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نظرة	عامة
01

1-1	مقدمة

يُعــد	التقــدم	الرسيــع	يف	مجــال	الــذكاء	االصطناعــي	وإمكانــات	االبتــكار	يف	مجموعــة	مــن	املجــاالت	املختلفــة	أمــرًا	مثــرًا.	ومــع	ذلــك،	باتــت	

ــي	 ــذكاء	االصطناعــي،	واملبــادئ	التــي	يجــب	عــى	املنظــات	الت هنــاك	حاجــة	إىل	إجــراء	مناقشــة	شــاملة	ومفتوحــة	حــول	أخالقيــات	ال

تســتخدم	هــذه	التكنولوجيــا	أخذهــا	بعــن	االعتبــار.

تهــدف	هــذه	الوثيقــة	-	أخالقيــات	الــذكاء	االصطناعــي:	اإلرشــادات	واملبــادئ	التوجيهيــة	-	إىل	تلبيــة	هــذه	الحاجــة	مــن	أجــل	تحقيــق	املوازنــة	

بــن	هذيــن	االعتباريــن	املحوريــن	للــذكاء	االصطناعــي.	ولقــد	متــت	صياغتهــا	بغيــة	تقديــم	إرشــادات	مفّصلــة	ملســاعدة	الجهــات	الفاعلــة	

يف	مجــال	الــذكاء	االصطناعــي	عــى	االلتــزام	بثانيــة	مبــادئ	مــن	أخالقيــات	الــذكاء	االصطناعــي.

إن	هــذه	املبــادئ	التوجيهيــة	غــر	ملزمــة،	ولقــد	متــت	صياغتهــا	كتضافــر	للجهــود	التعاونيــة	ألصحــاب	املصلحــة	

املتعدديــن،	مــع	وعيهــم	الكامــل	باحتياجــات	املنظــات	لالبتــكار	وحايــة	ملكيتهــا	الفكريــة.	إن	هــذه	عمليــة	تعاونيــة	

يتــم	فيهــا	دعــوة	جميــع	أصحــاب	املصلحــة	ليكونــوا	جــزًءا	مــن	الحــوار	املفتــوح	واملســتمر.	نطمــح	إىل	رؤيــة	تطــور	

للمبــادئ	التوجيهيــة	ألخالقيــات	الــذكاء	االصطناعــي	ووصولهــا	إىل	مســتوى	عاملــي	وعمــي	قابــل	للتطبيــق	

للتعريــف	باملتطلبــات	واملبــادئ	األخالقيــة	لتصميــم	الــذكاء	االصطناعــي	واســتخدامه.	يتمثــل	الهــدف	النهــايئ	

الوصــول	إىل	اتفــاق	واســع	النطــاق	واعتــاد	سياســات	متفــق	عليهــا	بشــكل	عــام	للتعريــف	باالســتخدام	األخالقــي	

للــذكاء	االصطناعــي	عــى	املســتوى	الوطنــي	والعاملــي	ككل.

نرى	أن	املبادئ	األساسية	ألنظمة	الذكاء	االصطناعي	تتمثل	فياًم	ييل:

العدالة	واإلنصاف

اإلحكام	واألمان

القابلية	للمساءلة

التمحور	حول	اإلنسان

الشفافية

اإلستدامة	وصديق	للبيئة.

القابلية	للتفسري

املحافظة	عىل	
الخصوصية.
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1-2	النطاق

1-3	التوافق	االسرتاتيجي

تقــدم	هــذه	الوثيقــة	إرشــادات	غــر	إلزاميــة	لتحقيــق	التصميــم	األخالقــي	ونــر	أنظمــة	الــذكاء	االصطناعــي	يف	كل	

ــا	بالفعــل،	ولكــن	بعــض	التطبيقــات	قــد	يكــون	أكــر	 مــن	القطاعــن	العــام	والخــاص.	إن	الــذكاء	االصطناعــي	يحيــط	بن

وضوًحــا	وحساســية	مــن	غرهــا.

سيُســتخدم	ختــم	عالمــة	اإلمــارات	للــذكاء	االصطناعــي	

)UAI(	التجاريــة	الســتقطاب	املواهــب	والــركات	مــن	

العربيــة	 اإلمــارات	 إىل	 للقــدوم	 العــامل	 أنحــاء	 جميــع	

وتطويــره.	 االصطناعــي	 الــذكاء	 الختبــار	 املتحــدة	

االصطناعــي	 للــذكاء	 اإلمــارات	 عالمــة	 ذلــك	 ويشــمل	

)UAI(	التــي	تعــرتف	بــركات	الــذكاء	االصطناعــي	عاليــة	

ســتكافئ	 التقديــر.	 لهــا	 وتــويل	 واألخالقيــة	 الجــودة	

التــي	 والفعالــة	 اآلمنــة	 االصطناعــي	 الــذكاء	 تقنيــات	

الــذكاء	 ختــم	 منحهــا	 طريــق	 عــن	 منهــا	 التحقــق	 تــم	

االصطناعــي	اإلمــارايت	)UAI(	املعتمــد.	إن	ختــم	عالمــة	

يــزال	 ال	 التجاريــة	 	)UAI( االصطناعــي	 للــذكاء	 اإلمــارات	

ــا	عــى	يــد	مكتــب	وزيــر	الدولــة	للــذكاء	 قيــد	التطويــر	حاليً

الخــاص. القطــاع	 مــع	 بالتعــاون	 االصطناعــي	

ستُســتخدم	إرشــادات	رشاء	أنظمــة	الــذكاء	االصطناعــي	

لتوجيــه	الكيانــات	الحكوميــة	االتحاديــة	حــول	كيفيــة	رشاء	

ــادئ	العامــة	 ــذكاء	االصطناعــي.	ســترُسد	املب أنظمــة	ال

بــن	 ومراجعتهــا	 االصطناعــي	 الــذكاء	 منتجــات	 لــراء	

الكيانــات	الحكوميــة	االتحاديــة	واملورديــن.	ســتأخذ	هــذه	

السياســة	بعــن	االعتبــار	البحــث	والتطويــر	بوصفهــا	

تحديــات	محــددة	ال	يوجــد	لهــا	يف	الوقت	الحايل	منتجات	

اســتناًدا	 بالســوق.	 جاهــزة	 اصطناعــي	 ذكاء	 حلــول	

إىل	املعايــر	العامليــة	املتبعــة	لــراء	أنظمــة	الــذكاء	

االصطناعــي،	تهــدف	هــذه	السياســة	إىل	تحفيــز	تبنــي	

الــذكاء	االصطناعــي	داخــل	الكيانــات	الحكوميــة	وتعزيــز	

البحــث	والتطويــر	يف	مجــال	الــذكاء	االصطناعــي	داخــل	

القطاعــات	الخاصــة	ملواجهــة	تحديــات	حكوميــة	محــددة.	

تخضــع	سياســة	الــراء	يف	الوقــت	الحــايل	للتطويــر	

االصطناعــي	 للــذكاء	 الدولــة	 وزيــر	 مكتــب	 يــد	 عــى	

بالتعــاون	مــع	وزارة	املاليــة.

باإلضافــة	إىل	ذلــك،	يعمــل	مكتــب	وزيــر	الدولــة	للــذكاء	االصطناعــي	يف	مكتــب	رئاســة	مجلــس	الــوزراء	حاليًــا	عــى	تطويــر	سياســات	

إضافيــة	ألخذهــا	بعــن	االعتبــار	جنبًــا	إىل	جنــب	مــع	هــذه	الوثيقــة:

تعترب	هذه	الوثيقة	وثيقة	حية،	وستخضع	للمزيد	من	املراجعات	والتحسينات	املستقبلية.

تنطبــق	هــذه	الوثيقــة	عــى	أنظمــة	الــذكاء	االصطناعــي	التــي	تتخــذ	»قــرارات	مهمــة«	أو	تتنبــئ	بهــا	-	أي	تلــك	القــرارات	

ــق	عــى	»القــرارات	 ــرًا	إمــا	عــى	األفــراد	أو	عــى	املجتمــع	ككل.	كــا	أنهــا	تنطب ــرًا	كب التــي	ميكــن	أن	يكــون	لهــا	تأث

الحاســمة«،	وهــي	مجموعــة	فرعيــة	مــن	القــرارات	املهمــة	ذات	الطبيعــة	الحاســمة	والحيويــة	بشــكل	خــاص.

ترشــدنا	هــذه	الوثيقــة	إىل	التطــورات	املســتجدة	عــى	املتطلبــات	واملبــادئ	الخاصــة	بهــذا	القطــاع،	ليتمكــن	لــكل	

كيــان	داخــل	قطاعــه	مــن	تعديــل	أطــره	الحاليــة،	أو	اســتخدامها،	أو	اســتكالها	مبــا	يتالئــم	بشــكل	مناســب	مــع	ظروفــه	

واحتياجــات	أصحــاب	املصلحــة	املعنيــن.

تــأيت	هــذه	الوثيقــة	تحقيقــاً	لألهــداف	والتطلعــات	املحــددة	يف	االســرتاتيجية	الوطنيــة	للــذكاء	االصطناعــي	لدولــة	اإلمــارات	العربيــة	

املتحــدة	وأهــداف	التنميــة	املســتدامة	الدوليــة	)SDGs(.	لطاملــا	كانــت	دولــة	اإلمــارات	العربيــة	املتحــدة	يف	طليعــة	التنميــة	املســتدامة.	

لقــد	خلقــت	هــذه	الغايــات	العامليــة	املشــرتكة	حركــة	عامليــة	وتبنيًــا	لهــا	يف	العديــد	مــن	التخصصــات	والقطاعــات.	وبصفتهــا	متبنــي	مبكــر،	

أنشــأت	دولــة	اإلمــارات	العربيــة	املتحــدة	لجنــة	وطنيــة	معنيــة	بأهــداف	التنميــة	املســتدامة	مــن	أجــل	تحقيــق	أجنــدة	أهــداف	التنميــة	

املســتدامة	لدولــة	اإلمــارات	العربيــة	املتحــدة	لعــام	2030	عــى	املــدى	الطويــل.	ونحــن	نــرى	هــذه	األهــداف	مرتســخة	بشــكل	أكــرب	

وتنعكــس	يف	مبــادئ	أخالقيــات	الــذكاء	االصطناعــي	تحــت	مواضيــع	العدالــة	واإلنصــاف،	والشــمولية،	واملســاواة،	ومنفعــة	اإلنســان،	

والحقــوق.

إرشادات	رشاء	أنظمة	الذكاء	عالمة	الذكاء	االصطناعي	
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لــن	يكــون	مكتــب	وزيــر	الدولــة	للــذكاء	االصطناعــي	مســؤوالً	عــن	أي	إســاءة	اســتخدام	ملبــادئ	وإرشــادات	أخالقيــات	الــذكاء	االصطناعــي،	

ويتحمــل	املســتخدم	وحــده	جميــع	عواقــب	اســتخدامها.

نـُـرت	هــذه	الوثيقــة	مبوجــب	رشوط	ترخيــص	مؤسســة	املشــاع	اإلبداعــي	4.0	-	رخصــة	عموميــة	دولية	من	أجل	التســهيل	عــى	الحكومات	

األخــرى	ومؤسســات	القطــاع	الخــاص	إلعــادة	اســتخدامها.	وبــكل	مختــر،	فــإن	هــذا	يعنــي	أن	لــك	الحريــة	يف	مشــاركة	املــواد	وتكييفهــا،	

مبــا	يف	ذلــك	لألغــراض	التجاريــة،	رشيطــة	أن	تــويل	بالفضــل	ملجلــس	اإلمــارات	للــذكاء	االصطناعــي	والبلــوك	تشــن	بصفتــه	املالــك،	وأال	

تقــرتح	أن	يصــادق	مجلــس	اإلمــارات	للــذكاء	االصطناعــي	والبلــوك	تشــن	عــى	اســتخدامك.

ــة	والخاصــة	مــن	متابعــة	 ــن	املؤسســات	الحكومي ــات	مشــاركة	ذات	طبيعــة	مســتقلة	تعــزز	الوعــي	ومتّك هــذه	الوثيقــة	هــي	جــزء	مــن	آلي

ــادئ	اإلنســانية. ــم	واملب حــاالت	االســتخدام	املبتكــرة	مــع	الحفــاظ	عــى	القي

1-4	املسؤولية

1-5	الرتخيص

1-6	آليات	املشاركة
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املؤسسة	املطورة	للذكاء	االصطناعي 	1-2

املؤسسة	املشغلة	للذكاء	االصطناعي 	2-2

تحديد	الغرض	من	نظام	الذكاء	االصطناعي.

أو	تصميم	نظام	ذكاء	اصطناعي.

أو	تطوير	نظام	ذكاء	اصطناعي.

أو	إجراء	الصيانة	الفنية	أو	الضبط	لنظام	ذكاء	اصطناعي.

استخدام	أنظمة	الذكاء	االصطناعي	يف	العمليات	الرسمية،	أو	غري	الرسمية،	أو	اتخاذ	القرارات.

أو	استخدام	نظام	الذكاء	االصطناعي	لتقديم	خدمة	للشخص	املعني	بالذكاء	االصطناعي.

أو	صاحب	عمل	لنظام	ذكاء	اصطناعي.

أو	رشاء	البيانات	ومعالجتها	الستخدامها	يف	نظام	الذكاء	االصطناعي.

أو	تقييم	حالة	االستخدام	لنظام	ذكاء	اصطناعي،	وتقرير	ما	إذا	كان	يجب	امليض	قدًما	به.

هي	أي	مؤسسة	تضطلع	بأي	ماًم	ييل:

هي	أي	مؤسسة	تضطلع	بأي	ماًم	ييل:

ملحوظات:

أ

أ

ب

ب

ت

ت

ث

ث

ج

مالحظة: 
ينطبق	هذا	التعريف	بغض	النظر	عا	إذا	كانت	هذه	املؤسسة	هي	املستخدم	النهايئ	للنظام،	أو	ما	إذا	قامت	ببيعه،	أو	تسليمه.

التعاريف
02

ــال:	تطــور	رشكــة	مــا	نظــام	ذيك	للتعــرف	عــى	الوجــه،	وتبيعــه	لقــوات	الحــدود	يف	بلــد	مــا،	والذيــن	 عــىل	ســبيل	املث
يســتخدمونه	للتعــرف	عــى	املوظفــن	املشــبوهن،	تكــون	الركــة	يف	هــذه	الحالــة	هــي	املؤسســة	املطــورة	

للــذكاء	االصطناعــي،	وتكــون	قــوة	الحــدود	هــي	املؤسســة	املشــغلة	للــذكاء	االصطناعــي.

1-					ينطبق	هذا	التعريف	بغض	النظر	عا	إذا	كان	نظام	الذكاء	االصطناعي	قد	تم	تطويره	داخليًا	أو	تم	رشاؤه.

2-					من	املمكن	أن	تكون	املؤسسات	مؤسسة	مطورة	للذكاء	االصطناعي	ومؤسسة	مشغلة	للذكاء	االصطناعي	يف	آن	واحد.
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يعنــي	قــدرة	الوحــدة	الوظيفيــة	عــىل	أداء	الوظائــف	التــي	ترتبــط	عموًمــا	بالــذكاء	البــرشي؛	مثــل	التفكــري	املنطقــي	والتعلــم	
وتحســن	الــذات	.

يعني	امليل،	أو	التحيز	لصالح	شخص،	أو	مجموعة	واحدة،	أو	ضدها،	ال	سياًم	بطريقة	غري	عادلة	.	

هــو	قــرار	فــردي	مهــم	إمــا	أن	يكــون	لــه	تأثــريًا	كبــريًا	جــًدا	عــىل	الفــرد	أو	لــه	مخاطــر	عاليــة	بشــكل	خــاص.	ميكــن	أن	تكــون	قــرارات	
حساســة	بشــكل	خــاص،	أو	لديهــا	القــدرة	عــىل	التســبب	يف	حــدوث	خســارة	أو	رضر	كبــري،	أو	أن	تكــون	ذات	أهميــة	اجتاًمعيــة،	أو	

تشــكل	ســابقة	هامــة.

تعني	وحدة	متكاملة	من	األجهزة	أو	الربامج،	أو	كليهاًم	مًعا،	قادرة	عىل	تحقيق	غرض	محدد	.

ــار	 ــه	آث ــه،	أو	ل ــه	تأثــريًا	كبــريًا	عــىل	ظــروف	فــرد	واحــد	عــىل	األقــل،	أو	عــىل	ســلوكه،	أو	اختيارات هــو	أي	قــرار	يحتمــل	أن	يكــون	ل
ــه. ــة	ل ــة	ماًمثل ــه،	أو	ذو	أهمي ــة	علي قانوني

مثــال:	تقــرر	رشكــة	مــا	أن	موظًفــا	زائــداً	عــن	حاجتهــا،	يعتــرب	هــذا	قــراراً	مهــاً	بشــكل	فــردي	بســبب	تأثــره	املحتمــل	عــى	
الوضــع	املــايل	لهــذا	املوظــف.

هي	منهجية	منتج،	أو	خدمة،	أو	عملية،	أو	اتخاذ	القرار	تتأثر	عمليتها	أو	مخرجاتها	جوهريًا	بوحدات	وظيفية	ذكية	اصطناعًيا.

ISO/IEC	2382:2015	تعريف	مع	متوافق		

)AI(	االصطناعي	الذكاء الـتحـيـز		)للنظام(3-2	 	5-2

2-6			القرار	الحاسم

2-7	الوحدة	الوظيفية

2-8	قرار	هام	بشكل	فردي	

نظام	ذكاء	اصطناعي 	4-2

1

2

1-			ليس	من	الرضوري	تحديد	مخرجات	النظام	من	خالل	وحدات	وظيفية	ذكية	اصطناعيًا	فقط	ليكون	النظام	

							عبارة	عن	نظام	ذكاء	اصطناعي.

2-			من	السات	الخاصة	ألنظمة	الذكاء	االصطناعي	أنها	تتعلم	السلوك	والقواعد	غر	املربمجة	فيها	تعلًا	واضًحا.

الصغــرة	 املطالبــات	 محكمــة	 تســتخدم	  :  1 مثــال	
حزمــة	برامــج	ذكاء	اصطناعــي	لجمــع	األدلــة	املتعلقــة	

بالقضيــة،	ومقارنتهــا	بقضايــا	ماثلــة	يف	املــايض،	

القــايض	 يُقــدم	 للقــايض.	 قــرار	 بشــأنها	 وتقديــم	

ــا	 القــرار	النهــايئ.	تتأثــر	منهجيــة	صنــع	القــرار	هــذه	ماديً

يتــم	 وبالتــايل	 اصطناعيًــا،	 ذكيــة	 وظيفيــة	 بوحــدة	

اصطناعــي. ذكاء	 كنظــام	 تصنيفهــا	

يســتخدم	كيــان	حكومــي	نظــام	املحادثــة	  : 2 مثــال	
اآلليــة	»chatbot	روبــوت	الدردشــة	»،	والــذي	يســمح	

للعمــالء	بطــرح	األســئلة	الروتينيــة،	وحجــز	املواعيــد،	

يســتجيب	 البســيطة.	 املاليــة	 املعامــالت	 وإجــراء	

نظــام	املحادثــة	اآلليــة	»	chatbot	روبــوت	الدردشــة	

تزويدهــم	 طريــق	 عــن	 العمــالء	 الستفســارات	 	«

القــرارات	 عــى	قواعــد	 بنــاًء	 بــردود	مكتوبــة	مســبًقا	

املربمجــة	مســبًقا.	لذلــك،	فــإن	نظــام	املحادثــة	اآلليــة	

ذكاء	 نظــام	 ليــس	 	« الدردشــة	 روبــوت	 	chatbot 	«

اصطناعــي.	ومــع	ذلــك،	إذا	قــام	نظــام	املحادثــة	اآلليــة	

»	chatbot	روبــوت	الدردشــة	»	بتعديــل	تعاملــه	مــع	

العمــالء	بنــاًء	عــى	نتائــج	الحــاالت	الســابقة،	فســيكون	

هــذا	نظــام	ذكاء	اصطناعــي.	

1

مالحظة:
	إن	أنــواع	القــرارات	املشــار	إليهــا	هنــا	هــي	نفســها	تلــك	املوجــودة	يف	تعريــف	القــرارات	املهمــة	عــى	نطــاق	واســع،	باســتثناء	أنــه	

يف	هــذه	الحالــة	يُنظــر	إىل	أثارهــا	كنتيجــة	لقــرار	فــردي	بــدالً	مــن	مجموعــة	مــن	العديــد	مــن	القــرارات.

3

ملحوظات:

مثــال:	تبــت	املحكمــة	فيــا	إذا	كان	املدعــى	عليــه	مذنبًــا	بتهمــة	جنائيــة،	ومحكوًما	عليه	بعقوبة	الســجن	مــدى	الحياة.	هذا	
قــرار	حاســم	ألن	لــه	تأثــرًا	كبــرًا	للغايــة	عــى	حيــاة	املدعى	عليــه،	وميثل	أيًضا	ســابقة	لقضايا	ماثلة	يف	املســتقبل.
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2-12	الشخص	املعنـي	بنظام	الذكاء	االصطناعي	2-9	التحـيـز	غـيـر	التشغييل	)للنظام(

2-10	مجموعة	القرارات	الهامة	عىل	نطاق	واسع

2-11	القرار	الهام

هو	شخص	طبيعي	يكون	أيًا	ماًم	ييل:وهو	التحيز	الذي	يكون	إما:

تعنــي	مجموعــة	مــن	القــرارات	التــي	يتخذهــا	نفــس	النظــام	أو	املؤسســة	والتــي،	عنــد	اتخاذهــا	بشــكل	إجــاًميل،	يكــون	لهــا	تأثــريًا	كبــريًا	
عــىل	املجتمــع	ككل	أو	املجموعــات	املكونــة	لــه.

هو	أي	قرار	مهم	بشكل	فردي،	أو	هو	جزء	من	مجموعة	من	القرارات	املهمة	عىل	نطاق	واسع.

ليس	سمة	من	ساًمت	التصميم.

أو	ليس	مهاًًم	يف	تحقيق	الغرض	املعلن	للنظام.

أ

ب

ملحوظات:

1-			ال	يلزم	أن	تكون	القرارات	مهمة	بشكل	فردي	ليك	تعترب،	بشكل	إجايل،	مجموعة	من	القرارات	املهمة

							عى	نطاق	واسع.

2-			من	األمثلة	عى	املجاالت	التي	لها	تأثر	كبر	عى	املجتمع	عى	سبيل	املثال	ال	الحر:	التخصيص	الواسع	النطاق	

							للموارد	أو	الفرص	بن	املجموعات؛	وهيكل	الحكومة؛	وتقسيم	السلطة	بن	الكيانات	أو	املجموعات	الكبرة؛	والقانون				

							وتفسره	وتطبيقه؛	والراعات	والحروب؛	والعالقات	الدولية،	إلخ.

مثــال:	نظــام	ذكاء	اصطناعــي	يســتخدمه	موقــع	ويــب	لتحديــد	املحتــوى	الــذي	يجــب	إظهــاره	للمســتخدمن.	هــذا	القــرار	
ليــس	مهــًا	بشــكل	فــردي،	ألن	املســتخدم	ال	يتأثــر	تأثــرًا	كبــرًا	مبــا	إذا	كان	يعــرض	جــزء	معــن	مــن	الوســائط	عليهــم.	ومــع	

ــا،	فقــد	يتخــذ	نظــام	الــذكاء	االصطناعــي	مجموعــة	مــن	القــرارات	املهمــة	عــى	 ذلــك،	إذا	كان	موقــع	الويــب	هــذا	معروفً

نطــاق	واســع،	ألن	أي	تحيــزات	يف	النظــام	ســتؤثر	عــى	عــدد	كبــر	مــن	املســتخدمن.

مستخدم	نهايئ	لنظام	ذكاء	اصطناعي

أو	متأثر	تأثريًا	مبارًشا	بتشغيل	أو	نتائج	نظام	ذكاء	اصطناعي.

أو	مستفيد	من	خدمة	أو	توصية	يقدمها	نظام	ذكاء	اصطناعي

أ

ب

ت
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املبادئ	واإلرشادات	
التوجيهية

03
3-1	العدالة	واإلنصاف	)املبدأ1(

3-1-2	اإلرشادات

جعل	أنظمة	الذكاء	االصطناعي	عادلة	ومنصفة

 1-2-1-3
يجــب	أن	تكــون	فوائــد	أنظمــة	الــذكاء	االصطناعــي	متاحــة	ومتوفــرة	للجميــع.	ينبغــي	أال	متيــز	أنظمــة	الــذكاء	االصطناعــي	ضــد	
ــذكاء	 األشــخاص	أو	الجاًمعــات	بطريقــة	قــد	يكــون	لهــا	تأثــريًا	ســلبًيا.	يجــب	أن	تكــون	القــرارات	املهمــة	والحاســمة	التــي	يتخذهــا	ال

ــه. ــن	إثبات ــة	بشــكل	ميك ــا	عادل ــي	أو	يســاعد	فيه االصطناع

لضاًمن	استيفاء	هذا	املعيار،	يجب:

تكون	البيانات	املتداولة،	حيثا	أمكن	ذلك،	دقيقة	وممثلة	لألشخاص	املعنين.

تتجنب	الخوارزميات	التحيز	غر	التشغيي.

اتخاذ	خطوات	للتخفيف	والكشف	عن	التحيزات	املتأصلة	يف	مجموعات	البيانات.

تكون	القرارات	الهامة	عادلة	بشكل	ميكن	إثباته.

يكــون	لجميــع	املوظفــن	املشــاركن	يف	تطويــر	ونــر	واســتخدام	أنظمــة	الــذكاء	االصطناعــي	دوًرا	ومســؤولية	لتفعيــل	

عدالــة	الــذكاء	االصطناعــي،	ويجــب	تدريبهــم	وفًقــا	لذلــك.

بالنظــر	إىل	أن	تعريــف	»العدالــة	واإلنصــاف«	قــد	ينطــوي	عــى	العديــد	مــن	التعريفــات	املختلفــة،	ينبغــي	للمؤسســة	توثيــق	

ــذكاء	االصطناعــي.	يجــب	عــى	املؤسســات	 ــه	نظــام	ال ــذي	ســتنفذ	في ــة	واإلنصــاف	عــى	الســياق	ال تعريفهــا	الخــاص	للعدال

توثيــق	مــا	ميثلــه	هــدف	اإلنصــاف	املنفــذ،	وملــاذا	يعتــرب	هــذا	االختيــار	هــو	الخيــار	األنســب	للســيناريو	املحــدد.

يوىص	بتحديد	وتوثيق	املجموعات	الدميغرافية	التي	قد	تتأثر	سلبًا	بذلك،	مع	التخفيف	من	املخاطر،	حيثا	أمكن	ذلك.

ميكــن	ملطــوري	الــذكاء	االصطناعــي	ومشــغي	الــذكاء	االصطناعــي	النظــر	يف	تطبيــق	اإلجــراءات	الرســمية	مثــل	تقييــات	

أثــر	التمييــز	كوســيلة	لضــان	تحقيــق	العدالــة	واإلنصــاف.	يجــب	توثيــق	هــذا	التقييــم	باإلضافــة	إىل	غــره	مــن	تدابــر	التخفيــف	

التــي	تنفذهــا	املؤسســة.	يجــب	إجــراء	تقييــم	األثــر	قبــل	إصــدار	النظــام	وبعــد	ذلــك	بانتظــام	كتقييــم	مســتمر،	يـُـوىص	كذلــك	

بتوثيــق	النتائــج.
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3-1-1	املبدأ
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 2-2-1-3
ينبغي	إيالء	االعتبار	فياًم	إذا	كانت	البيانات	املتداولة	دقيقة	ومتثل	األشخاص	املعنين	أم	ال.

3-2-1-3
	ينبغي	النظر	فياًم	إذا	كانت	عمليات	صنع	القرار	تنطوي	عىل	تحيز	أم	ال

4-2-1-3
	ينبغي	أن	تكون	القرارات	املهمة	التي	تستند	إىل	استخدام	الذكاء	االصطناعي	عادلة

4-2-1-3
ينظــر	مشــغلو	الــذكاء	االصطناعــي	يف	إمكانيــة	الوصــول	إىل	أنظمــة	الــذكاء	االصطناعــي	الخاصــة	بهــم	واســتخدامها	بطريقة	

عادلــة	عــرب	مجموعات	املســتخدمن

2--1-3
5		ينبغي	النظر	كذلك	يف	تأثري	التنوع	عىل	عمليات	التطوير	والنرش

للعدالــة	واإلنصــاف	تعريفــات	عديــدة	ومختلفــة	يف	ثقافــات	مختلفــة	وســياقات	مختلفــة.	وبالتــايل،	فــإن	تعزيــز	النظــام	البيئــي	

املتنــوع	والشــامل	للــذكاء	االصطناعــي	هــو	أمــر	بالــغ	األهميــة	لضــان	عــدم	تعــارض	أي	تعريــف	للعدالــة	واإلنصــاف	مــع	أي	تعريــف	

آخــر،	وكذلــك	لضــان	أن	تكــون	عمليــة	تعريــف	العدالــة	واإلنصــاف	نفســها	عادلــة،	مــع	متثيــل	املجموعــات	املمثلــة	متثيــالً	ناقًصــا	

يف	املناقشــة.

عــى	مطــوري	الــذكاء	االصطناعــي	ومشــغي	الــذكاء	االصطناعــي	إجــراء	استكشــاف	و	/	أو	اختبــار	معقــول	للبيانــات	لغــرض	

تحديــد	اتجاهــات	صنــع	القــرار	املحتمــل	أن	يكــون	لهــا	أثــاًرا	ضــارة	عــى	أنظمــة	الــذكاء	االصطناعــي	الناشــئة	عــن	عــدم	دقــة	البيانــات	

والتحيــزات	يف	البيانــات.

تقييــم	شــمولية	املجموعــات	 لغــرض	 البيانــات	 بتقييــم	جميــع	مجموعــات	 الــذكاء	االصطناعــي	 يضطلــع	مطــورو	ومشــغلو	

أي	فجــوات. البيانــات	لســد	 الدميوغرافيــة	املحــددة	وجمــع	

ميتنــع	مطــورو	الــذكاء	االصطناعــي	ومشــغلو	الــذكاء	االصطناعــي	عــن	تدريــب	أنظمــة	الــذكاء	االصطناعــي	عــى	البيانــات	التــي	

ال	يحتمــل	أن	تكــون	ممثلــة	لألشــخاص	املعنيــون	بالــذكاء	االصطناعــي،	أو	مــن	غــر	املحتمــل	أن	تكــون	دقيقــة،	ســواء	كان	ذلــك	

بســبب	العمــر،	أو	اإلهــال،	أو	طريقــة	الجمــع،	أو	أي	عوامــل	أخــرى.

عنــد	إخضــاع	مجموعــات	مختلفــة	لعمليــات	صنــع	قــرار	مختلفــة،	يجــب	عــى	مطــوري	الــذكاء	االصطناعــي	النظــر	فيــا	إذا	كان	ذلــك	

ســيؤدي	إىل	تحيــز	غــر	تشــغيي	أم	ال.

عنــد	تقييــم	عدالــة	وانصــاف	نظــام	ذكاء	اصطناعــي،	ينظــر	مطــورو	الــذكاء	االصطناعــي	ومشــغلو	الــذكاء	االصطناعــي	فيــا	إذا	

كان	األشــخاص	املعنيــون	بالــذكاء	االصطناعــي	يتلقــون	معاملــة	متســاوية	وعادلــة	يف	نفــس	الظــروف.

تســعى	املؤسســات	إىل	إرشاك	أشــخاص	مــن	خلفيــات	دميوغرافيــة	متنوعــة	عــرب	منــط	الحيــاة	الكامــل	لتضمــن	عمليــات	

التصميــم	والتطويــر	والنــر.	يجــب	أن	تســعى	املؤسســات	إىل	إرشاك	مجموعــات	داخليــة	وخارجيــة	متنوعــة	أيًضــا.

للــذكاء	 يخضعــون	 الذيــن	 األشــخاص	 حــول	 التــي	يضعونهــا	 االفرتاضــات	 كانــت	 إذا	 فيــا	 االصطناعــي	 الــذكاء	 ينظــر	مطــورو	

االصطناعــي	ميكــن	أن	تكــون	خاطئــة	أو	مــن	املحتمــل	أن	تــؤدي	إىل	تحيــز	غــر	تشــغيي؛	إذا	كان	األمــر	كذلــك،	فيجــب	عليهــم	

ــر	والنــر	 ــم	والتطوي ــاء	التصمي ــة	أثن ــذكاء	االصطناعــي	بطريقــة	متثيلي ــن	يخضعــون	لل التفكــر	يف	استشــارة	األشــخاص	الذي

لتأكيــد	مثــل	هــذه	االفرتاضــات.

ينظــر	مطــورو	الــذكاء	االصطناعــي	ومشــغلو	الــذكاء	االصطناعــي	يف	اإلجــراءات	الرســمية	مثــل	تقييــات	أثــر	التمييــز	كوســيلة	

لضــان	اإلنصــاف.

ينظــر	مطــوري	الــذكاء	االصطناعــي	فيــا	إذا	كان	مــن	املتوقــع	أن	تعمــل	أنظمــة	الــذكاء	االصطناعــي	الخاصــة	بهــم	بشــكل	جيــد	

عنــد	تعرضهــا	لبيانــات	غــر	مرئيــة	ســابًقا،	خاصــة	عنــد	تقييــم	األشــخاص	الذيــن	مل	يجــر	متثيلهــم	متثيــاًل	جيــًدا	يف	بيانــات	التدريــب.
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مثــال:	تســتخدم	مؤسســة	مــا	أداة	ذكاء	اصطناعــي	ألمتتــة	الفحــص	املســبق	للمرشــحن	لشــغل	وظيفــة	شــاغرة،	
والتــي	يتــم	تدريبهــا	عــى	بيانــات	املوظفــن	الحاليــن	للركــة،	والذيــن	يــأيت	معظمهــم	مــن	نفــس	الخلفيــة	العرقيــة.	

لذلــك،	يتعلــم	النظــام	اســتخدام	االســم	والجنســية	كعوامــل	متييزيــة	يف	تصفيــة	املتقدمــن	للوظيفــة.	كان	ميكــن	

تحديــد	ذلــك	مــن	خــالل	إجــراء	االختبــارات	وتصحيحهــا،	عــى	ســبيل	املثــال،	عــن	طريــق	موازنــة	بيانــات	التدريــب	أو	اســتخدام	

حقــول	البيانــات	ذات	الصلــة	للتدريــب	فقــط.

مثــال:	بعــد	وقــوع	كارثــة	طبيعيــة،	تســتخدم	وكالــة	اإلغاثــة	الحكوميــة	نظــام	الــذكاء	االصطناعــي	للكشــف	عــن	املجتمعــات	
الوســائط	االجتاعيــة	مــن	مجموعــة	مــن	املواقــع	 بيانــات	 تحليــل	 التــي	تكــون	يف	حاجــة	ماســة	لإلغاثــة	مــن	خــالل	

اإللكرتونيــة.	ومــع	ذلــك،	فــإن	املجتمعــات	التــي	يكــون	فيهــا	اســتخدام	الهواتــف	الذكيــة	قليــاًل	تكــون	أقــل	وجــوًدا	عــى	

وســائل	التواصــل	االجتاعــي،	وبذلــك	تكــون	عرضــة	لخطــر	عــدم	الحصــول	عــى	االهتــام	املناســب.	لذلــك،	تضيــف	

وكالــة	اإلغاثــة	الخريــة	ألداة	الــذكاء	االصطناعــي	الخاصــة	بهــا	التقنيــات	التقليديــة	لتحديــد	األشــخاص	األكــر	حاجــة	يف	

أماكــن	أخــرى.
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3-2	ذكاء	اصطناعي	قابل	للمساءلة	)املبدأ	2(

جعل	أنظمة	الذكاء	االصطناعي	قابلة	للمساءلة

3-2-1	املبدأ

لضاًمن	استيفاء	ذلك،	يجب	أن:

أال	تقع	املساءلة	عن	نتائج	نظام	الذكاء	االصطناعي	عى	عاتق	النظام	نفسه،	بل	توزع	بن	من	يصممونه	

ويطورونه	وينرونه.

يبذل	املطورون	جهوًدا	للتخفيف	من	حدة	املخاطر	الكامنة	يف	األنظمة	التي	يصممونها.

تحتوي	أنظمة	الذكاء	االصطناعي	عى	إجراءات	استئناف	مدمجة	مُتّكن	املستخدمن	من	الطعن	عى	القرارات	املهمة.

تطوير	أنظمة	الذكاء	االصطناعي	عى	أيدي	فرق	متنوعة	تضم	خرباء	يف	املنطقة	التي	سيجري	نر	النظام	فيها.

تخضع	أنظمة	الذكاء	االصطناعي	للتدقيق	الخارجي	لضان	جودة	القرار.

3-2-2	اإلرشادات

1-2-2-3
	عدم	تحمل	النظام	نفسه	للمساءلة	عن	نتائج	نظام	الذكاء	االصطناعي	

 2-2-2-3
بذل	جهود	إيجابية	لتحديد	أي	مخاطر	كبرية	متأصلة	يف	أنظمة	الذكاء	االصطناعي	املصممة	والتخفيف	من	حدتها.

ال	ينبغي	أن	تُعزى	املسؤولية	عن	الخسائر	أو	األرضار	الناتجة	عن	تطبيق	أنظمة	الذكاء	االصطناعي	إىل	النظام	نفسه.

ينظــر	مشــغلو	الــذكاء	االصطناعــي	ومطــوري	الــذكاء	االصطناعــي	يف	تعيــن	موظفــن	ليكونــوا	مســؤولن	عــن	التحقيــق	يف	

أســباب	الخســارة	أو	الــرضر	الناجــم	عــن	توزيــع	أنظمــة	الــذكاء	االصطناعــي	وتصحيحهــا.

		مكتب	مجلس	الوزراء	)اململكة	املتحدة(،	إطار	العمل	األخالقي	لعلوم	البيانات،	اإلصدار	رقم	1.0،	مرخص	مبوجب	ترخيص	الحكومة	املفتوحة	v3.0،	صفحة	13.

		حكومة	كندا.	)2018(.	الذكاء	االصطناعي	املسؤول	بحكومة	كندا.	سلسلة	املستندات	التعريفية	لالضطرابات	الرقمية.	اإلصدار	2.0،	صفحة	26.	مأخوذ	من:

https://docs.google.com/document/d/1Sn-qBZUXEUG4dVk909eSg5qvfbpNlRhzIefWPtBwbxY/edit 

يُحــدد	مشــغلو	الــذكاء	االصطناعــي	التأثــر	املحتمــل	للقــرارات	اآلليــة	غــر	الصحيحــة	عــى	األشــخاص	الذيــن	يخضعــون	للــذكاء	

االصطناعــي،	ويف	حالــة	احتــال	أن	تتســبب	القــرارات	غــر	الصحيحــة	يف	تكلفــة	كبــرة	أو	إزعــاج،	يجــب	النظــر	يف	اتخــاذ	

تدابــر	التخفيــف.

ينظــر	مشــغلو	الــذكاء	االصطناعــي	يف	تقييــات	املخاطــر	الداخليــة	أو	األطــر	األخالقيــة	كوســيلة	لتســهيل	تحديــد	املخاطــر	

وتدابــر	التخفيف.

عنــد	تصميــم	أنظمــة	الــذكاء	االصطناعــي	لالسرتشــاد	بهــا	يف	اتخــاذ	القــرارات	املهمــة،	ينظــر	مطــوري	الــذكاء	االصطناعــي	

يف	اتخــاذ	تدابــر	للحفــاظ	عــى	دقــة	البيانــات	مبــرور	الوقــت،	مبــا	يف	ذلــك:

.	اكتال	البيانات.

.	تحديث	البيانات	يف	الوقت	املناسب.

.	ما	إذا	كان	السياق	الذي	جمعت	فيه	البيانات	يؤثر	عى	مدى	مالءمتها	لحالة	االستخدام	املقصودة.

ــة	قامئــة	 ــة	وصناعي ــذكاء	االصطناعــي	املدعومــة	ببحــوث	أكادميي ــذكاء	االصطناعــي	فقــط	أنظمــة	ال يســتخدم	مشــغلو	ال

ــة،	وأن	يبنــي	مطــوري	الــذكاء	االصطناعــي	تطويراتهــم	عــى	مثــل	هــذا	البحــث. عــى	األدل
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ــا	مــا	تكــون	 مثــال:	دولــة	أجنبيــة	تقــدم	خدمــة	حكوميــة	للتعــرف	عــى	اآلبــاء	املدينــون	بدفــع	نفقــة	إعالــة	أطفالهــم.	غالبً
عمليــة	مطابقــة	البيانــات	غــر	صحيحــة	بســبب	األســاء	التــي	يوجــد	بهــا	أخطــاء	إمالئيــة	أو	بيانــات	ناقصــة،	مــا	يــؤدي	إىل	

ــا	بشــكل	غــر	صحيــح،	مــا	يــؤدي	إىل	تكاليــف	كبــرة	وضعــف	التصنيــف	 قيــام	النظــام	باســتهداف	بعــض	األفــراد	تلقائيً

االئتــاين	وتجميــد	األجــور.	إن	املالحقــة	القانونيــة	لألفــراد	املســتهدفن	بشــكل	غــر	صحيــح	يســتغرق	وقتًــا	طويــالً	

وليــس	بســيطًا	.	إذا	تــم	تقييــم	التأثــر	املحتمــل	للقــرارات	غــر	الصحيحــة،	كان	مــن	املمكــن	وضــع	تدابــر	التخفيــف	مثــل	

إجــراء	املراجعــة	ســهل	االســتخدام.

مثــال:	مــن	املمكــن	ملســح	كامــرا	مراقبــة	الحــدود	الــذي	يبحــث	عــن	مــؤرشات	للخطــر	أن	يــيء	تفســر	»التشــنج	
الــالإرادي«	لشــخص	مصــاب	مبتالزمــة	توريــت	عــى	أنــه	شــخص	مشــبوه.	مــن	املمكــن	أن	يظهــر	هــذا	بأشــكال	متنوعــة،	

ــات	بعــد	 وال	ينبغــي	أن	يٌخضــع	هــذا	الشــخص	لفحــص	ثانــوي	يف	كل	مــرة	ميــر	فيهــا	عــرب	الحــدود	.	إذا	تــم	تحديــث	البيان

مــروره	يف	املــرة	األوىل،	فســيؤدي	ذلــك	إىل	تجنــب	التســبب	يف	أي	إزعــاج	لــه	يف	الزيــارات	الالحقــة.
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ــة	التغيــرات	 ــا	لتلبي ــا	دوريً ــذكاء	االصطناعــي	ضبطً ــذكاء	االصطناعــي	منــاذج	ال ــذكاء	االصطناعــي	ومشــغلو	ال يضبــط	مطــورو	ال

التــي	تطــرأ	عــى	البيانــات	و	/	أو	النــاذج	مبــرور	الوقــت.

ينظــر	مشــغلو	الــذكاء	االصطناعــي	فيــا	إذا	كانــت	أنظمــة	الــذكاء	االصطناعــي	املدربــة	يف	بيئــة	ثابتــة	ســتظهر	عــدم	اســتقرار	

للنمــوذج	عنــد	نــره	يف	بيئــات	ديناميكيــة.

تسهيل	تتبع	أنظمة	الذكاء	االصطناعي	وقابليتها	للتدقيق،	ال	سيا	يف	السياقات	أو	املواقف	الحرجة.

الوضــع	يف	االعتبــار	بأنــه	قــد	تكــون	هنــاك	توتــرات	أساســية	بــن	املبــادئ	واملتطلبــات	املختلفــة.	يجــب	العمــل	باســتمرار	عــى	

تحديــد	وتقييــم	وتوثيــق	وإبــالغ	هــذه	املفاضــالت	وحلولهــا.

اعتــاد	قامئــة	تقييــم	موثوقــة	للــذكاء	االصطناعــي	عنــد	تطويــر	أنظمــة	الــذكاء	االصطناعــي	أو	نرهــا	أو	اســتخدامها،	وتكييفهــا	

مــع	حالــة	االســتخدام	املحــددة	التــي	يطبــق	فيهــا	النظــام.

الوضــع	يف	االعتبــار	بــأن	قامئــة	التقييــم	هــذه	لــن	تكــون	شــاملة	عــى	اإلطــالق.	ال	يتعلــق	ضــان	موثوقيــة	الــذكاء	االصطناعــي	

بوضــع	عالمــة	يف	مربعــات	االختيــار،	بــل	يتعلــق	بتحديــد	املتطلبــات	وتنفيذهــا	بشــكل	مســتمر،	وتقييــم	الحلــول،	وضــان	

ــذكاء	االصطناعــي،	وإرشاك	أصحــاب	املصلحــة	يف	ذلــك. ــاة	نظــام	ال ــج	طــوال	دورة	حي تحســن	النتائ

يُحــدد	مشــغلو	الــذكاء	االصطناعــي	الذيــن	يســتخدمون	أنظمــة	الــذكاء	االصطناعــي	إلرشــادهم	إىل	اتخــاذ	القــرارات	املهمــة	

ــذكاء	االصطناعــي	الطعــن	عــى	قــرار	معــن	يتعلــق	بهــم. إجــراءات	ميكــن	مــن	خاللهــا	لألشــخاص	املعنيــن	بال

يراعي	مشغلو	الذكاء	االصطناعي	هذه	اإلجراءات	حتى	للقرارات	غر	املهمة.

يُطلــع	مشــغلو	الــذكاء	االصطناعــي	األشــخاص	املعنيــن	بالــذكاء	االصطناعــي	عــى	هــذه	اإلجــراءات،	ويصمموهــا	بطريقــة	

تكــون	مريحــة	وســهلة	االســتخدام.

الــذكاء	االصطناعــي	يف	تعيــن	مقيمــن	للحــاالت	البريــة	ملراجعــة	أي	تحديــات	مــن	هــذا	القبيــل،	وعنــد	 ينظــر	مشــغلو	

إلغــاء	القــرار	املطعــون	فيــه. االقتضــاء،	

ينظر	مشغلو	الذكاء	االصطناعي	يف	إنشاء	آلية	إلغاء	للقرارات	اآللية	املهمة.

يتعــاون	مطــورو	الــذكاء	االصطناعــي	مــع	مشــغي	الــذكاء	االصطناعــي	لتدريــب	النــاذج	باســتخدام	البيانــات	التاريخيــة	

مــن	املشــغل.

ينظر	مشغلو	الذكاء	االصطناعي	يف	العمل	مع	مورديهم	)مطوري	الذكاء	االصطناعي(	ملراقبة	األداء	باستمرار.

يُخِضــع	مشــغلو	الــذكاء	االصطناعــي	أنظمــة	الــذكاء	االصطناعــي	التــي	ترشــدنا	إىل	اتخــاذ	القــرارات	املهمــة	لفحوصــات	

ــا	مــن	اإلنســان	الــذي	يتخــذ	نفــس	القــرار. الجــودة	بنفــس	القــدر	مــن	الرامــة	الــذي	قــد	يكــون	مطلوبً

الــذكاء	 الخارجــي	ألنظمــة	 التدقيــق	 الــذكاء	االصطناعــي	التخــاذ	قــرارات	حاســمة،	ينبغــي	اســتخدام	 عنــد	اســتخدام	أنظمــة	

واملســاءلة. للشــفافية	 التقيــد	مبعايــر	هادفــة	 لضــان	 كوســيلة	 املعنيــة	 االصطناعــي	

يف	حالــة	مــا	إذا	كانــت	القــرارات	الحاســمة	ذات	مصلحــة	مدنيــة،	ينبغــي	النظــر	يف	تقديــم	إعــالن	عــام	عــن	نتائج	التدقيق	كوســيلة	

لضــان	اســتمرار	خضــوع	العمليــات	العامــة	للمســاءلة	أمــام	املعنين	بها.

يف	حالــة	كان	القــرار	الحاســم	هــو	قــرار	يتعلــق	بالحيــاة	واملــوت،	ينبغــي	دعــم	هــذه	القــرارات	مبزيــد	مــن	املصادقــة	والتحقــق	مــن	

خــالل	مشــغل	بري.
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	يجب	إخضاع	أنظمة	الذكاء	االصطناعي	التي	ترشدنا	يف	اتخاذ	القرارات	الحاسمة	للتدقيق	الخارجي	املناسب

  4-2-2-3
ــد	 ــة	الهامــة	املتعلقــة	بهــم،	وعن ــذكاء	االصطناعــي	قادريــن	عــىل	تحــدي	القــرارات	املؤمتت ــون	بال يجــب	أن	يكــون	األشــخاص	املعني

االقتضــاء،	قادريــن	عــىل	االنســحاب	مــن	مثــل	هــذه	القــرارات

مثــال:	يســمح	البنــك	للعمــالء	بتقديــم	طلــب	للحصــول	عــى	قــرض	عــرب	اإلنرتنــت	عــن	طريــق	إدخــال	بياناتهــم.	يســتخدم	
ــا	أم	ال،	وكــم	يجــب	أن	يكــون	ســعر	 البنــك	نظــام	الــذكاء	االصطناعــي	لتحديــد	مــا	إذا	كان	ســيتم	منــح	القــرض	لهــم	تلقائيً

الفائــدة.	إنهــم	يــزودون	املســتخدمن	بخيــار	لالعــرتاض	عــى	القــرار	ومراجعتــه	عــى	يــد	بــري	.	كــا	يطلبــون	مــن	

العمــالء	تربيــر	هــذا	الطعــن	مــن	خــالل	مــلء	منــوذج،	مــا	يســاعد	مراجــع	الحالــة	ومينــع	العمــالء	مــن	الطعــن	عــى	القــرار	

7دون	ســبب	وجيــه.

 https://arxiv.org/pdf/1712.05855.pdf	،2	.صفحة	االصطناعي،	للذكاء	األنظمة	لتحديات	بريكيل	نظر	وجهة	2017،	وآخرون	ستوكييا		6

ــة	التــي	يتــم	توزيعهــا	 ــذكاء	االصطناعــي	قــادرة	عــى	التكيــف	مــع	التغيــرات	يف	البيئ ــال:	يجــب	أن	تكــون	أنظمــة	ال مث
فيهــا.	عــى	ســبيل	املثــال،	يجــب	أن	تكــون	الســيارة	ذاتيــة	القيــادة	قــادرة	إىل	التكيــف	برسعــة	مــع	الطــرق	الخطــرة	وغــر	

املتوقعــة	مــن	خــالل	التعلــم	يف	الوقــت	الفعــي	مــن	الســيارات	األخــرى	التــي	تعاملــت	بنجــاح	مــع	هــذه	الظــروف.	

باإلضافــة	إىل	ذلــك،	يجــب	أن	تتعامــل	هــذه	التطبيقــات	ذات	املهــام	الحرجــة	مــع	املدخــالت	العشــوائية	والدفــاع	ضــد	

ــة.	 الجهــات	الخبيث

2223



ميكــن	ملشــغي	الــذكاء	االصطناعــي	النظــر	يف	آليــات	»الطعــن	الجاعــي«	حيــث	إن	العــدد	الكبــر	مــن	الشــكاوى	يــؤدي	إىل	

إجــراء	تحقيــق	يف	نزاهــة	و	/	أو	دقــة	عمليــة	اتخــاذ	القــرار	ككل.

عنــد	إبــالغ	أحــد	األشــخاص	املعنيــن	بالــذكاء	االصطناعــي	بالخيــارات	الهامــة	التــي	ســيقومون	بهــا،	يجــب	أال	تقيــد	أنظمــة	الــذكاء	

االصطناعــي	الخيــارات	املتاحــة	بشــكل	غــر	معقــول	أو	محاولــة	التأثــر	عــى	أحكامهــم	القيّمــة	دون	الحصــول	عــى	موافقــة	

ــذكاء	االصطناعــي. رصيحــة	مــن	األشــخاص	املعنيــن	بال

أ

 5-2-2-3
	يجــب	أال	تحــاول	أنظمــة	الــذكاء	االصطناعــي	التــي	ترشــدنا	يف	اتخــاذ	القــرارات	الهامــة	إصــدار	أحــكام	قيّمــة	نيابــة	عــن	األشــخاص	دون	

الحصــول	عــىل	موافقــة	مســبقة

 6-2-2-3
يجب	تطوير	أنظمة	الذكاء	االصطناعي	التي	ترشدنا	يف	اتخاذ	القرارات	الهامة	عىل	أيدي	فرق	متنوعة	ذات	خلفيات	مناسبة.

7-2-2-3
	يعــي	مشــغلو	الــذكاء	االصطناعــي	بأنظمــة	الــذكاء	االصطناعــي	التــي	يســتخدمونها	وعًيــا	كافًيــا	لتقييــم	مــدى	مالءمتهــا	لحالــة	

والشــفافية. املســاءلة	 ولضــاًمن	 االســتخدام	

يســتعن	مطــورو	الــذكاء	االصطناعــي	الذيــن	يطــورون	أنظمــة	الــذكاء	االصطناعــي	املســتخدمة	للمســاعدة	يف	اتخــاذ	القــرارات	

الحاســمة	يف	عملياتهــم	بخــرباء	لديهــم	خلفيــة	يف	العلــوم	االجتاعيــة	أو	السياســة	أو	أي	موضــوع	آخــر	يهيئهــم	لتقييــم	التأثــر	

املجتمعــي	األوســع	لعملهــم.

تشــمل	عمليــة	تطويــر	أنظمــة	الــذكاء	االصطناعــي	التــي	ترشــدنا	إىل	اتخــاذ	القــرارات	الهامــة	التشــاور	مــع	الخــرباء	يف	املجــال	

الــذي	ســينر	فيــه	النظــام.

يف	حالــة	القــرارات	الحاســمة،	يتجنــب	مشــغلو	الــذكاء	االصطناعــي	اســتخدام	أنظمــة	الــذكاء	االصطناعــي	التــي	ال	ميكــن	أن	

تخضــع	ملعايــر	ذات	مغــزى	مــن	حيــث	املســاءلة	والشــفافية.

ينظــر	مطــورو	الــذكاء	االصطناعــي	يف	إخطــار	العمــالء	ومشــغي	الــذكاء	االصطناعــي	بحــاالت	االســتخدام	التــي	صمــم	النظــام	

مــن	أجلهــا،	وتلــك	التــي	ال	يناســبها	هــذا	النظــام.

أ

أ

ب

ب

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/	:مــن	مأخــوذ	التوصيــف؟	ذلــك	يف	مبــا	آيل،	فــردي	قــرار	صنــع	لعمليــة	أخضــع	أن	ميكــن	هــل	األورويب،	االتحــاد	مفوضيــة	مــن	معتمــدة		

 rights-citizens/my-rights/can-i-be-subject-automated-individual-decision-making-including-profiling_en#example

 96dd-fa565ec55929-11e8-https://www.ft.com/content/19dc6b7e-8529	:من	مأخوذ	األطباء.	شكاوى	بعد	للفحص	يخضع	املستوى	رفيع	طبي	تطبيق	2018.	تاميز.	فاينانشيال		

7

8

ح

مثــال:	تطبيًقــا	يســتخدم	الــذكاء	االصطناعــي	لتقييــم	األعــراض	الطبيــة	ولديــه	قاعــدة	مســتخدمن	كبــرة	يجــب	أن	يخضــع	
لتدقيــق	تنظيمــي	بســبب	عــدد	الشــكاوى	الــواردة	مــن	األطبــاء،	والذيــن	حــذروا	مــن	أن	التطبيــق	ميكــن	أن	يفــوت	بعــض	

العالمــات	الخطــرة	للمــرض.	حــدد	األطبــاء	عــدًدا	مــن	أوجــه	القصــور	املختلفــة	بالتطبيــق،	والتــي	ميكــن	للركــة	معالجــة	

بعضهــا	وحلهــا	.
8
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3-3	شفافية	الذكاء	االصطناعي)املبدأ	3(

جعل	أنظمة	الذكاء	االصطناعي	تتسم	بالشفافية

3-3-1	املبدأ

لضاًمن	استيفاء	هذا	املعيار،	يجب:

عىل	املطورين	بناء	أنظمة	ميكن	تتبع	حاالت	اخفاقها	وتشخيصها.

إبالغ	الناس	عند	اتخاذ	نظام	الذكاء	االصطناعي	لقرارات	مهمة	بشأنهم.

ضمــن	حــدود	الخصوصيــة	والحفــاظ	عــىل	امللكيــة	الفكريــة،	يجــب	أن	يتحــىّل	أولئــك	الذيــن	ينــرشون	ويوزعــون	أنظمــة	الــذكاء	
االصطناعــي	بالشــفافية	بشــأن	البيانــات	والخوارزميــات	التي	يســتخدمونها.

تقديــم	اإلفصاحــات	املســؤولة	يف	الوقــت	املناســب،	وتقديــم	مــربرات	معقولــة	لنتائــج	أنظمــة	الــذكاء	االصطناعــي.	
يتضمــن	ذلــك	املعلومــات	التــي	تســاعد	النــاس	عــىل	فهــم	النتائــج،	مثــل	العوامــل	الرئيســية	املســتخدمة	يف	صنــع	القــرار.

3-3-2	اإلرشادات

 1-2-3-3
ينبغي	النظر	يف	إمكانية	تتبع	القرارات	الهامة،	ال	سياًم	تلك	التي	يحتمل	أن	تؤدي	إىل	وقوع	خسارة	أو	رضر	أو	رضر.

بالنســبة	ألنظمــة	الــذكاء	االصطناعــي	التــي	تتخــذ	قــرارات	هامــة،	ال	ســيا	تلــك	التــي	ميكــن	أن	تســبب	حــدوث	خســارة	أو	

رضًرا	أو	أذى،	ينظــر	مطــوري	الــذكاء	االصطناعــي	يف	إمكانيــة	التتبــع	)أي	القــدرة	عــى	تتبــع	العوامــل	الرئيســية	املؤديــة	

إىل	أي	قــرار	محــدد(.

تضمــن	املؤسســات	التحقيــق	يف	األرضار	التــي	تســببها	أنظمــة	الــذكاء	االصطناعــي،	وتضمــن	معالجتهــا	كذلــك،	مــن	خالل	

ســن	آليــات	إنفــاذ	قويــة	وإجــراءات	تصحيحيــة،	للتأكــد	مــن	احــرتام	حقــوق	اإلنســان	وســيادة	القانــون	يف	العــامل	الرقمــي	

ويف	العــامل	املــادي.	

أ

ب

لتســهيل	النقطــة	الــواردة	أعــاله،	ينظــر	مطــورو	الــذكاء	االصطناعــي	ومشــغلو	الــذكاء	االصطناعــي	يف	توثيــق	املعلومــات	

التاليــة	أثنــاء	مراحــل	التصميــم	والتطويــر	والنــر	والتوزيــع،	واالحتفــاظ	بهــذه	الوثائــق	لفــرتة	زمنيــة	مناســبة	لنــوع	القــرار	أو	

مجــال	الصناعــة:

ت

حيثــا	أمكــن	بالنظــر	إىل	تصميــم	النمــوذج،	ينظــر	مطــوري	الــذكاء	االصطناعــي	يف	إنشــاء	وســيلة	ميكــن	مــن	خاللهــا	ث

تســجيل	»رحلــة	اتخــاذ	القــرار«	لنتيجــة	محــددة	)أي	مكونــات	القــرار	املؤديــة	إليهــا(.

.			التغيرات	الطارئة	عى	قاعدة	الشفرات،	وصياغة	تلك	التغيرات.

.			تــصــمــيـــم	الــنــمـــوذج	والخوارزميات	املستخدمة.	

.			مصدر	بيانات	التدريب،	وطرق	جمعها،	ومعالجتها،	وكيفية	نقل	البيانات،	والتدابر	املتخذة	للحفاظ	عى	دقتها	

				مع	مرور	الوقت.

مثــال:	متتلــك	رشكــة	تكنولوجيــا	منتًجــا	مصمــًا	للمســاعدة	يف	التشــخيص	الطبــي،	يوثــق	كل	مرحلــة	مــن	مراحــل	
9تحليلهــا،	ويربطهــا	مــرة	أخــرى	ببيانــات	اإلدخــال	.	
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 2-2-3-3
يجب	إبالغ	الناس	مبدى	تفاعلهم	مع	أنظمة	الذكاء	االصطناعي

يبلــغ	مشــغلو	الــذكاء	االصطناعــي	األشــخاص	املعنيــن	بالــذكاء	االصطناعــي	عندمــا	يتخــذ	نظــام	الــذكاء	االصطناعــي	قــراًرا	مهــًا	

يؤثــر	عليهــم.

إذا	كان	نظــام	الــذكاء	االصطناعــي	قــادًرا	عــى	انتحــال	صفــة	إنســان	بشــكل	مقنــع،	فــال	ينبغــي	أن	يفعــل	ذلــك	إال	بعــد	إخطــار	

ــأن	هــذا	نظــام	ذكاء	اصطناعــي. ــذكاء	االصطناعــي	ب الشــخص	املعنــي	بال

أ

ب

3-4	قابلية	تفسري	الذكاء	االصطناعي	)املبدأ	4(

جعل	أنظمة	الذكاء	االصطناعي	قابلة	للتفسري	بقدر	اإلمكان	من	الناحية	التقنية

3-4-1	املبدأ

لضاًمن	استيفاء	هذا	املعيار،	يجب	أن:

تكــون	قــرارات	ومنهجيــات	أنظمــة	الــذكاء	االصطناعــي	التــي	لهــا	تأثــري	كبــري	عــىل	األفــراد	قابلــة	للتفســري،	إىل	الحــد	الــذي	
ــا	املتاحــة. ــه	التكنولوجي تســمح	ب

يكــون	مــن	املمكــن	التأكــد	مــن	العوامــل	الرئيســية	التــي	تــؤدي	إىل	اتخــاذ	أي	قــرار	محــدد	ميكــن	أن	يكــون	لــه	تأثــريًا	كبــريًا	عــىل	
فرد. أي	

يف	الحالة	املذكورة	أعاله،	سنوفر	قنوات	ميكن	للناس	من	خاللها	طلب	مثل	هذه	التفسريات.

3-4-2	اإلرشادات

 1-2-4-3
ينظــر	مشــغلو	الــذكاء	االصطناعــي	يف	تزويــد	األشــخاص	املعنيــن	بالــذكاء	االصطناعــي	بــرشح	رفيــع	املســتوى	لكيفيــة	عمــل	نظــام	

الــذكاء	االصطناعــي	الخــاص	بهــم.

ينظر	مشغلو	الذكاء	االصطناعي	يف	إبالغ	األشخاص	املعنين	بالذكاء	االصطناعي،	بلغة	مفهومة	وغر	تقنية،	مبا	يي: أ

.			البيانات	التي	يستوعبها	النظام.

.				أنواع	الخوارزميات	املستخدمة.

.				الفئات	التي	ميكن	تصنيف	األشخاص	وفًقا	لها.

.				أهم	السات	التي	تؤدي	إىل	نتائج	القرارات.

.				قامئة	شاملة	للميزات	الهندسية	والناذج	التي	تم	أخذها	يف	االعتبار	أثناء	مرحلة	بناء	النموذج.

		الجارديان.	يقول	الخرباء	إن	رقابة	نظام	الذكاء	االصطناعي	بحاجة	إىل	تنظيم	عملية	صنع	القرار	اآليل.	مأخوذ	من:

 https://www.theguardian.com/technology/2017/jan/27/ai-artificial-intelligence-watchdog-needed-to-prevent-discriminatory-automated-decisions
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مثــال:	تفصــل	محكمــة	الدعــاوى	الصغــرة	يف	القضايــا	املدنيــة	البســيطة	مثــل	تحصيــل	الديــون	وعمليــات	اإلخــالء.	تُقــدم	
املحكمــة	نظــام	ذكاء	اصطناعــي	القــرتاح	نتيجــة	الحكــم.	يف	وقــت	صــدور	الحكــم،	يجــب	إخطــار	املدعــي	واملدعــى	عليــه	

أنــه	تــم	صــدور	القــرار	مبســاعدة	نظــام	الــذكاء	االصطناعــي.	كــا	تقــدم	املحكمــة	تفســرًا	للقــرار.

مثــال:	تنتــج	رشكــة	تقنيــة	وكيــل	ذكاء	اصطناعــي	للمحادثــة	ميكنــه	إجراء	بعــض	املكاملــات	الهاتفية	نيابة	عن	مســتخدميها.	
قــد	يعتقــد	أولئــك	الذيــن	يتلقــون	املكاملــات	أنهــم	يتحدثــون	إىل	إنســان.	لذلــك،	تقــوم	الركــة	بربمجــة	هــذا	الوكيــل	

للتعريــف	عــن	نفســه	يف	بدايــة	كل	محادثــة.

ــة	أخــذت	ســجله	االئتــاين	وعمــره	 ــذي	رٌفــض	منحــه	بطاقــة	ائتــان	أن	الخوارزمي ــار	الشــخص	ال ــال:	مــن	املمكــن	إخب مث
ورمــزه	الربيــدي	يف	االعتبــار،	ولكــن	ال	يعــرف	ســبب	رفــض	طلبــه	.	
10

2829



بالنســبة	لحــاالت	االســتخدام	غــر	الحساســة	للقطــاع	العــام	املصممــة	للصالــح	العــام،	ينظــر	مشــغلو	الــذكاء	االصطناعــي	يف	

جعــل	شــفرة	املصــدر،	إىل	جانــب	رشح	طريقــة	عمــل	نظــام	الــذكاء	االصطناعــي،	متاحــة	إمــا	للجمهــور	أو	عنــد	الطلــب	)ينبغــي	

القيــام	بذلــك	فقــط	إذا	هنــاك	مخاطــر	منخفضــة	مــن	التالعــب	بالنظــام(.

يحتفــظ	مشــغل	الــذكاء	االصطناعــي	بالوثائــق	الرضوريــة	التــي	تبــن	تفصيــالً	وتوضيًحــا	لكيفيــة	عمــل	الخوارزميــات،	عــى	ســبيل	

املثــال:	توثيــق	العمليــات،	ومخططــات	اتخــاذ	القــرارات	يف	النظــام،	وكيفيــة	دمــج	عمليــة	الطعــن	واالســتئناف.

يحــق	للفــرد	الطعــن	والتــاس	ســبيل	االنتصــاف	الفعــال	عــى	القــرارات	التــي	تتخذهــا	أنظمــة	الــذكاء	االصطناعــي.	يجــب	عــى	

املجموعــة	أو	الفريــق	املعنــي	بدعــم	هــذه	النــاذج	مناقشــتها.

وضع	مؤرشات	مناسبة	لتقييم	التدخالت	التكنولوجية	لنظام	الذكاء	االصطناعي	من	وجهات	نظر	متعددة.

يف	حالة	توفر	مثل	هذه	التفسرات،	ينبغي	أن	تكون	سهلة	الوصول	ورسيعة	ومجانية	وسهلة	االستخدام.
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ت

ت
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 2-2-4-3
ينظــر	مشــغلو	الــذكاء	االصطناعــي	يف	تزويــد	األشــخاص	املعنيــن	بالــذكاء	االصطناعــي	بوســائل	لطلــب	تفســريات	لقــرارات	هامــة	

محــددة،	إىل	أقــى	حــد	ممكــن	بالنظــر	إىل	حالــة	البحــث	الحــايل	واختيــار	النمــوذج.

الــذكاء	 إليــه	 أرشــدهم	 هــام،	 بقــرار	 املعنيــن	 لألشــخاص	 خاللهــا	 مــن	 ميكــن	 وســيلة	 االصطناعــي	 الــذكاء	 مشــغلو	 يوفــر	

القــرار. هــذا	 وراء	 الكامنــة	 األســباب	 إىل	 الوصــول	 االصطناعــي،	

عندمــا	ال	تكــون	القابليــة	للتفســر	هــذه	ممكنــة	يف	ضــوء	التكنولوجيــا	املتاحــة،	ينظــر	مشــغلو	الــذكاء	االصطناعــي	يف	التوصل	

لحلــول	وســط	مثــل	منطــق	املغايــرة،	أو	تضمــن	العوامــل	األكــر	ترجيًحــا	التــي	تســاهم	يف	اتخــاذ	القــرار.

أ

ب

3-5	إحكام	وأمان	الذكاء	االصطناعي	)املبدأ	5(

جعل	أنظمة	الذكاء	االصطناعي	قوية	ومحكمة	من	الناحية	الفنية

3-5-1	املبدأ

لضاًمن	استيفاء	هذا	املعيار،	يجب	أن:

اتباع	نهج	وقاية	من	املخاطر	يسري	بطريقة	تجعلها	تسلك	سلوكًا	موثوًقا.

يضمــن	مطــورو	الــذكاء	االصطناعــي	أال	تســبب	أنظمــة	الــذكاء	االصطناعــي	يف	وقــوع	أي	رضر	غــري	مقصــود	أو	حــدوث	أي	
آثــار	ســلبية.

تكــون	أنظمــة	الــذكاء	االصطناعــي	قــادرة	عــىل	الصمــود	أمــام	الهجــاًمت	األمنيــة	مثــل	تســمم	البيانــات	)أي	تقديــم	بيانــات	
ــذكاء	االصطناعــي	املختلفــة(	 ــات	ال ــم	اآليل	وخوارزمي ــري	عــىل	أداء	منــاذج	التعل ــة	بهــدف	التأث ــى	أو	مؤذي ــة	مــن	املعن خالي

وترسيــب	النــاًمذج.

يكون	ألنظمة	الذكاء	االصطناعي	ضاًمنات	مُتكّن	من	وضع	خطة	احتياطية	يف	حالة	حدوث	مشكالت.

تكون	نتائج	نظام	الذكاء	االصطناعي	قابلة	للتكرار.

		مكتب	الحاية	املالية	للمستهلك،	تقرير	الحاية	املالية	12	الجزء	1002	-	قانون	تكافؤ	الفرص	االئتانية	)الالئحة	ب(،	الفقرة1002.9	اإلشعارات،	مأخوذ	من:

/https://www.consumerfinance.gov/policy-compliance/rulemaking/regulations/1002

 http://www.predict.nhs.uk/predict_v2.1/legal/algorithm	:الرابط	هذا	من	مأخوذ	بريدكت،	موقع		

11

12

مثــال:	يطلــب	مكتــب	الحايــة	املاليــة	للمســتهلك	األمريــيك	مــن	الدائنــن	يف	الواليــات	املتحــدة	الذيــن	يرفضــون	
طلبــات	االئتــان	أن	يرحــوا	ملقــدم	الطلــب	الســبب	)األســباب(	الرئيســية	لرفــض	طلبــه	)عــى	ســبيل	املثــال،	»مــدة	

اإلقامــة«	أو	»عمــر	الســيارة«(	.	وعــى	وجــه	الخصــوص،	»	تشــر	البيانــات	إىل	أن	اإلجــراء	الســلبي	اســتند	إىل	املعايــر	أو	

السياســات	الداخليــة	للدائــن	أو	أن	مقــدم	الطلــب،	أو	مقــدم	الطلــب	املشــرتك،	أو	الطــرف	املاثــل	أخفــق	يف	تحقيــق	

درجــة	مؤهلــة	يف	نظــام	التصنيــف	االئتــاين	للدائــن«.

11

الخدمــات	الصحيــة	الوطنيــة	يف	اململكــة	املتحــدة	أداة	تســمى	»Predict«،	والتــي	تســمح	 مثــال:	طــورت	هيئــة	
للنســاء	املصابــات	برسطــان	الثــدي	مبقارنــة	حالتهــن	بالنســاء	األخريــات	الــاليت	كــن	يعانــن	مــن	نفــس	الحالــة	املرضيــة	

يف	املــايض،	وتوضــح	تصــور	ملعــدل	البقــاء	املتوقــع	يف	ظــل	خيــارات	العــالج	املختلفــة.	يتضمــن	موقــع	الويــب	صفحــة	

ــة	وراء	العوامــل	املختلفــة	وتحتــوي	عــى	وصــف	للحســابات	األساســية	.	 تفســرية	توضــح	الرتجيحــات	الكامن
12
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3-5-2	اإلرشادات

1-2-5-3
	يســتمر	مشــغلو	الــذكاء	االصطناعــي	يف	إجــراء	تقييــاًمت	لنقــاط	الضعــف،	والتحقــق	مــن	الســلوكيات	املختلفــة	لنظــام	الــذكاء	

االصطناعــي	يف	املواقــف	غــري	املتوقعــة	وألي	حالــة	مــن	حــاالت	االســتخدام	املــزدوج،	لتشــمل:

 2-2-5-3
يضــع	مشــغلو	الــذكاء	االصطناعــي	خطــة	احتياطيــة	مناســبة	مــع	اختبارهــا	للحفــاظ	عــىل	الجاهزيــة	يف	املواقــف	غــري	املتوقعــة	ويف	

مســتوى	مخاطــر	الســالمة	العاليــة،	لتشــمل:

 3-2-5-3
ــار	 ــق	والتشــغيل	لالختب ــات	التوثي ــالل	عملي ــن	خ ــن	م ــة	النظــام	للمســتخدمن	النهائي ــي	موثوقي ــذكاء	االصطناع ــن	مشــغلو	ال يضم

ــد: ــه	التحدي ــج	املرجــوة،	وعــىل	وج والتحقــق	مــن	النتائ

4-2-5-3
	تكون	أنظمة	الذكاء	االصطناعي	آمنة	وميكن	للبرش	التحكم	فيها	

وضع	تدابر	لضان	سالمة	ومرونة	نظام	الذكاء	االصطناعي	ضد	الهجات	املحتملة.

وضــع	خطــة	لقيــاس	وتقييــم	مخاطــر	الســالمة	املحتملــة	التــي	قــد	تتعــرض	لهــا	أنــت	أو	أي	طــرف	أخــر	بســبب	ســوء	اســتخدام	

ــا	العــريض	أو	الضــار. التكنولوجي

تحديد	عتبات	للنتائج	املقبولة	للنظام	وإجراءات	الحوكمة	للرجوع	إىل	الخطط	البديلة	املحددة	واملختربة.

النظر	يف	رشاء	وثيقة	تأمن	للتخفيف	من	املخاطر	الناشئة	عن	األرضار	املحتملة.

ــة	مــا	إذا	كان	النظــام	يلبــي	األهــداف	واألغــراض	والتطبيــق	 ــة	مراقب ــذكاء	االصطناعــي	ملواصل ينبغــي	تصميــم	نهــج	لنظــام	ال

املقصــود	منــه	أم	ال.

يُحدد	مشغلو	الذكاء	االصطناعي	نهج	لضان	إمكانية	تكرار	النتائج	من	خالل	عمليتي	التشغيل	والتوثيق	الواضحتن.

يضمن	ويوثق	مشغلو	الذكاء	االصطناعي	قوة	وإحكام	النظام	للمستخدمن	النهائين.

تكــون	ســالمة	وأمــن	األشــخاص،	ســواء	كانــوا	مشــغلن	أو	مســتخدمن	نهائيــن	أو	أي	أطــراف	أخــرى،	موضــع	اهتــام	بالــغ	يف	

تصميــم	أي	نظــام	ذكاء	اصطناعــي.

تكــون	أنظمــة	الــذكاء	االصطناعــي	آمنــة	وميكــن	التحقــق	منهــا	والتحكــم	فيهــا	طــوال	عمرهــا	التشــغيي،	إىل	الحــد	الــذي	تســمح	

بــه	التكنولوجيــا.

مراعاة	استمرار	أمان	وخصوصية	املستخدمن	عند	إيقاف	تشغيل	أنظمة	الذكاء	االصطناعي.

تتلقى	أنظمة	الذكاء	االصطناعي،	التي	تؤثر	تأثرًا	مبارًشا	وكبرًا	يف	حياة	الناس،	عناية	متناسبة	يف	تصميمها.

تكون	هذه	األنظمة	قابلة	لإللغاء	أو	الرتاجع	عن	قراراتها	عى	أيدي	أفراد	معينن.

التحقق	من	كيفية	ترف	أنظمة	الذكاء	االصطناعي	يف	املواقف	والبيئات	غر	املتوقعة.

اتخاذ	تدابر	وقائية	ضد	أي	حالة	استخدام	مزدوج	محتملة	للنظام.
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مثــال:	إن	اعتــاد	نهــج	قائــم	عــى	املخاطــر	للمشــرتيات	وإبــالغ	املورديــن	بــه	بوضــوح	مــن	املمكــن	أن	يســاعد	يف	معالجــة	
ــة	 ــات	الرقاب ــة	الــراء	بإمكان ــل	هــذه	املشــكالت	مــن	خــالل	إرســال	إخطــار	مســبق	للمؤسســة	التــي	ســتقوم	بعملي مث

املحــددة	التــي	ســتحتاجها	املؤسســة	يف	املراحــل	املســتقبلية	مــن	دورة	حيــاة	النظــام،	مــا	يحــول	دون	قيــام	املورديــن	

مــن	تقديــم	حجــج	للملكيــة	الفكريــة	املتعلقــة	باالختبــار	واملراقبــة	والتدقيــق	املطلوبــن	ألنظمــة	الــذكاء	االصطناعــي	

الخاصــة	بهــم	مســتقباًل	ومكافــأة	املورديــن	-	بجميــع	األشــكال	-	األكــر	تقدًمــا	واســتجابة	لجهــود	الــذكاء	االصطناعــي	

املســؤولة.

https://documents.trendmicro.com/assets/white_papers/wp-malicious-uses-and-abuses-of-artificial-intelligence.pdf	:إم	يب	آي	رشكة
13

ــال:	قــدم	باحثــو	رشكــة	آي	يب	إم	طريقــة	جديــدة		الســتغالل	الــذكاء	االصطناعــي	ألغــراض	خبيثــة،	حيــث	يقــوم	نظامهــم،	 مث
ويســمى	»	DeepLocker«	بتضمــن	قــدرات	الــذكاء	االصطناعــي	داخــل	الربامــج	الخبيثــة	نفســها	مــن	أجــل	تحســن	أســاليب	

املراوغــة.	يســتخدم	منــوذج	الــذكاء	االصطناعــي	لتحديــد	هدفــه	باســتخدام	مــؤرشات	مثــل	التعــرف	عــى	الوجــه	وتحديــد	

املوقــع	الجغــرايف	والتعــرف	عــى	الصــوت.
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5-2-5-3
	أال	تكون	أنظمة	الذكاء	االصطناعي	قادرة	عىل	إيذاء	البرش،	أو	إلحاق	الرضر	بهم،	أو	خداعهم	ألًيا

إنشاء	أنظمة	الذكاء	االصطناعي	لغرض	تقديم	الخدمة	واإلعالم،	وليس	لغرض	الخداع	والتالعب.

للــدول	أن	تتعــاون	مــع	بعضهــا	البعــض	لتفــادي	حــدوث	ســباق	تســلح	يف	األســلحة	الفتاكــة	ذاتيــة	التشــغيل،	وينبغــي	مراقبــة	

هــذه	األســلحة	بإحــكام.

السعي	إىل	تفعيل	التعاون	النشط	لتاليف	االختالف	يف	معاير	السالمة.

النظم	مصممة	إلبالغ	القرارات	املهمة	القيام	بذلك	بنزاهة.

أ

ب

ت

ث

3-6	الذكاء	االصطناعي	املتمحور	حول	اإلنسان	)املبدأ	6(

منح	أنظمة	الذكاء	االصطناعي	قياًًم	برشية	وجعلها	مفيدة	للمجتمع

3-6-1	املبدأ

ولضاًمن	استيفاء	هذا	املعيار،	يجب:

دعم	الحكومة	للبحث	يف	االستخدام	املفيد	للذكاء	االصطناعي.

إرشاك	أصحاب	املصلحة	يف	املجتمع	يف	تطوير	الذكاء	االصطناعي	وحوكمته.

تصميم	أنظمة	الذكاء	االصطناعي	لتبني	وتعلم	واتباع	قواعد	وقيم	املجتمع	الذي	تخدمه.

الحاجة	إىل	إجراء	التحليالت	املنهجية	التي	تدرس	أخالقيات	تصميم	النظم	العاطفية	لتحفيز	البرش	قبل	نرشها.

عــدم	تفويــض	القــرارات	املتعلقــة	بالقــوة	املميتــة	والحيــاة	واملــوت	ألنظمــة	الــذكاء	االصطناعــي،	بل	يجــب	اعتــاًمد	القواعد	
واملعايــري	لضــاًمن	الســيطرة	البرشيــة	الفعالــة	عــىل	تلك	القــرارات.

3-6-2	اإلرشادات

 1-2-6-3
تطوير	الذكاء	االصطناعي	ليتاًمىش	مع	القيم	اإلنسانية،	ويساهم	يف	ازدهار	اإلنسان	ويفيد	املجتمع	ككل.

 2-2-6-3
الحاجة	إىل	إجراء	التحليالت	املنهجية	التي	تدرس	أخالقيات	تصميم	النظم	العاطفية	لتحفيز	البرش	قبل	نرشها.

استشارة	املجتمع	بطريقة	متثيلية	إلثراء	تطوير	الذكاء	االصطناعي.

إرشاك	أصحاب	املصلحة	يف	املجتمع	يف	تطوير	الذكاء	االصطناعي	وحوكمته.

االســتعانة	بأصحــاب	املصلحــة	بشــكل	اســتباقي	يف	اإلرشاف	املســؤول	عــى	الــذكاء	االصطناعــي	الجديــر	بالثقــة	يف	الســعي	

لتحقيــق	نتائــج	مفيــدة	للنــاس	وكوكبنــا.

إعطــاء	املنظــات	األولويــة	لتثقيــف	جميــع	أصحــاب	املصلحــة	حــول	مقاييــس	الرفاهيــة	كمحــدد	محتمــل	لكيفيــة	إنشــاء	تقنيــات	

الــذكاء	االصطناعــي	الخاصــة	بهــا،	ونرهــا،	وتســويقها،	ومراقبتهــا.

يكون	للتحفيز	يف	أنظمة	الذكاء	االصطناعي	سياسة	نظام	قبول	مبوجب	موافقة	رصيحة.

نــويص،	عنــد	االقتضــاء،	أن	يتمتــع	النظــام	العاطفــي	الــذي	يحفــز	البــر	بالقــدرة	عــى	التمييــز	بدقــة	بــن	املســتخدمن،	مبا	يف	

ذلــك	اكتشــاف	الخصائــص:	مثــل	مــا	إذا	كان	املســتخدم	شــخًصا	بالًغــا	أم	طفــاًل.	يجــب	وضــع	تدابــر	حايــة	إضافيــة	للمســتخدمن	

األضعــف،	مثــل	األطفــال،	عنــد	صعوبــة	الحصــول	عــى	املوافقــة	املســتنرة،	أو	عندمــا	ال	تكــون	هــذه	ضانــة	كافيــة.

تقييم	أنظمة	الذكاء	االصطناعي	مع	اسرتاتيجيات	التحفيز،	ومراقبتها	بعناية.

أ

أ

ب

ب

ت
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ث

مثــال:	تحــدد	مارســة	معهــد	مهنــديس	الكهربــاء	واإللكرتونيــات	أو	آي	تربــل	إي	يب7010	املــوىص	بهــا		مقاييــس	
ــة	واملســتقلة	والتــي	تضــع	أساًســا	 ــارًشا	باألنظمــة	الذكي ــرًا	مب ــر	تأث ــة	التــي	تتأث ــة	املتعلقــة	بالعوامــل	البري الرفاهي

ألنــواع	البيانــات	املوضوعيــة	والذاتيــة	التــي	يجــب	عــى	هــذه	األنظمــة	تحليلهــا	وتضمينهــا	)يف	برامجهــا	وأدائهــا(	لزيــادة	

رفاهيــة	اإلنســان	بشــكل	اســتباقي.
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 3-2-6-3
تحتفظ	البرشية	بالقدرة	عىل	إدارة	نفسها	واتخاذ	القرار	النهايئ،	مع	قيام	الذكاء	االصطناعي	بدور	مساعد.

 4-2-6-3
تصميــم	أنظمــة	الــذكاء	االصطناعــي	بطريقــة	تحــرتم	ســيادة	القانــون	وحقــوق	اإلنســان	وقيــم	املجتمــع،	وأن	تتضمــن	ضاًمنات	مناســبة	

لضــاًمن	عدالــة	وانصــاف	املجتمع.

ــل	يجــب	اعتــاد	القواعــد	 ــذكاء	االصطناعــي،	ب ــاة	واملــوت	ألنظمــة	ال ــة	والحي عــدم	تفويــض	القــرارات	املتعلقــة	بالقــوة	املميت

ــة	عــى	تلــك	القــرارات. ــة	الفعال ــر	لضــان	الســيطرة	البري واملعاي

ــاء،	واملمرضــات	املارســن،	واألخصائيــن	االجتاعيــن،	والحكومــات(	عــى	اكتشــاف	 ــل	اآلب ــب	األطــراف	املســؤولة	)مث تدري

التأثــر	الناتــج	عــن	الــذكاء	االصطناعــي	وتدابــر	التخفيــف	غــر	الفعالــة.	يف	الحــاالت	القصــوى،	يجــب	أن	يكــون	مــن	املمكــن	دامئـًـا	

إيقــاف	تشــغيل	نظــام	ذكاء	اصطناعــي	ضــار.

تصميم	اإلجراءات	التي	يقوم	بها	نظام	عاطفي،	والتي	من	املرجح	أن	تولد	استجابة	عاطفية،	بطريقة	قابلة	

للتغير	بسهولة.

يكــون	املســتخدمون	قــادرون	عــى	اتخــاذ	قــرارات	مســتنرة	بشــأن	أنظمــة	الــذكاء	االصطناعــي،	عــن	طريــق	إملامهــم	باملعرفــة	

واألدوات	املناســبة	لفهــم	أنظمــة	الــذكاء	االصطناعــي	والتفاعــل	معهــا	تفاعــاًل	مرضيًــا،	وحيثــا	أمكــن	إجــراء	تقييــم	ذايت	معقــول	

أو	رفــض	النظــام.

يُصمم	مطوري	الذكاء	االصطناعي	أنظمة	الذكاء	االصطناعي	العتاد،	وتعلم،	واتباع	معاير	وقيم	املجتمع	الذي	يخدمونه.

ــاه	 ــذكاء	االصطناعــي.	وعــى	وجــه	الخصــوص،	االنتب ــه	أنظمــة	ال ــذي	ســتُنر	في ــر	املجتمــع	املحــدد	ال تحــدد	املنظــات	معاي

للمعايــر	ذات	الصلــة	بأنــواع	املهــام	املصممــة	أنظمــة	الــذكاء	االصطناعــي	ألدائهــا.	ميكــن	لنظــام	الــذكاء	االصطناعــي	توثيقهــا	

وكذلــك	معالجــة	هــذه	املعايــر.

لغــرض	االســتجابة	للتغيــر	الديناميــيك	للمعايــر	يف	املجتمــع،	ميكــن	لنظــام	الــذكاء	االصطناعــي	أن	يكــون	قــادًرا	عــى	تعديــل	

معايــره	الحاليــة	وتعلــم	معايــر	جديــدة،	مــع	التحــي	بالشــفافية	بشــأن	هــذه	التغيــرات.

ينظــر	املصممــون	يف	النــاذج	واملقاييــس	بقصــد	تقييــم	التوافــق	املعيــاري	لنظــام	ذكاء	اصطناعــي	عــى	مــدى	عمــر	النظــام	

)مثــل	اتفــاق	اإلنســان	واآللــة	عــى	القــرارات	األخالقيــة،	وإمكانيــة	التحقــق	مــن	قــرارات	الــذكاء	االصطناعــي،	والثقــة	املــربرة(.

توثــق	عمليــة	تحديــد	املعايــر	أوجــه	التشــابه	واالختــالف	بــن	املعايــر	التــي	يطبقهــا	البــر	عــى	البــر	اآلخريــن	واملعايــر	التــي	

يطبقونهــا	عــى	أنظمــة	الــذكاء	االصطناعــي،	مــع	تقييــم	تطبيــق	املعايــر	خاصــة	مقابــل	املعايــر	التــي	يتوقــع	املجتمــع	أن	

يتبعهــا	نظــام	الــذكاء	االصطناعــي.
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يف	الحــاالت	التــي	تكــون	فيهــا	هنــاك	حاجــة	لذلــك،	ينبغــي	النظــر	يف	تقييــات	األثــر	عــى	حقــوق	اإلنســان	والعنايــة	الواجبــة	

بتلــك	الحقــوق،	أو	ميثــاق	الســلوك	األخالقــي	لإلنســان،	أو	عالمــات	الجــودة	والشــهادات	التــي	تهــدف	إىل	تعزيــز	القيــم	التــي	

تتمحــور	حــول	اإلنســان	واإلنصــاف.

وضع	آليات	لتلقي	ردود	الفعل	الخارجية	بشأن	أنظمة	الذكاء	االصطناعي	التي	من	املحتمل	أن	تنتهك	الحقوق	األساسية.

ح

خ

 /https://sagroups.ieee.org/7010	.إي	تربل	آي	أو	واإللكرتونيات	الكهرباء	مهنديس	معهد		
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3-7	الذكاء	االصطناعي	املستدام	والصديق	للبيئة	)املبدأ	7(

تعزيز	الذكاء	االصطناعي	املستدام	بطريقة	صديقة	للبيئة

3-7-1	املبدأ

ولضاًمن	استيفاء	هذا	املعيار،	يجب:

استخدام	أنظمة	الذكاء	االصطناعي	إلفادة	جميع	البرش،	مبا	يف	ذلك	األجيال	القادمة،	والبيئة	أساسية	لذلك.

طوال	دورة	حياة	نظام	الذكاء	االصطناعي،	إنشاء	التطبيقات	عىل	أساس	الفهم	واالعرتاف	الكامل	باآلثار
	املرتتبة	عىل	االستدامة	والبيئة.

تقييم	تطوير	نظام	الذكاء	االصطناعي	ونرشه	واستخدامه	من	خالل	الفحص	الدقيق	الستخدام	املوارد	
واستهالك	الطاقة.

إنشاء	آليات	لقياس	األثر	البيئي	بسبب	نوع	استخدام	الطاقة	وطاقة	املعالجة	التي	توفرها	مراكز	البيانات.

3-7-2	اإلرشادات

الــذكاء	 الــذكاء	االصطناعــي،	إنشــاء	التطبيقــات	دامئًــا	بعــد	الفهــم	واالعــرتاف	الكامــل	بآثــار	 3-7-2-1	طــوال	دورة	حيــاة	نظــام	
والبيئــة. االســتدامة	 عــىل	 االصطناعــي	

فهــم	تطبيــق	الــذكاء	االصطناعــي	ملواجهــة	تحديــات	االســتدامة	فهــًا	جيــًدا.	تتزايــد	أهميــة	إنشــاء	وتشــغيل	أنظمــة	الــذكاء	

االصطناعــي	الخــرضاء	واملســتدامة،	بالنظــر	إىل	البصمــة	الكربونيــة	الكبــرة	التــي	ميكــن	أن	تولدهــا،	والســياق	األوســع	للتعامــل	

مــع	تغــر	املنــاخ.

تطويــر	منــوذج	الــذكاء	االصطناعــي،	مــن	خــالل	التشــغيل	املوســع،	للســعي	إىل	تحقيــق	التــوازن	بــن	األداء	التقنــي	واســتهالك	

الطاقــة	واألثــر	البيئي.

بــذل	الجهــود	لتقديــر	وفهــم	االســتدامة	واألثــر	البيئــي	عــرب	دورة	حيــاة	نظــام	الــذكاء	االصطناعــي	)عــى	ســبيل	املثــال،	تكاليــف	

اســتهالك	الطاقــة	املرتبطــة	بتدريــب	النمــوذج،	وانبعاثــات	ثــاين	أكســيد	الكربــون،	وتكاليــف	الحوســبة	الســحابية	املرتبطــة	

بنــر	النظــام	وتشــغيله(.
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ت

يف	حــال	عــدم	وجــود	وســائل	موحــدة	لإلبــالغ	عــن	التأثــر	البيئــي	ألنظمــة	الــذكاء	االصطناعــي،	حيثــا	أمكــن،	يجــب	جعــل	تأثــرات	

الكربــون	اعتبــاًرا	أساســيًا	جنبًــا	إىل	جنــب	مــع	املتطلبــات	الوظيفيــة	والتجاريــة	عنــد	تطويــر	النــاذج	وتشــغيلها.

النظــر	يف	اســتخدام	منــاذج	أصغــر	-	تقليــص	حجــم	النمــوذج	واســتخدام	دورات	حســاب	أقــل	)ملوازنــة	التكاليــف	املاليــة	وتكاليــف	

األداء	مــع	األداء	النهــايئ	للنمــوذج(.

مراعــاة	الوعــي	بالكربــون	-	تعديــل	املــؤرشات	التشــغيلية	لنظــام	الــذكاء	االصطناعــي	وتحديــد	أفضــل	وقــت	ومــكان	ديناميــيك	

الســتخدام	الطاقــة	مــن	الشــبكة	ســيؤدي	إىل	تقليــل	انبعاثــات	الكربــون.

ث

ج

ح

مثــال	1 : يف	مجــال	الزراعــة،	ميكــن	للذكاء	االصطناعي	
تحويــل	اإلنتــاج	بشــكل	جيــد	مــن	خــالل	مراقبــة	وإدارة	

الظــروف	البيئيــة	وإنتــاج	املحاصيــل.	ميكــن	أن	يســاعد	

األســمدة	 مــن	 كل	 تقليــل	 االصطناعــي	يف	 الــذكاء	

ــاج	املحاصيــل. ــاه	املســتخدمة،	مــع	تحســن	إنت واملي

مثــال	2 : طــور	قســم	DeepMind	يف	غوغــل	ذكاًء	
الطاقــة	 اســتخدام	 تقليــل	 نفســه	 يُعلــم	 اصطناعيًــا	

لذلــك،	خفضــت	 نتيجــة	 غوغــل.	 بيانــات	 مراكــز	 لتربيــد	

غوغــل	متطلبــات	الطاقــة	يف	مركــز	البيانــات	بنســبة	
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3-8	الذكاء	االصطناعي	املحافط	عىل	الخصوصية	)املبدأ	8(

احرتام	خصوصية	الناس

3-8-1	املبدأ

ولضاًمن	استيفاء	هذا	املعيار،	يجب:

عىل	أنظمة	الذكاء	االصطناعي	احرتام	الخصوصية،	وأن	تستخدم	الحد	األدىن	من	التطفل	الرضوري.

التزام	أنظمة	الذكاء	االصطناعي	باملعايري	العالية	إلدارة	البيانات	وأمنها،	وحاًمية	املعلومات	الشخصية.

عــدم	نــرش	املراقبــة	أو	غريهــا	مــن	التقنيــات	املعتمــدة	عــىل	الــذكاء	االصطناعــي	بطريقــة	تنتهــك	املعايــري	املقبولــة	
ــا	و	/	أو	املعايــري	اإلماراتيــة	للخصوصيــة	والكرامــة	اإلنســانية	وحقــوق	األشــخاص. دولًي

تضمــن	الخصوصيــة	حســب	التصميــم	يف	أنظمــة	الــذكاء	االصطناعــي،	وحيثــاًم	أمكــن،	يكــون	لخوارزميــة	الــذكاء	
االصطناعــي	تقييــاًمت	مناســبة	لتأثــري	الخصوصيــة.

إنشــاء	أطــر	حاًميــة	للبيانــات	وآليــات	الحوكمــة	املناســبة	يف	نهــج	أصحــاب	املصلحــة	املتعدديــن	وضاًمنهــا	طــوال	دورة	
حيــاة	أنظمــة	الــذكاء	االصطناعــي.

يســعي	مطــورو	ومشــغلو	الــذكاء	االصطناعــي	لتحقيــق	التــوازن	بــن	متطلبــات	الخصوصيــة،	والحقــوق	الفرديــة،	
وتطــور	االبتــكار،	ومصالــح	املجتمــع.

3-8-2	اإلرشادات

1-2-8-3
	إنشاء	آلية	للمستخدمن	لإلبالغ	عن	القضايا	املتعلقة	بالخصوصية	أو	حاًمية	البيانات

ــذكاء	االصطناعــي	مراجعــة	النظــام	مــن	أجــل	تســجيل	إذن	الدخــول	تســجياًل	مناســبًا،	مــع	قــدرة	 يتــوىل	مشــغلو	ال

املســتخدمن	عــى	إلغــاء	اإلذن،	كلــا	أمكــن	ذلــك.

النظــر	يف	تدريــب	منــوذج	الــذكاء	االصطناعــي	بــدون	أو	باالســتعانة	بالحــد	األدىن	مــن	املســتخدمن	للبيانــات	

الشــخصية. أو	 الحساســة	

استخدام	تدابر	لتعزيز	الخصوصية	مثل؛	التشفر	وإخفاء	الهوية	والتجميع.

أ

ب

ت

 2-2-8-3
إنشاء	آلية	إرشاف	لجمع	البيانات،	وتخزينها،	ومعالجتها،	واستخدامها	عرب	املؤسسة

تقييم	األشخاص	املخولن	بالوصول	إىل	البيانات،	ورشوط	ذلك.

تعين	مسؤوليات	ودور	معن	ملسؤويل	حاية	البيانات.

منــع	الــرضر	الــذي	يلحــق	بالخصوصيــة	مــن	خــالل	حوكمــة	البيانــات	بشــكل	مالئــم	يغطــي	جــودة	وســالمة	البيانــات	املســتخدمة،	

ومــدى	أهميتهــا	يف	ضــوء	املجــال	الــذي	ســتنر	أنظمــة	الــذكاء	االصطناعــي	فيــه،	وبروتوكــوالت	الوصــول	الخاصــة	بهــا،	والقــدرة	

عــى	معالجــة	البيانــات	بطريقــة	تحمــي	الخصوصيــة.

تضمــن	أنظمــة	الــذكاء	االصطناعــي	حايــة	الخصوصيــة	والبيانــات	طــوال	دورة	حيــاة	نظــام	الــذكاء	االصطناعــي	بالكامــل.	يتضمــن	

ذلــك	املعلومــات	التــي	قدمهــا	املســتخدم	يف	البدايــة،	باإلضافــة	إىل	املعلومــات	املســتحدثة	حــول	املســتخدم	عــى	مــدار	

ــن،	أو	 ــذكاء	االصطناعــي	حــول	مســتخدمن	محددي ــج	التــي	أنشــأتها	أنظمــة	ال ــال،	النتائ ــه	مــع	النظــام	)عــى	ســبيل	املث تفاعل

كيفيــة	اســتجابة	هــؤالء	املســتخدمن	لتوصيــات	معينــة(.	لــن	تســمح	الســجالت	الرقميــة	للســلوك	البــري	ألنظمــة	الــذكاء	

االصطناعــي	باســتنتاج	تفضيــالت	األفــراد	فقــط،	ولكــن	ستســتنتج	أيًضــا	أعارهــم،	أو	نوعهــم،	أو	آرائهــم	الدينيــة،	أو	السياســية.	

ــز	 ــح	األفــراد	الثقــة	يف	عمليــة	جمــع	البيانــات،	يجــب	التأكــد	مــن	عــدم	اســتخدام	البيانــات	التــي	تــم	جمعهــا	عنهــم	للتميي وملن

ضدهــم	بشــكل	غــر	قانــوين	أو	غــر	عــادل.

يف	أي	منظمــة	تتعامــل	مــع	بيانــات	األفــراد	)ســواء	كان	مســتخدم	النظــام	شــخًصا	مــا	أم	ال(،	يجــب	وضــع	بروتوكــوالت	للبيانــات	

التــي	تحكــم	الوصــول	إىل	البيانــات	مبــا	يتــاىش	مــع	تريعــات	الخصوصيــة	الوطنيــة	)ســواء	العامليــة	أو	الخاصــة	بالقطــاع(.	

ــك.	يســمح	فقــط	للموظفــن	املؤهلــن	 ــات	ورشوط	ذل ــن	بالوصــول	إىل	البيان ــدد	هــذه	الربوتوكــوالت	األشــخاص	املخول تُح

حســب	األصــول	ذوي	الكفــاءة	والحاجــة	للوصــول	إىل	بيانــات	األفــراد	االضطــالع	بذلــك.
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تتطلــب	أنظمــة	الخوارزميــات	إجــراء	تقييــات	مناســبة	لتأثــر	الخصوصيــة،	والتــي	تشــمل	أيًضــا	االعتبــارات	املجتمعيــة	واألخالقيــة	

الســتخدامها	واالســتخدام	املبتكــر	لنهــج	الخصوصيــة	حســب	التصميــم.	تضمــن	الجهــات	الفاعلــة	يف	مجــال	الــذكاء	االصطناعــي	

أنهــا	مســؤولة	عــن	تصميــم	وتنفيــذ	أنظمــة	الــذكاء	االصطناعــي	بطريقــة	تعكــس	حايــة	املعلومــات	الشــخصية	طــوال	دورة	حيــاة	

نظــام	الــذكاء	االصطناعــي.

وضــع	سياســات	بيانــات	أو	أطــر	عمــل	مكافئــة،	أو	تعزيــز	السياســات	القامئــة	لضــان	األمــن	الكامــل	للبيانــات	الشــخصية	والبيانــات	

ــات	اســتثنائية	لألفــراد.	تشــمل	 ــات	أو	صعوب الحساســة،	والتــي،	إذا	تــم	الكشــف	عنهــا،	قــد	تتســبب	يف	حــدوث	أرضار	أو	إصاب

والبيانــات	 الصلــة؛	 ذات	 األمنيــة	 والتدابــر	 واإلدانــات	 الجنائيــة	 واإلجــراءات	 بالجرائــم	 املتعلقــة	 البيانــات	 ذلــك:	 عــى	 األمثلــة	

البيومرتيــة	والجينيــة	والصحيــة؛	والبيانــات	الشــخصية	مثــل	تلــك	املتعلقــة	بالعــرق،	أو	النســب،	أو	النــوع،	أو	العمــر،	أو	اللغــة،	أو	

الديــن،	أو	الــرأي	الســيايس،	أو	األصــل	القومــي،	أو	األصــل	العرقــي،	أو	األصــل	االجتاعــي،	أو	الحالــة	االقتصاديــة،	أو	االجتاعيــة،	

أو	اإلعاقــة	وأي	خصائــص	أخــرى.

ــة	مــن	القطــاع	العــام	أو	اململوكــة	للجمهــور،	ورمــوز	املصــدر،	 ــات	املمول ــات،	مثــل	املســتودعات	املفتوحــة	للبيان ــز	اآللي تعزي

ــات،	مــن	بــن	أمــور	أخــرى. ــادل	اآلمــن	والعــادل	والقانــوين	واألخالقــي	للبيان ــات،	لدعــم	التب ــق	البيان وصنادي

تعزيــز	وتســهيل	اســتخدام	مجموعــات	بيانــات	قويــة	وعاليــة	الجــودة	للتدريــب،	وتطويــر	واســتخدام	أنظمــة	الــذكاء	االصطناعــي،	

وتوخــي	اليقظــة	يف	اإلرشاف	عــى	جمعهــا	واســتخدامها.

ح
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مثــال:	مبســاعدة	خوارزميــات	الــذكاء	االصطناعــي	والتعلــم	اآليل	،	ميكــن	إنشــاء	بيانــات	اصطناعيــة	لتعزيــز	الخصوصيــة.	
يكــون	لتلــك	البيانــات	املنشــأة	نفــس	الخصائــص	اإلحصائيــة	لبيئــة	االختبــار	ومتــى	ميكــن	لطــرف	خارجــي	الوصــول	إليهــا.
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   https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137/PDF/381137eng.pdf.multi

The-Mobile-Industry-Ethics-/01/https://www.gsma.com/betterfuture/wp-content/uploads/2022

 Playbook_Feb-2022.pdf

https://standards.ieee.org/wp-content/uploads/import/documents/other/ead_v2.pdf

 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137/PDF/381137eng.pdf.multi

 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai

https://www.gov.uk/government/publications/the-roadmap-to-an-effective-ai-assurance-ecosystem

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/؟uri=CELEX٪3A52021PC0206
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ــرار	 ــأدوات	ق ــق	ب ــاًم	يتعل ــورك،	في ــة	نيوي ــون	اإلداري	ملدين ــل	القان ــون	محــيل	لتعدي ــورك.	2021.	قان ــة	نيوي ــس	مدين مجل
التوظيــف	اآليل.	مأخــوذ	مــن:	

مجلس	صناعة	تكنولوجيا	املعلومات.	مبادئ	سياسة	الذكاء	االصطناعي.	مأخوذ	من:	

مكتب	مجلس	الوزراء	)2016،	19	مايو(.	اإلطار	األخالقي	لعلوم	البيانات.	مأخوذ	من:	

الربملــان	األورويب	)16	فربايــر	2017(.	قــرار	الربملــان	األورويب	بتاريــخ	16	فربايــر	2017	مــع	توصيــات	إىل	لجنــة	قواعــد	
القانــون	املــدين	بشــأن	الروبوتــات	)INL( 2103/2015((.	مأخــوذ	مــن:

فيالين،	يس	)2018(.	من	أجل	ذكاء	اصطناعي	هادف	نحو	اسرتاتيجية	فرنسية	وأوروبية.	مأخوذ	من:	

اللجنــة	الوطنيــة	للمعلوماتيــة	والحريــات	)2017(.	كيــف	ميكــن	للبــرش	أن	يكــون	لهــم	اليــد	العليــا؟	املســائل	األخالقيــة	التــي	
تثريهــا	الخوارزميــات	والــذكاء	االصطناعــي.	مأخــوذ	مــن:	

املكتــب	التنفيــذي	لرئيــس	الواليــات	املتحــدة.	املجلــس	الوطنــي	للعلــوم	والتكنولوجيــا.	اللجنــة	الفرعيــة	للبحــث	والتطويــر	
ــذكاء	االصطناعــي.	 ــر	ال ــة	لبحــوث	وتطوي ــة	املعلومــات.	)2016(.	الخطــة	االســرتاتيجية	الوطني يف	مجــال	الشــبكات	وتقني

مأخــوذ	مــن:	

املكتــب	التنفيــذي	لرئيــس	املجلــس	الوطنــي	للعلــوم	والتكنولوجيــا	بالواليــات	املتحــدة.	لجنــة	التكنولوجيــا.	)2016(. 
التحضــري	ملســتقبل	الــذكاء	االصطناعــي.	مأخــوذ	مــن:	

مقــار	التنشــيط	االقتصــادي	اليابــاين.	)2015(.	اســرتاتيجية	روبــوت	جديــدة.	اســرتاتيجية	الروبــوت	يف	اليابــان.	الرؤيــة	
واالســرتاتيجية	وخطــة	العمــل.	مأخــوذ	مــن:	

اليونسكو،	توصية	بشأن	أخالقيات	الذكاء	االصطناعي.	2021.	مأخوذ	من:	

معهد	»	AI NOW«.	املساءلة	الحسابية	للقطاع	العام.	أغسطس	2021.	مأخوذ	من:	

معهــد	مهنــديس	الكهربــاء	واإللكرتونيــات	أو	آي	تربــل	إي	2017.	تصميــم	أخالقــي:	رؤيــة	إلعطــاء	األولويــة	لرفاهيــة	اإلنســان	
مــع	األنظمــة	املســتقلة	والذكيــة.	مأخــوذ	مــن:	

جوجل.	مبادئ	الذكاء	االصطناعي	2021.	مأخوذ	من:	

مايكروسوفت.	اإلصدار	2	من	معيار	الذكاء	االصطناعي	املسؤول	)يونيو	2022(.	مأخوذ	من:	

مجموعة	ايكونوميست	2022.	تقرير	مستقبل	الذكاء	االصطناعي	يف	الرشق	األوسط	وشاًمل	إفريقيا.	مأخوذ	من:	

لجنــة	حاًميــة	البيانــات	الشــخصية.	)5	يونيــو	2018(.	مناقشــة	بحثيــة	حــول	الــذكاء	االصطناعــي	)AI(	والبيانــات	الشــخصية.	
ســنغافورة:	لجنــة	حاًميــة	البيانــات	الشــخصية	يف	ســنغافورة	)PDPC(.	مأخــوذ	مــن:

https://www.itic.org/public-policy/ITIAIPolicyPrinciplesFINAL.pdf

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/

file/524298/Data_science_ethics_framework_v1.0_for_publication__1_.pdf

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/

file/524298/Data_science_ethics_framework_v1.0_for_publication__1_.pdf

 https://www.aiforhumanity.fr/pdfs/MissionVillani_Report_ENG-VF.pdf

 https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil_rapport_ai_gb_web.pdf

 https://www.nitrd.gov/PUBS/national_ai_rd_strategic_plan.pdf

https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/whitehouse_files/microsites/ostp/NSTC/

preparing_for_the_future_of_ai.pdf

 http://www.meti.go.jp/english/press/2015/pdf/0123_01b.pdf

 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137

https://legistar.council.nyc.gov/LegislationDetail.aspx?ID=4344524&GUID=%20B051915D-A9AC-

&6596032FA3F9-451E-81F8

   /https://www.opengovpartnership.org/documents/algorithmic-accountability-public-sector

https://standards.ieee.org/wp-content/uploads/import/documents/other/ead_v2.pdf	

https://ai.google/principles/	

https://www.microsoft.com/en-us/ai/responsible-ai	

https://impact.economist.com/perspectives/sites/default/files/google_ai_mena_report.pdf	

https://www.pdpc.gov.sg/-/media/Files/PDPC/PDF-Files/Resource-forOrganisation/AI/Discussion-

Paper-on-AI-and-PD---050618.pdf
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مجلــس	الخزانــة	التابــع	ملجلــس	الــوزراء	الكنــدي.	)2018(.	الــذكاء	االصطناعــي	املســؤول	يف	حكومــة	كنــدا.	سلســلة	
2.0 اإلصــدار	 الرقميــة.	 التعريفيــة	لالضطرابــات	 املســتندات	

https://docs.google.com/document/d/1Sn-qBZUXEUG4dVk909eSg5qvfbpNlRhzIefWPtBwbxY/edit

إعــالن	تورنتــو:	حاًميــة	الحــق	يف	املســاواة	وعــدم	التمييــز	يف	أنظمــة	التعلــم	اآليل.	تورنتــو،	كنــدا:	منظمــة	العفــو	الدوليــة	
وأكســيس	نــاو.	مأخــوذ	مــن:	

مجلــس	اللــوردات	لجنــة	اختيــار	الــذكاء	االصطناعــي.	)2018(.	الــذكاء	االصطناعــي	يف	اململكــة	املتحــدة:	جاهــزون	وراغبــون	
وقــادرون؟

لجنة	اختيار	العلوم	والتكنولوجيا	مبجلس	العموم.	الخوارزميات	يف	صنع	القرار.

http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocument/artificial-

 intelligence-committee/artificial-intelligence/oral/73546.html

https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/201808//The-Toronto-Declaration_ENG_082018-.pdf

)مجلس	اللوردات	لجنة	اختيار	األدلة	الشفوية،	61(
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