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الذكاء االصطناعي: فرص جديدة 
وتحديات جديدة

بقلم هولين جاو،
األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

الذكاء االصطناعي حتوالت يف حياتنا. والسؤال املطروح هو: هل سيحدث 
سيحدث حتوالً حنو األفضل أم األسوأ؟

إننا يف االحتاد نعمل مع شركائنا يف كل أحناء العامل من أجل ضمان 
أن تتطور تكنولوجيات الذكاء االصطناعي على حنو موثوق به وآمن وشامل مع ضمان متتع 

اجلميع بفوائدها على قدم املساواة.

وهذا هو الدافع وراء تنظيم القمة العاملية بشأن الذكاء االصطناعي من أجل الصاحل العام، وهي 
القمة األبرز يف األمم املتحدة بشأن كيفية تسخري قوة الذكاء االصطناعي لتحسني حياة الناس يف 

كل أحناء العامل.

وجتمع هذه القمة بني املبتكرين يف جمال الذكاء االصطناعي وأولئك الذين يبحثون عن حلول 
ألكرب التحديات اليت يواجهها العامل، واهلدف هو إجياد تطبيقات عملية يف جمال الذكاء 

االصطناعي متكن من تسريع التقدم حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة اليت وضعتها 
األمم املتحدة.

وتدور القمة هذا العام حول مخسة “مسارات تركيز”: الذكاء االصطناعي والصحة؛ الذكاء 
االصطناعي والتعليم؛ الذكاء االصطناعي والكرامة اإلنسانية واملساواة؛ توسيع نطاق الذكاء 

االصطناعي، واالستفادة من الذكاء االصطناعي يف الفضاء. كما ستُنظم جلسات حول مستقبل 
التنقل الذكي، والذكاء االصطناعي والزراعة، ودور الذكاء االصطناعي يف الفنون والثقافة، 

واآلثار غري املقصودة للذكاء االصطناعي وجلسات أخرى كثرية.

وباإلضافة إىل ذلك، ستعرض القمة آخر املستجدات يف تكنولوجيات الذكاء االصطناعي – بدءاً 
من الطائرات بدون طيار، واهلياكل اخلارجية )exoskeletons(، والروبوتات ووصوالً إىل اجملسدات 

الرمزية، والسيارات ذاتية القيادة، واحللول الصحية املدعومة بالذكاء االصطناعي.

وميكنكم االطالع يف هذا العدد من جملة أخبار االحتاد على الرؤى الرئيسية اليت أبداها مجع متنوع 
من اخلرباء والقادة يف عامل الذكاء االصطناعي، وسيكون العديد منهم من املتحدثني أثناء القمة. 

 ونأمل أن جتدوا فائدة يف هذه الرؤى. 

نعمل مع شركائنا يف “إننا يف االحتاد 
كل أحناء العامل من 
أجل ضمان أن تتطور 
تكنولوجيات الذكاء 
االصطناعي على حنو 
موثوق به 
وآمن وشامل. 
هولني جاو
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تابعنا في القمة العالمية للذكاء 
االصطناعي من أجل تحقيق الصالح العام
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القمة العالمية بشأن الذكاء االصطناعي لتحقيق الصالح العام
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كيف سيسهم الذكاء 
االصطناعي في تسريع تحقيق 

 التنمية المستدامة؟
اعرف اإلجابة في القمة العالمية 

للذكاء االصطناعي من أجل 
تحقيق الصالح العام

الذكاء االصطناعي )AI( قفزات نوعية عمالقة حقق 
حنو األمام يف السنوات األخرية مما يبعث على ثقة 

متنامية يف قدرة الذكاء االصطناعي على 
املساعدة يف حل بعض أكرب التحديات اليت تواجهها البشرية. 
وجيتمع القادة املعنيون بالذكاء االصطناعي والعمل اإلنساين 
يف إطار املنصة احملايدة اليت توّفرها األمم املتحدة للعمل حنو 

حتسني نوعية احلياة على كوكبنا واستدامتها من خالل 
الذكاء االصطناعي

والقمة العاملية السنوية الثالثة بشأن الذكاء االصطناعي لتحقيق 
الصاحل العام ينظمها االحتاد الدويل لالتصاالت )ITU(، وكالة 

األمم املتحدة املتخصصة يف جمال تكنولوجيا املعلومات 
 ،XPRIZE واالتصاالت، بالشراكة مع مؤسسة

ورابطة أجهزة احلاسوب )ACM( و37 وكالة تابعة لألمم 
املتحدة، وسُتعقد يف جنيف يف الفرتة 28-31 مايو، وهي منصة 

األمم املتحدة الرائدة إلقامة حوار شامل بشأن الذكاء 
االصطناعي. وترمي القمة إىل حتديد تطبيقات عملية للذكاء 
االصطناعي من أجل تسريع التقدم حنو حتقيق أهداف التنمية 

املستدامة لألمم املتحدة.

وكانت القمة اليت ُعقدت يف 2017 إيذاناً ببدء حوار عاملي 
بشأن قدرة الذكاء االصطناعي على أن يكون مبثابة قوة 

لتحقيق الصاحل العام. وقد انبثقت عن قمة عام 2018 العملية 
املنحى مشاريع عديدة تتعلق “بالذكاء االصطناعي من أجل 
حتقيق الصاحل العام”، من بينها مبادرة “الذكاء االصطناعي 

ألغراض الصحة” اليت يدعمها كل من االحتاد ومنظمة الصحة 
العاملية )WHO(. وستواصل قمة عام 2019 توصيل املبتكرين 

يف جمال الذكاء االصطناعي بصانعي القرار يف القطاعني العام 
واخلاص، إلقامة التعاون لتحقق حركة “الذكاء االصطناعي 

من أجل حتقيق الصاحل العام” أقصى تأثري ممكن.

وهتدف القمة إىل استحداث مشاريع بشأن “الذكاء 
االصطناعي من أجل حتقيق الصاحل العام” ميكن تنفيذها 

يف األجل القريب، بتوجيه من أصحاب املصلحة املتعددين 
املعنيني بالقمة ومجهور متعدد التخصصات. وستضع القمة 

أيضاً اسرتاتيجيات داعمة لضمان تطوير تكنولوجيات الذكاء 
االصطناعي على حنو موثوق وآمن وشامل والنفاذ العادل إىل 

منافع هذه التكنولوجيات.

وستسلط القمة يف 2019 الضوء على قيمة الذكاء االصطناعي 
يف النهوض بالتعليم والرعاية الصحية والرفاه واملساواة 

االجتماعية واالقتصادية وحبوث الفضاء والتنقل الذكي واآلمن. 
وستقرتح إجراءات للمساعدة يف حتقيق حلول الذكاء 

االصطناعي ذات اإلمكانات العالية على الصعيد العاملي. 
وستستضيف مناقشة حول اآلثار غري املقصودة للذكاء 

االصطناعي وعالقته بالفن والثقافة. وسيتيح “يوم التعلم” 
ملعتمدي الذكاء االصطناعي احملتملني لقاء مجهور يتضمن خرباء 

ومعلمني رائدين يف جمال الذكاء االصطناعي.
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وستشمل القمة أيضاً دعوة إىل عقد لقاء يف 27 مايو بني خرباء 
الذكاء االصطناعي وباحثيه حصراً هبدف تعزيز أحباث الذكاء 
االصطناعي األساسية باستحداث أساليب جديدة من شأهنا أن 

حتدد مستقبل تطور الذكاء االصطناعي.

وسُتتيح ساحة عرض دينامية االطالع على ابتكارات متّثل 
أحدث ما توصل إليه البحث والتطوير يف جمال الذكاء 

االصطناعي، مثل احملاور املباشر جملموعة IBM Watson؛ 
والروبوت Fusion collaborative exoskeleton؛ 

و RoboRace، أول سيارة سباق كهربائية ذاتية القيادة يف 
العامل؛ ومناذج أفاتار. وبإمكان احلاضرين يف القمة أيضاً 
االطالع على األداء املستوحى من الذكاء االصطناعي 

 Reeps Oneو Jojo Mayer ًللموسيقيـنَْي املشهورين عامليا
)فنان بيت بوكس(.

وتأكد حضور أكثر من 100 متحدث حىت اآلن، منهم:
  Siemens رئيس شركة ،Jim Hagemann Snabe

Cédric Villani، مستشار لدى رئيس فرنسا يف جمال   

 Mathematics الذكاء االصطناعي، وفائز مبيدالية
Fields Medal

Jean-Philippe Courtois – رئيس العمليات   

Microsoft  ،العاملية
Anousheh Ansari – الرئيسة التنفيذية، مؤسسة   

XPRIZE، سفرية فضاء

Yves Daccord – املدير العام، اللجنة الدولية   

للصليب األمحر
Yan Huang – مدير االبتكار يف جمال الذكاء   

Baidu ،االصطناعي
Timnit Gebru – رئيسة األخالقيات يف جمال الذكاء   

Google ،االصطناعي
Vladimir Kramnik - بطل العامل للشطرنج  

Vicki Hanson – املديرة التنفيذية لرابطة   

)ACM( آالت احلوسبة
Lucas di Grassi – بطل عاملي يف سباق السيارات   

الكهربائية )الفورموال E( ، الرئيس التنفيذي 
.Roborace ملسابقة

ومن بني املتحدثني الذين أكدوا حضورهم أيضاً ممثلون لكبار 
 Baiduو MasterCard املديرين وللخرباء من شركات

 Nethope ومنظمة Intelو Philipsو Boschو Byton و
 Cambridge Quantum وجامعة ستانفورد وشركة

Computing واللجنة الدولية للصليب األمحر وشركات 

 Minecraftو IBMو NVIDIAو Deepmindو Siemens

 Bill and Melinda Gates ومؤسسة iMeritو Iridescent و
 Ocean Protocol ومؤسستا IPSoftو Dataminr وشركتا

 Factmata و Mechanica.aiو Google وشركات Botnar و
 EPFLو We Roboticsو DARPAو PWCو Deloitteو

 وجامعة جنيف. 
 

ويرجى زيارة الربنامج اخلاص بالقمة 
للحصول على مزيد من املعلومات بشأن 

آخر املتحدثني واجللسات املفصلة 
وحلقات النقاش.

شارك يف احملادثة عرب وسائل التواصل يتاح هنا املزيد من املعلومات.
االجتماعي باستخدام العالمة 

#AIforGood وتابعنا على موقع االحتاد 

اخلاص بأخبار القمة.
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خمسة مسارات “تركيز”
تتضمن القمة العالمية للذكاء االصطناعي من أجل تحقيق الصالح العام خمسة مسارات “تركيز” تستهدف التركيز 

على مجاالت رئيسية طوال أعمال القمة.

الذكاء االصطناعي 
من أجل التعليم

يهدف املسار املتعلق بالذكاء االصطناعي 
من أجل التعليم إىل إعادة تصور نظم 

التعليم حبيث ُتستخدم فيها تكنولوجيات 
الذكاء االصطناعي استخداماً مسؤوالً، 

وحتقيق ما يلي:

حتديد احلالة الراهنة لتكنولوجيات   
الذكاء االصطناعي من أجل التعليم، 

وأصحاب املصلحة الرئيسيني 
واأُلطر األساسية الذين قد يؤثرون 
على أهداف التعليم الطويلة األجل 

اليت حددهتا األمم املتحدة.

تقييم ومناقشة مقرتحات ومشاريع   
عملية ميكنها حفز قطاعات أكرب 

من اجملتمعات على زيادة استخدام 
تكنولوجيات الذكاء االصطناعي 

ملعاجلة املشاكل اليت تشغلها.

حتديد املوارد الالزمة إلطالق   
املشاريع املقرتحة يف هناية القمة.

يتكييف الذكاء 
االصطناعي 

من أجل الصالح 
العام

يستهدف املسار املتعلق 
بتكييف الذكاء االصطناعي 

خلدمة الصاحل العام إهلام املشاركني بأمثلة ملشاريع مّر تنفيذها 
باخلطوات األربع الرئيسية التالية:

حتديد املشكلة.  
وضع حل منطي قائم على تكنولوجيات الذكاء   

االصطناعي.
تنفيذ احلل مرة واحدة وحتديد درجة تلبية هذا املنتج   

للطلب السوقي.
تنفيذ احلل عدة مرات للتأثري.  

وسيستكشف هذا املسار مشاريع “الذكاء االصطناعي من 
أجل الصاحل العام” اجلاري تنفيذها باتّباع هذه اخلطوات 

األربع، ويقدم أدوات ميكنها املساعدة يف كل خطوة منها. 

الذكاء االصطناعي من أجل الصحة

سيوسِّع مسار الرتكيز الصحي هلذا العام نطاق مسار العام املاضي الذي استوحيت منه 
فكرة إنشاء الفريق املتخصص املعين بالذكاء االصطناعي ألغراض الصحة املشرتك بني 

االحتاد الدويل لالتصاالت ومنظمة الصحة العاملية. إذ يشمل مسار هذا العام فرصاً لوضع 
معايري للحلول القائمة على الذكاء االصطناعي يف جمال الصحة، ويلقي الضوء على 
الكيفية اليت ميكن هبا للذكاء االصطناعي والتعلم اآليل إحداث ثورة يف نظم الرعاية 

زة، وتفسري الصور التشخيصية  الصحية يف جماالت دعم القرارات اإلكلينيكية، والطب الشخصي، والقدرات التشخيصية املعزَّ
الطبية، واألغراض العالجية، والوقاية من األمراض.

الذكاء 
االصطناعي 

والفضاء
سيحدد مسار الذكاء 

االصطناعي والفضاء املشاريع 
اليت ميكن إنشاؤها باستخدام 

تكنولوجيات الذكاء االصطناعي والفضاء للمساعدة يف 
معاجلة بعض القضايا على الصعيدين احمللي والعاملي، كالتنبؤ 
بتغري املناخ والتأهب ملواجهته والتخفيف من آثاره. ويشمل 

ذلك ما يلي:
حتديد اجملاالت اليت يرتفع فيها احتمال التأثري.  
مناقشة احلواجز احلائلة دون نشر أدوات الذكاء   

االصطناعي، وكيفية ختطّيها.
التوصل إىل اتفاق مشرتك بشأن املتطلبات من البيانات.  
حتديد بعض املشاريع املختارة املمتدة من هذا املسار.  

الذكاء االصطناعي والكرامة اإلنسانية 
والمجتمعات الشاملة للجميع

هدف هذا املسار إىل ضمان نشر تكنولوجيات الذكاء االصطناعي مبا حيفز بناء جمتمعات 
مساملة شاملة للجميع وحيمي حقوق اإلنسان ويعزز الكرامة اإلنسانية. وسرتّكز اجللسات 

املتعلقة هبذا املسار على أمهية “اهلوية الرقمية اجليدة” واملبادرات املتصلة بــ “الذكاء 
االصطناعي واحلماية املتساوية وعدم التمييز” و“الذكاء االصطناعي والنفاذ إىل 

املعلومات”. وسُيختتم املسار بتقدمي بضعة عروض تبحث اخلطوات العملية لتحقيق هذا املسار.
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ماذا ينتظركم 
في ساحة 

العرض أثناء 
فعاليات القمة 
العالمية للذكاء 

االصطناعي من 
أجل تحقيق 

الصالح العام

خالل دورة هذه السنة من القمة العاملية للذكاء االصطناعي من أجل 
حتقيق الصاحل العام ستكتشفون بأنفسكم كيف ميكننا أن نستعمل 

تكنولوجيات الغد يف الوقت الراهن من أجل استكشاف وسائل 
جديدة للتفاعل والتفكري والعيش يف عامل ما بعد احلداثة. 

هل تتطلع أن تكون لك يدان إضافيتان تساعداك يف   
أعمالك اليومية؟ Fusion هو هيكل كامل مزود بنظام تعاوين 

للحضور عن بُعد يستعمل الروبوتات والذكاء االصطناعي 
والواقع االفرتاضي ليشعرك بأن لديك أربعة أذرع 

رهن إشارتك.

عش جتربة إجراء نقاش حي مثري بني اإلنسان واآللة بشأن   
 IBM الذي أطلقته شركة Project Debater !قضايا العامل احلقيقي
هو نظام الذكاء االصطناعي األول من نوعه الذي لديه القدرة 

على مناقشة اإلنسان يف مواضيع معقدة.

إىل أي مدى ميكن أن تصل إليه سرعة سيارة ذاتية القيادة؟   
اكتشف كيف ختترب شركة RoboRace حدود السرعة واألداء 

عندما تطرح الشركة يف ساحة العرض سيارة السباق ذاتية 
القيادة األوىل من نوعها يف العامل. 

المستقبل في انتظاركم، لقد آن األوان 
 لالنضمام إلى الركب.

اكتشفوا تطبيقات الغد للذكاء االصطناعي أثناء 
القمة التي ستعقد في الفترة من 28 إلى 31 
مايو 2019 في مركز جنيف الدولي للمؤتمرات 

.)CICG(

AIRA

تقدمي املساعدة املدعومة 
بالذكاء االصطناعي 

للمكفوفني

FUSION

هيكل كامل من األذرع 
البديلة من أجل عمالء 

االتصاالت التعاونية

ROBORACE

سيارة السباق الكهربائية 
عالية األداء ذاتية القيادة 

األوىل من نوعها يف 
العامل

الروبوت النادل 
YANU

روبوت ذايت التحكم 
متاماً مدعوم بالذكاء 

االصطناعي يقوم 
خبدمات النادل 

 PROJECT
DEBATER

نظام الذكاء االصطناعي 
األول من نوعه يف العامل 

الذي ميكنه مناقشة 
اإلنسان يف مواضيع 

معقدة
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الذكاء االصطناعي في عام 
2019: أين نحن وإلى أين؟

سألت مجلة أخبار االتحاد مدير مكتب 
تقييس االتصاالت باالتحاد الدولي 

لالتصاالت، السيد تشيساب لي، عن أهم 
استخدامات الذكاء االصطناعي في الوقت 

الحاضر، والسنوات المقبلة.

في منتصف عام 2019، حسب اعتقادكم، أين وصلنا في 
مسيرة الذكاء االصطناعي، وهل تلمسون نمواً في 

مستوى اإلدراك العام لهذه المسيرة بين قادتها عما كان 
عليه في هذا الوقت من العام الماضي؟

بالنظر إىل اإلمكانات اهلائلة الكامنة يف الذكاء االصطناعي، 
يعتقد اجملتمع الداعم للقمة العاملية للذكاء االصطناعي من أجل 

حتقيق الصاحل العام أن من املهم كشف الغموض عن ماهية 
الذكاء االصطناعي. وحنن حالياً يف مرحلة حامسة من مساعينا 

لفهم الدور الذي ميكن أن يؤديه الذكاء االصطناعي يف 
اجملتمعات، وما نّتبعه من نـُُهج يف بذل هذه املساعي يؤثر حتماً 
على كيفية تأثري تطبيقات الذكاء االصطناعي على تقدم حياتنا 

يف املستقبل.

فليصبح مفهوم الذكاء االصطناعي قاباًل للتطبيق كان ال بُد 
أواًل من إرساء جمموعة من األسس التقنية. فمن الناحية 
التشغيلية، استلزمت تطبيقات الذكاء االصطناعي نشوء 

البيانات الضخمة والنطاق العريض واقتصاد املعلومات من 
أجل استخالص التحليالت الالزمة، كما احتاجت إىل قدرة 
حسابية أولية على معاجلة الكم املطلوب من البيانات. ومن 

هنا، أمثر تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( نشوء 
تطبيقات للذكاء االصطناعي قادرة على توليد نتائج بالسرعة 
الالزمة لتوصيلها إىل املستخدم النهائي، آنياً تقريباً، مما جعل 
تطبيقات من قبيل التعّرف على الصور واملساِعد االفرتاضي 

الذكي متاحة بكل ُيسر ألي شخص يقتين هاتفاً متنقاًل.

لكّن تطور الذكاء االصطناعي أدى أيضاً إىل نشوء حتديات. 

الكامنة يف هذه احللول حبيث “ميكن توسيع القدرات 
يستطيع اجلميع تقريباً االستفادة 
منها. 
تشيساب يل
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إال أن العديد من هذه التحديات ليس أصياًل يف تكنولوجيات 
الذكاء االصطناعي بل هو باألحرى نتاج لسرعة اعتمادنا 

التكنولوجيا. فالشواغل املتعلقة مبلكية البيانات وخصوصيتها 
واألمن السيرباين والتحكم الربجمي والتحّيز اخلوارزمي ليست 
جبديدة، فقد واجهت اإلنرتنت طوياًل هذه التحديات حبكم 

طبيعتها كمنصة للمعلومات واالتصاالت. ومن ناحية أخرى، 
ميكن لقدرة الذكاء االصطناعي على إجراء الكم املطلوب من 

العمليات أن ُتشعل حتديات جديدة من قبيل التحيز النظامي يف 
برجميات التعّرف على الصور أو سوء متثيل جمموعات البيانات، 

على سبيل املثال.

وتدرك الشركات وغريها من أصحاب املصلحة املعنيني 
بالذكاء االصطناعي هذه التحديات بصورة أوضح هذا العام. 
فنحن منر حالياً باملراحل األوىل من استحداث عمليات أفضل 

لضمان حتقق إمكانات تطبيقات الذكاء االصطناعي، 
وال يزال أمامنا الكثري من األعمال الالزم االضطالع هبا 

للتخفيف من املخاطر النامجة عن الذكاء االصطناعي 
املتصلة به.  والتكنولوجيات 

في ضوء خبرتكم، ما هي أفضل أو أنجح األمثلة 
لتطبيقات الذكاء االصطناعي؟

ميكن لتكنولوجيات الذكاء االصطناعي دعم إنشاء أعمال 
جتارية واختاذ قرارات سياساتية أذكى. فعلى سبيل املثال، 

اسُتخدم التعلم العميق للتنبؤ بكمية الطاقة اليت توّلدها َعَنفات 
الرياح، وبتحّسن هذه التنبؤات حتّسنت القرارات التجارية 

املتعلقة باجلدولة الزمنية لكمية الطاقة اليت جيري توصيلها إىل 
الشبكة. ويساعدنا الذكاء االصطناعي أيضاً يف رسم خرائط 
لثروات احمليطات مبا يشمل التنوع البيولوجي البحري وختزين 

الكربون وآثار أنشطة الصيد، وهي معلومات قيمة بالطبع 
للدوائر الصناعية واألوساط األكادميية واحلكومات. وتتجلى 

روبوتات احملادثة كمثال ألحد تطبيقات الذكاء الصناعي 
األولية ظاهرياً، حيث يستطيع إصدار توصيات ورسائل 

تذكريية حبسب حالة كل شخص بشأن جرعات األدوية 
والفحوصات الطبية.

ونذُكر هنا أمثلة هلذه احللول حتديداً نظراً إىل إمكانية تطبيق 
سري العمل املتصل باستحداثها على مشاكل شىت. إذ ميكن 

توسيع القدرات الكامنة يف هذه احللول حبيث يستطيع اجلميع 
تقريباً االستفادة منها.

وتشكل الصحة أحد أكثر اجملاالت ريادًة من حيث إمكانية 
تطبيق الذكاء االصطناعي فيها. فالغالبية العظمى من 

االقتصادات احلالية تتعامل مع ارتفاعات سريعة جداً يف تكلفة 
الرعاية الصحية يف الوقت الذي مل يُوَف فيه بعد بوعد التغطية 

الصحية الشاملة للجميع.

إذ ميكن للحلول القائمة على تكنولوجيات الذكاء االصطناعي 
رضية يف مراحلها 

َ
أن تساعد يف تقدمي تشخيصات للحاالت امل

األوىل، األمر الذي غالباً ما يتصل باخنفاض كبري يف تكاليف 
العالج فضاًل عن حتّسن نتائجه.

إضافًة إىل ذلك، فاحلصول على تشخيصات هبامش تكلفة أدىن 
من هامش تكلفتها يف الوقت احلاضر ميكن أن يساعد 
يف توفريها لألشخاص غري القادرين مادياً أو مالياً على 

احلصول عليها.

مستودع الذكاء االصطناعي

+150 مشروعًا بالفعل!

ساهم مبعلومات أساسية عن كيفية االستفادة من الذكاء 
االصطناعي يف معاجلة أعظم التحديات اليت تواجهها البشرية.
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وإدراكاً هلذه الغاية، دخل كل من منظمة الصحة العاملية 
واالحتاد الدويل لالتصاالت يف شراكة، يف إطار القمة العاملية 

للذكاء االصطناعي من أجل حتقيق الصاحل العام، إلنشاء الفريق 
املتخصص املعين بالذكاء االصطناعي ألغراض الصحة. 

ويعكف هذا الفريق على إنشاء نظم مقارنة مرجعية ميكنها 
تسجيل درجة دقة احللول التشخيصية الطبية القائمة على 
تكنولوجيات الذكاء االصطناعي، وقد مجع حىت اآلن 14 

استخداماً هلذه التكنولوجيات.

ومن بني هذه االستخدامات ما يتعلق حبالة الورم الليمفاوي 
االرتشاحي )TIL(، ففي هذه احلالة، ميكن لنموذج للذكاء 

االصطناعي حتديد كل خلية سرطانية، وكل ورم ليمفاوي 
ارتشاحي يف عّينة األنسجة، بعالمة، وهي مسألة كانت حُتلَّل 

تقليدياً بدقة فحسب، لكنها بالغة األمهية يف اختاذ 
قرارات العالج.

ويشكل طب األمراض اجللدية أحد جماالت االستخدام الطيب 
األخرى للذكاء االصطناعي. إذ ميكن لسرطان اجللد، 

مبا يف ذلك الورم امليالنيين، التطور بسرعة شديدة، واستخدام 
أسلوب حتليل سريع وغري اقتحامي ميكن أن يفضي إىل حتّسن 

احلاالت املشخَّصة يف الوقت املناسب حتسناً هائاًل.

وأخرياً، ُيستخدم الذكاء االصطناعي أيضاً يف العالج 
اإلشعاعي. فتقليدياً، ينظر األطباء يف الصور الطبية شرحيًة تلو 

األخرى وحياولون تشكيل صورة كلية ملا يرْونه، بينما يستطيع 
احلاسوب حتليل هذه الصورة الثالثية األبعاد مباشرًة. عالوًة 

على ذلك، ُيستعان بالتعلم املعزز يف هذا االستخدام من أجل 
خفض نسبة االعتماد على البيانات )احلساسة للخصوصية(. 

أيمكن أن يصبح الذكاء االصطناعي في أي مرحلة الحل 
الناجع لكل ُمعضلة؟

إن الذكاء االصطناعي والتكنولوجيات املتصلة به سيساعداننا 
يف إجناز أعمالنا مبزيد من الكفاءة والفعالية بإتاحتهما تنفيذ 

عمليات داللية مؤمتتة وموّجهة بالبيانات الختاذ القرار. ونزعُم 
أن جناح الذكاء االصطناعي سيعتمد إىل حد كبري على 

كيفية تطبيقه.

ما هي تطورات الذكاء االصطناعي التكنولوجية المرتقبة 
في المستقبل المنظور في قطاع تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت؟ ماذا يمكننا أن نتوقع، فلنُقل في غضون 

خمس سنوات؟ 

يؤثر الذكاء االصطناعي حالياً على أعمال االحتاد التقنية يف 
ميادين كاألمن وخوارزميات التشفري ومعاجلة البيانات واإلدارة 

وإدارة الشبكات وتنسيقها. وحنن نتوقع استمرار هذا االجتاه.

كما يسهم الذكاء االصطناعي يف رفع كفاءة سائر 
التكنولوجيات، كتكنولوجيات التوصيل الشبكي 

كمثال رئيسي.

ويدعم التعلم اآليل تزايد أمتتة عمليات إدارة الشبكات 
وتنسيقها ليمّكن شبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
يف النهاية من تقدمي خدمات أعلى جودًة. ومفهوم “التحّسن 
الذايت” للشبكات هذا يشكل بقوة جزءاً من النقاش املتعلق 

.)IoT( بشبكات اجليل اخلامس الناشئة وشبكات إنرتنت األشياء

LINKEDIN مجموعة

!LinkedIn انضم إلى مجموعة

واصل هذه احملادثة مع +2000 عضو يف جمموعة LinkedIn التابعة 
AIforGood LinkedIn Group# لالحتاد عرب عالمة

المزيد

IT
U

 N
ew

s 
M

A
G

A
Z

IN
E

 0
3/

20
19

11

القمة العالمية بشأن الذكاء االصطناعي لتحقيق الصالح العام

https://www.linkedin.com/groups/8567748/


وهلذا السبب أنشأ االحتاد “الفريق املتخصص املعين بالتعلم 
اآليل املتصل بشبكات املستقبل مبا يف ذلك شبكات اجليل 
اخلامس”، الذي يُعىن بصياغة التقارير واملواصفات التقنية 
للتعلم اآليل املتصل بشبكات املستقبل، مبا فيها السطوح 

البينية ومعماريات الشبكات والربوتوكوالت واخلوارزميات 
وأنساق البيانات.

إضافًة إىل ذلك، يُزعم أن مشغلي االتصاالت ميتلكون بعض 
أقيم البيانات يف العامل، وهم أيضاً أحد أكثر القيِّمني على 

البيانات موثوقيًة وتنظيماً من حيث استخدام بيانات العمالء 
وتبادهلا. واحلقيقة أن بعض املشغّلني ال يتبادلون حىت بيانات 

العمالء داخلياً فيما بني وحداهتم التجارية ودوائر البحث 
والتطوير لديهم.

ولعل إجراء حتليالت معززة بتكنولوجيات الذكاء 
االصطناعي للبيانات اململوكة للمشغلني إىل جانب البيانات 

الصحية واجلوية وتلك املستمدة من وسائل التواصل االجتماعي 
قد يكون فّعااًل يف املساعدة يف التنبؤ بانتشار األوبئة قبل 
حدوثها أو مرض بعينه. وقد ملسنا مؤخراً استعداد بعض 
املشغلني إلعداد واستضافة جمموعات من البيانات املعقَّمة 
واجملهولة هويات أصحاهبا وإتاحتها لنماذج أطراف ثالثة 

مبوجب إطار لتبادل البيانات يتوىل االحتاد إنشاؤه.

ما نصيحتكم للقادة المتطّلعين إلى استخدام الذكاء 
االصطناعي كجزء من استراتيجياتهم؟

إن توسيع معرفتنا هبذا امليدان هو أحد األهداف الرئيسية للقمة 
العاملية للذكاء االصطناعي من أجل حتقيق الصاحل العام. 

إذ تساعد القمة صانعي القرار يف القطاعني العام واخلاص على 
حتسني مستوى إدراكهم ألمهية الذكاء االصطناعي يف أعماهلم 

والسبل اليت ميكنهم هبا تطبيقه لفائدهتم.

وتنفيذ الذكاء االصطناعي يف هيئة اسرتاتيجيات وتطبيقات 
يستلزم هنجاً يركز على اإلنسان ويستند إىل احتياجات 

ومصفوفات قابلة للقياس، وهي مسألة مهمة يف استحداث 
تطبيقات عملية ومفيدة للمستخِدم املستهدف بالتطبيق القائم 

على الذكاء االصطناعي.

ومن املهم للغاية أيضاً اتّباع هنج عملي فيما يتعلق بأوجه قصور 
النموذج وجمموعة البيانات املستخدمنْي. ولرصد البيانات أمهية 
يف احلماية من نقص الدالالت، كالعالمات/الِقَيم اخلاطئة ومجع 

عّينات البيانات على حنو غري شامل وحتّيز البيانات. 

وأخرياً، يشدد خرباء الذكاء االصطناعي على ضرورة عدم 
َقْصر النقاشات املتعلقة بآثار الذكاء االصطناعي يف جمتمعاتنا 
على املتخصصني. إذ ينبغي لكل حكومة وكل شركة وكل 

مؤسسة أكادميية وكل منظمة من منظمات اجملتمع املدين وكل 
شخص منا النظر يف كيفية تأثري الذكاء االصطناعي على 
مستقبلنا. ويف ظل هذه الضرورة، من األمهية مبكان إقامة 
شراكات ومشاريع قوية مع العديد من أصحاب املصلحة 

 لبحث إسهامات الذكاء االصطناعي يف اجملتمعات. 
 

وكل مؤسسة أكادميية وكل منظمة “ينبغي لكل حكومة وكل شركة 
من منظمات اجملتمع املدين وكل 
شخص منا النظر يف كيفية تأثري 
الذكاء االصطناعي على مستقبلنا. 
تشيساب يل
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كيف يمكن للذكاء االصطناعي 
“المسؤول” أن يعزز التنمية 

المستدامة.
بقلم الدكتور آرنند س. راو

PwC المشرف الرئيسي على الذكاء االصطناعي في شركة

القيمة املمكن حتقيقها من الذكاء االصطناعي )AI( إن 
ضخمة: حنو 16 تريليون دوالر أمريكي حبلول 2030 
حسب دراسة قامت هبا شركة PwC. ولكن ما هي 

التكاليف املرتتبة عن الذكاء االصطناعي عندما ال ينفذ على النحو 
السليم، وما هي بعض املخاطر اليت قد تنتج عنه؟ 

ما هو املعىن احلقيقي لتطبيق الذكاء االصطناعي “على حنو 
مسؤول”؟ هل ميكنك حقا تطبيق الذكاء االصطناعي املسؤول 

دون أن يكون هناك قلق بشأن تداعياته االجتماعية؟ كيف ميكنك 
تطبيق مبادئ الذكاء االصطناعي املسؤول على حنو واسع بغية 

حتقيق أهداف التنمية املستدامة؟

الذكاء االصطناعي حاضر يف معظم القطاعات الصناعية –بدءاً 
بالزراعة ووصواًل إىل الطريان - وعرب اجملاالت الوظيفية انطالقاً من 

مرحلة وضع االسرتاتيجية إىل مرحلة تقدمي الدعم. ويتزايد عدد 
البلدان اليت ختطط لالستعانة بالذكاء االصطناعي أيضاً وإن 

اختلفت درجات تقدمها االقتصادي.

وإذا كان هذا الذكاء االصطناعي ميكن أن يزيد من أرباح 
الشركات والناتج احمللي اإلمجايل للبلدان على املدى القصري، 

فإن تطبيقه على حنو غري مسؤول قد ينجم عنه تفاوت صارخ 
داخل نفس البلد وفيما بني البلدان، وزيادة استعمال املوارد 

الطبيعية واستنفادها من أجل الدفع بنمو االقتصاد املدعوم بالذكاء 
االصطناعي، وحدوث املزيد من التدهور يف التنوع البيولوجي 

وإساءة معاملة أنواع الكائنات األخرى والتأثري سلباً على املناخ.

الذكاء االصطناعي “على حنو “ما هو املعىن احلقيقي لتطبيق 
مسؤول”؟ 
الدكتور آرنند س. راو

IT
U

 N
ew

s 
M

A
G

A
Z

IN
E

 0
3/

20
19

14

الذكاء االصطناعي ألغراض التنمية المستدامة
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https://www.pwc.com/AI2019#section3


“التخصص الشامل”

 PwC ميثل مبدأ الذكاء االصطناعي املسؤول الذي أطلقته شركة
ختصصاً شاماًل: فاملسألة ليست متعلقة فقط مبا ستبتكره، 

ولكن ملاذا تبتكره وكيف - باإلضافة إىل التداعيات طويلة 
األجل جراء استعمال الذكاء االصطناعي من أجل عمالئك 

وموظفيك واجملتمع عموماً. إن القضية ليست متعلقة 
بالتكنولوجيا يف حد ذاهتا فحسب وإمنا قضية إدارة الذكاء 

االصطناعي وأثره على الناس وعملية تصميمه 
وابتكاره وصونه.

وتنحدر جذور املبادئ األساسية اليت حتكم هذه األبعاد من 
أخالقيات اجملتمع وقيمه. وتعود القرارات حول إدارة الذكاء 

االصطناعي وخوارزمياته – خاصة القيمة املالية اليت تتحقق من 
الذكاء االصطناعي واملخاطر املصاحبة اليت يلزم احلد منها 

- إىل جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

وينبغي أن تكون عملية تصميم الذكاء االصطناعي وابتكاره 
وتسيريه وصونه جزءاً ال يتجزأ من السياق األوسع املتعلق 
بالطريقة اليت تعمل هبا الشركة. وعالوًة على كل ذلك، 

فالقضية تتعلق بالطريقة اليت تُبتكر هبا مناذج الذكاء االصطناعي 
يف شركة PwC – وحتديداً التصدي ملسائل مثل اإلنصاف 

والشفافية والقدرة على التفسري والشرح، والسالمة، واألمن، 
واألخالقيات، والقيم، واملسائلة.

تناول أهداف التنمية المستدامة

يتناول مبدأ الذكاء االصطناعي املسؤول يف سياق الشركة 
أربعة من أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر لألمم املتحدة، 

وهي املساواة بني اجلنسني، العمل الالئق والنمو االقتصادي 
للجميع، والصناعة واالبتكار والبنية التحتية، وبشكل عام 

خفض مظاهر عدم املساواة داخل اجملتمع.

والذكاء االصطناعي املسؤول معين بقضايا اإلنصاف، واملساواة 
بني اجلنسني، والعرق، أو غريها من اخلصائص احملمية.

وقد يعري التصرف مبسؤولية يف سياق الشركة )حسب غاية 
ورؤية الشركة( اهتماماً باملوضوعات األوسع نطاقاً املتعلقة 
حبقوق اإلنسان ورفاهه وغريه من الكائنات، ومحاية التنوع 

البيولوجي يف كوكبنا وإثرائه وقد ال يعريها أي اهتمام. وبعبارة 
أخرى، يعري الذكاء االصطناعي املسؤول يف سياق الشركة 
اهتماماً لبعض األهداف املتعلقة باألشخاص – والسياسات 
- يف حني ال يتناول دائما تلك األهداف املتعلقة بالكوكب 

وظروف معيشة اإلنسان.

“الثورة االجتماعية الرابعة”؟

كما نوقش يف املنتدى االقتصادي العاملي، ينبغي الثورة 
االجتماعية الرابعة أن تواكبها الثورة االجتماعية الرابعة.

وينبغي أن يدرج األشخاص والكيانات املؤسسية واألمم 
وغريها من اهليئات فوق الوطنية مقاييس أخرى تتجاوز 

اإليرادات واألرباح.

تصميم الذكاء االصطناعي “ينبغي أن تكون عملية 
وابتكاره وتسيريه وصونه جزءاً 
ال يتجزأ من السياق األوسع 
املتعلق بالطريقة اليت تعمل هبا 
الشركة. 
الدكتور آرنند س. راو
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https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
https://www.weforum.org/agenda/2017/03/where-to-begin-with-the-sdgs-3-steps-for-all-companies/
https://www.weforum.org/agenda/2017/03/where-to-begin-with-the-sdgs-3-steps-for-all-companies/
https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting/sessions/towards-a-fourth-social-revolution
https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting/sessions/towards-a-fourth-social-revolution
https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting/sessions/towards-a-fourth-social-revolution


وينبغي أن تكون بعض أو كل الغايات املتضمنة يف أهداف 
التنمية املستدامة جزءاً من رؤية وخطة ومقاييس مسؤولة 

اجتماعياً للشركة.

وعلى سبيل املثال، ينبغي أن تلتزم الشركات العاملية اليت تعتمد 
بشكل ضخم على السفر عرب اجلو بأن تصبح حمايدة من حيث 

انبعاثات الكربون، وينبغي تزويد املوظفني الذين يسافرون 
بانتظام ببيانات ال تتعلق فقط بعدد األميال اليت قطعوها جواً 

ولكن أيضاً حبجم انبعاثات ثاين أكسيد الكربون الناجتة 
عن أسفارهم.

وميكن هلؤالء املوظفني والشركات أن يعملوا معاً من أجل 
خفض االنبعاثات من خالل مبادرات لزراعة مزيد 

من األشجار.

وميكن ملواقع حجز الرحالت اجلوية أن تعرض أداة حساب 
انبعاثات الكربون الصادرة عن منظمة الطريان املدين الدويل 

)ICAO(، وميكن على سبيل املثال، وباالستناد إىل انبعاثات ثاين 
أكسيد الكربون، ميكن إقامة صلة مع منظمة بيئية مثل 

مؤسسة Arbor Day أو منظمة Carbonfund من أجل خفض 
االنبعاثات من خالل زراعة مزيد من األشجار.

مجاالت العمل ذات األولوية للتصدي بنجاح للتحديات التي تواجهها األرض

تغير المناخ

طاقة نظيفة
خيارات النقل 

الذكية
اإلنتاج واالستهالك 

املستدامني
االستعمال املستدام 

لألرض
املدن واملنازل 

الذكية

التنوع 
البيولوجي 
والحفاظ عليه

محاية املوائل 
وإصالحها

التجارة املستدامة
مكافحة التلوث

مكافحة األنواع 
الدخيلة واألمراض
حتقيق رأس املال 

الطبيعي

سالمة 
المحيطات

الصيد على حنو 
مستدام

مكافحة التلوث
محاية املوائل
محاية أنواع 

الكائنات
آثار تغري املناخ )مبا 

يف ذلك اإلضافة(

أمن المياه

اإلمداد باملياه
مراقبة مستجمعات 

املياه
كفاءة استهالك 

املياه
املرافق الصحية 

الكافية
التخطيط ملكافحة 

اجلفاف

 لهواء النقي

الرتشيح والفرز
والرصد واملنع
اإلنذار املبكر
الوقود النقي

اإلدارة احلضرية 
اآلنية واملتكاملة 

والتكّيفية

الصمود في وجه 
األحوال الجوية 

والكوارث

التنبؤ والتوقع
أنظمة اإلنذار املبكر

بنية حتتية قادرة 
على الصمود

األدوات املالية
وضع ختطيط 
للقدرة على 

الصمود

)PwC املصدر: تسخري الذكاء االصطناعي من أجل األرض )شركة
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https://www.icao.int/environmental-protection/Carbonoffset/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/environmental-protection/Carbonoffset/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/environmental-protection/Carbonoffset/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/environmental-protection/Carbonoffset/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/environmental-protection/Carbonoffset/Pages/default.aspx
https://carbonfund.org/plant-trees/
https://www.arborday.org/


تسخير الذكاء االصطناعي من أجل 
كوكب األرض

وكما هو منصوص عليه يف تقرير املنتدى االقتصادي العاملي 
حول تسخري الذكاء االصطناعي من أجل كوكب األرض 

 Stanford ومعهد PwC الذي صيغ بشراكة مع شركة
Woods للبيئة، ميكن للذكاء االصطناعي أن يؤدي دوراً 

حمورياً يف التصدي للمجاالت الرئيسية الستة – وهي حتديداً 
تغري املناخ والتنوع البيولوجي واحلفاظ عليه، وسالمة احمليطات، 

واألمن املائي واهلواء النقي، والقدرة على الصمود يف وجه 
األحوال اجلوية والكوارث.

وال ينبغي أن يُنظر إىل حاالت استعمال الذكاء االصطناعي 
هذه كربامج منعزلة عن بعضها وذلك من أجل التصدي 

لتأثريات التنمية االقتصادية، بل ينبغي بداًل من ذلك النظر إليها 

على حنو شامل للمساعدة على الوصول إىل املسببات اجلذرية 
اليت تؤثر على الكوكب وعلى حقوق اإلنسان ورفاهه.

وينبغي أال تقوم املنظمات اليت تدعي أهنا تطبق الذكاء 
االصطناعي بطريقة مسؤولة اجتماعياً بإدراج خصائص مثل 

اإلنصاف واملساءلة والسالمة والشفافية فحسب وإمنا ينبغي هلا 
أن تراعي أيضاً عوامل إضافية مثل أثر الذكاء االصطناعي على 
الوظائف وظروف معيشة اإلنسان والتنوع البيولوجي والطاقة 

وما إىل ذلك.

وستتباين املعايري اإلضافية حسب املنتجات واخلدمات اليت 
تقدمها أي شركة، وأثر هذه العوامل على البيئة وماهي 

خوارزميات الذكاء االصطناعي اليت تستعملها الشركة يف 
 ابتكارها هذه املنتجات واخلدمات.
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http://www3.weforum.org/docs/Harnessing_Artificial_Intelligence_for_the_Earth_report_2018.pdf
http://www3.weforum.org/docs/Harnessing_Artificial_Intelligence_for_the_Earth_report_2018.pdf
http://www3.weforum.org/docs/Harnessing_Artificial_Intelligence_for_the_Earth_report_2018.pdf
http://www3.weforum.org/docs/Harnessing_Artificial_Intelligence_for_the_Earth_report_2018.pdf
http://www3.weforum.org/docs/Harnessing_Artificial_Intelligence_for_the_Earth_report_2018.pdf


كيف يمكن للذكاء 
االصطناعي المساعدة في 
بناء مجتمعات أكثر استدامًة 

وإنصافًا
يان هانغ

كبير مديري االبتكار في الذكاء االصطناعي 
والريادة في استخدام الذكاء االصطناعي في 

Baidu الصحة بشركة

ُذكر الكثري عن قدرة الذكاء االصطناعي )AI( لقد 
على زيادة اإلنتاجية إىل حد هائل.

وخالفاً لعصر الثورة الصناعية الذي كان يشهد 
حتسناً يف إنتاجية األعمال الكثيفة العمالة، يوّسع الذكاء 
االصطناعي نطاق تلك القوة الصناعية لتشمل األعمال 
القائمة على املعرفة، ليساعد بذلك اإلنسان على اختاذ 

قرارات أفضل وأكثر تبصُّراً بسرعة أكرب.

وهلذا التقدم التكنولوجي قدرة عظيمة على معاجلة اخللل يف 
إدارة املوارد واملساعدة يف بناء جمتمعات أكثر إنصافاً.

فعلى سبيل املثال، للذكاء االصطناعي بالفعل يف الوقت 
احلاضر تأثري هائل يف بعض اجملاالت كالرعاية الصحية.

قدرة عظيمة على معاجلة اخللل “هلذا التقدم التكنولوجي 
يف إدارة املوارد واملساعدة يف 
بناء جمتمعات أكثر إنصافاً. 
يان هانغ
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http://home.baidu.com/home/index/contact_us


كيف يمكن للذكاء االصطناعي تحسين 
الرعاية الصحية

إن تعليم األطباء وتدريبهم عملية باتت تقليدياً مكلفة وتستغرق 
زمناً طوياًل، يتجاوز عشر سنوات يف املتوسط. 

وطول مدة إمتام التعلم والتدريب هذا إشكالية حقيقية يف 
البلدان النامية، حيث قد يؤدي نقص املوارد يف قطاع التعليم 

إىل نقص تعليم األطباء، بل أسوأ، نقص تدريبهم.

وقد يؤثر ذلك تأثرياً بالغاً على جودة الرعاية الصحية املقدمة 
إىل املرضى. فمثاًل، ال يستطيع سوى أقل من 10 يف املائة من 

جمموع أطباء العيون يف الصني، البالغ عددهم  000 40طبيب، 
تشخيص إصابات قاع العني يف العني البشرية. وأمراض قاع 

العني من األسباب الرئيسية لفقدان البصر يف البلدان النامية إن 
مل تعاَل على النحو السليم.

ويساعد الذكاء االصطناعي يف حل هذه املشكلة بدراسة عدد 
كبري من أمثلة عمليات اختاذ القرار من جانب األطباء اخلرباء، 

مث استخدام هذه املعلومات عن طريق مساعدة األطباء يف إجراء 
تشخيصات أفضل واختاذ قرارات عالجية أفضل.

فبداًل من االستعاضة عن األطباء، مُيكِّنهم هنا الذكاء 
االصطناعي من اختاذ قرارات أفضل. والتأثري احملتمل هلذا 

احلل هائل.

وكمثال لذلك جهاز الكشف عن أمراض قاع العني 
 Baidu بتكنولوجيا الذكاء االصطناعي الذي استحدثته شركة
بالتعاون مع املستشفيات الصينية. فبالتعلم من عدد وفري من 

صور قاع العني احملددة بعالمات بدقة باستخدام معمارية قائمة 
على األدلة ميكن تفسريها، حقق هذا النظام دقة تشخيصية 

مبستوى يضاهي مستوى طبيب عيون حمرتف تتجاوز خربته 
العشر سنوات )انظر الفيديو(.

وينتهي اجلهاز من عملييت الفحص والتحليل يف غضون 
عشر ثواٍن.

 عن الكاميرا الكاشفة عن أمراض 
 قاع العين بتكنولوجيا الذكاء 

Baidu االصطناعي من شركة

كشفت شركة Baidu عن كامريهتا الكاشفة عن أمراض قاع العني 
بتكنولوجيا الذكاء االصطناعي والقادرة على فحص ثالثة أنواع من 

أمراض قاع العني املسببة لفقدان البصر بصفة رئيسية، وأعلنت اعتزامها 
التربع بعدد 500 كامريا للمناطق الريفية يف الصني للمساعدة 

يف الكشف املبكر عن أمراض قاع العني، وبالتايل خفض احتماالت 
فقدان البصر. وُتستخدم الكامريا حالياً يف العديد من املدن مبحافظة 

غوانغدونغ، ومنها جاوتشني

عن الكاميرا الكاشفة عن أمراض قاع العين بتكنولوجيا الذكاء االصطناعي من 
Baidu شركة
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https://www.youtube.com/watch?v=_35aBQFpfgs
https://www.youtube.com/watch?v=_35aBQFpfgs
https://www.youtube.com/watch?v=_35aBQFpfgs
https://www.youtube.com/watch?v=_35aBQFpfgs
https://www.youtube.com/watch?v=_35aBQFpfgs


االلتزام األخالقي العالمي للذكاء االصطناعي

بعيداً عن الرعاية الصحية، ميكن للذكاء االصطناعي أيضاً أن 
يضطلع بدور حيوي يف طائفة واسعة من القضايا العاملية 

واالجتماعية، كالتصدي للفقر والتعامل مع الكوارث الطبيعية 
وحتسني مستوى التعليم وتعزيز السالمة العامة واحلفاظ على 

الرتاث الثقايف.

لكّن تطور الذكاء االصطناعي يأيت مصحوباً باملسؤولية، 
األخالقية واملتعلقة بضمان السالمة على حد سواء.

فمع استمرار تطور تكنولوجيات الذكاء االصطناعي واضطالع 
زة هبا مبزيد من األدوار، ينمو تأثري أي خطأ نظامي  اآلالت املعزَّ

حمتمل منواً سريعاً ومطّرداً. ولذلك، تطالب دوائر الصناعة، 
حمّقًة يف ذلك، برفع معياري سالمة وموثوقية تكنولوجيات 

الذكاء االصطناعي عن مستوامها السابق يف أي تكنولوجيات 
 أخرى جديدة. 

المسار الصحي للذكاء االصطناعي من أجل 
تحقيق الصالح العام في القمة

لِهمني يف اجللسات املتعلقة باملسار الصحي 
ُ
السيد يان هانغ أحد متحديثنا امل

يف القمة العاملية للذكاء االصطناعي من أجل حتقيق الصاحل العام لعام 2019 
اليت سُتعقد يف الفرتة من 28 إىل 31 مايو 2019.

وقد استوحيت من مسار االخرتاق الصحي يف القمة العاملية للعام املاضي 
فكرة إنشاء الفريق املتخصص املعين بالذكاء االصطناعي ألغراض الصحة 
املشرتك بني االحتاد الدويل لالتصاالت ومنظمة الصحة العاملية. وسيوسِّع 

مسار هذا العام نطاق هذا العمل وغريه بالنظر يف الدور الذي ميكن للذكاء 
االصطناعي أن يؤديه يف حتقيق التغطية الصحية الشاملة للجميع.

ويشكل مسار االخرتاق الصحي يف قمة الذكاء االصطناعي لعام 2019 
موضوع ورشة العمل اخلامسة للفريق املتخصص املعين بالذكاء االصطناعي 

.)FG-AI4H( ألغراض الصحة

اطّلع على كامل الربنامج ملزيد من املعلومات وللتسجيل بغرض املشاركة 
يف احلدث.
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يأيت مصحوباً باملسؤولية، “تطور الذكاء االصطناعي 
األخالقية واملتعلقة بضمان 
السالمة على حد سواء. 
يان هانغ
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https://aiforgood.itu.int/programme/


كيف يمكننا تحويل بيانات 
اإلعالنات اإللكترونية إلى قوة 
مؤثرة لتحقيق المنفعة العامة

إنمار ج. فيبير
مدير بحوث الحوسبة االجتماعية بمعهد قطر لبحوث 

الحوسبة، جامعة حمد بن خليفة

ما يُعد اإلعالن اإللكرتوين نوعاً من “الشر الذي غالباً 
ال بُد منه” كمقابل الستعمال اخلدمات اجملانية 

مثل “غوغل” و“فيسبوك”، وهنا تتجلى صفقة 
فاوست يف جوهر احلكمة القائلة “إن مل تكن تدفع مقاباًل 

للحصول على املنَتج، فأنت املنَتج”.

واإلعالن اإللكرتوين مصدٌر مفيد أيضاً للبيانات، يل ولزمالئي، 
لبناء مناذج تستهدف تتّبع الفجوة بني اجلنسني يف استخدام 

شبكة اإلنرتنت، ورصد حركة اهلجرة الدولية، ورسم خرائط 
للفقر، وأغراض أخرى عديدة. 

وحنن نعتقد أن البيانات املستمدة من منصات اإلعالنات جزء 
مهم من النظام اإليكولوجي الستخدام الذكاء االصطناعي من 
أجل حتقيق الصاحل العام، ما دامت ُتستخدم استخداماً مسؤواًل 
وواعياً بالقيود واملخاطر املقرتنة باستخدامها، لتساعد بذلك يف 

زيادة اإلحصاءات الرمسية وتدعم رصد مدى التقدم احملرز يف 
حتقيق أهداف التنمية املستدامة اليت حددهتا األمم 

.)SDG( املتحدة

دعوين أوضح كيفية ذلك.

“غوغل” و“فيسبوك” “جتمع املنصات، مثل 
و“سناب تشات” وغريها، 
بيانات عن مستخدميها 
وتستخدمها يف إتاحة قدرات 
إعالنية موّجهة. 
إمنار ج. فيبري
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https://www.hbku.edu.qa/en


كيفية قيام منصات اإلنترنت بجمع 
البيانات واستخدامها

جتمع املنصات، مثل “غوغل” و”فيسبوك” و”سناب 
تشات” وغريها، بيانات عن مستخدميها وتستخدمها يف إتاحة 

قدرات إعالنية موّجهة. فعلى سبيل املثال، ميكن على منصة 
“فيسبوك” إظهار إعالن معني انتقائياً ملستخِدمات املنصة من 
الفئة العمرية املرتاوحة بني 18 عاماً فما فوق: أ ( املقيمات يف 
فن أنفسهن بأهنن إناث؛ ج(  جنيف بسويسرا؛ ب( الاليت تُعرِّ

وكّن مقيمات يف فرنسا.

وتوجد على منصات أخرى قدرات استهداف مماثلة. وتقدم 
منصات اإلعالنات ما يسمى “تقديرات عدد املستخدمني” 

ألمهية ذلك ألغراض املْيزنة؛ فمثاًل، تقّدر منصة “فيسبوك” يف 
املثال املذكور أعاله أن عدد املستخِدمات الاليت تفني باملعيار 

املشار إليه يبلغ 900 5 مستخِدمة )حىت 23 مارس 2019(.

ومبالحظة كيفية اختالف تقديرات عدد املستخدمني هذه بني 
اجلنسني وعرب البلدان، ميكن احلصول على تقديرات آنية 

للفروق يف استخدام شبكات التواصل االجتماعي الكبرية.

ويف البحث الذي أجريناه، خنلص إىل أن هذه الفروق بني 
اجلنسني تُنبئ إىل حد كبري بوجود فجوات بني اجلنسني يف 

إمكانية النفاذ إىل اإلنرتنت واستخدام اهلواتف املتنقلة. وبناء 
منوذج لتحليل االحندار فوق ِقَيم تقديرات عدد املستخدمني 
هذه ميّكننا من سد الفجوة يف البيانات بني اجلنسني. فعلى 

سبيل املثال، بتطبيق مثل هذا النموذج، نـََتنبأ بإمكانية نفاذ 0,73 
امرأة فقط إىل اإلنرتنت يف اهلند لكل رجل ميكنه النفاذ إىل 
الشبكة يف البلد. ُزر املوقع اإللكرتوين لالطالع على تصّور 

مرئي هلذه التنبؤات.

وهذه التنبؤات مفيدة يف رصد مدى التقدم احملرز يف حتقيق 
أهداف التنمية املستدامة، وحتديداً اهلدف 5 يف هذه احلالة. 

إضافًة إىل ذلك، ميكن استخدامها يف ختطيط ورصد األنشطة 
اإلمنائية على الصعيد دون الوطين، بل على صعيد ما دون 

املدن أيضاً.

وعلى غرار ذلك، فبمالحظة كيفية تفاوت عدد مستخدمي 
“فيسبوك” اللذين كانوا يقيمون يف بلدان أخرى عرب البلدان 

واملناطق، ميكن احلصول على مناذج قريبة من اإلحصاءات 
بت على  الرمسية القائمة على اختبار املعيار الذهيب، إذا ما ُصوِّ

النحو السليم لتخليصها من التحّيزات.
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X18300883
https://data2x.org/big-data-challenge-awards/#digital
http://www.digitalgendergaps.org/
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg5
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg5
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/padr.12102
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/padr.12102
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/padr.12102


قيمة إحصاءات المهاجرين غير التقليدية

إن إلحصاءات املهاجرين غري التقليدية هذه قيمة خاصة إذا 
كانت البيانات الرمسية قدمية أو ليست باجلودة املثلى. فعلى 

سبيل املثال، خالل األزمة الفنزويلية الراهنة وما ترتب عليها 
من نزوح ملهاجرين والجئني، نقدُم اجملموعة العاملية للحماية 

اليت تورد بيانات عن التوزيع املكاين النسيب، أو “الكثافة 
املكانية” النسبية، واالجتاهات الزمنية املتصلنْي هبذه األزمة. 

واجلمع بني هذه املعلومات ومصادر أخرى للبيانات ميكن أن 
يفضي إىل توزيع املوارد على حنو أفضل يف امليدان وزيادة 

إرشاد ما جُيرى من نقاشات مع املاحنني بشأن حجم األزمة. 
اطّلع هنا على مزيد من التفاصيل عن التحليل الذي أجريناه.

وإضافًة إىل أن تقديرات عدد املستخدمني تلقي الضوء على 
الفجوة الرقمية بني اجلنسني، فيمكنها أيضاً أن تساعد يف رسم 

خرائط ملستويات الفقر والثراء النسبية. وبإجياز، فإن اقتناء 
أجهزة Apple املتنقلة العاملة بنظام التشغيل iOS تدل على ارتفاع 
.Android معدل الدخل القابل لإلنفاق، على العكس من أجهزة

ولتوضيح ذلك، ندعو القارئ إىل التفاعل مع التصور املرئي 
للتوزيع السكاين يف مدينة نيويورك، الذي يبني إمجايل 

التقديرات اجملهولة اهلوية اجملموعة يف سبتمرب 2017 لعدد 
مستخدمي ’فيسبوك‘؛ إذ تستعمل نسبة 83 يف املائة من 

مستخدمي ’فيسبوك‘ القاطنني مبنطقة الرمز الربيدي 10075 يف 
مدينة نيويورك أجهزة iOS بصفة رئيسية.

ويتناقض هذا الوضع تناقضاً صارخاً مع الوضع يف منطقة الرمز 
الربيدي 11368، حيث ال تتجاوز هذه النسبة 42 يف املائة. 

وهذان الرمزان الربيديان اللذان ميثالن طريْف نقيض فيما يتعلق 
باستخدام أجهزة iOS يف مدينة نيويورك، مها أيضاً طرفا نقيض 
فيما خيص معدالت الفقر. إذ تقع منطقة الرمز الربيدي 10075 
يف حي أَبـَْر إيست سايد الذي يبلغ معدل الفقر فيه 7 يف املائة، 

على النقيض من منطقة الرمز الربيدي 11368 الواقعة يف حي 
إملهريست آند كورونا الذي يبلغ معدل الفقر فيه 27 يف املائة.

وننتهي يف حبثنا إىل أن هذا النهج لرسم خرائط ملعدالت الفقر 
النسبية عن طريق مالحظة نوع األجهزة املستخدمة للنفاذ 

إىل “فيسبوك” فّعال أيضاً يف بلدان أخرى.

سبل للتغلب على هذه “إذا استطعنا التوصل إىل 
التحديات واحلد من خطر سوء 
استخدام هذا املصدر القوي 
للبيانات، سيمكننا عندئذ أن 
نبدأ يف إدراك ِعظم إمكانية 
استخدام هذه البيانات لتحقيق 
املنفعة العامة. 
إمنار ج. فيبري
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http://www.globalprotectioncluster.org/
https://r4v.info/es/documents/details/68638
https://fb-nyc.qcri.org/?location=10001-10002-10003-10004-10005-10006-10007-10009-10010-10011-10012-10013-10014-10016-10017-10018-10019-10020-10021-10022-10023-10024-10025-10026-10027-10028-10029-10030-10031-10032-10033-10034-10035-10036-10037-10038-10039-10040-10041-10043-10044-10045-10047-10048-10055-10065-10069-10075-10080-10081-10096-10097-10103-10104-10105-10106-10107-10110-10111-10112-10115-10118-10119-10120-10121-10122-10123-10128-10151-10152-10153-10154-10155-10158-10162-10165-10166-10167-10168-10169-10170-10171-10172-10173-10174-10175-10176-10177-10178-10196-10203-10259-10260-10265-10270-10271-10275-10278-10279-10280-10281-10282-10285-10286-10301-10302-10303-10304-10305-10306-10307-10308-10309-10310-10312-10314-10451-10452-10453-10454-10455-10456-10457-10458-10459-10460-10461-10462-10463-10464-10465-10466-10467-10468-10469-10470-10471-10472-10473-10474-10475-11001-11004-11005-11040-11096-11101-11102-11103-11104-11105-11106-11109-11201-11203-11204-11205-11206-11207-11208-11209-11210-11211-11212-11213-11214-11215-11216-11217-11218-11219-11220-11221-11222-11223-11224-11225-11226-11228-11229-11230-11231-11232-11233-11234-11235-11236-11237-11238-11239-11251-11354-11355-11356-11357-11358-11359-11360-11361-11362-11363-11364-11365-11366-11367-11368-11369-11370-11371-11372-11373-11374-11375-11377-11378-11379-11385-11411-11412-11413-11414-11415-11416-11417-11418-11419-11420-11421-11422-11423-11426-11427-11428-11429-11430-11432-11433-11434-11435-11436-11451-11691-11692-11693-11694-11695-11697-00083&access_device=iOS
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/data/2018chp-mn8.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/data/2018chp-mn8.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/data/2018chp-qn4.pdf


القيود المتصلة باستخدام البيانات

ميكن احلصول على مجيع املعلومات الواردة أعاله من البيانات 
اإلمجالية اجملهولة اهلوية املقدمة باجملان واملتاحة ألي طرف 
يسجل نفسه كُمعِلن. ورغم توفر هذه البيانات وسهولة 

استخدامها عموماً، فاستخدامها مقّيد أيضاً بقيود كبرية على 
النحو التايل:

تضم مجيع املنصات حسابات زائفة وميكن لعدة   
مستخدمني تقاسم حساب واحد، األمر الذي يُنشئ 

حتديات تتعلق جبودة البيانات.

مع مرور الزمن، تتغري أمناط االستخدام وخوارزميات   
الصندوق األسود اخلاصة باملنصات واملستخدمة الستخالص 

النعوت، وهو ما قد يؤدي إىل عدم إمكانية تطبيق مناذج 
التنبؤ املستندة إىل بيانات قدمية.

ال يسهم األشخاص غري احلائزين لبصمات رقمية على   
املنصات إسهاماً مباشراً يف البيانات، األمر الذي يستلزم 

توخي الدقة يف كيفية إدراج بيانات عن نسب عدم 
استعمال اخلدمة ونسب انتشارها يف مناذج التنبؤ.

وإذا استطعنا التوصل إىل سبل للتغلب على هذه التحديات 
واحلد من خطر سوء استخدام هذا املصدر القوي للبيانات، 

سيمكننا عندئذ أن نبدأ يف إدراك ِعظم إمكانية استخدام هذه 
 البيانات لتحقيق املنفعة العامة. 

استخدام بيانات اإلعالنات المنشورة على 
“فيسبوك” في تتّبع الفجوة الرقمية بين 

الجنسين على الصعيد العالمي

أبرز النقاط:

يصعب قياس الفجوة بني اجلنسني يف إمكانية النفاذ إىل اإلنرتنت   
وإىل اهلواتف املتنقلة، وخاصة يف البلدان املنخفضة الدخل؛

حنن نستخدم بيانات مستمدة من منصة “فيسبوك” عن     -
مستخدميها حبسب السن ونوع اجلنس للتنبؤ بالفجوة الرقمية 

بني اجلنسني يف 150+ بلداً؛

ترتبط بيانات “فيسبوك” ارتباطاً كبرياً بالبيانات الرمسية     -
املتاحة عن الفجوة الرقمية بني اجلنسني؛

تتحّسن القدرة التنبؤية لبيانات “فيسبوك” عند مزجها     -
مبؤشرات إمنائية ومؤشرات للفجوة بني اجلنسني، على 

الصعيد الُقطري؛

يبنّي النهج الذي نعتمده كيف ميكن استخدام بيانات     -
الويب لتوسيع نطاق أي مؤشر إمنائي مهم، وحيقق بالتايل أكرب 

مكاسب للبلدان املنخفضة الدخل.

ScienceDirect :املصدر
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https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/low-income
https://www.sciencedirect.com/topics/economics-econometrics-and-finance/mobile-phone
https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/facebook
https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/facebook
https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/development-indicators
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X18300883


كيف يمكن للذكاء االصطناعي 
أن يحسن التعليم 

بقلم تارا تشكلوفسكي
مؤسسة منظمة Iridescent ومديرتها التنفيذية ورئيسة 
مسار التعليم في القمة العالمية للذكاء االصطناعي من 

أجل تحقيق الصالح العام

التكنولوجيات من قبيل الذكاء االصطناعي أدوات تُعد 
فّعالة ميكنها إطالق العنان إلمكانات األفراد وتعظيم 
اإلحساس بالقدرة على الفعل والدافع. ولكن جيب 
أن ندرك كيف نستعمل الذكاء االصطناعي مبسؤولية، وأن 
نعرف كيف ميكننا حتسني تكنولوجيات الذكاء االصطناعي 

من أجل إقامة العامل الذي نتطلع إىل العيش فيه. 

ولتحقيق ذلك، يلزمنا أن نعيد النظر يف هنجنا اخلاص بالتعليم.

جيب النظر إىل التعليم كرحلة مستمرة مدى احلياة توفر لكل 
شخص فرصة احلصول عليه، وبالتايل ميكن لكل شخص من 

خالله أن يكتسب املهارات الالزمة من أجل غد مزدهر.

وهناك حاجة إىل القيام بعمل قاعدي مع البالغني واألطفال 
على مستوى أكثر اجملموعات ضعفاً وحرماناً، وذلك بغية 

مساعدهتم على إدراك مدى التغري الذي يشهده عاملهم وفهم 
طبيعة الذكاء االصطناعي والكيفية اليت يعمل هبا البعض من 

هذه التكنولوجيات والدور الذي ميكن أن تقوم به اليوم وغداً.

وهناك حاجة أيضاً إىل برامج ابتكارية ومدروسة وموجهة 
ألجيال متعددة وتدعم التعليم مدى احلياة وتبادل املعارف بني 

اجملتمعات احمللية وخرباء الذكاء االصطناعي من األوساط 
الصناعية واألكادميية.

نعيد النظر يف هنجنا اخلاص “لتحقيق ذلك، يلزمنا أن 
بالتعليم. 
تارا تشكلوفسك
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https://iridescentlearning.org/
https://aiforgood.itu.int/
https://aiforgood.itu.int/


وهناك حاجة أيضاً إىل أن يعمل خرباء الذكاء االصطناعي عن 
كثب مع وسائل اإلعالم والصحافيني ملساعدهتم على إزالة 

غموض الذكاء االصطناعي لدى اجلمهور الواسع. وال بد لنا 
أن نتجاوز العبارات احلماسية إىل إجراء مناقشة مستنرية حامسة 

من شأهنا أن تنهض بإدراكنا ألثر الذكاء االصطناعي على 
اجملتمع واألشياء اليت يلزم حتسينها وكيف.

وأخرياً، حنن يف حاجة إىل برامج وموارد مبتكرة تساعدنا على 
إدراك أثر تكنولوجيات الذكاء االصطناعي علينا وعلى عقولنا 
وسلوكياتنا. وهنا، حنتاج إىل إقامة شراكات بني من يتسمون 

باإلقدام واإلدراك الذايت من شركاء الصناعة وعلماء األعصاب 
وعلماء اإلدراك واألخصائيني النفسانيني واملعلمني الذين 

ميكنهم العمل جنباً إىل جنب لتصميم تكنولوجيا ال تكون 
جاذبة وتنتشر بسرعة ومرحبة فقط وإمنا تربز أيضاً أفضل ما 

ميكن لإلنسان القيام به.

ودعت منظمة Iridescent، وهي منظمة عاملية غري رحبية للتعليم 
التقين، املنظمات األخرى إىل االنضمام إىل اجلهود املبذولة 
من أجل سد الفجوات الكبرية فيما يتعلق بالنفاذ واملعارف 

والقدرة على الفعل واملهارات وذلك من خالل تقدمي مقرتح 
للبحث لُيعرض خالل مسار التعليم يف القمة العاملية للذكاء 

االصطناعي من أجل حتقيق الصاحل العام يوم 29 مايو 
يف جنيف. وسيكون املشاركون املختارون جزءاً من فريق 

العمل الذي سيضع املشاريع النهائية اليت ستطلق عند اختتام 
القمة. وُدعيت املنظمات املشاركة إىل التفكري يف املواضيع 
واإلجابة عن األسئلة ذات الصلة يف موعد غايته 15 أبريل.

وقد جرى فعاًل إفادة املنظمات املعنية هبذا االختيار.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzfSxBk8TgMhHcllOeohgaBGYUSAusfwfjB1I-Y3uBD7IJLQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzfSxBk8TgMhHcllOeohgaBGYUSAusfwfjB1I-Y3uBD7IJLQ/viewform


ماذا يمكن أن ننتظر من مسار التعليم؟

سيبحث املشاركون يف مسار التعليم أثناء القمة العاملية للذكاء 
االصطناعي من أجل حتقيق الصاحل العام السبل الكفيلة 

باستعمالنا وتطبيقنا للذكاء االصطناعي على حنو مجاعي وذلك 
من أجل حتسني التعليم بطريقة مؤثرة ومستدامة وأخالقية.

وملنظمات التعليم دور حاسم ومتزايد األمهية من أجل سد 
الفجوات فيما يتعلق بالنفاذ واملعارف والقدرة على 

الفعل واملهارات.

وملواكبة أوجه التقدم اهلائلة اليت تشهدها التكنولوجيا، ال بد 
ملنظمات التعليم أن تقيم شراكات تتسم باإلبداع يف األوساط 

الصناعية واألكادميية واإلعالمية واحلكومية من أجل حتقيق 
أعمق األثر.

وسيناقش املشاركون يف مسار الذكاء االصطناعي يف جمال 
التعليم الكيفية اليت ميكن أن نعمل هبا معاً إلعادة النظر يف 

التعليم املوجه للبالغني والشباب من مجيع اخللفيات والثقافات 
وذلك باستعمال القدرة التحويلية للذكاء 

االصطناعي مبسؤولية.

الجلسة 1: الوضع الحالي. ما هو األصلح وما الذي نعلمه اليوم عن 
الذكاء االصطناعي؟

سيحاول املشاركون يف هذه اجللسة اإلجابة على أسئلة من قبيل: ما هو الذكاء 
االصطناعي؟ ما الذي جيعل التعلم اآليل خمتلفاً؟ ما هو الوضع الراهن لتكنولوجيا 
الذكاء االصطناعي؟ ماذا ينتظرنا يف املستقبل؟ وستشمل اجللسة أيضاً الدروس 

املستخلصة من نشر حتدي الذكاء االصطناعي للعائالت الذي شارك فيه 7500 من 
األطفال واآلباء من 13 بلداً، فضاًل عن الدروس املستفادة من تنفيذ برنامج 

الروبوتات األكرب عاملياً – برنامج الروبوتات الذي أطلقته منظمة من أجل اإلهلام 
)FIRST Robotics( واالعرتاف بالعلوم والتكنولوجيا

وسيتم مسار الذكاء االصطناعي في مجال التعليم إلى 
ثالث جلسات رئيسية:

طالع املزيد حول مسار التعليم يف القمة العاملية للذكاء 
 االصطناعي من أجل حتقيق الصاحل العام. 

sالجلسة 2: مختبرات االستراتيجية

سيقوم املشاركون خالل هذه اجللسة بتقييم ومناقشة املقرتحات واملشاريع العملية 
اليت من شأهنا أن تعظم من استعمال قطاع أوسع من اجملتمع لتكنولوجيات الذكاء 

االصطناعي بغية التصدي للمشاكل اليت تؤرقهم.

وسُيدعى املشاركون لالنضمام إىل واحد من املختربات اخلمسة املتخصصة يف 
التعليم بغية مناقشة ما يلي:

الذكاء االصطناعي يف جمتمعكم  
اإلملام بالذكاء االصطناعي يف مكان العمل  
إزالة الغموض عن الذكاء االصطناعي من خالل وسائل اإلعالم  
حالة عقولنا جتاه األجهزة واأللعاب املزودة بالذكاء االصطناعي  
الذكاء االصطناعي ألغراض التعلم مدى احلياة وتكوين القدرات  

ويف هناية اليوم، ستحدد اجملموعة املشاريع اجلاهزة لإلطالق. وسُتعرض هذه 
املشاريع على مجيع احلاضرين يف القمة يف اليوم التايل.

الجلسة 3: مختبرات اإلطالق
استناداً إىل العمل املضطلع به يف اجللسة 2، سيحدد املشاركون املوارد 

واخلطوات العملية املقبلة الالزمة إلطالق املشاريع املقرتحة يف هناية القمة. 
وستحدد اجملموعات أي من املشاريع ستعرضها يف جلسة التقدمي التفصيلي 

يوم 30 مايو.

برامج ابتكارية ومدروسة “هناك حاجة أيضاً إىل تطوير 
وموجهة ألجيال متعددة تدعم 
التعليم مدى احلياة. 
تارا تشكلوفسك
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https://docs.google.com/presentation/d/1COqFm9uqWOU_qhNJ_fUYCRZa2lIymKEfEG1V65W2_LA/present?ueb=true&slide=id.g5461b8cfee_2_0
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https://docs.google.com/presentation/d/1COqFm9uqWOU_qhNJ_fUYCRZa2lIymKEfEG1V65W2_LA/present?ueb=true&slide=id.g5461b8cfee_2_0


الطرق الرئيسية من أجل 
االستعداد لثورة الذكاء 

االصطناعي
بقلم كيفن كاسل

Technossus الشريك اإلداري في شركة

يعلم اجلميع، ظهرت أجهزة iMac عام 1998. كما 
وكان شعار شركة Apple آنذاك -”فكر بطريقة 

مغايرة”- وهو شعار مّثل من جهة الرسالة 
األساسية اليت تقوم عليها الشركة ومن جهة أخرى صيحتها 

اليت التف حوهلا اجلميع نظراً البتكارها السريع وهو ما مكنها 
من إجياد طرق لسحب البساط من حتت الصناعات التقليدية.

وسواء تعلق األمر باملوسيقى أو قطاع اهلواتف، فقد غريت 
Apple من الفضاءات، وهو ما أثر بشكل دراماتيكي على 

تفكري األشخاص وسلوكهم.

ومع االعرتاف بأننا يف مفرتق طرق مشابه يتطلب تفكرياً يقوم 
على التحول اجلذري، استجوبت شركة Technossus اليت أنتمي 

إليها اثنني من قادة الفكر حول األمور الواجب توفرها 
للمنافسة يف اقتصاد اليوم ومها: سارة برانتش، مديرتنا الضليعة 

يف املعرفة واليت لديها ما يقارب 20 سنة من اخلربة يف إدارة 
املشاريع ونيل ساوتا الذي شارك يف تأليف كتاب بعنوان: 

امتلك ثورة الذكاء االصطناعي: أطلق العنان السرتاتيجيتك 
للذكاء االصطناعي لسحب البساط من حتت منافسيك ومدير 

التكنولوجيا الناشئة يف شركة Technossus، وهو يعمل مع 
الشركات من املتوسطة إىل الكبرية بشأن تطوير واستعمال 

التكنولوجيا لتلبية احتياجات املستهلكني وعملياهتم.

واألفراد األكثر جناحاً يف السوق “الشغل الشاغل للمجموعات 
حالياً هو إجياد طرق حلل 
التحديات األصغر واألبسط 
بواسطة الذكاء االصطناعي، مما 
يؤدي إىل حتقيق نتائج دينامية. 
بقلم كيفن كاسل

IT
U

 N
ew

s 
M

A
G

A
Z

IN
E

 0
3/

20
19

28

الذكاء االصطناعي ألغراض التنمية المستدامة

https://www.technossus.com/
https://www.allbusiness.com/disruption-apple-style-13804755-1.html
https://www.technossus.com/
https://www.linkedin.com/in/sara-branch-1499812a/
https://www.linkedin.com/in/neil-sahota-%E8%90%A8%E5%86%A0%E5%86%9B-028143/
https://www.amazon.com/gp/product/1260458377/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i1
https://www.amazon.com/gp/product/1260458377/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i1
https://www.amazon.com/gp/product/1260458377/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i1


ومع العلم بأن برانتش وساوتا يناصران أيضاً التفكري بطريقة 
مغايرة - لكي ال نكون من بني هؤالء الذين تسحب الثورة 

الصناعية الرابعة البساط من حتتهم، وإمنا بني هؤالء الذين 
يسحبون البساط من حتت أرجل اآلخرين- فقد ناقشنا األمور 

األخرى الالزمة لتحقيق االزدهار.

وفيما يلي االقرتاحات الثالثة الرئيسية اليت قدماها من أجل 
املنافسة يف هذا العصر غري املسبوق:

غير عقليتك

حسب مقالة صدرت يف جريدة الغارديان مؤخراً، وغريها من 
التقارير، فإن العديد من املهن املوجودة مهددة باالندثار 

يف السنوات القادمة. واألهم أن العديد من هذه املهن املذكورة 
يف هذه التقارير ال تندرج ضمن األعمال اليدوية مثل سائقي 

الشاحنات أو وظائف البيع بالتجزئة اليت طاملا اُعتربت أهنا 
عرضة لألمتتة. وعلى سبيل املثال، هناك احتمال بنسبة 98 يف 

املائة أن يستعاض عن أدوار موظفي القروض بالروبوتات 

واحتمال بنسبة 94 يف املائة أن تنجز احلواسيب العمل الذي 
يقوم به املساعدون القانونيون يف الوقت الراهن.

ولالستعداد لوقوع مثل هذين االحتمالني، فضاًل عن إمكانية 
فقدان كل الشركات أو الصناعات ألمهيتها، فال بد أن نستعد 

ذهنياً بطرق متعددة وليس بطريقة واحدة فقط.

وتقول برانتش يف هذا “املسألة تبدأ وتنتهي بطريقة تفكريك. 
فالكثري من األشخاص يلجؤون إىل اتباع هنج دفن الرأس 

يف الرمال عندما يتعلق األمر بكل ما هو تكنولوجي. وحلسن 
احلظ أننا نعمل مع أشخاص يعطون قيمة للتحول بطريقة 

إبداعية، خاصة عندما يتبدى هلم مسار واضح حنو حتقيق نتائج 
جتارية أفضل. ولألسف الشديد، فاألشخاص الذين يتصارعون 

مع طريقة التفكري هذه هم من يكونون أكثر عرضة لسحب 
البساط من حتتهم. ومن أجل البقاء بعيداً عن الكثري من 

التهديدات اليت نسمع عنها بشكل يومي، فال بد لنا أن نرعى 
يف شركتنا منوذجاً جديداً؛ منوذجاً يراعي السؤال التايل: كيف 

ميكنين إضافة قيمة لآلخرين، على ضوء هذه التكنولوجيا 
اجلديدة، حبيث أمتكن من أن أظل مطلوباً يف السوق؟”
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https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/jobs-lost-jobs-gained-what-the-future-of-work-will-mean-for-jobs-skills-and-wages
https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/jobs-lost-jobs-gained-what-the-future-of-work-will-mean-for-jobs-skills-and-wages
https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/jobs-lost-jobs-gained-what-the-future-of-work-will-mean-for-jobs-skills-and-wages
https://www.theguardian.com/us-news/2017/jun/26/jobs-future-automation-robots-skills-creative-health


وهلذه الغاية، توصي برانتش باالستثمار يف التعليم عندما تتبىن 
هذه العقلية اجلديدة. وإدراكاً لسرعة التحول، فإهنا تنصح 

األفراد والشركات على حد سواء بالسعي وراء آخر البحوث 
والكتب واملقاالت واملدونات الصوتية وغريها من أشكال 

احملتوى ملواكبة املستجدات.

ويف هذا الصدد تقول “نعم، مل حيدث أن تغري العامل هبذه 
السرعة من قبل أمام أعيننا، ومل تكن هناك طرق عديدة 

الكتساب املعرفة. إهنا فكرة جيدة أن يأخذ املرء أكرب عدد 
ممكن من الدورات عرب اإلنرتنت. لقد أصبح بقدورك متكني 
نفسك بكل أنواع الذكاء التنافسي املوجودة يف متناولك.”

ابدأ بالقليل )لتفوز بالكثير(

يقول ساوتا “الشركات موجودة لتحل املشاكل. وما ال يفهمه 
الناس حىت اآلن هو أن تطبيقات الذكاء االصطناعي ال ينبغي 

أن هتز األرض لتكون فّعالة - وبالتايل مرحبة.”

وما يعنيه ساوتا عموماً هو أنه ليس من الضروري أن توظف 
الذكاء االصطناعي يف مجيع جوانب شركتك لكي ال يلتهمك 

الالعبون األكرب يف السوق.

وعلى نفس املنوال، ليس من الضروري أن تفقد إنسانيتك كي 
تكون منتجاً على غرار روبوتات اليوم. على خالف ذلك، فإن 

الشغل الشاغل للمجموعات واألفراد األكثر جناحاً يف السوق 
حالياً هو إجياد طرق حلل التحديات األصغر واألبسط بواسطة 

الذكاء االصطناعي، مما يؤدي إىل حتقيق نتائج دينامية.

ويوضح ساوتا “أن التعلم اآليل اليوم يـَُوجه على حنو ضيق. لقد 
شهدت بأم عيين كيف متكنت شركة للرتمجة ُتدعى Lingmo من 
الرتكيز على جمال واحد -أال وهو الرتمجة - من أن حتدث أثراً 

عظيماً. والسبب أنه من الصعب وضع التدريب املناسب 
يف وقت دخولك إىل السوق، لذلك أوصي بشدة بتحديد 

املشكلة اليت يواجهها اآلخرون سواء كانوا من عمالئك - 
أو رئيسك - مث بعد ذلك استعمل الذكاء االصطناعي من أجل 

إجياد حل مفيد.”

وحسب ساوتا، فبالرتكيز الشديد على هذا النحو، ميكنك 
تفادي خطر أن تغمرك التدريبات من كل جانب فضاًل عن 

العوامل األخرى اليت جتعل من اعتماد الذكاء االصطناعي 
وتنفيذه حتدياً ضخماً.

على املنافسة، ولكي نكون يف “لكي حنافظ على قدرتنا 
الطليعة ملواجهة ما هو قادم، 
ال بد لنا أن نغري من طريقة 
تفكرينا. 
كيفن كاسل
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https://lingmointernational.com/


أحط نفسك بالخبراء

إذا كان هناك من شيء علمته لنا الثقافة املؤسسية لشركات 
وادي السيليكون فهو أنه ال يوجد واحد بيننا ميتلك ذكاء 

اجلميع. وبالتايل فإنه من املفيد أن نشكل أفضل فريق ممكن.

ويعد الدعم اخلارجي أمراً مثالياً خاصًة للشركات اليت تسعى 
إىل التأقلم السريع مع الظروف املتغرية.

ويف هذا الصدد تقول برانتش “أحب هذه العبارة املقتبسة من 
زعيم التسويق ديفيد أوغيلفي”: “إذا وجدت أشخاصاً أفضل 

منك - وظفهم معك. وإذا تطلب األمر ادفع هلم أكثر مما 
ستدفع لنفسك”. ما أود قوله هو أنه من املستحسن اإلقرار 
بفضيلة التعاون مع اآلخرين الذين لديهم خربات أو مواهب 

غري تلك اليت متتلكها.”

وعالوًة على النقطة اليت أشارت إليها برانتش، فينبغي اإلقرار 
بضرورة أن تتبع الشركات واألفراد اليوم نفس املذهب 

- ولن يؤدي اللجوء إىل اخلرباء اخلارجيني و/أو االستعانة 
بفريق إىل تعجيل عملية اعتماد الذكاء االصطناعي فحسب، 

بل سيؤدي أيضاً إىل حتقيق جناحات أكرب من تلك اليت حتققها 
عند العمل وحدك.

ويف هناية كل يوم، فإن ما جيربنا عليه هذا العصر اجلديد بأن 
ندركه ميكن تلخيصه من مقولة مقتبسة للفيزيائي الشهري 
ألربت إينشتاين: “ال ميكن حل أي مشكلة بنفس العقلية 

اليت أوجدهتا.”

ولكي حنافظ على قدرتنا على املنافسة، ولكي نكون يف الطليعة 
ملواجهة ما هو قادم، ال بد لنا أن نغري من طريقة تفكرينا. 

ومبجرد ما نتمكن من ذلك فإن سياًل من االحتماالت قد ينفتح 
 أمامنا بطرق جديدة ال ميكننا ختيلها أبداً.  

العناصر الثالثة الرئيسية للمنافسة 
في هذا العصر غير المسبوق:

غير عقليتك

ابدأ بالقليل )لتفوز بالكثير(

أحط نفسك بالخبراء
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ما مستلزمات مشاريع ’الذكاء 
االصطناعي للنفع 

 االجتماعي‘؟
نة أساسية  سبعة عناصر مكوِّ

آنا بيثكي
رئيسة شؤون الذكاء االصطناعي للنفع االجتماعي 

Intel بشركة

تكنولوجيات عتاد وبرجميات الذكاء ُتستخدم 
االصطناعي )AI( يف صميم مشاريع 

“الذكاء االصطناعي للنفع 
االجتماعي” لتؤثر تأثرياً إجيابياً على رفاه الناس أو احليوانات 

أو كوكبنا، وتغطي هذه املشاريع معظم أهداف التنمية 
املستدامة )SDG( لألمم املتحدة، إن مل يكن كلها.

ومع عكوف جمتمع الذكاء االصطناعي على تطوير قدراتنا 
التكنولوجية وحتّسن مستوى إدراكه للمشاكل اليت يواجهها، 

يتواصل تنامي جمموعة مشاريع الذكاء االصطناعي 
املمكن تنفيذها.

وجدير بالذكر أن من اجلوانب املثرية لالهتمام يف العديد من 
مشاريع “الذكاء االصطناعي للنفع االجتماعي” اليت نفذهتا 

شركة Intel عدم استلزامها أي تكنولوجيات جديدة أو حديثة.

فقد حقق فريقنا من باحثي الذكاء االصطناعي بالشركة جناحاً 
بالعمل مع شركائنا من أجل فهم املشاكل القائمة، ومجع البيانات 

الالزمة، وإعادة حتويل اخلوارزميات، ومنذجتها يف هيئة 
حلول عملية.

والواقع أنه قد أُشري يف الدعوة إىل تقدمي مقرتحات اليت ستوجَّه يف 
ورش العمل املتعلقة بالذكاء االصطناعي للنفع االجتماعي اليت 

ستعقد يف إطار املؤمتر املتعلق بنظم معاجلة املعلومات العصبية 
)NeurIPS( واملؤمتر الدويل ألمناط التعلم )ICLR( إىل أن املشاريع 
املقدمة “ال ينبغي بالضرورة أن تعرّب عن ِجّدة نظرية متميزة”.

االصطناعي على تطوير قدراتنا “مع عكوف جمتمع الذكاء 
التكنولوجية وحتّسن مستوى 
إدراكه للمشاكل اليت يواجهها، 
يتواصل تنامي جمموعة مشاريع 
الذكاء االصطناعي املمكن 
تنفيذه. 
آنا بيثكي
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العناصر األساسية للمشاريع ذات الصلة

يلزم مشاريع الذكاء االصطناعي للنفع االجتماعي، أساساً، 
العناصر التالية:

مشكلة يلزم حلها، كتحسني جودة املياه أو تتّبع أنواع   
احليوانات املهددة باالنقراض أو تشخيص األورام.

شركاء للعمل معهم على حتديد أكمل صورة ممكنة للتحديات،   
واحللول املمكنة.

بيانات ذات مسات متثل املشكلة، موسومة بدقة   
وحمفوظة اخلصوصية.

قدرة حاسوبية تفي بغرضي التدريب واالستنتاج كليهما أيا   
كان حجم البيانات أو نوعها أو مكان وجودها. وميكن االطالع 

 على مثال خليار عتادي له هذه القدرة عرب الرابط التايل:
.ai.intel.com/hardware

تطوير الخوارزميات، وهو اجلزء املمتع! إذ تتعدد طرق حل   
املشاكل بدءاً من خوارزميات االحندار اللوجستية البسيطة 

ووصواًل إىل الشبكات العصبية املعقدة. وتتناسب اخلوارزميات 
مع نوع املشكلة ونوع البيانات وأسلوب التنفيذ وغري ذلك.

االختبار لضمان فاعلية النظام على أكمل وجه نظّنه الزماً،   
كقيادة سيارة يف طقس َمطري أو ثلجي أو جليدي فوق عدة 

أسطح ممّهدة وغري ممّهدة. إذ نرغب يف اختبار احلل بكل 
سيناريوهاته احملتملة منعاً ألي إخفاقات غري متوقعة.

النشر في الواقع الفعلي، وهي خطوة حامسة ومعقدة ينبغي   
أخذها يف االعتبار منذ البداية. فاحللول املخترَبة يلزمها نظام تنفيذ 

قابل للتوسع وإال فلن خترج فوائدها إىل النور.

يلزم مشاريع الذكاء 
االصطناعي للنفع 
االجتماعي ما يلي

مشكلة يلزم حلها

شركاء

بيانات

قدرة حاسوبية

تطوير خوارزميات

اختبار

نشر في الواقع الفعلي
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ورشة العمل العملية التي ستنظمها شركة 
Intel في إطار القمة العالمية للذكاء 

االصطناعي من أجل تحقيق الصالح العام

سيسافر فريق باحثي الذكاء االصطناعي بشركة Intel يف هناية 
مايو 2019 إىل جنيف بسويسرا حلضور القمة العاملية للذكاء 

االصطناعي من أجل حتقيق الصاحل العام اليت يستضيفها االحتاد، 
وسيتحدث عن كل من هذه العناصر يف ورشة عمل عملية.

وسنشمل بالبحث يف ورشة العمل هذه أساسيات الذكاء 
االصطناعي، ونقدم أمثلة عن كيفية استخدامها، ونتيح 

للحضور النفاذ االفرتاضي إىل تطبيق Jupyter Notebooks الذي 
يعمل بلغة Python، ليتمكنوا من ممارسة التقنيات اليت سنناقشها 
طوال اليوم. وتستهدف ورشة العمل تقدمي املعلومات الالزمة 
إىل املشاركني ليستفيدوا من قدرات الذكاء االصطناعي على 

حنو أفضل.

ومن أقوى األدوات اليت نستخدمها إلحداث تغيري يف عاملنا 
أدوات ربط األفكار وابتكارها وتركيبها، باستخدام أحدث 

التكنولوجيات واملوارد املتاحة.

إن تنشيط الشراكات العاملية حتقيقاً للتنمية املستدامة أحد 
األهداف اإلمنائية السبعة عشر اليت حددهتا األمم املتحدة، وحنن 

نتوقع أن نراها نافذًة خالل أعمال القمة العاملية للذكاء 
االصطناعي من أجل حتقيق الصاحل العام. وحىت ذلك احلني، 

 Intel نأمل أن ُتدّلل املشاريع اليت نُطلعكم عليها يف موقع
اإللكرتوين اخلاص مبوضوع الذكاء االصطناعي للنفع 

االجتماعي على مدى قدرة التكنولوجيا على حتقيق أمور 
عظيمة، خاصًة حينما نّتحد كأعضاء جمتمع الذكاء االصطناعي 

 حلل املشاكل املعقدة. 

تقدمي املعلومات الالزمة إىل “تستهدف ورشة العمل 
املشاركني ليستفيدوا من قدرات 
الذكاء االصطناعي على حنو 
أفضل. 
آنا بيثكي
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أربعة دروس رئيسية 
مستفادة من استخدام الذكاء 

االصطناعي في التصدي 
إلساءة معاملة األطفال

جويل كاستيكس
عضو المجلس التأسيسي لمشروع القضاء التام على 

إساءة المعاملة

مشروع القضاء التام على إساءة املعاملة على أقبل 
موضوع الذكاء االصطناعي )AI( بسؤال كبري 

هو: هل ميكننا استخدام الذكاء االصطناعي 
والبيانات الضخمة لتتبع السلوك املؤسسي إزاء مرتكيب 

االعتداءات اجلنسية على األطفال؟

وسرعان ما علمنا أن اإلجابة: نعم.

لذا، نعمل حالياً على استحداث مشروع ZeroAbuse.ai لتحقيق 
هذا اهلدف اجلليل. غري أن التصدي للتحديات اليت جناهبها 

يف إجناز هذا العمل تستلزم قوة خارقة بقوة ِهَرقل ذاته: فكيف 
ميكننا حتويل طموح إىل تطبيق؟ 

إن ذلك التطبيق هو أداة تستخدم البيانات العلنية لتمييز أمناط 
السلوك املؤسسي اليت تشري إىل وقوع اعتداءات جنسية على 

األطفال والتسرّت عليها يف أي مؤسسة.

وحىت اآلن، لدى اخلرباء يف موضوع منع االعتداء اجلنسي على 
األطفال بيانات تبلغ عقوداً من العمر لكن نظراً إىل عدم 

سهولة النفاذ إليها )أو إىل توفرها يف شكل ورقي أساساً(، 
اضطُّر هؤالء اخلرباء إىل التعويل على احلدس والقصص للعثور 

على اجلُناة واملتسرّتين عليهم.

على إساءة املعاملة على موضوع “أقبل مشروع القضاء التام 
 )AI( الذكاء االصطناعي
بسؤال كبري. 
جويل كاستيكس
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وألعوام، استخدم خرباء التكنولوجيا أساليب عديدة حملاولة 
تتبع األفراد اجلُناة، لكن كانت تنقصهم اخلربة املتخصصة اليت 

يتمتع هبا العامالت والعاملون املعنيون “على األرض”، 
وإمكانية النفاذ إىل مصادر البيانات الضخمة، فأخفقت تلك 
التكنولوجيات عادًة يف حتقيق هذا اهلدف حملدودية املدخالت 
وقصور فهم خرباء التكنولوجيا لتعقيدات املشكلة. وبعبارة 
أبسط، كان خرباء التكنولوجيا يبتكرون السيارات الذاتية 
القيادة يف الوقت الذي كان فيه اخلرباء املعنيون مبوضوع 

االعتداء اجلنسي على األطفال يباشرون عملهم من الدفاتر 
احللزونية لتدوين املالحظات وعرب لغة HTML الساكنة. 

فالتحدي الذي نواجهه هنا هو: كيف ميكننا مجع هاتني الفئتني 
املتباينتني جداً على وحدة مقصدنا وتعليمهما كيفية 

حتّدث اللغة ذاهتا؟

ولنحقق غايتنا املتمثلة يف حتويل الطموح إىل تطبيق كان علينا 
حتقيق أربعة أمور، هي:

 فهم الغاية من الحل الذي نريد استحداثه 
 باستخدام الذكاء االصطناعي

لقد أَتْينا الذكاء االصطناعي بسؤال حمدد وغاية حمددة للعمل 
املراد تنفيذه. فقد أردنا تتبع اجلناة واملتسرّتين عليهم، وكنا نعلم 

أن ما لدينا من بيانات يعكس السلوكيات املؤسسية. وإبقاء 
هذه الغاية ُنصب أعيننا يف املراحل األوىل من عملنا وعدم 

االنشغال بأي استخدامات أخرى ممكنة مسألتان أساسيتان لنا.

 العثور على الشركاء المناسبين

إن مشروع القضاء التام على إساءة املعاملة ليس بشركة، إمنا 
حنن منظمة غري رحبية تكّرس نشاطها لتحقيق عامل َيسلم فيه 

األطفال من إساءة املعاملة. ومن مث، فإن أفضل شركة 
تكنولوجيا يف العامل قد ال تكون أفضل شريك تكنولوجي لنا؛ 

فنحن من أصحاب العاطفة والشغف.
Sh
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وحيتاج خرباؤنا املعنيون إىل التثّقف تكنولوجياً بدءاً من 
األساسيات. أما خرباء التكنولوجيا فيلزم تثقيفهم أيضاً، لكنه 

سيكون تثقيفاً مواضيعياً. وحينما نبحُث عن شركاء لنا نطرُح 
عليهم األسئلة األكرب: مِلَ تفعلون ما تفعلون؟ وما اجملازفات اليت 
أنتم مستعّدون هلا؟ وما خماوفكم؟ وهل أنتم على استعداد لتغيري 

أسلوب تفكريكم؟

والعديد من الشركات ليس مستعداً هلذه الطفرةـ، لكّن 
شريكنا، Technossus، كان مستعداً هلا. فبعدما جلس ممثلو 
الشركة معنا، أدركنا أهنم مستعدون للتحرر من قيودهم 

التكنولوجية والتفكري بنفس الشغف الذي قادنا يف البداية إىل 
أبواب مكاتبهم.

 التعّمق في عملية اإلعداد قبل كتابة  
 سطر واحد من الشفرات

إن كشف النقاب عن االعتداءات اجلنسية املؤسسية عمل معقد 
ومزعج، بل واألسوأ التعامل مع ما لدينا من بيانات. وقد 

حتّسبت شركة Technossus الشريكة لنا هلذا األمر على النحو 
السليم، فجلس ممثلوها ألسابيع مع خربائنا املعنيني باملوضوع 

لتدارس املسألة، ومع ذلك، مل تنتِه األسئلة.

وكان لدى خربائنا املعنيني جبال من البيانات السرية املطبوعة 
اليت يرجع عمرها إىل مخسني عاماً، بينما جتري سائر عملية 
ختزين الوثائق عن طريق الذاكرة والقصص والوثائق السرية 

واللغة املشفَّرة. وأخرياً، كان ال بد خلربائنا املعنيني من ترمجة 
 Technossus هياكل مؤسسية ُمربكة، األمر الذي شّكل لشركة

دورة تعليمية مكثفة يف التاريخ والعمل االجتماعي 
واللغة واالقتصاد.

 بّث روح الشغف بين الشركاء والخبراء 
 المعنيين بالموضوع

إن العمل يف عامل منع االعتداء اجلنسي على األطفال قاٍس، 
وغرس روح الشغف هو احليلة للتغلب على قسوته. فقد حققنا 

مجيعاً هنا يف مشروع القضاء التام على إساءة املعاملة عاملاً 
يستحيل علينا فيه العزوف عن العمل الذي نؤديه؛ إننا نعشقه. 
فنحن ندرك أننا حُندث فرقاً، وتلك هي روح الشغف الين نبّثها 

إىل شركائنا. وهم أيضاً يدركون أهنم يغرّيون وجه العامل.

وما من دافع آخر أعظم من ذلك لتحقيق التمّيز.

غري أن التدريب يف جمال الذكاء االصطناعي يتطلب نوعاً 
خاصاً من التعاون يستلزم جهوداً أكثر بكثري من تلك املبذولة 

 يف أي مشروع تقليدي لتكنولوجيا املعلومات. 

أسلوب تفكريكم؟ “هل أنتم على استعداد لتغيري 
جويل كاستيكس
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التطورات التي تشهدها 
الترجمة اللغوية المدعومة 
بالذكاء االصطناعي تحمل 

وعودًا خاصة لبلدان 
العالم النامي

بقلم الدكتورة فيكي هانسون
المديرة التنفيذية لرابطة أجهزة الحاسوب

 يعلم العديد من قّراء جملة أخبار االحتاد، متنح كما
 A.M. Turing جائزة )ACM( رابطة أجهزة احلاسوب
سنوياً. وغالباً ما ُيشار إليها باسم “جائزة نوبل 

يف احلوسبة” وتُرفق هبذه اجلائزة جائزة مالية قيمتها مليون 
.Google دوالر أمريكي بتمويل من شركة

ظهور الترجمة اآللية العصبية

تُوج جيفري هينتون ويوشوا بنغ يو ويان لوكون يف عام 2018 
هبذه اجلائزة نظري املسامهات اليت قدموها يف جمال التعلم اآليل 

باستعمال الشبكات العصبية العميقة. ويُعد التعلم العميق واحداً 
من أكثر التكنولوجيات حتواًل يف أحباث الذكاء االصطناعي، 
وقد أدى إىل حتقيق إجنازات كبرية يف جماالت تشمل تعرف 

احلاسوب على ما يراه وتعّرفه على الكالم، واملعاجلة 
اللغوية، والروبوتات.

ومن بني أهم التطورات اليت خرجت إىل الوجود بفضل 
تكنولوجيات التعلم العميق هي الرتمجة اآللية، أو مبعىن آخر 

قدرة أجهزة احلاسوب على الرتمجة بني اللغات. 

اآلن لنشر تكنولوجيات الذكاء “ُقطعت خطوات واسعة حىت 
االصطناعي اجلديدة هذه يف 
إفريقيا. 
فيكي هانسون
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وباستعمال عملية جديدة تسمى الرتمجة اآللية العصبية، أسفرت 
خوارزميات الذكاء االصطناعي يف جمال اللغات عن تقدمي 

ترمجات لغوية أدق مما كان متخياًل يف السابق. وعلى عكس 
املقاربات السابقة لرتمجة الذكاء االصطناعي )مثل الرتمجة اآللية 

اإلحصائية اليت ُترتجم أجزاء من اجلملة(، فإن الرتمجة اآللية 
العصبية ُترتجم اجلمل بأكملها.

وإذا ما ُأضيفت هذه التطورات احلديثة جداً يف جمايل الرتمجة 
اآللية والتعّرف على الكالم إىل انتشار اهلواتف الذكية بأعداد 

كبرية يف مجيع أحناء العامل، فذلك يعين أنه ميكن لألشخاص سد 
الفجوات اللغوية ببساطة عن طريق محل هواتفهم معهم 

واستعمال أحد تطبيقات الرتمجة اللغوية املتاحة بشكل كبري.

وتُعد اإلمكانات اليت تُتيحها هذه القدرات اجلديدة أكرب بكثري 
من جمرد تقدمي مساعدة لسائح ليجد طريقه حنو متحف 

أو مطعم أثناء قضاء عطلته. ففي بلدان العامل النامي، ميكن أن 
تكون احلواجز اللغوية عائقاً كبرياً أمام التعليم والرعاية الصحية 
والتنمية االقتصادية - بل وقد ُتساهم يف نشوب أعمال العنف 

بني الطوائف املكونة للمجتمع الواحد.

وسُيصبح التحّدي املتمثل يف التغلب على احلواجز اللغوية 
واضحاً وضوح الشمس عندما تعلم أن يف إفريقيا وحدها حنو 

2000 لغة للحديث.

وعلى سبيل املثال، توّصل الباحث مايكل ليفني من خالل 
دراسة أجراها عام 2006 أنه يف مستشفى كبري لألطفال 

يف مدينة كيب تاون جبنوب إفريقيا ُأجريت 6 يف املائة فقط من 
املقابالت الطبية مع آباء األطفال املرضى بلغتهم األوىل. 

ويف الدراسة أشار اآلباء إىل احلواجز اللغوية والثقافية باعتبارها 
العوائق الرئيسية أمام مشاركتهم الفّعالة يف الرعاية الصحية 

املقدمة ألطفاهلم.

وأكدت دراسة أخرى ركزت على جنوب إفريقيا املدى الذي 
ميكن أن يُعّزز من النفاذ إىل التعليم عرب اإلنرتنت من حياة 

األشخاص - إذا مل تكن اللغة هي العائق الوحيد أمام ذلك. 
وأشار املؤلفان جيد أبوت ولورا مارتينوس إىل أنه على الرغم 
من إتاحة 53,5 يف املائة من حمتوى اإلنرتنت باللغة اإلنكليزية، 
فإن اللغات الرمسية العشر املتبقية يف جنوب إفريقيا ال تشكل 

سوى 0,1 يف املائة من حمتوى اإلنرتنت. 
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وفيما خيص املثال األكثر إحلاحاً، ُتشري منظمة مرتمجون 
بال حدود غري اهلادفة للربح أن “العبارات األساسية ميكن أن 

حتدث تغيرياً وتنقذ األرواح يف حاالت الطوارئ اإلنسانية، 
ولكن غالباً ما يفشل التواصل ألن عمال اإلغاثة اإلنسانية 

واألشخاص املتضررين ال يتحدثون نفس اللغة.”

وقد ُقطعت خطوات واسعة حىت اآلن لنشر تكنولوجيات 
الذكاء االصطناعي اجلديدة هذه يف إفريقيا. وتدعم خدمة 

الرتمجة اآللية العصبية اليت تتيحها Google، واليت توفر الرتمجة بني 
اإلنكليزية و103 لغات يف مجيع أحناء العامل، ترمجة 13 لغة 

إفريقية، مبا يف ذلك اإليبو والسواحيلية والزولو - ثالث من 
اللغات األكثر شيوعاً يف القارة. ومن الصعب إحصاء الفوائد 

اليت عززهتا بالفعل وسائل الرتمجة اجلديدة هذه. 

التحديات المتعلقة باللغات 
“المحدودة الموارد”

رغم ما حتقق فهناك حتديات كبرية ال تزال قائمة. فمن أجل أن 
تؤيت املقاربات احلالية يف جمال الرتمجة اآللية العصبية أكلها، 
ال بد لربنامج الرتمجة اآللية أن يتمكن من النفاذ إىل حجم 
ضخم من النصوص يف كل لغة )أو زوج من اللغات( اليت 

سُيرتجم منها.

وقد ال ميثل هذا مشكلة عند الرتمجة بني اإلنكليزية والصينية، 
اليت تُرجم فيهما بالفعل عدد ال حيصى من النصوص، ولكنه 

ميّثل مشكلة عند الرتمجة، على سبيل املثال، بني اإلنكليزية ولغة 
السيبيدي، إحدى اللغات الرمسية األخرى يف جنوب إفريقيا.

وغالباً ما ُيشار إىل اللغات اليت ال تتوفر فيها أعداد كبرية من 
النصوص للرتمجة على أهنا لغات “حمدودة املوارد”.

وميكن أن تكون هذه اللغات “حمدودة املوارد” لعدة أسباب، 
مبا يف ذلك كون اللغة شفهية بطبيعتها وليست مكتوبة؛ غياب 

اهلجاء املوحد؛ أو وجود العديد من التنوعات بني اللهجات 
املختلفة. 

هدف جديد لمجتمع الذكاء االصطناعي

لذلك هناك هدف جديد جملتمع الذكاء االصطناعي يتمّثل يف 
إجياد ُسبل متكن من استحداث ترمجة آلية عصبية خاصة هبذه 

اللغات احملدودة املوارد.

وجيري حالياً استكشاف املقاربات الواعدة، وُيشارك اجملتمع 
األكادميي وشركات التكنولوجيا الرائدة بنشاط يف هذا اجلهد. 

فعلى سبيل املثال، أعلنت شركة Facebook عن ختصيص منح 
حبثية، يف الشهر املاضي فقط، لعلماء احلاسوب الذين ميكنهم 

ابتكار خوارزميات ترمجية متينة خاصة باللغات حمدودة املوارد.

ونظراً للتقدم الكبري الذي شهدناه يف هذا اجملال من جماالت 
الذكاء االصطناعي خالل السنوات اخلمس عشرة املاضية فقط، 

فإن جمتمع احلوسبة يف مجيع أحناء العامل متحمس ملعرفة 
االبتكارات القادمة يف األفق وكيف ميكن هلذه التكنولوجيات 

 أن تستمر يف حتسني أوضاع اإلنسان. 

االصطناعي يتمّثل يف إجياد ُسبل متّكن “هناك هدف جديد جملتمع الذكاء 
من استحداث ترمجة آلية عصبية خاصة 
هبذه اللغات احملدودة املوارد. 
فيكي هانسون
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لماذا يمكن للسرد القصصي أن 
يساعد في بناء ذكاء اصطناعي شامل 

للجميع
بقلم دافار أرداالن، 

IVOW المديرة التنفيذية ورئيسة الروائيين في وكالة

وزارمين بافري،
37°C المديرة العامة المساعدة في شركة

نعيش حلظة حمورية من تاريخ البشرية مع دخول الذكاء إننا 
االصطناعي )AI( يف مجيع الصناعات اجلديدة أو القائمة تقريباً.

ورغم هذه اآلفاق الواعدة، هناك غياب للفهم يشيع يف كل أحناء 
العامل: ما هو الذكاء االصطناعي وما الذي جيعلين معنياً به؟

ويف الوقت احلايل تعكف الوكاالت الدولية للمعونة والتنمية على االستثمار يف 
كثري من جوانب تكنولوجيا الذكاء االصطناعي ونرى أن السرد القصصي جيب 

أن يكون أحد هذه اجلوانب.

شيئاً فشيئاً يصبح من املمكن استعمال الذكاء االصطناعي لصون لغات السكان 
األصليني وتراثهم الثقايف، وهو ما ميثل دعامة أساسية يف احلفاظ على اجملتمعات.

والتنمية على االستثمار يف كثري من جوانب تكنولوجيا “يف الوقت احلايل تعكف الوكاالت الدولية للمعونة 
الذكاء االصطناعي ونرى أن السرد القصصي جيب أن 
يكون أحد هذه اجلوانب. 
دافار أرداالن/زارمني بافري
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وأثناء القمة العاملية للذكاء االصطناعي من أجل حتقيق الصاحل 
العام اليت ستعقد يف الفرتة من 28 إىل 31 مايو 2019 يف 

جنيف، ستُنظم ورشة عمل ألول مرة بشأن الذكاء االصطناعي 
والثقافة والسرد القصصي. 

نظرة على ورش عمل السرد القصصي

سينكب رواة القصص إىل جانب خرباء الذكاء االصطناعي 
على تناول التحديات املختلفة والعوائق والفرص املتعلقة 

مبستقبل السرد القصصي والذكاء االصطناعي، وسيطرحون 
السؤال التايل: هل ميكن أن يشكل اجلمع بني الذكاء 

االصطناعي والسرد القصصي أداة جديدة للحفاظ على ثقافة 
وتاريخ اإلنسان؟

وستكشف اجللسات اليت سيديرها قادة الفكر يف جمال الذكاء 
االصطناعي والسرد القصصي عن حبث رائد ُأجري حول 

السرد القصصي املؤمتت، وستشمل ورش عمل عملية بشأن 
املنهجيات القياسية ومجع البيانات املهيكلة باعتبارها أحد 

العوامل الرئيسية كي تكون خوارزميات التدريب أكثر إدراكاً 
من الناحية الثقافية. وباإلضافة إىل ذلك، ستخوض ورش العمل 

يف االعتبارات األخالقية والتارخيية عند وضع األسس الالزمة 
من أجل ذكاء اصطناعي شامل للجميع بشكل كبري.

ومن شأن القدرة على استكشاف روايات السرد القصصي 
الغابرة غري املستغلة بعد وحتديدها وحتويلها إىل بيانات 

ومنتجات مهيكلة ذات معىن يف جمال تبادل املعارف أن تساهم 
أيضاً يف حماوالت تبادل القضايا املتعلقة بضمان الشمول 
والتنوع يف سياق الذكاء االصطناعي والسرد القصصي 

بالوسائل الرقمية.

قادة الفكر الذين سيحضرون القمة

رافائيل برييز إي برييز، اخلبري يف الثقافة والذكاء االصطناعي 
هو أحد قادة الفكر الذين سيحضرون القمة. وهو أستاذ 

يف جامعة Autónoma Metropolitana يف مقاطعة كوامخالبا 
مبكسيكو سييت، وهو متخصص يف الذكاء االصطناعي 

واإلبداع احلاسويب، وال سيما يف جيل السرد األوتومايت. وبرييز 
هو مؤلف كتاب “MEXICA 20” )انظر أدناه الفيديو 

التوضيحي حلكاية الكتاب(، وهي قصص قصرية أعدها برنامج 
حاسويب ُيسمى MEXICA. وتصف مضامني القصص مواقف 

خيالية عن الشعب األصلي مشيكا )Mexicas( )املعروف أيًضا 
باسم شعب األزتك(، وهم السكان القدامى الذين عمروا ما 

يُعرف اليوم باسم مكسيكو سييت. 

 تجد في هذا الرابط
 https://youtu.be/yvH9TbsfsE4

مقطع فيديو يوضح قصة تمثل 
 جزءًا من كتاب 

.”Mexica 20 years – 20 stories“

 كتاب 
Mexica 20 years – 20 stories

http://www.rafaelperezyperez.com/profile/ :املصدر
/publications/com/profile/publications
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وسيحضر قمة جنيف للذكاء االصطناعي أيضاً وولفغانغ 
فيكتور يارلوت، أحد أفراد قبيلة كرو األمريكية األصلية. وقد 
 Genesis أجرى يارلوت حبثاً رائداً ضمن نظام فهم قصة النشوء
)Story Understanding System( يف خمترب علوم احلاسوب والذكاء 
االصطناعي مبعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. وبالتعاون مع 
الربوفيسور باتريك وينستون، أراد يارلوت أن يعرف ما إذا 

كان بإمكان النظام فهم حكايات من فولكلور قبيلة كرو على 
النحو الذي فهم به أعمال شكسبري. وكان “مجهوره” يف 
البداية هو الربنامج احلاسويب نفسه - لقد كانت رغبته هو 

غرس عملية الفهم.

وعلى مدى األعمال اليت اضطلع هبا يارلوت، قام بتحليل ثالث 
جمموعات من أدب قبيلة كرو، وأنشأ قائمة باخلصائص الثقافية 
الواردة يف احلكايات، وحدد أربعة منها على أهنا تكتسي أمهية 

خاصة )األحداث غري املعروفة، والطب، واالختالف كنقطة 
قوة، والتعامل املوحد مع الكيانات(، وألف جمموعة مكونة من 

مخس حكايات مقروءة عن النشوء أبرز فيها تلك اخلصائص.

ونتج عن ذلك عناصر جديدة يف منوذج فهم احلكاية. ومن 
 Genesis خالل هذه العناصر اجلديدة متكن من إثبات أن النظام
قادر بالفعل على فهم حكايات من ثقافة كرو، مما جيعله على 

بعد خطوة واحدة فقط ليصبح نظاماً عاملياً لفهم القصص.

منصة التعلم “المتوج بالتخرج”

ستتيح القمة منصة للتعلم “املتوج بالتخرج” لصاحل رواة 
القصص املتواجدين يف الساحة والوافدين اجلدد إىل هذا اجملال. 
وسيتمكن املشاركون من خالل هذه املنصة من تعزيز درايتهم 

التقنية ومواكبة عامل الذكاء االصطناعي الشامل 
احلديث النشأة.
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التحديات املختلفة... املتعلقة 
مبستقبل السرد القصصي 
والذكاء االصطناعي، 
وسيطرحون السؤال التايل...
دافار أرداالن/زارمني بافري
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وحنن نعيش حلظة حامسة حيث ميكن للمواطنني واهليئات 
احلكومية واملمولني واملاحنني واملستثمرين املؤثرين أن يوسعوا 

حدود التعلم ويكتسبوا عقلية تنموية ويستثمروا يف طرق 
مبتكرة لتويل أنشطة واهتمامات اجملتمعات العاملية.

وسيصبح إجبارياً أن حيرص الذكاء االصطناعي ورواة القصص 
على التقاط حكايات اجملتمعات احمللية األصلية اليت تعرض 

الرتاث والثقافة واملضمون اإلنساين من أجل بناء ذكاء 
اصطناعي شامل للجميع بشكل كبري.

ابتكار أدوات أفضل للذكاء االصطناعي

سينجم عن هنج فلسفة شاملة ابتكار أدوات أفضل للذكاء 
االصطناعي ميكن أن ُتستعمل ضمن جمموعة األدوات الرقمية 

اخلاصة برواة القصص، وذلك بغية حتسني وتعزيز مشاركة 
اجملتمع، وتعزيز تنمية سلسلة القيمة احمللية، وتعزيز األسواق 
الشاملة واألعمال التجارية الشاملة، ووضع دروس مشرتكة 

حول كيفية املساعدة بشكل أفضل يف حتسني حياة من يعانون 
الفقر يف االقتصادات الناشئة واجلديدة.

وحالياً، أصبح للمواطنني واخلرباء التكنولوجيني وعلماء 
البيانات واملطورين ورواد األعمال والطالب واألكادمييني 
واملنظمات غري احلكومية )NGO( واحلكومات والشركات 

واملستثمرين دور أكرب من أي وقت مضى يف قيادة املشاركة 
العاملية بأساليب جديدة وشاملة.

وتنكب العديد من البلدان اآلن على حتويل وجهة رأس املال 
على نطاق واسع ليتماشى مع أهداف األمم املتحدة للتنمية 

املستدامة )SDG( من أجل إنشاء اقتصادات قادرة على الصمود 
وإعطاء األولوية لرفاهية اإلنسان والعدالة االجتماعية 

واحلماية البيئية.

وهبذا الزخم العاملي املتمحور حول تعزيز رأس املال 
االجتماعي، واحلفاظ على رأس املال الطبيعي وصونه، والعمل 

على حتويل اقتصاداتنا وجمتمعاتنا، سيؤدي استعمال الذكاء 
االصطناعي دوراً هاماً لضمان احلفاظ على الرتاث الثقايف داخل 

اجملتمعات ومحايته.

وميكن أن يؤدي تطبيق ذكاء اصطناعي شامل للجميع بشكل 
كبري إىل جانب السرد القصصي باستعمال الوسائل الرقمية إىل 

توفري دور تعظيمي مع أداء “دور الصون” لضمان سالمة 
تاريخ البشرية.

الحاجة إلى جهود مركزة

حنن يف حاجة إىل بذل جهود مركزة، كما هو األمر بالنسبة 
إىل مشروع AI Commons، مع الرتكيز على االستقطاب 

اجلماهريي ووضع اليد على الرتاث الثقايف غري امللموس، من 
أجل اجلمع بني األهداف واملصاحل والقيم يف إطار املعونة 

والتجارة واألعمال. وميكن أن يكون استعمال ذكاء اصطناعي 
شامل للجميع بشكل كبري مفيداً يف دعم املبادرتني احلاليتني 

بشأن املعونة اإلمنائية والربنامج االجتماعي وتوسيعهما وتعظيم 
أثرمها؛ لكن األهم من ذلك أن يؤخذ يف االعتبار عند تصميم 

برامج اجتماعية جديدة ويُدمج فيه.

وليس إطالق دعوة عاملية لتحديد جمموعات البيانات ورسم 
شكل مستقبل شامل للجميع للوسائط املؤمتتة أمراً بعيد املنال. 
وميكن أن نعتمد على املشاركني من املواطنني ورواة القصص 

والطالب ملساعدتنا يف حتديد البيانات عن ثقافات العامل 
وتقاليده. وميكننا معاً القيام مبحاولة لتصميم اجليل التايل من 

آالت املشاركة والذكاء الرقمية لتكون واعية من 
الناحية الثقافية.
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https://aicommons.com/
https://ich.unesco.org/en/lists
https://ich.unesco.org/en/lists


أيها الذكاء االصطناعي، هال أخذت قصتي 
 Hey AI, make my story في االعتبار )حملة

 )count

 حنـن بصـدد إطــالق حـملــة رقميــة مــدتـهــا شهــر واحــد
)20 مايو - 13 يونيو( حيث نطلب من األشخاص يف مجيع 
أحناء العامل عرض قصصهم الرتاثية يف أقل من 60 ثانية عرب 

الفيديو أو النص أو الصوت على وسائل التواصل 
االجتماعي. واهلدف هو إطالق نقاش جديد حول الشمول 

الذكي - من أجل حث اجلمهور العاملي على عرض قصصه 
الرتاثية - وليشارك مطورو الذكاء االصطناعي يف اآلفاق 

الواعدة للسرد القصصي بغية جعل أنظمة الذكاء االصطناعي 
أكثر مشواًل. وميكن أن يؤدي االهتمام األوثق بالثقافات 

والتقاليد احمللية إىل حتسني كبري يف قدرة الذكاء االصطناعي 
غري املستعمل يف السرد القصصي على االستجابة لقيم 

 الناس ومصاحلهم. 
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الذكاء االصطناعي - أحدث 
منِتج في صناعة الموسيقى

فريد ويرنر
رئيس شعبة االلتزام االستراتيجي، مكتب تقييس 

االتصاالت في االتحاد الدولي لالتصاالت

تلك األيام اليت كان يصاب فيها الكاتب حبالة وّلت 
مجود. فقد بات اآلن يف متناول من يريد أن 

يصبح كاتباً لألغاين أداة قادرة على تغيري 
.)AI( قواعد اللعبة - الذكاء االصطناعي

كثريون هم من يرون اآلن الذكاء االصطناعي كشريك يف 
تأليف املوسيقى وحتسينها وتكافؤ الفرص فيها، مما يسمح 

للفنانني خبوض جتارب يف املوسيقى بطرق كانت تقتضي يف 
املاضي العمل مع عدة متعاونني تقنيني وموسيقيني وتوفري 

ميزانيات كبرية أيضاً.

وبصفيت ذا باٍع طويٍل يف اللعب على آلة الدرامز ودراسة 
املوسيقى، كنت دائماً أفتخر باملثل القائل بضرورة ممارسة أي 
صنعة ملدة “000 10 ساعة” إلتقاهنا، مما حيدد عتبة معينة ملن 

يريد أن يصبح موسيقياً.

وقد أكون يف الوقت نفسه قد أهدرت قدراً متساوياً من 
الساعات أتصارع مع برجميات تسجيل مشوبة باألخطاء 

واستوديوهات مكلفة والتعاون مع جمموعة متنوعة من 
املوسيقيني )بعضهم رائعون وبعضهم ليسوا كذلك(.

ففكرة التعاون مع الذكاء االصطناعي كشريك يف املوسيقى 
أمر فيه إغراء، ولكن أال يكون استخدامه يف تأليف املوسيقى 

غشاً بكل بساطة؟

يريد أن يصبح كاتباً لألغاين “بات اآلن يف متناول من 
أداة قادرة على تغيري قواعد 
اللعبة - الذكاء االصطناعي. 
فريد ويرنر
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https://www.itu.int/en/ITU-T/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/Pages/default.aspx


فقبل اخرتاع التصوير، ما كان ألحد أن ينتج صوراً ومشاهد 
حقيقية للعامل إن مل يكن رساماً ماهراً. وأما اليوم، فقد بات 
التصوير يف أعيننا شيئاً عادياً، ومن الصعب أن نتخيل إىل أي 

حد كانت رؤية لوحة حقيقية مرسومة بشكل جيد أمراً مذهاًل 
يف القرن التاسع عشر. وميكن أن نقول إن التصوير كان من 

احملركات الرئيسية حلركة الفن احلديث، إذ أدى إىل ظهور 
عباقرة مبدعني مثل فانسنت فان غوغ وبابلو بيكاسو. وأغلب 
الظن أن الفن احلديث ما كان له أن يوجد أبداً لوال التصوير.

ما هو دور الفنان اليوم؟

هل ميكن للموسيقى املولَّدة باستخدام الذكاء االصطناعي أن 
تكون حمفِّزاً مماثاًل لثورة موسيقية؟ وإذا كان تأليف املوسيقى 

ينحصر يف عملية ميكانيكية، فما دور الفنان إذاً؟

تتمثل مهمة التطبيق ALYSIA، الذي أنشأه خرباء يف علم 
احلاسوب وهم أيضاً موسيقيون، يف “إضفاء الطابع الدميقراطي 

على كتابة األغاين من خالل الذكاء االصطناعي”، لتمكني 
كل شخص من كتابة األغاين.

وأوضحت السيدة مايا آكرمان، املديرة التنفيذية/املؤسسة 
املشاركة لشركة WaveAI ومطورة التطبيق ALYSIA قائلًة 

“سيكون بإمكان األشخاص الذين مل يسبق هلم قط أن كتبوا 
أغاٍن تأليف موسيقى إبداعية يف ظرف دقائق”. وأضافت أن 
“العملية تبدأ بانتقاء املستخِدم ملقطع صويت آلالت موسيقية 

واختيار )أو إدخال( املواضيع اليت ينبغي مناقشتها يف الكلمات. 
ويقرتح عندئذ مساعد الكلمات القائم على الذكاء االصطناعي 
الكلمات سطراً بعد سطر، وما على املستخدم بعد ذلك إال أن 

خيتار منها لتجميع الكلمات”.

وقالت أيضاً “إن بإمكان أكثر املستخدمني تقدماً تنقيح 
مقرتحات التطبيق ALYSIA أو إدخال كلماهتم أو أنغامهم 

اخلاصة”. ويستخدم املوسيقيون احملرتفون املنصة لكسر حالة 
مجود الكاتب ألن النظام القائم على الذكاء االصطناعي 

ال يفتقر أبداً لألفكار اجلديدة”.
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ينحصر يف عملية ميكانيكية، “وإذا كان تأليف املوسيقى 
فما دور الفنان إذاً؟ 
فريدريك ويرنر
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https://www.withalysia.com
https://wavecomp.ai


 Google مشروع مفتوح املصدر أطلقه فريق Google Magentaو
Brain الذي يستخدم تكنولوجيا TensorFlow لتحسني اإلنتاج 

املوسيقي. وطور مشروع Magenta مؤخراً NSynth )املركِّب 
العصيب(، وهو خوارزمية للتعلم اآليل تستخدم شبكة عصبية 

عميقة لتعلم خصائص األصوات، وتستحدث بعد ذلك صوتاً 
جديداً متاماً على أساس هذه اخلصائص. وال تزال 

خوارزمية NSynth يف مرحلتها التجريبية ويعمل الباحثون حالياً 
مع موسيقيني حمرتفني لصقل الربنامج.

مزيد من “االستقاللية في اإلبداع”؟

أطلق جنم اليوتيوب تارين سوذرن، احلاصل على أكثر من 
700 مليون مشاهدة، ألبومه األول على اإلطالق بتأليف 

وإنتاج قائمنْي كلياً على الذكاء االصطناعي، باستخدام 
IBM لشركة Watson Beatو Amper Musicو AIVA التطبيقات 

.Google لشركة Magentaو

ويقول سوذرن “إن أكرب ميزة للعمل مع الذكاء االصطناعي 
هي التحكم يف العملية اإلبداعية والقدرة على معاينة الشيء من 

أوله إىل آخره”. وأضاف قائاًل “ليست لدي خلفية موسيقية 
تقليدية لذلك فإن القدرة على تأليف املوسيقى باالعتماد على 

نفسي ويف وقيت اخلاص ألمر متكيين بشكل ال ُيصدَّق”.

وأوضح سوذرن قائاًل “أبدأ باختاذ جمموعة من القرارات بشأن 
ما أريده من ضربات يف الدقيقة وإيقاع ومفتاح ومزاج وآالت 

موسيقية، مث أقوم أساساً بإعطاء الذكاء االصطناعي 
“تعليقات” أو “مالحظات” كلما وّلد إمكانية جديدة حىت 
أرضى عن األغنية بأكملها. وأضاف قائاًل “وأقوم بعد ذلك 

بتنزيل األجزاء املولَّدة وترتيبها ومزجها لتصبح هيكاًل واحداً. 
ومن وجهة نظر إبداعية، يشبه العمل مع الذكاء االصطناعي 
إىل حد كبري العمل مع إنسان آخر – فكالمها يعتمدان على 

مواهب وإهلام بعضهما البعض لتحقيق هدف معني.

والذكاء االصطناعي مينحين مزيداً من االستقاللية يف اإلبداع 
من حيث القرارات اليت أختذها والوقت الذي تكون فيه األغنية 

على وشك االكتمال”. 

هل في األمر غش؟

يؤكد سوذرن أن استخدام الذكاء االصطناعي لتأليف املوسيقى 
ليس غشاً على اإلطالق. ويرى أن “فكرة أن يكون الطريق 
املختصر إىل أي عملية إبداعية عائقاً أمام العملية برمتها هي 
نقيض اإلبداع بعينه. وأتصور أن “تشفري” األغاين سيكون 

أمراً شائعاً بعد عشرين عامًا”.

هل ينبغي أن يشعر املوسيقيون بأهنم مهددون مبجيء املوسيقيني 
املستعينني بالذكاء االصطناعي؟ العب آلة الدرامز املندجمة 

جوجو ماير املعروف عاملياً ال يعتقد ذلك.

لقد رسم مساراً وظيفياً بالقيام هبندسة عكسية فّعالة للموسيقى 
اإللكرتونية واستخدامها لتجاوز حدوده البشرية املادية كالعب 

آللة الدرامز واستحداث منط مبتكر للعب على هذه اآللة.
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وأصفار، وما بني الواحد والصفر “إن البيانات مؤلفة من آحاد 
يكمن فننا وطابعنا البشري. 
جوجو ماير
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https://ai.google/research/teams/brain/magenta/
https://nsynthsuper.withgoogle.com
https://www.tarynsouthern.com/album
https://www.ibm.com/watson/music/
https://www.ampermusic.com
https://www.aiva.ai
https://magenta.tensorflow.org


ويقول ماير “إن البيانات مؤلفة من آحاد وأصفار، وما بني 
الواحد والصفر يكمن فننا وطابعنا البشري”.

وموسيقي اجلاز املشهور مايلز ديفيس هو الذي قال إن ما جيعل 
األداء جيداً ليس عدد النوتات اليت تلعبها وإمنا النوتات اليت 
ختتار أال تلعبها. فقد تتوفر لديك مجيع البيانات واألدوات 
املدعمة بالذكاء االصطناعي يف العامل، ولكن اختيار ما ال 
ينبغي فعله قد يكون بالتحديد “عتبة الدخول” اجلديدة 

للفنانني يف املستقبل. 

فبعض األشخاص الذين لديهم فهم حمدود لتكنولوجيا أو 
موسيقى الذكاء االصطناعي احلالية )أو كلتيهما( يشعرون 

بالقلق من أن الذكاء االصطناعي سيتسبب يف هجر املوسيقيني، 
وهو رأي ال أشاطره.

وأرى أن هذه األدوات اجلديدة ميكن أن تتيح للموسيقى فرصاً 
إبداعية هائلة لن حتل حمل الفنانني بل ستمكِّنهم.

وإن كانت هذه التكنولوجيا ستساعد يوماً ما يف اكتشاف 
 جيمي هندريكس اجلديد، فإين أقول “هاتوا ما عندكم”. 
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نبذة عن األلبوم

ألبوم I AM AI هو أول ألبوم يؤلفه وينتجه فنان 
منفرد باستخدام الذكاء االصطناعي. وتستكشف 

األغاين مستقبل البشر واآلالت بطرح 
األسئلة التالية:

 من حنن؟
 وماذا سنصبح

...وهل حنن مستعدون؟

يتألف األلبوم من مثاين أغاٍن. وسجلت األغنية 
األوىل املنفردة بعنوان “Break Free” أكثر من 4 

ماليني عملية بث مستمر واحتلت املكانة 48 يف 
التصنيفات اإلذاعية وفقاً ملؤشر Mediabase يف 

أغسطس 2018. وحظيت بعمليات تقييم وتغطية 
 Forbesو Wired من منشورات من قبيل 

 .Fast Companyو

وقدم Creator Lab لشركة يوتيوب إىل تارين منحة 
يف 2017 الستحداث ثالثة مقاطع فيديوية غامرة 

للواقع االفرتاضي، ُكتبت يف األلبوم أغنيتان 
من أجلها.

وأُطِلق ألبوم I AM AI يف 27 سبتمرب 2018.

نبذة عن العملية

 ميكن استخدام التعلم اآليل ملعاجلة املقطوعات 
أو اآلالت املوسيقية وتأليفها وإنتاجها. 

وباستخدام الذكاء االصطناعي القائم على 
القواعد، ميكن للفنان أن يوجه املعلمات )أي 

عدد الضربات يف الدقيقة واإليقاع واآلالت 
املوسيقية والنمط(. وباستخدام الذكاء االصطناعي 
التوليدي، ميكن للفنان أن يدخل بيانات موسيقية 
ويطبق التعلم العميق إلنتاج مقطوعات موسيقية 
جديدة قائمة على احتماالت وأمناط إحصائية. 

ويؤدي الرتتيب التنقيحي دوراً كبرياً يف العملية اليت 
يقوم هبا الفنان يف أيٍّ من السيناريوهني.

واستخدم تارين مزجياً من األدوات، مبا يف ذلك 
 AIVAو Amperو IBM لشركة Watson Beat 

وMagenta لشركة Google. ويف مجيع احلاالت، 
أّلفت برجميات الذكاء االصطناعي النوتات 

املوسيقية، وعندما اسُتخِدم Amper، أنتج الذكاء 
االصطناعي أيضاً اآلالت املوسيقية. 

وقام تارين برتتيب املقطوعات وألف األنغام 
الصوتية والكلمات، يف حني تكلَّف املنتج إيثان 

كارلسن باإلنتاج الصويت واملزج والتحكم.

I AM AI ألبوم 
)أنا الذكاء االصطناعي(
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https://www.tarynsouthern.com/album
https://music.allaccess.com/qa-with-musician-music-engineer-ethan-carlson-talks-working-and-touring-with-haim-barry-gibb-and-more/
https://music.allaccess.com/qa-with-musician-music-engineer-ethan-carlson-talks-working-and-touring-with-haim-barry-gibb-and-more/


ما هو دور الفنانين في 
تطوير الذكاء االصطناعي؟

كريستيان روش
 STATE Experience Science المدير اإلداري لوكالة

 برحت ابتكارات الذكاء االصطناعي )AI( حتدث هزات ما
كبرية يف مضمار الفنون والثقافة مؤخراً. وما انفكت 

تُبدع أفالماً ولوحات وموسيقى وشعراً 
وغري ذلك الكثري.

ومن األمثلة الرئيسية على ذلك، بيع أول عمل فين جاد به 
الذكاء االصطناعي يف إحدى صاالت املزادات الكربى بسعر 

أذهل سوق الفن العام املاضي إذ فاق أعلى قيمة مقّدرة له 
بنحو 45 ضعفاً.

وعندما تبدأ خوارزميات الذكاء االصطناعي يف إنتاج أعمال 
فنية تقاَرن بذروة اإلبداع البشري، فإهنا تبعث على التساؤل 

عما ميكن أن يكون عليه دور الفنانني يف التطور 
املستقبلي للذكاء االصطناعي.

هل هذه بداية النهاية لإلبداع اإلنساين ولصلة الفنانني به؟ هل 
حري بنا أن نلوذ باحلواسيب لتلهمنا مستقباًل مبخرجاهتا 

اإلبداعية؟ 
Ro

b
ert Felg

entreu

االصطناعي حتدث هزات كبرية “ما برحت ابتكارات الذكاء 
يف مضمار الفنون والثقافة. 
كريستيان روش
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https://state-studio.com/
https://state-studio.com/
https://artsexperiments.withgoogle.com/poemportraits?_ga=2.33161846.992826029.1556786810-799000725.1554196893
https://artsexperiments.withgoogle.com/poemportraits?_ga=2.33161846.992826029.1556786810-799000725.1554196893
https://www.theverge.com/2018/8/31/17777008/artificial-intelligence-taryn-southern-amper-music
https://state-studio.com/program/2017/unhuman-art-in-the-age-of-ai
https://state-studio.com/program/2017/unhuman-art-in-the-age-of-ai
https://www.youtube.com/watch?v=LY7x2Ihqjmc
https://artsexperiments.withgoogle.com/poemportraits?_ga=2.33161846.992826029.1556786810-799000725.1554196893
https://artsexperiments.withgoogle.com/poemportraits?_ga=2.33161846.992826029.1556786810-799000725.1554196893
https://www.christies.com/features/A-collaboration-between-two-artists-one-human-one-a-machine-9332-1.aspx
https://www.christies.com/features/A-collaboration-between-two-artists-one-human-one-a-machine-9332-1.aspx
https://www.christies.com/features/A-collaboration-between-two-artists-one-human-one-a-machine-9332-1.aspx


أي قيمة ينبغي أن ُتسَند إلى الفن المشتق 
من الذكاء االصطناعي؟

ال يكاد أي شخص جيادل اليوم بأن تطبيق خوارزميات الذكاء 
االصطناعي حيقِّق العديد من النتائج اجلديدة واملدهشة، 

أما مسألة القيمة فهي مسألة ال يسهل اإلفتاء فيها.

غ للقيمة واملغزى إال من منظور معني،  ويف الواقع، ال مسوِّ
كاملنظور الشخصي أو اجملتمعي، وال بد من إعادة التفاوض 
عليهما باستمرار. ويف كثري من األحيان، يتعّذر االهتداء إىل 

تعريف مطلق إذ يعتمد األمر على سياقات مرهفة 
وعالقات هشة.

وهنا تكمن إحدى الصعوبات الكبرية أمام إبداع 
اآللة - وتكمن يف الوقت نفسه، ضرورة التدخل البشري.

إن تكنولوجيات الذكاء االصطناعي تزّود الفنانني واملبدعني 
مبجموعة من األدوات اجلديدة اليت تستولد تطبيقات مثرية 

يف القطاع اإلبداعي. بيد أن املعىن احلقيقي لعمل الفنانني يبدأ 
يف الظهور عند إنشاء سياقات واجتياز ما يهمنا 

كأفراد وكمجتمعات.

ويطرح تطوير الذكاء االصطناعي جمموعة من أهم األسئلة اليت 
يتعني الرد عليها. إننا حنتاج إىل ميسرين مهرة يتيحون لنا بيان 
القضايا الرئيسية من أكرب عدد ممكن من الزوايا - وإىل إشراك 

أكرب عدد ممكن من األصوات يف هذا احلوار. إننا حنتاج إىل 
بلورة رؤى إجيابية لكيفية استخدام الذكاء االصطناعي مبا يعود 

علينا باملنفعة القصوى وجينبنا املزالق اخلطرية.

عالوًة على ذلك، تقتضي الضرورة درجة عالية من حداثة 
التفكري واإلبداع الغتنام اإلمكانات اإلجيابية لتكنولوجيات 

الذكاء االصطناعي يف مجيع القطاعات، مبا يف ذلك عامل الفن.
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الفن المتوسل بالذكاء االصطناعي على 
ملء النظر

يف القمة العاملية الثالثة للذكاء االصطناعي من أجل حتقيق 
الصاحل العام، سُتعرض للمرة األوىل أعمال فنية تتناول موضوع 

الذكاء االصطناعي إىل جانب إجنازات تكنولوجية وعلمية.

وسُتغين هذه األعمال مبعانيها وثرائها النقاش الدائر حول 
التداعيات االجتماعية للذكاء االصطناعي وسُتمكن مجهوراً 

أوسع من التواصل مع الذكاء االصطناعي على مستوى مباشر 
ووجداين، فيما تستنهض املشاركني للتفكري يف الصورة األكرب 

لرسم رؤى مستقبلية حول استخدام 
هادف للذكاء االصطناعي.

وكشريك يف حمتوى برنامج الفنون للقمة، ستعرض مبادرة 
STATE للعلوم والفنون ومقرها برلني جمموعة خمتارة من الفنانني 

والنتائج من حدث AI Innovationcamp Gestaltungsmaschine الذي 
 Kompetenzzentrum für Kultur- und نُظم مؤخراً بالتعاون مع مركز

Kreativwirtschaft لدى وزارة االقتصاد االحتادية األملانية.

وباستكشاف الفرص الساحنة عند تقاطع تطور الذكاء 
االصطناعي والفنون والصناعات اإلبداعية، أفرز احلدث طائفة 

من األمثلة امللهمة للتأثري احملتمل للفنانني يف تطوير الذكاء 
االصطناعي. 

ومن بني األعمال الفنية املعروضة يف املعرض املقام يف االحتاد 
الدويل لالتصاالت، عمل بعنوان “للحوار بقية” 

)UNFINISHED(، وهو حوار خاّلق بني الرسام رومان ليبسكي 
 ،Birds on Mars وذكاء اصطناعي طورته شركة )Roman Lipski(

وعمل بعنوان “نرجس” )Narciss( يعود لكريستيان 
“ميو” لوكلري )Christian “Mio” Loclair(، وهو منشأة روبوتية 

تستخدم الذكاء االصطناعي لتحليل نفسها فتبدو وكأهنا جتيل 
الفكر يف ماهية وجودها، باإلضافة إىل أحد األعمال األخرية 

للفنان ساشا بوفليب )Sascha Pohflepp( وفريقه، وهو عمل 
يستعلم، بالتعاون مع متحف التاريخ الطبيعي يف برلني، عن 

مستقبل التطور يف عصر األنثروبوسني اجليولوجي.

وإذا فاتتكم فرصة زيارة املعرض يف جنيف، يظل بوسعكم 
معاينة هذه األعمال وغريها يف معرض STATE Studio للفنون 

والعلوم يف برلني. وهو واحد من العديد من األماكن اجلديدة 
حول العامل اليت تركز على حتفيز احلوار بشأن التطور العلمي 

والتكنولوجي من خالل أعمال الفنانني واملصممني، بغية 
 تسهيل حوار أكثر مشولية بشأن االبتكار يف املستقبل. 

لإلبداع اإلنساين ولصلة “هل هذه بداية النهاية 
الفنانني به؟ 
كريستيان روش
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https://aiforgood.itu.int/
https://aiforgood.itu.int/
https://state-studio.com/studio
https://state-studio.com/studio
https://state-studio.com/studio
https://kreativ-bund.de/camp/gestaltungsmaschine
https://kreativ-bund.de/
https://kreativ-bund.de/
https://kreativ-bund.de/
http://www.romanlipski.com/unfinished
http://www.romanlipski.com/unfinished
https://birdsonmars.com
http://www.romanlipski.com/unfinished
http://www.romanlipski.com/unfinished
http://waltzbinaire.com/work/narc/
http://waltzbinaire.com/work/narc/
http://princemio.net/
http://princemio.net/
http://pohflepp.net/
http://pohflepp.net/
https://state-studio.com/studio
https://state-studio.com/studio
https://state-studio.com/studio


“ذكاء اصطناعي من أجل الصالح 
العام” أم ذكاء اصطناعي مخيف؟

نيل ساهوتا ومايكل آشلي
 مؤلفا كتاب “التحق بثورة الذكاء االصطناعي”

)Own the A.I. Revolution(

بعض مستشريف املستقبل الذكاَء االصطناعي، لدواع يخشى 
مفهومة رمبا. ففي آخر األمر، يظهر الذكاء االصطناعي 
بشىت املظاهر املهددة يف الثقافة الشعبية، بدءاً من ساللة 

 )HAL( ووصواًل إىل شخصية السفاح هال )Terminator( ”أفالم “جالب اآلخرة
.)A Space Odyssey :2001(  ”يف فيلم 2001”: أوديسة فضائية

ورغم أن هذه األفالم تصور “الذكاء االصطناعي العام” )AGI( منفلتاً من عقاله، 
من املهم اإلشارة إىل أن بعض علماء التكنولوجيا البارزين، مثل جورج جيلدر 

)مؤلف كتاب “احلياة بعد غوغل” )Life After Google((، يشك يف أن يتمكن البشر 
يوماً من تزويد أجهزتنا باألحاسيس اليت نعتربها حنن البشر أمراً مفروغاً منه.

ويتضح أن أكثر ما يتخوف منه الشخص العادي فعلياً بشأن الذكاء االصطناعي 
.)ANI( على صلة بالذكاء االصطناعي الضيق

ك إىل  فالذكاء االصطناعي الضيق متخصص ويركز على مهام ضيقة، كأن يسريِّ
وجهتك - أو لعله يُقلُّك إليها يوماً ما.

ك إىل وجهتك - أو لعله يُقلُّك “الذكاء االصطناعي الضيق متخصص ويركز على  مهام ضيقة، كأن يسريِّ
إليها يوماً ما. 
نيل ساهوتا ومايكل آشلي
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https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_general_intelligence
https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_general_intelligence
http://www.arnoldkling.com/blog/kling-on-george-gilders-google-prophecy/
https://medium.com/@tjajal/distinguishing-between-narrow-ai-general-ai-and-super-ai-a4bc44172e22


وعندما سطرنا معاً كتابنا اجلديد بعنوان التحق بثورة الذكاء 
االصطناعي: افتح أبواب اسرتاتيجية ذكائك االصطناعي لتعرقل 
منافسيك، كان الكثري مما اكتشفناه يشري إىل توجس الناس من 

استيالء الذكاء االصطناعي الضيق املنِجز للمهام 
على وظائفهم.

وملا أجرينا مقابلة بشأن الكتاب، مع إيراكلي برييدز، وهو أحد 
املتحدثني يف القمة العاملية املقبلة للذكاء االصطناعي من أجل 
الصاحل العام ويرأس مركز الذكاء االصطناعي والروبوتات يف 

معهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث اجلرمية والعدالة، قال لنا: 
“ليس سراً أن القلق يساور الكثري من الناس بشأن هذا النوع 
من املشاكل. وتشكل البطالة اليت حيدثها الذكاء االصطناعي 
بوجه أو بآخر خماطرة ال منلك أن نتجاهلها على حنو ارجتايل.

وتطالعنا بانتظام تقارير تتنبأ بأن الذكاء االصطناعي سيقضي 
على نسبة ترتاوح بني 20 و70 يف املائة من الوظائف. وحنن 

ال نتحدث عن سائقي الشاحنات وعمال املصانع فحسب، بل 
أيضاً عن احملاسبني واحملامني واألطباء وغريهم من املهنيني ذوي 

املهارات العالية.”

وال بد للتقارير اليت ذكرها برييدز أن تبعث على عميق القلق. 
يف البداية.

ولكن ما اكتشفناه يف معرض حبوثنا يف مواد الكتاب، وخاصًة 
عند إجراء مقابالت مع قادة الفكر، هو أن كثرياً ما يكون 

هناك وجه آخر لكل ما يتعلق بالذكاء االصطناعي.

وكأي أداة ذات شأن، من القطار إىل احلاسوب، ميتلك الذكاء 
االصطناعي القدرة على التسبب يف اخلراب وعلى املساعدة 

يف الوقت ذاته. أو كما اسرتسل برييدز بالقول: “ولكين أرى 
بعدئذ تقارير تفيد بأن الذكاء االصطناعي سيخلق وظائف 

أكثر من تلك اليت حيل حملها. إمنا ستكون أنواعاً خمتلفة 
من الوظائف”.

وترتدد أصداء الفكرة نفسها على لسان ستيفن إباراكي، وهو 
من مستشريف املستقبل، وأحد مؤسسي القمة العاملية للذكاء 

.XPRIZE االصطناعي من أجل الصاحل العام لدى مؤسسة

“هذا العام، توجد بالفعل بعض البيانات اليت توضح أن 
الوظائف ميكن أن تزداد بداًل من أن تنخفض، بفضل تعزيز 

القدرات واإلنتاجية، وكذلك االقتصاد املتنامي”.

وإذ أقر إباراكي بأن بعض الوظائف، ال سيما املهام اليدوية، 
سيستعاض عنها، أشار إىل استحداث عدد أكرب منها فيما 
يدعى “الثورة الصناعية الرابعة” املقبلة واليت ميكن أن تأيت 
بزيادة يف الثروة بقيمة 16 تريليون دوالر حبلول عام 2030.

إنجازات محتملة

عوداً إىل ما يناقض الكثري من املخاوف احمليطة بالذكاء 
االصطناعي اليت أبديت علناً، كان من املنعش مساع اثنني من 

مسؤويل االحتاد الدويل لالتصاالت يصفان اإلجنازات اليت 
حققتها هذه التكنولوجيا يف جماالت رئيسية، مثل 

الرعاية الصحية.
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https://www.amazon.com/gp/product/1260458377/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i1
https://www.amazon.com/gp/product/1260458377/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i1
https://www.amazon.com/gp/product/1260458377/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i1
https://www.itu.int/en/fnc/Pages/bios/BERIDZEIrakli.aspx
https://aiforgood.itu.int/
https://aiforgood.itu.int/
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/future%20of%20organizations/what%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/mgi-jobs-lost-jobs-gained-report-december-6-2017.ashx
https://www.itu.int/en/ITU-T/AI/Pages/ibaraki.aspx
https://aiforgood.itu.int/
https://www.xprize.org/
https://www.xprize.org/
https://aiforgood.itu.int/
https://www.weforum.org/focus/fourth-industrial-revolution


يقول فريدريك ويرنر، رئيس شعبة التعامل االسرتاتيجي يف 
قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد الدويل لالتصاالت: “أرى 

أن الذكاء االصطناعي لن يلبث أن يؤثر تأثرياً كبرياً على 
الرعاية الصحية. فبالذكاء االصطناعي، ميكننا استخدام اهلواتف 
املتنقلة لكشف حاالت، مثل سرطان اجللد أو مرض السكري. 

ويوجد اآلن تطبيق لتحليل النمو اجللدي املشبوه، ولتنبيه 
املستخدمني بشأن مىت تنبغي هلم مراجعة طبيب األمراض 

اجللدية. وليس استخدامه مقتصراً على البلدان النامية اليت تعاين 
من نقص األطباء. إنه مفيد يف البلدان املتقدمة، مثل اململكة 

املتحدة، حيث ميكن أن يستغرق وقت احلصول على موعد مع 
متخصص ما يصل إىل سنة”.

وباملثل، يروي لنا الدكتور راينهارد شول، نائب مدير مكتب 
تقييس االتصاالت يف االحتاد، التقدم الذي يتوقع أن حيققه 

الذكاء االصطناعي يف مواجهة حتٍد إنساين هائل موغل 
يف القدم.

يقول الدكتور شول: “دعونا نلقي نظرة على الطريقة اليت 
ميكن أن ينربي هبا الذكاء االصطناعي للقضاء على الفقر. 

تتمثل اخلطوة األوىل يف اكتشاف أماكن إقامة أفقر الناس على 
أرض الواقع. تبدو املهمة واضحة، ولكنها صعبة يف الواقع. 

وكانت الطريقة القدمية للقيام بذلك تتمثل يف جمرد الطواف من 
باب إىل باب، ولكنها طريقة تستغرق وقتاً طوياًل وهي مكلفة، 
وخطرية يف كثري من األحيان. وهناك طريقة أكثر حداثة تتمثل 
يف استخدام صور ساتلية تعتمد على الصور الليلية، ولكنها ال 

تتيح التمييز بني درجات الفقر. بيد أن جامعة ستانفورد 
استخدمت التعلم اآليل يف اآلونة األخرية إلظهار األفضلية 

الكبرية للصور الساتلية النهارية يف رسم خرائط الفقر مقارنًة 
بالصور الليلية. ومن حيث املبدأ، ميكن أن يقدم منوذجهم 

تنبؤات بأي دقة من خالل حتليل صور ساتلية هنارية”.

وكان اإلصغاء مباشرة إىل خرباء كهؤالء، وكذلك إىل العديد 
من أساطني الفكر اآلخرين ممن جاء ذكرهم يف كتابنا، ملهماً 
لنا طوال مسرية كتابته. ومل يكن هدفنا األعمق يف إنتاج هذه 

املادة هو هتدئة املخاوف من خالل التفكري العملي فحسب: بل 
أردنا متكني القراء من اغتنام هذه الفرصة بأنفسهم.

ومن مث، يشرفنا أن نزف إليكم كتابنا يف “القمة العاملية للذكاء 
االصطناعي من أجل الصاحل العام” اليت ستعقد هذا العام. 

وال يسعنا التفكري يف أي سبيل أفضل لولوج حقبة جديدة من 
 فرص إجيابية مستوحاة من التكنولوجيا قّلما جيود زمان مبثلها. 

 

كثرياً ما يكون هناك وجه آخر “ما اكتشفناه ...، هو أن 
لكل ما يتعلق بالذكاء 
االصطناعي. 
نيل ساهوتا/مايكل آشلي
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https://www.linkedin.com/in/fredericwerner/?originalSubdomain=ch
https://www.itu.int/en/ITU-T/wtsa12/Pages/gss/session04/Reinhard-SCHOLL.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/wtsa12/Pages/gss/session04/Reinhard-SCHOLL.aspx
http://sustain.stanford.edu/predicting-poverty
https://aiforgood.itu.int/
https://aiforgood.itu.int/
https://aiforgood.itu.int/


هل يمكننا وضع مبادئ 
توجيهية بشأن الذكاء 

االصطناعي األخالقي والجدير 
بالثقة؟

الدكتورة فيرجينيا ديغنوم
أستاذة في الذكاء االصطناعي االجتماعي واألخالقي، 

Umeå جامعة

االحتاد األورويب يف األسبوع املاضي فقط املبادئ نشر 
التوجيهية بشأن الذكاء االصطناعي اخلاصة به.

وقبل بضعة أسابيع، ُقدِّمت الطبعة األوىل من 
تقرير مبادرة معهد مهندسي الكهرباء واإللكرتونيات بشأن 

التصميم املنحاز أخالقياً )IEEE-EAD(: رؤية ملنح األولوية لرفاه 
اإلنسان مع األنظمة املستقلة والذكية.

ومن احملتمل أن يكون هلذين التقريرين، الصادر أحدمها عن 
االحتاد األورويب واآلخر عن واحدة من املنظمات املهنية العاملية 
الرائدة للمهندسني، تأثري كبري جداً. )إفصاح كامل: أنا عضو 

يف فريق االحتاد األورويب الرفيع املستوى املعين بالذكاء 
االصطناعي ويف اللجنة التنفيذية ملبادرة معهد مهندسي 

 ،)EAD( ًالكهرباء واإللكرتونيات بشأن التصميم املنحاز أخالقيا
ومها اهليئتان املسؤولتان عن هذين التقريرين.(

املهندسون هم الذين سيقومون يف هناية املطاف بتنفيذ الذكاء 
االصطناعي للوفاء باملبادئ األخالقية والقيم اإلنسانية، ولكن 

واضعي السياسات واملنظمني وأفراد اجملتمع بشكل عام هم 
الذين بإمكاهنم حتديد الغرض وإنفاذه.

فكلنا مسؤولون.

أخالقياً أمر يتجاوز تصميم “فضمان هدف منحاز 
أنظمة ميكن الوثوق بنتائجها. 
الدكتورة فريجينيا ديغنوم
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https://www.umu.se/en/
https://www.umu.se/en/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai
http://ethicsinaction.ieee.org/
http://ethicsinaction.ieee.org/
http://ethicsinaction.ieee.org/
http://ethicsinaction.ieee.org/


االنتقال من المبادئ إلى المبادئ التوجيهية

تتجاوز الوثيقتان إىل حد بعيد اقرتاح قائمة باملبادئ املشار إليها 
سابقاً. فهما ترميان إىل تقدمي مبادئ توجيهية ملموسة لتصميم 

أنظمة ذكاء اصطناعي منحازة أخالقياً. أنظمة ميكننا الوثوق هبا 
واالعتماد عليها.

واستناداً إىل نتائج عملية تشاورية عامة، حددت املبادئ 
التوجيهية لالحتاد األورويب سبعة شروط ضرورية )ولكن غري 
كافية( لتحقيق الذكاء االصطناعي اجلدير بالثقة، إىل جانب 
أساليب لتحقيق هذه الشروط وقائمة تقييمية للتحقق منها.

وتشمل الشروط ما يلي:
التصرف واإلشراف من جانب اإلنسان؛  
املتانة والسالمة التقنيتان؛  
اخلصوصية وإدارة البيانات؛  
الشفافية؛  
التنوع، وعدم التمييز، واإلنصاف؛  
الرفاه اجملتمعي والبيئي؛  
املساءلة.  

ميثل تقرير املبادرة IEEE-EAD حقاً جهداً دولياً شاماًل، وهو مثرة 
التعاون بني مئات اخلرباء يف مجيع أحناء العامل، مبا يف ذلك آسيا 

وبلدان اجلنوب. 

إطار الذكاء االصطناعي الجدير بالثقة

مقدمة
الفصل األول

ث
الفصل الثال

الفصل الثاني

الذكاء االصطناعي الجدير بالثقة

الذكاء االصطناعي القانوين

)مل يتم التطرق إليه يف هذه الوثيقة(

الذكاء االصطناعي املتنيالذكاء االصطناعي األخالقي

 تقييم الذكاء االصطناعي 
الجدير بالثقة

قائمة تقييم الذكاء االصطناعي 
اجلدير بالثقة

وضع القائمة وفقاً للتطبيق احملدد إعمال الشروط الرئيسية
للذكاء االصطناعي

 تحقيق الذكاء االصطناعي 
7 شروط رئيسيةالجدير بالثقة

 أساليب
 تقنية

أساليب 
غري تقنية

التصرف واإلشراف من جانب اإلنسان؛  
املتانة والسالمة التقنيتان؛  
اخلصوصية وإدارة البيانات؛  
الشفافية؛  
التنوع، وعدم التمييز، واإلنصاف؛  
الرفاه اجملتمعي والبيئي؛  
املساءلة.  

تقيم ومعاجلة هذه الشروط تنفيذ الشروط الرئيسية
باستمرار يف مجيع مراحل دورة 
 حياة نظام الذكاء االصطناعي

من خالل

Ethics guidelines for trustworthy AI, the European Commission :املصدر

 أسس الذكاء االصطناعي
احرتام استقاللية اإلنسان؛  4 مبادئ أخالقية الجدير بالثقة

منع الضرر؛  
اإلنصاف؛  
القدرة على التعليل.   التقيد باملبادئ األخالقية القائمة على 

احلقوق األساسية
االعرتاف بوجود توترات بينها 

ومعاجلة هذه التوترات
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai


ويتناول التقرير ما هو أعمق وأبعد من قائمة شروط أو مبادئ، 
ويقدم معلومات أساسية معمقة بشأن العديد من املواضيع 

املختلفة. 

وجمتمع املبادرة IEEE-EAD صارم بالفعل يف العمل على حتديد 
معايري ملستقبل التكنولوجيات األخالقية الذكية واملستقلة، مع 

ضمان منح األولوية لرفاه اإلنسان.

وسيقوم االحتاد األورويب بتجريب قائمته التقييمية يف األشهر 
القادمة، من خالل دعوة مفتوحة ملن يهمهم األمر.

وكما كتب عامل الرياضيات والفيلسوف نوربرت وينر يف عام 
1960: “حري بنا أن نكون على يقني تام من أن الغرض الذي 

حندده يف اآللة هو الغرض الذي نرغب حقاً يف حتقيقه”. وإننا، 
عالوًة على ذلك، حنتاج إىل ضمان إنشائنا اهلياكل االجتماعية 

والتقنية اليت تضمن بقاء الغرض على الرغم من تطور 
اخلوارزميات وسياقاهتا.

فضمان هدف منحاز أخالقياً أمر يتجاوز تصميم أنظمة ميكن 
الوثوق بنتائجها. فهو يتعلق بطريقة تصميمنا هلذه األنظمة 

وأسباب التصميم واألطراف املشاركة فيه. إنه عمل أجيال، 
ودائم التقدم. 

وبطبيعة احلال، سرتتكب أخطاء وستحدث كوارث، ولكننا 
حنتاج إىل التعلم من األخطاء واحملاولة مرة أخرى 

وبشكل أفضل.

وال يليق بنا جتاهل مسؤوليتنا. فأنظمة الذكاء االصطناعي 
أدوات حنن من يقررها ويصممها وينفذها ويستخدمها. 

لذا، حنن مسؤولون.

وتقع علينا مسؤولية احملاولة مرة أخرى عندما نفشل 
)وسنفشل(، ومسؤولية املالحظة والتنديد عندما نرى أن األمور 

ال تسري يف جمراها الصحيح )ولن تسري يف جمراها الصحيح(، 

ومسؤولية احلصول على املعلومات وتقدمي املعلومات، 
ومسؤولية إعادة البناء والتحسن. 

واملبادئ اليت وضعها االحتاد األورويب ومعهد مهندسي الكهرباء 
واإللكرتونيات األحدث ضمن قائمة طويلة من جمموعات 

املبادئ اليت وضعتها احلكومات واملنظمات املدنية والشركات 
اخلاصة ومراكز الفكر وجمموعات البحث )مبادئ أسيلومار 

وإعالن برشلونة، وإعالن مونرتيال، ومبادئ غوغل، ومبادئ 
مايكروسوفت، ... على سبيل املثال ال احلصر(. ومع ذلك، 
فإن األمر ال يتعلق مبجرد التحقق من أن النظام يفي باملبادئ 

الواردة يف قائمتك املفضلة.

هذه املبادئ ليست قوائم مرجعية أو مربعات توضع فيها 
عالمات مرة واحدة مث تنسى، بل هي خطوط توجيهية للعمل. 

وهي مدونة قواعد سلوك ألنظمة الذكاء االصطناعي، ولنا 
بشكل أهم.

إننا حنتاج أن نكون منصفني وغري متييزيني وخاضعني للمساءلة 
لكي نضمن اخلصوصية ألنفسنا ولآلخرين ونسعى إىل حتقيق 

الرفاه االجتماعي والبيئي. لذا فإن مدونة قواعد السلوك موجهة 
لنا، وأما أنظمة الذكاء االصطناعي ستحذو حذونا.

هناك عمل ينبغي القيام به. وإننا حنن، األشخاص، من نستطيع 
 القيام به، بل وجيب علينا ذلك، فنحن مسؤولون. 

 

أدوات حنن من يقررها “فأنظمة الذكاء االصطناعي 
ويصممها وينفذها ويستخدمها. 
فريجينيا ديغنوم
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https://ec.europa.eu/futurium/en/ethics-guidelines-trustworthy-ai/register-piloting-process-0
https://ec.europa.eu/futurium/en/ethics-guidelines-trustworthy-ai/register-piloting-process-0
https://futureoflife.org/ai-principles/
https://futureoflife.org/ai-principles/
https://www.microsoft.com/en-us/ai/our-approach-to-ai
https://www.blog.google/technology/ai/ai-principles/
https://www.montrealdeclaration-responsibleai.com/
https://content.iospress.com/articles/ai-communications/aic180607
https://www.microsoft.com/en-us/ai/our-approach-to-ai


كيف ترمي “عالمة جودة علم 
الروبوتات والذكاء االصطناعي 

لمؤسسة علم الروبوتات 
المسؤول )FRR(” إلى تقييم 

علم الروبوتات المسؤول
بقلم مارجولين فليمينغ،

المديرة الرئيسية المسؤولة عن الذكاء االصطناعي 
واالبتكار في شركة ديلويت، هولندا.

الروبوتات واملنتجات املزودة بالذكاء ُتستعمل 
االصطناعي على حنو متزايد ألداء مهام 

هلا أثر كبري على حياتنا اليومية.

فعلى سبيل املثال تغري املنتجات املزودة بالذكاء االصطناعي 
طريقة تنفيذ إجراءات التوظيف والتصنيفات االئتمانية 

أو اكتشاف عمليات االحتيال.

وُتستعمل الروبوتات لكي تدعم البشر وحتل حملهم يف املهام 
ذات الرتابة أو القذرة أو اخلطرة: الطائرات بدون طيار اليت 

تستعمل يف عمليات البحث واإلنقاذ أو املستودعات اليت تدار 
بالروبوتات، أو الروبوتات اجلراحية اليت تساعد اجلراحني.

ورغم أن الروبوتات واملنتجات املزودة بالذكاء االصطناعي قد 
تكون تعمل من خلف الستار حالياً، فإن من املتوقع أن تغلب 
على جزء كبري من حياتنا يف املستقبل القريب. ولكن بالنسبة 

ملعظم الناس، من الصعب عليهم إن مل يكن من املستحيل، فهم 
الكيفية اليت تعمل هبا هذه املنتجات.

كيف ميكنك، كمستهلك التأكد من أن الروبوتات واملنتجات 
املزودة بالذكاء االصطناعي ُتصنع بطريقة مسؤولة وأهنا تؤدي 

العمل املفرتض أن تقوم به؟

واملنتجات املزودة بالذكاء “ُتستعمل الروبوتات 
االصطناعي على حنو متزايد 
ألداء مهام هلا أثر كبري على 
حياتنا اليومية. 
مارجولني فليمينغ
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https://www2.deloitte.com/nl/nl/footerlinks/onze-kantoren.html


ولإلجابة على هذه األسئلة تعكف مؤسسة علم الروبوتات 
 FRR وشركة ديلويت على وضع عالمة اجلودة )FRR( املسؤول

من أجل علم الروبوتات والذكاء االصطناعي: وهي عالمة 
جودة تضمن أن ُتصنع الروبوتات واملنتجات املزودة بالذكاء 

االصطناعي بطريقة مسؤولة، مع إيالء اهتمام حلقوق 
اإلنسان وقيمه.

واهلدف من ذلك هو إنشاء عالمة جودة ميكن للمستهلكني 
متييزها تضاهي عالمة جودة مؤسسة Fairtrade للمنتجات اليت 

.Fairtrade تنتج وفقاً ملعايري مؤسسة

ويقول مارك فريدونك، شريك التكنولوجيا الناشئة يف ديلويت: 
“كمستهلك، ينبغي أن تكون قادراً على االعتماد على 

معيار ما”. وأضاف “ال يتحتم عليك أن تفهم كل تفاصيل 
التكنولوجيا، عليك فقط أن تعلم أن شخصاً ما لديه اخلربة 

املناسبة ميكنه أن يتأكد، باستعمال اإلطار السليم، أهنا تطور 
وتستعمل بطريقة مسؤولة”.

وضع إطار عمل

مؤسسة علم الروبوتات املسؤول )FRR( هي منظمة غري رحبية 
ذات طابع خريي هتدف إىل هتيئة مستقبل لعلم الروبوتات 

والذكاء االصطناعي حبيث يتم التصميم والتطوير واالستعمال 
اخلاص هبما بشكل مسؤول. ويتكون جملس إدارة هذه املؤسسة 

من خرباء يف األخالقيات، وعلم الروبوتات، والذكاء 
االصطناعي، بقيادة إميي فان وينسربغ، األستاذة املساعدة 

ألخالقيات التكنولوجيا يف جامعة Delft للتكنولوجيا.

وتقول فان وينسربغ “هدفنا هو إنشاء ثقافة للتطوير املسؤول 
لعلم الروبوتات والذكاء االصطناعي من أجل تعزيز الرفاه العام 

 FRR بالنسبة لنا ولألجيال القادمة”. وتدعم ديلويت املؤسسة
 )Deloitte Impact Foundation( من خالل مؤسسة األثر التابعة هلا

وتقدم هلا خرباهتا يف مراجعة احلسابات والذكاء االصطناعي 
للمساعدة يف إنشاء عالمة جودة للمؤسسة FRR بشأن علم 

الروبوتات والذكاء االصطناعي.

 FRR على الرغم من أن النطاق العام لعالمة جودة املؤسسة
بشأن علم الروبوتات والذكاء االصطناعي ال يزال قيد 

املناقشة، فإن أحد افرتاضاته اهلامة هو احلرص على مراعاة 
حقوق اإلنسان والقيم اجملتمعية على طول سلسلة تصنيع املنتج. 

وستكون مجيع املنتجات اليت تستعمل علم الروبوتات أو 
الذكاء االصطناعي مؤهلة لتتقدم بطلب احلصول على عالمة 
اجلودة. ويف هذا الصدد يقول فريدونك موضحاً “ميكن أن 
يشمل هذا جمموعة واسعة من املنتجات مثل اخلوارزميات 

والروبوتات واألجهزة الذكية واأللعاب املوصولة”.

وأثناء التقييم، ستفحص عالمة جودة مؤسسة FRR بشأن علم 
الروبوتات والذكاء االصطناعي املنتج بإمعان، كأن تقوم 

بفحص عناصر التحكم املتعلقة باملفعالت، والسطح البيين 
لالتصال، وأجهزة االستشعار، وختزين البيانات، والربجميات 

الثابتة. وعالوًة على ذلك، ستفحص بإمعان حمرك الذكاء 
االصطناعي: كيف يتم التدريب على اخلوارزميات واختبارها؟ 

هل ميكن تغيري اخلوارزميات دون إذن؟ وستفحص عالمة 
اجلودة أيضاً السياسات واإلجراءات اليت تتبعها الشركة 

املصنعة للمنتج.

الروبوتات ما فعلته مؤسسة “نريد أن نفعل مع علم 
Fairtrade مع النب. 

شاهد الفيديو على الرابط التالي
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ويف هذا يقول فريدونك: “يف مجيع هذه اجلوانب، ال بد من 
صون املبادئ اليت حتث على تصنيع منتج ما بطريقة أخالقية”.

لحرص على األمن والخصوصية

من بني اجلوانب اليت ستأخذها عالمة جودة مؤسسة FRR بشأن 
علم الروبوتات والذكاء االصطناعي يف االعتبار األمن. ويف 

هذا اإلطار يقول فريدونك: “إذا كنت ترغب يف تعزيز 
استعمال علم الروبوتات بطريقة مسؤولة، فال بد أن تويل 
اهتماماً بالغاً ألمن الذكاء االصطناعي. فسواء تعلق األمر 

بالروبوتات الضخمة أو الطائرات بدون طيار، ينبغي أن يكون 
األمن دائماً مسألة ذات أولوية. أو خذ على سبيل املثال الدمى 

اليت تستعمل الذكاء االصطناعي للتفاعل مع األطفال. فإذا كان 
ممكنا اخرتاق هذه الدمى واستعماهلا يف أمر خمتلف متاماً عما 

ُصنعت له، فقد تكون العواقب وخيمة.”

واجلانب اآلخر الذي سيؤخذ يف االعتبار هو اخلصوصية، حيث 
يقول فريدونك: “خذ على سبيل املثال روبوتات التوصيل، 

فهي يف حاجة إىل كامريات لرتى الطريق الذي تسري فيه. ومن 
الناحية النظرية، هذه الكامريات قادرة على تصوير األشخاص 
الذين ميرون أمامها. بيد أنه ميكنك أن تصمم عن قصد أيضاً 
روبوتات بطريقة ال تستطيع فيها هذه الكامريات تصوير أي 
شخص أعلى من ركبتيها، على غرار روبوت التوصيل ذايت 

القيادة لشركة Starship Technologies. واحرتام خصوصية 
األشخاص من خالل هذا التصميم هو خيار أخالقي، وهذه 

هي أنواع اخليارات اليت نود تشجيعها.”

توجيه الصناعة نحو المسار الصحيح

بالنسبة للمستهلكني، ميكن أن تساعدهم عالمة جودة مؤسسة 
FRR بشأن علم الروبوتات والذكاء االصطناعي على الوثوق 

يف تكنولوجيا يصعب فهمها. وميكن أن تساعدهم أيضاً على 
اختاذ قرار مدروس بعناية بشأن أنواع املنتجات القائمة على 
علم الروبوتات أو املزودة بالذكاء االصطناعي اليت يودون 

شراءها أو استعماهلا.

وبالنسبة للشركات، ميكن أن تساعدها عالمة جودة مؤسسة 
FRR بشأن علم الروبوتات والذكاء االصطناعي على تطوير 

الروبوتات والذكاء االصطناعي بطريقة شفافة ومسؤولة.

 FRR ويوضح فريدونك قائاًل: “حتدد عالمة جودة مؤسسة
بشأن علم الروبوتات والذكاء االصطناعي معياراً ميكن 

للشركات االلتزام به. فالشركات تود أن تبني لعمالئها أهنا 
تراعي بالفعل االعتبارات األخالقية. وبالتايل ميكن أن تساعد 

عالمة جودة مستقلة على إثبات أهنا تأخذ االعتبارات 
األخالقية على حممل اجلد.”

وفريدونك على يقني أن عالمة جودة مؤسسة FRR بشأن علم 
الروبوتات والذكاء االصطناعي ستساعد على االرتقاء مبعايري 

صناعة الروبوتات واملنتجات املزودة بالذكاء االصطناعي، وأهنا 
ستوجه الصناعة حنو املسار الصحيح.

ويقول: “أعتقد أن علم الروبوتات والذكاء االصطناعي 
سيكونان من التكنولوجيات بالغة األثر. ولكن لكي يكون هذا 
األثر إجيابياً، حنن يف حاجة إىل منتجات جيري اختبارها بشكل 
كامل يكون قد مت تطويرها واستعماهلا بطريقة مسؤولة، فضاًل 

عن حصوهلا على ثقة اجلمهور العام. وإذا متكنا من وضع معيار 
موثوق يضمن االستعمال املسؤول لعلم الروبوتات والذكاء 
االصطناعي، فحينها ميكننا هتيئة مستقبل ميكن أن يكون فيه 

 هلذه التكنولوجيات أثر إجيايب هائل.”
 

التأكد من أن الروبوتات “كيف ميكنك، كمستهلك 
واملنتجات املزودة بالذكاء 
االصطناعي ُتصنع بطريقة 
مسؤولة وأهنا تؤدي العمل 
املفرتض أن تقوم به؟ 
مارجولني فليمينغ
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