
 
 

                                                                            
                                                                                                                                                                                                   

                        
ي مجاالت الذكاء االصطناعي وبناء القدراتن: العنوا

ن
ن مرص واألردن والعراق للتعاون ف  مدبولي يشهد توقيع خطاب نوايا بي 
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ن وزارة  ، مراسم التوقيع عىل خطاب نوايا بي  ن ، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اإلثني   مدبولي
شهد الدكتور مصطفن

شمية، ووزارة االتصاالت، االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة االقتصاد الرقمي والريادة، بالمملكة األردنية الها

، وبناء القدرات.  ي مجاالت الذكاء االصطناعي
 بالجمهورية العراقية، وذلك للتعاون فن

 

ووقع عىل خطاب النوايا الدكتور عمرو طلعت، وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد الهناندة، وزير 

، والمهندس أركان الشيبا ي
، بحضور السفب  أمجد االقتصاد الرقمي والريادة األردنن ي

، وزير االتصاالت العراف  ي
نن

، سفب  العراق لدى القاهرة.   العضايلة، سفب  األردن لدى القاهرة والسفب  أحمد الدليمي

 

ن البلدان العربية الثالثة، وفن إطار مسار قمم  ا من العالقات األخوية بي 
ً
ي التوقيع عىل خطاب النوايا انطالق

ويأن 

ي 
ي الت 

ي مارس التعاون الثالن 
ي القاهرة فن

ا منهم  ٢٠19انطلقت أول جوالتها فن
ً
تحت رعاية قادة الدول الثالث، وإيمان

 منهم 
ً
ي تحقيق التنمية المستدامة، ورغبة

بالدور المتعاظم والحاسم لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وأهميتها فن

ي هذا المجال المهم. 
ي تدعيم العالقات الثالثية فن

 فن

 

ات وأفضل وتالقت إرادة األ  ي مجاالت الذكاء االصطناعي من خالل التعاون وتبادل الخب 
طراف المعنية للتعاون فن

ات  ، وتبادل الخب  ي مجال تطبيقات الذكاء االصطناعي
كة فن وعات مشب  ي مشر

الممارسات، ومناقشة إمكانية التعاون فن

 عن 
ً
ية، فضال كة لتنمية القدرات البشر توحيد المواقف عىل المستوى اإلقليمي ومناقشة إمكانية عمل مبادرات مشب 

 .  فيما يتعلق بموضوعات الذكاء االصطناعي

 

ي 
ي مجال بناء القدرات من خالل استكشاف فرص التعاون الممكنة فن

ا عىل التعاون فن
ً
واتفق األطراف الثالثة أيض

ي الدول الثال 
ي مجال مجال المهارات الرقمية عن طريق بناء مجموعة واسعة من المواهب من الشباب فن

ث فن

نت األشياء، وضمان الجودة واالختبار من خالل منصة معهد  ، وإنب  التكنولوجيات الناشئة مثل: الذكاء االصطناعي

نت مهارة اتيجيات Mahara - Tech“تك -تكنولوجيا المعلومات عىل اإلنب  ي مجال اسب 
 عن التعاون فن

ً
"، هذا فضال

ي ذلك محو األمية الرقمية، والمهارات الرقمية لخلق فرص تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لبناء القدرا
ت بما فن

 عمل. 

 

ك )مرصي  ي  -وفيما يتعلق بآلية التنفيذ، أعربت األطراف المعنية عن نيتها تشكيل فريق مشب 
( يكون  -أردنن ي

عراف 

ن م  بمتابعة تنفيذ مجاالت التعاون المذكورة، ويقوم الوزراء لدى األطراف المعنية بتعيي 
ً
مثل أو أكب  من معنيا

ك بشكل دوري من أجل   لمجاالت التعاون، ويجتمع فريق العمل المشب 
ً
ك، وفقا ن لعضوية الفريق المشب  المختصي 

حة بجداول زمنية محددة،  ي لمجاالت التعاون مع برامج تنفيذية مقب 
القيام بالمهام المتعلقة بوضع تصور مبدن 

امج المنفذة. ورفع تقارير دورية لوزراء األطراف المعنية حو   ل مدى تقدم النشاطات والب 


