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وعد الذكاء االصطناعي
هولين جاو، األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

الذكاء االصطناعي )AI( مستمر يف التطور على حنو سريع. وسيشغل إن 
جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية ولديه إمكانات هائلة من أجل حتقيق 
الصاحل االجتماعي. ومن شأن القدرة املتزايدة للذكاء االصطناعي، 

يف حالة التمكن من االستفادة منها بشكل صحيح، أن تسرع عجلة التقدم يف 
حتقيق أهداف التنمية املستدامة )SDG( لألمم املتحدة.

بيد أن القدرة التحويلية للذكاء االصطناعي جتلب معها حتديات معقدة، بدءاً 
من قضايا الثقة ومروراً باملخاطر األمنية ووصواًل إىل الشواغل بشأن تفاقم 

أوجه عدم املساواة وإىل األثر املهول للذكاء االصطناعي على العمالة.

وقد يكون التصدي هلذه التحديات صعباً بقدر صعوبة توفري احللول من أجل 
الصاحل العام، وسيتطلب األمران كالمها تعاوناً غري مسبوق.

وهلذا السبب، ينظم االحتاد ثاين “قمة عاملية للذكاء االصطناعي من أجل 
الصاحل العام” املزمع عقدها يف جنيف، يف الفرتة من 15 إىل 17 مايو، وهذا 

بالشراكة مع مؤسسة XPRIZE Foundation الرائدة عاملياً يف مسابقات اجلوائز 
احملّفزة، ورابطة آالت الحوسبة )ACM(، وأكثر من 25 وكالة من وكاالت األمم 

املتحدة الشقيقة.

وستواصل قمة عام 2018، املوجهة حنو العمل، صياغة اسرتاتيجيات لضمان 
تطوير تكنولوجيات الذكاء االصطناعي على حنو موثوق وآمن وشامل، والنفاذ 

العادل إىل منافع هذه التكنولوجيات.

ونأمل أن تساعد هذه اجملموعة من األفكار الرائدة والرؤى املتولدة من 
بعض العقول النرية على حتديد القضايا اهلامة لكي نتمكن معاً من إطالق 

اإلمكانات الكبرية اليت تنطوي عليها تكنولوجيا الذكاء االصطناعي من أجل 
 حتسني حياتنا.

 إن الذكاء 
االصطناعي مستمر 
في التطور على نحو 
سريع ... ولديه 
إمكانات هائلة من 
أجل تحقيق الصالح 

االجتماعي. 
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تابعونا في القمة العالمية بشأن الذكاء االصطناعي من أجل 
الصالح العام

AI for Good

AIforGood
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LinkedIn

 مستودع الذكاء
االصطناعي

صور

 الخبراء
المدعوون

مقاطع فيديو
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حوار عالمي بشأن إمكانيات 
الذكاء االصطناعي من أجل 

الصالح العام
مجلة أخبار االتحاد تجري حواراً مع السيد 

تشيساب لي، مدير مكتب تقييس االتصاالت 
التابع لالتحاد، لمناقشة الدوافع الكامنة وراء 
سلسلة مؤتمرات قمة الذكاء االصطناعي من 

أجل الصالح العام وكيف سيؤثر الذكاء 
االصطناعي على عمل االتحاد.

القمة العاملية للذكاء االصطناعي من أجل كانت 
الصاحل العام اليت ُعقدت يف 2017 

باكورة األحداث لبدء حوار عاملي بشأن 
إمكانيات الذكاء االصطناعي ليكون قوة دافعة من أجل الصاحل 
العام. ويف حني أطلقت قمة 2017 أول حوار عاملي شامل على 

اإلطالق بشأن الذكاء االصطناعي املفيد، سرتكز قمة 2018 
املوجهة حنو اختاذ إجراءات على احللول املؤثرة بشأن الذكاء 

االصطناعي القادرة على حتقيق فوائد على املدى الطويل.

هل لكم أن تقدموا لنا نبذة مختصرة عن سلسلة 
مؤتمرات القمة العالمية للذكاء االصطناعي من أجل 

الصالح العام؟

 تشيساب لي  تشكل سلسة مؤمترات القمة العاملية للذكاء 
االصطناعي من أجل الصاحل العام منصة األمم املتحدة الرائدة 
للحوار بشأن الذكاء االصطناعي املفيد. وينظم االحتاد هذه 
القمة بالشراكة مع كل من مؤسسة XPRIZE، ورابطة آالت 

احلوسبة )ACM(، وما يزيد عن 25 وكالة من وكاالت األمم 
املتحدة الشقيقة.

 تشكل سلسلة 
مؤتمرات القمة العالمية 
للذكاء االصطناعي من 
أجل الصالح العام منصة 
األمم المتحدة الرائدة 
للحوار بشأن الذكاء 

االصطناعي المفيد. 
تشيساب يل
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ويتيح الذكاء االصطناعي فرصاً غري مسبوقة للقضاء على 
اجلوع واستئصال الفقر ووقف تدهور بيئتنا الطبيعية. 

وهتدف سلسلة مؤمترات القمة العاملية للذكاء االصطناعي 
من أجل الصاحل العام إىل حث االبتكار من خالل تسليط 

الضوء على اإلمكانيات االستثنائية اليت ستكون قريبة املنال 
بفضل التقدم املتسارع يف جمال الذكاء االصطناعي.

ويشدد خرباء الذكاء االصطناعي على أن املناقشات اليت 
تدور حول آثار الذكاء االصطناعي على اجملتمع ال ينبغي 
أن تقتصر على املتخصصني. ويتفق االحتاد مع هذا الرأي. 
وهذا هو الدافع الرئيسي الختاذ االحتاد قرار إطالق سلسلة 
مؤمترات القمة العاملية للذكاء االصطناعي من أجل الصاحل 

العام. وينبغي أن تنظر كل حكومة، وكل شركة، وكل 
مؤسسة أكادميية، وكل منظمة من منظمات اجملتمع املدين 

- وكل واحد منا - يف كيفية تأثري الذكاء االصطناعي 
على حاضرنا ومستقبلنا. 

ما مصلحة األمم المتحدة في الذكاء االصطناعي 
وفيما ستتمثل مساهمتها الرئيسية في هذا 

المجال؟ 

 تشيساب لي  هتدف سلسلة مؤمترات القمة العاملية 
للذكاء االصطناعي إىل ضمان أن يسّرع الذكاء 

االصطناعي التقدم حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة 
.)SDG( لألمم املتحدة

واألمم املتحدة لديها القدرة على أن تستدعي مجيع 
أصحاب املصلحة املعنيني بالذكاء االصطناعي إلقامة 

نقاش حمايد. ولن يتمكن الذكاء االصطناعي من استخدام 
إمكاناته اهلائلة ليكون قوة دافعة للصاحل العام إالّ بإقامة 
حوار قوي وشراكات فيما بني احلكومات، واملنظمات 

الدولية، والقطاع اخلاص، واملؤسسات األكادميية.

واملناقشة على منصة األمم املتحدة ستبين فهماً مشرتكاً 
لقدرات تكنولوجيات الذكاء االصطناعي الناشئة. وسيبين 

هذا متاسكاً يف النـُُهج السياساتية للذكاء االصطناعي 
وسيشجع اجملتمع الدويل على االلتفاف حول تطبيقات 

الذكاء االصطناعي ذات القدرة على التصدي ألكرب 
التحديات اليت تواجه البشرية. 

ماذا يمكن أن نتوقع كمخرجات لقمة 2018؟ 
وماهي أولويات هذه القمة؟ 

 تشيساب لي  كانت القمة االفتتاحية للذكاء االصطناعي 
ألجل الصاحل العام اليت ُعقدت يف يونيو 2017 أول حدٍث 

إلطالق حواٍر عاملٍي شامٍل بشأن اإلجراءات الالزمة 
لضمان أن يعود الذكاء االصطناعي بالنفع على البشرية.

أما قمة 2018، املوجهة حنو اختاذ إجراءات، فإهنا ستحدد 
تطبيقات الذكاء االصطناعي القادرة على حتسني نوعية 

احلياة يف كوكبنا واستدامتها. وستضع القمة أيضاً 
اسرتاتيجيات داعمة لضمان التنمية املوثوقة واآلمنة 

والشاملة لتكنولوجيات الذكاء االصطناعي واملساواة يف 
التمتع بفوائدها.

كيف يمكن للقمة أن تحقق هذا األمر تحديدًا؟ 

 تشيساب لي  ستكون هذه القمة تفاعلية للغاية 
ومتمحورة حول النتائج.

وستثبت “األفرقة اليت حققت إجنازات” إمكانيات 
الذكاء االصطناعي لدفع العمل يف اجملال اإلنساين والتنمية 
املستدامة. وسُتعرض قيمة الذكاء االصطناعي يف النهوض 
بالرعاية الصحية ويف تقدمي خدمات تركز على املواطن يف 

املدن الذكية. وستبحث األفرقة أيضاً وسائل تلبية متطلبات 
خوارزميات الذكاء االصطناعي من حيث البيانات كما 
ستبحث يف اسرتاتيجيات حتقيق ذكاء اصطناعي موثوق 

وشفاف وذي قدرات عالية.
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وتطلب القمة من هذه األفرقة اقرتاح اسرتاتيجيات للذكاء 
االصطناعي يكون هلا أثر، وميكن اعتمادها يف املستقبل 
القريب. وسوف تسرتشد هذه األفرقة يف هذا املسعى 

جبمع من املوجهني اخلرباء املمثلني للحكومات والصناعة، 
واملؤسسات األكادميية واجملتمع املدين.

وسيقيم املوجهون هذه االسرتاتيجيات من حيث جدواها 
ونطاقها وإمكانياهتا يف مواجهة التحديات العاملية احلقيقية، 

ودرجة دعمها للتوعية، وإمكانية تطبيقها على إخفاقات 
السوق خارج نطاق احلكومات والصناعة.

ومسعانا هو الربط بني املبتكرين يف جمال الذكاء 
االصطناعي وصانعي القرارات يف القطاعني العام واخلاص، 

والتضافر لدفع االسرتاتيجيات الواعدة. 

كيف تتوقعون أن تُراعى مسألة الذكاء 
االصطناعي في عمل االتحاد في 

السنوات المقبلة؟

 تشيساب لي  سيؤثر الذكاء االصطناعي تدرجيياً على 
غالبية عناصر صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
والنظام اإليكولوجي للتقييس الداعم هلا. وسيؤثر على 

نطاق كبري من العمل التقين الذي يضطلع به االحتاد، ومن 
األمثلة الرئيسية إدارة البيانات، وإدارة الشبكات وتنسيقها، 

وتشفري الفيديو، وإنرتنت األشياء واملدن الذكية.

ويبحث يف الوقت احلايل خرباء التقييس املسامهني يف لجان 
 ،)ITU-T( دراسات قطاع تقييس االتصاالت التابع لالحتاد
يف الذكاء االصطناعي لتحقيق مزيد من األمتتة والذكاء 
يف تصميم الشبكات وتشغيلها وصيانتها، وحتقيق مزيد 

من الكفاءة فيما خيص االستمثال الذايت للشبكة. ويُتوقع 
من املساعدين اآلليني االفرتاضني أن يقدموا الدعم يف 

تكييف خدمات الوسائط املتعددة، وخلوارزميات التعلم 
دور متزايد يف تطوير خوارزميات ضغط الفيديو واألدوات 

اخلوارزمية ملراقبة جودة اخلدمة وجتربة املستخدم. 
وستُبىن املدن يف املستقبل استناداً إىل االستخدام الذكي 

للبيانات، ويقدم فيه الذكاء االصطناعي والتعلم اآليل 
رؤية قائمة على البيانات ملساعدة األنظمة االجتماعية 

والسيربانية واملادية على تكييف سلوكها بشكل مستقل 
حتقيقاً للكفاءة.

وسلسلة مؤمترات القمة العاملية للذكاء االصطناعي من 
أجل الصاحل العام تساهم يف تأّهبنا لتأثريات الذكاء 

االصطناعي احلتمية على العمل التقين الذي يضطلع به 
االحتاد، من خالل توفري سياق هذا التأثري من منظور 
التكنولوجيا وكذلك األعمال التجارية والسياسات.

هل ستتناول معايير االتحاد الذكاء االصطناعي 
في المستقبل القريب؟ 

 تشيساب لي  من وجهة نظري، أهم ما يساهم به قطاع 
التقييس التابع لالحتاد، على املدى القريب، لتحقيق جناح 

الذكاء االصطناعي هو جمال إدارة البيانات. ففي ظل 
اقتصاداتنا احلديثة اليت حتركها املعرفة، أصبحت البيانات 

سريعاً املورد الطبيعي األكثر قيمة لنا. والبيانات أمر 
ضروري للذكاء االصطناعي، لكن التحديات الكبرية 

ال زالت حتاصر تيسر البيانات وجودهتا املطلوبة لتطوير 
خوارزميات الذكاء االصطناعي والتدريب عليها.

لقد أنشأنا فريقاً متخصصاً تابعاً لالحتاد يعىن بتحديد 
جوانب معاجلة البيانات وإدارهتا لالستفادة من أعمال 

التقييس يف االحتاد. وسيكون عمل هذا الفريق املتخصص 
مبثابة مسامهة يف اإلدارة الذكية، واألعمال التجارية اليت 

تعتمد على البيانات، ومجيع أشكال التنمية املستدامة.

وهناك فريق متخصص آخر يعمل على حتديد كيفية 
مسامهة التعلم اآليل يف كفاءة أنظمة اجليل اخلامس الناشئة. 

وسيحدد الفريق متطلبات التعلم اآليل من حيث صلتها 
بالتكنولوجيا، ومعماريات الشبكات وأنساق البيانات. 

واألهم يف هذا العمل سيكون حتديد أنساق البيانات 
الالزمة واآلليات املتصلة هبا لضمان األمن واخلصوصية.
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واملشاركة يف األفرقة املتخصصة التابعة لالحتاد جمانية 
ومفتوحة للجميع. ولدينا حالياً أربعة أفرقة متخصصة 

نشطة تعىن مبعاجلة البيانات وإدارهتا؛ والتعلم اآليل 
لتكنولوجيا اجليل اخلامس؛ وتكنولوجيا السجالت املوزعة 

من قبيل سالسل كتل البيانات؛ والعملة الرقمية مع الرتكيز 
على العملة الرمسية الرقمية. طالع المزيد بشأن هذه األفرقة 

املتخصصة. 

أين يمكننا أن نطلع على المزيد بشأن مساهمة 
الذكاء االصطناعي في الربط الشبكي؟

 تشيساب لي  تعترب اجمللة اجلديدة الصادرة عن االحتاد: 
 ITU Journal:( اكتشافات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ICT Discoveries( أحدث جهود االحتاد لتوسيع التعاون مع 

جمتمع األحباث. ويتضمن عددها األول اخلاص توقعات 
بشأن آثار الذكاء االصطناعي على شبكات تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت وخدماهتا.

وتنظر جملة االحتاد اجلديدة يف اجلوانب التقنية واالجتماعية 
على السواء لتأثري الذكاء االصطناعي على األعمال 
التجارية واإلدارة واجملتمع. ويوضح العدد األول من 

اجمللة نطاق هذا املنشور املتعدد اجملاالت. فالعدد يسلط 
الضوء على إمكانية الذكاء االصطناعي يف دعم شبكات 

االتصاالت وخدماهتا يف جماالت من بينها النظام الراديوي 
اإلدراكي والقيادة اآللية ومراقبة بيئتنا. كما يستكشف 
مبادئ تصميم أنظمة الذكاء االصطناعي املراعية للقيم 

اإلنسانية وكذلك اآلثار األخالقية املرتتبة على تقدم 
قدرات الذكاء االصطناعي فيما يتعلق بأمن البيانات.

وإننا نتطلع أيضاً إىل عقد مؤمتر كاليدوسكوب، وهو 
من أبرز األحداث األكادميية اليت ينظمها االحتاد، فإن 
حدث هذه السنة سينصب اهتمامه على التعلم اآليل. 

ويدعو املؤمتر كاليدوسكوب 2018: التعلم اآللي من أجل 
مستقبل تكنولوجيا الجيل الخامس إىل إجراء حبوث علمية 
جديدة تتناول الكيفية اليت سيدفع هبا الذكاء االصطناعي 

والتعلم اآليل االستخدام األكثر ذكاًء للبيانات املتولدة عن 
الشبكة، مع متكني مشغلي شبكات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت وموردي خدماهتا من التكيف مع التغريات 
يف أمناط احلركة، واملخاطر األمنية وسلوك املستعملني. 

وسينظم املؤمتر يف سانتا فيه، األرجنتني، يف الفرتة 28-26 
 نوفمرب 2018.

The impact of 

Artificial 
Intelligence 

on communication 
networks  and services

First special issue on 

Journal 
ICT Discoveries
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التكنولوجيا من أجل الصالح العام 
- نهج جديد
ماوريزيو فيكيونيه

نائب الرئيس التنفيذي، قسم الصاحل العام واألحباث، 
Intellectual Ventures شركة

 )Global Good Fund( يبتكر صندوق الصاحل العامل
تكنولوجيات ملعاجلة أصعب التحديات اليت يواجهها سكان 
العامل األكثر فقراً. والصندوق نتاج للتعاون بني مؤسسة بيل 
غيتس وشركة Intellectual Ventures، انطالقاً من رؤية هتدف 
إىل سد الثغرات يف التكنولوجيا واألحباث العلمية اليت تعاجل 

حتديداً مشاكل املليار شخص األكثر فقراً على هذا الكوكب – 
الذين يقبعون عاملياً يف قاعدة اهلرم االقتصادي. 

ونركز على التكنولوجيات اليت هلا القدرة على حتفيز آثار 
واسعة النطاق، شبيهة جداً بتلك اآلثار اليت أمكن للتكنولوجيا 
أن حتدثها يف البلدان ذات الدخل املرتفع. ولتحقيق النجاح يف 

االبتكار من أجل إحداث أثر، جيب علينا أن نفهم املشاكل 
فهماً عميقاً قبل حماولة حلها عن طريق استعمال التكنولوجيا. 

ويعين ذلك التزاماً جُتاه “االبتكار العكسي” حيث ندرس 
املشاكل من وجهة نظر أولئك الذين يقطنون البلدان ذات 
الدخل املنخفض، وحناول حتديد الثغرات اليت ميكن للعلم 

والتكنولوجيا معاجلتها. وإذا جنحنا، فاالبتكارات الناجتة ميكن 
أن يكون هلا أثر على مستوى السكان وأن تكون “حمفزة” 

إلحداث تغري جمتمعي.

وقد كان من املعقد جداً فهم املشاكل الكبرية فهماً كافياً 
وحتديد ثغرات التكنولوجيا واالخرتاقات العلمية، اليت ميكنها 

أن تكون حمفزة، وقد تطّلب األمر عملية ابتكار جديدة.

 يعمل قسم الصالح 
العام في الشركة على 
التصوير بالموجات فوق 
الصوتية القائم على الذكاء 
االصطناعي، حيث يمكن 
آللة تعلم عميق تعمل 
بالموجات فوق الصوتية 
أن تكتشف هجمات 
التهاب الرئة وتطوره 

أو استجابته للعالج... 
ماوريزيو فيكيونيه
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األمور األساسية لتحقيق النجاح

يفرتض معظم الناس، عند التفكري يف احتياجات من هم يف 
قاعدة اهلرم االقتصادي، أن النهج الواجب اتباعه بشكل 
عام يتمثل يف تطبيق نسخة طبق األصل للنهج الذي جنح 
يف البلدان ذات الدخل املرتفع، وخفض تكلفته بعد ذلك.

ومما ال شك فيه أن “ميسورية التكلفة” أحد العوامل يف 
هذا النوع من العمل. بيد أن االسرتاتيجيات األساسية 
األخرى تتمثل يف “املالءمة” أي ما إذا كان االبتكار 

سيعاجل املشكلة بالفعل يف السياق الذي يراد فيه 
استعماله، وكذلك “إمكانية النفاذ”، أو قدرة املستعملني 
املستهدفني على استعمال االبتكار وتقييمه. ونرى أن هذه 

االسرتاتيجيات الثالث أساسية للنجاح يف عملنا.

وإذا حقق ابتكار ما هذه االسرتاتيجيات الثالث يف سياق 
مشكلة “كبرية”، فمن املرجح أن يزيد من اآلثار على 

مستوى السكان. ويتضح يف بعض األحيان أن هذه 
االبتكارات هي احللول األفضل للجميع، بغض النظر 
عن مستوى الدخل. وبالرغم من الرتكيز مبدئياً على 

احتياجات السكان ذوي الدخل املنخفض، إال أن بعض 
ابتكارات “االبتكار العكسي” ميكن أن يتمثل أثرها 

يف حتقيق قفزة تكنولوجية تتجاوز صناعة بأكملها.

وشهدنا مثااًل على هذا مع أنظمة الدفع بواسطة األجهزة 
املتنقلة، اليت تطورت سريعاً لتلبية احتياجات السكان 

“احملرومني من اخلدمات املصرفية”، وخترج اآلن من بلدان 
مثل كينيا لتصبح حلواًل عاملية توفر خدمات مالية متثل 

ثورة للجميع ويف كل مكان. 

ويف جمال الرعاية الصحية، فبينما حتاول البلدان ذات املوارد 
األكثر حمدودية يف جمال الرعاية الصحية حل املشاكل 

الصحية امللحة، مع زيادة النفاذ إىل الرعاية الصحية 
وحتسني جودهتا، نرى فرصاً هائلة لتخطي النماذج احلالية 
لتوفري الرعاية الصحية واستعمال التكنولوجيا للرقي بنتائج 

الرعاية الصحية مع خفض التكاليف للجميع. 

وحياول قسم الصاحل العام يف الشركة هبذه الطريقة أن 
يصبح املبتكر العكسي املثايل يف العامل – أي ابتكار 

تكنولوجيا مصممة حتديداً الحتياجات من هم يف قاعدة 
اهلرم االقتصادي، مع متكني هذه التكنولوجيات من “أن 

يرتد أثرها” إىل العامل املتقدم.

ويتطّلب إحداث أثر على مستوى السكان الكثري من 
الشركاء، من الشركات ومعاهد األحباث األكادميية 

واحلكومات واجلهات غري الرحبية. ودور القطاع اخلاص 
أساسي لالرتقاء هبذا النوع من االبتكار. وهناك حاجة 

إىل مناذج جديدة من الشراكة بني القطاعني العام واخلاص 
واجلمعيات اخلريية الحتضان هذا النوع من االبتكار 

وتطويره واالرتقاء به يف هناية املطاف. ولكن ميكن من 
خالل اغتنام الفرصة اليت يوفرها االبتكار العكسي لالبتكار 

على الصعيد العاملي مع حل مشاكل من هم يف قاعدة 
اهلرم االقتصادي، تتاح فرصة واقعية لشركات القطاع 
اخلاص تلك لتشق طريقها وحتقق طفرات يف أسواقها 
يف كل مكان وأن تكون مستدامة يف األسواق الناشئة 

وناجحة عاملياً. 

IT
U

 N
ew

s 
M

A
G

A
Z

IN
E

 0
1/

20
18

12

)حتقيق أهداف التنمية املستدامة )SDG( باستعمال الذكاء االصطناعي(

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/


أهمية البيانات الجيدة

يتوقف جزء كبري من مستقبل التكنولوجيا من أجل الصاحل 
العام على البيانات اجليدة. والبيانات أساسية لفهم املشاكل 

واآلثار احملتملة لالبتكار القائم على التكنولوجيا، سواء 
من أجل اخلوارزميات اليت تستند إىل الذكاء االصطناعي 

أو من أجل تنوير السياسات عامة.

فعلى سبيل املثال، يضخ قسم الصاحل العام يف الشركة 
استثمارات كبرية من أجل إنشاء معهد منذجة األمراض 
Institute for Disease Modeling وتشغيله، وهو إحدى 

جمموعات النمذجة الوبائية الرائدة يف العامل. وبفضل 
النماذج التنبؤية اليت تستند إىل أساليب عشوائية ميكننا 
أن نقدر احتمالية بعض النتائج وتقييم النتيجة األرجح 

لبعض االبتكارات مقابل النتائج األخرى الستمثال األثر 
واستهداف خصائص املنتجات فضاًل عن استمثال التنفيذ. 
وتثبت هذه األنشطة أهنا أساسية الختيار املشاكل وفهمها 

وحتديد أفضل احللول احملتملة.

قدرة الذكاء االصطناعي: قرارات طبية أفضل 
بكلفة أقل

تكمن بعض أكثر الفرص حتوياًل للطب يف جمالنا يف تالقي 
 .)AI( التشخيصات الطبية مع الذكاء االصطناعي

والثغرة الكربى يف الرعاية الطبية يف البلدان املنخفضة 
الدخل هي االفتقار إىل األخصائيني والبنية التحتية 

للمختربات الطبية. وميكن للذكاء االصطناعي، 
مقروناً بالتطورات اجلديدة يف جمال التصوير والكيمياء 

اهليستولوجية املناعية وعلم املواد وعلم اجلينات، أن يوفر 
أنظمة داعمة للقرارات الطبية ثورية الطابع اليت ميكنها أن 

جتعل العاملني يف اجملال الطيب من غري املختصني حيققون 
جدوى املعاجلة السريرية ألفضل املختصني أو يتفوقون 

عليها. وهذا األمر من األمهية مبكان بالنسبة للبلدان 
املنخفضة الدخل، حيث يتواجد عدد قليل من األخصائيني 

وال يكاد يوجد أي خمترب طيب. ومن احملتمل أن حُيدث 
ذلك األمر أثراً ثورياً أيضاً بالنسبة للبلدان املرتفعة الدخل 

ألنه ميكنه أن ينقل الطب من الرعاية ذات املرتبة الثالثة 
الباهظة إىل الرعاية األولية، أو يف بعض احلاالت إىل املنزل، 

مما خيفض التكاليف مع حتسني النتائج الطبية.

وعند دراسة االبتكار على حنو متعدد االختصاصات، 
فهناك فرص هامة لتحقيق طفرة حنو أحدث ما وصل 

إليه العلم. ورغم مواجهتنا االفتقار إىل املختربات الطبية 
يف البلدان املنخفضة الدخل، وجدنا فرصاً لتحويل 

تكنولوجيات التشخيص باستعمال أحدث التطورات 
يف علم املواد وعلم اجلينات والتصوير من أجل توفري 

تكنولوجيات نقاط الرعاية الصحية اليت تنقل القرار من 
املختربات املركزية إىل نقاط الرعاية الصحية. وهذه 

االبتكارات رمبا ميكنها متكني املرضى من مراقبة أنفسهم 
يف املنزل، بل قد تغري منوذج توفري الرعاية الصحية يف 

بعض املناطق.

وكمثال، يعمل قسم الصاحل العام يف الشركة على التصوير 
باملوجات فوق الصوتية القائم على الذكاء االصطناعي، 

حيث ميكن آللة تعلم عميق تعمل باملوجات فوق الصوتية 
أن تكتشف هجمات التهاب الرئة وتطوره أو استجابته 

للعالج، بقيمة تنبؤية أفضل من املعايري احلالية للرعاية 
الصحية اليت تستعمل األشعة السينية وحتليل األخصائيني 

من البشر. 

وهناك أمثلة أخرى تتضمن عملية أمتتة تقوم على الذكاء 
االصطناعي يف علم األمراض وعلم الدم وعلم الطفيليات 

وعلم الفحص اجملهري كما هو الشأن بالنسبة إىل 
امليكروسكوب EasyScan_GO الذي طوره قسم الصاحل 
العام يف الشركة والذي طرحناه يف األسواق مع الشركة 
الصينية للميكروسكوبات، Motic )شاهد الفيديو أدناه(.
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فهم قيود الذكاء االصطناعي والبيانات الضخمة

وعلى أية حال هناك بعض احملاذير. حيث ميكن لتوافر 
البيانات الضخمة أن يأخذنا إىل التفكري بأن جمرد تطبيق 
الذكاء االصطناعي على أي جمموعة بيانات من شأنه أن 

حيل أي مشكلة.

ولسوء احلظ، ال يعين الرتابط اإلحصائي يف جمال الطب 
السببية أحياناً. ومن املهم أن ندرك أن كثرياً مما ندعوه 

اليوم بالذكاء االصطناعي هو يف احلقيقة ذكاء إحصائي، 
لذا من األفضل تطبيقه على مشاكل ميكن أن تستفيد من 

احللول االحتمالية.

َر جمموعات البيانات التدريبية  ومن املهم أيضاً أن ُتطوَّ
واحلقائق الفعلية بعناية مشفوعة بعمليات حتقق طبية. وفهم 

قيود التكنولوجيا أمر رئيسي يف تطوير املنتجات املفيدة 
 خبصائص السالمة الطبية والقيمة التنبؤية السليمة.

EasyScan GO  إطالق مشروع
EasyScanGo (Motic) :املصدر

مستقبل التشخيص المؤتمت ذي الجودة يبدأ اآلن
 يطرح قسم الصالح العام في الشركة وشركة Motic ميكروسكوباً متقدماً مدعومًا

بالذكاء االصطناعي لمحاربة المالريا المقاومة للعقاقير.
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حان الوقت لتسخير الذكاء 
االصطناعي لخدمة كوكب األرض

الدكتورة سيلين هيرويجر
PwC رائدة يف جمال االبتكار واالستدامة، مؤسسة

اجلميع يالحظ يف 2018 القيمة التجارية للذكاء بدأ 
االصطناعي )AI(. وما فتئت هذه القيمة تضاف 

إىل أعداد متزايدة من األشياء سنوياً وبات الذكاء 
عاً بذلك إنتاجية اإلنسان  االصطناعي يزداد ذكاء مسرِّ

واكتشافاته. ولكن مشكلة سالمة الذكاء االصطناعي غري 
احمللولة تكتسي أمهية قصوى ألن الذكاء االصطناعي أصبح 

أكثر قوة واتساعاً يف استخدامه وتأثريه على خمتلف قطاعات 
الصناعة. ومع ذلك فإن التحدي يتجاوز توجيه “الذكاء 
االصطناعي املالئم لإلنسان” ويتجه حنو ضمان “الذكاء 

االصطناعي املالئم لألرض”. 

وازدادت الضغوط البشرية على كوكبنا بشكل كبري على مدى 
السبعني سنة األخرية، مما وضع مناخنا ومياهنا وهواءنا وتنوعنا 
البيولوجي وغاباتنا وحميطاتنا حتت ضغط متصاعد. وقد حدد 
العلماء تسعة “حدود كوكبية” حامسة - حدود ألشياء من 

قبيل حتمض احمليطات واستخدام املياه العذبة وتلوث اهلواء 
وفقدان التنوع البيولوجي وتغري املناخ - جيب أال نتعداها إذا 

أردنا االستمرار يف البقاء واالزدهار. ويبدو أننا قد جتاوزنا 
بالفعل أربعة من احلدود التسعة.

وعلى هذه اخللفية، كيف ميكننا االستفادة من مكاسب الذكاء 
واإلنتاجية اليت حققتها ثورة الذكاء االصطناعي إلحداث ثورة 

االستدامة اليت حنن بأمس احلاجة إليها؟

 يحتاج كوكبنا إلى 
حلول جذرية: الخبر 
السار هو أننا نستطيع 
اآلن توجيه الذكاء 
االصطناعي - أحد 
أقوى التكنولوجيات 
التي استحدثها البشر 
على اإلطالق - نحو 

هذه التحديات. 
الدكتورة سيلني هريوجير
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الثورة الصناعية الرابعة من أجل كوكب األرض 
PwC نتائج مؤسسة -

حددت البحوث التي أجريناها مؤخرًا أكثر من 80 تطبيقاً 
من تطبيقات الذكاء االصطناعي اليت تناولت تغري املناخ 
والتنوع البيولوجي واحلفاظ عليه وسالمة احمليطات وأمن 

املياه واهلواء النقي وخماطر الكوارث. ونعرض هنا خنبة من 
بعض تطبيقات الذكاء االصطناعي احملددة بأهنا “عوامل 

تغيري” للتحديات اليت تواجهها األرض:

المركبات الكهربائية المستقلة والموصولة.   
ستمّكن املركبات املستقلة )AV( املوجهة بالذكاء 

االصطناعي التحول إىل التنقل كخدمة خالل السنوات 
والعقود القادمة. وميكن حتقيق ختفيضات كبرية يف 

غازات االحتباس احلراري للنقل احلضري من خالل 
االستخدام األمثل للطريق وحتسني حركة السري 

وخوارزميات القيادة اإليكولوجية وبرجمة “فصيل” 
من السيارات وفقاً حلركة السري وخدمات تقاسم 

الرحالت يف املركبات املستقلة. وستكتسي أساطيل 
املركبات الكهربائية املستقلة أمهية حامسة لتحقيق 

مكاسب حقيقية. 

شبكات الطاقة الموزَّعة. بإمكان الذكاء االصطناعي   
أن يعزز القدرة على التنبؤ بالطلب والعرض املتعلقني 
عة وحيسن  مبصادر الطاقة املتجددة عرب الشبكات املوزَّ
ختزين الطاقة وكفاءة استهالكها. وبإمكانه أيضاً أن 

يدعم إدارة األمحال ويساعد على تكامل مصادر الطاقة 
املتجددة وموثوقيتها ومتكني دينامية التسعري والتداول، 

مما يؤدي إىل استحداث حوافز يف السوق.

الزراعة الذكية واألنظمة الغذائية. تشمل الزراعة   
املعززة بالذكاء االصطناعي مجع البيانات آلياً واختاذ 

قرارات وتدابري تصحيحية من خالل الروبوتات 
للتمكن من الكشف املبكر ألمراض احملاصيل 

ومشاكلها وتقدمي األغذية للماشية يف الوقت احملدد 

وحتسني املدخالت والعوائد الزراعية بشكٍل عام 
استناداً إىل العرض والطلب. ويَعد ذلك بزيادة كفاءة 

موارد القطاع الزراعي من خالل خفض استعمال 
املياه واألمسدة واملبيدات اليت تلحق ضرراً بالنظم 

اإليكولوجية اهلامة، وبزيادة القدرة على التكيف مع 
احلاالت القصوى للمناخ. 

علم الطقس وعلم المناخ والتنبؤ بأحوال الطقس   
والمناخ. يزدهر حقل جديد هو “معلوماتية املناخ” 

الذي يستخدم الذكاء االصطناعي إلحداث حتول 
جذري يف التنبؤ بأحوال الطقس وحتسني فهمنا آلثار 

تغري املناخ. ويتطلب هذا احلقل عادًة حوسبة عالية 
األداء وكثيفة االستهالك للطاقة، ولكن شبكات 

التعلم العميق ميكن أن جتعل احلواسيب تعمل بسرعة 
أكرب وتضّمن احلسابات مزيداً من التعقيدات املتعلقة 

بنظام “العامل احلقيقي”. ويف غضون عقد فقط، 
ستمّكن القدرة احلسابية وتطورات الذكاء االصطناعي 

احلواسيب املنزلية من اكتساب قدرة تضاهي قدرة 
احلواسيب العمالقة احلالية، مما سيؤدي إىل خفض 
تكلفة البحوث وحتفيز اإلنتاجية يف اجملال العلمي 

وتسريع االكتشافات.

التصدي الذكي للكوارث. بإمكان الذكاء   
االصطناعي أن حيلل بيانات عمليات احملاكاة وبيانات 

الوقت الفعلي )مبا يف ذلك بيانات وسائط التواصل 
االجتماعي( املتعلقة باألحداث والكوارث اجلوية 

يف منطقة معينة، وحيّسن التأهب للكوارث، ويتيح 
اإلنذار املبكر، وحيدد أولويات االستجابة من خالل 
تنسيق قدرات املعلومات يف حاالت الطوارئ. وقد 

يُدَمج تعلم التعزيز العميق يوماً ما يف عمليات حماكاة 
الكوارث لتحديد اسرتاتيجيات االستجابة املثلى، على 

غرار الطريقة اليت ُيستخدم هبا الذكاء االصطناعي 
حالياً لتحديد أفضل التحركات يف ألعاب من 

.Go قبيل
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املدن الذكية املصممة وفقاً للذكاء االصطناعي   
واملوصولة واملستدامة. ميكن أيضاً استخدام الذكاء 
االصطناعي يف حماكاة وأمتتة قوانني تقسيم املناطق 
وأوامر البناء والسهول الفيضية، إىل جانب الواقع 
املعزز )AR( والواقع االفرتاضي )VR(. ومن شأن 

البيانات املتعلقة باستهالك الطاقة واملياه وتوافرمها 
وتدفقات حركة السري وتدفقات السكان والطقس 
على نطاق املدينة يف الوقت الفعلي أن تستحدث 

“لوحة حضرية” لتحسني االستدامة احلضرية. 

أرض رقمية شفافة. من شأن لوحة جغرافية مكانية   
رقمية للكوكب ومتشبعة بالذكاء االصطناعي وذات 

معمارية مفتوحة وبيانات الوقت الفعلي أن متّكن رصد 
النظم البيئية ومنذجتها وإدارهتا على نطاق وبسرعة مل 

يسبق هلما مثيل - بدءاً من التصدي إلزالة الغابات 
واستخراج املياه بطريقة غري قانونية وفقدان التنوع 

البيولوجي وتلوث اهلواء، وصواًل إىل توفري املعلومات 
للزراعة الذكية والتصدي للكوارث الطبيعية. ولئن 

كانت لدينا أساليب الذكاء االصطناعي للقيام بذلك، 
فإننا حنتاج إىل التعاون من أجل البيانات مفتوحة 

املصدر ومعلومات النشر املسبق )API(، ومن أجل 
توفري منصة عامة رقمية جيدة يف هناية املطاف. 

تعلم تعزيز اإلجنازات يف جمال علوم األرض. من شأن   
تطور تقنية الذكاء االصطناعي حديثة العهد - اليت 
ال تتطلب أّي بيانات مدخلة وحتتاج إىل قدر قليل 
من القدرة احلاسوبية وحيث الذكاء االصطناعي 
التطوري يتعلم من تلقاء نفسه - أن يساعد على 

معاجلة مشاكل العامل احلقيقي يف جمال العلوم الطبيعية. 
فالتعاون بني رواد الذكاء االصطناعي وعلماء األرض 

ومهندسيها على حتديد األنظمة - من فيزياء املناخ 
وعلم املادة والبيولوجيا وغريها من اجملاالت - الذي 
ميكن تنسيقه لتطبيق تعلم تعزيز التقدم واالكتشاف 

العلمينْي أمر حيوي. وعلى سبيل املثال، اقرتح املؤسس 
املشارك لشركة DeepMind، دمييس هاسابيس، إمكانية 
استخدام تعلم التعزيز العميق للبحث عن موصل فائق 

لدرجة حرارة الغرفة - مادة افرتاضية تسمح بتدفق 
التيار الكهربائي دون أّي خسارة للطاقة، مما يتيح 

أنظمة ذات كفاءة مذهلة من حيث القدرة. 

وعلى نطاق أوسع، ستزيد االبتكارات املعززة للقدرة 
عة  احلسابية، من قبيل شرائح التعلم العميق واحلوسبة املوزَّ

واحلوسبة الكمومية، من توسيع الفرصة وحتويلها إىل 
تسخري الذكاء االصطناعي خلدمة األرض. ولئن كانت 

احلواسيب الكالسيكية ال تستطيع حساب األشياء مثلما 
تفعل الطبيعة، فإن تقدم احلوسبة الكمومية سيفتح األبواب 

بشكل متزايد الكتشافات علمية جديدة. وميكن تطبيق 
هذه االبتكارات على املشاكل الكمومية ألهنا توجد يف 

الطبيعة وحتدد الطرق اليت يعمل هبا نظام األرض يف الواقع، 
مما قد يؤدي إىل اكتشاف مواد متطورة جديدة ألنظمة 

الطاقة النظيفة أو إىل حتقيق إجنازات يف جمال التنبؤ بأحوال 
املناخ والطقس.

الفرص المتاحة من خالل التعاون

سيتطلب تسخري فرصة الذكاء االصطناعي خلدمة األرض 
اختاذ إجراءات حامسة وإقامة التعاون. ومع تطور اجملاالت 

امللحة املتمثلة يف سالمة الذكاء االصطناعي وأخالقياته 
وتأثريه والتحكم فيه خالل السنوات القادمة، جيب أن 
تكون اعتبارات االستدامة عنصراً أساسياً. وستضطلع 

اجملموعات الصناعية مبا فيها الشراكة بشأن الذكاء 
االصطناعي بدور هام، إىل جانب خمتربات البحوث 

يف جمال الذكاء االصطناعي واحلكومات واهليئات الدولية 
مثل األمم املتحدة. 
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سيتطلب تسخري فرصة الذكاء االصطناعي خلدمة األرض 
اختاذ إجراءات حامسة وإقامة التعاون. ومع تطور اجملاالت 

امللحة املتمثلة يف سالمة الذكاء االصطناعي وأخالقياته 
وتأثريه والتحكم فيه خالل السنوات القادمة، جيب أن 
تكون اعتبارات االستدامة عنصراً أساسياً. وستضطلع 

اجملموعات الصناعية مبا فيها الشراكة بشأن الذكاء 
االصطناعي بدور هام، إىل جانب خمتربات البحوث 

يف جمال الذكاء االصطناعي واحلكومات واهليئات الدولية 
مثل األمم املتحدة. 

وسيكتسي التعاون بني خرباء الذكاء االصطناعي 
واملتخصصني يف اجملال من القطاعات الصناعية واألوساط 

األكادميية والسلطات والفالسفة واملنظمات غري الرحبية 
أيضاً أمهية بالغة ملساعدتنا يف تطبيق الذكاء االصطناعي 
بنجاح على التحديات اليت يواجهها كوكب األرض. 

 ”4IR for the Earth“ وكمثال على ذلك، توفر مبادرة
)الثورة الصناعية الرابعة من أجل كوكب األرض( - 

 PwC ومؤسسة )WEF( تعاون بني املنتدى االقتصادي العاملي
وجامعة ستانفورد - منصة لتسريع الشراكات واملشاريع 
بني خرباء التكنولوجيا والعلماء والصناعات واحلكومات 

جلعل الذكاء االصطناعي يف خدمة كوكب األرض. 

حيتاج كوكبنا إىل حلول جذرية: اخلرب السار هو أننا 
نستطيع اآلن توجيه الذكاء االصطناعي - أحد أقوى 

التكنولوجيات اليت استحدثها البشر على اإلطالق - حنو 
 هذه التحديات. 

انظر التقرير الكامل لمؤسسة PwC بشأن الثورة 
الصناعية الرابعة من أجل كوكب األرض.
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https://www.weforum.org/projects/fourth-industrial-revolution-and-environment-the-stanford-dialogues
https://www.pwc.com/gx/en/sustainability/assets/ai-for-the-earth-jan-2018.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/sustainability/assets/ai-for-the-earth-jan-2018.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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https://www.pwc.com/gx/en/sustainability/assets/ai-for-the-earth-jan-2018.pdf


يمكن للذكاء االصطناعي أن 
يساعد على سد الفجوة الرقمية 

وعلى إنشاء مجتمع شامل
أوي ستيوارت

مدير قسم االسرتاتيجيات والبيانات والتحليالت، مؤسسة 
Bill & Melinda Gates Foundation

تفاوتات كبرية على الصعيد العاملي يف فرص يوجد 
احلصول على الرعاية الصحية والتعليم...
إخل. ويرمي اهلدف رقم 10 من أهداف 

التنمية املستدامة إىل احلد من أوجه عدم املساواة ألشد الفئات 
ضعفاً يف العامل. فعلى سبيل املثال، وحسب الرابطة العاملية 

ملشغلي االتصاالت املتنقلة )GSMA(، فبالرغم من أن مثانني يف 
املائة من السكان يف البلدان النامية ميلكون هاتفاً متنقاًل فال يزال 
هناك أكثر من 1,7 مليار امرأة ال متلك هاتفاً متنقاًل وذلك وفقاً 

لتقرير صدر مؤخرًا يتناول هذا املوضوع.  

وعلى سبيل الذكر، يزيد عدد اهلواتف املتنقلة يف العامل 
النامي عن عدد البالغني. ونلمس تزايداً يف عدد التطبيقات 

واخلدمات املقدمة رقمياً يف الوقت الراهن. ومن أمثلة ذلك، 
املعامالت املصرفية املتنقلة عن طريق التطبيق M-PESA يف كينيا، 
ومنصة GoJek’s ridesharing يف إندونيسيا وغريمها. وعالوًة على 

ذلك، مّكنت بدائل املراسلة النصية رخيصة التكلفة ومنصات 
التواصل االجتماعي املزيد من الناس من تبادل املعلومات فيما 

بينهم يف العقد األخري أكثر من أي وسيلة أخرى خالل ما يربو 
على قرن من الزمن منذ اخرتاع اهلاتف. ويستعمل مئتا مليون 

شخص تطبيق WhatsApp يف اهلند بفاعلية، بينما يزور 16 مليون 
شخص نيجريي موقع فيسبوك كل شهر.

 "توفر تطبيقات 
الذكاء االصطناعي فرصاً 
كثيرة للعالم النامي لسد 
الفجوة الرقمية وإنشاء 

مجتمع أكثر شموالً 
أوي ستيوارت
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https://www.gatesfoundation.org/
http://www.gsma.com/connectedwomen/wp-content/uploads/2015/02/GSM0001_02252015_GSMAReport_FINAL-WEB-spreads.pdf
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الحلول التي يوفرها الذكاء االصطناعي لمواجهة 
التحديات العالمية

تولد هذه الرقمنة املنتشرة على نطاق واسع لألنشطة 
البشرية جمموعات البيانات اهلائلة بالفعل الضرورية 

لتطبيقات الذكاء االصطناعي )AI( وحلوله. ويركز الذكاء 
االصطناعي على متكني احلواسيب من تأدية مهام ترتبط 
عادًة بالسلوك اإلدراكي للبشر وهو جمال مزدهر يف علم 

احلاسوب بفضل وفرة البيانات.

وميّكن التقاء القدرة احلاسوبية والبيانات الضخمة علماء 
ومهندسي البيانات من تطوير تطبيقات الذكاء االصطناعي 

وحلوله اليت ميكنها معاجلة املشاكل متزايدة التعقيد، 
ويساعد الكثري منها على سد الفجوة الرقمية وإقامة جمتمع 

شامل. فمثاًل، مّكنت خرائط الكوارث منظمات اإلغاثة 
من حتسني تصديها حلاالت الطوارئ واحلكومات من 

توزيع مواردها حيث توجد احلاجة األكرب إليها. 

ICTs can help 
us do more — 

faster.

The SDGs need a boost. 

 _ Stay current with fresh 
examples of how tech 
is boosting the SDGs

 _ Share your successes 
globally

 _ Use our 
communications tools

Join the #ICT4SDG campaign
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https://research.fb.com/facebook-disaster-maps-methodology/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://www.itu.int/en/sustainable-world/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/sustainable-world/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/sustainable-world/Pages/goal10.aspx


وأثناء حماربة فريوس إيبوال يف سرياليون يف عام 2014، 
استعملت IBM Research Africa منصة إبالغ مجاهريي 

لكي يوصل السكاُن احملليون جتارهبم ملوظفي احلكومة. 
واستحثت هذه املنصة عن طريق معاجلة اللغة الطبيعية 

معتقدات ثقافية تقف وراء استعداد السكان الختاذ تدبري 
من أجل الصحة العامة وأتاحت للحكومات إعادة تصميم 

محالت أكثر استهدافاً وفعالية.

ويف رواندا، استعمل الباحثون بيانات وصفية مغفلة اهلوية 
من شبكات اهلواتف اخللوية لرسم خرائط عالية االستبانة 
للتوزيع اجلغرايف للثروة، وهي طريقة ميكن االستفادة منها 
يف حاالت عدم توافر بيانات حديثة عن تعداد السكان أو 
إحصاءات األسر املعيشية - مبا يسمح للمنظمات املعنية 

بتقدمي املساعدات أن تنفذ براجمها يف أماكن مل نكن نعلم 
حىت أن هلا احتياجات.

وتشرتك Accenture’s Responsible AI مع الرابطة الوطنية 
للمكفوفني يف اهلند، من أجل استنباط حلول بشأن قابلية 

 Google.org النفاذ إىل قوة العمل، يف الوقت الذي تعمل فيه
مع مؤسسة Pratham لكي تستعمل السطح البيين لربجمة 

التطبيقات للذكاء االصطناعي الداخلي لديها لزيادة عدد 
الكتب اإللكرتونية املتوفرة لألطفال بلغاهتم األصلية.

إدماج القدرة البشرية ضمن حلول 
الذكاء االصطناعي

يعد إدماج القدرة البشرية ضمن حلول الذكاء االصطناعي 
أكرب الفرص اليت مل تستكشف إىل حد بعيد من أجل 

املساعدة على سد الفجوة الرقمية عرب الذكاء االصطناعي. 
وتوصي منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة بتوفير 
عامل إرشاد زراعي لكل 400 مزارع. بيد أنه يوجد 

يف إفريقيا، يف املتوسط، عامل إرشاد زراعي لكل 000 3 
مزارع. واتسم دور عمال اإلرشاد الزراعي بأمهية حامسة 
يف التحول الزراعي يف الواليات املتحدة وميكن أن يكون 
له نفس األثر يف العامل النامي. لذا، مبا أنه ال يتوقع زيادة 

عدد عمال اإلرشاد الزراعي يف وقت قصري يف إفريقيا، فإن 
من شأن تعزيز القدرة البشرية بقدرة الذكاء االصطناعي 

أن متّكنهم من دعم املزيد من العمال من أجل حتقيق نتائج 
أفضل بالنسبة لإلنتاجية.

استعمال الذكاء االصطناعي لمعالجة نقص 
المهارات في مجال الرعاية الصحية

وعلى حنو مشابه، فإن نسبة العمال املهرة يف جمال الرعاية 
الصحية يف العامل النامي ملعاجلة االحتياجات اجملتمعية 

متثل حتدياً كبرياً. وقد أفادت الصحيفة الربيطانية الطبية 
British Medical Journal أن أقل من 3 يف املائة من اإلمداد 

العاملي من املهنيني الطبيني املدربني يتواجدون يف إفريقيا 
جنوب الصحراء على الرغم من أهنا تشهد تفشي 24 

يف املائة من عبء األمراض يف العامل. ويف جنوب آسيا، 
يوجد 0,7 طبيب مدرب لكل 000 1 شخص، يرتكز 

معظمهم يف املناطق احلضرية والبلدات. وقّدرت منظمة 
الصحة العاملية )WHO( أن 57 بلداً يف العامل لديها نقص 

حاد يف العاملني يف اجملال الصحي، مبا يعادل نقصاً عاملياً 
يبلغ 2,4 مليون طبيب وممرض. واستناداً إىل التطورات 

اليت يدعمها الذكاء االصطناعي يف جمال الطب عن بُعد 
واألطباء املتنقلني وقاعات التدريس االفرتاضية فمن املنطقي 

أن الذكاء االصطناعي ميكنه سد نقص املهارات يف جمال 
الرعاية الصحية وإجياد جمتمع شامل.

أهمية األخالقيات عند استعمال تكنولوجيات 
الذكاء االصطناعي

يضع العمُل مع السكان األكثر ضعفاً يف العامل مسؤولية 
كبرية على عاتق العاملني يف جمال الذكاء االصطناعي 

كي يتمتعوا باألخالقيات والشفافية والعزم بشأن كيفية 
استعمال تكنولوجيات الذكاء االصطناعي. جيب أن نويل 

االهتمام للتحديات العملية على أرض الواقع عند تنفيذ 
آفاق الذكاء االصطناعي. فعلى سبيل املثال:
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http://www.fao.org/docrep/t0060e/T0060E03.htm
http://www.who.int/en/
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ال تزال قوانني محاية البيانات يف معظم أحناء آسيا   
وإفريقيا وأمريكا الالتينية قيد الصياغة. وجيب على 

املسؤولني احلكوميني تنمية القدرات الالزمة لفهم كل 
جوانب سلسلة القيمة اخلاصة بالبيانات ودراستها. 
وجيب على العاملني يف جمال الذكاء االصطناعي أن 

حيرصوا على إخبار الناس عن البيانات اليت يستعملوهنا 
أو طريقة حتليلهم هلا واالفرتاضات األساسية للرؤى 

املتولدة من البيانات.

وفيما خيص املساواة بني اجلنسني، إذا مل نتنبه إىل   
البيانات نفسها، فسنزيد من الفجوة يف العديد من 

اجملتمعات احمللية املوجودة فيها. وخيتار املهندسون من 
بين اإلنسان يف العديد من األنظمة مسات البيانات اليت 
تبين عليها اخلوارزميات مناذجهم. لذا، فعلى الرغم من 

أن اآللة ليست متحيزة يف حد ذاهتا، فإن شفرهتا قد 
تتضمن افرتاضات تظهر حتيزات ضمنية وغري متعمدة 

من مطورها من البشر. وبالتايل، إذا أخذنا الذكاء 
االصطناعي على قيمته الظاهرية )دون تفحص متعمد 

يقوم به العاملون يف جمال الذكاء االصطناعي(، فسنزيد 
من اتساع الفجوة الرقمية املتنامية ونلحق الضرر 

باألكثر ضعفاً يف هذه اجملتمعات.

عندما يطور الذكاء االصطناعي رؤى قوية، كيف   
ستستعمل اجملتمعات يف املناطق الريفية من العامل 

النامي هذه الرؤى؟ وقّدر تقرير، صدر يف عام 2016 
عن منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة 

)اليونسكو(، أن هناك 758 مليون بالغ أُمي يف العامل، 
الثلثان منهم تقريباً من اإلناث. وحيتاج العاملون يف 

جمال الذكاء االصطناعي إىل أن يدركوا ضرورة ضم 
اجلميع يف ابتكارات الذكاء االصطناعي، وأن يبذلوا 
مزيداً من اجلهد من أجل إدراج اللغات اليت تعوزها 

املوارد بغية حتقيق توزيع أكثر تنوعاً للرؤى.

وبرغم هذه التقييدات، توفر تطبيقات الذكاء االصطناعي 
فرصاً كثرية للعامل النامي لسد الفجوة الرقمية وإنشاء 

جمتمع أكثر مشواًل. واألهم من ذلك، فإننا بصفتنا علماء 
وممارسني، جيب أن نعترب أنفسنا مسؤولني عن األخالقيات 

والتفحص املتعمد لتطبيقات الذكاء االصطناعي لتحقيق 
 غد أفضل من اليوم..
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سبب تقدم “الذكاء االصطناعي 
)AI( لتحقيق الصالح العام”

ستيفن إيباراكي
الشريك اإلدراي، REDDS، شركاء االستثمار يف املشاريع

الثورة الصناعية الرابعة يف إظهار ما أمسيه تستمر 
العوامل الداللية األربعة:

تسريع األتمتة؛  
اختصار الوقت يف االبتكارات اجلديدة؛  
التقارب يف الوجودين الفعلي والرقمي؛  
التوصيلية يف كل مكان.  

ورمبا ال جند دينامية العوامل األربعة هذه ظاهرة يف جمال ما 
أكثر مما تظهر يف عامل الذكاء االصطناعي، الذي يتوقع منه أن 

يدعم العديد من التكنولوجيات األساسية الناشئة ويقوي منو 
الشركات يف الصناعات كافة.

ومن الواضح أن الذكاء االصطناعي أصبح ميثل الكهرباء 
اجلديدة، وانتشاره السريع حدث يف فرتة وجيزة تبلغ ثالث 

سنوات - وبتحقيق قفزة كبرية خالل العام املاضي. إال أن املثري 
فعاًل هو قدرة الذكاء االصطناعي على حتسني احلياة بسرعة 

ووترية مل يشهد هلما مثيل من قبل.

ودعم هذه القدرة مشروع جتاري كبري ونقلة يف االستثمار حنو 
حتقيق تركيز أكرب على الصاحل االجتماعي. وهذه الديناميات، 

جبمعها معاً، ينتج عنها تزايد يف عدد حاالت االستعمال لتطبيق 
الذكاء االصطناعي يف تسريع التقدم يف حتقيق أهداف التنمية 

املستدامة )SDG( لألمم املتحدة.

 المثير فعاًل هو قدرة 
الذكاء االصطناعي على 
تحسين الحياة بسرعة 
ووتيرة لم يشهد لهما 

مثيل من قبل. 
ستيفن إيباراكي
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https://reddsvip.com/
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دعونا ننظر يف عناصر هذا التقدم على أبعاد متعددة.

التغير الكبير في موقف األعمال التجارية العالمية

كتب لورنس فينك، وهو املؤسس واملدير التنفيذي األول 
لشركة االستثمار الكربى يف العامل BlackRock، يف رسالته 

إلى المديرين التنفيذيين األوليين املنشورة مؤخراً: “يطلب 
اجملتمع أن ختدم الشركات، يف القطاعني العام واخلاص على 
السواء، املصلحة االجتماعية. ولكي تزدهر شركة على مر 
الزمن ال جيب عليها فحسب حتقيق أداء مايل، بل أن تظهر 

أيضاً كيف تقوم مبسامهة إجيابية يف اجملتمع”.

من املهم حقاً ملدير شركة استثمارات يدير استثمارات 
تبلغ قيمتها أكثر من 6 تريليون دوالر أمريكي أن يتخذ 
هذا املوقف بشأن كامل حافظة استثمارات الشركة يف 

عام 2018. وهو ما يدل على تركيز أكرب لألعمال التجارية 
على الصاحل االجتماعي.

باإلضافة إىل ذلك، تبحث املزيد من الشركات عن 
طرق لالستفادة من الذكاء االصطناعي لتحقيق الصاحل 
االجتماعي. وتشارك بعض كربى الشركات يف العامل 
من حيث القيمة السوقية )آبل وغوغل ومايكروسوفت 

وأمازون وفيسبوك( يف الشراكة بشأن الذكاء االصطناعي 
لتحقيق الفائدة للناس واجملتمع باختاذ موقف بشأن الذكاء 

االصطناعي يراعي اآلفاق املستقبلية واالستدامة.

الذكاء االصطناعي، الكهرباء الجديدة

أعلن أندرو نغ، الرئيس السابق لشركة اإلنرتنت الصينية 
العمالقة Baidu، عن متويل قدره 175 مليون دوالر أمريكي 
لشركات الذكاء االصطناعي املبتدئة اليت تركز على حتسني 

احلياة البشرية. وهذا يتماشى أيضاً مع التوجه حنو حتقيق 
الصاحل االجتماعي.

وقال السيد نغ:”يف بدايات ظهور الكهرباء، متركز قسم 
كبري من االبتكار حول حتسينات ختتلف بشكل بسيط يف 

جمال اإلنارة. وعلى الرغم من أن هذا كان أساساً مهماً، فإن 
التطبيقات التحويلية اليت استنهضت فيها الطاقة الكهربائية 

عمليات إعادة تصميم هائلة يف العديد من الصناعات أخذت 
وقتاً أطول كي ُتدرك. والذكاء االصطناعي هو الكهرباء 

اجلديدة ويوجد عند نقطة حتول مشاهبة.”

وقال أيضاً مؤخراً، السيد سوندار بيتشي، املدير التنفيذي 
األول لشركة غوغل:”لعل الذكاء االصطناعي هو األمر 

األكثر أمهية الذي عملت عليه البشرية على اإلطالق. وأراه 
كشيء أعمق من الكهرباء أو النار.”

الذكاء االصطناعي من أجل تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة

تسهل األمم املتحدة ووكاالهتا ومنظماهتا التابعة هلا التوجه 
العاملي حنو الذكاء االصطناعي إذ إنه يُطبق للتوصل إىل 

حتقيق أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر.

ونُدرت يف عام 2016 حاالت استعمال الذكاء االصطناعي 
من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة. واآلن، يف 

عام 2018، تنتشر تطبيقات الذكاء االصطناعي من أجل 
حتقيق أهداف التنمية املستدامة. 
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وفيما يلي يرد بعض األمثلة: 

الهدف 1 من أهداف التنمية 
المستدامة )القضاء على الفقر(: 

سيتيح الذكاء االصطناعي توزيع املوارد 
آنياً من خالل رسم خرائط ساتلية 

وحتليل بيانات الفقر.

الهدف 3 من أهداف التنمية 
المستدامة )الصحة الجيدة 

والرفاهية(: تتحسن كثرياً الربامج 
وأدوات التشخيص يف جمال الرعاية 
الصحية الوقائية من خالل الذكاء 

االصطناعي الذي يؤدي إىل حلول 
علمية جديدة. وعلى سبيل املثال، 
تستخدم 8 مليارات من األجهزة 
املتنقلة املزودة بكامريات اهلاتف 

الذكي لتشخيص اضطرابات القلب 
والعني والدم.

الهدف 9 من أهداف التنمية 
المستدامة )الصناعة واالبتكار 
والبنى التحتية(: إن الصناعات 

التهجينية اجلديدة اليت تشمل الذكاء 
االصطناعي وأجهزة استشعار إنرتنت 

األشياء والطباعة الرباعية األبعاد 
تعيد تشكيل الصناعات وتولد 

ابتكاراً هائاًل.

الهدف 17 من أهداف التنمية 
المستدامة )عقد الشراكات لتحقيق 

األهداف(: بدأت منظمة األمم املتحدة 
باالضطالع بدور رئيسي يف مجع 
احلكومات والصناعة واألوساط 

األكادميية واجملتمع املدين من أجل 
استكشاف طرق تطوير الذكاء 

االصطناعي، املتمحور حول اإلنسان، 
على حنو مسؤول من أجل التصدي 

للتحديات اليت تواجهها البشرية.

الذكاء االصطناعي من أجل تحقيق الصالح العام

وستتناول هذه االعتبارات القمُة العاملية الثانية للذكاء 
االصطناعي لتحقيق الصاحل العام اليت سيعقدها االحتاد 

 ACM الدويل لالتصاالت يف عام 2018 بالشراكة مع
)أكرب منظمة للبحوث والتعليم واالبتكار يف جمال علم 

احلاسوب(، ومؤسسة XPRIZE )الشركة الرائدة عاملياً 
يف مسابقات اجلوائز احملفزة( وأكثر من 20 منظمة من 

منظمات األمم املتحدة.

وستبين القمة، اليت ستعقد يف مقر االحتاد يف جنيف يف 
الفرتة 15-17 مايو 2018، على جناح قمة العام املاضي 

وتستنهض العمل لضمان تسريع تقدم الذكاء االصطناعي 
 من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة.
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االفتقار إلى المعلومات واإلنصاف 
في الخوارزميات: جلب التقدم 
في مجال الذكاء الصناعي إلى 

الفئات األكثر ضعفًا
ناروا زوروتوزا

املشرفة الرئيسية على الذكاء الصناعي التطبيقي، 
UNICEF Innovation

طريق ينبغي أن أسلك هذا الصباح عندما أُقل طفليت أي 
 )Google Maps( إىل املدرسة؟ حبثت يف خرائط غوغل
وعلمت أن علّي أن أتفادى الطريق الرئيسية بسبب 

احلركة املرورية الكثيفة. ومن اجليد أنين تأكدت ألنين يف عجلة 
من أمري وال ميكنين أن أتأخر على موعدي القادم يف العمل. 

ويف الطريق إىل هناك، أخربتين طفليت عن وظائفها املدرسية 
لليوم: لقد مجعوا بينها وبني تلميذ يف فنلندا وحتتاج أن تكتب 

إليه رسالة. فسألتها: “كيف يفهم الواحد منكما اآلخر؟” 
فأجابتين دون تعجب:” نستخدم أجهزتنا اللوحية للرتمجة” 
ووصلنا يف النهاية إىل املدرسة. وأنزلتها وواصلت االستماع 
إىل األخبار يف اإلذاعة بينما أطلب املشرتيات على اإلنرتنت 

باستخدام برنامج املساعد الشخصي على اهلاتف.

وهذه حياة مألوفة للعديد منا. ففي البلدان الغنية، أصبح التعلم 
اآليل والذكاء االصطناعي جزءاً من حياتنا اليومية. وإذا كنت 

تعيش يف مكان موصول باإلنرتنت، فيمكنك احلصول على 
معلومات ضرورية للعيش؛ كما ميكنك أيضاً احلصول على 

تعليم جيد ورعاية صحية. بيد أن أوجه التقدم هذه ال تصل إىل 
العديد من األشخاص األكثر انقطاعاً عن االتصال، والذكاء 

االصطناعي والتعلم اآليل يهددان برتكهم يتخلفون عن الركب.

 نحتاج أيضاً إلى 
أن نتأكد من أن حلول 
الذكاء االصطناعي تصل 

إلى األكثر ضعفاً. 
ناروا زوروتوزا
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الفجوة الرقمية التي نحتاج إلى سدها

يؤدي التوزيع غري العادل ملصادر املعلومات وحمتواها 
إىل ظهور جيل من األطفال غري القادرين على احلصول 
على املزيج املثايل من املعلومات الضرورية هلم ليصبحوا 

ناجحني يف احلياة. وتنبع هذه التحديات املنهجية من 
االفتقار إىل البىن التحتية )ال يوجد ما يكفي من أبراج 

اهلواتف احملمولة يف اجملتمعات احمللية(؛ واالفتقار إىل احملتوى 
املناسب )اهلواتف لدى األطفال يف األمازون ليست من 
نوع “آبل”، لذا فهي ليست أداة مفيدة للتعلم(؛ فضاًل 

عن التحيز للعرق واملعتقد والثقافة.

ووفقاً لالحتاد الدويل لالتصاالت، سيظل ملياران من 
األشخاص حىت عام 2020 مبعزل عن اإلنرتنت، وبالتايل 

سيتخلفون عن ركب ثورة الذكاء االصطناعي. لكن 
كيف ميكننا أن نسد هذه الفجوة؟ وكيف ميكننا أن ننشئ 
جمتمعاً شاماًل يتمتع فيه كل طفل باملساواة يف الوصول إىل 

الفرص واخليارات؟

كيف ميكننا أن نستخدم مصادر جديدة للبيانات كصور 
السواتل – ونقرهنا بنماذج الذكاء االصطناعي الذي 
يستفيد من األمناط األساسية - بغية تعيني موقع كل 

مدرسة يف العامل؟ كيف ميكننا أن حنسن من إيصال احملتوى 
التعليمي لضمان إعداد األطفال لوظائف املستقبل؟ كيف 

ميكننا أن ننظر إىل التطورات يف التعرف على مالمح 
الوجوه لكي نعرف حالة الطفل الغذائية من صورة؟ 

كيف ميكن للنماذج التنبؤية أن تساعدنا على منع انتشار 
مرض ما؟

مثال عن تعيين مواقع المدارس

دعونا نلقي نظرة متفحصة على مثال تعيني مواقع املدارس. 
إن احلصول على معلومات دقيقة عن املدارس هو أمر 

أساسي للمنظمات كي توفر التعليم اجليد وتعزز التعليم 
مدى احلياة )اهلدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة 

لألمم املتحدة )SDG4(، وضمان املساواة يف احلصول 
على الفرص )اهلدف العاشر من أهداف التنمية املستدامة 
لألمم املتحدة )SDG10( ويف هناية املطاف، القضاء على 
الفقر )اهلدف األول من أهداف التنمية املستدامة لألمم 

.)SDG1( املتحدة

ولكن هذه مهمة تنطوي على حتديات إذ إن سجالت 
مرافق التعليم كثرياً ما تكون غري دقيقة أو ناقصة أو غري 

موجودة. ويعمل قسم UNICEF Innovation، بغية إجياد 
حل هلذه املشكلة، مع شركاء من القطاعني األكادميي 

واخلاص الستكشاف إمكانات خوارزميات قائمة على 
شبكة عصبية تالفيفية )CNN( - باالستفادة من األمناط 

األساسية اليت جرى متييزها من صور ساتلية عالية االستبانة 
لتعيني موقع املدراس أوتوماتياً - لرسم خرائط ملا هو غري 

مرسوم، وجعل غري املرئي مرئياً.

وتستكشف اليونيسف كيف ميكن للخوارزميات العادلة 
واالفتقار إىل املعلومات أن تؤدي أدواراً رئيسية يف جتهيز 

ومرونة وتعايف األجناس البشرية تأهباً للتغريات املستقبلية. 
فالتحديات كثرية.
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التأكد من أن حلول الذكاء االصطناعي تصل 
إلى أكثر الفئات ضعفًا

األمر األول هو االفتقار إىل جمموعات تدريب جيدة. ويف 
كثري من األحيان، تشح البيانات املتعلقة بالسكان األكثر 

ضعفاً كما تتسم بعدم الدقة. وحنتاج إىل البدء بشكل 
مجاعي يف تكريس املزيد من املوارد من أجل مجع البيانات 
من امليدان، والتحقق من صحة السجالت املوجودة ونزع 

التحيز من جمموعات البيانات هذه.

لكن ما الذي حيدث حاملا منلك جمموعات بيانات متنوعة 
وبنوعية جيدة؟ ال زلنا حباجة للمواظبة على العمل سوياً 

لضمان أن تستعمل البيانات لبناء خوارزميات عادلة 
وشاملة. وحنتاج يف اليونيسف إىل أن نتأكد من أننا جزء 

من احملادثات اليت جتري عاملياً لكي نتمكن من التعبري عن 
أصوات األطفال، وال سيما أكثرهم ضعفاً.

وحنتاج أيضاً إىل أن نتأكد من أن حلول الذكاء 
االصطناعي تصل إىل األكثر ضعفاً. من أجل القيام 

بذلك، حنتاج إىل وضع بعض املعايري الدنيا بشأن كمية 
املعلومات ونوعيتها، اليت ينبغي أن حيصل عليها األطفال 

- واستعماهلا لتحديد فجوات التوصيلية والبىن التحتية اليت 
حنتاج أن نسدها من أجل حتسني حصول األطفال على 

املعلومات والتعليم.

وهذه مهمة صعبة، وبالتايل، نتطلع إىل أن تساعدونا على 
استكشاف مستقبل جمال الذكاء االصطناعي والتعلم اآليل 

 من أجل الصاحل العام.

MagicBox - االفتقار إلى المعلومات
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كيف يمكننا أن نحقق الصالح 
االجتماعي عن طريق الذكاء 

االصطناعي )AI(؟
نيل ساهوتا

حاصل على لقب Master Inventor من شركة IBM ورئيس تنمية 
IBM Watson Group ،األعمال التجارية العاملية

Master Inventor يف شركة IBM، فأنا َكوين 

جزء من الفريق املسؤول عن 
مساعدة الشركة لتصبح املتلقي 

الرائد لرباءات االخرتاع يف الواليات املتحدة يف الربع األخري 
من القرن املاضي. ويف الوقت الذي يفكر فيه معظم الناس يف 
تعميم الطابع التجاري، تلتزم شركة IBM التزاماً قوياً بالصاحل 
االجتماعي، كما تركز االبتكار حنو أهداف التنمية املستدامة 

)SDG( السبعة عشر لألمم املتحدة، اليت هتدف إىل القضاء على 

أمور مثل الفقر واجلوع واألمراض وغريها.

وهذه مبادرات ستغري قواعد اللعبة وستتطلب حتماً أفكاراً 
جديدة. وهذا الذي دفع بشركة IBM إىل إطالق مبادرة 

 )Watson for Social Good( واتسن لتحقيق الصالح االجتماعي
 (AI) وذلك ملساعدة املنظمات على تسخري الذكاء االصطناعي

لتحسني العامل.

InvestEd قدرات الذكاء االصطناعي لشركة

من األمثلة الرائعة شركة InvestEd، اليت أنتمي إليها واالحتاد 
الدويل لالتصاالت شريك عاملي فيها. وبدأت الشركة بإدراك 
أن بإمكاهنا تعميم الطابع التجاري وحتقيق الصاحل االجتماعي 
يف نفس الوقت وذلك بتحقيق التثقيف املايل وتيسري القروض 
بالغة الصغر للشركات التجارية الصغرية يف األسواق الناشئة.

 هذه فقط بعض 
مبادرات تحقيق الصالح 
االجتماعي. فال يزال هناك 
لدينا كثير من الفرص لذا 

أطلب منكم البدء. 
نيل ساهوتا
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ومبساعدة هذه الشركات التجارية الصغرية على 
النمو، حققت هذه الشركات املزيد من القيمة املضافة 

للمجتمعات الصغرية احمللية. وبغية زيادة حتسني منتجاهتا 
تدرج شركة InvestEd قدرات الذكاء االصطناعي لتوسيع 

آفاق عروضها وتوفري جتارب أكثر ابتكاراً للمستعملني. 

وتسخر شركة InvestEd الذكاء االصطناعي لتحسني 
طريقة عرض وحداهتا التثقيفية وإضفاء الطابع الشخصي 

عليها. وإضافة إىل ذلك، فإن استخدام قدرات الذكاء 
 Watson’s) االصطناعي مثل نظام واتسن للتنميط النفسي

psychographic profiling)، ميكن تيسري ممارسات إدارة 

املخاطر األفضل للبنوك اليت تقدم قروضاً بالغة الصغر 
باالستناد إىل احلاجة وأرجحية السداد.

ونتيجة لذلك، تساعد شركة InvestEd على حتقيق أهداف 
التنمية املستدامة الثالثة التالية:

الهدف 1: القضاء على الفقر:
حتسني اإلملام بالنواحي املالية واستمثال 

املوارد املالية املتاحة.

الهدف 3: الصحة الجيدة والرفاه: 
إعداد منهج حول االهتمام باحلمل 
الصحي وخدمات املواءمة للرعاية 

الصحية يف املناطق الريفية.

الهدف 8: العمل الالئق ونمو 
االقتصاد: القيام بالتثقيف يف جمال 
ريادة األعمال وأفضل املمارسات 
وطريقة عمل القروض بالغة الصغر 

وأساسيات إنشاء عمل جتاري مربح، 
مبا يؤثر إجيابياً على اجملتمعات احمللية.

روبوتات الدردشة Chatbots وفروق صغيرة 
غيرت الكثير

خذ يف عني االعتبار أيضاً روبوتات الدردشة: ففي حني 
أهنا أصبحت منتشرة إىل حد كبري، هناك فرصة كبرية 

لتحقيق الصاحل االجتماعي. فعلى سبيل املثال، استثمرت 
شركة IBM يف روبوتات الدردشة لتحقيق الصاحل العام 

حيث تقدم مساعدة جمانية يف بعض جماالت القانون 
والطب الطبيعي واإلقالع عن التدخني وهذا غيض من 
فيض. واإلمكانات يف هذا الصدد مدهشة. وقس على 
أهداف التنمية املستدامة كافة. وميكننا تطوير روبوتات 
للدردشة تساعد على التوعية وأخالق القيادة واستثارة 

سلوكيات يف الناس إلحداث فروق صغرية... لكن 
التغريات الصغرية عندما تتم بالطريقة السليمة فإهنا حتدث 

فرقاً كبرياً.

وعلى صعيد صغري، فإن إدراك التأثريات يكون أشد 
صعوبة بكثري. وعلى سبيل املثال، توقفت عن احلالقة 

باستخدام املاء ألخفف استهالكي للماء. وعندما يسمع 
الناس ذلك يقولون عادة أن هذا “ال حيدث فرقاً البتة”. 
ويف الصورة الكبرية لألشياء، من األرجح أال حيدث هذا 
األمر فرقاً. ونستخدم يف املتوسط غالون واحد من املاء 

حلالقة الذقن.

لكن ماذا لو أن تصريف أهلم 100 شخص بفعل الشيء 
نفسه؟ حسناً... لكن هل توفري 100 غالون من املاء يف 

اليوم حيدث فرقاً؟ وماذا لو أهلم كل واحد من هؤالء املئة 
مئًة آخرين؟ هل توفري 000 10 غالون من املاء حيدث فرقاً؟ 
يف مرحلة ما، نعم. وهنا، أأمل أن يستخدم مزيد من الناس 

روبوتات الدردشة من أجل حتقيق الصاحل العام.

ولو فهمنا على حنو أفضل قلياًل كيف للتغريات الصغرية 
أن حتدث أثراً، لساعدنا ذلك على تغيري سلوكنا على 

املستويات الكربية. وهذا يتضاعف على مستوى السكان 
ككل. وهذا لن حيدث لنا فرقاً فقط، بل سيساعدنا على 

إجناز املستحيل.
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الحفاظ على الحياة تحت الماء وعلى البر

وبالتفكري يف احلياة الربية، دعونا نتأمل عمل منظمة 
مساعدي حماية أمن الحياة البرية )PAWS(، وهي منظمة 

تستخدم التعلم اآليل للتنبؤ باملكان الذي سيصطاد فيه 
الصيادون املخالفون، أو ما قام به الدكتور إيريك إلسرت 

الذي عمل مع مركز Walter Reed الوطين العسكري الطيب 
لتطبيق تقنيات التعلم اآليل من أجل حتسني معاجلة أفراد 

اخلدمة العسكرية يف الواليات املتحدة املصابني يف القتال. 
ويساعدان بعملهما على حتقيق هديف التنمية املستدامة 

رقم 14: احلياة حتت املاء ورقم 15: احلياة يف الرب.

التزام شركة IBM على المدى الطويل بالتصدي 
لتغير المناخ

وباملثل أيضاً، تستخدم مبادرة اآلفاق الخضراء لشركة 
IBM Green Horizons( IBM(، احلوسبة اإلدراكية إلجياد 

حلول يف جمال الطاقة املتجددة وتغري املناخ وإدارة حركة 
املرور. ويكمن اهلدف من استخدام الذكاء االصطناعي 

يف حتديد الفرص املستدامة لدعم أهداف التنمية املستدامة 
رقم 9: الصناعة واالبتكار واهلياكل األساسية، ورقم 11: 
مدن وجمتمعات حملية مستدامة، ورقم 13: العمل املناخي. 

ومبادرة اآلفاق اخلضراء هي مبادرة عمرها 10 سنوات، 
واألهم من ذلك أن شركة IBM ملتزمة هبا ألن الشركة 
تدرك أن احللول الناجعة تتطلب وقتاً والتزاماً واستثماراً.

الذكاء االصطناعي لتحقيق الصالح االجتماعي - 
بعض النصائح المفيدة لكي تبدأ

هذه فقط بعض مبادرات حتقيق الصاحل االجتماعي. 
فال يزال لدينا كثري من الفرص لذا أطلب منكم البدء. 

وللمساعدة، يرد فيما يلي أفضل ثالث ممارسات 
لألشخاص الذين يريدون إحداث الفارق.

أواًل، كّون فهماً عما ينطوي عليه الذكاء االصطناعي وما 
ال ينطوي عليه. استفد أكثر من التعلم عرب اإلنرتنت، على 
 Intro to Artificial( سبيل املثال مقدِّمة للذكاء االصطناعي

.Udacity على موقع )Intelligence

ثانياً، انس ما تعرفه وفكر بطريقة خمتلفة. الذكاء 
االصطناعي هو اجليل الثالث من احلوسبة ومنوذج حوسبة 

خمتلف جداً. ال تركز على حاالت وسيناريوهات 
االستعمال. وفكر باملشكلة حللها. فّكر يف السيناريو املثايل 
وأفضل احللول املمكنة ومن مث انظر فيما إذا كان بإمكان 

الذكاء االصطناعي املساعدة.

ثالثاً، قم بتنحية التحيز جانباً. وقد يشمل ذلك بعض 
اجملاالت الصادمة. فعلى سبيل املثال، يبدو أن األشخاص 
أكثر صدقاً يف تبادل املعلومات الصحية أو املالية مع آلة 
من شخص طبيعي ألهنم ال يشعرون بالقلق من التعرض 
لالنتقاد. وهذا يدل على أن الذكاء االصطناعي حيصل 

على بيانات أكثر دقة من أجل تقدمي توصيات أكثر أمهية.

لذا، فمعرفة أن اآللة ميكنها أن تكون هلا نفس قدرة 
الشخص الطبيعي )يف بعض اجملاالت( ميكنه فتح الباب أمام 

اإلمكانات اجلديدة مجعاء. واألشخاص )أو املؤسسات( 
الذين يفعلون ذلك حيققون مزيداً من القيمة، ويدفعون حنو 
املزيد من االبتكار، ألهنم يستفيدون من جمموعة كبرية من 

قدرات الذكاء االصطناعي.

وكما ترون، عندما يتعلق األمر بالذكاء االصطناعي 
واملبادرات األخرية مع IBM Watson، فال حصر 

لالحتماالت بالنسبة للصاحل االجتماعي.

وستستمر التكنولوجيا يف أن تظل أكثر تقدماً، موفرة 
فرصة جديدة حلل املشاكل اجملتمعية املتعلقة بالصحة 

واالستدامة واحلفظ وإمكانية النفاذ وغري ذلك الكثري. 
وإذا كنت تفكر بدخول عامل الذكاء االصطناعي لتحقيق 

الصاحل العام، فتذكر فقط القاعدة األكثر أمهية: فكر 
 بطريقة خمتلفة..
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شركة مايكروسوفت تتطرق إلى 
الذكاء االصطناعي ودوره في 

المجتمع

أن لدينا مساعدين رقميني شخصيني ختيلوا 
مدربني على توقع احتياجاتنا، 

ومساعدتنا يف إدارة جدولنا الزمين، 
وحتضرينا لالجتماعات، ومساعدتنا يف ختطيط حياتنا 

االجتماعية، والرد على االتصاالت وتوجيهها، 
وقيادة السيارة.

تتنبأ شركة مايكروسوفت، يف تقرير صدر عنها مؤخراً، 
بأن الذكاء االصطناعي )AI( سيساعدنا قريباً يف القيام 

مبزيد من املهام باستعمال أحد أمثن األشياء لدينا 
وهو الوقت.

وفيما يلي ترد بعض االستنتاجات الرئيسية من التقرير:

ستحقق الشركات والبلدان اليت تتبىن هذه التغريات   
بسرعة وبصورة فّعالة، جناحاً أفضل يف عصر 

الذكاء االصطناعي.

ثانياً، يف حني أن الذكاء االصطناعي سيساعد يف حل   
املشاكل اجملتمعية الكبرية، جيب أن ننظر إىل املستقبل 

بعني ناقدة.

ثالثاً، حنن حباجة إىل التصرف حبس من املسؤولية   
املشرتكة، ألن الذكاء االصطناعي لن ينميه قطاع 

التكنولوجيا وحده.

وباإلضافة إىل ذلك، يرد هنا أحد أهم االستنتاجات 
اليت خلصت إليها شركة مايكروسوفت: “ينطوي بناء 
املهارات لعامل يغذيه الذكاء االصطناعي على أكثر من 

العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات. ومبا أن أجهزة 
احلاسوب تتصرف أكثر مثل البشر، فإن العلوم االجتماعية 

واإلنسانية ستزداد أمهية.”

اقرأ املزيد حول توجه الذكاء االصطناعي، والقضايا 
اجملتمعية اجلديدة اليت نشأت عنه، يف كتاب 

 The Future Computed: Artificial Intelligence and its role

in society )املستقبل احملوسب: الذكاء االصطناعي ودوره 

 يف اجملتمع(.
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الذكاء االصطناعي والوظائف: 
خطوات رئيسية يمكن أن تتخذها 

الحكومات للحد من فقدان 
الوظائف

الدكتور ماثيو فينيش
مستشار يف حبوث الذكاء االصطناعي وتدعيمه، 

Future Advocacy

األخبار حول تطورات الذكاء تصدر 
االصطناعي )AI( بصورة كبرية وسريعة 

هذه األيام. ومبا أن أنظمة الذكاء 
االصطناعي حتّسنت فيما خيص فرز البيانات، وإجياد األمناط، 
وإصدار التنبؤات، فإن هذه اخلوارزميات تضطلع مبجموعة 

من املهام املتزايدة على حنو مل ُيشهد من قبل، بدءاً من تصفية 
الرسائل االقتحامية اإللكرتونية، مروراً بتقدمي الوجبات اجلاهزة، 

وصواًل إىل معاجلة املشاكل األكثر تعقيداً مثل تقدمي املشورة 
القانونية أو إخبارك مبا إذا كانت الشرطة آتية إىل بيتك. 

ومع هذا الرتكيز العاملي على الذكاء االصطناعي، قد يكون 
من غري املفاجئ أن يوىل اهتمام متزايٌد لتأثري األمتتة اليت يدعمها 
الذكاء االصطناعي على الوظائف والعمالة. ومتاماً مثلما أدت 

الثورة الصناعية إىل أمتتة العمل اجلسدي الروتيين، فإن من 
املتوقع أن يكون لثورة الذكاء نفس التأثري على عدد متزايد من 
املهام الفكرية، مما يعين إمكانية أن تؤدي الروبوتات واحلواسيب 

مزيداً من الوظائف.

 يشير عملنا إلى 
أن األتمتة ستؤثر على 
المناطق الجغرافية 
المختلفة بشكل 

مختلف. 
الدكتور ماثيو فينيش
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وتنبأت دراسات عديدة رفيعة املستوى بفقدان الوظائف 
بنسٍب عالية نتيجة لألمتتة يف االقتصادات املتقدمة. ويف 

اآلونة األخرية، الحظت منظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي )OECD( أنه من احملتمل جداً أمتتة 

نسبة 14 يف املائة من الوظائف يف 32 بلداً من البلدان 
املشاركة، وأن من املرجح أن تشهد نسبة 32 يف املائة من 

الوظائف تغرياً كبرياً بسبب التكنولوجيات اآللية. وتقل 
هذه األرقام نوعاً ما عن التقديرات السابقة اليت قدمها 

أكادميييان يف أكسفورد ومها السيد كارل فراي والسيد 
ميكائيل أوزبورن يف عام 2013، أو اليت قدمتها املؤسسة 
االستشارية برايس ووترهاوس كوبرز )PwC( يف أوائل 
هذا العام، لكن هذه األرقام تزيد عن تقديرات منظمة 

التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي )OECD( نفسها يف 
عام 2016.

ويف الواقع، هناك خالف كبري بني االقتصاديني سواء 
بشأن عدد الوظائف اليت من املرجح أن تُفقد بسبب 

األمتتة اليت يغذيها الذكاء االصطناعي، أو بشأن ما إذا 
كان سيحل حمل العمل املؤمتت عمل بديل. ويشري تاريخ 

الثورة الصناعية إىل أن عدد فرص العمل اليت سيتم 
توفريها سيزيد عن عدد الوظائف املفقودة. فالتاريخ ال 

يعيد نفسه دائماً. ولكن: إذا أصبحت اآلالت أفضل من 
البشر يف أداء املهام الفكرية، ماذا سُيرتك لإلنسان من 

مهام؟ وأن الشيء الوحيد الذي يتفق عليه االقتصاديون 
هو أن التغري قادم ال حمالة وأن حجمه ونطاقه سيكونان 

غري مسبوقني.

دراسة في المملكة المتحدة بشأن الذكاء 
االصطناعي واألتمتة

من أجل تشجيع الفهم األدق ملستقبل العمل، ولزيادة 
املشاركة السياسية يف هذا املوضوع، قمنا بتطبيق 

حسابات إمكانية أمتتة الوظائف يف خمتلف القطاعات 
الصناعية على بيانات التوظيف على مستوى الدوائر 
االنتخابية الربملانية يف اململكة املتحدة. والنتائج اليت 

توصلنا إليها مدهشة، فرغم أن النسبة اإلمجالية للوظائف 
اليت تنطوي على خماطر أمتتة عالية ستبلغ 30 يف املائة 
حبلول أوائل ثالثينيات هذا القرن يف اململكة املتحدة 

بأكملها، فإنه عند النظر يف مجيع أحناء البالد، تتفاوت 
نسبة الوظائف اليت تنطوي على خماطر أمتتة عالية بني يف 

املائة22 و39 يف املائة. واألهم من ذلك، من املتوقع أن 
تكون أعلى مستويات األمتتة يف املستقبل يف قلب املنطقة 
الصناعية السابقة يف بريطانيا يف ميدالندز ومشال إنكلرتا 

)الشكل 1(. وهذه املناطق هي اليت عانت بالفعل من 
ختفيض التصنيع واليت تشهد بالفعل نسبة بطالة كبرية. 

وتشمل العوامل اليت تتوقع أعلى حصة من الوظائف 
اليت تنطوي على خماطر أمتتة عالية االعتماد على وظائف 

يف قطاعات التصنيع والنقل/اخلدمات اللوجستية يف 
االقتصاد احمللي.

ويتضمن تقريرنا أيضاً بيانات استطالع الرأي من 
املسح السنوي الذي جنريه بشأن مواقف سكان اململكة 
الربيطانية إزاء الذكاء االصطناعي. ويظهر االستطالع 

أنه رغم األدلة اليت تشري إىل وقوع مستويات عالية 
من األمتتة يف املستقبل، فإن نسبة 7 يف املائة فقط ممن 

مشلهم االستطالع عربوا عن قلقهم إزاء تأثري األمتتة على 
وظائفهم، وعرّب 28 يف املائة فقط من األفراد عن قلقهم 

بشأن الوظائف يف منطقتهم احمللية )الشكل 2(. ويبدو أن 
من الالزم على حنو عاجل إجراء نقاش عام أعمق حول 

العمل. مستقبل 
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إدنربة
غالسكو

نيوكاسل

لينكولن
نورويتش

ليدز
مانشسرت

برمنغهام
ليسرت

بريستولكارديف

ليفربول

االختالفات الجغرافية آلثار األتمتة
الوظائف ذات مخاطر األتمتة العالية حسب الدوائر االنتخابية البرلمانية

240 28 32 36 40% 100%

لندن

632 دائرة انتخابية

أدىن نسبة: 21,8% يف جنوب إدنربة
أعلى نسبة: 39,3% يف هايز وهارلينغتون

مالحظة: يستثىن من البيانات املعروضة قطاع 
الزراعة واحلراجة وصيد األمساك

املصدر:
البيانات (1) مكتب اإلحصاءات الوطنية، حقوق الطبع حمفوظة 
للتاج/اإلحصاءات الرمسية ألسواق العمل يف 2017.07.26. (2) مؤسسة برايس 
ووترهاوس كوبرز، شراكة حمدودة املسؤولية 2017، مجيع احلقوق حمفوظة - انظر 
منت النص لالقتباس الكامل، احلدود: 2016/مكتب اإلحصاءات الوطنية

“خريطة شدة المخاطر” تبين كيف يمكن أن يتباين احتمال تأثير األتمتة عبر بريطانيا العظمى. وكل دائرة انتخابية 
ملونة وفقاً للنسبة المئوية لعدد الوظائف الحالية التي تنطوي على مخاطر أتمتة عالية بحلول أوائل 2030. 

الشكل 1
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ال يميل البريطانيون إلى القلق بشأن استبدال وظائفهم بالذكاء االصطناعي في المستقبل القريب.

ال يميل البريطانيون إلى القلق بشأن استبدال الوظائف في منطقتهم المحلية بالذكاء االصطناعي في 
المستقبل القريب.

الذكاء االصطناعي: مسح موقع YouGov لعام 2017
ما مدى قلقك، إن وجد، إذا علمت أن الذكاء االصطناعي سيحل محلك في وظيفتك (مثًال الروبوتات أو اآلالت) في المستقبل القريب؟

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

قلق جدًا
قلق نوعاً ما

غري قلق كثريًا
غري قلق على اإلطالق

ال أعلم 
ال ينطبق - بدون وظيفة حاليًا

إجماًال: قلق 
إجماًال: غري قلق

2%

5%

17%

25%

3%

48%

7%

42%

كان إمجايل العينة  2108 شخص. ُأجرى العمل 
امليداين يف الفرتة بني 29 سبتمرب و2 أكتوبر 

2017. ُأجرى املسح على اإلنرتنت. وخضعت 

األرقام للرتجيح وهي متثل مجيع البالغني يف 
اململكة املتحدة (فوق  18سنة).

ال يميل البريطانيون إلى القلق بشأن 
استبدال الوظائف في منطقتهم 

المحلية بالذكاء االصطناعي
أو الروبوتات أو اآلالت في 

المستقبل القريب.

الذكاء االصطناعي: مسح موقع YouGov لعام 2017
ما مدى قلقك، إن وجد، إذا علمت أن الذكاء االصطناعي سيحل محل الوظائف البشرية في منطقتك المحلية

(مثًال الروبوتات أو اآلالت) في المستقبل القريب؟
قلق جدًا

قلق نوعاً ما
غري قلق كثريًا

غري قلق على اإلطالق
ال أعلم 

إجماًال: قلق 
إجماًال: غري قلق

كان إمجايل العينة  2108 شخص. ُأجرى العمل 
امليداين يف الفرتة بني 29 سبتمرب و2 أكتوبر 

2017. ُأجرى املسح على اإلنرتنت. وخضعت 

األرقام للرتجيح وهي متثل مجيع البالغني يف 
اململكة املتحدة (فوق  18سنة).

ال يميل البريطانيون إلى القلق بشأن 
استبدال الوظائف في منطقتهم 

المحلية بالذكاء االصطناعي
أو الروبوتات أو اآلالت في 

المستقبل القريب.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

7%

21%

37%

25%

10%

28%

62%

 نتائج مسح مواقف الجمهور إزاء الذكاء االصطناعي )ُأجري المسح على موقع YouGov(. سئلت عينة مرجحة 
تمثيلية من البالغين في المملكة المتحدة عن مدى قلقهم إزاء ) أ ( وظائفهم و)ب( الوظائف في منطقتهم 

المحلية في حال إذا ما حل محلها الذكاء االصطناعي وتكنولوجيات األتمتة األخرى. 

 أ (

ب(

الشكل 2
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)األتمتة - من المرجح أن تؤثر بشكل مختلف 
على المناطق من منطقة ألخرى

يشري عملنا إىل أن األمتتة ستؤثر على املناطق اجلغرافية 
املختلفة بشكل خمتلف. وقد أشار إىل هذه النقطة 

أيضاً باحثون آخرون من قبل، مبن فيهم باحثون لدى 
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومؤسسة 
PwC، والذين تنبؤوا بآثار متباينة لألمتتة على اجلنسني 

وعلى خمتلف الفئات االجتماعية-االقتصادية. وينبثق 
عن هذه اآلثار املتباينة خطر تفاقم أوجه عدم املساواة 

االجتماعية-االقتصادية. 

وخلص تقرير صدر مؤخراً عن مؤسسة Brookings إىل 
أنه رغم منو االقتصاد بفضل األمتتة، فإن حصة العمال 

من األرباح قد تقلصت. وقد يكون للتوزيع غري املنصف 
لعائدات األمتتة آثار تتعلق بعدم استقرار اجملتمعات يف مجيع 

أحناء العامل.

ومبا أن الذكاء االصطناعي سينمي األمتتة بشكل كبري على 
مدى العقد املقبل، وسيلحق هذا بدوره الضرر بالفئات 

املختلفة، كل بشكل خمتلف، ستكون هناك عواقب 
اجتماعية واقتصادية وخيمة. وال بد ألي سياسات ملواجهة 

حتديات مستقبل العمل أن تراعي كيفية تأثري األمتتة على 
خمتلف فئات السكان.

الحكومات - تعظيم فرص األتمتة 
وتدنية مخاطرها

يرى موقع Future Advocacy أنه ميكن للحكومات أن تتخذ 
اخلطوات التالية لتعظيم فرص األمتتة وتدنية خماطرها:

التكليف بإجراء بحوث مفصلة ودعمها لتقييم   
عدد الموظفين الذين هم األكثر عرضة لخطر 

فقدان وظائفهم بسبب عمليات األتمتة في 
بلدانهم. من الضروري أن نفهم بشكل جيد كيف 
ختتلف اآلثار باختالف قطاع التوظيف، واجلغرافيا، 

والشرحية العمرية، ونوع اجلنس، واملستوى التعليمي، 
والفئات االجتماعية-االقتصادية.

وضع استراتيجيات ذكية وهادفة لمعالجة مسألة   
فقدان الوظائف في المستقبل، استناداً إلى نتائج 

البحث بشأن األثر المتباين لألتمتة حسب القطاع 
والمنطقة والفئة السكانية. ال ميكن املبالغة يف أمهية 

استهداف هذه التدخالت ألولئك األكثر عرضة 
للخطر. وميكن أن تشمل هذه التدخالت دعم 

الشركات التجارية إلعادة تدريب املوظفني وتوفري 
الدعمني املايل والنفسي لألفراد املتضررين.
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تكييف نظام التعليم المحلي لتعظيم فرص الذكاء   
االصطناعي وتدنية مخاطره. ففي حني أن املهارات 
يف جماالت العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات 
ستكون مهمة للغاية يف عامل العمل يف املستقبل، فإنه 

ال ينبغي أن تضع األنظمة التعليمية قيوداً لنفسها حبيث 
حتصر تركيزها على هذه املهارات فقط. وجيب أن 
تقدم منهجاً تدريبياً تطلعياً وذا نظرة مستقبلية من 

حيث مهارات اإلبداع والعالقات الشخصية، واليت 
ستكون أقل عرضة لألمتتة يف املستقبل. والتعلم مدى 
احلياة والتعلم الذايت للطلبة وشخصنة التعليم سيشكل 
جزءاً مما يلزم من مرونة وقدرة على التكيف للنجاح 
يف االستمرار يف مكان العمل يف املستقبل. وأخرياً، 

جيب أن تدعم السياسات التعليمية أيضاً املبادرات اليت 
تشجع الفئات املمثلة متثياًل ضئياًل يف اجملتمع )مبا يف 

ذلك النساء، واألقليات العرقية( على التدريب بشأن 
تطوير الذكاء االصطناعي ونشره.

إجراء البحوث في مصادر الدخل البديلة والنماذج   
الضريبية التي تؤدي إلى توزيع أكثر عداًل للثروة 

التي ستجلبها هذه التكنولوجيات. ميكن أن يشمل 
هذا إجراء جتارب جيدة التصميم للدخل األساسي 

الشامل على غرار التجارب اليت جتري حالياً يف فنلندا 
واسكتلندا وكندا. كما جيب حتديث السياسات املالية 
وسياسات الرعاية االجتماعية لضمان أال ترتكز الثروة 

على حنو متزايد يف أيدي قلة من الكيانات التجارية 
 اليت متلك الروبوتات والتكنولوجيات املؤمتتة األخرى.

انظر تقرير موقع Future Advocacy بالكامل 
“أثر الذكاء االصطناعي على الدوائر االنتخابية في 

المملكة المتحدة”.
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https://static1.squarespace.com/static/5621e990e4b07de840c6ea69/t/59e777fcd7bdce3041b57ac3/1508341775530/FutureAdvocacy-GeographicalAI.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5621e990e4b07de840c6ea69/t/59e777fcd7bdce3041b57ac3/1508341775530/FutureAdvocacy-GeographicalAI.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5621e990e4b07de840c6ea69/t/59e777fcd7bdce3041b57ac3/1508341775530/FutureAdvocacy-GeographicalAI.pdf


هل نظام سلسلة كتل البيانات 
 ،)AI( فرع من الذكاء االصطناعي
أم أن الذكاء االصطناعي فرع من 

نظام سلسلة كتل البيانات؟
توفي ساليبا

املدير التنفيذي األول للمؤسستني تودا ألغوراند وبرايفسي شيل 
ورئيس لجنة المؤتمرات لمجلس مزاولي المهن في جمعية 

 (ACM) الحوسبة اآللية

ال نتسم هنائياً باملوضوعية عند تعريف “الذكاء”، حنن 
ناهيك عن “الذكاء االصطناعي”. بيد أن هناك 

توافق عام يف اآلراء على تعريف “الذكاء”. 
وحسب ما ذكره أليكس ويسنر، فالذكاء قوة، F، تعمل على 

حتقيق أقصى قدر من حرية التصرف يف املستقبل. ويرى معظم 
الناس أن الذكاء االصطناعي أساساً عبارة عن إنسان آيل يسري 
يف األرجاء هبيئة إنسان. وأما فيما خيص معظم علماء الذكاء 

االصطناعي فلعدم املوضوعية أثر كبري يف تعريف الذكاء 
االصطناعي. ويف معظم احلاالت، ال يزال الذكاء االصطناعي 

يقارن بالذكاء البشري. لكن ماذا لو مل منيز الذكاء االصطناعي 
عندما نراه؟

ففي حني اعتاد الكثريون القول بأن البيتكوين نفسها ليست 
فرعاً من الذكاء االصطناعي، فإن غالبية الناس اتفقوا على 

أهنا على األقل احلياة االصطناعية )AL( املستقلة األطول أمداً 
اليت متلك نفسها. وقد كتبت يف مقالة سابقة لالحتاد عن 

فرع من فروع الذكاء االصطناعي يُدعى األنظمة متعددة 
.)MAS( الوكالء

ونظام سلسلة كتل البيانات هو نسخة متطورة من النظام 
املتعدد الوكالء، وعلى وجه التحديد يتسم نظام سلسلة 

 ينبغي أن نستمر 
في التعاون وأن نضمن 
تحقيق األمن األمثل 
عندما نستحدث أكثر 
اآلالت قدرة في 

تاريخ البشرية. 
تويف ساليبا
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https://www.privacyshell.net/
https://www.todarand.com/
https://www.acm.org/articles/bulletins/2017/may/huffington-post-saliba
https://www.acm.org/articles/bulletins/2017/may/huffington-post-saliba
https://www.ted.com/talks/alex_wissner_gross_a_new_equation_for_intelligence
https://telecomworld.itu.int/blog/autonomous-ai-will-disrupt-banking-long-disrupts-driving/


الكتل للبيتكوين بكون املشاركة فيه مفتوحة وبال حدود 
ومقاوم للهجمات ويدفعه اقتصاد التشفري وحيفز املاليني 

على العمل عليه وعلى تطويره. وتتنافس جمموعة أجهزته 
األولية على املوارد، وهي من نظام بيزانتاين املتساهل 
مع األخطاء، إضافًة إىل التزود بوسائل محاية قوية من 

اهلجمات باهلويات املزورة. وتستمر التكنولوجيا يف التطور 
واالنتشار. وقد متكن بعض أوجه التقدم يف بروتوكوالت 

الشبكات من تعميمه وترقيته بكفاءة، مع احلفاظ على 
اإلدارة الالمركزية العميقة.

هل يمكننا أن نتعلم من نظام سلسلة كتل 
البيانات وتطبيقه على أنظمة الذكاء االصطناعي 

المستقلة األخرى؟

ستكون القمة العالمية بشأن الذكاء االصطناعي من أجل 
الصالح العام، واليت ستعقد يف الفرتة من 15 إىل 17 مايو 

يف جنيف، سويسرا، إحدى أكثر قمم الذكاء االصطناعي 
تأثرياً يف العامل. وإذا ألقينا نظرة على احلروب بني 

جمموعتني أو أكثر من الناس آلالف السنني لبدا أن مجيع 
األطراف املشاركة لديها نوايا “جيدة” جتاه جمموعتها. 
إال أن ما هو “جيد” عند طرف واحد نادراً ما يكافئ 
“جيَد” لكل األطراف. فكيف جملموعة تضم أكثر من 

300 عامل من كبار علماء الذكاء االصطناعي يف جنيف أن 

يضمنوا أن “الذكاء االصطناعي من أجل الصاحل العام” 
هو للصاحل العام فعاًل يف الواقع؟

ماذا لو أنك جنحت يف جعل الذكاء االصطناعي حيقق 
الصاحل العام لكل البشر ومن مث منحت السيطرة عليه 

لشخص آخر قام بعد ذلك بتغيري اجلزء “اجليد” منه؟ ماذا 
لو أن اهلجوم على ذكاء اصطناعي مسري مركزياً نـُّفذ من 

الداخل؟ هل تستطيع تصور إمكانية أن تستخدم جمموعات 
من البشر قدرة الذكاء االصطناعي اليت نبنيها استخداماً 

ضاراً ضد اجليل القادم من البشر؟ أو ضد جمموعة خمتارة؟ 
هل ميكن أن تكون هذه املسألة هي أكثر املسائل إحلاحاً 

اليت ينبغي أن يقلق حياهلا كل كائن بشري؟

وسيكون لتتبع الذكاء االصطناعي الالمركزي، يف إطار 
القمة العاملية بشأن الذكاء االصطناعي من أجل الصاحل 

العام، دور أساسي يف طرح بعض نواقل اهلجوم اليت يغفل 
عنها معظم العاملني يف جمال الذكاء االصطناعي وميكن أن 
يكون أيضاً طريقاً حنو إجياد حل باستخدام شيء من العلم 
املستفاد من تطور نظام سلسلة كتل البيانات. ويعد الذكاء 
االصطناعي الالمركزي مبادرة عاملية جلمعية احلوسبة اآللية 

للجمع بني 000 870 عامل يف جمال الذكاء االصطناعي 
يف العامل وبني 000 280 من مطوري البيانات واملشفرين. 

ويتمثل الغرض من املبادرة يف أن يتعاون األفراد فيما بينهم 
ويزيدون من أمن الذكاء االصطناعي وضمان دراسته 
مسبقاً، هبدف حتقيق ما هو حقاً “جيد” لكل البشر.

االستمرار في التعاون لضمان األمن

تعد اإلدارة املستقلة الالمركزية أحد مناذج األمن، وكأي 
منوذج أمن، فأنت جيد بقدر جودة حلقتك األضعف. 
وليس من املمكن وجود نظام مراقبة مركزي واحد، إذ 

إنه سُيستغل يف هناية املطاف. وإذا تعلمنا شيئاً من التاريخ 
فهو أن الوحش داخل كل واحد منا هو ما جيب أن يكون 
أخشى ما خنشاه، وليس الذكاء االصطناعي الذي سيأخذ 

فرص عملنا. ويقول يوفال نواه هراري: “يسيطر البشر 
على العامل ألننا احليوان الوحيد الذي ميكنه أن يتعاون 

مبرونة بأعداد كبرية”. وينبغي أن نستمر يف التعاون وأن 
نضمن حتقيق األمن األمثل عندما نستحدث أكثر اآلالت 

 قدرة يف تاريخ البشرية..
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)آثار الذكاء االصطناعي على اجملتمع(

https://www.itu.int/en/ITU-T/AI/2018/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/AI/2018/Pages/default.aspx


معلومات عن القمة العالمية األولى بشأن الذكاء االصطناعي من 
أجل الصالح العام التي ُعقدت في عام 2017

وترد فيما يلي أمساء خربائنا املتحدثني يف القمة اليت ُعقدت يف العام املاضي. وميكنك أيضاً مشاهدة أكثر من 80 مقطع 
فيديو خلرباء الذكاء االصطناعي الذين شاركوا يف القمة يف قائمة العرض على يوتيوب.

انظر المقابلة

انظر المقابلة

 مبجرد ما أن حيدث ذلك فستتمكن ]اآلالت[ من قراءة كل 
شيء قد كتبه اجلنس البشري على اإلطالق. 

 (UN) حنتاج أن تعمل املنظمات، كمنظمة األمم املتحدة 
واحلكومات واملؤسسات اخلريية، معاً هبدف حتقيق األهداف اليت 
هتم اإلنسانية بأسرها وليس فحسب التطبيقات النمطية اليت هتم 

الشركات. 

 تتمثل مهميت ]اجمليء إىل هنا[ يف جعل الناس تفكر يف منوذج جديد، وهذا 
النموذج اجلديد هو الذكاء االصطناعي، الذي مل تصنعه شركات وال خمابر أكادميية 

 ،(CERN) فردية بل ُصنع بطريقة تشبه نوعاً ما عمل املنظمة األوروبية للبحوث النووية
بوجود مشروع واسع النطاق حيث هناك الكثري من الناس يعملون معاً على حل 

املشاكل الصعبة اليت لن حُتل لوال ذلك. 

 ستيوارت راسل
أستاذ يف علوم احلاسوب، جامعة كاليفورنيا

 يوشوا بنغ يو
(MILA) رئيس معهد مونرتيال خلوارزميات التعلم 

 غاري ماركوس
أستاذ علم النفس واألعصاب، قسم علم النفس، جامعة نيويورك

انظر المقابلة

IT
U

 N
ew

s 
M

A
G

A
Z

IN
E

 0
1/

20
18

41

)القمة العاملية بشأن الذكاء االصطناعي من أجل الصاحل العام، لعام 2017(

https://www.youtube.com/watch?v=UWw_8Obl5eY&feature=youtu.be&list=PLpoIPNlF8P2PFPZFhYVaUsZrlxcQr6Bhx
https://www.youtube.com/watch?v=L_u77OMOMFI&index=75&t=0s&list=PLpoIPNlF8P2PFPZFhYVaUsZrlxcQr6Bhx
https://www.youtube.com/watch?v=JbxTOkhOUXk&index=35&t=0s&list=PLpoIPNlF8P2PFPZFhYVaUsZrlxcQr6Bhx
https://www.youtube.com/watch?v=k49bnWw69Lg&index=30&t=0s&list=PLpoIPNlF8P2PFPZFhYVaUsZrlxcQr6Bhx
https://www.youtube.com/watch?v=k49bnWw69Lg&index=30&t=0s&list=PLpoIPNlF8P2PFPZFhYVaUsZrlxcQr6Bhx
https://www.youtube.com/watch?v=L_u77OMOMFI&index=75&t=0s&list=PLpoIPNlF8P2PFPZFhYVaUsZrlxcQr6Bhx
https://www.youtube.com/watch?v=JbxTOkhOUXk&index=35&t=0s&list=PLpoIPNlF8P2PFPZFhYVaUsZrlxcQr6Bhx


اقرأ تقرير القمة لعام 2017

Artificial Intelligence 
can help solve humanity’s 
greatest challenges

AI for  
GOOD
GLOBAL  
SUMMIT

Hosted at ITU in Geneva, Switzerland 
7-9 June 2017

REPORT

#AIforGood
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)القمة العاملية بشأن الذكاء االصطناعي من أجل الصاحل العام، لعام 2017(

https://www.slideshare.net/ITU/ai-for-good-global-summit-2017-report
https://www.slideshare.net/ITU/ai-for-good-global-summit-2017-report
https://www.itu.int/en/ITU-T/AI/Documents/Report/AI_for_Good_Global_Summit_Report_2017.pdf


United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization

ITUFORUM

1st Forum on  
Artificial Intelligence and  
Internet of Things in  
Smart Sustainable Cities  
in Latin America 
29–30 May 2018
Buenos Aires, Argentina

https://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/20180530/Pages/default.aspx#


Accelerating ICT innovation 
to improve lives faster.

The global event for governments, 
corporates and tech SMEs.

BETTER
      SOONER

ITU Telecom World 2018 is the global platform 

to accelerate ICT innovations for social and 

economic development. It’s where policy makers 

and regulators meet industry experts, investors, 

SMEs, entrepreneurs and innovators to exhibit 

solutions, share knowledge and speed change. 

Our aim is to help ideas go further, faster 

to make the world better, sooner.

Visit telecomworld.itu.int to find out more.

#ituworld
telecomworld.itu.int

https://telecomworld.itu.int/
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