء إ وحلول
إلحكومية وضمان ؤزإلة  مساعدة إلجهاتمخرجات ف 

 إلعقبات أمام إلخطط وإلتطورإت طويلة إألمد. 
 


