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العراق يف مؤشر اجلاهزية احلكومية للذكاء االصطناعي 2021 

 أثَّرت التطورات التكنولوجية يف حياتنا على مر السني، بعض األشياء اليت ُعدَّت خيااًل 
علمياً يف املاضي مثل: )الروبواتت، وأجهزة احلاسوب العمالقة( قد أصبحت حقيقة اليوم، ولقد 

ت إحدى هذه التقنيات ـوهي الذكاء االصطناعي ـ حياتنا تغيرياً هائاًل. غريَّ

تُعدُّ )AI & ML()1( يف الواقع هي الكلمات األبرز يف الوقت احلاضر، وأصبحت تدرجيياً 
واخلدمات  واألمن،  والدفاع،  الصحية،  الرعاية  مثل:  القطاعات،  من  يف كثرٍي  األساس  القاعدة 

اللوجستية، والبيع ابلتجزئة، والسيارات.. إخل.

ومع ذلك، فإنَّ فوائد هذه التقنيات ليست مقصورة على القطاع اخلاص فقط، إذ حتاول 
احلكومات جاهدة دمج هذه التكنولوجيا يف عملها من أجل تقدمي اخلدمات بكفاءة. إذ يعتمد 

هذا التحوُّل على إنشاء األدوات وإعدادها، فضاًل عن بيئة التشغيل املناسبة.

لتطبيق  معينة  استعداد حكومة  املؤشر مدى  )Oxford Insights( يف  تدرس شركة 
عام  يف  ُنِشَر  الذي  املؤشر  يفحص  إذ  ملواطنيها،  العامة  اخلدمات  تقدمي  يف  االصطناعي  الذكاء 
وتتكوَّن  والبياانت(،  التكنولوجيا،  )احلكومة، وقطاع  املؤشر:  ملنهجية  الثالث  الركائز   - 2021
َم العامل على تسعة مناطق، ويف كل منطقة،  البنية التحتية من )42( مؤشراً عرب عشرة أبعاد، لذا ُقسِّ

ُسلَِّط الضوء على دولة واحدة متيَّزت يف تطوير الذكاء االصطناعي وتطبيقاته)2(.

 تشمل أبعاد احلكومة ما يلي:

الرؤية )مؤشرات ِعدَّة منها: إسرتاتيجية الذكاء االصطناعي الوطنية(.	 

تعلُّم  تعين   ،Machine Learning  )ML(و االصطناعي،  الذكاء   ،Artificial Intelligence خمتصر   )AL(.1
اآللة، وهي من فروع الذكاء الصناعي، يركِّز على وضع خوارزميات متكن احلاسوب من امتالك خاصية التعلُّم.

 2- https://indiaai.gov.in/research-reports/government-ai-readiness-index-2021.

العراق في مؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء 
االصطناعي 2021 

د.باسم علي خريسان *

* أستاذ يف كلية العلوم السياسية- جامعة بغداد.
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احلوكمة واألخالق )املؤشرات: محاية البياانت، وتشريعات اخلصوصية، واألمن السيرباين، 	 
وإطار األخالقيات الوطين، وقابلية اإلطار القانوين للتكيُّف مع مناذج األعمال الرقمية(.

الناشئة، واستخدام 	  التقنيات  الرتويج احلكومي لالستثمار يف  الرقمية )املؤشرات:  القدرة 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وكفاءة احلكومة، واخلدمات عرب اإلنرتنت، والثقة يف املواقع، 

والتطبيقات احلكومية(.

القدرة على التكيُّف )املؤشرات: فعالية احلكومة، واستجابة احلكومة للتغيري، وقدرة الشراء 	 
اإللكرتوين(.

فاألخالق  ثقايف،  تكون حمل جدل  أن  املعايري »األخالقية« ميكن  بعض هذه  أنَّ  ويبدو 
نسبية. نعم، محاية اخلصوصية شرط مهم يف الفضاء السيرباين، ولكن بعض هذه اخلصوصيات ميكن 
أن تشكِّل خطراً على األمن الوطين للدول، كما يشكِّل »إطار األخالقيات الوطين« نفسه موضع 
جدل كبري بي املعاير الغربية، واملعيار الشرقية لألخالق؛ ممَّا ينعكس بدوره على اإلطار القانوين 
الذي يُعدُّ انعكاساً للنظام األخالقي آخر األمر، ووضع مثل هذا املعيار األخالقي النسيب قد يكون 

إشكااًل يُؤخذ على املؤشر.

وتشمل أبعاد قطاع التكنولوجيا ما يلي:

وعدد 	   ،)CB Insights( االصطناعي  الذكاء  »حيدات«  عدد  )املؤشرات:  احلجم 
الشركات غري العاملة يف جمال الذكاء االصطناعي، والقيمة السوقية لشركات التكنولوجيا العامة، 
وقيمة التجارة يف خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للفرد، وقيمة التجارة يف سلع تكنولوجيا 

املعلومات، واالتصاالت لكل فرد، واإلنفاق على برامج احلاسوب(.

لألعمال، 	  اإلدارية  واملتطلبات  األعمال،  رايدة  ثقافة  )املؤشرات:  االبتكار  على  القدرة 
واإلنفاق على البحث والتطوير، واستثمار الشركة يف التقنيات الناشئة(.

رأس املال البشري )اخلرجيون يف العلوم والتكنولوجيا، واهلندسة، والرايضيات، وجودة التعليم 	 
العايل للهندسة والتكنولوجيا، واملهارات الرقمية، وعمالة واسعة املعرفة(.
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 وتشمل أبعاد البياانت والبنية التحتية:

البنية التحتية )املؤشرات: البنية التحتية لالتصاالت، والبنية التحتية للجيل اخلامس، وعدد 	 
احلواسيب العمالقة، وعرض النطاق الرتددي لإلنرتنت، واعتماد التقنيات الناشئة(.

املفتوحة، 	  البياانت  وسياسات  املفتوحة،  احلكومية  البياانت  )املؤشرات:  البياانت  توافر 
إىل  الوصول  إمكانية  لديها  اليت  املتنقل، واألسر  اخللوي  اهلاتف  اإلحصائية، واشرتاكات  والقدرة 

اإلنرتنت يف املنزل(.

الفجوة بي اجلنسي يف الوصول إىل اإلنرتنت، والفجوة بي 	  البياانت )املؤشرات:  متثيل 
اجلنسي يف الوصول إىل اهلاتف احملمول، وتكلفة األجهزة اليت تدعم اإلنرتنت ابلنسبة إىل نصيب 

الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل، والفجوة االجتماعية واالقتصادية يف استخدام اإلنرتنت()3(.

حيتاج املؤشر -إمجااًل- إىل جمموعة كبرية من البياانت، قد ال تكون متاحة يف بعض الدول، 
االصطناعي،  للذكاء  احلكومات  عليها مؤشر جاهزية  يستند  اليت  املؤشرات  فعلياً  متتلك  قد  اليت 

لكنَّها ال متتلك قاعدة بياانت متاحة متكِّن من إدخال البلد ضمن املؤشر.

أواًل: موقع الدول يف املؤشر

 يكشف التقرير تصدُّر الوالايت املتحدة األمريكية الرتتيب العاملي يف املؤشر، تليها سنغافورة، 
واململكة املتحدة الربيطانية، وفنلندا، وهولندا، من النتائج املثرية لالهتمام أنَّ )30٪( من البلدان 
التصنيف لديها إسرتاتيجية ذكاء اصطناعي وطنية مع )9٪( أخرى يف طور صياغة  املدرجة يف 

واحدة.

حترز معظم البلدان تقدُّماً يف تشريعات األمن السيرباين، ومحاية البياانت أيضاً، بصرف النظر 
عن هذا، فقد ازداد أيضاً عدد الشركات اخلاصة اليت تستخدم الذكاء االصطناعي مبرور الوقت 
وميكن توقُّع مساعدة احلكومة خبرباهتا يف حتسي تقدمي اخلدمات العامة، ومع ذلك، هنالك نقطة 
أخرى ملحوظة وهي إشارة املؤشر بوضوح إىل عدم املساواة بي املناطق وداخلها، إذ يوجد فرق 
صارخ بي اعتماد الذكاء االصطناعي يف الدول الغربية مقارنة بنظرياهتا يف جنوب الصحراء الكربى، 

3 - https://www.globalgovernmentforum.com/east-asian-governments-surge-in-
ai-readiness-see-global-rankings-in-full/.
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هنالك انتشار مستمر لإلسرتاتيجيات الوطنية للذكاء االصطناعي على مستوى العامل.

مؤشر . 1 يف  تصنيفاً  األعلى  املنطقة  هي  وكندا،  املتحدة  الوالايت  تضم  اليت  الشمالية  أمريكا 
اجلاهزية احلكومية للذكاء االصطناعي لعام 2021.

هتيمن دول من أورواب الغربية على املراكز األوىل يف الرتتيب؛ ويرجع ذلك أساساً إىل اإلرادة . 2
السياسية القوية للحكومة لتسخري فوائد الذكاء االصطناعي.

مع تسجيل أورواب الشرقية أعلى من املتوسط   العاملي، إال أنَّ إستونيا ومجهورية التشيك فقط . 3
هي اليت تربز يف املنطقة.

حصلت أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب على اثلث أدىن درجة على مستوى العامل بعد . 4
منطقة الشرق األوسط، ومشال إفريقيا، وإفريقيا جنوب الصحراء، والبلدان األربعة األوىل يف 

املنطقة هي الربازيل، وتشيلي، وكولومبيا، وأوروغواي)4(.

البياانت والبنية التحتيةقطاع التكنولوجياالقطاع احلكومياجملموعالدولةالدرجة
الوالايت املتحدة 1

االمريكية
88.1688.4683.3192.71

82.4694.8866.6985.80سنغافورة2
81.2585.6967.2690.81اململكة املتحدة3
79.2388.4563.8585.40فنلندا4
78.5180.4266.1788.92هولندا5
78.1680.7667.3786.36السويد6
77.7384.3663.7585.08كندا7
77.2678.0467.6886.07أملانيا8
76.9683.5063.2484.14الدمنارك9

76.5585.2758.4985.89مجهورية كوراي10

4 - https://indiaai.gov.in/research-reports/government-ai-readiness-index-2021.
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البياانت والبنية التحتيةقطاع التكنولوجياالقطاع احلكومياجملموعالدولةالدرجة
76.4182.1060.6186.53فرنسا11
76.1881.9059.3187.32الياابن12

76.1484.2459.2584.91النرويج13
75.4183.7957.0785.37أسرتاليا14

74.4283.7961.3378.15الصني15
73.3782.6750.6686.80لوكسمبورغ16
72.8074.7061.1182.59أيرلندا17

71.9877.5959.4278.92اتيوان18
71.6079.4153.3382.05اإلمارات العربية املتحدة19

70.0164.6465.8779.52إسرائيل20
69.1877.6549.4680.45إستونيا21
68.5652.3067.6085.79سويسرا22
68.0866.0753.1685.02نيوزيالندا23
68.0763.0958.5482.59النمسا24
67.6871.8749.8481.32إسبانيا25
67.1879.5643.0278.96قطر26
67.0772.7548.1980.28إيطاليا27
66.1659.0758.5480.89بلجيكا28
65.9568.9850.5678.32التشيك29
65.1972.7944.2778.50ليتوانيا30

65.0570.1045.4879.58سلوفينيا31
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البياانت والبنية التحتيةقطاع التكنولوجياالقطاع احلكومياجملموعالدولةالدرجة
64.8583.6241.5269.41مالطا32
64.3174.6450.4267.87الربتغال33
63.4267.2345.1477.89اململكة العربية السعودية34
62.5067.2742.8277.42بولندا35

55.4971.4139.0555.99تركيا53
53.5451.4631.5477.62البحرين55

50.9746.5334.3771.99الكويت63
49.7562.7235.1751.37مصر65
46.2336.4235.2067.06إيران72
45.7150.2236.3150.61تونس77
44.3838.2638.3156.56األردن80
42.3842.1331.7453.27املغرب84
39.6738.2333.4747.30لبنان94
37.9232.9629.5751.24اجلزائر99

36.9325.5131.2754.02العراق104
29.6225.7421.5441.59موريتانيا141
25.9124.8321.6231.29السودان151
17.9315.8517.9120.03اليمن160

اثنياً: موقع العراق يف املؤشر

 تُعدُّ منطقة الشرق األوسط واحدة من أبرز املناطق اختالفاً يف درجات جاهزية حكوماهتا 
العربية  اإلمارات  دولة  مثل:  املؤشر  يف  متقدمة  مرتبة  دوهلا  بعض  حتتل  إذ  االصطناعي،  للذكاء 
اليت جاءت ابملرتبة )19( بدرجة )71.60( يف املقابل حتتل اليمن أدىن مرتبة )160( بدرجة 
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)17.93( من )100( درجة. وجاء لبنان ابملرتبة )94( بدرجة )39.67( واجلزائر ابملرتبة )99( 
بدرجة )37.92(، وجاء العراق ابملرتبة )104( بدرجة )36.93( يف املؤشر عموماً، وحصل 
التكنولوجيا، وعلى  على )25.51( يف جمال احلكومة، وعلى درجة )31.27( يف جمال قطاع 

)54.02( يف جمال البياانت والبنية التحتية)5(.

يرتبط اخنفاض مستوى العراق يف املؤشر بعوامل ِعدَّة، يف طليعتها:

نقص البياانت، كما هو احلال يف أغلب ما يتعلق يف العراق، ال توجد بياانت رمسية موثقة، . 	
تستند كثري من املؤشرات اليت يدرج العراق ضمنها على تقارير صحفية، أو إحصائيات غري رمسية 

ملنظمات حملية بعضها غري حمايد، أو إىل تقييم ظين.

ما يزال العراق مراوحاً يف إصدار قانون األمن السيرباين، واجلرائم املعلوماتية، على عكس . 	
أغلب دول املنطقة، ممَّا يربك الفضاء السيرباين يف العراق، ويصيب التقييمات الدولية ابلتخبُّط إزاء 
املوقف الرمسي جتاه ما يتعلق ابلذكاء االصطناعي، وما يرتتَّب عليه من قضااي يف طليعتها األمن 
السيرباين، واجلرائم املعلوماتية، وتتداخل العوامل السياسية والتقنية يف تعطيل إصدار القانون الذي 

قد يقيِّد احلرايت العامة إذا أقرَّ ببعض الصيغ املقرتحة.

عدم فضِّ االشتباك بي اجلهات املسؤولة عن مراقبة الذكاء االصطناعي، ووجود هيئات . 	
ِعدَّة، وأجهزة أمنية فضاًل عن وزارة االتصاالت، كلها يتداخل عملها فيما خيص الفضاء السيرباين، 
برانمج  وتعثُّر  األمنية،  احملاذير  عن  انهيك  متعذر،  أمر  واضحة  إبحصائيات  التخلُّص  جيعل  مبا 

احلكومة اإللكرتونية.

واخلالصة، إنَّ موقع العراق هذا ليس ابملستوى املطلوب، وحيتاج إىل عمل كثري، وخصوصاً 
يف اجملال احلكومي، وجمال قطاع التكنولوجيا؛ ليكون مؤهَّاًل لالستفادة من التطوُّر يف جمال الذكاء 

االصطناعي.

5 -Government Al Readiness index 2021, Oxford insight, 21 januray 2022, p34.
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التوصيات:

1- جيب أن تكون للحكومة العراقية رؤية إسرتاتيجية حول كيفية تطوير الذكاء االصطناعي 
وإدارهتا.

2- تقع مسؤولية تطوير قطاع الذكاء االصطناعي يف العراق على املؤسسات األكادميية يف 
اجملال البحثي، وهي مؤسسات العلوم والتكنولوجيا التابعة لوزارة التعليم العايل، والبحث العلمي، 

والعلوم، والتكنولوجيا.

وتقدمي  مستقلة،  عهدها كوزارة  سابق  إىل  والتكنولوجيا  العلوم  وزارة  إعادة  ضرورة   -3
الدعم املطلوب هلا لتعامل مع التطور التكنولوجي الكبري يف خمتلف جماالت املعرفة، ومنها الذكاء 

االصطناعي.

4- االستعانة ابخلربات األجنبية يف جمال الذكاء االصطناعي لبناء قاعدة معرفية وتكنولوجية 
يف العراق.

ووزارة  الرتبية،  بوزارة  اخلاصة  الدراسة  املناهج  يف  االصطناعي  الذكاء  مفاهيم  إدخال   -5
التعليم العايل والبحث العلمي.


