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الذكاء االصطناعي 
من أجل تحقيق الصالح العام- 

توسيع اآلفاق
بقلم هولين جاو، األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

تكيفت منصة املشاركة املخصصة للذكاء االصطناعي من أجل حتقيق الصاحل العام اليت 
يستضيفها االحتاد )ITU( مع األوقات الراهنة، الـيوم يف العام اخلامس على إطالقها، إذ أصبحت 

افرتاضية متاماً.

ففي العامني املاضيني، سامهت اجلائحة يف تطور القمة العاملية للذكاء االصطناعي من أجل 
حتقيق الصاحل العام كي تصبح أكثر من جمرد قمة. وعوض أن تكون حداثً سنوايً، فقد 

أصبحت منصة رقمية يتعلم فيها املبتكرون والباحثون عن احللول، ويشيِّدون، ويتواصلون على 
مدار السنة للمساعدة على حتديد حلول الذكاء االصطناعي )AI( العملية للنهوض ابلتنمية 

املستدامة يف مجيع أحناء العامل.

وقد اتسع نطاق عمل االحتاد فيما يتعلق ابلذكاء االصطناعي والتعلم اآليل يف اآلونة األخرية 
ليشمل السالمة على الطرق وتطبيقات املوارد املشرتكة من البياانت وغريها من 

املبادرات اجلديدة.

وتستخدم األفرقة املتخصصة التابعة لالحتاد الذكاء االصطناعي من أجل إجياد حلول ووضع 
معايري لتحسني الرعاية الصحية، والقيادة الذاتية واملساعدة، والكفاءة البيئية، وإدارة الكوارث 

البيئية، والزراعة يف اآلونة األخرية.

واجتذبت النسخة الثانية من املسابقة بشأن الذكاء االصطناعي/التعلم اآليل يف شبكات اجليل 
اخلامس، وهي مسابقة عاملية بشأن الذكاء االصطناعي من أجل حتقيق الصاحل العام، مشاركني 

من 82 بلداً هذا العام، ومن املقرر عقد املرحلة النهائية الكربى للمسابقة يف 14 ديسمرب.

ويعرض هذا اإلصدار األخري من جملة أخبار االحتاد آراء خرباء من االحتاد وآراًء خارجية حول 
جمموعة من املوضوعات اليت تشمل الذكاء االصطناعي والتعلم اآليل يف خدمة أهداف األمم 

املتحدة للتنمية املستدامة )SDG( لعام 2030.

وتتيح مواصلة القراءة معرفة كيف زادت أنشطة االحتاد يف هذا اجملال، وما ميكن أن نتوقعه من 
األنشطة اليت يضطلع هبا االحتاد وشركاؤه يف عام 2022 يف جمال الذكاء االصطناعي، وكيف 

ميكنك املشاركة.

قد اتسع نطاق عمل 
االتحاد فيام يتعلق 
الذكاء االصطناعي 

والتعلم اآليل يف اآلونة 
األخرية ليشمل السالمة 
عىل الطرق وتطبيقات 

املوارد املشرتكة من 
البيانات وغريها من 
املبادرات الجديدة. 

هولني جاو

ITU News MAGAZINE No. 05, 20212 المقال االفتتاحي

https://www.itu.int/en/osg/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/tiktok
https://www.instagram.com/ituofficial/
https://twitter.com/ITU?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/ITU/
https://www.linkedin.com/company/international-telecommunication-union/
https://www.itu.int/en/myitu/News
https://soundcloud.com/ituproduction/tracks
https://www.youtube.com/channel/UCQdZWRxu7uCjkCay0OCnvWw
https://open.spotify.com/episode/4EyvghOpRxLzK3xIjySt0P?si=hAPzdjonTLCVM2Kq-MSZQw
https://podcasts.apple.com/ch/podcast/international-telecommunication-union-itu/id1491001474
https://www.flickr.com/photos/itupictures
https://www.spreaker.com/show/itu-snapshot


ISSN 1020–4148
itunews.itu.int
6 أعداد سنواًي

 © ITU 2020 :حقوق التأليف والنشر
منسقة الشؤون التحريرية وحقوق الطبع: 

 نيكول هاربر
 املصمم الفين: كريستني فانويل

مساعدة التحرير: أجنيال سـميث
 مكتب التحرير/معلومات اإلعالن:

 هاتـف: 5723/5683 730 22 41+   
   itunews@itu.int :بريد إلكتـروين

العنوان الربيـدي:
International Telecommunication Union 

Place des Nations
CH–1211 Geneva 20 (Switzerland)

تنويـه: اآلراء اليت مت اإلعراب عنها يف هذا 
املنشور هي آراء املؤلفني وال ُتلزم االحتاد 

الدويل لالتصاالت. والتسميات املستخدمة 
وطريقة عرض املواد الواردة يف هذا املنشور، 

مبا يف ذلك اخلرائط، ال تعين اإلعراب عن أي 
رأي على اإلطالق من جانب االحتاد الدويل 
لالتصاالت فيما يتعلق ابملركز القانوين ألي 

بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو فيما 
يتعلق بتحديدات ختومها أو حدودها. وذكر 

شركات بعينها أو منتجات معينة ال يعين 
أهنا معتمدة أو موصى هبا من جانب االحتاد 
الدويل لالتصاالت تفضياًل هلا على سواها مما 

مياثلها ومل يرد ذكره.
التقط كل الصور االحتاد الدويل لالتصاالت ما 

مل ينص علي غري ذلك.

Shutterstock :صورة الغالف

 االرتقاء بالذكاء االصطناعي 
 #من أجل تحقيق الصالح العام

المقال االفتتاحي

الذكاء االصطناعي من أجل حتقيق الصاحل العام- توسيع اآلفاق  2

بقلم هولني جاو، األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت

المعايير الدولية والذكاء االصطناعي

التقييس يف العمل: تعميم الذكاء االصطناعي والتعلم اآليل  5
 بقلم تشيساب يل،

مدير مكتب تقييس االتصاالت ابالحتاد الدويل لالتصاالت

النهوض بالرعاية الصحية

كيف ميكننا تفادي فجوة الذكاء االصطناعي يف جمال الرعاية الصحية  10

العب كرة القدم كاسياس يعتمد على الذكاء االصطناعي ملراقبة صحة القلب  14

القيادة الذاتية

السيارات ذاتية القيادة: هل ميكن للذكاء االصطناعي أن يتخذ قرارات "صائبة"   16
على الطريق؟

الدافع إىل استخدام الذكاء االصطناعي لزايدة السالمة على الطرق  22

اإلدارة البيئية والتصدي للكوارث

استخدام الذكاء االصطناعي لتحسني فهم األخطار والكوارث الطبيعية   26

معايري جديدة توّجه الزراعة الرقمية   31

)5G( الذكاء االصطناعي/التعلم اآللي في تكنولوجيا الجيل الخامس

ما الذي ميكن توقعه من مسابقة الذكاء االصطناعي/التعلم اآليل يف تكنولوجيا اجليل   33
)5G( اخلامس

مقابلة مع السيد رينهارد شول، انئب مدير مكتب تقييس االتصاالت ابالحتاد

ITU News MAGAZINE No. 05, 20213 المحتويات



الثقة واألمن

هل ميكن جعل الذكاء االصطناعي جديراً ابلثقة؟  38

هل الذكاء االصطناعي "املفيد بصورة مربهنة" ممكٌن؟  39

الذكاء االصطناعي يقود الثقافة والفنون

الذكاء االصطناعي: هل هو العامل التمكيين التايل لوسائل اإلعالم والصحافة وإنشاء   40
احملتوى؟

جلسة ارجتال تلقائية: هل ميكن للذكاء االصطناعي مساعدة املوسيقيني على االرجتال؟  41

تصور المستقبل الموجه بالذكاء االصطناعي 

الفجوة بني اجلنسني يف جمال الذكاء االصطناعي: سبب احلاجة إىل بياانت أفضل إلقامة   43
عامل متساٍو

تصور 2041: املستقبل املوجه ابلذكاء االصطناعي وفقاً لكاي-فو يل  47

بناء جمتمع موجه حنو العمل: توسيع استخدام الذكاء االصطناعي كقوة لتحقيق   51
الصاحل العام

بقلم فريد ويرنر، رئيس شعبة املشاركة االسرتاتيجية، مكتب تقييس االتصاالت 
ابالحتاد الدويل التصاالت

يستند هذا اإلصدار من مجلـة أخبـار االتحـاد إلى المناقشـات 
التي دارت على مدار السنـة في المنصة اإللكترونية للذكاء 

االصطناعي من أجل تحقيق الصالح العام:

التعلم 	
البناء  	
التوصيل  	

من أجل حتديد حلول عملية للذكاء االصطناعي يف سبيل النهوض ابلتنمية املستدامة.

ويمكن زيارة الموقع اإللكتروني الخاص بالذكاء  
االصطناعي من أجل الصالح العام وقائمة عرض الحلقات 

 الدراسية اإللكترونية في اليوتيوب.
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التقييس في العمل: 
تعميم الذكاء االصطناعي 

والتعلم اآللي
 بقلم تشيساب لي،

مدير مكتب تقييس االتصاالت باالتحاد الدولي لالتصاالت

جيد الذكاء االصطناعي )AI( والتعلم اآليل )ML( بعض التطبيقات العملية للغاية يف صناعات 
وقطاعات عديدة - تطبيقات ذات إمكاانت هائلة كي تكون مبثابة قوة لتحقيق الصاحل العام.

والتأثري املتزايد للذكاء االصطناعي والتعلم اآليل واضح يف أعمال التقييس اليت يضطلع هبا 
االحتاد الدويل لالتصاالت )ITU(، وال سيما فيما يتعلق بتنسيق الشبكة وإدارهتا، وتشفري 

الوسائط املتعددة، وتقييم جودة اخلدمة، والكفاءة البيئية. ونراه أيضاً يف أعمال التقييس اليت 
نقوم هبا يف جمال الصحة الرقمية واخلدمات املالية الرقمية والتنقل الذكي والطاقة الذكية 

والزراعة الرقمية واملدن الذكية.

وجيب على اجلميع املشاركة يف احملاداثت من أجل اختاذ قرار بشأن الطريقة اليت ينبغي هبا أن 
يكون الذكاء االصطناعي عاماًل فعااًل يف مستقبلنا. واالعرتاف بذلك هو يف صميم هنج االحتاد.

ولن يطول األمر ابلذكاء االصطناعي كي يتمكن من التأثري عملياً يف كل جانب من جوانب 
النشاط االجتماعي واالقتصادي حول العامل. وابلنظر إىل هذا االحتمال، كيف خنطط للعيش 

معاً ابنسجام بصفتنا جمتمعاً عاملياً مرتابطاً؟ وعلينا مجيعاً مواجهة هذه األسئلة - سواء على 
مستوى احلكومات أو الشركات أو املؤسسات األكادميية أو اجملتمعات احمللية عموماً.

ويتعدى اجلدل الدائر حول الذكاء االصطناعي نطاق أي منظمة مبفردها. وهلذا السبب دعا 
االحتاد إىل إجراء حوار عاملي شامل حول تداعيات الذكاء االصطناعي على مستقبل جمتمعنا- 

حوار مدفوع ابلرتويج للذكاء االصطناعي من أجل حتقيق الصاحل العام.

التأثري املتزايد للذكاء 
االصطناعي والتعلم 

اآليل واضح يف أعامل 
التقييس التي يضطلع 

بها االتحاد الدويل 
لالتصاالت. 

تشيساب يل

مدير مكتب تقييس االتصاالت 
باالتحاد الدويل لالتصاالت

يتعدى الجدل الدائر حول 
الذكاء االصطناعي نطاق أي 

منظمة مبفردها. 

تشيساب يل
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توجيه التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة

إن مبادرة االحتاد بشأن الذكاء االصطناعي من أجل الصاحل العام، ابعتبارها املنصة الرئيسية 
لألمم املتحدة املخصصة للموضوعات املتعلقة ابلذكاء االصطناعي، تستمد اإلهلام والتوجيه 

املستمرين من أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة. وجتمع املبادرة ومنصتها للمشاركة عرب 
اإلنرتنت على مدار السنة جمموعة واسعة من اجلهات الصاحبة املصلحة، هبدف توجيه إجنازات 

الذكاء االصطناعي املستمرة للمساعدة على مواجهة أكرب التحدايت اليت تواجهها البشرية.

ثة واملرنة، خطت مبادرة الذكاء االصطناعي من أجل حتقيق الصاحل  وبفضل هذه املنصة احملدَّ
العام خطًى اثبتًة وسط التحدايت النامجة عن جائحة فريوس كوروان )كوفيد-19(. ومنا زمخنا 

على حنو أقوى، إذ أصبحت املبادرة أكثر مشواًل وقابلية للتوسع يف سعيها إىل حتقيق أتثري 
عاملي إجيايب.

وتعكس الشراكات اجلديدة واملتزايدة الثقة املتزايدة يف الذكاء االصطناعي. ومبوازاة ذلك، 
تغذي املنصة اإللكرتونية جمتمعاً عاملياً سريع النمو ومتنوعاً أكثر من أي وقت مضي يف إطار 

مبادرة الذكاء االصطناعي من أجل حتقيق الصاحل العام.

وعلى حنو متزايد، جيتمع خرباء من خمتلف اجملاالت معاً بغية التصدي للمشاكل الرئيسية 
والتعاون بشأن حوافز االبتكار ابستخدام الذكاء االصطناعي. وتتشكل روابط بني املتخصصني 

يف الذكاء االصطناعي ومستخدميه ومالكي البياانت واخلرباء يف جماالت أخرى متعددة ميكن 
أن يساهم فيها الذكاء االصطناعي مسامهة حامسة يف التنمية املستدامة.

ويف حني أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( تعمل على حتويل كل جوانب الصناعة 
واإلنتاج، أضافت الضرورة املتزايدة للتكنولوجيات التمكينية املتخصصة للغاية إىل احلاجة إىل 
معايري حمددة، إما مصممة من الصفر أو مكيفة مع متطلبات سوق معينة. وقليلة هي اجملاالت 

اليت يتجلى فيها هذا االجتاه مثلما يتجلى يف جمال الذكاء االصطناعي.

وساعدت حماداثت قادهتا مبادرة الذكاء االصطناعي من أجل الصاحل العام على حتديد الطلب 
على أعمال التقييس اجلديدة لالحتاد، وما زلنا نرحب مبجتمعات اخلرباء اجلديدة يف االحتاد 

لتوجيه هذا العمل.

مبادرات مفتوحة وشركاء جدد 

متثل جلان الدراسات داخل قطاع تقييس االتصاالت ابالحتاد )ITU-T( املكان الذي يعمل فيه 
أعضاء االحتاد معاً على استحداث معايري دولية. وابإلضافة إىل ذلك، تقدم األفرقة املتخصصة 
التابعة لقطاع تقييس االتصاالت هيكاًل مرانً للرتكيز على مواضيع حمددة ويف الوقت املناسب 

لفرتات أقصر، عادًة ما متتد لعام واحد أو عامني. وتساعد على تكثيف الدراسات قبل التقييس 
يف جماالت ذات أمهية متزايدة بسرعة جملموع أعضاء االحتاد من البلدان والشركات واجلامعات 

واملنظمات الدولية واإلقليمية.

عىل نحو متزايد، يجتمع 
خرباء من مختلف املجاالت 

للتصدي للمشكالت  معاً 
الرئيسية والتعاون بشأن 
حوافز االبتكار باستخدام 

الذكاء االصطناعي. 

تشيساب يل

ساعدت محادثات قادتها 
مبادرة الذكاء االصطناعي من 
أجل الصالح العام عىل تحديد 

الطلب عىل أعامل التقييس 
الجديدة لالتحاد، وما زلنا 
نرحب مبجتمعات الخرباء 

الجديدة يف االتحاد لتوجيه 
هذا العمل. 

تشيساب يل
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تِعّد هذه األفرقة املفتوحة لكل األطراف املهتمة أساس أعمال التقييس ذات الصلة ضمن جلان 
الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت. وإضافة إىل ذلك، تعمل، بوصفها منصات مفتوحة، 

على تعزيز حركة مبادرة الذكاء االصطناعي من أجل حتقيق الصاحل العام من خالل اجلمع بني 
خرباء من خمتلف اجملاالت. 

ومن شأن فريق متخصص جديد اتبع لقطاع تقييس االتصاالت ابالحتاد أُنشئ قبل شهرين 
وخمصص لـموضوع "الذكاء االصطناعي وإنرتنت األشياء من أجل الزراعة الرقمية" أن يساعد 

املزارعني والقائمني على الزراعة يف مجيع أحناء العامل على حتسني دقة تقنيات الزراعة 
واستدامتها. وتدعم منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة الفريَق ابلشراكة مع االحتاد 

الدويل لالتصاالت.

ويف الوقت نفسه، هتدف مبادرة الذكاء االصطناعي من أجل السالمة على الطرق إىل حشد 
القطاعني العام واخلاص لتحسني السالمة جلميع مستخدمي الطرق، سواء كانوا يسافرون 

ابلسيارات أو الدراجات النارية أو الدراجات اهلوائية أو على األقدام أو غري ذلك من وسائل 
النقل الناشئة. ويدعم االحتاد هذه املبادرة ابلتعاون مع مكاتب األمم املتحدة الرئيسية املعنية 

ابلسالمة على الطرق والتكنولوجيا.

وعالوًة على ذلك، سيعتمد الذكاء االصطناعي من أجل السالمة على الطرق على نتائج 
الفريق املتخصص التابع لالحتاد بشأن "الذكاء االصطناعي من أجل القيادة الذاتية واملساَعدة"، 
الذي يعمل على وضع معايري دولية لرصد وتقييم أداء القيادة ابستخدام الذكاء االصطناعي يف 

املركبات املؤمتتة.

شراكات عبر األمم المتحدة

سيقوم الفريق املتخصص اآلخر التابع لالحتاد املعين "ابلذكاء االصطناعي من أجل إدارة 
الكوارث الطبيعية"، بدعم اجلهود العاملية الرامية إىل فهم األخطار والكوارث الطبيعية 

ومنذجتها. ومن خالل استخالص املمارسات اجليدة من مجيع أحناء العامل، يهدف الفريق- 
بدعم من االحتاد وبرانمج األمم املتحدة للبيئة واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية- إىل وضع 
خارطة طريق للعمل الدويل بشأن الذكاء االصطناعي من أجل إدارة الكوارث الطبيعية.

وسيحدد الفريق املتخصص التابع لالحتاد املعين "ابلكفاءة البيئية للذكاء االصطناعي 
والتكنولوجيات الناشئة األخرى" أفضل املمارسات وسيصف املسارات حنو إطار مقيس لتقييم 

اجلوانب البيئية العتماد التكنولوجيات الناشئة. وسيِعدًّ الفريق املتخصص املعين "ابلذكاء 
االصطناعي من أجل الصحة"، والذي ندعمه مع منظمة الصحة العاملية، إطاراً وعمليات 

مرتبطة به لقياس أداء حلول الذكاء االصطناعي يف جمال الصحة.

وأخرياً، هتدف املبادرة العاملية "املوارد املشرتكة للذكاء االصطناعي والبياانت" إىل املساعدة 
على تكثيف املشاريع املتعلقة ابلذكاء االصطناعي من أجل حتقيق الصاحل العام على نطاق 

العامل. وابلنسبة للمشاريع املتوافقة مع أهداف التنمية املستدامة، ميكن أن تساعد املبادرة على 
جتميع املوارد احليوية إلطالقها وتوسيع نطاقها بسرعة.

من شأن فريق متخصص 
جديد تابع لقطاع تقييس 

االتصاالت باالتحاد أُنشئ قبل 
شهرين ومخصص ملوضوع 

"الذكاء االصطناعي وإنرتنت 
األشياء من أجل الزراعة 

الرقمية" أن يساعد املزارعني 
والقامئني عىل الزراعة يف 

جميع أنحاء العامل عىل تحسني 
دقة تقنيات الزراعة 

واستدامتها. 

تشيساب يل
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إتاحة أساس موثوق به

إىل جانب الدافع وراء وضع معايري مهمة جملاالت حمددة لتطبيقات الذكاء االصطناعي، تتيح 
معايري االحتاد اجلديدة أساساً موثوقاً به للذكاء االصطناعي من أجل تعزيز شبكات تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت على نطاق واسع.

ويؤدي الذكاء االصطناعي والتعلم اآليل دوراً هاماً يف تشفري الوسائط املتعددة، وهو جمال انل 
فيه االحتاد الدويل لالتصاالت واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية 

تقديراً ملعيار االنضغاط الفيديوي اخلاصة بنا. وابإلضافة إىل ذلك، يدعم الذكاء االصطناعي 
والتعلم اآليل- املعززان مبعايري االحتاد الدويل لالتصاالت- خصائص ومناذج الشبكات الذكية 

لتقييم جودة الكالم والصوت والفيديو.

وحتدد معايري أخرى لالحتاد كيف ميكن أن حتسن تكنولوجيا البياانت الضخمة والذكاء 
االصطناعي كفاءة استهالك طاقة مراكز البياانت والدعم الذي ميكن أن يقدمه الذكاء 

االصطناعي لشبكات االتصاالت املتنقلة الدولية-2020/شبكات اجليل اخلامس )5G(. وهي 
تتيح أطراً لعمليات وإدارة االتصاالت املعززة ابلذكاء االصطناعي ومنصات شبكات الكبالت 

املدعومة ابلذكاء االصطناعي. وتتناول استخدام الذكاء االصطناعي يف التحكم يف الطريان 
للمركبات اجلوية املدنية غري املأهولة )طائرات بدون طيار(، وأنظمة النقل الذكية، وإدارة 

خدمات املدن الذكية.

وجلأ مشغلو شبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل الذكاء االصطناعي والتعلم اآليل 
ابعتبارمها ابتكارين رئيسيني لتحسني عمليات الشبكة وزايدة الكفاءة من حيث الطاقة 

والتكلفة. وتوفر سلسلة معايري االحتاد Y.317x جمموعة األدوات الالزمة. وستمكن، ابلرتكيز 
القوي على املستقبل، دمج التعلم اآليل يف شبكات اجليل اخلامس والشبكات املستقبلية، مما ميثل 

توسيعاً لقدرات التعلم اآليل وكذلك تطور شبكات االتصاالت.

المرحلة النهائية الكبرى للمسابقة 

توجه جمموعة األدوات نفسها املسامهات يف مسابقة االحتاد بشأن الذكاء االصطناعي/التعلم 
اآليل يف شبكات اجليل اخلامس. ومّكنت املسابقة يف نسختها األوىل العام املاضي أكثر من 
300 1 مشارك من 62 بلداً من التواصل مع شركاء جدد يف الصناعة واألوساط األكادميية 

– واستعمال أدوات وموارد بياانت جديدة – لتحقيق األهداف احملددة اليت ألقت عليها 
الضوء بياانت املشاكل اليت عرضتها دوائر الصناعة واألوساط األكادميية يف الربازيل والصني 

واهلند وأيرلندا والياابن وروسيا وإسبانيا وتركيا والوالايت املتحدة.

واآلن، مجعت النسخة الثانية من مسابقة االحتاد بشأن الذكاء االصطناعي/التعلم اآليل يف 
شبكات اجليل اخلامس بني الشركاء واملضيفني واملشاركني للتعاون يف بياانت املشاكل اجلديدة 
وجمموعات البياانت واحللول. وشكلت مناقشاهتم أساس سلسلة احللقات الدراسية اإللكرتونية 

بشأن الذكاء االصطناعي من أجل حتقيق الصاحل العام يف الطريق إىل املرحلة النهائية الكربى 
للمسابقة وحفل توزيع اجلوائز.

إىل جانب الدافع وراء وضع 
معايري مهمة ملجاالت محددة 

الذكاء  لتطبيقات 
معايري  تتيح  االصطناعي، 
أساساً  الجديدة  االتحاد 

للذكـاء  به  موثوقاً 
االصطناعي من أجل تعزيز 

تكنولوجيا  شبكات 
واالتصـاالت عىل  املعلومات 

نطاق واسع. 

Chaesub Lee

لجأ مشغلو شبكات تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت إىل 
الذكاء االصطناعي والتعلم 
اآليل باعتبارهام ابتكارين 
رئيسيني لتحسني عمليات 

الشبكة وزيادة الكفاءة من 
حيث الطاقة والتكلفة. 

تشيساب يل
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األفرقة المتخصصة والمبادرات 
ذات الصلة بالذكاء االصطناعي

انضم إلى المجتمعات اإللكترونية لالتحاد على قناتك المفضلة

 Global Initiative
.Learn more

 Global Initiative
.Learn more

الذكاء االصطناعي من 
أجل الصحة

الذكاء االصطناعي من 
أجل إدارة الكوارث 

الطبيعية

الذكاء االصطناعي 
وإنترنت األشياء )IoT( من 

أجل الزراعة الرقمية

الذكاء االصطناعي من 
أجل السالمة على الطرق

الذكاء االصطناعي من 
أجل القيادة الذاتية 

والمساَعدة

التعلم اآللي 
والجيل الخامس

الذكاء االصطناعي من 
أجل الكفاءة البيئية

الموارد المشتركة للذكاء 
االصطناعي والبيانات

الفريق املتخصص املشرتك بني االحتاد ومنظمة الصحة العاملية
اعرف المزيد.

 الفريق املتخصص لالحتاد 
اعرف المزيد.

 الفريق املتخصص لالحتاد 
اعرف المزيد.

مبادرة عاملية 
اعرف المزيد.

الفريق املتخصص لالحتاد 
اعرف المزيد.

 الفريق املتخصص لالحتاد 
اعرف المزيد.

 الفريق املتخصص لالحتاد 
اعرف المزيد.

مبادرة عاملية 
اعرف المزيد.

ُأطلق للتو!
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كيف يمكننا تفادي فجوة 
الذكاء االصطناعي في مجال 

الرعاية الصحية

حىت قبل أن يبدأ العامل يف مواجهة جائحة فريوس كوروان )كوفيد-19(، جلأ كثريون إىل 
الذكاء االصطناعي )AI( من أجل إجياد حلول سريعة لتحدايت الرعاية الصحية اليت يواجهها 

املرضى والعاملون يف جمال الصحة واملؤسسات واحلكومات.

ومع ذلك، فيما خُتترب تطبيقات مدعومة ابلذكاء االصطناعي وتُنشر، تزداد الدعوة أكثر فأكثر 
إىل ضمان أال تعّمق هذه املساعي أوجه الالمساواة القائمة بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية.

وتتحمل البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل اليت متثل 85 يف املائة من سكان 
العامل 92 يف املائة من عبء املرض على صعيد العامل، وفقاً إلحصاءات صادرة قبل جائحة 

.)WHO( فريوس كوروان عن منظمة الصحة العاملية

وتُعترب أدوات الصحة الرقمية سباًل لتحسني احلصول على خدمات ميكن أن تعزز بدورها 
الصحة والرفاه، ولكن جيب مراعاة عوامل عدة لضمان عدم تكرار الفجوات الرقمية 

أو تكثيفها.

كيف يدعم التعلم اآللي 
الذكاء الجماعي بشأن 

الجائحات

مزيد من المعلومات متاحة هنا 
)مقال باإلنكليزية فقط(.
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فجوة رقمية تزداد عمقًا

وجدت األحباث أن الذكاء االصطناعي ميكن أن يساعد على حتقيق نتائج إجيابية لعدد يبلغ 
134 مقصداً ألهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة )SDG(، ولكنه قد يعيق أيضاً التقدم حنو 

حتقيق 59 مقصداً. وإضافة إىل الشواغل إزاء االحنياز واخلصوصية واألخالقيات، ينبغي أيضاً 
التفكري يف املسائل املتعلقة بتعميق الفجوة الرقمية عندما يتعلق األمر ابلذكاء االصطناعي، على 

.)ITU( حد قول فريد ويرنر، رئيس شعبة االلتزام االسرتاتيجي يف االحتاد الدويل لالتصاالت

وإذ يدعو ويرنر إىل استفادة رقمنة املعلومات بصورة كاملة من الذكاء االصطناعي، فيالحظ 
قائاًل: "ال متتلك البلدان النامية دائماً جمموعات بياانت غنية".

ويضيف: "إن إجياد شروط مسبقة لتبادل البياانت من أجل التعاون بطرق آمنة ومأمونة أمر 
مهم للغاية". فال بد من أن تكون البياانت قابلة لالكتشاف بغية االرتقاء حبلول الذكاء 

االصطناعي ذات الصلة.

ويستهلك تدريب الذكاء االصطناعي الكثري من الطاقة ويستلزم كمية كبرية من املوارد 
احلاسوبية. ويقول راينهارد شول، انئب مدير مكتب تقييس االتصاالت )TSB( يف االحتاد، إن 

البلدان واجلامعات األكثر ثراء وحدها متيل إىل امتالك القدرة احلاسوبية لتشغيل مناذج التعلم 
اآليل. ويضيف أن هذا األمر يشكل عقبة أمام إضفاء الطابع الدميقراطي على الذكاء 

االصطناعي والتكنولوجيات املتقدمة.

وابإلضافة إىل ذلك، يتطلب الذكاء االصطناعي جمموعات كبرية من البياانت "النظيفة" 
والتوصيلية. ومع ذلك، ال يزال حالياً ما يقدر بنحو 37 يف املائة من سكان العامل غري قادرين 

على الوصول إىل اإلنرتنت، حبسب إحصاءات االحتاد.

ودرس الربوفيسور معز درايف، كبري العلماء العامليني يف Capgemini Invent، 50 منظمة 
لفهم كيف ميكن أن يساعد الذكاء االصطناعي على حتسني نتائج الرعاية الصحية وجتارهبا. 
ويف حني ُخصِّصت استثمارات كثرية للتكنولوجيات والبياانت ورأس املال البشري، وجد 

فريق درايف أن التحدي املتمثل يف استخدام الذكاء االصطناعي هو جتاوز اخلوارزميات للتأثري 
على حياة الناس. ويقول: "يستغرق األمر حوايل 15 شهراً من التوصل إىل فكرة إىل تنفيذها يف 

اجملال الصحي".

من التفكير المخبري إلى العالم الحقيقي

يسعى مشروع TrauMatrix، وهو مشروع تعمل عليه Capgemini Invent يف فرنسا منذ 
عامني، إىل تقدمي الدعم يف جمال اختاذ القرارات إىل األطباء الذين يعاجلون مرضى مصابني 
إبصاابت يف الساعات األربع والعشرين األوىل. وابستخدام قاعدة بياانت بشأن ضحااي 

حوادث الطرق، يهدف احلل إىل حتليل بياانت أكثر من البياانت اجملموعة عادًة الختاذ قرارات 
سياقية شديدة التحديد ألغراض إجراء عمليات جراحية طارئة.

وهتدف أداة أخرى طورهتا Capgemini Invent إىل استباق النقص يف قدرات املستشفيات 
أثناء جائحة فريوس كوروان. وتتنبأ بواسطة استخدام التعلم اآليل ابالحتياجات الوشيكة 

ة واملعدات واملوظفني.  لألِسرَّ

الذكاء االصطناعي يمكن أن 
يؤثر على القدرة على 

تحقيق جميع أهداف 
التنمية المستدامة

اقرأ ورقة الدراسة.

يستغرق األمر حوايل 15 شهراً 
من التوصل إىل فكرة إىل 

تنفيذها يف املجال الصحي. 

معز درايف

 Capgemini ،كبري العلامء العامليني
Invent
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اكتشف الفريق، من خالل استخدام مزيج من التقنيات التقليدية واحلديثة، إمكانية إعداد 
أدوات لصنع القرار تراعي التأثري املستقبلي لسيناريوهات من قبيل الضغط املومسي على موارد 

الرعاية الصحية أو توزيع اللقاحات.

ويقول درايف إن التحدايت تتمثل يف العثور على مصادر بياانت موثوقة، وفهم َمن يصل إليها، 
وإجياد سبل لتجميع كميات هائلة من البياانت والتدقيق فيها.

ويضيف أنه عندما يتعلق األمر بتبادل البياانت، من املهم االنتقال من "التفكري املخربي" يف 
جمال االبتكار الصحي إىل "العامل احلقيقي". ويؤكد درايف على أمهية املشاركة األخالقية 

وصون االحرتام واخلصوصية، ألنه يتعني على حلول الذكاء االصطناعي أن تليب أيضاً 
احتياجات مجيع السكان وليس قسماً فرعياً.

ما من حاجة دائمة إلى "التكنولوجيا المتقدمة"

تدرك أوال جاسرب، كبرية األخصائيني يف شؤون السياسات يف مؤسسة Botnar، "اجلانب 
املزدوج" اجلديد للمخاطر اجلديدة واملكافآت الناشئة عن تكنولوجيات الصحة الرقمية. ومع 

ذلك، تود جاسرب أن ترى الذكاء االصطناعي حيسن رفاه الشباب يف البلدان منخفضة الدخل 
والبلدان النامية.

وتشري جاسرب إىل أن جائحة فريوس كوروان أثرت أتثرياً مسرِّعاً للتحول الرقمي وينبغي 
االستفادة من ذلك يف البلدان املنخفضة الدخل والبلدان النامية.

ويلتمس مشروع Afya-Tek التابع ملؤسسة Botnar يف تنزانيا حتسني الرعاية الصحية على 
مستوى اجملتمع احمللي مبساعدة تكنولوجيات الصحة الرقمية. ومن خالل رقمنة تدفق املعلومات 

واستخدام البياانت البيومرتية، يهدف املشروع إىل احلد من الوفيات املمكن تفاديها بني 
األطفال دون سن اخلامسة.

وميد DYNAMIC، وهو مشروع آخر اتبع ملؤسسة Botnar، العاملني التنزانيني يف الصحة 
اجملتمعية أبجهزة تستخدم برجميات قائمة على اخلوارزميات اإلكلينيكية من أجل دعمهم يف 

اختاذ القرار. ويستند DYNAMIC إىل دراسة أثبتت ضرورة تقليل ما ميكن جتنبه من وصفات 
املضادات احليوية.

ويشرح ابرك سو-جون، انئب الرئيس املساعد يف معهد حبوث اإللكرتونيات واالتصاالت يف 
كوراي، الكيفية اليت تساعد هبا التكنولوجيات الرقمية مجهورية كوراي على مكافحة تفشي 

جائحة فريوس كوروان من خالل الفحص والتشخيص بشكل أسرع.

ويستدرك ابرك مشرياً إىل أن الذكاء االصطناعي الفائق التعقيد مل يكن هو األكثر صواابً. 
ويقول إن احللول التكنولوجية األبسط مثل أنظمة احلجر الصحي الذكية، وتطبيقات الفحص 
الصحي الذايت واحلجر الصحي للحماية الذاتية، وروبواتت الدردشة، تشكل أدوات قوية يف 

تصديها للجائحة. وتوافق جاسرب على أن املسألة "ال تتعلق ابلذكاء االصطناعي األكثر تطوراً" 
فحىت األفكار البسيطة مثل تزويد العاملني يف جمال الصحة اجملتمعية هبواتف متنقلة أو حواسيب 

لوحية ميكن أن حتسن الرعاية اإلكلينيكية.

 Afya-Tek يعمل مشروع
على رقمنة الرعاية الصحية 

األولية في تنزانيا

انظر صحيفة الوقائع.

انضم إلى فريقنا المخصص 
المعني بتكنولوجيات 

الصحة الرقمية 

يضع فريق خمصص مشرتك بني منظمة 
الصحة العاملية واالحتاد الدويل 

لالتصاالت أفضل املمارسات يف 
استخدام الذكاء االصطناعي يف كل 

مرحلة من مراحل حالة طوارئ 
صحية عامة.

مزيد من المعلومات.
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نداء من أجل معايير تقنية

ميكن أن تكون العوائق يف نشر احللول أيضاً "التكنولوجيا املنخفضة"، وال سيما يف سياقات 
جيب أن تكون فيها األجهزة عصية على العبث ومنيعة للماء ومقاومة لدرجات احلرارة 

املرتفعة، كي تؤثر أتثرياً أكرب. وتشري جاسرب إىل أنه رغم كثرة البياانت اليت كثرياً ما نقرأ عنها، 
تكون املعلومات املفصلة عن اجملتمعات املهمشة مفقودة يف مشاريع الصحة الرقمية يف معظم 

األوقات. وتضيف أن هذا األمر يوسع نطاق عدم املساواة يف الرعاية الصحية. ومن املهم جتنب 
سوء استخدام البياانت الصحية.

وهناك أيضاً حاالت تتوفر فيها البياانت ولكن ال جيري تبادهلا بسبب نقص املعايري املؤاتية.

وتعترب جاسرب التحدي الرئيسي الستخدام الذكاء االصطناعي يف جمال الصحة هو أحد 
التحدايت الرئيسية لإلدارة العامة. وشددت على ضرورة وضع معايري قوية.

وهتدف اهليئة التعاونية الدولية ألحباث الصحة الرقمية والذكاء االصطناعي )I DAIR( إىل تنفيذ 
مشاريع حبثية تعاونية يف جمال الصحة العاملية لضمان "أجندة صحية عاملية شاملة" من خالل 

اإلدارة املسؤولة املتعلقة ابلذكاء االصطناعي والتكنولوجيات الرقمية. وفيما تقّر جاسرب 
ابدعاءات الضجيج حول الذكاء االصطناعي، فهي تعتقد أن هذه التكنولوجيات القائمة على 

البياانت موجودة لتبقى وتستلزم فهماً أعمق.

وتؤيد جاسرب ضرورة جتاوز املشاريع التجريبية واملشاريع الظرفية إىل تقييمات صارمة بشأن 
أتثري حلول الذكاء االصطناعي على النتائج الصحية.

وتضيف أن الفريق املتخصص املشرتك بني االحتاد الدويل لالتصاالت ومنظمة الصحة العاملية 
واملعين ابلذكاء االصطناعي هو أداة مهمة يف حتقيق ذلك. وتوضح جاسرب قائلًة: "ستسمح لنا 

عملية املقارنة املرجعية أبكملها اختيار عدد قليل من التطبيقات اليت ميكننا توسيع نطاقها 
وتنفيذها بشكل منهجي وعلى أساس أوسع".

والفريق املتخصص عاملي وحمايد ويتبع منوذج تعاون يعمل يف سبيل التقييس. ويِعدُّ إطار عمل 
وعمليات ذات صلة من أجل إجراء مقارنة مرجعية بشأن حلول "الذكاء االصطناعي ألغراض 

الصحة". وتضيف: "سيكون هذا مهماً لصناع القرار".

وميكن مشاهبة هذه املقارنة املرجعية بشأن حلول الذكاء االصطناعي ابلدراسات عن فعالية 
وسالمة املستحضرات الصيدالنية اليت تدعم اهليئات التنظيمية الوطنية يف جمال اختاذ قرار بشأن 

املوافقة على إدخال املستحضرات الصيدالنية إىل السوق. 

هناك أيضًا حاالت تتوفر 
فيها البيانات ولكن ال يجري 

تبادلها بسبب نقص 
المعايير المؤاتية.

ستسمح لنا عملية املقارنة 
املرجعية بأكملها اختيار عدد 

قليل من التطبيقات التي 
ميكننا توسيع نطاقها وتنفيذها 

بشكل منهجي وعىل أساس 
أوسع. 

أوال جاسرب

كبرية األخصائيني يف شؤون السياسات، 
Botnar مؤسسة
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 الفريق المتخصص المشترك بين االتحاد الدولي لالتصاالت ومنظمة الصحة العالمية والمعني بالذكاء االصطناعي مجاني ومفتوح للجميع.
يمكن للمهتمين المشاركة هنا.

https://itu.int/go/fgai4h


العب كرة القدم كاسياس 
يعتمد على الذكاء االصطناعي 

لمراقبة صحة القلب

دفعت نوبة قلبية أصابت حارس املرمى السابق يف رايل مدريد )اندي كرة قدم حمرتف إسباين( 
إيكر كاسياس خالل جلسة تدريبية إىل السعي إىل حتسني فهمه بشأن صحة القلب واألوعية 

– وإىل أتييد الذكاء االصطناعي ملساعدة اآلخرين مثله.

ويدعم كاسياس شركة IDOVEN، وهي مشروع انشئ يف جمال التكنولوجيا الصحية تستخدم 
حتليل البياانت السحابية واخلوارزميات املدعومة ابلذكاء االصطناعي من أجل تشخيص 

أمراض القلب.

واألمراض القلبية الوعائية هي سبب الوفيات الرئيسي على مستوى العامل، والبلدان املنخفضة 
الدخل واملتوسطة الدخل معرضة بشكل خاص هلذه األمراض وأتثريها على حياة الناس 

وسبل العيش.

واالكتشاف املبكر واملراقبة واإلدارة هي ثالث طرق للمساعدة على جتنب الوفيات املبكرة 
بسبب األمراض القلبية الوعائية.

 اقرأ المقال كاماًل.

التكنولوجيا من أجل 
الكشف عن األمراض في 

مراحل مبكرة 

IDOVEN هي مشروع انشئ يسعى 
إىل الكشف عن مشاكل القلب يف 
مراحل مبكرة بواسطة اجلمع بني 

خوارزميات الذكاء االصطناعي يف 
احلوسبة السحابية مع تكنولوجيات 

قابلة لالرتداء.

مزيد من المعلومات متاح هنا.
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https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/05/20/12/07/Casillas-cardiovascular-health-AI-for-Good
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/05/20/12/07/Casillas-cardiovascular-health-AI-for-Good
https://idoven.ai/pages/about


الذكاء االصطناعي/التعلم 
اآللي في تكنولوجيا الجيل 

)5G( الخامس
يستكشف العديد من أصحاب املصلحة يف 

قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كيفية 
االستفادة القصوى من الذكاء االصطناعي/

التعلم اآليل. غري أن تطبيق الذكاء االصطناعي/
التعلم اآليل يف شبكات االتصاالت يطرح 

حتدايت خمتلفة عن تطبيقات التعلم اآليل يف 
التعرف على الصورة أو معاجلة اللغة الطبيعية.

فيشنو رام أوف

مستشار مستقل في 
مجال البحوث

 عرض جميع الحلقات الدراسية اإللكترونية ذات الصلة

الذكاء االصطناعي 
وعلوم المناخ

استخدم علماء املناخ منذ سنوات عديدة هُنجاً 
إحصائية بسيطة نسبياً حملاولة متييز التغيريات 
الطفيفة يف جمموعات البياانت الرصدية، أو 

لتفسري خمرجات بياانت النماذج املناخية الوفرية. 
وأمام علوم املناخ اآلن فرصة الستخدام التعلم 
اآليل لالستجابة لبعض أكثر التحدايت إحلاحاً 

يف عصران.

فيليب ستير

رئيس قسم فيزياء 
الغالف الجوي 

والمحيطات والكواكب، 
جامعة أكسفورد

عرض جميع الحلقات الدراسية اإللكترونية ذات الصلة

الذكاء االصطناعي 
الجدير بالثقة

ازدادت أنظمة الذكاء االصطناعي تعقيداً ابطراد، 
واكتسبت القدرة على التنبؤ يف كثري من األحيان 

على حساب قابلية التفسري واملتانة واجلدارة 
ابلثقة. وتناقش هذه السلسلة من حماداثت اخلرباء 

التحدايت اليت تطرحها تكنولوجيا الذكاء 
االصطناعي احلالية وتعرض حبواثً جديدة هتدف 

إىل التغلب على القيود وتطوير أنظمة متينة 
جديرة ابلثقة يف جمال الذكاء االصطناعي.

وويتش ساميك

رئيس دائرة الذكاء 
االصطناعي، 

 Fraunhofer معهد
 Heinrich Hertz

عرض جميع الحلقات الدراسية اإللكترونية ذات الصلة

الذكاء االصطناعي والصحة
أيمل العديد من احملققني من جمتمع التعلم اآليل 
يف تطبيق جمموعات أدواهتم املنهجية لتحسني 

رعاية املرضى. وأنشأ االحتاد الدويل لالتصاالت 
ومنظمة الصحة العاملية الفريق املتخصص التابع 
لالحتاد ومنظمة الصحة العاملية بشأن "الذكاء 

االصطناعي من أجل الصحة" لتوضيح 
املسؤوليات وبناء الثقة بني مطوري الذكاء 

االصطناعي ومنظميه ومستعمليه.

إسحاق كوهان

رئيس دائرة المعلومات 
الطبية الحيوية، 

كلية الطب 
بجامعة هارفارد

عرض جميع الحلقات الدراسية اإللكترونية ذات الصلة

اكتشاف الذكاء االصطناعي 
لتحقيق الصالح العام 

 تصفح الصفحة اإللكترونية الخاصة باكتشاف
الذكاء االصطناعي لتحقيق الصالح العام.

انضم إلى المجتمعات اإللكترونية لالتحاد على قناتك المفضلة

لقاء الباحثين
 )AI for Good Discovery Channel) "تستكشف قناة "اكتشاف الذكاء االصطناعي لتحقيق الصاحل العام
اجملاالت اليت حتولت بواسطة الذكاء االصطناعي والتعلم اآليل إىل جانب التحدايت التكنولوجية احلالية يف جمال 

الذكاء االصطناعي/التعلم اآليل.
 وختصص كل حلقة "استكشافية" ساعة واحدة ألحد الباحثني لتقدمي أحدث النتائج

اليت توصل إليها يف أحد جماالت املوضوع.

https://aiforgood.itu.int/eventcat/ai-ml-in-5g/
https://aiforgood.itu.int/eventcat/discovery-ai-and-climate-science/
https://aiforgood.itu.int/eventcat/discovery-trustworthy-ai/
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ai4h/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ai4h/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ai4h/Pages/default.aspx
https://aiforgood.itu.int/eventcat/discovery-ai-and-health/
https://aiforgood.itu.int/about/discovery/
https://www.itu.int/en/Pages/default.aspx
https://www.instagram.com/ituofficial/
https://www.youtube.com/channel/UCQdZWRxu7uCjkCay0OCnvWw
https://twitter.com/itu
https://www.facebook.com/ITU/
https://www.linkedin.com/company/international-telecommunication-union/
https://open.spotify.com/episode/4EyvghOpRxLzK3xIjySt0P?si=hAPzdjonTLCVM2Kq-MSZQw
https://www.flickr.com/photos/itupictures
https://soundcloud.com/ituproduction/tracks
https://podcasts.apple.com/ch/podcast/international-telecommunication-union-itu/id1491001474
https://www.spreaker.com/show/itu-snapshot
https://www.itu.int/en/Pages/covid-19.aspx
https://www.itu.int/tiktok


السيارات ذاتية القيادة: 
هل يمكن للذكاء االصطناعي 

أن يتخذ قرارات "صائبة" 
على الطريق؟

جيب أن تكون الطرق آمنة ومتاحة للجميع. ولكن وفقاً ملنظمة الصحة العاملية )WHO(، يلقى 
ما يقرب من 1,3 مليون شخص حتفهم كل عام يف حوادث الطرق. وتعد اإلصاابت النامجة 
عن حركة املرور السبب الرئيسي للوفاة ضمن األشخاص الذين ترتاوح أعمارهم بني مخس 

سنوات و29 سنة.

وخالل مؤمتر وزاري عاملي يف 2020، حدد إعالن ستوكهومل هدفاً جديداً يتمثل يف خفض 
عدد الوفيات واإلصاابت النامجة عن حوادث الطرق إىل النصف حبلول عام 2030.

لقد مت طرح السيارات ذاتية القيادة كحل ميكن أن جيعل التنقل آمناً ومأموانً وميسور التكلفة 
ومستداماً ومتاحاً للجميع. ولكن هل ميكن االعتماد على أنظمة القيادة الذاتية الختاذ قرارات 
مصريية بشأن احلياة أو املوت يف الوقت الفعلي. وهل العامل مستعد للقيادة يف هذه املركبات؟

وقد عوجلت هذه األسئلة امللحة يف حلقة نقاش خالل القمة العاملية بشأن الذكاء االصطناعي 
لتحقيق الصاحل العام يف 2020..
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التكنولوجيا تقود التركيز

لطاملا روجت صناعة السيارات مليزات القيادة الذاتية للعمالء من أجل السالمة والراحة 
على الطريق.

وعلى الرغم من أن التكنولوجيا حتمل وعوداً بتجنب احلوادث النامجة عن اخلطأ البشري، هناك 
خماوف بشأن ما إذا كانت السيارات ذاتية القيادة مصممة للتكيف مع ظروف حركة 

املرور املتطورة.

وقالت لوتشياان لوريو، رئيسة املنتدى العاملي للسالمة على الطرق )فرقة العمل 1( يف جلنة 
األمم املتحدة االقتصادية ألورواب )UNECE(، واجلهة الراعية التفاقيات السالمة على الطرق 
"إن الكثري من الرتكيز ينصب اآلن على التكنولوجيا وال يوجد تركيز كاٍف على املستعمل 

وبيئات حركة املرور اخلاصة به".

والنهج القائم على التكنولوجيا ال يراعي دائماً واقع أن أكثر من نصف الوفيات النامجة عن 
حوادث املرور هم من املشاة وراكيب الدراجات والدراجات النارية. وهناك حاجة إىل مدن 

وبنية حتتية جيدة التصميم حلماية مستعملي الطرق هؤالء املعرضني للخطر.

وأضافت السيدة لوريو قائلًة: "ينبغي أال تؤدي تكنولوجيا القيادة الذاتية إىل فجوة رقمية وجيب 
أن تكون مبثابة فرصة حتويلية للجميع يف مجيع أحناء العامل."

وينشأ اخلطر عندما تبالغ الشركات املصّنعة للسيارات يف مزااي تكنولوجيتها بوصفها أكثر 
استقاللية مما هي عليه يف الواقع. واستخدمت ليزا ديكسون، طالبة دكتوراه يف جمال البحث 

عن التفاعل بني اإلنسان واآللة يف القيادة اآللية يف شركة Bosch، مصطلح "االدعاءات 
املضللة" لوصف هذه الظاهرة.

وتعّرف اجلمعية الدولية ملهندسي السيارات املركبات أبهنا حتتوي على ستة مستوايت من األمتتة 
تبعاً ملقدار االهتمام املطلوب من سائق بشري. ويف املستوايت من صفر إىل اثنني، يقوم 

األشخاص بقيادة حركة املرور ومراقبتها؛ ويف املستوايت من ثالثة إىل مخسة، تقوم األنظمة 
املؤمتتة بقيادة حركة املرور ومراقبتها.

الواقع مقابل الترويج

تعرض أنظمة مساعدة السائق املتقدمة )ADAS( يف السيارات اليوم أمتتة جزئية للمستوى 
SAE 2 ويعترب الكثريون أن املستوى SAE 5، حيث ميكن أن يعمل نظام القيادة اآللية يف 

ظل مجيع ظروف املرور وأحوال الطقس، بعيد املنال، ولذلك تركز الصناعة يف الوقت 
احلايل على املستوى SAE 4 مع ظروف القيادة املقيدة، مثل املناطق اجلغرافية الصغرية 

وأحوال الطقس اجليدة.

وقد يكون املستهلكون غري مدركني هلذه الفروق. وقالت السيدة ديكسون: إن مقاطع الفيديو 
اليت تظهر أشخاصاً انئمني أو يشاهدون األفالم يف سياراهتم تعطي انطباعاً خطرياً ومضلاًل 

عن التكنولوجيا.

ينبغي أال تؤدي تكنولوجيا 
القيادة الذاتية إىل فجوة 

رقمية ويجب أن تكون مبثابة 
فرصة تحويلية للجميع يف 

جميع أنحاء العامل. 

لوتشيانا لوريو 

رئيسة املنتدى العاملي للسالمة عىل 
الطرق يف لجنة األمم املتحدة االقتصادية 

ألوروبا، فرقة العمل 1

كل سيارة استهالكية عىل 
الطريق اليوم بحاجة إىل أن 

يكون السائق مستعداً للتحكم 
فيها يف جميع األوقات. 

ليزا ديكسون

Bosch طالبة دكتوراه، رشكة
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قالت السيدة ديكسون: "إن كل سيارة استهالكية على الطريق اليوم حباجة إىل أن يكون 
السائق مستعداً للتحكم فيها يف مجيع األوقات. ومن الضروري أن يعرف السائق أن هذا نظام 

داعم وتعاوين يعزز قدرته وليس شيئاً يتوىل دوره يف القيادة."

وإن اللغة واإلدراك أمران مهمان أيضاً. وقدمت دراسة أجرهتا مؤسسة مجعية السيارات 
األمريكية )AAA( للسالمة املرورية نفس نظام مساعدة القيادة جملموعتني من املشاركني وإن 

 "AutonoDrive" كان ذلك ابمسني خمتلفني. مت إخبار إحدى اجملموعتني بقدرات نظام
واألخرى بقيود نظام "DriveAssist". وتوصلت الدراسة إىل أنه كان من األرجح أن تعتقد 

اجملموعة األوىل بشكل خاطئ بقدرة النظام على اكتشاف املخاطر واالستجابة هلا.

أطر مفتوحة للسالمة العامة

تُبذل جهود ملعاجلة مسألة انعدام املعايري على مستوى الصناعة ككل من أجل القيادة 
الذاتية اآلمنة.

وتود مبادرة القيادة اآلمنة للمنتدى االقتصادي العاملي )WEF( إنشاء هياكل إدارة جديدة 
تسرتشد هبا ممارسات وسياسات السالمة الصناعية للسيارات ذاتية القيادة. ويتمحور إطارها 

املقرتح حول هنج ضمان السالمة القائم على السيناريو.

وقال تيم دوكينز، رئيس قسم السيارات والتنقل الذايت يف املنتدى االقتصادي العاملي: "يعتمد 
هذا على افرتاض أن طريقة إدارة املركبات ذاتية القيادة اليوم تتم جتربتها من خالل اإلعفاءات 

والقواعد القانونية غري امللزمة واليت ليست كافية على املدى الطويل." 

وأضاف مشرياً إىل أن سالمة املركبات ذاتية القيادة ال ميكن فرضها إال يف سياق بيئتها.

يعمل الفريق املتخصص التابع لالحتاد واملعين ابلذكاء االصطناعي ألغراض القيادة الذاتية 
واملساَعدة من أجل تطوير معايري دولية لرصد وتقييم األداء السلوكي للقيادة ابستخدام الذكاء 
االصطناعي يف املركبات املؤمتتة. واقرتح اختبار رخصة السياقة الدولية للسائق الذي يستخدم 

الذكاء االصطناعي، األمر الذي يتطلب إظهار السلوك املرضي على الطريق.

تأثير المعلومات على فهم 
المستهلك لنظام القيادة 

اآللية جزئيًا

ميكن أن تؤثر االختالفات الدقيقة يف 
إعالم املستهلك أتثرياً قوايً على توقعات 
املستهلك وفهم أنظمة مساعدة القيادة 
الفعالة. وتربز هذه الدراسة اليت أجرهتا 
مؤسسة مجعية السيارات األمريكية يف 

2020 أمهية ضمان أال تكون املواد 
دقيقة من الناحية التقنية فحسب، بل 

ومتوازنة أيضاً.

اّطلع على المزيد.
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قالت فرقة العمل 29 املعنية بلوائح املركبات لدى جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألورواب: "جيب 
أال تتسبب أنظمة املركبات املؤمتتة، يف جمال تشغيلها، يف أي حوادث مرور تؤدي إىل إصابة 

أو وفاة ميكن التنبؤ هبا بشكل معقول وميكن الوقاية منها."

 Autonomous Drivers ووفقاً لربين ابلكومب، رئيس الفريق املتخصص ومؤسس حتالف
)Alliance )ADA، ال تزال هناك حاجة إىل تعريف املصطلحني "ميكن التنبؤ هبا بشكل 

معقول" و"ميكن الوقاية منها" واالتفاق عليهما مع ضمان مطابقتهما للتوقعات العامة.

كما أن املبادرة العاملية للمعهد IEEE بشأن االعتبارات األخالقية لألنظمة املستقلة والذكية 
تعمل بشأن معايري سالمة واسعة وحمددة عرب الصناعات ترتاوح بني الرعاية الصحية والزراعة 

والقيادة الذاتية.

وقالت دانيت غال، عضو يف اللجنة التنفيذية ملعهد IEEE ومستشارة تكنولوجية يف مكتب 
وكيل األمني العام لألمم املتحدة: "لقد اعتمدان هنجاً جامعاً إلنشاء قواعد أساسية للثقة. ونطبق 

اعتبارات خمتلفة على دراسات احلالة وخنترب صالبتها."

وقالت إن األطر حتتاج إىل النظر يف الطبيعة املتغرية ابستمرار لآلالت املستقلة، وأشارت أيضاً 
إىل التحدي املتمثل يف مواءمة املعايري الدولية مع اللوائح الوطنية.

واقرتحت السيدة غال إنشاء مركز لتبادل املعلومات بشأن خمتلف مبادرات التنقل املدعومة 
ابلذكاء االصطناعي لتبادل النتائج اليت تتوصل إليها. وقدم السيد ابلكومب املبادرة العاملية 

بشأن املوارد املشرتكة يف جمال الذكاء االصطناعي والبياانت اليت تعزز تبادل جمموعات البياانت 
املفتوحة والنتائج. وقال "إن اهلدف من ذلك التأكد من إمكانية تطوير التكنولوجيا لنشرها 

على نطاق واسع وعدم إنشاء بعض الفجوات اليت نشهدها حالياً وجتنب تفاقمها"

المبادرة العالمية بشأن الموارد المشتركة في مجال الذكاء 
االصطناعي والبيانات

حددت املبادرة العاملية بشأن املوارد املشرتكة يف جمال الذكاء االصطناعي والبياانت نـُُهجاً تعاونية 
لدعم تنفيذ حلول مفيدة قائمة على الذكاء االصطناعي وتسريع التقدم احملرز يف حتقيق أهداف التنمية 

املستدامة لعام 2020.

اّطلع على كيفية المساهمة.

الفريق المتخصص التابع 
لالتحاد والمعني بالذكاء 

االصطناعي ألغراض 
القيادة الذاتية والمساَعدة

يعمل الفريق من أجل تطوير معايري 
دولية لرصد القيادة ابستخدام الذكاء 

االصطناعي يف املركبات املؤمتتة.

يمكن االطالع على مزيد من 
المعلومات بشأن عمل الفريق هنا.
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"مشكلة مولي" للقرارات األخالقية

إن ثقة اجلمهور واحلدس حول الذكاء االصطناعي وقدرته على شرح القرارات املتخذة على 
الطريق أمران حامسان ملستقبل التنقل اآلمن املدعوم ابلذكاء االصطناعي، على حد تعبري ماتياس 

أوهل وسيباستيان كروغل من جامعة ميونخ التقنية.

ووضع السيد أوهل والسيد كروغل، ابلتعاون مع حتالف ADA، دراسة استقصائية بشأن 
"مشكلة مويل" لدعم مرحلة مجع املتطلبات من أجل الفريق املتخصص التابع لالحتاد.

وتتناول "مشكلة مويل" وهي حل بديل لتجربة فكرية تسمى "مشكلة العربة" التحدايت 
األخالقية اليت جيب مراعاهتا عندما تكون أنظمة املركبات ذاتية القيادة غري قادرة على جتنب 

وقوع حادث. وفرضيتها بسيطة وهي كالتايل: مويل، فتاة صغرية تعرب الطريق وتصدمها سيارة 
ذاتية القيادة غري مأهولة. ال يوجد شهود عيان. ويتم التقاط ما يتوقع اجلمهور حدوثه بعد ذلك 

من خالل سلسلة من األسئلة اليت حتدد "مشكلة مويل".

وسعى استقصاء ُعّمم قبل حلقة النقاش إىل مجع تعليقات من أعضاء اجلمهور، وورد 300 رد 
أثناء احلدث.

ووجد السيد أوهل والسيد كروغل أن غالبية اجمليبني يريدون أن يكون نظام الذكاء 
االصطناعي قادراً على ختزين وتذّكر املعلومات حول اصطدام مويل. وأرادوا أن يعرفوا أيضاً، 

من خالل وقت االصطدام ومكانه، سرعة السيارة ووقت االصطدام ومىت مت حتديد خطر 
االصطدام واإلجراءات املتخذة. ويعترب اجمليبون أيضاً أن الربانمج جيب أن يكون قادراً على 

شرح ما إذا كان النظام قد اكتشف مويل وما إذا مت حتديدها كإنسان.

وقال السيد كروغل: "إن حوايل 73 يف املائة من اجمليبني أفادوا أبنه على الرغم من حتمسهم 
الكبري بشأن مستقبل املركبات ذاتية القيادة، يعتقدون أنه ينبغي عدم السماح إباتحة املركبات 
على الطريق إذا مل تكن قادرة على تذكر هذه املعلومات. وأشار 12 يف املائة فقط من اجمليبني 

إىل إنه ميكن إاتحة هذه املركبات على الطريق.

والتحدي األكرب الذي تواجهه الصناعة هو اعتقاد 88 يف املائة من اجمليبني أنه ينبغي ختزين 
البياانت املماثلة عن األحداث اليت كادت أن تقع وتذّكرها 

وتساعد النتائج املنبثقة عن هذا االستقصاء على حتديد املتطلبات من البياانت واملقاييس 
لتشكيل األطر التنظيمية ومعايري السالمة العاملية اليت تليب التوقعات العامة بشأن برامج 

القيادة الذاتية.

مشكلة مولي

مولي، فتاة صغيرة تعبر 
الطريق وتصدمها سيارة 

ذاتية القيادة غير مأهولة. ال 
يوجد شهود عيان. ويتم 

التقاط ما يتوقع الجمهور 
حدوثه بعد ذلك من خالل 

سلسلة من األسئلة التي 
تحدد "مشكلة مولي".
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خطوة نحو الذكاء االصطناعي القابل للتفسير

قال السيد ابلكومب: إن أجهزة تسجيل بياانت األحداث احلالية تركز على التقاط معلومات 
االصطدام. وأضاف مشرياً إىل أنه ال يوجد يف الوقت احلايل أسلوب أو نظام مشرتك قادر على 

اكتشاف حادث كاد أن يقع. وتقتصر أجهزة تسجيل "الصندوق األسود" للسيارات ذاتية 
القيادة على اإلشارة إىل وجود شخص أو نظام يتحكم يف السيارة أو ما إذا كان قد مت طلب 

نقل التحكم. 

وقال السيد ابلكومب: "إن األمر يتعلق بقابلية التفسري. فإذا كانت هناك حالة وفاة، سواء يف 
حادث تصادم أو عملية جراحية، تساعدك التفسريات بعد احلدث يف بناء الثقة والعمل من 

أجل مستقبل أفضل."

ويرى السيد كروغل أن هذه الشواغل املتعلقة ابلقيادة الذاتية حتتاج إىل مدخالت علماء 
االجتماع الذين ميكنهم العمل مع املهندسني جلعل اخلوارزميات آمنة أخالقياً للمجتمع.

وأقرت السيدة غال أبن القيود والنهج األخالقية املختلفة تثري أسئلة صعبة بشأن حلول واعدة. 
وتساءلت قائلًة: "ماذا حيدث إذا وجدان نظاماً يليب أكثر احتياجات مجهور معني وكان شخص 
آخر غري راٍض عن قرار مت اختاذه أثناء االصطدام. وإىل أي مدى هو قادر على حتديه وإىل أي 

مدى ميكن لآللة التفكري يف هذه القرارات األخالقية والتصرف يف ملح البصر؟

قدم فريق األمم املتحدة رفيع املستوى املعين ابلتعاون الرقمي، والذي يعزز احلوار العاملي بني 
أصحاب املصلحة املتعددين بشأن استخدام التكنولوجيات الرقمية من أجل رفاه اإلنسان، هذه 

التوصية يف 2019:

"نعتقد أن األنظمة الذكية املستقلة ينبغي أن ُتصمم بطرق متّكن من تفسري قراراهتا ومساءلة 
األشخاص عن استخدامها."

وستثري املناقشات اليت جرت يف هذا احلدث عملية التشاور اجلارية يف إطار فريق األمم املتحدة 
املعين ابلذكاء االصطناعي.

أنظمة القيادة الذاتية: 
الطريق إلى األمام 

ال يزال طوياًل

أثبت احلدث بشأن سيارة املستقبل 
املوصولة شبكياً لعام 2021 أن الكثري 

حيدث يف جمال السيارات املوصولة. 

اقرأ المقال الكامل لالطالع على 
النقاط البارزة الثالث.

ماذا يحدث إذا وجدنا نظاماً 
يلبي أكرث احتياجات جمهور 
معني وكان شخص آخر غري 

راٍض عن قرار تم اتخاذه أثناء 
االصطدام. 

دانيت غال

 IEEE عضو يف اللجنة التنفيذية ملعهد
ومستشارة تكنولوجية يف مكتب وكيل 

األمني العام لألمم املتحدة
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الدافع إلى استخدام الذكاء 
االصطناعي لزيادة السالمة 

على الطرق

سعياً إىل خفض عدد الوفيات واإلصاابت النامجة عن حوادث الطرق إىل النصف حبلول عام 
2030، تعهد شركاء حتت راية األمم املتحدة )UN( ابالستفادة من التكنولوجيات الناشئة 

.)AI( املدعومة ابلذكاء االصطناعي

وهتدف املبادرة العاملية إىل استغالل إمكاانت الذكاء االصطناعي إلنقاذ حياة 000 675 
شخص سنوايً.

وستعمل مبادرة الذكاء االصطناعي من أجل السالمة على الطرق اجلديدة، اليت أطلقها االحتاد 
الدويل لالتصاالت )ITU( واملبعوث اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة املعين ابلسالمة على 
الطرق يف شهر أكتوبر، على تعزيز هنج "نظام آمن" قائم على الذكاء االصطناعي للحد من 
الوفيات استناداً إىل ست ركائز: إدارة السالمة على الطرق، والطرق والتنقل األكثر أمناً، 

واملركبات األكثر أمناً، ومستعملو الطرق األكثر أمناً، واالستجابة والتحكم السريعان 
بعد احلادث.

وينصب الرتكيز على حلول شاملة تكون فعالة يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل حيث 
تسجَّل معظم الوفيات النامجة عن حوادث الطرق.

مبادرة الذكاء االصطناعي 
من أجل السالمة على 

الطرق

ستعمل هذه املبادرة على االستفادة من 
قيمة الذكاء االصطناعي لتعزيز هنج 

النظام اآلمن للسالمة على الطرق 
وستطبَّق على البلدان املنخفضة 

واملتوسطة الدخل حيث تسجَّل معظم 
الوفيات واإلصاابت النامجة عن 

حوادث الطرق.

اقرأ المزيد.
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قال هولني جاو، األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت: "إن العدد غري املتناسب من الوفيات 
النامجة عن حوادث الطرق يف البلدان النامية هو مثال آخر على سبب وجوب وصول فوائد 

التكنولوجيات اجلديدة إىل اجلميع يف كل مكان".

وأتيت هذه املبادرة خالل عقد األمم املتحدة الثاين للعمل من أجل السالمة على الطرق، 
.2030-2021

وقال جون تودت، مبعوث األمم املتحدة اخلاص املعين ابلسالمة على الطرق: "إن عقد العمل 
اجلديد هذا خمتلف جداً... نظراً لوفرة األدوات املتاحة لنا اآلن".

كيف يمكن أن يساعد الذكاء االصطناعي

ميكن للذكاء االصطناعي حتسني جودة مجع وحتليل بياانت احلوادث، وتقدمي أفكار بشأن 
كيفية جتنب االصطدامات، وحتسني االستجابة بعد احلوادث. وميكن أن تساعد األفكار 

املقدمة، بدورها، يف تشكيل أطر تنظيمية أكثر فعالية للسالمة على الطرق.

ويكتسي النفاذ املنصف إىل البياانت واالستعمال األخالقي للخوارزميات أمهية أساسية يف مجيع 
الركائز الست للنظام اآلمن. وبصرف النظر عن ظهور املركبات ذاتية القيادة، ابتت تطبيقات 

الذكاء االصطناعي تدعم عادة أنظمة احلفاظ على املمر، ومكابح الطوارئ، وأنظمة الصف 
الذايت يف العديد من سيارات اليوم.

ولكن هذه التكنولوجيات ال تُنشر على حنٍو متساٍو يف مجيع أحناء العامل. فعلى سبيل املثال، 
التحكم اإللكرتوين يف ثبات السيارة، وهي تكنولوجيا إلنقاذ احلياة، غري متوفر يف مجيع أحناء 
العامل. وقال تودت: "أال تكون هذه التكنولوجيا ميزة معيارية مدجمة يف كل سيارة تباع يف 

مجيع أحناء العامل هو أمر ال يُغتفر".

الذكاء االصطناعي الجدير بالثقة: نحو أنظمة ذكاء اصطناعي 
قابلة للمراجعة

يعرض أرندت فون تويكل، يف حديثه الذي يركز على تطبيقات القيادة الذاتية والقياسات 
البيومرتية، الوضع احلايل ملراجعة أنظمة الذكاء االصطناعي والتوجهات املستقبلية.

شاهد احللقة الدراسية اإللكرتونية. اقرأ املقال.
احبث يف قائمة التشغيل الكاملة: الذكاء االصطناعي من أجل حتقيق الصاحل العام - يوتيوب

إن العدد غري املتناسب من 
الوفيات الناجمة عن حوادث 
الطرق يف البلدان النامية هو 
مثال آخر عىل سبب وجوب 
وصول فوائد التكنولوجيات 
الجديدة إىل الجميع يف كل 

مكان. 

هولني جاو

األمني العام لالتحاد الدويل لالتصاالت

إن عقد العمل الجديد هذا 
مختلف جداً... نظراً لوفرة 

األدوات املتاحة لنا اآلن. 

جون تودت

مبعوث األمم املتحدة الخاص املعني 
بالسالمة عىل الطرق
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أكدت جيسيكا تروونغ من مؤسسة Towards Zero، اليت تسعى إىل إهناء الوفيات النامجة عن 
حوادث الطرق، أن املنظمني ومسؤويل الصناعة جيب عليهم الرتويج لتكنولوجيات السالمة يف 
املركبات الذكية املتاحة اآلن بداًل من انتظار حلول مستقبلية للمركبات ذاتية القيادة ابلكامل.

وابإلضافة إىل إنقاذ األرواح، جتعل امليزات القائمة على الذكاء االصطناعي التنقل على الطرق 
أسهل. وأشارت ماراي-فرانشيسكا سباتوليسانو، اليت ترأس حالياً مكتب مبعوث األمم املتحدة 

املعين ابلتكنولوجيا، إىل أن هذه امليزات ميكنها "حتسني إدارة الطرق وحركة املرور، أو حىت 
تقدمي إنذارات بسلوكيات القيادة اليت من احملتمل أن تكون خطرية".

ليس حاًل لجميع المشاكل

ال شيء من هذا جيعل الذكاء االصطناعي حاًل جلميع املشاكل. قالت سباتوليسانو: "من 
احلاجة إىل ضمان معايري السالمة الكافية والفحص الدقيق ألنظمة الذكاء االصطناعي نفسها، 

إىل إمكانية انتهاك حقوق اإلنسان واخلصوصية، جيب عليا التأكد من أن أنظمة الذكاء 
االصطناعي ُتستخدم بطريقة موثوقة وآمنة وأخالقية".

وجيب على البلدان النامية اليت تتجه حنو الذكاء االصطناعي أن تضطلع برقمنة صارمة يف إطار 
إصالح شامل على مستوى األنظمة. قال معز شكشوك، وزير النقل يف تونس: "نتحدث عن 

القيادة املساَعدة، ولكن إشارات الطرق غري مرقمنة". وأضاف أن تنمية شبكات اجليل اخلامس 
ستكتسي أيضاً أمهية رئيسية لسد الثغرات اليت تنطوي عليها السالمة على الطرق. 

ومن ابلغ األمهية حتسني البياانت يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل.

وقال خبري حركة املرور، كالوس تينغوول إن إبمكان الشركات واملنظمات: إن أرادت 
االقرتاب كثرياً من حتقيق هدف السالمة على الطرق يف عام 2030، اإلبالغ عن بصمتها 

املتعلقة ابلسالمة – وهي قيمة عددية للضرر اإلمجايل من حيث الوفيات واإلصاابت اخلطرية 
- يف مجيع مراحل سلسلة القيمة اخلاصة ابلنقل.

وقال هنان تران، رئيس شعبة السالمة والتنقل يف منظمة الصحة العاملية: إن منظمة الصحة 
العاملية )WHO( تقدر أن 1,3 مليون شخص ميوتون يف حوادث الطرق سنوايً، يف حني تشري 

احلكومات عادًة إىل نصف هذا العدد تقريباً.

وتشري تقارير الوفيات املقدمة من البلدان املنخفضة الدخل إىل أرقام أدىن من ذلك بسبب عدم 
كفاية البنية التحتية للبياانت ومجعها وتوحيدها.

وميكن للذكاء االصطناعي والتطبيقات الرقمية حتسني إعداد التقارير واملساعدة يف حتديد 
الروابط بني جمموعات البياانت. وقال هنان: "نشهد جتارب بلدان وجمموعات خمتلفة من حيث 

استخدام التكنولوجيا املتنقلة لتطبيق االستعانة مبصادر مجاعية كوسيلة لإلحاطة علماً 
بعدد الوفيات".

...يجب عليا التأكد من أن 
أنظمة الذكاء االصطناعي 
تُستخدم بطريقة موثوقة 

وآمنة وأخالقية. 

ماريا-فرانشيسكا سباتوليسانو

رئيسة مكتب مبعوث األمم املتحدة 
املعني بالتكنولوجيا

نتحدث عن القيادة املساَعدة، 
ولكن إشارات الطرق غري 

مرقمنة. 

معز شكشوك

وزير النقل، تونس
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انضم إلى شبكتنا 
العصبية!

اطلع على المزيد واشترك للحصول على تفاصيل إضافية ترد قريبًا.

مواءمة ذكية لألشخاص 
مع األشخاص، 
ولألشخاص مع 

االحتياجات، ولألشخاص 
مع المحتوى

شبكات وأحداث 
افتراضية مأمونة 

ومنظمة وجهًا لوجه

محتوى مخصص – 
المحتوى الماضي 

والحاضر والمستقبلي

معارض ولوحات 
ملصقات وأروقة 

افتراضية

انضم إلى المجتمعات اإللكترونية لالتحاد على قناتك المفضلة

 منصتك لوصل الباحثين
 عن الحلول بالمبتكرين في
مجال الذكاء االصطناعي

 ستتيح لك منصة المواءمة المجتمعية المدعومة بالذكاء االصطناعي )بيتا( الخاصة بنا
أفضل تجربة للذكاء االصطناعي من أجل تحقيق الصالح العام.

https://aiforgood.itu.int/neural-network/
https://www.itu.int/en/Pages/default.aspx
https://www.instagram.com/ituofficial/
https://www.youtube.com/channel/UCQdZWRxu7uCjkCay0OCnvWw
https://twitter.com/itu
https://www.facebook.com/ITU/
https://www.linkedin.com/company/international-telecommunication-union/
https://open.spotify.com/episode/4EyvghOpRxLzK3xIjySt0P?si=hAPzdjonTLCVM2Kq-MSZQw
https://www.flickr.com/photos/itupictures
https://soundcloud.com/ituproduction/tracks
https://podcasts.apple.com/ch/podcast/international-telecommunication-union-itu/id1491001474
https://www.spreaker.com/show/itu-snapshot
https://www.itu.int/en/Pages/covid-19.aspx
https://www.itu.int/tiktok


استخدام الذكاء االصطناعي 
لتحسين فهم األخطار 

والكوارث الطبيعية 

مع ترسخ حقائق تغري املناخ يف مجيع أحناء الكوكب، أصبحت املخاطر املتعلقة ابألخطار 
والكوارث الطبيعية مطَّلعاً عليها أكثر من أي وقت مضى. وسعياً إىل محاية البلدان واجملتمعات 

ذات الكثافة السكانية املتزايدة، يعمل خرباء األرصاد اجلوية على االستفادة من الذكاء 
االصطناعي )AI( للحصول على السبق يف جمال الكشف املبكر عن الكوارث واإلغاثة 

بعد وقوعها.

وُيظهر الذكاء االصطناعي إمكاانت كبرية لدعم مجع البياانت ورصدها، وإعادة بناء الظواهر 
القصوى والتنبؤ هبا، وفعالية االتصاالت وإمكانية النفاذ إليها قبل الكارثة وأثناءها.

وكانت هذه اإلمكاانت حمور الرتكيز يف بداية هذا العام خالل ورشة عمل أسهمت يف 
مناقشات االجتماع األول للفريق املتخصص املعين ابلذكاء االصطناعي من أجل إدارة 

الكوارث الطبيعية )FG AI4NDM( التابع لقطاع تقييس االتصاالت )ITU-T(. وهذا الفريق 
مفتوح أمام مجيع األطراف املهتمة، واتبع لالحتاد الدويل لالتصاالت )ITU( واملنظمة العاملية 

لألرصاد اجلوية )WMO( وبرانمج األمم املتحدة للبيئة.

إن الذكاء االصطناعي ميكن أن 
يساعدنا عىل التصدي 

للكوارث يف إطار أعامل 
التنمية وكذلك أعامل 

التقييس. ومع هذا الفريق 
املتخصص الجديد، 

سنستكشف قدرة الذكاء 
االصطناعي عىل تحليل 

مجموعات البيانات الكبرية، 
وصقل مجموعات البيانات، 
وترسيع التدخالت املتعلقة 

بإدارة الكوارث. 

تشيساب يل

مدير مكتب تقييس االتصاالت 
باالتحاد الدويل لالتصاالت
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قال تشيساب يل، مدير مكتب تقييس االتصاالت ابالحتاد الدويل لالتصاالت، يف مالحظاته 
االفتتاحية لورشة العمل: "إن الذكاء االصطناعي ميكن أن يساعدان على التصدي للكوارث يف 
إطار أعمال التنمية وكذلك أعمال التقييس. ومع هذا الفريق املتخصص اجلديد، سنستكشف 
قدرة الذكاء االصطناعي على حتليل جمموعات البياانت الكبرية، وصقل جمموعات البياانت، 

وتسريع التدخالت املتعلقة إبدارة الكوارث".

حلول جديدة لثغرات البيانات

قالت مونيك كوغليتش، مديرة االبتكار يف معهد Fraunhofer Heinrich-Hertz ورئيسة 
الفريق املتخصص: "تشكل البياانت عالية اجلودة األساس لفهم األخطار الطبيعية واآلليات 

األساسية لعرض احلقيقة يف امليدان وتوفري بياانت املعايرة وبناء خوارزميات موثوقة قائمة على 
الذكاء االصطناعي".

ويف سويسرا، يستخدم املعهد الفيدرايل السويسري لألحباث املتعلقة ابلغاابت والثلوج واملناظر 
الطبيعية )WSL( أجهزة استشعار الزالزل إىل جانب خوارزمية قائمة على التعلم اآليل وخاضعة 

لإلشراف لكشف اهلزات اليت تسبق االهنيارات الثلجية.

قال أليك فان هريفيجنن، ابحث يف املعهد WSL: "نسجل الكثري من اإلشارات ابستعمال 
أنظمة رصد الزالزل". واستدرك قائاًل: "لكن إشارات االهنيارات الثلجية هلا خصائص مميزة 
تسمح للخوارزمية ابلعثور عليها تلقائياً. وإذا قمت بذلك يف بياانت متواصلة، فستصل إىل 

بياانت دقيقة جداً بشأن االهنيارات الثلجية".

وميكن حتويل بياانت الوقت الفعلي الصادرة عن حمطات األرصاد اجلوية يف مجيع أحناء جبال 
األلب السويسرية إىل منوذج جديد حملاكاة طبقات الثلج املرتاكمة لرصد مستوايت اخلطر 

والتنبؤ ابالهنيارات الثلجية.

النمذجة من أجل تنبؤات أفضل

تتيح الظواهر النادرة نسبياً، مثل االهنيارات الثلجية، بياانت تدريبية حمدودة حللول الذكاء 
بة على البياانت القدمية مع تغري املناخ. االصطناعي. ومل تتضح بعد كيفية تعامل النماذج املدرَّ

ويف شبكة مراقبة الزالزل يف مشال غرب احمليط اهلادئ، تُرصد بياانت النظام العاملي للمالحة 
الساتلية )GNSS( دعماً لعمليات اإلنذار أبمواج تسوانمي. ونظراً لعدم الكفاءة الذي أثبتته 
أنظمة الزالزل التقليدية يف حاالت الزالزل القوية جداً، أّلف عامل األحباث جبامعة واشنطن، 
بريندان كروويل، خوارزمية التقريب اجليوديسي األول للجحم والتوقيت، اليت تقّدر شدة 

الزالزل يف غضون ثوان من وقت ظهور الزالزل األصلية.

الذكاء االصطناعي والتوائم 
الرقمية: أدوات للتصدي لتغير 

المناخ

اقرأ المقال.
شاهد الفيديو.

تشكل البيانات عالية الجودة 
األساس لفهم األخطار 

الطبيعية واآلليات األساسية 
لعرض الحقيقة يف امليدان 

وتوفري بيانات املعايرة وبناء 
خوارزميات موثوقة قامئة عىل 

الذكاء االصطناعي. 

مونيك كوغليتش

 Fraunhofer مديرة االبتكار، معهد
Heinrich-Hertz
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يف مشال شرق أملانيا، يقدم تطبيق خوارزميات التعلم العميق بشأن أشكال املوجات تنبؤات 
احتمالية ويساعد على إنذار السكان يف املناطق املتأثرة. وقال اينيس مونشميري، الباحث احلاصل 

على شهادة الدكتوراه ابملعهد األملاين ألحباث علوم األرض )GFZ( إن نظام احملوِّل للتنبيه ابلزالزل 
)TEAM( يدعم اختاذ قرارات مستنرية.

تحسين الممارسات المتعلقة بالبيانات من أجل مستقبل 
قادر على الصمود

من املهم أيضاً فهم كيفية تفاعل البشر عند وقوع كارثة. قالت سريينا تشيوال، أستاذة مساعدة 
أوىل جبامعة بولونيا إن الصور الساتلية لألرض لياًل - املسماة "األضواء الليلية" – تساعد على 
تتبع التفاعالت بني الناس واملوارد النهرية. وتساعد جمموعة البياانت اخلاصة إبيطاليا يف إدارة 

الكوارث الطبيعية املتعلقة ابملياه. 

وتستخدم مبادرات البياانت املفتوحة والشراكات بني القطاعني العام واخلاص الذكاء 
االصطناعي أيضاً على أمل بناء مستقبل قادر على الصمود.

ويَعد مستودع الشبكة املناخية )ClimateNet( الباحثني بقاعدة بياانت واسعة، يف حني يهدف 
احتاد الذكاء املناخي )CLINT( يف أورواب إىل استخدام التعلم اآليل لكشف الظواهر القصوى 

والتصدي هلا.

وقال كارلوس غاينت، مؤسس مشارك ومسؤول كبري عن التكنولوجيا يف خمتربات 
Benchmark، وعضو يف جلنة اجلمعية األمريكية لألرصاد اجلوية املعنية بتطبيقات الذكاء 

االصطناعي يف العلوم البيئية إن بعض املمارسني: مع ذلك، ال يتحققون من صحة مناذجهم 
ابستخدام بياانت مستقلة، مما يعزز تصورات الذكاء االصطناعي على أنه "صندوق أسود". 

وأوضح قائاًل: "على سبيل املثال، ال يكون لديك أحياانً سوى بياانت سنوية بشأن نقاط 
املالحظات، وهذا األمر جيعل الشبكات العصبية العميقة غري عملية".

عىل سبيل املثال، ال يكون 
لديك أحياناً سوى بيانات 

سنوية بشأن نقاط 
املالحظات، وهذا األمر يجعل 

العميقة  العصبية  الشبكات 
غري عملية. 

كارلوس غاينت

مؤسس مشارك ومسؤول كبري عن 
Benchmark التكنولوجيا، مختربات

لماذا تحتاج اإلدارة الفعالة للكوارث إلى ذكاء 
اصطناعي مسؤول

فقد حوايل 1,3 مليون شخص حياهتم يف مجيع أحناء العامل وأتثر أكثر من 4 مليار 
شخص من جراء الكوارث اليت وقعت بني عامي 2000 و2019.

وخالل حلقة دراسية إلكرتونية ُعقدت يف إطار القمة العاملية للذكاء االصطناعي 
من أجل حتقيق الصاحل العامل املنظمة على مدار هذه السنة، درس خرباء يف 

التكنولوجيا واألعمال اإلنسانية املسائل األكثر إحلاحاً النامجة عن استخدام حلول 
الذكاء االصطناعي من أجل التأهب للكوارث والتصدي هلا.

اطلع على المزيد.

لتمكني الذكاء االصطناعي من إنشاء بيئة 
ميكن أن يزدهر فيها، يجب أن تكون 

البيانات مفتوحة ومتاحة وقابلة للتشغيل 
البيني. 

أنتـونـي ريـا 

مدير دائرة البنى التحتية، املنظمة العاملية لألرصاد الجوية
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قال غاينت: إن االفتقار إىل البياانت ذات اجلودة املراقَبة يشكل عائقاً آخر يف العلوم البيئية اليت 
ال تزال تعتمد على املدخالت البشرية. وأضاف أن جمموعات البياانت أتيت أبنساق خمتلفة، وأن 

أجهزة احلاسوب عالية األداء غري متاحة للجميع.

الذكاء االصطناعي لدعم االتصاالت التي تركز على المجتمع

تتطلب االتصاالت املتعلقة ابلكوارث قدراً عالياً من الوعي ابجملتمعات وما تشتمل عليه من 
توصيالت. 

قال ستيفن ستيشرت، مدير برانمج أمريكا القادرة على الصمود لدى األكادمييات الوطنية للعلوم 
واهلندسة والطب )NASEM( ابلوالايت املتحدة: "عندما حناول، يف كثري من األحيان، فهم 

آاثر الضعف واإلنصاف يف عملنا، نستخدم البياانت املستمدة من تعداد يعود إىل مخس 
أو عشر سنوات".  وأضاف قائاًل: "هذا ليس كافياً ألننا نسعى إىل تصميم حلول ورسائل 

حبسب احتياجات اجملتمعات".

قال غاينت: إن االفتقار إىل البياانت ذات اجلودة املراقَبة يشكل عائقاً آخر يف العلوم البيئية اليت 
ال تزال تعتمد على املدخالت البشرية. وأضاف أن جمموعات البياانت أتيت أبنساق خمتلفة، وأن 

أجهزة احلاسوب عالية األداء غري متاحة للجميع.

نحو الكفاءة البيئية في عصر الذكاء االصطناعي

وفرت ورشة عمل لالحتاد منصة ملناقشة الكفاءة البيئية يف عصر الذكاء 
االصطناعي وزايدة األمتتة والتصنيع الذكي.

وسلطت ورشة العمل الضوء على أدوات عملية لتقييم اجلوانب البيئية 
للتكنولوجيات الناشئة، وانقشت الدور الذي ينبغي أن تؤديه هيئات التقييس 

الدولية يف دعم توسيع نطاق جمموعة األدوات هذه.

وأسهمت مناقشات ورشة العمل يف املباحثات اليت دارت يف اجتماع للفريق 
املتخصص املعين ابلكفاءة البيئية للذكاء االصطناعي والتكنولوجيات الناشئة 
األخرى )FG-AI4EE( التابع لالحتاد. ويعمل الفريق على حتليل العالقة بني 

التكنولوجيات الناشئة والكفاءة البيئية إلجراء قياس مقاَرن ألفضل املمارسات 
وتوفري أساس ملعايري االحتاد اجلديدة. 

اطلع على المزيد.

يعترب هذا الفريق املتخصص من املنصات 
العاملية األوىل املعنية بالجوانب البيئية 

للتكنولوجيات الناشئة. 

باولو غيام 

رشكة Huawei، الرئيس املشارك للفريق املتخصص 
البيئية للذكاء االصطناعي والتكنولوجيات  بالكفاءة  املعني 

الناشئة األخرى

عندما نحاول، يف كثري من 
األحيان، فهم آثار الضعف 

واإلنصاف يف عملنا، نستخدم 
البيانات املستمدة من تعداد 

يعود إىل خمس أو عرش 
سنوات. 

ستيفن ستيشرت 

مدير برنامج أمريكا القادرة عىل 
الصمود، األكادمييات الوطنية للعلوم 
والهندسة والطب، الواليات املتحدة
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وميثل وضع آلية تركز على األشخاص أساس إطار ِسنداي للحد من خماطر الكوارث، وهو 
إطار يزود البلدان بتدابري ملموسة ميكن أن تتخذها حلماية مكاسب التنمية من 

خماطر الكوارث.

وقال ستيشرت: إن الذكاء االصطناعي إذا متّكن من حتديد املؤثرين يف اجملتمع، فإن إبمكانه أن 
يساعد يف توجيه الرسائل املناسبة للتقليل من الضعف.

وأضافت رقية ابابماجي، رئيسة إدارة املوارد الطبيعية يف الوكالة الوطنية ألحباث الفضاء 
والتنمية يف نيجرياي، وانئبة رئيس الفريق االستشاري للعلوم والتكنولوجيا املعين ابحلد من خماطر 
الكوارث إلفريقيا )Af-STAG DRR(: أن اتساع النفاذ إىل اإلنرتنت وحتسن سرعات البياانت 

ميّكنان املعلومات من الوصول إىل األشخاص بشكل أسرع.

وأوضحت ابابماجي أن الذكاء االصطناعي ميكن أن جيمع بني بياانت رصد األرض والصور 
املأخوذة على مستوى الشارع والبياانت املستمدة من األجهزة املوصولة والتفاصيل اجلغرافية 
املقدمة من املتطوعني. ومع ذلك، ال تستطيع التكنولوجيا وحدها حل املشاكل. ويتعني على 

األشخاص أن يعملوا معاً ابستخدام التكنولوجيا على حنو إبداعي ملعاجلة املشاكل. 

وقال يورغ لوترابشر، كبري العلماء ومدير العلوم واالبتكار يف املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية 
)WMO(: إن تقدمي إرشادات واضحة بشأن أفضل املمارسات سيساعد على حتسني الذكاء 

االصطناعي بشكل متزايد من حيث إمكانية النفاذ وقابلية التشغيل البيين وإمكانية إعادة 
االستخدام. ولكن جيب أن يراعي كل إطار قائم على الذكاء االصطناعي مواطن الضعف 

البشرية واإليكولوجية. وأضاف قائاًل: "يتعني علينا أيضاً حتديد حتيزات البياانت أو تدريب 
اخلوارزميات على تفسري البياانت ضمن إطار أخالقي يراعي األقليات والفئات 

السكانية الضعيفة".

يتعني علينا أيضاً تحديد 
تحيزات البيانات أو تدريب 

الخوارزميات عىل تفسري 
البيانات ضمن إطار أخالقي 

يراعي األقليات والفئات 
السكانية الضعيفة. 

يورغ لوتربارش

كبري العلامء ومدير العلوم واالبتكار، 
املنظمة العاملية لألرصاد الجوية

الروبوتات تكشف أسرار المحيطات

على الرغم من أن احمليطات تغطي 71 يف املائة من سطح األرض، فإهنا ال تزال 
جمهولة على نطاق واسع فيما يتعلق مبا يكمن يف أعماقها. 

ومع ذلك فإن التقدم يف الذكاء االصطناعي )AI( والروبواتت البحرية ميكن أن 
جيعل أعماق البحار عما قريب جمااًل مطَّلعاً علية بشكل أكرب.  

اقرأ المقال بالكامل. شاهد الفيديو.

ميكنك توسيع نطاق التكنولوجيا الروبوتية 
دون زيادة بصمتك الكربونية أو التضحية 

بسالمة اإلنسان. 

شون هالبني

نائب رئيس املنتجات والخدمات، 
Houston Mechatronics رشكة
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معايير جديدة توّجه 
الزراعة الرقمية 

ستستفيد املوجة املقبلة من التقدم التكنولوجي لدعم احتياجات سكان العامل املتزايد عددهم 
بسرعة من الذكاء االصطناعي )AI( وإنرتنت األشياء )IoT( لتحسني دقة التقنيات 

الزراعية واستدامتها.

وميّكن الذكاء االصطناعي وإنرتنت األشياء واخلدمات املوصولة واألنظمة املستقلة، معاً، 
املزارعني من اختاذ قرارات على مستوى املرت املربع الواحد أو فرادى النبااتت أو احليواانت، 
بداًل من اختاذها على مستوى احلقل أبكمله أو املواشي كلها. وتسمح هذه الدقة بتدخالت 

مستنرية تؤدي يف هناية املطاف إىل حتسني االستدامة الزراعية من خالل مساعدة املزارعني على 
إنتاج املزيد مبوارد أقل.

وسيقوم فريق متخصص جديد مكرس ملوضوع "الذكاء االصطناعي وإنرتنت األشياء من أجل 
الزراعة الرقمية" اتبع لالحتاد الدويل لالتصاالت )ITU( بدراسة األنظمة السيربانية-املادية 

الناشئة كأساس للتقييس من أجل حتفيز نشرها ألغراض الزراعة يف مجيع أحناء العامل.

الذكاء االصطناعي وإنترنت 
األشياء من أجل الزراعة 

الرقمية

اّطلع على مزيد من المعلومات 
بشأن الفريق المتخصص التابع 

لالتحاد
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وقال هولني جاو، األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت: "إن التوقعات اليت تفيد أبن كوكبنا 
سيضم 9,7 مليار نسمة حبلول عام 2050 تستدعي تقدماً تكنولوجياً كبرياً للحفاظ على حياة 

العديد من الناس". وأضاف قائاًل: "وميثل هذا الفريق املتخصص بداية دفعة عاملية لضمان النفاذ 
املنصف إىل القدرات اجلديدة الناشئة يف جمال الزراعة مع التقدم الذي تشهده 

التكنولوجيا الرقمية."

التعاون مع منظمة األغذية والزراعة

 ،)FAO( سيعمل الفريق املتخصص ابلتعاون الوثيق مع منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة
مما يؤدي إىل حشد اجلهود الدولية حملاربة اجلوع وحتسني التغذية واألمن الغذائي.

وستشمل اختصاصات الفريق قدرات جديدة لتمييز األمناط املعقدة ضمن حجم كبري من 
البياانت الزراعية واجلغرافية املكانية؛ وحتسني أساليب احلصول على هذه البياانت ومعاجلتها 

وحتليلها؛ ومتكني فعالية صنع القرار؛ وتوجيه التدخالت لتحقيق النتائج املثلى يف عمليات 
اإلنتاج الزراعي.

وقال داين ايكوفلفيتش، رئيس موظفي املعلومات ومدير شعبة الرقمنة واملعلوماتية يف منظمة 
األغذية والزراعة "إن القدرات الرقمية اجلديدة تتيح لنا فرصة فريدة وفورية لتحويل األنظمة 

الغذائية وتسريع األثر من أجل القضاء على اجلوع. وسيساهم الفريق املتخصص اجلديد بشكٍل 
كبري يف هذه اجلهود حيث جيمع الذكاء االصطناعي وإنرتنت األشياء كأداتني رئيسيتني لتمكني 

قدرات جديدة يف جمال الزراعة الرقمية."

وهتدف الدراسة املنشودة إىل دعم التقدم العاملي يف جماالت من قبيل الزراعة الدقيقة، 
والتحليالت التنبؤية من أجل الزراعة الذكية، واالستفادة املثلى من املساحات القابلة للزراعة، 

ومراقبة املاشية وإدارهتا عن بُعد، والروبواتت الزراعية، وأمتتة بيوت االستنبات.

وستويل الدراسة اهتماماً خاصاً الحتياجات البلدان النامية حيث تعتمد سبل عيش الناس أساساً 
على الزراعة. وهذه البلدان هي أيضاً البلدان اليت ميكن أن توفر فيها احللول الرقمية أكرب 

املكاسب فيما يتعلق ابالستدامة والقدرة على التكيف يف جمال الزراعة.

سيقدم الفريق املتخصص تقاريره إىل فريق خرباء التقييس التابع لالحتاد واملعين مبوضوع 
"إنرتنت األشياء واملدن واجملتمعات الذكية"، يف إطار جلنة الدراسات 20 لقطاع 

تقييس االتصاالت.

وميثل هذا الفريق املتخصص 
بداية دفعة عاملية لضامن 

النفاذ املنصف إىل القدرات 
الجديدة الناشئة يف مجال 
الزراعة مع التقدم الذي 

تشهده التكنولوجيا الرقمية. 

هولني جاو

األمني العام لالتحاد الدويل لالتصاالت

إن القدرات الرقمية الجديدة 
تتيح لنا فرصة فريدة وفورية 

لتحويل األنظمة الغذائية 
وترسيع األثر من أجل القضاء 

عىل الجوع. 

ديان ياكوفلفيتش

رئيس موظفي املعلومات ومدير شعبة 
الرقمنة واملعلوماتية، منظمة األغذية 

والزراعة
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ما الذي يمكن توقعه من 
مسابقة الذكاء االصطناعي/
التعلم اآللي في تكنولوجيا 

)5G( الجيل الخامس
مقابلة مع السيد رينهارد شول، نائب مدير 

مكتب تقييس االتصاالت باالتحاد

من املقرر أن ختتتم املسابقة الثانية للذكاء االصطناعي/التعلم اآليل )AI/ML( يف تكنولوجيا 
اجليل اخلامس يف ديسمرب، بتتويج أول انطالقة هلا يف العام املاضي. وهذه املسابقة اليت 
ينظمها االحتاد الدويل لالتصاالت )ITU( كجزء من املبادرة بشأن الذكاء االصطناعي 

لتحقيق الصاحل العام، تشهد مشاركني من شىت أحناء العامل حلل مشكالت من العامل احلقيقي 
يف جمال شبكات االتصاالت.

رينهارد شول، انئب مدير مكتب تقييس االتصاالت يف االحتاد، يقدم معلومات عن مسرية 
املسابقة واألنشطة املقررة يف املستقبل.

عندما بدأنا املسابقة، مل يكن 
لدينا أي فكرة عن املسار 

الذي ستسلكه. 

رينهارد شول

نائب مدير مكتب تقييس 
االتصاالت باالتحاد
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مسابقة الذكاء االصطناعي/التعلم اآللي في تكنولوجيا الجيل الخامس هي 
المسابقة الثانية من نوعها. ما هي الدروس التي استخلصتم من السنة األولى؟

رينهارد شول: عندما بدأان املسابقة، مل يكن لدينا أي فكرة عن املسار الذي ستسلكه. لقد  	
كانت مبثابة مغامرة وتَبني أهنا جتربة إجيابية. يف العام املاضي، كان لدينا مشاركون من 62 بلداً. 

ويف هذا العام، لدينا مشاركون من 82 بلداً، ومن املقرر تنظيم املسابقة النهائية الكربى يف 
14 ديسمرب.

مل نتوقع مثل هذه األعداد الكبرية من املشاركني. لقد فوجئنا أيضاً ابلعدد الكبري من بياانت 
املشكالت - بني 15 و20 من بياانت املشكالت سنوايً – اليت متّكنا من عرضها حىت اآلن. 

وحنن ممتنون للجهتني الراعيتني هذا العام، شركة Xilinx ووزارة العلوم وتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت يف مجهورية كوراي.

ونشران أيضاً عدداً خاصاً بشأن حلول الذكاء االصطناعي والتعلم اآليل يف تكنولوجيا اجليل 
اخلامس وشبكات املستقبل يف جملة االحتاد بشأن التكنولوجيات املستقبلية واملتطورة، من خالل 

جمموعة من الورقات املستعرضة من األقران واملقدمة من املشاركني يف املسابقة.

ونسعى إىل احلصول على بياانت مشكالت جديدة للمسابقة الثالثة.

ومثة شيء واحد أنمل أن نقدمه العام املقبل وهو موارد احلوسبة للمشاركني الذين قد ال 
حيظون بدعم جامعة أو شركة غنية. وميكن أن يستغرق تدريب مناذج التعلم اآليل الكثري من 

الوقت، وأبلغنا العديد من املشاركني أبهنم ال ميلكون املوارد الالزمة لتشغيل مناذج مفيدة. 
لذلك، فنحن نعمل على ذلك. 

كيف تتماشى المسابقة مع عمل قطاع تقييس االتصاالت باالتحاد )ITU-T( ومع 
منصة الذكاء االصطناعي من أجل تحقيق الصالح العام؟

رينهارد شول: يقوم قطاع تقييس االتصاالت ابلكثري من األعمال التقنية املتعلقة ابلتعلم اآليل  	
يف إطار أفرقته املتخصصة – ستة منها تتضمن أمساؤها الذكاء االصطناعي أو التعلم اآليل – ويف 
إطار جلان دراساته. وتتحول مواصفات األفرقة املتخصصة عموماً إىل معايري االحتاد )"توصيات 

قطاع تقييس االتصاالت"(.
وأكثر املعايري شيوعاً هو "اإلطار املعماري للتعلم اآليل يف شبكات املستقبل مبا يف ذلك االتصاالت 
املتنقلة الدولية-ITU-T Y.3172( ،2020( الذي يوفر تسمية عامة ومتهيدية بشأن كيفية التحدث 

عن التعلم اآليل يف شبكات االتصاالت، حبيث ميكن ألي شخص استعماله ألي شبكة. وتشري 
بعض احللول املقدمة لبياانت املشكالت يف مسابقة االحتاد بشأن الذكاء االصطناعي/التعلم اآليل يف 
تكنولوجيا اجليل اخلامس إىل معايري االحتاد بشأن التعلم اآليل. وقد أسفر بعضها عن مسامهات إىل 

األفرقة املتخصصة أو جلان الدراسات املعنية – واجتذاب أعضاء جدد يف قطاع 
تقييس االتصاالت.

مجلة االتحاد بشأن 
التكنولوجيات المستقبلية 

والمتطورة

اّطلع على اختيار الورقات 
المستعرضة من األقران والمقدمة 
من المشاركين في مسابقة 2021

مثة يشء واحد نأمل أن نقدمه 
العام املقبل وهو موارد 

الحوسبة للمشاركني الذين قد 
ال يحظون بدعم جامعة 

أو رشكة غنية. 

رينهارد شول
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لقد أجرينا أكثر من 50 حمادثة متعمقة ملدة ساعة واحدة حىت اآلن – مبشاركة ابحثني يف جمال 
التعلم اآليل وشبكات االتصاالت – على قناة استكشاف الذكاء االصطناعي من أجل حتقيق 

الصاحل العام، وهي مورد رائع حول ما سيبدو عليه مستقبل شبكات االتصاالت. ولدينا "قنوات 
استكشاف" مماثلة بشأن الذكاء االصطناعي اجلدير ابلثقة، والذكاء االصطناعي والصحة، فضاًل 

عن الذكاء االصطناعي وعلوم املناخ. ويف يناير 2022 سوف نطلق قناة استكشاف الذكاء 
االصطناعي اجلغرايف املكاين. 

ما هي الفرص والتحديات التي تلمسونها في الذكاء االصطناعي والتعلم اآللي 
في قطاع تكنولوجيا الجيل الخامس في العالم الحقيقي؟

رينهارد شول: استخدم مشغلو الشبكات التعلم اآليل لبعض الوقت، ولكن ليس على مستوى  	
الشبكات. وقد استخدموه لتحليل معدل خسارة العمالء. ولكن تطبيقه على مستوى الربط 

الشبكي أمر معقد. 
تطبيق التعلم اآليل يف شبكات االتصاالت أصعب بكثري مما هو احلال يف الرؤية احلاسوبية أو معاجلة 
اللغة الطبيعية، ألن املقاييس الزمنية يف شبكة االتصاالت تشمل العديد من القيم األسية اليت ترتاوح 

من املعلمات املتغرية على أساس سنوي، مثل االشرتاك لدى موّرد خدمات االتصاالت، إىل 
امللليثواين، مثل توزيع فدرات املوارد يف شبكات النفاذ الراديوي - واليت يتعني من أجلها إعادة 

تدريب منوذج التعلم اآليل على أساس امللليثانية.
ومع زايدة تعقيد الشبكات، سيكون التعلم اآليل ضرورايً لفهم كم هائل من البياانت اليت 

يتم مجعها.
ومن انحية أخرى، ميكن أن يكون التعلم اآليل مفيداً أيضاً يف عملية التقييس.

ويف الوقت احلايل، يستحدث املعايري األشخاص الذين جيتمعون ويقدمون مقرتحات ويتفاوضون 
ويتفقون على نتائج معينة. بيد أن الربوتوكوالت الناجتة غالباً ما تكون غامضة ودون املستوى 

األمثل، مما يؤدي إىل زايدة تكاليف االختبار والتنفيذ. وميكن تنفيذ جزء من هذه العملية بواسطة 
التعلم اآليل، حيث تقرتح اخلوارزمية حاًل. وكانت هناك حماوالت للقيام بذلك، ولكن ال يزال 

الطريق حنو إجناز هذه املهمة طوياًل.

أكرث املعايري شيوعاً هو "اإلطار 
املعامري للتعلم اآليل يف 

شبكات املستقبل مبا يف ذلك 
االتصاالت املتنقلة 

الدولية-2020.

رينهارد شول

استخدم مشغلو الشبكات 
التعلم اآليل لبعض الوقت، 

ولكن ليس عىل مستوى 
الشبكات. 

رينهارد شول
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ما الذي يمكننا توقعه أيضًا؟

رينهارد شول: نقوم بتوسيع أنشطتنا لتشمل تنظيم مسابقة جديدة بشأن الذكاء االصطناعي  	
اجلغرايف املكاين الذي يعتمد على البياانت املستندة إىل املوقع. وقد أطلقنا دعوة لتقدمي 

بياانت املشكلة.

ويعمل االحتاد ومنظمة الصحة العاملية )WHO( يف الوقت نفسه من خالل الفريق املتخصص 
املشرتك بينهما بشأن مشروع طموح للغاية خبصوص الذكاء االصطناعي لتقييم الصحة. عندما 
نتناول دواًء أو لقاحاً موصوفاً، يكون هناك شعور ابلثقة يف العملية ويف املؤسسات. ولكن ما 

الذي جيعلك تثق يف منوذج ذكاء اصطناعي ينظر إىل صور األشعة السينية اخلاصة بك؟ ما 
املطلوب لوضع الثقة يف شركة تقدم حاًل قائماً على الذكاء اصطناعي للكشف عن سرطان 

اجللد؟ يقوم الفريق املتخصص بوضع إطار عمل معياري يساعد األشخاص على الثقة يف 
احللول الصحية القائمة على الذكاء االصطناعي. 

وسيتوصل الفريق املتخصص املشرتك بني االحتاد ومنظمة الصحة العاملية إىل عملية ومبادئ 
توجيهية وأفضل املمارسات لضمان الثقة يف احللول القائمة على الذكاء االصطناعي. وابإلضافة 

إىل ذلك، يقوم بتطوير منصة ميكن من خالهلا لشركة ما تقدمي احللول واختبارها ابستخدام 
بياانت غري معلنة. وتصدر النتيجة وتُنشر على لوحة النتائج اليت متّكن أيضاً املنظم من معرفة 
مدى جودة احلل. وجيب أن تصمم عملية تسمح للخرباء ابلتوصل إىل اتفاق مث جتسيد ذلك 

يف املنصة.

وسيكون النموذج األويل جاهزاً يف غضون أسابيع، مث يتعني حتويله إىل منصة مهنية سترتب 
عليها تكاليف مالية كبرية.

وسنبادر إىل إنشاء صندوق خاص ابلذكاء االصطناعي من أجل حتقيق الصاحل العام لتأمني 
التربعات ملشاريع من قبيل منصة التقييم الصحي، إىل جانب أعمال أخرى، مثل مبادرة الذكاء 

االصطناعي من أجل السالمة على الطرق اليت أنشئت يف أكتوبر.

ما املطلوب لوضع الثقة يف 
رشكة تقدم حالً قامئاً عىل 

الذكاء اصطناعي للكشف عن 
رسطان الجلد؟ 

رينهارد شول

أنشطتنا  بتوسيع  نقوم 
مسابقة  تنظيم  لتشمل 

جديدة بشأن الذكاء 
املكاين  الجغرايف  االصطناعي 

الذي يعتمد عىل البيانات 
املستندة إىل املوقع. 

رينهارد شول
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هل يمكن جعل الذكاء 
االصطناعي جديرًا بالثقة؟

فيما تزداد أنظمة الذكاء االصطناعي تعقيداً، ُتستخدم إلجراء تنبؤات - أو ابألحرى 
استحداث نتائج منوذجية تنبؤية - يف جماالت متزايدة يف حياتنا.

ويف الوقت نفسه، تتزايد املخاوف بشأن املوثوقية، وسط اتساع هوامش اخلطأ يف تنبؤات 
الذكاء االصطناعي املستفيضة.

ويقدم علم اإلدارة جمموعة من األدوات اليت ميكن أن جتعل أنظمة الذكاء االصطناعي أكثر 
جدارة ابلثقة. فالنظام الذي جيعل البشر من صناع القرار يف صدارة جماهلم ميكن أيضاً تطبيقه 

على اآلالت، حبسب قول توماس ديرتيتش، األستاذ )الفخري( ومدير األحباث بشأن األنظمة 
الذكية يف جامعة والية أوريغون.

 اقرأ المقال الكامل.

يقدم علم اإلدارة مجموعة 
من األدوات التي يمكن أن 

تجعل أنظمة الذكاء 
االصطناعي أكثر 

جدارة بالثقة.
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هل الذكاء االصطناعي 
"المفيد بصورة مبرهنة" 

ممكٌن؟

يف مرحلة ما، ينبغي أن نتوقع سيطرة اآلالت - على األقل، هذا ما تنبأ به آالن تورينغ ملستقبل 
التعلم اآليل يف عام 1951.

وعلى الرغم من هذا التكهن املقلق، هناك أسباب تدعو إىل التفاؤل بشأن مستقبل الذكاء 
االصطناعي )AI(، وفقاً لستيوارت راسل، أستاذ علوم الكمبيوتر يف جامعة كاليفورنيا يف 

بريكلي ومؤلف كتاب "التوافق مع البشر".

وأشار يف كلمته االفتتاحية خالل األايم الرئيسية للقمة االفرتاضية للذكاء االصطناعي من أجل 
حتقيق الصاحل العام لعام 2020 قائاًل: "يساعد الذكاء االصطناعي ابلفعل يف حل 

مشاكل عاملية".

وعليه، ملاذا ال ميكننا جعل الذكاء االصطناعي "صاحلاً"؟ جادل راسل فعلَّل ذلك أبن من غري 
املمكن بعد استخدام األطر والنماذج احلالية املتعلقة ابلذكاء االصطناعي.

 اقرأ المقال الكامل.

دعونا ال ننىس أن حلول 
مشاكلنا تتوقف علينا حقاً 

وليس عىل تكنولوجيا. 

ستيوارت راسل

 أستاذ علوم الحاسوب، 
جامعة كاليفورنيا يف بريكيل
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الذكاء االصطناعي: هل هو 
العامل التمكيني التالي 

لوسائل اإلعالم والصحافة 
وإنشاء المحتوى؟

يف عامل رقمي مثقل ابحملتوى وتقل فيه املوارد، يكون الوصول إىل مجاهري جديدة وإشراكهم مها 
حتداين مستمران للصناعات اإلبداعية. وجلأت بعض أهم اجلهات الفاعلة يف وسائل اإلعالم إىل 

الذكاء االصطناعي )AI( إلجياد حل ممكن.

وترى كايت برميي، مديرة املنتجات التنفيذية لالبتكار يف France Télévisions، أن الذكاء 
االصطناعي "رفيق خملص" لتسريع وترية التحول الرقمي يف وسائل اإلعالم وسط تغري 

توقعات اجلمهور.

وإذ حتدثت يف فعالية عرب اإلنرتنت نظمتها مبادرة الذكاء االصطناعي والبياانت )AIDI( التابعة 
الحتاد اإلذاعات األوروبية، قالت: إن اعتماد التكنولوجيات اليت يدعمها الذكاء االصطناعي يف 

وسائل اإلعالم بطيء مقارنة ابستخدامه يف القطاعات األخرى.

اقرأ المقال الكامل.

أربع كلمات بحرف "الميم" 
يتردد صداها في وسائل 
اإلعالم المرتبطة بالذكاء 

 االصطناعي:

مواطن  

محتوى  

مضمون   

مستوعب  
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جلسة ارتجال تلقائية: هل 
يمكن للذكاء االصطناعي 

مساعدة الموسيقيين 
على االرتجال؟

غالباً ما يُنظر إىل اإلبداع ابعتباره صفة إنسانية جوهرية. غري أن هذا األمر مل يوقف التجارب 
يف جمال الذكاء االصطناعي )AI( لتوليد الفن أبشكال خمتلفة، من مولد اللغة GPT 3 الذي 

يصوغ مقااًل لصحيفة اجلارداين إىل الشبكة اخلصومية التوليدية )0( اليت تنشئ صورة قماشية مت 
بيعها مقابل مبلغ ضخم قيمته 500 432 دوالر أمريكي يف عام 2018.

لقد أجريت هذه التجارب مبوازاة احملاوالت اجلادة الستخدام الذكاء االصطناعي ليس 
الستبدال الناتج البشري، ولكن جلعله متعاوانً يلهم العملية اإلبداعية البشرية ويدعمها. وغالباً 

ما تُعترب االرجتاالت التلقائية املتدفقة حبرية التعبري احلقيقي عن التعاون الفين اإلبداعي بني 
املوسيقيني. وال يستلزم "االرجتال" قدرة موسيقية فحسب، بل أيضاً الثقة واحلدس والتعاطف 

مع الزمالء يف الفرقة.

اقرأ المقال الكامل.

فيام تتطور القطعة املوسيقية، 
يتعلم الذكاء االصطناعي 
املزيد واملزيد يف الوقت 

الفعيل عام تعزفه، وهو قادر 
عىل التنقيب من ذلك عن كل 

املفردات التي يتضمنها 
العرض بأكمله. 

ماثيو يي-كينغ

مدير الربنامج، بكالوريوس عرب اإلنرتنت 
 ،Goldsmiths ،يف علوم الحاسوب

جامعة لندن
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الفجوة بين الجنسين في 
مجال الذكاء االصطناعي: 

سبب الحاجة إلى بيانات أفضل 
إلقامة عالم متساٍو

إن العامل احلقيقي الذي ُبين وُصمم ابستخدام بياانت ختص الرجال يتجاهل احتياجات نصف 
سكانه. ويصدق هذا األمر حىت عند تسخري الذكاء االصطناعي )AI( حلل التحدايت اليت 

تواجه البشرية مجعاء.

وقالت كارولني كرايدو برييز، انشطة ومؤلفة كتاب "نساء غري مرئيات: الكشف عن حتيز 
البياانت يف عامل مصمم للرجال" إن اإلنسان االفرتاضي الذي تتمحور حوله معظم البينات هو 

"الرجل املرجعي". وهذا الرجل القوقازي الذي يرتاوح عمره بني 25 و30 عاماً ويزن 
70 كيلوغراماً هو "اإلنسان املرجعي" يف الدراسات البحثية عرب القطاعات لعقود.

اإلنسان االفرتايض الذي 
تتمحور حوله معظم البيانات 

هو "الرجل املرجعي." 

كارولني كريادو برييز

ناشطة ومؤلفة
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قالت السيدة كرايدو برييز خالل كلمتها الرئيسية يف أايم جلسات الرتكيز اليت نُظمت يف إطار 
القمة العاملية للذكاء االصطناعي من أجل حتقيق الصاحل العام لعام 2020 إن الفجوة بني اجلنسني 
يف جمال البياانت هي هذه "الظاهرة املتمثلة يف أن الغالبية العظمى من املعلومات اليت مجعناها على 
مستوى العامل وما زلنا جنمعها – ختص الرجال بدءاً من البياانت االقتصادية إىل بياانت التخطيط 

احلضري والبياانت الطبية."

فعندما ال جُتمع البياانت وتُفصل حبسب نوع اجلنس، ال سبيل ملعرفة ما يصلح وما ال يصلح 
للفئات املختلفة.

ومن الضروري معاجلة هذه الفجوة من خالل مجع البياانت املصنفة حسب نوع اجلنس إذا 
كان للذكاء االصطناعي أن يفي بوعده بتحسني النتائج للجميع.

البيانات الناقصة تؤدي إلى فرص ضائعة

إن االعتماد على البياانت املتعلقة أبجساد الذكور وأمناط حياهتم لتحديد املشاكل وحلها ال 
يؤدي فقط إىل الشعور بعدم الراحة - بل قد يكون غري آمن أيضاً.

ووفقاً للسيدة كرايدو برييز، حتدثت العديد من النساء العامالت يف جمال الصحة يف اخلطوط 
األمامية عن الشعور مبزيد من التعرض جلائحة كوفيد-19 بسبب معدات احلماية الشخصية 

)PPE( "للجنسني" غري املالئمة. وقالت السيدة كرايدو برييز إن الدراسات كشفت أيضاً أن 
املرأة اليت ترتدي حزام األمان يف حادث سيارة أكثر عرضة بنسبة 47 يف املائة لإلصابة جبروح 
خطرية وبنسبة 17 يف املائة للوفاة ابملقارنة مع رجل يف نفس احلادث ألن الدمى املستخدمة يف 

االختبارات استندت إىل الرجال الذين ميثلون املئني اخلمسني.

بة على جمموعة البياانت اليت هتيمن عليها  وابملثل، من غري املرجح أن تتنبأ أي خوارزمية مدرَّ
الذكور مبخاطر ونتائج دقيقة للجميع.

وطرحت السيدة كرايدو برييز خوارزمية حمايدة للجنسني ُصممت للتنبؤ ابلنوابت القلبية، غري 
أن البحث الذي قامت به كشف عن ثغرات يف البياانت.

وقالت مشريًة إىل عدم ذكر مرض السكري أو التدخني، وكالمها من عوامل اخلطر األعلى 
ابلنسبة للنساء "إن الورقة مل تقدم أي بياانت مفصلة تقريباً والدراسات املتعلقة ابختبار الذكاء 

االصطناعي يهمني عليها الذكور بشكل كبري". وفيما خيص جائحة كوفيد-19، فإن نقص 
البياانت بشأن اجلنسني حيول دون فهمنا لالختالفات احملتملة يف كيفية استجابة الرجال 

والنساء للفريوس.

ومن الرضوري معالجة هذه 
الفجوة من خالل جمع 

البيانات املصنفة حسب نوع 
الجنس إذا كان للذكاء 

االصطناعي أن يفي بوعده 
بتحسني النتائج للجميع. 

كارولني كريادو برييز
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تهديد بزيادة التحيز

مثة عيب آخر للتحيز اجلنساين وفجوات البياانت يف جمال الذكاء االصطناعي يتمثل يف جتسيد 
هذا التحيز، بل وتضخيمه.

وكشفت إحدى الدراسات أن برانمج التعّرف على الصور املدرَّب بواسطة جمموعة من الصور 
املتحيزة عمداً أدى إىل إنشاء روابط متحيزة جنسياً أكثر قوة.

وقالت السيدة كرايدو برييز: "تضمنت جمموعة البياانت صوراً للطهي، تزيد فيها احتمالية 
إشراك النساء بنسبة 33 يف املائة عن الرجال. لكن اخلوارزميات املدّربة على جمموعة البياانت 
هذه ربطت صور املطابخ ابلنساء بنسبة 68 يف املائة من الوقت. وهذا مبثابة فرق شاسع فعاًل."

ومنذ ذلك احلني، أسقطت أداة الذكاء االصطناعي لدى Google التصنيفات اجلنسانية من 
التعّرف على الصور للحد من التحيز، ابستخدام "شخص" بداًل من "رجل" أو "امرأة" لوضع 

عالمة على الصور.

كيف يمكننا سد الفجوة بين الجنسين في مجال البيانات؟

عند استخدام البياانت املتحيزة يف الذكاء االصطناعي، يتمثل اخلطر يف أن يزيد ذلك من أوجه 
عدم املساواة السائدة يف العامل.

وهذا أمر مثري للقلق مع تزايد نشر تطبيقات الذكاء االصطناعي يف جمال الرعاية الصحية، 
واملمارسات القضائية وممارسات الشرطة، واملوارد البشرية.

وعندما يتعلق األمر بنوع اجلنس، فإن الفجوة يف البياانت ال تنطبق على النساء فقط، بل وأيضاً 
على املتحولني جنسياً وغري الثنائيني جنسياً.

ووفقاً للسيدة ريكاردو برييز، تتمثل إحدى الطرق لسد الفجوة يف مجع املزيد من البياانت 
املصنفة حنسانياً وحسب نوع اجلنس.

بيد أهنا أقرت أبن اخلطوة األوىل لتحقيق ذلك هي االعرتاف مبشكلة التحيز يف املقام األول. 
وقالت السيدة كرايدو برييز "وهذا يعين ]...[ طرح األسئلة الصحيحة مثل "ماذا ينقصنا؟" 

أو "هل حنن مستعدون ملعرفة ما ينقصنا"؟

مثة عيب آخر للتحيز الجنساين 
وفجوات البيانات يف مجال 

الذكاء االصطناعي يتمثل يف 
تجسيد هذا التحيز، بل 

وتضخيمه. 

كارولني كريادو برييز
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ليس من الضروري أن يكون التحيز ضاراً بطبيعته وميكن أن ينبع من ثغرات يف املعرفة، وأكدت 
أن هذا هو السبب يف أمهية التنوع.

وكلما كان الفريق أو املنظمة أكثر تنوعاً، كان يف وضع أفضل لتقدمي وجهات نظر متنوعة 
والكشف عن أن أي إغفاالت.

وأشارت السيدة كرايدو برييز إىل أنه يف 2014، عندما أطلقت شركة Apple تطبيق التتبع 
الصحي اخلاص هبا، مسحت للمستعملني مبراقبة تناوهلم للنحاس، ولكنها مل توفر خياراً لتتبع 

دورات احليض.

وإبمكان فريق متنوع أن يساعد يف اإلجابة على السؤال بشأن ما إذا كانت اجلهود موجهة حنو 
حل املشكلة الصحيحة يف املقام األول.

جعل البيانات مفتوحة وخاضعة للمساءلة

تدعو السيدة كرايدو برييز إىل زايدة إاتحة البياانت لفهم ما إذا الذكاء االصطناعي 
واخلوارزميات تعمل لصاحل اجلميع.

وقالت: "إننا حباجة إىل جعل معرفة البياانت اليت تستخدمها شركات البياانت والشركات 
املصنعة واحلكومات يف اختاذ القرارات اليت تؤثر على حياتنا أبكملها حقاً من حقوقنا".

وأضافت السيدة كرايدو برييز قائلًة: "وتعين شفافية الذكاء االصطناعي وضع حد خلوارزميات 
"الصندوق األسود" غري القابلة لفك التشفري واليت تنطوي على حتيزات خفية حمتملة وقرارات 

غري خاضعة للمساءلة قائمة على البياانت.

يشكل تصميم حلول جديدة للمساواة بني اجلنسني مسار تركيز يف ورش العمل التفاعلية اليت 
عقدت خالل أايم جلسات الرتكيز يف إطار القمة العاملية للذكاء االصطناعي لعام 2020 من 

أجل حتقيق الصاحل العام.

وقد اجتمعت األفرقة لعرض وصقل احللول املتعلقة ابلتحيز اجلنساين من خالل تعليقات خرباء 
الذكاء االصطناعي والشؤون اجلنسانية. وأيمل أحد األفرقة يف إعداد توصيات عاملية موجهة 

إىل اهليئات القضائية ملعاجلة القضااي املتصلة بنوع اجلنس يف أنظمة الذكاء االصطناعي. وتشمل 
املشاريع األخرى استحداث أداة للكشف عن التحيز يف البياانت اللغوية املستخدمة يف تدريب 

الذكاء االصطناعي، وإنشاء جمموعات بياانت عن عمد من خالل حبوث املستعملني وعلوم 
البياانت لكشف التحيز اجلنساين يف اخلوارزميات.

إننا بحاجة إىل جعل معرفة 
البيانات التي تستخدمها 

رشكات البيانات والرشكات 
املصنعة والحكومات يف اتخاذ 

القرارات التي تؤثر عىل حياتنا 
بأكملها حقاً من حقوقنا. 

كارولني كريادو برييز
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تصور 2041: المستقبل 
الموجه بالذكاء االصطناعي 

وفقًا لكاي-فو لي

تواصلنا مع اخلبري الرائد يف جمال الذكاء االصطناعي )AI( كاي-فو يل، الرئيس السابق 
لشركة Google China، ورئيس جملس إدارة شركة Sinovation Ventures ورئيسها 
التنفيذي، واملؤلف املشارك لكتاب AI 2041: Ten visions for our future )"الذكاء 

 االصطناعي 2041: عشر رؤى ملستقبلنا"(.” 

ويعرب يل عن الرؤى حول املدى- والعمق – الذي ميكن به أن يصوغ الذكاء االصطناعي 
عاملنا يف العقود القادمة.

الذكاء االصطناعي 2021: 
عشر رؤى لمستقبلنا

 مع كاي- فو يل، مؤلف كتاب
 “AI Superpowers” )"القوى 

اخلارقة للذكاء االصطناعي"( األكثر 
مبيعاً حبسب نيويورك اتميز.

شاهد هنا الخطاب الرئيسي 
التفاعلي الكامل الذي ألقاه في 

فعالية الذكاء االصطناعي لتحقيق 
الصالح العام.
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كتابك الجديد يضم مجموعة من القصص القصيرة التي تتكهن بالطرق التي يمكن 
بها للذكاء االصطناعي تشكيل الحياة والتجارب اليومية في مختلف أنحاء العالم. 

ففي إحدى القصص، يشكل أصحاب الذكاء االصطناعي جزءًا ال يتجزأ من نظام 
التعليم. كيف سيؤثر ذلك على األطفال الصغار، مثل أولئك الذين تقل أعمارهم 

عن 5 أعوام؟

كاي-فو يل: سيظهر رفقاء الطفولة الكالسيكيون مثل Barbie أو GI Joe - الذين كانوا  	
أشياء جامدًة يف املاضي - على شاشات اهلاتف املتنقل، أو من خالل نظارات الواقع االفرتاضي 

)VR( أو نظارات الواقع املزيد )AR(. وسوف يتحدثون بلغة طبيعية أكثر.
وال جيب أن يعرفوا كل شيء، فيجب أن يعرفوا فحسب كيف يتحدثون معك ابلطرق اليت تودها 
واليت متثل شخصيتهم. وميكن أن يساعد هذا األمر األطفال على تعلم األمور بطريقة ممتعة - مثل 

عمليات اجلداء أو القسمة - قبل الذهاب إىل املدرسة. كما ميكن أن يساعدهم على مراجعة 
املسائل: ميكن أن تصبح املعادالت الرايضية ألعاب كرة سلة. وابإلضافة إىل ذلك، بوسع األبطال 

اخلارقني واحليواانت جعل التعليم أكثر متعة واستهدافاً.

ماذا تقصد بالتعليم الهادف؟

كاي-فو يل: اليوم، Facebook وTikTok انجحان جداً يف استهدافنا بواسطة احملتوى كي  	
نواصل املشاهدة. ويعين استخدام هذه التكنولوجيا نفسها دائماً استهداف احملتوى للطالب بغرض 

حتفيزهم بشكل طبيعي على التعلم. وميكن لتطبيق الذكاء االصطناعي على املستوى الفردي أن 
يساعد الطالب على التعلم بوترية تناسب تفضيالهتم الفردية وشغفهم.

هل يتالءم المعلمون البشريون مع هذا المستقبل النظري؟

كاي-فو يل: ال يزال إبمكان املدرسني أن يؤدوا دوراً قوايً بصفتهم موجهني، مما يساعد على  	
حتسني فضول الطفل وإبداعه ومهارات التواصل والعمل اجلماعي والتعاطف. ويصبح املعلم 

البشري موجهاً لتطوير القيم واملهارات، يف حني أن صاحب الذكاء االصطناعي يضفي الطابع 
الشخصي على التعلم. وسيساعد هذا املزيج اجليل القادم على النمو بشكل أفضل من 

األجيال السابقة.

هل هناك مخاطر لهذه المستويات العميقة من إضفاء الطابع الشخصي؟ هل يفضل 
الناس في النهاية التواصل مع البرمجيات الروبوتية المفضلة لديهم بداًل من األزواج 

أو األصدقاء؟

كاي-فو يل: قد حيدث هذا األمر خالل حيايت - لكنه لن حيدث يل! يتواصل الناس من روح  	
إىل روح، ألننا من نفس املواد العضوية. ونشعر ابحلب والتعاطف من الناس، وليس من 

الروبواتت. فالربجميات الروبوتية قد حتاكي بدقة ما أقوله وأفعله، وتبدو مهتمة ابحلياة البشرية، 
ولكنها يف الداخل جمرد أمناط مطابقة بدون وعي ابلذات أو إحساس أو تواصل. ذكِّر نفسك: 

الذكاء االصطناعي لن يبادلك احلب! 

الذكـاء  ميكن لتطبيـق 
االصطنـاعي عىل املستوى 

الفردي أن يساعـد الطـالب 
عىل التعلـم بوتـرية تنـاسب 

الفـرديــة  تفضيـالتهم 
وشغفهـم. 

كاي-فو يل

 Sinovation رئيس مجلس إدارة رشكة
Ventures ورئيسها التنفيذي
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تتعلق القصة الثانية بالتزييف العميق - صور يركبها الذكاء االصطناعي ُيستبدل فيها 
شخص بشخص آخر ذي مظهر مشابه، مع احتمال كبير للتضليل. كيف ترى تطور 

التزييف العميق؟

كاي- فو يل: ُيستخدم ابلفعل التزييف العميق يف الصوت والفيديو والصور لنشرها عرب  	
اإلنرتنت. ووجوده يف األدلة املقدمة يف قاعات احملاكم هو مسار حمتمل.

حنن ابلفعل يف مرحلة يصعب فيها أن متيز العني البشرية بني احلقيقي واملزيف.
وحىت أجهزة الكمبيوتر ستواجه صعوبة يف التمييز بني احلقيقي واملزيف. وتعتمد قدرهتا على 

التمييز على قوة احلوسبة- اليت تصبح سباق تسلح بني األشرار والطيبني.

هل يمكن فعل أي شيء للتخفيف من حدة المشكلة؟

كاي-فو يل: جيب على املواقع اإللكرتونية الرمسية - التابعة مثاًل للحكومات واألمم املتحدة  	
واملستشفيات واملؤسسات اإلخبارية الكربى - أن تبذل قصارى جهدها للتحكم يف اجلودة، 

خاصًة مع حمتوى حُيّمله مستخدمون.
وجيب أن تكون آليات مسح التزييف العميق مدجمة يف مجيع املواقع اإللكرتونية، متاماً مثل برجميات 
مسح الفريوسات. وحىت عندها، سوف مير بعض التزييف العميق. إننا حباجة إىل التأقلم مع ذلك.

وميكن رمبا للتكنولوجيات االستيقان من احملتوى وقت االلتقاط، مما جيعل من املستحيل تعديله 
ابعتباره مزيفاً عميقاً.

غري أن حتديث كل كامريا أو هاتف أو أي وحدة التقاط أخرى سيستغرق 20 عاماً.

عند الحديث عن رؤى 2041، تشعر إحدى الشخصيات بالعمى عمليًا بدون ما يسمى 
بالعدسات الالصقة "XR". هل هذا هو مستقبل الواقع المزيد/الواقع االفتراضي؟

كاي-فو يل: املشكلة يف الواقع املزيد/الواقع االفرتاضي اليوم هي أن مساعات الرأس كبرية  	
وثقيلة جداً. وتبدو مملة وتعاين أيضاً من مشاكل ذات صلة ابلواقعية والوضوح والعرض، وميكنها 

حىت جعل الناس يشعرون ابلدوار.
وسوف حُتل الكثري من هذه املشاكل يف السنوات القليلة املقبلة. ومن احملتمل أن ينتهي بنا األمر 

بنظارات ليست أكثر مسكاً أو أثقل من اإلطارات العادية، اليت تظهر حمتوى واقعي أكثر من انحية 
األحاسيس من الواجهات احلالية.

وستعمل ألعاب مثل Pokémon Go هبذه النظارات. وابإلضافة إىل ذلك، ميكن استخدام الواقع 
املزيد/الواقع االفرتاضي للتعليم- جوالت مع شخصيات اترخيية، على سبيل املثال - أو للتدريب: 

تعلم كيفية إصالح طائرة يف الفضاء االفرتاضي.
وجُترى أحباث بشأن املنتج. وينبغي أن يكون يف متناولنا نظارات الواقع املزيد يف إطار زمين مدته 

عشرة أعوام.

الربمجيات الروبوتية قد تحايك 
بدقة ما أقوله وأفعله، وتبدو 

مهتمة بالحياة البرشية، ولكنها 
يف الداخل مجرد أمناط مطابقة 
بدون وعي بالذات أو إحساس 

أو تواصل. 

كاي-فو يل

يجب أن تكون آليات مسح 
التزييف العميق مدمجة يف 
جميع املواقع اإللكرتونية، 
متاماً مثل برمجيات مسح 

الفريوسات. 

كاي-فو يل
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فيما يتعلق بمستقبل العمل، نلتقي بمتفائل ومتشائم. يقول األول إن 
التكنولوجيا تحل محل وظائف معينة، لكن البشر دائمًا يبتكرون وظائف جديدة لتلبية 

احتياجات جديدة. أما األخير فيقول إن األمر مختلف هذه المرة؛ سوف يحل الذكاء 
االصطناعي محل معظم الوظائف. ما رأيك؟

كاي-فو يل: كالمها. الذكاء االصطناعي جيد يف االضطالع مبهام روتينية متكررة، مثل  	
خدمة العمالء، والتسويق عن بُعد، ووظائف خط التجميع البسيطة، وتوزيع الطرود، وجداول 

االنتظار، وقريباً رمبا حىت القيادة. وستكون هذه بداية اخلدمات.
وستشرتي الشركات منتجات الذكاء االصطناعي وخدماته، لذلك سوف يستعاض عن 40-30 

يف املائة من الوظائف يف السنوات العشرين القادمة. وعلى املدى الطويل، سوف ينشئ الذكاء 
االصطناعي فرص عمل جديدة - بعضها يستحيل علينا تصوره اآلن. ومع ذلك، يستلزم وسم 

البياانت أشخاصاً؛ وجيب على البشر إجراء اإلصالحات.
ابلنتيجة، سينشئ الذكاء االصطناعي وظائف بشكٍل غري مباشر يف قطاع اخلدمات. وال ميكن إال 

للبشر تقدمي اخلدمات من إنسان إىل إنسان، مثل الرعاية الصحية.
وسوف تزداد هذه اخلدمات ألن الناس يعيشون فرتة أطول، وسيكون الناس على استعداد لدفع 

املزيد مقابل اخلدمات من إنسان إىل إنسان.

ماذا عن الذكاء االصطناعي في البلدان النامية؟ هل يمكن أن تصل الفوائد إلى 
الجميع بحلول عام 2041؟ ضمن مسابقة التعلم اآللي في تكنولوجيا الجيل 

الخامس، افتقر بعض المشاركين إلى موارد الحوسبة لتدريب نماذجهم - فقد احتاج 
البعض إلى ما يصل إلى 20 يومًا. كيف يمكن للبلدان النامية اللحاق بالركب؟

كاي-فو يل: لسوء احلظ، حنن نسري على طريق يشوبه تزايد انعدام املساواة بني البلدان. ميكن  	
أن حتاول األمم املتحدة معاجلة هذه املسألة. وقد تفكر بلدان انمية غري قادرة على تقدمي تعليم 
متقدم ابلذكاء االصطناعي للجميع يف ختصيص موارد لربامج خمصصة للموهوبني واملتفوقني، 

أو إرسال أفضل الطالب يف إطار منحة دراسية إىل بلدان تتمتع بتعليم قوي ابلذكاء االصطناعي. 
وستدفع بعض هذه البلدان حىت الستقبال الطالب املتفوقني.

وكان هذا النهج حامساً يف النمو املاضي يف الصني. وبينما بقي بعض الطالب يف بلدان أخرى، 
عاد البعض اآلخر إىل الصني وأصبحوا أساتذة أو أسسوا شركات تكنولوجيا.

وميكن أن يشكل هؤالء األشخاص التكنولوجيا اجلديدة أو نواة الذكاء االصطناعي يف بلدهم.

الذكاء االصطناعي والتعلم 
اآللي من أجل عالم الجيل 

الخامس

تعرف هنا على أبطال مسابقة االحتاد 
بشأن الذكاء االصطناعي/التعلم اآليل 

يف تكنولوجيا اجليل اخلامس.

اقرأ مجلة أخبار االتحاد 2020 هنا.

سينشئ الذكاء االصطناعي 
وظائف بشكل غري مبارش يف 
قطاع الخدمات. وال ميكن إال 

للبرش تقديم الخدمات من 
إنسان إىل إنسان، مثل الرعاية 

الصحية. وسوف تزداد هذه 
الخدمات ألن الناس يعيشون 

فرتة أطول.… 

كاي-فو يل
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بناء مجتمع موجه نحو العمل: 
توسيع استخدام الذكاء 

االصطناعي كقوة لتحقيق 
الصالح العام

بقلم فريد ويرنر، رئيس شعبة المشاركة االستراتيجية، مكتب 
تقييس االتصاالت باالتحاد الدولي لالتصاالت

يعمل االحتاد الدويل لالتصاالت )ITU(، بصفته وكالة لألمم املتحدة ذات تركيز متخصص يف 
جمال التكنولوجيات الرقمية، جاهداً على مواءمة التكنولوجيات اجلديدة والناشئة مع أهداف 

التنمية املستدامة العاملية.

ومن خالل منصة الذكاء االصطناعي من أجل حتقيق الصاحل العام، نعمل على وصل املبتكرين 
يف جمال الذكاء االصطناعي )AI( مبن نسميهم أصحاب املشاكل، ونساعدهم يف استحداث 

صيغة مشرتكة للتفاهم من أجل التواصل والعمل على احللول.

وستكون إقامة هذه الصالت وتوليد فرص التعاون من أهم عناصر الوعد املتعلق بتوسيع 
استخدام الذكاء االصطناعي من أجل حتقيق الصاحل العام. فقد حتتمت علينا، بعد اندالع 

جائحة كوفيد-19، إعادة النظر يف حياتنا.

لقد حولَنا هذا االنتقال إىل 
التعاون املوجه نحو العمل إىل 
منصة رقمية عىل مدار السنة 

يقصدها هواة الذكاء 
االصطناعي للتعلم والتواصل 

والبناء. 

فريد ويرنر

رئيس شعبة املشاركة االسرتاتيجية، 
مكتب تقييس االتصاالت باالتحاد 

الدويل لالتصاالت
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من حدث حضوري إلى منصة رقمية على مدار السنة

لقد حتولنا من حدث حضوري يعقد سنوايً يف جنيف، سويسرا، إىل قناة افرتاضية - متاحة 
دائماً على مدار السنة. وقمنا ببناء جمتمع قوامه 000 60 مشارك من أكثر من 170 بلداً.

وزادت مشاركة البلدان النامية أبكثر من الضعف –وحتسن التوازن بني اجلنسني أيضاً.

وبعد مرور مخس سنوات، مل يعد حدث الذكاء االصطناعي من أجل حتقيق الصاحل العام قمة. 
لقد حولَنا هذا االنتقال إىل التعاون املوجه حنو العمل إىل منصة رقمية على مدار السنة يقصدها 

هواة الذكاء االصطناعي للتعلم والتواصل والبناء.

ونعمل على إنشاء منصة مواءمة جمتمعية مدعومة ابلذكاء االصطناعي حيث حيصل 
املستخدمون على توصيات ذكية بشأن حمتوى الذكاء االصطناعي من أجل حتقيق الصاحل العام 

على مدى السنوات اخلمس املاضية وميكن مواءمتهم مع أشخاص من جماالت مشرتكة 
للخربة والعمل.

ويكّمل الذكاء االصطناعي من أجل حتقيق الصاحل العام األعمال السابقة للتقييس اليت تضطلع 
هبا أفرقة االحتاد املتخصصة اليت تبحث موضوع الذكاء االصطناعي يف تطبيقات البيئة والطاقة 

والقيادة الذاتية والسالمة على الطرق والصحة والزراعة وغريها من التطبيقات.

ويف مصنع االبتكار لدينا، تعرض الشركات الناشئة ابتكارات الذكاء االصطناعي اليت تساهم 
يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة لعام 2030 اليت حددهتا األمم املتحدة.

ونصدر بياانت املشاكل ملعاجلة الصعوابت اليت من شأهنا أن تعيق الذكاء االصطناعي على 
نطاق واسع. وجيمع التحدي الذي ننظمه بشأن الذكاء االصطناعي والتعلم اآليل )ML( يف 

جمال شبكات اجليل اخلامس املهنيني والطالب معاً للتنافس يف حل مشاكل من قبيل كيفية أتثري 
يوم عاصف أو حار على إرسال شبكات اجليل اخلامس.

نضج مفهوم الذكاء االصطناعي

بعد الضجة واملخاوف اليت أاثرها الذكاء االصطناعي، أصبحنا نرى نضجاً يف املفهوم – مع 
الرتكيز على إزالة احلواجز وبناء أطر إلاتحة فوائد الذكاء االصطناعي على حنو مسؤول. ومع 

ذلك فإن عملنا لن ينتهي يف األجل القريب. وما يريد الناس حتقيقه مجاعياً هو ما جيب أن 
ُيسرتشد به يف الذكاء االصطناعي وحيدد شكل الذكاء االصطناعي بداًل من أن يكون الذكاء 

االصطناعي هو الذي حيدد شكل حياتنا.

لقد شهدان منذ إطالقنا لقمة الذكاء االصطناعي من أجل حتقيق الصاحل العام يف عام 2017 
العديد من اإلجنازات البارزة يف امليدان.

وشهدت تطبيقات الذكاء االصطناعي منواً مطرداً: من برانمج AlphaGo الذي فاز على بطل 
 ،DeepMind لشركة AlphaFold إىل برانمج ،Go وتدريبه اآلن لالعيب Go العامل يف لعبة
الذي حل مشكلة طي الربوتينات اليت استمرت ملدة 50 عاماً، وإىل خوارزمية GPT 3 اليت 

تنتج قصصاً مقنعة بشكل متزايد.

بعد الضجة واملخاوف التي 
أثارها الذكاء االصطناعي، 

أصبحنا نرى نضجاً يف املفهوم 
– مع الرتكيز عىل إزالة 

الحواجز وبناء أطر إلتاحة 
فوائد الذكاء االصطناعي عىل 

نحو مسؤول. 

فريد ويرنر
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على الرغم من أن هذه التطورات مثرية، فإن الكثري من املواهب واألموال يف جمال الذكاء 
االصطناعي توجَّه إىل إنشاء امللفات وحتديد أفضليات املستهلكني. وأتذكر جيم هاغمان سناب، 

الرئيس احلايل لشركيت Siemens وMaersk، الذي ارأتى يف القمة قبل بضع سنوات أن إعالانت 
وسائل التواصل االجتماعي املدعومة ابلذكاء االصطناعي قد ال تكون الطريقة األذكى الستخدام 

الذكاء االصطناعي.

بيد أن أهداف التنمية املستدامة اليت اتفقت عليها 193 دولة عضواً يف األمم املتحدة توفر 
مساراً بناًء للذكاء االصطناعي.

وإبمكان الذكاء االصطناعي والتعلم اآليل التنبؤ ببوادر مرض ألزهامير واملساعدة يف احلد من 
حاالت اخلرف البالغ عددها 10 ماليني حالة سنوايً. وإبمكاهنما أيضاً املساعدة يف التنبؤ ابلكوارث 

الطبيعية اليت أودت حبياة 1,23 مليون شخص يف الفرتة من 2000 إىل 2019، والتخفيف من 
آاثرها. وإبمكان الرؤية احلاسوبية يف اهلواتف املتنقلة كشف سرطان اجللد ومتكني املزارعني من 

حتديد أمراض النبااتت. وميكن أن يساعد الذكاء االصطناعي يف كشف االحتيال املايل واألخبار 
الكاذبة. وميكننا أيضاً استخدام خوارزميات للحفاظ على اللغات املهددة ابالنقراض.

وعلى الرغم من وفرة حاالت االستخدام اإلجيابية، فإن احلاجة تدعو إىل توخي احلذر. 
وخلصت دراسة نشرت يف جملة Nature Communications إىل أن الذكاء االصطناعي من 

شأنه أن ميّكن من حتقيق 134 مقصداً من املقاصد ذات الصلة أبهداف التنمية املستدامة، ولكن 
من املمكن أيضاً أن مينع حتقيق 59 مقصداً من هذه املقاصد.

الموازنة بين التوسع والسالمة

تتمثل إحدى صعوابت استخدام الذكاء االصطناعي من أجل حتقيق الصاحل العام يف معرفة 
كيفية توسيع هذه احللول لتشمل بوجه خاص األماكن اليت هي يف أمس احلاجة إليها. فاحلل 
املطور يف وادي السيليكون، أو يف شنجن، أو يف أي جامعة ممولة متوياًل جيداً، قد ال يعمل 

بسالسة على أرض الواقع يف بيئة قليلة املوارد حيث من املفرتض أن يتم نشره.

وغالباً ما يثري منو الذكاء االصطناعي خماوف من قبيل فقدان الوظائف بشكل كبري. ويفيد 
تقرير صادر عن مؤسسة PwC أبن ثلث الوظائف اإلمجالية قد يتعرض خلطر األمتتة حبلول 
منتصف عام 2030. بيد أن تبين الذكاء االصطناعي ميكن أن يؤدي أيضاً إىل استحداث 

ماليني الوظائف اجلديدة. فكيف ميكننا إدارة هذا االنتقال الصعب؟

وتثري األمتتة شواغل بشأن السالمة. وكما يقول املثل: "أي شيء ميكن اخرتاقه سُيخرتق".

وحىت وضع بعض امللصقات على إشارة الوقوف قد يؤدي إىل إرابك السيارة ذاتية القيادة. 
ويكتسي األمن السيرباين أمهية ابلغة يف عامل األجهزة املوصولة. فالسالمة واألمن عنصران 

حيواين لبناء ثقة اجلمهور يف حلول الذكاء االصطناعي.

وتدخل يف احلسبان أيضاً املسائل املتعلقة ابألخالقيات واملوثوقية. ففي "معضلة العربة" 
الكالسيكية، يتعني على املرء أن خيتار ما إذا كان عليه أن يرتك العربة املتجهة بسرعة صوب 

جمموعة من األشخاص تصطدم هبم أم جيعل العربة تنحرف إىل مسار آخر، معرضة بذلك حياة 
شخص واحد فقط للخطر.

تتمثل إحدى صعوبات 
استخدام الذكاء االصطناعي 

من أجل تحقيق الصالح العام 
يف معرفة كيفية توسيع هذه 
الحلول لتشمل بوجه خاص 

األماكن التي هي يف أمس 
الحاجة إليها. 

فريد ويرنر
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قام ابحثون يف جمال القيادة الذاتية بتحديث التجربة الفكرية لتصبح "مشكلة مويل". كيف 
ميكن اإلبالغ عن حادث سيارة ذاتية القيادة بدون شهود؟ يعكف أحد األفرقة املتخصصة 

التابعة لالحتاد على إعداد إطار لبناء الثقة يف الذكاء االصطناعي على الطرق.

جعل البيانات تعمل

ال يستطيع الذكاء االصطناعي أن يعمل بدون بياانت. والبشر متحيزون بطبيعتهم، وهذا يعين 
أن البياانت اليت جنمعها متحيزة أيضاً. ولن تتسم البياانت أبداً ابلكمال، ولكن جيب أن نسعى 

جاهدين إىل ضمان أن تكون البياانت اليت تغذي اخلوارزميات غري متحيزة قدر اإلمكان. وهذا 
يعين بناء جمموعات بياانت شاملة تعمل جيداً بدرجة متساوية جلميع األنواع االجتماعية 

واألعمار وألوان البشرة واخللفيات االقتصادية.

وبينما نسعى جاهدين إىل بناء حلول تعاونية من خالل منصة الذكاء االصطناعي من أجل 
حتقيق الصاحل العام، نلمس احلاجة إىل أطر غري متحيزة وجمهولة اهلوية جلمع البياانت.

وكلما سألنا من لديه بياانت رفع جل األشخاص أيديهم. ولكن عندما نسأل من يرغب يف 
تقاسم البياانت أو منحها، ال أحد جييب. ويرجع ذلك كله إىل الشروط اليت يتم مبوجبها 

تقاسم البياانت.

وهناك تقنيات ملعاجلة البياانت حبيث تكون مفيدة للذكاء االصطناعي ولكن مراعية أيضاً لسرية 
اهلوية واخلصوصية. ويف التعلم املوحد، على سبيل املثال، تعاَل البياانت "على احلافة" وال تغادر 

اجلهاز األويل أبداً. ويسمح التجفري املتماثل ابلتحليل دون اإلفصاح مطلقاً عن البياانت.

عدم تخلف أحد عن الركب

يواكب انتشاَر الذكاء االصطناعي خطُر اتساع الفجوة الرقمية. ومن احملتمل أن تكون البلدان 
النامية هي األكثر استفادة من الذكاء االصطناعي وميكن أن تكون أيضاً األكثر خسارة إذا مل 

توضع فيها اللبنات األساسية للرقمنة والتوصيلية اجلماعية.

إن الذكاء االصطناعي من أجل حتقيق الصاحل العام أكثر من جمرد قمة، فهو جيلب إىل مائدة 
احلوار أكرب عدد ممكن من األشخاص - من شركات التكنولوجيا والوكاالت احلكومية إىل 

اهليئات األكادميية واجملتمع املدين والفنانني والشباب.

وأقام شراكات مع 38 وكالة من وكاالت األمم املتحدة.

ومعاً، نستكشف حلواًل عملية وقابلة للنشر هتدف إىل التصدي ألكرب التحدايت اليت 
تواجهها البشرية.

يعكف أحد األفرقة املتخصصة 
التابعة لالتحاد عىل إعداد 
إطار لبناء الثقة يف الذكاء 
االصطناعي عىل الطرق. 

فريد ويرنر

... نلمس الحاجة إىل أطر غري 
متحيزة ومجهولة الهوية 

لجمع البيانات. 

فريد ويرنر

يسمح التجفري املتامثل 
بالتحليل دون اإلفصاح مطلقاً 

عن البيانات. 

فريد ويرنر
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ابق مواكبًا للتطورات //
// ابـق مـطـلعــًا

سّجل في:
  االجتاهات الرئيسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مجيع أحناء العامل 

 رؤى قادة الفكر يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  آخر أحداث ومبادرات االحتاد  
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