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 ولمواجهة تحديات التطوير المسؤول في مجال الذكاء االصطناعي، أصدرت
 العديد من الهيئات الخاصة والمؤسسات العامة والمنظمات الدولية مواثيق

 الممارسات الجّيدة وبيانات المبادئ والتوصيات. وقد أدرك الكل أوجه تقارب
 بين المبادئ الرئيسية )العدالة، واالستقالليَّة، والرفاه(. ومع ذلك، تكون المبادئ

دة في بعض األحيان وال يتّم تعريفها دائًما بنفس الطريقة حول العالم مجرَّ

 ولذلك، ال يزال هناك الكثير مّما ينبغي
 عمله. ويتمثَّل التحدي اآلن في التفكير في

 تنفيذ المبادئ األخالقية العامة، وجعلها قابلة
 للتطبيق على قطاعات معيَّنة من النشاط

 )التعليم والعلوم والمعلومات والصحة، وما
 إلى ذلك( ووضع المقترحات المنبثقة عن

 هذا التفكير موضع التنفيذ بشكل عملي.
 ومن ثم، فمن الضروري إشراك المواطنات

 والمواطنين على نحو أكبر في وضع
 المبادئ التوجيهية لالستخدام المسؤول للذكاء
 االصطناعي والبيانات الضخمة وجمع آرائهم

  المستنيرة

 تعتمد المشاركة في ورش العمل التداولية 
 حول الذكاء االصطناعي والتقنيات الرقمية
 على فهم جّيد للقضايا األخالقية والمجتمعية

 المتعلّقة بالذكاء االصطناعي ولِقواعد التداول

 والغرض من هذا الدليل بالتحديد هو إتاحة
 الوصول إلى الذكاء االصطناعي والمسائل

 األخالقية ذات الصلة، وإتاحة مدخل
 الى المداوالت المتعلقة بأخالقيات الذكاء

ن هذا الدليل تعريفات  االصطناعي. ويتضمَّ
 ورسوم توضيحية وحاالت استخدام. وبالتالي،
 فهو يسمح بخلق لغة مشتركة حول أخالقيات
 الذكاء االصطناعي. ويطمح هذا الدليل أيًضا

 إلى تجهيز المجتمعات لِتنظيم مداوالتها
 الخاصة حول الذكاء االصطناعي ونشر

 التقنيات الرقمية في بيئتها االجتماعية. وقد
 تمَّ تصميمه لتمكين المدّرسات والمدّرسين،

 وممثالت وممثلي المجتمعات المحلية،
 والمواطنات والمواطنين، واإلداريات
 واإلداريين، من إحياء النقاش وتحديد

استراتيجيات مشتركة
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 يعتمد هذا النهج التداولي والتشاركي على
 الثقة في قدرات األفراد على تصميم مستقبلهم

 ونوع المجتمع الذي يرغبون العيش فيه،
 وصياغة المبادئ األخالقية والسياسية التي
 ينبغي أن تنّظمه، ووضع مقترحات مناسبة

.في مجال السياسة العامة

 وأخيًرا، فإنَّ هذه الوثيقة تنطوي على بعض
 القيود التي ال مفرَّ منها. وهي تهدف إلى
 التبسيط لزيادة الوضوح والفعالية، ولكنها

 أيًضا ذات صبغة ثقافية. ولذلك سيتّم تكييفها
 مع الحقائق الجغرافية والثقافية المختلفة

م فيها المداوالت. والجميع  التي سُتنظَّ
 مدعوون إلثرائها. ونأمل أن يعّزز هذا

 الدليل المداوالت بين المواطنات والمواطنين
 وأصحاب المصلحة واألشخاص المسؤولين
 عن الشؤون العامة، وأن تساهم ورش العمل
 ومنتديات التداول التي ُيسهِّلها هذا الدليل في
 تحقيق تطوير أكثر مسؤولية وديمقراطية في

.مجال الذكاء االصطناعي

فريق مختبر ألغورا
مونتلاير، 23 حزيران/يونيو 2020
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الجزء األول
الذكاء

 االصطناعي 

 ما هو الذكاء االصطناعي؟
 إن الذكاء االصطناعي هو مجموعة تقنيات المعلوماتية

 التي تسمح لآللة )مثل الكمبيوتر أو الحاسوب
لب عادة الذكاء،  والهاتف( بأداء مهام تتطَّ
 كالتفكير المنطقي أو التعلُّم. ويتعلق أيًضا

 بالتشغيل اآللي )األتمتة( للمهام الذكية. وقد
نت التطورات العلمية في مجال الذكاء  مكَّ

 االصطناعي، مثل تقنيات التعلُّم العميق، من
 تطوير أجهزة ذكية عالية األداء من خالل

 الوصول إلى كميات هائلة من البيانات وزيادة
 القدرة الحسابية. وقد انتشرت هذه التقنيات

 الجديدة بسرعة وعلى نطاق واسع في جميع
 مجاالت الحياة االجتماعية كالنقل والتعليم

.والثقافة والصحة
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ما يقوم به الذكاء االصطناعي
 إن الذكاء االصطناعي هو مجموعة تقنيات المعلوماتية

 يستند الذكاء االصطناعي إلى استخدام
 الخوارزميات التي تعالج البيانات.

 والخوارزمية عبارة عن مجموعة من
 التعليمات التي تساعد على حّل المشاكل

 وأداء المهام المعقدة. وتسمح هذه الخطوات
  )input( المتسلسلة بتحويل معلومة اإلدخال

 فوصفة . )output( إلى نتيجة مفيدة
 الطبخ مثاًل هي نوع من الخوارزميات:

 يجب أن تتوفر ،)output( لِطهي طبق
 وأن يتّم اّتباع )input( المكّونات الصحيحة

 وصفة ُتعطي تعليمات الستخدامها بشكل
 صحيح )الخوارزمية(. وكذلك فإن مجموعة

 التعليمات المتسلسلة التي يستخدمها الحاسوب
 استناًدا إلى )output( للتنبؤ بعمر الشخص

 هي أيًضا عبارة عن  )input( صورته
.خوارزمية
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 التنبؤ 
 كالتنبؤ بمدى اهتمام مستخدمة

 اإلنترنت أو مستخدم اإلنترنت بنوع
 من المحتوى الثقافي استناًدا إلى

بيانات التصفُّح الخاصة بها أو به

 وتسمح الخوارزميات التي
 يتّم تطويرها في مجال الذكاء

 االصطناعي بتحقيق وظائف. وفي
مل يلي بعض األمثلة

 الرصد 
 كالكشف عن وجود وجه شخص

 ما ومكان التواجد استناًدا إلى
صور
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 التخطيط وصنع 
 القرار

 كاختيار أقصر طريق للذهاب
 إلى المستشفى استناًدا إلى بيانات

المرور

ف  التعرُّ
 كالعثور على اسم شخص ما

استناًدا إلى صورته

7



 ويتيح الجمع بين هذه الوظائف القيام بعدة
مهام أكثر تعقيًدا، على سبيل المثال

 إنتاج المحتوى  
 كإنشاء مقال صحفي يتعلَّق

بنتائج حدث رياضي

ر التصوُّ
 عند استخدام الذكاء االصطناعي لتحليل
 القياسات، مثل صورة كاميرا أو تسجيل

 ميكروفون. في هذه الحالة، يمكن للخوارزمية
ف على الكلمات المنطوقة بصوت عال  التعرُّ
 أو المكتوبة يدوياً، أو تحديد ما إذا كان هناك

ع أشخاص باالستناد إلى صورة تجمُّ

المعالجة اآللية للغة الطبيعية
 عند استخدام الذكاء االصطناعي لمعالجة

 معنى الكلمات. وُيمكن للذكاء االصطناعي
 فهم أمر أُعطي له مثل االتصال بشخص أو

 بجهة ما، أو توقُّع الكلمة التالية التي سيتم
 كتابتها، مثلما هو األمر على لوحات مفاتيح
 الهواتف الذكية. وُيمكن أيضا كشف ما إذا

 كان مقال جديد سُيثير اهتمام شخص معيَّن،
أو التوليد اآللي لترجمة فقرة بلغة أجنبية
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التشغيل اآللي )الروبوتية (
م الذكاء االصطناعي في آلة يمكنها  عندما يتحكَّ

ك في العالم الملموس. فمن خالل  أن تتحرَّ
 المعلومات التي تتلقاها أجهزة االستشعار

 التابعة لها، يجب على الذكاء االصطناعي أن
 يخّطط ويتَّخذ أفضل قرار لتحقيق هدفه. فعلى

 سبيل المثال، يجب على سيارة مستقلَّة أن تقود
 بطريقة آمنة إلى وجهة معينة، ويجب على
اح أن يقلِّد على أفضل وجه  الروبوت الجرَّ

م به حركات اإلنسان الذي يتحكَّ

التحسين األمثل وحلّ المشكلة 
 عندما يحتاج الذكاء االصطناعي إلى حّل

دة. على سبيل المثال، اّتخاذ  مشكلة في بيئة محدَّ
 القرارات في لعبة فيديو أو التخطيط للطريق

 األمثل الذي يجب أن تتبعه السيارات الخاصة أو
سيارات األجرة

 ويمكن أن تستفيد من إمكانية أتمتة هذه الوظائف
 مجموعة واسعة من مجاالت التطبيق: كالتعليم،
 والصحافة، واألمن اإللكتروني، وألعاب الفيديو،

 والفن )الموسيقى، والسينما...(، والشؤون
 المالية، والخدمات الصحية، والنقل، والمجال
 العسكري، وعلم البيئة، والعلوم المناخية، وما

إلى ذلك

للتعمُّق في هذا الميدان
 يوجد فرعان تقنيان رئيسيان في الذكاء

 االصطناعي. فبإمكان مصّممات ومصّممي
 الخوارزمية إما إعطاء كل التعليمات لآللة

 مسبًقا، أو السماح لآللة بتعلّم الخطوات
 بنفسها. وتتطلَّب كتابة القواعد مسبًقا من
 المصّممات والمصّممين أن يكونوا على
 دراية بكيفية حّل المشكلة التي يطلبون

 من الذكاء االصطناعي حلَّها. وفي
 بعض الحاالت يكون األمر ممكًنا: على

 سبيل المثال، ُيمكن التنبؤ بالطقس من
 خالل النماذج العلمية القائمة على قوانين

 الفيزياء. ولكن عندما تكون المشكلة معقَّدة
 للغاية، ُيفّضل مصّممو ومصّممات الذكاء

 االصطناعي االعتماد على تعلُّم اآللة. وفي
 هذه الحالة، يجب أن يكون النموذج قد

 تمَّ تدريبه مسبًقا. فعلى سبيل المثال، من
 الصعب للغاية كتابة القواعد التي تسمح

 للكمبيوتر بتمييز قط من كلب على صورة
 ما، ألن هناك اختالًفا كبيًرا بين هذين

 النوعين من الحيوانات، وُيمكن أن تكون
 الصور قد تمَّ التقاطها من زوايا مختلفة،

 تحت إضاءة مختلفة، وما إلى ذلك. تساعد
 خوارزميات تعلُّم اآللة على حّل المشكلة من
 خالل عرض صور متعددة للكالب والقطط
 لجهاز كمبيوتر، وتعلِّمه على التمييز بينهما
 بنفسه. وبالطبع، سيتوقف أداء الخوارزمية
 على كميَّة الصور التي تمَّ عرضها وكذلك
 على مدى تمثيلها للمشكلة. فإذا تمَّ تدريب
 الخوارزمية بعرض صور قطط سوداء

 فقط، تمَّ التقاطها من األمام، فإنها لن تستطيع
 معالجة صورة قط أبيض تمَّ التقاطها من
 فوق. ولهذا السبب، تحتاج خوارزميات

 الذكاء االصطناعي عادة إلى كمية كبيرة من
 البيانات، كما أن الطريقة التي تمَّ جمعها بها

هامة للغاية
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المفاهيم األساسية
أنترنت األشياء

 بنية تحتية ألشياء مترابطة وقادرة 
 على التواصل في ما بينها من دون

تدخل بشري

الخوارزمية
 مجموعة من التعليمات التي تسمح 

 بتحويل الـ”إدخال” إلى “إخراج”. على
 سبيل المثال، ُتمكِّن وصفة الفطائر من
 تحويل المكونات إلى وجبة لذيذة باّتباع
 خطوات دقيقة. وكذلك تعتبر خطوات
حل مكعب “روبيك” أيًضا خوارزمية

 البيانات الضخمة أو الكبرى أو البيغ
داتا

 مجموعة من البيانات تكون كبيرة
 الحجم بحيث ال يمكن جمعها وتخزينها
 وتحليلها باستخدام األساليب التقليدية.

 وتستخدم العديد من خوارزميات الذكاء
االصطناعي بيانات ضخمة

التعلُّم اآللي
 قدرة اآللة على تعلُّم أداء مهمة من دون

 تعليمات، ولكن باألحرى من خالل
الخبرة المكتسبة أثناء عملية التدريب

التعلُّم العميق
 تعلُّم اآللة باستخدام تقنية محددة وقوية 
 بشكل خاص تعتمد على شبكات الخاليا
 العصبية المتَّصلة على طبقات متعددة.

ن شبكات الخاليا العصبية  وتتكوَّ
 االصطناعية هذه، المستوحاة من عمل
 الخاليا العصبية الدماغية، من المعالجة

الرياضية للبيانات الواردة

 ما ال يقوم به الذكاء
االصطناعي

 ال يوجد اليوم أي ذكاء اصطناعي عام أو
 “قوي” يمكن أن يؤدي، على غرار الذكاء
 البشري، مهام مختلفة مثل لعب الشطرنج،

ف على األورام. وهذا  وقيادة السيارة، والتعرُّ
 من أحد أهداف بعض الباحثات والباحثين

 في هذا المجال، ولكن النظم الحالية األكثر
 تقدًما ال تزال بعيدة عن هذا الهدف. ويوصف
 الذكاء االصطناعي اليوم بأنه “ضعيف” ألنه،

 وإن كان بإمكانه أداء بعض المهام بشكل
 أفضل من أداء اإلنسان، فإنه ال يؤدي إال

م من أجلها. ويرى  المهام المحددة التي ُصمِّ
 البعض أيضا أن الذكاء االصطناعي العام قد

 يستطيع يوًما ما التمتُّع بمشاعر أو بضمير
 شخصي. ولكننا ال نزال بعيدين عن ذلك،
 وكل ما يمكن أن يفعله الذكاء االصطناعي

الضعيف هو تحديد العواطف ومحاكاته
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 إذا كانت تكنولوجيات الذكاء
 االصطناعي واعدة، فإن استخدامها

 ينطوي على تحديات أخالقية
 واجتماعية ال بد من التفكير

 فيها جماعًيا، بالنظر إلى تأثيرها
 المتزايد على مجتمعاتنا. وهذا هو

قة  أحد أهداف األخالقيات المطبَّ
 على الذكاء االصطناعي، والتي

 تسعى إلى وضع حدود ومنع سوء
 استخدام الذكاء االصطناعي مع

.تعزيز الفوائد الناجمة عنه

الجزء الثاني
 أخالقيات الذكاء 

 االصطناعي
 ما هي أخالقيات الذكاء

االصطناعي؟
 إن األخالقيات تعني مجموعة من المعايير

 )المبادئ والقواعد( التي يجب أن نخضع لها
ف على نحو سليم، مثل  إذا أردنا أن نتصرَّ
 المبدأ القائل بأنه ال ينبغي أن ُنلحق الضرر

 باآلخرين أو القاعدة التي ُتحّظر الكذب. وُيقال
 إن األخالقيات إلزامية ألنها تحّدد ما يجب أن

 يكون، وما ينبغي القيام به، وما هو مقبول
.وفقا للقيم المعتمدة

 والمعايير األخالقية ترسم قيًما ُنسلِّم بها
 كمبادئ. وتشير األخالقيات أيًضا إلى

 االنضباط الفلسفي الذي يحاول وضع هذه
.المعايير والقيم

 إن أخالقيات الذكاء االصطناعي هي
 مجموعة المعايير والقيم الُمطبَّقة على تطوير

 واستخدام الذكاء االصطناعي. وهذا مجال
 محدود من مجاالت تطبيق األخالقيات، ولكن
 بما أن تكنولوجيات الذكاء االصطناعي تؤثر

 على التنظيم االجتماعي ويمكن أن تكون
 لها آثار ضارة عميقة، فإن هذا المجال من

 مجاالت األخالقيات يبدو حاسماً ويشهد
.تطوًرا بالغ األهمية

 وأخيًرا، فإن أخالقيات الذكاء االصطناعي
 جزء من األخالق العامة، أي األخالق

لب  الُمطبَّقة على الخالفات المجتمعية التي تتطَّ
 حاًل مقبواًل لدى األفراد الذين ال يتفقون في ما
 بينهم. وينطبق ذلك أيًضا على أخالقيات البيئة

أو أخالقيات علم األحياء
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 بعض التحديات األخالقية
والمجتمعية

 لقد أعرب الخبراء والخبيرات
 والباحثون والباحثات والمواطنون

 والمواطنات عن العديد من المخاوف
 بشأن تطوير واستخدام الذكاء

االصطناعي، ومن بينها ما يلي

خطر المساس بالخصوصية
 إن الحياة الخاصة قيمة اجتماعية ظهرت مؤخًرا
 في المجتمعات التي تتطلَّع إلى الديمقراطية، وقد
 أصبحت اآلن مقبولة على نطاق واسع، وهناك

 العديد من األشخاص الذين يشعرون بالقلق إزاء
ز خطر انتهاك  انتهاك خصوصياتهم. ويتعزَّ
 الخصوصية من خالل األداء غير المسبوق

 للوسائل اآللية لجمع البيانات التي صارت أكثر
 تطفالً، ومن خالل زيادة عدد األماكن التي ُتجمع
 فيها هذه البيانات الشخصية )مثل الهواتف النقالة

 أو األجهزة المتصلة في المنازل(. ويتزايد هذا
 الخطر أيًضا بسبب إمكانيات التحليل الجديدة
 التي ُيتيحها الذكاء االصطناعي. فعلى سبيل

 المثال، يمكن للخوارزميات تحديد هوية األفراد
 من خالل ربط بيانات مختلفة رغم الطمس

.المسبق لها

 خطر تقييد حرية االختيار
واالستقاللية

 ُينظر عادة إلى حرية االختيار واالستقاللية بطريقة
 إيجابية، أي القدرة على أن يكون الشخص هو

 صاحب القرار. ومع ذلك، ُيمكن لآلالت أن تحدَّ
 من حريتنا إلى حد كبير باّتخاذ قرارات عوًضا

 عنا من دون أن نكون على علم بذلك أو أن
 نتمكَّن من الطعن فيها. وُيمكن التفكير في تأثيرات
 “فقاعة التصفية” للخوارزميات التي تعرض على
 المستخدمات والمستخدمين محتوى يتوافق دائماً
 مع سلوكهم الرقمي )أي مع خياراتهم السابقة(،
ع المحتوى المقترح لهم أو من  مّما يحّد من تنوُّ

 فرص اكتشاف تفضيالت جديدة. وهذا هو الحال
 عندما تعرض مواقع ذات محتوى موسيقي مقاطع

 أغان ُتشبه دائًما ما يستمع إليه المستخدم أو
.المستخدمة

خطر التمييز
 التمييز هو معاملة الحاالت المماثلة معاملة مختلفة

 من دون سبب وجيه. وهو عكس العدالة، التي
 تتمثَّل في معاملة الحاالت المماثلة معاملة متساوية.
ر التمييز أو تتسبَّب فيه  وُيمكن لآللة الذكية أن تكرِّ
 عندما تحتوي خوارزميتها أو البيانات التي تتعلَّم

 من خاللها، على أخطاء أو تحيُّزات تؤدي إلى
 معاملة األشخاص أو المجموعات معاملة مختلفة،

 من دون ُمبّرر مقبول، مقارنة ببقية السكان.
 وبالتالي، فإن أشخاًصا أو مجموعات ُيستبعدون
 من فوائد الذكاء االصطناعي. إن اآللة التي يتمُّ
 تدريبها باستخدام بيانات ال تشمل جميع السكان

 سوف تحرم من منافعها جزًءا من السكان؛ وهذا
 ما يحدث عندما ال يتمُّ تدريب اآللة التي تكشف

 سرطان الجلد إاّل على جلود فاتحة اللون: فهي لن
 تكتشف بنفس الموثوقية السرطان الذي يظهر على

جلود أكثر قتامة
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ة التفسيرية نقص القابليَّ
 غالًبا ما يصعب شرح كيفية توصل خوارزمية

د أو توصية معيَّنة.  فاآلالت  إلى قرار ُمحدَّ
 الذكية مثل “الصناديق السوداء” التي ال نفهم

 طريقة عملها. ولكن، يبدو أنه من المهم أن يكون
 بوسعنا فهم قرار تتَّخذه خوارزمية ما من أجل

م في القرارات التي تؤثر  الحفاظ على التحكُّ
 علينا، وحتى يتسنَّى لنا أيًضا الطعن فيها أو حتى

تغييرها
 إن القابلية التفسيرية هي قيمة ترتبط ارتباطاً

 وثيقاً بحرية االختيار واالستقاللية، ولكنها ترتبط
ر أو تولد  أيضاً بالعدالة، كما هو الحال عندما تكرِّ

اآللة الذكية التمييزات

أتمتة العمل
 في حين أن اآلالت الذكية تتيح القيام بمهام

 متكررة، وتقلِّل بذلك أعباء العمل، فإنها تتَّجه إلى
 االستعاضة عن العامالت والعاملين من الجنس

 البشري. وباإلضافة إلى اآلثار االجتماعية
 واالقتصادية المترتبة عن هذه االستعاضة، مثل

 البطالة المتزايدة، فإن ذلك يؤثر على الشعور
 بالتضامن واحترام الذات. وأحد الرهانات

 األخالقية هو المحافظة على العالقات اإلنسانية،
 وال سيما في قطاعات مثل الصحة والتعليم. وثمة

 رهان آخر هو الحفاظ على شروط االحترام
 وتقدير الذات، التي تعتمد جزئًيا على شعور

الشخص بـأنه نافع للمجتمع

المخاطر البيئية
 لقد أصبحت حماية البيئة ومكافحة تغيُّر المناخ
 من التحديات االجتماعية الرئيسية. وُيمكن أن
 يساعد نشر الذكاء االصطناعي على تحسين

 جهودنا الجماعية والفردية للحدِّ من آثارنا
 السلبية على البيئة، ولكنه ُيمكن أيًضا أن يزيد

 من هذا األثر السلبي إذا لم يتّم االهتمام به.
 وينطوي االهتمام بالتحدي البيئي المتعلِّق
 بالذكاء االصطناعي على النظر في تأثير

 جميع األشياء التي تجعل من الممكن استخدام
 الذكاء االصطناعي مثل الهواتف الذكية التي

ثة أو مراكز البيانات.  تحتوي على مكونات ُملوِّ
 وعلى سبيل المثال، فإن مراكز تخزين البيانات

 الضخمة، التي تتيح، من جملة األمور، تعلُّم
اآلالت، هي مراكز كبيرة االستهالك للطاقة
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المفاهيم األساسية
الُمعضلة األخالقية

 يطرح وضع ما معضلة أخالقية عندما يتطلَّب
 الحسم بين خيارين غير متوافقين، وكال

 الخيارين غير ُمرٍض أخالقًيا. ويحدث ذلك
 عندما يكون هناك تضارب في المبادئ أو
القيم، ويجب التضحية بقيمة أخالقية هامة

حوكمة خوارزمية
 مجموعة من التعليمات التي تسمح ُيمكن 

 أن يشير المصطلح إما إلى كيفية إدارة
 الخوارزميات، وتنظيم تطويرها وضبط

م الخوارزميات  استخدامها، أو إلى كيفية تحكُّ
 في حياتنا وعالقاتنا االجتماعية ومؤسساتنا

العامة أو تنظيمها

الصندوق األسود
 يشير مصطلح الصندوق األسود إلى نظام 

 الذكاء االصطناعي الذي يصعب أو يستحيل
 تفسير قراراته أو توصياته. ُيشير هذا

 المصطلح إلى انعدام الشفافية في تشغيل اآلالت
 الذكية، ال سيما تلك التي تستخدم خوارزميات

.)deep learning( التعلُّم العميق

األخالقيات منذ التصميم
)ethics by design( إنَّ إحدى الطرق 

 التي ُيمكن بها توجيه االستخدام األخالقي
 لألدوات الرقمية ونظم الذكاء االصطناعي هي
 مراعاة المبادئ األخالقية منذ مرحلة التصميم

 من قبل الباحثات والباحثين، وكذلك المهندسات
 والمهندسين. وبالتالي، فإن ذلك يحول دون

 استخدامها منذ البداية بصفة غير أخالقية أو
غير مرغوب فيها اجتماعًيا

التحيُّز
 ُيقصد بالتحيُّز آلية التفكير التي تؤدي إلى الخطأ
 التقديري. وُيمكن للخوارزمية أن تنطوي على
 تحيُّزات إذا كانت تحبِّذ بعض النتائج من دون

ر أخالقي جيِّد مبرِّ

من المبادئ إلى العمل
 ومن أجل إيجاد حلول مقبولة اجتماعًيا لشتَّى

 المسائل األخالقية والمجتمعية والسياسية
 المتعلِّقة بنشر الذكاء االصطناعي، تمَّ

 إصدار العديد من إعالنات المبادئ األخالقية
 والتوجيهية في جميع أنحاء العالم. وتحاول
 هذه الوثائق تحديد المبادئ األخالقية التي

 ستقود عملية التفكير للحدِّ من اآلثار السلبية
 الستخدام الذكاء االصطناعي. ومن أمثلة ذلك
 المبادئ التي اعتمدتها منظمة التعاون والتنمية

 وبلدان مجموعة )OCDE( االقتصادية
 والمبادئ التوجيهية ،)G20( العشرين

 المتعلقة بالذكاء االصطناعي الموثوق به التي
 وضعتها اللجنة األوروبية، وأيضا إعالن

 مونتلاير لتطويٍر مسؤوٍل للذكاء االصطناعي،
ت عمل  الذي يتميز بالعملية التداولية التي غذَّ

 الخبيرات والخبراء. ويدعم هذا اإلعالن
 10 مبادئ أخالقية للتطوير المسؤول للذكاء

:االصطناعي مثل مبدأ الرفاه
 وينبغي أن يؤدي تطوير واستخدام نظم

 إلى زيادة رفاه )SIA( الذكاء االصطناعي
جميع الكائنات الحساسة

 والغرض من هذه المبادئ هو توجيه العمل.
ل هذه المبادئ أساًسا لمختلف  وُيمكن أن تشكِّ

 التدابير العملية إلدارة الذكاء االصطناعي
 وتطويره األخالقي. وُيمكن أن تشمل هذه

التدابير ما يلي
القوانين؛ 
السياسات العامة؛  
 مراجعة الحسابات أو التصديق  

عليها؛
التدريب؛  
المؤسسات؛  
مدونات قواعد السلوك؛ أو  
الحلول التقنية  
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 حاالت استخدام أخالقيات
الذكاء االصطناعي

أدوات عملية
 من بين التحديات األخالقية والمجتمعية

 والسياسية العديدة التي تطرحها تطبيقات
 الذكاء االصطناعي، يبدو من الُملّح معالجة
التحديات الستة التالية على سبيل األولوية

ع في عملية  اإلنصاف واإلدماج والتنوُّ
التوظيف؛

 البيانات والخصوصية في مجال الصحة؛ 
أتمتة التعليم؛ 

 الذكاء االصطناعي في إدارة األزمات 
الصحية؛

مكافحة التغيُّرات المناخية؛  
 المعلومات الُمضلّلة وشبكات التواصل

االجتماعي
 وللتفكير جماعًيا في هذه التحديات، يجب أن

 ننطلق من حاالت ملموسة يتمُّ فيها نشر الذكاء
 االصطناعي )حاالت االستخدام( وتؤثر علينا

 بشكل فردي وجماعي على حد سواء. وفي
 هذه الحاالت، يجب أن نتَّخذ خياراً اجتماعياً
 يتَّفق مع المطالب األخالقية والسياسية التي

نكون قد سلَّمنا بها جماعياً
 ولتسليط الضوء على حاالت االستخدام هذه،

منا رسوًما توضيحية وسيناريو تطلُّعي.  قدَّ
 والسيناريو التطلُّعي هو وصف حالة في

 المستقبل. إنه ليس قصًة حقيقيًة وال خيااًل
 علمياً، بل هو وضع من المحتمل أن يحدث

الت الكبرى التي تحدث  وفي عشية التحوُّ
 مع الذكاء االصطناعي في مجتمعاتنا، يتيح

 لنا السيناريو التطلعي االكتشاف، واالبتكار،
والتفكير، والوقاية بشكل مختلف

.1

.2

.3

.4

.5

.6

األهداف
 إن حاالت االستخدام الست المبيَّنة أدناه لها

عدة أهداف
 هي ُمحفزات: وهي تشكل  نقاط انطالق

للمداوالت
 حاالت االستخدام هي حاالت تطلعية: فهي 
 تصف حاالت نموذجية قد تنشأ في المستقبل

القريب
 تصف ُمعضالت أخالقية، أي حاالت قد

 تتعارض فيها القيم والمبادئ أو قد تكون في
حالة توتر على االقل

 حاالت االستخدام مفتوحة: هي ال تشير إلى 
د  الحل األخالقي الذي يجب اعتماده، وال تحدِّ

أي معيار أو التزام أخالقي معيَّن

كيف؟
 يمكنكم استخدام السيناريو أو الرسم

 التوضيحي، أو كليهما، لبدء المحادثات أو
المداوالت
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ع واالدماج في عملية التوظيف  االنصاف والتنوُّ

EManage هي شركة في مرحلة 
 االنطالق، ترافق الشركات الصغيرة
 في االنتقال إلى التقنيات الجديدة. وقد
رت الشركة وتبحث عن مواهب  تطوَّ
 جديدة. ويحرص فريق اإلدارة كثيًرا
ع في صفوف  على أن يكون لديه تنوُّ

 المرشحات والمرشحين، وهو يعّزز بذلك
 اإلدماج واإلنصاف في عرض الوظيفة.
 ومن أجل مقابلة المرشحات والمرشحين
 EManage  المناسبين للشركة، لجأت

 إلى عملية توظيف خوارزمية للحّد من
 التحيُّز البشري. وبعبارة أخرى، فإن
 الهدف هو استخدام خوارزمية لفرز

 طلبات الترشيح واختيارها مسبًقا بهدف
 الحّد من تأثير التحيُّز على اختيار

 المرشحات والمرشحين. فكيف يتمُّ ذلك؟
 يتمُّ تدريب الخوارزمية بواسطة بيانات

 التوظيف السابقة ومعايير توصيف

 المرشحة المثالية أو المرشح المثالي.
 وبعبارة أخرى، ُتستخدم البيانات الحالية

 للمرشحات والمرشحين الذين حصلوا
 بالفعل على وظائف في المؤسسة. ومع
 ذلك، وعلى الرغم من نية الشركة في

 تحقيق االختالط والتكافؤ المرجو، يبدو
 أن الخوارزمية قد استنسخت صورة
 معينَّة للمرشحة المثالية أو للمرشح

 المثالي عن طريق اختيار الرجال فقط
إلجراء مقابلة عمل

.1
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البيانات والخصوصية في مجال الصحة

 لقد غّير إلياس مؤخًرا التأمين الصحي:
 توفر شركة التأمين الجديدة ساعة متَّصلة
 وتطبيًقا صحًيا يشّجع عميالتها وعمالئها
 على اتِّباع أسلوب حياة ُيقلِّل من المخاطر

 الطبية. وُيمكن لهذا التطبيق الوصول
 إلى عاداتهم الغذائية، وتنقالتهم، ومعدل

 نبضات القلب، وغير ذلك من المعلومات
 التي تساعد على تحديد موجز بيانات

 .المخاطر للعميالت والعمالء
 وذات يوم، تمَّ تشخيص مرض إللياس

 يتطلَّب عالجات طويلة ومكلفة، فقام
 بإبالغ شركة التأمين ليبدأ العالج.

 فأعلمته هذه األخيرة بأنها لن تغطي
 المصاريف الطبية. وعندما سعى إلى فهم

 السبب في ذلك، أخبرته خدمة التأمين
 عبر اإلنترنت بأن الخوارزمية هي التي

 ُتحّدد أهليته وفقاً لمعايير مهمة، ولكن
لت إلى  ليس من الواضح كيف توصَّ

 ذلك. وأمام إصرار إلياس، قامت إدارة
 تكنولوجيا المعلومات التابعة لشركة

 التأمين في نهاية المطاف بإبالغه بأن
ض  النظام قد صنَّفه كشخص شديد التعرُّ

 للخطر: نظام غذائي غير صحي وخمول
 بدني. وهذا صحيح، فإلياس اعتاد أن
 يستقدم وجبات الطعام إلى المنزل من
 وهو ،Deliverfood خالل تطبيق
 من محّبي البيتزا. أما أنشطته البدنية
 أنه ذهب GymGym فُيبّين تطبيق

 ثالث مرات فقط خالل عامين إلى قاعة
 األلعاب الرياضية. وتعتبر شركة التأمين

ل مسؤولية مالية  أنها ال يمكن أن تتحمَّ
 عن عادات الحياة السيئة التي يتَّبعها
 إلياس، وأن آثار ذلك على تغطيتها

 الصحية منصوص عليه في عقد التأمين
الخاص به

.2
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أتمتة التعليم

 لطالما كانت كلية ألبرت أينشتاين رائدة
 في التكنولوجيات التعليمية. وعندما

 تجربة AthenIA عرضت عليها شركة
 منتجها الجديد، وهو برنامج ُمخصَّص

 لتعليم اللغات، اعتمدته الكلية بحماس في
 دورة اللغة اإلنجليزية. وكما هو معتاد،

 يتابع الطالب والطالبات دروسهم في
 الصف... ولكن بدون أستاذة أو أستاذ.
 ويتلقَّى كل طالب وطالبة ُعصابة رأس

 إلكترونية تسمح بتسجيل الصوت وقراءة
 ما يكتبه الطالب والطالبة. ويتمُّ نقل كل

 شيء إلى برنامج يقوم ببناء ملف بيانات

ل لكل طالب وطالبة. وباستخدام  مفصَّ
 هذه المعلومات، يقوم البرنامج بتكييف

 األنشطة حسب مجموعات وُيسند
ج  واجبات شخصية مع مراعاة تدرُّ

 كل فرد. وستستخدم هذه البيانات أيًضا
 عند إجراء التقييم النهائي لالنتقال إلى

المستوى األعلى

.3
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الذكاء االصطناعي في إدارة األزمات الصحية 

 هناك جائحة منتشرة في القارات
 الخمس؛ وال يوجد بلد بمنأى عنها. وللحّد

 من انتشار الفيروس، اتَّخذت سلطات
 الصحة العامة تدابير احتواء صارمة.
 وفي ضوء انخفاض عدد االصابات،

 قررت الحكومات إزالة االحتواء
 تدريجًيا. ومن الوسائل التي تمَّ استعمالها
 لتحقيق ذلك بطريقة آمنة، استخدام تطبيق

”ANTIV“ ،على الهواتف المتنقلة 
 الذي يجمع بيانات عن صحة األفراد

ل تحركاتهم واتصاالتهم. ثمَّ ُيقّيم  ويسجِّ
ANTIV تلقائًيا مستوى خطر اإلصابة 

 لدى المستخدمة أو المستخدم. ويسمح
 القانون للسلطات بالتحقيق في حاالت

 اإلصابة، ثم ينبِّه إلى ما إذا كانت مواطنة
 .أو مواطن على اتصال بشخص مصاب

 ويستخدم حكيم، وهو عامل توصيل
 لسلسلة من المتاجر الكبرى، تطبيق

ANTIV.  ومع انتشار الجائحة، أصبح 
 حجم التوصيل كبيًرا للغاية ولم يعد

 حكيم يحصي ساعات عمله. وفي إحدى
 التوصيالت، أصيب في كاحله وشعر

ه على الفور إلى أقرب  بالقلق فتوجَّ
 مستشفى. وعند باب الدخول، تحقَّقت
 خدمة الفرز من خطر اإلصابة عبر

 التطبيق. فظهر أن مستوى الخطر كبير
 بسبب االتصاالت العديدة التي أجراها
 أثناء عمليات التوصيل. وبالرغم من

 عدم ظهور أي أعراض لديه، فقد يكون
 حامالً لفيروس يعدي المرضى اآلخرين
 في المستشفى. وبما أن إصابته ال تبدو

 خطيرة، فإن المستشفى منعه من الدخول
 إلى جناح الطوارئ وطلب منه العودة

إلى منزله

.4
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مكافحة التغيُّرات المناخية

م  ماي وبابلو يرغبان في بناء منزل. قدَّ
 لهما مهندس معماري أحدث نموذج من

 البيوت التي تحترم البيئة: بيت ذكي
 وبيئي. وبما أن الزوجين من المناصرين
 للقضية البيئية، فإن الفكرة نالت إعجابهما

.فطلبا المزيد من التفاصيل
 وأوضح المهندس المعماري لهما أن

 المنزل سوف يستخدم نظم الذكاء
 االصطناعي للوصول إلى استهالك

 أمثل للطاقة، واستخدام المياه، ومعالجة
 النفايات المنزلية، وحتى اإلضاءة

 الطبيعية. فبذلك لن يحققا فحسب توفيًرا
 في استهالك الطاقة، بل سيكون تأثيرهما

.على البيئة ضئياًل
ثا في األمر مع  فتحمَّس الزوجان وتحدَّ
 صديقٍة تعمل في منظمة لحماية البيئة.

 ففاجأتهما إجابة هذه األخيرة حيث قالت:
 “هل فكرتما بشكل جيد في التأثير البيئي

 لألجهزة الذكية في منزلكما البيئي؟

 ويبدأ ذلك باستغالل األراضي النادرة
 التي ُتستخدم في تصنيع هذه األجهزة
 اإللكترونية التي تدوم لفترة قصيرة،

 كما يجب استبدالها بانتظام، األمر الذي
 يؤدي إلى توليد الكثير من النفايات

ثة... ناهيك عن استهالك الطاقة  الملوِّ
 الهائل من قبل مراكز معالجة البيانات

 “!الضخمة التي سيتمُّ توصيل المنزل بها
 ولذلك، ينبغي على ماي وبابلو التفكير

.ملًيا في األمر

.5
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المعلومات الُمضّللة وشبكات التواصل االجتماعي

 صوفيا من رواد شبكات التواصل
 االجتماعي وتتبادل مع أقاربها مقاالت،

 بشكل منتظم، حول مواضيع مختلفة.
 وفي يوم من األيام، تلقَّت رسالة من

 صديقها خوسيه: “ال بدَّ أن تقرئي
 هذه الرسالة! “. ويلي الرسالة مقال

 يحمل عنواًنا محيًرا: “األرض مكعبة:
 حقيقة مزعجة”. ورغم تشكيكها، فإن
 فضولها دفعها للضغط على الرابط.

 وكان المقال مكتوًبا بشكل جيد، وموقع
 حسن Lesvraisnews.com النشر
 المظهر، ولكنها لم تقتنع تماًما وقالت:

 “لو لم تكن األرض دائرية لعرفنا ذلك”.
 وفي اليوم التالي، عندما تواصلت عبر
 شبكتها المفضلة، رأت في خدمة آخر

 األخبار الخاصة بها العديد من المقاالت
 الواردة حول نفس الموضوع: “هل
 تعرف؟ األرض مكعبة! “، “يكذبون
 علينا: األسباب الـ 10 للتأكد من أن

 األرض مكعبة”، و”لماذا األرض ليست
 .“دائرية: الحقيقة في فيديو

 والواقع أن خوارزمية شبكة التواصل
لت اهتمامها بالمقال  االجتماعي قد سجَّ

 األول. ومن ثمَّ، فإنها بدأت تقترح عليها
م لها محتوًى فردًيا  مواد مماثلة لكي تقدِّ

 يتالءم مع تفضيالتها. وبدأت صوفيا
 تتساءل. وقضت األيام التالية في قراءة
 جميع المقاالت التي تقدمها خدمة آخر

 األخبار الخاصة بها. وبعد أسبوع،
 كتبت صوفيا إلى صديقتها لينو الرسالة

 التالية: “اقرئي هذا! يجب أن نتساءل في
 الحياة!” وأرسلت لها مقااًل بعنوان “10

.“أدلة على أن األرض مكعبة

.6
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الجزء الثالث
 المداوالت بشأن
 أخالقيات الذكاء

االصطناعي

إشراك المواطنات والمواطنين
 هناك عدة طرق إلشراك المواطنات

 والمواطنين في النقاش حول أخالقيات الذكاء
 االصطناعي. ويمكن التمييز عادة، حسب

درجة المشاركة، بين ثالث عمليات نموذجية

التشاور
 إن الحياة الخاصة قيمة اجتماعية ظهرت مؤخًرا

 التشاور هي عملية لجمع اآلراء المبنيَّة من
 األشخاص الذين تمَّت استشارتهم بشأن موضوع

 محدد سلًفا. وهي تسمح لألشخاص الذين تمَّت
 استشارتهم بطرح أسئلة أو بالتعبير عن مخاوفهم
 أو توقعاتهم أو تعليقاتهم أو آرائهم بهدف تحسين

عملية صنع القرار

التداول
 التداول هو مناقشة منطقية من خالل تبادل

ل إلى قرار جماعي. وينبغي أن  الحجج للتوصُّ
 تؤدي المداوالت إلى زيادة المعرفة لدى كل

 شخص، وإلى فهم مصالحه ومصالح المجموعة.
 وقد يؤدي ذلك إلى تغيير تفضيالتنا األصلية.

ل إلى توافق  وهو ال يهدف بالضرورة إلى التوصُّ
 في اآلراء، بل إلى تحديد اتجاهات مشتركة

 تستند إلى أوجه التقارب واالختالف في اآلراء
واألسباب الكامنة وراءها

البناء التعاوني
 هو البناء المشترك أي أنه طريقة إلشراك
 المواطنات والمواطنين في عملية التفكير

تها. وهي عملية تعاونية وتفاعلية  واالبداع ِبرمَّ
 يتبادل فيها المواطنون والمواطنات األفكار مع

األطراف الفاعلة ويبتكرون مًعا
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المفاهيم األساسية
ة الُحجَّ

 الحجة هي التبرير المنطقي الذي يسمح بإثبات
 أو تبرير تأكيد )رأي(. ولكي ندافع عن رأي
ه إليهم، يجب أن  وُنقنع األشخاص الذين نتوجَّ

نلجأ إلى استخدام مجموعة من الحجج الُمتَّسقة

الصالح العام
 إن الصالح العام يشير إلى واقع مشترك بين

 الجميع، بغض النظر عن التنظيم االجتماعي.
 فكلمة “العام” تعني فكرة وجود صلة بين

 أعضاء المجموعة. ويتطلَّب االبتكار من أجل
الصالح العام أن يتمَّ تطويره لمصلحة الجميع

الذكاء الجماعي
 تعني عبارة الذكاء الجماعي قدرة المجموعة 
ل إلى حلول أكثر مالءمة، واّتخاذ  على التوصُّ

 قرارات أفضل، وتعميق معرفتها من خالل
 المناقشة، وتبادل الحجج، وتبادل معارف

 األفراد. وتتطلَّب ممارسة الذكاء الجماعي من
 أعضاء المجموعة أن يشتركوا في األهداف
 والمصالح العامة، وكذلك في حّيز تعاوني

))مادي أو افتراضي

 لماذا التداول حول أخالقيات
الذكاء االصطناعي؟

 إن نشر الذكاء االصطناعي له آثار على
 جميع مجاالت الحياة الشخصية واالجتماعية،

 فهو يؤثر على الجميع، وال يمكن ألحد
 أن يقيس ُمجمل آثار الظواهر التكنولوجية
 واالجتماعية المعقدة. ومن األهمية بمكان

 زيادة عدد الخبرات: الخبراء العلميين،
 بطبيعة الحال، ولكن أيضاً الخبراء من
 المواطنات والمواطنين، والخبراء من

 مستخدمات ومستخدمي الذكاء االصطناعي
 واألشخاص الذين يعانون من آثاره. ولهذا

 السبب، من الضروري تطبيق الذكاء
 الجماعي وإشراك أكبر عدد ممكن من

 الناس، بما يتجاوز أوساط الخبيرات والخبراء
 وصانعات وصانعي القرارات والسياسات

 العامة، في عملية التفكير في المسائل
 االجتماعية واألخالقية التي ينطوي عليها

.الذكاء االصطناعي
 فالمداولة ال تسمح بتعميق معرفتنا بالذكاء

اًل  االصطناعي كأداة تكنولوجية ُتحدث تحوُّ
 في عالقاتنا االجتماعية والسياسية فحسب، بل

 تسمح أيًضا باّتخاذ قرارات أفضل وإضفاء
 الشرعية على هذه القرارات التي كثيًرا ما

 تكون قرارات الخبيرات والخبراء مفتقرة لها.
 ويتطلَّب ذلك مشاركة عدد كبير من الناس
 وتنوًعا كبيًرا من المشاركات والمشاركين.
 وال حّد لذلك إال الثروة الثقافية واالجتماعية

.للعالم
 وأخيًرا، فإن المشاركة في المداوالت تتيح
 لكل واحدة وكل واحد منكم ومّنا أن ُيسمع
 صوته وأن يعطي نفسه الفرصة لتسخير
 الذكاء االصطناعي لخدمة الصالح العام

.ومصالحنا األساسية
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 ولكي نتداول بشكل جيد، ال ننسى أن
 المشاركات والمشاركون متساوون في 

 المناقشة، والمشاركة في ورشة عمل تداولية
.تتطلَّب روًحا من االحترام المتبادل

 كل رأي له أهميته: ال ينبغي استبعاد اآلراء
 التي تؤيدها المشاركات والمشاركون بحسن

.نية من دون مناقشة

 يجب دعم اآلراء المقدمة بالحجج، ويجب أن 
.يكون تبادل الحجج علناً
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