












1



ناــسنإلاو ةــلآلا نيب ءاــكذلا
قانشبدنس.د
ةدحتملا تایالولا ،ایجولونكتلل ستسوشتاسام دھعم
نابایلا ،)اقباس ابیشوت(ایشكویكةكرش

٢٠٢١/١٢/٢٣
sanad@mit.edu

facebook.com/BushnaqSanad

2

mailto:sanad@mit.edu


؟مویلا يعانطصالا ءاكذلا لصونیأ

؟مویلا ىوتسملا اذھب يعانطصالا ءاكذلا رشتنااذامل

؟ناسنإلا ءاكذمأ ةلآلا ءاكذ

؟يعانطصالا ءاكذلل ةیلبقتسملا ةرظنلا يھ ام
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)دروفناتسةعماج( روصلا ىلع فرعتلل يعانطصالا ءاكذلا:ImageNet ةقباسم
فلتخم فنص فلأ نم ةروص نویلم ىلع فرعتلا ةلواحم :بولطملا

The Deep Learning Revolution and Its Implications for Computer Architecture and Chip Design
Jeffery Dean, Google Research
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74% يعانطصالا ءاكذلاةقد
95% رشبلاةقد
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74% يعانطصالا ءاكذلاةقد
95% رشبلاةقد

95% يعانطصالا ءاكذلاةقد
97% رشبلاةقد

97%
95%



؟اھفینصتو روصلا زییمت يعانطصالا ءاكذلا عیطتسی فیك
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The Deep Learning Revolution and Its Implications for Computer Architecture and Chip Design
Jeffery Dean, Google Research

Neural Network ةینورتكلاةیبصع تاكبش مدختست ةیبوساحجماربوھ يعانطصالا ءاكذلا
روصلاب ةنیعم تافص ىلع فرعتلل اھبیردت نكمی تاقبط ىلإ ةمسقم ةیباسحتادحو اھیف



Neural Network ةینورتكلاةیبصع تاكبش مدختست ةیبوساحجماربوھ يعانطصالا ءاكذلا
روصلاب ةنیعم تافص ىلع فرعتلل اھبیردت نكمی تاقبط ىلإ ةمسقم ةیباسحتادحو اھیف

1990~1970 نم فورعم ملِع اذھ .. نكل
؟مویلااذامل
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The Deep Learning Revolution and Its Implications for Computer Architecture and Chip Design
Jeffery Dean, Google Research

؟اھفینصتو روصلا زییمت يعانطصالا ءاكذلا عیطتسی فیك



؟مویلا اذامل :يعانطصالا ءاكذلا
وھيعانطصالاءاكذلاساسأ

ةینورتكلالا قئاقرلاو نوكیلیسلا ایجولونكت

 ةردقلا داز ةینورتكلإلا قئاقرلا روطت
فعض نویلم نم رثكأب1990ذنمةیباسحلا

لیلحت مویلا نكمملانمحبصأ
Big ةمخضلا تانایبلا Data

ةقیقدلا قئاقرلا ایجولونكت ببسب ةلوھسب
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مخض قوس
رالود رایلم400



ممألامدقت= ةینورتكلإلاقئاقرلاایجولونكت

ةقیقدلا قئاقرلا ایجولونكت معد ررقیندیاب
رالود رایلم52

“Chips, like the one I have here — these 
chips, these wafers, are batteries, broadband; it’s 
all infrastructure. This is infrastructure.” 
April 12th 2021
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؟ناسنإلا ءاكذ مأ ةلآلا ءاكذ
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نیقیرف نیب سانلا راصو
؟ناسنإلا ءاكذ مأ ةلآلا ءاكذ

 يعانطصالا ءاكذلا تاردق يف ریبكلا مدقتلا
يناسنإلا ءاكذلا ىلع ھقوفت نم فواخم قلخ
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ةیعمتجملا ةیلوؤسملا لاجم يف اصوصخو

ةیتاذلاةدایقلا ،ةیركسعلا تایلآلا :ةیدجلا تاقیبطتلا
ةیلاغأطخلاةبیرض

ناسنإلا جاتحی يعانطصالا ءاكذلا :مویلا ىتح
يعانطصا ءاكذ ← ناسنإ ← ةینورتكلإ قئاقر ← ناسنإ

؟ناسنإلا ءاكذ مأ ةلآلا ءاكذ



:ةیعمتجملاةیلوؤسملالاجميفيعانطصالاءاكذلامادختسا ریذاحم

قبسم بیردت نودب ةدیدجلا فقاوملا زییمت ةبوعص•

)سنجلا وأ نولل( زایحنالا•

نوناقلا،نامألا،ةیصوصخلا:ةیناسنإلاتایقالخألانعمات لاصفنا•

تارارقلا ریسفت ىلع رداق ریغ•

ةمیلسلا ةیھیدبلا ةرطفلل بایغ•
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؟ناسنإلا ءاكذ مأ ةلآلا ءاكذ
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Joy Buolamwini, MIT Media Lab
Algorithmic Justice League

؟ناسنإلا ءاكذ مأ ةلآلا ءاكذ

ناولألادضيعانطصالاءاكذلازیحت
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Joy Buolamwini, MIT Media Lab
Algorithmic Justice League

؟ناسنإلا ءاكذ مأ ةلآلا ءاكذ

Bots at the gate, University of Toronto

ناولألادضيعانطصالاءاكذلازیحت
 ىلع يعانطصالا ءاكذلا مادختسا ةضراعم
 نیئجاللا نأشب تارارق ذاختال ةیدنكلا دودحلا

:هداقتفال
ةیلالقتسالا ،ةیفافشلا ،ةلادعلا

ةیعمتجملا ةیلوؤسملا ساسأ يھو
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؟ناسنإلا ءاكذ مأ ةلآلا ءاكذ

Bots at the gate, University of Toronto

ناولألادضيعانطصالاءاكذلازیحت
 ىلع يعانطصالا ءاكذلا مادختسا ةضراعم
 نیئجاللا نأشب تارارق ذاختال ةیدنكلا دودحلا

:هداقتفال
ةیلالقتسالا ،ةیفافشلا ،ةلادعلا

ةیعمتجملا ةیلوؤسملا ساسأ يھو

يعانطصالا ءاكذلا مادختسا فاقیإ
 دض هزیحت فاشتكا دعب فیظوتلل
ءاسنلا

https://www.theverge.com/2018/10/10/1795878
4/ai-recruiting-tool-bias-amazon-report



ةیلبقتسم ةرظن :ناسنإلاو ةلآلا ءاكذ نیب
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فعضلا طاقن يطغت ةیلماكت ةقالع يف اعیمج نحن لب ؟نحنو مھ

ناسنإلا ءاكذةلآلا ءاكذ
 قالخألا ،ةلادعلا ،ةرطفلاعقوتلا ،دیقعتلا ،ةعرسلا
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IEEE عم نواعتلابوMIT دھعم نم ءاملعلا نم ةعومجم
دتمملا ءاكذلا ىلإ يعانطصالا ءاكذلا نم لاقتنالل نولمعی

Extended Intelligence
Global Council on Extended Intelligence

ةیلبقتسم ةرظن :ناسنإلاو ةلآلا ءاكذ نیب

ھترطفو ھسیساحأب يرشبلا ءاكذلل دادتما يعانطصالا ءاكذلا لعج•
ةیناسنإلا قالخألاو ةیعمتجملا ةلادعلا معدت ةروصب ةیكذلا ةمظنألا ءانب•



دتمملاو يعانطصالا ءاكذلا صوصخب ةدیدجلا لایجألا ةیعوت
 بالط میلعتل ةلماكتم جھانم ءانب ىلع نولمعیMIT دھعم ءاملع

لوؤسم لكشب يلآلا ءاكذلا ةمظنأ ءانب ةیفیك سرادملا

RAISE
Responsible AI for Social Empowerment and Education

https://raise.mit.edu/
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ةیلبقتسم ةرظن :ناسنإلاو ةلآلا ءاكذ نیب

https://raise.mit.edu/
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قانشبدنس.د
ةدحتملا تایالولا ،ایجولونكتلل ستسوشتاسام دھعم
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لدعم استخدام الروبوتيكس التعليم  
  مناطق األزمات

التعليم ف 

الدكتور عمار غيبة

Innovast Technology



:عن المحاض  
ونية من جامعة دمشق، سوريا بكالوريوس الهندسة األلكتر

مجيات من جامعة ناغويا، اليابان   هندسة التر
 
ماجستتر ف

الذكاء االصطناع  من معهد ناغويا للتكنولوجيا، اليابان  
 
دكتوراة ف

المعلوماتية الطبية من جامعة توكوشيما، اليابان  
 
دكتوراة ف

كّل من جامعة توكوشيما، و جامعة بروناي للتكن  
 
.ولوجياعمل استاذ مساعد ف

ا  
 
  استخدام الذكاء االصطناع  ف

 
لمجاالت لديه العديد من األبحاث المنشورة ف

الطبية 

 تصميم األدو  
 
  تطبيق الذكاء االصطناع  ف

 
اع ف   إختر

  لديه براءتر
 
ية مسجلتير  ف

. اليابان

كات يابانية   عدة شر
 
  عدة مجاالت عمل ف

 
عىل تطبيق الذكاء االصطناع  ف

.كنمذجة بيئة المحيطات و التنبؤ بالحرائق

 كة Innovastمدير شر Technologyاالستشارية

الدكتور عمار غيبة



ات   الرسيعةو الجذريةالتغتر
.السلوكيةو ةاالجتماعيو المهنيةالحياةمجاالت كلف 

التطوريعةش المحيطةالبيئةمعإيجاتر  بشكلالتعاملعىلقادرينطالبتخري    جإىلالحاجة.

سارع
ّ
  مثيللهيسبقلمالذيالت

  و تظهر تقنياتفهناكالتقنياتمجالف 
تختف 

.معدودةسنير  بضعةخالل

التعلمعىلقادرينطالبتخري    جإىلالحاجة  
  المسار بناءو المستمر الذاتر

معالتالؤمو الوظيف 

ات .المستمرةالمتغتر

  القرن 
 
21تحديات التعليم ف



 ايدة ألصحاب المهارات المتقدمة تطبيقات)تلبية حاجة سوق العمل المتر 

، علم البيانات، الروبوت نت األشياء، الذكاء االصطناع  ....(.المحمول، انتر

 ات البحث و الحاجة إىل مبدعير  لديهم القدرة عىل التفكتر النقدي و يمتلكون مهار

كيب و إدارة المشاري    ع و العمل عىل حل المشاكل  للمساهمة   إثراء التحليل و التر
ف 

  سوق العمل
.هذا التطور و القدرة عىل المنافسة ف 

  القرن 
 
21تحديات التعليم ف



  القرن 
 
21تحديات التعليم ف

ة العملية و تطوير منهاج تعليم  جديد يحقق التكامل بير  المعرفة النظرية و ال ختر

  العلومالعلوم الرياضية خصوصا تحقيق التكامل بير  
.و بافر

يكون المعلم مركزها  
بما يضمن اكتساب تطوير الفصول الدراسية التقليدية التر

.الطالب المهارات العلمية و االجتماعية الالزمة

تأمير  الكوادر التعليمية القادرة عىل التأقلم الرسي    ع.



ال مصطلحSTEMالدكتورةأطلقتهJudith Ramaley  
كانتعندما 2001عامف 

يةوالموارد التعليمقسممديرة عىلتعملتكانو للعلومالوطنيةبالمؤسسةالبرسر

.حديثمنهاجتطوير 

ال تعليمSTEM د
ّ
منلجيينشر  و المعرفيةالقدرةيزيد و ناقدينمفكرينيول

عير  
:المفكرينو المختر

https://www.engineeringforkids.com/about/news/2016/february/why-is-stem-education-so-important-/

(تعلوم، تكنولوجيا، هندسة، رياضيا) STEMتعليم ال 

https://www.engineeringforkids.com/about/news/2016/february/why-is-stem-education-so-important-/


 تنمو قطاعات الSTEM  بينما تنمو , %17بمعدل

خرى بمعدل 
ُ
%.9.8القطاعات األ

 حملة شهادات الSTEM يتمتعون بدخل أعىل من

خرى
ُ
.المهن األ

  وظائف الSTEMمقاومة لألزمات.

قطاعات اقتصاد المستقبل يعتمد بشكل كبتر عىل 

. STEMال 

(تعلوم، تكنولوجيا، هندسة، رياضيا) STEMتعليم ال 



:يتعلم الطالب من خالل تعلم البرمجة

استخدام المنطق

هاتحليل المشكالت وتوصيف حلول

توقع المشاكل وتجنّبها

مهارات اإلبداع

الشجاعة لتجربة أشياء جديدة

اإلصراروالمثابرة

https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2016/01/30/computer-science-all

برمجة الحاسوب

https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2016/01/30/computer-science-all


www.code.org

برمجة الحاسوب



 التعليميعتتر  
  التحدياتأكتر مناألزماتمناطقف 

فحسبا،نواجههالتر

  األطفاليكونالدوليةالتقارير 
التعليمعنلالنقطاععرضةاألزماتمناطقف 

.أنظارهمعناألقلعىلمراتبخمسأكتر بنسبة

همبالخاصةاالجتماعيةو النفسيةالمشاكلاالعتبار بعير  األخذ يجب.

االنقطاعبعد التأقلمو المدرسةإىلالعودةصعوبة.

 األطفالعمالةمنيتبعهما و الفقر.

النفسّيةآثارهو العنف.

  مناطق األزمات
 
التعليم ف



تها و التعليميةالموارد تأمير  صعوبةمنالرغمعىل
ّ
كتر  منالبد قل

عىلالتر

  استثمار التعليمكون
 و المستقبل،ف 

ّ
منبكثتر أكتر فيهاالستثمار عائد أن

.كلفته

ال تعليمأنعىلالتأكيد يجبSTEM ورةهو  و رفاهيةليسو ض 
ّ
اءاالكتفأن

.المطلوبيحققال فقطاألساس  بالتعليم

  مناطق األزمات
 
التعليم ف



الروبوتيكس التعليم  



الروبوت كموضوع للدراسة:
ىل علم الروبوت علم متعدد المواضيع يحتاج إ

  العديد من المواضيع ك 
 
ات ف :ختر

مجة، الميكانيك ون، التر
، الحساسات، األلكتر

ياء، الذكاء االصطناع   ......الفتر 

الروبوت و التعليم



الروبوت كمدّرس:

الروبوت و التعليم



  الروبوتيكس التعليم:

مجةالقابلالروبوتمجموعاتاستخدام و للتر

  البناء
 
عليمتكأداةالدراسةو التعليمعملياتف

 أهدافتحقيقعىلتساعد توضيحية
ّ
مالتعل

ز و المتنوعة
ّ
  االنخراطعىلالطالبتحف

 
ف

.ممتعبشكلالمسائلحلنشاطات

الروبوت و التعليم



  الروبوتيكس التعليم:

روبوتاتالمجموعاتالتعليم  الروبوتيكسيستخدم

مجةأدواتو  مكأدواتوالكمبيوتر التر
ّ
لّيةعمتعل

تعاوناللتعزيز تعليمّيةبيئةتخلقأنيمكنها 

المشكالتحلومهاراتالطالببير  والتواصل

قديالتفكتر ومهارات
ّ
.اإلبداعو الن

الروبوت و التعليم



شكل مرن-1

ترّصف مرن-2

مواضيع متعددة-3

ممتع-4

أداة 
تعليمية
جيدة

لماذا؟: الروبوتيكس التعليم  



فهم عميق للرياضيات و العلوم

ليىل  مهارات التفكتر النقدي و التح

اف حل المشاكل العملّية احتر

تكامل مختلف العلوم

التعلم عن طريق التجربة

1-STEM

لماذا؟: الروبوتيكس التعليم  



دة
ّ
كتابة برامج معق

 مجر  و الربط بير  التفكتر التر

المشاكل العملّية

مجة و الرياض يات الربط بير  التر

ياء و الفتر 

مجة-2 التر

لماذا؟: الروبوتيكس التعليم  



STEAM :علوم، تكنولوجيا، هندسة، فنون، رياضيات

3-STEAM

د من ذلك  باستخدام الروبوتيكس التعليمي يمكننا الذهاب ألبع

لماذا؟: الروبوتيكس التعليم  



+

STEM / STEAM / Coding

Literature

Social Science

Ethics / Mental Health

Many More

Not only STEM (NoSTEM)

Educational Robotics

لماذا؟: الروبوتيكس التعليم  



يزيد مهارات التواصل

عىل المشاركة و العمل الج 
ُّ
ماع  يحث

ز الفضول و يحّض عىل
ّ
يحف

البحث العلم  

ة الطالب بمختل
ّ
ف يشمل كاف
اهتماماتهم

لماذا؟: الروبوتيكس التعليم  



لماذا؟: الروبوتيكس التعليم  
تطبيق العمىل  التكامل بير  المواضيع العلمية المتعددة و بير  العلم النظري و ال

2𝜋𝑟 = الدائرة محيط

So what ?
المحيط



لماذا؟: الروبوتيكس التعليم  

م عن طريق التنفيذ
ّ
تعل

اءة
ّ
يعتمد المقاربة البن

ز للعواطف و اإلبداع
ّ
محف

يصقل المهارات اإلدراكية

  
م الذاتر

ّ
اكتساب مهارة التعل

يخلق بيئة تنافسية أو تعاونية

تربية أخالقية و اجتماعية



غلب يؤّمن وسيلة مساعدة عىل الت

عىل المشاكل الخاصة بالالجئير  

.سكالتنّمر و ضعف الثقة بالنف

يعمل عىل زرع الثقة بالنفس

 يساعد عىل تحسير  الصحة

.النفسّية

 يساعد الطالب المنقطعير  عن

هاج الدراسة عن طريق تكثيف المن

.العلم  و تعويض ما فات

  مناطق األزما
 
تالروبوتيكس التعليم  ف



عدةإىلالطالبُيقسمحيثالشمش  النظاممحاكاةإىلالتجربةهذهتهدف

:ب  مجموعةكلتقومو الكواكبأحد عنمسؤولةمنها كلمجموعات

حتقديم-1 اتهأهمو بها الخاصالكوكبعنشر .متر 

.بهمالخاصللكوكبمشابهبشكلالروبوتبناء-2

  الشمسحولللدورانالروبوتبرمجة-3
.المحددالمسار ف 

المجموعة الشمسية: مثال



:الدروس و المهارات المكتسبة

دراسة المجموعة الشمسية

ةإجراء البحوث حول الكواكب المختلف

بناء مهارات ميكانيكية و فنية تستخدم  
 
ف

الكواكب المختلفة

مجية ة التر الختر

و إيجاد حلول للم  
شاكل التفكتر المنطفر

1-STEM

المجموعة الشمسية: مثال



:المكتسبةالمهاراتو الدروس

تعملحيثالجماع  العملأهمية

برمجةو بناءعىلمجموعةكل

.عنهالمسؤولةالكوكب

منظومةمنعضو هو شخصكل

كة،عائلة،:أكتر  ...مجتمعشر

إال ةالشمسيالمجموعةتجربةتنجحال و 

.الفرقكافةبنجاح

المهارات االجتماعّية-2

المجموعة الشمسية: مثال



الدرس المستفاد
الفشل هو أصل النجاح 

(  
(مثل يابات 

ل إىل المثابرة واحدة من قيم عديدة مكتسبة فالنجاح هو االنتقال من فش
فشل إىل فشل دون ضياع الحماس

المهارات االجتماعّية-2

المجموعة الشمسية: مثال



دمتنّمر الكوكب األكتر 
ّ
  مساره المحد

 
و ال يقبل الدوران ف

الدرس المستفاد
كل من الكوكب األكتر و الكوكب 
األصغر لهم نفس األهمية و كل 

  ال
 
حياةشخص له دوره  و أهميته ف

المبادئ األخالقّية-2

المجموعة الشمسية: مثال



  
بديهّية التكامل الرياض 

  مراحل دراسيّ -4
 
دمة ف

ّ
م مواضيع علمّية متق

ّ
رةتعل

ّ
ة مبك

المجموعة الشمسية: مثال



خرى
ُ
:أمثلة أ

وادي عبقر:

عن اإللهام و يقوم بإلقاء األشعار الجميل 
ً
  وادي عبقر بحثا

 
.ةيتجّول الروبوت الشاعر ف

إعادة التدوير:

محاكاة عمليات إعادة التدوير و زيادة وع  األطفال بالبيئة و أهمية الحفاظ عليها.

الروبوت المساعد  :

م و العمل
ّ
.مساعدة المصابير  و ذوي اإلعاقة عىل الذهاب إىل المدرسة و التعل



إعداد المنهاج المناسب.

  إعداد المدربير  المناسبير.

  
الدعم المادي للعملية التعليمية ف 

 مناطق األزمات محدود و ضئيل نسبي
ً
.ا

التحدياتو العقبات









ن  دور التكنولوجيا يف حتقيق جودة احلياة لدى كبار الس

إعداد و تقديم الدكتورة حياة يوسف ماّلوي 

رئيس مركز جالل خلدمات كبار السن واملتقاعدين بالشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية

املشرف العام على املدينة الرقمية لكبار السن يف الدول العربية 



تعرفه منظمة الصحة العالمية •
فيها إدراك الفرد لوضعه في الحياة في سياق الثقافة و القيم التي يعيش•

ومدى تطابق او عدم تطابق ذلك مع اهدافه و توقعاته  قيمه واهتماماته  
القته المتعلقة بالصحة البدنية وحالته النفسية مستوى استقالليته وع

االجتماعية و اعتقاداته الشخصية وعالقته بالبيئة
بصفة عامة تشير إلى  تقييمات الفرد الذاتية لظروف حياته       •

مفهوم جودة الحياة لدى كبار السن



 وجود أعراض أو أمراض جسدية

 الرفاهية العاطفية والسعادة وغياب القلق

يام الحال الوظيفية و البدنية و المعرفية التي تساعد للق
باألنشطة اليومية

أبعاد جودة الحياة لدى كبار السن



رةوجود العالقات الشخصية الوثيقة والبقاء مع أفراد األس

المشاركة والتمتع باألنشطة االجتماعية

الرضا عن الجوانب الطبية والمالية

أبعاد جودة الحياة لدى كبار السن



أبرز التحديات التي تواجه كبار
السن وحلول مستقبلية



المنازلًوالتجمعاتًالدائمةً: اولاً



ير على المنازل الذكية باستخدام التكنولوجيا داخل البيئة مثال عندما يس

البالط يستطيع قراءة العالمات الحيوية ، معدل ضربات القلب

بمقدم يتم وضع مستكشف يستشعر الحركة السقوط وتوصيل الكبار

الرعاية أو خدمة الطوارئ   

ين نوعية التكنولوجيا تساعد كبار السن على العيش بشكل مستقل وتحس

.         الحياة وكذلك دعم مقدم الرعاية



: ثانياً 
تقديم الرعاية الصحية والخدمات الصحية



 يرغب كبار السن ومقدمي الرعاية في الحصول على رعاية صحية جيدة و
بحياة نشيطة عادلة وتكون استباقية تلبي احتياجاتهم وتعزيز قدراتهم على العيش

وصحية،

ول غالبا يواجه كبار السن تحديات في الوصول إلى مواعيد الطبيب والحص
على السجالت الصحية والتنقل في النظام 

 توفر تقنيات جديدة تعمل على تحسين صورة و جودة الرعاية  :



 صول لكبار السن في المجتمعات النائية ستسهل الوالمنصات االفتراضية
للممارسين  الحصين  من منازلهم

م بنشاطالتقنيات الصحية القابلة لالرتداء ستمكن كبار السن من إدارة صحته

       أنظمة الكشف على حركة المسنين ستجعل مقدمي الرعاية يرتاحون



:  ثالثا
الحكم الذاتي واإلسقالل



من كبار السن لديهم حالة مزمنة واحدة على األقل ٨٩  ٪
و كانوا اغلب كبار السن يفضلون االستمرار في اتخاذ قراراتهم الخاصة حتى ول

بحاجة إلى مساعدة في تنفيذها 
ن و يمكن أن تساعد االبتكارات مثل تقنية المعلومات واالتصاالت كبار الس

مقدمي الرعاية على اتخاذ قرارات مستقرة بشأن أنشطتهم اليومية وخطتهم 
المستقبلية 

اظ على كبار السن في حالة وجود التكنولوجيا تساعد في مراقبة وظائفهم والحف
استقاللهم وتوفير نوعية حياة جيدة       



:رابعا 
الصحة المعرفية والخرف



الحلول القائمة على 

التكنولوجيا الصحية و

المعرفية وانماط النشاط

يص الحلول المبتكرة توفر التشخ

المبكر مما يسمح لكبار السن أو 

.تقبلمقدمي الرعاية بالتخطيط للمس

تساعد في تأخير

ظهور التدهور 

.المعرفي



م يوجد تطبيق جديد مصمم لدع

األفراد المصابين بالخرف أو

ضعف اإلدراك المعتدل 

Data Day

الواجهة مصممة -

للمصابينبالخرف 

يساعد على إدارة الحالة -٢

راك بأنفسهم من خالل تتبع االد

والتغذية والمزاج 

-ا شعارات بالتحديث

والتذكير بالمهام 

المعرفية واألنشطة 

البدنية 



  احصائات معالجة البيانات

وتقديمها كمتوسطات يومية

واسبوعية وشهرية 

تذكير بالمهام للحفاظ على

المسار الصحيح  

تجمع وحدة االدارك : المعرفة 

في التطبيق جميع الوظائف

المعرفية 

التغذية 

المزاج 

استخدام:  حلول مبتكره 

بؤ أدوات التشخيص والتن

محدد -كشف  التجوال -

.المواقع 



:خامساً 
التنقل والمواصالت



 يحتاج كبار السن على نظام نقل شامل يجعلهم يشعرون بالراحة

واالحترام واألمان سواء كان يتنقلون داخل الحي للوصول إلى المتاجر أو    

حضور اجتماعات عمل أو إجازة

اد الطريق و العوائق الحالية مثل التغيرات في القدرات المعرفية والبدنيه و إيج
التساهم في تحقيق جودة الحياة 



 الحة ، استخدام وسائل النقل تشتمل على تقنيات الم: مقترحات
وسهلة االستخدام مثل الخرائط الناطقة وأنظمة الكشف عن 

العوائق للكرسي المتحرك و المركبات ذاتية القيادة

  تطبيقات الهاتف المتحرك لي خدمة خدمات النقل



: سادساً 
البقاء على اتصال 



عد تطبيقات المؤتمرات عن ب

والتي تجمع كبار السن أو

مقدمي الرعاية مع 

األصدقاء واألقارب وسرد 

القصص وتعزيز الحوار

بقاء كبار السن داخل دائرة  العالقات

يرة االجتماعية الجيدة يعود    بفوائد كب

لالقتصاد والمجتمعات  دراسة تظهر أن

ر المشاركة في األنشطة المجتمعية تؤث

ة بشكل إيجابي على النتائج الصحي

نواالقتصادية واالجتماعية لكبار الس

االتصال بين كبار السن 

وأفراد المجتمع 

الشبكات االجتماعيةيقوي 

ة لكبار السن أو مقدمي الرعاي

وتعزيز القدرات ليكون 

أعضاء نشيطين 



يمكن استخدام تقنية رعاية

أحدى أفراد العائلة عن بعد 

مع باستخدام تطبيق التشاور

.مقدمي الرعاية 

،الواقع االفتراضي

.   الربوتات

د  تطبيق وجبات الطعام عن بع

وتطبيقات الهاتف الجوال  

.األلعاب االجتماعية



:سابعاً 
الرفاهية المالية والتوظيف



يعاني كبار 

السن 

من الضعف 

المالي 

واالستبعاد 

من مكان العمل

مساعدة كبار السن في التعافي

ين المالي  والتوظيف يكون  بتحس

المعرفة المالية لهم وتزويدهم 

ى بفرص التدريب التي تعمل عل

جات تحديث مهاراتهم لتلبية احتيا

القوى العاملة و المتغيرات 

وحمايتهم من االستغالل المالي

حلول

مبتكره 

تطبيقات برامج 

تعزيز األمن 

السيبراني 

والبرامج المهنية

القائم على 

التكنولوجيا  



نموذج



نظام شامل للرعاية عن بعد

( كومارشمعصم ) 



Life "Comarchسوار المعصم • WristBand"
يعد االتصال الفوري بأرقام الهواتف المخصصة ومراقبة •

ي نبضات القلب وموقع المستخدم بعًضا من االحتماالت الت
Comarchيوفرها  WristBand. سوار المعصم هو عنصر من

عناصر الخدمات المصممة للعمالء من األفراد والشركات مع 
، المرافق الطبية والرعاية: ملفات تعريف تجارية مختلفة

.والحكومات المحلية وشركات التصنيع



CareMateكومارش •
•Comarch CareMate هو مقدم رعاية رقمي في متناول اليد

لى تتكون الخدمة من تطبيق للهاتف المحمول يقدم ، إ.دائًما
ا المدمج، حالً حديثًا مخصصً Comarchسوار المعصم جانب

لكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة ، فضالً عن مقدمي
يتضمن النموذج الموسع دعم المسعفين من .الرعاية لهم

.للرعاية الطبية عن بعد Comarchمركز



ع عرض البيانات عن بعد ، على سبيل المثال معاينة الموق
(المدمج GPSعبر )الدقيق للمستخدم 

 شمل ي)مراقبة تقريبية لمعدل ضربات القلب ونشاط المسن
(عداد الخطى

المكالمات الهاتفية للمستخدم

ماذا يقدم ؟



مشاركة الحسابات مع مقدمي الرعاية اآلخرين
فحص مستوى شحن بطارية الجهاز
م المعلومات الحالية عما إذا كان المستخدم يرتدي سوار المعص

Comarch
 إخطارات مهمة تمكن مرتديها من االتصال للحصول على

الذي يتيح  SOSالجهاز به زر )المساعدة أو استشارة المسعف 
(إجراء مكالمات تلقائية لمقدم الرعاية





ية نموذج الصين في سد الفجوة الرقم



بار إن شيخوخة السكان في الصين تجعل من المهم للدولة تمكين ك
.السن رقميًا

السن على الصعيد العالمي ، تحاول شركات التكنولوجيا تدريب كبار
.من خالل تقديم الدعم في المتجر من خالل المدفوعات الرقمية

حسين نوعية يتم تكييف التقنيات المتقدمة خصيًصا للمسنين ، بهدف ت
.حياتهم



 يبلغ حيث" مجتمعًا مسنًا"، من المتوقع أن تصبح الصين 2022بحلول عام

عادة ما .مليون شخص200حوالي -عاًما 65٪ من السكان فوق 14

يستغرق األمر ما يقرب من مائة عام حتى تصل العديد من البلدان إلى هذه 
.عاًما فقط في الصين21المرحلة ، بينما سيستغرق األمر 

 يقدر عدد كبار السن 2050واألكثر إثارة للدهشة هو أنه بحلول عام ،
.٪ من إجمالي سكان البالد30مليونًا ، أي ما يقرب من 380الصينيين بنحو 



 مليون حساب للهاتف المحمول للمستخدمين 274من بين

في الصين اليوم ، يستخدم ( عاًما وما فوق60)المسنين 

ذا وه.مليونًا الهواتف الذكية لتصفح اإلنترنت134حوالي 

مليون شخص ما زالوا يفتقرون 140يعني أن ما يقرب من 
.إلى الوصول إليها



ى ومع ذلك ، فقد دفع الوباء عدًدا كبيًرا من كبار السن إل

ة خطًطا أصدرت الحكومة الصيني.اإلنترنت ، في الصين والعالم

غلب في نوفمبر من العام الماضي لمساعدة كبار السن في الت
.ةعلى العوائق التي تحول دون استخدام التكنولوجيا الذكي



أخذ اإلنترنت في المتجر
بدأت متاجر الطوب والبالط في ترتيب مساعدين في مناطق مخصصة •

لمساعدة العمالء المسنين على فهم كل شيء من المدفوعات الرقمية إلى
.-.خدمات الروبوت



يتم إرشاد العمالء ،متعدد القنوات التابع لـ  SEVEN FRESHفي سوبر ماركت 

م تسليمها بعد المسنين من قبل الموظفين لتقديم طلبات البقالة عبر اإلنترنت ، والتي يت

غير المتصلة  JDوبالمثل ، في صيدلية .ذلك إلى عتبات منازلهم في وقت محدد

ويتهم ، باإلنترنت ، يمكن للعمالء الجلوس على أريكة داخل المتجر واالنتظار الستالم أد

ية ودفع ثمنها بمساعدة مساعدين في المتجر ، واالستفادة من مشورة الرعاية الصح

.المهنية



من الهواتف الذكية بصوت أعلى إلى األجهزة المنزلية التي
تعمل بالصوت

تقال كبار تلعب الهواتف الذكية المصممة خصيًصا دوًرا مهًما في تسهيل ان•

ظهرت مؤخًرا الهواتف ذات األزرار الكبيرة.السن إلى الفضاء الرقمي
.وحجم الخط األكبر ومكبرات الصوت عالية الصوت



 في العام الماضي ، أطلقتJD  5أول هاتف ذكيG  في الصين

الهاتف مزود بخدمات مثل .ZTEلكبار السن بالشراكة مع 

المساعدة عن بعد وألبوم مشاركة الصور العائلية المتزامن وخدمات

ن وهي سهلة االستخدام لكبار الس-االستشارات الطبية السريعة 
.وأطفالهم



ين األهم من ذلك ، أنه يمّكن األطفال البالغين من إدارة هواتف آبائهم المسن

د بسبب وهو أمر أصبح ضروريًا ألن العائالت تنفصل بشكل متزاي-من بعيد 
٪ من 70أن  JDوجدت بيانات ).متطلبات العمل في مكان بعيد عن المنزل

عاية وأن المستهلكين المسنين يعتقدون أن األطفال ال غنى عنهم في عملية الر

نًا ٪ يرغبون في قضاء المزيد من الوقت مع أطفالهم ، لكن هذا ليس ممك68
(.دائًما



 إلى جانب الهواتف الذكية المخصصة ، تستكشفJD  وشركات أخرى مجموعة

.متنوعة من الطرق العتماد التقنيات المتقدمة لتحسين حياة كبار السن

نشيطها األجهزة المنزلية التي تعمل بتقنية إنترنت األشياء التي يتم ت: وتشمل هذه

م نظام التعرف على الكالبالصوت للمستخدمين ذوي القدرة المحدودة على الحركة ؛

الذي يعمل بالذكاء االصطناعي والذي يمكنه التواصل في مجموعة متنوعة من 

حية ونظام إدارة صحية قائم على البيانات الضخمة يمكنه تقديم مشورة صاللهجات ؛

أكثر دقة



التوصيات



كيف نحسن جودة حياة كبار السن



 إنشاء  برامج  رقمية مساعدة لكبار السن من أجل توفير
.الشيخوخة النشطة  والمحافظة عليها

 دراسة التحول الديموغرافي جيدا لتلبية االحتياجات

 ابتكار مبادرات رقمية  ناجحة تهدف إلى تحسين نوعية
الحياة لدى كبار السن



اتتعزيز االستقالل لديهم  من خالل بيئات وخدمات وتقني

 استخدام التكنولوجيا المساعدة

 تصميم عالي  للمجتمعات و المساكن الخاصة واألماكن
(صديقة للمسنين) العامة 

          إعداد برامج توفر فرص عمل مدى الحياة





تطبيقات جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية 
بمنطقة مكة المكرمة في العمل اإلنساني الصحي

سعادة األستاذ فهد بن محمد الزهراني       
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تطبيقات زمزم في العمل اإلنساني الصحي

النموذج الرائد والمرجعي 
والملهم في صناعة وقيادة 

العمل الخيري المستدام 
والمتكامل

رؤيتنا

الرؤية
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تطبيقات زمزم في العمل اإلنساني الصحي

كيان مجتمعي صحي خيري 
يعزز صحة مستهدفيه من خالل

وية تقديم خدمات نوعيه وفقا ألول
االحتياج

رسالتنا

الرسالة
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طورناها من صميم هويتنا ورؤيتنا االستراتيجية

ممكنون

قيمنا

مبتكرونمسؤولون

تطبيقات زمزم في العمل اإلنساني الصحي

متعاونونمهتمون

قيمنا
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ةتعزيز الصحة والوقاي

الرعاية الصحية 
للمستهدفين

أهدافنا االستراتيجية

تطبيقات زمزم في العمل اإلنساني الصحي

االستشارات في 
المجال الصحي 

والخيري

2025-2021الخطة االستراتيجية 

ة الدراسات التطبيقي
في المجال الصحي



م النموذج الرائد والمرجعي والملهم في صناعة وقيادة العمل الخيري المستدا

.والمتكامل رؤيتنا
قديم كيان مجتمعٌي صحٌي خيري يعزز صحة مستهدفيه من خالل ت

.خدمات نوعية وفقاً ألولوية االحتياج رسالتنا

التعلم والنمو
الثقافة المؤسسية والصحية واإلدارية والتنظيمية  ومعدالت التدريب والتربية للعاملين

العمليات الداخلية
اإلجراءات والوسائل األكثر تحقيقاً لرضا المستفيدين وأصحاب المصلحة واالستدامة المالية

المستفيدون
اجتذاب المستفيدين وكسب رضاهم وتلبية احتياجاتهم

تعزيز الصحة 

والوقاية

الرعاية الصحية 

للمستهدفين

االستشارات في 

المجال الصحي

الدراسات واألبحاث 

في المجال الخيري

البعد المالي
ضمان استدامة مالي ومصادر داخل ثابتة قابلة للنمو

بيئة العمل

البناء القيمي

تمتين البناء المؤسسي في المجال التقني واإلداريالتحول إلى منظمة متعلمة وملهمة

مبتكرون ممكنونمتعاونونمسؤولونمهتمون

مرالتطوير والتحديث المست

مواكبة لمتطلبات المراحل
التسويق االحترافياستثمار العمل التطوعي

بناء منظومة من الشراكات

تدامةاالستراتيجية التكاملية المس

م استثمار العالقات العامة واإلعال

في تحقيق أهداف الجمعية

إدارة الجمعية بمنهجية 

االستدامة

تأمين موارد ورعايات 

مالية 

أوقاف تسهم في تحقيق 

االستدامة المالية

تعزيز موارد زمزم من خالل 

االستثمار

ب تقليل معاناة طال

االستشارة 

.الصحية

تحسين صحة 

المستفيد من 

.ذوي االحتياج

ارتفاع الوعي الصحي

لدى مستفيدي زمزم

.والمجتمع

تحسين أداء 

المنظمات والعاملين

.في المجال الخيري

.تعظيم المنفعة واألجر•

تحقيق رضا أصحاب •

.المصلحة

العاملون في 

المجال 

الخيري

أصحاب 

المصلحة

طالبوا 

االستشارة

عموم 

المجتمع

المرضى ذوو 

االحتياج

2025–2021الخارطة االستراتيجية  



2025–2021الخارطة االستراتيجية  

تحسين صحة 
المستفيد من ذوي 

االحتياج

المرضى 
ذوو 

االحتياج

ارتفاع الوعي الصحي 
لدى مستفيدي زمزم 

والمجتمع

عموم 
المجتمع

تقليل معاناة طالب 
االستشارة الصحية

طالبوا 
االستشارة

تحسين أداء المنظمات 
والعاملين في المجال 

الخيري

العاملون 
في 

المجال 
الخيري

رتعظيم المنفعة واألج•
تحقيق رضا أصحاب •

المصلحة

أصحاب 
المصلحة

كاملالنموذج الرائد والمرجعي والملهم في صناعة وقيادة العمل الخيري المستدام والمت رؤيتنا
دمات كيان مجتمعٌي صحٌي خيري يعزز صحة مستهدفيه من خالل تقديم خ

نوعية وفقاً ألولوية االحتياج رسالتنا

التعلم والنمو
الثقافة المؤسسية والصحية واإلدارية والتنظيمية  ومعدالت التدريب والتربية للعاملين

العمليات الداخلية
اإلجراءات والوسائل األكثر تحقيقاً لرضا المستفيدين وأصحاب المصلحة واالستدامة المالية

المستفيدون
اجتذاب المستفيدين وكسب رضاهم وتلبية احتياجاتهم

تعزيز الصحة 
والوقاية

الرعاية الصحية 
للمستهدفين

االستشارات في المجال 
الصحي

الدراسات واألبحاث في 
المجال الخيري

البعد المالي
ضمان استدامة مالي ومصادر داخل ثابتة قابلة للنمو

بيئة العمل

البناء القيمي

تمتين البناء المؤسسي في المجال التقني واإلداريالتحول إلى منظمة متعلمة وملهمة

مبتكرون ممكنونمتعاونونمسؤولونمهتمون

التطوير والتحديث المستمر
مواكبة لمتطلبات المراحل

بناء منظومة من الشراكاتتسويق االحترافيالاستثمار العمل التطوعي
امةاالستراتيجية التكاملية المستد

استثمار العالقات العامة واإلعالم 
في تحقيق أهداف الجمعية

إدارة الجمعية بمنهجية 
االستدامة

ماليةورعاياتتأمين موارد 
أوقاف تسهم في تحقيق 

االستدامة المالية
تعزيز موارد زمزم من خالل 

االستثمار
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تطبيقات زمزم في العمل اإلنساني الصحي

كيف ساهمت تطبيقاتنا في التمتين المؤسسي وتحقيق رؤيتنا؟ 

.بناء الفكر والتهيئة العملية

تمكين األفراد 

ول تمتين البناء التقني وأدوات التح
.السحابي

تطبيق الممارسات تقنيا

التحسين المستمر 

التحول الرقمي



zmzm.org

البوابة التقنية الخارجية
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تطبيقات زمزم في العمل اإلنساني الصحي

البوابة التقنية الخارجية

.خدمات المستفيدين◄العالج الخيري 

.خدمات المتطوعين◄تطوع

.للتعريف الرسمي والنشر◄اإللكترونيالموقع

.للتبرع بالمستلزمات الطبية◄حياةجهازك

.لعرض المنتجات والدعم والتبرع◄المتجر

فةالمنتجات وفق عيادات مصنلعرض◄االفتراضيةالمستشفيات 

.ريأول وثيقة شاملة على مستوى القطاع الخي◄الوثيقة الشاملة

.رياالستثمار في الرأسمال البش◄أكاديمية زمزم للتدريب الرقمي

برامجنا الحاسوبية الخارجية



13

المستفيدون

تطبيقات زمزم في العمل اإلنساني الصحي

البوابة اإللكترونية
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المستفيدون

تطبيقات زمزم في العمل اإلنساني الصحي

المستفيدون

: قبل

مستفيد يومياً  300أكثر من 

موظف وموظفة30أكثر من 

صاالت استقبال 6
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المستفيدون

تطبيقات زمزم في العمل اإلنساني الصحي

بوابة العالج الخيري

م2018يناير 1

24/7
م 2021

الربط مع منصة أبشر والمنصات 
م 2022الوطنية 
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المستفيدون

تطبيقات زمزم في العمل اإلنساني الصحي

المتطوعون
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المستفيدون

تطبيقات زمزم في العمل اإلنساني الصحي

المتطوعون

وثيقة شاملة للتطوع

تطوع صحي تخصصي

مواكبة للرؤية الوطنية

حقيبة رقمية22
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المستفيدون

تطبيقات زمزم في العمل اإلنساني الصحي

المتطوعون

2021فرصة تطوعية لنهاية 5821

ساعة تطوعية49064

يةمليون لاير قيمة الساعات التطوع3.944.474

متطوع فاعل3.395
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األولى من نوعها على مستوى 
.العمل الخيري في المملكة

دليل إلكتروني شامل ومتكامل
لجميع سياسات وأنظمة 

ومنهجيات ولوائح وأدلة العمل 
.بجمعية زمزم

تم إطالق اإلصدار الثاني من 
.2021الوثيقة في عام 

متاحة لالطالع والتحميل على 
zmzm.saموقعنا اإللكتروني 

الوثيقة الشاملة

التشغيل والتحسين

الوثيقة الشاملة
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المستفيدون

تطبيقات زمزم في العمل اإلنساني الصحي

جهازك حياة



برنامج

جهازك

حياة
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المستفيدون

تطبيقات زمزم في العمل اإلنساني الصحي

متجر زمزم اإللكتروني
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تأسيس وتدشين متجر زمزم

zmzm.sa

اإلطالق التجريبي

30/06/2016-25/09/1437في •

اإلطالق الرسمي

•13/11/1437-16/08/2016

متجر زمزم

تطبيقات زمزم في العمل اإلنساني الصحي
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متجر زمزم

o أول متجر خيري على
.مستوى المملكة

o واجهة تبرع لكفالة عالج
.الحاالت

oخيارات متعددة للتبرع.

o المتجر حالياً في إصداره
.رالثاني والتحسين مستم

التسويق

مميزات متجرنا
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متجر زمزم

التسويق

تنامي إيرادات متجر زمزم

20162017201820192020

00.00
س.ر

439,485

س.ر

3,881,499
س.ر

8,342,689
س.ر

12,659,253
س.ر
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574

5,437

15,540

43,086

2017 2018 2019 2020

أعداد المتبرعين

259

2,297

5,477

11,812

2017 2018 2019 2020

التسويق

أهم نتائج المتجر

2020حتى نهاية 2017إجمالي إحصاءات المتجر من عام 

متجر زمزم

عمليات التبرع

25,232,926

64,637

18,981

مجموع
مبالغ التبرع

مجموع
ععمليات التبر

مجموع 
المتبرعين
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تدريب أكاديمية رقمية لتنظيم عمليات التدريب، وتفعيل ال
.عبر منصة رقمية متاحة لجميع منسوبي زمزم

اإلطالق2019

برنامج تدريبي17

ورش عمل9

حقيبة رقمية22

تطبيقات زمزم في العمل اإلنساني الصحي

أكاديمية زمزم للتدريب الرقمي

academy.zmzm.org
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تطبيقات زمزم في العمل اإلنساني الصحي

المستشفيات االفتراضية
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االبتكار في المتجر

المستشفيات االفتراضية

الشروط واألحكام

المستشفيات 

االفتراضية

شيء عن مستشفى افتراضي إلكتروني يتم اختيار عياداته من قبل الداعمين بآلية سهلة تمكنهم من معرفة كل

.المرضى وعالجهم واألموال التي صرفت عليهم بكل شفافية

oالحد األدنى لتأسيس المستشفى عيادتين مختلفتي التخصص.

o س للسنة الواحدة تبدأ من تاريخ .ر50,000تكلفة العيادة الواحدة
.الدعم

o رسمياً "يتم انشاء حساب خاص لكل مالك مستشفى أو من ينوبه "
.لمتابعة سير العمل والتقارير المالية للمستشفى

oباستطاعة مالك المستشفى فتح أكثر من عيادة لنفس التخصص.

oيبدأ تفعيل المستشفى بعد إتمام الدعم.

oم في فكرة وآليات المستشفيات االفتراضية تخضع لمفهوم جمعية زمز
.خدمة المستفيدين

oلية تطبق شروط زمزم لالئحة العالج الخيري وشمول المصاريف التشغي
.المعتمدة

التسويق

مستشفى مكة 

الوقفي االفتراضي



zmzm.org

البوابة التقنية الداخلية
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تطبيقات زمزم في العمل اإلنساني الصحي

البوابة الداخلية

نظام الدعم 
الفني

نظام الخطة 
يةاالستراتيج

نظام الخطة 
ةالتشغيلي

نظام الموارد 
البشرية

MenaMe

الخدمات 
المساندة 

النظام 
المالي

والء بلسالمشتريات

بوابة أوفيس 
365

نظام الصادر 
والوارد

مركز 
المعلومات

برامجنا الحاسوبية الداخلية



ezmzmمشروع 01
م كنواة للتحول نحو آفاق التقنية اإللكترونية  2008البداية منذ عام 

02
الشراكة واالنطالق

.شريك مايكروسوفت الذهبي للتنفيذ والمواءمة والدعمTRAXتوقيع شراكة مع 

03

مراحل العمل ألجل المستقبل
-اتنظام المشتري-النظام المالي:)نقل األنظمة األساسية للسحابة : المرحلة األولى

(نظام المستودعات

العالج نظام) أنظمة زمزم لخدمات سحابيةتحويل:الداخليةنقل األنظمة : المرحلة الثانية

(نظام القوافل الطبية-نظام العالقات العامة-نظام التبرعات-الحيري

Dynamic 365األنظمة األساسية إلى سحابة ميكروسوفت تحويل:الثالثةالمرحلة 

04
رفة استشراف المستقبل عبر االستثمار في تطبيقات الذكاء االصطناعي واستثمار المع

والبيانات الضخمة في العمل الصحي 

التحول السحابي

تقنية المعلومات

مشروعنا نحو المستقبل السحابيالتحول 



zmzm.org

شكرا الستماعكم،،،







االتفاق العالمي بشأن 

أخالقيات الذكاء االصطناعي



. ةسييدي الذكيي االصلذاعييإلال شللكيييل يياالح ديي لإلييالذك  ييال  لذ لسيياللد

ايلد ييالذكإلبيي الذكجيييحدلشلكءيي االصلذاعييإلال شلكييدملاالدعييب لإلسييج  ال

 اليكاالدحبل ءدلاللااللجأا لإليالجإييد ملإليال ي. إل الذك االصلذكب  ا

.للجلللساللشلقالئمل ءيلذك دملي  يقلذ لسالا



ذك االصلذاعإلال شلإليحي لفشلذك دال لذكديإلدة،لإلال حزلذك   تلذكحيدةليذكج  مل

شلاإلاللاللاللجسج  ملف. بإءبلكء عيال ءيلق يضللكيلقدال  لذكسدال ذتل ذجدةلذك دال  

إلحالاتلإلج ععةلإلثالف صلذكس إالالايلكءإلسال   لفشل ءقلبدئالتل الإلءةل

الل إلءدةلعلعلذك  ذ لفشلذك ايإلالتليذك إالعلذك الصل،لف  ال. كءإلعالقدا يد  ملاد ا

. الذكإلسال   لفشلإلاالف ةلذكإل ا تلذكعالكإلدةلإلثالجغد لذكإللالخليذكحيعلفشلذكعالكم



إلالذكجإي ذتلفشلذك االصلذاعإلال ش،لكلاللعءةلباالحاللب

ث الفيةلحيذلبليادةلإللظإليةلذمإليملذكإلج ي  لكءج بديةليذكعءيمليذك

ال ذتلفإلييالذ الفعييال  اذ،لد ييالذاجسييالبلذكإلليي(. ذكديلسيياي)

.  ذك قإلدةلفشلعإلدملحإلدعلب ذإلحلاللذكجعءدإلدة



 ي لذكديلساي: لقالإلةل يذ ل الكإلشل يالا  قدالتلذك االصلذاعإلال ش

يلدحبل ءيلذكعالكملاالد إلالذسج  ذملذكجاليكيحدالتلذكح د  ،ل العةلجءكلذك الئإلةل ء

دحبلاالجلظملجإي ذتل. ذك االصلذاعإلال ش،لكعالك لإلحجإلعالجلالليجلإلدجلاللذكإلسج ذإلة

يجإبد التلذك االصلذاعإلال شلب دثلججيذفقلإلعلذك  يقلذمسالسدةلذكجشلج االاف لالل

.ذك دإل  ذإش



الكم،ذكعإللالإقإلاذكع د فشذاعإلال شذك االص ياإللالق التذكديلسايلظإلت

ميا،ذذكل الش از دث.يذك ب ذتذك ءفدالتإلايذسعةإلحإلي ةإلا ب ذصج م

ذك االص ءي،2018 المإلا دسإلب 12فشبالكإلغ ب،إل ذاشفش ذ ذك ا

بال دمفشايذكديلسإل  فشثالا ل يكشإليجإل    ثميإلا.اف د دالفشذاعإلال ش

ةكإل ذف ذك ئدسدةذم  قدةذكإلبال ئكج  د .2019 المإلاذمياذكلعافش

.ذاعإلال شذك االصإلحالافشذكجإي ذت





الا إلبغدةييإلدة، يكدةجلظدإلدةاإ يي عسدالسالتعدالغةلكي الحةذك

دايااادحبل .بأس هالذكب  دة ءيبالكلفعذكلال ئةذكجاليكيحدالته م ي  

.لسالاذ  يايدجإل ي ذكعام،يكدمكءب  اب ىفالئ   ذذاعإلال شذك االص

ذك االصأسدمجبغدة الإلءة الكإلدةج لدلدةيثد ةعدالغةذكديلسايج ج حيك كك

يذكا ذإلةذ لسالا  يقج إلشكا ذس ة،ا  قدةقال    ءيذاعإلال ش

السجعززهاليللإلالي سب،ذ لساللدة .اد ال



.اآلثار المباشرة للذكاء االصطناعي والتداعيات
جإيد ملإلاليكاالدحب. ذكإلب الذكجيحدلشلكء االصلذاعإلال شلكدملاالدعب لإلسج  الايلد الإل الذك االصلذكب  ا•

  الللجلللساللشلقالئمل ءيلذك دملي  يقلذ لسالالفإلاللليعلذكإلحجإلعلذك الل د م؟

اللب االإلبال  ل ءيلذكج  ملذكإل  زلفشلذك االصلذاعإلال ش،ل العة• فدإلاللدجعءقلجعجإل لذاجعالاتليذكإلعءيإلالتلاد ا

.ب  دةلذكجعبد ليذكيعياللكيلذكإلعءيإلالت

اللالتللكيلادالدإلاللاللذكجأا لإلالاالذك يذ زإلدالتلالجلجلكل  يقلذ لسالالذمسالسدةلإلالذك عيعدةليس دةلذكبد•

  دةلذا جدال لي  دةلذك إلد ؟

هالدإلاال إلالال  دةلذكجع ال ل إلاللجايال غبالجلاللإلجيقعةليإليحلة؟•

هالدإلاالب إلحةلذك دم،ليبيذسإةلإلا؟•

ادالدإلاللالل إلالالذكإلسالصكةل ل إلاللجايالذك  ذ ذتليذ ح ذصذتلإليجإلجةلبالكاالإلا؟•

اداللجأا لإلال  مل  إلالالاال  ص،لادلإلاللاالالفشلذكعالكم،لإلالفيذئ له ملذكج لدالت؟•

م؟ادالدإلاال إلالالجإيد لذك االصلذاعإلال شلبإ د ةل فالفةلب دثلدايالكءإليذإلدال االفشلجإيد •



أمثلة على المعضالت األخالقية: الذكاء االصطناعي

.ذكسدال  لذك ذجدة•

.ذك االصلذاعإلال شلديكّ لذكفليا•

ذك االصلذاعإلال شلفشلا يقةلذكإل الام•



لإلجابة على األسئلة، يتطلب أن العمل

بشكل جماعي على تشكيل رؤية وخطة 

وإقامة حوار عالمي . عمل استراتيجية

.حول أخالقيات الذكاء االصطناعي



أهمية إعداد توصية بشأن أخالقيات الذكاء االصطناعي

.19-اثبتلذك االصلذاعإلال شلاهإلدجهلفشلإليذحلةلحالئ ةلايفد •

اللكيل  حةلا• .بد  إلالذكإل ح لاالدايالذكلإليلذك الئمل ءيلذك االصلذاعإلال شلإلجفاليجال

.دجسببلذك االصلذاعإلال شلفشلجيسدعلذكفحي لذك الئإلةلبدالذكحلسدا•

.دةدإلاالاالدايالذك االصلذاعإلال شلا ذ لهالإلةلفشلإلعالكحةلجغد لذكإللالخليذكإل ا تلذكبدئ•

.الدإلاالاالدايالذك االصلذاعإلال شلإللإ ةل ال حةل اللإالقلذك الليا•



ال ليثد يةلذكيثد ةلج إليللكيلي علذمُإي لذم  قديةلذكإلجعء يةلبالكي االصلذاعيإلال شلإليال ي اللدحي

ال كلي ذل2019المل ءإلاللبالاللذكإللظإلةلذك يكدةلذكديلسايلقالإلتلبالكج  د لإللي ل ي. ج لدةلإل بيكةل الكإلدال

   ذ لذكإلسي  لذميكيلذكجشل2020ذاحجإلالع،ليبج ادالف دقل إلالإلال ب ذصلإلج ععدال المل

إلحيالالإلييالاب زهيياللإلحيالالذكعيذقييبلذم  قديية،لإلحيالالذك ياإليية،لإلحييالال11إلييال  ليل141 يإلءتل

ة،لإلحييالالذكجلإلديية،لإلحييالالذكبدئيية،لإلحييالالذكإلسيياليذ ،لإلحييالالذكج بدييةليذكجعءييدمليذكب ييث،لإلحييالالذكث الفيي

.ذاجعالاليذكإلعءيإلالت،لإلحالالذاقجعال ليذكعإلا،ليإلحالالذكع ةليذك فالهدةلذاحجإلال دة



ياافالفدةيذك بالكع اذكب  إل ددافشجيث ذكجشذك  ذ ذتججسماادحب

جع اذكفشذك  دثةذكج لدالته مجسال  لالاايدحب.كء  ضقالبءةجايا

 ذ غ ءيي ككذكديم، الكمفشإ د لالجعج ضذكجشذكج  دالتمب ز

 مهجسالهمااّلدحبالّهااذكبدئدة،يذمزإلةذكإلساليذ   مايحهذسجف الا

.ذكج  دالته مجعإلدقفشذكج لدالت

د ل ذإليمإلسال   لذكإل د  لذكعالإلةلكءديلسايلك ييالذكعءيملذاحجإلال دةليذ لساللدة،لغالب د



دولة تتبنى أول اتفاقية عالمية تتعلق بأخالقيات الذكاء االصطناعي193

ةلذ جإلييي تلحإلديييعلذكييي يالذم  يييالصلفيييشلإللظإليييةلذمإليييملذكإلج ييي  لكءج بديييةليذكعءيييمليذكث الفييي

يياللجال د داييال،لد يي  لذك ييدمليذكإلبييال ئلذكإل ييج اةلذك زإلييةلك ييإلالا( ذكديلسيياي) ذكجلإلدييةللعا

يالل إلءديةلعيل. ذكع دةلكء االصلذاعإلال ش علذك ي ذ ل دثلد  ملذك االصلذاعإلال شلاد ا

عالكإلديةلفشلذك ايإلالتليذك إالعلذك الصل،لف  ال يالذكإلسيال   لفيشلإلاالف يةلذكإل يا تلذك

2021نوفمبر 25في يوم الخميس . إلثالجغد لذكإللالخليذكحيعلفشلذكعالكم



مضمون التوصية

مها الذكاء االصطن اعي إلى تسعى هذه التوصية إلى االستفادة من المزايا التي يقد ِّ

الت وهي تكفل قيام التحو. المجتمع، والحد ِّ من المخاطر المترتبة على استخدامه

دامة، الرقمية بتعزيز حقوق اإلنسان والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المست

اسات عملية والتصدي لمسائل تتعلق بالشفافية والمساءلة والخصوصية، ووضع سي

.قتصادالمنحى بشأن إدارة البيانات والتعليم والثقافة والعمل والرعاية الصحية واال



حماية البيانات

تدعو التوصيية إليى عميل يتجياوز ميا تقيوم بيه الحكوميات والشيركات لضيمان المزييد مين

. انياتهمالحماية لألفراد، من خيالل تيأمين الشيفافية واألهليية والمراقبية فيي التعاميل ميع بي

يانييياتهم وهيييي تييين أ عليييى أنأيييه ينب يييي أن ييييتمكأن األفيييراد مييين الحصيييول عليييى سيييجالت ب

ن إجراءات لحماية بيانات األفراد ومعارفه. الشخصية أو حتى حذفها م، وحقهم كما تتضمأ

. نفاذهاكما أنها ترفع قدرة الهيئات التنظيمية في العالم على إ. في التحكم ببياناتهم



حظر وضع العالمات االجتماعية وإجراء عمليات المراقبة الجماعية

 إلالتذكعي عمغ ذضذاعإلال شذك االصلظمذسج  ذم ظ  ءيع ذ ةذكجيعدةجلص

الذكج لدالتإلاذمليذعه ميجاجسش.حإلال دةإل ذقبة إلءدالتلح ذصايذاحجإلال دة   د إالبعال

ج   ي.يذسعلإالق ءييجسج  مذمسالسدة،يذك  دالتذ لسالا  يقجلجلكل ذكجيسع،

حيبيإل ذ ال ذكجلظدإلدة،ذمإ ل  ذ  ل ذم  الص،ذك يا ءيدلبغشالّه ءيذكجيعدة

إلل لبغشدايالّهذكب  ، ءيذكإلسالصكةلكييذك  يعذكللالئدةذكإلسييكدةج إّلاذقجعال 

.إلعليدة  عدة ذجلالب  ّلذاعإلال شذك االصج لدالت



المساعدة في عمليات الرصد والتقييم

الذكجيعدةج    ذم  قدةعيذقبذكج ددمإلاذكل ايدجإلثا.للفال هالفشسجسال  ذكجشذم يذتكي عذمسالماد ال

ذمف ذ شفذكلظمه مجأثد ج ددمبغدةيل  هالذاعإلال شذك االصلظمل  ذ فشيذك  االتذكبء ذاإلسال   فش

ذكلدالااعد ع ءيحالهزدجلالإل ىج ددم ءيذم  الصذك ياذاسجع ذ ج ددمإلللحدّةيجسال  .يذكبدئةيذكإلحجإلع

ذكج ذبد بالج ال يجيعشكءبء ذا،ذكإليسسدةذك    جعزدزفشذم ذ ه مجسال  يسيا.ذمسالسدةيذك الليلدةذكج لدة

فشذكلظ  ءيذم  الصذك ياذكجيعدةيج ثّل.ذكيذقعا ض ءيذم  قدالتبل مذكعإلاك إلالاذكإللالسبة

 ءيإل  ذاكإلعدّلةذٓكدةي عفشذٔيذاعإلال شذك االصا  قدالت اإلسج اكإلسيياح د  يظدفةذسج  ذث

.ذك ع يإليذعءةذكعإلايإل ذحعةذم  قدةذكعيذقبج ددمذٔحاإلاذكإلب يكةذكإلإ   ذكحلي 



حماية البيئة

ذكجشاعإلال شذذك االصيسالئاذ جدال جف داذاعإلال شذك االصإلحالافشذكفال ءةذكحلالت ءيدحبالّهذكجيعدةجيا 

ذاعإلال شذك االص ي جيإد  إلالافشذكيسالئاه مجسلماشيذكإليذ  ،يذكإالقةذكبداللالتذسج  ذمفشبالكافالص ججسم

ذكعيذقبج ددملكيذك ايإلالتذكجيعدةيج  ي.ذكبدئدةذك  الداليإلعالكحةذكإللالخكجغد ذكجع اا يذتل  ىبال جبال مذكبال ز

سبداءي يإلللالذكإلعلش،ذكلظالم دال  ي  إيذاذاعإلال شذك االصلُظمإلالظالمماذكإلبال   يغد ذكإلبال   ذكبدئدة

ذكبدئدةذقبيذكعيدسجلءالال،ذكجشذكإالقةيإل  ذ ذاعإلال شذك االصلظالم اذكلالحإلةذكا بياذلبعالثالتذك ع اذكإلثالا

إلا فداذكجلكيدل ااإلال.ذاعإلال شذك االصجاليكيحداليسالئاكعلال ةذك زإلةذميكدةذكإليذ ذسج  ذج اذكلالجحة

ذكجاليكيحدالشفذاسجثإلال  ءيذك ايإلالتيد فزكءبداللالت،ذكج جدةيذكبليذاعإلال شذك االصكلظمذكبدئشذكجأثد 

.ذسج  ذإللال  مي ءجلصذكجيعدةفإاذكبدئة،فشذاعإلال شذك االصكلظمسءبشجأثد يحي ثبت الايفشذك   ذص،



تحقييق لقد برهنت التقنيات الناشئة، على غرار الذكاء االصطناعي، قدرتها الهائلة عليى

االنقسيامات المنفعة، بيد أن ه ال بد  من السيطرة عليى ثثارهيا السيلبية التيي تزييد مين حيد ة

لة فيي ويجب أن تمتثل التطورات الحاصي. وأوجه عدم المساواة القائمة بالفعل في عالمنا

ال مجال الذكاء االصطناعي لسيادة القانون، مما يحول دون وقوع األذى ويضمن، في حي

.وقوعه، قدرة المتضررين على اللجوء إلى ثليات المساءلة والتظل م







 فيرشلا مشاه دمحم

ةيرصبلا ةقاعإلا راشتسم



 تایوتسملا فلتخم ىلع جمدلاب اومعنی نأ ،ةقاعإلا يوذ قح نم

 )اھریغو ،ردنجلا ،ةیمیداكألا ،ةیئیبلا ،ةیداصتقالا ،ةیسایسلا ،ةینوناقلا ،ةیعامتجالا(

انكمم يمیداكألا جمدلا لعجت لئاسو ثادحتساب ،ةوھلا مدر ىلع ،اثیثح لمعن نحن



.عمتجملا تاینثإو حئارش لكل يسفنلا ءامنلا نمضی.�

؟يميداكألا جمدلا ينعي اذام

ھنكسل میلعت راد برقأب قاحتلالا قوعملل حیتی.�

 تالكشم نم لزعلا نع مجنی ام جلاعی.�



.میھافملا ءانب يف ساوحلا فلتخم فیظوت ىلع ةرداقلا ةیمیلعتلا لئاسولا.�

 جمدلا رصانع

.فرتحملا بردملا يمیلعتلا رداكلا.�

.تائفلا عیمج لبق نم ھسفن ىوتحملا ةسارد نمضی ام ،ةعس رثكالا جھنملا.�



 ةقاعإلا يوذ نم لافطألا اھمدختسی ةادأ ریفوت

 ةفاضإلاب ،مھتیلستل الیبس نوكتف ،ةیرصبلا

 ،عطاقملا ،لمجلا ،فورحلا( ةغللا مھمیلعتل

.اھیلع بیردتلاو ،)تاحلطصملا ،تاراصتخالا

ليارب ملعمتازجنم



 ،ھنارقأ عم ھسفن فصلا يف ملعتلا نم فیفكلا نیكمت

 ،ةطشنألا تاذ ذیفنت دنع ةسفانملا ھناكمإب نأ امیس

 لیثمتلا يیوتسم ىلع ،كلذ ةعباتم ملعملل نكمی امك

يئاصحإلا لیثمتلاو ،يثادحإلا

نايبلاتازجنم



نم ،ةرم لوألو ةیرصبلا ةقاعإلا يوذ نم لفطلا نیكمت

 ،ةریبك ةقدب ةزرابلا ةیسدنھلا لاكشألا سایقو مسر

 ةداعتسا حیتی امب ،)..... ،رئاود ،ایاوز ،ةمیقتسم عطق(

ةئفلا كلتل ةیسدنھلا ةیراھملا میھافملا

ةسدنهلاتازجنم



 ةبوسنم ةادأ عویش رثإ ىلع تءاج لب ،ةتبلا تابعكم تسیل يھ

تّلثم امك ،روصق نم اھیرتعی ام مغر ،اھعم لماعتلا لظو ،ةلودل

 تاعومجم ىلع تایلمعلا عم لماعتلاب ،يمیداكأ بلطمل اعابشإ

 ،اھنزوو ،ةیئایمیكلا تالداعملا لیثمتو ،ةیربجلا تارابعلاو ،دادعألا

.تاوصألا تیونتو ىقیسوملا زومرو

ةيرطقلا تابعكملا ةحولتازجنم



،ةیئایزیفلامیھافملاو،يملعلا،يلمعلاىوتحملانمنیفوفكملاجھانمولخ

!!داوملاتائیزجفایطأكاردإىلعنیعلاةردقمدعىوعدب

 تالیثمتلاو ةسدنھلاب ةلصلا تاذ ةیمیلعتلا جھانملا میزقتو صیلقت ينعی ام

.زجعلا ىوعدب كلذ متیو ،ةیلمعلا ءایزیفلا براجتو ،ةینایبلا

انكمم رمألا لعجت لئاسو ثادحتساب ،ةوھلا مدر ىلع ،اثیثح لمعن نحن

ةيرصبلا ةقاعإلا يوذ جمد تايدحت ربكأ



،ةحازالاىلعھتركفدامتعال،)بارغلا(ھیمسننأحارتقالاناك

ةلحضةرجيفىصحللبارغيمرنعةرتاوتملاةیاكحلاقفو

،)ناشطعلابارغلا(،ءاملا

تازجنم

سدیمخرأاھقلطأيتلاةحیصلا)اكیروی(نوكینأحارتقالامث

دنعءاملاھمسجحازأامدنع"وفطلا"ةضموبكسمأنیح

.مامحتسالاضوحيفسطغلا



نمھنّكمتاھنأل،اھكالتمالىعسی،رصبملاىدلةلضفم،فیفكلاةلیسولعجھنكمی،"رایعملا"

يتساحبةكردُم،ةلیسوللةبحاصملاسایقلاتامالعلعجب،كلذززعنو،)ةفاثكلا(موھفمكاردإ

)امھالكوأامھدحأ(ةاواسملامدقىلعسمللاوراصبإلا

 ،ةیعامتجالا ةیلوؤسملل ةیمیلقإلا ةكبشلل الثمم ،میھاربإ لآ يلع روتكدلا ذاتسألا ىعس

:ةیمھألا يتغلاب نیتیضقل اھرزآت تارابتعال ،معدلا ىقلت نأ لمأب ،)رایعملا( ةركفب عفدلا ىلإ

oةماعةفصبمیلعتلاةیضق،

oةصاخةروصبةیرصبلاةقاعإلايوذمیلعتةیضق.

ةثیثحلا هدوھجل نافرعلاو ركشلاف



ةلتكومجحباسحنكمی،ةریغصءامةروراقىوتحمبو،ةلخادتمةثالثةینآ

.مسجلاةفاثكباسحنمنّكمیامب،مظتنمریغمسج

تازجنم

،ساوحلايقابىلعاھّبلغن،ةدحاوةساحاھكردتنأنمىقرأةقیقحلاةفرعملانإ

.ةمادتسالاموھفملقیقحتكلذيفف،معدلاورونلاانتیؤرىرتيكعستیلمألاو

ةمئاقةوجفلالظتس،الإو،راكفألانونبیفیكانئانبأمیلعتىلعنوممصمنحن

.ةفرعملايعدتفقسأو،لھجلانیب



مكل اليزج اركش





التقنیات الحدیثة في خدمة 
العمل اإلنساني

توظیف التكنولوجیا والذكاء االصطناعي لتعزیز االستجابة والتأھب لمتطلبات العمل 
اإلنساني في األزمات م. ناھض الحربي

@nahedh
www.nahedh.com



التقنیات الرقمیة
 في كل مكان

سھلت التقنیات الرقمیة حیاة البشر في مجاالت 
عدیدة ، ومنھا العمل اإلنساني واإلغاثي في 

األزمات وفي غیر األزمات.



ماھي الخدمات التي ستختفي بسبب ھذه التقنیة ؟

ھل العالم یتغیر ؟



أقمار ستار لینك



نماذج من التقنیات الرقمیة



Quantum Computing
الحوسبة الكمومیة

# 1

تعتمد على فیزیاء الكم●
سرعة معالجة أكثر بكثیر●
یمكنھا كسر التشفیر الحالي●
حاسبات قویة وصغیرة●
وداعا لمصطلحات بت وبایت●
عالم جدید كلیاً من االبتكار●



5G
شبكة الجیل الخامس

# 2

سرعتھا ١ إلى ١٠ جیجا/ثانیة●
مستقرة ویمكن االعتماد علیھا●
القاعدة النترنت األشیاء●
منافسة شرسة بین الدول علیھا●
انطالقھا الفعلي في ٢٠٢٠●
مجاالت التعلیم والصحة●



IoT
انترنت األشیاء

# 3

كل األشیاء تكون متواصلة●
ستنتشر بسرعة بعد 2021●
●5G قوتھا مع الجیل الخامس
األجھزة المنزلیة ستتغیر●
●IoT انتشار سحابات



Artificial Intelligence
AI الذكاء االصطناعي

# 4

مستخدم حالیاً في كل خدمة●
اآللة قادرة على التحلیل●
یدخل في صناعات كثیرة●
بعضھ مرئي واآلخر غیر مرئي●
تعلم اآللة جزء منھ●
كل شيء سیكون ذكي●



التوقعات لعام 2040

ماھي المجاالت التي ستكون مؤتمتة أیضاً ؟

المطاعم ستكون مؤتمتة بالكامل●

البنوك ستكون مؤتمتة بالكامل●

تذاكر المباریات ستباع عالمیاً●

السیارات ستكون ذاتیة القیادة●

ستختفي النقود الورقیة●

السفر للفضاء أمر شائع●



ماھي التقنیات القادمة؟



مالمح المستقبل



التوقعات في عالم التقنیة

تقلص الحواجز االفتراضیة عبر االنترنت●
أسلوب حیاة رقمي●
 التقنیة أصبحت ضرورة ولیست رفاھیة●
الواقع االفتراضي نعمة●
تزاید االعتماد على الذكاء االصطناعي●



التوقعات في التعلیم

التعلیم عن بعد سیكون ھو األكثر انتشاراً●
معلم واحد لمالیین الطلبة●
تفعیل تقنیات الواقع االفتراضي والواقع المعزز●
التعلیم بحسب االحتیاج والقدرات●
ابتعاث ودراسة عن خالل االنترنت●
جامعات رقمیة بالكامل●



      

التوقعات في الصحة

التشخیص وصرف الدوام عن بعد●
شرائح مزروعة لقراءة المؤشرات الحیویة●
إیصال الخدمة الصحیة للمریض ولیس العكس●
الملف الصحي الموحد عالمیاً●
استخدام البیانات والذكاء االصطناعي في الطب●
اختر طبیبك.●
تطبیقات التباعد االجتماعي●



المستقبل في العمل

العمل عن بعد ( اقتصاد GIG ) معترف بھ رسمیاً ●
ساعات عمل أقل ومقابل أكثر●
تنوع في طبیعة الموظفین●
استخدام التقنیات الحدیثة ( ھولوجرام ... )●
اختفاء الوظیفة الدائمة●
الھجرة للقرى●



نماذج الستخدام
التقنیات الرقمیة في األزمات



الطائرات المسیرة
Drones

# 1

وصول سریع جداً ألماكن الكوارث●
نقل لألدویة واألغذیة ألماكن االحتیاج●
توجیھ صوتي وضوئي●
تصویر و نقل مباشر ألماكن الكوارث لتحلیلھا●
تحلیل باستخدام الذكاء االصطناعي ، التخاذ قرارات ●

سریعة.. 



اتخاذ القرارات بناء على البیانات 
البیانات الضخمة

# 2

توقع أماكن الكوارث قبل الكارثة●
تحدید األماكن األشد حاجة للمساعدة●
تنسیق المساعدات على المستوى الدولي●
بیانات  لحظیة ومباشرة●
تزوید المنقذین ودعمھم بالبیانات.●
تجمیع معلومات أكثر شمولیة.●



التطبیقات الضخمة 
Super Apps

# 3

جمع البیانات في مكان واحد●
إبالغ فوري عن أي طارئ●
توجیھ ألفضل القرارات لألفراد●
تحكم أفضل في التجمعات البشریة●



شكراً لكم
م. ناھض الحربي

@nahedh
www.nahedh.com





ي العمل 
 
استخدام الذكاء االصطناعي ف

ي وتحقيق أهداف التنمية 
اإلنسان 

المستدامة

AI for Social Good



Introduction

During the past few years, we keep coming across
headlines that alert us how Artificial Intelligence (AI) will
take over our jobs and that robots will rule the world.
However, in the sea of this dystopian information, we can
also encounter the good impact of AI, helping us make the
world a better place. In the global attempts of achieving
sustainability, and more notably, meeting the UN

Sustainable Development Goals (SDGs), AI can
become a powerful weapon towards a circular
economy and more sustainable living.



In 2018 yesniKcM eht  ,
 sah etutitsnI labolG

 tuoba detcelloc160
cases of AI’s real or 
potential uses that could 
benefit society non-
commercially ,





Artificial intelligence (AI) has the potential to help tackle some of the world’s
most challenging social problems. Existing capabilities could contribute to
tackling cases across all 17 of the UN’s sustainable-development goals,
potentially helping hundreds of millions of people in both advanced and
emerging countries.





http://www.youtube.com/watch?v=Xj8cDU-okZU
http://www.youtube.com/watch?v=Xj8cDU-okZU


UCL hostd the AI For The Common 
Good Hackathon sponsored by 
Microsoft, in partnership with UCL 
Computer Science, X5GON, United 
Nations ANCSSC, British Embassy 
Paris, and the UK Science and 
Innovation Network .

Over the 2 days, the team were 
challenged to build an app or other 
implementation of an idea that 
creatively uses AI techniques and other 
technologies to tackle one or more of 
the 17 United Nations Sustainability 
Goals.

















The ANCSSC Members 
Web App

Knowledge Sharing 

and Capacity Building











Conclusion

The need for technology

The 169 targets within the 17 goals aren’t enough to create a long-lasting impact. They have been set to
inspire global leaders and governments to come up with concrete actions that will create positive, long-
term changes. The 17 global partnership goal reflects this, requiring cooperation between stakeholders to
achieve better results and make data exchange easier .

A significant amount of expertise, ideas, and innovative technologies are produced on a daily basis from a
group of scholars, experts, entrepreneurs, and technologists, in order to achieve the SDGs. However, a
lot has to be done to obtain facts and expertise to make this knowledge and information actionable .

This is where technology comes in. New technologies like AI, machine learning, big data, computer vision,
and others, can help stakeholders get more concrete guidance on how to act towards achieving the
SDGs.

https://www.valuer.ai/blog/identifying-new-business-models-and-technologies-within-sdg-15?/#startups


Conclusion

Close collaboration between NGOs 
and data collectors and generators 
could also help facilitate this push to 
make data more accessible .

Funding will be required from 
governments and foundations for 
initiatives to record and store data 
that could be used for social ends.





 جفعُل الخلىُت الحذًثت والزكاء الاصطىاعي في جشسُخ اللُم ؤلاوساهُت ووضش ثلافت العمل ؤلاوساوي
 

شمجمىعت   جسىس الخىمُت لالسدضاساث والخطٍى
 اإلاملكت العشبُت السعىدًت

 
 
 

 هذي حُذس اللذسه. م
اساث الذولُت الافتراطُت بجسىس الخىمُت  مسؤولت الخىاصل الذولي ومذًشة بشهامج الٍض

 



  
   والخطىٍش لالسدضاساث الخىمُت جسىس  مجمىعت

 
ش  لالسدضاساث الخىمُت جسىس  مجمىعت جأسسذ ت الاسدضاساث خذماث أفظل لخلذم والخطٍى  ؤلاداٍس

  واملجخمعُت
 
 عاجلها على أخزث املجمىعت جأسِس ومىز املجال، هزا في عليها اإلاخعاسف اإلاماسساث ألفظل وفلا

ش  جىدة مً الاسدضاسي  العمل كُم جشسُخ  مً تهذف مخميزة صشاكاث رلك خالل مً لخكسب ومصذاكُت وجطٍى
ت الخذماث جلذًم في الخىسع إلى خاللها   الاسدضاٍس

 
، محلُا

 
اكلُمُا  عذد جىفُز على الخىمُت جسىس  حعمل كما و

ع مً ب ومشاكض  جامعاث مع صشاكاث عذة املجمىعت وجمخلك وخاصت، وأهلُه حكىمُت جهاث مع اإلاضاَس  جذٍس
ض  خاللها مً حسعى والتي اإلاملكت وخاسج داخل اكادًمُت واعخماداث  العشبُت اإلاملكت في الاسدضاسي  دوسها لخعٍض
ت الخذماث وجلذًم السعىدًت افُت بطشق  الاسدضاٍس  .أهذافها جحلُم مً جمكنها احتر



 ؤلاوساهُت البرامج لصالح الاصطىاعي الزكاء اسخخذام  على الخىمُت جسىس  في هحشص•
  ومىصت أهظمت بعمل وكمىا ،(SDGs) اإلاخحذة لألمم اإلاسخذامت الخىمُت وأهذاف
افم  .رلك مع جخى

 جسىس  كذسة أثبدذ التي واإلاؤجمشاث البرامج مً العذًذ 2021 عام خالل كذمىا•
 .هاجح بضكل الاصطىاعي والزكاء الحذًثت الخلىُت جفعُل في الخىمُت

 



في جشسُخ اللُم ؤلاوساهُت ووضش الاصطىاعي الخلىُت الحذًثت والزكاء كُف كمىا بخفعُل 
 ؤلاوساوي في جسىس الخىمُت؟ثلافت العمل 

 
اساث الذولُت الافتراطُت   بشهامج الٍض

 



 

اساث بشهامج       الافتراطُت الذولُت الٍض

Virtual International Visits Program 

 

 



اساث بشهامج    الافتراطُت الذولُت الٍض

شي  بشهامج ش، لالسدضاساث الخىمُت جسىس  مجمىعت جىظمه إثشائي جطٍى  العاملين مهاساث لخىمُت البرهامج ويهذف والخطٍى

اساث إكامت عبر  الخىمىي  اللطاع في واإلاهخمين ت للمىظماث الهادفت الافتراطُت الٍض  العالم، دول  مً العذًذ في الخىمٍى

ذة ججاسبها على لالطالع ادًت إلاىظماث الىصىل  ٌسهل وهزا جيخهجها، التي ؤلابذاعُت والاسالُب الفٍش  مً كان ومشمىكت ٍس

 لها، الىصىل  حسهُل في ٌساهم والزي الحذًثت الخلىُت جفعُل خالل مً إليها الىصىل  املجال في اإلاهخمين على الصعب

فخح الخكالُف، وبأكل هطاق أوسع على الشائذة واإلاماسساث الخجاسب وضش  على العمل وبالخالي  لخبادل واسعت آفاق ٍو

 .اإلاىظماث بين البىاءة الضشاكاث وعمل واإلاهاساث الخبراث



 :البرهامج سسالت
اساث أمثل بشهامج  اإلاماسساث، و  الخبراث أفظل جبادل عبر  الخىمىي  باللطاع اإلاهخمين إلثشاء الافتراطُت للٍض
 .اإلالهمت الىجاحاث وإبشاص 

 :البرهامج كُم
 
 

 الخطىٍش

اإلاسخمش   

ت  الابخكاٍس

 الخعاون 

 ؤلاثشاء



 :البرهامج أهذاف
 .املجخمعاث في وإبشاصها الىاجحت، واإلاماسساث الخجاسب على الخعشف1.
 .اإلاىظماث بين والخجاسب الخبراث جبادل2.
ً ججاسب مً والاسخفادة الضشاكاث لعلذ واسعت آفاق فخح3.    .آلاخٍش
ج  الىصىل 4. ادًت إلاىظماث والترٍو  على والىكىف إليها الىصىل  الصعب مً كان الذول  مً العذًذ في ٍس

 .ججاسبها



 :ألاخالقي اإلاُثاق
ادة بذون  اإلاعلىماث بىلل ألادبي الالتزام1.  .مخل هلص أو  ٍص
اسة اسخخذام عذم2.  .كاهىهُت غير  أغشاض ألي الٍض
 .وجه بأي اإلاىظمت على بالظشس  حعىد كذ  معلىماث أي وضش  ًخم ل  أن3.
بذي التي اإلاعلىماث حساسُت مشاعاة4.

ُ
  اإلاىظمت ج

 
 .جذاولها أو  هللها على جحفظا

 
 



 :البرهامج محطاث
 .(املجخمعُت الخىمُت في أسدهُت  جىمىٍت مىظماث 9 ججاسب ) الهاصمُت ألاسدهُت اإلاملكت  :ألاولى املحطت1.
ت  مىظماث 10  ججاسب) جىوس : الثاهُت املحطت2.  .(جىوس في جىمٍى
ً مملكت :الثالثت املحطت3. ً مملكت في جىمىٍت مىظمت 12 ججاسب)  البحٍش  الخىمُت في البحٍش

   .(املجخمعُت
ت :الشابعت املحطت4.  .(دولُت جىمىٍت مىظمت 12 ججاسب ) كُيُا جمهىٍس
كُت، اإلاخحذة الىلًاث في ماهحت جهاث 4 : الخامست املحطت5. لُا وجىىب اإلاخحذة، واإلاملكت الامٍش  .أفٍش
ا اإلاخحذة اإلاملكت في سائذة وكفُت جهاث7 ) الىكفُت الجهاث :السادست املحطت6.  وجىىب وماليًز

لُا    .(أفٍش
 

  



اساث ً ٍص اساث الجهاث  مملكت البحٍش اساث الجهاث الىكفُت    اإلااهحت  ٍص  ٍص

 الضشكاء





 وسش العمل
ادة وسصت•  الخىمُت في دكخىساه) الضهشاوي سعُذ بً عبذالىهاب .د املجخمعُت الٍش

ادة الابخكاس  مهخم اإلاسخذامت،  اإلاسؤولُت إلداسة جىفُزي مذًش  الاجخماعُت، والٍش
 (اإلاملكت في الضشكاث كبري  إحذي في املجخمعُت

 الاسدضاسي  املجلس سئِس) الصالحاث سامي .د الىكفُت اإلاؤسساث حىكمت وسصت•
 (ؤلاسالمي للىكف الذولي للمعهذ

 في الاسدثماس  وحذاث الاسدثماس  وحذاث وحضغُل لخأسِس العام ؤلاطاس  الاسدثماس وسصت•
ت اإلاؤسساث  في الاسدثماس  وخبير  أحسيذ لضشكت العام اإلاذًش ) صىٍلح دمحم .د الخىمٍى
 (الىكفُت اإلاؤسساث

 



 أبشص ألاسكام 
 جهت54•
 مسخفُذ 430•
ش 6•  جلاٍس
اساث الذولُت الافتراطُت لالطالع      ش بشهامج الٍض على جلاٍس

h88u321https://bit.ly/ 

https://bit.ly/321u88h?fbclid=IwAR1gP96D8hm4WwE9JN6ti5RR5RtEfJVyh1xy6a-N8zjbenUjoTWEj8SySD0
https://bit.ly/321u88h?fbclid=IwAR1gP96D8hm4WwE9JN6ti5RR5RtEfJVyh1xy6a-N8zjbenUjoTWEj8SySD0
https://bit.ly/321u88h?fbclid=IwAR1gP96D8hm4WwE9JN6ti5RR5RtEfJVyh1xy6a-N8zjbenUjoTWEj8SySD0
https://bit.ly/321u88h?fbclid=IwAR1gP96D8hm4WwE9JN6ti5RR5RtEfJVyh1xy6a-N8zjbenUjoTWEj8SySD0
https://bit.ly/321u88h?fbclid=IwAR1gP96D8hm4WwE9JN6ti5RR5RtEfJVyh1xy6a-N8zjbenUjoTWEj8SySD0
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2021ديسمبر 23لية املجتمعية، التجمع الدولي االفتراض ي لتطبيقات الذكاء االصطناعي في مجال املسؤو ،، مؤسس ورئيس تحرير شبكة بيئة ابوظبيصحافة الذكاء االصطناعي ودورها في نشر ثقافة املسؤولية املجتمعية، مع املستشار عماد سعد

صحافة الذكاء االصطناعي

املستشار عماد سعد
رئيس شبكة بيئة أبوظبي

تمعيةودورها في نشر ثقافة املسؤولية املج
تجربة شبكة بيئة أبوظبي



2021ديسمبر 23لية املجتمعية، التجمع الدولي االفتراض ي لتطبيقات الذكاء االصطناعي في مجال املسؤو ،، مؤسس ورئيس تحرير شبكة بيئة ابوظبيصحافة الذكاء االصطناعي ودورها في نشر ثقافة املسؤولية املجتمعية، مع املستشار عماد سعد

؟يهدد الصحفي أو يهدد الصحافة الرقمية(AI)هل الذكاء االصطناعي -1
هل وسائل االعالم تستطيع أن تتعامل مع البيانات الضخمة؟ -2
هل يومًا ما، قد نستبدل الصحفي بروبوت ضمن مركز االخبار؟-3
كيف ميكن توظيف الذكاء االصطناعي لنشر املسؤولية اجملتمعية؟-4
اني؟كيف ميكن استخدام أدوات الثورة الصناعية الرابعة يف العمل االنس-5

أسئلة مشروعة•
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ما هو إال امتداد للذكاء البشري(AI)الذكاء االصطناعي :أوالً 
كي ؛ طوعها وأعطاها جزءًا من ذكائهكامن يف أية آلة صنعها اإلنسانالذكاء االصطناعي 

ا هلا، أو بدياًل عنها
ً
ا لقدراته الذاتية، أو تطوير

ً
.تصبح امتداد

(18القرن )قد بدأ مع الثورة الصناعية األوىل (AI)أي أن الذكاء االصطناعي 
خلطوط طمس ابلكن ارتبط امسه أكثر مع الثورة الصناعية الرابعة التي متيزت 

والبيولوجية والرقميةاملاديةبني اجملاالت الفاصلة

شني، الروبوتات، الذكاء االصطناعي، بلوك ت: أدوات الثورة الصناعية الرابعةمن 
بعاد، احلوسبة الكمومية، تكنولوجيا النانو، انرتنت األشياء، طباعة ثالثية األ

وهذه األدوات هلا عالقة باإلعالم اجلديد         ... سيارات ذاتية القيادة، 
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يف االعالم الذكي
نتج لنا أخبار وتقارير صحفية

ُ
ميكن للروبوت أن ي

قدم برامج 
ُ
دون احلاجة إىل حمرر ... ومقاطع فيديو، وي

؟...فهل الروبوت سوف حيل حمل اإلعالمي

د  احلقلب الصورة من لنا نقل أن تلدرونزلكما ميكن
...خالل ثوانومن أماكن خطرة حول العامل 

؟...فهل الدرونز سوف حتل حمل الكامريامان
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هدد الروبوت
ُ
هالذي يواكب العامل بل هو عنصر مساعد لاإلعالميلن ي

هدد 
ُ
سبذاتهاالدولةيهدد بل اإلعالمييف حني الروبوت ي

ُ
ن إدارتهإن مل حن

فاستخدام أدوات الذكاء االصطناعي ومنها الروبوتات قد حيل حمل اإلعالمي،
...ات،لكن سوف يوفر لنا فرص عمل مل تكن موجودة من قبل، برجمة، حملل بيان

ل مع الذكاء االصطناعي ظهر لدينا شكل جديد من ملكية وسائأيضًا 
المية إىل كيانات إع...،من كيانات إعالمية عابرة للقاراتاالعالم، انطالقاً 

...سرع باخلدمات ومتلك جمال واسع من احلريةأقل كلفة وأفردية 
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ية بدون شك فإن تطبيقات الذكاء االصطناعي ومفردات الثورة الصناع
!يناأبأم شئناالرابعة باتت تعيش معنا وترافقنا يف كل مناحي احلياة 
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حنن اليوم جتاوزنا مرحلة االعالم الرقمي 
عالم الذكاء االصطناعيمرحلة إودخلنا 

أي أن املستخدم الرقمي هو الذي يصنع اإلعالم ويؤثر به
......شبكة بيئة أبوظبي، وغريها، : مثال

بالذكاء االصطناعي سوف يكون لدينا فرصة ذهبية لكشف التالعب
...والغش يف تطبيقات املسؤولية اجملتمعية بالشركات عرب العامل

تتيح معرفة ما هي دوافع ( خوارزميات خاصة)من خالل استخدام 
....الشركة من تطبيق هذه املبادرة أو ذلك املشروع أو تلك احلملة
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تستهدفتمعية،املجاملسؤوليةمجالفيمكتوبةإلكترونيةمادةأيتحويلنستطيع:ثانيا

لغةوبأيلديكاملفضلةالشخصيةبصوتسمعيةمادةإلى(كفيف)الهممأصحاب

(CNN)...تريدها

 
 
(  رسلمتلقي أو متفاعل أو م  )املستخدم الرقمي سواء كان تزويدنستطيع : أوال

وتفضيالته باملحتوى املتخصص في مجال املسؤولية املجتمعية كل حسب اهتمامه
 إلى 

 
...، وغيرهاخوارزمية البحث والتوصيةاستنادا

ة املجتمعيةبيقات الذكاء االصطناعي في نشر ثقافة املسؤوليبعض من تط
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أفالم وإحصائيات : ثالثا ل دولة بالعالم، عن املسؤولية املجتمعية في ك إنتاج تقارير و

(Reuters..  )باالعتماد على نظام الفيديو اآللي باستخدام الذكاء االصطناعي

 
 
املجتمعيةوليةباملسؤ املتعلقةاالستفساراتعلىللردآليمجيبإنشاءيمكن:رابعا

منضأو الشركات،باآللياالتصالنظامضمنإدراجهيمكن...اإلنسانيوالعمل

درج(application)خاصتطبيقلهنعملأو للشركة،االلكترونياملوقع فيهي 
آليةو املجتمعيةاملبادراتوصناعةالجوهريةاملوضوعاتمعالتطبيقمعايير 

...بالعالماملمارساتأفضلوفقنتاجهاإ
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ماعي حتى الذكاء االصطناعي ارتقى باقتصاديات شبكات التواصل االجت: خامسا

.   إلنسانيترسم مالمح مستقبل التواصل اتصدر اقتصاديات املعرفة، بل صارت 

 
 
 االصطناعيالذكاءيعدلم:سادسا

 
،ترفا

 
واجتماعيةيةوظيفضرورةبلفكريا

.ديةاالقتصاواملردوديةاالستخداموسهولةالتواصلفعاليةتقتضيها

 
 
مليار جهاز رقمي50احتمال وجود 2025تشير التقديرات أنه بحلول عام : سابعا

.مليارات مستخدم متصل بشبكة اإلنترنت5تستطيع جمع البيانات من حوالي 
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لتواصل عبر وسائل األصحاب املصلحة الذكاء االصطناعي أتاح الفرصة : ثامنا

.   رأيعلى إدارة املشروع أو املبادرة وإبداع الالتفاعل والتأثير االجتماعي، من 

 
 
 فإنأبوظبيبيئةشبكةفينحن:تاسعا

 
 جزءا

 
التيلتقارير او أاألخبارمنكبيرا

عدها
 
.لتفاعلواالتعليقخاصيةخاللمناملصلحةأصحابأو الجمهور يصنعهان

 
 
.(google analytics)من خالل خاصية : عاشرا

ن مختلف نحن في شبكة بيئة ابوظبي لدينا مئات املتابعين م

(google translate)دول العالم مستفيدين من خدمة 
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200منشورة ضمن مادة علمية 37000أكثر من لدينا في بيئة ابوظبي : أحد عشر
للمستخدم تصنيف متخصصة بالبيئة واملناخ واملسؤولية املجتمعية، هذه تتيح

.   فضلة لهفي املوقع للوصول إلى املعلومة املخاصية البحث الرقمي أن يستفيد من 

فيملسؤولةاللمعرفةوصادقةموثوقةمنصةتشكلأبوظبيبيئةشبكة:عشراثنا

.%100بحيةر غير إعالميةوسيلةألنهااملجتمعية،واملسؤوليةواملناخالبيئةمجال

.(key words)شبكة بيئة ابوظبي تستخدم خاصية : ثالثة عشر
google)في الوصول إلى كل ما يصدر من معلومات في العالم عبر خاصية  alerts)
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مجة ، ودراسة عناصر البر الصندوق األسود للخوارزمياتمدى اإلملام بمفاتيح -1

ة اللغويةواإلحصائيات املتقدمة واالحتماالت، ومعالجة الجوانب املتعلقة بالهندس

األدواتتصميمفيالتحريريةالقيمودمج،األخالقبمسألةااللتزاممدى-2

داماستخلكيفيةشفافةمنهجيةعلىالحصول القارئ حقمنألنهالبرمجية،

فيافاكتشعناإلبالغأو نمط،تحديدأو تحليل،إلجراءاالصطناعيالذكاءأدوات

.ماقصة

يون والصحفاإلخباريةاملؤسساتتواجهالتيالتحديات
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ضان وتبني ن تعي حجم الدور املنوط بها في احتأال بد املؤسسات اإلخبارية العربية-3
إلدارة يعية وضع السياسات التشر طوفان تقنيات الذكاء االصطناعي، وأن تسارع في 

.  واملهنيةوتنظيم، وتنفيذ، صحافة الذكاء االصطناعي، مع مراعاة القيم التحريرية

وميثاقاسةسيبوضعأصيلالتزامعليهاوالعربيةالعامليةاإلخباريةاملؤسسات-4

.خباريةاإل منتجاتهاوفياملؤسسةداخلاملجتمعيةاملسؤوليةبتطبيقاتخاص

يون والصحفاإلخباريةاملؤسساتتواجهالتيالتحديات
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(WordSmith)ووردسميث : أوال
عد برمجية ووردسميث من 

 
.ابة األخبارالتي تم استخدامها في املجال الصحافي من أجل كتأشهر تطبيقات الذكاء االصطناعي ت

ا (Quakebot)كويكبوت : ثاني 
.قت ممكنالتي تحدث في أسرع و لإلبالغ عن الزالزل " لوس أنجلوس تايمز"بواسطة صحيفة " كويكبوت"تمَّ تطوير برمجية 

ا
 
(Coral Project)كورال بروجكت : ثالث

.يها بأعداد هائلةالتي ترد إلإدارة التعليقات برمجية معززة بالذكاء االصطناعي تساعد املؤسسات الصحافية على " كورال بروجكت"

 
 
(Quill)كويل : رابعا

.لة للفهم والنشرتستطيع تحويل البيانات إلى قصص إخبارية قاب، متقدمة لتوليد اللغة الطبيعيةمنصة " كويل"تعتبر برمجية 

 
 
(  Story Discovery Engine)محرك اكتشاف القصص اإلخبارية : خامسا

.عليم والصحةاستقصائية في املجاالت العامة كالتإيجاد األفكار التي تصلح إلجراء تحقيقات تستخدم في التسريع من عملية 

يةالبرمجيات الخوارزمية املستخدمة في الصحافة الرقم
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ل في الكتابة من وظائف مستقبلية، وقد رأينا أن الذكاء االصطناعي توغما الذي يتبقى للصحافي 
 عن التعاطي مع الرسو 

 
م املعلوماتية؟ اإلخبارية واالستقصائية والتفاعل مع املستخدمين، فضال

الذكاء االصطناعي مستمد من الذكاءعن هذا السؤال، يجب العودة إلى حقيقة أن لإلجابة
ائمة وثابتة، ، األمر الذي يبين أن الحاجة إلى العنصر البشري تظل قالبشري الطبيعي وامتداد له

.  وما يتغير هو املؤهالت املطلوبة واألدوار الجديدة التي يجب القيام بها
ت محله خوارزميات الذكاء االصطن

َّ
ن يقوم بعمل حل اعي، فال ذلك أنه مهما تم من استغناء عمَّ

ن يطور هذه الخوارزميات أو يديرها ويرصد  ها ويتخذ بعض وسلبياتيجابياتهاايمكن االستغناء عمَّ
.ات الثقافيةالقرارات املهمة نيابة عنها، بسبب تعقيدات التواصل وارتباطه بالسياقات والبيئ

 
 
....أخـــــــــيرا
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ةكلفتها التشغيلي

بالسنة$ مليار7

فضائية1600

ذات جدوى اقتصادية

(أي فضائية رابحة)

محطات4

لزم وسائل اإلعالم أن يكون لها سياسة وميثاق للمسؤولي ة املجتمعيةكم نحن بحاجة إلى قانون ي 

طن الوطن واملوا( هدم)أو(بناء)عالم شريك إما في هذا يعني أن اإل 

للذكاء االصطناعي( WordSmith)برمجية وورد سميث : املصدر

منهم غير إعالميين% 95

باملعنى األكاديمي

موظف900.000فيها 

بدون شك

معرفة غير مسؤولة؟

 ماذا تقدم؟
 
إذا
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تقنيات العمالت المشفرة وسالسل الكتل في العمل الخيري

Cryptoassets and Blockchain Technologies in Charity and Philanthropy
دراسة حالة لصندوق دعم الهند في مواجهة أزمة كورونا من خالل التمويل الجماعي باألصول المشفرة

Case Study for India Covid Relief Crypto Fund

حيان السيد

Haiyan Alsaiyed

م٢٠٢١تحوالت جذرية في املشهد العاملي للعمل اإلنساني وأدواته ... ورقة عمل مقدمة ملؤتمر الذكاء االصطناعي والتقنيات الحديثة 

٢٠٢١ديسمبر ٢٣
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ل نظرة عامة على أنواع التموي
الجماعي

طرق التمويل الجماعي 
ةباستخدام األصول املشفر 

اثة املشفرة لإلغكوفيدحملة 
وقصتها

اثة املشفرة لإلغكوفيدحملة 
حتى اليوم

تحديات الحملة وحلول 
مقترحة

االستنتاجات والدروس 
املستفادة

األجندة



عن املؤلف
علىالتركيزمعDXCشركةفياالبتكارعمليةحيانيقود•

خدماتويقدم.املاليةالخدماتفيالناشئةالتقنيات
بشأناملاليةالتكنولوجيامجالفيوالتنفيذاالستشارات

واألصول والعمالت،blockchainالكتلسلسلةتقنيات
يلوالتمو املركزية،للبنوكالرقميةوالعمالتاملشفرة،

لتقنيةواواالستثمار،املشفرةالعمالتأسواقوبناءالجماعي،
ووه.االصطناعيوالذكاءااللكترونيوالدفعFintechاملالية
علىةمنشور املشفرةاألصول تصميمحول رائدةلورقةمؤلف
.املالرأسوسوق للمصارفDXCشركةموقع

الجماعيالتعهيدأساسيات"كتابمؤلفأيًضاوهو•
ول حالعربيةباللغةكتابأول وهو،"الجماعيوالتمويل

.املوضوعهذا
https://odtventures.com/wisdomofcrowdbook/

مناصبفيDXCشركةإلىانضمامهقبلحيانعمل•
LogicaوHPeفيقيادية / CGIوSAPوDevoteamو

Atosعلىأشرفحيثاإلنمائي،املتحدةاألمموبرنامج
ال،لألعمالتقنيالتحول فيمعقدةمشاريععدةتنفيد

.االستشاريةاملشاريعمنوالعديد Theاملشفرةلألصول املتزايدةالقوةورقة• rising power of
cryptoassets: لقوةالعنانإطالقكيفيةحول الورقةتدور

مكني.تصميمهاتعقيدعنالغموضوإزالةاملشفرةاألصول 
فيورةثتحدثأنالكتلسلسلةعلىالقائمةالرقميةلألصول 
الورقةىإلالوصول يمكنك.املختلفةاملاليةوالخدماتالتجارة
:أدناهالرابطمنمباشرة

https://assets1.dxc.technology/banking/downloads/The_r
ising_power_of_cryptoassets_Final.pdf

https://odtventures.com/wisdomofcrowdbook/
https://assets1.dxc.technology/banking/downloads/The_rising_power_of_cryptoassets_Final.pdf


أنواع التمويل الجماعي-1

ل واألصو العمالتباستخدامالجماعيالتمويليعد

الناشئةالجديدةاألنواعأحدCryptoassetsاملشفرة
ار،لالستثماملختلفةبأهدافهالجماعيللتمويل

.والتبرعاتواإلقراضواملكافآت

PEERBACKERS.COM SECONDMARKET.COM

THE LARGEST PLAYERS IN THE CROWDFUNDING LANDSCAPE

تمويل جماعي للحصول 
مكافأة/على مقابل ما

KICKSTARTER.COM

PLEDGEMUSIC.COM

QUIRKY.COM

FUNDAGEEK.COM

تمويل جماعي للحصول 
على التبرعات 

تمويل جماعي للمساهمة
في تأسيس شركة 

تمويل جماعي للحصول 
تمويل جماعي من خاللعلى قروض 

العمالت الرقمية املشفرة 

UPSTART.COM

CIRCLEUP.COM

CROWDFUNDER.COM

WEFUNDER.COM

FUNDABLE.COM

WAHOOL.COM

ROCKTHEPOST.COM

CAUSES.COM

GOFUNDME.COM

CROWDRISE.COM

YOUCARING.COM

ROCKETHUB.COM

INDIEGOGO.COM

ICOs

Independent

BITCOIN

ETHEREUM
binance

Thegivingblock

Nexo

Bnktothefuture

PROSPER.COM

LENDINGCLUB.COM

KIVA.ORG

REWARDS

EQUITY

LENDING
DONATION

CRYPTOCURRENCIES

Stable Coins



التمويل الجماعي باستخدام األصول املشفرة-2
2019نوفمبرمناعتباًرا((ICOاملشفرةللعمالتاألوليةالعملةعرضمشاريعباستخدامُجِمعالذياملبلغإجمالييبلغ

.*أمريكيدوالر مليار 14.8حوالي

* https://www.statista.com/statistics/802925/worldwide-amount-crytocurrency-ico-projects-by-industry/

رالتبرع املباش

اإلقراض عبر 

ةاملنصات املركزي

اإلقراض عبر 

زيةاملنصات الالمرك

التالطرح األولّي للعم
(ICO)

الطرح األولي عبر ِمنّصات
(IEO)التحويل 

الطرح األولّي لألوراق
(املالية  STO)

ّصات الطرح األولّي عبر ِمن
(IDO)التحويل الالمركزية 

دام التمويل الجماعي باستخ
األصول املشفرة

* https:/www.statista.com/statistics/802925/worldwide-amount-crytocurrency-ico-projects-by-industry


طرق التمويل الجماعي باستخدام األصول املشفرة
خاضعة للقوانين 

الناظمة
أساليب التمويل لإدارة حملة التمويل من قب طريقة التمويل

ال (من خالل توكن يمثل رموز خدمية)أو للحصول على املكافأة ( من خالل توكن يمثل أوراق مالية)لالستثمار باألسهم 

Equity Based (Security Tokens) or Reward Based (Utility Tokens)

الجهة التي تطلب وتجمع التمويل (ICO)الطرح األولّي للعمالت 

ال (من خالل توكن يمثل رموز خدمية)أو للحصول على املكافأة ( من خالل توكن يمثل أوراق مالية)لالستثمار باألسهم 

Equity Based (Security Tokens) or Reward Based (Utility Tokens)

منصة التحويل املركزية الطرح األولي عبر ِمنّصات 

(IEO)التحويل 

نعم األصول التقليدية املرمزة من خالل توكن يمثل أوراق مالية بهدف االستثمار منصة التحويل املركزية ة الطرح األولّي لألوراق املالي

(STO)

ال (من خالل توكن يمثل رموز خدمية)أو للحصول على املكافأة ( من خالل توكن يمثل أوراق مالية)لالستثمار باألسهم 

Equity Based (Security Tokens) or Reward Based (Utility Tokens)

منصة التحويل الالمركزية الطرح األولّي عبر ِمنّصات

(IDO)التحويل الالمركزية 

 
ً
ليس دائما التبرعات مدير صندوق التبرعات التبرع املباشر

نعم قروض منصة اإلقراض املركزية يةاإلقراض عبر املنصات املركز 

ال قروض منصة اإلقراض

الالمركزية

زيةاإلقراض عبر املنصات الالمرك



قصة حملة دعم الهند في مواجهة أزمة كورونا من خالل التمويل الجماعي باألصول املشفرة-3

:الكريبتووصناعةاألعمالريادةعالمفيواسعباحترامPolygonمشروعمؤسسSandeepيحظى•

https://twitter.com/sandeepnailwal/status/1385968552679727113

https://twitter.com/sandeepnailwal/status/1385968552679727113


حتى اليومدعم الهند في مواجهة كورونا من خالل التمويل الجماعي باألصول املشفرةحملة -4



تحديات الحملة وكيفية التصدي لها-5

ةالتحديات التشغيلي

وائح تحديات االمتثال لل
التنظيمية

تحديات الشفافية

تحديات التدقيق 
واملراجعة

التحديات الفنية

استخدام موارد 
الصندوق 



تحديات االمتثال للوائح التنظيمية-5-1

أيتستطيعالو مباشر،بشكلالهندفيحكوميةغيرمنظمةأيإلىالهندخارجمناألموالبتحويلُيسمحالكما•
.رسميةجهاتبموافقةإالاألجنبيةالتمويالتاستالمحكوميةغيرمنظمة

العمالت املشفرة

التحويالت النقدية

الهند

تبادل 
العمالت 
املشفرة

البنوك
املنظمات 

غير 
الحكومية

مالتعإلىاملشفرةالعمالتتحويلعمليةيعرقلممااملشفرةالعمالتضدصارمةإجراءاتالهنداتخذت•
.الهندفيبسهولةحكومية



تحديات االمتثال للوائح التنظيمية-5-1
العمالتويلوتحالستقبالخارجيقانونيكيانتأسيسعلىالحملةإدارةاعتمدتالتحديات،هذهعلىللتغلب•

املنظماتإلىوعةاملجمالتبرعاتهذهتحويلثمومنأجنبي،بنكإلىونقلهاالهندخارجنقديةعمالتإلىاملشفرة
.الهندفيالحكوميةغير

التشفير
تحويل العمالت 
 
ً
املشفرة خارجيا

العمالت 
النقدية

بنك أجنبيكيان قانوني

الهند
املنظمات 

غير 
الحكومية

البنوك



حل تحديات االمتثال للوائح التنظيمية

IN“يسمىاملتحدةالعربيةاإلماراتفيكيانتأسيس• Covid Support FZE LLC”علىخاصبشكليركزالذي
.لإلغاثةكوفيدجهود

ياتالوال فيبورتوريكوفيمقرهعامليرقميبنكوهوFVبنكمنمدعومالكيانلهذاأمريكيمصرفيحسابإنشاء•
.الدوليةالدفعاحتياجاتلجميعفرديةوحساباتتجاريةحساباتيوفراملتحدة

.طارق جبلفيB21مقريقع.نقديةعمالتإلىاملشفرةالعمالتتحويلأجلمنتشفيركبورصةB21اختيار•

UAE Puerto Rico Gibraltar



حل تحديات االمتثال للوائح التنظيمية

األصول 
املشفرة

الهند
البنوك

كيان قانوني

Puerto RicoGibraltar UAE

تحويل العمالت 
ةاملشفرة األجنبي

بنك أجنبي

املنظمات 
غير الربحية



تحديات الشفافية وكيفية معالجتها-5-2

ر جميع حركة األموال من العمالت املشفرة إلى املنظمات غير الحكومية على لوحة معلومات الشفافية على •
َ

نش
ُ
ت

https://cryptorelief.in/transparency

رصيد صندوق 
العمالت المشفرة

الرصيد البنكي من
القيمة النقدية 

للعمالت المشفرة

تحويل التبرعات  
للمنظمات غير 

الحكومية

https://cryptorelief.in/transparency


تحديات التدقيق واملراجعة وكيفية معالجتها-5-3

ر جميع معامالت التشفير على مستكشف سلسلة الكتل•
َ

نش
ُ
أرسل ومتى حيث تظهر من الذي أرسل ، وما الذي. ت

:والعديد من التفاصيل األخرى 

ارة رابط من موقع الويب لنقل األشخاص لزي Etherscanمستكشف سلسلة الكتل 
مستكشف سلسلة الكتل



تحديات التدقيق واملراجعة وكيفية معالجتها-5-3
:يتم تتبع جميع األصول املشفرة ونشر لوحة معلومات خاصة•

يمكن تدقيق الصندوق مباشرة من الصفحة 
:  الرئيسية

Zapper  : هي لوحة تحكمDeFi لتتبع جميع
األصول الرقمية للصندوق 



التحديات الفنية-5-4

ؤَمن األصول املشفرة بطريقة آمنة ومحّصنة؟•
ُ
كيف ت

كيف يمكن تتبع كل محفظة أصول مشفرة؟•

يه؟كيفية مشاركة ونشر املعلومات حول عمل الصندوق وسير العمل ف•

كيف نسهل التواصل بين جميع املشاركين؟•



األصول املشفرة املستخدمة لتمويل الحملة

Eth/ERC20    : 0x68A99f89E475a078645f4BAC491360aFe255Dff1 
BTC      : bc1q220k2449fau0pxu9hfn28q3w4k99ep9hwsa5fa 
DOGE  : D6fWVp613N3dyLM6Zoghj3dZaEjbGZ8gpX 
Tron     : TSZMcrQzMLdKrgiMPoe2uQMHLeEpkf2j8E
TRC20  : TSZMcrQzMLdKrgiMPoe2uQMHLeEpkf2j8E
Cosmos : cosmos1sjrfyxwsvsslt4nzwqm0t6shghvylndxzf9tye
Tezos : tz1dMYz5pcXYXnfH5gjr652iSDq9zc2SrqRi 
Solana   : Gc6jm5gJVWE5DnjMMgzijghKYQqLTci9hZs7LYHYJs1g
Binance Smart Chain :0x5C9E5571B17D91e6ACcD4F0c29bBe199Af1f7B09
Litecoin : ltc1qcju52q8c3vv2a3uddx9zcna2sfg2mal84pa67z
Ripple    : rMX7JTCwp92WX1nyZsL3F8Hgc6ej8Q5Mud No destination tag required



حل التحديات الفنية
Gnosis: املحفظة• Safe

•Zapper : هي لوحة تحكمDeFi لتتبع جميع األصول الرقمية علىEthereum و

Ethereum L2s مثلLoopring باإلضافة إلى سالسل جانبية مثلBitcoin وPolygon و

BSC.

•Google Forms :فريق نموذج غوغل لجمع املعلومات إذا كان املتبرع يريد الوصول إلى ال

للحصول على أي مساعدة وخاصة إذا لزم األمر لإليداعات التنظيمية

•Discord : متطوع 40+عضو ، 200لتسهيل التواصل للمجتمع القائم املكون من أكثر من

من الخبراء+10مع 

•Airtable: ساعة24إعداد إدارة املهام وسير العمليات العملية في غضون

•Linktree :أداة لربط الجماهير بكامل املحتوى املتاح برابط واحد فقط



التحديات التشغيلية-5-5

كيف يتم التنسيق بين جميع املتطوعين واملوظفين املتفانين؟
التحديات 

يةالتشغيل

محدودية 
الموارد 
المادية

محدودية 
الموارد 
البشرية

االحتياجات 
المختلفة بين 

المواقع 
الجغرافية



حل التحديات التشغيلية
.لتسهيل التواصل بين جميع املتطوعين املشاركين واملوظفينDiscordإعداد موقع •



حل التحديات التشغيلية
ل لسرد جميع املوارد املتاحة لالستفادة منه وتسهيlinktreeإعداد صفحة ويب للموارد باستخدام  •

:وصول املجتمع إليها

https://linktr.ee/indiacovid19resources

https://linktr.ee/indiacovid19resources


استخدام موارد الصندوق -6

.إنشاء قنوات إليصال األكسجين والغذاء واللقاحات وباقي املواد للمحتاجين•

وأكياس الجثث،كما طلبت الحملة أيًضا تحديد مصادر األقنعة ، وأجهزة التهوية ، وأجهزة مراقبة•

ر جميع تفاصيل النفقات علًنا وتتم إضافة املزيد من األشخاص إلى مجموعة العمل•
َ

نش
ُ
.ت



مشاهير دعموا الحملة
Vitalik Buterin 500مؤسس اإليثيريوم،  قام بتحويل ETH تريليون  50وأكثر منSHIB )Shiba Inu( وهي عملة ،meme ،

.COVID-Cryptoمليار دوالر في وقت املعاملة، إلى صندوق اإلغاثة الهندي  1.14تبلغ قيمتها حوالي 

https://techcrunch.com/2021/05/12/vitalik-buterin-donates-1-billion-worth-of-meme-coins-to-india-covid-relief-fund/

https://techcrunch.com/2021/05/12/vitalik-buterin-donates-1-billion-worth-of-meme-coins-to-india-covid-relief-fund/


مشاهير دعموا الحملة

Balaji S. Srinivasanلشركةالسابقالتنفيذياملدير
CoinbaseشركةفياإلدارةمجلسوشريكAndreessen

Horowitz VC،ألف50إلىباإلضافةدوالرألف50بمبلغتبرع
إعادةكلمقابل،دوالرألف100إلىيصلما،أخرى دوالر

.طلبهالذيالدعملنداءتغريد



االستنتاجات والدروس املستفادة

يق واملراجعةتعد تقنية سلسلة الكتل أفضل أداة لتوفير الشفافية واالمتثال للقوانين التنظيمية والتدق

يمكن أن يكون للعمالت املشفرة تأثير كبير على األعمال الخيرية

يضم مجتمع التشفير الكثير من األشخاص ذوي السمعة الطيبة

تتطور لوائح التشفير نحو بيئات أكثر ودية على مستوى العالم



 لحسن 
ً
شكرا

استماعكم





كياني
الموقع األول 

للمرأة المتقاعدة

تقديم دالل عبدالرزاق مدوه

"كياني"مؤسس موقع 



هل خططت للتقاعد؟







قصة



ارشاد توعية

المرأة المقبلة على التقاعد المرأة المتقاعدة 

مقاالت

نصائحمفيدة
هادفةما هو كياني؟



كياني؟هوما

لىعالمقبلةأوالمتقاعدة،المرأةوإرشادتوعية،إلىيهدفموقعهو

التيالهادفة،والنصائحالمفيدة،المقاالتتقديمخاللمنالتقاعد،

هاودعمالتقاعد،بعدمهاراتهاوتطويرذاتها،تنميةعلىتساعدها

.حياتهافيالجديدةالمرحلةهذهنحوواثقةبخطواتللسير



رسالتنا

تنميةلوتشجيعهاالتقاعد،مرحلةحولالمتقاعدةالمرأةوإرشادتوعية

قتحقيأجلمنالكامنة،قدراتهاوإطالقخبراتها،واستغاللذاتها،

.الحياةفيأهدافها



أهدافنا
معلوماتالتقديمعبرالتقاعدلمرحلةالمبكرللتخطيطالمرأةتوعية

.العمليةواإلرشاداتالهادفة،والنصائحالمفيدة،

ها،مهاراتوتطويرذاتها،بتنميةللقيامالمتقاعدةالمرأةتحفيز

.التقاعدبعدحياتهافيإيجابيتغييرلعملوالسعي

طة،أنشفيومهاراتهاخبراتها،الستغاللالمتقاعدةالمرأةتشجيع

.وللمجتمعلهامفيدةومشاريعوأعمال،



رؤيتنا

خدماتلتقديمالمتكاملةاالوليالمنصة"كياني"موقعيكونأن
.المتقاعدةللمرأةوالتأهيلوالتدريب،اإلرشاد،



مكونات موقع كياني؟



ما هي الخطوة القادمة لكياني؟





:مقال بعنوان

الذكاء االصطناعي والمسؤولية 

االجتماعية للشركات
دالل عبدالرزاق مدوه: بقلم

الكتاب العربي في المسؤولية ”في 

الجزء األول-”المجتمعية

من إصدارات الشبكة االقليمية 

للمسؤولية االجتماعية

موقع الشبكةمتوفر للتحميل على 



يسرني دعوتكم لزيارة

شكرا لكم على حسن االستماع




