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 المقدمة    1

ي تطوير اقتصططططاد رقإي تندي  ا تنمية اقتصططططاد ة مسططططتدامة  (1)
 
  وهذا ما أكدت  ،تدرك الحكومة الدور الرائد لتقنيات الذكاء االصطططططناعي ف

يد   "تهدف هذه  (  8)  نصططططططططططططططط  الماد  رقمحيث  ،  2018عليه السطططططططططططططططياسطططططططططططططططة العامة لقطاعات االتصطططططططططططططططاالت وتكنولوجيا المعلومات وال  
ي تتيحها الثور  الصططناعية الرابعة بهدف تطوير اقتصططاد رقإي تندي  ا تنمية اقتصططاد ة مسططتدامة و ا 

السططياسططة  ا امتنام الفرص النت
  . ي
التنمية االقتصاد ة واالجتماعية لألردن تحرص الحكومة عىل تسخ   التكنولوجيا الرقمية    حقيق أمراضولتزياد  دخل الفرد األردن 

(  BlockChain) الكتل  ( وسططططططططلسططططططططلةArtificial Intelligenceالحالية والناشططططططططئة عىل سططططططططبيل المثاا ال الحيطططططططط الذكاء االصطططططططططناعي )
نت األشياء ) يد." IoTوإنتر ي توفرها قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وال  

 ( النت
ي األردن لتطوير  تقر الحكومة بالدور الهام لقطاع تكنولوجيا  (  من ذات السططططططططططياسططططططططططة عىل أنه  "  61كما تنص الماد  رقم )

 
المعلومات ف

، والذي تعت   الملكية الفكرية وا  ي ،  فيه ا الية أسطططططاسططططط  لوظائف ذات القيمة العاالقتصطططططاد الرقإي
 
مع مالحظة أن األردن يسطططططاهم بالفعل ف

ي ذلء الذكاء االصططططططططناعي )
 
ن  األشطططططططياء )BlockChain( وسطططططططلسطططططططلة الكتل )AIتطوير التكنولوجيات الناشطططططططئة بما ف (. وعليه  IoT( وان ت

واالرتقطاء بطه كمركق قوي    ةاإلقليميط مكطانتطهتنكطد هطذه السطططططططططططططططيطاسطططططططططططططططة عىل دعم الحكومطة لتطوير وتنميطة هطذا القططاع بهطدف الحفطا  عىل  
ي تتمتع بها لتطوير الملكية    ةرئيسططي للمنطقلخدمات تكنولوجيا المعلومات، وممكن لالقتصططاد الرقإي ومصططدر  

باإلضططافة  ا القو  النت
ي ستكون األساس لإلترادات المستقبلية للقطاع."

 الفكرية الخاصة به والنت
 

لقططططططاع تكنو   (2) ا للتطور المتسططططططططططططططططططططارع  الت ي   الرقإي  ونظر  ي تتيحهطططططا 
النت البيئطططططة الرقميطططططة مع الفرص  ور  موائمطططططة  لوجيطططططا المعلومطططططات وم 

ي ارتفاع مسططططططططاهمة الذكاء االصطططططططططناعي حيث تتوقع الدراسططططططططات والتقارير العالمية  ا  والتكنولوجيا الناشططططططططئة،
الناتج المحىلي اإلجمااي  ف 

(GDP)   ي
  ف 

 
ي الدولة، كما وأنه من المتوقع أن  بحسط  درجة ا  ا االقتصطاد العالإي شكطكل كب   جد

ي ف  زياد   يكطهد األردن  لتقدم التكنولوج 
ي تخدم مجاا الذكاء االصططططناعي شكطططكل مبا ر خالا  

ي التخصطططصطططات النت ي عدد خريج 
الخمس القادمة، باإلضطططافة  ا زياد   السطططنوات ف 

ي 
. نسبة الجامعات التقنية وذلء من خالا طرح برامج تخدم احتياجات سوق العمل ف   مجاا الذكاء االصطناعي

 

 عرف الذكاء االصطططططناعي بانه اسططططتخدام التكنولوجيا  للذكاء االصطططططناعي حوا العالم العد د من التعريفات، وألمراض هذه السططططياسططططة   (3)
يطة وأنمطا  عملهطا وتحليطل البيئطة المحيططة والت من    علمالرقميطة إلنكطططططططططططططططاء انظمطة قطادر  عىل تطاد طة مهطام تحطاشي القطدرات الطذهنيطة ال شطططططططططططططططر

اضية بدرجة    إجراءات تنثر عىل بيئات حقيقية أو بت أو القيام  و اتخاذ قرارا االخطاء للقيام بتوقعات أو تنبنات أو تقد م توصيات أ اف ت
ي 
 . من االستقالا الذانت

 

ي  تكنولوجيا الذكاء االصططططططططططططططططناعي وتطبيقاتها المختلفة  ألهمية    ا ونظر    (4)
ي رفد سطططططططططططططططوق العمل بفرص  تسطططططططططططططططهم شكطططططططططططططططكل فع  النت

جد د ،  اا ف 
لت طي كافة فئات المجتمع، وتشيططططع   وتحسي   كفاء  وجود  وتوافر الخدمات الحكومية العامة، وخفض تكاليفها وتوسيع شموليتها  

هذه التكنولوجيا،  تكار ورياد  األعماا من خالا تطوير التطبيقات المعتمد  عىل  االقتصطططططططططططططططاد ة وتهيئة فرصطططططططططططططططة مناسطططططططططططططططبة لالبالتنمية  
انيةالهجمات   ومنها   تحديات العصررررر لمواجهة وحلول وتطوير آليات  وتدفق البيانات الهائل  السررررريت 

 
 من ايمان   ا ، وانطالق

 
الحكومة بان

ا لخطدمطات   ا  قليميط   ا األردن مركق    ا الطذكطاء االصططططططططططططططططنطاعي سطططططططططططططططيجعطلتكنولوجيطتطوير وتنميطة قططاع تكنولوجيطا المعلومطات بمطا فيطه من   مهمط 
 من خالا القدرات األردنية  ا    تكنولوجيا المعلومات، باإلضطططططططططططافة  

ً
 رياد ا

ً
ي وتطبيق الذكاء  تطوير    المتم    ، فإنها تعت   جعله ممكنا

وتبن 
اتيجية وطنية من جهة، ومن جهة أخر  تح ي وضطططططعها المجتمع الدواي االصططططططناعي كاولوية اسططططط ت

 ألهداف التنمية المسطططططتدامة النت
ً
قيقا

جد د  لتنمية القدرات وتحسططططي   اسططططت الا البيانات التقليد ة ومصططططادر البيانات م    منهجيات ُو  جاد    2030لتحقيقها بحلوا العام 
 . التقليد ة و  جاد أطر جد د  إلدار   واست الا البيانات عىل النحو األمثل

 

السطططططياسطططططة األردنية للذكاء االصططططططناعي    عداد وعليه، عقم  الحكومة األردنية من خالا وزار  االقتصطططططاد الرقإي والرياد  )الوزار ( عىل    (5)
 االجتماعية واالقتصططاد ة الالتنمية    لتعزيق )السططياسططة(    2020لسططنة  

 
ات المطرد   كططاملة للقطاعات المختلفة مسططتقبال ، ولمواكبة الت   

ي التكنولوجيطط
ي تعزيق النمو االقتصططططططططططططططططادي ورفع مسطططططططططططططططتو  أداء ا ف 

القطططاعططات الحكوميطة  واالسطططططططططططططططتفططاد  من الفرص الكب    الواعططد  لهططا ف 
ي المختلفة، وعىل وجه الخصوص التعليم، والصحة، والقراعة، والصناعة، والبيئة، باإلضافة  

د د التوجهات الحكومية  تح   ا دورها ف 
ت
ُ
ي َست

يعية، و بع ووسائل التكيف الالزمةتالنت  التكاركية، واألبعاد األخالقية للتكنولوجيا. من جوان  عد  أهمها التشر
 

ي القطاع العام أولوية من أجل تحسطططططططططططططي   ورفع كفاء  الخدمات الحكومية، ودعم    (6)
تعت   الحكومة تطبيق تقنيات الذكاء االصططططططططططططططناعي ف 

ي الخدمات الحكومية ونشططططططططططططططر ثقافة االنفتاح عىل الذكاء  
وتكططططططططططططططجيع    االصطططططططططططططططناعي منظومة الذكاء االصطططططططططططططططناعي المحلية، و ناء الثقة ف 

اكة مع القطاع الخاصحيث تتوج  عىل ا االسطططتثمار به،   ي كافة القطاعات  و   لحكومة العمل بالشطططر
تطبيق تقنيات الذكاء االصططططناعي ف 

ي قطاعات الصططططحة، والتعليم، والطاقة والتكنولوجيا النظيفة، والخدمات المالية، والنقل، واالتصططططاالت واألمن  
االقتصططططاد ة، خاصططططة ف 

، و  ي
ان  ي القطاع يتكططططج  السططططي  

ي الذكاء االصطططططناعي ف 
الخاص لتحويل األردن  ا مركق  قليإي رئيسططططي ألبحان تكنولوجيا المعلومات  ع تبن  

. قطاع تكنولوجيا المعلومات  ، ورفع نسبة  سهامداعمة لها المتقدمة ورياد  األعماا ال ي
ي االقتصاد األردن 

 واالتصاالت ف 
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ي تواجه الذكاء االصطناعي   (7)
ها المحتمل عىل العمالة  من أهم التحد ات النت من المحتمل  تك   الدراسات الدولية  ا أنه  ، حيث  هو تاث  
ي المقططابططل فططإن تطبيق التكنولوجيططا المتطور  سطططططططططططططططيعمططل عىل خلق وظططائف  الوظططائف التقليططد ططةعن بعض أن تتم االسطططططططططططططططت نططاء  

 
، ولكن ف

اء ومحلىلي البيانات باإلضطططططافة      جد د  مثل وتكططططط يل هذه األنظمة وتطويرها، وزياد  الطل  عىل بعض    ا المهن الالزمة لصطططططيانة  خ  
ها. لذلء تهدف الحكومة من خالا هذه  ا  مجيات والمجاالت الطبية وم   لتخصططصططات العلمية مثل علوم الرياضططيات واإلحصططاء وال  

ي ظل ا المحافظة عىل الكفاءات الوطن  السياسة 
 
ي هذه المجاالت خاصة ف

 
. اإل التنافسية وتطويرها ف  قليإي والعالإي

 

ي تنظم عمطل األنظمطة التكنولوجيطة الجطد طد  القطائمطة عىل تكنولوجيطا الطذكطاء    (8)
يعطات واألنظمطة النت بطاإلضطططططططططططططططافطة  ا ذلطء فطإن ميطاا التشطططططططططططططططر

البيططططططانطططططات والحفططططططا  عىل  تكططططططططططططططططططططارك  ، و (Deep Learning)  والتعلم العميق  (Machine Learning)  االصططططططططططططططططنططططططاعي والتعلم ا اي 
ي تتوج  عىل هذه السطططططياسطططططة أخذها  ،  عت   من التحد ات األ (Algorithmic Bias)  الخصطططططوصطططططية وانحياز الخوارزميات

سطططططاسطططططية النت
 بعي   االعتبار ووضع األدوات الالزمة لمعالجتها. 

 

ات من داخططل   (9) ي مجططاا الططذكططاء االصططططططططططططططططنططاعي وعلم البيططانططات  تططدرك الحكومططة أن تطوير الكفططاءات الحططاصطططططططططططططططلططة عىل خ  
 
وخططارا األردن ف

م ي مجاا الرياضططططططططيات    جة، باإلضططططططططافة  وتحليلها وال  
 
ي الجامعات والسططططططططيما ف

 
ا الملتحقي   بالتخصططططططططصططططططططات الهندسططططططططية والتكنولوجية ف

ي  ج  اسططتثمارها. باإلضططافة  ا أهمية العمل عىل
االسططتفاد  من المنسططسططات   والعلوم والحاسططوا وعلم البيانات من أهم الفرص النت

ي مجاا الذكاء االصططططططططناعي وعلم البيانات، و  جاد 
 
ات التطبيقية ف األكاد مية واالدارية القادر  عىل توف   االسطططططططتكطططططططارات العلمية والخ  

ي األردن، وزياد  الت
 
ي حد ث تركق عىل كليات متخصططططططططصططططططططة للذكاء االصطططططططططناعي باك ي من جامعة ف

امعات  بي   الجعاون  نظام تعليإي تقن 
ي لتحويل ما تعلمه الطال  اا مهارات وظيفية تحقق متطلبات سوق العمل. 

 والمعاهد وسوق العمل بالككل الكاف 
 

ي هذه السططططياسططططة هو السطططط ي نحو تسططططخ   الذكاء االصطططططناعي كعنيطططط أسططططاسي لزياد  فعالية وأداء المنسططططسططططات   (10)
لذا فإن رؤية الحكومة ف 

ي مقدمة الدوا المستفيد  من    ،العامة والخاصة
.   تقنيات الذكاء االصطناعي لوضع األردن ف  ي  وحما ة المجتمع من أي أثر سلن 

ً
  قليميا

 

 نطاق تطبيق السياسة   2
ي  والمنظمات الدولية والمحلية و القطاع العام والخاص  تطبق هذه السطططططططططياسطططططططططة عىل    (11)

واألفراد سطططططططططواء  كانوا منسطططططططططسطططططططططات المجتمع المدن 
ي مطورين لخدمات او تقنيات تعتمد عىل الذكاء االصططططططططططططناعي أو مقدمي   لخدمات تسطططططططططططتند  ا تقنيات الذكاء  

المملكة   االصططططططططططططناعي ف 
  . تقدم خدمات لصالح المملكةأو  او أي جهة خارجية تعمل االردنية الهاشمية

 

 أهداف السياسة        3

  خالا هذه السياسة اا تحقيق األهداف التالية  تهدف الحكومة من         (12)
ي  .1

 القطاعات االقتصاد ة الحيوية.  كافة  تعزيق استخدام الذكاء االصطناعي ف 

يعية والتنظيمية والتكنولوجية.  للذكاء االصطناعي  الممكنةتهيئة البيئة  .2  من البيئة التشر
 
 بما يكمل كال

. تطوير البنية التحتية الرقمية لمواكبة  .3  احتياجات تكنولوجيا الذكاء االصطناعي

ات .4 ي تطوير كافة القطاعات.  بناء القدرات والخ  
 والمهارات األردنية المتخصصة بالذكاء االصطناعي وتوظيف المعرفة ف 

اكات الالزمة مع القطاع الخاص   القطاعتعزيق دور   .5 ي تقنيات الذكاء االصططططططططططططططناعي وتطبيقاته و ناء الشطططططططططططططر
ي اسطططططططططططططتخدام وتبن  

العام ف 

 لتعزيق المسارات اإلنتاجية نحو التنمية المستدامة. 

كات الو  .6 ، وزياد  االسطططططططططططتثمار والدعم للمبادرات المتعلقة بها، ودعم الشطططططططططططر طنية  تعزيق بيئة األعماا الخاصطططططططططططة بالذكاء االصططططططططططططناعي

ي القطاع لتقد م الخدمات والحلوا المبنية حولها. 
 الناشئة العاملة ف 

7.   ، ي مجطاا الطذكطاء االصططططططططططططططططنطاعي
و  جطاد البيئطة المنطاسطططططططططططططططبطة بنطاء منظومطة راسطططططططططططططططخطة للبحطث العلإي والتطوير والتطبيق والتجريط  ف 

  . لتكنولوجيا الذكاء االصطناعي 

ي القطاع العام وكافة فئات المجتمع.  صططناعي الطذكاء اال  مستو  الوعي العام والثقة بتكنولوجيا رفع  .8
 ف 
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 السياسة  محاور   4

يعية والتنظيمية،    ،حوكمةالوهي    المحاور األسطططاسطططيةمن    مجموعة  العمل عىللتحقيق أهداف السطططياسطططة تتوج     (13) والبنية  والبيئة التشطططر
 . ، و يئة األعماا واالستثمار، و ناء القدراتالتحتية الرقمية

 

 األول: الحوكمة المحور   4-1

وزير  برئاسطططططة  لتنفيذ هذه السطططططياسطططططة و دار  مخرجاتها تكطططططكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة وزارية وطنية للذكاء االصططططططناعي )اللجنة(    (14)
    النكططططططططة بالبيانات مثل   الحيوية  القطاعات  من  والمنسطططططططسطططططططات الحكومية  مجموعة من الوزاراتوعضطططططططوية    االقتصطططططططاد الرقإي والرياد 

ي والنقل والعدا والحما ة المجتمعية  قطاع
ان  ، باإلضططافة  ا الصططحة والتعليم والمالية والطاقة والتكنولوجيا النظيفة والفضططاء السططي  

ي والجهات
 . والبحثية األكاديمية ممثلي   من القطاع الخاص والمجتمع المدن 

 

ي كافة القطاعات ذات األولوية، ورفع تو تقوم اللجنة بتطوير  طار   (15)
 
ي عام لتفعيل الذكاء االصططناعي ف اتيج 

صطياتها لمجلس الوزراء،  اسط ت
ي  المركقي ا دورها    باإلضططططافة  

 
ي  قدمها ف

ي الشططططيططططع للحلوا التكنولوجية النت
ي الذكاء االصطططططناعي    دعم التبن 

 
هيئة  ت وتتجىل مسططططنوليتها ف

ي األردنتعقز من نمو الفاعلة ودتناميكية  بيئة  
ي  وضررررررري األولوطات الوونية الواج  و تحد د  من خالا    ذكاء االصططططططططناعي ف 

اتخاذها لتبن 
اك الريطططادتي   بمختلف الطرق السطططططططططططططططتحطططدان صطططططططططططططططنطططاعطططات  أكت  قررردر من البيرررانرررات    و تطططاحطططةالحوافز     قرار  تلرررل الحلول طن و ط  و  ر

 .   تكنولوجية محلية مبنية عىل الذكاء االصطناعي
 

اتيجيات قطاعية للذكاء االصطناعي توضح التحليالت السوقية المطلو ة وتحد د اإلجراءات  تتوج  عىل    (16)
اللجنة  صدار خطط واس ت

ي المملكة بحسطططططططططط  ما تتطلبه كل قطاع
كما ويحق لها تكططططططططططكيل لجان قطاعية  ،  وتقد م التوصططططططططططيات الالزمة لنمو الذكاء االصطططططططططططناعي ف 
ي الحاجة لتنفيذ تقنيات 

ي قطاعات محدد . متخصصة وحسبما تقتض 
  الذكاء االصطناعي ف 

 

ي تضططمن  تتوا اللجنة وضططع األ   (17)
ي المملكة  تكططجيع اسططتخدام تكنولوجيا الذكاء االصطططناعي سططس النت

أ ة معيقات قد تحوا دون   زالة و ف 
 ها. تحقيق النمو فيالدخوا لمجاالت الذكاء االصطناعي أو 

 

متطابعطة تنفيطذ بنود   الوزار تطلط  الحكومطة من  والبيطانطات    تكنولوجيطا الوحيطث أن تقنيطات الطذكطاء االصططططططططططططططططنطاعي تسطططططططططططططططتنطد بطاألسطططططططططططططططاس  ا    (18)
ي تنفيذ السططياسططة    تطور سطط   العملتتضططمن  يصرردر طنها ورفي تي طس وررنوج للجنة،   وما السططياسططة  

دوات ذكية لتقييم األداء  أمن خالا  ف 
، كما وتكون ال ي

ن ال تزيد مد   كططططططططططارك مع الجهات ذات العالقة عىل أوزار  مسططططططططططنولة عن مراجعة وتحد ث السططططططططططياسططططططططططة بالتشكططططططططططكل ذانت
 . المراجعة عن أر ططع سنوات

 

4-2    :  
يعية والتنظيمية المحور الثان   البيئة التشر

يعية والتنظيمية    األطر التشر

ي دفع ع  (19)
يعية ف  ي الحلوا التكنولوجية الذكية، لذا تتوج  عىل الوزار  مراجعة  جتدرك الحكومة أهمية البيئة التشططططططططططططر

لة التقدم نحو تبن 
ي القطاع العام وتحف    القطاع الخاص 

يعية بهدف تحقيق االسططططططططططتفاد  القصططططططططططو  من تقنيات الذكاء االصطططططططططططناعي ف 
ي  البيئة التشططططططططططر

لتبن 
 . ت الحكومية بجود  عاليةتوف   البيانا الحلوا الذكية مع مراعا  أمن البيانات وخصوصيتها، وضمان 

 

يات الحكومية تعت    ومستهلء للحلوا التكنولوجية، حيتعد الحكومة أك   محرك    (20)
  ة الرئيسي  اتالمحركمن أهم  ث أن آليات المك ت

ي القطاع العام،  
ي الحلوا الذكية ف 

يات الحكومية نحو تبن  مراجعة المتطلبات    لذا تتوج  عىل الوزار  و التنسيق مع اللجنة ودائر  المك ت
يعية   ي القطاع العام، حيث تتالتشر

ي الذكاء االصطناعي ف 
يات الحكومية لتيس   تبن  

ي عملية المراجعة  ج   و ذات العالقة بالمك ت
ك     ف 

ال ت
ال المصدر والحلوا  امج مفتوحة  لل   أولوية   معىل  عطاء 

 
باإلضافة  ا  بن المفتوحة  المعات    القصو   ية عىل  األولوية  لتمكي     سناد 

ي  كات األردنية  ريادني ي تقد م الحلوا المستند  عىل تقنيات الذكاء االصطناعي  الناشئةاألعماا والشر
 . ف 

 

 
  ألخالقيات الذكاء الصطناع  

 ميثاق وطن 

ي قد تحد    المخاوفتدرك الحكومة    (21)
ي الحلوا التكنولوجية المستند  عىل الذكاء االصطناعي النت

المسائلة  ضعف  ك  من التوجه نحو تبن 
ي آلية اتخاذ القرارا أ

ي تحليل البيانات،واالنحياز  ت من خالا تلء الحلوا أو انعدام العدالة  و عدم الوضوح ف 
 من   لذا تطل  الحكومة  ف 
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وثيقة   بإعداد  تقوم  أن  االصطناعي  اللجنة  الذكاء  تكنولوجيا  استخدام  ي ألخالقيات 
الوطن  وطنية  الميثاق  مبادر   من خالا  طالق 

ي والجامعات ومراكق البحث ذات العالقة بالذكاء االصطناعي 
  بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ومنسسات المجتمع المدن 

الدولية و  بالممارسات  ي  االستئناس 
الوطن  الميثاق  االصطناعي  ألخال، لصيامة  الذكاء  من     ا  اإلشار  تضمن  ت  ذيوالقيات  مجموعة 

ي اتخاذ القرارات وعدم    واإلرشادات   المبادئ 
 
ي تعمل عىل تقنية الذكاء االصطناعي ومد  شفافيتها ف

مثل قابلية مساءلة تلء األنظمة النت
ها ومراعا  خصوصية البيانا  ك    عىل فئة معينة من البيانات دون م  

 . من المتطلبات ت وم   ذلءانحيازها بال ت
 

ي قد تحدثها  كما   (22)
ي وجود أنظمة  تدرك الحكومة ا ثار السطططططططططلبية النت

 
ونية تقوم عىل تحليل البيانات و صطططططططططدار    التكنولوجيا خاصطططططططططة ف لك ت

المخططاطر المحتملطة  ة المحيطططة بهططا، لطذا تتوجط  عىل الجهططات الحكوميططة القيططام بتقييم  يططالقرارات بنططاء  عىل المعطيططات والظروف البيئ
ي تبي   مد  التهد د لخصطططططططوصططططططط وكيفية االسطططططططتعداد لمواجهتها والحد منها 

ي للبيانات  ية األفراد والتمي    العنيطططططططوالنت
اق االمن  ي واالخ ت

ي تحد منتها لتتم دراسالمخاطر بتلء  الوزار وتقويد  وانقراض بعض الوظائف والمهن
 . ها ومناقكتها مع اللجنة واتخاذ التداب   النت

 

 
 البيئة الرقابية التجريبية 

ي    (23)
ي القططططاع العطططام نظر    تعيق تطبيق تقنيطططات الطططذكطططاءقطططد  تطططدرك الحكومطططة أن هنطططاك مجموعطططة من األطر التنظيميطططة النت

 
  ا االصططططططططططططططططنطططاعي ف

ي قد تنكطططططططططططططا نتيجة لذلء التطبيق، لذا تطل  الحكومة من الوزار  العمل عىل  نكطططططططططططططاء بيئة رقابية  
لحسطططططططططططططاسطططططططططططططية البيانات والقرارات النت

ي المراحل التجريبية بهدف مسططاعد    Sandboxتجريبية  
 
لتطبيقات وحلوا الذكاء االصطططناعي إلجراء التقييم المناسطط  للمخرجات ف

 ة العقبات أمام الخطط والتطورات طويلة األمد. الجهات الحكومية وضمان  زال
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 التصالت وتكنولوجيا المعلومات  

ي قطططاع االتصطططططططططططططططططاالت وتكنولوجيططا المعلومططات لتوف   بنيططة تحتيططة قططادر  عىل نقططل البيططانططات   (24)
ور  زيططاد  االسطططططططططططططططتثمططار ف  ت ي الحكومططة م 

ن   بالشطططططططططططعات   ن  األشطططططططططططياء وتعزيق بناء نقا  ر ط ان ت المالئمة لتطبيقات الذكاء االصططططططططططططناعي ومنها تكنولوجيا الجيل الخامس و ن ت
 محلية، لذا تتوج  مواصلة التطوير ومواكبة أحدن التطورات ذات العالقة بالبنية التحتية لكبكات االتصاالت المختلفة. 

 

ور  تطوير الحلوا التكنولوجيطة لتكون داعمطة لمنظومطة الطذكطاء االصططططططططططططططططنطاعي لطذا تتوجط  عىل    (25)
هيئطة تنظيم قططاع  تطدرك الحكومطة م 

عىل وضطع خطة لرفع مسطتو  المعات   للصطادرات والواردات التكنولوجية ذات  العمل مع الجهات الحكومية ذات العالقة  االتصطاالت  
 .  العالقة بالذكاء االصطناعي

 

 حوكمة البيانات  

ي   2020 ن تطبيق سططياسططة تصططنيف و دار  البيانات الحكومية لسططنة    (26)
ي تقنيات الذكاء االصطططناعي ف 

شكططكلك كاملك و يططططعس سططيعقز من تبن 
ي تشطططيعها، لذلء تطل  الحكومة من كافة الجهات الحكومية تنفيذ سطططياسطططة تصطططنيف و دار  البيانات  

المكطططاريططططع الحكومية وعسطططاعد ف 
ي القطاع العام ، وتوصي ك2020الحكومية لسططططططنة  

ي سططططططياق  دار  الذكاء االصطططططططناعي ف 
افة الجهات الحكومية بالرجوع لهذه السططططططياسططططططة ف 

ي 
 . بحوز  الجهات الحكوميةفيما تتعلق بضوابط تصنيف وحما ة البيانات النت

 

كات الرقمية الناشططئة    (27) ي بحوز  القطاعي   العام والخاص مهما لتطوير الشطططر
 مكطططاركة وتسطططهيل الوصطططوا  ا البيانات النت

 
تدرك الحكومة أن

  . ي مجاا الذكاء االصططططططططططططططناعي
وعليه، تطل  الحكومة من الجهات والصططططططططططططط     والمتوسططططططططططططططة وتكطططططططططططططجيع المنافسطططططططططططططة واالبتكار الرقإي ف 

 . لدعم وتيس   الوسائل ا منة والموثوقة لتبادا موارد البيانات الحكومية بالتعاون مع الوزار 
 

ا وضططططططططع القواعد   وتحدتثها شكططططططططكل مسططططططططتمر، باإلضططططططططافة    وموارد موثوقة للبيانات  مخازن تكططططططططاركيةتتوج  عىل الوزار   نكططططططططاء و دار     (28)
ي الموارد الموثوقة للبيانات بهدف  كافة التعليمات والمعات   الالزمة للمكططططططططططططططار  عداد  لتحد د حقوق ومسططططططططططططططنوليات المكططططططططططططططاركي   و 

كي   ف 
ي 
الكطططخصطططية  ، مع مراعا  متطلبات حما ة البيانات  ا  تتم مكطططاركتها طوع  تيسططط   الوصطططوا ا من والمفتوح دون تمي    لموارد البيانات النت

ية أن تتماسر مع  كما ويج  عىل أي معالجة تتم عىل بيانات شطططططططخصطططططططومتطلبات األمن والمسطططططططاءلة.  )تجهيل البيانات(  و خفاء الهوية 
 . قانون حما ة البيانات الكخصية حاا صدوره

 

تطل  الحكومة من الجهات الحكومية ضطمان التطبيق الكامل والشطيططططع لسطياسطة البيانات الحكومية المفتوحة وتنفيذ كافة متطلبات    (29)
ي  مكذات الصططططططططططلة،  الوزار  عليمات  وت

ن  تاحتها للعموم، كما تتوج  عىل  بهدف تحسططططططططططي   كمية ونوعية وجود  البيانات الحكومية النت
 الوزار  دراسة مد  الحاجة  ا توحيد ِصَيغ البيانات أو واجهات برمجة التطبيقات لتسهيل الوصوا  ا هذه البيانات واستخدامها. 

 



 
 

2020السياسة األردنية للذكاء االصطناعي  9 من 7 صفحة  

 

لحكومية،  ( وذلء لتسططططططططهيل الوصططططططططوا  ا البيانات ا Open APIsتدرك الحكومة أهمية تعزيق واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة )  (30)
 فنية والتنظيمية الالزمة لتفعيل ذلء. لم بإعداد المتطلبات ا ا لذا تتوج  عىل الوزار  القي

 

 
 المنصات السحابية 

ألداء المهام وتقد م    أفضطططططططططلجود   تكاليف أقل و سطططططططططيعمل عىل تطوير األعماا بالمنصطططططططططات السطططططططططحابية  تدرك الحكومة أن اسطططططططططتخدام   (31)
ي األعماا لتعزيق االسطططططططططططططتفاد  من الالخدمات، لذا تتوج  عىل    العام والخاص وريادني

السطططططططططططططحابية  منصطططططططططططططات  الحكومة تحف    القطاعي  
يعططات والتوجهططات  وخططدمططاتهططا  لتطوير الخططدمططات والتطبيقططات المتوفر  من قبططل مقودي الخططدمططات السطططططططططططططططحططابيططة بمططا تتوافق مع التشطططططططططططططططر

كات الصططططططط     والمتوسططططططططة  يق النمو الشطططططططيططططع والفع  الحكومية ذات الصطططططططلة بتكنولوجيا السطططططططحابة، حيث تهدف ذلء  ا تحق اا للشطططططططر
 .  و التااي نمو االقتصاد الرقإي
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 البحث والتطوير  

ي األردن  (32)
 
ي  و يسططاعد عىل نشططر  سطط  تدرك الحكومة أن وجود منظومة متخصططصططة للبحث والتطوير بمجاا الذكاء االصطططناعي ف

تقنيات  تبن 
، و  ع االسطططتثمارات الجد د  فيه، و سطططالذكاء االصططططناعي . لذا سطططتسططط   سطططيكطططج  يدعم  نكطططاء أعماا جد د  قائمة عىل الذكاء االصططططناعي

ي البحث والتطوير من خالا
ي لإلبداع والذي تم  نكطططططططاؤه بموج  نظام المركق  الحكومة  ا تكطططططططجيع االسطططططططتثمار ف 

تطوير المركق الوطن 
ي لإلبداع رقم  

(  30( من قانون المجلس األعىل للعلوم والتكنولوجيا رقم )7الصططططادر بمقتضطططط  أحكام الماد  )  2018( لسططططنة  90)الوطن 
ي مجاا   1987لسطنة  

 وشطبكة رئيسطية للبحث العلإي والتطوير تضطم  العلماء والباحثي   بهدف مناقكطة التطورات ف 
 للتم   

ً
ليصطبح مركقا

، وتنظيم الفعطاليطات لزيطاد     الطذكطاء االصططططططططططططططططنطاعي و عطداد األبحطان التطبيقيطة ي
لتعزيق المكطططططططططططططططاركطة والتعطاون بي   أعضطططططططططططططططاء المجتمع البحني

ي بموضطططوعات الذكاء االصططططناعي باإلضطططافة  ا توف   الدعم الالزم للمنسطططسطططات البحثية الحكومية والخاصطططة   ي والطالن 
االهتمام البحني

امج ال ي البحث العلإي وال  
اكة الكاملة بي    وزياد  المخصطططططصطططططات المالية لدعم التوسطططططع ف  بحثية الحكومية باإلضطططططافة  ا تكطططططجيع الشطططططر

كات ي وزار  التعليم   الجامعات والشطططططططر
. كما  مكن أن تتم ذلء بالتعاون مع صطططططططندوق دعم البحث العلإي ف  ي مجاا الذكاء االصططططططططناعي

ف 
اكطات فطاعلطة بي   األوسططططططططططططططططا  األكطاد ميطة والحكوميطة والخطاصططططططططططططططططة   ي الطذكطاء  العطااي والبحطث العلإي بهطدف انكططططططططططططططططاء  ر

لتشطططططططططططططططيططططع التقطدم ف 
 .  االصطناعي

 

ي هذا المجاا، ويقوم بجمع األبحان  تطل  الحكومة أن    (33)
ق الرئيسططططططي للمجتمع األكاد إي ف 

ي   قوم المركق بدور المنسطططططط 
من    واحد  مكانف 

ي بموضططوعات الذكاء  للبحث العلإي والتطوير لدعم    شططبكة نكططاء  خالا   ي والطالن 
  كططبكةال. وسططتجمع  االصطططناعي زياد  االهتمام البحني

ي  
، حيث سطططططططططططططيقوم المركق الوطن  ي

ي المجاا لتعزيق المكطططططططططططططاركة والعالقات والتعاون بي   أعضطططططططططططططاء المجتمع البحني
لإلبداع عىل  الباحثي   ف 

ي األردن للباحثي   المحليي   واإلقليميي   والدوليي   والجهات المعنية األخر  لمناقكة آخر 
رات  تنظيم اجتماع سنوي ف  البحثية.  التطو 

 

ي مجططاا الططذكططاء االصططططططططططططططططنططاعي تتوجطط  عىل الوزار  و ططالتعططاون مع الجهططات ذات    (34)
ولتحقيق االسطططططططططططططططتفططاد  المرجو  من البحططث والتطوير ف 

ي لإلبداع وصطططططندوق البحث العلإي  
ي وزار  التعليم العااي والبحث العلإي  العالقة كالمركق الوطن 

السططططط ي لتنسطططططيق وتطوير بيئة البحث  ف 
ي المراكق البحثية الحالية، و نكططاء مراكق بحثية متخصططصططة جد د  أو العلإي و طال

ي مجاا الذكاء االصطططناعي ف 
ق برامج بحثية دورية ف 

ي مختلف أقاليم المملكة بناء عىل احتياجات وممكنات كل  قليم لتطوير القطاعات المختلفة بالدولة  
ات للذكاء االصططططططططططططناعي ف  مخت  
ي الحلوا المبنية ع

ي  قليم الكططططططططماا تهتم بالقراعة والتعليم،  وتاهيلها لتبن 
، ومن األمثلة عىل ذلء  نكططططططططاء مراكق ف  ىل الذكاء االصطططططططططناعي

ي حي   تهتم مراكق الجنوا بالطاقة والمصططططططططادر المائية. كما ويتوج  عىل  
ي  قليم الوسططططططططط مراكق تهتم  بالصططططططططحة والتعليم والنقل، ف 

وف 
يبية أو برامج التمويل التفضططططططططططيلية، لتكططططططططططجيع  الوزار  و التنسططططططططططيق مع اللجنة العمل عىل تطوير ن ظام حوافق، يكططططططططططمل اإلعفاءات اليطططططططططط 

ي االردن. 
ي القطاع الخاص ف 

ي مجاا الذكاء االصطناعي ف 
 أنكطة البحث والتطوير ف 

 

  الذكاء الصطناع   
 
 تصنيف الجهات العاملة ف

ي تقدم خدماتها المسطططتند   ا تكنولوجيا الذكاء االصططططناعي ومع    (35)
كات التكنولوجية النت ي ما ات الشطططر

تدرك الحكومة مقدار االختالف ف 
كات، لذا تتوج  عىل الوزار  و التعاون   الصناعة والتجار   مع وزار   ذلء فإنه من الواج  المحافظة عىل مستو  المنافسة لتلء الشر

كططاتودائر  مر   والتموين ي مجططاا الططذكطاء  وأ ططة جهططات أخر  ذات عالقططة   اقبططة الشطططططططططططططططر
القيططام بططإعططداد معططات   لتصطططططططططططططططنيف الجهططات العططاملططة ف 

ام بالميثاق   ي هذا المجاا بناء عىل أسططططططس ثابتة تتضططططططمن مد  االل ت 
االصطططططططناعي بهدف رفع مسططططططتو  المنافسططططططة بي   الجهات العاملة ف 

ي للذكاء االصططططططططططططناعي ومد  االرتبا  بالمنسططططططططططط
ي تدعم األولويات  األخالفت

سطططططططططططات البحثية، باإلضطططططططططططافة اا القدر  عىل تقد م الحلوا النت
 الوطنية. 
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ي مجطاا الطذكطاء االصططططططططططططططططنطاعي من كطافطة القططاعطات حوا آليطة تطبيق    (36)
 
وكيفيطة    التصطططططططططططططططنيفتتوجط  عىل الوزار  توعيطة الجهطات العطاملطة ف

 االنتقاا من تصنيف  ا آخر لالستفاد  من الحوافق بحس  مستو  تصنيفها بالتعاون مع الجهات ذات العالقة. 
 

 
 الصطناع  دعم الستثمار المتعلق بالذكاء 

وزار  التخطيط والتعطططاون الطططدواي ووزار  المطططاليطططة بطططالتعطططاون مع هيئطططة االسطططططططططططططططتثمطططار وهيئطططة تنظيم قططططاع الوزار  و تطلططط  الحكومطططة من    (37)
ي مجاالت الذكاء االصطناعي 

 
، وضع التداب   الالزمة لتكجيع االستثمار ف االتصاالت و التكاور مع الجهات المعنية بالذكاء االصطناعي

ي األرد
 
اكات ف يبية والحوافق االسططططتثمارية والشططططر ي ذلء اإلعفاءات اليطططط 

 
، بما ف ي الذكاء االصطططططناعي

 
ن بناء عىل تصططططنيف الجهات العاملة ف

ها،   ي هذا الكان لوزار  الماليةبي   القطاعي   العام والخاص وم  
 
م توصياتها ف

 
لدراسة الجدو  االقتصاد ة المراد تحقيقها ومد     وتقد

. انعكاسها عىل االقتص ، وتطوير مشعات أعماا متخصصة بالذكاء االصطناعي ي
 اد الوطن 

 

يبية الصطططعبة أو المتطلبات االجرائية    (38) تدرك الحكومة سطططهولة هجر  األعماا القائمة عىل الذكاء االصططططناعي وحسطططاسطططيتها للبيئات اليططط 
ي المعقد ، لذا تتوج  عىل هيئة االسططططتثمار و التعاون مع الجهات الحكومية  

 
المعنية القيام بوضططططع تسططططهيالت خاصططططة للمسططططتثمرين ف
كات   ي الشطططططر

 
مجاا الذكاء االصططططططناعي لزياد  فرص تنفيذ هذه المكطططططاريططططع من قبل القطاع الخاص، وتعزيق الدعم الحكوري لالسطططططتثمار ف

أن  كون عىل شططططططططكل  عفاءات  الناشططططططططئة لبناء وتطوير الحلوا المبنية عىل تقنيات الذكاء االصطططططططططناعي العاملة من األردن، والذي  مكن  
يبيطة أو منح بحثيطة أو تسطططططططططططططططهيطل  جراءات التقطدم للعططاءات و عططاء ي التمويطل، بطاإلضطططططططططططططططافطة    م 

 
ا توطي   المنتجطات الرقميطة    األولويطة ف

 وعالمي  
َ
ي تعتمد عىل الذكاء االصطناعي وترويجها محليا و قليميا

  ا. المحلية النت
 

اكة بي   القطاعي   العام    والخاصالشر

اكة بي   القطاعي   العام والخاص المكططططكل بموج   تطل  الحكومة من    (39) اكةمجلس الشططططر بي   القطاعي   العام والخاص رقم    قانون الشططططر
ي ذلء المكططططططططاريططططع البحثية    وتعد الته  2014( لعام 31)

، بما ف   تقنيات الذكاء االصطططططططططناعي
ي تتبن 

ور   عطاء األولوية للمكططططططططاريططططع النت م 
كة، وتكططططططططج ك  المكطططططططط ت ي العطاءات الحكومية والتطوير المكطططططططط ت

ي هذا المجاا و عطائها األولوية ف 
كات الرياد ة العاملة ف  لبعض  يع الشططططططططر
ها.    التطبيقات وخاصة التطبيقات التجريبية، وم  

 

 القطاع العام  لع  دور  تنمن الح  (40)
 
اكة ما بي      ا كومة أن ي الشططططططططططططر

ك    ف 
ي تقنيات الذكاء االصطططططططططططططناعي لذا تتوج  ال ت

ي تكططططططططططططجيع وتبن  
 ف 
ًّ
هاما

يات الحكومية لدعم نمو منظومة   القطاع العام والخاص عىل االسطططططتفاد  من الموارد الحكومية بما فيها المكطططططاريططططع التجريبية والمكططططط ت
. ونظر  خالذكاء االصطططططططططططناعي المحلية مما سططططططططططينعكس عىل تحسططططططططططي   كفاء  ال لكون الخدمات الحكومية    ا دمات الحكومية شكططططططططططكلك كب  

اكة مع القطاع الخاص  ي تقنيات الذكاء االصطناعي من خالا الشر
ي تبن 
خدمات عامة فإنه تتوج  عىل الوزار  وضع ضوابط وأسس ف 

ار المحتملة.   ل ا ات المراقبة والمساءلة والحد من األم 
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 الوع  

ي تتيحهطا تقنيطات الطذكطاء االصططططططططططططططططنطاعي بهطدف تطوير و نطاء ثقطافطة مجتمعيطة، لطذا   (41)
ي الحلوا النت

تطدرك الحكومطة أهميطة رفع الوعي العطام ف 
ي  الجهات الحكومية ذات العالقة و تتوج  عىل الوزار  و التعاون مع 

وضططططططططططططططع وتنفيذ برامج  والجامعات  منسططططططططططططططسططططططططططططططات المجتمع المدن 
 ثقافة الذكاء االصطططططططناعي توعوية دورية وعىل مسططططططتويات مختل

ي القطاع العام وتنظيم فعاليات مجتمعية تسطططططط  لنشططططططر
فة للموظفي   ف 

لططد  فئططات المجتمع لتكطططططططططططططططجيع المجتمع عىل تطوير حلوا ذكيططة تخططدم القطططاع العططام وتهططدف  ا تمكي   أفراده من  نكططططططططططططططططاء وتطوير  
كات الخاصة بهم.   الشر

 
 

 
 التعليم 

ي التعليم األسططططططططططططططططططاسي   (42)
ي المطططدارس األردنيطططة خالا مرحلنت

ويطططد الطلبطططة  ف  ور   عطططاد  توجيطططه التعليم المطططدرسي ل ت 
تنكطططد الحكومطططة عىل م 
ي تنإي المعرفة وتساعد الطلبة عىل تطوير التكنولوجيا بطرق  بداعية، لذا تطل  الحكومة من وزار     األساسيةوالثانوي بالمهارات 

النت
 ية والتعليم وضططططططططع خطة عمل إلدخاا التعد الت الالزمة عىل مناهج التعليم األسططططططططاسي والثانوي ، حيث تتوج  أن تراعي عملية  

ال ت
اعي مثل تطوير مناهج الرياضطيات لصطقل المهارات الرياضطية للطلبة خاصطة فيما  المراجعة تعد ل الممكنات األسطاسطية للذكاء االصططن
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ي  تتعلق بالتحلي
، كما  ج  العمل عىل تطوير مناهج الحاسطططططططططططططوا  ل الرياص  ي تقنية الذكاء االصططططططططططططططناعي

 
والخوارزميات المسطططططططططططططتخدمة ف

مجة واسططططططططتحدان طرق تعليمية ابداعية  الرقميةلتنمية المهارات  جد د  مثل كتابة قصططططططططص الكرتون، وم   ذلء    لد  الطلبة مثل ال  
ي 
 . تقنية الذكاء االصطناعي  تستجدها  من المتطلبات النت

 

تنمن الحكومة بان  عاد  توجيه التعليم المدرسي يسططططططططتوج  وجود الكفاءات الالزمة لتعليم الطلبة وتدريبهم عىل التقنيات الحدتثة    (43)
تتم العمل عىل بناء قدرات المعلمي   وتدريبهم وتوجيههم حوا كيفية تقد م برامج   لذا تطل  الحكومة من وزار  ال ت ية والتعليم بان

 الة للطالا، باإلضافة  ا استقطاا الكفاءات الالزمة عند الحاجة. الذكاء االصطناعي الفع  
 

ها من الجهات المعنية    (44) ، بالتكطططاور مع منسطططسطططات التعليم العااي األردنية وم   تطل  الحكومة من وزار  التعليم العااي والبحث العلإي
 وضططططططططططططططع خطة عمل لتعد ل المناهج و رامج التعليم العااي تهدف 

ً
 ودوليا

ً
مهارات الخريجي   شكططططططططططططططكل  دعم نمو منظومة     ا رفعمحليا

ي سطططي     الذكاء  الذكاء االصططططناعي وزياد
  قدرتهم عىل التكيف مع احتياجات سطططوق العمل والمتطلبات المسطططتقبلية ألسطططواق العمل النت

 االصطناعي مالمحها. 
 

 
 والكفاءات   المهارات

، لذا تطل     (45)   من الكفاءات األردنية عىل المسططططططططططططططتو  العالإي
تسطططططططططططططط  الحكومة لتطوير الكفاءات الوطنية للحصططططططططططططططوا عىل نوعية متم   

)مجلس المهطارات( المكطططططططططططططططكطل بموجط  قطانون تنميطة وتطوير المهطارات   مجلس تنميطة وتطوير المهطارات المهنيطة والتقنيطةالحكومطة من  
ور  العمطل عىل دراسطططططططططططططططة مهطارات الطذكطاء االصططططططططططططططططنطاعي المطلو طة محليطا وعطالميطا بطالتعطاون مع    2019( لعطام  9المهنيطة والتقنيطة رقم )

م 
، و طالق مكطاورات عامة   ي من المتوقع أن تنكطا عن الذكاء االصططناعي

اللجنة والوزار  وذلء لتحد د احتياجات التعليم والمهارات النت
، الرقميطة لجمع المعلومطات من كطافطة األطراف حوا المهطارات   ي من تقنيطات وأدوات الطذكطاء االصططططططططططططططططنطاعي

ي  حتطاجهطا المواطن األردن 
النت

 باإلضافة 
ي تحتاجها القو  العاملة األردنية للتكيف مع أسطططططططططططواق العمل المسطططططططططططتقبلية المتاثر  بالذكاء االصططططططططططططناعي  

 ا المهارات األسطططططططططططاسطططططططططططية النت
. لدعم الالرقمية المتم     والمجاالت ذات األولوية الكتساا المهارات  ي مجاا الذكاء االصطناعي

 بحث والتطوير والتصميم ف 
 

المكطططططططططططططططكلطة بموجط  قطانون تنمية    لهيئطة تنميطة وتطوير المهطارات المهنيطة والتقنيطةتتوجط  عىل مجلس المهطارات تقطد م تقرير سطططططططططططططططنوي    (46)
ي 2019( لعطام  9وتطوير المهطارات المهنيطة والتقنيطة رقم )

د التقرير المهطارات الرئيسطططططططططططططططيطة النت
 
من المتوقع أن تزيطد الطلط    ، بحيطث  حطد

ي هططذا المجططاا،  
ي األردن ويقططدم التوصطططططططططططططططيططات واإلجراءات الالزمططة لمتططابعططة التطورات الشطططططططططططططططيعططة ف 

تنفيططذ  أن تتططابع  الوزار   وعىل عليهططا ف 
 توصيات التقرير مع هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية. 

 

ي القطاع تدرك الحكومة أن أدوات الذكاء االصططططططططططناعي المسطططططططططتخد  (47)
ي اإلدار  سطططططططططتقوم بإعاد  معالجة و عاد  تعريف أنظمة اإلدار  ف 

مة ف 
ي مختلف الفئات  

ي األردن، وعليه تتعي    عىل    الوظيفية،العام لزياد  الكفاء  ف 
لذا سطططتسططط  الحكومة  ا نشطططر ثقافة التعليم المسطططتمر ف 

ي القططاعي   العطام والخطاص اتخطاذ  جراءات وتنفيطذ ب
رامج لتنميطة مهطارات القو  العطاملطة بالذكاء االصططططططططططططططططنطاعي و عاد   الجهطات المعنيطة ف 

ي تستخدم الذكاء االصطناعي وتكجيع االبتكار. 
ي التطبيقات النت

 تاهيلها وتنظيم دورات تدريبية متخصصة لموظفيها ف 
 

اكات بي   منسطططططططسطططططططات القطاع العام والخاص اإلدارية والتعليمية والتكنولوجية  (48) المحلية والدولية لدعم    تكطططططططجع الحكومة عىل عقد  ر
ي القطططاع العططام من أجططل زيططاد  قططدراتهم عىل اسطططططططططططططططتخططدام الططذكططاء  

ي مجططاا الططذكططاء االصططططططططططططططططنططاعي بي   موظس 
نشطططططططططططططططر المعرفططة والمهططارات ف 

ي 
ي الخدمة المدنية األردنيي   للعمل المنق  ف 

ي قد تكططططططططططططططمل  برنامج زمالة لموظس 
االصطططططططططططططططناعي  من خالا توقيع مذكرات تفاهم والنت

اء من القططططاع الخطططاص للموظفي   الحكوميي   ذوي  القططططاع ال نططط  أو دورات مع خ  
خطططاص، أو تنظيم ورم عمطططل أو نطططدوات ع   اإلن ت

 العالقة. 
 


